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دەسپێك
تایبەتە  میتۆدێكی  سەریهەڵدا؟  كەی  چیە؟  فێمێنیستی  شانۆی 
یاخود ڕێڕەوێكی سۆسیۆلۆژیە بۆ شوناسی ژنبوون؟ پەیوەندیی 
نێوان فێمێنیزم وەك فەلسەفەو شانۆ وەك هونەر لەچ ئاستێكدا 

شانۆی فێمێنیستی كۆیدەكاتەوە؟ 
ئەو دەمەی ڕووبەرووی ئەو پرسیارانە دەبینەوە پێویستمان بەوە 
دەبێت تەواوی ئەو گومانانەمان بەپرسیار بگۆڕین، پرسیاریش 
بەتەنیا پرۆسەیەك نیە بۆ ڕزگاركردنمان لە گوناهێك، گوناهی 
شانۆیەك كە شانۆی پیاوە.. شانۆیەك دەمانەوێ  ژنی تیا بكەینە 
كۆیلەو سەرەنجام خۆشمان نەكەین بە بەر پرسیاری ئەو دۆخە، 
دۆخێك كە تراژیدیای شانۆ نیە، بەڵكو تراژیدیای عەقڵی پیاوەتیە 
خودێكی  بە  نیە  پەیوەست  منە  ئەو  شانۆكاردا،  منی  لەنەستی 
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خودێكی  بەڵكو  گروپێكەوە،  یا  شارێك  نیشانكراوی  دەست 
كولتوری ناو پێكهاتەی گوتاری شانۆی ئێمەیە. 

گەڕانەوە بۆ مێژووی سەرهەڵدانی شانۆی فێمێنیستی پڕۆسەی 
كارەكتەرە  الی  بەرەو  شانۆ..  یادەوەری  بۆ  ئینتیماكردنەوەیە 
ناو  فێمێنیستی  یەكەم  بە  ئەنتیگۆنا  دەتوانین  لێرەدا  گریكیەكان، 
شانۆ بزانین، هەڵبەت جگە لەو ژنی تر هەبووە لەناو شانۆگەریە 
گریكیەكان، بەاڵم دەست نیشان كردنی ئەنتیگۆنا دەگەڕێتەوە بۆ 
دەوەستێتەوە  پیاو  بەدژی  كە  وهەڵسانەوەیە  بوون  یاخی  ئەو 
تەواو  ئەوە  هێز  خوڵقاندنەوەی  بۆ  سەركێشی  لە  جۆرێكە  كە 
بەواتای  شانۆیە،  لەو  ژن  تری  لەكارەكتەرەكانی  جیاوازە 
بەڵكو  بگەڕێنێتەوە،  نایەوێ  شوناسی شەرەف  ژنێكە  ئەنتیگۆنا 
بەدژی هەموو شوناسێك دەوەستێتەوە، چونكە دەزانێ  ئەوەی 
جیاوازی  لێرەدا  كردووە،  القەی  پیاو  مرۆڤبوون  چەمكی  هەیە 
ئەو كارەكتەرە لەگەل ژنەكانی تری گریكی دەبینین، ئەو نایەت 
وەك فیدرای تێكستی )هیبۆلیتن( بكات تەواوی چارەسەریەكان 
لەخۆكوشتنی خۆی ببینێتەوە، هەلبەت زۆربەی ئەو تێكستانەی 
پەیوەستە  زۆرجار  گریكی  لەشانۆی  ژنە  كێشەی  وابەستەی 
بە مەسەلەی سێكس وشوناسی شەرەف، بۆیە ژنەكان خۆیان 
ناو  سەرەكی  كارەكتەری  وەك  هەرچەندە  قوربانی  بە  دەكەن 
دەستبەرداری  ئەوان  دواجار  بەالم  دەیانبینین،  شانۆگەریەكان 
كە  یۆرپیدس  لەتێكستەكانی  بەتایبەت  دەبن  خۆیان  ژنبوونی 
ئاگا  )هیبۆلیتن،  تێكستی  هەرسێ   تۆسۆن  ڕەخنەگر  بەالی 
مەمنون، ئۆرێست( بەو تێكستانە دادەنرێن كە "ووزەی سێكسی 
ئابرووی  لەسەر  بەتەنیا  نەك  دەبینرێت  بەمەترسی  مێیەتی 
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خێزانی گریكی، بەڵكو لەسەر ئاسایشی دەوڵەت وتەواوی بوونی 
كۆمەاڵیەتی، لەبەر ئەوە دەبێ  ملكەچی ئەو ووزەیە بكرێت ووەك 

بەشێك لە سیستمی نێرایەتی  سرووشتی ڕێبكخرێتەوە" )1(
ژن  لەدایكبوونی  سەرەتای  دەتوانین  ئێمە  ڕوانگەیەوە  لەم 
بەڵكو  نیە،  فێمێنیستی  شانۆی  ئەمە  بەاڵم   بدۆزینەوە،  لەشانۆ 
وەك  تەنیا  ئەوە  تیۆریی،  ئیشكردنی  بەبێ   ژنە  ئامادەبوونی 
ئەنتیگۆنا  كە  كالسیكیەكاندا  لەتێكستە  سەرهەڵدانیەتی  بنەمای 
وەك یەكەم فێمێنیست ئەناسین، هەڵبەت ئەو ناسینە بۆتە هۆی 
ئەوەی فەیلەسوفێكی وەكو نیتچە بێزار بكات "چونكە پێی وایە 
لەئەدەبدا  تەنها  ژنانەن  ئەو  كارەكتەرەكانی)ئەلیكترا وئەنتیگۆنا( 
قەبووڵ  كەسایەتیانەی  ئەو  كەس  واقیعدا  لە  دەكرێن,  قەبووڵ 
لەزەتدا دەچن  وناپاكی  بەالی  زیاتر  ژنان  بەالیەوە  نیە, چونكە 
لە ژیانی هاوسەرێتی دەكەن, بۆ خۆ بەدوور گرتنیشیان دەبێ  
سكیان پڕبێت  ومناڵیان ببێت, لەدەرەوەی پڕۆسەی مناڵ بوون 

ژن بەكەسانی دڵ ڕەق  وقێزەون دەبینێت" )2(
كالسیكیەكانەوە  تێكستە  لەناو  شانۆیە  ئەم  بنەمایەكی  ئەگەر 
بوونی هەبوو بێت، بەاڵم شانۆیەكی فێمێنیستی نەبووە، هێندەی 
وەستاوەتەوە،  ژیار  ناو  ستەمەی  ئەو  بەدژی  ژن  كارەكتەری 
هەبێت،  دەنگی  ویستویەتی  پیاودا  شانۆی  لەناو  ژن  بەواتای 
كارەكتەرەی  ئەو  دەبێتە  ژن  وسەردەمەكان  قۆناغ  بەپێی 
بەشێوەی جیاواز دەیناسین لەالی سترێندبێری ژن ئەو مرۆڤە 
دەكات،  كار  بەرامبەر  ڕەگەزی  بەدژی  نەك  كە  خۆپەرستەیە 
بەڵكو زۆر جار لەدژی ڕەگەزەكەی خۆشیدا دەردەكەوێت، ئەوە 
نیە هێندەی ڕاڤەیەكی  هیچ پەیوەندیی بە شانۆی فێمێنیستیەوە 
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ئەوە  لەپاڵ  بەاڵم  ژن،  بۆ  سترێندبێریە  دەرووونیشكاریانەی 
لەالی ئەپسن ئێمە ڕووبەرووی حالەتێكی یاخی بوون دەبینەوە 
كە نورا لە ماڵی بووكە شووشە بەسەر هیلمەری مێردی یاخی 
شوناسی  ماڵ  لەناو  شوناسی  چیتر  نایەوێ   چونكە  دەبێت، 
مرۆڤێكی كۆیلە بێت كە وەك بووكە شووشە سەیر بكرێت، هاتنە 
ئەو  ئازادبوون، چونكە  بۆ  ماڵ سەرەتایەكە  لە  نورا  دەرەوەی 
لەنێوان ماڵی باوان و ماڵی مێرد بەتەنیا زیندانەكانی گۆڕیووە 

نەك سیستمی ژیان.
ژنەكانی شكسپیر هەریەكەیان بەشێوەیەك ڕەفتار دەكەن، بەاڵم 
وپالنەكانی  خۆشەویستی  قوربانی  بوونەتە  زۆرجار  ئەوان 
ژن  وزیندەگی  خەون  كوشتنی  دەبێتەوە  لەبنەرەتدا  كە  پیاو 
كە  خۆشەویستی  ئۆتێللۆی  بەدەستی  دەزدەمونە  مەرگی  وەك 
لەبنەرەتدا پالنێكی یاگۆیەو دەستەسڕێك دەكرێتە بیانوو، مەرگی 
جۆلێت لە رۆمیۆو جۆلێت و شێتبوونی ئۆڤیلیاو بوونە قوربانی 
لیدی  ئەگەرچی  حالەتەیە،  ئەو  نموونەی  دیارترین  هاملێت  لە 

ماكبێس تەواو جیاوازە.
ئێمە لەبەرامبەر ئەو كارەكتەرە خەونی ژنانە بۆ وەدەسكەوتنی 
دنیا دەبینینن لێرەوە دەتوانین لیدی جیا بكەینەوە نەك بەتەنیا 
لەژنەكانی شكسپیر، بەڵكو لەژنەكانی تری كالسیكی و تێكستە 
بەڵكو  لە شانۆدا،  نیە  ژنێك  دەنگی  ئەو  مۆدێرنەكانیش، چونكە 
جۆكاستاو  ئەنتیگۆناو  تۆڵەكردنەوەی  بۆ  ژنانەیە  دەنگێكی 

ئۆڤیلیاو دەزدەمونە و ئەوانیتر.  
دەنگی  كە  بكەین  بەدی  ژنانە  ئەو  تێكستەكانەوە  لەناو  ئەگەر 
نەبۆتە  خەونە  ئەو  بەالم  ڕەگەزی،  خەونی  بۆ  دەنگێكە  ئەوان 
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هۆی ئەوەی شانۆیەكی تایبەت بەخۆی بنیات بنێت كە ببیێت بە 
شانۆیەكی فێمێنیستی.

بە  بێت  تایبەت  نیە  بیستەم شانۆیەكمان  تا حەفتاكانی سەدەی 
ژنەوە ئەگەرچی زۆرجار تێكستەكان ژنەكان دەكەن بە تەوەری 
بۆ  دەنگێك  نابێتە  شوێنەی  ئەو  تا  بەاڵم  شانۆگەریەكانیان، 
خەونی  هەڵگری  شانۆیەك  نەبۆتە  بەواتای  تایبەت  شانۆیەكی 
و  لەالیەك  كرێكار  ژنانی  و  كارگەكان  بوونی  بێت،  ڕەگەزی 
لەالیەكیتر ئامادەبوونی گوتاری ماركسیانە لەناو چینی كارگەر 
هۆكارێك بووە بۆ بیركردنەوە لە شانۆیەك كە ڕەنگدانەوەی ئەو 

دۆخە بێت.
بۆیە حەفتاكانی سەدەی ڕابردوو بەریتانیا ئەو وواڵتەیە كە ئەو 
شانۆیە یەكەم بنەما تایبەتیەكانی خۆی تیایدا درووست بكات بۆ 
شانۆیەكی فێمێنیستی كە گوزارشت لە پێداویستیەكان ومافەكانی 
پیاوو  بە  بەرامبەر  بوونی  یەكسان  لەڕووی  خۆی  بگرێتە  ژن 
وەك  مافەكانی  وپاراستنی  سێكسی  لەتوندوتیژی  ڕزگاربوون 
تەنانەت  دەكرێت  درووست  شانۆییش  تایبەتی  گروپی  مرۆڤ 
شانۆگەریەكانی شكسپیریش لەدیدی فێمێنیستیەوە سەر لەنوێ  

نمایش دەكرێتەوە.
شانۆیە  ئەو  دامەزراندنی  لەسەرەتای  تیپانەی  ئەو  دیارترین 
دەركەوتن وتوانیان كاریگەری تایبەتی خۆشیان لەسەر شانۆی 
ڕیگمێنت(  مۆنستراس  )تیپی  بكەن  نیشان  دەست  فێمێنیستی 
دەرهێنەری  دەركەوتوون,  دڕندە  سەربازی  بەشی  بە  كە 
كارەكانیانەوە  لەڕێگەی  سكالرە,  رۆبرتا  نمایشەكانیشیان 
هەوڵیداوە "شانۆی ژن شوناسی خۆی درووست بكات لەڕێگەی 
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گەڕانەوە بۆ داڕشتنەوەی پەیوەندیی سوونەتی نێوان ئەكتەرو 
قۆناغێكی  لەكۆمەڵە  بریتیە  شانۆیی  كرداری  پێیەی  بەو  بینەر، 

تەواو بۆ ووروژاندنی ئاگایی ڕوویەكی ئەو پەیوەندیە" )3(
بەخۆیەوە  فێمێنیستی  دەرهێنەرێكیتری  ئینگلیزی  دواتر شانۆی 
بینی كە دەیویست لەڕوانگەی كولتوریی ئینگلیزیەوە كێشەی ژن 
بخاتە ناو شانۆوە ئەویش )جێلیان هانە( بوو, هەر لە ڕوانگەی 
تیا هاتە بوون كە  ئیتالیا شانۆنووسێكی  ئەم دیدە كولتوریەوە 
)داشیا مارینی( بوو, تێكستێكی نووسی و لەالیان تیپی مۆنستراس 
لەگفتوگۆی  بریتیە  نمایشەكە  تێكستی  نمایشكرا,  ڕیگمێنت 
لەدەرەوەی  گفتوگۆیە  ئەو  لەشی،  كڕیارێكی  لەتەك  سۆزانیەك 
واتە  دەخوڵقێنێت,  ئیرتیجال  لە  جۆرێك  نووسراویش  تێكستی 
نووسەرو دەرهێنەرو ئەكتەرەكان بەشداری لە بنیاتنانی نمایش 
بە  نابێ   "شانۆ  نمایشەدا  لەم  دەكەن,  تێكست  ونووسینەوەی 
شانۆیەك  بە  ناشبێت  چۆن  وەك  ڕوونكردنەوەیی  شانۆیەكی 
پێناسی  گەڕانەوەی  بۆ  هەوڵێكە  بەڵكو  ئاگایی,  ووروژاندنی  بۆ 
پەیوەندیی نێوان شانۆو ناشانۆ بە شێوەیەكی نوێ , شێوەیەك 
هاوڕا بێت لەگەڵ ئەزموونی ژیانی پارچەكراو كە ژن ناسیویەتی, 
ئەوەش لەبڕی ئەزموونی بەردەوامی ڕیبَازی تاكایەتی وەك 

پیاو ناسیویەتی" )4(
بەواتای ئەو شانۆیە لەگەڵ سەرهەڵدانی ستراتیژەكەی بەڕوونی 
دەردەكەوێت ئەویش خوڵقاندنی سیستمێكی تازەی ژیانە، بەاڵم 
بۆ  ئاماژەی  هەمیشە ڕەخنەگران  نەچێت وەك  بیر  ئەوەمان  با 
دەكەن كە شانۆی فێمێنیستی لەشانۆی ژن جیاوازە، هەندێكجار 
بەالی  بەاڵم  دەبردرێت،  ناویان  شێواز  بەیەك  دوانە  ئەو 
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رەخنەگرانی شانۆی فێمێنیستی و تیۆریستەكانی ئەو بوارە ئەوە 
هەڵەی تێگەیشتنی ئەوانەیە كە بەیەك ناو ئاماژەی بۆ دەكەن.

بەاڵم  دەردەكەون،  تیایدا  ژن  هەردووكیان  شانۆیە  دوو  ئەم 
شانۆی  دوو  دەنا  لەیەكچوون  شانۆیەكی  ڕووكەشدا  لە  تەنیا 
جیاوازن، شانۆی ژن شانۆیەكە ژن تیایدا ئامادەبوونێكی پتەوی 
هەیە لەڕووی هونەریەوە، هەرچی شانۆی فێمێنیستیە شانۆیەكە 
سەرباری ئامادەبوونی ژن وەك كائینێكی شانۆیی ئامادەبوونێكی 

فیكری قووڵیشی لەپشتەوەیە بۆ داكۆكیكردنی ڕەگەزی.
هەندێك لە ڕەخنەگران ئەو شانۆیەی تەواوی كارمەندەكانیشی 
ژنە ئەو شانۆیەش بە شانۆی فێمێنیستی نازانن، بەڵكو زۆرجار 
ناوی دەبەن بە شانۆی ژن نەك شانۆیەكی فێمێنیستی "چاالكی 
بەڕێوەی  ژنان  كە  هەڵدەستێت  پێی  شانۆیی  تیپێكی  شانۆییە 
دەبەن، تەنانەت تاوەكو پێكهاتەو بینەرەكانیشی تێكەڵەیەك بێت 
لەهەردوو ڕەگەز, كەبەسەر بەرهەمهێنانی نمایشەكانیش ئەوانە 
پیشەكار  دەرهێنەر  نووسەرو  ژنانی  كە  بەسەریدا  بووبن  زاڵ 

بن" )5(
هەرچی شانۆی فێمێنیستیە بەوە لەو جۆرە شانۆیەی ژن جیا 
نێرایەتیە  گوتارە  ئەو  بەدژی  فێمێنیستی  شانۆی  كە  دەكەنەوە 
دەوەستێتەوە وبونیادە سۆسیۆلۆژیەكانی ئەو شانۆیە سەراوژێر 
دەكات لەپێناو بنیاتنانی شانۆیەك كە زادەی عەقڵ ومەعریفەی 

ژن بێت لەهەردوو ئاستی شانۆیی وفیكرییەوە.
فێمێنیستی  شانۆی  ڕووكە  دەخەینە  ئەوە  ڕوانگەیەوە  لەم 
بەاڵم  ژن،  مرۆڤبوونی  شوناسی  گەڕانەوەی  لەپێناو  شانۆیەكە 
ئەو دەمەی ژن لە شانۆكەیدا گرفتی لەم شوناسەو ئامادەبوونی 
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وەك خودێكی مرۆیی نیە دەشێت ئەوە بە شانۆی ژن ناوبەرین 
دیارترین  بكەینەوە،  جیای  فێمێنیستی  شانۆی  لە  كە  شانۆیەك 
نمونەش شانۆی رۆژی ئاریانا مینۆشكین شانۆیەكی بەرهەمی 
عەقڵی ژنە، بەاڵم شانۆیەكی فێمێنیستی نیە، كەچی شانۆگەری 
)ماڵی بەرنادا ئەلبا( ی لۆركا تێكستێكە بۆ شانۆیەكی فێمێنیستی، ئەم 
شانۆیە شوناسی ژنبوون وەك ڕێڕەوێكی سۆسیۆلۆژی دەبینێت 
شوناسەن،  ئەو  سەرەكی  چەمكی  دوو  زمان  كولتورو  چونكە 
شانۆیەك  فەلسەفی  پەیوەندیی  خولقاندنی  لە  بەشداری  كە 
دەكەن كە لەبنەرەتدا چەندە ئینتیما بۆ تیۆرە شانۆییەكان دەكات 
فێمێنیستی  سەرەكیەكانی  سەرچاوە  بەرەو  شێوەش  بەهەمان 
دەگەڕێتەوە، ئەو پاڵپشتیە فیكریە بۆ تێكستی فەلسەفی وای لێ  
دەكات چارەسەری بۆ شوناس لەڕوانگەی سیمیۆن دی بۆفوارو 
جۆلیا كریستیفاو هیلیلن سیكسۆس و لۆرا كیپنزو فێمێنیستەكانی 
تر جۆرێك لە جیاوازی بێنێتە بوون، بەواتای شانۆی فێمێنستی 
شانۆیەكی هەڵگری گوتاری جیاوازیە، جیاوازی لەو دیدەی كە 

پرسیار بێنێت و مەعریفە ڕووبەرووی گومان بكاتەوە.

شانۆی فێمێنیستی و كولتورە جیاوازەكان
نیە بۆ نمایشی شانۆیی،  شانۆی فێمێنیستی دیدێكی تاكڕەهەند 
لەسەر  خۆی  جێمۆركی  تیایدا  كولتور  شانۆیەكە  بەڵكو 
هەر  شانۆیە  ئەو  بۆ  كولتوریە  دیدە  ئەو  دێلێت،  بەجێ   نمایش 
لەسەرەتای سەرهەڵدانیەوە ئامادەبوونی هەبووە، ئامادەبوونێك 
بۆ فێمێنیستانی شانۆ توانیان لەڕوانگەی كولتورەوە نهێنی ئەو 
پەیوەندیە سۆسیۆلۆژیەی نێوان ژن وشانۆی تیا كەشف بكەن.
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جیاواز  ودیدی  ڕوانین  جیاوازەكان  كولتورە  كرد  وای  ئەوەش 
بۆ شانۆی فێمێنیستی بخەنە ڕوو، ئەو جیاوازبوونە كولتوریەش 
بەرەنجامی ئیشكردنەوەی سۆسیۆلۆژیانەیە لەسەر ئامادەبوونی 
)منی  لە  ئەو  كولتوری  یادەوەری  كە  كولتورەدا،  لەو  شانۆكار 
ئەو  بەواتای  كولتوریی(  )خودێكی  بۆ  دەیگۆڕێت  شانۆكار( 
ئەو  هەڵگری  ئەو  جەستەی  چونكە  كولتورییە،  شانۆكارێكی 
كولتورەیە كە ئیشی تیا دەكات، ئەوەش وادەكات كولتور بكات 
بە زەمینەی ئیشكردنەوەی لەشانۆدا، لێرەوە شانۆ وەك هونەرو 
ژن وەك كائینێكی كۆمەاڵیەتی ستراتیژی شانۆكە دەخاتە ڕوو 

بەوەی شانۆیەكی سۆسیۆلۆژیە.
ئەگەر  بدوێین،  فێمێنیستی  شانۆی  لەسەر  دەمەی  ئەو  بۆیە 
نەنگی  ئەوە  شانۆیە  ئەو  بۆ  نەبووین  ڕەها  وێنەیەكی  خاوەنی 
ڕەهەندیە  فرە  بەو  پەیوەستە  ئەوەی  بەقەد  نیە  شانۆیە  ئەو 
شانۆی  بۆیە  كردۆتەوە،  بۆ  ئامێزی  شانۆیە  ئەو  كولتوریەی 
فێمێنیستی هەر شوێنێك سەرباری ستراتیژی تیۆرە فەلسەفیەكە، 
بەرەنجامی  وكێشەكانی  وگرفت  دەربڕین  ئیشكردنەوەو  بەالم 
كولتوریەكانیشی  ڕیشە  و  ڕەگ  كە  كولتوریەكانیەتی  كێشە 
لەڕۆحی كۆمەڵگاكەیەوە سەری هەڵداوە، لێرەدا ئەگەر نموونە بە 
شانۆگەری )خشكسالی ودروغ( ی نووسەرو دەرهێنەری ئێرانی 
محەمەد یەعقوبی بێنینەوە، دەبینین لەڕووی بابەتەوە ئەم نمایشە 
بابەتێكی تازە ناخاتە ڕوو، بەوەی پیاوێك لە ژنی یەكەمی جیا 
دەبێتەوەو ژنی دووەم دێنێت، بەاڵم ژنی یەكەمی هەر هۆگری 
ئەو  بیبینێت  پێوە دەكات و دەیەوێ   پەیوەندیی  پیاوەكەیەتی و 
ئیرەیی  ئەوەی  ئاستی  بە  دەكات  هەراسان  دووەم  ژنی  بینینە 



14

ڕەگەزی لەگەڵ مێردەكەی مەحكومیان دەكات بە وابەستەبوونی 
دەنا  ڕوو  دەخاتە  نمایشەكە  گرنگی  یادەوەریە  ئەو  یادەوەری، 
بابەتەكە ئەو گرنگیەی نابێت، بەاڵم یادەوەری لەڕێگەی تەكنیكی 
نمایشە  بەم  تایبەتمەند  گرنگی  وادەكات  زەمەنی  گەڕانەوەی 

ببەخشێت.
یادەوەریەك دەرهێنەر لەڕێگەی بەشداریكردنی زەمەنی لەنێوان 
ئێستا )ژنی دووەم( و ڕابردوو )ژنی یەكەم( دیمەنەكان بەدوای 
زەمەنەكە  هەردوو  كۆكردنەوەی  بۆ  سەرەنجام  دێنێت،  یەكدا 
هەردوو ژنەكە لەگەڵ هاوسەرەكەیان و برای ژنی دووەم لەماڵەوە 
كێشەكانیان  وباسكردنەوەی  تەلەفزیۆن  سەیركردنی  بەدیار 
كردووە  بینەریان  ئێمەی  بنەڕەتدا  لە  كە  دەگێڕنەوە  دیمەنەكان 
بە تەلەفزیۆنەكە، بەاڵم ئەوەی ئەوان باسی دەكەن چیرۆكەكانی 
لەالی ئێمە نیە، بەڵكو ژیانی خۆیانە، ئەو بینینەی ئێمە بەخۆیان 
ڕوانینە  ئەو  كردووە  وای  ژنەكان  نێوان  زەمەنیەی  ئاوێتە  و 
ئاینی زەردەشتی و  ئێرانی و  بەرەنجامی كولتوری  فێمێنیستیە 
ئەو ئاكارە ئیسالمیە بێت كە كۆمەڵگای ئێرانی لەنێوان یادەوەری 
بەیەكدا  ئیسالم  وەك  ئێستای  و  زەردەشتی  مرۆڤی  وەك  ئەو 
ئێرانی  غەیرە  كولتورێكی  بینەری  بۆ  نمایشە  ئەم  ئەگەر  بچن، 
سەیر  الواز  فێمێنیستیە  دیدە  ئەو  خۆی،  بگرێتە  تر  پرسیاری 
بەو  شانۆكەی  كولتورەیە  ئەو  بەرەنجامی  ئەوە  بەاڵم  بكەین، 

ئاستە بەرهەم دێنێت.
بۆیە بەجیا لەو فۆڕمە ئێرانیە كە دەشێت نموونەیەكی ڕۆشنی 
هەوڵ وتەقەڵالكانی شانۆی فێمێنیستی ئەو كولتورە بێت، ئێمە 
لەسەر  جیاوازیترەوە  كولتوری  سێ   لەڕوانگەی  ئەدەین  هەوڵ 
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شانۆی فێمێنیستی بووەستین ئەوانیش سێ  كولتوری جیاوازو 
نامۆ بەیەكتر كە سویدی و هیندی و عەرەبین، كە هەر یەك لەو 
دیدگا شانۆییانە جیاوازی كولتوریی تایبەتمەندی گرتۆتە خۆی، 
ئەو جیاوازە كولتوریانە بوونە بە خەسڵەتی تایبەتمەندی شانۆی 

فێمێنیستی كولتورە جیاوازەكان.

شانۆی فێمێنیستی سویدی
گرنگی  هۆكاری  دوو  سویدی  فێمێنیستی  شانۆی  دەركەوتنی 
لەپشتەوە وەستاوە یەكێكیان ئەو گەشەسەندنە كولتوریەی ئەو 
كۆمەڵگاییە كە بانگەشەی بۆ یەكسانبوونی ڕەگەزی دەكرد، نەك 
تەنها لەڕووی یەكسانبوونی مافەكانیان بەڵكو البردنی ئەو هەموو 
زەبروزەنگ وتوندوتیژیەی كەلەسەر ژن بوو، ئەوەش هۆكارێك 
تەواوی  كە  بكرێتەوە  لە شانۆیەك  بیر  وابكات  ئەوەی  بۆ  بوو 
بەرهەمهێنەرانی بریتی بن لە ژنان، واتە شانۆی ژن بێت، بەر 
لەوەی بڕوات بەرەو شانۆیەكی فێمێنیستی، بەاڵم ئەو هۆكارەیتر 
كە گرنگی تایبەتی خۆی هەبوو ئەو ڕەخنانەی سترێندبێری بوو 
لەشانۆی سویدی كە وێنەیەكی خراپی بۆ ژن خستبووە ڕوو، 
بەتایبەت لە تێكستەكانی )كەڵك، سۆناتای تارمایی، خاتوو ژۆلیا(
وێنەی  ژنی سویدی  بۆ  وێنەیەی سترێندبێری  ئەو  گۆڕینی  بۆ 
هەڵگری  كە  فێمێنیستی  شانۆیەكی  لە  بیركردنەوە  كێشابوو، 
خەونی ژن بێت، دەبێتە خولیای ژنانی شانۆكاری سویدی، بۆیە 
ئەو شانۆیە هەر زوو لە شانۆی ژنەوە دەپەڕێتەوە بۆ شانۆی 
ڕەخنەییە،  پڕۆژەیەكی  خاوەنی  شانۆیەكە  چونكە  فێمێنیستی، 
كە  كۆمەڵگا  هەناوی  كولتورەی  ئەو  عەقڵیەتی  لە  ڕەخنەگرتنە 
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پیاو بۆ ژن وێنای كردووە.
ئەوەش وایكرد خێرا نووسەرو دەرهێنەری ژن دەربكەوێت، بەپێی 
ئارگۆمێنتە مێژووییەكان سەرەتای ئەو هەواڵنە لەحەفتاكان بۆ 
شانۆگەری )كچانی مەسیح( دەگەڕێتەوە، تێكستی شانۆگەریەكە 
ژنە  لەالیان  نووسراوەو  كاربی  مارگریتا  نووسەر  ژنە  لەالیان 
ئەم  هەڵبەت  دەرهێنراوە،  شانۆ  بۆ  ئۆستن  سۆزانە  دەرهێنەر 
شانۆگەریە ئەگەر نەچێتە ناو شانۆی فێمێنیستی، بەاڵم لەهەوڵە 

بەراییەكانی شانۆی ژنی سویدیە.
گەشەی  شانۆیەش  ئەو  كولتوریە  گەشەسەندنە  ئەو  بەپێی 
ئەكرد، باخ وشوێنی حەوانەوەی نوێ  بەشێك بوون لەو گەشە 
ئەو  لەگەل  دەیویست  ژنەكانیش  شانۆی  كولتوریە..  سەندنە 
بەریەككەوتنی  بۆیە  ژیانی ڕۆژانەوە،  ناو  بێتە  گەشە سەندنانە 
كە  بوو  ڕاستەوخۆ  پەیوەندیەكی  بینەر  لەگەڵ  ئەكتەرەكان 
دەیالۆگی لەنێوان ئەو دووانە دەخوڵقاند، ئەوەش مانای وانەبوو 
زۆرجار  بەڵكو  بێت،  رۆژانە  ژیانی  گرفتی  تەنیا  شانۆیەكە  كە 
ڕوو،  خراونەتە  كارەكان  ئاماژەوە  جەستەو  زمانی  لەڕێگەی 
لەوانە  گەڕاونەتەوە،  گریكی  شانۆی  تێكستەكانی  بەرەو  یاخود 
لە دەرهێنانی جۆدیت  ئەریستۆفانیس  )لیستراتا( ی  شانۆگەری 

هۆالندەر.
وێنەی ژنی سویدی لەنمایشەكانی ژنانی شانۆكاردا بەرەنجامی 
كولتوری ئەو كۆمەڵگاییە، بۆیە ئەو دەمانەی بەرەو ناو تێكستە 
چارەسەركردنەكان  داڕشتنەوەو  دەگەڕێنەوە،  كالسیكیەكانیش 
شانۆی  گەشەسەندنەی  بەو  بۆیە  كۆمەڵگایە،  ئێستاكردنی  بە 
بۆ  تایبەت  نەبێت  شانۆیەك  لێهاتووە  وای  سویدی  فێمێنیستی 
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شانۆییەكەی  گوتارە  شانۆیەكە  هێندەی  دیاریكراو  توێژێكی 
هەندێك  بەوەی  خۆیەوە  هەرەشەیەی  ژێر  دەخاتە  سویدیش 
ئاماژەی ئەوە دەكەن تێكستە شانۆییەكانی تیریزا ئیلینا لەئاستی 

تێكستە شانۆییەكانی الش نۆریندایە. 
البردنی  بۆ  كە  كولتورەیە  ئەو  بەرەنجامی  ئەوەش  هەڵبەت 
زەبروزەنگ نەهاتووە ڕەگەزەكان لەیەكتری جیا بكاتەوە، بەڵكو 
بەرەو  كۆمەڵگایە  ئەو  كۆمەاڵیەتی  پەیوەندیەكی  لە  ڕەگەزەكان 
پڕۆژەی هاوبەشی ڕەگەزەكان ڕۆیشتووە، ئەوەش وای كردووە 
دەرهێنەرە  لە  یەكێك  بە  بووە  كە  كالمەر  ئۆسا  وەكو  ژنێكی 
كاری  ژندا  لەتەك  بەتەنیا  فێمێنیستی  شانۆی  ناسراوەكانی 
ناسراو  دەرهێنەری  یاریدەدەری  وەك  ئەو  بەڵكو  نەكردووە، 
ڕوو  لەوەی  بەر  بێرگمان  كە  كردووە،  كاری  بێرگمان  ئینگمار 
شانۆو  دیارەكانی  لەدەرهێنەرە  بووە  یەكێك  سینەما  بكاتە 
زۆرجاریش ئیشی لەتێكستەكانی سترێندبێری كردووە، هەڵبەت 
كاركردن  تێكەڵبوونی  بەرەنجامی  بەتەنیا  گەشەسەندنە  ئەو 
نەبووە لەتەك ڕەگەزی بەرامبەر، بەڵكو ئیشكردنەوە بوو لەتەك 
كولتورەكانیتریشدا بەتایبەت ئەو پەناهەندانەی هەر لە مناڵیەوە 
تێكەڵی كولتوری سویدی بوونە لەوانە نوسەرو دەرهێنەر فرناز 
لەتەمەنی سێ  ساڵیەوە لەگەڵ خانەوادەكەی ئێران  ئەربابی كە 
بەجێ  دێلن ڕوو دەكەنە سوید و دەبێتە یەكێك لەناوەكانی ئەم 
وشانۆی  ڕۆشنبیرییەكە  لەنێوەندە  كارەكانی  "تەواوی  شانۆیە 
)پەالماردان  هێناوە، شانۆگەری  سویدی سەركەوتنی وەدەست 
ستۆكهۆڵم  شاری  شانۆی  تیپی  بۆ  ی  قەاڵچۆكردن(  یاخود 
 )6( هێنا"  وەدەست  سویدی  وبینەرانی  ڕەخنەگران  ڕەزامەندی 
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ئەو خانمە بە ڕەگەز ئێرانیە كێشەی پەناهەندەیی و گرفتەكانی 
ئاوێتەی  و  ژنانەی  خەمی  بۆتە  دووەمدا  كۆمەڵگای  لە  ژن 

شانۆكەی بووە.
هەروەها یەكێك لەو ژنانەی تر كە لە شانۆی فێمێنیستی سویدی 
نیستی ستێركە  ئەكتەر  دیاریبكرێت نووسەرو  بۆ ڕۆڵی  ئاماژە 
كە بە ڕەگەز كوردەو خەڵكی كوردستانی توركیایە بەتایبەت بە 
تیای دەركەوت،  ئەكتەر  نووسەرو  )ژینۆ( كە وەك  شانۆگەری 
دەكات  كورد  خانمێكی  ژیانی  "گێڕانەوەی  لە  باس  نمایشە  ئەم 
كە خاوەنی كولتورێكی تایبەتە، ڕووبەرووی كولتوری ئەویتری 

نامۆ دەبێتەوە" )7( 

شانۆی فێمێنیستی هیندی
كە  هۆكارانەی  لەو  نەبووە  خاڵی  هیندی  شانۆی  لە  فێمێنیزم 
لەناو  ئیشكردنەوەی  هێندەی  هەڵیگریبوونە،  كولتورەكانیتر 
كولتوری هیندی بۆتە هەڵگری پرسیاری جیاواز، هەڵبەت بوونی 
ئەو  تا  بووە  رواڵتخوازانە  ئامادەبوونێكی  هیندی  لەشانۆی  ژن 
دەكەن،  بیستەم  سەدەی  یەكەمی  نیوەی  لە  ماڵئاوایی  دەمەی 
شانۆكانی  ئەزموونی  مێژووی  لەگەڵ  هاوكات  هیندی  شانۆی 
دنیا ئاشنا دەبێت بە گوتاری ئەزموونگەری لە شانۆدا، شانۆی 

فێمێنیستیش وەك ڕەوتێكی ئەو ئەزموونكاریەتە دەردەكەوێت.
گوتاری  بۆ  بونیادە  دوو  هەڵگری  هیندی  فێمێنیستی  شانۆی 
پێكهاتە ئەوانیش تێكست وەك بابەتێكی كۆمەاڵیەتی وجەستەی 
لەم شانۆیەدا  ناو شانۆ، بەواتای ژن  ئامادەبوویەكی  ژن وەك 
كردووە  وای  ئەوەش  كۆمەڵگادا،  لەناو  ڕەگەزیە  ئامادەبوونی 
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شانۆی فێمێنیستی هیندی شانۆیەكی سۆسیۆلۆژی بێت، هەڵگری 
كولتورو ئەفسانەو ئاین بێت، هەڵبەت لەم شانۆیەدا تەنیا ژنەكان 
دەرهێنەر نەبوون، بەڵكو بەشێك لە دەرهێنەرانی پیاویش كاریان 
بۆ ئەو شانۆ فێمێنیستە كردووە، ئەوەش  یەكێكە لە خەسڵەتە 

جیاوازەكانی شانۆی فێمێنیستی كولتوری خۆرئاوایی.
تێكستە  لەڕێگەی  لەسەرەتاوە  هەنگاوەكانی  شانۆیە  ئەم 
جیهانیەكانەوە بوو، بۆ ئەوەش هەوڵیان دەدا كارەكتەرە ژنەكانی 
وەكو نورای ماڵی بووكە شووشە لە شێوەی شانۆی مۆنۆدرامی 
بخەنە ڕوو، بەم دواییەش ڕووكراوەتە ڕۆمانەكان و بۆ شانۆ 
ی  )ئۆمراد(  ڕۆمانی  ئامادەكردنەوەی  وەك  ئامادەكراوەتەوە، 
لەبارەی  ڕۆمانە  ئەم  سەرەكی  بابەتی  ڕوساو،  هادی  محەمەد 
كەسێتی ژنێكی سۆزانیە كە ژنی تیا وەك جەستەیەكی سێكسی 
بایەلۆژی،  وجوانی  قوربانی  ڕەمزی  بۆتە  كە  ڕوو،  خراوەتە 
نەبێت،  گێڕانەوە  بە  تەنیا  ئەنجام  بە  ناگات  "ئەوەش  ئەگەرچی 
سۆزانیشی  ڕۆڵی  تەمەن،  ناوەڕاستی  گەیشتۆتە  كەسێتیەكە 

بەشێوەیەكی ئەفسانەیی خستۆتە ڕوو" )8(
بۆیە لەشانۆی فێمێنیستی هیندیدا هەمیشە جەختكراوەتەوە سەر 
ئازادبوونی ژن ومەسەلەی سێكس وژن وڕوانینی پیاو بۆ ژن 
تەوەری  ژن  رۆحی  فەرامۆشكردنی  و  جەستەیەك  وەك  تەنیا 

سەرەكی ئەم شانۆیە بووە.

فێمێنیزم لە شانۆی عەرەبیدا
ئەو دەمەی باسی فێمێنیزم لە شانۆی عەرەبی دەكەین، دەبێ  ئەوە 
بەهەند وەربگرین كە كۆمەڵگای عەرەبی ڕێسای ژیان ڕێسای 
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بیابان بووەو بوونی ئاینی ئیسالمیش زادەی ئەو كولتورەیە كە 
مرۆڤی عەرەبی لەسەر پەروەردە بووە، واتە چ وەك نەتەوەو 
چ وەكو ئاین نابێت ئەوە فەرامۆش بكرێت كە كولتوری عەرەبی 
بۆ  كردووە  درووستكردن  بەربەست  لەسەر  ئیشی  بەردەوام 
كە  بووە  كولتورە  ئەو  هۆكارەكەشی  فێمێنیستی،  شانۆیەكی 
دیدێكی گۆشەگیریی بۆ ئاكارو بیركردنەوە خوڵقاندووە،  ئەوەش 
بۆتە دامەزراندنی شوناسی مرۆڤێكی عەرەبی موسوڵمان، بەاڵم 
ئەو دەمەی بیركردنەوە لە شانۆیەكی فێمێنیستی دەبێتە خەون 
بۆ رَزگاربوون لەو عەقڵیەتە ئەوە مانای وایە پڕۆژەیەك هەیە 

بۆ هەڵوەشاندنەوەی سێنتەری عەقڵی گۆشەگیر.
هەڵبەت بۆ گەیشتن بە شانۆیەك كە ژن تیایدا خاوەنی شوناس بێت 
دەبێت سەرەتا لە هەڵوەشاندنەوەی شوناسی مرۆڤ وەك پیاو 
دەست پێبكرێت، ئەو شوناسە لەدەرەوەی ئاینەوە بخوێنرێتەوە 
ئاین و ڕێساو كولتور تێكبشكێنرێ  و لە ڕووبەری ناتەبادا ژن 
بنووسێتەوە، ئەو نووسینەوەیە سەرەتای لەدایكبوونی فێمێنیزمە 

لە شانۆی عەرەبیدا.
ئەو  پیاوان  عەرەبیدا سەرەتا  لە شانۆی  فێمێنیزم  دەركەوتنی   
تۆفیق  نموونە   بۆ  شانۆیی  تێكستی  لەهەندێك  هەواڵنەیانداوە 
حەكیم ویستویەتی قسە لەو جەورو ستەمانە بكات كە لەسەر 
ڕاستەقینەی  كاركردنی  سەرەتای  بەاڵم  ژنەكاندایە،  كارەكتەرە 
ژنی عەرەبی بۆ ئەو شانۆیە شانۆیەك ژن بەرهەم هێنەری بێت 
دەركەوتنەوە  ئەو  بووە،  شانۆیی  تێكستی  نووسینی  لەڕێگەی 
هێندەی  ژنبوون،  شوناسی  نووسینەوەی  بۆ  نەبووە  هەوڵێك 
نووسین پڕۆسەیەكە بۆ خۆسەپاندن، ئەو ژنانەش سەرەتا بریتی 
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ئەلعەسال،  )فەتحیە  لەوانە  میسری  نووسەری  ژنانی  لە  بوونە 
مەهران،  فەوزیە  جاد،  نیهاد  وەجدی،  وەفا  عەبدولباست،  لەیال 
بوارەدا  لەو  ژنێكیتر  كۆمەڵە  ئەوان  بەدوای  ئەلبەهناوی(  نادیە 
دەركەوتوون لەوانە نوسەری بەحرێنی حەمدە خەمیس تێكستێكی 
نووسیوە بەناوی )بەسەر شۆستەی نەویستنەوە( لە عیراقیشدا 
ئەكتەرو  ی  نەعیم(  )عەواتف  ئەوانیش  دەركەوتوون  ژن  دوو 
)لەتیفە ئەلدولێمی( چیرۆكنووس ولەوواڵتانی كەنداوی عەرەبی 
و هەندێك ووالتی تر چەند ناونێكیتر بەدی دەكرێن لەوانە )مەلحە 
عەبدولاڵ، مەی زیادە، لەتیفە ئەلزیات، نەوال ئەلسەعداوی( وچەند 

ژنێكیتریش وەك نووسەری شانۆیی دەبینین.
شانۆیەكی  بۆ  هەوڵدان  وەك  نەیانتوانیووە  ناوانە  ئەو  هەڵبەت 
فێمێنیستی كاربكەن، هێندەی ویستویانە وەك ژنانێك بۆ نووسینی 
شانۆیی بوونی خۆیان بسەپێنن، دواتر چەند هەوڵێكی دەگمەنیان 
لەو بوارە داوە، لەوانە عواتف نەعیم شانۆگەری )ماڵی بەرنادا 
ئەلبا( ی لۆركا دەكات بە تێكستێكی تازەی ئامادەكراو بەناوی 
)ماڵی خەمەكان( ، بەدوای ئەوە لەتیفە ئەلدولێمی شانۆگەریەك 
شانۆییە  تێكستە  ئەم  سۆمەری(  )شەوانی  بەناوی  دەنووسێت 
وەك ڕەخنەگر عەواد عەلی ئاماژەی بۆ دەكات دیدێكی فێمێنیستیە 

بۆ داستانی گلگامشی سۆمەری )9( 
هەوڵەكانی دواتر بەردەوام بوونە، بەاڵم كەمتر ژنانی نێو نووسینی 
تێكستی شانۆیی خەمی شانۆیەكی فێمێنیستی هەڵدەگرن، هێندەی 
هەندێك  ئەگەرچی  دەنووسن،  تێكست  نووسین  پڕۆسەی  وەك 
هەوڵ بەدی دەكرێت وەك بنەمای بەهێز بۆ شانۆی فێمێنیستی، 
لەوانە  ژنان  نەك  هێناوە  بەرهەمیان  پیاوان  هەواڵنە  ئەو  بەاڵم 
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شانۆگەری )كۆماری قەیرەكان( ی عەبدولستار ناسر، ئەگەرچی 
تیایدا  ژن  كە  دەرهێنراون  شانۆ  بۆ  تێكستانە  ئەو  زۆرجاریش 
تەوەری سەرەكی كێشەكانە، بەاڵم گرفتی كولتوری نەیهێشتووە 
ئەو نمایشانە لەكۆت و پەندو چەپاندنەكانی سیستمی ئەخالقی 
ڕزگاریان بێت، بەدەگمەن هەندێك ژنانی دەرهێنەریش لە شانۆی 
عەرەبی بەدی دەكرێت لەجۆری ژنە دەرهێنەری تونسی رەجا 
وەكو  بیانیەكانی  تێكستە  بە  فێمێنیستیانە  دیدی  كە  عەمار،  بن 

فاوستی گۆتە ببەخشێت.

شانۆی ژن لە كۆمەڵگای پیاودا
ئاخۆ لەدنیای كوردیدا لە كۆمەڵگایەك كە پیاو دنیای زەوتكردووە 
شانۆی ژن بوونی هەیە یاخود ژن لەپەراوێزی شانۆی پیاودا 
نێرساالری  عەقڵیەتی  شانۆیە؟  ناو  بچووكی  كارەكتەرێكی 
بەدژی  دەتوانێ   پیاوان  بە  دراوە  پیشە  وەك  كە  دەرهێنەران 

ڕەگەزی كاربكات بۆ شانۆیەكی ژنانە؟
كە  لەدنیایەكدا  ئاخۆ  سەرنجە  جێگای  ئێمە  بۆ  ئەوەی  لێرەدا 
كۆمەڵگای كوردی پیاو زەوتیكردووە ئامادەبوونی ژن لە شانۆی 
ئێمەدا لە چ ئاستێكە؟ ئاخۆ ئێمە شانۆیەكمان هەیە پێی بووترێ  
شانۆی فێمێنیستی؟ ئەو نمایشانە چین كە بنەمایەكی بۆ شانۆی 
دەرهێنەرانی  پەتریاركی  عەقڵی  ئاخۆ  خوڵقاندووە؟  فێمێنیستی 
بۆ  كاربكات  ڕەگەزی خۆی  بەدژی  هەیە  ئەوەی  توانای  كورد 

شانۆیەكی ژنانە؟        
ئەو دەمەی عەقڵی نێرساالری كۆمەڵگای كۆنترۆڵ كردبێت دۆخێكی 
بیركردنەوەو  بەرهەمی  كۆمەڵگایە  ئەم  شانۆی  كە  سرووشتیە 
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عەقڵی پیاوەتی بێت، پیاوبوون وەك ئەو خەسڵەتەی كە كۆمەڵگا 
وێنای كردووە, بۆیە بزووتنەوەی شانۆیی ئێمە بەهۆی ئەوەی 
هۆیەكەشی  پیاوە  شانۆی  لەدایكبوونیەوە  لەسەرەتای  هەر 
ئەوەیە دنیای ئێمە دنیای نێرایەتی ئەو عەقڵە بووە كە كۆمەڵگای 
بۆیە  بووە,  عەقڵە  ئەو  پەراوێزی  ژن  هەمیشە  بردووە  بەڕێوە 
بزووتنەوەی شانۆییمان تا كۆتایی پەنجەكانی سەدەی بیستەم 
هیچ ژنێكی بەخۆیەوە نەدیووە تەنانەت ئەو دەمەی یەكەم ژن 

دێتە سەر شانۆ )10( 
شانۆییمان  ڕۆشنگەری  ساتەوەختێكی  وەك  ڕووداوە  ئەو 
ڕزگاری  كورد  شانۆكاری  مێژووە  ئەو  بەدوای  كە  ئەبینرێت, 
سەر  كراوەتە  دابەش  ژیان  لەكۆمەڵگادا  چۆن  وەك  دەبێت 
كارەكتەری  لەشانۆدا  ئاواش  پیاوەوە  لەڕێگەی  كارەكتەرەكان 
لەدەرەوەی سیاقی  ئەدرا, هەڵبەت  پیاوەكان  بە  ژنەكانیش هەر 
ئەو خزمەتەی ئەو ئەكتەرانە لە بینینی ڕۆڵی ژن بەدیان كردووە, 
لەدۆخی  الدانە  حالەتە  ئەو  كۆمەڵناسیەوە  لەدیدگایەكی  بەاڵم 
سرووشتی ڕەگەزی بەوەی ئەو پیاوانە ئارەزوویان لە گۆڕینی 
كە  پیاوبوون  لەناو  ژنبوونە  لەهەستی  بیركردنەوە  و  ڕەگەزی 
ڕووبەرووی  ئەكتەر  خودی  نمایشیش  لەساتەوەختی  تەنانەت 
دوو مرۆڤ دەبێتەوە لەناو خۆی یەكێكیان خودی ڕاستەقینەی 
نمایشكارە  خودی  دووەمیش  مرۆڤی  نێرینە(  )خودێكی  ئەوە 

)خودێكی مێینە(
ئەو دوو بەریەككەوتنە ڕەگەزیە لەپێناو البردنی ڕەگەزی نیە لە 
شانۆدا، بەڵكو قووڵكردنەوەی جیاوازی ڕەگەزیە، ژن تەنیا وەك 
خزمەتكارێك و هەستێك بۆ وورووژاندن وبەپێی عەقڵی نێرایەتی 
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ئەوەی  بۆ  هەمیشە  نێربوون  عەقڵی  كە  بكات،  ڕەفتار  دەبێت 
شوناسێكی ئەخالقی بدات بەو ژنە پێویستە نیشتیمانپەروەر بێت 

و ببێتە ڕەمزی خاك و نموونەی ڕەوشت بێت.
سیاسی  گۆڕانكاری  هەندێك  بەهۆی  حەفتاكان  سەرەتای 
لەالیەك  هەڵهێنا  هەنگاوی  تاڕادەیەك  كوردی  كۆمەڵگای 
لەالیەكیتر  كردەوە  زیاتری  دەرفەتی  ئازار  یانزەی  بەیاننامەی 
سەر  دەسەپاندە  خۆی  عەرەبی  وهونەری  ئەدەب  كاریگەری 
رۆشنبیریی كوردیی، بۆیە لەدایكبوونی گروپی كفری و ڕوانگە 
وەك دوو گروپی ئەدەبی پەیوەستە بەو قۆناغە تازەیەی ژیانەوە، 
نمایشەكانی  وژمارەی  هەڵهێنا  هەنگاوی  كوردیش  شانۆكاری 
زۆر زیاد دەكات، ئەمرۆ شانۆكارانی ئەو ڕۆژگارە بە قۆناغی 

زێڕین ناوی دەبەن.
لە  نێرساالریە  عەقڵیەتی  سەپاندنی  قۆناغی  زێڕینە  قۆناغە  ئەو 
گەشەسەندنە  لەگەڵ  نەیتوانیووە  شانۆییمانداو  بزووتنەوەی 
ئەگەرچی  بدات،  بەخۆی  گەشە  كۆمەاڵیەتیەكان  و  سیاسی 
دواكەوتووەكانی  لەنەریتە  ڕەخنە  دەیانەوێ   شانۆكارێك  چەند 
گەزیزە،  هاوڕێیانی  گروپی  دامەزراندنی  لەڕێی  بگرن  كۆمەڵگا 
كە لەڕێگەی ئەو كچە مناڵكارە )گەزیزە عومەر( ڕەخنە لە عەقڵی 
پیاوانی ناو كۆمەڵگا گیراوە، ئەو مناڵە وەك كچێك سەر شانۆو 
هەناسە  بەهۆی  بەاڵم  دەكات،  داگیر  ماڵەكانمان  تەلەفزیۆنی 
عەقڵیەتی  لەسەر  كاریگەری  نەتوانراوە  كارانە  ئەو  كورتی 
هۆكار  چەندین  بۆ  دەگەڕێتەوە  ئەوەش  جێبێلێت،  شانۆییمان 
سادەو  لەشێوەیەكی  تێكستەكان  نیشانكراویی  دەست  لەوانە 
مەنەلۆژێكی  وەك  جار  هەندێك  بووە  ڕەخنەگرتنێك  زیاتر 
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دەرهێنەری  نەبوونی  هەروەها  ڕوو،  خستۆتە  خۆی  كۆمیدی 
بەتوانا لەم ڕۆژگارە ئەو هەواڵنەی وەك تەقەلاڵ هێشتۆتەوە كە 
نەتوانرێت لەناو شانۆیەكی بااڵ بخرێتە ڕوو، نەبوونی ئاگاییەكی 
ڕەخنەیی هۆكارێكیترە لەوەی ئەو تیپە نەبێتە تیپێكی جیاواز بۆ 
بنیاتنانی دیدێكی سەربەخۆ بۆ ژن، بەڵكو ئەویش دێت نمایشێك 
ئەویش  ژن  بە  سووكایەتیكردنە  لەبنەڕەتدا  كە  دەدات  ئەنجام 
شانۆگەری )خانمی مەكرباز( ە، ئەگەرچی ئەوانە دەبنە زەمینەو 
سەرەتایەكی پتەو بۆ ئەزموونی ئەو كچە مناڵكارە كە لەتەمەنی 
بەتەواوی  ئەمجارە  شانۆو  سەر  دێتەوە  لەنوێ   سەر  گەنجی 

خۆی بۆ شانۆیەكی ژنانە تەرخان دەكات.
تا ناوەڕاستی هەشتاكانی سەدەی بیستەم هیچ هەوڵێكی ئەوتۆمان 
نیە بۆ شانۆی ژن كە جێگای سەرنج بێت، بەاڵم بەدوای ئەوەی 
كۆمەڵە گەنجێك ڕوو دەكەنە كۆلێژی هونەرە جوانەكانی بەغداو 
ئەو  كۆلێژ  كردنی  تەواو  لەدوای  چ  و  خوێندكاریان  لەكاتی  چ 
لەناوەڕاستی  ئەزموونكاری  شانۆی  بزووتنەوەیەكی  گەنجانە 
هەشتاكانی سەدەی بیستەم دەخوڵقێنن، كە دەتوانن كاریگەری 
عومەر  گەزیزە  بكەن،  درووست  تریش  شانۆكارانی  لەسەر 
لەڕێگەی هەردوو دوو شانۆگەری )سروودێكی خۆشەویستی( 
و)دارتووەكە( كێشەی ژن دەبێتە خەمی سەرەكی شانۆیی ئەم 

خانمە شانۆكارە. 
وەك  كێشەیە  ئەو  داخراوەكان(  )دەروازە  شانۆگەری  لە 
كێشەیەكی مرۆڤایەتی دەخاتە ڕوو، ئەوەش لەڕێگەی گەڕانەوە 
بە  دەبێت  مەجازی  لەوێنەیەكی  كە  دیوارێك  مێژوو  ناو  بۆ 
هێالنەی جانجالۆكە ئەو هەست بەكۆیلە بوونی ژن دەكات بۆیە 



26

پێی وایە ژنبوون لێرە نەخۆشی نیە هەر ئەوەش ڕووبەرووی 
ئەو پرسیارەی دەكاتەوە: دكتۆر بۆ دێتە ئێرە؟

بۆ  گەڕانەوە  چونكە  دەمێنێتەوە،  پەراوێزدا  لە  پرسیارە  ئەو 
ئەو  ئازادیش  پرسیار، كوشتنی  بە كووشتنی  بەندە  ناو مێژوو 
تینوویەتیە بۆ ئاو كردووە بە وێنەیەكی مەجازی بۆ ڕزگاربوون 
بەڵكو  ژن،  ئارامی  بۆ  نیە  ڕووبەرێك  ماڵ  بۆیە  كۆیلەتی،  لە 
شێتخانەیەكە تیایدا پیاو كردوویەتی بە زیندان، بەندكردنی ژنان 
ئەوان  نیە  دنیایەك  كارەكتەرەكان  دنیای  ئەوەی  بەهۆی  تیایدا 
بووەكان  یاخی  پیاوە، جیاكردنەوەی  دنیای  بەڵكو  بن،  خاوەنی 
دەقە  شوناسی  لەدایكبوونی  بیرۆكەی  لەكۆمەڵگادا  )شێتەكان( 
لەیەكتر  عاقڵەكانی  و  شێت  بوو  مۆدێرنە  ئەوە  ئەوەی  بەهۆی 
جیا كردەوە، گوتار لەو ناسینە ئەوەمان بۆ ئاشكرا دەكات كە 
عاقڵەكان لەو دنیایەدا بریتین لە پیاوەكان ئەوە بەپێی تێگەیشتنی 
لۆژیكی نێرەكانەوە، دەبێ  ژنەكان كە بە شێتەكان دەیانناسینەوە 
لە كۆمەڵگا دوور بخرێنەوە، بخرێنە زیندانی تایبەتەوە، ئەوان لەو 
زیندانە پێویستیان بەنواندنی هیچ گەمەیەك نیە، چونكە پیاوەكان 
گەمەی زیندانیان لەگەڵ دەكەن لەڕێگەی زەنگەوە، زەنگی دیدەنی 
دەگۆڕدرێت بۆ زەنگی كاتی خەوتن، خەواندنی جەستە بەتەنیا 
بێدەنگ كردنی ژنەكان نیە، هێندەی سەركوتكردنەوەی تواناكانی 

بەرامبەرە لەڕێگەی دەزگا ئایدیۆلۆژیەكان )11(
عەقڵەوە  لەسەرووی  پلەیەكە  شكسپیر  بەالی  شێتی  هەڵبەت 
لەڕوانگەی فەلسەفی فێمێنیستێكی وەكو ژۆلیا كریستیفا هاملێت 
لەساتەوەختی شێتی حەقیقەت دەخاتە ڕوو، هەڵبەت هەر قەبووڵ 
ئەو  دەكرد  فۆكۆ  لە  "وای  لە كۆمەڵگا  بووە  نەكردنی شێتەكان 
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یاد: شێتەكان بەڕادەیەك شێتن، كە  بێنێتەوە  ووتەیەی باسكال 
ئەگەر بێت و مرۆڤ وابزانێت كە شێت نییە، ئەوا بە جۆرێكی 

دی شێتە" )12(
هەیە  فێمێنیستیانەی  دیدێكی  شانۆیەكە  كە  گەزیزەدا  لەشانۆی 
بۆ ژن، بەاڵم فێمێنیستێك دواجار لەدیدی ڕەخنەییەوە دەتوانین 
لەڕێگەی  بوونی  فێمێنیست  كە  بەرین،  ناوی  ژن  شانۆی  بە 
گرفتەكانی ژنە، بەاڵم ئەم شانۆیە نەیتوانیوە گۆڕان لە پێكهاتەی 
گوتاری نمایش بخوڵقێنێت، هەرچەندە هەوڵەكانی ئەو بەڕادەیەك 
زەمینەی بۆ ئەو شانۆیە خوڵقاندووە، بەاڵم زەمینەیەك پێویستی 
بە گۆڕان لە دیمەنە شانۆییەكەو لە گوتاری نمایش هەیە. )13(

لە  بەهەوڵەكانی  كوردی  ئەزمونگەری  شانۆی  تیپی  لەالیەكیتر 
لەچاوەروانی  لە چاوەروانی گۆدۆ،  نمایشەكانی )رۆژی سێیەم 
سیامەند( توانیویەتی دوو هەوڵی شانۆی ژن بەرجەستە بكات، 
وەك دوو بنیاتی ژێرخان بۆ شانۆی فێمێنیستی لێیەوە بڕوانین، 
دەرهێنەر  دا  گۆدۆ(  چاوەروانی  لە  سێیەم  )رۆژی  نمایشی  لە 
شەماڵ عومەر جگە لەوەی چەمكی چاوەروانی درێژكردۆتەوە 
بەواتای  سێیەم  رۆژی  بە  بردووە  ناوی  بیكت  تێكستی  لەناو 
حالەتێكی  ئەوەش  بیكتەوە،  تێكستی  لەدوای  چاوەڕوانیەكە 
پرۆژەیەكی  و  گەڕان  بەرەنجامی  بەڵكو  نەبووە،  هەرەمەكی 
ئەزموونكاری بووە كە "سەرەتا لە داڕشتەو پێكهاتە هونەرییەكەیدا 
شوێن وەك پانتاییە فراوانەكەی الی بیكیت نەماوەتەوە، بەڵكو 
دوو  تەسكی  پانتایی  شوێنێكی  لە  پڕۆسەكەی  تێكیشكاندووەو 

مەتر چوارگۆشەدا بەرجەستە كردووە" )14(
لەالیەكیتر چاوەڕوانیكەران بریتین لە دوو ژن، خەمی مرۆڤبوون 
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بووە  بەرجەستە  لەژندا  بەڵكو  نابێت،  بەرجەستە  پیاو  لە  چیتر 
گوتاری  ناو  نێرساالریەی  عەقڵیەتی  لەو  گۆڕینە  ئەوەش 

شانۆییمان.
بە  دەكرێت  سیامەند(  )لەچاوەڕوانی  شانۆگەری  هەروەها 
درێژەی ئەم هەوڵە دابنرێت، چونكە دیدی چاوەڕوانی ئەمجارە 
لەناو دوو ژنی كوردی نەك وەك خودی كارەكتەر، بەڵكو وەكو 
خودی ژنی كوردیی بەرجەستە دەبێت ئەو بەرجەستە بوونە لەم 
نمایشە بۆتە هۆی ئەوەی وەك هەوڵێك بۆ ژێرخانو سەرەتای 
جەستەن  دوو  "ئەوان  بڕوانین  لێی  كوردی  فێمێنیستی  شانۆی 
لەناو دەروونی یەك بووندا، لەهەندێ  ساتدا كە یەكێكیان جیاواز 
لەوەیتر نواندن دەكات، خۆمان لەبەرامبەر دەروونێكی بەشكراو 
دەبینینەوە لەنێوان حالەتی چاوەڕوانی و حالەتی نائامادەبوون، 
ئا ئەوە سیامەندە دەگوازرێتەوە لە زمانی جەستەی كاركەر بۆ 
پێكهاتەیی ئاماژەكاری دەوڵەمەند بەدەاللەت، بەو پەڕی هێزەوە 
ئاگایی دەگەڕێنێتەوە، ئەو خاوەن توانای ئەویترە، ئامادەنەبوونی 

ئامادەبوونێكی كاریگەرە لەدوو جەستەكەدا" )15(
)حەمە  لە  هەریەكە  لەالی  شانۆیی  دەقی  نووسینی  ئەزموونی 
كەریم هەورامی، تەڵعەت سامان، مەهدی ئومێد، ئەحمەد ساالر( 
ژن تیایدا كارەكتەرێكی چاالكە، بەاڵم ژنێك نیە خەونی گۆڕینی 
بەڵكو  مرۆیی،  جەستەیەكی  وەك  بێت  ئامادە  هێزێكی  دنیاو 
دەبێت  قوربانیەكە  یا  پەراوێزكراوە  بە  جەستەیەكی  هەمیشە 
لەالی  وەك  ببەخشێت،  خۆی  ژیانی  وڕاستگۆیی  پاكی  لەپێناو 
تەڵعەت سامان لە )شاری ئەوین( دا دەیبینین كە هەمان ڕوانین 
دەسەپێتەوە سەر شانۆگەریەكانی )وەلی دێوانەوشەم، محەمەد 
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حەمە  لەالی  یاخود   ) خان  سورمێ   خەزال،  و  الس  وسێوێ ، 
بۆ  ودیدی  خەون  لەناو  ژن  )خانزادێكیتر(  لە  هەورامی  كەریم 

ژیان دید و عەقڵیەتێكی نێرینەیی دەیخنكێنێت.
ئامادەبوونی  ژن  ئامادەبوونی  ساالر  ئەحمەد  ئەزموونی  لە 
تەنانەت  ونیشتمانپەروەری،  ڕاستگۆیی  بۆ  مەجازە  چەمكی 
كارەكتەرەكانی وەكو سەلماو حەبیبەو ژنەكانیتریش یاخی بوون 
و دەسەاڵتیان بەندە بەو دیدە پاكیزەییەوە، بەبێ  ئەوەی پرسیار 
لەوە بكرێت ئاخۆ پاكیزەیی بوونی هەیە؟ ئایا پیاو خۆی پاكیزەیە 

تاداوا لەژن بكات پاكیزە بێت؟  
ئەو دەمەی ڕووبەرووی ئەو پرسیارانە دەبینەوە دەگەینە ئەو 
بزووتنەوەیەك  چونكە  ئێمە  شانۆیی  بزووتنەوەی  تێگەیشتنەی 
بووە وابەستەی عەقڵیەتی كۆمەاڵیەتیمان بووە، بۆیە نەیتوانیووە 
خوێندنەوەیەكی  ژن  بۆ  كۆمەڵگا  وێنەیەی  ئەو  لەدەرەوەی 
زادەی  شانۆكەمان  بەواتای  هەبێت،  وجیاوازی  ئەلتەرناتیڤ 
نەوەكو  بووە  كۆمەڵگا  ناو  وێنەی  هەمان  بەرهەمهێنانەوەی 
ئاگایی  لە  وبنیاتنانەوەی  كۆمەاڵیەتی  باوی  دیدی  تێكشكاندنی 
بتوێنێتەوە  تواناكانی  هەموو  ژن  وایكردووە  ئەوەش  كۆمەڵگا، 
بۆیە  گوتارە،  ئەو  پەراوێزی  ببێتە  و  پیاوبوون  گوتاری  لەناو 
بیر  كە  شانۆ  دەرهێنەرانی  بۆ  دۆخێكی سرووشتی  بۆتە  ئەوە 
عەقڵیەتی  بەدژی ڕەگەزی  نمایشی شانۆییدا  لە  نەكەنەوە  لەوە 

نێرینەیی كار بكەن.
نووسراوەكانی  تێكستە  سەر  دەچینەوە  دەمەی  ئەو  بۆیە  هەر 
توانیویانە  هەواڵنەی  ئەو  هەموو  دەبینین  ڕەخنە  و  دەق  وەكو 
زەمینە بۆ شانۆیەكی فێمێنیستی بنیات بنێن پیاوەكان نەبوونە، 
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ئیشیان  خۆیان  شانۆكار  خانمانی  بوونە  ژنەكان  ئەوە  بەڵكو 
لەسەر ئەو شانۆیە كردووە، بۆئەوەی ژێرخانێك بۆ شانۆیەكی 
فێمێنیستی بێننە بوون، بەتایبەت لە شانۆی مۆنۆدرامادا كە دواتر 
دێینە سەری، بەاڵم دەرهێنەر ئیحسان عوسمان ئەو تێگەیشتنە 

بۆ شانۆی فێمێنیستی كوردیی تێكدەشكێنێت.
ببێتە زەمینەو  لۆركا  ئەلبا( ی  بەرنادا  )ماڵی  ئەگەر شانۆگەری 
دەروازەی دەرهێنەران و نووسەرانی شانۆی فێمێنیستی، تەنانەت 
نوسەری عیراقی عەبدولستار ناسر كاتێ  شانۆگەری )كۆماری 
ئەتمۆسفێری  فەزاو  لەڕووی  دەبینین  دەنووسێت  قەیرەكان( 
ژنانی  بۆ  ناڕاستەوخۆیە  گەڕانەوەیەكی  ئەم شانۆگەریە  گشتی 
لۆركا لەماڵەكەی ئەلبا، بۆیە ئیحسان عوسمان دەبێتە یەكێك لەو 
دەرهێنەرانەی ڕووبەرووی ئەو تێكستە دەبێتەوە، هەڵبەت بەر 
دیدی  بەاڵم  كردبێت،  تیا  كاری  ئەشێت  تر  دەرهێنەری  لەویش 
ئەو بۆ ئەو تێكستە بەر لەهەر شتێك هەولێكی بوێرانەیە، چونكە 
دەبێتەوە،  كورد  بینەری  رووبەرووی  ناكوردیی  بەجەستەی 
بەقەد  نیە،  نمایش  خەمی  ڕەگەزی  گرفتێكی  بەتەنیا  دواتر 
ئەوەی لەپرۆسەیەكی ئەركیۆلۆژیەوە جەستە دەبێتە ڕووبەری 
ئامادەی ناو نمایش كە ئێمە لێرەدا ناوی دەبەین بە سەمایەك بۆ 

ئەركیۆلۆژیای تێكست.

سەمای ئەركیۆلۆژیای تێكست لە ماڵی بەرنادا ئەلبا
بەرنادا دوای مردنی هاوسەرەكەی و بێوەژن بوونی پرسەیەكی 
هەشت ساڵی دادەنێت كە دەبێت كچەكانیشی پابەندی سرووتی 
ئەو پرسەیە بن، ئەو بیرۆكەیەی شانۆگەری )ماڵی بەرنادا ئەلبای( 
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ی شاعیری ئیسپانی لۆركا لەدیدی دەرهێنەری كورد ئیحسان 
عوسمان وكۆمەڵە ئەكتەرێكی ئەڵمانی دەبێتە قەسیدەیەكی سەما 
ئامێزی كولتوریی كە جەستە لەودیو ووشەوە دەیەوێت مانایەكی 

فراوانتر بە بۆشایی شانۆ ببەخشێت.
ژنەكانی  پانتایی..  شیعریی  لەدایكبوونی  بۆ  پرۆسەیەكە  ئەوە 
دەكەن  دەڵێن.. سەما  گۆرانی  دەكەن..  گەمە  ئەلبا  بەرنادا  ماڵی 
و مۆسیقا دەژەنن، بەاڵم لەناو سرووتێكی خەمگیندا سرووتێك 
برنادای  خاتوو  بەڵكو  نەسەپاندووە،  خۆیاندا  بەسەر  ئەوان  كە 
مەبەستی  كە  بچووكراوە  لەفەزایەكی  سەپاندوویەتی،  بێوەژن 

دەرهێنەرە ڕووداوەكان لە ماڵێكی خنكێنراو بەرجەستە بكەن.
لە  جۆرێك  فەزایە  جۆرە  ئەو  جوانكاریەوە  لەڕووی  ئەگەرچی 
كوشتن بۆ بەهای بۆشایی بنیات دەنێت، بەاڵم لە ڕووی فیكریەوە 
نووسینی  زەمەنی  كە  دەكات  بەرجەستە  خنكانە  حالەتی  ئەو 
تێكستەكەی دەگەڕێتەوە بۆ سیەكانی سەدەی بیستەم ئەودەمەی 
فرانكۆی خوێنرێژی ئیسپانیا حوكمی دەكرد، ئەو فەزایە جۆرە 
دەسەاڵتێكی فیكریە بۆ حالەتی خنكانی ئەو خوێنرێژە كە نەك 
بوونی  بێوەژن  هۆكاری  هەمیشە  فرانكۆییەكان  بەڵكو  فرانكۆ، 

برناداكانن.
دەرهێنەر دەقی نووسراو لەڕێگەی سەمای یەك لە كیژەكانەوە 
میتا  بەرەو  ئێمە  تاوەكو  ئەركیۆلۆژی  پرۆسەیەكی  دەكاتە 
گرفت  بە  نەبێت  دەیالۆگ  ئەوەی  بۆ  بەرێت،  نووسراو  زمانی 
بۆ  زمانەوانی  ئەیقونەیەكی  دەبێتە  سەمازان  جەستەی  بۆیە 
ئەوەی شوناسی كارەكتەرەكان بناسین ئەو سەمایەی سەرەتا 
دیوارەكان  لە  ماڵە  ئەو  ژنەكانی  ڕوو  دەخاتە  بۆ  ئەوەمان 
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لە  ترس  دڵەڕاوكەو  تووشی  بەیەكتری  لەپەیوەندیان  بێزارو 
ڕەگەزی خودگەرێتی بوونەتەوە، بۆیە ئەو پیاوەی بێتە ئەو ماڵە 
تا  كە  پیاوێك  دەبینێت  پیاوە  بەو  هەریەكەیان خەونی گەیشتن 

كۆتایی نایەت.
كە  ماڵێك  ماڵ  ناو  حەرامەكانی  گەورەترین  لە  یەكێكە  هاتن 
سیستمی تایبەت بەخۆی هەیە پۆشینی پۆشاكیش دەچێتەوە ناو 
ئەو سیستمە بۆیە ملمالنێكە لەم نمایشەدا لەنێوان پۆشاكی سپی 
و ڕەشە، بەرنادا خوازیاری ئەوەیە ئەوان هەمیشە جلی ڕەش 
بپۆشن، چونكە دەتوانن بەم شێوەیە ژنبوونی خۆیان بشارنەوە، 
لەكاتێكدا كچەكان خوازیاری ڕەنگی سپین ئەو ڕەنگەی شەوانە 

بەدزی بەرناداوە دەیپۆشن بەخەونی گەیشتن بە داهاتوو.
لەبەردەم پەنجەرەكان شوورەییەكە كە شوناسی ماڵ  وەستان 
دەشێوێنێت، بەاڵم بۆ كیژەكان ئەوە سەرەتای یاخی بوونە بۆ 
دنیایەكیتر دنیایەك كە كۆتایی هاتنی زەبروزەنگی ماڵ بێت، ئەو 
بە  ئەلبا  نێرایەتی  هەڕەمی  شكاندنی  لەوێنەی  زەنگەی  زەبرو 
شكاندنی گۆچانەكەی تەواو دەبێت ئەو دەمەی سیستمی یاخی 
نەسیستمی  كە  كیژەكان  لە  یەك  ئاستێك  دەگاتە  ماڵ  لە  بوون 
پەنجەرەو  لە  روانین  نەحەرامكردنی  و  پۆشاك  نە  و  خواردن 
بە  توڕەبوونەكانی  وادەكات  ماڵ  بێتە  پیاوەی  بەو  ڕێگادان  نە 
ئەوە  لەڕاستیدا  بكات،  تەواو  نادا  بەر  گۆچانەكەی  شكاندنی 
بەهێزترین دەاللەتی ئەو نمایشەیە كە شكاندنی گۆچان وەستانە 
بەڕووی سیستمی كۆنترۆلكراوی نێرینەیی كە بەرنادا ئەو وێنە 

تۆقێنەرەی گواستۆتەوە بۆ خۆی. 
بەوەی  ڕەمزی  دەسەاڵتی  بە  هێنانە  كۆتایی  گۆچان  شكاندنی 
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وونبوونەش  وبەو  دەكات  وون  دەسەاڵتە  ئەو  سەرەنجام  ماڵ 
هێندەی  نابێتەوە  بەرجەستە  دایكدا  رۆحی  لەناو  باوك  مەرگی 
هاتووە،  كۆتاییان  نێرینەیی  ڕەمزیەكانی  مانا  باوك  مردنی  بە 
مانایەك چوونە دەرەوەی دایك و تەقەكردن بۆ دەرەوە لەڕاستیدا 
ڕاوەدونانی پیاوی دەوروبەری ماڵ نیە تاوەكو لە ماڵ دووری 
دەسەاڵتی  بەوەی  دەرەوەیە  ووریاكردنەوەی  هێندەی  بخاتەوە 

ماڵ تێكشكاو كیژەكان گۆچانیان شكاند.
دیدێكی  لۆركا  تێكستی  بەناو  ئەركیۆلۆژیە  پرۆسە  ئەو 
شاعیریانەی سەما ئامێزی ئیحسان عوسمانە بۆ ناو فانتازیای 
زمانێكی فرە كولتوریی كە گۆرانیەكان وەك جەستەی ژنەكان 
نیشان  دەست  شوناسێكی  ئەوە  كولتوریین  خاسیەتی  هەڵگری 
كراو نەبوو هێندەی پرۆسەیەكی مرۆڤدۆستی بوو كە هەموومانی 
لەساتی نمایش كۆكردەوە لەپێناو یەكەیەكی خۆشنودی رۆح و 
پرۆسەیەك بوو بۆ ڕزگاربوونمان لە كۆت و دەمامكەكانی سەر 

رووخسارمان.

مۆنۆدراما مەنەلۆژێك بۆ شوناسی ژنبوون
هەڵدەستی  ئەكتەرێك  تاكە  شانۆیەكە  مۆنۆدرامی  شانۆی 
بە نواندن مێژووی ئەم شانۆیە وەكو سەرهەڵدان دەگەڕێتەوە 
بە  تیسپیس  دەمەی  ئەو  شانۆ  لەدایكبوونی  مێژووی  بۆ 
مانا  وەكو  بەاڵم  دەكرد،  پێشكەش  نواندنەكانی  گالیسكەیەكەوە 
فەرهەنگیەكەی ئەم شانۆیە دەگەڕێتەوە بۆ هەوڵەكانی ئەكتەری 

ئەڵمانی جۆهان براندیز.
ئاشنابوونی بزووتنەوەی شانۆی ئێمە بەم شانۆیە دەگەڕێتەوە 
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بۆ سەرەتای حەفتاكانی سەدەی بیستەم ئەو دەمەی شانۆگەری 
)زیانی توتن( ودواتریش )گۆرانی چایكا( ی چیخۆف نمایشكراوە، 
ئەكتەر  تیایدا  درێژە  مەنەلۆژێكی  شانۆیە  ئەم  ئەوەی  بەهۆی 
دیمەنەكان  نواندنی  و  گێڕانەوەكان  و  یادەوەری  ناو  دەكەوێتە 
بۆیە ئەگەر لە ڕوانگەی ڕەخنەی فێمێنیستانەوە سەیری بكەین 
دەبێت بڵێین شانۆیەكە دەبێتە بەسێنتراڵكردنی گوتاری نێربوون.
نوێنەرایەتی  پیاو  ئەكتەرانی  لەڕێگەی  نێربوونە  گوتاری  ئەو 
كراوە، ئێمە ئەكتەرێكی ژن نابینین تا ناوەڕاستی هەشتاكان ئەو 
عومەر  گەزیزە  دەمەی  ئەو  تا  وەربگرێتەوە،  پیاو  لە  سێنتەرە 
ئەم  دەكات،  نمایش  خۆشەویستی(  )سروودێكی  شانۆگەری 
دەبێتە  كە  مۆنۆدرامادا،  لە  كوردە  ژنی  هەوڵی  یەكەم  نمایشە 
بخاتە  ژنبوون  شوناسی  كە  دنیایەك  لە  ژوورەوە  چوونە 
لە  بیركردنەوە  نابێتە  سەرەتایە  ئەو  هەڵبەت  پرسیارەوە،  ژێر 
لە  شانۆكارە  ژنی  ئامادەبوونی  هێندەی  فێمێنیستی  شانۆیەكی 

مۆنۆدرامادا بۆ ئەوەی بتوانێ  ژنبوون بێنێتە دەنگ.
بۆیە ئەگەر بگەڕێینەوە بۆ ناو ئەو تێكستەی جان كۆكتۆ كە گەزیزە 
بۆ نمایشەكەی ئامادەكردووە دەبینین مەسەلەكە پەیوەست نیە بە 
گوتاری فێمێنیستیەوە هێندەی پەیوەستە بە گوتارێكی مرۆییەوە 
كە كێشەی ژنیش وەك بەشێك لەو گوتارە سەیر دەكاتەوە، بۆیە 
ژن لە شوێندا كە ژوورە واتە دنیای گۆشەگیریی وهەوڵدان بۆ 
پەیوەندیكردن بە دنیا لەڕێگەی زەنگی تەلەفۆنەوە، چونكە ئەو 
زەنگە لەپێناو ڕزگاربوونە لە شوێن، بۆیە ئەو سەرەتایە دەبێتە 
بەدواندنی پەراوێزبوونی ژن لەدنیای ئێمەدا، پەراوێزێك هەمیشە 

پێویستی بە موعجیزەیەكە ڕوو بدات.
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پێ   گەشەی  تاوەكو  پڕۆژەیەك  دەبێتە  نمایشە  ئەو  سەرەتای 
بدرێت و لەوە دەربكرێت كە تەنیا وەك كێشەیەكی مرۆیی سەیر 
بكرێت، بەواتای چۆن ژنبوون دەبێتە دەنگێك لەشانۆدا كە دەنگی 
ئەو ژنە دەنگی تاكێكی ناو كۆمەڵگایە كە بەردەوام ڕووبەرووی 
لەشانۆگەری  ئەوەش  دەبێتەوە  خۆی  خودگەرێتی  تراژیدیای 
)دارتووەكە( دەبێتە تەوەری سەرەكی ئەو تێگەیشتنە نەك تەنیا 
وەك  بەڵكو  ئیشكالیەتە،  خۆی  بۆ  ئەوە  كە  ژن،  كێشەی  وەك 
گوتارە  ژنبوونەوە  كێشەی  بەهۆی  زۆرجار  چونكە  شانۆش، 
شانۆییەكە دەخنكێنرێت، بەاڵم گەزیزە لەم نمایشەدا بەتەنیا ژن 
شانۆیی  نمایشی  پێكهاتووەكانی  بونیادە  هێندەی  گرفتی  نابێتە 
لەتیئۆرەكانی  توانیبووی   " ئەزانێت  كێشەی سەرەكی خۆی  بە 
)ئەدۆلف ئەپیا( ی سویسری نزیك ببێتەوە، بەتایبەتیش لەڕووی 
ئەمەش  ڕووناكیەوە.  ئامێزی  وگوزارشت  ناتەبا  بەكارهێنانی 
بەئاشكرا سیمایەكی بەرزو قەشەنگی بە نمایشەكە بەخشیبوو" 

)16(
ووتارە  شانۆگەریەكەو  تێكستی  سەر  دەگەڕێینەوە  كە  لێرەدا 
دەردەكەوێت  بۆ  ئەوەمان  نمایشە  ئەم  لەبارەی  رەخنەییەكانی 
وێنە  دوو  دا  )دارتووەكە(  لە  گوتار  چەمكی  گەزیزە  لەالی  كە 
كۆرپەكەی  هیوا  دەنێت،  بنیات  لەشوێن  ومردن  ژیان  لەنێوان 
دایك مردنی یەكسان بۆتەوە بە ژیانی دارتووەكە، ئەوەش درك 
كردنە بە چەمكی قوربانی لە ماڵ، كە ماڵ لەدەرەوەی رەهەندە 
ڕەهەندەیە  ئەو  هەیە،  مرۆیی  ڕەهەندێكی  كۆمەاڵیەتیەكەیەوە 
ژیان  لەنێوان  دۆنادۆنیە  پڕۆسەیەكی  "لە  جەستە  دەكات  وا 
وخاك، ژن )جەستەی دایك( دەبێتەوە بە جەستەی خاك، ئەوە 
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مێژووی كۆست كەوتن وگۆشەگیربوونی جەستەیە، كە نێرەكان 
لەڕوویەكدا  ئەوەش  دەمێننەوە،  تەنیا  ومێیەكان  دەكوژرێن 
ڕووخساری ڕاستەقینەی شانۆیە" )17( ئەو ڕووبەرە بۆ جەستە 
پانتایی حەرامی سێكس نیە، هێندەی فڕێدانی دەمامكەكانی سەر 
حالەتە  ئەو  دەستبەرداری  ناتوانێت  جەستەیەك  جەستەیە.. 

دۆنادۆنیەی خۆی ببێت.
توانایەی  ئەو  بەهۆی  گەزیزە  تێكستەوە  بابەتی  لەدەرەوەی 
لەنواندن هەیەتی دەتوانێ  حالەتێك لەسەرسامی بنیات بنێت كە 
بەرەنجامی گوتاری نێرەرە وەك ئاماژەیەكی ناو نواندن كە ئەو 
سەرسامی نیە بە جەستە بۆ خاڵی بوونەوە هێندەی خوڵقاندنی 
مایەی  ئەكتەرەكە  كە  نایشارمەوە   " وەرگر  لەالی  كاریگەریە 
سەرسورمانی منە چ لە رووی سایكولۆژییەوە یان جەستەییەوە 
ئەو یەكێكە لەو ئەكتەرە دەگمەنانەی كە دەزانێت گەر شانۆ لە 

زمانی جەستە داماڵرێت دوچاری گرفت دەبێتەوە" )18(
ئەوا  كردەوە  ئەزموونە  دوو  بەم  دەرگایەكی  گەزیزە  ئەگەر 
ئەم  لەڕێگەی  نەمانتوانیووە  ئێمە  هەنووكەشمان  تاساتەوەختی 
شانۆیەوە ئەزموونێكی تایبەتمەندمان هەبێت لە شانۆی فێمێنیستی، 
هەڵبەت مەبەستمان لە تایبەتمەندی بوونی شانۆیەكی سەربەخۆ 
لەناو  ئاراستەیەكی ئەزموونكاریانەیە  بەقەد ئەوەی بوونی  نیە، 
هەوڵەكان  فێمێنیستی،  شانۆی  بۆ  كورد  شانۆكاری  ئەزموونی 
تەواو دەگمەن و سست بەڕێوە دەچن، كە چەند ژنێكی شانۆكار 
رەئوف  میدیا  ئەوانیش  بكەن،  شانۆیە  ئەو  بۆ  كار  ویستویانە 
ماڵە(  ئەو  )ژنەكەی  لە  هیرانی  تەالر  )خوێنی رۆژهەاڵتی( و  لە 
هەواڵنە  لەم  هەریەك  ژنێك(،  )تارمایی  لە  مستەفا  فرمێسك  و 
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بباتە  ژنبوون  پرسیارەكانی  مۆنۆدراماوە  لەڕێگەی  ویستویەتی 
دەربڕین  كەرەستەكانی  ئەوەش  بۆ  شانۆ،  پرسیارەكانی  ناو 
لەناو ماڵدا، كە ئەوە یەك وێنەی  بریتی بووە لە جەستەی من 
ڕەهای بە نمایشەكان بەخشیووەو لەناو ئەو وێنەیەوە گرفتەكان 
خراوەتە ڕوو، بۆیە نمایشەكان بریتین لە گرفتی ژن لە شوێن 

كە ماڵە.
وابەستەی  كوردی  ژنی  كێشەكانی  كە  ڕوانگەیەوە  لەم 
لەڕێگەی  ماڵ  كە  ڕەگەزەیە  ئەو  گەشەسەندنی  ساتەوەختی 
ناو  ودەیهێنێتە  دەكات  پەروەردەی  نێرینەییەوە  كولتوری 

دامەزراوە كۆمەاڵیەتی و پەوەردەییەكانەوە.  
میدیا رەئوف لە )خوێنی ڕۆژهەاڵتی( شكستی شوناسی ژنبوون 
ماڵ  لە  ئەخالقی  وپرسیاری  بوون  ویاخی  گومان  ژێر  دەخاتە 
دەكاتە تەوەری نمایشەكەی، بەوەی ئەو هۆكارانە چین كە یاخی 
بوێریەكی  بە  نمایشە  ئەم  هەڵبەت  دەخوڵقێنن،  ماڵ  لە  بوون 
زۆرەوە ڕووبەرووی دەسەاڵتی نێرساالری دەبێتەوە، چ بەهۆی 
ئەو تێگەیشتنە فیكریەی نووسەری تێكستەكە )تەاڵل نەسرەدین( 
و چ بەهۆی ئەو دیدو ئاگاییە شانۆییەی دەرهێنەری یەكەمی ئەو 
نمایشە )هادی ئەلمەهدی( هەڵبەت ئەو دەرهێنەرە بەهۆی نووسین 
فێمێنیستیە  گوتارە  ئەو  گرنگی  بە  درك  وتوێژینەوەكانیەوە 
شانۆییەكەمان  بزووتنەوە  بە  ئاشنابوونیشی  شانۆدا،  لە  دەكات 
هۆكارێكیتری ئەو ئاگاییە شانۆییە، بۆیە لە هەشتاكانی سەدەی 
بیستەم ئەزموونێكی دەقئاوێزانی بەرهەمهێناوە بە ناوی )دەریا( 
كە لەنواندن و دەرهێنانی میدیا رەئوف بووە، ئەزموونێك بە یەكەم 

هەوڵی دەقئاوێزان لە بزووتنەوەی شانۆی كوردی دادەنرێت.
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لێرەدا ئێمە لەبەردەمی شانۆكارێكی وەكو میدیا رەئوف و هادی 
دەبینەوە،  فێمێنیستی  ئەزموونی  دوو  ڕووبەرووی  ئەلمەهدی  
رۆژهەاڵتی(  )خوێنی  بینیمان  ئێمە  نمایشەی  ئەو  ئەگەرچی 
لە  ئەمجارەیان  بەڵكو  نەبوو،  ئەلمەهدی  هادی  دەرهێنانی  لە 
دەرهێنانی حەیدەر ئەبو حەیدەر بوو، بەاڵم هەر هەمان تێكست 
و بوونی میدیا رەئوف بووە لە نمایشەكەدا، بۆیە دەبێت لێرەدا 
ئەوە بەهەند وەربگیرێت كە ئەوە هادی بووە لەپشت تواناكانی 
ئەو  تری  هاوبەشی  پرۆژەیەكی  ئەوە  تر  مانایەكی  بە  یا  میدیا 
دوو داهێنەرە شانۆییەمان بووە كە )خوێنی رۆژهەاڵتی( بەرهەم 

هێناوە.
لەدژی  دەنگێكە  دەبینین  )دەریا(  تێكستی  بۆ  بگەڕێینەوە  ئەگەر 
دەسەاڵتی )شانۆكاری نێرینە( ئەوە بۆخۆی هەوڵێكە بەدژی بە 
سێنتراڵكردنی دەسەاڵتی نێرینەیی لە شانۆدا، كە ژنی شانۆكار 
تواناكانی بەالڕێدا دەبردرێت لەپێناو غەریزەی نێرایەتی، شاربوون 
وەك خەسڵەتێكی تازەگەری ئەخالقی مرۆیی ئەدۆڕێنێت، ئەوەش 
بەرەنجامی  كە  مۆدێرنیتی  عەقڵیەتی  لە  ڕەخنەیە  جەوهەردا  لە 

هاتنە بوونی فیكری فێمێنیستیە.
ئەو ڕەخنەگرتنە لە )خوێنی ڕۆژهەاڵتی( بە تێڕوانینێكی قووڵتر 
دەردەكەوێتەوە، كورسی لە ماڵدا كە ڕەمزە بۆ دەسەاڵتی پیاو 
ئەو دەسەاڵتە دەكەوێتە ژێر هەڕەشەی پرسیارە ئەخالقیەكانی 
مەجازیەكانی  مانا  هەڵوەشاندنەوەی  پرسیار  ستراتیژی  ماڵ، 
میدیا  ئەوەش  پیاوبوونە،  گوتاری  سێنتەری  هەڵوەشاندنەوەی 
ستراتیژی  بەرەو  دەیگۆڕێت  پرسیارەوە  لەستراتیژی  رەئوف 
بە  ببێت  شانۆكارە  ئەو  بۆ  دەشێت  كە  شانۆدا  لە  فێمێنیزم 
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زمانی  بە  لەهەوڵێكیتریدا  چۆن  وەك  ستراتیژی  پرۆژەیەكی 
پەناهەندەیی  پرسیاری ژنی  ئاوایە(  )ئەو  نمایشی  لە  دانیماركی 
مرۆڤەكان،  و  ماتریالەكان  نێوان  پەیوەندیی  دەبێتە  ژیان  لە 
ترس لە هاواڵتیانی نیشتیمان بۆ مرۆڤی تاراوگە هێندە ترسێكی 
باوەڕەی  ئەو  دەگەیەنێتە  نشین  تاراوگە  كە  سایكۆلۆژیە 
پێالوەكانی لە مرۆڤەكان بە ئەمەكترن، ئەو حالەتە وجودیە ژن لە 
نمایشی )ئەو ئاوایە( ڕووبەرووی دەبێتەوە، دەنگی فێمێنیستێكی 
تووڕەیە، كە پێالوەكانی نەمر دەكات لەڕێگەی هەڵواسینی لەناو 

چوارچێوەی تابلۆیەك. 
)تارمایی ژنێك( گرفتی  لە شانۆگەری  فرمێسك مستەفا  كەچی 
ناگوازێتەوە بۆ زمانێكی  لە پرسیارێكی كۆمەاڵیەتیەوە  ژنبوون 
هەڵبەت  شانۆ،  ماتریالەكانی  بەدواندنی  لەڕێگەی  شانۆیی 
هەستیارو  بابەتێكی  ڕووبەرووی  نمایشەكە  بابەتەوە  لەڕووی 
گرنگ بۆتەوە،  بەاڵم كێشەی سەرەكی ئەم شانۆیە ئەوەیە كە 
ئەكتەرەكە هەر خۆشی دەرهێنەرە، ئەوەش وای كردووە هەمیشە 
سەرەنجام  كە  كارەكەی،  ڕیتمی  جولەو  بەسەر  بێت  چاودێر 
ئەو حالەتە زیانی لە نواندن ودەرهێنانداوە، چونكە ناچار بووە 
تەوزیفی ووشە بكات لە پانتایی، ئەوەش  لەسەر توانای نواندن 
وەستاوەتەوە، كە ئەكتەر ناتوانێ  ڕووەو دنیای كارەكتەر هەنگاو 
بنێت، هێندەی بیركردنەوە لە دیدی فیكری نمایش دەبێتە گرنگی 
گوتارە شانۆییەكە، كە ئەویش كێشەی ژنە، لێرەدا ئەو جیاكاریەی 
لەسەرەتای ئەو توێژینەوەیەدا ئاماژەمان بۆ كرد لەم نمایشە بە 
ڕوونی دەردەكەوێت، كە دەبێت جیاوازی بكەین لەنێوان شانۆی 
ژنەوە  لەبارەی  ژنێك(  )تارمایی  فێمێنیستی،  شانۆی  و  ژن 
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دەدوێت نووسەرەكەی پیاوە ئەكتەرو دەرهێنەرەكەی یەكێك لە 
فرمێسك  خاتوو  كوردیە  شانۆی  هەشتاكانی  جدیەكانی  دەنگە 
بەهۆی  ژنە،  شانۆی  نیە،  فێمێنیستی  شانۆیەكی  بەاڵم  مستەفا، 
بابەت و ئەكتەرو دەرهێنەرەوە، بەاڵم شانۆیەكی فێمێنیستی نیە 

لەڕووی فیكرو دەرهێنانەوە.
ناوبەرین  شانۆكارێك  وەك  فرمێسك  دەتوانین  لێرەدا  هەڵبەت 
كە پڕۆژەی شانۆی ژنی كردووە بە خولیا، چونكە لە نمایشێك 
سێیەم  "دەبێتە  دەڵێت  خۆی  وەك  ئەوەی  بەهۆی  دەرچووە 
كە  لێكراو،  نەفرەت  نیشتمانێكی  یەكەمیان  جۆرەم،  لەم  كاری 
دیكەیان چیرۆكی  ئەوی  كرد.  دوعا سازم  بۆ  بوو  مۆنۆلۆگیك 
وەك  بوو،  قەراغی  مەهاباد  نووسینی  لە  وەنەوشەیی،  كچێكی 
زنجیرە  و  كرد  شانۆئامادەم  سەر  بۆ  پێرفۆمانس  كارێكی 
دژی  تیژی  تووندو  بۆ  نا  لەهەفتەی  كەوتەوە.  لێ  نمایشێكی 
ئەم  كردن.  نمایشم  كوردستاندا  شارۆچكەكانی  لە  ژناندا، 
هەریمی  الوانی  و  وەرزش  وەزارەتی  لەالیەن  لە  چاالكییە 
كارەكتەرەكان،  دەقەكەدا،  سێ  لەهەر  سازدرابوو.  كوردستان 
دوای مردنیان دەگەڕێنەوە و دەمانخەنە ژێر بەرپرسیاریەتیەكی 
كۆمەڵگە  كراوە..  لەمەڕیان  تاوانەی  ئەو  بەرامبەر  گەورەوە، 
ڕسوا دەكەن، بۆ من ئەم خاڵە زۆر گرنگە وفاكتێكە، بەداخەوە 
نابینرێت و پەنجەی ناخرێتە سەر لەدوای مردن چی ڕوودەدات؟ 
هیواكانمان،  و  خەون  بە  بێت  هێنان  كۆتایی  مردن  گەرچی 
مەلەفی  داخستنی  كاتدا  لەهەمان  ژیانمانە،  مەلەفی  داخستنی 
پێنەدان  گوێ  و  دەكرێت  كەبەرامبەرمان  ڕووداوەكانە،  هەموو 
وپشتگوێ خستنێكی دیكەیە.. دەنا ڕۆژانە ئەم هەموو كوشتار و 
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كارەساتانە ڕوو نادەن و دووبارەش نابنەوە، بۆ چەند هەفتەیەك 
دەبێتە بابەتی نێو میدیاكان و دادگایەكی ئیفلیج و یاسایەكی نا 
كامڵ، بۆ ماوەیەكی زۆر كورت، بەدوای كیشەكەوەن و دوای 
بۆ هەتا  تەواو  بە چارەسەرێكی عەشایری چارەسەر دەكرێت. 
هەتایە نەباسی لێ دەكرێتەوە، نە چارەسەریش دەكرێت.. بۆیە 
ئەمان خۆیان دێنەوە ژیان وباس لەخۆیان دەكەنەوە. كۆمەڵگە 
دەخەنە ژێر بەر پرسیاریەتی. بۆ منیش وەك ژنە شانۆكاڕێك، 
لە  خۆم،  هاوڕەگەزی  بەرامبەر  لێپرسراوەتیە  بچوكترین  ئەوە 
لەسەر  كاری  و  پەیام  بیكەمە  شانۆیە  كە  كارەكەمەوە،  ڕیگای 

بكەم" )19(.
هەڵبەت جگە لە فرمێسك ژنانی تر لەشانۆی ژن دەركەوتوون 
گوڵە  فێستفالی  لە  شانۆكار  خانمانی  نمایشێكی  كۆمەڵە  لەوانە 
مێخەك )20( بەاڵم چونكە ئێمە كاری بیبلۆگرافی ئەنجام نادەین 
شانۆی  بۆ  ڕەخنەیە  خوێندنەوەی  لەسەر  زیاتر  پڕۆژەكە  و 
هەوڵەكان،  دیارترین  خوێندنەوەی  بۆ  گەڕانەوە  بە  فێمێنیستی 
كە  ئێمە،  قسەكردنی  بابەتی  نابنە  هەواڵنە  لەو  هەندێك  بۆیە 

دەكرێت خوێندنەوەی قووڵ وجیاوازیان بۆ بكرێت. 
بەاڵم  ئێمەیە،  قسەكردنی  هەوڵی  دوا  كە  هەوڵێكیتر  هەڵبەت 
هەنگاوێكی بوێرانەیە بۆ شانۆیەكی فێمێنیستی ئەویش شانۆگەری 
)ژنەكەی ئەو ماڵە( یە لە نووسینی داریۆفۆ و دەرهێنانی كارین 

باریستراند و نواندنی تەالر هیرانی بوو.
بۆ  داریۆفۆوە دەپەڕێتەوە  لەفەزای  نمایشەدا  لەم  تەالر هیرانی 
شانۆیەكی ڕاگوزەر بەهۆی مەشقێكی زۆرەوە دەتوانێ  بۆ كاتی 
پەیوەندیە  خولقاندنی  بۆ  ئەوەش  ببینێت،  لێ   پێویست سوودی 
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وەك  حەرامەكان،  پرسیارە  لە  قسەكردن  بۆ  بینەر،  لەگەڵ 
گرفتەكانی سەراب ئەو خانمەی لەبەردەم هاوسەرەكەی هەیەتی 

لە كێشەی ئۆرگازم و نهێنی حەرامەكانی ناو ماڵ.
و  ڕووپۆشكردن  لە  كوردی  ژنی  گرفتی  ڕێگایەوە  لەو  تەالر 
شاردنەوە بە بوێریەكی زۆرەوە ڕووبەرووی بینەرانی دەكاتەوە، 
بۆ ئەوەی سەر لەنوێ  بتوانێ  ڕووبەرێكی كراوە بۆ پرسیاری 
حالەتێك  ئەو  لەوەی  جگە  ئەوە  بكات،  درووست  كراو  تاپۆ 
لەنێوان كارەكتەرە سەرەكیەكەو  لەنامۆبوون درووست دەكات 

كارەكتەری لێبووك كە ژنێكیترە.
ئەو ڕەهەندە كۆمیدیەی تەالر بە مەرگەساتی ژنی داوە بەرەنجامی 
لەڕێگەی  چ  داریۆفۆ  تێكستەكەی  بۆ  ئامادەكردنەوەیەتی 
هەڵگرتنی كارەكتەرەكانیترەوە یاخود لە هەندێك دەیالۆگ كە لە 
تێكستەكەی نووسەردا بوونی نیە، بەرەنجامی حالەتێكی مەشق 
و هەندێكجاریش لەدۆخی ڕاگوزەری ئەكتەر بەرجەستە دەبێت.

)ژنەكەی ئەو ماڵە( هەوڵێكی بوێرانەیە بۆ شانۆیەكی فێمێنیستی 
دوور لەو فۆڕمەی ئێمە بیرمان لێی كردۆتەوە، بەڵكو تەواوی 
تراژیدیای ماڵ ودۆزەخی ژن لەڕێگەی كۆمیدیاوە ڕووبەرووی 
ساتەوەختی  بوونەوەیەك  ڕووبەروو  دەكاتەوە،  بینەر  ئێمەی 
دیالەكتیكی  حالەتێكی  بۆ  ڕاستەوخۆیە  پەیوەندیەكی  خوڵقاندنی 
نێوان ئەكتەرو بینەر بۆ ئەوەش فەزایەكی برێختی لەو پەیوەندیەدا 
ماركس  دیالەكتیكی  ماتریالیزمی  لە  برێخت  كە  دەبینینەوە 
ئامادەكردنەوەی  لە  برێخیتە  حالەتە  ئەو  تەالر  وەریگرتووە، 
بینەرەكانی  لە  ڕاستەوخۆ  پرسیاری  لەسەر  تێكستەكەدا 
درووست دەكات كە لەگەڵ كۆتایی نمایشەكە ئێمە ڕووبەرووی 
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كۆمەڵە پرسیارێكی خۆمان دەكاتەوە.. پرسیاركردن لەنهێنیەكانی 
ناخمان پرسیار لە رۆحی چەپێنراومان لە جەستەی حەراممان 
كە  فێمێنیستی،  شانۆیەكی  بۆ  بوو  ئاگایانە  بە  دەنگێكی  ئەوە 
بەتەنیا لەناو نمایشێكدا نەمایەوە، بەڵكو لەناو ئەزمونی دووەمیدا 
)میدیا( درێژەی بەخۆیداو دەكرێت وەك پڕۆژەیەكیتر بۆ هەوڵی 

شانۆیەكی فێمێنیستی كاری تیا بكرێت.
كالسیكی،  تێكستێكی  لەناو  ئیشكردنەوەیەكە  میدیا  شانۆگەری 
ئەوەش بەشداریكردنەوەی ئاگایی شانۆكاری كوردە بەوەی بۆ 
لەتێكستی كالسیكیەوە  بێت،  شانۆیەك كە هەڵگری خەونی ژن 
هەیە  ئەوەی  توانای  هەڵبژاردنە  جۆرە  ئەو  كە  هەڵبدات،  سەر 
كێشەی ژنبوون لەهەڵچوونی سادەوە بگوازێتەوە بۆ پرسیاری 

شانۆیی.

ئاگایی شانۆكار لەتێكستی كالسیكیدا
ئامادەبوونی ئاگایی شانۆكار لەناو تێكستی كالسیكی پرۆسەی 
ساتە  ڕووبەرووی  ئاگاییەك  ڕەخنەییە..  ئاگایە  نووسینەوەی 
زەمەنیەكانمان دەكاتەوە بەوەی چۆن لەتەك تێكستی كالسیكی 
بەو  پەیوەستە  بوونەوەیە  ڕووبەروو  ئەو  دەكەینەوە؟  كار 
بۆیە  بكات،  تیا  كاری  دەیەوێت  شانۆكار  میتۆدیەی  تێگەیشتنە 
تێكستی  لەبەردەم  هیرانی  تەالر  شانۆكار  خانمە  دەمەی  ئەو 
میدیا دەیەوێ كارەكتەرو بونیادی زمان وئاستی دەیالۆگ بباتە 
سەر یەك ئەكتەر بۆ ئەوەی دوو ئاست لە گێڕانەوە بخوڵقێنێت، 
ڕووبەرووی  خۆمان  ئێمە  كە  بزانین  ئەوە  دەبێت  دەمە  ئەو 
سەركێشی دەكەینەوە، كە مەترسیەكمان دەخاتە بەردەم بەوەی 
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بەشداریكردنی  گێڕانەوەو  وئاستەكانی  تێكست  زەمەنی  ئاخۆ 
ئاگایی شانۆیمان بۆ تێكست توانای بەخشینی مانایەكی شكست 

نابەخشێت بە نمایش؟
ئەم پرسیارە لەڕێگەی خوێندنەوەی بونیادو پێكهاتە سەرەكیەكانی 
دەبینەوە،  ڕووبەرووی  نمایشەكە  خوێندنەوەی  پرۆسەی 
بەتایبەت لە دوو ئاستی گێڕانەوە كە ناویان دەبەین بە خودی 
شانۆكارو میدیای یۆرپیدس بەوەی ئەو یەكە هارمۆنیە چیە ئەو 
دوو كارەكتەرە بەیەكەوە دەبەستێتەوە، یەكەمیان كارەكتەرێكی 
ئاگایی ڕەخنەییە كە ئاگای لەتەواوی كارەكتەری دووەم هەیە، 
كارەكتەری دووەمیش شتێك نیە لەئێستادا بێت بەڵكو هەڵگری 
ڕووداوی ناو تێكستێكە كە تەواوی كارەكتەرو ڕووداوەكان بە 

دەوری ئەو دەسوڕێنەوە.
ئاستی یەكەم: ئاگایی گێڕەرەوە

نمایشین  لەهۆڵی  ئێمەی  نەداوە  ڕووی  شتێك  هیچ  هێشتا 
چاوەڕوانی دەست پێكردنی شانۆگەریەكەین كەچی لەو دەرگایەی 
ئێمە تیایدا هاتینە هۆڵ تەالر هیرانی شانۆكاریش وەك ئێمە تیایدا 
پەیوەندیەك  دەیەوێت  كەوتوە،  دوا  ئەو  دیارە  ژوورەوە  دێتە 
لەگەڵ ئێمە درووست بكات باس لە نمایشی میدیا بكات، لێرەوە 
تەالر دەبێتە گێڕەرەوەیەك كە پەیوەندیی بە كارەكتەرەوە نیە، 
تێكستێكی  لەناو  شانۆكارێكە  ئامادەبوونی  ئەو  بوونی  هێندەی 
لە  كاركردن  بیركردنەوەی  تەواوی  دەكات  وا  ئەوەش  شانۆیی 
شانۆو چۆنیەتی مامەلەكردن لەتەك پێكهاتەكانی وەكو ڕو ناكی 
ومۆسیقا لەبەر چاوی ئێمەی بینەر ئەنجام بدات، ئەو كارەكتەری 
كە  ڕاستەقینەكەیە,  شانۆكارە  خودی  بەڵكو  نیە،  شانۆگەریەكە 
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لەڕێگەی  لەوەی  جگە  نیە،  میدیاوە  بە  پەیوەندیی  ئێمە  وەك 
میدیامان  بە  دەیەوێت  تێكستەكەوە  ڕووداوەكانی  نمایشكردنی 
دیدێكی  تێكست  بۆ  تێگەیشتنە  ئەو  ئێمە  بەبڕوای   ، بناسێنێت 
لەتەك تێكستی كالسیكی  ناتەباو ئەزمونكاریانە بوو كە پێشتر 
ئەوە پڕۆسەیەك بوو  نەبووینەتەوە،  بەو شێوەیە ڕووبەرووی 
بۆ وون نەبوون لەناو زەمەنی غەیبانی تێكستەوە، پڕۆسەیەكی 
ئەكتەرەكەمان  كە  شۆنە،  پێتەر  ئەنا  دەرهێنەر  تەئویلكاریانەی 
هەر ئەوەندەی دەچێتە سەر شانۆ لەجانتاكەی شانیەوە تەواوی 
موفرەدەكانی نمایشەكەی )دەرمان، هاوەن، پارچە قوماش، ماسك، 
كراسی سپی( دەخاتە بەر چاوی ئێمە، لەوەوە تێدەگەین كەرەستە 
شانۆییەكانی ئەو بریتین لەو شتانەی لەسەر مێزەكە دایدەنێت، 
وجەستەییەكانی  دەنگی  توانا  بە  پەیوەستە  دەمێنێتەوە  ئەوەی 
ڕەش  قوماشی  بە  كە  كورسیەك  سەرباری  ئەوە  تەالرەوە، 
لەسەر شانۆ داپۆشراوە، ڕووپۆشكردنی كورسیەكە بە ڕەنگی 
ڕەش لەتەك پەردە ڕەشەكەی دواوەی شانۆ كە بەمەبەست نیە 
هێندەی  پەیوەستە بە خاسیەتی هۆلەكەی بەرێوبەرایەتی شانۆ 
لەتەك جل وبەرگی شانۆكارەكەمان كە ئەو سێ ڕەنگە ڕەشە 

مۆتیڤێكی تراژیدیی دنیای میدیا دەخوڵقێنێتەوە. 
ئاستی دووەم: میدیا وێنەیەكی بەرجەستەكراوی تێكست

میدیایە  ئەویش  دەناسێت  كارەكتەرێكیترمان  بە  گێڕەرەوە 
كارەكتەرە سەرەكیەكەی ناو  تێكست، ئەو وەك كارەكتەرەكەیتر 
بەدەوردا  ڕووداوەكانی  كۆی  بەڵكو  نیە،  ئێستاماندا  لەناو 
لە  دەربكرێت  دەبێت  نەفرەتلێكراو  میدیای  دەسوڕێتەوە، 
نیشتیمان، ئەو تاوان دەكات بەاڵم ئاگایی شانۆكار لەناو نمایش 
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ڕەوایەتی بەم تاوانە دەدات، وەك چۆن ئێمە ئازاد دەكات لەوەی 
تاچەند  كە  ئێمەین  ئەوە  بكەین،  ڕەوایەتیە  ئەو  سەیری  چۆن 
تێكست  فەزای  وەك  یاخود  دەكەین،  ڕەوایەتیە  لەو  بەشداری 
نمایشت  دووەم  ئاستی  بۆیە  دەكەین،  سەیری  گوناهبار  بە 
كردنی  دنیای یۆرپیدسە لە فۆرمی گێڕانەوەی ئاستی یەكەمدا، 
بۆ ئەوەش پەنا دەباتە بەر چەند ماتریالێك كە ئینتیما بكەین بۆ 
تێكستی نووسەر، ماسك كە ڕۆڵی جۆنسۆن دەبینێت ئەو دەمەی 
بۆ  گۆڕینیەتی  میدیاو  دەنگی  توانانەوەی  ڕووخساری  دەیخاتە 
وەزیفەی  ماسكە  ئەو  ماسكەكە  داكەندنی  بە  دواتر  جۆنسۆن، 
دەبێت  تەالر  هێندەی  ناكات  وون  تێكست  ناو  كارەكتەرەكەی 
بە میدیا و ماسكەكەش بە جۆنسۆن، كە مۆتیڤێكی بەرزی ناو 
فەزای یۆرپیدس بەرجەستە دەكات، بەتایبەت لەڕێگەی ژەهرەكە 

كە لە هاوەنەكە دەیكوتێت ودەیپرژێنێتە سەر شاڵەكە.
لەوێشدا ئاگایی خودی شانۆكار وونكردنی یۆرپیدس نیە، بەڵكو 
گەڕانەوەیە  بۆ تێكست، بۆیە لەسیاقی گێڕانەوەی ڕووداو دەری 
بەرێت،  شاڵەكە  ئەو  تا  لەبینەرەكان  یەكێك  دەیداتە  دەكات، 
مەترسی لەوەدا بوو ئەو شاڵە لەناو بینەران وون ببێت، بەاڵم 
كاتێك دەگاتەوە ئاستی بەرجەستەكردنی تاوان داوا لەو بینەرە 

دەكات كە شاڵەكەی پێبداتەوە.
یەكەی شانۆیی لە دوو ئاستی جیاوازدا

ئەو دوو ئاستەی ئێمە لەبارەی ئەم نمایشەوە دەست نیشانمان 
شانۆكارەو  تەالری  یەكێكیان  جیاوازن  ئاستی  دوو  كردووە، 
ئامادەكاری  دەرهێنەرو  بەاڵم  یۆرپیدس،  میدیای  ئەویتریش 
تێكستەكە لەیەكەیەكی شانۆیی هارمۆنیدا دەیبەنە سەر هێلێكی 
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پێكهاتەیی كە پەیوەست بێت بە چۆنیەتی بەرهەمهێنانی نمایشی 
كارەكتەری  بەرجەستەی  بەتەنیا  ئەكتەر  كە  لەالیەك  شانۆیی، 
پاشای  میدیاو  دیمەنەی  ئەو  وەك  خۆی،  لەپاڵ  بكات  تریش 
لەیەك  كارەكتەری  دوو  وێنەی  تەالر  دەنگیەكانی  توانا  كە  پیر 
هەست  یەكێكیان  لەدوانی  كە  ڕوو،  دەخستینە  بۆ  چركەساتدا 
بە بوونی ئەویتریش بكەین، ئەگەرچی ڕیتمی سەرەتای نمایش 
تا ساتەوەختی بەرجەستەكردنی كارەكتەری میدیا ساتەوەختی 
نزمبوونەوەی گوتارە، نزمبونەوەیەك وا دەكات لەگەڵ دانیشتنی  
بن،  تەسلیمی دەسەاڵتی ووشە  تواناكانی گوزارشت  گێڕەرەوە 
ئینتیماكردن بۆ ئاستی دووەم نزمبونەوەی گوتار  بەاڵم لەگەڵ 
هەڵئەكشێت وڕیتمی شانۆكەش گۆڕانی بەسەردا دێت، كە ئەو 
یەكە شانۆییە هەردوو ئاستەكە بەوە دەست نیشان دەكات تەالر 
هۆڵەكە بەجێ بێلێت ودەنگی میدیاش لەسەر نەوایەكی تۆماركراو 
سەر شانۆ داگیر بكات، ئەوەش جیاكردنەوەیەكی زەمەنی نێوان 
تێكستێكی كالسیكی  بە  ئاستەیە كە فۆڕمێكی جیاواز  ئەو دوو 
دەبەخشێت ئەویش بەشداریكردنی ئاگایی شانۆكارە لە تێكستی 

كالسیكیدا.
مانای سێیەم لەپرۆسەی دەقئاوێزان

ئاشنا بووین،  بە مۆنۆدراما  تێكستێكی چیخۆف  بە  ئێمە  ئەگەر 
دەكاتەوە  تێكستە  ئەو  خۆیدا  هەوڵی  لەدواین  گەزیزە  ئەوا 
دەتوانین  كە  شانۆیە  ئەو  تری  ئەزموونێكی  رووبەری  بە 
هەوڵێكی  وەك  بناسین  بەتەواوی  گەزیزە  شانۆی  خاسیەتی 
دەكرێت  نمایشە  لەو  بەقسەكردن  كە  شانۆدا  لە  فێنمێنیستیانە 
ئێمەش لەتوێژینەوەكەمان سیماكانی ئەو شانۆیەمان بەتەواوی 
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لەگەڵ  بوونەوەیەكە  ڕووبەروو  چونكە  بووبێتەوە،  ڕۆشن  بۆ 
لە  نێرساالریە  گوتاری  بەگژداچوونەوەیەكیتری  و  چیخۆف 
شانۆدا، كە ئەوەش ئیشكردنەوەیە لەڕووبەرێكی كەشف نەكراو 
بۆ مانای سێیەم لە پرۆسەی دەقئاوێزاندا، چ لەتەك ئیشكردنەوەی 
ڕەگەزیەكانی  مانا  لەسەر  ئیشكردنەوە  یاخود  چیخۆف  بۆ 

تێكستەكەی چیخۆف و نمایشی )وەك قەقنەس دەسووتێم(
دەسووتێم(  قەقنەس  )وەك  نمایشی  لەسەر  هەڵوەستەكردن 
لە  مۆنۆدرامایەك  لەبەردەم  وەرگرە  بوونەوەی  رووبەروو 
ئەزمونی دەقئاوێزانەوە پرۆژەی شانۆیەكی فێمێنیستی لەخۆیدا 
تێرامانی  و  خوێندنەوەیی  فرە  دەرگای  ئەوەش  هەڵدەگرێت، 
دەبێت  بەوە  پێویستمان  ئەوەش  بۆ  دەكاتەوە..  بۆ  جیاوازمان 

لەتەواوی رووبەرو پێكهاتەكانی گوتاری نمایش بوەستین.
خانمە  دەگەڕێتەوە  خۆی  خودی  بەرەو  شانۆكار  دەقەدا  لەم 
ئەكتەرێكی بە سااڵ چوو دوای ئەزموونێكی درێژ لەگەل شانۆ 
سەرەنجام بینەران فەرامۆشی دەكەن و بەرەو لەبیر چوونەوە 
ئەو  الویش  هەرەتی  رۆژگاری  ئەو  لەساتێكدا  ئەوە  دەروات، 
دەمەی لەسەر شانۆیە ئەوەی بینەر لەوی دەوێت قەبووڵكردنی 
ئەكتەرێك  وەك  قەبووڵكردنیەتی  بەلكو  ئینسان،  وەك  نیە 
كارەكتەرەكە  گەورەی  گرفتی  بۆیە  كۆمەڵی.   نەستی  بۆ 
ماڵێك  ناكاتەوە  لەوە  بیر  نەك  كە  خۆشەویستەكەیەتی  لەگەل 
بێتە سەیركردنی  نیە  ئامادە  تەنانەت  بكاتەوە  كۆ  عەشقەكەیان 

شانۆگەریەكانیشی.
گرفتی  كێشەو  رووبەرووی  نمایشەكە  سەرەكی  كارەكتەری 
تایبەت ئەبێتەوە كە ئەتوانێ خۆشەویستی بە بینەرانی ببەخشێت، 
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بەالم كەس ئەو خۆشەویستیە بەو نابەخشێت، بۆیە ئەو دەمەی 
سەخت  تەنیاییەكی  بە  هەست  دەنێت  هەنگاو  پیریش  بەرەو 
ئەو  بۆ  ئەوەی  لەدەستچووەو  شانۆی  كە  تەنیاییەك  دەكات، 
ماوەتەوە تەنیا یادەوەریە.. یادەوەری رۆژانی گەنجی كە بریتیە 

لە شوناسی ئەوی ئەكتەر.
ئێمە لەبەردەم ئەو دەقەدا، شانۆگەری گۆرانی ماڵئاوایی چیخۆف 
پرسیارە  ئێمە  پرسیاری  ئەو دەمە  بۆیە  دەكەوێتە خەیالمانەوە 
لە شوناسی شانۆكار ئایا ئەوانەی چیخۆف بە ئازاری ئەكتەری 
پیاوی دەزانێت گەزیزە ئەو ئازارە دەگۆڕێت بۆ ئەكتەری ژن؟ 
ئەوەش ئەو پرسیارەیە لەو نووسینەدا هەوڵ ئەدەین نهێنیەكانی 

بخەینە ناو پرۆسەی گومانەوە
رووبەرووی  بەتاڵ  ماڵێكی  فەزای  لە  نمایشەكە  ئەكتەری  تاكە 
تەكنیكە تایبەتیەكانی نواندنی خۆی دەبێتەوە، لەڕێگەی دەنگ و 
جولەی جەستەوە دەیەوێت گوزارشت لە رۆحی تێكست بكات و 

بچێتە ئەودیو ماناكانی ووشەوە.
دیاری عومەری ئەكتەر لەم نمایشەدا سەرەتا وەك ژنێكی بەسااڵ 
ئێستای  زەمەنی  بوون  پیر  ساتەوەختە  لەو  كە  دەیبینین  چوو 
ئەوە، ئەو هەوڵ دەدات لەرێگەی جولەو دەنگەوە گوزارشت لەو 
ساتەوەختە زەمەنیەی كارەكتەر بكات هەرچەندە لەهەندێك باردا 
دەنگ ئەو دوو زەمەنە لەدەستی ئەكتەر دەسەنێتەوەو دەیداتەوە 

بە زەمەنی نمایشەكە
كۆی  زەمەنەكان  كە  بێت  ئەوە  دەرهێنان  دیدی  بیانوی  ئەگەر 
مێژووی كارەكتەر بنیات دەنێن، ئەوا لەڕوویەكی تردا ڕاستیەك 
بۆ  ئینتیما  زەمەنی  لەناو  ئەكتەر  كە  دەشاردرێتەوە  هەیەو 
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بە  ئەو  هەرچەندە  بێت  كارەكتەر  رۆحی  هەلگری  دەبێت  كراو 
شاردراوەكەی  پرسیارە  دۆزینەوەی  بینەرو  بە  پەیوەندیكردن 
كە خۆشەویستەكەی لەهەرەتی الوی چی لەو دەویست لەوێوە 
ئیدی ئەو كارەكتەری نمایشەكە نیە، بەلكو كارەكتەری سێیەمە 
لەراستیدا ئەتوانین بڵێین دیاری عومەر خۆیەتی، واتە نە ئەكتەری 
تەمەنە  بە ساال چووەكەی  خانمە  نە  و  تیكست  یادەوەری  ناو 
بوێریەكەوە  بە  بینەر  لەگەل  ڕاگوزار  لەرێگەی  ئەو  ئەگەرچی 
رەفتار دەكات، ئەو بوێریە لەالی كارەكتەرەكە وونە بەالم خودی 

ئەكتەری راستەقینەكەمانە بەرجەستەی دەكات.
دەرهێنەر لە شانۆیەكی ڕوتدا كە ماتریالەكانی بریتین لە چوار 
چوارچێوە كە پێشەكەیان لەشێوەی ئاوێنەیە لەگەڵ تەنافێكی جل 

هەڵواسین كە جل وبەرگی ئەكتەرەكەی پێ هەڵواسراوە.
شوێن بریتیە لە ئاڵوگۆری زەمەنی ئەو دەمەی ئێمە لە زەمەنی 
بەرەو  كاتەشی  ئەو  ماڵ،  بە  دەبێت  شوێن  هەنووكەییداین 
شانۆ،  هۆلی  دەبێتە  شوین  دەگەڕێینەوە  كارەكتەر  یادەوەری 
بەواتای كارەكتەرەكە كۆی ژیانی بریتیە لە هۆڵی شانۆ و ماڵ، 
هۆلی شانۆ بەواتای ئامادەبوونی خود و ماڵ چاوەروانیەكە بۆ 

قەدەری مەرگ.
لەتەك  ئەكتەر  دەیەوێت  كراوەیەدا  ڕووبەرە  لەم  دەرهێنەر 
كارەكتەر  ناخی  تراژیدیەی  دیدە  لەو  گوزارشت  ماتریالەكانی 
بكات، بۆیە چوارچێوەكان چەندین وەزیفەی جیاواز وەردەگرن 
)باخچە.. گۆڕ.. دەرگا.. كورسی( ئەوەش چربوونەوەی ماتریالە 
بۆ دەاللەتی جیاواز كە یەكێكە لە فرە دەاللەتی بە ماتریالێك كە 
بە خاڵێكی گرنگی ناو نمایشەكە دادەنرێت لەپاڵ ئەوەدا دەیەوێت 
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ئەكتەر جگە لە دەربرینە دەنگیەكان دوو توانای تەكنیكی تر بخاتە 
پانتایی ماڵ و هۆلی شانۆكەوە ئەویش شینێكە كە زیاتر لەڕێگەی 
هۆرەی هەورامی و ئەویتریش هەندیك جولە لەپشت ماتریالەوە 

كە ئەكتەر لەرێگەی درێژكردنەوەی قاچەكانی دەریدەخات
دەنگیە  كەرنەڤاڵیەی  و سیستمە  بە  سەبارەت  هەرچی  هەلبەت 
كە  دەكرد  بەرجەستەی  بەرزەوە  توانایەكی  بە  دیاری  كە  بوو 
گوزارشت لە شینێكی خودگەرایی شانۆكاری كورد دەكات، بەالم 
گرفتەكە لەوەیە چی دەنگ دەجولێنێت ئەو دەیویست جولە بۆ 
دەبێت  دەنگ  هێزی  ئامادەبوونی  لەكاتێكدا  بكات،  رەسم  دەنگ 

ئەكتەر بجولێنێت نەك بە پێچەوانەوە.
هەرچی سەبارەت بە هەندێك جولەی ئەو دیو ماتریالە دەشێت 
وەكو  ماتریالی  ئەگەر  بووبێت،  ماتریال  وەزیفەی  پێچەوانەی 
ئەو  بەالم  دەگرێت،  بەخۆوە  دەاللەت  زۆرترین  چوارچیوەكان 
ئامادەبوونی  لەشێوەی  زیادرەویی  لە  جۆرێك  وەك  جوالنە 
جەستە دەخرێتە روو، كە تەنیا بەمەبەستی خولقاندنی جۆرێك 
پرۆسەی  لە  كاریگەری  هیچ  كە  كردنە  درووست  سەرسامی 
نمایش نیە، بەالم لەپال ئەوەدا ئەگەر هاوكێشەی نمایشی كوردیی 
زۆرجار بریتی بیت )دەق+ دەرهێنەر+ ئەكتەر( ئەوا گەزیزە لە 
پیناو فراوان بوونی گوتاری نمایش ئەو هاوكیشەیەی كردووە 
بە )دەق+ ئەكتەر+ دەرهێنەر( ئەوەش شتێكی هەرەمەكیانە نیە، 
بەلكو بەرەنجامی كاركردنیەتی لە شانۆی مۆنۆدرامی كە ئەكتەر 

دەكاتە كەناڵی پەیوەندیی نیوان دەق و دەرهێنەر.
بۆیە ئەگەر لە مۆنۆدرامای پێشووی گەزیزە )پالتۆكەی میر( كە 
خۆی ئەكتەر بوو بەهۆی ئەكتەر بوونی خۆی نەیتوانی زاڵبێت 
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بەسەر هەندیك ئیشكالیەتی شوین، بەالم لەم نمایشەدا چونكە 
خۆی دەرهینەرەو ئەكتەر نیە ئەو ئیشكالیەتانە چارەسەر دەكات.
ئەكتەرێك  تاكە  بەواتای  بوو  مۆنۆدرامی  شانۆیەكی  نمایشەكە 
دەیویست ئینیتما لەناو ئەو دوو زەمەنە بكات، زەمەنی ئێستاو 
زەمەنی یادەوەری گێڕانەوە لە ئێستادا بەرجەستەكردنی زەمەنی 
شانۆیە  ئەم  لەتەك  گەزیزە  ئەزموونی  هەڵبەت  بوو  یادەوەری 
ناخی  مەنەلۆژی  لەرێگەی  ئەوەی  بەهۆی  جدیە  ئەزموونێكی 
ژن  كۆمەڵگاو  گرفتەكانی  بۆ  كۆمەاڵیەتی  دیدی  كارەكتەرەوە 
بەتایبەتی دەخاتە ڕوو، بەالم ئەمجارە ئەو دیدگایە دەبەخشێتە 
بونیادو جومگە  تەواوی بەسەر  بە  بتوانێ  تاوەكو  ئەكتەرێكیتر 

سەرەكیەكانی نمایشەكە زاڵ بێت.
هەر  ئەكتەرێك  دەبینین  شانۆ  لەسەر  ئەكتەرێك  تاكە  ئێمە 
لەسەرەتاوە دەیەوێت بە چیرۆكی ژیانی خۆی ئاشنامان بكات، 
ئەگەر ئەو كارەكتەرە لە دۆخێكی دەروونی سەختدا نەبێت، دەبێت 
بپرسین ئەو قسە بۆ كێ دەكات چونكە دەربرینی مەنەلۆژ زادەی 
دۆخێكی نەستی مرۆڤەن ئەوەش یەكێكە لە خاڵە جەوهەریەكان 
بۆیە  مۆنۆدراما  لەتەك  پێشووی  ئەزموونەكانی  بەهۆی  كە 
كارەكتەر  یادەوەری  لەناو  نمایشەكە  تەواوی  ئەگەر  دەزانێت 
بوایە ئەوسا هیچ ڕەوایەتیەك وەرناگرێت كە خاوەنی مەنەلۆژی 
كارەكتەر بین، ئەوەش بە بروای ئێمە الیەنێكی گرنگە بۆ كاری 

مۆنۆدرامی.
لەتەك  ئاوێزانە  دەق  پرۆسەی  بەرەنجامی  دەق  نووسینەوەی 
دەقێكیتردا ئەویش شانۆگەری )گۆرانی ماڵئاوایی( چیخۆفە، ئەو 
لە  مەبەست  ئاخۆ  ئەدرێت؟  ئەنجام  مەبەستێك  بەچ  پرۆسەیە 
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گۆرینی كارەكتەرێكی پیاوە بۆ ژن؟ ئاخۆ گەزیزە دەیەوێت بلێت 
باشتر  ئەوەی  بۆ  پیاو؟  نەك  ژنن  خەمی  شانۆكار  خەمەكانی 
خێرای  پێناسێكی  با  پرسیارەكانمان  بگەرێینەوە  سەر  بتوانین 

دەقئاوێزان بكەین. 
دەقێكی  لەگەڵ  دەقێك   نێوان  پەیوەندی  لە  بریتیە  دەقئاوێزان 
بەسێنتەرێك  ئەوەش دەق دەكات  لەگەڵ چەند دەقێك,  یان  تر, 
دەقەكانی  لە  نییە  دابڕاو  دەق  كە  دیالەكتیكی,  پەیوەندیەكی  بۆ 
بەر لەخۆی, بەڵكو لە گفتوگۆی نێوان دەقەكانداین, بەاڵم دەقە 
ئاگاییەكی مێژوویدا دەجوڵێتەوە, كە ڕەهەندێكی  لەناو  نوێیەكە 
ئەبستمولۆژی پێدەدرێت, ئەوەش دەق وەك زانستێكی سەربەخۆ 
سەیردەكات, بۆیە بە بروای ژۆلیا كریستیڤا دەبێت دەقە نوێیەكە 
وا لە زمان بكات تواناتی كاركردنی هەبێت لەسەر مادییەت بۆ 
بۆ  نابێت  ئەوەش  كۆمەڵگا،  لە  تێگەیشتن  و  پەیوەندیی  ڕێگەی 

نووسەری دووەم ببێت بە كارێكی نامۆ لەسەر زمان.
لێرەوە تێبینی ئەوە دەكەین پرۆسەی دەقئاوێزان لەم نمایشەدا 
پرۆسەیەكە  بەڵكو  دەقێكیتردا،  كۆمەڵە  لەتەك  نیە  پرۆسەیەك 
بە  لێرەدا  ئەویش  دەگەیەنرێت،  ئەنجام  بە  دەقێك  تاكە  لەتەك 

دەقی یەكەم و دەقی دووەم ناو دەبەین.
دەقی یەكەم.. دەقی چیخۆف لە )گۆرانی ماڵئاوایی( و دەقی دووەم.. 
دەقی گەزیزە لە )وەك قەقنەس دەسووتێم( ستراتیژیی پشت ئەو 
پرۆسەیە البردنی كێشەی ڕەگەزیە بەوەی ئەوە تەنیا ئەكتەرێكی 
پیاو نیە  هەڵگری خەمی شانۆیە، بەڵكو لە دەقی دووەمدا دەبینین 
ژن بەهەمان شێوە هەڵگری هەمان خەمە، گۆڕینی ئەو كارەكتەرە 
بۆ ژن گۆڕینی رەهەندێكی ڕەگەزیە بۆ رەهەندێكی مرۆیی، بەاڵم 
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ئەو رەهەندە لەرێگەی ژنەوە بەرجەستە دەكرێت.
دەقی دووەم دەیەویت ڕووبەرێكیتر بە دەقی یەكەم ببەخشێت 
لە رەهەندە مرۆییەكەی ڕووبەرووی مانای سێیەممان  كە جیا 
دەكاتەوە، لێرەدا مەبەستمان لە مانای سێیەم مانایەكە لەو دیو 
دەقی یەكەم و دەقی دووەم، مانای سێیەم بەرەنجامی نمایشە 
بەرجەستەی  شانۆ  لەسەر  ئەكتەرەكەمان  كە  شانۆییەكەیە، 
دەقی  رەهەندی  بینەران  ناو  دێتە  كاتێ  بەتایبەت  دەكات، 
دووەمیش جیدێلێت بەتایبەت لەساتی پرسیاركردن لە بینەر بۆ 
وێنەی  بەرجەستەكردنی  دواتر  و  خۆشەویست  مەبەستەكانی 
لە  لەبنەماوە  مانایەكە  لێدانەوە  فیكە  چەپلەو  لەرێگەی  ئەویتر 
لێدەدەن،  ڤاسیلی  بۆ  چەپلە  هەموو  كە  هاتووە  یەكەم  دەقی 
داوا  كاتێ  چۆن  وەك  ماڵەوە،  ناباتەوە  پیرە  ئەو  كەس  بەالم 
لە خۆشەویستەكەی دەكات شووی پێبكات پێی دەلێت "واز لە 
تیا  ئیشی  بەجۆرێكیتر  دێرە  ئەو  دووەمدا  دەقی  لە  بێنە"  شانۆ 
چیە  بۆ  "تۆ شووت  دەوترێت  ئەكتەرەكە  خانمە  بە  دەكرێتەوە 

ئەی تۆ شووت بە شانۆ نەكردووە"
بەاڵم مانای سێیەم مانایەكە لەدەرەوەی ڤاسیلی و لەدەرەوەی 
نمایشە،  زەمەنی  هەڵگری  مانایەك  دووەمە،  دەقی  كارەكتەری 
كە خەمی كارەكتەری ناو تێكستێكی شانۆیی نیە، بەڵكو خەمی 
ئەوە  بینەران  نا و  دێتە  دیاری  دەمەی  ئەو  شانۆییە،  خودێكی 
دیواری  البردنی  بە  بەرین  ناوی  الوازە  زۆر  تێگەیشتنێكی 
بەشداریكردنی  هاتنە  ئەو  بەڵكو  نامۆبوون،  تیۆری  و  چوارەم 
بێدەنگی  خەسڵەتی  كە  شانۆیی  نێوەندێكی  لە  وەرگرە  ئاگایی 
تیا بگۆرێت بە پرسیار لە رێتمێكی مۆنۆدرامیەوە دەیگۆرێت بۆ 
شانۆیەكی ژۆرنالیستی، بەاڵم زوو بە ئاگامان دینێتەوە لەرێگەی 
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چوونەوە سەر شانۆ.
لەدیدی دەرهێناندا دەشێت ئەوە خەوشێك بێت بەهۆی ئەوەی 
مەنەلۆژ بەرەنجامی جۆرێك لە بێئاگایی كارەكتەرە، بەاڵم كاتێ 
نەستیەوە  لەحالەتێكی  واتە  وەردەگرێت،  ژۆرنالیستی  ڕیتمێكی 
دەپەرێتەوە بۆ ئاگایی كارەكتەر، هەرچەندە هاتنی ئەكتەرەكەمان 
ئەوەی  بەقەد  نەبوو،  كارەكتەرەكە  هاتنی  بینەر  ئێمەی  الی  بۆ 
هەڵگری خەمی كارەكتەرەكە بوو، خۆی بە بەشێك لە كارەكتەرەكە 
دەبینی، واتە چەمكی )خود( ی بۆ كارەكتەرەكە تێكدەشكاند و 

لەشوێنیدا )ئێمە( ی شانۆكاری بەرهەم دەهێنا.
ئەوا  بخوێنینەوە  فێمێنیستیەوە  دیدێكی  لە  نمایشە  ئەم  ئەگەر 
ئەنتلجنسیای  گوتاری  لە  رەخنەگرتنە  خوێندنەوە  پرۆسەی 
كوردیی بەوەی ئەو نوخبەیەی پێی دەوترێت شانۆكاری كورد 
ناو  دواكەوتووی  عەقڵیەتێكی  هەڵگری  نێرانایەو  نوخبەیەكی 

پاشخانی كۆمەاڵیەتیە.
هیچ  پیاوەكان  ژنە،  ئەویش  دەبینین  ئەكتەر  یەك  ئێمە  بۆیە 
بوونەتە  بیرچوونەتەوە..  ئەوان  یادەوەری  دەنگی  لە  جگە  نین، 
دێوەزمەو خەیال خەونێكی لەدەستچوو، بوون ئەوەی نەمری تیا 

ماوەتەوە گوتاری ژنبوونە.
ئیشكردنێكی  بەرەنجامی  كارەكتەر  بوونەی  یاخی  ئەو 
شانۆیەك  فێمێنیستی،  شانۆیەكی  بۆ  گەزیزەیە  درێژخایەنی 
دەیەوێ  دواتر  و  دەنێت  بنیات  دەقەوە  لەنووسینی  بنەماكانی 
لەدیدی دەرهێنان ئەو كێشەیە لە ناو ماڵی كوردیی رووبەرووی 
تێدەگەین ماڵ بۆ خۆی گەورەترین  بكاتەوە، سەرەنجام  گرفت 
خوازیاری  رابردوودا  لە  نمایشەكەمان  كارەكتەری  ئێمە  گرفتە 
ئەوەیە ماڵێكی هەبێت تا مانای زیندەگی تیا بدۆزێتەوە، بەالم لە 
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كۆتاییدا ئامادەبوونی ئەو لەماڵ ئامادەبوونی ژنە لەناو رووبەری 
تەنیایی.

بەوەی  دەكاتەوە  ماڵ  و  تاك  پرسیاری  بۆ  دەرگا  ئەوەش 
لەدایكبوونی فەرد لەماڵدا وابەستەی پەیوەندیە كۆمەالیەتیەكانە 

یاخود بە یاخی بوونی مرۆڤە لە ماڵ؟
درك  گەزیزە  پرسیارە  ئەو  وەالمی  بە  بگەین  ئەوەی  بۆ 
بووە  یادەوەری  خەونی  كە  دەكات  ماڵ  ئەخالقی  بەتراژیدیای 
شكست  مێژووی  كۆی  حەقیقەتێك  بەالم  وەهم،  حەقیقەتی  بە 
ئەزموونی  مێژووی  تەنانەت  دەگێڕدرێتەوە،  تیا  تراژیدیای  و 
كاری شانۆیش لەناو هۆلی شانۆ ناگیردرێتەوە، بەلكو لەناو ماڵ 
دەگێردرێتەوە.. ئەوەش ئەو حەقیقەتەیە كە ئەكتەرەكەمان سەر 
بەواتای  ئێمە  دانیشتنی  مەجلیسی  ناو  دێتە  و  جێدێلێت  شانۆ 
گواستنەوەی پرسیارەكانی شانۆیە بۆ ناو كایە كۆمەاڵیەتیەكان 
لەناو  تێدەپەرن،  ئێمە  بەربەرچاوی  خیرا  وێنەكان  دواجار  كە 
ماڵدا باخ ئەبینین ژووری نووستن وگۆرستان لەناو ماڵ ئەبینین.. 
ئەوەش  ئەكریت،  درووست  چوارچێوەكانەوە  لەرێگەی  كە 
گۆڕستانەكەیەو  خودی  لەكۆتاییدا  بۆخۆی  ماڵ  ئەلێت  پێمان 
تەسلیمی  ئێمە  چەندە  مەرگێك  ئەكەین،  تیا  مەرگی  چاوەروانی 
نەبین دواجار ژیان تەنیا بریتیە لە یادەوەری وەك ئەو سەرینەی 
ئەوەستن  شتێك  هەموو  كراوە،  درووست  بینەران  گوڵی  لە 
ئینتیما  زەمەنی  بوون  یادەوەری  بە  بۆیە  یادەوەری..  بە  ئەبن 
بریتیە  جوانی  كە  جوانی  ماناكانی  بۆ  كارەكتەرەكەمانە  كردنی 
لەبیركردنەوە لە یادەوەری بیركردنەوەیەك كە ئێستامان توانای 

ئەوەی نیە وابكەین یادەوەری لەبیر بكەین.
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 ،2008 السلیمانیە  العربی..  كتب سردم  النصیر,  یاسین  الحمرا و..  االرجوانە   )15(

ص 84
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)16( دارتووەكەی گەزیزەو سەرەتاكانی شانۆیەكی ئەزموونگەری.. دانا رەئوف.. 
شانۆكار، ژمارە )5( ی 2009، ال 63   

)17( گوتارو جەستە دوو چەمك لە شانۆی گەزیزە.. نیهاد جامی، شانۆكار ژمارە 
)5( ی 2009، ال 64  

)18( دارتووەكە.. یاسین النصیر، وەرگێڕانی )كاردۆ( شانۆكار ژمارە )5( ی 2009، 
ال 54 

)19( فرمێسك مستەفا: دەرهێنان كاری من نیە خۆشم بە دەرهێنەر نازانم هێندەی 
بە ئەكتەر، شانۆكار ژمارە )8(  ال 118

و  خەون  زادەی  كە  شانۆیەك  لەسەر  عومەر  گەزیزە  بوونی  سوور   )20(
بیركردنەوەی ژنی كورد بێت كە خۆی ڕابەرەو ئااڵ هەڵگری ئەو شانۆییە، بۆیە لە 
7/4/2011-3 هەوڵی بە ئەنجامگەیاندنی فێستڤالێكی تایبەت بە شانۆی ژنداو ئەوە 
بوو بە هاوكاری و هەماهەنگی رۆشنبیریی سلێمانی فێستڤاڵی گوڵە مێخەك تایبەت 
بە مۆنۆدراما بۆ ژنان سازكرد، كە خانمانی شانۆكار كۆمەڵە هەوڵێكی مۆنۆدرامای 

ژنیان تیا بەرجەستە كرد.  
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