
فرانکنشتاین 
ئەو شاکارەی لە 

نووسەرەکەی زیاتر 
ناوبانگی هەیە

لەبارەی فیلمی ماری شێلی

خەندە حەمید



ەم
سێی

ی 
ساڵ

274

ژمارە

9
 کانونی
یەکەم
2018

ــازی نووســین ســەیری هیــچ فیلمێــک ناکــەم، بەڵکــو  ــز پێشــر بەنی هەرگی

ئــەوە فیلمەکەیــە دواتــر بڕیــارم پێــدەدات کــە پێویســتە لەبارەیــەوە 

قســەیەکم هەبێــت. فیلمــی مــاری شــێڵی دیوێکــی تاریــک و قورســی دۆخ 

و ژیانــی ژنــان بەدەســت دەســەاڵتی پیاوانــە و نێرســاالری نیشــان دەدات، 

ــەو  ــۆ دۆخــی ژن ل ــە ب هەســت دەکــەی فیلمەکــە ڕوانینێکــی ڕەخنەییانەی

ســەردەمەدا. هەروەهــا بەردەوامــی، هەســتانەوە و ئاســتەنگی ســەر ڕێــی 

ژنــە نووســەرەکان ئــاوەاڵ دەکات. ئــەوەی بــۆ مــن گرنگــە ئامــاژەی پێبــدەم 

ــردووە:  ــدا ک ــە ئیشــیان تێ ــە ســتافێکی ژنان ــەوە ئەوەی ــەو فیلم ــارەی ئ لەب

بەرهەمهێنــان، ســیناریۆ و دەرهێنــەری فیلمەکــە هــەر ســێکیان ژنــن. 

ــا  ــک، هەروەه ــە دوو ژن و پیاوێ ــوون ل ــە پێکهات ــی فیلمەک بەرهەمهێنەران

ســیناریۆکەی ژنێــک بەنــاوی ئێــا جێنیســن نووســیویەتی، دەرهێنەرەکــەی 

ــە  ــەرە ئەم ــە دەرهێن ــەم ژن ــور، ئ ــا مەنس ــاوی هەیف ــعودیە بەن ــی س ژنێک

یەکــەم فیلمیەتــی بــە زمانــی ئینگلیــزی، کارەکانــی پێشــری بەزمانــی 

عەرەبــی بــوون. بەناوبانگریــن فیلمــی ســاڵی2012بەناوی ›‹وەجدە‹‹یــە 

ــت. ــەی ژن بێ ــە ســعودیە دەرهێنەرەک ــە ل ــەم فیلم ــە یەک ک

ــەری  ــزی کارەکت ــی و بەهێ ــت بەقووڵ ــێڵی‹دا هەس ــاری ش ــی ›م ــە فیلم ل

ــت.  ــی دەکەی ــە بڕیاردانەکان ــەو ل ــری ئ ــە بوێ ــت، هەســت ب ــاری دەکەی م

بڕیاردانەکــەش  بەرپرســیارییەتی  ئــەوا  دەدا،  بڕیارێــک  خــۆی  کاتێــک 

لەئەســتۆ دەگرێــت. Elle Fanning ی ئەکتــەر زۆر جــوان ئــەم ڕۆڵــە 

بەرجەســتە دەکات. مــاری بەگشــتی لــە دیمەنەکانــدا بەباوەڕبەخۆبوونــەوە 

دەردەکەوێــت و جەخــت لــەوە دەکاتــەوە کــە ڕۆژێ دەتوانــێ بنووســێ و 

ببێــت بــە نووســەرێکی بــاش. ئەمــەش وای لــەو کــرد ئــەو قەڵەمەدارینــەی 

لــە ســەرەتای فیلمەکــەدا لەنێــو دەســتیدا یــاری پێــدەکات، تێبینــی و 

ئایدیاکانــی نێــو هۆشــی پێدەنووســێ. دواتــر لــە دەســپێکی نووســینی 

شــاکارەکەیدا بەکاریبێنــێ و تــا دوا خاڵــی ڕۆمانەکــەی نەوەســتێت. هەڵبەت 

ــەرانەیە  ــۆرە نووس ــەو ج ــەو ل ــە ئ ــاری سەرنجڕاکێش ــینی م ــتایلی نووس س

کاتــێ قەڵەمەکــەی بەدەســتەوە گــرت تاکــو بەتــەواوی نووســینەکەی 

بەکۆتــا نەهێنــێ وازناهێنــێ، ئەمــەش نووســینی ئایدیاکانــە لەنێــو هۆشــدا 

ــی  ــەردەمەدا وەک کچێک ــەو س ــک ل ــۆ ژنێ ــەز. ب ــەر کاغ ــتنە س ــش خس پێ

گەنــج ئەمــە خاڵێکــی گرنــگ و بەهێــزە، ڕەنگــە لێــرەدا مــاری کاریگــەری 

 Mary(  ــتنکرافت ــاری ۆڵس ــی )م ــە دایک ــت، چونک ــەر بووبێ ــی لەس دایک

Wollstonecraftژنــە فێمێنســتێکی گرنــگ بــووە لــە ســەردەمەکەی خۆیــدا 

 A Vindication ئــەو نووســەری کتێبــی داکۆکیکــردن لــە مافەکانــی ژنانــە

ــە  ــی و فێرکاریی ــی پەروەردەی ــی گرنگ of the Rights of Woman. کتێبێک

ــە  ــێڵی ب ــاری ش ــی م ــتنکرافتی دایک ــان. ۆڵس ــی ژن ــە مافەکان ــەبارەت ب س

گرتەیەک لە فیلمەکە
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چەنــد هەفتەیــەک دوای لەدایکبوونــی مــاری دەمرێــت. هەروەهــا باوکــی 

مــاری ›‹William Godwin‹‹ فەیلەســوفی سیاســی بــووە، کاریگەرییەکــی 

ئیلهامبەخشــی بەســەر ماریــدا هەیــە. کاتێــك یەکــێ لــە پەیامەکانــی 

ــەڕێ  ــدا بگ ــی خۆت ــەدوای دەنگ ــێ ›‹ب ــە دەڵ ــە ک ــاری ئەوەی ــۆ م ــی ب باوک

ــپێکی  ــۆ دەس ــەر ب ــگ و کاریگ ــی گرن ــە ئیلهامێک ــت ب ــدۆزەوە‹‹ دەبێ و بی

ــاری. ــەی م ــینی ڕۆمانەک نووس

چیرۆکــی فیلمەکــە بەگشــتی لەوێــوە قوڵدەبێتــەوە کــە مــاری لە ســکۆتلەند 

پێرســی شــێڵی دەبینــێ، کــە شــاعیرێکی گەنجــە دەکەوێتــە خۆشەویســتی 

ئــەو شــاعیرەوە، لــە کاتێکــدا پێرســی هاوژیــن و منداڵیشــی هەیــە ئەمــەش 

ــی  ــۆ پێکەوەبوون ــەورە ب ــی گ ــە ڕێگرییەک ــرەوە دەبێت ــی ت ــەن ئەوان لەالی

مــاری و پێرســی بۆیــە دواتــر بریــاڕدەدەن ڕابکــەن و پێکــەوە بژیــن. بــەاڵم 

ــا  ــە ڕۆمانســی و دونی ــەردەوام دەبێــت الیەن ــەوەی فیلمەکــە لەســەری ب ئ

فەنتازییەکــە نییــە، کــە پێرســی بــۆ مــاری دروســت کــردووە پێــش ئــەوەی 

ــد  ــەوە چەن ــە ڕووی مۆراڵیی ــە ل ــە ک ــەو دونیای ــو ئ ــن بەڵک ــەوە بژی بەیەک

نزمــە و زۆرینــەی شــاعیر و نووســەرەکان بــەو شــێوەیەن بەرانبــەر بــە ژن 

و هاوژینەکانیــان پێشــر جیهانێکــی ئایدیالیــان بــۆ دروســت دەکــەن، بــەاڵم 

ــەوێ  ــە زوو دەک ــەو جیهان ــەوە ماســکی ئ ــاو واقعــی ژیانەک ــە ن ــێ دێن کات

و ژیانێکــی پــڕ لــە کێشــە و توندوتیــژی، بێباکــی و نابەرپرســیارانەیە 

بەســەردەبەن، هەروەهــا بەنــاوی ئــازادی لــە خۆشەویســتیدا خیانــەت 

ــەوە  ــەوە بکات ــت جەخــت ل ــدا دەیەوێ ــە دیمەنەکان ــەر ل دەکــەن. دەرهێن

کــە دونیــا ڕۆمانســی و فەنتەزییەکانــی پیــاوان بەگشــتی و پیاوانــی نووســەر 

ــن. ــی و کورتخایەن ــی زۆر ڕووکەش ــاعیر بەتایبەت و ش

بەگشــتی ڕۆمانــەکان چەنــد جۆرێــک ژانــر لەخۆدەگــرن، یەکــێ لــەو ژانــرە 

ــری  ــەر و خواســتێکی زۆری لەســەرە ژان ــدا خوێن ــە جیهان ــە ل ــەی ک گرنگان

گرتەیەک لە فیلمەکە
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خەیاڵــی زانســتییە. ئــەم ژانــرە لەالیــەن مــاری شــێلی داهێــراوە واتــا ژنێــک 

ــان  ــۆزە و ئاس ــی ئاڵ ــتی ژانرێک ــی زانس ــدە خەیاڵ ــی، هەرچەن ئافرێنەریەت

نییــە، ڕەنگــە بەهــۆی ئاڵۆزیەکەیــەوە بێــت پەیوەندییەکــی نزیــک هەبێــت 

لــە نێــوان ژانــری خەیاڵــی زانســتی و ژنــدا، یاخــود ژیانــی ژنــان لــە دونیــای 

زاڵــی پیاوســاالری بــەڕادەی ئــەم ژانــرە ئاڵــۆز بێــت. یاخــود نزیکــی ژنــان 

...)Mystery(لــە دونیــای خەیاڵفراوانــی، فەلەکناســی و پێشــبینی، پەنهانــی

هتــد بــەاڵم ســەرەڕای هەمــوو شــتێ ناتوانیــن بڵێیــن نووســەری خەیاڵــی 

زانســتی لــە کۆمەڵگــە دابــڕاوە، بەڵکــو بــە پێچەوانــەوە هەڵقــواڵوی ژینگــە 

ــە  ــاکارانەی ک ــەو ش ــە ل ــتاین یەکێک ــی. فرانکنش ــەی خۆیەت و کۆمەڵگەک

ناوبانگــی وەک کتێــب و ڕۆمــان زیاتــرە لــە ناوبانگــی نووســەرەکەی، ڕەنگە 

زۆرێکــان بزانیــن یاخــود لەبــارەی فرانکنشــتایان بیســتبێت، بــەاڵم ئەوانە 

ــە ســەدەی  ــە، کــە ل ــان هەی ــارەی نووســەرەکەیەوە زانیاری کەمــن کــە لەب

نــۆزدە لــە ســاڵی 1818کچێکی گەنجی 18 ســاڵ ئەم شــاکارەی نووســیوە 

بەنــاوی مــاری شــێڵی. ئەمــەش مانــای ئەوەمــان پێــدەدات کــە ڕۆمانەکــە 

ــە هــۆکارەکان  ــە یەکــێ ل ــە نووســەرەکەی، گومانــی تێدانیی بەناوبانگــرە ل

پەیوەنــدی بــەوەوە هەیــە کــە نووســەرەکەی ژنێکــی گەنجــە، ڕەنگــە 

هەنــدێ لــە ڕۆمانــی پیــاوە نووســەرەکانیش هەبێــت کــە خــودی ڕۆمانەکــە 

بەناوبانگــر و نارساوتــرە لــە نووســەرەکەی، بــەاڵم لــە منوونــەی وەک 

ماریــدا هــۆکارە ســەرەکییەکە ژنبوونــە، چونکــە لــەو ســەردەمەدا بەگشــتی 

نووســەرە پیــاوەکان زاڵبوونــە بەســەر جیهانــی نووســین و ئەدەبــدا هەمــوو 

الیەنەکانیــان لــە بەرژەوەنــدی خۆیــان قۆرغکــردووە. ژنــان نەیــان توانیــوە 

بەئاســانی کتێــب چــاپ بکــەن و نووســین بەنــاوی خۆیانــەوە باڵوبکەنــەوە، 

ئــەم کولتــووری قۆرغکردنــە وایکــرد کــە هەنــدێ لــە چاپخانــەکان بــاوەڕ 

ــی  ــاڵ تەمەنیەت ــەژدە س ــا ه ــە و تەنی ــەو کچێک ــە ئ ــەن ک ــاری نەک ــە م ب

ــک کــەس  ــەت هەندێ ــاوا بنووســێت، تەنان ــت شــاکارێکی ئ چــۆن دەتوانێ

ــەی نووســیبێت  ــەم ڕۆمان ــاری دەکــەن کــە هاوســەرەکەی ئ بەمــە تۆمەتب

نــەک مــاری خــۆی. بەگشــتی کولتوورێــک لــە جیهانــدا زاڵــە کــە دژە گەنــج 

ــتان  ــە کوردس ــی زۆر ل ــتاش بەڕێژەیەک ــوورە هێش ــەم کولت ــە، )ئ و دژە ژن



277گۆڤارێكی ئەدەبیی  وەرزییە
ات

ەک
ید

ەر
 د

وە
نە

ۆڵی
ێک

و ل
کر

 ف
بۆ

یا 
ید

 ئا
ای

زگ
دە

ما
نە

سی
بەردەوامــی هەیــە( هەربۆیــە بەزەحمــەت بۆیــان قبــوڵ دەکــرێ، کــە 

دانبنێــن بــە بەرهەمەکانــی گەنجــان و ژنــان، کــە پێیــان وایــە قبوڵکردنــی 

ــەوە!  ــەوان کــەم دەکات ــەی ئ ــە ئەزمــوون و پێگــە و دەنگــی پیاوان ئەمــە ل

مــاری بــە یەکــێ لــە خاوەنــی چاپخانــەکان دەڵــێ؛ چــۆن پرســیار لەبــارەی 

توانســتی ژنێکــەوە دەکــەی لــە کاتێکــدا مــن ئەزموونــی لەدەســتدانم 

کــردووە، خیانــەت، مــەرگ، مــن توانیومــە منداڵــم ببێــت دەشــتوانم قەڵــەم 

بەدەســتەوە بگــرم. لەبەرئــەوەی هیــچ چاپخانەیــەک ئامــادەی ئــەوە 

ــەش  ــکات، ئەم ــاوی کچێکــی گەنجــەوە چــاپ ب ــە بەن ــەم ڕۆمان ــووە ئ نەب

بیرکردنەوەیەکــی پیاوانەیــە بــۆ پەراوێزخســتنی ژن لــە بەرهــەم و تواناکانــی 

خــۆی، جۆرێکــە لــە جیــاکاری جێنــدەری هەوڵــدان بــۆ ونکردنــی دەنگی ژن 

لەنێــو ئــەدەب و زمانــدا، واتــا نووســین و ئــەدەب تەنیــا لەژێــر دەســەاڵتی 

پیاوانــدا بــووە لــە خزمەتــی خواســت و گێرانەوەکانــی ئەوانــدا بــووە، 

هەربۆیــە مــاری ناچــار دەبێــت کــە چاپــی یەکەمــی ڕۆمانەکــەی بەنــاوی 

هاوســەرەکەیەوە ›‹پێرســی‹‹ باڵوبکاتــەوە. دواتــر چاپەکانــی تــر نــاوی 

ــە  ــۆرە فیلان ــەم ج ــەی ئ ــە منوون ــە. هەربۆی ــەر ڕۆمانەک ــتە س ــۆی خس خ

ــوف  ــەر و فەیلەس ــی نووس ــی ژنان ــدەدات بۆچ ــەوەت پێ ــی ئ بەرچاوڕوون

ــەو  ــە نووســەر ل ــوون ب ــاوان کەمــرن، بەڕاســتی ب ــژەی پی ــە ڕێ ــەر ب بەرانب

ســەردەمانەدا ســەخت بــووە، بۆیــە ژنــان شــەڕی مانەوەیــان کــردووە لــەو 

ــان. ــە ڕێگەی هەمــوو ڕێگــری و بەربەســتە دژوارانــەی دێت

فرانکنشــتاین وەک فیلــم بــە چەندیــن شــێوە دەرهێنانــی ســینەمایی 

ــۆر  ــە وەک مێتاف ــی ڕۆمانەک ــەی چیرۆک ــش بیرۆک ــراوە، وەک ڕۆمانی ــۆ ک ب

ــواری  ــی سیاســی، هەروەهــا پزیشــیکی و زۆر ب ــو تێوری ــراوە لەنێ بەکارهێ

ــا  ــدە ئەمــە یەکــەم فیلمــە لەســەر نووســەری ڕۆمانەکــە، وات ــر. هەرچەن ت

لەگــەڵ  نیشــاندانی لەدایکبوونــی ڕۆمانــی فرانکنشــتاینە  ئــەم فیلمــە 

ــەر  ــەواوی لەس ــەرەکەی، بەت ــە نووس ــی ژن ــان و گوزەران ــتنەڕووی ژی خس

ــوورساوە.  ــدا ن ــاکارەی تێ ــەو ش ــەی ئ ــەو کەش ــەرەکەیەتی ئ ــی نووس ژیان

هەروەهــا چۆنییەتــی بەرهەمهێنــای ئــەو شــاکارە و هــۆکارە پاڵنەرەکانــی بۆ 

نووســین، نــەک نیشــاندان و باســکردنی خــودی شــاکارەکە و الیەنــە تــرس 

و ســامناکییەکەی فرانکنشــتاین بــە لێڕوانــەر بگەیەنــێ. لەبەرئــەوەی ئــەم 

ڕۆمانــە هەڵقــواڵوی ئەزمــوون و ناکامڵێتــی مرۆڤــە، بۆیــە دەرهێنــەر قۆنــاغ 

ــان  ــاکارە نیش ــەم ش ــی ئ ــەری بەرهەمهینان ــۆکار و کاریگ ــاغ زۆر ه ــە قۆن ب

ــی،  ــێڵی و هاوژینەکەیەت ــاری ش ــدی م ــەرەکیرینیان پەیوەن ــە س دەدات، ک

مردنــی منداڵــە ســاواکەی هەروەهــا ئــەو ژیانــە تەنیــا و زەحمەتــەی 

ــەدا  ــە فیلمەک ــاش ل ــە ســینەماتۆگرافییەکی ب ــووی ب ــە هەم ــە، ئەمان تێیدای

ــی  ــە ئەزموونەکان ــت، ک ــت دەڵێ ــی پێ ــەر دەدرێ و بەڕوون ــانی لێروان نیش

ــی  ــا خەیاڵێک ــەک تەنی ــاوە، ن ــەم هێن ــاکارەی بەره ــەم ش ــاری ئ ــودی م خ

ــی واقعــی خــۆی.  ــە ژیان ــی دوور ل پەت

ــەرەکەی  ــە هاوس ــەی دەدات ب ــی ڕۆمانەک ــاری ڕەشنووس ــک م ــە کاتێ بۆی

ــاری  ــۆ م ــەاڵم پێشــنیاری ب ــت، ب ــگ دەبێ ــەالوە گرن ــەو زۆری ب ›پێرســی‹ ئ

ئەوەیــە لەبــری ئــەم )دڕنــدە( بوونــەوەرە تەنیــا و نامــۆ و ســامناکە بیــکات 

ــۆ  ــت ب ــک بێ ــت و پەیامێ ــدی تێدابێ ــوا و ئومێ ــە هی ــتەیەک ک ــە فریش ب

مرۆڤایەتــی! بــەاڵم مــاری پێــی وایــە کــە ئــەم بوونــەوەرە پەیامێکــی ڕوونــە 

بــۆ مرۆڤایەتــی. چونکــە ژیانــی هیــچ کەســێک کامــڵ نییــە هەربۆیــە ئــەو 

ســەختی ژیانــی کــرد بــە وشــە و خســتییە ســەر کاغــەز لەنێــو ڕۆمانەکەیــدا، 

ئــەم نووســینەش بــۆ هەتــا هەتایــە بــە نەمــری دەمێنیتــەوە.

ــە  ــی نووســینەکانی ژنان ــە زمان ــاری بگــرن ک ــە م ــە ل ــک ڕەخن ڕەنگــە زۆرێ

ــەاڵم  ــاکات، ب ــی ن ــە خــودی ژن و ئازارەکان ــاس ل ــەی کــە ب ــەو مانای ــە ب نیی

ــەواوی  ــیمبولێک بەت ــتاین وەک س ــە فرانکنیش ــە چونک ــتیدا وانیی ــە ڕاس ل

نامــۆ  بونەوەرێکــی  ئــەو  ژنێــک  وەک  مارییــە  ئازارەکانــی  ئەزموونــی 

ــی و لەدەســتدانەکانی  ــی، نەهامەت ــوو تەنیای ــدا هەم ــە تێی ــی ک دەخوڵقێن

خــۆی پــێ دەردەبڕێــت. بۆیــە مــەرج نییــە زمــان و نووســینی ژنانــە 

زمانێکــی زۆر ڕاســتەوخۆبێت، بەڵکــو دەکــرێ ســیمبولی بێــت، هــەر بــەو 

ــیوەتەوە. ــدا نووس ــە ڕۆمانەکەی ــۆی ل ــی خ ــۆی و ژیان ــودی خ ــۆرەش خ ج


