
 ئەوەی کە من لێرە و لە بابەتێکی نیوە زانستیدا دەیخەمە بەرچاو، 
لێکدانەوەیەکی گشتی لە کۆی دوو وەرزی ئەو زنجیرە تەلەڤزیۆنییەیە، کە 
لە تەلەڤزیۆنی کۆماری ئیسالمیدا باڵو بۆتەوە. لێرەدا تەنیا بە کورتی سەرنج 

دەخرێتە سەر خاڵە گشتییەکانی وەک، هۆکاری جەماوەرپەسەندبوونی 
زنجیرەکە، زمان و زاراوە،  گرێدانەوەی کورد بە تاران، چۆنیەتیی نیشاندانی 

کورد و هێزە ئەرمەنییەکان لە دوو وێنەدا لە ڕووداوەکانی ناو زنجیرە 
تەلەفزیۆنییەکە و بە کورتی خوێندنەوەیان بۆ دەکرێت. 

ڕەنگدانەوەی کورد 
  لە زنجیرەی تەلەڤزیۆنیی »نون خ«ـدا   

  

 هێرش ناسری  



لە ئێرانــی مۆدێڕندا، بەتایبەتــی لەو کاتەوە 
کە کەرەســتە و بەرهەمی مێدیایی لەو واڵتە 
گەشــەی ســەندووە، لەوانەیە بە ســەدان و 
هــەزاران بەرهەمی مێدیایی لەســەر کورد و 
پــرس و بزووتنەوەی کــورد بەرهەم هاتبێ. 
لــە دەورەی دوای هاتنەســەرکاری کۆماری 
ئیســالمی، زیاتر پەرە بە بەرهەمی مێدیایی 
بــە تایبەت لە شــێوەی فیلــم و زنجیرەی 
تەلەفزیۆنی لە ســەر کورد دراوە. فیلمەکانی 
لــە گوێن: کانــی مانــگا )١٣66(، فیلمی چ 
)١٣٩2( جۆرێکن لە گێڕانەوەی ڕووداوەکانی 
پێوەندیدار بە  کوردستان و بزووتنەوەی کورد 
لــە ڕوانگەی کۆماری ئیســالمییەوە و، زیاتر 
ئامانجیان ئەوە بووە، بزووتنەوەی كورد، وەكوو 
كردەیەكــی خراپ و ناڕەوا نیشــان بدەن و، 
داگیركەریی كۆماری ئیسالمی و كوشتارەكانی 
لە كوردستاندا، وەكوو كردەیەكی ڕەوا بنوێنن.   
دەکــرێ بڵێین هەتــا دەیەیــەک لەمەوبەر 
زۆربــەی بەرهەمــە مێدیاییەکانــی کۆماری 
ئیســالم،ی الیەنی پڕوپاگەندەیــان زەقتر و 
زۆرتر بــووو، هەروەک چۆن لــە فیلمەکانی 
»کانی مانگا و چ«ـــشدا دەکرێ بە هاســانی 
الیەنە پڕوپاگەندەیی و ئەمنی-ســەربازییەکە 
دەسنیشــان بکرێن. بــەاڵم وا دیارە کۆماری 
ئیسالمی، بەرهەمە مێدیاییەکانی خۆی لە سەر 
کــورد و نەتەوەکانی دیکە جگە لە پڕوپاگاندا 
نادرووســتی  و  تاک الیەنــە  گێڕانــەوەی  و 
ڕووداوەکان، بۆ الیەنی دیکەی وەک ڕووکردنە 
بەرهەمی کولتووری، بــە تایبەتی کولتووری 
جەماوەرپەســەند )pupular culture( پــەرە 
پێداوە. ئــەو بەرهەمانــە زیاتر لــە مێدیای 
ترادیسیۆن )Traditional Media( لە شێوەی 
تەلەفزیۆنــی باڵو دەبنەوە. الســاییکردنەوەی 
بەرنامەگەلــی ڕۆژاوایی لە شــێوەی شــۆی 
تەلەفزیۆنی و هەروەها بەرنامەی گەڕان بە دوای 
کەســانی بەهرەمەند )Talent( وەکوو )عصر 
جدید( لە ئێران ئاسایی بووەتەوە و، بینەرێکی 
تۆڕەکۆمەاڵیەتییەکانیشدا  لە  تەنانەت  زۆریان 

بەالی خۆیاندا ڕاکێشاوە. لە ناو ئەو بەرنامانەدا 
جۆرێک لە دەرکەوتن یان باشــترە بنووسین 
کەمینــە   )representation( ڕەنگدانــەوەی 
نەتەوەییەکانی ئێران دەبینرێت، هەڵبەت ئەو 
ڕەنگدانەوەیە بە جۆرێک کۆدیان بۆ دادەنرێت، 
کە بە گشــتی ئامانج و سیاســەتی پشت ئەو 
بەرنامانــە بپێكن. بەاڵم ئــەوەی لەو بابەتەدا  
دەخرێتــە بەرچــاو، مەســەلەی ڕەنگدانەوە 
)representation(  نەتەوەییەکانــی ئێران بە 
گشــتی لە مێدیای کۆماری ئیسالمیدا نییە. 
بەڵکوو كورتە ڕاڤەیەكە، لە سەر کۆی  زنجیرە 
درامــای )نون خ، ١٣٩8(؛ ئــەوەی کە کورد 
وەک نەتــەوە چۆن لەو بەرنامەیەدا پێشــان 
دراوە. »نــون خ« وەک هەواڵگریــی مێهــری 
ئێــران )20 آذر ١٣٩8( ئاماژەی پێ کردووە، 
لە الیەن گرووپی )فیلم و سڕیال(ـــی کاناڵی 
یەکی ئێــران بەرهەم هێنــراوە. فیلمنامەی 
وەفایی  تەلەفزیۆنییە،ئەمیــر  زنجیــرە  ئــەو 
نووسیویەتی و ســەعید ئاقاخانی دەرهێنەری 
فیلمەکەیە. زنجیرەکە تا ئیســتا دوو وەرزی 
باڵو کراوەتەوە. وەرزی یەکەم لە شانزدە بەش 
پێک هاتووە وـ لە نەورۆزی ساڵی ١٣٩8ـــدا 
لە کاناڵی یەکی ئێران باڵو کراوەتەوە. وەرزی 
دووهەم لە مانگی ڕەمەزانی ساڵی ١٣٩8ـــدا 
و لەهەمان کاناڵەوە باڵو کراوەتەوە. هەوڵگریی 
وتــەی   )١٣٩8 آذر   2١( ئێــران  مێهــری 
فیلمەکەی  بەرهەمهێنەری  فەرەجی،  سەعید 
کاتی دەســتپێکی فیلم هەڵگرتن لەو زنجیرە 
تەلەفزیۆنییە و هەروەها هەڵبژاردنی ســەعید 
ئاقاخانــی وەک دەرهێنــەری زنجیرەکە باڵو 

کردۆتەوە کە وتوویەتی:
بانگهێشــت کرد،  ئاقاخانیمان  »کاتێــک 
تاوەکوو دەرهێنەریی فیلمەکە بگرێتە ئەستۆ، 
بەو شەرتە ڕازی بوو، کە فیلمەکە دەبێ باس 
لە الیەنە دڵگیر و سەرنجڕاکێشەکانیش بکات 
و، هەروەهــا تەئکیدی کردۆتەوە کە خۆی لە 
قەومی کوردە، بۆیەش دەخوازێ کار لەســەر 

کولتوور و خەڵکی کورد بکات«.
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جێــی ئاماژەیە، کە زنجیــرەی »نون خ« 
یەکێک لە بەرهەمــە پڕ بینەرەکانی دەنگ و 
ڕەنگی کۆماری ئیسالمی لە ساڵی ١٣٩8ـــدا 
بووە. بەشــی پێوەندییە گشــتییەکانی دەنگ 
و ڕەنگی کۆماری ئیســالمی، لە ڕاپرسییەکدا 
بۆی دەرکەوتووە، کــە زنجیرەی »نون خ« لە 
ســەرجەم پارێزگای کوردســتاندا بینەری لە 
نێو دانیشــتوانی ئەو پارێزگایەدا78 لەســەد 
بووە )هەواڵدەری مێهری ئێران ٢۰ فروردین 
۱۳۹٨(. هەروەهــا بەشــی یەکەم لە وەرزی 
یەکەمــی زنجیرەکە، تەنیا لــە الپەڕەیەکی 
کاناڵــی یوتیوب زیاتر کە 500 هەزار بینەری 
بووە. ئەوە لە کاتێکدایە، کە کاناڵی یوتیوب لە 
ئێران فیلتەر کراوە و تەنیا خەڵکانی دەرەوەی 
ئێران دەتوانن لەو ڕێگەیەوە سەیری زنجیرە و 

فیلمە ئێرانییەکان بکەن. 
لەســەر بنەمــای ئــەو پێشــەکییە ئەو 

پرسیارانە دێنە پێش: 
 Kurdish( ڕەنگدانەوە یان پێشاندانی کورد
representation( لە درامای »نون خ«ـدا چۆن 

بووە؟ 
 )construction( ئەو زنجیرە چۆن بنیاتی
کۆمەڵگە و کولتووری کوردی نیشــان داوە و 

دایڕشتووەتەوە؟

 pupular(  کولتووری جەماوەرپەسەند
)culture

پێش ئەوەی کــە بچینە ســەر لێکدانەوەی 
گشتی ناوەرۆکی زنجیرەی »نون خ« دەخوازم 
ئــەو تێئۆریانە بێنمە بەر باس لێکدانەوەکە بە 
پێی ئەوان دەکرێت. پێشەکی بەوەوە دەست 
پێدەکــەم کە کولتــووری جەماوەرپەســەند 
چ  بــە  و  چییــە   )pupular culture(

بەرهەمگەلێک دەوترێت جەماوەرپەسەند؟ 

 pupular( جەماوەرپەسەند  کولتووری 
  )culture

دەیان و لەوانەیە ســەدان و هەزار پێناسەی 

جیاواز بۆ کولتووری جەماوەرپەســەند هەیە. 
 )John Story, 2018( ىەاڵم جۆن ســتۆری
 Cultural theory and pupular( لە کتێبــی
culture( دا شەش لە گرنگترین و جیاوازترین 
پێناســەکانی بۆ  کولتووری جەماوەرپەسەند 
)pupular culture( کــۆ کردۆتــەوە. لێرەدا 
بە کورتی باس لە ســێ پێناســەی کولتوور 
دەکــەم، کە جۆن ســتۆری لــە کتێبەکەیدا 
هێناویەتــە بەرباس. بەاڵم لە پێشــدا بزانین 
چەمکی )term( جەماوەری )Popular( چییە. 
ویلیامــس »Williams: 1983 چوار مانای بۆ 
ئەو چەمکە پێشــنیاز کــردووە: »خەڵكێكی 
زۆر بەدڵیــان بێــت و حەزیان لێــی بێت«؛.. 
»کارگەلێکی تا ئاســتێکی نزم یان سەرپێیانە 
بێــت«؛ »کارێکــی ئاگایانە بۆ بەدەســهێنانی 
دڵی جەماوەر« و یــان »کولتوورێک لە الیەن 
خەڵکــەوە بەرهــەم هاتبێت یان درووســت 
بووبێت« )Williams; 1983: 237(. هەرچەندە 
جۆن ســتۆری )John Story, 2018:5( ئاماژە 
بــەوە دەکات کە هــەر جۆرە پێناســەیەک 
 pupular( جەماوەرپەســەند  کولتــووری  لە 
culture( گرێ دەدرێتەوە بە پێناسەی جیاواز 
 )culture( و ئاڵۆزی دیکە بە چەمکی کولتوور
و هەروەها ئەو جیاوازیانەی کە لەگەڵ چەمکی 
جەماوەریی)Popular(ـەوە هەیەتی. هەر بۆیە 
لە پڕۆســەی بــە تیۆریزەکردنــی کولتووری 
جەماوەرپەســەند )pupular culture( پەنــا 
براوەتە هەندێک تیــۆری تایبەت بە مێژوو و 

بواری کۆمەاڵیەتی. 
وەک دەستپێکیک بۆ پێناسەی کولتووری 
جەماوەری، جۆن ستۆری پێی وایە کولتووری 
 )pupular culture( جەماوەرپەســەند 
لەســەرەتاوە وا دەردەکەوێــت، کە جێگەی 
پەسەندی خەڵکێکی زۆرە و یان بە واتایەکی 
دیکــە بەرهەمێک کە خەڵکێکی زۆر حەزیان 
لێیەتی. بۆ نموونە دەتوانرێ  فرۆشتنی زۆری 
ســی دییەک )CD( یــان فیلمێکی تایبەت 
لە بــازاڕدا بە نێشــانەی جەماوەریبوون یان 

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 58  ساڵی بیست و دووەم  زستانی 2720 236



جێگەی پەســەندبوونی ئــەو بەرهەمە لە نێو 
خەڵکدا دابنرێت. ئــەو ڕوانگەیە بۆ کولتووری 
جەماوەرپەســەند )pupular culture( زیاتــر 
 .)quantitative( ڕوانگەیەکــی چەندایەتییــە
هەرچەند دەکرێ لە ناو بەرهەمگەلی جێگەی 
پەسەنددا بەرهەمێک زیاتر یان کەمتر جێگەی 
پەسەندی خەڵک بێت. بۆ نموونە لە ناو کورددا 
دەتوانین دوو بەرهەمی هونەریی هونەرمەندانی 
گۆرانیبێــژ میکایل و ســەعدوڵاڵ نەســیری 
لەبەرچاو بگرین و، دواتر بە دوای چەندایەتیی 
فرۆشــی کارەکان لە بازاڕدا بگەڕێین، تاوەکوو 
بزانین کامەیان زیاتر فرۆشرابێت و لەسەر ئەو 
بنەمایەش بەو ئەنجامە بگەین، کە هەرکامیان 
زیاتر فرۆشرابێت، ئەوە کاری ئەو هونەرمەندە 
جێگەی پەسەندی زیاتری خەڵکە. بەاڵم تۆنی 
بەننێــت )Bennett; 1986( پێــی وا نییە کە 
خۆی بەرهەمێکی زێدەفرۆشــراو یان باشترە 
بڵیین ئەنجامێک لە بــەراوردی چەندایەتیی 
بەرهەمگەلــی  بــۆ   )quantitative index(
کولتووری بــە تەنیا  پێناســەیەکی گونجاو 
 pupular( بــۆ کولتــووری جەماوەرپەســەند
culture( بداتــە دەســتەوە. بەننێــت دەڵێ: 
هاوکات لەگــەڵ لەبەرچاوگرتنی چەندایەتیی 
کارێــک، دەبێ گرنگیــی ناوەرۆکی بابەتێکی 
باڵوکــراوەش لەبەرچاو بگیرێــت و، لە نێوان 
بەرهەمە کولتوورییەکانیشدا جیاکاری بکەین، 
بــۆ نموونە لە نێوان کتێبێکدا کە خەڵکانێکی 
زۆر دەیکــڕن و ناوەرۆکێکی بەپێزی هەیە، تا 
ئەوەی کە کتێبێک بە ناوەرۆكێکی سادەتردەوە 
الیەنگری زۆر بێت )Bennett, 1986: 20 ـ1(. 

کولتــووری  بــۆ  پێناســە  دووهەمیــن 
جەماوەرپەسەند )pupular culture( مەسەلەی 
مانەوەی ئەو کولتوورەیە. واتە کولتوورێک کە 
لە ناو خەڵکدا دەمێنێتەوە و وەکوو کولتووری 
بــەرز دەناســێندرێ و، کولتوورێک کە زیاتر 
لە ماوەیەکــی زەمەنیدا جێگەی پەســەندە 
نامێنێتــەوە. بــۆ نموونە دەتوانیــن ئاماژە بە 
کاری شــانۆیی بەرز بکەین، کە چ وەک دەق 

و چ وەک ئەکت دەمێننــەوە. بەاڵم لەوانەیە 
شــانۆیەک لە قوبانخانەیــەک بە ناوەرۆکێکی 
ســادەوە نمایش بکرێت و قەت لە ناو خەڵکدا 
 John Story,( نەمێنێتەوە. جــۆن ســتۆری 
2018:6(  وێڕای پشتڕاستکردنەوەی مانەوەی 
کولتووری بەرز، ســەبارەت بە پێناسەیەک بۆ 
کولتووری جەماوەری دەنووســێ: »کولتووری 
جەماوەرپەسەند جۆرە کولتوورێکە کە ناتوانێ 
بگاتە ئاستی کولتووری بەرز  )qualified(، بە 
واتایەکی دیکە هیچ بۆشاییەک پڕ ناکاتەوە و 
نامێنێتەوە. هەروەها پەسەندبوونی بەرهەمێکی 
کولتووری ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ پێوەندیی 
بــە حەز و ئیشــتیای جەماوەرێکــەوە هەیە 
و، نیشــاندەری ئاســتی پێگــە و بــەرزی و 
نزمیی پلــەی کۆمەاڵیەتیــی )Class(ی ئەو 
کۆمەڵناسی  کە  مەســەلەیەکی  جەماوەرەیە. 
 )Pierre Bourdieu( فەڕەنسایی پییەر بۆردیۆ
باســی دەکات. بۆردیــۆ )١٩84:4( باس لە 
بەرخۆریــی کولتووری  پلــەی کۆمەاڵتیــی 
دەکات و، دەڵــێ: ئەوەی کە خەڵک چ جۆرە 
کولتوورێکی پێ خۆشە »ئاگایانە یان نائاگایانە 
دەرخەری ئەو ئاســت و پلە کۆمەاڵیەتییەیە، 
کــە تاکێــک یــان جەماوەرێــک هەیەتی.« 
واتە بۆردیۆ ســەرفکردنی جۆری کولتوور لە 
الیــەن جەماوەرەوە بە واتایەکی ســادەترەوە 
دەبەســتێتەوە بەوەی کە کەسێک تا چەندە 
ئیمکانی یان بواری مادی ئەوەی بۆ ڕەخساوە، 
کە ئیشیای کولتووریی بەرزی بکرێتەوە و واز 

لە کولتووری ئاستنزم بێنێت. 
سێهەمین پێناسە بۆ کولتووری جەماوەری 
 John Story,( لە ڕوانگەی جۆن ســتۆرییەوە
2017:7(  بەرهەمــی )کولتووری(ـــی زۆرە 
)mass culture(. یەکــەم خاڵــی جێگــەی 
ســەرنجی ئەو پێناســەیە لە کولتوور ئەوەیە، 
کە بەرهەمی )کولتووری(ی زۆر، شتێکی بێ 
بنەمــای بازرگانی )Commercial(ـــیە. واتە 
بەرهەمــی زۆر و بەکاربــەری زۆری هەیە. لە 
جۆرە کولتوورەدا جەماوەر وەک بەرخۆر سەیر 
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دەکرێت. خودی کولتوور بە شێوەی ڕەسمی 
لە ژێر ڕکێــف )manipulation(ی گرووپێک 
تایبەتدایە. جۆن ستۆری  یان ئیدئۆلۆژییەکی 
دەنووسێ: ئەو کولتوورە لە الیەن کەسانێکەوە 
بەکار دەبرێ، کە مێشــکیان ســڕ کراوە، یان 
ئەو کولتوورە تایبەت بۆ ســڕکردنی مێشکی 
ئەوان بەرهەم دەهێنرێــت. هەرچەندە جۆن 
فیســکە )John Fiske,1989: 31( پێی وایە 
نزیــک بە 80 تا ٩0 لەســەدی ئــەو جۆرە 
بەرهەمانــە ســەرکەوتوو نابــن و زۆربەیان 
ئەگەرچــی ئامانجێکی ئابوورییان لە پشــتە، 
بەاڵم ناتوانن تەنانەت ئەو پارەیەشی لێ پەیدا 
بكەنەوە، كە بۆ ریكالمەكەیان خەرج كردووە. 
ئەو شێوازە  کولتوورە، هەم لە ڕوانگەی فکری 
لیبڕاڵ و هەروەها ڕاستەوە و هەم لە ڕوانگەی 
فکر و ئیدئۆلــۆژی چەپەوە، زۆر ڕاڤە كراوە و 
لێك دراوەتــەوە. لە ڕوانگەی فکری لیبڕاڵ و 
ڕاستەوە، وەک جۆن فیسکە باسی دەکات لە 
واڵتانی کاپیتالیستیدا ئێمە جۆرە کولتوورێکی 
ڕەســەنی خەڵــک )folk culture( بــەدی 
ناکەین، تاوەکوو بیکەینە پێوانەیەک بۆ پێوانی 
 .)mass culture( ی زۆر)بەرهەمی )کولتووری
 )mass culture( ڕوانگــەی فکری چەپ بــۆ
زۆر ڕادیکاڵ ڕەخنەگرانەیە و کەســانی سەر 
بە قوتابخانەی فرانکفۆرت بە توندی خوازیاری 
هەڵوەشــانەوە و نەمانی ئەو شێوازەی کولتوور 
دەکــەن. هەردووک فەیلەســووفی بەناوبانگ 
ماکــس هۆرکهامێــر و تیۆدۆر ئادۆرنۆ ســەر 
بە قوتابخانــەی فڕانکفۆرتن و لــە بابەتێکی 
 culture( زانستیدا بە ناوی سەنعەتی کولتوور
ڕەخنــەی   )industrialism: 1944/1996

بابەتیانە لە )mass culture( دەگرن. 

ڕەنگدانەوە  ـ نیشاندان 
 )Representation(

لێــرەدا کورتەیەک لە تیــۆری ڕەنگدانەوە  ـ 
نیشــاندان )Representation( لــە مێدیــادا 
لە ڕوانگەی ســتوارت هــاڵ دەخەمە بەرچاو. 

هەرچەند لێرەشدا پێناسەی کولتوور جارێکی 
 Stuart( دیکە دێتەوە بەرباس. ســتوارت هال
)representation: 1997( لە کتێبــی  )Hall
دا بابەتــی ڕەنگدانــەوە )respresntation( و 
کولتــوور )culture( گرێ دەداتەوە بە تیۆری 
تیۆرییەک  واتە  ئاماژەناسی)Semiotic(ـیەوە. 
کە زیاتر بە، زمانناسی سویسڕایی-فەڕەنسی-
زمانــەوە، واتــە فێردینانــد دێ ساوســوێر 
)Ferdinand de Saussure(و هەروەها ڕۆالند 
دەناسرێتەوە.  بارت)Roland Barthes(ـــەوە 
دێ ساوسوێر وەک باوکی زمانناسیی مۆدێڕن 
دەناسرێ. ساوســوێر دەڵێ: وشەی نووسراو و 
وتراو، ڕەنگ، وێنــە و تەنانەت موزیکیش لە 
زمانێکدا خەســڵەتی ئاماژەیان “signs” هەیە 
)Story, 2018:116(. واتە ئاماژەیەک، کە تەنیا 
یارمەتیدەرن بۆ پێوەندیگرتن و، قسەکردنمان 
بۆ ئاســان دەکەنەوە. بەاڵم الیەنێکی گرنگی 
تیۆریــی ئاماژەی ساوســوێر ئامــاژە وەک » 
signifier« و بــە ئاماژەکــردن »signified«ە. 
)بۆ هاســانکردنەوە و تێگەیشــتنی باســەکە 
دەتوانین حەیوانێک وەک نموونەیەکی سادە 
و سەرەتایی بێنێنەوە. »پشیلە« لێرەدا ئاماژەیە 
بۆ وشــەی »پشــیلە«، بەاڵم کاتێک خوێنەر، 
وشەی پشیلەی بە نووسراو بەرچاو دەکەوێت، 
زەینی بۆ الی حەیوانێکــی چوارپێ دەچێت 
کە دەمیاوێنێت. واتە لێرەدا وشــەی »پشیلە«، 
» signifie«ـــە بەاڵم ئــەو وێنەیەی خوێنەر 
لە مێشــکیدا دەیبینێ حەیوانێکی چوارپێیە 
کە پێــی دەڵێن »signified«. ســتوارت هاڵ 
)Hall 1997:31( لە سەر ئەو بنەمایە ئەوەش 
 »signifier « زیــاد دەکات کــە ئامــاژەکان
تەنیا لــە پێوەندی لەگەڵ یەکتــردا دەتوانن 
کاراییان هەبێ. ســتوارت هاڵ دوو وشــەی 
»بــاوک« و »دایک« بە نموونــە دەهێنێتەوە، 
کە بــە یەکەوە چەمــک)Concept(ی »خزم 
- بنەماڵە« دروســت دەکەن. خۆی ســتوارت 
 )representation( هال مەسەلەی ڕەنگدانەوە
وەک پێشــتریش ئامــاژم پێ کــرد، بۆ ئەو 
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ئاماژانــە دەگەڕێنێتەوە کە لــە بەرهەمێکی 
کولتووریــدا ڕەنــگ دەدەنــەوە. لێرەدایە کە 
 )representation( ســتوارت هاڵ ڕەنگدانەوە
وەک تێگەیشتنێکی گشــتی لە سەر ڕێسا و 
نەریتەکان، پێناسە )Identity(، بەرخۆری یان 
بەکاربــردن و هەروەها بەرهەم لێک دەداتەوە 
و بەیەکەوە ناویان دەنێت »بازنەی کولتووری«؛ 
بــە وتــەی ناوبراویــش »کولتوور بــە مانای 
 Hall, 1997:(.»دێت )Sense( دابەشکردنی مانا
2)   وەک شیکردنەوەیەک بۆ دابەشکردنی مانا 
لە ڕێگەی کولتوورەوە؛ ســتوارت هاڵ دەڵێ: 
»کولتــوور یانی بەرهەمهێنانەوە و گۆڕێنەوەی 
ماناکان  ـ یانی دان و ئەســتاندن )دانوستان( 
 ـ لــە نێــوان ئەندامانــی کۆمەڵگەیەک یان 

 .)Hall, 1997: 3( »گرووپێکدا
بــەاڵم کولتــوور )culture( و ڕەنگدانەوە 
یەکــەوە  بــە  چــۆن   )representation(
گــرێ دەدرێنەوە؟ ســتوارت هــاڵ دەبێژێ، 
لە کەرەستەکان، هەڵسوکەوت  کەڵکوەرگرتن 
لەگــەڵ ئۆبــژەکان )Objects( یان ئەوەی لە 
ڕێگــەی زمانــەوە دەریدەبڕیــن و دەیڵێین، 
بیرکردنــەوە و هەســتەکانمان و ئەوەی کە 
ئەو شــتانە ڕەنگدانەوەیــان الی ئێمە چۆنە، 
مانایــان پێ دەبەخشــین. واتە لــە ڕیگەی 
چوارچێوەیەکــی تایبەت بــۆ لێکدانەوە، مانا 
دەبەخشــینە ئۆبــژە ومــرۆڤ و ڕووداوەکان. 
بــۆ کەرەســتەکانیش هەروەتــر. چۆنیەتیی 
بەکارهێنانی کەرەستەکان لە الی ئێمەوە مانا 
دەبەخشــێتە هەر کەرەستەیەک و ئەوەش لە 
 Hall, 1997:( ژیانی ڕۆژانەماندا ڕەنگ دەداتەوە
3(.  هەروەها لە سەر چۆنیەتیی گرێدانەوەی 
 )Sense( مانا  )representation(و  ڕەنگدانەوە 
بە کولتوورە؛ ســتوارت هــاڵ گرنگیی زمان 
بەرجەســتە دەکاتەوە، کە لە ڕوانگەی ئەوەوە 
ئەوە زمانە کــە ڕەنگدانەوەی کۆی گشــتی 
جیهانی تێــدا دەبینینەوە. بە واتەیەکی دیکە 
بەرهەمــی   )representation/ )ڕەنگدانــەوە 
 )Hall, 2007: 16( مانایە لە ڕێگــەی زمانەوە

. ناوبراو لە درێژەدا بۆ شــیکردنەوەی زیاتری 
چەمکــی )ڕەنگدانــەوە /representation(  و 
گرێدانەوەی بــە مانا و کولتوورەوە، نموویەک 
دێنێتەوە و دەبێژێ، ئەگەر ئێمە لە بەرچاوی 
بگرین لە ژوورێک دانیشتووین و پەرداخێکی 
ئاوخواردنەوەمــان بــە دەســتەوەیە، دواتــر 
پەرداخەکــە دادەنێین و دەچینە دەرەوە. لەو 
کاتەدا ئێمە پەرداخەکەمان وەک کەرەسەیەک 
)object( بە دەســتەوە نییە، بەاڵم دیسانیش 
دەتوانین ئەو پەرداخە لە دەســتماندا ببینین. 
واتە ئێمە لە زەینماندا بە وتەی ستوارت هال، 
چاومان هەیــە و دەتوانین بە چاوی زەینمان 
شــتێک ببینین کە لە ڕاستیدا و بە شێوەی 
فیزیکی لەبەردەســتمان نییە. مەبەستیشــی 
لێــرەدا بیرکرنەوە لە خودی پەرداخێک وەک 
کەرەســەیەکی فیزیکی نییە کە مرۆڤ بیری 
لێ بکاتــەوە، بەڵکوو لەو کاتەوە مرۆڤ بیر لە 
چەمکێکی تایبەت دەکاتەوە، کە لێرەدا دەبێتە 
پەرداخێکی ئاو. بەو شــێوەیە ســتوارت هاڵ 
مەســەلەی مانا، زمان، کولتوور و ڕەنگدانەوە 
)representation( بــە یەکەوە گرێ دەداتەوە 
و، ئەوەشی پێوە زیاد دەکاتە، کە )ڕەنگدانەوە/ 
بۆ  مانایە  بەرهەمهێنــەری   )representation
چەمکــەکان لــە زەینی ئێمــەدا، ئەوەش لە 
ڕێگەی زمانەوە دەکرێت. بە وتەی ســتوارت 
هاڵ، ئەوەش پــردی پێوەندیی نێوان زمان و 
چەمکە، کە ئەو دەرەتانەمان بۆ دەڕەخسێنێ، 
تا ئاراستەی زەینمان یان بەرەو جیهانی واقع 
واتە کەرەســتە و مرۆڤەکان یان ڕووداوەکان 
بێــت، یانیش بیرۆکەی خەیاڵــی لە جیهانی 
جیــاواز و مرۆڤی جیــاواز و ڕووداوی جیاواز 
 .) )Hall, 1997: 17 لــە زەینماندا وێنا بکەین
ئەوەی کە تا ئێستا باسی  کراوە، یەکەم پڕۆسە 
)representation /یان سیستەمی )ڕەنگدانەوە
ە لە ڕوانگەی ستوارت هاڵەوە و بە )ڕەنگدانەوە/ 
واتە   »cpncep/menatal« representation(  ـ 
چەمک/زەیــن بە ناوی کــردووە. دووهەمین 
 )representation )ڕەنگدانەوە/  سیستەمی 
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لە ڕوانگەی ســتوارت هاڵەوە، شــتێک نییە 
کە بتوانیــن بیبینیــن، بەڵکــوو وێنەیەکی 
خەیاڵییە لە کەرەســتە، ئۆبژەی جیاواز وەک 
بۆ نموونە »چەمکی شەڕ، مردن، دۆستایەتی و 
خۆشەویستی«. یان بە واتایەکی دیکە چەمکی 
مێتافیزیکی، کە لەوانەیە مرۆڤ قەت نەتوانێ 
لە دونیای ڕاســتیدا بیانبینێــت. دەتوانین بۆ 
ئەوەش نموونەی »خودا، فرشتەکان، شەیتان، 
بەهەشــت و جەهەننەم« بێنینــەوە. هەروەها 
ئەوەی کە ســتوارت هاڵ وشەی سیستەم بە 
دەلکێنیت  representation(ەوە  )ڕەنگدانەوە/ 
لەبــەر ئەوەیە کە ناوبراو پێی وایە ئەو چەمکە 
 )organizational( پڕەنســیپێکی ئۆرگانیزەی

هەیە. 
لە الیەکی دیکەوە و وەک لە سەرەتاشەوە 
ئاماژی پێ کراوە، ســتوارت هاڵ گرنگییەکی 
 )Semiotic( تایبەت بە مەسەلەی ئاماژەناسی
دەدات. ناوبــراو لە درێــژەدا ئاماژە بە تیۆری 
 )Roland Barthes( ئاماژەناسیی ڕۆاڵن بارت
دەکات و، پێــی وایــە گرنگییەکــی تایبەتی 
)ڕەنگدانــەوە/  بــۆ چەمکــی- سیســتەمی 
representation( هەیە. هەروەها لە پرســی 
دیسکۆرس)Discourse(ـــدا ســتوارت هاڵ 
 Michel( ئاماژە بە تیۆرییەکانی میشێڵ فۆکۆ
Foucault( دەکات. تێئۆری دیسکۆرسی فۆکۆ 
شی دەکاتەوە، کە چۆن دیسکۆرس »سوبژە - 
فیگۆڕێک ) subject - figure( بەرهەم دێنێت 
کە بە گشتی زانست دەخاتە چوارچێوەیەکی 
 Hall,( تایبەت و بە تاکەکەســی دەکاتــەوە
56 ,1997(. لــە ڕوانگەی ســتوارت هاڵەوە، 
مێتۆدی دیســکۆرس، ئەنجامی زۆر رادیکاڵی 
بۆ تێئۆری )ڕەنگدانەوە/ representation( لێ 
دەکەوێتەوە. هۆکارەکەشی بە وتەی ستوارت 
هــاڵ ئەوەیە، کە دیســکۆرس لە ســەر ئەو 
 )subject( بنەمایە دەڕوات کە خۆی  ســۆبژە
یان دۆخێک ئەرزشــی مانایــی دەخوڵقێنێت 
و خۆشــی پێی وایــە ئەو دۆخ و ســۆبژەیە 
کاریگەریی هەیە. بۆ نموونە پرسەکانی »ڕەگەز 

)race( جنســییەت، مۆرک و تایبەتیمەندییە 
ئیتنیکییەکان« بە پێی ئەو دۆخ و بنەمایانەی 
کە دیســکۆرس دەیخوڵقێنێــت، مانایان پێ 
 Hall, 1997,(نابەخشــرێت و دەردەهاوێژرێن

 .)56

و   )Denotation( ســادە  ڕوانینــی 
)connotation( قوڵبوونەوەی ئاماژەییانە
لەو بەشــەدا دەخوازم تاوێك لە سەر تیۆری 
ئاماژەناســی )semiotic( لــە الی ڕۆالنــد 
بــارت )Roland Barthes( دەگیرســێمەوە، 
کە ســتوارت هاڵ بــە یەکێک لــە تیۆرییە 
گرنگەکانی بە تایبەت بە پرسی )ڕەنگدانەوە/ 
representation(ی دادەنێــت. مــن خــۆم 
ئەو بەشــەم لە بــەر الیەنــە گرنگەكەی بۆ 
ناسینەوە و خوێندنەوەی بەرهەمی وێنەیی و 
بەتایبەتیش وێنەی جوواڵو پێ گرنگە. ڕۆالن 
بارت )Roland Barthes: 1977( ئاماژەناســی 
)semiotic(و نیشــانەکانی بــە دوو یەکەی 
جیاواز پێناســە دەکات، کە مانای جیاوازیش 
)Denotation( هەڵدەگرن. واتە ڕوانینی سادە
و قوڵبوونەوەی ئاماژەییانە)connotation(ـیە.  
ڕوانینــی ســادە )Denotation( ئەو واتا 
ڕوون و ئاشــکرایەیە، کە ئێمە لە وشــەیەک 
یان سیمبۆلێکدا بەدیی دەکەین. بە واتایەکی 
دیکە، زۆر هاســانە ئێمە کۆدەکانی پشت ئەو 
ســیمبۆل و وشانە بکەینەوە لێی تێبگەین. بۆ 
نموونە هاســانە ڕەنگەکەکانی نێو وێنەیەکی 
دیزاینکراو لێک بکەینەوە و بڵێین لێرەدا شین 
بەکار هاتووە و ئەو بەشەی سوور کراوە. بەاڵم 
ئــەوەی گرنگە ڕوانین یــان قوڵبوونەوەیەکی 
ئاماژەییانەیــە )connotation(. ڕۆالنــد بارت 
دەبێــژی، قوڵبوونــەوەی ئاماژەییانــە ئەوەیە 
کــە کۆدی ئەو ئاماژانە بکەیەوە وا لە پشــت 
ســیمبۆلێک یــان وشــەیەکەوەن. بە وتەی 
ناوبــراو مانایەکی قووڵتــر، پەیامێکی قووڵتر 
هەیە لە پشت وشە و ڕەنگ و سیمبۆلەکانەوە. 
وێنەیەکــی دیزاینکراو بــە کۆمەڵێک ڕەنگی 
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جیــاوازەوە دەتوانێ نیشــانەی ئااڵی واڵتێک 
بێت، یان ســیمبۆلی بەرخۆدانێک بێت. وەک 
ئەوەی کە ئێمە ئێســتا لە ئااڵی بزووتنەوەی 
کەســانی )LGBTQ(دا دەیبینین. بە وتەی 
ڕۆاڵند بارت هاســان نییە هەمیشە بتوانین لە 
مانای پشــت وێنەیەک تێبگەین. لە ڕوانگەی 
ناوبراوەوە پێویست نییە یان پەلەیەک لە ئارادا 
نییە تا مرۆڤ بتوانێ بە شــێوەی ئاماژەییانە 
)connotation( لــە بەرهەمێك قووڵ بێتەوە 
و بە ناخــی ئاماژەكانیدا رۆ بچێت و ماناکانی 
پشــت ئــەو بەرهەمە هەڵێنجێــت، بەاڵم لە 
هەمان کاتــدا دەتوانێ هەندێــک ئاماژە یان 
مانای ســەرەکی لــە بەرهەمێکــی مێدیایی 
و لە الیەن کەســی وەرگر یــان بەکاربەری 
 Barthes, 1977,( بەرهەمەکــە وەربگیردرێت
s: 19(. بــۆ ئەو مەبەســتە ڕۆاڵند بارت چەند 
مێدیایــی  بەرهەمــی  کۆدێکی/ئاســتێکی 
دەسنیشــان دەکات و وەریاندەگێڕێتــەوە بۆ 

چەند چەمکێکی سەرەکی یان بنەڕەتی: 
 هونــەری فێڵکــردن و کاریگەرییەکانــی 
)Trick effects(. واتە وێنەیەک کە لە الیەن 
کۆمەڵێک ئاکتــۆر یان مێدیاوە دیزاین کراوە. 
بۆ نموونە دیزاینکردنی وێنەی سیاسەتوانێکی 
تەواو لیبڕاڵ لە الی سەرۆکێکی کۆمۆنیست، 
یــان وێنەیەک کــە دەتوانێ ئامــاژە بێ بۆ 

چەندین کەس. 
 پۆزلێــدان )Pose(: واتــە دەرکەوتــن یان 
پۆزلێدانی کەســێک لە وێنەیەکدا بۆوەی کە 

مانا و ئاماژەی قووڵ بگەیەنێت. 
 بابەت یــان بابەتگــەل )Objects(: ڕۆاڵند 
بارت دەبێژێ، گرنگترین شت ئەوەیە کە چۆن 
بابەتێک یان کەرەسەیەک لە وێنەیەکدا جێ 
دەکرێتەوە و دادەنرێ تا خوڵقێنەوەی ئاماژە و 

مانای قووڵ بێت. 
  تەکنیکی وێنەگرتن و بەکارهێنانی تەکنیک 
لە وێنــەدا )Photogenia(: بــە وتەی ڕۆاڵند 
بارت )Photogenia( پەیامی وێنەیەکە. ئەوەی 
کە وێنەیەک چۆن گیــراوە، یان بەواتایەکی 

دیکــە ئەو وێنەیە بە زەوقێکی تایبەتەوە و بە 
یارمەتیی نوور، ڕوونکردنەوە یان ڕەشــکردنی 
گۆشەیەک و هونەری چاپکردن نەخشێنراوە 

 .)Barthes, 1977, s: 23(
 ئیستاتیکا )Aestheticism(: واتە وێنەیەکی 
هونەری، ئەوەی کە فۆتۆگراف یان خوڵقێنەری 
وێنەیەک لە هەستی خۆی کەڵک وەردەگرێ، 
تاوەکــوو وێنەیەکی جوانتــر بخوڵقێنێت. بە 
وتەی ڕۆاڵند بارت هونەری وێنەگرتن ئاوڕ بۆ 
هەندێک ڕەنگکاریی تایبەت دەداتەوە، بۆوەی 
یــان خودی وێنەگرەکە بکاتــە ئاماژە یانیش 
وێنەکە بە شــێوەیەک بخوڵقــێ کە بتوانرێ 
چەند ئاماژەیەکی قووڵ لە خۆیدا هەڵگرێت.  
 :)Syntax( ئاماژەی پشــت چەند وێنەیەک 
ئــەوەی کــە چەنــد وێنەیەک بــە یەکەوە 
بخوڵقێنن.   )connotation( قووڵ  ئاماژەیەکی 
وەک ئەوەی کە دەتوانین لە زنجیرە وێنەیەکی 

ناو گۆڤارێکدا بەدیی بکەین. 

 )Identity( پێناس/ شوناس
چەمکی پێناس/شوناس )Identity( تازە نییە، 
Dis)« بەاڵم پێناســەکردنەوەی ئــەوی دی
توێژەری  نوێیە.  چەمکێکــی   identification
 Elina Westinen:( فینالندی ئێلینا ویستینێن
2017( لە توێژینەوەیەکدا ئەو باســە لەبابەت 
پەنابەران یــان نەوەی دووهەمــی پەنابەران 
لە فینالنــد دینێتە بەربــاس. هەرچەندە کە 
ئەو چەمکە لە بابەت کەســانی بە جنسیەت 
جیاواز لە شێوە کووێر)queer(ەکانیشدا بەکار 
)Positive(دەبردرێت و زیاتر الیەنێکی ئەرێنی
ی هەیــە. بەاڵم من لێــرەدا دەخوازم کەڵک 
لەو چەمکە وەرگرم بۆ مەســەلەیەکی جیاواز. 
ئەویش «Dis)identificationی نەک بەمانای 
ویســتی  بە  تاکەکەســی  پێناس/شوناســی 
خۆی، بەڵکوو ئــەوەی کە کەڵک لەو چەمکە 
وەردەگیردرێــت بــۆ داڕشــتنەوەی پێناس/
شوناســی تاکەکەســی کورد بە شــێوازێكی 

مەبەستدارانە.
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بــۆ چەمکــی  تیــۆری  بنەمــای  وەک 
Dis(« پێناس/شــوناس  پێناســەکردنەوەی 
identification دەبێ بگەڕێینەوە بۆ هەندێک 
بنەمــای تێــۆری لەســەر خــودی چەمکی 
 Manuell( پێناس/شــوناس. مانۆئێل کاستێل
Castells:2010: 3( لە سەر چەمکی پێناس/
شوناس دەڵێ لەو ســەردەمەی گلۆباڵەدا کە 
ئۆرگانەکان، ئەنســتیتۆکان، جووڵە و جۆری 
دەربڕینەکانیش بە شــێوەی بــەردەوام تێک 
 )Identity( دەدرێن، پرســی پێناس/ شوناس
گرنگتــر دەبێتــەوە و تەنانــەت دەبێتە تاکە 
ســەرچاوە بۆ مانا)Sense(بەخشــین و مانا 
درووســتکردن. لەســەر ئەو بنەمایــە ئێلینا 
وێستینێن )Elina Westinen: 2017( چەمکی 
پێناسەکردنەوەی پێناس/شوناس دادەڕێژێتەوە. 
ناوبــراو چەمکی پێناســەکردنەوەی پێناس/
شــوناس »Dis)identification لــە دژایەتی 
لەگەڵ هاوبەشی، سەربەگرووپ بوون، جیاوازی 
و هەاڵواردن  ـ یان بە واتایەکی دیکە خودی 
پێناس/شوناس )Identity(، بونیات دەنێت. لە 
پێناس/ پێناسەکردنەوەی  ناوبراوەوە  ڕوانگەی 
شــوناس خۆی جۆرێکــە لە داڕشــتنەوەی 
پێناس/شــوناس، بەاڵم ئەمجارەیان بە جێی 
ئەوەی کە پڕۆســەیەکی جێگر و نەگۆڕ بێت، 
دەگۆڕدرێت بۆ پڕۆســەیەک کە بەردەوام لە 

ئاڵوگۆڕ و چاالکیدایە. 
چەمکــی  داڕشــتنەوەی  لــە  هــەر 
ئیلین  پێناس/شوناســدا  پێناســەکردنەوەی 
وێســتینێن ئاماژە دەکات تیــۆری بروبەیکێر 
  )Brubaker och Cooper: 2000( کوپێــر  و 
کە باس لە پڕۆســەی گەیشــتن بە پێناس/
دەکەن.   )identifying processes( شــوناس 
لە ڕوانگــەی بروبەیکێر و کووپێرەوە، پێناس/
شــوناس ئاماژەیە بۆ ئــەو پێوەندییەی مرۆڤ 
لەگــەڵ ئــەوی دی هەیەتی و پێناســێکی 
کاتاگۆریکە )categorical(. واتە دەرخەر یان 
نیشاندەری گرێدراوی و ئەندامەتیی کەسێک 
لــە گرووپێکدا، یان ســەر بــە ڕەگەزرێکی 

تایبەت، ئیتنیکێک، زمــان یان نەتەوەیەکی 
جیاواز بێت. هەر لەو بارەوە ڕوانگەیەکی دیکە 
 Blommaert 2005: هەیە، کە هی بلوممایرتە
205“ و دەڵێ بۆوەی کە پێناس/شوناس ڕاست 
و دروســت بێ، دەبێ ئەو پێناســە لە الیەن 
کەســێکی دیکەوە بناســرێتەوە. لە ڕوانگەی 
ناوبراوەوە تاکەکان لە نێو زۆریەک لە پێناسە 
تایبەت  لەبەردەستەکاندا بە دوای پێناسێکی 
بە خۆیاندا دەگەڕێن، بەاڵم دیســانیش مرۆڤ 
بەو پێناسە هەمیشەییە باوانەی وەک تەمەن، 
پلــەی کۆمەاڵیەتــی، جنســییەت و ڕەگەز 
دەناســرێتەوە و ئەوەش زۆر جــار دژایەتیی 
هەیە لەگەڵ ویستی کەسەکان یان تاکەکاندا. 
 Brubaker & Cooper,( بروبەیکێر و کوپێر
14 :2000 ـ21.( لە درێژەی باسەكەیاندا پێیان 
وایــە، کە مرۆڤ خۆی دەزانێــت کە کێیە و 
چ پێناسەیەکی تایبەتی بۆخۆی هەیە، ئەوەی 
کە لە چ ئاست و پلەیەکەی کۆمەاڵیەتیدایە، 
تەنانەت بــە ســەر توانایــی ڕۆڵ بینینی لە 
کۆمەڵگــەی دەورووبەری خۆیدا زاڵە. هاوکات 
ئامــاژە دەکــەن بە مەســەلەی هاوبەشــی، 
تێکەاڵویــی مرۆڤ لەگەڵ کەســانی دیکە و 
گرووپێکدا کە هەستی گرێدراوی بەو گرووپە 
یان بەو نەتەوەیەوە بۆ مرۆڤ درووست دەکات. 

لیکدانەوەی زنجیرەی »نون خ«
لێکدانــەوەی وردی زنجیــرەی »نون خ« جیا 
لــەوەی کە کاتی زۆر دەوێ، دەتوانرێ نامەی 
دۆکتۆراشی لە سەر بنووسرێت. بەاڵم ئەوەی 
کە من لێــرە و لە بابەتێکی نیوە زانســتیدا 
دەیخەمە بەرچاو، لێکدانەوەیەکی گشــتی لە 
کۆی دوو وەرزی ئەو زنجیرە تەلەڤزیۆنییەیە، 
کە لــە تەلەڤزیۆنی کۆماری ئیســالمیدا باڵو 
بۆتەوە. لێرەدا تەنیا بە کورتی سەرنج دەخرێتە 
ســەر خاڵــە گشــتییەکانی وەک، هۆکاری 
زمان و  زنجیرەکــە،  جەماوەرپەســەندبوونی 
زاراوە،  گرێدانەوەی کورد بە تاران، چۆنیەتیی 
نیشــاندانی کــورد و هێــزە ئەرمەنییــەکان 
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لە دوو وێنــەدا لە ڕووداوەکانــی ناو زنجیرە 
تەلەفزیۆنییەکە و بە کورتی خوێندنەوەیان بۆ 

دەکرێت. 

نون خ، زنجیرەیەکی جەماوەر پەسەند
نزیک بە ســەرجەم بەرهەمە کولتوورییەکانی 
لە شــێوەی زنجیــرەی تەلەفزیۆنــی دەچنە 
جەماوەرپەسەند  کولتووری  بەرهەمی  خانەی 
و لەســەدا نــەوەدی ئــەو بەرهەمانــەش لە 
چوارچێــوەی بەرهەمهێنانــی  )کولتووریی( 
زۆر و بــۆر)mass culture(دا جێگــە دەگرن. 
زنجیرەی نــون خ، یەکێک لــەو زنجیرانەیە 
کە لــە ناوەرۆکدا دەچینە خانــەی نزمترین 
ئاســتی بەرهەمە کولتوورییەکانەوە. چیرۆکی 
سەرەکیی بەشــی یەکەمی زنجیرەی نون خ، 
باس لە کەسێک )نورالدین خانزادە( دەکات، 
کــە تۆوی گوڵەبەڕۆژەی بە بازرگانێکی تارانی 
فرۆشتووە و لە ڕێگەی ئەو بازرگانەوە بەرهەمی 
کراوە.  تورکیــا  هەنــاردەی  گوڵەبەڕۆژەکــە 
کاراکتەری سەرەکی واتە )نورالدین خانزادە( 
تۆو گوڵەبەڕۆژەی کۆمەڵیــک لە جووتیارانی 
گوند/شــارەکەی خۆیانی کڕیوەتەوە و داوێتی 
بەو بازرگانە تارانییە. بازرگانە تارانیەكە ڕۆژێک 
لە پــڕدا دەمرێ، لە کاتێکدا پارەی خانزادەی 
نەداوە و پێی قەرزدارە و خانزادەش بە خەڵکی 
ئاوایــی قەرزدارە. لێرەدا خەڵكی ئاوایی زۆر بۆ 
خانزادە دێنــن و تەنگی پــێ هەڵدەچنن و 
ئەویش بۆ وەرگرتنــەوەی قەرزەکەی ڕوو لە 

تاران دەکات. 
 لە وەرزی یەکەمــدا کۆمەڵێک ڕووداوی 
دیکەی پێوەندیدار بە چیرۆکەکە دێنە پێشەوە، 
کە هیچکام لــەو ڕووداوانە هیچ گرنگییەکی 
تایبەتیــان نییــە، لە ڕاســتیدا زیاتر ســادە 
نیشــاندانی خەڵک و گرفتاریان بە کۆمەڵیک 
مەسەلەی ناڕاستەوەیە کە هیچ ڕیشەیەکیان 
لە واقعــی کۆمەڵگەدا نییە. بــەاڵم هۆیەکی 
دیکەی ئەوەی کە ئــەو زنجیرە تەلەفزیۆنییە 
جەماوەرپەســەندە  کولتــووری  بەرهەمێکی 

ئەوەیە، کــە ئەو بەرهەمە لە الیەن جەماوەی 
ئاســاییەوە زۆر ســەیری کــراوە. یەکێــک 
لــە هۆکارەکانــی جەماوەرپەســندبوونی ئەو 
زنجیرەیە سادەبوونی دیالۆگ و هەڵسوکەوتی 
ئاکتەرەکانــی ناو فیلمەکەیــە، کە وا دەکات 

خەڵکی ئاسایی بە ئاسانی تێی بگەن. 
دراوە  هــەوڵ  دووهەمــدا  وەرزی  لــە 
کێشــەگەلی تایبەت بە خەڵکانی بوومەلەرزە 
و بەاڵلێدراویــی کورد لە ناوچەی کرماشــان 
بخرێتــە بەرچاو و، لە ڕێگــەی چیرۆکێکەوە 
بگێڕدرێتــەوە. بەاڵم لیرەشــدا بەرهەمە هیچ 
گێڕانەوەیەکی جێگەی ســەرنجی نییە و لە 
ڕاســتیدا زیاتر کایە بە هەســتی کەسانێک 
دەکــەن کە لــە بوومەلەرزەی چەند ســاڵی 
هەمــوو  کرماشــاندا  ناوچــەی  ڕابــردووی 
ژیان و مــاڵ و حاڵیان و تەنانەت کەســانی 
خۆشەویســتیان لەدەســت دا. لە ڕاســتیدا 
گێڕانەوەی کارەساتێکی تراژیدی بە ئەکتێکی 
کۆمێدیــی ســەرپێیانە، تەنانــەت دەکەوێتە 
چوارچێوەی بێ ڕێزی   بە خەڵکی بەاڵلێدراو. 
وەرزی دووهەم بە هیچ شێوەیەک چیرۆکێکی 
بەردەوامــی نییە کە بتوانێ بەشــەکانی ئەو 
زنجیرەیە بە یەکــەوە گرێ بداتەوە و، بتوانێ 

جێگەی لێ وردبوونەوەی زیاتر بێت.
بەاڵم خاڵێکــی گرنگی دیکــەی ئەوەی 
کە ئەو زنجیرەیــە دەخرێتە نێو بەرهەمگەلی 
جەماوەرپەســند، ئەوەیە، كە ئەو بەرهەمە لە 
نێــو چوارچێوە و بازنــەی ئایدۆلۆژیی ئێرانی 
بەتایبەتی ئێرانی/کۆماری ئیســالمیدایە. واتە 
ئەو زنجیرەیە بۆ ئامانجێکــی تایبەت، لێرەدا 
هاندانی خەڵک بۆ سەیرکردنی دەنگ و ڕەنگی 
کۆماری ئیســالمی بەرهەم هێنراوە. هەروەها 
الســاییکردنەوەیەکی سەقەتی بەرهەمهێنانی 
زۆری کولتوورییە، کە لە ژێر ڕکێفی کۆماری 
ئیسالمیدا بەرهەم هاتووە و وەک جۆن ستۆری 
ئاماژەی پێ کردووە ئــەو بەرهەمە دەکەوێتە 
چوارچیوەیەکــی کولتوورەوە، کــە لە الیەن 
کەســانێکەوە بەکار دەبرێ یان باشترە بڵێن 
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سەیر دەکرێ کە یان مێشکیان سڕ کراوە یان 
بۆ ســڕکردنی مێشکیان ئەو کولتوورە بەرهەم 

هێنراوە.

زمان، پێناس/شــوناس و ڕەنگدانەوەی/  
representation کورد 

زنجیــرەی تەلەفزیۆنــی »نــون خ«، باس لە 
بنەماڵەیــەک و گوندێــک دەکات کــە لەوە 
دەچی لە ناوچــەی کرماشــان هەڵکەوتبێ. 
جلوبەرگی بەشــدارانی زنجیرەکە کوردییە و 
لە زۆریەک لە دیالۆگەکانیشدا کاراکتەرەکان 
باس لــە کوردبوونیان دەکــەن. بەاڵم زمانی 
قســە و دەربڕینی فیلمەکە زمانی فارســییە. 
ئاخاوتنی زمانی فارسی لە الیەن کوردەکانەوە 
و لــە زنجیرەیەکی تایبەت بە کورددا بۆ ئەوە 
نییە کە بڵێن با هاوواڵتیانی دیکەی ئێرانیش 
لە زمانی کاراکتەرەکان تێ بگەن. ئەگەر خۆی 
دەرهێنەری فیلمەکە یان کاراکتەرەکانی وەها 
هەڵسەنگاندنێک بۆ هەڵبژاردنی زمانی فارسی 
بۆ زنجیــرەی نون خ بکەن، یان ســاویلکانە 
لــە مەســەلەکە دەڕوانن یانیــش دەخوازن 
بە جۆرێک خــۆ لە قووڵبوونــەوەی زیاتر بۆ 
هەڵبژاردنی زمانی فارسی بۆ زمانی زنجیرەکە 
بپارێــزن. زمانی کوردی پێوەندیی بە پێناس/ 
شوناسی کوردەوە هەیە و، کاراکتەری کوردی 
بە زمانەكەیەوە دەناســرێتەوە  كە كوردییە، 
لە ڕاســتیدا وێنــە و بیرکردنەوەی و خەیاڵی 
کــوردی لە زمانی کوردیــدا ڕەنگ دەداتەوە. 
ئەوەی کە زمانی فارسی بۆ کاراکتەری کورد لە 
زنجیرەیەکی پێوەندیدار بە کورد و کولتووری 
کــورد هەڵبژێردراوە، لــە ڕوانگەی یەکەمەوە 
دەتوانین بڵێین ئەوە ڕەنگدانەوەی کاراکتەری 
کــورد نییە. بەاڵم لــە وردبوونەوەیەکی زیاتر 
دەتوانین لە ئامانجی پشت هەڵبژاردنی زمانی 

فارسی بۆ زنجیرەی »نون خ« تێبگەین. 
ئاماژەی پشــت هەڵبژاردنی زمانی فارسی 
بۆ زنجیرەیەکی کوردی، جۆرێکە لە هەوڵدان 
بۆ جیاکردنەوەی کاراکتــەی کورد لە زمانی 

خۆی، کە وەک پێشــتریش وتم پێوەندیی بە 
پێناس/شوناســی کوردەوە هەیە. لە ڕاستیدا 
کاراکتەری کورد ناتوانێ هەستەکانی، نواندن 
و ئاکتەکانــی لەگــەڵ ڕاســتیی کۆمەڵگەی 
کوردی یــەک بخاتەوە، ئەگەر بــە زمانێکی 
جیاواز لە کوردی بئاخڤێ. بەاڵم نیشــاندانی 
کــوردی فارســی ئاخێــو، هەوڵێکــە بۆ لە 
بیربردنــەوەی زەین و زمانی کــوردی. واتە 
کۆدی پشــت هەڵبژاردنی زمانی فارســی بۆ 
کاراکتــەری کورد تەنیا ئەوەیــە کە کورد لە 
پلەی یەکەمدا لــە زمانی کوردی داببڕدرێت. 
دواتر ئەوە هەوڵێکە بۆوەی کورد بە فارســی 
ئاخێوەر نیشان بدەن، یان لە پلەی دووهەمدا 
ئەوە بچەســپێنن کە زمانی خەڵکانی کورد، 
زمانی فارسییە نەک کوردی. بۆ ئەو مەبەستە 
زنجیرەی »نــون خ«، گرنگیی بــە الیەنێکی 
گرنگ لە زمان داوە، ئەویش کەڵک وەرگرتن 
لــە زاراوە )Dialect(یەکی تایبەتە کە لەمێژە 
بە زاراوی »فارســی کرمانشــاهی« ناســراوە. 
لە ڕاســتیدا هیچ بەڵگەیەکــی مێژوویی یان 
بابەتێکی بێ الیەنانەی زمانەوانی لەبەردەست 
نییە کە بەڵگە بێ لەسەر هەبوونی زاراوەیەك 
بە ناوی زاراوی »فارســی کرمانشاهی« وەک 
بەشــێک لە زمانی فارســی، بــەاڵم زاراوەی 
»فارسی کرماشانشاهی« هەوڵێکی سیاسییە بۆ 
گۆڕینی زمانی کوردی لە ناوچەی کرماشــان. 

ئێستا ئەو هەوڵە لە زنجیرەی
»نون خ«ـدا و زۆر زیرەکانە بە دیکۆمێنت 
کراوە. واتە ئــەو زنجیرەیە هاتووە کاراکتەری 
کوردی پۆشــی فارســی ئاخێوەری دروســت 
کــردووە. ئامانجیش ئەوەیە کــە لە داهاتوودا 
زاراوەی »فارســی کوردســتانی« بکاتــە باو. 
ئەوەشــیان لە ڕێگــەی بــە کایەوەرگرتنی 
ئاکتەری کوردی بەشەکانی دیکەی کوردستان 
لــە زنجیرەکەدا بردۆتە پێشــەوە. تێخزاندنی 
ئاکتەرێکی سنەیی یان مەهابادی لە زنجیرەی 
»نون خ« و فارســی قســەکردنی ئەو ئاکتەرە 
جیاوازە لەگــەڵ ئاکتەرێکی کرماشــانی کە 
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فارسی دەئاخڤێ. بەاڵم لە زنجیرەکەدا نەتەنیا 
بە هێچ شــێوەیەک جیاوازی ناکرێت لەوەی 
کە ئاخاوتنی فارســی ئەو کەســانە جیاوازە، 
بەڵکوو بە شێوەیەک ئەو کەسانە بەو شێوەیە 
نیشــان دەدرێن کــە هەموویــان هاوواڵتیی 
ناچەیەکــی تایبەتــن. لــەو وێنەیەدایە ئێمە 
دەتوانین وێنەی هەموو کوردستان ببێنینەوە 
کە بە فارســی قســە دەکەن. خەڵکانێک کە 
زنجیرەکەدا دیارە جۆری پۆشــینیان جیاوازە 
بەاڵم زمانیان هەمان زمانی ڕەســمیی ئێران 
واتە زمانی فارســییە و بەشــێکن لە خەڵکی 
)زاراوەی  جیــاواز  زاراوەی  بــە  فارســی بێژ 
فارســی  ـ کوردســتانی(. بە واتایەکی دیکە 
کــورد  )ڕەنگدانــەوەی/Representation(ی 
لەو زنجیرەیــەدا ئەوەیە کە کورد خەڵکانێکی 
فارســی ئاخێون. ئەگــەر زمانیــش بە پێی 
تیۆرییەکانــی کە لە پێشــتردا بــاس کراوە 
پێوەندییەکی تۆکمەی هەبێ لەگەڵ کولتوور، 
کەواتە کولتــووری کوردی لە زنجیرەی »نون 
)Discourse /خ«ـــدا بە پێی )دیســکۆرس
ی هیرارشــیانە داڕێژراوەتەوە و هەوڵ دەدات 
فارس زمان  کوردی پۆشی  کاراکتەری  بونیاتی 

بەهێزتر بکات. 
خاڵێکــی دیکــەی جێگەی ســەرنج لە 
پێوەنــدی لەگەڵ زمانی ئاخاوتن لە زنجیرەی 
»نون خ«ـــدا، بەشداریی ئاکتەرە ناکوردەکانە 
کــە هەندێکیــان هــەر ناتوانن بــەو زاراوە 
داتاشــراوە قسە بكەن، کە ناوی نراوە )فارسی 
کرمانشاهی(. بەاڵم لە ناو زنجیرەکەدا زۆر بە 
وردی کار کراوە لەسەر ئەوەی کە ئەو کەسانە 
زیاتر بە شاری نێشان بدرێن و گرێ بدرێنەوە 
بە کەسانێک کە فێربوون و عادەتیان گرتووە 
»فارســی ســتاندارد« قســە بکەن. لێرەشدا 
مەسەلەی پێناسی کوردی و زمانەکەی گرێ 
دراوەتەوە بە گوندیبوونەوە. تازە لێرەشدا ڕەوا 
نەبینراوە کارەکتەرەکان بە زمانی کوردی قسە 

بکەن. 
لــە کۆتایی ئەو بەشــەدا ئــەوەی گرنگە 

ئاماژەی پێ بکرێ هەوڵی ئەو زنجیرەی »نون 
خ« بۆ لەبیرنەکردنی زاراوە و زمانی فارسی بە 
مندااڵنە. لــە پەردەیەکی )Scene( زنجیرەکە 
لــە وەرزی دووهەمدا دەبینین لــە کاتێکدا 
خەڵــک لە ژێر چادردا دەژین و قوتابخانەکان 
داڕمــاون و منــدااڵن لــە دەرس و خوێندن 
دوور کەوتوونەتەوە، مامۆســتای ئاوایی هەوڵ 
دەدات قوتابخانەیەک لە دەشــت بۆ مندااڵن 
دامەزرێنێت. لە دەرســێکدا کە بەتەمەنەكانی 
ئاواییش تێیدا بەشــدار دەکرێن، مامۆستاکە 
هەوڵ دەدات لە ڕێگەی بە ڕیتم و ئاوازکردنی 
وشــەگەلی فارســی منداڵەکان فێری فارسی 
بکات. هەروەک دەزانین دەرسی قوتابخانە لە 
ئێران بە تەنیا ناتوانێ زمانی فارسی بێت، بەاڵم 
لە زنجیرەی »نون خ«ـــدا بە ئامانجەوە تەنیا 
کالسێکی دەرس لە دەشتێکدا پێشان دەدرێ 
و ئەویش بە بەشداری هەموو گەورە ساڵەکان 

و لەوێدا دەرسی فارسی دەگوترێتەوە. 

گڕێدانەوەی کورد بە ناوەند )تاران(ـەوە 
ئاراســتەی چیرۆکی »نــون خ« بەتایبەتی لە 
وەرزی یەکەمدا گرێدانەوەی کورد و کوردستان 
بە تاران و ناوەند-لێرەدا ئێران- دایە. لە یەکەم 
ڕوانینی ســەرپێیانەدا ئەو چیرۆکە دەتوانین 
بپرســین لەکاتێکدا کوردســتان ســنووری 
دەرچوونی هەمووی کااڵیەکی بازرگانی بەرەو 
تورکیــا و واڵتانی ڕۆژاواییــە، چۆنە بەرهەمی 
کشت و کاڵی کوردی دەبێ بچێتەوە تاران و 
لەوێوە بڕواتە واڵتانی دەرەوە!؟ بۆیە پێویســت 
دەکات زیاتر لەو مەســەلەیە قــووڵ بێنەوە. 
لــە هــەردوو وەرزی زنجیرەی »نون خ«ـــدا 
بەرهەمی کشــت و کاڵ وەک سیمبۆلێک کە 
تایبەتە بە خەڵکی ناوچەکە نیشــان دەدرێت. 
لــە وەرزی یەکەمدا تــۆوی گوڵەبــەڕۆژە و 
لەورزی دووهەمیشــدا هەنار وەک سیمبولی 
ناوچە کوردســتانییەکان دەناسێنرێت. خۆی 
بەرهەمــی کشــت و کاڵی یان سرووشــت و 
ژینگە گرێدراوییەکەی تایبەتی بە کولتوورەوە 
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هەیــە. یەکــەم مانای وشــەی کولتــوور بە 
مانای چاندن و بەرهەم بەدەســتهێنانە لە ناو 
 .)Johan Förnäs; Culture; 11( سروشــتدا 
کەواتە لە ناو زنجیرەی »نون خ«ـــدا ئەوەی 
بەرهەم دەهێنرێت تەنیا پێوەندیی بە خودی 
کوردەوە نییە، ئــەو بەرهەمە دەبێ بچێت بۆ 
ناوەند و بەرهەمێک بۆ هەموان بێت. لێرەدایە 
وەک چــۆن لە بواری زمانەوە زنجیرەی »نون 
خ« هەوڵ دەدات زمانی کوردی بســڕدرێتەوە 
و زمانی فارســی/کوردی جێگیــر بکات، لە 
بواری بەرهەمی کولتووری و سرووشتیشــەوە 
هــەوڵ دەدات کــورد زیاتر بە تــاران و بە 
چوارچێوەیەکی جوغرافیاییەوە بە ناوی ئێران 
گــرێ بداتەوە و بەرگ و پێناســەی نوێ بە 

بااڵی کورد ببڕێت. 
دواتر لە تاران شتێکی گرنگ ڕوو دەدات، 
کە لێــرەدا گرنگیی تایبەتــی هەیە. ئەویش 
)نورالدیــن خانــزادە(  كە تووشــی پارێزەر- 
ئاخوندێکی ڕاســتگۆ و هــاوکات مۆدێڕن بە 
پاشناوی )افشــە( دەبێت. ئەو پارێزە هاوکات 
لەگەڵ ئەوە کە مەالیــە )ئاخوندە( ناوبژیوانی 
فووتباڵیشــە. ئەوەی کە لــە زنجیرەی »نون 
خ«ـــدا و بە مەبەســتی وەرگرتنەوەی قەرز، 
کوردێــک ڕوو دەکاتە تــاران و لەوێ کاری 
دەکەوێتە دەست مەالیەکی پارێزەر، ناتوانین 
بڵێن بە ڕێککــەوت کــراوە. کاراکتەری ئەو 
ئاخوندە وەک لە سەرەتاشــەوە باسم کرد، بە 
هیچ شــێوەیەک وەک کەسێک کە بیهەوێ 
فێڵ بــکات یــان حەقی کەســێک بخوات 
دەرناکــەوێ. هــاوکات ئەو ئاخونــدە وەک 
ناوبژیوانێکــی ڕاســتگۆ نیشــان دەدرێ، کە 
هەموو هەوڵــی خۆی دەخاتە گــەڕ تاوەکوو 
بەوپــەڕی ویژدانەوە عەدالەت بچەســپێنێت. 
ئــەو وێنەیە دوورە لەو ڕاســتییەی کە کورد 
بە گشتی لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە ماوەی 
ســەردەمی کۆماری ئیســالمیدا ڕووبەڕووی 
بووەتــەوە. بــە تایبەتیتــر مــرۆڤ دەتوانێ 
کاراکتەری ئەو ئاخوندە لەگەڵ وێنەیەک کە 

لە زەینی مــرۆڤ کورددا لە ئاخوند خەڵخاڵی 
هەیە هەڵســەنگێنێ و وێنای بکات، ئەو کات 
دەردەکــەوێ کە هەوڵــی زنجیرەی »نون خ« 
زیاتر بۆ جوانکردن و جوان نیشــاندانی تاران 
و دەســەاڵتدارانی ئاخوندی ئیڕانە، بە تایبەت 
لە پێوەندی لەگەڵ مەســەلەی کوردستان و 
ئەوەی کە ئەوانیش کوردستان بە بەشێک لە 
خۆیان دەزانن و هەموو هەوڵی خۆیان دەدەن 
بــۆوەی  ڕەچــاوی دۆخــی )هاوواڵتیانیان( 
بکــەن و تەنانەت هەندێک نۆبەبڕیشــیان بۆ 
بکەن. وەک ئەوەی کــە لە خۆدی زنجیرەی 
»نــون خ«ـــدا دەیبینین کــە ئاخوندەکە لە 
ساخکردنەوەی قەرزی کابرای مردوودا هەوڵ 
دەدات دانەوەی قــەرزی کاراکتەرە کوردەکە 
وەپێش بخات، لەبەر ئەوە کە بە وتەی خۆی، 
ئەو لە بارودۆخی نالەباری ئابووریی كوردەكە 

تێ دەگا. 

ناوەندە نیزامییەکان، کورد و چەک
لە الی هاوواڵتیــی کورد، تەنیا وێنەیەک کە 
لە نیزامییەکانی سەر بە حکوومەتی ناوەندی 
هەیــە، وێنــەی زەبروزەنگ و پێشــێلکردنی 
مافەکانــی کوردە. لە زنجیرەی »نون خ«ـــدا 
ئەو وێنەیە تــەواو پێچەوانــە دەکرێتەوە. لە 
هەندێــک حاڵەتــدا و بەتایبــەت لــە تاران 
کاتێک کەسایەتیی سەرەکیی زنجیرەکە واتە 
»نون خ«، لــە هەموو شــتێک نائومید دەبێ 
و ناتوانێ واڵمــی قەرزدارەکانی بداتەوە، پەنا 
دەباتە بەر هێــزی ئینتزامی. لەو زنجیرەیەدا، 
وێنەیەکی دیكــە لە هێزی نیزامی نیشــان 
دەدرێت، كە ئەرکی ئەو هێزە تەنیا پاراستنی 
نەزم و ڕەوانەکردنــی پەروەندەکانە بۆ دادگا. 
لــە کاتێکدا وێنەی ڕاســتی هێزی نیزامی و 
ئەمنی لە کوردســتان، وێنەیەکی داپڵۆسێنەر 
و ســەرکوتکەرە، کە ســەر دەکاتــە هەموو 
جومگەکانی ژیانی تاکەکەسی مرۆڤی کوردەوە. 
لــە پەردەیەکی زنجیرەی »نون خ«ـــدا و لە 
کاتێکــدا چەند کاراکتەری فیلمەکە لە الیەن 
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هێزی ئیتزامییەوە دەسگیر دەکرێن، نورالدین 
خانــزادە تەنیا بە دانانی تاڵێکی ســمێڵی لە 
الی بەرپرســە نیزامییەکە، ئەو ڕازی دەکات، 
کە کەســە دەستگیرکراوەکان بۆ مەڕاسمێکی 
زەماوەنــد ئازاد بکرێن و دوای مەڕاســمەکە 
بگەڕێنــەوە زینــدان. واتە لێــرەدا زنجیرەی 
»نون خ« دەخوازێ هەســتی بــڕوا و متمانە 
بە یەکبوون لە نێو خەڵکی کورد و کەســانی 
نیزامیی ســەر بە حکوومەتی ئێران دروست 
بــکات و وێنەیەکی پڕ لە میهرەبانی لە هێزی 
نیزامیی ئێران لە کوردستان نیشان دەدات. لە 
کاتێکدا وەک لەســەرەتاوە باسی کرا، وێنەی 
ڕاســتەقینە لە هێزی نیزامــی ئێران، وێنەی 
هێزێکی داپڵۆســێنەری بێ پڕەنسیپە و هیچ 
متمانەیــەک لە نێوان هێــزی نیزامیی ئێران 
بە هەموو لق و بەشە جیاوازەکانییەوە لەگەڵ 
خەڵکــی کورددا نییە. لێــرەدا گرنگە بە پێی 
تێئۆری ئاماژەناسیی ڕۆاڵند بارت، دوو وێنەی 
زنجیــرەی »نون خ« ڕاڤە بکەیــن، کە تێیاندا 
کاراکتەری کاووس وەک کەســێکی الساری 
عاشــقە چەک نیشــان دەدات و، دواتریش 
هــەر ئەو کەســایەتییە بەوپــەڕی ڕێزەوە لە 
الیەن هێزی نیزامییەوە هەڵسوکەوتی لەگەڵ 

دەکرێت. 
 وێنــەی یەکەم: لــە ڕوانینێکی ســادە 
)Denotation( مرۆڤێــک دەبینین چەکێکی 
لە بــاوەش گرتــووە و بــە ســەرێکی ئاڵۆز 
دانیشــتووە.  خەماوییــەوە  ڕوخســارێکی  و 

بەاڵم کاتێــک ڕۆدەچینە نێــو قوڵبوونەوەی 
)connotation( مرۆڤێک دەبینین  ئاماژەییانە 
کە بە ڕوخســارێکی پڕ لە خەمەوە چەکێکی 
بەدەســتەوە گرتووە و لەوە دەچێ شوێنێکی 
چەکەکە کــە لەوانەیــە قۆنداخەکەی بێت، 
شــکاوە. ئەو مرۆڤە جلــی کوردیی لەبەردایە 
و باکگراوندنــی وێنــەی ئــەو کەســەش لە 
ژینگەیەکی کــوردی دەچێت، بەو پێیەی کە 
کــورد هەرزاڵ و چادری ڕەنگاوڕەنگی هەیە و 
ئەوەش لــە وێنەکەدا بە ڕوونی دەردەکەوێت. 
تیکچڕژاوی و خەمی قووڵی کەســایەتیی ناو 
ئەو وێنەیە و ئەوەی کە وەک مرۆڤێک باوەشی 
بە چەکێکــدا گرتووە ئاماژەیە بۆ گیرۆدەبوون 
و خۆشەویســتیی ئەو کەســە بۆ چەکەکەی. 
واتە لێرەدا مرۆڤێکی کــورد دەردەکەوێ کە 
خەمی شــکانی چەکەکەی تێکی شکاندووە. 
ئــەوە لــە کاتێکدایە کە ئەگــەر بۆ چیرۆکی 
ئەو کەســایەتییە بگەڕێینەوە و زیاتر زانیاریی 
لەســەر کۆ بکەینەوە دەبینین، کە ئەو کەسە 
کەســایەتیی ناو زنجیرەیەکی تەلەفزیۆنی بە 
ناوی »نون خ« و لەو ســاتەدا کە چەکەکەی 
بوومەلــەرزە گوندەکەی  کــردووە،  لەباوەش 
وێــران کردووە و، ئەو خۆی لە چادردا دەژی. 
لە تــەواوی پەردەکانی ئــەو زنجیرەیەدا کە 
ئەو کەسایەتییەی ناوی )کاووسە( ڕۆڵی تێدا 
دەگێڕێت و، تەنانەت لە کاتی بوومەلەرزەشدا 
هیچ کات ئەو کەسایەتییە بە قەت ئەو ساتەی 
کە چەکەکەی بە شــکاوی لە باوەش گرتووە 

وێنەی یەکەم
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خەمگین نیشــان نادرێت. هــۆکاری ئەوەش 
ئەوەیــە، کە ئــەو وێنەیە یان ئــەو پەردەی 
نمایشــەی ناو زنجیرەی »نــون خ« دەخوازێ 
بیســەلمێنێت، کە  کەسایەتسی کورد عاشقە 
چەکە و شکاندن و لەناوچوونی چەکەکەی لە 

هەموو شتێک زیاتر خەمگینی دەکات. 
بــەاڵم ئەو کەســایەتییە عاشــقە چەکە 
لە یاســا الدەرەوە، چۆن لــە الیەن هێزێکی 
»یاســا پارێز«ی وەک هێزی ئینتزامی ئێران 
هەڵســوکەوتی لەگەڵ دەکرێــت؟ واڵمی ئەو 
پرسیارە دەتوانین لە وێنەی دووهەمدا بەدی 
بکەیــن کە گرێدراوی وێنــەی یەکەمە و، لە 
ڕاســتیدا کۆمەڵێــک پــەردەی دیزاینکراوی 
ســەر بەیەکن بۆ نیشــاندانی ئەو شێوەیە لە 

کەسایەتیی کورد. 
 لــە وێنــەی دووهەمــدا دەبینیــن لە 
ڕوانینێکی ســادەدا دەبینین، کە کاراکتەری 
کاووس لە ژوورێکدا و لە ســەر مێز بەرامبەر 
کەسێکی نیزامی دانیشتووە. لە ڕوانێکی وردتر 
و قووڵتردا دەتوانیــن بڵێین دیزاینی وێنەکە 
بە شــێوەیەکە، کە کاووس سەیری بەرپرسە 
نیزامییەکە دەکات، بەاڵم ئاراســتەی ڕوانینی 
کاووس هاوکات بــە ڕووی ئااڵیەکی کۆماری 
ئیســالمی و هەروەها ئاڕمی ســەر بە هێزی 
ئینتزامییە. کاووس لێرەدا و بەرامبەر ئااڵکان 
و کەســی بەرپرســی نیزامی دەســتەونەزەر 
دانیشــتووە و واش وێدەچێــت کە قســە بۆ 
بەرپرســە نیزامییەکــە دەکات یــان واڵمی 

پرســیارێکی ئەو دەداتــەوە. خاڵێک کە ئەو 
وێنەیە بــە وێنەیەکی دیکەوە گرێ دەداتەوە 
ئەوەیە، کە کاووس چەکی هەیە و هەر ئەوەشە 
بووەتــە هۆی ئەوەی بانگهێشــتی بنکەیەکی 
نیزامی بکرێت. بەاڵم جێگەی ســەرنجە، کە 
بەرپرســی نیزامی لە وێنەی دووهەمدا هیچ 
جــۆرە توندوتیژییەکی تێدا بــەدی ناکرێت، 
بەڵکوو تەنیا ڕوخسارێکی جیددی و بەویقاری 

هەیە. 
بۆ زیاتــر تێگەیــش لەو وێنەیــە دەبێ 
بگەڕێینەوە بۆ چیرۆکی زنجیرەکە، بە تایبەتی 
ئــەو چیرۆکەی کە پێوەندیــی بەو وێنەیەی 
ســەرەوە هەیە. کاووس لــە بەر بوونی چەک 
و تەقەکردنی نایاســایی بانگهێشــتی بنکەی 
ئینتزامی کراوە. لە دیالۆگی کاووس و بەرپرسە 
نیزامییەکەدا، کاووس زانیارییەکانی خۆی لە 
بارەی چەکوچۆڵەوە بە بەرپرسە ئینتزامییەکە 
دەڵی و، بەرپرســە نیزامییەکەش تەنیا گوێی 
بۆ شــل دەکا و دواتریش بــە کورتی ڕوونی 
دەکاتەوە، کە کاووس کاری نایاسایی کردووە 
و، دەبێ کەیســەکەی ڕەوانەی دادگا بکرێت. 
وێنەیەکی کە کاراکتەری ڕاستەقینەی کورد 
هیــچ کات نەیتوانیــوە تەجرووبــەی بکات. 
بــە هۆی ئەوەی کەســانێک کە چەکیان پێ 
بووبێــت یــان زانیارییان لەســەرچەکوچۆڵ 
بووبێت، بە توندترین شێوە سزا دراون. کەواتە 
لێرەدا تەنیا ئامانج ئەوەیە کە وێنەی کەســی 
نیزامی و هێزەی ئەمنی لە کوردســتاندا بەو 

وێنەی دووهەم
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شــێوەیە نیشــان بدرێت، کە تەنیــا هەوڵی 
پاراســتنی ئاســایش و نەمانی بێ-نەزمی و 
دەرچوون لە یاســا دەدەنــەوە. وێنەیەک کە 
لەگەڵ ڕاستیی سەرکوتگەریی هێزی ئەمنی 
و نیزامیــی ئێراندا یــەک ناگرێتەوە و ناتوانێ 
ڕەنگدانەوەی ئەو پێوەندییە واقعییە بێ کە لە 
نێوان هێزی ئەمنی و نیزامیی ئێران و خەڵکی 

کورددا هەیە. 

ئەنجام
بەڕێوەبــەران و دەرهێنەرانی زنجیرەی »نون 
خ«، هەوڵیــان داوە ئــەو زنجیرەیە بە کورد و 
کوردســتانەوە گرێ بدەنــەوە. ئەوەی کە ئەو 
زنجیرەیــە لە سرووشــت و ژینگەی کوردیدا 
وێنەی گیراوە و کاراکتەری کوردی پۆشی هەیە، 
نیشــان لە هەوڵی ئەو زنجیرەیەیە بۆ ئەوەی 
بتوانــێ ڕەنگدانەوەی کولتــوور و کۆمەڵگەی 
کــوردی بێت. بەاڵم ئــەو ڕەنگدانەوەیە زیاتر 
هەوڵێکە بۆ داڕشــتنەوەی بونیاتی کولتوور و 
کۆمەڵگەی کوردی بە شــێوەیەک کە لەگەڵ 
سیاســەتی گشــتیی حکوومەتــی کۆماری 
ئیسالمی و کۆی فکری یەکدەستکردنی ئێران 
یــەک بگرێتەوە. لە ڕاســتیدا زنجیرەی »نون 
خ« هەوڵێکە بۆ درووســتکردنی پێناســێکی 
هەوڵێکە  واتــە  فارســی ئاخێو.  کوردیانــەی 
بــۆوەی، کە پێناســی کــوردی وەک نەتەوە 
و گرووپ بســڕێتەوە و پێناســێکی فارســی 
بــە ســەردا ببڕێــت. هەروەها لە مەســەلی 
خەڵکی  )ڕەنگدانــەوە/Representationn(ی 
کورددا ئــەو زنجیرەیە زۆر الیەنی ڕاســتیی 
کۆمەڵگــەی کــوردی شــاردۆتەوە و هەوڵی 
داوە ئەو کوردە دەســتەمۆ و زەین ســڕکراوە 
نیشــان بدات، کە ویســتەکانی لە تاران و بە 
زمانی فارســی و لەالی دەسەاڵتدارانی ئێران 
جێبەجێ دەکرێــت. ئــەو زنجیرەیە هەوڵی 
ئەوەیــە، کــە متمانە بۆ هێــزی نیزامی، کە 
ســیمبولی داگیرکارییــە لە کوردســتان، لە 
الی خەڵکی کورد بکڕێتەوە. هەموو ئەوانەش 

لــە ڕێگەی مێدیا و بەرهەمێکی ئاســت نزمی 
جەماوەرپەسەندەوە کراوە. بۆ ئەو مەبەستەش 
هــەوڵ دراوە لــە ڕێگــەی درووســتکردنی 
چیرۆکێکی خەیاڵییەوە)fictive(، وێنەیەک لە 
کورد و کۆمەڵگای کوردستان نیشان بدرێت، 
کــە وێنەی ڕاســتەقینەی کــورد و خەڵکی 

کوردستان نییە. 
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