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نمایشی شانۆگەریی
)کێ دەردەچێت؟(

مەوالن حەمەدەمین

لــە  نمایشــکردن،  زنجیرەیــەک  دوای  ئەمــڕۆ 
هەمــوو شــار و شــارۆچکەیەکی کوردســتان، لــە 
یەکێــک لــە وێســتگەکان، ڕێکەوتــی 2/6/ 2022 لــە 
ــر  ــانۆی هەولێ ــەری ش ــی هون ــی بەڕێوەبەرایەت هۆڵ
لــە نووســینی نووســەری فەڕەنســی )ژان پــۆل 
ــس(  ــەوت ئیدری ــی )هەڵک ــە دەرهێنان ــارتر( و ل س

شــانۆگەریی )کــێ دەردەچێــت( نمایــش کــرا.
)ژان پــۆل ســارتر( ڕۆماننــووس و فەیلەســووف 
ــە شــاری  و ڕەخنەگــری فەڕەنســی )1905 -1980( ل
ــازدە ســاڵیدا دایكــی  ــی پ ــە تەمەن ــاوە، ل ــس ژی پاری
دووبــارە مێــردی كردووەتــەوە، هیــچ بــاوك، یــان 
بــرا، یــان خوشــكێكی نەبــووە کاریگەریــی بەســەرەوە 
هەبووبێــت، بۆیــە دەڵێــت دایکــم بــە تەنیــا هــی 
خــۆم بــوو، کــەس نەبــوو بیەوێــت لەســەرداگیركردنی 
ــت،  ــدا بێ ــە كێبەركێ ــەو ل ــەڵ ئ ــی لەگ باوەشــی دایك
ــوو،  ــی خــۆی ب ــی ه ــت دایك ــە خــۆی دەڵێ ــەروا ك ه
یەكــەم جــار لــە خوێندنگــەی هێنــری چــوارەم و 
دواتــر لــە زانســتگەی پــاڵ خوێندوویەتــی. ســاڵی 
ــە بەشــی فەلســەفە  1929 بڕوانامــەی پەروەردەیــی ل
پاریــس  لــە  لــە شــارەكان و دواتــر  وەرگرتــووە، 
خەریكــی وانەگوتنــەوە بــووە، پاشــان دەکەوێتــە ژێــر 
کاریگەریــی فەلســەفەی نوێــی ئەڵمانــی و دەچێــت بــۆ 
مــاوەی ســاڵێک دەخوێنێــت و لەبــەر کاریگەرییەکانــی 
)مارتــن هایدیگــەر( بــۆ پاریــس دەگەڕێتــەوە و لــەوێ 
ئــازادی  بنەمــای  لەســەر  فەلســەفییەکەی  ڕێبــازە 
ــت،  ــەی دادەمەزرێنێ ــە بوونگەراییەک ــاک و قوتابخان ت
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بەمــەش لــە قوتابخانــە بوونگەراییــە ماددییــەکان 
جیــا  مارکســیزم  سیســتمی  و  ماتریالیســتەکان  و 

ــەوە. دەبێت
ــە دەبێــت  ــوو ك ــاوەڕە ب ــەو ب ــە ســەر ئ ســارتر ل
مــرۆڤ بەخــۆی چارەنووســی خــۆی دیــاری بــكات، 
مرۆییەکــەی  بوونگەراییــە  قوتابخانــە  بەمەیــش 

لەوانــی دی جیادەبێتــەوە.
لــە ماركســیزمدا ئامــاژە بەوە كــراوە و داوادەكات: 
ــازادی  ــە ئ ــدا، واز ل ــاوى ڕزگاری كۆمەڵ ــاك لەپێن ت
خــۆى بهێنێــت، چونكــە بیرمــان نەچێــت لەنێــوان 
ئــازادی تــاك و كــۆدا ســارتر بــەالی ئــازادی تاكــدا 
دەیشــكێنێتەوە و دەڵێــت: مــن قــەرزاری کۆمەڵگــه 
ــم  ــە ئازادییەکان ــەودا واز ل ــاوی ئ ــە پێن ــا ل ــم ت نی
ــت:  ــوون(دا دەڵێ ــوون و نەب ــی )ب ــە کتێب ــم، ل بێن
ــی  ــی پێــش ماهیەت ــەوەرە، بوون مــرۆڤ تاکــە بوون

کەوتــووە.
پێشــهاتنى »بــوون« بەســەر »ماهییــەت«دا، 
وای كــردووە مــرۆڤ ئــازاد بێــت، ئــەم ئازادییــەش 
دیاریكردنــى  ئازادیــی  لــە  جگــە  نییــە،  هیــچ 
ماهییــەت و ئەدگارەكانــى، بــەو شــێوەیەى كــە 
»تــاك« خــۆى دەیەوێــت بــە سەربەســتییەكى 
ڕەهــاوە كــە ناچێتــە دەرەوەى پێكهاتــەى خۆیــەوە، 
بەواتایەكــی دیكــه و بــۆ زیاتــر ڕوونكردنــەوەى 
»ماهییــەت«دا،  بەســەر  »بــوون«  پێشــهاتنى 
نموونــەی داننــان بــە حەقیقــەت و ماهیەتــی چەقــۆ 
كــە بــەر لــە بوونــی ماهییەتەکــەی، چییەتییەکــەی 
دیــاری کــراوە کــە تەنیــا کاری بڕینــە، بــەاڵم مــرۆڤ 
لەســەرەتادا تەنیــا بوونێکــە، دواتــر بــە تێپەڕبوونی 
پرۆســەیەکی دوورودرێــژی پێگەیاندنــدا تێدەپەڕێــت 
ــت  ــان دەکات، دەبێ ــۆی دەستنیش ــی خ و ماهییەت
کــێ و چــی بێــت کــە هەمــوو بڕیارێکــی پێشــوەختە 

ــەوە. ــۆی ڕەت دەکات ــی خ ــەر بوون لەس
لێــرەوە ڕووبــەڕووی کۆمــەڵ بــووەوە و هــەر جــارە 
دەکاتــەوە،  ڕەت  کۆمــەڵ  نێــو  دابونەریتێکــی  و 
ســەرەتا دەڵێــت چــۆن پێــش درک کردنــم بــە 

ئاییــن و نەتــەوە بڕیــار لەســەر مــن بدرێــت مــن کــێ 
ــواردا  ــەڵ ســیمۆن دی بۆڤ ــۆی لەگ ــر خ بــم، دوات
هاوســەرگیری لــە ڕێــی گرێبەســتی ســوننەتی و 
ئایینــی و کۆمەاڵیەتییــە باوەکــەوە ناکــەن، بەڵکــوو 
ــەن،  ــت دەک ــدا دروس ــوان خۆیان ــتێک لەنێ گرێبەس
ــان  ــەوە مانەوەی ــارەزووی بەیەک ــەم ئ ــک ئ هەرکاتێ
نەمــا نەکەونــە ژێــر بــاری هیــچ ئەرکێــک بــۆ مــاوەی 
تەمەنیــش  دوای  دوا  تــا  کردوویەتــی  دوو ســاڵ 
بــەردەوام بــوون، ســارتر مــرۆڤ بــە داهێنــەری 
خــۆی  كەســایەتی  دروســتكەری  و  چارەنــووس 
دەزانێــت، كــە ئــارەزوو و كار و ڕەفتارەكانــی خــۆی 
هەڵدەبژێرێــت و بەهاكانــی بوونــی خــۆی دیــاری 

دەكات.
ــە  ــو دەق ــە نێ ــەم کــەس ل ــۆل ســارتر یەک جــان پ
ئەدەبییەکانــی خــودی خۆیــدا بــوو، کــە بــە ئەزموونی 
ــی  ــی ڕەچاوکردن ــە ڕێ ــەڕی، ل ــدا تێپ ســەرکوتی خۆی
ئازادییــە  بینــی  بەرانبــەردا،  ئــارەزووی  و  بیــروڕا 
دەرفەتــی  و  دەکرێنــەوە  بەرتەســک  کەســییەکان 
ڕاڤەکردنــی سەربەســتییەکەی نامێنێــت لــە وەرگرتنی 

ــە. ــی ئارەزوومەندان ــان گوزەراندنێک ــژ و ژی چێ
بۆیــە نــاوی ئــەم ڕەچاوکردنــەی نــا دۆزەخ، واتــە ئــەو 
کاتــە دۆزەخ بنیــاد دەنێیــن کە ئازادییە کەســییەکانمان 
دەکەونــە بــەر مەترســی و پێشــێلی بێهەســتی بەرانبەر، 
یــان لــە بەرکەوتنمــان لەگــەڵ کەســانێک ببێتــە مایــەی 

ســەرکوتی بیــروڕای تایبەتیمان. 
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لــە کاتــی نووســینەوەی دەقــی  بــوو  ئەوســا 
ــتی  ــارتر هەس ــدراوەکان(، س ــانۆیی )دەرگا قفڵ ش
بــەوە کــرد ســەرکوت کــراوە و ســەرکوتکەریش 
ســەرکوتکراو  هەروەهــا  خۆیەتــی،  خــودی 
هەمدیســان خــودی خۆیەتــی کاتێــک دەقــی )دەرگا 
قفڵــدراوەکان(ی نووســی، لەســەر بنەمــای ڕۆڵگێڕان 
لەالیــەن ســێ لــە هــاوڕێ خۆشەویســتەکانی خــۆی، 
بــەاڵم دڵەڕاوکێــی ئــەوەی ئاخــۆ ئــەم کارەکتــەرەی 
و  دەڕوات  شــانۆ  لەســەر  دیكــە  لەوانــی  زووتــر 
کۆتایــی بــە ڕۆڵەکــەی دێــت، نــەکا ئەمــە هــۆکاری 
ــەوەی  ــت، ب ــی بێ ــە هاوڕێکان ــک ل ــی یەکێ زویربوون
هەســت بــکات ڕۆڵەکــەی ئــەو بایەخــی لەوانــی دی 
کەمتــرە، بۆیــە هەمووان لەســەر شــانۆ دەهێڵێتەوە، 
ــۆی  ــتی خ ــۆ هەس ــە ب ــس بوون ــەم قەتی ــان ئ پاش
کــردی، گۆڕانێــک لــە بنەڕەتــەوە بــۆ شــانۆکە الی 
دروســت بــوو، بــەوەی بیــکات بــەدۆزەخ، بــەاڵم 
بــەو مانایــەش نەبێــت ژیــان لەگــەڵ ئەوانــی دیكــەدا 
دۆزەخ بێــت، یــان پێوەندییــە کۆمەاڵیەتییــەکان 
ــت،  ــک هەبێ ــا دۆزەخێ ــوو تەنی ــت، بەڵک دۆزەخ بێ
ــە  ــن ب ــاد دەنێ ــی بنی ــە بۆت ــی دیك ــە ئەوان ئەوکات
جەنگــی وشــە دژبەیەکــەکان و بــە چاودێریکردنــی 
یەکــدی و بەهەمــوو ڕێگایــەک ببێتــەوە ســەرکوتی 
ــەن.  ــی دیك ــتەکانمان، دۆزەخ ئەوان هەســت و نەس
ــەوە  ســیمۆن دى بوڤواریــش دەڵێــت: مەبەســتى ئ
نەبــووە بڵێــت ئەوانــی دیكــە شــیاوى تێكشــكاندنن، 
ــازادى  ــووە ســنوورى ئ ــەوە ب بەڵكــوو مەبەســتى ئ
ئــەو  شــێوەیە  بــەم  بكرێــت،  فراوانتــر  تــاک 
ئازادییــەى ســارتر باســى دەكات، هیــچ یەكێــك 
لــەو فۆرمانــەى ئــازادى نییــە، بۆیــە دەکەوێتــە ژێــر 
بــاری ڕەخنــەی ئــەوەی تۆمەتبــاری بکــەن بــەوەی 
کەســێکی دڵڕەقــە و پێوەندییــەکان بــە دۆزەخ نــاو 
دەبــات، لەبــەر ئــەوە نــاوی دەنێــت دانیشــتنی 

ــارتر. ــانۆگەری س ــی ش نهێن
شــانۆگەرییەكەی ســارتر كــە نــاوی بێــدەرگا، 
یــان دانیشــتوانی نهێنــی، یــان دەرگا داخــراوەكان، 

ســێ  دۆزەخــی  ژیانــی  بەتاڵــە،  بازنــەی  یــان 
كەســمان پێشــان دەدات كــە بۆیــان بڕاوەتــەوە تــا 
ــن. گارســن ڕۆژنامەنووســێكی  ــە پێكــەوە بژی هەتای
فەڕەنســییە و لــە خزمەتــی ســەربازی هەاڵتــووە و 

ــووە. ــۆ دەرچ ــی ب ــی گوللەبارانكردن فەرمان
نووســەری  ئەنیــز  یەكەمیــان  ژنیــش  دوو 
ــە بەڕێوەبەرایەتــی پۆســتە و بــە گاز  ژمێریارییــە ل
ــە  ــو كۆمەڵ ــۆخەژنێكی نێ ــتیل ش ــت، ئەس دەخنكێ
و بــە هەوكردنــی ســی دەمرێــت. شــانۆگەرییەكە 
ڕوونكردنەوەیەكــی بــێ بەزەییانــەی ئــەو چینانەیــە 
كــە درۆ دەكــەن و خۆیــان لــە كەســانی دیكــە 
لــە  لێــرەدا  كەســەكان  ســزادانی  دەشــارنەوە، 
هەروەهــا  نییــە،  ئاگــر  ســارتردا  دۆزەخەكــەی 
تەنیــا  بگــرە  نییــە،  ئەشــكەنجەدان  ئامێــری 
پەشــیمانییەكی ڕووتــە و خۆراكەكەیشــی خودێكــی 
لــەو  بــە شــەرمەزاری  بێكۆتایــی و هەســتكردن 
هەمــووەی كــە مــرۆڤ هەیبــوو و دروســتی كردبــوو، 
تاســەیەك كــە هیــوای تێــدا نییــە، بــۆ قوربانیــدان 
بــە ڕابــوردوو، چونكــە تاكــە هەلــی مــرۆڤ لەســەر 
ــە  ــەك ل ــدا، ن ــاتەوەختێكی زەمەنی ــە س ــە، ل زەویی
ژیانێكــی دیكــەی دوای مــردن. ســەرباری ئــەوەش 
شــانۆگەرییەكە بــە ڕوونــی بنەمایــەك لــە بنەماكانی 
فەلســەفەی بوونگەرایــی دەخاتــەڕوو، كــە ئەویــش 
ــەو ســێ  ــازاری ئ ــدا ئ ــە دۆزەخــە، لەوێ ــەوی دیك ئ
ــەوەی  ــی ئ ــە ئەنجام ــان دەدات ل كارەكتــەرە پێش
لــە یــەك شــوێندان، دەبینیــن هــەر یەكــەو كۆســپ 
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ــە ژووری  ــە ل ــەوی دیك ــازادی ئ ــەردەم ئ ــە ب دەخات
ــادا. ــەو دنی ــی ئ ــە دۆزەخ ــی ل خەمۆك

ــەوی  ــی ئ ــارتر جیهان ــی س ــتییەكەی دۆزەخ ڕاس
دیكەیــە، كــە هیــچ دەروویەكــی تێــدا نییــە و هیــچ 
سوودێكیشــی نییــە، جیهانێكــە ئەوانــی دیكــەی 
تێــدا دەژیــن، بــێ ئــەوەی هیــچ ڕێگایــەك هەبێــت 
ــتەقینە،  ــی ڕاس ــچ پێوەندییەك ــی هی ــۆ بەدیهێنان ب
یــان بەشــدارییەكی كاریگــەر لــە نێــوان خــودەكان 
لــە ناخــەوە، لەوانەیــە لــەم جیهانــە هاوبەشــەدا 
لــەم  خۆشەویســتی  یــان  بورووژێنێــت،  ســۆز 
ــچ  ــەاڵم هی ــەوە، ب ــەك بگەن ــەیرەدا بەی ــە س جیهان
ڕێگایــەك بــۆ بەدیهێنانــی هەســت و تێركردنــی 
ــت  ــە بتەوێ ــەوە، لەوانەی ــتییەكەت نادۆزیت پێداویس
ئــەوی دیكــە بكوژیــت كــە زۆر لێــی وەڕز دەبیــت، 
وەلــێ دەیەوێــت كــە بتوانێــت لێــی ڕزگار بێــت، 
ئــەو  چونكــە  بێــت،  كوشــتنیش  بــە  تەنانــەت 
مــردووە، بــۆ ســەرلەنوێ لەناوبردنــی هیــچ ڕێگایــەك 
نییــە، ئەمەیــش لــە ڕێگای دەقــی شــانۆگەرییەكەوە 
بــەدی دەكەیــن. دەبینیــن كــە ئەنیــز هەڵوێســتێكی 
سەرزەنشــتكارانە بەرانبــەر بــە گارســان و ئەســتیل 
ــە  ــی جووڵ ــە ڕێگــەی چاودێریكردن ــت و ل دەردەبڕێ
و هەڵســوكەوتیانەوە ڕێــگا نــادات پێكــەوە تەبابــن، 
بگــرە دەقەكــە چاودێریكردنــی جوواڵنــەوەی یەكــدی 
وێنــا دەكات، ئەمەیــش دەبێتــە مایەی ئەشــكەنجەی 
دەروونــی هەریــەك لــەوان، لــە ڕێــگای ئــەوەی 
هەســت دەكات كــە بەهــۆی چاودێریكردنــی لەالیــەن 

ــراوە. ــرادەی زەوت ك ــەوە ئی ــەوی دیك ئ
ئەســتیل: هەرگیــز ناتوانــم بەرگــەی بیرۆكــەی 
بوونــی كەســێكی دیكــە بگــرم كــە لــە منــەوە 
چاوەڕێــی شــتێك دەكات، ئەمــەش وام لــێ دەكات 

ــەم. ــە بك ــتی پێچەوان ــە ش هەمیش
ئەنیــز: باشــە ئــەوە بكــە! ئەگــەر دەتوانیــت، 
تــۆ تەنانــەت ناشــزانیت كــە ئــەوان چاوەڕێــی چــی 

ــەن. دەك
زمانــت  داخەیــت،  دەمــت  دەتوانیــت  ئەنیــز: 

لــەوێ  خــۆت  بوونــی  ناتوانیــت  بــەاڵم  ببڕیــت، 
بكەیــت. قەدەغــە 

بــە وردی ســەرنجی دەقــی ڕەســەنی  کاتێــک 
نووســەر لەگــەڵ دەقی نمایشــی دەرهێنــەر دەدەین، 
دەبینیــن کاری )دراماتۆرگــی ( بــۆ کــراوە، چەنــد 
کەســایەتییەک لــە بنەڕەتــدا گۆڕاون، وەک ئەســتێل 
هەمــوو دیالۆگــی لــێ وەرگیراوەتــەوە و کــراوە بــە 
کــەڕواڵڵ، پاســەوان کــراوە بــە ڕەگــەزی ســێیەم و 
لــە بنیــادی ئەدەبیــی دەقــدا پانتاییەکــی فراوانتــر 
خۆگرتنــی  لــە  توانایــی  بەخشــراوە،  دەق  بــە 
چەنــدان بابەتــی تــری هەبــوو، ئەمــەش بە ســوودی 
پرۆژەکەیــان بــوو، لەالیــەک سروشــتێکی ناوخۆیــی 
وەرگــرت، لەالیەکــی دی زیــادەی ئەوەیشــی خرایــە 
ســەر کەســێک لــە دۆزەخ دەچێتــە دەرەوە، ئەویــش 
ــەم دۆزەخــەدا  ــی ئ ــە بنیادنان ــە ل ــەو کەســەیە ک ئ
بەشــدار نییــە کــە لــە ئەنجامــی بەرپابوونــی شــەڕی 
وشــە دژبەیەکــەکان بەرهــەم هاتــووە، کــەڕوالڵ 
ــی  ــە ئەنجام ــە ل ــت ك ــدار نابێ ــە بەش ــەم دۆزەخ ل
ــن  ــک گارس ــێت، کاتێ ــەوە هەڵدەگیرس ــەڕی وش ش
و ئەنیــز هەریەکــەو لــە قســەکردنی پێچەوانــەی 
یەکتــر بەردەوامــن، بــێ ســەرنجدانە یــەک، بــێ 
ــوێ  ــێ گ ــە ب ــر، وات ــەی یەکت ــە قس ــەوە ل بیرکردن
ــن،  ــک بنیاددەنێ ــن، دۆزەخێ ــا دەربڕی ــن، تەنی گرت
ــەوەی پێمــان  ــن لێــی دەرچــن، وەک ئ ــە ناتوان بۆی
بڵێــت ئــەم کەســانە بــۆ ئــەوە خوڵقــاون هــەم پێــی 
ڕازیــن، هــەم پێشــبینییان کــردووە، وردتــر لــە 
ــە دیالۆگەکانــی ئەنیــز کــە دەڵێــت: مــن  یەکێــک ل

ــووم.  ئاشــقت ب
گارسن: ئاشق بوون لە دۆزەخ.

ئەنیز : بەهەشت جێگای ئەشق نییە. 
لێــرەوە مانــای دۆزەخ و بەهەشــت یەکســانی هیــچ 

دەبنەوە.
ئەگــەر بــەالی نمایــش البکەینــەوە، ئــەوە دەرهێنەر 
چەنــد کارێکــی ژیرمەندانــەی كــردووە، پێویســتە 
ڕوونیــان بکەینــەوە، پاشــان ســەرنج و تێبینیشــمان 
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ــەڕوو.  دەخەین
ســەرەتا یەکــەم شــت ڕووبەڕوومــان ببێتــەوە 
چاوەڕوانیمــان بــە نمایــش ئــەم دەســتپێکە کەشــی 
لــەوە  بــاش  دەرهێنــەر  دەخوڵقێنێــت،  گشــتی 
تێگەیشــتووە كــە دەســتپێک بەشــێکە لــە نمایــش، 
بۆیــە بــە ســترانێکی جــوان بینــەر نزیکــی دیالــۆگ 
ئــەوەی  دواتــر  دەکات.  کرمانجــی  شــێوەزاری  و 
لەنــاو نمایشــدا دەبێتــە یەکــەم شــت كــە دەرکەوێــت 
دیکۆرە، ئەویش لە دوو ســتوونی کالســیکی ڕۆمانی 
پێکهاتبوو گوزارشــتیان لە دەرگای کۆشــک دەکرد، 
ــە  ــراوە، بەم ــەردا نووس ــی نووس ــە دەق ــەروەک ل ه
ــا دوو  ــەوەی تەنی ــۆردا مان ــەوەی دیک ــە ڕووتبوون ل
ــەوە بەدەســتەوە دەدەن  ــە ڕاشــکاوی ئ ســتوون، ب
کــە پێکهاتــەی گــەردوون، واتــە تەنیــا دوو ڕەگــەز 
ــە  ــە دەرەوەی ئەم ــێ، ل ــر و م ــەوا، نێ ــادەم و ح ئ
هەڵەیەکــی گەردوونییــە و کــەس لێــی بەرپــرس 

ــەوە.  ــدن دەبین ــەڕووی نوان ــر ڕووب ــە، دوات نیی
یووســف )گارســن( لــە یەکــەم دیمەنــدا بەتەواوی 
ئــەم دیمەنــە بــە چــاوی نووقــاوەوە نوانــدن دەکات، 
ئەمــە گەیشــتن بــوو بــەوەی کــە لــە بنەڕەتــدا 
کارەكتــەری  کارەکتەرەكانــی،  نمایشــە  ئــەم 
ڕاســتەقینەی ژیــان نیــن، بەڵکــوو ڕاســتەقینەیەکی 
خەیاڵــی  گریمانەیــی  واقیعــی  پێشــبینیکراون، 
فەنتازیــن لــە نێــوان مــەرگ و ژیانــدا دیالۆگــی دوای 
مردنیــان دەکــەن، نــە مــردوون و نــە زینــدوون، 
بــاس لــە ژیانێــک دەکــەن پێشــتر گوزەراندوویانــە، 

بۆیــە لــە دەرەوەی کات و دەرەوەی شــوێنن. 
بەژیانــی  کاری  زیرەکانــە  دەرهێنــەر  دواتــر 
نواندنــی لــە هەندێــك ســاتدا بنیــاد نابــوو، بــە ژیان 
گوزەرانــدن، واتــە )پێــر فۆرمانــس(. کاتێــک دەق 
لــە هــزری نووســەرەوە هەڵدەچنرێــت، هەمــوو ژیــان 
ــە  ــت، ل ــە خۆناگرێ ــەوە ل ــاتە جیاوازەکان بەچرکەس
ــان  ــەم چرکەســاتانەی ژی ــەوەی ب نمایشــدا تەڕکردن
دەبەخشــێت،  ســەرنجڕاکێش  چێژێکــی  دووبــارە 
نموونــە کاتێــک لــە هەرایەکــی بێهــوودەی دەرچوون 

ــان  ــێوەی ژی ــییەک هاوش ــان خامۆش و دەرنەچوونی
بــۆ مــرۆڤ  لــە هەندێــک کاتــدا بێدەنگــی  کــە 

ــتە. پێویس
ــە دوا دیمەنیشــدا دوو هەســتی جیــاواز ئاوێتــە  ل
ــت،  ــتران دەچڕێ ــوو س ــۆ داهات ــن ب ــن گارس دەکرێ
ــەم  ــی ئ ــەوە. بێهوودەی ــوردوو دەالوێنێت ــز ڕاب ئەنی
کــۆی  و  یەکــدی  دۆزەخــی  دەبنــە  دیالۆگانەیــە 
ــی  ــە تێکەڵکردن ــن، ل ــێ دەنۆش ــان پ ــتی ژیانم گش
جیاوازییــەکان هارمۆنییەکــی جوان بە ســاتەوەختی 
بینــەر دەبەخشــن و بــە نۆتــە جیاوازەکانــی میوزیك 
زانســتییانە  شــێوازێکی  بــە  تێکەڵکردنیــان  لــە 

ــت. ــک دەردەچێ ــۆش و هارمۆنی ــی خ ئاوازێک
نوانــدن الی پاســەوان، ئەگەرچــی لــە کارێکــی 
فەلســەفیدا بەزمەســات زیــان بە بینــەر دەگەیەنێت و 
لــە بیرکردنــەوە دایدەبڕێــت و توانایــی وەرگرتنــەوەی 
الواز دەبێــت، بــەاڵم ڕوویەکــی دیكەی جوانی نواندنی 
ئــەم کارەکتــەرە بــوو، بریســکانەوەی نمایــش بــوو، 
دەرخســتنی ئــەم تراژیدیــا گەورەیــەی پاســەوان لــە 
ڕەگــەزی ســێ و پێدانــی سروشــتێکی کۆمیــدی بــوو 
کــە ئــەم کارەکتــەرە بــە بــێ بوونــی هیــچ ناســنامە و 
دانپێدانانێــک دەژیــت، خــۆی نازانێــت ژیــان الی ئــەو 
مافــە، یــان تاوانــە، تەنانــەت ئایینــە پیرۆزەکانیــش 
ــێ قەدەغــە کــردوون، هیــچ مافێکیــان پــێ  ژیانــی ل
ــەزی  ــا ڕەگ ــەوە ئای ــی ناکات ــن ڕوون نابەخشــن، ئایی
ســێیەم، واتــە ئــەو کەســانەی نــە نێــرن، نــە مــێ، 
لەگــەڵ کێــدا میراتــی وەردەگــرن، لەگــەڵ کــچ، یــان 
کــوڕ؟ ئەگــەر لەگــەڵ کــچ بێــت، كەواتــە بێبەشــیی 
بەشــی کــوڕ دەبێــت، کەچــی کــچ نییــه، ئەگــەر 
ــدا  ــچ و لەبنەڕەت ــە ک ــە ل ــت غەدرێک ــەڵ کوڕدابێ لەگ
ــەی  ــێ هەڵ ــەزی س ــن ڕەگ ــان ناڵێ ــە، پێم ــوڕ نیی ک
ــە، کەچــی ئێســتا هــەن و  ــە و چۆن سروشــتە، چیی
ــێ ناکرێــت، ناشــزانن  ــە و نکوڵییــان ل بوونیــان هەی
چــۆن بژیــن، هــەروەک میرات خۆشــیان نازانن لەگەڵ 
ــە ناوونیشــان،  کێــدا بژیــن، لــە چێــژ بــێ بەشــن، ل
لــە زۆر شــت پێویســتیان بــە ڕەچاوکردنــە، کەچــی 
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ــی  ــە ه ــدا، ب ــووە فیکرییەکان ــگا دواکەوت ــە کۆمەڵ ل
خۆشــمانەوە بــە چــاوی ســووک ســەیر دەکرێــن، 

وەک کەســانی گاڵتەجــاڕ دێنــە بەرچــاو.
ــەاڵم  ــەوە، ب ــە بێنم ــک بــوو نموون ــتا خەری ئێس
ڕەنگــە ناوهێنــان دووبــارە زیانیــان پــێ بگەیەنێــت، 

ــدن. ــا نەبێتــە ناوزڕان ــە ب بۆی
ئــەم نمایشــە فــرە ڕەهەندیــی ڕەگــەزی ســێ 
ــە جەســتەدا  بــاس دەکات، لەالیــەک پاســەوانێک ل
ڕەگــەزی ســێ بــە شــێوەی نێــر، بــێ ئەندامــی 
هەمــوو  بــە  کچێــک  ئەنیــز  لەالیــەک  و  نێرینــە 
ــەزی  ــا ڕەگ ــووڕی، تەنی ــێ کەموک ــچ، ب ــتە ک جەس
ســێیەم لــە نــاخ و دەروونیدایــە، وەک ئارەزوویــەک 
كــە لــە بەرجەســتەی سەربەســتی کەســیدا هەبێــت 
ئــەم ئــارەزووە کچێــک بــۆ جەســتەی کچێکــی 
بــکات، یــان کوڕێــک بــۆ کوڕێکــی بــکات، الدانــە لــە 
سروشــتی خــۆی، ئەگەرچــی سەربەســتیی کەســیش 

بێــت. 
ــتەییەوە  ــە ڕووی جەس ــێیەم ل ــەزی س ــەاڵم ڕەگ ب
ڕەت کردنــەوەی دەســەاڵتی خودایــە، ناڕازیبوونــە 
بەدەســەاڵتی خــودا، خــودا خــۆی خەڵقــی کــردووە، 
ئەگەرچــی ڕێنمایــی بــە مرۆڤ نــەدراوە کە پێویســتە 
سروشــتەدا  جــۆرە  ئــەم  لەگــەڵ  مامەڵــە  چــۆن 

ــت. بکرێ
ــی  ــت، دیمەن ــەم نمایشــەدا هەبێ ــە ســەرنج ل تاک
کۆتایــی دەرچــوون لــە دۆزەخــە، ڕاســتە دەرچــوون 
توانایــی  کارەکتــەرەی  ئــەم  مەبەســتەبوو  بــەو 
دەرچوونــی هەیــە لــە قســەکردن بــۆ بنیادنانــی 
دۆزەخ بەشــدار نییــە، بــەاڵم ئــەم دەرچوونــە چەنــد 
پرســیارێک دەخاتــەڕوو، ئــاکام لــەم ڕۆیشــتنە چــی 
بــوو؟ دوای ڕۆیشــتن هــەر شــوێنێک بــە بەهەشــت 
بزانێت، چ شــتێک وادەکات هەمان شــوێن نەبێتەوە 
دۆزەخێکــی دیكــە و بێــزاری و نەبوونــی گۆڕانــکاری 

لــە ژیــان دووبــارە دۆزەخێکــی تــر نییــە؟
تەنیــا  دۆزەخێــک  ئەوەیــە  دووەم  پرســیاری 
خەیاڵێکــی فەنتــازی نووســەر و بەخشــینی بــە 

ئەوانــی  دۆزەخــی  دیكــە،  ئەوانــی  ناوونیشــانی 
دیكــەن، واتــە تەنیــا ئــەوکات ژیــان دەبێتــە دۆزەخ 
ــە  ــە دەرچــوون ل ــەم ل ــن ب ــی دیكــە هــۆکار ب ئەوان
دۆزەخ، واتــە دەستنیشــانی شــوێنی دۆزەخ ئــەم 
دۆزەخەیــش ک دووبــارە دەکەوێتــەوە نــاو کات 
ــەر  ــتە لەس ــەرەوەی سروش ــی س ــوێن، دۆزەخ و ش
ــش پشــت  ــردارەوە، کار و کرداری ــای کار و ک بنەم
ئەســتووری ئازادیــی تاکەکانــە، هــەروەک دیالۆگــی 
ــۆ  ــەوە دەچێــت ب ــە هەلهەل ســەرەتای ئەنیــز کــە ب
مــن پێشــبینی شــوێنێکی  نــاو دۆزەخ، دەڵێــت 
وەهــام کردبــوو، یــان دواتــر دەڵێــت بەهەشــت 

ــە.  ــق نیی ــگای ئەش جێ
 لــە بەهەشــت و دۆزەخێکــی ســەرەوەی سروشــت 
دابەشــکراوی ســەر پەیــڕەوی ئازادییــە کەســییەکان 
نێــوان ڕەهەندەکانــی  لــە  بێــت هیــچ جیــاوازی 
ــوان  ــەوەی لەنێ ــت، ئ ــدا نامێنێ بەهەشــت و دۆزەخ
کەســیی  ئــازادی  دەمێنێتــەوە،  کارەکتەرەكانــدا 

ــە. ــودی خۆیان ــەی خ ــی ئارەزوومەندان ژیان

لــەم  ســوودم  نووســەر  بەرهەمــی  و  ژیــان  بــۆ 
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