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شانۆیی سەرەتا... زۆر سەرەتا

د. كەیفی ئەحمەد
)زانكۆی كۆیە - بەشی زمانی كوردی(

بەڕێوەبەرایەتــی گشــتیی ڕۆشــنبیریی ســلێمانی، 
بەشــی هونــەری شــانۆ - گرووپــی ســكێچ، لــە 
ڕۆژی 18 / 2019/12 و ڕۆژانی دواییدا دەستی 
بــە نمایشــی شــانۆیی )ســەرەتا... زۆر ســەرەتا( 
كــرد. ڕۆژانــە لــە دوو كاتــی جیــاوازدا، نمایشــی 
یەكــەم: كاتژمێــر پێنــج و نیــوی ئێــوارە ، نمایشــی 
دووەم: كاتژمێــر هەشــتی شــەو، لــە موزەخانــەی 
هونــەری هاوچــەرخ لــە ســلێمانی. ئــەم نمایشــە لــە 
نووســین و دەرهێنانــی نووســەر و دەرهێنــەری الوی 
بەهــرەدا )شــوان كەریــم( بــوو ، یاریــدەدەری دەرهێنــەر 
)ئــاراس عەبدوڵــا(، بەڕێوەبــەری شــانۆ )ڕەهەنــد 
تاهیــر(، ئــاواز و دەنــگ )چیــا محەمــەد(، موزیك 
جلوبــەرگ  محەمــەد(،  كاروان  ســاڵح،  )هەرێــم 
)دیڤــا هۆریــن، ئــاراس عەبدوڵــا، ئاژێــن عەلــی(، 
ئــاراس  ســینۆگرافیا و دیكــۆر )شــێروان فاتــح، 
ــن  ــال، ڕێبی ــەد كەم ــدر، ئەحم ــڤان خ ــا، ش عەبدوڵ
تاهیــر،  ڕەهەنــد  كامــەران،  ڕەئــووف، محەممــەد 
كەمــال(،  )ئەحمــەد  ڕووناكــی  ئەنــوەر،  ئەلەنــد 
ــا  ــر، چی ــی )شــاد شــەوكەت، الوك ئەبووبەك نواندن

محەمــەد، تاهیــر عەبدولواحیــد، ژیــرۆ ڕۆســتەم، 
لۆڤــان عومــەر، دیڤــا هۆریــن، دیــە عەلــی، ســۆنیا 
ئــاوات، هەرێــم ســاڵح، بڕیــار حەمەڕەشــید، حەمــە 

ــار نەجــات(. حوســێنی، هێڤ
بــە  پشــتی  دەقەكــەی  نووســینی  بــۆ  نووســەر 
و  مەعریفــی  و  زانســتی  ســەرچاوەی  چەنــدان 
ئایینــی و فەلســەفی و ...تــاد بەســتووە و زۆر 
شــارەزایانە و بــە وشــیارییەوە هەنــگاوی نــاوە و 
دیراســەی قووڵــی پێشــوەختەی لــە بــارەوە كــردووە، 
نــەك لــە خۆیــەوە و بــە هەڕەمەكــی و نەشــارەزاییەوە 
خــۆی بكوتێتــە نێــو بابەتێكــی ئەوهــا هەســتیارەوە ، 
نووســەر باســی دوو جیهانــی كردووەتــە جێــگای 
و  ملمالنــێ  و  بێنەوبــەردە  و  مشــتومڕ  و  قســە 
هەڵوەســتەكردن، جیهانــی ئایدیایــی و ڕوحــی، كــە 
جیهانێكــی نادیــارە و مــرۆڤ ناتوانــێ بەچــاوی 
ــت و  ــدا بژی ــت و تێی ــی بیبینێ ــە واقیع ــەری و ب س
ــدا  ــەری بكەوێــت كــە جیهانێكــە فریشــتەكانی تێ ب
دەژیــن، بــەاڵم مــرۆڤ بــە ڕوح و بیروبــاوەڕ بــڕوای 
پێــی هەیــە و بەهــۆی بەرنامــە و دەســتوور و كتێبــە 
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ئایینییەكانــەوە لــە ڕێــی پەیامبەرانــی خــوداوە بــۆ 
مرۆڤایەتــی نێــردراوە و ڕوون كراوەتــەوە كــە شــێوەی 
دیــاری  فریشــتەكانیش  كاری  و  ئــەرك  و  ژیــان 
جیهانــەش  ئــەو  پێكهاتــەی  و  سروشــت  و  كــراوە 
ــی  ــە جیهان ــە ل ــی دووەم بریتیی ــراوە. جیهان ــاس ك ب
ماددیــی واقیعــی، یــان ژیــان لەســەر گــۆی زەوی 
و هەســارەی زەوی، كــە ئێمــەی مــرۆڤ لــە ســەری 
ڕابــوردووی  ســەردەمێكی  و  كات  لــە  و  دەژیــن 
دووردا مــرۆڤ هاتــووە بــۆ ئــەو شــوێنە و لێــرە 

ــردووە. ــێ ك ــی ســەرەتایی دەســت پ ژیان
بۆچــوون  و  دووگێڕانــەوە  ئــەوەش،  دیــارە 
لەخۆدەگرێــت، كــە یەكەمیــان ئایینییــە و لــە قورئان 
و كتێبــە ئایینییەكانــی دیكــەی وەك تــەورات و 
ئینجیــل و... تــاد بــاس كــراوە، بۆچوونــی دووەم 
بۆچوونــی  و  گریمانــە  چەنــد  لــە  و  زانســتییە 
لــەو  بــاس  و  پێكهاتــووە  زانایــان  جوداجــودای 
ســەرەتایەی ژیانــی مــرۆڤ لەســەر زەوی دەكات، 
هەروەهــا باســی لەدایكبــوون و هاتنــی مــرۆڤ 
دەكات بۆ جیهان و چۆنیەتی ژیان و چارەنووســی 
لەگــەڵ ئــەو خێزانــەی دەبێتــە مــاڵ و شــوێنی 
ژیانــی و ئــەو كەســانەی دەبنــە دایــك و باوكــی 
و هەمــوو ژیانــی لەگــەڵ ئەوانــدا بەســەردەبات، 
ئایــا ئــەو شــوێن و كەســانە دەبێــت چــۆن بــن؟ ئایــا 
ــدا  ــان لەگەڵیان ــە ژی ــەو ماوەی ــۆ ئ ــەوەن ب شــیاوی ئ
دەبێتــە  هەمــووی  یــان  بگوزەرێنــێ؟  بەخۆشــی 
ئێــش و ئــازار و دەردەســەری؟ ئایــا خــودی خۆیــان 
ــا  ــن، ت ــن پێكــەوە هەڵبكــەن و بەخۆشــی بژی دەتوان
كەســانێكی دیكــەش بتوانــن لەگەڵیانــدا بەخۆشــی 
بژیــن؟ ئەگــەر ئێمــە سەرپشــك بكرێیــن لەنێــوان 
چەنــد مــاڵ و خێــزان و دایــك و باوكێــك، پێــش 
ئــەوەی ببنــە دایــك و باوكمــان، دەتوانیــن بــەو ئەركــە 
قبووڵیــان بكەیــن و هەمــوو ژیــان لەنێــو ئــەو ماڵــە و 
لەژێــر ســایەی ئەوانــدا بەســەرببەین؟ ئایــا ئەگــەر 
ــو  ــن لەنێ ــت دەتوانی ــێ بدرێ مافــی هەڵبژاردنمــان پ
چەنــد هەڵبژاردەیــەك لــەو جــۆرە مــاڵ و بــاوك و 

دایكانــە یەكێكیــان بــۆ خۆمــان هەڵبژێریــن؟ یــان 
لــەو گــۆڕە دەستەوەســتان و دەســتەپاچە دەمێنینــەوە 
و  ئەمانــە  یەكالبكەینــەوە؟  خۆمــان  ناتوانیــن  و 
ــە  ــی دیكــە، كــە لەوانەی ــدان پرســیار و گومان چەن
هەرگیزاوهەرگیــز مــرۆڤ نەتو انــێ بــە ئاســانی 
و  ڕێــگا  باشــترین  بۆیــە  یەكالبكاتــەوە،  خــۆی 
چارەســەر ئەوەیــە، كــە چارەنــووس ڕوڵ ببینێــت 
و هێــز و دەســەاڵتێكی دیكــە ئەوەمــان بــۆ دیــاری 
بــكات و بــێ حــەز و ئــارەزوو و خواســتی خۆمــان 
لــە یەكێــك لــەو شــوێن و خێــزان و مااڵنــە خۆمــان 

ببینینــەوە و ســاغ ببینــەوە... 
منداڵێــك  دایــن،  پیشــانی  )شــوان(  هــەروەك 
بێتــە  نایەوێــت  چەنــدان ســاڵە مانــی گرتــووە و 
نێــو ئــەو ژیانــە و ناتوانــێ خــۆی ســاغ بكاتــەوە و 
بڕیاربدات، بەاڵم لەكۆتاییدا یەكێك لە فریشــتەكان 
كــە سەرپەرشــتی ئــەو كارە دەكات و لــەو ئەركــە 
بەرپرســیارە، ئــاگاداری دەكاتــەوە و پێــی دەڵێــت كــە 
ئیــدی كات نەمــاوە و مۆڵەتــت تــەواو بــووە، دەبێــت 
شــتێك هەڵبژێریــت و دوا بڕیــاری خــۆت بدەیــت، 
بــەاڵم هێشــتاش شانســی هەڵبژاردنــت پــێ دەدەیــن 
و لەنێــو ســێ هەڵبــژاردەدا یەكێكیــان هەڵبژێــرە كــە 
ئەویــش ســێ خێزانــی جــودا جــودان، ناچــار ڕازی 
دەبێــت و بــە یــاوەری فریشــتەكە و بــە ڕێوڕەســم 
و هاوەڵــی و ڕێنیشــاندەری چەنــد فریشــتەیەك، 
گەشــتەكەیان دەســت پــێ دەكــەن و بــەڕێ دەكــەون، 
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بــەاڵم ئــەوەی مایــەی تێڕامــان و هەڵوەســتە لەســەر 
كردنە، ئەو بێنەوبەردەیەیە کە لە جیهانی فریشــتە 
و جیهانــی ئایدیــادا ڕوودەدات، كەچــی فریشــتەكە 
دەهێنێــت،  دیكــە  جیهانەكــەی  بــۆ  منداڵەكــە 
جیهانــی مــاددی و واقیعــی ســەرزەوی، ئــەوەش 
گوزارشــتە لــەوەی كــە چارەنــووس و داهاتــووی 
مــرۆڤ لەوێــوە دیــاری دەكرێــت، بــەاڵم مــرۆڤ 
ئــەو كات و ماوەیــەی بــۆی دیــاری كــراوە دەبێــت 
لــەو جهانــەدا بەڕێــی بــكات و بەســەری ببــات... 
كاتێكیــش هــەردوو جیهانەكــە و كەســەكانی ئــەو 
دوو جیهانــە لــە گەشــتەكەیاندا بەیــەك دەگــەن، بــە 
شــێوازێكی لۆژیكــی ڕێكــی خســتووە، چونكــە 
ــووە  ــارێ نەب ــە و ج ــە ڕوح ــە ك فریشــتە و منداڵەك
بــە مــرۆڤ و هــەر ســەر بەجیهانــی فریشــتەكانە، 
لەگــەڵ فریشــتەكان دێــن بــۆ ســەرزەوی و جیهانــی 
ــە  ــن خەڵكــی ئــەو جیهان ــەوان دەتوان مــاددی كــە ئ
ــە  ــەكان ك ــەاڵم مرۆڤ ــەن، ب ــتیان پێبك ــن و هەس ببی
لــە جیهانــی ماددیــدان، ناتوانــن ئــەوان ببینــن و 
ــان  ــو مــاڵ و ژیانی ــە نێ هەســتیان پێناكــەن و دەچن
و تێبینــی هەمــوو شــتێكیان دەكــەن، بەجوانــی و 
ــوو. حســێب بۆكــراوی ئــەو پرۆســەیە بەڕێــوە چووب
 ســەرەتای گەشــتەكەیان لەنێــو ماڵــی یەكەمــدا 
دەگیرســێنەوە و دادەبــەزن كــە ژن و مێردێــك پیشــان 
ــە و  ــە ڕووكەشــدا ژیانێكــی خۆشــیان هەی دەدات ل
ــد و بــێ كێشــەن  كەســانێكی ڕۆشــنبیر و دەوڵەمەن
ــە نووســەر  ــە و مێردەك و ژیانێكــی شــاهانەیان هەی
و خوێنــدەوارە، ژنــەش بەهەمــان شــێوە كەســێكی 
پۆشــتە و ڕۆشــنبیرە، بۆیە فریشــتەكە هانی دەدات 
و پێــی دەڵیــت، بــڕۆ ئەوانــە هەڵبژێــرە، ئــەوان دەبنــە 
ــەن و ناویشــت  ــت و خۆشــبەختت دەك ــك و باوك دای
دەنێــن )ڤینــۆس( كــە گوزارشــتە لــە خۆشەویســتی، 
بــەاڵم كاتــێ دێنــە گــۆ و مامەڵەكــردن ، ژیانێكــی 
سارد و سوڕ و دوور لە خۆشەویستی بەسەردەبەن، 
دوور  و  بێمانایــی  بــە  لەوێــدا  شــتێك  هەمــوو 
قبووڵكــردن  یەكــدی  و  خۆشەویســتی  لەگیانــی 

بەڕێــوە دەچێــت، ســەرەڕای ئــەوە، ژنــە خیانــەت 
ــەی دەكات و لەگــەڵ كەســی دیكــەدا  ــە مێردەك ل
لــە  هــەر  كــردووە، مێردەكــەش  تێكــەاڵو  دەســتی 
ســەرەتادا زانیویەتــی ، بــەاڵم بــێ دەنــگ بــووە، 
لــەو ســات و كاتــەدا بــە ڕووی یەكــدا دەتەقنــەوە و 
ناخۆشــی و دووبەرەكــی نێوانیــان دەگاتــە چڵەپۆپە، 
بۆیــە منداڵەكــە داوا لــە فریشــتەكە دەكات كــە لــەو 
ماڵــە دووری بخاتــەوە، نایەوێــت بێتــە نێــو ئــەو ماڵە 
و ژیانــە بــێ مانــا و دوور لــەو خۆشەویســتی و 
هەســت نەكــردن بــە خــەم و ئــازار و مەینەتییەكانــی 
ــەی  ــن، ئ ــەو جۆرەب ــدی ب ــۆ یەك ــەوان ب ــدی، ئ یەك
دەبێــت ســبەینێ بــۆ ئــەو كــە دەبێتــە منــداڵ و 
بــن، دیــارە باشــتر نابــن،  جگەرگۆشــەیان چــۆن 
ــە  ــه،  نەیەت ــتر وای ــە باش ــن، بۆی ــر نەب ئەگــەر خراپت
نێــو مــاڵ و ژیانیانــەوە و پێــش تایــە بــەڕە بەخــۆی 
پەشــیمانی  پەنجــەی  ســبەینێ  نــەك  دابــدات، 
ــادات و  ــت، ئەوســاكەش پەشــیمانی دادی  ن بگەزێ
بــێ ســوود دەبێــت و دەبێــت شــانی بداتەبــەر و بــێ 
دەنــگ بســووتێت و بتلێتــەوە، بۆیــە فریشــتەكە بــە 
ناچــاری ملــی ڕێــگا بــۆ ماڵــی دووەم دەگرێتەبەر.
 كاتــێ بــە ماڵــی دووەم دەگــەن، ژن و مێردێكــی 
پۆشــتە و جــوان و ڕێكوپێــك بەجلــی فەرمــی و 
دەرەوە دەردەكــەون و لەســەر دوو كورســی قەنەفــەی 
تەنیشــت یــەك بــە دانیشــتنەوە خەوتــوون، پاشــان 
بەخەبەردێــن و خۆیــان دەگــۆڕن و خۆیان ڕێكدەخەن 
و نــان دەخــۆن و ماڵئاوایــی لــە یەكــدی دەكــەن، 
تەواوبوونــی  دوای  كارەكانیــان،  ســەر  بــۆ  دەڕۆن 
دەوام و كارەكەیــان دەگەڕێنــەوە ماڵــەوە و دوای 
نــان خــواردن و پشــوو دووبــارە دەخەونــەوه،  پاشــان 
دەبێتــەوە،  دووبــارە  جارێــك  چەنــد  دیمەنــە  ئــەو 
كــە  و گوزارشــتكارانە  جیــاواز  بەشــێوەی  بــەاڵم 
ئــەو ژن و مێــردە وای لــێ دیــت كاتــی خەوتــن 
و هەســتان و خــواردن و ڕۆیشــتن و دەوامكــردن و 
گەڕانەوەیــان لــە كاركردنیــان دەگۆڕێــت و هەرگیــز 
ناتوانــن یەكــدی ببیــن، ئــەوەش بــە هەنــگاو ئــەو 
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جیــاوازی و گۆڕانكارییــە دروســت دەبێــت، ئەوانــە 
ــدان و هەمــوو ژیــان و خۆشــی و  هــەر لــە كاركردن
ناخۆشــییەكی ژیانیــان دەبێــت بــە كاركــردن، لەپێنــاو 
كاردا دەژیــن و دەمــرن، ڕاســتە ئەوانــە خاوەنــی 
ئالەتێكیــان  بــەاڵم وەك  كار و كاســبی خۆیانــن، 
ــی  ــۆز و پێوەندییەك ــچ هەســت و س ــووە و هی لێهات
مرۆڤانــە و دۆســتانە و هاوڕێیانــە و خــزم و خێــزان 
و كۆمەاڵیەتییــان نەمــاوە، هەمــوو ئــەو بەهایانەیــان 
ون كــردووە و بوونەتــە بەشــێك لــە ئامێــر و ئامــرازی 
ڕازی  كــە  دەدات  هانــی  فریشــتەكە  كاركــردن، 
بێــت ببێتــە منداڵــی ئــەو ماڵــە و ئەوانــە بەدایــك و 
باوكــی خــۆی قبــووڵ بــكات، ئەگــەر ڕازی بێــت 
ئــەوە داهاتوویەكــی باشــی دەبێــت و خانەوادەكــەی 
خاوەنــی كار و كاســبی و داهاتــی باشــن، هەروەهــا 
ئەویــش  كــە  دەنێــن،  لــێ  خۆشیشــت  ناوێكــی 
ــە  ــە، بــەاڵم ناڵێــت )ئامێــز( زمانــی تەتەڵ )ئامێز (ـ
و هەڵــە دەكات و دەڵێــت نــاوت دەنێــن )ئامێــر( كــە 
ــە،  ــەو ماڵ ــر ئاســای ئ ــی ئامێ ــە ژیان گوزارشــتە ل
بــەاڵم منداڵەكــە خەریكــە دڵــی دەتەقێــت و دەیەوێت 
هەتا زووە لەو شوێنە بێ هەست و سۆز و دوور لە 
هەمــوو واتایەكــی خۆشــی و خۆشــگوزەرانی ژیــان 
ڕزگاری بێــت و بچێتــە دەرەوە، منداڵەكــە دەڵێــت، 
ئەوانــە كــوا مــاوەی ئەوەیــان هەیــە كــە لەگــەڵ 
یەكــدی بخــەون، تــا منــداڵ دروســت بكــەن، بۆیــە 
ــی  ــۆ ماڵ ــەوە و ب ــش ڕەت دەكات ــدی ئەوانی ــە تون ب

ــەڕێ دەكــەون. ســێیەم ب
لەنیوەی ڕێگادا و لەنێوان ماڵی دووەم و سێیەمدا 
دەرهێنــەر لــە وێســتگەیەكی زۆر فەلســەفیانە و پــڕ 
لــە زانســت و زانیــاری لێوانلێــو لــە واتــا و حەقیقــەت 
و پرســیاری فەلســەفی و لۆژیكــی هــەر بەســەر 
فریشــتەیەكەوە  ڕێــی  لــە  و  دەمانوەســتێنێت  پێــوە 
ژیانــی مــرۆڤ و ڕەوتــی بەرەوپێشــچوون و كاروان 
بــەرەو  بەالڕێداچــوون  و  ســەخت  وێســتگەی  و 
هەڵدێرەكانــی ژیانــی مرۆڤمــان بــۆ ڕوون دەكاتــەوە 
و دەخاتــەڕوو كــە ئــەو ژیانــە گەیشــتووەتە كــوێ 

ــۆ كــوێ  ــوە ب ــە كوێ ــەو ژینگــە و هەســارەیەی ل و ئ
بــردووە، مەترســی و ســەرەنجامەكانی ئەگــەر لەســەر 
بــه  و  كــوێ  بــە  بــڕوات  بەرنامەیــە  و  ڕەوت  ئــەو 
لــە  لــەوێ یەكێــك   چ چارەنووســێك دەگات، هــەر 
فریشــتەكان كــە لــە دیمەنــی ســەرەتاوە هەمــوو حــەز 
و ئــارەزوو و داواكارییەكانــی لــە فریشــتەی خــاوەن 
بڕیــار ئەوەبــوو كــە مۆڵەتــی بــدات و بــڕوات بــۆ ســەر 
زەوی، لــەوێ داواكارییەكــەی دووبــارە دەكاتــەوە و 
ــۆ ســەر زەوی،  ــڕۆ ب ــت فەرمــوو ب ــی دەڵێ ــش پێ ئەوی
بەهەڵــەداوان و بــێ ئاوڕدانــەوە بــه لۆقــە و غــاردان و 
كەیفخۆشــی دەڕوات و ون دەبێت، پاشــان فریشــتەكان 
ماڵــی  بــۆ  دەیانبــەن  و  دەكــەن  ئاراســتە  بینــەران 

كۆتایــی و ســێیەم.
ــان  ــش ژن و مێردێكم ــەو ماڵەشــدا دیســان لەوێ ل
دەكەونــە پێــش چــاو، دەرهێنــەر ئــەو خێزانــە دەكاتــە 
نموونــە بــۆ هەمــووو ئــەو خێــزان و ماڵ و پیاوانەی، 
ــان ســەركوت دەكــەن و دەچەوســێننەوە، وەك  كــە ژن
ــان ســەیریان دەكــەن،  ــكاری خۆی كارەكــەر و خزمەت
ڕۆژانە و شــەوانە نان و شــەقیان دەرخوارد دەدەن و 
بەچاوێكی زۆر سووك سەیری ژن دەكەن، فریشتە 
ــە دایكایەتــی و  ــە ب ــە منداڵەكــە دەڵێــت، ڕازی ب ب
باوكایەتــی ئــەم دووانــە، بــۆ خــۆت دەحەســێیتەوە و 
هیچ كێشەیەكت نابێت و ناویشت دەنێن)كەیبانوو(، 
كــە گوزارشــتە بــۆ ئــەو بیروبــاوەڕەی ژن تەنیــا وەك 
خزمەتــكار و كارەكتــەری نێــو مووبــەق ســەیردەكەن 
و هیــچ حســێبێكی بــۆ ناكــەن. دوای ئــەوە لــەوێ 
گێڕانــەوەی  دەكەوێتــە  گریمانــە  وەك  كچەكــە 
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چەنــدان دیمەنــی پــڕ لــە شــەرمەزاری و ناخ هەژێن 
كــە لەالیــەن باوكــی بەرانبــەر دایكــی کــراوە، ئــەو 
دایكــە بــە ناچــاری بــێ دەنگــی هەڵبــژاردووە و 
ئازارانــەی  و  ئێــش  و  ســووكایەتی  ئــەو  هەمــوو 
قبــووڵ كــردووە، لێــرەدا دیمەنێكــی تراژیــدی و نــاخ 
هەژێــن بــۆ بینــەران دروســت دەكــەن و فرمێســك 
بەچاویانــدا دێتــە خــوارێ، بــەاڵم لەپــڕ ئــەو دیمەنــە 
تراژیدییــە هەڵدەكشــێت و بــەرەو چڵەپۆپــە دەڕوات، 
ئەویــش گەڕانــەوەی ئــەو ژنــە فریشــتەیەیە كــە 
لــە دیمەنەكانــی پێشــوودا مۆڵەتدرابــوو چووبــوو 
چ  بــەاڵم  دەگەڕێتــەوە،  ئــەو  ســەرزەوی،  بــۆ 
گەڕانەوەیــەك!؟ ئــەو نیــوە ڕوح و ونجــڕ ونجــڕ و 
شــەاڵڵی خۆێــن كــراوە و بــە دڕندانەتریــن شــێوە 
لێــی دراوە و ئەشــکەنجەدراوە؟! دیــارە پیــاوەكان 
و مرۆڤەكانــن كــە ئــەو تاوانەیــان بەرانبــەر ژن و 
ڕەگــەزی مــێ كــردووە، لێــرەدا فرمێســكی بینــەران 
دەبێتــە قوڵپــەی گریــان، كــەس نەیتوانــی بەرانبــەر 
پڕمــەی  نەداتــە  بگرێــت و  ئــەو دیمەنــە خــۆی 
ــم و  ــی و زوڵ ــەو ناهەق ــوو ئ ــان، فریشــتە هەم گری
زۆرانــەی دەرهەقــی كرابــوون لەســەر زەوی لەالیــەن 
مــرۆڤ و پیاوەكانــەوە گێڕایــەوە، لــەوێ منداڵەكــە 
نێــو مەترســی  هێنــدەی دیكــە تۆقــی و كەوتــە 
و دڵەڕاوكێــوە... لــەو سەروبەندەشــدا كاتــی ئــەوە 
هــات كــە دەبێــت یەكێــك لــەو خێزانانــە هەڵبژێرێــت و 
كۆتایــی بــەو بێنــە و بەردەیــە بێنــن، بــەاڵم منداڵەكە 
بــە گریــان و هــاوارەوە ڕەتــی كــردەوە كــە هیــچ 
كامێــك لەوانــە هەڵبژێرێــت، ئــەو نایەوێــت ببێــت بــە 
منداڵــی هیــچ كام لــەو خێزانانــە، بــەاڵم فریشــتەكە 
ئــەوە  هەڵینەبژێــری  خــۆت  ئەگــەر  گــوت  پێــی 
ناچاریــن خۆمــان تیروپشــكت بــۆ بكەیــن یەكێكــت 
بــۆ هەڵبژێــرن، دیــارە بــۆ ئــەو ڕێوشــوێنەش داوای 
لــە بینــەران كــرد كــە هــاوكاری بكــەن و یەكێــك لــەو 
ــرد كــێ  ــرن. داوای ك ــۆ هەڵبژێ ــەی ب ســێ  خێزانان
ئامادەیــە، دیــارە بەڕاســتی هیــچ كــەس ئامادەیــی 
ئــەوەی تێــدا نەبــوو كــە ئــەو تیروپشــكە ڕابكێشــێت. 

لەبەرئــەوەی  بینەرێــك گوتــی  كۆتاییــدا  لــە  تــا 
ناچارین و ئەوە چارەنووسی هەموومانە، بۆیە من 
ئامــادەم. فریشــتەكە نــاوی هــەر ســێ خێزانەكــەی 
خســتە نێــو كارتۆنێــك و بــردی بــۆ بینەرەكــە تــا 
و  زریكــە  ڕاكێشــانەكە  لەگــەڵ  ڕایبكێشــێت، 
هــاواری منداڵەكــە دڵــی وەك بــەردی دەكــرد بــە 
ئــاو كــە دەیگــوت توخــوا وامەكــەن، توخــوا لێــم 
ــان،  ــی هیچی ــن و مــن نامــەوێ ببمــە منداڵ گەڕێ
لــەو كەشــوهەوا و دۆخــەدا خێزانــی دووەمــی بــۆ 
دەرچــوو، فریشــتەكە داوای لــە هاوكارانــی كــرد 
ــان و بــەزۆر  كــە بەبــێ ویســتی خــۆی بــە ڕاكێش
بیبــەن بــۆ الی خێزانەكــەی، لێــرەدا و لــەو دیمەنــەدا 
هــاواری  لەگــەڵ  و  لووتكــە  گەیشــتە  تراژیدیــا 
منــداڵ و گۆرانییــە خەمنــاك و دیالۆگــی فریشــتە 
خاڵــی  گەیشــتە  نمایــش  بینــەران،  گریانــی  و 
ــابوون و هێدمــە  ــان تاس ــەران هەمووی ــی، بین كۆتای
گرتبوونــی و لــە شــوێنی خۆیــان وشــك بووبــوون 
ــن  ــی بجووڵێ ــوون و نەیاندەتوان ــت ڕەق بووب و وەك ب
تــا چەنــد ســاتێك شــۆك بەریــدان و كەوتنــە چەپڵــە 

ــش... ــە ســتافی نمای ــان و دەستخۆشــی ل كوت

شوێنی نمایش
دیــارە هەڵبژاردنــی شــوێن بــۆ نمایــش و بابەتــی 
ئەســتۆی  دەكەوێتــە  و  گرنگــە  زۆر  ڕووداوەكان 
دەرهێنــەرەوە، چونكــە شــوێن دەبێتــە بەشــێك لــە 
و  ڕووداو  كەشــوهەوای  و  كەســیەتی  و  ڕووداو 
ملمالنێــكان و هەمــوو توخمــەكان لەوێــدا كۆدەبنــەوە 
و بەریــەك دەكــەون و دەســت بــە جوواڵنــەوە دەكــەن، 
كــە بــە زۆری لەســەر تەختــەی شــانۆ، یــان هــەوای 
تــاد جێبەجــێ  یــان ژوور و...  كــراوە و شــەقام، 
دەکرێــت دەكرێــن بــەو شــوێنە گریمانەییــە. )شــوان( 
هاتــووە بینایــی موزەخانــەی هونــەری هاوچەرخــی 
نمایشــەكەی  بــۆ  نهۆمــی  كــە دوو  هەڵبــژاردووە 
بەكارهێنابــوو، لــە هــەر نهۆمــەش چەنــد شــوێنێكی 
وەك هۆڵ و ڕاڕەو و پلیكانە و ژوور و بالكۆنەكان 
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و...تــاد بەكارهێنابــوو كــە ئــەو شــوێنانە زۆر جــوان 
ــەر  ــوون، ه ــف كراب ــە تەوزی ــەری و لۆژیكیان و هون
ــە و  ــە گەورەك ــو هۆڵ ــە نێ ــەرەتاوە ل ــی س ــە دیمەن ل
لەبەردەمــی ســەكۆیەك بەشــێوەیەكی كاتــی بینەری 
وەســتاند و دمــی شــانۆ و ڕووداوەكانــی دەســتپێكرد 
و  داگیرســاند  ڕووداوەكانــی  فتیلــی  لــەوێ  و 
ورووژانــد  كەوتنەكانــی  بەریــەک  و  ملمالنێــكان 
و دەســت پــێ كــرد، لــەوێ بینــەری بــۆ ماڵــی 
یەكــەم ئاراســتە  كــرد كــە لــە نهۆمــی ســەرەوە بــوو، 
كــە بینــەر گەیشــت هەمــوو شــتێ ئامادەبــوو و 
پــێ كــرد، دوای كۆتاییهاتنــی  نمایــش دەســتی 
ئــەو دیمەنــە دیســان بــه  پلیكانەكانــدا بــەرەو نهۆمــی 
دووەمــی  ماڵــی  و  كردیــن  ئاراســتەی  خــوارەوە 
دااڵنەكــەدا  بەنێــو  پاشــان  ئامادەكردبــوو،  لــەوێ 
و هــەر لەنهۆمــی یەكــەم بــەرەو ماڵــی ســێیەمی 
بردیــن كــە ئــەو ماڵــە بەشــێوەیەكی زۆر هونەرییانــە 
ــە دوو نهــۆم پێكهاتبــوو كــە هــەردوو  ــوو ل ڕێكخراب
نهۆمــی یەكــەم و دووەمــی ماڵــی یەكــەم و دووەمی 
گرتبــووەوە بــە شــێوەیەكی گونجــاو و هونــەری و 
نوانــدن و  بەڕێوەبــردن،  تێــدا  جــوان ڕووداوەكانــی 
ــە  ــو كتێبخانەك ــەم و نێ ــە نهۆمــی یەك ــەكان ل جووڵ
بــۆ ســەر پلێكانــەكان، و پاشــان بــۆ نهۆمــی ســەرەوە 
و بەپێچەوانــەوە دەگواســتەوە و ئاراســتە  دەكــردن.

ئەكتەر و كۆرس و گۆرانیبێژ و موزیکژەنەكانی 
تێــدا دابەش كردبوو.

گواســتنەوەی دیمەن و شــوێن و نواندن و بینەران 
لــە شــوێنێكەوە بــۆ شــوێنێك و ئەنجامدانــی لــە 
چەنــد شــوێنێكی جــودا جــودا، كارێكــی ئاســان 
نییــە، نابێــت بەهەڕەمەكــی و لەخــۆ و بەپێــی حــەز 
ــارەزوو بێــت، بەڵكــوو دەبێــت بەپێــی خواســت و  و ئ
لۆژیكــی ڕووداو و بابەتــەكان بێــت و ڕووداوەكان 
گواســتنەوەكە بســەپێنن، نەك ئێمە بەسەر ڕووداوی 

بســەپێنین.
مــن بــۆ خــۆم خــۆم ئــەو ئەزموونــەم چەنــد جارێــك 
ــەن تیپێكــی  ــە یەكــەم جــار لەالی ــۆ نموو ن ــوە، ب بینی

نێوخــۆ لــە گەرمــاوی قــەاڵی هەولێــر ســااڵنی 
دیكــەش  جارێكــی  بینیــوە،  ئــەوەم  هەشــتاكان 
لەالیــەن تیپێكــی ئەوروپایــی لــە قــەاڵی هەولێــر 
لــە فیســتیڤاڵی نیودەوڵەتــی شــانۆی هەولێــر لــە 
ســەرەتای دەیــەی دووەمــی ئــەم ســەدەیەدا بــوو، 
ئــەوە هــەر بــۆ نموونــە، كــە مەبەســتمە بڵێــم شــتێكی 
نــوێ نەبــووە، بــەاڵم ئــەوەی كــە لــەو نمایشــەدا 
ــەر  ــە دەرهێن ــوو ك ــوو، ئەوەب ــاواز ب ــم و زۆر جی بینی
ــەر  ــە هون ــو ل ــە و شــێوازێكی لێوانلێ زۆر هونەرییان
و جوانــی و ڕێكوپێــك و بــە هــاوكاری كۆرســێك 
لــە فریشــتەكان و گۆرانــی و مۆســیقا و ڕێنمایــی 
بینەرانیــان دەكــرد و ڕێیــان پــێ پیشــان دەدان و 
ئــەو  داهاتــوو،  نواندنــی  شــوێنی  بــۆ  دەیانبــردن 
بەشــێك  دەبــووە  گواســتنەوەیەش  و  ڕێڕۆیشــتن 
لــە شــانۆ و نەیدەهێشــت بینــەر داببڕێــت و قســە 
بــە  بەڵكــوو  ببێــت،  دروســت  هــەرا  و  دەنــگ  و 
بێدەنگــی  و  شــكۆدار  و  شــانۆییانە  شــێوازێكی 
لەالیــەن بینــەران و زاڵبوونــی دەنگــی ئەكتــەر و 
گۆرانــی مۆســیقا بەســەر كەشــەكەدا بەڕێوەدەچــوو 
كــە ئــەو جــۆرە كــەش و ڕێوشــوێنەم لــە نمایــش 
لــە  نوانــدن  و  بینــەر  گواســتنەوەی  شــێوازی  و 

نەبینیــوە. پێشــوودا  ئەزموونەكانــی 
شــێوازی  و  دیالــۆگ  لەنێــوان  دیالــۆگ، 
توندوتــۆڵ  و  بەتیــن  پێوەندییەكــی  شــانۆییەكەدا 
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ئاراســتەكەری  و  پاڵپشــت  دیالــۆگ  هەیــە، 
دەقــی شــانۆییە، هەروەهــا بریتییــە لــە ئامــرازی 
و  نمایــش  ڕووداوانــەی  ئــەو  گوزارشــتكردنی 
و  دیمــەن  لــە  هــەر  گرتــووە،  لەخــۆی  دەقەكــە 
بیروبۆچــون و بیرۆكــەكان كــە بەهۆیــەوە چیرۆكــی 
دەقەكــە دەگێڕدرێتــەوە و ســیمای كەســیەتییەكان 
ئاشــكرادەبێت و گەشــە و گۆڕانكارییــان بەســەردا 
دێــت، هەروەهــا ڕووداوەكانیــش بەرەوپێــش دەچــن 
پاشــان  بەرزبوونــەوە  دەكــەن،  بــەرەو  جووڵــه  و 
بــەرەو لووتكــە دەڕۆن و پەیامەكــەش بــە وەرگــر 
دەگات ، لــەو نمایشــەدا دیالۆگــی كارەكتــەرەكان 
دیالۆگــەكان  واتــە  بەرهەمداربــوو،  بەشــێوازێكی 
تەنیــا لەپێنــاو قســەكردن و كاتبەســەربردن نەبــوون، 
ڕووداوەكان  بەهۆیانــەوە  بــوون  بەجۆرێــك  بەڵكــوو 
بەرەوپێش دەچوون و لقوپۆپ و ڕووداوی دیكەیان 
لــێ دەكەوتــەوە، بــە هۆیانــەوە هەواڵەكانمــان دەزانــی 
و  دەردەكــەوت  بــۆ  كارەكتەرەكانمــان  پرســیاری  و 
ســەرمان ســوڕدەما و كەســیەتییەكانمان دەناســی 
و نــاخ و فۆرمیانمــان بــۆ ڕوون دەبــووەوە، هەروەهــا 
و  بیروبۆچــوون  و  گوزارشــتەكان  هۆیانــەوە  بــە 
پەیامــی نووســەرمان پێگەیشــت، بــە جۆرێــك بــوون 
توانییــان قەناعــەت بــە بینــەر بهێنــن و كاریگــەری 
بخەنەســەری و بەو ئاراســتەیەدا بچێت كە نووســەر 
و دەرهێنــەر نەخشــەیان بــۆ كێشــاوە، ئــەو دیالۆگانــە 
پــڕ لــە زانســت و زانیــاری و دیالۆگــی فەلســەفی 
ــە  ــەو شــوێنانەی كــە ئــەوەی دەخواســت، ل ــوون، ل ب
ڕووی ڕەمز و واتای دوور و نزیك ، دیار و شاراوە، 
حەقیقــی و مەجــازی، ڕەوانبێــژی و ڕوونبێژییــەوە 
حســێبیان بــۆ كرابــوو و داڕێژرابــوون، كــە ئەمــەش 
بااڵدەســتی ئەدەبیــی و شــارەزایی نووســەرمان بــۆ 

دەردەكەوێــت و تێیــدا ســەركەوتوو بــووە.

مۆسیقا و گۆرانی
لەو نمایشەدا گۆرانی و مۆسیقا زۆر بااڵدەست و 
گوزارشــتكارانەبوو، خەڵكــی تایبەتمەنــد و پســپۆڕی 

بــۆ دانرابــوو و بەڕێوەیــان دەبــرد، هــەر لــه  میوزیكــژەن 
ــان پــێ  و گۆرانیبێــژ و كــۆرس كــە ڕاهێنانــی زۆری
بــە لێهاتووانــە كارەكانیــان دەکــرد،  كرابــوو و زۆر 
دەتوانیــن مۆســیقا و گۆرانــی لــەو نمایشــەدا بۆخۆی 
وەك ئۆپێرایــەك ســەیر و ئەژمــار بكەیــن، چونكــە بــەو 
ــانۆیەكی دیكــەی  ــەر ش ــەوە دەرهێن ــراز و ڕێگای ئام
هاوشانی شانۆییە دیالۆگی و جووڵەییەكە پێشكەش 
كردیــن، بــەاڵم ئــەو هاتبــوو هەردووكیانــی ئاوێزانــی 
ــری،  ــەری یەكت ــە تەواوك ــوو و بووبوون ــدی كردب یەك
بــۆ  ڕووداوی  و  باســوخواس  گۆرانییــەكان  دەقــی 
دەگێڕاینــەوە، ئــاوازەكان لــە ڕووی ڕیتــم و بــەرزی و 
نزمــی و خــاوی و خێرایــی و خۆشــی و خەمبارییــەوە 
لەگــەڵ ڕووداوەكانــدا دەگــۆڕان و بەڕێوەدەچــوون، 
ئــەوەش هێنــدەی دیكــە كارەكــەی  جوانتــر و تێــر و پــڕ 

و هونــەری و چێژبەخشــتر كردبــوو.

ڕووناكی
ڕووناكــی بــە ڕەگەزێکی تەواوكەری تەكنیكەكانی 
بــە  نمایــش  دادەنرێــت،  شــانۆ  نمایشــی  دیكــەی 
ئامادەبوونــی ئــەو تەكنیكــە دەوڵەمەندتــر و جوانتــر و 
ــت، كاریگــەری  ــر دەبێ ــر و گوزارشــت ئامێزت هونەریت
لەســەر ســەركەوتنی دیمەنە شــانۆییەكان زیاتر دەبێت، 
سەرنجڕاكێشــییەكی تایبــەت لەســەر دیمــەن و وێنــا 
ئەمــەش  دێڵێــت،  جــێ  بینــەر  شــانۆییەكان الی 
بەپێی پالن و بیروبۆچوون و تێگەیشتنی دەرهێنەر 
ــراوە  ــت، هەروەهــا ڕووناكــی  زمانێكــی بین دەگۆڕێ
ــە كــە  و ئامانجــی دروســتكردنی كەشــێكی تایبەت
ئەكتــەر و بینــەران تێیــدا دەژیــن، ڕووناكــی چەنــدان 
ــی  ــت، وەك: بینین ــو نمایشــدا دەگێڕێ ــه  نێ ــەرك ل ئ
ئــەو شــتانەی لەســەر تەختــەی شــانۆن  هەمــوو 
بەرانبــەر بینــەران بــە زینــدوو و مــردوو )بێ گیان(، 
جەخــت كــردن و تیشــك خســتنە ســەر شــتەكان، 
دروســتكردنی كەشــێكی درامــی، گوزارشــتكردن 

ــوێن...تاد. ــە كات و ش ل
)شــوان( نمایشــەكەی نــە لەســەر تەختــەی شــانۆ 
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و نێــو هــۆڵ و نــە لــە هــەوای كــراوە و دەرەوە ئەنجــام 
دابــوو كــە هەریەكــە لــەو دوو شــوێنە بــە چاوێكــی 
جیــاواز دەڕواننــە ڕووناكــی و ڕووناكــی جیاوازیــش 
باڵەخانەیەكــی  لەنێــو  نمایشــەكە  بەكاردەهێنــن، 
سەرداپۆشــراودا نمایــش كــرا، چەنــدان پەنجــەرە و 
دەرچــەی تێدابــوو، كــە ڕووناكــی ئاســایی لێیانــەوە 
)ڕووناكــی خــۆر( دەهاتــە ژوورەوە، بــەو پێیــه  بێــت، 
نابێــت ڕووناكــی وەك ســەرتەختەی شــانۆی نێــو 
ژوورەوەش  لــە  ئــەوەی  لەبــەر  بەكاربێــت،  هــۆڵ 
ــت  ــە دەبێ ــراوە، بۆی ــش داپۆش ــوێنی نمای ــەری ش س
ــە  ــەوەش ب ــت كــە ئ ــەكار بهێنرێ ــەك ب ڕووناككەرەوەی
شــێوەیەكی ئاســایی و بــە گڵۆپــی ئاســایی كرابــوو، 
بــەاڵم لەبــەر ئــەوەی كاتــی نمایــش دەكەوتــە شــەو 
ــی  ــە كات ــی ڕۆژ ل ــەر ئاوابوون ــو ســەعات بەس )نی
نمایشــی یەكــەم و ســێ ســەعات بەســەر كاتــی 
نمایشــی دووەمدا تێدەپەڕی(، بۆیە شــوێنی نمایش 
وەك هــۆڵ تاریــك دەبــوو، لــەو كات و دۆخەشــدا 
كێشــەیەك  هیــچ  بەكاربهاتایــە،  ڕووناكــی  دەكــرا 
دروســت نەدەبــوو، چونكــە ئەگــەر ڕووناكــی بەپێــی 
دیمەنــە  بەكاربهاتبایــە،  تەكنیكــە  ئــەو  زانســتی 
دەروونــی و خەمبــاری و ئێــش و ئــازار و دڵڕەقــی و 
كار و جووڵــە و خۆشــییەكان باشــتر بــۆ بینــەر ڕوون 
دەبوونــەوە، هەروەهــا هــەردوو جیهانەكــە ئایدیایــی و 
مــاددی باشــتر لــە یەكــدی جــودا دەكرانــەوە و وێنــا 
دەكــران و بــۆ بینــەر ڕوون و ئاشــكراتر دەبــوون و 
زۆر هونــەری و چێژبەخشــتر دەبــوون و ڕەونەقێكــی 

ــە نمایشــەكە دەبەخشــی. دیكــەی ب

نواندن
دەتوانیــن بڵێیــن دەرهێنــەر پالنێكــی گشــتگیر 
و بەكۆمەڵــی بــۆ نوانــدن و ئەكتــەرەكان دانابــوو، 
گرنگــی بــە نواندنــی گشــت ئەكتــەرەكان دابــوو 
تەنیــا  نــەك  كردبــوون،  ســەیری  چــاو  بەیــەك  و 
گرنگــی بــە ڕۆڵــە ســەرەكی و گرنگــەكان بدرێــت 
فەرامــۆش  و  پشــتگوێ  ناوەندییــەكان  ڕۆڵــە  و 

بــكات، ئــەو ئەكتــەرەی بچووكتریــن ڕۆڵــی هەبــوو 
لــە ڕووی نوانــدن و كاریگەرییــەوە، هیــچ جیــاوازی 
نەبــوو لەگــەڵ ئــەو ئەكتــەرەی ڕۆڵــی ســەرەكی، 
ئەمــەش  هەبــوو،  دەركەوتنــی  زۆرتریــن  یــان 
هاوســەنگییەكی جــوان و هونــەری و بــەرزی بــە 
بــە  هەســتت  بەخشــیبوو،  ئەكتــەرەكان  نواندنــی 
پاڵەوانــی بــە كۆمەڵــی نــەك تــاك پاڵەوانــی دەكــرد، 
بــەو هۆیــەوە بینــەر زۆر ئاســوودە دەبــوو و چێــژی 
وەردەگــرت،  ئەكتــەرەكان  هەمــوو  نواندنــی  لــە 
هەریەكــەی بەپێــی كەســیەتیی و ئــەو دۆخــەی 
ــە  ــە، لەوانەی ــۆ دەكات، ئەگــە ر وانەبووای ــی ب نواندن
نواندنــی ئەكتەرێــك كــە كەمتــر گرنگــی پــێ دراوە 
لەالیــەن دەرهێنــەرەوە كاریگــەری نەرێنــی دەخســتە 
ســەر نوانــدن بەگشــتی، هــەر بۆیــە لــەو نمایشــەدا 

نواندنێكــی نایــاب و جوانمــان بینــی.
ناوونیشــان )ســەرەتا... زۆر ســەرەتا(، نووســەر 
جیهانــی  دەكات،  بــۆ  جیهانمــان  دوو  باســی 
ــارە كــە دەڵێــت  فریشــتەكان و جیهانــی مــرۆڤ، دی
پــێ  دەســت  ســەرەتای  لــە  مەبەســتی  ســەرەتا 
كردنــی ژیانــی مرۆڤــە لەســەر هەســارەی زەوی، 
بــەاڵم كــە دەڵێــت، زۆر ســەرەتا مەبەســتی جیهانــی 
فریشــتەكانە، چونكــە ئــەو باســی ژیانــی مرۆڤمــان 
كــە وەك مــرۆڤ  ئــەو كاتــەی  نــەك  بــۆ دەكات 
لەســەر زەوی ژیانــی دەســتی پــێ كــردووە، بەڵكــوو 
باســی ژیانــی فریشــتەكانیش دەكات، دیــارە ئــەوەش 
ــادەم  ــت، چونكــە ئ ــێ ناكرێ ــی ل ــە و نكوڵ حەقیقەت
لــە بەهەشــت و  بێتــە ســەر زەوی  ئــەوەی  پێــش 
جیهانێكــی دیكــەدا ژیــاوە، لەو جیهانەش هاوشــانی 
فریشــتەكان ژیــاوە، یەكێــك لــەو فریشــتانە، شــەیتان 
بــووە، كــە بەهــۆی دروســتبوونی ئادەمــەوە لەالیــەن 
و  نێوانیــان  دەكەوێتــە  ملمالنــێ  پــەروەردگارەوە، 
شــەیتان بەر نەفرەت دەكەوێت و لە بەهەشــت و ئەو 
جیهانــە دەردەكرێــت، ئــەو ملمالنێیــە درێــژەی دەبێــت 
و شــەیتان وەك دوژمنێــك هەمیشــە لــە كەمیندایــە 
بــۆ ئــادەم و حــەوای خێزانــی، تــا بــۆی هەڵدەكەوێت 
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و لەخشــتەیان دەبات و لەو بەرنامە و ڕێوشــوێنەی 
بۆیــان دانــراوە الیــان دەدات و بــەو هۆیــەوە ئــادەم و 
خێزانەكــەی لــە بەهەشــت و جیهانــی فریشــتەكان 
دەردەكرێــن و بــۆ ســەر زەوی وەدەردەنرێــن ، لــەو 
كات و ســات و ڕۆژەوە ژیانــی نوێــی نــەوەی ئــادەم 
ــەو  ــارە هــەر ل لەســەر زەوی دەســت پــێ دەكات، دی
ڕۆژەوە تا دەگات به  ڕۆژی ئەمڕۆمان، ئەو ژیان 
و گوزەرانــە ی ئادەمییــەكان بــە چەنــدان وێســتگە و 
قۆناغــدا گــوزەری كــردووە، هەڵچــوون و داچوونــی 
زۆری بەخــۆوە دیــوە، ئــەو شــوێن و ژینگەیــەش 
زیــان و هێرشــی زۆری لەســەر دەســتی ئــەو میوانــە 
نوێیــە بینیــوە، كــە خەریكــە دەبێتــە ماڵێكــی وێــران 
تێــدا  ســەالمەتی  و  دروســت  ژیانــی  شــوێنی  و 
ژینگەیــە  ئــەو  پێكهاتەكانــی  خــودی  نامێنێــت، 
هــاوار و داد و بێدادیانــە لەدەســت زیادەڕۆیــی و 
دەســتدرێژییەكانی ئــەو مێوانــە دەركــراوەی جیهانــی 
بــااڵ كــە دەبێــت ســنوورێكی بــۆ دابنرێــت، ئەگینــا، 
شــتێک بــە نــاوی زەوی نامێنێــت و كەســێكیش 
بەنــاوی مــرۆڤ و زیندەوەرانــی دیكــه  نامێنــن. 
هەمــوو ئەمانــە بەجوانــی لەنێــو پەیامــی دەقەكــەدا 

زەق كرابوونــەوە.
ئیــرادە و خواســت و كار و كــردەوەی مــرۆڤ لــە 
هەریەكــە لــەو دوو جیهانــەدا جیــاوازی هەیــە و 
وەك یــەك نییــە، چونكــە لــە جیهانــی فریشــتە و 
بەهەشــتدا دروســتكراوەكان موســەیەرن و بەویســت و 
حــەز و ئــارەزووی خۆیــان و بەپێــی ئیــرادەی خۆیــان 
بەپێــی  بەڵكــوو  ناکــەن،  كارەكان  و  ناجووڵێنــەوە 
ئاراســتكردن و كۆنتڕۆڵــی هێــزی ســەرووی خــۆی، 
یــان خودایــی دەجووڵێنــەوە و هــەر یەكــەی ئــەو كاره 
 دەكات، كــە بــۆی دیــاری كــراوە و ناتوانێــت ســنوور 
ــە   ــەو ســنوور و ئەرك ــەم ل ــان ك ــاد، ی ــت، زی ببەزێنێ
ــی مــاددی  ــە جیهان ــەاڵم ل ــكات، ب ــژی ب ــێ درێ پ
و واقیعــی، یــان جیهانــی دنیــای ســەر زەوی ئــەوە 
مــرۆڤ موخەیــەرە، واتــە خــۆی بەپێــی حــەز و 
ئــارەزوو و خواســت و ئیــرادەی خــۆی دەجووڵێتــەوە و 

كاردەكات و دەخــوات و دەخواتــەوە و خراپــە و چاكــە 
دەكات، خــودا بەرنامــە و شــێوازی ژیانــی لەڕێــی 
پەیامبەرانــەوە بــۆ نــاردووە و ســزا و پاداشتیشــی 
بــۆ دیــاری كــراوە، كــە ئــەو بەرنامــە ئایینییــە وەك 
كەتەلۆكــی ژیانــی ســەرزەوی وایــە كــە هــەر ئایینــە 
و خاوەنــی بەرنامەیەكــی تایبــەت بــه  خۆیەتــی، 
ــووە  ــە چووب ــەر  زیرەكان ــەر و دەرهێن دیســانەوە نووس
نێــو ئــەو كێشــە و ملمالنێیەشــەوە و بــە جوانــی 
ڕوونــی كردبــووەوە و قســەی لەســەر كردبــوو و بــە 

ــوو. ــە وێنــای كردب شــێوەیەكی هونەرییان
لە كۆتاییدا پیرۆزبایی و دەستخۆشــی لە )شــوان 
و  شــانۆییەكە  دەرهێنــەری  و  نووســەر  كەریــم(ی 
گشــت ئەكتــەر و ســتافی هونــەری و کارگێــری 
و هەمــوو ئەوانــەی بەشــداربوون لــە بەرهەمهێنانــی 
ئــەو بەرهەمــە جــوان و ســەركەوتووە دەكــەم و بــە 
گەرمــی دەســتیان دەگوشــم و هیــوای بەردەوامــی 

ــۆ دەخــوازم. ــان  ب و كاری جــوان و جوانتری


