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مەرگی شازادە بچکۆلەکە

شوان كهریم

ســەر تەختــەی شــانۆ بــە قەبــارەی گــەورە کۆمەڵێــک ڕەفــە و خانــە ،کــە کۆمەڵێــک کتێبیــان
لەســەرە ،چــوار کــچ ڕووبــەڕووی بینەر وەســتاون ،ســەرەتا لەگەڵ هەڵبوونــی ڕووناکیی،
بێدەنــگ ســەیری بینــەر دهكـهن ،بــۆ نزیکــەی یــەک خولــەک بێدەنگیی.
سێهەم /ئەوە بۆ وا سەیرمان دهكهن؟
دووهەم /هەر وان دێن و سەیرمان دهكهن.
یەکەم /جارجار یەکێک نزیک دهبێتەوە و باڵی یەکێکمان دهگرێت.
چوار /لەم بەرزایییە دەمانهێنێتە خوارەوە و لە بەینی دەستەکانیا دڵی بۆ دەکەینەوە
)بێدەنگیی)
سێ /هەر سەیر دهكهن.
دووهەم /ئەمڕۆ کەمێک زیاتر هاتوون لە دوێنێ وانییە؟
چوار /زۆر خۆشە ،کە قەرەباڵغ دهبێت.
یەکەم /پێدهكهنێت ...بەمە  دهڵێن قەرەباڵغیی؟ ئێوە ئەو ڕۆژانەتان نەبینی ،کە هەر
لەبەیانیی زووەوە تا ئێوارەیەکی درەنگ ،ئەم شوێنە جمەی  دههات.
سێ /من بیری شتی وام نییە ،لەوەتەی لێرەم چۆڵ بووە زۆربەی کات.
دوو /تۆ تازەیت هەموی دوو هەفتەیە لەسەر ئەم ڕەفەیەیت.
چوار /هێشتا بۆنی چاپخانەکەت لێدێت.
یــەک /بێدەنــگ بــن ...ئــەوە یەکێــک بــەرەو ئێمــە دێــت ( ...کەســێک لــە نــاو بینــەرەوە
بــەرەو ڕووی شــانۆیهکە دهڕوات .هــەر چواریــان لەســەر شــانۆ دەســت دههێنــن بــە
ڵ
قژیانــدا و خۆیــان دەڕازێننــەوە ،بــە�م کەســەکە بەالیانــدا دهڕوات و الی چەپــی شــانۆ
ڵ
کتێبێــک هە�دهگرێــت و دەوەســتێت ،دەیخوێنێتــەوە)
دوو /ئەوە چییە؟ سەیری چی دهكات؟ فێری ئینگلیزیی ببە لەیەک هەفتەدا؟ ئەوە
بەڕاستیهتی؟
یەک /ئێمە وەک دەینەسۆرەکان وردە وردەلەناو دهچین ،ئەوەی ،کە لە ئێمە
دهمێنێتەوە؛ شەوگەردەکانن.
ســێ /مــنئۆقــرەم نەمــا کــەی کەســێک دێــت و دام دهگرێــت؟ لەوەتــەی هاتــووم هەمــوو
ڕۆژێــک هەمــان چاوەڕوانیــی ،ئهگــەر وا بــڕوات خــۆم فــڕێ دهدهمــە خــوارەوه.
چــوار /زۆربەمــان ئەوەمــان کــردووه ،دەســتێک هەڵتدهگرێتــەوە و دەتخاتــەوە ئێــرە،
ت و هیچــی تــر.
تهنیــا خــۆت ئــازار دهدهیــ 
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دوو /هەندێ جار خۆزگە دەخوازم منیش یەکێک بوومایە لەو کتێبانەی ڕەفەکەی
ئەوبەر
(هەموو بەسەر سووڕمانەوە سەیری دهكهن) ..ئا ئەوانەی باسی دروستکردنی
خواردن دهكهن ...یان بورجەکانی ساڵ ...ئەوەندە هەر شەوەی لەماڵێکدان زۆر
بەدەگمەن ڕۆژێک لێرە دهمێنەوە.
یەک /شەرم بکە لەخۆت ...بەو هەموو جوانییەتەوە خۆزگە بەو ئاستنزمانە
دهخوازیت؟
دووهەم /ئاست ...ئاست ...ئاست .ئاستی بەرز چی لە ئێمە کرد ...یان باشترە بڵێم چی
لە ئێمە نەکرد( .دهگری)
سێهەم /ڕۆژێک دێت مرۆڤەکان عاقڵ دهبن .لەو ڕۆژەوە ئیتر تهنیا نابین.
(کەسەکە دێت بەرەو الیان و مۆبایلێکی بە دەستەوەیه).
چوار /سەرت هەڵببڕە ...توخودا سەرت هەڵببڕە.
یەک /سەرت هەڵببڕە ئەها ئێمە ئەها.
سێ /دە سەرت بەرزبکەرەوە بۆ الی چەپ بەم بەرزایییەوەین.
دوو /ئافەرین ،ئا لەوێ بووەستە ئینجا سەرت بەرزبکەرەوە.
یەک /ئەو مۆبایلە حیزە البە بەدەستەوە.
(کەســەکە پشــتیان تێــدهكات و دهڕوات ،ئهگــەر چواریــان پێکــەوە ئــەو ڕســتانە
چەنــد جارێــک دووبــارە دهكهنــەوە وردە وردە دەنــگ بەرزدهكهنــەوە تــا کەســەکە ون
دهبێــت ...بێدەنگیــی ...ڕووناکیــی ســەر شــانۆ وردە وردە کــز دهبێــت)
سێ /ئێوارە هات.
چوار /دەرگهکان داخران.
دوو /ئەمشەویش لێرەین.
یەک /ڕۆژێک دێت مرۆڤ عاقڵ دهبێت.
(شانۆیهك ه تەواو تاریک دهبێت ...بێدەنگیی)
سێ /دەتۆزێ بڕۆ بەوالوە ...پێمەوە نووساویت.
دوو /بۆت چۆڵ دهكهم خەمت نەبێت.
چوار /دههێڵن کەمێک بخەوین؟
یەک /دەی یەکتر بخۆن ...جێتان نابێتەوە؟
سێ /بێدەنگ بن ...گوێتان لێیە؟ ئەها
دوو /چی؟
چوار /شششش
(بێدەنگیــی( ).لێــرەدا گرینگــە ئەکتــەر ئامــادە بێــت بــۆ ڕاگــوزەری ئــەو دەنگــە بــاس
ڵ
بــکات ،کــە لــە هۆ�ەکــەدا دەبیســترێت ،بــۆ نموونــە کۆکەیــەک ،یــان دەنگــی پێکەنیــن،
یــان هــەر دەنگێکــی تــر ،دەرهێنــەر دەتوانێــت یارییەکــی جــوان بــەوە دروســت بــکات،
تــا لــە کۆتاییــدا دەگەڕێینــەوە ســەر بێدەنگیــی و بــەم ڕســتانە بــەردەوام دەبیــن)
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سێ /دهترسم ...دهترسم مشکەکان ئێرەیان دۆزییبێتەوە.
یەک /گەر ئەوەش بوو بەرگەکەت دابخە و مەهێڵە دانیان بگاتە پەڕەکانت.
سێ /دهترسم...
دوو /تۆ نازانیت چی چاوەڕێت دهكات .من لە جانتای سەیر سەیر و لە سەر جێگهی
خەوی کەسی سەیر و لە سەر سنگی کەسی سەیر ڕۆژم کردووهتەوە ،سەرەتا وەک
تۆ دهترسام...
چوار /قاچم دێشێت.
)هۆڵەکە ڕووناک دهبێتەوە ،چوار کەسەکە هەر یەکە و لە بەشێکی شانۆ دان).
یەک /ئێمە چیمان دهویست جگە لە ماڵێکی گەرم و دڵێکی خوێندەوار.
سێ /ئێوە دهمێکە لێرەن؟ کە سەیری ئێوە دهكهم بێهیوا دەبم.
دوو /من خێزانەکەم لەیەکێ لەو خۆپێشاندانانهدا سووتان ...هەمویان .هەر بەڕێکەوت
ئێوارەیەک پێشتر خاوەنەکەم لەگەڵ خۆی بردمی بۆ سەفەرێک .ئەگینا منیش ئێستا
سووتوویەک بووم.
سێ /بۆ سووتان؟ کێ دڵی هات؟
چوار /تۆ مرۆڤەکان ناناسیت ،بەدرێژایی مێژوو دەستێک هەبووە بۆ ئازار و
سووتانی ئێمە.
یەک /هەوڵدەدەم بنووم ،بەیانی ڕۆژێکی ترە لە وەستان...
دوو /لە چاوەڕوانیی
سێ /لە هیوا
چوار /لە دڵشکان
ڕووناكیی شانۆ کز دهبێت ،لە پشتی کەسی سێیهمهوە کچێک دێتە دەر.
کچ /ڕۆمیۆ ...ڕۆمیۆ ...تۆ کوایت؟
)کوڕێک دێتە دەرەوه)
ڕۆمیۆ /ئەوەتام گیانەکەم ئەوەتام.
یولیا /بۆ ون بوویت؟
ڕۆمیۆ /ببوورە گیانە ...ڕاستیەکەی بەو الپەڕەیەدا تێپەڕیم ،کە شەڕەکەی تێدا
دروست بوو ،بیرم کردەوە ئهگەر ئەو الپەڕەیە نەبوایە ،ئێمە بۆ وامان لێدههات لە
کۆتایییدا.
یولیا /ئازیزەکەم بەس خەم لەو شتانە بخۆ ...بیریشت نەچێت ئێمە ئهگەر لەو
کتێبەیهدا بەیەک بگەشتباین نەمر نەدەبووین.
ڕۆمیۆ /نەمریین ،بەاڵم بە کارەساتەوە...
یولیا /واز لە چیرۆکی خۆمان بێنە بچین بۆ کوێ ئەمشەو؟
ڕۆمیۆ /هەر لەم هۆڵەدا دهبین ،ئاخر عاشقەکانی ئەم شارە بۆیان نییە شەو بچنە
دەرهوه ...ڕۆژیش...
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ڵ
ئەکتەرێک بە پا�تۆیەکی درێژی کۆنەوە دێتە سەر شانۆ)
ئەکاکیوچ /ئێوارەتان باش
هەردووکیان /ئێوارەت باش
ڕۆمیۆ /ئەکاکی دیسان بە پاڵتۆکەتەوە؟ ئێرە گەرمە
ئەکاکی /من ئەوەندە لەو چیرۆکەیا سەرمام بووه ،کە هەرگیز گەرمم نابێتەوە .هەر
بۆیە شەوانە لەو الپەڕەیەوە دێمە دەر ،کە هێشتا لێیان نەدزیوم...
یولیا /بەس ئێرەش دزی زۆرە ئەکاکی.
ئەکاکی /دەزانم بەاڵم خۆشبەختانە دزەکان كاریان بە کتێبخانە نییە لێرە .ئێ منیش
لێرە ناچمە دەرەوە.
ڕۆمیۆ /ئێمەش هەر لێرە دهبین...
یولیا /گیانەکەم تاقەتی پیاسەیەکت هەیە...؟ دهچین بۆ بەشی مندااڵن  ...یان سەرێک
دەدەین لە کتێبەکانی سروشت ،هیچ نەبێت دهچینە فۆتۆی دەریایەک ،یان باخێکەوە.
ڕۆمیۆ /بەیارمەتییی خۆت ئەکاکی بەڕێز.
ئەکاکی /ئاگاداری خۆتان بن.
ڵ
(ئەکاکــی لەســەر قەراغــی ڕەفەیــەک دادەنیشــێت و پا�تۆیهکــەی بەدەســت پــاک
دهكاتــەوە ...لــە پشــتەوە مرۆڤێــک لــە شــێوەی قالۆنچەیەکــی گــەورە دەردەکەوێــت و
بــەرەو الی ڕاســتی شــانۆ دهڕوات و ون دهبێــت .لـهالی ڕاســتەوە کچێــک دێتــە ژوورەوە
ڵ
و ســاو دهكات و تێدەپەڕێــت)
ئەکاکی /ساڵو ژاندارکی ئازا.
(ژانــدارک ...لــە ســووچێکدا دادەنیشــێت ...ســیزیف بــە بەردێکــی گــەورەوە دێتــە ســەر
ڵ
شــانۆ .کارل مارکــس .چێخـهف .بیرتۆ�ــد برێشــت .چەنــد کەســایەتییەکی ناســراوی تــر،
ڵ
کــە دەرهێنــەر سەربەســتە لــە هە�بژاردنیانــدا .هــەر یەکــە و لــە بەشــێکی شــانۆدا
دادەنیشــن...
ڵ
مندا�ێک ،کە تاجێکی لەسەرە ،لە پێشەوەی شانۆ دادەنیشێت).
یەک /ڕەنگی زەرد هەڵگەڕاوە و الوازتر دیارە لە دوێنێ.
دوو /ئەمشەو دەمرێت.
ســێ /هاوڕێیــان ئێمــە هەموومــان ئــەو ڕاســتیە دەزانیــن ،کــە مردنــی شــازادە بچکۆلەکــە،
واتــا ســەرەتای مردنــی هەموومــان ،بۆیــە دهبێــت چــی لــە تواناماندایــە بیکەیــن بــۆ ئــەوەی
ڕێ لــەو مردنــە بگریــن.
چــوار /چیبکەیــن لــەوە زیاتــر؟ هەمــوو هەوڵێکمانــدا ...جگــە لــەوە مــن ،جۆرێــک لــە
نادادپەروەریــی ،یــان ناهەقیــی بــەو یاســایەوە دهبینــم ...بۆچــی دهبێــت چارەنووســی ئێمــە
بەســترابێتەوە بــە مردنــی ئــەوەوە؟ دهزانــم پێــم دهڵێــن دڵــی جوانــی مــرۆڤ ،بــەاڵم کــێ
هەیــە لــە ئێمــە بەشــێک لــەو جوانییــەی تێــدا نەبێــت؟
پێنــج /مەســەلەکە زۆر ئاســانە .مــرۆڤ تــا بــە دڵــی نەبینێــت ،ناتوانێــت هیــچ جوانییــەک
ببینێــت ...بۆیــە مردنــی شــازادە بچکۆلەکــە مردنــی کتێبخانەکانــن.
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شەش /کەواتە با هەر یەک لە ئێمە بڕۆین و هەوڵ بدەین پێش کاتژمێر دووانزەی
شەو کەسێک شازادە بچکۆلەکە بخوێنێتەوە...
یەک /باڵو ببنەوە بەو شارەیا و تەواو هەوڵی خۆتان بدەن .پێش دوانزەی شەو لێرە
یەک دەگرینەوە.
(شانۆ تاریک دهبێت)
لە پێشەوەی شانۆ ،دەستە چەپ لەسەر ڕەفەیەک لە پێشەوی شنۆ دوو منداڵی
جلوبەرگ دڕاو و بە پینە دانیشتوون ،لەسەر دیواری پشتەوەی شانۆ ،فیلمێک نیشان
دەدرێت.
منداڵی یەکەم /ئەمانە بۆ کوێ دەچن بەم شەوه؟
منداڵی دووهەم /بۆ ناچن بۆ گەڕەکی هەژارەکان؟ جگە لەوان کێ کتێب ڕزگار دهكات؟
(لەسەر شاشەکە کەسایەتیییەکان دهبینین لەسەر شەقام و شوێنی جیاواز ،کە
ڵ
هەو� دەدەن کتێبێک بدەن بە ڕێبوارەکان ،بەدەگمەن کەسێک وەری دهگرێت،
تا کتێبیان پێنامێنێت ڵ
د� خۆشن و بەرهو ڕووی کامێرەکە دێن ،کە دهچێتە سەر
ڵ
تەنەکەی خۆ�ێک ،کە ڕێبوارەکان کتێبەکانیان تێدا فڕێ داوە ،نائومێد دهبن).
لەسەر شانۆ ،دوو منداڵەکە دەڕۆنە دەرەوە و لهالی چەپی پێشەوە ،ڕووناكیی
دادەگیرسێت ،پەنجەرەیەکە لەو دیویەوە مێز و کورسییەک هەیە و پیاوێک گڵۆپی
سەر مێزەکە هەڵدهكات و دادەنیشێت.
لەم دیوی پەنجەرەکەوە چێ گیڤارا ،هیتلەر و گاندییی دەردەکەون.
گاندیی /تۆ بڵێیت بیخوێنێتەوە؟
هیتلەر /خۆ بەدەست خۆی نییە ...بەزۆرییش بێت دهبێت بیخوێنێتەوە.
چێ /هیوادارم نەگاتە ئەوەی هێز بەکار بێنین.
گاندیی /من لەگەڵ بەکارهێنانی هێز دانیم .جگە لەوەی ئێوە بیرتان چووهتەوە ،کە ئێمە
هیچ کاریگەریییەکمان لەسەر مرۆڤی ئەم ڕۆژگارە نەماوە.
هیتلەر( /هاوار دهكات) من هەمیشە کاریگەرییم هەیە.
چێ /هاوار هاوار ...من نازانم بۆ لەگەڵ تۆیا لەیەک گرووپدام؟
هیتلەر /دەبێ شانازیی بێت بۆت ،کە ژیاننامەکەت لە هەمان بەشی کتێبەکەی مندایە.
گاندیی /بێدەنگ بن ..
(لەودیوی پەنجەرەکەوە ،پیاوەکە کتێبەکە دهگرێت بە دەستیەوه)
چێ /زۆر باشە ...دەستی پێکرد.
ڵ
ڵ
(پیاوەکە الپەڕەی یەکەم هە�دەداتەوە ،ئەمان لەدەرەوە د�خۆشن ،لە پڕ پیاوەکە
ڵ
هاندەکەی هە�دەگرێت و دەنووسێت)
گاندیی /ئەمە چی بوو ئێستا؟
چێ /کەی کاتی ئەوەیە ئێستا؟
هیتلەر /تۆ ئەو سیگارەی دەمت البە جارێ.
گاندیی /تکایە تکایە دەنگە دەنگ.
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ڵ
لەگە� پیاوەکە ،کە
لەودیو پەنجەرەکەوە ،ژنێک دەردەکەوێت و دیارە شەڕیانە
بەردەوام دەستڕادەکێشن بۆ هاندەکە ،ژنەکە بە تووڕەیی دهڕوات و پیاوەکە بە
دوایدا).
گاندیی /هیچ...
هیتلەر /دەڵێیت لە داخا نارنجۆکێکیان بۆ بخەمە ئەودیوو.
چێ /ئاوا بیرت کردەوە بۆیە شەڕەکان و ژیانت دۆڕاند.
هیتلەر /من ژیانم نەدۆڕاند ،ژیان منی لە دەستچوو .تۆش ،تۆش وەک منت لێدههات،
ئهگەر زوو نەکوژرابایت ...ئا .دوای ئەوەی مێگەلێک دوات دەکەون و هێزت دهبێت.
تاکە جیاوازیی من و تۆ ئەوەیە تۆ زوو کوژرایت.
چێ /کێ دەیوت چارەنووسی تۆ بە خوێندنەوەوە گرێ دەدرێت ...تۆیەک ،کە هەزاران
کتێبت سووتاند.
گاندیی /چارەنووسی هەموو شتەکان دواجار دەچنەوە دەست کتێب ،ئەمەش ئەو
نهێنییەیە ،کە مرۆڤە بێکات و بێعەقڵەکانی ئەم سەردەمە نایزانن.
ڵ
(كابرا بێتاقەت لەودیو پەنجەرەکەوە دەردەکەوێتەوە .گ�ۆپی سەر مێزەکە
دەکوژێنێتەوه)
هیتلەر /شەڕەکەمان دۆڕاند.
لەسەر شاشەکە چاپلن دهبینین ،کە لەسەر شەقامێک دهڕوات و خەڵک سەیری دهكهن،
بەس کەس کتێبەکەی لێوەرناگرێت.
ئاینشتاین ،ڤان کوخ ،ئەلبێرت کامۆ ،باموک و چەندین کەسایەتیی ناسراوی تر ،بە
هەمان شێوە لەسەر شانۆ چەند نووسەرێک بە زمانی کوردیی دەدوێن و الی چەپ
بۆ الی ڕاستی شانۆ ون دهبن.
کەسایەتیەکان وردە وردە کۆدهبنەوە لەسەر شانۆ.
کەسی /١شکستمان هێنا.
کەسی /٢ئەمشەو دەمرێت.
کەسی /٣بە دوای ئەودا ئێمەش.
کەسی /٤ئیتر سەردەمی کتێب کۆتاییی دێت.
ڵ
(شــازادە بچکۆلەکە لە ناکاو هە�دەســتێت و ســەما دهكات ،وەک کۆریۆگرافی ســەماکە
ڵ
ناو دەنرێت ژیانەوە .کەســایەتیەکان د�یان خۆشــە لەســەر شاشــەکە .کوڕێکی هەژار،
کــە لــهالی عاربانەیەکــەوە وەســتاوە ،کتێبەکــە دەخوێنێتــەوە و لــە پشــتەوە دوو
ڵ
مندا�ــە هەژارەکــە دهبینیــن ،کــە دەڕۆن .ڕووناكییــی ســەر شــانۆ دەگۆڕێــت ،کتێبــەکان
وەک ســەرەتا وەســتاون).
ک /١ڕۆژێکی تر.
ک /٢هیوایەکی تر.
ک /٣ئەوە بۆ وا سەیرمان دهكهن؟
ك /١هەروان ،دێن و سەیرمان دەكەن.
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ك /٤جارجار یەكێكیان نزیك دهبێتەوە و لەم بەرزایییە دامان دهگرێت و لە بەینی
دەستەكانیدا دڵی خۆمانی بۆ دەكەینەوە.
بێدەنگیی ،ڕوناكیی وردە وردە كز دهبێت ،تاریكیی

كۆتایی

***
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