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)Rememory -فیلمی )بیرەوەریی
حوسێن نادر

ــەو شــتانەی، کــە وای  یەکێــك �
کــردووە هەمیشــە  مــرۆڤ  �ــه  
بیــری �ێبکاتــه وه  بیرەوەریییــە، 
ســەر  مرۆڤەکانــی  بــۆ هەمــوو 
پرســیار،  یەکــەم  زەویــی، 
ئەوەیــە،  دێتەپێــش  کــە 
�ــە  بیرەوەریییەکانمــان  ئایــا 
یادمــاوە یــان نــە؟ بۆچــی دەبێــت 
یــاد  �ــە  بیرەوەریییەکانمــان 
ــرۆڤ  ــە م بچێــت؟ چ شــتێك وا �
بیرەوەریییەکانمــان  دەکات 
بهێتــەوە یــاد؟ �ەوانەیــە ئــەم 
فیلمــەدا  �ــەم  پرســیارانە 
فیلمــی  بکەوێــت،  بەدەســتمان 
)بیرەوەریــی- Rememory(یــه ، 
نەدا بینەرێکــی زۆری 

ڵ
�ــەم ســا�

بینیــووە. بەخــۆە 

ئــه م فیلمــه ، لــه  نووســینی )مایــک ڤودکادینڤویــک( و )مــارك پااڵنســکی(
یــە و دەرهێنانیشــی لەالیــەن )مــارك پااڵنســکی(یەوەیه ، هەروەهــا لەنــاو 
ئەکتەرەکانــدا دەتوانیــن ئەکتــەری ســەرەکیی بناســین، کــە ئەویــش 
)پیتــەر دینکالج(ـــە، کــە لەنــاو فیلمەکــەدا بــە »ســام« یــان »ســاموێل« 
ناســراوە، ئێســتا دەچینــە ســەرەتای فیلمەکــە، لــە ســەرەتادا بۆمــان 
ــی  ــاوازه  لەگــەڵ فیلمەکان ــەم فیلمــە بەتەواویــی جی دەردەکەوێــت، کــە ئ
تــر، چونکــە کامێــرای فیلمەکــە بــۆ دواوە دەگەڕێتــەوە، دواتــر فیلمەکــە 
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ــە  ــە ل ــدەکات، ک ــاوی »داش« دەســت پێ ــەی بەن ــە »ســام« و برایەک ل
مەیخانەیەکــدا خەریکــی کاتبەســەربردن و پێکەنینــن. دواتــر دەچــن 
ئۆتۆمبێــل لێدەخــوڕن و بــە سەرخۆشــیی دەکەونــە ڕێ، لــە ڕێگــه دا 
خەریکــی گورانیــی گوتنــن، کــە لەنــاکاو بــەر ئۆتۆمبێلێکــی تــر دەکــەون، 
ــت و برینەکــەی زۆر  ــدار دەبێ ــە، برین ــاوی »داش«ـ ــرای ســام، کــە ن ب
قووڵــە، داش خەریکــە دەمرێــت و لەبــەر خۆیــەوە گۆرانیــی دەڵێت، ســام 
دەیەوێــت بزانێــت برایەکــەی خەریکــە چــی دەڵێــت؟ بــەاڵم دەرفەتــی 

ــەی لەدەســت دەدات. ــت و برایەک ــەوەی نابێ ئ
بــواری  لــە  دوای چەنــد ســاڵێك ســام دەبێتــە بیناســازێکی گــەورە 
٣D. ڕووداوەکــەی کەمێــک بەبیــر مــاوە و خەریکــی ژیانێکــی ئارامــە، 
لــەم بەینــەدا کەســێک بــە نــاوی »گــوردون دان« هەڵدەســتێت بــە 
زەخیــرە  بیرەوەریییــەکان  دەتوانێــت،  کــە  ئامێرێــک،  دروســتکردنی 
ــەو  ــت، ئ ــدوو بێ ــەی کەســەکە زین ــەو کات ــا ئ ــک تەنی ــە مەرجێ ــکات، ب ب
کەســە واتــە »گــوردون« دەڵێــت: کــە »بیرەوەریییــەکان، لەکاتێکــدا 

لەبیرمــان دەچنــەوە، کــە بیرەوەریییەکــی تــر جێگــه ی بگرێتــەوە«.
ــکات؟  ــرە دروســت ب ــەم ئامێ ــردووە ئ ــوردون ک ــە گ ــەاڵم چــی وای ل ب
چەنــد ســاڵ پێــش دروســتکردنی ئــەم ئامێــرە، گــوردون کچەکــەی 
لەدەســتداوە، بۆیــە دەیەوێــت کچەکــەی ببینێت لــە ڕێگەی ئەم ئامێرەوە، 
ــاوی   ــە ن ــەك کار دەکات ب ــۆ کۆمپانیای ــوردون ب ــە گ ــاوەش وات ــەم پی ئ
چارەســەرکردنی  کومپانیایــە  ئــەم  کاری   ،»Cortex  « کورتێکــس 
ــە ڕاســتییدا وانییــە، ئەمانــە  مێشــکی مرۆڤەکانــە بــە خۆڕاییــی، بــەاڵم ل
ــە  ــە مەخفیان ــن و ب ــرە بەکاردەهێن ــەم ئامێ ــدەکان ئ ــۆ دەوڵەمەن ــا ب تەنی
پــارە وەردەگــرن، بــەاڵم بۆچــی ئــەم نــاوە؟ بۆچــی نــاوی کورتێکــس؟ 
چونکــە کورتێکــس نــاوی یەکێــک لــە بەرگەکانــی مێشــکی مرۆڤــە، بــەاڵم 
یەکێــک لــە هاوپەیمانانــی گوردون، کە ســەرۆکی کۆمپانیای کورتێکســە 
بەنــاوی )الوتــون(، دەچێــت ئــەم پڕۆژەیــە دەفرۆشــێت بــە کەســانێکی 
تــر. كــه  شــەو دادێــت گــوردون دەمرێــت، لەکاتــی مردنــی، دوو کــەس 
لــە شــوێنەکەی بــوون، ئەوانیــش )وانــدی( و )تــود( بــوون، بــەاڵم ئــەو 
کەســەی شــاهێدی ئەم ڕووداوە و دزینی ئامێرەکەیە »سام«ـــە، بەاڵم 
لــەم بەینــەدا )وێنــدی( ئــەم ئامێــرە دەدزێــت، ئەم ئامێــرەش پێکهاتووە لە 
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چەندەهــا مێمۆریــی، لەنــاو ئــەم مێمۆریییانەشــدا، چەندەهــا بیرەوەریــی 
ــەاڵم  ــدا کــردوون، ب ــی له گه ڵ ــە، کــە گــوردون چاوپێکەوتن خەڵکــی تێدای
دادەنێــت،  تایبــەت  لەشــوێنێکی  ڕاســتەقینەکە  مێمۆریییــه   »وێنــدی« 
لەنــاو ئــەو مێمۆریییەشــدا ســەبەبی مردنــی گوردونــی تێــدا بەدیــار 
دەکەوێــت، بــەاڵم ئــەو نایەوێــت مێمۆریەکــە بکەوێتــە دەســتی هیــچ 
کەســێکی تــر، بــەاڵم بۆچــی وێنــدی ئــەم ئامێــرە دەدزێــت؟ چونکــە 
گــوردون پێوەندیــی زایه ندیــی )سێکســیی( لەگــەڵ ئــەم ژنــەدا هەبــووە 
ــش  ــت. هاوســەری گوردونی ــی ببینێ ــەس بیرەوەریییەکان ــت ک و نایەوێ
ئــاگای لــەم مەســەلەیە نییــە، بــەاڵم ســام کلیلــی ئــەو شــوێنەی نییــە، کــە 
ئامێرەکــەی تێــدا دانــراوە، ئــەو شــوێنەش ماڵــی گوردونــە، بــەاڵم ســام 
بــە فێڵــی سەرەخۆشــیی لــە هاوســەری گــوردون، دەچێتــە ماڵیــان و بــە 
خێزانەکــەی دەڵێــت: کــە گــوردون یەکێــک لــە هــاوڕێ نزیکەکانــی بــوو، 
کاتــی چونــەدەرەوەی ســام، ســام کلیلــەکان دەدزێــت، درەنگانــی شــەو، 
کــە دادێــت دەچێــت ئامێرەکــە لــە ماڵــی گــوردون دەردەهێنێــت و دەیباتە 
ماڵــی خــۆی، دواتــر كاری لەســەر دەکات، پاشــان کۆمپانیــای کورتێکس 
گــوردون،  تــەواوی کامێراکانــی شــوێنی  بــە پشــکنینی  هەڵدەســتێت 
ــە  ــت، ک ــان دەردەکەوێ ــر بۆی ــەن، دوات دوو کەســەکە دەستنیشــان دەک
»ســام«یش لــەو شــوێنە بــووە، بــەاڵم ســام دەیەوێــت بزانێــت مردنــی 

گــوردون چــۆن ڕوویــداوە؟
ــه   ــواری٣D و بۆی ــە ب ــووه  ل ــم، ســام شــارەزا ب ــەروەک پێشــتر گوت ه
کۆمپانیــای  کارمەندانــی  تــەواوی  دروســتکردنی  بــە  هەڵدەســتێت 
کورتێکــس بــە شــێوەیەکی ســری دی، بــۆ ئــەوەی بزانێــت ئــەو شــەوە 
کــێ لــه الی گــوردون بــووە، ســام هەڵدەســتێت بــە ســەیرکردنی تــەواوی 
ــە  ــەو کەســانە دروســت دەکات، کــە ل ــەواوی ئ ــەکان، پاشــان ت مێمۆری
ــان،  ــی هەندێکی ــۆ بینین ــت ب ــی و دەچێ ــدا بینیوون ــاوەوەی مێمۆریەکان ن
جــار بــە جاریــش لەســەر مێشــکی خــۆی تاقــی دەکاتــەوە، بــۆ ئــەوەی 
بهێتــەوە بیــری، کــە برایەکــەی چــۆن لــە ڕووداوەکــەی ئۆتۆمبێــل گیانــی 

لەدەســتداوە.
ســام بەردەوامــە لــە لێکوڵینــەوە، کاتێــک دەچێــت بــۆ بینینــی کەســەکان 
پێــان دەڵێــت، کــە بــۆ کۆمپانیــای کورتێکــس کار دەکات، بــەاڵم کاتێــک 
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دەچێــت بــۆ بینینــی وێنــدی، ئــەو ژنــەی، کــە پێوەندیــی زایه ندیــی لەگــەڵ 
گــوردون هەبــووه . پێــی دەڵێــت: کــە بۆ خێزانی گــوردون کار دەکات، بۆ 
ئــەوەی کــەس بــە نهێنیەکــەی نەزانێــت، دواتــر بــۆی دەردەکەوێــت، کــە 
وێنــدی ئــاگای لــە مەســەلەکە نییــە و تەنیــا دەیویســت بیرەوەریییەکانــی 
بشــارێتەوە، ئێســتا تەنیــا کەســێک مــاوە، کــە جێگــه ی گومــان بێــت، 
ئەویــش »تود«ـــە. ســام، لەگــەڵ خێزانــی گــوردون بووبــووه  هــاوڕێ، 
هەرچەنــدڕۆژ جارێــك ســەرەدانی ماڵیانــی دەکــرد و هاوســەرەکەی 
ــه   ــا باســی ل ــرد، هەروەه ــۆ دەک ــی ب ــی گوردون ــە بیرەوەریەکان ــاس ل ب
لەدەســتدانی کچەکەیانــی بــۆ دەکــرد، کــە چەنــد ســاڵ پێــش مــردووە، 
هاوســەرەکەی  کردبــوو  گــوردون  لــە  وای  کچەکەیــان  مردنــی 

بەجێبهێڵێــت، دواتــر چــووە لەگــەڵ ژنێکــی تــر ژیــاوە.
ــەوە،  ــود« دەدۆزێت ــت و »ت ــە ســام دەچێ ــەم هەمــوو ڕووداوان ــاش ئ پ
بــەاڵم تــود پێــی دەڵیــت: کــە دەســتی نەبــووە لــە مردنــی گوردونــدا، تەنیا 
دەیویســت بیترســێنێت، بــەاڵم ســام بــاوەڕ بــە قســەکانی تــود نــاکات، 
ــە لەســەر  ــود ئامێرەک ــی بســەلمێنە. ت ــۆ من ــت: ب ــی دەڵی ــر ســام پێ دوات
مێشــکی خــۆی دادەنێــت و دواتــر بــۆ ســام دەردەکەوێــت، کــە »تــود« 
گوردونــی نەکوشــتووە، ســام وادەزنێــت، کــە وێنــدی درۆی لەگەڵــدا 
کــردووە، دەیەوێــت بگەڕێتــەوە الی وێنــدی، بــەاڵم ئــەوەی زۆر ســام 
ــرا مردووەکــەی دەبینێــت،  ــه ڕۆژ و شــەو ب ــە، کــە ب دەترســێنێت ئەوەی
هەمیشــە لەپێــش چاویەتــی، ئــەوە نیشــانەی ئەوەیــە، کــە ســەبەبی 
مردنــی »داش« برایەکەیەتــی، کــە ســامە. ئێســتا ســام دەگەڕێتــەوە 
الی وێنــدی، چونکــە ســام وادەزانێــت وێنــدی درۆی لەگەڵــدا کــردووە، 
بــەاڵم وێنــدی پێــی دەڵێــت: کــە مــن درۆم لەگەڵــدا نەکــردووی و تەنیــا 
دەمویســت بیرەوەریییەکانــم لەگــەڵ گــوردون بشــارمەوە، ئــەوەش پێــی 
دەڵێــت: کــە گــوردون مێمۆریییەکــی تایبەتــی هەبووە، کــە لەکاتی مردنی 
گوردونــدا لێــی دزیــوە، دواتــر ســام و هاوســەری گــوردون بۆیــان 
دەدەکەوێــت، کــە گــوردون بــە جەڵتــەی دڵ مــردووە، لــە کۆتایییــدا ســام 
مێمۆریییــەك دەهێنێــت و هەرچــی لــە ژیانیــدا بینیویه تــی بــۆ هاوســەری 
گوردونــی دەنێرێــت، هاوســەری گــوردون بــۆی دەردەکەوێــت، کــە 
ســەبەبی مردنــی کچ«ـــەکەیان ســام بــووە، چونکــه  ئۆتۆمبێله كــه ی ئــەو 
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ڕووداوە، کــە برایەکــەی ســامی تێــدا گیانــی لەدەســت دابــوو، هــەر ئــەو 
ڕووداوە بــووە، کــە کچەکــەی گــوردون تێــدا گیانــی لەدەســت دابــوو، 
بــەاڵم خــۆدی ســامیش ئــەم بیرەوەریییــەی بەبیــر نەمابــوو، تــا ئــەوەی 

گــوردون ئــەم ئامێــرەی دروســت کــرد.
تــۆڕە  و  بــازاڕ  کەوتــە   ٢٠١٧ ســاڵی  لــە  فیلمــە  ئــەم  ســه رنج: 

خوله كــه .  )١١١( فیلمه كــه   كاتــی  کۆمەاڵیەتییــەکان. 

***


