
»نەمویست لە جێگایەكدا بژیم كە بێباكیی و 
كەمتەرخەمیی تیایدا چاكەو فەزیلەت بێت!!!!« 
 )جۆن دۆ(ی بكوژ و تاوانبار لە فیلمەكەدا

هەڵبەت لە ئێستادا پرۆسەی بەرهەمهێنانی 
و  توخم  ژمارەیەك  لە  سینەمایی،  هەرفیلمێكی 
دەستەجەمعی،  تەكنیكی  و  هونەریی  ڕەگەزی 
كە  دروستدەكەن،  هارمۆنیایەك  جۆرە  پێكڕا 
بنەڕەتی  چیرۆكی  یان  بیرۆكە،  لە  گرنگترینیان 
وێنەگرتن،  نواندن،  دەرهێنان،  سیناریۆ،  فیلم، 
ستۆدیۆ،  مۆنتیر،  ماكیاژ،  مونتاژ،  میوزیك، 
بۆ  ئێمە  لێرەدا  دیارە  پێكدێن.  بینەر... 
خوێندنەوەی فیلمی حەوت، یان حەوت تاوانەكە، 
زیاتر تیشك دەخەینە سەر سیناریۆی فیلمەكە، 
بە دەربڕینێكی تر لەم وتارەدا، سیناریۆی فیلمەكە 
خوێندنەوەی  بۆ  گشتیی  دەروازەیەكی  دەكەینە 

هەمەالیەنی بەرهەمەكە... 
فیلمی  سیناریۆی  فیلمەكە:  سیناریۆی 
دەرهێنەری  »داڤیدفینچە ر‹‹ی  »حەوت‹‹ی 
وۆكەر‹‹ەوە  »ئەندرۆكیڤن  لەالیەن  ئەمریكی، 

كە  ئەگەر  یەكەمی نووسراوە،  نیوەی  لە 
بەهۆی  فیلمەكەدا 
ڕواڵەتییە  شێوازە 
ە  و یە كە لیسییە پۆ
بینەر  تاڕادەیەك 
بكات،  بێزار 
لەگەڵ  ئەوا 
نی  و پێشچو و ە ر بە
كات و نامەئلوفییەتی 
سیناریۆكەدا  دەقی 
قووڵی  ڕەهەندی 
ئیستاتیكی و كەلتووریی 
خۆی  بەرهەمەكە 

واتە  بینەر  بەیاندەكات، 
كاتدا  تێپەڕبوونی  لەگەڵ 

زیاتر هەست بە چێژوەرگرتن 
قووڵی  لەجۆرە  ستاتیكایەكی 

بە  كە  دەكات،  شاراوە  نیمچە 
و  پۆلیسیی  شێوازێكی  رووپۆشی 

كاریگەر  فریودەرانەی  بە چەشنێكی 
و  سیناریست  ئەنقەستی  دەستی  و 

فیلمەكە  دەرهێنەری  هەمئاهەنگیی  بە 
حەشاردراوە.  بە كورتی سیناریۆی ئەم بەرهەمە، 
باس لە كوشتنی زنجیرەی، یان بەدوایەكداهاتنی 
گەورەو  شارێكی  لە  دەكات  كەس  حەوت 
هاوچەرخی خۆرئاوادا لەالیەن بكوژێكی لوتبەرزو 
دڵنیایی  متمانە  و  بەوپەڕی  كە  لەخۆڕازییەوە، 
كە  ئەنجامدەدات،  كارەكەی  بەرنامەڕێژییەوە  و 
ناوی »جۆن دۆ‹‹یەو ئەكتەری ئەمریكی »كیڤن 
بەرجەستە  ڕۆڵەكەی  فیلمەدا  لەم  سپەیسی‹‹ 
دەكات، هەروەها لەم بەرهەمەدا و لەسەر شانۆی 
كاراكتەری  دوو  بەر  زیاتر  بینەر  ڕووداوەكان، 
سەرەكی دیكە دەكەوێت، كە ڕۆڵی دووپشكنەر 
دەبینن و پێكهاتوون لە »ولیام سۆمەرست‹‹ی 
كۆتایی  لە  كە  پیشەكەیدا  لە  بەئەزموون 
و  خانەنشینبوونیدایە  پێش  كاركردنی  هەفتەی 
الوی  تری  پشكنەرێكی  دیكەش  كاراكتەرەكەی 
تازە  كە  »دایڤدمیڵز‹‹،  ناوی  بە  پێستە  سپی 

گوازراوەتەوە بۆ ئەو شارە بێشووناسەی كە بەبێ 
ڕوودانی  دەبێتە  سەحنەی  پێشبینییەك  هیچ 
دیارە  لە  كە  تاوانەكە،  حەوت  هەر  دڵڕەقانەی 
ئەكتەری  فریمان‹‹‹ی  »مورگان  فیلمەكەدا 
ئەمریكی ڕەشپێست و خاوەنی خەاڵتی ئۆسكار، 
»برادپیت‹‹ی  پشكنەرو،  سۆمەرست-ی  ڕوڵی 
الوەكە  پشكنەرە  ڕۆڵی  ئەمریكیش  ئەكتەری 

دەبینێت. 

لەم  بۆئەوەی مرۆڤ  پێویستە،  بێباكیی   «
شارەدا درێژە بە ژیان 

بدات!!« 
 مورگان فریمان

سەرەوە  لە  وەك 
پێدا،  ئاماژەمان 
لە  بكوژ  كاراكتەری 
فیلمەكەدا، هەڵدەستێ 
حەوت  كوشتنی  بە 
لە  كەس، كە دەكرێت 
 هەر شارێكی گەورە  و 
خۆرئاوا،  هاوچەرخی 
ئەمریكادا  ڕاستتر  یان 
بژین و لە هەمانكاتیشدا 
لە  هەریەكێك 
ن  كا نییە با ر قو
گوناهێكی  هەڵگری 
وەك  میتافیزیكیی 
»حەزی لەڕادەبەدەر بۆ خواردن، هەڵپەی زۆر و 
خراپ، تەمەڵیی و تەوەزەلیی، حەز و ئارەزووی 
بەخیلیی  لووتبەرزیی،  سێكسیی،  لەڕادەبەدەری 

یان ئیرەیی، تووڕەیی...‹‹بن.
ئاماژە  لە مەزهەبی كاتۆلیكیدا،  وەك چۆن 
 بەم حەوت گوناهە دراوە، »جۆن دۆ‹‹ی بكوژیش 
وەك كەسێكی پەڕگیری ئایینی، بەتووندیی ئەو 
بوونی  بەهۆی  كە  دروستبووە،  لەال  هەستەی 
لەڕادەبەدەری ئەم حەوت گوناهەو كەمتەرخەمیی 
لەو  ژیان  ئاستیاندا  هەموانەوە  لە  بێباكیی  و 
شارەدا گەندەڵ و خراپ بووە و بووەتە دۆزەخێك 
كە چیتر تەحەمول ناكرێت، بۆیە  پێویستە لەسەر 
ئەم كاراكتەرە، وەك كەسێك مامەڵە بكات كە 
كوشتنی  بۆ  ڕاسپێردرابێت  یەزدانەوە   لەالیەن 
لەفیلمەكەدا  ئەوانەی  واتەبۆ كو شتنی  تاوانباران، 
هەڵگری یەكێك لە حەوت گوناهەكەن، بەپێی ئەو 
كە  پێیەتی  بڕوای  كە خودی خۆی  پڕانسیپەی 
دەڵێت: »بەپێی گوناهەكەی سزای تاوانباربدە!‹‹، 
ئەویش  كە  یەكەم،  تاوانی  ئەنجامدانی  پاش 
لەژێرزەمینێكی  قەڵەوە  زۆر  پیاوێكی  كوشتنی 
تاڕادەی  چەك  بەزەبری  كە  نیمچەڕووناكدا، 
ماكەرۆنی  گەدەی  تەقینی 
دەرخوارد داوە و بكوژ وەك 
هەركەسێك كە بییەوێت بەم 
فزوڵیی  گەمەیە 
زیاتر  دووپشكنەرەكە 
بورووژێنێت و سەرنجی ڕای 
گشتیی كۆمەڵگاكەی بەالی 
تەنیا  ڕابكێشێت،  خۆیدا 
»حەزی  وشەی 
بۆخواردن  لەڕادەبەدەر 
لە  »الشراهە‹‹ی 
خۆی  پاش 
بەجێهێشتووە 

و 

یش  تر ا و د
لە  هەردوو كە  دووەمدا  ڕۆژی 

پشكنەرەكە دەگەنە  سەر تەرمی قوربانیی دووەم 
جوولەكەی  پارێزەرێكی  تەرمی  ئەویش  »كە 
سەركەوتوو و پڕۆفیشناڵە لە ڕوانگەی یاساناسان 
كەچی  كۆمەڵگاكەی‹‹،  گشتیی  تێڕوانینی  و 
ئەم  تەرمی  پەنا  لە  دووپشكنەرەكە  كاتێك 
بە  چاویان  بەڵگەیەك  تاكە  وەك  قوربانییەشدا 
وشەی »هەڵپەی بەدكارانە »الجشع‹‹ دەكەوێت، 
بەهۆی  فیلمەكە  جدیی  وردو  بینەری  ئیدی 
سەرسامبوونی هەردوو پشكنەرەكەو گۆڕینەوەی 
چەندجارەی نیگای پڕ ئاماژەیاندا، بەبێ گوتنی 
هیچ وشەیەكی ئەوتۆ، هەروەها سەرەڕای جووڵەی 
خێرای كامێرا، تێدەگات كە هەردوو پشكنەرەكە 
دەیانەوێت بەم شێوازە  بێدەنگە بڵێن كە ئەوان 

و  پڕۆفیشناڵ  بكوژێكی  چ  دەستوپەنجە  لەگەڵ 
و  خوێندنەوە  هەروەها  نەرمدەكەن،  ترسناكدا 
بینینی ئەم وشەیەش بەسە  بۆئەوەی كە بینەر 
تاوانباریش  دۆ‹‹ی  »جۆن  جیاوازی  تێڕوانینی 
ببینێت لە بەرامبەر ڕوانگەی گشتیی یاساناسان و 
ئەزموونی  كە  كۆمەڵگادا،  تاكەكانی  زۆرینەی 
وەك  پارێزەرێك،  بەدكارانەی  و  تەماعكار 
یاساو  لە  بەرگریكار  نموونەیی  ئەزموونێكی 
دادپەروەریی ناسیوە. ئەمە لەكاتێكدا گەر بزانین 
بەڕێكردنی  چاوەڕوانی  پشكنەرەكە  هەردوو 
تا  دەكرد،  بێدەنگیان  و  ئارام  هەفتەیەكی 
یەكەمیان، واتە »سۆمەرست‹‹ لە بارودۆخێكی 
هێوردا خۆی بۆ ژیانی خانەنشینی ئامادە بكات و 
تەسلیمی  ساڵەی  چەندین  كاركردنی  ئۆفیسی 
پشكنەرە  الوەكە، واتە »میڵز‹‹ بكات، كە ئەویش 
بە ڕۆڵی خۆی خوازیاربوو هەفتەیەكی ئارام بەڕێ 
بكات، تاكو لەگەڵ هاوسەرە جوانەكەیدا بەوردیی 
نشتەجێبوونی  شوێنی  كارو  ئاشنای  هێمنیی  و 
خوێندنەوەی  لەدوای  كورتی،  بە  ببن.  نوێیان 
تەرمی  پەنا  لە  بكوژ  كە  دووەمەوە،  بەڵگەی 
ئیدی  بەجێیهێشتووە،  دووەمدا  قوربانیی 
هیچ  ئەوەی  بەبێ  بەجیاو  هەردووپشكنەرەكە 
زیاتریش  و  بدركێنن  یەكتری  لەالی  شتێك 
ئەنجامدانی  پاڵنەری  دۆزینەوەی  بەمەبەستی 
شار  گەورەی  كتێبخانەیەكی  لە  ڕوو  تاوانەكان 
چەند  خوێندنەوەی  بەهۆی  لەوێ  و  دەكەن 
كالسیكی  و  مەزن  شاكاری  دوو  ناو  بڕگەیەكی 
»بەهەشتی  وەك  خۆرئاوای  كەلتووری 

شاكاری  و  میڵتۆن  جۆن  لەدەستچوو‹‹ی 
یەوە،  دانتی-  ئیالهی‹‹  »كۆمیدیای 

بەبێ  هەردووپشكنەرەكە 
یەكتری،  ئاگاداركردنەوەی 
هاوكات پەی بەوە دەبەن كە 

نەكرێت،  دەستگیر  گەر  بكوژ 
تا  دەدات،  تاوانەكانی  درێژە  بە 

قوربانییەكانی  ژمارەی  كە  ئەوكاتەی 
هەروەها  كەس،  حەوت  دەگاتە 

تاڕادەیەكیش هەردووكیان درك بەوە دەكەن 
تاوانبارە  ئەم  لەالی  تاوانەكانیش  پاڵنەری  كە 

كە  وایە  بڕوای  بەتەواوەتیی  ئەو  كە  ئەوەیە، 
حەوت  لە  یەكێك  هەڵگری  قوربانییەكانی 
كاتۆلیكی  ئیماندارێكی  وەك  ئەو  و  گوناهەكەن 
گەندوگووی  لە  شار  كوشتنیان  بە  پەڕگیر 
گوناهەكانیان پاكدەكاتەوە، چونكە ئەوی بكوژ، 
فاكتەری  كە  قەناعەتەی  ئەو  گەیشتووەتە 
سەرەكی بەهەشتی ونبوویان لەدەستچوو، بوون و 
كۆمەڵگا  گوناهەیە  لە  هەموو  ئەو  ئامادەیی 
بێشوناس و بێباكەكەیدا، كە  لە  بنەڕەتدا بریتین 
لە درێژكراوەی یەكەمین گوناهی ئادەم و حەوا، 
كە  بووە مایەی لەدەستدانی بەهەشت. هەروەها 
ئەوی بكوژ هاوكات ناتوانێت وەك ئەوانی تر چاو 
لە گوناهباران  بپۆشێت، یان كەمتەرخەم و بێباك 
لە دیدارە  ئاستیاندا وەك چۆن دواجار  لە  بێت 
لە  و  پشكنەرەكەدا  هەردوو  لەگەڵ  سەیرەكەیدا 
و  دەنێت  حاڵەتەدا  بەم  دان  فیلمەكەدا  كۆتایی 
دەڵێت: »نەمویست لە شوێنێكدا بژیم كەبێباكیی 
چاكە  و  بووبێتە  تێیدا  كەمتەرخەمیی  و 
فەزیلەت!‹‹، بەم ڕســــــــتە سەرەتانییەش بكوژ 
بیركردنەوەی  هەستیاری  ڕەهەندی  لە 
ئاوێنەی  لە  كە  دەدات،  پشكنەر  سۆمەرست-ی 
پێشەوەی ماشێنەكەدا نیگایەكی سەرسامكەرانەی 
پشكنەرە  كە  لەبەرئەوەی  ئەمەش  تێبڕیووە. 

 ، كە شپێستە ە ڕ

بەر  ڕۆژیك 
دەستگیركردنی  لە 

مشتومڕێكیدا  لە  تاوانبار، 
الوەكەی  پشكنەرە  لەگەڵ 

لە  جیاواز  شێوازێكی  بە  هاوڕێی 
دەربڕینەكەی »جۆن دۆ‹‹ گوزارشتی 

دەڵێت  كە  حاڵەتە  كردووە،  لەو  
پێویستە،  بۆئەوەی  شتێكی  »بێباكیی 

مرۆڤ لەم شارەدا درێژە بە ژیان بدات‹‹، 
كەچی لە بەرامبەر ئەم دەربڕینەی سۆمەرست-

تاوانبار،  هاوشێوەی  پشكنەر  »میڵز‹‹ی  دا، 
»من  دەڵێت:  لەوەاڵمدا  بەهەڵچوونەوە  بەاڵم 
كەمتەرخەمیی  و  بێباكیی  بە  بڕوام  هەرگیز 
دواجاریش  و  لەالیەك  دەربڕینە  ئەم  نییە!‹‹، 
لەالیەن  تاوانبار  دۆ‹‹ی  »جۆن  كوشتنی 
»میلز‹‹ەوە لە كۆتایی فیلمەكە و لە چركەساتی 
كە  ئەوەی  دوای  تۆڵە سەندنەوەدا،  و  تووڕەیی 
دەزانێت، هاوسەرەكەی قوربانیی شەشەمی ئەم 
هەڵچوونی  و  تووڕەیی  لە  ئیدی  تاوانبارەیە، 
بڕاوی  سەری  بینینی  پاش  نەكراودا،  پێشبینی 
هاوسەنگیی  الوەكە  پشكنەرە  هاوسەرەكەی، 
لەدەستدەدات و بە گوللەیەك تووڕەیی خۆی لە 
ئەم  ئامادەیی  بەتاڵدەكاتەوە.  بكوژدا  سەری 
و  بكوژ  كاراكتەری  هەردوو  لەالی  دووحاڵەتەش 

دواتریش  و  نەزانین  خۆبەبێباك  واتە  پشكنەر، 
لەدەستدانی هاوسەنگیی و كوشتن لە ڕەهەندێكی 
قووڵی فیلمەكەدا، وایكردووە كە ئەم دووكاراكتەرە 
ڕاستتر  یان  وێنابكرێن،  چوونییەك  تاڕادەیەك 
وەك دوو دیوی یەك دراو بێنە بەرچاو، سەرەڕای 
ڕواڵەتە تەواو لێكدژ و پێچەوانەكەیان لە جێكەوتی 
فیلمەكەدا. لەالیەكی دیكە وە، دەشێ ئاماژە بەوە 
فیلمی  جیاكەرەوەی  و  ناوازە  خاڵی  كە  بدەین 
حەوت، لەو ستراكتورەوە سەرچاوەی گرتووە كە 
ڕەهەندی  هەردوو  پەیوەستە  بە   بەقووڵیی 
كەلتووریی و هونەرییەوە، هەرئەم دوو ڕەهەندەش 
فیلمەكەیان كردووەتە بەرهەمێكی ناوازە و وایان 
ڕێرەوی  كە  لە  كردووە،  دەرهێنەرەكەی  لە 
هەبێت.  ئامادەیی  و  بوون  جیهاندا،  سینەمای 
ئــــــــەم  ڕووداوەكانی  بەرچــــــــاوی  بەشێكی 
كە  ڕوودەدەن،  شوێنگە لێكدا  كە  لە  فیلمە، 

لەژێرزەمین و سەرداب دەچێت، هەڵبەت جگە 
دەشتاییەكی  كە  لە  كۆتایی  لەڕووداوی 

لەبەر  شاردایەو  دەرەوەی  چۆڵی 
ڕووناكییەكی گەورەدایەو بەهۆی 

بوونی كۆپتەرەكانیشەوە كە 
تەوقداوە،  ناوچەكەیان 

لەبەرزاییەوە  بینەر 
بەشێوەی  و 

نیی  و ستو
گرتەو 

نی  كا نە یمە د
ئیدی  دەبینێت، 
زۆربەی ڕووداوەكانی تر 
و  كز  ڕۆشناییەكی  لەبەر 
دژوارو  فەزای  خامۆشی  نیمچە 
دەكەن،  گوزەر  شاردا  نیگەرانكەری 
لەكاتی  كامێرا  چاوی  كە  بەجۆرێك 
نمایشكردنی گرتەو دیمەنی تاوانەكاندا، لەبەر 
هەستیارییان بەخێرایی تێپەڕدەبێت و كەمتر ئاوڕ 
لەخۆی دەداتەوە، ئەمەش وایكردووە،  كە چاوی 
و  دیمەن  پێی  نەتوانێت شوێن  بەئاسانی  بینەر 
گرتەكان هەڵگرێت. هەروەها لە كاتی نمایشكردنی 
كۆی تاوانە یەكبەدوای یەكەكانی ئەم فیلمەشدا، 
كەلتووری  مێژووی  نێو  سیمبوولی  ژمارەیەك 
پێشتر  وەك  نموونە  بۆ  دەردەكەون،  خۆرئاوا 
دووەمەوە،  تاوانی  پاش  لە  پێدا،  ئاماژەمان 
خوێندنەوەی  بەهۆی  هەردووپشكنەرەكە 
»كۆمیدیای ئیالهی‹‹ دانتێ-ی ئیتاڵییەوە بەجیاو 
بەبێ ئەوەی هیچ بەیەكتری بڵێن، پەی بەشێواز 
و پاڵنەری سەرەكیی تاوانەكان دەبەن و دركیش 
تاوانە،  دوو  لەو  جگە  كە  تاوانبار  بەوە  دەكەن 
ئەمە  ئەنجامبدات،  دیكە  تاوانی  پێنج  دەبێت 
بەشی  لە  »دانتێ‹‹  كە  بزانین  گەر  لەكاتێكدا 
لە  باس  ئیالهی-دا  كۆمیدیای  سێینەی  دووەمی 
پشكنەرەكەش  دوو  دەكات،  گوناهەكە  حەوت 
بە  تاوانبار  كە  دۆكیۆمێنتەی  دوو  ئەو  بەهۆی 
دووتەرمەكەوە  بەتەنیشت  ئەنقەست  دەستی 
كە  تاوانبار  دەزانن  هەرزوو  بەجێیهێشتوون، 
كوشتنی  واتە  گوناهبارانە،  كوشتنی  سەرقاڵی 
حەوت كەس، كە هەریەكێكیان هەڵگری یەكێك 
ئەوەی  بەاڵم  گوناهانەیە.  لەو 
تەشویقێك  جۆرە 
دەبەخشێتەوە بە 
و  كە فیلمە
وەك 

بۆ  جۆرە  هێدمەیەكیش  مایەی  دەبێتە  سەرەتا 
لەدوای  كە  ئەوەیە  پشكنەرەكە،  هەردوو 
ئەنجامدانی تاوانی پێنجەمەوە، كتوپڕ جۆن دۆ 
خۆی تەسلیمی پشكنەرەكان دەكات، وەك جۆرە 
و  ڕوودەكاتە  »میڵز‹‹   تەحەدایەكیش 
دەستگیركردنیدا  لە  كە  ئەوان  ڕایدەگەیەنێت 
هاتووەتە  بۆخۆی  بۆیە  شكستیانخوارد، 
بەردەمیان، تا كەلەپچەی لەدەست بكەن، بەاڵم 

ئەم  پشكنەر  دەرئەنجامەیان هەردوو 
وەاڵمی بۆ قووت ناچێت، بۆیە   لە 

ی  ر سیا و پر و د
ی  كە نە ا و تا

 ، ا د تر
جۆن 

ۆ  د
ن  پێیا
ڕادەگەیەنێت، 
دەبێت  كە 
هەرسێكیان بەجیا بچنە 
ئەو شوێنە چۆڵەی كە خۆی 
بۆئەوەی  بۆیان دیاریی دەكات، 
دوو  تەرمی  شوێنی  بیانباتە  سەر 
لەكاتی  ئیدی  تری،  قوربانییەكەی 
ماشێنێك  بۆداڕێژراودا  بەرنامە  دیاریكراو 
دەگات و بە پۆست لە كارتۆنێكدا سەری بڕاوی 
دەستی  دەگەیەنێتە  »میڵز‹‹  هاوسەرەكەی 
تاوانبار و لە تووڕەیی و هەڵچوونی دوای بینینی 
تاوانبار  دەمانچەكەی  بە  میڵز  قوربانییەكەشدا، 
كە  ئەوەی  سەرەڕای  كورتیی  بە  دەكوژێت. 
سۆمەرست زۆر هەوڵدەدات كە پشكنەرە الوەكە 
بەاڵم  بگرێت،  بەدوور  دۆ  جۆن  كوشتنی  لە 
سەركەوتوو نابێت و ناتوانێت وا بكات كە میڵز 
بەسەر ڕق و توڕەیی و هەستی تۆڵە سەندنەوەدا 
دۆ-ی  جۆن  خوێنی  نەچێتە  دەستی  و  زاڵبێت 
لە  پشكنەرە  الوەكە  بۆیە  دواجار  تاوانبار. 
چركەساتی لەدەستدانی هاوسەنگیدا  بە فیشەكێك 
كۆتایی بە ژیانی تاوانبار دەهێنێت. هەروەها لەم 
فیلمەدا كاریگەریی هەریەك لە »شكسپیر‹‹ و 
هەروەها لە كۆتاییشدا »هەمەنگوای‹‹ وەك دوو 
خۆرئاوا  كەلتووری  ناومێژووی  سیمبولی 
یەكەمیان  ئامادەیی  لێرەوە  گەر  بەدیدەكرێت، 
»بازرگانی  شانۆگەریی  بە  بێت  پەیوەست 
ئاماژەی  نییە  بوار  لێرەدا  كە  ڤینیسیا‹‹وە، 
لە  »هەمەنگوای‹‹  ئامادەیی  ئەوا  پێبدەین، 
خواستنی ڕستەیەكەوە سەرچاوەی گرتووە لەم 
كۆتایی  دەكەوێتە  كە  ڕۆماننووسە  ئەمریكییە 
فیلمەكەوە، كە تیایدا دەڵێت: »جیهان شوێنێكی 
جوانەو پێویستە  لەپێناویدا تێبكۆشین!‹‹، بەاڵم 
سۆمەرست-ی پشكنەر بەمەبەست سەبارەت بەم 
ڕستەیە  دەڵێت: »بەالیەنی كەمەوە لەگەڵ بەشی 
مەبەستی  هاوڕام!‹‹،  گوتەیەدا  ئەم  دووەمی 
و  بێشوناس  شارە  كە  ئەوەیە،  پشكنەرەكە 
گەردوونییەكەی ناو فیلمەكە، كە بووەتە سەحنەی 
نمایشكردنی تاوانەترسناك و تراژیدییەكان و وەك 
جیهان، یان ڕاستتر وەك جیهانی پێشكەوتوو و 
شارستانی خۆرئاوا وێنادەكرێت لەم بەرهەمەدا، 
سەرەڕای  نییە،  جوان  جێگایەكی  دیارە  كە 
یان  خوازیارە  فینچەر  كاراكتەرەی  ئەم  ئەوەش 
دەیەوێت لە پێناویدا تێبكۆشێت، یان بجەنگێت، 
بۆچی؟ هەڵبەت وەاڵمی ئەم پرسیارە پەیوەستە 
 بە سەرلەنوێ چاوخشاندنەوە بە ژیانی دژوار و 
ئاڵۆز و تەنیا و ڕەبەنی ئەم كاراكتەرە و دەربڕینە 

فرە ڕەهەندەكانییەوە... 
لەكۆتاییدا دەكرێت بڵێین »دایڤدفینچەر‹‹، 
سەرەڕای ئەم فیلمە كە بەرهەمی ساڵی )1995(
ە، خاوەنی چەند بەرهەمێكی دیكەی ناوازەی 
وەك:  »نامۆ 1992، گەمە 1997، 
زۆدیاك   ،1999 جەنگان  یانەی 
2007، بونیامین بۆتۆن 2008 

و... هتد‹‹یە. 
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گوناهی میتافیزیكیی لە شارێكی گەردوونیی بێشووناسدا
ڕواڵەتی پۆلیسییانەو ناوەڕۆكی قوڵی كەلتووریی فیلمی »حەوت«

 دلێر محەمەد

‘’بێباکیی شتێکی پێویسته؛  بۆئه وه ی مرۆڤ 

له م شاره دا درێژه  به ژیان بدات’’


