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 )الدؤن سيال( كضاني بةفرناوى كتيَب : 
 ي فيلمسيناريؤشارا بابةت: 

 عةبدوآل لالجة حالسةنوسينى: 
 زايين بةرط: دياربةكردي

   2021: ضاثي يةكةم
 جاراني سلَيمانيضاثخانةي  ضاثخانة :

 كتَيب 500ترياذ:
 سليَمانى 2021سالَ و شويَنى ضاث: 

 شيت كتيَبخانة طشتييةكان ذمارةي سثاردنيلةبةرِيَوةبةرييَت ط
 دراوةتي 2021سالي (2063ذمارة) 
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 ثَيشكةشة بةهونةرمةندي جوان و جوانة مةرط
 )ئاسؤ عومةر سوارة ( هةميشة زيندوو.
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ة بةبيَ ثرسس و ةزامةةنر ي   يهيض كةس و اليةنيَك بوَي ني
و  دمانرة ةستيَت بة دزةهيَنان و كاةكسدن لةم دزقنوسةة ه
دا ةكتَيبةةةةل تةةةر هةرشةةةَيوازَيكي و كةةةؤثي وطرتنةةةةوة

  .بكات
 
 
 
 
 
 
 



 سةالح جةالل ؤي فيلم                 سيناري شارا كضاني بةفر                     
 

 

 

7 

 

 
 
 
 

    فيلمهةوةز 
 
 

 )الدون سيال(كضاني  بةفس 
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 )الدون سيال( بةفس  كضاني
 

 بةشي يةكةم                    
 )دميةني يةكةم(

طيَك ديَت لة ةوةوي ئاودمةي بوونةوز، ازنطؤَلةي هةتايية، يران  دزن
بانطةشةي ياخي بووني فريعةونيية. كةوتنة خومةزوزي طةةدونة يان 
تةقينةوزي فؤتؤناتةو هةةزسهيَناني بوونة. اةان لة هةةزسرهيَنان و  
كةوتنةخومةزوزدم دزتوميةوز، بوون بة شةثؤل و تةوذةرة سسوشرو و   

ةزنطي بريَ ةزنطري هرةَلطست،وو، ةكارةكان لرة       ئةفسانةييةكانةوز
 ازةةني تيَكةآلودم ئاويَتةي بون و نةبوون دزبوونةوز:

كضي سيَي ثاكيززيي: ئاي ضي سةةسراةييةكة!!! ةرب برؤ ةرةة      
 هةَل،ذيسدةموم!!

 )لةخؤي دزةِومنيَت، تويَذمَلكي ةةة  دزطسيَت(
لةطرةلَ  ةمهييب سةةثةشتكاة: تؤ دزبيتة قوةباني خوموزن ز ئينو، 

 ئةودم نةةس دزبيَت.
ةكارري كضرري سرريَي ثرراكيززيي: هررةةوو شررتيَك بررةدزم تؤفرراني   

 طةةدوونةوز كؤتايي هاتووز.
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كوةِي دووي قوةباني: ضي كاةزساتيَكة!!! ةرب و ةةة !!)لرةخؤي   
دزةِومنيت( ةب ناةةويَت مبسم. دزةةويَت ب،مرة ثاَلرةومني ةكذطراة و    

 جيَطةي باوكم بطسةةوز.

كاة: نرةةيو هرؤاي ئينكرا ثرةيسِزو دزكرةيت،      ةمهييب سةةثةةشت
 لةطةل خوموزن ز ئينتي م دزةيَنيَتةوز بةنةةسي.

ةكاي كوةِي دووي قوةباني: بوون سسِموزتةوزو لة نةبون م نيشرتةجيَ  
 كسمويب.

 كضي يةكي ثاكيززيي: اكة لةةةة  دزتسسم اكة، ناةةويَت مبسم.

باكوشراي  ةمهييب سةةثةةشتكاة: لةبرةة ئرةوز نرةةيو كةشري كا    
هواي ئينكاية خوموزن ز ئينو تؤي هةَل،رذمةدووز هرةتا بةنرةةسي    

 لةطةَليا مبيَنيتةوز.

 ةكاي كضي يةكي ثاكيززيي: ازةةن لةةةةطي ةنا وزستاوز.
ةمهيب سيَ شرةةبةتي طرةآلي كؤكرةيان دزدمتري و دومترس طةآلكرة       

 دزكات بةدزةيانةوز:
ئينتير م يرة    بةاةانتان بيجون ةكاتان لةطةل َ ةكاري خوموزنر ز   

 دزطسيَتةوز.
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 )دميةني دووزم(
 

طةةدوون كةوت،ووز سرةة ثشرو، بوةةلةةازيرةكي خوموزنر ي برون      
ةمدزذزنيَررت، ةؤسرريكايةكي ناوزختررة فررةام دزطسيَتررةوز، تؤفرران و   
وزيشررمةي سسوشررو بررةهيَزيَكي ناديرراةزوز هةَلرر زكات و تيَكررةلَ  

زلوليَكر م  بةتةقينةوزي طسِي بوةكانةكرة دزبيَرت، اةران لرة طةةد    
 دزسسِيَتةوز،

سةهؤلَ بةن من فةامي ثؤشي بوو، برريو هرؤو و هةسرت و نةسرت     
 ب،ونة كلؤ بةفس، هةةوو ةزنطيَك لة سثيَو بةفسدم تومبوزوز.

ةومنني كوذميةوز، سيلين زةيَكي ئةكلريكي لولةيي سيَ تةةةي تيادم 
بوو، سيَ ضيين ثاةضة شوشة جياي دزكسدنةوز لة يةكرتي، بةبرةة   

اآلي ةماموزوز ةؤةيا ب،ون وز  لةئاةادزيير مبب برؤ تةقينرةوزي    و ك
ناخي خةففةبويان، هةتا وز  بوةكانيَك بتةقنةوزو يةكةم طفتوطؤي 
بون و بونةوزة بكةن، بةو جؤةز تاازو اين و دزةدزكةوتب، بةتةوذةي 
تؤفانةكةو تيشكي ئةو اليتة بةهيَززي خسمبوية سةةيان، كةشريَكي  



 سةالح جةالل ؤي فيلم                 سيناري شارا كضاني بةفر                     
 

 

 

12 

 

اةرانيَكي ئةفسرانةيي طرةةدوني دمهيَنرابوو،      ناشيَوزيي سراامبوو، 
اةانيَك وشةي لةبري دزبسدزوز، خؤكسد اةانيَكي سريمؤتيكي لرةناو   

 اةاني سريمؤتيكي سريَ قوةبانييرة ةؤةياكرة    سريلين زةزكةوز برة  
 سةهؤَل،ةن مني بسِي:

 ةةدوني م بوومطةياي ؤة ةطلةةةة
 ةي دنياوزثةكيم بةدزم خوةلَضةم
 اوومبوو كليلي قايف كسدز  كيَ
 بةدزم نةفخي خودموزيب ةيابوؤة

 هاتؤتة ثةةيَزي ةةةطةوز! يةكيَةكاي كضي يةكي ثاكيززيي: 
 بّ!نةكيَلَض زان م ةمةانةن  سةدزييةةضلةم خةوز كيَب ئةومنةي 

 !.ويَطتة ديَ ييةنةفخ يي فوويةكةكاي كوةِي دووي قوةباني: ض
 ئاي ضي ساتيَكي ئاويَتةية!

 !.تة شةختةبيَةدون بةباية  دزةكاي كضي سيَي ثاكيززيي: طة
 ضية ئةم ئةفسانة طةةدونيية!

ي نج سررةد سرراَليَررثسرريكاي ؤةةكارري هررةة سرريَ قوةبانييةكررة: 
 ييمان دزبيَتة هةَلموخةومَل
 .تةوزكا دزتويَسكيَلةفسةيَ
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 ةكاي كضي يةكي ثاكيززيي: ئيَسز كويَية! ئيَستا ضي ازةةنيَكة!!
امنسمون، ئيَسرتا تراةي   ةكاي كوةِي دووي قوةباني: نيشانةكان نرة 

 ذزهسز شةةمبةكة دزكةم.
ةكاي كضي سيَي ثراكيززيي: امنريم ئرةو ذزهرسز شرةةمبة ذزهرسزي       

 ةةةطة.

 ةكاي كوةِي دووي قوةباني: طوتيان شةةمبي نةةسيية.

ةكاي كضي يةكي ثاكيززيي: دميكم ةاضي طسياني كسدم، وشةكاني 
 خومةدزوز امنيم بؤ ةةةطة.

خومةدةرةوز يةكسرةة سرةةم طيَرذي      ةكاي كضي سريَي ثراكيززيي:  
 خومةد، هةتا كةومتة ئةم خةوز ئةازلييةوز.

 ان!جومنيمو اطكوم ني ةكاي سيَ قوةبانيةكة:
 ةكاي كضي يةكي ثاكيززيي: ئيَوز ةب دزبينب!

ةكاي كوةي دووي قوةباني و كضي سيَي ثاكيززيي: نرةخيَس ترؤي    
 ئيَمة نابينيت.

 . ويَنةية  لة فةام
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 يةم()دميةني سيَ
 

يامن دم طك يَكاتَ ،ستةوزطك ةوخساةي بوني سيَطئا ةوزلةفوي خوموزن ي
 :كسم ك م نيشتةجيَبةدزم لةةازوز لةئامسانيَ

ةكارري كرروةي دووي قوةبرراني و كضرري سرريَي ثرراكيززيي هررةةان  
 دميةلؤذيان طوتةوز.
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 (دميةني ضومةزم)
 

لوتكرةي  بةةو شاخيَكي سةخت بةشي كواوكو بةة لة طةيشنت برة  
اجنريز ضياي ئةن يَز ئاثوةزي خةَلك تيَكةَلة لرة ثيراوو ذن و طرةنج،    
بررةةزو ضررياكة سررةة دزكررةون، هررةةوو دَلخؤشررب، تررةنها سرريَ    
قوةبانييةكة لةناخةوز كَلثةي بوةكاني دزدزن، كضي سيَي ثاكيززيي 
ضريككي ئةو قوةبانييةي بيست،وو، دمثريزي بؤي طيَسِمبوزوز، بةو بريزوز 

 ن لةناخةوز تةقيةوز:وز  بوةكا

 ةةدونطي بةةبؤتة ةئاي لةو تؤفان
 موزسِثضةةةة  لةدزةي ساوم 

 بوون ؤت هاومةز بةشةية  ديَطبان
 ة وزستاوزثازةةن بةناوكي كوة

كضي يةكي ثاكيززيي: نةنكم دزيطوت: قوةباني بؤ خوموزن  لرةاكة  
 لةئاينةكان م هةية.
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سِميرةوز، سراآلنة   كوةِي دووي قوةباني: باوكم كضرةكاني نيلري دزطيَ  
 جومنرتيب نةوبوكيان فسِيَ دةموزتة ناو دزةياي نيلةوز.

كضي سيَي ثاكيززيي: بةَليَ هةتا سةةدزةي عوةةةي كوةِي خةتاب 
 ناةة دزنيَسيَت و ئةو تاومنة ئةفسانةييةيان ثيَ ةِمدزطسيَت.

 ةكاي كوةِي قوةباني: ئيَمة هةَل،ذمةدز شؤخةكانني.
بزمنب كةمسان ازةدزخةنة دزامنني، ةرب   ةكاي كضي يةكي ثاكيززيي:

 بريم ضؤتةوز.
 ةكاي كضي سيَي ثاكيززيي: ةةبةستت ضية!

 ةكاي كوةِي دووي قوةباني: ةب ئةو وشةيةم نةبيستووز.
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 (دميةني ثيَنجةم)
 

) ذوةي ثةةستطاية، اكثايرة  دزطسيَرت، ثيراوز ئاينييرةكان نويَرذ      
ئينكا باس دزكات،  هةةسيَ دزكةن، دوميي ةمهي،ةكة ثريكاي ئايين 

قوةبانيةكة بةبةةطي ةماموزوز دمنيشتون، ضةن  ذنيَك ئاةميشتيان بؤ 
دزكةن، قذيان بؤ شانة دزكةن دزيانسِمايَننةوز، ثياوز ئاينييةكان لرة  
نويَذزكانيان بونةوز، هاتنة الي سيَ قوةبانييةكة، ةمهي،ةكة كةوتة 

 ثاةِمنةوزو نزمي قوةباني بؤ كسدن(.

ةكي ثاكيززيي طةآليةكي كوكة دزجويَت و ةةسرت برووز،   )كضي ي
 بةةوضسِكةيةكةوز اةان دزكاتةوز(

كضي يةكي ثاكيززيي: دزبينة قوةباني خوموزنر ، ئراي لرةم سرزمي     
ةةةطررة، دزبيَررت ةكبرران بررؤ كررويَ بفسِيَررت! لةضرري كيشرروزةيَكا  

 بنيشيَتةوز.

كضي سريَي ثراكيززيي: هةسرت دزكرةم اةران و هؤشرم لةدزسرت        
ثةةدمخيَك شةةمبي كوكةي دزدزني دزخيومتةوز( نا نا ثيَ زضيَت دموز.)

 بةةزو نةةسي هةتايي بضم.
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كوةِي دووي قوةباني ثةةدمخة شةةمبةكة دزخومتةوز: ئراي لرةم بريَ    
هؤشيية!! لةم اين زخةوز! ةب قسةم بري ضؤتةوز، ناوو نيشامن نااممن. 

 سةةةةست كسموم بةعيشكي خوموزن زوز.
 كة ثيَكةوز:هةة سيَ قوةبانيية

 سةةةةست كسمويب!!!
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 )دميةني شةشةم(
 

بةةزو شاخيَكي سةخت ئةن يَز، لةو ناوضةيةي هةةيشة بوةةلةةاز 
ليَي دزدمت برةفس بةطةةدزلولرةوز دزباةيَرت، ئةسرع و عةةزبانرة و      
طاليسكة بةدومي يةكا بةسةة بةفسزوز ةيَ دزكةن، سيَ قوةباني برؤ  

ك من، بؤةةة  دزبسيَب، لةةوخساةي يرةكرتي  خوموزن  لةطاليسكةية
 دزةِومنب:

 ةةة  ةةة  ةةة ،
لةناخرةوز وز  تيَزمبرري ئرراَلتون دزتويَنرةوز، ضررةن  ذنيَكرري ئررايين   

 لةطةَليانب، دَلخؤشيان دزدزنةوز:

ذنة ئاينييةكان: ئيَوز ناةسن سيَ قوةبانيية جومنةكاني ئةةجةنتني، 
ةم نيشتمانة برةئيَوز دةموز.  ئيَوز نةةس دزكسيَب، طةوةزتسيب شةةزف ل

خؤاطةةان بة ئيَوز. ئايين ئينكا ثريكا دزكةن، بةختةوزةي و شركؤ  
 بؤ خوموزن  دزطيَسِنةوز.
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ةمهيب و ضةن  ياوزةيَكي ثياوو ذنيَكي ئايين  سيَ ثةةدمخ شرةةمبي  
 كؤكةيان بؤ تيَ زكةن:

 سيَ قوةبانييةكة لة ناخةوز دزتومنةوز، فسةيَسكي خويَناويان ديَتة)
 (خومةزوز.
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 (دميةني اةوتةم)
 

شاخي ئةن يز، ذووةي ثةةستطا، ئاهةنطي قوةباني دزسو ثيَكسد، 
سرريَ قوةبانييةكررة طررةآلي كوكررةيان دزجرروي، ذنرران بةدزةيانررةوز 
دزكسدن، سات بةسات طيَذ دزبوون، ةمهي،ةكة هاتة اليان ية  ية  

ي الي خوموزنر   دزسو طستب و نيةتي قوةبراني ثريَ خويَنر ن، نرزم    
ئينو كسد، هةتا قوةبانييةكان وزةبطسيَت، سيَ ثرةةدمخ شرةةمبيان   
ئاةادز كسد بةشي ةةة  كحوليان تيَكسد، كضيَكي جومن خسننيية 
سةة سينية  لةايوو ئاَلتون دةوست كسمبوو، خستيية بةة دزةيان . 

 قةشةو ثياوز ئاينييةكان ثيَكي خؤيان بةدزستةوز طست:

كني طةمنة شاةي دةوست كسموز، شةةمبي نةةسيية، ئةم شةةمبة لة ة
دزبنة قوةباني خوموزن  ئيرنو و هةةيشرة اينر وو دزبرب و قرةت      

 ناةسن.

 سيَ ثةةدمخة شةةمبةكة لةبةةدزةي سيَ قوةبانييةكةدم دمنسمن.
 كضي يةكي ثاكيززيي:

 آلزوي ئامسامن بة ةومنني كيَث

 يتة خومةزوزتا تةوةمت بةبةفس بَ
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 ة بكات بةنيالةوساي  ئةم شاخ
 بكاتةوز طي بوونةةةدزاولةي 

 كوةي دووي قوةباني:
 و ة بيَهةَل ي ليَستا ةيَكوم ةةسيح ئيَ

 ةسي ةمبسدوم بكاتوةومنني لةع
 و بيَ يَثةشةي طوزكو ساوميي بان
 تم تاةو ةاة بكاطجيهان لةةةة

 كضي سيَي ثاكيززيي

 ضي بكةم لةةةةطيَك شوناسي بوونة
 فسانةبوينة قوةباني بووني ئة

 هةةو فسةيَسكيَك تةبةقة خويَنة
 ةيَذووي طةةدوني كسد بة جؤالنة

 بيَ زنطي

ةمهييب ئايين: ئيَروز هرةتا هةتايرة نرةةس دزبرب، دزبنرة قوةبراني        
خوموزن ز ئينو، شةةزفيَكة بةئيَوز دةموز، سيَ قوةباني ئةةجرةنتني.  

 )كةوتة نزم كسدن(

 شةةمبةكةتان خبؤنةوز قوةبانياني خوموزن .
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بانييةكان دزتسسان ثةةدمخةكان لةسرةة ليَويران بروو، لرةةاي     قوة
 ةةة  طست،ونييةوز، ثياومن و خامنان هةةوو كؤةسيَكيان ثيَكهيَنا:

 خبؤن شةةمبي جةنطي ئةهسميةن
 خوموزن  شةيتاني بوني سسِييةوز

 اةوت تكة خويَين اةوت ساَلة ازةةن
 ةًيذووي ئايين ئينكاي نوسييةوز
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 (هةشتةمدميةني )
 

 كؤةس:

دةود بؤ خوموزن ، دةود بؤ خومي عالرةم، خوموزنر ز ئيرنو كروةِي     
خوموزنررر ز فرررريم كؤشرررتا خوموزنررر ي شاةسرررتاني، )دزسرررتيان  
بةةاكسدزوز(خوموزن زكان قوةبانيةكامنان ليَوزةبطسن سيَ هةَل،ذمةدزي 

 وآلتي ئةةجةنتينب.

 ثةلي كضي يةكي ثاكيززييان بةةا كسدزوز:
آلن شؤخي ئةةجةنتني دزبيَتة قوةباني بؤ خوموزن ز كضيَكي ضومة سا

 ئينو،

 يةةدمخةكةيان نابةليَوييةوز، تالَ بوو، تسسا، ثيَيان هةَلكوةِمن .
 دزسو كوةي دووي قوةبانيان  بةةا كسدزوز:

 ةيَسد ةن مَليَكي جومن شةو ساآلن، قوةباني بؤ خوموزن ز ئينو.

ةفسةيَسكي ضاوي دزباةيية طسيان لةناخي م وز  تيَزمب دزتوميةوز، ب
 بةة ثيَي، ثةةدمخةكةيان نا بةليَوييةوزو هةَلي قوةِمن .

 دزسو كضي سيَي ثاكيززييان بةةاكسدزوز:
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 كؤةس: ثاكيززيةكي سيانزز ساآلن.

كضي سيَي ثراكيززيي طسيراني تةقييرةوز، وز  تسيشركةية  دَلري      
هةةوياني طست، كضي يةكي ثاكيززيي و كروةِي دووي قوةبراني    

ةدزم طيَرذ برون و براي سرةةز ةةةطرةوز لرة طسيران و سرسِينةوزي         ب
 هؤشيان م كوذمنةوز.

 كضي سيَي ثاكيززيي:
 ةةةدونةةةطي طةشةي طجةستةم بان

 بون و نةبوني  شاةمي نهيين
 كؤتايي بونةةومنينم ةؤةياي 

 نشيين  ازةةني ةةةي  عوةس

يرة  كؤةس: هةةويان ثيَكةوز: خودموزن ي ةةان ئةم سريَ هةَل،ذمةدز 
 قوةبانني بؤ تؤ ةكايان نةةس بكة، خودموزن ي ةةان.

سيَ قوةبانييةكة كةوتنة سرةة شرةةمي ةرةة ، سريمايان شريَوم،      
ةزنطيان طؤةِم، ضاويان ئاوزذك دزبوو، كةوت،ونرة سرةة سرةةزةةةطي    

 ةكاةوز،

 كؤةس: نةةسي.. نةةسي بؤ سيَ قوةبانييةكةي ئةةجةنتني.
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 (ةمدميةني نؤه)
 

وةبانييةكان لة ثةلةقاذزكةوتب و طيانيان دم، ثاشان بةو دةومشةوز ق
ةؤةيا كسمن و بةةطةكانيان كسدنةوزبرةة، هرةةوو كاآلكانيران لرة     
ئاوةيشم و ئةو قوةاشة طسمن بةهايانة بروو، برؤ ازةرةنيَكي دةيَرذ     
دزةانةوز. خسمنة سيلين زةيَكي لولةيي ئةكلري ، سيَ ضيين ثاةضرة  

ةةتسو نيويَك لرة ذيَرس ازويرةوز    شوشة جياي دزكسدنةوز لة يةكرتي. 
نزيك لرة بوةكراني لؤاليراكؤ وز  قوةبراني برؤ خوموزنر ز ئيرنو        

 نيَسدةمن.

 كؤةسي ةكاي سيَ قوةبانييةكة:
 ئةن يَزز دكازخي خوموزن شةختةي 

 طسِي قوةباني ئاسك بؤ هةَلؤ
 ثسوشةي ةكاي تؤفاني ةيَ بةن 

 طةةدووني ةزنط كسد لةطسِو بؤسؤ
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نيَسظانا بوون، جيادزبونةوزو تيَكةآلو دزبوونرةوز،  سيَ ةكح تيَكةآلوي 
ازةةن تومبوزوز، لةناازةةنر م ازةرةنيَكي خرؤكسد دةوسرت ب،روو،      

 فةامي  تيَكةآلوي بيَ ةزنطي ب،وو.

ةكاي كوةِي دووزةي قوةباني: هةليكؤثتةة و فسِككرة دزخوليَنرةوز   
 دزنيشنةوز، وةِزي ئؤتؤةؤبيل ديَت.

اليسكةية ةان وي كرسدوم، )طرةآلي   كوةِي دووزةي قوةباني: ئةم ط
 كوكةكة دزجويَت(.

 ةكاي كضي سيَي ثاكيززيي: ةب ناويَسم سومةي هةليكؤثتةة ب،م.

كضرري سررييَةةي ثرراكيززيي: ناةررةويَت مبسم)لررةدَلي خؤيررةوز(     
خؤشةويستةكةم ثةميامن بةتؤدم ئةي سةةكسدزي برويَسي ئةةجرةنتني،   

 ةةة  ةيَي ليَطسمت.دمياطؤ ويستم تؤ ب،يتة سةةدمةي جيهان، تااز 
 ةكاي كضي يةكي ثاكيززيي: اةامن سسِميةوز

 كضي يةكي ثاكيززيي: هةست ناكةم هةةطيز اةامن بوبيَت!!

فسِككةيةكي هةليكؤثتةةي سرةةو نيشرتةوز، ضرةن  فسِككةيرة      
بةئامسانةوز دزنطيان تةقان زوز، طسِكانةكة تةقييةوز، فةام بيَ زنطي 

ة اللَ ب،ون، لة طسِي بوةكانةكةوز طست، ليذنةي ثشكنيين شويَنةوم
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دزنطيَررك هررات، ةرروةوي ئرراودمةي ئةفسررانةكاني برروون كةوتنررة  
 ازنطؤَلةي كؤتايي،

ةيَشرك برة     هةةوو دزنط و ةزنط و ةومنينيَك تيَكرةآلو دزبروون،  
ازنطرري نةبينررةوز لةبريكسدنررةوز دزثضررسِمن، دزثضررسِمن، وز  لررةةاي 

ةزنطرري تةقينررةوزي  طررةةدووني  بةفؤتؤناتررةوز تيَكررةآلو دزبررون و
 طةةدونيان دزكيَشا.

  2سليماني  12/9/2021. 
ي ثاشكؤي ئةدزب و هونةةي 7/10/2021لة   8478لةذةاةز 

 8478  ةكذناةةي كوةدستاني نويَ دم بآلوبؤتةوز
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 هةوةز فيلم 
 

 كضاني بةفس الدون سيما    
   

 بةشي دووزم
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 ن سيما   كضاني بةفس الدو

   
 بةشي دووزم

 
 (دميةني يةكةم)
 

)شاخي ئةن يَز، تؤفانيَكي تيَكةأل بة طرةةدزلول و شريَي برةهيَزي    
بةفسو طسِو دوكةَلي تةقينةوزي ية  لةدومي يةكي بوةكانةكة فةامي 
ثؤشيوز. بةبايةكي ئةازلييةوز طةةدون ويَنةي طؤةِستانيَكي هةتايي 

ةمشينيَكي ةةةطاوي ثؤشري بروو،   دزدميةوز، لة لوتكةوز بؤ بناة ثؤث
هةةوو دزنطيَكي خنكان بوو، اةان لة طةةودم تومبوزوز، جطرة لرة   
طسِوطالَ و اةاني دزةون هيض وشةية  نةدزطوتسم،  خاةؤشي هةةوو 
ناوضةكةي طست،وزوز، تةنها ئةو اةانة طةةدوونية بوني هةبوو سريَ  

ييةوز، ئةو قوةبانييةكة بةدميةلؤذي دزةوني اةاني طةةدونيان دزنوس
 وشانةي بونيان دزتومن زوزو لة لة نةبون م سسِموزكانيان دزنوسييةوز(.
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ئينكرا ارةام برةةسدن     يناخي كضي يرةكي ثراكيززيي: خوموزنر    
نيية،)ويَنررةي كررؤآلن و ياةيررةكاني بررري دزكةويَتررةوز، بررةةدي     
هةَلماقؤكان بة دزستييةوز دزطسيَت(. ئاخ ةسدني ةب دزبيَت ضي بؤ 

انيَكي وزةِسي دزكات( دميك و باوكم ضؤن ةنيان بؤ تؤ بكات!!)طسي
ةسدن ناةد! ئاي دميكة بؤم دزطسياييت، بةةِمستت نرةبوو، هرةةطيز   

 ئيَوز ويستتان ةب مبسم.
)كضي سيَي ثاكيززيي و كوةِي دووي قوةباني ليريَ دزةِومنرب،  وز    
ئةو لرةو ترؤِةز ةةةطاويرةدم شرةالل دزبرب، كروِةي دووي قوةبراني        

ةيسي دزكات، ضاوز طةشةكاني، كوَلمة ئاَلةكةي، قذز بةعيشكةوز س
خوةةاييةكةي، ددمنة وةدو سثييةكاني، لوتة باةيك و بضوكةكةي، 
ئاوماو دزنطة هيَمنةكةي، دزاووللةي طةةةي خويَب و ةكاري ، برةو   

 ةومنينةوز ةؤةياي عيشكي دزبيَت(.
ناخي كروةِي دووي قوةبراني: ئراي لرةم ةةةطةسراتة!! ثيَ زضريَت       

 زن  بةازيي ثيَمان م بيَتةوزو لةم ةةةطةساتة ةاطاةةان بكات!.خومو
ةكاي كوةِي دووي قوةباني: اةام ليَتة كضري شرؤخي ئةةجرةنتني،    
ئاي ثيَ زضيَت ةاطاةةران ب،يَرت و ب،يترة خؤشةويسرتم! ئراي لرة       

ي ئامسان(خوموزن ةةةطيَك بة ثسدي عيشكا بثةةِينةوز! )ةوودزكاتة 
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ية لرة ازةيراي عيشركا نروقم بروويب!!      ئينكا تؤ ضاوت لة ئيَمة ني
 دزبيَت بةازييت ثيَمان م بيَتةوز.

)كضي سيَي ثاكيززيي و كضي يةكي ثراكيززيي، تووشري طوةراني    
سةة سوةِهيَنةة بوون، كضي ية  هةناسةكاني هةَل زةذيَت، سةيسي 
دزكات بسيكةي ضاوز طةشةكاني  بةبسك ثسِكةيةوز، وز  ةانط تيشك 

الَ و طةشة ثسِكةي و ليَوو ددمني وز  خةتي دزطسنة سةة ةووةةتة ئ
ةانطي ية  شةوز نيشانةيةكيان بةسةة ازةةني طةةدونةوز دةوست 
 دزكسد، بةو تةاووز عيشكاويةوز طسيَي نهيَين نهيَنييةكاني كسدزوز(:
ناخي كضي يةكي ثراكيززيي: ئرةم قوةبراني دمنرةةان طرؤةِموز برؤ       

  هةناسررةكامنان شرةثؤلي عيشركيَكي خوموزنرر ي، دزبيَرت خوموزنر    
خبويَنيَتةوز! دزبيَت قوةبانييةكة بطؤةِيَت بةعيشق! ئةم ةةةطةةان 
لةسةة الب،ات) بريكسدنةوزيةكي قولَ( ةمهي،ةكان دزَليَب: خوموزنر   

يَمرة ب،ينيَررت! دزَلرريَب  ئبةخشرن زية، ئةطررةة بةخشرن زية دزبيَررت   
ي ئينكا ئاطاي لة هةةوو جوَلةيةكمانة، ئةوم دزبيَت ناخي خوموزن 

ئيَمةي  ب،ينيَت!!) فسةيَسك بة ةوةةتيا ديَتة خومةزوز، كضي سيَي 
 ثاكيززيي ويَنةي ناخي لةطةَل م تيَكةآلو دزكاتةوز(
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نرراخي كضرري سرريَي ثرراكيززيي: لررةةب بررسِومنب بررزمنب ضرريم       
ليَهاتووز!)هررةةدوكيان سررةيسي دزكررةن، دووضرراوي وز  ئةسررتيَسزو 

نطري ئراَلتوني و   بسذمنطي وز  ةرانطي ضرومةدزو ثيَسرو طرةمن ةز    
 سيمايةكي تؤكمة وز  ثةةي، هةناسة هةَل زكيَشب(.

 ناخي كضي يةكي ثاكيززيي: تؤ وزسفي جومنيت بةئيَمة ناكسيَت.
ناخي كوةِي دووي قوةباني: جرومني ترؤ الي خوموزن زكانرة وزسر      

 بكسيَت.
ئينكا ئيَمة سيَ قوةبانياني ي اخي كضي يةكي ثاكيززيي: خوموزن ن 

ؤ تؤي خوموزن ، هةةوو خةَلكي لةم نةةيتة يراخني و  ئةةجةنتينني ب
بؤتررة ثيشررة لةناوةانرر م،  ةووةرران لررة تؤيررة ئررةي خوموزنرر      
ةوعجيززية  بنويَنةو ئيَمة ةاطاة بكرة! نابينيرت هرةة سريَكمان     

 عاشكني. هيضمان ةةةطمان ناويَت ئةي خوموزن ي ةةان.
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 (دميةني دووزم)
 

دووكةلَ بة ترةوذةي برةفسو ةزنطري     ) بوةكانةكة دزتةقيَتةوز، طسِو
تيَكةآلوي فةاموز ئاويَتة دزبب، دزنطي ضةن  ةكايَك لة بيَ زنطيرةوز  
دةوست دزبيَت، ويَنةية  لة  ناازةرةني ازةةنرةوز، شريَوزية  لرة     
ناشيَوزيي فةاموز، سيَ جةستة لة ناجةستةيي جةستةكانةوز، ضةن  

 دزنطيَكي نةبني(.
  دزنطي ةكاي يةكةم)دزنطي كؤ(:

ئيَمة قوةبانياني دزسالَ لةةةو بةةيب،  وز  ئيَوز هةةان تةةرةن و  
ةكمان ب،يَرت، ترا ئيَسرتا    باآل و جومنيمان هةية، ثيَناضيَت جياوماي

ئينكاةان نةديووز، ناامنني ةاناي ئةم قوةبراني دمنرةةان   ي خوموزن 
 ضي بوو!.

دزنطي ةكاي دووزم: ةب كروةِي دووي قوةبرانيم، نراوم ثؤلؤلؤيرة،     
ي هةذمةيَك بووم باوكم كوةتان دةو بوو، شانسري ةرب شرؤخي    كوةِ
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وآلت بووم و تةةرةمن ارةوت سراآلن بوو،كسمةرة قوةبراني، دميكرم       
خةةيك بوو مبسيَت، باوكم هاومةي دنياي كسد، هةةِزشرةي ةرةةطيان   
ليَ كسدن، باثريزم طوتي: با كوةِيَرك مبسيَرت نرة  هرةةوةان، ةماي     

 بوون ةنيان دمية دزسو ةةة !
زنطي ةكاي دووزم: ةب ناوم سؤسؤية، كضي ئؤسرؤلؤي دزةيراوممن،   د

لة ةكذيَكي سةةزتاي برةهاةدم لةسرةة كةشرو لرة شرةثؤلةكاني      
ازةياي هيَمن م لة دميك بووم، خودموزن  ئةم جومنييةي ثيَ بةخشيم، 
كاتيَك ةنيان كسد بة قوةباني تةةرةمن ضرومة سراآلن بروو، براوكم      

بؤ وآلتيَكي تس، طستيانني و باو  و دميكرم  ويسو مبفسِيَنيَت و بسِكيب 
بةمششيَس دوو لةت كسمن و ةنيان هيَنا.)ةوو دزكاتة ئامسان( ئاي لةم 

 ستةةة خوموزن ي ةةان.
دزنطي ةكاي سيَيةم: ةرب نراوم ثاثؤلؤيرة، كضري شراثؤ، يةكرةم       
ازةِزنطةةي ناودمةي ئةةجةنتني، تةةةمن سيانزز سراآلن بروو، كسمةرة    

تي: باةستايي خرؤي ايَسِتران دزدزةريَ كضرةكةم     قوةباني، باوكم طو
ةةبةن، بةمششيَس لةسةةيان دمو كوشتيان. ناامنني خوموزن  طويَي لة 
دزنطمانة!! دز ساَلة ئيَمة دزثاةِيَينرةوز خوموزنر  وزآلنران نادمترةوز،     

 دزبيَت خوموزن  ئةم ضةن  ساَلة خةوت،يَت!
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 ةكاي هةةسيَ دزنطةكة)كؤةس(
 ذموزية!ضسمي طةةدووني بؤ كو

 بؤ ةةةطي ازةةن طسِيَك ناسوتيَت!
 دكذز ساةمي ةكح هةة كسموزية!!

 ئينكا دزنطمان نابيستيَت!!!ي خوموزن 
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 (دميةني سيَيةم)
 

) ثةةستطاي شاخي ئةن يَز، ةمهي،اني ثياومن و ذنراني ئرايين لرة    
 يوويران كسدكترة ثةيكةةزكرةي خوموزنر     ذووةيَك م كؤبونةترةوز، ة 

 (ئينكا
كؤةس: خوموزن ي ةةان ئيَمة ةووةان لةتؤيرة، وآلمتران بثاةيَزيرت،    
باةممنان بؤ ب،اةيَنيت، نةخؤشيمان لةسةة البةيت، ئرةي خوموزنر ي   
ةةان وآلمتان ثرسِ بكرة لرة خؤشري، قوةبانيرةكامنان هةَل،رذمةدزن،       
شؤخةكاني وآلمتان لة ثاكيززكانرة) هرةةوو دزثاةِيَنرةوز، ةمهرييب     

خةةيكررة ئررةم نةةيتررةةان نرراهيََلب و    طررةوةز قسررة دزكررات(: 
بةةهةَلسررتكاةةان اكة بررووز ئةوكاتررةي  خوموزنرر  دزسررتمان لرريَ 
بةةدزدمت و وآلمتان كاول دزبيَرت، نابيَرت بهريََلب كرةس سةةثيَضري      

 بكات.
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ةمهي،يَكي ذن: بااةطاناني وآلتان ديَنة ناو وآلترةوز، ئرةومن خرةَلك    
 نة و لةجيهان م نةةاوز.هؤشياة دزكةنةوز، دزَلني ئةم نةةيتة تاوم

ةمهييب طةوةز: دزبيَت سزميان بر زيب. نابيَرت بهريََلني ئرةو قسرانة      
 بكةن، ثةيوزن يان بة بريو باوزٍةي ئاينيمانةوز هةبيَت.

ةمهي،يَكي ثياو: ضي بكةيب هةتا ةكاي ئايين برةهيَز بكةينرةوز!!   
تةوذةي يةهودي و ةةسريحي و ئيسرالم بآلوبونةترةوزو دذي ئرةم     

 يةن و بةتاومني دزامنب.قوةبان
 ئينكاي  بة خوموزن  ناامنب.ي ذن: خوموزن ةمهي،يَكي 

 ةمهي،يَكي ثياو: دزَليَب بتة.
ةمهييب طةوةز: دزبيَت طةوةزي ئايين لةطةل دزوَلةت م قسة بكات و 
سزمي ئةومنة ب ةيَت، نابيَت وآلتي ئةةجةنتني توشي ثضسِمني ئرايين  

 ب،يَت.
اني ئرايين لرةدزةزوز دةوسرت دزبيَرت،     )وةوذةي خةَلك و ثياوو ذنر 

ضاوزةِيَي ةمهي،ةكان دزكرةن بيَنرة دزةزوز. دوو ضرسثة ديَرت، ذنيَرك      
 بةطويَي ةيَسدزكةي م دزضسثيَنيَت(:

يان دزدزنري هرةتا   طةآلي كوكةسيَ قوةبانيةكة فسةيَسك دزةِيَذن و 
 بيَهؤو بنب، كزز لةجةةطمةوز ديَت.
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ةيب ثيراومني ئرايين طرويَ    ثياوزكة: ئاامة بةخشة اكة اكة، ضي بكر 
 ناطسن، هةةوو وآلتان بة تاومني دزامنب.

 )دزنطيَك لةناو خةَلكةكةوز، ثياويَكي ثشت كؤةاوزية(:
ئينكاوز بينيووز، ضاوزةِومني قوةبانييةكانة بضب ي خةومن بة خوموزن 

 بؤ الي) طسيا و فسةيَسكي ةشت(خوموزن  بةتةنياية.
كاني ترسي ضري ليَكرسدووز!    )ذنةكة بةةيَسدزكةي طوت(: قوةبانية

 دزبيَت خومةدبيَتين!
ثياوزكة: ئاينيَكي هةَلةةان هةيرة، ثيراوز بااةطانةكرةي برةةمايل     
دزيطرروت: ئررايين ةةسرريحي ئررةوز بررةتاومن دزامنيَررت. يررةهودي و 

 ئيسالةي ، تةنانةت بواي و هين كسي .
)ثياومني ئايين هاتنة دزة، ثةةدمخة شةةمب دزبةخشسميةوز، هةةوو 

 ن بةدزستةوز بوو، بة نةةسي خوموزن زوز دزياخنومةدزوز(.ثيَكيا
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 (دميةني ضومةزم)
 
)ذووةي ثةةستطا سيَ قوةبانييةكة دَليان ثسِز دزامنب برؤ ةةةطرةو    

يان ثيَ دزجرون. هرةتا بيَرت    طةآلي كوكةضاةيان نية، بةةدزومةي  
اياتس هؤو لةدزست دزدزن، كضي سيَي قوةباني ئاطس نراو جرةةطي   

 بوو، طةآلكةي دزجوي(:طست 
ةب اةام بة ةةةطة هؤشم لة دزست دموز، ناوسكم برووز برة ترام و    

، خةةيكة دزةِشيَمةوز، ئيَروزي  وز  ةنتران لريَ    كوكةبؤن و ئاوي 
 بةسةة هاتووز!

كوةِي دووزةي قوةباني: هيض هؤشريَكم نرةةاوز دزاوولرةي ةرةة      
 بةةضاوي تةنيوم.

انرةو لةضركةكةةةوز   كضي يرةكي ثراكيززيي: ضراوم برة ةروةو با     
دزخوليَتةوز، تؤ بَليَيت دميكم كؤي كسدبيَتنةوزو بؤم هةَل،طسيَت!. ) 
هيََلنج دزدمت( وم دزةسم. ئاي مبرسم لرةم بيَهؤشرييةم باشررتز، اكةم     
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دزدزني دزَليَب،: نةةست دزكرات.)ةوو دزكاترة ئرةومن(     طةآلي كوكة
 ئيَوز نةةس بوون! ةب ضاوم نةةسي تيَ مية!.

 لةية  دزةِومنب( نةةسي ةاناي ضية!)هةسيَكيان 
كضي سيَي ثاكيززيي: جطرة لةةرةة  هريض شرتيَك لةناوضراوةان      

 ناخويَن ةيَتةوز.
 كوةِي دووي قوةباني: تةنيا ةةةطة.

 كؤةس: ةةة .. ةةة  .. باشرتز لةم سزمية.
 )ةمهي،ة ذنةكان ديَنة ذووةزوز(

و  ضيتانة شؤخةكاني ئةةجةنتني! ئيَروز شانسري نرةةسيتان هةيرة    
 لةبسي ئاهةنط بطيَسِن دزطسيب.  

كضي سيَي ثاكيززيي: نةةسي لة ةسدن م ضيية! ئيَمة دزةسيَن ةينَي  
 بؤ خوموزن .

 ةمهييب يةكةم: ئةوز نةةسيية.
 ةمهييب دووزم، الي خوموزن  نةةس دزبب.

 ةمهييب سيَيةم، ناةسيَن ةيَب ئيَوز نةةس دزكسيَب.
 كوةِي دووي قوةباني: نةةسي ضؤنة!
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ئينكاوز ديَرت   يتة ذووةزوز: فوويةكة الي خوموزن ييب طةوةز ديَةمه
 بة ةوخساةتان و نةةس دزبب.

 كضي يةكي ثاكيززيي: ياني دزفسِيب و دزبينة باَل مة!
 ةمهييب طةوةز: ئافةةيب كضي خؤم دزبنة باَل مةي ئامسانةكان.

كضي سيَي ثاكيززيي: نةةسية  ب،ينة باَل مة ةاناي نانرةةسي ضري   
!!. ثيَشينان دزَلريَب: نرةةسي فسيشرتةيية، وز  فسيشرتةكان     دزبيَت
 دزبيت.

ةمهييب طةوةز، فسيشرتةو باَلر مة يرةكيَكب ضري جياوماييرةكييان      
 هةية!.  

 ) شةةمب دزخوةيَتةوز، بي زنطييةكي قولَ( 
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 (دميةني ثيَنجةم)
 

)شاخي ئةن يَز لةبةة تؤفانيَكي نةبين م سراةناكيةكي ةرةةطاوي   
وز، لةهرةة اليةكرةوز سرةيسي بكسيَرت ةزةرزي ترسس و       سةة نيشتو

دوودَلي و ةةةطةسات دزدمتةوز، ثياومني ئايين هرةةويان شرةةمب   
دزخؤنةوز، بيَ زنطي هرةةوو اليرةكي طسترووز، ترةنها ةكاري سريَ       

 قوةبانيةكة بةخومةدنةوزي شةةمبةوز دميةلؤذي ةكايان هةية(
ديَت!. .ئيَمة ةكاي كضي سيَي ثاكيززيي: نةةسي ضؤن بة ةةةطةوز 

 دزةسيَن ةينَي، ئايا ئةوز نةةسيية!
ةكاي كوةِي دووي قوةباني: ةمهي،ةكان دزَلريَب: نرةةسي ترةنيا برؤ     

 خوموزن ز. ئيَمةي ةسكظ ضؤن نةةس دزبني!.
 ةكاي كضي دووي ثاكيززيي: نةةسي نااممن ةاناي ضيية!.

 ) بيَ زنطييةكي قولَ، ةكاي سيَ دزنطةكة()كؤةس(:
نةةسي ضيية، دز ساَلة كسموينةتة قوةبراني، نرةةسميان   ئيَمة ناامنني 

 نةديوز.
دزنطي يةكةم: ةكاري كضري يرةكي ثراكيززيي: ةرب ةرسدوم يران        

 اين وو! ليَم بسِومنب، كوم الشةو ةكام، ةوخساةو جومنيم!
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دزنطرري دووزم: ةكارري كرروةِي دووي قوةبرراني: نررةةسي وشررةيةكي 
 ناةؤية، تائيَستا خوموزن م نةديووز.

يةم:  ةكارري كضرري سرريَي ثرراكيززيي: لررةم شرراخةدم  دزنطرري سرريَ
كؤدزكسيَينةوز، دزنطرةكان تيَكرةآلو دزبرني، هرةتا ةكذيَرك خؤةران       

 بطةةِيَينةوز بؤ ئةةجةنتني.
دزنطرري يةكررةم: ةكارري كضرري يررةكي ثرراكيززيي: بترروممن هررةةوو 

 ةمهي،ةكان بسوتيَنم.  
دزنطي دووزم: ةكاري كروةِي دووي قوةبراني: لرةتوكوتيان بكرةم،      

 طةة مششيَسزكةم ةابيَت!ئة
دزنطي سيَيةم: ةكاري كضري سريَي ثراكيززيي: لةطرةلَ ئةنر يَسمي       

 خؤشةويستم م ية  دزطسيب و سةةيان دزثةةيَنم بة مششيَس.
 ةكاي كضي يةكي ثاكيززيي: ناتومنني ةمبكةيب!
 ةكاي كوةِي دووي قوةباني: لةت لةمتان دزكةن.
زيةكمان نية، بزمنني ةكاي كضي سيَي قوةباني: دزةانكوذن هيض ضاة

 خوموزن  طويَي لة دزنطمانة!
) ةكاي سيَ قوةباني و دزنطي ةكاي سيَ قوةبانييةكةي تس تيَكةآلو 

 دزبب(:
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 طةةدوون: شةو ةكاي ثاكيززت بؤ هات
 كوم ةزنط و سؤاي نةةسي و ةسدن! 
 دزةطاي ةومنينمان ةيَي هات و نةهات
 ةلومنكةي ةةةطمان خستؤتة طةةدن

 نطةكة كع دزبيَت، دزطوماةيَتةوز بؤ ناو خؤيان() ةكاي سيَ دز
دزنطي ةكاري كضري يرةكي ثراكيززيي: كوذمةرةوز نروازم نرةةا،        

 هةست زكةم طسِي بوةكانةكةم لةسةةز.)دزنطي ناةيَنيَت(.
دزنطي ةكاي كروةي دووي قوةبراني: كضري يرة  كؤترايي هرات،       

 ةني  هةست بةتومنةوز دزكةم)دزنطي ناةيَنيَت(.
سيَي ثاكيززيي:كؤتاييمان هات، كوتا..)دزنطي  دزنطي ةكاي كضي

 دزخنكيَت(.
 )كؤةسي ةةةطي دزنطي ةكاي هةة سيَ قوةبانييةكة(

 كوم ةيَطة ضاةز نةةسي ضؤنة!
 خوموزن  لةكويَية ب،يَت بةطؤدك!
 دزسسمازي ةسدن بيَ ةزنط و بؤنة

 كيَ ةةةطي ئيَمةي خستؤتة ئةستؤ
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 (دميةني شةشةم)
 

تةَلخ بووز، بيَ زنطييرة  طرةةدووني طسترووز،     )فةام شيَوموز، ةومنني
ازوي بررة تةقينررةوزي بوةكانةكررةوز نوازيررة  دزكررات، وز  ئررةوزي 
بسِشيَتةوز، ةسكظةكان دوودلَ و طوةاناويب، هةةوو ضاويَك ثستة ثست 
دزكات، ةمهي،ةكان شيَومون و بة دوو دَلييرةوز ديَرب و دزةِكن، سريَ    

 زتويَنةوز.(قوةبانييةكة بةبيَ زنطي لة ناخةوز د
 خوموزن  ازةةمنان ليَ سسِميةوز

 لةكويَ بانطةشةى ةةةطةسات بكةيب!
 ضسمي بيَ مدي هةَلكسميةوز

 بةضي تاومنيَك طؤةِز شاة دزكسينَي!!
و شرةةمبي   طرةآلي كوكرة  )سيَ قوةبانيةكة طّيذ بوون برة جرويين   

هيَسكيب، ةيَشكيان شةثول دزدمت، ةسدن و ذيان لرةاليان تيَكرةآلو   
ةانيان تومناي وتنةوزي وشرةي نرةةاوز، لةناخرةوز طسِوطرالَ     بووز، ا
 دزكةن(.

طسِوطاَلي كوةِي دووي قوةبراني: هةسرت و نةسرتم تيَكرةآلو برووز.      
 ئيَوزو وز  ةنتان ليَهاتووز!.
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طسِوطاَلي كضي يةكي ثاكيززيي: هةةوو شتيَكم بري ضؤتةوز، ةرسدن  
 و ذيان ضني! ةزنطيان ضؤنة! دزبيَت ضؤمنان مبسيَنب!!

طسِوطاَلي كضي سيَي ثاكيززيي: ئاي لةم سرزم ناةِزوميرة! ئراي لرةم     
 تاومنة ةةانة!(

 )سيَ ةمهي،ةي ذناني ئايين و ةمهييب طةوةز ديَنة ذووةزوز(
ةبانييةكرةي  ةمهييب طةوةز: خؤتان ثاكذ بكةنرةوز سريَ شرؤخة قو   

 ئينكا هةَل،ذمةدووز.ي نةةسيتان بؤ خوموزن 
 ) كؤةسي ةمهي،ةكان(

 بكةنةوز بؤ خوموزن ، ئةي سيَ ةكاة نةةسزكة. خؤتان ثاكذ
)ةمهي،ة ذنةكان دزست دزخةنة ةليانةوزو ةاضيان دزكةن، ئةومني  
لةناخةوز دزطسيب، طسيانيَك فسةيَسك بة ةوةةتيان م ديَتة خرومةزوز،  
دزنطي تةقينةوزي طسِكانةكرةي  تيَكرةآلوي اةيران و ط رةي برا و      

ام دزطسيَت وز  هةةوو اةانيَك شيَوموي فةام دزبيَت، بيَ زنطيية  فة
 لةطؤ كةوت،يَت، طةةدوون كةوت،ووز سةة ثشوي ةةة (

 كاتذةريدوو. 11/10/2021
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  فيلمهةوةز 
 

 كضاني بةفس )الدون سيال(
 

 بةشي سيَيةم
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 كضاني بةفس )الدون سيال(
 

 بةشي سيَيةم
 
 (دميةني يةكةم)
 

اتي تيَكرررةآلوبووني ازةةنرررة طرررةةدوون لرررة ثشررروي ةةةطةسررر
ئةفسانةييةكان م بوو، ئةو ازةةنةي كاتذةيَسيَكي نويَي لة خويَب بؤ 
طةةدوون دةوست كسدبوو، بةةكاي جةسرتة خاةؤشرةكان ضرسكةي    

 دزكسد. ظيستي اَلي ثاسكيل سومةمن بةةزو شاخي ئةن يز دزضوو(
ةكارري كضرري يررةكي ثاكيززيي)نرراو هةليكؤثتةةزكةيررة(: دميكررة 

لةكامن بؤ هةَل،طسز، لةضركة ئاوةيشرميةكةم برؤ بشرؤو     بوخضةي ج
 ةةي ز بةكةس، دزةةويَت بؤ ةكذي ظاالنتايب لةسةةي بكةم.

كضي يةكي ثاكيززيي: ئاي ةزنطة دوم ساتي ذيامن بيَت! )ثةةدمخرة  
شررةةمبةكة بةليَويةوزيررةتي و بررري لررةجل و ةوسررتيلةو ازنطيانررةو 

 ةوةووزكاني دزكاتةوز(
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شكم شتةكامن بؤ هةَل،طسيَت، يران براوكم   ئاي ةزنطة سؤشؤالي خو
 اجنريز ايوزكةم بؤ بكسيَت!

)ويَنةي دزضيَتةوز سرةة دوكانةكرة سرةيسي ةلومنكرةو اجنريزكراني      
دزكسد، ئةو اجنريز ايو بوو، طسيَ طرسيَ ويَنرةي دلَ و ئةذديهايرةكي    

 بضوكي دزدميةوز(.
 اكة جومن بوو ئاي ئاي، كةي نةةس دزبينةوز!

دزسو طست،وو ةاضيَكي كسدو ثةةدمخةكةي نرا  )ةمهي،ةيةكي شؤخ 
 بةليَويةوز، بةتسسي ةةةطةوز سةيسي كضي سيَي كسد( 

كضي سيَ: دمياطؤ دزةسم و بؤ الي تؤ ديَمةوز، ضرريككي عيشركمان   
تةنيا ئةو دزاووالنةن لرة دلَ و ةكارةوز ضرنسمبوون و هيضرمان برؤ      

دووني ساتيَكي  قسةيةكمان نةكسد، ئيَستا دزبيَت ناةةيةكي طرةة 
و لةسرراتة وزخررو تةقينررةوزدم بررةةكبان بنوسررينةوز، ب،يَتررة     

 ةلومنكةية  بؤ طةةدوون، هةتا بؤ الي يةكرتي دزطةةِيَينةوز.
)سةيسي كروةِي دووي قوةبراني دزكرات، ويَنرةي ةنر مَلي دميراطؤ       

 دزبينيَتةوز(
كوةِي دووي قوةباني: مششيَسو تريوكةومنةكةم ضييان ليَ ديَرت! برة   

بيانثاةيَزيَت هةتا ديَمةوز، بةطسيانةوز ةاضي كرسدم و  دميكمم طوت 
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طوتي: خرةةت نرةبَيت. ةمهي،ري  طروتي: برؤي هرةَل،طسز هرةتا        
بةنةةسي ديَتةوز. طومت: بةةمست ديَمرةوز! طروتي: برةَليَ ديَيترةوز.     

 بةآلم دةكي كسد هةَلي خةَلةتان م.
ني!! ةكاي كوةِي دووي قوةباني: ئيَوز هيضتان بري ةاوز! ئيَمة لةكويَ

 ناوةان ضيية! ئةم ازةةنة ضي ناونيشانيَكي هةية!!
 ي: دميكم طوتي: دزضرنة الي خوموزنر   ةكاي كضي يةكي ثاكيززيي

 ئينكا نةةستان دزكات و ديَنةوز.
ةكاي كضي سيَي ثاكيززيي: ةمهيب طروتي: فوويرة  برة دزةتانرا     
دزكات و دزبنة هاوةِيَي خوموزن ، ئةوكاترة ديَنرةوز، برةآلم هةسرت     

 ةم ازةةنيَكي دةيَذةان بسِيووز، ئيَمة بةئامسانةوزيب.دزك
 ةكاي كوةِي دووي قوةباني: بةطاليسكة هاتني بؤ ضياكة.

ةكاي كضي يةكي ثاكيززيي: ساالوياي هاوةِيَم ةوةووزكراني ةرين   
بسدووز، بةدميكمم طوت: نةي مت بةكةس. ئاي ئاي اكة اةاي ليَيان 

 ةنيا ياةيان ثيَ بكات.كسدبوو)بيَ زنطي لة ناخةوز( ةزنطة بةت
 ةكاي كوةِي دووي قوةباني: بزمنب شتيَكتان بري نايةتةوز!
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ةكاي كضي يةكي ثاكيززيي: شتةكامن كؤنرةكسدزوز، دوم يادطراةيم   
لةطةَليان بةسةة بسد، ثةليان طسمت و هيَنايامن، دميكم طروتي: برسك   

 كؤيان دزكةةةوز. 
ناوي خؤتران برري    ةكاي كضي سيَي ثاكيززيي: ازةةن تيَكةآلو بووز،

ةاوز! ةب نااممن توشي ضي دزةديَكري كوشرن ز هراتوم، ترو بَليَري      
 ئةذديها قوتي دمبيَتني!!

 )كؤةس ةكاي سيَ قوةبانيةكة(
 ي ازةةن تسمذي ياي ةةة فيلم

 ةوخساة ناطاتة ةكاي با بسدوو
 كليلي ةسدن تؤفانيَكي ةةنط
 سةة ازوي دزكات بةطسِ و سوتوو
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 اويَنةي ازةةن(دميةني دووزم )ئ

 
)كؤشكي ثةةسرتطا لرة ئةةجرةنتني، ةمهرييب ذن و ثيراو برةةيزي       
جياوما وزستاون، ةمهي،ة ذنرةكان  هةةسريَ قوةبانيةكرةيان هيَنرا،     
ية  ية  ثيَشكةشيان دزكسدن، كضي يةكي ثاكيززيي يةكةم كةس 

 بوو ةمهي،ة سةةثةةشتياةزكةي ناسان ي(:
 ، ثاكيزز لؤلؤلؤ برالس،  ةمهي،ةي سةةثةةشتيكاة: قوةباني خوموزن

كضي ثيراو ةراقوَلي ئةةجرةنتني، دزبيَترة ثيَشرةنطي قوةبانيراني       
 خوموزن .

 )هةةوو دزستيان بةةا كسدزوز و نزميان كسد(:
 خوموزن  وآلمتان بةهيَز بكة، خوموزن  قوةبانييةكةت وزةبطسز.

كوةِي دووي قوةباني دووزم كةس بروو ةمهي،رة سةةثةةشرتياةزكةي    
 ناسان ي:

ييب سةةثةشرتياة: ةيسري دكالنر  كروةِي بااةطراني طرةوةزي       ةمه
 ئينكا،  يجةنتني، دزبيَتة قوةباني خوموزن ئةة

 )دزستيان طست و بةةايان كسدزوز(
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 خوموزن  وآلمتان ثسِ بكة لةثيت و قوةبانيةكةت وزةبطسز.
 ةمهييب سةةثةشتياةي سيَيةم دزسو كضي سيَيةةي بةةا كسدزوز:

سريَيةم  ةمهييب طةوةزي ئايين ئةةجةنتني. خاتوو دموةي شؤم، كضي 
 ئينكا. يقوةباني نةةسي بؤ خوموزن 

 ) كؤةس بؤ هةة سيَ قوةبانييةكة(
ئةةجةنتني سيَ شاامدزي هةَل،ذمةدزي ئةم ساَلي ثيَشكةو كسدويرت  
ئةي خوموزن ي ةةان، ئةةجةنتني بثاةيَزز. ثيت و خؤشيمان بؤ بنيَسز، 

 لةجةنطا سةةكةوتووةان بكة.
يان دزةخرومةد دزدةمو طيَرذب،وون،   طرةآلي كوكرة  قوةبانيةكة  ) سيَ

ةمهييب ئايين نويَذي دمبةست و هةةوو لرة دوميرةوز ةيرز ب،روون و     
نويَذيان دزكسد، دوم جاة هةةوو ثيَكةوز نزميان كسدو طاليسركةكان  
ئاةادز بوون، ثريو ذنان ضونة ناو طاليسكةكان و ئةومني تس بة ثيادز 

 بؤ شاخةكة سةةكةوتب(.
 دميةني دميةنيَك ئاويَنةي ازةةن )ناو هةليكؤثتةةزكة(

ةكاي كضي يةكي ثاكيززيي) قسة بؤ ةكاي كروةي دووي قوةبراني   
دزكررات(: تررؤ نرراوت ةيسرري دكالنرر  كرروةِي بااةطرراني طررةوةزي  

 ئةةجةنتينيت.
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ةكاي كوةي دووي قوةباني)قسة بؤ ةكاي كضي يرةكي ثراكيززيي   
س، كضري ثيراو ةراقوَلي    دزكات(: تؤي  ناوت ثاكيزز لؤلؤلؤ برال 

 ئةةجةنتني. 
 ةكاي كضي سيَي ثاكيززيي : هيضتان ناوي ةنتان لةبريز!

ةكاي كوةِي دووي قوةباني و كضي يةكي ثاكيززيي: بريةان هاتةوز: 
 خاتوو دموةي شؤم، كضي ةمهييب طةوةزي ئايين ئةةجةنتني.
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 (دميةني سيَيةم)
 

يشم بةسةة كضري يرة  و كضري    )ذووةي ثةةستطا، ثةةِكيةكي ئاوة
سيَي ثاكيززيي م دةموز، دزسسِيَكي ئاوةيشمي  بةضاوي كروةِي دووي  
قوةبانييةوزية، ثياوو ذنة ئاينيةكان نزم بةسةة سيَ ثةةدمخة شةةمبة 
ذزهسموييةكةي سيَ قوةبانييةكةدم دزكةن،  هةةدوو ةمهرييب ثيراوو   

ةكة و ثةةِكو ذن ضسثةية  دزكةن، شةةمبةكان دزدزن بةسيَ قوةبانيي
دزسررسِزكة الدزبررةن: ثريكاترران بيَررت تيشرركي خوموزنرر  بةسررةة     

 ةوخساةتان م كشا.
 )كؤةس(

 نوةي خوموزن ز ةيَ بةةِيَ دزةِومت
 ضسمي ئةةجةنتني سةواو ةوناكة

 ضي سؤايَكة وم هةناو ئاو دزدمت
 ةكح دزشومتةوز بةو طسِز ثاكة 
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 (دميةني ضومةزم)
 

ئةةجةنتني، يةكيَك لة تي ييةكان  )ذووةي ثشكنني لة نةخؤشخانةي
 يَكي ئةفسانةيي هاةي ثؤةتةة(فيلمخسموزتة سةة 

ثزيشكي يةكةم ست ةكسرؤلؤ: ثيَرنج سرةد سراَلة ةؤةيرا كرسمون       
 ئيَستاي  خويَنةكةيان طةةةة وز  نةةسدبينَت.

ثزيشكي دووزم: ةيستةة طراليلؤ: لرةناو برةفسم بروون و تائيَسرتا      
 طةةةاييان نةديووز .

 يةكي ثاكيززيي: ثيَنج سةد ساَلة. ةكاي كضي
 ةكاي كوةِي دووي قوةباني: ثيَنج سةد سالَ ضةن زية!

ةكاي كضري سريَي ثراكيززيي: ةانراي نيروزي ةيَرذوو، دزكاترة دز        
 عوةسي باثريممنان.

 ةكاي كضي يةكي ثاكيززيي: دزطةةِيَينةوز بؤ ةاَلةوز!
 ةكاي كوةِي دووي قوةباني: دزبيَت بطةةِيَينةوز!!

 كضي سيَي ثاكيززيي: نةئةةجةنتني ةاوز نةدميك و باوكمان.ةكاي 
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 ةكاي كضي يةكي ثاكيززيي: ةوةو جلةكامن بسمون.
 هةة سيَ ةكاةكة ثيَكةوز)كؤةس(:
 قوةباني خوموزن  ذزهسيَكي ةزو بوو

 نااناو بة ةوخساة ئاَلوطؤةِ كسم
 سؤاي اةايَكي ئةذديهايي بوو
 هةامةمن شؤخي بؤ لة طؤةِ نسم
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 (دميةني ثيَنجةم)
 

كوةِي دووي قوةباني: ئاي لةم سرتةةة ةرب ترةومو هؤشرم برةخؤم      
نةةاوز، ثيَ زضيَت هةةوو شتيَكم بري ضوبيَتةوز!) ةوو دزكاتة كضري  
سيَ و ية ( ئيَوز شتيَكتان لة بريز!. دزبيَت لةم خاكي ئةةذزنتينرة  

 هيَماية  بةناوي خوموزن ز ئينو هةبيَت!.
يي: ثيَناضيَت شويَنةومةيَك ب،يَت، دميكم طروتي:  كضي سيَي ثاكيزز

خوموزن  ئةم ثاكيزمنةي بؤ ضريية هرةتا بيانكاترة قوةبراني، ئيَروز      
 ناَليَب: ئةو ئيَمةي دةوست كسدووز! ئيرت ئةم شؤخانةي بؤضيية.!

 كضي يةكي ثاكيززيي: خوموزن  كيَية!
لةسرةة   كوةِي دووي قوةباني: خوموزن ز ئينتية، دزَليَب: لة ئامسان و

 هةوةز، ئيَمة بوينةتة قوةباني بؤ ئةوز.
طرةآلي  )ةمهي،ةي ذن طويَي لة قسةكانيان دزبيَت، برة ضرةثكيَك    

 زوز ديَتة ثيَ (:كوكة
 ةمهي،ةي ذن: طةآلي نؤش مةي جبون ئةةة دياةي خوموزن ز بؤ ئيَوز.
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 )كؤةس( 
 اكةةان خومةدووز ةيَشكمان نةةاوز 

 اةامنان اللَ و كةةِ و نابينا
 كا كةوتينة سةةز ةةةطةوزها

 ب،ينة ةزةزي كؤتايي دنيا
ذن و كضرراني ئررايين كؤدزبنررةوز، هررةة دوومن و ثررةلي يررةكيَكيان 

 دزطسن:
 خبؤن طةآلية   دياةي خوموزن ز

 خومي بوونةوزة و  ئةستيَسزي طةةدون
 تام وبؤي ةؤةياي ةكاي ئاامدز
 نةةسي ئيَوزي خستؤتة طةةدن

يين طةآلكة،  سيَ قوةبانييةكرة  بةو كؤةسةوز هةةويان كةوتنة جو
 اكةيان ليَ جوي و تةومو سةةةةست بوون، 

ذناني ةمهيب ثيَكةوز ستايشي خوموزن يان دزكسد، كضي ية  طسيا، 
 فسةيَسكي ةذمية خومة.

كضي يةكي ثاكيززيي: دميكمرم دزويَرت، ةرووةوو كرةلو ثةلرةكامن      
 كومن!
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، ةيَطةيان ثيَ )دميكي هةة سيَ قوةبانييةكة لة ذووةيَكي تسدم بوون
نةدزدةم بيان بينب، دميكي ئةويان هيَنا، ةمهيب بة طويَي م ضرسثان   
هةتا ضؤن وزآلةي ب متةوز، بةو جؤةزي  هاتة ذووةزوز ةاضي كرسد و  

 بة باوزشيةوز نوسان ي، ئةوي  طسيا:
 ةوةوزكامن ةستيلةو ازنطيانة، دميكة بؤ كويَم دزبةن!

 سم بطسي بة طويَي م ضسثان :دميكي لة ناخةوز قوَلثي دزدم نةيويَ
 بةياني ديَيتةوز هي تسيشت بؤ دزكسِم.

)ةمهي،ةكان بسديانرة دزةزوزو سريَ شرةةمبيان برؤ هيَنران، كاتيَرك       
خومةديانةوز وشةيان لةبري ضوزوز و سومةي طاليسركةكان كرسمن برؤ    

 شاخي ئةن يَز(.
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 (دميةني شةشةم)
 

سةد سراَلة ونرة، ئيَمرة    ةكاي كضي سيَي ثاكيززيي: خوموزن  ثيَنج 
 بوينةتة قوةباني و نةهات بزمنني ضي دزكةيب!

ةكارري كضرري يررةكي ثرراكيززيي: نررااممن خوموزنرر  كيَيررة تائيَسررتا 
 نةة يووز، ئيَوز بينيوتانة!

ةكاي كوةِي دووي قوةباني: خوموزن .. ئاي ئاي، نااممن ئةم خوموزن ز 
 كيَية! ةمهيب دزيطوت: بةئامسانةوز دزسوةِيَتةوز.

كاي كضي سيَي ثاكيززيي: بةَليَ دزَليَب: لة ئامسانة، ئيَمة نرةةان  ة
 بيين، ةزنطة بريي ضوبيَتةوز ئيَمة قوةباني ئةويب.

ةكاي كضي يةكي ثاكيززيي: هيضتان نةتان يوز! ةرب اةرامن نيرة    
 بانطي بكةم كيَتان اةانتان هةية!.

ةكاي كوةِي دووي قوةباني: ةب اةرامن برري ضرؤتةوز، ةزنطرة هرةة      
 ةة،وبيَت.ن

ةكاي كضي سيَي ثاكيززيي: اةان ضية! نااممن ضيمان ليَكسم، ئيَمرة  
 لة شويَين خؤةان م نةةس بوويب، ئيَستا بةةزو كوذمنةوز دزضني.
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 ةكاي كضي يةكي ثاكيززيي: كيَتان بريتان ةاوز ةب ناوم ضي بوو!.
ةكاي كضي سيَي ثراكيززيي  و كروةِي دووي قوةبراني لرة خؤيران      

 دةِومنب:
دووكيان ثيَكةوز: هيضمان بري نايةتةوز، ترؤ نراوي ئيَمرةت برري     هةة

 ةاوز!! تااز بةةزو ةةة  و سسِينةوز دزةِكيب.
 ةكاي كضي يةكي ثاكيززيي: هةةوو ةيَشكم سسِموزتةوز.

 هةة سيَ ةكاةكة تيَكةآلو دزبب)كؤةس(:
 كحول و شةةمب سزمي ئةةجةنتني
 بةنةةسي خوموزن  ئيَمةيان ةسمن 

 وو بوون بة سيكؤتنيازةةن و ةيَذ
 ضسمي ستةم و كوشتاةيان طسِمن 

          *** 
 ناوو نيشامنان بؤ سسِميةوز!

 بؤضي نةبوينة ةزةزي هؤةريكس!
 تابلؤي ةسدمنان بةخويَب نوسسموز

 كشاني ةكاي  ةزةزي ثسكةيسؤس
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 (دميةني اةوتةم)
 

خةستةخانةي ئةةذزنتني قاوشي قوةبانياني ةؤةياي بةفس، دوو تي ي 
  دزكررةن، ثيَشرركةوتنةكاني ئررةةذزنتني نيشرران دزدزن، لررة   ئرري

تي ييةكيانرر م يرراةي تررؤثي ثيَرري ئررةةذزنتني و بةةمايلررة، يررةكي  
طؤَليَكيان هةية، سيَ ةكارة قوةبانييةكرة، هةسرتيان برة طرؤةِمن      
كاةييةكان دزكسد، ثزيشكةكة كضي سيَي ثاكيززيي لةبةة دزستاية، 

 سيَ ةكاةكة قسة كسدنيان بةةدزومةة (
 ةكاي كضي سيَي ثاكيززيي: ئيَستا تةاووي ةكام دزثضسِيَت.

)ثزيشكةكة بةشسيكةية  خويَنةكةي دزةدزهيَنيَت، طسِو طاَلي ةكاي 
 كضي سيَي ثاكيززيي دزوزستيَت(

 ةكاي كضي يةكي ثاكيززيي: كضي سيَ نةةا، كؤتايي هات.
 ةكاي كوةِي دووي قوةباني: نةةا و وزستا.

 ةكاي هةةدووكيان:
 ئاايززكةةان خومت لةطةلَ. هاوةِيَ
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)ثزيشكةكة خويَب لةسةةي كضي يرةكي ثراكيززيي دزةدزهيَنيَرت،    
ئةوي  لة قسة دزوزستيَت. كوةِي دووزةي قوةباني  برة وزسرتاني   
ئةومن دزوزستيَت، فةام ةزنطي دزطؤةِدةِدةيَت، بوةكانةكة لة شراخي  

سؤي ئةن ايَز ضةن  تةقينةوزيةكي ية  لةسةة ية  دزكات، طسِو بؤ
ئامساني ئةةذزنتني دزطسيَترةوز، ثريَ  بسِكيَري ثاسركيل سرومةزكان      
دزوزستيَت، ساتيَك دزوزسنت و بةةزو ضرياكة برةةِيَ دزكرةون، بنراةو     
قةدثاَلي ضياكة بةهيَزو جوَلةيةكي سسوشتييةوز دزبيَتة شةثؤليَكي 
نةبني، طةةدوون بةضسكةي كاتذةيَسيَكي نةبينرةوز دزكةويَترة سرةة    

 ثشو(!!!
9/10/2021 
 

تيَ،يين: ثاو بآلوبونةوزي بةشري يةكرةم لرة ثاشركؤي ئرةدزب و      
هونةةي ةكذناةةي كوةدستاني نويَ، اكة لةهونةةةةنر من دموميران   

ي . تاي،ررةت كررا )دزةويَ  عوةررةة( كررسد بةشرري تررسي بنوسررم 
ي ئاايزم اكةي ليَكسدم بةشري دووزةرم ترةومو كرسد     بسم هونةةةةن 
 يةةيشي ثيَ نوسيم.تيَسي ليَناخؤم بةشي سيَ :هةةطوتي
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 هةورة فيلم                   
 

 كاراكتةري وَينة             
 

خوَيندنةوةيةةةكي نوَييةةة بةةؤ ثةةةرتوكي )سةةلَيماني و خةةاكي(    
ئةلبومَيكي ديكؤمينتةري لةسةر شاري سةلَيماني  لةةنَيوان   

نوسني و ئامادةكردني)ئاسؤ عمةر   1991 – 1784ساآلني 
 ة( سوار
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 كاراكتةري وَينة

 
  (دميةني يةكةم )
 

فةزاي شارَيكي ئاوَيتة بةخوَين وطؤشت  رةنطاَلة بةة رةنطةة   
تَيكةآلوةكان  ئاثورة بةة دةيةةها دةنطةي نةاوازة  بةشةةثؤلي      
وَينةةةي بةةريةوةري مةرطةسةةاتةوة لةفةةةزايا تَيكةةةآلودةبون و     

دةبونةةوة  دةبةون بةة     جيادةبونةوة  تَيكدةشكان و دروسةت 
ئةةةلبومَيل لةةة سةةؤزي عاشةةران و ثةةةرتوكَيكي خواوةنةةدي لةةة  
مَيذووي كافرؤشةي و كةسةاني رَيةي كاكَيشةاني مةةرط. لةةم       
شةةارةدا هةةةموو خوَيندنةةةوةو وَينةةةو بريةوةريةةة  لةةة مةةةرطا    
بةرجةسةةةةةتة دةبَيةةةةةت  مةةةةةةرط طةةةةةرَي كةةةةةوَيرةي شةةةةةارةكةي  

يت هةةةةةةةةَلطرتووة  وة  كؤالرةيةةةةةةةةكي طةةةةةةةةردووني بةدةسةةةةةةة
كاراكتةةةةري وَينةييةةةةوة دةخواليةةةةوة و فةةةةزاي شةةةارةكةيان   
دروست دةكردو دةيانِروخاندةوة  كؤالرةية  ببةووة زمةاني   

 دةنط و رةنط و جوَلةيةكي وةستاندشار  هةمو 
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   (دميةني دووةم)
 

كاراكتةةةري وَينةةة بةكؤالرةكةيةةةوة شةةارةكةي ثؤشةةي بةةوو        
كةي بةخةنةةةدةي سةةةةر لَيةةةوي وَينةةةةي ذيةةةاني ذيةةةاوي شةةةارة   

دةكَيشةةةةةةا  هةةةةةةةموو شةةةةةةتةكان وةسةةةةةةتان بةةةةةةوون  روانةةةةةةني    
دةكوذايةةةوة  خوَيندنةوةيةةةكي طةةةردوني بةةؤ طةةةردةلولَيكي   
شةةاراوة لةدةروونةةةوة فةةةزاي دةثؤشةةي  شةةارَيل بةةةئاثوراي   
هةناسةةةي فةليفةةةل لةةول ببةةوو  الثةةةِرةي مَيةةذوو بةشةةةثؤلي    
بريةوةريي نةسيت كؤمةَلييةوة لةوديوي شةتةكانةوة دةبةوو   

زي هةرةسةةةنَينان و دروسةةةت بوونةةةةوة  شةةةارَيل لةةةة  بةةةة رةمةةة
هةناسةةةةةةةةوة دةئافرَينةةةةةةةدرا  ئةةةةةةةةو تةوذمةةةةةةةة وَينةييانةةةةةةةةي  
دورطةةةةةةكاني طةةةةةةردونيان دةبةةةةةِري و لةشةةةةةَيوةي هةةةةةةَلما ؤ    
دةهاتنةةةوة ياريةةان بةبريكردنةةةوةي بريكةةراوةوة دةكةةردةوة     
زةمةن و روانةني تَيكةةآلوي بةَي رةنطةي و بَيةدةنطي دةكةران        

وشةةةةيةكي خواوةنةةةدي  رةنطةةةي ثةلكةةةة    فةةةةزا وة  بوكةةةة ش 
زَيِرينةةةةي ثؤشةةةي بةةةوو  كاراكتةةةةري ثَيشةةةناتي زةمةةةةن بةةةة      
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هةةةةةةةزاران وَينةةةةةةةي سروشةةةةةةيت و خةياَلييةةةةةةةوة بةكةوتنةةةةةةة  
خةةةةوارةوةي ئةسةةةةتَيرةيةكةوة هاتةةةةة سةةةةةر فةةةةةزاي روانةةةةني   
كةسةةةَيل لةةةة وَينةةةة دروسةةةت ببةةةوو  هةةةةزاران وَينةةةة فؤتةةةؤيي   

ؤحةةةةةي  جةسةةةةةتةيان ثؤشةةةةةي بةةةةةوو  ببونةةةةةة ثةةةةةةرتوكَيكي ر  
بةسةةنطيةوة طرتبةةوي و تيشةةكي هةتاوةكةةة بةةو روانينةةةكان      

 تيشكي ثَيدةدايةوة:
و خةةاكي( ئةةةلبومَيكي ديكؤمينتةةةري لةسةةةةر     ) سةةلَيماني 

نوسةني   1991 – 1784شاري سةلَيماني  لةةنَيوان سةاآلني    
 و ئامادةكردني)ئاسؤ عمر سوارة(ي لةسةر هةَلكةندرابوو.
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 (دميةني سَييةم)
 

ةكةةةةةةةةةة رةوييةةةةةةةةةةوة  ثؤثةةةةةةةةةة ينَيكي دةرونةةةةةةةةةي طةردةلول
بةجَينَيشةةةت  خةةةةياَل و خةةةةون و ئةفيفةةةانةي دَيةةةر زةمةةةاني    
هةةةةَلطرتبوو  شةةةتةكان كةوتنةةةة جوَلةةةة  مةةةارو مَيةةةرو باَلنةةةدة    
كةوتنةةةة ثةةةةل و ثةةةؤو راضةةةةنني  مةةةرؤة بةةةة ضةةةي ي شةةةارةوة      
روانينيان هةتةر دةدا  ضاوةِرواني دميةني شاريان دةكةرد   

ئافرَينةةدرا  وَينةكةةة ببةةووة جَيطةةةي    زمةةان لةةةبَي زمانييةةةوة   
 سةرسوِرماني نةتةوةيي:

 )با( طوتي: مرؤةي لؤكةيية  بَيزمانة.كاراكتةري وَينةيية. 
وَينةكان بآلوبونةوة  بينةران كةوتنة خوَيندنةوةي ئامةاذةو  
رةمزو هَيماكاني شار  كاراكتةري وَينةة هاتةةوة سةةر شةانؤ     

 كؤالرةي وَينةكاني بآلوكردةوة:
ماني طةوهةرَيكة  شَيخ رةزاي تاَلةةباني مَيذووةكةةي   سلَي -

 دةنوسَيتةوة.
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 بةو  يفةيةوة ثةجنةي هةَلرِبي و شارةكةي نةخشاند:
 )لةبريم دَي سلَيماني كة دارو مولكي بابان بوو

 نةمةحكومي عةجةم نةسوخرةكَيشي ئالي عومسان بوو
 وتال كةعبة بؤ ئةربابي حاجةت طردي سةيوان بوو

 ي عةسكةر ِرَي نةبوو بؤ مةجلييفي ثاشالةبةر تابوور
 سةداي مؤزيرة و نة راِرة تا ئةيواني كةيوان بوو

 درَيغ بوو ئةو زةمانة  ئةو دةمة  ئةو عةسرة  ئةو رؤذة
 كة مةيداني جريد بازي لةدةوري كاني ئةسكان بوو
 بةزةبري حةملةيَي بةغداي تةسفري كردو تَيي هةَلدا

 اوكي سولةميان بووسولةمياني زةمان راستت ئةوي  ب
 عةرةب ئينكاري فةزلي ئَيوة ناكةم ئةفزةَلن ئةمما.

 سةالحةدين كة دنياي طرت لة زومرةي كوردي بابان بوو
  ةبري ثِر لةنوري ئالي بابان ثِر لة رةمحةت بَي 

 كةباراني كةل ئيحيفانيان وة  هةوري نييفان بوو.(
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 (دميةني ضوارةم)
 

ي رَيبةواري فةِرَي دا  زمةاني لةة بةَي      كاراكتةري وَينة توَيذاَلك
 زمانيدا كردةوة:

هةةةموو عاشةةرَيل ئاوَينةيةةةكي هةيةةة  هةةةموو ئاوَينةيةةة        -
عاشرَيكي تياية  من عاشق و ئاوَينةم  لةطةردةلولي زمان و 
عيشردا طَيذ بووم. رةمزي وَينةكاني شارم  بؤشةايي نَيةوان   

اَلةداني  كةوتنةخوارةوةي وشة لة بريكردنةوةم دةكةم بة مند
رسةةةكاندني وَينةةةة  كةةةاري مةةةن ئةةةةو ثانتاييةيةةةة  مَيةةةذووي       

 سلَيماني لة وَينةدا دةطَيِرمةوة.
طةردةلولةكة هةَلي كرد  جةستة وَينةييةكة بةة مليَيضةةكةي   

 تؤفاني هَيمن كردةوة:
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لةسةةةةرةتاي بةةةووني شةةةارةكةوة لةةةة طَيذةَلوكةةةةوة لةةةةدايل   -
ووم ضةوم بةةؤ  بةووم  زامةةكاب بةَي زمانيةان كةردووم  ناضةار بة       

 شاري فةليفةفة  كةسَيل ثشيت طرمت: 

 وةرة تؤ طةِريدةي مَيذووي شارَيكي بَي ناوونيشانيت؟. -
 طومت: نازاب ناونيشاني خؤم و شارةكةم.  

 طوتي: من هؤسرَلم. 
 سيوضي ئؤتؤمؤبيلةكةي دامَي :

 لَيبخوِرة هةتا ناوونيشانت دةدؤزيتةوة.  -
 اكَيشا: لةئاوَينةكةم دةِرواني  ثةجنةي ر

دواوة رابةةةردووة  ئَييفةةةتايت ئَييفةةةتاية  ئاينةةةدةيت ئةةةةو   -
 شةثؤالنةن دةيانرِبين  ئةو جَيطايةي بؤي دةضني ئايندةية. 

 طةيشتينة باخاتَيل باخةوانَيكمان بيين طوتي:
 من طلطامشم. هاتويت بؤ طياي نةمري؟. -
 طومت: نازاب طياي نةمري ضية.  

َيشةةةي كةةةردم هةةةةتا الي بةسةرسةةةوِرماويةوة ثةةةةلي طةةةرمت و ك
 ئؤتؤمؤبَيلةكة وطوتي:
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بضةةةؤرةوة نةةةاو ئؤتؤمؤبيلةكةةةة  لةةةة ئاوَينةكةةةةدا لةعيشةةةري  -
 بووندا خؤت بتوَينةرةوة  ئةوة طياي نةمريية.

تؤفانةكةةةةة زيةةةةاتر بةةةةوو  كاراكتةةةةةري وَينةةةةة هةناسةةةةةةيةكي      
 هةَلكَيشا:

بةو مؤميايية كةومتة شاري شَيتانةوة  نان و ضاو خواردب 
ت  لة سةر ئةستَيَلَيل ئاوم خةواردةوة  ئةارتؤم   دةست نةكةو

بةةةيين خةةةؤي لةةةة خةةةوَيين بةةةَي شةةةوَينةواردا هةَلكَيشةةةابوو        
 ثةجنةي بؤ راكَيشام: 

ئةوة شانؤي توندو تيذي دةنومسةوة  تؤ زمانةت شةَيتية    -
و لةشةةةةةةاري شةةةةةةَيتانةوة هاتويةةةةةةت  ئةةةةةةةو شةةةةةةانؤية ببةةةةةةة       

 بيخوَينةرةوة  كاتَيل تةواوم كرد شاعريَيل طرمتي:
مةةةةةةةن هؤلةةةةةةةدرلينم وةرة بةةةةةةةةئاماذة ثةرتوكةكةةةةةةةةت بةةةةةةةؤ   - 

وةردةطَيةةةِرم  نةةةةمري شةةةَيتية  شةةةَيتَيتيت نةةةةمري  لؤغةةةؤز     
ماناي مةعريفةي شَيتَيتيية  لؤغةؤز زمةاني عالةةم لةة زمةاني      
مةرطةةدا يةةة  دةخةةات. دةبنةةةوة بةةةزماني ئامةةاذةو طريةةان و     
هَيمةةةةاو رةمةةةةزو نيشةةةةانةكان. بةةةةةو بةةةةريةوة بضةةةةؤ مَيةةةةذووي     

 ةرةوة.شارةكةت بنوس



 سةالح جةالل ؤي فيلم                 سيناري شارا كضاني بةفر                     
 

 

 

79 

 

زؤر سةرسام بووم هةستم كرد توانيم جوطرافياي سلَيماني 
 و خاكي لة وَينةدا بنومسةوة.

بةةةةو زةنطةةةةوة راضةةةةنيم يةكةةةةم دميةةةةني وَينةةةةي ثةةةةرتوكي   
و خةةاكي( لةةة ئةةةلبومَيكي ديكؤمينتةةةري لةسةةةر  )سةةلَيماني

 شاري سلَيماني  لة شانؤنامةي ئةغريق ثَيشكةش كرا.  
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 ي ثَينجةم()دميةن
 

كاراكتةةةري وَينةةة لةةةثاركي ئازاديةةدا كةوتةةة نوانةةدني رؤَلةةي     
ئيةةرباهيم ثاشةةاو بةسةةواري ئةسةةيَيكةوة غارغةةارَيين دةكةةرد   
مَيرد منداَلَيل لةثاشكؤيةوة بوو تونةد دةسةيت بةثشةتييةوة    
طرتبةةةةةةوو  هةةةةةةةآلوي هيالكيةةةةةةةكي بةةةةةةَي سةةةةةةنوور لةةةةةةةدةمي  

لةسةةوزة   ئةسيةكةيةوة دةردةثةِري  لةسةةر كانيةاوَيكي ثةرِ   
طيةةا وةسةةتا  مَيردمنداَلةكةةة لةةةتينوَيتيا دابةةةزي  دةمةةي بةةة     
 ةةةةوَليي كانياوةكةةةةة نةةةةاو تَيةةةةر ئةةةةاوي خةةةةواردةوة  ئيةةةةرباهيم  

 ثاشايت لةئةسيةكةي دابةزي خةتَيكي كَيشا:
شةةازادة سةةلَيمان  ئةةةم جَيطةيةةة دةكةمةةة شةةار و بةةةناوي       -

تةةؤوة نةةاوي دةنةةَيم سةةلَيماني. كةةاني ئاسةةكانيت  دةكةمةةة       
ي ئةةةةةم شةةةةارة نوَيية.مَيةةةةذووي دروسةةةةت بةةةةوني لةةةةةم     ضةةةةة 

 دةست ثَيدةكات 1784ساَلةوة
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ئيمةةةةةاراتي بابةةةةةان بةهةةةةةةموو توةَيكيانةةةةةةوة هاتنةةةةةة ئةةةةةةو   
دةشةةةةتايية بةرينةةةةةي  ئيةةةةرباهيم ثاشةةةةا بةئةسةةةةيةكةي غةةةةار  

 غارَيين تيادا دةكرد.

 وَينة دميةنَيل
كاروانَيل بة دةم شَيواوي فةزاوة دةركةةوتن  ذن و منةداَل و   

وو ثةةةري  بةسةةةواري ئةسةةةم و كةةةةرو مةةةاين و ئَييفةةة ةوة  ثيةةةا
شةةةةوَينةواري ئةةةةةمارةتي ئةةةةةردةآلن بةةةةوون  ئةمارةتةكةةةةةيان  
بةةةةةةةهؤي جةةةةةةةنطَيكي طةةةةةةةورةوة روخا بةةةةةةة سوثاسةةةةةةاالري   
مةسةةةةتورةخانةوة هةةةةاتن و تَيكةةةةةآلوبوون  شةةةةارَيكيان ثةةةةِر     

 كردةوة  ناونرا سلَيماني.
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   (دميةني شةشةم)
 

ئاآليانةوة لةسةر فةزاي شانؤ دةطةةِرا    كاراكتةري وَينة بةو
وَينةةةةي كةسةةةايةتيةكان و دميةةةةني سةةةةرةتايي شةةةارةكةي      

 دةخيفتة فةزاوةو هاواري دةكرد:
 سلَيماني و خاكي. -

 وَينةي ئيرباهيم ثاشاي بةرزكردةوة:
لةاليةةةةةن مرينشةةةةيين بابةةةةان و لةسةةةةةردةمي حةةةةوكمِراني      -

رينشةةني  ئيةةرباهيم ثاشةةاي بابانةةدا بةمةبةسةةيت ثايتةةةخيت م    
 سلَيماني بنيات نراوة.

دوايةةةي يةةةة  يةكةةةة وَينةةةةي ثاشةةةاكاني بابةةةان و ئةةةةردةآلني    
 خيفتة فةزاوة:

ئةةةوة ثاشةةةاكاني بابةةةان و ئةةةةردةآلنن  ئةوانةةةةي مَيةةةذووي   -
 شاري سلَيمانيان دروست كردو بناغةي شارةكةيان دانا. 

 دميةني دميةنَيل
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  شةةار وة  طونةةدَيكي كةةراوة  جوَلةيةةةكي طةةةورةي طرتبةةوو    
بةعة َلَيكي تازةوة حةمام و بازارو خان و خانو و باآلخانةو 
شة اميان دروست دةكرد  ثيشةطةراني تةالرسازي لةهةمو 

 اليةكةوة هاتبون بؤ كاركردن. 
 دميةنَيكي ناوةختة

شةةةيخ مةةةارل نةةةؤدَي لةحةوشةةةةي مزطةةةةوتي طةةةةورة وانةةةةي     
بة وتابيةةةكاني دةطوتةةةوة  ثةةؤل ثةةؤل بةةةثَيي ئاسةةتةكانيان      

شةةتبون  هةرثؤلةةة فة َييةةة  وانةةةي ثَيدةطوتنةةةوة  وة      داني
زانكؤيةةةةةةكي ئةةةةةايين و رؤشةةةةةنبريي بناغةةةةةةي رؤشةةةةةنبريي      

 سلَيمانيان دامةزراند.
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 (دميةني حةوتةم)
 

كاراكتةري وَينة  كؤالرةكةي راكَيشا  سةةدان وَينةة كةوتنةة    
 خوارةوة  وَينةيةكي هةَلطرتةوة:

 تاعةم كرد)بنوسة ثريي دَلم ئةمري كرد ئي -
 لة ئيبتيداوة كةبةييت موناسييب ديوان

 طةدايةكي وةكو مةحوي  ةلةندةرَيكي كورد
 مييفالي ثادشاهي فورسة ساحييب ديوان(

 دةةنطي بةرز كردةوة:
 ئةوة مةحوي شاعريي شاري سلَيمانية.

طَيذةَلوكةةة طةردونييةكةةة هةةات  كاراكتةةةري وَينةةة لةةة دةوري   
 خؤي ئاآلند:خؤي خواليةوة  ثؤثة ينَيكي لة 

دةسةةيت كةةرد بةطَيِرانةةةوةي يةكةةةمني حكومةةةتي عَيةةرا  و  -
 وَينةي مةليل مةمحودي بةرزكردةوة:
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يةكةةةةةم مةةةةةليكي عَيةةةةرا  و كةةةةورد  شةةةةيخي نةةةةةمر رؤَلةةةةي   -
طةورةي طَيِرا لة ثَيشةكةوتين سةلَيماني و شةةرةل دةوَلةةتي     
بةةؤ سةةلَيماني بةرجةسةةتة كةةرد  يةكةةةم ثايتةةةخيت عَيةةرا  و     

 سلَيماني بوو.كوردستان 
 دميةني دميةنَيل

جةةةماوةري شةةار  لةهةةةمو اليةكةةةوة سةةوارو ثيةةادة دةهاتنةةة   
نةاو شةةار  سةاتة وةخةةيت هَينانةةوةي تةةةرمي شةَيخ مةةةمحود     
بوو بةؤ سةلَيماني. شةار هةةوري طريةةو مةةرطي هةةَلطرتبوو         

 توِرةيي و  ني و تؤَلة لة دارو درةختةوة دةردةكةوت.
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 (دميةني هةشتةم)
 
ةردةلولةكة تةوذمَيكي ئةفيفانةيي هَينا  فةةزا بةة شةةثؤلي    ط

وَينةةة ثِربةةوةوة  هةةيك تروسةةكةية  نةةةما  كاراكتةةةري وَينةةة      
كوالرةكةةةةي كةةةردةوة  وَينةةةةكان رذانةةةة نةةةاو شةةةار  هةةةةموو        
شةةةوَينَيكيان ثةةةِر كةةةردةوة  بةةةةو جةةةؤرة كتةةةَييب سةةةلَيماني و    
خةةاكي لةوَينةةةوة دروسةةت بةةوو  يةةة  يةةة  لةفةةةزاوة بةةةدةم       

ةبايةكي بةةةةهَيزةوة طةةةةردةلولَيكيان دروسةةةت كةةةرد لةةةة  رةشةةة
 وَينة.

كاراكتةري وَينة هةةموو روداوو طؤِرانكةاري و كةسةايةتيية     
طرنطةةةكاني شةةةاري  ايشةةت كةةةرد  لةكةسةةاني راميةةةاري و    
شةةاعريو نوسةةةران و ثيشةةةطةرانةوة هةةةتا وَينةةة ثيشةةةيي و    

 ذيانة ئاساييةكةي شارو ناونرا سلَيماني.
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 : ميتا مةرط(يةمدميةني نؤ)
 

شاسةةوارَيل لةطؤيةةذةوة هاتةةة خةةوار لةسةةةرةتاي شةةارةكةوة    
 وةستا ضريؤكي ثةرتوكي

 سلَيماني و خاكي طَيِرايةوة: 
كاراكتةةةةةري وَينةةةةة تةةةةواني هونةةةةةرَيكي نةةةةوَي لةةةةة مَيةةةةذووي    

الثةِرةييةةةةةةدا  828طَيِرانةةةةةةةوة دابنَينَيةةةةةةت  لةثةةةةةةةرتوكَيكي   
َيي رةمةزو هَيمةاو   مَيذووي وَينةةيي شةارَيل بنوسةَيتةوة  لةةرِ    

نيشانةكانةوة هةموو خةسَلةت و بريو بؤضون و روانينَيكةي  
 ئةم شارةي لة تؤِري ئاماذةدا كَيشاوة.

 
 دميةني دميةنَيل

وَينةيةةةكي ثانؤرامةةاي سةةلَيماني بةةة ئاثارمتةةان و باآلخانةةةو    
ثَيشةةةةكةوتنةكانييةوة  هةةةةؤِريين ئؤتؤمؤبيلةةةةةكان تَيكةةةةةآلو    

 ان.دةبوون  سوثا و ئاآلي كوردست
 شاسوار كؤالرةي كاراكتةري وَينةي هةَلدايةوة:
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ئةمةةةةةيت نةخشةةةةةيةكي هونةةةةةري نوَييةةةةة بةةةةؤ سةةةةلَيماني و   
فةزايةةةةةكي خةةةةؤكردة لةطةةةةةَل مَيةةةةذووي رابةةةةردوو ئَييفةةةةتاو      
ئاينةةدةدا بةيةكةةةوة ضةةراي زةمةةةنيان داطريسةةاندووةو هةةةتا    
مَيةةةةةذوو مَيةةةةةذووة وة  مةةةةةؤمي سةةةةةلَيمان لةطةةةةةةَل مَيةةةةةذووي   

وام دةبَيةةةةت. ضةةةةؤن كارةبةةةةا نةةةةاوي   شةةةةارةكةدا هةةةةةر بةةةةةردة 
ئةدييفةةؤني لةسةةةةرة بةةةةو جةةؤرةيت ئةةةةم ثةرتوكةةةة بةةةةناوي   

 ئاسؤ سوارةوة هةتا كؤتايي بون  ايشت دةكرَيتةوة.
 دميةني دميةنَيل

طرتةةةي ديكؤمَينتةةاري كاراكتةةةري وَينةةة نيشةةان دةدرَيةةةت       
 لةدةرطاي ماآلن دةدات  تة  تة :

 وَينةي باوكة شةهيدةكةمت بةري. -
 نةكاني شاعري.وَي -
نازانن من ئاسؤم  موطناتييفي وَينةةكاني شةارم  ئةةم وَينةة      

 نازدارانة دةكةم بة ثةرتوكَيل.
 دميةنَيل

ضةةةةةا انةي شةةةةةةةعب كاراكتةةةةةةةري وَينةةةةةةة لةةةةةةة سوضةةةةةةَيكدا  
دانيشةةةةتووة  بةةةةة زةردةخةنةةةةة طةشةةةةةكةي خةةةةةلل لةاليةةةةةوة 
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دانيشتون و وَينة وةردةطرَيت و لةثشةتةكةي ناوونيشةان و   
 َيت.رؤذ دةنوس

ضةةةةةةاوثَيكةوتين تةلةةةةةةةفيزيؤني و طرتةةةةةةةي شةةةةةةانؤييةكاني   
كاراكتةةةةةةري وَينةةةةةة تَيكةةةةةةآلودةبن  دةبنةةةةةة طةةةةةةردةلولَيكي     

 طةردوني.
 دميةني طةردةلول

كاراكتةةةري وَينةةة كوالرةكةةةي بةةة طةةةردةلولي بةةاو تؤفانةةةوة     
بةسةةةر فةةةزاي شةةارةكةدا بآلوكةةردةوة  جةسةةتةي شةةار لةةة       
كؤالرةكةةةدا ثَيضةةرايةوة  سةةلَيماني و خةةاكي نوسةةيين ئاسةةؤ  

 عومةر سوارة.
و خةاكي( ئةةلبومَيكي ديكؤمينتةةري     سةرضةاوة: )سةلَيماني  

 1991 – 1784لةسةةر شةةاري سةةلَيماني  لةةةنَيوان سةةاآلني  
نوسةةني و ئامادةكردني)ئاسةةؤ عمةةر سةةوارة( ضةةاثي يةكةةةم       

 .2020ضاثخانةي شظان سلَيماني.
لةةةةةة ئةةةةةدةب و هونةةةةةةري  6/5/2021لةةةةة  1175لةةةةة ذمةةةةةارة  

 رؤذنامةي كوردستاني نوَي دا بالوبؤتةوة.
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 ةاك،يَسفيلمي               

 نوسيين: وليم شكسثري               

 

 
 سيناةيوَ و بة هاوضةةخكسدني :

 
 اللةح جسةال                     
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 ثةةدزي يةكةم    
 

 ويَنةي سفسي كؤتايي  
 

برة  فرةام  خوخمانةي ازةةن تيَكةَلةيةكة لةةكح و جةسرتةي نرةبني،   
، تةقينةوزي طسِكانيَرك، ةومنرني   ئاوس بووز، ةزنطي طؤةِموزخويَناوي 

دزشرريَويَنيَت، ازةررةن بةتيررذي وز  كستةيررةكي سررينةةايي ديَتررة 
 .و دزضيَتةوز دوموز ثيَشةوز

ز .. ي هةَلطستوويَسةاك،ةزنطي  ، ةن مَليَك ثاسكيليَك ليَ زخوةِيَت
يَكر مني  هةوم ويَنةي بآلو دزكاتةوز .. طيَذزَلوكةيةكي طةةدوني .. ل

 دو ئةستيَسز(.
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 ويَنةي دميةنى يةكةم  
 

تةقينةوزي طسِكانيَك، طيَذزَلوكةيةكي كةم خايةن، ضةن  دزنطيَكري  
يَس لةناو دزنطةكانر م خرول دزخرومت، ترةنها     ةاك،بةهيَزي نةبني، 

 .تاةةايي دزبينسيَت
يَس ترؤ لرة ثرةةتوكي ئةفسرانةي ةيَرذودم      ةراك، م: دزنطي يةكرة 

 ناسسمويت بةثاشاي هةةوو ةزةةنةكان.
دزضريَتة لةشري   تؤوضرةن دزبيَرت و   دزنطي دووزم: ةكح و هيَزي ترؤ  

 هةةوو ثاشايةكةوز.
 يَس تؤ تؤ.ةاك،دزنطي سيَيةم: 

 !ةب ثيَ زضيَت ب،مة ثاشا! .. يَس: ةبةاك،
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ذيَس فةةةان ةزوميةتي ةن م يَس: نابيَت هيض نااةايَك لةةاك،ةكاي 
 بذي.
 يَس: خةوز يان ةمستيية!ةاك،
ضةكي جرؤةمو جرؤة   يَس: جةنطةكان طةشةيان كسدووز، ةاك،ةكاي 

 .سيَت  زكيان ثيَيَسي ئاين زدم جةنطةاك،لةازةةني 
 يَس خؤي دكايةوز.ةاك،دزنطةكان: 

تةقينةوزيةكي ةكاي تيَكةلَ بة طسِي طسِكران و دزنطرة نادياةزكران    
 يَس دزبوةيَتةوز.ةاك، ت،دزبيَ
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 (مدميةني يةكة)
 

.. طةةدزلوليَكي برةهيَز ..   )دزةةو بةياني .. طسةةي هةوةز تسيشكة
..  تةليسررمي  جادوباازكرران لررة دزوةي ئرراطسيَكي كَلثةسررةن ودمية

يس لةسةة طوَةِستانيَك كةوتوز، كفنيَكي سرثي لرة بةةدميرة    ةاك،
ة دةزخترةكان برةاةاني باَلنر ز    خويَناوي بوز .. جادوباازكان لةسرة 

دزدويَب .. خوَيان طسةوََلة دزكةن .. بايةكي بةهيَز ديَت .. تاةيكي.. 
يس ةمدزضَلةكيَت .. كفب دمدزدةِيَرت ..  ةاك،ليَك مني دو ئةستيَسز .. 

 جادوباازكان طسِوطاَلي ئةفسانة دزكةن( :
  انيس ثاشاي ازةةاك،يس .. ةاك،يس.. ةاك،يس.. ةاك،جادوباامن :  
يس ثةل و ثوَ دزكاتةوزو ضاوي هةَلر زطَلوَفيَت .. هراومةيَكي   ةاك،)

خةففة دزكات .. جادوباازكان برانطي دزكرةن لةسرةة دةزخترةكان     
 خوَيان فسِيَ دزدزنة خومة.. مششيَسيَك لةسةة طوَةِيَك هةَل زضةقيَت(.
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يس سوثا سراالةي ازةران .. ضراو بكرةةزوز.. ئرةو      ةاك،جادوباامن: 
 م.. و .مششيَسز، .ش

يس: ئيَوز كيَب ئةي جادوباامن .. ! ئةومنةي جرادوي ةيَرذوتان   ةاك،
     .ثيَية!

 (يس .. ) بانطي دزكةنةاك،جادوباامن: توَ  ئةي 
يس: ةب نااممن ناوم ضية! ناوو ةوخساةةم بري ضوَتةوز.. ئيَوز بة ةاك،

يسررة ..! ةررب .. ةررب!) لررة خرروَي وةد   ةاك،ضرري دزامنررب نرراوم  
 يس! ناويَكي سةيسز اوَة!ةاك،س يةاك،دزبيَتةوز(

ت و ت دزخاجادوباازكان: ئةةة ئةو مششيَسزية لة بةةزي جةنط سةة
سررةةي ازوي و بررة خةجنررةة  يتررة سررةةخةدزةررة  دمنوملرر ي ثرريَ 

 يس .ةاك،ةوز .. ةيتك زليَ
دزسو بة ضاويا دزهيَنيَت، خويَنةكة ليَ زكاترةوز، لرةو    ةاك،يَس)

 ساتةدم نوقم دزبيَت(. 
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  (زمودميةني دو)     
 

)بةةزي جةنط دو سوثا تيَكةآلو بون .. دزيران تيثري كوَنفروَ شرةةِ     
دزكةن.. ةة  دمنومل ي لة ناوزةِمستةوز لة نراو كوَشركا وزسرتاوز و    
مششيَسي بةدزستةوزية و سوثاي لرة ثيَشرسِزوي مية .. نسكرةو هراومة     
ثا دزطاتة ئامسان .. لةشكسي دمنكةن برةةزو دوموز ديَرت . وةزي سرو   

ةوخرراوز، تاكررة كةسرريَك بةوةزيررة ثاَلررةومنيَكي لررةخؤبسدز، ضررةن  
 دزنطيَكي نةبني بةطويَي م ديَت(:

ترؤ ةكاري    تؤ ثاَلةومني ئةم سرةةكةوتنةيت.  ةاك،يَسدزنطةكان:  
 ئاين زت هةَلطستووز.

ديَتة ثيَشةوز بةةز و قةآل سةةدزكةويَت.. هةامةمن دزنرط   ةاك،يَس)
س دزبيَت، ثلةي يةكةم كوَشكيَكي كروَن  خريمت ةاك،يَسبةةا دزنةوز، 

.. ثلةي دووزم نويَ .. ثلةي سيَةم كوَن .. ثلةي ضومةزم نويَ .. ثلرةي  
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ثيَنجةم كوَن.. ثلةي شةشةم نرويَ.. ثلرةي اةوترةم كروَن .. ثلرةي      
هةشتةم نويَ.. ثلرةي نوَهرةم كروَن .. ثلرةي دزهرةم نرويَ.. ثلرةي        

 ( ياادزهةم كوَن .. ثلةي دومادزهةم نويَ ..
 )ضونة ناو كوَشكي كوَن (.

 : ئةي ةة  ئيَستا دزطةيتة ةةةمةي طآلوي خوَت .ةاك،يَس
 ةة  دمنومل ي: وز  سةدمني تس دزتنيَسةة دوَازخي سةةشوَةِي.

)بيَ زنطي هةةدو سوثا دزطسيَت .. مششيَس بة ارةوموز دزوزسرتيَت ..   
هةةو سةيسي يةكالكسدنةوزي شةةِ دزكرةن .. ةرة  لرة ئااميرةتي     

دزلةةايَت .. ثلة بة ثلرةي سرةةكةوتين بروَ كوَشركةكة       ك،يَسةا
ديَتة بةةمة،ةةي.. شةةِ دزست ثيَ زكات  ةاك،يَسهيَزي ناةيَنيَت .. 

   .بة خةجنةة سةةي دزبسِيَت و بة قةآلكةدم هةَلي زومسيَت ( ةاك،يَس
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   (دميةني سيَهةم)
 

 ذوةيَ( )طسةةي هةوةز تسيشكة ديَت، سيَ خوشكى جادوباا ديَنة
جادوبااي يةكةم: دمخؤ ئيَمة كةي بة ية  دزطةينةوز لة نيَو تؤف و 

 با و باثوسكةدم!. ياخود
 بؤةمن و ةزشةبا .. ! 

جادوبااى دووزم : كاتيَك ةةي مني شةةِ بة سةةكةوتنى كؤةرةَليَك  
 كؤتايى ديَت. 

جادوبررااي سرريَيةم: بررةة لررةوزى هررةتاوي ايَررسِيب كؤشرركى ئاسررؤ 
 بةجيَ،يََلت .

 . !ادوبااى يةكةم: دزبيَت شويَنةكةةان كويَ بيَتج
 جادوبااي دووزم: دةِكةآلنة. 

 .!يَتب ةاك،يَسجادوبااي سيَيةم: لة بؤ دي مةى 
 جادوبااى يةكةم: دزنطي ثشيلة بؤة دزبيستم.
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 جادوبااى دووزم : ئةوزو قريِزى بؤقة .
: ةرب ليَرسزم ئاةرادزطيم هةيرة، برةخؤم و هرةةوو       ةاك،يَسةكاي 
ضرروزكامنةوز بةدةيَررذيي ةيَررذوو، جةسررتةكاني دومي خررؤم وز   ليَك

جاَلجاَلؤكة بةدومةةوزن.. ئراي لرةو هرةةوو ةوك،يَسرةي لرةدومي      
 ةنةوز ديَب.

جادوطررةةزكان: ةكارري تررؤ بررووز بررةاجنريزي ةيَررذوو، هررةةجاةز     
 لةشيَومايَك م خؤي دزنويَنيَتةوز.

يرةكرتي  ون دزبيَت، جادوباامن دزسرو برةتالَ برؤ     ةاك،يَس)ةكاي 
 هةةو ثيَكةوز: هةَل زدزن(

 ئةةىَ ضةن  دايَوز جومن و ئةةىَ ضةن ز جومنة دايَو.
 دزبا خول خبؤيب بةناو تةم، بةناو دوكةَلي ثيسى و جنيَو .

 )لةتةم و ةذدم ون دزبب( 
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 (دميةنى ضومةزم )
 

 )دةِكةآلن. طسةةى هةوةز تسيشكة.سيَ جادوباازكة ديَنة ذوةيَ(
 م: خوشكة طيان لةكويَ بوى!جادوبااى يةكة

 جادوبااى دووزم: ةِموز بةةما.
 جادوبااى سيَيةم: ئةى خوشكة تؤ لةكويَ بوى!

جادوبااى يةكةم: ذنى ثاثؤةِزومنيَكم بينى كؤشيَك خومةدنى ثيَ برو  
بةشي نةدمم .. ئةو جن زية قسةي ثيَ طومت و دزةى كسدم .. )هةناسة 

ية ليَخوةِى ثاثؤةِي بةوةز بةةزو هةَل زكيَشيَت( دزاممن ةيَسدزكةى كيَ
 اةَلةب دزةِومت.

 دزبيَ ةِمكةم بةدومي م هةتا وزكو ةشكى كلك قستاوي ليَ زكةم.
 جادوبااى دووزم: ةني  بايةكت بؤ دزنيَسم.
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 جادوبااى سيَيةم: ةني  بايةكى تس.
 )ثاثؤةِزكة نكوم دزبيَت هةةويان سةةا دزكةن(:

  هةة بسوةِيب و بسوةِيَب و بسوةِيَب
 سيَ لة بؤ ةب سيَ لة بؤ تؤ 

 ها ئةوز سيَ يةكى ديكة سةة لةبةة نؤ
 وست بب ئيَستا سيحسى ئيَمة سةةدزطسيَ

  |و بةنكؤ ديَنة ذوةيَ( ةاك،يَس)
 : هةةطيز ةوَذيَكي وم خوَشم نةدي،و ..  ةاك،يَس

بةنكو : تا فوَةِيس ضةن ز ةاوز ! ئةةانة ضني هيَن ز شثسازن !! بةم 
مومنرةوز لرة خرةَلكي طروَي ازوي ناضرب .. )ةويران       جلة كروَن و دةِ 

تيَ زكات ( ئيَوز طيانلةبةةن يا نا!! هةةسيَكتان قاةكي قَليشراوي  
ةيشرتان ومم   بةآلمخوَتان بةليَوي وشكتانةوز دزنيَب.. دزشيَ ذن بب ! 

 ليَ زكات لةم قسةيةم ثاشطةا ب،مةوز.
 : ثيَمان بَليَب ئيَوز ضني .. ! ةاك،يَس

 . ةاك،يَسةم : بذي جادوبااي يةك



 سةالح جةالل ؤي فيلم                 سيناري شارا كضاني بةفر                     
 

 

 

104 

 

 جادوبااي دووزم: بذي توَ سوثا ساالةي طالةيَز.
.. توَ لةةةوال دزبيتة ثادشاي ةةان  ةاك،يَسجادوبااي سيَةم: بذي 

. 
بةنكوَ: طةوةزم بةم قسة خوَشانة ةزنطت طوَةِموز .. )ةوزو جادوباامن( 
سويَن تان دزدزم ئايرا ئيَروز امدزي وزهمرب يران ةومَلرةت ! ةرذدزي       

ميةتي دزدزن بة هاوةِيَكةم و ئاطاي لة خوَي نةةاوز لة خوَشريان  ةري
 بةآلم هيض ةب نادويَنب.

 )هةة سيَكيان(: بذي بذي.
 لةضاو ون دزبيَت( ةاك،يَس)

: ةب ةكاري هرةةوو سرةةكسدزي سرةدزكامن، هرةة      ةاك،يَسةكاي 
 بسِياةيَك ب زم طةةِمنةوزي نيية، دزبيَت جيهان بطسم. )ديَتةوز بةةضاو(

 : ئاي خةوو ةمسو تيَكةآلوبوون. يَسةاك،
 جادووباازكان: لةوز دزضيَت ضةن  سةدزيةكت بسِي بيَت. 

 و ةةانرت لةو. ةاك،يَسجادوبااي يةكةم : ئةي نزةرت لة 
 جادوبااي دووزم: بةختةوزةتس لةو و نابةختةوزةتس ليَي.
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 جادوبااي سيَةم: هةةطيز نابيتَة ثاشا و هةةويان لة توَ دزكةونةوز.
: لة دزشرتيَكي ئراوم قرسِم ةرذدزي ثيَشر،يين دزدزن ئرةوز       اك،يَسة

 فةةةانةو ناكسيَت ثشتطويَ خبسيَت .
 )جادوباامن لة ضاو ون زبب( 

برةنكوَ: ئةةانرة بَلكري سرةة ئراو برون . ترَو بَليَري ئاَلكةتيسرمان           
 ! .تنيخومةدبيَت و شيَت بوبيَ

 : كوةِمني توَ دزبنة ثاشا . ةاك،يَس
 وَت دزبيتة ثاشا.بةنكوَ: ئةتوَ خ

 )ةمس و ئةنطوس ديَنة ذوةيَ(
.. ثاشا ضاوي لة ئااميةتي توَيرة و ناةةبرةة    ةاك،يَسةمس: طةوةزم 

 لة دومي ناةةبةة ديَت و باسي ةةةدميةتي توَ دزكات.
ئانطوس: طةوةزم ئيَمةيان ناةدوز تا سوثاسي ثاشات ئاةِمستة بكةيب 

 ةن .و ثيَت بَلينَي: بةاويي بة خزةةتي ثاشا بط
 ةمس: دزستوةيان بةةن موز وزكو سثاساالةي كودوَة ناوت بهيَنم.

 بةنكوَ: دزَليَي ئي،ليسي  قسةي ةمسو بةدزة م ديَت !
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 : سثاساالةي كودوَة اين وز ضوَن ةب بضمة جيَطاي!ةاك،يَس
 ئانطوس: ذياني شاياني كوَتايي ثيَهيَنانة.

وَةي سررثا لةبةةخوَيررةوز( سثاسرراالة طالةيَررز و كرروةد ةرراك،يَس)
ساالةي  هةة ناوز طةوةزكرة بةةِيَوزيرة .. )ةوز و ئرانطوس و ةمس(    

 سوثاستان دزكةم 
 )ةو دزكاتة بةنكو( ناخوماي ةوََلةكانت ب،نة ثادشاي وآلت !

برةنكوَ: اوَة جراة ةيَ زكرةويَت كاةبةدزسرتاني شرةوزازنط ةررذدزي      
 ةمستيمان ثيَ زَليَب.

 )ةودزكاتة ةمس و ئانطوس(
 اتس قسةةان بوَ ةةكةن.تكاية لةوز اي

: ئةم كةَلكةَلية خةآلتي عالةةي غةي،انية خسمث و ضرا   ةاك،يَس
 نابيَت .

 بةنكوَ: لةو هاوةِيَيةةان بسِومنب ضوَن نوقميى بريكسدنةوزية.
: بةخت بة نيااز مبكاتة ثاشا ثسسي كةسي ناويَت.)سةيسي ةاك،يَس

 دزةيَ (  هةةويان دزكات( با بسِوَيب طةلي هاوةِيَيان. )دزضنة
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 دميةنيَكي نةبني                      
 
سةيسي ويَنةي خوَي دزكات لرة سرةة ئراوي كانيرة  ..      ةاك،يَس)

خةياأل دزي،اتةوز .. سةدمن سوثا لة ةةاشةةي ازويا ةيَ زكةن .. برة  
ئةسثي ئةفسانةيي ئةم سةةم و سةةي جيهان دزكرات .. جادوبراامن   

 ( بة نةبيين ئاةاذزي بوَ دزكةن ..
ئةوسا ةشتيَك لة  ،)بةنكوَ سيَكس لة طةلَ ثاشايةكي ذن م دزكات

 (:ةاك،يَسئاوزكة دزدمت و ةو دزكاتة 
 بةنكوَ: هاوةِيَ دياةز جادو فيَسي بةةاز فسِي كسدويت!

ئةطرةة تومنراي ايكمرةتي     ،: كةس ناتومنيَت برةةا بيَرت  ةاك،يَس
 وز .. !غةي،اني لةطةلَ نةبيَت .. هاوةِيَ اةا دزكةيت نزم ب،مة

)ئاآلية  لة ناوزةِمسو سوثاكة هةَل زكات .. تةليسم لة بةة ضاوي 
 دزةِزويَتةوز .. دزكةونة ةِيَ(
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)هةةان دميةني طوَةِستانةكةية .. دزنطري باَلنر زيي جادوبراامن ..    
خويَنةكرةي دزسرو بةكفنةكرةي دزسرسِيَت .. مششريَسزكة       ةاك،يَس

نيَت .. سرةةي برة سرةة    بةدزستيةوز دزطسيَت .. لة سةة ةمني دمير ز 
 كوَشي م شوَةِدزكاتةوز .. (
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   (ةمثيَنجدميةنى  )
 

)طاليسرركةية  دو سررة  بةبررةفسم ةمي زكيَشرريَت .. ناةةبررةةيَك   
 لةسةةيةتي(

)ئؤةةدوطاية  دمنكةني ثاشا و ةةلكؤمل و دمنل،ني و ليَناكس ديَنرة  
الشرة خويَنراوى    ذوةزوز . دزست و ثيَوزن  ديَنة ذوةىَ جةنطاوزةيَكي 

 دزةدزكةويَ(
ةررةلكؤمل: ئررةم سررةةثةلة بررويَسز نةيهيَشررت بكةوةررة دزسررتى     
دوذةنةوز)ةوي تيَ زكات ( سةةثةىل ئراام ضريت ديروز لةةةير مني     

 جةنط بؤ ثاشاي بطيَسِزةزوز .! 
سةةثةل : ةةي مني جةنط وز  ازةيراى ليَهرات برو.. ةةلرةومناني     

دَلسِزق لة دووةطةكاني  شةكةت ئاوقاي ية  دزبون . ةة  دمنومل ي
ةكذئاوموز ثيادزي ضةك مة و سومةى خاوزن ضةكي قوةسي هيَنا بو بؤ 
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ى دليَرس  ةاك،يَسر تا هة ،بوكي بةخت.. بةدزم دةِن زييةوز ثيَ زكةني
وزكو خوموزن ي جةنط بةخةجنةةى دزبان دَلري دزةهيَنرا و كةللرةى    

 سةةى بة قةآلكةدم هةَلومسي .
 ئةى ئاةؤامي هةةز دليَس.  ةاك،يَسدمنكةن: بذي بؤ تؤ 

سةةثةل: لةواليةوز لةطرةلَ خرؤة هةَلهاتنر م وآلت تيشرك ثرسذيَب      
دزكات، ةزشةباي ثاثؤةِ شكيَب و هةوةز تسيشكةى تسسهيَب بةةِيَوزن، 
وز  لةو كانطا ثيت و ثريكاز الفاوى بةآل بيَت ئةى ثاشاي سكاتلةن  

 ئاطادمة بة لة هيَسشي بةدناويان.
م هيَسشة تسسري نةخسرتؤتة دَلري جرةنطاوزةمنى     دمنكةن: دمخؤ ئة

 و بةنكؤ. ةاك،يَسئيَمة، 
سةةثةل: وز  ئةو تسسةى ضؤلةكة دزخياتة دَلري هةَلؤيرةكى برةةاز    
فسِ. دوذةنان دزيانويست لةنيَو دزةياي بسينة خويَب ثذيَنةكان م نكوم 
بنب يان بةسةةهاتى كوشتاةطةى جوجلوتايةكى تس لةسةة دَلي ةيَذو 

 ةن.تؤةاة بك
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دمنكةن: بسينةكانت هةة تكيَكيان هيَماى شةةزفب )دزي،ةنة دزةيَ( 
 )ةمس و ئانطوس ديَنة ذوةيَ( 

 دمنكةن: سوثا ساالةى بةةِيَز لة كويَوز ديَيت.
ةِمس: ثاشاي ةةان لة فايفةوز، ئاآلكانى نؤةويَرذي سرةة لرةئامسان    

ت. دزسون و بايةكى ساةد اللة لة ثةنا طويَي خةَلكانى ئيَمرة دزدم 
لةويَ ثادشاهي نؤةويَذ لةسةة دزستى سوثاي اكةو كرودكةي سروثا   

هاوسرةةي   ةاك،يَسساالة شةةِيَكى خويَناويان دزست ثيَكسد، هةتا 
 بيَلونا )خودمى ذنى جةنطاوزةى( اةىَ لةبةة سةةى بسِي.

دمنكةن: ئيرت كودكةى سوثا ساالة لة ئاستى ئيَمرةدم كرةوت برسِكن    
 جاةِي ةةةطى كؤدكة ليَ زن.
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   (مشةشةدميةني  )
 

 ذوةيَكي ناو كوَشك ( )فوةيس،
)دزنطي شةيثوَةِ. دمنكةني ثاشا و ةةلكومَل و دمنر،لني و لينراكس و   

 دزست و ثيَوزن  ديَنة ذوةيَ (
 دمنكةن : ئةةيَ سثا ساالةي كودوَة لة دمة دةم !

ةررةلكومَل : هيَشررتا ئةومنررةي ئررةو ئةةكررةيان ثيَسررثيَسدةم بررو     
 وز.نةطةةِمونةتة

 و بةنكوَ و ةمس و ئانطوس ديَنة ذوةيَ ( ةاك،يَس)
دمنكةن : كوةِز ثوةي خوَشةويستم توَ ئةوزن ز تيذ تيَ زثةةِيت، بةةاز 

 فةةِتسيب قوةسايي ثادمشو جيهاني  ناتطسنةوز، 
: نايابرتيب خةآلتي ةب خزةةتطوامةي و ئةةةك مةميرة بروَ   ةاك،يَس

 توَ.
 )بةنكوَ بةسنطةوز دزطوشيَت(
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 و لةو كةةرت نيت و بةقةد ئةو شاياني ةيَزيت.توَ
 )ةو دزكاتة هةةويان ( 

كةس و كاةم لةةةو دوم كوةِز طةوةزي خوَةران ةرةلكومَل دزكةينرة    
لرة   ةاك،يَسجيَطسي تاج و تةختمان .. دزبا ليَخوةِيب بةةز و ةاَلي 

 ئينوَيَسنيَس .
 لةبةة خوَيةوز قسة دزكات ( ةاك،يَس)

زةة ئةي ئةستيَسزي ئامسان تيشك و ثسيشرك و  : لةطةلَ ئيَوةاك،يَس
ثسشنطتان بشاةنةوز تا هيض ترييذيَك بوَي نةبيَت ضاوي بةو خومستة 

 ةزشة بكةويَت. 
)دزنطري شررةيثوَةِ دزضرريَتة دزةيَ .. لرة ثيَشررةوز دزةِومت لررة طررةلَ   

 قاةضي م خةياأل دزكاتةوز(. 
براامن..  )هةةان دميةني طوَةِسرتانةكةية .. دزنطري باَلنر زيي جادو   

ةمدزضَلةكيَت.. كضيَكي ةن ملَ لة طونيةيةك م تل دزبيَتةوز  ةاك،يَس
 دزقيذيَنيَت (:

 .ةاك،يَس ةاك،يَسكض: 
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: ئةي جادوباامن ضروَن ةنتران ثةلكيَشري ئرةم جيَطةيرة      ةاك،يَس
كسد!ضي ئةفسونيَكتان ليَكسدم .. ئراي ئراي .. ) هراومة دزكرات و     

 دزكةويَت و لةضاو ون دزبيت(.
: سةةكسدزي جيهامن، ضةن  سرةدزية دزةِومت و هرةة   ك،يَسةاةكاي 

جاةز شيَومايَكم هةية،)خؤي دزبينيَتةوز تاجي ثاشرايةتي لةسرةةز،   
بةتؤفانيَكةوز ةكاي دزكشيَت و بةخيَسميي ضسكة سةدزكان دزبسِيرت،  

ة، ةاك،يَسدزسو ةمطستووز سوثاي جيهان بةذيَس دزستي م دزةِومت(: 
 يَزز.سةةكسدزي سوثايةكي ومبةه

: ةب شةَلةذموم هيض بسِياةيَكم بؤ نادةيَت، نااممن طرةةدوون  ةاك،يَس
 ضي لةضاةزم نوسيووز.

دزقيذيَنيَت و مششيَسزكة هةَل زطسيَت و دزضيَت ةن مَلةكة  ةاك،يَس)
دزةدزهيَنيَت بة دزسو ةمسو دزيطسيَرت و برةةز و بنراة دزةِومت ..    

 جادوباازكان ثيَشي دزكةون(:
ةهيَز.. ليَك مني ئةستيَسزكان .. جادوباامن ون دزبب .. )ةزشةبايةكي ب

 بةةزو خومة دزةِومت(. ةاك،يَس
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   (ةماةوت دميةني )
 

بةتةنيا ديَتة  ةاك،يَس، ذني ةاك،يَس)ئينويَسنيَس، بةةدزم كؤشكى 
 ذوةىَ، ناةةيةكي بةدزستةوزية (

)ناةةكررة دزخويَنيَتررةوز(: لررةةكذي سررةةكةوتن م  ةاك،يَسخرراتو 
 ضاوم ثيَيان كةوت و وز  ضسم. لةو ساتةوزختةدم ةب لرة  سةةكةوتني

نيَو ئاطسي بةتينى تاةةاةكي م دزسوتام، لة ناكاودم بون بة باية  و 
سةةيان هةَلطست و ون بون. هيَن زي ثيَنةضو ناةةبرةةمني جرةنابي   

 ثاشا هاتنة الم و بةناوى سوثا ساالة كودكة بانطيان كسدم .
 زنوسيَنيَت تا هةناسة بسِ دزبيَت()خوَي بة سةطة خوةيةكةوز د

ثيَشرتي  خوشكاني جادوباا بانطيان كسدبوم . بذي بؤ تؤ، دوم ةكذ  
دزبيتة ثاشا! )تؤ هيَذمتسيب هاوبةشي طةوةزميي ( تا ئاطادمةي ئرةو  
بيت ةذدزى ةةانايةتيان بةتؤ دموز و ئرةم قسرةية لرةدَلتا اةشراة     

 ب زو ةاَلت ئاوم.
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 )سةة بةةا دزكاتةوز (
سوثا ساالةى طالةيز و كودكة و، هةة دزبيتة هرةةان كةسريَك    تؤ 

ةزطيَنيان ثيَ مويت. خومستى خؤةت بةطويَ م بضرسِثيَنم برة تي ري    
تيذى اةامن طويَي ئةومن بربِم، ترؤ لرة ئراومتي ئةَلكرةى ايَرسِيب دوة      
ةمدزطسن .. هةة ئةو ئةَلكة ايَسِينةي  ثيَ زضيَت دزستى ونى ضاةزنوس 

 غةي،اني لةسةة سةةى تؤي ةةانيان دمناوز. و هاناي عالةةى
 )ية  لة دزست و ثيَوزن زكان ديَتة ذوةىَ( باس و خةبةة !
 دزست و ثيَوزن : ثاشا ئةةشةو بؤ ئيَسز تةشسي  دزهيَنيَت.

: ةيَزى بطرسن) دزسرت و ثيَوزن زكرة دزضريَتة دزةىَ(     ةاك،يَسخاتو 
اكاةي شوةى قسِمني قشكةةز ئاامةى طويَ دزدمت ئةو كاتةى باسي ئ
ديَترة   ةاك،يَسدمنكةن بة طويَي قرةآلو قةسرسي ئيَمرة دزطاترةوز.)    

 ذوةىَ( 
سوثا ساالةى طةوةزى طالةيَز! سوثا ساالةى بةةيَزى كرودكة، ئرةى   
ةررةانرت لررةم دومنررةو لةطررةلَ ثريكابررايي طررةةةم بررؤ دمهرراتوت!  
ناةةكانت دزستم دزطرسن لرة ضراآلوى ئرةم دنيرا برَي خةبةةييرةي        
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زةم بهيَنب و هةنوكةو ومهةست دزكةم ئاينر ز لرةم   ئيَستاكةة م د
 ساتة وزختةي ئيَستا دمية.

: ئةي خؤشةويسرتيب كةسم ! ئةوز دمنكةن ئةةشةو  بةةزو ةاك،يَس
 ئيَسزوز ديَت.

 : ئةدي ئةى كةى دزةِومتةو ز !ةاك،يَسخاتو 

 : بةياني .. ئةوز خؤي خوماياةي بوز .ةاك،يَس
تاو هةةطيز ضراوي ثيَناكرةويَت!   : ئةو بةيانييةى هةةاك،يَسخاتو 

سرروثا سرراالةى بررةةيَزم ةوخسرراةت بؤتررة كتيَ،يَررك ةررسكظ  شررتى  
  م دزكات(ةاك،يَسسةةسوةِهيَنةةي تيَ م دزخويَنيَتةوز .)باوزو بة 

: ئةم بةيانية لةطةأل ازنطري بايرةقوو و دمَلري ازةةنر م     ةاك،يَس
ثاشايةتيان  جادوباامن هةَليان طسمت و ئةم مششيَسزيان ثيَ مم و ةذدزي

 دموةةتيَ.
 )سيكس(
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 (ةمهةشتدميةني )
 

)دزنطي شةيثوة، دمنكةني ثاشا و ةرةلكؤمل و دمنلر،ني و برةنكؤ و    
ليَناكس و ةةكر مف و ةمس و ئرانطوس و دزسرت و ثيَوزنر  ديَنرة      

 ذوةىَ(
 دمنكةن: ئةم كؤشكةتان هةومى دَلفسِيَنى دزخاتة ناو ةِكاةوز.

يةكر م بريَب و بضرب هرةوم خرؤو و      بةنكؤ: ئةم باَلن منة لةهةة جيَ
 سةفاية
 ديَتة ذوةيَ( ةاك،يَس)خاتو 

دمنكةن: ئةى خاتونى خؤشةويست دمومى ثادمشتمان بؤ بكة لرةالى  
 خوم.
 : سةةو ةاَلمان ئةةانةتى تؤية لةالةان.ةاك،يَسخاتو 

 )دزضنة دزةىَ(
خوَي بة سةطة خوةيةكةوز دزنوسيَنيَت و سيكسري   ةاك،يَس)خاتو 

 .ت(لةطةلَ دزكا
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 (ةمنؤيدميةنى  )
 

)شةيثوة و ةةشخةَلةكان. ةيومن مة و خزةةتكاة خةةيكي ةةجنةلَ 
 ديَتة ذوةيَ( ةاك،يَسو قاث وكةوضكب  

: دومى ئةم كاةزم ئاذموز دمدزةسكايةوز.. لةسةة ئةم كةناةزى ةاك،يَس
ازةان م دنياكةى تسم بةم ازبسز دزطؤةِيةوز.. لةطرةلَ ئرةوزو دم ئرةم    

كرى هةيرة دومى خويَنسِشررنت . ثاشرا ةرب بررةخزم و     ئةةكرة دمدوزةيَ 
ذيَسدزست و خانة خويَ دزامنرىَ بؤيرة خرةةى نيرة، جطرة لرةوزو       
لةدزسررةآلت م فسيشررتةية بؤيررة بررةاةانى سرروةي ئيسررسمفيل       
دزدويَت.)سةة بةةادزكاتةوز( ئةم كسدزوزية ةةتسسريةكةى دزضريَتة   

آلم خولياي ةبطليَنةى ضاوزوز .. با لة طؤةى ئةسسين م نكوم ب،يَت.. 
بةةاز فسِيم وز  هةَلؤ بةةا خؤي فسِيَ دزدمتة سرةة ترةختى اينيَرك    
لةوسةةى ديكةوز بةسةة دزكةويَترة سرةة ازوى .. )ويَنرةي جيهران     

 دزبينيَتةوز(
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 ديَتة ذوةيَ( هةوملَ ضية! ةاك،يَس)خاتو 
: ئةوزن ز لةةيَذ نية خةآلتى ثايةو شرةةزيف بةشرانى ةرب    ةاك،يَس
 بةخشيوز.

: ترؤ دزترةويَت هةةيشرة ةِيَرزى ترسس بطسيرت وز        ك،يَسةاخاتو 
ثشيلةية   ثيَي ومية ةاسي خومةدنيَكى بيَويَنةية و خؤخستنة ناو 

 ئاوي  ةةتسسي دمةز.
 : هةة كةس لةةب ئاامتس بيَت ةةةد نية.ةاك،يَس
: ئةطررةة وز  تررؤ سررويَن ى دمطريكسدنررى تررةختم ةرراك،يَسخرراتو 

يَ زكرةنى ةرةةكيم لرة دزةرى     خبومةدميةن ئةو ساتةى بة دزنرةوز ث 
بيَ منيةوز دزةدزهيَنا و ةيَشكيم دزثذمن  .. لةو كاتةى دزخةوىَ بةدزم 
 ةةستى شةةمبةوز ثاسةومنى ةاَلى ئةقلَ باةى ئةم تاومنة هةَل زطسن.

 .)دزطةةِيَنةوز بؤ هؤَلةكة(
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 زموثةةدزى دو                  
 
   (دميةنى يةكةم)
 

 نيَو كؤشك()ئينويَسنيَس. اةوشةى 
 )بةنكؤ و فليانس بةةةشخةَلةوز ديَنة ذوةيَ و ضاو دزبسِنة ئامسان(

و خزةةتكاةيَك بةةةشخةَليَكةوز ديَنة ذوةىَ( ئةوز كريَ   ةاك،يَس)
 ية! 

 : هةظاَلتانة.ةاك،يَس
بةنكؤ: طةوةزم شرا نوسرتوزو لةهرةةو كاتيَرك سةةخؤشررتز، ئرةم       

يسي ةانط دزكات كسدوز )سة ةاك،يَسئةَلماسةى ثيَشكةشي خاتو 
( دويَ شةو خةوم بةسيَ خوشكة جادوباازكةوز بينى دوم ةِكذيان ثيَ 

 طوتيت.
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 : ةب بري لةومنة ناكةةةوز .ةاك،يَس
 )بةنكؤ و فليانس دزضنة ذوةي خؤيان(

 ،: بسِك بةخاتونت بَليَ شةةمبةكة ئاةادز بو ازنط ليَ،ر مت  ةاك،يَس
 تؤو بنو.

ئةةة خةجنةةز! خولياى نراثريكا   )خزةةتكاةزكة دزضيَتة دزةىَ( ئايا
و خةياَلى شوم ةب نااممن هةستةكانى ديكةم ضراوةيان لرة خشرتة    
بررسدوز! بةسررةة دزسررك و تي ةكانتررةوز ثةَلررةي خررويَب ئررةبينم .   
جادوباايَررك لةدةطانررةي هيَكررات خيَرروى هةَلربوسرركاوى هررةتايي 
ت دزثاةِيَتةوز )دزخوليَتةوز ( ئةى طؤي ازوى ئاةمم و خؤ ةمطسيت طويَ

ليَم نةبيَت هةنطاوم بؤ كويَ طستوزتة بةة، نةكا بةةد بيَتة اةران و  
 بةقسةى بيَ سةةوبب لة جيَطاو ثيَطةم بثسسب تةةي تسس بسِزويَتةوز.
)اةينطةي ازنط(ئةى دمنكةن ئةةة اةينطةى ئةو شني و شةثؤةِزية 

 بؤ بةهةشت يان دكازخت دزبات .)دزضيَتة دزةىَ(
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 (دميةنى دووزم)
 

 ديَتة ذوةىَ( ةاك،يَس )خاتو
: ئةوزى ئةومني دمةسكان وز ئاطسى لة طيراني ةنر م   ةاك،يَسخاتو 

كسدوَتةوز. ئةوز ناَلةي كون زبوز! دزةطرا ئراوزآلن ذزهسيَكري ومم برؤ     
 تيَكسدون ةةة  و ذيانيان تيَكةآلو بوز . 

: ) لةثشررت سررةكؤوز (ئررةوز كيَيررة ! ضرري برروز!      ةرراك،يَس
يماي ئاطسموي برووز، ةزنطري خرويَب    ديَتة ذوةيَ، س ةاك،يَسهؤي!)

برةدزم   ،دزنطة نةبينةكان ةيَشكيان كاس كسدووز، لةضاوي نيشتووز
 ئةةكم بة ئةجنام طةيان .: خوالنةوزوز(

: ئررةوز ناَلررةى كونرر ز بررةبوز يررا سررسيكةي     ةرراك،يَسخرراتو 
سيسسكانة!.ئةطةة هيَشتا هةة ثاشا خويَين لةبةة بسِومت ةوخساةى 

 )دزضيَتة دزةىَ دزنطي لةدزةطادمن(. . ثاسةومنةكاني ثيَ زشؤم
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: ئةتؤ بَليَى سةة لةبةةى ئؤقيانوسي بيَسنوةى ني،ترؤني   ةاك،يَس
تومناي هةبيَت ئةم خويَنة لة دزستةكامن ثا  بكاتةوز! نا .. نا ئرةو  
دزسو ةب ازةيا بيَ ذةاةزكران ئاويَترةي خرويَنى خرؤي دزكرات و      

 سةوايان ليَ زكات بة سوة .
دزطةةِيَتةوز( دزسو ةني  هاو ةِزنطي دزسو تؤن  ةاك،يَس)خاتو 

بةآلم بؤ ةب شةةةة وز  تؤ دَليَكي ةِزنرط هرةَل،زةِكاوم هرةبيَت )    
 دزنطي دزةطا( دزضنة دزةىَ.
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 (دميةني سيَيةم )
 

) هةةان شويَب دزنطي دزةطا.. دزةطاومنيَك ديَتة ذوةىَ، ةةكر مف و  
 ليَناكس ديَنة ذوةىَ( 

ديَتة ذوةىَ( ئةو لة  ةاك،يَسبيَت ثاشا هةستا بيَت ) ةةك مف : دز
 دزةطادمنة لةخةوى هةستان وز .

 ليَناكس: ةكذباو طةوةزم .
 ةةك مف: ثاشا هةَلنةساوز.

 : دزتان،ةةة خزةةتى.ةاك،يَس
 )دزضيَتة دزةىَ(

ليَناكس: شةويَكي ئاَلؤاز دويَينَ شةو با دوكةَلكيَشري ةاَلرةكاني   
 دزيانطوت:  ،ةفان 
 ئامسانان دزنطي شني و شةثؤةِ هاتوز .لة 

 : شةويَكي هةةز ناخؤو بو. ةاك،يَس
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 )ةةك مف دزطةةِيَتةوز(
نرة دلَ   ،ةةك مف: نةاةان دزتومنيَت ناوي تؤ بةسةة اةان م بيَنيَرت 

 بؤي هةية بةطوةان ليَي بسِومنيَت ) هاومة دزكات( .
 ديَتة ذوةىَ(. ةاك،يَس) ازنط ليَ زدزن خاتو 

 ليَناكس دزطةةِيَنةوز( .و  ةاك،يَس)
 ) ةةلكؤمل و دمنل،ني ديَنة ذوةىَ(.

 : وزةن با بةةطى شةةِ بكةينة بةة .ةاك،يَس 
 هةةويان: با وم بكةيب.

 )هةة هةةويان دزضنة دزةيَ ةةلكؤمل و دمنل،ني نةبيَ(.
 ةةلكؤمل: ئةم شانؤية دةكية ةب بةةزو ئينطلستان ةِمدزكةم.

 )دزضنة دزةيَ( م.دمنل،ني: ةني  بةةزو ئريلةن  
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 (دميةنى ضومةزم)
 

ةِكذيَكى تاةيك، ةِمس و ثريز ثياويَك ديَنة  ةاك،يَس)بةةدزم كؤشكى 
 ذوةيَ(

ثريز ثيراو: ئرةم سيَشرةنةية شراهؤيةكى برةدزةاة كونةثةثويرة        
 ةِكاةكةى كيَشا.

ةِمس: ئةو ئةسثة جومن و تؤسنانةى شا ئاخوةِيران شركان وز و دذي   
 يان كسدوز .ةِزطةاى ةسكظ ةِم

 )ةةك مف لة كؤشكةكة دزضيَتة دزةىَ(
 ةِمس: طةوةزم ضي هةية ثيَمان بيَذز!

كوشرتنى..   ةاك،يَسةةك مف: )ئاةاذز بةئامسان ئةكات( ئةومنةى 
 كوةِمنى شاو ةةلكؤمل و دمنل،ني هةَلهاتون.

 ة .ةاك،يَسةِمس: ديسان دذي ياساى سسوشت كةومتة تاج شايةنى 
 )دزضنة دزةيَ
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 ثةةدزى سيَيةم                 
 
 (دميةنى يةكةم)
 

 )ذوةيَكي ناو كوَشكي فوَةيس، بةنكوَ ديَتة ذوةيَ(
بةنكوَ: توَ ثاشا و سثا ساالةي كودوَة و طالةيَرز و دزتسسرم دايَرو     

تسيب كاةي جيهانت كسد بيَت بوَ ئةةة .. وز  جادوباامن طوتيران و  
ةوزي طوتيان وز  خوَة ةنيشيان كسدز باوكي ثادشاياني دومي توَ.. ئ

ثسيشكي ليَ زبيَتةوز .ةب دزضم بوَ شركاة برا ترةةي ئرةم خويَنراوز      
 بسِزويَتةوز.

 )بةنكوَ دزضيَتة دزة(
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برة برةةطي شراهانةوز     ةاك،يَسو خاتو  ةاك،يَس)دزنطي شةيثوَةِ. 
ديَنررة ذوةيَ لةطررةلَ ليَنرراكس و ةمس و طررةوةز ثيرراومن و دزسررت و 

 ثيَوزن (
 ةيومني ئيَمة.: ةةانرتيب ةاك،يَس
 : بريكسدني ئةو ئةم ئاهةنطةي تيَك زدم.ةاك،يَسخاتو 

 وخزةةتكاةيَكي نةبيَت (. ةاك،يَس)هةةو دزضنة دزةيَ .. 
: بزمنة ئةو كةسانةي ضراوزةِوممن برون بيانهيَنرة .. )لةبرةة     ةاك،يَس

خوَيةوز( تسسي بةنكوَ لة دَلمان م ضةكةةزي كسدوز .. ئةي ضاةزنوس 
 تا دوم ثشو ئاوقام ب،ة .. ئةوز كيَية!! هةستة سةة ثيَ و

 )دو ثياو ديَنة ذوةيَ خزةةتكاةزكة دزضيَتة دزةيَ (
: سةةضاوم هاتب ئةو دومنةي كة دوذةرين خروَم و خوَتران    ةاك،يَس

 دزكوذن .. ئةوي  بةنكوَية. 
 ثياو كوذي يةكةم: دوم دَلوَثي خويَنمان هي خاوزن شكوَية.

 )دزضنة دزةيَ(ثياو كوذي دووزم: دوم هةناسة .
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 (دميةني دووزم)
 

و خزةةتكاةيَك ديَنرة   ةاك،يَس)هةة ئةو شويَنة. ذوةيَكي تس خاتو 
 ذوةيَ(
 : بَليَي بةنكوَ ضوبيَتة دزة! ةاك،يَسخاتو 

 خزةةتكاة: بةَليَ .
 )خزةةتكاةزكة دزضيَتة دزة(

ز لة باوزشت بطسم  )خاتو باوزو بة سةطة خوةيةكةدم دزكات .. (وزة
 وزةز با سيكس بكةيب .. ةاضي دزكات : دزي خوَت ةوت بكةةزوز .

سررةطةكة ثرراأل دزخررات و دزسررت لررة نرراو طررةَلي دزدمت: ضررية    
نيَسزةوكيت! ئاي ئاي ثياو و سة  و ئراذزَلي ئرةم وآلترة هرةةوي     

 خودموزن  بة نيَسز ةو  خةَلكي كسدون !
ةزكة دزطات باوزشري ثيرا   )لةو ديوزوز خزةةتكاةزكة بة ضيَشتليَنة

 دزكات(.
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ضيَشررتليَنةة: وزةز بررا ةاضررت بكررةم،  وزةز اررةام لررة سيَكسررة..  
ثانتوََلةكةي دمدزكةنيَت و دزسرت لرة نراو طرةَلي دزدمت سةةسرام      

 دزبيَت.
 خزةةتكاةزكة: هيضم نية هيض نة بوَ ذنايةتي دزشيَم نة ثياوزتي .

 )لة يةكرتي جيا دزبنةوز(
 سةطة خوةيةكة فسِيَ دزدمت( اك،يَسة)دميةني ناوزوز خاتو 

 : بةنكوَ  توَ  بتومنيت ئاومتي ئيَمة بشيَويَنيت!.ةاك،يَسخاتو 
 ديَتة ذوة( ةاك،يَس)

 : ئةي هاوسةةي شريينم ئاوممتان طةيشتوَتة لوتكة.ةاك،يَس
 .)باوزو بة يةكا دزكةن )سيكس(
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 )دميةني سييَةم(
 

نطةَلر م تيَ زثرةةِيَت برةةزو    )دزةةو خوَةئاوم .. شةقاةيَك برةناو جة 
 كوَشك .. سيَ ثياوكوذزكة وزستاون لة سةة ةيَطة (

 ثياوكوذي سيَةم: طويَتان لة مسكوَآلني ئةسثة!
 بةنكوَ: )لةدوةزوز( ضسمية  بهيَنب.

)بةنكوَ و فليانس برة ةةشرخةَلةوز ديَنرة ذوةيَ و ثيراو كوذزكران      
       دزةِذَينة سةة بةنكَو(                         

بةنكوَ: هةي خيانةت فليانس ةمكرة برا تروَ نرةكوذةيَيت و هرةقم      
 بسةنيت.

 )بةنكوَ دزةسيَت فليانس ةم دزكات(.
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 )دميةني ضومةزم(
 

 )هوََليَكي نيَو كوَشك .(
و ةِمس و ليَنراكس و   ةاك،يَسوخاتو  ةاك،يَس)ئاهةنطي ةيومني. 

 طةوةز ثياومن و دزست و ثيَوزن  ديَنة ذوةيَ(.
: هةةو بةجيَي خوَ دزامنب، ئيَستا تكاية دمنيشب .لة دَلةوز ك،يَسةا

 بة خيَسهاتنتان دزكةم.
 طةوةز ثياومن: سوثاس خاوزن شكوَ .

)سيَ ثياو كوذزكة ديَنة بةة دزةطا .. ثياو كوذي يةكةم ديَترة ذوةيَ  
 بةةزو ةويان ديَت لة هوََليَكى تسي نيَو كوَشك(. ةاك،يَس..  

)بة ضسثةوز( طةوةزم ئةم خويَنرة هري بةنكوَيرة    ثياوكوذي يةكةم: 
 بةآلم فليانس ةمي كسد.

 سةةي سوةِ دزةيَنيَت .. وزآلم نادمتةوز ( ةاك،يَس)
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و ةِمس و  ةراك،يَس و خاتو  ةاك،يَس)ئاهةنطى ةيومني بةةدزومةة. 
 ليَناكس و طةوةز ثياومن و دزست و ثيَوزن  كةوتونةتة سةة بةام( 

شةو بة ئيَوزوز خوَشحاَلم .. هةةو برةجييَ  : طةوةزكامن ئةم ةاك،يَس
 خوَتان دزامنب!كةي  بكةن .

 : ئةي طةوةزي خودمن ثيَكي سةةخوَشي ناطيَسِن ! ةاك،يَسخاتو 
 ليَناكس : خاوزن شكؤ فةةةو لة الةان دمنيشب .

 : بيَ بةنكؤى خؤشةويست كؤةِزكةةان ضؤَلة .ةاك،يَس
َليَنرة سررةةبةةاميان  ةِمس : طرةوةزم ديراةز ئاةررادز برونى بررةنكؤ بة   

 ثيَ زبةخشىَ
 )لةبةة خؤيةوز( دياةز ئةو وزكو ئي،ليس ومية. ةاك،يَس

 )تاثؤيةكى ئةفسانةيى ديَتة جيَطاكةى بةنكؤ لةثسِ دزةِزويَتةوز( 
دياةز جؤطا بة خويَنى بيَتاومن هةَل،ةسرتموز ةسدومن لة طرؤةِ ةِمسرت   

ى.. جةنطاوزة لرة  دزبنةوز )تاثؤكة دزطةةِيَتةوز( با خبؤينةوز بة خؤش
 ةب بةهيَزتس بةدى ناكسىَ بةوةى هيَسكانيام. )تاثؤكة دزةِزويَتةوز( 

 )طةوةز ثياومن و دزست و ثيَوزن  دزضنة دزةىَ (
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: خويَنى دزوىَ، دزَليَب هةة خويَب خرويَنى دزويَ، لةوزترةى   ةاك،يَس
 ةةك مف خؤى ثاةمستوز كؤةِزكةةان نهيَنيةكى تسي هةَلطستوز. 

: ئةوزي ئيَستا هةويَين طيامنانة ةمبرومةدن و توَايَرك   سةاك،يَخاتو 
 خةوز.

 : وزةز با بضني خبةويب)دزسو دزطسيَت .. سيكسةاك،يَس
 )دزضنة دزةيَ(
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 (دميةني ثيَنجةم) 
 

)ةيَطةي لة شاة دزةضون بةةزو طون  .. سروثاية  سرومة و ثيرادز و    
 ثياو كوذمن جيَ ثيَي ةمكسدومن هةَل زطسن.

كوذي يةكةم: ئةم ةيَطةية بةةزو ئينطلسرتان دزضريَت.. ليَرسزوز    ثياو
 هةآلتون وزةن با بيانطسيب سةةيان بةةينةوز بوَ شا.

ثياوكوذي سيَيةم: ئةم جيَطة ثيَية هي ةةك مفرة .. سرةيسي بكرة    
 ضةن ز طةوةزية .. 

)دومي جيَ ثيَكة دزكةون .. ثاسةومنيَكي شاية لة ثيَشيانةوز دزةِومت 
ناو طون يَك لة طةوةِيَكا ةسيشك و كةَلة شيَس هةَل زفسِن  تا دزضيَتة

 بةسةةيا .. خوَي دزشاةيَتةوز.. ثياو كوذزكان دومي دزكةون بوَ ناوزوز(
 ثياوكوذي يةكةم: وزةز دزةزوز وزةز ثياوي ناةةةد.

)ثياوكوذي دووزم و سيَةم بة دومي م دزةِوَن .. ثاسةومن خةجنةةزكرةي  
 دزدمت ثياوكوذي سيَيةم دزيكوذيَتةوز(  لة دَلي ثياوكوذي دووزم
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 دميةني سفس 
 

)كوَشكيَكي فسمومن.. لة دوو بةو ثيَكهراتوز بةشريَكي شريَتخانةو    
ئةوي تس جيَطةي طول و دزةدزدمة . .شيَتةكان هةةو هو هو دزكرةن  

) 
 هوَ هوَ شاهوَ و بايةقوو جةنطيانة.

ئاو بيبَ بة خرويَب   )دزةدزدمةمن كيَم فسِيَ دزدزن .. بسيب هةَل زكةنب(
 .. دزةياية  كيَماو

و ةمس و ليناكس و سيَينت.. ديَنة بةةدزم كوَشك لة  ةاك،يَس)خاتو 
ناو شاةيشةوز هةةضي شيَت و طول هةية بوَي دزهيَنسيَرت .. دزةوماز  

 دمدزخةن ضومة دزوةيان بة ثاسةومن طريموز(
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نيَرت ..  : نابيَت لةم شاةزدم طرةةِ و طرول و شريَت مبيَ   ةاك،يَسخاتو 
 دزبيَت ثا  بكسيَتةوزو بكسيَت بة شاةيَكي منونةيي.

) هةةويان بةدزست بةسسموزيي دزهيَرنب و برةدومي يةكر م فسِيران     
 دزدزنة ناو ئاطسزوز(.
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 (دميةنى شةشةم)
 

دةِكةاَلن . طسةةى هةوةز تسيشكة ديَت، سيَ خوشكة جرادو باازكرة   
 بؤ دي مةى هيَكات )خيَوى هةةةان ( 

جادو بااى يةكةم : ئةةىَ ئةوز ضيية هيكات ثيَ زضيَت توةِز و تؤسب 
 بيت 

 دزدةكيَنيَت. ةاك،يَسهيكات : بةبىَ ةب ضى نهيَنى ةةةطة بؤ 
 بة سةودميةكى وم سوديَكى باشى ليَوز دزست ديَنىَ

 ئةدى كومنىَ بةشى خيَوى خومدميان  خيَوى هةةةانت !
 تة خؤة هةَل ىَ لة كب جؤى طؤازخستان و بةيان ئةو كا

 هةة يسان هةة بةلةا هةَل ىَ . ةاك،يَسلة بؤ دي مةى ةب 
 )دزنطى سرتمنيَك لة ناوزوز : هةَلزنة، هةَلزنة، .. .. (

 تةةاشا ! ومثةةيالمن لةسةة ئةو هةوةز وزستاوز 
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 بة سرتمنى دزبيَذىَ اكة لة ةيَذز ضاوزةِيَم ةاوز 
 )دزضنة دزةىَ( 

بطةيب، دزبااو بطةيب، هيَن زى ثيَناضرىَ  جادوبااى يةكةم : دزبا او 
 ديَتةوز . 

 )دزضنة دزةىَ(
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 (دميةنى اةوتةم)
 

 )شويَنيَكي ئيسكاتلةن ()ليَناكس و طةوةز ثياويًَك ديَنة ذوةىَ(
بؤ دمنكةنى بةةِيَز شني دزطيَسِىَ، خرؤى طيرانى    ةاك،يَسليَناكس : 

هررةةدوكيان لررة سرويَى   ةراك،يَس سرثاةدوز، هرةةوزها بررةنكؤو،   
 ةةةطى طيَسم، ةةك مفي  لة تسسى ئةو ةميكسد،

طةوةز ثياو: كوةِى دمنكةن لة ئينطليززء ئيَ ومةدى خودم ناس بةةزء 
ثريى ضوز، ةةكر مفي  ضرؤتة ئرةوَى ترا سريومةدى جرةنطاوزة برؤ        
ياةةةتى لةطةَليان بيَت، ضيرت ضةقؤى خويَناوى لةسرةة سرفسزةان   

 نةةيَنيَت.
ئينطليز بالَ بطسيَت ترا ئرةم نيشرتمانة لرة     ليَناكس: سةد خؤاطة 
 ئةهسميةن ئاسودز بكات.

 .)دزضنة دزةيَ(
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 دميةني سفس   
 

 )دو نيَسزةو  يةك زطسن لة ذوةيَكي كوَشكا(
نيَسزةوكي يةكةم: اةام لةوزية لة باوزشت بطسم .. وزةز با لةبسي ةم 

 و تري شةهوزت بةيةكا بسيَذيب.
زةوكي دووزةري  هرةةوزها لرة يرة      )ثانتوََلةكةي دمدزكةنيَت نري

 دزةِومنب(
نيَسزةوكي دووزم: هةةدوكمان هةة نيَسزةوكني .. توَ ذنيت يران كرض   

 !ثياويت يان ئاذزلَ.!
)لةخوَيان وةد دزبنةوز بةسةة يةكا دزتليَنةوز .. ليَك جيا دزبنرةوز(  

 و ليناكس و ئانطوس ديَنة ذوةزوز(  ةاك،يَس)
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وز ضي دزكةن ! هةةدوكتان دةزخرو  : ئةي نيَسزةوكينة ئةةاك،يَس
 بيَ،ةةن.

 )ةودزكاتة ليناكس(
هةةضي نيَسزةو  هةيرة بيرانطسن .. بياخنةنرة ئراطسزوز ئرةم وآلترة       

 هةةوي بوَتة نيَسزةو .
 )ليناكس دزلةةايَت(

 : توَو نيَسزةوكيت.!ةاك،يَس
ليناكس: طةوةزم خوَت دزامنيت )هيَكات( تفي كسدوَتة دزةي دمية 

 هةةو نةوزةان بة نيَسزةوكي لة دميك ب،يَت.  طةوةزةان هةتا
 : كةومتة سة  بةةب زنة ذنان. ةاك،يَس

 ليَناكس: ئةو سةطانةي كوَشك ذةاةزيان اوَةز
 : ثيَويستة ئةم ةزطي شةهوزتة لةومنةوز وزةبطسيب .ةاك،يَس

 )دزضنة دزةيَ(
 
 



 سةالح جةالل ؤي فيلم                 سيناري شارا كضاني بةفر                     
 

 

 

144 

 

 
 
 

 (دميةني هةشتةم)
 

 سيَينت:   وس)شةو.. دميةني ناو شاة .. ليَناكس لةطةأل ئانط
سةةثةةشرو ئرةو ثاسرةومنانة دزكرةن،      بة ثاسةومنةوز ديَنة دزةزوز.

 سة  دزخةنة ناو ةاآلنةوز بةةيان دزدزنة ذناني ناو شاة (
 )ثاسةومني يةكةم لة دزةطاي ةاَليَك دزدمت ذنيَك دزيكاتةوز(

ثاسةومني يةكةم: ةيَسدزكةت نيَسزةوكة .. ومنية ! ها سةطيَك برةةز  
 ةناَلت ب،يَت.ذوةزوز با 

 ذن: نا .. نا .. ةيَسدي ةب نااممن !
 )ثاسةومني دووزم لة دزةطاي ةاَليَكي تس دزدمت ثياويَك ديَتة دزة(

ثاسةومني دووزم : هرا تروَو نَيسزةوكيرت بطرسز سرةطَيك ب،رة برا        
 ذنةكةت ةن مَلي نا نيَسزةوكي ب،يَت!
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 ()ثياوزكة دزاةثةسيَت .. ثاسةومن دزست لة ناو طةَلي دزدمت
ثاسةومني دووزم: كوم هيضت نية ترةنيا باةيَيرةكي سيسرت هةيرة     

 بيربِزةزوز با نةوزي نيَسزةوكي ليَنةكةويَتةوز..  
 سيَينت: ثاشا فةةةاني دموز ئيرت نابيَت نةوزي نريزةو  بكةويَتةوز.

 .)دزنطي سةطوزةِ ناو شاة ثسِ دزكات(
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 ثةةدزي ضومةزم                     

                              
 (دميةني يةكةم)
  

)ئةشكةوتيَكي تاةيك. ةةجنةَليَكي ثسِ لة ئراوي كوآلترو لرة نيَروز     
 ةمسو ئةشكةوتةكةدمية(

 )طسةةي هةوةةز تسشكة .سيَ خوشكة جادو باازكة ديَنة ذوةيَ(
جادوبااي يةكةم: وم ثشيلةي خولليَسكاوي سريَ جراةمن ناَلرة نراَلي     

 كسد.
 وزم: ذيشكي  سيَ جاةمن و جاةيَك.جادوبااي دو

 جادوبااي سيَةم: ديَوزاةة دزنةةِيَنيَت .. دزسا وزختيةتي .. وزخو.
 جادوبااي يةكةم: لة دزوةي ئةم ةةجنةَلة كوَب،نةوز او

 هةتا ذزهسي لة بوَ تيَكةيب بة جادو
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 ئةةيَ ئةي بوَق كةوم ةانطيَكة خةوتويت
 وزةز خويَنت ذزهسيَكة كوشن ز

 و ةةجنةَلي ئةفسوني بةن زبيخةةز نا
 هةةويان ثيَكةوز:

 دزبا دو هيَن ز بيَت دزةدي نةياة و ذمني بيَذو
 دزبا طسِ بطسيَت ئاطس، بيَتة كولَ ئةم ةةجنةَلة او

 )ةةجنةَلةكة ليَك زدزن(
 جادو بااي دووزم:

 اةاني ةاة و هيَلكةي ثيسي سيساة 
 لةتيَكي القي قاذو قاةكي قسِبوَق

 و  باَلي ضكضة لة سينطي ةيَسولة
 ضنطي كةةتياة و اةاني سة 

 هةةويان ثيَكةوز:
 دزبا طسِ بطسيَت ئاطس بيَتة كولَ ئةم ةةجنةَلة او

 جادوبااي سيَةم:
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 دمني طوةطانداةاني ئةذديهاو 
 ثاةضةية  طةةوي كوسةيي خويَب ةيَذ

 لةطةلَ ةيشةي شةوكةة و جةةطي جوي كافس
 كةةيَ اةموي بزن و اةاني سة 

 امةوَكة اوَلَ و ةخيوََلةي بةوة سةةثةجنةي
 هةةويان ثيَكةوز:

 دزبا طسِ بطسيَت ئاطس بيَتة كولَ ةةجنةَلي ئيَمة او
 )ةةجنةَلةكة ليَك دزدزن(

جادو بااي دووزم: هةتا ساةد بيَتةوز ةةعجوني ئيَمة، دزشيَ تيَكةلَ 
 بة خويَين عةنتةةي كةي شيلةيي ئةفسوني ئيَمة.

 س ديَنة ذوةيَ()هيَكات و سيَ جادو بااي ت
 هيَكات: 

 هةامةمن جاة بذي بوَ ئيَوز طيانة
 وزكو جب و ثةةي كوَكا ب،ةسنت
 طةةِي شايي ب،ةسنت ليَسزكانة
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)ساا و سرتمني )ةوَاة ةزشةكان( هيَكات و سيَ جادو باازكرةي ترس   
 دزضنة دزةيَ(

 جادوبااي دووزم: بةذمن و ئيَشي ئةنطوستم دزاممن ديَ بةةزو ئيَسز
 ي ةزشة و طياني بة اوخاوي ذزهس تيَسزئةوزي ةوَا

 ديَتة ذوةيَ( ةاك،يَس)لة دزةطا دزدةيَت .. 
: سويَن تان دزدزم بةو ئةةكةي لرة ئةسرتوَتان مية وزآلةرم    ةاك،يَس

يران   ،ب زنةوز .. طسميان هةةضي باية بيهيَنب بوَ جةنطي كليَسراكان 
يرران هةةضرري دةزختررة لررة ةِيشررة  ،ثيَلرري دزةياكرران بةيةكرر مدزن

يكيَشب و كوشك و ترةالةي  برسِةيَنب و طةجنينرةي تةبي رةت     هةَل
 ئاوزذوَ بكةنةوز باكم نية!

جادوبااي يةكةم : خويَين ةالوَسيَك بسِيَذز، نوَ توََلةي خوَي خومةدوز 
و لةطةلَ ةاجوةي دمةي سيَ مةزي ثياوكوذمن تيَكةَلي بكة و بيخةةز 

 ناو ئاطسزوز .
 زةاييت وزةز شاةزامييت بنويَنة.هةةويان ثيَكةوز: لة بةةامييت لة ن
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)طسةةي هةوةز تسيشكة. يةكرةةني تراثوَ. كةللرة سرةةيَك كرآلوي      
 شةةِي لةسةةدمية(

 طويَ بطسز و ضيرت اةان ةةجوَليَنة. ةاك،يَسجادوبااي يةكةم: ئةي 
برتسررة لررة ةةكرر مف و   ةرراك،يَس..  ةرراك،يَسترراثوَي يةكررةم: 
 سثاساالةي فاي .

 )بةازوي م ةوَدزضيَت(
دزكرةن،   ةاك،يَسجادوباامن ياةي بةةكاي ةةي هةوةز تسيشكة. )طس

. ةناَليَكي سةةو طرويَال   ديَتةوز  دووزم تاثوَبؤ يةكرتي هةَل زدزن، 
 خويَناوي(

تاثوَي دووزم: ةسوَظ كوذ ونةتسس و وةز بةةابة .. كةس بوَي نية سةة 
 ثةجنةت بسين مة بكات.

سيَةم تاثوَ. ةن مَليَك،  )بةازوي م ةوَدزضيَت()طسةةي هةوةز تسيشكة،
 تاجيَكي لةسةة ناوز و لكة دمةيَكي بة دزستةوزية(.

ئةو ثياوزية شكسو ناهيَنيَت. ةةطةة ئرةو   ةاك،يَستاثوَي سيَةم: 
 ةوَذزي جةنطةَلي  بيَسنام لةطسدي دمنسينةوز ةوزو ئةو بةلةا بكات.
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 )بةازوي م ةوَدزضيَت(
 )دزنطي كةةِزنا ةةجنةلَ دزضيَتة خومةيَ(

 هةةويان ثيَكةوز : نيشاني دزن كزز لة جةةطي هةستيَنب.
)شانوَي هةشت ثاشا دوميب كةسريان ئاويَنةيرةكي بةدزسرتةوزية و    
بةنكوَ لة دوميانةوزية. هةةويان يةكي طوَيةكي دو بةةو طوَضانيَكي 

 سيَ طسِيان بةدزستةوزية.
 جادوبااي يةكةم:

 وزةن خوشكاني جادوبااي دزم تةةِ
 سِن بيَنة ديالنبآل شايي بطيَ

 )ةوَسيكا.. جادوباازكان سةةا دزكةن و لة ضاو ون دزبب(
 )ليَناكس ديَتة ذوةيَ(

 : بةآل بسوتيَ ئةو بايةي خوشكاني جادوبااي هةَلطست.ةاك،يَس
بةدزنطيَكي بةةا( دزبيَت هيَرسو بكةةرة سرةة قرةآلي      ةاك،يَس)

 ةةك مف.
 .)دزضنة دزةيَ(
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 دميةني سفس
  

ئاويَنةيةكي بة دزستةوزية وخرةيالَ   ةاك،يَسشك .. )دميةني ناو كوَ
دزكاتررةوز .. خوشرركاني جادوبررااي لررة دزوةز .. طيَذزَلوكةيررةكي   

لة كوَشكيَكي نويَ دم لرة   ةاك،يَسطةةدوني .. ليَك مني ئةستيَسز، 
سةة تةخت دمنيشتوز ئاويَنةيةكي بة دزستةوزية خةياأل دزكاترةوز ..  

 ي.سيَ جادوباازكة ديَنة ناو نيطا
ازةياي ذزهسيَكم بوَ بطسنةوز بوَ  ،: وزةن خوشكاني جادوباا ةاك،يَس

 طستين جيهان بي،اةيَنم .. ذزهسيَك جيهان خاثوة بكات.
، لةبرييَكي )ثةَلةي هةوةي نةبني دزبينيَت بة تاَلة دزاو دزي،اةيَنيَت

 .قوَل م ةؤةيا دزبيَت، جةستةي دزتويَتةوز(
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از، ةسكظةكان و شاةو جوطسمفياو : ئةم ازةةنة جياومةاك،يَسةكاي 
 ةراك،يَس سةةباامن و ثياومني جةنط و ضةكةكاني شرةةِ، ةنري    

 نيم، كةسيَكي تسزو ةكاي ةين تياية.
 : كةي بتوممن هةةو ازوي بطسم !ضني و ةاضني .. ئاي ئاي .. ةاك،يَس

 .)ئاويَنةكةي لة دزست دزكةويَتة خومةزوز( 
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 (دميةني دووزم)
 

 ذوةيَكي نيَو قةآلي ةةك مف()فاي  
 )خاتو ةةك مف كوةِزكةي و ةمس ديَنة ذوةي( 

 خاتو ةةك مف: تاومني ضي بو تا لة نيشتماني خوَي هةَل،يَت! 
ةمس: ئاةوَامي خوَشةويسرتم دمن برة خوَترا بطرسز ةيَسدزكرةت اوَة      

 ليَهاتوز .. ةب دزبيَت بسِوَم  تكاية خوَةِمطس بة.
 )دزضيَتة دزةيَ(

  مف: كوةِي باو  ةسدو دزتةويَت ضوَن بذيت.!خاتو ةةك
 كوةِ: ئةي توَ لةطةلَ بيَوزذني م ضوَن هةَل زكةيت!.

 )ناةةبةةيَك ديَتة ذوةيَ(
 ناةةبةة: ضيرت ليَسز ةةةيَننةوز و بسِوَن .. ةةتسسي بةةِيَوزية بوَتان.

 )دزةِومتة دزةيَ(.
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هانرة  خاتو ةةك مف: ةب اوَة جراة اوَلرم بةثةسرن  دزاممن لرةم جي    
 بوَطةنةدم.

 )ثياو كوذزكان ديَنة ذوةيَ(
 ثياو كوذ: كوم ةيَسدزكةت!

خاتو ةةك مف: لةجيَطةية  نية، بابايةكي وز  تروَ ثريس دزسرو    
 بيطاتيَ.

)خةجنةة هةَل زكيَشيَت كوةِزكةي دزكوذيَت. خاتو ةةكر مف هراومة   
 .دزكات و دزضيَتة دزةيَ ثياو كوذمن دومي دزكةون و دزيكوذن(
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 (دميةني سيَيةم)
 

)ئينطلستان ذوةيَكي نيَو كوَشركي ثاشرا .. ةرةلكومَل و ةةكر مف     
 ديَنة ذوةيَ(

ةةلكومَل: ةب ثيَم باو بو ةن مَلت بة جيَ نةهيََليت بيَ ةاأل ئاوميي 
 و ثشتيومن.

ةةك مف: وآلتي ئيَمة خويَب دزدزَليَنيَت .. بةآلم ئةطةة ثاةزي هةةو 
 ة ئةو كةسةي توَ ضاوزةِومني دزكةيت .ةوَذهةآلمت خبنة بب دزست نامب

ةةلكومَل: تكاية دَلتان نةيةشيَت .. ! ئةم وآلتة ثيَ لة اجنري و كوَتة 
 و فسةيَسك هةَل زوزةيَنيَت.

يَكي جانرةوزة  ةاك،يَسر ةةك مف: لة نيَو خيََلي ديَو و جنوَكةشر م  
 ثةي م نابيَت.

ةيَينرة خروماي   خويَنخوَةز، بةآلم هةوَلي  ةاك،يَسةةلكومَل: طسميان 
ةررب كوَتررايي نايررةت. هةةضرري ئررافسزت هةيررة ديَرروي شررةهوزمت  
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ة. جطرة لرةوزو   ةاك،يَسدمناةسكيَنيَتةوز، كةومتة تاج هةة شاياني 
 ئةطةة ب،مة ثاشا تةةاام بة ازوي و ئامسان ثسِ نابيَتةوز.

 )ثزيشكيَك ديَتة ذوةيَ (
 ةةلكومَل: ثاشا ديَت بوَ ئيَسز!
دزستة ضاكي دزكاتةوز بة ئافاتي خوَي و ثزيشك: نةخوَشيَكي لةبب 

 ديَت.
 ةةك مف: ةةبةسو ضية!

ةةلكومَل: يةكيَكة لة ةوجيزمتي ثاشا ئةو نةخوَشانة ضا  دزكاتةوز، 
 بةكةس ضا  نابنةوز.
 )ةمس ديَتة ذوةيَ(

ةةك مف: ئاةوَامي خوَشةويستم بةخيَس هاتيت .. ئيسركاتلةن  لرة   
 شويَين خوَي ةاوز!
ني برةو نيشرتمانة بَلرينَي دميرك كرة طوَةِسرتامنانة.       ةمس: تااز ناتومن

 ناكسيَت باسي كوَستةكاني بكةيب.
 ةةك مف: ةن مَلةكامن ضوَنب.
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ةمس: تا ئةو كاتةي بةجيَم هيَشنت باو برون. ليَرسز ئرةو هةومآلنرةم     
بيست  اوَة لة ثياومني برةةا ةويران كسدوَترة برةة هةَلطريسران ني      

 شوَةِو. كاتي بة هانا هاتنيانة.
ةةلكومَل: ةرذدزيان بر زةيَ شرا سريومةدي دز هرةامة جرةنطاوزةزوز       

 خستوَتة بب دزستمان بوَ هيَسو.
لرة   ةراك،يَس ةةك مف: خومي طةوةز ةيَم بوَ كوةت بكةةزوز ئةطةة 

 ضنطم ةاطاةي بو توَو ليَي ب،وةز.
ةيَوزي طةيوز. هةستة برا بضرني بروَ الي     ةاك،يَسةةلكومَل: ئيَستا 

 )دزضنة دزةيَ( ادزية با بكةوينة ةيَ.ثاشا سثا هةةوي ئاة
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 ثةةدزي ثيَنجةم                   
 
 (دميةني يةكةم)
 

 )دمنسيَنني، ذوةيَكي نيَو كوَشك(
ثزيشررك: ةنرري  دو شررةوز وز  ترروَ نةخررةوتوم بررة ديرراة خرراتو   

 ةوز.ةاك،يَس
هاودزنط: لةوزتةي خاوزن شكوَ ضوز بوَ ةةي مني شةةِ  باةي دزةوني 

وز و لرة جيَطاكرةي ديَترة دزة و ضراةوَكة برة شرران م دزدم و      تيَكضر 
جمسييةكي هةية دزةطاي دزكاتةوز و الثةةِزية  ديَنيَتة دزة و هرةةوم  
شتيَكي لرة سرةة دزنوسريَت و دزخيويَنيَترةوز و دزينوشرتيَنيَتةوز و      

 ةوَةي دزكات و دزطةةِيَتةوز جيَطةي خوَي.
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ذنرةدم. نهيَنيرةكاني   ثزيشك: ئاذموزيةكي سةيسز لة سسوشرو ئرةو   
 دزدةكيَنيَت.

 ديَتة ذوةيَ ةوَةيَكي بة دزستةوزية( ةاك،يَس)خاتو 
: ئةوزتا ثةَلةيةكي تس)ةودزكاترة ثزيشركةكة( لرة     ةاك،يَسخاتو 

خوَت هةَل ز .. ئاخوَ كيَ ثيَي ومبو ئةو هةةو خويَنة لة دزةاةي ثريز 
 ثياودم بطةةِيَت. ئةم دزستانة دزبسِدةيَنةوز .. 

ك و هاودزنط بة بيَ زنطي سةيسي دزكةن ئةوي  دزكةويَتةوز )ثزيش
 قسة(

خاوزن شكوَ بيانربِزوز .. ئةوز ديسان بوَني خويَنرة هةةضري عرةتسي    
 عةةزبستان هةية بيهيَنب بوَني ئةم دزستة بضوكة تةومو نابيَت .

 ثزيشك: ئةم دزةدز بةةب دزةةان ناكسيَت.
ة طوَةِدم نوستوز. بابضينةوز : دزستت بشوَ.. بةنكوَ وم لةاك،يَسخاتو 

 نيَو جيَطا.
سةطة خوةيةكة  ةاك،يَس)ثزيشك و هاودزنطةكة دزضنة دزة، خاتو 

هةَلرر زطسيَت ( وزةز بررا سرريكس بكررةيب ضرري ئررةم خويَنرراوز ثررا  
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دزكاتررةوز!)ثاَلي دزخررات بررة هرراومةزوز هةَل زسررتيَت( : ترروَو    
 نيَسزةوكيت ! 

 )سيَكسي لةطةلَ دم دزكات(
 وزوز ثزيشك و هاودزنط لة ية  دزةِومن.)دميةني ئةة ي

ثزيشك: وزةز با توَايَك خةةي ئةم وآلتة بوَطةنة بة با ب زيب .. ضري  
 دزبيَت تاةيَكي خوَشةويسو بكةيب!

هاودزنط: توَ دزامنيت ضيت! ةب اوَة سةيست دزكةم نااممن ذني يان 
 ثياو .. ئيَمة ضي بكةيب نةامنني ضني! كيَمان ب،ينة ذن و ثياو.

 ثزيشك ثانتوََلةكةي دزكاتةوز ناو طةَلي هةَل زطَلوَفيَت()
سةيسم بكة بزمنة ضيم! ذمن يان كض! بةةمست ذزهرسي ئرةو خاتونرة    

 طستوةي نااممن ضيم .. ئاي ئاي.
 ) دزضنة دزة(.
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  (دميةني دووزم)
 

 )ناوضةيةكي نيزيك دمنسينني(
اا برة  )ةيَنتيَس و كةسنيَس و ئانطوس و ليَناكس و تاقميَك سرةةب 

 دزهوَلَ و ئاآلوز ديَنة ذوةيَ.(
ةيَنتيَس: دزَليَب سوثاي ئينطليز بة سةةكسدميةتي ةةلكومَل ةراةي  

 سيومةد و ةةك مف نزيك بونةتةوز .
 ئانطوس: لة نزيك جةنطةَلي بيَسناةان.

 كةسنيَس: ناامنني دمنل،ينيشيان لةطةَلة يانا!
ثرةةذينيَكي ومي  كةسنيَس: لةطةلَ بسمكةي نةهاتوز .. ئةو امَلمةو 
 لة دزوةي قةآلي دمنسينيا هةَل،ةستوز ناةِوخيَت.

ليَناكس: يا ئةوزية طوَلي ثاشايةتي ليَي ثراةمو ب،يَرت و برذمة لرة     
 خوَي م نوقم بكات .. بوَ ثيَشةوز بيَسنام.

 )بةةةشكي سةةبااي دزضنة دزةيَ(
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 )دميةنيَكي شاةموز(
 

سدوَترةوز .. ثرةةِز   خروَي ةوت ك  ةاك،يَس)ذوةيَكي ناو كوَشك خاتو 
كاغةاي نهيَين و نةخشة لةت و ثةت دزكات و دوَشرة  و سرةةيب   
هةَل زوزشيَنيَت .. ةوَةةكان دمدزطريسريَنيَت و دزيانكوذيَنيَترةوز ..   
خزةررةتكاةيَكي كررض بررة دياةيررةوز وزسررتاوز قررذي دزةِنيَتررةوز ..    
 خزةةتكاةزكة دزةدزكات .. بتَليَك خويَب دزكات بة خوَي مو دزضريَتة 
 .ناو طةةةاوزكة و سيكس لةطةلَ خشتةكان م دزكات .. دزبوةيَتةوز(
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 (دميةني سيَةم )
 

 )دمنسينني. ذوةيَكي نيَو كوَشك (
 لةطةلَ ثزيشك و دزستو ثيَوزن زكةي ديَتة ذوةيَ.( ةاك،يَس)

: ضيرت هةوملَ ةةنيَسنةوز . ئةم هةتيوز ةةلكومَل كيَية! ئةو ةاك،يَس
دوم ةوَذي ةسوَظب بةةنيان طوتوز: ئةوزي لةسكي  ةوَاانةي ئاطادمةي

  م بةضوَك م ديَت !ةاك،يَسدميكي كةوت،يَت لةبةة 
 )خزةةتكاةيَك ديَتة ذوةيَ(

 خزةةتكاة : طةوةزم، دز هةامةمن .. طةوةزم،سةةباازكان . 
: دزم و ضاوت خويَناوي بكة تا بةسروةميي خرويَين خروَت    ةاك،يَس

 سثيَتيو تسست بشاةيَتةوز.
 زةةتكاة: طةوةزم سثاي ئينطلستان .خ

 : شةقيَك لة خوَت هةَل ز.ةاك،يَس
 )خزةةتكاةزكة دزضيَتة دزةيَ. سيَينت ديَتة ذوةيَ(.

 : دزنط و باسي تااز ضيية!ةاك،يَس
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 سيَينت : هةومَلةكان ةمست و دةوسنت.
: تا دوم دًلوَثي خويَب شرةةِ دزكرةم . ئرةوزي برتسريَت لرة      ةاك،يَس

 بةةطي اةيَم بوَ ئاةادز بكةن. سيَ مةزي دزدزم،
 )سيَينت دزضيَتة دزةيَ (

 ثزيشك نةخوَشةكةت ضوَنة!
 ثزيشك: خةيالَ و خوليا لةكوََلي نابنةوز .

: دزةةاني ئةو دزةدزي بكة .. بزمنرة ةيَومسريَكي  ثةير م     ةاك،يَس
بكة بوَ ةزومني هةتا سثاي ئينطلستان ةممباَليَت. دومي خروَم سرثاي   

كة.. هةتا دمةستاني بيَسنام بةةزو دمنسينيين ئيَمة لة شاهانة بةةِيَ ب
 .)دزضنة دزةيَ ( ةةة  سلَ ناكةيب.
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  (دميةني ضومةزم)
 

 )طون يَكي نيزيك دمنسينني. دمةستانيَك دزبينسيَ.(
)ةةلكومَل،سرريومةد و كوةِزكررةي، ةةكرر مف، ةيَنتيَس،كةسررنيَس،  

ااي و برةدزهوَلَ  ئانطوس، ليَناكس، ةمس و سةةباا، بةةةشكي سةةب
 و ئاآلوز ديَنة ذوةيَ(

ةةلكومَل : بةةمة،ةة دمةستاني بيَسنراةني هرةة سرةةبااز لكيَرك دمة     
 ليَ،كاتةوز با دوذةب بةهةَلةدم بضيَت.

)بةدزم ةةشكي سةةبااييةوز دزضنة دزةيَ و ةةلكومَل خةياَل زكاتةوز 
وَي .. دةِن منة ثةلي كضيَك دزطسيَت ثاَلي دزخات، ةيَشكي بة سرةك 

 ضادةزكةدم دزدمت (
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ةةلكومل: توَو نيَسز ةوكيت ! ةب ئةم اةاز شرةهومنيةم برة ذنري    
دنيا تيَس ناكسيَت.. ةب شوَةِشي ضي بكةم دزةياية  شةهوزمت هةية و 

 هةامة ذمن دزويَت، ضي لة ثاشايةتي بكةم!.
)قسة لةطةلَ هاودزنطيَكي نةبين م دزكات( ئيرت دزمبة ثاشرا ضروَن   

 وزتةم وشك بكةم!!ئةم ازةياي شةه
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 (دميةني ثيَنجةم)
   

 )دمن سنني، نيَو كوَشكةكة (
 ، سيَينت و سةةباازكان بة دزهوَلَ و ئاآلوز ديَنة ذوةي َ(ةاك،يَس)

: ئاآلكان لةسرةة ديومةزكراني دزةزوز هةَلومسرب .. قرةآلي      ةاك،يَس
 ئيَمة دوذةب شكيَنة.

 دزضيَتة دزةزوز و ديَتة ذوةزوز()ازيكوةي ذنان لة ئةن زةونةوز، سيَينت 
 سيَينت: شا ذن ةسدوز. طةوةزم.

: ةوَذيَك هةة دزشيا ةسدبا. بكوذيَسزوز ئةي ةوَةي بضو  دز ةاك،يَس
 بكوذيَسزوز.

 )ناةةبةةيَك ديَتة ذوةيَ(
 ناةةبةة: جةنطةَلي برينام بةةز و دمنسنني كةوتوَتة ةيَ.
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وز.. ويَنةي كوَشركيَكي  : خبسوَشيَ ئةي با .. )خةياأل دزكاتةةاك،يَس
سةةبااي نويَ دزبينيَت .. ناَلة و تةقينةوزي طةوةز .. ازةيرا ذزهرس و   

 ةزشةباي ةةةطهيَب .. جادوباامن ديَنة بةة ضاوي ةمدزضَلكيَت(
 بكةونة طةةِ بةدي و بةآل.. با بةةطي اةيَوز بكةوةة باوزشي ةةة . 

 )دزضنة دزةيَ(.
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 (دميةني شةشةم)
 

 ين ثيَشو ةةي منيَكي بةةدزم قةآل()شويَ
)ةةلكومَل و سيومةد و ةةك مف و سثايان بة لرق و ثروَثي دةزخرت    

 شاةموزتةوز بةتةثأل و ئاآلوز ديَنة ذوةيَ(
 ةةلكومَل: دزةاةكي لق و ثوَثةكان البةن .. ةةةدميةتي بنويَنب.

ةةك مف: با كةةِزنا بيَنة اةان . نةفةس بة ةوَاي ثيَشرةنطاني ثرسِ   
 هات و هاومةي خولياي ةةة  و خويَن م بكةن.لة 

 .)دزضنة دزةيَ. دزنطي كةةِزنا وآلت دمدزطسيَت(
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 (دميةني اةوتةم)
 

 ديَتة ذوةيَ( ةاك،يَسشويَين ثيَشو، سوضيَكي تسي ةةي منةكة . 
: كيَية ئةو كةسةي لة اطي دميكري نةكةوت،يَترةوز، هرةة    ةاك،يَس

 دزبيَت لةو برتسم.
تة ذوةيَ(: ئةطةة ناوت بةتينرت بيَرت لرة ئراطسي    )سيومةدي الو ديَ

 دوَازخ هةة دزتكوذم.
 )ثيَكةوز شةةِ دزكةن، سيومةد دزكوذةيَت(

ةةك مف: لةكويَي امَلم! ةب شريزكةم لةةوي توَ دزسوم .. ئةم هةةو 
 كةةِزناية ناوي ثياويَكي ةةان بآلو دزكاتةوز ةيَم ب ز بي وَاةةوز!

 وَةِ()دزضيَتة دزةيَ. دزنطي شةيث
 ) سيومةدي ثري ديَنة ذوةيَ (

سيومةد: خاوزن شكوَ . قةآل هةة وم بة ئاساني خوَي بةدزستةوز دموز. 
 ثياوي ئةو امَلمة لة دو بةةزدم شةةِ دزكةن .

 )دزضنة دزةيَ. دزنطي شةيثوة ديَت(.
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   (دميةني هةشتةم)
 

 )سوضيَكي تسي ةةي مني شةةِ.(
 ديَتة ذوةيَ( ةاك،يَس)

ي كةسانيَك ليَسز هةن بسيين شريو خةجنرةة شراياني   : طيانةاك،يَس
 شاني ئةومنة.

 )ةةك مف دزطةةِيَتةوز (.
 ةةك مف : بطةةِيَسزوز ئةي سةطي ثاسةومني دوَازخ.

: ةوَاي ةب لة ذيَس باةي خرويَين كةسروكاةتا ثشرو ثريَ     ةاك،يَس
 ةمست نابيَتةوز.

 ةةك مف: قسةي ةب لةدَلي مششيَسزكةة مية :
 دزكةن ()ثيَكةوز شةةِ

)بةدزم شةةِ كسدنةوز دزضنة دزةيَ .. دزنطي شةيثوةِزكان. هةة بةدزم 
 بة ازوي م دزكةويَت( ةاك،يَسةوز. شةةِكسدنةوز دزطةةِيَن
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 (دميةني نوَيةم)
 

)نيَو قةآل، ةةلكومَل، سيومةدي ثري، ةمس، سثاساالةمن و سةةباازكان 
 بة دزهولَ و ئاآلوز ديَنة ذوةيَ(

 ف ونة و كوةِي هيذمتان وز  تس.ةةلكومَل: ةةك م
ةمس: كوةِي ئيَوز قرةةاي ةةةدميرةتي خروَي دميرةوز ةرةيتيان لرة       

 ةةي مني شةةِ هةَلطستةوز.
 ي بةدزستةوزية و ديَتة ذوةيَ (ةاك،يَس)ةةك مف كةللةسةةي 

 ةةك مف: سآلو ئةي ثاشا.
 هةةويان ثيَكةوز: سآلو ثاشاي ئيسكاتلةن م.

 )دزنطي شةيثوَةِزكان(
فرو دزكرةن ..    ةراك،يَس باامن كوَدزبنرةوز لرة دزوةي سرةةي    )جادو

ئاطسيَكي طةوةز دزكسيَتةوز.. طيَذزَلوكةيرة  ديَرت كةللرة سرةة ون     
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دزذيةتةوز .. دزبيَتة  ةاك،يَسدزبيَت .. لةشكس تةفس و تونا دزبيَت .. 
 جةستةيةكي ئةفسانةيي .. دميةني ئيَستا نيشان زدةيَت.

سرةةي ةنرةوز    سرفسز، لةكةللرة   : ئيَسرتا ازةرةني  ةاك،يَسةكاي 
ةيَذووية  دزنوسسيَتةوز. ونةو نةامنسموز، بةطسِكان و سةهؤَل،ةن منةوز 

 ئاويَتة دزبيَتةوز.
فةام ةزنطي سثي دزثؤشريَت، طيَذزَلوكةيرةكي نرةبني دزيطسيَترةوز،     

بةدزسرو كضرة جادوباازكانرةوز     ةراك،يَس بوون دزسسِيَتةوز، ةكاي 
 ياةي دزكات:

اةو ةرسكظ و هرةةوو ثيَويسرتييةكي جرةنطي     : شر ةراك،يَس ةكاي 
جيهاني سرةدزكاني دمهراتوم برؤ بهيَرنب، دزبيَرت جرةنطيَكي ترس        

 هةَل،طريسيَنمةوز، ئةم سوثاية تاةو ةاة بكةم.
دزطوشرب، كةللةسرةةزكةي فرسِي     ةراك،يَس )جادوباازكان ةكاري   

، ةاك،يَسدزدزن، ةالكومل ديَتة ثيَ  كةللةسةةزكة بطسيَت، دزبيَتة 
 ةةزكة ون دزبيَت(.كةللةس

 )جادووباازكان دزسو بةتالَ بؤ يةكرتي هةَل زدزن(
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 ضي ليَهات! ةاك،يَسجادوبااي ية : ةكاي 
 جادووبااي دووزم: ضي ليَهات!

 جادوبااي سيَيةم: ضووز لةشي ثاشاي تاازوز.
.. ون دزبيَرت   ةراك،يَس جادوباازكان: هةةو دزم و ضراويَك بروز برة    

 ناناسسيَتةوز. 
 ان سةةبةسةةي يةكا دزكةن، دزتوينةوز ون دزبب.جادوباازك
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 ويَنةي سفسي سةةزتا
 

فرةام  خوخمانةي ازةرةن تيَكةَلةيةكرة لرةةكح و جةسرتةي نرةبني،      
، تةقينةوزي طسِكانيَك، خويَناوي ئاوس بوون دمدزنيَت، ةزنطي طؤةِموز

ةومنني دزشيَويَنيَت، ازةةن بةتيذي وز  كستةيةكي سينةةايي ديَتة 
 .و دزضيَتةوز دوموز ثيَشةوز

ز .. ي هةَلطستووةاك،يَسةزنطي  ، ةن مَليَك ثاسكيليَك ليَ زخوةِيَت
ةدوني .. ليَكر مني  هةوم ويَنةي بآلو دزكاتةوز .. طيَذزَلوكةيةكي طة

                             دو ئةستيَسز(.
                                                                    

15/12/2008 =17/9/2021 
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