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 وێنەی سفری كۆتایی
 

 )موزیكی گەردوونی دوای مەرگەسات(.!!!
 
كات، زەمەن دیاری كراو نییە، زومی كامێرا دەچێتە سەەەر )

وێەەنەی ەپەیەی كتێكەكەەان  ەەیو پەەێیوی راسەەچ و چە ، 
دە ەەنەوە، وێەەنەی تەویەەنەوە گەردونەەی، وێەەنەی ەپەیەكەەان 
كەەۆدە نەوە، زەزای نە ەەوون دەچێەەتە نەەاو زەزای  ەەوونەوە، 
تیشكدانەوەی وێنەی سفری كۆتەەایی رەەاری زیفەەا، وێەەنەی 

ەوێەەنەی رەوی سەسەەتەدا ن ەەایە دە ەەنەوە. رۆح و دەنگ ل
نی نێەەرو مەە ، هەوسارێەە ، كەاەەدانی اڵەەاجەون، سەەووت  ەەوو

 دروستكردنی خانوی ووی (.
 )موزیكی دوای تەوینەوەو دروسچ  وونەوە(!!!
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 )موزیكی گەردوونی مەرگەسات(.!!!
 

)كات، روێن، زەمەن، سەستە، سەەی ا،  ەەوون، دیەەاری كەەراو 
ونە،  ە تەوینەوەیەكەەی گەردوونەەیەوە، نییە، زەزای پشتە  ەەو

ماجەو زمان و نیشانەو رەمەە و  ایەكی اڵەزەلی  یودە ێتەوە، اڵا
ورەو سەستە دەتوێتەوە، دە ن  ەرفرەی زمانی وفڵ دراوی 

 وێنەیی.
سوتێ  پێیو لەناو كەزی خومخانەی كارەساتەكاندا رەنگەەااە 
دە ەەن، دە ەەنە زمەەانی وێنەیەەی گێەەكانەوە، وە  سەسەەتەی 

 سی و پكۆمیسۆسی، دە نەوە  ەپێیوو وێنەی رۆحی(:هۆمیرۆ
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سەەواە و دەنگێكەەی تەەۆوێنەر زەزای گرتەەووە، پێیوی چە :  
وە  هەزاران رارای كورە هەنەەگ پەەێكەوە سەەەمای مەەردن 

  كەن؟!.
پێیوی راسەەچ: اڵێەەرە پارەە اوەی اڵەوانەیە وێەەنەی رۆحیەەان 
 ەهەتاودە ەخشی. چی تۆزانێەە   ەەوو هەاەەی كەەردو جیەەانی 

 تواندەوە؟!.
پێیوی چە : اڵەوانەی لەناو پرسیارە اڵەزەلییەكاندا تەەوانەوەو 

 ون  وون؟!.
پەەێیوی راسەەچ:  ەسەەەرهاتی خۆیەەان و وور انییەكانیەەان 
دەگێكایەوە. چی كتوپكییەكی ناوەختە  وو چوونە اڵەودیەەوی 

 مەرگەوە؟!.
پێیوی چە : وە  اڵەوەی لەناو زەریای دەنەەگ و رەنەەگ و 

 سی ای تواوەدا  ن؟!.
زەزایە وێەەنەی رۆحەەی سەسەەتەكانی  اسەەچ: اڵە پەەێیوی ر

وون لە ناوەختەیەكەەدا سەەكانەوەو دروێەەنە كەەردو زەمەن و  ەە 
 روێنەوارێكیان  ەس  نەهێشچ؟!.

پەەەێیوی چە : هەتەەەا اڵێسەەەتایە ەپەیەكەەەانی دادوەری 
  یودە نەوە؟!.
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 پێیوی راسچ: تەزووی زی یایە گەردونیان گرتۆتەوە؟!.
 رسیار وەو  نییە؟!.پێیوی راسچ، پێیوی چە :سگە لەپ

ەاە پەرتوكێ  )رەپۆلێكی تەزوو  ەخشی نە ین، وێنەی كۆم
 یودە ەەنەوە، وێەەنەی زانەەای زی یەەایی و وێەەنەی دادوەر 
تەەواونەتەوەو ەپەرەكانیەەان پەرب دە ێەەتەوە، زومەەی كەەامێرا 

 دەراردرێتەوە(......
 )موزیكی تەوینەوەی گەردوون(!!
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 !)موزیكی گەردوونی( !
 

تیشكدانەوەی زەزای )كات، زەمەن،  وون، دیاری كراو نییە،  
نە وونە لە  ووندا، پێیوی راسچ و چە  ەپەیەی كتێكەكان 
 یو دە نەوەو وێەەنەی سەسەەتەكان دەردەخەنەوە، گۆیەپەەانی 
تۆپی پێی راری زیفا، یاریگەەا  ە یەەنەران پك ەەۆتەوە، وێەەنەی 

ێەەنەی دادوەر: تیپی زیفاو تۆزا  ەرامەەكەر  ەیە  ری  ەەوون، و
 زیكە لێدەدات(.
ان: تۆ  لە واچی وێنەی تیپی زیفادایە، دە ێچ وێنەی  ینەر

 یاریگا كۆنترۆڵ  كەن؟!.
 وێنەی پیرز: چۆن دە ێچ    گۆڵ كردن  گەیێ ەوە؟!.

)یەكە  تۆپی  ۆ هەادرا،  ەرەو ناوچەی س ا دەیوات، وێنەی 
 زاری  ەردەمی گرتووە(.

  كەیچ؟!.وێنەی زاری: نەكەی گۆا ان ل  
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 ۆپی پ  سیهانییە؟!.وێنەی پیرز: تۆ نازانیچ عیشقی ت
)تۆپەكە  ەرەو گۆڵ هەاەەدەدات لەدەسەەتی وێەەنەی گەەۆا ی 
 ەردە ێچ و دەچێتە دەرەوەی ناوچەی سەە ا، وێەەنەی دادوەر 

 زیكە لێدەدات(:
 وێنەی  ینەران: كۆیناڵ.  وو، نە وو؟! 

ە، )چركەی دەی یارییەكەیە، تۆ  لەواچی وێنەی میسەەاردای
 ەردەمەەی  ەرەو نەەاوچەی سەە ا دەیوات، وێەەنەی لەەوی  

 دەگرێچ، پێ او پێچ و سویانەوە دەكەن(.
 وێنەی میسار: ناتەوێچ گۆڵ  كە ؟!.

وێەەنەی لەەوی : نازانیەەچ تەەۆپی پەە  اڵەەێ ەی كەەرد  ە 
 خۆرەویستی یەكتری؟!.

 )وێنەی لوی  اڵە  دیوو اڵەو دیو دەكات(.
وون وێەەنەی لەەوی : وەرە گەەۆڵ  ەەكە، هەسەەچ دەكە  گەرد

  ە ایەكی اڵەزەلییەوە دەپێ رێتەوە؟!.
وێنەی میسار: یاریگا  ل  گۆیاوە، هەسچ ناكەیەەچ  ەەوون و 

 نە وون تێكەوو دە ێچ؟!.
)وێنەی میسار خول دەخوات تۆپەكە دەگرێتە گۆڵ، وێنەی 

 داوەر زیكەی كۆیناڵ لێدەدات(:
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 ّ  وێنەی  ینەران: كوینااە، كۆیناو نییە،  وو یان نە وو؟
دەچێەەتە سەەەر كێشێچ، زومەەی كەەامێرا  ەستی رادە)دادوەر د

ناوەیاسەەتی یاریگەەا، لێەەدانی راسەەتەوخۆیە، وێەەنەی پیەەرز، 
  ەسەمایەكی اڵەزسوناوییەوە س   ەسێی دەكات(:

 وێنەی  ینەران: ناكرێچ پێرز گۆڵ نەكات.
)كاتی پشوی سی ی یەكەمە، وێنەی لوی  لەگەڵ وێەەنەی 

 میسار وێنا دە ن(.
 گۆاچ نەكرد؟!.وێنەی لوی : میسار  ۆچی 

 میسار: اڵەی تۆ رێگەت ل  نەگرتم؟!.وێنەی 
 )وێنەی درۆو لەگەڵ وێنەی زین  وێنا دە ن(:

چۆن دە ێچ لەخۆرەویستی تەەۆ  و یاریگەەاوە، هیواكان ەەان 
 نەیەتە دی؟!.

 )وێنەی چۆخ  اوەب  ە وێنەی رۆلدا دەكات(
 وێنەی چۆخ: نازانیچ من  ە   تۆ ناجیم؟!.

درۆودایە، ، تۆ  لە واچی وێنەی  )سێ ی دووەمی یاریەكەیە
هەای دەدات  ۆ وێنەی میسار، دەگاتە نەەاوچەی سەە او لێەەی 

 دەدات  ۆ ناو گۆڵ(:
 وێنەی  ینەران: گۆڵ.. گۆڵ.. گۆاە یان اڵۆزسایتە؟!
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 وێنەی یاری انەكان:چۆن دە ێچ میسار  هێڵێچ  دۆیێین ؟!.
)وێەەنەی دوو زەەكۆكە  ەاڵاسەە انەوە دەسەەوتێن و دەكەونە 

دەگرێەەچ، زەزا دەتەەوێتەوە   اریگا اڵاگری  وركانێ خوارەوە، ی
  وون و نە وون تێكەوو دە ن(.

 )موزیكی توانەوە(.
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 )موزیكی سەرسامی(. 
 

)كات، روێن، زەمەن، سەستە، سەەی ا،  ەەوون، دیەەاری كەەراو 
نییە، زەزای نە وونە، گككانێكی دەروونی دەتەوێتەوە، وێنەی 

دە ەەنەوەو وێەەنەی رۆحەكەەان ەپەیەی كتێكەكەەان  ەەیو 
خەنەوە، زومی كامێرا دەچێتە سەەەر سەەوتە پەەێیوەكە، دەردە

 وێنەی چەند رۆحی  دەردەكەون:
وێەەنەی رۆحەەی یە  : اڵەەای لە  زەمەنە زییقەەاوەیە؟، هەەیچ 

 ناونیشانێك ان نەماوە؟. 
وێنەی رۆحی دوو: دە ێچ  توانین را ردوویە   هێنینەوە؟!. 

 ەەۆ  ەەوون و نە ەەوون وێنەی رۆحەەی یە : هەەیچ  ەهەەایە   
 !.نەماوەتەوە؟

وێەەنەی رۆحەەی دوو: لەخۆتەەچ روانیەەوە هەەیچ ناونیشەەانێكچ 
 نەماوە؟!.
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وێنەی رۆحی یە : یەنگ و دەنگ و سی او  ەهاو  وون ەەان 
 سكدراوەتەوە. لەوە دەچێچ سانەوەر  وو ێتین؟!.

وێنەی رۆحی س : هەردوكتان سكدراوەن، وە  مەەۆمی نەەاو 
 تان  كەن؟!.دۆجەتان لێهاتووە. سەیری خۆ

یە  و وێەەنەی رۆحەەی سەە  پەەێكەوە وێنەەا )وێنەی رۆحەەی  
 دە ن(

 وێنەی رۆحی یە : تۆ دەزانیچ چیچ ل   ەسەر هاتووە؟!
)وێەەنەی رۆحەەی یە  لەگەڵ وێەەنەی رۆحەەی دوودا وێنەەا 

 دە ێچ(: 
 وێنەی رۆحی یە : اڵەوە مێرولەیە یان سااجااۆكەیە؟!.

 !.وێنەی رۆحی دوو: دە ێچ ناوێكی  ۆ  دۆزرێتەوە؟
 ایان وێنا دە ێچ()وێنەی رۆحی چوار لەگە

وێنەی رۆحی چوار: اڵای لە  رایاییە؟ اڵێوە چی سانەوەرێكن 
 هاتونەتە ناو جیانی منەوە؟!.

 وێنەی رۆحی س : سەیری خۆت  كە   انە چیچ؟!.
وێەەنەی رۆحەەی دوو: پێ ەەان  ڵەە  هەتەەا ناونیشەەانێكچ  ەەۆ 

 دا نێین؟!.
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و هەەێیكە وێەەنەی رۆحەەی یە : دەتوانیەەچ   یەەتەوە نەەا
 تانۆكەكەت؟!.يرە
 ! ێنەی رۆحی س :  كۆ  انەتكینین؟و

وێنەی رۆحی دوو: تۆ  ە خۆتەەچ زانیەەوە چەەی سەەانەوەرێكی 
 سەیریچ؟!. 

وێنەی رۆحی چەەوار: لەزەمەنێكەەدا تەەواوینەتەوە خۆمەەان  ەەۆ 
 نادۆزرێتەوە؟!. 

وێەەنەی رۆحەەی یە : دە ێەەچ لە كوێەەوە  ەەۆ خەەۆدۆزینەوە 
   ین؟!.

 وە وێنا دە ن ( )هەر س  رۆحەكەی تر پێكە
 خۆمان  دۆزینەوە؟.پێویستە 

 وێنەی رۆحی چوار: خۆدۆزینەوە؟!.
 )لەگەڵ خۆیدا وێنا دە ێچ(.

دە ێچ لە  خومخانە دۆجەیەەیەدا كەسەەێ  هە ێەەچ  توانێەەچ 
 خۆی  دۆزێتەوە؟!. 

 وێنەی رۆحی یە : خۆدۆزینەوە مانای چییە؟!
 وێنەی رۆحی دوو: دە ێچ  گەیێینەوە  ۆ كا  سەرەتایە؟
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لەاڵێسەەتادا دەسەەچ پەە   كەیەەن. نەی رۆحی س : دە ێچ  ێو
   انین كەلێنێ  دەدۆزینەوە؟!.

 وێنەی رۆحی دوو: دە ێچ   انین اڵێرە كوێیە؟!.
 وێنەی رۆحی یە : اڵێ ە كێیین؟

 وێنەی رۆحی س : لەچی سیهانێكەوە هاتوین؟!.
 وێنەی رۆحی چوار: دە ێچ رتێ   وو ێتن؟!.

ازیەەا داخەەراوەدا  ەە  وێنەی رۆحەەی دوو: ناكرێەەچ لە  سوگر
 كارو هۆ خواقا ێتین؟!.هۆ

 ) رۆحەكان پێكەوە سەمایەكی  الییەیی دەكەن( 
 چی تۆزانێكە اڵێ ەی هێناوە؟!. 

 لە دۆجەیەكی اڵاگراویدا!!
    هەتاوو ر   ووینەتە سێكەر؟

 لە رەیتانۆكەی نامرادیدا ؟
 )تاریكییە  زومی كامێرا دەگرێتەوەو زەزا دادەپۆررێچ(.

 مەرگەسات(.ی )موزیكی دوا
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 )موزیكی خۆدۆزینەوە(.
 
)كات، روێن، زەمەن، سەستە، سی ا،  ەەوون، دیەەاری كەەراو  

نیەەیە، زەزای نە ەەوونە، وێەەنەی ەپەیەی كتێكەكەەان  ەەیو 
دە ەەنەوەو وێەەنەی رۆحەكەەان دەردەخەنەوە، زومەەی كەەامێرا 

 دەچێتە سەر وێنەی رۆحی یە (.
ۆمەەان خ دە ێەەچ لە  ێەەدەنگیەكی وواەەدا   ێنیەەنەوە هەتەەا

 دەدۆزینەوە؟!.
 وێنەی رۆحی س : ك  لەاڵێوە رتێكی  یردێتەوە؟!

 وێنەی رۆحی دوو:  یركردنەوە لەچی؟!.
وێەەنەی رۆحەەی یە : دە ێەەچ پرسەەیار  كەیەەن و هەتەەا 

 سەرەداوی اڵە  مەرگەساتە دەدۆزینەوە؟!.
 ) لەگەڵ خۆیدا وێنا دە ێچ(.
 كێتان ناوی خۆتان  یرماوە؟!

روێنەواری دێرینەمان  یەەر ە  وێنەی رۆحی س : دە ێچ اڵێ 
  ێتەوە؟!.
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وێەەنەی رۆحەەی دوو: دە ێەەچ  ەە انین لە چەەی زەمەنەەێكەوە 
 هاتوین؟!.

 وێنەی رۆحی یە :  ۆ كۆێ دەچین؟!.
 وێنەی رۆحی چوار: ك  یەكە  زمان و دەنگ  وو لێرەدا؟!.

وێنەی رۆحی دوو: وێنەی رۆحەەی یە  پەەێە مەەن هەەات. 
 !.پێدەچێچ اڵەو سەرەتای روداوەكان   انێچ؟

 )وێنەی رۆحەكان پێكەوە كۆرسێكی گوماناوی دەكەن(.
 لە دۆجە سارای مەرگەساتەوە
 كاروانێ  رۆحی     ا ەو دایە
    ناسناوو  وون دەخولێینەوە
 سیهان گێژاوو هەرەس و  ایە؟!

 وێنەی رۆحی یە : ك  دەزانێچ من ناو  چییە؟!
 )لەگەڵ خۆیدا وێنا دە ێچ(.
 یشانم چییە؟!.ناوو ن دەزانن؟كەستان رتێ  لەسەر من 

وێنەی رۆحی دوو: پێدەچێچ تەەۆ لە خەەۆاەوە تەەرەكیكیتەوە؟ 
 یاخود زیندەوەرێكی نوێ  یچ؟.

 وێنەی رۆحی چوار: رەنگە تۆ هەوێنی  ۆگەنی  یچ؟!. 
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وێەەنەی رۆحەەی سەە : كەس هەیە   انێەەچ تەەۆ لەچیەەیەوە 
 هاتویچ؟!.

 وێنەی رۆحی دوو: خۆزگە سانەوەر  ویتایە؟!.
 ن  كوانن   انن چین؟!.: اڵێوەیە لەخۆتاوێنەی رۆحی چوار

)وێنەی رۆحەكان هەمویەەان لەگەڵ وێەەنەی یەكتریەەدا وێنەەا 
 دە ن(.

وێەەنەی رۆحەەی سەە : هەزاران.. وێەەنەی رۆحەەی تەەر لە  
مەرگەسەەاتەدا هەیە، دە ێەەچ وێنایەەان  كەیەەن؟ هەتەەاكو 

 ریشەیە   ۆ را ردومان  دۆزینەوە؟.
یی دیارن، وی دەنگی دەزولەوێنەی رۆحی دوو: وێنەی تەزو

 ێچ اڵە  روو ەرە مەحشەری رۆحەكانی  وون  ێچ؟!پێدەچ
 وێنەی رۆحی چوار: مەحشەرو  وون چی واتایەكیان هەیە؟!
وێنەی رۆحی یە : لە  گۆیسەەتانەدا  ەەوون چەەی واتەەایەكی 

 تری هەیە؟!.
وێنەی رۆحی س : چی هەیە لە  دۆجەیە اڵازار  ەخەەە تەەر 

  ێچ؟!.
ن ەتاو كۆتەەایی  ەەووێدەچێچ اڵێرە سەروێنەی رۆحی یە : پ

  ێچ؟.
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 وێنەی رۆحی چوار: مانای مەحشەری كۆتاییەكانە.
وێەەنەی رۆحەەی سەە : دە ێەەچ لەكوێەەوە  گەیێیەەنەوە  ەەۆ 

 سەرەتاكانی  وون؟.
 )رۆحەكان هەموویان كۆرسێ  دەكەن(.

 كوا ناوەیاسچ و سەرەتاو كۆتا؟!
 سوانی و رۆخسارو سی او حەویقەت؟!.

 امەی هە ێچ؟!چی هەیە لێرە ناسن
 لەرارا مەرگی    هەیكەت!! ە سگ

 وێنەی رۆحی یە : هەسچ  ەوێنەی  ونەوەران ناكەن؟!.
وێنەی رۆحەەی دوو: هەسەەچ دەكە   وركەەانێكی گەردوونەەی 

  ەیێوەیە؟!.
وێنەی رۆحەەی چەەوار: كەە  ورەەەیەكی  ەر لە اڵێسەەتای  یەەر 

 دێتەوە؟!
وێنەی رۆحی سەە : ورەەەیە  رەنەەگە نەزانەەم ورەەە مانەەای 

 چیە؟!.
 چ(:حەكان وێنا دە ێ)لەگەڵ وێنەی رۆ

 وێنەی رۆحی س : ورە واتای چی دە ەخشێچ؟!.
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وێەەەنەی رۆحەەەی یە : دە ێەەەچ مانەەەای دەنگێەەە   ێەەەچ 
 لەدەم انەوە دێتە دەر؟!.

وێنەی رۆحەەی یەەان ە: ورەەە واتەەای مەرگەسەەاتی رەەاراوەیە، 
 رتێكە ناتوانین دەر كینی لەسەر  كەین؟!
 !وێنەی رۆحی س : اڵای لە  مەرگەساتە؟

ایی  وون دە ێەەچ واتەەایەكی ار: سگە لەكۆتوێنەی رۆحی چو
 تری هە ێچ؟!.

)رەپۆلێكی ترسنا  زەزا دەگرێتەوە، تەوینەوەی گككانێكی 
گەردوونی وێنەی رۆحەكەەان دەرەەاردرێنەوە، زومەەی كەەامێرا 
دەچێتە سەر سەەوتە پەەێیوەكە، وێەەنەی ەپەیەی كتێكەكەەان 

  یو دە نەوەو وێنەی رۆحەكان دەردەخەنەوە(.
 ات(.)موزیكی مەرگەس
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 )موزیكی جیانەوە(.
 

)كات، روێن، زەمەن، سەستە، سەەی ا،  ەەوون، دیەەاری كەەراو 
نییە، زەزای نە ەەوونە، هەزاران دەنەەگ وە  كەەورەی هەنەەگ 
 ەنوزەیەكی زی یەەایی خەزەوە  ەرز دە ەەنەوە، زومەەی كەەامێرا 
دەچێتە سەر سەەوتە پەەێیوەكە، وێەەنەی ەپەیەی كتێكەكەەان 

 (.حەكان دەردەخەنەوەدە نەوەو وێنەی رۆ یو 
 وێنەی رۆحی چوار: ستەمەخۆنەناسینەوە؟!
 )لەگەڵ وێنەی رۆحی یەكدا وێنا دە ێچ(:

 وێنەی رۆحی چوار: تۆ جیانی خۆتچ  یرچۆتەوە؟!.
 وێنەی رۆحی یە : من.. من..؟ 

 )لەگەڵ خۆیدا وێنا دە ێچ (:
 ناناس ەوە؟!وێنەی رۆحی یە : دە ێچ ك   م خۆ  

 )وچانێكی كورت(:
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 دەزانیچ دەر ارەی من؟چی تۆ 
وێنەی رۆحی چوار: درۆو، تۆو وێنەی رۆحی پێەەنع عارەەقی 

 یە  نە وون؟!. 
)چەند وێنەی رۆحیكی تر دەردەكەون، وێنەی رۆحی یە  

 لەگەڵ وێنەی رۆحی پێنجدا وێنا دە ێچ(:
 وێنەی رۆحی یە : دە ێچ من و تۆ عارق  وو  ێتین؟!.

 عشووە  ووین؟!.ی رۆحی پێنع: كام ان عارق یان مەوێنە
 وێنەی رۆحی یە :  یر  كەرەوە؟!.

 وێنەی رۆحی پێنع: اڵای لە  خەوە ترسناكە؟!
 وێنەی رۆحی یە : تۆ  ڵێیچ من كویێكی رۆخ  وو ێتم؟!.
) زومی كەەامێرا دەچێەەتەوە سەەەر جوورێەە  لەرەەاری زیفەەا، 

یانە، وێنەی درۆو وێنەی زیەەن  یەكە  رەەەوی هاوسەەەرگیر
ۆرەەیوەو كراسەەێكی پەمەیەەی و وێنەی درۆو تارای  وكێنی پ

كی رینی لە ەردایە، میوانكە و گوارەی زێەەكو دەسەەچ پانتۆاێ
 ەنەەەدێكی لەمەچەكەەەدایە،  ەاڵەەەااتونی رازاوەتەوەو وێەەەنەی 
زینسیە چەەاكەت و پەەانتۆاێكی رەرەەی لە ەردایە زنجیەەری 

 هاوسەرگیری لەمیدایە(.
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رین كویی راری زیفای وێنەی رۆحی چوار: درۆو تۆ رۆخ ت
 پ  نە وویچ؟!.ووتی تۆپی 

وێەەنەی رۆحەەی یە  لەگەڵ وێەەنەی رۆحەەی پێنجەەدا وێنەەا 
 دە ێچ(:

وێەەنەی رۆحەەی یە :  یەەرت دێەەتەوە چەنەەدە نەەاو دەمەەی 
 یەكتری ان هەا ژیوە؟!

)وێنەی رۆحی پێنع هەیكەلەەی سەسەەتەی دێەەتە  ەر چەەاو، 
عەرقێ  لەدایەەدا دروسەەچ دە ێەەچ لەگەڵ وێەەنەی رۆحەەی 

 وێنا دە ێچ(:  یەكدا
اڵەی اڵەو كەسەی جیەەانی تۆ.. تۆ.. تۆ..    وێنەی رۆحی پێنع:
 من دەنوسیتەوە؟!.

 وێنەی رۆحی یە : دە ێچ من و تۆ عارق  وو ێتین؟! 
 وێنەی رۆحی پێنع: اڵای اڵای چۆن اڵەو رۆجانە دێنەوە؟!

 وێنەی رۆحی یە : چۆن عەرق  كەینەوە؟!
لەنەەاو وێنەی رۆحەەی چەەوار: عیشەەق نامرێەەچ ، اڵەی  ەەۆچی  

 ۆو و زین ( یەكتان گرتەوە؟!.میوێنەها رۆح و دەنگدا )در
)وێنەی رۆحی یە  و وێەەنەی رۆحەەی پێەەنع پەەێكەوە وێنەەا 

 دە ن(:
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دە ێەەەچ زەمەنێەەە   ەەەۆ خەەەۆدۆزینەوە و یە  گەەەرتنەوە 
  دۆزینەوە؟!.

وێنەی رۆحی یە : چۆن دەستچ  گر  هەتا لەیەكتری ون 
 نە ینەوە؟!.

 ەرارێتەوە(.)رەپۆلێكی نە ین زومی كامێرا د
 )موزیكی نامۆ وون(.
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 )موزیكی خۆدۆزینەوەی هاورەگەزی(.
)كات، روێن، زەمەن، سەستە، سەەی ا،  ەەوون، دیەەاری كەەراو 
نییە، زەزای نە وونە، زومەەی كەەامێرا دەچێەەتە سەەەر وێەەنەی 

 ەپەیەی كتێكەكان، وێنەی رۆحەكان دەردەخەنەوە(.
سەەێدا وێنەەا )وێەەنەی رۆحەەی دوو لەگەڵ وێەەنەی رۆحەەی 

 دە ێچ(:
 ەوێچ جیانچ  یر  هێن ەوە؟!وو: پیرز دەتوێنەی رۆحی د

وێنەی رۆحی س : اڵەەای لە  نەەاوەختەیە؟ لە  هەسەەارەیەی 
 اڵێ ە تێی كەوتوین؟!.

وێنەی رۆحی دوو: دە ێەەچ لە تەویەەنەوەی گەردونەەدا زەەكێ 
 درا ێتینە هەسارەیەكی دۆجەییەوە؟.

كتەەری وێنەی رۆحی رەەەب: دە ێەەچ لە رێەەی عیشەەقەوە یە
  دۆزینەوە؟!.

ە  زەزایە خومخەەانەی  : پێەەدەچێچ اڵوێەەنەی رۆحەەی سەە 
 ناسینەوە  ێچ؟.

 وێنەی رۆحی دوو: یان تێ ا ی مەحشەری عارقانە؟!.
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)وێنەی رۆحی رەەەب، لەگەڵ وێەەنەی رۆحەەی سەەێدا وێنەەا 
 دە ێچ(:

وێەەنەی رۆحەەی رەەەب: مەەن و تەەۆ عارەەق  ەەووین تەەۆ مەەن 
 ناناسیتەوە؟!.

 ۆرەویستەكەتە نایناسیتەوە؟!وێنەی رۆحی دوو: اڵەوە ڤارە خ
رۆحەەی رەەەب لەگەڵ وێەەنەی رۆحەەی دوودا وێنەەا   نەی)وێ

 دە ێچ(. 
رەەۆل اڵەی تەەۆ یەەاری انی رەەاری زیفەەای ووتەەی تەەۆپی پەە  

 . ّ  نە وویچ؟
 وێنەی رۆحی دوو: پ  ناچێچ من  وو ێتم؟!

 وێنەی رۆحی رەب: اڵێستا دەتوانیچ رتێكچ  یر  ێتەوە؟!.
دە ێچ یاری انی تەەۆپی پەە  وێنەی رۆحی دوو: من.. من ..  

  وو ێتم؟!
 )لەگەڵ خۆیدا وێنا دە ێچ(:

 وێنەی رۆحی دوو: دە ێچ من گۆاێكم كرد ێچ؟!
وێنەی رۆحی رەب:  یرت نەەایەتەوە لە مۆندیالەەدا گەەۆاێكی 

 زۆرت كرد  ێچ؟!.
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) زومەەی كەەامێرا دەچێەەتە سەەەر وێەەنەی رەەەوامی سەەیك  
پرێسی وێنەی راری زیفەەا، وێەەنەی چەەۆخ و رەەۆل دەسەەچ 

 دی هاسەرگیری دەگۆینەوە(. ەن
دە ێەەەچ لەیاریگایەكەەەدا خۆمەەەان حەەەی دوو: وێەەەنەی رۆ
  ناسینەوە؟!.

 وێنەی رۆحی حەوت: وەرە رۆلەكە  نامناسیتەوە؟!
وێەەنەی رۆحەەی یەەان ە: پێەەدەچێچ خۆرەویسەەتی كیییەەی 

 كردنەوەی دەرگاكان  ێچ؟!
وێەەنەی رۆحەەی چەەوار : ناكرێەەچ تەەۆ خۆرەویسەەتێكچ 

 نە وو ێچ؟!.
 رۆحی یان ە لەگەڵ خۆیدا وێنا دە ێچ(:)وێنەی 
مەەن خۆرەویسەەتیم كرد ێەەچ؟!، هەسەەچ نەەاكە   ڵێیەەچتەەۆ  

 زانیكێتم عیشق چییە؟!
 )لەگەڵ وێنەی رۆحی چواردا وێنا دە ێچ(:

 وێنەی رۆحی یان ە:  ەیاسچ عیشق چییەو چۆنە؟!.
وێنەی رۆحی چوار: عیشق مانای توانەوەیە، یەەان تەەوانەوەی 

 دوو دڵ و رۆحە؟!.
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نەیە  ی رۆحی یان ە: اڵەی حەزی مێیینەیە   ۆ نێەەریوێنە
 چییە؟!.

وێنەی رۆحی چوار: هەردووكیەەانە، لەوە زیەەاتر واتەەای تەەری 
 نییە؟!

وێنەی رۆحی یان ە: كەواتە خۆرەویستی وێنەی رۆحەەیك ە 
 لەناو وێنەی رۆحیكی تردایە، چۆن لێكیان  كەمەوە؟!

وێنەی رۆحی یە : دە ێچ   انیچ چۆن خۆرەویسەەتەكەت 
 دۆزیتەوە؟! 

 ن یەكتری  ناسینەوە؟.وێنەی رۆحی دوان ە: چۆن  توانی
وێنەی رۆحی س : پێدەچێچ  ۆنكردن نیشەەانەی دۆزیەەنەوە 

  ێچ؟!
 )لەگەڵ رۆحەكان وێنا دە ێچ(:

   انن ك  توانای  ۆن كردنی ماوە؟!
وێنەی رۆحەەی پێەەنع: هەر پێەەنع هەسەەتەكەمان لە دەسەەچ 

 ت؟!.داوە، ك  هەیە  توانێچ تا  و  ۆن  كا
 ن ە، وێنا دە ن(:) وێنەی رۆحی یان ە و وێنەی رۆحی دوا

وێەەنەی رۆحەەی یەەان ە: دەتوانیەەچ  ەەۆنم  كەیەەچ  ەە انم تەەۆ 
 خۆرەویستەكە  نیچ؟!.
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 وێنەی رۆحی دوان ە: اڵەی تۆ دەتوانیچ  ۆنم  كەیتەوە ؟!.
)وێنەی رۆحی س  و وێنەی رۆحی چوار و وێەەنەی رۆحەەی 

 پێنع كۆرسێ  دەكەن(.
 ەنگ تێ ا ە رەنگنتا  و  ۆن و د

 ەوەمۆمیا  ە زەزای مەرگەسات
 كوا زریاد رەسێ   انگەرەی پ   ێچ

 مەرگ و جیان ان سیا  كاتەوە؟!
 )رەپۆلێكی تاری  زومی كامێرا دەراردرێتەوە(.

 )موزیكی سەمای مەرگەسات(.
)تاریكایی زەزا دەگەەرێتەوە،  روسەەكەیەكی ناكەەاتە رەەەپۆلی 

دەچێەەتە سەەەر سەەوتە رۆحەكان دەوەستێنێچ، زومی كامێرا  
كتێكەكان  یو دە ەەنەوەو وێەەنەی پێیوەكە، وێنەی ەپەیەی  

 دەخەنەوە(.رۆحەكان دەر
 )موزیكی خۆدۆزینەوە(.
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 )موزیكی یاریكردن  ە مەرگ(.
 

)كات، روێن، زەمەن، سەستە، سەەی ا،  ەەوون، دیەەاری كەەراو 
پەەێكەوە نیەەیە، زەزای نە ەەوونە، هەمەەوو دەنەەگ و رۆحەكەەان 

وزەیەكی  ەهێەە  دروسەەچ دەكەن،  ێەەدەنگ دە ەەن، زەزا لە 
 ێدەنگیدا  ەدە  تەوینەوەی گككانەكەوە دەتەەوێتەوە، زومەەی 

مێرا دەچێەەتە سەەەر سەەوتە پەەێیوەكە، وێەەنەی ەپەیەی كەەا
 كتێكەكان  یو دە نەوە، وێنەی رۆحەكان دەردەكەون(.

پێیوی چە : خەەا  و خەەۆڵ دەلەرزێەەچ وە   وركەەانێكی 
 رۆح و دەنگ و سەستە  وونیان هە ێچ؟!.تواوەی 

ا كۆ ەەونەتەوە. رۆحەكانی  وون لێەەرەدپێیوی راسچ: هەموو  
 دە ێچ تەوینەوەیە  رویدا ێچ؟!.
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پێیوی چە : چی اڵەزسانەیەكی تۆوینەرە وێنەی دەنەەگ و 
 رۆح و اڵاماجەوە مێژوی  وون تێكەوو وون؟!.

  )وێنەی دەنگەكان ون دە ن، پێیوی راسچ لەپێیوی چە
 دەپرسێچ(:

 تۆ هەستیان پێدەكەیچ؟!.
 چی گێژاوێكە؟!. .. میوێنان.. نازانم پێیوی چە : هەزاران 

)پێیوی راسچ چەرمەكەی وێنەی وێنەی پكۆزیسۆر دانتەەی 
هەاگرتەەووە چەەۆن  ەگەەكی تێەە ا  لەكەەاتی نوسەەینەوەی 

 پەرتوكەكەدا، توایەوە(.
خواوەندەكان ان  ێەەچ اڵە  پێیوی راسچ: دە ێچ رەنجاندنی  

 تەوینەوە گەردوونییە دروسچ  وو ێچ؟!
د هەمیشە نە ۆتە نجاندنی دای خواوەنپێیوی چە : اڵەی رە

 مایەی كاول  وون و نەغرۆ  وون؟!.
پێیوی راسچ: دە ێەەچ رۆاەەی سەەەرەكی اڵە  نەغرۆ ەەوونە لە 

 روی خواوەندەكانەوە سەرچاوەی گرتكێچ؟!
 ەەەكگەدا، رەەەەپۆلەكە  )پەەەێیوی چە  لە نوسەەەینەوەی دوا

 گرتیەوە(:
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پەەێیوی چە : یاسەەاو زانسەەچ لەسەەەر كیتەەوری رەەارێكی 
 ختە وفڵ  وون و ناكرێنەوە؟!.ناوە

)زومی كامێرا دەسویێتەوە، گەردەلولێ  روانەەین و دەنەەگ و 
رەنگ تێكەووی گێژاو دەكات، زومی كامێرا دەچێەەتە سەەەر 
ی سوتە پێیوەكە، ەپەیەی كتێكەكان  ەەیو دە ەەنەوەو وێەەنە

 رۆحەكان دەردەخەنەوە(.
 

 )موزیكی وێنەی نوسینەوەی مێژوو(.
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 وێنەیی(.كێكی )موزی
 
)كات، روێن، زەمەن، سەستە، سی ا،  ەەوون، دیەەاری كەەراو  

نیەەیە، زەزای نە ەەوونە، زومەەی كەەامێرا دەچێەەتە سەەەر سەەوتە 
پێیوەكە، وێنەی ەپەیەی كتێكەكان  یو دە ەەنەوەو وێەەنەی 

 رۆحەكان دەردەخەنەوە(.
 وێنەی رۆحی س : ك  لەاڵێوە من دەناسێتەوە؟!

 ؟!ەرگی  تۆ  دیكێچوێنەی رۆحی رەب: ر  نا ە  ه
 وێنەی رۆحی س : دە ێچ من پیرز  م؟!.

 وێنەی رۆحی دوو: اڵەی نازانیچ تۆ پێرزیچ؟!
 وێنەی رۆحی س : كەواتە خەاكی راری زیفا ؟!.

)وێنەی رۆحەەی سەە  لەگەڵ وێەەنەی رۆحەەی رەرەەدا وێنەەا 
 دە ێچ(:

تۆ مەعشووەكە   وویچ؟!.پێدەچێچ مەەن و تەەۆ سێكسەە ان  
 كرد ێچ؟!
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 زۆر كرد  ێچ؟!. ن: دە ێچ سێكستاوێنەی رۆحی دوو
وێنەی رۆحی سەە : دە ێەەچ هەتەەا كەەاتی تەویەەنەوەكە هەر 

 سێكس ان كرد ێچ؟!.
 وێنەی رۆحی دوو: كارەساتێ   وو كەس نەی انی چییە؟!

وێنەی رۆحی رەب:  یەەرت چەەۆتەوە دەهەەاتیتە  اوەرەە ەوە 
 هێ ی سێكسچ نەدەما؟!.

 !.وێنەی رۆحی س : توانای نێری و مێی ان نەما وو؟
وێنەی رۆحی رەب:  ەای دەزانم پارەەا سەەەگی دەنەەارد  ەەۆ 

 جنان، هەتا نەوە  خەنەوە؟!. 
وێنەی رۆحی رەب: دە ێچ اڵە  خەوە مەرگاوییە چی  ێچ 

 اڵێستا دەیكینینەوە؟!
 وێنەی رۆحی دوو: چۆن نێرو م   وینە نێرەمو ؟!.

 وێنەی رۆحی س : اڵێوە هی تان  یر نایەتەوە؟!
ێەەنەی رۆحەەی دوودا وێنەەا ڵ و)وێنەی رۆحەەی حەوت لەگە 

 دە ێچ(:
رەەۆلەكە ، مەەن و تەەۆیە سێكسەە ان زۆر كەەردووە.  ەە انە 

 رتێكچ  یر دێتەوە؟!.
 وێنەی رۆحی دوو: پێناچێچ من سێكسم كرد ێچ؟!.
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 وێنەی رۆحی حەوت: تۆ رەگەزێكم  ۆ  دۆزەرەوە؟!.
 وێنەی رۆحی هەرچ: اڵێستا ناتوانن سێك   كەنەوە؟!.

ك   كەیەەنەوە،  ەە انین سەەێ  وێنەی رۆحەەی حەوت: وەرە  ەەا
 كێ ان نێرەو مێیەین؟!

وێنەی رۆحی دوو: دوو وێنەی رۆحی    سەسەەتەین چەەۆن 
  توانین یە   گرینەوە؟!

وێنەی رۆحەەی پێەەنع: لەنەەاو نیشەەانەكاندا دەتەەوانن سەەێك  
  كەن، كێتان رۆای نێر یان رۆای م  دە ینێچ؟!

ن مێی ەەاوێنەی رۆحی دوو: رەنگە لەناو اڵاماجەكاندا نێەەری و  
 یدرێچ؟!. گۆ

)وێەەنەی رۆحەەی پێەەنع لەگەڵ وێەەنەی رۆحەەی یە  وێنەەا 
 دە ێچ(:

وێنەی رۆحەەی پێەەنع: وەرە  ەەا عیشەەق و سەەیك  تەەێكەوو 
  كەین؟.

وێنەی رۆحەەی یە : تەەۆ دەزانیەەچ عیشەەقی دوو نێرەمەەو  
 مانای چییە؟!.

وێنەی رۆحی س  : سەیری ناوگەاتان  ەەكەن  ەە انن رەگەەی 
 نێرینەییتان ماوە؟!.
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:  ارە درۆویەكە  تۆ دە یتە مێینەو من پێنع  رۆحی  وێنەی  
  ك ە نێرینە؟!

وێەەنەی رۆحەەی یە  : دە ێەەچ دوای تەویەەنەوە گەورەكە 
 خۆمان  دۆزینەوە، اڵێستا هیچ اڵاماجەیەك ان نییە؟!.
 )رەپۆلێكی نە ین، زومی كامێرا دەراردرێتەوە(.

 )موزیكی سێكسی ناو مەرگەسات(.
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10 
 ە لەوێنەدا(.)موزیكی مەرگاوی وێن

 
)كات، روێن، زەمەن،سەسەەتە، سەەی ا،  ەەوون، دیەەاری كەەراو 
نیەەیە، زەزای نە ەەوونە، زومەەی كەەامێرا دەچێەەتە سەەەر سەەوتە 
پێیوەكە، وێنەی ەپەیەی كتێكەكان  یو دە ەەنەوەو وێەەنەی 

 رۆحەكان دەردەخەنەوە(.
وێنەی رۆحەەی رەەەب: هەسەەچ  ەتەوینەوەیەكەەی گەورەتەەر 

 دەكە ؟!.
ە ێەەچ تەویەەنەوەی هەسەەارەكانی وێەەنەی رۆحەەی دوو: د

 گەردوون تااڵێستا نە وو ێچ؟!
وێنەی رۆحەەی چەەوار: پرسەەیارەكان مەودایەەان  ەەۆ گومەەان و 

  یركردنەوە نەهێشتۆتەوە ؟!
)وێنەی رۆحی هەرچ لەگەڵ وێنەی رۆحەەی چەەواردا وێنەەا 

 دە ێچ(.
وێەەنەی رۆحەەی هەرەەچ: دە ێەەچ مەەن و تەەۆ یەكتەەری 

  ناسینەوە؟!.
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ۆجێەە  لە رۆجان یەك ەەان وێەەنەی رۆحەەی چەەوار: دە ێەەچ ر
  ینیكێچ؟!

 وێنەی رۆحی هەرچ: دە ێچ  یر كەینەوە؟!.
وێنەی رۆحی سەە : نازانیەەچ تەەۆ نەەاوت دۆنالەەدە و اڵەویەەە 

 سیسان؟!.
 وێنەی رۆحی چوار: دە ێچ دۆنالد م.

وێنەی رۆحەەی هەرەەچ:دە ێچ اڵەگەر سیسەەان نە ەەم كەواتە 
 كێم؟!.

ان لەگەڵ سیسەە وێنەی رۆحی س :  یەەر لەو رۆجە  ەەكەرەوە  
 گیریتان كرد؟!.هاوسەر

وێنەی رۆحەەی هەرەەچ: چەەۆن  یركەەردنەوە لە یرچەەوونەوەدا 
 دەكرێچ؟!

وێەەنەی رۆحەەی چەەوار : وە   ریسەەكە دێەەتەوە  ەر چەەاو ، 
 نیشانەی هاوسەرێتیم خستە مەچەكتەوە؟!.

 وێنەی رۆحی س : اڵەی زەزاییەكەی زیفا نیشانی نەدان؟!.
 ەرەەدا وێنەەا)وێنەی رۆحەەی سەە  لەگەڵ وێەەنەی رۆحەەی ر

 دە ێچ(:
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 یەەر  دێەەتەوە زەەاری دڵ، دەزانیەەچ هەمیشەەە سەركێشەەیچ 
 لەگەادا دەكرد  ؟!

)وێەەنەی رۆحەەی دوو لەگەڵ وێەەنەی رۆحەەی حەوتەەدا وێنەەا 
 دە ێچ(:

وەرە .. وەرە.. وە  اڵەو كەەاتە لەدا ەەدا سەەەوز  ەەویتەوە، 
 رارەكان وێنەی من و تۆیان  یو دەكردەوە:

 ڵێیەەچ اڵەو هاوسەرگیریان كردووە، اڵای تەەۆ  )رۆل و چاڤی(  
 ینینەوە؟!.رۆجە اڵااتونیانە  ك

 )رۆح و دەنگەكان هەموو  اوەب  ەیەكدا دەكەن(:
 كۆرس: دەماری سێكسی ان  ۆ مرێنراوە؟!

وێەەەنەی رۆحەەەی رەەەەب: پێەەەدەچێچ هەمەەەوو رەەەتێ  
  ەسەستەمانەوە سكدرا ێتەوە؟!.

 ەین؟!.وێنەی رۆحی دوو: دە ێچ چاوەیوانی گەردەلولێ   ك
  اڵەزەلیەەیەوە هەمەەوو رەەتێ )گێژەاەەوكەیە   ە ەەایەكی

دەوەستێنێچ، تارمەەاییەكی رەەاراوە زەزا دەگرێەەچ، دەنەەگ و 
 وێنە كۆتاییان دێچ، زومی كامێرا دەراردرێتەوە(.

 )موزیكی چاوەیوانی(. 
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 )موزیكی وێنەیی دەنگ و رۆح(.
 

 ەەوون، دیەەاری كەەراو )كات، روێن، زەمەن، سەستە، سەەی ا،  
دەچێەەتە سەەەر سەەوتە  نیەەیە، زەزای نە ەەوونە، زومەەی كەەامێرا

 ەەەیو دە ەەەنەوە،  پەەەێیوەكە، وێەەەنەی ەپەیەی كتێكەكەەەان
تەوینەوەی زۆتۆناتی گەردوون، تەلیس ێكی اڵەزسانەیی زەزا 
دەگەەرێتەوە، وێەەنەی پێیوەكەەان لەكۆتەەایی زەمەن و پشەەتە 

 ەەوون   ەەوونەوە دێەەنەوە نەەاو  ەەوون، رەمەە ی نیشەەانەكانی
 هەادەگرنەوە(:

 ان هەاە كەوتنەوە؟!.پێیوی چە : هاوكێشە زی یاییەك
پەەێیوی راسەەچ: دە ەەوو گەردوون تەویەەنەوەی گەورەتەەر 

  ەخۆیەوە  كینێچ؟!.
 پێیوی چە : اڵەی  ۆچی نەیكینی؟!
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پەەێیوی راسەەچ: اڵەی رەنگەكەەان تەەێكەووی  ەە  رەنگەەی 
 نە وون؟.

وسەەەچ پەەەێیوی چە : كەواتە سەەەەر لەنەەەوێ گەردوون در
 دە ێتەوە؟!.

خەن لەنەەاوەختەدا پەەێیوی راسەەچ: نیشەەانەكان اڵەوە دەردە
ە دروسەەچ  ەەووە؟ یەەاخود پرسەەیارێكی تەوینەوەیەكەەی گەور

 اڵەزەلی هەیەو وەومی نییە؟!.
پێیوی چە : پێدەچێچ گەردوون تەوینەوەیەكەەی نادیەەاری 

 كرد ێچ؟!
پەەێیوی راسەەچ: تەویەەنەوەی گەردوونەەی لەدوای خەەۆیەوە 

 وە؟!دروسچ نا ێتە
دروسەەچ   پێیوی چە : ناكرێچ  وون لەنە وونی گەردوونەوە

  كێتەوە؟!.
پەەێیوی راسەەچ: نیشەەانەكان اڵەەااۆزن، هەرسەەاتە رەنگێەە  

 هەادەگرن و ناناسرێنەوە؟!.
پێیوی چە : ناكرێچ گری ەەانەی  ەەوون و نە ەەوونی لەسەەەر 

 دیاری  كەین؟!.
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پەەێیوی راسەەچ: ەپەرەكەەانی زانسەەتیە سەەوتان، هەەیچ 
 ان دەسچ ناكەوێتەوە؟!.اڵاماجەیەك 

هەر وەونەسەەە، چەەۆن   پێیوی چە : مێەەژووی رەەارەكەیە
 زەمەن  خوێندرێتەوە؟! توانرێچ 

) ەتەوجمێكەەی  ەهێەە ەوە، ەپەیەی كتێكەكەەان  یودە ەەنەوە، 
زەزا دەرێوێچ،  ەدەنگی هەزارەهەەا نە یەەنەوە زومەەی كەەامێرا 

 دەراردرێتەوە(.
 )موزیكی زەمەنی مەرگ(.
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 )موزیكی وێنەیی(.
 

ون، دیەەاری كەەراو )كات، روێن، زەمەن، سەستە، سەەی ا،  ەەو
، رەپۆلێكی نە ین، زومی كامێرا دەچێتە نییە، زەزای نە وونە

سەەەر سەەوتە پەەێیوەكە، وێەەنەی ەپەیەی كتێكەكەەان  ەەیو 
 دە نەوەو وێنەی رۆحەكان دەردەخەنەوە(.

لەنە وونەوە هەەاتینەوە نەەاو وێنەی رۆحی سیان ە: سارێكی تر  
ا  ەەوون، رەنەەگە تێكەوویەەیە  لەنێەەوانی  ەەوون و نە وونەەد

 هە ێچ؟!.
 وێنەی رۆحی س : هیچ هەستێ  نایدۆزێتەوە؟!

 وێنەی رۆحی نۆزدە: نادۆزرێتەوە؟!
وێنەی رۆحی هەرچ: گەردوون رەەێواوە، گەەرێ كوێرەكەەانی 

 ناكرێنەوە؟!
ی وێەەەنەی رۆحەەەی نەەەۆزدە: كەوتەەەوینەتە نەەەاو پانتەەەاییەك

 اڵەزسوناویەوە سەرەداوێ  نادۆزینەوە؟!.
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 یایی مییارەها ساایان وێنەی رۆحی یان ە:  ەپێی تیئوری زی
 زانرێچ تا اڵێستا چەند مییارمان  كیوە؟!پێدەچێچ، نا

 وێنەی رۆحی س : لەوە دەچێچ زانسچ وفڵ  وو ێچ؟!.
وێەەنەی رۆحەەی  یسەەچ: مانەەای چەنەەد مییەەار سەەاڵ لە  

 !.ّ  تەوینەوانەدا دە ین؟
نەی رۆحی حەوت: ك  دەاێەەچ تەویەەنەوە گەردوونەەیەكە وێ

  ووە؟!.
ین، كەە  چەنەەد سەەاتێكە لێەەرەدا  وێنەی رۆحی سەە : اڵەەێ ە

 دەزانێچ اڵێ ە لەچی زەمەنێكداین؟!.
وێنەی رۆحی پێنع: كەس ناوی سەەاڵ و زەمەن و كەەاتژمێر 

 دەزانیچ؟!.
وێنەی رۆحی  یسچ: كاتژمێر هەرتاو پێنجەەی سەەاای یەەان ە 

 ع. یان  یسچ و هەرتە؟!.هەزارو  یسچ و پێن
ە  وێنەی رۆحی نۆزدە: هەزار كاتژمێرە من چەەاوەیوانی دەك

 زمانم  ۆ  گەیێتەوە؟!.
وێنەی رۆحی  یسەەچ: كەواتە سەەاڵ یەەان ە هەزارو  یسەەچ و 

 پێنجە؟!.
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وێنەی رۆحەەی حەوت: رەنەەگە تەەۆ سەەاڵ و رۆجت لەە  تێەە  
 چو ێچ؟!.

وێنەی رۆحی دوو: كەس نازانێەەچ سەەاڵ رۆج و رۆجنامەكەەان 
 چیان تێدایە؟!.

وێەەنەی رۆحەەەی نەەەۆزدە: لە نەەەازەمەنی زەمەن و نەەەا وونی 
 زەی زەمەن  ەك  دەدۆزرێتەوە؟! وونداین.كی

)تاریكییە  دەكشێچ رۆحەكەەان ون دە ەەن، زومەەی كەەامێرا 
 دەراردرێتەوە(.

 )موزیكی دوای مەرگەسات(.
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 )موزیكی وێنەیی رەگەز(.
 

)كات، روێن، زەمەن، سەستە، سەەی ا،  ەەوون، دیەەاری كەەراو 
نیەەیە، زەزای نە ەەوونە، زومەەی كەەامێرا دەچێەەتە سەەەر سەەوتە 

ەكە، ەپەیەی كتێكەكەەان  ەەیو دە ەەنەوەو وێەەنەی پەەێیو
 رۆحەكان دەردەخەنەوە(. 

وێنەی رۆحی پان ە: من مێردەكەمم ل  ون  ووە، سەەەگێكی 
 كی دەزانێچ؟!.رەرە وە  رێر وایە، ك  لەاڵێوە ناونیشانێ

وێنەی رۆحی نۆزدە: مێردەكەی سەگێكی رەرە اڵەەای چەەی 
 سانەوەرێكە هاتووە؟!.

ی من مێردەكەت  ەەم اڵەی جنەە   وێنەی رۆحی رەب: ناكرێچ
 رۆخ ؟!
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وێنەی رۆحی چوار: من دە  ە مێەەردی، وەرە جنە رەەۆخەكە 
 اڵەی تۆ حەزت لەمن نییە؟!

وێنەی رۆحی  یسچ و یە : سەگ  ە هێ ترن لە سەەێك  
 كردندا، لە ەر اڵەوەیشە اڵە  خان ە عارقی سەگ  ووە؟!

)وێنەی رۆحی  یسچ و یە  لەگەڵ وێنەی رۆحی پەەان ەدا 
 (:وێنا دە ێچ

 وێنەی رۆحی  یسچ و یە : خان ەكە  وایە؟!.
)وێنەی رۆحی پان ە: تۆ چی حەدێكەەچ هەیە  ە مێەەردەكە  

  كیچ؟!.
وێەەنەی رۆحەەی چەەوار: دیەەارە مێەەردەكەت چێەەژی زۆری 

   ناكرێچ لە یری  كەیچ؟!.داویتەت
وێنەی رۆحی پان ە:  یر  دێچ سپڵەیەكی وەحشەەی مێەەرد  

 م لەگەڵ دەكەیچ؟!. وو، هەمیشە پێم دەگوت:  ۆچی ناپاكی
 )لەگەڵ وێنەی رۆحی هەرتدا وێنا دە ێچ(:

تەەەۆ.. تەەەۆ.. یرت دێەەەتەوە، چەەەی ناپاكییەكەەەچ لەگەڵ 
 هاوسەرەكەتدا كردووە؟!

دەگەەەرێتەوە، رۆحەكەەەان دی  ەو )رەەەەپۆلێكی نە ەەەین زەزا 
 تاریكییە دەدەن(.
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وێنەی رۆحی چوار: وەرە جنی رۆخ من دە  ە مێەەردی تەەۆ، 
 ە  ا سێك   كەین؟!وەرە اڵەگەر حەزت لە سێكس

وێنەی رۆحی پان ە:  ەەكۆ..  ەەكۆ..  ەە انە كەە  هاوسەەەری تەەۆ 
  ووە؟!.

وێەەنەی رۆحەەی چەەوار: اڵە  كۆتەەایی  ەەوونە رەەێوەو روانینەەی 
 چیم؟!. گۆییو ؟ من نازانم 

وێنەی رۆحی پان ە: تۆ اڵەی دۆنالدی كەەویە رەەۆخی رەەاری 
 زیفا  وویچ، اڵەی هاوسەرگیریچ لەگەل سیساندا نەكرد؟!.

ێتە سەر وێنەی رۆحی حەڤدە، دێتە نەەاو مێرا دەچ)زومی كا
 زەزاكەوە(. 

وێەەەنەی رۆحەەەی حەڤەەەدە: گەردوون تەویەەەوەتەوە، یەەەان 
 لەتەوینەوەدایە؟!

زانیاریەكەەچ هەیە لەسەەەر   وێنەی رۆحی نۆزدە: اڵەی تۆ چی
 تەوینەوەی گەردوون؟!.

وێەەەنەی رۆحەەەی حەڤەەەدە:  ەپێەەەی تیەەەۆری زی یەەەایی 
 لەتەوینەوەدایە؟!.
رتێ  لەتوانەوەدایە كەە  ە: اڵێستا هەموو  وێنەی رۆحی پان 

 دەتوانێچ ریكردنەوەیەكی  ۆ  كات؟!.
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وێنەی رۆحی سەەیان ە: رەەارێ  هە ەەووە  ەپێەەی دیاردەكەەان 
 ەوەریەكی  یر دێتەوە؟!.ناوی زیفا  ووە، ك   یر

وێنەی رۆحی حەڤدە: كەس هەیە   انێچ زیفا چییەو چۆن 
  ووە؟!.

ێتەوە، وێەەنەی رۆح و )تاریكیەكی نادیار زومی كامێرا دەرار
 دەنگ ون دە ن(.

 )موزیكی رەوی  یا انە وواەكان(.
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 )موزیكی وێنەیی تێكەاە رەگەز(.
سەستە، سەەی ا،  ەەوون، دیەەاری كەەراو )كات، روێن، زەمەن،  

نیەەیە، زەزای نە ەەوونە، زەزا  ە تەوجمێكەەی نەەاوەختە رونەەا  
ەكە، وێنەی دە ێتەوە، زومی كامێرا دەچێتە سەر سوتە پێیو

ەپەیەی كتێكەكەەان  ەەیو دە ەەنەوەو وێەەنەی رۆحەكەەان 
 دەردەخەنەوە(.

وێنەی رۆحی ران ە: ك  لەاڵێەەوە اڵەسەەپێكی سەەپی  ەاەكەەی 
  ینیوە؟!
 رۆحی چوار:  ۆ مێردەكەت اڵەسپ  ووە؟!. وێنەی

)زومی كامێرا دەچێتەوە سەەەر وێەەنەی رەەاری زیفەەا، جنەكە 
هەردوو  لەسەەەر چرپەەایەكی ەر پەەاڵ كەوتەەووە، اڵەسەەپەكە

 دەستی لەسەر رانیەتی (.
وێنەی رۆحی ران ە: مێردەكە  چیچ لێهەەات، دەرەەێچ لە  

 نە وونەدا وێنەی تۆ  دۆزمەوە؟!.
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ەر چەند وێنەیەكی دەنگی تێكەوو )زومی كامێرا دەچێتە س
لەحەپەی سەەەگ و حەەییەی اڵەسەەپ و دەنگەەی مەی ەەون و 

 نەعرەتەی رێر(:
 هاوسەرەكە .. هاوسەرەكە ..

 (:ی س  سەگێكە)وێنەی دەنگ
 جنەكە  چی لێهاتووە؟!

وێەەنەی رۆحەەی پەەان ە: وەرە اڵۆسەەۆ خۆرەویسەەتەكە  وەرە، 
 دە ێچ من نەناسیتەوە؟!.

ورێ  لەراری زیفەەا، وێەەنەی )زومی كامێرا دەچێتە سەر جو
رۆحی پان ە پاڵ كەوتووەو سەگەكە تەكانی لێدەدات، چەنەەد 
سار خەەۆی دەگۆیێەەچ لەسەەەر ەو لەسەەەر سەەكیە هەردوو 

دەخەەاتە سەەەر رەەانی و لەسەەەر پشەەتیە هەمەەان  دەسەەتی
 چەرن. وێنەی حەپەی سەگەكە  ەرز دە ێتەوە(.

وە، وێنەی رۆحی پان ە: رەنگە كەوتكێتینە ناو زەمەنی توانەوە
 پێدەچێچ اڵەویە  ە  تەوینەوەیە توا ێتەوە؟!

)وێەەنەی دەنگەەی چەەوار حەەییەی اڵەسەەپێكە، لەگەڵ وێەەنەی 
 رۆحی ران ەدا وێنا دە ێچ(:
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وەرە مێەەردی خەەۆ   ەەۆچی تەەۆ مەەن ی رەەان ە:  وێنەی رۆحەە 
 ناناسیتەوە؟!.

 ) ێدەنگی، موزیكێكی كورت(:
وێنەی رۆحی ران ە: من اڵێسەەتایە نەەاوگەام دەچەەوزێتەوە، 

 ەند چركەیە   ێچ سیا وو ێتینەتەوە؟!دە ێچ چ
وێنەی دەنگی یە : كەواتە زەمەنی تەوینەوەكە لەناو گەای 

ەچەەركە زیەەاتر اڵە  خان ەوە دیەەاری  كەیەەن، پێناچێەەچ لە د
  كێچ؟.

وێەەنەی رۆحەەی پێەەنع: نیەەو كەەاجێرە خەەانم تەەامی كێەەری 
 اڵەسپەكەی دەكاتەوە مانای نیو كاجێر زیاتر نیە؟!

ا تەنهەەا چارەكێەە  دە ێەەچ، وێەەنەی رۆحەەی رەەان ە: نا..نەە 
اڵێستایە تامی ماچەكەی لەناو دەم دایە. نا ینن  ەو تامەوە 

 خومار  وو ؟!.
و سارێ  دولكەیە  وێنەی رۆحی پان ە: منیە دە وو هەمو

  كردایە اڵەوسا لێ  دە ووینەوە؟!اڵاو   ەسەگەكەدا 
 )لەگەڵ خۆیدا  ەخەمەوە وێنا دە ێچ(:

 مێردەكە ؟!.كەی  تكین ەوە 
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وێەەنەی رۆحەەی نەەۆزدە: خەەان ەكە مەەن مێەەردەكەتم وەرە 
  اوەر ەوە، ناكرێچ سەگێ  هاوسەری تۆ وو ێچ؟!.
ویەەچ یەەان وێنەی رۆحی پان ە: تۆ لەخەەۆت  ەەكوانە  ەە انە پیا

 جن؟!.
 وێنەی رۆحی چوار: ك  هەیە نێرەمو  نە ێچ؟!.

 وێنەی رۆحی ران ە: پێناچێچ من جن  م؟!.
 یسچ: لەخۆت  كوانە   انە چیچ لەە   ەسەەەر وێنەی رۆحی  

 هاتووە؟!.
)رەەەپۆلێكی نە ەەین زومەەی كەەامێرا دەچێەەتە سەەەر سەەوتە 

 پێیوەكە، ەپەیەی كتێكەكان  یو دە نەوە(.
 رەگەزی(. )موزیكی خەساندنی
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 )موزیكی زەمەن دا كان(.
 

)رەەەپۆلێكی نە ەەین دێەەچ دەنگەكەەان دەردەكەون و ون 
ا دەچێتە سەر سوتە پێیوەكە، ەپەیەی دە نەوە، زومی كامێر

 كتێكەكان  یو دە نەوەو وێنەی رۆحەكان دەردەخەنەوە(.
وێەەنەی رۆحەەی سەە : كەس نەی انەەی لەچەەی زەمەنێكەەدا 

 !.كەوتوینەتە خوارەوە؟
وێەەنەی رۆحەەی چەەوار: اڵەو دوو خەەان ە اڵااۆرەەیان هەیە، 

 پێدەچێچ تازە لە سێك   وو ێتنەوە؟!
ە  خان ەەانەوە دەدۆزیەەنەوە وێنەی رۆحی س : رێ كەیە  ل

 هەتا   انین زەمەنی تەوینەوەكە كەی دروسچ  ووە؟!.
وێنەی رۆحی ران ە: نازانم چی هەرەسێ   ەەوو هەەات؟!چی 

 سیا كردەوە؟!. تۆزانێ   وو، منی لە مێردەكە 
وێنەی رۆحی پان ە: مێردە رەرەكە ، اڵەەازارێكی داو  سەەكم 

 جان دەكات.
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د چەەركەیە  وێنەی رۆحی رەەەب: جانەەی سەەێك  لەچەنەە 
 تێپەیی نا ێچ؟!.

 وێنەی رۆحی س : اڵە  خان انە  وون  ە اڵازاتی  وون؟!.
)رەپۆلێكی نە ەەین، زومەەی كەەامێرا دەچێەەتە سەەەر سەەواەی 

 وە(.وێنەی رۆحەكان و دەراردرێتە
 )موزیكی زەمەن وكان(.
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 )موزیكی كۆتایی(. 
 

كەەراو )كات، روێن، زەمەن، سەستە، سەەی ا،  ەەوون، دیەەاری  
نیەەیە، زەزای نە ەەوونە، زومەەی كەەامێرا دەچێەەتە سەەەر سەەوتە 
پێیوەكە، وێنەی ەپەیەی كتێكەكان  یو دە ەەنەوەو وێەەنەی 

 رۆحەكان دەردەخەنەوە(.
 خەەان ە لە زەزایەكەەی تەەرەوە  وێنەی رۆحەەی یە : اڵەو دوو 

 هاتون، لەگەڵ زەمەنی اڵێ ە یە  ناگرنەوە؟!.
ەوەرو رەەەیاتینی وێنەی رۆحی چوار: ك  دەاێچ اڵەوانە زیند

 نین؟!.
وێنەی رۆحی سەە : دە ێەەچ اڵەەێ ە لەگەڵ تەویەەنەوەكەدا لە 

 دای   وو ێتین؟!
وێنەی رۆحی یە : كەسیە نازانێچ زەمەنەەی تەویەەنەوەكە 

 دیاری  كات؟!
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وار: دە ێەەەچ مێەەەردی اڵەو خان ەەەانە رۆحەەەی چەەە وێەەەنەی 
  دۆزینەوە؟!.

 وێنەی رۆحی پێنع: ك  دەزانێچ ك  مێردی منە؟!.
 پان ە: تۆ نێرەموكیچ نە مێردت هەیە نەجن؟!وێنەی رۆحی 

)رۆحەكەەەەان پەەەەێكەوە كۆرسەەەەێ  دەكەن  ە مەەەەوزیكی 
 سەرسویمانەوە(.

 رۆح و  وون و هۆب تواوەتەوە 
 نەسی او سوانی  ەهایان ماوە؟!

 تۆوی رەگەزییە خەسیوو مردو 
 كوا خومخانەیە    انشواتەوە؟!.

وێەەنەی رۆحەەی رەەەب: دە ێەەچ   یەەنەوە  ەەۆ سەەەرەتای 
 وەكە؟!. تەوینە

وێنەی رۆحی نۆزدە: مێەەردی اڵەو خان ەیەەان سەەەگە و هەەی 
 اڵەوی تریشیان اڵەسپە، دە ێچ اڵەوانە مرۆڤ  ن؟!.

وێنەی رۆحی حەڤدە: دە ێچ اڵێوە رەگەزە رەەەهوەت  ەەن و 
 ی نێری و مێیتان لەدەسچ دا ێچ؟!.رەگەز

 وێنەی رۆحی  یسچ: دە ێچ  ەچكەكانیان چی  ێچ؟!
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سەگۆلەو اڵەسەەپۆلە، یەەان دە ێەەچ هەر وێنەی رۆحی رەب:  
 سەگ و اڵەسپ  ێچ؟!.

)وێنەی رۆحی چوار لەگەڵ وێنەی رۆحی پان ە و ران ە وێنا 
 دە ێچ(:

 خان ەكان اڵێوە  ەچكەتان نە ووە لە مێردەكانتان؟!.
 وو خان ەكە دەپەرۆكێن(.ی هەرد) وێنە

وێنەی رۆحی ران ە:  ەای وێنەی كۆرپەیەكی سوانم هە وو، 
 اڵای..اڵای..هەمكوو.. نازانم چی لێهات؟!
 وێنەی رۆحی پێنع: رەگەزی چی  وو؟!.

وێنەی رۆحی ران ە: وێنەی اڵەسپ  وو وە  وێنەی  اوكی، 
 نازانم  ۆچی لەگەڵ لە دای   وونیدا گیانی دا؟!.

ە لەگەڵ وێەەنەی رۆحەەی پەەان ەدا وێنەەا ۆحی نەەۆزد)وێنەی ر
 دە ێچ(:

لە وێەەنەی مێەەردە   اڵەی خان ەكە تۆ وێنەی  ەچكەت نە ەەوو
 رەرەكەت؟!

وێەەنەی رۆحەەی پەەان ە: چەەوار  ەچەەكە   ەەوو  ەیە  سەە ، 
هەموویان مردن، پ یش  گوتی:  ەچكەت  كێتەوە دەمریچ، 

 اڵای چی چارە رەریە   وو تێی كەوتم؟!.
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ن لەرەگەزی ێچ وێنەی  ەچكەكانیاوێنەی رۆحی حەوت:دە 
 مرۆڤ نە ێچ، ناكرێچ  ەچكە نەچێتەوە سەر مۆخ؟!.

رۆحەەی پەەان ە: اڵەمەەانە لە خومخەەانەی نارەگەزیەەدا  )وێەەنەی
 رۆرانەوە، وێنەی نێرەموكەكانی زیفان، خۆیان ناناسنەوە؟!

 )تاریكیە  زومی كامێرا دەرارێتەوە(.
 )موزیكی نارەگەزی(.
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 زیفا(. )موزیكی
 

)كات، زەمەن، دیاری كراو نییە، زومی كامێرا دەچێتە سەەەر 
 پێیوەكە، وێنەی ەپەیەی كتێكەكان  یو دە نەوە.سوتە 

دی ەنێكی هەاگەیاوەی یۆتۆ ی، وێەەنەی یاریگەەای گۆیەپەەانی 
تۆپی پێی راری زیفا، هەردوو وێنەی تیپی زیفاو تۆزا یاری 

 یەەنەران دەكەن، گەەۆای یەكسەەان  ەەوون كەەراوە، وێەەنەی 
 لەیەكتری دەپرسنەوە:

 تۆیە  ویتەتە نیرەمو ؟!
 ی تۆ؟!.من تواومەتەوە اڵە

)وێنەی راری زیفا وە  زەریەەای  ەەۆمكی نەوەوی لێەەدێچ، 
هەموویەەان دە ەەنە نێرەمەەو ، نەخۆرەەخانەكان نەخەەۆب 

 دەردەكەن، وێنەی پ یشكەكان هاوار دەكەن(:
نەخۆرەەیەكە سەەارییە هەموومەەان تەەووب  ەەووین هەەیچ 

 ی  ۆ نییە؟!.چارەسەرێك
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)وێەەنەی خەاكەەی یە  یە  رەەۆرتەكانیان زەەكێ دەدەن و 
 دەپرسنەوە(:لەیەكتری 

   انە تۆیە  ویتەتە نێرەمو ؟!.
)تیفییەكەەان وێەەنەی خەاەە   ەەیو دەكەنەوە، دەتەەوێنەوەو 

 دە وونە نێرەمو ، وێنەی  ێژەرەكانیە  انگەرە دەكەن:
وێنەی  ێژەران: هیچ زانەەا و زانسەەتێ  نازانیەەچ اڵە  گێەەژاوە 

 چۆن اڵە  رارەی هەمووی كرد  ەنێرەمو ؟!
اڵۆتۆمەەۆ ێیی زریەەاكەوتن و  )اڵەەاجێری رەەەمەندەزەر و لەەورەی

 ویەی زكۆكە و تیژ یەوی تێكەوودە ن(:
 ك  هەیە نە وو ێتە نێرەمو ؟!

 )تەوینەوەیەكی گەردوونی، تەەوانەوە زەزا دەگەەرێتەوە، زومەەی
 كامێرا دەراردرێتەوە(؟!
 )موزیكی تۆپی پ (.
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 )موزیكی وێنا  وون(.
 

او )كات، روێن، زەمەن، سەستە، سەەی ا،  ەەوون، دیەەاری كەەر
نییە، زەزای نە وونە، رەەەپۆلێكی ترسەەنا  زەزا دەگەەرێتەوە، 
زومی كامێرا دەچێتە سەر سوتە پێیوەكە، وێەەنەی ەپەیەی 

و دەنگەكەەەان  كتێكەكەەەان  ەەەیو دە ەەەنەوەو وێەەەنەی رۆح
 دەردەخەنەوە(.

وێنەی رۆحی حەوت: وێنەی دەنگی  ەچكەكانی اڵەو خان ە 
 دیار وو  ۆ دایكیان دەگەیان؟!.

هەرەەچ: لەپەەك تەەوانەوە، لەوانەیە  ەیەكجەەاری وێنەی رۆحی  
 مرد ێتن؟!.

وێنەی رۆحەەی یەەان ە: وێەەنەی دەنگەەی سەەەگێكی رەرەەیە 
 دەهات، وە  اڵەوەی  ەدوای اڵەو خان ەدا  گەیێچ؟!
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نەی رۆحی هەرچ: وێنەی دەنگی حەەییەی اڵەسەەپێكیە وێ
 دەركەوت، وە  اڵەوەی  ۆ خۆرەویستێكی  گەیێچ؟!. 

وێەەنەی دەنگەكەەانی خسەەتكووە وێنەی رۆحی یان ە: هەمەەوو  
 سەر پرسیاری سەرسسویهێنەر؟!

وێنەی رۆحەەی نەەۆ: دیەەار  ەەوو وێەەنەی اڵەو مەی ەەونەیە  ەەۆ 
 جنەكەی دەگەیا؟!

ان رەەویان كەەردووە وێنەی رۆحەەی نەەۆزدە: جنەكەەان هەموویەە 
 ەسەگ و اڵەسپ و مەی ون، اڵەمەیە زەمەنی وفڵ كەەردووەو 

 ناكرێتەوە؟!
 ییە؟!.وێنەی رۆحی س : اڵەزسانەیەكە كیییی ن

وێنەی رۆحی پان ە: من گوێم لەویەەژەی مێەەردەكەمە، هاكەەا 
 هات و  اوەری پیاكردمەوە؟!.

 )تاریكیە  زومی كامێرا دەرارێتەوە(.
 )موزیكی رەوی  یا ان(.
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 )موزیكی  یا انی لم(.
 

)كات، روێن، زەمەن، سەستە، سەەی ا،  ەەوون، دیەەاری كەەراو 
نییە، زەزای نە وونە، رەپۆلێكی ترسنا  دێچ، زومی كامێرا 
دەچێتە سەر سوتە پێیوەكە، وێەەنەی ەپەیەی كتێكەكەەان و 

گی چەەوار وێنەی رۆح و دەنگەكان دەردەخەنەوە، وێنەی دەن
 اڵەسپێكە(:

وێنەی دەنگی چەەوار: دە ێەەچ یەكێەە  لە اڵێەەوە جنەەی مەەن  
 نە وو ێچ؟!

نە كامیەەان جنەكەی وێەەنەی رۆحەەی چەەوار:  ەە انە اڵەو دوو ج 
 تۆیە؟!.
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 )وێنەی دەنگی س  حەپەی سەگێ (:
لەكتوپكییەكەەەدا جنەكە  دیەەەار نەمەەەا، وە  اڵەوەی تۆزەەەان 

 هەایگرتكێچ؟!.
وریشەەەوە  ە ەەۆن وێەەنەی رۆحەەی پەەان ە: مێەەردەكە  لەدو

 دەیدۆزی ەوە، اڵەگەر لێرە  وایە چۆن نەیدەناسی ەوە؟!.
نەەا ) وێنەی رۆحەەی چەەوار لەگەڵ وێەەنەی دەنگەەی سەەێدا وێ

 دە ێچ(:
   انە اڵەوە جنەكەت نییە؟!

دەنگی س : جنەكە   ە ۆنی عارەق و گكی رەهوەتی گێەەژی 
 دەكرد ، اڵیستا هیچ  ۆنێكی ناكە ؟.
 دەكە   یچ؟!وێنەی رۆحی پان ە: دە ێچ تۆ مێر

وێەەنەی دەنگەەی سەە : تەەۆ سەرلێشەەێواوی مێەەردەكەت  
 گرتویتی؟!.

ە اڵیتەەر وێنەی رۆحی پان ە: هیچ نیشانەیەكچ لەمن پ  نیەەی
 چۆن  تناس ەوە؟!.

وێنەی رۆحی چوار: لەوە دەچێچ  ۆن و سۆزمان لەدەسەەچ  
 دا ێچ؟!.
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وێنەی رۆحی حەوت:   انن نیشانەیەكتان لە یەكتەەری پەە  
 نییە؟!

پان ە: دەسچ  ەندو زنجیەەری زیەەو   ەەۆ كەەكی   وێنەی رۆحی
 وو، ددانەكانم  ەزڵ ە  ۆ دەرچ، دە ێچ اڵەمە لەكەەوەكاندا 

  وو ێچ؟!گەورە 
وێنەی دەنگی س : اڵەگەر تۆیە جنم  ویتایە  اوەرەەچ پێەەدا 

 دەكردمەوە،  ەو  هەرگی  تۆ ناناس ەوە؟!.
 )لەگەڵ وێنەی رۆحی پان ەدا وێنا دە ێچ(:

انم تەەو نەەاوگەای مێردەكەتەەچ وێەەنەی دەنگەەی سەە : خەە 
 دەلستەوە؟!.

 وێنەی رۆحی پان ە:  كۆ جنەكەت  دۆزەرەوە؟!
 تۆ  ۆنم دەكەیتەوە؟!وێنەی دەنگی س :   انە 

 وێنەی رۆحی پان ە: نازانم  ۆنی سەگم ل  دێچ؟!.
 وێنەی رۆحی حەوت: وەرن  ۆن  ەو خان ەوە  كەن؟!

 وێنەی رۆحی  یسچ: دە ێچ  ۆن كردن  وونی ما ێچ؟!.
 وێنەی رۆحی نۆزدە: كەسێ  هەیە  توانێچ  ۆن  كات؟!

وێنەی رۆحی ران ە: هەر پێنع هەستەكە وەسەەتاون، چەەۆن 
 انین  یانهێنینەوە؟!. تو
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وێنەی دەنگی س : .كەستان  ۆنی جنێ  ناكەن  ۆنی منەەی 
 گرتكێچ؟!.

)وێنەی رۆحەەی پێەەنع لەگەڵ وێەەنەی رۆحەەی پەەان ەدا وێنەەا 
ە پەاەی رەەەهوەتی اڵەو دە ێچ(: وێنەی رۆحەەی پێەەنع:  ەە ان

 سەگە لەناو گەاتا ماوە؟!.
وێەەنەی دەنگەەی حەوت: هێڵەەنع  ەەدە،  ەە انە تەەامەكەی 

 .ناهێنیتەوە؟!
وێەەنەی رۆحەەی پەەان ە: اڵێەەوە دەتەەوانن  ەەۆنی رەەەهوەتەكە 

  كەنەوە؟!.
وێنەی رۆحی چوار: خانم لەوە ناچێچ تۆ هیچ  ۆنێكەەچ لەە  

 نایەت؟!.
 ا ێتەوە؟!.وێنەی رۆحی نۆزدە: لەوە دەچێچ سەستەی تو

 وێنەی رۆحی  یسچ: پێدەچێچ  وو ێتینەتە سانەوەر؟!.
 ) زومی كامێرا دەراردرێتەوە  ەتاریكی(.

 
 موزیكی خەساندن(.) 
 
 



  لسةالح جةال                            سيناريؤي                                                    ثيَآلوةكامن و نيَرةموكاني فيفاثيَآلوةكامن و نيَرةموكاني فيفا
 

 

69 

 

 
 
2 
 
 )موزیكی نارەگەزی ناو مەرگەسات(. 
 

)كات، روێن، زەمەن، سەستە، سەەی ا،  ەەوون، دیەەاری كەەراو 
نیەەیە، زەزای نە ەەوونە، زومەەی كەەامێرا دەچێەەتە سەەەر سەەوتە 
پێیوەكە، وێنەی ەپەیەی كتێكەكان  یو دە ەەنەوەو وێەەنەی 

 رۆح و دەنگەكان دەردەخەنەوە(.
رۆحەەی پەەان ە: دە ێەەچ اڵێسەەتا مێەەردەكە   لەچەەی وێەەنەی 

 خاكێكدا چاوەیوانیم  كات؟!.
وێنەی دەنگی س : رەنگە جنەكەی منیە لەخۆرەویسەەتیدا 

 توا ێتەوە؟!
وێنەەا  )وێنەی رۆحی حەوت، لەگەڵ وێنەی رۆحەەی نەەۆزدەدا

 دە ێچ(:
وێنەی رۆحی حەوت: تەەۆ  ەەكە  ەدادوەر دادگەەایی اڵەو جن و 

 ەنەوە؟!.مێردە  كە،   انە پێ  نای
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وێەەنەی رۆحەەی نەەۆزدە: دە ێەەچ دادگەەاییەكی رەەەوامیانە 
  كەین؟!.

وێەەەنەی رۆحەەەی حەوت: لێەەەرە هەەەیچ یاسەەەاو ریسەەەایە  
 نا ینرێتەوە؟!.

 وێنەی رۆحی نوزدە: من چۆن دادگاییان  كە ؟!
حەەی  یسەەچ: دادگەەایی رەەەوامیانە لە  دۆزەخەدا وێەەنەی رۆ

 چۆن دەكرێچ؟!.
دادگایی نێەەوان مەەرۆڤ و اڵەەاجەای وێنەی رۆحی نۆزدە: یاسا  

 تیادا نییە؟!.
وێەەنەی رۆحەەی رەەان ە:  اڵەی نەەاتوانن یاسەەایە  لەو سەەۆرە 

 دا كێژن؟!.
وێنەی رۆحەەی چەەوار: هەەیچ یاسەەایە  لەو رەەێوەیە نە ەەوەو 

 نا ێچ؟!.
یاسایی ان هەیەو مرۆڤین، ناتوانن   وێنەی رۆحی پان ە: مازی

 یاسایەكی تایكەت  ەاڵێ ە دروسچ  كەن؟!
 نگی چوار: منیە هاوسەرەكە  مرۆڤە؟!.وێنەی دە

 ) وێنەی رۆحی ران ە خۆی وێنا دەكات لەگەایاندا(:
 ّ  وێنەی رۆحی ران ە: اڵەی  ۆ راستی نااێن؟
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 !.ّ  وێنەی رۆحی پان ە: دادوەر یاسایە   نوسەرەوە؟
 !.ّ  سیان ە: خانم رەنگە دادوەر كەی  وو ێچ؟وێنەی رۆحی 

وردا  ەەوونی نیەەیە، وێنەی رۆحی نۆزدە: اڵەو یاسایە لە دەسەەت
 چۆنی  دۆزمەوە؟!.

وێەەنەی رۆحەەی سەەیان ە: تەەۆ  ەدادوەر دانراوێەەچ، دە ێەەچ 
دادگاییەكی یەكسەەانیانە  كەیەەچ، یەەان دەتوانیەەچ اڵەنجەەامی 

 كارەساتەكان  گریتە اڵەستۆ؟!.
و نێرەمەەو  داوای دادگەەاییم لەە  وێنەی رۆحەەی نەەۆزدە: دو

 دەكەن، چۆن  یانكەمە جن و مێرد؟!
خان ەكە تۆ دەتوانیچ دانیەەایی  ەەدەیچ وێنەی رۆحی چوار:  

 لەوەی نێرەمو  نیچ؟!
وێنەی رۆحی  یسچ: اڵەی تۆ سەەەگە رەرەەەكە وەرە  ەە انین 

 دەتوانیچ نێرێتی خۆت  سەل ێنیچ؟.
اوە، )رەپۆلێكی ترسەەنا ،  ەدە  هەەاوار و ویەەژەی هەزارەهەە 

دەنەەەەگ و رۆح، زەزا وفەەەەڵ دە ێەەەەچ، زومەەەەی كەەەەامێرا 
 دەراردرێتەوە(.

 
 خەساندن(.)موزیكی 
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 )موزیكی تەوینەوە گەردوونییەكە(.
 

)كات، روێن، زەمەن، سەستە، سەەی ا،  ەەوون، دیەەاری كەەراو 
نیەەیە، زەزای نە ەەوونە، زومەەی كەەامێرا دەچێەەتە سەەەر سەەوتە 

نەوەو وێەەنەی پێیوەكە، وێنەی ەپەیەی كتێكەكان  یو دە ەە 
 رۆح و دەنگەكان دەردەخەنەوە(.
تە تیایدا تەەوانەوە، لێەەرەدا  ەەوو پێیوی راسچ: رەپۆلی سەس

 گومان لە وون دەكرا؟!.
 )لەگەڵ پێیوی چە  وێنا دە ێچ(:

 تۆ هی چ  یر دێتەوە؟!.
پێیوی چە : لەگەڵ تەوینەوەكەدا، واچی مەەن دەرهەەات و 

 نەم انی چۆن توایەوە؟!.
نسەەچ و مێەەژوو تێكەوو ەەون و تەەوانەوە، پەەێیوی راسەەچ: زا

 روێنەوارێكیان  ەس  نەهێشچ؟
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وی چە : لەنێوان  وون و نە ووندا هێڵێكی سیەەاكەرەوە پێی
 نییە؟!.

 پێیوی راسچ: سگە لە هێڵی اڵاگر هی ی تر نییە؟!.
)رەپۆلێكی ترسنا  زەزای گەەرتەوە  ێەەدەنگی  ە زۆتەەۆنەوە 

و تروسەەكەی   خەزفە كرا، زومی كامێرا دەچێتە سەر دەنەەگ
 وێنەی رۆحەكان، رایزینی وێنەی ەپەیەی كتێكەكان(.

 
 یكی دوای تەوینەوەكە(.)موز
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 )موزیكی دادوەری مەرگەسات(.
 

)كات، روێن، زەمەن، سەستە، سەەی ا،  ەەوون، دیەەاری كەەراو 
نیەەیە، زەزای نە ەەوونە، زومەەی كەەامێرا دەچێەەتە سەەەر سەەوتە 

ەكان  یو دە ەەنەوە، وێەەنەی پێیوەكە، وێنەی ەپەیەی كتێك
پشەەتە  ەەوون لە رۆحەكان دەێنەوە  ەر زومی كامێرا، زەزای  

 ووندا تیشەە  دەداتەوە  ەەۆ وێەەنەی یاریگەەای رەەاری زیفەەا، 
وێنەی هەردوو تیپی زیفاو تۆزا یاری دەكەن، وێنەی دادوەر 
دەسەەەتی  ەرز دەكەەەاتەوەو زەەەیكەی كۆتەەەایی لێەەەدەدات، 

یین، تیڤییەكەی زیفەەا یاری انەكان دەچنەوە  ۆ جووری خۆگۆ
اڵەەەەاجێری ترسەەەەنا  لێەەەەدەدات، وێەەەەنەی یاری انەكەەەەان 

 ەرۆكاوییەوە لەیەكتری دەپرسنەوە(: ەپ
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وێنەی درۆو: ناوێر  سەیری ناوگەام  كە ، نە  منیە  ە  
 ّ  نەخۆرییە گرزتار وو ێتم؟

 وێنەی زین : دە ێچ هەموومان توب  وو ێتین؟
 !وێنەی سیسان: پێناچێچ هیچ كەس رزگاری  كێچ؟

 وێنەی رۆو: دە ێچ چۆخی خۆرەویستم توب  وو ێچ؟!
 لەگەڵ وێنەی چۆخدا وێنا دە ێچ(:) وێنەی رۆو 

 اڵازی ەكە  تۆ توب  وویچ؟!
 وێنەی چۆخ: گرەوێكی مەرگاوی  ی وەومە؟!

)وێەەنەی یاری انەكەەان  ەرەەۆ   ەەوونەوە  ەرەو هەەوتێیەكە 
 دەچنەوە(:

 تووب  ووین یان توب نە ووین؟!
ێكەووی سەەەر دەچێەەچ، هەاەەگەیانەوەی )زەزا تیشكێكی تەە 

زومی كەەامێرا دەچێەەتە سەەەر   زەزای  وون  ۆ زەزای نە وون،
 زەزای پشتە  وون(.
 )موزیكی دادوەری (.
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 )موزیكی دوای تەوینەوەكە(. 
 

)كات، روێن، زەمەن، سەسەەتە، دیەەاری كەەراو نیەەیە، زەزای 
نەی نە وونە زومی كامێرا دەچێتە سەر سوتە پەەێیوەكە، وێەە 

دەنگەكەەان ەپەیەی كتێكەكان  یو دە نەوەو وێەەنەی رۆح و  
 دەردەخەنەوە(.

وێنەی رۆحی دوان ە: دە ێەەچ وێەەنەی هەەاویێ رۆحیەەیەكە  
  كین ەوە، ك  لەاڵێوە ناونیشانێكی دەزانێچ؟!.

وێنەی رۆحی سیان ە: ك  دەاێەەچ مەەن وێەەنەی هەەاویێكەت 
 نیم؟!.
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وێەەنەی وێنەی رۆحی دوان ە: وێەەنەی هەەاویێكە  سەەوانترین  
 چ؟!كویانی راری زیفا  وو دە ێچ وێنەی تۆ  وو ی
 وێنەی رۆحی دوان ە: دە ێچ  یر  كەمەوە؟!

وێنەی رۆحی چواردە: اڵەوەندە دەزانم دەسچ  ەند  خسەەتە 
 دەستییەوە، اڵیتر هیچ ناوو نیشانێكم  یر نایەتەوە؟!

)وێنەی رۆحی پان ەو ران ەو حەڤدەو هەجدەو نۆزدەو  یسچ 
 یەكتریان دەپرسییەوە(:و  یسچ و یە  لە

 ك  خۆرەویستی ك   ووە؟!.
ێنەی رۆحی هەجدە: ك  لە لەجووری یان ەی هوتێەەف زیفەەا و

 لەگەڵ مندا  ووە؟!.
 وێنەی رۆحی پان ە: تۆ جنیچ یان پیاویچ؟!.

 وێنەی رۆحی هەجدە: نا یستیچ هەستم  ۆ جن دەسواێچ؟!.
 وێنەی رۆحی نۆزدە: منیە لەو كاتەدا لەهوتێف زیفەەا  ەەوو 

 ك  دەاێچ پێكەوە نە ووین؟!.
وینەوەكە رویەەدا و نەم انەەی چی ەەان وێنەی رۆحی هەجدە:تە

 لێهات؟!.
 وێنەی رۆحی نۆزدە: كەواتە تۆ جنەكەی منیچ خان ەكە؟!.
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وێەەنەی رۆحەەی حەڤەەدە: هەەیچ كۆتەەایی و سەەەرەتایە  
 نادۆزرێتەوە؟!

وێنەی رۆحی هەجدە: تۆی نێرەمو  دە ێەەچ خۆرەویسەەتچ 
 هە وو ێچ؟!.

 رۆحی حەڤدە: پێناچێچ خۆرەویستم هە وو ێچ؟!. وێنەی
ی رۆحی هەجدە: اڵەی تۆ  ەهۆی چنگ لێدانی سیكسی وێنە

 مەی ونەوە نە ویتە هەوێنی نەخۆری راری زیفا ؟!.
وێنەی رۆحی  یسەەچ و یە : كەە  لەاڵێەەوە رەگەەی نێەەری و 

 مێیی هەیە؟!.
وێنەی رۆحی  یسچ: اڵەی چەەۆن  ەە انین رەگەەی رەگەزمەەان 

  دۆزینەوە؟!.
 نەی رۆحی  یسچ و یە : چۆن   انین نێرین یان م ؟!وێ

)زومەەەی كەەەامێرا دەچێەەەتە سەەەەر تاریكەەەاییەكی گەەەكاوی، 
تەوینەوەیەكەەی خەزەەفەی نەەاوەختە، زەزا  ەگكێكەەی نە ەەین 
دەپۆرەەرێچ، تیپەەی زیفەەاو تۆزەەا لەگۆیپەەانی یاریگەەادا یەەاری 

 دەكەن، تەوینەوەكە دوو ارە دە ێتەوە(
 

 )موزیكی سیكسی مەرگەسات(.
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 )موزیكی دەنگ و رۆح(. 
 

)كات، روێن، زەمەن، سەستە، سەەی ا،  ەەوون، دیەەاری كەەراو 
نییە، زەزای نە وونە، دوو تەوینەوەی ناوەختە، زومی كەەامێرا 
دەچێتە سەر سەەوتە پەەێیوەكە، وێەەنەی ەپەیەی كتێكەكەەان 

  یو دە نەوەو وێنەی رۆح و دەنگەكان دەردەخەنەوە(.
 نەدۆزیوەتەوە؟! م وێنەی رۆحی نۆ: من هاوسەری خۆم

 )لەگەڵ خۆیدا وێنا دە ێچ(:
وێنەی رۆحەەی نەەۆ: وێەەنەی اڵەسەەپ و سەەەگ و جن  یریەەان 

  ردینەوە هاوسەرەكان ان لەكوێ ون كردووە؟!.
 )لەگەڵ وێنەی رۆحی دەدا وێنا دە ێچ(:
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وێنەی رۆحی نۆ: هەسچ ناكەیەەچ خۆرەویسەەتی مەەن  ەەوو  
  ێتیچ؟!.

وكێكی مەە  نێرەمەە وێنەی رۆحەەی دە:  كەەورە لەوە دەچێەەچ  
  وو ێتم؟!

وێنەی رۆحی نۆ: لەمەچەكچ  ەەكوانە  ەە انە دەسەەچ  ەنەەدی 
 .منچ پ  نییە؟

ونیەەیەدا وێنەی رۆحی دە: كەە  دەاێەەچ لە  كارەسەەاتە گەرد
 نغرۆ نا ینەوە؟!.

وێنەی رۆحی نۆ: تەەۆ حەز ناكەیەەچ هاوسەەەرگیری لە نغەەرۆ 
  ووندا  كەین؟!.

ی تیادا یری چوێنەی رۆحی دە: مەرگ توانەوەیە هاوسەرگ 
  كرێچ؟!.

وێنەی رۆحەەی نەەۆ: حەز   ە اڵەوێنەەێكە لە مەرگەەدا خەەۆزگە 
 كەسێ  لەمەرگ دروسچ  كێچ؟!.

 وێنەی رۆحی دە: نازانم چی وەومێ   دۆزمەوە؟!
 وێنەی رۆحی نۆ: وادەزانیچ مەرگ اڵەوێنی تیادا نییە؟!.
 وێنەی رۆحی دە: چۆن  یر لەعیشقی مەرگ  كەمەوە.
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دا عیشەەق لەگەڵ مەرگەەدا وێەەنەی رۆحەەی نەەۆ: لە  رەەی رە
 دەكە . 

)وەرە سەەەهۆڵ  ەنەەدانی نەەازەمەن تەونەەی هەزار رەەەوەی 
 گرتو )...(

  ەوەد كۆرپە حەز  لەریری مردنە
 خۆزگە ك ێ  لەمەرگ دروسچ  وایە!!

 رۆمانی مەرگە عیشقم  ەرستەی چاوی چا   وایە
 ین؟!!اڵازی  تۆ  ۆ نا یتە مەرگ هەتا خۆرەویستی  كە

سەەەتا رۆیرەەەی مەەەردووی  ەەەوون لەگەردونە مەرگەەەی اڵێ
 (.1 كەین؟!

 )رەپۆلێكی نە ین، زومی كامێرا دەراردرێتەوە(. 
 )موزیكی عیشقی مەرگەسات(.

 
 
 
 
 
 



  لسةالح جةال                            سيناريؤي                                                    ثيَآلوةكامن و نيَرةموكاني فيفاثيَآلوةكامن و نيَرةموكاني فيفا
 

 

82 

 

 
 
 
 
 
7 
 

 )موزیكی تێكەاە رەگەز(.
 

)كات، روێن، زەمەن، سەستە، سەەی ا،  ەەوون، دیەەاری كەەراو 
 نیەەیە، زەزای نە ەەوونە، زومەەی كەەامێرا دەچێەەتە سەەەر سەەوتە

ەپەیەی كتێكەكان  یو دە ەەنەوەو وێەەنەی پێیوەكە، وێنەی  
رۆح و دەنگەكان دەردەخەنەوە، وێنەی رۆحەەی یە  لەگەڵ 

 وێنەی دەنگی یەكدا وێنا دە ێچ(:
 وێنەی رۆحی یە : تۆ خۆت دەناسیتەوە؟!
 وێنەی دەنگی یە : چۆن خۆ   ناس ەوە؟!.

 وێنەی رۆحی یە : تۆ نەخۆری اڵایدزت  یونەكردەوە؟!.
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ەگەڵ وێەەنەی رۆحەەی سەەیان ەدا وێنەەا )وێنەی رۆحی یە  ل
 دە ن(.

وێەەنەی رۆحەەی یە : خەەانم هیونەەۆ اڵەوە مەی ەەونەكەی 
 مێردتە؟!.

 وێنەی رۆحی سیان ە: من.. من.. هیونۆ؟!.
 وێنەی رۆحی یە : لەهوتێف زیفا هاوسەرگیریتان نەكرد؟!.

 وێنەی دەنگی یە : اڵە  پرسیارانە  نەمایان نییە؟!.
ەتەوە نەخۆرەەی اڵایەەدزتان وێنەی رۆحەەی یە :  یرتەەان نەەای

  یوكردەوە؟!
) هەردووكیەەان لێەە  ن یەە  دە ەەنەوەو پەەێكەوە كۆرسەەێ  

 دەكەن(:
 اڵاهەنگ ان  ردە هوتێیی زیفا

 اڵایدز لەرەهوەت ریشاای هەاگرت
 لە نغرۆ  ووندا تێ ا ە رۆحین 

 مەرگ ان جین و جیان مەرگی گرت
گەڵ وێەەنەی رۆحەەی یەكەەدا )وێنەی رۆحی یان ەو دوانەە ە لە

 دە ن(.وێنا 
 دە ێچ اڵێ ەیە هاوسەر  وو ێتین؟
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 وێنەی رۆحی یان ە:    گومان دە ێچ؟
 وێنەی رۆحی نۆ: دە ێچ ریشەیە   دۆزینەوە؟!

)سەمایەكی نە ین دەكات، لەگەڵ وێنەی رۆحی یان ەدا وێنا 
 دە ن(:

تۆ میساریچ اڵەویە لویسی خۆرەویستتە، سەەەیری خۆتەەان 
   انن یەكتری دەناسنەوە؟!. كەن 
 رۆحی یان ە: پ  ناچێچ رەگەزێكم هە وو ێچ؟!وێنەی 

وێەەنەی رۆحەەی دوانەە ە: سەەگە لەسەەكینەوە هەەیچ اڵاماجەیەە  
 نا ین ەوە؟!

 وێنەی رۆحی پێنع: اڵەی چۆن هاوسەر  وون؟!.
)زومەەی كەەامێرا دەچێەەتە سەەەر وێەەنەی رۆحەەی دوو لەگەڵ 

 وێنەی دەنگی دوودا وێنا دە ێچ(:
ان ە اڵۆەنەەۆ ی دوو: تۆ اڵەو رێرە نیچ، لەماای خەە وێنەی رۆح
  وویچ؟!.

 ) لەگەڵ وێنەی رۆحی چواردەو دەنگی دوودا وێنا دە ێچ(:
وێەەنەی رۆحەەی دوو: اڵەوە جنەكەتە،  یەەرت دێەەتەوە لە راو 

 سواری پشتچ دە وو؟!.
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وێنەی دەنگی دوو: ك  دەا  اڵەوە جنی من  ەەووە، هەرگیەە  
 نایناس ەوە؟!

اڵەگەر اڵەو مێەەردەكە   ەەوایە اڵێسەەتا وێنەی رۆحەەی چەەواردە:  
 وتی دەكردمەوە؟!.ر

وێنەی رۆحی حەڤدە: من كەسم  ۆ نەمایەوە، دە ێەەچ نێەەرو 
 م  نە وو ێتم؟!.

وێەەنەی رۆحەەی سەە : تەەۆو خەەانم هیونەەۆ اڵایەەدز و رەگەەی 
 نێرەموكیتان  یو نەكردەوە؟!

وێنەی رۆحی حەڤدە: خانم هیونۆ نەخۆریەكەی هێنا، من 
 تاوانكار مەكە؟!. 

ی سەە  و دەنەەگ و زومی كامێرا دەچێتە سەر وێنەی رۆح)
 رۆحەكان(:

نەخۆرەەییە  هەەاتووە  ەەوونی وفەەڵ كەەرد هەەیچ كیییێەە  
 نایكاتەوە؟!.

)تیشەەەكێكی نە ەەەین زەزا دەگەەەرێتەوە، زومەەەی كەەەامێرا 
 دەراردرێتەوە(.

 
 )موزیكی نارەگەز(.
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 )موزیكی تۆپی پێی هەورە دی ەن(.
 

نییە، پشتە وون هەادەگەیێتەوە )كات و زەمەن دیاری كراو  
، زومی كامێرا دەچێتە سەر سوتە پێیوەكە، وێەەنەی  ۆ  وون

ەپەیەی كتێكەكان  یو دە ەەنەوەو وێەەنەی یاریگەەای رەەاری 
زیفا وێنا دەكات، وێنەی تیپەەی زیفەەا و تۆزەەا یەەاری دەكەن، 

 تیشكێكی گەردوونی دەكشێچ(.
 وێنەی لوی : میسار دەتوانیەەچ گۆاێەە   كەیەەچ، عیشەەق و

 تۆ  تێكەوو  كەیچ؟!
زانم چەەۆن دوو عیشەەقی اڵە ەدی تەەێكەوو وێنەی میسار: نەەا

  كە ؟!.
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)تۆ  لەواچی میساردایە، لوی  دەچێەەتە  ەردەمەەی اڵەمەەوو 
ەو دەكات و دەكەوێچ، میسار روت لەتۆپەكە دەدات  ۆ ناو 

 گۆڵ زی  و هاوار  ەرز دە ێتەوە(.
 وێنەی  ینەران: گۆڵ  وو، گۆڵ نە وو؟!.

 ەنەكەەان دادوەر دەچێتە ەی ڤەەارەكەو سەەەیری ەی  )وێنەی
 دەكات: گۆو  وو گۆڵ نە وو؟!

 وێنەی  ینەران: گۆڵ.. گۆڵ..چۆن گۆڵ نییە؟!
 چۆن دە ێچ میسار گۆڵ نەكات؟!

 وێنەی لوی : چۆن رێگەت لێدەگر  میسار؟!.
 )موزیكی گۆڵ (.
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 )موزیكی مەرگاوی عیشق(.
 

دەچێتەوە سەر زەزای نە وون، كەەات، رەەوێن، )زومی كامێرا  
سەستە، سی ا،  وون، دیاری كراو نییە، زەزای پشتە   زەمەن،

 وونە، زومی كامێرا دەچێتە سەەەر سەەوتە پەەێیوەكە، وێەەنەی 
ەپەیەی كتێكەكان  یو دە نەوەو وێنەی رۆح و دەنگەكەكان 

 دەردەخەنەوە(.
نە  كەیەەن وێنەی رۆحی یان ە: وەرە لوی   ایارییەكی منداو

   انین یادەوەری ان  یر دێتەوە؟!
ەی رۆحەەی دوانەە ە: دەزوولەی خەیەەاام  یەەر دێەەتەوە، وێەەن

 پێدەچێچ من خۆرەویستی تۆ  وو ێتم؟!
 )وێنەی رۆحی نۆ لەگەڵ وێنەی رۆحی دەدا وێنا دە ێچ(:
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 چۆن دە ێچ من و تۆ خۆرەویستی یەكتر نە و ێتین؟!
 روخ  یچ؟!.وێنەی رۆحی دە:  یر  دێتەوە اڵەگەر تۆ كا

 كەسێكی تر؟!.وێنەی رۆحی نۆ: نازانم كاروخم یان 
 )وێنەی رۆحی س  لەگەڵ وێنەی رۆحی دەدا وێنا دە ێچ(.

 تۆ اڵەسۆریچ، دەتوانیچ یادەوەریچ  یر  هێنیتەوە؟!.
وێنەی رۆحی چوار: ناكرێچ اڵێوە تەنیەەا مەەاونەتەوەو پەەێكەوە 

 سوت نە ن؟!
دەكشەەێچ زەزا تەەاریكی ) رەەەپۆلێكی نە ەەین  ە گەەكەوە 

 دەیگرێچ، زومی كامێرا دەراردرێتەوە(.
 )موزیكی سوت  وون(.
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 )موزیكی عیشقی گۆڵ(.
 

)زومی كامێرا دەچێتە سەر سوتە پێیوەكە، وێنەی ەپەیەی 
كتێكەكەەان  ەەیو دە ەەنەوە، كەەات، زەمەن، دیەەاریكراو نیەەیە، 
پەەك روێن، وێنەی یاریگای راری زیفەەایە،  ەوێەەنەی  یەەنەر  
كەن،  ەەۆتەوە، هەردوو وێەەنەی تیپەەی زیفەەا و تۆزەەا یەەاری دە

نیوەی كۆتایی سێ ی دووەمە، میسار تۆپەكەی لەواچەەدایەو 
 لوی   ەردەمی دەگرێچ(.

 وێنەی میسار: دە ێچ گۆاێ   كە ؟!.
 )لوی  اڵەموو ەی دەگرێچ و خۆی  ەو دیودا دەخات(:

 اڵەگەر گۆڵ  كەیچ دە ێتە دوو گۆڵ؟!.
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ناوچاوانیان دەدات، میسار تۆپەكە هەاەەدەدات )تیشكێ  لە  
  ی دەیگرێتەوە. تۆ  دەچێتە واچی اڵەسۆر(: ۆ گۆڵ، گۆا

 وێنەی اڵەسۆر: كاروخ رێم لێ ەگرە دە ێچ گۆڵ  كە ؟!
 وێنەی كاروخ: چۆن دە ێچ رێگەت لێكگر ؟!

)وێنەی اڵەسەەۆر  ەرەو گەەۆڵ هەاەەی دەدات، كەەاروخ  ەپشەەتا 
نەرانەوە  ەرز دە ێەەتەوەو دەكەوێچ، زی  و هاوار لەوێنەی  ی

 زیكەی دادوەر لێدەدرێچ(:
 ی  ینەران: سونترین گۆڵ..چۆن گۆڵ نە وو؟!.وێنە

 وێنەی  ینەران: نا ێچ اڵەسۆر گۆڵ نەكات؟!. 
 )موزیكی یاریگا(.
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11 
 )موزیكی سەرەتای توانەوە(.

)زومی كامێرا دەچێتە سەر دەرەوەی یاریگەەا، زەزایەەی زیفەەا 
ا  لێەەدەدات، وێەەنەی اڵۆتۆمەەۆ ێیی زریەەاكەوتن اڵاجێری ترسن
تیژ  ەرەوامەكاندا تێدەپەین، وێنەی سەرۆكی   لورە لوریانە و

 تەندروستی هۆرداری  یودەكاتەوە(:
وێنەی سەرۆكی تەندروستی: نەخۆری نێرەموكی  یو ۆتەوە، 

 هیچ چارەسەرێكی  ۆ نییە؟!
و )وێنەی یاری انانی هەردوو تیەەپەكە دەچەەنەوە اڵەەوتێیەكە دو

 دوو لەجوورەكانیاندا نیشتەس  دە نەوە(:
 لەكە  هەموو رتێ  لەكۆتاییدایە.وێنەی چۆخ: رۆ

 )رۆرتەكەی زكێ دەدات(.

 سەیر كە   انە نێرەموكم؟!.
 )وێنەی رۆلیە رۆرتەكەی زكێ دەدات(:

 اڵەی نا ینیچ هەموو هاویێكان ان وە  اڵێ ەیان لێهاتووە؟!.
وێنەی پیرزو زەەاری دێەەنە )لەدەرگای جوورەكەیان دەدرێچ،  

 جوورەوە(.
 ەمو ؟!وێنەی پیرز: اڵێوەب  ونەتە نێر
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 وێنەی زاری: دیارە كەسێ  نەماوە نێرەمو  نە ێچ؟!
 وێنەی چۆخ: چۆن  توانین خۆمان چارە  كەین؟!.

 وێنەی رۆل: وەزیر گوتی: لەوانەیە رارەكە  توێتەوە؟!.
ە، )لە جوورەكانەوە دوو دوو وێەەنەی كەەویو كەەچ دێەەنە دەرەو

هەموویان رۆرتەكانیان زكێ دەدەن، دەسەەتیان لەسەەەر نەەاو 
 رادەگرن(:گەایان 

 دە ێچ چی كارەساتێ   ێچ رووی لە  رارە كرد ێچ؟!.
 وێنەی رۆل: دە ێچ جنان مەی ون  كەن  ە مێردیان؟!

)زومەەی كەەامێرا دەچێەەتە سەەەر كرتەیەكەەی سێكسەەی جن و 
 مەی ون(:

 ە؟!.وێنەی چۆخ: چۆن نەخۆری اڵایدز  یونا ێتەو
 وێنەی زین : كتوپك گەرەی كردو رارەكەی گرتەوە؟!

 ار: پێدەچێچ رارەكە نغرۆ  كێچ؟!وێنەی میس
 وێنەی سیسان: لەوانەیە مرۆڤەكان  توێنەوە؟!

وێنەی كاروخ: دە ێچ اڵەمە لەچەكەەی نەەاوەكی كورەەندە تەەر 
  ێچ؟!

 وێنەی لوی : روداوێكە لەمێژوودا نە ینراو ە؟!.
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انە نیشان دەداتەوە، وێەەنەی )وێنەی رارەی تیفی نەخۆرخ
 دەرەوە(: هەزاران نەخۆب لە نەخۆرخانە دەكرێنە

وێەەنەی تیڤەەی: سەەەیر  ەەكەن كارمەنەەدانی تەندروسەەتیە 
 هەموویان نیرەموكن؟.

)وێەەنەی زیەەدۆیەكی سیكسەەی مەی ەەون و جنێەە  پەخەەە 
 دەكرێچ(.

پێشكەركاری پ یش : اڵە  جن و مەی ونە اڵایەەدزیان هێنەەاو 
 چارەسەرێكیشی نییە؟!.هیچ 

 وێنەی كاروخ: كەواتە كۆمەاگا دەتوێتەوە؟!.
 ی مەی ونیان كرد  ە مێردی خۆیان؟!وێنەی میسار:  ۆچ

 وێنەی خانم هیونۆ: من  ۆچی رو  كرد  ەمەی ون؟!. 
 وێنەی میسار: پیاوێ  ماوە لە  راردا   انێچ جن چیە؟!
 : )وێنەی دۆنالد لەگەڵ وێنەی خان ەكان وێنا دە ێچ(

 كەواتە اڵێوە اڵە  رارەتان نەغرۆ كرد؟!.
 تان هێنا؟!وێنەی لوی :  ۆچی اڵە  كارەساتە گەردونیە

 وێنەی خانم اڵۆەنۆ:  ۆچی نازانن مەی ون لە اڵێوە  ارترە؟!. 
وێنەی میسار: كەواتە اڵێوە  ەەونەتە مەەایەی كۆتەەایی هێنەەانی 

 رارێ ؟!
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 ەنەەدەكانتان وێنەی خانم هیونۆ: سەەەیری گەەوارەو دەسەەچ  
  كەن؟!.

وێنەی پیرز: تۆیە سەەەیری دەسەەچ  ەنەەدی مەی ەەونەكەت 
  كە؟!.

ترسەەنا   ەەیو دەكەەاتەوە، تەەوانەوەی )تیفییەكە زیەەدۆیەكی  
 كەسەكانی رار نیشان دەدات(.

 .ّ  وێنەی زاری: اڵێوە هەستتان  ەتوانەوە نەكردووە؟
 )وێنەی زین  دەتوێتەوە، وێنەی كاروخ هاوار دەكات(:

 امەوە..توامەوە، تو
 )وچانێكی كورت(.

 اڵێوە هەسچ ناكەن وە  من  توێنەوە؟!
ە دەگەەرێتەوە، وێەەنەی ) چركەیەكی زۆتۆیی توانەوە هوتێیەك

دوو زكۆكە  ەگكەوە دەكەنە خوارەوە، تیفییەكەی راری زیفا 
وێنەی پێشكەركارەكەی دەتوێتەوە، خامۆری رەەاری زیفەەا 

 دەگرێتەوە(.
 )موزیكی مەرگ(
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 وانەوە(.)موزیكی ت
 

)كەەەات، رەەەوێن، زەمەن،  ەەەوون، دیەەەاری كەەەراو نیەەەیە، 
ە وونە لە  ووندا، زومی كامێرا دەچێتە تیشكدانەوەی زەزای ن

سەەەر سەەوتە پەەێیوەكە، وێەەنەی ەپەیەی كتێكەكەەان  ەەیو 
 دە نەوەو وێنەی رۆحەكان دەردەخەنەوە(.

وێنەی دەنگی س : دە ێەەچ جنەكە  كەوتكێەەتە زەریەەای  ەە  
 اڵامانەوە؟!
 دەنگی یە : ناكرێچ جنەكە  نەمدۆزێتەوە؟!. وێنەی

  انە جنی تر  دۆزینەوە؟!.وێنەی دەنگی دوو: دە ێچ لە  خان
 )وێنەی دەنگی چوار (:
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 ك  لەاڵێوە هاوسەرگیریم لەگەادا دەكات؟!.
 وێنەی دەنگی س : جنێكی رۆختان دێتە پێشەوە؟!

) وێەەنەی هەمەەوو دەنگەكەەان وەییەەن و نەعەەرەتەو حەەییەو 
وو دەكەن، وە  وێنەی مۆسیقایەكی سەنگی سەكسار تێكە

 پەخە دە ێتەوە(.
 ّ  : من دانیا  مێردەكە  ناگەیێتەوە؟وێنەی رۆحی سیان ە

وێەەنەی رۆحەەی دوو: خەەانم مێەەردەكەت دەناسەەیتەوە؟  ەە انە 
 یەكێ  نییە لە اڵێ ە؟!.

وێەەنەی رۆحەەی سەەیان ە: نەخێەەر مێەەردی مەەن مەی ەەونێكی 
 نادۆزرێتەوە؟!دانسقەیە، لەناو مرۆڤدا 

وێەەنەی رۆحەەی سەە : پێەەدەچێچ پێوانەكەەان سەەەرو  ەەن 
  وو ێتنەوە؟!.

ە: اڵێەەوە دەزانەەن چەەی كارەسەەاتێكتان وێنەی رۆحەەی چەەوارد
 نایەوە؟!

 وێنەی رۆحی پان ە: لەخۆتان  پرسن؟!
 وێنەی رۆحی ران ە: هەتا اڵێستا تامی جنێكتان كردووە؟!.

 نادەنەوە؟!وێنەی دەنگی س :  ۆچی وەو  
 وێنەی رۆحی چوار: پێناچێچ جنێكم ناسیكێچ؟!.
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 وێنەی رۆحی یان ە: نازانم تامیان چییە؟!.
 سیان ە: دیارە تۆ تامچ نەكردووە؟!. وێنەی رۆحی

وێنەی رۆحی هەرچ: نازانم  ۆچی حەزمەەان لەتەەامی جنەەان 
 نییە؟!.

 )رەپۆلێكی نە ین زومی كامێرا دەرارێتەوە(.
 .)موزیكی رەگەز خوازی(
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 )موزیكی دادگا(.
 

)كەەات، زەمەن، سەەێگە دیەەاری كەەراو نیەەیە، زومەەی كەەامێرا 
وەكە، وێەەنەی ەپەیەی كتێكەكەەان دەچێتە سەر سەەوتە پەەێی

 یو دە نەوەو وێنەی رۆح و دەنگەكان دەردەخەنەوە، وێنەی 
 دەنگەكان ون دە ن و دەردەكەونەوە(.

وێەەەنەی دەنگەەەی یە : دە ێەەەچ دادوەر لە مەەەازی اڵەەەێ ە 
 پرسێتەوە؟!. 

 وێنەی دەنگی س : ناكرێچ یاسایەك ان  ۆ دەرنەكرێچ؟!
ە مێەەردی نیەەوەی وێنەی دەنگی دوو: اڵەوەیە دەزانەەن اڵەەێ 

 كۆمەاین؟!.
 وێنەی دەنگی س : نازانن زوا ێكی گەورەمان لێدەكرێچ؟!

)رەەەپۆلێكی نە ەەین، وێەەنەی هەزارەهەەا دەنگەەی تەەێكەووی 
 اڵەسپ و كەر (:اڵاجەون سەگ و مەی ون و رێرو پڵنگ و 
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 ناكرێچ ماز ان نەدەن  و جنەكان ان  ۆ نەهێننەوە؟!
 )وێنەی سی ای هەزارەها رۆح(:

 ان: مێردەكان ان سەزەریان كردووە؟!!وێنەی جن
 وێنەی دەنگی یە : چا  دەزانن اڵێ ە نیوەی زیفاین؟!

وێنەی دەنگی دوو: پێویستە دادوەر پرۆجە یاسایەكی تایكەت 
  ەاڵێ ە دا نێچ؟!.

 ی دەنگی س : اڵێستا هەموومان تێكەڵ نە وینەتەوە ؟!.وێنە
وێەەنەی دەنگەەی چەەوار: دەتەەوانن  پرسەەن  ەە انن كەەامەیە 

 انیان؟!.جنەك
وێەەنەی دەنگەەی سەە : اڵەی نەەا ینن مەەازی جن لەەیەەان 

 مەرگەساتە؟!.
وێنەی دەنگی یە : اڵەی  ۆچی جنەكانیان اڵێ ەیان  ەمێەەرد 

 هەاكژاردووە؟!.
ی خەسەەێندراون،  ەە انە وێەەنەی رۆحەەی  یسەەچ: لە ەر اڵەوە

 كەسێكیان هەیە هاوسەرەكەی جن  ێچ؟!
 .ّ  وێنەی رۆحی نۆزدە:  ۆچی یاسایەكیە دانانرێچ؟

 وێنەی رۆحی  یسچ: رتێ  نادۆزمەوە؟!.
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وێنەی رۆحی نەەۆزدە: اڵێەەوە  یەەر  ەەكەنەوە  ەە انن یاسەەایە  
 دەدۆزنەوە؟!.

 وێنەی دەنگی س : چۆن یاسا  دۆزینەوە؟!
امێرا دەرەەاردرێتەوەو تەەاریكی )رەپۆلێكی نە ین، زەمەەی كەە 

 دەكشێچ(.
 )موزیكی سەنگەاستان و رار(.
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 ردن(.)موزیكی دادگایی ك 

)رەپۆلێكی نە ین، لەپشتە  وونەوە  ۆ  ەەوون، زومەەی كەەامێرا 
دەچێتە سەر سەەوتە پەەێیوەكە، وێەەنەی ەپەیەی كتێكەكەەان 
 یو دە نەوەو دەچێتە سەر وێنەی دادگەەای  ەرایەەی رەەاری 

 زیفا(.
دادوەر: میسار تۆ رازیچ هاوسەرگیری لەگەڵ لویسدا   وێنەی

  كەیچ؟!.
 ی دەكات(.)وێنەی میسار  ە وەاەمەكە واجۆ

 وێنەی دادوەر: لوی  تۆ هاوسەرگیری دەكەیچ؟!
 ) لوی  واجۆی دەكات(.

 وێنەی دادوەر: كەسی تر ماوە  ێتە جوورەوە؟!
)داواكاران دوو دوو دێەەنە پێشەەەوەو گەەرێ  ەسەەتیان پێەەیە، 

 زومی كامێرا دەچێتە سەر جن و مێردێ (:
 وێنەی دادوەر: دیسان سیا وونەوەیە؟!

 یا وونەوە چی تر هەیە؟!.وێنەی پیاو: سگە لەس
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وێنەی جن: لە جیەەانێكی  ەە   ەهەەادا هاوسەەەر گیەەری چەەۆن 
 دەكرێچ؟!.

 !.ّ  وێنەی دادوەر: پێدەچێچ هاوسەرگیری كۆتایی هاتكێچ؟
 ونەوە نەزانراوە؟!وێنەی سێگری دادوەر: اڵەنجامی سیا و

 وێنەی دادوەر: اڵەمەیە گومان و پرسیاری    وەومە؟!
دەچێەەتە سەەەر وێەەنەی كەەچ و   )زومی كەەامێرا لە ریەە ەكەدا

 كویێ (.
 وێنەی دادوەر: هاوسەرگیری دەكەن؟!
 وێنەی كچ: اڵەی  ۆچی هاتوینەتە ەت؟!

 وێنەی كوی: اڵەوە گرێ  ەستی هاوسەرگیرییەكەمان نییە؟!
زەزا دەرێوێنێچ، تەەاریكی زومەەی كەەامێرا   )رەپۆلێكی  ەهێ 

 دەگرێتەوەو دەچێتەوە پشتە  وون(.
 .(موزیكی توانەوە)
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 )موزیكی تێكەاە رەگەزی(.
 

)كەەەات، رەەەوێن، زەمەن،  ەەەوون، دیەەەاری كەەەراو نیەەەیە، 
تیشكدانەوەی زەزای نە وونە لە  ووندا، زومی كامێرا دەچێتە 
و سەەەر سەەوتە پەەێیوەكە، وێەەنەی ەپەیەی كتێكەكەەان  ەەی

 دە نەوەو وێنەی رۆح و دەنگەكان دەردەخەنەوە(.
 ە ێچ؟!.وێنەی دەنگی س : چۆن دە ێچ ناسنامەمان ن

 وێنەی رۆحی  یسچ: اڵەی نازانن اڵێوە هەر اڵاجەان؟!
وێنەی دەنگی چوار: اڵەی اڵێوە اڵێ ەتان نەكردۆتە هاوسەری 

 خۆتان؟!.
وێەەنەی دەنگەەی دوو: اڵەی نازانیەەچ دوای چەنەەد نەوەیە  

 ێكەڵ دە ێچ؟!.رەگەزمان ت
وێەەنەی دەنگەەی سەە :  ێگومەەان اڵێەەوەیە رەنگەەی اڵاجەاتەەان 

 هەادەگرت؟!
 وار: دە ێچ اڵێستا  وو ێتنە اڵاجۆاەو مرۆلە؟!.وێنەی دەنگی چ
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وێنەی دەنگی سەە :  ێگومەەان دە ێەەچ لەخۆیەەان  ەەكواننەوە، 
   انن چییان لێهاتووە؟!

 مانایە؟!وێنەی رۆحی نۆزدە: دەزانن وسەكانتان چەندە    
 وێنەی رۆحی  یسچ: نازانن لەرووی زانستییەوە هەاەن؟!

 ان لێكخەنەوە؟!وێنەی دەنگی س : اڵەی  ۆ دەتانەوێچ نەوەم
 وێنەی رۆحی  یسچ: تۆ دەزانیچ نەوەكەتان چی دە ێچ؟!

 وێنەی رۆحی نۆزدە: چی دە ێچ؟!
 وێنەی دەنگی س : رەگەزیان تۆوو مۆخی اڵێ ە نییە؟!.

 دە وون  ە نیوە مرۆلەو نیوە اڵاجۆاە، وێنەی دەنگی چوار: 
 وێنەی دەنگی س :  ێگومان وادە وون؟!.

ادوەر اڵێسەەتا چەەۆن وەوم ەەان وێنەی دەنگی چوار:  ەیێەە  د
 دەدەیتەوە؟!

وێنەی رۆحی  یسچ: چی گۆیانێ  لەاڵێوەدا هەیە دوای اڵەو 
 هەموو تێكەوویەتان لەگەڵ مرۆڤدا؟!.

كی خەەوری وێەەنەی دەنگەەی چەەوار: جنەكە   ەچەەكە اڵەسەەپێ
 دەگرت  ە اوەریەوە، اڵەوە مانای هاورەگەزی نییە؟!.
جەڵ لەگەڵ وێنەی رۆحی نۆزدە: خااێ  لە یاسەەادا نیەەیە اڵەەا

 مرۆڤدا یەكسان  كاتەوە؟!.
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وێنەی دەنگی س : لە زاووزێ زیاتر چەەی  ەاگەیەكەەی لەوە 
  ەهێ تر هەیە  ۆ دادگا؟!

 )رەپۆلێكی نە ین، زوومی كامێرا دەرارێتەوە(.
 

 )موزیكی تێكەڵ  وونی هاویگەزەكان(.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  لسةالح جةال                            سيناريؤي                                                    ثيَآلوةكامن و نيَرةموكاني فيفاثيَآلوةكامن و نيَرةموكاني فيفا
 

 

108 

 

 
5 
 

 )موزیكی رەگەزەكان(.
ا دەگەەرێتەوە، زومەەی )رەپۆلێكی ترسنا  رەنگاو رەنەەگ زەز

كەەامێرا دەچێەەتە سەەەر سەەوتە پەەێیوەكە، وێەەنەی ەپەیەی 
كتێكەكەەەان  ەەەیو دە ەەەنەوەو وێەەەنەی رۆح و دەنگەكەەەان 

 دەردەخەنەوە(. 
 ەین؟!وێنەی دەنگی س : دە ێچ تاكەی چاوەیوانی  ك
 وێنەی رۆحی پان ە: چاوەیوانی سنووری هەیە؟!

وێنەی رۆحەەی نەەۆزدە: دە ێەەچ چەەۆن چارەسەەەری كێشەەەی 
 اوسەرگیری  كرێچ؟!. ه

وێنەی رۆحی نۆزدە: چۆن یاسەەا لەسەەەر رەەتێ  دادەنرێەەچ 
 پشتی  ە ەاگەی یاسایی نە ەستكێچ؟! 

وێەەنەی رۆحەەی سەەیان ە: دادوەر هەتەەا اڵێسەەتا لەو  ەاگەەانە 
 ؟! ارترت  ینیووە

 وێنەی رۆحی ران ە: اڵەی  ەچكەكان ان  ەاگەنین؟!
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زا )رەەەپۆلێكی وێنەیەەی رۆح و دەنگەكەەان  ە تێكەاەەی زە
 دەگرێتەوە(:

اڵێس  و مۆخ ان  ووە  ەیە ، دە ێچ یاسەەایە   ەەۆ اڵەەێ ە 
  دۆزرێتەوە؟!. 

وێەەنەی رۆحەەی چەەواردە: هەمەەوو رەەتێ  راسەەتیەكان ان 
 دەسەل ێنن، نازانین اڵە  دادوەرە چیە؟!.
 )كۆرسی وێنەی هەر چوار رۆحەكە(.
 دادوەرێ  یاساو زانسچ نازانێچ؟!

 اڵێ ەی خستۆتە چوارچێوەی رەختە
 ە وفڵ و كیییی نییەوزەمەنی

 جیان وومارو سۆكەری  ەختە؟!
)رەەەپۆلێكی تاریەە  زومەەی كەەامێرا دەرەەاردرێتەوە هەەیچ 
وێنەیەكی  ۆ ناگیرێچ، زەمەنی پشتە  وون دەگوازرێتەوە  ەەۆ 

 زەمەنی  وون(.
 )موزیكی سیا وونەوەی رەگەزەكان(.
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 )موزیكی پرۆڤەی سێكسی(.
 

وەكە، وێنەی ەپەیەی )زومی كامێرا دەچێتە سەر سوتە پێی
كتێكەكان  یو دە نەوەو لە پشتە  وونەوە دێتە سەەەر  ەەوون، 

یە، وێنەی اڵاپارت انێكی وەراغ رەەاری   2889زەمەن ساای  
د جنێ   ەسیەەا زیفایە، سێگەی پرۆڤەی اڵاجەون، وێنەی چەن

 سیا دێنە جوورەوە(:
 وێنەی جنی یە : اڵاجەاێكی نێری  ارچ ەیە؟!

پڵنگ و رێر و اڵەسپ و مەی ەەون   وێنەی كارمەند: سەگ و
 و كەر و گورگ ان ەیە، تۆ چی اڵاجەاێكچ دەوێچ؟!

 وێنەی جنی یە : دەمەوێچ مێردێكی  ارم پ   فرۆریچ ؟!
ێچ، خۆت حەزت وێنەی كارمەند: لێرە پرۆڤە  ەاڵاجەون دەكر

 لە چی اڵاجەاێكە؟!.
وێنەی جنەەی یە : اڵەەاجەاێكی  ەهێەە ت ەیە دەرون اڵاسەەودە 

  كات؟!
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ایدا دەیوات سێگەی وێنەی هەر سەەۆرە اڵاجەاێەە   ە ) لەگە
سیەەایە، كەەا ینەی یە ، تەلەزی یەەونێكی گەورە دانەەراوەو 
زیەەدۆیەكی سێكسەەی وێەەنەی سەەەگێ  و جنێەە  ن ەەایە 

زمەەان و چەمەەۆاە دەكەەات، سەەەگەكان سەەەیری دەكەن،  ە
 ەسایی دەكەنەوە(:

 وێنەی سەگی یە  : حەو حەو؟!
 )  ەزمان چەمۆاەی دەلێسێتەوە(:

 .. حەو.. حە؟!حەو 
وێنەی راهێنەر: تەواو راهێنراون  یانكەن  ۆ كەەا ینەی تەەاوی 

 كردنەوەی اڵامێرەكان.
 )وێنەی جنی دوو(:

 سەگێكی راهێنراو  دەوێچ،  كێتە مێرد ؟!.
 دێتە پێشەوە(:)وێنەی جنی س  

وێنەی جنی سەە : اڵەسەەپە مێەەردەكە  گیەەانی دا، اڵەسەەپێكم 
 دەوێچ سێگەی اڵەوە   ۆ  گرێتەوە؟!.

ان دێەەن و دەیۆن، كا ینەكەەانیە هەموویەەان سەەێگەی )جنەە 
پەەرۆڤەن و اڵەوانەی راهێنانیەەان تەواو كەەردووە لە كەەا ینەی 

 تایكەتیدان(:
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پەە   وێنەی جنان: دە ێچ پیاوان   انن اڵێستا تەنیایی كۆتایی
 دێچ؟!

 )زومی كامێرا دەچێتەوە سەر پشتە  وون(.
 

 )موزیكی هاوسەرگیرێتی سیاوازە رەگەز(.
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 )موزیكی یاسایی(.
)كەەەات، رەەەوێن، زەمەن،  ەەەوون، دیەەەاری كەەەراو نیەەەیە، 
تیشكدانەوەی زەزای نە وونە لە  ووندا، زومی كامێرا دەچێتە 

كتێكەكەەان  ەەیو سەەەر سەەوتە پەەێیوەكە، وێەەنەی ەپەیەی 
 دە نەوەو وێنەی رۆحەكان دەردەخەنەوە(.

وێنەی رۆحی س : لەهیچ یاسەەایەكدا نە ەەووە اڵەەاجەڵ نەەاوی 
 تكێچ؟!ها

وێەەنەی رۆحەەی پێەەنع: سەەگە لەوەی كورەەتن و اڵازاردانیەەان 
 وەدەغە كراوە؟!. 

وێەەنەی رۆحەەی رەەەب: كەمیەەنەیە  نەەا نە اڵەوەی اڵەەاجەڵ 
  خرێتە ناو یاساوە؟!

ن دە ێچ اڵەەاجەڵ  ەمەەرۆڤ یەكسەەان وێنەی رۆحی چوار: چۆ
  كرێتەوە؟!.

وێەەنەی رۆحەەی حەوت: هەرگیەە  اڵەەاجەڵ و مەەرۆڤ نەەا نە 
 رەگەزێ ؟!
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ی هەرەەچ: اڵەی هەمەەوو اڵەەاین و زەلسەەەزەكان وێنەی رۆحەە 
 .ّ  مرۆڤ و اڵاجەایان سیانەكردۆتەوە؟

 وێنەی رۆحی س : هەتا اڵێستا رتێكی لەو  ا ەتە نە ووە؟!. 
چێەەتە سەەەر وێەەنەی )رەەەپۆلێكی نە ەەین، زومەەی كەەامێرا دە

 دەنگەكان(.
وێنەی دەنگی یە : چەەۆن دە ێەەچ  ە ەە  اڵەەێ ە دەنگەەدانی 

 گشتی  كرێچ؟.
ۆچی نەەازانن نەوەكەەانی اڵاینەەدەتان وێەەنەی دەنگەەی سەە :  ەە 

 لەرەگەزی اڵێ ەن؟!.
وێنەی دەنگی چوار: اڵەگەر مازی اڵێ ە نەدەن نەوەكانتان    

 ناوونیشان دەكەن؟!
 تێكەوو نە ووە؟!.وێنەی دەنگی دوو: تااڵێستا رەگەزمان 

 وێنەی دەنگی چوار: نازانن رەنگی اڵاجەاتان هەاگرتووە؟!.
رێوەو سی ای مرۆڤ   وێنەی دەنگی یە : اڵەی ەی دارۆین

 اڵاجەڵ نییە؟!
 وێنەی دەنگی دوو: اڵەی نازانن ریشەی مرۆڤیە اڵاجەاە؟!.

وێنەی رۆحی نۆزدە: اڵایا اڵەو پاساوانە دە نە هۆكەەاری اڵەوەی 
 دروسچ  كەن؟!.یاسایە  
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 وێنەی دەنگی س :  ەا  اڵەی  ۆچی حەزتان لەاڵاجەاە؟!
وێنەی رۆحی  یسچ: تیەەۆری دارۆیەەن سەەەل اندنی زانسەەتی 

 ە؟!.نی
)تەوینەوەیەكی  ەهێ  زەزا رونا  دەكەەاتەوە، زومەەی كەەامێرا 
دەرەەاردرێتەوەو دەردەكەوێەەتەوەو دەچێەەتە سەەەر سەەوتە 

ۆدە نەوە، پێیوەكە، ەپەرەی كتێكەكەەان پەرب دە ەەنەوە، كەە 
وێەەەنەی دەنەەەگ و رۆحەكەەەان وون دە ەەەن، سەسەەەتەكان 

 دەجێنەوە(.
 )موزیكی نادادی(.
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 )موزیكی توانەوە(.
ت، زەمەن، دیەەاری كەەراو نیەەیە، تیشەەكدانەوەی زەزای )كەەا

نە وون پێ ەوانە دە ێتەوە دێتەوە سەر  وون، زومەەی كەەامێرا 
دەچێتە سەر سەەوتە پەەێیوەكە، وێەەنەی ەپەیەی كتێكەكەەان 

دە نەوە، رەەوێن، وێەەنەی رەەوێنەواری رەەاری زیفەەایە ،  یو  
زومی كامیرا دەچێتە سەر پێیوی راسەەچ و چە ، وێەەنەی 

چنەوە ناو سەسەەتە، یە  یە  هەادەسەەتنەوەو رۆحەكان دە
 دێنەوە ناو زەزا(.

 وێنەی دادوەر : چی كارەساتێ   وو رویدا؟!
 وێنەی زانا: دە ێچ  وونێكی نوێ دا  ەزرێننەوە؟!.

ەیەی كتێكەكەەەان لەزەزایەەەا پەرب دە ەەەنەوەو )وێەەەنەی ەپ
كۆدە نەوە، زومی كامێرا دەچێتە سەر یەكگرتنەوەی وێنەی 

 رۆح و سەستە(. 
 (.موزیكی جیانەوەی سەستە)
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 )موزیكی جیانەوە(.
 

)كات، زەمەن، دیاریكراو نییە، روێن، زەزای سوتاوی راری 
زیفایە، وێنەی سەستەو رۆحەكان كۆتایی پەرتەەوكەكە تەواو 

 كەن(:دە
وێنەی چۆخ: دە ێچ كتێكی كۆتایی  وون ان تەواو كرد ێەەچ 

 ؟!
 ەمان  ینی؟!وێنەی رۆل: رۆای هۆمیرۆسی مەرگ و جیانەو
 وێنەی دۆنااد: كەستان كاتژمێرتان پ  نییە؟!

 وێنەی اڵەسۆر: رەنگە  رسێتی كۆتایی ان پێكهێنێچ؟!
 وێنەی درۆو: هیچ خواردنێ . لە  زەویەدا نییە؟!

 ڤاری: ناتوانین  یرەوەری  هێنینەوە؟!.وێنەی 
 وێنەی سیسان: هیچ رتێ  تۆمار نا ێتەوە؟!

 خۆمانەوە دەسچ پێككەین؟!. وێنەی میسار: دە ێچ لەناونانی
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وێەەنەی كەەاروخ: دە ێەەچ  ەەانكی  ەەنە تەەۆوی كشەەتوكاڵ 
  دۆزینەوە؟!.

 وێنەی نێرەمو : ك  رەگی نێرەموكی ماوە؟!.
دادوەر و وێنەی اڵۆەنەەۆو وێەەنەی )وێنەی پ یش  و وێنەی  

هیونۆو وێنەی لوی  و وێنەی اڵەسۆرو وێنەی پێرۆو وێنەی 
 ەوە وێنا دە ن(:سیسان و وێنەی كاروخ  ەوێنەكانی تر

 كۆرسی وێنەكان: سەرلەنوێ دۆزینەوەی تواوەكان؟!.
)زەزا رونا  دە ێتەوە، زومی كەەامێرا دەچێەەتە سەەەر سەەوتە 

ا دەسواێن، وێەەنەی ەپەیەی پێیوەكە لەواچی زانا و دادوەرد
كتێكەكان  یو دە نەوەو وێنەی سەستەو رۆحە نە ینەكانیە 

 دێنەوە  ەر زومی كامێرا (.
 انەوە(.)موزیكی جی
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 )موزیكی دروسچ  وونەوە(.
)كات و زەمەن دیاری كراو نییە، رەەوێن پارەە اوەی رەەاری 

 زیفایە، زومی كامێرا دەچێتەوە سەر وێنەی سەستەكان(:
ێنەی دادوەر: دە ێچ نەخشەی كۆتەەایی لەكتێكەەی كۆتەەایی و

  ووندا  دۆزینەوە؟!
 وێنەی زانا: دە ێچ لە   ازنەیە   ینە دەرەوە؟!.

) گ نگی خۆر، زومی كامێرا دەچێتە سەەەر وێەەنەی سەەواەی 
 سەستەكان(.

 )موزیكی جیان(.
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 )موزیكی جیانەوە(.
 

دەرەوەی راری زیفایە، )كات و زەمەن دیاریكراو نیە، سێگە 
، زومی كەەامێرا دەچێەەتەوە سەەەر سەەوتە پەەێیوەكە، وێەەنەی 

 ەپەیەی كتێكەكان كۆدە نەوە(:
 ان كۆتایی؟!.پێیوی چە : سەرەتایە ی

 پێیوی راسچ: كۆتاییە یان سەرەتا؟!.
 )گ نگ دەردەكەوێچ، زومی كامێرا دەچێتە سەر  وون(. 

 وێنەی زانا: تەوینەوەی زۆتۆنات  ووە؟!.
 ێنەی پ یش :  ەركەوتەی  ایەلۆجی و كی یاییە؟!.و

 وێنەی دادوەر:  ێدادی  وونە؟!..
و    وێنەی كۆرسی رۆح و دەنگ: مەرگەساتێ     سەرەتا

 .كۆتایی؟
 )موزیكی دروسچ  وونەوە(.
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 وێنەی سفری سەرەتا
 )موزیكی دوای توانەوە(.

)كەەات، زەمەن، دیەەاریكراو نیەەیە، رەەوێن، وێەەنەی سەەفری 
ییە، وێەەنەی سەەوتانی دوو زەەكۆكە لەتەەوانەوەی وێەەنەی كۆتەەا

 راری زیفادا. 
زومی كامێرا زەمەن دادە كێچ، تیشكدانەوەی وێنەی سفری 

یوی راسەەچ و چە  دەردەكەونەوە، وێەەنەی سەەەرەتا، پەەێ
ەپەیەی كتێكەكەەان  ەسەەواەی دوو وەەاچەوە  ەەیو دە ەەنەوەو 
كەەەۆدە نەوە وێەەەنەی رۆح و دەنەەەگ و سەسەەەتە ن ەەەایە 

 .دەكەنەوە(
 )موزیكی نغرۆ وون(.

8/4/2022 
كۆپیەیەكە لەوەسەەیدەی اڵی پریەەالیەتی سەەەگ/ سەەەەح   -1

 سەەل.
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 سەەح سەەل 
ە لە  ەغداد/ كۆلیژی زانستە اڵیسومیەكان/  ەری اڵاینەكان و دەرچوی زانكۆی عراویی

 .2015 -2014لە ساای  2012-2011دایەلۆجی رارستانی لە ساای/
هێنەاوە  ەپەیەی زۆر  ارەە لە هەمەان  ەب  ەۆ سەاای    كوانامەی ماستەری  ەدەسچ

2018=2021. 
 لە  یوكراوەكانی نوسەر. 

 .1989/2012كۆی  ەرهەمەكانی كەوتنە خوارەوەی گەردون/رارای ری ریم/ -1
 .2003. )اڵۆویانوسی مەرگەسات( دەوی رانۆیی/2
 .2003. )چیای اڵاو( دەوی رانۆیی /3
 لێكۆاینەوەی رانۆ. 2009. )سی یا لە رانۆدا( 4
  ەرگی یەكە .  2012-1992. )اڵاوێنەی  وركانی جەنەیاڵ( رۆمان/5
چەاپی   2019ی یەكە /. اڵاوێنەی  وركانی جەنەیاڵ/رۆمەان/ ەرگی یە  و دو/چەاپ 6

 . 2021دووە   
 2020-1997)مۆسیقای مەرگی ناوەختە( رومان/ -7
 چاپی یەكە . 2020)نەزخ و وێنەی  ا(رۆمان   -8
 .2021سەەل تااە انی/  ەرگی یەكە  و دووە /چاپی یەكە  كۆسیتۆی  -9
 .2021ك انی  ەزر )ەدۆن سی ا(/ سیناریۆی زیی ی سینەمایی. چاپی یەكە  -10
 . 2000وگ الكون ( دیوان ر ری )سق11
 . 2012)سدرە الحسین( دیوان ر ری -12
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