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FADE IN:
.١دەرەوە  .ماڵی اترا .سەرابین هاوین .صەو.
.کوردس تان – هاوین -انوەڕاس یت هەص تااکن
دوو دەست سەرچەیف جێگای نووس تنیان هەڵگرتوە ،سەرچەفەکە ئەکەوێتە سەرجێگایی نووستنەکە ،دوو دەس تەکە سەرچەفەکە
بەرزدەکەنەوە بۆئاسامن ،سەرچەفەکە ەل ئاسـامندا ئەفڕێ ،ەلئاسامندا کۆمەڵێک ئەس تێرە دەردەکەون ،سەرچەفەکە یەتەخوارەوە بۆ
.سەرجێگاکە ،دوو دەس تەکە سەرجێگایی نووستنەکەچاک دەاکت
ئەو دوو دەس تە ،دەس تەاکین کژیۆڵەیەیک جوان انوی اترایە ،تەمەین دەوروبەری ( )١٩ساڵە ،اترا سەیری سەرابین دراوس ێاکین
دەاکت ،سەرابنەاکن هەموواین نووساون بەیەکەوە ،تەهنا دیوارێکی کۆنکرێت ەلنێوانیاندایە ،بەرزی نزیکەی یەک م ەتر دەبێت .
زۆربەی دراوس ێاکن خەر ییک چاکردین جێگای نووس تنن ،اترا فۆکەس دەاکتە سەر سەرابین ماڵی ئاالن ،ماڵی ئاالن ب ە تەنیضت
اوەی
سەرابین ماڵی اتر ە
اترا
.حەزدەکەم گەصتێک بکەم بە نێو ئەو دونیایەی تۆدا

ا

.اترا دەڕوات بەرەو ڕووی پلیاکنەاکن بۆ ئەوەی چبێتە خوارەوە ،چاوی هەر ەلسەر سەرابین ماڵی ئاالنە
2.دەرەوە .ماڵی ئاالن .سەرابین هاوین .صەو.
ئاالن ص ێوەاکرەو تەمەین نزیکەی ( )٢٢ساڵ دەبێت ،ئاالن فڵچەی وێنەکێضاین بەدەس تەوەیە ،دایکی ئاالن ژین ماڵەوەیە تەمەین
نزیکەیی ( )٤٠ساڵ دەبێت انوی کوێس تانە ،کوێس تان خەریکی چاککردین جێگایی نووستنە .فڵچەیەک دەکرێتە نێو كوتووی
ڕەنگەاکنەوە ،دەس تەکە وێنە دەکێضێت ،دووابرە فڵچەکە دەاکتەوە بە نێو كوتووی ڕەنگەاکنەوە ،ئاالن بە دەستێکی دیی خەریکی
جگەرە کێضانە ،ەل دەمیەوە دوکەڵێکی زۆریەتە دەرەوە ،دوکەڵەکە سەراپایی اتبلۆکە دادەپۆصێت ،ئاالن روویەک وەردە گێرێت بۆ
ا
.الی سەرابین ماڵی اترا
ئاالن
اتبلۆیەیک تر دروست دەکەم ،روخساری تۆ بۆ ڕەنگە گەرمەاکن ،مانگیش
.بۆ رەنگە ساردەاکن
.دووکەڵی جگەرەکە زۆر دەبێت اتکو هەموو سکرینەکە دا ئەپۆصێت
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.3دەرەوە .ماڵی اترا .سەرابین هاوین .صەو .
اترا ەل پێپلیاکنەاکنەوە بەرەو سەرابنەکە دێت ،مەراکنەیەک ئاوی پێیە ،چاوی ەلسەر سەرابین ماڵی ئاالنە ،اتبلۆیەك ەلسەر
سێپایەک دانراوە ،ەلپڕ ەل انوەڕاس یت سەرابنەکەدا مەراکنە ئاوەکە دەکەوێتە خ وارەوەو پارچە پارچە دەبێت ،هەموو دراوس ێاکن ەل
.دەنگی صاکین مەراکنەی ئاوەکە بەرزدەبنەوە و سەیری سەرابین ماڵی اترا دەکەن
ئاالن
مەترسە ،ئەی گوڵ.
اترا زەرد ەخەنەیەک دەاکت ،هەموو ئەنداماین خێزاین اترا ەل پێپلیاکنەاکنەوە بەرەو سەرابنەکە دێن ،داان ،خوێنداکرەو تەمەین
نزیکەی ( )١٦ساڵە دەبێت ،دایکی اترا (نەرسین) تەمەین نزیکەیی ( )٤٥ساڵ دەبێت ،ژین ماڵەوەیە ،ابویک اترا (ئوسامن) تەمەین
نزیکەی ( )٥٠دەبێت و كەسابە ،هەموو ئەنداماین خێزانەکە جلوبەرگی خەوتنیان ەلبەردایە ،داان فلچەیەیک گەورە دێنێت خەریکی
کۆکردنەوەی پارچە صاکوەاکنە .
ئوسامن
هیچ نیە ،ئەم نیضانەیەیک ابصە ،هەموو ئارەزوەاکنت دێتە دی
پێامن بڵێ ئاواتەاکنت چییە؟
اترا دەچێتە سەر كەرەوێڵەکەی دائەنیضێ ،دایک و ابویک ئەمالو ئەوالیی مێدەگرن ،داان بەردەوامە ەل گسک دان .
دەرەوە .ماڵی اترا ،سەرابین هاوین .صەو .
4
هەموو ئەنداماین خێزاین اترا ەلسەر كەرەوێڵەاکنیان خەوتوون ،اترا هەڵئەسێ و سەیراین دەاکت بۆ ئەوەی دڵنیابێت خەوتوون،
ووردە وردە بەرەو ڕووی سەرابین ماڵی ئاالن دەڕوات ،سەرئەکەوێت بەسەر دیواری سەر ابنەکەایندا .
دەرەوە.

ماڵی ئاالن

.

ئاالن وێنە دەکێضێت ،رووانیک سەر اتبلۆکەی دەکوژێتەوە .
اترا ( بەچرپە)
ئاالن....ئاالن .

سەرابین هاوین

.

صەو .
.5
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اترا دەس یت ئاالن دەگرێت و بەئەس پای بەرەو ڕووی كەرەوێەلکەی ئاالن دەڕۆن ،اترا ەلسەر جێگایی ئاالن ڕادەکضێ و هەردوو
دەس یت ئاالن دەگرێ و دەخیاتە سەرس نگی خۆی  ،ئاالن سەرچەفەکە ئەدات بەسەرسەرایندا ،بە جوڵەی سەرچەفەکەدا
دەردەکەوێ یەکرتی ەل ئامزی دەگرن .
DISSOLVE TO:
. 6دەرەوە .ماڵی اترا .سەرابین هاوین .صەو .
اترا ەل سەر جێگای نووستنەکەی خەوتووە ،سەری بە سە رچەفەکەی داپۆرشاوە ،جوڵەاکن هەما ن جوڵەی دمیەین پێضوترە.
اترا
ئاالن.....ئاالن
هەموو ئەنداماین خێزانەکەی ەل خەوهەڵئەسنت ،بەرەو كەرەوێڵە کەی اترا دەڕۆن ،ئەاینەوێت اترا بێدەنگ بکەن .
نەرسی
ن
اترا.......اترا .
نەرسین سەرچەفەکە ەلسەر سەری اترا الدەابت ،اترا ەل خەو ڕادەپەڕێت ،ماندووە  ،ئارەق بە ڕووخساریدا دێتە خوارەوە ،داان
ئاو دەدات بە اترا ،دراوس ێاکن دەیکەن بە غەڵبە غەڵب .
دراوس ێیی یەکەم
ئەوە چی ڕووی داوە؟
دراوس ێیی دووهەم
پێویستت بە ایرمەیت هەیە؟
دراوس ێیی س ێهەم
اترا ،چی ڕوویداوە؟
ئوسامن بە تووندی دەس یت ڕادەكێضێت بەرەو پێپلیاکنەاکن بۆ خوارەوە .
 .7انوەوە .ماڵی اترا .ژووری نوسنت .صەو.
اترا و داان ەلسەر كەنەفەیەک دانیض توون ،ئوسامن بە انو ژورەکەدا پیاسە دەاکت .
ئوسامن
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پێم بڵێ ،بۆچی هاواری ئاالنت ئەکرد ،خۆصت ئەوێ وانیە؟
ئوسامن توڕە دایرەو ەلم سەری ژورەکە دەچێت بۆ ئەوسەری ژورەکە بە بەردەوامی ،نەرسین خۆی دەاکت بە ژورا .
نەرسی
ن
اترا......؟
ئوسامن
بەایرمەیت خۆت ،هیچ بەرگریەک ەل اترا نەکەی ،ئەمە دواهەمنی چانسییەیت
ئەگەر ئەمە دووابرە باکتەوە ،خۆم ئەزامن چیدەکەم.
نەرسین ەل نزیک اترا دائەنیضێت.
نەرسین
تۆ انتواین هیچ بکەی  ،وانیە؟
اترا
ابوکە ،تەهنا خەوێکی انخۆش بوو .
ئوسامن بەرەو ڕووی دەرگاکە دەڕوات و ەل انوەڕاس یت دەرگاکەدا د ەوەس تێت ،بە ڕووخساریدا وادایرە زۆر توڕەیە.
ئوسامن
نەرسین  ،من كسەیی خۆم کرد.
ئوسامن ەل ژوورەکە دەچێتە دەرەوە ،نەرسین دەس یت اترا دەگرێت وەکو پاڵپض تەیەک خۆی نیضان دەدات.
نەرسین
گوێ بگرە کچم  ،پەەل مەکە ،ڕۆژێک دێت هەموو خەونەاکنت
بێتە دیی.
نەرسین بە چاو ئاماژە بۆ اترا دەاکت دوایی ابویک بکەوێت ،اترا ەل ژورەکە دەچێتە دەرەوە .
 .8انوەوە .صوێین وێنەکێضان .صەو.
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صوێین اکرکردین ئاالنە ،چوار دەووری ژوورەکە بە اتبلۆ داپۆرشاوە ،ەلانوەڕاس یت ژوورەکەدا اتبلۆیەک ەلسەر سێپایەک دانراوە،
ئاالن دەس یت اترای گرتوە ئەیەوێت فێری وێنەکێضاین باکت ،اترا فڵچەکەی بەدەس تەوەیە ەلسەر اتبلۆکە دەجیوڵێنێت ،فڵچەکە بە
انڕێکی دەجوڵێت اتبلۆکە ئەص ێوێێن .ئاالن توڕە دەبێت ،جگەرەکەی بە خێرایی هەڵدەمژێت و دووکەڵێکی زۆر ەل دەمیەوە یەتە
دەرەوە .ئاالن ەل ژوورەکە دەچێتە دەرەوە.
اترا
ئاالن......ئاالن.
DISSOLVE TO:

اترا دوایی دەکەوێت .
 . 9دەرەوە .ماڵی اترا .سەرابین هاوین .صەو.
اترا بەسەر سەرابنەکەدا دەڕوات .هاوار دەاکت  ،بەهەمان تۆین دمیەین پێضوو.
اترا
ئاالن.......ئاالن.

ەلدواوە نەرسین و داان پەالماری دەدەن بۆ ئەوەیی بێدەنگی بکەن ،داان دەست دەخاتە سەر دەمی اترا ،ئوسامن بەرەو ڕوواین
دەڕوات ،ئوسامن كژیی اترا ڕادەکیضێت اتکو بیباتە خوارەوە ،نەرسین و داان دەس یت ئوسامن دەگرن بۆ ئەوەیی اترا ڕزگار بکەن .
دراوس ێاکن ەل هەر چوار دەورەوە بەسەر سەرابنەاکندا ابز هەڵئەدەن بۆ ئەوەی فراییی اترا بکەوو ن ،دراوس ێاکن چوار دەوریی
ئوسامن دەگرن ،اترا ەل ژێر دەس یت ئوسامن ڕزگار دەکەن.
ئوسامن
اترا ،وەرە اب بڕۆینە خوارەوە ،ئەمەوێت كسە بکەین.
نەرسین و داان ئەمالو ئەوالی اترااین گرتوە و بەرەو پێپلیاکنەاکن دەڕۆن ،دراوس ێاکنیان بە دیوارەاکندا ابز هەڵئەدەن بۆ سەرابین
خۆاین.
 . 10دەرەوە .ماڵی اترا .ابخچەی ماڵەکە .بەایین.
ئوسامن و نەرسین ،ەلانو ابخچەی ماڵەکەدا دانیض توون خەریکی چا خواردین بەایننی،
کورس یەاکنیان ەلژیر کەپری مێوێکدایە ،داان و اترا جل وبەرگی كواتخبانەاین ەل بەردایە بەخێرایی چا دەخۆنەوە  .هەردووکیان
ئەاینەوێت بەرەو دەرگایی دەرەوە بڕۆن.
ئوسامن
بۆس تە داان ،ئەمەوێت كسەت ەلگەڵدا بکەم ،اترا تۆ ەل ماڵەوە بە.
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داان دەرگایی دەرەوە دەاکتەوە  ،ئوسامن و داان دەچنەدەرەوە و دەرگاکە دادەخەن.
اترا
دایکە ،انمەوێت ەل ماڵەوە مب.
اترا بە دەم گراینەوە بەرەو ژووری دانیضتنەکە دەڕوات و دایکی بە دوایدا .
 .11دەرەوە .بەردەم ماڵی اترا .انوئۆتومبیەلکەی ئوسامن .بەایین.
ئوسامن و داان ەلانو ئوتومبیلکەی ئوسامندا دانیض توون ،داان خەریکی ڕادیۆکەیە بۆ ئەوەیی گۆرانیەک بدۆزێتەوە ،ئوسامن انو
جانتاکەی داان دەگەڕێت ،ەلانو جانتاکەدا چەند زەرفێک دەرئەهێنێت و هەڵیان دەپچڕێت .
ئوسامن
ئەمانە اترا داویە پێت ،وانیە؟
داان وەاڵم انداتەوە.
ئوسامن
تۆ خۆت بە پیاو دەزاین؟ ئەمانە چیە؟
داان ئەیەوێت دەرگایی ئوتومبیەلکە باکتەوە و دابەزێت .
ئوسامن
دانەبەزی.
ئوسامن سلف ەل ئوتومبیەلکەی دەدات.
 .12انوەوە .ماڵی اترا .ژووری دانیضنت .ئێوارە.
اترا ەل انوەراس یت ژووری دانیضتندا کۆمەڵێک كەڵەمی ڕەنگاو ڕەنگی باڵوکردۆتەوە ،ەلگەڵ کۆمەڵێک فڵچەیی ئاوی ،خەریکی
وێنەکێضانە ،ەلپڕگۆیی ەل دەنگی پێیەک دەبێت ،هەڵئەسێت ەل پەجنەرەکەوە سەیری دەرەوە دەاکت .
اترا
ئەوە خەریکی چیت ،دایکە؟
نەرسین وەاڵمی انداتەوە ،ەل چاوی اتراوە ،نەرسین کۆمەڵێک سەرچەف و ص تومەیک خەوتین هەڵگرتوە ،ەل حەوصەکە دایئەنێت و
خەریکی ڕێکخستین جێگایی نووستنە .داان دەرگای دەرەوە دەاکتەوە و یەتە ژوورەوە .بەرەورووی ژووری دانیضتنەکە دەڕوات.
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 .13انوەوە .ماڵی اترا .ژووری دانیضنت .ئێوارە.
اتراو داان ابوەص یان بەیەکدا کردوە ،اترا دەگری ،داان ەل ژوورەکە دەچێتە دەرەوە .اترا پەالماری فڵچەاکن دەدات و دەست
دەاکت بە وێنەکێضان ەلسەر ڕووی ئەو ئاوێنە گەورەیەیی ەل ژورەکەدا هەڵوارساوە ،نەرسین یەتە ژورەوە و هەوڵ دەدات
کەمێک ئارامی باکتەوە  ،ئوسامن خۆی دەاکت بە ژووردا.
ئوسامن
تۆ صێیت ،تۆ خەریکی چیت؟ ەل هەموو صوێنکی ئەم ماڵەدا
وێنە دەکێضی ،اتزە مناڵ دەبیتەوە ،اترا بۆ خاتری خوا توڕەم مەکە .
اترا
ابوکە ،چاک دەزامن چی دەکەم.
نەرسین
ئوسامن  ،ئێرە بە جێ هبێڵە.
ئوسامن ژوورەکە ەبجێ دەهێڵێت .
 .14انوەەو .ماڵی اترا .ابخچەکە .صەو.
هەموو ئەنداماین خێزانەکە ەل ابخچەکەدا دا نیض توون ،ئوسامن خەریكی خواردنەوەیە ،اترا سێ پایی وێنە کێضانەکە دەهێێن و
اتبلۆیەیک ەلسەر دادەنێت ،گڵۆپێک دادەگریس ێنێت اتبلۆکە ڕووانک دەاکتەوە.
ئوسامن
تۆ هەر صت تێکەڵ دەکەیی ،ئەمانە وێنە ننی  ،تۆ دەێبت فێربیت
یەکەم جار ،من ەلمانە تێناگەم.
اترا
تۆ ڕاست دەکەیی ابوکە ،ئەگەر تۆ حەزت ەل هوونەر نەبێت
انزاین ماانیی ڕەنگەاکن چییە.
ئوسامن
ئەم ص تانە ەلبەر چاوم دوورخەرەوە.
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اترا ص تەاکن کۆدەاکتەوە.
ئوسامن
داان ،ئەمەوێت كسەت ەلگەڵ بکەم.
ئوسامن بەرەو سەرابین سەرەوە دەڕوات و داان بە دوایدا.
 .15دەرەوە .ماڵی اترا .سەرابین هاوین .صەو.
ئوسامن و داان ەلسەر سەرابنەکە پیاسە دەکەن.
ئوسامن
گوێ بگرە کوڕم ،بە نس بەیت ئەو کوڕەی دراوس ێامن ،مەبەس مت
ئاالنە ،پێیی بڵێ اب ەلبەر چاومان وون بێت ،این....
داان
وایی مێ دەکەم اتکو.....
ئوسامن ابوەیش پیا دەاکت.
ئوسامن
داان ،اب كسەکەم تەواو بکەم ،ئەتوانێت بێتە پێضەوە داوایی اترا باکت.
هەردوکیان زەردەخەنەیەک بۆ یەک دەکەن.
 .16دەرەوە .ماڵی اترا .ابخچەی ماڵەکە .صەو.
هەموو ئەنداماین خێزاین اترا ەل حەوصەی ماڵەکە دا خەوتوون ،تەهنا ئوسامن نەبێت وراییە.
ئوسامن ( ەلگەڵ خۆیدا)
زۆرم خۆش دەوێیت ،بەاڵم ئەگەر هێڵە سوورەاکین ئەم ماڵە بڕبی
بڕوا بکە بە ێب دوو دڵی سەرت ەل جەس تە جیا دەکەمەوە.
ئوسامن هەڵئەسێتە سەرپیێ و دەماچنەکەی ەل ژێر سەرینەکەی دەرئەهێنێت ،بەرەو ڕووی كەرەوێڵەکەی اترا دەڕوات .
نەرسین
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ئەوە خەریکی چیت؟
ئوسامن وەاڵم انداتەوە ،بەردەوام ئەبێت ەل ڕۆصنت ،كەرەوێڵەکەی اترا بە جێ دەهێڵێت بەرەو ڕووی ژووری دانیضتنەکە دەڕوات

.17انوەوە .ماڵی اترا  .ابخچەی ماڵەکە .بەایین.
ئوسامن و نەرسین خەریکی انین خواردین بەایننی ،اترا و داان خۆاین گۆڕیوە ئەاینەوێت بەرەو دەرگایی دەرەوە
بڕۆن.
ئوسامن
داان ،تۆ ئەتواین بڕۆی ،ئەمەوێت كسەەلگەڵ اترا بکەم  ،ەلوانەیە ئەمڕۆ
اترا ەل كواتخبانە دوا بکەوێت این هەر فرای نەکەوێت ،تۆ بڕۆ .
اترا
انمەوێت ەلگەڵ تۆ كسە بکەم ،گفت و گۆ ەل نێوان من وتۆ دا کۆاتیی هاتوە،
تۆ هەموو ڕێگااکین ژاینت مێ داخس تووم ،سەرابین سەرەوە ،كواتخنانە،
تەاننەت انێب خەویش ببیمن ،من دەزامن بەمانەصەوە انوەس یت ،ئەزامن ئەتوێ چیبکەی .
اترا بە توڕەیی وە بەرەو ژووری دانیضتنەکە دەڕوات ،ئوسامن و داان ەلدەرگایی دەرەوە دەچنەوە دەرەوە ،دەرگاکە بە دوایی
خۆایندا دادەخەن.
 .18دەرەوە .ماڵی اترا .حەوصەی ماڵەکە .ئێوارە.
اترا کۆمەڵە اتبلۆیەک کە خۆی وێنەی کێضاوە ،وێنەاکین بە ساتییل سورایمزیم دروس تکراوە ،هە ریەکەاین پض تەکەی کەتریەی مێ
ئەدات و هەڵیئەواسێت بە چوار دەوری دیواری حەوصەکەدا  ،اتکو هەموو دوارەکە دادەپۆصێت .ا
نەرسین
ئەوە تۆ چی دەکەی؟
اترا وەاڵم انداتەوە.
اترا (بۆ خۆیی)

ا
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ئەزامن تۆ ەلم ص ێوە وێنانە تێناگەیت ،تۆ پیاوێکی صێیت ،تۆ تەهنا ئەوە
دەزاین کەەلسەر ەل جەس تەی ئاژەڵەاکن جیا بکەیتەوە ،این صەوان خۆت
سەر خۆش بکەی ،ئەزامن بۆ ڕكت ەل ئیضلە ،تۆ کوڕە اتكانە بوویت ئەاین
ویست بە دڵی خۆاین ژنت بۆ هبێنن .تۆ انزاین ئیضق چییە.
دەنگی دەرگایی دەرەوە ،هەموواین ورای دەاکتەوە ،اترا بەرەو ژووری دانیضتنەکە ڕا دەاکت  .ئوسامن یەتە ژوورەوە و سەیری
وێنەاکن دەاکت.
ئوسامن ( هاوار دەاکت)
ئەمە چییە؟ ئەم هەموو ص تە انرشینە چییە؟ ئەمانە ئەڵێیی صەیتانن .
بۆ انجوڵێیت ؟ وەرە هاواکرمی بکە اب دیوارەاکن ەلم صیتااننە پاک کەینەوە.
ئوسامن خەریکی مێکردنەوەیی اتبلۆاکنە  ،نەرسین ەلسەر کورس یەکەی ەل انوەڕاس یت حەوصەکەدا دانیض توە و انجوڵێت .
 .19دەرەوە .ماڵی ئاالن ،سەرابین هاوین ،صەو.
ئاالن و کوێس تان ەلسەر کوریس دانیض توون بەرامبەر اتبلۆیەک ەلسەر سەرابین ماڵی ئاال
دەکێضێت.

ن  ،ئاالن بەبەردەوامی جگەرە

ئاالن
دایکە ،ئەمضەو دوا وێنە دەکێضم ،بۆ دواجاریش ەلم سەرابنە دەخەوم.
دایکی دەست دەاکت بە گراین ،ئاالن دەچێت بۆ الی فڵچەاکین.
 .20انوەوە .ماڵی اترا .ژووری نوسنت .ئێوارە.
اترا خەریکی خۆ گۆڕینە ەلبەر دەم ئاوێنەی کەنتۆرەکەدا  ،سەراپای ەل ڕەنگی ڕەش انوە ،نەرسین و داان دێنە ژوورەوە.
نەرسین
پێم بڵێ ،بۆچی سەراپا ڕەصت پۆص یوە؟ بۆ کوێ دەچی؟
اترا خەریکی خۆ ڕێخستنە.
اترا
ئەمڕۆ ئەمەوێت ڕەنگەاکن ببیمن ،ەلوانەیە کەمێک تێگەصتین كورس بێت .
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نەرسین
من ەلمانە تێناگەم ،ەلماڵەوە مەچۆرە دەرەوە اتکو ابوکت دێتەوە.
داان
بەایرمەتیت مەڕۆ ،تۆ ئەزاین ئەگەر ابومک بێتەوەو تۆ مێرە نەبیت
چی ڕوو دەدات.
اترا کۆمەڵێک زەریف انمە هەڵدەگرێت و ەل ژوورەکە دەچێتە دەرەوە .
داان
نەڕۆییت ....وومت مەڕۆ.
نەرسین و داان ەل پەجنەرەی ژورەکەوە سەیری اترا دەکەن  .اترا ەل حەوصەکەدا چەند پارچە سەرچەفێک هەڵدەگرێت و بەرەو
پێپلیاکنەاکن دەڕوات .دەرگای دەرەوە دەکرێتە وە ،ئوسامن خۆی دەاکت بە ژووردا ،سەیری اترا دەاکت  ،بەڕاکردن بەرەو ژووری
نووستنەکە ڕادەاکت.
 .21دەرەوە .ماڵی اترا .سەرابین هاوین .ئێوارە.
اترا ەل پێپلیاکنەاکنەوە دەردەکەوێت و دەگاتە سەرابنەکە ،بە ڕووخساریدا دایرە دڵخۆصە ،سەرچەفەاکن دابەش دەاکت بەسەر
كەرەوێڵەاکندا و دانەیەکیان دەگرێت بە دەستیەوە و سەمایی پیێ دەاکت  .کۆمەڵە زەرفەکە هەڵدەدات بۆ سەرابین ماڵی ئاالن ،
سەیری اتبلۆکە دەاکت و توویش صۆک دەبێت ،بە سەر سەرابنەکەدا ابز هەڵ دەدات.
 .22انوەوە .ماڵی اترا .ژووری نوسنت  .ئێوارە.
ئوسامن انو کەنتۆرەکە دەگەڕێت ،کۆمەڵێک جلوبەرگ هەڵدەداتە دەرەوە.
ئوسامن ( هاوار دەاکت)
ئەوە ەل کوێم داانوە؟
ژێر جێگای نوستنەکە دەگەڕێت ،بۆکس ێک ەل ژێر جێگایی نوستنەکە دەردەهێنت ،بۆکسەکە دەاکتەوە ،تفەنگێک دەرئ ەهێنێت،
داان دێتە ژورەوە ،داان هاواکری ابویک دەاکت ،مەگەزینەکە دەداتە دەست ابویک  ،ئەویش بەیەکیانەوە دەنوس ێنێت  .بەرەو ژووری
دانیضتنەکە هەنگاو دەێن و داان بەدوایدا.
 .23انوەوە .ماڵی اترا .ژووری دانیضنت .ئێوارە.
ئوسامن دێتە ژورەوە و تفەنگەکەیی بە دەس تەوەیە و داان بەدوایدا دێت.
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نەرسین
ئەمە چییە بە دەس تەوە؟ کەمێک هۆش بێنەرەوە سەر خۆت.
ئوسامن و داان ەل ژوورەکە دەچنە دەرەوە ەل ژوورەکە و نەرسین بەدواایندا .

 .24دەرەوە .ماڵی ئاالن .سەرابین هاوین .ئێوارە.
اترا بەرامبەر اتبلۆکەی ئاالن وەس تاوە .
اترا
ئاالن.....
کوێس تان دەرگایی هەورەابنەکەاین دەاکتەوە و دێتە سەر سەرابین هاوین ،اترا و کوێس تان کەمێک ەل یەکرتی ڕادەمێنن .
اترا
بەایرمەتیت ،پێم بڵی بۆ ئەم ڕەنگانە بۆ وا ص ێواون؟
کوێس تان
ئەوە ڕەنگ دانەوەی انیخ ئاالنە.
اترا
ئاالن......
کوێس تان
ئەو ڕۆصت......
اترا
بۆ کوێ چوو؟
کوێس تان
بۆ صوێنێکی دوور ،ژایین ئەو ەل ترس ناکرتین اکتدابوو ،سەفەری کرد
هیچ ڕێگایەک نەمابوو اتکو مێرە بژی.
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اترا توویش صۆک بوە بەرامبەر اتبلۆکە ،وێنەیی خۆیەیت بەاڵم ڕەنگەاکن ص ێواون بەیەکدا ،کوێس تان خەریکی کۆکردنەوەی زەریف
انمەاکنە ،کۆاین دەاکتەوە و چەند دانەیەک هەڵدەپچڕێ  ،هەموواین اتبلۆیی چبوک چبویک تیایە .
 .25دەرەوە .ماڵی اترا .حەوصەی ماڵەکە .ئیوارە.
ئوسامن تفەنگەکەیی بە دەس تەوەیە وبەرە و ڕووی پێپلیاکنەاکن ڕادەاکت ،داان و نەرسین بە دوایدا .
نەرسین
بۆ کوێ دەچیت؟
ئوسامن وەاڵم انداتەوە بە خێرایی بەرە و سەرابین هاوین هەنگاو دەێن.
 .26دەرەوە .ماڵی اترا .سەرابین هاوین .ئیوارە.
ئوسامن بە تفەنگەکەوە ەلسەر پێپلیاکنەاکنەوە دەردەکەوێ ،نەرسین و داان بە دوایدا دێن ،هەموواین سەیری سەرابین ماڵی ئاالن
دەکەن ،ئوسامن تفەنگەکەی ڕوو دەاکتە اترا ەلسەر سەابین ماڵی ئاالن ،پەجنەی دەخاتە سەر پەەل پیتکەی تفەنگەکەیی .
داان ( هاوار دەاکت)
ات......را.....
اترا
دەیی ،بیتەكێنە....
اترا هیچ انترسێ ،بە هێزەوە بەرەو ڕووی ابویک دەبێتەوە ،ئوسامن پەچنە بە پەەل پیتکەکەدا دەێن و چەند گوەلیەک ەل تفەنگەکە
یەتە دەرەوە بە ص ێوەیی سلۆمەیضن گوەلاکن دەڕوات بەرەو ڕووی اترا ،هەموواین ئەدات ەل وێنە ص ێواوەکە ،نەرسین ئەكژیێێن و
کوێس تان هاوار دەاکت.

FADE OUT
THE END

