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 قەتار نێو كچەكەی
 بدوڵاڵ شااڵو عه

  

 
 the girl-قەتار نێو كچەكەی) یڕۆمان ئەداپتكردنی و خۆگرتنی لە فیلمە ئەم
on train)چارەنووسی لە باسكردنە ە،(هاوكینز پاوال) ییبەریتان نووسیاری ژنە ی 

 نیری ژێر دەكەونە بەیەكەوە كە ،یە(ئاننا مێگان، اشێل،ڕ)ژن  سێ بەستراوی بەیەكەوە
 دەبنە بەلەونێك و بەجۆرێك هەریەكە(. واتسۆن تۆم) پیاو تەپاندنی و ییزۆردار

 پیاوێك كە ،وێنەیەی ئەو هەمان ناوەكیكردنەوەی لە هاوچارەنووس هاوچارەنووس،
 كە ،هەڵدەپاچڕێت و دروستدەكرێت لەسەریان وێنەیەك دەكات، مۆڕی بەسەریاندا

 ڕەگەزی الیەن لە داتاشراوە وێنەیەك بەڵكو ئەوان، ڕاستینەی بوونی لە نییە بەشێك
 دەتوانن ئایا وەلێ دەكەن، لەیەكتر گومان و ەمۆڕ .دەچنەوە یەكتردا بەگژ. ساالر

 چارەنووسی دۆزینەوەی چارەنووسە، لەم درزخستنە چیرۆكی فیلمەكە بەیەكەوەبن؟
 ییمەیخۆر چیرۆكی خۆیان، بوونی لەبارەی هەرمانی وێنەیەكی شكاندنی هەریەكێكیان،

 .ئاننا ماڵی نێو دایكی مێگان، ناپاكی اشێل،ڕ ئەلكحولیبوونی و
 

 یەكەم تاوانی چیرۆكی
 كوشتنی تاوانی ،(قابیل) تاوانی ،ڤمرۆ یەكەمی تاوانی: بڵێت پێمان دەیەوێت فیلمەكە
 كوژراوە، ژنە ئەوە. كراوە ژن بە دەرهەق ڤمرۆ یەكەمی تاوانی بەڵكو نەبووە، براكەی
( مێگان) مێگان فیلمەكەدا لە. فڕێدراوە شێوێندراوە، سەروسیمای و دەموچاو لیانەسیمبۆ

 تۆم) الیەن لە بەردێك بە ی،یچۆڵەوان و دارستان نێو لە تاتەبەردێك، تەنیشت لە
 ؛قابیل و هابیل چیرۆكی وەك لێیدەشێوێت، تاوانبار. دەتەپێنرێت سەری( واتسۆن
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 و زەرد گەاڵی لە تەنك ینێكیچ بە چەمێك گوێ لە هەڵەدوان بە بینێژێت، چۆن نازانێت
 یەكەمی تاوانی بیری دەمانخاتەوە كتومت وێنەیە ئەم. جێیدەهێڵێت دایدەپۆشێت، خۆڵ
 تەرمی چۆن نازانێت تاوانبار كۆتاییدا لە كە بەرد، هەمان بە یەكەم، كوشتنی ،ڤمرۆ

 .بنێژێت كوژراو
 

 بەنگی اشێلیڕ چیرۆكی
 ژنی وێنەی هەمان. )بخاتەوە نداڵم ناتوانێت اخكوێرە،وەج ئەوەی بەهۆی ڕاشێل

 كە ؛ژن لە وێنەیەك. پیاو الی دڵباوە و ویستراو ژنی كە زۆرخەرەوە، منداڵخەرەوە،
 پرۆسەیەكی ێیلەڕ ژن جەستەی :دەڵێت فۆكۆ .گەرەكیەتی  كۆمەڵگه دەیەوێت،  كۆمەڵگه

 :ئەمانیش ناپەسەند، و پەسەند-شیكاری ژێر خرایە ەوەیسیانی
 بە دڵنیایی دەبێت كە) ئۆرگانیكەوە وەندییەكیپێ خرایە مەاڵیەتیكۆ جەستەی لەگەڵ. 1

 (.ببەخشێت ڕێسابەند "زاوزێی" باركردنی
 (.بێت كارا و سەرەكی ئەندامێكی دەبێت كە) خێزانی شوێنگەی لەگەڵ. 2
 پەروەردە قۆناغەكانی درێژایی بە و بهێنێت بەرهەم دەبێت كە) مندااڵن ژیانی. 3

 .(بدات بەردەوامییەكەی بە دڵنیایی ئاكاری-دەوەرانەزین بەرپرسیاریەتییەكی
 و سەرخۆش دەخواتەوە، كات هەموو بەنگی، مەیخۆرێكی بە دەبێت سۆنگەوە لەم

 و خواردنەوە دەمی یادەوەرییەكانی زۆرخواردنەوە بەهۆی كاتێك زۆربەی. بەدمەستە
 بۆ تەوەهەڵدەستێ مەینۆشین دوای. نایەتەوە بیر ،نەیكردووە و كردوویەتی ئەوەی
 چین، نازانێت شییخۆ كە ،كەتنگەلێك لە وردنولێب داوای بكات، ردنولێبو داوای ئەوەی
 ناشتوانێ وەلێ تی، كردبیه كە ،هەستناكات ئەو دەگێڕێتەوە، بۆی هاوسەرەكەی بەڵكو
 و دەگێڕێتەوە بۆ ووداوەكانیڕ هاوسەرەكەیەتی ئەوە نەیكردووە، كە ،بكاتەوە ڕەتی

 یبۆ و دەنووسێتەوە ئاسۆكانی هەموو بە ئەو مێژووی پیاوەكەیە ئەوە .دەكات لۆمەی
 ناشتوانێت وەلێ لەو، بێت بەشێك هەستناكات كات زۆربەی كە ،كمێژووێ دەگێڕێتەوە،

 بڕی لە بینا، تر چاوێكی نادیتەیە، خۆی چاوی. بهێنێتەوە خۆی بیر بە لەبڕ كیمێژووێ
 .دەڕوانێت ئەو

 
 نەهەنگ گەدەی لەنێو

 ببنەوە، ترسەكانیان وویڕووبەڕ گەرەكیانە( اشێلڕ و مێگان) كتەركارە هەردووك
 كە ،هەڵدێن بانگە لەو ،(Jonah) یونس وەك، هەردووكیان لەسەرەتادا ئەگەرچی
 پەی ببنەوە، ژیانیان نێو كێشەكانی وویڕووبەڕ ،دادەكات بەسەر فەرمانیان

 ێیلەڕ مێگان ان،كحولییەك خواردنەوە بە بەنگبوون ێیلەڕ اشێلڕ. چارەسەركردنیان
 بۆ دەبن، كەشتییەك سوار هەردووكیان جوداواز، شتی ێككۆمەڵ بە لكردنوخۆمژو
 وەلێ. ئێستایان داكەوتی لە ابردوو،ڕ یادەوەری لە خۆیان، لە بدزنەوە خۆیان ئەوەی

 توڕیاندەداتە ئاگایی، سەرتوێغی و ۆژانەڕ ژیانی كەشتی لەسەر ڕەشەبایەك و گێژەنێك



3 
 

 دڕندەكان وویڕووبەڕ دەبێت كە ،شوێنەدا لەو ژیانیان، نائاگایی ویئا و واڵییوق نێو
 گەورە ماسییەكی. دەكەن مەلە ئێمەدا بنهۆشی و نائاگایی لە دڕندانەی وان ببنەوە،
 ماسییە ئەم گەدەی لەنێو ۆژڕ سێ بۆ دەدات، قووت یونس نەهەنگێك یاخود

 نەهەنگ گەدەی یاخود وێنە دوو نێو لە هەردووكیان مێگان و اشێلڕ. دەمێنێتەوە
 بمێننەوە، نەست هەزمنەكراوی گەدەی و نەست دەریای لە بوێرن دەبێت دەبن، قەتیس

 نێو تە كەوتووه اشێلڕ دابڕاون، ژیان ئارامی كەشتی لە هەردووكیان. هەڵزێنەوە
 هاوسەری بێئەمەگی و كوێریوەجاخ ،كار لەدەستدانی ،ژیان پاشاگەردانی یی،مەیخۆر

 نائارامی، شەوان دێوەزمی و تەلزم شەوان، بێداری نێو تە كەوتووه مێگانیش پێشووی،
 ئێمەیلەكەی و الپتۆپ ،مۆبایل نێو سەیری هەمیشە كە ،(هێپوێل سكۆت) شوویەك و

 یمێگان و تۆم جار دوایین كە ،تونێلەی ئەو هەمان نێو بچێتەوە اشێلڕ دەبێت .دەكات
 ابردوویڕ ئازاری نێو ێتەوەبگەڕ یشمێگان دەبێت كوژرا، مێگان دواییدا لە و تێدابینی

 ڕێتەوە،بیگێ بشتوانێت نائاگاییدا، لەساتێكی منداڵەكەی لەدەستدانی و( ماك) لەگەڵ
 بە دەبێت هەریەكەیان واتە(. ئەبدیك كەمال) ییدەروون دكتۆرێكی بەیارمەتی ئەمەش

 هەر وە،بدۆزنە یەكیڕێك ،ژیان نێو پاشاگەردانییەی لەو. تێپەرببنەوە خۆیاندا دۆزەخی
 دڵی لە هەر دا،یپاشاگەردانی دڵی لە دەگوورێنێت زەمین كە ،گریكییە خودای كایۆس
 .نیهانە و پەنهان ەكیڕێكی دا،یناڕێكی

 
 بوون ئەگەرەكانی

 ئەوان واتە .بوونە تری ئەگەرگەلێكی ؛دۆزینەوەی و سەراسۆییی فیلمەكە تانوپۆی
 خۆیان بوونی ئەرای تر گەلێكیئەگەر گەرەكیانە بەڵكو هەن، كە بن ئەوە نایانەوێت

 ناچارەكییە دۆخە لەو بێت، خۆی بوونی بەرپرسیاریی مەرامیەتی مێگان بڕەخسێنن،
 هەر اشێلیشڕ .ییقوربان دەبێتە بگات مەرامەكەی بە لەوەی بەر ئەگەرچی ابپسكێت،ڕ

 وەلێ هەیە، كە نەبێت ئەوە هەیە لەوە ترسی دەكاتەوە، سڵ ئاننایە تەنیا ئەگەرچی. وەتۆ
 هەوڵدان ێیلەڕ ئازاد مرۆڤی واتە ،"رەئازادكا ئازاد، مرۆڤی:" دەڵێت ئەدۆنیس وەك

 ئازادی بەبێ. ئەوانیتریش ئازادی پەی دەسازێنێت ئەگەرگەلێك خۆی، ئازادی ئەرای
 .نەكردەیە من ئازادبوونی ئەوانیتر،


