ئاگاداركردنهوهكان

ن :یوجین ئۆنیهڵ

وهرگری خهاڵتی نۆبڵ بۆ ئهدهب له ساڵی 1936

و :چرۆ چوستی
گروپی نۆڤا Nova Group

له باڵوكراوه ئهلیكترۆنییهكانی
گروپی نۆڤا Nova Group
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ئاگاداركردنهوهكان
شانۆنامه
٢٠١٩

كاتێك "یوجین ئۆنیهڵ" له سهرهتای سهدهی نۆزدهوه دهستی
به نوسینی شااانۆنا هكانی كااردش شااانۆی ئااه ریكی لهالیااهن
ڤۆدڤێل و ێلۆدرا ای ڕۆ انسییهوه ههیمهنه و هااهژ وونی بااه
تهواوی بهسهردا كرابوو .ئهو كات شااانۆی ئااه ریكی لااهژێر
كاریگهریی گااهورهی سااترینرێرو و ئیرساان و شانۆنووسااه
ئهوروپییهكانی دیكهدا بوو .ئۆنیهڵ بڕیاریدا كااه شااانۆیهكی
وا له ئه ریكا دروست بكات كااه دا اڵرابێاات لااه عاتفیروونااه
ساااا ته و درۆزناناااهكانش ئاااهویش بڕیااااردان باااوو لاااه
دروستكردنی شانۆیهك كه بتوانێت قووڵترین وروژاندن لااه
ڕۆحاای رۆڤاادا بێوڵتێنێاات .لااه ساااڵی 1914داش ئۆنیااهڵ
نوسی" :یان ئهوهتا دهبم به هونهر هند یان به هیچ شااتێك".
ئهوه بوو دواتر نهك ههر بوو به هونهر هندش بهڵكو بااوو بااه
یهكێك له هزنترین هونهر هندهكان.
لهبااهر گرنكاای و ناااوازهیی بهرهه ااهكانی ئااهم شانۆنووسااهش
گروپی نۆڤا یهكێك له گرنگترین كارهكانی یا وجین ئۆنیااهڵ
به ز انی كوردی و بۆ یهكه جار كااه ڕه نهیااهكی تونااده لااه
كۆ هڵگای چینایهتی و سهر ایهداری ئه ریكیش باڵودهكاتهوه.
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كارهكتهرهكان
جەیمس ناپش ئیشپێکەری ئا ێری بێتەلی پهیوهندیگرتن لەناو کەشتی
ئێس.ئێس ئیمپرێس"دا.
اری ناپش هاوسەرەکەی جەیمس ناپ.
چارلزش تە ەن  15ساڵ :یهكێك له نداڵهكانیان
دۆڵیش تە ەن  14ساڵ :یهكێك له نداڵهكانیان
لیزیش تە ەن  11ساڵ :یهكێك له نداڵهكانیان
سووش تە ەن  8ساڵ :یهكێك له نداڵهكانیان
نداڵێکی ساواش تە ەن  1ساڵ
هاردویک :کاپتنی كهشتیی ئیمپرێس
ەیسۆن :ئەفسەری یەکەم لە کەشتیی ئیمپرێس
دیک ویتنی :ئیشپێکەری بێتەل لە کەشتی ئێس.ئێس "دەچز" لە
هە ان هێڵ كار دەکات
دیمەنەکان
دیمەنی یەکەم -ژووری نانێواردنی جەیمس ناپ لە شوقەی برۆنێکسش
شاری نیویۆرک
دیمەنی دووەم -بەشێک لە کەشتی ئێس.ئێس "ئیمپرێس" نیشاندانی
ژووری بێتەل نزیکی دوو انگ دواتر
دیمەنی یەکەم
دیمەن -ژووری نانێواردنی جەیمس ناپ لە شوقەی برۆنێکسش شاری
نیویۆرک .لەالی چەپەوە دەرگایەکی کراوە بەسەر هۆڵێکی سەرەکیداش لە
دوورتر لە دواوە کورسییەک .پەردەیەکی سەوزی تاریک دادراوەتەوە بەسەر
سوچێک (تاقێک)دا كه بۆ ژووری نوستن بەکاردێت .لە الی ڕاستەوە
دەرگایەک هەیە بەسەر چێشتێانەیەکداش کورسییەکی دیكهش پەنجەرەیەک.
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I
ڕووەکێک لەناو چەند ئینجانەیەکدا لەسەر پەنجەرەیەک دانراوەش
پەنجەرەکە کراوەتەوە بەسەر حەوشەیەکدا .قەفەزێکی ڕەنگ ئاڵتوونی
هەڵواسراوە بە پێشی پەنجەرەکەدا و کەنارییەک بە ەواڵوویی
ئەچریکێنێت .دیوارەکانی ژوورەکە بە کاغەزی سەوز داپۆشراوە کە
ناگونجێتش کو رارێکی کۆنەش کە نزیکە لەو ڕەنگەوە تێیدا دا راوە.
ژ ارەیەک وێنەش هەڵواسراون لە بەینی دیوارەکانداش کە لە وێنەی
سەر ڕۆژنا ەکان ئەچێتش بەاڵم لە ناو چوارچێوەی ڕەنگ زەردی
هەرزاندا .ێزێکی نانێواردنی گوڵگوڵین دانراوە بەاڵم تۆزێک
راوەتە ناوەڕاستی هۆڵەکەوە بۆ ئەوەی ڕێڕەوى هاتوچۆ ئاسان
بێت لە نێوان چێشتێانە و شوقەکەدا .بە ناوەڕاستى دیوارەکەوە لە
پشتى ێزەکەوە کاتژ ێرێکى ڕەشى ەڕ ەڕیى بە غە رارى چرکە
چرک ئەکات .بەندۆڵى کاتژ ێرەکە بە هەردووالدا ئەجوڵێت لە الى
وێنەیەکى ێزانیى گەورەوە .لەسەروو کاتژ ێرەکەوە درووشمێک
هەڵواسراوە لە چوارچێوەیەکى ڕەشدا نوسراوە " اڵش اڵی شیرین"
گلۆپێکى ۆدێلى وێڵسراخ لە شوێنى سورەییاکەدا بە ناوەڕاستى
سەقفەکەوە هەڵواسراوە .ژوورەکە پڕبووە لە ڕووناکیەکى بریتەدار.
کاتژ ێر نزیکى  8:30ئێوارەى ( انگى)10یە .کات ئێستایە
اتووناپش ئەبینرێت دانیشتووە لە کۆتایى ێزەکەدا لە نزیکى
چێشتێانەکە .ئافرەتێکى ڕەنگ زەرد هەڵگەڕاو و باریکەلەى بێتاقەت
تە ەنى نزیکەى  40ساڵێک ئەبێتش وا دەرئەکەوێت کە پێش وە تە
پیربووبێت بەهۆى بوونى سەدەها کێشەى داراییەوەش بەهۆى بوونى
ئەو ژ ارە زۆرەى ناڵەوەش هەرچى ڕێسا و دەستوورى ئەم ژنە هەیە
و فریانهکەوتنى
بوونی نە اوە .وە بههۆی پێڕانەگەیشتن
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پێداویستیەکانى ڕۆژانەیانەوە .قژە قاوەییەکەى بەرەو اش و برنجى
ڕۆشتووە و لە دواوە بە تووندى بەستوویەتىش لێوە تەنکەکانى لە
هەردووالى دە یەوە شێوەیەکى اتە ینى وەرگرتووە .چاوە شینە
کاڵەکانى شێوەیەکى ناڕازى و اندوو ئەنوێنن .ڕۆبێکى ڕەنگ
چڵکنى ڕەساسی لەبەردایە لەگەڵ جووتێک نەعلى ڕەشى سەر
(فەرش)ی ناو اڵ.
کاتێک قسە دەکات دەنگى پەست و بە ڕە نەیە بەبێ واستى
ۆى .هەردوو نداڵەکەى لیز و سوو لەالى چەپیەوە دانیشتروون و
زیاتر لە وێنەیەکى ێزانیى ئەچن .چە اونەتەوە بەسەر ێزەکەدا و
سەریان ناوە بەیەکەوە بە قژە سوورەلوولەکەیانەوە .لەژێر فەر انى
لیز دا سوو هەوڵئەدات شتێک بنووسێت لەسەر پارچەیەک کاغەز
پێش لیز .هەردووکیان جلێکى پاکژى تاریکیان لەبەردایە لەگەڵ
جووتێک پێاڵوو و گۆرەویدا
لیزى -بەو شێوەیە نابێت پیتى "و" قەڵە ەکەم بدەرێ پێت نیشان
بدەم چۆن ئەکرێت (.هەوڵ ئەدات قەڵە ەکە لە سوو بسەنێت) .سوو
بەرگرى دەکات و دەست دەکات بە گریانش قەڵە ەکەت نادە ێش
دایکااا -پێى بڵێ وازبێنێت
اتوو ناپ (بەبێزارییەوە) بۆ اترى وا بووەستنش قەڵە ەکەم
بدەرێش لیز شەر ە بۆ تۆ شەڕ لەگەڵ وشکە بچووکەکەت ئەکەیت.
تۆ لە ئەو گەورەتریت ن ئیتر تەحە ولى ئەم شەڕ و هەرایە ناکەم
لەم اڵەدا.
سوو( -وەک پیشەى ۆى هە یشە هاوار ئەکات و ئەگرى) دایکااا!
پێی بڵێ وازبێنێت
اتوو ناپ( -هەوڵ ئەدات لیز بگرێت) گوێت لێم نەبوو چیم ووت؟
قەڵە ەکەى بدەرەوە هەر ئێستا.
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لیز( -سەرسام نەبوو)ش ئە ەوێت پیشانى بدەم کە چۆن پیتى "و"
ئەنووسرێتش بەاڵم ناهێڵێت پێى بڵێم دایکە!
سوو(-گریا) پیتى "و"م نووسىش نووسیم.
لیزى_ ئۆۆۆ درۆى کرد گوێرگرە دایکە ناتوانێت "و" بنووسێتش
نازانێت چۆنه.
سوو -ئەتوانم قەڵە ەکەم بدەرێ.

II
لیزى -ناتوانیتش ناتدە ێ.
اتوو ناپ ( -راپ تووڕە بوو هاتە الى ێزەکەوە و گوێى لیزى
بادا)ش تۆ نداڵێکى چەتوونیت ئەبێت فێرت بکەم کە چى ئەڵێم  .ئەو
قەڵە ەم بدەرێش لە دەستى سووى وەرگرتەوە و دایەوە دەستى سوو.
ئەوە قەڵە ەکە بیکەن بەڕاى وا بێدەنگ بنش هەرا ەکەن و ەگرینش
سوو بێدەنگ بوو لە هەنسک دانش لیزى دەستى کرد بە هاتوو
هاوار و دەستى لە گوێى ۆیدا.
سوو – دیسانەوە دەستى کردەوە بە گریان کاتێک کە بینى نووکى
قەڵە ەکەى شکاوەش تە اشا بکە دایکە قەڵە ەکە ى شکاندووه.
اتوو ناپ( -فەرا ۆشى کرد) بووەستە ئێستا نووکەکەیت بۆ
دائەدە ەوە (چووە الى لیزى و پەڕە کاغەزەکەى هێنایەوە بۆى) ئەوەتا
ەگرىش دایە نایەوێت ئازارتان بداتش ەگرى (لیزى هەر زیاتر
ئەگریا)ش ەگرى پارچەیەک شیرینیشت ئەدە ێ (تووڕەیى و
دڵتەنگییەکەى نە ا)ش دەى دایکتان اچ بکەن کە ئیتر هار و هاجى
ناکەن .
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لیزى (گوێڕایەاڵنە دایکى اچ کرد)ش بەڵێن بێت ش ئەى کوا شیرینییەکە
دایکە؟
سوو( -قەڵە ەکەى بایە ى نە ا الی) نیش پارچەیەک شیرینیم
ئهوێت.
اتوو ناپ -ڕۆیشتت بۆ ەترەخ و دوو پارچە شیرینى پێکەوه
لکاوى دۆشاوى شەکرى هێنا .بگرە لیزى! بگرە سوو! (سوو ڕى
کردەوە و ئا نیە دە ە بچووکەکەیەوە)ش ۆ سوپاستان نەکردم؟ (لیزى
بە ئاقڵى و ینگە ینگێکەوە ووتى :سوپاس)ش بەاڵم سوو هیچى
نەووت .پێتان ئەڵێم نازانم چیتان لێ بکەم نداڵینەش هەرگیز فێرى
هەڵسووکەوت نابنش ئەوەى ئێوە ئەیکەن ڕەفتارى نداڵى سەر
شەقا ەکانە( .کاتژ ێرەکە لێدەدات کات )8:30ە اتوو ناپ تە اشاى
سەعاتەکەى کرد بە شێوازێکى سوپاس ئا ێزش نداڵینە ئەوە کاتژ ێر
هەشت و نیوە ئو ەبێت هەر ئێستا بچنە جێگاکانتانەوە و بێەون.
وا ئەزانێت بەچى حاڵێک هەڵتانئەسێنم بەیانى بۆ قوتابێانە .
سوو(-شیرینیەکەى تەواو کرد و واردى و هیچ لە دە یدا نە ا و
ناڕازى بوو دەنگى هەڵرڕى) ن نا ەوێت بێەوم .
لیزى( -بەتووڕەییەوە) تۆ وتت ڕێگەتان ئەدەم هەتا باوکتان برینن.
اتوو ناپ -ئەوە تەواوش قسەى زیاترم ناوێتش ئە ڕۆ هەتا پاش
نیوەڕۆ باوکتان بینیوە .بیانووتان نیە بۆ ئەوەى نە ەون .
باوکتان چووە بۆالى دکتۆر وا ئەیزانێت کەى ئەگەڕێتەوە .وەرن
وەکو دوو کچى بچووکى باش اچم بکەن و ڕێک بڕۆن بێەون.
(هەردوو کچە باشەکە دایکیان اچ کردوو بە اوی و ە راریەوە
ڕۆشتن بۆ ەوتن بۆ ناو قوژبنەکە).
اتوو ناپ -بیرتان نەچێت نداڵەکە هەڵنەسێنن بە هاتوو
هاوارکردنش ئەگینا بە باوکتان ئەڵێم لێتان بدات( .درەنگ
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بیریکەوتەوە) .وتى دوعاکانیشتان بیر نەچێت! پاشان نوقم بوو لە
هەناسەى ئیسراحەتدا و ڕۆژنا ەیەکى هێنا لەسەر ێزەکەش دەستى
کرد بە وێندنەوەى لەسەر پشت بە ورتاحىش کاتێکى زانى گوێى لە
تەپەى پێ و دەنگە دەنگ بوو لەسەر پلەى ڕاڕەوەکەش تەقە تەقى
دەرگاکە و لێدانى دەرگاش دەرگاکەى جواڵندش دەنگ و پێکەنینیان لە
کونى کلیلەکەوە ئەهاته ژوورەوەش دایکە بیکەرەوه!
اتوو ناپ -بە پەلە ڕۆشت بەرەو دەرگاکە و کردیەوەش بێدەنگ بن
بیکەن بەڕاى واش ئەتانەوێت نداڵەکە هەستێت؟ نداڵى وەکو ئێوەم
نەدیوە هیچ شعورتان نیە بۆ دایکتان .چارلز و دۆڵى بەپەلە ۆیان
کرد بە ژوورداش اتوو ناپ دەرگاکەى دا ستەوە و چوویەوە بۆ
شوێنەکەى ۆى الى ێزەکە.

III
گەنجێکى زەعیفى تە ەن پانزە سااڵنە .ئەوەندە زلە کە قاچ و دەستى
لە ۆى گەورەتر نیشان ئەداتش شێوەیەکى زلى ناڕێکى هەیەش
چاوەکانى شینێکى ڕەنگ ئاویى بچووکنش کاتێک کاڵوەکەى ال ئەبات
قژە ڕەنگ لمینەکەى ئەکەوێتە سەر ناوچەوانىش قاتێک جلى (نۆر
فۆلک)ى شڕى ڕەساسى لەبەردایە .هەروەها دۆڵى تەواو باریک و
جوان و چاوەکانى ڕەشنش کەزیە قاوەییەکەى بەسەر شانیدا هاتووەتە
وارەوە ڕێک پۆشە و دەستێک جلى ئافرەتانەى لەبەردایە لەگەڵ
جووتێک پێاڵوى ڕەش و گۆرەویى و کاڵوێکى لرارى ڕەشى لەسەر
کردووە.
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دۆڵی ( -ۆی هەڵدا و شێتانه اچی دایکی کرد) پێت وایە کێم
بینیرێت دایکە ؟
چارلز( -بە دەنگێکى بەرزی وهك هاوارکردن) دووبارهی كردهوهش
پێت وایە کێم بینیرێت دایکە؟
اتوو ناپ -بۆ اترى ئاسمان چارلز هێواش قسە بکەش ئەتەوێت
اڵەکانى تەنیشتمان گوێیان لێت بێت؟ ئەگەر ئەو نداڵە هەستێت بە
دڵنیاییەوە بە باوکت ئەڵێم .کاڵوەکەت البەرە کاتێک لە اڵەوەیتش
چیت بەسەر هاتووە؟ هیچت بیر نە اوەش ئهو ههڵسوكهوتهت بۆ تۆ
شهرم و شورهییه.
چارلز( -کاڵوەکەى البرد) ئۆۆ چیە دایکە ئە شەو زۆر ترسناک گلەى
ئەکەیت؟ چى ڕوویداوە؟
اتوو ناپ -بەهەر حاڵ ئادەى گەنجۆ بە دایکى ۆت بڵێ چۆن
ا ەڵەت لەگەڵ بکاتش بۆ نابێت راپ بم لەگەڵت؟ نداڵەکەم
ەواندووە ئەگەر بێت و وشکەکەت بە دەنگى تۆ بە ەبەر بێتەوە
وا ئەزانێت چى ئەبێت.
دۆڵى( -قسەکانى پێ بڕى و بەسەیرکردنێکى پێکەنیناوى تە اشاى
چارلى کرد) ناتوانیت هەڵیرێنیت کە کێم بینیوە دایکە!
چارلى( -بەشەر نیەوە) ئۆش باشە باشش فەر وو بچۆ بە دایکم بڵێ
ئەگەر ئەتەوێت بەال ەوە ئاساییەش نیش پێى ئەڵێم کە کێم بینیوە
لەگەڵ تۆدا .
دۆڵى -هیچی نە بینیوە .
چارلى -بینیم
اتوو ناپ  -بۆ اترى ۆ شەڕە قسە بەسە! جارێک لیزى و سوو
ئینجا نۆبەتى ئەم دوانەتانە.کاتم نە اوە بۆ وێندنەوەش
چیت بینیوە دۆڵێ ؟ ئادەى پێم بڵێ ئەگەر وایە .
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دۆڵى -چارلى و هارى قژ سوورم بینى لە سووچى کۆگاى
دەر انێانەکەداشباوکم پارەى دابوو پێى ئە یش ساردە ەنى پێ
کڕیروو بۆ ئەو کچە .
چارلی  -شتى وام نەکردووە .
دۆڵى -ئۆە لەو درۆیە ش لەوێ بوون .
اتوو ناپ -شەرم لە ۆت بکە زلى توورەو تڕۆش لەگەڵ کچاندا
ئەسووڕێیتەوە کە لە تە ەنى ۆتدان و پارەیان بۆ ەرج ئەکەیت
.بە باوکت ئەڵێم کە چۆن پارە ەرج ئەکەیت ئیتر یەک سەنتت
بداتێ ئەبێت ئاگام لێیرێت .
چارلى( -بەتووڕەییەوە) ئۆۆ شپێویست ناکات وابزانیت هەر ن ئەوە
ئەکەم (ئیشارەتى کرد بۆ دۆڵى) بینیم لە وارەوە لەگەڵ نداڵە
هۆڵەندیەکەدا
IV
باوکى بە دوایەوە بوو بەالیەکى ترد اڕۆشت شئەوانم بینى ئەو چاو
ێلە .
دۆڵى  -نە ێر ئەو نیە .
چارلى  -ئۆو! دڵنیام کە ئەوە ئەو کوڕە بوو نەیئەتوانى ڕێک تە اشا
بکات ش هەرگیز
دۆڵى -ئەوە باشترە لە تۆ.
چارلى -ئۆۆ! (کۆنترۆڵى قسەکردنى لە دەستداو هاوارى کردەوە
دیسان)ش کە بینیم یەکە جار دەستم کرد بە چاویداشلێمدا چى لێرکەم
هۆڵەندى بێ ێشکەش زللەیەکیش لە لووتى تۆ ئەیەم ئەگەر دووبارەى
بکەیتەوە ش(دۆڵى دەستیکرد بە گریان).
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اتوو ناپ -هەستاو زللەیەکى سرەواندە گوێى ش تە رێت ئەکەمش
گەنجۆش دەست بەرزنەکەیتەوە لە ئاستى وشکەکەتش باوکت لێت
ئەیات باش.
چارلى( -بەگریانەوە دەستى گرت بە گوێیەوە و چووە دواوە)ئۆۆ
بۆچى هە یشە هەر بە ن ئەڵێیت؟ بۆچى هیچ بە ئەو ناڵێیت ؟
اتوو ناپ( -چووە الى دۆڵى هێشتا هەر ئەگریا) تۆش اتوون!
نەیریستم کە جارێکى تر لە ڕاڕەوە تاریکەکاندا لەگەڵ کوڕ وکاڵدا
بیتش لە تۆش ئەیەم .ن لێتان تێناگەم و نازانم! ن هەرگیز بە تەنها
نەچوو ەتە دەرەوە لەگەڵ کەس شتەنانەت لەگەڵ باوکیشتاندا پێش
ئەوەی زەواج بکەین نەچوو ەتە دەرەوە لەگەڵیدا شنازانم ئێوە گەنجى
ئەم سەردە ە بۆچى وان !
دۆڵى -تاریک نەبوو
اتوو ناپ -هیچ جیاوازیەکى نیە .گوێت لێم نەبوو چیم ووت؟ نایەڵم
جارێکى تر(.دۆڵى چاوى سڕى وڕووى کردە چارلى) .
چارلى( -بە دەنگێکى بەرزو سەرکەوتووەوە)شتاریکیەکى سا ناک
بوو.درۆت لەگەڵ ئەکات دایکە .
اتوو ناپ( -ز انت بگرە و دە ت دابێە)شبەسە گوێم لێت
نەبێت.ئەوەندە شیڕەت نەیەت و هاوار ەکە ۆ کەڕ نیم .
چارلى( -هێواشتر) باشەش دایکە.لەو کاتەوە باوکم لە اڵەوە بوو ن
ووم گرتووە بەوەوە کە دەنگم بەرز بکە ەوە ش چونکە گوێى لێم نە
ئەبوو کە هێواش قسەم بکردایە .
دۆڵى -باشە دایکە .نیش قسەم لەگەڵ باوکم کرد ئەم بەیانیە نیوەى
قسەکانمى گوێ لێ نەبوو .
اتوو ناپ -باوکتان راپ سەر اى بووە ێشکى ئیش ناکات
.بەاڵم ۆى ئەڵێت سەر ام نەبووەش بەاڵم ن باشتر ئەزانم ش ن ۆم
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ئەوە ئەزانم بەاڵم ئەو باوەڕى پێم نەبوو.پێنج دۆالرى داوە بە دکتۆر
لە حەقى گوێیدا لە کاتێکدا ئەو دەبوایە ژە ێک دەر انى گیایى(کنین)
وەربگرێت(.کنین دەر انى گیاییە بۆ لەرزو تا بەکاردێت) (وەرگێڕ).
وتى کە ئیشپێکەرى بێ تەل چانسی ئەوەى نیە .پێم وت کە
ئیشپێکەرى بێ تەل نابێت پێنج دۆالر بدات بە دکتۆر و ئەویش
هیچى پێنەدات .لە کاتێکدا کە پێنج نداڵ و ژنێکى هەبێت(.بە
ڕە نەوە) نازانم چى بەسەر باوکتاندا هاتووە ! وەکو ئەو کاتە نیە
کە دوا گەشتیان کرد لەسەر کەشتى "ئیمپرێس" بووش پێموایە کە
ئاوو هەواى ولگەیى باشوورى ئە ریکا کارى تێکردووە.
دۆڵى -ئەو کاتەى باوکم لە اڵەوە بوو ترسناک دیار بوو ش بەبێ هۆ
هاوارى ئەکرد بەسەر ن و چارلی دا.
V
اتوو ناپ -ئەکرێت وەزعى باشتر برێت ئەگەر کارێکی ترى
دەسترکەوێت  .بەاڵم ئەترسێت ئەگەر ئە ە وازلێرێنێت کارێکى ترى
دەستنەکەوێت .باوکتان ناتوانێت وەکو گەنجێک ئیش و کار بکات
وەکو ئەوەى کە هە وو ئەیانەوێت گەنج دەربکەون .ئەبێت بەردەوام
بێت لە کارکردن ئەگینا ناتوانین کرى َ بدەین.هەر وا ۆى
ئەزانێت ووچەکەى چەند کە ە .ئەگەر (جیم)ى براتان ئەو بڕە
پارەیە نەنێرێت انگانەو چارلى پێنج دۆالرى دەسنەکەوێت
هەفتانەش وە نیش قاپ نەشۆم ناتوانین بەو بڕە پارە کە ەى باوکتان
ژیان بگوزەرێنین  .وە ئەگەر ئەوەش نەبێت ئەکەوێتە سەر
شەقا ەکان .
چارلى -کەواتە باوکم ئە شەو چووە بۆالى دکتۆر؟
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اتوو ناپ -بەڵى نازانم چۆن ئاگادارى برم! نانى نیوەڕۆى نە وارد
دواى ئێوە ش ئەبێت ئەوە بزانن کە ئە ە دواهە ین شەوە کە باوکتان
لێرە ئەبێت ئیتر هەتا سێ انگى تر نایرینینەوە.
چارلى  -بچمە دەرەوە بزانم نایرینم؟
اتوو ناپ  -داواى چوونە دەرەوە ەکە .باشترە بچیت بۆ جێگە
ەوەکەت ئەگەر بتەوێت بەیانى زوو ەبەرت بێتەوەش تۆش دۆڵى.
دۆڵى -ن هێشتا هەندێک وانەم اوە تەواوى بکەم ( دەنگى پێى
کەسێک لە پلیکانەکانى ڕاڕەوەکەوە)شهات .
اتوو ناپ -ئەوە باوکتان گەیشتە پرسگەى شەقەکە .دۆڵى ئەگەر
ئەتەوێت سەعى بکەیت نابێت باوکت بترینێت کە دواکەوتوویت ش
گڵۆپەکە بکوژێنەرەوەش نداڵەکە هەڵمەسێنە (.هەنگاوەکان لەو دیو
دەرگاکەوە وەستا و لە دەرگا درا)شچارلىش دەرگاکە بکەرەوە  .ناتوانم
اندوومشئە ڕۆ هەر بە پێوە بووم(.چارلى دەرگاکەى کردەوە) و
جەیمس ناپ هاتە ژوورەوە.
پیاوێکى الواز و شان چە اوە و دەم وچاو باریک بوو .نزیکەى
پەنجا ساڵێک ئەبوو.کاتێک کاڵوە شەپتەییەکەى البرد سەرە درێژ
تەواو کەچەڵەکەى دەرکەوت و قژە اش و برنجیەکەى گەورەترى
نیشا ئەدا لە چاو تە ەنى ۆیدا شگوێە زلەکانى بەم الوالى سەریەوە
و دەم و چاوى هەتاو بردبووى ش بەهۆى تیشکى ۆرى
ولگەییەوە.زەردو الواز دەرکەوت بەهۆى درەوشانەوەى گڵۆپەکەیەوە
ش چاوە ڕەش و بچووکەکانى لێکەوە نزیک بوون و لووتى ئەستوور
و شێوەیەکى رێکى نەبو شدە ى گەورەو ڕەقەڵە بووش جلە ڕەنگ
قاوەییەکەى کاڵ بووبوەوەش پێاڵوەکانى لە بریتە کەوتروون ششێوازى
قسەکردنى فشارى لەسەر بوو(قسەى الواز بوو)ش پەنجەکانى اندوو
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بووشسمێڵى سپى بوو بوو .اتوو ناپ زەق تە اشاى کرد و کە ێک
بە ێراییەوە چوو بەرەو الى و اچى کرد .
اتوو ناپ( -کورسیەکى پاڵپێوەنا بۆالیەکى ێزەکە بۆ ئەوەى
لەسەری دابنیشێت ).وەرە دابنیشە! زۆر اندوو دیاریت نابێت
بەپێوە بیت.
ناپ( -تە اشایەکى کورسیەکەى کرد و بە دەنگێکى هێواش و
لەسەر ۆ) وتی :اندووم کە ێکش اوەیەک چاوى بڕییە ێزە گوڵ
گوڵیەکە و هەناسەیەکى قوڵى هەڵکێشا .
اتوو ناپ -چى بووەش وەکو ئەوە دەرئەکەویت کە هاوڕێیەکت لە
دەست دابێت .
ناپ -دەستى کردە لى و بە الوازیەوە زەردە ەنەیەکى کردش شین
هەڵگەڕاوومش ب یر لەوە ئەکە ەوە بەیانى چۆن بڕۆم بۆسەر کەشتیەکە ش
گەشتێکى تەنیا چۆن بتوانم سێ انگى تر نەتانرینمەوەش ئەوە
ناڕەحەتى کردووم ۆزگە وازم لەم ئیشە ئەهێناش ۆزگە کە ێک گەنج
ئەبووم بۆ ئەوەى هەوڵى ئیشێکى ترم بدایە.
VI
چارلى ( -کێ دانیشتووە لەسەر کورسى و بێدەنگ بە هێواشى و
جوانترین دەنگ ئەدوێت) ئۆ! بە ۆشى باوکە ش دە ێکە دیار نیت
ش پێم وابوو لە دەرەوە
دڵێۆش بیت بەو ئاوو هەوا ساردە گگ ..ۆزگەم پێت ئە واست
.
ناپ( -بەالچاوێکەوە تە اشاى کرد)ههە..ئە ە چى بوو چارلى؟ تەواو
گوێم لێت نەبوو چیت ووت ؟
چارلى (بەنەڕاندنەوە)ش وتم بە ۆشى دە ێکە دیار نیت .
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ناپ( -سەرى بادا بە غە راریەوە)بەالى تۆوە ئاسانە وا بڵێیتش چونکە
گەنجیت(.قیژەو نووزەى نداڵەکە لەو دیو پەردە سەوزەکەى
قوژبنەکەوە هات) .
اتوو ناپ( -ڕووى کردە چارلى و بە تووڕەییەوە ) ئەه بەو دەنگ و
دە ە زلەتەوە نداَڵەکەت ەبەر کردەوە .پێم وتیت دەنگت
هەڵمەبڕە(.تە اشاى ێردەکەى کرد)جەیمس! ۆزگە تەربیەتت دا ئەیا
 .ن هەرچى پێ ئەڵێم ێشکى نیە تە اشاى بکە.درێژ بووە بەسەر
کورسیەکەدا و دەریپەڕانووینەتە دەرەوە ش ئەوە شێوازى دانیشتنە
لەسەر کورسى ؟لەیەکێک وایە لە تەویلەوە هاتوویت .شەرم و
شوورەییە بۆ ن بەو شێوەیە بچیتە هەر جێگایەک.
چارلى -نیگەران ەبەش هیچ جێگایەک نیە کە ن بۆبچم شئەگەر هەبێت
ئەوا بەم جلە شڕانەوە ناچم شتۆ بۆ قسەیەک ناکەیت باوکە؟ گوێى لێم
نیە ئەبێت دەنگم بەرز بکە ەوە .
ناپ( -لەپڕدا ورووژا)ب اش گوێم لێتە بەاڵم سەرنجى قسەکانتم نەدا
کە چى ئەڵێیت ش ن قسەى ترم هەیە لەسەر ئەو زۆر بڵێییەت(.چارلى
ورتەى لە دەم نەهاتە دەرەوە لەسەر کورسیەکەى).
اتوو ناپ -ئەوە ڕاستە جەیمس!زانیم کە پێى ئەڵیت لە کوێوە
هاتووەشئەوەش بزانە کە اڵەکەى داگیر کردووە بەم هەڵسووکەوتانەى
(.گریان و نووزەیەک هات لە پشت پەردە سەوزەکەوە ) اتوو ناپ
بەپەلە چوو وتى وس بە وس وا هاتم ش چوو نداڵەکە بێدەنگ
بکات.
ۆى ئێستا دایکى لەدەرەوەى
چارلى( -ورەى دایە بەر
ژوورەکەیە)وتى باوکە؟
ناپ  -بەڵێ چارلى چیە؟
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چارلى  -جل و بەرگێکى تازەم بۆ ئەکەیت؟ پێویستمە ئە ەم زۆر
راپەش ئە ەى لەبەر دایە هەر پینەیە و کون بووە ش نداڵەکانى کۆگاکە
گاڵتەم پێئەکەن و پێم پێئەکەننشئەم پانتۆڵەى لە پێمدایە گونجاو
نیە.باوکە تکایە دانەیەکى ترم بۆ ئەکەیت باوکە؟
ناپ( -ئازارێک لە ڕوو ساریدا ئەبینرا)بەاڵم ئێستا ناتوانم کوڕم(
چارلى کەوتەناو تاریکیەکى قووڵەوە)تۆ ئەزانیت ئەبێت بجم بۆالى
دکتۆر بۆئەم دڵڕاوکێیەم.گوێیەکانم و گەدەم باش نیە  .ئەویش پارەى
تێئەچێت زۆر گرانە کە هاتمەوە لەم گەشتەم بە دڵنیاییەوە دانەیەکى
تازە و پانتۆڵێکى درێژت بۆت ئەکڕم شیەکەم شت کە ئەبێت بیکەم
ئەوە ئەبێت بۆتۆ ش بەڵێن بێت ۆت ئەزانیت بەڵێنەکەم ئەبە ە سەر .
جارێ با لەبەرتا بێت هەتا ئەگەڕێمەوە.
چارلى( -بەپەشیمانیەوە) باشە باوکە وا ئەکەم ش ئەترسم وانەبێت.
ناپ -تۆ کوڕێکى چاکیت .ئارەزووەکانمان بە دینەهاتووە هەتائێستا
ئەبێت بەرگەى ئەم بەشە بگرین کە هە انە هەتا زیاتر ان
ۆەى
دەستئەکەوێت (.ڕووى کرد بەو دیوو دا هەتا بەزەیى
بشارێتەوە بەرا رەر چارلى) هەنسکى داش شانەکانى ئەجواڵنەوە
بەهۆى هەنسکەوە ش چارلى سەرنجى دا و بە هەڵەشەیى ڕۆشت و
دەستى هێنا بە پشتى باوکیدا .

VII
چارلى -باوکە چى ڕوویدا ؟ ئەتوانم بەبێ جل بیگوزەرێنم باشە.
ئیتر پرسیارت لێ ناکەم ئەگەر بەو شێوەیە شین هەڵگەرێیت .
ناپ -گوێ ەدەرێ کوڕم  .ن هەست ئەکەم حاڵم باش نیە هەر
ئەوەیە ئەبێت شتێک بێۆم تام لێهاتووە(.تە اشاى کاتژ ێرەکە ئەکات)
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تەواو درەنگە چارلى ئەبێت بەیانى زوو هەستست  .باشترە بڕۆیت
بێەویت .ن و دایکت زۆر ان قسە کردووە هەتا ئێستا و شتەکان بە
دڵى تۆنیە .
چارلى -باشە باوکە ششەو شاد بەیانى ئەترینمەوە پێش ئەوەى بڕۆم.
ناب -شەوشادش بیرت نەچێت هەوڵی باشتر ئەدەم ۆم ئەزانم چۆن.
(چارلی چووە پشت پەردە سەوزەکەوە و دیار نە ا) ناپ تە اشای
ێزەکەی کرد و سەری ستە نێوان هەردوو دەستیەوە و ڕو ساری
پڕبوو لە ئازار .اتوو ناپ گەڕایەوە بۆ ژوورەکە .نداڵەکە
دیسانەوە ەوی لێکەوتەوە.
اتوو ناپ -چارلی ت نارد بچێت بێەوێت وایە؟ (سەری لەقاند)
بەڵیشهەردووکیان پێکەوە هەتا درەنگانی شەو انەوە .ئەو هە یشە
ۆی ەاڵسداوە لە شەقا ەکانداش نازانم چیەتی و چی بەسەر هاتووە!
ئە شەو دۆڵی ئەیوت کە چارلی بینیوە ساردە ەنی کڕیوە بۆ
(هاریس) کچە قژ سوورەکە لەو کۆاڵنەی کە تۆ پێی گەیشتوویتش تۆ
بیرت بۆ چی ئەچێت ؟ ئەڵێت ئەو کچەی بینیوە لە ڕاڕاوە تاریکەکەی
وار قادر ەکان لەگەڵ کوڕانی ەیێانە ئەڵمانیەکەدا.
ناپ( -بە نەر یەوە) جا ئەوە ە ی بۆ چییە؟ ئەوان نداڵن و گاڵتەو
گەپیان کردووە.
اتوو ناپ -گاڵتەو گەپ؟ ن بەال ەوە سەیرە تۆ ئەڵێت گاڵتەو گەپ
کردنرووە! ن وا هەستئەکەم ئەوە ئابڕوو چوونە.
ناپ -وەرە -وەرەش تۆ زیادەڕەوی ئەکەیت لە شتەکانداش ن هیچ
شتێکی راپ نابینم لە ەدا .وا ئەیزانێت ن لە چی نیگەرانم لە
گاڵتەو گەپی نداڵەکان نا.
اتوو ناپ( -بەبێ ڕێزی) تۆ نیگەرانیت؟ چیە نیگەرانیەکەت
ئە ەوێت بزانم؟ بۆ ۆت لە کەشتیدایت و کاتی ۆش بەسەر ئەبەیت
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بەبێ ئەوەی هیچ بکەیتش واردنی باش ئە ۆیت و قسە لەگەڵ
ئافرەتە جوانە ڕاقیەکاندا ئەکەیت .نیگەرانیی؟ ن ۆزگە ئە وازم لە
اڵەوە بیت و بێیتە شوێنى ن و نان درووست بکەیت و ناو اڵ
بسڕت و ئاگات لە نداڵەکان بێت و ۆت لە بەقاڵ و گۆشت
فرۆشەکە بدزییایەتەوە و هەرچی "پێنس" ێک هەبێت
کۆترکردایەتەوە .ئەو کاتە ئەتزانی نیگەرانی چیە.
ناپ( -بە هێورکردنەوەوە) ئەزانم هە وو ئەو ئەرکانەی تۆ ئەزانم
اریش ۆزگە بمتوانیایە باری سەر شانت ئاسان بکەم ( بە
دڵشکاوییەوە) بەاڵم نازانم ئێستا چیمان بەسەر دێت .
اتوو ناپ -زۆر باشە ن پێموایە ئەتوانین ڕێکیان بێەین.
ناپ -بەاڵم اریش شتێکی راپ ڕووی داوەش ناوێرم پێت بڵێم.
اتوو ناپ -ەبەستت چیە؟ ئیشەکەت لە دەستداوە وایە؟

VIII
ناپ -چووم بۆالی دکتۆری گوێ ( قوڵپی گریان قورگی گرت و
نەیتوانی قسە بکاتەوە ).
اتوو ناپ -چی؟
ناپ( -وەکو ئەوەی ڕقی لە دەنگی ۆی بێت) گوێیەکانم لە دەست
ئەیەم لە هەرکات و ساتێکدا بێت  .بە تەواوی کەڕ ئەبم .
(سەری دانەواند و ستیە بەینی دەستەکانیەوە و هەنسکی دا) .
اتوو ناپ ( -چووە الیەوە و دەستی لە دەوری گێڕا)شجیمش گریمانەی
وا ەکە شتی وا نیە  .دکتۆرەکان زۆرینەیان شتەکان راپتر ئەکەن
وەکو لەوەی کە هەیە .ئەوەی تۆی ترساندووە ئەبێت بچێتەوە بۆ
الی دکتۆرەکە و بیرینیتەوە .ئە وە نیە وەکو ن ئەبیستیت.
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ناپ -نا قسەکان بە باشی وەر ناگرم و درەنگ تێئەگەم  .لەو
کاتەوەی لە اڵەوەم زۆر ئەستە ە لە ندااڵکان تێرگەم .دکتۆرەکە وتی
لەوە ئەچێت هەتا اوەیەکی تر بتوانیت بریستیت بەاڵم ۆم
ئا ادەکردووە بۆ حاڵەتیکی کتوپڕ کە بە تەواوی کەڕ برم .
اتوو ناپ( -بە ێرایى) هیچ کەسێک بە ە ئەزانێت لە کەشتیە کەدا؟
ناپ -بەدڵنییایەوە نا .ئەگەر ئەوە بزانن یەک دەقیتە زووتر نیە
لەسەر کار الم ئەبەن(.دەنگى ئەلەرزى) ئەبێت پێیان بڵێم ئیتر ئەبێت
وازبهێنم.
اتوو ناپ -ئیشەکەى ۆتت بە دکتۆرەکە نەووتوە؟
ناپ -ناش پێم وت کە ئیشەکەم یکانیکى یە.
اتوو ناپ ( -لەسەر کورسییەکەى هەستا و بە دەنگێکى قورس
قسەى کرد) کەواتە بۆ پێیان ناڵێیت؟ ئەگەر پێیان نەڵێیت هەرگیز
پێت نازانن .تۆ ۆت بە ۆت ئەڵێیت کە دکتۆر پێى وتووم کە
گوێم کەڕ ئەبێت.
ناپ -ن لە ۆم ناترسمش لە کەڕبوون ناترسم ش تۆ تێناگەیت ش ن
بەرپرسیارێتى لەسەر شانمە لە ئیشەکەدا .
اتوو ناپ -بەرپرسیارێتى؟ تۆ پێت وتم کە زۆربەى کات کە ێک
پەیام (نا ە) ئەنێریت ئیتر لەوە زیاتر ئیشى بێ تەل ئەبێت چى بێت !
چى ڕوویداوە بەم ێراییە ؟ تۆ کەر َنیت ئەگەر ئێستا ئەو دکتۆرە
درۆزنە ڕاستیەکەت پێ بڵێت کە وانیە و وەزعت باشە ئیتر تۆ
ئەبیستیت و گوێت لە قسە ئەبێت  .لەبەر ئەوە وتوویەتى سەکتەیەکى
کتوپڕت بەسەردا دێت بۆ ئەوەى بچیتەوە بۆالى  .ئەزانم ئەوان چۆن
قسە ئەکەن .
ناپ( -بەالوازیییەوە) ئەوە ڕاست نیە شئەگەر پێى بڵێم و واز لە
کارەکەم بێنم لەوانەیە لە جێگەیەکى تر کارێکم دەسترکەوێت .
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اتوو ناپ( -بەتووڕەییەوە)ڕاستە؟تۆ پێت وایە کە نانمان هەیە و
ئەتەوێَت بکەوینە سەر شەقام ؟ وا ئەزانێت پارەکەت چەند کە ە
بەاڵم بەبێ ئەوە لەبرسا ئە رین .بیرت لە ئێمە کردووەتەوە؟ ن و
نداڵەکان؟ چۆن واردن و جل و بەرو بکڕین؟ ( ن و چارلى) ش
ئەوەندە ان دەست نەکەوتووە کە هەفتەیەک پێی بژین (.جیم)یش
کە ێک پارە(دۆالر) ى ناردووەتەوە ئەم انگە بەاڵم بەشى پێویست
نەبوو .ئەو بەڕێکوپێکى کارناکات .ئێستا قەرزارى بەقاڵ و
گۆشتفرۆشەکەینشئەگەر ئەوانیش بزانن کە ئیش ناکەیت ئیتر
تمانەیان پێمان نا ێنێت  .ئەى اوەن انووەکە؟ چۆن ئەهێڵت
لێرەدابمێنینەوە؟ کارێکى تر ئەکەیت؟ بڕیارى ۆت بدە .ئەگەر واز لە
کارەکەت بهێنیت ئەبینە گاڵتە جى و نیوە تێر و نیوە برسى ئەبین.
ئەبێت

IX
بجیتەوە سەر ئیشە کۆنەکەت؟ ئەوانیش ئەیانەوێیت دائیرەى
تەلەگراف؟ نایانەوێیت لەبەر ئەوەى تە ەنێکت هەیە وایە؟ تۆ پیر
بوویت و او
بوویتەتەوە چى ئیشێک بۆ تۆ گونجاوە (.بەدەنگێکى تاڵ و
نا ۆش) کارێکی تر ئەکەیت! (دەستى گرت بە دەم و چاویەوە و
دانیشت و گریا)ئەوە هە وو
سوپاس و چاکەکەت بوو بۆ ئەم دەستە ئیشکەرو ز ەتکارانەى ن!
چى باوکێکت بۆ نداڵە دا اوەکانم! بۆچى شووم کرد بە پیاوێکى
وا!جگە لە ناڕەحەتى و نا ۆشى هیچى تر بەشم نەبووە .
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سەرزەنشتانەى
ناپ( -بە بێدەنگیەوە ئازارى ئەچەشت لەو
ژنەکەى)بۆ اترى وا .با بەتەنها بم!ئەڕۆم ئە ە دواهە ین سەفەرم
ئەبێت ش شتێک بکەم (هەستاو پاڵى نا بە پەردە سەوزەکەوە) وەرە .
ن ئە ەوم ش اتوو(ناپ) ى بەجێهێشت بەتەنها و فر ێسک لە
چاوەکانى ئەهاتە وارەوە بەسەر دەستە بێ ڕەنگەکانیداش هەناسەى
هەڵئەکێشا بۆئەوەى هێور برێتەوە .
دیمەنى دووم
بەشى دواوە لە کەشتى ئێس ئێس "ئیمپرێس"لە
دیمەن-
کۆتاییکەشتیەکەدا لە نزیک بورجەکە .بەشى دواوە الربووەتەوە بە
ئاراستەیەکى کەوانەیى.بەرەو الى چەپ کابینەى کار ەندانە کە
ژ ارەیەک گڵۆپى ڕووناک ئیش ئەکات .لە دواى ئە انەوە لە بەشى
ناوەڕاستەوە ژوورى (بێ تەل)ە دەرگایەکى فراوانى کراوە بەڕووى
(جەیمس ناپ) دا .نوشتاوەتەوە بەسەر ئا ێرەکاندا بەشى ۆى لە
ژوورە بچوکەکەى دا ڕەنگى زەرد هەڵگەڕاوە و سەرقاڵە بە پەیوەندى
وەرگرتنەوە و ئەوەستێت و ئەیهێنێت و ئەیرات و بێ هودە تە اشا
ئەکات بەڵکو هەندێک وەاڵ ى پەیا ەکانى چنگ بکەوێت .بەردەوام
دەست ئەنێت بە دوگمەکاندا و دەنگێک دەرئەکات و ئا ێرەکان
دەنگێکى ترسێنەریان هەیە لەو بەشەدا بۆالى ڕاستى (ژوورى بێ
تەل) ەکە بە ئاڕاستەى بەندەرەکە بەلەم (کەڵەک)ڕزگارکردنى لێیە ز
ڕاست یەکێک لە دوکەڵکێشەکانى
هێشتا بۆالى
بەلە ەکەیە.دواوە(باکگراوند یان وێنەى َپشتەوە) ئاسمانێکى
ولگەیى درەوشاوەى پڕ لە ئەستێرەیە .وایەرەکان ئەجوڵێنەوە لە
ژوورى بێ تەل داش کۆڵەکەکانى چارۆکەى کەشتیەکە بە لێڵى چووە بە
ئاسماندا.کاتژ ێر  12:00یە کاپتن هاردویک بە پەلە ڕۆشت
بەرەو بەشى دواوەى کەشتیەکە لە ژوورى بێ تەل چووە ژوورەوە
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وەستا و تە اشاى (ناپ)ى رد پیاوێکى کورتە بنەى پەنجا ساڵە کە
جلێکى یەکپۆشى شینى سادەى لەبەردا بوو .رو سارى سوور
هەڵگەڕاوە بە هۆى تیشکى ۆر و باوە .ڕیش و سمێڵە اش و
برنجیەکەى ئە انەى نەشاردبووەوە  .بە تووڕەییەوە لە دەرگاى دا
شوا دەرئەکەوت کە ناپ ئەم نابینێت ش هیچ سەرنجى نەدا دیار بوو کە
نوقمى ئا ێرەکان بوو بووش
کاپتن هاردویک -وەاڵم نەبوو هەتا ئێستا ؟(کاپتن چە ایەوە
بەسەریدا و شانى ڕاوەشاند)
ناپ( -لە ژێرەوە تە اشای کرد) هیچ شتێکم گوێ لێ نەبووە جارێ
گەورەم.
کاپتن.هاردویک -بەنەفرەت بیت .چییان بەسەر هاتووە؟ ئایا
هە وویان ەوتوون؟
ناپ -دووبارە هەوڵ ئەدە ەوە گەورەم (دەستی ستە سەر ئا ێرەکە
و دەنگ و هاژەی وایەرەکان ئەهات بە ناڕێکی).
کاپتن.هاردویک( -بە ینگە ینگێکەوە ڕۆیشت)باشەش دەگەڕێمەوە بۆ
الت بزانم کە ێکى تر کێ بەردەستە ( بۆم وەردەگریت).
ناپ( -لێوەکانى ئەجواڵندەوە)بەڵێش گەورەم (ئاوازى دەنگى لە
وەاڵ ەکەدا وون بوو) .

X
کاپتن .هاردویک -بڵێ کە تیغەى کەشتیەکە وە تە تێکرشکێت هەوڵ
بەن قاییمى بکەن ئەوەندەى لە توانادا هەیەشپێویستمان بە یار ەتى
هەیە بەبێ دواکەوتن.
ناپ( -جوواڵ زۆر بە شپرزەیى هەر وەکو هە یشە) بە ڵێ گەورەم.
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کاپتن.هاردویک -پێویستە بگەین بە کەشتى "ڤێردارى"کە پێم وایە
نزیکەى سەد یلێک لێمانەوە دوورە ئەگەر هە ڵە نەبم.
(ڕۆشتەوە دیسان) ئەبێت بڕۆم بەردەوام بە لە ناردنى پەیا ەکان هەتا
وەاڵ یان ئەبێت
ناپ -بەڵێ گەورەم .
کاپتن.هاردویک (بەهەناسە بڕکێوە) نەفرەت لەم "بەڵێ گەورەیەم"ى
تۆیە شپێم وایە تۆ زیڕەت کردووە(.بەپەلە ئەڕۆشت بۆالى بورجەکە)
لە نیوەى بەشەکەدا بە ەیسۆن ئەفسەرى پلە یەک ش بااڵ بەرزێکى
ڕیش جوان تاشراوى تە ەن ناوەنجى جل و بەرگی یەکپۆش بوو
بەپەلە چوو بەرەو الى ) باشەش کاروبارى وارەوە چۆنە؟
ەیسۆن  -زۆر راپ گەرورەم  .ئەترسم تیغەى دیوارى کەشتیەکە
زیاتر بەرگە ئەگرێت .هە وو شتێک ئەکەین بۆ ئەوەى بەرگەى
زیاتر بگرێت .بەاڵم وام ەبینە کە پەستانى زۆرم لەسەرە بەرگەى نیو
سەعات ئەو پەرى سەعاتێکى تر ئەگرین گەورەم.
کاپتن.هاردویک -کەشتیەک راپى لێ بەسەر هاتووەش پێم وایە
ڕاست ئەکەیت ەیسۆنش کەواتە پرسیارێک لە دە دەقیتەدا دەستەى
کەشتیەوان بەلە ەکان ئا ادە دەکەن؟
ەیسۆن -بەڵێ گەورەم .
کاپتن.هاردویک -باشە  .سەرنشینەکان هە وو لە دواوەن ئا ادەن بۆ
جێهێشتن؟
ەیسۆن -بەڵێ گەورەم.
کاپتن هاردویک -باشە بەبە تین ژ ارەیان کە ە و لەو ژوورە
باشەدان شچانسمان هەیە کە ئە شەو باروو دۆخ ئارا ە .هیچ ترسێک
نیە( .وچانێکى دا و بەدەنگێکى شڵەژاوەوە وەکو ئەوەى لە نز اییەوە
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بێت) بەڕاستى گالتەجاڕیەش وەاڵ ى تەلەفۆنەکانمان نادرێتەوە بۆ
یار ەتى دانمان وایە ش تۆش پێت وانیە؟
ەیسۆن -زۆر گاڵتە ئا ێزە گەورەم ش ئەبوایە ڤێردارى لەم نزیکانە
بوایە ئێستا ئەبوایە تا ئێستا چوار پێنج بەلەم بگەشتایەتە ئێرە وام
بە ەیاڵدا هات .
کاپتن.هاردویک -ئەى چی بە (ناپ) بڵێم ئەو هەژارە ئەڵێی جنۆکە
ترساندوویەتى و ئە رێت هیچ وەاڵ ێکی دەستنەکەوتووە  .زۆربەی
کات پرسیارم لێ ئەکرد کە هیچ وەاڵ ێک نەگەیشتووە؟ پێی ئەوتم نا
هیچ وەاڵ ێک نیە ش ناو ناوە (السایى کەرەوە) یەک شتی گوێ لێ
نەبووە تا ئیستا گەورەم.

XI
ەیسۆ -سێ چوار جار هەر هە ان شتی بە نیش ووت  .هەستم
ئەکرد شێوەی باش دیار نیەش وەکو گێژێک ئەهاتە بەر چاوم.
کاپتن.هاردویک -بزانین ئێستا چی ئەڵێت ! ەگەر وا ۆی یان
جنۆکەیەک پەیا مان بۆ بنێرێت(.هەردووکیان چوون بۆ ژووری بێ
تەل) لە کاتێکدا ناپ بە شێوەیەکی شپرزە و هەڵچوو تەلەفون بە
دوای تەلەفوندا پەیوەندی ئەکردش ەیسۆن لە دەرەوە ایەوە .ناپ
تە اشای ئەکردن .بە ترسەوە تە اشای یەکتریان ئەکرد .
کاپتن.هاردویک -ڤێرداری نەگەشت؟
ناپ( -بە دوودڵیەوە) هیچم گوێ لێ نەبووە تا ئێستا گەورەم.
کاپتن-هاردویک -پێت وایە کە ئا ێرەکان هیچ ەلەلێکیان تێدا نیە؟
ناپ( -بە سەرسورَ اوییەوە) نە ێر گەورەم .تەنانەت وەاڵ ێکیش
نەبووە گەورەم.هیچ یەکێک گەورەم.
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کاپتن.هاردویک ( -بە تووڕەیی) ئەزانم ئەوەش چەند جار ئە ەت
دووبارە کردەوەشوەاڵ ی پرسیارەکەم بدەرەوە ! ( ناپ بە چاوی
شڵەژاوەوە تە اشای ئا ێرەکانی بەردەستى ۆی کردش کاپتن
هاردویک شانی گرت) گوێت لێروو چیم ووت؟ بە نەفرەت بیت
وەاڵ ی پرسیارەکەم بدەرەوە!
ناپ( -لێوە لەرەى بوو) نە ێر گەورەم .
کاپتن .هاردویک( -هەڵچوو)چى؟
ەیسۆن(-قسەى پێ بڕى) برورە گەورەم ش شتێک بەسەر ئەم پیاوەدا
هاتووەش پێم وانیە کە گوێى لێت بووبێت .
کاپتن .هاردویک -گە ژەیە ترساوەش هەر ئەوەیە قابیلە ئەبێت کێشەى
چیرێت(.نوشتایەوە و هاوارى کرد بەناو گەیەنەرەکانداکە(ناپ) لە
گوێى کردبوو)شوتى شتێک بڵێ ناتوانیت ؟کەڕیت؟
ەیسۆن-لەوە ئەچێت کێشەیەک لە گوێیەکانیدا هەبێت گەورەم.
کاپتن .هاردویک( -دەنگى نەر تر بوو)شئەگەر نە ۆشیت بۆ قسەت
نەکردووە ؟
ناپ( -ساتێک تە اشاى کرد بێ دەسەاڵتانەش دەستى گرت بە دەم و
چاویەوە و شێتگیرانە گریا).ئاى وایە .ئەوەیە(.کاپتن و ەیسۆن
بەسەر سوڕ اویەوە تە اشاى یەکترییان ئەکرد کاتێک کە بینیان ناپ
هەنسکى ئەدا)  .دڵنیا نەبووم ش ویستم بەرەنگار برمەوە هیچ
ووشیەکتانم گوێ لێ نەبوو .هیچ نابیستم  .ئەوە ڕوویدا کە دکتۆر
وتى (تە اشاى کاپتن ى ئەکرد و دەستەکانى لێک ئەئااڵن و لێکى
جیا ئەکردەنەوە شبە شێوازێک کە هەستى ئەبزواند و جێگاى بەزەیى
پێدا هاتنەوە بوو)ئۆه ئەبوایە پێم بوتیتایە گەورەم شپێش ئەوەى
دەست پێرکەین  .بەاڵم زۆر هەژارم ناتوانم کارێکى تر بکەم ش ویستم
تەنها هەر ئەم گەشتە ئەنجام بدەم لەو هە ووى گەشتەى تر کە هەیە .
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ویستم وازبێنم بەاڵم ژنەکەم رێگەى نەدا .وتى کە لە برسا ئە رینشوە
چارلى کوڕیشم پێویستى بە جل و بەرو بوو (هەنسکى ئەدا وە ت
بوو بێنکێت)  .ئۆه وایە کێ ئەیوت بە ەویش ئە ە ڕوو ئەدات لە
کاتەدا  .پێم وابوو کە لەم گەشتەدا باشم .ن پیاوێکی راپ نیم
کاپتن  .ئێستا ن بەتەواوەتیى کەر َبووم .ناتوانم هیچ گوێم لە
قسەکانت بێت  .ن کەڕم! ئۆه وایە ش وایە( .دەستەکانى هاویشتە
سەر ئا ێرەکانى بەردە ى ۆیى و هەنسکى ئەدا).

XII
کاپتن .هاردویک( -تە اشاى ەیسۆن ى کرد)ش باشە! بەنەفرەت بیت
 .چى ئەکەیت لە ئە ە؟
ەیسۆن  -پێم وایە ئەوەى کە وتى ڕاستە ش گەورەم کەڕ بووەش دیارە
کە لەبەر ئە ە بووە وەاڵ ى تەلەفۆنەکانمان بە دەست نەگەیشتووە .
کاپتن  .هاردویک( -دوکەڵێکى بێ هیوایى) .لەم دۆزە ەدا چى
بکەین ؟ ئەبێت بزانین کە دێن بۆال ان پێش ئەوەى بەلە ەکان
دوور بێەینەوە  (.اوەیەک بیرى کردەوە ستێکى دا لەبەرى
دەستى ۆیى و تووڕەیى لێ ئەبارێ) ەگەر واش بیرم کەوتەوە ش
دیک ویتنى ئەناسیت؟( ەیسۆن سەرى لەقاند) بە ئا اژەى بەڵێش
ئیشێکەرى کەشتى "دەچز" لەکەنارى (بەهیە) شوێنێکە ش الیداوە بۆ
پشوودان تاى هەیە.بچۆ بەشوێنیدا لە کابینەى یەکە یدایە ش ەیسۆن
ێراکە ش بۆ اترى واش
ڕۆشتە وارەوە بەرەو بورجەکەش
( ەیسۆن ڕۆشت)  .کاپتن هاردویک باوەشى کرد بە (ناپ) داو
هێنایە دەرەوە لە کابینەکە و لەسەر پشت داینا لەسەر کەڵەکى
ڕزگارکردنەکە ش ۆت گورج بکەرەوە هەژاری نەگرەت ! (ناپ
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بەردەوام بوو لە گریان)  .ەیسۆن دەستێک چاکەت و پانتۆڵى
لەبەردا بووو گەر اى ولگەیى پێوە دیار بوو بەاڵَم چووە ژوورى
بێ تەل و تەواویى دانیشت لەبەردەم ئا ێرەکاندا .
کاپتن.هاردویک -کەسێک بە ێرایی هات( -ویتنی) ە ش پێیان بڵێ
کە بەلە ەکان فڕێ بدەینە ئاوەکەوە.
ویتنی ( -کێ ئەم بیستەرانە لە گوێ ئەکات) ئێستا ئەوەتا قسە ان
لەگەڵ ئەکەنش وەاڵم ئەدەنەوە پەیوەندییمان پێوە ئەکەن
(وەستا) ئەوە" ڤێرداری"ە.
کاپتن .هاردویک -باشە زانیم کە نزیکە لێمانەوە.
ویتنی -ئیشپێکەرەکە وتى کە بە ێرایی دێین پێش ئەوەی رۆژ
برێتەوە .ئەی ئەگەر بەرگە نەگرین هەتا ئەو کاتە چی!
کاپتن  .هاردویک -بڵێ کە تیغەی دیواری کەشتیەکە نە اوە نزیکەی
سەعاتێکی تر نوقم ئەبین ( .بۆ ەیسۆن) بڕۆ وارەوە بزانە
بارودۆخ چۆنە لەوێ.
( ەیسۆن بە ێرایی ڕۆشت) .
ویتنی -باشە گەورەم ( دەستی نا بە ئا ێرەکەدا دەنگی بێ تەل و
هاژە هاژ دووبارە دەستى پێکردەوە و نە ا ).
کاپتن .هاردویک -چییان ووت ئیَستا ؟
ویتنی ( -بە زەردە ەنەیەکی کە ەوە ) بە تێکی راپ!
کاپتن .هاردویک – نەفرەت لەو بەزەییە!
ویتنی -ئیشپێکەرەکە وتى هەوڵ ئەدەین بەردەوام پەیوەندییتان پێوە
بکەین .پەیمانەکانی ئێمەیان پێ گەیشت بەاڵم دیارە کە پەیا ەکانی
(ناپ) یان بە دەست نەگەیشتووە (.کاپتن تە اشایەکى ناپ ى کرد)
هێشتا پاڵ کەوتووە و دەستى لەسەر چاوی داناوە .ئەوەشی باس
کرد کە پەیا یان پێگەیشتووە لە کۆ پانیای فرووت و بەلە ەکانیانەوە
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کە ئەوانیش لە هەوڵدان بێن بۆ یار ەتیدانمان .ویستی بزانێت کە
ئایا هیچ شتێکمان لەوانەوە نەبیستووە و بۆ نەهاتووە.
کاپتن .هاردویک -نە ێر( تە اشای ناپ ی کردەوە و بە
ساردوسڕیەکەوە) پێی بڵێ کە ئا ێرەکانمان لە کار کەوتوون.

XIII
ویتنی ( -بە سەرسوڕ انەوە تە اشای کردش پاشان پەیا ەکەى نارد-
وەستا) ئەگەر هات و نوقم بووین ئەوا ڤێرداری بەڕێوەن لە دوێنێوە
پەیا یان
ناردووە بۆ گشت بەلە ەکان کە بە ێرایی بگەنە ال ان چونکە
ئەزانن لە کار کەوتووین.
کاپتن.هاردویک ( -تە اشای ناپ ی کرد) بۆ اتری وا!
ویتنی -هیچ قسەیەکى ترت هەیە بیڵێیت گەورەم؟
کاپتن هاردویک ( یکانیکیانە) بڵێ ێرا بکەن هەر ئەوە ( .لە بڕدا لە
تووڕەییدا تەقیەوە و بەرەو ڕووی ناپ ڕۆیشت و دەستى هەڵرڕی
ستێکی لێ بداتش ەیسۆن لە دواوە هات و کەوتە نێوانی
هەردووکیانەوە پاشان هاردویک کە ێک تە اشای کرد و هیچی
نەکرد .تۆ ڕاست ئەکەیت نابێت دەستى بۆ بەرمش ئەوە نا ۆشە کە
ترسنۆکانە کەشتیەکە ی لە دەست داین (.بە ئاشکرا بە ڕو ساریەوە
دیارە کە چ انایەکی هەیە ئەم لە دەستدانە) .
ەیسۆن -تێنەگەیشت لە قسەکەی (.کاپتن هاردویک ڕۆشت بۆ
ژووری بێ تەل) و دووبارە بینیەوە کە ویتنی گەنج لەوێیە و
دانیشتووە چاوەڕێی
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فەر انەکان بوو .بە ویتنی ووت کە کۆتا پەیام بنێرە بۆ "ڤێردارى"
دەربارەی ئاگادارکردەنەوەکانی دوێنێیان دەربارەى تێکشکانەکەش
ئاگاداریان
بکەرەوەکە هیچ پەیا ێکی ئەوانمان پێنەگەیشتووە .بینووسە و
تۆ ارى بکە کە ئیشپێکەری "ڤێردارى" هەوڵی داوە بە تایرەت کە
ئاگادار ان بکاتەوە کە ڕێڕەوەکە ان بگۆڕین ( .ەیسۆن تێگەیشت و
چوو بەرەو ناپ بە چاوێکى پڕ لە تووڕییەوە) .ویتنى ێرا نووسی
لەسەر پارچەیەک لە پەڕەی ڕاپۆرت دا و دایە دەستى کاپتن.
کێ ئەچیَت ئەم نا ەیە بگەیەنێت بە دەست ناپ .ناپ نا ەکەی
وەرگرت بە دەستێکى لەرزیوەوە.
ەیسۆن -هە وو پیاوەکانمان بردووەتە وارەوە گەورەمش بەشێکی
بەلە ەکان ئا ادەیە هەر کاتێک بتەوێت .هەندێک لە بەلە ەکان
هەڵردەین گەورەم؟
کاپتن .هاردویک -بەڵێ ( ەیسۆن هەنگاوی هەڵهێنا ) بوەستە
دەقیتەیەکش نیش دێم لەگەڵتانش وەرە ویتنی تۆ بە تەنها ناتوانیت
بیکەیت.
(وەستا لەبەردەم ناپ دا) بەرەو ڕووی چوو بە ۆنیەوە .ناپ چاوێکی
کێویی و زەردهەڵگەڕاوەوە بە شێوەیەکی وچرکاویی تە اشای
کاغەزەکەی کرد کە بە دەستیەوە بوو .کاپتن.هاردویک ئا اژەی بۆ
کرد کە بە دوایاندا بێت .ڕۆشت بەرەو الی ڕاستش ناپ هێشتا
دانیشتروو بە پارچە کاغەزەکەی دەستیەوە .قڵیشانی کەشتیەکە و
فەر ان و هاوار کردنى ەیسۆن ئەبیسترا لە یەک کاتدا.
ناپ( -بە چرپەیەکی نووساوەوە ) وایە ش هەڵەی ن بوو .ئەیکێشا
بە ڕانی ۆیدا ش چی ئەگەر کەشتیەکە تێکرشکێت .هەنگاوی هەڵهێنا
لە کاتیکدا ئەوان شۆڕبووبوونەوە بۆ بەلە ە انش ڕو ساری ئەلەرزی
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بە ترسێکەوە .گریانێکی تاڵ ئەگریا بە نائو ێدییەوەش ئۆه.
بەلە ەکانیان شۆڕکردەوە کەشتیەکە نوقم بووش نوقم بووش قاچی گیر
بوو کەوتە وارەوە بەرەو بەشی دواوە بۆ ناو ژووری بێ تەل ەکەش
چەکمەجەکەی کردەوە و دە انچەکەی دەرهێنا و دەستی ستە سەری
و توندی کرد لە الجانگیش نوقم بوو! دەنگدانەوەیەک هەبوو کە ناپ
لە سەرەوە کەوتوەتە وارەوە بەسەر ئا ێرەکاندا لە ژوورەکەش ۆی
ڕاتەکاندوە پاشان جواڵوە اوەیەکش ئیشپێکەر ویتنی ڕۆیشت بە
ڕاکردن بەرەو الی ڕاست و بانگی کرد :ناپ !
چاوەڕیی تۆینش بە چاوێکی پڕ لە ترسەوە تە اشای الشەکەی کرد لە
ژوورەکەدا وتی :باشە باشە بە دەنگێکی الڵەوەش پاشان ترسێک
دایگرتش بە پەلە هەڵهات و کشایەوە بەرەو دواوە.
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