سەرکێشییەکانــــــــــی
شێرڵـــــــــــۆك هۆڵمـــــــــــــــز

نوسینی:
ئارثەر کۆنان دوێــــــــڵ.
وەرگێڕانی:
مەدیــــــــــنە احمــــــــد.
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ناســــــــنامـــــــــــە
(( هـــــــیل شـــــــکێك وە ڕاســـــــکییەکی ڕوون
هەڵخەڵێنەرکرین نییــە)).
 -شێروۆك هۆڵمز-

2

ویسکی کەسایەکییەکان
شـــــێروۆك هـــــۆڵمز :وێبـــــۆڵەر کـــــای ە
پشبنەر کای ە وە ئین لکەرا.

و ەناو ـــــان کرین

واطســـۆن :دککـــۆر وهـــاوڕی وهاوکـــار شـــێروۆك وگێـــڕەوە
چیرۆکەکان.
مــــار ســــزردمند :خــــانمێبی گەنــــ ە ودەزگیرانــــی ەڕێــــز
هۆسمەر ئەین ڵە خاوەن دۆسێبەشە.
ەڕێز ویندی انك :مێرد دایبی خاکوو مار .
ەڕێز هۆسمەر ئەین ڵ :دەزگیرانی خاکوو مار .
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هەر یەکێبمـــان میەکـــی ئاگردانەکەمـــان گرک ـــوو "شـــێروۆك"
وکــــی :هــــاوڕێبەۆ یــــان زۆر وەوخەیــــاڵە نــــامۆکرە کەئە ڵــــی
مــــرۆ ییەوێـــ پێــــی ــــا کەنــــانە ئەگەر کــــوانین وەو
پەنـــ ەرە نـــڕین و چیـــنە ســـەر ســـە نی هەر ماڵێـــك ووێیـــان
ــــڕوانین زن یــــرەیەك ڕوودا و ڕێبەوکــــی ســــەرن ڕاکــــێ
دە ینـــین کە زۆر یـــاوازو نـــامۆیە .......ئەگەر ئەوە ۆچـــونی
ڕۆمەکـــــان دروســـ ـ بەیـــــن زۆر ێـــــزارکەر و کۆکـــــاییەکی
ساویلبانە دە ێ .
وەاڵمـــۆ دایەوە ووکـــۆ :ایـــی نـــیۆ ەو ســـانە ئەو دۆســـییانە
وەڕۆ نامەکــــان دەردەکەون ئەوەنــــدە ەت ێــ ـ زۆر ســــادە
وڕوونــــن هەروەهــــا ڕاســــکییەکانی وەڕاپۆرکەکــــانی پــــۆویت
وەکرۆپبدایە.
 ــــــۆئەوە کــــــاری ەرییەك وەدەروونــــــی خــــــوێنەردروســـــ بەیـــــ پێویســـــکە کوانـــــا ســـــڕیننەوە
وهەڵ ـ ـ اردن ێە ـ ـ بەیـ ـ هەر ئەوەشـــە پـــۆویت
دەیبــــا وەڕاپۆرکەکــــانی کێ ینیەکــــانی وەســــەر میەنە
موەکییەکــــــــــان کــــــــــور دەکــــــــــاکەوە وڕووداوە
ســــــــەرەکییەکان فەرامــــــــۆ دەکــــــــا وەکاکێــــــــدا
ئەوڕووداوانە گرن ییـــــــــــــان وەك خشـــــــــــــڵ وایە.
دوو ـــــارە دەکەمەوە وەڕاســـــکی یـــــانی خەڵبــــــی
سەیرکر ونامۆکر نا ینیکەوە.
پێبەنــیۆ وســەرۆ ڕاوەشــاند وکــۆ :ەکەواو ئەکــوانۆ وەوشــێوە
یرکـــــدنەوەیە کێـــ ـ ەۆ وەکـــــو ڕاوێ کـــــارێبی ناڕەســـــمی
ویارمەکیــــــدەرێبی ئەوکەســــــانە کێشــــــەیان هەیە وەســــــ
کیشـــوەر وایلێبـــردوو نـــاڕازیی یـــ ەرامـــ ەر ەهەمـــوو
ئەو شکانە سەیر ونامۆن .ەاڵۆ سەیر ئێرە بە.
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ڕۆ نـــامە ەیانیـــانۆ وەســـەر زەویـــیەکە هەڵ ـــر و ەردەواۆ
ـــووۆ وکـــۆ :اکـــا یبردنەوەیەك بەیـــن .ئەۆ ناونیشـــانە یەکەۆ
شـــ ـــوو کەچـــاوۆ چـــووە ســـەر یـــنە (( :کونـــدو کیـــ
پیاوێــــك ەرامــ ـ ەر خێــــزانەکە )) وە ێــــرەوە نــــاوەڕۆکەکە
نوســـراوە ەشـــێوەیەکی ئاســـۆیی ەاڵۆ پێویسـ ـ ەخوێنـــدنەوە
ناکــا وڕوونە ــامن یڵــێۆ ــۆچی دڵنیــاۆ نێــك وەمەســەوەکەدا
هەیە ووەگەڵ خــــــــواردنەوە وکونــــــــدوکی  ......کەنــــــــانە
ککێ ێبی اشی چیرۆکێبی وەوەناخۆشکر دروس ناکا .
هۆڵمز وکی :ئەونموونەیە هێناوکەوە گون او نییە.
دواکــــر ڕۆ نــــامەکە ــــردوو چــــاوێبی پیاخشــــاند و وکــــی:
ۆنمــــوونە ئەمە دۆســــییە یــــا ونەوە هەردوو هاوســـــەر
"دنداســـە" پیـــاوەکە ە هـــیل ۆرێـــك نـــاخواکەوە ئـــافرەکێبی
دیــــبە ــــوونی نیــــیە دۆســــییە یــــا ونەوەکە وەســــەر
ڕەفکـــــار خـــــرار ـــــووە مێـــــردەکە ڕاهـــــاکووە دوا هەر
ەمێبـــی خـــواردن کـــا می ددانەکە دەرهێنـــاوە وفـــڕە داوەکە
نەکە ! ئەوە ڕەفکـــــــــارێبە نە ەمێشـــــــــبی نوســـــــــەرێك
نە ەمێشـــبی دادوەرێبـــی ئاســـاییدا نـــایە  .دانــ پێـــدا دەنـــێۆ -
دککۆر -کۆۆ ەزاند.
دواکـــــــــر ڕۆ نـــــــــامە ۆهێنـــــــــاۆ و ەدەۆ ســـــــــەیرکردنی
ئەوئەن وســــکیلە نــــاوازەییە کەوەپەن ەیــــدا دەدرەوشــــاییەوە
وکۆ :ئە ئەوئەن وسکیلە چی؟
 دیــارییە وەخێزانێبــی شــاهانە هۆڵنــدا ەشــێوەیەکیەرچـــاو یـــارمەکیۆ دان وەچارەســـەرکردنی دۆســـییەکدا
و ە ۆرێــــك نیێنیــــیە کەنــــاکوانۆ هــــیل وشــــەیەکی
وەســــەر ڵــــێۆ وەگەڵ ئەوە کۆدۆســــییە چوکەکــــان
کۆمار دەکە .
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ە ــــایەخەوە وــــێۆ پرســــی :وەئێســــکادا کــــار وەســــەر هــــیل
دۆسیەیەك دەکە ؟
 وەســـــــــەر دە دۆســـــــــیەکاردەکەۆ ەاڵۆ هیچیـــــــــانســــەرن ڕاکێ نــــین .گــــرن ن ەاڵۆ هــــیل ســــەرن
ڕاکــــــــێ نــــــــین وەڕاســــــــکیدا ـــــــــۆۆ دەرکەو
ئەودۆســــــییانە گــــــرن ن زۆر ە ــــــار مەودایەك
دە ەخشـــــــن ـــــــۆکێ ینی وشـــــــیبردنەوە خێـــــــرا
و ەیەکەوە ەســــــکنی هۆکارەکــــــان ەئەن امەکــــــان
هەرئەو کای ەکمەندییەشــــــــــە کە ەپێــــــــــز دەدا ە
دۆســــییەکە ئەوەشــــۆ ــــۆدەرکەو ئەو دۆســــیانە

کەزۆر ەمەزنـــی وگەورە وێـــی دەڕوانرێـ ـ ۆســـادەیی
مـــی دەکێشـــن ە ۆرێـــك هەکـــا زیـــاکر گرنـــ ێـــ
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زیـــــــاکر ڕوون ئە ێـــــــکەوە ....خەریـــــــبە ئە ێـــــــکە
یاســــاییەکی گشــــکی دۆســ ـێیەك کە ە ئــــاڵۆز دانــــرا
دۆســــییە (( مارســــیلیا گەیانــــدمی)) هەرچەن گەڕاۆ
هیل شکێبی ئاڵۆزێبی کێدا نە وو.
ۆســـاکێك ێـــدەن ـــوو دواکـــر وکـــی :ەاڵۆ وەمـــاوە چەنـــد
خووەکێبــــدا دۆســ ـیەیەکی ســــەرڕن ڕاکێشــــۆ ەدەســ ـ کەو
هەڵەنە ۆ یەکێك وە ریبارەکانۆ ها ۆمۆ.
" هــــــــۆڵمز" هەســــــــکا ووەناوەڕاســــــــکی پەردە کــــــــراوەکە
ڕوووەشـــــــە امەکانی وەنـــــــدەن وەســـــــکا کاکێـــــــك وەســـــــەر
شـــانەکانییەوە وەشـــە امەکەۆ دەڕوانـــی ەرامـ ـ ەر شـــە امەکە
ئـــــێمە خـــــانمێبی فەروو وە ەر ەدەور ملیـــــدا ینـــــیۆ وەگەڵ
پەڕێبـــی درێـــ ســـوور ەکـــبوەکەیەوە کە ەرەو گوێیەکـــانی
درێ ــــوونەوە کە وە دوك " دینونشـــــایەر" دەچێــــ ! وە ێـــــر
کــــــبوەکەوە خــــــانمەکە ەڕووخســــــارێبی پەشــــــۆکاوییەوە
وەپەن ەرەکـــانی ئـــێمە دەڕوانـــی هەن ـــاوێبی نـــا ەرەو م
ئــێمە ێــ ەاڵۆ ــاچەکەی دیــبە ەگــوێی نەدەکــرد و هێشــکا
وەســـــەر شۆســـــکەکە ـــــوو ە نی ەرانـــــی وپەشـــــۆکاوییەکی
زۆرەوە یــــار ە ــــۆپچە دەسبێشــــەکانی دەکــــرد ودواکــــر
وەناکـــــــاو وەکـــــــو ـــــــا ەڕی کەو ەکونـــــــدییەك وەکـــــــو
ئەومەووەوانە چـــۆن خـــۆ فـــڕی دەداکە نـــاو ئـــاو ەخێرایـــی
وەشە امەکە پەڕییەوە وەزەن درا.
هـــۆڵمز وکـــی :پێشـــکر ئەۆ ڕێ ـــرییەۆ ینیـــوە وەکـــاکی هاکنـــدا
کـــــاردانەوە وەم شۆســـــکەکە ئامـــــا ە ۆ ـــــوێرییەکی زۆر
دەکــــا هــــاکووە داوا ئامۆ گــــار بــــا ەاڵۆ دڵنیــــا نیــــیە
وەوە ئـــــاخۆ کـــــارێبی دروســــ دەکـــــا ە خســـــکنە ڕوو
دۆسێبە ۆکەسانی دیبە.
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هەکـــاوەکو ئێـــرە ئەکـــوانین شـــیبردنەوە ـــۆدۆخەکە بەیـــن
کاکێـــك پیاوێـــك ئـــازار ئافرەکێـــك دەدا کـــاردانەوە دروســـ
نا ێـــــ ـ ەڵبـــــــو ەرەدەواۆ وەزەن ـــــــۆڵەکە دەدا ئێســـــــکا
ئەکـــــــــــوانین وەوە ەیـــــــــــن ـــــــــــا ەکەکە پەیوەنـــــــــــد
ەخۆشەویســـــکییەوە هەیە خـــــاکوونەکە ئەوەنـــــدە خەم ـــــارە
ئەوەنـــدە کـــوڕە نیـــیە ......ئەوەکـــا هـــا ـــاخۆ گومانەکانمـــان
ما .
وەدەرگــــاکە دراو خزمەکبــــارێبی چــــووك ڕێنــــوێنی خــــاکوو "
مـــار ســـزرمند" بـــا دواکـــر وەپشـــ خـــانمە چـــووکەکە
خـــــانمێبی ئەســـــمەر ەشـــــان دەرکەو وەکـــــو وەســـــکانی
کەشکییەکی ازرگانی وو وەپش ەوەمێبی چوك!
" شـــێروۆك هـــۆڵمز" ەڕێـــزەوە ەخێرهـــاکنی خـــانمەکە کـــرد
دواکـــــر دەرگـــــاکە داخســــ و ان یێشـــــکی کـــــرد کاوەســـــەر
کورســـییە اڵـــدارەکە دانیشـــێ دواکـــر ەشـــێوازەکە خـــۆ
ەورد ودرشکی وێی دەڕوانی.
وکــــی :وا نــــا ینیۆ چــــاوکزییەکە ئەســــکەن ی
با وەکاکی نوسین وەسەر چاپی چوك؟

ۆدروســــ

وکــــی :وەســــەرەکادا وا ــــووۆ ەاڵۆ ئێســــکا ە ــ ـ ســــەیرکردن
شوێنی پیکەکان دەزانۆ و..................
کاکێــــك زانــــی ێ پرســــیارێبی وێبــــردووە ســــەکە ــــڕ و
نیشـــانە سەرســـامی وکـــرت وەســـەر ڕووخســـار دەرکەو
دواکــر وکــی :ئە ــ کۆوە ــارە مــنەوە شــک یســک ێ ەڕێــز"
هۆڵمز" ! ئەگینا چۆن ئەو هەمووە دەزانی؟
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هــۆڵمز ەپێبەنیــنەوە وکــی :گرنبــی پــێمەدە ئەوەکــار خــۆمە
کە ـــزانۆ .وەوەیە خـــۆۆ ڕاهێنا ێـــ ە ینـــی ئەوشـــکانە ئەوان
دیـــبە وێـــی ـ ـ ئاگـــان ئەگەر وانە ومـــایە نەئەهـــاکی ڕاوێـ ـ ۆ
پێ بەی

 گەورەۆ هـــــاکۆ ـــــۆم کـــــۆ وە ەرئەوە ناو ـــــان کۆیســـکووە وەخـــاکوو " ئایســـری " ەوە یارمەکیـــ دا
وەدۆزیــــنەوە مێــــردەکە دوائەوە پــــۆویت پێــــی
وک ـــوو مـــردووە ســـەڕەڕا ئەوە زۆر دەوڵەمەنـــد
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نــیۆ داهــاکی ســااڵنەۆ ســەد ــونیەیە وهیچــی کــر وەگەڵ
ڕێبــی کەۆ پــارە کەوەچــاپی چــوك ەدەســکی دەهێــنۆ
وەئامـــادەۆ وەپێنـــاو دۆزیـــنەوە ەڕێـــز " هۆســـمەر
ئەین ڵ" دا ی ەخشۆ.
هــــۆڵمز پەن ەکــــانی پــــێبەوە کــــۆکردەوە وئااڵنــــد وســــەر
ەرزکــــــردەوە ۆســــــە نەکە ووکــــــی :ــــــۆچی ەۆ پەوە پەوە
هاکوو ڕاوێ ۆ پێ بەی ؟
ـــــارێبی دیـــــبە کـــــرت وەســـــەر ڕووخســـــار دەرکەوکەوە
ووکـــی :ەناچـــار وەمـــاڵ هـــاکووۆ کوڕە ـ ـووۆ کاکێـــك ەڕێـــز"
وینـــدی انك" ـــاوکۆ ەســـادەیی وە ـــا ەکەکە دەڕوانـــی ڕەکـــی
وەکۆکایـــدا ڕەکـــی
کـــردەوە ـــڕوا ـــۆم پـــۆویت و ـــوئێرە
کــردەوە هــیل بــا ەردەواۆ دەیــو هــیل ڕوویــنەداوە شــێ
ووۆ وڕاسکەوخۆ هاکۆ ۆم کۆ.
-

-

اوکــــ مێــــرد دایبــــکە ێ ومــــان نازناوەکانکــــان
یاوازە.
ەڵـــ مێـــرد دایبـــمە ەاڵۆ ە ـــاوکە ـــان ی دەکەۆ
وەگەڵــئەوە کەنیــا پێــن ســاڵ وچەنــد مان ێــك وەمــن
گەورەکرە.
دایب وە یاندایە؟
ەڵــ ـ زینــــدووە وکەندروســــکی زۆر اشــــە ەڕێــــز
"هـــــۆڵمز" کاکێـــــك هاوســـــەرگیر کـــــردەوە هـــــیل
دڵخۆشــــنە ووۆ ەکــ ـاکێبی کەۆ دوا مردنــــی ــــاوکۆ
دوو ـــارە هاوســـەرگیر وەگەڵ کەســـێبا کـــرد پـــانزە
ساڵ وەخۆ مناڵکرە.
ـــاوکۆ وەگواســـکنەوە ـــۆڕ گـــازو ئـــاو وەڕێ ـــا
کۆکنیـــاۆ کـــۆر کـــار دەکـــرد ەاڵۆ کاکێـــك ەڕێـــز
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"وینـــــدی انك" پەیـــــدا ـــــوو وایلێبـــــرد دوکـــــانەکە
نرۆشـــــێ پێـــــی وا ـــــوو کەمکـــــرە وەئاســـــکی ئەو
وە ەرئەوە وە ـــــــازاڕدا کاردەکـــــــا وە ەرامـــــ ـ ەر
پــــرۆ ە وناو ــــان ی دوکــــانەکە چــــوار هەزارو حەو
ســەد ونیەیــان ەدەســ هێنــا ئەگەر ــاوکۆ وە یانــدا
وایە هەرگیز ەو ڕە کەمە ڕاز نەدە وو.
ئەمکـــوانی ێـــزار "هـــۆڵمز" ە ـــۆنە ئەوچیـــرۆکە درێـ ـ ەوە
کەپەیوەنـــد ەدۆســـییەکەوە نیـــیە یـــنۆ ەاڵۆ زۆر ەچــــڕ
گـــوێی ۆهەڵخســ ـــوو وێـــی پرســـی ووکـــی :داهـــاکە کـــای ەکە
چوکەکە وەو پڕۆ ەوە دێ ؟
 نــــا نــــا گەورەۆ ەکەواو یــــایە مــــامەۆ "نیــــد"وەئۆکالنـــد وە ۆرســــەیەکی ەرهەۆ هێنـــانی نیوزوەنــــدا
ڕێــ ە پێــن وەســەد ــۆ ە هێشــکووۆ کەدەکــاکە
دووهەزار وسەد ونیە.
 زۆر سەرســــــــــــــامۆ دەکە وەگەڵ ئەوە کــــــــــــــۆســــــەد ونیە داهــــــاکی ســــــااڵنەکە کەئەوە ــــــڕە
پـــارەیەکی گەورەیە وەگەڵ ئەوداهـــاکە مامـــ ئە ـــ
کەۆ گەشــ ـــبە و خـــانمێبی وەك کـــۆ دەکوانێــ ە
شەس ونیە ە اشکرین شێوە ێ .
 ەڵبــو ئەکــوانۆ وەوەکەمکــری ــ یۆ ەاڵۆ حەزنــاکەۆــ ـ ۆ ە ــــار ەســ ـەریانەوە وە ەرئەوە وەماڵەکەیانــــد
دە یــــۆ ــــۆیە ئێســــکا ئەوان ســــوود وەداهــــاکی مــــن
وەردەگـــرن ێ ومـــان ەشـــێوەیەکی کـــاکی .ەڕێـــز"
ارێـــك ســـوودەکە
وینـــدی انك" هەمـــوو سـ ـ مانـ ـ
ڕادەکێشــــــێ و دەیــــــدا ەدایبــــــۆ وەوداهــــــاکە
وەنوســـین دەســـکۆ دەکەوێـ ـ دەکـــوانۆ ە اشـــی خـ ـۆمی
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پــــ ـ ەڕی ــــــبەۆ کە ــــــۆهەر پەڕەیەك دوو ــــــنت
وەردەگرۆ و ئەکوانۆ وەڕۆ ێبا یس پەڕە بەۆ.
هـــۆڵمز وکـــی ەکەواو هەمـــوو شـــکێب ڕوون کـــردەوە .ئەمە
دککـــۆر "واطســـۆن" هـــاوڕێمە شـــەرۆ مەکە چـــۆن وە ەردەۆ
مـــ ـن ەئـــــازاد دوایـــ ـ ئـــــاوا وە ەردەۆ ئەو وا ە کبـــــایە
گەورەیـــی نـــوێنە هەرشـــکێك پەیوەنـــد ە ڕێـــز " هۆســـمەر
ئەین ڵ" ەوە هەیە پێمان ڵ .
ڕووخســـــار وەشـــــەرمدا ســـــوور ـــــوو و ەنی ەرانیـــــیەوە
ســوچی چــاکەکەکە گرک ــوو و ەپەنچەکانیشــی یــار پێــدەکرد.
دواکـــر وکـــی :وەئـــاهەن ی کرێبـــارانی گـــاز چـــاوۆ پێـــی کەو
ڕاهـــاک وون کاکێـــك ـــاوکۆ زینـــدوو ـــوو کارکیـــان ۆدەنـــارد
کەنــانە کــاکێبی ــاوکۆ مــرد ئێمەیــان وە یــر ــوو وکارکیــان
ۆدەنــــاردین ەاڵۆ ەڕێــــز " وینــــدی انك" پێــــی خۆشــــنە وو
ــــڕۆین ەڵبــــو ــــۆهیل شــــوێنێك پێــــی خۆشــــنییە کەنــــانە
ئەوئـــاهەن ە دینیـــانە کەڕێبـــدەخرا! ەاڵۆ ئەم ـــارە ســـوور
ــــووۆ وەســــەر وڕۆشکیشــــۆ ەێ مافێــــك ڕێ ــــرییۆ وێــــدەکا؟
دەیــــــوو ئەوان وەئــــــێمە ناوەشــــــێنەوە( ســــــەڕەڕا ئەوە
ئەوان هـــاوڕێی کـــۆنی ـــاوکۆ ـــوون) وکیشـــی کەوا مـــن هـــیل
لــــــێبۆ نیــــــیە کە ۆئــــــاهەن ەکە شــــــیاو ێ ( وەگەڵ ئەوە
عەزییەکــــی ەدیــــنە نەوشــ ـەییۆ هەیە وایــــدا ن هەر وە ەرۆ
نەکردووە).
وەکۆکاییــــدا هــــیل یــــانوییەکی نەدۆزیــــیەوە کــــاوەکو ڕێ ــــرییۆ
وێ بـــا ! دواکـــر ۆکـــار کۆمپانیـــا ڕۆشـــ ۆفەرەنســـا مـــن
ودایبـــــــۆ وەگەڵ ەڕێـــــــز " هـــــــارد " کەپێشـــــــکر گەورە
کارەکانمــان ــوو ڕۆشــکین وەوی ەڕێــز " هۆســمەر ئەین ــڵ"
ۆ ینی.
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-

-

-

-

دیــــــارە کاکێــــــك ەڕێــــــز " وینــــــدی انك" گەڕاوەکەوە
کوڕە ووە؟
ەشــــێوەیەکی ــــا مــــامەڵە وەگەڵ کــــرد وەکــــو
ئەوە یــــرۆ ێــ ـ پێبەنــــی وشــــانەکانی هەڵکەکانــــد
وکــی :کاکێــك ئــافرە دەیەوێــ شــکێك ەدەســ ێنێــ
کەت ناکوانێـــ ڕێ ـــر وێ بـــا هەمـــوو ڕێ ـــایەك
دەدۆزێکەوە ۆ ێ ە ێبردنی.
ەۆ شــــێوەیە پیــــاوێبی ەڕێــــز ەنــــاو ەڕێــــز "
هۆسمەر ئەین ڵ" ناسی؟
ەڵـــــ گەورەۆ ئەوشـــــەوە ینـــــیۆ وڕۆ دواکـــــر
پەیوەنـــد پێـــوە کـــردین کـــاوەکو دڵنیـــا ێکەوە ئـــاخۆ
ەســـەممەکی گەشـــکوینەکە مـــاڵەوە دواکـــر چاومـــان
ەیەکـــد کەو یـــان اشـــکر ڵـــێۆ مـــن چـــاوۆ پێـــی
کەو دوو ـــار وەگەڵـــی ڕۆشـــکۆ ۆپیاســـەکردن ەاڵۆ
ـــــــــــاوکۆ وەگەشـــــــــــکەکە گەڕایەوە و ەڕێـــــــــــز
"هۆسمەرئەین ڵ" چیکر نەیکوانی ێ ۆماڵەوە.
ۆچی؟
ــــــاوکۆ حەز وەوشــــــکانە نــــــیە ئەگەر ەدەســــــکی
ئەو ـــــوایە نەیدەهێشـــ ـ کەت ســـــەردانمان بـــــا
ڕاهــــاک وو ەدایبمــــی دەو ئــــافرە ئە ــــ وەنــــاو
خێزانەکەیــــدا دڵخــــۆ ێــــ منــــی ە ەردەوامــــی
دەمـــو ئـــافرە ئە ـــ ســـەرەکا خێزانێبـــی کـــای ە
ەخۆ هە ومن نیمە.
ئە ەڕێز "هۆسمەر" چی هەوڵی نەدا ک ینێ ؟
ــــاوکۆ ــــارێبی دیــــبە دوا هەفــــکەیەك دەگەڕایەوە
ۆپـــاریت " هۆســـمەر" نـــامە ۆنوســـیۆ هەکـــا ئەو
نەڕوا نەیەکــــــد ینــــــین نە نــــــامە ۆیەکــــــد
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نێـــرین .ڕاهـــاک وو هەمـــوو ڕۆ ێـــك نـــامە نوســـێ
ەیانیان نامەکەۆ دە رد کاوەکو اوکۆ پێی نەزانێ .
ئەوکا دەزگیرانی ەڕێز " هۆسمەر" وی ؟
ەڵــــــ گەورەۆ دوای یەکەۆ پیاســــــەمان ــــــووین
ەدەزگیـــــران " هۆســـــمەر" مە ەســـــکۆ ەڕێـــــز "
ئەیــن ڵە" انــدەر 1ــوو وەنوســین ەیەك وەشــە امی
ویدنیۆڵ...........
ێ نوسین ەیەك؟
ئەوە خراپی ا ەکەکەیە گەورەۆ نازانۆ ؟
ئە وەکوی نیشکە ێیە؟
وەنزیك شوێنی کارەکە .
ەاڵۆ ناونیشانەکە نازانی.
هیل نازانۆ ێ ە وەوە وەشە امی ویدنیۆڵە.
ئە نامەکان ۆکوی دەنارد؟
دەمنـــــارد ۆپۆســـــکە خـــــانە شـــــە امی ویـــــدنیۆڵ
ۆپاراســـــکنی هەکـــــا داوا دەکـــــرا دەیـــــو ئەگەر
ینێــــرۆ ۆشــــوێنی کــــارەکە هاوکارەکــــانی گــــاڵکە
پێــــــدەکەن ەوە نــــــامە وەخانمــــــانەوە ۆدێــــ ـ
پێشــــنیارۆ کــــرد چــــۆن ئەو ەچــــاپی چــــوك نــــامە
دەنوســـــێ منـــــی ەهەمـــــان شـــــێوە ەوشـــــێوەیە
دەنووســــۆ ڕاز نە ــــوو دەیــــو کاکێــــك ە خەکــــی
دەینوســـۆ زیـــاکر هەســـ ە اشـــ وون دەکـــا وەچـــاو
ئەوە ەچـــاپی چـــوك ینوســـۆ چـــونبە واهەســـکەکا
چـــاپەکە دەکەوێــــکە نێوانمــــانەوە! ئەوە دەریەخــــا
کەچەنـــد خۆشویســــکووۆ ەڕێـــز " هــــۆڵمز" وەگەڵ
ئەوشکە سادانەی هەی وو.

 1اومحاسب.
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ەڵ ەیەکــــــی گەورەیە وەوڕاســــــکییانە وەمێــــ ـ ەوە
ــڕواۆ پێیەکــی شــکە چوکەکــان زۆر گــرن ن .ئەکــوانی
هـــیل شـــکێبی کرمـــان وەســـەر ئەوشـــکە چوکـــانە پـ ـ
ڵێی ؟
پیــاوێبی زۆر شــەرمن ــوو ەڕێــز " هــۆڵمز" زیــاکر
حەز دەکـــرد وەئێوارانـــدا م ینێـــ وەك وەڕووناکیـــدا
وەکـــــــو ئەوە پێـــــــی وک ـــــــووۆ حەز وەوەنیـــــــیە
ەرچـــاو ێـ ـ وەگەڵ ئەوەشـــدا زۆر ە ەزیـــی ـــوو
وحەزیشـــــی وەکەنیـــــا ـــــوو کەنـــــانە دەن یشـــــی
وا ـــــوو پێـــــی وکـــــۆ ەمنـــــداڵی کوشـــــی نەخۆشـــــی
ئینکییا ـــاکی خنبـــان ووەوەدـــودە دەرەکـــی و ـــوڕگی
مواز کـــردووە ـــۆیە ســــەکانی ەشـــێوە کــــور و
چــپەن .ڕێــك پۆشــە لەکــانی ســادەن ەاڵۆ هەروەك
مـــن چـــاو کـــزە وچـــاویلبە ڕەن ـــدار وەچاوەکـــا
ۆپاراسکنی وەڕووناکی.
ەڕێـــــز " وینـــــدی انك" چیبـــــرد کاکێـــــك وەپـــــاریت
گەڕایەوە؟
پـــێ گەڕانەوە ـــاوکۆ ەڕێـــز " هۆســـمەر" هـــا
ۆمـــاڵەوە و ـــارێبی دیـــبە پێشـــنیاز هاوســـەرگیر
ـــــۆکردۆ ئەوەنـــــدە ە ـــــدییەوە دەدوا وایلێبـــــردۆ
ســـوێند ەوەفـــا وونی ۆ خـــۆۆ دایبـــۆ وکـــی مـــافی
خــــۆیەکی کەســــوێند ۆ خــــۆۆ چــــونبە کەســــێبی
اشـــە دایبـــۆ وەمـــن زیـــاکر سەرســـامی ـــوو .دواکـــر
وەســــــــەر ئەوە ڕێببەوکــــــــین هاوســــــــەرگیرییەکە
هەفکەیەکــی کر ێــ کاکێــك وە ــارە ــاوکمەوە پرســیۆ
وکیـــــــان گرن ـــــــی پـــــــێمەدە دوا هاوســـــــەرگیر
ڕاســـکەوخۆ پێـــی دەڵێـــین دایبـــۆ وکـــی کەوا -خـــۆ
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ـــــایلی دەکـــــا  .ســـــەکەیۆ ەدڵ نە ـــــوو ەڕێـــــز"
هــــــۆڵمز" کــــــارێبی ساویلبانەشــــــە ڕووخســــــە
وەکەســــێك وەر ــــرۆ کەکەنیــــا چەنــــد ســــاڵێك وەمــــن
گەورەکـــرە ەاڵۆ حەزۆ ەکـــار ێـــراو ێـــر نە ـــوو
هەســــکاۆ نــــامەیەکۆ ۆنوســــی ونــــاردۆ ۆنوســــین ە
کۆمپانیـــــــا وە ـــــــۆردۆ فەرەنســـــــا ەاڵۆ وەڕۆ
هاوسەرگیرییەکە نامەکەۆ ۆگەڕایەوە.
کەواکە پێی نەگەشکووە؟
ەڵـــــ گەروەۆ چــــــونبە پــــــێ ئەوە نــــــامەکە
پێ ا گەشکەکە ۆئین لکەرا دەسکی پێبرد وو.
ەخکێبـــی خـــراپە .کەواکە هاوســـەرگیرییەکە وەکڵێســـا
دەکرا ڕۆ هەینی؟
ەڵــــــــــــ گەورەۆ ەاڵۆ ە ێــــــــــــدەن ییەکی کەواو.
وەکڵێســــا ســــێن ســــافیورز نزیــــك کیــــن ت کــــرۆز
دەکـــرا دواکـــر وەهـــۆکێڵی ـــانبرت نانمـــان دەخـــوارد
" هۆســـــمەر" ەگاویســـــەکەیەك هـــــا کە ـــــێ ە
دووکەســـــی کێـــــدا دە ـــــووە وە وە ەرئەوە ئـــــێمە
دووکەت ــــــووین گاویســــــەکەکە ۆ ە ێیێشــــــکین
وخــــۆ ەگاویســــەکەیە چوارکــــایە هــــا کەکەنیــــا
ئەوە وێ وو وەشە امەکە.
یەکەۆ ـــار ئـــێمە گەشـــکینە کڵێســـا کاکێـــك گاویســـەکە
گەشــــ چــــاوەڕێی ئەوە ــــووین وێــــی وەدەرکەوێــــ
ەاڵۆ ڕوویـــنەدا کەســـی وێنە ـــوو کاکێـــك شـــۆفێرەکە
وەســــەر کورســــییەکە دا ەز و دیــــمەنەکە ینــــی
ــڕوا نەدەکــرد وکــی نــاکوان ڕوا ەچاوەکــانی بــا
کەڕوویـــداوە ەچاوەکـــانی خـــۆ ینـــوێکی ڕۆشـــکۆکە
ناوگاویسبەکە.
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هەینــــــی ڕا ــــــردوو ڕوویــــــدا گەورەۆ وەوکــــــاکەوە
نەهیچۆ ینیوە نەهیچیشۆ یسکوە ئاما ە پێ با .
هــــۆڵمز وکــــی :وا ــــۆۆ دەرەکەوێــــ
مامەڵە کرد ێ .

ەشــــێوەیەکی ناشــــرین

 نــــا گەورەۆ ە ۆرێــــك ــــا و ەڕێــــز ــــوو وێــــیناوەشێکەوە ەوشێوەیە ە ێۆ یێڵێ .

ەدرێ ایـــــی ەیـــــانییەکە ەردەواۆ دەیـــــو کەئە ـــ ـ
دڵســــۆز و ەوەفــــا ــــۆ ــــۆ هەرچیــــیەك ڕوو ــــدا
وئەوەشـــــۆ وە یر ێـــــ ەڵێنێـــــك وەنێوانمانـــــدا هەیە
کەپێبەوەمـــان دە ەســـکێکەوە کەنـــانە ئەگەر شـــکێبی
چــــــاوەڕوان نەکــــــراوی وەیەکمــــــان یا بــــــاکەوە

17

دەگەڕێـــکەوە وداواۆ

وەدڵنیـــاۆ زوو ێـــ یـــان درەنـــ
وێدەکا دڵسۆز ەڵێنەکەۆ ۆ.
 ــۆچی شــکێك وەیەکــدیکان یا بــاکەوە؟ پێشــکر کێ ینــیهــــــیل شــــــکێب کرد ــــــوو وێــــــی پاســــــاو ێــــــ
ۆئەو سەیە ؟
ەئومێـــدێبەوە وکـــی :ســـەیر ـــوو ەو ەیـــانییە وا ڵێـــ
ئەوە دواکر ڕوویدا ڕوونبردنەوە وو ۆ .

ەاڵۆ

هــۆڵمز وکــی :ەدڵنیـــاییەوە کەواکە پێــ وایە شــکێبی ەســـەر
هاک ێ ؟
 ەڵـــ ـ گەورەۆ پـــــێۆ وا ێـــ ـ کوشـــ ـی مەکرســـــییەكو ێــ ئەگینــا ــۆچی ەوشــێوەیە ســە با  .وا ــزانۆ
ئەوە پێش ینی کرد وو ڕوویدا.
 هیچ ەخەیاڵدا دێ چی ێ ؟ هیل.ـــوڵ
 یەك پرســـیار کـــر دایبـــ چـــۆن ـــا ەکەکەکرد؟ چۆن وو ەمیەوە؟
ـــارێبی دیـــبە وە ـــارەیەوە
 کـــوڕە ـــوو وکـــی نـــادوێۆ.
 ئە اوک چی مە ەسکۆ ەڕێز " ویندی انك" ە؟ ەڵـــ هـــاوڕا وو وەگەڵـــۆ کەشـــکێك ەســـەر ەڕێـــز "هۆســـــمەر" داهـــــاکووە وخـــــۆ ـــــارێبی دیـــــبە
پەیوەنــــ ـد دەکــــــاکەوە ە ــــ ـ هێشــــــکنۆ وە ەردەۆ
دەرگــــا کڵێســــا ئە ــ ـ ێ ســــودێبی هە ێــ ـ ؟ ئەگەر
پــــارە وــــ ەرز کرد مــــایە یــــان هاوســــەرگیریمان
بـــــــــردایە وداوا ەرز بـــــــــردایە ئەوکـــــــــا
ســــــەیەیبی کیــــــا وو ەاڵۆ " هۆســــــمەر" وەڕوو
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دارایــــیەوە ێ یــــر ــــوو هەرگیــــز اســــی پــــارە
نەکرد ــوو مۆ کەواکە چــی ڕوویــداوە؟ ــۆچی نــامە
ۆنەنوســـیۆ؟ اەەە هەر یرکـــردنەوە وێـــی شـــێکمەکا
ەدرێ ایی شەو چاوەکانۆ وەیەك نانێۆ.
دواکــــر دەســــکە ســــڕێب دەرهێنــــا وڕووخســــار پێداپۆشــــی
ودەســـکی ەگریـــانێبی ـــوڵ کـــرد " هـــۆڵمز" هەســـکاو وکـــی "
وە ەرکۆچاوێـــك وەدۆســـییەکە دەکەۆ دڵنیـــاۆ دەگەیـــنە ئەن ـــاۆ.
ـــــۆمنی ە ێ یـــــێڵە وخـــــۆ ە یرکـــ ـردنەوە ســـــەر اڵ مەکە
وەمەودا هەوڵـــ ە ەڕێـــز" هۆســـمەر" وەیـــاد ون ێـــ وەك
چۆن وە یانکدا ون وو.
-

-

-

ارێبی دیبە نای ینمەوە؟

کەواکە وا ێ
واهەسکەکەۆ.
ئە چی ەسەر هاکووە؟
وەاڵمــی ئەۆ پرســیارە ــۆمن ە ــ یــێڵە وەســنێبی
وردۆ دەوێـــ وەگەڵ ئەونـــامەنە کەدەکـــوانی پێمـــانی
دە
یەکشــمە ڕا ـــردوو وەیەکێـــك وەڕۆ نامەکـــان هەواڵـــی
ون ـــونیۆ ـــبو کـــردەوە ئەوە دە ەکەیەکـــی وەگەڵ
چوارنامە.
سوپات .ناونیشانەکە؟
خــــانو مــــارە ســــی ویەك شــــە امی ویــــۆن وــــیت
کام روێڵ.
ئەزانــــۆ کۆشــــوێنی " هۆســــمەر" نــــازانی ــــنبە
کار اوک وەکوێیە؟
کــار مەنــدو ی فرۆشــکن دەکــا ۆکۆمپانیــا وێســ
هاوت ومار ارك وەشە امی فینشیر .
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 ســـوپات .کەواو ەڕوونـــی دۆســـییەکە خســـکەڕووکادەزەکــــــان وێــــــرە دا نــــ ـ و ئەوئامۆ گارییــــــانە
ئەمــــڕۆ پێمــــدا وە یــــر نەکە هەمــــوو ئەوانە
ڕوویــدا وە یــر ــبە وڕێــ ە مەدە ڕووداوێبــی وەهــا
کار وە یان با .
 کـــــۆزۆر اشـــــی ەڕێـــــز" هـــــۆڵمز" ەاڵۆ نـــــاکوانۆوا ـــــبەۆ دڵســـــۆز " هۆســـــمەر" ئە ـــــۆ کاکێـــــك
دەگەڕێکەوە وەچاوەڕوانیدا دەم ینێکەوە.
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 دواکـــر انکـــا پـــڕ کـــادەزەکە وەســـەر مێـــزەکە دانـــاو ەڕێ ـــــا خـــــۆ ڕۆشـــــ ەڵێنـــــی گەڕانەوە دا
ئەگەر ان ی بەین.

*

*

*

ســــەڕەڕا کــــبوە ســــاویلبەکە وڕووخســــارە گەمــ ـ انەکە
خـــــاڵێبی ڕێـــــزدرانە ودڵســـــۆز وەمیوانەکەمانـــــدا هە ـــــوو
وایلێبـــردین ڕێـــز وێ ـــرین " .شـــێروۆك" ۆچەنـــد خووەکێـــك
ە ێـــدەن ی دانیشـــ و اچەکـــانی وەســـەریەك نـــا وپەن ەکـــانی
ەیەکەوە کــــۆکردەوە دواکــــر ســــەر ۆســــە نەکە هەڵ ــــڕ
وەدۆاڵ ەکەدا ســـە یڵەکە وەگڵـــی ـــان ( گڵـــی گلوکـــۆر ودیـــزە)
دەرهێنـــــا وەکـــــو ڕاوێ کـــــارێبی خـــــۆ دەی ینـــــی کاکێـــــك
ســـــە یڵەکە داگیرســـــاند وەســـــەر کورســـــییەکە ـــــۆدواوە
کشـــایەوە وکەمەڵییەکـــی ئێ ـــار زۆر ەڕووخســـارییەوە ەد
دەکرا دوکەڵ وەکو منارە وەسە یڵەکەیەوە دەردەچوو.
دواکـــر وکـــی :ـــا ەکی ئەو کـــچە زۆر ســـەرن ڕاکێشـــە .زۆر مۆ
ەپێزکرە وەچاو پێشکر کە ەچاوێبی سادە وێۆ دەڕوانی.....
ەو ـــــۆنەییەوە دۆســـــیەیەکی دەســــ ـــــڕییە ەوەدەزانـــــی؟
ئەکـــــوانی دۆســـــییە کـــــر هاوشـــــێوە دۆســـــییەکە ئەۆ
ــــــدۆزیکەوە ئەگەر گەڕا یــــ ـ ەدوا دۆســــ ـیەکانی کرمــــــدا
هاوشــــێوە ئەۆ دۆســــیە دەدۆزیــــکەوە وە ئانــــدوفەر ســــاڵی
 ١٨٧٧وەگەڵ ئەوە پالنێبــــــی کــــــۆنە ەاڵۆ یەك دووخــــــاڵی
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کــــاز ە کیــــایە ەممەوە .....خــــود کــــچەکە ــــۆ یرکردنەوە
سەرن ڕاکێشە.
وکۆ :دیارە کۆشکی زۆر کیا ینیوە من نەم ینیوە.
 ـــا ەکەکە ئەوەنیـــیە کۆنەک ینیـــوە "واطســـۆن" ەڵبـــوکێ ینـ ـ نەکـــردووە! نەکزانـــی ســـەیر کـــوی دەکـــا
ەۆ ــــۆرە ئەوە گرنــ ـ ێــ ـ وەدەســــک چــــوووە
نـــاکوانۆ واکلێـــ بەۆ درك ەگرن ـــی ۆڵەکـــانی ـــبە
یـــان ئەو ەڵـــ ەیە وەنینـــۆکی پەنـــ ە دۆزیـــمەوە
یـــان گرن ـــی ـــا ەکەکە کەوەســـەر چـــۆنیەکی ەســـکنی
پەکــــی پێبوەکــــانی وەســـــکاوە .....ئێســــکا کۆچیــــ
وەشێوە ئەوئافرەکە ۆدەرکەو ؟ وەسنی بە.
 اشـــە کبوێبـــی وێـــوار پـــانی وەپـــو دروســـکبراوشـــینی وەســـەرە وەگەڵ پەڕێبـــی ســـوور وچـــاکەکێبی
ڕەشـــی چنـــراو ەخەکـــی ـــاوەیی ومکانیشـــی ەڕە
ەمیەنــــــی لەکانیشــــــییەوە ــــــاوەیی ــــــوو وەگەڵ
گـــوڵێبی وەئاوریشـــمی ڕەنـــ نەوشـــەیی ڕازێنـــراو
وەملـــــی ۆڵەکانیـــــدا دەسبێشەکانیشـــــی ڕەساســـــی
ــوون وەپەنــچە دۆشــاوم ە ڕاســکی کــونی کیــا وو
ەاڵۆ کێ ینــــی پێبوەکــــانیۆ نەکرد ــــوو ەاڵۆ وکێــــك
گوارە ئاڵکونی چوکی وەگوی وو.
" شــێروۆك" ەنزمــی چەپــڵە وێــدەدا وپێــدەکەنی دواکــر وکــی:
ســـوێندەخۆۆ ەشـــێوەیەکی زۆر ـــا ەرەو پێشـــەوە چـــوو
"واطســـــۆن" ەڕاســـــکی وەســـــنێبی زۆر وانـــــ کـــــرد.
ســــەڕەڕا ئەوە کــــۆ ئاگا وویــــ وەخــــاڵە گڕن ەگــــانی
پشـــــک ەو شـــــێوازە ەســـــ کە مـــــن پەیـــــڕەوە دەکەۆ
کـــــۆزووکر ڕەن ەکـــــان دەگریـــ ـ ەاڵۆ هـــــاوڕێبەۆ هەرگیـــــز
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مکمــــــــانە ەشــــــــێوە گشــــــــکی مەکە ەڵبــــــــو وەســــــــەر
وردەکارییەکـــــان وورد ەرەوە یەکەۆ شـــ ـ کەســـــەیر دەکەۆ
ئانیشــــبی ئــــافرەکە وەپیاوانیشــــدا ئە نــــۆ پانکۆڵەکانیــــانە.
وەکــــو ئەوەشــــی وەۆ ئافرەکــــدا کێ ینــــیۆ کرد ێــ ـ وەئانیشــــبیدا
پـــــارچەیەك وماشـــــی ەدیـــــنە پێـــــوەیە زۆر ەســـــوودە
ۆدەرکەوکنی ئاسەوار.
ەڕوونـــی وەســـەرەوە مەچەکـــی خەکێبـــی چـــوك دەرکەو
ئەوە ئەوشــــوێنەیە کەوەســــەر چــــاپە چــــوکەکە داینــــاوەو
نوســــەرەکان پشــــکی پێدە ەســــکن وەکــــاکی نوســــین ووەســــەر
مێـــزەکە دادەنـــێن ســـەڕەڕا ئەوە ەرگـــدووری هەمـــان
نیشـــانە دادەنێـــ ەاڵۆ وەدەســـکی چەپـــدا ووەمییەکـــی دوورکـــر
وەپەنچەکـــان و یـــاواز وەۆ .دواکـــر ســـەیر ڕووخســـاریۆ کـــرد
شـــــوێنی چـــــاوویبە وـــــوکی دەرکەو ـــــوو سەرکێشـــــییۆ
ەکێ ینـــیەکەۆ کـــردوو پرســـیار چـــاو کـــز وچـــاپە چـــوکەکەۆ
وێبـــرد ەمشـــێوەیە ـــۆۆ دەرکەو خەریبـــی چیـــیە وئەویـ ـ
سەرساۆ وو ەپرسیارەکەۆ.
 منی . ەاڵۆ زۆر ڕوون ـــوو .دواکـــر ئە ـــڵەت ـــووۆ کاکێـــكســـەیر پێبوەکـــانۆ کـــرد ینـــیۆ کـــاکە وکـــاکە! وەگەڵ
ئەوە زۆر یاوازییـــــــان نە ـــــــوو ەاڵۆ کاکێبیـــــــان
وەپێشــەوە پــارچەیەك وماشــی ایشــی نەخشـــێنراو
پێوە ــــوو ەاڵۆ ئەوەکە دیبەیــــان نەخشــــی پێــــوە
نە ـــــوو هەروەهـــــا کاکێبیشـــــیان وەپێـــــن ـــــۆپچە
دوانیــــان نەخشــــێنرا وون ەاڵۆ ئەو دیبەیــــان یەکەۆ
و ســـــێیەۆ وپێن ەمـــــی نەخشـــــێنراو وون! ئافرەکێـــــك
ەپێبوێبــی کــاکە وکــاك دەرچوو ێــ ێ ومــان مانــا
ئەوەیە ەپەوە ووە وکارێبی گرن یشە.
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وەکـــو هەمیشـــە هـــاوڕێبەۆ ەکێ ینەکـــانی سەرســـامی کـــردۆ
وێۆ پرسی :چی کری ؟
 دواکـــــر کێ ینـــــی ئەوەشـــــۆ کـــــرد ڕاســـــکەوخۆ دواوە ەرکردنــــــی لەکــــــانی نــــــامەیەکی نووســــــیووە
کــۆکێ ینی ئەوە کــرد وەپەنــ ە دۆشــاوم ە کــونێبی
کێ ــــــــووە ەاڵۆ ڕوونە کــــــــۆکێ ینی ئەومــــــــرەکە ە
نەکرد ـــــوو کە ەوێـــــوار دەسبێشـــــوو پەن ەکـــــانی
ــــــــــــووە ەپەوە نوســــــــــــیوێکی هەروە ەر ئەوە
ەڵەمەکە ە ـــــــــوڵی ەمـــــــــرەکە ەردا ڕۆچـــــــــووە
ئەم ەیــــــــانیە ــــــــووە ئەگەر پێشــــــــکر ــــــــوایە
ەپەن ەییەوە نەدەمایەوە.
ســــــەکانی ــــــڕ و دواکــــــر وکــــــی :وەگەڵ ســــــادەیەکەیدا
ەڕێـــــــمەوە ســـــــەر کـــــــار "
ەکەینیشـــــــە ەاڵۆ ئە ـــــ ـ
واطسۆن" .....
وەســـــنی ەڕێـــــز " هۆســـــمەر ئەین ـــــڵ" ۆ وە بوکـــــراوەکە
ۆ خوێنەوە کبایە.
پـــارچە کـــادەزە چـــاپبراوەکە وەڕوونـــاکییەکە نزیـــك کـــردەوە
دە ەکە ەمشێوەیە وو:
ەیـــانییەکی چـــواردە ئەۆ مـــان ە پیـــاوێبی ەڕێـــز ەنـــاو "
هۆســـــمەر ئەین ـــــڵ" ون ـــــووە ـــــااڵ  ١٧٠ســـــۆ دە ـــــ
ەســــکەیەکی ەهێــــز هەیە وەگەڵ پێســــکێبی زەرد و ێبــــی
ڕە کەمێـــك کەچەڵ وەناوەڕاســـکدا ڕیـ ـ وســـمێڵی ڕەشـــێبی
چـــڕە چـــاویلبە ڕەن ـــدار وەچـــاوە و کەمێـــك ەشـــێوەیەکی
نـــزۆ دەدوێـ ـ  .کۆکا ـــار ەچـــاکێبی ڕەنـ ـ ڕە کەپێشـــەوە
ئاوریشــــــمە وەگەڵ پــــــانکۆڵێبی ڕەساســــــی وەخــــــور ز ــــــر
وهێلەکێبــــی ڕە وزن یرەیەکــــی ئــــاڵکونی پێــــوەیە ینــــراوە
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نـــــاو راو وەنوســـــین ەیەك وەشـــــە امی ویـــــدنیۆڵ کارەکـــــا .
هەندێك.........
هۆڵمز وکی :ئەوەندە ەسە.
دواکــر ەردەواۆ ــوو ســەیر نامەکــانی دەکــرد :نامەکـــان زۆر
ســـادەن هـــیل شـــکێبی کێـــدا نیـــیە ئامـــا ە ە ەڕێـــز " ئەین ـــڵ"
ەاڵۆ خــــاڵێبی گرنــــی کیــــایە ە ــ ـ شــــك ســــەرن
بــــا
ڕادەکێش .
وکۆ :وەسەر چاپی چوك نوسراوە.
-

-

-

کەنیــا ئەوەنــا ەڵبــو ئیمــزاکە چــاپبراوە! ســەیر
ئەوچـــــاپە کەشـــــخەیە ـــــبە ەنـــــاو " هۆســـــمەر
ئەین ـــــــڵ" وەخـــــــوارەوە .ەروار وەســـــــەرە ەاڵۆ
ـــێ ە وەشـــە امی ویـــدنیۆڵ هیچـــی کـــر کێـــدانییە
کــــــاڕادەیەك ناونیشــــــانێبی شــــــاراوەیە .ئیمــــــزاکە
ەڵ ەیەکــــی گەورەیە ەڵبــــو وەڕاســــکیدا ئەکــــوانین
ڵێین یەکالکەرەوەیە.
ئاما ە ەچییەکا ؟
ئەکـــری ئەوپەوەنـــدییە گەورەیە وەنێـــوان ئیمـــزاکەو
دۆسییەکەدا هەیە نەی ینی هاوری ئازیزەکەۆ؟
نــاکوانۆ ڵــێۆ کــێ ەۆ ــێ ە وەوە مە ەســکی و ێــ
ئینبـــار وەئیمـــزاکە بـــا ئەگەر هـــاکوو ەڵێـــنەکە
شباند.
نــــا ئەوخــــاڵە گــــرن ەکە نیــــیە دوو نــــامە ئەنوســــۆ
کەکۆکـــایی ەدۆســـییەکە دەهێنـــ یەکێبیـــان ـــۆ ئەو
کۆمپانیــــایە وەشــــارە یەکێبیکریــــان ــــۆزڕ ــــاوکی
کــــچەکەیە ەڕێــــز " وینــــدی انك" وێیەپرســــۆ ئــــاخۆ
ئەکـــوان سـ ـ ە ئێـــوارە کـــاک مێر شـــە ســـەردانمان
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اشــــە ێ وەگەڵ خزمــــانی مــــامەڵە بەیــــن.
بــــا
ئێســـکا دککـــۆر هەکـــا وەاڵمـــی ئەۆ دوانەمـــان پێنەگـــا
نــــــاکوانین هــــــیل بەیــــــن اوەئێســــــکایا دۆســــــییە
چوکەکەمان خەینە سەر ڕەفەکە.
مکمـــــانەیەکی گەورەۆ ە شـــــیبردنەوە وـــــۆ یبی وچـــــامکییە
نائاســــــاییەکانی هە ــــــوو هەر وە ەر ئەوە هەســــــکۆ کــــــرد
هۆکـــارێبی ەهێـــز هە ێـ ـ ـــۆئەو هەڵســـوکەوکە ئـــارامە پـــڕ
وەمکمـــــــانە دەینوانـــــــد ەرامـــــــ ەر دۆســـــــییەکی واگەورە
کەداوایلێبرا وو چارەسەر با .
ەدەۆ کێشـــانی ســـە یڵە ڕەشـــە ەنـــرخەکەیەوە ە ـــێۆ هێشـــ
دڵنیـــا ووۆ وەوە ســـ ە کاکێـــك دەگەڕێـــمەوە ـــۆم هەمـــوو
ەڵ ەیەکـــی ســـە ارە ەزاواکە خـــاکوو " مـــار ســـزرمند"
دەسبەکووە.
کـــارێبی پزیشـــبی زۆر مەکرســـیداروەوکاکەدا ســـەر اڵی کـــردۆ
ە ۆرێــــك کەواو ڕۆ دواکــــر وەپەنــــا ــــێ ە یەکێــــك
وەنەخۆشــەکان ــووۆ کاکێــك کــارۆ کەواو ــوو نزیبــی کــاک مێر
شـــــە ـــــوو ووەکۆکایـــــدا کـــــوانیۆ خـــــۆۆ هەڵـــــ ەمە نـــــاو
گاویســـــــبەیەکی چـــــــوك و ـــــــڕۆۆ ۆشـــــــە امی ەیـــــــبەر
هیواخواز ـــــووۆ دوانەکەوک ێـــــکۆ وەیارمەکیـــــدانی هـــــاوڕێبەۆ
وە ەشی کۆکایی دۆسییەکەدا.
" شــــێروۆك" ۆ وەخەودا گـــــر و ەســـــکەموازە درێ ەکەشـــــی
وەســـەر کورســـییە ئاســـوودەکە درێـــ ـــووە وە وەو مـــارە
شوشـــە ووـــومنە و ـــۆنی کرشـــی هایـــدرۆکلۆریك زانـــیۆ کەواو
ڕۆ ەکە وەکـــــارە کیمیایەکانـــــدا ەســـــەر ـــــردووە کەزۆر
حەزوێیە.
کاکێك وە وور کەوکۆ پرسیۆ :اشە گەشکیکە هیل؟
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 ەڵی دووەۆ ک ریکاکی ار ۆۆ وو.هاوارۆ کردوو وکۆ :نا مە ەسکۆ مەکەڵەکەیە.
 اەەەە ئەوە وامزانـــی مە ەســـک ئەو خـــوێیە کەکـــارۆوەســەر کــرد هــیل شــاراوەییەك وەدۆســییەکەدا نیــیە

دوێنــ شــەوی پــێۆ وکــی کەنیــا هەنــدێك وردەکــار
ســــەرن ڕاکــــێ نە ێــ ـ پێشــــۆ وا ێــ ـ ئەوە ئەۆ
کارە کردووە ناچێکە ێر یاساوە.
 کەواکە کـــ ـــوو؟ مە ەســـکی وە ێیێشـــکنی خـــاکوو "مار " چی ووە؟
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پرســـیارەکە وەدەمـــۆ دەرنەچـــوو و" هـــۆڵمز" دەمـــی نەکـــردەوە
هەن ـــــاو ورســـــمان وەڕاڕەوەکە یســـ ـ دواکـــــری کە ە
دەرگـــا " .هـــۆڵمز " وکـــی :ئەوە زر ـــاوکی کـــچەکەیە ەڕێـــز "
ویندی انك" ئاگادار کردمەوە کاک مێر شە وێرە ێ .
دواکر وکی :فەرموو وەرە وورەوە.
پیــــاوێبی ەســــکە ەهێــــز ــــااڵ مــــاۆ ناوەنــــد کەکەمەنــــی
ــــ ـ ڕیشــــــی ڕەنــــ ـ
ســــــییەکانی هە ــــــوو وە وورکەو
زەرد ــوو دووچــاو ڕەنــ ڕەساســی کیــ هە ــوو .ەشــلی
چـــاوێبی وەهەردووکمـــان کـــرد دواکـــر کـــبوە درەوشـــاوەکە
وەکورســــییەکە کەنیشــــ نــــا دوا چەمینەوەیەکــــی ســــادە
ەوەسەرخۆ وەسەر نزیبکرین کورسی دانیش .
هــۆڵمز وکــی :ئێــوارە ــا ەڕێــز "وینــدی انك" پــێۆ وا ێــ
ئەۆ نـــــامە چـــــاپبراوە چـــــاپی چـــــوکە وەکـــــۆوەیە کاکـــ ـ
وەکاک مێر شە وەگەڵ من دیار کردووە؟
 ەڵــ گەورەۆ .وا ــزانۆ کەمێــك دواکەوکــۆ ەاڵۆ کـــاکیکــــــارەکەۆ ــــــوو وەکــــــو ئەوە دەیزانــــــی .داوا
وێ ــــووردن دەکەۆ خــــاکوو "ســــزرمند" ۆدۆســــییەکی
ەڕا مـــــن ئەۆ کـــــاە
واســـــادە ێـــــزار کـــــرد
کای ەکییانە نا ێ بو برێکەوە ۆڕا گشکی.
ەکونــــد ڕێ ــــرییۆ وێبــــرد وەهــــاکنی کچێبــــی زۆر
ەکـــاردانەوەیە ( وەوەشـــە کێ ینیکـــان کرد ێـ ـ ) کاکێـــك
دەیەوێــ ـ شــــکێك بــــا کــــۆنکڕۆڵبردنی ئەســــکەمە
وە ەرئەوە وەگەڵ پۆویســـی ڕەســـمی کارنـ ـاکە ـــۆیە
زۆر وەســـــــــــەر نەڕۆشـــــــــــکۆ وەگەڵـــــــــــی ەاڵۆ
دروســـکبردنی ئـــا اوەیەك ەهـــۆ ـــا ەکێبی خێزانـــی
کـــــــارێبی دڵخۆشـــــــبەر نیـــــــیە وەگەڵ ئەوەشـــــــدا
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کێچــوویەکی ــ ســوود زیاددەکــا چــۆن دەکــوانی
ئەۆ " هۆسمەر ئەین ڵ" ناوە دۆزیکەوە؟
هــــۆڵمز ەئــــارامی وکــــی :ەپــــێچەوانەوە هۆکــــار ەهێــــزۆ
هەیە واۆ وێــدەکا هەســ ــبەۆ کەئەکــوانۆ ەڕێــز " هۆســمەر"
ئاشبرا بەۆ.
ەڕێـــز " وینـــدی انك" دەسبێشـــەکانی هەڵـــدایە ســـەر مێـــزەکەو
وکی :خۆشحاڵۆ ە یسکنی.
 کــــارێبی ســــەر ســــوڕهێنەرە چــــار کای ەکمەنــــدییەکیهەیە واکــــا دەســــکو خەکەکــــان وەیەك یــــا برێکەوە
نـــــاکری نوســـــینی دوو چـــــار وەیەك ـــــبەن مەگەڕ
ئەوە کەکــــــازە ن هەنــــــدێك پیــــ ـ هەن وەمیەکەوە
کەواون .ئێســــــــکا ەڕێــــــــز " وینــــــــدی انك" وەۆ
نامەیەکــدا کە ۆمنــ نــارد ئەکــوانی کێ ینــی ئەوە ــبە
کەوەهەر پیکێبـــی (( ت)) پەڵەیەکـــی چـــوکی پێـــوەیە
هەروەهـــا کەمـــی وەکلبـــی پیکـــی (( ڕ)) شـــدا هەیە....
وەگەڵ چـــــواردە هەڵە ئـــــیمال دیـــــبە ئەوانە زۆر
ڕوونەکانن.
میوانەکەمـــــان ەچـــــاوە کیـــ ـ ە درەوشـــــاوەکانییەوە ســـــەیر
هـــۆڵمز دەکـــرد وکـــی :ئـــێمە ئەۆ چـــاپە وەهەمـــوو کارەکـــانی
نوســــین ەکەمان ەکــــار دێنــــین ــــۆیە ئاســــاییە هەر پیکێــــك
کێشە کەمی هە ێ .
هــۆڵمز ەردەواۆ ــوو وکــی :ئێســکا ەڕێــز " وینــدی انك" ــۆ
ڕوون دەکەمەوە یـــــــــــــروەوەکەمەوە ڕۆ ێـــــــــــــك وەڕۆ ان
پەیوەنــــد نیــــوان چــــار وکــــاوان وەکوێ ینەوەیەکــــدا نوســــۆ
ــا ەکێبە هەنــدێك گرن ــی خــۆمۆ وەســەر دانــاوە .وێــرەدا چــوار
نــــامەۆ میە کەوادادەنرێــ ـ وە ەڕێــــز " هۆســــمەر" ەوە ێــ ـ
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ــــۆکچی نەکە هەمــــوو چــــاپبراوە کێ ینیەکــــان وەســــەر
پەڵە پیکــــــــی " ت" و کەمــــــــی وەکلبــــــــی " ڕ" کــــــــور
نــــاکەینەوە ەڵبــــو ئەگەر زەڕە یــــنەکە مــــن ەکــــار یێنــــی
نەك ئەودوو خـــاڵە چـــواردە خـــاڵەکە کـــری دە ینـــی هەروەك
پێشکر پێۆ وکی.
ەڕێـــز " وینـــدی انك" کـــبوەکە هەڵ ـــر وهەســـکا وکــــی:
ەڕێــز هــۆڵمز نــاکوانۆ کــا ەۆ ســە خەیاڵیــانەوە ەســەر ەۆ.
ئەگەر دەکــــوانی پیــــاوەکە ــــر ی ــــرە هەرکە واکبــــرد
ەمنی ڵ .
 ەدڵیناییەوە.دواکـــر ەرەو دەرگـــاکە ڕۆشـــ وکلـــیلەکە وەنـــاو ـــوفڵەکەدا
وەســــەر خــ ـۆ ســــووڕاند و ەردەواۆ ــــوو وکــــی :کەواکە پێــ ـ
دەڵێۆ ەڕێز " هۆسمەر ئەین ڵ" ۆ دەسک یر کرد.
ڕەن ـــی ەڕێـــز " وینـــدی انك" ەکەواو زەرد هەڵـ ـ ەڕا وەکـــو
مشــــبی نــــاو ەفەت ەدەور خۆیــــدا دەســــوڕایەوە دواکــــر
وکی :چی؟! وەکوی.......؟
هــــۆڵمز ەنەرمــــی وکــــی :ئەوەســــوود نا ێـــ  .ەدڵنیــــاییەوە
هــیل ســوودێبی نا ێــ هــیل ڕێ ەیەکــی وکــار وونــ نیــیە
ەڕێـــز " وینـــدیا نك" .ـــا ەکەکە زۆر ڕوونە کـــارێبی اشـــنییە
ەدۆسییەکی واسادە ڵێۆ ناکوانۆ چارەسەر بەۆ.
دانیشە دانیشە و ا سە وەسەر بەین.
میوانەکەمـــان کەواو کـــۆ ی ـــوو دڵـــۆپی ئـــارەت ەگۆناکـــانییەوە
ــوو ڵــمە ڵمێبــی کــردوو وکــی :نا ێــ کــارەکە ــاکە ڕادە
سبااڵکردن.
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ەاڵۆ " وینیـــــــد انك" ئەمە
 واهەســـــــکەکەۆ وا ێـــــ ـیەکێبــــــــیە وەو فــــــــێڵە ێــــــــزەون وکرســــــــنۆکانە
وخۆپەرسکانە کائێسکا ینی ێکۆ.

ئێســـکا ەکـــورکی پێـ ـ دەڵـــێۆ چی ـــووە ئە ـ ـ ڕاســـکۆ
بەیکەوە ئەگەر هەڵەۆ کرد.
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وەســەر کورســییەکە کەو ووەکــو کەســێبی مــاڵوێران ســەر
هەکــــــا م ســــــن ی شــــــۆڕکردەوە هــــــۆڵمز ــــــاچی ەرەو
گەرمــــبەرەوە درێــ ـ کــــردەوە ەدەۆ دەســـ وەگیرفــــان نــــانی
وردە وردەدەهــــــــاکە دواوە وەڕاســــــــکیدا وادەردەکەو وەگەڵ
خۆیا دەدوێ .
وکـــــی :پیاوێـــــك وە ەر پـــــارە هاوســـــەرگیر وەگەڵ نێبـــــی
ەکەمەنکــر وەخــۆ دەکــا هەروەهــا پــارە کچــی نەکەشــی
ەکاردەهێنـــا هەکـــا وەگەڵیـــان دە یـــا .ـــڕە پـــارەیەکی زۆر ـــوو
ەمیەنــــی دووهاوســــەرەوە وەو ــــارودۆخە وەدەســـــکدانی زۆر
کـــار وێـــدەکردن ـــۆیە شـــایەنی ئەوە ـــوو هەوڵێـــك ـــدرێ
ۆپاراسکنی پارەکەیان.
کـــچەکە کەنیـــا اشـــنە وو ەڵبـــو ە ەزەیـــ ـــوو دیـــار وو
کەســـــــێبی وا ەشـــــــەن و ـــــــوان وەگەڵ ئەوە خـــــــاوەن
کەســــــــاییەکییەکی وانیشــــــــە پارەشــــــــی هەیە ێ ومــــــــان
ۆمــــــــاوەیەکی درێــــــ ـ ە ــــــ ـ هاوســــــــەر نــــــــامێنێکەوە
هاوســـەرگیری مانـــا وەدەســـکدانی ســـەد ـــونیە ســـااڵنە
دەدا کەواکە مێــــرد دایبــــی چییەکــــا ــــۆئەوە ڕێ ــــر
وەهاوســـــــەرگیرییەکە بـــــــا ؟ ڕوونە پەیـــــــڕە ڕێ ـــــــا
نەچـــــوونەدەرەوە وکێبەڵ ـــــوونی وەگەڵ هـــــاوکەمەنی خـــــۆ
ەاڵۆ ئەزانێـــــ ۆمـــــاوەیەکی درێـــــ ئەۆ کـــــارە
دەکـــــا
ســــوود نا ێــ ـ دەســــکی کرد ــــوو ەداواکردنــــی مافەکــــانی
خـــۆ وەکۆکایـــدا چـــوونی ۆئـــاهەن ەکە ڕاگەیانـــد ئەوکـــاکە
پیــاوەکە چییەکــا ؟ یــر وەپیالنێــك دەکــاکەوە زیرەکــی وخراپــی
نەکە یـــارمەکی دەدا وە ێـــر نـــاو
خـــۆ کێـــدا دەرەخـــا
کەســــێبی کــــرو ڕووپۆشــــێبی دیبەدەرکەوێــــ چاوەکــــانی
وە ێــــر چــــاویلبە وڕووخســــار ەڕیــ ـ وســــمێڵ و دەنــ ـ ە
گــڕەکە وە ێــر چپەیەکــدا دەشــارێکەوە ئەو پیــاوە پاراســکن
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ودڵنیــایی ەکــچەکە دەدا وە ێــر نــاو " هۆســمەر ئەین ـــڵ" دا
دەردەکەوێــ وڕۆڵـــی خۆشەویســکێك دە ینێــ کــاوەکو ڕێــ ە
وێ رێ وەنزیك وونەوە وەگەڵ کەسانی دیبە.
میــــــوانە خۆپەرســــــکەکەمان ەدەســـــ ەســــــکراو وکــــــی:
وەسەرەکادا گاڵکەیەك وو نەمزانی ەوشێوەیە وێدێ .
ەاڵۆ کــــچەکە ەهــــۆیەوە دڵخــــۆ
 وەوانەیە وا ێــ ــــوو دڵنیـــا وو زڕ ـــاوکەکە وەگەشـــکی فەرەنســـایە
هەرگیــــــز ۆســــــاکێبی ئەوە یــــــردا نەئەهــــــا
ەڵبــو هەســکی ەدڵخۆشــی دەکــرد
خیــانەکی وێ بــا
کاکێـــــك دەی ینـــــی ەڕێزێـــــك ئـــــاواگرن ی پێـــــدەدا
سەرســـامی دایـــبەکە زیـــاکر ـــوو کاکێـــك ەڕێـــز "
ئەین ـــڵ" دەســـکی ەســـەردانبردن کـــرد ڕوون ـــوو
کەئە ـــوایە زیـــاکر هەن ـــاو نـــایە کـــاوەکو زووکـــر
اکە ئامان ەکە .
چاوپێبەوکنەکـــان کـــران دواکـــر دەزگیرانـــدار کـــرا
کە گرەنکــــی ئەوە دەکــــرد کــــچەکە چیکــــر هەســــکی
ـــۆهیل پیـــاوێبی نە ێـــ  .ەاڵۆ نەئەکـــرا ۆهەمیشـــە
فــــــێڵەکە ەردەواۆ ێــــ ـ چــــــوون ــــــۆ فەرەنســــــا
مانـــدو ونێبی ئێ ـــار ئەهێنـــا ئە ـ ـوایە ۆهەمیشـــە
ەشــــێوەیەکی کرا یــــدیانە ســــنورێ ی ۆ ە ێ یێڵێــــ
کە ەۆ کـــــارە ەشـــــێوەیەکی هەمیشـــــە کـــــار وە
ئە ڵــی کــچەکە دەکــا ســەیر داواکــار دیــبە بــا
ۆمـــــاوەیەك .ئەۆ کارەشـــــی وەســـــەر ەڵێنـــــی وەفـــــا
و ـــوونی ڕودانـــ شـــکێك وە ەیـــانی هاوســـەرگیرییەکە
کـــور کرد ـــوەوە " ەیمـــت وینـــدی انك" ئە ـــوایە
خـــاکوو " ماریســـزرمند" ە " هۆســـمەر ئەین ـــڵ"
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ەســــکایەکەوە هەرچۆنێ و ێــ ـ  .....وەوەیە ۆ یســ ـ
ساڵ ئەوکارە بردایە.
هەکـــــاوەکو ەردەۆ کڵێســـــا ـــــرد ەاڵۆ نەیکـــــوانی
وەوەزیـــــاکر هەن ـــــاو نـــــ ەشـــــێوەیەك ون ـــــوو
فێڵـــــی کـــــۆنی
کەوەگەڵ ـــــاردودۆخەکەدا ـــــون
ەکارهێنـــا ســـوار گاویســـبە چوارکـــایە وو هەرکە
ســوار ـــوو وەدەرگـــاکە دیـــبەوە وەدەرکەو ! پـــێۆ
وا ێ ئەمە زن یرە ڕووداوەکانە " ویندی انك" .
وەکـــــاکی ســـــەکردنی "هـــــۆڵمز" دا میوانەکەمـــــان مکمـــــانە
ۆخـــــۆ گەڕانـــــدەوە هەســـــکا وڕوویەکـــــی گاڵکەئـــــامێزانە
ەڕووخســـــــــارییەوە دەرکەو ئەکـــــــــری ئەوە وا ێـــــــ ـ
وەوەشــــەوانە ێ ئەگەر کۆئەوەنــــدە ئە ڵێبــ ـی وا کیــ ـ هەیە
ئە ــ ـ درك ەوە ــــبە ئەوە ئێســــکا ســــەرپێچی یاســــادەکا
کــۆ نەك مــن مــاداۆ ئەۆ دەرگــایە داخســکووە خــۆ کوشــی
دەسکدرێ وگرکنی نایاسایی کرد.
هــۆڵمز ەدەۆ گرکنــی دەرگــاکەوە وکــی :وەکــو ئەوە دەیڵێیــ
ەاڵۆ وەهەمــــــوو کەت شــــــایەنی
یاســــــاناکوانێ ک رێــــــ
ســــزای ئەگەر ئەو خاکوونە ــــاوك یــــان رایەکــــی هە ــــوایە
ئە وایە ە امچی وەپشکی دا ایکایە.
کاکێــــــك ئەو گــــــاڵکە پێبــــــردنە وەســــــەر ڕووخســــــار "
وینـــــدی انك" ینـــــی کـــــاردانەوە وســـــوور وونەوە وەســـــەر
ەردەواۆ ـــــوو وکـــــی :ئەمە
کوڵمەکـــــانی هـــــۆڵمز دەرکەو
ئەرکـــی مـــن نیـــیە ەرامـــ ەر ریبارەکـــانۆ ەاڵۆ ئەوە ـــامچی
ڕاوە و پاداشکی خۆۆ ئەدەۆ ەوە ............
دواکــــر دووهەن ــــاو خێرایــــی ەرەو ــــامچییەکە نــــا ەاڵۆ
پـــــێ ئەوە ی رێـــ ـ ڕایبـــــرد وە ێـــــر دەســـــکی هـــــۆڵمز
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وەپەنـــ ەرەکەوە دەمـــانکوانی " وینـــدی انك" ینـــین ەخێرایـــی
ڕایدەکرد.
هـــــۆڵمز ەپێبەنیـــــیەوە وەســـــەر کورســـــییەکە دانیشـــــ  :ێ
خــــوێڕییەکی ە ەزیــــیە! وەکاوانێبەوە ــــازدەدا ۆکــــاوانێبی
دیــــب ە هەکاوایلێــــدێ کــــاوانێبی مەکرســــیدار دەکــــا وخــــۆ
وەپش شیشەکانی زیندان دە ینێکەوە.

وەکۆکاییـــــــدا وکـــــــۆ :ەاڵۆ هێشــــــــکا نـــــــاکوانۆ ەڕوونــــــــی
ەۆ.
وەهەن اوەکانی وێبۆڵینەوەکە
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 دیــــار وو وەســــەرکاوە ئە ــــوایە هۆکــــارێبی ەهێــــزهە و ێــــ ـ کە ەڕێــــــز " هۆســــــمەر" ەوشــــــێوەیە
ڕەفکـــــار کـــــردووە ەئاســـــکێك کەکـــــاکە پیـــــاو
ســـــوودمەند وەۆ نێوەنـــــدەدا زڕ ـــــاوکەکەیەکی وەگەڵ
ئەوە دوو پیـــــــاوەکە وەیەك کاکـــــــدا دەرنەکەوکـــــــن
پـــێبەوە ەڵبـــو هەرکاکێـــك یەکێبیـــان دەردەکەوکـــن
ئەویـــدیبەیان ونـــدە وو .چـــاویلبە ودەن ێبـــی ەچـــپە
ەڵ ەیەکــــی ڕوونــــی خۆگــــۆڕین ــــوو وەگەڵ ڕیــ ـ
وسمێڵێبی چڕ.
هـــۆڵمز ێـــدەن وو دواکـــر ەردەواۆ ـــوو :گومانەکـــانۆ ەهـــۆ
ئیمـــزاکەوە ڕوون ـــویەوە خەکـــی ـــۆکچەکە زۆر ڕوون ـــوو
ە ۆرێـــك ئەکـــوانی کێ ینـــی ـــبە کەنیـــا ئەوە نوســـیووە...
وەکــــو ئەوە دەی ینــــی کاکێــــك ســــەیر ئەۆ ەڵ ــــانە دەکە
یا یــــان ەاڵۆ کاکێــــك ەگشــــکی ســــەیریاندەکە هەموویــــان
پێبەوەن و ەرەویەك ئاڕاسکە ئەڕۆن.
 چۆن وەدروسکی ئەۆ ەڵ انە کۆڵییەوە؟ کاکێــــك پیــــاوەکە دیاریــــدەکە دانپێــــدانانی ئاســــانکرەوە ەرئەوە کۆمپانیــــاکە دەزانــــۆ کەکــــار وێــــدەکا
هەمــوو ئەوەســـنانە وەڕو نـــامەکە هـــاک وون ـــێ ە
وەچــــاویلبە وڕیــــ وســــمێڵی هەمــــوویۆ نووســــی
ونـــاردۆ ـــۆ کومپانیـــاکە پـــێۆ وکـــن ئاگـ ـادارۆ ـــبەنەوە
ئەگەر ئەووەســـــــنانە وەســـــــەر هەر کارمەنـــــــدێبیان
ێ یردە ێ .
کێ نـــــی کای ەکمەنـــــدیی نوســـــینی چـــــاپۆ کرد ـــــوو نـــــامەیەکۆ
ۆپیـــاوەکە نووســـی وداواۆ وێبـــرد گەورەیـــی نوێنێـــ و ێـــ
ـــۆئێرە وەگەڵ ســـادەییەکەیدا چەنـــد نیشـــانەیەك دەرکەوکـــن .
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وەگەڵ پۆســـکە نـــامەیەکۆ وە کۆمپانیـــا وێســـکیاوت ومار انـــك
پێ ەشـ ـ کەئەو وەســـنە مـــن پـــێۆ وک ـــون ەکەواو وەســـەر
کارمەنـــــدێبیان ەنــــــاو " ەیمــــــت وینــــــدی انك" ێ یــــــر
دە ێ  ...ئەمە هەموویەکی کەڕوویدا.
 ئە خاکوو " مار "؟ ئەگەر ڕاســـکییەکەۆ پـــ وکـــایە ـــڕوا پێنەدەکـــردۆکەنیـــــــا نمـــــــوونەیەکی فارســـــــی یـــــــردەخەمەوە
کەدەڵێــــ ـ  (( :هەرکەســــــێك هەوڵ ــــــدا خەیــــــاڵی
ئافرەکێــــك شــــێوێن وەکــــو ئەوەوایە خــــۆ خــــاکە
مەکرســـییەکەوە وەك مەکرســـی یـــاکردنەوە دایـــبە
شــــــێرێك و ێچــــــووەکە )) .........ئەمە کۆکــــــایی
دۆسییە چوکەکەمان.

٭

٭

٭
-کەواو-
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دۆڵی

ۆسبۆمر
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(( دەمزانـــی هەر هەن اوێـــك هـــاوڕێبەۆ دەینێـــ ئامـــان ێبی
دیاریبراو خۆ هەیە)).

 -واطسۆن-
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ویسکی کەسایەکییەکان
شـــــێروۆك هـــــۆڵمز :پشـــــبنەر کـــــای ە
پشبنەر ووێبۆڵەر وەئین لکەرا.

و ەناو ـــــان کرین

واطســـۆن :دککـــۆر وهاوکـــارو هـــاوڕێی شـــێروۆك وگێـــڕەوە
چیرۆکەکان.
ویسکراد :پشبنەر وە نبە پۆویسی سبۆکلەندیارد
مبـــارثی ـــاوك :هـــاوڕێی ەڕێـــز کێـــرنەر و ـــاوکی ەیمـــت
کێرنەر.
ەیمت مبارثی :کوڕ

ەڕێز مبارثی.

ەڕێز کێرنەر :پیاوێبی پیر دەوڵەمەندە.
ئاویت کێرنەر :کچی ەڕێز کێرنەر.
ویلـــــیەۆ کـــــراودەر :پاســـــەوانی هـــــاوینەهەوارەکە
کێرنەر.
ۆن کریب :خزمەکبار

ەڕێز مبارثی.
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ەڕێـــــز

ەیـــانیەك ـــوو وەســـەر مێـــز نـــانخواردن وەگەڵ هاوســـەرەکەۆ
دانیشــــک وین نــــانی ەیانیمــــان دەخــــوارد وەپــــڕ خزمەکبــــارەکە
ە روســـــــبەیەکی " شـــــــێروۆك" خـــــــۆ کـــــــرد ە ورەوە
دە ەکە ەۆ شــــــێوەیە ( ــــــوو (( :کاکــــــ هەیە ــــــۆدووڕو
وەگەڵــــۆ ێیــــ ؟ هەرئێســــکا دەر ــــارە کارەســــاکێك وەدۆڵــــی
ۆســــــــبۆمر روســــــــبەیەکۆ پێ ەشـــــــکووە دڵخۆشــــــــە ۆ
هاوســــەفەرۆ یــ ـ  .وەوی هەواپــــاکەو دیمەنێبــــی ناوازەشــــی
هەیە کـــاک مێر یـــانزەو چـــارەك وەوێســـک ە پـــادین کۆن ەڕی
دەکەوۆ)).
نەکەۆ وەچاوەکـــانی دەڕوانـــیۆ ووکـــی :ڕا چیـــیە ئـــازیزەکەۆ؟
دەڕۆی ؟
 ەڕاســکی نــازانۆ چی ڵــێۆ وەئێســکادا ویســکێبی درێــنەخۆشۆ میە.
 اەە " ئاڵسکۆســـەر" هاوکـــار کارەکـــان وەئەســـکۆدەگرێــــ خەمــــ نە ێــــ  .وەۆ دوایەیشـــــدا کەمێـــــك
زەردیـــ پێـــوە دیـــارە ئەۆ گەشـــکە ســـوود ئە ێـــ
ــۆ وەگەڵ ئەوەشــدا هەمیشــە دۆســیەکانی ەڕێــز "
شێروۆك هۆڵمز" ێ ە ایەخی کۆ وون.
وەاڵمـــۆ دایەوە ووکـــۆ :کەوایە ئە ـــ خـــۆۆ ئامـــاددە بەۆ نیـــو
کاک مێرۆ وە ەردەسکە.
ئەزموونەکـــــــان یـــــــانۆ وەســـــــەر ازگەکانی ئەف انســـــــکان
کـــــاری ەر وەســـــەر یـــــانی ڕۆ انەۆ دروســـــ کرد ـــــوو
هەرچەنــــــدە پێویسکیشــــــۆ کەمە ەاڵۆ ە ەردەوامــــــی منــــــی
کرد ـــووە گەشـــکیارێبی ئامـــاددە .ەۆ شـــێوەیە کەمکـــر وەکـــاکی
خــــوازراو حــــازر ووۆ ووەناوگاویســــبەیەکدا ەرەو وێســــک ە
پادین کۆن دەڕۆشکۆ.
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" شــێروۆك" وەســەر شۆســکەکە دەهــاکوو دەچــوو وەنــاو پــاڵکۆ
خۆڵەمێشــــییە گەشــــکییەکەیدا ــــااڵ ەرزو ەســــکە موازەکە
موازکـــر دەردەکەوکـــن کبوێبـــی وە ومـــا دروسکبراویشـــی
وەسەر وو.
کاکێــــك چــــاو ەمــــن کەو  :زۆر سوپاســــ وازۆ کەهــــاکی"
واطســۆن" زۆر گــرن ە مۆ کەســێك وەگەڵــۆ ێــ کــوانۆ پشــکی
پـــ ەســــکۆ یاریــــدەدەرە ناوخۆییەکــــان هەمیشــــە یــــان ـــ
ســـوودن یـــان زیـــرەك نـــین .هەکـــا لیکەکـــان دێـــنۆ دووکورســـی
رە.

وێی پرسیۆ وکی :هیچ دەر ارە دۆسیەکە یسکووە؟
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نــــــا چەنــــــد ڕۆ ێــــــبە ڕۆ نــــــامەۆ

یەك وشــــــە
نەخوێندۆکەوە.
ڕۆ نـــــــــامە وەنـــــــــدەن ەکەواو دۆســـــــــییەکە
نەخســـکۆکە ڕوو هەمـــوو ڕۆ نـــامە کازەدەرچووەکـــانۆ
خوێنــــدەوە کــــا کوانۆ وێبــــۆڵینەوە وەووردەکارییەکــــان
ـــبەۆ وەکـــو ئەوە کێ ەشـــک ۆ یەکـــێبە وەودۆســـییە
سادانە کەئەکرێ وەوپەڕ گرانیدا ێ .
سەکان ئاڵۆز دەرەکەون.
ەاڵۆ وورد کــــائەوپەڕ هەرکاکێــــك کاوانێــــك ئاســــایی
و ـ ـ زانیـــار ێـ ـ چارەســـەرکردنی گـــران ئە ێـ ـ .
وەۆ دۆســــێیەدا ەڵ ەیەکــــی ەهێزیــــان د کــــوڕ
بو خسکۆکە ڕوو.
کەواکە کوشکنە؟
اشـــــە زۆر ە خەڵبـــــی وایـــــدادەنێن ەاڵۆ هەکـــــا
ەکـــای ە وێـــی نەکـــۆڵمەوە هـــیل شـــکێك نـــاڵێۆ .چـــۆن
وێــــی کێ ەشــــکووۆ ئــــاوا ــــۆکی اســــدەکەۆ :دۆڵــــی
ۆســـبۆمر نـــاوچەیەکی دەشـــکییە وەهیرفوردشـــایەر (
زۆر وەڕوســـەوە دوونیـــیە) ەڕێـــز " ـــۆن کێـــرنەر"
گەورەکــــرین خــــاوەن مــــوڵبی زەویــــیە وەنــــاوچەکە
ســـەروەکەکە وەئوســـکراڵیا نیـــاد نـــاوە و دوا چەنـــد
ســــاڵێك گەڕاوەکەوە ــــۆواڵ  .یەکێــــك وەکێڵ ەکــــانی
ەنـــاو " هــــاثرڵی" ەکرێ یـــراوە وەمیەن ەڕێــــز"
چــاڕڵز مبــارثی" کە ئەویــ وەئوســکراڵیا یــاوە ئەۆ
دووپیــاوە وەوی وەکانەکــان ئاشــنا یەك ــوون ــۆیە
نائاســـایی نیـــیە یانەوێـ ـ دوا ێ یر وونیـــان هەکـــا
دەکوانن وەیەك نزیك ن.
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ڕوونـــــی ـــــوو " کێـــــرنەر" دەوڵەمەنـــــدکر ـــــوو
"مبـــارثی" کرێچـــی ئەو ـــووە وپەیوەنـــدییەکی ـــوڵ
وەنێوانیانــــدا ــــووە وپـــــێبەوە کاکەکانیــــان ەســـــەر
ردووە.
" مبـــارثی" کـــوڕێبی کا ـــانە هە دە ســـااڵنی هەیە
و" کێــــرنەر" یــ ـ کچێبــــی هــــاوکەمەنی کــــوڕەکە
ئەوهەیە وهەردووکیـــــان ـــ ـ هـــــاو ینن ووە یانـــــدا
نەمــــاون .وەگەڵ دراوســــێیەکانیان کــــێبەاڵو نە ــــوون
ودوورەپەرێــــــــز ــــــــوون ســــــــەڕەڕا ئەوە "
مبـــارثی"وکوڕەکە خوویـــا وەرزشـــیان هە ـــووە و
چەنـــــــدین ـــــــار وەو پێشـــــــڕکێیانە ینـــــــراون کە
وەونــــــــــاچەیەکراون .مــــــــــارە ئەوکەســــــــــانە
وەخــــانوەکە " کێــــرنەر" دادە یــــن وەشــــە کەت
کێناپەڕێ .
کــــــوانیۆ ئەوزانیاریــــــانە وەســــــەر هەردوو خێــــــزان
کــــۆ بەمەوە ائێســــکا ســــەیر داکاکــــان بەیـــن:
وەســ ـێی مــــان ی حــــوزەیران کەدەکــــاکە دووشــــەمە
ڕا ـــــردوو نزیبـــــی کـــــاک مێر ســـــێی دوانیـــــوەڕۆ "
مبــــارثی" ەپیــــادە ۆدەریــــاچە ۆســــبۆمر ەڕی
کەوکــــــووە دەریــــــاچەیەکی چــــــووکە وەئەن ــــــامی
خێرایــی ئەوڕوو ـــارە وەدۆڵـــی ۆســـبۆمر ەوە دێــ
دروســـــ ـــــووە .ئەو ەیـــــانیە " مبـــــارثی" وەگەڵ
خزمەکبـــارەکە وەوی ـــوون وەڕووت پێـــی وکـــوو
خێــرا بــا چــونبە کــاک مێر س ـ مۆعیــدێبی گرن ــی
هەیە کەدەکــــــاکە هەمـــــــان ئەوکـــــــاکە کۆکا ـــــــار
ەزیندوێکی ینراوە.

44

دەریــــاچە ۆســــبۆمر چــــارەکە میلێــــك وە هــــاثرڵی
یـــیەوە دوورە دووکەت ینیویـــانە ڕێ ـــاکە ڕیـــوە
یەکێبیــــــان نــــــاو نەهێنــــــراوە ەاڵۆ نوســــــراوە کە
نێبــــی پیــــرە ئەو دیــــبە " ویلــــیەۆ کــــراودەر"
ـــووە پاســـەوانە وە ێـــر ـــاڵی " کێـــرنەر" کارەکـــا .
هەردووکیـــــان گەواهـــــی ئەوەیـــــان داوە کە ەڕێـــــز "
مبـــارثی" کەنیـــا ـــووە وکوشـــێکی ئەوڕێ ـــایە ئەو
پیایـــدا ڕۆشـــکووە دوا چەنـــد خووەکێـــك کـــوڕەکە "
ەیمــــت مبــــارثی " یــــ ەدوایــــدا ڕۆشــــکووە و
کنەن ێبــــی پێ ــــووە ــــاوکەکە وەپێشــــدا ڕۆشــــکووە
وکوڕەکەشـــــی وەدوایـــــدا ەاڵۆ ـــــا ەکەکە گرن ـــــی
پێـــــنەداراوە هەکـــــا کـــــاک ئێـــــوارە گوێ یســـــکی ئەو
کرا یدیایە ئە ن.
کەســـــێبی دیــــــبە دوا "کــــــراودەر" ۆکۆکا ــــــار
ئەوانــ ـی ینیــــوە ئەوکەســــە " پیشــــنت مــــۆران"
ـــــووە کچـــــی پاســـــەوانی هـــــاوینەهەوار دۆڵـــــی
ۆســـبۆم ە وەنێـــو دارەچڕەکـــانی دارســـکانەکە ـــووە
کە ەڕێـــز " مبـــاراثی" وکـــوڕەکە پـــێبەوە ینیـــوە
و ە ــــــوانی دیــــــار ووە کە دەمە ــــــاڵ وەنێوانیــــــادا
ڕوویــــداوە وشــــە زۆر ڕەت وە" مبــــارثی" ــــاوك
یســـکراوە کە ەکـــوڕەکە وکـــووە کـــوڕەکە ینـــراوە
ەشــــێوەیەك دەســــکی ەرزکــــردۆکەوە کەهەوڵ ــــدا
وە ـــاوکی ـــدا کـــچەکە ی انـــدویەکی وڕایبـــردوە
کاکێــــك گەڕاوکەوە ۆمــــاڵەوە ەدایبــــی وکــــووە چــــی
ینیوە.
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ئەۆ ســــانە کەواو نەکــــردوە و ەڕێــــز " مبــــارثی"
کــــوڕ هــــاکووە ــــۆم پاســــەوانەکە کا ڵێــ ـ ــــاوکی
ەمردوویی دۆزیوەکەوە وپێویسکی ەهاوکارییە.
وەحــــــــاڵەکێبی دەســــــــەپارچەدا ووە نەکــــــــبوەکە
نەکنەن ەکەشــــــی پێنە ــــــووە کێ ینــــــی ئەوەکــــــراوە
دەســــکی ڕاســــکی خــــوێنی کــــازە پێوە ــــووە .کاکێــــك
وەدوو کەوکـــوون ەســـکەیەکی ڕاکشـــاویان وەســـەر
گیــــایی نزیــــك دەریــــاچە ۆســــبۆمر دۆزیــــوەکەوە
کەوـــــلە ســــەر کــــو اراوەکە ەچەکێبــــی نــــاکی
ەشــــــــێوەیەکی ەردەواۆ وێــــــــدراوە .ئەو ــــــــرینە
ئەکـــــــری ەهـــــــۆ ئەوکنەن ەوە ێـــــــ کەچەنـــــــد
هەن اوێــــــــــــــك وەکەرمەکەوە دوورە .ەهــــــــــــــۆ
لەکـــانییەوە کـــوڕەکە ـ ـ یەك ودوو دەســـک یرکراوە
وەئەن ــــــامی ئەووێبــــــۆڵینەوە سێشــــــەمە کــــــراوە
کــــۆمەکی کوشــــکنی ئەنئەســــکیان ئاڕاســــکە کــــردووە
ڕۆ پێـــن شـــەمە پێشبەشـــی دەســـکە دادوەران
وەڕووت کــــراوە ەاڵۆ دۆســــیەیەکەیان ۆدانیشــــکنی
دواکر دواخسکووە.
ئەوە

دۆسیەیەکەیە کە پۆویت خسکویەکیە ڕوو.
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دوا ئەوە " هـــــۆڵمز" وە ســـــەکانی ـــــویەوەوکۆ :نـــــاکوانۆ
دۆســـــێیەکی پیســـــکر وەۆ دۆســـــێیە یـــــنمەوە ئەو ەڵ ـــــانە
ئێســـکا کـــاوانێبی ێـــزەوەن دەخەنە ڕوو کەهەرگیـــز پێشـــکر
شکی واڕووینەداوە.
" هـــۆڵمز" وە یرکردنەوەیەکـــی وڵـــدا ـــوو وکـــی :ئەۆ ەڵ ـــانە
هەڵخەڵێــــــــنەرن وئامــــــــا ە ــــــــۆمیەکی دەکەن ەاڵۆ ئەگەر
گۆشـــەنی ا خـــۆ کەمێـــك ۆڕیـ ـ دە ینیـ ـ ەهەمـــان هێـــز
ئامــــا ە ــــۆمیەنێبی دیــــبە دەکــــا  .ەڵ ەکــــان ەرامــــ ەر
گەنـــ ەکە زۆر ەهێـــزن ئەشـــبرێ ئەو بو ەکە ێـــ وەنـــاو
ئەو دراوســــــێیانەدا کەنیــــــا یەك کەت پێــــــی وایە ێکــــــاوانە
ئەویــ ـ کچــــی ەڕێــــز " کێــــرنەر"ە کەنــــانە ە ەڕێــ ـز "
ویســـکراد" وکـــووە ەرگـــر وەکـــوڕەکە بـــا " ویســـکراد"
یـــ هەســـکی ەئـــاڵۆز کـــردووە وە دۆســـێیەکەدا و ڕەوانە
منــی کــردووە هەر وە ەر ئەوەشــە دوو کەســی وەکــو مــن وکــۆ
وەناوەڕاســـکی کەمەنیـــان ەخێرایـــی پەن ـــا میـــی وەکاک مێرێبـــدا
وە ـــــر ئەوە ەرەو مـــــاڵەوە ەڕی کەون ەرەو ڕۆ ئـــــاوا
وەندەن دەڕۆن!
 ئەکرســـۆ ەڵ ەکـــان یـــان دۆســـێیەکە ئەوەنـــدە ســـادەوڕوون ێـــــ پشـــــبی شـــــێر وەچارەســـــەرکردنی
ەرنەکەوێ .
ەپێبەنیــنەوە وەاڵمــی دامەوە وکــی :هــیل شــکێك وەڕاســکییەکی
ڕوون هەڵخەڵێنەرکــــین نیــــیە چەنــــد ڕاســــکییەکی دیــــبە کە"
ویســــکراد" ــــۆ دەرنەکەوکــــووە ئــــێمە ۆمــــان دەرەکەوێــ ـ .
ەپێـــی پێویســـ دەمناســـی ەخۆمـــا نانـــازۆ ووـــو ەرزنـــیۆ
کاکێـــــك دەڵـــــێۆ ە ۆرێـــــك دۆســـــێیەکە چارەســـــەردەکەۆ کە
کەنــــانە " ویســــکراد" یریشــــی ۆیناچێــــ ونــــاکوان وێــــی
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کێ ـــا  .ـــادوور نەڕۆیـــن ونمـــوونەیەکی نزیبـــی وەســـەر
ێنیــــــنەوە ەڕوونــــــی ئەکــــــوانۆ ــــــزانۆ کاکێــــــك وە ەردەۆ
دەسکشــۆر گەرمــاوەکە وەســکاوی کــاوەکو ڕیشــ کاشــی
پەنــــــچەڕەکە کەوکــــــۆکە م ڕاســــــکەوە ەاڵۆ گومــــــانۆ هەیە
وەوە " ویسکراد" کوانێ کێ ینی شکێبی ئاوا سادە با .
-

-

ۆخاکر خوا کۆچۆن.......؟!
ە اشـــ دەکناســــۆ هــــاوڕی ئــــازیزەکەۆ کەســــایەکییە
وورد و درشــــکەکە ســــەر ازیی ە اشــــی ئاشــــناۆ
هەمــــوو ەیــــانییەك ڕیشــ ـ دەکاشــــی و وەۆ کــــاکە
ساڵیشــدا وەکیشــبی خــۆر ســوودە ینی وەکــاکی ڕیــ
کاشـــیندا .وە ەر ئەوەشـــی ڕیــ کاشـــینەکە ە ـــوانی
وڕێبــــــی وســــــەر ازییانە دەکەیـــــ وورد یــــــنەوە
وەڕووخســــار ەئاســــانی دەکوانرێــ ـ زانزێــ ـ م
چەپــ ـ کەمکــــر ڕوونــــاکی ەرەکەوێــ ـ کــــاوەکو م
ڕاســـک ئەگەر وەڕوونـــاکییەکی اشـــدا خـــۆ ینـــ
وەکــو ئەوە ئێســکا مــن دەک یــنۆ اوەڕنــاکەۆ کەســێبی
وەکــو ک ـۆ ڕاز ێ ـ ەوشــێوە ڕی ـ کاشــینە .کێشــە
نیـــ ـیە ڕیشـــــەکە ەاڵۆ وەئەن ـــــامی کێ ینیەکـــــی ورد
ــــوار کــــارکردنی مـــن پێــــدەزانی ئە ــ ـ
وامــــو
خزمەکــــــــــــــی ئەووێبــــــــــــــۆڵینەوەیە ــــــــــــــبەۆ
کەوە ەردەممانــــــــدایە خاڵێــــــــك یــــــــان دووخــــــــاڵ
وەوێبۆڵینەوەکــــان دەچــــوون شــــایەنی ئەوەیە ەهەنــــد
وەر یرێن.
چین؟
دەســـک یرکردنی کـــوڕەکە ڕاســـکەوخۆ نە ـــووە ەڵبـــو
دوا گەڕانەوە ــــووە وەکــــێڵ ە هــــاثرڵی .کاکێــــك
پـــۆویت پێـــی وکـــووە ۆڵ ەســـ دەکرێـــ سەرســــاۆ
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نە ـــــووە و وکـــــوێکی شـــــایەنێکی .هەر ئەۆ ســـــە
هەمووگومانەکـــــــانی وەســـــــەر دەســـــــکە دادوەران
ڕواندۆکەوە.
هاوارمبردوو وکۆ :دانپێدانانی خۆی ووە.
 نا دواکر سوور ووە وەسەر ێکاوانی خۆ . ەاڵۆ کاکێــــــك وایوکــــــووە شــــــکەکان گومانــــــاو وئاڵۆز وون.
" هــــۆڵمز" وکــــی :ەپــــێچەوانەوە وەنــــاو ئەوهەمــــوو هەورە
کاریبـــانە کـــاکە کەســـە وەکـــو ڕوونـــاکییەك ی یـــنۆ هەرچەنێـــك
ێکـــاوان ێـــ ناکرێـــ ئەوەنـــدە گەمـــ ە ێـــ نە ینێـــ ـــلە
خوێناوییەکــــانی ەشــــێوەیەکی مەکرســــیدار د خــــۆین ئەگەر
وەکـــــــاکی ۆڵ ەســـــــ کردنیـــــــدا سەرســـــــامی یـــــــان هەر
کــــاردانەوەیەکی دیــــبە دەر ڕیــــایە ئەوکــــا ەگومانــــاو
دائەنــــرا وە ەرئەوە دەر ڕینــــی کــــووڕەیی یــــان سەرســــامی
ئەکــوارێبی ناسروشـــکی نا ێـ ـ وە ێـــر ڕۆشـــنایی ئەو ـــالنەدا
ــوڵ کردنــی ــارودۆخەکە ئامــا ە ۆدووشــ دەکــا یائەوەکــا
گەن ێبـــی ێکـــاوانە یـــان ئەوەکـــا کەســـێبە دەکوانێـ ـ ە اشـــی
خــــۆ کــــۆنکڕۆڵ بــــا وئــــاراۆ ێــ ـ  .ەهەمــــان شــــێوە
ئەوکــــاکە واوکــــویەکی شــــایەنێکی ەهەمــــان شــــێوە ئەوە
ئاســــایی نە ــــووە ئەگەر وێــــی ڕوانــــی وەپەنــــا ەســــکە
ــــاوکییەوە ــــووە گومــــانی کێــــدانییە ئەوڕۆ ە خۆشەویســــکی
وئەرکـــی خـــۆ ەرامـــ ەر ـــاوکی وە یرکـــردووە ەپێـــی وکە
کـــــچەکە ێـــــ کەزۆر گـــــرن ە دەســـــکی وەهەوادا وە ـــــاوکی
ــــۆمن وادەردەکەوێـــ هەســــکی
ەرزکــــردۆکەوە وێــــی ــــدا
پەشــیمانی وکــاوان وەوکەکەیــدا ئامــا ەن ــۆئە ڵێبی ســەممە
نەك ئە ڵی کاوان ارێك.
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ســــەرۆ ڕاوەشــــاند ووکــــۆ :چەنــــد پیــــاو ەهــــۆ
دانەیەکی وەوشێوەیە هەڵواسراون!

ەڵــ ـ ەیەك

 ەکەواو چەنـــــــــدین پیـــــــــاو ەســـــــــکەملێبراوهەڵواسراون.
 وکە گەن ەکە چییە دەر ارە ؟ ـــوێرنییە کاســـەر بەوێ وەوکەکانیـــدا یەك دووخـــاڵهەیە .ئەوەکا وێرەیە دەکوانی خۆ یخوێنیکەوە.
وەناوەڕاســــــــکی انکاکەیــــــــدا کــــــــۆپییەکی وەڕۆ نــــــــامە
هیرفۆردشـــــــــایەر نـــــــــاوخۆیی دەرهێنـــــــــا دوا ئەوە
مپەڕەکە هەڵــــــدایەوە ئامــــــا ە ــــــۆ ئەو ــــــڕگەیە کــــــرد
کەگەن ەکە دواوە دەر ارە .
وەســـــەر کورســـــی شـــــەمەندەفەرەکە دانیشـــــک ووۆ ەوورد
دەمخوێندەوە .دە ەکە ەۆ شێوەیە وو:

ەڕێــز " ەیمــت مبــارثی" ( کــا ە کــوڕ کــو راو) گەواهــی
داوەو وکویەکی:
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ۆمــاوە ســ ڕۆ وە ریســکۆڵ ــووۆ و دوور ــووۆ مــاڵەوە
نەگەڕامەوە هەکـــــا ەیــــــانی ڕۆ دووشــــــەمە ڕا ــــــردوو
کەدەکــــاکە ســــێی مانــــ  .کاکێــــك گەڕامەوە مــــاڵەوە ــــاوکۆ
وەمـــاڵەوە نە ـــوو خزمەکبـــارەکە پێیـــوکۆ کەوا ـــاوکۆ و" ـــۆن
کریــــــــب" خزمەکبــــــــار ەرەو ڕووت ەڕی کەوکــــــــوون
ەکــــــاکێب کەۆ دوا گەڕاونەوەۆ وەحەوشــــــەکە گوێ یســــــکی
دەن ــــی کــــایە گاویســــبە ووۆ وکاکێــــك وەپەنـــ ەرەکەوە وێــــی
ڕوانــیۆ ینــیۆ ــاوکمە و ەخێرایــی وەحەوشــەکەدەڕوا نەمزانــی
ۆکــــوی دەڕوا  .دواکــــر کنەنــ ـ ەکەۆ هەڵ ــــر و ەئــــارامی
ەرەو دەریـــاچە ۆســـبۆمر ەنیەکـــی ڕاوکردنـــی کەروێشـــك
ەڕی کەوکـــــۆ وەمیەکـــــی دیـــــبە دەریـــــاچەکە وەڕێ امـــــدا
"ویلــــــــیەۆ کــــــــراودەر" پاســــــــەوانۆ ینــــــــی ( هەروەك
وەگەواهییەکەشــدا وکــی) ەاڵۆ هەڵەی کــرد کاکێــك پێــی وا ــوو
وەدو ـــــاوکۆ کەوکـــــووۆ نەمزانـــــی وە ەردەمـــــمە .وەدوور
ســـەر مەکـــر گـــوێۆ وەهـــاوار (( کـــو )) ـــوو ئامـــا ەیەکی
نێـــوان خـــۆۆ و ـــاوکمە خێـــرا ڕۆشـــکمە پێشـــەوەو ینـــیۆ وەم
دەریـــاچەکە وەســـکاوە .کاکێـــك چـــاو ەمـــن کەو سەرســـامی
پێوەدیــــار وو ەکونــــد وێــــی پرســــیۆ ئــــاخۆ چیــــیەکەۆ وەوی
دەمە ـــاڵێیەکی کونـــد وەنێوانمانـــدا ڕوویـــدا خەریب ـــوو ـــاکە
ڕادە وێــــدان چــــونبە ــــاوکۆ پیــــاوێبی کەوـــــلە ڕە ە ەاڵۆ
کاکێـــك زانـــیۆ ڕەفکارەکـــانی وەکـــۆنکڕۆڵ دەرەچـــن ـ ـێۆ هێشـ ـ
وگەڕامەوە ــۆ کــێڵ ە هــاثرڵی ســەدوو پەنچــا مەکــرۆ نە ــڕ
وەدوامەوە گـــوێۆ وەدەن ێ ـ ـی کـــۆ ێنەر ەرز ـــوو وایلێبـــردۆ
ەڕێــــمەوە کاکێــــك ئەوۆ ینــــیەوە ــــاوکۆ ە رینێبــــی گەورە
ەســــەرییەوە کۆکــــا هەناســــەکانی دەدا کنەن ــــبەۆ هەڵــــداو
وە اوەشــــۆ کــــرد ەاڵۆ یەکســــەر مــــرد ۆچەنــــد خووەکێــــك
وەپەنـــایەوە دانیشـــکۆ دواکـــر ڕۆشـــکۆ ۆکـــوخەکە پاســـەوانی
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هــــاوینەوار ەڕێــــز " کێــــرنەر" چــــونبە نزیبکــــرین ــــوو.
داوا یـــــارمەکیۆ وێبـــــرد کاکێـــــك گەڕامەوە کەســـــۆ نە ینـــــی
وەنزیــك ــاوکۆ نــازانۆ چــۆن ئەو ــرینە ســەر دروســ ــوو
وەگەڵ ئەوە ەهـــــــۆ کەســـــــایەکییە ســـــــاردەکەیەوە کەت
خۆشــــی نەدەویســ ـ ئەوەندەشــــی ئاگــــادار ــــۆ دوو منیشــــی
نە وو.ئیکر نازانۆ.
دادەوەر مردن :اوک پێ

مردنی هیچی نەو ؟

کـــوڕ :ەچەنـــد وشـــەیەکی کەۆ ڵمە ڵمێبـــی کـــرد ەاڵۆ ـــێ
وەئاما ەیەك ۆ وشە (( ڕا )) هیچی کرۆ نە یس .
-

-

ە

چی وەوەگەشکی؟
نازانۆ مانا چییە پێموا وو وڕێنە دەکا .
کۆکا شەڕکان وەسەر چی وو؟
اشکرە وەاڵۆ نەدەمەوە.
ناچارۆ پێداگر ۆ وەسەر وەاڵمەکە.
مەحــــاڵە پێــــ ڵــــێۆ ەاڵۆ دڵنیــــا دەکەمەوە هــــیل
پەیوەندییەکی ەو ڕووداوەوە نیە.
دادگـــــا ڕیـــــار وەســـــەر ئەوەدەدا وەاڵۆ نەدانەوە
وەزەرەو خـــــۆکە وەۆ دۆســـــێیەدا ووەدانیشـــــکنەکانی
دیبە کارەکان ئاڵۆزکر دەکا .
هێشکا وەسەر وەاڵۆ نەدانەوە سوورۆ.
کێ ەشــــــکۆ وەوە هــــــاوار (( کــــــو )) ئامــــــا ەیەک
ناسراو نێوان خۆ و اوککە؟
وا وو ەڵ .
کەواکە چــــ ـۆن ڕوویــــــدا ئەو هــــــاواە پــــــێ ئەوە
ی ینیـــ ـ وپـــــێ ئەوە زانێـــ ـ کەکـــــۆ وە ریســـــکۆڵ
گەڕاویکەکەوە؟
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کوڕەکە ەسەرسامییەکی زۆرەوە وکی  :نازانۆ.
یەکێـــك وەئەنـــدامەکان :هـــیل گومانێـــك م دروســـ نە ـــووە
کاکێك گەڕاویکەوەو اوک ەوشێوەیە ینیوە؟
-

-

هیل شکێبی دیاریبراوۆ نە ینی.
مە ەسک چییە؟
کاکێــــك ڕۆشــــکۆ ــــۆم دەریــ ـاچەکە وە ــــارودۆخێبی
ناوە ــــاردا ــــووۆ ــــێ ە وە ــــاوکۆ نەمکــــوانی یــــر
وەهـــیل شـــکێبی دیـــبە ـــبەمەوە ەاڵۆ کاکێـــك ەرەو
م ـــــاوکۆ هەن ـــــاوۆ دەنـــــا وەم چەپەوە شـــــکێبی
ڕەنـــ خۆڵەمێشـــیۆ ینـــی وەوەیە شـــاڵ یـــان پـــاڵکۆ
و ێ ....
کاکێــك ــاوکمۆ ێیێشــ ــۆئەوە ەدوایــدا ەڕێــۆ
ون وو نەما وو.
مە ەســـــک ئەوەیە ون ـــــوو پـــــێ ئەوە ڕۆیـــــ
داوا یارمەکی بەی ؟
ەڵ ون وو.
ناکوانی زانی چی وو؟
نازانۆ ەاڵۆ هەسکۆ ە وونی شکێك کرد.
چەندێك وەکەرمەکەوە دوور وو؟
نزیبە دوانزە مەکر
ئە کۆ وەدارسکانەکە چەندێك دوور ووی ؟
هەمان مەودا.
کەواکە ون ــــوونەکە وەهەمــــان ئەوکــــاکەدا ڕوویــــداوە
کەکۆ دوورکەوکویکەوە.
ەڵ ەاڵۆ پشکۆ و وەرگێڕا وو.

ەمشێوەیە وێبۆڵینەوە وەکوڕەکە کەواو وو.
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ەدەۆ ســــەیرکردنی نوســــراوەکە وکــــۆ :دادوەر ەڕە ــــی وەگەڵ
" مبـــارثی" گەنـ ـ دواوە هەمـــوو ســـەرن ەکان ـــۆ هـــاوار
ـــــــاوکەکە ۆکـــــــوڕەکە پـــــــێ ینینـــــــی ونەدرکانـــــــدنی
ووردەکارییەکـــــانی دەمە ـــــاڵێی خـــــۆو ـــــاوکی وەگەڵ ئەو وکە
ســـەیرانە ـــاوکی پـــێ مردنـــی وکـــویەکی ڕادەکێشـ ـ دواکـــر
دادوەر ئەڵێـــ هەمـــوو ئەۆ ەڵ ـــانە ەشـــێوەیەکی گەورە د

گەنــــ ەکەن " .هــــۆڵمز" ەدەن ێبــــی نــــزمەوە وکــــی :کــــۆو
دادوەرەکە گرن کــــــرین خاڵکــــــان وە ەر ەوەنــــــد کــــــوڕەکە
خســــکۆکە ڕوو ئەوەنــــا ینی کەئێــــوە دەڵــــێن کــــوڕەکە خــــاوەن
خەیـــاڵێبی اشـــە دواکـ ـر هەر خۆکـــان ئەو خاســـیەکە وەســـەر
مئە ەن! ئەگەر نەکوانێـــ هۆکارێـــك ـــۆ دەمە ـــاڵێیەکی خـــۆ
و ـــاوکی دروســـ بـــا کـــاوەکو ســـۆز دەســـکە دادوەران
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ەدەســ ێنێــ ــێ ە وەخەیــاڵێبی وێــران هیچــی کــر نیــیە
وە ئەگەر وەئە ـــڵە ەکاڵەکەیـــدا شـــکێبی نـــامۆ وەکـــو وشـــە
(( ڕا )) دروســــ ـ کرد ێــــ ـ وەگەڵ پــــــارچە وماشــــــەکە
کـــاوەکو خـ ـۆ ەر بـــا هێشـــکا ئە ڵـــی ەرهەمێبـــی هەیە.
نــا هــاوڕێبەۆ وەســەر نیــاد ێکــاوانی کــوڕەکە وەدۆســێیەکە
دەکـــــۆڵمەوە ئیکـــــر ـــــزانین ەرەو کوێمـــــان دە ـــــا  .هـــــیل
ســــەیەکی کــــر وەســــەر نــــاکەۆ هەکــــا نەگەیــــنە مەیــــدانی
کــــاوانەکە نــــانی نیــــوەڕۆ وە ســــویندن ئەخــــۆین یســــ
خووەکی دیبە دەگەین.
٭ٚ

٭

٭

دوا کێپەڕانــدنی دۆڵــی ســکراود و ڕوو ــار ســینرنی فــراوان
ودرەوشــاوە وەکۆکایــدا کــاک مێر چــوار گەشــکینە شــار ڕووت
چووك و وان.
وەســـــەر شۆســـــکەکە پیـــــاوێبی چڵبـــــن و مواز چـــــاوەڕێی
دەکــــردین ســــەڕەڕا پــــاڵکۆ درێـــ ەکە کە ــــۆ ئەو یــــن ەیە
گون ـــاوە کەکێیـــدایە ناسینەوەشـــی ئەســـکەۆ نە ـــوو وێبـــۆڵەر "
ویســـکراد" ـــوو وە ـــنبە پۆویســـی ســـبۆکلەندیارد وەگەڵیـــدا
ڕۆشــــکین ۆهــــۆکێلی هیرفۆردئــــارمز و ورێبیــــان ــــۆ ەکری
گرک ــــووین .دانیشــــکین پــــێبەوە چــــایەك خــــۆین " ویســــکراد"
وکـــی :داوا گاویســـبەیەکۆ کـــردووە سروشـــکی چامکییەکانـــ
دەزانـــۆ چـــۆنە هەکـــا ســـەردانی مەیـــدانی کـــاوانەکە نەکەیـــ
ئاسوودەنا ی .
" هــــۆڵمز" وکــــی :وەچــــاکە خــــۆکە ەاڵۆ کەوکــــۆکە ســــەر
کەشەکە.
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" ویسکراد" وشب وو وکی :وێ کێناگەۆ.
 ـــارۆمەکر ئامـــا ە ەچییەکـــا ؟ یسـ ـ ونـــۆیە نە ـــانەهەوڕ نیـــــیە هەروەك هـــــۆکیلە دەشـــــکییەکان پێـــــی
ەناو ــــــان ن دانیشــــــکن وەســــــەر ئەۆ ەنەفەیە زۆر
اشکرە ۆیە ئەمشەو گاویسەکەکە ەکارناهێنۆ.
ەوێ ـــوردەییەوە " ویســـکراد" پێبەنـــی وکـــی :ئە ـ ـ وەڕێـ ـ ە
ڕۆ نامەکـــانەوە گەشـــک ێکیکە کۆکـــایی دۆســـیەکە وەکـــو خـــۆر
ڕوونە هەکـــا ـــوڵکر یـــنەوە ڕوونکـــر ئە ێـــکەوە .ەاڵۆ مـــرۆ
نــــــاکوان داوا خانمێــــــك ڕە بــــــاکەوە ــــــا وەکــــــو ئەۆ
خــاکوونە پێــداگر ناو ــان ی کــۆ یســکووە ودەیەوێــ ڕا
ەاڵۆ دوو ــــارە ودوو ــــارە پێمــــو ناکوانیـــ شــــکێك
زانێـــ
ـــــــدۆزیکەوە ئەو پـــــ ـ ئاگـــــــادار بەینەوە .......ۆســـــــکە
ئەوەچییە ینۆ؟ خۆ ئەوەگاویسبەکەیەکی وە ەردەۆ دەرگا!
ســــــەکانی کەواو نەکــــــردوو وەمــــــاوە ســــــاکێبدا یەکێــــــك
وە ـــــوانکرین ئافرەکەکـــــان کائێســـــکا ینی ێـــــکۆ خـــــۆ کـــــرد
ە ووردا چاوەکــــــــانی دەدرەوشــــــــانەوە وڕوومەکەکــــــــانی
ەناســــــبی ســــــوورکرا وون ڕووخســــــارە سروشــــــکییەکە
وە ێر نی ەرانیدا ون وو وکی :اەەە ەڕێز " هۆڵمز"!
ارێــــك وەمنــــی ئەڕوانــــی ارێــــك وەهــــاوڕێبەۆ وەکۆکــــایی
گەشــکی چاوەکانیــدا چاوەکــانی وەســەر هــاوڕێبەۆ ێ یر ــوو
ەگاویســـبەکەۆ
ەردەواۆ ــوو وکـــی :چەنــد دڵخۆشـــۆ ەهاکنــ
هــــاکووۆ کــــائەوە پێ ڵــــێۆ مــــن ئەزانــــۆ " ەیمــــت" کــــار
ەڵبـــــو وەوەدڵنیــــاۆ کەکـــــار واناکـــــا خۆشــــ
واناکـــــا
ئەکــــوانی دەســــ ەوێبۆڵینەوە بەیــــ و ــــۆ دەرەکەوێــــ
کەوایە هەر گیـــــز ڕێــــ ە مەدە گومانـــ ـ ۆدروســــ ێـــ ـ .
وەوکــــاکەوە منــــاڵ ووین ئاشــــنا یەکــــین وەهەر کەســــێبی
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دیـــبە اشـــکر کەمـــوو کوڕییەکـــانی ئاشـــناۆ دڵێبـــی ە ەزەیـــی
هەیە مەحــــاڵە ئــــازار مێشــــووەیەکی ــــدا هەرکەســــێك
یناسێ ئەوڕاسکییە دەزانێ .
" شـــێروۆك" وکـــی :هیـــوادارۆ کـــوانین ێکـــاوانی ســـەومێنێن
خـــــاکوو " کێـــــرنەر" دڵنیاشـــ ـ دەکەمەوە ئەوپەڕ کوانـــــا
خۆۆ دەخەمە گەر.
 ەڵ ەکانـــ خوێنـــدەوە هـــیل ۆچونێبـــ وەســـەرهەیە؟ کەســـــی ێ ە ێبـــــار ئە ینـــــی هـــــیل شـــــکێك
کوانێـــ یارمەکیـــدەر ێـــ ؟ کـــۆ پێـــ وانـــیە ئەو
ێکاوانە؟
 ەئەگەرێبی زۆرە پێۆ وا ێ وایە.ی اندیوو وکی :ئەوەۆ دەوێ .
دواکــر ئــاوڕ دایەوە وچــاو ــڕییە نێــو چــاوانی " ویســکراد"
ووکی :گوێ وێیە؟ ئەو هیواۆ ۆدێنێکەوە.
" ویســـکراد" شـــانەکانی هەڵکەکانـــد ووکـــی :هاوکـــارەکەۆ کەمێـــك
خێرا کردووە وەئەن امەکان.
ئەزانــــــۆ ڕاســـــــکەکا

 ەاڵۆ ڕاســــــکەکا  .ەڵــــــ" ەیمت" نەیبوشکووە.
ســــــە ارە ەشــــــەڕەکە وەگەڵ اوکیشــــــی ــــــۆیە
وەاڵمـــــی نەداوەکەوە چـــــونبە پەیوەنـــــد ەمـــــنەوە
هەیە.
" هۆڵمز" پرسی :چۆن؟
 نـــاکوانۆ وەوەزیـــاکر ڕاســـکییەکان شـــارماوە هۆکـــارزۆرێــــك وەناکۆکییەکــــانی " ەیمــــت" و ــــاوکی مــــن
ـــووۆ ەڕێـــز "مبـــارثی" زۆر پاڵەپەســـکۆ دەخســـکە
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ســــەر کــــاوەکو ایــــی ێــــ هاوســــەرگیریۆ وەگەاڵ
ەاڵۆ پەیوەنــــد مــــن و" ەیمــــت" ــــێ ە
بــــا
وەپەیوەنـــدییەکی خوشـــك و رایـــانە هیچـــی کرنە ـــوو
هێشـــــکا گەنـــ ـ ە وکـــــار زۆر وە ەردەمە کـــــاوەکو
ۆیە .......اشــــــە ــــــۆیە ئەو نایەوێــــــ
یبــــــا
وەئێســکادا هەن ــاو ێنیــکە پێشــەوە وکــار وا بــا

هەوە ەر ئەوەشـــــــە ە ەردەوامـــــــی وەگەڵ ـــــــاوکی
شــــــەڕ ــــــوو دڵنیــــــاۆ ئەمە کۆکــــــا دانە هەر
وەسەر من وو.
" هــۆڵمز" پرســی :ئە
هاوسەرگیرییە؟

اوکــ چــی؟ ئەویــ

ڕاز

ـــوو ەو

 نــا ەڵبــو د ایەکــی دەکــرد کەنیــا ەڕێــز " مبــارثی"پێی خۆش وو پێداگر دەکرد.
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کاکێـــــــك " هـــــــۆڵمز" وێیڕوانـــــــی کۆڵمەکـــــــانی وەشـــــــەرما
ســــــوور ویەوە ووکــــــی :ســــــوپات ۆزانیارییەکانــــــ ئەگەر
س ەین سەردانی اوک بەۆ ئەکوانۆ چاوۆ پێی بەوێ ؟
-

-

-

پزیشك ڕێ ەنادا .
پزیشك؟
ەڵـــ نازنیـــ ؟ چەنـــد ســـاڵێبە ـــاوکۆ کەندروســـکی
اشــــــنییە ەاڵۆ ئەوە ڕوویــــــدا ەکەواو کێبــــــی
شـــباند و خســـکییە ســـەر ێ ا .پزیشـــك ئەڵـــ حـــاڵی
زۆر خـــــراپە ەڕێـــــز " مبـــــارثی" کـــــاکە کەســـــە
وەمێ ەوە دەیناس وە ڤیبکۆریاوە ئاشنایەکی.
ڤیبکۆریا؟! گرن ە.
ەڵ کانەکان.
ەدڵنیـــاییەوە کانەکـــانی ئـــاڵکون ئەوشـــوێنە ەڕێـــز
" کێرنەر" سەروەکەکە کێدا نیادناوە.
ەڵ وایە ەدڵنییاییەوە.
ســــوپات خــــاکوو " کێــــرنەر" ەشــــێوەیەکی گەورە
یارمەکیدەر ووی .
کبـــایە ئەگەر ســـ ە هەر شـــکێب زانـــی پـــێۆ ڵـــ .
ێ ومــــان ــــۆ ینی " ەیمــــت " دەڕۆ ۆزینــــدان
ئەگەر واکبـــرد کبـــایە ەڕێـــز " هـــۆڵمز" پێـــی ڵـــ
کەوا دڵنیاۆ وە ێکاوانی ئەو.
واکەۆ خاکوو " کێرنەر".
ئە ـــــ ئێســـــکا ەڕێـــــمەوە مـــــاڵەوە ـــــاوکۆ زۆر
نەخۆشـــــە کاکێـــــك ە ێـــــی دەهـــــێڵۆ زۆر یرمـــــدەکا
ماڵئاوا خودا یارمەکیدەر ێ وەکارەکەکدا.

چـــــــۆن ەپەوە خـــــــۆ کـــــــرد ە وورەکەدا هەروا ەپەوە
وەچاوکروکانێبـــدا نەمـــا دواکـــر گوێمـــان وەکـــایە گاویســـبەکە
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ــــــــــوو کەدوور دەکەوکەوە وەشــــــــــە امەکە .دوا چەنــــــــــد
خووەکێـــــك" ویســـــکراد" وکـــــی :ەرامـــــ ەر ئەوڕەفکـــــارانە
دەینـــــوێنی هەســــ ەنائومێـــــد دەکەۆ ەڕێـــــز " هـــــۆڵمز"
ـــۆچی هیـــوایەکی پـــ ئە ەخشـــی ە ـــ هـــیل؟ وەگەڵ ئەوە
کەســـــێبی ە ەزەیـــــی نـــــیۆ ەاڵۆ ئەمە کـــــارێبی دڵڕە ـــــانەیە
وەکۆوە.
" هــۆڵمز" وکــی :ئەزانــۆ چــۆن ێکــاوانی " ەیمــت مبــارثی"
سەومێنۆ .مۆڵەکی ینی پێیە؟
-

-

ەڵ ەاڵۆ کەنیا ۆئەۆ دووانەمان.
چــــاو ئەخشــــێنمەوە ە ڕیــــار چــــوونەدەرەوەکەۆ .
هێشــــکا کاکمــــان مــــاوە ەشــــەمەندەفەر ــــڕۆین ــــۆ
هیرفۆرد شایەر ۆم " ەیمت" ؟
سەر ەزیادیشە.
کەوایە ـــــــا ڕۆین .زۆر ێزارئە ـــــــی " واطســـــــۆن"
دڵنیا ە دووکاک مێر زیاکرۆ پێناچێ .

هەکــا وێســک ەکە هــاوەڵیۆ کــردن دواکــر ەشــە امەکانی شــارە
چـــوکەکە پیاســـەۆ کـــرد دواکـــر گەڕامەوە ۆهـــۆکێلەکە ڕاکشـــاۆ
وەســــەر ەنەفەکە وهەوڵمــــدا خــ ـۆۆ ەخوێنــــدنەوە چیــــرۆکە
پۆویســـــــــــییەکان ســـــــــــەر اڵ ـــــــــــبەۆ ەاڵۆ میەنە مواز
وکرا یـــــدیاییەکە چیـــــرۆکەکە ەراووورد بەیـــــن ەو هەوڵ
وکۆششـــە وەپێنـــاو کـــردنەوە ـــوفڵی چیـــرۆکەکە دەیـــدەین
زۆر ــ کەڵــبە دەم ینــی ە ەردەوامــی یرکــردنەوەۆ ەکــیت
ــــــووە ەهــــــۆیەوە وایلێبــــــردۆ وە وورەکەدا چیــــــرۆکەکە
فڕە ــــــدەۆ و یرکــــ ـردنەوەۆ ــــــدەۆ ەدەســــ ـ ڕووداواکــــــانی
ئەمڕۆوە.
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اوایــدا نێین چیرۆکــی گەن ـ ە ـ ەخ ـ و ێچــارەکە ـ پێچــوو
پەنـــا ڕاســـکە کەوایە ئەوکارەســـاکە وەنێـــوان ئەوســـاکە ـــاوکی

پێشــ ینی نەکــراوە چیــیە وەنێــوان ئەوســاکە گەنــ ەکە ــاوکی
ە ێیێشــ ـ وئەوســــاکە کەگەڕایەوە ــــۆم ئە ــ ـ چی ێــ ـ ؟
ەدڵنیــــاییەوە وێنەیەکــــی ســــامناك وڕووخێــــنەر ــــووە ئەوە
چیـــیە؟ نـــاکوانۆ وە رینـــی ســـەر کـــو راوەکە شـــکێك وەچنـ ـ
خەۆ؟
وەزەن ـــــۆڵەکەۆ داو داوا ڕۆ نـــــامە نـــــاوچەکەۆ کـــــرد کە
دە ــــی وێبــــۆڵینەوەیەکی وەخۆگرکــــووە پزیشــــبی کوێبــــار
ڕای ەیانـــــــــدووە کەپشـــــــــکی ســـــــــەر وەم چەپەوە وەگەڵ
ەشــێبی م چەپــی ملــی کوشــی وێــدانێبی ەهێــز ەچەکێبــی
ناکی ووە.
پەڵەیەك کەوکە ســـــەرۆ ڕوون ـــــوو کەوێـــــدانەکە وەپشـــــکەوە
ــووە وڕوو وە بــو ەکە نە ــووە ــۆیە ئەۆ خــاڵە وەســوود
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کۆمەک ـــارە چـــونبە کۆکـــا ـــار ڕوو ەڕوو ـــاوکی ینـــراوە
ەاڵۆ زۆر کاری ەریشــــــــی نا ێـــــــ وەوەیە ــــــــاوکەکە ڕوو
وەرگێڕا ێـــــــ وئەویـــــــ وەدواوە کـــــــارەکە ەئەن ـــــــاۆ
گەیانـــد ێ  .ەهەرحـــاڵ شـــایەنی ئەوەیە " هـــۆڵمز" ســـەرن ی
دا .
دواکــر دەگەیــنە وشــە (( ڕا )) ئەو وشــەیە کــو راو پــێ
مردنــی وکــویەکی ئە ـ مانــا چی ێ ـ ؟ ناکرێ ـ وڕێــنە و ێ ـ
ئاســـایی نیـــیە مـــردوو پـــێ مردنـــی ودوا وێـــدانێبی وا ەهێـــز
وا ڵێـــ ـ  .نـــــا ەڵبـــــو هەوڵـــــی دەدا هۆکـــــار مـــــردنەکە
ئاشــــبرا با  .ەاڵۆ ئامــــا ە ەچییەکــــا ؟ ئە ڵــــۆ وەســـــکاوە
ـــــۆڕوونبردنەوە دواکـــــر یـــــرۆ وەو وماشـــــە خۆڵەمێشـــــییە
دەکـــردەوە کە" مبـــارثی" گەنـ ـ ینی ـــو ئەگەر ڕاسـ ـ ێـ ـ
کەواکە بـــــو ەکە وەکـــــاکی ڕاکرنیـــــدا پـــــارچەیەك وماشـــــی
وێبەوکـــــــــووە ەئەگەر زۆرەوە پـــــــــاڵکۆکەیەکی دیـــــــــارە
ــــوێریەکی زۆر ــــووە کاکێــــك " مبــــارثی" گەنــــ کەنیــــا
دوانـــــزە پـــ ـ وێـــــی دوور ـــــووە گەڕاوەکەوە و ردویەکـــــی .ێ
کـــۆڕێبی ئـــاڵۆز پێشـ ـ ینی نەکـــراوە! وەگەڵ ئەوە سەرسـ ـامۆ
ەڕایەکــــی " ویســــکراد" ەاڵۆ ەئاســــکێك مکمــــانەۆ ەدیــــدگا
هــــاوڕێبەۆ هەیە ڕێ ــــرییۆ وێــــدەکا ئومێــــد وەدەســ ـ ــــدەۆ
ەخــــ ـ وە ێکــــــاوانی " مبــــــارثی"
ڕاســــــکییە کازەکــــــانی
دەکەنەوە.

٭

٭

٭
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" هـــــــۆڵمز" هەکـــــــاوەکو درەن ـــــــانی شـــــــەو نەگەڕایەوە
ەکەنیــــــــــا
وە ەرئەوە " ویســــــــــکراد" وەشــــــــــارەکەدە
گەڕا ــــویەوە .کاکێــــك دانیشــــ وکــــی :هێشــــکا ــــارۆمەکرەکە
ئاما ە ە ەرز وونەوە پەسکانی هەوادەکا .
دواکــــر ەردەواۆ ــــوو وکــــی :هەکــــا زەویــــیەکە دەپشــــبنین
زۆر اشـــە ێ ـــاران نە ارێـــ وە ـــارێبی دیبەشـــدا مـــرۆ
ئە ــ ـ وەوپەڕ چوســ ـ وچــــامکی خرۆشــــیدا ێــ ـ کــ ـاوەکو
کــارێبی وەهــا ــا بــا نەمەویســ دوا گەشــکێبی درێــ
ومانــــدوو دەســـ ەکــــاردکردن ــــبەۆ .چــــاوۆ ە" مبــــارثی"
کەو .
-

-

چی پ و ؟
هیل.
هیل شکێك؟
هـــیل شـــکێك .وا یـــرۆ دەکـــردەوە دەزانێـــ بـــو ەکە
کێـــیە ووێمـــان دەشـــارێکەوە ەاڵۆ وەکـــو هەرکەســـێبی
دیــــبە ئاگــــادار وەدۆســــێبە کــــامەزرۆ زانینێکــــی.
وەگەڵ ئەوە ڕوانینێبــــــــــی شــــــــــەڕانی هەیە ەاڵۆ
کوڕێبی درۆزن وخراپەکار دیارنییە.
نــــاکوانۆ ــــڕوا ەســــەویئە ــــبەۆ کاکێــــك ئە یــــنۆ
خانمێبی وەکو خاکوو " کێرنەر" ڕەکبردۆکەوە.
اەە چیرۆکێبــــــی ەئــــــازار وەو ــــــارەیەوە هەیە ئەۆ
گەنــ ە ەشـــێوەیەکی شـــێکانە ئاشـــئیەکی پـــێ چەنـــد
ســــاڵێك کاکێــــك گەنــــ ــــووە وخــــاکوو " کێــــرنەر"
ۆمــاوە پێــن ســاڵ وە وکا خــانە نــاوخۆیی ــووە و
ە اشـــی نەیناســـیوە ـ ـ ئە ڵییەکـــی گەورە کـــردووە
کەوکـــــۆکە خۆشەویســـــکی گارســـــۆنێك وە ریســـــکۆڵ
و هاوســــــــــــــــــــەرگیر وەگەڵ کــــــــــــــــــــردووە و
63

هاوسەرگیرییەکەشـــــی وەنوســـــین ە کۆمـــــار کـــــراوە.
ەاڵۆ وێنـــا ـــبە
کەت هیچـــی نەزانیـــوە دەر ـــارە
چەنــد ســەخ و ێــ ـــۆ ناچار ێــ کارێــك نەکـــا
وەکاکێبــــدا ئامــــاددە ــــووە هەمــــوو شــــکێك بــــاکە
ور ـــــانی وەپێناویـــــدا ـــــێ ە وەوە حـــــاڵی خـــــۆ
دەزانــی شـــێ ـــووە کاکێــك ـــاوکی داوا وێبـــردووە
هاوســـــەرگیر وەگەڵ خـــــاکوو " کێـــــرنەر" دا بـــــا
ودەســــــــــــــکی وەهەوادا ەرزکــــــــــــــردۆکەوە ەڕا
هەمـــــــــوانی ـــــــــاوکی پیـــــــــاوێبی دڵـــــــــڕە ە
ئەگەرڕاسکیەکە زانیایە حاشا وێدەکرد.
ســــــ ڕۆ کۆکــــــایی وە ریســــــکۆڵ ــــــووە وەگەڵ
خێریشــــی کێــــدا ووە کاکێــــك نەکە
هاوســــەرەکە
هەواڵــی وەســێدارەدانی وەڕۆ نامەکــان یســکووە ێــی
هێشـــــکووە وئاگـــــادار کـــــردۆکەوە هاوســـــەرگیر
وەگەڵ دەریاوانێـــــك دەکـــــا وەکرســـــانە پەرمـــــۆدا
ەمشـــێوەیە هـــیل پەیوەنـــدییەکی یاســـایی
کارەکـــا
وەنێوانیانــــــدا نامێنێــــ ـ  .ئەۆ هەواڵە " مبــــــارثی"
گەن دەگەڕێنێکەوە پایە خۆ .
 ئە ئەگەر ئەو ێکاوانە ک کوشکویەکی؟ۆدووخـــاڵ ڕادەکێشـــۆ یەکەۆ
 ەڵـــ کـــ ؟ ســـەرنکــــو راوەکە چــــاوپێبەوکنی وەگەڵ کەســــێك هە ــــووە
وەم دەریــــاچەکە ئەوکەســــە نا ێــــ کــــوڕەکە
ێـ ـ هەروەك پێشـــکر پـــێۆ وکـــی کـــوڕەکە وە ریســـکۆڵ
ووە وکاکی گەڕانەوە کوڕەکە نەزانیوە.
خـــاڵی دووەمـــی دەن ـــی کـــو اراوەکە ەهـــاوار ((
کــــو )) یســــکراوە پــــێ ئەوە زانێـــ کــــوڕەکە
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ئەوە کـــــوڕەکە

ینێـــــ

گەڕاوەکەوە واکە پـــــێ
هاوارەکە کردووە.
دۆســـێبە پشـ ـ ەۆ دووخـــاڵە هەســـکیارە دە ەســـکێ .
اشــە ــا کــا ەیــانی هەمــوو ووردەکــارییە چوکەکــان
وازوێ ینین وکەمێك اسی شعر وئەدەب بەین .
" ویســــکراد" وکــــی :ئەۆ ەیــــانیە هەواڵــــی مەکرســــیدار هەن
ئەڵـــێن ەڕێـــز " کێـــرنەر" خـــاوەنی زەوییەکـــان زۆر نەخۆشـــە
وهیوا چاک وونەوە نییە.
" هۆڵمز" پرسی :پیاوێبی پیرە؟
کەمەنــــی نــــزیبە شەســ ـ ســــاڵە ەهــــۆ ئەوە وەدەرەوە
یـــاوە ەســـکە موازە پـــێ مـــاوەیەك کەندروســـکی خـــرار
ـــــوو ئەۆ دۆســـــێیە کـــــاری ەرییەکی خراپـــــی وەســـــەر
ە ێیێشــ هــاوڕێی کــۆنی " مبــارثی" ــوو ەڵبــو ئەکــوانۆ
ڵــێۆ زۆر اشــی ــوو وەگەڵــی زانــیۆ وەمــدوایەدا ە ــ کــری
کێڵ ە هاثرڵی داوە ە " مبارثی".
" هۆڵمز" :سەرن ڕاکێشە.
 ەڵــ ەچەنــدین شــێواز دیــبە دەســکی یــارمەکیــــۆدرێ کردووە هەمــــوو خەڵبــــی اســــی چــــاکە
ئەودەکەن.
 ەڕاســـــ ؟ ســـــەیرنای ینی ئەۆ " مبـــــارثی" نـــــاوەئەونە وەهاوســــــــەرگیر کــــــــوڕەکە وخــــــــاکوو "
کێــــرنەر" ( وەریســــی موڵبەکــــان) دڵنیــــا ووە وەکــــو
ئەوە کەنیـــــــــا وەســـــــــەر داوا هاوســـــــــەرگیر
وەســ ـکا ێ وەکــــو ئەوەشــــی هــــیل کەســــێك ڕێ ــــر
نە ێــــ وە ەردەمــــی؟ وەچــــاو " کێــــرنەر" پارەشــــی
کەمە! زۆر ســــــەیرکری ئە ێـــــ کاکێــــــك ئە ینــــــین
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ەڕێـــز" کێـــرنەر" د یەکـــی کـــچەکە پێیـــوکین .هـــیل
شکێك وەو خااڵنە وەچن ناخە ؟
" ویســکراد" چــاو وەمــن داگــر وکــی :هیچمــان وەســەر نیــیە
ــــ ە وەدەرەن ــــاۆ " هــــۆڵمز؟ کووشــــی ەر ەســــ ئە ــــۆ
وەڕێبخســـــکنی ەڵ ەکـــــان کـــــۆ ەدوا وەهـــــۆ ودیـــــدگا
کەوکوی .
" هـــۆڵمز" ەڕێـــزەوە وکـــی :کـــۆ ڕاســـکەکەی
ەئەسکەۆ وە ەڵ ەکان کێدەگەی .

کۆوە نەڕەکـــدا

" ویســـکراد" ەکەمێـــك کـــاردانەوەوە وکـــی :ەهەرحـــاڵ ەیەك
ڕاســـکی گەشـــکووۆ کەکـــۆ ناکوانیـ ـ درکـــی پێ بەیـ ـ ئەویـ ـ
مردنــی " مبــارثی" ــاوکە ەدەســکی کــوڕەکە هەمــوو دیــدگا
و یردۆز ومیردۆزەکان هیل نین ە وە سە پڕو پوێ.
 اشــە منــیچەر مانەوەیە.

دڵنیــاۆ ئەوکــێڵ ە هــاثرڵییە وەدەســکی
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ئەوەکا.

کــــــێڵ ەکە وەســــــەر دوونیــــــۆۆ نیــــــادنرا وو شــــــێوەیەکی
ئاســــــوودانە هە ــــــوو دیــــــوارە خۆڵەمێشــــــییەکانی پەڵە
گەورە ەوزە پێوە ـــــــــــــوو ئەگەر وە پەردە داخـــــــــــــراو
وئـــاگردانە ـــ دوکەڵەکـــان ـــڕوانین دە ینـــین هێشـــکا وە ێـــر
کاری ەر کارەساکەکەیە.
وە ەردەۆ دەرگـــــــا وەســـــــکاین ووەســـــــەر داوا " هـــــــۆڵمز"
خزمەکبـــارەکە زمەکـــانی هێنـــا کەگەورەکە وەکـــاکی مردنـــی
وەپێـــی ـــوو وەگەڵ ـــۆنەرە کوڕەکەشـــی هەمـــان پـــێبو
کـــــاکی ڕووداوەکە نە ـــــوون دوا ئەوە " هـــــۆڵمز" هەردوو
وکەکـــانی ەووردیـــیەوە پێـــوا حەو هەشـ ـ خـــاڵی یـــاواز
وــ ەد کــردو ویســکی ــڕوا ۆمەیــدانی کــاوانەکە پــێبەوە
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هەموومــــــان ەپیــــــادە ەڕێ ــــــادا ڕۆشــــــکین ۆدەریــــــاچە
ۆسبۆمر.
کاکێــــك پەیوەنــــد ەئاســــەوار وشــــوێنەوار دە ێــ ـ گۆڕانێــــك
دەگۆڕێــ ـ هەرکەت ئاشــــنا زانــــاو یرمەنــــدەکە ەیــــبەرە
دەیــــان ەزێنێــ ـ وەناســــینەوە ! ڕووخســــار وەشــــاراوەییدا
دەگەشـــایەوە چاوەکـــانی چـــووك کـــردەوە و رۆکـــانی گر کـــرد
وەکـــــو هێڵێبـــــی وەیەکـــــدراو وێیـــــا ڕووخســـــار ەرەو
خــ ـوارەوە نوانــــدەوە وشــــانەکانی وەکــــو ەوســــێك وا ــــوون
وێوەکـــانی وەیەك نــــا وو ئـــارە ی ملــــی وەکـــو پەکێبــــی درێـــ
وا ــوون! ە ۆرێــك خــۆ وە یرکــدنەوەدا چڕکرد ــووە وە هــیل
کێ ینی وپرسیارێك سەرن ی ڕانەدەکێشا.
دواکـــر
" هـــۆڵمز" ە ێـــدەن ی وئـــارامی ەڕێ ـــادا دەڕۆشـ ـ
ەوڕێ ـــــایە دەڕوانێـــــکە ســـــەر دەریـــــاچەکە دارســـــکانەکە
ـــڕ وەناوەڕاســـکی ڕێ ـــاکە ووەنـــاو گیـــا کـــورکەکە ئەمـــالو
م ڕێ ــا پیـــادەکە شــوێن پێـــی زۆر وێ ــوو ـــار وا ـــوو
" هــــۆڵمز" ەخێرایــــی دەڕۆشـــ ــــار واشـــ وو وەشــــوێنی
نەدە ــزوو ــارێبی میــدایەوە ــۆئەوە وەوــئە چــوکەکە
ڕێ ا چیمەنەکە ڕوانێ .
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مـــن و" ویســـکراد" یــ ەدوایـــدا ە ــ ئەوە گرن ـــی ـــدا
چی ڕوودەدا ملی دەناو دەڕۆش .

کاکێــك چــاودێر هــاوڕێبەمۆ دەکــرد دەمزانــی هەر هەن اوێـــك
کەدەینێ ئامان ێبی دیاریبراو هەیە.
دەریـــــاچە ۆســـــبۆمب ( مپەڕەیەکـــــی چـــــوکە وەوئـــــاوە
امیشــــی ەرز پەنچــــا مەکــــر دەورە داوە) .ەئاســــکێبی
یـــا دەکەوێـــکە نێـــوان کـــێڵ ە هـــاثرڵی و ـــاخچە کـــای ەکەکە
ەڕێـــــز " کێـــــرنەر" ئەمـــــانکوانی وەدوورەوە ینـــــا ســـــوورە
ەرچاوەکـــــان کە نیشـــــکە ێ وونی خـــــاوەنە دەوڵەمەنـــــدەکە
زەوەییەکـــــــــانی دەنوانـــــــــد وەســـــــــەرەوە دارســـــــــکانەکە
کەدەریــــاچەکە ەدەورەوەیە وەشــــوێنێبی دوورکــــر ینــــین
دارســـــکانەکە وەم هـــــاثرڵی یـــــیەوە ەچـــــڕ گەشـــــەدەکا
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پشــــکوێنێبی کەســــك وەگیــــایی ەئــــاوکەڕ وو وێــــیە کەچەنــــد
دەیانێــــــك مەکــــــر ەرزە وەنێــــــوان دارەکــــــان و امیشــــــەکان
کەوەووکبە دەریاچەکەیە.
" ویســـــکراد" ەوورد ڕێنـــــوێنی کـــــردین ـــــۆئەو شـــــوێنە
کەکەرمەکەیــــان وــ ـ دۆزی ــــووە وە زەویــــیەکە زۆر کەڕ ــــوو
ە ۆرێــــك کەڕ ــــوو دەمــــانکوانی ەئاســــانی شــــوێنی کەوکنــــی
کو رووەکە دوا وێدانی ینین.
ەمیەنــــــی "هــــــۆڵمز" یشــــــەوە وەچــــــاوە کێ ڕیوەکــــــانییەوە
کەڕووخســـار داپۆشـــی وو دەمکـــوانی ـــزانۆ وەوگیـــا شـــباوانە
شـــــکی زۆر ۆدەرکەوکـــــووە " هـــــۆڵمز" وەکـــــو ســـــەگێك
ەدوا ســـەرچاوە ۆنـــدا ەڕێـ ـ ەونـــاوەدا دەســـوڕایەوە
وەپـــــڕ هـــــاوڕێبەۆ ئـــــاوڕ دایەوە وپرســـــی :وەدەریـــــاچەکە
ەدوا چیدا دەگەڕاۆ؟
 ەدوا هەر چەکێــــــك یــــــان ەڵـــــ ەیەك کە کــــــوانییدۆزیکەوە ۆخاکر خوا چۆن........؟
 نـــا نـــا کـــاکی ڕوونبـــردەنەوەۆ نیـــیە ..شـــوێن پێـــیچەپـــــــــــــــ ەشـــــــــــــــێوەیەك شـــــــــــــــوێنەکە
پڕکردۆکەوە نەمـــــــــــــرێبی دەکوانێـــــــــــ ـ وەدو
بەوێـــ ـ ئەوەکـــــا ئەوە شـــــوێن پـــ ـ یەکە وەنێـــــو
امیشــەکان .اەە چەنــد ئاســان ئە ــوو پــێ هەمــووان
ەشــــــــکمایەکە شــــــــوێن ئەوپەڵەیە پــــــــێ ئەوە
هەمــووان وەکــو نــاوچەیەکی گــامێ نشــینی وێــ بەن!
ئەوەکـــا ئەوە شـــوێنەوار ئەو کـــۆمەڵەیە کەهـــاوەڵی
پاســــەوانی هاوینەهەوارەکەیــــان کــــردووە هەمــــوو
شــــــوێن پێیەکــــــان دوو ۆســــ ـ مەکــــــر نزیبــــــی
ەســــکەکەیان داپۆشــــیووە ...ەاڵۆ ئەوەســ ـ شــــوێن
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پێــــــی یــــــایە کەدەگەڕێــــــکەوە ۆئەوشــــــوێنەوارە
کەدەمەوێ .
دواکــــر زەڕە یــــنەکە دەرهێنــــاو چەمیــــیەوە ەرەو زەویــــیەکە
دەســـــکی کـــــرد ە ســـــەکردن وەگەڵ خۆیـــــدا وکـــــی :ئەوەکـــــا
ئەوەپێیەکــــــانی " مبــــــارثی" گەنــــ ـ ە دوو ــــــار ەپیــــــادە
ڕۆشـــــــکووە و ـــــــارێبی ەڕاکـــــــردن ســـــــەڕەڕا ئەوە
نەعلەکــــــان شــــــوێنەوارێبی وڵیــــــان ە ێیێشــــــکووە ەاڵۆ
ۆنەرەکـــان کەمکـــر دەرەکەون ئەوە پاڵپشـــکی چیـــرۆکەکە
دەکــــا کاکێــــك ــــاوکی وەســــەر زەو ینیــــوە ڕایبــــردووە
ئەوە شوێنی پێی اوکیەکی کە ەڕێبی هاکووە وچووە.
کەواکە ئەمەچیــــیە؟ ئەوە چــــاڵی کنەنــــ ەکەیە کەگەنــــ ەکە
داینـــاوە وگـــوێی ۆ ـــاوکی ڕاگرکـــووە .وەئەوە..؟ چیمـــان هەیە
وێــــرە؟! شــــوێن پێــــی کەســــێبە ەنوکی پەنچەکــــانی و نــــو ە
چوارگۆشـــەکانی پێبوەکـــانی هـــاکوچۆ کـــردووە! ێ پێبوێبـ ـی
نائاســــاییە! شــــوێنەوارەکان دێــــن ودەچــــن و ــــارێ ی دیــــبە
دەگەڕێـــنەوە ێ ومـــان گەڕاوەکەوە کـــاوەکو پـــاڵکۆکە ـــا .
ئێسکا ا ڕوانین زانین وەکوێوە هاکووە.
" هــــۆڵمز" ەڕێبــ ـی و ێ یــــریەوە هەن ــــاو دەنــــا ــــار
وا ــــوو شــــوێن پێیەکــــانی وـــ ونــــدە وو دوو ــــاڕە دەگەڕایەوە
کــــاوەکو شــــوێن پێیەکــــان ــــدۆزێکەوە هەکــــاوەکو گەشــــکینە
ســـنور دارســـکانەکە " هـــۆڵمز" هەکـــا نـــاوچەیەکی دوورکـــر
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وەدار زان کەگەورەکـــــــــرین دار نـــــــــاوچەکەیە شـــــــــوێن
شــــوێنەواەکە کەوک ــــوو دواکــــر کەوکە ســــەردەۆ وهــــاوارێبی

پشوودانی کرد.
ۆمـــــاوەیەکی زۆر ەوشـــــێوەیە مـــــایەوە وگەاڵ دارەکـــــانی
هەڵـــــــدایەوە .هەر ەوەشـــــــەوە نەوەســـــــکا ەزڕە یـــــــنەکە
زەویـــیەکە دەپشـــبنی دەسکیشـــی کـــرد ەپشـــبنینی هەمـــوو
شـــکێك کەنـــانە کـــوێبڵی دارەکە هەکـــا ەرزکـــرین ئاســـکی
دارەکە کەدەیکــــوانی پێــــی ــــا وەنــــاو ەوزەکە ەردێبــــی
دەرهێنــــاو ئەویشــــی پشــــبنی وهەڵــــی گــــر دواکــــر شــــوێن
شـــوێنەوراەکان کەو وەســـەر یەکێـــك وەڕێ اکـــانی دارســـکانەکە
هەکا گەشکە سەر ڕێ ا گشکی وشوێنەوارەکانی ونبرد.
وەکۆکاییــــدا گەڕایەوە سرووشــــکی خــــۆ و وکــــی :دۆســــێیەکی
ســەرن ڕاکێشــە پــێۆ وا ێــ ئەۆ مــاڵە خۆڵەمێشــییە دەســکە
ڕاســــــ ـ هــــــــاوینە هەوارەکەیە .ئەڕۆۆ ووەگەڵ "مــــــــۆران"
ســــەدەکەۆ کاکێــــك کەواوە ــــۆ وەوەیە کــــوانین نــــانی نیــــوەڕۆ
خـــۆین .ئێـــوە ـــڕۆن ۆگاویســـبەکان دوا چەنـــد ســـاکێ ی کەۆ
وەگەڵکانە ۆ.
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دە خـــــووەکی پێچـــــوو کـــــاوەکو گاویســـــبەکان ئامـــــاددە ـــــوو
ەڕێیــــنەوە ڕووت " هــــۆڵمز" هێشــــکا ەردەکە پێ ــــوو
وکـــی " :ویســـکراد" ئەمەســـەرن ڕادەکێشـــ ەمەکـــاوانەکە
کراوە.
-

-

هیل نیشانەیەك نا ینۆ ئاما ە پێ با .
هیل نیشانەیەك نییە.
ئە چۆن زانی
گیــایەکە ێــر نیشـــک وو چەنــد ڕۆ ێــبە وەویـــایە
هــــیل ئاســــاوارێك وەشــــوێنی هەڵ ــــرکنەکە نیــــیە
هەروەهــــــا وەگەڵ ــــــرینەکەدا دەگــــــون وهــــــیل
چەکێبی کرنییە.
ئە بو ؟
پیـــاوێبی ـــااڵ ەرز شـــەوی چەپـــلەرە پـــێبو ڕاو
ســـۆڵ ئەســـکوور وەپێـــیە وچـــاکەکێبی خۆڵەمێشـــی
ـ ـ ەرە پێچـــراو دەکێشـ ـ چە ـــۆیەکی
ەفلـــکەری
نـــــا کی یشـــــی پێـــــیە وەگیرفانیـــــدا وەگەڵ چەنـــــدین
نیشانە دیبە ەاڵۆ ئەوەندەمان ەسە.

" ویســـکراد" پێبەنـــی وکـــی :هێشـــکا گومـــانۆ هەیە هەمـــوو ئەۆ
ۆچونــــانە اشــــن ەاڵۆ ئــــێمە وەگەڵ دەســــکە ئین لیزەکــــان
مــــامەڵەدەکەین ــــێ ە وە ەڵ ەیەکــــی یەکــــالکەرەوە ەهیچــــی
کر ایی نا ن.
 ئەی ینــــین کــــۆ ەڕێ ــــا خــــۆ کــــار بە منــــیەڕێ ـــــــا خـــــــۆۆ .دوا نیـــــــوەڕۆ ســـــــەر اڵە ۆ
وەوەشـــــــــەئێوارە ەشـــــــــەمەندەفەر ەڕێـــــــــمەوە
ۆوەندەن.
 دۆسێبە ەناکەواو ە دەهێڵی؟73

-

نا ەڵبو کۆکایی پ ئەهێنۆ.
ئە چی وو؟ نیێنیەکە چییە؟
چاڕەسەر وو.
کاوان ارەکە کێیە ئیکر؟
ئەوپیاوەیە کە ۆۆ وەسف کرد .
ەاڵۆ کێیە؟
ەدڵنیـــاییەوە دۆزیـــنەوە ئەســـکەۆ نا ێـــ
دانیشکوانی زۆر نییە.

نـــاوچەکە

" ویســـکراد" شـــانەکانی هەڵکەکانـــد و وکـــی :پیـــاوێبی کـــرداریۆ
نــــاکوانۆ هەمــــوو شــــار ەدوا پیــــاوێبی شــــەوی چەپــــلەردا
ەڕێۆ ئە مە گاڵکە اڕ سبۆکلەندیارد!
" هـــــۆڵمز" ەئـــــارامییەوە وکـــــی :اشـــــە هەوـــــۆ پێـــــدای
ئەوەماڵەکەکە .ماڵئاوا.
پێ

ڕۆشکنۆ نامەیەکی کورک

ۆ ە ێدەهێڵۆ.

" ویســـکراد" مـــان وە ەردەۆ مـــاڵەکە ە ێیێشـ ـ وگەڕایـــنەوە
ـــۆ هۆکێـــی نـــانی نیـــوەڕۆ وەســـەر مێـــزەکە ئامـــاددە ـــوو "
هــــۆڵمز" ێــــدەن ونئــــوۆ وەنــــاو یرکردنەوەدا ــــوو ئــــازار
وەســەر ڕووخســار ەد دەکــرا " :واطســۆن" وێــرە ــڕوانە
وەرە وەســـەر ئەۆ کورســـییە دانیشـــە اکەمێـــك ێـــزار ـــبەۆ
نازانۆ چی بەۆ ئامۆ گارییەکان ەهەند وەرەگرۆ.
 ەهەموو وونمەوە گوێۆ ۆڕاگرکوی . وەکــــــاکی وێبــــــۆڵینەوە ئەۆ دۆســــــێیە دووخــــــاڵیپەیوەســـ ە " مبــــارثی" ســــەرن ی هەردووکمــــانی
ڕاکێشـــا وەکـــو ەڵـــ ەیەك وە ەر ەوەنـــد کـــوڕەکە
ینـــــیۆ ەاڵۆ کـــــۆ ەد  .یەکەۆ خـــــاڵ هـــــاوار ((
کـــــــو )) ـــــــوو وەمیەن ـــــــاوکەکە ۆکـــــــوڕەکە
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دووەمیــــان وشــــە (( ڕا )) ــــوو پــــێ مردنــــی
ێ ومــــان دەزانــــی هەنــــدێك وشەشــــی وکــــووە ەاڵۆ
کـــوڕەکە وێـــی نەگەشـــکووە گەڕانەکەمـــان ئە ـ ـ وەۆ
خــاڵەوە دەســ پێ بــا وایــدادەنێین ئەوە کـــوڕەکە
وکی ڕاس ێ .
 ئە هاوار (( کو ))؟ هــــــاوارەکە ۆکــــــوڕەکە نە ــــــووە وەکــــــو ئەوەیزانیـــ و یـــر ێـــ کـــوڕەکە وە ریســـکۆڵ ـــووە
یســــکنی هــــاوارەکە وەمیەن کــــوڕەکە ەڕێــــبەو
ــــووە هــــاوارەکە ۆڕاکێشــــانی ســــەرن ی کەســــێك
ــــووە هەرچــــی و ێــــ بــــو ەکە چــــاوپێبەوکنی
وەگەڵ " مبـــــــارثی" ـــــــاوك هە ـــــــووە .هـــــــاوار
((کــــــــو )) هــــــــاورێبی ئوســــــــکراڵیە ووەنــــــــاو
ئوســـکراڵییەکان ەکاردێـــ گریمــــانێبی ەهێــــز هەیە
ئەوکەســــە " مبــــارثی" ــــاوك وەم دەریــــاچەکە
چاوەڕوانی ووە کەسێبە وەئوسکراڵیا ووە.
 ئە وشە ((ڕا )) ؟" شــــــێروۆك" کــــــادەزێبی پێچــــــراو دەرهێنــــــا ووەســــــەر
مێـــــــزەکە دانـــــــا و وکـــــــی :ئەمە نەخشـــــــە داگیـــــــرکە
ڤیبکۆریایە دوێن ریسبەۆ ۆ ریسکۆڵ نارد وداواۆ کرد.
دواکـــر دەســـکی وەســـەر ەشـــێبی نەخشـــبە دانـــا ووکـــی :چـــی
ئەخوێنیکەوە؟
خوێندمەوە :ئارا .
دواکر دەسکی ەرزکردەوە ووکی :ئێسکا؟
 -ئارا ؟!
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 ەکەواو ئەو وشـــــەیە ـــــوو کە پیـــــاوەکە وکـــــیکـــوڕەکە کەنیـــا ەشـــێبی یسـ ـ هەوڵـــی دەدا نـــاو
بو ەکە ڵێ و ناو (( ئارا )).
وەخۆشیدا هەوارۆ کرد وکۆ :ناوازەیە!
-

-

-

-

-

ڕوونە ئێســــــکا وەکــــــوئەوە دەی ینــــــی چــــــاکەکە
خۆڵمێشـــــییەکە بـــــو ەکە – ئەگەر وایـــــدا نێین –
چیرۆکــی گەنــ ەکە ڕاســکە ســێیەۆ خــاڵی دڵنیــاکەرەوە
شـــــاراوەیی و نیێنـــــی دەگـــــۆڕ ـــــۆ ئەن ـــــامێبی
یەکـــــالکەرەوە ۆکەســـــێبی ئوســـــکراڵی وەئـــــار کە
پاڵکۆیەکی خۆڵەمێشی وە ەر ووە.
ەدڵنیاییەوە.
کەســــێبە مــــاڵی وەنــــاوچەکەیە ــــێ ە وەڕێ ــــا
کـــێڵ ەکە کەت نـــاکوانی ـــاکە دەریـــاچەکە کەســـانی
ێ انە ناکوانن ەئازاد کیایدا هاکووچۆ بەن.
ەکەواو .
ئێســـــکا دەگەیـــــنە ئەوگەشـــــکە ئەمـــــڕۆ کردمـــــان
ووە ـــارە پشـــبنینۆ ـــۆزەوییەکە هەنـــدێك وردەکـــار
پـــڕو پـــووچۆ زانـــی کە " ویســـکراد" گەمـــ ە ـــۆ
زیاد کرد وو وەگەڵ وەسنی کەسایەکی کاوان ارەکە.
ەاڵۆ چۆن گەشکی ەۆ شکانە؟
کـــۆ ەرنـــامە شـــیبردنەوە مـــن دەزانـــی چـــۆنە
ئەوی کێ ینی خاڵە پڕوو پووچەکان دەکا .
ئەزانــــۆ کــــۆ ەهــــۆ هەن اوەکــــانی ااڵیــ ـ دیــــار
کـــردووە و پێبوەکانیشـــی ەهـــۆ شـــوێن پێیەکـــانی
وەسەر زەو .
ەڵ پێبوێبی سەیر وو.
ەاڵۆ چۆن زانی شەوە؟
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شــوێن پێــی ــاچی ڕاســ کەمکــر دەرکەوک ــوو وەچــاو
ـــاچی چەر وە ەرئەوە ورســـایی کەمکـــر وەســـەر
دادەنێ ئەمە ۆچی؟ چونبە شەوە.
ئە چۆن زانی چەپلەرە؟
ســـــەرن ـــــۆ رینی کـــــو اوەکە ڕاکێشـــــە -هەروەك
کوێبــــار کۆمــــار کرد ــــوو -دیــــدگا کــــۆ وەگەڵ
ئەوە ـــرینەکە ڕاســـکەوخۆ وەدواوە ـــووە وەهەمـــان
کاکیشـــدو وەم چەپـــدا ـــووە ئەگەر چەپـــلەر نە ێـــ
چیـــیە؟ وەکـــاکی یەککـــر ینینـــی ـــاوك وکـــوڕەکە خـــۆ
ەرەشــی
وەپشــ دارەکــان مــبت دا ــوو کەنــانە
کێشـــاوە وەوێـــدا ســـوککی کێشـــراوەکەییۆ دۆزیـــیەوە
وەوی وە ەرئەوەشــــی خــــۆۆ دەکێشــــۆ کــــوانیۆ ــــۆر
ســـــوککەکە ـــــزانۆ کە وە ـــــۆر هنـــــدییە ســـــەیر
دەوورو ەرۆ کـــــرد نـــــی ـــ ـ ەرەکەۆ دۆزیـــــیەوە کە
فڕێـــــدرا وو وەناوەڕاســـــکی گیایەکـــــان .ەرەیەکـــــی
هنــــــد ــــــوو وەو ــــــۆرە ــــــوو کە وە ڕۆکــــــرداۆ
دەیپێچنەوە.
ئە فلکەرەکە چی؟
کێ ینــیۆ کــرد ــ ەرەکە وەدەمیــدا نە ــووە ەمشــێوەیە
فلـــــــکەر ەکارهێنـــــــاوە ســـــــەر ـــــ ـ ەرەکە
ــــــڕانەکە
ڕدرا ــــــوو نەك ەپــــــی پێــــــداکرا ێ
یەکســــــان نە ــــــوو ەۆ شــــــێوەیە ــــــۆۆ دەرکەو
ەچە ۆیەکی ناکی ڕدرا وو.
اشــــە ەشــــێوەیەك ئەۆ پیــــاوە کەوت داوە ــــوار
ڕاکردنــــــی نیــــــیە ەشــــــێوەیەکی ئەو ێکــــــاوانە
ڕزگـــارکرد وەکـــو ئەوە پەکـــی ســـێدارە وەۆ ســـاکەدا
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وەملیـــدا ێـــ  .ئێســـکا دەزانـــۆ هەمـــوو ئەۆ ئامـــا انە
ەرەو ک می سەر دەکێشن کاوان ارەکە..........
ســــەکەۆ وەدەۆ دەرنەچــــوو خزمەکبــــار هــــۆکێلەکە وور
دانیشــــکنەکە کــــردەوە وڕێنــــوێنی میــــوانێبی ــــۆ وورەوە
کرد :ەڕێز " ۆن کێرنەر" وو.
شــــێوە ئەو پیــــاوە خــــۆ ە وورەوە کــــرد وەیەك کاکــــدا
ســـــەیر وکـــــۆ ێنەر ـــــوو پەکبەوکـــــو ەســـــەر هەن ـــــاوە
خــــــــــاوخلیچبە شەوەکەیداوشــــــــــانە چەمیوەکانیــــــــــدا ەدەر

کەوک ــــــــوو مکەکەکە وڕووخســــــــارە ڕە ەکە وهــــــــێڵە
ووڵەکـــــانی ڕووخســـــار وێـــــنە هێزێبـــــی ناسروشـــــکییان
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وەســـەر ەســـکە وکەســـایەکیدا دروســـکبرد وو .ڕەن ـــی زەرد
مردوویـــی وەســـەر ڕووخســـار دەرکەوک ـــوو وێوەکـــان ووـــوکی
ڕەن ــــی شــــینی کاڵیــــان وەخــــۆ گرک ــــوو ەیەك چــــاووێبردن
ە ــــوانی دیــــار وو ــــۆۆ کەدیلــــی دەســــکی نەخۆشــــییەکە
کوشندەیە.
" هـــۆڵمز" ەڕێـــزەوە وکـــی :کبـــایە وەســـەر ەنەفەکە دانیشـــە.
نامەکەم پ گەش ؟
وک ـــوو

ەهـــۆ ئەۆ ئـــا اوەیەوە دەکەوێـــ

 ەڵـــم ینی.
 یــــرۆ کــــردەوە وەوەیە خەڵبــــی مئۆمئــــۆیەك ــــبەنئەگەر سەردانی کۆشبەکە بەۆ.
پیــــــاوەکە ەنی ــــــایەکی ێچــــــارە کەچــــــاوە مانــــــدووەکانی
داپۆشــــی وو وەهــــاوڕێبەمی ڕوانــــی وەکــــو ئەوە وەاڵمەکە
زانی پێ یسکنی :ۆچی ویسک م ینی؟
 ڕاســـکی ەڵـ ـ ڕاســـکییە هەمـــوو شـــکێك دەر ـــارەڕووداوەکە " مبارثی" دەزانۆ .
پیـــاوە پیـــرەکە ڕووخســـار وەنێـــو شـــانەکانی ناشـــ ووکـــی:
کەواکە خـــودا یـــارمەکیۆ ـــدا ! ەاڵۆ ڕێـــ ەۆ نەدەدا گەنـــ ەکە
ئـــازار پێ ـــا ســـوێند ۆدەخــۆۆ ئەگەر وەدانیشـــکنی دادگـــا
حوکمیان دایە دانۆ پێدا دەنا.
" هۆڵمز" ە دییەوە وکی :خۆشحاڵۆ ئەوە و دە یسکۆ.
 ئەگەر ەزەیـــیۆ ەکچەکەمـــدا نەهاک ـــایە هەکـــا ئێســـکادانـــۆ پێـــدا نـــا وو دڵـــی دەشـــب وێرانە ێـ ـ کاکێـــك
یسکێ اوکی دەسک یرکراوە.
 وەوەیە نەگاکە ئەوئاسکە.79

 چی؟ مـــن پۆویســـی ڕەســـمی نـــیۆ کـــچەکە داوا هـــاکنیمنـــی کرد ـــوو ـــۆئێرە وە ەر ەوەنـــد ئەو کـــارەکەۆ
وەگەڵ ئەوەشــــــــد ئە ــــــ ـ " مبــــــــارثی" گەنــــــ ـ
ڕزگار برێ .
" کێـــرنەر" پیـــر وکـــی :وائەمـــرۆ چەنـــد ســـاڵێبە کووشـــی
نەخۆشـــی کـــونیلەدار ( ئێســـئان) ـــووۆ وپزیشـــك پێـــی وکـــووۆ
کامـــان ێبی دیبـــە نـــا یۆ ێ ومـــان مـــردن وەســـەر ـــێ ەکەۆ
زۆر اشکرە وەك وە وەزیندان.
" هــــــۆڵمز" هەســــــکا و ەرە مێــــــزەکە ڕۆشــــــ ەڵەمەکە
ەدەســـکییەوە گـــر و ەســـکەیەك کـ ـادەز دانـــا وکـــی :کەنیـــا
ڕاســکییەکەمان پــ ڵــ ڕاســکییەکان دەنوســۆ وکــۆ ئیمــزا
ـــبە " واطســـۆن" یـ ـ گەواهیـــدارە کـــا کوانۆ دانپێـــدانانەکە
وەکــــو کۆکــــا پاراســــکنی " مبــــارثی" ــــخەمە ڕوو ەڵێنــــ
پێدەدەۆ وەکاکی زۆر پێویسکدا نە ێ ەکار نەهێنۆ.
 ئەوە اشـــە وەوەیە کادانیشـــکینی دادگـــا نە یـــۆ ـــۆیەەاڵۆ ەزەیـــیۆ ەکچەکەمـــدا دێـــکەوە.
زەرەۆ پێناگـــا
ئێســـکا ۆکـــان ڕوونـــدەکەمەوە وەگەڵ ئەوە وەمێـــ ە
ڕوویداوە ەاڵۆ وەگێڕانەوە زۆرۆ پێناچێ .
ئێــــوە " مبــــارثی" ناناســــن ەاڵۆ دڵنیــــا دەکەمەوە
شـــــەیکانێك ـــــوو ۆخـــــۆ ! وەخـــــودا ئەپـــــاڕێمەوە
نەکەونە ێـــــــر دەســـــــکی پیـــــــاوێبی وەوشـــــــێوەیە.
ەدرێ ایـــی یســـ ســـاڵی ڕا ـــردوو ەکەواو وە ێـــر
کۆنکڕۆڵی ئەودا ووۆ یانی وێرانبردۆ.
یەکەۆ ـــار پێکـــان دەڵـــێۆ چـــۆن کەوکـــمە چن یـــیەوە
ســـەرەکاکانی شەســـکەکان ـــوو وەکانەکـــان ئەوکـــا
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گەن ێبـــــی خێـــــرا کـــــاردانەوەو مـــــی هـــــوڕ ـــــووۆ
ئامـــــاددە ووۆ هەمـــــوو شـــــکێك ـــــبەۆ هـــــاوڕێیەکی
کەســانی خــراپۆ کــردوو ــووۆ ە شــەراب خــۆر کاکێــك
نەمکــــــوانی وەکانەکــــــان ئــــــاڵکون ــــــدۆزمەوە ڕووۆ
وە ەن ەڵەکـــان کـــرد .ەکـــورکی ـــووۆ ەڕێ ـــا ـــڕوو
چەکە وەکـ ـو ئەوە وێـــرە دەیڵـــێن .شـــە کەسـ ـ ووین
ەشـــێوەیەکی دڕنـــدانە دە یـــاین کـــاك وکەرا هەڵمـــان
دەکوکــــــایە ســــــەر انبەکــــــان وئەو گاویســــــبانە
دەڕۆشـــــــکن ۆکـــــــانەکە نـــــــاو " ـــــــاکی ڕە
وەئــــارا )) ۆ وەخــــۆۆ نــــا وو هێشــــکا وەداگیــــرکەکە
کۆمەڵەکەمــــان ەنــــاو (( مافیاکــــانی ئــــارا )) ەوە
نـــاودە ەن .ڕۆ ێـــك ـــافڵەیەك وەگاویســـبەکانی ئـــاڵکون
وەئـــــاراکەوە ەرەو مل ـــــۆرن دەڕۆشـــــکن هەڵمـــــان
کوکـــــایە ســـــەریان وهێرشـــــمان ـــــۆ ردن شـــــە
پاســــەوان ەرامـــ ەر شــــە چەکە ــــۆیە شــــەڕێبی
گــــران ــــوو چــــوار وەوانمــــان خســــکە خــــوارەوە
وســـــیانیان وـــ ـ کوشـــــکین پـــــێ ئەوە کـــــۆنکڕۆڵ
ــــرینە دەســــ  .دەمــــانچەکەۆ خسکەســــەر ســــەر
یەکێـــك وەشـــۆفێرەکانی گاویســبەکە " مبـــارثی" ـــوو
ەاڵۆ وێـــی خۆشـ ـ ووۆ
ریـــا هەر ئەوکـــا دەمبوشـ ـ
ســــــەڕەڕا ئەوە چــــــاوە ەخشــــــندە چوکەکــــــانی
وێمیان دەڕوانی.
ە ئاڵکونەکــــــانەوە ڕامــــــانبردوو دەوڵەمەنــــــد ووین
هـــاکین ـــۆئین لکەرا ـ ـ ئەوە کەت گومـــان بـــا
ڕیـــارۆ دا واز وەهاوڕێبـــانۆ ێـــنۆ و یـــانێبی ئـــاراۆ
وڕێـــزدارانە ـ ـ یۆ هەنـــدێك مـــوڵبۆ کـــڕ و ڕیـــار
خێرکــــردنۆ دا وەپــــا چــــۆنیەکی ەدەســــ هێنــــانی
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هاوسەرگیریشــــــــــــۆ کــــــــــــرد وەگەڵ ئەوە نەکەۆ
ەگەن ـــــــی مـــــــرد ەاڵۆ " ئاویســـــــی" ئـــــــازیزمی
ۆ ە ێیێشـــــکۆ .کەنـــــانە کاکێـــــك ســـــاوا ـــــوو
دەســــکەکانی دەکــــو ۆڕێ ــــایەکی ڕاســ ـ دەمــ ـ ەن.
ەکــــورکی مپەڕەیەکــــی کــــازەۆ هەڵــــدایەوە و ویســــکۆ
ەرە ـــــوو ڕا ـــــردوو ـــــبەمەوە هەمـــــوو شـــــکێك
ە اشـــی دەڕۆشـ ـ هەکـــاوەکو ئەوکـــاکە " مبـــارثی"
چن ی خۆ هاویش .
ڕۆشـــکۆ ۆشـــار کـــاوەکو هەنـــدێك کـــار ڕاپەڕێـــنۆ وەوی
ــــــێ ە
وەشـــــە امی ڕی ێـــــ چـــــاۆ پێــــــی کەو
وەپـــــاڵکۆیەکی شـــــڕ وپێبوێـــــك هیچـــ ـی کـــــر وە ەر
نە ـــوو .ـــۆڵی گـــرکۆ و وکـــی :ئەوە یەکمـــان ینـــی "
ـــاك" ئـــێمە ئەۆ دووانەمـــان دە یـــنە خێزانـــی کـــۆ
دوانەمــــان مــــن وکــــوڕەکەۆ ئەکــــوانی خەر یمــــان
بێشــــــــــی ......وانەکە زەرەرکە ئین لــــــــــکەرا
واڵکێبــــی پەیوەســــ ەیاســــایە پیــــاوانی پــــۆویت
وەهەموو شوێنێبن.
هــیچۆ وەدەســ نەئەهــا هــاکن ــۆئێرە ووە اشــکرین
کـــــێڵ ەۆ ە ــــ کـــــری نیشـــــکە ێ وون وەوکـــــاکەوە
هەســـــکۆ ەســـــەممەکی نەکـــــرد ـــــۆهەر کـــــوێیەك
دەڕۆشــ ـکۆ ڕووخســــارە ناشــــرینەکەیۆ وە ەردەۆ ــــوو.
کاکێــك " ئــاویت" گەورە ــوو زیــاکر درێــ ە دەکێشــا
زانـ ـی کەکرســـی ئاشـــبرا وونی ڕاســـکییەکان وەکرســـی
پــ ـۆویت گەورەکــــرە ەۆ شــــێوەیە هەمــــوو شــــکێبی
وەپـــــارە وموڵـــــك وزەو ەدەســــ دەهێنـــــا هەکـــــا
وەکۆکایــــدا داوا شــــکێبی کــــرد کەنەمــــدەکوانی پــــ
دەۆ ......داوا " ئاویسی" کرد!
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کــــوڕەکە گەورە ــــوو کــــچەکە منــــی  .زانینــــی
نەخۆشــــییەکەۆ و دەســــبەوکنی هەمــــوو موڵبەکــــان
وەڕێــ ە کــوڕەکەیەوە وێــدانێبی نایــاب ئە ــوو ــۆ
ەاڵۆ پێـــــداگرییۆ وەســـــەر کـــــرد ڕاز نەئە ـــــووۆ
خـــــوێنە پیســـــەکە کێبەڵـــــی خـــــوێنۆ ێـــــ نەك

وە ەرئەوە کێشـــەۆ وەگەڵ کـــوڕەکە هە ێـ ـ ەڵبـــو
وە ەرئەوە خــــوێنی ئەو هەڵ رکــــووە ئەوەنــــدە
ەت ـــــــــوو ســـــــــوور ووۆ وەســـــــــەر ڕایەکەۆ" .
مبـــارثی" هەڕەشـــە وێبـــردۆ و پـــێۆ و هەرچیـــیەك
وەدەســـــکی دێـــ ـ ا یبـــــا وادانرا ـــــوو وەنێـــــوان
مــاڵەکە مــن وئەو یەککــر ینــین کــا گنکوگــۆ بەین.
کاکێــك ڕۆشــکۆ ینــیۆ وەگەڵ کــوڕەکە ســە دەکــرد
وەپشـــ دارەکە چـــاوەڕێۆ کـــردوو ەرەیەکـــۆ کێشـــا
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هەکــــا کەنیــــا ــــویەوە دواکــــر گــــوێۆ وە وشــــە ڕەت
وکیناوییەکــانی ــوو ەرامــ ەرۆ کەوەمێــ ــوو هەی ــوو
ە ــــ گوێــــدانە ڕا کــــوڕەکە ناچــــار دەکــــرد
کاهاوســەرگیر وەگەڵ کچەکەمــدا بــا ! کاکێــك یــرۆ
وەوەدەکــــــردەوە ەنرخکــــــرین وئــــــازیزکرینی مــــــن
دەکەوێـــکە ێـــر ســـێ ەر ئەو شـــێ ـــووۆ  .نەئەکـــرا
گرێ ەسکەکە شبێنۆ؟
پیــــاوێبی ێچــــارەۆ وەوێــــوار مەرگــــدا چارەنوســــی
خـــــۆمۆ دەزانــــــی ەاڵۆ ئــــــاخۆ نــــــاکوانۆ کــــــچەکەۆ
ویادگارییەکـــــانۆ رزگـــــار بەۆ؟ ەڵبـــــو ەداخســـــکنی
دەمـــــــی ئەوچەپەڵە پیســـــــە دەکـــــــوانۆ ۆهەمیشـــــــە
هەردووکیــان ڕزگــار بەۆ .ەڕێــز "هــۆڵمز" کــاوانێبۆ
کـــردووە ووێـــی پەشـــیمان نـــیۆ وەگەڵ ئەوە کـــاوانی
زۆرۆ کـــــردووە ەاڵۆ هەمـــــوو کەمەنـــــۆ وە ئـــــازار
یرکـــردنەوە کاوانەکـــانۆ یـــاوۆ یرکـــردنەوە وەوە
کچەکەشـــۆ هەمـــان چارەنووســـی هە ێــ گەورەکر ـــوو
ــــــرۆ .هەروەك چــــــۆن وەئا ەڵێــــــك
وەوە ەرە
دەدە وا وێمـــــــدا ە ـــــ ـ ئەوە پەشـــــــیمان ـــــــۆ
ەڕێـــکەوە ومنـــی
هـــاوارەکە وایبـــرد کـــوڕەکە
وەنــــاو دارەکــــان خــــۆۆ حەشــــار دەۆ ەاڵۆ ئەو ــ ـوایە
ەڕامــــایەکەوە کــــاوەکو پــــاڵکۆکەۆ ێــــنۆ کەوەکــــاکی
ڕاکردنمدا وێۆ کەوک وو .ئەمە ڕاسکییەکەیەکی.
کاکێــك پیرەپیــاوەکە ئیمــزا دەکــرد " هــۆڵمز" وکــی :ــۆۆ نیــیە
حوکم وەسەر دەۆ هیوادارۆ ناچاری نە ۆ وا بەۆ.
 کبایە گەورەۆ .دەکەوێ چی بەی ؟ ەهـــۆ کەندوســـکیکەوە هـــیل ەاڵۆ ئە ـ ـ خـــۆ دركەوە ـــــــبە ەۆ زووانە وە ەردەۆ دادگـــــــا ـــــــااڵ
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دەوەســـــکی ۆوێپرســـــینەوە [ مە ەســـــکی خـــــودایە
وەکارەکانــــــ  .دانپێــــــداناناکە ئەپــــــارێزۆ ئەگەر "
مبــــارثی" کاوان ــــارکرا حوکمــــدرا ناچــــارۆ ەکــــار
یێــــــــــنۆ ئەگەر ە ێکــــــــــاوانی دەرچــــــــــوو یەك
ــــــونەوەری نای ێنێــــــ ێ زینــــــدوو ی یــــــان نە
نیێنیەکە پارێزراو ئە ممان.
 کەواکە ماڵئــــاوا .وەکۆکــــا ســــاکاکانی کەمەنکــــان کاکێــــكمەرگ ەرۆککـــان دەگرێـ ـ ئاســـوودەیی ـــاڵ دەکێشـ ـ
ەســـــەرکاندا وە ەرامـــــ ەر ئەوچـــــاکە گەورە وەگەڵ
مندا کردکان.

دواکــر ەســەخکی هەن ــاو دەنــا وهەیــبەوە زوەکە
وچەپدا دەوەرییەوە.
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ەڕاســ

٭

٭

٭

وەســــەر چەنــــد ڕاســــپاردەیەکی " هــــۆڵمز" کە ــــۆ پــــارێزەر
ەرگریبـــار نـــارد وو حـــوکمی ێکـــاوانی ەســـەر " مبـــارثی"
یــــدا درا " کێــــرنەر" پیــــر دوا یەککــــر ینینمــــان حەو
یــــا ئێســــکا مــــردووە ەئەگەرێبــــی زۆرەوە هەردوو
مانـــ
گەنـ ـ ەکە هاوســـەرگیرییان کـــردووە و یـــانێبی خـ ـۆ ئە یـــن
ە ئەوە ەوپەڵە ڕەشە زانن وەڕا ردوویاندا هە ووە.

٭

٭

٭
ـــ کەواوـــ

کۆکایـــــــــی وەرز یەکــــەۆ
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