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بە پاڵپشتی ئەم دەقە خاتوو (كایجا ساریاهو) ئاوازی ئۆپێرای(
ئادریانای دایك)ی دانا ،بۆ ئەوەی لەس���ەر س���ەكۆی ئۆپێرای
(پاس���تیل) لە /30مارس���ی  2006نمایش بكری( ،پیتەر سیلرز)
دەرهێنەری شانۆگەرییەكەبوو (ئیزابیكا سالۆنین) سەرپەرشتی
میوزیكی لە ئەس���تۆگرتووە ،ئەكتەرەكانیش پاتریسا باردۆن
(ئادریانا) ،س���ۆلفیغ كری���ن غلبۆرن (رفقە) ،س���تیڤن میلینغ
(تیسارگۆ) غۆردن غایتس (یۆناس) دیكۆریست( :جۆرج تسایبن
) جلوبەرگ :مارتن پاكل دیناتز ،رووناكی :جیمس ف .ئینگلڵس
هەروەه���ا دەبێ ئاماژە بەوەش بكەین تیپی مۆزیك و كۆرس���ی
گۆرانیبێیژی سەر بە ئۆپێرای (پاریس)ـە.
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پێشەكی:
كاتێك ئ���ەم كتێبەم دەخوێندەوە بە زمان���ی عەرەبی،لەگەڵ
دەس���تپێكی خوێندنەوەم ل���ە خەیاڵمدا راس���تەوخۆ دەبوو بە
كوردی،چونكە ش���ێوازی نووس���ینی ئەم دەقە شانۆ ئۆپرالییە
فۆرمێكی نوێ بەخۆوە دەگرێت،لە چڕكردنەوەی رووداو و كێشە
كۆمەاڵیەتی وسیاسییەكان،نووس���ەری لوبنانیی ناوداری ئەم
كتێبە (د.ئەمین مەعلوف)تەكنێكێكی هونەری زۆر پێشكەوتووی
بەكار هێناوە ،بە تایبەتی لەڕووی كورت و درێژی دەقی ئەدەبی.
ئەم نوس���ەرە لێهاتووە زۆر بە كورتی ،ب���ەاڵم لە هەمان كات
زۆر بە چڕوپڕی كەش وهەوای براكوژی و پاشماوە و ئەنجامە
نامرۆڤایەتێكان لە ریێ وشە مردووەكانەوە زیندوودەكاتەوە،لە
روانگ���ەی گەیاندنی وێنەی بەهێزی ش���انۆیی ب���ۆ خەیاڵدانی
خوێنەر.
كاتێك بمانەوێ باس لە كێش���ە كۆمەاڵیەتییەكان لە رێگەی
دەقێكی هونەری یاخود ئەدەبییەوە بكەین،هەمیش���ە لەس���ەر
حیس���ابی الیەنی هونەری ئ���ەو كارە دەیكەین،ب���ەاڵم ئەمین
مەعلوف ل���ەم كارە بچكۆاڵن���ەی بە قەب���ارە و زۆر گەورە بە
ن���اوەڕۆك توانیویەت���ی خۆی ل���ەم داوە رزگار ب���كات .بۆیە
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زۆر بەس���ەركەوتووانە داهێنانێك���ی ش���انۆیی ـ ئۆپێرال���ی
بەرهەمهێناوە.
ب���ە كورت���ی ئ���ەم كارە ل���ە س���ێ رەهەن���دی زۆر گرنگەوە
(هونەری،ئەدەبی،ئینس���انی) بە پوخت���ی پێكهاتووە،ئەوەی
زۆر س���ەیرە و س���ەرنجی منی راكێش���اوە وەك خوینەر ،بەر
لە هەموو ش���تێك،كاتێك ئەم دەق���ە دەخوێندرێتەوە ناتوانی
پێشبینی رەگەزی نووسەرەكەی بكەی،واتا ناتوانین بڵێن ئەمە
نووس���ەرەكەی پیاوە؟ یاخود ئاف���رەت! هەرچەندە كارەكتەری
یەكەمین���ی ئەم نووس���ینە ئافرەت���ە ،بەاڵم لە هەم���ان كاتدا
كارەكتەری پیاو لە بەرامبەریدا هەیە.
م���ن لە خوێندنەوەی ئ���ەم كارە ،كاتێك رۆڵ���ی ئافرەتەكان
واتە (ئادریانا و رفقە) شیدەكەمەوە ،واهەستدەكەم بە تەواوی
ناخ و هەڵوێس���تی منی (ئافرەت)شیدەكاتەوە ،بە تایبەتی ئەو
رووداوانەی لە بارەی شەڕی ناوخۆ دەدوێن  ،بەشێكی گەورەی
یادەكانی ژیانی واڵتی ئێمە لە كوردستان دێنێتەوە یادمان،بە
هەمان شێوە كەس���ایەتی كارەكتەرەكانی پیاو زۆر جار هەست
دەكەین باس لە باوك و ب���راو پیاوەكانی نێو كۆمەڵگەی ئێمە
بەرجەستە دەكات ،لە هەمان كاتدا بە شێوەیەك لە شێوەكانی
ژیانی واقیع���دا لەگەڵیاندا ئاش���ناین ،بێگوم���ان ئەمە ئەوە
ناگەیەن���ێ ژیانی من یاخود ئافرەت بە گش���تی بە س���ەرهاتی
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ئادرایانای بەس���ەر هاتبێ ،بەاڵم بێگوم���ان زۆربەی ئافرەتان
ئازارێكی نزیك لەوەی ئادریانا بەرچاویان كەوتووە ،بەاڵم بە
فۆرمێكی جیاواز،هەروەها هەموو پیاوەكانیش دەقاودەق وەك
(تیسارگۆ)ی ستەمكار نین ،بەڵكو زۆربەی پیاوانی كۆمەڵگەی
ئێمە بە حوكمی واقیعی كۆمەاڵیەتی فۆرمی كەسایەتییان نزیكە
لەو كارەكتەرە.
رەهەندی هەرە گرنگی ئەم كارە لە بارەی شەرف و نامووسەوە
دەگەڕێتەوە بۆ شكاندنی یەكێ لە تا بۆ هەرە سەختەكانی هزری
رۆژهەاڵتی ،لە رێی نیش���اندانی ئازاری ن���اوەوە و دەرەوەی
ئافرەتێك ،دەس���ت درێژی سیكس���ی لێ دەكرێ و لە ئەنجامدا
منداڵێكی بێ باوك دروست دەبێ،لێرەدا لوتكەی نامرۆڤایەتی
كۆمەڵگە نیش���ان دەدات ،چۆن ئاف���رەت و منداڵێكی بێ گوناه
بە تاوانی كەس���ێكی دیكەوە مەحكوم دەكرێن ،لە چیرۆكی ئەم
دەقەدا پێچەوان���ەی واقیع ،ئافرەت بەرگری لە مافەكانی خۆی
دەكات  ،ئەمەش لە كەس���ایەتی ئادریانادا بۆمان دەردەكەوێ،
كاتێك ل���ە بەرامب���ەر هەموو جیهان دەوەس���تێت و بەس���ەر
بەرزیی���ەوە منداڵەكەی خۆی لە ئامێز دەگ���رێ و لە كۆتاییدا
س���ەركەوتن بەدەست دێنی ،چونكە ئەو راست بوو،كۆمەڵگەش
هەڵە،كاتێك بڕیاردەدات ئەو منداڵەی لە س���كیدا گەورە دەبێت
(كە بە حوكمی دابونەریت نەوەی حەرامە) لە باری خۆی نەبات
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و پەروەردەی ب���كات ،بەم كارە بەرن���گاری هەموو ئەو دابوو
نەریتە نا مرۆڤایەتیانە دەبێتەوە و پەیامی خۆی دەگەێنی و لە
كۆتاییشدا سەرشۆری و نەهامەتی بۆ ستەمكاران دەهێڵێتەوە،
نەك بۆ قوربانییەكان.
ئەوەی ماوە بیڵیم ئ���ەم دەقە ئەوەندە پەیڤەكانی بەهێز و پڕ
لە مان���ا و هێمان ،زۆر جار بەتەنها رس���تەیەكی كاریگەریی
رۆمانێكی لەس���ەرم هەبووە ،بۆیە زۆر بە خێرایی دەستم كرد
بە وەرگێرانی ،بەو هیوای���ەی بكرێت بە ئۆپێرایەكی كوردی و
لەسەر سەكۆی شانۆكانی كوردستان نماییش بكریت.
* لەگەڵ سوپاسی بێپایانم بۆ نووسەر ئازاد محەمەد ئەمین
كە ئەم كتێبەی بۆ هێنام بیخوێنمەوە.
وەرگێر
سۆنیا سدیق
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دابەشكردنی رۆڵەكان
ئادریانا(-میتزو ـ سوپرانـۆ)

رفقە-خوشكی ئەدریانایە
(سوپرانـۆ)

یوناس-كوڕی ئادریانایا
(تینور)

تیسارگۆ-باوكی یوناسە
(باریتونێكی نزم)

زەمان لە شارێكدا دەگوزەرێ ،كە جەنگی تێدا هەڵگیرساوە.
دیمەنی یەكەم-ئێمە لە جەنگی شەڕی چەكداری داین .ئافرەتێكی
گەنج بە ناوی ئادریانا لەبەر دەرگا پاڵی بە دیواری ماڵەكەیدا
داوە ،لەبەر خۆیەوە س���ترانێكی كۆنی پڕ سۆز دەڵێتەوە.لەو
كاتەی دەیەوێ بچێتەوە ژوورەوە ،گەنجێكی مەس���ت بە ناوی
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تیسارگۆ رێی پێدەگرێ .بە هانكە هانك هەوڵدەدات ئافرەتەكە
رابكێش���ێتە ناو هەڤپەیڤینێك ،وەبیریش���ی دێنێتەوە كە چۆن
س���اڵی رابردوو پێكەوە جارێك س���ەمایان كردووە ،ئافرەتەكە
تووند لێی گرژ دەبێ ،كوڕەش بە سەرش���ۆڕییەوە دەڕوات ،لە
دەوروبەری ماڵی ئافرەتەكە پاڵدەكەوێت،تاوەكو بوتڵەكەی فڕ
بكات ،رفقە گلەیی لە خوش���كەكەی خ���ۆی (ئادریانا) دەكات،
چونكە ئەو بە دزییەوە گوی���ێ راگرتبوو و چاودێری رەفتاری
خوش���كەكەی دەكرد.لەگەڵ هاتنی ش���ەودا،خەونێك لەس���ەر
سەكۆی شانـۆ نیشاندەدرێ،بێ ئەوەی بینەر بزانێ كێ دەیبینێ!
ئایا ئادریانایە؟ یان تیس���ارگۆیە؟ یاخود هی رفقەیە؟یان هی
هەرسێكیانن..لە خەونەكەدا ،تیسارگۆ بە جۆرێك نیشاندەدرێت
وەك بڵێی خۆی بۆ رۆیشتنە ئاهەنگی سەماكردن لەگەڵ ئادریانا
ئام���ادە بكات ،ئیدی كاتێك قۆڵ لە قۆڵ���ی یەكدی دەنێن،لەو
كاتەدا كوڕەكە دەبێتە بوتڵێكی شووش���ە لە دەستی ئادریانادا
 ،ئی���دی لە پڕ دەپەڕێ و وردوخاش دەبێت ،قاقای پێكەنین لە
ئافرەتەكە بەرز دەبێتەوە ،لە هەمان كات بەڕاستی پێدەكەنی،
تیس���ارگۆ لە دەنگی پێكەنینەكە و شكاندنی شووشەكە بە ئاگا
دێتەوە ،هەس���ت بە سوكایەتی دەكات،وەك نەفرەت لێكراوێك
بەدەم هەڕەشەوە دووردەكەوێتەوە.
دیمەن���ی دووەم  -تەپڵی جەن���گ لیێدەدرێ،دەڵێی زایەڵەی
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قینی تیس���ارگۆیە لەگەڵ هەڕەش���ەكانیدا ،ئەمجارە گەنجەكە
ب���ە جل و بەرگی جەن���گاوەرەوە دەگەڕێتەوە و چەك لە گۆلمە
لە دەرگای ماڵی ئادریانا دەدات ،ئەویش وەك جاری پێش���وو
بەتوندی بەرەنگاری دەبێت���ەوە ،بەبێ ئەوەی تۆزقاڵێك گوێ
بدات���ە بەهانەكانی  ،یاخ���ود ئەو چەكەی بە ش���انییەوەیە،
ئەو وا نیش���ان دەدات كەوا پێویس���تی بەوەیە بچێتە سەربانی
ماڵەكەیان ،بۆ ئەوەی جموجۆڵی ئەو دوژمنانە چاودێری بكات
كە وردە وردە نیزك دەبنەوە ،سەرەنجام بە تۆبزی دەچێتە ناو
ماڵەكەی ،لێرەدا بینەر تێدەگات كیژۆڵەكە تووشی پەالماردانی
سێكسی دەبێ.
دیمەنی سێیەم  -ئادریانا دووگیانە ،لەپەیڤینێكدا خوشكەكەی
دەست بە گلەیی دەكات ،چونكە بڕیاریداوە منداڵەكەی لەبەرخۆ
نەچوێنێ.لە نێو ئەم دیمەنەدا،رفقە خەونێكی شەوی رابردووی
خۆی بۆ خوشكەكەی دەگێڕێتەوە ،كە تێیدا هەموو ئەو هەست
ونەستانەی سەبارەت بەو منداڵەی لە ئایندەدا لە دایك دەبێت
بەدەر دەكەوێت  :هەستەكانیش���ی لەگەڵ ئەوانەی هەستەكانی
ئادریانادا یەكیان دەگرتەوە ،كە دەیپرسی ئاخۆ كۆڕەكەی دوای
لەدایكبوونی،دەبێتە قابیل یان هابیل؟
(پەردە دادەخرێت)

12

ئادريانای دايك

دیمەن���ی چوارەم  -حەڤدە س���اڵ تێپەڕیوە،یوناس���ی كوڕی
ئادریانا،ل���ە چەند كەس���ێكی نادیارەوە دەزان���ێ باوكی ئەو
پاڵەوان���ە جوانەمەرگە نییە كەوا لە پێناوی پاراس���تنی ژیانی
خێزانەكەی خۆی گیانی بەخش���یبێ ،وەك هەمیشە دایكی وای
ب���ۆ دەگێڕای���ەوە ،تووڕەیی و غەزەب لە روخس���اری یۆناس
هەڵدەقواڵ ،دایكی بەرگری لە خۆی دەكرد ،چونكە چاوەڕوانی
ئ���ەوە بوو كوڕەكەی بگاتە تەمەنێك ل���ە توانایدابێت بەرگەی
ئەم راستییە بگرێ ،ئەوجا ڕاستییەكەی تێگەیەنێت .ئەم قسانە
قینی یۆناس���ی دانەمركاند و لە تووڕەییەكەی كەم نەكردەوە،
تووڕەیی لە كەس���وكاری خۆی،پێش هەمووش���یان لەو باوكە
پەالماردەرەی تووڕەبوو ،كە لە ژیانیدا نەیدیوە و س���وێندیش
دەخوات بیكوژێ .ئادریان���اش هیچ هەوڵ نادات كوڕەكەی لەو
بڕیارەی داویەتی ئارام و پەشیمان بكاتەوە .كۆتایی ئەم دیمەنە
بەخەونێك دێت،یۆناس لەسەر س���ەكۆی شانۆ بە توڕەییەوە
دەردەكەوێ و هاوار دەكات و دەیەوێت ئاگر لە هەموو خێزانەكەی
بەربدات،بۆیە لە تیسارگۆوە دەست پێدەكات ،پاشان ئادریانا
و رفقە ،پاشان لوولەی تفەنگەكەی ئاڕاستەی خۆی دەكات.
دیمەنی پێنجەم ــ رفقە بە دوای ئادریانادا دەگەرێ تا هەواڵێكی
پەلەی بدات���ێ كە تازە پێی گەیش���تووە ،بەڕێكەوت چاوی بە
یۆناس دەك���ەوێ ،گلەیی لێ دەكات ،چونكە ئەویش لە بارەی
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باوكییەوە لەگەڵیدا راس���تگۆ نەب���ووە ،ئادریانا دەگاتە جێ و
بە حزووری یۆناس رفقەی خوش���كی پێی رادەگەێنێ تیسارگۆ
گەڕاوەتەوە واڵت ،كوڕە نەوجوانەكەیش���ی دەڵێ :دەڕۆم باوكم
دەكوژم ،رفقە دەیەوێ دوایكەوێت ،كەچی ئادریانا لە ش���وێنی
خۆی جوڵە ناكات ،س���ێ جاریش لەبەرخۆیەوە ئەم قس���ەیە
دووب���ارە دەكاتەوە " :گەر پێویس���ت بێ بیك���وژێ ،ئەوە هەر
دەیكوژێت!".
دیمەنی شەش���ەم  -یۆناس بۆ دیتنەوەی باوكی دەگەڕێ،بە
گەشتنی بە تیسارگۆ لێیدەپرسێ :تۆ ناوت تیسارگۆیە؟ پاشان
دەست دەكات بە گلەیی و گازاندەكردن .بە درێژایی ئەم گفتوگۆیە
باوكەكە پش���تی لێیەت���ی و ئاوڕ لە كوڕەك���ەی ناداتەوە ،بێ
ئەوەی هانا بۆ هیچ فرت و فێلیكش بەرێت ،خۆی پێناس���اند و
دانی نا بە هەموو ئەو بەدكارییانەی كردبوونی،لەگەڵ ئەوەی
هیچ پەشیمانییەكی دەرنەدەبڕی ،بەاڵم لە هەمان كات شانازی
بە ڕابردووە بەدەكەی نەدەكرد ،پاش���ان یۆناس پێی رادەگەێنێ
بە مەبەس���تی كوش���تنی هاتووە ،بەاڵم نای���ەوێ بە نامەردی
لە پش���تەوەڕا بێكوژێ ،بۆیە داوای لێ���دەكات رووی تێبكات،
تیسارگۆ بە ئەسپایی ئاوڕی لێدەداتەوە ،لەم ساتەدا بینەریش
بۆی دەردەكەوێ نابینایە ،كوڕە دەپەشۆكێ و ناتوانێ باوكێكی
نابینا بكوژێ! ئیدی بێ ئ���ەوەی كارەكەی بە ئەنجام بگەێنێت
14
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هەڵدێ.
دیمەنی حەوتەم ــ هەر چوار كەسایەتییەكان لەسەر سەكۆی
شانۆ كۆدەبنەوە ،بەاڵم هەر یەكەو رێچكەیەكی تایبەت بەخۆی
وەردەگرێت،هەمووش���یان پەشۆكاون و پەش���یمانی و دوودلێ
دەیانخواتەوە،تەنها یۆناس و ئادریانا س���ەر لە نوێ چاویان
بەی���ەك دەكەوێت .كوڕەكە داوا لە دایكی دەكات لیێ ببوورێت،
چونكە نەیتوانی تۆڵەی بۆ بسێنێتەوە .ئادریانا زۆر بە هێمنی
لێیدەپرسێ :چی بوو؟ پاشان ئادریانا بەڕاشكاوی دانی بەوەنا،
بەر لە دایكبوونی ش���ەو و رۆژ پرسیاری لەخۆی دەكرد ،ئاخۆ
ئەم منداڵە چی بەس���ەر دێت،ئایا وەك باوكی بكوژ دەردەچێ؟
وەلێ لە كۆتاییدا وەاڵمی ئەم پرسیارەی دەست كەوت  .چونكە
ب���ۆی دەركەوت یۆناس كوڕی خۆیەتی و لە گۆش���ت و خوێنی
خۆیەتی ،نەك كوڕی ئەو پی���اوە دڕندەیە ،ئاوڕ لە كوڕەكەی
دەداتەوە و پێی دەڵی"تۆڵەی خۆمان نەسەندەوە ،بەاڵم رزگارمان
بوو".لە ئێستاوە دەكرێ دەرگاكانی دۆزەخ دابخرێن.
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دیمەنی یەكەم
بەر لە رۆژئاوا،لە گەڕەكێكی میللی،پێش

ئ���ەوەی جەن���گ دەس���ت پێبكات،ل���ەو

درەنگانەدا ئافرەتێك ب���ە ناوی ئادریانا
پاڵی داوەتەوەتە دیواری ماڵەكەی و لەبەر
خۆیەوە بە نەرمی گۆرانییەكی كۆنی پڕ لە
ناز و عیشوە دەژەنێ.

16
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ئادریانا:
كاتێك شار چاوەكانی دادەخات،
من دەنگ هەڵدەبڕم.
دەنگێك كەوا لە
باخچەیەكی پایزیدا چنیومە،
پاشان هەڵمدایە توێی الپەڕەكانی كتێبێك؛
ئەو دەنگەم كە لە چیاوە هێنابووم
لە نێو سەرینە رەنگ گۆگردیەكانمدا*؛
ئەو دەنگەم كەوا لە نێو سینگمدا،
لە نێو كونجی دڵمدا شاردبوومەوە.
كاتێك شار چاوەكانی دادەخات،
من دڵی خۆم دەكەمەوە.
ئەو دڵەی من
* گۆگردییەكانی  :مەبەستی ڕەنگی زەردی لێ نیشتبوو
17
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لەباغچەیەكی پایزیدا چنیومە،
پاشان هەڵمدایە توێی الپەڕەكانی كتێبێك:
ئەو دڵەم كە لە چیایە هێنابووم
لە نێو سەرینەكانم
كاتێك رەنگی بەردی لێنیشتبوو،
ئەو دڵەی من
لە ژێر توێژاڵی پێستمدا
لە نێو سینگمدا شاردبوومەوە.
(گەنجێك بەناوی تیس���ارگۆ مەس���تانە
الرەالری دەك���رد ،ل���ە ب���ەر دەرگای

ئافرەتێك رادەوەس���تێ .بتڵێكی عارەقی
ب���ە دەس���تەوەیە ،وەك بڵی���ی رێی لە

هاتنە ژوورەوەی ئافرەتەكە گرتبێ و بۆ
ماڵەكەی خۆی .لەدوور ڕا رفقەی خوشكی

ئادریانا تەماش���ای دەكردن بەبێ ئەوەی

ئادریانا:
كاتێك شار چاوی دادەخات،
من روخسارم ئاشكرا دەكەم.
ئەو روخسارەی لە باغی پایزان رفاندوومە.
18

ئاگایان لێبێت)

ئادريانای دايك

پاشان هەڵمدایە....

(كاتێك ئادریانا هەست بە هاتنی كوڕەكە
دەكات ،گۆرانییەكەی ك���ورت دەكاتەوە

و هەنگاوێ���ك ب���ەرەو دەرگای ماڵەكەی
دەكشێتەوە).

تیسارگۆ:
(رێی پێدەگرێ)

نامدوێنی!
ئادریانا نامناسیتەوە!
ئادریانا:

(بێتاقەتی و نەفرەتی خۆی ناشارێتەوە)

بەڵێ تیسارگۆ..ناسیتمەوە،
بۆیە
ناتدوێنم!
لەسەر رێگام دووركەوە!
بڕۆ و لەجێیەكی دیكەدا خۆت سەرخۆش بكە!
تیسارگۆ:
من سەرخۆش نیم!
19
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ئادریانا:
نا نا ،راستە تۆ زۆر هۆشیاری،
هەموو كەس شاهێدی ئەوەن..
تیسارگۆ:

(زیاتر نەفرەتی لێدەكات)

(زۆر ب���ە زەحم���ەت پێی لەس���ەر زەوی
گیردەبێ)

من سەرخۆش نیم!
ئادریانا:
نا نا ،بتڵەكەت سەرخۆشە،
بتڵەكەتە بەم الوالدا تل دەخواتەوە!
ئەرێ هەڵیناگریت و لێرە دووریخەیتەوە؟
تیسارگۆ:
ئادریانا ،من هاتووم لەگەڵ تۆدا قسان بكەم،
گوێم بدەیێ!
ئادریانا:
هەچ كاتێك بەئاگا هاتیتەوە
وەرە لەگەڵم بدوێ
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تیسارگۆ:
ئادریانا ،گەر سەرخۆشێكی دەوڵەمەندبام،
بەباشی گوێت بۆ شل دەكردم
گەر سەرخۆشێكی دەسەاڵتداربام،
رەنگە فەرمووت لێبكردبام و
ئێستاكەش لەگەڵتا
لە سەر تەختێك لولمان دەخوارد.
ئادریانا:
من هیچ پێویستیم بە پیاوێكی
دەوڵەمەند و بەهێز نییە
بۆ ئەوەی ژیانی ئەوینی لەگەڵدا دابەش بكەم،
پێویست ناكات بەهێز و ساماندار بیت.
تەنانەت تۆش تیسارگۆ
رەنگە رۆژگارێك لەماڵەكەمدا پێشوازیت لێبكەم،
ئەگەر دیتم بە هەنگاوی پتەوانە رێ دەكەی و
باوەڕت بەخۆت بەهێزتربووە...

(كات���ێ ئادریان���ا ئ���ەم قس���انەی ب���ۆ
دەكرد،السایی رۆیشتنەكەشی دەكردەوە،

ئادریانا:
ئەو كات رێم پێدەگری،

تیسارگۆ خەریكبوو باوەڕی پێدەكرد).
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منیش پەرچت نادەمەوە .
ئەوكات ئەو قسانەم بۆ دەچرپێنی
كەوا لە ئەزەلەوە چاوەرێیانم
ئەوانەی چاوەڕێشیان ناكەم.
ئەوسا دەنگی پیاوانەت وەك شنەیەكی ئاشنا،
بە نێو قژم دەڕوات،
تیسارگۆ ..ئا لەو رۆژەدا،
ئەگەر هەژاریش بیت
زوو دەرگات بۆ وااڵ دەكەم
لەو رۆژەدا ،مافت دەدەمێ
لەسەر یەك تەخت ئاوێزانم بی
بەاڵم تۆ قەت چاوت بەو رۆژە ناكەوێ!

(ساتێك تێدەپەرێ).

(تیسارگۆ ئەم وشانەی وەك شەقازلەیەك

پێكەوت .دەڕوات و لە ش���وێنێكـی دوور

دادەنیش���ێ بۆ ئ���ەوەی بتڵ���ە مەیەكەی
بخوات���ەوە .ئادریانا ب���ەرەو ماڵەكەی
دەڕوات و دەچێت بۆ الی خۆشكەكەی كەوا
بە ئاگابوو لە هەموو پەیڤینەكە).

رفقە:
بۆچی لەگەڵ التێكی سەرخۆش
22
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بەم شێوەیە دەدوێی؟
ئادریانا:
ئەی چۆنت پێ باش بوو؟
لێی بپاڕێمەوە ،خۆمی بۆ داگرم،
ئەوجا خێرم پێبكات و رێگەم بەردا و
وازم لێبێنێ؟
رفقە:
نا ،ئادریانا ،من تەنیا حەزم دەكرد
هەندێ مەودا لە نێوانتاندا بمێنێ...
ئادریانا:
مەودا!
رفقە ( :بەردەوام دەبێت):
دەبوا زۆر كەم بیدوێنی،
ناویشی بە سەر زارتا نەیەت،
گۆتە گۆتی لەگەڵ نەكەیت.
ئادریانا:
بەكورتی،
23
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حەزت لێبوو الڵبم؟
پەالمارم بدات و من وەاڵمی نەدەمەوە!
رێگام پێبگرێ!
منیش پێی نەڵێم " ون بە لە بەرچاوم! ".
رفقە:
ئادریانا حەزم دەكرد
ریسوات كردبا،
ریسواكردن ،تەنیا ریسواكردن و
هیچی دی.
ئادریانا:
لەوە پتر چی پێ بكەم؟
ئەی نەتدی چۆن بە سەری شۆرەوە
ملی شكان و ڕۆشت؟
رفقە:
تۆ لە من نەگەیشتی ئادریانا.
حەزم دەكرد..
حاڵی نەبێ تۆ ناوی ئەو دەزانی!
حەزم دەكرد..
24
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بەگومانی بكەیت
لەوەی تۆ گوێت لە دەنگی بووە
یاخود روخساری لە نێو
چاوەكانی تۆدا،رەنگی دابێتەوە.
حەزم دەكرد ئەو لە پەنای
ئەم خانووەدا..
هەستی كردبا جیاوازی نییە
لەگەڵ بەڕ و پاڵی رزیو و پیس و
سایەی سێبەری رۆحێكی مردوو.
ئەمەیە ریسوا كردن .
ئادریانا:
نا رفقە ،ئەوەی تۆ دەیڵێی
رسواكردن نییە
ئەوە ترسێكی بە ماسكە،
ئەو ترسەیە لە زەمەنی حەواوە
تاكو ئێستا ئافرەتی پێ چەواشە دەكرێ و
لە قاڵب دەدرێ،
" تەماشای نەكردی ،گوێت لێی نەگرد،
هیچی پێ نەگووتی؟
چاوت داگرە كچم
25
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لە ناخیشتەوە نەفرەتی لێ بكە!".
من نامەوێ الڵبم،
نامەوێ سەر شۆڕ بم،
پێش ئەوەی هەر كەسێ بریندارم بكات
من پێشووتر برینداری دەكەم.
بۆیە دەمەوێ پڕ سییەكانم
نەفرەتی لێ بكەم!
رفقە:
ئادریانا مرۆڤ دوپشك بریندار ناكات
بەڵكو بە پاژنەی پێی دەیفلیقێنێ؟
یا لێی دەگەڕێ بە رێی خۆیدا هەڵزنێ،
وەك بڵێی چاوی پێنەكەوتبێ.
ئادریانا:
تیسارگۆ ،ئەو گیاندارە ژەهراویە نییە
تەنیا گەنجێكی قەلەندەرە.
ساڵی پێشوو لە ئاهنگێكدا سەمامان كرد،
وەك منداڵی ساوا شەرمن بوو.

26

رفقە:
ئەوەتانێ هەستی تۆی بۆ خۆی راكێشاوە !
ئادریانا:
نا نا ،ئەوە قەت هەست راكێشان نەبووە،
رفقە ..ئەوە تەنیا یەك تۆز بەزەیی بوو،
خۆ لەسەر تۆزقاڵێك بەزەیی لۆمەم ناكەی!
رفقە:
خۆزیا ئەو سەمایەت لەگەڵدا نەكردبا!
ئادریانا:
ئەو سەمایە! سەمایەكی هەتیو بوو!
رفقە:
سەمایەكی سەرەڕۆیانە بوو!
هەر ئەو سەمایە وایكرد
بەدەورتدا بخولێتەوە.
ئادریانا:
تۆ سەیری بكە ،ها لەوێیە،
هەر بەسەر دیوارەوە نەوز دەیباتەوە!
27
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مەستە و الرەالر ئەكات،
تەماشا! ناتوانێ بگەڕێتەوە ماڵی خۆیشی!
رفقە:
بەسێتی ،هەر تەماشاشی مەكە،
دەنگیشت داگرە!
وەختەكە زۆر درەنگە!

(رووناكی ماڵەكە دەكوژێتەوە وهەردوو
خوشكەش دەخەون ،بە خێرایی لە سەر

سەكۆیی شانـۆ ش���تێك دەردەكەوێ هەر
بە خەون دەچ���ێ ،بینەر نازانێ ئایا ئەم

خەون���ەی نماییش دەك���رێ ،هی كێیە،

رەنگە خەونی هەر س���ێ ئەكتەری كارەكە
بێت لە یەك كاتدا ،تیس���ارگۆ بە جل و

بەرگێكی پاك و خاوێن لە دەرگا دەدات،
بۆ ئ���ەوەی ئادریانا لەگەڵ خۆی بەرێت

بۆ ئاهەنگی س���ەماكردن ،ئادریانا دێتە
دەرەوە بۆ ئەوەی لەگەڵی بڕوات ،كاتێك

قۆڵ���ی دەخاتە بن باخەڵی ،بتڵێك لە بن
باخڵیا دەدۆزێتەوە ،وەك بڵێی دەس���تی

گەنجەكە یاخود هەموو لەشی بووبێت بە
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شووش���ە .قاقا پێدەكەنێ ئیدی بتڵەكە لە
دەستی بەردەبێتەوە و ورد و خاش دەبێ.

ئادریانا خەون���ی لێدەڕەوێتەوەو دێتەوە
ناو واقیع .تیسارگۆ خەبەری دەبێتەوە،
وەك بڵیێ هەمان خەون���ی دیتبێ ،بۆیە

هەڵدێ وەك نەفرەت لێكراوێك هەڕەشە
دەكات و ئینجا هەڵدێت.

لەو كاتەی بین���ەر ئەم رووداوانە دەبینێ

لە نمایشەكانی سەر س���ەكۆی شانۆدا،
چەند دەنگێك ئەو رووداوانە دەگێڕنەوە.
دەنگەگان دەچنە نێ���و یەك دی و ئاوێتە

دەبن ،كۆڕس���ەكان ه���ەر لەوێن ،كەچی
دەنگی تیسارگۆ یان رفقە و ئادریانا ناوە
ناوە دەبیسترێ).

دەنگی رفقە:
كاتێك شار چاوی دادەخات،
خەونەكانمان بەئاگادێنەوە.
جیهانێك جیهانێكی دیكە دەردەكات،
جیهانێك ..میراتگری جیهانێكی دیكە دەبێت،
دەنگە دەنگ و رووناكییەكانی
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قەدەغە دەكرێن..
كاتێك شار چاوەكانی دادەخات،
لە نێو سەرینە رەنگ بەردینەكانم
پێستی خۆم ئاشكرا دەكەم ...
كۆڕس( :الجوقة)
كاتێك شار چاوەكانی دادەخات،
جیهانێك میراتگری جیهانێكی دیكە دەبێت،
دەنگە دەنگ و
رووناكی و
درۆكانی
قەدەغە دەكرێن..
دەنگی رفقە:
لە خەوندا،
تیسارگۆ و ئادریانا دڵداری دەكەن..
لەخەوندا...
بەشی یەكەمی كۆڕسەكە:
لە خەوندا،
ئادریانا چاوەڕوانی دەكرد.
30
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بەشی دووومی كۆڕسەكە:
ئادریانا چاوەڕوانی بوو،
زۆریان پێچوو تاكو هەردووكیان ئامادەبوون...
بەشی یەكەمی كۆڕسەكە:
زۆریان پێچوو تاكو هەردووكیان ئامادەبوون...
بەشی دووەمی كۆڕسەكە:
زۆری پێچوو تا رازانەوەی
هەر یەك لەوان كۆتایی هات..
دەنگی رفقە:
لە خەوندا ،دەرگا كرایەوە
ئادریانا قوڵی كردە قۆڵی.
بەشی یەكەمی كۆڕسەكە:
لەو كاتەدا ،قۆڵی...
بەشی دووەمی كۆڕسەكە:
قۆڵی تیسارگۆ...
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بەشی یەكەمی كۆڕسەكە:
بووە شووشەیەكی سارد و سڕ...
دەنگی رفقە:
لەو خەونەدا ،ئادریانا...
بەشی دووەمی كۆڕسەكە:
ئادریانا بەریهەڵدا...
بەشی یەكەمی كۆڕسەكە:
شووشەكەی بەردا،
لێیگەڕا لەسەر زەویدا وردو خاش بێ...
دەنگی رفقە:
پارچەكانی پەرت بوون
دڵۆپە سوورەكانیش بەدەوریدا...
بەشی دووەمی كۆڕسەكە:
لێیگەڕا وردوخاش بێت.
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دەنگی تیسارگۆ:
ئادریانا پێدەكەنی.
دەنگی ئادریانا:
تیسارگۆ دەگریا.
دەنگی تیسارگۆ:
ئەدریانا پێدەكەنی!
كۆڕس:
ئادریانا پێدەكەنی!

دەنگی تیسارگۆ:
خوشكەكەشی پێدەكەنی.
گەردوون هەمووی پێدەكەنی...
كۆڕس:
پێدەكەنی و پێدەكەنی...
دەنگی تیسارگۆ:
ئادریانا پێدەكەنی.
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دەنگی رفقە:
لەپڕ ،خەون رەوییەوە،
لەسەر لێواری سپێدەیەك
شەو جەستەی خەونە خاوەكانی دەخواردەوە
وەك دەریاوانێكی گومبوو لە نێوەندی دەریادا.
دەنگی ئادریانا:
ئیدی تیسارگۆ دووركەوتەوە...
دەنگی رفقە:
بەرەو قوواڵیی تاریكی ڕایكرد...
دەنگی ئادریانا:

بەرەو قواڵیی تاریكی...
وەك فریشتەیەكی نەفرەت لێكراو.
دەنگی رفقە:
فرشتەیەكی نەفرەت لێكراو...
كۆڕس:
نەفرەت لێكراو،
نەفرەت لێكراو،
نەفرەت لێكراو.
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دیمەنی دووەم
هەمان گەرەگ ،لە كاتی جەنگدا.

ئادریـانا ل���ە ماڵی خۆیەتی.تیس���ارگۆ
بە هەنگاوی پت���ەوەوە بەرەو الی دێت،
ئەمجارەی���ان گەنج���ە داماوەكەی جاران
نەبوو ،بڕوایەكی سەیری بە خۆی پەیدا

كردبوو ،وادیار بوو چەكی هەڵگرتبوو،

ببووە فەرمان���دەی ناوچەكەیان ،چەند
پیاوێكیش لە ژێ���ر فەرمانی ئەودا بوون
 .پەڕۆیەكی لە قۆڵی خ���ۆی ئااڵندبوو،
یەكێكی دیكەشی بەس���ەرییەوە بەستبوو
لە دەرگای دەدا.
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تیسارگۆ:
ئادریانا ! بیكەوە!
دەی! بۆمی بكەوە!
ئادریانا:

(ب���ە نیگەرانییەوە لە كەلێن���ی دەرگاوە
تەماشا دەكات)

ئەوە تۆ بریینداری؟
تیسارگۆ:
چیتداوە لە برینی من؟
من بۆ ئەوە نەهاتووم..
ئەوان بەرەو گەڕەكی ئێمە دێنەپێشەوە!
دەبێ بچمە سەربان بۆ ئەوەی
چاودێری رێگا و بانەكان بكەم.
لێمگەڕێ رەتبم!
ئادریانا:

(دەرگا ناكاتەوە و بە جستەی خۆی رێی
لێدەگرێ .

تیسارگۆ ..بۆچی دەتەوێ
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لە ماڵی منەوە چاودێری رێگاوبان بكەی؟
خۆ زۆربەی خانووەكانی دیكە لە
خانووەكەی من بەرزترن!
تیسارگۆ:
ئەگەر هەموو كەس وەاڵمی وەك تۆم بداتەوە،
ئەوە ئەوانی دی گەڕەكەكانمان داگیری دەكەن،
بە ژن و پیاوەوە سەرمان دەبڕن،
وەك زەمانی باو و باپیرمان لێدەكەن.
ئەوان چەكەكانیان سوار دەكەن،
تێنوی تۆڵەن.
ئەوەتانی خۆیان ئامادەكردووە،
ئەوەتانێ بۆمان دێنە پێشەوە!
ئەوە هاتنە پێشەوە! ئەوە نزیكبوونەوە!
ئادریانا:
تیسارگۆ هەوڵی ترساندنی من مەدە!

تیسارگۆ:
ئەم شەو بڕۆ سەربان و
هەناسەت رابگرە!
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ئەوجا گوێت
لە هاژە هاژیان دەبێت!
ئادریانا:
بەوە ناتوانی بمترسێنی!
ناتوانــی بێـیتە ناو ماڵەكـەم!
تیسارگۆ:
گەر گەیشتن،
لە ڕەچەڵەكی باوكانمانەوە،
هەر هەموومان سەر دەبڕن
ئادریانا ..هەر هەموومان ،هەر هەموومان،
ئەوەشی رزگاری دەبێ،
دەبێ ملكەچی یاساكانیان بێت،
جل و بەرگی ئەوان لەبەر بكات،
بە زمانی ئەوان بدوێ،
لە خواردنی ئەوانیش بخوات و
بۆنی ئەوانیش بكات.
ئادریانا:
تیسارگۆ
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ناتوانی بمترسێنی!
تیسارگۆ:
گەر دەرگام بۆ نەكەیتەوە،
ئەوە بەم زووانە دەرگا بۆ ئەوان دەكەیتەوە!
ئادریانا:
دەرگای من نە بۆ تۆ
نە بۆ غەیرە تۆ دەكرێتەوە!
هەمووتان ون بن بەرەو دۆزەخ!
بەڵێ بۆ دۆزەخ،
لەگەڵ چەتە و رێگرەكانتان،
لەگەڵ بۆگەنی ئارەقەتان!
بڕۆن لە ماڵی من دووركەونەوە
بانگەشەی جەنگ لە دەرەوەی
ماڵی من بكەن!
چونكە جەنگ ،سەر بەم ماڵەدا ناكات،
تێدەگەی؟
تیسارگۆ:

(بە فشەوە السایی دەكات)

جەنگ سەر بەم
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ماڵەدا ناكات ،ها؟!
ئادریانا:

(لەهەمان كاتدا ئادریانا قس���ەكەی خۆی
دەڵێتەوە)

جەنگ پێ نانێتە،
نێو ئەم ماڵە!
تیسارگۆ:
گەر هاتوو جەنگ لە دەرگای تۆی دا،
پێتوایە دەتوانی دەرگای بەسەردا دابخەی؟
جەنگ وەك تەپ و تۆز وایە
كاتێ باڵودەبێتەوە
هەموو كون و كەلەبەرێك دادەپۆشێ،
بەڵێ ..ئەوكات جەنگ هەڵدەمژی و
وەك گیاێكی سەرخۆش نەفرەت دەكەی
بەخێرایش لەسەری ڕادێت
قەتیش ناتوانی دەستبەرداری بیت.
ئادریانا ..دوو رێگات لە پێشە هەڵیبژێریت،
ئەوان ..یان ئێمە!
ئینجا بۆ كێ دەرگاكەت دەكەیەوە؟
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بۆ ئەوان! كەوا سەرت دەبڕن؟
یاخود بۆ ئێمەی دۆست و برات؟
ئێمەی ئەو كەسانەی
خوێنمان تێكەڵی خوێنتە!
ئێمەی ئەو كەسانەی
هاتووین بۆ بەرگری كردن لە تۆ؟
ئەمە جەنگە ئادریانا،
كاتی پەشیمانیش
بە سەرچوو!
دەرگام بۆ بكەرەوە ،دەرگام بۆ بكەرەوە،
دەی خێراكە!

ئادریانا:
تیسارگۆ دەبێ بزانیت
تۆ یان ئەوان
هەمووتان لە یەك قوڕ دروستكراون،
هەمووتان مرۆڤ كوژن،
هەمووتان الت و پووتن!
تیسارگۆ:
تۆ ڕاست دەكەی ئادریانا
من الت و پووتم،
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من لە نەوازەكانم،
من مرۆڤ كوژم.
لە كاتی جەنگدا گەالن پێویستیان
بە كەسانی الت و پووتی وەك من هەیە،
پێویستیان بە پیاوكوژ و چەتەكانیان هەیە،
پێویستیان بە كەسانێك هەیە
ئامادەبن دەستیان پیس بكەن بۆ ئەوەی
دەستەكانی تۆ بە پاكی بمێننەوە.
ئادریانا:
رەنگە،گەلەكەمان پێویستی بەوەبێ؟
بەاڵم من پێویستم پێی نییە!
لە ماڵەكەی خۆمدا!
پێویستم بە هیچ مرۆڤ كوژێك نییە!
لە ماڵی خۆمدا پێویستم بە هیچ الت و پووتێك
یاخود سەرخۆشێك نییە!
تیسارگۆ:
تەماشام بكە ئادریانا!
ئەم جارەیان من سەرخۆش نیم!
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ئادریانا:
ئەمجارەیان بتڵەكەت گۆڕیوەتەوە
بە چەكێ،
تۆ بە بۆنی خوێن و بارود
سەرمەست دەبیت!
هەوڵ مەدە منیش لەگەڵ خۆت سەرخۆش بكەیت!
تیسارگۆ ..هەوڵ نەدەی بمترسێنی!

(دەرگاكە پاڵدەنێ و كەلێنەكەی بچووكتر

دەكات���ەوە ،ب���ێ ئ���ەوەی بەیەكجاری
دایخات).

تیسارگۆ:

بێ قسەكردن،
رێم لێ مەگرە
ئەگینا..
ئادریانا:
ئەگینا چی تیسارگۆ؟ هەڕەشەم لێدەكەی؟
دەتەوێ زگم بدڕی و،
سەرم ببڕی و
ماڵم وێرانكەی،
نەكا ئەوان ئەم شتانەم بەسەر بێنن؟
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تیسارگۆ:
نا ئادریانا من هیچ خراپەیەكم بۆ تۆ ناوێ
تەنانەت دەمەوێ بەرگریت لێبكەم.
تەنیا دەمەوێ دڵنیابم لەوەی ئەوان
نزیكی گەڕەكی ئێمە نابن!
لێمگەڕی تێپەڕم،
ئادریانا:
نا!
تیسارگۆ:
دێمە ژوورەوە!
ئادریانا:
نا!
تیسارگۆ:
دەبێ سەركەوم!
دووركەوە!
ئادریانا:
نا!
نا! نا! نا!
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تیسارگۆ:
ئەگەر بتەوێ یان نەتەوێ،
ئەم جارەیان دێمە ژوورەوە.
سەبرم نەما،
لەسایەی تۆوە لە هەردوو كاربووم
ئیدی بە خۆشی یان ناخۆشی،
ئەم جارەیان دێمە ژوورەوە.
ئادریانا:
نا ،نایەیتە ژوورەوە!
ئەگەر هاتی ،ئەوە دەبێ بەسەر الشەمدا تێپەڕی!
تیسارگۆ:

(ی���ەك هەن���گاو دەكش���ێتەوە وەك بڵێی

دەی���ەوێ هێرش بێنی ،ل���ە هەمان كاتدا
پێی لە نێو دەرگاكە دەمێنێ)

ئادریانا ئەگەر پێویستی كرد
پێ لەسەر الشەكەت بنێم،
ئەوە دڵنیابە یەك و دووی لێناكەم!
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ئادریانا:
نا! نا! نا! نا!

(لەو كاتەی تیسارگۆ دەرگاكە پاڵ دەنێت،

ئادریانا هەوڵدەدات دەرگاكە بە یەكجـاری
دابـخـات ،بەاڵم فش���اری تیس���ارگۆ بە
هێزتر بوو .ماڵە تاریكەكە داگیر دەكرێ،

دەنگی پەالماردانــــی سێكسی و قێژەقیژی
نادیاری ئافرەتێك تێكەڵ دەبێت بە دەنگی

ئامێرەكانی مۆس���یقای كۆڕس���ـەكـە"،نا
نا كانی" ئادریان���اش بەردەوامن .پترلە

دەنگی مۆس���یقا دەچوو ،لەوەی دەنگـی
مرۆڤ بێت .چونـكە مۆس���یقاكە ئاوازی
بـەدكارییەكـەی تیسارگۆی دەگێڕایەوە).
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دیمەنی سێیەم

سەرەتای شەوێكی تاریك ،لە هەمان
گ��ەڕەگ و لە پ��اش جەنگ ،ئادریانا

رەنگی دوو گیانی پێوە دەركەوتبوو
و زگ���ی خ��ڕب��ووب��وو ،ل��ە تەنیشتی

خوشكەكەی دانیشتبوو ئاسەواری ئەو
پ��ەالم��اردان��ە سێكسییەی پێش چەند

مانگێگ لەبەرامبەری كرابوو بــەسەرو
سیمایـــــەوە دیاربوو.
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رفقە:
ئادریانا ،گلەیی لە تۆ ناكەم
بەڵكو گلەیی لە خۆم دەكەم
چونكە لەو شەوە شوومەدا لە ماڵ نەبووم و
تۆشم تەنیا لە ماڵەوە بەجێهێشت.
ئادریانا:
بەاڵم ئەو گلەییانەی هەوڵی شاردنەوەیان دەدەیت
لە چاوەكانتدا دەیخوێنمەوە.
رفقە:

خوشكە بچووكەكەم ،باوەڕم پێ بكە،
گلەیی نییە ،نا!
تەنیا ئارەزووم دەكرد
رووداوەكان رێچكەیەكی دیكەیان وەرگرتبا.
لە ناخەوە دەڵێم
خۆزیا قەت
رێگای تۆ لەگەڵ ئەو دڕندەیە یەكیان نەگرتبا،
خۆزیا چاوت بە چاوی ئەو
ناكەسە پڕو پووچە نەكەوتبا،
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خۆزیا قەت قەت لە ناختدا منداڵی ئەوت
هەڵنەگرتبا!
تۆ ئادریانا ئەم شتانە هەمووی دەزانی.
ئادریانا:
رفقە گیان منداڵ منداڵی ئەو نییە ،بەڵكو هی منە!
لە ئایندەشدا بێگومان دێتەوە سەر خۆم!
رفقە:
ئومێدەوارم وابێت،
ئومێدەوارم لە تۆ بكات،
بەاڵم تۆ چۆن دەزانیت؟
ئادریانا:
دەزانم رفقە گیان ،چونكە هەستی پێدەكەم
هەستێكی راستگۆیانە
بەو دڵەی لە نیزكی دڵی مندا ترپەی دێ.
ئینجا كۆڕەكەم چاوێكی دەبێ...
رفقە:
پێویستە شتێكت بۆ باس بكەم...
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ئادریانا:

(ه��اوك��ات) ل��ە قسەكــانی خـــــۆیدا
بـەردەوام دەبێ ،وەك بیەوێ دڵی خۆیی
بداتەوە:

دەنگم ..دەستم...
من دەزانم هەستی پێدەكەم.
رفقە:
دوێنێ شەو خەونێكم بینی.
لە كاتی جەنگدا بوو،
كەچی هەر چوومە سەر كۆاڵن،
بەبێ ئەوەی لە هیچ شتێك بترسم
بەرەو پێشەوە دەڕۆیشتم.

(لە كاتی گێرانەوەی خەونەكەی ،خەونەكە
لە سەر سەكۆی شانۆ نماییش دەكرێ،

لە ســـەر ریتمێكی خاو ،دەنگی جۆراو
جۆر دەهات ،دەنگــی كەسەكانی دیكـەی

شانـۆگەریـیـەكە

یاخـود

دەنگەكانی

كۆرسی مۆسیقا تێكەاڵوی دەنگی رفقە
دەبوو).
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رفقە :
هەموو شوینێك ئاگری لێ هەڵدەستا،
بەاڵم من
گوێم لە كڵپەی ئاگرەكە نەدەبوو،
دەموچاوەكان هەمووی تێكرژابوون،
بەاڵم من گوێم لە قیژەو نوزانەوەی كەس نەدەبوو،
وەك بڵیی هەموویان اڵل بووبن .
هەروەها هیچ شتێكیشم پێنەدەكەوت.
شەڕی كۆاڵن و شەقامەكان بە چەكی سپی بوو،
خوێن رشتنی شەقامیان حەاڵڵ كردبوو،
مرۆڤەكانیش لە دەور و بەرم وەك گەاڵ
هەڵدەوەرین و دەمردن ،یان بریندار دەبوون،
كەچی من هەستم نەدەكرد
ئایا پێویستم بە خۆشاردنەوەیە یان نا؟
لە هەمووشی سەیر تر
خەڵكەكە گشتیان یەك روخساریان هەبوو،
وەك بڵێی .
دەمووچاوەكان هەموویان
یەك جۆر ماسكی چەرمیان داپۆشیبێ
هەموو بكوژ و قوربانییەكان،
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ئەوانەی دەكوژران و ئەوانەی
مرۆڤەكانیان دەكوشت،
هەموویان یەك دەمووچاویان هەبوو
یاخود یەك ماسكیان لەسەر كردبوو.
لەڕاستیدا هیچیان بە تیسارگۆ نەدەچوون،
بەاڵم لە خەونەكەمدا
گومانم نەبوو كوژراوەكان و بكوژەكان،
هەموویان ئەون،
لە پڕیكدا چاوم بە تۆ كەوت ئادریانا.
لە سەر زەوی درێژ ببووی،
پڕتاوم بۆ هێنای و پڕبەدەنگ بانگم كردی:
" ئادریانا " .
وا بەخیاڵـمدا هات بریندار بووبیت یان مردبیت.
بە توندی رامتەكاندی " ئادریانا!" .
تۆش بەسەرسامییەوە چاوەكانت كردەوەو پێتگوتم:
" بۆچی وا دەقیژێنی؟" .
" دیارە نابینی منداڵم دەبێ؟" .
بەبیرم دێ منیش لە ناخی خۆمدا گوتم:
" وەك دێڵە سەگ ،لە نێوقەدی كۆاڵن
منداڵی دەبێ!
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ئاگری جەنگیش هەڵگیرساوە
ئەی هەوار خوشكەكەم شێت بووە! " .
پاش ساتێك ،بیرم لە یەك شت دەكردەوە:
گوڵێك بدۆزمەوە و پێشكەشتی بكەم،
ئەوەم زۆر بە گرنگی وەرگرتبوو.
ئادریانا منداڵی دەبێ،
بە هەر نرخێك بێت،
دەبێ گوڵی پێشكەش بكەم!
ئیدی بە راكردن كەوتمە نێو شەقامەكان،
لە خەڵكی پرسیارم دەكرد،
لە كوژرا و بریندارەكان
لەوانەی كە گیانیان دەدا
" دەتوانن پێم بڵین
لە كوێ گوڵم دەست دەكەوێ؟ "
بە رێكەوت ،لە كۆتایی گەڕانەكەم
چاوم بە دوو پیاو كەوت،
یەكیان پیر ،ئەوەی دیكەشیان گەنج.
هەمان دەمووچاو یاخود هەمان ماسكیان هەبوو
پیاوە پیرەكە وەك یەخسیر یاخود بەندكراوێك
دەستی بۆ سەرەوە هەڵبڕی،
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گەنجەكە چەكی لێ راكێشا
وەك بڵێی بە تەمای كوشتنی بێ.
قۆڵی گەنجەكەم گرت و،
چۆن پرسیارم لەوانەی دیكە دەكرد ،لێم پرسی:
" دەتوانی پێم بڵیی
لە كوێ گوڵم دەست دەكەوێ "
ئاوڕێكی لێدامەوە و پێی گوتم:
"داوای گوڵ دەكەی ..رفقە!
لێرە لە نێو جەرگەی جەنگدا گوڵت دەوێ؟
تۆ شێتی ،وەرەوە هۆش خۆت
لە خۆت چووی ،هۆشیار بەوە! "
(ساتێك تێدەبەڕێ  .خەونەكە كۆتایی
پێ دێت دەگەرێنەوە واقیع).

رفقە:
(بەهەناسەبڕكێ درێژە بە قسەكانی دەدا)

ئیدی بەراستی بە ئاگا هاتمەوە...

تكایە پرسیاری نهێنییەكانی ئەم خەونەم لێ مەكە!
لە بەرەبەیانەوە لە مێشكمدا دەیبەم و دەهێنم،
هەوڵدەدەم پارچەكانی پێكەوە گرێی بدەم،
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دەمەوێ حاڵی بم
لەو قسانەی شەوگار پێی راگەیاندووم.
بەاڵم تا ئێستا من شڵەژاوم و تێنەگەیشتووم
بۆیە دەبوا بۆ تۆی بگێڕمەوە بۆ ئەوەی...
ئادریانا:
لەم دەمەوە خەونەكەت دەبێتە هی من،
ئیدی منیش هەوڵدەدەم لە مەغزاكانی
حاڵی ببم و مانایەكی بۆ بدۆزمەوە

(ڕاڕایە)

(ساتێك بەسەر دەچێ).

هەندێ جار ،خەونەكان ئامۆژكاریمان دەكەن
وەك بڵیی حیكمەتی باوباپیرانمان پێرابگەێنن.
بێگومان حیكمەتێك لە پشت ئەم خەونەدایە،
تۆ بڵێی چی بێت؟

رفقە:

(بەهێمنی)

بێگومان! بێگومان!
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ئادریانا:
دەبێ ئامۆژگارییەكی گرنگی تێدا هەبێت،
دەبێ چی بێ خودایە؟
رفقە:
بە هەر حاڵ ،باسەكە كۆتایی هاتووە.
چونكە تۆ بڕیارتدا منداڵەكە بهێڵیتەوە،
تازە كاریش لە كار ترازاوە.
ئیدی باوەڕناكەم كارەساتی
لەوە گەورەترت بەسەردا بێ
كاتێك بڕیارتدا ئەو كارەساتە
لەشت داگیر بكات و لەژیاندا جێگیربێت.
چۆن دەتوانی جەنگ لە بیر خۆت بەریتەوە
لە كاتێكدا قبوڵت كرد
ببیتە دایكی منداڵی ئەو؟
من نامەوێ ئازارت بدەم
هێندەی قەدەر ئازاری داوی.
دیارە لە ناخەوە باوەڕت بەو بڕیارەی خۆت هەیە..
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ئادریانا:
بەڵی باوەڕم پێی هەیە ،بەڵێ من باوەڕم
بەو بڕیارەی خۆم هەیە..

رفقە دەڕوات و ئادریانا ئەم رستەیە
دووب��ارە دەكاتەوە وەك بڵیی دەیەوێ

قەناعەت بە خۆیی بێنێ ،بەردەوام روحی
خ��ۆی دالوان����دەوە ،وەك بڵیێ هێشتا
خوشكەكەی ل��ەال مابێت و گوێی لێی
گرتبێ).

ئادریانا:
نەخێر رفقە من باوەڕم بە هیچ شتێك نەماوە.
من تەنیا هەست بە یەك شت دەكەم،
هەست بە دڵێك دەكەم،
بە دڵێكی دیكە لە تەنیشت دڵی من ترپەی دێ.
دەبێ ئەو نامۆیەی لە ناخمدایە چی بێ؟
دەبێ برایەك بێت؟ یاخود منێكی دیكە؟
یاخود دوژمنێك؟
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لە دەمارەكانیدا دوو خوێن دەسوڕێ،
دوو خوێن تێكەاڵودەبن،
خوێنی جەالدێك و خوێنی قوربانییەك.
چۆن خوێنی یەكێكیان دەڕژێ و
خوێنی ئەوەی دیكەشیان ناڕژێ؟
رۆژگارێك منداڵەكەم دروست دەبێ،
ئەوكات لە ئامێزی خۆمی دەگرم،
دەیخەمە سەر سینگم و شیری دەدەمێ.
لەگەڵ ئەوەش ،لەو رۆژەدا،
بەڵێ ،تاوەكو لەو رۆژەشدا،
من بەردەوام پرسیارێك دەكەم
وەك چۆن ئێستا ئەو پرسیارە دەكەم،
وەك چۆن لە هەموو ساتێك پرسیار دەكەم
شەو و رۆژ..
دەبێ ئەو گیانلەبەرەی
لە ناخمدا هەڵیدەگرم چی بێت؟
كێیە ئەو گیانلەبەرەی خۆراك لە من وەردەگرێ؟
هەندێ جار بۆ ئەوەی دڵی خۆم ئارام بكەمەوە،
بەخۆم دەڵێم
لە زەمانی حەواوە تا ئەمرۆ
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ئافرەتانی هەموو جیهان،
بەم شێوەیە
ئەم پرسیارانە لە مێشكیاندا دەخوالیەوە:
دەبێ ئەو گیانلەبەرەی
لە ناخی خۆمدا هەڵیدەگرم چێی بێت؟
كێیە ئەو گیانلەبەرەی خۆراك لە من وەردەگرێ؟
ئایا كوڕەكەم دەبێتە قابیل یان هابیل؟

(پەردە دادەخرێ).
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دیمەنی چوارەم
حەڤدە ساڵ تێدەپەڕێ كوڕەكەی ئادریانا

دەبێتە نەوجەوانێكی تەواو .دەرگــا بە

تووڕەیـی پاڵـدەنـی و دێـتـە ژوورەوەی
ماڵەكەیان و لە هەمان كات دایكی بــــــە
نیگەرانییەوە تەماشای دەكات .بـــەاڵم

گەنجەكە هەوڵ نادات تووڕەبوونەكـەی
یاخود دڵە راوكێكەی بشارێتەوە.
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یۆناس:
ئەرێ كەسێك هەیە بتوانێ پێم بڵێ
من ناوم چییە؟
ئادریانا:
یۆناس ،ئەم پرسیارەت لە چی؟
یۆناس:
هەموو پرسیارێك پێویستی بە وەاڵمدانەوە هەیە!
ئەگەر تۆ ناوی من دەزانی،
دەتوانی پێم بڵیێ!
ئادریانا:
یۆناس ،وەاڵمەكەت گوێ لێ بوو
ناوت ( یۆناس )ـە.
چاوەڕێی ئەم وەاڵمە بووی؟
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یۆناس:
ئەی تۆش ناوت ( ئادریانا ) یە؟
ئادریانا:

(دەیەوێ بە دەم بۆڵەوە نیگەرانێكان خۆی
بشارێتەوە).

بەڵێ منیش ناوم ئادریانایە.
یۆناس:
تۆ دایكی منی؟
من و تۆ هەردووكمان
زیندووین و لە ژیانداین،
وا نییە؟
ئادریانا:
یۆناس..تۆ بۆ بەم شێوە

مناڵكارییە پرسیار دەكەی؟

یۆناس:
چونكە دەمویست دڵنیابم لەوەی
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بەالی كەمەوە لەم بارەیەوە
درۆم لەگەڵ ناكەی!

ئادریانا:
وەرە دانیشە و پاشان،
پێم بڵێ چ شتێك بەم شێوەیە باری گران كردووی!

(ی��ەك هەنگاو دێتە پ��ێ��ش��ەوە ،بەاڵم

یۆناس:

دانانیشێ).
(بە دەنگێكی خنكاو و نیگەرانەوە).

ئەمرۆ دوو شتم بۆ روون بۆوە:
باوكم
قارەمان نەبووە،
هەروەها باوكم،
نەمردووە.
ئادریانا:
كێ پێی گوتی؟
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یۆناس:
گرنگ نیە كێ پێی گوتم!
تۆ بە راستگۆیی لەگەڵم بدوێ!

( دەتەقێتەوە )

ئادریانا:
(لە كۆتایی دوودڵی ونیگەرانیدا).

بەڵێ ،یوناس ،ئەوانەی باست كردن راستین.

یۆناس:
كەواتە كە پێت دەگوتم،
باوكت لە شەڕی ناوەخۆ كۆتایی بە ژیانی هات،
درۆت لەگەڵ مندا دەكرد!
كە پێت دەگوتم باوكت كاتێك گیانی لەدەست دا
بەرگری لە ئێمە دەكرد دژ بەتاوانكاران
درۆت لەگەڵ مندا دەكرد!
لەو كاتەی من چاوم بە رووناكی ژیان كەوتووە
لەگەڵ هەموو دڵۆپێ شیر
وەك نانی نێو شۆرباكانمان،
درۆت دەرخواردی من دەكرد،
درۆی تێگوشە..
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لەگەڵ ئەوەشدا رۆژ لە دوای رۆژ
بەردوام لە بن گوێمدا دەتخوێند و ئامۆژگاریت دەكردم:
" كوڕم راستگۆبە پیاوی چاك بە! ".
ئادریانە:
دەزانم و تێتدەگەم
من هەڵەم كرد یۆناس.
خۆزیا درۆم لەگەڵتا نەكردبا،
بمبەخشە ،من دەترسام...
من دەترسام لەوەی
لەو كاتەدا راستییەكە قورس بێت
لە سەر شانی منداڵێكی وەك
تۆ ئاسا..

(ساتە وەختێك تێدەپەڕێ ).

یۆناس:
پێت وانییە درۆكردن
باری زۆر قورسترە لەسەر شانی مرۆڤ؟
كاتێك هەموو كەس راستییەكانی تۆ دەزانێت
تەنها خودی خۆت نەبێت؟
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كاتێك چرپەچرپەكانی خەڵك،لە دەوروبەرتدا
پڕدەبێت لە بەزەیی و كڵۆڵیی،
هۆیەكانیشی چییە نازانیت؟
ئادریانە:
یۆناس
گوهدارم نابیت؟
نابێ دەرفەتێك بەمنیش بدەیت لە كۆتایی...
یوناس:

(لەهەمان كاتدا).

تەنانەت من پێچراوم
بە كراسی نەزانینەوە،
هەموو ئەوانی دی بە گەورە و بچووكیانەوە،
گاڵتە و سوكایەتی بە من دەكەن؟
ئادریانە:
 ..دەرفەتم بدەرێ هەڵوێستی خۆم روون بكەمەوە؟
ئەمرۆ من دەزانم هەڵەم كرد كاتێك
بە درێژایی ئەو هەموو سااڵنە
راستییەكانم شاردبۆوە.
بمبەخشە ،یۆناس؟
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من بە تەمەن بچووك بووم و برینداربووم،
لە هەموو گەردوون دەترسام،
خەمی خۆمم بوو،
خەمی تۆشم بوو،
دەبوا بۆ زیاترین وەخت
بتپارێزم لەم راستییە دڵتەزێنە،
تا ئەو رۆژەی بەهێز دەبی.
یۆناس:
لە چ تەمەنێكمدا پێتدەگوتم؟
ئەو كاتەی تەمەنم
دەبوو بە سی ساڵ؟
ئادریانا:
لە چ تەمەنێكتدا؟
یۆناس:
بەڵێ لە چ تەمەنێكمدا؟
پێم بڵێ لە چ تەمەنێكمدا؟
ئادریانا:
یۆناس نازانم ،لە چ تەمەنێكتدا دەبوو.
تكات لێدەكەم ،چی دیكە لێم مەپێچەوە.
67

ئادريانای دايك

هەروەها لەبەر ئەوەی تۆ لە پڕێكدا
گەورەتربووی لەوەی ئامۆژگاری بكرێیت،
وەرە بۆ ساتێك خۆت لە جێی من دابنێ و
لە سەر كورسی تاوانبارەكان دانیشە!
وەاڵمم بدەرەوە!
لە چ تەمەنێكتدا دەبوا
بە كوڕەكەم بڵێم
من بە تۆبزی سكپڕ كراوم،
ئەو كەسەش كەوا پەالماری داوم باوكێتی؟
لە چ تەمەنێك ،دەی پێم بڵێ ؟ چوار ساڵی؟
هەشت ساڵی ؟
دە ساڵی ؟ یاخود دوانزە ساڵی؟
بەڵێ ،ئاسمان لە نێو النكی ئاوریشمدا
كوڕێكی پێنەبەخشیوم،
فێری چۆنێتی پەروەردە كردنیشی نەكردووم!
بۆیە ناچاربووم چیرۆكی بۆ هەڵبەستم
چ لە ئایندە و رابردوو ،یاخود
لە ژیانی رۆژانەدا...

(ساتە وەختێك تیپەڕ دەبێ تاكو دەتوانێ

هەناسەیەك بداتەوە و تۆنی دەنگی خۆی
بگۆرێ).
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یۆناس ..من بە هەموو توانایەك خۆشم ویستی
ئێستا نۆرەی تۆ هاتووە
بە هەموو توانایەكتەوە منت خۆشبوێ.
یۆناس:

(ل��ە كۆتایـیدا ك��وڕەك��ەی لێی نیـزك
دەبێتەوە و لـە تەنیشتی دادەنیشێ ،پاش

چەند چڕكەیـەیـەك دەستی دایكی لە ئامیز
دەگرێ ،هێمنی لە سیمایدا دەردەكەوێ).

یۆناس :
ئەو ناوی تیسارگۆ بوو؟
ئەو پیاوەی كەوا پێیان دەگوت
تیسارگۆی پاسەوان؟
ئادریانا:
خۆی حەزی لێ بوو خەڵكی ئەو ناوەی لێبنێن.
یۆناس:
بەڕاست ئەو ..دڕندە بوو
وەك چۆن بۆیان باس كردم؟
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ئادریانا:
ئەو هەمیشە دڕندەیەك نەبوو.
بەڵكو تەنیا داماو و سووك بوو.
بێگومان قەت نەیدەتوانی
ببێت بە یەكێ لە پیاوە باشەكان،
بەاڵم دەیتوانی
نەبێتە خراپترینیان.
پاشان جەنگ هەڵگیرسا...
لەو ساڵەدا ،گەنجەكان وایاندەزانی
سەر لە نوێ لە دایك دەبن
بەبێ كۆت و بەند ،بەبێ یاسا ،ئازادن،
دەبنە سەروەری شەقامەكان ،سەروەری یاساكان،
سەروەری شەوەكان،
سەروەری ژنەكان،
بەم شێوەیە مەرگیان دەبەخشییەوە.
یوناس:
هەروەها ژیانی پیس...
ئادریانا:
( هەڵدەچێ ).
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مەبەستت كام ژیانە؟
ژیانی خۆت یۆناس ؟ ژیانی پارچەیەك لە جەرگم؟
قەت هەڵەی لەم چەشنە نەكەی،
بێگومان ژیانی تۆ پیس نییە.
چونكە نە دەستی تۆ نە دەروونی تۆ
بۆگەنی جەنگی پێ نەگەیشتووە.
تۆ بوویتە هێزی تۆڵە سەندنەوەی من،
لەو كاتەی چاوەكانی تۆ رووناكی بینی
جەنگ كۆتایی هات،
تۆ لە گۆڕنانی مەرگ بوویت!

ئادريانای دايك

یۆناس:
ئەی ئەو ،ئەوی دیكە چی بەسەرهات
ئەو كەسەی نەمرد و سەری هەڵگرت؟
ئادریانا:
لەو ساڵەدا،
من تاقە قوربانی نەبووم،
ئەو وەك دڕندەیەكی ترسناك
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(هەڵدەستی).
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لە كوچە و كۆاڵنەكاندا دەسوڕایەوە،
خەڵكی دەكوشت تااڵنی دەكردن
بەرتیلی لێدەسندن،
تاقمێكی چەتەی كۆكردبۆوە
وەك سەگی هار لە دووی هەڵدەسوڕان.
پاشان برینداربوو ،ئیدی
بردیان بۆ نەخۆشخانەی ئەوبەری رووبارەكە
دوای چەند هەفتەیەك لە نەخۆشخانە دەرچوو،
بەاڵم باندەكەی پەرت و باڵو ببوون،
ئیدی نەیوێرا بگەڕێتەوە.

یۆناس:
(وەك بڵیی لەگەڵ خۆی دەدوێ).

گەر بگەڕێتەوە ،من دەیكوژم.
ئادریانا:
ناوە ناوە دەهاتن و بە گوێمدا دەیانچرپاند
گوایە كەسێك لێرە و لەوێ بینیویەتی..
لە سەرەتا من ترسام ،بۆیە بیرم لە هەاڵتن كردەوە
یان خۆم بشارمەوە.
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یۆناس:
(بە دەنگێكی كەمێ بەرزتر ).
گەر بگەڕێتەوە ،من دەیكوژم.
ئادریانا:
ئەمڕۆ..
قەت گوێ نادەمە ئەو قسە و قسەڵۆكانە.
لەو باوەڕەدانیم قەت بوێرێ
سەر بەم ناوچانەدا بكاتەوە!
یۆناس:
گەر بگەڕێتەوە ،من دەیكوژم.
ئادریانا:

(ئەم جارە بەدەنگێكی بەرزەوە).

(بێ ئەوەی راستەو خۆ وا نیشان بدات
لەگەڵ ئەویەتی).

خۆزیا من و تۆ ،لە بیرمان چووبا ،و درێژەمان بە
ژیانی ئاسایی خۆمان دابا!
یۆناس:
تۆ دەتوانی ئەو لەبیر بكەی،
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دەشبێ یادگارەكانی لە ژیانتدا بسڕیتەوە.
بەاڵم من ناتوانم،
ئاخر چۆن لە بیری خۆمی دەربكەم؟
لە كاتێكدا خوێنی ئەو دڕندەیە
لە نێو دەمارەكانی مندا دەسوڕێتەوە؟
پێم ناڵێی ..چۆن خوێنی خۆم لە بیر بكەم؟
ئادریانا:
خوێنم ،خوێنمان ،خوێنی ...
ئەم وشانە چەند فریوودەرن!
ئەم وشانە چەند پیسن!
زۆر جار بەهاكان و حەزەكان
هەتاكو بۆچوون و وتەكانیش
بە خوێن دەبەسترێنەوە:
" خوێنم پێم دەڵێ " " ،خوێنم فەرمانی كرد " ...
یۆناس ،خوێنت هیچت پێی ناڵێت،
چونكە دەنگی نییە ،هاوار ناكات،
بیركردنەوەی نییە،
هیچ فەرمانێكی نییە بەسەرتدا بیسەپێنێ.
بۆیە پێویستە ئەركەكانی سەر شانت
بە ئەنجام بگەێینی،
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بەاڵم لەمڕۆ بەدواوە باسی خوێن بۆ من نەكەی!
ئادریانا بەرەو دەرەوە دەڕوات ،یۆناس
لە سەر زەوی دادەنیشێ و سەری خۆی

دەخاتە نێو هەردوو دەستی و پشویەك
وەردەگ���رێ  .لە پڕیكدا ه���ەردووك لە
جێی خۆیان رادەوستن ،كەچی لەسەر

سەكۆی شانۆ كەسێك دەسوڕێتەوە ،لە
نێو رووناكاییەكی مەیلەو سوورو تاریك
وەك ئاماژە پێكردنێك بۆ حاڵەتی خەون،
وەك بڵێی ئەو كەسە بە كاری فیداكاری
هەڵدەستێ  :ئەو كەسەی بینەر چاوی

پێ دەك��ەوێ لە هەمان كاتدا (یۆناس)

ە ،دەست دەكات بە البردنی ماسكەكانی
ئ��ەوان��ی دیكە و فڕێیان دەدات���ە نێو
ئاگر ،وەك بڵێ رۆحی كەسایەتییەكان

دەسێنێتەوە .ئیدی لە دۆخی كڵپەیەكی
كوشندەدا یەك لە دوای ی��ەك

دەڵێی

رۆحیان پاكدەبێتەوە دادەڕمێنە سەر
زەوی .ئ��ەو خەونە ماوەیەكی كورت

دەخایەنێت
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مۆسیقا دەڕوات ،وەك رستەیەكی پوخت

و چڕ دووب��ارە دەبێتەوە ،ئەمەش بۆ

ئەوەی زیـاتـر دەنـگـەكە بەرجەستەبێ و
روونتربێتەوە).
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دیمەنی پێنجەم

ئەو كاتەی

ئادریانا لە تێڕامانەكەی

بەئاگادێتەوە ،پێش ئ��ەوەی رفقە لەو
ب��ەری شانۆ بێت بۆ الی ئەو ئادریانا

دەڕوات،چۆنها یۆناس خۆی كۆدەكاتەوە

و دێتـەوە سـەرەخـۆی ،گــوێی لـە دەنـگی

رفـقـە دەبێت ،بـانـگــی خوشـكـەكـەی
دەكات.
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رفقە:
ئادریانا! ئادریانا!
یۆناس ئەوە تۆی؟
چاوەڕوانی بینینی تۆ نەبووم!
یۆناس:

(بێ ئەوەی هەڵسێتە سەر پێ).

وابزانم دەتەوێ لەگەڵ دایكم قسە بكەی،

رفقە:

(بە دڵنیاییەوە).

بۆ لێرە نییە؟

یۆناس:
دەتەوێ لە بارەی چییەوە قسەی لەگەڵ بكەی؟
رفقە:
یۆناس دەبینم زۆر دەخاڵەت دەكەی.
78

ئادريانای دايك

یۆناس:
رەنگە بتەوێ هەندێ باس و خواسی بۆ بكەی
كە نابێ من گوهداری بم.
رفقە:
ئەوە چیتە ،یۆناس؟
گوێم لێتە و
خەریكە بە گومانبم لەوەی دەنگت بناسمەوە.
یۆناس:
دەنگم ناناسیتەوە ..چونكە گۆڕاوە.
چونكە بوومەتە پیاو.
رفقە:
تۆ لە مێژە پیاوی.
یۆناس:
پێناچێ وابێ!

چونكە تا دوینێ من هەر منداڵ بووم،
بۆیە هەندێ مەسەلە هەیە
باشترە وایە من نەیزانم.
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وایە رفقە یان نا؟
بۆ شتێك ناڵێی؟
وەك ئاگادارم ..هەندێ شت هەیە
هەموو كەسێك بۆی هەیە بیزانێ
تەنیا من نەبێ.
بۆ ورتەت نایە؟
رفقە:

(ب����ە س���ەرل���ێ���ش���ێ���واوی و ه��ەوڵ��ی

زۆر جاران مرۆڤ
حەز دەكات زۆر شت نەزانێ...
یۆناس:
زۆر جاریش
پێویستە بیزانی،
بەاڵم دەوروبەر
دەشارنەوە لێت!
ئەتۆش رفقە ..بەم شێوەیە
لەگەڵمدا رەفتارت كردووە،
لە كاتێكدا من پێموابوو
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تۆ لە من نزیكی،
كەچی درۆت لەگەڵ كردم.
رفقە:
درۆیی چیم لەگەڵ تۆدا كردووە؟
یۆناس:
دەپرسیت ،چی؟
ئەوە وادەگەێنێ
تۆ بەردەوامی لە درۆ كردن.
چونكە نازانیت

دایكم چ باسێكی بۆ من دركاندووە.
دیارە بواری بۆ نەڕەخساوە پێت راگەیەنێ...
بۆیە پێم باشە بزانیت ..دەرنجام
دایكم باسی باوكمی بۆ كردم.

رفقە :
ئەمە بۆ تۆ باشترە.

(پاش خۆڕاگرتنێك)
(ئادریانا ،لە الیەكی دیكەی شانۆدا
دێتە ژوورەوە ،بەاڵم كەس نایبێنی ،لە
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سوچێكدا دادەنیشێ و بە بێ دەنگــــــی
گوێ دەگرێ).

یۆناس:
تۆ دەتزانی..
بەاڵم پێتنەدەگوتم!
رفقە:
ئەو نەهێنییەم بە موڵكی خۆمم نەدەزانی...
یۆناس :
(بە گاڵتە پێكردنێكەوە).
ئەو نەهێنییە موڵكی تۆ نەبوو؟
موڵكی تۆ نەبوو؟
باشە موڵكی كێ بوو؟ پێم بڵێی!
ئەدی لە هەموو كەس زیاتر،
مافی زانینی ئەو شتانەم نەبوو؟
ئادریانا:

(بڕیار دەدات دەركەوێ).

یۆناس،با بەسبێ چی دیكە
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هێرش مەكە سەر خوشكم!
تۆ باش دەزانی
من نەمهێشتووە پێتبڵێ،
ئەویش ناتوانێ خیانەتم لێبكات.
یۆناس:
بۆیە خیانەت لێكردنمی هەڵبژارد.
هەمیشە وامدەزانی هەموو ئەو نەهێنیانەی
بۆ هیچ كەسێكی ناگێڕیتەوە بە منی دەڵێت
كەچی دەركەوت لە گرنگترین شت
درۆی لەگەڵ كردووم.
ئادریانا:
یۆناس ،با بۆ ساتێك
رابردوو لە بیری خۆمان دەركەین!
ئەی تۆ ،رفقە ،پێم بڵێ  .پێمان بڵێ..
ئەو هەواڵەی پێتە چییە؟
دەمەوێ كوڕەكەشم گوێی لە هەموو شتێك بێ،
لەمەوال هیچی لێ ناشارمەوە.
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رفقە:
یوناس  ..تكات لێدەكەم هێمن بەرەوە!
ئادریانا تۆش دەبێ هێوربیتەوە!

وا دیارە...

(ساتێك تێدەپەڕێ).
(دووبارە ساتەوەختێكی بێدەنگی).

وا دیارە ئەو پیاوەی،
ناوی تیسارگۆیە ..هاتووەتەوە.
لە نزیك ماڵە كۆنەكەی كەس و كاریەوە
كەسانێكی زۆر بینیویانە
دەڵێن گوایە لەوێ جێنشین دەبێت.

یۆناس:

(وەك بڵێی لەگەڵ خۆی دەدوێ).

دەبێ ئەو دڕندەیە بكوژم.
رفقە:

یۆناس،هێور بە،تۆ دەمترسێنی
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لە سەر خۆت بە،
تاكو بتوانین كەمێ قسە بكەین.
یۆناس:

(بەردەوام دەبێ لە قسەكردن لەگەڵ خۆی
وەك بڵێ گوێ لە كەس ناگرێ).

دەبێ بەم دەستانەی خۆم بیكوژم!

(لە پڕێكا هەموویان لە جێی خۆیان بەبێ

جوڵە سڕدەبن ،بینەریش بە خێرایی ئەو

خەونەی لە كۆتایی نماییشی پێشووتر

پێشكەشكرا،

دووب���ارە

دەیبینێتەوە،

بەاڵم ئەم جارەیان بە شێوەیەكی كورتتر

و چ��ڕوپ��ڕت��ر ،وەختەكەشی ل��ە چەند

ساتێك تێناپەڕێ ،وەك بیركردنەوەیەك
كاتێك بــــــەخێرایی بەمێشكی مرۆڤدا
تێدەپەرێ.

كاتێك خەونەكە كۆتایی دێت ،یۆناس

ب���ەراك���ردن دەردەپ������ەڕێ .دڵ���ی رفقە
دادەخورپێ ..دەیەوێ دوایكەوێ ،بەاڵم بە
بینینی ئادریانا  ..لە جێی خۆی سەرسام

دەبێ ،چونكە خوشكەكەی زۆر بەساردی
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پێشوازی

لــە

هەڵوێستی

كۆڕەكەی
دەكرد.

رفقە:

(كۆنترۆڵی خۆی پێناكرێ)

بۆ جووڵەیەك ناكەیت؟
لێیدەگەڕێی بەڵێنەكەی جێبەجێ بكات؟
ئەو كوڕە زۆر گۆڕاوە،
وەك بڵێ نایناسمەوە،
ئەو قسانەی بەفیڕۆ نەدەكرد،
بێگومان دەیكوژێ!
ئادریانا:

(ئادریانا لە جێی خۆی نابزوێت وەك

ئەگەر پێویست بكات بیكوژێ،
ئەوە هەر دەكوژێ.

بڵێی لە حاڵەتی بێهۆشیدایە).

رفقە:
سبەینێ پەشیمان دەبێتەوە
چونكە ئەو وشانە هاتنە سەر زارت!
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هەڵسە دەی ،دوایكەوە و بانگیكە،
هێشتا كات بەسەرنەچووە!
ئادریانا:

(لەگەڵ خۆی دەدوێ).

ئەگەر پێویست بكات بێكوژێ،
ئەوە هەر دەیكوژێ.
رفقە:
ئەگەر بەم شێوەیە لێیگەڕێت بڕوات،
ئەوە بێگومان تاوانێك دەكات!
پاش ئەوە ،كوڕەكەت دەمرێ،
ئەگەر بەدەستی ئەو نەبێت
ئەوە بەدەستی ئەوانی دیكە هەر دەكوژرێ...
ئادریانا ،بانگی بكە ،وەدویكەوە،
هێشتا كات بەسەرنەچووە!
تا ئەم رادەیە هەستەكانت مردوون؟
ئادریانا:
ئەگەر پێویست بكات بیكوژێ،
ئەوە هەر دەیكوژێ.
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دیمەنی شەشەم

لە ژێ���ر تیش���كی خۆرێك���ی كۆچەری،
پیاوێك���ی بەتەمەن ،لە بەرامبەر دەرگەی

ماڵێكی دێریندا راوەستاوە،پشتیش���ی لە
بینەر كردووە ،یۆن���اس بــە چەكێكەوە
لێی نزیك دەبێتەوە.
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یۆناس:
من بە دوای كابرایەكدا دەگەڕێم
ناوی تیسارگۆیە،
ئەو كەسەی ناوی پاسەوانی لە خۆی نابوو
ئایا تۆ ئەوی؟
تیسارگۆ:
تۆ ئەی كوڕی گەنج مێژوویەكی دێرین
لە بیری مندا زیندو دەكەیتەوە...
تەمەنت چەندە؟
یۆناس:
تەمەنی من هیچ گرنگ نییە.
من تەنیا دەمویست بزانم تۆ (تیسارگۆ)ی یان نا؟
تیسارگۆ:
ئەو كاتەی باسی دەكەی،
رەنگە لە تەمەنی تۆدا بووبم،
خووم دابووە چەك،بە چەشنێك
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هیچ جیاوازییەكی نەبوو لەگەڵ زوڕنا،
وەلێ لە شێوازی قسەكردنت،
بەتایبەتی بێ شەرمییەكەت لەگەڵ بەرامبەردا،
ئیدی پیر بێت یاخود گەنج،
زۆر نزیكە لە شێوازی ئەوسای قسەكردنی من...
یۆناس:
سەیر نییە كە وەك تۆ بێ شەرم بم،
چونكە لە بەختی رەشمدا،
لە خوێنی تۆ لەدایك بووم!
تیسارگۆ:
ئەو خوێنەی تا دواهەمین دڵوپ
هەموویم لە جەنگدا رشت،
سەر لە نوێ خوێنێكی دیكەیان بۆ گوازتمەوە.
یۆناس:
من كوڕی ( ئادریانا)م.
تیسارگۆ:
ئادریانا ،ئادریانا ،ئادریانا،
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شۆخترین ئافرەت بوو.
جوانترین قژ،
ناسكترین دەنگ...
ئەگەر بە توندی مامەڵەی لەگەڵمدا نەكردایە،
ئێستا عاشقی یەكتر دەبووین...
یۆناس:
جارێكی دیكە باسی دایكم بە
وشەی " عیشق " بكەی
خۆت وەك الشەیەك دەبینیتەوە!
تیسارگۆ:
ئەدی ئەگەر باسی
وشەی" عیشق " نەكەم
تۆ دەمبەخشی؟
یۆناس :
نا ،من هەرگیز ناتبەخشم و هەر دەتكوژم،
تۆ دەمێكە مافی بەردەوامبوونت
لە ژیاندا لە دەستداوە!
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تیسارگۆ:
لەگەڵ ئەوەشدا ،گەر من بەڕاستی ئەو كەسەبم
كە تۆ باسی دەكەی،
ئەو كات ژیانت قەرزاری من دەبێ.
یۆناس:
من قەرزاری خودام
لە هاتنم بۆ ئەم ژیانە.
من تەنانەت قەرزاری بارودۆخم.
دەتەوێ ئەو بارودۆخەت بیربێنمەوە؟
دەتەوی ئەو شەوە شومەت بیربێنمەوە؟
تیسارگۆ:
ناوت چییە؟
یۆناس:
دایكم ناوی لێناوم یۆناس.
تیسارگۆ:
یۆناس ،یۆناس ،ئادریانا،
ئێوە دەتانتوانی ببنە هەموو ژیانم.
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یۆناس:
رێت پێنادەم ناوی من
یان دایكم بێنیت.
تیسارگۆ:
مادام تۆ بڕیاری كوشتنی منت داوە،
ئیدی بۆت نییە من لە هیچ شتێك قەدەغە بكەیت.

یۆناس:
هەوڵ نەدەی فێڵم لێ بكەی
تۆ ئێستا لە ژێر رەحمەتی مندای!
ژیانی تۆ لەو چركە ساتەی بڕیار دەدەم ،رادەوەستێ
تیسارگۆ:
رەنگە پێتوابێ من گەڕاومەتەوە واڵتەكەم
بۆ مەبەستێك جیا لە مردن!
تۆ بەبێ ئەوەی ئاگات لە خۆت بێ
پێش ئارەزووەكانی باوكت دەكەویت ..
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یۆناس:
ئەوەی تۆ دەیڵێیت ..نە ورەم بەرزدەكات
نە پەشیمانم دەكاتەوە،
چونكە پەشیمان بوونت
لەو تاوانەی كردووتە پاكت ناكاتەوە.
ئەگەر مەرگیشت قبوڵە..
ئەو مانایە ناگەیەنێ
سەر لە نوێ مافی ژیانت پێ بدرێتەوە

( ب���ۆ ماوەیەك���ی دوور و درێ���ژ هەردوو
پیاوەكە بێ دەنگ دەبن ،هیچ جوڵەیەك
ناكەن ،هەردووك ش���ێواو و نیگەرانیان

پێوە دیارە ،وەك بڵێی لە ژێر تیـش���كی
خۆری ئاب دانیشتوون.

یۆناس:

( دەیەوێ بێتەوە سەر خۆیی).

پێش ئەوەی بمری،
دوا پرسیارت لێدەكەم :
تۆ دەتزانی؟

تۆ دەتزانی دایكم دوو گیانە و
منیش لە دایك بووم؟
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یان تەنیا ئەمڕۆ
بەم راستییەت زانی؟
تیسارگۆ:
هەمان كات بەم راستییەم زانی،
لە ساڵی جەنگدا بوو،
پاشان هەموو توانای خۆمم بە گەڕخست
تا لە بیرم بچێ.
یۆناس:

( لە پڕ بەدەنگێگی لەرزۆكەوە).

رووم تێبكە ،بە نامەردی ناتكوژم!
یۆناس:
دەتەوێ بمریت؟
بەاڵم بۆ یەك جاریش
چاوت بە كوڕەكەت نەكەوتووە؟

( بێدەنگی ).

(بە ئەس���پایی تیسارگۆ رووی تێدەكات،
هەردوو دەستی تا ئاستی روخساری خۆی
بەرز دەكاتەوە).

تیسارگۆ:
من دەتوانم رووت تێبكەم ،وەك چۆن فەرمانت پێدام
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بەاڵم ناتوانم بتبینم.
چونكە بەر لەدوو ساڵ
چاوەكانم كوژاونەوە،
تەنانەت ناتوانم دەستەكانی خۆشم ببینم،
زۆر بە زەحمەت
شەو و رۆژ لە یەك جیا دەكەمەوە...
تەنانەت ناشتوانم بزانم ئایا بە من دەچیت!
ئەوپەڕی لە توانامدا هەبێت
گوێ بۆ دەنگت رادەگرم و لێكی دەدەمەوە
خەیاڵی سەرو سیمات دەكەم،
حەز دەكەم دەستت پێدا بێنم...

(لە یۆناس نزیك دەبێتەوە تا دەس���ت و
پەنجەی بەس���ەر و چاویدا بێنێ  .بەاڵم

كوڕەك���ەی بەت���رس و ل���ەرزەوە ،یەك

هەن���گاو پاشەكش���ێ دەكات .تیس���ارگۆ
هەنگاوێكی دیكە دێتە پێشەوە  .پێ دەچێ

كوڕەكە هەوڵی كوش���تنی ب���دات ،بەاڵم

ناتوان���ێ ،ئیدی پاشەكش���ە دەكات وبە

شێوەیەكی سەرلێش���ێواوی بەرەو دواوە
هەڵدێت،باوكە ناساغەكەش���ی بە دوای
دەكەوێ.
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نمایشی حەوتەم
ه���ەر

چ���وار

كەس���ایەتییەكانی

شانۆگەرییەكە،تووشی سەرسامی دەبن
و لە حاڵەتی گومبووندان .رفقە نیگەرانی

دایدەگرێ ،ئادریانا لە رووكەشدا هێمنی
نیشان دەدات بەاڵم لە راستیدا نیگەرانی

و پەشیمانی هەالهەالی كردووە ،یۆناس
گلەیی لە خۆی دەكات و خۆی دەخواتەوە،

چونكە بایی ئەوەندە ئازا نەبوو ،تۆڵەی

خۆی و دایكی بس���تێنێتەوە ،تیسارگۆش
نوقم���ی تاریكی خۆی ب���ووە و بەردەوام
بە دوای مەرگی خۆی���دا دەگەڕێ .ئەوەی

بینەر لەم نمایشەدا دەیبێنێ نە دەخرێتە

چوارچێ���وەی خەون ،ن���ە واقیع ،بەڵكو

ل���ە نێـــــ���وان هەردووكیانەدای���ە و لە
هەردووكیان نزیكە.
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هەموو كەس���ایەتییەكانی ئەم كارەساتە
لەسەر سەكۆی شانۆ یەك لە دوای یەك
بە تەنیا تەنیا دەردەكەون ،پەیڤەكانیان

بریت���ی دەبێ���ت ل���ە پارچ���ەی موزیكی
مۆنۆلۆژ،بەزایەڵە دوو كەس���ی ،س���ێ
كەسی و چوار كەسی دەگوترێتەوە ،جار

جاریش كۆڕس���ەكە لەگەڵیان دەیڵێتەوە.

پەیڤەكان���ی ئـەمـان و ئـەوان تـێــكەاڵوی

یـەكـتـ���ر دەب���ن وەك دەنـــگدانــ���ەوەی
لێــدێــت.

تەنی���ا دایك كوڕەك���ەی بەیەك دەگەن و
دەكەونە گفتوگۆ.

كۆڕس:
لەو شەوەدا،
لەو شەوە شوومەدا،
دەرگاكانی دۆزەخ
ئاواڵبوون.
ئادریانا:
لەو شەودا...
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رفقە:
لەو شەوە شوومەدا،
دۆزەخ دەرگاكانی ئاواڵبوون...
ئادریانا:
ئازار ماسكی بە سەر دەموچاومدا پۆشی و
قەڵغانێكیش لە سەر دڵم دانا،
هەندێ جار ،وشەكانم بەزەیی ناناسنەوە
پاش دەمایەك ،پرسیاردەكەم
ئایا لە زاری من دەرچوون؟
پێستم ڕەق بوو،
چاوەكانم بوونە بەرد،
سەرباری ئەوەش
خۆزیا بتوانرایە دەروونم بكەنەوە.
ئادریانا ،رفقە ،كۆڕس:
ئادریانا بەدەركەوت،
ئادریانا ئەو كیژۆڵە شۆخە
ئەوەتانێ لەرزەلەرز و شێوەنییەتی...
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ئادریانا:
لە خەماندا دەلەرزێ...
رفقە ،كۆڕس:
لە ترساندا دەلەرزێ..
ئادریانا ،رفقە ،كۆڕس:
ڕادەكات و خۆی دەشارێتەوە.
كۆڕس:
زۆر رووداوی دیكە هەن ...
هەموویان:
زۆرن ئەوانەی
روویان داوە...
رفقە:
شەڕەكانی دیكە...
تیسارگۆ:
شەڕەكانی دیكە،
ئاگربەسەكانی دیكە...
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ئادریانا:
لەدایكبوونی دیكە،
تاوانی دیكە...
رفقە:
دادگاكان،
سزاكان...
تیسارگۆ:
لێبووردەیی.
هەموویان:
هیچ شتێك،
هەتا هەتایە ،هیچ شتێك نەیتوانی
ئەوەی لەو شەوەدا روویدا،
بسڕێتەوە.
ئەو شەوە شوومە.
رفقە:
ئادریانا رێچكەی ژیانی خۆی بە جێهێشت
چەمایەوە لەبەرامبەر دڕندەیی جیهان،
لە پێناوی ئادریانا منیش لە ڕێچكەی ژیان المدا.
101

ئادريانای دايك

خۆزیا ئامۆژگارییەكانم
بەسەریدا بسەپاندایە!
خۆزیا بمخستایە بن باڵی خۆم
خۆزیا  ..خۆزیا...
خۆزیا...
من خووی حەكیمەكانم گرتبوو
ئەوانەی بەلێشاوی ئامۆژگارییەكانیان
ناتوانن لە بەرامبەر شێتبوون ڕابوەستن
لەبەر لێشاوی ئامۆژگارییەكانیان
ناتوانن لە بەرامبەر مردن رابوەستن
چونكە زیاد لە پێویست حەكیم بووم!
زیاد لە پێویست حەكیم بووم!

یۆناس:
بەڵێ رفقە زیاد لە پێویست حەكیم بووی!
زیاد لە پێویست حەكیم بووی!
كۆڕس:
نمایشەكان لەگەڵ گۆرانی وەرزەكاندا دەگۆڕێن
بەسەرهاتی زۆر روویاندا،
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بەاڵم هیچ شتێك،
هەتا هەتایە هیچ شتێك
ناتوانێ ئەو شەوە بسڕێتەوە..
یۆناس:
چەند رقم
لەو شەوە دوورەیە
كەوا هەمیشە بە دوامەوەیە!
چەند رقم لەو رابردووەیە
كە پاشماوەی ترس و كینەیە
كینە و ترسی بۆ جێهێشتم!
دەبێ تاكو ئێستا خوێنی ئەو بكوژە
لە دەمارەكانمدا بسوڕێتەوە؟
خوێنی ئەو ئەژدیهایە
كە پێوەدەدات و ئاگر بەردەداتە ماڵی خەڵكی؟
تیسارگۆ:
رۆژگارێك شەوان هێالنەی من بوو،
ئێستا شەوانم لێ بووەتە بەندیخانە.
سەر بە هەر الیەكدا دەكەم،
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بەر دیوار و ئاسنە ساردەكانی دەكەوم!
حەزم بۆ مردن دەجوڵێ،
بەاڵم مردن بۆم ناگەڕێ.
بەدوای دەكەوم ،وەلێ لە دەستم رادەكات،
بانگهێشتی دەكەم ،لەبەرم هەڵدێ.
خۆزیا لە جەنگدا مردبام ...
نەخێر ،خۆزگە پێش ئەوە
بە زۆر ساڵ..
ئەو كاتانەی
منداڵێكی شەرمن بووم
بەردەوام دەمپرسی
ئایندەم چۆن دەبێ؟
ئا ئێستا زۆر باش دەزانم
ژیانم چۆن بوو،
زۆر باش دەزانم
چیم لە ژیانی خۆم كرد.
خۆزیا...
هەموویان:
خۆزیا...
خۆزیا...
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رفقە:
خۆزیا خوشكەكەم لە بن باڵی خۆم نایە،
بە تەنیا بە جێم نەهێشتایە،
خۆزیا...
تیسارگۆ:
خۆزیا...
ئادریانا:
خۆزیا...
یۆناس:
خۆزیا...
ئادریانا:
خۆزیا...
رێم لە كوڕی خۆم بگرتایە
ئەو تاقیكردنەوەی نەكردایە.
خۆزیا...
رفقە:
خۆزیا...
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تیسارگۆ:
خۆزیا...
یۆناس:
خۆزیا...
بەبێ ئەوەی بیدوێنم گوێی لێبگرم،
بمكوشتایە،
بێ ئەوەی دەستم بلەرزێ.
خۆزیا...
ئادریانا:
خۆزیا...
رفقە:
خۆزیا ...
تیسارگۆ:
خۆزیا ...لەو ئاهەنگەدا دەمردم..
ئەو ساڵە ئاهەنگی سەماكردنم بوو
ئەو تاقە سەمایەی لەگەڵ ئادریانا بە نسیبم بوو.
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یۆناس:
چەند سەیرە..
ئەو هەموو رق و كینەیەم
بۆ لە دڵمدا هەڵگرتووە و
ناتوانم كۆتایی پێ بهێنم.
تۆ بڵێی تاكو ئێستا خوێنی ئەو بكوژە
لە رەگەكانمدا هاتوچۆ،
خوێنی ئەو ئەژدیهایە
پێوەدەدات و ئاگر لە خەڵكی بەردەدا؟
ئادریانا:

هەمیشە پێموابوو
گەر هەواڵی مەرگی ببیستم،
دڵم پڕ دەبێت لە شادی،
كەچی ئەمڕۆ لێیدەترسێم.
بە ژیاندا گوزەرم كرد و تێپەڕیم
هەر بە ئومێدی تۆڵە سەندنەوە بووم
بەاڵم لەمڕۆوە چیكە نامەوێ.
تەنیا شتێكم دەوێ ...
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رفقە:
تەنیا ،تەنیا..
ئادریانا ،رفقە:
سپێدەیەكی بێگەردمان دەوێ،
خودایە ،سپێدەیەكی بێگەرد ...
ئادریانا:
هیچ هاوارێك
نەبیستم!

( پاش ماوەیەك ،رستە سەرەتاییەكانی

ئەم گـۆرانییە دەستپێدەكات ،كۆڕسەكەش
كۆتایی پێدێنی).

رفقە:
لەو شەوەدا ،دەرگاكانی دۆزەخ كرانەوە ...
ئادریانا:
دەرگاكانی دۆزەخ كرانەوە ،لەو شەوەدا...
كۆڕس:
لەو شەوەدا ..لەو شەوەدا ..لەو شەوەدا...
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یۆناس:
لەو شەوەدا ،دەرگاكانی دۆزەخ ...
تیسارگۆ:
دەرگاكانی دۆزەخ كرانەوە...
كۆڕس:
دەرگاكانی دۆزەخ ...
رفقە:
كاتی داخستنیان هاتووە!
ئادریانا:
دەرگاكان
كاتی داخستنیان هاتووە!
كۆرس:
دەرگاكان،
دەرگاكانی دۆزەخ كرانەوە،
با سەر لە نوێ دایانبخەین!
دەرگاكانی دۆزەخ،
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با سەر لە نوێ دایانبخەین!
( لەو كاتەی كۆڕس���ەكە دووا رستەكانی

دووب���ارە دەكات���ەوە ،تیس���ارگۆ دوور
دەكەوێت���ەوە ،وەك چ���ۆن ل���ە كۆتایی

دیمەن���ی یەكەم رووی���دا ،رفقەش دەبێت
بە بینەرێكی بێدەن���گ ،كەچی یۆناس و
ئادریانا لە كەش هەوایەكی پاك و پڕ لە

خۆشەویستیدا چاویان بە یەكدی دەكەوێ..

پاش بێـدەنـگی بـەم وش���انـە گــفـتـۆگـۆ
لـــە نێوانیـاندا دەستپێدەكات).

یۆناس :
دایكە ،بمبوورە ،من خیانتم لێكردی!
دڕندەكە لە پێشی چاوم بوو،
خۆزەكە بمتوانیبا سزای تاوانەكانی لێبسەنمەوە،
لە سەر لێواری هەڵدێرێك بوو،
دەمتوانی بە پاڵدانێك
لە ژیانەوە بەرەو مەرگ رەوانەیكەم،
تەنیا جارێ پاڵی پێوە بنێم،بەس بوو
كەچی غیرەت خۆی لێشاردمەوە!

( پاش ماوەیەك ).
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دیاربوو بینایی نەمابوو ،ئەرێ تۆ دەتزانی؟
رووی تێكردم.

( یۆناس السایی تیسارگۆ دەكات)

لێم نزیك كەوتەوە
بە هەردوو دەستی بۆم دەگەڕا،
منیش لە دەستی هەاڵتم.
دەمتوانی بیكوژم،
جەستەی ،بەبێ جوڵە لە پێشمدابوو
دەمتوانی بە ئاسانی دەستی لێبوەشێنم و
پارچە پارچەی بكەم،
كەچی غیرەت خۆی لێشاردمەوە،
منیش هەاڵتم.
دایكە ،بمبوورە!

( ئادریانا لە جێی خۆی نابزوێ و تەماشای
كوڕەكەشی نـاكـات ،پـرسـیـارەكـانی بە

ش���یوەیەكی كورت لێ دەكات دڵنەوایشی

ئادریانا:
ئەگەر نابینا نەبوایە ،دەتكوشت؟
یۆناس:
نازانم  ..رەنگە ...
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دەمتوانی ڕاستەوخۆ بیكوژم،
بەاڵم نەمدەویست لە پشتەوە بەنامەردی بیكوژم،
بۆیە داوام لێیكرد رووم تێبكات،
بەاڵم كە چاوم بە چاوە كوژاوەكانی كەوت،
پەشیمانی دایگرتم .
ئادریانا:
قسەت لەگەڵدا كرد؟
یۆناس:
پێمگوت :من كێم؟
هەروەها بۆ چی دەبێ ئەو بمرێ،
ئادریانا:
بەاڵم نەتتوانی
بیكوژی...
یۆناس:
باوەڕ بكە ،من بڕیاری كوشتنیم دابوو!
ئادریانا:

( بەبێ ئەوەی تەماش���ای كوڕەكەی بكات
).
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ئەو پیاوە موستەحەقی كوشتن بوو..
یۆناس:
دەزانم ،دایە گیان ،بمبەخشە!
من خیانەتم لێكردی!
ئادریانا:

( لە سەرەخۆ ئاوڕ دەداتەوە و بە روونی

ئەو پیاوە موستەحەقی كوشتن بوو..

دەڵێت ).

یۆناس :
كەچی غیرەت خۆی لێشاردمەوە،
بمبەخشە!
ئادریانا:

(بە گرژیی دەس���تی خ���ۆی هەڵدەبڕی و

ئەو پیاوە حەق بوو بكوژرێ..
بەاڵم كوڕەكەم..
تۆحەقت نییە بیكوژی.
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نە لە پێش لە دایكبوونت و نە لە پاشیدا،
لەو رۆژەوە چاوت بەم دونیایە كردۆتەوە
پرسیار دەكەم
تۆ بڵێی رۆژێك كوڕەكەم بتوانی كەسێك بكوژێت.
نەمدەتوانی چاو لە جوڵەكانت و
تەماشا كردنە قوڵەكانت نەكەم
گوهداری قیژەكانت نەبم
دەبووا بزانم
ئەو خوێنەی لە رەگتدا دەسوڕێ،
خوێنی بكوژێكە!
یان خوێنی منە؟
لەو كاتەی هەموو دەوروبەرم
نیگەران و دوودڵ دەبوون،
هەوڵمدەدا زیاتر باوەڕ بە خۆم بێنم
كە خوێن بێ الیەن و اڵڵە
خوێن بڕیار نادات،
ئەوەندە بەسە
كە خۆشەویستی خۆمت پێشكەش بكەم
ئامۆژگاری رێگای راستت بكەم،
بۆ ئەوەی خۆشەویست و نەترس و راستگۆ بیت.
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وەلێ ئازاری گومان
هەمیشە بە دوامەوە بوو.
ئەو پرسیارەش هەمیشە لە خەیاڵمدا دەزرینگایەوە:
گەر رۆژگارێك تۆ چەك هەڵگری
لە بەرامبەر ئەو پیاوەی رقت لێیەتی،
لە بەرامبەر پیاوێك موستەحەقی گەورەترین سزایە
ئایا دەیكوژیت؟
یان لە كاتی خۆیدا پاشەكشە دەكەی؟

(پاش ساتە وەختێك).

ئەگەر تۆ بەڕاستی كوڕی ئەو پیاوە بایت،
سڵت نەدەكرد و دەتكوشت!
ئەمڕۆ پرسیارەكەم وەاڵمی درایەوە:
ئەو كاتەی خوێنی ئەو بكوژە
تێكەڵ بە خوێنی من بوو.
ئیمڕۆ لێی پاك بوومەوە.
ئەمڕۆ ئەو ژیانەم بۆ گەڕایەوە
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كە وام دەزانی دۆڕاندوومە..
یۆناس ئێمە تۆڵەی خۆمان نەسەندەوە،
بەاڵم توانیمان خۆمان رزگار بكەین.
وەرە پێشێ ،ئاوێزانمبە!
پێویستم بەوەیە
لەسەر شانی پیاوێك
بۆ ساتێك  ..پشوو بدەم.
( پەردە دێتە خوارەوە ).

ئەم كتێبە

پێشكەشە بەكوڕە جوانەكەم (سەراب)
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