مۆنۆدراما

فرمێسك لە چاوی ڕۆژگاردا!

(بە عەرەبانەیەكەوە دێتە ســەر شــانۆ ..عەرەبانەكە
كەرەســتەكانی پاككردنــەوەی تێدایــە ،كرێــكاری
پاككردنــەوەی هۆتێلێكــی پێنــج ئەســتێرەیە).

مەهاباد قەرەداغی
من ناوم فرمێسكە!
فرمێســك ،واتــە ئەشــك ،یــان ڕۆنــدك ،ئــەو تنۆكــە
* ئــەم مۆنۆدرامایــە تایبــەت بــۆ فرمێســك ئــاوە ســوێرانەی لــە كاتــی خەمــی قــووڵ ،یــان
خۆشــی قووڵــدا لــە چاوەكانــەوە بــە خــوڕ ،یــان بــە
مســتەفای هاوڕێــم نووســیومە و پێشكەشــی ئــەوی
هێمنــی دادەبارێــن ،دەبارێــن ،بــۆ ئــەوەی خەمــی
دەكــەم.
كەڵەكەبــووی نــاخ لــە داخــدا شــێتمان نــەكات ،یــان
بــە خۆشــی لــە پرتــاو و لــە نــاكاو شاگەشــكە نەبیــن!
زۆرجــار لــە ناوەكــەی خــۆم ڕادەمێنــم و بــە پلیكانــەی
پیتەكانیــدا ڕۆدەچمــە نێــو ژێرخانــی ناخــی خــۆم.
پلیكانێكــی زۆر دوورودرێــژ ،بەنــاو تونێلێكــی تاریــك و
نووتەكــدا ،ورد ورد و هەنــگاو بــە هەنــگاو دەمباتــەوە
ســەر ســەرچاوەی هەڵقوڵینــی ئــەو دڵۆپــە فرمێســكەی
كــە ڕوحــی منــە! ڕوحــی خــۆم ڕووت دەكەمــەوە و
یــەك بــە یــەك دەمامكەكانــی دادەماڵــم ،تــا بگــەم
بــەو ڕوخســارەی یەكەمیــن چركــەی هاتنــە نێــو ژیــان
هەمبــوو!
ڕاســتییەك هەیــە هەموومــان هەندێــك جــار بــە
ئاشــكرا و هەندێــك جــار بــە نهێنییــەوە هەســتی پــێ
دەكەیــن .ئــەو ڕاســتییەی كــە هەموومــان بــە ژیانــی
ڕاســتەقینە نامۆیــن ،چونكــە هەموومــان بــە شــوێن
ئــەو دەموچــاوە بێبــەری و بێگوناهــەی خۆمانــدا
وێڵیــن ،كــە تەنیــا یــەك چركــە هــی ئێمــە بــوو،
گــوزارەی لــە بوونــی ئێمــە دەكــرد ،ئەویــش چركــەی
لــە دایكبــوون بــوو! تەنیــا چركــەی لــە دایكبــوون،
یــەك چركــە و بــەس! بەڵــێ هــەر هەموومــان هەســت
بــە نامۆبوونێكــی هەمیشــەیی دەكەیــن ،چونكــە
دوای ئــەو چركەیــە ،ئیتــر خۆمانمــان لــێ ون كــرا و
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دەمامــك دوای دەمامكمــان بــە دیــاری بــۆ دەهــات و
لــە ڕوومانیــان دەپۆشــی! ســەرەتا ئەوانــی تــر ئەركــی
پۆشــینی ئــەو دەمامكانەیــان لــە ڕووی ئێمــە ،لــە
ئەســتۆ نابــوو ،دواتــر خۆمــان بووینە ئــەو مەكینانەی
كــە دەمامكمــان بــۆ ڕووی خۆمــان دروســت دەكــرد
و دەمانپۆشــی!
یەكەمین دەمامك ناوەكەمانە!
بەڵــێ ئــەوان! ئەوانــەی دەســتیان لــە دروســتبوونمان
هەیــە ،بەبــێ ئــەوەی ئێمــە بڕیارمــان بــۆ هاتنــە نێــو
ژیــان دابێــت ،ناومــان لــێ دەنێــن .ئەگــەر لــەو ســاتەدا
شــادمان بــن نــاوی ئێمــە دەنێــن شــادی ،خۆشــی،
خەنــدە ،ڕووخــۆش و ڕەنگیــن و هــی تــری لــەم جــۆرە،
خــۆ ئەگــەر غەمبــار بــن ،ناومــان لــێ دەنێــن ئــازار،
غەمگیــن ،فرمێســك!
فرمێسك!
ناو یەكەمین دەمامكە!
هەندێ جار پێش ..تەنانەت پێش لە دایكبوونیشــمان
بۆیان دروســتكردووین ،بۆیە ئەو چركەیەشــمان نامێنێت
كــە بــۆ خۆدۆزینــەوە ،بەدوایدا بگەڕێین.
من باوەڕم بە دۆنایدۆن هەیە!
بەڵــێ ،بــاوەڕم وایــە مــن پێــش ئــەو ژیانــەش هــەر
هەبــووم و الی كــەم ئەزموونــی چــوار هــەزار ســاڵ
ژیانــم كردبێــت ،لــە چــل چەرخــی جیــاوازدا!
زۆرجــار بــە دەم پاڵنانــی ئــەم عەرەبانەیــەوە وەك
ئــەوەی لــە بــەردەم ئاوێنــەی چەرخەكانــدا دانیشــتبم،
هەندێــك لــە دیمەنــی ژیانەكانــی دیكــەم دێنــەوە
بەرچــاو .لــە زۆربــەی ئــەو ژیانانەشــدا ژن بوومــە و
ژیانــم خــۆش ویســتووە ،ژن بوومــە و ژیانــم قــورس
بــووە ،ژن بوومــە و ژیانــم بــۆ كەســانی تــر تەرخــان
كردبــووە و پێیــان نەزانیــوە ،ژن بوومــە و كارەســات و
شــەڕەكان هاڕیویانــم.
هەمــوو كارەســاتەكان و هەمــوو ژیانــەكان بــاس
بكــەم ،عەقڵــی خــۆم پێــش عەقڵــی ئێوە ڕادەوەســتێت!
ئێســتا تەنیــا چەنــد دێڕێــك لــە چەنــد ژیانێكــم
دەخەمــە بەرچاوتــان.
لــە یەكەمیــن جەنگــی جیهانیــدا ،مــن ژنێكــی ســادە
و ســاكار بــووم و لــە ئەنادۆلیــا دەژیــام! نــاوم ئەرمینــە

بــوو! تــازە شــووم بــەو كــوڕە كردبــوو كــە زۆرمــان
یەكتــری خــۆش دەویســت ،هێنــدە دڵخــۆش بــووم،
دەتگــوت ئــەو دنیایــە هــی منــە! بــەاڵم زۆری نەبــرد
جەنــگ هەڵگیرســا و هێنــدەم زانــی دایــان بەســەرماندا.
مێردەكەمیــان بــرد و ئیتــر نەمبینییــەوە ،باوكــم و
براكانــم نەمزانــی لەگــەڵ كام كاروانــدا ڕاگوێــزران،
بــەاڵم خــۆم لەگــەڵ كاروانێكــی دە هــەزار كەســی بــووم
كــە هەموومانیــان دەركــرد و بردیانیــن .گوێــم لــێ بــوو
دەیانگــوت ئەرمەنقڕانــە! مــن ئەرمینــەی ئەرمەنــی
بــووم .ڕێگاكــە زۆر دوور بــوو ،نەماندەزانــی بــۆ كوێمان
دەبــەن ،فەرمانــی دەوڵەتــی عوســمانی بــوو ،بردیانیــن،
لــە ڕێــگادا وەك گــەاڵی دار لێمــان دەمــردن منــداڵ لــە
برســان ،ژن لــە ترســان ،پیــاو لەبــەر مــەراق ،پیــرەژن و
پیرەمێــردەكان زووتــر و ئێمــەی گەنــج درەنگتــر مردیــن!
ئاگــر دەبــاری و ئێمــە بووبووینــە بەرداشــی جەنــگ!
چەنــد بێبەزەیــی بــوون ئــەو پاســەوانانەی كــە ئێمەیــان
بــەرەو ســنوورەكان دەئــاژۆت .كــە گیانــم دەردەچــوو،
گوێم لێ بوو كەسێ گوتی چ نەخۆشییەكی كوشندە
لــە گەلــی ئەرمەنــی داوە! بــەاڵم ئــەوە نەخۆشــی نەبوو!
ئێمــە كۆمەڵكــوژ كرایــن! بەڵــێ جینۆســاید كرایــن! مــن
لــە دواكەســەكان بــووم لــەو دە هــەزار كەســە كــە دنیــام
بەجــێ هێشــت! چەنــد بــەو مردنــە حەســامەوە ،چونكــە
ژیــان لــەو دەوڵەتانــەدا لــە دۆزەخ ناخۆشــتر بــوو! یــەك
هــۆی هەبــوو كــە پەســەندنەكراو و ڕێزلێنەگیــراو بیــن،
ئــەو هۆیــەش ئەوەبــوو ئێمــە و ئــەوان هەمــان ئایینمــان
نەبــوو! ئێمــە كریســتیان و ئــەوان موســڵمان بــوون!
بــەاڵم مەخابــن دیســانەوە و زۆری نەبــرد هاتمــەوە
نێــو دنیــا! دۆنایــدۆن!
ئــەم جــارە لــە ئەڵمانیــاوە ســەرم لــەم دنیایــە
دەركــردەوە .نــاوم ئاهوڤــا بــوو! ئاهوڤــا بــە زمانــی
ئێمــە واتــای «خۆشەویســت»ی دەدا .تاقانــەی
دایــك و باوكێــك بــووم كــە یەكتریشــیان خــۆش
دەویســت و منیشــیان غەرقــی دەریــای خۆشەویســتی
كردبــوو .كچێكــی حــەوت ســااڵن بــووم كــە جەنــگ
هەڵگیرســا! خــۆم نەمدەزانــی چــی ڕوودەدات ،بــەاڵم
گوێــم لــەم و لــەو دەبــوو دەیانگــوت ئەمــە جەنگــی
جیهانییــە .دەیانگــوت هەمووتــان دەكــوژن .بیــرم
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دێــت دایكــم و باوكــم چەنــد دەترســان و چــۆن خێــرا
خێــرا لــەم كونــەوە بــۆ ئــەو كــون خۆیــان دەشــاردەوە
تــا لــە ڕەشــبگیری ســەربازەكان دەربــاز بیــن ،كــە
دەمبیســت باســی جەنگــی جیهانــی دەكــەن ،زاكیرەی
ڕوحــم دیمەنەكانــی یەكەمیــن جەنگــی جیهانــی
بەبیردەهێنامــەوە و ڕێــك ئــەو دەمانــەم بیــر دەكەوتــەوە
چــۆن وەك گــەاڵی دار مــرۆڤ بەردەبوونــەوە و
دەمــردن و الشــەكان لەمبــەر و لەوبــەری جــادەكان
بۆگــەن دەبــوون و ســەگ گۆشــت و ئێســقانەكانی
دەخــواردن!
منداڵێكــی حــەوت ســاڵە لەكــوێ بزانێــت جەنــگ
مانــای چییــە ،بــەاڵم هەســت بــە هەمــوو ئازارەكانــی
دەكات ،هەســتم دەكــرد زەوی كێشــی نەمــاوە ئێمــە
بەخۆیــەوە ڕابگرێــت .هەســتم دەكــرد ئێمــە لــە ترســان
دەفڕیــن و پێمــان لەســەر زەوی نەمــاوە ،بــە هــەواوە
هەڵواســراوین! زۆر هەســتی ســەیری ترم هەبوو ،شــەش
مانــگ ئــەم زێــراب بــۆ ئــەو زێــراب خۆمــان دەشــاردەوە،
لەنێــو بۆگەنــی چڵكاوەكانــدا ڕاهاتیــن و پێمــان وابــوو
بۆنــی ژیــان هــەر ئەوەیــە .باوكم لەبــەر خۆیەوە دەیگوت
چ زەلكاوێكــە ژیــان! ئاخــری گرتیانیــن و ئێمەیــان بــرد
و لــە یەكتریــان جیــا كردینــەوە ،باوكــم بــۆ شــوێنێكی
نادیــار و ئێمــەش ،مــن و دایكــم بــۆ شــوێنێكی نادیــاری
تــر .ئــەو شــوێنە كەمپێــك بــوو هــەزاران كەســی تــری
تێــدا بــوو ،هێنــدەم زانــی هەموومــان كوژراویــن!
دیســانەوە لەبــەر یــەك هــۆ!
ئایینی ئێمە وەك ئایینی ئەوان نەبوو!
ئەوان كریستیان بوون و ئێمە جوولەكە!
دەیانگــوت لــە خوێنــی ئێمــە نیــن ،دەیانگوت خوێنی
ئێمــە پاكــە و هــی ئــەوان پیــس ،بۆیــە دەیانكوژین!
لــەو دۆنــەی ژیانــدا ،تەنیــا حــەوت ســاڵ و حــەوت
مانــگ ژیــام!
مــاوەی بیســت ســاڵ ،ڕوحێكــی بەرزەفــڕ بــووم و
گەردیلەیــەك بــووم بــە ئاســمانەوە ،بــەاڵم بڕیــاری
چارەنــووس بــوو كــە بێمــەوە نێــو ژیــان! نازانــم بــۆ
دەبــوو بێمــەوە نێــو ژیــان و ببمــەوە بــە كچێــك بــۆ
دەردەســەری و دیســانەوە جەنــگ ببینمــەوە! بــەاڵم
ئیــدی چــی لەگــەڵ دۆنایــدۆن دەكرێــت! كــە بــێ

خواســتی خــۆم منــی هێنایــەوە نێــو بــوون!
ئــەم جــارە لــە شــارێك لــە دایــك بوومــەوە دەورەگیراو
بــە شــاخی بــەرز و كانیــاوی ڕوون ،لەناوچەیــەك
كــە پێــی دەڵێــن شــارەزوور ،لــە بەشــێك لــە خاكێكــی
لەتكــراو ،پێــی دەڵێــن كوردســتان ،زاكیــرەی مێــژووی
ڕوحــم زۆر جــار بیریــان دەهێنامــەوە كــە ئــەو دەمــەی
خاكــی كوردســتانی تێــدا لەتوپــەت كــرا ،پــاش
یەكەمیــن جەنگــی جیهانــی بــوو ،ئــەو دەمــەی كــە
مــن ژنێكــی ئەرمەنــی بــووم و بــووم بــە خۆراكــی
شــەڕ!
لــە هەڵەبجــە ،كــە فڕۆكەكانــی جەنگ هاتنە ســەر
شــارەكەمان بــۆ بۆردومانكــردن ،مــن ژنێكــی بیســت
و پێنــج ســاڵەی شۆخوشــەنگ بــووم و دایكــی دوو
منداڵــی وەك فریشــتە جــوان بــووم .هێندەمــان زانــی
بۆنــی ســێو دێــت ،هەمــوو شــارەكە بۆنــی ســێوی
گــرت .هێنــدەم زانــی لــەم بــەر و لەوبەرمــەوە ژن و
پیــاو و منــداڵ بەردەبنــەوە و چاویــان دەردەپۆقــێ و
كــەف لــە دەمولووتیــان دێتــە دەرەوە ،گوێــم لــێ بــوو
كەســێك هــاواری كــرد ئــەوە فڕۆكەكانــی ســەددامە
كیمیاییمــان لــێ دەدات .بــە ڕێكــەوت پارچەیەكــم
بــە دەســتەوە بــوو لــە ئــاوم هەڵژەنــی و بــە لووتــی
خۆمــەوەم بەســت .منداڵەكانــم لــە كــۆاڵن یارییــان
دەكــرد ،ئاواتــی شــەش ســاڵە و هیــوای چــوار ســاڵە،
ڕام كــردە دەرەوە تــا بیانهێنمــە ماڵــەوە و پارچەیەكــی
تــەڕ دەمولووتیانــەوە ببەســتم ،بــەاڵم چــی ببینــم!
پۆلــێ منــداڵ بەســەر یەكــەوە كەوتبــوون و دەتگــوت
ســەد ســاڵە گیانیــان هەڵفڕیــوە! هەمــوو منداڵــەكان
لــە یــەك دەچــوون و منداڵــی خــۆم و خەڵكــم لــێ جیــا
نەدەكرایــەوە ،ســەیری دوور و نزیكــم دەكــرد ،هــەر
پیــاو و ژن بــوو لەوێــدا كەوتبــوون و دەتگــوت مرۆڤــی
ئــەو حیكایەتــە ترســناكانەن كــە جادووگەرێــك
هەمــوو خەڵكــی كردووەتــە پەیكــەر! بــەاڵم پەیكــەری
ئاســایی نــا ،پەیكــەری ترســناك! پەیكــەری مەرگــی
بەكۆمــەڵ!
مــن نازانــم چــۆن دەربــاز بــووم ..ناشــزانم مێردەكــەم
و منداڵەكانــم چــۆن و لەكــوێ نێــژران ،بــەاڵم بــە
گریمانــە دڵــی خۆمــم كــرد بــە گۆڕێكــی قــووڵ و
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مێــژووە!
پاڵــی دەنێــم بــۆ هــەر ژوورێــك ،چاخێكــی مێــژووم
بیــر دەخاتــەوە!
هــەر ژوورێــك لــەم هوتێلــە پێنــج ئەســتێرەیە پــاك
دەكەمــەوە ،بۆنــی ســێوەكە و زێرابەكــە بــە لووتمــا
دێــت و جەنگەكانــم بیــر دەخاتــەوە!
تــۆ بڵێیــت هــۆی ئــەوە بێــت كــە ئــەم هوتێلــە
پێنــج ئەســتێرەیە زۆرجــار بازرگانەكانــی چەكــی
تێــدا میوانــن ،بۆیــە منیــش ئــەو ڕووداوانــەم بیــر
دەكەوێتــەوە ،یــان ئــەو كۆنفرانســانەی كــە بــۆ ئاشــتی
دەبەســترێن و ئاشــتیخوازانی هەمــوو دنیــا دێــن و
قســەی تێــدا دەكــەن و بــێ ئەنجــام دەڕۆنــەوە!؟
هەندێك جار بە دەم كاركردن و پاككردنەوەی ژووری
بازرگانــەكان و هۆڵــی كۆنفرانســی ئاشــتیخوازانەوە
دەگریــم و فرمێســك دەڕێــژم!
تۆ بڵێی هۆی ئەوە نەبێت كە ناوم فرمێسكە!؟
نــا ،بــڕوا ناكــەم هــۆی ئــەوە بێــت! كــێ هەیــە
ڕۆژانــە فرمێســك نەڕێژێــت ،ئەگــەر بــە ئاشــكراش
نەبێــت بــە نهێنــی!
مرۆڤایەتــی هەمــووی بەدەســتی مرۆڤەوە گریانێكی
بەكــوڵ دەگری!
ئەم گالیسكەیە وا هاتووە و وا دەڕوات!
منیش ڕۆژێ دەڕۆم و ئەم گالیســكەیە بۆ كەســێكی
تــر بەجــێ دەمێنێت!
دەشــێت جارێكــی تریــش بێمــەوە ،بــەاڵم خۆزگــە ئــەم
جــارە ببمــەوە بــە هەورێكــی زۆر بەرینــی گەردوونــی و
بارانی ئەوین دابارێنم و هەموو زەوی لە شــوێنەواری
هەمــوو جەنگەكان بشــۆمەوە!

هــەر هەموویــان ،منداڵەكانــی خــۆم و هــی خەڵكــی
شــارەكەش هەموویــان ،پیــاوەكان و ژنەكانــم هــەر
هەموویانــم تێــدا ناشــت.
دڵــی مــن ئێســتا گۆڕســتانی قوربانییەكانی جەنگێكی
تری ســەدەی بیســتەمە!
مــن ئێســتاش نازانــم دەربازبــووی جەنگــم ،یــان
ونبــووی جەنــگ! خۆیشــم نازانــم چــۆن گەیشــتمە
تاراوگــەكان و بــووم بــە پەنابــەر!
من نازانم هاتووم بژیم ،یان هاتووم خۆم بدۆزمەوە!
پرســیارێكی ســادەش بــەردەوام دێتــە نــاو زەینمەوە..
ئاخــۆ مــرۆڤ دەتوانــێ لــە شــوێنێك ون بێــت و لــە
شــوێنێكی تــر خــۆی بدۆزێتــەوە؟
مــن ئێســتا كارم بووەتــە پاككــەرەوەی هوتێلێكــی پێنج
ئەســتێرە ،بــەاڵم خــۆم دەرچــووی بەشــی فەلســەفەم،
پســپۆڕییەكەم وام لــێ دەكات بــەردەوام بیــر بكەمــەوە و
نەگەمــە هیــچ ئەنجامێــك!
لە ژیان ورد دەبمەوە و لە مردن ڕادەمێنم!
بیــر لــە جەنگــەكان دەكەمــەوە و ئاشــتی بــە ئــاوات
دەخوازم!
بیری خۆی دەكەم!
بیری ئەو تەنیا چركەیەی كە خۆم بووم!
بیــر لــەوە دەكەمــەوە كــە مرۆڤبــوون چەنــد ســەخت
و دژوارە! كەچــی ئــەو دۆنەیشــم بیــر دەكەوێتــەوە كــە
ئــاژەڵ بــووم و هیــچ جیاوازییەكــی لەگــەڵ مرۆڤبــوون
نەبــوو!
بیرمــە لــە دۆنێكــدا دوو هــەزار و پێنــج ســەد ســاڵێك
لەمەوبــەر ،ئەســپێكی جــوان بــووم و جەنگاوەرێــك ســوارم
بووبــوو ،بردمیــە نێــو مەیدانــی جەنگێكــەوە و هێندەم زانی
تەپوتــۆز بــە ڕۆژی نیــوەڕۆ مەیدانەكــەی كــردە تاریكــە
٢٠١٨/٤/٢٧
شــەو .تیرێــك لــە دڵــی دام و كەوتــم و هەڵنەســتامەوە.
بیرمــە لــە دۆنێكــی تــردا ،ئاســكێكی خنجیالنــە
* ئــەم مۆنۆدرامایــە کــە باڵونەکراوەتــەوە ،بەتایبەتــی
بــووم و شــازادەیەك بــە تاپڕێــك پێكامــی و ژیانــم
بــۆ هونەرمەنــد (فرمێســک مســتەفا) نووســراوە بــە نیــازی
بەجێهێشــت!
ئــەوەی بخرێتــە ســەر شــانۆ.
بیرمە جارێكیشیان سەگ بووم!
(ڕامان)
هەرچــی وەفــای دنیــا هەیــە بــۆ مرۆڤەكــەی خاوەنمم
نوانــد ،بــەاڵم لــە ئاكامــدا بــە دەســتی خــۆی كوشــتمی!
پێچكەكانــی ئــەم عەرەبانەیــە ،دەڵێــی ڕەوڕەوەی
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