
خون

.بوام ندەکرد خونب،وروون بوو ک بخبریش ھاتم دەترسامبۆ گاموە دەیگوت خونکم ئوەندەبرادەرکی درینم خونکی
ک لکاتی ئاگایماندا ئزمونی دەکین و لمشکماندا،پۆسی رکخستنوەی بیرەوەرییکان و رووداوەکانمنیش پیم گوت خون 

گوتی ئم خون جیاوازبوو ئست بۆت دەگموە؛. پیداتدەپڕین

وابوو ک لفیلمی ازبوو، لرویکوە وەک ئو شارە سیر و سمراننازانم چۆن، خۆم لشارکدا بینییوە شارەک زۆر جیاو
یساینفیکشندا ھسارەیھرویکی تردا،لی چاوم لمندا من ب و شارە دەچوو کل دیدەکرد کدا بندێ دیاردەم تکیترەوە ھ

لبرئوەی بشوەیک ئو روکش ناسروشتیی زابوو ک روخساری .، ھرچندە ناسینوەی ئاسان نبووو تیدا ژیابوومتیاکردبوەوە
شوازە ی جیاوازی تدا بدی دەکرا، بم ک لی ورددەبووموە شارەکی گۆڕیبوو، لدوورەوە بریقوباق و چندین شوەی ھندەس

شوازە ھندەسییکی زۆر جیاواز و سردەمکی زۆر جیاوازی بینازازی چند ھندەسییکش پیەو نکرابوو، ل الیکیتریش 
لدوورەوە ھستی پن دروستکرابووجگ لوە ماددە و کلوپلکانی لی . تککرابوو بشوازکی زۆر ھڕەمکی و ناشارەزایی

،دیواری لوەدەچوو لبرد دروستکرابھندێ.ا جۆرەکی زۆر پڕپووت بووبم ک لی نزیک دەبووموە و دەستم لدەد،ندەکرا
ب خون و پست شتکی رزیو بوو کڕووی ل ھدەوەری، لوە دەچوو قژ و مووی تککراب و ،برد نبوو نمدەزانی چیبووبم 

رگو شقامکانی . بیکوە لکنرابن، ل ھندک شوندا قژی پرچکراوم تیا بدەی دەکرد، لھندێ شونی تردا ئسکی تکشکاو
دەوران ھرچندم دەکرد نمدەتوانی بگم ئو شونی ک دەموت بۆی بچم ل ھمووالیکوە پچو دەوران نزۆر سیر دروستکرابوو

وەک شپۆلی دەریا بیکدا دەھانتن و دەچوون، لخکقرەباخییکی ئجگار زۆر.مدەکرد کوتومت نو گژەلولوەھستبوو 
خکک جلوبری سیریان لبردابوو بشکی . ھاتوچۆکرەکانچاویان بیبووە ،بشکیان بکۆمڵ ھر وەستابوون جویان ندەکرد

ھندێ ل چاوەکان ،اویانم دەبینی، چاویان بشوەیک دەجوو وەک کامرەی سیخوڕی وابووبوو تنیا چزۆریان سرتاپا خۆی پۆشی
شتی ناسروشتی دەکرد ک بو پۆشاک شاردرابتوە لوە دەچوو ھندک شاخی لواب، ، ھستم بنوەک چاوی مار وابوو

 ک لندچنگی باز و ھ نینۆک و دەستیان ل بژی ھی تیژ و دربکیتر کندھ ،ژبکانی زۆر پان و درچککیتر گوندھ
.ک زۆر غریبمزانیسریریان دەکردم دەیانکسم ندەناسی، بم بھر جیکدا تپڕدەبووم خکی. پنگ دەچوو

م دەناسییوە، ل بگشتی زۆر نامۆبوو، وابزانم دەمویست برەو ئو لناکاو خۆم ل نوبازاڕدا بینییوە ھندێ شونی کمی بازاڕەک
ناو دوکانکان تاریک بووپ لما بچم ک لمندایدا تیدا ژیابووم بۆ ئوەی بکو کسانکی ناسیاوی لب ببینم، لوکاتدا 

و ھوھاکشان دەستی پکرا، پاشان بوو ب جنودان، تندەگیشتم جنو بک لھموو الیکوە ھاتوھاوارلبوو، گوموابزانم کارەبا نما
و توڕەبوونک و بچی دەدرێ، ئوەندی پنچوو بشکی گۆپکان داگیرسانوە، ھاوارکر و جنودەر دەستی ب چپلدانکرد

ھاتنوە لوکاتدا ھستمکرد دووکس لبردەممدا لسر رگک وەستان، من خۆم الدا بۆئوەی لیان تپڕببم، بم ئوان . رەوییوە
یکوە تۆی، ماویت، لیان وتم؛ ئندەوە پخ ردووکیان بم ناسین، ھراستیدا نل ،وانن ئی بزانم کبرم ھردەمم، سوە، بوە ھاتویت

، یککیان گوتی چۆن؟ ئم چند ساک پکوە قوتابی بووین، ئوی ؟منیش سرکم بادا و وتم ببورن، ئوە کن.؟نامان ناسیت
منیش گوتم؛ .تریان گوتی؛ وای ھندێ کس ک دوورکوتوە وا لخۆی دەگۆڕت کسی لبیر نامن، زۆرمان لوان بینیوە

ھندێ روداوی رابردووت بۆ ،بخۆین وی تایبتوتیان وەرە با بچین بۆ چشخان نانک. لبیرم نییبڕاستی داوای لبوردنتان لدەکم 
.باسبکین ئوسا ببیرتا دینوە

و،دەرگایکی ئاسنیان کردەوەبپاڵ،کوتینڕێ، خۆیانکرد بدەروازەیکی تسکدا و منیش بدوایانوە، پاش چند پچوپنایک
جوینژورەوە، راڕەوکی تسک بوو ھر مترک پانبوو دیوارەکانی لخشتی کاشی سپی .کردپیدا دەیانگوت دەی دەی وەرەخۆیان 



وەوە ک بووموە گوملبوو لودینزیکی دەرگای، لوە دەچوو ژوری تایبتب،لمبرو ئوبر تیابوویدروستکرابوو چند دەرگایک
گوم ل ، پاش چند ھنگاوک گیشتم دەرگایکی تر م ھریکو بۆخۆی ئاوازکی دەچیندکسک گۆرانییان دەگوت بچ

و ان قۆی گرتم لبرادەرەک؟ یککوتم ئرێ ئوە چییوەستام لودائاخ و ھاواری چند کسک بوو لوەدەچوو شکنج بدرن،
ین ھۆکوە، ل وپاش چند ھنگاوک ب پلیکانیکدا سرکوتین و چو.کشی ئم نییوتی موەست با بۆین،،رایکشام

ککی ھۆتکردنی گۆشت بوون، ،الیریکی لژ خردی درککیش بسند کچرابوو چڕۆی سپی پپ واسرابوو بھ الکی ل
بدیوارەکانوە، لالیکی ترەوە منجی گورە کی شتنی خون و وردە گۆشتبوو یککیش سۆندەیکی ئاوی بدەستوەبوو خری

دا دەکوپ شتی تقوپنی نانخواردن.قوشو وە، چویندوایانکی تردا و منیش بدەرگای زەکان خۆیانکرد برش داخرابوو مف
کک ل ئیشکری چشتخانک توقیان کرد و، ئویش قنفی ئاسنی لدەور دانرابوو، لگڵ یسگۆش بوون لجیاتی کورسی 

قرەباخییکی زۆر و غبغبلھموو الیکوە .دەستی راکشا بۆالی پنجرەکی دەرەوە، مزکی بتای لبوو، لوێ دانیشتین
س بۆینیی لو پشتوە ھموو کئو ری تایبت من پرسیم بۆ لو رگیوە ھاتین ژورەوە؟ یککیان وتی . تقتقی کوچک،و

بتوت لووە بیت ژورێ !ەستاون لبر دەرگا سرەکییکداخکی چۆن وسیربک. ، من خاوەنی چشتخانک برادەرمبت ژورێ
موو من لھ؛وتیگئوی تریان .ست و رەفیقت نب ژیانت بۆ ناکرێدەب سعات چاوەڕوانی بکیت، لم وتی ئم دۆ

روایموو جیھاندا ھھ خۆت باش دەزانیت ل ،یک رەفیق و ناسیاوم ھنوە نازانمگوتم ببورن. شودابووین خواردن . من ئم قسانل
رای خ،رەنگکی زەرد بوو لوەدەچوو ل زەردەچوەدا کونرابتکووی لسر بووگورەیمۆخکیپانھات، لسر دەورییکی 

زەکردەممان.ناوەڕاستی مب ست خرایکی سوری تۆخ و خیکی قوڵ شلند قاپیر بوو،زۆر س. پاشان چ کینخول کشل
بنوە ک برزمکردەوە پنجی دەست و چاو و گوچکو زمان دەرکوت، وتم ئم من کوچککم پیاھنا لرەشداگیرساو دەچوو،

یت و لالت دەبت خۆشترین خوادن بنوقن و بیخۆ، ئگر بدیشت نبوو پاش ماوەیک پی رادچیی؟ وتیان باشترین خواردن، چاو
م خواردنئ موومان وابوینو، برەتادا ھسیت، لناکۆم؛وتمگ. ھب کیان . ببورن من ناخۆم، دەبک؛وتیگی تم وم لچاوەک

ئوان قسیان بۆ دەکردم و منیش سرنجم چوبووە سر ... یت؟ی برستی بگرنی برگماوەی چند دەتوائم باشترین خواردن، بۆ تا 
دەجو وەک ھناسبدات وابوو، بخرایی ، دەمبینیھرچندە کوبوو.ییکان لمۆخی ئاژەڵ ندەچوومۆخک؛ بپی گرنج

.کۆمک خیام ال دروسبوو، ھستام مزەکم بجھشت

شوەیم ال ھتاوکی بتینی گرم بوو، چند ھنگاوک رۆیشتم، کابرایکی بتمن وەستابوو. قرباخیکدا چوم دەرەوەبناو 
کاکی برا تۆ باسی ؛وتمگمنیش .منایخۆخورا؟ من تا ئستش خواردنکت بۆ نوتی، ھا گک نزیکی بووموە نامۆ نبوو

کاتدا سروشتیان لمم تازەیت و دەزانلگتام، ،و بی من لناوبازاڕەوە سرنجم لسرتب- .. . دەکیت، بۆ تۆ ئاگات لبوو؟چی
رو لۆجیکیانیری دەوروبیتدەو روداوەکانسک.ەوی،لمرۆڤ پ رجنییم ت کووردەوردە بۆت دەرک یوانلۆجیک ل

.نییئوەش بھۆدەشتوانت سروشت تکبدات،،بکات و
دەتوانیت پمبت تۆ کیت و، چۆن ئم شتان دەربارەی من دەزانیت؟. تناگممبستت -
-رتبکیری دەوروبواشی سھم؛ بیرت دەکات... من ککی چۆن سھا خیت، . ئدەکڵ خۆت قسگوان وادەزانن تۆ لئ

؛دەزانیت بۆ؟ ئاسانمن نیی یان لوان من نابینن و گووەی ئرئبنیا دەتوانن تۆدەب، لینن و دەنگی تۆ دەبیستنت .
دەربارەی پرسی دووھمت؛ من ھموو شتک دەربارەی تۆ دەزانم و، ئوشتانش دەزانم ک خۆت ھشتا دەربارەی خۆت 

با من پرسیارکت لبکم؛ تۆ دەزانیت چۆن لرەیت و... لم مپرس چۆن، لبرئوەی ناموت وەمتبدەموە... نایزانیت
لکووە ھاتویت؟

-ژیانم دیارنییک لم کاتستدەکرە نازانم، ھتی ھاتنم بۆ ئراستیدا چۆنم چی، لنازانم،بڕیبموە پککاتت لوەدەچل
شتکی ناسروشتیم بسرھاتووە، لالیکوە ئوەی دەیبینم و ھستی پدەکم تواو و برجستی، کاتکیترەوە، یان



ھموو روویکوە جیاوازە و، دەتوانم شونکیتری ئم جیھاندا ھی ک لدەزانم ک ژیانکی تواو جیاوازم للالیکیترەوە 
.دەموت بزووترین کات بگڕموە. نۆرماجیھانکیبم

کسانک ببینیت ک زووتر دەتناسین، وانیی؟ب وای، بم لبیرت چوو ک دەتوت پش گڕانوەت -
.ت وایراس-
ئست لم جادەیوە . ھدەگرین بۆ جارکیترنییئوەپمخۆشنیی ھوای ناخۆش ب ھیچکسک بدەم، بم ئست کاتی-

رک بۆ تا دەگیت ساک، پاشان دەستیچپ بگرە دەتگنت ناوەڕستی شار، ک گیشتیت ئوێ ئیتر ئاسان خۆت 
.دەزانیت چ رگیک دەگریت

گیشتم ناوەڕاسی شار، بینیم ،کوتمڕێ. لھاتگرما سرم داخستبوو، ک سرم برزکردەوە کابرا دیارنما، نمزانی چیلبر 
شونکی فراوان جیاکراوەتوە لشوەی میدانی فوتبۆن دەچوو ل ناوەڕستدا کرابوو ب دوو بشوە، بشکیان رەنگی زەرد و بشکیان 

وتافیان دەکشا، بینیم الی سوز لپ دەسیزۆر لھردوو بشک دانیشتبوون، ھردووال ھاواریاندەکرد رەنگی سوز، خککی
بووموە ل من ھیچ یاریکرم ندەبینی، ک نزیک . بردیان دەگرت الی سوز، وھوھای دەکشای زەردو، البچپلدان کرد
خکک ھم جلوبرگیان و ھم پست و مویان رەنگی زەرد و ،وری فوتبۆن دەکنتلفۆنکانیانوە سیک لبۆم ئوسا دەرکوت 

کۆمڵ کۆمڵ بجیا خکیتر لدەوری میدانک وەستابوون و سیری ئو دوو گروپیان دەکرد، ھرکۆمو .رەنگی سوزە
. رەنگکی ھبوو کۆمکیان رەنگیان رەشبوو، کۆمکیتر رەنگیان سور بوو، کۆمکیتر رەنگیان شین بوو کۆمکیتر نارنجی بوون

گاتیان دەکرد پیان و زەنشتی دوو گروپکیان دەکرد، ھندکی تریان پیانخۆشبوو و سرھندک لم کۆمن بۆبۆیان بو
، ، بھمان شوە الینکیتر دەستی ببرد ھاویشتنکردزۆری پنچوو ئوالیی ھوھای دەکشا دەستیکرد ب چپلدان....پدەکنین

خۆمکرد ب کۆنکدا، دوای ئوە چی روویدا،نازانم . ھاتبۆتاییرژان نویک لوەدەچوو یارییک کپاشان ب دار و توە
ھستمدەکرد خۆرەتاوەک ئو تین گرمی نماوە، ماوەیکی کم رۆیشتم کۆنک .دەمزانی لووە دەگم شونی مبست

م ب بیرمداھات ک ھندک سرەتا ویستم بگڕموە، ب،بووپرستگایککی گورەیداخرابوو، لکۆتاییکیدا دەرگای
رستگاکان لپرمرامبکی کراوەیتر بژورەوە بینیم دەرگایچووم ک ،یر .دوو دەرگایان ھسخشی زۆری لدیوارەکانی نوسین و ن

. نیان دەگۆڕدرانوسینکانم بۆ ندەخونرایوە ھیچ مانایکیان ندەدا لبرئوەی پیتکان ببردەوامی دەجون شونکاکشرابوو، 
ب وری تیابوو وەک ھۆڵ ککی گنج ژورچوار پوە راوەستاوە و پلیکانپکی زۆر بکژورەوە خوت بۆی، بینیم لردەکس

، دەنگک دروستدەکات و ھموو ئوانیتر بدوایدا دەینوە، تندەگیشتم چی دەن، دەنگک دەگۆڕدرا ویکک لپشیان وەستاوە
 وەدیاربوولم ئازار و ژانی پژ، ھکی زیقی دردەنگ دەکرا پاشان دەکرایر دەچوو پاشان وەک لورەی گورگی لڕەی شم ،نھ

پاش کمک ڕۆیشتن ب کۆنکدا، دەرگایکیتری پرستگا . من لدەرگای دووەموە چووم دەرێ. توڕەییکی زۆر ترسناک
چووم بھمان شوە پیتی نوسینکان دەگۆڕدرا،گاک نوسین و نخشی زۆری پوەبوو،ھاتسرڕێ لسر دەرگاک و دەوری دەر

بستبوو برەو ژورکی رەشیستکی گورەیژورەوە، بم ھیچ دەرگایکی ترم نبینی لوەی بچم دەرێ، کابرایکم بینی سروب
ب بی، دەبت ب ھۆی پرستگاکدا تپڕیت، ئو گورە دەڕۆیشت، لیم پرسی؛ دەرگایتر ھی لوەی بچم دەرەوە، گوتی

گیشتین بردەمی دەرگاک، پوکی زۆری لبوو، کابرا پوەکانی داکن و چووە ژورێ، . لپشوە رۆیشت و منیش لدوایوە
بردەوامبووم فرش تنرابوو، منھمووی ب ھۆکی گورە، منیش پوەکانم داکن و بدەستموە گرتم و ب ھواشی چووم ژورەوە

شۆڕکردۆتوە و کسکیش لپشیانوە لسر کورسییکی برز دانیشتووە انسریبینیم خککی زۆر بدەنگ دانیشتووە و. لرۆیشتن
.و ب توندی و ب ھڕەشوە قسیان بۆدەکات

.و بۆنکی ناخۆشی ل برزدەبووەوەستکرابوو، شیوەک ھم بوو ب پردک ک بسر شیوکدا درو! ، کۆن نمالوش چووم دەرەوە
بقی گورە گورەی دەدا، ئاوکی خستبووی رەشباوی تدا وەستابوو،سیری خوارەوەم دەکرد،ناوەڕستی پردەک وەستام ولنازانم بۆ



لناکاو یکک لپشتوە دەستی خستسر .دا ئسک و پروسکی مرۆڤ دەردەکوت و دیارندەماوەک بکوی وابوو، لناو بقکان
لپردەک پڕینوە، کوتین . و وتی لرەدا موەست، ئاوڕمدایوە بینیم ھمانکس بوو ک لدەرەوەی چشخانک بینیبوومشانم

ک لسر قراخی کابرا. لوەدەچوو ئو ناوچی بۆمبارانکرابچۆوانییک ھندێ خانوی داڕماو بشک لدیوارەکانیان مابوو 
دیوارک دانیشت، گوتی؛ ئم شون دەناسیتوە؟

نا-
من نمویست ئو ھوا ناخۆشت پبم؛ کتۆ . ئرە ئو شونی ک دەتویست بیت بکو کسکی لبت بیناسیتوە-

.خۆت بیبینیتدەتوت بچیت شونکی کاولکراو، پمباشبوو بچاوی
داوە؟ خککی چی لبسرھاتووە؟ ئم چۆن، کی، بۆ، چی روی-
وەمدانوەی ئو پرسان زۆری دەوت، تۆیش کاتت زۆر کم، گرنگ ئوەی روداوەک بزانیت، زانینی وردەکاریکانی -

ن، لالیکیترەوە مھا بتوانرت ھموو چرکساتکان ادر کات بفیۆھیچ لخودی روداوەکان ناگۆڕت و زۆرجاروداوەکان
وە بوون ب تیاچوو، ئوانی مانژیانی خککی زۆری! بکورتی ئم شون ورانکرا. لھموو گۆشنیگاکانوە دەربخرت

لوانی تنیا ... وایاندەزانی دەربازدەبن، بم! رایانکرد و خۆیان دەربازکردلوانیتربشکیان ب ئاوڕدانوە. چند بشکوە
ھرچۆنکب؛ بشکی تر لوانی مابوونوە لماوەیکی کمدا گۆڕانکارییکی تواویان ...لشیان دەبازبووبت

، بوون ب دەستدار و بیاردەر وایان لھاتووە بسرداھات، ئو کاولکاریی بوو ب خر و دەستکوتکی باش بۆیان
ن باشوان بیکک ئرچییو ھ ن راستوان بیک ئرچییندە ... ھرچھ ،گاندەستی ب م کاولکارییت ئووا دەردەک

دەستی خۆیی تدای، ھچندە بئاگادار و بئاگاوە ھوی شاردنوە و پاساو بۆ ھنانوە یان دوژمنی تیاب، لراستیدا زیاتر
ئستا توند . بکیتناموت لم زیاتر ھیچیتر بم و، پویست ناکات تۆیش پرسیایتر... لبیرچونوەی ئم راستیی دەدەنو 

.دەستم بگرە
منیش دەستیم گرت، کاتکم زانی بئاسماندا دەمفن، ب خندەیکوە تماشایکردم و دەستی بردالم، منیش کوتمخوارەوە و زرمم 

.لھستا، لو زرمی خبرم بووەوە ک لسر جگکم کوتومت خوارەوە

سمکۆ علی
ئۆسلۆ
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