
31 ژ )٣٠١/ ٣٠٢( ٥/ ١١ - ١٢/ ٢٠٢٢

دووکانەکەی ماما*دووکانەکەی ماما*

خالید کاکەییخالید کاکەیی
لە عەرەبییەوە: گرفتار کاکەییلە عەرەبییەوە: گرفتار کاکەیی

)ئەڵمانیا()ئەڵمانیا(

دایکمدایکم
لــە ناوەڕاســتی جادەیەکــی مامناوەنــدی، لــە بــەردەم پارچــە زەوییەکــی بــە جێهێڵــراو، کڵۆمــی لــە ناوەڕاســتی جادەیەکــی مامناوەنــدی، لــە بــەردەم پارچــە زەوییەکــی بــە جێهێڵــراو، کڵۆمــی 
ــا هەتایــی بەســترابوو. ســاڵەکان  گــوزەر دەکــەن، ڕۆژەکان دەڕۆن  ــە شــێوەیەکی ت ــا هەتایــی بەســترابوو. ســاڵەکان  گــوزەر دەکــەن، ڕۆژەکان دەڕۆن دووکانێکــی کــۆن ب ــە شــێوەیەکی ت دووکانێکــی کــۆن ب
و دووکانەکــە هێشــتا هــەر لــە شــوێنی خــۆی و بێدەنگییەکــەی خۆیدایــە، چەنــد قفڵیشــی پێوەیــە. کــە و دووکانەکــە هێشــتا هــەر لــە شــوێنی خــۆی و بێدەنگییەکــەی خۆیدایــە، چەنــد قفڵیشــی پێوەیــە. کــە 
منــداڵ بــووم نهێنــی ئــەم دووکانــەم نەدەزانــی، تەنیــا نــاوی نەبێــت “دووکانــی مامــا”، بــەاڵم گــەر ئــەم منــداڵ بــووم نهێنــی ئــەم دووکانــەم نەدەزانــی، تەنیــا نــاوی نەبێــت “دووکانــی مامــا”، بــەاڵم گــەر ئــەم 
ــۆ  ــەوە  ب ــت، ئ ــک بووبێ ــەز، زیندەوەرێ ــەردوو ڕەگ ــوان ه ــە نێ ــان ل ــان ژن، ی ــت، ی ــاو بووبێ ــە پی ــۆ مامای ــەوە  ب ــت، ئ ــک بووبێ ــەز، زیندەوەرێ ــەردوو ڕەگ ــوان ه ــە نێ ــان ل ــان ژن، ی ــت، ی ــاو بووبێ ــە پی مامای
ماوەیەکــی زۆر مەســەلەیەکی شــێوە نامــۆ و نادیــار بــوو. چیــڕۆک و باسوخواســێکی زۆر ســەبارەت بــەم ماوەیەکــی زۆر مەســەلەیەکی شــێوە نامــۆ و نادیــار بــوو. چیــڕۆک و باسوخواســێکی زۆر ســەبارەت بــەم 
دووکانــە و خاوەنەکــەی هەڵبەســترابوو. جارێکیــان چیڕۆکــی دیارنەمانــی مامــا و دووکانەکەیــم لــە دایکــم دووکانــە و خاوەنەکــەی هەڵبەســترابوو. جارێکیــان چیڕۆکــی دیارنەمانــی مامــا و دووکانەکەیــم لــە دایکــم 
پرســی، وتــی خاوەنەکــەی لــە گەڕەکەکەمــان نەمــاوە، چونکــە ســاڵێک پێــش ســاڵی کوللەکــە چــووە بــۆ پرســی، وتــی خاوەنەکــەی لــە گەڕەکەکەمــان نەمــاوە، چونکــە ســاڵێک پێــش ســاڵی کوللەکــە چــووە بــۆ 
شــەڕی مەنشــووریا، ئــەو کاتــە هاوســەرگیری لەگــەڵ حەســیبە جوولەکــەدا کردبــوو، لــەو دواســاتانەوە کــە شــەڕی مەنشــووریا، ئــەو کاتــە هاوســەرگیری لەگــەڵ حەســیبە جوولەکــەدا کردبــوو، لــەو دواســاتانەوە کــە 
مامــا مااڵوایــی لــە دراوســێکانی کــرد، ئیــدی دووکانەکــەی هــەر بــە داخــراوی ماوەتــەوە و هیــچ کەســێ مامــا مااڵوایــی لــە دراوســێکانی کــرد، ئیــدی دووکانەکــەی هــەر بــە داخــراوی ماوەتــەوە و هیــچ کەســێ 
لــە نهێنــی بزربوونەکــەی نازانێــت! هــەروا حەســیبەی هاوســەر و لەیــای کیــژە دوو سااڵنەکەشــی لەگــەڵ لــە نهێنــی بزربوونەکــەی نازانێــت! هــەروا حەســیبەی هاوســەر و لەیــای کیــژە دوو سااڵنەکەشــی لەگــەڵ 
خۆیــدا بــۆ شــەڕ بــرد. بــۆ یەکەمیــن جاریشــم نەبــوو کــە گوێــم لــە ســاڵی کوللەکــە بووبێــت، بــەاڵم نازانــم خۆیــدا بــۆ شــەڕ بــرد. بــۆ یەکەمیــن جاریشــم نەبــوو کــە گوێــم لــە ســاڵی کوللەکــە بووبێــت، بــەاڵم نازانــم 
دایکــم وشــەی مەنشــووریای لــە کوێــوە هێنــا، تــا بــۆ یەکــەم جــار لــە دیرۆکــی مامــادا بــەکاری بهێنێــت، دایکــم وشــەی مەنشــووریای لــە کوێــوە هێنــا، تــا بــۆ یەکــەم جــار لــە دیرۆکــی مامــادا بــەکاری بهێنێــت، 
یــان بیســتبێتی کــە کەســێک )منشــورات( باڵوکــراوە نهێنییەکانــی دابــەش کردبێــت، دیــارە لەوێــوە وەری یــان بیســتبێتی کــە کەســێک )منشــورات( باڵوکــراوە نهێنییەکانــی دابــەش کردبێــت، دیــارە لەوێــوە وەری 
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ــەردوو  ــە ه ــەو جــۆرە، ک ــان شــتێکی ل ــووە، ی ــەردوو گرت ــە ه ــەو جــۆرە، ک ــان شــتێکی ل ــووە، ی گرت
وشــەکانی پێکــەوە گــرێ داوە، یــان ڕەنگــە کاتــی وشــەکانی پێکــەوە گــرێ داوە، یــان ڕەنگــە کاتــی 
خــۆی لــە گەڕەکەکەمانــدا لقــی خواردنگەیەکــی خــۆی لــە گەڕەکەکەمانــدا لقــی خواردنگەیەکــی 

چینــی بــەو نــاوەوە هەبووبێــت.چینــی بــەو نــاوەوە هەبووبێــت.
بە گەمژەییەوە لە دایکم پرسی: بۆ جەنگ؟!بە گەمژەییەوە لە دایکم پرسی: بۆ جەنگ؟!

- بەڵــێ بــۆ جەنــگ. ئەمــەی گــوت و وەک ئــەوەی - بەڵــێ بــۆ جەنــگ. ئەمــەی گــوت و وەک ئــەوەی 
باســەکە دوور بخاتەوە باســەکە دوور بخاتەوە 

- ئایا خێزانەکانیش دەتوانن بچن بۆ جەنگ؟!- ئایا خێزانەکانیش دەتوانن بچن بۆ جەنگ؟!
وا بــە هــزری منــدا دەهــات کــە جەنــگ شــوێنێکی وا بــە هــزری منــدا دەهــات کــە جەنــگ شــوێنێکی 

جوانــی وەک )ســاری تەپە(یــە.جوانــی وەک )ســاری تەپە(یــە.
کــە گەشــتیارەکان بــە ماســیگەلێکی بچــووک کــە گەشــتیارەکان بــە ماســیگەلێکی بچــووک 
بچــووک و ڕەنگاوڕەنگــی لــە کیســە نایلۆنێکــی پــڕ بچــووک و ڕەنگاوڕەنگــی لــە کیســە نایلۆنێکــی پــڕ 
لــه ئــاوی ســازگار، مەلەوانییــان دەکــرد، دەگــەڕان. لــه ئــاوی ســازگار، مەلەوانییــان دەکــرد، دەگــەڕان. 
خســتم،  پشــتگوێ  پرســیاری  دواییــن  خســتم، دایکــم  پشــتگوێ  پرســیاری  دواییــن  دایکــم 
دەســتی کــرد بــە قســەکردن، بــەدەم قســەکردنەوە دەســتی کــرد بــە قســەکردن، بــەدەم قســەکردنەوە 
ــدا  ــوان پەنجەکانی ــە نێ ــی ل ــدا کاغەزێکــی ســپی بەتاڵ ــوان پەنجەکانی ــە نێ ــی ل کاغەزێکــی ســپی بەتاڵ
چەنــدان جــار قەمــچ و لــۆچ دەکــرد، وەک ئــەوەی چەنــدان جــار قەمــچ و لــۆچ دەکــرد، وەک ئــەوەی 
بپێچێتــەوە، ئەوجــا  بپێچێتــەوە، ئەوجــا ســاڵ و وەرزەکان پێکــەوە  ســاڵ و وەرزەکان پێکــەوە 
لــە شــێوەی باوەشــێنێکی چینــی، دروســتکراوی لــە شــێوەی باوەشــێنێکی چینــی، دروســتکراوی 

مەنشــووریا دەیکــردەوە. مەنشــووریا دەیکــردەوە. 
- ماما پیاوێکی هەژار و الشەڕ بوو، دوو سێ ڕۆژ - ماما پیاوێکی هەژار و الشەڕ بوو، دوو سێ ڕۆژ 
جارێــک دەچــوو لــە بــازاڕی گــەورە شــتومەکی بــۆ جارێــک دەچــوو لــە بــازاڕی گــەورە شــتومەکی بــۆ 
دووکانەکــەی دەکــڕی. شــامدارییەکی ڕەنگاڕەنگــی دووکانەکــەی دەکــڕی. شــامدارییەکی ڕەنگاڕەنگــی 
ســوور لــە شــێوەی  تۆپــی منــدااڵن، هێلکــە لــەق ســوور لــە شــێوەی  تۆپــی منــدااڵن، هێلکــە لــەق 
لــەق، ئەویــش جــۆرە شــیرینییەکە  فســتقێکی لــە لــەق، ئەویــش جــۆرە شــیرینییەکە  فســتقێکی لــە 
نێــودا بــوو، هــەر وەک چــۆن لــە ســەر کارتۆنەکــەی نێــودا بــوو، هــەر وەک چــۆن لــە ســەر کارتۆنەکــەی 
ــەکان تووشــی  ــەاڵم زۆرجــار منداڵ ــوو، ب ــەکان تووشــی نووســرا ب ــەاڵم زۆرجــار منداڵ ــوو، ب نووســرا ب
بێئومێــدی دەبــوون کاتێــک لــە کۆتاییــدا بــە دانــە بێئومێــدی دەبــوون کاتێــک لــە کۆتاییــدا بــە دانــە 
و  پاســتیکی  فیقــەی  نەگەیشــتبان،  و فســتقەکە  پاســتیکی  فیقــەی  نەگەیشــتبان،  فســتقەکە 
قەیســی وشــککراو و پەنجەی شــەکەری و شــیرینی قەیســی وشــککراو و پەنجەی شــەکەری و شــیرینی 
دیکــە بــۆ منــدااڵن، هــەروا مامــا گــزی و گڵــۆپ و دیکــە بــۆ منــدااڵن، هــەروا مامــا گــزی و گڵــۆپ و 

لفکــەی حەمامیشــی دەفرۆشــت.لفکــەی حەمامیشــی دەفرۆشــت.
- کەواتــە ئەگــەر ئێســتا دووکانەکەمــان کــردەوە - کەواتــە ئەگــەر ئێســتا دووکانەکەمــان کــردەوە 
پــڕە لــەم شــتانە؟ لــە دایکمــم پرســی و تەماشــای پــڕە لــەم شــتانە؟ لــە دایکمــم پرســی و تەماشــای 

خێــرا  وەاڵمێکــی  چاوەڕوانــی  کــرد،  خێــرا چاوەکانیــم  وەاڵمێکــی  چاوەڕوانــی  کــرد،  چاوەکانیــم 
ــە منداڵێکــی  ــەم جــۆرە ل ــووم، چونکــە قســەی ل ــە منداڵێکــی ب ــەم جــۆرە ل ــووم، چونکــە قســەی ل ب
تــرەوە  هیــچ کەســێکی  لــە  نەبێــت،  تــرەوە چکۆلــەوە  هیــچ کەســێکی  لــە  نەبێــت،  چکۆلــەوە 
تاڵییەكــی  بــە  بزەیەکــی  دایکــم  تاڵییەكــی دەرناچێــت.  بــە  بزەیەکــی  دایکــم  دەرناچێــت. 
ئاشــکراوە کــرد، ئــەو دەزانێــت کە تا چەنــد مندااڵن ئاشــکراوە کــرد، ئــەو دەزانێــت کە تا چەنــد مندااڵن 
ــی  ــیرینییەکانن. هەوڵ ــڵ و ش ــۆپ و نوق ــری ت ــی هۆگ ــیرینییەکانن. هەوڵ ــڵ و ش ــۆپ و نوق ــری ت هۆگ
دا کاغەزەکــە لــە نێــو پەنجەکــەی بنووشــتێنێتەوە، دا کاغەزەکــە لــە نێــو پەنجەکــەی بنووشــتێنێتەوە، 
نووشــتاندنەوەیەکی مەحــاڵ، درێــژەی بــە قســەکەی نووشــتاندنەوەیەکی مەحــاڵ، درێــژەی بــە قســەکەی 

ــی: ــی:داو وت داو وت
- کاتێکــی زۆری بەســەردا چــووە کــوڕی خــۆم، - کاتێکــی زۆری بەســەردا چــووە کــوڕی خــۆم، 
ــراپ  ــراپ بەدبەختــە ئێســتا هەمــوو شــتومەکەکانی خ بەدبەختــە ئێســتا هەمــوو شــتومەکەکانی خ
بوونــە، ئەمــە ئەگــەر کەســێک بیەوێــت دووکانەکەی بوونــە، ئەمــە ئەگــەر کەســێک بیەوێــت دووکانەکەی 
ــت  ــۆی دەزانێ ــوا خ ــا خ ــەوەش تەنی ــەوە،  ئ ــت بکات ــۆی دەزانێ ــوا خ ــا خ ــەوەش تەنی ــەوە،  ئ بکات
ــە  ــتی ل ــەی وت و دەس ــم ئەم ــت. دایک ــەی دەبێ ــە ک ــتی ل ــەی وت و دەس ــم ئەم ــت. دایک ــەی دەبێ ک
ســەر گۆنــای دانــا. منیــش الی خۆمــەوە بیــرم لــە ســەر گۆنــای دانــا. منیــش الی خۆمــەوە بیــرم لــە 
ــاری و  ــوو ی ــەو هەم ــی کەســاس و خراپــی ئ ــاری و دیمەن ــوو ی ــەو هەم ــی کەســاس و خراپــی ئ دیمەن
ــردەوە،  ــە دەک ــام و گزکان ــە حەم ــیرینی و لیفک ــردەوە، ش ــە دەک ــام و گزکان ــە حەم ــیرینی و لیفک ش
کــە چــۆن ئێســتا تــۆز و خــۆڵ و تــاری جاڵجاڵۆکــە کــە چــۆن ئێســتا تــۆز و خــۆڵ و تــاری جاڵجاڵۆکــە 
فیلمــە  لــە  چــۆن  وەک  هــەر  بــووە،  فیلمــە پڕبانیــان  لــە  چــۆن  وەک  هــەر  بــووە،  پڕبانیــان 
تۆقێنــەرە تاریکەکانــدا هــەن، کاتێــک قاچێکــی تۆقێنــەرە تاریکەکانــدا هــەن، کاتێــک قاچێکــی 
ــەوە  ــاو کونێک ــکێتە ن ــە دەخلیس ــی فیلمەک ــەوە پاڵەوان ــاو کونێک ــکێتە ن ــە دەخلیس ــی فیلمەک پاڵەوان
و ئــەو کونــەش دەیباتــە نێــو ژێرزەمینێــک کــە و ئــەو کونــەش دەیباتــە نێــو ژێرزەمینێــک کــە 
کۆمەڵــە ئێســکە پەیکەرێکــی  پێکەنیــوی تێــدا کۆمەڵــە ئێســکە پەیکەرێکــی  پێکەنیــوی تێــدا 

ــراوە. ــە ک ــدا کۆمەڵ ــەر یەک ــراوە.بەس ــە ک ــدا کۆمەڵ ــەر یەک بەس

عەلە درێژ..عەلە درێژ..
لــە بۆنەیەکــی تــردا گوێــم لێبــوو عەلــە درێــژ کــە لــە بۆنەیەکــی تــردا گوێــم لێبــوو عەلــە درێــژ کــە 
لــە ســتوونی کارەبــا دەچــوو، چیڕۆکــی مامــای بــۆ لــە ســتوونی کارەبــا دەچــوو، چیڕۆکــی مامــای بــۆ 

حاجــی ســامی دەگێڕایــەوە:حاجــی ســامی دەگێڕایــەوە:
بەخــوا، حاجــی، دیمەنــی زۆر دڵتەزێــن بوو، کاتێک بەخــوا، حاجــی، دیمەنــی زۆر دڵتەزێــن بوو، کاتێک 
ئۆتۆمۆبیلێکــی  نێــو  دەیانپەســتاندە  ئۆتۆمۆبیلێکــی )ئەمنــەکان(  نێــو  دەیانپەســتاندە  )ئەمنــەکان( 
پۆلیســەوە. یەکێکیــان پشــتەملی گرتبــوو، بــۆ ســەر پۆلیســەوە. یەکێکیــان پشــتەملی گرتبــوو، بــۆ ســەر 
ڤوڵگاکــە  ئۆتۆمۆبیلــە  پشــتەوەی  ڤوڵگاکــە کورســییەکانی  ئۆتۆمۆبیلــە  پشــتەوەی  کورســییەکانی 
پاڵــی پێــوە دەنــا، هــەروەک ئاژەڵێــک بــۆ ســەربڕین پاڵــی پێــوە دەنــا، هــەروەک ئاژەڵێــک بــۆ ســەربڕین 
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ببرێــت.ببرێــت.
 بچنــە ژوورەوە! یەکێــک لە ئەمنەکان بەســەرماندا  بچنــە ژوورەوە! یەکێــک لە ئەمنەکان بەســەرماندا 
قیژانــدی، گەنجێکــی بچکۆلــە بــوو، دەمانچەیــەک قیژانــدی، گەنجێکــی بچکۆلــە بــوو، دەمانچەیــەک 
ئــەو  خوڕییــە  دەرکەوتبــوو،  پشــتێنەکەیەوە  ئــەو لــە  خوڕییــە  دەرکەوتبــوو،  پشــتێنەکەیەوە  لــە 
دراوســێیانەی کــە دوای ئــەوەی دەنگــە دەنگەکەیــان دراوســێیانەی کــە دوای ئــەوەی دەنگــە دەنگەکەیــان 
هــەروا  دەرەوە،  هێنابــووە  ســەریان  هــەروا بیســتبوو  دەرەوە،  هێنابــووە  ســەریان  بیســتبوو 
ــی  ــە ترس ــی ل ــە چاوەکان ــیبە، ک ــاواری حەس ــی هاتوه ــە ترس ــی ل ــە چاوەکان ــیبە، ک ــاواری حەس هاتوه
چارەنووســی مامــای مێــردی بــە سەرســوڕمانەوە چارەنووســی مامــای مێــردی بــە سەرســوڕمانەوە 

داچەقیبــوون.داچەقیبــوون.
و  ســەالم  فــەالح،  )باوکــی  ســامی  و حاجــی  ســەالم  فــەالح،  )باوکــی  ســامی  حاجــی 
مەحمــوود( لــە ســەرخۆ ســەری لەقانــەوە و وتــی: مەحمــوود( لــە ســەرخۆ ســەری لەقانــەوە و وتــی: 
ــەی  ــەو دەم ــوڕم ئ ــی ک ــتن، فەالح ــەکانت ڕاس ــەی قس ــەو دەم ــوڕم ئ ــی ک ــتن، فەالح ــەکانت ڕاس قس
منــداڵ بــوو ئــەوەی دیبــوو، لــە ترســان هاتــە منــداڵ بــوو ئــەوەی دیبــوو، لــە ترســان هاتــە 

بــەاڵم....! بــەاڵم....!ماڵــەوە.  ماڵــەوە. 
ــا ڕادەی چپــە،  ــا ڕادەی چپــە، لێــرەدا دەنگــی حاجــی ســامی ت لێــرەدا دەنگــی حاجــی ســامی ت
نــزم بــووەوە، دەمیشــی لــە گوێــی عەلــە درێــژ نــزم بــووەوە، دەمیشــی لــە گوێــی عەلــە درێــژ 
نزیــک کــردەوە: ئایــا ڕاســتە کــە دەیانگــوت مامــا نزیــک کــردەوە: ئایــا ڕاســتە کــە دەیانگــوت مامــا 

ــت؟ ــی دەفرۆش ــت؟چەک ــی دەفرۆش چەک
- ئــەوە تەنیــا تۆمەتێکــە، عەلــە درێــژ ئەمــەی بــە - ئــەوە تەنیــا تۆمەتێکــە، عەلــە درێــژ ئەمــەی بــە 

متمانــەوە گــوت و درێــژەی بــە قســەکانی دا: متمانــەوە گــوت و درێــژەی بــە قســەکانی دا: 
مەتەڵــی ئــەو توورەکەیــەی کــە گوایــە تفەنگێکــی مەتەڵــی ئــەو توورەکەیــەی کــە گوایــە تفەنگێکــی 
ســەمینۆفی تێــدا بــووە، قســەی هەڵبەســتراوە، ســەمینۆفی تێــدا بــووە، قســەی هەڵبەســتراوە، 
ــرا ..  ــی ب ــاکات. کاک ــێ ن ــڕوای پ ــک ب ــچ عاقڵێ ــرا .. هی ــی ب ــاکات. کاک ــێ ن ــڕوای پ ــک ب ــچ عاقڵێ هی
ناتوانــم بــڕوا بکــەم کــە کەســێکی کڵۆڵــی وەک ناتوانــم بــڕوا بکــەم کــە کەســێکی کڵۆڵــی وەک 
مامــا لــە ســەر ئــەوە ڕێــک کەوتبێــت کــە لــە مامــا لــە ســەر ئــەوە ڕێــک کەوتبێــت کــە لــە 
بــازاڕی کەرفرۆشــان بــە ڕۆژی ڕوونــاک و لــە گــڕەی بــازاڕی کەرفرۆشــان بــە ڕۆژی ڕوونــاک و لــە گــڕەی 
گەرمــای مانگــی گەالوێــژدا، چــەک بــە بازرگانێکــی گەرمــای مانگــی گەالوێــژدا، چــەک بــە بازرگانێکــی 
کــورد بفرۆشــێت. دەبــوو تۆمەتێکــی زۆر لەمــە کــورد بفرۆشــێت. دەبــوو تۆمەتێکــی زۆر لەمــە 
خەڵکــی  بــەاڵم  ڕێکخســتبایە،  بــۆ  خەڵکــی تۆکمەتریــان  بــەاڵم  ڕێکخســتبایە،  بــۆ  تۆکمەتریــان 
خەڵکــی  بوختانــی  هــەر  ڕەنگــە  زۆرن،  خەڵکــی خــراپ  بوختانــی  هــەر  ڕەنگــە  زۆرن،  خــراپ 
ــا  ــێ دا.. مام ــژەی پ ــان درێ ــت، پاش ــوود بێ ــا حەس ــێ دا.. مام ــژەی پ ــان درێ ــت، پاش ــوود بێ حەس
تەنیــا شــیرینی و گڵۆڵــە شــامداری دەفرۆشــت، تەنیــا شــیرینی و گڵۆڵــە شــامداری دەفرۆشــت، 
مــاوە نــا ماوەیەکیــش فڕۆکــەی کاغــەزی بــۆ مندااڵن مــاوە نــا ماوەیەکیــش فڕۆکــەی کاغــەزی بــۆ مندااڵن 
ــی چــی؟ کام  ــرد. چەک ــەک دروســت دەک ــە ڕوپی ــی چــی؟ کام ب ــرد. چەک ــەک دروســت دەک ــە ڕوپی ب

ــازاڕی کــەران! دەوڵــەت زۆر بــاش دەزانێــت کــێ  ــازاڕی کــەران! دەوڵــەت زۆر بــاش دەزانێــت کــێ ب ب
شــیرینی منــدااڵن دەفرۆشــێت و کــێ بازرگانــی بــە شــیرینی منــدااڵن دەفرۆشــێت و کــێ بازرگانــی بــە 
..... )ویســتی بڵــێ چــەک(، بەاڵم وشــەکەی گۆڕی ..... )ویســتی بڵــێ چــەک(، بەاڵم وشــەکەی گۆڕی 
).....کــەرەوە( دەکات. ڕاســتییەکەی مەســەلەی ).....کــەرەوە( دەکات. ڕاســتییەکەی مەســەلەی 

ــەوە.  ــی مای ــە نهێن ــەر ب ــە ه ــەوە. دووکانەک ــی مای ــە نهێن ــەر ب ــە ه دووکانەک
و  ســەالم  و  فــەالح  )باوکــی  ســامی  و حاجــی  ســەالم  و  فــەالح  )باوکــی  ســامی  حاجــی 
مەحمــوود( باســەکەی مامــای بــە مەزەنــدەی نرخــی مەحمــوود( باســەکەی مامــای بــە مەزەنــدەی نرخــی 
دووکانەکــە و خاوەندارێتــی یاســایی و ئایــا وەکــوو دووکانەکــە و خاوەندارێتــی یاســایی و ئایــا وەکــوو 
عەقارێــک بــە هەرچــی تێدایــە چەنــد بــکات، کڵــۆم عەقارێــک بــە هەرچــی تێدایــە چەنــد بــکات، کڵــۆم 

دا:دا:
بــە  درێــژ  عەلــە  تێدایــە؟  چــی  هــەر  بــە  بــە -  درێــژ  عەلــە  تێدایــە؟  چــی  هــەر  بــە   -
ــی  ــەی حاج ــوت: دووکانەک ــوڕمانەوە وای گ ــی سەرس ــەی حاج ــوت: دووکانەک ــوڕمانەوە وای گ سەرس
بەتاڵــە. پێــش چەنــد ســاڵێک قــەدۆ شــێت - بەتاڵــە. پێــش چەنــد ســاڵێک قــەدۆ شــێت - 
کــوڕی ســەلیمە -  دانەیــە لــە قفڵەکانــی شــکاند و کــوڕی ســەلیمە -  دانەیــە لــە قفڵەکانــی شــکاند و 
کردییــەوە، بــەاڵم خەڵکــی خێرەومەند نەیانهێشــت، کردییــەوە، بــەاڵم خەڵکــی خێرەومەند نەیانهێشــت، 
ئەمانەتــی دووکانەکەیــان لــە ئەســتۆ گــرت تــا ئەمانەتــی دووکانەکەیــان لــە ئەســتۆ گــرت تــا 
خاوەنەکــەی لــە نادیارییەکــەی بگەڕێتــەوە. لــەو خاوەنەکــەی لــە نادیارییەکــەی بگەڕێتــەوە. لــەو 
دووکانەکــە  بــۆ  دەســت  کەســێک  هیــچ  دووکانەکــە ڕۆژەوە  بــۆ  دەســت  کەســێک  هیــچ  ڕۆژەوە 
نابــات، پاشــان چــووە خەیاڵــەوە و بەدەربڕینێکــی نابــات، پاشــان چــووە خەیاڵــەوە و بەدەربڕینێکــی 
ڕوونــاک، ڕوخســاری گەشــایەوە، هــەر وەک ئــەوەی ڕوونــاک، ڕوخســاری گەشــایەوە، هــەر وەک ئــەوەی 

ــت: ــۆ دابەزیبێ ــمانەوە ب ــە ئاس ــێکی ل ــت:سرووش ــۆ دابەزیبێ ــمانەوە ب ــە ئاس ــێکی ل سرووش
- جارێکیــان، شــەوێکی هاویــن، تەممووزی - جارێکیــان، شــەوێکی هاویــن، تەممووزی 19771977  
بــوو، گڵێمێکمــان لــە نزیــک دووکانەکــە ڕاخســتبوو، بــوو، گڵێمێکمــان لــە نزیــک دووکانەکــە ڕاخســتبوو، 
یــاری تاوڵەمــان دەکــرد و جگەرەمــان دەکێشــا، لــە یــاری تاوڵەمــان دەکــرد و جگەرەمــان دەکێشــا، لــە 
پــڕ مــن و عەبدولقــادرە کەچــەڵ و ئەبــوو ســوبحی، پــڕ مــن و عەبدولقــادرە کەچــەڵ و ئەبــوو ســوبحی، 
لەنــاکاو دەنگــی قیژەیەکــی تیژمــان بیســت، کــە لــە لەنــاکاو دەنگــی قیژەیەکــی تیژمــان بیســت، کــە لــە 
قوواڵیــی دووکانەکەوە دەهات. بەخودا حەپەســاین. قوواڵیــی دووکانەکەوە دەهات. بەخودا حەپەســاین. 
زەندەقمــان لــە دەنگەکــە چــوو. دەنگەکــە دەنگــی زەندەقمــان لــە دەنگەکــە چــوو. دەنگەکــە دەنگــی 
ئافرەتێــک بــوو داوای یارمەتــی دەکــرد. بــەاڵم لەپــڕ ئافرەتێــک بــوو داوای یارمەتــی دەکــرد. بــەاڵم لەپــڕ 
ــە  ــوبحی ل ــوو س ــەدا ئەب ــەو کات ــڕا،  ل ــە ب ــە دەنگەک ــوبحی ل ــوو س ــەدا ئەب ــەو کات ــڕا،  ل ــە ب دەنگەک
ــان  ــە هەمووم ــە ل ــەو ک ــەڕی، ئ ــان شــوێنی خــۆی ڕاپ ــە هەمووم ــە ل ــەو ک ــەڕی، ئ شــوێنی خــۆی ڕاپ
ــەوە،  ــی دووکانەک ــە کڵوم ــی نای ــوو، گوێ ــر ب ــەوە، ئازات ــی دووکانەک ــە کڵوم ــی نای ــوو، گوێ ــر ب ئازات
بــە دەســتەکانی کێشــای بــە تەنەکــەی کڵۆمەکــەدا، بــە دەســتەکانی کێشــای بــە تەنەکــەی کڵۆمەکــەدا، 
ئیتــر دەنگەکــە نەمــا. کات درەنگانــی شــەو بــوو، ئیتــر دەنگەکــە نەمــا. کات درەنگانــی شــەو بــوو، 
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مەســەلەکە گاڵتەجــاڕی منــدااڵن نەبــوو. مەســەلەکە گاڵتەجــاڕی منــدااڵن نەبــوو. 
- ڕەنگــە پشــیلە بووبێــت، یــان شــتێکی لــەو - ڕەنگــە پشــیلە بووبێــت، یــان شــتێکی لــەو 
بابەتــە. حاجــی بــە گومانــەوە ئەمــەی گــوت و بابەتــە. حاجــی بــە گومانــەوە ئەمــەی گــوت و 

دانیشــتنەکەی خــۆی دەگــۆڕی.  دانیشــتنەکەی خــۆی دەگــۆڕی. لەگەڵیــدا  لەگەڵیــدا 
ــا  ــوو. ئای ــرەت ب ــرەت، دەنگــی ئاف ــا ئاف ــا، ن ــا - ن ــوو. ئای ــرەت ب ــرەت، دەنگــی ئاف ــا ئاف ــا، ن - ن
گومانــت لــە شــارەزایی مــن لــە دەنگــی ئافرەتانــدا گومانــت لــە شــارەزایی مــن لــە دەنگــی ئافرەتانــدا 
ــاواری  ــد و ه ــەو دەینااڵن ــەالح، ئ ــوو ف ــە؟ ئەب ــاواری هەی ــد و ه ــەو دەینااڵن ــەالح، ئ ــوو ف ــە؟ ئەب هەی
هــەر  و  جێهێشــت  شــوێنەکەمان  تــا  هــەر دەکــرد.  و  جێهێشــت  شــوێنەکەمان  تــا  دەکــرد. 
یەکێکمــان بــۆ ماڵــی خــۆی هــەاڵت، هــاوارەکان هــی یەکێکمــان بــۆ ماڵــی خــۆی هــەاڵت، هــاوارەکان هــی 
جنۆکــە بــوون. حاجــی تــۆ پیاوێکــی ئیمانــداری و جنۆکــە بــوون. حاجــی تــۆ پیاوێکــی ئیمانــداری و 
ــە شــوێنە  ــەکان ل ــو و جنۆک ــێ دێ ــت کۆمەڵ ــە شــوێنە دەزانی ــەکان ل ــو و جنۆک ــێ دێ ــت کۆمەڵ دەزانی
بــە جێهێڵــراو و کەالوەکانــدا دەژیــن، دووکانەکــەی بــە جێهێڵــراو و کەالوەکانــدا دەژیــن، دووکانەکــەی 
ــژەی  ــراوە. قی ــرە داخ ــاڵ زیات ــت س ــش بیس ــژەی مامای ــراوە. قی ــرە داخ ــاڵ زیات ــت س ــش بیس مامای
جنۆکــە ئاشــکرا دیــار بــوو، تەنانەت باوکی ســوبحی جنۆکــە ئاشــکرا دیــار بــوو، تەنانەت باوکی ســوبحی 
ڕەنگــی زەرد هەڵگــەڕا، ســەرباری ئــەوەی خــۆی بــە ڕەنگــی زەرد هەڵگــەڕا، ســەرباری ئــەوەی خــۆی بــە 
ڕاگرتــوو پێشــان دا، بــە بزەیەکــی بەدفەســاڵییەوە ڕاگرتــوو پێشــان دا، بــە بزەیەکــی بەدفەســاڵییەوە 
هــاواری  ئــەوە  گوایــە  کــە  کــردەوە  شــی  هــاواری وای  ئــەوە  گوایــە  کــە  کــردەوە  شــی  وای 
ــەی،  ــو جێخەوەک ــە نێ ــەلە ل ــتەفا ش ــەی مس ــەی، ژنەک ــو جێخەوەک ــە نێ ــەلە ل ــتەفا ش ــەی مس ژنەک
ــە مانگــی  ــە خەڵکــی ل ــەوەی ک ــەک ب ــە مانگــی وەک ئاماژەی ــە خەڵکــی ل ــەوەی ک ــەک ب وەک ئاماژەی

ــوون. ــە ســەربان دەن ــدا ل ــوون.خەرمانان ــە ســەربان دەن ــدا ل خەرمانان
 - الحەولــە وەال قوەتــە ئیــا بیــا، حاجی ســامی  - الحەولــە وەال قوەتــە ئیــا بیــا، حاجی ســامی 
گوتــی لــەم ڕۆژە بــەدواوە چیتــر ناهێڵــم نەوەکــەم گوتــی لــەم ڕۆژە بــەدواوە چیتــر ناهێڵــم نەوەکــەم 
لــە دووکانەکــە نزیــک بێتــەوە. لــەو ڕۆژە بــەدواوە لــە دووکانەکــە نزیــک بێتــەوە. لــەو ڕۆژە بــەدواوە 
ــەوە  ــش دووکانەک ــە پێ ــامی ل ــی س ــی حاج ــەوە نەمبین ــش دووکانەک ــە پێ ــامی ل ــی س ــی حاج نەمبین
ڕەت بێــت. ئــەو لــە جادەکــە دەپەڕییــەوە ئــەو ڕەت بێــت. ئــەو لــە جادەکــە دەپەڕییــەوە ئــەو 
بــەرەوە، پێــش ئــەوەی بگاتــە ناوەڕاســتی ئــەو بــەرەوە، پێــش ئــەوەی بگاتــە ناوەڕاســتی ئــەو 
شــوێنەی کــە خێــوە ماڵییەکانــی مامــای تێــدا بــە شــوێنەی کــە خێــوە ماڵییەکانــی مامــای تێــدا بــە 

ــن. ــن.ئاســوودەیی دەژی ئاســوودەیی دەژی

باوکم..باوکم..
- کەواتــە دووکانەکــەی خێــوی تێــدا دەژیــت. - کەواتــە دووکانەکــەی خێــوی تێــدا دەژیــت. 
لــە دڵــی خۆمــەوە ئەمــەم گــوت و دەمڕوانییــە لــە دڵــی خۆمــەوە ئەمــەم گــوت و دەمڕوانییــە 
وێنەیەکــی ڕەش و ســپی ســەربازێکی بــە پلــەی وێنەیەکــی ڕەش و ســپی ســەربازێکی بــە پلــەی 
چــاووش، لــە چرکاندنەکــەدا بە نیوەســووڕانەوەیەک چــاووش، لــە چرکاندنەکــەدا بە نیوەســووڕانەوەیەک 

ئــاوڕی داوەتــە المانــەوە، بزەیەکــی درۆزنانــەش ئــاوڕی داوەتــە المانــەوە، بزەیەکــی درۆزنانــەش 
ــەوە  ــە بەلێزانیی ــی، وێنەگرەک ــە ســەر لێوەکانیەت ــەوە ل ــە بەلێزانیی ــی، وێنەگرەک ــە ســەر لێوەکانیەت ل
ــۆ  ــردووە، ب ــگ ک ــە ڕەن ــە وێنەک ــەی ل ــدێ پەڵ ــۆ هەن ــردووە، ب ــگ ک ــە ڕەن ــە وێنەک ــەی ل ــدێ پەڵ هەن
ــێ  ــی ل ــی هەنگوین ــی، وەک ڕەنگ ــە چاوەکان ــێ نموون ــی ل ــی هەنگوین ــی، وەک ڕەنگ ــە چاوەکان نموون
کــردووە و ڕەنگــی لێوەکانیشــی هەڵگــەڕاو، مەیلــەو کــردووە و ڕەنگــی لێوەکانیشــی هەڵگــەڕاو، مەیلــەو 
ســوربوونەوە. وێنەکــەی جاســم کــوڕە گەورەکــەی ســوربوونەوە. وێنەکــەی جاســم کــوڕە گەورەکــەی 
خاڵــە تاقانەکــەم - لە ناوەڕاســتی هۆڵی ماڵەوەمانە خاڵــە تاقانەکــەم - لە ناوەڕاســتی هۆڵی ماڵەوەمانە 
باپیــرەم  ڕزیــوی  کــۆن و  وێنەیەکــی  تــەک  باپیــرەم لــە  ڕزیــوی  کــۆن و  وێنەیەکــی  تــەک  لــە 
ــی  ــەردەمی ڕۆژان ــە س ــە ل ــی الوی ک ــە تاف ــوو ل ــی ب ــەردەمی ڕۆژان ــە س ــە ل ــی الوی ک ــە تاف ــوو ل ب
ــەی  ــووی، کاغەزەک ــی عوســمانییەکان گرتب ــەی دەوڵەت ــووی، کاغەزەک ــی عوســمانییەکان گرتب دەوڵەت
ــە  ــم ب ــی مام ــەڵ وێنەیەک ــوو، لەگ ــەڕا ب ــە زەرد هەڵگ ــم ب ــی مام ــەڵ وێنەیەک ــوو، لەگ ــەڕا ب زەرد هەڵگ
جووتــێ ســمێڵی قەیتانییــەوە. ئــەم جارەیــان باوکم جووتــێ ســمێڵی قەیتانییــەوە. ئــەم جارەیــان باوکم 
-بەڕێکــەوت - بەشــێک لــە چیڕۆکــی مامــای بــۆ بــرا -بەڕێکــەوت - بەشــێک لــە چیڕۆکــی مامــای بــۆ بــرا 
گەورەکــەم بــەدەم جگــەرە پێچانــەوە  دەگێڕایــەوە: گەورەکــەم بــەدەم جگــەرە پێچانــەوە  دەگێڕایــەوە: 
- نزیکــەی مانگێــک پێــش کوشــتنی جاســم، مامــا - نزیکــەی مانگێــک پێــش کوشــتنی جاســم، مامــا 
ــی دێکــەی  ــە خزمان ــە ل ــی دێکــەی لەگــەڵ پیاوێکــدا کــە گوای ــە خزمان ــە ل لەگــەڵ پیاوێکــدا کــە گوای
ئیســماعیل ســەردانیان  لــە چایخانــەی  ئیســماعیل ســەردانیان خۆیانــە  لــە چایخانــەی  خۆیانــە 

ــەوە خــوارد. ــان پێک ــردم و گاڵســە چایەکم ــەوە خــوارد.ک ــان پێک ــردم و گاڵســە چایەکم ک
پێکــەوە ســەبارەت بــە کێشــە گشــتییەکان دواین. پێکــەوە ســەبارەت بــە کێشــە گشــتییەکان دواین. 
ئــەو پیــاوە کــە لەگەڵیــدا بــوو مــات و بێدەنــگ بوو، ئــەو پیــاوە کــە لەگەڵیــدا بــوو مــات و بێدەنــگ بوو، 
شــێوەی ترســناک بــوو، بــەردەوام ملــی دەخورانــد، شــێوەی ترســناک بــوو، بــەردەوام ملــی دەخورانــد، 
تەماشــای بنمیچــی چایخانەکــەی دەکــرد، تەنانــەت تەماشــای بنمیچــی چایخانەکــەی دەکــرد، تەنانــەت 
بەیــەک وشــەش نــەدوا، هــەر وامدەزانــی کەڕوالڵــە بەیــەک وشــەش نــەدوا، هــەر وامدەزانــی کەڕوالڵــە 
بــەاڵم لەپــڕ بــە مامــای گــوت کاتمــان نەمــا دەبێــت بــەاڵم لەپــڕ بــە مامــای گــوت کاتمــان نەمــا دەبێــت 
زوو بڕۆیــن. ئەگــەر مامــا پێــی نەگوتبایــەم کــە زوو بڕۆیــن. ئەگــەر مامــا پێــی نەگوتبایــەم کــە 
کابــرای دێهاتــی لــە دیــوی مامۆژنیــەوە خزمــی کابــرای دێهاتــی لــە دیــوی مامۆژنیــەوە خزمــی 
یەکــن، گومانــم بــۆ ئــەوە دەچــوو کــە مامــا بــەرەو یەکــن، گومانــم بــۆ ئــەوە دەچــوو کــە مامــا بــەرەو 
شــوێنێکی نادیــار دەبــات، نەشمدەهێشــت لەگەڵــی شــوێنێکی نادیــار دەبــات، نەشمدەهێشــت لەگەڵــی 

بــڕوات.بــڕوات.
- ئەی چی ڕووی دا؟ براکەم وای گوت.- ئەی چی ڕووی دا؟ براکەم وای گوت.

-  ئــەوە ڕووی دا کــە لێــی دەترســام! مامــا -  ئــەوە ڕووی دا کــە لێــی دەترســام! مامــا 
بــزر بــوو، ئــەوە دواجــارم بــوو کــە قســەی لەگەڵــدا بــزر بــوو، ئــەوە دواجــارم بــوو کــە قســەی لەگەڵــدا 
چایخانەکــە،  لــە  دەرچوونــی  دوای  لــە  چایخانەکــە، بکــەم،  لــە  دەرچوونــی  دوای  لــە  بکــەم، 
ــاوەی  ــەوە. دوای م ــتک نەیبینیی ــچ کەس ــدی هی ــاوەی ئی ــەوە. دوای م ــتک نەیبینیی ــچ کەس ــدی هی ئی
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هەفتەیــەک تەرمێکیــان لەســەر ڕووی ڕووبارەکــە هەفتەیــەک تەرمێکیــان لەســەر ڕووی ڕووبارەکــە 
دۆزییــەوە. ئــەو کاتــە گوتیــان گوایــە ئــەوە تەرمــی دۆزییــەوە. ئــەو کاتــە گوتیــان گوایــە ئــەوە تەرمــی 
ــکی  ــەی پزیش ــە فەرمانگ ــیبە ل ــووە. حەس ــا ب ــکی مام ــەی پزیش ــە فەرمانگ ــیبە ل ــووە. حەس ــا ب مام
ــدا  ــەوەی بەدوای ــەوە دوای ئ ــدا دادوەری ناســییەوە، ئ ــەوەی بەدوای ــەوە دوای ئ دادوەری ناســییەوە، ئ
وەک شــێت هەمــوو شــوێنێکی شــارەکە گــەڕا. وەک شــێت هەمــوو شــوێنێکی شــارەکە گــەڕا. 
خۆزگــە نەمدەهێشــت لەگــەڵ ئــەو شــەیتانە گــەڕە خۆزگــە نەمدەهێشــت لەگــەڵ ئــەو شــەیتانە گــەڕە 

بــڕوات، باوکــم بەداخێکــی ئاشــکراوە وای وت. بــڕوات، باوکــم بەداخێکــی ئاشــکراوە وای وت. 
ــی:  ــڕی و گوت ــێ ب ــەکەی پ ــەم قس ــرەدا براک ــی: لێ ــڕی و گوت ــێ ب ــەکەی پ ــەم قس ــرەدا براک لێ
بــەاڵم حوســێن بەقــاڵ دەڵێــت تەرمەکــە هــی مامــا بــەاڵم حوســێن بەقــاڵ دەڵێــت تەرمەکــە هــی مامــا 
نەبــووە، خــۆی چــووە لــە مزگەوتــی مەال حەســوون نەبــووە، خــۆی چــووە لــە مزگەوتــی مەال حەســوون 
لــە کاتــی شــۆردنی بینیویەتــی و ســوێند دەخــوات لــە کاتــی شــۆردنی بینیویەتــی و ســوێند دەخــوات 
ــە  ــە ل ــووە ک ــەو ســواڵکەرانە ب ــک ل ــی یەکێ ــە ه ــە ک ــە ل ــووە ک ــەو ســواڵکەرانە ب ــک ل ــی یەکێ ــە ه ک
ســەر پردەکــەی نــاو شــار دەروەزە دەکــەن. خــۆم ســەر پردەکــەی نــاو شــار دەروەزە دەکــەن. خــۆم 
بیســتم بــۆ عەلــە درێــژ باســی ســەر و ســیمای بیســتم بــۆ عەلــە درێــژ باســی ســەر و ســیمای 

ــرد.  ــرد. تەرمەکــەی دەک تەرمەکــەی دەک
- حوســێنە درۆزن - باوکــم ئــەم ناتــۆرەی لــە - حوســێنە درۆزن - باوکــم ئــەم ناتــۆرەی لــە 
هاوســێ بەقاڵەکەمــان نابــوو -  تەماحــی ژنەکــەی هاوســێ بەقاڵەکەمــان نابــوو -  تەماحــی ژنەکــەی 
دووکەڵێکــی  و  گــوت  ئەمــەی  کردبــوو.  دووکەڵێکــی مامــای  و  گــوت  ئەمــەی  کردبــوو.  مامــای 
ــا..  ــەوە  دەرهێن ــە دەمیی ــەی ل ــتی تووتنەک ــا.. خەس ــەوە  دەرهێن ــە دەمیی ــەی ل ــتی تووتنەک خەس
بــەم درۆ هەڵبەســتراوە دڵنەوایــی دەکــرد بۆ ئەوەی بــەم درۆ هەڵبەســتراوە دڵنەوایــی دەکــرد بۆ ئەوەی 
خــۆی لێــی نزیــک بکاتــەوە، ســەرباری دڵنیابوونــی خــۆی لێــی نزیــک بکاتــەوە، ســەرباری دڵنیابوونــی 
کــە مامــا کــوژراوە و تەرمەکــەی بەشــەو فڕێدرایــە کــە مامــا کــوژراوە و تەرمەکــەی بەشــەو فڕێدرایــە 
ــتی،  ــی مش ــەڵ قورچاندن ــەوە. لەگ ــاری خاس ــتی، ڕووب ــی مش ــەڵ قورچاندن ــەوە. لەگ ــاری خاس ڕووب
پۆلیــس  دەبوایــە  دا:  قســەکانی  بــە  پۆلیــس درێــژەی  دەبوایــە  دا:  قســەکانی  بــە  درێــژەی 
لێکۆڵینــەوەی لەگــەڵ مامــوان و خزمەکانــی مامــادا لێکۆڵینــەوەی لەگــەڵ مامــوان و خزمەکانــی مامــادا 
ــەدا  ــە دێهاتیی ــەو دێوەزم ــە دوای ئ ــا ب ــە  ت ــەدا بکردای ــە دێهاتیی ــەو دێوەزم ــە دوای ئ ــا ب ــە  ت بکردای
بگەڕایــەن و بیاندۆزیبایــەوە کــە ئــەو بەســتەزمانەی بگەڕایــەن و بیاندۆزیبایــەوە کــە ئــەو بەســتەزمانەی 
دزی  و ئاژەنــی.  چەنــد ڕۆژێــک بەســەر بزربوونــی دزی  و ئاژەنــی.  چەنــد ڕۆژێــک بەســەر بزربوونــی 
لــە  تــر  گەنجێکــی  کاتێــک  تێپەڕیبــوو.  لــە مامــادا  تــر  گەنجێکــی  کاتێــک  تێپەڕیبــوو.  مامــادا 
خزمــە دێهاتییەکانــی لەالیــەن ژنــی مامیــەوە - بــە خزمــە دێهاتییەکانــی لەالیــەن ژنــی مامیــەوە - بــە 
ــیکلێکی  ــە ماتۆڕس ــم - ب ــەکانی باوک ــرەی قس ــیکلێکی گوێ ــە ماتۆڕس ــم - ب ــەکانی باوک ــرەی قس گوێ
کۆنــەوە هــات و هەوڵــی دەدا کلیلــی دووکانەکــە لــە کۆنــەوە هــات و هەوڵــی دەدا کلیلــی دووکانەکــە لــە 
حەســیبە بســێنێت، هــاواری بــە ســەر حەســیبەدا حەســیبە بســێنێت، هــاواری بــە ســەر حەســیبەدا 
دەکــرد. لــەو کاتــەی لــە خانــووە کرێکــەی کــە بــە دەکــرد. لــەو کاتــەی لــە خانــووە کرێکــەی کــە بــە 

تەنیشــت دووکانەکــەوە بــوو، دەرچــوو و هەڕەشــەی تەنیشــت دووکانەکــەوە بــوو، دەرچــوو و هەڕەشــەی 
خراپــی لــێ دەکــرد. دوای چەنــد ڕۆژێکــی کــەم خراپــی لــێ دەکــرد. دوای چەنــد ڕۆژێکــی کــەم 
حەســیبە و کچەکــەی لــە ترســی هەڕەشــەکانی ئــەو حەســیبە و کچەکــەی لــە ترســی هەڕەشــەکانی ئــەو 
ــان  ــرد و ماڵەکەی ــان ک ــە باری ــە کۆاڵنەک ــە ل ــان کابرای ــرد و ماڵەکەی ــان ک ــە باری ــە کۆاڵنەک ــە ل کابرای

جێهێشــت.جێهێشــت.
 - باوکمــە  هــی  -قســەکە  خانووەکــە  - دواتــر  باوکمــە  هــی  -قســەکە  خانووەکــە  دواتــر 
جنۆکەیەکــی  بەڵــێ  دەوڵەمەنــد!  جنۆکەیەکــی جنۆکەیەکــی  بەڵــێ  دەوڵەمەنــد!  جنۆکەیەکــی 
ــە  ــەک کــە ب ــی گــرت. جنۆکەی ــە کرێ ــد ب ــە دەوڵەمەن ــەک کــە ب ــی گــرت. جنۆکەی ــە کرێ ــد ب دەوڵەمەن
ــی  ــۆ هاوڕێکان ــەوانی ب ــامی ش ــی ش ــەوان داوەت ــی ش ــۆ هاوڕێکان ــەوانی ب ــامی ش ــی ش ــەوان داوەت ش
ــی  ــێ بەش ــاوەی س ــە م ــەو داوەتان ــاز دەدا،  ئ ــی س ــێ بەش ــاوەی س ــە م ــەو داوەتان ــاز دەدا،  ئ س
ــە ڕۆژ   ــتێکمان ب ــچ ش ــەاڵم هی ــا، ب ــەوی دەکێش ــە ڕۆژ  ش ــتێکمان ب ــچ ش ــەاڵم هی ــا، ب ــەوی دەکێش ش

لــەو داوەت و جنۆکانــە نەبینــی و نەبیســت.لــەو داوەت و جنۆکانــە نەبینــی و نەبیســت.

هیچ کەسێکهیچ کەسێک
ــا و  ــایەتی مام ــەر کەس ــووی لەس ــەکان هەم ــا و باس ــایەتی مام ــەر کەس ــووی لەس ــەکان هەم باس
دووکانەکــەی بــوو. قســەکان لــە نێــوان خەیاڵێکــی دووکانەکــەی بــوو. قســەکان لــە نێــوان خەیاڵێکــی 
پەتــی و ڕاســتییەکی بێ خــەوش جیاوازن، لە نێوان پەتــی و ڕاســتییەکی بێ خــەوش جیاوازن، لە نێوان 
باشــییەکی مەیلــە و گەمژانــە و سەرســامبوون بــە باشــییەکی مەیلــە و گەمژانــە و سەرســامبوون بــە 
بەدەگمەنیــی چارەنــووس و بــوون بە ئەفســانەیەکی بەدەگمەنیــی چارەنــووس و بــوون بە ئەفســانەیەکی 
ــی  ــێیەک چیڕۆکێک ــەر دراوس ــەن، ه ــی ڕەس ــی خۆماڵ ــێیەک چیڕۆکێک ــەر دراوس ــەن، ه ــی ڕەس خۆماڵ
جیــاوازی لەســەر مامــا هەیــە. هەمــوو منداڵێکیــش جیــاوازی لەســەر مامــا هەیــە. هەمــوو منداڵێکیــش 
وێنەیەکــی لێــک نەچــووی لــە بــارەوە هەیــە. هــەر وێنەیەکــی لێــک نەچــووی لــە بــارەوە هەیــە. هــەر 
ــە  ــی لەســەر دووکان ــش تێڕوانینێکــی نوێ ــە نەوەیەکی ــی لەســەر دووکان ــش تێڕوانینێکــی نوێ نەوەیەکی
ــە چاپــی  ــی ب ــەوەی بڵێ ــە. وەک ئ ــە چاپــی داخراوەکــە هەی ــی ب ــەوەی بڵێ ــە. وەک ئ داخراوەکــە هەی
ــە ســڕینەوە  ــە ســڕینەوە هەمەجــۆرە دەردەچێــت و هەڵەچــن ب هەمەجــۆرە دەردەچێــت و هەڵەچــن ب
و زیادەخستنەســەر و ســاختەکاری و گــۆڕان بــە و زیادەخستنەســەر و ســاختەکاری و گــۆڕان بــە 
شــێوەیەکی خــراپ دەســتی خــۆی لــێ وەشــاندبێت. شــێوەیەکی خــراپ دەســتی خــۆی لــێ وەشــاندبێت. 
یــان  یــان مەتەڵــی دووکان و خانووەکــەی چەنــدان،  مەتەڵــی دووکان و خانووەکــەی چەنــدان، 
ســااڵنێک لــە بیــر دەکرێــت، کەچــی دووبارە و ســەر ســااڵنێک لــە بیــر دەکرێــت، کەچــی دووبارە و ســەر 
ــەر  ــش ه ــەرەوە، ئەوی ــەردەکەوێتە س ــوێ س ــە ن ــەر ل ــش ه ــەرەوە، ئەوی ــەردەکەوێتە س ــوێ س ــە ن ل
کاتــێ یەکێــک لەوانــەی تــازە هاتوونەتــە کۆاڵنەکــە کاتــێ یەکێــک لەوانــەی تــازە هاتوونەتــە کۆاڵنەکــە 
تــا دووکانەکــە بــه کــرێ بگــرن، یــان بیکــڕن، یــان تــا دووکانەکــە بــه کــرێ بگــرن، یــان بیکــڕن، یــان 
کەســێکیان باســی ئــەو جوولەکانــە بــکات کــە لــە کەســێکیان باســی ئــەو جوولەکانــە بــکات کــە لــە 
ــان  ــاون، ی ــە ژی ــە کۆاڵنەک ــدا ل ــی نزیک ــان ڕابوردوویەک ــاون، ی ــە ژی ــە کۆاڵنەک ــدا ل ــی نزیک ڕابوردوویەک
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کاتێــک کۆمەڵێــک کــەس لــە شــەوێکی زســتاندا بــە کاتێــک کۆمەڵێــک کــەس لــە شــەوێکی زســتاندا بــە 
دەوری ئاگردانێکــدا کۆدەبنــەوە و چیڕۆکــی دێــو و دەوری ئاگردانێکــدا کۆدەبنــەوە و چیڕۆکــی دێــو و 
ــە  ــک عەل ــان کاتێ ــەوە، ی ــە دەگێڕن ــج و مۆتەک ــە درن ــک عەل ــان کاتێ ــەوە، ی ــە دەگێڕن ــج و مۆتەک درن
درێــژ پرســیاری ســەبارەت بــە چیڕۆکــی قاچاخچییە درێــژ پرســیاری ســەبارەت بــە چیڕۆکــی قاچاخچییە 
کوردەکــە و کڕیــن و فرۆشــتنی چەکــی لــە بــازاڕی کوردەکــە و کڕیــن و فرۆشــتنی چەکــی لــە بــازاڕی 

کــەرەکان بکردایــە.کــەرەکان بکردایــە.

سەرچاوە:سەرچاوە:
انتحــار خوســیە بوینابیــدا  - انتحــار خوســیە بوینابیــدا  - قصــص، الطبعــةقصــص، الطبعــة األولــى،  األولــى، 

..20172017

*ماما: مامە )بەشێوەزاری تورکمانەکانی کەرکووک(.*ماما: مامە )بەشێوەزاری تورکمانەکانی کەرکووک(.

خالید کاکەییخالید کاکەیی
شــاعیر و چیڕۆکنــووس و وەرگێــڕ، ســاڵی شــاعیر و چیڕۆکنــووس و وەرگێــڕ، ســاڵی 19711971 لــە  لــە 
ــووە، هــەردوو ڕەگەزنامــەی  ــە دایــک ب ــووە، هــەردوو ڕەگەزنامــەی شــاری کەرکــووک ل ــە دایــک ب شــاری کەرکــووک ل

ــە. ــپانی هەی ــی و ئیس ــە.عێراق ــپانی هەی ــی و ئیس عێراق
ــی  ــە ڕۆژنامەکان ــیعری ل ــی ش ــن بەرهەم ــی  یەکەمی ــە ڕۆژنامەکان ــیعری ل ــی ش ــن بەرهەم - - 19921992 یەکەمی

ــەوە. ــدا باڵوبووەت ــەوە.بەغ ــدا باڵوبووەت بەغ
ــان و  ــە زم ــی ل ــەرکەوتوویی بەکالۆریۆس ــە س ــان و  ب ــە زم ــی ل ــەرکەوتوویی بەکالۆریۆس ــە س - - 19931993 ب
ئەدەبــی ئیســپانی لە کۆلێــژی ئادابی بەغدا بەدەســتهێناوە.ئەدەبــی ئیســپانی لە کۆلێــژی ئادابی بەغدا بەدەســتهێناوە.
ــژی  ــە کۆلێ ــپانی ل ــی ئیس ــە ئەدەب ــتەری ل ــژی  ماس ــە کۆلێ ــپانی ل ــی ئیس ــە ئەدەب ــتەری ل - - 19961996 ماس

ــووە. ــد وەرگرت ــای مەدری ــووە.ئۆتۆنۆم ــد وەرگرت ــای مەدری ئۆتۆنۆم
- لە ساڵی )- لە ساڵی )19961996(وە لە شاری مەدرید دەژیت.(وە لە شاری مەدرید دەژیت.

بــواری هونەریشــدا  لــە  نووســین،  بــواری  لــە  بــواری هونەریشــدا جگــە  لــە  نووســین،  بــواری  لــە  جگــە 
دەســتێکی بــااڵی هەیــە، بــۆ نموونــە لــه بــواری میوزیــک و دەســتێکی بــااڵی هەیــە، بــۆ نموونــە لــه بــواری میوزیــک و 
وێنەکێشــاندا، تــا ئێســتا چەنــدان پێشــانگەی کردووەتــەوە وێنەکێشــاندا، تــا ئێســتا چەنــدان پێشــانگەی کردووەتــەوە 
و دەیــان پارچــە میوزیکــی لــە دانــان و ژەنینــی خــۆی و دەیــان پارچــە میوزیکــی لــە دانــان و ژەنینــی خــۆی 
تۆمــار کــردووە، ژەنیــاری ئامێرەکانــی عــوود و کیبــۆردە.تۆمــار کــردووە، ژەنیــاری ئامێرەکانــی عــوود و کیبــۆردە.

 چەند کتێبێکی بەم ناوانەوە چاپ کردووە:  چەند کتێبێکی بەم ناوانەوە چاپ کردووە: 
- - 19981998 با حذر  - دار الواح  - مدرید. با حذر  - دار الواح  - مدرید.

- - 20012001 هوامــش الحــارس، دەزگای ئەلــف بۆ باڵوکردنەوە،  هوامــش الحــارس، دەزگای ئەلــف بۆ باڵوکردنەوە، 
مەدرید.مەدرید.

- - 20052005  اقفــاص فــي طائــراقفــاص فــي طائــر، دەزگای )الفینیــق( بــۆ ، دەزگای )الفینیــق( بــۆ 
باڵوکردنــەوە - قاهیــرە، میســر. باڵوکردنــەوە - قاهیــرە، میســر. 

- - 20032003 الســام والکلمــة، مەدریــد - ئیســپانیا،  دەزگای  الســام والکلمــة، مەدریــد - ئیســپانیا،  دەزگای 
باڵوکردنــەوەی ئۆدیســیا، لــە مەدریــد بــە زمانــی ئیســپانی.باڵوکردنــەوەی ئۆدیســیا، لــە مەدریــد بــە زمانــی ئیســپانی.
دەزگای  بەرشــەلۆنە،  جلجامــش،  لعنــة  دەزگای   بەرشــەلۆنە،  جلجامــش،  لعنــة   20052005  - -

باڵوکردنــەوەی التیمبســتاد. لــە کەتەلۆنیــا و ئیســپانیا. باڵوکردنــەوەی التیمبســتاد. لــە کەتەلۆنیــا و ئیســپانیا. 
- - 20062006 تحيــة وال  تحيــة وال خطــوةخطــوة الــى الــوراء، مەدریــد دەزگای  الــى الــوراء، مەدریــد دەزگای 
باڵوکردنــەوەی تیمبــۆ دی سیریســیاس بە زمانی ئیســپانی.باڵوکردنــەوەی تیمبــۆ دی سیریســیاس بە زمانی ئیســپانی.
- - 20062006  ضفــافضفــاف دجلــة کاراکــس فنزویلــا، دەزگای  دجلــة کاراکــس فنزویلــا، دەزگای 
ــپانی. ــی ئیس ــە زمان ــا، ب ــای الران ــزۆ ئ ــەوەی بێ ــپانی.باڵوکردن ــی ئیس ــە زمان ــا، ب ــای الران ــزۆ ئ ــەوەی بێ باڵوکردن
ــە  ــە  مختلفــون آخــرون مــن میســوبۆتامیا - قەڕتەب - - 20092009 مختلفــون آخــرون مــن میســوبۆتامیا - قەڕتەب
- ئیســپانیا لــە باڵوکراوەکانــی )البیــت العربــي( لــە مەدریــد - ئیســپانیا لــە باڵوکراوەکانــی )البیــت العربــي( لــە مەدریــد 

بــە زمانــی ئێســپانی.بــە زمانــی ئێســپانی.
- - 20112011 رمــاد شــجر الرمــان -)شــعر(، دار الفالفــا للنشــر،  رمــاد شــجر الرمــان -)شــعر(، دار الفالفــا للنشــر، 
بــە هــەردوو زمانــی عەرەبــی و ئیســپانی چــاپ کــراوە، بــە هــەردوو زمانــی عەرەبــی و ئیســپانی چــاپ کــراوە، 
ــە  ــە  ل ــارە ســاڵی 20152015 ل ــە، دووب ــەو کتێب ــان ئ ــا هەم ــارە ســاڵی هەروەه ــە، دووب ــەو کتێب ــان ئ ــا هەم هەروەه

ــەوە.  ــدی چــاپ کراوەت ــی هۆڵەن ــە زمان ــک ب ــەوە. بەلژی ــدی چــاپ کراوەت ــی هۆڵەن ــە زمان ــک ب بەلژی
تــردا  شــیعری  ئۆنتۆلۆژیــای  چەنــدان  لــە  تــردا بەشــداری  شــیعری  ئۆنتۆلۆژیــای  چەنــدان  لــە  بەشــداری 

لەوانــە: لەوانــە:کــردووە،  کــردووە، 
- - 20132013 ســبعة شــعراء عرب  ســبعة شــعراء عرب معاصرونمعاصرون -  ئیســپانیا -  -  ئیســپانیا - 
مەدریــد - ســەر بــە دەزگای باڵوکردنــەوەی )بیربــۆم(، بــە مەدریــد - ســەر بــە دەزگای باڵوکردنــەوەی )بیربــۆم(، بــە 

هــاوکاری باڵوکراوەکانــی فالفــا.هــاوکاری باڵوکراوەکانــی فالفــا.
خەاڵتەکان:خەاڵتەکان:

- - 20122012 خەاڵتــی گــەورەی جیهانــی شــیعر، خەاڵتــی  خەاڵتــی گــەورەی جیهانــی شــیعر، خەاڵتــی 
یەکــەم، لــە نێــو یەکــەم، لــە نێــو 4141 شــاعیری جیهــان، لــە فســتیڤاڵی )لــە  شــاعیری جیهــان، لــە فســتیڤاڵی )لــە 

ــا. ــادی شــیعر( ڕۆمانی ــا.ی ــادی شــیعر( ڕۆمانی ی
ڕۆژهەاڵتــی  ڕۆژهەاڵتــی (  االوســطاالوســط(  )الشــرق  خەاڵتــی  )الشــرق   خەاڵتــی   19971997  - -

لەنــدەن. لەنــدەن.”  االوســطاالوســط”  “الشــرق  گۆڤــاری  “الشــرق ناوەڕاســت  گۆڤــاری  ناوەڕاســت 

 ئەم چەند چیڕۆکەیشی چاپ کردووە: ئەم چەند چیڕۆکەیشی چاپ کردووە:
ــە چیــڕۆک -  ــدا -کۆمەڵ ــە چیــڕۆک -  انتحــار خوســیە بوینابی ــدا -کۆمەڵ - - 20172017 انتحــار خوســیە بوینابی

ــا. ــۆ - ئیتاڵی ــا.( میان ــۆ - ئیتاڵی ــی )المتوســطالمتوســط( میان ــە باڵوکراوەکان ــی )ل ــە باڵوکراوەکان ل
باڵوکراوەکانــی  لــە  المتقابلــة،  المرایــا  مهــد  باڵوکراوەکانــی   لــە  المتقابلــة،  المرایــا  مهــد   20052005  - -

عیــراق.  - بەغــدا  عیــراق.)االهلیــة(،   - بەغــدا  )االهلیــة(، 
ــی،  ــی،   - دەزگای کۆماپرســی جیهان ــراق + 100100  - دەزگای کۆماپرســی جیهان ــراق +  الع - - 20162016 الع
ــۆ  ــەڵ ن ــی لەگ ــە هاوبەش ــە، ب ــی چیڕۆک ــدەن. کتێبێک ــۆ لەن ــەڵ ن ــی لەگ ــە هاوبەش ــە، ب ــی چیڕۆک ــدەن. کتێبێک لەن
ــە چاپێکــی عەرەبیــش  ــەم کتێبــە ب ــر، پاشــان ئ ــە چاپێکــی عەرەبیــش کتێبــی ت ــەم کتێبــە ب ــر، پاشــان ئ کتێبــی ت
لــە الیــەن دەزگای )الــكا( بــۆ باڵوکردنــەوە چــاپ کــراوە.لــە الیــەن دەزگای )الــكا( بــۆ باڵوکردنــەوە چــاپ کــراوە.


