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خة�نبينيي تَيكةَ� بة هة�� 
كا�� شيعرييةكاني جؤ�� شةحا�� (1989-1905)

 

َ
ال

َ
ح عةبد�ل

َ
�: غةفو� سال

*جؤ�� شةحا�� لة �2 نؤ��مبة�� 1905 لة ئةسكةند��يية لة��يك بو��.
 ��خنةطر� بةنا�بانطي فة��نسي 

َ
� بةير�' كا�� كر���� لةطة%

َ
ي 1944 لة خوَيندنطة� ئة��بياتي باال

َ
*سال

(طابريل بؤنؤ�) ��كو يا�يد����. ثاشا/ بو� بة ���َيذكا�� نَير��� �,شنبֲרيي فة��نسي.
 �

َ
َيسةكا/)بال

َ
ة شيعرَيكي لةالية/ ��=طا� ضاثةمةني بֲר� التيني بة نا��  (بل

َ
ي 1928 لة ثا�يس كؤمةل

َ
* سال

��كرَيتة�� ..  
 ظالֲר� ) سة�ثة�شتيي 

َ
�كر�ية��، كة (ثؤ%

َ
ي 1930 �� ضةند شيعرَيكي لة طؤظا�� كةمֲרيس بال

َ
*لة سال

 بو�. 
َ

 ئيلو��) ئة� شيعر�نة� بة �%
َ

��كر�.( ثؤ%
 Eكر�� شانؤ، لة�َ� �َيز � سة�كة�تنَيكي ضاكي بة��ست هَينا. سة�جة ���� E���� جةنطي جيهانيي ����* 

شانؤنامةكاني كر��/ بة عة��بي لةالية/ (ئة�,نيس )���.
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ي 1949 ضةند مانطَيك لة ثا�يس نشتةجَي بو�، هة� لة�َ� (بريجَيت كَولَيريس)� Kني ناسي � بو�� 
َ
* سال

ي 
َ
لة سال لة شاعֲר� سريالييةكا/،   Nما��يةK با=)  سة��ِ���  ئةكتافَيو   � �K/ جؤP � شاطا%  (بيا�  بر����� 

P � ئؤ�بֲרتي � يونسكؤ � بيكيت ، ��ستي كر� بة ��مة=��ندني (شانؤ� نوَ�). 
َ

 ئة��مؤ
َ

��1949 لة طة%
) لة سة� شانؤ� 

َ
ي 1951 ���هَينة�� فة��نسي جؤ�� ظيتالي يةكةمֵר شانؤنامة� بةنا�� (مسيَو بؤبل

َ
*سال

الهؤشيت  ثَيشكةR كر�، بة �يد� ضةمكَيكي شيعر� � شانؤ� نوَيو�، ئة� ��مة ��خنةطر� شانؤييةكا/ =,� 
E ���تر شاعֲר�ني ��كو ئةند�َ� بريتؤ/ � بنجامֵר بֲר� � ئةكتة�� شانؤيي 

َ
بة توند� ���بة���� بو�نة��. بةال

لَيي كر�. ���جايش ئةE هةمو�� تاجي سة�كة�تني طة���� لةسة�نا بة  بانط جֲר�� فيليث بة�طرييا/  بةنا� 
شانؤنامة� (شة�ضة��� ثةند�كا/)، كة �K/ لويس با��' ���يهَينا � ���تريش شانؤنامةكاني ���ييني ���هَينا 
��كو،( حيكايةتي فاسكؤ ) � (بةنة�شةكا/) � (سةفة�) � (بريسباني كؤضبة�)، كة بو�نة هؤ� ئة��� بضَيتة 

نة� .
َ
نا� (�يִרتو��� كؤميد� فر�نسيز)���، شانؤكاني بو�نة بةشَيكي ���=� شانؤ� ساال

َيك 
َ
تي فر�نكفؤ�تي ���طر'، كة ئةكا�يمية� فة��نسي بةخشيية كؤمةل

َ
ي  1986 يةكةE برند�� خةال

َ
*سال

لة كا�� شيعرييةكاني.
ة� كة ��يكي مر�، بة يةكجا�� بةير�تي بةجَيهَيشت � لة ثا�يس نيشتةجَي بو�، تا 

َ
ي 1978 ئة� سال

َ
* سال

�17 كانو�ني K 1989يا.

:1938 (1) �شيعر�كا
(1)

 ئة� شيعر�� كة تةمةني خؤشة�يستيية
مةيةكة لة توَيي ثةنجةكانة�� ��ِ�Kَيت

ةكاني =��يت لةبֲר بَي، لةبֲר بَي
َ
طول

طرتبو�
َ
شة�E سة�تي لة جانتايةN هةل

هة=���/ كةال�� نيشاند��� هةنطا��كانتة
تؤ لة�َ�، لة بة�=�يي لةسة� طر�َيك

َي �
َ
لة� شوَينة� كة مانط ئؤ�طنةكاني خؤ� بةجَيد�هَيل

د�لة�=/
َ
ة ���يايية ���ناكةكا/ هةل

َ
���ختةكا/ ��كو ئا�Kل

E تؤ بِر��' بة� ها���� سر�شتيانة نيية
َ
بةال

ئةطة� شاخةكا/ بيانتو�نيبا هة�� بطؤِ�/
لة�َيشة�� بضَيتة نَيو ���=�كانة��

��بو� لة �َيطة� ئاسمانة�� �َيت بكر��ية
لة بيستد� ��لة�=�

كاتَي ضا�' بة ئا�� Kنا/ ��كة�َيت
��K� قةشةنطي ���يا� هةية

 كر�
َ

شة� هة���� تةمةنماني تَيكة%
فِريو� كة ثَيكة��  بة�بنة خو�����

َ
��كو ��� ضؤلةكة� هةل

لة بَيد�نطيي ترسناكي هَيالنةكا/
ئة� مؤسيقا� بة��� ����طةكا/.
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يةكةمֵר بة�خةكا/ لة نَيو طؤال��كة ��باِ�َينن
لة Kَير ���ختا نو�ستֵר

ي =�يا/ بة�= بو�
َ
مانط ��كو ئا�Kل

كاني (با) طِريا/ طرتبو�
َ
طةال

خة�نما/ بيني بؤ ئة��� بة شَيو�يةكي ضاك_ خؤما/ بֵר
ثيا�َيك لة هةمو� ثَيضَيك ��خة�َ�

َيك عاجباتيةكا/ ��يو���Kَينَي
َ
تة�َيل

شانَيك ئاسما/ سَيبة�� لَي ناكا'
نزيكي ��كو ئَيمة تة���

ئةE هاتوها����نة لة ال�َ�.
هةمو� ها�ينَيك ثِر ��بم لة خةمؤكي
َيم

َ
خؤشم ���َيي ��كو ضؤ/ ثَيت ��ل

لة ثَينا�� ئةسثَيكي سثيي ��كو =ستا/
شنة كر�سي ئا��قا�� ����كةنَيت �

ند�كا/ لةبة� برينةكاني ���يا ��مر/
َ
بال

 تا� بنَي سة� ئة� خؤشة�يستيية  كة��ني بة��ستة��ية
ثةِ��سَيلكةيةN لة ها�شاني ئَيو���ية

نة هَيز� هةية � نة ِ��نط
ئةE ���=� بةبَي هةسا��يةكي نوَ� تَيثة� نابَي
لة =����ثةِ�يد�  فَينكي سة�جةE شة��ني تياية

كا/ خة���بينم
َ
ي طةال

َ
بةها������ لة مال

َيت �
َ
ئة�� منم كة طؤ��نييةكي ماند�� ��ل

Eد�طر
َ
��ِ�,E ثةيكة�� مر���ييةكا/ هةل

 ���ستانةكا/ ��مر/ �
كا/ لة بريند� ��فِر/.

َ
طةال

-2-
��يكم كة لة من شاعֲרتر بو�
بؤ خوشكةكة� ��نو�سَي:
 ��نطي خؤشة ��كو =���

ة � لةسة� ���مةتَيكي تر� كتَيب.
َ
لةسة� ���مةتَيكي طول

-3-
د�لة�=َ�

َ
كاتَي ثاييز لةسة� شاd هةل

ند�� ثؤِ� بكة طة��نت
َ
ضا�� بال

جو�ني هةمو�� لة ( با ) � ضا�� ��شد�ية
خؤشم ���َيي ��N ثَيم �تر���

فريشتة بةE نةخؤشيية ����ثؤشَي
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E  ��مت بةشة جو�نةكانتة لة بة��بةياند� 
َ
بةال

لة�َ� لة ثَينا�تا هةميشة ثؤشاكي مة�e هةبو� 
ي لَي ���� � لة ميض ��هاتة خو��َ�

َ
ة تةثل

َ
=�يةل

ضا�' ���طَيِر� بة��� شو���كة
بؤ ئة��� ���=�كاني بةها�� ���ستانة ����� ��َيذ�كا/ لة قذ�كةتا ��نط بد�نة��

با��/ =,� لة مَيطةلة سو���كا/ خؤش_�
ي =,� سثي_� 

َ
ؤل

َ
 ئا� لةسة� شانةكاني لة كل

نا=�نم جا ئة�� نيشانةية يا/ ئةشكةنجةية
يمد� ��كو سَيوَيك

َ
ئة� ��نطة لة مند�ل

لة طوند�كا/ بة�بةختييةكي طة���
ئة� خؤ� ئة� مانط

ئة� شيعر� لة��يكبو�نم
هةسا�� طوناهبا��كا/ مذ��� هَيشو��كا/ ����طةيةنن

ثو���كانم قسةيا/ ��كر� � كاتَي مة�e =,�� بؤ ��هَينا/ �
لة نا� ���ختةكاند�  

 كؤتر � ما��كانيد�  ��نيشت.. Kني ثֲרيةتي
َ

لةطة%

-4-
الما�تֵר ئة� بة�بةخت

طرتو��
َ
تؤما��كاني خؤ' لة ثاكةتَيكي كا�تؤني شֲרينيد� هةل

كةسيش بة=�يي ثَيما نةهاتة��، تةنانة' =��يش
َيكي لة با��R طرتو��

َ
ئة��� كة خوَيني هةمو� طول

تؤ، ئة� ��خسا�� شاعֲר  لة سة� ���� ئا�
كر�.

َ
هةمو� Kيانم ��كو ئةE طةمييانة بة��ال

-5-
 نابيت

َ
َيكي بؤR بةتا%

َ
ئة� خشخاR طول

 ضا�� كر���E =,� خؤشويستو��
ئة��تا ئةمر, ث_  لة مة�طي خؤ� سثي تر�

شة�يش بة��� بةسة�� ��كا'
 لة��يو� سر�شت ��مَيننة��.

َ
هة���� ضا��كة ��كو جو�تَي طو%

-6-
 Eني طةنج بة خؤشنو��� ��خة�K ئة�

لةال� ئة� ضؤلةكةية =مانم لَي مة�� كة تةماشاE ��كا'
��نطةكا/ لة خة�� لة��يك ��بن
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ئةE هةفتةية  بؤ بؤنكر�/ ��ست نا��'
��نجم بة��مبة� لَيو�كانت �/ ��بَيت
من ئَيستا لة شَيو�� بة��َيكي سافم

��كو طة�هة�َيك لة ������� ���=�كا/
��E ��كو شو���� �َيطا ثشتطوَ� خر���

شة�يش ضر�كا/ فِرَيد���تة نَيو ���ختة��.

1948 (2) �شيعر�كا
-1-

لةسة� ضيا 
 سة�ما قسة ��كة/

َ
مَيطةلةكا/ لة�َ� لةطة%

��كو خو� ضؤ/ قسة� كر�
لة� شوَينة� خؤ�� لَي ية هة���كو ضؤ/ لة طة����ني يةكةمة��

سة�مايةN هةية ثِرلة خؤشية
لة ثَينا�� مر,ظَيكا لة ئاشتي خؤيد� �َيبكا'

تة�� خة�/ ��بينم لة�َ� كة حةسر�تي لَيية
َ
بةE �ال

هةندَيك هة��
لة� شوَينة� خة� ��كة�َيتة نا� بֲר���

Eخة�/ ��بينم � من لَير�
لة نزيكي �يو��� بةنة�شة � ئةK Eنة��

كة ���يا�� ئةKنؤكاني لةبة� ماند��يةكي بَيكؤتا بال�بو�نةتة��.

-2-
تيا/ نيية

َ
لة�َ� باخضة هة/ �ال

 ئا��� بة تةنيا/
َ

لةطة%
ئة� كؤتر� شينكانةيا/ ثيا تَيد�ثة�َ�  كة بَي هَيالنة/

E مانط بلو��َيكة لة بةختة���� �
َ
بةال

ئا���Kيةكي مة=ني ����شا�� بة يا� ��كاتة��.

-3-
ةكاني خؤيا/ �

َ
ئةمانة كؤi ��كة/ بؤ ئة��� مال

�يو��� ��ستةمؤ� سَيبة� لةبֲרكة/
 ثَي ��شت � ئا�� بؤطة/ � شؤِ�شي بة��� طة���

ئاطا���يا/ كة����.
نا=�نن

- بة��� لة ئاسن �ياسةمֵר � شَيو�كاني
شة�� بةختة��� بؤ طو�ستنة��� جيهانةكاني 
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َيي شيلةية
َ
تةمة/ لة ئاسو���يي ��N بل

بؤ ئة��/ سر��� نيية
جطة ئا�نطي طِرطرتو�� ���يا نةبَيت

جطة خةمي هةتاهةتايي كانييةكا/ نةبَيت.

-4-
��كو ئةE ���ياضانة� كة =,� ئا=�� ��طةيةنن
د�طةِ�َين

َ
كاتَي ثاييز ��ياند�ثؤشَيت � شֵר هةل

��كو ئا� ��نطي نيية جطة ئة�� نةبَي كة هةميشة ���با�� ��بَيتة��
ئة� Kيانم ئاسو���ييت بؤ نية

ضؤلةكة بةِ�َيكي ��فِر/ 
تَيك خة�� هةية

َ
هةمو� �ال

ئا��ييةكي =,��
َ
تؤ لةبة���E ���خسا�� خؤتد� مال

كاني ئةE ثَيد�شتة��.
َ
لة طةال

-5-
���ختةكا/ تةنها بة خشثةكانيا/ سةفة� ��كة/

كاتَي بَي ��نطيي هة=���/ ضؤلةكة جو�نة
ئة��/ ناسك � قرمزين بؤ Kيا/

Nئا� ئة� غوبا�� بنيا��مي ضا
E ��تو�ني طر�� بكةيت

َ
���=�كا/ ��ِ�,/، بةال

تا ��� مة��� شوَين خؤ� ��كة�/
ثاشا/ ��N ئة� فريشتانة� ��ست لةبة��� �

طةكاني ئاسما/ �
َ
رَين بؤ كيل

َ
بةجَيد�هَيل

كا/ خة�/ ��بينن
َ
ئة��نةيش لةKَير طةال

َي
َ
ند� ثَيد�طا' � ��فةكاني خؤ� بةجَيد�هَيل

َ
كاتَي بال

ة هة��� طة�����
َ
���جا� تَيد�طة/، بةهؤ� طة��ل

=,�جا� بؤ مة�e � =,�جا�يش بؤ ���يا.
-6-

كاتَي شة� بة ����شا��يي ثة�' ��بَيت
 نيية

َ
كاتَي بةنة�شة ��ستثياهَيناني ثَي قبو�%
َيم طؤشةطֲר�

َ
َيك لة شاd تا بل

َ
َيم طول

َ
��ل

َيم بَي ئومَيد� �
َ
َيم ئا=��يي تا بل

َ
��ل

Eخيتابي هةنطا��كانم ئيمز� ��كة
Eة ��كة

َ
�َ� لة ��, هةل

لة ���ستانَيكي ���ختد�
كة ثرِ� لة ���ثة����� � شيعر.
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-7-
ئة� خؤشة�يستةكةE هة�شتَيكما/ خؤR بوَ� 

��كو سَيبة� ����كا'
��كو ئةE =��يية ����� لة� شوَينة� مر,m نا�� خؤ� �/ ��كا'

تة��
َ
هيض شتَي نامانهَيل

ني ئاسني شֵר 
َ
��كو ئةE لَيذ�يية ثرِ لة سو���ضنا��، لة� شوَينة� مند�ال

 ��نو�/ �مر���/.
-8-

ةكانييةتي
َ
���با��كاني جةنطةكا/ � طول

بةيد�خَيكي نة�E ئاسن ��يد��Kنَي
تيا/ نةبو�

َ
ثَيد�شتةكا/ ��بريسكانة�� � �ال

ثاشا/ بةفر� ��=�قو�n � سثي ها'
مَير��لة كر�سي عاجباتييةكاني ��كرماند�

ةكا/ ضةند سست بو�/
َ
سال

كاتَي بة���نةكة� كيذ� قوتابيت لةبة� ��كر�
يي خؤتد� ��نو�ستي

َ
كاتَي هةمو� شة�َيك بةسة� مند�ل

-9-
كةمانَيكي كوَير بؤ هة����كما/ ��طريا

كانييةN لة بة��
لة =ستانا ئة� ���=�� ���خسا�� نيية

كاتَي هَيشو��كا/ ��R ��بنٍ.

-10-
خؤR ��بم 

َ
لة باغَيكي سَيو�� �ل

لةE ئا�� ال�َيية��
بة هةنطا�َيكة�� ��ِ�,�K� Eَيني تيا نيية

e�لة ثَينا�� تؤ�� ئة� كيذ� �,ستي شؤِ��بي مة
كؤتر�كا/ بةبَي هة�� نافِر/

ةكا/ =,� ��َيذتر�.
َ
نا�يا�يي لة سال

-11-
Eتةكة

َ
ئةطة� تؤ جو�ني ��كو مةجو�سي �ال

خؤشة�يستةكةE ناطرَيي
سة�با=/ كوK���/ � سَيبة��كانيا/ لة مة�e ����كة/

َيكة لة حيكمة'
َ
- مة�e بؤ ئَيمة طول
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ند�نة�� ببينֵר كة كؤi ��كة/
َ
��بَي خة�/ بة� بال

لة نَيو�/ �,�K شة��� ��كو شوَينثَي
كاتَي خؤ� لة نَيو ���ختةكاند� خؤ� ��شا�َيتة���

كاني �َييةكي �يكة ���ست ��كا'
َ
لة طةال

 Eبؤ ئَيمة خؤشة�يستةكة
ضا�� سة�=� بةندييةكا/ 

E خة�نةكا/ جةستة� هة����كما/ ��ثة�ستن
َ
بةال

��كو ��� ئاسما/ لة ئا���  ����كشَيֵר �
قسةكر�/ تاكة نا�يا�يمانة.

-12-َ
ةمَيش � ���خت � طو%

َ
�َيينة�� ��كو جةستة لة خؤل
َيكي شؤخد�

َ
 ضا�� ئا�Kل

َ
لةطة%

ئة� كؤتر�
نزيك بֲר� ئا�� بر,نزييةكا/ لة� شوَينة�

خؤ�� �����كا/ ��نو�/
ثاشا/ ملي �َيطا� ضةما�� ��طرين �

هةنطا��كانما/
لةKَير كانييةكاني مانطد� كة ئا�يا/ تيا نيية

ئة� كؤتر�كة
لة�َ� لة� شوَينة� كة �����ثة�َيزييةكي طة��� بة�� ��جوَ�.

�,�K/ � شة��/ بةهة=���/ هة=�� سَيبة��كاني خؤيا/ �/ ��كة/
=�مة/ لة شتةكا/ تةبةِ��ية

ئة� كؤتر�كة 
هةمو� شتَي تَيد�ثةِ�َ� ��كو من مةلَيكي �شك بم.

:1948 (3) �شيعر�كا
-1-

تة�� بؤ باخضة ���خا��كة ئةستَير�كة ��طة�ِيَ
َيي نوتفةيةكي ئا�� لة��يكبو�نةكانة

َ
كة ��ل

ضؤلةكةكا/ كة ئؤقر�يا/ لَيִِר��� ئة��� شا���يانةتة�� ئاشكر�� ��كة/
خؤشة�يستةكةE من لةال�َيم

 ئة� ���ختانة� هةما/ تةمةني منيا/ هةية
َ

لة طة%
كةضي ئاسكةكا/ لةنَيو بر�Kنطي نو�ستو��� تَيد�ثةِ�/

مة�e ئةE ئَيو���ية كوِ�� =�مةني خؤشة�يستة



158

-2-
كاتَي ضؤلةكة� خوَيندنةكة� ثا�ضة ثا�ضة ��بَيت

نة� 
َ
هةندَ� جا� ئة� طةال

ة ����ستن
َ
با��ِ�يا/ بة خةمؤكيي خؤيا/ نيية لة نال

لة ������� هة�� نةما � ناية�َ� طوَ� بطرَيت
 سةطةكانما/ ��' ��بֵר

َ
بة� جؤ�� يةN شةممة، لةطة%

لة ئاسما/ � لة باخضة��
لة ثَينا�� مةنفا� �َينةكانما/ 

َيك.
َ
لة ئَيو��� سَيبة�َيك ��بةخشينة هةمو� مند�ل

-3-
د�لة�=َ�

َ
كر���كة�� هةل

َ
لة ثاييز� =���� كة لة ���ستانة بة��ال

خةمؤكييةكي نامؤ ��مَينَيتة��
��كو ئةE =نجֲר�نة نة بؤ لةشن � نة بؤ طيا/

هَيشتا بֲר� ئا��كاني نيعمةتت بة جَينةهَيشتو��، ئة� ���=
كانتد�

َ
ئةE ئَيو���ية ��ِ�,ين لة نَيو طةال

كة لة نزيك تاظطةيةكي خةمبا���� ��' ��بن
ةيةكي طة���� شةفافة��

َ
ئا ئة��تا  ئةستَير�كة لة نَيو طة��ل

َيسةيةN لة برسَيتي.
َ
��كو بل

-4-
ئة�� ئة��ية كة بֲר ��كاتة�� � قسة ناكا'

ئةسث ��يد�كَيشَي بة��� تة���'
��� ناي_سَينَي

 ��بَيت.
َ

 ئة�� تَيكة%
َ

كَي خة�/ ببيني لةطة%

-5-
نةيةكي خا��/ كؤكةيةكي شاخا��

َ
كضؤال

د�طرَيت
َ
كة لة سة��ضا�يد�  طذ�طيا هةل

تؤ�� ���ستانةكا/ شوَينة���� نة�,=يية��
ة� سةطة بؤنخؤشةكاني يا�� ناكانة��

َ
=�يةل

��بز�نم لة جلو بة�طةكانيد� ��مركاية��
بة� لة��� بطاتة اليةكي شا����� ���خت

بةشة شة�� خؤ� ��بةخشَيتة قةلةِ��شي لم �
بةشةكة� �يكة� كة نة�م_� بؤ =,نكا�� �����ثة�َيز�كا/

بة� جؤ�� بةفر� ضو��لة لة بةها�� بة�����E ��بَيت. 
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-6-
ئةمة� بة سؤ=��� طرَيي ����يت شتةكاني �,حن

ئةمة بةموعجيز� نا�يا��
هةمو� خة�نَيك غوبا�� خة�نةكانة

 تةمة/ بةسة� ��بة/
َ

ئة� مَيطةالنة� لةبة� مانطد� هة=�� سا%
ئةE ضيانةR كة بة طوَيز ��لة�=َين.

-7-
ني سة� =���

َ
�,Kَيكيا/ ��ِ�,ين ئَيمة� مند�ال
 ��سةسِر� قرمزييةكاند�

َ
لةطة%

�� ��كةين ضؤلةكة لة ��ستي بة�� ��بكا'
تي سَيبة��كا/_ ئةE نةقالة خةمبا��نة

َ
لة �ال

E سةخت
َ
يني تةسكد� بةال

َ
َيكي طول

َ
لة �,ل

ئا��ييةكاني خؤ����
َ
لة ئاستي مال

��بينֵר شة� � �,K بة�طر� ��كة/
��بينֵר مانط ��كو ثَيد�شت بةسة� ���يا��ية

بة� شَيو�ية �ِ��,ين بؤ �,=ينة��� ئاسما/
 سَيبة�� ئةE نةقالة خةمبا��نة��

َ
- لةطة%

بة قو�سايية =,��كانمانة�� لة Kياني هة��� سا���كانة��
��كو ئة��نة� لة خاكي هةتاييد� ��نو�/.

:(1951) -4- �شيعر�كا
-1-

ة� لة بة���نكة�� ��خة�َينرَيت
َ
ئة� طول

هَيشتا هةناسة ����' لة ثَينا�� =�ماني �,حي خؤيد�
- كَي نيشتةجَيي خة�/ بَيت هة�طيز نامرَيت

يي ئا�
َ
��كو من � ئا� � قو�ال

بةسة� ���ياضة�� ��نو�شتَيمة��
��نطم نيية

كو ئاسن �َينةيةكة � ����ِ�=َيت
َ
بةل

-2-
ضيايةكي هيند� لَي �����هَينم بة ئة�خة�نةكةية��

ئةE بؤنة بر,نزيية كة هةندَ� جا� لة ئةسثةكانة�� �َيت
 مر����كا/ نا��ين

َ
ئَيمة طوَ� بة طةال

خةE هةية كة خةمي ئَيمة نֵר
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م سا��� خؤمة
َ
�ل

َيك لة ال�َ�
َ
��ِ�,ين بؤ مال

بؤ ئة��� لة تةN ئة� شتانة بֵר كة خؤشما/ �يستو��
هة���كو الثةِ��كاني كتَيبَيكي ما/

نؤبة��كةما/ ��بَيتة فريشتة� �يو��.

-3-
ة ئاشناكة�� ��نو�ست �

َ
كاتَي هةمو� شتَي لة مال

خة=نةكا/ بة ثֲרيةتيي ترَييانة� خؤيانة��
كاغة=َيك  لة سَيبة�� =��يي ���طاكا/ ����كَيشَيت

��يكم  بة ضةما��يي خؤية�� بةختة��� بو�
 ��كو هة=���/ بةياني جو�/ بو�.

-4-
َيسة هة/ قة�يسةكانيا/ لةبة� تةنيايي

َ
هةندَ� كل

 لة ������/.
 

َيֵר
َ
- خؤشة�يستةكةE ئةمة نال
ئة��/ ����/، لة تاعةتة��

ضا�� شيني سةفة�يا/ هةية
��N ئة� شو�نانة� ��E بةخةند� ��خة�/.

 خَيز�نةكة� خةمبا��
َ

مانط  لةطة%
.���K لة ئاسمانَيكي ��ِ�= ��كو

:(1972) -5- �شيعر�كا
-1-

بةKني كيذ�كا/ لةبة� (با)�� مة�جيا/ ����
ضؤلةكة� خا��/ ضا�� مر���� شوَينة���� بةجَينة��هَيشت

ئا� بֲרE كة�تة��- ئة�� سة���مي فريشتة بو�
ةكا/ بو�

َ
لة =��يي بةختة����� شة� � �,K بؤ مند�ل
نا�يا�يي ثاسة��ني خةند� � �شة� ��كر�

هةمو� شتَي لة هيضة�� ������شَيتة��: طيا � ضر�
 تةنها ئةسثي سة�كَيش ثاسة��نيي ��كر��

 بة��� ���E ها���� ��كر�:
تي هةبَي جطة لة مة�e نةبَيت

َ
��طمةنة ��سةال

ئا� بֲרE كة�تة��.
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-2-
هةندَ� جا� شة��نة، قة�يسةكا/ سة���نم ��كة/

�َ���K لة شو�شة� ثةنجة��كانة��  ��كو ����كةكاني ������ �َينة
بةسة�يا/ ��يانناسمة�� كة بة بو�كةشو�شة ��ضن

م يا�� بكة/
َ
لةبة� ئة��� ��يانة�َ� بة �ل
ةكة�� هةنطا�َيك ��نَين

َ
لة مال

بة هةنطا�� ����E بة��� شانؤ ئة�خة��نييةكة
ثاشا/ ��N خؤيا/ ��طةِ�َينة��
مةبةستم جو�نييةكي نةبينر���

- تاكة شاية' لةسة� موعجيز�كة
بو�كةشو�شةيةكي بةئةنقةست لةبֲרكر��� بو�

ضا��ني لةسة� خة�نةكا/ ��خر��/
��كو كةn نةبَي.

-3-
ي ثِر ��كو ئةنطوستيلة

َ
لة ثانتاييةكي بةتال

ثةنجة��� شة� بةسة� مة�طا يا/ بةسة� خة�نةكاند� ��كرَيتة��
لة�َ� لة ثَيد�شتةكة��، ئةمشة� 

تي ميز,ثؤتاميا � ثةنجة��كاني
َ
�ال

َيي خوشكَيتي
َ
 خؤ� بة ضر� طة�E ��كاتة��، ��ل

َ
طو%

ئؤ� تةماشاكة
د���' �

َ
ثاثؤِ�َيكي بة ضا�,طة بةسة�َيكي شَير��� لةنطة�طر�كة� هةل

d,� �هةميشة لةسة
ضرi � لؤضيية طة��� سثييةكاني ���يا.

-4-
ئة��نة �َيبو���ني ئايند�/

ئة��نة� =,� شة��نة لة ثَيد�شتةكة �����كة�/
د�

َ
لة لَيخؤشبو�ني تا�يكاييةكي قو�ل

ؤثة طة�مةكاني سة� ضا��/
َ
���� لة طل

لة هة��� ���تد�
ئة� ئةستَير�نة ��ناسَي كةلة بة���E ثةنجة��كانيا/ ����ستن

لَيد�طةِ�َ� ثةيذ�كا/ بد���شَينة��
لة بة��بةياند�،  كاتَي ���ضييةكا/ كو/ ��خةنة

بَيد�نطيي ال�َيكا/.
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-5-
د�ستا بؤ ئة��� لة شة�� لة كريست ��بمَينَي

َ
شة��/ هةل

طةِ���� تا ضاN ببَيتة��
َ
��ستي ���� لة بريني ��شهةل

ي بةيبو�/ ��لة�=�
َ
كةضي جةستة� ��كو طول

ي سَيبة��كةتم خؤشد��َ�
َ
لة تا�يكيد� قو�ل

بةخؤشي ��طريت لة��نةية هة� كةسَي ��ستت لَي بد�' بمرَيت
هيض كةسَيك كضَينيي لَيو�كانتي نيية 

جطة ��نطت نةبَي

-6-
لة ثاييزَيكي سو��� =��� ��كو بَيذنطَيك لة تؤ�� ���ختة���

Rي شنةيةكي نةخؤ
َ
���كةل

قةلةِ��شَيك طؤضاني بة��ستة��ية� ثَيشبينيي ضاكبو�نة�� ��كا'
ها��� ��كةE، خة�/ بة� كيذ��� ��بينم كة بة���ستانةكاند� تَيد�ثةِ�َ� 

كة لة حيكايةتَيك ��ضَيت
ئة� خؤشة�يستي تةمةنَيكي ��َيذ� ثَي ببةخشة

ةيية� بة ثشتي ضةما����
َ
E ئة� =�يةل

َ
بةال

 لة ������� �َيت
 �شةكاني �/ كر����،

 ��نط ����تة��: خؤشة�يستي خؤشة�يستييةكي بَي Kيا/
يا�يي كاغة=َينة.

-7-
د�كر� بؤ ئة��� تا�ماييةكا/ لة ئَيمة ���� بخاتة���

َ
��يكم ضر�كاني هةل

بة ثةنجة تةمةنماني ��Kما�� 
كاتَي سةعاتي سة� �يو���كة لَيي بد�ية

باسي ئة� =�مةنة� ��كر� كة بة =����خةنة�� ��' ��بو�
ئة� ثيا��نة� لة ���ية�� ��ِ�,يشتن ئة��نة فريشتةكاني بو�/

 ئَيستا مانط مر�� تؤ لة كوَيي
ئة� بֲר,كة جو�نةكا/

ئة� خؤشة�يستي ���نة  سا=كر���كا/
يةتي كة لةسة� ���مةتم ��طريت.

َ
ئة� مند�ل

-8-
ئةطة� �,Kَيكيا/ طةِ��يتة�� بؤ خاكي ��يك

بة هةنطا�� هَيو�شي ��كو ئةسثَيك شة� ماند��يي =يا� بكا'
ئؤ� ��ِ�,E بؤ ئة� باخضةية 
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ة� بة�كة�َيت كة بةئاساني
َ
تا ئة� طول

كة بةيبو�/ ��مةشَير� هةية� نايناسَي
 ثةثو�لةكا/ ��فِر/

َ
ؤكة� طة��� طة��� لةطة%

َ
جال

َ
- جال

ي �������'
َ
��كو ضؤ/ لة تا� لة�=� مند�ل

E نةترسي
َ
ثَي بكةنة يا/ بطر�، بةال

سَيبة� ��ِ���
بة� لة��� شة� ���ناN بَيتة��.

-9-
خةمؤكي ئةسثَيكي طة���ية لة نَيو هة���كا/ طةشت ��كا'

بةبَي قسة خة�/ ��بينَي
ييةكي =,� بة سؤ=تر���

َ
بة مند�ل

ييةكي كؤضكر��� لة مةلةكو�تي �يو���كاند�.
َ
مند�ل

-10-
 ��بن

َ
كاتَي خةمي ���يا � خؤشي تَيكة%
d,� �لة=����ثة�� بة تةنيا لة سة

َي: ئةطة� لة ناكا� خةمؤكي ��يطرتم
َ
 Kنةكة ��ل

Eكة��� 
َ

لةسة� qي نة�ما ثا%
� Eبؤ ئة��� ���' ببمة�� � بؤ ئة��� بمر

Eكر���� كة بمر�� Eمنيش بֲר
ئة� بة� لة هةمو� شتَي جو�تَي ضا�� كر����

 � نوَيذ�
َ

شة�َيكي سثي لةنَيو�/ طو%
يسة ��كة/.

َ
تو�نييةكةيا/ بل

َ
ثاشا/ ضو�� مؤمي هةنطويني كة ئاطر� ئال

-11-
ند�كة �

َ
باخضةيةN هةية لة خةE لةنَيو قةفة=� بال

َيكة بة تة����
َ
خةمؤكيش مال

� سة�=/
َ

ةكا/ طةال
َ
بال

لة �,Kَيكي ��=�����
 ��كو لةتة نا/ ثا�ضة ثا�ضة ��بَيت

Eبو� ��Kبֲר�َيتة�� خوَيندكا�َيكي هة Eخؤ
بة تةنيشت ثةنجة����.

-12-
كاتَي مانط ال��= ��بَيت 
لةسة� نوَيني ��K��كة'
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لةسة� نةخشة� ����� بَي كؤتايي لة ئامَيز� بطر�
ضؤ/ كضَيك لة ئامَيز ��طريت.

-13-
تي ����

َ
ئَيو� كة كؤi ��كة/ بؤ �ال

تو�نييةكانيا/
َ
كة��تة با ئةسقةفةكاني خة�/ بة جلة ئال

ثَيشكةشتا/ بكة/ بة تيشك
َين ئَيو� تنؤكَي ئا�/ 

َ
نةل

ةمةندييةكي خؤية�� ��لة�=َيت
َ
كة لةسة� ثةنجةكانيا/ بة هةمو� ���ل

كة ئَيو� عةنبة� � طةنمةشامֵר لة طرَيكانياند�
با نا�تا/ بنَين تة�مي كةمانضة يا/ مامز

 لة هة���� بة شةلة شة% ��سوِ�َيتة��
َ

ؤ%
َ
شةمشةمةكوَير�يةكي كل

بؤ ئة��� لة ئا=��� سة�ما� مة��� � برينةكاني ����بَي
تةنانة' بؤ ئة��� ئا� لة ���ياR بؤ ئَيو� 

شֲרين بَيت.

-14-
ئيقؤنةيةكي خا��/ ��� ضا�� ��شي � نة�� 

��كو  ��� بة�� كةستةنا
ةيةN لة �َينةكةيد� بة ئا��=��� خؤ�

َ
كيذ,ل

كضة شا=���يةكة يا/ مامزَيكة
بةشةفافية' � ئاسمانَيكي تةنكة��.

ي � بة�طر� ��يانثَيضَيتة��
َ
-  بة� هة���� با=���E كة تال

َيم
َ
با��شي ثيا��كةE � ثَيي ��ل

ئة� Kني ئاسما/
تؤ� نا/ � بֲר ��بةخشيتة

ئة� كةسة� بة���� � ��َيذ� بֲר' لَي ��كاتة��
بؤ بةبَي فرمَيسك بؤضي ��طريت

لة��K E�� �يو�� كؤنة��
كة نة ثةنجة��� تياية � نة ثةِ��سَيلكة.

-15-
نة ��نطي �َيكة�' ��نطي ���يايية�

R(با) ��نة سةفة
ئة� سر��� � طؤِ�� بؤ خة�تن

ة لة بةياند�
َ
��كو ضؤ/ �ِ�N فرمَيسكي طول
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ة يا�طا�يية بؤ ثاشاكا/
َ
ل
َ
��كو ضؤ/ هةال

ئا� ضةند خةمؤكي لة شتةكاند� =,��.

-16-
نة ���' هةية � نة ساما/

َيكي بضو�كي �شكة��بو�� لة نا� كتَيبد�
َ
كو طول

َ
بةل

ةمَيشي خؤشة�يستي نةبَي
َ
كة هيضي تيا نةما�� تةنها خؤل

- ضؤ/ ��مرين 
كة ئَيمة ��تو�نֵר خة�/ ببينֵר؟

:(6) �شيعر�كا
مةلة��ني خؤشة�يستي تةنيا..(1959)

-1-
لة باخضةكة�� ثياسة� ��كر�

لة ���ختةكانة�� ثيتي نة�E ��كة�تنة خو��َ�
هة��يش ��نطي خؤ� لة��ست ��بو�.

ئة�� لة��يكبو�ني ئَيو��� بو�
تةِ��يي هَيالنةكا/، يةكةميا/ كيذَيك بو� خة�ني ��بيني

ئا�ِ�� لة �����بة�� خؤ� ����ية��
ئَيستا شة� بؤ هةتاهةتاية ���با�� ��بَيتة��

كانياند� خؤيا/ ��شا�نة��
َ
���ختةكا/ لةنا� طةال

لة ����يشة�� بَيد�نطي �َيت.

 -2-
سَال� بؤ فر� ئةنجيليكؤ

��يكم نا�� فريشتة بة نا�� يةكةمية�� نا� ��نَيت
جִר�ئيل كة ثةنجةكاني بة كةما/ ��ضن �

� /�� Pةكاني كة ��كو سةية
َ
بال

ة��ية
َ
ما�� بةتةنها لة مال

ضا��كاني بة سة� ���خسا�يد� ����ثؤشَي
  

َ
ئةE هةمو��R لة ��K�َيكي بةتا%

مةطة� تةنها لة نا/ � ئا� � حةمد � شكو�� نةبَي.
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-3-
...�بؤ ,��.كَلَو� مَو��

لةKَير خؤ�� بةنة�شةيي =�مةنَيك كة تة��� بو��
 مر����كاند�

َ
لة كؤضي طةال

 بو�
َ

باخةكة بَي  طو%
كةسي بؤ ناضو�

ةكا/
َ
نة �,حةكا/ � نة =�يةل

تةنها ضةند ���ضييةN نةبَي كة تةمة/ ماند��� كر�بو�/
لة�َ� تَيثةِ� ��بو�/

-4-
َيك لةمة�بة� قيذ�� �/ ��بو�

َ
��كو مند�ل

لة باغي سَيو� سثيد�
كاتَي مانط بة خؤشة�يستي بؤ هةمو� شتَي ��خناية��

يد�
َ
سة� لةنوَ� لة ئا�َينةيةكي خال

يا�طا�ييةكانم � �����ستة سثييةكانم ��بينم
نا=�نم كَي =ياتر شاياني بة=�يية

من يا/ ئة�
ةكا/ ضةند تةنهاتر�

َ
يي سال

َ
تال

ئة� مانط ئة� ئا�َينة� نا�يا��.

-5-
كاني قسة� ��كر� � ��طريا

تي ضر�كا/
َ
كاتَيك شة�َيكيا/ �ال

َيكي سة�مابر���
َ
ي ��كو مند�ل

َ
بةجَيد�هَيل

لة��نةية فريشتة نانت بد�تَي
بؤ ئة��� ضي ��بيني بينو�سيت:

ئة� ئا�� =يند����  ��بَيتة سَيبة��
 ��كا'.

َ
���ختَيك كة �َيي خؤ� �َيل

-6-
لةشي ئة� كضة لة نا� ��ستد� تاE � لة=�تي ئا�� هةبو�

ملو�نكةيةكي شֵר ئاما��K بة بةKني ال��=� ����
 شيعر�كة� بؤ ��نو�سَيتة��

َ
طو%

تة قيبلة� هةمو� سة�نجةكا/ لة بةيانيد� ��بَيَ
كي �َيريني لَيية� 

َ
شاخة �����كا/ لة�  شوَينة� خةل
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ئة� با��نةR كة بانط ��كا'
- ئةK Eنة خة�/ نيية

بَيطوما/ ئيستا مر����
لة ثَينا�يد� ��كة�َيتة تةN �َينة� (با).

-7-
َيسة� طوند�كة�� كاتَي شة� ���َيت

َ
لة كل

نوَيذ�كا/ لة حةشا�طة� خؤيا/ �َينة���َ� �
َي

َ
ةكة بةجَيد�هَيل

َ
فريشتة مند�ل

بخوِ� سة�ثؤشة تا�يكةكة� بؤنخؤR ��كا'
لةسة� مةجو�سي نو�ستو��كا/
ة ���يا�� لةبة� ثَييا/ كز��

َ
ل
َ
هةال

Eلة ������� لة ئاسمانَيكي ثِر لة مؤ 
ئيقؤنةكا/ سةفة� ��كة/.

-8-
بة� لة خة�تن

خوشكاني ��يكم بة ��نطي نزE قسةيا/ ��كر�
هةمو� شتَي ��ضو�� نا� تا�يكيية��

سة��ضا�� ��نطةكا/ �
سةعاتي سة� �يو���كة لةنا�  قةفة=�كةيد��

لة طؤ��ني �تن كة�'
ة شقا�تةيةN ��بريسكاية��

َ
لة� ��مة�� تةل

��مانتو�ني بز�نֵר ضيية
تو�ند�

َ
ثو���كانم لة �يو�خانَيكي ئال

 لةسة� ئةKنؤ بو�/.

-9-
هةمو� ثةنجة��يةN ئاسمانَيكي ال�َييانة� خؤ� هةبو�

ة لةبֲרكر������
َ
لة� مال

يا/ ��طةياند
َ
ند�كا/ هة��ل

َ
بال

َيك Kياني خؤ� ��طَيِر�ية��
َ
لة خة�نةكانيشد� مند�ل

خؤشة�يستي
 لة شة��ني =ستاند�

ضر�كة لة كر�سة شو�شةييةكة� خؤيد� �,s سو�كة�
سةعاتي سة� �يو���كةR ��=�نطَيتة�� � بانط ��كا'

َيك خة� بِرستي لَي بِريو�.
َ
مند�ل
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-10-
ئةE قةسيد�ية �شة نيية بؤ هيض نةبو�

nخةمؤكيية سر��� نيية بؤ هيض كة Eئة
ئة��تا ثاييز خؤ� � ئةستَير� سا���كاني

هَيشتا لة�َ� (با)يةN هةية بؤ ��كر�/ 
ند�� ئةفريقيا لة كا' ��ثرسَي

َ
بال

E ���يا  ����� ��كو سةفة��
َ
بةال

تاند� �/ ��بن
َ
تا/ لة �ال

َ
�ال

- لة بةيني لقو ثؤثةكاند�
تو�نيي ���ختَيك بطر� كة ��مرَيت.

َ
طوَ� لة ��نطي ئال

-11-
ة

َ
نة��ها' بؤ ئةE �,خة ضؤل

تةنها بؤ ئة��� ��كو شةثؤلةكاني ���يا بِر��'
ئةمِر, ئة� =�مةنة� ��ِ���' 

يا�طا�يي �سَيبة� ��خاتة سة� جو�نيي خؤ�
- ضثة� ضيي ��كر�

 ��كر�
َ

كاتَي بة��ستي �شةكاني تَيكة%
Eضةند بة�بةخت بو�

E,�ِ�� � لة نَيو�/ ختو���تي خؤمد� �َيم
بؤ ئة��� تو�شي نا�يا�ييةN بم

كةضي ���ختة طة���كا/ لة ئاسؤ��
 ���=�كا/ قسةيا/ ��كر�

َ
بة ضثة لةطة%

يطرتبو�/.
َ
كاتَي تةE هةل

-12-
(ثةيكة�َيك لة ثَينا�/ نا�يا )

��ستي بر�����كاني بةجَيهَيشت 
لة ثَينا�� باخضةيةكي شيني ثة�Kين كر��

 هَيالنةكة� ��فِرَ�
َ

كة تيايد� ضؤلةكة لةطة%
 � R�� قذَيكي ،R�� ضا�� ���

بة هة�ضي جو�نيي تياية
ئَيستا سَيبة� بةسة� شانيد� �������

-13- 
=,� لة =�مة/ ثֲרتر بو�

بة ��� ��ستي شةفافة���
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بة خةمي بةها���� لة ضا��كانيد�.
لةKَير qد� ��كشا

لةنا� ���ختد� هةندَيك (با) هةبو�
ئة�يش تة��� بو�

يا�طا�يي ��نطي ��مَينَيتة��.
تة �����

َ
لة��تة� هاتبو�� ئةE �ال

كة Kنةكاني هةمو�يا/ لةيةN ��ضن

-14-
ئة��تا سة�لةنوَ� ثاييز�

كانيية�� باخضة ����كا'
َ
لة���� طةال

كةسيش لة�َ� نةما��
نة ثةنجة��كا/ نة بنيا��مةكا/

جطة لة (با) نةبَي
لة�َ� مانط لةبֲר كر���

��كو �َينةيةN لة ئاسما/
َي،

َ
كاني ��ل

با بخؤينة�� بةيا�� ها�ينَيكي جو�/.

-15-
كاتَي ضا��كا/ لة خة�� �/ ��بن

��كو ضؤ/ ���خسا��كا/ لةبֲר� ئا��� �/ ��بن
بةسة� خة�تو�� شة���

خة�نَيك �َيتةخو����� ال�َيكا/ ها�ِ�َييةتي
تو�/

َ
لة ئاسمانَيكي ��R ئةستَير�كاني لَيي هةال

ثةنجة��يةN لة ��مة�بةياند�
سة�� Kنَيك بةسة�يد� ضةما��تة��

لة خة�نةكة�� ��بَيتة لوغزَيك.

�شيعر�كا
-1-

ةميانة�  جؤ% (1954)
َ
�َينةيةكي قةل

ئة� ال��� لة جا�� ثياسة ��كا' لة مؤنتيفيد,
��شي ثؤشيو� ��كو قا=ييةكي ال�ييَي �

ماسَيك لة ثةنجةيد�ية
َ
ئةل

ئة�� (جؤ% كوِ�� جا/)�
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(حة=� لَيية فنجانَيك قا�� لةنا� بةلةمةكة بخو�تة�� لة كاتَيكد� ���يا �����)
كاتَي �َيد�كا' =,� شت ��=�نَيت:

مي مةلي بايةقو�R ����تة��
َ
ضؤ/ ��ال

� لة كيذ� قوتابييةN  ��كا' لة ثةنجة��كة
َ
سال

كة بة سةخسي ��=���تة��
ة ��كو ضو�لةيةN لة شة���

َ
تةمةني شانز� سال

(���ختةكا/ لقةكاني خؤيا/ لة =����ثةِ�َيكي جو�ند� ����خة/ لة ئؤ�طو��)
ت ضؤنة جؤ%؟

َ
ئَيستا ئةحو�ل

ني بيستي تةمةنت �/ كر��
َ
لة��تة� سَيبة�� ساال

ميمَو=�� سوخمةكة' سيس بو����
(لة ������ كز�بايةكي هيند� ��طرَيت)
د� �َيت

َ
ضؤ/ ���خسا�' ئة��نة� بةخةيال

كة هَيشتا نةيديو�/
(لةسة� ����طي كتَيبةكانت ��نيشتو��، يا/ لة كانيا��كانتد� بةثَي � ثةتييت)

لةبة� ���ناكيي مؤمَيكي ال����بو�؟
َيم تؤ لة ثؤستةضيي شاخةكا/ ��ضيت

َ
ئايا ثَييا/ بل

يا/ ���بةِ���يةN شة� ���تي كر�بَيتة��؟
فيلَيك � ثةثو�لةيةN لة يةN بة�طد�

َيي جانتا� سةفة��)�
َ
(بة لو�تة =لةكةتة�� ��ل

ئة� ��� قاضة' كة بَي كؤتا/ 
ضونكي (جؤ%) تؤ ��َيذ� ��كو ���جا�� تةمةنت

خؤ=يا ��يانتو�ني طوَ� لة� ��نطة' بطر/
َيي ها��K ئا���

َ
كة ��ل

لةسة� شانت سة�ثؤشي ثةشيماني ببينن
ة� كة ��� شةقامي هةية

َ
لةE مال

طرتو��.
َ
لة� شوَينة� تاجي هةل

كةn لة تؤ ضاك_ نيية ���ختي شيعر ����شَينة
ئة� شاعֲר� ئاشنا..

ئة� ئةسثة� لةسة� عة�شي خؤ� ��نيشتو�� لة شةقامي نانة��كاند�
بؤ ئة��� لة =����ثةِ�� ثةنجة��كة� بكاتة��

د�مذَ�
َ
بؤ ئة��� بֲר� كة�َيتة�� بة هة���� كونة لو�تي هةناسةيةN هةل

كَي ضاك_ بو� بةشانا=� كر�/ بة سنطي خؤية��، بة مو�  � نةقشةكانيية��
� كر� لة =�مةنَيكد� كة بة��=��يةN بةس_�بو����

َ
كَي بة��ال

ةطةنمةكة�  لة =��يي طؤِ��ثانة qةكة�� كؤكاتة��.
َ
ضو�� طول

ئة� شَير�كة كَي �يشة خِر�كة� بِريو� بة مةقةستَيكي با=نةيي
َيكي بةها��

َ
كَي ��� لَيكر�/ قاضة شَير�نةكة� بخاتة سة� طول
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� بكا'
َ
ةكانما/ سال

َ
كَي فَير� كر���� لة مال

كا� �
َ
هة���كو كيذَيكي مند�ل

لة قةسيد�كانيش ثاسة��ني شة� هةبَي؟
ي طة����ني

َ
لة ثَينا�� خؤشيي ضا��كا/ ضؤلةكةكا/ بةبال

لة بةنديخانةكة� خؤيانة�� لة نَيو خاكةنا=�� ��فِر/ �
كةهر�ماني طؤِ�ية�� بة ثشيلةيةكي سَي كيلؤيي �

ي خستة سة� ��فةكة 
َ
مر�با� طول

لة ثاييز�� كاتَي (با)� بنيا��مةكا/ ��طرين؟
جؤ%، ئةطة� خةمؤكي نةبَي بةختة���يش نابَي

tئَيستا لة شةقامي (ماسينَي) شة��� �َيت
شَير�كا/ لة هةمو� شوَينَيكن

سةعاتة مؤنتيظيديةكة' لةسة� مَيز�كةية � 
خة� لة هة���� شانتي طرتو��

  كر����
َ

 قاميشي شةكر� ئةجنةكا/ تَيكة%
َ

سَيو� فة��نسا� لةطة%
...���K

َ
��كو كتَيبَيكي طة���� �َينةكا/ هةال

حيكايةتي سالَي سفر
(بؤ ئيظ �? بو�<َ/)

nمةجو
لةسة� �,خي حة�=َيك
لة شة�َيكي ���ناكد�

خةكانيا/ ئا���/
َ
بةيةكطةشتن، بؤ ئة��� �ال

سَي مةجو�سي � سَي ئةسث
E كاتَي ضةمانة�� 

َ
بةال

بو�/ بة شةR لةنا� ئا��كة��
شةR مةجو�سي � شةR ئةسث

ئةمة يةكةE عاجباتي بو�!
بةمجؤ�� كة سو��بو�

مةجو�سةكا/ � (ئةسثيةكا/) ��نيا/ ثيا نا
كة �َينةكانيا/ 

ةتاندني
َ
لة شة�َيكي ���ناكد� خةل

ثَيكة�� ثَيكةنֵר
لة شة�َيكي ���ناكد�
بؤ يا�كر�نة��� ئا�

ئة� ئةستَير�ية �يا� نةبو� كة ضا��ِ�َييا/ ��كر��
ִِר� 

َ
كاتَي سة�يا/ هةل
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ئاسما/ بة ئةستَير�� نا�يا�� ������شاية���
و�سر�بو�

َ
 ئةستَير�كة بة ��� هةنجֲרَيكة�� هةل

يةكة��
َ
لة ثشتي طةال

( بة�� هةنجֲר�كةE بة ��ست طر' با�َيشكي ����)
ئة� شة�� ���ختةكة 
شة� شةكةتي كر�بو�

سَي كةسي �يشد��
بةE شَيو�ية ئةستَير� �يلةكة

لة نا� ها' � ها���
(بَي ئا�ِ���نة�� لة ضاكييةكاني
ة)

َ
���ختَيك تةمةني سة� سال

ي شةمةند�فَير خليسكا�
َ
ئةستَير�كة لةسة� هَيل

بة�����E بو� لة ���تي خؤ�
 Rلةسة� ���ختي هةنجֲר�كة
خو�ييةكي سثيي بةجَيهَيشت.

ثةشيما/ بو�/، بة��مبة� ضاكيي ئةستَير� ����شا��كة
ةيا/ كر� لةتةN ���ختة ثֲר�كة�

َ
ضونكي بة خر�ثي مامةل

����� لَيبو���نيا/ كر� لة سَيبة��كاني خؤيا/
(ضونكي هة� خؤيا/ بو�/ � هيضي باش_ لة�َ� نةبو�)

ئائة��تا ئة��نيش كؤi ��كة/
سَي مةجوسييةكة بر, طة���كانيا/ ��جو�لَيننة��

لة شة�َيكي ���ناكد��
كاتَي �يا�يية بةنرخةكانيا/

(=َيِر، بخوِ�، مسك)
 لة سنو�قةكا/ �يز ��كر�

ئةسثةكانيا/ لةسة� طيايةكة 
تو�نييا/  بةجَيد�هَيشت

َ
تة�سَيكي ��نط ئال

َيي ثيسكةيية.
َ
 ��N بل

ميليشو� بة طاسثا�� �' �
تا=��� �':

َ
طاسثا�يش بة بال

ما/ خؤR بَي ضونكي بِر��ما/ يةكة�
َ
(با �ل

خؤشة�يستيما/ يةكة
لة �َيطا� بةيت لةحم..)

ثاشا/ لة بة���E ئةE �,حة نوَ� ية ها�بةشة��
�يا/ لةيةك_ كر��

َ
هة����كيا/ سال

 ��نيا/ نا بة���� كة ئة��/
.d

َ
يةN مةجوسي بو�/ لةسة� ثشتي سَي �ال
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,���/ ئوتَيل
بةيت لةحم بة شة�

� /�K� يةكا/ ��ستا/ لةq سةعاتة
بֲר� ئا��كا/ سا��بو�نةتة��

ئة�� =ستانة�
و�سر���

َ
لةبة� ���طا� ئوتَيلةكة هةل

ما�� � يوسف � طوَيد�َيذ�كة  
د�هَينا

َ
ضا�� هة�K��كانيا/ هةل

خا��/ ئوتَيل، لة ثةنجة����
ئة�� كَيية لة ���طا ����'؟

يوسف:
         ئَيمةين
خا��/ ئوتَيل:

     (ئَيمةين) كَين؟ ئة� ��� تا�مايية، يةكَيكيا/ نة�مونيا/
    ئة�� �يكة =بر.

يوسف:
كي جةليلֵר

َ
         ما�� � يوسف خةل

خا��/ ئوتَيل:
          ئة� ئة� سةطة =لة لَير��� ��يبينم؟

يوسف:
        ئة�� طوَيد�َيذَيكي بضو�كة

خا��/ ئوتَيل:
.Rكاني با

َ
ةتاندني خةل

َ
َين بؤ خةل

َ
             هةمو� جا�َيك ئةمة ��ل

ئة�� سةطَيكي طة���ية بة جو�تَي شاخة��. هة� هيض نةبَي =نجֲרتا/ ثَيية بؤ بةستنة���
�� بةضر�يةكة�� �َيمة خو��َ�

بؤ ئة��� ���طاتا/ لَي بكةمة��.
يوسف:

      شكو�� بؤ خو�
ي باشة

َ
ئةE ثيا�� �ل

طوَيد�َيذ�كة، بة بֲרكر�نة��:
ي باR منم.

َ
خا��/ �ل

يوسف:
ةيي طر�/ نيية.

َ
       ئةE ئوتَيلة =,� قةشةنط نيية شاياني ئَيمةية، ما�� ��K�َيكي يةN قة���َيل

طوَيد�َيذ�كة بة بֲרكر�نة����:
ةكة ��خة�َيت � يوسفيش لةسة� =���.

َ
                            ما�� لةسة� قة���َيل

خا��/ ئوتَيلةكة بة ��يايية�� ���طاكة ��كاتة��:
� لة هةمو�تا/ بَي تةنها طوَيد�َيذ�كة 

َ
                          با ئة� سةطة ببينم.. بة��ستي طوَيد�َيذ�، سال

، با باسي كا��با�� ئيش بكةين. بة ���� ��K��� ��طةِ�َين؟
َ

نةبَي، بة� لة قسةكر�/ لة با��/ � ساما%
يوسف:

        ��K�َيك بؤ ئة��� شة� بة�ينةسة�.
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خا��/ ئوتَيلةكة بة ��E تةماشاكر�ني طوَيد�َيذ�كة��:
                                           سة�لةنوَ� بةسةe ��ضَيت.

طوَيد�َيذ�كة بة بֲרكر�نة����:
                                ���جا� تو�ِ�� ��بم

يوسف:
       ئة� ئامؤ=�، ئة� جو�لةكة� باK ،RنةكةE ماند���� ��بَي ئيسر�حة' كا'،

      ��K�َيكي بد��َ�، لةبة� خاتر� خزمايةتي.
خا��/ ئوتَيلةكة:

َيكي طة����� �����ضَيت، ���نة       
َ
قسةيةكي جو�نة � لة �ل

ي خؤتاند�/.
َ
 ��K����، ���نة ��K����، ئَيو� ��كو من لة مال

 طوَيد�َيذ�كة بة بֲרكر�نة����:
                               يوسف، يوسف، لةبا��� نرخة�� ثرسيا�� لَي بكة.

يوسف:
       سوثاn بؤ ئةE ئا�ِ���نة��ية ضاكة، لة��نةية ��بَي نةختينة ثا��كة بد�ين.

خا��/ ئوتَيلةكة:
                   توخو�، ئايا ثيا��تيم ��خةيتة جَيي طومانة��؟ ئَيو� ميو�ني ئا=يز� منن.

يوسف:
    لةبة� ئة��� ئَيمة هة�K�ين....

خا��/ ئوتَيلةكة:
ةمةنديية، =�� بَي يا/ ���نط، باشة. ثَيش 

َ
E ئَيو� شة�يفن، شة��P =�مني ���ل

َ
                 ئا�.. بةال

تا/ بَي بؤتاني ��كةE، لةE ئَيو���ية��
َ
مةسةلةكة ��كة�ين � ئة��� بة�ل

��K�َيك بة شةR ثةنجة����، كة بة تة���� شاياني ئَيو� بَيت.
طوَيد�َيذ�كة بة بֲרكر�نة����:

                               ضؤ/ نرخةكة� بد�ين؟
يوسف:

E لة سة���� تو�نا� ئَيمة��ية.
َ
        شةR ثةنجة�� نامة�َ� ئة��K E�� عةيبد�� بكةE، بةال

طوَيد�َيذ�كة بةبֲרكر�نة����:
بةتايبةتي ئةطة� بايةكة سا�� بو�.

خا��/ ئوتَيلةكة:
                   بةكو�تي، ��تانة�َ� بة خؤ��يي بخة�/!

يوسف :
     ئة��ما/ نا�َ� (ثا�ضة ����َيك �����كة�َيت). لة ��ستي منة�� بؤ ��ستي تؤ. ئةمة ����ين.

خا��/ ئوتَيلةكة:
     ثا�ضة ����َيكي مس � كونكر��؟ بةE نرخة كة�َيكيش ��طֲר ناكةين ثا�ضةيةكي ساغم بد�نَي، ��K�َيكي 

يةN ثةنجة��ييتا/ ����مَي،
شةR ثةنجة�� بَيطوما/ =,��.

يوسف:
ضونكي هيضما/ ثَي نيية.

خا��/ ئوتَيلةكة:
كة��تة طوَيد�َيذ�كةتم بد��َ�.
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يوسف:
         ئةE ثا�ضة ����� كو/ بو��، ئة� ئامؤ=�، ئة� جو�لةكة� باR، سة����� تة�سي طوَيد�َيذ�كةيش 

بؤ باخضةكة'، ئةطة� بتة�َ�.
كاتَي (يوسف � خا��/ ئوتَيلةكة) طفتوطؤيا/ بو�، طوَيد�َيذ�كةR بֲר� ��كر����، هة�سَي مةجو�سييةكة 
لةسة�   Rئةستَير�كة ثةيابو�/،  بر,نزييةكانيا/  ئةسثة  ثشتي  لةسة�  تو�نيية�� 

َ
ئال سو���   جلوبة�طي  بة 

ئوتَيلةكة ��ستابو� بؤ ئة��� تةماشا بكا'.
خا��/ ئوتَيلةكة

ما�� � يوسف � طوَيد�َيذ�كة كة ��شةلي ���كر�
ثاشا/ لةبة���E مةجو�سةكا/ ضةماية��

��K�َيكي ثَيشكةشكر�/ بة شةشسة� ثةنجة����
لة ثَينا�� ثشو���نيا/.

 بة ��شيي شة� 
َ

(خا��/ ئوتَيلةكة لة بة���E ��� مةجو�سييةكة ضةماية��، سَييةميا/ ��شَيكي تَيكة%
بو�)

مةجو�سيةكة سة�كة�تة سة� بانيذ�كة
لة�َيو� ضا� ��تو�نَي ���� ببينَي

�يتيا/ ئةستَير�كة �َيطا� خؤ� طرتو��تةبة�
لة ���� ��� تا�مايي � سةطَيكي طة�����

ئة�جا بة ��K���K ئوتَيلةكةيا/ بةجَيهَيشت �
خا��نةكة� بةبَي ئاسو���يي �

بَي ثا��� بَي ثشت ماية��..
كا

َ
 البؤل

 
َ

ؤ%
َ
َيكي كل

َ
َيك لة ئةستةبل

َ
َين كاتَي مند�ل

َ
��ل

لة��يكبو�
 � بةبَي ثزيشك

َ
بةبَي طو%

َين طوَيد�َيذَيك �طايةكي ئة�يحي
َ
��ل

بةسة�يد� فو�يا/ كر� ضونكي سة�ما� بو�
يشم نيية)

َ
ئةمة ��� من نيية � (��� مند�ل

كايا/ ��كر�!
َ
طوَيد�َيذ�كة� طايةكة سةما� بؤل
هةنطا�َيك لَير� � هةنطا�َيك لة�َ�

ةكا/
َ
شاخةكا/ � نال

ثاشا/ بةفر� سثي
ةكة –ثاشاكة

َ
ئايا مند�ل

كة فريشتة ��يد�ثؤشَي سة�ما� ��بَي؟
ئا�  ئة� شة�� لة��يكبو�/

ئة� شة�� سثي...

*(ئة�,نيس)  لة فة��نسيية�� كر���ني بة عة��بي.. 


