شیعر

"لە نیشتمانەکەمدا جێگەم نییە"
هەڵبژاردەیەک لە شیعری نازم حیکمەت

و .دالوەر قەرەداغی
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هاوڕێکانم
..............................

هاوڕێکانم بمبوورن
ئەگەر لە دۆخێکدا نەبم
نەتوانم ئەوەی حەز دەکەم بیڵێم
شیاو بیهێنمە سەر زار
مەستم  ...سەرخۆشم
سەرەسووڕێکەم هی ڤۆدگای ‹ئەنیسون› نییە
بەڵکو بەهۆی برسییهتییەوەیە
هاوڕێ ئەورووپایی ،ئاسیایی و ئەمریکایییەکانم
لە زیندان و مانگرتن لە خواردندا نیم

شیعر

بەڵکو لەژێر گوشاری برسییهتیدام
هەر دەڵێی لە چیمەنێکدا ڕاکشاوم ،لە چیمەنێکی مانگی مەی
چاوانی ئێوەیش
وەک ئەستێرەی پڕشنگدار و ڕووناک
بە ژوور سەرمەوە
دەستتان ،دەستی یەکانگیریی
وەک دەستی دایکم ،دەستی هاوسەرەکەم
وەک دەستی مەمەندەکەم
وا لەنێو دەستمدا  ...وەک دەستی ژیان

لەبەر ئەوە سوپاسگوزارتانم هاوڕێیانم
من سوپاسگوزاری ئێوەم
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هاوڕێیانم
خەیاڵی مردنم نییە
بەاڵم ئەگەر شەهید بووم ،دەزانم کە
هەر وا لە یادی ئێوەدا دەژیم
دەژیم
لە هەر دێڕێکی ڕووناکی ئەراگۆندا
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هاوڕێیانم ،النیکەم ئێوە قەت لە تەنیاییدا
بەجێتان نەهێشتم
نەک تهنیا من ،بەڵکو سەرزەمین و گەلەکەیشم
ئێوە خۆشتان دەوێم
بە هەمان ئەندازە گەلەکەیشم
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شیعر

لە کۆترە سپییەکەی بیکاسۆدا
لە ڕۆژانی جوانی ئایندەدا
دەژیم ،لە گۆرانییە میللییەکانی ‹ڕوبسون›دا
لە هەموو ئەوانە جوانتر،
زۆر جوانتر،
لە هەموو ئەوانە باشتر
سەرفرازانە وام لە پێکەنینە شکۆدارەکەی هاوڕێ کۆڵبەرەکەم
لە بەندەری ‹مارسیلیا ‹دا
86
كەلێن ،گۆڤارێكی ئهدهبی و هونهری وهرزییه
ژمارە         هاوينى 2017

2

هاوڕێیانم
هەر بەڕاستی لە دڵەوە حەز دەکەم
بەردەوام دووبارەی بکەمەوە
زۆر بەختەوەرم
هێند بەختەوەر
کە وشەکان وەک فوارە لە دەممەوە
هەڵدەچن

شیعر

نامە لە هاوسەرەکەم
..............................
لە بارەی زێدەکەمەوە بۆم بنووسە،
نازم
ئەوێ لە یادمدا نەماوە
ئاخر کە بەجێم هێشت
هێشتا کچێکی بچووک بووم
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لەوێ ،ئەو ڕۆژانە
سەیرانگەیەک هەبوو
ناوی ‹پارک بوریس› بوو
گەورەترین پارکی سۆفیا
سەیرانگەیەک
پڕ لە هەتاو ،لێوڕێژ لە سێبەر
هەموو بەیانییەک لەگەڵ دایەدا
دەڕۆیشتم بۆ ئەوێ
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بەڕاستی پێمبڵێ  ...نازم
سۆفیا چۆن شارێکە؟
دایکم هەمیشە دەیگوت:
سۆفیا شارێکی بچووکە
ئایا هیچ گەورەتر بووە؟
پێم پێمەکەنە
ئاخر دەمێکە جێم هێشتووە
چل ساڵ ...

2

شیعر

تۆیش ڕۆژێک بچۆ و
بۆ خۆت لەوێ دانیشە
ڕەنگە بە ڕێکەوت کورسییەک ببینیت
کە ئەو زەمانە
من یاریم لە سەر دەکرد
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نا ...
کورسییەکان چل ساڵ بڕ ناکەن
بەاڵم درەخت  ...ئا
تەمەنی درەخت درێژە
ڕۆژێک بچۆ بۆ پارک بوریس
لەژێر بە تەمەنترین درەختیدا دابنیشە
هەموو شت بە فەرامۆشیی بسپێرە
تەنانەت جوداییش
ئەوکات،
تهنیا بیر لە من بکەرەوە!

شیعر

لە بارەی سۆفیاوە
.................................
ڕۆژێکی بەهاریی خۆم بە سۆفیادا کرد،
هاوسەرم
زێدەکەی تۆ بۆنی زەیزهفوونی لێدەهات
بەبێ تۆ دنیا لە پێوە دەدەم
چارە نییە
کە چارەنووسم ئاوها بوو
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دەپرسیت:
ئایا سۆفیا شارێکی گەورەیە؟
ئازیزم
گەورەیی شار بە پان و پۆڕی جاددەکانی نییە
بەڵکو بە مەزنیی ئەو مۆنیومێنتانەیە
کە بۆ شاعیرانی خۆی دروستی دەکا

كەلێن ،گۆڤارێكی ئهدهبی و هونهری وهرزییه

لە سۆفیا درەخت لە دیوار خۆشەویستترە و
لە دیواریش جوانتر
لە سۆفیا ،درەخت و ئینسان هێند ئاوێتەی یەکدیین و
هێند لە تۆ نزیک
کە وەک بڵێی سپیندار بیەوێ
لە گەڵ تۆدا
لە سەر کومباری سووری ژوورەکەت
دابنیشێ

89

2
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لەم ڕووەوە بەڵێ،
سۆفیا شارێکی گەورەیە
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شەوانی سۆفیا زیندوون
منداڵ ،گەنج ،پیر ،هەموو
لەپاڵ یەکدا
قۆڵ لە قۆڵی یەکدا
دەست لە نێو دەستی یەکدا
پێکەنین ،هەراوزەنا ،ژاوەژاو
شەوانی ڕەمەزان
بازاڕی ‹شازادەباشی› ئەستەنبوڵیش هەر ئاوها بوو
تۆ ئەو ڕۆژانەت بیر نییە-
بەاڵم حەیف ئەو ڕۆژانە تێپەڕین
ئەگەر لە ئەستەنبوڵ بوومایە
ڕەنگە بیریم نەکردایە
بەاڵم لێرە ،بیری ئەستەنبوڵ دەکەم
تەنانەت بیری ژووری مواجەکەی زیندانی
‹ئەسکودار›یش دەکەم

شیعر

ڕۆژێکی بەهاری گەییشتمە سۆفیا
هاوسەرم
زێدەکەت بۆنی زەیزەفوونی لێدەهات
ئەم شارە ،کە هەردەڵێی ماڵی برای خۆمە
هاوشارییەکانت
چ میهرەبانانە پێشوازییان کردم
بەاڵم تەنانەت لە ماڵی برای خۆیشم
هەر لە خەیاڵی ماڵی خۆمدام
ئەم غەریبییەی من زۆر ناسازگارە
تا بڵێی ناسازگار
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شیعر
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کوژراوێک لە گۆڕەپانی بایەزید
....................................................
لە گۆڕەپانی بایەزیدی ئەستەنبوڵ
کوژراوێکی تەمەن نۆزدە ساڵە
بە ئەرزدا دەکەوێ
کوژراوێک کە ڕۆژانە
نوستووە و لە ژێر هەتاودا
شەوانەیش لە نوێنی زریوەی ئەستێراندا
کوژراوێک بە ئەرزدا دەکەوێ
بە دەستێکی کتێبی قوتابخانە
بە دەستەکەی ترییەوە خەونی ناکام
ساڵ ساڵی هەزار و نۆسەت و شەست
لە گۆڕەپانی بایەزیدی ئەستەنبوڵ
کوژراوێک بە ئەرزدا دەکەوێ
زامی گوللەیەک پشکوتوو
وەک گوڵەمێخەکی سوور
بە نێوچەوانەوە
خوێن دەتکێ
بۆ سەر زەوی
دڵۆپ دڵۆپ
تا کاتێ
خەڵکی چەکدار
ئەم گۆڕەپانە گەورەیە فەتح دەکەن
بە سروودی ئازادیی!

شیعر

دڵم
.....................

پازدە زام بە سنگمەوەیە
جێماوە پازدە چەقۆی دەسکدار
لە سنگمدا
دڵم هێشتا لێی دەدا
دڵم هێشتا هەر لێدەدا
پازدە برین بە سنگمەوەیە
ئاوی ڕەشی تاریک
وەک ماری خز

وایان دەزانی دوای ئەو کارەساتە
دڵم چیدی لێنادا

ژمارە         هاوينى 2017

ڕۆچووە بە سنگمدا
پازدە چەقۆی دەسکدار
دڵم هێشتا لێی دەدا
دڵم دیسان هەر لێدەدا
لە سنگمدایە پازدە برین
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دەریای ڕەش دەیەوێ
بمخنکێنێ
دەیەوێ بمخنکێنێ
ئاوی خوێناویی ڕەش
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کەچی دڵم هێشتا لێی دەدا
دڵم دیسان هەر لێدەدا
هەاڵییساوە لە پازدە زامەکەمەوە
پازدە کڵپە
شکاون لە سنگمدا
پازدە دەسکی ڕەشی چەقۆ
دڵم هەروەک ئااڵیەکی خوێناویی
لێدەدا
دڵم هەر لێدەدا!
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بۆ تاقە ڕۆژێک
...........................
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با بۆ تاقە ڕۆژێک
دنیا بدەینە دەست مندااڵن
تا وەک میزەاڵنی ڕەنگاوڕەنگ یاری پێبکەن
تا لە نێو ئەستێرەکاندا گۆرانی بڵێن
با دنیا وەک سێوێکی گەورە،
وەک کوتێک نانی گەرم
بدەینە دەست مندااڵن
تا هیچ نەبێ بۆ ڕۆژێک
تێر بە زگی خۆیان بخۆن
با دنیا بدەینە دەست مندااڵن
تا هیچنەبێ دنیا
بۆ تاقە یەک ڕۆژ بفامێ هاوڕێیەتی
مندااڵن دنیا لە ئێمە وەردەگرن و
دەیڕوێنن
درەختی هەمیشەیی
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شیعر

منداڵێک لە هێرۆشیما
.......................................
ئەوەی کە لە دەرگەکان دەدا منم
یەک بەیەکی دهرگهكان
من بە چاوی ئێوە نابینرێم
نابینرێن مردووان
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لەو کاتەوەی لە هێرۆشیما مردووم
دە ساڵ تێدەپەڕێ
من هێشتا هەر تەمەنم حەوت سااڵنە
گەورە نابن مندااڵنی مردوو
یەکەم جار پرچم ئاگری گرت
چاوانم سووتاو بووە چزیلکە
بوومە مشتێک خۆڵەمێش
با خۆڵەمیشەکەمی ڕەواندەوە

شیعر

من هیچ شتێکم بۆ خۆم
لە ئێوە ناوێت
چونکە منداڵێک ،کە وەک کاخەز ئاگری گرتبێ
تەنانەت ناتوانێ نوقڵیش بخوا
لە دەرگەکانتان دەدەم
پوورێ ،مامە ،ئیمزایەک بکەن
تا چیدی مندااڵن نەکوژرێن
تا ئەوانیش بتوانن بخۆن نوقڵ
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شیعر

تەنیایی شتی زۆر
فێری مرۆڤ دەکا
بەاڵم تۆ مەڕۆ
لێبگەڕێ با هەر نەزان بم!
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تەنیایی
.......................

شیعر

چاوانی تۆ
.....................

چاوانی تۆ
چ لە زیندان بۆ دیتەنییم بێیت و چ لە نەخۆشخانە
چاوانت هەمیشە شەاڵڵن بە هەتاو
هەروەک کێڵگەکانی دەوروبەری ئانتاڵیا
لە بەیانیانی کۆتایی مانگی مەی

چاوانی تۆ
داربەڕووستانەکانی ‹بورسا*›ن لە پاییزدا
گەاڵی درەختانن دوای بارانی هاوین
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چاوانی تۆ
لێبگەڕێ خومار و بەختەوەر بنۆڕن ،چاوانی تۆ
تا جێگەیەک کە دەکرێ
دڵبەستییەکانی ئینسان بە دنیاوە
ببینن
کە چۆن دەبنە ئەفسانە و
زوبان بە زوبان دەیگێڕنەوە
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چاوانی تۆ
چەندین جار لە بەردەممدا گریاون
بەتاڵ بوونەتەوە
وەک چاوانی ئاوساوی ساوایەکی شەش مانگان
بەاڵم هیچ ڕۆژێک بێهەتاو نەبوون

2

شیعر

ئەستەنبوڵن لە هەر وەرز و ئان و ساتێکدا
چاوانی تۆ ،گوڵی من
ڕۆژێک دێت
ئینسانگەلی برا
بە چاوانی تۆ لە یەکدی دەنۆڕن
بە چاوانی تۆ دەنۆڕن!
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نیشتمانەکەم
...........................
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ئەی نیشتمان
ئەی نیشتمانەکەم ،ئەی نیشتمانەکەم،
ئەی نیشتمان
نە ئەو کاڵوەی کە دەستچنی تۆ بوو،
بە سەرمەوە ماوە،
نە ئەو پێاڵوەم
کە بە تەی کردنی ڕێگەکانتەوە دڕا،
لە پێدا ماوە و
نە ئەو هێلەکەیش کە لە جاوی ‹شیلە**› بوو
بە بەرمەوە ماوە...
ئەی نیشتمان
تۆ ئێستا
تهنیا لە ماشوبرنجیی قژمدا ماویت
لە دەمارە ڕەقبووەکانی دڵمدا،
لە چرچ ولۆچیی نێوچەوانمدا هەیت
ئای ئەی نیشتمان
ئەی نیشتمانم  ...ئەی نیشتمانم
ئەی نیشتمان!
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