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ســەدەی بیســتەمی ســەدەی دروســتبوونی کۆمەڵێــک شــاعیری گەورەیــە لــە خۆرھەاڵتــی ناوەڕاســتدا: تورکیــا نــازم حیکمــەت و ئێــران ئەحمــەدی شــاملو 

و کوردســتان شــێرکۆ بێکــەس و عــەرەب و فەلەســتینییەکانیش مەحمــود دەروێــش. ئــەم شــاعیرانە نــاوە گەورەکانــی ئــەو نەخشــە شــیعرییە تــازەن کــە لــە 

ســەدەی بیســتەمدا لــەو ناوچەیــەدا دروســتدەبێت. 

ــە شــێوازێکی  ــۆ باتەتێــک و ل ــە بابەتێکــەوە ب ــڕ گــۆڕان و تازەبوونــەوە و گواســتنەوەی بەردەوامــە ل ئەزموونــی مەحمــود دەرویــش ئەزموونێکــی چــڕی پ

ــە  ــە ک ــاعیرە نیی ــەو ش ــان ئ ــێت، ھەم ــم“ دەنوس ــن عەرەب ــە م ــیعری ”بنووس ــتدا ش ــااڵنی شەس ــە س ــاعیرەی ل ــەو ش ــە. ئ ــێوازێکی دیک ــۆ ش ــینەوە ب نووس

ــی  ــی ”لەبەرچ ــیدا دیوان ــای پاریس ــە مەنف ــە ل ــاعیرەش نیی ــەو ش ــا ئ ــێت، ھەروەھ ــە“ دەنوووس ــێبەرە بەرزەک ــکردنی س ــیعری ”ستایش ــتاکاندا ش ــە ھەش ل

ئەســپەکەمان بــە تەنھــا بەجێھێشــت؟“ و ”ئــەوە دەبینــم کــە دەمەوێــت“ دەنووســێت. لــە دوو دەیــەی دوایــی تەمەنیــدا بابەتەکانــی غوربــەت و بێامڵیــی و 

تەنھایــی، بەتایبەتیــی غوربــەت و بێامڵیــی و تەنھایــی خــۆی دەکات وەک ئینســان دەبنــە بابەتــە ســەرەکییەکانی نــاو ئەزمونیــی شــیعری ئــەم شــاعیرە. بــەاڵم 

غوربــەت و تەنھایــی و بێامڵیــی الی ئــەم شــاعیرە دونیایەکــی چــۆڵ و ھــۆڵ و داراو و بێپەیوەندیــی نیــی، بەڵکــو پــڕن چاخانــە و ســەفەر و خۆشەویســتیی 

و چاوەڕوانیــی و یاداوەریــی. لەنــاو ھەمووشــیاندا ھێڵێکــی ئینســانیی ھەیــە کــە دەربــڕی ئەزموونــی کەســێکە لەخەمــی پاراســن و تازەکردنــەوەی زمــان و 

ئەزمــوون و ئینســانبوونی خۆیدایــە. 

خوێنەرانــی ئــەم شــاعیرە بــە مەبەســتیی جیــاواز تێکســتەکانی ئــەم شــاعیرە دەخۆێننــەوە، فەلەســتینییەکان وەک کەســێک دەیخوێننــەوە کــە بــاس لــە خــەم 

و ئــازار و ھیواکانــی ئــەوان دەکات، بــاس لــە دۆڕاندنــی نیشــتیامن، ئازارەکانــی بێواڵتیــی، خۆشەویســتییەک چــەک دەیکوژێــت، ھتــد... ئیرسائیلیــەکان تــا 

ئێســتاش وەک کەســێک دەیخوێنــەوە کــە دەیەوێــت یەھــود و دەوڵەتەکەیــان لەنــاو ببــات. بــەاڵم بــۆ مــن مەحمــود دەورویــش شــاعیرێکە لــە کۆمەڵێــک 

بابــەت دەدوێــت کــە ھەموویــان بەشــێکی ســەرەکیی و گرنگیــی ژیانــی منــن وەک کوردێــک لەوانــە: ئەزموونــی غەریبیــی، تەنھایــی، بێواڵتیــی، جەنــگ، 

دڵشــکان، ســەفەر، نائومێدبــوون، بەختەوەریــی و مــردن، ھتــد...

مــن لــە ژیامنــدا یەکجــار مەحمــود دەروێشــم بینیــوە. ســاڵی 2014 ئــەم شــاعیرە خەاڵتــی پرینــس کالوســی ھۆڵەندیــی وەرگــرت. خەاڵتەکــە لــە ئاھەنگێکــی 

قەشــەنگدا لــە ماڵــی ســەرۆکی شــاراوەنی ئەمســردام بــەو بەخــرا. ئــەو ئێوارەیــە نزیکــەی 50 کەســێک بــۆ ماڵــی ســەرۆکی شــارەوانیی داوەتکرابــوون، 
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منیــش یەکێــک بــووم لەوانــەی بــۆ ئــەو ئێوارەیــە داوەتکرابــوو. لــەوێ لــە نزیکــەوە مەحمــود دەروێشــم بینــی، پیاوێکــی ھێمــن و کــەم دوو و خەمبــار 

بــوو، زەردەخەنەیەکــی بچــووک لەســەر لێوەکانــی کــە ئەوەنــدەی ھێامبــوون بــۆ ڕێزگرتنــی ئەوانــەی قســەیان لەگــەڵ دەکــرد، ھێنــدە تەعبیــر نەبــوو لــە 

بەختیارییەکــی ناوەکیــی.

ــە جــاران، کــەم ھەفتــە تێدەپەڕێــت  ــە مێــژە شــیعری مەحمــود دەروێــش دەخوێنمــەوە و لەگەڵیــدا دەژیــم، لــەم دە ســاڵەی دواییــدا زۆر زیاتــر ل مــن ل

مــن کۆمەڵێــک شــیعری ئــەم پیــاوەم نەخوێندبێتــەوە یــان لەڕێــگای تۆمارەکانییــەوە گوێــم لێنەگرتبێــت، زۆرجاریــش ڕێدەکەوێــت شــەوان بــەدەم گوێگرتــن 

ــەی بەبەشــیعرکردنی  ــا گەورەی ــەو توان ــش ڕادەکێشــێت ئ ــەرەو شــیعرەکانی مەحمــود دەروێ ــەوەی مــن ب ــووم. ئ ــاوەوە بن ــەم پی ــک شــیعری ئ ــە ھەندێ ل

ســاتەوەخت و پەیوەندیــی و ڕووداوە ســادەکانی نــاو ژیانــی ڕۆژانەیــە. شــیعری مەحمــود دەروێــش ســەرقاڵی بەفەلســەفەکردنی شــیعر و بەرھەمھێنانــی 

مانــای گــەورە و قــورس نییــە، شــیعر الی ئەزموونێکــی فیکرییــە نییــە. شــیعر الی ئــەم پیــاوە ئەزموونــی دەســکاریکردنی زمانــە تــا ئــەو شــوێنەی جێگــەی ئەو 

شــتانەی تێدادەبێتــەوە کــە ئــەو وەک ئینســان لەگــەڵ خــۆی و لەگــەڵ ئەوانیــر و لــە گــەڵ جیھانــدا ئازموونیــان دەکات. لــە ھەمووشــی گرنگــرت ئــەم پیــاوە 

بــە ڕۆحێکــی ئارسیســتییەوە نانووســێت و خۆشــی وەک خــاوەن ڕوئیایەکــی دەگمــەن و کەشــفکەر منایــش نــاکات. شــیعری مەحمــود دەروێــش شــیعرێکە 

شــتە ســادەکان ڕایدەگــرن و وایلێدەکــەن لــە ئامادەگیــی دەگمــەن و تایبەتیــان ڕامبێنێــت. 

لــە مــاوەی پێشــودا ھەندێــک لــەو شــیعرانەی مــن لــە ڕێــگای تۆڕەکانــی یــو چوبــەوە کــە مەحمــود دەروێــش خــۆی دەیانخوێنێتــەوە وەرگێــڕا بــۆ کوردیــی، 

ئەمــە بەشــێکی ئــەو وەرگێڕانانەیــە کــە مــن لــە بنەڕەتــدا بەنیــازی باڵوکردنــەوە وەرمنەگێڕابــوون، ھیــوادارم چێژێکــی تایبــەت بــە خوێنــەران بگەیەنــن. 

مەریوان وریا قانع

2018/1/20
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ئەی ئەوانەی بەناو وشە تێپەڕەکاندا دەڕۆن

ھەمان ئاسامن و ھەمان با

لە سەرسەری ئێوە و ل ەسەر سەری ئێمەیە.

بەشی خۆتان لە خوێنی ئێمە وەرگرن و بڕۆن

بڕۆنە ئاھەنگێکی ئێوارانەی سەماکارەوە

بڕۆن و بەجێامن بھێڵێن

ئەوە ئەرکی ئێمەیە

پاسەوانیی گوڵی شەھیدەکان بکەین...

ئەرکی ئێمە بژین

بەو شێوەیەی دەمانەوێت و دەخوازین.

بیر لە کەسانیر بکەرەوە

تۆ کە نانی بەیانی خۆت ئامادەدەکەیت

بیر لە کەسانیر بکەرەوە

تیکەی کۆترەکانت بیرنەچێت.

تۆ کە جەنگەکانی خۆت دەجەنگیت

بیر لە کەسانیر بکەرەوە

ئەوانە لە یاد مەکە کە داوای ئاشتیی دەکەن

تۆ کە پارەی پسوڵەی ئاوەکەت ئەدەیت 

بیر لە کەسانیر بکەرەوە
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ئەوانەی ھەورەکان ئاوئەدەن. 

تۆ کە دەگەڕێیتەوە بۆ ماڵ، ماڵەکەی خۆت

بیر لە کەسانیر بکەرەوە

میلەتی ناو خێمەکانت لەیادنەچێت.

تۆ کاتێک دەنوویت و ئەستێرەکان دەژمێریت

بیر لە کەسانیر بکەرەوە

خەڵکانێک ھەن بستێک شوێن نادۆزنەوە تیایدا بنوون.

تۆ کاتێک خۆت بە میتافۆرەکان ئازاد ئەکەیت.

بیر لە کەسانیر بکەرەوە

ئەوانەی مافی قسەکردنیان لێ زەوتکراوە.

تۆ کە بیر لە کەسە دوورەکان دەکەیتەوە.

بیر لە خۆت بکەرەوە و بەخۆت بڵێ: 

خۆزگە مۆمێک دەبووم لە تاریکیدا
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کاتێک ئێمە ژیانمان خۆش دەوێت

کاتێک ئێمە ژیامنان خۆش دەوێت

ھەر کاتێک توانیامن و ھەر ساتێک ڕێگەمان لێنەگیرا

ژیامنان خۆش دەوێت.

ئێمە لەنێوانی دوو شەھیدا سەمایەک دەکەین

منارەیەک یان دارخورمایەک بۆ وەنەوشە لەنێوان ھەردوکیاندا بەرزدەکەینەوە 

ژیامنان خۆشدەوێت

ھەرکاتێک توانیامن و ھەر ساتێک ڕێگەمان لێنەگیرا

لە کرمی ئاوریشم تاڵێک ئاوریشم ئەدزین 

تا بتوانین ئاسامنێک بۆ خۆمان و

پەرژینێکیش بۆ ئەم کۆچەمان دروستبکەین

دەرگای باخچەکەش دەکەینەوە 

تا گوڵە یاسەمینێک بتوانێت وەک ڕۆژێکی قەشەنگ

بچێتەدەرەوە بۆ سەر ڕێگاکان

ژیامنان خۆشدەوێت

ھەرکاتێک توانیامن و ھەر ساتێک ڕێگەمان لێنەگیرا

لە ھەر شوێنێکیشدا ماڵێکامن دروستکرد

ڕوەکێک دەڕوێنین بتوانێت زوو پێبگات و گەورەببێت

لە ھەر شوێنێکیش بارگەمان خست

ئەو کەسەی دەکوژرێت دەینێژین.

بە شمشاڵەکامنان ڕەنگی دوورییەک، دووریەکی ھێجگار دوور، لێئەدەین 

وێنەی حیلەی ئەسپ لەسەر ڕاڕەوەکان دەکێشین

بەرد بە بەردیش ناوی خۆمان دەنووسین
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ئەی ھەورە بروسکە

شەومان بۆ ڕوناک بکەرەوە، ھەر تەنھا یەک تۆزقاڵ بۆمان ڕوناک بکەرەوە 

چونکە ئێمە ژیامنان خۆش دەوێت

ھەرکاتێک توانیامن و ھەر ساتێک ڕێگەمان لێنەگیرا.
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ناخەوم بۆئەوەی خەون ببینم

ناخەوم بۆئەوەی خەون ببینم

کچەکە پێی وت:

من بۆ ئەوە ناخەوم کە خەون ببینم.

من دەنووم بۆئەوەی تۆ لە یادبکەم.

وای چەند خۆشە نووسن بەتەنھا..

خەوێکی ھێمن و بێ ھەراوھۆریا،

خەوێک لەناو ئاوریشمێکدا.

تکایە لێم دووربکەوە

بۆئەوەی بتوانم بتبینم.

بتبینم بەتەنھایی لەوێ،

لەو کاتەدا کە من تۆم لەبیردەچێتەوە و لە یادت دەکەم

تۆ بیر لە من بکەیتەوە

ھیچ شتێک لە غائیببوونی تۆدا ئازارم نادات.

نە شەو و نە لێوەکانی تۆ

 سەرسینگ و مەمکەکانم برینداردەکەن 

ھەموو لەشم رادەخەم و لەسەری دەنووم،

بەبێ ھیچ شەریک و یاوەرێک
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نەدەستەکانت جلەکانی فریشتەیەک دادەکەنێت. 

نە پێیەکانت وەک بادامێک لە دڵم ئەدەن.

کاتێک دەرگاکە دادەخەیت. 

لە غیاب و ئامادەنەبوونی تۆدا شتێکم لێ کەمنابێتەوە. 

ھەردوو مەمەکانم ھی خۆمن،

ناوکم ھی خۆمە، خاڵ و نیشانەکانی سەر لەشم ھی خۆمن. 

دەستەکان و قاچەکانم ھی خۆمن،

ھەرچی شتێک لەناو مندا بێت ھی خۆمە، موڵکی خۆمە. 

تۆش ھەندێک وێنەت ھەیە کە تامەزرۆیانم

ئەوانیش لەگەڵ خۆت ببە، بۆئەوەی لەگەڵ مەنفادا رابێیت و دەستەمۆیبکەیت.

تەماشاکردنەکانیشت بەرزبکەرەوە

وەکو دواھەمین پێک.

ئەگەر ویستیشت حەزدەکەی بڵێ:

خۆشەویستیت تیاچوون و وێرانبوونە. 

ئەوکاتە من

بە ھێمنی کەسێکی لێزانەوە گوێ لە جەستەی خۆم دەگرم.

جگە لە گەردون

ھیچ شتێکیش لە جێگاکەمدا ئازارم نادات. 
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هیچ شتێک سەرسامم ناکات

ھیچ شتێک سەرسامم ناکات

نە رادیۆکە، نە ڕۆژنامەکانی سەرلەبەیانی، نە قەاڵی سەر تەپۆڵکەکان. دەمەوێت بگریم«.

موسافیرەکە لە پاسەکەدا وا دەڵێت.

شۆفێرکە دەڵێت: چاوەڕوانکە تا دەگەینە وێستگەکە،

ئینجا لەوێ بەتەنھا تا شەکەت ئەبیت، بگریی.

خامنێک دەڵێت: منیش ھەروەھا، 

منیش ھیچ شتێک سەرسامم ناکات. 

گۆڕەکەی خۆمم نیشانی کوڕەکەم دا، پێی سەرسامبوو، بەبێ ئەوەی خواحافیزییم لێبکات، لەناویا نووست. 

دەرچویەکی زانکۆ دەڵێت: منیش ھەروەھا 

ھیچ شتێک سەرسامم ناکات،

زانستی ڕەچەڵەکناسیم خوێند بەبێ ئەوەی شوناسێک لەناو بەردێکدا بدۆزمەوە. 

تۆ بڵێی من ئەو کەسە بم کە ھەم؟

سەربازێک دەڵێت: منیش ھیچ شتێک سەرسامم ناکات، 

من ھەمیشە تارماییەک گەمارۆئەدەم

کە ئەویش گەمارۆم ئەدات. 
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....شۆفێرە توڕەکە دەڵێت: ئەوا گەشتینە دواھەمین وێستگەمان، ئامادەبن بۆ دابەزین

ھەموویان ھاواریان کرد: دەخوازین بەردەوام لێخوڕی و بڕۆی بۆ دوورتر لەم وێستگەکە....

دانابەزین و لێخوڕە.

بەاڵم من دەڵێم: لێرەدا دامگرە. 

منیش وەک ئەوان ھیچ شتێک سەرسامم ناکات.

بەاڵم من ھیالک بووم 

ھیالک بووم بەدەستی سەفەرەوە. 

مەحمود دەروێش لەگەڵ 
خۆشەویستەکەیدا


