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بینی ئەندرسن
لە عەرەبییەوە: ئاوات حەسەن ئەمین

لەبەر چاوتان بێت ئامانجێكی گەورە
لە پاش خۆتان پاشماوەیەكی گەورە
جێبهێڵن،
كە ئاماژەبێ  بۆ ئەوەی، ئێوە لێرە بوون
جارێكیان زۆر شارەزایانە نیشانەمان

لە شیعری دانیماركییەوە
ئامۆژگارییەك بۆ نەوەكانم
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ئەگرتەوە
مناڵەكان بوتڵی شووشە بەتاڵەكانیان ئەپێكا!

بەاڵم: ئەمڕۆ كوانێ  پارچەكانی؟
منیش نیشانەم لە مانگ ئەگرتەوە.
هەتا ئێستاش شوێنەوارم بە ئاشكرا

بەدی ئەكرێت.
سروودێك بۆ مردن

كاتێ  تەنیا بیر لە خۆم ئەكەمەوە
بە راستی بیر ئەكەمەوە

تۆ ساتەوەختێ  هەڵەت كرد
پاشماوەیەكیشم بۆ جێهێشتی

هەندێك شت هەیە كە لێی پەشیمان ئەبیتەوە
هەندێك شتیش هەیە پێوەی ئەنازیت.

بەكورتی:
لەوانەیە ئەوەی كە پێی گەیشتووی

زۆر خراپ بێت.
وەلێ  كاروبارەكان بەشێوەیەكی باش

گوزەرا.
زۆر شتت وەرگرت

تۆ سەركەوتیت
ئەمە ئەو رۆژە گونجاوەیە بۆ مردن

ئەگەر ئەبێ  هەر رووبدات
با رۆژی دووشەممە بێت..
ئەوا ئەوە رۆژێكی گونجاوە.

وەلێ  كاتێ  بیر لە خۆشەویستەكەم ئەكەمەوە
بیر ئەكەمەوە

نەخێر ئەمە مەحاڵ نییە
ئەو چاوەو ئەم خەندەیەو ئەو دەنگە

داخراو و كوژاوەیە.

ده ق
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ئەمە مەحاڵە.. ئەی هاوڕێی تەمەنم
ئەو پێستە نەرمە، ئەم دڵە گەرمە
ئەو سۆزە لێوان لێوە، ئەو بۆچوونە

شێتانەیە.
بێ  ئەوەی لەبیرمان بچێتەوە

ئەو پێكەنینەی كە هیچ شتێكی ناگاتێ 
هەموو گوێیەكیشت، ناوازەیە

پەنجەكانی هەردوو قاچت لەبیرمەكە
ئەو قاچوقولە ناسكەشت، كە

بەرگەی ناگیرێ .

)هەلوا(، نەخێر..
ئاوا گەمە ناكەین.

كاتێ  ئازار ئەچێژیت، ئازار ئەچێژم
كاتێ  تۆ شادی، منیش بەبوونم شادم

كارەكان ئەئاوان.
پێشبینیی هاتنی

رۆماتیزم و نەخۆشییەكانی تر مەكە
تا بتوانین گرنگیی پێبدەین!

دەستی لێ  مەدە، پەنجەكانت دووربگرە لێی
تێگەیشتیت؟ ئەی مردن

گەر بتەوێ  شتێكی وابكەیت
ئەوا بەسەر الشەی منا ئەبێ !

)دوو سییەكەم(
سییەكانم  خۆش ئەوێ 

بەدوامەوەن بۆ كوێ  ئەچم
لەو كاتەشدا، كە وەنەوز ئەدەم

وا هەست ئەكەم، قسەم لەگەڵ دەكەن
بنوو..

پێڵوەكانت لێك نێ 
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ده ق

لەجیاتی تۆ..
ئێمە ئێشك ئەگرین.

راستە ئەتوانین پشت بەم دوو سییە
ببەستین

من هەرگیز نەمبینیوون.. لەیەك
بۆ نەدانەبێ ،

كاتێ  كە تیشكم بۆ گرتن
وەلێ  ئەوان هەڵوێستەیان لەسەرم نەكرد.

لەوانەیە، ئەوان سیی هەریەكێ  بن
هی پۆستەبەرێ 

یان لە نمایشكارە رووتەكەی )ستریتیز(،
یان هی بازرگانێكی ئوتومبیلی كۆن

كە خوازیاری
تامكردنی ئەو دوو سییەیە لەناوەوە

ئەوەی گومانی تیا نییە:
من:

هەناسەیان پێ  ئەدەم
كە بەچاوم ئەیان بینم

هەناسەیەك پێ  هەڵئەكێشم
كاتێ  ئەلیازەی هۆمیرۆس ئەخوێنینەوە.

یان كاتێ  سەیری پاشی ژنێكی جوان دەكەین
یان كاتێ  تەماشای پسوڵەی باج دەكەم

ئێمە لە خۆشی و ناخۆشیدا هاوڕاین
وەك چۆن تەمەن هاورای مرۆڤە

هاوكاریی وشەیە كە گوزارشتی لێ  ناكرێت
ئێمە هەست بە قوڵی پەیوەندییەكەمان ئەكەین

هیواخوازی سااڵنی زیاتری خۆشین بەیەكەوە.
)بۆ پەناهەندەیەك(

لەخەو هەڵئەستم

بینی ئەندرسن:
ساڵی 1929 

لەدایك بووە، 
ئەندامی ئەكادیمیای 

دانیماركییە، 
له  گەورەترین 

شاعیرانی  زیندووی 
دانیماركییە، 
بەرهەمەكانی 
)كامێرا لە 

دەروازەی موبەقدا(
و كۆبەرهەمەكەی. 
نووسراوی لەبواری 
رۆمان و فەلسفەدا 

هەیە. بەرهەمەكانی 
بەگاڵتەجاری 
ئەناسرێتەوەو 

گرنگیی زۆر دەدات 
بەگیانی لێبووردەیی و 

پێكەوەژیان و 
قبووڵكردنی ئەوی 

دی. لەبواری 
موزیكیشدا 

بەنوێكەرەوەی 
كەلەپووری موزیكی 
دانیماركی دادەنرێت.
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لەسەر پێخەفە تایبەتییەكەم
لە نیشتمانی دایكما

ئەمە تەواوكارێكی ئاساییە.
خۆم ئەشۆرم

جلە تایبەتییەكانم ئەپۆشم
نانی بەیانی بۆ ژنەكەم و خۆم

ئامادە ئەكەم.
ئەمەش كارێكی زۆر ئاساییە

ئەچم بۆ شار
بۆ شت كڕین

لە پارە تایبەتییەكانم
ئەو پارانەی، وەرم گرتووە

لەبارتەقای ماندووبوونم لە كارەكانم
ئەمەش كارێكی زۆر ئاساییە.

جارناجارێك سەفەر ئەكەم
ئەمەش كارێكی زۆر ئاساییە
جارناجارێك، سەفەر ئەكەم

بۆ واڵتانی جیاجیا
دواتریش.. بۆ نیشتمانەكەم ئەگەڕێمەوە.

لەخاڵی بازگەی گوزەرنامەوە
بەبێ  گرفت

دووبارە بۆ ماڵەكەم ئەگەڕێمەوە.
ئەمەش كارێكی زۆر ئاساییە
ئەمەش كارێكی زۆر ئاساییە

سەرچاوە:
ئەنتۆلۆژیای شیعری دانیماركی- بەشی یەكەم

ئامادەكردنی: مونعم فەقیر- وەگێرانی مەی شەحاتەو مونعم فەقیر، چاپی یەكەم قاهیرە 2008.


