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بەرئاوازەکان

توماس ترانسترۆمەر )1931 – 2015(. 
وەرگری خەاڵتی نوبێل، 2011 
لە سوێدییەوە: ڕزگار شێخانی

)سوێد(

)1(
ســـڵ لە شـــتێک دەکەمەوە کە شـــل و خاو لەناو 

بەرانبەرم دێ. کڕێوەدا 
پارچەی ئەوەی کە دێ.

الدیوارێک. شتێکی بێ چاو. ڕەق.
ڕوخسارێکی لە ددان!

ڕێگەیەکی تەنیا، یان خانووەکە لەوێیە
ئەگەرچی من نایبینم؟

دواڕۆژ: سوپایەک لە خانووی بەتاڵ
کە لەناو کڕێوەدا ملی ڕێگەی گرتووە.

)2(
دوو ڕاســـتی لە یەکدی نزیک دەبنەوە، یەکێک 

لـــە ژوورەوە دێ، یەکێک لە دەرەوە دێ
لـــەو شـــوێنەی بـــە یەکدیـــش دەگـــەن، مـــرۆڤ 

دەرفەتێکـــی دەبـــێ خـــۆی ببینـــێ.
ئەو کەســـەی دەبینـــێ وا خەریکە چی ڕوو دەدا، 

بێ هیوا هاوار دەکا: »بوەســـتن!
هـــەر چییەک بێ، بـــەس لە کۆڵـــم ببێتەوە خۆم 

بناسم.«
بەلەمێکیـــش هەیـــە کـــە دەیەوێ لێرە بوەســـتێ - 
ڕێـــک لێـــرە هـــەوڵ دەدا -  هـــەزاران جـــار هەوڵ 

دەدا.

لەناو تاریکایی دارســـتانەوە دارەنێزەیەکی درێژی 
بەلـــەم دێ، بـــە نـــاو پەنجـــەرە وااڵکـــەوە دێتـــە 
ژوورەوە، بـــۆ نـــاو میوانە ئاهەنگگێـــڕەکان کە بە 

گەرمبوونەتەوە. ســـەما 
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ئـــەو نهۆمـــەی بەشـــی زۆری ژیـــان تێیـــدا ژیام، 
دەبـــێ چـــۆڵ بکرێ، ئێســـتا لە هەموو شـــتێک 
بەتاڵ کراوە، لەنگەر شـــۆڕکراوەتەوە - ئەگەرچی 
هێشـــتا خـــەم و پەژارەییـــە ســـووکترین نهۆمە لە 
هەمـــوو شـــاردا، ڕاســـتی مۆبلی پێویســـت نییە. 
مـــن یەک خول بەدەوری ژیاندا ســـەفەرم کردووە 
و گەڕاومەتـــەوە خاڵی ســـەرەتا: ژوورێکی بەتاڵ. 
ئـــەو شـــتانەی بینیومن و بەســـەرمدا هاتوون، لێرە 
لەســـەر دیوارەکانـــدا وەک نیـــگاری میســـری، 
دیمەنـــی ژوورەوەی گـــۆڕ خۆیـــان پێشـــان دەدەن، 
ڕاســـتییەکەی  دەچـــن.  لەنـــاو  هەتـــادێ  بـــەاڵم 
ڕووناکییەکـــە زۆر بە هێـــزە، پەنجەرەکان گەورەتر 
بـــوون، نهۆمـــە چۆڵەکـــە دووربینێکـــی گەورەیە 
کـــە ڕووی لـــە ئاســـمانە، بێدەنگـــە وەک نـــزای 
کۆترەکانـــی  دەبیســـترێ  ئـــەوەی  کڤێکـــی. 

حەوشـــەی پشـــتەوەن، گمەگمیانە.

بەرئـــاواز: ئاماژەیـــە بـــۆ ئـــەو پارچـــە مۆســـیقایەی کە 
دەژەنـــرێ.  لـــە کۆنســـێرتی مۆســـیقادا،  بـــەر  ســـەرەتا 
شـــاعیر دەســـتەواژەی  preludier ی التینی بۆ ناوی 

نووسیوە. شـــیعرەکە 

کڤێـــک:  Quaker/ Kväkar بزووتنەوەیەکی ئایینییە، 
لـــە ســـەدەکانی ناوەڕاســـت لەنـــاو ئایینی کریســـتیانەوە 
دروســـت بـــووە، ئـــەوان جـــۆری نوێـــژ و نـــزای تایبەتـــی 

خۆیـــان هەیە.
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