شاخ نەفیرا شەڤینی

شاخ نەفیرا شەڤینی
Nachthorn

بۆنا پاول سێالن

گێرمان درۆگێنبرۆد
ژ ئەلمانییەوە :د .حوسێن حەبەش
(ئەلمانیا)

هێڤا چاردەشەڤی
رۆنیا د بەردا مایی
ل سەر ئاڤا ڕەشە
زەریایی
د زڤیڕكا جادووییدا
ڕەوانێن هەلبەستڤانێ مری
مینا پێشییان دترچكن
ل دان پێیا بانگا
شاخ نەفیرا شەڤینی
د مژتەمێدا هندادبن.

Aus “Kennst du das Land? Meditatio”nen am Comersee

ژ دیوانا «تو ڤی وەالتی دناسی؟ سیفانن ل بەر گۆاڵ
كۆمەر»
تڕچكین  :هەلپەڕین
هەلبەستین
Dichten

ژ هەڤكەتنا هەڤسەنگیێ تێ دیتن
د ناڤبەرا هێمنی و پەیڤێدا
د ناڤبەرا ڕێ
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و ڕێ هنداییدا
د ناڤبەرا بێ ناڤی
و ناڤدایێنێدا
وەها پرە تێ دانین
لسەر نەواال كوور
د ناڤبەرا گلكی و پەلكێدا

Aus “Im Strom der Zeit, Meditationen
”im Himalaya

ژ دیوانا «لوزەیا دەمێ ،سیفانن ل هیمەالیا»
پەیف هین ل چ دگەڕە...

Was sonst sucht das Wort ...

”Aus “Die ephemere Blume der Zeit

ژدیوانا «كولیكا دەم بووریێ»
ئەیلۆ

Adler

قڕك ب ڕەف دفڕن
ئەیلۆ ب تەنیایی دفڕە
لۆچینۆ ڤیسكۆنتی
ئەیلۆ ب فڕینێ
ژ ئەسمێن نێزیك دبە
ب تەنیایی
وەك هەلبەستڤان
ب ئارامی چەڤڕی دكە
بۆ لویسبوونا پەیڤێ

تا گلكی ل داویێ
چەند ڕێزان ڕەشبەلەك بكە
لێ هین
ناڤەڕۆك دلەرزە
ژ تەوشا
ناڤاندنێ

پەیف هین ل چ دگەڕە
ل ئەردهەڤۆكا هەیینیێ
تەڤی نەبورهایێ
لێ بەلێ هەیینێ

وەهایە مینا ئاڤا روبار
یا د سەر دەست ڕا دحەڕكە
ئەرێ بەرگەها
د كویز دا زانە
گەودەنا خوە بپارێزە
و هوینك بمینە
وەها جارنا
چاوا هەلبەست.
Aus “Im Strom der Zeit, Meditationen
”im Himalaya

ژ دیوانا «لوزەیا دەمێ ،سیفانێن ل هیمەالیا»
هەستێن یەكەمین

erste Impressionen

بەندی یە د ناڤ چار دیواراندا
وەها دڕامینە
وێ نكانبە تو جاران بنڤیسە

دارمەرخەك ڕیگرا دیتنێیە
دو پەنجەرۆكێن ل پێش ماسەیا نڤسێنێ
ئاوڕا هلفڕینێ سەربەست دكن
ژ (٢٠٢٢ /٦ - ٥ /٥ )٢٩٦ /٢٩٥
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كو شەڤا بهوری
هەر تینییەك شكاندییە

ل كێلەكا وان دار و سیسن ڕاوەستانە
ل دووریێ چیوچیوا چڤیكان نایێ ناسین
ئەرێ نێزیكانی ڕەشوێلەیەك
ل ڤر ب چڤیكا ڕەش دناڤینن
ب هەیهێری ئەڤینا خوە دنمینە

ڕۆژ ب رۆناهیێ دەستپێ دكە
و چریوەیا چڤیكان
بیانی یە ژ گوه ڕا

لێ چاوا دخویە بادلەوایە.
”Aus “Entschattetest Licht

ژ دیوانا «ڕۆناهیا بێ سێبەر»

نمێژەكە بەیانی
بۆنا شیڤا ،بۆنا بۆزا
یان بۆنا خودێیەكی دن

نیشان

Zeichen

د ناڤ پیكێن داراندا
ب هێمنی دڕزەكە هێمن دلیزە

وەها ئاشتیانە ئەڤ بەیانییا دنمە
كو مەرا ببێژە داویا بێ دەمیێ هاتی یە دیتن
و ئاشتی بوویە بەهرا مرۆڤاتیێ
و ڤەحەس بەهرا وێ

زڤڕینا هزران
تێنەخار مینا خەزامێن پاییزێ
د بهارا دەمێدا

Aus “Im Strom der Zeit, Meditationen

د ناڤ بایێ ئەسمانیدا
عەورێن سپی ل ناڤهەڤ دكەڤن

”im Himalaya

ژ دیوانا «لوزەیا دەمێ ،سیفانێن ل هیمەالیا»

خوەشنڤیسا ڕۆژهالتی
نیشانە یە ل سەر دیوارێ ئەسمێن.
”Aus ”Entschattetest Licht

ژ دیوانا «ڕۆناهیا بێ سێبەر»

بەیانییا ئاشتیانە ل هیمەالیا

Friedvoller Morgen im Himalaja

تبێ وەهایە

ژ دوورڤا
ئاوازا چرتەپرت
ژ بلوورەكێ تێ

گێرمــان درۆگێنبــرۆد یــەك ژ هەلبەســڤانێن ناڤــدارە د
ســەردەما مــە دا ،هیــن د بەالڤبوونــا بەرەڤــۆكا یەكەمیــن
دا «چێــل ل ســەر دیوێــر»  ،١٩٨٤وەك نوێنــەرێ
«هەلبەســتڤانیا رۆمانتیكیــا نــوو» د نــاڤ ڕەخنەڤانێــن
ئەورۆپیــدا هــات ناڤانــدن .دیوانــا «تــو ڤــی وەالتــی
دناســی؟ ســیفانن ل بــەر گــۆال كۆمــەر» تەرخانــی مــژادا
لیریزمــا سروشــتییە ،پاشــێ بەرهــەم ل دووهــەڤ دەرتێــن
و پێشــكەتنێن مــەزن د هەلبەســتڤانیێ دا پــڕ دبــن.
نڤیســەڤان ،وەرگەرڤــان ،و بەالڤــكار گ .درۆگێنبــرۆد تــا
نهــا ســێزدە بەرەڤۆكێــن هەلبەســتان چاپكرنــە ،ئــەو ل ٢٨
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وەالتــان بەالڤبوونــە - ،وەالتــێ كوردســتانێ وێ ببــە ،- 29
ب هەشــت زمانــان زانــە.
د بەالڤكرنــا هەلبەســتڤانیا هەڤــدەم و ب شــێواكی گشــتی
هەلبەســتڤایێدا ڕۆال بەالڤــكار بــێ وێنەیــە ،ئــەو خوەدیــێ
بەالڤگەهــا «پۆینــت ئێدیتسۆن»ـــە ل بەلجیــكا و ســەرۆكێ
دەزگەهــا «ئایتاهكا»یــە ل ئێســپانیا و ژ بلــی جهگرتنێــن
د گۆڤــار و كۆمیتەیێــن فێســتیڤالێن ناڤنەتەوییێــن
هەلبەســتڤانیێ .تــا نهــا د بەالڤگەهــا خــوە دا نێزیــكا
 90دیوانێــن هەلبەســتڤانێن ژ جــودا وەالتــان چاپكرنــە و
د ئایتاهــكا دا هــەر هەفتەیــێ هەلبەســتەكێ بەالڤدكــە،
هەژمــارا وان تــا ڤــێ هەفتەیــێ بوونــە .٤٨٠
نووییتــی ئــەوە ،كــو مــەرا ب خــوە ل رێیــن خوەیــە
تایبەتــی بگــەڕە و وان ڤەكــە ،وەهــا گ .درۆگێنبــرۆد
چاندێــن دوو كۆنتێنێنتــان ،ئەورۆپــا و ئاســیا ئامێتەكــرن و
ژێ هەڤیرەكــی هەلبەســتڤانی نــوو د بەرهەمڤانییــا خــوە دا
ســترا بێتــری هەفتــێ  70جــاری ســەرەدانا ئاســیا ناڤیــن و
دوور كرییــە ،ئاشــنایی چانــد ،فیلۆســۆفی ،هەلبەســتڤانییا
وان بوویــە و دبــە هەڤناســێن ناڤدارتریــن كەســێن چانــدی
ل وان دەران وەك چیــن ،هندســتان ،ژاپــان و دەرێــن
دن و ل ئەنجامــێ بەرهــەم تەپــەال (لووتكەبەرهــەم) خــوە
«ڕێ» بەالڤدكــە ،چــاوا پرەكــە هەلبەســتڤانی د ناڤبــەرا
هــەردو كۆنتێنێنتانــدا .ژ هەلبەســتڤانەكی وەهــا ڕا نــە
ماتمایینــە ،ئەگــەر خالتێــن ئەدەبــی ژ هــەر وەالتەكــی دا
ب ســەر دا ببــارن.
ئــەز نزانــم خواندەڤــان وێ چقــاس تێگهێشــتیێ ڤــان
هەلبەســتان بــن د ڤــێ دەمــێ لەزۆكــە (ئیــس ئێــم ئــس)
یــدا ،گــەر هنەكــێ دژواری ژی دەركەڤــن ،دڤــێ مــەرا زانبــە،
مــەرا نكانــە ب ســاناهی نهێنیێــن جەواهێــران تێبگیهنــە.
گێرمــان درۆگێنبــرۆد د  11ایلۆنــا  ١٩٤٤دا ل ڤێســت
فالنــدەر (بەلجیــكا) هاتــی یــە دنــێ ،ئــەو فالمــی یــە و ب
زمانــێ نیدەرلەنــدی دنڤیســە و نهــا ل ئێســپانیا دژی.
بۆن  20نیسانا ٢٠١٧
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