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INTRODUCTION

This project is remarkable for the communities it created and brought 

together. In 2019, Slemani, a Kurdish city in the semi-autonomous 

Kurdish region of Iraq, joined the UNESCO Creative Cities Network 

(UCCN). Within the network, the city immediately found new 

partners with whom to celebrate and explore the city’s rich literary 

heritage. Together, Slemani and Manchester, another UCCN city of 

literature, applied for funding from the British Council to produce 

this anthology showcasing our two cities’ literary identities over 

two centuries. Within each city, we convened panels of academics 

and writers who selected the poets and poems for translation. We 

had a team of translators working from English to Kurdish, Darya 

and Renwar, and a team of translators working from Kurdish to 

English, led by Halo and myself, supported by Pshtewan, Jiyar, and 

Mohammed: our Kurdish-language copyeditors. We had UNESCO 

City of Literature staff in both Manchester and Slemani keeping 

everything organized and moving forward. And this to say nothing 

of the community of poets the anthology brings together, which 

spans continents, centuries, languages, and genders. I’m honored to 

be a small part of the community behind this book.

 For the vast majority of the poets included, this anthology 

marks the first time they have been translated into Kurdish or 

English. The English poets Kurdish readers will meet are formative to 

the Mancunian identity, many at the cutting edge of contemporary
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discourse on equality, socioeconomic friction, and race. The Kurdish 

poets English readers will meet articulate the evolution of mysticism, 

nationalism, and the strange continuity of displacement Kurds have 

endured for the past two hundred years. Each poem in the anthology 

manages to be both impossibly specific to the conditions and life in 

its respective city and impossibly universal to the human experience. 

The more we see others, the more clearly we can see ourselves and 

that’s what the impossible act of translation offers us: a glimpse out 

of our language, land, and moment, a way to see a wider world, a 

way to help our own world hold more, a way to see ourselves grow. 

Alana Marie Levinson-LaBrosse

Marshall, California
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پێشەکی

و  کردوون  دروستی  پڕۆژەیە  ئەم  کۆمەڵگەیەی  دوو  ئەو  لەبەر  ناوازەیە،  پڕۆژەیە  ئەم 

پێکەوە کۆی کردوونەتەوە. ساڵی ٢٠١٩ سلێامنی، شارێکی نیمچە سەربەخۆی هەرێمێکی 

کوردی لە ئێراق، چووە ناو UCCNـەوە ]تۆڕی شارە داهێنەرانەکانی یونسکۆ[. لە ناو ئەو 

ئەدەبیاتە  کەلەپوری  یادی  لەگەڵیدا  تا  دۆزییەوە  هاوەڵێکی  زوو  هەر  سلێامنی  تۆڕەدا، 

دەوڵەمەندەکەی بکاتەوە و گەشتی بە ناودا بکەن. پێکەوە سلێامنی و مانچێستەر، کە 

کرد  بەڕیتانی  کونسوڵی  لە  داراییان  پاڵپشتی  داوای  UCCNـە،  ئەدەبی  شارێکی  ئەویش 

بە  ئەدەبی هەردوو شارەکە  نیشاندانی شوناسی  بۆ  ئەنتۆلۆجییە  ئەم  بەرهەمهێنانی  بۆ 

درێژایی دوو سەدە. لە ناو هەر شارێکدا پانێڵامن بۆ چەندین کەسی ئەکادیمی ڕێکخست 

بۆ دەستنیشانکردنی شاعیرەکان و شیعرەکانیان. تیمێک وەرگێڕمان هەبوو کە وەرگێڕانیان 

وەرگێڕدا  تیمێک  لەگەڵ  بوون،  ڕێنوار  و  دەریا  ئەوانیش  دەکرد،  کوردی  بۆ  ئینگلیزی  لە 

تیمە لەالیەن من و هەڵۆوە بەڕێوە  ئینگلیزی دەکرد، ئەم  بۆ  کە وەرگێڕانیان لە کوردی 

زمانی  ئیدیتۆری  ئەوان  دەکرا:  پاڵپشتی  محەمەدیشەوە  و  ژیار  و  پشتیوان  لەالیەن  دەبرا، 

کوردیامن بوون. ئێمە لە هەردوو شارەکە کارمەندی شاری ئەدەبی یونسکۆمان هەبوو 

تەنها  من  دەبرد.  پیشەوە  بەرەو  کارەکامنان  و  ڕێکدەخست  شتەکانیان  هەموو  کە 

بەاڵم  کۆیکردوونەتەوە،  ئەنتۆلۆجییە  ئەم  کە  دەکەم  شاعیرانە  کۆمەڵگەی  ئەو  باسی 

لێرەدا هەن  زیاتر لەخۆدەگرێت، چونکە ئەو شاعیراننەی  لەڕاستیدا کتێبەکە کۆمەڵکەی 

باڵوبوونەتەوە بە ناو قاڕەکاندا، سەدەکاندا، زمانەکاندا لەگەڵ جێندەرەکاندا. منیش ئەو 

شەرەفەم پێبڕا کە ببم بە بەشێکی بچووک لەو کۆمەڵگەیەی لە پشتی ئەم کتێبەوەن.

یەکەم  ئەمە  هەن،  ئەنتۆلۆجیایەدا  لەم  شاعیرانەی  ئەو  زۆری  بەشێکی   

جاریانە شعرەکانیان دەکرێت بە کوردی یاخود بە ئینگلیزی. ئەو شاعیرە ئینگلیزانەی لێرەدا 

لێواری  لە  زۆربەیان  مانچێستەردا،  شوناسی  لە  داهێنەرن  دەیانخوێننەوە  کورد  خوێنەری 

نەژاد.  و  سۆسیۆئیکۆنۆمی  سەر  ناکۆکییەکانی  یەکسانی،  وەک  سەردەمییەکاندا،  باسە 

ئاشنا دەبن، گوزارشت لە پەرەسەندی  پێیان  ئینگلیز  ئەو شاعیرە کوردانەش کە خوێنەری 

ئاینناسی، ناسیۆنالیزم دەکەن، لەگەڵ ئەو دۆخی ئاوارەییە بەردەوامەی کوردەکان کە 
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لە  ئەنتۆلۆژیاکە  شیعرێکی  هەر  گرتووە.  بەرگەیان  ڕابردوو  ساڵی  سەد  دوو  درێژایی  بە 

هەمان کاتدا تایبەتن بە دۆخی تایبەتی ئەوشارەی منایندەی دەکات، و لە هەمان کاتیشدا 

دیکە  ئەوانی  زیاتر  تا  مرۆڤایەتییەوە.  تەواوی  ئەزموونی  بە  پەیوەندیدارە  و  گەردوونییە 

ببینین، ڕونرت دەتوانین خۆمان ببینین و هەوڵی ناوازەی وەرگێران ئەمەمان پێدەبەخشێت: 

بۆ  ڕێگەیەک  فراوانرت،  بینینی جیهانێکی  بۆ  ڕێگەیەک  زمان، خاک، چرکەسات،  لە  نیگایەک 

ئەوەی ئەم جیهانەمان بەرگەی زیاتر بگرێت، ڕێگەیەک بۆ بینینی گەشەی خۆمان.

ئاالنا ماری لێڤینسۆن-البرۆس

مارشاڵ، کالیفۆڕنیا
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On Selection: Manchester

Manchester is a city forever reinventing itself, celebrating its radical 
heritage whilst also looking forward. Amongst the city’s many 
achievements, Manchester has given the world the modern urban 
city, the cooperative movement, the women’s vote and the first 
public lending library. 
 The growth of Manchester in the 19th century was driven 
by rapid industrialisation which also created social and economic 
challenges. Our selection of historical poetry looks at very particular 
moments in this period with a focus on the struggle for rights, 
freedoms and free expression that we thought would resonate with 
Kurdish readers. 
 In 1819 a peaceful protest by 60,000 marchers was brutally 
suppressed in the city centre; newspapers called it Peterloo, and 
it was famously documented by the great English Romantic 
poet, Shelley. In 1865, Lancashire mill workers and Manchester 
shopkeepers suffered during the ‘Cotton Famine’ in support of the 
anti-slavery movement in North America. This period of hardship 
saw an outpouring of popular ballads and poems in journals and 
newspapers, often anonymous. At the beginning of the 20th century, 
the Suffragette movement began in Manchester and the Irish poet 
Eva Gore-Booth was a committed activist in the city at the time, 
working to secure the vote for women and for women’s rights in 

industry.
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 Today, Manchester is a beacon for poetry. Two of our 

internationally celebrated poets, Lemn Sissay and Jackie Kay, are 

Chancellors of universities, Manchester and Salford respectively. 

Manchester Metropolitan University is the home of Carol Ann 

Duffy who was the UK Poet Laureate between 2009 and 2019. 

 And Manchester’s contemporary poets continue the city’s 

radical tradition. In a city undergoing regeneration and renewal, the 

fight for inclusion and equality continues in new and different ways. 

We have endeavoured to represent some of the diverse voices writing 

against this backdrop and to showcase their varied perspectives, 

styles and approaches. Our thanks to the poets for their enthusiastic 

support for this anthology. We hope their work brings you joy, 

surprise and inspiration.

 

John McAuliffe, Centre for New Writing, University of Manchester

Becky Swain, Manchester Poetry Library, Manchester Metropolitan 

University

Ivan Wadeson, Manchester City of Literature
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لەبارەی هەڵبژاردنی شیعرەکانەوە: 
مانچستەر

مانچێستەر شارێکە هەمیشە خۆی نوێ دەکاتەوە و چاوی لە داهاتووە، لە هەمان 

کاتدا یادی کەلەپورە ڕادیکاڵەکەشی دەکاتەوە. لە ناو ئەو دەستکەوتە زۆرانەدا 

کە ئەو شارە بەدەستی هێناوە، مانچێستەر یەکەمین شاری مۆدێرنی شارستانیی، 

بۆ  گشتی  کتێبخانەی  یەکەمین  و  ژنان  دەنگدانی  مافی  هەرەوەز،  جواڵنەوەی 

خواستنی کتێبی بەخشیوە بە جیهان.

گەشەی مانچێستەر لە سەدەی ١٩دا بەهۆی گۆڕانە خێراکانی شۆڕشی   

پیشەسازییەوە بوو کە بەرەنگاری کۆمەاڵیەتی و ئابووری دروست کرد. هەڵبژاردەی 

ئەو  دیاریکراوانەی  چرکەساتە  ئەو  سەر  دەخاتە  سەرنج  مێژووییەکامنان  شعرە 

سەردەمانە و تیشکیش دەخاتە سەر هەوڵەکانی بۆ بەدەستهێنانی ماف و ئازادی 

و ئازادی ڕادەڕبڕین کە پێامن وا بوو هاوئاوازدەبن لەگەڵ خوێنەرە کوردەکاندا.

لە  کەسەوە   ٦٠.٠٠٠ لەالیەن  هێمنانە  خۆپیشاندانێکی   ١٨١٩ ساڵی   

شارەکە بەڕێوە چوو، بەاڵم بە شێوەیەکی دڕندانە لە ناوەندی شاردا سەرکوت کرا، 

ڕۆژنامەکان ناویان نا پیتەرلۆ، بە شێوەیەکی بەناوبانگیش لەالیەن شێلی شاعیری 

ڕسنت  کارگەی  کرێکارانی  ١٨٦٥ـدا،  لە  کرا.  دۆکیومێنت  ئینگلیزەوە  ڕۆمانتیکی 

کەمی  قەیرانی  سەروبەندی  لە  مانچێستەر  دووکاندارەکانی  و  النکاشێر  چنینی  و 

لە  بۆ جواڵنەوەی دژە کۆیالیەتی  بوو  پاڵپشتییان  نااڵندیان، ئەمەش وەک  لۆکەوە 

خۆیدا  بەدوای  قەسیدەی  و  هۆنراوە  الفاوێک  ساتەوەختە  ئەم  ئەمریکا.  باکوری 

خوازراو  ناوی  بە  کات  زۆر  باڵودەکرانەوە،  گۆڤارەکاندا  و  ڕۆژنامە  لە  کە  هێنا 

یاخود بێناوەوە بوون. لە دەستپێکی سەدەی ٢٠دا، جواڵنەوەی دابینکردنی مافی  

دەنگدانی ژنان لە مانچێستەر دەستی بە کار کرد و لەو کاتەشدا شاعیری ئێرلەندی 

ئێڤا گۆر-بووز بوو بە چاالکەوان لە شارەکەدا، کاری بۆ زامنکردنی مافی دەنگدان

دەکرد بۆ ژنان و دابینکردنی ماف بۆ ئەو ژنانەی لە کارگەکاندا کاریان دەکرد.
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ئەمڕۆ، مانچێستەر مەشخەڵی شعرە. دوو لە بەناوبانگرتین و ناودارترین   

شاعیرەکامنان لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی، لێم سێسای و جاکی کەی، هەر یەکەی 

سەرۆکی زانکۆیەکن لە مانچێستەر و ساڵفۆردن. زانکۆی مێرتۆپۆلیتان مانچێستەر 

ماڵی کارۆڵ ئان دوفیـیە کە شاعیری هەڵبژاردراوی بەریتانیا بوو بۆ نوسینی شعر بۆ 

بۆنە و ئاهەنگە تایبەتەکان لە نێوان ٢٠٠٩ بۆ ٢٠١٩.

شاعیرەکانی ئێستەی ناو مانچێستەر بەردەوامی دەدەن بە نەریتی ڕادیکاڵی   

شارەکە. لە شارێکدا کە بەردەوام خەریکی نوێبوونەوە و خۆبەرهەمهێنانەوەیە، 

هەیە.  بەردەوامی  جیاواز  و  نوێ  شێوازی  بە  دادپەروەری  و  یەکسانی  شەری 

نوێنەرایەتی هەندێک دەنگی جیاواز بکەین کە بە  لێرەدا هەوڵامن داوە  ئێمەش 

نووسین بەردەوامییان بەم ڕێچکەیە داوە، هەوڵیشامن داوە دید و ستایل و شێوازە 

جیاوازەکانیان نیشان بدەین. سوپاس بۆ پەرۆشی ئەو شاعیرانە بۆ ئەم ئەنتۆلۆژیایە. 

بەهیواین کارەکانیان خۆشی و سەرسامی و ئیلهام لەگەڵ خۆیاندا بهێنن.

جۆن ماکولیف، سەنتەر بۆ نوسینی نوێ، زانکۆی مانچێستەر

بێکی سوەین، کتێبخانەی شعری مانچێستەر، زانکۆی مێرتۆپلیتان مانچێستەر

ئایڤن وەیدسەن، مانچێستەر شاری ئەدەبی 
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On Selection: Slemani

In 1784, the city of Slemani was founded alongside its centers for 

knowledge, specifically a new school in the city’s center that housed 

a large library, managed by Sheikh Marif Noedyi, a great Kurdish 

poet and mystic. He tended to the school as well as to the many 

students from various regions who visited the library to copy down 

favorite passages from sought after books. Sheikh Marif Nodeyi 

wrote over 50 books, the majority of which addressed the religious, 

rhetorical, and mystical sciences. Sadly, he wrote in Persian, as it was 

the official language of authorities and intellectuals at the time. Just a 

few decades later, three poets known to us as Nali, Salim, and Kurdi 

would found Kurdish Classical poetry and cause Sorani to take its 

place as a language of high art, inspiring other Kurdish writers and 

readers. Though the Baban Principality collapsed during this same 

period, these poets turned to their poetry to describe, in their mother 

tongue, the devastation of their city.

 But cities continually renew and grow. In 1919, the city 

welcomed its first printing house, which published the Peshkawtin 

newspaper. In 1922, a second newspaper was established, The Call 

for Kurdistan. From that time onward, intellectuals could reach 

wide audiences; while all the city’s intellectuals from every era have 

found their own voice and courage, there are several in particular 

who devised new ways to promote and protect art and literature, 

revitalizing Kurdish poetry in Slemani, notably Piramerd, Goran,
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Sheikh Nuri, Sheikh Salih, and Rashid Najib. Many key members 

of Rwanga and Rahand, two major, twentieth-century Kurdish 

literary movements, came from Slemani. And what’s more: the 

city’s poets and intellectuals consistently represented and took the 

side of the people, in protest and demonstration, standing against 

oppression, backwardness, and persecution. As just one example: 

at the beginning of the twentieth century, it was poets who first 

demanded women’s freedom. Men and women, they said, were two 

wings of the same bird. And who can fly with only one wing freed?

 We selected the poets in this book to showcase the great 

color and variety that emerge from this city, that manifest in the 

poetry of this city. Some, like Mahwi, are mystical and thoughtful. 

Some, more national, like Nali. Modern Kurdish poetry brims with 

discussions of love and freedom as well as women’s voices, such an 

essential component of the city’s image today.

Prof. Dr. Dilshad Ali, University of Slemani

Dr. Ahamad Mira, University of Halabja

Aram Sdiq, Founder, Publisher, and Director of Rahand Center for 

Printing and Publishing 

Prof. Bushra Kasnazani, University of Slemani
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لەبارەی هەڵبژاردنی شیعرەکانەوە: 
سلێامنی

جەرگەی  ناو  لە  دا،   )١٧٨٤( لە  دروستبوونی  مێژووی  لەگەڵ  سلێامنی  شاری 

شارەكەدا یەكەمین قوتابخانەی مەعریفی دامەزراوە كە كتێبخانەیەكی گەورەی 

تێدابووە، بە سەرپەرشتیاریی یەكێك لە عارف و شاعیرە مەزنەكانی كورد، بە ناوی 

ناوچە  لە  ھەم  بووە،  قوتابخانەكە  سەرپەرشتیاری  ھەم  كە  نۆدێ،  مارفی  شێخ 

جیاكانەوە خوێندكاران سەردانی كتێبخانەكەیان كردووە و منونەیان لەبەر كتێبە 

دڵخوازەكانیان نووسیوەتەوە. ئەم شاعیرە زیاتر لە پەنجا بەرھەمی ھەیە و ژمارەی 

بە  عیرفانییەكان  و  بەالغیی  و  ئایینی  زانستە  باسكردنی  لە  بریتین  كارەكانی  زۆری 

نێوان  لە  فەڕمی  زمانی  دەمەدا،  لەو  چونكە  داخەوە  بە  بەاڵم  شیعر،  شێوەی 

زمانی  بە  بەرھەمەكانی  بۆیە  بووە،  فارسی  زمانی  دا،  ڕۆشنبیران  و  دەسەاڵتداران 

فارسی نووسیوە. بەاڵم بە چەند دەیەیەك پاش ئەو، قوتابخانەی شیعری كالسیكی لە 

شارەكە دادەمەزرێت، لە الیەن سێ شاعیرەوە )نالی، سامل، كوردی( كە بەھۆیانەوە 

زمانی كوردی دەچەسپێت و لە ناوچەكانی تری كوردستانەوە دەبنە شوێنكەوتووی. 

بابان دەڕوخێت، شاعیران بە ھۆنراوەكانیان گوزارشت  لەم سەردەمەدا، میرنشینی 

لەو بارودۆخە ناخۆشە دەكەن كە بەسەر شارەكەدا ھاتووە.

شارەكە بەردەوام لە نوێبوونەوە و پێشكەوتندابووە، لە ساڵی ١٩١٩ دا   

یەكەمین چاپخانە دێتە شارەكە و ڕۆژنامەیەك بە ناوی )پێشكەوتن( دەردەكرێت، 

دواتر لە ساڵی ١٩٢٢ دا ڕۆژنامەیەكی تر بە ناوی )بانگی كوردستان( دەردەكرێت. 

چەندە  ھەر  خەڵك،  بە  دەگەیەنن  باشرت  دەنگیان  ڕۆشنبیران  دەمەوە  لەو  ئیدی 

ڕۆشنبیرانی شارەكە لە ھەموو سەردەمە جیاوازەكاندا، دەنگی خۆیانیان ھەبووە 

پێشەنگی  الیەكەوە  لە  كە  ھەڵكەوتووە  تێدا  ھەڵوێستیان  خاوەن  شاعیرانی  و 

ڕێچكە نوێیەكانی ھونەر و ئەدەب بوون، بۆ منوونە نوێكردنەوەی شیعر ھەر لە 

شاری سلێامنی لە الیەن )پیرەمێرد، گۆران، شێخ نوری شیخ ساڵح، رەشید نەجیب(ەوە 

ئەنجامدراوە، گرووپ و بزوتنەوە ئەدەبییەكانی وەك )ڕوانگە( )ڕەھەند( دیسانەوە
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ئەندامەكانی زۆرینەیان خەڵكی شاری سلێامنی بوون. لە الیەكی ترەوە ڕۆشنبیران 

نارەزایی بوون بەرامبەر بە ستەم  و شاعیرانی شارەكە ھەمیشە نوێنەری دەنگی 

و دواكەوتوویی و چەوسانەوە. بۆ منوونە لەسەرەتای سەدەی پێشوودا شاعیران 

باڵی  وەك  ئەوان  چونكە  بخوێنن،  و  بن  ئازاد  پیاوان  وەك  ژنانیش  كردووە  داوایان 

مەلێك وان كە بیانەوێت ئازاد بن، مەلی دیل، بە یەك باڵ ناتوانێت بفڕێت، ئازادی و 

پێشكەوتنی كۆمەڵ، بە ئازادبوونی ژنان دێتە دی.

ھەڵبژاردنی ئەو شاعیرانە لەم كتێبەدا، لەوەوە سەرچاوەی گرتووە، كە   

فرەرەنگی و ھەمە چەشنی لە بەرھەمی شاعیرانی شارەكەدا ھەیە، ھەندێكیان 

عیرفانی و تێرامانن، وەك مەحوی، ھەندیكی تر نەتەوەیین وەك نالی. لە قۆناغی 

نوێدا،  شیعری  لە  بارگاوین،  كوردانە  بیری  و  سیاسەت  بە  شیعرەكان  نوێدا  شیعری 

كە دەنگی ژنانەمان ھەیە بە پێچەوانەی كالسیكەوە، شیعرەكان ھەم دەربڕینی 

ئازادی ھەم دەنگی مێیینەن، ھەمیش شیعری ئەویندارانەی تێدان، بە ھەموویان 

دەبنە نیشاندەری سیامیەكی گشتی شاعیرانی شارەكە.

پ.د. دڵشاد عەلی لە زانكۆی سلێامنی

د. ئەحمەد میرە لە زانكۆی هەڵەبج ە

ئارام سدیق خاوەنی ناوەندی ڕەهەند بۆ چاپ و باڵوکردنەو ە

د. بورشا كەسنەزانی لە زانكۆی سلێامنی
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TRANSLATOR’S NOTE 
(Kurdish to English): Halo Fariq

“Translating a poem is like kissing your lover through thick glass.”

                         Sherko Bekas 

                           1940-2013

Many Kurdish academics and much of the Kurdish reading 

population believe translation kills verse, that these poems are 

meaningful only in their original language. Given the many 

challenges of translating classical Kurdish poetry, their concerns 

are understandable. Classical Kurdish poets, though committed to 

Kurdish as a literary language, were aware of and drew into their 

poetry Arabic, Turkish, and Persian. Not only that, but they also 

wrote in rhymed and metered verse, and the forms they used are 

integral, as all poetic forms are, to their content. But the identity 

or value of Kurdish classical poems cannot be abbreviated or 

compressed into their more formal elements; they cover and contain 

wider horizons, addressing topics such as Islamic philosophy, 

Sufism, mysticism, pluralism, modernization, nationalism, nature, 

and the universal questions of humanity. Poetry in the classical era 

was one of the primary ways to spread ideas, conduct society-wide 

conversations, and keep Kurdish history. If we allow the linguistic 

and formal complexity of these poems to prevent us from translating 

them, our talented poets—poets like Nali, Mahwi, and Mawlawi, 
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who are the equal of Hafiz, Khayyam, Rumi, and even Basho and 

Kabir—will remain unknown to the world. The only reason the 

world knows Rumi and not Mahwi is that someone had the courage 

to translate the “untranslatable.” After translating almost two 

dozen books into and out of Kurdish, I would argue that every text 

is translatable, though some texts have not yet met their translator. 

So, the poem loses its meter; its meaning and beauty remain.

 It has been a great pleasure to translate the poems in this 

volume, which helped me travel through the nineteenth century 

to the present, through different voices, images, speech patterns, 

allegories, and structures. I hope English-language readers are 

able to take a similar journey in reading the poems that I took in 

translating them. I hope English-language readers will enjoy getting 

to know the poets and land I love.

 

Halo Fariq

Slemani 2021
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تێبینی وەرگێڕ
هەڵۆ فەریق

“وەرگێڕانی شیعر وەک ئەوە وایە ماچی خۆشەویستەکەت بکەیت، بەاڵم لەودیوی 

شوشەیەکەوە.”

شێرکۆ بێکەس       

١٩٤٠-٢٠١٣       

پێیان  دەکوژێت،  شیعر  وەرگێڕان  وایە  پێیان  کورد  خوێنەری  و  لێکۆڵەر  هەندێک 

پاش پەسەندکردنی  ئێمە  بە زمانی نورساوی خۆی مانای هەیە.  وایە شیعر تەنها 

ئەو هەموو ئاستەنگییە و وەرگێڕانی چەندین شیعری کالسیکی کوردی، دەتوانین 

بڵێین لە تەواوی خەمەکانیان تێدەگەین. شاعیرە کالسیکییەکانی کورد، هەرچەندە 

ئاگاداری زمانەکانی  بەئەمەک بوونە بۆ زمانی کوردی وەک زمانی ئەدەبی، بەاڵم 

عەرەبی و فارسی و تورکیش بوون و لە شعرەکانیشیاندا بەکاریان هێناون. تەنها 

ئەوەش نا، بەڵکو پەیڕەوی وەزن و قافییەشیان کردووە، ئەو فۆڕمانەی بەکاریان 

هێناون هارمۆنین، وەک هەر فۆڕمێکی دیکەی شیعری، لەگەڵ ناوەڕۆکەکانیاندا. 

بەاڵم شوناس و بەهای شعری کالسیکی کوردی ناتوانرێت تەنها لە وەزن و قافییەدا 

کورت و بەرتەست بکرێتەوە؛ بەڵکو ئەوان هەڵگری دیدێکی فراوانرت و ئایدیایەکی 

تەسەوف،  سوفیزم،  ئیسالمی،  فەلسەفەی  بابەتەکانی  ناویاندا  لە  قوڵرتن، 

پلورالیزم، نوێبوونەوە، نیشتیامن پەروەری، رسوشت و پرسە ئینسانییە جیهانییەکان 

دەبیرنێنەوە. شیعر لە سەردەمی کالسیکدا یەکێک لە ڕێگە سەرەکییەکان بوو بۆ 

گێڕانەوەی  و  پاراسنت  و  کۆمەاڵیەتییەکان  پرسە  لەخۆگرتنی  فکر،  باڵوکردنەوەی 

ناو  زمانی  فەرمییەکانی  بابەتە  و  لینگویستیک  بدەین  ڕێگە  ئەگەر  کورد.  مێژووی 

شاعیرە  ئەوا  وەربگێڕین،  شیعر  نەهێڵن  وابکەن  و  لەبەردەمامندا  ڕێگربن  شیعر 

بەتواناکامنان وەک نالی، مەحوی و مەولەوی کە هاوشانی حافز، خیام، ڕومی و 

تەنانەت باشو ]باس هو[ و کەبیر بوون، هەمیشە نەنارساو دەمێننەوە و لە جیهاندا 
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کەس نایانناسێت. تەنها هۆکار کە وایکردووە هەموو جیهان مەوالنای ڕومی بناسێت 

‘وەرنەگێڕدراوەکان’  کە  ئەوەی هەبووە  ئازایەتی  ئەوەیە کەسێک  نا،  و مەحوی 

هەموو  کە  دەکەم  لەوە  داکۆکی  کتێب،  حەڤدە  وەرگێڕانی  پاش  وەربگێڕێت. 

هەندێک  بەاڵم  وەرگێڕانە،  شایەنی  تێکستێک  هەموو  وەڕدەگێردرێت،  تێکستێک 

وەزن  وەرگێڕان  بە  شیعر  ڕاستە  نەبوونە.  ئاشنا  وەرگێڕەکانیان  بە  هێشتا  تێکست 

لەدەست دەدات، بەاڵم مانا و جوانییەکانی دەمێننەوە.

لە  چونکە  فراوانەدا،  پانتاییە  لەم  وەرگێڕان  لە  بینی  زۆرم  چێژێکی   

گەشتێکی بەردەوامدابووم لە نێوان سەدەی نۆزدە و ئەمڕۆدا، لە ڕێگەی دەنگ، 

وێنە، زمان، ڕەمز و پێکهاتەی جیاوازەوە. هیوادارم خوێنەری ئینگلیزی زمانیش بتوانن 

لەگەڵ خوێندنەوەیاندا هەمان ئەو گەشتە بکەن کە من لە کاتی وەرگێڕانیاندا 

کردم. هیوادارم خوێنەری ئینگلیزیش چێژ لە ناسینی شاعیران و ئەو خاکە ببینن کە 

من خۆشم دەوێن.

هەڵۆ فەریق

سلێامنی، ٢٠٢١
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TRANSLATOR’S NOTE 
(English to Kurdish): Darya Najim and   
         Renwar Najim

We met through this project, becoming friends as we translated 
these poems. As co-translators, we discussed our experiences with 
literary translation only to find how similar they were: we find in 
translation what we cannot find in other forms of literary work. We 
take work from one culture, one language, to our own. But what is 
“our own” culture? Language? This is where we battle with our own 
relationships to culture, language, poetry; this is where we battle 
with ourselves.
 Although we did not choose these poems, the translation of 
the collection feels as close to us as other poetry translations we have 
done in the past. We learned to love each poem for how it deals with 
experiences—sexism, racism, discrimination, poverty, war—we 
have lived in different ways. These universal concepts are as integral 
to the poems as they are integral to our understanding of who we are 
as persons of color in Europe, as members of a minority in Iraq, and 
finally as individual people. 
 We enjoyed the translation process, but struggled as well. 
These poems reference history and culture specific to the city of 
Manchester, which present a particular challenge: how could we 
make these poems both accurate and beautiful in Kurdish? And, of 
course, each of our translations represents only one possible way to 

interpret each poem. 
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             Although translating poetry is part of who we are—this is the 

only way we know how to live: in translation, sometimes on paper—

that process is not the whole experience, which culminates in the 

finished product: the people who read the work and the experience 

they have. All of that together makes our work whole. 

Darya Najim 

Renwar Najim
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تێبینی وەرگێڕ
دەریا و ڕێنوار

لەم پڕۆژەیەوە یەکامن ناسی، لە کاتی وەرگێڕانی شیعرەکاندا بووین بە هاوڕێ. 

ئەدەبیی  ئەزموونی وەرگێڕانی  لەبارەی  وەک دوو هاوڕێی وەرگێڕان، گفتوگۆمان 

خۆمانەوە کرد تا بزانین چەند نزیکن لە یەکەوە: ئەوەمان لە وەرگێڕاندا دۆزییەوە 

کلتورێک،  کاری  ئێمە  نادۆزرێنەوە.  ئەدەبیدا  کاری  دیکەی  فۆڕمەکانی  لە  کە 

و  زمان  بەاڵم  خۆمان.  کلتوری  و  زمان  بۆ  دەیگوێزینەوە  و  هەڵدەگرین  زمانێک 

لەگەڵ  جەنگەوە  دەچینە  کە  جێیەیە  ئەو  ئەمە  چی؟  مانای  ‘خۆمان’  کلتوری 

پەیوەندییەکامناندا بە کلتورەوە، بە زمانەوە، بە شیعرەوە، ئەمە ئەو جێیەیە کە 

دەچینە جەنگەوە لەگەڵ خودی خۆماندا.

وەرگێڕانی  بەاڵم  هەڵنەبژاردبوو،  شیعرەکامنان  خۆمان  ئێمە  ئەگەرچی   

ڕابردوودا  لە  کە  هەبوو  شیعرانەیان  ئەو  هەستی  هەمان  شیعرەکە  کۆمەڵە 

وەرمانگێڕابوون. شیعرەکامنان خۆشویست بۆ شێوازی مامەڵەکردنیان لەگەڵ ئەو 

بە  جەنگ-کە  هەژاری،  جیاکاری،  ڕەگەزپەرستی،  سێکسیزم،  ئەزموونانەی-وەک 

شێوازی جیاوازی خۆمان ئەزموومنان کردوون. ئەم چەمکە گەردوونییانە منایندەن 

ئێمە وەک  ئەوەی  بۆ  تێگەیشتنامن  بۆ  بنەمایەک  و  بۆ شیعرەکان  بنەمایەک  وەک 

‘کەسانی جیاڕەنگ’ ]ئەو شێوازی ناوهێنانە ڕەگەزپەرستانەیەیە کە خەڵکی ئاسیا و 

ئەفریقا و التینی پێ بانگدەکرێت[’ لە ئەوروپا، وەک کەمینە لە عێراق، دواجاریش 

وەک تاکێک.

چێژمان لە پرۆسەی وەرگێڕانەکە وەرگرت، بەاڵم لە هەمان کاتدا توشی   

ئاستەنگیش بووین. ئەم شیعرانە دەست بۆ کێشە مێژوویی و تایبەتییەکانی شاری 

بتوانین  چۆن  دەکەن:  پێشکەش  تایبەتی  بەرەنگارییەکی  کە  دەبەن،  مانچێستەر 

وابکەین شیعرەکان بە کوردی هەم جوان و هەم بێ هەڵەش بن؟ بێگومان، هەر 

یەکە لە وەرگێڕانەکامنان، تەنها ڕێگەیەکە لە ڕێگەکانی تێگەیشنت لە شیعرێک.
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هەرچەندە وەرگێڕانی شیعر بەشێکە لەوەی کە ئێمە کێین )ئەمە تەنها ڕێگەیە کە 

دەزانین چۆن بژین: لە وەرگێڕاندا، هەندێک جار لەسەر کاخەز(، پڕۆسەکە هەموو 

ئەزمونەکە نییە، بەڵکو بەرهەمەکەیە: ئەو خەڵکانەی کارەکە دەخوێننەوە و ئەو 

ئەزموونەش کە دەیانبێت. هەموو ئەوانە پێکەوە تەواوی کارەکەمان پێک دێنن. 

خوێنەران  ئەزموونی  هیوادارین  بەاڵم  ئاسانە،  وەرگێڕانەکە  پرۆسەی  باسکردنی 

هێندە زۆر و فراوان بێت کە بە هیچ جۆرێک لە باسکردن نەیەت.

دەریا نەجم

ڕێنوار نەجم
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My Body Is Not Yours

جەستەم هی ئێوە نییە
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[I sacrifice myself]
Nali 

 For Salim

I sacrifice myself for the dust you leave behind, you fine breeze,

you messenger entirely familiar with the city near Sharazur.

Your kindness is hidden in the moving air, a friend.

You, zephyr, carry good news from a niche of omnipresence.

You have the temperament of a lover’s wet, warm tears:

the storm of sight, the heart’s spark: the tandoor’s heat.

At one time, fresh, you fan the heart. 

At one time, a forge, you pique the pride.  

He obliterates my peace remembering your scent:

the northern dust, the southern hurricane, the western wind.

It’s all burned: the porch, my patience, my insides.

Nothing is left except at the corner of prayer and patience.

I am the sigh’s company, the tear’s stirrup. 

Have mercy on the sigh and the tear. Stand. Courage. 
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Like my sighs, run until the land, the street of the lover.

Like my tears, flow as the waters of Shiwasur.

In that water, wash the tensions of the earth away.

Savor the reunion: you clean, water the cleanser.

Then go on until you reach Sarchinar Spring,

its waters full of pomegranate and sycamore, roses and fennel.

A source like the sun, at once in a hundred places, a bright

eruption, pure light from a stone, a geode.

Or it is the reflection of the sky as

its stars fall in meteoric light?

Or it is the abundant fonts of the knowledgeable,

the spring of light that consumed the burning bush?

I said, It’s my own two eyes! If Bakrajo’s tears

were sharp, fruitless, warm, salty, and red.
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Don’t go to Khak w Khol’s amber desert

until you’ve passed through Slemani’s lands.

It is the garden of gardens. Stay for a time.

Bathe in the musk of young boys’ scalps, virgins’ hair.

Its land is laced with amber, its timber worth agarwood,

its stones taxable jewels, its streams light.

its evenings all mornings, its seasons all spring,

its dust all rosewater, its steam all incense.

It’s a flat, warm city, in a finely tilled plane.

To ward off the evil eye, they call it The City of Sharazur.

Such are its people: all people of knowledge.

They string necklaces yet supervise affairs.

Observe every stone, every tree, every alley. 

Ask questions, make inspections, high and low. 

Has the psyche of Sersheqam Bridge collapsed?

Has the body of Pirmesur’s tree grown frail and fallen?

Is the standard bearer Sheikh Habas still well-dressed

or is he now naked, homeless and haggard?
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Do people still gather around Kani Ba?

Or has the turmoil of Resurrection Day shattered it all? 

Is Seywan still green and smooth as the dome of Saturn?

Or has it become a celestial circle of graves?

Does Kani Askan still belong to the deer?

Or has it become a field for wolves and their howling?

Is Awdar Stream still crying with love?

Or has it become a dry Sufi, distant from truth?

I wonder: does the Tanjaro still roar? Does it run clear?

Or is it captive to the land, silted?

Look closely at the grass inside the khanaqa.

Do deer roam or are tame beasts tied up?

Is the flowers’ greenery misty as the lines on a lover’s face?

Or is it dry straw, rough as the beard of Kaka Sur?

Is its heart brightened by dear ones?

Or full of hell’s hulking figures?

Do they clasp hands as elm and cedar?

Or have unlucky, bent-neck Sufis begun to circle?
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Check on the green trees of the madrasa:

Are the leaves’ edges healthy? Or dying?

The full pool where my sight lives, 

Has it become silted like Shiwasur Stream?

Is the courtyard’s edge still a place

For play? Or ground for scorn?

Rest an eye on what was flush grass, 

where my eyes once shone: is it soft or coarse?

By God, is the faqes’ plain and its surroundings still full as on 

Judgment Day? 

Or has it become desolate as what Salm and Tur left behind?

Give my greetings, scented with rose-water, to my room.

What is left? What is gone from the porch, the niche, the room?

Is that lovers’ grotto now full of strangers?

Still galloping with lovers? Or do snakes and ants gallop?

My mouth is like the crescent moon. I am thin as imagination.

Do I fall on anyone’s tongue? Cross anyone’s heart?
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Explaining this exile, an illness, this burning migration,

the heart might become water and pass through the eyes. 

Should I even ask to come back from this liminal place

or had I better stand still until Mt. Sur bellows?

Make her understand in secret, “Oh, stone-hearted lover,

Nali, longing, sends you his greetings from afar ...” 
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قوربانی تۆزی ڕێگەتم
نالی

قوربانی تۆزی ڕێگەتم ئەی بادی خۆش مروور!

ئەی پەیکی شارەزا بە ھەموو شاری شارەزوور!

ئەی لوتفەکەت خەفی و ھەوا خواھ و ھەمدەمە!

وەی رسوەکەت بەشارەتی سەرگۆشەیی حوزوور!

ئەی ھەم میزاجی ئەشکی تەڕ و گەرمی عاشقان!

تۆفانی دیدە و شەرەری قەلبی وەک تەنوور!

گاھێ دەبی بە ڕەوح و دەکەی باوەشێنی دڵ

گاھێ دەبی بە دەم، دەدەمێنی دەمی غوروور

مەحوی قەبووڵی خاتری عاتر شەمیمتە

گەردی شیامل و گێژی جەنووب و کزەی دەبوور

سووتا ڕەواقی خانەیی سەبرم، دڵ و دەروون

نەیاموە غەیری گۆشەیی زیکرێکی یا سەبوور

ھەم ھەمعەنانی ئاھم و، ھەم ھەم ڕیکابی ئەشک

ڕەحمێ بەم ئاھ و ئەشکە بکە، ھەستە بێقوسوور

وەک ئاھەکەم دەوان بە ھەتا خاکی کۆیی یار

وەک ئەشکەکەم ڕەوان بە ھەتا ئاوی شیوەسوور
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بەو ئاوە خوت بشۆ لە کودووراتی سەرزەمین

شاد بن بە وەسلی یەکدی کە تۆی تاھیر، ئەو تەھوور

ئەمجا مەوەستە تا دەگەییە عەینی سەر چنار

ئاوێکە پڕ لە نار و چنار و گوڵ و چنوور

چەشمێکە میسلی خۆر کە لە سەد جێ، بە ڕۆشنی

فەورانی، نووری سافە لەسەر بەردی وەک بلوور

یا عەکسی ئاسامنە لە ئاوێنەدا کەوا

ئەستێرەکانی ڕابکشێن وەک شەھابی نوور

یا چەشمەساری خاتری پڕ فەیزی عاریفە

یەنبووعی نوورە دابڕژێنێ لە کێوی توور

دەم وت دوو چاوی خۆمە ئەگەر بەکرەجۆیی ئەشک

نەبوایە تیژ و بێسەمەر و گەرم و سوێر و سوور

داخڵ نەبی بە عەنبەری سارایی خاک و خۆڵ

ھەتا نەکەی بە خاکی سولەیامنییا عوبوور

یەعنی ڕیازی ڕەوزە کە تێدا بە چەن دەمێ

موشکین دەبی بە کاکۆڵی غیلامن و زوڵفی حوور
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خاکی میزاجی عەنبەر و، داری ڕەواجی عوود

بەردی خەراجی گەوھەر و، جۆباری عەینی نوور

شامی ھەموو نەھار و، فوسوولی ھەموو بەھار

تۆزی ھەموو عەبیر و، بوخاری ھەموو بوخوور

شارێکە عەدل و گەرمە، لە جێگێکە خۆش و نەرم

بۆ دەفعی چاوەزارە دەڵێن شاری شارەزوور

ئەھلێکی وای ھەیە کە ھەموو ئەھلی دانشن

ھەم نازیمی عوقوودن و ھەم نازیری ئوموور

سەیرێ بکە لە بەرد و لە داری مەحەللەکان

دەورێ بدە بە پرسش و تەفتیش و خوار و ژوور

داخۆ دەروونی شەق نەبووە پردی سەرشەقام؟!

پیر و فوتادە تەن نەبووە داری پیرمەسوور؟!

ئێستەش بە بەرگ و بارە عەلەمداری شێخ ھەباس،

یا بێنەوا و بەرگە، گەڕاوە بە شەخسی عوور؟!

ئایا بە جەمع و دائیرەیە دەوری کانی با،

یاخۆ بووە بە تەفریقەیی شۆڕش و نوشوور؟!

سەیوان نەزیری گونبەدی کەیوانە سەبز و ساف،

یاخۆ بووە بە دائیرەیی ئەنجومی قوبوور؟!



My Body Is Not Yours

43

ئێستەش مەکانی ئاسکەیە کانی ئاسکان،

یاخۆ بووە بە مەلعەبەیی گورگ و لوورەلوور؟!

ئێستەش سوروشکی عیشقی ھەیە شیوی ئاودار،

یاخۆ بووە بە سۆفیی وشکی لە حەق بە دوور؟!

داخۆ دەروونی سافە، گوڕەی ماوە تانجەرۆ،

یاخۆ ئەسیری خاکە بە لێڵی دەکا عوبوور؟

سەیرێکی خۆش لە چیمەنی ناو خانەقا بکە

ئایا ڕەبیعی ئاھووە، یا چایری ستوور؟!

سەبزە لە دەوری گوڵ تەڕە وەک خەتتی ڕوویی یار

یا پووشی وشک و زوورە وەکوو ڕیشی کاکە سوور؟

قەلبی مونەووەرە لە حەبیبانی نازەنین،

یا وەک سەقەر پڕە لە ڕەقیبانی لەندەھوور؟

دەسبەندیانە دێن و دەچن سەرو و نارەوەن،

یا حەڵقەیانە سۆفی ملخوار و مەندەبوور؟

مەیلێ بکە لە سەبزە درەختانی مەدرەسە:

ئەوراقیان موقەددیمەیی شینە یا نە سوور؟

حەوزی پڕی کە نائیبی دیدەی منە لەوێ،

لێاڵوی دانەھاتووە وەک سەیلی شیوەسوور؟
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ئێستەش کەناری حەوشەکە جێی باز و کەوشەکە،

یاریی تیایە، یا بووەتە مەعرەزی نوفوور؟

چاوێ بخە لە سەبزە و سێرابی دائیرە

جێ جیلوەگاھی چاوەکەمە نەرمە یا نە زوور؟

توخوا فەزایی دەشتی فەقێکان ئەمێستەکەش

مەحشەر میسالە یا بووەتە چۆڵی سەمل و توور؟

واسیل بکە عەبیری سەالمم بە حوجرەکەم

چی ماوە، چی نەماوە، لە ھەیوان و تاق و ژوور؟

ئەو غاری یارە ئێستە پڕ ئەغیارە، یا نە خۆ

ھەر غاری یارە، یا بووەتە غاری مار و موور؟

زارم وەکوو ھیالل و نەحیفم وەکوو خەیاڵ!

ئایا دەکەومە زار و بە دڵدا دەکەم خوتوور؟!

لەم شەرحی دەردی غوربەتە، لەم سۆزی ھیجرەتە

دڵ ڕەنگە بێ بە ئاو و بە چاوا بکا عوبوور!

ئایا مەقامی ڕوخسەتە لەم بەینە بێمەوە،

یا مەسڵەحەت تەوەققوفە تا یەومی نەفخی سوور؟

حاڵی بکە بە خوفیە: کە ئەی یاری سەنگ دڵ

نالی لە شەوقی تۆیە دەنێرێ سەالمی دوور...
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[I sacrifice my body]
Salim

 For Nali

I sacrifice my body for your whisper, oh morning wind,

you, the messenger ready for every dangerous road.

You inflame beauty: the moon-like heart thieves.

Oh, you comb the hair of white-bodied beauties. 

You sweep the homes of dear ones in sanctum.

Servant of spring’s green carpet in the plains. 

In the early morning’s sleep, your breath sweeps

through pitch black hair, across faces like the moon 

From your breeze rains the honey of the tamarisk tree

which swayed in the bosom of the sugar cane. 

When you roam the face of the heart thief, you, a breeze

tremble in her hair, reaching from her head to her waist.

Without your breath, when will the bloom’s mouth begin to smile?

If not for you, the garden tree wouldn’t fruit. 
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You revive the plants of the world. 

Nursed by you, trees grew tall and blanket flowers stretched out. 

Your mouth is the water of life for the fire of depression.

You rouse the flame from the firepit.

The distress is so great, my heart so constricted.

Come morning, my breath fogs and displaces the clouds.

Be steadfast, swiftly attempt what I ask.

Go as a messenger and again come back a messenger. 

My letter goes to the lands of Sham, toward Nali.

Every word gives news of the city’s situation.

Apparently, he asked his devoted friends

about those from the city, each resident, one by one. 

Since the governor was forcefully deposed

no face has reflected true art. 
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When the Ottoman sun rose over the land,

thirsty grasses burned, every puddle dried up.

They no longer desire kebab, the city’s desperate people,

only liver, sliced up and fried in the fire of sadness.

In these Ottoman times, I see mouths move wider 

to cry and sigh, than they ever did to grin.

Saywan is full of the oppressed, high and low. 

I see only graves of grief everywhere I look. 

Ottoman Turks have taken up place in and out of the khanaqa

with no knowledge of the knowledgeable disciple’s place. 

The pool is full, same as his eyes, but

the water has clouded, as have hearts of heroes.

The field where disciples gathered in leisure

belongs now to the Ottomans, same as the inferno’s depths. 

My heart burns for Sarchinar Stream.

Its source is muddied as eyes gone blind. 

This winter, Sheikh Habas wore threadbare clothes.

Ottomans are such ill-fate they hurt even the holy.
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Pirmesur’s tree stoops like an old man.

Shivering consumes it, head to toe. 

The Turks, brutes, took branches from it and bashed

every headstone, the fortresses of the dead. 

It’s like an eye without sorrow, Shiwi Awdar:

his eyes struggle to squeeze a single drop out. 

Back then Kani Askan belonged to the deer.

Now, full of Ottoman sounds and colors, it belongs to the asses. 

Today, the place we played is clogged with looters 

from that field. From nowhere, someone sings, “Watch out.”

The incoherent Turks don’t hunt thieves at midnight,

they are thieves, harvesting blessings like fire. 

The city is filled with injustice, a place filled with mourning.

A place full of uproar, a country full of fight,

its rooftop full of scorpions, its walls full of snakes, 

its mazes full of looters and its desert full of dangers. 

My heart won’t let me tell you what has become of your room.

Spiders’ webs make the only curtain, inside or out. 
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No voice comes from its window except the whine of an owl. 

But for the trails of ants, there are no more paths. 

For God’s sake, tell the majesty of Nali, I beg him,

When Slemani is so, walk past. 

Salim is bone tired from being alone. Let Nali not tire so. 

I live this, but he shouldn’t waste his blood in sadness. 

This land has no system without the proper owner.

If you intend to travel here, don’t. 
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جانم فیدایی رسوەکەت
سامل

بۆ نالی 

جانم فیدایی رسوەکەت ئەی بادەکەی سەحەر!

ئەی پەیکی موستەعید لە ھەموو ڕاھی پڕ خەطەر!

ئەی میروەحەی جەمالی مەھئاسایی دڵبەران

وەی شانەزەن بە کاکۆڵی تورکانی سیمبەر!

جاڕووکەشی مەنازیلی جانان لە خەڵوەتا!

فەڕڕاشی فەڕشی سەبزە، بەھاران، لە دەشت و دەر!

ماڵش دەدەی بە دەم لە دەمی خوابی صوبحدەم

ھەم زوڵفی قیرگوونەوو ھەم چیھرەیی قەمەر

باری لە رسوەکەت بە شنەی، ئەنگەبینی گەز

کردوویە جونبوشت بە ھەمئاغۆشی نەیشەکەر

وەختی طەوافی عاریضی دڵبەر، شنۆیی تۆ

لەغزش دەخا بە طوڕڕە لە سەر تا بە پێی کەمەر

کەی دێتە خەندە غونچە، دەمی، بێ وەزیدەنت؟

گەر تۆ نەبی، درەختی چەمەن ناگرێ ثەمەر

ئیحیاکونی جەمیعی نەباتاتی عالەمی

ڕەعنا کشا لە تەربیەتت قامەتی شەجەر
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ئابی حەیاتی ئاتەشی ئەفسوردەیە دەمت

تەحریکی تۆیە گڕ لە تەنوورا کە دێتە سەر

میحنەت ئەوەندە زۆرە، دڵم ھێندە تەنگ بووە

دوودی ھەناسەیی سەحەرم ھەوری گرتە بەر

ھیممەت کە چابوکانە بە ئیجرایی مەطڵەبم

لەمسەر بڕۆ وەکوو بەرید و لەوێ بێ وەکوو تەتەر

بۆ موڵکی شامە نامەیی من، سوویی “نالی”یە

ھەر حەرفی ئەو لە وەضعی ویالیەت دەدا خەبەر

پرسیویە-ظاھیرەن-لە ڕەفیقانی یەک جیھەت

ئەحواڵی ئەصڵی شەھر و موقیامنی سەربەسەر

لەوساوە حاکمی بە ستەم دەربەدەر کرا

نەیدیوە کەس لە چیھرەیی کەس جەوھەری ھونەر

تا بوو بە جایی مەطلەعی خورشیدی موڵکی ڕۆم

سووتا گیاھی تیشنەوو خوشکیدە بوو شەمەر

ناکەن ھەوایی ھیچ کەبابێ ذەلیلی شەھر

بوریانە بەس لە ناری غەما، پارەیی جگەر!

جوز گاھی ئاھ و گریە لە ئەییامی ڕۆمییا

نەمدیوە وا ببێ لە فەرەحدا لەبی بەشەر

)سەیوان( پڕە لە شەخصی ستەمدیدە، خوار و ژوور

ھەر قەبری پڕ غەمانە لە ھەر ال دەکەم نەظەر!
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جێی تورکەکانی ڕۆمە دەر و ژووری )خانەقاھ(

غافڵ ھەموو لە جایی موریدانی باخەبەر!

ئەو حەوضە پڕ دەبوو کە وەکوو چاوەکانی ئەو

تەغییرە ئاوی وەک دڵی مەردانی پڕ کەدەر

ئەو دەشتە جایی یارییی یارانی حوجرە بوو،

یەکسەر مەقامی ڕۆمییە ھەروەک تەھی سەقەر

سووتا دڵم بە حاڵەتی جۆباری )سەرچنار(

لێاڵوە چەشمەساری وەکوو چاوی بێ بەصەر

زستانی ئەووەڵین بوو دڕا بەرگی )شێخەباس(

ڕۆمی ئەوەندە شوومە لە شەخصیش دەخا ضەرەر

وەک پیری خوردساڵە خەمی داری )پیرمەصوور(

مەشغووڵی لەغزشە، ھەمە جا، پایی تا بە سەر

ئەو بەردەکانی ناوی نرا قصنی شەخصەکەی،

دایان بە شاخی دارەکەیا، تورکی بێ ھونەر

وەک چاوی بێ غەمانە، ھەموو )شیوی ئاودار(

بەس موشکیلە لە چەشمەیی ئەو قەطرە بێتە دەر

ئەوسا مەکانی ئاسکە بوو )کانیی ئاسکان(

ئێستە لە دەنگ و ڕەنگی ئەڕۆمی پڕە لە کەر

ئەمڕۆ فەضایی بازیگەھ جایی ڕەھزەنە

لەو دەشتە دێ لە غەیبەوە ئاوازی ))الحذر((
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تا دوزدجۆیی نیمەشەبن تورکی بێ نیظام

دوزدن ھەموو لە خەرمەنی مونعیم وەکوو شەرەر

شەھرێکە پڕ لە ظوڵم و مەکانێکە پڕ لە شین

جایێکە پڕ لە شۆر و واڵتێکە پڕ لە شەڕ

سەربانی پڕ لە کەژدوم و دیواری پڕ لە مار

گوودالی پڕ لە ڕەھزەن و صەحرایی پڕ خەطەر

دڵ نایێڵێ بڵێم: چییە سامانی حوجرەکەی

ھەر تۆڕی عەنکەبووتە، حیجابی بیروون و دەر!!

نایێ صەدا لە پەنجەرەکەی، جوز فیغانی جوغد

غەیرەز شەقامی مووری نییە شوێن و پێ گوزەر

توو خوا بڵێ بە حەزرەتی “نالی”: دەخیلی بم

بەم نەوعە قەد نەکا بە سولەیامنییا گوزەر!!

“سامل”صیفەت لە بێ کەسییا با نەبێ ھیالک

من کردم، ئەو نەکا لە غەما خوێنی خۆی ھەدەر

ئەم موڵکە نەظمی نابێ بەبێ ضەبطی واریثی

بێ ئەو، بە قەضدی ئەم طەرەفە، با نەکا سەفەر!!
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Manchester
Adam O’Riordan
Queen of the cotton cities, 
nightly I piece you back into existence: 

the frayed bridal train your chimneys lay
and the warped applause-track of Victorian rain. 

You’re the blackened lung whose depths I plumb, 
the million windows and the smoke-occluded sun.

A girl steps from a door and her cotton-flecked shawl
is the first snow on a turf-plot back in Mayo.

You’re the globing of the world, a litany of cities
cast and re-made in your image: Osaka, Orizaba, Gabrovo. 

Your warehouses bloated by curious needs: 
butter, shellfish, cloth blocks, bleach. 

Your urchins, little merchants hawking Lucifers and besoms 
to set a small flame guttering in a wet-brick basement: 

in straw and wood shavings, a mother’s lullabies
bear their freight of love and typhus. 

In the small hours I remake you and remake you, 
until you grow faint as a footfall on a fever ward

and I wake from my imagination’s gas-lit parlour.
Whatever I seek to have or hold or harbour

is pure curio – a wreath of feathers, seashells 
or human hair: a taxidermist’s diorama.  
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مانچستەر
ئادەم ئۆ’ڕۆدریان

شاژنی شارەکانی پەموو،

شەوانە پارچەکانت دەگەڕێنمەوە بۆ ناو وجوود:

کۆنەشەمەندەفەری بووکێنی لەسەر دووکەڵکێشەکانت و

بارانی لەڕێدەرچووی ستایشکراوی ڤیکتۆریا.

تۆ ئەو سییە ڕەشداگەڕاوانەیت کە من قوواڵییەکانت پاک دەکەمەوە،

ملیۆنان پەنجەرە و خۆری بە دووکەڵگیراو. 

کچێک دەرگا دەترازێنێ و دەسامڵی بە-لۆکە-گوڵ-گوڵی

یەکەمین بەفرە بەسەر هەرێزەکانی مایۆوە1.

تۆ خڕێتیی زەوی و تەهلیلەی شارەکانی

لە وێنەکانتدا ئۆساکا2 و ئۆریزابا3 و گابرۆڤۆ4 تووڕ دەدەیت و درووستیان 

دەکەیتەوە.

کۆگاکانت دەوڵەمەندن بە پێداویستییە ناوازەکانت:

کەرە، سەدەف، کەوش، سپیکەرەوە.

منداڵە ناجسنەکانت، بازرگانە چکۆلەکان، شەیتانە بازەوانەکان و 

١- مایۆ یەکێکە لە ٢٦ هەرێمەکەی ئایرلەندا  
٢- شارێکە لە یابان 
٣- شارێکە لە مەکسیک 
٤- شارێکە لە بولگاریا 
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گسکەکۆتەرەکان

ئاگرێکی چکۆلە دەکەنەوە و گڕ بەردەدەنە ژێرزەمینێکی لە خشتی-تەڕ 

دروستکراو:

لە پووش و تەاڵشی دارەکاندا، الیالیەی دایکێک

باری خۆشەویستی و ڕەشەگرانەتایان لەکۆڵ دەنێ.

لە کاتژمێرە بچووکەکاندا تۆ دروست دەکەم و دروست دەکەمەوە،

تا هێند سست دەبیت وەک ترپەی پێی ناو قاوشی نەخۆشخانەت لێ دێ.

منیش لە ساڵۆنی بەگاز-داگیرساوی خەیاڵمدا بەئاگا دێمەوە. 

هەرچییەک بەدوایدا وێڵ بم تا ببمە خاوەنی یان چنگی لێ گیر کەم یان داڵدەم 

بدا.

شتێکی تەواو دانسقەیە – تاجەگوڵینەیەک لە پەڕ، گوێچکەماسی

یان پرچی مرۆڤ: وێنەیەکی گۆڕاوی کەوڵکراو. 
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The Act of Falling
(an excerpt)
Adam O’Riordan

IV Derby Day

Boaters, top hats, 

frock coats, the crowd 

swell like a shoal 

 

against the barrier, 

pushing the breath 

from the chest 

 

of the youngest 

among them as 

they strain to see 

 

their favourites 

round the corner, 

the kings colours 

 

blurring somewhere in 

the brute grace and 

thunder of bloodstock. 
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No one notices the lady, 

pushing courteously 

through the crowd 

 

like a governess 

who has lost 

sight of her child. 

V Impact 

Out on the turf, 

the pack bearing down, 

she unrolls her flag. 

The music hall slapstick 

of her attempt to wrap 

it about the horse, 

then the impact and 

its after-image – 

the three of them falling – 

her skull’s muffled crack 

a tray of ice broken 

open in the Royal Enclosure. 
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Before her world goes black 

she sees her straw hat 

blow out along the course, 

a bobbing speck 

of horse, rider-less 

in the middle distance, 

its blood pumping a message 

from haunch to forelock, 

an imperative she understands: 

telling it to cross the line 

at whatever cost, 

to cross the line alone if you must. 
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کردەی کەوتن
)بەشێک(

ئادەم ئۆ’ڕۆدریان

ڕۆژی دێربی

کاڵوی حەسیری، کاڵوی قوت،

پاڵتۆی درێژ، کۆڕی خەڵک 

وەک پۆلەماسی شەپۆل دەدەن

 

دژ بە بەربەستەکە،

پاڵ دەنێن بە هەناسەوە

لە سینەی

 

گەنجرتین

لەناویاندا ئەو کاتەی

تەقەال دەکەن بۆ بینینی

 

دڵخوازەکانیان

لە سووچێکەوە،

ڕەنگی پادشاکان

 

شوێنێک تەڵخ دەکەن 

لە جوانییەکی کوشندە و 

حیلەی ئەسپە ڕەسەنەکاندا
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کەس سەرنجی ئەو خامنە نادا،

کە بەماریفەتەوە 

بەناو خەڵکەکەدا دەڕوا

 

وەک ئەو دایکەی

بینینی منداڵەکەی

لەدەست داوە
 
 

کاریگەریی 

لەدەرەوە لەسەر مێرگەکە،

ڕەوەکە خاو دەبنەوە،

ئەو ئااڵکەی دەکاتەوە.

هۆڵی مۆسیقاکە گاڵتەجاڕی

بەهەوڵەکەی دەکات بۆ پێچانەوەی

ئااڵکە لە ئەسپەکە

دواتر کاریگەرییەکەی و 

پاش-وێنەکەی –

هەر سێکیان دەکەون –

درزی گیراوی کەللەسەری، 

وەک سینییەک سەهۆڵ 

کرابۆوە لە ناو حەسارێکی شاھانە
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بەر لەوەی دونیاکەی ڕەش داگەڕێ

کاڵوە حەسیرییەکەی دەبینێت

بەدرێژایی ڕێگاکە با دەیبا

پنتێکی دووری

ئەسپێک، بەبێ سوار

لە دوورییەکی مامناوەندەوە،

خوێنەکەی پەیامێک دەگەیەنێ

لە کەفەڵەوە تا کاکۆڵ،

فەرمانێک کە ئەو تێی دەگات:

پێی ئەڵێ هێڵەکە ببەزێنێ

بەهەر نرخێک بێ،

بە تەنها هێڵەکە ببەزێنێ ئەگەر ناچار بوو.
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Manchester Snow
Shamshad Khan

I. street by street

can I get into your dreams 

the way you get into mine?

a see-through glass ball

filled with a handful of water and glitter

I shake the ball in the future 

will I dream you or will you dream me?

I get to know myself better

every time you answer 

and every time my mind goes blank

Manchester everything I love about you now

I loved about you then

fake gothic promises

straight talking red bricks
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choose me they said choose me

and I did

you were honest

openly pretending to be what you weren’t

not as big as London

you mocked me

close enough to Leeds

let’s see if a rose can change colour

if she comes 

let’s see if she can leave

II grafitti

I cannot take my eyes off you

I cannot look directly at you
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pavement slabs

flooded gutters

my mind falls 

my heart  writes

so I can see what I am saying 

or what you are trying to tell me

over new bridges

beside dark water

in the shade of Victorian buildings

I catch the 192 

Romanian, Irish, Iranian, African Mancunians

slip sliding condensation and conversations 

on the top deck 

youngsters rearranging  the English language

 

messages on the roofs of bus shelters

a bottle, a boot, a dandelion shoot

on an ordinary street

something is looking for you
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III  the city’s quiz

Like all the others 

what I thought I came for

and what I end up doing here 

don’t exactly match

once you’ve re-directed me 

you start questioning my motives

the poet’s purpose in a city?

I don’t know the answer so I point

keep pointing you say

go there and stay there until you are given a reason to move

I’ve wandered from land mark to land mark

proudly pointing visitors to their destinations

stumbling across old haunts

I point at the ghost of my self

why a poet?
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you ask me seemingly simple questions

that I find impossible to answer 

I try pointing

you don’t bat an eye lid

your most valued experience as a poet?

I remember a very long night

all daylight and ink

why did you come here?

you chuckle at my silence 

and point to the door

IV. calling you home

I have recited poetry between 

the explosions of fireworks

had my words swept away 

from the microphone by the wind

performing in a different place 

being heard by strangers ears
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I am more playful

I don’t act quite myself 

I break habits

realising how much of being is pretending  

when I am away from you 

I talk about you 

people see you in me

I like what they see

I miss you

I write about you

when I get back 

come on I say 

let’s change some of these old routines 

it can be fun 

pretending to be real
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V. getting tagged

what you read to me when my eyes were falling closed

what we read  in unison

what I took down from low shelves

what I reached for

what you read by heart 

what I unintentionally overheard

in everything that reached my ears

I heard you 

like a book I can read from when you are not there

I read at my pace

your silent voice

spray painted on my internal wall

VI  rapid eye movements

you dreamed of me

when I was walking the streets of Leeds
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I heard your name but other than that

you hardly existed for me

I can’t imagine myself

not having met you

you have shaped my relationship

with glitter filled skies

you have made me accept

the people who left us

in your grey streets

I found my home

what I did not notice when we met

is a familiar inconvenience now

grains of pollution 

crystallising into six sided perfections

a damp hat that will not let me forget

why it rains 
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VII  another loft conversion 

Manchester where do you see yourself in twenty years?

don’t answer straight away

let your mind drop into my heart

let blood mix with light

answer after you’ve decided                

that you’ll stay



My Body Is Not Yours

75

بەفری مانچێستەر
شەمشاد خان 

یەکەم

شەقام بە شەقام

 

ئەتوانم سەردانی خەونەکانت بکەم 

وەکوو تۆ کە سەردانی خەونەکانی من دەکەیت؟

تۆپێکی ڕوونی شووشەیی دەگرم بە دەستمەوە

پڕ لە مشتێک ئاو و بریسکە

لە داهاتوودا ئەو تۆپە ڕادەوەشێنم 

ئایا ئەوسا تۆ خەون بە منەوە دەبینیت یاخود من خەون بە تۆوە دەبینم؟

هەموو جارێک کە تۆ وەاڵمم دەدەیتەوە

من زیاتر خۆم دەناسم 

لەگەڵ هەموو وەاڵمێکیشدا مێشکی من دەوەستێت.

مانچێستەر ئەوەی من لەبارەی تۆوە ئێستا خۆشم دەوێت

ئەوساش هەر خۆشم دەویست

)پەیامی ناڕەسەنی گۆتیکی و

قسەی ڕاست و ڕەوانی سەر خشتی سوور(
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هەڵامن بژێرن، وتیان هەڵامن بژێرن

منیش هەڵم بژاردن

تۆ ڕاستگۆ بوویت

ڕاستگۆیانە خۆت نواند 

بە گەورەیی لەندەن گەورە نیت

تۆ گاڵتەت پێکردم 

نزیک شاری لیدز

با ببینین بزانین گوڵ دەتوانێت ڕەنگی خۆی بگۆڕێت؟

ئەگەر هات با بزانین

ئایا ئەگەر دەشڕوات

دووەم

گرافیتی 

ناتوانم چاوەکانم لەسەرت البەرم 

ناتوانم ڕاستەوخۆ سەیرت بکەم 

خشتی شۆستە

ئاوەڕۆی الفاوبردوو



My Body Is Not Yours

77

مێشکم وردوخاش دەبێت

دڵم وە زمان دێت

بۆ ئەوەی بزانم چی دەڵێم

یان تۆ دەتەوێت چیم پێ بڵێیت

لەسەر پردێکی تازەوە

لەتەنیشت ئاوێکی ڕەشەوە

لە سێبەری بااڵخانەی ڤیکتۆریایی

سواری پاسی ٢٩١ دەبم 

ڕۆمانی، ئیرلەندی، مەنکونی ئەفریقی

بەچڕی کۆدەبنەوە و قسە دەگۆڕنەوە

لەسەر پشتی کەشتیییەکە

گەنجەکان بە ئینگلیزییەکەیاندا دەچنەوە

نامەی نوورساوی سەر سەقفی ئەو پاسانەی بوون بە شێڵتەر

بوتڵێک، پوتێک، باڵوبوونەوەی گوڵەپەپوولەیەک 

لەسەر شەقامێکی ئاسایی

شتێک بەدواتتدا دەگەڕێت
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سێهەم 

تاقیکردنەوەی شارەکە

وەکوو هەموو ئەوانی تر

زانیم بۆچی هاتم و 

بە چی گەیشتم

)ئەم هاتن و چوونەم کە لەیەک ناچن(

کە ڕاستەوڕاست من ئاڕاستە دەکەیت

لە دوایشدا بە گومانەوە سەیری پاڵنەرەکانی ژیانم دەکەیت

مەبەستی شاعیر لە شارێکدا دەبێت چێ بێت؟

من وەاڵمەکان نازانم بۆیە پەنجە ڕادەکێشم 

پەنجە ڕاکێشە... تۆ پێم دەڵێیت

بڕۆ بۆ ئەوێ و چاوەڕێ بە تاکوو بیانوویەکت دەدەنێ بۆ ڕۆیشنت

لەسەر ئەم شوێنی دیاری شار بۆسەر ئەو شوێنی دیاری شار گەڕام 

بە شانازییەوە پەنجەم بۆ شوێنی مەبەست ڕاکێشاوە بۆ میوانەکەم 

بەسەر تارماییە پیرەکاندا کەوتووم

پەنجە بۆ خێوەکانی نێو خوم ڕادەکێشم 

بۆ شاعیرێک؟
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پرسیاری سادەم لێ دەکەیت

وەاڵمەکانیان ئەستەمن

هەوڵ دەدەم پەنجە ڕاکێشم 

تۆ چاوێکیش ناترووکێنی

بەنرخرتین ئەزموونت وەکوو شاعیرێک؟

شەوێکی دوورودرێژم لە بیرە

هەمووی ڕووناکی و گەوهەر بوو

بۆ سەردانی ئێرە دەکەیت؟

بە بێدەنگیم پێدەکەنیت و 

پەنجە بۆ دەرگاکە ڕادەکێشیت. 

چوارەم

بانگت دەکەم تا بێیتەوە ماڵەوە

شیعر لەبەر خۆمەوە دەڵێم

ئەو کاتەی دەنگی یارییە ئاگرینەکان دێت بەسەرماندا

با وشەکامنی لە مایکرۆفۆنەکە ڕاماڵی
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لە شوێنێکی جیاواز خۆیان بەیان کرد

بێگانەکان گوێیان لێ گرتم

من هاروهاجم 

زۆرجار وەکوو خۆم ڕەفتار ناکەم 

خووەکانم دەشکێنم و

تێدەگەم بەشێکی زۆری بوون درۆ و دەلەسەیە

کە لە تۆ دوورم 

باست دەکەم 

خەڵک تۆ لە مندا دەبینن

ئەوەی دەیبینن، جوانە الی من 

بیرت دەکەم 

دەربارەی تۆ دەنووسم 

کە گەڕامەوە

پێت دەڵێم وەرە دەی وەرە

با هەندێک لەم خووە کۆنانە بگۆڕین 

ئەکرێت چێژیان لێ ببینین 

وا دەری دەخەین کە هەمووی ڕاستین. 
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پێنجەم 

تاگکردن

ئەوەی بۆم دەخوێنیتەوە کاتێک چاوەکانم دادەخەم

ئەوەی بە هاودەنگی دەیخوێنینەوە

ئەوەی لە تاقە بەرزەکانەوە دەیبینم

ئەوەی بۆی دەگەڕێم 

ئەوەی بەدڵ دەیخوێنیتەوە

ئەوەی بەنائانقەست گوێم لێ دەبێت

لەناو هەموو ئەو شتانەی بەر گوێم کەوتن

گوێم لە تۆ بوو

وەکو پەرتووکێک کە دەیخوێنمەوە کاتێک تۆی لێ نیت

بە تاوی خۆم دەیخوێنمەوە

بە بێدەنگیی دەنگی تۆ 

کە بە ڕەنگ پڕژێندراوەتە سەر دیوارەکانی هەناوم
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شەشەم

جووڵەی بەپەلەی چاو

خەونت بە منەوە بینی 

کاتێک لە شەقامەکانی لیدزدا پیاسەم دەکرد

گوێم لە ناوی تۆ بوو

 بەاڵم تۆ بوونت نەبوو

هێشتا خۆم نایەتە پێش چاو

تۆم نەناسیبێت

تۆ پێناسەی پەیوەندیی منت کرد

لەگەڵ ئاسامنە بریسکەدارەکاندا

تۆ بوویت پوچت کردەوە

 ئازاری ئەو کەسانەی جێیان هێشتین

لەسەر شەقامە خۆڵەمێشییەکان

ماڵی خۆمم دۆزیەوە

ئەوەی سەرنجم پێ نەدا کاتێک تۆم ناسی 

ئێستا دەردەسەرییەکی ئاشنایە بۆم

بڕێکە لە ناپاکی 

کە وەکوو کریستاڵی شەش ڕووی دەبریقێتەوە
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کاڵوێکی شێدارە کە ڕێم پێ نادات بیرم بچێتەوە

بۆ باران دەبارێت. 

حەوتەم 

هەڵگێڕانەوەیەکی دیکەی کادێن 

مانچێستەر بیست ساڵی تر لە کوێ خۆت دەبینیتەوە؟

یەکسەر وەاڵم مەدەرەوە

ڕێگە بە خەیاڵت بدە بکەوێتە دڵمەوە

ڕێگە بدە خوێن تێکەڵ بە ڕووناکی ببێت

دوای دڵنیابوون لە مانەوە

وەاڵمم بدەرەوە
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The City
Eva Gore-Booth

On through the iron day each stone-bound square 

The soul of the green grass entombid hides,

The buried spirit of the Wise and Fair.

Imprisoned in the earth’s heart still abides.

 

Then evening passes cool hands o’er the town,

Making a dream, against the conquering skies,

Of giant Labour-houses that crush down

The buried spirit of the Fair and Wise.

 

As prisoners count the ray of sunshine

dear That filters dimly through their prison bars;

So my heart burns to feel the twilight near,

And the far presence of the inviolate stars.

 

Then does the Spirit of the Wise and Fair

Break from her sepulchre and walk the town,

The iron bonds are loosened everywhere.

No pavement gray can crush the green grass down.
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شارەکە 
ئیڤا گۆربووت

لە ڕۆژی کۆتوبەنددا هەر بەردێک لە چوارچێوەیەکدا گیر دەبێ

ڕوحی گیا سەوزەکان خۆیان دەشارنەوە

ڕوحی نێژراوی حەکیم و دادپەروەران 

لە دڵی جیهاندا خۆی دیل و بەند دەکات.

دواتر ئێوارە دەستی فێنکی خۆی بەسەر شاردا دێنێت

دژی ئەو ئاسامنانەی شار داگیر دەکەن، خەونێک دروست دەکات

لەبارەی ئەو کارگانەوە بەسەر یەکدا دەڕوخێن 

ڕوحی نێژراوی حەکیم و دادپەروەران.

ئەو ساتانەی زیندانییەکان تاڵە باریکەکانی هەتاو دەژمێرن 

شیرینە الیان ئەو ڕووناکییەی بە شەرمەوە خۆی دەکات بە نێوان شیشەکانی 

زینداندا

دڵم لەپێناوی بەرەبەیانێکی نزیکدا دەسووتێت

دەسووتێت بۆ ئەستێرە بێجووڵە و وەستاوەکان. 

دواتر ڕوحی حەکیم و دادپەروەران

مەزارەکان جێدێڵێت و بە پێ شار دەپێوێ

کۆت و زنجیرەکان لە هەموو الیەکەوە تێکدەشکێن

چىرت هیچ شۆستەیەکی خۆڵەمێشی ناتوانێت سەوزیی گیاکان بسڕێتەوە.
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The Anti-Suffragist
Eva Gore-Booth

The princess in her world-old tower pined

A prisoner, brazen-caged, without a gleam

Of sunlight, or a windowful of wind;

She lived but in a long lamp-lighted dream.

 

They brought her forth at last when she was old;

The sunlight on her blanched hair was shed

Too late to turn its silver into gold.

“Ah, shield me from this brazen glare!” she said. 
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دژی دەنگدانی ژنان 
ئیڤا گۆربووت

شازادەکە لە قەاڵکەی خۆیدا کە بەقەدەر جیهان پیربوو

دەستبەسەر، ڕەنگپەڕیو، بێ شەوقی خۆر

بێ پەنجەرەیەکی پڕ لە با 

ئەو ژیا، بەاڵم لە قوواڵییی خەونێکدا بوو کە چرا ڕۆشناییی پێ دەبەخشی. 

لە دواڕۆژەکانی تەمەنی بەسەرچوویدا، دەستیان گرت

خۆر بەسەر زوڵفی سپییەوە ئەبریسکایەوە

زوڵفی هێند سپی بوو، ڕەنگی ئاڵتوونی لە دەستدابوو

هاواری کرد، “ئاخ، مبپارێزن لەم تیشکە بریقەدارە.”
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My Body Is Not Yours
Nazand Bagixani

White ground

filled with green lines,

my body gently turning blue.

 

Quickly the lines become borders:

the border between me and dreams,

the border between me and pleasure.

 

At the beginning, my mother

arrived innocently. As she

placed me in the hands of a wizard, she 

said, “May God’s praise be hers always.”

In my south, a red river flowed.

One night, in front of the window 

of childhood, a whisper wafted past.

The whisper of a hand in song

on the body of naked shores

in the damp sand.

A garden became green.

A melody wakened and aroused them.

Then they decided to cut off my fingers.

In my east, a red sea flowed.
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While a happy breeze

blew through my hair,

my face turned on,

my gaze filled with light,

a spring of dew was born.
With a symphony in the air,
then wide awake,
they decided to cut off my lips.
In my west, a red tide flowed.
 
After that, a soldier came into my garden.
He took the flowers of my white chamomile and
felled my seasons.
Then they began to talk. They said,
“The fault is hers.”
They placed me in the hands of an old man
who poured clawing darkness over my youth.
A red ocean erupts in my north.
At 12 years old, I have become a widow.
 
Grown,
I learn to reconcile with myself.

An autumn field full of the wind’s lines.

My body becomes my own.

Then, right in the middle,

I plant a sapling,

freedom’s sapling,

but I was one and them: all.
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جەستەم هی ئێوە نییە
نەزەند بەگیخانی

 
زەمینێکی سپی

پڕ لە هێڵی کەسک

جەستەم بە نەرمی شین دەبوو

 

هێڵەکان هەر زوو کران بە سنوور

سنووری نێوان من و خەوناکان

سنوری نێوان من و لەززەت

                 

سەرەتا دایکم

بە بەرائەتی هات و

منی خستە ناو دەستی جادووگەرێک و

وتی: “با بۆ هەمیشە ستایشی خودای بەسەدا ببارێ”

لە باشوورمدا ڕووبارێکی سوور هەڵچوو

لەبەر پەنجەرەی منداڵی

شەوێک چرپەیەک هەڵیکرد

چرپەی دەستێک لە کاتی گۆرانیدا

لەسەر جەستەی کەنارە ڕووتەکان

لە ناو تەڕایی مل

باخچەیەک سەوز بوو

ئازوازێک بەرز بووەوە و ئەوانی بێدار کردەوە

ئینجا بریاردرا پەنجەکانی من ببڕن

لە ڕۆژهەاڵمتدا زەریایەکی سوور هەڵچوو
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کاتێ شنەی پێکەنین

بە ناو پرچمدا هەڵیکرد

ڕووخسارم داگیرسا

تەماشام پڕ بوو لە نوور

کانییەک لە شەونم لەدایک بوو

لەگەڵ سەمفۆنیایەک لە هەوا

ئینجا ئەوان بێدار بوونەوە

بڕیاریان دا لێوەکانم ببڕن

لە رۆژئاوامدا کافاوێکی سوور هەڵچوو

 

دواتر سەربازێک هاتە ناو باخچەکەم

گوڵە بەیبوونە سپییەکامنی برد و

وەرزەکامنی هەڵوەراند

ئینجا ئەوان هاتنە گۆ و وتیان

ئەمە تاوانی خۆی بوو،

منیان خستە ناو دەستی پیرەمێردێک

چنگی تاریکی ڕژاندە سەر گەنجییەتیم

ئۆقیانوسێکی سوور سەری سەری کرد بە باکوورمدا

لە ١٢ ساڵیدا من کرام بە بێوەژن

 

لە هەراشیمدا

فێر بووم لەگەڵ خوود ئاشت ببمەوە

پانتاییەکی پاییزی پڕ لە هێڵی با

جەستەم بوو بە هی خۆم

ئینجا لە ناوەڕاستدا

نەمامێکم ناشت

نەمامی ئازادی

بەاڵم من یەک بووم و ئەوانیش گشت
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Women
Sherko Bekas

You are not one day,

but the whole year!

You are not

one word, one book,

one lamp, one painting or 

one drawing.

If you are absent for one minute,

the clock’s heart will stop,

the house will go blind,

the infant grass will die,

the street will weep,

the birds will mourn,

the poem itself will collapse.

You alone are wind and rain,

the boiling blood of summer,

the dark hair of autumn evenings,

a flake of love’s snow.

If not you,

who?

You are life …
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ژن
شێرکۆ بێکەس

تۆ یەک ڕۆژ نیت

هەموو ساڵیت..!

تۆ یەک وشە و یەک کتێب و

یەک گڵۆپ و یەک نیگار و

یەک تابلۆ نیت..

گەر دەقیقەیەک دیار نەبی

سەعات دڵی ئەوەستێت و

ماڵ کوێر ئەبێ و

پەلکەگیای ساوا ئەمرێت و

شەقام ئەگری و

باڵندەکان ڕەش ئەپۆشن و

شیعریش بۆ خۆی هەڵئەوەرێ..

تۆ بە تەنها بای بارانی

ئەی قوڵپی خوێنی هاوین و

پرچی شەوانی پاییز و

کلووی بەفری خۆشەویستیی

گەر تۆ نەبی؟

ئەبێ کێ بێ؟!

تۆ ژیانی...
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The Cemetery of Lanterns
(an excerpt)
Sherko Bekas
 
Topzawa5 …

the first stronghold of death’s tribes,

the sharp-voiced first broadcast of a pitch-black, iron-winged 

butterfly.

Topzawa … a plain of the fear of fears,

a prologue to the idea of God as powerless

before the brutes of Baghdad, 

ablaze from the questions of the displaced,

a receptionist at the gates of hell.

Topzawa …

a map to the sinuous maze of mirage and fog

The world grovelled:

the street groveled, the mountain groveled, water groveled,

nature groveled.

A transport truck, two, two thousand,

and from there, the red migration, the long migration:

path upon path, caravan upon caravan

carries the snow’s breath,

the moon’s light,

the smile within the crib,

5- Topzawa: a place outside Kirkuk used for the internment and slaughter of Kurds 
during Anfal, Saddam Hussein’s genocidal campaign.
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both lawk and heyran,

and after all, a wind aflame

took them one by one 

and dropped them into the deepest hell …

Here, the light is weak,

weak, so weak.

It has been thrown into the belly of a tank,

blindfolded.

Here, freedom is captive,

captive, completely captive.

On the brink of death,

tied to a short fuse,

it has been thrown into an ammo box …

Here, a breeze is forbidden 

to grow up and finally 

become a gale force wind … 
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بەشێک لە دیوانی “گۆڕستانی چراکان”
شێرکۆ بێکەس

تۆپزاوا....

یەکەم ھاوینەھەواری خێڵی مردن

یەکەم ئێزگەی دەنگی تیژی پەپویەکی شەوەزەنگی 

باڵ لە ئاسن

تۆپزاوا.... دەشتێک لە ترسی ترساو و 

بەراییەک لە ڕامانی خوداوەندی بێ قودرەتی 

بەردەم دۆڵپاکانی بەغدا و 

چروستانێ لە پرسیاری سەرگەردان و 

پرسگەیەک بەر لە دەروازەی جەھەننەم!

تۆپزاوا...

خەریتەیەک لە نەھێنیی پێچاوپێچی سەراب و تەم

دنیا زەلیل

جادە زەلیل، شاخ زەلیل و ئاو زەلیل و 

رسوشت زەلیل

زیلێک، دوو زیل و ھەزار زیل

لێرەوەیە کۆچێکی سوور، کۆچێکی دوور

ڕێچکە ڕێچکە و کاروان کاروان

ھەناسەی بەفر ھەڵەگرێ و 

شەوقی مانگەشەو ھەڵەگرێ و 

خەندەی ناو بێشکە ھەڵەگرێ و 

الوک و حەیران ھەڵەگرێ و 

لە دوایدا بای گڕاگڕ
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یەکە یەکە لەناو وەیال 

دایانئەگرێ...

لێرە زەبوونە ڕووناکیی

زەبوون زەبوون

خراوەتە ناو تەندوری دەبابەوە و 

ھەردوو چاویشی بەسرتاوە...

لێرە ئەسیرە ئازادیی

ئەسیر ئەسیر 

خراوەتە ناو سنوقە فیشەکەوە و

 سنوق لەسەر 

لێواری مەرگ دانراوە و 

فتیلێکی لێ بەسرتاوە...

لێرە قەدەغەیە کزە

گەورە ببێ و لە دواییدا

ببێ بە گڤەی ڕەشەبا...
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The Story of a Candleholder
Sherko Bekas

There was a candleholder … turquoise
in a white room of a black-eyed girl
waiting for a candle
with wallflowers in her hair … on the shelf beside the girl
facing the door, standing,
the candleholder was,
like the girl, alone and,
like the girl, in love.
Night came and went.
The candle didn’t come, didn’t appear.
One afternoon, limping and sorrowful,
the news came:
“The candle was ambushed in the night,
killed by the stone’s hand.”
That same season,
the house wouldn’t give the girl away to love.
One winter night,
as snow and wind wandered in and
out of the room,
the girl set a fire and
the candleholder on its shelf
jumped into her arms and
together

they burned …
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چیرۆکی مۆمدانێک
شێرکۆ بێکەس

مۆمدانێ بوو.. پیرۆزەیی

لە ژووری سپیی کچێکی چاوڕەشدابوو

لە چاوەڕوانیی مۆمێکدا

قژ بە شەوبۆ، لەسەر ڕەفەی تەنیشتی کچ

ڕوو لە دەرگا ڕاوەستابوو

مۆمدان وەکو کچە تەنیا و

مۆمدان وەکو کچە عاشق

شەو ھات و ڕۆیی

مۆم نەھات و مۆم دیارنەبوو

ئێوارەیەک بە شەلەشەل و کەساسیی

ھەواڵێ ھات:

“مۆم لە کەمینی شەوێکدا

بەدەستی بەردێ کوژرابوو”

ھەمان وەرزیش

ماڵەیش کچیان نەدا بە عیشق

شەوێک زستان

لە دەرەوە بای بەفر کەوتە ھاتوچۆ و

لە ژوورەوەیش

کچ ئاگری لەخۆی بەردا و

مۆمدانیش لەسەر ڕەفەوە

خۆی فڕێدایە باوەشی و

بەیەکەوە

ھەردوو سووتان...
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Answer 
Sherko Bekas

After Halabja suffocated,

I wrote a long complaint to God.

In front of everyone

I read it to a tree. 

The tree wept.

On one side, a bird, a postman,

said, “Ok, who will deliver it?

If you’re looking to me,

I can’t reach God’s throne.”

Late that night,

my angelic poem, dressed for mourning,

said, “Don’t worry.  

I will take it to the heights

of the atmosphere.

But I can’t promise

He will receive the letter Himself.

You know the Great God

Who can see Him?”

I said, “Thank you. Fly.”

My angelic inspiration flew
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with my complaint. 

The next day, it was returned.

God’s fourth secretary down,

by the name of Obaid,

at the bottom

of the very same complaint,

had written to me in Arabic:

“Idiot, make it Arabic.

No one here knows Kurdish.

No one will take that to God.”
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وەاڵم
شێرکۆ بێکەس

لەدوای خنکانی ھەڵەبجە

سکااڵیەکی درێژم نووسی بۆ خوا

بەر لە خەڵکی

بۆ درەختێکم خوێندەوە

درەخت گریا....

لەپەناوە، باڵندەیەکی پۆستەچیی

وتی: باشە کێ بۆت ئەبا؟!

گەر بەتەمای منی بیبەم

من ناگەمە عەرشی خودا.....

بۆ شەو درەنگ

فریشتەی ڕەشپۆشی شیعرم

وتی تۆ ھیچ خەمت نەبێ

من بۆت ئەبەم ھەتا سەرێ

تا کەشکەاڵن

بەاڵم بەڵێنت نادەمێ

خۆی نامەکەم لێ وەرگرێ

خۆت ئەیزانی خودای گەورە

کێ ئەیبینێ؟؟؟!!!

وتم سوپاس.. تۆ ھەڵفڕە...

فریشتەی ئیلھام ھەڵفڕی و

لەگەڵ خۆیدا سکااڵی برد...
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ڕۆژی دوایی، کە ھاتەوە

سکرتێری پلە چواری نوسینگەی خوا

“عوبێد” ناوێ

ھەر لەسەر ھەمان سکااڵ و

لە دامێندا

بەعەرەبیی بۆی نوسیبووم:

گەوجە بیکە بە عەرەبیی

کەس لێرە کوردی نازانێ و

نایبەین بۆ خوا...
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Poor Books
Sherko Bekas

In the archive of the library of the last Kaiser,

all the poor, hungry books ... began to move.

They rebelled from their row.

They gathered on a single shelf

and put their paper heads

together …

Every nook and cranny of the big library trembled

at the earthquake of protest.

They raised their leader, a short bald book

on their shoulders

and shouted,

“We demand to be seen by farms and rivers.

We demand to be read by factories,

to be given to the pine trees and the sun.”

On the other side, on the high shelves,

all the potbellied, bourgeois books started shooting.

Hundreds of bare naked books

bathed in their own sentences’ blood,

but the attack continued

until the last high shelf invaded and

the flag of green and red words

sighed and shook …
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کتێبە ھەژارەکان
شێرکۆ بێکەس

لە ئەرشیفی نامەخانەی دوا قەیسەرا

ھەرچی کتێبە ھەژار و برسییەکان بوو... کەوتنە جوڵە

لە ڕیزی خۆیان یاخی بوون

ھەموو چوونە یەک ڕیزەوە

گردبوونەوە و پەڕەی سەریان نا بەسەری

یەکرتییەوە....

بومەلەرزەی خۆپیشاندان

سەر و ژێری نامەخانەی گەورەی لەرزان

کتێبێکی کورتەبنەی سەر ڕوتاوەی پێشەوایان

ھەڵبڕییە سەر قەاڵن و دۆشکان

ھاواریکرد:

“ داوائەکەین بخرێینە پێش چاوی کێڵگە و ڕووبارەکان

داوائەکەین کارگەکان مبانخوێننەوە

بدرێینە دەس سنەوبەر و ھەتاوەکان”

لەوبەرەوە ھەرچی کتێبە ورگنەی بۆرژوابوو

لەسەر ڕەفەی بەرزیانەوە... کەوتنە تەقە

سەدان کتێبی ڕووت و قووت

خڵتانی خوێنی دێڕیان بوون

بەاڵم ھێرش نەبڕایەوە

تا دوا ڕەفەی بەرزگیرا و

ئااڵی وشەی سەوز و سوریش

کەوتە شنە و شەکایەوە......
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I Can’t Breathe
Hafsah Aneela Bashir

Did Fanon know, so many years ago

that this world would be ablaze with fire

When he stated, ‘we revolt simply because,

for many reasons, we can no longer breathe’?

Did he know that the bones

of the people of colour like gunpowder

would ignite skies garnering places like Ferguson,

Missouri, Manhattan, New York, Washington and Boston

together in peaceful protests chanting,

‘I can’t breathe’?

Could he have known the last words each young black man

would whisper,

Micheal Brown, eighteen, saying,

‘Stop shooting, I don’t have a gun!’?

Could he have heard Trayvon Martin, seventeen, say, 

‘What you following me for?’ before Zimmerman’s nine-

millimetre pistol went off?

Did Fanon hear the echo of fifty bullets blast twenty-three-

year-old Sean Bell

As he told his best friend he loved him too?

Did he hear Kendrid Mcdade, nineteen, ask the officers, ‘why

did you shoot me?’ on the back of a lie that he was armed?

Or could he have known that a police officer would 
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accidently pull out his gun instead of a Taser

and shoot  Oscar Grant, twenty-two, in the back,

and later,

Would he have known that Jon Crawford’s mother would hear 

her twenty-two-year-old son screaming,

‘It’s not real!’ on the phone - shot for holding a pellet gun in

Walmart, Ohio?

Or Amidou Diallo , a shy twenty-three-year-old brother shot

Forty-one times for pulling out a wallet?

Did he hear seven-year-old girl, Aiyana Stanley-Jones, in Detroit, 

shot on her sofa when she said…?

She was sleeping…

We are bleeding

Deadly policies of anti-black racism.

See, they say Eric Garner was a big man,

Asthmatic.

And that’s why the chokehold killed him.

Bullshit.

They say he was selling untaxed cigarettes
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and that’s why

they’re justified

for the seatbelt hold

that caused him to say,

eleven times,

‘I can’t breathe.’

Like Middle Passage swallowed souls

In oceans deep,

these streets have swallowed yours,

but we keep memories alive - our children will feel your

presence,

mothers will make sure they soak up your essence

and demand the change your demise must inspire,

or we lose hope and they gain

And nothing will change.

We are breathing.

Our existence is not just the earth

nor the streets, the barrels of guns or the deceased.

Our earth is our minds.

Where we find, where we find, where we find –

Our healing.

We will not become those who hurt us
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will not become those who fear us

not become those who deny us

Defy us, revile us

Change is coming.

BREATHE. 
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هەناسەم بۆ نادرێ
حەفسە ئەنیال بەشیر

تێبینی: لەم شیعرەدا ناوی چەندین کەسایەتی و ڕووداو هاتووە کە سەرجەمیان ئاماژەن بۆ 
ڕووداوی ڕەگەزپەرستی.

تۆ بڵێی چەند ساڵێک لەمەوبەر

فانۆن زانیبێتی کە دونیا ئاگر دەگرێت

کاتێک وتی “ئێمە یاخیین تەنها لەبەر ئەوەی 

لەبەر زۆر هۆکار چیرت هەناسەمان بۆ نادرێ؟”

ئایا زانی ئێسکی 

کەسانی جیاڕەنگ وەکوو بارووت

ئاسامن ڕوون دەکەنەوە، شوێنی وەکوو فێرگوستون، میزۆری، مانهاتن، نویۆرک، 

واشننت و بۆسنت 

کۆدەکەنەوە لە خۆپیشاندانێکی ئاشتیخوازانەدا 

کاتێک خەڵک بە گۆرانییەوە هاوار دەکەن 

“هەناسەم بۆ نادرێ؟”

ئایا دەکرا هەموو دواوشەی پیاوە ڕەشپێستەکانی زانیبا 

کە لە کۆتاییی ژیانیاندا بەچپەوە دەدوێن،  

مایکڵ براونی تەمەن هەژدە ساڵ، وتی 

“تەقەکردن بەسە، من چەکم پێ نییە.”

تۆ بڵێی گوێی لە ترەیڤۆن مارتنی تەمەن هەڤدە ساڵ بووبێت کاتێک وتی 

“بۆچی دوام کەوتوویت؟” پێش ئەوەی دەمانچە نۆ ملیمەترەکەی زیمەرمان 

بتەقێت؟
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ئایا فانۆن گوێی لە دەنگی تەقەی ئەو پەنجا فیشەکە بووکە سنگی شۆن بێڵدی 

دابێژا؟

کاتێک وەاڵمی هاوڕێکەی دایەوە کە ئەمیش خۆشی دەوێت؟

ئایا گوێی لە کێندرێک مکدەیدی نۆزدە سااڵن بوو، لە پۆلیسەکەی پرسی،

“بۆ تەقەت لێکردم؟”

درۆیەکی بۆ هەڵبەسرتا کە گوایە چەکی پێبووە

یاخود دەبوو بزانێ کە کاکی پۆلیس بەڕێکەوت دەمانچەی لێ دەرئەهێنێ و 

لەجیاتی داری کارەبایی بێ سێ و دوو و لەدواوە

تەقە لە ئۆسکار گرانتی بیستودوو سااڵن دەکات، 

دواتر

دەیزانی کە دایکی جۆن کراوفۆرد گوێی لە هاواری کوڕە بیستوودوو سااڵنەکەی 

دەبێت

لەو کاتەدا بە تەلەفوون قسەیان دەکرد و هاواری کرد،

“دەمانچەکەم گاڵتینەیە،” ئەو تەنها دەمانچەیەکی گاڵتینەی بە دەستەوە بوو 

کاتێک لە ئۆڵامرت، ئۆهایۆ کوژرا؟

یاخود ئامادوو دیالۆی بیستوسێ ساڵ کە بە چلویەک فیشەک کوژرا تەنها لەبەر 

ئەوەی دەستی بردبوو جزدانەکەی دەربێنێت؟

ئایا فانۆن گوێی لە دەنگی ئاییانا ستانلی جۆونزی حەوت سااڵن بوو لە دیرتۆیت 

کاتێک لەسەر قەنەفەکەی ماڵی خۆی پاڵ کەوتبوو چەند ئاسان بە فیشەکێک 

کوژرا؟
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ئەو خەوتبوو. 

ئێمە خوێنامن لێ دەچۆڕێت. 

سیاسەتە بکوژەکانی ڕاسزمی دژەڕەشپێست. 

ببینە، ئەوان دەڵێن ئێرک گارنەر پیاوێکی قەڵەو و هەناسەسوار بوو

بۆیە لە کاتی ئەستۆبادانیدا گیانی لە دەست دا. 

قسەی پووچ.

ئەوان وتیان ئەو جگەرەی قاچاخی دەفرۆشت

بۆیە

پاساویان هێنایەوە بۆ 

ئەو قایشی خۆبەستنەوەیەی 

لە ملیدا توندیان کرد و وای کرد یانزە جار

بڵێ

“هەناسەم بۆ نادرێ.”

وەکوو چۆن لە  ناوەڕاستی قوواڵییی زەریاکاندا 

 ڕێڕەوی ناوەڕاست ڕووحی ڕەشپێستە کۆیلەکانی هەڵدەلووشی

ئەم شەقامانەش ڕووحی ئێوە هەڵدەلووشێ

بەاڵم ئێمە یادگارییەکان بە زیندوویی دەهێڵینەوە - مناڵەکامنان هەست بە 

بوونی ئێوە دەکەن، 

دایکەکان دڵنیاتان دەکەنەوە کە بوونتان هەڵئەمژن و

داوای ئەو گۆڕانانە دەکەن کە مردنی ئێوە دەیخوازێت،

یاخود دەبێت ئێمە هیوا لەدەست بدەین و ئەوان براوە بن و
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هیچیش نەگۆڕێت. 

ئێمە هەناسە دەدەین. 

بوومنان تەنها سەر بە زەوی نییە،

سەر بە شەقامەکان و بەرمیلە بارووت و مردووەکانیشامن نییە

زەویامن سەر بە بیرکردنەوە و خەیاڵامنە،  

تەنها لەوێدا 

لەوێدا

لەوێدا

ساڕێژبوومنان دەدۆزینەوە. 

ئێمە نابین بەوانەی ئازاریانداین 

نابین بەوانەی لێامن دەترسن 

ناشبین بەوانەی نکۆڵیامن لێدەکەن 

نکۆڵیکردن لە ئێمە، بانگهێشتی شەڕمان دەکەن، جنێومان پێ دەدەن

گۆڕان بەڕێوەیە.

هەناسە بدەن.
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Rise
Louise Wallwein 

Rise in this city an ocean of colours music and smells

Rise from the streets, full of different twist and turns

Rise when we clash

Rise when we stray from our path

Rise when we mess up

Rise and then fix up

Rise when we get lost in a world full of choices

Rise in a forest of mistakes

We raise our youth to know which road to take

Rise like the drama we all have in common

Where once smoke rose now hope rises

Rise like the Awakening light

Rising like a pukka name wished for in the freely shining stars

Rising like each unique promise

Rise like a wish for a better world

Rise like a promise plucked from behind a clouds ear

Rise like a nebula of possibility

Rise like a boiling hot melting pot

Rise like an outbreak of rainbows

Rise when people buzz off of your tunes and rave like there’s no 

tomorrow
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ڕابە
لویز واڵوەین

 
ڕابە لەم شارەدا زەریایەک لە ڕەنگ، مۆسیقا و بۆن

ڕابە لە شەقامەکانەوە کە پڕن لە پێچوپەنا 

ڕابە لە کەوتنی ئێمەدا

ڕابە کە ڕێگامان لێ تێک دەچێت

ڕابە کاتێک گێچەڵامن پێ کرا

ڕابە و دواتریش ساڕێژ بە

ڕابە کاتێک لەناو دونیایەک لە هەڵبژاردەدا ون دەبی

ڕابە لەناو دارستانێک لە هەڵەدا

الوەکامنان گەورە دەکەین تا بزانن چ ڕێگایەک هەڵبژێرن

ڕابە وەکوو ئەو ورووژانانەی لە هەمووماندا دەژی 

لە جێی ئەوەی ڕۆژێک دووکەڵی لێ بەرز بووەوە، ئەمڕۆ هیوا

ڕابە وەکوو ئەو ڕووناکییەی بەئاگات دەهێنێتەوە

ڕادەسێ وەکوو ئەو ناوە ڕەسەنەی دەدرێت بە ئەستێرە درەوشاوە ئازادەکان 

ڕادەسێ وەکوو هەر یەک لە پەیامە تاقانەکان 

ڕابە وەکوو ئەو هیوایەی بۆ دونیایەکی باشرت دەخوازرێت

ڕابە وەکوو ئەو پەیامەی لە پشتەگوێی هەورێکەوە هەڵدەکەندرێت

ڕابە وەکوو تەمێکی پڕ لە دەرفەت

ڕابە وەکوو دەفرێکی تواوەی هەڵچوو

ڕابە وەکوو سەرهەڵدانی پەلکەزێڕینە

ڕابە کاتێک خەڵکی ئاوازەکانت کز دەکەن و بەزم بگێڕە وەکوو ئەوەی سبەینێ 

لەئارادا نەبێت.
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No
Kajal Ahmad

A wild horse inside me gallops 

and neighs in the breeze.

What good is it? For women today 

is a stone age. I wish my eyes 

could make it end, no need 

to explode, to burst 

into laughter, tears. It’s simple 

to find melody in a glance, dance

while still, sing in symbols, but speech 

is heavy, a nest of tongues, no shelter

for egg and fledgling. The snake 

in my throat has come to feast. 

Ah, how I resent our mothers. The female 

partridge knows her sex, but our girls,

our women don’t. It will take

my mother to act as my father.

Mother-Father, tell me what 

to say. What’s said in the streets

beheads me. Father, without 

my consent you brought me into 

your world of mustache and hookah,
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father, baba.

My land rejects me in the womb. 

Even as contractions press my head, 

you prepare to bury me alive, day 

after day, you erase me. No.

Forever, No. After all this 

death, I remain.

In the room of my mother’s belly

live coals fill me— 

my poetry is fire, my breath

is fire, my affection, Zoroastrian.

When I get older, they will

pour soil on my wounds: 

my blood will be soil.

Women and Kurdistan:

how similar we are, how

strange. I can’t separate 

myself from Kurdistan:

we’re soil and soil, fire and fire, 

water and water, how heavy 

it is. In destruction’s wake 
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we look alike. Burning 

gathers us, wounds gather us,

conscience gathers us, frailty 

and suffering and madness gather us.

Why are we one in No?

I and my Kurdistan, how heavy,

we can’t come together as one.

Windows are paned with all 

that’s left unsaid, windows on windows. 

Now I am filled with speech and worry

and worry. Torture fills me up, lip to lip. 

One by one, I’ll open you, windows 

of what’s unsaid, windows on windows. 

 1.   Against What’s Against

Flowers are made to live

with thorns: how my heart burns 

for those flowers. Shade was forced 

to wed the sun: my heart burns 

for the shade. A marauder cloaked in pitch 

black night won’t let the luminous 

girl be. My heart burns.

If you were a flower, you’d suffer 
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no thorn. If you were shade

you’d divorce the sun, and if

you were light you would be. 

 2.   Politics of Roosters

Outside it sings: 

a rooster on a clothesline. 

No one listens to the call 

to prayer. A man’s voice 

empties a clip of curses. 

The rooster sings. Another clip.

The rooster sings and sings.

How dumb he is. Why doesn’t he 

go back to sleep? So 

say I, the chicken.

 3.   Fading 

My lunacy is not sudden or random. 

One morning, my Hama Dok said

“You’re the most beautiful among 

the mad.” I clapped with laughter 

for that little moment. Hunger 

and thirst and agony flow out.

The mirror of my body is obscured
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by dust from deserts, politics, country.

I’m fading into madness, but I don’t

say, “How am I beautiful, Hama Dok?”

Fading away: how is that beauty?

 4.   The Insanity of Existence

I die for Kurdistan. Its patriots won’t 

let it be my Kurdistan. In a land

of men, under a sky of men, under

a God of men, how did this No

grow to my height? Where are 

the winged branches, leaves, and roots 

of this blind tree, this No tree 

of mine? I am flooded with No: this 

is the rain of conscience and season 

of loathing. Come. Welcome.

A carnival of corpses, women and girls,

unleash their ululation to welcome 

the last gasp of reticence.  

In a stone age, No 

is a ray and a miracle.
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From here on, I am the smallest 

among you, a prophet not chosen 

by God, a surprise 

to my mother, to a conjurer, 

to a homeland, a people. 

Stone me now 

then no one will doubt my prophecy. 

Put down stepping-stones 

for questioning believers 

to follow my path.

I waited for my father to wed 

my mother. I waited to be born. 

I was my own midwife. I bit 

my own umbilical cord.

From here on, I am an ocean 

of refusal, a birthplace 

of complaint. I am this 

year’s season of discord. Together

take refuge under my abundant hair,

succor at my fertile breast.
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نهء 
کەژاڵ ئەحمەد

 له ناو مندا بحیلێنه 

 له گه ڵ شه ماڵى غرورى رۆحدا غارده  ...

 به چى ئه چێ

 ئه مه  چاخى مێژووى به ردینى ئافره ته 

 خۆزگه  ئه متواىن به قاقاى گریان بدوێم

 یان به پڕمه ى پێکه نین

 خۆزگه  ئه متواىن به ڕوانین

 زریکه  بته قێنمه وه 

 سانایه  الم نه غمه یه ک له سه رنج دابنێم

 سه مایه ک له وه ستان داڕێژم

 به هێام گۆراىن بڵێم ...

 وه لێ گرانه  الم بدوێم !!

 گرانه  هێالنه ى زمان

 بده مه  وشه  باڵنده ى دڕ و نامۆ

 یان به مارێک له ئه وکمدا

 تۆوى هێلکه  و زه ڕنه قووته 

 بێ دایک و باوکه کاىن ده نگم بخوا ... 

 ئاخ ..ته واو په ستم له دایکم

 چه ند دڵنیام له مێیه ىت ماکه وه کان

 هێنده ش گومان ئه که م له وه ى

 کچامن کچ بێ و

ژمنان ژن بێ
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 من ئه ڵێم پێ ئه چێ

 دایکیشم باوکم بێ !!!

 دایکه  بابه ، پێم بڵێ چى بڵێم؟!

 نابینى له ناو وتندا

 چۆن گۆشاو گۆش سه ربڕاوم

 چۆن به رده وام سه رئه بڕرێم

 باوکه  بابه  بێ خواستى خۆم

 هاتوومه ته  دنیاکه تان

 دنیاى سمێڵ و نێرگه له 

 رێک وه ک نه بوو

 یان وه ک که سێکى نه هاتوو

 بێ خواستى خۆم .. باوکه  بابه . 

 له ژوورى سکى خاکمه وه  له بار

 له ساىت سه ر جووقامنه وه 

 تۆ خه ریکى ته داره کى زینده  به چاڵکردمنیت و

 به رده وام ئه مسڕیته وه  و

 به رده وام ئه کوژرێم ...

 که چى من هه ر له  )نه ء( ێکى جاویدانه دا روواوم

 که چى له دواى ئه و هه موو جۆره  مردنه 

 هێشتا ماوم، هێشتا به پێوه  وه ستاوم !! 

 له ژوورى سکى دایکمه وه 

 په نگریان رژانده  ناخم 

 بۆیه  شیعرم ئاگرییه 

 ئاگریان له هه ناومدا

بۆیه  سۆزم زه رده شتییه 
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 به گه وره یش خاکیان رژانده  سه ر زامم

 بۆیه  خوێنه که م خاکییه  !!!

* * * * * 

 ئافره ت و کوردستان

 ئه م جووته  چه ند به یه ک ئه چن !

 چه ند وه ک یه کن

 سه یره  .. سه یر

 خۆ له کوردستان بۆ جودا ناکرێته وه 

 واى ئه بینم خۆڵ و خۆڵین

 ژیله  و ژیله ین، ئاو و ئاوین

 چه ند گرانه 

 له پانتایى وێرانیدا له یه ک ئه چین

 سووتان .. کۆمان ئه کاته وه 

 برین .. کۆمان ئه کاته وه 

 رابوون .. کۆمان ئه کاته وه 

 زه لیل بوون و چه وسانه وه  و

 شێت بوون کۆمان ئه کاته وه .

 ئه ى هاواره 

 له داستاىن کاره ساتدا

 بۆ هێنده  له یه کرت ئه چین ؟!

 له خاڵى گوماندا

 بۆ هێنده  جیا ئه بینه وه  ؟!

 له  )نه ء( دا، بۆ هێنده  یه ک ئه گرینه وه 

 نازانم .. نا

 چه ند گرانه  !

 خۆم و کوردستانم بۆ یه ک ناخرێته وه  !!!
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 چه ند گرانه 

 خۆم له کوردستان بۆ جودا ناکرێته وه  !!!

* * * * * 

 په نجه ره کاىن نه وتن ..

 په نجه ره کاىن په نجه ره  ...

 ئێستا من پڕم له قسه 

 ئێستا من پڕم له شیعر و

 له خه م و خه م

 لێوان لێوم له ئه شکه نجه .

 یه ک به یه ک ئه تانکه مه وه 

 په نجه ره کاىن نه وتن

 په نجه ره کاىن په نجه ره .

 1- دژێکى دژ

 -گوڵه کان مه حکومن به وه ى

 دڕکه کان دراوسێیاننب

 چه ند دڵم بۆ گوڵ ئه سووتێ ... 

 -سێبه ر به بێ ئاره زووى خۆى

 کراوه  به ژىن هه تاو

 دڵم بۆ سێبه ر ئه سووتێ ...

 -سوارى ده م و لووت پێچراوى

 قه ترانیى شه و

 ناهێڵێ کچى رووناکى

 له شوێنێکدا ئۆقره  بگرێ

 دڵم بۆ تیشک ئه سووتێ .. 

 گوڵ بوویتایه  نه تئه هێاڵ

 دڕک دراوسێى عومرتبێ
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 سێبه ر بوویتایه  ته اڵقى

 خۆت له هه تاو وه رئه گرت و

 رووناکى بوویتایه  هه رگیز

 راتنه ئه کرد. 

 2- سیاسه ىت که ڵه شێر

 له ده ره وه ى مندا بۆخۆى ئه قووقێنێ

 که ڵه شێره  ...

 حه قیقه ت گوێى به ته ناىف

 سپێده ى بانگیا هه ڵناخات

 ده نگى نێره  ...

 ده ستڕێژێ جنێوى بۆ دێت

 ئه قووقێنێ ..

 ده ستڕێژێکى ترى بۆ دێت

 ئه قووقێنێ و ئه قووقێنێ

 چه ند بێ ئه قڵه 

 بۆ ناچێ بۆخۆى بخه وێ؟!

 منى مریشک

 چه ند گاڵته م به که ڵه شێر دێ !!! 

 3- کاڵبوونه وه 

 شێت بوونم کوت و پڕنییه 

 ورده  ورده یه  شێت بوونم

 سپێده یه ک حه مه دۆکم

 وىت )تۆ جوانرتین شێتى(

 چه پڵه ى گه رمى پێکه نین و حوزنم لێدا

 ئه و ساتۆکه  نامێژوویى و زۆر که مانه 

 من برسێتى و
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 من تینوێتى و

 من چه وسانه وه م لێ ده تکا. 

 خۆڵى بیاباىن سارد و

 خۆڵى بیاباىن گه رم و

 خۆڵى سیاسه ت و واڵت

 نه ینووکى جه سته یان ته ڵخ کردبووم

 دیار نه مابووم له ته متوماىن شێتییا

 نه متواىن بڵێم جواىن چیم حه مه دۆکم

 کاڵبوونه وه  که ى جوانییه  ؟؟!

 4-ده هرى بوون

 ویستم بزانم چه ند قه ڕنه 

 له سه ر کورسیى کاسه ى سه رى

 زه مین و مێ دانیشتووى

 نه متواىن بزانم

 قه باره ى کاره سات، ژماره ى قوربانیى

 هه ڵوه رینى برژانگى دایکایه تیامن

 ده ریاى خوێن

 بڵێى ئه مانه  به س نه بن بۆئه وه ى بزاىن

 تۆ به ته نیا هیچ ره وا نیت

 تۆ به ته نیا هیچ نابه خىش بێجگه  له وێراىن

 بێجگه له  مردنێکى نا ئینساىن

 له و مه رگه وه  تا ئه م مه رگه 

 کوانێ .. کوا ؟!

 چنگى په ریت بۆ زێدى دووگیانم نه هاىن

 له و ساته وه  تا ئه م ساته 

 چیت پێبووه  ؟!
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 هه موو بوونت ئه تک کرد و

 هه ر وازت نه هاىن و

 هه ر وازت نه هاىن . 

 -یه ک به یه کى په نجه ره کان پێوه  ئه ده ن

 فێى سیاسه ت ده مگرێت و

 به رده  فڕکێى نێوان ئه و هه موو حزبانه 

 شوشه کاىن ئافره تیم ورد و خاش ده که ن

 دواین جاریش ..

 ده زانم گیانه  ده زانم

 من دایکێکى منداڵکاره  و

 کۆرپه له یه کى دایکانه م

 دواین جاریش ..

 نازانم گیانه  نازانم

 من مه هزله م یان ئینسانم

 ده زانم گیانه  ده زانم

 نازانم .. گیانه  .. نازانم ..!

 + نیواره یه ک

 ئه و هات بۆ دیدارى یه کێ

 له م گۆڕستانه  به رینه  ئافره تییه 

 کۆترى چاوى ره ها کرد و پێى نه زاىن

 ئه مه  دنیاى پاش رشتنى کیمیاییه 

 نه یزانیبوو له م کیشوه ره 

 له خاتوو فروغ به والوه  ئافره ت نییه !!!

 به رله وساته  نه یزانیبوو

 مێ کامه یه  و نێر کامه یه  !!!

* * * 
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 په نجه ره کاىن نه وتن ده که مه وه 

 په نجه ره کاىن په نجه ره 

 ئێستا من پڕم له قسه 

 ئێستا من پڕم له شیعر و

 له خه ون و خه م

 لێوان لێوم له ئه شکه نجه 

 ده مه وێت نه گریم و ئاژاوه ى جیهان و

 هێمنیى حه مه دۆک به ئه شکم ته ڕنه بن

 وه لێ چیبکه م

 خه رماىن رۆحمه  قرچه  قرچ ده سوتێ

 فرمێسکه کانم له ماڵى چاوما ته نگه نه فه س ده بن

 په نجه ره کان ده که نه وه  و دێنه  ده رێ

 خۆزگه  ده متواىن به قاقاى گریان بدوێم

 یان به پڕمه ى پێکه نین

 خۆزگه  ده متواىن به ڕوانین زریکه  بته قێنمه وه 

 سانایه  الم نه غمه یه ک له سه رنج دابنێم

 سه مایه ک له وه ستان داڕێژم

 به هێام گۆراىن بڵێم ...

 وه لێ گرانه  الم بدوێم !!!

 وشه م نییه  سه ربه  ره گى زمانم بێ

 بوونم نییه  سه ربه  تفرى ژیانم بێ

 سه یره  .. سه یر

 من بۆ کوردستانێ ده مرم

 عاشقاىن ناهێڵن کوردستانم بێ

 من خۆشم نه مزاىن له ژێر ئاسامنێکى پیاو و

 له سه ر زه مینێکى پیاو و له سایه ى خوایه کى پیاودا
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 ئه م ) نهء ( ى بااڵیه م چۆن رووا

 من ئێستاش نازانم باڵى لق و باڵى گه ل و

 باڵى ره گى ئه م دره خته  مزمه عیله  بۆ کوێ ده ڕوا ؟!

 سه یره  .. سه یر

 ئا له م سه رداىب عومره دا

 ته نگه  نه فه سم به بۆىن بارووىت ئه و هه موو پیاوه 

 که چى ئه و دره ختى ) نه ء ( م له  ) نه ء ( دا

 بۆ ئاو ئه دات و پرچم ده کات به مه زارى

 شیعر و سۆز و ته قینه وه 

 ئه مه  باراىن رابوونه  و وه رزى ساڵى ناته با بوون

 وه رنه  به رى و پێشوازیکه ن

 به که رنه ڤاڵى هه لهه له  ..

 کچان و ژناىن ته رم وه رنه به رى ..

 دوا هه ناسه کاىن شه رم

 به که رنه ڤاڵى هه لهه له  پێشوازیکه ن

 ئه مه  تیشکه  و ئه مه  په رجوو

 بۆ ئه م چاخى مێژووى به ردینى ئافره ته  

 ئالێره وه ، ئۆقیانووسێک ده بم له ناقایل بوون و

 زێدێک ده بم له گله یى و ره تکردنه وه 

 منم باراىن رابوون و وه رزى ساڵى ناته با بوون

 وه رنه به ر ره حمه ىت پرچ و سنگى به فه ڕى ئه م هه له 

 کۆببنه وه  و پێشوازیمکه ن به که رنه ڤاڵى هه لهه له 

 ئالێره وه  بچووکتانم، ئالێره وه  پێغه مبه رم

 به اڵم نه  خواوه ند ناردوومى و

 نه  دایکم چاوه ڕێى کردووم، نه ساحیرێک

 نه  نیشتامن و نه  خه ڵک !!!
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 تا زووه  به رد بارامنکه ن

 باگومان له پێغه مبه رایه تیم نه که ن

 تا باوه ڕم پێبهێنن، به رده بازى هه زار پرسیار

 له سه ر رێگامدا بڕوێنن 

 من خۆم چاوه ڕێى باوکم بووم دایکم بێنێت !

 خۆم چاوه ڕێى خۆم کردووه  له دایکبم !!

 من خۆم ماماىن خۆم بووم و

 خۆم ناوکى خۆمم بڕیوه  باوه ڕ بێنن ...

 منم باراىن رابوون و وه رزى ساڵى ناته با بوون

 وه رنه  به ر ره حمه ىت پرچ و سنگى به فه ڕى ئه م هه له 

 کۆببنه وه  و پێشوازیمکه ن به  که رنه ڤاڵى هه لهه له .     
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Red Flower 
Kajal Ahmad

I was a red flower at your arrival,

a spring of sunrise,

  itself a red flower,

but at the fall of your setting, I took off

that adored colour.

I will not wear it again

till the last season,

till the returning of the spring in which I see you.

I can’t turn the red 

on one more untimely evening

the red of a lover’s bloody, gushing color.

My heart will no longer let

me be the red poppy

of my yesterdays, tomorrows, and today.

My heart will no longer let

me love you:

the morning glory of an impossible dawn, 

the breathing of the sunrise,

a far hope.
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گوڵی  سوور
کەژاڵ ئەحمەد

  
 گوڵی  سووربووم له هاتنتا

 به هاری  خۆرهه اڵت،

 گوڵی  سوور.

 به اڵم ئه و ره نگه  شه یدایه م

 له پایزی  ئاوابوونتا داكه ندووه  و

 نایپۆشمه وه ،

 تاوه رزی  ئاینده و

 تاگه ڕانه وه ی  به هاری  بینینه وه ت .

 ناتوانم ئێواره یه كی  ناوه ختی  تر

 هێنده ی  ره نگی  خوێنی  رژاوی  عاشقێك

 سووربچمه وه  .

 دڵم نایه ت

 چی  تر گواڵڵه  سووره كه ی 

 دوێنێ  و سبه ینێ  و ئه مڕۆ بم .

 دڵم نایه ت

 بۆ له مه ودوا خۆشم بووێیت

 شه ومنی  سپێده ی  مه حاڵ .

 هه ناسه ی  خۆرهه اڵت.

ئومێدی  دوور.
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The Bloody Flower
Goran

Boy: “Look! There’s a party and dancing in that house.

Listen! Hear the zurna, drum, and flute!

Yellow and red, women and men, mingle, raucous.

There, only the jingling of your hayasa is missing!

For God’s sake, hurry, let’s go join hands.

With loving desire, we’ll dance together.”

Girl: “Without flowers for my hair, a red handful, a yellow one,

I won’t come to the party, I won’t come dance.”

Boy: “Girl, for the sake of—the sake of your beauty,

girl, for the sake of a half glance on your way to the spring,

its autumn, leaves rain from the trees. Gardens are naked.

Why find flowers? Your curved lip blossoms.”

Girl: “Without flowers for my hair, a red handful, a yellow one,

I won’t come to the party, I won’t come dance.

Had you given your heart to me, whole-heartedly,

you’d have brought two handfuls from the prince’s gardens.”

Boy (leaves, murmuring this song):

“The prince’s gardens are across the river

surrounded by the prince’s men.

If I go, the road will close over me.

If I don’t, my light-eyed beauty will spurn me.”

(Slowly, slowly, the village gets farther away.)
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Boy: “I searched the prince’s gardens, up and down,

I found yellow, which I picked, but not red.

So, will you come to the party and dance?”

Girl: “I won’t, my hair still needs a handful of red!”

Boy (unbuttoning his collar):

“Would you like the open wound of my heart instead?”

Girl: “Oh, God! Did the prince’s men shoot you?

Lay your head in my lap a while;

Let me weep for the heart, the flower I lost!”
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گوڵی خوێناوی
گۆران

کوڕ:بڕوانە! شایییە، چۆپییە، لەو ماڵە

گوێ بگرە! زوڕنایە، دەهۆڵە، شمشاڵە!

زەرد و سوور تێکەڵ بوون، ژن و پیاو، هەرایە

لەو ناوە هەر هاڕەی هەیاسەی تۆ نایە!

سا توخوا خێراکە با بڕۆین دەست بگرین

بە کامی دڵداری پێکەوە هەڵپەڕین!

کچ: گوڵ نەبێ بۆ سەرم ئاڵ چەپکێ، زەرد چەپکێ

نایەم بۆ زەماوەن، نایەم بۆ هەڵپەڕکێ!

کوڕ:کچ لە ڕێی جوانیتا، کچ لە ڕێی جوانیتا

کچ لە ڕێی نیونیگای هاتوچۆی کانیتا

پاییزە، گەاڵی دار ڕژاوە، باغ ڕووتە

گوڵ کوانێ؟ گوڵ لێوی بە بزە پشکووتە! 

کچ: گوڵ نەبێ بۆ سەرم زەرد چەپکێ، ئاڵ چەپکێ

نایەم بۆ زەماوەن، نایەم بۆ هەڵپەڕکێ!

بتدایە دڵ بە من، بە هەموو مەعناوە

دوو چەپکت ئەهانی لە باغچەی پاشاوە!...

کوڕ )ئەڕوا و لەبەر خۆیەوە بە گۆرانی ئەڵێ(:باغچەی پاشا لەوبەر ئاوە

خێڵی دوشمن دەورەی داوە

ئەڕۆم: ڕێگام لێ گیراوە

ناڕۆم: چاوکاڵ لێم تۆراوە!

)بەرەبەرە لە دێ دوور کەوتەوە(
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کوڕ:بە باغچەی پاشادا ورد گەڕام، خوار و ژوور

زەرد هەبوو، بۆم چنیت، چنگ نەکەوت گوڵی سوور

نازانم ئەمجا دێیت بۆ شایی و هەڵپەڕکێ؟

کچ:نایەم، گوڵ ماویەتی بۆ سەرم سوور چەپکێ!

کوڕ )یەخەی مراخانیی ترازان(:ناتەوێ ئەم زامی سەر دڵەم لەباتی؟

کچ:هەی هاوار! تفەنگی دوشمنیش پێکاتی؟

ڕاکشێ تاوێ سەر بنێرە سەر ڕانم؛

با بگریم بۆ دڵێ، بۆ گوڵێ دۆڕانم!
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Kurdistan
Goran

Kurdistan! My place! My abiding place,

Your valleys, peaks, and hills: my teachers.

My breath fills with the scent of your highland winds,

my lips are fluent with your melting snows,

my sight knows well your golden silver,

the gold that rests on afternoon snow;

my ear has learned how you rumble and roar

when capped by snow and shod in grass;

my tongue bloomed with your pretty words, 

words of your mountain’s songs,

of your hearth’s stories,

of your children’s lullabies.

The blood in my veins boils,

heated, I know, by the force of love!

Your love, oh my mother, you of my blood,

raised me from my father’s back

and will raise my son and grandson

so long as a single Kurd lives in the high mountains.

Kurdistan! Though the world is distant to you,

your valley and forest, empty and lonely,

though you are far from civilization, from new life,

from nights bright and full of melodies,
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full of laughter and full of waking,

full of wandering and full of gathering,

though you are far from city days,

days of meandering, strolling,

days of science, of beautiful art, of books

and newspapers, statues and their squares,

days of sustenance for spirit and body,

days of women and bright gardens!

Though you are far from all this beauty,

there is another beauty you own, Kurdistan:

a beauty God’s artistic hand and

not the artist’s drew!

A beauty that winter, spring, summer, fall

never ages, never. 

The beauty of severe mountains, deep, still valleys,

high peaks, sleek ascents, tight channels,

green meadows, babbling brooks, and dense forests,

villages in the foothills,

spirits in caves, fish in clear pools,

vibrant birds, and intricate butterflies!

Yes, if someday

both these beauties converge on you,
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you will be a paradise,

mountain’s peak to wide plains. 

But Kurdistan, Kurdistan, beautiful Kurdistan!

Even if Goran’s wish doesn’t soon come true

my hands aren’t tied. The shade of an old oak tree

will satisfy my desires, my will,

before the yellow sun has peaked,

while birds chirp above you,

while a shepherd calls with his flute, “Oh, scarf askew!” to 

some women, in yellow and red, among their cattle.

But if I can see with my own two eyes

your hope come to fruition,

then, Kurdistan, beautiful Kurdistan,

I’ll be drawn to dance with the songs of life itself.
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کوردستان
گۆران

کوردستان! جێگامی، جێی هەزار ساڵەم؛

پەروەردەی ئەم دۆڵ و سەرلووتکە و یاڵەم!

هەناسەم تێربۆنی بای کوێستانتە،

دوو لێوەم پاراوی بەفراوانتە،

رسنجم ڕاهاتووی زیوی زەڕکەفتە،

بە زەردەی سەر بەفری ئێوارەوەختە؛

گوێم فێرە بیستنی خوڕەی قەڵبەزە،

لەو عاستەی ژوور بەفرە، داوێن گیای سەوزە؛

زمانم پشکووتووی قسەی جوانتە،

قسەی ناو گۆرانیی شاخەکانتە،

هیی ناو چیرۆکی گوێ ئاگردانتە،

هیی ناو الیە الیەی منااڵنتە!

قوڵپێ با خوێنی ناو دەمارەکانم،

بە زەبری عەشقی تۆ ئەیدا، ئەزانم!

عەشقی تۆ، ئەی دایکی خۆم و هاوخوێنم

هەر لە پشتی باوکا چووە هەوێنم،

ئەشچێتە هەوێنی کوڕ و کوڕەزا،

تا تاقێ کورد مابێ لە چیای بەرزا!

کوردستان! ئەگەرچی دوورە دنیای تۆ،

دۆڵ و دارستانی چۆڵ و تەنیای تۆ؛

دووری لە شارستان، لە ژینی تازە،

لە شەوی ڕووناک و پڕ لە ئاوازە،
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پڕ لە پێکەنین و پڕ لە نەنووسنت،

پڕ لە سووڕانەوە و پڕ لە کۆڕبەسنت...

ئەگەرچی تۆ دووری لە ڕۆژی شاران،

ڕۆژی پڕ لە گەردش، هاتوچۆ و جوواڵن،

ڕۆژی پڕ لە زانست، پڕ لە فەننی جوان

کتێب و ڕۆژنامە، هەیکەل و مەیدان!

ڕۆژی پڕ لە خۆراک بۆ گیان و بۆ لەش،

ڕۆژی پڕ لە ئافرەت، پڕ لە باغچەی گەش...

ئەگەرچی تۆ دووری لەم گشت جوانییە،

جوانییەکی تر هەیە کوردستانییە:

جوانییەک کە دەستی هونەری یەزدان

نەخشی کێشاوە، نەک سەلیقەی فەننان!

جوانییەک: کۆن نابێ هەرگیزاوهەرگیز،

زستان و بەهار و هاوین و پاییز:

جوانیی شاخی سەخت و دۆڵی قووڵ و مەنگ،

ملەی بەرز، پلەی خز، دەربەندانی تەنگ،

مێرگی سەوز، چەمی خوڕ، دارستانی چڕ،

دێی بناری دەشتی پەناگردی خڕ،

دەعبای ناو ئەشکەوت و ماسیی گۆمی شین،

باڵداری ڕەنگاوڕەنگ، پەپوولەی نەخشین!

بەڵێ! ئەگەر بێت و ڕۆژێ لە ڕۆژان،

لە کۆشتا لێک بدەن جوانیی هەردووکیان،

ئەو حەلە سەرانسەر ئەبێتە بەهەشت،

لە لووتکەی شاختەوە تا پانتاییی دەشت!

کوردستان، کوردستان، کوردستانی جوان!
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درەنگیش بێتە دی ئاواتی گۆران

دەربەست نیم، سێبەری پیرە داربەڕووم،

ئەو تاوەی ئەشکێنێ تاسە و ئارەزووم:

کە ماویە ڕۆژی زەرد بگاتە دەم کەل،

الی ژوورووی سەرتەوە ئەجریوێنێ مەل؛

پۆلی ژن، زەرد و سوور، ئەکشێ بۆ ناو ڕان،

شوان ئەڵێ بە شمشاڵ: »هەوری الر، ئامان!«

بەاڵم ئەگەر بێت و بە دوو چاوی خۆم

بتوانم ببینم بەری هیوای تۆم،

ئەو حەلە: کوردستان، کوردستانی جوان،

هەڵپەڕین لە من و بەستە لە ژیان!
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Dervish Abdulla
Goran

With sallow cast hand and faint shimshal, dervish,

I waited on a basta brimming with grief and mourning.

Looking at you, I saw a monument to a backbreaking age,

Your fate, the nest of the nightingale’s sorrow.

Yes, it’s clear: simple nations value those who create

like the moon’s reflection in a muddy pool,

but wise nations give the comfortable throne and great crown

to one like you who has mastered the shimshal’s every opening,

who makes dawn weep and speak with magical, mythical melody!

Brother dervish! I know you wander, homeless, for your living,

that desperation drives you to beg a bite from scoundrels,

that with your death, your snarling ney, you suffocate the   

 amateur’s ears,

but what can we do about the black luck of some luminaries

who, like wind-caught seeds must flower on hard stone?

If the universe hadn’t tied your life to this time,

God knows which throne your hem might brush up against.

You didn’t study in a school, not one letter, no master took your   

 hand.

Your own genius taught you your shimshal,

every song’s rhythm, elongated and staccato,

your artistic fingertips, your skill captured each one.
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I’ve heard so much music that clamors of foreign souls

my Kurdish constitution has crumbled. Dervish Abdulla,

I beg you for a lawk, ai ai, or heyran, for our national sense

to wash through my muted, bleak psyche like a wave.

By God, you soothe my soul more than Beethoven,

So, Dervish, please, help my hapless soul.
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دەروێش عەبدوڵاڵ
گۆران

بە ڕەنگی زەرد و شێوەی دەست و شمشاڵی کزا، دەروێش!

حەزم کرد بەستەیەک ببیەم سەراسەر حوزن و ماتەم بێ،

لە سیامتا بەدیم کرد هەیکەلی عومرێکی حەرسەت کێش،

وەها دیارە کە بەختت ئاشیانی بولبولی خەم بێ!

بەڵێ، دیارە، لە ناو قەومی بەسیتا قەدری سنعەتکار

وەکوو عەکسی قەمەر وایە لە ناو حەوزێکی لیخندا،

بەاڵم تەختی ڕوفاهـ و تاجی حورمەت میللەتی هوشیار

بە ئوستادێ ئەدا وەک تۆ لە ناو شمشاڵی کون کوندا

سەحەر بێنێتە گریان و قسە، سیحری پەریی نەغمە!

برای دەروێش! ئەزانم بۆ مەعیشەت وێڵ و ئاوارەی،

بە زەهری ناعیالجیتە لە ناکەس ویستنی لوقمە،

بە مردنتە کە گوێی ناشی ئەخنکێنێ خرۆشی نەی!

بەاڵم چی بکەین لە ناوچاوی ڕەشی بەعزێ زەکای گەورە،

وەکوو تۆوی گوڵی دەم با لەسەر بەردێکی ڕەق ئەڕوێن،

ئەگەر خیلقەت نەسیبی عومری تۆی مەحکوومی ئەم دەورە

نەکردایە، خوا عامل، لە کام عەرشت ئەسوو داوێن؟!

نە حەرفی مەکتەبێکت خوێند، نە ئوستادێ پەلی گرتی،

سیرف بەرزیی زەکا ئەم سنعەتەی فێر کرد بە شمشاڵت،

هەموو وەزنێکی گۆرانی، لە تووالنی هەتا کورتی،

بە سەرپەنجەی هونەر کردت بە دیلی کۆششی زاڵت!
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ئەوەندەم بیست لە مۆسیقا خرۆشی ڕۆحی بێگانە

میزاجی کوردەواریم تێکچووە، دەروێش عەبدوڵاڵ،

دەخیلت بم دەسا بەو الوک و ئای ئای و حەیرانە

شەپۆلی زەوقی میللی پڕ دەروونی مات و چۆڵم کە!

لە بیتهۆڤن گەلێ زیاتر بە ڕۆحم ئاشنای، وەڵاڵ

دە ئەی دەروێش سکااڵیەک لەگەڵ ڕۆحی کڵۆڵم کە!
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For Poldi
Dilan

Sing for me with a trembling lip,

a lip redder than the apple’s skin,

of the heart’s tango,

the one that brings us both to a boil.

The son of an oppressed nation,

my voice reaches pitiful few people.

The son of the Kurdish nation,

the Beasts of War intend 

to grind me up like meat

to clear my country for grazing.

The son of a remote nation,

in a new world of red flowers

the red eyes of war intend to

subject me to their peace plan:

pile the bones and corpses,

ease the work of eagles and vultures.
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I sang for you a blonde.

I told you of the red poppies,

how happily they grow

with the blood of sacrifice,

how they face the vibrant violets

in their bright veils,

and you sang for me with a trembling lip,

a lip redder than the apple’s skin.

You said, “We, who saw war blazing,

who rotted together under the earth,

we won’t start the fire.

We won’t take it up the wind-caught mountain.”

So, the hand of beauty and art,

the hand of music and the generous friend,

joined hands with the nations

and with the birds, we sing of peace.

And so I sang you “Newroz,”

an old song of nation and clan.
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Now again that heart song

brings me to a rousing boil.

I sing for you, you hear me;

may recognition guard every road.

With one voice, one melody, we’ll 

make the mountains and plains take flight.

Let us call out, “Peace, peace to the nations,” 

and let the mountains echo.
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بۆ پۆلدی
دیالن

تۆ بۆم بڵێ بە لەرەی لێو

لێوی ئاڵرت لە بەرگی سێو

لەسەر ))تانگۆ(( ی ئاوای دڵ

منیش و تۆش بێنێتەوە کوڵ...!

منی کوڕی گەلی ژێردەس

دەنگی کەمرت ئەگاتە کەس!

منی کوڕی نەتەوەی کورد

نیازیان وایە بە دەست و برد

بیکەن بە گۆشت بۆ )غووڵی( شەڕ

واڵت پاکژکەن بۆ لەوەڕ..!

منی کوڕی گەلێکی دوور

لە دنیای نوێی پڕ گوڵی سوور

نیازی وایە چاو سووری شەڕ

ئاشتی پیالن بخاتە گەڕ

هەڵچنێ ئێسک و الشە

هەرزان بێ بۆ داڵ و واشە
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من بۆم وتی بەستەی قژ کاڵ

بۆم باس کردی گواڵڵەی ئاڵ

چۆن بە خوێناوی قوربانی

گەشەی کرد و شادمانی

ڕووی کردە وەنەوشەی ڕوو شەنگ

لە خۆیدا تارای ڕەنگاو ڕەنگ

تۆش بۆت وتم بە لەرەی لێو

لێوی ئاڵرت لە بەرگی سێو

وتت: ئێمەی شەڕی گڕدیو

بە کۆمەڵ لە خاکا ڕزیو

نابین بە پێشەنگی ئاگر

نابەینە سەر کەلی باگر

ئیرت... دەستی جوانی و هونەر

دەستی )مۆسیقا( و دۆستی فەڕ

ئەنێینە ناو دەستی گەالن

)ئاشتی( ئەڵێین لەگەڵ مەالن

منیش وەک بۆم وتی )نەورۆز)

گۆرانی کۆنی گەل و هۆز
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وا دووبارە گۆرانی دڵ

ئەمخاتە سەر خرۆش و کوڵ

من بۆت ئەڵێم تۆ گوێت لێ بێ

ساڵو پاسەوانی ڕێ بی

با بە یەک دەنگ بە یەک ئاواز

دەشت و چیا بخەینە پەرواز

بڵێین: ئاشتی، ئاشتی بۆ گەل

دەنگ بداتەوە دەمی کەل...
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Algebra
Keisha Thompson 

Glossary

^ and

∵ because

a² + b² = c²

I thought I knew what this meant 

leaning back on my chair cocky 

in the classroom obsessed with 

getting the right answer without 

looking for the truth ∵ this school 

system has a way of twisting things 

up like Rubik’s cubes. Tells you about 

algebra without explaining that it is 

Arabic - a word plucked from a foreign 

land meaning “the reunion of broken 

things.” 

Algebra is the alchemy of the unknown – 

it means that a can stand for anything. 

 
How I would give anything to go back 

to my classroom arm raised like 
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Einstein’s fringe to ask if a can stand 

for abolition of transatlantic slavery? 

Or the aggressive abstraction that 

makes history teachers speak only 

of 1807, Wilberforce ˄ the House of 

Commons? They do not ask us to 

“show our working out to get full 

Marks” ∵ we might mention 

Harriet Tubman or Nanny of the 

Maroons or the Haitian Revolution. 

Full marks need us to reference 

a moment when Wilberforce argued 

that slaves are property in order to 

set them free. Some sugar sweet 

hypocrisy turned my ancestors into 

outdated machines so hapless slave 

masters could reap redundancy fees. 

The inconvenience of a black human 

spirit led to the biggest bail-out this 

country has ever seen. 

 

a could stand for Aviva - just one of 

the many companies we used today kick-

started with slave money. a could 

stand for Abraham Lincoln who was 

not pro-black, just pro-economic 
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efficiency. Let’s compensate then

 colonize the slaves - free enough 

to afford their own poverty. This is 

the true meaning of algebra – 

“the reunion of broken things”.

b could stand for Black Panthers 

bottled up ˄ brought to you by 

Beyoncé. I don’t have an issue 

with her tribute per se but why 

should a Superbowl break be 

a classroom today? Why do I 

need a pop artist to validate my 

body, my skin, my story, my past? 

 

b could stand for the Brazilian 

beauty queen too black to be 

broadcast. b could stand for a 

Burger King meal served to an

assassin with a backdrop of 

burning black churches. b could 

stand for Bernie Grant, Brixton 

Riots, bleach creams that attempt 

to make my race more invisible 

than it already is. I’m just trying to 

teach you some algebra – 
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“the reunion of broken things”. 

I suppose that c could stand for 

colonialism, capitalism, credo 

colourlessness, consumerism, 

coercion, cultural castrato. All 

I know is this curriculum is a 

caesarean section of mass 

destruction. It will reach into your 

womb ˄ snatch you from your 

roots, unless you are prepared.

a² + b² = c²

 

If you do the etymology on 

Pythagoras, you could argue that 

his name translates to “destruction 

is a marketplace”. Pretty fitting since 

we know this theorem to be named 

after a Greek man despite it being 

used by the Egyptian civilization to 

build the pyramids. It was used by the 

Babylonians before Pythagoras was 

getting his ask kicked by Euclid. So 

why is it named after him with no 

mention of its heritage? Yes he wrote 
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the proof ˄ I thank him for it but once 

again black intelligence is uncredited – 

algebra is these bruised knees, a black 

child come archaeologist, a diaspora of 

truth, a reunion of broken things.

 

 

c could stand for children scribbling 

confused calculations in confines of 

the Cartesian coordinate pages. 

Filling each little square with just one 

digit, out of context, rehearsing their 

own limits. But I think c should stand for 

critique ˄ creativity ˄ curiosity to find 

the unknown. Seek out the erasure. 

Question the missing footnotes in these 

textbooks ∵ when you do, all these things 

will actually start to add up. 
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جەبر
کێیشا ثۆمپسن

   
فەرهەنگ

^ لەگەڵ 

∵ چونکە

a² + b² = c²

پێم وابوو لە مانای ئەمە تێگەیشتبووم

کاتێک لەسەر کورسییەکەم جۆالنەم دەکرد

لە پشتەوەی پۆلەکە

شەیدایانە بەدوای وەاڵمە ڕاستەکەدا 

دەگەڕام ∵ ئەم سیستمی خوێندنە

بە شێوەیەک دەتوانێت هەموو شتێک 

هەڵگێڕیتەوە

هەر وەکوو چوارگۆشەکانی ڕوبریک. لەبارەی جەبرەوە قسەت بۆ دەکات 

بێ ئەوەی پێت بڵێت

عەرەبییە - وشەیەکی دەرکێرشاو لە خاکێکی بێگانەوە کە بەمانای 

“یەکگرتنەوەی پارچەشکێرناوەکان” دێت. 

جەبر کیمیای نەزانراوەکانە

بەو مانایەی دەشێت ئەلف نوێنەر بێت بۆ هەر شتێک.

ئەوەی کە چۆن هەموو شتێک دەکەم لەپێناوی گەڕانەوە

بۆ پۆلەکەم، دەست بەرزبکەمەوە وەک
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پەراوێزەکەی ئەنشتاین بۆ پرسینی ئەوەی گەر بەڕاستی ئەلف 

نوێنەری هەڵوەشاندنەوەی کۆیالیەتی بێت لە سەرتاسەری ئۆقیانووسی 

ئەتالنتیک؟

یاخود ئەو شەڕەنگێزییە ڕەهایەی 

وا لە مامۆستایانی مێژوو دەکات

تەنها لەبارەی ویڵبەرفۆرس، پەڕلەمان ١٨.٧- ەوە بدوێن؟

داوامان لێ ناکەن “ڕاهێنانەکامنان پیشان بدەین تاوەکوو منرەی تەواو بەدەست 

بهێنین” ∵ ڕەنگە ناوی هێریەت تەمبان بهێنین، یاخود نانی ماروونەکان، یانیش 

شۆڕشی هایتی. 

بۆ بەدەستهێنانی منرەی باش دەبێت 

باس لەو ساتە بکەین کە ویڵبەرفۆرس پێداگریی لەوە دەکرد 

کە گوایە کۆیلەکان موڵکن تا بتوانین ئازادیان بکەین 

هەندێک دوڕووی شیرین وەکوو شەکر باوباپیری منیان کرد بە ئامێری بەسەرچوو

بۆ ئەوەی سەرداری کۆیلە لێقەوماوەکان پارەی زیاتر بچننەوە. 

نائاسودەییی ڕۆحی مرۆڤێکی ڕەشپێست

بووە هۆی گەورەترین  پرۆسەی ڕزگارکردن کە ئەم واڵتە

بە خۆیەوە بینیبێت.

دەشێت ئەلف نوێنەری ئەڤیڤا بێت - یەکێک لەو هەموو کۆمپانییانەی 

بە پارەی کۆیالیەتی دروست کرا. دەشێت ئەلف 

ئاماژەبێت بۆ ئەبراهام لینکۆڵن کە 

پاڵپشتی ڕەشپێستەکان نەبوو بەڵکوو پاڵپشتی

لێوەشاوەییی ئابووری بوو. با قەرەبوو بکەینەوە 

پاشان دەست بەسەر کۆیلەکاندا بگرین - هێندە ئازاد کە 
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خۆیان خاوەنداریی هەژاریی خۆیان بکەن. ئەمەیە

مانای دروستی  جەبر -

“یەکگرتنەوەی پارچەشکێرناوەکان”.

دەشێت بێ )b( نوێنەری پڵنگی ڕەش بێت

کە پەنگی خواردبێتەوە و لەالیەن بیانسێ پێشکەشت بکرێت. من کێشەم 

لەگەڵ ستایشەکانی بیانسێ نییە، بەاڵم 

بۆ دەبێت پشوویەک لە ئاهەنگێکی سوپەرباوڵ

ببێت بە هۆڵی وانە لەم سەردەمەدا؟ ئایا من 

پێویستم بە هونەرمەندێکی پۆپ هەیە تاکوو 

ڕەوایی بدات بە  جەستەم، بە پێستم، بە چیرۆکەکەم، بە ڕابردووم؟

دەشێت بێ )b( نوێنەری شاجوانی بەڕازیلی بێت

کە پێستی لەوە تاریکرتە بۆ پەخشی تەلەفزیۆنی بشێت. 

دەشێت بێ نوێنەری ژەمێک

لە بێرگەر کینگ بێت کە بۆ پیاوکوژێک دانرابێت

کە لە پشتییەوە بڵێسەی کەنیسە ڕەشەکان دەبیرنێت. دەشێت بێ نوێنەری

بێرنی گرانت بێت، خۆپیشاندانەکانی

بریکسنت، یاخود ئەو کرێامنەی پێست سپی دەکەنەوە

تا بتوانن نەژادم لەوەی ئێستا کاڵرت بکەنەوە. من تەنها هەوڵ دەدەم 

کەمێک جەبرتان فێر بکەم - 

“یەکگرتنەوەی پارچەشکێرناوەکان.”

دەشێت سین )c( نوێنەری 

داگیرکاری، سەرمایەداری، ڕێبازی بێڕەنگی، 

بەرخۆری، زۆرەملێیی، خەساندنی کلتووری بێت. 
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هەموو ئەوەی دەیزانم ئەوەیە کە ئەم مەنهەجی خوێندنە

بەشی نەشتەرگەری قەیسەری منداڵبوونە بۆ وێرانکاریی بەکۆمەڵ. دەستی 

دەگاتە ناو مناڵدانت ˄ لە ڕەگەوە هەڵیدەتەکێنێت تەنها 

مەگەر ئامادەکاریت کردبێت. 

a² + b² = c²

ئەگەر ڕیشەدۆزیی بکەیت بۆ فیساگۆرس دەتوانی 

ناوەکەی وەرگێڕیت بۆ “خاپوورکردن لە بازاڕدا”. زۆر گونجاوە

بەتایبەت کە دەزانین ئەم بیردۆزە  بە ناوی

پیاوێکی یۆنانییەوە ناونراوە گەرچی 

لەالیەن شارستانیەتی مسڕییەکانەوە بەکارهات

بۆ دروستکردنی هەڕەمەکان. 

پێش ئەوەی فیساگۆرس 

لەالیەن ئیوکلیدەوە شکستی پێ بهێرنێت، لەالیەن بابلییەکانەوە بەکارهات. 

کەوایە،

بۆ ناوی فیساگۆرس ناونراوە بێ ئەوەی 

باس لە پێشینەکەی بکرێت؟ بەڵێ،  ئەو بوو

بەڵگەگەی نووسی ˄ سوپاسگوزارم بەاڵم 

دیسان زیرەکیی خەڵکی ڕەشپێست لەبەرچاو ناگیرێت  - 

جەبر ئەم ئەژنۆڕووشاوانەیە، مناڵێکی ڕەشپێست

ئەکرا ببێت بە شوێنەوارناس، شیتەڵبوونەوەی  

ڕاستییەکان، یەکگرتنەوەی پارچەشکاوەکان. 
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دەشێت سین نوێنەر بێت بۆ ئەو منااڵنەی 

لەناو پەڕە سنووردارە ڕێکخراوەکاندا  

خێراخێرا  بە شپرزەیی ژمێریاری دەکەن.

لە هەر الپەڕەیەک و لە هەر چوارگۆشەیەکدا

یەک ژمارە دەنووسن، لەدەرەوەی چوارچێوە، پێداچوونەوە

بۆ سنوورەکانی خۆیان دەکەن. بەاڵم پێم وایە

سین  دەشێت نوێنەری ڕەخنەگرتن  ˄ داهێنان ˄

زانینخوازی بۆ دۆزینەوەی نەزانراوەکان بێت. بۆ البراوەکان بگەڕێ.

پەراوێزە نادیارەکان بخاتە ژێر پرسیارەوە ∵ کاتێک هەموو ئەمانەت کرد،

ئیدی دەشێت مانایەک بەدەستەوە بدات. 
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The Masque of Anarchy
(an excerpt)
Percy Bysshe Shelley

`And if then the tyrants dare   

Let them ride among you there,

Slash, and stab, and maim, and hew,--

What they like, that let them do.

  

`With folded arms and steady eyes,

And little fear, and less surprise,

Look upon them as they slay

Till their rage has died away.

  

`Then they will return with shame

To the place from which they came,

And the blood thus shed will speak  

In hot blushes on their cheek.

  

 `Every woman in the land

Will point at them as they stand--

They will hardly dare to greet

Their acquaintance in the street.
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`And the bold, true warriors

Who have hugged Danger in wars

Will turn to those who would be free,

Ashamed of such base company.

  

`And that slaughter to the Nation  

Shall steam up like inspiration,

Eloquent, oracular;

A volcano heard afar.

  

`And these words shall then become

Like Oppression’s thundered doom

Ringing through each heart and brain,

Heard again -- again -- again--

  

`Rise like Lions after slumber

In unvanquishable number--

Shake your chains to earth like dew  

Which in sleep had fallen on you--

Ye are many -- they are few.’
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بەشێک لە قەسیدەی ماسکی ئەنارشی
پێرسی بیش شێلی

کەواتە، گەر ستەمکاران پڕکێشی دەکەن

با لەوێدا بکەونە ناوتان

تیغتان لێدەن، بتانبڕن، کەوڵتان کەن، کەلەپاچە،-- 

هەرچییان پێ خۆشە، با بیکەن

بە قۆڵی شەتەکدراو و چاوی یەکبینەوە

بە ترسێکی کەم و سەرسوڕمانێکی کەمرت

تەماشایان بکەن ئەو کاتەی کوشتوبڕ دەکەن

تا کەفوکوڵی تووڕەییان دادەمرکێتەوە

ئەوسا بەشەرمەوە دەگەڕێنەوە

بۆ ئەو شوێنەی لێوەی هاتوون 

خوێنی ڕژاویش دێتە قسە

لەسەر ڕوومەتی سوورهەڵگەڕاوی داغبوویاندا

هەموو ژنانی نیشتامن

کە ڕادەوەسنت دەستی ئاماژەیان بۆ درێژ دەکەن

ئەوان بەئەستەم پڕکێشی دەکەن ساڵو بکەن

لە ئاشناکانیان لەسەر شەقام 

خوێنەکەش، جەنگاوەرانی ڕاستەقینە

ئەوانەی لە جەنگەکاندا ئامێزیان بۆ مەترسی کردەوە
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ڕوو وەردەگێڕن ڕووەو ئەوانەی ئازاد دەبن

شەرمەندە لە بوونی کۆلکە دۆستێکی وەها )پێشنیاری من: ئەوتۆ(

کوشتوبڕی ئەو گەلەش

دەبێ وەک ئیلهام بڵێسە بسێنێ،

زمانپاراو، پێشزان

بورکانێک لە دوورەوەڕا ببیسرتێت

ئەو وەختەش، ئەم وشانە ببنە

قیامەتی برووسکاوییی ستەمکار

لە هەموو دڵ و هزرێکدا بزرنگێنەوە و

دووبارە و دووبارە و دووبارە ببیسرتێنەوە

وەک شێر دوای سەرخەو لە بێشەدا هەڵسەرەوە

لە کۆمەڵی نەبەزیوەکاندا--

وەک ئاونگێک زنجیرەکانت بۆ زەوی ڕابپسکێنە

کە لەخەوندا لە پێیەکانت ئااڵون-- 

ئێوە زۆرن -- ئەوان کەم 
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A Dictator’s Will to Children
Baxtiyar Ali

Grow up, climb the minbar, declare murderous fatwas on these   

 times: quickly.

Eat springs while green, birds as they burn, and gods with all their  

 light,

kiss the axe that caught blood, the tongue caught by the hook, lips  

 caught by plague.

Grow up, rush the battlefields emptied of their warriors, take up 

the broken helmets of those hells, fill the earth with gardens of   

 gunpowder: hurry.

Hurry: raise your hearts against the future’s distant missiles.

Clear your throat for the parrots that will nest within your voice.

Empty out your head for the dictators tomorrow brings.

Quick: ready your boots for the stars you will conquer.

Quick: start a fire for the words that must burn.

Hurry: grab the keys to hell.

Hurry to seize the guns of the hunters being devoured by their prey.

Take eagles for their eyes, nights for the blood on their fangs, hurry: 

turn from all qibla, blame each victim, break your ablution with 

death, rush to fill any space with death, rush to cut short the story 

of dew, to pull down the stars, to fly off the merry-go-round, let go 

and catch birds by horseback, fashion suns whose rays shine only 

under your claws, make moons lit by your candles, create stars you
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can simply blow out, rush to change the taste of water, rush to flip 

pigeons in flight, hone your drunkenness so it slaughters the barkeep.

Lust after the nests that haven’t yet their eggs.

Lust after the honey still within the stamen.

Lust after the stars night hasn’t yet revealed.

Lust after the compliments that haven’t yet the scent of letters.

Lust after the wars belonging to nations not yet born.

Lust after the honours the sky has yet to forbid. 

Don’t lift your teeth from the apple until it denies the garden, don’t 

lift your teeth from the nightingale until she betrays the morning, 

when you take flight, don’t land until you pass through the storm’s 

heart, wage war one night, ravage one island, lust after one breast: 

these are the coward’s doctrine … know this: in the farthest flung 

seashell, there is a pearl for you, in the most distant of women, 

there is a night made for you, in the smallest raisin, a taste that 

belongs to you, in each peacock, a feather that belongs to you, rush 

to legislate the upending of the night, it’s time you saw the far side  

 of the moon …

It’s time you played on the cold side of the sun.
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وەسیەتی دیکتاتۆرێک بۆ مندااڵن
بەختیار عەلی

 

زوو گەورەبن، زوو بچنە سەر مینبەرەکان، زوو فەتوای کوشتنی ئەم سەردەمانە  

دەربکەن  

بەھار بە سەوزیی، باڵندەکان بەگڕەوە، خوداکان بە نوورەوە بخۆن

تەورەکان بەخوێنەوە، زمانەکان بە قوالپەوە، لێوەکان بە تاعونەوە ماچ بکەن

خێرا گەورە بن، خێرا بگەنە ئەو مەیدانانەی، شەڕکەریان تێدا نەماوە، خێرا خودەی 

شکاوی جەھەننەمەکان لەسەرکەن، خێرا زەوی پڕکەن لە باغی باروت.

زوو دڵتان بەرزکەنەوە بۆ مەودای ئەو موشەکانەی لە پاشەڕۆژەوە دێن

گەروتان پاککەنەوە بۆ ئەو توتیانەی، لە دەنگتاندا ھێالنە دەکەن

سەرتان خاڵی کەنەوە بۆ ئەو دیکتاتۆرانەی، بەیانی لەدایکدەبن

زوو پۆستاڵەکانتان بۆ ئەو ئەستێرانە ئامادەکەن، کە داگیریاندەکەن

زوو ئاگر بۆ ئەو وشانە داگیرسێنن، کە دەبێت بسوتێن

خێرا کلیلی جەھەننەم وەرگرن

خێرا تفەنگی ئەو ڕاوچییانە ھەڵگرن، کە نێچیرەکانیان دەیانخۆن.

باز بۆ چاوەکانیان بکڕن، شەو بۆ ئەو خوێنەی، کە بە کەڵبەکانییەوەیەتی، خێرا 

لە قیبلەکان وەرگەڕێن، خێرا لە قوربانییەکان تەبەڕڕا بن، خێرا دەستنوێژەکانتان 

بەمردن بشکێنن، پەلەبکەن لە پڕکردنەوەی بۆشاییەکانی مردندا، پەلەبکەن لە 

کورتکردنەوەی چیرۆکی ئەم شەومنانەدا، پەلەبکەن لە داگرتنی ئەستێرەکاندا، 

بە فڕین لە چەرخ و فەلەکەکانەوە، دەستبەردەن بۆ گرتنی باڵندەکان لەسەر 

ئەسپەکانەوە، خۆر دروستکەن، تیشکەکانی لەژێر چنگی ئێوەدابێ، مانگ دابنێن، 

بە مۆمەکانی ئێوە داگیرسێ، ئەستێرە دروستبکەن، بە فوی ئێوە بکوژێتەوە، 

پەلەبکەن لە گۆڕینی تامی ئاودا، پەلەبکەن لە ھەڵگێڕانەوەی فڕینی کۆتردا، 

تائەندازەی سەربڕینی ساقییەکان، مەستیتان تیژکەنەوە.
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تەماح لەو ھێالنانە بکەن، کە ھێشتا ھێلکەیان تیانییە

تەماح لەو ھەنگوینانە بکەن، کە ھێشتا بەھەاڵڵەکانەوەن

تەماح لەو ئەستێرانە بکەن، کە ھێشتا شەو ھەڵینەھێناون

تەماح لەو ستایشانە بکەن، کە بۆنیان بە حەرفەکانەوە نییە

تەماح لەو جەنگانە بکەن، کە ھێشتا میللەتەکانیان دروست نەبوون

تەماح لەو شەرەفانە بکەن، کە ھێشتا ئاسامن حەرامی نەکردوون

دەم لە سێو بەرمەدەن، تا لە باغ پەشیامن دەبێتەوە، دەم لە بولبول بەرمەدەن، 

تا خیانەت لە بەیانیی دەکات، کە دەستتانکرد بە فڕین، تا دەرچوون لە دڵی 

زریانەکان مەنیشنەوە، جەنگ بۆ شەوێک، غەزا بۆ دوورگەیەک، شەھوەت بۆ 

مەمکێک، مەزھەبی ترسنۆکەکانە...، بزانن لە دوورتریین سەدەفدا، مروارییەکی 

ئێوەی تیایە، لە دوورتریین ئافرەتدا، شەوێک بۆ ئێوە حەاڵڵە، لە بچوکرتیین مێوژدا، 

بەشتان ھەیە، لە ھەموو تاوسێکدا، پەڕێک بۆ ئێوەیە، پەلەبکەن لە دانانی 

قانونی ھەڵگێڕانەوەی شەودا، ئیدی کاتی ئەوە ھاتووە، دیوی ئەودیوی مانگ   

ببینن...  

کاتی ئەوە ھاتووە لەسەر دیوە ساردەکەی خۆر یارییبکەن.
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A Murderer and a Martyr
Bakhtyar Ali

Oh, you fool.

I died for every beauty, you for every nothingness.

I returned from the far side of every intimacy, you from the far side  

 of every absurdity.

Every painting you hang still isn’t a flower’s scent, which you have  

 lost.

Any praise still isn’t a butterfly, which you will not see.

Thousands of angels cradle your ache, and this still isn’t a girl’s   

 glance, which has slipped through your hands.

Thousands of gardens salve your wounds, and this still isn’t the sin  

 of a kiss, which you will not taste.
Even if you reach hundreds of paradises, it isn’t picking a fig from  
 the highest branch, which you will not reach.
Enter hundreds of rivers, it still isn’t swimming in a pool teeming  
 with fish, a pool you’ll never dive into.
Tomorrow, spit on your aches and return,
spit on the scars from your enemy’s dagger and return,
die small (like a human) amid the smiling eucalyptus … it is more   

 beautiful.
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Oh, friend, are you so naive … you think your death (when 

nightingales die in the end, why die for them?) adorns the meadow? 

Oh friend, look and see, after your death, life is just as it was. Oh 

friend, look and weep, after your return, death is just as it was. 
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پیاوکوژ و شەھیدێک
بەختیار عەلی

ئەی گەمژە

من لە پێناوی ھەموو جوانییەکاندا مردم، تۆ لە پێناوی ھیچدا

من لەوسەری ھەموو چێژەکانەوە ھامتەوە، تۆ لەوسەری ھەموو    

پوچییەکانەوە  

ھەموو وێنەکانت بە دیوارەکانەوە، بەرامبەر بۆنی گوڵێک نین، کە دۆڕاندت

ھەموو ئەم ستایشە، بەرامبەر پەپولەیەک نییە، کە چیدی نایبینیت

ھەزار فریشتە ئەم زامەت بۆ ڕابژەنێت، بەرامبەر نیگای کچێک نییە، کە ئیدی لە   

دەستتچوو....  

ھەزار باغ برینت بۆ مەرھەم بکەن، بارتەقای گوناھی ماچێک نییە، کە ئیدی تامی  

ناکەیت  

بگەیتە سەد بەھەشت، ھێندەی گەیشنت نییە بە چڵی ھەنجیرێکی بەرز، کە   

ئیدی نایگەیتێ....  

بچیتە ناو سەد ڕووبار، وەکو مەلەکردن نییە لە گۆمێکی پڕ ماسیدا، کە ئیدی   

ناچیتە ناوی  

بەیانیی تف لە زامەکانت بکە و وەرەوە....

تف لەم شوێن خەنجەرەی دوژمنە بکە و وەرەوە

بە بچووکی )وەک مرۆڤێک( لە نێوان خەندەی کالیبتۆسەکاندا مبرە.... جوانرتە
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)کە دواجار بولبولەکان خۆیان دەمرن، تۆ بۆ لەپێناویاندا دەمریت؟( ھێندە کاڵفام 

مەبە ئەی دۆست.... وابزانیت مردنی تۆ گوڵزار دەڕازێنێتەوە... سەیرکە و ببینە ئەی 

دۆست، دوای مردنی تۆ، ژیان ھەروەکو خۆیەتی. سەیرکە و بگری ئەی دۆست، 

دوای گەڕانەوەشت.... مردن ھەر وەکو خۆیەتی..... 
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Smoke
John Ash

It was late in the year

and forests were burning a long way off,

the day the smoke arrived, almost unperceived.

It came as a ghost, as many ghosts,

visible in the mouths of tunnels.

Now that your neighbour is dead,

you recall casual greetings on the stairs,

snatches of show tunes in corridors,

and you look down into that well –

that well of uncertain light and air – and see an absence

which neither snow nor corrosive rain efface,

and the absence returns your glance, it follows like a cur

extending its tongue of smoke toward your hand.

The smoke enters the lamplight and the bed.
The eyes are clouded, the eyes are abolished,
and the ears that drank in the old arias of desire.
Venice is diminished, and Rome,

their bells dulled, their restaurants emptied;

in Manhattan the towers shrink from the sky;
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all places and all scenes become the less observed,

the less heard, the less loved.

In a city of burnt throats there can never be

enough sweet water to start the songs

and if you would dance, you must dance to the memory

of that lighted window the dusk carried off,

those hands preparing the evening meal,

skeletal hands fumbling among

the bottles of useless prophylactics,

those limbs and mouths, smoke we daily breathe.

But don’t vanish, don’t take the path to the river.

It is cold there and lonely,

and the sky is a burnt page. Stay –

you and you others. If we are not to become

a dispersed people of smoke,

the monument that is us must be built soon.



John Ash

178

دووکەڵ
جۆن ئاش

کۆتاییی ساڵ بوو و 

دارستانەکان زۆر لە دوور دەسووتان،

ئەو ڕۆژەی دووکەڵەکە گەیشت، زۆر بەخامۆشی.

وەک تارماییەک هات، وەک چەندین تارمایی،

لە دەمی تونێلەکانەوە دەبیرنان.

ئێستا کە هاوسێکەت مردووە،

ساڵوی ڕۆژانەی سەر قادرمەکان وەبیر دەهێنیتەوە

پارچەی بەستەی منایش لە ڕاڕەوەکاندا، 

تۆیش سەیری خوارەوە دەکەیت بۆ ناو ئەو بیرە – 

بیری دڕدۆنگیی ڕووناکی و هەوا – و بینینی نادیاری

کە نە بەفرە و نە بارانی ڕزێنەری کوێرکەرەوە،

نادیارییەکەش ڕوانینەکەت دەگەڕێنێتەوە، وەک سەگێکی دڕ شوێنی دەکەوێت

زمانی لە دووکەڵ بەرەو دەستت درێژ دەکات.

دوکەڵەکە دەخزێتە ناو چرا و چرپاوە 

چاوەکان بە هەور تەنراون، چاوەکان دەپووکێنەوە،

گوێچکەکانیش کە لە ئاوازی کۆنی ئارەزوویان خواردووەتەوە. 

ڤینیس کز دەبێت، ڕۆماش،

زەنگەکانیان قوورس دەبن، چێشتخانەکانیان چۆڵ؛

لە مانهاتن بورجەکان لە ئاسامنەوە دەچنەوە یەک؛
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هەموو شوێن و هەموو دیمەنەکان کەمرت بەرچاو دەکەون،

کەمرت دەبیسرتێن، کەمرت خۆش دەویسرتێن

لە شارێکی گەرووسووتاودا هەرگیز

هێندە ئاوی شیرین نابێت بۆ دەستپێکردنی گۆرانییەکان

ئەگەر بشتوانیت سەما بکەیت، دەبێت سەما بۆ بیرەوەریی

ئەو پەنجەرە ڕووناکە بکەیت کە زەردەپەڕ لەگەڵ خۆیدا بردی،

ئەو دەستانەی ژەمی ئێوارەیان ئامادە دەکرد،

ئەو دەستە ڕەقانەی پەلەکوتێیان دەکرد

بەناو شووشەی بێسوودی دەرماندا، 

ئەو پەل و دەمانە، ئەو دووکەڵەی ڕۆژانە هەڵی دەمژین.

بەاڵم بزر مەبە، ڕێگای بەرەو ڕووبار مەگرە بەر.

لەوێ سەرما و تەنیاییە،

ئاسامنیش پەڕەیەکی سووتاوە. مبێنەرەوە –

تۆ و ئەوانی تریش. گەر ئێمە نەبینە

خەڵکانێکی پەرشوباڵو لە دووکەڵ،

ئەو یادگەیەی کە بریتییە لە ئێمە، دەبێ بەم نزیکانە دروست بکرێت.
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My Death III
John Ash

I think of you as a calm businessman

with a prospectus and a taste for music

that is at once witty and dignified.

Certainly, there is nothing about you

that pertains to the Gothic,

which the Victorians ruined for all time –

Blackened walls

Of childhood O Manchester…

In the end, it couldn’t be so bad

to be part of a landscape –

hewn stone sunning itself, ash

under a tree of the same name,

but there are still some reasons

for delay, if that is possible.

My death be patient.
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III  مردنی من
جۆن ئاش

وەک سەوداگەرێکی هێور بیرت لێ دەکەمەوە

بە باڵونامەیەک و چێژێک بۆ مۆسیقا

کە بەیەکجار هەم قسەخۆش و هەم بەشەوکەت

بێ شک، هیچ شتێک لەبارەی تۆوە نییە

کە بتبەستێتەوە بە زمانی گوتیکەوە،

کە ڤیکتۆرییەکان بۆ هەمیشە لەناویان برد –

دیوارە ڕەشداگەڕاوەکانی

سەردەمی منداڵی ئۆو مانچستەر...

لە کۆتاییدا، ناشێت زۆر خراپ بێ

کە بەشێک بیت لە دیمەنێکی رسوشتی –

بەردی داتارشاو خۆی دەخاتە بەرخۆر، خۆڵەمێش

لەژێر دارێکدا بەهەمان ناو،

بەاڵم هێشتا هۆکارگەلێک هەن

بۆ دواکەوتن، ئەگەر ئەمە لەکردن بێت. 

مردنی من پشوودرێژانە بێت. 
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[A lover unconscious]
Hamdi

A lover unconscious is aware.

A creature aware is unconscious.

Notice: has anyone been given both wealth and wisdom?

God’s wisdom, perfection, is absent, the universe partial.

I was freed of my heart, which her ringlets and bright face then   

 trapped,

and like dust trapped by flame, my heart was content.

If I don’t get drunk on this wine, I won’t get drunk on wine again.

Her ruby lips, oh bartender, broke your business.

What do I care for the inner sanctum if the beloved forgets me?

The glory of moonfaced love suffices for the rapt lover.

Brother, why do these rivals hold such spite for me?

As if she is a witness in court and I stand accused.

So, what does her mouth resemble this time, that mouth that   

 sometimes,

Like meaning, the pearl in the sea of my thoughts, disappears?
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Listen to this knowledge, know-it-all: don’t speak of lovers’ work.

You can’t bind the limbs of the lion of life with myths and magic.

The servant of the curtained mind is necessary.

Whether he reaches Layla or not, Majnun is cheerful.

If every one of my pores were a mouth and each hair a tongue,

I would thank the one who made Hamdi’s heart mad.
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]لەسەرخۆچوونی عوششاق[
حەمدی

لەسەرخۆچوونی عوششاقە ئەگەر حاڵی لەسەر خۆ بوون

لەسەرخۆبوونی مەخلووقاتە حااڵتی لەسەر خۆ چوون

بزانە ماڵ و دەرکی پێکەوە قابیل بە کەس دیوە

چ بێ دەرک و کەماڵە ڕەببی چەندە ناقیسە گەردوون

نەجاتم بوو لە دەس دڵ کەوتە داوی زلف و ڕووی شەمسی

کە وەک زەڕڕە لە داوی شوعلەدایە نایەوێ بەربوون

کە من مەستی مەی نابم ئیرت من مەستی مەی نابم

شکاندی ساقییا بازاڕی مەیخانەت لەبی مەیگوون

چ دەربەستم لە بەزمی خەڵوەتا یادم نەکا جانان

جەاللی عەشقی مەهڕوویان بەسە بۆ عاشقی مەفتوون

برا بۆ ئەم ڕەقیبانە ئەمەندە من دەبوغزێنن

وەکوو ئەو شاهیدی زووری مەحاکیم بێ منیش مەزنوون

بە چی تەشبیهی کەم جارێ لە باسی ئەو دەمە دەمدەم

لە دەریای فکرما هەروەک گوهەر دەرناکەوێ مەزموون



My Body Is Not Yours

185

نەسیحەت بگرە گوێ ناسیح لە کاری عاشقان مەدوێ

کە نابەستێ پەلی شێری ژیان ئەفسانە و ئەفسوون

سەراپەردەی عەقڵ پێش خزمەتی وەک حوزنی پێویستە

بە لەیال گەر بگا یاخۆ نەگا مەرسوورە هەر مەجنوون

مەساماتم هەموو دەم بێت و مووم هەر یەک زمانێ بێ

بکەم شوکری ئەوەی حەمدی کە کردوویە دڵم مەحزوون
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[The morning]
Hamdi

The morning won’t smile until the homeless night cries its heart   

 out.

The rose won’t bloom until the morning’s nightingale cries itself   

 breathless.

They won’t fruit, the trees of the world’s gardens, until all is one,

one temper, one moment, one mouth, until the branches can cry no  

 more.
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]سوبح[
حەمدی

سوبح پێ ناکەنێ تا بێ نەوایی شەو بە دڵ نەگری

گوڵێ ناپشکوێ تا بولبولی سوبحێ بە کوڵ نەگری

بەری نابێ درەختی باغی عالەم تا هەموو وەک یەک

بەیەک سۆز و بەیەک شۆر و بەیەک دەم چڵ بە چڵ نەگری
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[“Oh, wine seller,”]
Hamdi

“Oh, wine seller,” I asked, “why sell wine for silver and gold?

Wine: that shining, sincere clarity, that wise, conscious soul.”

He told me, “Clear out the old sense, what people say,

that he’s a profound scholar if his glass is full, his mind empty.”
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]ئەی مەی فرۆش[
حەمدی

مەی بە زیو و زەڕ وتم بۆ چی ئەدەی ئەی مەی فرۆش

مەی کە خالیس نووری دەرکە ڕۆحی عەقڵە و گۆش و هۆش

پێی وتم ئەم عەقڵە کۆنە تۆ لەسەر دەرکە خەڵقی

خۆ ئەڵێن عەلالمەیە گەر کاسە پڕ بێ و کەللە بۆش
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[I delight more]
Hamdi

I delight more in being drunk than sober, though

in these ruins, the sober is drunker than the drunkard.

How strange, to face the ruins of existence:

the fuller his glass, the emptier he is.
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]گەلێ پێ خۆشرتە[
حەمدی

بۆیە من مەستیم لە هوشیاری گەلێ پێ خۆشرتە

ئەم خەراباتە کە هوشیاری لە مەست سەرخۆشرتە

سەیرە هەر کەس ڕوو دەکاتە ئەم خەراباتەی وجوود

کاسەکەی هەر چەندە پڕتر بێ ئەوەندە بۆشرتە
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‘Something in the Water’
Rosie Garland 

She falls as rain. 

Nourishes slow, sure and stubborn earth; 

perfect for revolution to root, 

grow hardy and withstand hungry winter. 

Chill clay: unshakable harbour for odd women 

who hold up half this cloudburst sky; 

raised on a diet of nothing, plates empty 

unless we roll up sleeves and sweat. 

Torn from getting off our knees, 

back strong from the schooling 

in how hard that is to do. 

Mouth strong from saying no. No more. 

 

She falls this rain. 

She is persistent, bolshy and sarcastic. 

Writes soaking stories on slate roofs, 

lifts us to the attic to eavesdrop her secrets, 

translate her pattering Morse, 

decode the truths she whispers, 

pass the tales from sister to brother. 
 
She falls as rain 

into hands cupped to receive her. 
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Quenches the ink of Gaskell, Bronte, 

Delaney, Duffy, Engels, Turing, Winterson, Kay. 

Nurtures dragon tongues to howl 

rebel words that speak against the easy grain. 

 

She falls as rain. 

Sweeps her torrential swirl of petticoats, 

shakes the heavens with diamond lightning, 

roars storms loud enough to drown out hate. 

 

She falls as rain. 

Teaches patience of the long game, long-haul, long way round. 

Patience to pass through granite without destruction 

in a peaceful occupation of the planet. 

 

She falls as rain 

on all who choose to step from gutter into light, 

and like the struggle, she is never done. 

Patient as ocean and with the ocean 

we wax and wane. Fall and rise. Fall and rise again. 
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Rise as fountains. 

Cast sky hooks into storm clouds, 

reel in the rainbow and plant its pot of gold 

in every backyard, every street. 

Stretch the bow and shelter the city 

with the sky conjuring every colour. 

This purple, white and green city 

stained with Peterloo crimson, 

the black and gold of worker bees 

steeped in grime and honey. 

Sweetness with a tart sting 

hard fought for, hard won. 

 

Strength 

to be knocked down. 

Strength to get back up again, again. 

Strength not in adversity but in resistance. 

We are built-this-proud, fought-for-this-proud, 

we stand-together-proud. 

Net us: we pour through the spaces, 

chain us: we freeze and crack shackles, 

jail us: we melt through bars and under doors. 
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Shout triumphs, honour wounds. 

Flex muscle built from standing up for rights. 

Take up space. Break silence, break the peace, 

scrawl gobby ink across the page, 

rock the sand-banked boat, haul anchor and set sail 

off the safe and narrow, off the dotted line, 

out of the margins into a new geography. 

Manchester music in all its clanging cacophony 

of can-do, will-do, 

screw-you-if-you-say-we-can’t-do. 

Why blunt a keen edge in lazy silk 

when we can march in mighty cotton? 

Spit on hands, leap off pedestals, stick out necks and elbows, 

and stride the streets, shoulder to shoulder. 

Roll up umbrellas, peel back hoods, 

tip up chins and let her wash us dirty, 

gift us with grit in the oyster, 

burst into peacock pearls. 
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’شتێک لەنێو ئاودا‘
ڕۆزی گەرالند

وەکوو باران دەکەوێتە خوارەوە

ئارام ئارام بەخێو دەکرێت، لەسەر زەوییەکی تۆکمە و کەللەڕەق،

پڕاوپڕ بۆ شۆڕش کە تێیدا ڕەگ داکوترێت 

خۆگرتوو بێت و بەرگەی زستانێکی برسی بگرێت.

قوڕێکی سارد: الی دەریایەکی جێگیر

بۆ ئەو ژنە ڕیزپەڕانەی کە ئەم ئاسامنە

پڕهەورانەیان بە دەستەوە گرتووە، 

لەسەر سفرەیەکی بەتاڵ گەورە کراون، قاپی خاڵی 

مەگەر تەنها ئێمە قۆڵامنی بۆ هەڵبکەین و عارەقی بۆ بکەین. 

لەسەر ئەژنۆمانەوە بێنە سەر قاچامن و 

پشتامن کە قورساییی ئەوەی هەڵگرتووە چەند ئەستەمە هەستانە سەر پێ. 

دەمامن پڕە لە نا. چیرت نا. 

وەکوو باران دەکەوێتە خوارەوە

ئەو پێداگرە، نەگونجاوە، بەتەوسە.

لەسەر ساپیتە تەاڵشەبەرد چیرۆکی تواوە دەنووسێت

هەڵامن دەگرێت بۆ هەورەبانەکە تا بە چرپە 

نهێنییەکانی خۆیامن بۆ باس بکات، 

تەپەتەپی ناو هەناسەیامن بۆ وەرگێڕێت،

کۆدی ڕاستییەکان بکاتەوە کە بە چرپەوە دەیڵێت

چیرۆکەکان لە خوشکەوە بۆ برا بگێڕێتەوە.
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وەکوو باران دەکەوێتە خوارەوە

بۆ نێو ئەو دەستانەی بۆی کراونەتەوە. 

تینوێتیی مەرەکەبی گاسکێل، برۆنتێ، 

دیلەینی، دەفی، ئەنگڵز، تێرینگ، ونتەرسون و کای.

فێری زمانی ئەژدیهایان دەکات تا بتوانێت 

لوورەلووری ئەو وشە یاخییانە بێت

کە دژی ئەو گەمنانەن و ئاسان دەست دەکەون.

وەکوو باران دەکەوێتە خوارەوە.

سێاڵوی خوالوەی ژێرپۆشەکان دائەماڵێ

ئاسامن بە برووسکەی ئەڵامسیی دەلەرزێنێت

بەگڤەگڤ باوبۆران دروست دەکات هێند بەرز بێت ڕق بخنکێنێت.

وەکوو باران دەکەوێتە خوارەوە.

سەبر فێری گەمەیەکی دوورودرێژ دەکات، دوورودرێژ، ماوەدرێژ. 

سەبر بۆ تێپەڕین بە ناو بەردی گڕانیت بەبێ داڕمان

لە پرسەی داگیرکارییەکی بێ خوێنڕشنت لەسەر زەوی. 

وەکوو باران دەکەوێتە خوارەوە

بەسەر هەموو ئەوانەی بڕیاریان داوە لە قوڕاوەوە 

بێنە ناو ڕووناکی، 

وەکوو ئەو ملمالنێیە، ئەو هەرگیز بەرەو کۆتا ناچێت.

وەکوو زەریا بەسەبرە، وەکوو زەریا 
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ئێمە بەرز دەفڕین و ڕۆ دەچین. بەردەبنەوە و هەڵدەچین.  

بەردەبنەوە و هەڵدەچین، جارێک و جارێکی تر. 

وەکوو کانی هەڵدەچین

قوالپی ئاسامنی هەڵدەدەین بۆ هەوری نێو باوبۆران، 

خولخولۆکە لە نێو پەلکەزێڕینە دابنێین و 

گۆزەڵەیەکی ئاڵتوونیی تیا بچێنین

لە هەموو حەوشەیەکی پشتی ماڵەکانەوە، هەموو شەقامەکان. 

کەوانەکە بکشێنە و ئاگات لە شار بێت

لەو ئاسامنەی جادوو لە هەموو ڕەنگەکان دەکات.

ئەم شارە مۆر و سپی و سەوزە،

کە ڕەنگی ئەرخەوانی پیتەرلوو پەڵەپەڵەی کردووە،

زەرد و ڕەشی هەنگی کرێکاری

لە ناو ئەم دووکەڵ و هەنگوینەدا خوساندووە.

تامێکی شیرین بە ترشییەکی خەستەوە

کە جەنگێکی دژواری بۆ کراوە، بەسەختی بەدەست هێرناوە.

خۆڕاگری

تاکو جارێکی تر بڕووخێرنێیتەوە. 

خۆڕاگری بۆ ئەوەی جارێکی تر هەستیتەوە و هەستیتەوە. 

خۆڕاگری بۆ بەدبەختی نا، بەڵکوو بۆ بەرخۆدان.

هەموومان بەمجۆرە پڕین لە سەربەرزی، جەنگاین بۆ سەربەرزی، 

بە سەربەرزی یەکگرتووین. 

بە تۆڕدا مبانبەن: بە ناو بۆشایییەکاندا تێدەپەڕین 
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کۆمتان بکەن: دەبین بە بەستەڵەک، درز دەخەینە کۆتوزنجیرەوە

بەندمان بکەن: بە ناو شیشەکان و بە ناو دەرگاکاندا دەتوێینەوە. 

هاواری سەرکەوتن بکە، شانازی بە برینەکانتەوە بکە.

ماسولکەکانت بخە ڕوو ئەو ماسولکانەی

لە داواکردنی ماف دروست کراون

مەوداکان بکشێنە. بێدەنگی بشکێنە، ئاشتی بشکێنە، 

یاری بە مەرەکەب بکە لەسەر الپەڕەیەک،

بەلەمی چەقیوی ناو ملەکان ڕاژێنە، لەنگەرەکان ڕاکێشە و 

دەست بکە بە گەشتەکەت

دوور لە ئارامی و تەنگیی ژیان، دوور لە هێڵە خاڵخاڵەکان، 

دوور لە سووچەکانی ژیان و بڕۆ بەرەو جۆگرافییایەکی نوێ.

مۆسیقاکانی مانچێستەر بە هەموو زرنگە ناسازییەکانییەوە

کە دەربارەی توانین و کردن دەدوێن،

بەجەهەنەم ئەگەر بۆمان نەکرا. 

بۆچی لێوارێکی تیژ 

لە ناو ئاوریشمێکی تەمبەڵدا کەم بکەیتەوە

ئەگەر بتوانین ڕێ بپێوین لە ناو پەموویەکی چڕدا؟

تف بکە دەستەوە، پایەکان بڕووخێنە، مل و قۆڵ لێبکەرەوە، 

بە شەقامەکاندا هەنگاو بنێ، شان بە شان. 

چەترەکانتان کۆکەنەوە،  قوالپی پشت داپۆشن

چەناگە بەرز ڕاگرە و ڕێگە بدە  پیسامن بکات، 

زیخی گوێچکەماسیامن بە دیاری بداتێ،

تا ببینە ملوانکەی مرواریی پیرۆزەیی. 
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Sketches Among the Poor No 1
(an excerpt)
Elizabeth Gaskell

It was a pleasant place, that early home!
The brook went singing by, leaving its foam
Among the flags and blue forget-me-not;
And in a nook, above that shelter’d spot,
For ages stood a gnarled hawthorn-tree;
And if you pass’d in spring-time, you might see
The knotted trunk all coronal’d with flowers,
That every breeze shook down in fragrant showers;
The earnest bees in odorous cells did lie,
Hymning their thanks with murmuring melody;
The evening sun shone brightly on the green,
And seem’d to linger on the lonely scene.
And, if to others Mary’s early nest
Show’d poor and homely, to her loving breast
A charm lay hidden in the very stains
Which time and weather left; the old dim panes,
The grey rough moss, the house-leek, you might see
Were chronicled in childhood’s memory;
And in her dreams she wander’d far and wide
Among the hills, her sister at her side--
That sister slept beneath a grassy tomb
Ere time had robbed her of her first sweet bloom.

0 Sleep! thou bringest back our childhood’s heart,
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Ere yet the dew exhale, the hope depart;

Thou callest up the lost ones, sorrow’d o’er

Till sorrow’s self hath lost her tearful power;

Thine is the fairy-land, where shadows dwell,

Evoked in dreams by some strange hidden spell.

But Day and Waking have their dreams, 0 Sleep,

When Hope and Memory their fond watches keep;

And such o’er Mary held supremest sway,

When kindly labours task’d her hands all day.

Employ’d her hands, her thoughts roam’d far and free,

Till sense call’d down to calm reality.

A few short weeks, and then, unbound the chains

Which held her to another’s woes or pains,

Farewell to dusky streets and shrouded skies,

Her treasur’d home should bless her yearning eyes,

And fair as in the days of childish glee

Each grassy nook and wooded haunt should be.
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خەتکێشی لە ناو هەژارەکاندا
)بەشێک(

ئیلیزەبێت گاسکێل

شوێنێکی دڵگیر بوو، ئەو ماڵە دێرینە!

جۆگەیەک بە الیدا تێدەپەڕی، کەفێکی دوای خۆی جێدەهێشت

لەنێوان ڕەنگی ئااڵ و ئەو ئاوە شینەدا لە بیر نەدەچووم

لە گۆشەیەکدا و لەسەروی پەنایەکی پارێزراودا

سەردەمانێک دارێکی گۆیژی گرێ گرێ بەپێوە وەستابوو

ئەگەر لە بەهاردا بەالیدا گوزەرت کردبا 

قەدی درەختێکت دەبینی گوڵی لێوە ئااڵ بوو

هەموو شەماڵێک دەیکرد بە نەرمەبارانی گواڵو 

هەنگەکان لە ناو شانەی پڕ لە بۆنوبەرامەدا پشوویان دەدا

لەبەر خۆیانەوە رسوودی سوپاسگوزارییان دەوتەوە

نەرمەخۆری ئێواران بەسەر سەوزاییی ژیاندا بریسکەی دەهات

پێدەچوو خۆی بە تەنیاییی ئەم ماڵەدا هەڵواسێت.

ئەگەر هێالنە تازەکەی مریەم الی ئەوانی تر

لە هێالنەیەکی هەژار و سادە چووبێت، بۆ سینەی پڕ خۆشەویستیی ئەو

جوان بوو ئەو ناڕێکییانەی 

کە زەمەن و کەشوهەوا درووستی کردبوون، ئەو شووشە بێشەوقانە،

ئەو زەلکاوە خۆڵەمێشییە دڵڕەقانە، ئەو گیایانەی لە سەربانی ماڵەکە ڕوابوون، 

دەشێت ببینی 

چۆن خەیاڵی منداڵیامن هێالنەی خۆی چێ کرد

لە خەونەکانیدا سەفەرەکانی دوورودرێژ بوون

لەگەڵ خوشکەکەی و لەو کەژ و کێوانە

ئەو خوشکەی لەناو گۆڕێکی پڕگیادا خەوی لێکەوتبوو
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ئەو خونچەیەی بەر لە پشکووتنی هەڵوەری.

ئای خەو! تۆ دڵى منداڵیامن زیندوو دەکەیتەوە

بەاڵم هێشتا شەونم هەناسەکانی خۆی دەدات، هیواکان هەموو بەڕێگاوەن

ئێوە بانگی مردووەکان دەکەن، سەراپا خەم دای پۆشیون، 

تا ئەو ساتەی خەم خۆی هێزی گریانی چاوانی نامێنێت

ئەوەی تۆ هەتە خاکێکی پڕ لە پەرییە، شوێنی سێبەرەکانە 

بە تەلیسمی نامۆ و پەنهان لە خەو ڕاچڵەکی

بەاڵم ڕۆژ و خەبەرهاتن خەونی خۆیان هەیە، ئای خەو،

کاتێک هیوا و بیرەوەرییەکان بە ئاگایی دەتهێڵنەوە 

ئیرت مریەم لەنجەوالری شاهانەی خۆی بەمجۆرە هێشتەوە

هەروەک ڕەنجبەرەکان بەدرێژاییی ڕۆژ خزمەتی دەستوپەنجەکانی ئەویان دەکرد. 

دەستەکانی گیرا بوون، خەیاڵی دوور و ئازاد دەڕۆیشت،

تا ئەو کاتەی هۆشی بە ئاگای دەهێنایەوە بۆ هێورکردنەوەی حەقیقەت.

چەند هەفتەیەکی کەم و کۆتوبەندەکان لێک ترازان

کەچی بۆی بووە مایەی خەم و ئازارێکی زۆرتر

ماڵئاوا شەقامە تاریک و توونەکان و ئاسامنە کفنکراوەکان

دەبوو ئەو ماڵە شیرینە چاوە تامەزرۆکانی ئەویان پیرۆز کردبا

جوان وەک دڵخۆشیی سادەی مناڵی 

وەکوو هەموو گۆشەیەکی داپۆرشاو بە گیا و مەکۆی چڕ بە دارودرەخت. 
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Father, open the window
a word remains in my heart
I must speak … !
Dlawar Qaradaghi

   For Damun

An evening will come.

Someone will ring the doorbell.

By the heartbeat,

I will assume it is my son.

An evening will come.

Someone will ring the doorbell.

I will tease him and ask,

“Who are you, dear friend, who is there?”

He will quietly answer,

with deep sorrow,

faintly,

“Father, open the door, it’s me.

It is me,

me.”
With deeper sorrow,
he will persist
“It’s me, it’s me, someone,
me, a guest,

a traveler,
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    L

        O

            V

                E

                    R.”

An evening will come.

My son will come back as a lover.

He will take off his coat 

and say,

“O, father,

what a heavy rain outside.

O, father, I was almost

swallowed by the storm.

O, father, I was nearly 

kidnapped

and carried far, far away

by my umbrella.

O, father … O, father,

before I came home,

a thousand times my heart broke,

a thousand times I fell ill,

a thousand dwarves crossed my path.

O, father,
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how tight my heart is,

what fear fills me,

what trembling runs along my nerves.

O, father,

how I love to cry,

how I love to start dancing.

Father … where is the music

of your own piano?

The blind man, I mean,

the one with a picture of the ocean

over his heart.

O, play the record

of that melancholic dwarf of Qajar,

the record that made you

and your rainy generation

grow old.

Come, father, a gentle poem.

A poem

like a sudden breath of wind

through the night’s sleepy forest,

like two lovely pears

sitting for a picture,

like that winter’s evening

the road once again

took you home
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with your broken heart

and you didn’t sleep all night,

until I found my feet for the first time.

Father, smell me, father,

see what I smell like.

Boiling love

or a basin of black basil?

O, how warm I have become.

Father, touch me.

You tell me:

am I warmer

than the homeland’s embrace?

Am I happier

than the pomegranate?

Am I more crowded

than my childhood,

the one I left to the neighborhoods?

Father, you tell me

am I

lonelier than love?

Am I more melancholy than unripe almonds?

Am I in more of a hurry than death?

Does my heart beat faster

than the daf?
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Father, you know

there’s a rattle in my throat.

It is almost without reason

bringing me trembling to poetry.

It is almost without reason

bringing me to tears.

It is almost without reason

putting me in prayer’s trance.

It is almost without reason

putting me in mind to reveal

strange things!

Father, do you know

there is a voice in my ear

like an ocean

calling from afar,

calling 

to give me the strength

to risk traveling,

a roaring rival 

encouraging me

to learn bad habits,

a whispering enemy

who wants to fill my head with doubt,

who wants me to go 

where color goes pale,

a muttering stranger
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who wants, as is her wont,

to read my palm,

who wants her own way:

to spell my childhood

with the melody of my enemy,

who wants to pick a fight with me,

to surround me

in imagination’s alleyways,

in front of her own home,

who wants to break me

in front of Marjan,

who wants to cheat me

in the myth’s four ways.

Father … Father,

close the curtains.

Help me cry.

Help me warm up.

Encourage me … to narrate a thing

full of snow, silence,

and pulsing heart.

Tell me

where is this story’s beginning and

where its end?

Tell me, father,

which wind do I follow 
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to get back to being lost?

Tell me:

these alleys 

reach which edge?

Which destruction?

Tell me, father,

how to fill

the universal void 

between 

two good mornings,

between 

the first two sitting together in the bus,

between 

drinking coffees?

Tell me:

when I decide

to say what’s in my heart 

how to deny it, 

when not to hesitate, when

not to fall and shatter.

Tell me:

how can I

stand in pieces?

How can I

not become dirt?

How can I



My Body Is Not Yours

211

not become fog?

How can I

not become wind?
How can I,
father,
withstand a century
under the rain
alone?

An evening will come.
Someone will ring the doorbell.
By the beating heart
I will assume it is my son.
I will tease him and ask,
“Who are you, dear friend, 
who is there?”
With deep sorrow,

he will say

“Father, it’s me,

your son.

Father, I am in a hurry,

a great hurry.

Someone is waiting for me

outside

in the rain.

I came

to say goodbye and

must leave right away.”
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باوکە پەنجەرەکە بکەرەوە
قسەیەک لە دڵمدا ماوە دەیڵێم!

دالوەر قەرەداغی

ئێوارەیەک دادێ

یەکێک لە زەنگی دەرگاکە دەدا

بە لێدانی دڵیدا

مەزەندە دەکەم کوڕەکەم بێت

ئێوارەیەک دادێ

یەکێک لە زەنگی دەرگاکە دەدات

بە گاڵتەوە دەڵێم

کێیت ئەی هاوڕێی ئازیز ... کێ؟

ئەو بە غەمێکی قوڵەوە

بە ئەسپایی

زۆر زۆر بە ئەسپایی

دەڵێ:

باوکە بیکەرەوە

منم ... منم

من!

بە غەمێکی قوڵرتەوە

دەڵێ:

منم ... منم ... یەکێ

من ... میوانێ

موسافیرێ
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     ش

           ق

ێ     

!      

ئێوارەیەک دادێ

کوڕەکەم دێتەوە و بووەتە عاشق

پاڵتۆکەی دادەکەنێ و

دەڵێ:

وای باوکە

چ بارانێکی قایمە لە دەرێ

وای باوکە ... خەریک بوو

ڕەهێڵە مبخوا

وای باوکە ... هێندەی نەمابوو

چەترەکەم

بۆ دوور ... دوور مبڕفێنێ و

هەر مببا

وای باوکە ... وای باوکە

تا گەیشتمە ماڵەوە

هەزاران کەڕەت دڵم شکا

هەزاران جۆر تام لێهات

هەزاران قەزەم هاتنە سەر ڕێم

وای باوکە

چەند دڵم تەنگە

چ ترسێکم لێ نیشت
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چ لەرزێکم تێڕژا

وای باوکە

چەند حەز دەکەم بگریم

چەند حەز دەکەم بکەومە سەما

باوکە .. ئەدی کوا مۆسیقای

پیانۆکەی خۆت

هی پیاوە کوێرەکە دەڵێم

ئەوەی ڕەسمی زەریایەکی لەسەرە و

دڵێک

ئادەی رشیتی گۆرانیی

ئەو پیاوە کورتەبااڵ قاجارییە

دڵتەنگەی بخە سەر

کە تۆ و

هەموو ئەو نەسلە باراناوییەی

ئێوەی پیر کرد

باوکە دەدەی ... شعرێکی ناسک

شعرێک،

لە هەڵکردنی ناکاوی بایەک بچێ

بەناو شەوی دارستانێکی نوستوودا

لە دانیشتنی عەیارانەی دوو هەرمێ بچێت

بۆ ڕەسمگرتن

لە ئێوارەی ئەو زستانە بچێ

کە هەمدیس شەقام

تۆی بە دڵی شکاوەوە

هێنایەوە ماڵ و
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تۆ بۆ شەوەکەی نەنوستیت

هەتا من درەنگانێ پێم گرت

باوکە بۆمنکە ... باوکە

بزانە بۆنی چیم لێ دێ

بۆنی قوڵپی عەشق ... یاخود بۆنی

تەشتێک ڕەشە ڕێحانە؟

وای چەند گەرم داهاتووم

باوکە ... دەستم لێوە بدە

خۆت بڵێ:

بزانە من گەرمرتم

یاخود باوەشی نیشتیامن

بزانە من دڵم خۆشرتە

یان هەنار

بزانە من قەرەباڵغرتم

یان ئەو منداڵییانەم

کە بەجێمهێشتوون لە کۆاڵن!

باوکە خۆت بڵێ

بزانە

من تەنهاترم یان عەشق

بزانە من غەمگینرتم یان چوالە

بزانە من پەلەترم یان مەرگ

بزانە من دڵم خێراتر لێدەدا

یان دەف!
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باوکە دەزانیت

زرینگەیەک لە گەرومدایە

خەریکە بێ هۆ

دەمخاتە سەر لەرەی شعر

خەریکە بێ هۆ

دەمخاتە خوڕەی گریان

خەریکە بێ بۆ

دەمخاتە نێڵەی زیکر

خەریکە بێ هۆ

دەمخاتە سەر هەوای

درکاندنی شتی سەیر

باوکە دەزانیت

هاژەیەک لە گوێمدایە

لە زەریایەک دەچێت

لە دوورەوە بانگمبکا

لە بانگی کەسێک دەچێ

ئازایەتیم بداتە بەر

بۆ ڕیسکی سەفەر

لە نەرەی ڕەقیبێک دەچێ

هامنبدا

بۆ فێربوونی خووی خراپ

لە چپەچپی ناحەزێک دەچێ

بیەوێت سەرم پڕ بکات لە وەسوەسە

بیەویت لەگەڵی بچم بۆ ئەو شوێنەی

کە ڕەنگی لێوە هەڵدەکا

لە ورتەورتی ئەغیارێک دەچێ
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بیەوێت بە مەیلی خۆی

دەستم بۆ بخوێنێتەوە

بیەوێت بە کەیفی خۆی

ئاوەڕۆی منداڵیم بۆ حونجەکا

لە نەغمەی نەیارێک دەچێ

بیەوێ لە کۆاڵنی خەیاڵدا

لەبەردەم ماڵی خۆیاندا

شەڕم پێ بفرۆشێ

گەلەکۆمەم لێ بکا

بیەوێ لەبەردەم مەرجاندا

تەریقم بکاتەوە

بیەوێت لە چوارڕاکانی ئەفسانەدا

فریوم با!

باوکە ... باوکە

پەردەکە دابەرەوە

یارمەتیم بدە بگریم

یارمەتیم بدە گەرم ببمەوە

هانم بدە ... شتێک بگێڕمەوە

پڕبێت لە بەفر و لە بێ دەنگی و

لە دڵەکوتە

بۆمباسکە

کوێی ئەم حیکایەتە کۆتاییە و

کوێی سەرەتا!

بۆم باسکە ... باوکە

بە ئاڕاستەی کام بادا
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دەچمەوە ژێر ڕێژنەی ونبوون

پێمبڵێ

ئەم کۆاڵنانە دەچنەوە

سەر لێواری کام خەرەندی

تێداچوون؟

پێمبڵێ باوکە:

چۆن چۆنیی

بۆشایی گەردوونیی

نێوان یەکەمین

دوو بەیانیی باش

نێوان یەکەمین

دوو بە دوو دانیشنت لە پاسدا،

نێوان یەکەمین

دوو بە دوو قاوەخواردنەوە،

پڕ بکەمەوە؟

بۆمباسکە

کاتێک بڕیار دەدەم

ئەوەی لە دڵمدایە بیڵێم

چۆن چۆنیی دان بەخۆدا بگرم

کە لە ناکاو نەشکێم و

نەڕووخێم و ورد نەبم؟

بۆمباسکە

چۆن چۆنی بتوانم

بە لەتوپەتی هەستمەوە

چۆن چۆنیی بتوانم

نەمبە گڵ
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چۆن چۆنی بتوانم

نەمبە تەم

چۆن چۆنی بتوانم

)با( نەمبا

چۆنچۆنی بتوانم باوکە

سەدەیەک

لەژێر باراندا هەڵکەم

بە تەنیا؟

ئێوارەیەک دادێ

یەکێک لە زەنگی دەرگەکە دەدا

بە لێدانی دڵیدا

دڵنیام کوڕەکەمە

بە گاڵتەوە دەڵێم

کێیت ئەی هاوڕێی ئازیز

کێ؟

ئەو بە غەمێکی قوڵەوە

دەڵێ:

باوكە منم

کوڕەکەی تۆم

باوکە پەلەمە

پەلەمە...پەلە

یەکێک لە دەرەوە

لەبەر بارانەکەدا

چاوەڕێمە

هاتووم

خواحافیزییەکت لێبکەم و

یەکسەر بڕۆم!
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Poets’ Alley
Dlawar Qaradaghi

The world is sunny.

In front of my window, my shadow, 

in the sunlight,

a bird in black clothes perched on a snowy branch.

Sleepy, I stand by the window.

On the porch, my mother tends the boiling samovar,

pulling tea across the sugar cube behind her teeth and murmuring 

to herself.

In the dawn,

Zuleikha lays the laundry out on the roof.

A line of fresh footprints 

stretches to the front door,

footprints of someone … who went somewhere in a dream.

Maybe they belong to the landlord

upstairs

who packed a bag late at night

and began a long journey

or maybe just went for a short walk down the alley.

They might also be the footprints

of my own intentions to travel.
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The world is sunny.

I would like to drink a very sweet tea

then pack a bag and sit in the back of a truck.

I feel … My heart is terribly happy.

I murmur a prayer.

God, may this be true!

In this house, I was a happy boy.

They were lovely, the dreams I had in this house.

They were kind, the rays of sun

that came in as a bouquet.

And how could I forget the polite birds

who knew I was a poet

and would chirp with respect

when I came home into the courtyard.

In this alley I had good neighbors,

kind neighbors.

All of them … except a few

understood poetry … specifically Nali’s.
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All of their children … except a few

their school copybooks were full of 

Ten out of ten! and

Very good! … Excellent!

Let me say this, too, 

in this same alley I had a friend 

whose name was Yusif.

He lacked for nothing,

but he was lonely, like a vase.

He was a good poet, but 

now and again would paint and had such pretty handwriting.

Late one autumn

someone kidnapped him, his family’s only child,

killed him and left him for dead in some distant place.

One evening, Yusif, dead, on his own two feet

showed up back at home and said, in tears,

“Oh, mother … I’m in so much pain

Bury me!”

The world is sunny.

My heart is terribly happy.

I would like, before I grab my bag,

to say goodbye, and leave,
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to tell my mother the dream I had last night

But no … it’s useless.

My mother has always thought,

ever since I was a child,

that most nights … I packed a bag 

and left, sleepwalking!
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گەڕەکی شاعیران
دالوەر قەرەداغی

دونیا هەتاوە

بەر پەنجەرەکەم سێبەر

تەیرێک لەبەر هەتاوەکەدا،

هەڵنیشتووە بە جلکی ڕەشەوە لەسەر چڵێک بەفر

خەاڵوو دەچمە بەر پەنجەرەکە

دایکم لە هەیوان بەدیار قوڵپی سەماوەرەوە

دیژلەمە دەخواتەوە و لەبەر خۆیەوە قسان دەکات

بەو بەیانییە

زوڵێخا لەسەربان جلک هەڵدەخات

ڕیزێک جێگەپێی تازە،

ڕۆیشتوو تا بەردەرگای حەوشە

هی کەسێک ... کە لە خەونیدا چووە بۆ شوێنێک

بیردەکەمەوە ڕەنگبێ جێگەپێی خاوەن ماڵەکەی

سەرەوەمان بێ

کە شەوێکی درەنگ جانتای پێچاوەتەوە و

چووە بۆ سەفەرێکی دوور

یان ڕەنگە تەنها بۆ پیاسەیەکی کورت چووبێت بۆ کۆاڵن

خۆ دەشبێت جێگەپێی خۆم بن

کە ئێستە بەنیازم بچم بۆ جێیەکی تر
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دونیا هەتاوە

حەزم لە خواردنەوەی چایەکی زۆر شیرینە

پاشان جانتا بپێچمەوە و لە دوای ماشێنێکدا دانیشم

هەست دەکەم ... دڵم خراپ خۆشە

لەبەر خۆمەوە دوعا دەکەم

خودایە ئەمە وابێ!

من لەم ماڵەدا کوڕێکی بەختەوەر بووم

خۆش بوون ئەو خەونانەی، کە لەم مالەدا بینیمن

میهرەبان بوو ئەو هەتاوەی

کە بە چەپک خۆی دەکرد بە ژووردا

ناشبێ نەزاکەتی ئەو مەالنەم بیر بچێ

کە دەیانزانی شاعیرم

کاتێ دەهامتەوە ماڵەوە و خۆم بە حەوشەدا دەکرد

بە ئەدەبەوە دەیانجریواند!

من لەم گەڕەکەدا دراوسێی باشم هەبوون

دراوسێی میهرەبان

بە دەگمەن ... دەنا هەر هەموو

سەریان لە شعر ... بەتایبەتی لە شعری نالی دەخورا
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مندالەکانیان بە دەگمەن ... دەنا هەرهەموو

دەفتەرەکانیان پڕ بوو لە دە لە دە و

زۆر باشە ... ئافەرین!

با ئەوەش بڵێم

کە هەر لەم گەڕەکەدا هاوڕێیەکم هەبوو

ناوی یوسف بوو

گەرچی لەهیچی کەم نەبوو

بەاڵم تەنیا بوو وەک گوڵدان

ئەو ... جگە لەوەی شاعیرێکی باش بوو

جاروبار نیگاری دەکێشا و خەتیشی تا بڵێی خۆش بوو

پایزێکی درەنگ

ئەو کوڕە تاقانەیەیان ڕفاند و

چوون لە جێگەیەکی دوور کوشتیان و بەجێیانهێشت

ئێوارەیەک یوسف بە کوژراوی و بە پێی خۆی

خۆی کردەوە بە ماڵدا و بە گریانەوە گوتی:

وای دایکە ... ئازارم زۆرە

مبنێژن!

دونیا هەتاوە

دڵم خەراپ خۆشە

حەزدەکەم بەر لەوەی جانتاکەم هەڵگرم و 
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خواحافیزی بکەم و بڕۆم،

خەونەکەی دوێنێ شەوم بۆ دایکم بگێڕمەوە

بەاڵم نا ... بێ سوودە

دایکم هەمیشە پێی وایە

کە من هەر لە منداڵییەوە

زۆر شەوان ... جانتام پێچاوەتەوە و 

بەدەم خەوەوە ڕۆیشتووم!
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The Man Who Subdues Me With a Kiss
Lazo Azad

Evening comes;

he comes:

black trousers,

black coat,

black shirt, and

a pair of black eyes.

In the distance, one can see his sorrow.

In the distance, his damp eyes glisten,

his hair unkempt,

his footsteps like a drunk’s.

Before the first kiss,

the first embrace,

the first proposal,

he falls to one knee before me

saying, “Miss, these questions haunt me:

will you marry me or poetry?

Me or the rain?
Me or the moonlight?”

He just keeps talking g g g g.

On the evening of the first snow fall,

with the first winds of anger,
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the first downpour of despair,

he comes.

“Miss,” he says, 

“sell me the moisture of your lips.

Give me the light of your eyes.

Fashion an amulet for me from a strand of your hair.”

One evening he comes and unsheathes his daggers.

He comes and bares his wounds to me,

his chest full of fury,

his teeth clenching his cigarette,

his glasses soaked, weeping. 

He says,

“Your kisses taste of pears.

Your smiles kidnap me,

not to mention your tears.”

Black trousers,

black coat,

black shirt, and

two red eyes,

growing distant,

fading away and evaporating in the fog.
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Evening comes;

he comes:

a smirk on his lips.

Like a sigh,

he enters my room and

opens my chest of drawers,

murmuring to himself then saying,

“I am looking for what

has kept my hands from me,

has hid my kisses from me.”

I pour myself onto my bed and,

in a girl’s voice,

charged with want,

I say,

“Come.

Come yourself.

Take them all back.

Take them all away from me.

Subdue them all and keep them.”

He just 

keeps talking g g g g.
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ئەو پیاوەی بە ماچێک داگیرم دەکات 

الزۆ ئازاد

ئێوارەیەک دێت؛

ئەو دێت:

پانتۆڵێکی ڕەش

قاپوتێکی ڕەش

کراسێکی ڕەش و 

دوو چاوی ڕەش

لە دوورەوە خەمبار دیارە

لە دوورەوە تەڕایی چاوی بریسکەی دێت

سەروقژی شێواو و 

وەک سەرخۆشێک هەنگاو دەنێت

بەر لە یەکەمین ماچ

یەکەمین باوەش و

یەکەمین دەستگرتن

لەبەردەممدا لەسەر ئەژنۆ دادەنیشێت

دەڵێ خامنەکە من پرسیارێک کەڵکەڵەمە:

تۆ شوو بە من دەکەیت یان بە شعر؟

شوو بە من دەکەیت یان باران؟

شوو بە من دەکەیت یان تریفە؟

ئەو هەر دەدوێ ێ ێ ی ێ

ئێوارەیەک ئەو لەگەڵ بارینی یەکەمین بەفر،
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هەڵکردنی یەکەمین توڕەبوون و

داکردنی یەکەمین بێ هیواییدا دێت.

دەڵێت خامنەکە:

تەڕایی لیوتم پێ بفرۆشە

ڕوناکی ناو چاوانتم بدەرێ،

تاڵێک لە قژتم بۆ بکە بە موفەڕک.

ئێوارەیەک ئەو دێت و خەنجەرەکانی دەردەهێنێت

دێت و برینەکانیم نیشان دەدات

سنگی پڕە لە تووڕەبوون و

جگەرەکەی بە ددان دەگرێت

عەینەکەکەی تەڕ تەڕ بووە و گریانی لێ دەتکێت

ئەو دەڵێت:

ماچەکانت تامی هەرمێ دەدەن

پێکەنینەکانت دەمڕفێنن

گریانیشت لەوالوە بوەستێت

پانتۆڵێکی ڕەش 

قاپوتێکی ڕەش

کراسێکی ڕەش و

دوو چاوی سوور

دوور دەکەونەوە

کاڵ دەبنەوە و لە هەڵمی بارانەکەدا ون دەبن



My Body Is Not Yours

233

شەوێک دێت؛

ئەو دێت:

بزەیەک لەسەر لێوێتی

چون هەناسەیەکی هێمن

خۆی دەکات بە ژوورەکەمدا و

کەنتۆرەکەم دەکاتەوە

لەبەر خۆیەوە دەبۆڵێنێت و دەڵێت:

بەشوێن شتێکدا دەگەڕێم

دەستەکامنی بۆ هەڵگرتووم

ماچەکامنی لێ شاردوومەتەوە

دەڕژێمە سەر جێگەکەم و

بە دەنگی کچێک

بارگاوی بە تەنیایی

دەڵێم:

وەرە

خۆت وەرە

هەموویان بەرەوە

هەموویانم لێ بسەنەرەوە

هەموویانم لێ داگیرکە و مەمدەرەوە

ئەو هەر

دەدوێ ێ ێ ێ ێ
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Pen-Ultimate
Diké Omeje

This may be the last time that I try 2 shine on darkened
                                      shores
This may be my last find in the gold mines that define the
                                      cause
This may be the last time that my feet will ever touch
                                      these floors
This my be my last rhyme in the shallow end of
                                      metaphors

This may be my last try 2 right the wrongs with verbal tools

This may be my last pitch in the game that makes then

                                      breaks its rules

This may be my last flight through skies of individuality

Or the bite that rips the fingers off the hand that thinks

                                      it’s feeding me

This may be my last shot in the darkness of hypocrisy

The last watch that I keep b4 I give up waiting patiently

The last watch I try 2 tie 2 hold the weak seams of

                                      democracy

The last time that I lie b4 I turn and face you, honestly

This may be our first fight if you have 2 raise your voice 2 me

This may be our last night so pull your body close 2 me
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This may be the melody that puts all raging minds at ease

This could be the remedy, the cure 4 every known disease

      Trust is; what it is is what’s meant 2 be

         What you get is what you see

       What you miss is what is left of me

                           Devoid of poetry

        But what is left is what you always see

           So what you see is what you get

      What is left without the poetry

           Is the me I’ve never met

This may be the last line of defence 2 save my dignity

May be my last try 2 harness and hold an audience 4

                                      poetry

This may be the first time or the last time that you

                                      notice me

May be the last time that I climb on 2 the fence and

                                      sit, indifferently

This maybe my last gift 2 a god that always wants 4

                                      more

This may be my last prayer, the first time I’ve really

                                      prayed b4

This may be my last breath or the breath that I’ve

                                      been waiting 4
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This may be my first death… or the first time that I’ve 

                                      killed b4

This may be my last rave b4 I leave behind a tortured

                                      youth

This may be my last shave b4 I grow in 2 an old recluse

This may be the last time that I clench my fist around 

                                      a pen

This may be the last time that I write

                                      …B4 I write again…
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بەر لە کۆتا
دایک ئۆمیج

ڕەنگە ئەمە دوایین جار بێت مبەوێت لەسەر ڕۆخێکی تاریککراو بدرەوشێمەوە

ڕەنگە ئەمە دوایین دۆزینەوەم بێت لە کانەکانی ئاڵتووندا کە مەبەستەکە دیاریی بکا

ڕەنگە ئەمە دوایین جار بێت قاچەکانم بەر ئەم زەوییانە بکەون

ڕەنگە ئەمە دوایین قافیەم بێت لە کۆتاییە تەنکەکەی مەجازدا

ڕەنگە ئەمە دوایین هەوڵم بێت بۆ ڕاستکردنەوەی چەوتییەکانی ئامڕازە زارەکییەکان

ڕەنگە ئەمە دوایین پلە بێت لە یارییەکەدا کە وا دەکات دواتر یاساکانی خۆی بشکێنێت

ڕەنگە ئەمە دوایین فڕینم بێت بە ئاسامنەکانی تاکگەراییدا

یان ئەو قەپاڵەی پەنجەی ئەو دەستانە لێ دەکاتەوە کە وا دەزانێت نانم پێ دەدا

ڕەنگە ئەمە دوایین فیشەکم بێت لە تاریکیی دووڕووییدا

دوایین ئێشکگرتن بەرلەوەی واز لە سەبری چاوەڕوانی بێنم

دواین گرێ کە دەمەوێت قڵیشە الوازەکانی دیموکراسیی پێ توند بکەمەوە

دواین جار کە درۆ دەکەم بەر لەوەی ئاوڕ بدەمەوە و ڕوو بۆ تۆ وەربگێڕم، ڕاستگۆیانە

ڕەنگە ئەمە یەکەمین دەمەقاڵەمان بێت گەر پێویست بکا دەنگم بۆ بەرز بکەیتەوە

ڕەنگە ئەمە دوایین شەومان بێت، دەسا جەستەتم لێ نزیک بکەرەوە

ڕەنگە ئەمە ئەو ئاوازە بێت هەموو هزرە توڕەکان هێور دەکاتەوە

دەشێت ئەمە ئەو دەوایە بێت، کە هەموو نەخۆشییەکان تیامر دەکات

حەقیقەت واتە ئەوەی هەیە بریتییە لەوەی کە قەرارە وابێ

ئەوە بەدەست دەهێنیت کە دەیبینیت

ئەوەی لەدەستی دەدەیت ئەوەیە کە بۆ من جێاموە
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بێبەریبوون لە شیعر

بەاڵم ئەوەی جێاموە ئەوەیە کە هەمیشە دەیبینیت

بۆیە ئەوەی کە دەیبینیت ئەوەیە کە بەدەستی دێنیت

ئەوەی بەجێاموە بەبێ شیعر

ئەو منەیە کە هەرگیز نەمبینیوە

ڕەنگە ئەمە دوایین دێڕی بەرگریکردن بێت بۆ ڕزگارکردنی کەرامەتی خۆم

ڕەنگە دوایین هەوڵم بێت بۆ ڕامکردن و هێشتنەوەی جەماوەرێک بۆ شیعر

ڕەنگە ئەمە یەکەمین جار یاخود دوایین جار بێت تۆ سەرنجم دەدەیت

ڕەنگە دوایین جار بێت بەسەر حەسارەکەدا هەڵدەزنم و دادەنیشم، بێباکانە

ڕەنگە ئەمە دوایین دیاری بێت بۆ خوداوەندێک کە هەمیشە زیاتری دەوێت

ڕەنگە ئەمە دوایین نزا بێت، یەکەمین جار کە بەڕاستی نزا بکەم

ڕەنگە ئەمە دوایین هەناسەم بێت یان ئەو هەناسەیەی کە چاوەڕێم دەکرد

 ڕەنگە ئەمە یەکەمین مردنم بێت... یان یەکەمین جار کە هەرگیز کوشتنێکم ئەنجام

دابێت

 ڕەنگە ئەمە دوایین وڕێنەم بێت بەر لەوەی گەنجییەکی ئەشکەنجەدراو دوای خۆم

جێبهێڵم

ڕەنگە ئەمە دوایین ڕیشتاشینم بێت بەر لەوەی ببمە پیرێکی التەریک

ڕەنگە ئەمە دوایین جارم بێ پەنجەکانم قەڵەمێک بگرێت

ڕەنگە ئەمە دوایین جار بێت بنووسم

...بەر لەوەی دیسان بنووسمەوە ....
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[He asks]
Mahwi

He asks: why when I arrived was your heart absent?

When the sun rises, the dew must rise, absent.

What a lover, to gaze at those eyes, unflinching.

No one drinks in this bar without the guard giving way.

They ask: and chemistry? Is serving mankind, but sincerely.

Abu Talib served no less than Abu Bakir.

By name, we are men, but there are men among men.

By name, sadly, it’s all dawn, whether true or false.

A novice asked a gnostic about the slaughterhouse and butcher.

With his witness finger, he pointed to the courthouse and jury.

The truth teller gave us the ocean, “I am Truth,” so my verses swim

Killing me was acceptable, now it is required.

Recklessness is a shame, Mahwi, and the heart God’s throne.

Yours has become a temple with no idolater, a church with no   

 priest.
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]دەپرسێ[
مەحوی

دەپرسێ: بۆ چی من دەرکەوتم و دڵ بوو لە تۆ غایب؟

کە وەختێ ڕۆژ هەاڵت، ئەڵبەت دەبێ شەونم لە خۆ غایب

چ یارایە، بە بێ ئیامیی ئەبرۆ سەیری ئەو چاوە

حەرامە مەیکەشی لەم مەیکەدە بێ ڕوخسەتی حاجیب

دەپرسن: کیمیا؟ خدمەت بە مەرد، ئەمام بە ئیخالسی

وەگەر نا، کەم لە بووبەکری نەبوو خدمەت ئەبوو تالیب

بە ناو ئێمەش ڕیجالین و ڕیجالی ُهم رجاٌل هەم

بە فەجری ناو دەبەن، سەد حەیف، ئەگەر سادیق ئەگەر کازیب

لە عاریف عامییەک پرسی هەواڵی مەسلەخ و قەسساب

بە ئەنگوشتی شەهادەی کرد ئیشارەی مەحکەمە و نائیب

لە حەق بێژی بووە بەحری أنا الحق هەر قەسیدێکم

لە باتی جائیزە، واجب گەڕا قەتڵم بکەن واجیب

دڵە عەرشی خودا مەحوی خەجاڵەت بە لە بەر غەفڵەت

کە بۆتە بوتکەدەی بێ بەڕهەمەن یا دەیری بێ ڕاهیب
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[Those enthroned today]
Mahwi

Those enthroned today, surrounded by ululating creatures,

will be corpses tomorrow, surrounded by shrieking creatures. 

Tomorrow will cut and cut them down. Had they faith,

they would not be so eager for this world, these creatures.

The antichrist takes shape in the thought of knowledge’s people. 

Some follow it in herds, these creatures. 

The full world is so tempting for a devil like the Devil.

He shelters in sly whispers and holds sway over creatures. 

Your curtained face riots with a hundred doomsdays.

For once, take the veil off. See the earthquake of creatures. 

We thought this life was water, but it was only a mirage. 

All drown though they swim in drought, these creatures.

In the market universe, everyone’s shop hours last his lifetime. 

Jewels for shit, Mahwi, this is the behavior of creatures.
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ئەوی ئەمڕۆ
مەحوی

ئەوی ئەمڕۆ بە دەوری تەختیایە هەلهەلەی مەخلووق

لە دەوری نەعشیا سبحەی دەبینی وەلوەلەی مەخلووق

 

بە پەل پەل کردنی سبحەی ئەگەر ببوایە باوەڕیان

دەبوو قەت بەم حەدە نەبوایە بۆ دنیا پەلەی مەخلووق

 

دەخاتە فیکری ئەهلی مەعریفەت شێوەی جەجاڵ “الحق”

دەبینی بەعزە ئەشخاسێ بە دوویا خەرگەلەی مەخلووق

 

وەها پڕ فیتنە بوو عالەم کە ئیبلیسێکی وەک ئیبلیس

نەماوە مەمئەنی غەیری کڵێشە و کەڵکەڵەی مەخلووق

 

لە پەردەی جیلوەیەکتا روو منایە شۆری سەد مەحشەر

نیقابێ الدە لەو چیهرە، ببینە زەلزەلەی مەخلووق

 

بە ئاوی تێگەیشتین ئێمە دنیا، هەر سەرابێ بوو

هەموو دەشچن بە خنکان و لە وشکیشە مەلەی مەخلووق

 

لە سووقی دەهردا دووکانی هەرکەس موددەتی عومرە

گوهەردانە بە پشکڵ دانە “مەحوی” مامەڵەی مەخلووق
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The Erosion
Gerry Potter

Sea in/out,

cycles ‘n’ roundabouts

revolutions peaceful pass.

Nature got it right,

anarchy and calm are where it’s at,

what it’s always been,

filling fish with plastic’s a greedy bitch.

The Erosion’s us,

we wither ‘n’ whittle,

architects of splintered goods.

We’ve wintered every summer with pollution;

fortunate breathe,

unlucky choke.

There’s this bloke thinks climate change

is hot money,

struck gold on a car-crashed Barrier Reef.

He’s The Erosion,

the end, insane, eye on the dollar

and promotion.

When the commotion’s a storm,

there’s beauty.

Yeah, a roof blows off, but the sky lights up,

ring-pulls are murdering whales.
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Black Friday January sales into the apocalypse,

Disneyland sunsets,

one wing’d or not,

bets are on when the bees are gone.

Nature may occasionally rip up trees,

but we burn them to make plastic packaging for fruit.
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داخوراندن
جێری پۆتەر

دەریا ناوەوە/دەرەوە،

بازنەکان و مەیدانەکان،

شۆڕشەکان بەئارامی تێدەپەڕن.

رسووشت ڕاستی کرد،

ئێستا لە پاشاگەردانی و ئارامیدایە،

ئەوەی هەمیشەیش وابووە، 

پڕکردنی ماسی بە پالستیک، سۆزانییەکی تەماحکارە.

داخوراندن ئێمەین،

دارە وشکهەاڵتووەکان هەڵدەکۆڵین،

ئەندازیاری وردوخاشکردنی شتەکان.

بەپیسکردنی ژینگە هەموو هاوینێکامن کردووە بە زستان،

هەناسەی خواپێداو،

خنکانی بەدبەخت.

بنیادەم هەیە وادەزانێ گۆڕانی کەشوهەوا

پارەیەکی چەورە،

دەوڵەمەندبوونێکی لەپڕە لە پێکدادانێکی گردی شیالنەکان6. 

داخوراندن ئەوە،

لەکۆتاییدا، شێتانە، چاوی لەسەر دۆالر و 

٦-  Barrier Reef گەورەترین کۆمەڵەی ژێرئاویی بەردی شیالنە یاخود مەرجانە، کە کەوتووەتە 
ڕۆژھەاڵتی ئوسرتالیا و نێو ئۆقیانووسی ئارام.
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بەرزبوونەوەیە.

کاتێک هەراوهوریاکان زریانێکن،

جوانییەک لەئارادایە.

بەڵێ، ساپیتەیەک دادەڕمێ، بەاڵم ئاسامن دەدرەوشێتەوە

ڕاکێشانی ئەڵقەکان نەهەنگەکان دەکوژێ.

پاکتاوبوونی فرۆشی هەینیی ڕەشی کانوونی دووەم،

خۆرئاوابوونی دیزنیالند،

یەکێک باڵی هەبێ یاخود نا،

گرەوەکان دەکرێن ئەوکاتە هەنگەکان دەڕۆن.

ڕەنگە جاروبار رسوشت دارەکان ببڕێتەوە،

بەاڵم ئێمە دەیانسووتێنین بۆ دروستکردنی زەرفی نایلۆنی میوەکان. 
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Tomorrow Cometh
Gerry Potter

There’s a comfy sofa, 

monochrome shaped in yesterday.

Before the seventies,

before glam,

before tripping became compulsory.

I’m on it watching

telly,

shift workers.

Waiting baited breath and spine tight

for pocket money.

I can hear it outside,

the hum,

throb, 

rattling clatters of industry.

Rumbling thunders

without dark clouds,

rain.

It feels inside,

sat with me,

sofa’d,

comfy.
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Later I’ll stand by its braziers,

spark spit fire-cracking,

escaping,

listening to jokes I’ve heard before.
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سبەینێ بەڕێوەیە 
جێری پۆتەر

کەرەوێتێکی ڕاحەت هەیە

تاکڕەنگ لە شێوەی دوێنێدا.

بەر لە حەفتاکان،

بەر لە دڵڕفێنی،

بەر لەوەی گەشتکردن ببێت بە زۆرەملێ.

من تەماشای دەکەم

تەلەفزیۆن،

کرێکارانی نۆرەکار.

چاوەڕێن بە هەناسەی سارد و بڕبڕەی شەتەکدراو

بۆ پارەی گیرفان.

گوێبیستی ئەو دەنگەم لەدەرەوە،

منگەمنگ،

کوتەکوت،

هەراوهوریای ژاوەژاوی پیشەسازی.

رشیخەی هەورەتریشقە

بە بێ هەوری ڕەش،

باران.

لەناوەوە هەستی پێ دەکرێ،

لەگەڵمدا دانیشت،

کەرەوێتە،

ئاسوودە.
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دواتر لەپاڵ ئاگردانەکەدا دەوەستم،

چەخامخە لە ئاگرەکە هەڵدەسێنم،

هەڵدێم،

گوێ لەو نوکتانە دەگرم پێشرت بیستوومن. 
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Lapwings in Fallowfield
Katherine Horrex

Lapwings in Fallowfield

They sit with the road’s oily

tang in their nares,

their bodies like helmets in grass.

Younger ones look like soil

upon snow and nest

in the adults’ thick feathers.

My sister and I at somebody’s

wedding, when we hid

under somebody’s dress.
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زیقاوڵەی فااڵوفیڵد7
کارسین هۆرێکس

هەڵنیشتوون و بۆنی تیژی خزی

ڕێگاکان لە لووتیاندایە 

جەستەیان وەک خودەی ناو گژوگیا

الوەکانیان لە خاکوخۆڵ دەچن

لەسەر بەفر و هێالنە

لەناو پەڕوباڵی قورسی بەتەمەنەکاندا

من و خوشکەکەم لە ئاهەنگی هاوسەرگیریی

کەسێکی دیکەدا، کاتێک لە ژێر عەزیی 

کەسێکی دیکەدا خۆمان شاردووەتەوە

زیقاوڵە: جۆرە باڵندەیەکە.  -٧

فااڵوفیڵد: ناوچەیەکی دەوروبەری شاری مانچستەری بەریتانیایە.  
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Brexit
Katherine Horrex

The city has been stamped with leaves
and is a mail bag, waiting to be posted somewhere.
Houses, on a hillside, stacked like letters
spilling over so the wind can almost snatch them.

Its streets are grit filled markings on a shoe sole

cambering uneasily at the heel

and worn into themselves like grafted skin.
The tarmac has a greasy sheen.

Only people’s backs, hunched towards shopping,
confirm life happens here, wrapped in cagoules,
people personable as tents zipped shut,
canvas for the rain to write upon.

They lean into windows lit like oilseed

believe they’re holding something by its horns.

Their houses ache like letters that leave something bad unsaid.

But now the whole world knows their thoughts.

Theirs was only the stale and temporary discretion

of booths at a polling station.

Houses on the hillside turn to banners

filling with the wind, which will not take them far.
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بریکزیت
کارسین هۆرێکس

شارەکە پوولی گەاڵی لێ دراوە و

زەرفێکی نامەیە، چاوەڕێیە بۆ شوێنێک بنێردرێت.

خانووەکان، بە الپاڵێکەوە، وەک نامەکان کەڵەکە کراون

بەو ناوەدا پەرشوباڵوبوونەتەوە هەتا با بتوانێت پڕیان پیا بکات.

شەقامەکانی، زیخی پڕ لە هێامن بەبنی پێاڵوێکەوە

بەناڕەحەت لە پاژنەکەیدا چەماوەتەوە و

وەک پێستێکی هەڵکەنراو لەناو خۆیاندا پواون.

قیرتاوەکە بریقەیەکی چەوروچڵیکی لێ دێت.

خەڵکەکە بەتەنها پشتیان بەرەو بازاڕکردن دەچەمێتەوە،

دڵنیایی دەدەن لەوەی لێرە ژیان ڕوو دەدات، بە دەموچاوی هەڵبەسرتاوەوە،

خەڵک لەبەرداڵنن ئەوکاتەی زنجیری خێوەتەکانیان قەپات دەکەن،

ئەوە بارانە کە لەسەر کانڤاسەکان دەنووسێت.

وەک گوڵەڕۆن پاڵ دەدەنەوە بە ڕۆشنایی پەنجەرەکەدا

الیان وایە شتێکیان بە قۆچ گرتووە.

ماڵەکانیان ئازار دەچێژن وەک ئەو نامانەی شتێکی خراپ بە نەوتراوی جێدەهێڵن.

بەاڵم ئێستا هەموو دونیا درک بە ئەندێشەکانیان دەکات.

ئەوەی ئەوان بەتەنها سەرپشکییەکی کاتی و ڕزیو بوو

لەناوی ژوورەکانی وێستگەی هەڵبژاردندا.

خانووەکانی الپاڵەکە دەبن بە بەیداخ

پڕ دەبن لە با، بەاڵم بۆ دوور نایان بات. 
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[Newroz]
Piramerd

It’s new year’s day. Newroz has come again:

the old, worthy Kurdish celebration of joy.

Until last year, our flowering hope was wilted

new spring’s fair flower was only the blood of the young. 

It was that red that brought morning’s good news

from the Kurd’s high horizons to nations far and wide.

It was Newroz that put a fire in their liver, so

the young went lovingly to welcome death. 

Now, the sun rises from the state’s high mountain.

The blood of martyrs reflects the twilight. 

Now, new in the history of this nation, 

every girl’s breast is a battle shield. 

No need to moan and weep over our homeland’s martyrs.

They live forever, those who live in the nation’s heart. 



My Body Is Not Yours

257

نەورۆز
پیرەمێرد

ئەم ڕۆژی ساڵی تازەیە، نەورۆزە هاتەوە

جەژنێکی کۆنی کوردە، بە خۆشی و بە هاتەوە

چەندساڵ، گوڵی هیوای ئێمە، پێ پەست بوو، تاکو پار

هەر خوێنی الوەکان بوو، گوڵی ئاڵی نەوبەهار

ئەو ڕەنگە سوورە بوو، کە لە ئاسۆی بڵندی کورد

مژدەی بەیانی، بۆ گەلی دوور و نزیک ئەبرد

نەورۆز بوو، ئاگرێکی وەهای خستە جەرگەوە

الوان بە عەشق ئەچوون، بە بەرەو پیری مەرگەوە

ئەوا ڕۆژهەاڵت، لە بەندەنی بەرزی واڵتەوە

خوێنی شەهیدە، بە ڕەنگی شەفەق شەوق ئەداتەوە

تا ئێستە، ڕووی نەداوە لە تەئریخی میللەتا

قەڵغانی گولـلە، سنگی کچان بێ، لە هەڵمەتا

پێی ناوێ بۆ شەهیدی وەتەن، شیوەن و گرین

نامرن ئەوانە، وا لە دڵی میللەتا ئەژین
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An Eloquent Kurd
Piramerd

Come morning, I woke to gaze on new fallen snow

Slemani wore the silvery veil of the Queen of Sheba.

I had been waiting on a snowfall as if on good news.

My hair may be snow, but I still love to throw snowballs.

Once, I made a snow lion and rode him bareback.

He stood in the shade, so stayed, frozen, until summer.

See how beautiful Goizha Mountain is in her white clothing?

Her white more charming than the sky’s blue.

They say heaven’s angels are clothed white as snow.

Our angel is sublime, so why aren’t we past sin?

Each snowflake carries an angel of God. 

Angels have come among us, so the riots and tumult.

Now, the sky clears, the sun shines down on Glazarda Mountain

and on that snow, the sunlight makes God’s diamonds.
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On white cheeks, golden jewels glitter:

her yellow hair suits her, the fairy on Mount Qaf 

The snow lays on the roof like white milk.

Lined branches and tree limbs catch at the heart.

The ice damming the eaves is the silver chokers of a Kurdish girl.

The ice is a mirror, why even compare two such similar things?

Winter grief stiffens the hair of elderly women. 

Spring returns, and the ancient trees find new heights.
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کوردی ڕەوان
پیرەمێرد

سبەینێ بوو، لەخەو هەستام کە روانیم بەفرە باریوە

سلێامنی ئەڵێی بەڵقیسە، تارای زیوی پۆشیوە

دەمێک بوو چاوەڕێی بەفرێکی وابووم مژدەبێ باری

سەرم بەفرە و کەچی هێشتا شەڕە تۆپەڵمە بۆ یاری

لە بیرمە شێرە بەفرینەم ئەکرد، سواری ئەبووم بێ زین

نسێ بوو جێگەکەی ئەیبەست، ئەما تاکو دەمی هاوین

بە بەرگی سپیەوە چەند شۆخە شاخی گۆیژە بیبینە

لە رەنگی ئاسامن دولبەر ترە، ئەو سپیە ئەم شینە

ئەڵێن بەرگی فریشتەی ئاسامنیش سپیە وەک بەفرە

فریشتەی ئێمە بااڵیە، بەاڵم ئاخ بۆچ ئەخۆین تەفرە؟!

هەموو پێچە کلوری بەفرێک فریشتەی خوای لەگەڵدایە

فریشتە کەوتە ناومان، بۆیە وا ئاشووب و هەاڵیە

ئەوا ساماڵی کرد، رۆژ کەوتە سەرشاخی گڵەزەردە

بەسەر ئەو بەفرەدا تیشکی هەتاو ئەڵامسی خواکردە

بەسەر گۆنای سپیدا خشڵی زێڕینە بریسکەی دێ

پەری سەر کێوی قافیش هێندە پرچی زەردی خۆی لێ دێ
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لەسەر سەربان بەفر توێژاڵی بەست، وێنەی چوڕی شیرە

قەتارەی سەر لق و پۆپی درەختان چەند دڵگیرە

چلوورەی گوێسوانە، پڵپڵەی زیوی کچە کوردە

سەهۆڵ ئاوێنەیە، لێکدانەوەی ئەم دوو شتە وردە

کە پیرێژن سەر و پۆیلەی بەشینی چلە تێک ئااڵ

بەهاریەت، داری پیر ئەژێتەوە دێتە قەد و بااڵ
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Me and the Stars
Piramerd
 

By night, the high stars shine. They’re

wretched, like me, without peace or rest.

After years, we know each other’s sleepless nights well.

Scoundrels, come nightfall, our heads find no pillow. 

I am up and down, lost, ill-fated. They, 

like the nomadic Kurdish tribes, wander the sky. 

By night, the grass drinks their tears.

By day, steam rises from my watering eyes.

Last night, near dawn, they wept over me. 

They saw me distraught, between friends and enemies.

I’ve never seen such sincerity as in 

their tears for me which I mistook as dew. 

I asked the wind, “Why do they consume sorrow?

Unlike us, they live so near God’s house.”

They answered in dew on a leaf:

”The sparks of your evil caught the sky on fire.

Then, the northern Kurds cried out, their breath

Blew smoke our way, so we weep.”



My Body Is Not Yours

263

من و ئەستێرەکان
پیرەمێرد

ئەستێرە بەرزەکان ئەدرەوشێنەوە بەشەو

وەک من بەداخەوەن، نەرسەوتیان هەیەو نەخەو

چەند ساڵە ئاشنای شەوی بێداری یەکرتین

وەک سەرسەرین، شەوێ سەر ناکەینە سەر سەرین

من خوارو ژوور لەدەست چووەکەی بێوڵەت خۆم ئەوان

وەک خێڵی خوارو ژوور کەری کورد: وێڵی ئاسامن

شەو شەومنی ئەوانە چەمەن ئاو ئەخواتەوە

رۆژ هەڵمی ئاوی چاوی منە سەریەخاتەوە

دوێ شەو بەری بەیان بوو ئەگریان بەسەر منا

منیان کەساس ئەبینی لەناو دۆست و دوژمنا

دڵسۆزی وام نەدیبوو، کە بۆم بگری وەک خەشیم

فرمێسکەکەی ئەوان بوو بە ئاونگی تێگەییم

بام راسپارد کە خەفەت بۆچ ئەخۆن ئەوان

وەک ئێمە نین نزیکرتی الی بارەگای خوان

جوابیان نووسیبوو بە شەونم لەسەر گیا

تا ئاسامن پریشکی بەدی ئێوە هەڵپژا

ئاهو نزای کوردەکانی شیامل گەییە ئاسامن

بەو دووکەڵی هەناسەیە ئاو دێ لە دیدەمان
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The Cotton Famine8

Christmas, 1862
Anonymous

England! thy Christmas mirth is mixed with tears,

While pinching penury and want despoil

Ten thousand homes, where dwelt thy sons of toil;

Gone are thrifty fruits of struggling years.

Against the brighter past, thy doubts and fears

See future clouds that darken like a foil;

Yet seeds of joy find root in sorrow’s soil;

To Faith and Hope the coming dawn appears.

Endure and trust, while Charity divine

Thy hungry feeds, and clothes thy shiv’ring poor;

Then, when the day of peace again shall shine

With golden gladness o’er yon western shore,

A nobler thrice bless’d commerce shall be thine,

Stain’d with the guilt of slavery no more.

8- Poems from Lancashire Cotton Famine of 1861-65
These poems were largely sourced from newspapers – local, regional, and national 
– based in Lancashire, around the UK, and America. 
The Cotton Famine was caused by the Union blockade of Confederate exports 
of cotton during the American Civil War, and many of the poems address this 
international aspect of a regional crisis. 
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قاتوقڕیی پەموو
کریسمسی ١٨٦٢

نەنارساو

ئینگالند! خۆشی و شادیی کریسمس تێکەڵ بە فرمێسک بووە، 

لەگەڵ تەنگ پێهەڵچنینی هەژاری و ڕاوڕووتدا

دە هەزار ماڵ، کوڕەکانیان لە ڕەنجبەریدا ماڵێکیان چێ کردووە؛

ئەو میوانەش نەمان کە لە سااڵنی سەختیدا وەال نرابوون.

دژ بە ڕابردوویەکی پڕشنگدارتر، گومان و ترسەکانتان

هەورەکانی داهاتوو دەبینن کە وەک کۆسپەکان تاریک داگەڕاون؛

وەلێ تۆوی شادی لە خاکی غەمدا ڕەگی خۆی دەدۆزێتەوە؛

لە گزنگی داهاتوودا باوەڕ و هیوا دەردەکەون.

باوەڕ و سەبرت هەبێ بە چاکەکاریی یەزدانی

برسییەکان تێر دەبن و هەژارەکان پۆشتە دەبن؛

سا ئەو کات کە دیسان ڕۆژی ئاشتی و ئارامی ورشەی دێ

بە کەیفسازییەکی زێڕینەوە لە کەناری ڕۆژئاواوە،

با کاروانی زۆروزەبەندی نەجیبزادەکان ببنەوە بە هی تۆ،

چیرت شورەییی تاوانی کۆیالیەتی نەمێنێ
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A Droylsden Shopkeeper’s Lament 
Anonymous9

When working ceased and times went bad

Folks had no cash to spend;

I trusted out what stock I had,

In hopes that times would mend.

For years I’d worked and struggled hard,

A little cash to save,

I’d sailed through every trying storm,

And battled every wave.

But now, alas! where is my stock –

Where is my little bark?

‘Tis lost, ‘tis shivered on a rock,

And all around is dark.

And who shall save the little crew –
My children and my wife?
Must we all starve, and bid adieu
Unto the storms of life?

9-  Poems from Lancashire Cotton Famine of 1861-65
These poems were largely sourced from newspapers – local, regional, and national 
– based in Lancashire, around the UK, and America. 
The Cotton Famine was caused by the Union blockade of Confederate exports 
of cotton during the American Civil War, and many of the poems address this 
international aspect of a regional crisis.
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I through the darkness now can spy
A lifeboat near at hand;
But O! alas it doth deny

A passage to the land.

Away, away, it slowly speeds,

Nor hears a neighbour’s cry;

To serve a foreign tradesman’s needs

‘Twill pass a neighbour by.

O! thou unfeeling lifeboat crew –

O! ruthless Droylsden gents!

Each Droylsden shopkeeper ye screw,

And more than one laments.
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الواندنەوەی دووکاندارێکی درۆیڵسنت
نەنارساو

کاتێک ئیش و کار قات بوون و چەرخی زەمەن خراپ سووڕا

خەڵک چی تر پارەیان پێ نەما خەرجی بکەن؛

بڕوام بە کەلوپەلەکانم هەبوون،

بەهیوای ئەوەی چەرخ بەرەو باشبوون بڕوا.

چەندین ساڵ کارم کرد و زەحمەتم کێشا

بۆ پاشەکەوتکردنی پارەیەکی کەم،

بەناو هەموو زریانەکاندا خۆم لەقەرەی دەریاکان دا و

شەڕی هەموو شەپۆلەکانم کرد.

بەاڵم ئێستا، مەخابن! کەلوپەلەکانم کوان –

بەلەمە چکۆالنەکەم کوا؟ 

نەما، کێشای بە تاشەبەردێکا و 

دونیا تارک بووە.

ئەی دەبێ کێ دەستەی بچووکی مەلەوانانم ڕزگار بکا – 

ژن و منداڵەکانم؟ 

دەبێ هەموومان برسی ببین و ماڵئاوایی بکەین

لە باوبۆرانەکانی ڕۆژگار؟

ئێستا تارکییش دەتوانێ سیخوڕیی بکا

بەلەمێکی ڕزگارکەر لەم نزیکانەیە؛

بەاڵم ئۆو! مەخابن! دەست دەنێ بەڕوومانەوە

تا وشکانییەکە نامانبات
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دوور، دوور، وردە وردە خێرا دەبێ،

گوێی لە هاوار و ناڵەی دراوسێیەک نییە؛

تا خزمەت بە بازرگانێکی بێگانە بکا

بەالی ماڵی دراوسێکەدا تێدەپەڕێ

ئۆ! ئەی بەلەمە ڕزگارکەرە بێهەستەکە–

ئۆ! ئەی پیاوانی دڵڕەقی درۆیڵسنت!

هەر دووکاندارێکی درۆیڵسنت ئێوە دەیجەڕێنن،

زیاد لە الواندنەوەیەکیش.
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The Poet’s Fate
Anwar Qadir Mohammed

It was a night of thick spring grass.

Heavy rain came and went.

The street lamp

trembled in the dark and the downpour.

Fear, like a fall wind,

shook the tree’s courage

and pulled the door from its hinges.

The night was no night.

The bloom clawed at his own cheeks.

The tree set his heights ablaze.

Fate threw the journal of his life into the fires of hell.

At the horizon’s edge, violets made a halo.

His brother, Hope, became water flushing down the whirlpool.

The flower’s morning dew,

the evening’s blue sky

would not come to his spirit’s broken window. 

Neither the late-night song

nor the distant melody from the shimshal’s throat

disturbed the world’s quiet.

They barraged him with bullets.

They blindfolded him with a black cloud.

They abandoned him to resounding gunshots.
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They carved a bloody cross into his stone chest.

A tall apple tree, he was friends with the wind.

They were the planet’s sonatas that night.

They were dear friends and they were with one another.

In that fitful migration,

he was among knights,

he was the storyteller of truth, goodness, love and beauty.

The day the storm turned on him,

trees and stones wept,

earth and sky pulled against history’s sludge.

He was not silent.

What flared and gushed in his head

spilled into his pen, then his notebook.

He was not quiet …  he was not hushed.
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چارەنوسی شاعیر
ئەنوەر قادر محمد

شەوی گیا ڕەشی بەهار بوو،

تاو نا تاوێکی ڕەهێڵە

چرای شەقام

لە تاریکی و لێزمەدا هەڵدەلەرزی

ترس وەکو کزەبای پایزە،

داری ورەی ڕدەوەشاند

دەرگا لە گرێژنە دەبرا...

شەو شەو نەبوو

گوڵ ڕوومەتی خۆی دەڕنی

درەخت گڕی بەر دەدا لە بااڵی

قەدەر دەفتەری تەمەنی دەهاویشتە گڕی دۆزەخ

وەنەوشەی دامێنی ئاسۆ ئیکلیلی بوو

ئۆمێدی برای ئاوەکی بوو بە کەفەژیلکەی گێژەنێ

گوڵی ئاونگی بەیانی،

ئێوارەی شینی ئاسامنێ

نەهاتنە بەر پەنجەرەی شکاوی گیانی

نە گۆرانیی شەودرەنگان،

نە ئاوازەی دووری گەرووی شمشاڵێ،

خامۆشی دنیایان هەژان

دایانەبەر...

ویستیان چاوی بە شەتەکی هەورێکی ڕەش ببەستنەوە

دایانە بەر هارەی دەستڕێژ
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خاچێکی خوێنینیان لە تاشی سینەی هەڵکۆڵی

ئەو دارسێوێکی بڵندی دۆستی با بوو

سۆناتاکانی هەسارەی ئەو شەوە بوون

دۆستی گیایی بوون و لەگەڵی بوون

لەو کۆچی هات و نەهاتە،

لە ڕیزی سوارەکانا بوو،

داستان بێژی ڕاستی، خێر و ئەوین و جوانی بوو

کە زریانیش لێی هەڵکرد

ئەو ڕۆژەی بەرد، دار دەگریان

زەوی، ئاسامن خۆیان لە لیتەی مێژوو هەڵدەژەند،

بێدەنگ نەبوو

پزیسک و هووڕی ناو سەری

دەڕژانە خامە و دەفتەری

خامۆش نەبوو ... ئەو کپ نەبوو
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Love and Daggers
Anwar Qadir Muhammad

 for Dariush

There comes the gentle tapping of rain and lovers’ weeping.

You’ve come from so far away,

leading the caravan of storms on a white horse,

coming through the settling smoke of our scorched plain.

You sing a red hure

and rouse the city’s heart!

Is that the clanking chains of clouds around the stars’ hands and 

feet

in this dark night?

Or the moan of a poet burned by love?

Or the spark of a bright lamp in a prisoner’s eyes,

that cracks the walls and seeps into the city?

It is the sweet sound of your love song,

falling flake by flake to whiten

this incinerated country of soul …

When have we not been hungry?

When have we not been thirsty?

When have we not been in love with red rain?

Our mud home, in that strange alley,         

Had laid down to rest its head on its elbows,
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Its walls nostalgic with poetry.

There, we came to life,

Our mother would tap, tap, tap like rain

at night to lull us to sleep.

We grew up hungry,

some nights hunger drunk,

we fell in love with bread, flowers, girls, God and burning …

When have we not been hungry?

 

There comes the gentle tapping of rain and lovers’ songs.

My heart and the city street are niches for flowers,

to welcome you, darling!

When will you come, so we can

chirp and sing and say, We’re nearing the season of bread,

the rains of daffodils and roses.

If you came and saw

the pure heart of a poet run through by a dagger,

his wounds pouring out leftist poems,

would you say to him, 

 -Dear friend! You look sad and 

 your smile is a sunset dripping into the yellow sea

 of muted afternoons.

 After nights of desire, want, and loneliness, where did you  

 lay your mountain head? In the lap of which pale morning  

 horizon?
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خەنجەر و عەشق
ئەنوەر قادر محەمەد 

بۆ داریوشی هونەرمەند

خرمەی نەرمی باران و گریانی دڵداران دێ،

لە دوورەوە تۆ هاتووی،

سەرکاروانی زریانی و ئەسپی سپی تاو دەدەی!

دڕن بە تەمی ئاڵی دەشتی سوتاومان دەدەی

هۆرەیەکی سوور دەکەی،

دڵی شار دەخرۆشێنی!

زڕەی زنجیری هەوری دەست و پێی ئەستێرەیە،

لەم شەوە تاریکەدا،

یا ناڵەی شاعیرێکە لە دڵدارید سووتا؟

یا ورشەی چرای گەشی چاوی زیندانییەکە،

درز دەخاتە دیوار و دەپرژێتە شارەوە،

گۆرانیی عاشقانەی دەنگی شیرینی تۆیە،

کلوو ... کلوو دەبارێ و واڵتی سوتاوی گیان،

سەرپا سپی دەکا ...

ئێمە کەی برسیی نەبووین؟!  -

ئێمە کەی تینوو نەبووین؟!

ئەی ئێمە کەی عاشقی بارانێکی سوور نەبووین؟!

ماڵی گڵینی ئێمە، لە کۆاڵنی غەریبا،

بۆ خۆی سانی داداوە،

دایکامن خرمەی بارانی دەکردە الیالیەی شەو،

بە بەرێستی گەورەبووین،
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شەو شەوێ تیا مەست دەبووین

عاشقی نان و گوڵ و کچان و خواو سوتان بووین...

ئێمە کەی برسیی نەبووین؟!

خرمەی نەرمی باران و گۆرانی دڵداران دی،

دڵم و شەقامانی شار، هەموو هەر تاقی گوڵن،

بۆ پێشوازی تۆ گیانە!

کەی دێی تا پڕ بە دەمامن،

بچریکێنین و بڵێین، ئیرت وا وەەرزی نانە،

نێرگرز و گوڵ بارانە،

ئەگەر هاتیت و بینیت،

دڵی پاکی شاعیرێ درابووە بەر خەنجەر،

زامەکانی بووبوونە هۆنراوەی چەپرەوانە،

ئاخۆ تۆش لێی دەپرسی:

هاوڕێ گیان! خەمبار دیاری و  -

بزەت زەردەپەڕێکە، دەتکێتە دەریای زەردی،  

ماتی ئێوارانەوە ...  

سەری کەژی شەوانی تاسە و خۆزگە و تەنیاییت،  

دەخەیتە کۆشی ئاڵی ئاسۆی کام بەیانییەوە؟!  

ئەم شیعرە ماکی گۆرانییەکی داریوشی پێوەیە
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Sunlight, Moonlight
Anwar Qadir Muhammed 

 for my Grandfather, Mullah Qadir Sufi

Your mosque’s lantern,
the lines of your library’s books, like rays of light,
took my hands and led me to the main road of Mawlawi’s city.
The luster of your universal study
guided me through night snows
and taught me the Sura, “Am I not your Lord?”
The scent of your library
introduced me to daffodils’ eyes and daybreak’s breast.
The “I” you named
whose heart’s cloudless sky has filled with your sunlight, moonlight,
what could I care for barking hallways or icy city streets?
How can I gulp down cheap wine with the clouds and their 
shadows?
The “I” who followed your face as a sun
how do I share secrets with the lantern thieves?
The “I” who drank the last drop from your wine glass
how would this world not be ruins to me?
The “I” who keeps your eagle eyes
before my own
how would I descend from the sky’s heights

to befriend the corpse birds, the vulture and the raven?
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The “I” who swore on your black bound Quran

with the smell of milk still on my mouth,

how can my golden heart rust?

Your hand, constantly raised against injustice,

raised me to follow the truth,

taught me to worship the truth,

the morning’s resounding call to prayer,

the evening’s lonely devotion, and 

the teardrops fallen on your white beard,

which became the mountain’s melody, blending with the roaring 
Sirwan River,
the litanies of truth’s followers and those who keep passion’s vigil.

I saw: my father
rubbed his eyes
with the bloody shirt of Joseph
and you told him: Mullah,
do you not yet understand
the secret and flame of revelation
or did you know these were Jacob’s tears

dripping from the throne, 

his screams shaking the house,

the brothers mired in mud

while Joseph’s face became a land of lanterns

and sent Zuleikha’s gentle heart into mad flight and

spring and migration returned to Canaan.
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تاو و تریفە
ئەنوەر قادر محمد

بۆ باپیرم )مەال قادری سۆفی(

چرای مزگەوتەکەت،

تیشکی دێڕی کتێبی کتێبخانەکەت،

دەستیان گرتم، خستمیانە سەر شاڕێی شاری )مەولەوی(

پرشەی ئیقلیمگیری حوجرەکەت بوو

بەفرەشەوان پێشم دەکەوت

ئەلفوبێی دەرزی )الست(ی فێر کردم

بەرامەی کتێبخانەکەت

ئاشنای جاوی نێرگز و سینەی بەربەیانی کردم

منێک کە تۆ ناوت نابم،

کە تۆ بە تاو و تریفەت ئاسامنی دڵمت کردبێ بە ساماڵ،

چیمە لە سەگوەڕی هۆڵ و شەقامی شەختەشارەکان؟

من چۆن بادەی نزمی لەگەڵ هەوروهەاڵدا هەڵدەدەم؟

منێ کە شوێن هەتاوی سیامت کەوتبم

چۆن دەمبە هاوڕازی چرای دزان؟

منێ کە دواچۆڕی جامی مەیی تۆم نۆشیبێ

چۆنم دونیا ال نابێ بە خەرابات؟

منی هەڵۆی برۆکانت

قەت لەبەرچاوت ون نەبن

چپن لە بەرزی ئاسامنەوە دێمە خوارێ و

دەمبە هاوڕێی قەل و دااڵنی سەر کەالک؟

منێ کە بۆنی شیرم لە دەم هاتبێ،
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بە قورئانە بەرگ ڕەشەکەت سویندێکی گەورەم خواردبێ

چۆن زەڕکەفتی ئا ئەم دڵەم ژەنگ دەیگرێ؟

دەستی بەرزی هەردەم دژی ناهەقی وەستانت

هەڵێکی دوای ڕاستی کردم،

فێری هەقپەرستی کردم،

زایەڵەی سەالی بەیانی و

زیکری تەنیای ئێواران و

فرمێسکانی دان دان کەوتووی سەر ڕیشە سپییەکەت

دەبوونە ئاوازەی کەژ و تێکەڵی هاژەی سیروان بوون

وێردی وێاڵنی دووای ڕاستی و سۆزەکەی شەوبێداران بوون

کاتێ کە باوکم دەبینی

کراسی خوێنینی یوسف

دێنێ بە هەردوو دیدەیدا

تۆ پێی دەڵێی: مەال

دەڵێی هێشتا تۆ تێناگەی

لە سڕ و گڕی تەجەال

یان دەزانی فرمێسکەکانی یەعقووب بوون

چۆڕاوگەیان دەبەست بە داوێنی عەرشا،

هاواری ئەیوانی دەهەژاند

برایانی ئەیوانی دەچوون بە ناخی هەشا

سیامی یوسفیش دەبووە چراخان

شێتی دەکرد و دەیفڕاند دڵی ناسکی زوڵەیخا و

بەهار و کۆچ دەگەڕانەوە بۆ ‘کەنعان’
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Great Northern Diver
Michael Symmons Roberts

Mancunia at night looks like embers from above,
but hold the dive and it reassembles, cools,
coalesces into districts, flyovers, a motherboard,

now stadiums like unblinking eyes,
car lots set out as piano keys, parks with lake wounds,
counter-flow of arteries in red and white,

the bass clef curves of cul de sacs
in outlying estates, then factories with starting guns
of smoke that sting and make you squint,

now you can pick out individual cars, nags’ heads
down in dark fields, glow of dressed shop windows,
drunks on their tightrope walk home,

black poplars’ ragged tops, roof tiles, kerbstones,
air that drops from ice to cloud to everything a city
cooks at once until the road meets you

face-to-face, down and under, slower, denser
and the clay arrests you, holds you as a pulse for good,
so what keeps this city alive is you.
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مەلەوانی مەزنی باکوور
مایکڵ سیمۆنز ڕۆبێتس

 
مانکۆنیا10  لە شەواندا دەڵێی ژیلەمۆیە و لەسەرەوە لێی دەڕوانی

بەاڵم داڕژانەکە ڕاگرە و خۆی ساز دەبێتەوە، فێنک دەبێتەوە،

یەکدەگرێتەوە بۆ دەڤەرەکان، بەرزەپردەکان، تەختەدایک

 

ئێستا یاریگاکان وەک چاوە نەترووکاوەکان، 

پێشانگای ئوتومبێلە کۆنەکان وەک کلیلی پیانۆ ڕێکخراون، پارکەکان بە برینی   

دەریاچەکانەوە،  

لێشاوی پێچەوانەی سوور و سپیی خوێنبەرەکان، 

 

کلیلی مۆسیقا لە باسی کوێرەکۆاڵنەکان دەچەمێتەوە

لە زەمینە دوورەدەستەکان، دواتر کارگەکان بە چەخامخەی دووکەڵی

تفەنگەکان کە وەک چزووی دووپشک وەهان و تووشی چاوالریت دەکەن،

 

ئێستا دەتوانی ئوتومبێلە تەنیاکان هەڵبژێری، سەری ئەسپە نەخۆشەکان

لە کێڵگە تاریکەکاندا، بریقەی پەنجەرەی دووکانی پۆشاکەکان،

مەستەکان لەڕێگای پڕمەترسییاندا بەرەو ماڵەوە،

سەرلقی ڕووتەڵەی ئەسپیندارە ڕەشەکان، خشتی ساپیتەکان، بەردچنی قەراغ   

شەقامەکان،  

ئەو هەوایەی لە سەهۆڵەوە دەبێ بە هەور و بە هەموو ئەو شتانەی شارێک   

سازی دەکات   

 تا ئەو کاتەی بە ڕێگاکە دەگەیت

 

ڕووبەڕوو، خوارەوە و سەرەوە، هێواشرت، چڕتر

قوڕەکەش دەتوەستێنێ، بۆ ئەبەد وەک ترپەیەکی دڵ ڕاتدەگرێ،

کەوایە، ئەوەی ئەم شارە بە زیندوویەتی دەهێڵێتەوە تۆیت.

١٠- مانکۆنیا وەک ناوێکی دیکە بۆ شاری مانچستەر بەکاردێت، بەتایبەت لەوکاتەدا کە ویستی ئەوە هەیە 

شارەکە بە سەربەخۆیی و جیاواز لە شارەکانی دیکە پیشان بدرێت.
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I Shake Out My Coat
Michael Symmons Roberts

because I cannot sleep and this unsteady 
moon has lured me out with promises 
to light one final act for me. 

Filthy sky-black pea-coat, 
I shrug it from my shoulders, grip the collar, 
and begin to shake it out. 

The stars cannot give second thought
to such a slight shift in the world’s array 
but still they flinch with each down-draught. 

The backyard breeze, coaxed into mimicry, 
awakens fallen leaves from cherries, acers, 
laurels, limes, a silvered cloud of tree. 

a crack of pylons at the edge of town. 
Within an hour, it will be lifting flags 
in empty cities you and I have never seen. 

I curse myself for waiting days to do this,
given all the places we have been 
- turbid rivers, search lit walls, 
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dry fields sown with thorns and minds – 
no wonder it shakes out so many 
splinters, dog hairs, baggage-tags, such rain. 

And given all those half-forgotten places, 
it is scant surprised that – look! -  
my cloth, unfurled, is twice the size.

I had no sense it was so bunched and hemmed,
but now it opens into trench coat, cloak, 
black wedding-train, tarpaulin, tent, 

and still the dross flies from its folds. 
I am a vignette: man-in-silent-yard-sees-light, 
or sings-of-where-he’s-been-and-what-he-almost-knows. 

O moon, have a heart, my arms agony, 
I cannot stop for fear that when I do, 
my old coat will no longer be a fit for me.
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 چاکەتەکەم دەتەکێنم
مایکڵ سیمۆنز ڕۆبێتس

لەبەر ئەوەی ناتوانم بخەوم و ئەم مانگە لەرزۆکەش

تەفرەی داوم بە بەڵێنی

 ڕووناککردنەوەی دواپەردەی شانۆ بۆ من.

چاکەتە قۆپچەدارە ڕەشە چڵکنەکە، 

لەسەر شانەکانم هەڵیدەتەکێنم، 

یەخەکەی دەگرم و 

دەست دەکەم بە تەکاندنی.

ئەستێرەکان ناتوانن دڕدۆنگی 

گۆڕانێکی وەها ناچیزە بن لە نەزمی جیهاندا

بەاڵم هێشتا لە هەر شەپۆلێکی هاتنەخوارەوە سڵ دەکەنەوە 

شنەی باخەکەی پشتەوە، کە قایل بووە بە الساییکردنەوە، 

گەاڵ کەوتووەکانی دارە کەوت، گێالس،

غار، لیمۆ، هەورێکی زیوینیی درەخت.

درزێکی ستوونە کارەباییەکان لە قەراغی شاردا.

لە ماوەی کاتژمێرێکدا، ئااڵکان بەرز دەکرێنەوە

لەو شارە چۆاڵنەی کە من و تۆ هەرگیز نەمانبینیون.
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نەفرەت لە خۆم دەکەم کە ڕۆژانێک چاوەڕێ بووم ئەمە بکەم،

بە لەبەرچاوگرتنی هەموو ئەو شوێنانەی ڕۆژانێک سەردامنان کردوون

-ڕووبارە لیخنەکان، دیوارە گڕگرتووەکان،

ئەو کێڵگە وشکانەی بە دڕک و هزرەکان چێندرابوون –

سەرت نەسووڕمێ زۆر شتی تەکاندووە

تەڵزمەکان، تووکی سەگەکان، پێناسەی باری مسافیر، وەها بارانێک. 

هەموو ئەو شوێنە نیوە لەبیرکراوانەش، 

سەرسوڕمانێکی کەموکورت وەک ئەوەی بڵێی – تەماشا!-

جلەکانم، بەقەدنەکراوی، دووهێندە گەورەترە.

نەمدەزانی بەو ڕادەیە دەستە کراوە و قارس کراوە،

بەاڵم ئێستا دەکرێتەوە و دەبێت بە چاکەتی شۆڕی زستانە، عەبا،

عەزیی بووکێنیی ڕەش، مشەما، خێمە،

هێشتاش خڵتەوخاڵەکەی لە لۆچەکانییەوە دەردەچێ.

من وێنەیەکی کاڵەوەبووم: پیاوێک-لە-حەوشێکی-بێدەنگدا-ڕووناکی-دەبینێ

یان گۆرانی-دەڵێ-بۆ-ئەو-شوێنەی-کە-لێیەتی-و-ئەوەی-کە-خەریکە-دەیزانێ.

ئاه ئەی مانگ، دڵێکی هەبێ، قۆڵەکانم ژان گرتوونی.

ناتوانم لەبەردەم ترسدا بوەستم، کاتێکیش دەوەستم

چیرت چاکەتە کۆنەکەم بەبەرم ناشێ.
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Flying Without Wings
Katan Xadimi

 I pleaded with my mother for a pair of wings

She said, “You come from me, 

so you have to wander the wide world barefoot.”

I said, “I don’t want bracelets, earrings, or necklaces,

just wings to fly with, to journey with.”

My mother said, smiling, “Like our neighbor’s tame pigeons

even wings will not take you far from these rooftops.”

I said, “I want wings.”

My mother, kneading dough in the rain, said

as if telling a neighborhood woman,

“If you go, you’ll still be right here. Our bags always have holes.

I reached the border’s farthest frontiers.

I saw all those girls

standing in their ashen dresses

crying, saying, 

We wandered the whole world and still we are right here,

Here… in pools of blood and tears,

the cities all red,

the seas all salty.

At the border, a friend of mine

auctioned off her love, her laughter, her past.11 

11- This line is by Saba Halabjai
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A lady poet traveled through the misfortune of a fallen leaf.12  

A woman knelt in front of some bags,

saying, “No smuggler can rescue these stories.”

I was mid-journey.

I came upon cities dressed in warmth, cities sunk in snow,

villages calling out with life and ruins that had slept for how many  

 years,

streets that embraced golden leaves, gardens with grinning fruit, 

thirsty deserts, plains whose hearts were splashed green,

endlessly winding, narrow paths.

I wanted, with the rusty map in my mind,

to find the city I’d lost.

Only a handful of it, ashes, was left in my soul,

only a faded image in my memory.

A woman once shouted after me, 

Hey! You! Are you traveling or a gypsy?

You dropped these threadbare hours and

rusted days.

I picked them up and did not thank her. 

A child ran after me, “Miss, miss! Are these shards of glass yours?

They’re falling out of your shoulder bag.

12- This line is by Rozh Halabjai



Katan Xadimi

290

Without giving him a smile,

one by one, I picked up the tears. 

In a dark alley, filled with days of garbage,

full of closed doors,

a strange voice chased me,

called after me,

“You! Girl! Shadi! Shoxan!13 ”

His hands were full of bloody bullets.

He said, “You dropped these.”

I picked up the bullets, 

saying, “God, why can’t I lose these?”

A voice, panting, followed me,

“Oh, broken-hearted lover,

oh, Du’a14, come take back these bloody clothes.

Wherever you go, take them with you.”

They put an armful of tattered clothes

from the stoning into my bag.

I shouted, “I want to go and leave this bag behind!”

They all laughed.

My mother said, “You can’t travel without a bag.”

I said, “Mom, here, day after day, I become more of a stranger.

I have lost all the scents

that could take me back to the breath of a dewy flower at sunset.

Mom, I am more of a stranger than the laborer who knows 

13- Names of two of the poet’s childhood friends.
14- Du’a was a 17-year-old Iraqi girl of the Yazidi faith who was stoned to death in 
northern Iraq in early April 2007, the victim of an honor killing.
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nothing of this city’s language,

who sees only its garbage.

I wander after a city I have only a black and white photo of. 

I want to go back 

and find Husni15 in an alley of Ashaba Spi16 

and give her a floral dress

and say, “Husni, come be a friend to my loneliness. 

Now, I can read the language of your rage.”

I want to go back to the schoolyard 

among the girls with the red ribbons

and take the broom from Siwail17 

and say, “Come, let me sweep the school with you.”

I want to go back

and sift through the city’s

dumpsters, one by one, 

asking after Wahab18 

saying, “Where are you? I’m not afraid of you anymore,

now that I know the royal meals you sought.”

I cross street after street

No one can sing the melody of my sorrows

I go to Fatana and together

we sing, “The heart suffers from love’s affliction.”

Fatana laughs and says, 

15- Husni: a marginalized woman who walked in the bazaar naked.
16- Ashaba Spi: an old section in the bazaar.
17- Swail: a marginalized girl who worked as a caretaker in a primary school in 
Sarchinar.
18- Wahab: a marginalized boy always eating out of the dumpster
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“You’re the only woman who comes and smokes these cigarettes of  

 mine.”

I say, “Fatana, look,

how vibrant the world is for you while the sky above me,

like your cigarette smoke, is dark

and a lifetime, like our songs, is short and smells strange.”

And there my daughter’s voice startled me… she called out to me,

“Mom… mom, I want a pair of wings.”

I said, “But you come from me,

so you have to wander the wide world barefoot.

She said, “I don’t want bracelets, earrings, or necklaces,

just wings to fly with, to journey with.”

I said, laughing, “Like our neighbors tamed pigeons

even wings will not take you far from these rooftops.”

She said, “… I want wings.”

I said, “You can’t travel without a bag.”
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فڕین بەبێ باڵ..
کەتان خادیمی 

 بیانوی جووتێك باڵم لەدایكم گرت 

وتی تۆ لە نەسلی منیت

دەبێت بە پێی پەتییەوە بە هەموودونیادا بگەڕێیت...

وتم:من بازن و گوارەو ملوانكەم ناوێَت

باڵم دەوێت پێی بفڕم سەفەر بكەم 

دایكم بەپێكەنینەوە دەیوت:وەك كۆترەماڵیەكانی دراوسێكان 

باڵەكان لەم سەربانە زیاتر دوورت ناخەنەوە 

من دەموت........باڵم دەوێت

دایكم لەبەر باران هەویری دەشێالو

بەژنە دراوسێكەمانی دەوت 

گەر بڕۆیت ....هەر لێرەیت چونكە جانتاكانی سەفەرمان هەمیشە كون كونن

 تائەوسەری سنوورەكان گەیشتم 

هەموو ئەوكچانەم بینین كە

بەكراسی خۆڵەمێشییەوەوەستابوون 

دەگریان و دەیانوت:

هەموودونیامان تەی كرد كەچی هەر لێرەبووین

لێرە...لەنێو گۆماوی خوێن وفرمێسكا

شارەكان هەموو سوور بوون 

دەریاكان هەمووسوێر
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لەوسەر سنوورەهاوڕێیەكم 

)هەڕاجی عیشق وقاقاو ڕابوردووی خۆی دەكرد19(

كچێكی شاعیر)سەفەری دەكرد بەنێو میحنەتی گەاڵیەكی وەریودا20(

ژنێك بەدیار چەندجانتایەكەوە هەڵرتوشكابوو

دەیوت هیچ قەچاخچییەك ئەم چیرۆكانەی پێدەرباز ناكرێن

من هەر لە سەفەردابووم 

ڕێم كەوتە شاری گەرم پۆش وشاری لەبەفرا نوقوم بوو

گوندی پڕلەهاواری ئاوەدانی و وێرانەی خەوتوی چەندان ساڵە

شەقامی باوەش كردوو بەگەاڵی زەردو و باخاتی دەم بەزەردەخەنەی میوە 

سەحرای تینوو دەشتی دڵ پژاو بەڕەنگی سەوز

تولە رێی باریك وپێچاو پێچ ونەبڕاوە 

 دەمویست  بەڕێی ئەو  نەخشە ڕزیوەی مێشكمدا

بگەم بەوشارەی لێم ون بوو بوو 

تەنهاچنگێك خۆڵەمێشی لەڕۆحمدابە جێامبوو

وێنەیەكی كاڵەوە بووی لەزاكیرەمدا جێهێشتبوو

ژنێك بەدومدا هاواری دەكرد....دەیوت 

هۆ....تۆ...موسافیری یان قەرەج؟

ئەم كاتژمێرە ڕزیوانە و

ئەم ڕۆژگارە ژەنگاوییانە لەتۆدەكەون

هەڵمدەگرتنەوە وسوپاسم نەدەكرد

منداڵێك ڕایدەكربەدومدا دەیوت  ...دادە.....دادە....ئەم شووشە وردانە هی تۆن

لەو جانتایەی شانتەوە هەڵدەوەرن 

بێئەوەی بزەیەكی بۆبكەم 

١٩- دێڕە شیعرێكی سەبا هەڵەبجەی
٢٠- دێڕە شیعرێكی ڕۆژ هەلەبجەیی
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دانە دانەی فرمێسكەكانم هەڵدەگرتنەوە    

لەكۆاڵنێكی تاریكی پڕ خاشاكی ڕۆژدا 

 پڕلەدەرگای داخراو ....

دەنگێكی غەریبانە دوامكەوتبوو 

بانگی كردم

كچێ شادی..... هۆ شۆخان

دەستەكانی پڕبوون لە گوللەی خوێناوی 

وتی ئەم گوالنە لەتۆ هەڵدەوەرن 

گولەكانم هەڵگرتنەوەو 

وتم ....خودایە بۆلێم ون نابن 

دەنگێك بەهەناسە بڕكێوە دوای هەنگاوەكانم كەوتبوو 

هۆ عاشقە دڵشكاوەكە 

دوعا.....وەرە ئەم جلە خوێناویبەرەوە 

بۆكوێ دەڕۆیت بیانبە بۆ ئەوێ

باوەشێك جلی زیواڵ زیواڵبووی 

ژێربەرد بارانیان خستەوە نێو جانتاكەم 

هاوارم كرد دەمەوێت بڕَوم ئەم جانتایە بەجێبێڵم 

هەموو پێدەكەنین 

  دایكم وتی سەفەر بێجانتا ناكرێت 

وتم دایە ...لیچرە ڕۆژ بە ڕۆژ نامۆتر دەبم 

هەموو ئەو بۆنانەم ونكردوون 

كەدەمبەنەوە الی هەناسەی گوڵی تەڕوبۆنی ئاوابوون 

دایە ..غەریبرتم لەو كرێكارەی كەهیچ لە زمانی ئەم شارە نازانێت 

تەنیا خاشاكەكەیان دەبینێت 



Katan Xadimi

296

من بەدوای ئەو شارەداوێڵم كەتەنیا وێنەیەكی ڕەشو سپیم لەال ماوە 

دەمەوێت بڕۆمەوە 

لەكوچەیەكی) ئەسحاب ئەسپیدا ()حوسنی21(بدۆزمەوە 

كراسێكی گوڵ گوڵینی لەبەر بكەم 

بڵێم حوسنی وەرە تۆ هاوڕێی تەنیاییم بە 

من ئێستا زمانی توڕەیەكەی تۆ دەخوێنمەوە 

برۆمەوە بۆ حەوشەكەی قوتابخانەو

لەنێو كچۆڵە قردێلە سوورەكاندا ..

گسكەكە لە)سوەیل22( وەرگرم

بڵێم وەرە باهەموو قوتابخانەكەت لەگەڵدا گسك بدەم 

دەمەوێت بڕۆمەوە 

سەر بكەم بەیەكە بەیەكەی حاوییەكانی شاردا 

سۆراخێكی )وەهاب23(بكەم 

بڵێم تۆ لە كوێت....من ئیدی لەتۆ ناترسم 

ئێستا دەزانم تۆ لێرە بەدوای چ خوانێكی پاشایانەدا دەگەڕایت؟

شەقام بەشەقام دەبڕم

كەسێك بەئاوازی خەمم گۆرانی نازانێت 

دەڕمە الی )فەتانە24(وپێكەوە گۆرانی 

)دڵ نەخۆشی دەردی عیشقە(دەڵێین

فەتانە پێدەكەنێت ودەڵێت 

تاكە ژنی دێیتەنێو دوكەڵی ئەم سیگارەمەوەو

دەڵێم فەتانە بڕوانە 

الی تۆ دونیا چەند ڕەنگاو ڕەنگە ئاسامنی الی منیش 

٢١- حوسنی:  ئەو زنە بیركۆلەبوو كەزوربەی جار لەدەوروبەری ئەسحابەسبی بەرووتی ئەم بینی
٢٢- سوەیل : ئەو كچە بیركۆلەی كاركوزار بوو لەقوتابخانەی سەرجناری سەرەتایی

٢٣- وەهاب: ئەو گەنجە بیركۆڵەبوو كە بەمناڵی دەڕۆشتم بۆ خۆڵڕشنت لەحاویەكە ئەمبینی خاشاكی 
دەخوارد.

٢٤- فەتانەی وەلیدی:  ئەو ژنە هونەرمەندەی لە بارێكی دەروونی نالەباردا سااڵنێكە ژیان دەگوزەرێنێت
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وەك دوكەڵی سیگارەكەت تاریك 

تەمەنیش وەك گۆرانیەكان كورت و بۆنی غەریبی لێدێت 

دەنگی كچەكەم ڕایچڵەكاندم..بانگی كردم 

دایە ...دایە جووتێك باڵم دەوێت

وتم:تۆ لەنەسلی منیت 

دەبێ بەپێی پەتییەوە بە دونیادا بگەڕێیت 

وتی :من بازن وگوارەو ملوانكەم ناوێت 

باڵم دەوێت پێی بفڕم ....سەفەر بكەم 

بەپێكەنینەوە وتم:وەك كۆترە ماڵیەكانی دراوسێكان

باڵەكان لەم سەربانە دوورت ناخەنەوە 

وتی :باڵم دەوێت 

وتم:سەفەر بێجانتا ناكرێت     
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Tales from this side of a window … behind 
a locked door
Katan Xadimi

A strange soul comes to you and

tells its story as a refugee

of loitering at the city’s post office

waiting for an open letter.

Before the letter’s in hand

the entire city has read it.

…......................................................................... 

I have walked these silent sidewalks so often

so foreign … in tumult … these shaken streets

I’m as strange as a soul far from life … from sight … from an un-

ruly joke

from a grown person … from everything

I am a woman grafted with child

A boy whose fantasies cut sharply through the sky, like birds.

His hands never reach the garden’s color,

but he always catches the scent of the garden’s morning breeze.

His hands will not reach the spring,

but still bear the scent of the sea.

A boy who doesn’t know to murmur a song for life,

but … has become a symphony for my soul.

…………………………………………………………
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Such time I’ve offered to the ticking of his heart’s clock

less so to the wall’s broken clocks

yet more to the clock within the traveler’s bag

and still less to the ticking seconds that spell out day and night and

the passing seasons …………………………………………………

And who will report the news that this house has become a mirage 

…

Who will read the white notice boards

of lively death

…………..

Life for me ……. and you ……….. what was it 

but tending a garden endlessly overcome by fall

with no fruit, no harvest season

…………………………………

For ten years, my pen has wept ……

Sung ……..

Danced …….

Raved ………

But no one could walk over to this side of his words

From the other side, behind a locked door, locked window,

they listen to time shatter.
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They say what odd creatures they are to live with these wounds!!!!!!

They can’t, my boy, can’t

find his home address, which has become a mirage on the munici-

pal map.

What sports network

discusses the competition between us and the days?

What … gardener … sees this garden’s disease?

Covers the story 

of the young, fallen fruit?

What zoom lens can

capture and show the crowds an image of a murdered soul?

What website understands the evaporating woman

who with the morning rain returns to her kitchen

or discusses spring, how rapidly, its hair all tangled,

it passes by our window, how we will not see it again

…………………………………………

In this sanctum of yours and mine,

on this side of this locked door,

I call on God

I say ………

God …… these keys, now and again, hide them from us.

God … how do these windows speak?

God … see how these curtains shiver with fever?

How long will sadness stalk

this room in this coat?

God … if you send death



My Body Is Not Yours

301

let him take a picture of us:

two lovers on the wing of a single destination

for after me, “the language of his fingers

will be lost,”

and after him,

“the language of my tears.”
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حیكایەتەكانی ئەمدیو پەنجەرەیەك … 
ئەمدیو دەرگایەكی كڵۆم دراو

کەتان خادیمی

ڕۆحێك غەریبانە دێتە حزورتان و
حیكایەتی پەناهەندەیی خۆی  ئەگێڕێتەوە
حیكایەتی گەڕانی بە نێو پۆستەكانی شاردا

چاوەڕێی نامەیەكی كراوەیە
بەر لەوەی بگاتە دەستی ئەم

هەموو شار خوێندبێتیەوە
.........................................

هێندە پیاسەم بەنێو ئەم ڕاڕەوە بێدەنگانەدا كردووە
نامۆم ...بەژاوە..... ژاوی شەقامەكان

غەریبم وەك غەریبی ئەو بۆ ژیان...ئەو بۆ ڕوانین ....ئەو بۆ نوكتەیەكی 
عەجول...

ئەو بۆ گەورەیەكی بااڵبەرز .....ئەو بۆ هەمووشتێك.......
من ژنێكی موتوربەكراوم بە مناڵێك

كە خەیاڵی وەك مەلەكان تیژ تێدەپەڕێت
دەستی بەر ڕەنگی باخەكان ناكەوێت

بەاڵم هەمیشە بۆنی  نەسیمی بەیانیانی نێو باخێكی لێدێت
دەستی ناگاتە دەستی كانییەك

بەاڵم بۆنی تەڕایی دەریا لە دەستەكانییەوە ئەڕژێ
كوڕێك نازانێت لەبەر خۆیەوە گۆرانییەك بۆ ژیان بڵێ

بەاڵم .... بۆتە سەمفۆنیایەك بۆ ڕۆحی من
.......................................

 هێندەی كاتم بەترپەی كاتژمێرەكەی دڵی ئەو بەخشیوە
كەمرت بەكاتژمێرە شكاوەكانی سەر دیوارەكان

دوورتر بە كاتژمێری نێوجانتای موسافیرێك
كەمرت بەو چركە چركانەی شەوو ڕۆژ ئەخوێَننەوەو
وەرزەكان بەڕێئەكەن ..........................................
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ئاخر كێ هەواڵی بەسەراببونی ئەم ماڵە باڵو ئەكاتەوە ....
كێ الفیتەیەكی سپی مەرگێكی زیندوو

ئەخوێنێتەوە
..........

ژیان بۆ من ......و تۆ .........چی بوو
بێجگە لە باخەوان بوون لەباخچەیەكی هەمیشە داپۆرشاو بە پاییز

بەبێ هاتنى وەرزی میوە چنین 
.......................................

دە ساڵە ئەم قەڵەمەم ئەگری ......
گۆرانی ئەڵێت ......
سەما ئەكات.........

ورێِنە ئەكات ......
بەاڵم كەسێك نەیتوانی پێبخاتە ئەم دیوی  دێڕەكانیەوە 

لەودیودەرگاو  پەنجەرەی كڵۆم دراوەوە
گوێ لە هەال ...هەالبوونی تەمەن ئەگرن

ئەڵێن چ مەخلوقێكی عەجینب بەم برینانەوە ئەژین!!!!!!
ناتوانن.... كوڕم ناتوانن

ئەدرەسی ماڵی َبدۆزنەوە، بووە بەسەراب لەنەخشەی شارەوانیدا
كامە بەرنامەی وەرزشیی

باسی پاڵەوانیەتیەكانی من وتۆ ئەكات لە گەڵ ڕۆژگاردا
چ ...باخەوانێك....ئافاتی ئەم باخە ئەبینێت؟

تاچیرۆكی هەڵوەرینی میوە فەریكەكان
بە میدیاكان راِبگەیەنێت

زوومی  چ كامێرایەك ئەتوانێت
وێنەی ڕۆحێكی كوژراو بۆجەماوەر بگرێت ...؟؟؟؟؟

كامە سایت لە بەهەڵمبوونی ژنێك ئەگات ...
لەگەڵ باراندا بەیانیان دێتەوە بۆ چێشتخانەكەی

یان باسی بەهار بكات كە چەند بە پەلەو بە سەرو قژی ئاڵۆسكاوەوە
بەبەردەم پەنجەرەكامناندا ئەڕوات ونایبینینەوە

............................................
لەم خەڵوەتەی خۆم وخۆتدا

لەمدیو ئەم دەرگا كڵۆم دراوانەوە
بانگ لە خودا ئەكەم
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ئەڵێم .............
خودایە ......ئەم كلیالنە تاو ناتاوێ خۆیان لێامن ون ئەكەن

خودایە..... ئەم پەنجەرانە چۆن قسە ئەكەن
خودایە .....بنواڕە لەرزو تای ئەم پەردانە

ئەم حەرسەتە تاكەی بەم پاڵتۆیەوە
بەم ژوورەدا پیاسە ئەكات

خودایە......ئەگەر مەرگت نارد
باوەك دوو عاشق لەسەر باڵی یەك ئەجەل

وێنەمان بگرێ
ئاخردوای من” كەس لە زمانی

پەنجەكانی تێناگات”
دوای ئەویش

كەس لە زمانی گریانی من ناگات
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Bachtyar Ali (1966-) is one of the most prominent contemporary 

authors and poets from Iraqi Kurdistan. He has written over 40 

books of fiction, poetry, and criticism, including 12 novels, and has 

been translated into Kurmanji Kurdish, Persian, Arabic, German, 

Italian, French, English, and other languages. In 2017, he was 

awarded the Nelly Sachs Prize, the first author writing in a non-

European language to do so. In 2005, the Ministry of Culture of 

Iraqi Kurdistan elected the novel Shari Mosiqare Spiyekan (The City 

of the Musicians in White) as the best book of the year. In 2009, Ali 

received the first HARDI Literature Prize, part of the largest cultural 

festival in the Kurdish part of Iraq. In 2014, he was also awarded 

the newly established Sherko Bekas Literature Prize. He has lived in 

Cologne since 1998.
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شاعیرەکانی  و  نوسەر  دیارترین  لە  یەکێکە   )-١٩٦٦( علی  بەختیار 

کوردوستان. تا ئێستە زیاتر لە ٤٠ کتێبی نووسیوە لە بوارەکانی، شانۆ، شیعر، ڕەخنە، 

عەرەبی،  فارسی،  کرمانجی،  بە  کراون  کە  ڕۆمان،   ١٢ لەگەڵ  فیکری،  گوتاری 

ئەڵامنی، ئیتاڵی، فەڕەنسی، ئینگلیزی و زمانی دیکەش. ساڵی ٢٠١٧ خەاڵتی نێلی 

زاکێسی بەدەست هێنا، کە بوو بە یەکەم نووسەر بە زمانێکی ئەوروپی نەنووسێت 

و ئەو خەاڵتەش بەدەست بهێنێت. ساڵی ٢٠٠٥، وەزارەتی ڕۆشنبیری ڕۆمانی ‘شاری 

مۆسیقارە سپییەکان’ی وەک باشرتین کتێبی ساڵ دیاریکرد. ساڵی ٢٠٠٩ یەکەمین 

خەاڵتی ‘هەردی’ بەدەست هێنا. ساڵی ٢٠١٤ خەاڵتی شیرکۆ بێکەسی بەدەست 

هێنا. لە ساڵی ١٩٩٨ـەوە لە کۆلین دەژی لە ئەڵامنیا.
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Kajal Ahmad (1967-), a contemporary Kurdish poet and 

journalist, was born in Kirkuk, a contested city in Iraq. Known for 

the show Dijebaw on Kurdsat, she began writing poetry in 1986. Her 

poems, known for being “fierce” and “sensual,” have been translated 

into Arabic, Persian, Turkish, Norwegian, and English. The English-

language Handful of Salt (The Word Works), a translated collection 

of her poetry, was published in 2016.
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لەدایک  کەرکوک  لە  ڕۆژنامەنووسە،  و  شاعیر   )-١٩٦٧( ئەحمەد  کەژاڵ 

لە  بوو  ‘دژەباو’  بەرنامی  دەنارسێتەوە  پێ  کەژاڵی  شتانەی  لەو  یەکێک  بووە.. 

کەناڵی کوردسات. کەژاڵ لە ساڵی ١٩٨٦ـەوە دەستی بە نوسینی شیعر کردووە. 

زمانی  ‘هەستیار’ن، وەرگێڕدراونەتە سەر  و  ‘یاخی’  نارساون  بەوە  شعیرەکانی کە 

عەرەبی، فارسی، تورکی، نەرویجی و ئینگلیزی. ساڵی ٢٠١٦ کتێبی ‘مشتێک خوێ’ 

بە زمانی ئینگلیزی باڵو بووەوە.
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John Ash (1948 - 2019) was an expatriate British poet and writer.

His lifelong interest in Byzantium (especially its architecture) was a 

major theme which ran through his poetry, fiction and travel writing, 

along with family, friends and the three major cities he has lived in. 

Ash was born in Manchester, England in 1948, the son of 

schoolteachers. With a brief break to attend the University of 

Birmingham (B.A. 1969) and to take a post-graduation year in 

Cyprus, he remained in the city of his birth until 1985.

Moving to New York City in 1985, Ash became associated with the 

New York School of poets and formed a strong and lasting friendship 

with its leading proponent, John Ashbery. After stints teaching at the 

University of Iowa and the University of California, Berkeley, he 

moved to Istanbul in 1996. 
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بەریتانی،  دوورەواڵتی  نووسەری  و  شاعیر   ،)١٩٤٨-٢٠١٩( ئاش  جۆن 

بەدرێژایی ژیانی ئارەزوویەکی زۆری هەبووە بۆ بێزەنتینییەکان )بەتایبەتی لەڕووی 

بیناسازییەوە(، ئەوەش ڕەنگدانەوەی هەبووە لە شیعر و بەرهەمە خەیاڵییەکان 

شارە  سێ  ئەو  و  هاوڕێکانی  خێزان،  لەپاڵ  گەڕانەکانی،  و  گەشت  یاداشتی  و 

سەرەکییەی کە تێیاندا ژیاوە. 

ئاش، لە ساڵی ١٩٤٨ لە شاری مانچستەر لەدایک بووە. دایک و باوکی مامۆستای 

قوتابخانە بوون. جگە لە ماوەیەکی کورت کە لە زانکۆی بێرمینگهام خوێندویەتی 

)بەکالۆریۆس ١٩٦٩( هەروەها ساڵێکی خوێندنی بااڵ لە قوبرس، تا ساڵی ١٩٨٥ لە 

مانچستەر ماوەتەوە. 

قوتابخانەی  بە  بووە  پەیوەست  و  ڕۆشتووە  نیویۆرک  شاری  بەرەو  ساڵەدا  لەو 

نیویۆرکی شاعیران. هەروەها پەیوەندییەکی بەهێز و درێژخایەنی لەگەڵ شاعیری 

ناوداری ئەمەریکی جۆن ئاشبێری هەبووە. دوای ماوەیەک وانەوتنەوە لە زانکۆی 

بۆ  ڕۆیشتووە  ئاش  جۆن   ١٩٩٦ ساڵی  لە  بێرکێلی،  کالیفۆرنیا،  زانکۆی  و  ئایۆوا 

ئیستەنبوڵ. 
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Lazo Azad (1985-) was born in Slemani. She left Kurdistan in 

2000 and finished elementary and high school in Sweden. She 

has a Bachelors Degree in Social Science and a Masters Degree in 

Youth and Community. She now lives with her daughter Ophelia 

in the United Kingdom. She is the Co-founder and former Director 

of the Mexek Project in Birmingham and a member of the Kanga 

Management team.
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الزۆ ئازاد )١٩٨٥-( لە سلێامنی لەدایک بووە. لە ساڵی ٢٠٠٠ـەوە کوردستیانی 

خاوەنی  خوێندووە.  سوید  لە  ئامادەیی  و  ناوەندی  قۆناغی  و  بەجێهێشتووە 

بڕوانامەی ماستەر  زانستە کۆمەاڵیەتییەکاندا لەگەڵ  بڕوانامەی بەکالۆریۆسە لە 

لە گەنج و کۆمەڵگەدا. ئێستە لەگەڵ ئۆفیلیای کچیدا لە بەریتانیا دەژی. یەکێکە 

لە لیژنەی دامەزرێنەری پڕۆژەی مێخەک لە بێرمینگهام و ئەندامی تیمی ‘کانگا’یە.



314

Hafsah Aneela Bashir is a Manchester-based poet, 

playwright and performer originally from East London. Founder 

and co-director of Outside The Frame Arts, she is passionate about 

championing voices outside the mainstream. Winner of the Jerwood 

Compton Poetry Fellowship 2019, she was writer-in-residence 

with Manchester Literature Festival, is an Associate Artist with 

The Poetry Exchange, an Associate Artist with Oldham Coliseum 

Theatre and a Supported Artist at Royal Exchange Theatre. Her 

debut poetry collection The Celox And The Clot is published by 

Burning Eye Books. 
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حەفسە ئەنیلە بەشیر شاعیر و شانۆنامەنووس و پێرفۆرمەر دانیشتووی 

بەڕێوبەری  و  دامەزرێنەر  لەندەنە.  ڕۆژهەاڵتی  خەڵکی  مانچێستەرە،  شاری 

)دەرەوەی چوارچێوەکانی هونەر(، هەوڵ دەدات دەنگی ئەو کەسانە بگەیەنێتە 

خوێنەر کە لە دەرەوەی ڕەوتی گشتی کاردەکەن. براوەی جێروود کۆمتۆنی باربوی 

نیشتەجێبووی  نووسەرەکانی  لە  بوو  یەکێک   ،٢٠١٩ ساڵی  لە  شیعر  بۆ  خوێندنە 

شیعر،  هونەرمەدانی  ئەندامانی  لە  یەکێکە  مانچێستەر،  ئەدەبیاتی  فێستیڤاڵی 

ئەندامی هونەرمەندانی شانۆگەریی ئۆڵدهام کۆلیزیەم، یەکێکە لە هونەرمەندە 

دیارەکانی شانۆگەری ڕۆیاڵ. کۆمەڵە شعیری کە بە ناوی )سیلۆکس و برین( کە لە 

الیەن چاپخانەی کتێبی چاوی سوتاوەوە باڵو کراوەتەوە.
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Nazand Begikhani (1964-) was born in Kurdistan beside the 

Zagros Mountains. She is a contemporary Kurdish/British writer, 

and poet as well as a leading academic researcher into gender-based 

violence and an active human rights advocate. She is an honorary 

Senior Research Fellow at the University of Bristol’s Centre for 

Gender and Violence Research, has been awarded the Vincent 

Wright Chair 2019-2020, and works as a visiting professor at 

Sciences Po School for International Affairs, Paris.
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توندوتیژییە  لە  لێکۆڵەرە  و  شاعیر   )-١٩٦٤( بەگیخانی  نەزەند 

کوردی  زمانی  هەردوو  بە  و  مرۆڤە  مافەکانی  پاڵپشتیکاری  و  جێندەرییەکاندا 

لێکۆڵینەوەی  و  جێندەر  سەنتەری  فەخری  ئەندامی  دەنووسێت.  ئینگلیزی  و 

توندوتیژییە لە زانکۆی بریستۆڵ، ساڵی ٢٠١٩-٢٠٢٠ Vincent Wright Chair پێ 

پەیوەندییە  بۆ  زانست  ‘پۆی’  قوتابخانەی  لە  میوان  پڕۆفیسۆری  وەک  و  بەخرشاوە 

نێودەوڵەتییەکان کار دەکات.
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Sherko Bekas (1940–2013) published over forty books and 

served as the founding chair for Sardam, a major publishing house 

in Iraqi Kurdistan. In his twenties, he joined the Peshmerga and 

fought the Baathist regime. Under severe political pressure, he 

sought asylum in Sweden from 1987 to 1992. His poems have been 

translated into Arabic, Swedish, Danish, Dutch, Italian, French, and 

English.
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وەک  و  باڵوکردەوە  کتێبی   ٤٠ لە  زیاتر   )١٩٤٠-٢٠١٣( بێکەس  شێرکۆ 

سەرۆکی دەستگای سەردەم خزمەتی کردووە. لە بیستەکانی تەمەنیدا، پەیوەندی 

کردووە بە هێزەکانی پێشمەرگەوە و دژی ڕژێمی بەعس جەنگاوە. لە ژێر پەستانی 

شیعرەکانی  ژیاوە.  لەوی   ١٩٩٢ بۆ   ١٩٨٧ ساڵی  و  سوید  بۆ  چووە  سیاسیدا 

ئیتاڵی،  هۆڵەندی،  دانیامرکی،  سویدی،  عەرەبی،  زمانەکانی  سەر  وەرگێڕدراونەتە 

فەڕەنسی و ئینگلیزی.
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Eva Gore-Booth (1870 –1926) was an Irish poet and 

dramatist, and a committed suffragist, social worker and labour 

activist. The daughter of Anglo-Irish landowners, Gore-Booth was 

born in 1870 in County Sligo into a life of privilege. The private 

education she received helped spawn her independent thinking and 

creative self-expression. Gore-Booth’s poetry, especially such later 

works as The One and the Many and The Egyptian Pillar, include 

themes of social change and sexual liberation.

Gore-Booth became a leading voice in the suffragist movement, 

especially after they moving to the industrial city of Manchester. 

There she helped female factory workers organize and fight for better 

working conditions. In 1900 Gore-Booth became a leading figure 

of the Manchester Trade Union Council, which was enormously 

influential in the formation of dozens of other female unions.
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ئیرلەندی،  شانۆنامەنووسی  و  شاعیر  خامنە   )١٨٧٠-١٩٢٦( بوت  گۆر  ئێڤا 

داکۆکیکاری مافی دەنگدانی ژنان و کارمەندی کۆمەاڵیەتی و چاالکوانی مافەکانی 

لە  ئیرلەندی  ئەنگلۆ  خاوەن-زەویی  سامانداری  بنەماڵەیەکی  لە  بوو.  کرێکاران 

تایبەتەوە  خوێندنی  هۆی  بە  بووە.  دایک  لە  ١٨٧٠دا  ساڵی  لە  سلیگۆ  دەڤەری 

توانیویەتی ببێتە خاوەن مەعریفە و فکری خۆی و توانای دەربڕینی بیروباوەڕەکانی 

بۆ  ژیانی  کۆتایی  هۆنراوەکانی  تایبەتی  بە  بوت،  گۆر  شیعرەکانی  هەبێت.  خۆی 

گۆڕانی  وەک  پرسەکانی  لە  باس  میرسی(  )کۆڵەکەی  و  زۆرینە(  و  )تاک  منوونە 

کۆمەاڵیەتی و ئازادیی سێکسی دەکات. 

مافی  داواکردنی  بۆ  ژنان  بزوتنەوەی  دیارەکانی  دەنگە  لە  بوو  یەکێک  بوت  گۆر 

بۆ شاری مانچێستەر کە شارێک  تایبەتی دوای گواستنەوەی  بە  ژنان،  بۆ  دەنگدان 

بوو پیشەسازی تیایدا بە هێزبوو. لەوێ توانی یارمەتی ژنانی کرێکار بدات یەکبگرن 

بۆ  باشرت  دۆخێکی  فەراهەمکردنی  پێناوی  لە  بکەن  خۆیان  مافەکانی  داوای  و 

ئەنجومەنی  یەکێتی  دیاری  کەسێکی  بە  بوو  ١٩٠٠دا،  سەرەتای  لە  کارکردن. 

بازرگانیی مانچێستەر، کە زۆر کاریگەربوو لە دامەزراندنی دەیان یەکێتیی دیکەی 

ژنان. 



322

Dilan (1927-1990) His father, Ahmed Dilan was a poetry enthusiast 

and a maqam specialist, apart from Kurdish he was fluent in Persian 

and Arabic, he played a key role in his son’s love for poetry and 

maqam. Dilan went to Xalidiye Primary School, before completing 

secondary school, his father became ill; family responsibilities fell 

on his shoulder and he had no choice but to leave school and work. 

He was offered a job at the local tobacco company as a Clerk. The 

first poem Dilan wrote was in 1948, at a festival, he recited the poem 

to the famous Kurdish nationalist poet Faiq Bekas, father to Sherko 

Bekas. In 1948, Dilan and his brother, Qadir Dilan, a musician, met 

with Piramerd in Mewlewi street, the aging philosopher took out his 

cigarette packet and wrote the Newroz poem on it before handing it 

over to them, he then asked if they could write a melody for the poem 

and if Dilan himself could sing it when Newroz arrives. It didn’t take 

long before Qadir Dilan wrote the timeless Newroz melody with 

Dilan being the first artist to sing it on 21 March 1948. Today all 

over the cities of Kurdistan the song is played when Newroz arrives.
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دیالن )١٩٢٧-١٩٩٠( باوکی دیالن، ئەحمەد دیالن، شاعیر و مەقامبێژ بوو، بێجگە 

لە کوردی، فارسی و عەرەبی بە باشی زانیوە، ڕۆڵی سەرەکی هەبووە لەوەدا کە 

کوڕەکەی حەزی لە شیعر و مەقام بێت. دیالن قۆناغی سەرەتایی خوێندنی تەواو 

ناچاریدا  لە  ئیدی  دەکەوێت،  نەخۆش  باوکی  ناوەندی  قۆناغی  لە  بەاڵم  کردووە، 

واز لە خویندن دێنێت و ئەرکەکانی خێزانەی دەگرێتە ئەستۆ. دیالن ساڵی ١٩٤٨ 

مۆسیقار  کە  دیالن  قادر  براکەی  و  دیالن   ،١٩٤٨ ساڵی  نووسی.  شیعری  یەکەم 

فەیلەسوفی  پیرەمێردی  پیرەمێرد.  بە  کەوت  چاویان  مەولەوی  شەقامی  لە  بوو، 

بەتەمەن پاکەتی جگەرەکەی دەرهێنا و شیعری نەورۆزی لەسەر نووسی و دای 

بە  بیکات  خۆی  دیالن  و  دابنێن  بۆ  ئاوازێکی  بتوانن  ئەگەر  لێکردن  داوای  و  پێیان 

گۆرانی بۆ نەورۆز. ئیدی بۆ یەکەم جار لە نەورۆزی ١٩٤٨ دا قادر دیالن کردی بە 

گۆرانی.
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Rosie Garland writes long and short-form fiction, poetry and 

sings with post-punk band The March Violets. She also performs 

twisted cabaret as Rosie Lugosi the Vampire Queen. With a passion 

for language nurtured by libraries, she started out in spoken word, 

garnering praise from Apples and Snakes as ‘one of the country’s 

finest performance poets’. She has six published poetry collections 

and three published novels.
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لە  تێکست دەنوسێت،  لە  دیارە و جۆری جیاواز  نووسەرێکی  ڕۆزی گەرالند 

ناویاندا چیرۆکی درێژ و کورت و شیعر، لە هەمان کاتدا لەگەڵ گروپی پەنکی )مارچ 

ئەو  کوین.  ڤامپایەر  بەرنامەی  لە  بینیوە  لوگۆسی  ڕۆزی  وەکو  ڕۆڵی  ڤایۆلیتس(، 

حەزەی هەیەتی کە بە هۆی کتێبخانەکانی شارەکەیەوە دروست بوو وای لێ کرد 

بە دەنگی خۆی شیعرەکانی بخوێنێتەوە. لە الیەن )ئاپڵز و سنەیکسە(وە بە باشرتین 

پێشکەشکاری هونەری ناوبرا. ڕۆزی خاوەنی شەش کتێبی شعیری و سێ ڕۆمانە.
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Elizabeth Gaskell (1810 –1865), often referred to as Mrs 

Gaskell, was an English novelist, biographer and short story writer. 

Her novels offer a detailed portrait of the lives of many strata of 

Victorian society, including the very poor. Her work is of interest 

to social historians as well as readers of literature. Her first novel, 

Mary Barton, was published in 1848. Other notable works include 

The Life of Charlotte Brontë, 1857, the first biography of Charlotte 

Brontë; and the novels Cranford (1851–53), North and South 

(1854–55), and Wives and Daughters (1865).
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ژنە  گاسکێل،  خاتوو  بە  نارساوە  کە   )١٨١٠-١٨٦٥( گاسکێل  ئیلزابێت 

نۆڤیڵست و چیرۆکنووس و ژیاننامەنووسی ئینگلیزە. ڕۆمانەکانی باس لە کۆمەڵگای 

کارەکانی جێی  ئەو سەردەمە.  ژیانی هەژارەکانی  لەنێویاندا  ڤیکتۆریایی دەکات، 

)ماری  ناوی  بە  کە  ڕۆمانی  یەکەم  ئەدەبیاتن.  عاشقانی  و  مێژوونووس  سەرنجی 

بارتۆن( لە ساڵی ١٨٤٨ باڵوکرایەوە. کارە نارساوەکانی تری )ژیانی چارلێت بڕۆنتێ( 

ئەگرێتەوە، یەکەم نووسینی ژیاننامەی بوو. کارەکانی تری پێکهاتوون لە )کرانفۆرد( 

کە ساڵی ١٨٥١-١٨٥٣ کاری لەسەر کردووە، )باکوور و باشوور( کە ساڵی ١٨٥٤-

١٨٥٥ نو٢سیویەتی و )ژن و کچان( کە ساڵی ١٨٦٥ نوورساوە.
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Abdulla Goran (1904-1962) received his education in the 

local schools of Kirkuk and became a teacher in the same city. 

He took part in radical political and social causes in the 1930s 

and was frequently arrested until the 14 July Revolution in 1958. 

He worked years creating a single Kurdish literary language by 

merging two Kurdish dialects: Kurmanji and Sorani. He was also a 

skilled translator, bringing texts from English, French, Persian, and 

Turkish into Kurdish. 
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گۆران )١٩٠٤-١٩٦٢( خوێندنی لە کرکوک تەواو کردووە و هەر لەوێش بووە 

دەستگیر  و  کردووە  سیاسییەکانی ١٩٣٠یەکانی  چاالکییە  بەشداری  مامۆستا.  بە 

کراوە تا شۆڕشی ١٤ـی جوالی ١٩٥٨. گۆران وەرگێڕێکی بەتواناش بوو و تێکستی 

لە زمانەکانی ئینگلیزی و فەڕەنسی و فارسی و تورکییەوە دەکرد بە کوردی.
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Hamdi was born Ahmed Fatah Beg Haji Ibrahim Beg Mahmood 

Beg of Sahebqran (1876/8-1936) in Sulaimani. As a poet, he was 

born into a lineage of poets: Kurdi was his father’s uncle and Salim 

was his father’s cousin. After a lifetime in and out of government 

positions, Hamdi withdrew from all public life in 1926 and died 

in 1936 of a heart attack. This means he witnessed, as many other 

poets of his generation, the division of Kurdistan into four parts, the 

“cruelty, the catastrophe” of WWI.
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حەمدی )١٨٩٦-١٩٣٦( لە سلێامنی لەدایک بووە. لە خێزانێکی شاعیر چاوی 

وەرگرتنی  پاش  ئامۆزای.  سامل  و  بووە  باوکی  مامی  شاعیر  کوردی  کردووەتەوە 

و  دوورکەوتووەتەوە  شتێک  هەموو  لە   ١٩٢٦ ساڵی  حوکومی،  پۆستی  چەندین 

شاعیرێکی  هەر  لە  واتا  ئەمە  کرد.  دوایی  کۆچی  دڵ  سەکتەی  بە   ١٩٣٦ ساڵی 

لە  بینیوە  خۆی  چاوی  بە  کردستانی  دابەشبوونی  زیاتر  خۆی  سەردەمی  دیکەی 

کارەساتی جەنگی جیهانیی یەکەمدا.
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Katherine Horrex has worked as a processing clerk in a bank, 

a mail sorter, a book reviewer, an assistant editor, and a proof 

reader of forms filled out by mystery shoppers.  She now runs a 

small business making and selling ceramics, online and at markets.  

Her poems have appeared in PN Review, Poetry London, the TLS, 

and others.  Horrex’s northern English background (born in Hull, 

living in Manchester) infuses her writing with images of industrial 

presence and decline, and an awareness of the social and political 

implications of both. Her debut full length collection Growlery is 

published by Carcanet (2020).
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کارمەندی  لەوانە  کردووە،  جیاوازی  کاری  چەندین  هۆرێکس  کارسین 

بانق، بەرید، وەک ڕەخنەگری کتێب، یاریدەدەری ئیدیتەر، هەروەها پێداچوونەوە 

بەو فۆڕمانەی لەالیەن کۆمپانیاکانی چاودێریی بازرگانییەوە ئامادەدەکران. ئێستا 

خاوەنی بازرگانییەکی بچووکی خۆیەتی کە سیرامیک دەفرۆشێت. شیعرەکانی لە 

چەندین شوێنی جیاواز باڵوکراونەتەوە، لەوانە؛ پی ئێن ڕیڤیو، پەوتری لەندەن، تی 

ئێل ئێس. پاشخانەکە باکوورییەکی هۆرێکس )لە شاری هەڵ لە باکووری ئینگلتەرا 

لەدایک بووە و لە مانچستەر دەژی( وای کردووە شیعرەکانی لێوانلێو بن لە ئامادەیی 

وێنەی پیشەسازیی و داکشان، هەروەها ئاگاداربوون لە کاریگەرییە کۆمەاڵیەتی 

لە  هەڵبژاردەیەکە  باڵوکراوەی  کاری  یەکەمین  هەردووکیان.  سیاسییەکانی  و 

شیعرەکانی کە لە ساڵی ٢٠٢٠ لە الیەن باڵوکراوەی کارکانێت چاپ کراوە.
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Shamshad Khan is a poet and resilience coach. She has 

written for page, stage and performance. Her work explores themes 

including human rights, love, power and identity. Shamshad’s 

poetry collection “Megalomaniac” is published by Salt Publishing 

(2007) and has been the set text on the English degree at Lancaster 

University.
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شەمشاد خان شاعیر و ڕاهێنەری خۆڕاگرییە، کە نووسینەکانی باڵوکردنەوە 

و شانۆ و پێشکەشکردن لەخۆدەگرێت. کارەکانی بابەتی جیاواز لەخۆدەگرێت وەکو 

مافی مرۆڤ و خۆشەویستی و دەسەاڵت و شووناس. کۆمەڵە شیعرەکانی کە ژێر 

ناوی )مێگالۆمانیاک( لە الیەن چاپخانەی ساڵتەوە  ساڵی ٢٠٠٧ باڵوکرایەوە و لە 

الیەن زانکۆی النکاستەرەوە لە بەشی ئاداب ئینگلیزییەوە بەکاردەهێرنێت.
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Mahwi (1830/6-1904/9) was born Mullah Mahmood Mullah 

Osman Balkhi and began his studies at age seven. He journeyed to 

Baghdad as a student to be taught by Mufti Zahawi, Jamil al-Zahawi’s 

father, who gave Mahwi his ijaza. In 1859, fully credentialed, 

he started serving as a mullah in the Gaylani Mosque. Mahwi 

performed the hajj in 1883 and returned to Istanbul to visit Sultan 

Abdul-Hamid. Sultan Abdul-Hamid held Mahwi in high regard, 

who received a salary of 20 gold lira for his service to the poor and 

both permission and funds to build a khanaqa in Sulaimani. When 

Mahwi came back to Sulaimani, he built his khanaqa and taught 

there until his death.
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پاشان  و  بەر خوێندن  لە حەوت ساڵییەوە چووەتە   )١٨٣٠-١٩٠٤( مەحوی 

چووە بۆ بەغداد و لەژێر دەستی موفتی زەهاویدا خوێندووەیەتی کە دەکاتە باوکی 

جەمیل زەهاوی و پاشان ئیجازەی لێوەرگرتووە. ساڵی ١٨٥٩ وەک مەال دەستی بە 

خزمەت کرد لە مزگەوتی گەیالنی. ساڵی ١٨٨٣ چوو بۆ حەج و پاشان گەڕایەوە بۆ 

ئەستەمبوڵ تا سەردانی سوڵتان عبدول-حمید بکات. سوڵتان پێشوازییەکی گەرمی 

لێکرد و موچەیەکی ٢٠ لیرەیی بۆ بڕییەوە و مۆڵەتی دا خانەقایەک لە سلێامنی 

دروست بکات و بڕی تێچووەکەشی گرتە ئەستۆ. کاتێک مەحوی گەڕایەوە سلێامنی، 

خانەقاکەی دروستکرد و لەوێ تا کۆتایی ژیانی وانەی گوتەوە.
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Anwar Qadir Mohammed a poet, translator and professor 

was born in 1947 in Arbat Sulaimani. He has many researches 

about literature and literary criticism. Now he retired and lives in 

Sulaimani.



My Body Is Not Yours

339

ئەنوەر قادر محمد شاعیر و وەرگێڕ و مامۆستای زانکۆ، ساڵی ١٩٤٧ لە 

عەربەت لەدایک بووە. چەندین لێکۆڵینەوەی ئەدەبی و ڕەخنەی ئەدەبی هەیە. لە 

ئێستەدا خانەنشینە و لە سلێامنی دەژی.
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Nali, born Khidr Ahmed Shawaisi Mikayali (1797/1800-1855/6), 

Nali grew up in Khak w Khol village, on the Sharazur plain of 

Sulaimani. As a student, he travelled across villages and cities—

primarily Sanandaj, Mahabad, Qaradagh, Halabja, and Sulaimani—

seeking religious education until he received his ijaza. In 1830, he left 

Sulaimani to perform the hajj. Returning from Mecca, he traveled 

through Shaam, a province that at the time included modern Syria, 

Lebanon, Jordan, Israel/Palestine, and parts of southern Turkey. 

Here, in 1834, he wrote his letter to Salim, a poem that would become 

famous, asking his dear friend whether he should continue home to 

Sulaimani since the city had fallen to the Ottomans. Salim warned 

Nali away. Nali, heeding his warning, traveled instead to Istanbul in 

1835 to join Ahmed Pasha, the exiled and final prince of the Babans. 

Nali died in Istanbul and was buried there.
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وەک  بووە.  لەدایک  شارەزور  لە  خۆڵ  و  خاک  گوندی  لە   )١٧٩٧-١٨٥٥( نالی 

خوێندکار دەستی کردووە بە گەڕان بە گوند و شارەکاندا-سنە، مهاباد، قەرەداخ، 

ئیجازەکەی وەرگرتووە. ساڵی  تا  هەڵەبجە و سلێامنی و بە شوێن زانستدا گەڕاوە 

١٨٣٠ سلێامنی جێهێشتووە و چووە بۆ حەج و لە گەڕانەوەدا چووە بۆ شام، لێرە 

ساڵی ١٨٣٤ نامەکەی خۆی بۆ سامل دەنووسێت و لێی دەپرسێت ئایا بگەڕێتەوە، 

بۆ  دەچێت  گەڕانەوە  لەبری  نالی  نەگەڕێتەوە.  کە  دەکاتەوە  ئاگاداری  ساملیش 

ئەستەمبول و لەوێ کۆچی دوایی دەکات و دەنێژرێت.
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Diké Omeje (1972-2007)

Award winning Mancunian poet Dike Omeje first took to the 

stage in 1995 and immediately earned high praise for his poetry 

performances. He was an active member of Commonword’s 

identity writing group, inspiring and encouraging his colleagues. 

Dike published two anthologies of his poems and through his work 

in schools, colleges and prisons he encouraged expression through 

creative writing.  Dike was an accomplished performer and poetry 

slam champion. He has been described as “a talent that comes round 

only once in a decade” and “A smooth mix of passion, intensity, and 

a sprinkling of humour with a metaphysical ‘eye in the storm’ of life”.  

He regularly appeared on BBC Radio, performed as part of Black 

History Month at Manchester Art Gallery and  shared the stage with 

greats such as Benjamin Zephaniah and Linton Kwesi Johnson.



My Body Is Not Yours

343

دایک ئۆمێج ١٩٧٢-٢٠٠٧

شاعیری خاوەن خەاڵت دایک ئۆمێج بۆ یەکەمجار لە ساڵو ١٩٩٥ چووەسەر شانۆ 

و بەزوویی ناوبانگی پەیداکرد و ستایشکرا بۆ منایشە شیعرییەکانی. ئۆمێج یەکێک 

بە  تایبەتە  ڕێکخراوێکی  کە  کۆمۆنۆرد،  ڕێکخراوی  چاالکەکانی  ئەندامە  لە  بوو 

هاندانی نووسەرانی گەنج و خاوەن بەهرە. ئۆمێج دوو هەڵبژاردەی لە شیعرەکانی 

باڵوکردوەتەوە، هەروەها لەڕێی کارەکانی لە قوتابخانە، کۆلێج و بەندینخانەکان 

داهێنەرانەوە.  نووسینی  لەڕێی  بکەن  لەخۆیان  گوزارشت  داوە  خەڵکی  هانی 

هەروەها ئۆمێج یەکێک بوو لە ناوە دیارەکانی خوێندنەوە و پێشکەشکردنی شیعر 

لەسەر شانۆ و لە شوێنە گشتییەکاندا. لەبارەی ئۆمێجەوە وتراوە کە “بەهرەیەکە 

کە لە هەر دەیەیەکدا یەک جار دەردەکەوێت” هەروەها “تێکەڵەیەکی نیانە لە 

سۆز، سووربوون و بڕێکی کەم لە قۆشمەیی لەگەڵ بوونی ‘چاوێکی میتافیزیکیی 

لە زریاندا’ بۆ ژیان”. ئۆمێج بەشێوەیەکی بەردەوام لە ڕادیۆی بی بی سی قسەی 

لە گەلەریی هونەریی  ڕەشپێستەکان  مێژوویی  مانگی  لە  بەشێک  و وەک  دەکرد 

مانچستەر شیعری پێشکەش کردووە هاوشانی گەورە ناوانی وەک بنیامین زیفانیا و 

لینتۆن کوێسی جۆنسن.
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Adam O’Riordan was born in 1982. He read English at Oxford 

and in 2008 became Poet-in-Residence at The Wordsworth Trust, 

the Centre for British Romanticism.

His first collection of poems In the Flesh won a Somerset Maugham 

Award and his second A Herring Famine was followed by a highly 

acclaimed collection of short stories The Burning Ground.



My Body Is Not Yours

345

لە  ئینگلیزیی  زمانی  بووە.  لەدایک   ١٩٨٢ ساڵی  لە  ئۆ’ڕۆدریان  ئادەم 

شاعیری-بەرەنگاریی  بە  بووە   ٢٠٠٨ ساڵی  لە  خوێندووە.  ئۆکسفۆرد  زانکۆی 

 .)The Wordsworth Trust( بەناوی  بەریتانی  رۆمانتیسیزمی  ناوەندی  لە 

 Somerset Maugham‘ یەکەمین باڵوکراوەی شیعریی بەناوی ‘لە گۆشتدا’ خەاڵتی

بوو، دواتر  ‘قاتوقڕیی ماسی’  بەناوی  باڵوکراوەی  بەدەستهێناوە. دووەم   ’Award

کۆمەڵە چیرۆکێکی باڵوکردەوە بەناوی ‘زەمینی سووتاو’ کە پێشوازییەکی زۆری لێ کرا. 
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Piramerd was born Tofîq Beg Mahmood Agha Hamz-agha 

in Goizha, Sulaimani, 1867. Beyond being an accomplished poet, 

Piramerd was also an editor, publisher, and translator. As an 

editor and publisher, Piramerd opened his own printing house and 

released 1015 issues of Zheen, a newspaper and literary outlet. As 

a writer and translator, he collected and translated proverbs from 

all over Kurdistan as well as brought poetry and narrative epics 

from Gorani and Kurmanji into Sorani. Shortly before his death in 

Sulaimani, in 1950, he wrote, “Today it is Thursday, January 26, 1950 

(Gregorian)—exactly 25 years after we established our newspaper. A 

quarter-century, by God, that’s too much. In Iraq, who has walked 

the road of even one decade of newspaper work? Only this 85-year-

old man. I who am 60 years older than the newspaper.”
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پیرەمێرد ساڵی ١٨٦٧ لە گۆیژە لەدایک بووە. جگە لەوەی شاعیرێکی بەتوانا 

بوو، ئیدیتۆر و باڵوکار و وەرگێڕیش بوو. وەک ئیدیتۆر و باڵوکار، پیرەمێر خانەیەکی 

چاپی تایبەت بە خۆی کردەوە و ڕۆژنامەی ژینی دەرکرد. وەک وەرگێڕ هەموو پەندی 

پێشینانەکانی کوردوستانی کۆکردەوە و وەریگێڕان، لەگەڵ وەرگێڕانی داستانەکاندا 

لە گۆرانی و کورمانجییەوە بۆ سۆرانیدا. ماوەیەکی کەم بەر لە کۆچی دواییەکەی 

ساڵی  پێنج  و  بیست   ،١٩٥٠/١/٢٦ سێشەممەیە،  “ئەمڕۆ  نووسی،   ١٩٥٠ ساڵی 

تەواو تێپەڕدەبێت بەسەر دەرکردنی ڕۆژنامەکەماندا. چارەکە سەدەیەکە، سوپاس 

بۆ خوا، ئەوە زۆر زۆرە. لە عێراق کێ تەنانەت دە ساڵ کاری ڕۆژنامەی کردووە؟ 

ئەم پیاوە ٨٥ ساڵە نەبێت. من کە ٦٠ ساڵ لە ڕۆژنامەکە بەتەمەنرتم.”
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Gerry Potter is a poet, playwright, director, actor, and both 

creator and destroyer of his alter ego, the infamous gingham diva 

Chloe Poems. A favourite son of Manchester and his hometown 

Liverpool, he trained at Everyman Youth Theatre and National 

Museums Liverpool lists him among the city’s leading LGBTQ+ 

icons. His writing is often informed by working class and socialist 

principles and discusses masculinity, family, identity and human 

rights.
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جێری پۆتەر، شاعیر، شانۆنامەنووس، دەرهێنەر، ئەکتەر و کوڕی دڵخوازی 

مانچستەر و شاری لەدایکبوونی؛ لیڤەرپوڵ. پۆتەر لە ‘شانۆی هەمووانی گەنجان’ 

ڕاهێنانی کردووە و مۆزەخانەی نیشتامنیی لیڤەرپوڵ وەک یەکێک لە ئایکۆنەکانی 

کۆمەڵگەی هاوڕەگەزخوازانی شارەکە ناساندویەتی. نووسینەکانی زیاتر لەبارەی 

پرسەکانی  لە  باس  هەروەها  سۆسیالیتییەکانەوەیە،  پرەنسیپە  و  کرێکار  چینی 

پیاوەتی، خێزان، شووناس و مافەکان مرۆڤ دەکات. 
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Dlawar Qaradaghi was born in Sulimani in 1963. He graduated 

from Baghdad Fine Arts College in 1986. He is the father of two sons 

‘Damun’ and ‘Nali’. He published his first poetry book in 1992. He 

has published 13 poetry books, 42 translated books, and five books 

for children.
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دالوەر قەرەداخی ساڵی ١٩٦٣ لە سلێامنی لەدایک بووە. ساڵی ١٩٨٦ 

کۆلێجی هونەرە جوانەکانی بەغدادی تەواو کردووە. باوکی دوو کوڕە بە ناوەکانی 

‘دامون’ و ‘نالی’. ساڵی ١٩٩٢ یەکەم کتێبی خۆی باڵوکردەوە. تا ئێستە ١٣ کتێبی 

شیعری و ٤٢ کتێبی وەرگێڕان و ٥ کتیبی منداالنی باڵو کردووەتەوە.



352

Michael Symmons Roberts was born in 1963 in Preston, 

Lancashire, UK. His poetry has won the Forward Prize, the Costa 

Poetry Prize and the Whitbread Poetry Award, and been shortlisted 

for the Griffin International Poetry Prize and the T.S. Eliot Prize. He 

has published two novels, and is Professor of Poetry at Manchester 

Metropolitan University. 



My Body Is Not Yours

353

لە  پرێسنت  شاری  لە   ١٩٦٣ ساڵی  لە  ڕۆبێرتس  سیمۆنس  مایکڵ 

پەوتری  فۆروارد، کۆستا  بووە. شیعرەکانی خەاڵتەکانی  لەدایک  النکاشایر  ناوچەی 

خەاڵتی  کورتەلیستی  خراوەتە  لە  هەروەها  بەدەستهێناوە،  پەوتریی  وایتربێد  و 

نێدەوڵەتیی گریفین و خەاڵتی تی ئێس ئیلیەت. ڕۆبێرتس دوو ڕۆمانیشی نووسیوە و 

پرۆفیسۆری شیعرە لە زانکۆی مانچستەر میرتۆپۆلیتان.
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Salim, born Abdurrahman Beg Mohammed Beg Qarajahanam 

Ahmed Beg Sahebqran (1800/5-1856/69), his first pen name was 

Bîmar, or Wounded. A man who likely battled with depression and 

other illnesses, he took on a physician who recommended that he 

change his name to Salim, or Healthful. He started his education 

in the mosque, but did not wish to reach certification. Instead, he 

devoted himself to poetry. The fall of the Baban principality scarred 

him. After Ottomans occupied the city, he would often escape to 

Sanandaj and Tehran. Salim and Kurdi, two of the three “Pillars of 

the Babans,” were cousins; their fathers were brothers. Though both 

lived out their lives in Sulaimani, their village of origin, Sahebqran, 

is in Iran. Salim is buried in Sulaimani, beside Kurdi, his cousin and 

fellow poet.
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و  خەمۆکی  ئەوەی  لەبەر  بوو.  ‘بیامر’  نازنای  یەکەم   )١٨٠٠-١٨٥٦( سامل 

نەخۆشی دیکەی هەبوو، چوو بۆ الی پزیشک و ئەویش پێشنیازی بۆ کرد ناوەکەی 

بە خوێندن  لە مزگەوت دەستی  دێت.  تەندروست  مانای  بە  بە سامل کە  بگۆڕێت 

کرد، بەاڵم نەیوییست شەهادە وەربگرێت، لەبری ئەوە خۆی بۆ شیعر تەرخان کرد. 

داگیر  شارەکە  عوسامنییەکان  ئەوەی  پاش  کرد.  برینداری  بابان  میرنشینی  ڕوخانی 

سێ  شاعیری  دوو  کە  کوردی  و  سامل  تاران.  و  سنە  بۆ  هەڵدێت  سامل  دەکەن، 

گوچکەی بابانن، ئامۆزا بوون. سامل لەتەنیشت کوردی ئامۆزا و هاوڕێی شعرییەوە 

لە سلێامنی بە خاک سپێردراوە.
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Percy Bysshe Shelley (1792 –1822) was one of the major 

English Romantic poets. A radical in his poetry as well as in his 

political and social views, Shelley did not achieve fame during his 

lifetime, but recognition of his achievements in poetry grew steadily 

following his death and he became an important influence on 

subsequent generations of poets including Browning, Swinburne, 

Hardy and Yeats.

The Masque of Anarchy (or The Mask of Anarchy) is a British 

political poem written in 1819 following the Peterloo Massacre in 

Manchester that year. In Shelley’s call for freedom, it is perhaps the 

first modern statement of the principle of nonviolent resistance. The 

poem was not published during Shelley’s lifetime and did not appear 

in print until 1832 when published by Edward Moxon in London with 

a preface by Leigh Hunt who withheld it from publication because 

he “thought that the public at large had not become sufficiently 

discerning to do justice to the sincerity and kind-heartedness of the 

spirit that walked in this flaming robe of verse”. The poem has 372 

lines, largely in four-line quatrains.
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دیارەکانی  شاعیرە  لە  یەکێکە   )١٧٩٢-١٨٢٢( شێلی  بیش  پێرسی 

شیعری رۆمانتیکی ئینگلیزی، کە کەسێکی ڕادیکاڵ بووە هەم لە شیعرەکانیدا هەم 

ناوبانگی  بوو، شێلی  ژیاندا  لە  تا خۆی  و کۆمەاڵیەتییەکانیدا.  تێڕوانینە سیاسی  لە 

پەیدا نەکرد، بەڵکو لە دوای مردنییەوە وردە وردە کارە شیعرییەکانی ناسێندران و 

کاریگەرییەکی بەرچاوی لەسەر نەوەکانی دوای خۆی لە دونیای شیعردا جێهێشت، 

لەوانە؛ برۆونین، سوینبورن، هاردی و یێتس. 

نوورساوە   ١٨١٩ ساڵی  لە  کە  بەریتانییە  سیاسیی  شیعرێکی  ئەنارشی  ماسکی 

دوابەدوای کۆمەڵکوژیی پیتەرلوو کە لەهەمان ساڵدا لە شاری مانچستەر ڕووی دا. 

ڕەنگە بانگەوازی شێلی بۆ ئازادیی، یەکەمین بانگهێشتنامە بێت لە دونیای مۆدێرندا 

ناتوندوتیژ. ئەم شیعرە لە سەردەمی شێلی خۆیدا باڵونەکراوەتەوە  بۆ بەرخۆدانی 

لە  ئیدوارد مۆکۆسۆن  لە الیەن  لەو ساڵەدا  نەکراوە، کە  تا ساڵی ١٨٣٢ چاپ  و 

لە  کرد  ڕێگریی  کە  هەنت  لی  لەالیەن  پێشەکییەدا  لەگەڵ  باڵوکرایەوە  لەندەن 

بەپێی  خەڵک  گشتی  “بەشێوەیەکی  وابوو  پێی  ئەوەی  بەهۆی  باڵوبوونەوەی 

پێویست وردبین نین تا بە ویژدانەوە سەیری سەرڕاستی و دڵپاکیی ئەو رۆحە بکەن 

کە بەناو دێڕە کڵپەسەندووەکاندا دەگەڕێت.” 

چوارخشتەکیی  بەشێوەی  بەزۆریی  کە  دێڕ،   ٣٧٢ لە  دێت  پێک  قەسیدەیە  ئەم 

دانراون. 
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Keisha Thompson is a Manchester based writer, performance 

artist and producer. Keisha is Senior Manager of Children, Young 

People and Learning at Arts Council England, chair of radical arts 

funding body, Future’s Venture Foundation, a MOBO x London 

Theatre Consortium Fellow and a member of Greater Manchester 

Cultural and Heritage Group, and recipient of The Arts Foundation 

Theatre Makers Award 2021.

She is currently working with commissioners Eclipse Theatre, York 

Theatre Royal and Pilot Theatre to stage new play, The Bell Curves. 

The script was made in development with Box of Tricks.

She is also working with Fuel Theatre and Alan Lane (Slung Low) to 

create new children’s show, Izzy, BOSSS & Fractal.

In August 2020, she released a new mini album, Ephemera, in 

collaboration with Tom “Werkha” Leah and featuring riveting 

cellist, Abel Selaocoe.

In 2020, she finished touring award-winning solo show, Man on 

the Moon. Her debut book, Lunar, features her poetry and the show 

script. Whilst Moonwhile is a poetic mini album featuring music 

from the show.

She has supported artists such as Kae Tempest, Hollie McNish, The 

Last Poets, Saul Williams, Amiri Baraka and has performed in Brave 

New Voices festivals 2008 & 2009. Her work has been presented at 

venues high profile venues and platforms such as Tate Modern, Blue 

Dot Festival and the British Council Showcase in Edinburgh.
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کیشا تۆمپسن نوسەر و هەنەرمەند و دەرهێنەری شاری مانچێستەوە. 

ئینگالند،  لە  لە ئەنجومەنی هونەر  )مناڵ و گەنج و فێرخوازی(ە  کیشا بەڕێوبەری 

ئەندامی  ڤێنچەرە،  فووچەر  ڕێخراوی  لە  ڕادیکاڵەکانە  هونەرە  بوجەی  سەرکۆڕی 

مانچێستەری  گروپی  ئەندامی  لەندەن،  لە  کۆنسۆرتیۆم  شانۆی  ئێکسی  مۆبۆ 

الیەن  لە  شانۆ  خەاڵتی  براوەکانی  لە  یەکێکە  هەروەها  کەلەپوور،  و  کلتوور  بۆ 

ڕێخراوی هونەرەوە ساڵی ٢٠٢١. 

پایلۆتە و کار  و  ڕۆیاڵ  یۆرک  ئیکلپس و شانۆی  لیژنەی شانۆی  ئەندامی  ئێستادا  لە 

لەسەر شانۆنامەیەکی نوێ دەکات بە ناوی زەنگەکە دەچەمێتەوە، کە بەیارمەتیی 

پرۆژەی بۆکس ئۆف تریکس ئامادە دەکردێت. 

کردنی  دروست  بۆ  دەکات  لەین  ئاالن  و  فیوڵ  شانۆی  لەگەڵ  کار  هاوکات 

بەرنامەیەکی منااڵن بە ناوی ئیزی و بۆس و فراکتاڵ. 

ئابی ٢٠٢٠دا، کیشا ئەلبومێکی کورتی باڵوکردەوە بە ناوی ئیفێمێرا بە  لە مانگی 

هاوبەشی لەگەڵ تۆم وێرکا لێیا و چەلۆژەنی نارساو ئەبێل سێلێکۆو. 

بکات  تەواو  مانگ  پیاوی سەر  ناوی  بە  بەرنامەی سۆلۆ  توانی  ساڵی ٢٠٢٠دا،  لە 

کە خەاڵتی بە دەست هێنا. یەکەم کتێبی بە ناوی )لونار(ەوە کۆکراوەی شیعر و 

ئەو  کۆکراوەی  کە  ئەلبومێکە  مانگی(  )کاتی  کاتدا  هەمان  لە  نووسینەکانیەتی، 

مۆسیقایانەیە کە لە بەرنامەکەدا بەکارهاتبوون. 

کیشا یارمەتی هونەرمەندی جیاوازی داوە، بۆ منوونە کەی تێمپێست، هۆڵی مکنش، 

دوا شاعیرەکان، سۆڵ وڵیەمز و ئەمیری بەرەکە. هەروەها لە فێستیڤاڵی جیاوازدا 

ناوبانگدا  بە  تری  شوێنی  لە  کارەکانی   .٢٠٠٩ و   ٢٠٠٨ سااڵنی  لە  کردووە  کاری 

پێشکەشکراون، بۆ منوونە تەیت مۆدێرن، بلو دۆت فێسیڤاڵ، ئەنجومەنی بەڕیتانی 

بۆ پێشکەشکردنی هونەری لە ئێدنبێرگ.
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Louise Wallwein is an accomplished poet first finding acclaim 

for her one-woman show on the wing of a WW11 Shackleton 

aircraft, when she was commissioned by Ric Michael at Manchester 

Poetry Festival.

She has held many residencies in the UK and internationally 

including Poet in Residence of Queensland and Writer in Residence 

at the University of Manitoba Winnipeg, Canada. 

In schools, with care leavers, in libraries , in  prisons, youth clubs, 

mother and baby groups, sure start centres, Pupil Referral Units, 

recovery units, homeless projects, in communities regenerating, in 

communities after riots, Louise has worked tirelessly to make poetry 

with everyone. Using poetry as a powerful tool for community 

cohesion and for pleasure.
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خۆی  تاکیدا  بەرنامەی  لە  شاعیرانەی  خامنە  لەو  یەکێک  واڵوین  لویزا 

فڕۆکەیەکی  باڵی  لەسەر  شاعیران  ناو  دیاری  کەسایەتیەکی  وەکو  دۆزییەوە 

بەکارهاتووی جەنگی جیهانی دووەم، کە لە الیەن ڕیک مایکڵەوە هەڵبژێردرابوو 

بۆ فێستیڤاڵی شیعر لە مانچێستەر. بۆتە جێی باوەڕی زۆرێک لە بەریتانیا و هەموو 

لە  بوو  دانیشتوو  نوسەری  و  کووینسالند  نارساوی  شاعیرێکی  منونە  بۆ  جیهان، 

نەنیتۆبا ونیپگ، کەنەدا. 

لە قوتابخانە، لەگەڵ کرێکار، لە کتێبخانە، لە زیندان، لە سەنتەری گەنجان، لەگەڵ 

یەکی  خوێندکاران،  یەکێتی  هاوکاریکردن،  سەنەتەری  مندااڵن،  گروپی  و  دایک 

چاکسازی، پرۆژەی یارمەتی دانی کەسانی بێ ماڵ، لەگەل کۆمەڵەی بەرهەمێنان، 

کۆمەڵگا دوای خۆپشاندان، لویز بەبێ ماندووبوون هەوڵی داوە شیعر بگەیەنێتە 

ئامڕازێک  وەکو  شیعر  دەکات  ئەوە  لەسەر  کار  کۆمەاڵنە.  لەم  یەکێک  هەموو 

بەکاربێنێت بۆ یەکگرتنەوەی کۆمەاڵیەتی و بۆ چێژوەرگرتن. 
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Katan Xadimi (1975-) was born in Hawraman. She has been 

working as a journalist, poet and fiction writer for 25 years. She has 

published two book of poetry: My Mother’s Kashkul and When a 

Lady Poet Dies.
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 ٢٥ ماوی  بۆ  بووە.  لەدایک  هەورامان  لە   ١٩٧٥ ساڵی  خادیمی  کەتان 

ساڵ وەک شاعیر و ڕۆژنامەنوس و چیرۆکنووس کاری کردووە. دوو کتێبی شعری 

باڵوکردووەتەوە: کەشکۆڵەکەی دایکم و کاتێک ژنێکی شاعیر دەمرێت.
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ABOUT THE TRANSLATORS

Savan Abdulrahman Ahmed is the editor-in-chief 
at DidiMn, a Kurdish cultural website. She is currently a 
Research Assistant on an LSE research project on the roots 
of masculinity. As a literary translator, she has worked with 
Kashkul and in consultation with the director of Zheen 
Archive to select and translate Piramerd’s selected prose and 
poetry into English. Ahmed has an accounting degree from the 
Administration and Economics department at the University 
of Sulaimani in the Kurdistan Region of Iraq. She is also the 
founder of Tema Group for education and research where she 
supervised research on abortion as a moral act and a woman’s 
freedom to choose. Her translated works have appeared in, 
M—Dash, Mask Magazine and The Militant. Her book-length 
works include Translation: An Act More Than Changing 
Words (DidiMn) Universalities in a Neoliberal World (May68 
Youth Group).



My Body Is Not Yours

365

ئێستەدا  لە  کلتورییە.  سایتێکی  کە  منە،  دیدی  ئێدیتەری  عبدلرحمن  ساڤان 

LSE لەسەرە ڕەگەکانی پیاوساالری.  یاریدەدەری توێژەرە لە پڕۆژەی لێکۆڵینەوەی 

چەند  و  کردووە  ژیندا  بنکەی  و  کەشکۆڵ  لەگەڵ  کاری  ئەدەبی  وەرگێڕی  وەک 

بەشی  سلێامنی  زانکۆی  لە  ساڤان  ئینگلیزی.  بۆ  وەرگێڕاوە  پیرەمێردی  گوتارێکی 

ژمێریاری خوێندووە. یەکێکە لە دامەزرێنەرانی گروپی تێام کە تایبەتە بە بوارەکانی 

بارەی لەباردبردنی  پەروەردە و هەر لەوێ سەرپەرشتیاری لێکۆڵینەوەیەک بوو لە 

M—  بژاردەیە. کارە وەرگێڕدراوەکانی لە ئازادی دایک بۆ هەبوونی ئەو  منداڵ و 

Dash و Militant باڵوکراونەتەوە.
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Halo Fariq has translated seventeen books between Kurdish and 

English, from novels, poetry, short stories, and articles to movies 

of all genres for local and international newspapers, magazines, 

websites, and movie theaters. His latest works are Yoko Ogawa’s 

The Memory Police and Roz Mohammed’s Between Two Rivers, 

forthcoming in November and December respectively. He is also the 

Language Coordinator on the TED Website, having translated and 

reviewed more than 140 talks. For two years, he has volunteered in 

the Hiwa Hospital for Kids with Cancer. He also serves as a three-

star Captain in the Kurdish fighting forces; he will be promoted to 

Major next March.
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نێوان  لە  کتێبی  حەڤدە  ئێستە  تا  پربەرهەمە.  وەرگێڕێکی  فەریق  هەڵۆ 

ئینگلیزی کوردیدا وەرگێڕاوە لە ڕۆمان، شیعر، کورتە چیرۆک، لەگەڵ چەندین گوتار 

و فیلم بۆ ڕۆژنامە و گۆڤار و وێبسایت و سینەما ناوخۆ و جیهانییەکان. دواهەمین 

کاری، کتێبی هەژدەیەم و نۆزدەهەمی بریتین لە ڕۆمانی ‘پۆلیسی یادەوەری’ لە 

نوسینی ڕۆماننوسی یابانی ‘یۆکۆ ئۆگاوا’ و گرافیک کۆمیک ستۆری ‘نێوان دوو ڕووبار’ 

لە نوسینی ڕۆز محمد، کە لە مانگەکانی نۆڤەمبەر و دیسەمبەردا باڵو دەبنەوە. 

ئێستە  تا  و   TED وێبسایتی  لە  کاردەکات  زمانەوانی  بەرپرسی  وەک  هەروەها 

وەرگێڕان و پێداچوونەوەی بۆ زیاتر لە ١٤٠ ڤیدیۆ کردووە. بۆ ماوەی دوو ساڵیش 

لە نەخۆشخانەی هیوا کاری خۆبەخشی کردووە. هەڵۆ لە ئێستەدا پلەی نەقیبە و 

لە هێزی پێشمەرگەی کوردستان خزمەت دەکات. خۆشبەختانە نەورۆزی داهاتوو 

پلەی بەرز دەبێتەوە بۆ رائد.
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Alana Marie Levinson-LaBrosse is an Assistant Professor 

in the English department at the American University of Iraq, 

Sulaimani (AUIS), where she founded the department in 2011. She 

earned her PhD in Kurdish Studies at the University of Exeter, 

specializing in nineteenth century poetry. A poet, writer, and 

translator, her work has appeared in Poetry Daily, World Literature 

Today, Modern Poetry in Translation, Words Without Borders, 

and The Iowa Review; book-length works include Kajal Ahmed’s 

Handful of Salt (The Word Works, 2016) and Abdulla Pashew’s 

Dictionary of Midnight (Phoneme Media, 2019). She currently 

serves as the Founding Director of Kashkul, the center for arts 

and culture at AUIS, and as a board member for Zheen Archive. 

With Shene Mohammed, she is preparing an anthology of Classical 

Kurdish poetry to be published by Phoneme Media in 2023.
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لە بەشی  پڕۆفیسۆرە  یاریدەدەری  ئاالنا ماری لێڤینسۆن-البرۆس 

ساڵی  لە  شەیە  بە  ئەو  دامەزرینەری  کە  سلێامنی  لە  ئەمریکی  زانکۆی  ئینگلیزی 

٢٠١١. بڕوانامەی دکتۆراکەی لە زانکۆی Exeter بەدەستهێنا لە خوێندنی کوردیدا 

 Poetry کە تایبەت بوو شعری سەدەی نۆزدە. وەک شاعیر و وەرگێڕ، کارەکانی لە

 Daily، World Literature Today، Modern Poetry in Translation، Words

Without Borders، The Iowa Review باڵوکراونەتەوە. دوو کتێبی وەرگێڕدراوی 

شعریشی هەن: ‘مشتێک خوێ’ هەڵبژاردەیەک لە شیعرەکانی کەژاڵ ئەحمە ٢٠١٦، 

فەرهەنگی نیوەشەو، دیوانی عبدللە پەشێو ٢٠١٩. لە ئێستەدا وەک پەڕێوەبەری 

کەشکۆڵ کاردەکات، سەنتەرێک تایبەت بە کلتور و هونەر لە زانکۆی ئەمریکی لە 

ئەرشیفکردن. لەگەڵ شێنێ  بە  تایبەت  ژینە  بنکەی  ئەندامی  سلێامنی. هەروەها 

محمددا، کار لەسەر ئەنتۆلۆجیای شیعری کالسیکی کوردی دەکەن کە ساڵی ٢٠٢٣ 

لەالیەن Phoneme Mediaـوە چاپ و باڵو دەکرێتەوە.
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Shene Mohammed is an MFA candidate in Literary 

Translation at the University of Iowa. She has worked as a Translator 

and Assistant Director at Kashkul. She has worked closely with 

Kashkul’s Founding Director, Alana Marie Levinson-LaBrosse, to 

bring fifteen major Kurdish classical poets of the nineteenth century 

into English. She serves as a Managing Editor for Exchanges 

Journal of Literary Translation. Her writing has appeared in World 

Literature Today, M—Dash, Modern Poetry in Translation, Balinde 

and Chirok.
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شێنێ محمد خوێندکاری ماستەرە لە وەرگێڕانی ئەدەبیدا لە زانکۆی ئایۆوا. 

وەک وەرگێڕ و جێگری بەڕێوەبەر لە کەشکۆڵ کاری کردووە. لەگەڵ  ئاالنا ماری 

وەک  ئینگلیزی.  زمانی  سەر  وەرگێڕاوەتە  کوردی  کالسیکی  شاعیری  پازدە  البرۆس 

سەرنووسەر لە گۆڤاری ئێکسچەینجز کاردەکات کە تایبەتە بە ئەدەبی وەرگێڕدراوی 

 World Literature Today, Modern Poetry( جیهان. وەرگێڕان و نووسینەکانی لە

in Translation, M--Dash( و چیرۆک و باڵندە باڵوکراونەتەوە.
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Mewan Nahro holds a BA in International Studies from the 

American University of Iraq, Sulaimani (AUIS) and an MA in Public 

Administration - Management of Governance Networks from 

Erasmus University of Rotterdam. Originally from Erbil, Nahro 

spent significant amount of her childhood in the Netherlands. 

She advocates for Kurdistan and women’s rights and began 

translating Ahmad because she sees her own values resonating in 

Ahmad’s poetry. In addition to poetry and human rights, she has 

a passion for business. She was Program Manager at Five One 

Labs, an organization that supports small and medium businesses 

in conflicted areas. Later, she co-founded her own business called 

Koerdische Kleding to design and ship Kurdish clothes worldwide 

to spread Kurdish culture. In addition, she is currently employed as 

a Strategic Projects Coordination at AsiaCell.
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خوێندووە  سلێامنی  لە  ئەمریکی  زانکۆی  لە  بەکالۆریۆسی  نەهرۆ  میوان 

گشتی-بەڕێوەبردنی  پەڕێوەبەردنی  لە  ماستەر  نێودەوڵەتییەکاندا،  پەیوەندییە  لە 

تۆڕە حوکومییەکان لە زانکۆی Erasmus لە ڕۆتەردام. میوان کە خەڵکی هەولێرە، 

بەشێکی زۆری منداڵی لە هۆڵندا ژیاوە. پاڵپشتیکاری کوردستان و مافەکانی ژنانە 

هەموو  وایە  پێی  چونکە  ئەحمەد  شیعرەکانی  وەرگێڕانی  بە  کردووە  دەستی  و 

مافەکانی  و  شیعر  لە  جگە  دەدۆزێتەوە.  ئەودا  شیعرەکانی  لە  خۆی  بەهاکانی 

بزنسی  پاڵپشتیکردنی  تایبەت  بوو  پڕۆژەیەک  بەڕێوەبەری  بزنسە.  لە  حەزی  مرۆڤ، 

بچووک و مامناوەند لەگەڵ Five One Labs کە ڕێکخراوێکە لە ناوچەکانی جەنگدا 

ناوی  بە  بزنسێک  دروستکردنی  بە  هەستا  هاوبەشی  بە  پاشان  دەکات.  خزمەت 

Koerdische Kleding، کە تایبەتە دیزاینکردن و ناردنە دەرەوەی جلی کوردی بۆ 

هەموو جیهان. لە ئێستەدا کارمەندی پڕۆژە سرتاتیجییە هاوبەشەکانی ئاسیاسێلە.
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Darya Najim is a literary translator based in Stockholm. 

She holds a masters degree in Middle Eastern Studies from Lund 

University. Her translations include “Kurdish Women’s Stories,” and 

“A Handful of Salt,” a poetry collection by Kajal Ahmed, a project 

focusing on gendered experiences in the Kurdistan region of, also 

the topic of her masters’ dissertation. This is her first publication 

that takes a poetry collection from English to Kurdish.
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دەریا نەجم وەرگێڕی ئەدەبییە و نیشتەجێی ستۆکهۆڵمە. خاوەنی بڕوانامەی 

ماستەرە لە بواری زانستی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست لە زانکۆی لوند. بەشێک لە بەرهەمە 

وەرگێڕدراوەکانی بریتین لە:”چیرۆکی ژنی کورد” و  “مشتێک خوێ” هەڵبژاردەیەک 

بەجێندەرکراوەکان  ئەزموونە  لەبارەی  پرۆژەیەک  ئەحمەد،  کەژاڵ  لە شیعرەکانی 

لە هەرێمی کوردستانی عێراق، هەروەها بابەتی توێژینەوەی ماستەرەکەی. ئەمە 

یەکەمین بەرهەمی وەرگێڕانی شیعریەتی لە زمانی ئینگلیزییەوە بۆ کوردی.
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Renwar Najim is an English Language and Literature graduate 

from the University of Human Development (UHD). He has been 

working in Kurdish media for over ten years. As a journalist and 

editor, he has worked for several renowned Kurdish media outlets. 

He has also worked as a Kurdish editor for AUIS’s Center for 

Gender and Development Studies (CGDS). He is currently doing 

his Master’s degree in Peace and Conflict Studies, a joint program 

offered by the University of Kent in the United Kingdom, and the 

Philipps-Universität Marburg in Germany.
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زانکۆی  لە  ئینگلیزییە  ئەدەبی  و  زمان  بەشی  دەرچووی  نەجم  ڕێنوار 

گەشەپێدانی مرۆیی. بۆ ماوەی زیاتر لە ١٠ ساڵە وەک ڕۆژنامەنووس و وەرگێڕ کار 

دەکات. بۆ ژمارەیەک لە ڕۆژنامە و میدیای کوردی کاری کردووە. هەروەها وەک 

ئیدیتەری کوردی بۆ سەنتەری جێندەر و گەشەپێدان لە زانکۆی ئەمەریکی کاری 

بواری  لە  ماستەر  بڕوانامەی  بەدەستهێنانی  بۆ  خوێندنە  سەرقاڵی  ئێستا  کردووە. 

و  بەریتانیا  لە  کەنت  زانکۆی  نێوان  هاوبەشی  پرۆگرامێکی  کە  ملمالنێ،  و  ئاشتی 

زانکۆی فیلیپس ماربۆرگ لە ئەڵامنیا.
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A LIST OF CONTRIBUTORS
for the Kurdish to English translations
    (alphabetical by last name)

Note: where no Kurdish-language Copy Editor is listed, the co-

translators performed that role.

“Love and Daggers”   Anwar Qadir Muhammed

Translators    Halo Fariq and Alana   

     Marie Levinson-LaBrosse

Kurdish-language Copy Editor  Pshtiwan Kamal Babakir

“Sunlight, Moonlight”   Anwar Qadir Muhammed

Translators     Pshtiwan Kamal Babakir,  

     Halo Fariq, and Alana   

     Marie Levinson-LaBrosse

“The Poet’s Fate”   Anwar Qadir Muhammed

Translators    Halo Fariq and Alana   

     Marie Levinson-LaBrosse

Kurdish-language Copy Editor  Pshtiwan Kamal Babakir

“A Dictator’s Will to Children”  Bakhtiyar Ali

Translators    Halo Fariq and Alana   

     Marie Levinson-LaBrosse

Kurdish-language Copy Editor  Pshtiwan Kamal Babakir
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“A Killer and a Martyr”   Bakhtiyar Ali

Translators    Halo Fariq and Alana   

                Marie Levinson-LaBrosse 

“The Bloody Flower”   Abdulla Goran

Translators    Halo Fariq and Alana   

     Marie Levinson-LaBrosse

“Dervish Abdulla”   Abdulla Goran

Translators    Halo Fariq and Alana   

     Marie Levinson-LaBrosse

Kurdish-language Copy Editor  Jiyar Homer

“Kurdistan”    Abdulla Goran

Translators    Halo Fariq and Alana   

     Marie Levinson-LaBrosse

Kurdish-language Copy Editor  Shene Mohammed

“For Poldi”    Dilan

Translators    Halo Fariq and Alana   

     Marie Levinson-LaBrosse
Kurdish-language Copy Editor  Pshtewan Kamal Babakir

“Father, Open the Window”  Dlawar Qaradaghi
Translators     Pshtewan Kamal Babakir,  
     Halo Fariq, and Alana   

     Marie Levinson-LaBrosse
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“Poets’ Alley”    Dlawar Qaradaghi

Translators     Pshtiwan Kamal Babakir,  

     Halo Fariq, and Alana   

     Marie Levinson-LaBrosse

“[If the drunkennes of a lover]”  Hamdi

Translators    Halo Fariq and Alana   

     Marie Levinson-LaBrosse

Kurdish-language Copy Editor  Pshtiwan Kamal Babakir

“[I delight more]”   Hamdi

Translators    Halo Fariq and Alana   

     Marie Levinson-LaBrosse

Kurdish-language Copy Editor  Mohammed Fatih  

“[The morning]”    Hamdi

Translators    Halo Fariq and Alana   

     Marie Levinson-LaBrosse

Kurdish-language Copy Editor  Mohammed Fatih

“[“Oh, wine seller,]”   Hamdi

Translators    Halo Fariq and Alana   

     Marie Levinson-LaBrosse

Kurdish-language Copy Editor  Mohammed Fatih
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“No”     Kajal Ahmad

Translators    Darya Abdul-Karim Ali   

     Najm, Barbara Goldberg,  

   Mewan Nahro Said Sofi, and Alana Marie  

     Levinson-LaBrosse

“Red Flower”    Kajal Ahmad

Translators    Darya Abdul-Karim Ali   

    Najm, Mewan Nahro Said   

     Sofi, and Alana    

     Marie Levinson-LaBrosse

“Tales from the other side   Katan Xadimi

of a window behind a locked door”    

Translators    Halo Fariq and Alana   

     Marie Levinson-LaBrosse

Kurdish-language Copy Editor  Pshtiwan Kamal Babakir

“Flying Without Wings”   Katan Xadimi

Translators    Halo Fariq and Alana   

     Marie Levinson-LaBrosse

Kurdish-language Copy Editor  Pshtiwan Kamal Babakir
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“The man who subdues me   Lazo Azad

with a kiss”

Translators    Halo Fariq and Alana   

     Marie Levinson-LaBrosse

“[Those enthroned today]”  Mahwi

Translators    Savan Abdulrahman and  

     Alana Marie Levinson-  

     LaBrosse

Kurdish-language Copy Editor  Mohammed Fatih

“[He asks]”    Mahwi

Translators    Halo Fariq and Alana   

     Marie Levinson-LaBrosse

Kurdish-language Copy Editor  Mohammed Fatih

“[I sacrifice myself]”    Nali

Translators    Alana Marie Levinson-  

    LaBrosse and Shene Mohammed 

Kurdish-language Copy Editor  Jiyar Homer

“My Body is Not Yours”   Nazand Bagixani

Translators    Halo Fariq and Alana   

     Marie Levinson-LaBrosse
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“Me and the Stars”    Piramerd

Translators    Savan Abdulrahman, Halo  

     Fariq, and Alana Marie 

     Levinson-LaBrosse

“Newroz”    Piramerd

Translators    Savan Abdulrahman,   

     Alana Marie Levinson-  

     LaBrosse, and 

     Shene Mohammed

Kurdish-language Copy Editor  Jiyar Homer

“An Eloquent Kurd”   Piramerd

Translators    Halo Fariq and Alana   

     Marie Levinson-LaBrosse

Kurdish-language Copy Editor  Lazha Taha

“[I sacrifice my body]”    Salim

Translators    Savan Abdulrahman,   

     Alana Marie Levinson-  

     LaBrosse, and 

     Shene Mohammed

Kurdish-language Copy Editor  Jiyar Homer



384

“Answer”    Sherko Bekas

Translators    Halo Fariq and Alana   

     Marie Levinson-LaBrosse

Kurdish-language Copy Editor  Jiyar Homer

“The Cemetery of Lanterns”  Sherko Bekas

(an excerpt from 

a book-length poem)

Translators    Halo Fariq and Alana   

     Marie Levinson-LaBrosse

“Poor Books”    Sherko Bekas

Translator    Halo Fariq 

Kurdish-language Copy Editor  Alana Marie Levinson-  

     LaBrosse

“The Story of a Candleholder”  Sherko Bekas

Translator    Halo Fariq 

Kurdish-language Copy Editor  Alana Marie Levinson-  

     LaBrosse

“Women”    Sherko Bekas

Translator    Halo Fariq 

Kurdish-language Copy Editor  Alana Marie Levinson-  

     LaBrosse
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لیستی بەشداربووان
بۆ وەرگێڕە کوردی بۆ ئینگلیزییەکان

)ئەلفابێتەکان بە پێی ناوی کۆتاییە(

تێبینی: لە هەر جێیەکدا ناوی کۆپی-ئیدیتەری زمانی کوردی نەهاتبێت، 

هاوبەشیکارە وەرگێڕەکە بەو کارە هەستاوە.

ئەنوەر قادر محمد “خەنجەر و خۆشەویستی”   

هەڵۆ فەریق و ئاالنا ماری    وەرگێڕەکان    

الڤێنسۆن-البرۆس      

پشتیوان کەمال     کۆپی ئیدیتەری زمانی کوردی   

بابەکر      

ئەنوەر قادر محمد “تاو و تریفە”    

پشتیوان کەمال     وەرگێڕەکان    

بابەکر و هەڵۆ فەریق         

ئاالنا ماری الڤێنسۆن-البرۆس      

ئەنوەر قادر محمد “چارەنوسی شاعیر”    

هەڵۆ فەریق و ئاالنا    وەرگێڕەکان    

ماری الڤێنسۆن-البرۆس      

پشتیوان کەمال بابەکر کۆپی ئیدیتەری زمانی کوردی   

بەختیار علی “وەسیەتی دیکتاتۆرێک بۆ مندااڵن”  

هەڵۆ فەریق و ئاالنا ماری    وەرگێڕەکان    

الڤێنسۆن-البرۆس      
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پشتیوان کەمال بابەکر کۆپی ئیدیتەری زمانی کوردی   

ئەنوەر قادر محمد “پیاوکوژ و شەھیدێک”   

هەڵۆ فەریق و ئاالنا ماری    وەرگێڕەکان    

لێڤێنسۆن-البرۆس      

عبدللە گۆران “گوڵی خوێناوی”    

هەڵۆ فەریق و ئاالنا ماری    وەرگێڕەکان    

لێڤێنسۆن-البرۆس      

عبدللە گۆران “دەروێش عبدللە”    

هەڵۆ فەریق و ئاالنا ماری  وەرگێڕەکان    

لێڤێنسۆن-البرۆس      

ژیار هۆمەر کۆپی ئیدیتەری زمانی کوردی   

عبدللە گۆران “کوردوستان”    

هەڵۆ فەریق و ئاالنا ماری    وەرگێڕەکان    

لێڤێنسۆن-البرۆس      

شێنێ محمد کۆپی ئیدیتەری زمانی کوردی   

دیالن “بۆ پۆڵدی”    

هەڵۆ فەریق و ئاالنا ماری    وەرگێڕەکان    

لێڤێنسۆن-البرۆس      

پشتیوان کەمال بابەکر کۆپی ئیدیتەری زمانی کوردی   
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دالوەر قەرەداخی “باوکە پەنجەرەکە بکەرەوە”  

پشتیوان کەمال بابەکر و هەڵۆ   وەرگێڕەکان    

فەریق و ئاالنا ماری      

لێڤێنسۆن- البرۆس      

دالوەر قەرەداخی “گەڕەکی شاعیران”   

پشتیوان کەمال بابەکر و هەڵۆ   وەرگێڕەکان    

فەریق و ئاالنا ماری لێڤێنسۆن-        

البرۆس      

حەمدی “]لەسەرخۆچوونی عوششاقە[”  

هەڵۆ فەریق و ئاالنا ماری    وەرگێڕەکان    

لێڤێنسۆن-البرۆس      

پشتیوان کەمال بابەکر کۆپی ئیدیتەری زمانی کوردی   

حەمدی “]سوبح پێ ناکەنێ[”   

هەڵۆ فەریق و ئاالنا ماری    وەرگێڕەکان    

لێڤێنسۆن-البرۆس      

محمد فاتیح محمد کۆپی ئیدیتەری زمانی کوردی   

حەمدی “]مەی بە زیو و زەڕ[”   

هەڵۆ فەریق و ئاالنا ماری    وەرگێڕەکان    

لێڤێنسۆن-البرۆس      

محمد فاتیح محمد کۆپی ئیدیتەری زمانی کوردی   
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حەمدی “]بۆیە من مەستیم[”   

هەڵۆ فەریق و ئاالنا ماری    وەرگێڕەکان    

لێڤێنسۆن-البرۆس      

محمد فاتیح محمد کۆپی ئیدیتەری زمانی کوردی   

کەژاڵ ئەحمەد “نە”     

دەریا عبدلکریم علی نەجم،    وەرگێڕەکان    

باربارا گۆڵدبێرگ، میوان نەهرۆ        

سەید سۆفی و ئاالنا ماری لێڤێنسۆن        

البرۆس     

کەژاڵ ئەحمەد “گوڵی سوور”    

دەریا عبدلکریم علی نەجم،    وەرگێڕەکان    

میوان نەهرۆ سەید سۆفی و         

ئاالنا ماری لێڤێنسۆن-البرۆس      

کەتان خادیمی “فڕین بەبێ باڵ”    

هەڵۆ فەریق و ئاالنا ماری    وەرگێڕەکان    

لێڤێنسۆن-البرۆس      

پشتیوان کەمال بابەکر کۆپی ئیدیتەری زمانی کوردی   

کەتان خادیمی “حیكایەتەكانی ئەمدیو پەنجەرەیەك”  

هەڵۆ فەریق و ئاالنا ماری    وەرگێڕەکان    

لێڤێنسۆن-البرۆس      

پشتیوان کەمال بابەکر کۆپی ئیدیتەری زمانی کوردی   
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الزۆ ئازاد “ئەو پیاوەی بە ماچێک داگیرم دەکات”  

هەڵۆ فەریق و ئاالنا ماری    وەرگێڕەکان    

لێڤێنسۆن-البرۆس      

مەحوی “]ئەوەی ئەمڕۆ بە دەوری تەختیایە[”  

ساڤان عبدالرحامن و ئاالنا ماری   وەرگێڕەکان    

لێڤێنسۆن-البرۆس      

محمد فاتیح محمد کۆپی ئیدیتەری زمانی کوردی   

مەحوی “]دەپرسێ: بۆچی من دەرکەوتم[”  

هەڵۆ فەریق و ئاالنا ماری    وەرگێڕەکان    

لێڤێنسۆن-البرۆس      

محمد فاتیح محمد کۆپی ئیدیتەری زمانی کوردی   

نالی “]قوربانی تۆزی ڕێگەتم[”   

ئاالنا ماری الڤێنسۆن-البرۆس و   وەرگێڕەکان    

شێنێ محمد      

ژیار هۆمەر کۆپی ئیدیتەری زمانی کوردی   

نەزەند بەگیخانی “جەستەم هی ئێوە نییە”   

هەڵۆ فەریق و ئاالنا ماری    وەرگێڕەکان    

لێڤێنسۆن-البرۆس      

پیرەمێرد “من و ئەستێرەکان”   

ساڤان عبدلرحمن، هەڵۆ فەریق   وەرگێڕەکان    

و ئاالنا ماری الڤێنسۆن-البرۆس       
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پیرەمێرد “نەورۆز”     

ساڤان عبدلرحمن و    وەرگێڕەکان    

ئاالنا ماری لێڤێنسۆن-البرۆس و        

شێنێ محمد      

ژیار هۆمەر کۆپی ئیدیتەری زمانی کوردی   

پیرەمێرد “کوردی ڕەوان”    

هەڵۆ فەریق و ئاالنا    وەرگێڕەکان    

ماری لێڤێنسۆن-البرۆس      

الژە تەها کۆپی ئیدیتەری زمانی کوردی   

سامل “]گیانم فیدای رسوەکەت[”   

ساڤان عبدلرحمن و ئاالنا ماری   وەرگێڕەکان    

لێڤێنسۆن-البرۆس و شێنێ محمد      

ژیار هۆمەر کۆپی ئیدیتەری زمانی کوردی   

شێرکۆ بێکەس “وەاڵم”     

هەڵۆ فەریق و ئاالنا ماری    وەرگێڕەکان    

لێڤێنسۆن-البرۆس      

ژیار هۆمەر کۆپی ئیدیتەری زمانی کوردی   

شێرکۆ بێکەس “بەشێک لە کتێبی ]گۆڕستانی چراکان[”  

هەڵۆ فەریق و ئاالنا ماری    وەرگێڕەکان    

لێڤێنسۆن-البرۆس      

ژیار هۆمەر کۆپی ئیدیتەری زمانی کوردی   
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شێرکۆ بێکەس “کتێبە ھەژارەکان”   

هەڵۆ فەریق وەرگێڕەکان    

ئاالنا ماری لێڤێنسۆن-البرۆس کۆپی ئیدیتەری زمانی کوردی   

شێرکۆ بێکەس “چیرۆکی مۆمدانێک”   

هەڵۆ فەریق وەرگێڕەکان    

ئاالنا ماری لێڤێنسۆن-البرۆس کۆپی ئیدیتەری زمانی کوردی   

شێرکۆ بێکەس “ژن”     

هەڵۆ فەریق وەرگێڕەکان    

ئاالنا ماری لێڤێنسۆن-البرۆس کۆپی ئیدیتەری زمانی کوردی   











جەستەم هی ئێوە نییە

ــەنی  ــۆدی ڕەس ــەزار دەق و میل ــە ٢٥ ه ــر ل ــی زیات ــە خاوەن ــش ک ــە. کوردی ــە مرۆڤایەتەکان ــژووی کۆمەڵگ ــتا و مێ ــەی ئێس ــەدەب ئاوێن ئ

خۆیەتــی؛ هەمــوو مێــژوو و ژیــان و ئەزمــوون و گەردونبینــی و بیــروڕاو ڕامــان و ئەندێشــەو خۆشەویســتی و هــەوارو هاوارەکانــی لەنــاو 

ــە  ــاوازەکان ل ــە جی ــەس و دەق ــەردەم و ک ــە س ــە ل ــەوەی بژاردەیەک ــی کۆکردن ــە، ژوان ــەم دیوان ــردووە. ئ ــدا تۆمارک ــە ئەدەبییەکان دەق

دووســەد ســاڵی ئەدەبیاتــی نوێــی کــوردی لــە شــاری ســلێامنیدا. ئــەم پۆلــە باڵنــدە بەهرەمەنــدەش پەیامــی تەواوکردنــی پــردی نێــوان ئێمــە 

و شــاری خۆشەویســتی مانچســتەر و تــەواوی مرۆڤایەتیــن، لــە نەتەوەیەکــەوە کــە چــاوی لــە ئومێــد  و ئاینــدە و ژیــان و گەشــەکردن و 

ــااڵ و یەکرتتەواوکردنــی هاوســەنگانەی مرۆڤایەتییــە. ــااڵکان و ئەدەبــی ب بەهــا مرۆڤایەتییــە ب

هەڤاڵ ئەبووبەکر

پارێزگاری سلێامنی

Literature is the mirror between human communities past and present. Kurds, possessing hundreds 
of thousands of original texts, have documented their history, life, experience, worldview, thought, 
contemplation, imagination, love, pain, and refuge in their literature. This anthology provides space for 
selected sages, authors, and texts of the last two hundred years to gather, celebrating centuries of Kurdish 
literature from Slemani. These birds blend with those from beloved Manchester and that vibrant flock 
reflects the friendship and communication between us and the world at large. Consider each page of this 
anthology a message from a nation longing for hope, life, progress, sublime literature, a future, and to find 
in in the world mutual complementary humanity. 

Haval Abubakr
Slemani Governor

Manchester is a city of poetry. It is inscribed into our city pavements, found on building walls, and it is 
displayed in bus and train stations. Poetry is found in our universities, in our communities and is performed 
in cafes, bars, libraries, book shops, museums and faith centres across the city. Manchester City Council 
believes that poetry, literature, arts and culture are vital to our sense of identity and to our creative 
economy. I commend this anthology to readers and hope you find in it an honest, moving and inspirational 
introduction to our city and our poets.

Cllr Luthfur Rahman,
Deputy Leader,

Manchester City Council

ــەمەندەفەر  ــتگەی ش ــاس و ئێس ــاو پ ــوارەکان، لەن ــەر دی ــارەکە، لەس ــتەکانی ش ــەر شۆس ــیعرە، لەس ــاری ش ــتەر ش مانچس
ــە  ــب و مۆزەخان ــی کتێ ــە و دووکان ــە و کتێبخان ــێ و مەیخان ــە کاف ــاوازەکان و ل ــە جی ــۆ و گەڕەک ــە زانک ــیعر ل ــورساوە. ش ن
و پەرســتگاکاندا دەدۆزرێتــەوە. ئەنجومەنــی شــارەوانی شــاری مانچێســتەر باوەڕیــان وایــە کــە شــیعر و ئــەدەب و هونــەر و 
کلتــور بەشــێکی گرنگــی شوناســامنە. مــن ئــەم کەشــکۆڵە دەســپێرم بــە خوێنــەران و هیــوادارم وەکــو کارێکــی ڕاســتگۆ و 

ــۆ شــارەکەمان و شــاعیرەکامنان.  ــت ب ــڕ ئیلهــام بێ ــن و ناســاندنێکی پ ــەر بیبین هەژێن

لوتفەر ڕەحامن،

جێگری سەرۆکی ئەنجوومەنی شاری مانچێستەر


