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جەمال غەمبار

ئەگەر خودا ڕەزامەندی بدات، جارێکی تر کەمێک ژیانم بە بەردا بکاتەوە،  
باڵ  بە منداڵەکان ئەبەخشم، تا بتوانن بە تەنها بفڕن.....

مارکیز لە دوانامەدا بۆ هاوڕێکانی* 

لە باخچەی شاعیرێکدا
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1
لە باخچەی شاعیرێکدا کە باران ئەڕوێت 
 بێدەنگی لەسەر لەپی گەاڵیەک فێری سەماکردن ئەبێت.
ئەو دەمەشی لێوی درەختێک بەر سێوی گوناهێ ئەکەوێ 
ماچ گوڵ ئەکات، تۆش ئەچیتەوە تەنیایی!    

2
لە باخچەی شاعیرێکدا 
کە گۆرانی ڕووئەدات 
کە سەبا دەست ئەخاتە ناو دەستی وشە و 
بەدەم شیعرەوە ئەچنەوە خەڵوەتی مۆسیقا 
ئەو دەمە شتێک ئەبێتە ڕووبار و ژیان لەگەڵ خۆی ئەبات، 
هەتا ئەوسەری تەنیایی 
 هەتا لێوارەکانی مردن ژیان ئەبات.. من ئەبات!   

3
لە باخچەی ئەم شاعیرەدا 
هەموو ئازارەکان هی منن 
هەموو ئازارەکان لەوێ چرۆ ئەکەن. 
ئەچنە پیاسە لەگەڵ ژنێک بە خەیاڵی گوڵدانەوە دەستی پەپولەیەک ئەگرن!
ژنێک لە بۆشاییدا بۆ دەنگی خۆی 
بۆ دەستەکانی خۆی،
 بۆ چاوەکانی  و 
بۆ ماچێک ئەگەڕێت کە تا ئەبەد هیچیان نادۆزێتەوە.. هیچیان! 
ژنێک لەسەر خەریتەی ژیان بوونی نییە و من لە خەیاڵ ئەیچنم.
ژنێک هێشتا بە دیداری خودا، بە دیداری شیعر
بە دیداری خۆی نەگەیشتووە!
هەر لەم باخچەیە    
هەموو مەراقەکان لەوێن 
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گۆرانی بۆ پیاوێک ئەڵێن شوێنێکی ون کردووە 
شوێنێک ڕەنگە لەوێ بێت لە ناو ژوورەکانی خوادا 

 لە دەوارەکانی ئاخیرەت!   
یان کەوتبێتە کۆشی گوڵێکەوە

 ئەو دەمەی کەس بە کەس ناگات و 
ئەو دەمەی بێ مردن هەڵناکەین.

 ئەو دەمەی وەک گلەیی و بێزارییەکانی نیشتمان
 کەسێ گوێمان بۆ شل ناکات! 

یان وەک هەڵڕژانی مەغریبەکانی گوێ دەریا 
بە کراسێکی پڕ لە نغرۆبوونی شکۆی ئینسانەوە 

فریا ناکەوین بگەڕێینەوە الی خۆمان 
ئەبینەوە بە هەڵم و 

فریا ناکەوین بگەڕێینەوە الی هەتاوە سپییەکەی جارانی ژیان!   
         

4
لە باخچەی شاعیرێکدا کە گریان ئەقەومێ هەموویان لەوێن 

 منداڵ و نەورەس و 
کوکوختی و گوڵ و عاشقان هەموو لەوێن،

 تۆ نەبیت، هەموو لەوێن..
سێبەری هەموویان وان بە شوێن هەوری ویژدانی  منەوە 

ئاسمانی هەموویان لە دەوری ئەستێرەی مەراقێکی من ئەگەڕێن! 
وای لەم گریانەی لەم باخچەیە ئەقەومێ 

وای لەم فڕینەی لەم باخچەیە بەشی هەموو کۆترەکان ناکا 
وای لە دەفتەری خەیاڵی ئەم باخچەیە 

جێگەی ئەم هەموو سەفەر و
 سەرهەڵگرتنە پڕ هەیبەتەی تێدا نابێتەوە!  

        
5

لە باخچەی شاعیرێکدا 
 سێوێک نییە حەرام بێت و

دەق
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قەسیدەی ماچێکی لەسەر شاربەدەر بکرێت  
لەم باخچەیە هەموو ڕۆژێک بارانێکی ناوەخت هەڵئەکا و 
من ئەباتەوە الی بێدەنگی، ئەمباتەوە الی هەاڵتن..!    
     
6
لە باخچەی شاعیرێکدا 
درەختێک هەمیشە وەک من ئەبارێت
درەختێک هەمیشە وەک مناڵ ئەگری و ئەڵێ؛
بمدەنەوە، خەون و عیشق و گەاڵی کچەکانم بدەنەوە 
پیاسەکانم بدەنەوە، خاچەکەمم بدەنەوە، 
 پێکە ڕژاوەکەی مەرگی خۆم و
گوناهە جوانەکانم بدەنەوە.  
ناوی خۆمم بدەنەوە.  
دواجار کۆاڵنە خوێناوییەکەی خۆمانم بدەنەوە.       
 بمدەنەوە،
هەموویانم بدەنەوە..
هیی خۆم بوون ئەو پەڵە هەورانەی 
ئێوارەیەک چوونە سەردانی دەریا و 
هەواڵی هەڵکردنی خەمێکیان بۆ کاپتنێکی تەنیا برد و 
لەوێ لەو کەناری تەمە،
لەوێ لە نێوانی دوو چاودا 
لە بەینی دوو بەردی هەراساندا 
شەرحی هەموو دنیایان بۆ ئەهلی دانیشتووی ناو ئاو کرد!  
 
7
لە باخچەی شاعیرێکدا 
حەوزێک هەیە پێی ئەڵێن: حەوزی غەریبان! 
بە لێواری ئەم حەوزەوە 
سەوسەنی خەیاڵێک ڕوواوە 
شاعیر وەسیەتی خۆی بە خەتێکی نارنجی 
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لەسەر ئەم سەوسەنە نووسیوە؛ 
ئەو دەڵێ:

ئەگەر مردم، لەسەر پەرژینی باخچەکە بنووسن:  -
لە سەحرایەکی پڕ ناونیشاندا 

 بە قەسیدەیەکی کتوپڕ 
 دڵێکی پەژموردە وەک بێهودەیی مانگ

 بە شەوقەوە لە لێدان کەوت! 
ئەو حەزی ئەکرد پێش مردن 

لە پەراوێزی بارانێکدا 
لە ڕووتبوونەوەی ڕۆحێکدا لەبەر هەتاوی حەقیقەت. 

جارێکی تر دەستی بەر ڕوخساری ئاو بکەوێت.

تەوقەیەکی تر لەگەڵ هیاللی تەنیایی بکات.
حەزی ئەکرد سەرێ بکاتەوە 

بە هەواری ئەو گۆزە شکاوانەی لە سەحرای دڵ بەجێمابوون!  

8
لە باخچەی شاعیرێکدا 

کە غەریبێک لە دارلیمۆی عەقڵ نزیک دەبێتەوە 
پێی ئەڵێن: وەرە ژوورێ ماڵەکە بە تۆوە ڕووناکە!

کە غەریبێک ئەیەوێت 
شەرحی جوانی لەسەر دیواری ژیان بنووسێت 

مردن پێی ئەڵێت؛ چی لەوە جوانترە تۆ پێش من بکەویت و 
لەم سەفەرە بێهودەیە 

جانتایەکم بۆ پڕ بکەیت لە هەناسەی بێئومێدان! 

 9
من لەوە زیاتر ناتوانم خۆم بە هیچەوە خەریک کەم!

من لەوە زیاتر گۆرانی بۆ ڕۆژانێکی تر ناڵێم 
کە سەکۆی شیعرەکانم پڕ ئەکەن لە قوڕی کاڵبوونەوە..

دەخیلتم ئەی شەقبوونی ڕۆح! 

دەق
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       ئەی دوا سەفەری جەستە
بەرەو ڕووتبوونەوەی سەر تاتەشۆرێکی ئاسوودە 
دەخیلتم، دەخیل..! 
ئێرە خەرەندی غەریبانە 
ئێرە خۆمم، وەکو ئاگر بەربوومەتە دەنگی شیعر
لە هاواری خۆمەوە ئااڵوم..
ئێرە خۆمم، کەس دەنگی ئەوی تر نابیستێ!
کەس ئاگای لە بارینی ئەوی تر نییە 
کەس بە ڕێگه وە نییە بۆ الت 
کەس ناچێتەوە سەر عەشقی ئەوی تر
کەس نییە مەرکانەی کامەرانییت نیشان بدات 
جامێک قسەی خۆشت بداتێ 
دڵی شکاوی قەسیدەیەکت بداتەوە. 
دەخیلتم، دەخیل!  ئەی بارینی ڕۆح!
ئەی دەفتەری تەڕ بە شەوە باریوەکانی قەسیدە و کۆچ!  
وەرن لێرەوە گوزەر کەن بە ناو گومانێکی مندا 
بە ناو پرتەقاڵێکی گەییوی خەمی مندا 
وەرن لێرەوە گوزەر کەن، ئێرەی جوگرافیای دوا سەفەری من!
بە جاڕدانی مەرگی مندا، بە ساراکەی پڕ مەقامی عیشقی مندا 
وەرن لێرەوە تێپەڕن، بە ناو میهری خودای مندا 
ئەو خودایەی ڕۆژێک نییە لەودیو ڕەنگە یاقوتییەکانی ئێوارانەوە 
پێش ئەوەی من بیر لە خۆکوشتن کەمەوە، ئەو ڕوخساری دەرنەخات و 
ئەو پێم نەڵێت: هێشتا زووە بۆ خۆکوشتن! 
هێشتا زووە بۆ گەڕانەوە بۆ الی من 
هێشتا زووە بۆ پێچانەوەی هەواری تەریقەت 
هێشتا زووە بۆ داخستنی پەنجەرەی دڵنەوایی بە ڕووی ژیاندا!    

10
لە باخچەی شاعیرێکدا 
کانییەک هەمیشە لەناو شیعرا دائەنیشێت 
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هەتاوێک هەمیشە خەریکی کۆکردنەوەی ئەو قسانەیە 
کە پایز بۆ یادگار لە دڵی درەختێکدا جێیان دێڵێت..

        
11

لە باخچەی شاعیرێکدا ئەستێرەش حیکایەتی خۆی هەیە 
ئەستێرە ئەگێڕێتەوە ئەڵێ: 

-شەوێک بە ڕوبارم گوت بگەڕێوە بۆ ماڵی خۆت، بگەڕێوە بۆ سەرچاوە 
-شەوێک بە مانگم گوت بگەڕێوە ئەو دیو سنوور، بچۆرەوە الی تریفە 

-شەوێک بە نیشتمانم گوت ئاگری ئیمانێک بکەرەوە 
هەردووکمان ڕووناک ڕووناک بکاتەوە 

هەموو بە قسەی ئەستێرەیان کرد نیشتمان نەبێت.
نیشتمان گوتی؛ هەتا تۆ ئەستێرە بیت و

هەتا تۆ لەو ئاسمانە ڕووتەوە گۆرانی بۆ غەریبی بڵێیت 
هەتا تۆ وەک مەیتەری ئەسپەکانی ناو هەور 

ڕۆژی دەیان الپەڕە لە وەسفی سوتانی خۆتدا ڕەشکەیتەوە  
هەتا تۆ نەگەڕێیتەوە الی من 
تەسلیم بە گەڕەکی مۆم و 

بە کۆاڵنی پەپولە و 
بە شەقامی گیا و 

هەتا تەسلیم بە خۆم نەبیتەوە.. مۆمی ئیمانت لە کوێوە  بۆ 
هەڵکەم! 

چۆن بە خودا بڵێم؛ دەرگای ئەو شاخە بخەرە سەر پشت 
 ئەو کێوە نیشانی ›موسا‹ بدە هەتا منیش هاڕە بکەم.. 

گوڵی ئیمانت لە کوێوە، لە کام ئینجانەی نورەوە بۆ بهێنم! 

12
لە باخچەی شاعیرێکدا 

هەتا تەڕبوونی باران هەر تۆی گێالسی دڵی من!  
هەتا ڕاوەستانی ڕووبار هەر تۆی غەزەلی پڕ شەوقی ڕۆحی من!   

هەتا گەڕانەوەی مەسیح بۆ سەرزەمینی پڕ گوناه هەر تۆی خودای 
من! 

دەق
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هەتا پڕبوون لە سەمای وشە، لە عەتری گۆرانی 
هەتا نووسینەوەی دەریا لە دەفتەری عاشقاندا  
هەر بە تەنیا هەتاوی ئەڤینی تۆیە ئەمکاتەوە بە ڕووناکی.
ئەمکاتەوە  بە بلوری شیعرێک
 بۆ داگیرسانی شەوی ئەو کچە نائومێدانەی 
تەنیایی دڵی شکاندوون، ساڵەکانی پێکەنین بەجێی هێشتوون! 
ئەو کچانەی بە کراسی بارانەوە دەرئەکەون 
ئەو کچانەی هەمیشە حەزیان لە بارینە و 
هەورێکی عاشق نییە دەستیان بگرێت!  
هەتا کەنارەکانی غەمگینیی ئەوان، 
         هەتا خۆت 
         هەتا لێواری حەقیقەتی خۆت؛ 
هەر تۆی دوایەمین سپێدەی ڕۆژەکانی من!
هەر تۆی دوایەمین ئاگر و دوایەمین کوژانەوەی دڵی من! 
   
13
ساڵوت لێ بێت ئەی یەکەمین گوڵی گریاوی باخچە پێش هەڵوەرین 
درود بۆ گیانی نازدارت ئەی یەکەمین باڵندەی کوژراوی باخچە پێش فڕین 
ساڵو لە تۆش ئەی هەناری ڕۆح ئەو دەمەی من وەک  سێو لەت لەت ئەکرێم و 
نازانم توێكڵەکانم فڕێ ئەدرێنە کام سەرەنوێلکی ژیان! 
ساڵو ئەی هەناری دڵ ئەو بەیانییەی دەستێکی پڕ ڕەشەبا دێت و 
ئەتباتە دەرەوەی باخچە بۆ هەڵوەرین. 
ساڵو ئەی ڕووباری نائومێدی ئەو ئێوارەیەی قەسیدەیەکی عاشق 
لەم باخچەیە یاخی ئەبێ و  
هەتا مردن لە شەپۆلەکانی تۆدا دائەنیشێ!  

14
لە باخچەی شاعیرێکدا 
ئێواران فانۆسێک دەنگی دێ
ئێواران مۆمێک گلەیی لە بەختی خۆی ئەکات 
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ئێواران هەموومان ئەبینەوە بە قوڕی خۆشکراو بۆ گۆزەی 
خەیاڵێک 

ئێواران، بۆ شتنەوەی درۆکانمان، هەموومان لە داری ترس دەئاڵێین 
دەست بە بێدەنگییەوە ئەگرین، 

بە خوا ئەڵێین: بمانبەرەوە بۆ مەملەکەتی ڕووتبوونەوە 
بمانبەرەوە بۆ سپێتی،  

بماندەرە دەست گەڕیدەیەکی بەهەشت 
بۆ ئەوەی لە فڕینمان هەڵکێشێت! 

بۆ ئەوەی تاوێ لە ئاشوبەکانی زەمین دوورمان خاتەوە ئێواران! 
  
15

بە تەنیا لە باخچەکەدا نهێنییەک هەڵئەکەنم 
بە تەنیا لە باخچەکەدا کۆتایی دنیا ئەبینم 

کۆتایی هەڵکردنی بارانێک ئەبینم لەگەڵ حوزنا هەڵئەنیشێت! 

16
ئەم باخچەیە زۆر تەنیایە 

ڕۆژێک لە ستایشی ئەم باخچەیەدا  
هەموومان تووشی هەڵوەرین ئەبین! 

ئەو دەمەشی بستێک وەفا نامێنێت خەونی خۆشی تیا ببینین      
ئەو دەمەشی ڕێگەکانی ویژدان ونمان ئەکەن و 

 مەرەکەبی بێمروەتیی ئەڕژێتە سەر دەفتەرەکانی ئەوین 
 ئەو دەمە هەموومان هەوڵ ئەدەین ببینەوە بە داری سێو 

ببینەوە بە کۆمەڵێ تەیری گوناه 
هەتا مردن مەحکوم بین بە مانەوە لە سەر دارتەلەکانی ژیان!

17
لەم باخچەیە هەموو ڕۆژێک پەپولەیەک دێت و 

ماچێک لە سەر تەماشای درەختێک جێئەهێڵێت 
بۆ ئەوەی بە گەاڵ عاشقەکان بڵێت؛ 

غەریبێک بە خۆی و باوەشێک حیکایەتی سەیرەوە،

دەق
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      غەریبێک بە خۆی و باوەشێک بەردی نزاوە،
غەریبێک بە خۆی و 
بە دەفێکی لە خۆی غەریبتر لێرەوە تێپەڕیوە و 
کەمێک لە ئاگری دڵی لێرە لەم باخچە غەمگینە جێهێشتووە! 
من ئەو ئاگرە ئەکەمە دەلیلی ڕێگەکانی تەنیاییم و 
بەو ئاگرەوە ئەچمەوە یادی ئەو نەورەسە عاشقانەی 
ئەو دەمەی باوەشیان بە یەکتریدا ئەکرد
 ئەبوون بە تەمی قەسیدە و لە کەناری خەمێکدا ئەنیشتنەوە     
ئەبوون بە ئاوی سەفەر و لە ڕووباری نیشتمان هەڵئەهاتن
ئەبوون بە هەوری گریان و لە تەنیایی ئێوارەی هەموومان دەئااڵن!      

18
ئەم باخچەیە زمانی خۆی هەیە 
وا نەبوایە ئەم هەموو هەنارە چۆن ئەچوونەوە سەر شیعر.
پایزی ئەم باخچەیە دیوانی خۆی هەیە 
وا نەبوایە ئەم هەموو خەزانە چۆن خۆیان لە گۆرانی هەڵئەکێشا.
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