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هەلبەستا هەفتەیێ
د پێڤەژۆیا شعرا جیهانیدا

د. حوسێن حەبەش
)ئەڵمانیا(

رۆناهی ل سەر دیوارێن ژیانێ
                                            

رۆناهیی! من هین بكە
ئەز دیوارێن ئێشێ بڕەنگینم.

من هین بكە
ئەز ل جیهانێ بنهێرم
چاوا تو وێ دبینی
ببم رۆندكەكە رۆژێ

گرەكی هەلبەستڤانیێ
پەیڤەك د دارەكێ دە.

من بهنداڤینە
ئەز رۆژێ ببینم

چاوا ل زنارێن پەراڤان ددە
وان دەمان، ئەوێن نەمەنگیا ئاڤرابوون و ڤەكێشێ

وان چڤیكێن ئاڤی، ئەوێن رباتا بێ دكن.
بهێلە ئەم بهەڤرا

ل خشخشا پەالن گوهداربكن
ل هێمنیا شەڤەكە ستێركانی

ل ئاوازا ترپینا دلۆپێن هاڤینی.
ل ڤر و نها

یارمەتیا من بدە ئەز ب كەنارا رۆناهیێ گیهنم
چەهڤرێكرنا

ژنووڤا پەیدابوونا ماتمانیێ
ب تە رە بكم

ژنووڤا و بۆ هەرتمیێ.

لدا جهارەڵ، ئیتالیا
Lidia Chiarelli, Îtalya
حوسێن حەبەش ژ ئەلمانی و ئینگلیزی وەرگەڕاند

ئیتهاكا 640

پێشكەشە بۆ الورەنجە فەرلنگهەتت
ب بوونەیا 101 سالیێ
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ئەمێ هەڤدو ژ نوو ڤە ببینن

ئەمێ هەڤد ژ نوو ڤە پشتی داویهاتنا جیهانێ 
ببینن، تو ژ من رە دبێژی

ئەگەر ئەم هەردو هین ب هەڤ رە نە، ل رۆژهالت 
و رۆژاڤایێ

ئەمێ هەڤدو ژ نوو ڤە پشتی داویهاتنا جیهانێ 
ببینن، ئەرێ وەها

ئەگەر ئەم هەردو هین ب هەڤ رە نە، كو چال 
بانگ چالێ دكە

ئەمێ هەڤدو ژ نوو ڤە ببینن، ئەگەر هەرتشت د 
ناڤ ئاگر رە دەربازبووبە

و ئەم بوونە ئاری یان ئەم هەر بێتر نەمینن
ئەمێ هەڤدو ژ نوو ڤە ببینن، ئەگەر هەرتشت 

هاڤلدار بە
بێ كو تێگهێشتن، چما ئەز وەها بووم، ئەز چ بووم.

ڤجتۆرا ملەسجو، رۆمانیا
 Victoria Milescu, Romanîya

حوسێن حەبەش ژ ئەلمانی و ئینگلیزی وەرگەڕاند
ئیتهاكا 641

جۆشین
بنهێرە چاوا یە هاتنا تە

چڤیكێن رەوانا من خوە شاشكرنە...
وەها ئاورا تە یا یەكێ

چڤیكێن منە شینگرتی هزانكرن...
ملمال منا نەئاسای

ب هاتنا تە رە هات بهیستن.
بنهێرە چاوا بهەیهێری ل هێلینێ دگەڕن

و دقێرینن، لەوما ئەو نكانن ببینن.
دڤیابوو تە زانیبا ئەو رەڤیانە،

هاتن هەژاندن ب بایێ نەگوهداربار،
دویڤمەقەسكێن خەونێن من دوورن، نها،

ژ دەما تو هاتی دە.

وەرە ب دەستێ خوە یی نازك
یەكی ل پێ یێ دن وان رەفان بگرە
ئەوێن بساوی ل هاویردۆرێ دفڕن

و ل ئێڤارا ژیانێ د هێلینێن خوە دە لویسبن
ل ژێر بنبانا تە، ئەڤین، بۆ هەردەمێ.

ئانگەال ڤاڵە، 1927 – 2003، هۆندوراس
Angela Valle, 1927 – 2003, Honduras
حوسێن حەبەش ژ ئەلمانی و ئینگلیزی وەرگەڕاند

ئیتهاكا 642

گوال ژ لێسبۆسێ
من ئەڤ گوال ژ ژنەكە نەناس وەرگرت

دەما ئەز ل سەر رێ بووم بۆ باژاڕەكی نەناس.
و نها، كو ئەز ل باژێڕم

د نڤینا وی دە خەوكریە و ل بن كاژان ب 
سكەمبویلێ دلیزم

ل مەیخانەیان من تێرمەی ڤەخواریە
و ژن تێ و دچە، دچە و تێ

مەراق
ئەز نزانم بێتر، ئەز گوال ب من رە كودا باڤێژم.

ئەز ل كودەرێ بوومە، بیهنا وێ تێ.
و ل هەردەرا ئەز نە ل ور بووم

پەلێن وێ چەلمسینە، گولۆك بوونە د ناڤ تووزێ 
دە.

هەرنك كۆردبراندت، 1945، دانیمارك
Hernik Kordbrandt, 1945, Dänemark
حوسێن حەبەش ژ ئەلمانی و ئینگلیزی وەرگەڕاند

ئیتهاكا643


