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Ναζιμ άδεΡφέ! νΕτσι Omo-
κάλεσε κάποτε δ Λονντέμης το 
Ναζιμ Χικμέτ. Κι' ηταν, μου 
φαίνεται αι:'Γη Γι προσφώνηση 
πολι) ΠΙ:ΤUΧεμένη. Γιατ ί, νομ ί
ζω, KΑVένας άλλος ποιητής στη 
σύγχρονη έτroxη δεν κατόρθωσε 
τόσο άξια ν' άποσπάσει τον 
τίτλο του «&δερφου»- άπ' σλους 
τoιJς λαούς. 

Η ΕΠΙΦΥ ΛΛΙΔΑ ΤΗΣ (ΧΑΡΑ γΓΗΣ») 

ΝΑΖΙΜ, άιJερφέΙ 
Θιψάμαl μια. μικρη σννά-

θροιση στη Βαρσοβία το καλο
καί.ρι του 1955. ~Hταv το 

ΤΟΥ Κ. Π. ΠΑΙΟΝΙΔΗ 

πέμπτο Φεστι6Cιλ Νεολαίας και ητΑV τα μάτια τou. Γαλάζια" 
οΙ νεαΡΟι ποιητές, πουχαν κερ- _ 
δίσει τα μετάλλια τοΟ δΙαΥω- πολι) γC!iλάζια, μ' έκει"ο το γα-

νισμου, μαζεύτηι<αν στην τα- ~~~6όει ~aj :ΟΡΟΙ; ατ;:Τ~έσα π~~ 
.ράτσα ένος ξενοδοχείου νά τά βάθος και προς τά εξω. Προς 
πουν. Bρέθrικα κι' έγω έκεί , ε-
τσι τυχα'α. Τριγύρω Γάλλοι, στιγμη ή φυσιογνωμία μου 

φάνrικε βόρεια, έγγλέζικη η 'Ιταλοί, Τσέχοι, ρωσοι, ενας σKαVΔιναυ"ίKή, μόλις όμως μού-
Αίιστ ραλΟ ς , Ενας "Ελληνας. Δι- σφιξε το χέρι δ Ναζιμ και με 
εΘVής σννάντηση. Και vΆ, άξα- κτύπησε στην πλάτη, σάν να 
φνα, χειροκροτήματα, ζητωκραυ. με γνώριζε άπο χρόνια, λέ. 
γές. «'Ο Ναζιμ!" φώναξαν. "Ε_ γΟ'ιτάς μου έκείνο το άξέχαστο 
κανα κι' έγω προς τήν είσοδο. «άΡΚαΥτας», το" εΤδα δικό μας. 
ΕΤχα άκούσει τόσα και τόσα όλόδ'ικο μας. 
για τον μεγάλο αίιτο τουρκο νΕκατσα σε μια αιφη και πα. 
ποιητή ποτές όμως πρoηγoιJ. ~oλo·.Δ-υ-σα. '0 Ναζ' μιλο.1. με.α δεν (τυχε να τον δω. ;;~ ποΜ"." ΜιλοΟσε ΡO~ΙKα 'ίj 
Μπροστά μου ηταν ;:νας ψη. γαλλικα άνάλογα με τή γλώσ

λός, είιθιιτενής, λε6εντόκορμος σα του σννομιλητη του. "Ολοι 
θάλεγα άντρας, σε άσπρο κο- εΤχαν και κάτι να τον .ρω;ή_ 
στοίιμι - κάτι το άσννήθιστο σow κι έκείνος άπαντουσε 
για τις άπάνω χο,ρες - και διανθίζοντας τις κοu6έντες του 
fνq Kτιnτητα κατακόκκινο πρό- με άVΈκδOτα και μπόλικο χιου-
σωπο. 'Εκείνο όμως, που μου μορ, πoιJκανε την ομήγυρη να 

. fκα .. ε η) . μεγgλtJτερη έντίιπωση ξέσπάει κάθε τόσο στά γέλια.' 
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·Ολο ι το" πρόσεχαν, όλοι τον 
θαύμαζαν, όλοι, φαίνονταν άπ' 
τά μάτια τους, τον εΤχαν 6α-
θεια μέσ,,: τους σαν φίλο. σαν 
μεγάλο άδερφό. ΟΙ γνώσεις του 
Χικμετ μου φάνηκαν πολι) πλα· 
τειές. άκόμα όμως μcγαλύτερη 
έντίιπωση μούκανε ή Ικ::wότητα 
.ου να άγκαλιάζεl τα παγκό-
σμια προ6λήματα και να μιλά 
μ' εξ ίσου μεγάλο κύρος για 
ΤOv ΆΡαΥΚOv και ,ον "Ελιοτ. 
γ ια τον ΝερoUvτα καΙ τον 
ΜπιΚχτ , γ ι α τον Ρίτσο και 
ΤΟν Τ6αρτόβσκl. 

«Ν' άπαγγcίλοuμε» - πρό. 
τεινε σε μιά στιγμη δ Χικμέτ. 
- «'Ο καθένας στη γλωσσα 
του!" Και γυρίζοντας προς τον 
"Ελληνα φίλο του λέcl: «Πέ~ 
κάτι του Λει6αδίτη. ΕΤνα, με
γάλος πolητής~ . 

πηρε δ "Ελληνας κάτι χει. 
ρόγραφα με το «Φυσάεl στα 
στάυροδρόμ ι α τοϋ κόσμου» του 

Τάσου Λει6αδίτη, πουχε κερδί. 
σει έκείνη την χρονιά ενα άπο 
τα χρυσά μετάλλια του Φεστι-
6Cιλ και άρχισε ν' άπαγγέλνει. 
"Υστερα με τη σειρά άκολούθη
σαν ΟΙ άλλοι, δ καθένας στη 
δική του γλώσσα, δικό του ποί
ημα η ποίημα άλλOUΝOo. Τίπο
τα δεν καταλά6αινα, ιi στιγμη 
δμως cXπόκτησε μια Πα.Ράξενη ί
πι6λητ ικότητα, που επιτάθηκε 
οταν ηΡθε ή σειρα τοϋ Ναζίμ. 
"Αρχισε ετσι ελαφρά, κυρτος 
στα πλάγια, όπως κάθονταν 
στην άκρη του μακρόστενοu 
τραπεζιοϋ κι' 'έπειδη ε.τuχε εγω 
vO: 6ρίσκουμαι στήν ΆVoίθετη 
yωvια και με κοίταζε, μου φά
νηκε πως τηρε να με κου6εντ lά
ζει, ιια μου διηγιέται πόνους, 
"Ενα σαρίκι 

άπο φωτια 

μεράκια, την όργή του για 
πράγματα άδικα και κακά. 
Ή φωνη μετέφερε μαζί της 

Ινα τόσο πλοίισι ο αίσθημα. που 
και άπο μόνη της ή ήχητ ικη 
συνάρπαζε, καθl''-ωνε. Βαρετή, 
κάπως 6Ρσχνη ή ΦΩVη του Να. 
ζί μ. εκανε τά δυνατά και απλCr 
σύμφωI>CX της τούρκικης γλώσ. 
σας, τα πλούσια φωνήεντα της, 
ν' άποκτήσow μια πρωτόφαντη 
μελωδικότητα. Μάς εξήγησε 
πως ηταν ποιήματα για την 
πατρίδα του, άπ' έκεί καΙ ή 
συγκίνηση τou. Μπροστά του 
Ι6λεπε. ελεγε.. τoiις βασανισμέ
νους σάν τά ζ& χωρικους της 
Προύσας, τoιJς λιμενεργάτες 
της KωνστσvτιvoUπoλης, τoιJς 
ηιστάδες ττης Σμύρνης. 

εΤναl δ ηλιος στο κεφάλι μας. 
. Σ τά γυμ να ποδάρι α μας 

Μαζί μας εΤναι 
τσαρούχι το ΚΟΙ<ΚΙ νόχωμα. 

κι' ενας χωρι κος 
πουναι πι b πεθ",μένος 

κι ' ό.-rr~ ΤΟ γέρικο ΤΟ μουλάρι του, 
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Έκε'ίΥΟ 'Που τα βουνά κι' 

ώσαν μια ποθητη γυναίκα 

οΙ κάμποι λαχταροϋνε 
με bδυνη καρτεροίίνε 

εΤναι ΟΙ μηχανές ..... 
Ό Ναζ'μ Χικμέτ εΤνal ενας δ χι·κμέτ να κάνε, ποίηση. Δέν 

μεγάλΟς έιτ<X\lαστάτης ποιητής. κάνει άκρο6ατισμους στόν TrVev.. 
Ποιητης τοϋ λαοί) του, ποιητης '* _ ΣΥΝΕΧΕΙΑ 
σλωΥ 1'0,11 λαο,ν. ΔΈV ,Iψoσπaιι;εί' ΣΤΗΝ 4η ΣΕλΙΔΑ 

,. 



NAZI/"~ AιJEPΦE -
'* - ΣΥΝΕΧΕΙΑ ματα της πού άπαlτoί'ιv σταρά-
ΑΠΟ ΤΗΝ lη ΣΕΛΙΔΑ τες, ςεκαθαρισμέΝες άπαντήσεις. 

μaτll<O χώΡο. EΤvαι "μεσα δε. Γι' αυτο κα) ή ποίηση του εΤ-
μέvοc με ΤΙ1ν έποχή του, με τα ναι σκλ'1'Ρ"ι, 61δοοώπητη, ~ειo. 
γεγονότα της, μΙ; τα π,ρο6λή· άληθινή. 

Σ τους στ ίχους μου δεν εχω τη γεύση 
που [χουνε τα δάκρυα των ματιων μου' 
την ποίηση μου να την πιεϊ κανεις δεν μπορεί 
σαν το Ιγγλέζlκο άλάτl. 

βρείτε άπλά πράγματα, άπλά ",ροσδίδει σΤΙ1ν ποίηση τό,j Χι. 
Στι1ν ποίηση τοΟ Χικμέτ θα Ι το το fvorovcx "αΤιco στοlχεΤο 

flΙ".ωμΈVα, μ".οροϊιμε να ".οΟμε ι<μέτ ενα ".pωTOψG"llipωTo &.να· 
μάλιστα βαρετα εί".ωμένα. Αύ· μισμό. Γράψει δ ΧIι<μέτ: 

Σαν το cnτoυpγίτι εΤσαι άδερφέ μOlJ 
σαν το cnτoυργίτι μέσα στις μικρσσ'''1Τlκες σκουτοί)ρες τοι} 
Σαν το μουλάρι εΤσαl άδερφέ μου 
σαν το μοιιλάρι 
το μαντρωμένο και ηρεμο 
Τί τρομερος εΤσαι άδερφέ μου 
σαν στόμιο σ6υσμένου ήφαlστείOlJ. 

ΚαΙ ".10 κάτω: 
~Aν είμαιττε γδαρμένοι ωcτμε τδ αΤμα 
και ".ατημένοι σαν τσαμπια να δώσουμε δ"ο τΟ κρα:σf 
τάχα θα ".ω ".ως εΤναι ά-ιτο δικό σου φταίξι μο - ''Oxl 
ομως κάμ".oaο φταίς κι' έσυ άδερφέ μου. 
Ό ΧIο:μέτ &πως βλέπετε δεν &όμβα. πού ΆVo:ταράσσεl τ1ς 

κοιτάζει ι!rτro ψηλα τον λαό, συνειδήσεις . Κι' έδω ά~Ρι6ως 
δεν βλέπει τον λαο σαν άπλο εΤ'ναι που δένεται δ Χικμέτ με 
λί".ασ,μα της lστορίας. Πιστεύ- τους άλλους μεγάλους έmxνα. 
ovτας σιή δη,μΙΟΙ.ιΡ-Υικη δραστη- στάτες ποιητές τοΟ Kαι,ρoV 
ριότητα ΤσΟ λαου έναποθέτει μας, ISIaiTEJXt δε με τΟν Μα· 
κα! άπΆVω του είιθίινες για το για~6φσKΙ. 
μέλλον. Συνειδητοποιώντας το διεθνι-
Σαν δεν καω έγω στlΚο χαρακτήρα της πάλης τού 
ααν δεν καείς έιrU κάθε λασΟ γιο. λευτεΡιά κα) ",ρο. 
αα. δεν καουμε έμείς Koτrή, για ειρήνη δ Χικμέτ ~ρ. 
".ως θε να 6γοϋνε χ<:ται μ' ενα μοναδικα δικό του 
τα σκοτάδια cττo φως; ζωτο τρόπο κα! μοιράζει την 
Ή κάθε λέξη ffiω εΤναl καΙ καρδιά του σ' δλ6κερο τον κό· 

μια σαίτα, μια σφαί.ρα, μια σμο. 

''Αν " μιαή καρδιά μοll 6ρίσ'κετal tsc, γιaτρ' 
ή ΙΧλλη μιση ατην Κίνα δl,ίσK~τal 
Με!; ατη στρατιά, ".ov κατε6αίνει ",ΡΟς το. Κίτρινο Ποταμό 
κι' υατε,ρις ο"α τα ".ρωϊνά, γιατρε 
ολα γιατρε τα ".ρωϊνα με τα YAVKOxapCxIJaTe: 
'Η καρδιά μοll τουφεκίζεταl ση1. 'Ελλάδα. 

Αύτη ή μεγό;λη καρδια καΙ ή Ι μας, fπαψι τrια να \CTvπa. Πέ-
μοεΥάλη ποίηση, πoU ζέστανε θαvε ό Ναζί μ στη ~εγάλη χώ-
δεκαετίες ΤΟν ταΡο:χώδη κόσμο ρα τοΟ Σοσιαλιc-μου, πoU τοΟ 

---=-" 

".ρόσφφε 6χι μόνο ".oλt-rlκQ ά="0 &π' τη σννεχη καταδίωξη 
της τοίιρκικης άντίδρασης άλλα 
και τα φωτα, τον τrρoσανατoλl
σμό, την πίστη στον &ν~o 
κα) τον θρίαμβο του. 

Θυμάμαι ιην τελευταία φο-
Ρά πα) τον εΤδα, ~ταν στη Μό
σχα. #Hμovνα με τον σκηνοθέτη 
Β ίκτωΡα Κομlσαρτζέφσκl, τον 
καλο αύτο φίλο ΤσΟ νησισΟ μας, 
π-α) μας εΤχε ~λθεl κά,,-οτε έδω. 
Ό KOμlσαρτζέφσιcl καΙ όΧι. 
κμέτ παληοί φίλοl καΙ Οπως. 
dτντελήφθηKα εγραφαν απο KOIVoO 
~να θεατρικο εργο. - '0 Χικ- q 
μετ τελευταία δούλεψε για το 
θέατρο. -
ΉτΑV όλο "έΦlα λοιπόν ό S 

Ναζίμ έKιcίlVη τη μέ.ρα. Μόλις Ξ 
εΤχε γιλρίσει άπο τ':"ν Κούβα, δ- .. 
".011 εΤΧε πάει γιά έπίσκεψη και ~. 
διηΓΥoVνταν μέ πολύν MoVΣlα. .. 
σ;..ο για δ,τι ε1δε. Δέν θα ξεχά. 
σω την ".εριγραφή του γιά τΟν .~ 
λαο της ΚοΙΙ&ας. Βρισκόταν λέ-
ει σ' ενα μιγάλο θέατρο απου : 
θά μιλoUσε Ο Κάστρο Γι~ κάμ. ",3 

ποση Qρα προτοΟ ο&,ι, ο κό- " 
σμΟς μέσα στο θέατρο xbpεUE = 
"0;1 ΙραΥουδοΟσε. Κάποτε ηρθε ~ 
δ Κάστρο, σταμάτησαΥ ΟΙ χΟ' ~ 
ρο! κα) ιά ΤραΥοι)δια, βγαίνει : 
δ κου6ανΟς ηγέτης στο βημα, 
λέει τΙς π.ρώτες διιΟ λέξεΙς καΙ 
νάσου πάλι αρχίζονν χορο και 
τραγούδι. ΚαΙ ό Κάστρο να π-ε
ριμένει στο 6ίΊμα για κάπου 20 
λεπτά. 

«'Άνοιξη - ίλεγε - αvolξη 
τοΟ σοσιαλισμού ί:ΤVΑI ' Κού
δα! Κι' δ λαος ζεί K~ δοι,ι. 
λεVΕ ι με την καρδιά ΤOV$ . 

Πρόσεξα πώς έπέμενε πoΛU 
0" αύτη ηΙν Ιστορία. Μας την 
εΤτtε δυο - τρεί ς φορές κα) 
κάβε φορα T!1~τε και κάτι .• 
ΤΙς ΦΟΟIΟΥνωμί"ς των ά..θρώ· Ξ 
πων, που άντ ί κροο" εκεί, τ ι c; 
Kσv6έντες, πού π-ρ6φτασε να κά-
νει σαν εσ,μιξε μαζί τοuς. Κι' : 
ολο συμπέ.ρανε: 4:#Ανοιξη, "vol- := 
ξη τσΟ σοσιαλισμού εΤναι ή 
Κοίι6α ! ~. Ξi 

nACxI τα, κα%τα" ή 8έ.ρα, η ... 
vεαρη ρωσσίδα γuvαίκα του, 
που διαρκως έννοοΟσε να τον 5 
φροντ ίζ ι να του έλέγχει σ.Ο :.ι 
πόσο θα πιεί και τΙ θά m:i. Έ· 111 
κείνΟς όμως τά-ιταιρνε όλα στ' 
άστεία, Ι:βλεπες τα μάΤΙα ΤΟΙ) 
να λάμrιτoνν, το γέλιο του ν' 
απ.λώ\!ει σ' όλο Το πρόσωπο 
~αι σ..εΦτόσουν πώς εΤναl 61δύ
ΥαΤΟ να φάει δ xρ6voς τον 
Ναζίμ. 
Ήρθε κouβέΝΤα καΙ για τΙ;ν 

KvΠ'ρO. ΤοΟχε πεί τroλλα για το 
νησί δ Κομισαρτζέφσκι \(1' εΤχε 
ΆVάψΘl ή φαντασία τοιι. ΝΗθελε 
τόσο 1ToλV να ρθεί στο νησί 
μας, Σκεφτό-rαv μάλιστα και 
-r1c λεπτομέ.ρειεc του ταξlδlοΟ. 
Θα μ,ποροΟσε να πάρει βίζα; 
ToOτrα πώς ΤΟν ξΘρονν καλα 
στην Κύπρο. Κα! ΤοΟΡΚΟI κα) 
" Ελληνες. 
«Να μερέψετε, νά μερέψετε 

μσνάχα μσύκανε "Ελλφες 
και ΤοΟρκοι να μονιάσετε γιά 
να διώξετε τους ξένους! Κι' 
εΤ,να τόσο όμορφα εκεί, -rOσo 
όμοΡψα!" Κ ι ' σστερα δ "οΟς 
-rou ταξίδ!:ψε -πάλΙν για τον νό
το, γιά την πατρίδα του, ~H· 
ταν, μας ελεγε, μια νοσταλγία 
όry lάΤΡΕVτη. 

c" ι.,,,, ~~νω tδώ - εΤΧε γρά. 
ψει κάποτε -'- πάρτ.ε; τη σορό 
μοu σ"1ν ΤουΡΚ ία, θάψετε με 
ανάμ€σα σε Δvo ΚV11"cφίσσια και 
στο δεξι 't<;>U τάφου να πέφτει 
δ έργάτηc δ Μψέτ και στο ά. 
ριστερό ή 'ΑίσιΕ ή χωριατοπού. 
λα. Θέλω στον τάφο μου ν' ά· 
κοίιω 'Τον θόρu60 των τρακτέρ-.. 

Ναζίμ Ctδερφέ, 1ΤΟιl'}τή της 
Τουρκίας μα καΙ τοΟ κόσμου b
λάκερου, ποιητη -rC:ry ιΧπόκληρων 
μα κα) των νlκητων, ,,-ολίτη 
ΤοΟ κόσμov, άποχαιρετώντας Θ'Ι 
εμ,εί c που άκόμα δΕοι χαρήκαμ! 
σ' δλη -rou τ""" πληρό-rητα"ο 
φωc -rijc ζωi\ς, ,,-αίρνouμε κα1 
μ/; -rΙς ΔvΌ μας χοΟφτες ΙκεlV11 
τη 5αθειά σσυ πίστη, έ~ίνo τον 
έτrανασταΤIKO ΔΙΙVΣμlσμO σου έ· 
κείνο το τόσο φτερωτό μιr,ιuμα 
σου 

«Να: μί 1Ι'ιστέφtτε 
Μέρες κσλες θα: δoϋμ~ 'ΠαιδιCι 

μέρες καλ'ς 
ήλιόλοvaτις 
θα: δούμ .... » 

Να! Ναζίμ, θά δοΟμι. 
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