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سپێدەیەک لە بەختەوەری

کاوە عوسمان عومەر
)نەرویج(

)ئەبەدییەت ، ئاوێزانی زەریایە لەگەڵ خۆردا(
»ئارسەر ڕامبۆ«

لە خەوێکی تۆدا وەریم
تەنیا و مەست ، بە شەرابی

ڕژاوی جەستەی تواوەی مانگێک، 
ئەوەی بە مەستی بینیم،

باقوبریقی گیا تەڕەکان بوو
پەلوپۆی دار چنارە درەوشاوەکان بوو

بە شنەبایەکی دڕندەی شەنگ
بە ئاگاهاتم

سامناکییەکی خۆش
 لە هێمنیی بێهودەییەکا!

بیرم بێ
سااڵنێکم بە گالیسکە ئاڵتونییەکانی

وەرزێکی بەدمەست ڕاکێشا!
دوور، زۆر دوور

لە دەروازە زیوینەکانی سەفەر
منداڵییەک، لە سپێدە گەوهەرتر

وەک لم ڕژایە
پەرداخێ لە خۆڵەمێشی کات
ئیتر من زەریا ئازادی کردووم

تێپەڕم، وەک کۆچەرێکی
بارانپۆش، تا کۆتایی

سنوورە گوڵبەندەکانی سەحەر
لە دارستانە پرتەقاڵییەکانی پاییزێکا

ئەبینم خەندەی ئیبلیسئاسای
خونچە نیوە وشک و نیوە زەردەکانی ئەڤین

خۆرێکی ڕەش داگیرساو
وەک چاوێکی ماندووی بێخەو

شەرم لە بریسکەکانی
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گەاڵ مۆرەکان ئەکا
با تۆ، لە سەفەری دەروازەی زیوا
هەردەم بۆنی عەتری گیات لێ بێ

هێندەی مانگێکی خەوتوو
لە چەمی سیحری زومڕدی ئێستادا

شەرابی شیعرت لێبڕژێ
هەر هێندەی بارانیش

با بیرت بکەم،  هەروەک
جادووی نەسیمەکانی ڕابوردوو

لە چنگما، گوڵە نێرگزە قەترانییەکانی
خۆشبەختی ڕەها بگرم! 

پشووی ئەو چرکانەش
کە وەک پەپوولە خۆڵەمێشییەکانی سەفەر

بەسەر جەستەی جێهێڵراوی دڵەوە هەڵئەفڕین !
ئەژاکا،  ئازیز

گوڵە ئەستێرە پڕ ترووسکەکانی نیگات
کاتێ ترووسکەی ئێوارەیەکی شەرابی
لە گڕی جوانی خۆیدا ئەگەشایەوە!

نیگات، لێزمە شیعرم بوو
تا باقوبریقی گیا تەڕەکان

تا پەلوپۆی دار چنارە درەوشاوەکان
چی مەملەکەتێکی ئاڵتوونی لەدەستچووبوو!!

عیشقی خۆڵ و
کەناری  پڕ مرواری زەریا.. و

شەپۆلی خۆر.. و..
فوارەی پەلکەزێڕینەی ناخێکی سازگار!

بە ماندوییەکی خۆش
ڕائەکشام و.. نیگام ئەکردە
قەاڵ  سەیروسەمەرەکانی 

هەورێک لە گڕکان
پاشان سەرخەوێکی بەرائەت، 

نێو ئەو چیمەنە ئاگریانەی
پەنجە زیوینەکانیان

بە قەاڵی کریستاڵی ئەفسوونەوە بەسترابوو!
ئای! لەو ڕۆژانە

کە زومڕدی سەحەرم لێ ئەڕژا
بێ گوێدانە تێپەڕینی

قاز و قوڵنگە ڕەشەکانی خەفەت!
تۆش لە نێو پووشوپەاڵشی سپی

ساتە وەختە لەدەست نەچووەکان ،
پڕ بە گۆزە قورمزییەکانی تەمەن!

بە مەی خۆشبەختی ڕژاو، مەست بە
ئیتر، ببریسکێ

تاجەگوڵینی خۆری
ئێوارەیەکی ون

لە دارستانێ
لە تەمێکی چڕا شاراو
هەڵبزەنێ، نیگایەکت

بە چرۆ مۆرەکانی بێستانی شەڕانگێزی
سپێدەیەک لە بەختەوەری.


