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ژوانێک لە جەنگا

کاوە عوسمان عومەر
)نەرویج(

)١(
بڕیارم دا لە ژوانێک لە جەنگا
سۆراخی ونبوونەکانت بکەمەوە

بۆیە لە سەر کەشتی سپی شەو،
وەک هارمۆنیکای غەمگینی مانگێک

سۆناتاکانی جوانی وەریوتم،
خستووەتە لەپی تەزیومەوە

)٢(
هەمیشە دیرۆکی ڕوحسووتانم

کتێبی سۆراخکردنە
بۆ مانگە مەستەکانی تۆ

 
)٣(
دوای جودایی لێوی گوڵ و

میهرەبانی پەنجەی هەورینی با،
پەناگەمان

لە ژوانێک لە جەنگێکی تردا دۆزییەوە،
لە فەنابوونی زەریاشدا

هەڵۆیەکی سرکی
ئاوێنەی خەیاڵت بووم

هیچ باکم  نەبوو بەو جەستانەی
نەخشەی سەر نێوچاوانیان

کۆدی مەرگی
نەورەسەکانیان لەسەر کێشرابوو
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)٤(
دارستانم  بە پاییزێکا بۆ هێناوی

هەناو تەزیو و کڕێوەیە
وەک دەروازەیەکی فیردەوسیانەش

لە گڕکانی گەڕانی بێ هوودەی سەر زەریا
لە فەنابوونی کۆتا

لە ئەشکەنجەی نێوان بوون و نەبوونا
بە گواڵوی بوونت

خۆم پڕ گەوهەری بەرائەت کردووە

)٥(
ئەو کاتە لمینەی تۆ بە زویربوونی

خونچە شەرابییەکانی
خاکێکی زەڕکەفت ڕۆشتی

لە کۆاڵنە بیرچووەکانی چاوەڕوانیشا
تەنیا چرپەیەکی جێماوتم

لە گوێچکە ماسییەکی
شۆراوی الفاوێکا بەرگوێ کەوتەوە

)٦(
لە شەوێکی ئەنگوستەچاو بە تەم
لە سەر بەردێک بە باران نووسیم

ژوانەکەی جەنگت بیر نەچێ
ئەی کچە سەرابییەکەی

ئەوسای ڕۆژە پەمەییەکانم
لە بیرت بێ

کە بەشنەبا لەگەڵم دەدوای
گیا ئاوییەکانی دڵێکی مەستیش
نێرگزی خوێنینی بۆت دەپشکوت

تۆ هەر نەگەیشتییە مەملەکەتی نابڕیارم
بە  چرپە جێماوەکانی کۆچیش
برینی نێوان چوون و هاتنیشم

بۆت تیمار کرد
تۆ هەر تەلسمی ئەشقی نەمریت

نەکردە ملوانکە مرواری
ئەستێرەبارانم

)٧(
کە ساڵە بەرگ بەڵەک و خاکییەکان

دڵمانی کردە زەڕنیخ و بارووت
هاتم بۆ ژوانت لە جەنگا

بڵێسەی چاوەکانم ئێستاش
هەر درەوشاوەن بە دارستانە سرکەکانت

لە بێ چرۆی لێوە پاییزیەکەت
بە شەوە مۆرەکانتا هەڵزەنیم

هەر ئەو کاتەش بوو
خۆریش لە سووتانی بێ هوودەیی خۆی
پەتی لە سێدارەدانی خۆی هەڵواسیبوو

)٨(
ڕوخساری تۆ
چەند شەکەتە

لە دیدەنی
دارە زەڕکەفتەکانی

شاری ڕوحپچڕان
چی مەرگەساتێکیشە

لە نێو دووکەڵی سیانیدی تەنیاییدا
چاوت بڕیوەتە

ئەو فارگۆنانەی
تاو تاو

تارماییەکان لە ئازار دێنێ

)٩(
سەربازە گومڕاکان، شارێکی
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سپی لە خاچدراویان
لە چاو ون کرد

تەنیا پێڕاگەیشتم،
یاداشتە قەدەغه کراوەکان

فرمێسکی باخچە
سزادراوەکانت بنووسمەوە

 
)١٠(
ڕەنگە لە زەردەپەڕێکی تردا

لە دەریاچەی ئەرخەوانی
تەمەنێکی تردا

یەکتر ببینینەوە
هیچ نەبێت من ئەو کاتە
نە یاداشتەکانی جەنگم

لە پریاسەکە بێ
نە تۆش باڵە فریشتەئاساکانت

لە بەرزەخێکی وەک ئێستا
هەپروون هەپروون بێ

)١١(
بۆ گەیشتن بە ژوانێکت لە جەنگا...

هەنگاو بە هەنگاو
شەقامی شارە بەستووەکانم

بە شەمەندەفەرە سەرابییەکان بەستەوە
چەند سرک بووم بە وشە ماشینییەکانی

خاکی بێ گیانی ڕۆژئاوابوونیش
ئەو واڵتە تەمتومانستانەی

زۆر دڵڕەقانە
ئێمەی بێ زەریا و بێ نشینگەی
بە تاوێک تەرزەی بێ هوودەیی

هێدی هێدی ئە توا....نە.....وە.


