گـەمەى تەمەن

عومەر عەبدولکەریم
ئەمە خەونى چۆلەکەیە
یا ژاوەژاوى بێ هۆشی
پێش ئێواران جەستەم سستە
هۆشم خنکاو
لە ئەندێشەى بێ کۆتایی
ڕەنگی دنیا سوور هەڵگەڕاو
وەک پێناسەى
مەملەکەتێکی پڕ لە مەرگ
لە جیاتى تەمى پایزە
لە بەرچاوم
غەم دەبارێ
ناخم شێواو
سەرم قاڵە دڵیشم تەنگ
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ونم  ،ونم  ،هێندە ونم
هۆشم تاساو  ،جەستەم شەکەت
بە دواى خۆمدا سەرگەردانم
ونم  ،ونم  ،لە خۆم ونم
واڵتێکم پڕ لە غوربەت
دڵم پێکێک شەرابى بە حەسرەتە
بۆ خەیاڵە پڕ مەستەکانى (خەیام)
نە بۆنى نێرگزی دڵ و
نە میهرەبانى خواى جوانى
پەى بە وێستگەى چاوەڕوانى
ناخم نابات
ونم  ،ونم
لە نێو تەنیایى خۆم ونم
لەم دنیا فراوانەدا
ڕۆح لەبەرێک
گوێ لە خەمى من ناگرێت
بۆ چرکەیەک
چۆلەکەیەک
لە ڕوخسارى غەمبارى من
ڕانامێنێ
پەڵەیەک هەورى ئاسمانیش
تەنها ساتێک سێبەرەکەى
کورەى ناخم
نابزوێنێ
بۆ جارێکیش
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خەندەیەکى لێوە ناسکەکانى ئەو
بەستەڵەکى خەمەکانم
نابزوێنێ
بەهاى ژیان
هێندەى کۆالرە شڕێکی
دەستى منداڵێکی هاروهاجى
پێ نەماوە
کە منداڵ بووم
لە مەکتەب و دەرس و قەڵەم
زۆر بێزار بووم
دەمویست بە جل و بەرگ و
پێاڵوەکانیشمەوە
خۆم بهاومە گیانى الوێکی گەورەوە
دەمویست پەلە لە ژیان کەم
حەزم دەکرد هەموو تەمەنى منداڵیم
بکەمە جامۆلکەیەک ئاوى
کوپەى ژێر سێبەرى مێوى
حەوشە گڵەکەمانەوەو
بەیەک بین هەمووى نۆش بکەم
کەچى ئێستا گەر بتوانم
نەک بە جل و بەرگ و پێاڵو
دەمەوێ بە عەقڵ و هۆش و
بوونیشمەوە
خۆم فڕێ دەمە نێو دڵی
منداڵە نەفامەکەى جاران
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لە سێبەرى دارە بەرزەکانى
باخە جوانەکەى شێخ لەتیف
یاریم دەکرد
الى ئێواران
چەند پەلە بووم  ،هەرام دەکرد
لە دایکە دڵ بەسۆزەکەم
پەلەم دەکرد
تا پاروویەکى بەرکوڵی
چێشتى سەر ئاگرەکەم
بۆ بابۆڵ کا
بەو هێمنییەى
پێی دەووتم
کوڕم  ،باوکم  ،پەلە مەکە
ئاخر خواردن ناشوێنرێ
هاکا ئەوەندەى نەماوە
ئێوارە دێ ...
بۆ کاتێکیش نان دائەنرا
هەرچی حەزبێت  ،الم نەدەما
لە منداڵیم
هەر تامەزرۆى
گەورە بوون بووم
لەم تەمەنەش وێڵم بە دواى منداڵی خۆم
کێ دەڵێ ئاوازى ژیان
ئەو نەوسنە چڵێسەى
تەمەنى منداڵی نییە
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خۆشی نازانێ
چى دەوێ
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