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 شوان شەفيق

 

 تێکشکاندنی باو

 

 ڕووت ڕووت بوومەتەوە پاشان کەوتوومەتە ڕی،

  دەگەمە الت بەهاتنم مۆمەکە بکوژێنەرەوە

!پەنجەرەکە بکەرەوە داگيرساوم  

..؟ شەو چييە   

 کە دوا نيگای تيادا نەکەین بەر لە هەڵهاتن؟

..؟ رۆژ چييە  

  کە تيشك لە بينایمانەوە دەر نەچێ بۆ گەیشتن

 باوەڕ چييە ..؟

 یەقينم هەیە خۆڕێك هەبێت
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!هێندەی یەکگرتنمان وزەی گەرمی ببەخشێت  

 هاتنێك هاتووم گشت ماسکەکانم فڕێ داوە؟

  ..گەلێك جار مرۆڤەکان ناچاریان دەکردم بيپۆشم

 وەرەوە جودا لە گورگەکان دەمەوێ بتالوێنمەوە

 تەماشای گرووگاڵم کە چۆن لە بێشەدا دەتلێمەوە

  بە مارەکانيش بڵێ بێن  با لێک ئا�ن فێربن لێمانەوە

  ئەی دۆست

..؟ بە ماچێك هەموو زوڵمم بير ئەچێتەوە  

  ماندووم ماندوو ميهرەبانييەك بنوێنە

 کاسەیەك پڕکە

!گەمەیەکی سەرکەشانەیە گوشينت  

 هێشوویەك لە ترێی چاوەکانت

 دەنک دەنک بکە سەر لێوم

  خانە خانەی گيانت دەماڵم

 شەرم چييە بزێوم

 بە زەردەخەنەیەك خۆم ئەبەخشمە تۆ

  تێر نابم لە خشپەی پێت

 تێر نابم لە وردە مووی چەناگەت

  ئەی دۆست

 سادەترم لەوەی بەڵێنی قەبە قەبەت پێ بدەم

  وەرە ماڵۆچکەیەك چێ دەکەین

  خەمەکانت تێکەڵ بە ژەمەکانی

 بەیانيان و نيوەروان و ئێوارانم بکە

 ئەی دۆست

 شەوچەرەی شەوانيش با دڵۆپێ شيلەی لێو بێ

 دەستە تەزیوەکانيشت تێكەڵ پەنجە قڵيشاوەکانم کە
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 تووند تووند بمگووشە نابادا رۆژ هەڵبێ

 شوان شەفيق

********** 

 هەنسکێ لەتێرامانی مرۆڤێک..؟

  بەدەستێکم جگەرەیەك و

 دەستەکەی ترم پێکێ شەرابی لەمشتە

 لەنێوانی ئەوودوانەدا تێی ڕاماووم

  هۆن هۆن فرمێسکم دەرێژێ و

 ماندوویەتی ڕێگا نادات بيسرم

  الی راستيشمەوە

 شەرابەکەم قاقا لێ دەدا و

 دەنگی لەگەڵ ب�و بوونەوەی خەمەکانم تێکەڵ دەکا

  چ بێ شەرمە

 ئەو تەمو مژەی باڵی کێشاوە بەسەر ژوورەکەمدا

 دیلی قووڵپەی گریانی کردووم

 عادەتم گرتووە بە بێداریەوە ،

 بە ژماردنی چرکەکانی چاوەروانييەوە

 چ لە زەمەن بکەم

 کە دەمەوێت تيژرەوتر ساتەکانی تێيپەڕێنم

 تارمایيەکی سامناك زاڵە بەسەرمدا

 شەوێك نييە شەمشەمە کوێرەکان

 بە الواندنەوەم نەخەمە خەوێکی قووڵەوە

  شەوێك نييە

 ئەستێرەکان نەخەمە گومانی شينەوە

 شەوێك نييە

 مانگ نەگریيەنم بە هەنسکی بەردەوامم
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 لەو نێوەندەدا

 نەدەتوانم گوزەر بە ساتێکی خۆشدا بکەم

 نە دەتوانم لەم مەینەتييەی

 سەراپای غەریبيمی تەنيوە خۆ رزگار کەم

 چ لە بوونی کۆت و بەند کەم

 بەندەکانی تەنيایی بە هاتنت دەشکێنم

   دڵ لە خورپەی بەردەوامدایە و 

 ترسم لە نەبرینی ویستگەکانە

  هەنگاو بنێ هەنگاو بنێ

 گيان وا دەر چوو زوو بمگەرێ 

 شوان شەفيق

********** 

۱ 

 لە هەر جێگایەك

 مرۆڤ ئازار بدرێ 

 پێنووسەکەم ژان دەیگرێ

  خەم و مەراق

 تيانووسەکەم دادەپۆشێ

 زاڵمە گيان

 کە دەسرەوێ باڵ ناگرێ 

۲ 

  ئەو دەمەی مرۆڤ دەکرێتە قوربانی

 دادپەروەری لەکوێيە ..؟

 مرۆڤایەتی لە کوێيە ..؟

 رەوشتی مرۆڤ وا دەکا

  ..!رق لە مرۆڤایەتی هەڵگرم 
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  چ دەبوو

  ..بەکتریایەك

  ..باڵدارێك

  ..خشۆکێك

  ..گيانلەبەرێکی دەریایيبام 

  ..!داخ دەکێشم کە مرۆڤبم

 الشەی ئەو قوربانيانە

 لە بەرزیدا دابنێن 

 تا خودا بيان بينێت 

 شوان شەفيق

********** 

 با لە گوناهەکانی خوا خۆشبين

 

  لە و ساتەوەی ئادەم فرێدراوەتە سەر زەوی

 تاوان دەکا

  هاوار دەکا

  چ گاڵتە جاریييەکە

 لێی خۆش بێ خوا

 

 دایکێکی دووگيان بە لەدایك بوونی کۆرپەکەی دەمرێ

 منداڵ داوای سۆزی دەکا

 دەگری و شيوەن دەکا

 چ گاڵتە جاریيەکە

 لێی خۆشبێ خوا

 

  سياسييەكی بەد مۆراڵ ميللەت دادەدۆشێ
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 کۆیلە شەقام پڕ دەکا

 دەنگی چەپڵە گوێ کپ دەکا

  چ گاڵتە جاریيەکە

 لێی خۆشبێ خوا

 

 عاشقکێكی بەد بەخت دابران چارەنووسی دەبێ

 چاوەروانی پەستی دەکا

 یادگاریيەکان شێتی دەکا

 چ گاڵتە جاریيەکە

 لێی خۆشبێ خوا

 

 گەشمردەیەكی الو بۆ نيشتيمان گيان دەسپێرێ

 خەونەکانی بۆ گۆر دەبا

 جەرگی دایکی بە سووتماك دەکا

  چ گاڵتە جاریيەکە

 لێی خۆشبێ خوا

 

 لە ئێستادا من تێ ناگەم

  کە هۆکاری گشت ڕووداوێ

 تەنها خوا بێ

  کاتی ئەوە نەهاتووە

  مرۆڤيش

 لە گوناهەکانی خودا خۆشبێ

31/8/2017 

 شوان شەفيق

********** 
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 هەوارگەی ئاهەکان

 

  لە مە بەدوا

 بەرگێکی پينە دار لەبەر دەکەم

 خۆ دا دەماڵم لە ئامرازەکانی گەوجاندن

  ...لە مرۆڤەکان سەرم سورماوە

  بەرگی گرانبەها  

 واتا ڕێزی زیاتر و گەورەیی نيشاندان

 نەفرین لە ئابرووی قایمی چەند رووتان دەکەم

  بێ رەوشتيتان وا دەکا

  شەق لە تەوێڵی سياسی و

  کۆیلەی برسی بەدمۆراڵ و

  مامۆستای دینی ئێکسپایار و

  پارێزەری پاسەواندار و

 پزیشكی قۆچدار و

  شاعيرە چەپڵە لێدەرەکان و

  گۆرانی بێژە بەکرێ گيراوەکان و

  ...تەواوی ئەو مرۆڤانە هەڵدەدەم

  کە الف وگەزاف لێ دەدەن

  الیان وایە ئەوان بنيات نەری کۆمەڵگان

  تەماشا کەن چەن بەر بادن

  ...دەمەوێت 

  هەژار ترین مرۆڤ هاورێم بێت

 ساکارترین  خۆراك خواردنم بێت

  ...!توورەم لە کەرەستەکانی پێشکەوتن

 کێ تێ دەگا لە ئاهی من ؟
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  دەزانی ڕۆژگارە سەخت و

  دژوارەکان ئاسوودەم دەکەن

  نەك چرکە ساتێ

   بە ئاسانی دەستم بگا بە هەر شتێ

 بەر لەوەی تنۆکێ ئارەقم لێ بتکێ

  خۆزگە بە مرۆڤە لە پێشينەکان 

  خۆشبەختيان ئەشکەوتێك و

  کوشتوکاڵ بوو

  خەمی گەورەیان بارانبارین و

  کەشێکی گونجاو بوو

  تا تەکنەلۆژیا پرەوی پێ بدرێ

  تا درووست بەکار دەهێنرێ

 نادرووست خۆی ئەسەپێنێ

 پەپوولەکان پەژمووردە دەبن

 گوڵەکانيش بە زامداری کۆچ دەکەن

  !هەوارگەیەك بنيات نانرێ

  ...بۆ ژیانيش

  قەرەجێك هاودەمم بێت

  الم خۆشترە پڕ چێژترە لە تۆ

  ...تۆیەك

  کەسایەتيم کێشدەکەی

 بە بریقەو باقی  دەموچاو

  و ئوتۆمبيلی بەهادار و 

  ڤيالی چەند قاتيەوە

   دەسا دووربن

  دەگەرێمەوە زەمەنی کۆن
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  پێشکەووتنم لە هرزدا مەبەستە

.نەك لە ڕوودا خۆ نواندن  

30/8/2017 

Hamburg 

  شوان شەفيق

********** 

 سەردەمی تێر ژیان و گەوج ژیان

 

  سەردەمێکی قێزەونە

  مرۆڤەکان سەرقاڵی درۆگەلێکی زۆرن

  ..!تا لە ژیان بێ بەریمان بکەن

  ...تەماشاکەن

  چەند زیرەکانە سياسيەکان

  سيلەی رەحمی تاک بە تاکيان پچراندین

  ...تا ليزانانە لە شەترەنجی ژیاندا بە کوشتمان بدەن

 لە قە�کانی بەرگریدا شازادەکان نامرن

 ببينن دەمانکەنە کەرەستەی جەنگ

  ئيمەش هەميشە کۆیالیەتيمان قبووڵە و

  ...شاهانە ژیانی ئەوان

 هاراوین لە ئاشێکدا نە دەکرێين بە نان

  ..!نە دەکرێين بە ئاليکی ئاژەڵێك 

  ئەوە کەی ئێمە بووین؟ 

  !!چەپلە لێدان بەس نييە

  ...تا کەی تەماشای وردبوونمان بکەین

  تا زووە کەمێك کەرامەت

 کەمێك مرۆڤ دۆستی
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 کەمێك نيشتيمان پەروەریمان پێویستە

  ...تا هەورێکی باش بشێلين بۆ نەوەکانی ئایندە 

 چ شەرمە  منداڵەکەت لێت بپرسێت

 لەم  دونيا بەرینەدا چی بەشی منە ..؟

  ...!تۆش بە گەمژەیی پێی بڵێی ببوورە  ئەوەندە توانام بوو

 چ سەمەرەیە وە�مێکت نەبێت جگە لە سەرسورمان ،

  کيلۆی غيرەت بە چەندە ؟

  دەسکێ مەردایەتی لە کام زەویەدا بدوورینەوە ؟

 لە یادمە ئەوی رۆژێ شوێنگەلێك هەبوو

 ناسرابوو بە خاکی مەردان 

 ئەو زەویانە سەفەریان کرد بۆ  کوێ بران ، 

  وەها عارەقی شەرم بە روومدا دێتە خوارێ

  ..!دەڵێی هەور لەسەر سەرم گوشراووە

  !!لەم تەریقبوونەوەیەدا تۆش هەیت تەنها نيم

  ئەرێ بەس نييە تکانی غيرەت

  ..!لە پێناوی سامانێك کە نيەتی قيمەت

  ...هۆ کۆیلەی بچووك

  دواجار کە دەمری و گۆر بە گۆر دەبی 

  !!شەرم ناکەی لەسەر کێلی قەبرەکەت بنووسرێ تێر ژیا گەوج ژیا

  ..!نەوەکانی دێن رەحم بە ملکەچيت ناکەن

  زەوی دەڕشێتەوە

  ..کاتێك تۆی بچووك و منی بچووکتر دەچينە هەناویيەوە

  چەند بەرز بەسەر زەویدا دەرۆیشتين

  چەند بە نزمی خۆمان نيشانی ئەوان دا

  ...!زەوی هێڵنج دەدا چ ڤایرۆسێکە مرۆڤ

 وەرن بەر لەوەی نازناوی گەمژایەتی بکرێتە ملمان
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.خۆ  ڕزگارکەین  

12/8/2017 

 شوان شه فيق

********** 

 بەسەر تەنافی عيشقتەوە دەنيشمەوە

 

 بەکۆ�نەکانی عيشقدا

 هێدی هێدی .. بە ئه سپایی هەنگاو دەنێم

 لەتەك خەیاڵەکانی گەیشتن بە تۆ سەما ئەکەم

 لێم زیز مەبە ،

  بەپێی پەتی ڕادەکەم

  ماڵ بە ماڵ لەدەرگا ئەدەم

 شێلگيرانە رەفتار ئەکەم

 ئەچمە سەر مينبەری مزگەوتەکان

 پر بە گەرووى مه عشوقبوونم هاوار ئەکەم

  !من عاشقم .. عاشق به  تۆ

 سواری شەمەندۆفێری حيکايەتەکانی عيشقت ئەبم

 چيرۆکی ئەم دووریيە

 بۆ کاپتن و سەرنشينەکانی ده گێڕمه وه 

:دەڵێم   

  ئێوە پێم بڵێن پەلەمە چۆن پێی بگەم

 دووباڵ لە قه قنه سى خۆشنوودى قەرز دەکەم

  بە تەوسەوە پڕ بە هێزم لە شەقەی باڵ دەدەم

 باکم نييە لەسەر مانگ بيت

  !یان لە ئامێزی خۆر

 هێندە  گرنگە پێت بگەم،
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 دەبمە ماسی و دەچمە ژێر ئاو

  ..وه ك ده ليلێك

 وه ك غه واسى خه ونه كانم بۆت ده گه ڕێم

 دەبمە درەخت بۆ مژینی تيشکی گەرميت

 باسکی نەرمت بکە سەرین

  گەر حەزبکەی

 دەبمە کێو دەبمە شاخ و دەبمە دۆڵ

 ناهێڵم چاوەکانت ئيشك بڕێژێ

 به  لێوى تەڕ به  قۆڵ و باسکى

 وه ك ئاسك نه رم و نەرمۆڵ

  !ڕاتدەژەنم

 تۆ حەز بکەی دەبمە مەستی خانەقاکان

  نزا بۆ پێکەکانى مه عشوقبوونت ئەکەم

 دەستی سەرخۆشان ماچ ئەکەم

 کۆڕی شيعریان بۆ ساز ئەکەم

 گەر حەز بکەی

 دەبمە بادەگێڕو حيکايەتخوان 

 دەبمە نەی ژەن .. به  ميوزیسيان

 فرمێسکی غەریبان رادەماڵم

 بەسەر تەنافی عيشقەوە دەنيشمەوە

 ئەگریجەکانت دەکەمە ماڵ

 وه ره و خامەی چارەنووس بگرە دەست

 تەمەنم نوێبکەرەوە

 هۆنراوەیەك بنووسه 

 کاتژمێری ژیان بووەستێنە

 کۆرپەی ئەوینم راژێنە
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 بهێڵە با ببمە سەراب و

 بۆ هاتنت له نگه ر بگرم

 بۆ ئامێزى ته نها شه وێكيشت

  !ببمه  لرفه  .. ببم به  شەپۆل

 شوان شه فيق

********** 

 سەودایەك لە مۆڕاڵ

 

   گوێتان بنێن بەخاکەوە

 دڵ شەکوایەك الی خوا دەکا

  سەرێک هەڵبرن بۆ ئاسمان

 چاوێك لەتاڤگەی  باراندا ..مەلە دەکا

 قه له ڕه ش باڵ داناداتە  سه ر و�ت

  تا ماسی له  هه وادا بكه وێته  ڕه قس و سه ما

 بۆ مردووەکان ئاوازێکی پڕلەناسۆر بژەنن

  تا ئێسک و پروسکيان دێته  ده نگ

 چ ژینێكه  ڕۆژ بۆته  تاریكستانێكی سامناك

 

:تۆش  ئەی رەشبين  

  بە خەندەی تاڵی ئەفسونت

 نيازتە هەڵبێيت..!؟

  چ جەرگبڕە تەفرەدانان

  گژوگيا و چيلکەکان دەخاتە گومانەوە

 گومان لە چی ..؟

  پشيلە بێ ئابرووەکەی دراوسێمان

  لێمان گەرێ با ئەتر بژین
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 تۆش ئەی ژوره بەفرينەکە

 باسندوقە تەزيوکان

 جه سته ی بە جێ ماوی شەهيدان داڵدەبەن

  بۆ و بەرامەی ڕێحانە و سمڵ ومێخەکەکەی دايکيان

 لەگەڵ بای وەشته  سه فه ر ده كا

 تەماشاکەن چ قەسبخانەیەکە شوێنی ئاهەنگەکان

 هه ر مڕۆڤه  ده كرێته  قوربانی سه گه كان

 

  با له مه  به دوا گوێ هەڵخەین

 بۆ دوعاکانی و�ت

  نزاکانيان ببيستين

:کاتێك بانگەواز ده كه ن و دەڵێن  

 !ئەو کەرتە بلۆک و بێ�نەتان پێویست نييە ؟

 کە سوڕی مانگانەیان وەستاندین ..!؟

  کە کچێنيان لێ سەندین

 هێندەی سەرقاڵن بەجۆگای نەزيفبەربووی خوێنمانەوە

 بۆ سنوورەکان جيا ناکەنەوە..؟

 

 ده  سا به سه 

  دەمامکەکانتان فڕێ دەن

 باڕوخساری ڕاستان ببينين

  ..بهێلن با

  ئازاد بژین با بژین

  دەشێت ئێوە نەپەرژێنە سەر خاڵی کردنەوەی گيرفانتان

 قووتی رۆژانەتان بڕین بۆ هه ڵچنينی ته الرتان
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 چ بزەیەکە گریان هەراسان دەکا

 چ مێرويەکی سەر لێشێواوە گوڵ دەژاکێنێ

  چييە چی ژیان کۆتا پێ دێنێ

  

:له  ناوه ختا سياسييەك لە مينبەرەکەوە دەڵێ  

  هۆ خەڵکينە

  هۆ خەڵکينە

 چەوری ئاژەڵەکان بدەن لە تاوێری کارەبا

  تاریکستان کۆتایی دێت

  ساوایەكيش ده دوێ و

 قيامەتێك هەڵساوە

   دنيا په شۆكاوه 

 ئای خانە خوێ درۆکانت هەڵدەکرووزێت

  نەئابڕوی نيشتيمان بەرن

 نە چاوەڕوانی سۆزتانين

 بهێڵن با ئازاد بژین

 

 ڕێبوارێكی سه ر لێ شێواو هاوار ده كا

 نييه  قومێك ئاو

 باوكێكيش ده ڵێ

  !ئەرێ چ قاوەگرەوەیەك بەدبەختی لێك دەداتەوە

   چ ئەفسوونگەرێك جادووی ميحنەت بەتاڵ دەکاتەوە

    فریاد ڕەسێك شك نابەن

 نيشتيمان لە جەور و ستەم لەبێ دادی پوختکاتەوە

 سه ر له  نوێ زه وی ئاوه دان كاته وه  

********** 
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 شاگەشکەی عيشقی ژنێكم

 

  لە ئەلفەوە دەست پێبکەم

 یان لە یایی مراوی لێوار چەمەوە

  رەنگە لە بای بارانەوە

 تێکەڵ بە هەورەکان بم

 دڵۆپ دڵۆپ

 بە با�ی ژنێکدا شۆر ببمەوە

 

 دەرۆم بە نێو شەقامەکانی چاوەروانيدا

 ویستگە بە ویستگە ماچ دەکەم دەپارێمەوە

  لە نێوان هاتنی تۆ و 

 گەرانەوەی خۆمدا وچانێك دەدەم

 لە تەنيشت خرکە بەردێکەوە چاوەرێت دەکەم

 بۆنێك عيشق

 کراسێك ناز

 ئووتوویەك ڕاز

 دەکەمە کۆڵەپشتەکەمەوە

  دەترسم لەو سەفەرە

 بۆ و�تی  قەزاو قەدەر مەڕۆرەوە

 بمێنەوە 

 

 نایشارمەوە

 ئيشك لە چاوم دەتکێ

 تيری ژەهرین بێ رەحمانە گيان دەپێکێ

 ساتێك نييە نەکەومە دڵە راوکێ
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 کەی پێکی بەختەوەری هەڵدەینەوە

 

 لە مێژە نهێنييەکانی ئەم عيشقە پيرۆزە دەپارێزم

 لە دڵە راوکێکانی یەکگرتن ،لە گيانی خۆشم زیزم

 شاژنەکەی  بەڵێنت داوە بە عاشقان

 لە دووریت وەرس بووم دەخولێمەوە

  دەپێم بلێ کەی دێيتەوە

  بەسەر یەکدا لەژێر رووناکی مۆمێکدا

  نەشئەی ماچ و رامووسانبين

 کافرانە بە با�ی یەکدا بتوێينەوە

 

28/6/2017 

 شوان شەفيق

********** 

 زەوی ماڵێکی پەرتەوازەیە

 

 قووڵپی گریانی منداڵێك بەئاگای هێنامەوە ،

 تێگەشتبووم کە زەوی ماڵێکی پەرتەوازەیە ،

  !گەورەی ماڵ خوێن ڕێژ

  !دایکيش هەميشە هەنسك هەڵکێش

  بێ تاقەتم لە بيرکردنەوە

 ژیان بەشی کێشانی جگەرەیەکی ماوە

 چی لە دەرگای پێشوازیدا نوسرابێت

  ..الم گرنگ نييە

  ژیان لە کراسێك دەچێت

  ..ئووتوکراوبوو جوان دەوەستێ لەبەردا
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  ..چرچولۆچيش بوو دەشێوێ

 بێزارم لە مانەوەیەکی بێسوود

 دەشێ ڕۆژێ کۆتایی بە سەرەتایەکی جەنجاڵ بێنم ،

  لە کۆتایييەکی ئاسانەوە

 دەست بکەمەوە بە دۆزینەوەی ڕێگایەکی ڕاست

  چەوتی شەقامەکان ناتوانن

   لەو تەریبييە المبدەن کەلێی ڕاهاتووم

 بێداری و وەنەوزدان

  دوو کارە سەرەکيەکەی ژیانبوون

  ڕەنگە الشەی سستبووم

 بە شڵپەی ماچێك لە خاکێکی ئازاد دا

  ..چاالک بێتەوە

12/5/2017 

Hamburg 

 شوان شەفيق

********** 

 ((قاوەی بەختم))

 

 سەفەرێکی لە پێشە

 بە تاسەوە چاوەرێم زوو بگەرێتەوە

 کۆ�نەکانی یادگاری پڕن لە فرمێسك

 دەریای عيشقم شەپۆلێکی سامناك دەدات

 لە نێوان کەشتی چارەنووسدا دیلبووم

 پيرە پياوێكيش تەماشام دەکا

 کە نادپەروەری ڕووخساری چرچ و لۆچ کردووە

 ژنێك بە جریووە بانگم دەکا
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 رەنگە درکی بە خەمەکانم کردبيت

 مرۆڤەکانی دی سەرقاڵی دەوڵەمەند بوونن

 منيش گەنجينەم تەنها عيشقە

:ژنەکە وتی  

 ئەی چارەڕەش

 سپێتی ناخت کێ دەیبينێ

  !!ئاڵی خوێنت بەیارچی

 ئەو سەفەر دەکا

 سەفر بۆ دوور

 تۆ لە باشووری عيشقەوە

 دەخوازیت بە باکووری ئەوین بگەیت

 پەلەپرووزەدەکەی

 هێدی هێدی هەنگاو بنێ

 بە ترسەوە ڕێگا مەبڕە

  تۆ ئەگەر پێش بەسەر دڵتا بنرێ

 ئاسوودەبە

 راستگۆیی و پێداگری لە عيشقت

 ناوت بەرز دەکاتەوە

 بەوەفا بە وەك چۆن لەوادەی ناسينەوە بەوەفابووی

 بەرگری بکە لە مەیدانی بەدەستهێناندا

 تۆ هەميشە شۆرەسواری خەونەکان بووی 

 ئەو ژنەی  خۆشتدەوێ

 یەقينی هەیە بەعيشقت

  !چيت لە راڕایی و گومانداوە

 منيش دەڵێم گومان سەرچاوەی عيشقی ئەبەدیيە

 رارایی دیلبوونە بەداوی پەرچەمی ژنێکەوە
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 کە لە هەناسەکانم گرنگترە بۆ ژیان

 ئێستا ئەو ژنە سەرقاڵی سەفەرە

 لە چارەنووسيدا نووسراوی  ئەوە قەدەرە

 دەترسم ترسێك لە ماوەی ساڵەکانی تەمەنمدا

 هێندە رەشبينی نەکردووم

 دەترسم

  ترسێك هێندە زاڵمانە

 خەمگينی نەکردووم

  ئای شاژنەکەم

  تۆ کەی دێيتەوە

  نامبينی رووخسارم شێواو و

 دڵ پەرێشانی رامووسانێکتە

 چاو کزبووی نيگایەکتە

 دەست لەرزۆکی لەمسکردنێکتە

 دەسا بەر لە یادی لە دایکبوون

  ڕۆژگاری ژینم

  ..پڕکە لە سۆز و الواندنەوەت

8/5/2017 

 شوان شەفيق

********** 

)بەر لەوەی مردن بگا وەرە ئەی نازانی پێکەوە (شادین  

 

 وەرە و

 گو�وی گەردنت بڕێژە بەسەر تەنيایمدا

 سامناکە ژوورەکەم تارمایی دایپۆشيووم

 بمکەرە خۆشبەختترین پياوی گەردوون
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 رانت بکەرە سەرین و زووڵفت باوەشێن

  لە جێی مۆم دامگيرسێنە

  ..!لە مێژە کووژاومەتەوە

 

  وەرە و

 بە دەستی گەرمت دەستی تەزیوم بگرە

 عەیامێکە بارگاوی نەبووم

 بە الشەی ژنە نازدارێ 

 شينم کەرەوە بەر لە هاتنی بەهارێ

 

 وەرە و 

 هەرچی بەرگە هەال هەالی بکە

 بەرگی سەرین

 بەرگی باليف

  بەرگی منيش

  رووتم کەرەوە

 لەگەڵ سەراپای گيانما جووت بە

  ..!بمکە بە ووزە بۆ لەشت

  وەرە و 

 منی تۆ دەبمەوە بە تۆی من و

  تێك دەئاڵێين

  بەیەکدا دەچين

  جووتبوونێك جووت دەبين

  ..!لەناو گيانی یەکدا ڕۆدەچين

 

  وەرە و
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 بگەرە قووڵترین قوو�یی ڕۆح و گيانم

  منيش وەك غەواسێکی شارەزا

  خانۆچکەیەکت بۆ چێ دەکەم

  ..!لە قوو�یی قووڵيەکانما

 

  وەرە و با ئەتر داخ نەخۆم

 شەوە نەهاتووی

 سپێدە وەرە

 بەر لە خۆر هەڵهاتن

  هاتنت خۆریش کافر دەکا

  ..!نەك تەنيا من

 

 وەرە و

  وەك هەڵۆیەکی بەرزە فڕ

  چنگت گيربکە لە شانم

  بمخەرە سەر باڵت

 ڕاوم بکە بۆ دنيای خۆت

 بمبەرە دوورترین خاڵی ئاسمان

  ..!بێزار بووم لە بێویژدانی مرۆڤەکان

 

 وەرە و 

 هێشوویەك ماچ بخۆ

 شەربەتی لێوت بۆ دەکەمە قاوەوە با شيرین بێ

 لێو و زمان دەکەمە نان

  ..!بيان جوو نەرمن نيانە ئێسقان
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 وەرە  و 

 شاژنی لێو مراوی

  دەبمە دەریایەك

 یەك بە یەك پەرەکانی باڵتم تيادا بشۆ

  با پيرۆز بن

  ..!ئەی نازانی عيشق پيرۆزە بەندی دڵ

  

  وەرە و

 دەستت بخەرە ڕۆحمەوە با زیندووبم

 کافر مەبە زوو وەرە زوو

  شەوێك نييە خوناوی تەنيایی

  نەمداتە دەست شەپۆلی چاوەروانی

 وەرە و

 شەوێك نييە فرمێسک خەیاڵم لێ تێك نەدا

  ئێستا ڕووت و ڕەجاڵ

  لە گەریدەیەکی

  ..!بێ النە دەچم

 

 ئەی جوانترین شاژنی دونيا

 ئەی لێو تەڕترین ژنی دونيا

 ئەی شاژنی هەنگوین

   ئەی روو پەلکەزێرینە 

 چ زووڵمێکە

  لەیەك دوورین

 چ کفرێکە

 بۆ یەك سەبوورین
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  چ تاوانێکە

 بۆ یەك مەجبوورین

 چ شادیيەکە

 بۆ لێی قسوورین

 زوو وەرە

 زووتر لە لێدانی دڵ

 زووتر لە هەناسە

 زوو وەرە

 زوو

  ئەی

 لێشاوی نيگا و شەوقی من

 شانازی و غرووری ژیانی من

 زوو وەرە

 تەنيایی کوشندەترین ئازارە

 بەر لەوەی مردن بگا وەرە

 بە داوی زوڵفی تۆوە گرێدراوە

  رۆح لە تاراوگە

!شاپەڕی باڵی فڕینی من ؟؟  

 شوان شەفيق

********** 

 ویستگەی پێكگەیشتن

 

 لە سەفەرێکی ناوەختدا

 گرێدراوم بە لرفە شەپۆلی بێ سۆزی

  لەگەڵ کرێوەدا

 ئاوێزانی بەفر بووم
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 پشکۆ سوورەکانی هەستم خامۆش بووە

  دەست تەزیو و

 دڵ ها�وی چاوەروانی لێ هەڵدەسێ

  چەند درێژە ڕێگای ئاسوودەیی

  !گوژم دەخۆم هەر پێی ناگەم

  غەریبستان تەنيایيە

  !نەك دووربوون لە نيشتيمانی جەور و ستەم

 کوان ئەوانەی الفی نيشتيمانپەروەری لێ دەدەن

 لە تەمەنياندا عاشقبوون ؟

 بيریان لە گڕگرتنی کچە سنەوبەریيەك کردۆتەوە

 ئەوان نەبوون خوناوی لێو ئەرخەوانيەکانيان کردە هەڵم،

  ئاسمان سوور دەچێتەوە

 ژنێك غەمگينی دەچۆرێنێتەوە

  پياوێکيش مەیدانی شەرگەی کردۆتە پەرەیەکی سپی

 هێڵ بە ژێر خەتە رەش و سپيەکانی قژیدا دەهێنێ

 چەند بێ شعوورە غەریبەکەی بەرامبەریشم

 لەگەڵ کچێکی ڕەنگ پەریودا

 هێندە بەسەر یەکدا توانەوە

  !مۆرانە خۆ دەبينم

 ئەمئێستا نازانم چيم نووسيووە

 پێنووسەکەم لە شەپۆڵێکەوە ئا�وە و

  !خۆشم غەرق

 ئێوەش

 کاتێك پەرە بە جێماوەکان دەخوێننەوە

 رەخنە لە تێکەڵکردنی وێنەکان، 

 پيتە ئاڵۆزەکانی بەد بەختی مەگرن
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 دەرۆم کارم نييە چۆن لەسەر بەیەتەکان دەدوێن

 چۆنيش پالرم تێدەگرن

  شاژنەکەم تۆش بێزار مەبە لە منداڵەكان

 ئەوان

 كەشتی پێکگەیشتنمانن

 شوان شەفيق

********** 

 له  بریسکه ی چاوه کانتا له گه ڵ هه موو نيگایه کتا خۆم ده بينم

 له  هه ناسه  پڕ حه سره ته کانی دووریتدا عيشقی پاکی تۆ ده بينم

 

 سپێدەیەکی ره نگ زیویيە

  هەوری رەش سەفەری کردووە

 من زه مه نێكه  دەستنوێژی عيشقم هەڵگرتووە

 له وێ ژنێك لە نيوان دوو گاشە بەرد دا دیل بووە

 دەشێ بۆ ڕزگارکردنی ته واو شەکەت بم

 وه لێ کەی مرۆڤ باکی بە حەوانەوەیە

 لەو ڕۆژەوە نادادپەروەری لێره  هاته  ئارا

 كاتێك قابيل بەدەستی هابيل کوژرا

 له وێ رۆژێ جەنگی مرۆڤەکان خوڵقا

 ڕیليکسی دەروونی هێڵنجی نادادی ده دات

 لە نێوان شڵەژان و ئاراميدا

  !من بێباكانه  جەنگ هەڵدەبژێرم

 رەنگە هاوڕێکانم بە سانایی وێنای نەکەن

  !بۆچی هووتافی جەنگ ده چڕم

 ئه مه  بژارده و ڕێگه  کاری منە

 نەك دەستەوه ستان و به چۆکدا هاتن
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 له هه مبه ر بڕیارەکانی قەدەر

  قەدەر لە تەوێڵی مندا هەڵکيشانی دڕک و داڵ و

 پڕکردنەوەی کەندەڵ و تەختکردنی بەرزیيه کانە

 قه ده ر .. کۆکردنەوەی چيلکەو چەوێڵە

 بۆ چێكردنی النه یه ك گه ر له  غوربه تيش بێت

!مه گه ر ئه مێستا ئه وێ نيشتمانی من نييه  ؟  

  !سواخدانی دیوارە ڕووتەکانی ژیانە بە قوڕێكی ڕه ش

 بە قوڕی ژێر پێی ئەو ژنە

 ئه و كه  لە تەڕیدا شوێن پێکانی قوڕاوێکی خەست دەشێلێت

 تا وەستایانە کۆشکێکی گڵينی بۆ چێکەم

 تا پشوویەکی هەميشەیيم لە تەکدا بدات

 هەردووك بە هەڤڕا کار دەکەین

 تا هه ر ئه مڕۆ .. به ر له واده 

  !پليکانەکانی ته نهایی سبه ینێ ببڕین

 پەلکە زێڕینەی ده مه و ئێواره  دەکەینە سابات

 بەرسيلەیه ك به  تامی ماچ تام دەکەین

 خۆمان پڕ ده كه ین له چێژی ئاونگی سه ر گه �كانی ده مه و به یانيانی

 بۆ ئه م ته نهایيه مان .. ترشە ئامێزی گه رم بە یەکدا دەکەین

  له  كه وسه ری شيلە لێوی یەکتر دەخۆینەوە

 بە شه تاوی ژێر مل خۆ فێنك دەکەینەوە

 کە یەکمان گرت .. داهاتوو رووناک دەکەین

 ڕێگه  پڕ له  شەختەبەندەکان دەبڕین

 ئاور بۆ رابردوو نادەینەوە

 ئێمە کە بتوانين مراز بێنينە دی

 كه  له  ده ستمان بێت ژیان جوان بکەین

 ئيدی هه مووان سەرسام .. تامه زرۆی عيشقمان دەبن
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 سبه ینان تيشکی ئازادی دەدەینەوە

  !شه وان بریسكه ی خۆشبه ختی

 گەر نەکرا پێشوازیمان لێبکەن

  !لە سایەماندا شەڕەنگێزی مەکەن .. چ باكمانه 

 ئێمە وەها بەیکدا چووین

 مەشخەڵی پێکەوە بوونمان هەڵکردووە

  !چرای تا ئه به د (مووتووربه ی یه كترین)مان جۆش داوه 

 شوان شەفيق

********** 

  دوو عاشقی جاویدانی

 

 ڕۆحی شکەستم،

 به ده م ئه م ئێواره  نابه ڵه ده وه 

  پياسەيه كى جاويدانى

 به شه قامه كانى رۆحتدا دەکات

 لە غوربەتەوە باڵى ئه نگێوراوى دەگرێ 

 تا بە نيوه  نيگاى تاريك و روونى تۆ بگات

 .بهێڵە با تژى بين لە ماچی شيـــــــرين

 پەلکەزێڕينەيه ك وێنا بکەين

  !گۆرانيی باشوور بۆ باکوور بڵێينەوە

 لە خۆرهە�ت تا خۆرئـــــــــــــــاوا

 دەستم بگرە با سەما بكه ین

 شوان شەفيق

********** 

  تۆ

  لە کوێستانی ئه م دڵه دا
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 باوه شێك بەفری زستانـــی

 له م وه رزى قاتى سه ماى زيووينى رۆحه دا

 مرواريی .. ياقووتی .. مەرجانی،

 بەسەر تەنافی ڕۆحــمەوە

.تک تک .. نم نمەی بارانی  

 شوان شەفيق

********** 

 لە گەرميانى رۆح پرووكێنا

 ده نكێ گەنمی ژێر هەتـــاو و

.چڵێ نێرگزى به ر بارانم  

 تينووی سێبەری بەيانـــــم،

 دەتوێينەوە بەسەر يەکدا

 دەژێينەوە لەتوێى يەکتردا

 هێز نامێنێ لەگەردووندا

 ڕەنگ و دەنگ و هزر و ڕۆحــــمان

 لە يەکــتر جــــيابکاتـــەوە

 لە باکـوورى دڵ تۆ

 له  باشوورى جه سته  مـن

 .پێکهاتەی يەك دڵ و گيانين

 ورده  ورده  له نێو هه ناسه ى ژێر باڵى يه كتریدا

  !ده توێينه وه  هێمن  .. هێمن

 شوان شەفيق

********** 

  ..له  پايز دا

 قاز و قوڵينگی کەنار ڕووبارەکانين

  ..له  زستاندا
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 شـەپۆلی بێســنــــووری دوای کـــەشــتييــەکانيــــــن

  ..له به هاردا

 نمه  ئاونگ و ده نكه  شەونمی خەوتووی سەر گە�کانين

  ..له  هاويندا

 تيــــشکـــی هەڵهاتـــــــووی خۆراسانيــــن

 لەمەملەکەتی ئەوینداراندا

.خاوەن کووخێکی خنجيلەی عاشقانين  

 شوان شەفيق

********** 

 بۆته یه ك له  ڕووتبوونه وه 

 

  بەر لەوەی قۆپچەی کراسەکەت بکەیتەوە

 به رله وه ی مەمکەکانت بخەیتە دەممەوە

  به رله وه ی شەراب بڕێژیت بەسەر سنگتدا

  بەرله وەی بەم دیمەنانه  شادم بکەیت

  حەز بە رووتبوونەوەی رۆحت دەکەم

 نيگار کێشەکان جوانترین دیمەنەکانيان کێشاوە

  شادم ناکەن 

 بێزاربووم لە بينينی تابلۆکان

  تاقەتی تەماشا کردنم نەماوە 

  حەزم لە شتی دووبارە نيە

  چاوەکانم کز و ماندوون

 دەستم دەلەرزێت هێزم لێ بڕاوە

  هەرچەندە نيگار کێش نيم 

 فڵچە بەدەست و پەیکەر تاش نيم

  ده خوازم فێری وێناکردنت ببم
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  !!بە�م وەك ئەوان نا

  من حەز دەکەم تابلۆی ماچێك بکێشم

  رامووسانێك رەنگاو رەنگی بکات

  توانەوەی رۆح هەڵسەنگاندنی عيشقت بکات

 تاڵە قژەکانت بکەمە فڵچە

 روومەتت نەخش بکەم 

  بە شيرت بۆیە زەیەتييەکە بگرمەوە

 بە ليکت گە� وشکەکان سەوز کەمەوە

  بە با�تدا هەڵبەزەنم

 بە رانتدا شۆر ببمەوە

  تنۆك تنۆك بچمە خوێنتەوە 

  چ گيانلەبەرێکی عەجولم

 ناوەستم لەگەڵ خرۆکە سور و سپييەکانتدا سەما ده كه م

 بە دەنگە ژێت ئاوازی گۆرانی چێژبه خش ده ڵێمه وه 

  کە کراسەکەت لە بەر دەکەیتەوە

  هەست بە بێنازی دەکەم

  تەنيایی دام دەپۆشێت

  سڕ دەبم

 وێنەکان تێکەڵ دەکەم

  یانيش خۆم لە دەس دەدەم 

  ئه و كاره ساته  مه خووڵقينه 

 مەرگ ڕووبه ڕووم دەبێتەوە

 شوان شەفيق

********** 
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  ..!کاتێك لێرە نيت خۆر ئاوا دەبێت

 

                        ئەو دەمەی تۆ دەبی بەخۆر 

 ئەمە چ ڕێکەوتێکە ...؟

                                                           چ پەيمانيکە ..؟ 

  تۆ و خۆر 

                                                              تۆ و خورشيدی سوور

                                        تۆ و خاوەری زێڕينی بەربەيان دیار نين

  ئەو ساتانەی ڕووم لێ وەردەگێری

 ئەو دەمەی سەفەر دەکەیت و دەرۆی

  خۆریش ئاوا دەبێ

 چييە چ قودرەتێکە ؟

 هەر کە ئەفسوونی نيگا رەنگينەکەت دەردەکەوێ

  تەموتومان بێ

  هەور و ها�و

  هەر کە تۆ دێی

  دونيا دەبێ بە خۆرەتاو

  لەم نێوانە دا

  دەمێك کرنووش دەبەم لەسەر چۆکم

  دەمێك بەرز دەفرم لەسەر شاخی حەساڕۆستم

  دەسا ئەی دۆست

 تەماشا کە

 ورد بەرەوە لە هەڵوەرینی گە�یەك

 گوێ بنێ بە ئاوازی هەڵوەرین و دڵشکاندنەوە

  رستەیەك درووست بکە

  تۆ بکەر بەو
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 منيش کرداری رابردوویەکی دوور

  دوور تر لە دەنگی دەهۆڵی

  زەماوەندی الدێ نشينان

  با عەشق نەمرێ

 دوا نيگا بە پيرۆزی ئەوین بسپێرە

 ڕێگای کەنار بگرە بەر

 زەریا بهەژێنە

  من ماسييەکی تينووم

 خۆت بخەرە قوو�یی عيشقمەوە

 سيمای سەدەفيت دەرخە بۆم

 عاشقی مەرجان و مرواری چاوی تۆم

 شوان شەفيق

**********  

 ستەم

 

 لە بێ هوودەیەوە

  بينای داهاتوویەکی پڕ خۆشەویستی ئەکەم 

  شەقام بە شەقام دەگەڕێم

 تا  بەر دەرگای

 کڵێسا

  و

  مزگەوتەکان

 مەال

 و 

 قەشەکان 

  بانگێشت دەکەم 
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  دەقە پيرۆزەکانيان لێ دەسێنم

 دەیان خەمە تەشتێ ئاو و

  خۆميان پێ دەشۆم

  ...قامەت دا دەبەستم 

 سەر پۆشەکەی دایکم  لەمل دەکەم و

  !دەکەومە ڕێ

  !بۆ نازانن  دایك ميهرەبانی لێ دەچۆڕێ

 گەر لەوێ نەبووی دەگەڕێمەوە

  دادەنيشم و تابلۆیەک دەکێشم

 لە سيمای تۆ 

  رەنگە نيگار کێش نەبم

  لەگەڵ رەنگەکاندا هەڵ دەکەم 

  سازش لەسەر وێنات ناکەم 

  پاشان

 بەیت بە بەیتی دەروێشەکان دەنووسمەوە

  ئاخر زیکری ئەوان خودایيە

  ...!منيش عەشقی تۆ

 پاشان

 ڕۆ دەچم و

 دێمە قوو�یيته وه

  خانەکانی مێشکت داگير دەکەم

  ...،نيشتيمانێکی ئاسوودە بنيات ئەنێم

 بۆ پێشوازیت 

 پەپوولە دەنێرم دەستت بگرێت 

 وەرە لە شادەمارما بوەستە و

  تەليسمێك بچەقێنە
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 مە بادا بکەوی

  گەر کەوتيشی پێيەك بە دڵما نێ

 دڵنيامە کەشتيوانێکی لێهاتووی

 لەنگەر دەگری 

  ئاخر زەریایەکی درێژ دەبڕی و

  گەشتێکی درێژ  تر دەکەیت

 ئەمئێستاکەش چاوەڕوانم

 شوان شەفيق

********** 

)دەقی ( کۆمکەنەوە  

 

 مەمکە مژە بێ نازەکەم

  بێشکە تەختە شکاوەکەم

  ڕەو رەوە خلۆکە سواوەکەم

  پاسکيلە سوکان خوار بووەکەم

 ئەمانە منداڵی منن کۆی کەنەوە ؟

 

 پەراوگەی دارا دوو داری دی

 ئای لە تەمەنی بابردووم

  لەسەرەتای هەڵ کشانيەوە

 ئاسوودەیم بە خەونيش نەدی

 

 کۆمکەنەوە رامەمێنن

 بە خوێندنەوەی وشەکانمەوە

 چاوەڕێ کەن هێدی هێدی

 ژیانم بە خوێن دەنووسمەوە
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  شەق و شڕ بووم

  لە شەری برا کوژیدا

 منی بەد بەخت

 دە ساڵێك بووم

  هەرزەکاری

 تەمەنێك لێو ڕێژ لە بێزاری

 پڕ ئاژاوە و

 پڕ لە خەم بوو

  گاڵتە و یاری

 لەو سەردەمە دا

 تەنيا خەو بوو

 کۆمکەنەوە پەستم مەکەن

 تاقی کردنەوە

  بە ڕۆحم مەکەن

  با هێمن بم با نەژاکێم

 با لە تەمەنی گەنجيم بدووێم

  ئەو ساتانە یادکەمەوە

 کە ڕۆشتن و ناگەڕێنەوە

  هەم ئێستاکە کە پێگەیشتووم

 پڕ لە ئاوات و خۆزگە بووم

 نە خەیاڵەکانم دەبێتە راستی

 نە لە ژیاندا هەست دەکەم زیندووم

 ئای لە من چەندە بێ هێز بووم

 ئێوە کارتان چيە کۆمکەنەوە ؟

 شوان شەفيق


