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سەراب و ئاو لە جامێکدان

نەوزاد ڕەفعەت

واهیمە نییە فیغانە
بەم شەوە هەورەتریشقە و باوبۆرانە
چریکژنێ ئاگر لە ئاویش بەردەدا

نازانم لە دۆزەخی کام قەفەسەوە بانگم دەکا
هەمان سۆزە نەگۆڕاوە

ژێی هەمان گیتاری زێڕە نەپچڕاوە
بۆنکردنەوەی تەواری دوور

دەمباتەوە هەمان النە
دەمباتەوە زەمانی شکانی لەمپەر

کە لەوێ بە ئاسمانەوە بووینە فەنەر
لەوێ زۆنگاو

لەوێ دڕکەاڵنی وجوود بوونە زەنوێر
لەوێ لێو بووە بەاڵڵووک

دەستەکانی لەنێو لەپمدا بوونە دەف
لەوم زیاتر نەناسیوە
نەنووسیوە
نەبیستووە
نەچەشتووە
نەنۆشیوە

جیلوەیم لە.. لە چاوچاوانێی ئەستێرە و
لە تاقی پەلکەزێڕینە و

لە قاسپەقاسپی سەنتوور و
چرپە چرپی دار و بەرددا
لە هەناسەی گیا و ئاودا

لە هەنسکی حەیران و الوکدا دیوە
گشت ئەوانەی هاتن و چوون
ئایکۆن نەبوون لە ئەو دەچوون
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خەرماندار: شاژنی ئاسمان
و

زەوی
ئیرەییان پێ دەبرد هەتاو و تاوس
بەرز

و
نەوی

قەتم بەجێ نەهێشتووە
بیسراوە یاڵ ڕەگوڕیشەی جێ هێشتبێ؟!

زانراوە باڵ وەڕس بووبێ لە هەڵفڕین؟!
بە شەقامی مورداندا دەڕۆیشتین

دەڕۆیشتین بۆ مەیخانەی فەنا بەشەرابی ئەوین
مشتێ ئەستێرەی زەنگیانەم
بۆ گەردنی نەچنیبوو

هێشتا هەر سێ چڵەگوڵە ئاڵتوونییەکەم
لەسەری نەچەقاندبوو
دووڕیانێ ژاراوی داینێ

دەرگای دۆزەخ کرایەوە و
نەبینران تێکبڕژێنەوە لەیل و مەجرووم

سەماش سەما تامی نەما
چیدی بەالدا نەهاتن پەپوولەی مەست

قورینگ پۆل پۆل بەدەم کۆچەوە خۆیان کوشت
ئەیووب ئاسا برین کرمی هەڵهێنا

قرچ قرچ خەون شکا
مەگەر پەرجووی چەخماخەیێ..

مەگەر جادووی ساز و ستران
مەگەر چوارینێکی خەیام
هاوسەنگ بکەنەوە ژیان

)چەند سەرمایە!
دەڵێی چیدی ڕۆژ هەڵنایە!

مام ئەیۆنا کڕێوەیە
ئاتەشگەدەش گەرم ناکاتەوە دەروون

منیش ماینێکم هەبووایە
خەمنامەم لەال هەڵدەڕشت

ها.. ها.. ها.. ها..
وەجا غی فیلەکەی ڕوونە خاوەن شکۆ

مێگەلە فیل چی نەهێشت هەڵی نەلووشێ
یا نەیدۆشێ

ئێرە وایە
وێڵگەی کۆشکەکەی کافکایە

بێ کلیل.. بێ هاڕمۆنیایە
ئەو هەموو کۆڵبەرەت دیون بە شاخەوە؟!

کووڕترن لە پشتی سیزیف
قوربانیدان چنگێ بایە!(

گوجیلەیەکم هەبووایە ئێواران پێکڕا دەگەڕاین
قەفەس دزێوە پشیلەش

لووتی خانەخوێی خۆی دەخوا
لە بیابانی کاتژمێردا باخەوانی دادێ دەدا

ترسی مەرگم تێ ئااڵوە
قل قل گەاڵم پێوەماوە

بریا! لەودیو پەنجەرەیەکەوە دەمدی
پەنجەرە؛ )وەفیقە(ی سەیاب

پەنجەرەکەی )بانەکانی وێزەرینگ(ی
بیرخستمەوە

ساڵو ئیمیلی برۆنتی
ئاخۆ تۆ کامە ئەستێرەی؟

زۆرم خۆشویست کەچی نەمهێشت
ماری هەوەس سێوی قەدەغەم پێ بخوا و
بمکوژێ ئازاری ویژدان

تراجیدیای تەوتەمی خۆم
لە تاقی یادگەی کاتشوێندا هەڵدەکۆڵم

مەوالنانە بۆی دەناڵم
ئەو ئاگرە ژیلەمۆیە
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هەر بیگەمێ و فووی لێ بکەم
دەژیێتەوە و دەبینەوە بە سەمەندەر

بیگەمێ قامکێ مزگێنیی
گەشتر لە ڕاستی دەدەمێ

شەوگار تاشەبەردە ناڕوا
چاوەڕوانیش جگەرخۆرە

بریا! پیانۆم بزانیایە
)گۆرانیی قوو(م بژەنیایە

لە دوور دوورڕا چریکژنێ دێتە بەرگوێ
تەواری هەڵوەدای ئاسمان

ڕانەهاتووە بە زیندان

ئۆف! تینوێتی
سەراب و ئاو لە جامێکدان

داری پیرۆزی ئەوینان
برووسکەی ڕقیش لێی بدا
خەڵووزیش بێ دەپشکوێ

هۆ هۆ دۆنکیشۆتی پووچنووس
واهیمە فریوت نەدا

پانکەی ئاشت لێ نەبێتە قەاڵی زمان
قەاڵی شیعری سەربەهەور

قەاڵی ڕستەی چنراو بە ئەستێرەی میهر
ناگیرێ نا!

ناگیرێ بە بێ سەوادان!

گەالوێژی 2020

)*( دەقئاوێزانەکانم بۆ دەقخوێن هێشتووەتەوە.


