فرمێسکێکی مۆمیاکراو

بەرزان هەستیار
(ئەڵمانیا)

بێدەنگییەک هەیە ،ئاڵ،
ملوانکەی ناسکترین میلۆدی...
بــە گەردنــی چرچولۆچــی درەختــی پیریــدا شــۆڕ
دەکاتــەوە،
ئەو بێدەنگییە ،ماتبوونی ژنێکە لەبەر پەنجەرەی
دوودڵییدا
نە ،ئەوەیە پەردە خۆڵەمێشییەکان دابداتەوە و
نە ،ڕێ دەدات اللەی عیشق...
تاقی ژوورەکەی پڕ کات لە قاقای ڕووناکی
سەدایەک هەیە ،بێڕەنگ،
سەدایەک ،هیچ ناڵێت و چواردەوری پڕکردووم
لە حەپەسان
سەدایەک ،تەڕ ..تەڕ ،وەڕسبوونم وشک دەکاتەوەو
خاڵیم دەکاتەوە لە داڵغە تەماوییەکانی خۆکوشتن،
پیانۆی ئەو بێدەنگبوون و سەدایە...
پەنجەی هەموو دڵێک نایژەنێت و
پاساری ئەو نۆتانەش سەر ناکەن بە هێلینی
هەموو گوێیەکدا
--خۆش ..خۆش دادەکات ...
وەنەوشەی بارانی خەیاڵ و
کڕێوە دەکات پەشمەکی بەفری سەرقاڵیم،
بارانێک ،تەنها گەنمی ڕۆحی خۆم دەخووسێنێتەوە و
ناگاتە بەر پەنجەرەی ئەو،
بەفرێک ،لە سەری خۆمدا تۆپەڵ دەبێت و
نانیشێتە سەر شانی؛
جوان ڕاپێچم دەکات لەگەڵ خۆی ،ئەم نادیارە،
وەک ئیسفەنجێکی تەڕ ...
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لە مشتی خۆیدا دەمگوشێت ،موعجیزەی ئەم نە ،خۆشی ،لە نهێنیی کەفکردنی...
خوێنی ئەو هەموو زامە کۆنەی سەر دەردەکات
شەیدابوونە
خوێنێکم لەبەر دەڕوات ،سپی وەک دڵی ئەو ...،ژنێکە ،من پێم خۆشە ناوی بنێم....
ژنی حیکایەتە جوانەکانی مناڵی؛
ڕەش وەک نیگەرانی خۆم ؛
ژنێکە،خۆی وا حەز دەکات پێی بڵێن....
ئاهێک ،دۆزەخێک بۆ زمانم دادەخات....،
فرمێسکێکی مۆمیاکراو لە چاوەکانی زەمەندا
گەرموگوڕ ،وەک گومانی ئەو...،
ساردوسڕ وەک یەقینی خۆم
--لەم دیو دەرگای ڕەنگپەڕیوی بالکۆنەکەوە....،
مایسی  2019و سەرەتای 2020
ژنێک بە واقوڕمانەوە گوێ لە شەو دەگرێت،
نانەڕەقـــەی خەمەکانـــی ڕۆ دەکاتـــە بـــەردەم
چۆلەکەکانـــی بـــاران و
ژوورە ساردەکەی بە هەورەتریشقە گەرم دەکاتەوە
ئەو ژنە ،ناوی مووچڕکەیە...،
مووچڕکەی بەدبەختی بە جەستەی کرمەڕێزی
ژیاندا،
موچڕکەی تەنیایی بە ئاپۆرەی پڕ ژاوەژاوی تەمەندا
لەودیو دەرگای کەسیرەبووی بالکۆنەکەوە...
ژنێک بە کراسی پشکۆوە بە چۆکدا دێت و
دەنگی باران لەگەرووی خۆیدا هەڵدەگرێت،
هەورەبرووسکە لە سەری پەنجەکانیدا شین دەبێت
ئەو پەنجانەی سەهۆڵ بوون و
لە یەکەم ماچکردندا بوون بە کریستاڵ
ژنێک ،لە کەمانچەیەکی دڵشکاو ،غەمگینتر
دەگری
گریانێک ،جار ..جارە دەبێتە نووزەیەکی الواز ...
وەک دووکەڵی جگەرەکەم،
جار جاریش....،
وەک تەوارێک ،بۆنی سووتانی هێالنەکەی بکات،
دەداتە چریکە و لە نێوانی باڵەکانیا....
خەمێک ،زووخاوی لێ دەتکێت
ئەو ژنە ،نە ،من تەواو مەراقی دەناسمەوە و
نە ،ئەدرێسی لە دەفتەری بەرباخەڵی کەسدا جێماوە،
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