"ژنێک لەبەر پەنجەرە"

ئەمشەو شەوێکی زۆر جیایە...
شەوێکە نە تاریکی و نە مانگ و...
نە تریفە ..نە پەنجەرەی داخراوم وەک ئەوسایە
بۆنی غەریبی لە خۆم دەکەم...

ئەم ماڵە ...ئەم پێخەفە ...ئەم سەرین و دۆشەگەی من چەند تەنیایە!
چرا کز و ئاگردانم خامۆش و چاوەکانیشم دوو چاڵی تاریکی
پەردەی مەیلەو سپیی دادراو چەندە لە کفن دەچێ!
خامۆشیی چوار دەوریشم چ بڵند و چ ناقۆاڵ و چ هەراوە
چ سارد و تەنگە هەناسەم
چ خەمێکە چاوەڕوانی و چرکەچرکی سەعاتیش
لە مێشکمدا هەر دەڵێی :کووچەی ئاسنگەرانە
بۆنی غەریبی لەو کراسە تەنکەی بەرم دەکەم
لە هەردوو گوارەی گوێم و ..بازنەکانی دەستم
لە ملوانکەی بەرملم و ..لە لەنجەی بێهوودەی بەر ئاوێنە و
هەر ساتە و گواڵوپژێنی ژێر هەردوو بن هەنگڵ و باڵەکانم
ڕاست و چەپ دەڕوانم و لە خۆم و ئاوێنە دەپرسم:
خودا لە بەر چاوانی تۆ چلۆن بم؟
*
ئاه ...چ بێئۆقرەم ..بێحەجمانم
نە بە پێوە و نە بە دانیشتن بۆ ساتێک چییە ..ناسرەوم
بێ تۆ ..ئەم دوو دەستانەم چەندە لە خۆم زیادن!
پەنجەکانیشم چڵ و چێو...
بااڵی کەمێک نوشتاوەم قەدی درەختێکی بریندار
بە قەدپاڵێکەوە لە گوێی داڕمان
چاوەکانیشم وان بە سەر چوار دیواری نیمچە ڕووت
پێخەفێکی سارد و دوو سەرینی ناڕێک کەوتوو
دەرگا وااڵ ..بێ سوتیانی سینەبەستووم
تەنها یەک قۆپچەی شەرمنی کراسەکەم ترازاوە

چاوەڕێی شنەیەکم کە خۆی لە بااڵتەوە هەڵبسووێ و بۆنی خۆشت
بدزێت و زووتر لە خۆت بگاتە الم
بەر لە خۆت ترپەی پێت ...نەرمە کۆکەت لە گوێمدا خۆش
بۆنی مەستانەی هەناسەکەت
چەندە مات و مەلوولم لەمشۆدا
لە عەشقێکی دۆڕاو و ناچیزە دەچم
چاوەڕێ لەودیو دەرگا و پەنجەرەکان
هەموو ڕۆحم ...لە دڵەوە ...لە بوونمەوە
لە هەموو ئازای جەستەمەوە هەوەسێک وەک تەمێکی تەنکۆڵە هەڵدەستێ و دەگەڵ خۆی بە حەوادا دەمبات
بەری چاوانم دەگرێ
لە سەری پەنجەکانمەوە تا ڕیشاڵی دەمارەکانی نێو گلێنەم
هۆ خەونی لە چاوان تۆراو ..خۆم و چاوەکانم ..چاوەڕێتین
دەرگام کراوە بە ڕووی ڕەشەبا و تاریکی و تارمایی تۆدا
چ بێئۆقرەن دوو پەرداخی بەتاڵ و قاپی شەرابم
لە خۆم بێئۆقرەتر ،شپرزەتر ،ڕەنگی ناو تابلۆکانمە
هەوای مۆسیقایەکی هێدی و خەمهێن
کە لە گەاڵ و گوڵی باخەکەمەوە هەڵدەستێ
گەلێ لە من هیالکتر و تاو تاویش شێواوتر
پێخەفی تەنیاش لە من تینووتر ..گڕکانێک لە هەوەسدا
زۆر ئامادە و شەیداتر بۆ داڕژان
تا درەنگتر ..بۆنی غەریبی لە ڕۆحمدا کوشندەتر
زۆر دەمێکە داگیرساوم و.
خەریکە باڵەکانم کە بۆ تۆ کراوەن ..گڕ بگرن
بێهوودە پەردە الدەدەم و بێهوودەتر دایدەدەمەوە

غەمگینتر لە گوڵە هێرۆیەکی تەنیا و بێئاو و مل بەالرەوە
دەدەمە پڕمەی گریان...
بێباک لە دەرودراوسێ ..لە ژن و پیاوی تیژتێپەڕی...
پشت پەنجەرەکەم
بێباکتر لە ئابڕووچوون و ئاشکرابوون
هۆن هۆن لەگەڵ پەنجەرەی کراوە و لە بەردەم ئاوێنەی ڕووت و
تریفەی شەرمن و لەرزیودا بە یەکەوە دەگرین
چریکەی برینداری مەلێک کە شەوگار شەق دەکا و
تەنیاتر لە من ،سەفەر دەکات...
چەندە تەنیا و ماندووتر دێتە گوێم...
چریکەیەک نەرمتر لە هەڵوەرینی باڵەکانی لەودیو پەنجەرەکەمەوە
بە دەوری ماڵەکەمدا دەخولێتەوە و دەچریکێنێ
هەروەک بڵێی نێرەکەی ون کردبێ
شەو تاریک و ..ڕێ نادیار و ..سەفەر وێڵ و
هەوا سارد و ...هێالنەی داڕماویش چۆڵتر
لە ماڵی من خامۆشتر!..
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