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 تَر آرخاسیندان ھئچ زاد بللی دئییل

   رضا کاظمی 

  ؛اؤیکوچو حامد احمدی اوچون

. میش، سیقاری دا قورتارمیشدی داھااووجو ترله. نین اؤلوم خبرینی بیر ده اوخودوشاعیر یولداشی

خیاباندا . اس گلدیکده، ائودن ائشییه چیخدی. ام. آیری بیر اس. یینی گئیدیموبایلینی یئره قویوب پئنجه

پولونون قاالنینی . دوکاندان بیر پاکات سیقار آلیب بیرینی آلیشدیردی کوچه آغزینداکی. ییردییاغیش چیله

. اونون آچیق گؤزلرینه دوشوندو. یولداشی ایندی خیابان اورتاسیندا اوزانمیش، قان آخیردی اوندان. آلمادی

، ایندی بلکه ده. دؤرد خبرلریندهمیشدیلر ساعات اونالرین چوخ اولدوغونو سؤیلهاو اؤلدویو شھرده یاغینتی

. الری آغزینداکی پیشیک مییولداییرقاپی. سی قار آلتیندا قالیر یاواش یاواششاعیرین جنازه. قار یاغیر اوردا

ده کاناپه. نین اورتاسینداموبایلی ھله ده یئرده، آچیق کیتابی. قاپینی آچیب اوشویه اوشویه ایچری کئچیر

  .لبادالاوزانیب ھاوا قارانلیقالیانا کیمی سیقار چکیر دا

*  

. قابینا باخدییینی اَینیندن چیخاریب سیقار کؤتویویله دولو کولپئنجه. نین زنگییله یوخودان آییلدیموبایلی

موبایلی الینه . نین اؤلومو یادینا دوشدوبیردن یولداشی. آغزی آجیمیش، بوینو ایسه آزآججا آغریییردی

. ییردیلریر یولداشین اؤلوم خبرینی اونا دئمک ایستهبلکه ده باشقا ب. سینی باسدیگؤتوروب سؤندور دویمه

بیر گون ده، اونون اؤلوم خبری یاییالجاق بو . لدیموبایلی خالچانین اورتاسینا آتیب بوینونون دالینی اووکه

ائوین سیقار . دیر دئیه دوشوندوبیر اؤیکوچویله شاعیرین اؤلومو نه قدر فرقلی اولمالی. شھردن او شھره

الردا یاش خیابان. ییردییاغیش یئنه چیله. نی آچدیه دولدوغونا گؤره، آیاغا قالخیب پنجرهتوستوسویل

یا خیابان اورتاسیندا اؤلمکدن چوخ، بئشینجی قاتدان یازیچی. الرا باخدیائحتیاطال گلیب گئدن ماشین

قه، ائله پنجره نئچه دقی. یوخ، ھئچ کس اونون انتیحارینا اینانماز. سی اوسته دوشمک یاراشیرکلله

     .نین شعرلرینی خاطیرالدیقاباغیندا ایکن یولداشی

*  

کی شیب الیندهنین بؤیرونده اَیلهدال صندلده، قوجا بیر کیشی. دییا ھارا گئتدییینی دئمهتاکسیچی

نی قوالغی. نین ھاوا دورومونو آچیقالییردیرادیوداکی قادین، باشقا بیر دیلده اؤلکه. کامئرانی قورداالدی

سینی اوندا، شاعیرین جنازه. یولداشی اؤلدویو شھرده، سئل گلمک ائحتیمالی وار ایدی الپ. دیشکله

- پئنجه. تر آرخاسیندان ھئچ زاد بللی دئییلدی. دن ائشییه باخدیترلمیش شیشه. سئل آپاراجاق ایمیش

. داکی قوجا کیشی اؤسکوردویانین. دیدیکده، کامئرا الینده آغیرلیق ائلهقولویال تری سیلمک ایسته یی

لی بیر چتیر اولدوغونو کینی چلیک کیمی دوشونن یازیچی، اونون دستهبایاقدان بری قوجانین الینده
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الرین ھامیسی چتیرسیز، ھامیسی ایسه ایسالنیردی یاغیش کی آدامنین شعرلریندهیولداشی. آنالدی

  .پول اوزاتدی اونا ساری لنمیش بیر کاغیذسوروجویه ساخال دئییب بوکده. آلتیندا

*  

یارپاغیندان دولموش، پارکدا  لرین اوستو آغاجمهداش دؤشه. یئددی گؤز کؤرپونون قاباغیندا آیاق ساخالدی

لرینی آچیب نین دویمهییپئنجه   .الردان ایسه ھئچ خبر یوخ ایدیکی اوشاقکوی ساالن ھمیشهھای

جیبیندن سیقار پاکاتینی چیخاریب بیرینی . اوزاقدان بیر قادین گلیردی. کامئرانی قولتوغونون آلتینا آلدی

 قادین باشی. بوش پاکاتی یئنه جیبینه قایتاردی. دیکده، پاکاتین بوش اولدوغونو گؤردوآلیشدیرماق ایسته

لرینی بیر یانا الینی باشینا چکیب ایسالق توک. اونا یاخینالشیردی اوسته چتیر توتموش، یاواش یاواش

کامئرانی قولتوغو . نین یاخاسینا ھؤپدوییالری آلنیندان بوینوناجاق سوزولوب کؤینهسو دامجی. دارادی

قادین آتماجا ائشیتمیش . ، دئدی»!مندن عکس سالیرسیز؟«آلتیندان چیخاریب، سسی چیخار چیخماز ـ 

. بیر آز اویانلیق آنجاق، آیاق ساخالییب اونا ساری دؤندو. الرال اونون قاباغیندان سوووشدوی آددیمکیمی ایت

قادین کامئرانی چتیرین آلتیندا ساخالییب گؤزلویونون . دن کامئرانی قادینا ساری اوزاتدیاو بیر سؤز دئمه

دئدییینده، » ... بیر، ایکی، اوچ«قادین ـ  .لرینه سالیب کامئرایه زیللندیاو الینی جیب. دالیندان اونا باخدی

  .دییه بیلمهاو گولومسه

*  

سیندن الر آلتیندا باسدیریلمیش شاعیر جنازهایسالق یارپاق. شکیلی قاباغینا قویوب بیر ده اونا باخدی

ب اؤلو. جومجولوق سودور. نیر، بیر ده قادینین گؤزلرینه دونوخموش اؤزوباشقا، کؤرپونون یاریسی گؤرسه

ترحیم . جکنهالرین گؤزلرینه زیللهگئتدیییندن سونرا، یئنه بوردا، ائله یاغیش آلتیندا دوروب شکیله باخان

نین ھانسی سن یولداشیگؤره. دیر یوخسا یوخ دئیه دوشوندوسی اوچون یاخشی شکیلاعالمیه

االر، چتیرله آددیمالیان سینه وورسشکیلینی دیوارالرا یاپیشدیردیالر؟ بیردن بو شکیلی اونون اعالمیه

نی سونرا، بلکه اعالمیه. قادینین گؤزلری اونا ساتاشیب بیر نئچه آددیم اویانلیق حتمن آیاق ساخالیاجاق

ده اونون ھلبت اعالمیه. یه باخدیبلکه ده یئنیدن دیوارداکی اعالمیه. اوخومادان تئز یولونو توتوب گئتدی

اوستونه یاغیش . دورخیابان اورتاسیندا اوزانیب گؤیه دونوخوب... رالیینی ده یازاجاقتصادوف اوزره اؤلمه

بایاق یئنیجه آلدیغی سیقار قوطوسونون دا . موبایلی بیر آز اویانلیق دوشوب. یاغیر، گون شاخیر، قار یاغیر

دا بیر قادین خیابانین او تایین. یئریندن ھئچ ترپنه بیلمیر. اس گلیر. ام. موبایلینا بیر اس. ایچی قانال دولموش

. شاعیر یولداشی دالبادال اس. لی گئتدییی قانینا باخیرالینده چتیر توتموش، اونون سوزوله سوزوله ایره

  .اس یولالییر. ام
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