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  یاغیشلی تصویر

  

  حمید آرغیش:یازار

  

تاغین ْ   ن سوزه  المپادان.  ایدی المپاسیندان   مطالعه   اوالن  توندهیالنیز ماسا اوس  ایشیغی  او

 .گؤرونوردو  الری یالنیز قارالتی  کیتابالرین  ـ قالین نازیک   لنمیش قفسه  طرفینده  اوچ  ایشیقدا، اوتاغین

تورموش  اوسته  ماسا آردیندا بیر صندل ْ   شاخان  اوزو، چیراقدان  ین"آنار" سؤیکنمیش   و أللرینه  او

  اوتاغین  گؤزلری … گلیردی  نظره  آدامالر کیمی  توتوموش ساچاقالر قارشیسیندا ساریلیق   آلتون

   ... نمیشدی زیلله  سینه پنجره تایلی   ایکی

  

  اوتاغین.. گؤرونوردو  کیتاب درسلیک   اوچون  مکتب  لی بیر درجه  یانیندا نئچه  المپانین  مطالعه

تاغین. پوزدو  سی شاققیلتی بولودالرین   قالخان  ائشیکده  سوکوتون ْ   دیشاری  آغیر ھاواسین  آنار او

 ..سورتدو  أللرینه  کلرینیتو  نین ، باشی وئریب

  ."؟ می  سن  جک یئیه  شام"ـ 

  اوتاغین  ؛ الکین دی ایسته بیر زاد دئمک   آچیب  آغیزین..  او سس  قالخدی  ائشیییندن  اوتاغین

زولمادی ْ ْالدی  باشین...  سوکوتو پو   ... یاغیردی  بوران شیره  یاغیش ائشیکده ..  بو

  یه آغیر ـ آغیر پنجره. بوغولدو  سینده دؤوره  نین المپاسی  مطالعه  یاندیراندا قارانلیق  چیراغین  اوتاغین

مورجوقالری  ایری  یاغیشین … ندی زیلله  یه گؤرمه  ائشییی.  دوغرو گئتدی  ساری ُ شوشه   دو

  .. ائدیلیردی عکس   ده شوشه  چیراغی  اوتاغین. آخیردیالر  آشاغییا ساری  اوستونده 

یاغمور   ین ده  یه پنجره..  میشدی گؤرمه  پوزغون  اؤیله  سین قیافه... گؤردو  ده شوشه  عکیزین

، و  یاناقالرینا آخیردی  گؤزلریندن  عکیزینده  آنارین اولونموش   منعکس  یه ، شوشه دومورجوقالری

  ... أنگینه  اورادان

  ده شوشه  لری وسایط  اوتاغین..  ھله  گؤزلریندن  ردیسو آخی  ده شوشه  الکین.  سیلدی  گؤزلرین

  اوسته  قاالسی  ارک  ن ائده  تداعی  ایلی  ـ جی 1325،  لری قفسه  کیتاب... گؤرونوردو  آیدین

  ...المپا  رمه کؤزه  اوالن  آسیلی  تاوانیندان  تابلو، اوتاغین چکدییی   ساواشالردان

چیراغا   اولموش  منعکس  ده شوشه  گؤزلری.. داھا گؤرموردو  سین یمه ده  یه شوشه  یاغیشین  ایندی

  ... نمیشدی زیلله
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ْسقون  ، قاپی لحظه  سالوندا نئچه ـ   گولوب  اوشاقالرین  گلن کیالسدان .  دایاندی  آرخاسیندا سو

  . او سسلری  سئویردی آرتیق   ھر زاددان.  دی دینله  دانیشماق سسلرین

ـ کویو   سس  کیالسین.  گیردی  سونرا ایچری  تیققیلداداندان  ، قاپینی ا وئریبقاباغ  سین سینه

آغیر ـ   ماسایا ساری  قرار تاپان  اؤنونده  پنجره. آیاغا قالخدیالر  ھامیسی  لرین نجی اؤیره.  کسیلدی

والر دورموشد  آیاق اوسته  ھله. سوزدوردو  ن گؤزده  ده  ، او آنداشاگیردلری آغیر آددیمالرکن

ردو اونو  ایلدیریم  سانکی. دوردو  یئرینده  لحظه  نئچه  بیردن.. شاگیردلر ُ   ... قیزیشدی  بئینی.. وو

  ساکیت  ، اؤیله آیاغا دورمامیش  بیر اوغالن  لی ھئیکل  ده آخیر صندل  طرفینده  سول  کیالسین

  ..اوتورموشدو

  . سیز ایدی و زارافات  سرت  سی قیافه.  ندی اونا زیلله

تورون"ـ  ْ بیر فیکیر   بویوندا مین  لحظه  نئچه..  آرخاسینا کئچدی  ، ماساسی دئییب!.." اوشاقالر  او

  کیالسین  ده بلکه.. ؟ اوموش  اوچون  ھئیکلی!. ؟ آیاغا دورمادی  او اوغالن  اوچون  نه.. "ووردو  بئینینه

  .."ییرلر ستهسیناماق ای  منی  اوچون  گلدیییم  تزه  ده بلکه... قولدورودور

  .. سیز ایدی زارافات  ده ھله  سی قیافه.  باخدی  اونا ساری  لحظه  نئچه.. اوشاقالر پیچیلداشیردیالر

  ایشین  اوندا او اوغالن..  حاققیندا دانیشام  ائتمک  حؤرمت  لره دیر اونالرا بیر آز بؤیوک یاخشی"ـ 

یانیمدا   اوندا منیم..  قووزایام  ساعاتیندا اونا أل  ایلک  و کیالسین  گونده  ایلک  دئییل  یاخشی.. آنالر

  .."آچیلیشمازالر

  .جور سوردو  نه  دی بیلمه  اؤزوده  و او ساعاتی

λ λ λ  

  سی شوشه  نین پنجره..  تار گؤرونوردو ایندی  المپاسی  اوتاغین  اولموش  منعکس  یه پنجره

  ..گؤرونموردو  ا آیدینداھ  ائشیک...  ییردی چیله  ھاوا ھله.  لنمیشدی سیس

. دویدو  یانماسین  نین یی اوره  ایستیکانا گؤزو ساتاشارکن  کی اوستونده  ماسانین.. دؤندو  گئری

  اؤنجه  مدت  توخوناندا اونو نئچه  سینه گؤوده  ایستیکانین ألی .  آددیمالدی  ماسایا ساری  سورعتله

  یه پنجره..  سانکی بیر زاد آردیجا ایدی . دوردو  کیتسا  لحظه  نئچه.  خاطیرالدی  گتیردییینی قادینی 

قوالقالرینا   ألینی.  گلدی  اؤزونه  دیکسینیب گورولتوسو قالخارکن   گؤی.. قوندو  ایشیق  بیر آنلیق

  ... قوالقالریندا پارتالدی  بیر سس.."  آغا ایجازه... " باسدی

جادان.."  باغیشال منی..  سدیم تله  من!..  یوخ!..  یوخ"ـ  ُ   . باغیردی  ـ او

القالرینا دوالندا پنجره  اوتاغین ْ   آغیر گلیردی  نفسی … یئریدی  ساری  یه آغیر سوکوتو قو

بیر تابلو   لری وسایط  اوتاغین  سیلدیکجه  ایله ألی   سین شوشه  لی سیس  نین پنجره … سیندن سینه

  ..جانالنیردیالر  کیمی
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رمایاجاق می  یئنه" ُ   سون  کیالسین!.. دیر قالخمازسا دؤردونجو دفعه  بو دفعه! ؟ آیاغا دو

  .." قالخسین  سین ائله  آلاله.. دیر ساعاتی

ـ   صندلینه  ـ او اوغالنین  ردیفینه  سون  ، کیالسین رکن گیره  ایچری. اولدو  کیالسا داخیل  بو فیکیرلرله

رموشدوالر.  ندی لهزیل ُ   .اوتورموشدو  اؤیله  سیله قیافه  سرت  آمما او یئنه.. اطرافینداکیالر آیاغا دو

  گؤزلری.. بونا گولور  کی  گلدی  نظرینه  بئله.. اونو اعتناسیز گؤردو  الکین.  گؤز تیکدی  اوزونه  اوغالنین

  .. قاینادی  بیر پینار بئینینده. چاناغینا چؤندو  قان

  سی آندا قیافه  نئچه  نین لری اونالر دا معلیم. دورموشدوالر  شاگیرلر آیاق اوسته  ھله

  .سئزمیشدیلر  سینی ییشمه ده

  یئرده  آیری  ، فیکیرلری سسی نین  سیلله  ین ده  اوزونه  اوغالنین.  آددیمالدی  اوغالنا ساری  سورعتله

  .. تدی یؤنه  او طرفه  ده  شاگیردلری  اوالن

ھر   بؤیوک  اؤزوندن  ، بلکه یوخ معلیم   لر تکجه ییب دئمه  سنه.. ؟ یوخدور مو ھئچ  ن دوشونجه  سنین"ـ 

  نین معلیمی  چوالق اوال کی  ک گره  آدام..  آیاغینا دوراسان اوالندا اونون   داخیل  بیر یئره  بیر کیمسه

  .. باغیردی  اوجادان  ـ معلیم." .؟ نیرسن گووه  نن بده  یوخسا ھئیکللی.. آیاغینا قالخمایا

  گؤزلرینی  چاناغینا دؤنموش  قان.  داورانمامیشدی  بؤیله  له نجی بیر اؤیره  زامان  ھئچ  جن یه ایندی

وسونالماق ایسته  اؤز اووون  تک  ایالن...  چکمیردی  اوزوندن  اونون ْ   .. ییردی او

  !.." ر آخیقیچیمیزدا چوالقدی  ایکی  بیزیم!..  آغا ایجازه"ـ 

  ... دئدی  یاواش  ، اوغالن احترامال دولو بیر سسله

گؤز   ین"آنار  ، سانکی یاغیردی  شیدیرغی  یاغیش.  گورولدادی  گؤی...  شاخدی  شیدتله  ایلدیریم

ماق ایسته بیر تصویری   ایسالنمیش  ایله  یاشی ْ   ... ییردی یو

  78یاز  -  سون

 

===================================== 

 کیتابندان... لریم و سنین حئکایه
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