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1 
  

 ...مئییت له سکس
  

فیسیلتی سسی، بورنونون پنه لریندن یئل کیمی، دولقون ساققالی نین 
باشین دا دنه . قاپاخ بوینون دا محو اولوردو - آراسیندان سووشوب، قارا

. بیر توك لري یاغلی شورالی، داوام لی بؤرك قویان الرا بنزه ییردي
!ائله تاماح لی باخیشی واریدي، سانکی آدامی دوتوب ییه جک دي

ایکی اوچ ... کیمسه اونو تانیمیردي، امداد گروهو دیه، تصور ائدیلیردي
داش ! نیردي؛ کیمسه یه ده قوشولموردوگون اوالردي بو آرادا سوله 

تورپاقلی  - کسسک آراسیندا ایتمیشدي، سومباتا کیمی اللري، توز
دئشیگی آخدارمادان بوراخمیردي، ائله بیل  -اولوب، آمما هئچ دلیک 

قوخالیا  - کؤپک کیمی قوخالیا ... ده یرلی بیر شئی لر دالی سوره ایدي
  ! دوشموشدو آیاقلی خارابالیقین جانینا - دؤرد ال 

جان ! کؤمه -تپه تپه، کؤمه... گؤز ایشله دیگی یئره قده ر خارابالیق ایدي
سالمت قوتاران الر، دیدرگین دهشت لی حال دا، کنسرو  -الري ساغ 

تم دوتاراق چادیرالرا بیرینه سیخیلیب، ما - بالیق الري کیمی بیر
لري  جنازه ،بیر عده دمیرله کرپیج آراسیندان... الرسیغینمیشدی

چیخاردیردیالر، اللري هر یئردن اوزولوب یالنیز قاالن الردا، یئره گؤیه 
هاوا ... قارغیش ائده رك، سرسام دوتان ایالن کیمی قرارسیزایدي الر
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سویوق، قار هله یاغیر، آمما او ترله ییب ایسالنمیشدي؛ قارا پالتاري، 
زه میردي، آرخادان باخارکن، انسانا بن. ناتاراز هیکلینه یاپیشمیشدي

غضب لنه رك ...خصوصی ایله چؤمبه له تی ائیله شیب ایره لی گئدنده
هر بیر . کرپیج لري تولالییب، سانکی آخدارماق دان الی اوزولموشدو

عینی یئري اینجه له ییردي، دئمک اونون ایتیردیگی هر یئرده اولوب، 
  ! ؟...ديحال دا هئچ بیر یئرده دئییل

وا شووه ن ... قیرمیزي پرتقال رنگینه دؤنموشدو -گون، باتان چاغی، قان 
اوره یی یانمیش آناالرین هاي کوي . کولو هله ده هاوادا دالغاالنیردي

  .سسی قوالق دا اویناییردي
آغاج الرین قول قانادي قیریلمیش، یوزه یئتمیش فایز تخریب، شهري 

ره بو آجی و دردلی منظ. وئرانایا چئویرمیشدي، هر شئی آغزینی اییردي
لر، یاشاییشا اوالن ان اینجه رغبتی ده انسانین الیندن آالراق، غریب بیر 

  ...بوشلوقا بوراخیردي
سینیق بیر پنجره دن، یاریم خارابالیق بیر ائوي ایزله ییردي؛ هر بیر یئره 

قاییدیب ! باش چکدیکدن سونرا ائله او حال دا دوموخوب قالدي
فه دقت له ایچه ري گؤز کئچیجی اوالراق چئوره سینه باخیب، بو د

تیکدي؛ گؤزونه بیر آیاق ساتاشدي، یئکه باشین زورال آخیردان سو 
ایچمک ایسته ین بیر حیوان کیمی ایچه ري سوخوب، باخیشینی آیاقین 
امتدادیندا یوخاري آپاردي؛ بیر قادین آیاق ایدي، بودونا چاتدیقیندا 
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اونون ایچین باتاقلیق ... الینی اراده سیز اوالراق، شئییی نین اوستونه قویدو
  !ایچینده تاپیلمیش اوالن خالص قیزیل کیمی ایدي

قادین، یاري عریان بیر وضعیت ده، آرخاسی اوستونه جانسیز و حرکت 
اونون گؤبک دن یوخاري سی بیر تاختا کومودون . سیز دوشموشدي

تورپاقلی دامن بودونون دیبینه قده  - آلتیندا قالمیشدي؛ گئیدیگی قارا توز
  . ر چکیلمیشدي

آجیخمیش بیر پیشیک کیمی، بیر داها اؤز چئوره سینه باخیب، سس سیز 
بیر حال دا ایچه ري گیردي؛ بوتون فیکري قادین دا اولوب، گؤوه ن ده 
اولدوقوندان امین اولماق اوچون او قارما قاریشیق ائوي گؤزدن 

الدیریب کئچیریب، قادینین یانینا قاییتدي؛ سینیق کومودو زورالناراق ق
بیر کنارا چکیب، قادینین پارچاالنمیش اوزونه، همی ده آغیز بورنونا 

... یاپیشمیش اوالن، دولماالنمیش قانا باخمادان گؤزو گؤبه یینه دوشدو
آستاجا ایره لی گئدیب ائیلشدي، قیریالن ماهارینی هئچ توپالماغا 
دوشونمک ایسته میردي، دهشت لی حال دا قادینی ترپه دیب چیین 
لریندن دوتاراق اونو قالخیزدي، آمما یاشاییش نشانه سیندن هئچ نه 
گؤرونموردو؛ اللري تیتره ییر، آمما قوپوب گئده بیلمیردي، بوتون 

... فره ساتی قارانلیقا گئدن، او آغ بودون انتهاسیندا قالمیشدي - عاغلی 
قورشاق دان آشاغیسی شیشمیش، گؤزلري ایسه قورباغا گؤزو کیمی 

تئز  -نی، اته یی ایله تئز ریب قیزارمیشدي؛ شیریلدایان تَییپیرتال
دا اونو ر یورقانا ساتاشیب، بیر سیچراییشسیلیردي، گؤزو یئرده دوشن بی
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گؤتوروب، قادینین اوزونه چکدي؛ آرتیق جانسیزلیقیندان بیر اثر 
قالماییب، سانکی اؤز طبیعی حال دا آرخاسی اوسته اوزانیب، 

  ... ون اختیاریندا ایدي، اونآچیبنادالرینی قا
کوبود اللرین قادینین ! بوز ایدي -او قیزماقدان یانیردي، قادین ایسه بوم 

 - دؤشلرینه دوغرو سوروشدوردو، بنووشه رنگ لی کؤینه یین، دار
دودوك اولماقیندان اؤترو بیر آن دا چیخاریب، قانا بویانمیش بیر شیندیر 

نه قاریشیب، او ایسه کیمی تولالدي، قادینین ساچالري بیر بیری
اومورسامادي، هئیوا رنگ لی بوینونوندا، پاریلداماقدا اوالن قیزیل بیر 
بویون باغینا گؤزو دوشوب، سرعت له اونو آچیب جئبینه قویدوقدان 
سونرا، یورقانی بیر داها اونون اوزونه چکیب، کرستی نین بندین 

  ... قوپارداراق، جانینا دوشدو
بوتون تاماحی ال ! یشدي کی، بیلمیردي هارا هاراديال آیاقین ائله ایتیرم

سوموروب، دیشله ییب، آغزي نین سویونو سیچرادیردي، هئچ اؤزونده 
دئییلدي، کوتو بیر حیوان سایاغی اینیلداییردي، غورولداییردي، گوجه 

دؤزه . نیردي، قادینین گوجسوز قولالرینی بوتون گوج ایله سیخیردي
  ... بیلمه ییب قئییشی نی آچدي

چیلقین الر کیمی، سانکی بیر دونموش قارانلیق، آغزي باغلی بیر 
تؤشگون درمه دن داوام ائتدي، شیریلتی ! ماغارایا، چتین لیک له گیردي

ایله تر تؤکوردي؛ ائله سکس ائدیردي، سانکی بوتون وجودو عناد 
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ایدي؛ بیر نئچه دئیقه چکمه دن آینی بیر یانار داغ کیمی پارتالییب، ائله 
  ...اورالیقدا سؤندو

دوشدو جنازه نین اوستونه، یورقانی کنارا آتیب دلی لر سایاغی، قادینین 
ساچالرینی کئفله نه رك چکیب، راحات اولماقیندان حکایت ائدن 

  !چیرکین بیر گولوش، ساققالینی اویناتدي
یورولموشدو، نئچه باتمان اولوب، آیاقا بئله قالخابیلمیردي، سانکی 

  ... خونو اوردا اوتوزموشدوبوتون وار یو
لش قوخوسو ایله الختاالنمیش قانین گیجه لدن قوخوسونو حس ائتدي؛ 

اؤزونو دووار دیبینه آتدي، اؤزونه گلدیگینده ! بیر آن دوموخوب قالدي
وحشت ائده رك . تحقیر اولونموش کیمی یئرینده قورودو! دیکسینیب

و عفونت قوخوسو مئییده باخیب، سونرا اؤز گؤبک دن آشاغی عریان 
      ............... وئرن یئره باخدي
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2 
  

 گور با گور
  

قبرستانین بوتون ایش لري، میر آغانین الینده ایدي؛ اؤلو یوماقدان، 
 - باسدیرماقدان، یاسین اوخوماقدان دوت، مرده شیر خانانین دام 

... دووارین تمیزله ییب، سیل سوپور

دودوك بیر یووا قوروب، عائله  - ائله اوردا دار. هله بسدیک دئییلدي
  .سینده ییغمیشدي قانادي آلتینا

کوبرا، قادین جنازه سی گلدیگی زمان، قولالرین چیرماالییب، ایشه 
تمیز یویوب، کفن له  -باشالییردي، هیجان ال اؤلونون جانینا دوشوب، تر

  .. .ییب، میري دن چیندیرغاز مواجب آلیردي
ماوال الري اولمادان، مرده شیر خانایا آچیالن دمیر قاپی دان گیریب، 
کفن کوزه آراسیندان سووشوب، گئدیردیلر، داها اونالرا عادي 

  .اولموشدو
کوبرانین ایشی اوشاقالرا یئتیشیب، یئمک پیشیریب، خیرداجا دؤرد 

. دوواري تمیزله مک دن عالوه، ایپ آتیب، قاش آلتیدا گؤتوروردو
دیلی . باجی الرین دئییشی ایله، اونون اللري یونگول و هیزلی ایديشا

 )سیدعلی(اوغلوآغزي، اوچ قارین قیز دوغدوغوندان سونرا، بیر دنه 
، قاباغینا گله نه نؤکر علی اصغر نیتینه اونا کفن دن پالتار تیکیب اولوب،

  !وئریردي
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کؤرپه لري ده، ائله چوخ واقت او سکی اوستونده، جنازه یئرینده 
حامامینا )شهباز(یووندوروب، او بیري لرین، هر آیین سونون دا 

او اوزدن . او سکی اوستو، اوشاقالرا اویناق یئري اولموشدو. آپاریردي
حامام چی، جانا ) حبیب. (دیرماشیب بو اوزه آشیب گولوشوردولر

هله ایستی سودان دویموردو، پالتار  - هله ... انا کیمیگلیردي کوبرا چیخ
یویوب، دیرناق دوتور؛ خینا قویوب، آیاق داشی چکیر؛ اون دفه غسل 

ائتمه دیگی گوناه  - ائدیر، یوز دفه سویا چکینیر، مین دفه ده ائتدیگی 
سون اوالراق پؤرتموش قیزارمیش، ! الرینا توبه ائدیب استغفراهللا دئییردي

بیر الینده یئکه توربا، بیر الینده ایسه سیدعلی نی یاپیشیب،  آج یورقون،
  ... قیزالردا دالی سوره سورونوردولر

دار، همی ده قارانلیق اوالن داالنین بوجاغینا پرده ویریب، مطباخ ائله 
میشدي؛ آیریجا، مرده شیر خانا مطباخال دووار با دووار اولدوقونا گؤره، 

رطوبت لی اولوب، بوغوجو  –مان نملی دووارین یاریسینا قده ر هر ز
مویرو  -اوالن میندار بیر قوخو گلیردي؛ سانکی اؤلولرین لئشینی، اَیري 

  . قابالماسیندا پیشیردي
بیر ججیم، . آمما بختورچیلیکله، بئله لر هئچ کوبرانین اوموروندا دئییلدي

ا، بیر والور، بیر نئچه دست رهلی بزهلی یورقان دؤشک، تاقچادا بیر آین
واهی قیرمیزي گول،    - کیچیک بیر گلدان دا اوچ دؤرد دنه، گولی واه 

یالنیز کئچل بیر (بیرده کی میري نین رحمتلیک دده سی نین شکیلی 
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یئکه قاب ) باش ال اوزون بیر بورون و چوققورا دوشموش بیر تاي گؤز
  . دا گؤرونوردو

میشدي، اؤزل بیر کوبرانین نظرینده، اؤنملی اوالن اشیاالر، ایشکافا یئرلش
شئی گؤزه دئیمیردي، آنجاق هئچ کیمسه نین، اورا اَل اوزاتما حاققی، 

  ... یوخ ایدي
 -او خیرداجا حیه تده، کاوار اکیردي، کاوارالر ایسه اؤلولرین اتیندن 

قانیندان بیتیردي؛ بوتون ماراقال او آرالی دیشلرینده کاواري گَوه له ییب، 
  .خیرچ خیرچ یئییردیلر

ي گلدیگینده، جاندان باشدان چیخیب، ایپ ماققاشی گؤتوروب، مشتر
تر تؤکه رك، بئش یوز تومن آالجاغینا سئوینیردي، اؤزو دئمیشکن 

  .»دالداناجاق ساخالییردي«
عؤمورلري کفن ... گور قازیلدیقی گون، یاوانالري داها یاغلی اولوردو

  . مئییت له بیرلیکده سووشوردو - کوزه کافور
 - صوبح آچیالندان، اوشاق ! ر، بایرام الري ایديجمعه آخشام ال

آخشاما کیمی نه قده ر حالوا خرما، . بؤیوك دوروب، چالیشیردیالر
نذیر پایی، هر نه وارسا ییغیب، کوزه دولدوروب، خیردا پول آلیب، 

  .یورقون، آمما راضی لیکله یوواالرینا قاییدیردیالر
ایله خام سوغان، کوفته،  شیرین چاي، سودلو آش، سودا پیشمیش یئرالما
    . یئمک لري ایدي... قویماق، خشیل و ایلده آیدا تویوخدان بئچه دن
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قالدي ماشین ) میر آغا(اون اوچ یاشی اولمامیش، ) زیور(ایلک اوشاق 
بئش باش ال نه ... لو خبري گلجه یین، کوبرانین جانی وایا قالدي! آلتیندا

قارا یئره، یاسدا قوتاردي  میري گئتدي. ائده جه یینی هئچ بیلمیردي
  ... یالنیز یازیق قادین قارا گونه قالدي» تشت داغیلیدي «

کوبرانین ساخالدیغی دالداناجاق، آز زمان دا قوتاردي، قبرستاندان 
  ! دئدیلر» چیخیــــن«

سیغیندیغی او خیردا یووانی دؤلت الیندن آلیب، آلالها گؤره، اونون 
  ... اغیرالرین باشین ساخالسین دیهس! یئرینه بیر لون ده وئرمه دي

الی قوینون دا آوارا قالدي، باشینا هارانین کولون اَله یه جه یینی بیلمدي؛ 
محله نین آغ ساققالی اوالن . بو قاپی، هر یئردن قوواالندي -او قاپی 

نئچه . نین یانینا گئدیب، باشینا گلن بالالري اونا آنالتدي) سید تاغی(
الیمدن یالنیز «اندان سونرا، هئچ یول تاپابیلمه ییب گون، باشدا دوالندیر

  ! دئدي» دعا گلر
کوبرا اؤزونو اودا سویا ویریب، اون ایکی امام دان بئله دخیل دوشدو، 

شیندیري چؤله تؤکولن زمان،  –شی . ساققاخانایا گئدیب شام یاندیردي
ر آلالوئردي فریادینا چاتیب، گاراژي نین اوستونده کی باالخانادا یئ

او ایسه هر گون چئشیتلی ماهناالرال، اوشاق الرین . یتیمه یئر وئردي
  . بیر نئچه آي بئله لیک له سووشدو. اووجونا پول قویوردو

. کوبرا قاپی قاپی ایش آخداریب، قاباغینا هر ایش گلدي ایسه گؤروردو
حامام دا دئللک لیکدن، چاي تؤکوب، قاب قاشیق یویوب، مچیدلرده 
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آنجاق اونون قازاندیقی پول، اوشاقالرینین قارنین ... مکباشماق جوتله 
بئله دویورموردو؛ آلالوئردي نین بیر الی اونالرین آغزیندا اولماسینا 
باخمایاراق، کوبرا اورك دن راضی اولماییب، گئت گئده اوندان باشقا 

کوبرا دول اولوب، اللري آغیرالشیب، شوم اولما ... قوخوالر آلیردي
  .، آرتیق کیمسه اونا ایپ آتدیریب، قاش گؤتورتموردوماهناسی ایله

  ... قادین الر اوندان آرا آچدیالر، اَرلري نین اونا آغزي سوالنماسین دیه
هامی اونا آغیز ... جاوان - سوباي، کور شیل، قوجا  -ناخوش، ائولی 

باالالري ... کوبرا آه چکیب، قارغیش ائده رك اوزاقالشیردي! آتیردي
ناخوش لیقالري، . گؤزونون اؤنونده اَرئییب، سولوردوالرگونو گوندن، 

توخ قارین یئمه مک لري، اوستو باش الري، دده سیزلیک، همی ده مین 
عؤمرونده، یاشامین بو چیرکین اوزونه دوشونوب، ... چورالري بیر درد 

نه قده ر جان ویریشدیریردي، بیر شئی . هئچ آغلیندان بئله سووشمازدي
جان وئریب، . یاراماز زندگانلیقین چرخی فیرالنمیردي عاید اولوب، او

  .تر تؤکمه لري ایله، یوزه بیر دردي درمان اولموردو
بیر یانداندا، جاماعاتین الیندن راحاتچیلیقی یوخ ایدي، آجی دیللریندن، 

گوج لرینی  - ایش . اَیري باخیشالریندان، هئچ آمان دا دئییلدي
بوراخیب، یاپیشمشدیالر قارا یازي کوبرادان، گئت گلیین، سؤز ائدیب، 

  ... پیچیلتی الري ایله، کوبرانی دلی ائله میشدیلر
    » یقاکوبرا دوشوب آرال«
  » هه اوجا دابان باشماق دا گئیمیشدي«
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آلاله ! آرسیز آرسیز میري بئناوانین، ایلی چیخمادان، قاشین دا گؤتوردو«
   » ...آمان دي آلاله

دیلیمه داش تورپاق بلکه ! صوبح چاغی گؤره سن هارا گئدیردي او«
  » ...دوشوب

  »...ديائله میري نین باشین، کوبرا یئ! اؤلن اؤلمه سینه آي باجی«
  ... صحبت لردن، آغیر آغیر بهتان الردان -و ها بئله سؤز

میري سنین «: قارا باخت قادین، داها یئریدیگی یولدادا کاریخیردي
دیه، چوخ » ...منی نه پیس گونه سالدین، گئتدین! قبرین اودال دولسون

اؤزونه دئیینیردي؛ بیر دري بیر سوموك اولموشدو، اللري  - واقت اؤز 
 - گؤزونون، دري سین، گون یاندیرمیش، آج  -می، اوزتاختا کی

آلالها . سوسوز، ائله جان وئریب، گوج ایله ساغیر قارنی دویوروردو
خاطیر، بیر دوغرو دوزگون آدام دا تاپیلمیردي بوندان باشقا شئی 

  ! اوممادان، یاردیمجی اولسون
نجاق یانینا گئدیردي، اونا دویو) نوبار خاالنین(اوره ك دولو دردله 

دوعانی، اوزونه پیله  -آغالییب، سیزیلدایاندان سونرا، توپورجکلی خیر
  .ییب، اؤتوروردو

گونلر چتین کئچدیینده، کوبرانین اوره یینه، کین کدورت یول 
بوتون وجودونو غضبله اؤفکه بوروموشدو؛ هر شئیین . تاپمیشدي

وب، حسرتینده قاالن گوناهسیز طیفیل لرینه باخدیقیندا، گؤزلري دول
هر گون کئچدیکجه اؤزونو داها یالنیز، کیمسه سیز و ... ایچین چکیردي
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هوله اوچون، بیر بیري نین  - چاره سیز حس ائدیردي؛ اوشاقالري، هله 
اونالر . گئجه گونوز دیغالییردي... جانینا دوشوب، دیدیشیردیلر

بؤیویرکن، ایستک لري نین داها چوخالدیقالرینی و ایشینین آرتیق 
قاپینی آلالوئردي نین اوزونه، باغالدیغی گوندن . دیگینی بیلیرديچتینلش

بري، زندگانلیقی نین زهرمار اولدوقونو یاخشی حس ائدیردي؛ بیر 
یاندان دا ائیلشدیکلري کؤمه نی، الدن وئریردي، چونکو آلالوئردي 
کرایه ایسته رك، کوبرادا یئتیریب وئره بیلمه دیگی اوچون، اوردان 

قارا یازي آرواد، کله فین اوجون ایتیرمیش . یسته میشديچیخماقالرین ا
  . آدام کیمی، کاریخیب قالمیشدي
پوال احتیاجی . آیاقینا دوالشمیردي -او ایسه، آرتیق کوبرانین ال 

اولمادان، هر آي باشیندا ائو کرایه سینه، آجیغیندان، کوبرانی زورا 
  . قویوردو

نه «کیمسه آلالها خاطیر  بوتون قاپی الر اوزونه باغالنمیشدي، بیر
  .بئله دئمیردي» ائدیرسن، نئجه کئچینیرسن، باالالرین نئجه دي

  ... جانا گلدي، اوزونه قرارینی وئردي
بو گون آلالوئردي، کرایه دالی سوره گله جکدي، آیاقا قالخدي، 
قولالرینی چیرماالییب، بزَه دوزه یین گؤتوروب، چیچک لی کؤینه یین 

  ... گئییب، آق چارشابینی اؤرتدو
کرایه نی ... آلالوئردي نین گؤزلري، حیرت دن آچیق قالمیشدي

بیر رسیم کیمی،  وئردیگی زمان، اوزو گؤرونمه ین کوبرا، ایندي گؤزل
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اونون قاباغیندا دایانیب، شیرین بیر گولوشله کرایه نی الینده 
  . ساخالمیشدي

آلالوئردي نین کیپریک سیز گؤزلري پاریلداییب، دوداقالرینا بیر 
  !گولومسه ائیله شیب، آلنی نین تري نی سیلیب، کرایه نی آلمادي

ولو نایلونالرال بیر نئچه ساعات اوندان سونرا، هاوا قاراالن زمان، د
  ...قاییدیب، اوشاقالرین الینه وئردیکدن سونرا، گئتدي

کوبرانین، گؤزلري دولو رضایت ایله، باالخانین پیلله لرین یوخاري 
  ! چیخیردي

  ...... یاخشیالشدي گئده  - او گوندن بري، کوبرانین زندگانلیقی، گئت 
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3 
  

 توالت قاپیجیسی
  

انسان آدلی بیر وارلیغین، نجاست . قالین پرده نی چکدیم کنارا - قارا 
ایچري دولو آدام ال، توالت قاپالري نین . قوخوسو هاوایا دولموشدو
بیري نین ایشی قورتارمامیش، اوبیري آدام . قاباغیندا نوبته دایانمیشدیالر

ع حاققی نین آرادا گئتمه سینه مان. گوج ایله اؤزون ایچري تپیردي
! اولماق اوچون

  . ایچري ده باش وئرن هرحادثه نی ائشیدیب، دؤزوردو
یانیق نخود اییی . توالت لرین بیریندن، چیس فیس سسی گلیردي

  . وئررکن، منی ماراقالندیریب، بئینیمده سورغو تؤره تدي
  . الیمی قاپییا ساري آپاراندا، بیر گور سس منی یئریمده دوندوردو

اوردا نه غلط . اورا منیم ائویمدیر. توالت دئییلاورا ! ي...اوهوووو-
  ...دارتیرسان

  گؤره سن ائشیتدیگیم دوز ایدي؟. تعجبلندیم. گئري دؤندوم
آسیه نی، اؤزونه سیغیندیران بیر کؤهنه صندلی، جیریق سؤکه نه جه ییله، 

  . آداما آغیز بوزوردو
. شديگؤزونون سورمه سی، تري ایله قاریشیب، قیریشمیش اوزونه آخمی

. یوغون دوداقالري نین جعئه لري، خمیره بنزه ر کؤپوك باغالمیشدي
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دقتینده جلب ) چیم چشه رك(قیرمیزي اوزو، نئدنسه آدامین  -کوپپوش 
کوردي شالواري، رنگی روفو گئتمیش چادراسی نین آلتیندان . ائدیردي

خورما . بنوشه رنگلی کؤینه یی نین، پورچومو چیخمیشدي. بئللی ایدي
. زنجیر سایاغی، بوینونا دوالمیشدي! یلیم ایده دنه لرین، نئجه دئشیبنه ب
قیرمیزي بارماقالري نین آراسیندا، سیگاري دال با دال  - قارا

  . اود پیله ین آدام کیمی، توستونو بوراخیردي. سوموروردو
توالته گلن . اؤنونه، کیچیک بیردمیرمیز قویوب، دیرسه یین دایامیشدي

کیمسه، . قابینا پول آتیردیالر) تافی(ده کی بوش بیر لر، میزین اوستون
پول وئرمه سه ایدي، آسیه نین یامان یووزو باشیندان یاغیردي، تومانین 

. چئویریب یوال سالیردي؛ گاهداندا عصبله نیب قاپی دان قویموردو
میزین بیر طرفینده کؤهنه کتاب، نئچه دنه تسبئح، پاسور واراقی، 

دوعاچی، طالعه باخان دم . وعقیق داشالر واریديسانجاق، قیفیل، کؤمور
  ! دستگاهینا بنزه تدیم -

بوینونون دالیسیندا دوگونلنمیش، قهوه رنگلی اؤرتویوندن، حنالی 
زرنگ وتئز . نئچه یاشلی اولدوغو بئللی دئییلدي. ساچالري بئللی ایدي

  .آمما اللی دن یوخاري اوالردي. توو ایدي
توپوروب، باشینا گلمیش بالالردان تله سیک، سؤزلري چئینئییب 

  ...دانیشیردي، قارا باختیندان دانیشیردي
قودوغومو  -اؤزومو اودا سویا ویریب، قور. آدامین گئرك شانسی اوال-

دیشیمده دوالندیردیم، پالتار یوماقدان، کیسه چکمکدن، قوجا ناخوش 



 23                                                                                                                     سکانس               سون

فسیز شر... کؤپک ساخالماقدان، له له گئتمکدن دوت تا اوتانیرام دیه م
قبري اودال دولموش ننه سی، منیم باشیمی یاالن ... کیشی بئله دي داااا

  .سؤزلرله آلداتدي
  :بیر سس، آسیه نین گؤزلرینی اؤزونه ساري دؤندردي اینجه

  باشی نه یه قال ایدي؟-
یا . جانی زهرمارا باغلیدي. بئکارین بیري ایدي - هئچ، آرسیز-

یئتیشمه ین زامان هردردي، چورو، زهري ماري دا . خمارایدي یا نعشه
  .دیغی وار ایدي من یازیقین باشیندا سیندیریردي

  !ایندي هاردا؟ اوشاقالرین هاردا؟ بوردا نه ائدیرسن؟-
بره لمیش گؤزلر، آسیه نین باشینا . هرطرفدن سس گلیردي

  .بیرعده اؤته ري باخیب، سایمامازلیقال گئدیردیلر. ییغیشمیشدیالر
اوز گؤزومون گؤیه رتی سیندن چؤله . آغیریديیانمیش الی چوخ -

دده بابامی . حیوان سایاغی باغیریردي. هرگئجه ایشیدي. چیخابیلمزدیم
کور اولوم . قبیردن خورتالدیب، اوتوروب دورماغیما ایراد چیخاریردي

یاالن دئسم، دیلیم الاله االالالها دؤنمسین اویان بویان دئسم، 
  ...دالرلربزهلی آروا -آخیرآخیردا رهلی 

او گوندن کی . قویمادي بیرسویوخ سو بوغازیمدان راحات گئتسین
اوالن ... توف. یامانال قوالغیم دولدو. آروادي اولدوم سرکی یئدیم

  .گونونه
  .قوالق آسانالرین دققتیندن، هیجانا گلیب نفسی تیخجینمیشدي
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  اوشاقالرین ایندي کیمین قولتوغوندا؟-
: ش ننه م، ائله ائیلشدي دوردو، دئديي، گور با گور اولمو...آآآ-
اوندا ال . دوغ یئرینی برکیت. بوکیشی نین باشی هاوالی دي! دوغ! دوغ«

: قیز دوغدوم، دئدیلر. اوشاق دئمه، جان بالسی دئنن» ...آیاغی ییغیشار
. الینین عصاسی اولسون. قیزدا اولدو اوشاق؟ اوغول دوغ باشین اوجالسین

! اوچ ائله! ایکی ائله: اوغول دوغدوم، دئدیلر. ائوي نین برکتی اولسون
هئچ دوشونمه دیم . داش باشیما منی هاوالی ائله دیلر. ضرري ده خئیردي

شیلدن، . بو آلچاق، یوخسول، ده یرسیز کیشی ایله آخیرعاقبتیم یوخدو
  .کوردان، چوالقدان دوغدوم بوراخدیم هامارا، وایا قالدیم

ئردي کی، منده هئچ نه یه باخمادان، اوقدراینجیتدي، جانیمی بورنوما و
  :گؤزلرین سوزدوررکن دئدي. وئراناسیندان چیخدیم

بیلمه میشدیم جاوان جانیمی اوچ دنه ماخالوایی یولوندا قویام، به یم -
دده لریندن آرتیق ... دده م ائویندن گتیرمیشدیم؟ ایت توخومالري

  !اولمایاجاقدي کی، نه بیلیم هانسی جهنم دره ده دیلر
  :یراز گؤزلري یول چکیب، دریندن بیر آه چکیب دئديب

. بیر قاریش یئرمعطلی. نه دئییم والاله، بیر تیکه چؤرك آواراسی-
! ایش یوخدورکی. منیم ده قسمتیم بوایمیش... باشیمی ساخالییرام دااا

هریئره گئدیرسن، آرواد اولدوغوما . ایت قانی ایچیبلر، ننه سودو یوخ
  ...!اوووف گؤره بیر ایشلر چیخیر

  !بونالري بوراخین. اه بابا باشینیزي چوخ آغریتدیم-
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او آرادا نئچه نفر، آسیه نین سؤزلریندن تأثیرلنمیش کیمی، کاغیذ پولالر 
اودا قوربان صدقه گئده رکن، پولالري دؤشلویونه . اووجونا باسدیالر

  .باسیب، قابی تئزتئز بوشالدیردي
نفسین تئزه له ییب، . دوروفو دورول - رنگی. حالی یئرینه گلدي

  : گولومسه یه گولومسه یه دئدي
بو قبله یه ! هله بونالردان کئچیب، گلین سیزه بیر کتاب باشی آچیم-

بیر دفه ده اولسا امتحانینا ده . عربه آند اولسون، بیري اویان بویان اولمور
. بئش یوز وئرسز هر شئیی دیه رم. پولی کی بیر شئی دئییل. یر

. گله جه یینیزي آینا کیمی گؤرسه ده جه یم! توزمازسیزقورخمایین او
آلاله ... منده سیزین برکتیزدن چؤرك ییه م دااا. جانیم سیزه قوربان

  .خیرینیزي وئرسین
اولدوزونو چوخ اوجاالردا گؤرورم آمما . گئل قاباغا گؤروم! هی، سن

. ائله بیل سنی طیلیسیمه سالیبالر، گؤزل گؤزلري نین ایشیقی سؤنوب
ایستیرسن بیله سن کیم سنی طیلیسم ائدیب؟ کیمه گئتمه یینی ایسته 
ییرسن بیله سن؟ دئییم نئچه اوشاقین اوالجاق؟ دوشمانالرینی دا بیلیرم 

  .کیمدي
اونون دققتین جلب . گؤزو بیر قیزا دوشموشدو، یاخاسینی بوراخمیردي

  .یاخشی بیر اوو تاپمیشدي. ماراقلی اولدوغونو بیلیردي. ائتمیشدي
خانیمالرین بیر نئچه سی، آسیه نین سؤزلرین ائشیده رکن، دیللري ایله 

  :دوداقالري آراسیندا دئیینیب، نفرتله قارغیش ائدیب، گئتدیلر
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هامیسی یاالن ...مرده شیر اوزون یوموش، یاش دا یانیر قورونون اودونا-
  .دیر، یالنیز پول تله سی دیر

دیلی ایالنی دا یوواسیندان ...آلاله، باالالریمی شیطان شرریندن قورو-
  .ائدر

  ...اه یر دوز دئییرسن گئت اؤزونه بیر چاره قیل سونرا-
  نه یه کفر ائدیرسن؟ سن گله جه یی هاردان بیلیرسن؟ -

آسیه بو سؤزلري ائشیده رکن، اؤزون بیلمه مزلیگه ویریب، جاواب 
. اولدوز گؤروردو. بخت آچیردي. اؤز ایشین گؤروردو. وئرمیردي

. بیرین نقشه سینی وئریردي، باریشدیریردي، بوشاییردي، تاپیرديگورق
قوشوردو، قوروشدوروردو نه بیلیم، هر حوققا ایله تورونا بیرایکی اوو 

  . سالیردي دا
اومودسوز پئشمان الردا . ایش اوسته قویانالر، پیققیلداشیب گولوردولر

  .اللرین هریئردن قیریلمیش کیمی، اینانیب راضی گئدیردیلر
  :سؤزلري نین آراسیندا باغیریب دئییردي

صاباح . دده نیزین مالی دئییل کی. او شووه ن قاپی نی یاواش اؤرتون-
شیري ! سو تؤکون. خاراب اولسا من باشی داشلی جاواب وئره جه یم

بورا ماتیک توتوك یئري ! تئزاولون جانیزدان اوالسیز! آچیق قویمایین
  !چؤله... دئییل هااا
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فیکریمی . یوغون هئیکلین، زحمتله ترپدیب، دوردو آیاغایونولمامیش، 
همن . چیسیلتی سسی هله واریدي. مشغول ائدن قاپی نین قاباغینا گئتدي

  .آستاجا یاخینالشدیم. قاپی نی بیر کلید ایله آچدي
کؤهنه . دودوك بیر دؤرد دووار -قارانلیق، وحشتلی، دار! ي آلاله...واااا

پالتارال، قاب  -ان، سینیق آینا، ساك، بیراز پارجئجیم، آال بزهلی بیر یورق
  ...وپیک نیک گاز

گؤزو دوشدو . ائییلیب گازي کئچیرتدي، گوج ایله قالخیب، قاییتدي
  :گؤزومون ایچینه باخارکن دئدیگی سؤزو تکرار ائتدي. منه

  !! بورا منیم ائویمدي
  ....!..یاشامین ایرنج قوخوسوندان بورنوم دولموشدو. باشیم گیجه لیردي
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4 
  

 بیر شهر ایدي بیر ظفر
  

. چوخ یاخشی تانیردیم، سؤیود چوبوغو کیمی آریق و جانسیز ایدي
پالچیقلی آیاق الرینین آلتی، میخچایال دولو، باخیشالري بوز  -قانلی 

قاشالري شیروانی کیمی، . کیمی، سانکی سفیللیک دونیاسی ایدي
سالالق و چارتالمیش . نین اوستونده یئرلشمیشدي گؤزلري

.دوداقالرینی، دیلی نین اوجویال یاالییردي
  ... بیغ یئري، تئزه گؤیه ریردي

کیپریکلري آال یانیق، باشی باالجا، قوالقالري ایسه عئیبهجر حالدا 
  .کیچیک ایدي

مه همیشه اوزونده  کؤرپه لیک معصوملوغو کیمی، بیر گولومسه
باخیشینین درین . اورك یاندیریجی ایدي بوتون وجودو. گؤرونوردو

مبهم بیر هیجان، وجودوندا حس . لیگینده، بیر پوچلوق گؤرونوردو
اوالراق، هردن ائله شوق ایله آددیم الییردي کی، چیین لري اویناماغا 

پنجره دن « :سیرا زمزمه ائدیردي - باشالییردي؛ خالق ماهنی الریندان آرا
خومار گؤزه یاش گلیر، آي بري  –داش گلیر، آي بري باخ بري باخ 

تیکان باتدي دیزیمه، .../ ...سنی منه وئرسه لر، آلالهادا خوش گلیر... باخ
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آي قیز قوربانون اولالم،  –اَییلدیم چیخارتماغا، یار ساتاشدي گؤزومه 
   » ...آي قیز حئیرانین اولالم

 -لمیردي، آمما باشا دوشمک اولوردو؛ قیریقسؤزلري آیدینجا آنالشی
. مین جوره فرقلی حس لري وارایدي. قیریق آغزیندان چیخیردي

شاققاشاق گولوردو، آغزیندان توپورجهیی تولالنیردي؛ گولوشلري نین 
گؤزلریندن یاش آخمیردي؛ آنجاق، ! کویله آغالییردي -آراسیندا هاي 

. کدر دویولوردو ، آجی و درینزار زاریلداییب، اینیلداماقیندان –زار 
 اراده سیز اوالراق،. دایانیب، بیردن اوجادان اوخویوردو سس سیز

  !کؤلگه سی نین آردینجا قاچیردي
حالینا فرق ائتمه دن، سئودیگی یئرده ائیلشیردي؛ کوچه اورتاسیندا، 
دیوار دیبینده، خیابان قیراغیندا، آغاج خوالسیندا، قئیدسیز و آزادجاسینا 

اوره یی ایسته دیگی ایشی گؤروردو، نه . ؤورهسینه فیرالنیردياؤز د
هئچ بیر کیمسه یه اعتنا ائله مه دن ! قانون تانییردي، نه جاماعات

او قدر . ده هئچ نه اونون اوچون اؤنملی دئییلدي سوووشوردو، نهایت
... عادي دن عادي. تانینمیشدي کی، بیر سؤز چیخارتماغا دا دیمزدي

  . »چیبین ییه ن«ایکینجی آدي ایله، آرتیق تانینمیشدي 
آنجاق اوقدر چیبین سئوه ردي، گؤردوکجه دوتوب . ایدي) ظفر(آدي 

  ! آتاردي آغزینا
  ... چمیشدياوچ دفه، دلی خانادان قا
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بئللی دئییلدي . جه دوتوردو آدي گلنده، اَسمه. اوردان وحشتی وارایدي
ردا یاشاماقدان او، آزادلیغی بوتون چتینلیگی ایله اوردا نه گورموشدوسه،

جاماعات، ظفرین حساسیتینی بیلمیشدیلر، اونو ! اوستون دوتوردو
  !گؤرجک هویالییردیال

  ...اراریق هااااشولوغ ائله سن، اورا آپاینجیدیب، ـ 
اورانین آدیندان چیم . ماغمین ظفرده، ائشیتجک قاچماغا باشالییردي

هره بارماغی ایله بیر . قاچا اوراالردان اوزاقالشیردي - چشیردي، قاچا
بو . ائله بیلیردي ایندي اونو دوتوب، آپاراجاقالر... طرفی گؤستریردي

ر لیرت اَت کیمی، هریئردن قؤوولموش یازیغی، اوقدر قاچیردیردیالر، بی
آرغین بیر بوجاقدا آشیب، یوخوسو –حرکت سیز، یورغون  - حس سیز 
  . آپاریردي

جاماعات، اؤز کئیفلرینه گؤره، باشینا هربال گتیریردیلر، اونو گوج ایله 
یه  اویون زمانی، توپ گتیرمه! اوینادیب، گولمکدن بوغولوردوالر

الده . آلتی ایديگودوکچو قویوردوالر؛ ظفر هربیر چتین ایشه ال 
لی بیر شئی  هاردا یئمه. لري قاباغینا توالزالییردیالر قالمیش یئیینتی

ایدي، عاغلی باشیندان چیخیب، هرجوره اولسایدي، اونو اله  گؤرسه
  !ه ده راضی اولوردویدؤیولمه  دویونجا یئمک اوچون،. ديلی ای گتیرمه

اوشاقالرین الیندن آلیب، قاچیردي، توکانالرین قاباغیندان 
اوغورالییردي؛ کیمسه نی تانئییب، یادیندا قالمیردي؛ قارنی توخلوق 

هردن باشینا ویریردي، توکانالرین . هرنه دن اؤنملی ایدي اونون ایچین
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. اصلینده قیرغی کیمی اوچوردو! شیشه سینی سیندیریب، قاچسین
. ی دالدان یولوب، اونالري آغالدیب، چیغیردیرديقیزالرین ساچالرین

دن گئدنلري آرخاسیندان  کوچه. قاپیالرین زنگینی چالیب، گیزلنیردي
هردن ده کوچه اورتاسیندا، تومانینی سییریب، آیاق اوسته . ییردي له ایته

بعضن . اونا یاخینالشاندا، ایرنج قوخوسو باش چاتالدیردي. ییردي ایشه
  . نده، اؤلونجه دؤیولوردوده شاکی لرین الی

تاپیب، آلیشدیریردي،  اودالییب، هاردان اولسایدي سیگار کؤتویو توپ
  . ایکی پک ویریب، آیاقی آلتیندا تکرار ازیردي -بیر

هردن ده باالجا داشالري توپالییب، یئددي گؤز کؤرپوسونون باشیندا 
بیر گؤلون ایچینه تولالییردي و قورباغاالرین سسینه،  –دوروب، بیر 

پیزاقالي  -آرا بیر باشینی قاشئییب، پیر . اوجادان شاققیلداییب گولوردو
  .ساچالري نین آراسیندان تاپیب، اونالرال باشینی قاتیردي

  ...، دالی سوره، سوروندوروردوقارا باختیاو ) صفدر(ه گون ایدي نئچ
میش،  قیرمیزي ساققالیندان، آرتیق اَت پؤرتله. یديونگی نین بیري ا پئزه

گؤز، پیس وضعیت ده حال  -کؤتور بورون، شیشمیش اوز –کاالما 
قارنی، اؤزوندن قاباقلیق گیریردي هر یئره، . بوالندیریجی بیر آدام ایدي

لرله پوخو  دؤنه. ایت عرقی ایچیب، آغزیندا ساققیز گؤوشه ییردي
ن جنس لر اونون توکانیندا، ایکی قات بوتون تاپیلمایا. چیخمیشدي

) وجیهه(آلاله رحمت ائله سین حیات یولداشی . قیمته، تاپماق اولوردو
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. ب، قارقیش ائله ییرديدئیی) وزمدو(نیم، هاردا ائیله شردي، اونا خا
  ...جانی راحات اولدو! اؤلدو

یرین گتیریب سالدي قیرخی چیخمامیش، گئتدي اوتانماز آبیرسیزینین، ب
قاباغیندا جاناماز  گؤز ،باخمایاراق راالبون. الرین جانینااوشاق خیرداجا

اوچ آیه دن،  -سویا چکیردي، توکان آغزیندا دستماز آلیردي ایکی 
، افیرالد –حدیث دن اؤرگنمیشدي، سؤز آراسی تسبئحینی فیرالدا 

بوندان بؤیوك  ؛قونشویا –بوتون قونوم  ،زیارته گئتمه یین ائشیتدیریردي
  ! اعتبارداها نه اوالجاقدي؟

دیبدن قیرخمیشدي، بیر ) ضیغم(وئرمیشدي ظفرین باشینی، سلمانی 
جوت حامام سورونمهسی، بیر کؤینک باغیشالمیشدي، هریئره چاتیردي 

اونادا بیر تیکه . ییه سیزین نه گوناهی وار -یئسیر. مئیدان اوخویوردو
قوشون آغزیندا  -ولمالیدي، قورود چؤرك الزم دي، بیر دام آلتیندا ا

ظفر : کوبود اللرینی ظفرین باشینا چکه رك، دئییردي. قالماسین
  ...اؤزباالمدي، چوخ زرنگ اوغول دي
 - سورگون باخیشی ایله، ائوسیز –ظفرده، زیلیقلی گؤزلریله، ذلیل 

سانکی . ائشیکسیزلیکدن جان قورتاریب دیه، اونون دئدیگینه باخیردي
سوپورگه ایله آفتافانی وئریردي . کؤمکچی گتیرمیشدي صفدر اؤزونه

کیشمیش، بیرتیکه چؤرك،  - بیر گیله سیگار، بیر اووج نخود . اللرینه
  ...پتی، گونه باخان توخومو –پیتی 
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نئچه گون ایدي، ظفر اوردا ایشله ییب، » شیطانین قوالغی کار«
ري اونو کئچینیب، بیرجوره باشینی قاتمیشدي؛ داها نه محله اوشاقال

اینجیتمه یه واقت تاپیردي، نه او آلاله ویرمیشین کیمسه ایله ایشی 
  !اولوردو

 –ایلیم اسیب، ظولوم  - آمما نئدنسه صفدرین سسی چیخاندا، ظفر ایلیم
  ...آلاله بیلیر گؤزونون اودون نئجه آلمیشدي! ظولوم آغالییردي

 گئجه یاریسینا کیمی، بیر آزاجیق ایشیق، توکان بوجاغیندان
ننه خانیم « محله قاریسی . سحر تئزدن توکان آچیلیري... ایشیلداییردي

گؤز قوالغی آچیق قوجاالردان ایدي، آدام سؤزلریندن بوینوز » کالنتر
  .چیخاردیردي

شووه نین، صوبح آچیلمامیش  -ن، وا نی وایی –آخ ـ نئچه دفعه ظفرین 
ؤکوز اونباسی اؤز قوالغیمال ائشیتمیشم، کیمسه نین خبري یوخدور، او ا

اونو نئجه ساخالییر، سانکی ظفرین الیندن بئزمیش اوالراق، هامی 
راحات اولوب، آدین بئله دوتماق ایسته میرلر، بلکه اوننه سی اؤلموشون 

  !او کؤپک کیشی دن هئچ ایش اوزاق دئییل ...باشقا ایشلر گلیر ،باشینا
  ...نئچه گون سووشدو

  . سؤز محله ده یاییلمیشدي -بو گون تئزه بیر سس 
  . سوزو ایدي) ظفر، صفدر و کسیلمیش قوالقین(هر نئدن چوخ، 

  ...ین ده آدي دیل لره دوشموشدو) قیصر(ایگید اوغول 
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گوندوز، کافتار صفدر  –ائله بیل قیصرده شوبهه لنمیش، نئچه گئجه 
ساخالیاراق، هر شئیی ایله، یازیق ظفرین بوتون داورانیشالرین، نظرده 

    ... گؤزو ایله گؤرموشدو
لی قمه سی ایله،  گؤزلري نین قاباغینی قان دوتوب، صدف دسته
حیثیت سیز حالدا،  –صفدرین ایکی قوالغیندا دیبدن کسیب، آبیرسیز 

  ...اؤتورموشدو کوچه یه، رسواي ائله میشدي
  !یئنه ده بیر شهر ایدي بیر ظفر

  ......................ديهرین بیر تیکه سی ایظفر، ش
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5 
  

 یاشاییشا یئنیک دوشن لر
  

دول،  - کولونگ، ماالت قابی- بئل: میدانین چئوره سی دولموشدو
یاشاییشا یئنیک دوشنلر، ایش اوچون گلن کیشی لردن ... ایپ

اصیل معنادا بیر سفالت گؤرونتوسو و یوخسوللوق . آسالنیردیالر
...فستیوالین دان ایضاح سیز بیر تابلو

گونش آلتین دا قالماق دان، اوزلري نین دریسی پؤرتولوب، گئتدیکجه 
توز تورپاقلی، ییرتیق یا  - اَیین باش، تؤر تؤکونلو . قاپ قارا قارالمیشدي

دابانی یاتیق آیاق قاب الري ایله، دووار دیبین ده چؤمبه له تی ائیلشیب، 
  ! الدان هر بیر کیمسه یه قارشیلیق وئریردیلرآددیم الرینی یاواش

گونبزدن دوتوب، شیخین ... آلاله- قانلی اورك لري نین قوخوسو، آلاله
هئچ ... حیه تیندن بئله، قارا حالواچی الر راستاسینا قده ر یاییلمیشدي

اونالرین ساواش . اوستونده، بیر بیرلرینه آغیر سؤیوش لر یاغدیریردیالر
کئچن تاسوعادان . اوسته اولوردو)پاي(یا)ایش(اکدورت لري ی الري

نذیر اَتین اوستونده ساواشیب، قویروق قابیرغا داعواسی، هله ده 
قوتارمامیشدي، ننه باجی الري نین، بوتون گؤبک دن آشاقی الري، 
اورتایا قویولوب، اؤلولر گور با گور اولوب، دیري لر ایسه دیدیشمه ده 

  .سینی اوخ ال ویریردیالرایدي لر؛ بیر بیري نین کؤلگه 
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  ! سیماالري، طالع لري نین آیناسی ایدي
  ...اونالري سیر ائتدیکجه، انسانین داها گؤزوندن دوشوردو حیات

یداله، اونالري دقت له گؤزدن کئچیریردي؛ سانکی سئل گلدي، اطرافی 
  : باغیرتی ال، یوروجو و تکرارالنمیش یالواریش الري! دولدو

باالالریمین  آزدا وئرسن آلاله برکت وئرسین  –وار منی آپار ناخوشوم «
 - دؤرد گون اوالر، الیم قولوم دان اوزون ائوه گئدیرم   - گؤزو یولدادیر 

  » حضرتی عاباسی منیم ایشیمی هامی به یه نر
  ... و ها بئله سیزیلداییب، سیتقاماالر

     : یدي نین، خمیره بنزه ر اوزو قیزاریب، آغزي نین کؤکونو آچیلدي
ساققاخانا بیر نئچه آددیم یوخاري دیر، ! ایتیلیــــن گؤزومون اؤنون دن«

به یم من احســــان خیرات ائدیرم؟ قاریشقا ... گئدین اورا دخیل دوشون
کیمی باشیما ییغیلیبسیز، نه دئمک ایسته ییرسیز؟ سیزلره شفا وئره جه 

ن کی بیر ایش گؤرمه یی! ییمی دوشونورســــوز؟ گئري چکیلین گؤروم
  »...بوردا داها دایانابیلمه یه سیز؛ پسه پوسه زي تؤکه رم چؤله

یووزال  -یاشلی الرا سؤز آغیر گلیب، دیللــــري نین آلتیندا یامان 
  ...قاییتدیالر یئرلرینه
بو نانجیب قوزبئتین، پولو باشیندان آشیب داشاراق، : رمضان دئییـردي

و داریخدیریب راحاتسیز هر کیم اون... بیردي–اؤکوز باش الرال، ال 
ائدرسه، زلی کیمی یاپیشار جانینا، قانین سوموروب، پوخ یئدیگیمه 

  ...دیه رلر) کافتار یدي(بونا اسکی دن . سالماسا، یاخاسینی بئله بوراخماز
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قیساجا دوشونن دن . قوي ائله دي- ایتی باخیـــش الري ایله، گؤتور
و، جانـــی سولو، اللی بیله ك، دؤزوم ل- سونرا، ائنلی کوره ك، ببیر

  !یومورو بارماقی ایله چاغیردي اؤنونه -آیاقلی بیر فهله نی، یوغون 
دیک –بایرامین، قانادي یوخ اوچماغا، گلدي، یدي نین قاباغیندا، دیم

قولالرینی داش حامبال الري ... دوراراق، گؤزلرینی زیلله دي اونا
لیق درجه ) سردار( کیمی، ائله شیشیردیب، اؤزونه گؤوه نه رك، سانکی

  . سی آلمیشدي
  ...قاالن آدام الر، قارغیش ال داغیلدي الر

  . آینادان، بایرامی و داورانیش الرینی دقت له نظرده آلمیشدي
  ... گئنیش و داغینیق بورون، بیر جوت ده دومبا گؤز

  :بوغوق بیر سس ایله، بایرامین یومورتایا بنزه ر باشینی قالخیزدي
 آدین نه دیر؟  
  آمما ننه م، ایلک گوندن منی ! یازیلیب آغا) ترحم(سیجیللی ده

  .چاغیردي) بایرام(
 داماغی، -ایش صاحبی نین گولومسه مه یی ایله، دونموش دیلی

  ...آرتیق آچیلدي
 ها ها ! نئجه دي آغا یاراشیر؟ سن هر بیرینی ایسترسن اونو دئه

. یلرپیشیک کیمی کئچیند آخیر، ایت- دده م له ننه م اول... ها
ننه م ایسه بایرام دا دوغولدوغوما گؤره، ... ترحم، بابامین آدي
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. دئدي کی دئدي) بایرام(ایکی آیاقین بیر باشماقا سیخناییب، 
  . هامی ائله آنامین دیلینجه سسلر آرتیق

اگر اونون ناغاراسی اولماسایدي، ایندي : بیر درین آه چکه رك، دئدي
- آمما داها، هر قوزو! شدوك آغابلکه بیز آجیمیزدان قیریلیب، اؤلمو
هه آرادا ! به یم اؤلموشم من! یولوقون یانیندا، قویمورام چالسین

  ... اوینارالر-سیندیریب - شوکت اَسدیریب-دینقیلدادار، نوبارال
اونالري، بخت ائوینه )... اره گئتمه لی(اوچ دنه ارلیک : »یئنه آه چکدي«

آمما جانینا آند ): گولدواراده سیز ! (گؤندرسه ایدیم اؤلمزدیم آغا
  ... سسیم چیخیاندا، سیچان دئشیگی نین ساتین آالرالرهاااا! اولسون

  : بیر آن دالیب، اؤزونه قیوریالن کیمی، سانکی بیر شئی لر یادینا دوشدو
ائله بیل آنادان اوالندان، دامار آدین دا بیر ! دوستباز بابانین بیري ایمیش«

   » دده می دئییرمه... میششئی بو ظالیم اوغلوندا یوخ ای
  .دورمادان، بیدیلیمه دئیینیردي، کی چاتدیالر

بو قده ر دبدبه کبکبه ایله بو . گؤزلرینده، درین بیر هیجان دالغاالنیردي
یولوغو بو حؤرمتله گتیردیگینه گؤره، همی تعجب له نیب همی ده 

 حیه ته گیردیلر، آغزي. سئوینیب، یاخشی انعام آلماغینا دوشونوردو
یداله قاباقدا، بایرام ... بوجاقسیز بیر ساراي-اوجسوز. آچیق قالمیشدي

  . افاده سینه اکتفا ائدیردي» باش اوسته «ایسه، دالی سوره دوشوب 
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بنووشه لر، ! چئشیت لی گول لرین قاباقیندان، سان گؤروردو سانکی
. اوزونه گولوب، یاسمن لرین گؤزل قوخوسو، بونو گیجه لتمیشدي

  . لر سانکی چینلنمیشديحسن یوسف 
ایش ییه . بو ائوه یول تاپدیغی اوچون، غرور دولو دویقوالر یاشاییردي

دئییب، بیر گؤز قیرپیمیندا » آلاله سنه توکل«سینین امرینی گؤزله ییردي 
  . باشالیا

بوکولموش دسمالینی، جئبیندن . سبب سیز بیر اوتانج دان، قیزارمیشدي
اوست -پیلله کانالردان، آلت گئنیش. چیخاریب، تَرینی سیلدي

  .اولونموش، بؤیوك بیر یئر آلتینا گیردیلر
بویون بوغازي یانیب، اللري ایسه سومباتا کیمی ییپرانمیش، اوزولموش 

  . چیرك ترلیگی، یدي نی، گیزلین بیر شکیل ده گولمه یه مجبور ائتدي
امی حام) برلیان(زیبیل ییغیب، چیینینه آتاراق آپاریب -تلیس، زیر–تلیس

تَر . نین آرخاسینداکی خارابالیقا بوشالدیب، قاییدیب یئنی دن ییغیردي
بوخونو اَییلمیش حالدا، آرا بیر درین نفس آلیب،  -شیریلدایاراق، بوي 

وئرمه مک لري بئللی  –عائله لرین، یئمک وئریب . داوام ائدیردي
ریب، شیق قی -یورقونلوغو بیراز چیخسین دیه، بوینونو شیق ... اولموردو

اوزونه سو ویریب، قالین دوداق الرینی، سو - ال. حؤوضه ساري گئتدي
تورپاق ال -توز. شیرینه یاپیشدیراراق، دویونجاق ایلمانقی سودان ایچدي

دولوب، یانماق دا اوالن گؤزلرینی یوموب، بیر آن، بیر تیکه اَت کیمی 
کؤهنه  او قده ر دمیر دومور،. دووار کؤلگه سی نین آلتین دا بوراخیلدي
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تاباق، شیندیر میندیر، داشیمیشدي، یورقون ایدي، باش بارماقی –تاختا
  ...نین کسیلمه سیندن، هئچ خبري یوخ ایدي

بیردن بیره، سانکی بؤیوك بیر گوناها باتان آدام کیمی، دهشت له 
  !گؤزلرینی آچیب، اوزه رریک کیمی یئریندن سیچرادي

دسمالین دوالییب سیخارکن، ایش دن بیر شئی قالمیردي؛ باش بارماقینا 
قولالرینی چیرماالییب، ... سوپور ائدیب، زئرزمی دن چیخدي سیل

ایوان دا تختین اوستونده، ... آیاغین یووان چاغی، ناهارا چاغیریلدي ال
... یئمک مئژمه یی سینه گؤزو دوشرکن، سئوینیب، اوره یی گولدو

  ! کیمسه یوخ ایدي
نه مسندین اوستونده ائیله شیب، زرشک رنگین ده، اردبیل نقشه، کؤه

گلدان الرا، قیرمیزي مخمل موخدده لره، اود سماوارا، بئلی اینجه 
استکان الرا، اوزون قلیان دا، شاه عابباسین بیغ الرینا، بشقاب دولو پیچاق 
قیمه پیلوو، شیر اوغلو تورشوسو، یونوس الواشی، کهراالن آیرانی، قیپ 

  ... قیرمیزي قارپیز
  ! ارديدؤزومو قوت

بویانا باخیب، - یازیــق، ایلک باش دا، قورخان بیر پیشیک کیمی، اویان
سون ... سونرا باغارساق الري نین، باغیرتی سینا جاواب وئریب، باشالدي

... »چوخ شوکور آلاله« ذره سینه قده ر درین اشتها ایله یئییب، ایچیب 
ییریب گَرنه قانلی دسمالی ایله، آغیز بورنون دا سیلیب، گَئ- همن توز

  .شیب، آیاقا قالخدي
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ازیلمیشدي، -سؤیولموشدو، ییخیلیب- عؤمور بویو او قده ر دؤیولوب
او قده ر درد ایله ! پیس لره قارشیلیغی وارایدي-بوتون یاخشی

  ...آلیشمیشدي، بئله بیر محبت گؤرنده، سئوینج دن اؤزون ایتیریردي
تمیز –هر یئر ترپرده نین آرخاسیندان تاماشایا دایانان یدي گلدي، 

  . اولموشدو
  » یورولما جاوان، ساغ اول، ایشینی چوخ به یندیم«

ایکی قاتالنمیش، بیر دسته پولو، پئنجه یی نین دؤش جئبیندن چیخاریب، 
  ...بایرامین قانلی قابارلی اووجونا قویدو

صدقه گئده - سانکی یدي نین باشینا دوالناجاقدي، دال با دال، قوربان
     . هاوا قارالماق اوزه رینده ایدي. رك، یوال دوشمک ایسته دي

  ...یدي یاخینا گله رك، قوالغینا بیر شئی پیچیلدادي
  ...!! بایرام، باییلمیش

  ... بیلمه دي ساغول الشیب قاییتسین یا اوتانج دان قبول ائتسین
ائو کی - ده، سوواق دان اوالن ائولرینده، ) خارابا کؤهول(یر عؤمور ب

توستو بوروموش یوواالریندا، آناسی مرحمتین اونا سو قیزدیریب  -یوخ
تشت ایله باشیندان تؤکوب یوونماسینا آلیشان آدام، ایندي ایسه اؤزونو 

  ! یدي نین حامامین دا کی یئکه آینانین اؤنونده گؤروردو
یرلی پالتارینا باخاراق، بیر آن آتاسی نین بئی لیک شکیلینی اؤزونه و آب
نئدن حامام دان باش چیخارتدیقینی، هله ده بیلمیردي، . خاطیرالدي

  ! آنجاق بیر به بیر، یدي نین امري نی یئرینه یئتیریردي
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  ! دن سونرا میدان دا بیر شئی اؤیرنمه میشدي» نوکرم سیکه رم«
  ...یه نوکر اولدو بو گون ان آزي قیرخ دفه، یدي
  ! یدي، بیر باشدان باغیشالییردي

  ...ائودن، یئردن، توکاندان
اونون بئینی، او آن الردا بو قده . گئده قیزیردي-بایرامین تپه سی، گئت

  ! رسؤزو، الپدان نئجه خیرداالیابیلردي
بیلسه، آرا قاریشیب ) آناسی(وااااي اگر مرحمت «اوره یین ده دئییردي 

پارچا ائدیب، یدي نی ایسه، بوکوب، –اونو پارچا. مسسب ایته جک
  !دیري تندیره ساالر–دریسینه سامان تپیب، دیري

سو آراسیندا قالمیش بایرام، عؤمور بویو داها بئله فرصت اونون - اودال
! بیره گؤتو ایله قویماقا دوشوردو- بیردن. الینه کچمه یه جه یینی بیلیردي

مبال الري و بوتون اوالیالري عؤمرونون سونونا قده ر میدانی، حا
تیلتایا، -چؤره یه، قئیساوا- اشتهاسینی آرتیق، پنیر. اونوتماق ایسته ییردي

اوره یی، رویاالر . یئرالمایا، کور گؤروردو- خرمایا، یاوان آشی-حالوا
اؤزونو نئدن ایندیه قده ر بئله اسکیگ . دیاریندا اوچماقدا ایدي

  ! توتدوقونو بیلمیردي
یشدیقجا، بایرام غرورالنیب، آمما او یونونمامیش یدي، جدي دان

وجودونودا اضطراب جیزیردي؛ آنجاق، اوز وئرن ماجراالردان، اراده 
  ....... سیز اوالراق، استقبال ائدیردي، هر حالدا کیشی ایدي

  . ائشیتدیکجه، گؤرمک هوسی، اوره یینده آرتیردي
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  ! خانیمی گؤردو) مهپارا(
قیرخ یاشیندا نظره  –بیر بوجاقدا، اوتوز بئش ! اوتاقا گیرجک دیکسیندي

- مارچ. یومورو قادین سایاغی بیر شئی ائیلشمیشدي –گلن بیر یوغون 
- تئز، ساققیزین چئینه ییردي، آغزینین سویو آخاراق، اؤز- مورچ ال، تئز

اؤزونه گولوردو، کبریت لري یئره تؤکوب، سانکی نردبان دوزه لتمک 
  ! ونجو پله سینده قالمیشديایسته ییردي، آنجاق هله اوچ

ائیلشدي، مهپارا، ائنلی قاشالرینین ... بایرام، دوغورداندا بیر آن قورخدو
آلتیندان، بایرامین اوزونه باخیب، اوست دیشلري ایله، آلت دوداقین 

  . ساچالري، قویون یونو کیمی، هاوایا بوراخیلمیشدي. دیشله ییردي
دردي تکجه، دلی باشلیقی . ديبورنون اَیه رك، اویون چیخاردیر-آغیز

اوالراق، )عقب مانده(او تام بیر اَجاز) یدي یاالن دئمیشدي. (دئییلدي
آیاقی - بورنو، آنورمال بیر شکیلده، کیچیک ایدي، ال- قوالقی-باش

  . مویرو و بدنی، یالنیز قات با قات اَت ایدي- ایسه ایري
ردي نه وار نه یوخ، بایرام، حامبال اولماغینا باخمایاراق،آییرد ائده بیلی

    ... کیم نئجه بیر آدامدي
نه دانیشاجاغینی، بیلمه ییب، ساده جه حالینی سوروب، دیلینین کؤکونو 

  ! گؤردو
  ...یدي نین الین اوخودو

  ؟»الن سین یوخسا تولکوصآ«-
  . یوخ دیه جک، جرأتی نین اولمادیغینی حس ائدیردي
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  !!یدي بوتون قرارالري اؤز باشینا وئردي
لیک وداع ائتمک سینی گتیریب، عائله سیندن، بیر دفعه )سیجیللی(

  . سالدياوچون، یوال 
  !یالنیز، چیخیش قاپی سینا دوشونوردو بایرام، !آمما
    ................ .......دا گؤرونمه دي آالقاپی میدانین داها
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6 
  

 پهلوانین معرکه سی
  

کؤهنه بیر قیرمیزي پیکانین، شیشگین ییپرانیب الدن دوشموش، 
کاپوتونون اوستونده، جاماعاتین اورك دردلرینی تئزه له ین، یاندیریجی 

کربالنین قانلی چؤلوندن، آلتی آیلیق . بیر نوحه سسی قویولموشدو
!هامیسین ییغمیشدي اورا... طیفیل دن، قمر بنی هاشم دن
آرخا صندلین . غریب شئی لر واریدي –ماشینین ایچینده، عجیب 

بیر . بوجاغیندا بیر قوتودان، آدام الینه بنزه ین بیر چرك لی اَل ترپه نیردي
شمایل . دسته قالین زنجیر، ایالن کیمی بورولوب آیاق آلتیندا ایدي
سیگار . گؤرونن قارا بیر تتیک، شوفرین صندلیندن آسیلی قالمیشدي

لئیین، پیچاق، کؤتوگو؛ آغیز بورنو آغ ایپ له دوگونلنمیش بیر تاي ل
داشبوردون آلتیندا ... پاسالنمیش بیر پیک نیک گازي، توخوم قابیغی و

بیر نئچه . ماشین دان کؤهنه قوسماق قوخوسو گلیردي. یئرلشمیشدي
گیله سیگار، دنده نین کناریندا جنازه کیمی اوزانمیشدي؛ خورما دنه 

ا کؤینک، قیزارمیش بیر قار. سیندن تسبئح، دنده نین بوغازینی سیخیردي
 - اوز حوله سی، دلیک  - دیز سالمیش شالوار، بوکولموش بیر ال 

ماشینین قاپیسیندا قادین شکیللري، اللرینده باده ... دئشیک تایسیز جوراب



 48                                                                                                                     سکانس               سون

بیر نئچه توز بوروموش کاست، بیر اووج . و خمار باخیشلی گؤرونوردو
  .سیم، یاغ، بنزین قابی، بیر پلنگی پتودا واریدي

دوداقالري، دولقون . ینی قاباغا وئره رك، میدانا گلديپهلوان، دؤشلر
بیغ الري نین آلتیندا گیزله نیب، قارا و دالغالی ساچالري، قوالق الري 
نین دیبینه قده ر تؤکولموشدو؛ او ایسه ائنلی کوره ك، همی ده گوجلو 
بیلک لی، ائینین ده کی ترلیک و گارمان کیمی یاشیل شالواري 

: یاردیمجی سینی چاغیردي. ، گیردي میداناقیچالرینا یاپیشمیش
  !درویش

او ایسه سینیخمیش، باتمیش گؤزلري ایله، اوزون سوي صفتی ایله، ایره 
باشدان آیاغا قارا ! لی گلدي؛ درویش یوخ، سانکی اؤلوم قاصدي ایدي

ایره لی گلیب، درحال . گئییب، اینجه بوغازینا قارا بیر شال دوالمیشدي
وزوب، بیر سیگار یاندیردیقدان سونرا، ضبطین پهلوانین بساطینی د

  .خودونو آلیب، کناردا دایاندي
پهلوان الینده زنجیر، یوکسک و گور سسی ایله، دیکلمه سین اوخوماقا 

  .باشالدي
آغا موسی بن جعفر اون بیر ایل زنجیر ! خانیم الر! آغاالر! جاوانالر-

بوش قاییتمایین،  الی... الینده اسیر اولوب، من بو زنجیري قیراجاغام
آدام، اهلی عیالینا گؤره چالیشیر، علی . گؤزلري یولدا قاالن کنیزلریز وار

حضرتی عابباسا آند اولسون قیراجاغام، قیرماسام . سیزه یار اولسون
. بو منیم ایندي اوستومدن سووشاجاق! باخین بو ماشینا! کیشی دئییلم
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آنان زهرایه، منی یاحسین، سنی آند وئریرم سود امر کؤرپه باالنا 
  ...خجالت ائله مه

پهلوان، آغزین آچمامیشدان، چوخ گؤزل و گؤروکوملو، هیبت لی و 
اؤزل بیر ایگید گؤرونوردو؛ آمما نئدنسه آغزین آچیب بو هذیان الري 

... باخیشین دئییشدي... دانیشدیقجا، دئدیکجه، آدامی سینسیتدي
بلکه ! یایدي میدانا دوشونجه سین قاریشدیردي، ایرنج بیر اسگیک لیک

سکوت دا معرکه سین باشالسا ایدي داها یاخشی و ده یرلی 
  ... اوالبیلردي

  ...هر حالدا، قادین الر دویقوسالالشیب آغالماقا باشالدیالر
آجی آتماجاالردا، کارلی کنایه لر، یارالی یامان الر، پهلوانین 

  .یاناقالرینی سیللی کیمی قیزارتدي
سئفه اویونالرا داها اینانان  -کوزه نی، بو سر ییغیشدیر گؤرك کاسا-

  ...یوخدور
ناخوشلوق به نئجه اوالر؟ ایش قوتاریب، ماشین سووشاجاق اوستوندن، -

  ...یازیقالر اولسون
  غیرت دامارینا نه گلیب؟ گئت چالیشدا، زنجیر قیرماقدا اولدو ایش؟ -
، اؤنجه دن ایندي او زنجیر... هامیسی یاالندي، اؤزلري بیلیر قیلیغین-

قیریق پاسالنیب، ائله بیر زور وئرمک له تؤکوله جک یئره،  - قیریق 
  !گؤررسیز

  ...و ها بئله شماتت لر
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بیر عده ده سس سیز قالیب، اراده سیز حالدا، بو آدامین نه ائده جه یینی 
دیل یاراسی ویرانالردا، دایانیب، تحقیر اولماسین ... گودوردولر 

  . گودوردولر
یاردیمجیسی . پهلوان اونالري اومورسامادان، معرکه نی باشالدي

الینده کی قالین زنجیري، محکم بیر شکیلده دوالدي پهلوانین ) درویش(
. بیرینه قیفیلالندي -قولالرینا، بیر تهرکی سون حلقه، چتینلیکله بیر 

قات اوالراق، زنجیرین آراسیندان چؤله  –قولالري نین اَتی، قات  
  . يویرمیشد

بیر . بیر نئچه دفه اؤز اطرافینا فیرالنیب، یوخاري آتالنیب آشاغی ائندي
گئده گؤیه  - آغیر زور وئریب، ایلک باشدا رنگی قیزاریب، گئت 

آغزي، غیر عادي بیر شکیلده، آچیق قالیب بیغالري . ریردي
. سانکی گؤزلرینه یاش دولوب، اورکدن گولوردو. چکیلمیشدي

ن آلنی پاریلداییب، دامارالري ایسه دیشلري گؤرونوردو، ترد
  ... بیر نئچه آن ائله بو حالدا اؤزونه فشار گتیردي. چیخمیشدي

وجودونو بوراخیب، ! آمما اولمادي. زنجیر قیریلسایدي ایش تمام ایدي
نفوذلو باخیشی ایله اورداکی . گؤزلرینی یوموب درین بیر نفس آلدي

یر کیشی نین غیرت داماري ب. الري بیر آندا اوالراق گؤزدن کئچیرتدي
جوشوب یاخین گلیب، جئبیندن نئچه مین لیک چیخاردیب، داوام ائتمه 

پهلوان آجی دویغوالر یاشاییب پولالري . مه سی اوچون خواهش ائتدي
  : گؤتوروب، او کیشی یه باخیب دئدي
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من ایشیمی گؤروب قوتارمادان، بیر کیمسه دن موفته پول آلمارام، سنی 
  !داش، یاشاده ساغ اول دا

  .بیر نئچه نفر عصب لنه رك یولالرینی توتوب گئتدیلر
  ! معرکه بیر داها باشالندي

پهلوان سول دیزینی یئره قویوب، چؤمبه لتی ائیله شیب، ساغ دیزي، سینه 
یا «سی اوسته قده ر، یوخاري گلیب، قولالري بدنینه یاپیشدیغی حالدا 

زلري قورباغا کیمی گؤ. دئییب، یئنی دن باشالدي» علمدار کربال
یئریندن چیخیب، بوینونون دامارالري شیشیب، بیغالري چکیلیب، 
دیشلري گؤرونوردو، سانکی گؤزلرینه یاش دولوب، اوره کدن 

بیر نئچه دفه زور وئریب، بوتون وجودو سانکی بیر عریان . گولوردو
بلندگو هله ده زاریلدایاراق، کربال . سیمه باغالنمیش کیمی تیتره ییردي

) نه بیلیم(شهیدلریندن، سوسوز قاالن مظلوم الردان، جاوان علی اکبردن 
قادینالرین گؤز یاشالري قنوو کیمی ...... قاسم حجله سیندن دئییردي

اوشاقالرین سانکی وجودالرینا، بیر قورخو غالب . یاناقالریندان آخیردي
ت سیچان دئشیگی آخداراراق، نه گؤز یومابیلیب، نه ده جرأ. اولموشدو

  .له تاماشا ائده بیلیردیلر
 - اوزونون رنگی، گئت . پهلوان بوغوالجاق قده ر اؤزونه زور وئردي

  .گئده قارالیب، بوغازیندان خیشیلتی سسی چیخیردي
  ...زنجیر قیریلدي
  !دامار پارتالدي
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اونون . سول قولوندان قان فیشقیریب، آرتیق طاقت گتیره بیلمه دي
اماعات دهشت ایچینده، اؤز یئرلرینده ج. ترلیگی قان دسمالینا دؤندو

  .قورویوب، نه بیر ایش گؤره بیلیب، نه ده گؤز گؤتوره بیلیردیلر
قان . زنجیر قیریلیب، بیر ایالن سایاغی، بیر یئرده بورولوب قالدي

پهلوان آرخاسی اوسته، یئره دوشوب، درد دن ... دایانمادان آخیردي
  .قیوریلیردي

نین کؤتوگونو، آیاقی آلتیدا ازیب، درویش، دؤردونجو سیگارینی 
وجودو او قده ر . بوینونداکی شالی چیخاریب، پهلوانین قولونا باغالدي

  .ازیلیب، یورقون ایدي، ترپه شه بیلمیردي
نئچه نفر، تیتره ین اللري، مین . گونش، میدانین هر یئرینه سریلمیشدي

  .گئتدیلرتومن لیک، بساطینا قویوب چوخالري دا خیردا پول تولالییب 
       ........ پهلوان، یاریم آچیق گؤزلري ایله بساطینا باخیردي
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7 
  

 قوشقو رنگین ده چیلقینلیـــق
  

. قایقیالري قورخو اوزوندن اولوب، سیماسیندا سئوینج ایتمیشدي
اَري نین قاش قاباق سالالییب، باغیریب  . ساچالري، دنه بیر آغارمیشدي

.آلیشمیشدي؛ آمما گئجه گونوز ایچی دوغرانیرديچاغیرماالرینا 
. آلالهین هر گونو، آینی سئویه ده ایدي... اون دؤرد ایل سووشوردو

  . هئچ بیر دئییشیک لیک اولمادان، روحو سیخیلمیشدي
اوشاق سسی، اونا درد و بیر بؤیوك نیسگیل اوالراق، یئرینده ان گؤزل 

اوشاق الرین اویونالرینا،  ایشی، پنجره نین آرخاسیندان. ماهنی ایدي
. گولوش سس لرینه باخیب، یاشاماق ایدي -کوي لرینه و داعوا  -هاي 

  .دؤرد دوواردا چالیشیب یا دیزلرین قوجاقالییب ائیله شیردي
قاشالري هر . کیشی یالنیز اونیفورماسینداکی، اوچ اولدوزا گؤوه نیردي

لی اولماقی،  زمان دوگون، یاغدان توك چکیردي، دوزه نلی و ترتیب
آروادین دان چوخ ایستیردي؛ بیرینجی گوندن سربازخانانی ائوه 

  .گتیرمیشدي
ساعات اوزون قیسسا آیاق الري ایله، اون ایکینی سووشوردو، قادینین 

دویونو سوزور، خوره یین دادینا باخیر، شور . بیر الی، مین اولموشدو
، دانناق یئمه شیت اولماسین، یانماسین، یئرینه دوشسون -اولماسین 
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دویونو . آشی، سون دفه اوالراق، قاریشدیریب آلتین سؤندوردو... سین
بارماقینی ! خیردا اولمامالی ایدي -خیارال پامادور، بؤیوك . دمه ویردي

قازته ) ساري(کسدي، ساالد قانا بویانیب او ایسه ایرگندي و کیلوولوق 
لمایاجاقینی ساالدین او. نین ایچینه تؤکوب، زیبیل قابینا تپدي

  .قاتیق حاضیرالدي - دوشونوب، تورشو
  . گول لره سو وئریب، دوشن یارپاقالري، اووجونا ییغدي

گؤزو ساتاشدي اري نین اونیفورما بؤرکونه، عصب لنه رك دوداقالرین 
. زیبیل قابی دولدو، دویونون آلتین سؤندوردو. بوزوب مطباخا قاییتدي

. گؤتوروب واکس ویرديایوان دان، جنابین آغیر پوتونالرین 
بیر آن یازیق ! هؤولوندن اوتونو دوز یاپیشدیردي کؤینه گی نین یاخاسینا

بوکدو، آپاریب باسدي اؤز ! اولدوغون حس ائتدي، اوره یی چیرپیندي
میزین اوستون ... هله لیک ایتیر باتیر ائله سین دیه. پالتارالري نین آراسینا

  .دؤشه دي
اوچ . نحس اوالن سس سیزلیک اونو یورموشدو، تلویزیونو یاندیردي

قادینین حساس روحونو (کیشی توپالنتی قوراراق بحث ائدیردیلر 
  ...) آچیقالییردیالر

کیشی هر گون، ان آزیندان بیر دفه ده اولموش اولسا حیات یولداشینا «
وخ بو جمله اونالرین مشترك حیاتیندا چ! سنی سئویرم دئمه لی دي

  » ...اؤنملی تأثیرلر قویابیلر
  .آخیر تامارزي ایدي، اریندن بئله بیر سؤز ائشیتسین - آمما قادین، اول 
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دان ) مسلمانچیلیق(باشقا کاناال ویردي، ایکی کیشی ایله بیر قادین 
دونن ! دانیشاراق، بیر بیري نین سؤزلرینی تأئید و تعریف ائدیردیلر

باشقا کانال الري دئییشدیرمک  .دانیشدیقالرینی تکرار ائدیردیلر
دیشین قیسا قیسا قیرمیزي دویمه نی . اوچون، هئچ حالی یوخ ایدي

  . باسیب، سؤندوردو
هر گونکو کیمی، پنجره نین دمیر میله لري نین آرخاسیندان، اوشاقالرین 

ساواشماقالرینا، دئییب گولمه سس لرینه، باغیریب ... اویونونا باخیردي
گؤزون ... یلیب دورماالرینا، شیرین سؤزلرینهچاغیرماالرینا، ییخ

  .تیکیردي و بو آن الردا، زمانین سووشماقیندان هئچ خبري اولموردو
سانکی ایکی قیزقین . کیلیدین فیرالنما سسینی ائشیدیب، کنارا چکیلدي

هله بو گون بو . دمیر، اونون یاناقالري نین ایکی طرفینده ایز بوراخدي
خیرتدده یه . ماهنا یا ایراد، دوتابیلمه میشديساعاتا کیمی، اؤزل بیر 

کیمی یئییب، بیر کلمه دانیشمادان، آرخاسی اوسته اوزانیب، گؤزلرین 
  .ده یومدو

یتیم . (قاب قاشیقی یووارکن، باشیندان چیخمایان فیکره دوشونوردو
قورخوردو، ال آیاقی . نی آغزینا گتیرجک داعوا دوشوردو) خانا

نه ائله . ، هئچ بیلمیردي دردین کیمه دئسیناسیردي، سؤز اوزانیردي
اؤز الینده دئییلدي آنجاق کین کدورت بوتون وجودونو ... سین

بیر ! آخی نئدن اوندان قورخورام، آلالهیم اولماییب کی«: بوروموشدو
تیکه چؤرك اولماسا نه اوالجاق، کؤپک ده، باشین قوزاییب، اؤزون 
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دؤزوم ده بیر . سووشدورمالیامنه واقتا کیمی بو گونلري . کئچیندیریر
  »...بو یاشاماق نه درده ده یرکی. یئره قده ر

  . تیکه اولدو - بشقاب الیندن سوروشوب، یئرده تیکه 
سنین ... شپبه، چوالق، گیج بئیین، مریض، آوارا«: کیشی نعره چکدي

چوخ واقت ائله آناسی گیلده اولوردو، ! ؟»الیندن گئدیم هاردا اؤلوم
  ... ؤرتوب، گئتديقاپینی محکم ا

یورقون جانی ایله ائیلشیب، اللري ایله باشین سیخیب، دیزلرین 
  ...قوجاقالییب، ایچین چکه رك، هؤنکور هؤنکور آغالدي

» ...آناااا آنا آنامی ایستیرم«: بیر سیزالما سسیندن، قادین بیر آن دیکسیندي
یب، آرتیق دقت له قوالق آسدي، یئنه اونو ائشیتدي، یئریندن سیچرای

بیر قیز اوشاقی آغالیاراق آناسین ایسته . پنجره آرخاسیندان چؤله باخدي
  .ییردي

بئینین دن دستور آلمادان، . حیرت له اونا باخیب، گؤزلرینی قیسدي
کنترلونو الیندن وئریب، تله سه رك بیر شال آتیب باشینا، اري نین 

ییب، قاچدي بیر ائله  - بؤیوك دمپایاالرین گئییب، پیلله کانالري ایکی 
  . کوچه باشینا

! قیزیم: اراده سیز اوالراق، ایچیندن گلن بیر دویغولو حس له باغیردي
بوتون آنالیق دویغوالري ایله کؤرپه قیزي باغرینا باسیب، اؤپوشلر 

باالجا قیز، . گؤزلرینده کی یاش، سئل اولوب آخیردي... یاغدیردي
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ئچه آن سونرا، ایلک باشدا تعجب ایچینده، سس سیز قالیب، بیر ن
  ...من آنامی ایستیرم آناااا: یوکسک سس له چیغیریب آغالدي

اونو قوخالییردي، اؤپوردو، اوره یینه سیخیردي، اوشاقین سسی داها 
قونشوالرین پنجره سی آچیلدي، اوشاقی گؤتوروب . یوکسلدي

جاوان بیر ... هئچ بیلینمیردي هارا گئدیر. قوجاغینا، قاچاراق، یوال دوشدو
قانادي یوخ ایدي . ین اینانیلماز بیر اضطراب ال، اؤزون اوشاقا یئتیرديقاد

سن الیمی نئدن بوراخدین، بیردن یوخ اولدون، کیم ! جانیم! قیزیم: اوچا
  ...سنی بورایا گتیردي، آلالهیم چوخ شوکورلر

سن کیمسن؟ ! دي) مارال(اوشاقیم دي، اؤز باالم دي، آدي دا ) منیم(بو «
   » چکیل کنارا

طیفیل چوخ . وتون گوجو ایله اوشاقی توتموشدو، بوراخمیرديب
آناسی نین یانینا گئتمک ایسته ییر، آمما آزاد . قورخموشدو
اوشاقین آناسی، سؤیوش . قادینین الیندن بوراخیلمیردي. اوالبیلمیردي

  .وئره رك قیزینی چکیردي اؤز طرفینه
قادینین پالتاري،  .پلیس ماشینی یئتیشیب، بیر نئچه کیشی ائندیلر آشاغی

. گؤزو ایسالنیب، دوداقالري ایسه تیتره ییردي -پالچیق لی اولوب، اوز 
اوشاق ایسه بیر یئرده . آنورمال بیر دهشتله هامی نین اوزونه باخیردي

بوتون آجیماسیزلیقال اوشاقی او یازیق قادینین ... دورموردو، چاباالییردي
  . ا وئردیلرقوجاغیندان زورال چکیب چیخاردیب، آناسین
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هر آن ! قیشقیردي، باغري آز قالدي چارتالسین! چیلغینا دؤندو
  ...اوزاقالشماقدا اوالن او اوشاقین آرخاسیندان قاچیردي، مله ییردي

باال اوزاقالشیب یوخ  -اللرینی دوتوب، گئتمه یینه مانع اولدوالر، او ننه 
او قده ر باغیرمیشدي، آغزي کؤپوك . قراري کسیلمیش دي. اولدوالر
. گؤزلرینین قاراسی گئدیب، آغزي نین سویو قوروموشدو. لنمیشدي

سانکی بیر کیمسه نی ! اللري هاراي شکلینده قالیب قوروموشدو
قادینین حالینا نه ! حرکت سیز و دهشت لی. ایسته ییرديجیرماقالماق 

  ... کیمسه بئله بیلمه دي! گلدي، شوك اولدومو؟
  .آغزي هئچ سؤز توتموردو! دیلی ده قیفیل الندي

قونشوالر، تئز آمبوالنسا خبر ائده رك، بونا باخیب یازیقلیقالري 
  ...گلیردي

! ب، نه ججیم نه پاالزعنادین دان، نئچه گوندن سونرا، کیشی ائوه قاییدی
هر نه یین ! هئچ سس صدا یوخ! کیمسه یوخ! نه قویوب، نه آختاریرسان

  ... اوستونه سانکی اؤلوم قوشو قونموشدو
  . نین تابلوسو، کیشینی یئرینده قوروتموشدو) دلی لر خسته خانا سی(

ائولرین چراغی یانیردي، پنجره لر آچیق، . اینجه یاغیردي -یاغیش اینجه 
بیر گؤزل قوخو قالخیب، گؤیدن ایسه دوم دورو، دامجی دامجی  یئردن

  ! یاغمور یاغیردي
  ...عائله لرین سسی دولموشدو کوچه لره
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کیشی، بیرینجی دفه اوالراق، اؤزونو بؤیوك بیر بوشلوق دا حس 
     ...... ائدیب، گؤزلریندن اراده سیز حالدا یاش یوخ، سئل آخیردي
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8 
  

 دوستومون قاشقاسی
  

تپه سینه یاخین، گؤزل و ) نادري(شام اسبی دن اوزو یوخاري 
.سی یاشاییردي) قاشقا(گؤروکوملو بیر یئرده، دوستومون 

  ! ایستی قان لی، ایستک لی، اصیل بیر کهر آت
... هر زمان اؤنونه و اوجالیق الرا باخدیغین دا، ساواالن داغینا بنزه ییردي

شمشاد کیمی ایري گؤزلري، آینادان دا دوم دورو، ایچین ده هر شئییی 
گؤره بیلیردین، او یان یؤره ده بوتون مئشه لیک لر، داغ داش، دره تپه، 

نی ریتمیک نال الری. ساچمیشدي او قارا گؤزلرینه... گونشین ایشیقی و
اونا چیلخا دري ... حال دا یئره چیرپاراق، اؤزونو یول داشیما ازدیریردي

آلمیشدي، ائله بیلیردین دري سی قارا ) یهر(دن، نه گؤزه للیگه بیر 
نجیب، قوالق  -باخیشی مهربان ! مخمل دن، ساچ الري دا شه وه دن دي

  ... الري ایتی، اوجا بویلو و جیدیر آتی
  » آت، آت اولونجا ییه سی مات اوالر« :یاخشی دئییب لر

دوستومون حیاتی ایدي؛ بیر گون گئدیب قاشقایا باش ویرماسایدي، 
سانکی اؤنملی بیر شئی ایتیرمیشدي، ائله اونو تومارالییردي، بویونا 

: اوخشاییردي، اللري ایله یئمک یئدیردیردي، حیات یولداشی دئییردي
  » ها آرتیق شانس گتیرمیشدیمبلکه دا... منده بیرقاشقا اولسایدیم«
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اینجیمه دن، آجیمادان، . گول باال، گؤزل ائلمان، آستا آستا گولوردو
خسته لیگی اوالندا ساعات الرال یانیندا . یورولمادان، قاشقایا یئتیشیردي

منیم «: اوخویوردو... قالیردي، یویوب تمیزله ییب، ساچ الرین داراییردي
ده ین «، »من وار ایکن سنده یاشا حیاتینی قاشقام یالنیز قویما یولداشینی

گؤزلر کور اولسون داماق الري شور اولسون، ایسته مه ین الل اولسون 
  » ...منه یاخین گلمه سین، من سنی اونوتمارام سنده منی اونوتما 

قاشقا، دوستوم دان سونرا کیمسه یه مینیک وئرمیردي، قاشقانین بوینون 
ده، هیجان ال چاپیردي، گئدیردي اوزاق قوجاقالییب اوزانیردي اوستون

الرا، سانکی بوتون رویاالرین قاشقانین شکوه لو سئوگی ایله غرورون دا 
تاپمیشدي، گؤزلري دولوردو اومود باغچاسی ایله، اورك باغالمیشدي، 
جانین دان آرتیق سئویردي، گئزیردي، دوالنیردي، ائوده ایش لرین تله 

الی دولو اوره ! اؤزون یئتیریردي قاشقایاسیک یئر به یئر ائدیب، آنجاق 
یی دولو گؤزلري ماراق لی، وجودونا قاناد سانجیب، آت جنابالري نین 

آذربایجان شعر و (ییغیناجاق الریمیزدا . یانینا اوچماق ایسته ییردي
آنجاق قاشقادان سؤز گئتمه سه ایدي، اوالن بیر ایش ) موسیقی سین ده

  ...وخ گؤزل و سئویملی ایديدئییل دي و بیزیم ایچین ده چ
 - چوخ الري تاس آتمیش دي، قاشقا اونون اولسون دیه، آمما بو قده ر 

) عشق(قدرت لی آت اونالرا قسمت اولمامیشدي، چونکو دوستوم اونو 
گؤزه ده یر ایدیلر و باهالی؛ ) قاشقا(ال ) تورکان... (ایله ایسته ییردي
قاشقانی پیشیم پیشیم له ! من بیلن اوتوز میلیونا آلدي! خصوصن قاشقا
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ساخالییردي، گؤزلرین بیري پیله یه بیلمزدي، قاشقانی قوجاقالیارکن 
نال . چاپیردي، کیشنه مه لري نین سسی آلماس چایینا قده ر یاییلیردي

... الرینی ریتمیک حال دا یئره چیرپاراق، دوستومو سرخوش ائدیردي
سرین ! ي یورولماسین دیهبارماقالري ایله قاشقانین بوینون سیغالالییرد

سو ایچیردیردي، سویوخ دا کیمسه نین حاققی یوخ ایدي قاشقا اوالن 
حؤرمت ایچین جلوونو چکمیردي، ائله . یئرین، قاپی سین آچیق قویسون

عادت وئرمیشدي، اللري نین محبتی ایله هر نه یی باشا سالیردي و اودا 
قاداسین آلیم «.. .باشا دوشوردو؛ بوتون فکري ذکري اولموشدو قاشقا

قاشقامین دردین آلیم قاشقامین، یارادانا قوربان اولوم و ها بئله 
اونون قوخوسون آلمیشدي، بیلیردي، گؤللونون کؤرپوسون » ...سؤزلردن

کئچنده، قاشقانی قرارسیز گؤروردو، اورك دولو سئوینج له گولوردو و 
قالدیریب اوجا الینی » ...گؤرورسن بیلیر من گلیرم«: شنلیک له دئییردي

سس له سالم الشیردي، اوزون سورتوردو بونون اوزونه، گؤزلرین 
یوموب آچیردي، جانین تیتره دیردي، سانکی اوزون ازدیریردي، 

  ... تومارالنماق ایسته ییردي
نفسی نین سسی، قارانلیق ایچره سکوت دا هؤللو بیر اتمسفر یارادیردي، 

دهشت لی اولوردو، گئرك کی  آخشام دان اویانا شام اسبی نین خلوتی،
یاناغا اودون قویدو، ! واقتین دا شهره قاییدیردیق، به یم ال چکیردي

پنجره لري کیپ له دي، قاشقانی قوجاقالییب، الین چکدي باشینا، 
قوخوسونو آلدي، آغیزلیغینی باغالدي آخیرین اؤنونه و باشقا ایش لري، 
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نیز قاشقا قالمیردي، او بیري اورانی یئلیگ ائدن آداما تاپشیردي اوردا یال
تارین دا گؤتوردو، دوشدوك  -سوله لرده باشقا آت الردا واریدي 

  ...یوال
هر یئر ...! بیز گلن چاغی، قار، نارین نارین یاغیردي، ایندي قوش باشی

آدامین اوزو . بایاز رنگینه چئوریلمیشدي، هر یاندان سیزاق گلیردي
ابا توخودوغو قالین قیرمیزي سویوق دان دیدیلیردي، بوینوم دان ش

چیخارتدیم باغالدیم دوستومون آغیز بورنون دان بئله، قبول  -شالی
  ... ائتمیردي، آمما بیلیردي ال چکه نی دئییل ام

قانادالرینا آغ آپباق  –سؤیود آغاج الر داها اوجا گؤرونوردو، قول 
تابلوسونو ) اوچوش(الردا، ) آغاج(اؤرتوك یاییلیب، سانکی 

یردیلر، او قده ر گؤزل ایدي، بیر شکیل چکدیم؛ یئریدیکجه، گؤستر
کؤلگه لر ... کؤلگه میز اؤزوموزدن قاباق، دوشوردو یئرده سریلمیش قارا

  ... اؤزوموزدن بؤیوك و اؤزوموز اونالردان کیچیک ایدیک
تیاتر کنسل اولموشدو، آغا ننه لر بزه لدي قالمیشدي، بنرلري بوز 

دامجی سو  - شکیل لرین دن دامجی باغالمیشدي، کمدین لرین
آخیردي، تپه دن آشدیق آلبالی باغینا، هئچ بیر تهلیکه یه باخمایاراق 
گئدیردیک، گاه گولوب، گاه دا مطلق سکوت دا، اللریمیز جئبیمیزده، 

اؤزوندن ) قورخونون(چینقیل داش الرا ایلیشه رك، یالنیز 
. ر سبب یوخ ایديآمما اوسته اوسته قورماق ایچین بی...! قورخوردوق

چئوره ده کی . ایت لر هورویه رك آددیم الریمیزي یئیینله دیردیک
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وضعیتی دقت له اینجه له دیک، اوزاق دان ایشیق گلیردي سس سیز 
    . اله ایشیقا ساري گئتدیک –سمیرسیز ال 

دؤرد یولونا یئتیشیب، بیر ) سرعین(قار یاغماغینا داوام ائدیردي، 
گون دوغان آیی نین بئشینجی گونو، همن . بیریمیزدن آیریلدیق

کافه سین ده، ده یرلی و عزیز ) قرنفیل(دوستومون دوغوم گونو ایدي، 
دوستالرال برابر، شنلیگین ده اشتراك ائتدیک؛ یئدیک ایچدیک 

تامی  –وخ گؤزل بیر گون اوالراق، دادي چ... چالدیق اوخودوق
آغزیمیزدان گئتمه ییب، ظارافت الري هله ده تکرار ائدیب 

      ... گولوردوك
  ! بیر نئچه گون آرخاداش الریم دان خبریم اولمادي

هئچ بیر سئوینج قاالرقی اولمادیغی ایچین، دوستومون دا اوره یی 
  . کدرلنمیشدي

ریشمیش، هئچ بیلمیردي نئجه بوتون دونیاسی قا! ایچین چکیردي
  ...دوشونسون، آز قالیردي باغري چاتالسین

  ... نین سؤزو ایمیش) ساتماقی(بو گون ائولرین ده قاشقانین 
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 کور پیسدیک لی
  

یاراسی نین قاسناغین قوپارارکن، دیرناق الري نین اوجون دا قوروموش 
.اوره یی نین آلووون گؤز یاشی ایله سؤندوروردوقان الرا دوموخوب، 

باشی قاشینیردي، قاشینیب یئنه ده قان چیخیردي، آغري دان اوره یی 
  ... اوولوردو

هه، « آمما آجی گولومسونه رك، ایچینی چکیب، دیلی نین آلتیندا 
   ! دئییردي» ...دینمه یه نین دینه نی وار

کول اولوب گؤیه  !چنگیزین باغیرتی سی بیر آن دایانمیردي
  .دلی اولوب آرالیقا دوشموشدو... سوورولوردو

  ...! گئجه یاتیب صوبح کور اولموشدو
قودوز سایاغی هر . ایشی پئشه سی اویناش الري ایله اویون بازلیق ایدي

یئره باش سوخوردو، هر یئردن باش چیخاریردي، بیلدیگین قلیبه 
داالش تؤره دیردي، دوست  –ویریب، اوزو کیمی داالققایالرال داوا 

بازلیقی، شوت وئرمه یی، عربده چکمه یی، کیمسه نی حسابا 
دئمک اولموردو قاشی نین آلتین دا گؤزون وار، ... قویموردو

جیرماقالییب قان سالیردي، هله هله سس یاتمیردي، حیاسیزا سالم وئر 
  . سوووش جریان ایدي
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ه یینه بینؤره دن راضی دئییل مدینه نین بونا گئتم) قایین آناسی(حجر شابا 
تاماحیندان بیرده کی قیزي ) اَري(دي، اوزو دئدي اؤزو ائشیتدي، عوض 

  ... دئدي) هه(مالینا گؤره  -الده قالیب تورشوماسین دیه 
آز ایدي آریق اوروق، بیري ده « : شابا هر گؤرنده عصب لنیردي

  » چیخدي دابانی جیریق
نه سی اولوب، اللی بئش یاشین دا، دؤرد اوشاغین ن) مدینه(باللی باش 

اونون بونون دانناغیندان، اري نین یامان یوووزون دان، دؤیوشوندن 
  .سؤیوشوندن آمانی یوخ ایدي

« : آناسی دا حاقلی اوالراق، بو یئزنه دن داها آرتیق زهله سی گئدیردي
آرسیزین بیري آرسیز، هله ده بئله دوشونور اون دوققوز یاشی وار 

کیشی، بئینی قیزیق قاالرکن یئته نه یئتیب، یئتمه یه نه ده بیر پیسدیک لی 
جانیمیزي آلدي، باالمی چوروتدو، آرادان آپاردي ... داش آتیر

بوردا منم »قوجالتدي بو کؤپک آرالیق آدامی، داش باشینا دوشموش 
نه یینه گؤووه نیرسن آخی ناغاراچی اوغلو » بغداددا کور خلیفه

ي دیبیم قیزیل دان دي چؤمچه دئدي بیلالنیب قازان دئد«... موتوروف
  . یووشانا قوللوق ائتمک فایداسیزدیر» چیخمیشام

چنگیز هامینی زارا گتیرمیشدي، گئجه گونوز کئفلی، کول کوس 
دیبیندن تاپیلیردي، قومار اویناماق دان، وار یوخون اوتوزموشدو؛ یئردن 

، دئییردي دونیا یورددان نه واریدي، ساتیب یئمیشدي، ایشه آغرینیردي
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بو ایکی گونو یاشاماق الزم؛ آمما او یاشامی یالنیز ... ایکی گون دور
    . اوزونه ایسته ییردي

بوینو دؤنموردو، بیغ الرین یاغالییب، یاخاسی نین باش دگمه سین 
آچیب، کوبود ال لرین توالیا توالیا، گون اورتا چاغی، الکل باشین دان 

ي، بیرده گئجه یاریسی قاییدیردي، آرا اوچاندان سونرا دوروب گئدیرد
. بیر نئچه گون له ایتیب، تاپیلمیردي؛ ائو کؤلگه سی اوزونه دوشموردو

کیچیک بیر کولونگو دؤرد دوواردا، یازیق عائله سی، چوخ چتین لیک 
آلاله شابانین اَبی «: اوزونه شاخ دئدي) کله چی(له کئچینیردي؛ ممدعلی 

ی مدینه یه وئریب، قانادي نین آلتینا آالن اجدادین باغیشالسین بو یووان
! یوخسا پوخ دان کامپوت چیخار سندن آدام چیخماز چنگیز... یئرده

        » تانري نین لعنتینه پیس راست گله جک سن
کیمسه، چنگیزین الپدان کور اولماغین ائشیتدي، آیاغی یئره 

ی آهی ناله شابانین یاندیریج! یاپیشارکن، دئدي مدینه نین آلالهی دوتدو
قارغیش الري ایشین گؤردو، قونوم قونشو راحاتالشدي، بؤیوك  - سی 

  ... کیچیک دینجه لدي
سانکی جان وئریردي، قرارسیزلیق دان تؤشگون بئله ده ره بیلمیردي، 

چیغیریردي، ترله ییردي، یالواریردي، هاي وئرن . یانیقلی آغالییردي
  اولموردو، 

دي دا، گونده لیک قاپازالردان شاپاالق مدینه نین باش گوزو یاراالنسای
الردان گؤم گؤي اولسایدیدا، یاش لی اولوب جاوان لیقی هئچه 
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گئدیب، درد دن ورم دن اوزونه قیریش، سور سوموگو، اري نین 
دویوش لریندن سیزیلداییب، باالالرینا باخیب، نیسگیللی اولدوق الرینی 

  ... دوشونسه ایدي ده
  ...ش ديسانکی اودونا سو سپیلمی

سسی سؤنموشدو، داها آغالییب سیتقامیردي، کیمسه یه بیر سؤز 
دانیشمیردي، دئمیردي، سئوینجین اوزه گلمیردي، آمما چنگیزین هر 
باغیرتی سین دا، مله مه یینده، آخ واي ائتمه یینده، قادینین قراري یئرینه 

 کئچه جه یین آغري سانجی سی جانین دان چیخیردي، یادینا... گلیردي
کئچیرتدیگی قارا گونلر دوشوردو، نئچه ایلین عذابی بیر بیر گوزونون 

  ...قاباغینا گلیردي
زاواللی  –چنگیز باغیریردي چاغیریردي، آجیغیندان دوشموشدو یازیق 

  ...اوشاق الرین جانینا، کور گؤزو ایله ده گون وئریب ایشیق وئرمیردي
  ...مدینه داها هئچ هاي وئره بیلمیردي

  ... یشدي، گؤزو باغلی آغزي آچیق آناسی نین اوزوندهگؤزو قالم
  !سمیرسیز آغالییردي -هؤنکور هؤنکور، سس سیز 

  ....مدینه بوغولوردو
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ها جان آتیردیم او پیچیلتی الري آیید . بئللی دئییلدي. بیلمیرم! یوخ
سیک، بیر تیکه اَت  تله-باشیم اوسته ییغیشانالر، تر. م، اولموردو ائده

. نه بیلیم بلکه ده نئچه نفر ایدیلر. بویان ائدیردیلر جانیمی- کیمی، اویان
کویدن، اونالرین سایی سی داها آرتیق نظره - آمما باشیما دوشن هاي

یادیما گلیر هردن بو سس لري، حامام دا دوشون آلتیندا . گلیردي
. ائشیدیردیم

قوپوب، باغیریب، هاراي  گؤي قاریشیب، شووه ن-حس ائدیردیم یئر
سیندن اوشاق  چکیرلر؛ بئینیمده گول له سسی، آپارتمانین پنجره

ییخیلماقدا، باغیریرام سسیم چیخمیر؛ دوداقالریم آچیلیب، یومولور؛ 
  ...! شیشه لر سینیر؛ آغالشما، قیشقیرما و ها بئله دهشتلی تصورالردان

کی بو اوالیالردان قورخونج حالدا حامام دان آتالنیرام چؤله، گؤروم 
. ایندي کی دوشون آلتیندا دئییلم...! هئچ نه! هانسی باش وئریب؟ یوخ

  ...اصلن آیاق اوسته دئییلم من. بدنیم ده کی هئچ یاش دئییل
. آیاغیم یاریم آچیق قالیب الر-کیمی، ال لی بیلیردیم سکگیز نومره

آنجاق بو  !اولموشام مین باتمان. بوینوم دوشوب سول چیینیمه! لوتم- لوم
بیري نبضیمی . کی هانسی وئرانا قالمیشدي و نه لر باش وئریر، بیلمیرم
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نئچه قات آغیرلیقدا اللریمی . دیقه باشی الینده ایدي. هئچ بوراخمیردي
  !تیکه اولوردوالر؟-بوراخیردي؛ بارماقالریم ایدي، تیکه

 م سینه) یا من ائله حس ائدیردیم(اونالر گؤرموردولر . ییردیم تیتره
. اوسته کی نازك پارچانین بندي بوینوما دوالشیب، دوگون دوشموشدو

بیر یئره ییغیال . دیزلریمی قارنیما چکیب، اللریم له قوجاقالییردیم قیزیشام
اوشویوب، همی ده  یهم. جانیم دؤنموشدو آغاجا؟ بیلمیرم! بیلمیردیم
یا . (اولموردو م، بیر شئی ایسته یم، ایسته ییردیم بیر سؤز دیه... اوتانیردیم

  )من ائله حس ائدیردیم
کلمه لر ... آغزیم آچیلسادا سسیم بوغازیمدا قورویوب بوغولوردو

گؤزلریم . بارماقالریمین باشی ییغیشیردي؛ آغزیمدا اویناخالییردیالر
. نفسیم ایچیمده ایتیب، باتمیشدي. انگیم اسیردي. آچیلیب یومولوردو

یوریلیب، اؤزومه بورونوب ایالن کیمی ق. ایچیمده دارتیشماایدي
آغریدان نیققیلداییب، . آچیلیب یومولوردوم. بوکولوردوم

الپ پیسی بو ) من ائله حس ائدیردیم(اونالر گؤرموردولر. زاریلداییردیم
کیمسه جاوابیمی ! بیري منی ائشیتمیردي ،ایدي کی بو بئله آدامدان

، هاراییم هاراي چکیب قیشقیریردیم، سسیم اؤزومه قاییدیب! وئرمیردي
آخی نئجه ! ایتیب، باتیرديتیکه اولموش، جانیمدا-یکهائله بیل ت

لوت جانیما گؤیه . میوبیردن زویوشوب بیر اوچوروما دوشدو! اوالبیلر؟
قالخیب، ! دؤنه-رم نئچه دفعه، دؤنهبیلمی... گئدیب، یئره اَنیردیم

    ! چیرپیلیردیم
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بئله دوشونوردوم کی، داها هئچ ! نئچه دیقه قاباق نه قدر آغیر ایدیم
! ایندي ایسه نه قدر یونگول لشمیشدیم. واقت ترپه نه بیلمه یه جه یم

! سانکی بیر قوش کیمی بو بوداقدان او بوداقا قانادالنیب اوچوردوم
باشیم خلوت . آدام الر گئتمیشدیلر. نبضیم اؤز حالینا بوراخیلمیشدي 
مالفه ایدي، اؤرتوك ایدي نه . آیاغیمدان ال چکمیشدیلر- ال. ديای

چیراق . ایشیغین قاباغین آلدي. ایدي بیلمیرم، آنجاق چوخ قالین ایدي
آنجاق هر شئیی . گؤزلریمی آچابیلمیردیم. بیلمیرم! الر سؤندومو؟

من ائله . (اونالر گؤرمه دیلر! نفسیم دایاندي. راحات جاسینا ائشیدیردیم
: قیشقیردیم. گؤردولر کی گئتدیلر. گؤردولر! یوخ) یردیمحس ائد

گلین، گلین بو زهرمارا قالمیش ! منی بئله بوراخیب گئتمه یین! هاراي(
  ...)! بوغولدوم. پارچانی منیم اوزومدن گؤتورون

من ده » سونراکی سکانس» «کات» «کات«: رلر ایندي گلیب دئیه
. یب، بو گولونج اویونا گوله رمنفسیمی دریندن آل. دورارام داها قورتارار

: چوخ یاخشی«: دئییر. یؤنتمنین راضی قالمیش سسینی ائشیدیرم
  » !دوغوردان یاراتدین

...................................................  
. بوردا بیر فیلم یوخدو! من نئدن دانیشیرام؟! هانسی اویون؟! هانسی فیلم؟

نئدن اوشوندویومو دیله . اوشونورم- اوشویوب. من ساده جه اوشویورم
  !...گتیرمه ییندن ده عاجیزم
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سویوق منی  !نلیقدي، ائله بیل یخچال ديقارا- قاپ! بوز کیمی دونموشام
بوم . گؤزلریمی ایشیقدان، قوالقالریمی دا سس دن سالیب. کئییدیب

  !داها دوغروسو بورا هارا اوالبیلر! یاددان چیخمیشام؟! بوز - بوزام، بوم
..................................................  

  م م م....م، اووو.....م، اووو...اووو _
اووولوب سس بوغازیمدا سینیر، . آیاق چالیرام- بوش یئره ال! یوخ

قارانلیق شئه - قاپ! ر آلالهنه داخماسیدی هابورا دا. ایچیمه تؤکولور
گؤزلریمین ! بیلمیرم! رام؟آغالیی. یاناقالریم ایسالنیر... چکیب، قوخویور

! پامبیغا اوخشار بیر شئی تپیلیب گؤزومون ایچینه. اؤنونه چن دوشوب
. بو نه میراث دي آخی هر یئري توتقون گؤرسه دیر. باخیشیمی دوتوب

هر تهردي گئرك گؤره م کی هاردایام؟ نئدن ! اصلن بورا به یم یئردي
. نفسیم آچیلسایدي. مگلسه یدیبیر آز اؤزومه ! آه... بورا باسیلمیشام

سینه م آغیرالشیب، . کیپریگ لریم چالینیر دال با دال) بیر آز یالنیز(
 بیر. کاش بیر ذره هاوا اولوردو. آز قالیر اوره ییم کئچسین. نفسیم کسیلیر

ائله . اللریم یوخاري قالخمیر) بیراز یالنیز(ذره ده اولسایدي نفس آالردیم
اؤزومه . اورتا بارماغیم الپ بتر. ترپه نیربارماقالریم ! یوخ. بیل اؤلوبلر

آیاق ! یوخ. ائله یئریمده قالیرام! گوج وئریرم ترپه نم، کارا گلمیر
ائله ده بیر . آیاقالریمین باش بارماقالري الپ بتر. بارماقالریم ترپه نیر
  )!بیر آز یالنیز(بیر آز نفس یولوم اولسایدي . ایش گؤرمک اوالر
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هئچ   ... تورو جانیما سوواشیب. هؤرومجک تورونا دوشموشم سانکی
... ام آنادان اولما لوتبونو بیلیرم کی من . دوجور ترپنمه یه امکانیم یوخ

ساغ بؤیروم تام کئی اولوب، ! رپس بو جانیما سوواشان هؤرومجک نه دی
  .سانکی بیر تیفتیکلنمیش اسگی کیمی لئشیمی آتیب، گئدیبلر

هر نه وار کی وار، ! ؤزومو اؤز حالینا بوراخیب، بوشالمیرام؟اصلن نئدن ا
نئدن بو !! هارا اولور اولسون، منده کی بو قدر یاشاماغا ماراق یوخ ایدي

  !داردان قورتارماغا بو قدر جان آتیرام؟
. افسانه ایدي. ناغیل ایدي. شعر ایدي... اولمور! یاالن. یاالن ایدي! یوخ

کیم نه دئییر یاالن دئییر، من ...نهایتی یوخ !یاشام وسوسه سی سونسوزدو
  !، بلکهده یاالن دئمیشم

. قورخو عفریتی داها یاخینالشیر... یامان قورخورام! قورخورام
جولوق - جوم. نفسیم قاییدیر ایچیمه!! قورخونون اؤزوندن ده قورخورام

بو ایستی ! آه - بو کی یاخشی دي، پیس دئییل  - بیر آز ایستیمدي . سویام
یالنیز ... (ر آز نفس یولوم اولسایديبی! م نه دردیمه ده یرکیمنی

ی ینئدن منیم آلتیمدان تورپاغ ای! يائله بیل یاغیش یاغد.! ..آه)بیراز
  ! قالخیر؟

- گؤزومون، ال-باش! داها هئچ نه. بوردان قورتارماق ایسته ییرم
هانسی قبیرده  ،آیاغیمین، جانیمین اختیاري ائله الیمدن چیخیب کی

  ...!قبیرررر؟ !قبیر. غومو بئله بیلمیرمدواول
  ... امکانی یوخدور! مطلق. من بیر سؤز دئمه دیم!!! یوخ
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قاالن نفس ده  -اوالن. نفسیم چیخمیر. بورنومون پنه لري آچیلیر
چاره . نه قاییدیر نه ده چیخیر. بوغازیمدا قالیب بوکولوب، دارتینیر

کاش ائلیه . اوره ییم بوالنیراؤز قوخومدان ... سیزلیک نه یامان درددیر
نه قدر اوره ییم ! آه. بوشالدام. بیلردیم بوتون ایچیمده کی لري قوسام

  ...منکی آرتیق ایسته ییم یوخدور !یر یونگول له شیب راحاتالشامایسته ی
گیزلی بیر اَل، جایناقالرینی سالیب . سیخیلیر جاآمانسیز. بوغازیم سیخیلیر
  ... باشقا بیر سکانس یوخدو! یمی کسیرسیخیب نفس! بوغازیمی سیخیر

   ................ین خیریلتی سسبوغازیمدا
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 زاواللی رجب
  

گؤي قاشینا و اوستونده یازیالن،  -دوموخموشدو اوزوگونون، گؤم 
!بیلینمز بیر قرآن آیه سینه -گؤرونمز

ائله ! رحمتلیک آتام دان منه یئتیشیب، اییرمی ایل اوالر بارماقیمدادي«-
  » ...بو ایدي) میراث(اوالن قاالن 

  ... یئنه گئتدي اؤز عالمینه
  :یولداشی، دقت له اونون داورانیشینی ایزله ییردي

  !گؤزل یادگاردي... آلاله رحمت ائله سین-
آلتی دنه ایستیل کاسا  دمیر میله لر، جان آالن بیر سس ایله آچیلدي،

ایچري ایته لندي، بیر تهر کی ایچینده کی شوربا چیپچاالنیب، روف 
  .مژمئیه داغیلدي
یل بندین قان دوتدو، بیر تپیک سینی یه ویریب، وک یرجبین گؤزلرین

سؤیوش باغالدي؛ کاساالر تولالندي  رهلی ،ساچیق -آچیق گؤبه یینه، 
  !اوزون کریدورا -  آریق

دوشدو نحس دامارینا، آغزي یئنه  آغزیمدا پارا قالمیش،ؤزوم س
  :آچیلدي

  »...یمیدؤزوم ده بیر یئره ک! بو ایت سودویودور یا یئمک؟«
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 ما،زالقاشیق توال - قاب... ، دؤیوشمه سؤیوشمهالرال به یاخا اولدو
  ...دیدیب تؤکمه و لیوان سیندیرما، –استکان 

  ! یه بیر هفته وئردیلر انفرادي
  . بوتون عصب لري قاریشمیشدي ،حؤکمون الینه آالنداناعدام 

اوره یی . زیبیل یئمک لري نئچه ایللرایدي وئریردیلر- آمما ائله او زیر
ه ییردي، چونکو دولوب آرا بیر داشیردي، صبیرسیزلیک له اؤلومون ایست

  .دن، بیر دفعه قوتارماقا دوشونوردوآوارا معطل چیلیک
بیلمیردیک، آنجاق انفرادي ده یالنیز قاالراق، الی باشینا نه گلیردیسه 

قولو باغلی دؤیوردولر، سؤیوردولر، اودا باغیریردي، چاغیریردي، یامان 
 ك دولو درد ایلهیووز دئییردي، گاهداندا دئییردیلر ایچین چکیب، اور

  .آغالییر
، بیر ایکی دده سی یاناندان سونراد اولوب، یازیق رجب، نئچه ایل شاگر

، یوخولو اوالراق، ویریب گئدیرمیش شوفر ، بوینو یوغونالراایمیشایل 
بیر وئجه یارامازین باسالییب، تأسف له اودا همن گون جانی چیخیب، 

ائله بیلکی قاباق ... ولدواق، بوینونا قویاوالر) عمدي بیر قتل. (اؤلموشدو
  ...زمان بونالر بیر یئرده چالیشیرمیشالر، دارتیشماالري اولورموش

قاضی یه ایناندیرابیلمه دیم، یالواردیم «: قارا یازي، دئییرديآمما 
اثبات ائده جک بیر شئی اولمادي، کیمسه  - یاخاردیم، آند ایچدیم 

شاهد چیخمادي، گؤرنلرده شاهد گلمه دیلر، هئچ دلیل، محکمه ده 
وکیل دوتماغا پولوم اولمادي، نه ائده جه ییمی بیلمه  قبول اولونمادي،
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 ، گیردیم بورا، قوتاراجاغیمگئتدیم دده مین کؤهنه بورجونا ،دیم داها
ائل طایفادا، قونوم قونشودا، شه  !گونو گوندن، یئریم برکیدي دي،اولما

 کندینده سانکی من آددا بیر آدام یوخ ایمیش،) شهریور(ره ور 
... یاخشیلیق ائتدیگیم آدامالریندا کورکونه بئله بیره دوشمه دي

، قیرتیالري تاپیلدي - گؤیدن، قیریم –یئردن  ،آمما اؤله نین !تانیمادیالر
ققیما ییه کیمسه م اولمادي منیم حام اللرده قالدي، یاخا!! گلدي

عائله مین گونو یومیه چؤره یینه مله ییردیم، نئجه وکیل  دورسون،
اشسیز قالیب، مندن داها ال آرالیقدا ب ،عیالیم یدوتابیلردیم؟ ایندي اهل

! حکم دن ده خبرلري اولدو، آنجاق اللریندن نه گله جک... لراوزوب
ننه م فرش توخویور، ! بیراز آغالییب سیتقادیالر، چیخدیالر گئتدیلر

آرواد، جوت میل ده کاموا پالتار توخویور، لیف دن کیسه دن نه بیلیم 
باشالرین دوالندیریرالر، من بورا گلنده قیزیم چوخ ... خیاط چیلیقدان

آلاله منیم (نیم آپاریب وئریب خیریه ساخالییردي، قاییکؤرپه ای
ایکی اوغلوم دا، بیري چؤرکچیده ...)اوزومون اؤرتویون تئز وئرسین

کونده سالیر، بیري ده خیردا چؤرك ییغیر، کمک له شیب کئچینیرلر، نه 
بوندان بري نه اوالجاغینا داها دوشونمورم، یانی !نه دئییم! بیلیم آخی

، فیکریم ایشله میر، سانکی شیم نئچه باتمان اولوببا! دوشونه بیلمیرم
هاوادایام   بوتون وجودوم بوز دونوب، هئچ بیلمیرم یئرده یم گؤیده یم 

ز یالنی... داها اؤنمی یوخدور هاردا و نئجه اولدوغومون... هاردایام 
قاالبیلمیرم، دلی اولدوم، اوالن  هادا! زله ییرمبوینوما ایپی ساالن گونو گو
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 من یئنی دن نه اوالجاغام... قاالن عاغلیم دا بوردا باشیمدان چیخدي
اون بیر ایل آغیزدان گلیر گئدیر، نه او جان قالیب داها ایشله ! یولداش؟

! دا نفس چکیمقالیب بو یاالن مین اوزلو دونیا مه یه، نه ده داها رغبتیم
  ! »...یورغون یورغونام ،یرمه یایست وب، قورتارماقاؤلیالنیز

بو دانیشیردي، منیم اوره ییم سیخیلیردي، ائله بیلکی بوغولوردوم، سو 
باشیندان آشمیشدي، دوز دئییردي، آداملیقدان چیخمیشدي، بوتون حال 

... حوصله سی آرادان گئتمیشدي، خصوصن حکم گلندن سونرا
عائله سی ده او قده ر ! دوغورداندا یئردن گؤیه هئچ کیمی یوخ ایدي

دا بیر دفه گؤروشونه  کئچینیردیلر، یالنیز آيبدبخت چیلیک له 
درد ایچینده اوزوب، یاشامی نئجه قاباغا آپارماقالري، قارالیب . دیلریرگل
    ...بئللی ایديوش رنگی روفالریندان، سولم - قیریشمیش، سارالیب  -

ؤزو گؤي، اوز گ - دؤرد اونجو گون انفرادي دن چیخاردیب، گؤم
دیشلري سیزیلداییر، پیس وضعیت ده گتیریب  شیشمیش گؤیرمیش،
نانجیب لر هئچ  –باشیمین کاساسی آتیردي ! آتدیالر بندین ایچینه

اولماسا بو الی اوزولموشون، حؤکمونده نظرده آلماییب، کئچیندیریب، 
انصافسیز داش اورك لر، کلبچه نی او قده ر . یوال وئرمیردیلر

 -، سانکی قارا میشديریش قالدی -دارالتمیشدیالر کی ایزلري، دیریش 
  .قانلی شیرتداناخ سو، دریسی نین آلتیندا و دامارالریندا گئزیردي
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دارچین چایی دمله ییب، رجا ائده رك ایکی لیوان ایچیرتدیم، جانی 
بیراز هئچه دانیشیب، گولدوردوم؛ قولالري نین ... قیزیشسین دئدیم

   ...بوکولموشدوربوخونو  -آغریسیندان دایانابیلمیردي، بوي 
بیر نئچه گون کئچدي؛ هله آغري سانجیسی چکیلیب، حالی یئرینه گلمه 

هره نین الینه بیر (میشدي، آخشام اوستو ایدي، شام وئریردیلر 
یئنه نه وار گؤره سن نه « !چاغیردیالر، رجب) ایکی الواش،یئرالما

 دئشیک - دئییب، دوردو دلیک» ...رلراولوب، منیم یاخامدان نه ایسته یی
گئییب، ناخوش حالدا، سانکی بیر باشقا اؤزونو آتیب  ینساري للئیین

  ...سورویه گئتدي -  چیینینه، سورویه
حالینا بئله فرق  ،یئمه یه مشغول اوالن زندانی لرین داعواسی ایدي، )دوز(

چوخالري اومودسوزلوقدان، داها ... کیم گلیر -ائتمیردي، کیم گئدیر
اونالر ایچین هر شئی عادي چوخ شئیه یومموشدوالر،  گؤزلرین

یئنه گون همن، . یئییب ایچیب ساواشیب یاتیردیالر. اولموشدور
  ... گونلوك همن

چیراغ الري یاتماق ایچین اولدو، گلیب چیخمادي، سکگیزساعات 
نگران اولوب قاپینی چالدیم، بو گئجه  ...!اون –دوققوز  سؤندوردولر،

آریق اوزون بیر مأمور کشیک وئریردي؛ سوروشدوم، تورشوموش 
حالسیز ایدي بهداري یه «: صفتی ایله، منه غضبلی باخاراق دئدي

، سن گئت یات، سنینله ایلگیسی اوالن بیر شئی یوخدور، بیر یبالرآپار
  ؟ »...آنالدین! داها بو واقت قاپینی دؤیمه
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  ...بیلمه دیم داها نه دئییم! باغالدي کیپ ،کیبینی اؤزونه ساري چقاپ
، امینم منه دیه ردي بیر اؤنملی آغریسی آخی بهداري سؤزو یوخ ایدي

  ! اولسایدي ییا بیر یاراسی فالن
دالی سوره بئینیمه  الرسورغو! یاتابیلمه دیمایالن ویران یاتدي، من 

. گیریب، چیخمیردي؛ جاواب تاپابیلمه ییب، الپ عصبله نیردیم
خورولتو سسی سانکی باشیمی دیرل کیمی دئشیردي؛ بیراز کریدورو 
آددیمالدیم، هاوا سویوق ایدي، بخاري نین یانیندا ائیلشدیم، نه قده ر 

ها توکل، آلال«فیکیرلشدیم بیر یئره چیخابیلمه دیم، قاییتدیم یئریمه، 
بیر  وب،ریب و نئدن منی جریاندا قویصوبح گلیب اؤزو دیه ر نئدن آپا

صوبحه یاخین یوخو دوتدو، بیراز گؤزومون آجیسین » ...دئمه میش شئی
دیک دوروب ائیلشدیم، اوره ییم چیرپیندي،  - آلیب، نئدنسه بیردن دیم

سفئه دانیشیردي، منده اونالري بیر آن یوخودا  - گئجه سیدآغا، سفئه 
! گؤردوم؛ ساعاتا باخدیم، آلتی یاریم، خارابادا به یم ساعات سووشور

  ...هر بیر ساعات ان آزي بیر ایل کئچیر
دي، هامی بیره هاي دوشدو، صبحانه وئرنده سس سسه قاریشیر -بیردن 

 ،یچین، فالکسین دولدوروردو، پنیر اچاي چؤرك دالی سوره قاچیردي
 دوشمه لر، داعوا ، هئچهچوخ اوسته -آز  ،اووما حالوا ایچین

  .گونلوکلریمیزدن ایدي
ي، نئدنسه هامی دؤنوب بیزیم آمما بو هاي کوي فرق ائدیرد

، باشی کیشییاشلی اوچ  - دوموخموشدو، ایکی ) اوچونجویه(بنده
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دئییب، » واااااي«، جاوان جووان یاش تؤکوردولر زیرین-زیرین  آشاغیدا
منه ساري دوز دایانمیشدیالر، بیر نئچه نفر -چوخالریدا میخ سایاغی دوم

  . تسکین وئره رك، گؤزلري قالمیشدي منده !دیالرمنی قوجاقالگلیب، 
هئچ دووارا سؤیکندیم، بوتون ایچیم اَسمه یه باشالدي، دیلیم دوتولدو، 

یازیقین ) رجب( !داها سوروشماغا احتیاج یوخ ایدي نه سورابیلمه دیم،
  ...جوره به جوره ،ره به ره ،سؤزو هاوادا گئزیردي، دیل به دیل

همن مأمور، جاماعاتین ایچیندن یول آچاراق، منه ساري گلیب، 
  . له قاییتدي دئییب، سرعت» بونو سنه گؤندردي«اووجومو آچیب 

بوز تیتره ین الیمی آچیب، کئییمیش بارماقالریم آراسیندان، بیر  - بوم
  ...............گؤي قاشی ایله منه باغیریردي - گؤم) اوزوك(
من ایناندیرابیلمه دیم ! من آدامسیز اولدوم! کیمسه منه هاراي دورمادي"

             "اؤلوم ایسته ییرم، یالنیز اؤلوم... یولداش
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 قیزیل تورپاغیم
  

دا ییرتماق گؤزومو -  سانکی اوزشیشه نین آرخاسیندان گونش ایشیقی، 
گؤزلریمی یومدوم اولمادي، بوینومو اَیدیم، الیمی کؤلگه له دیم، . ایدي

. باشیمی چئویردیم، یئنه اولمادي
ائیلشدیگیم صندل، من اوچون . بیر میخ کیمی صندله باتیب قالمیشدیم

بو قارماشیقلیق دا، تلف . ایت ییه سینی تانیمیردي. سیغیناجاق اولموشدو
  ...اوالجاقیمدان قورخوردوم

ساده جه منیم اوچون، قارا یازي لیق، یالنیزلیق، آواراچیلیق، همی ده 
کیمسه سیزلیکدن باشقا، هئچ بیر تؤحفه سی اولمایان بو نفرت تؤره جی 

آجی  باش وئرن. یسته ییردیماق اساواشین اوزوندن، قاچیب قورتارم
حادثه لر، منی بؤیوك بیر قارانلیق و بوشلوق ایچینه ایته له ییب، بیر آن 

  .اولسوندا، گؤزلریمین اؤنوندن گئتمیردي
آنامین بیر یئرده اؤلدوك لري، - دامارالریمی یاندیراجاق قده ر، آتا 

 یابورایم ایچین اونالر منیم تحصیل. ایلیگیمه سوموگومه یئریمیشدي
دیل بیلمه  ، بوتون چتینلیک لري،یب، جنوبون یاندیریجی هاواسینگل

وغوم ایچین، ولدلنیز قالماماغیم و طبیب امنیم یا( دؤزوردولر ...لرینی و
   )تینلیگی جانالرینا آلمیشدیالرگؤوه نیب، هر چ
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آنامین . ایشدن سووشموشدو - من خسته خانایا، اونالرا یئتیشه نه ایش
سایاغی قان فیشقیریب، ساغ چیینی، کؤك دن  بوغازیندان یاقوت

! جانیم تیتره ییردي، اوره ییمده اود آلووالنیردي آلالهیم. قوپموشدو
آغزي آچیق، ! (سانکی اؤلومو، دهشتلی بیر حالدا قبول ائتمیشدي

قارنی . آتام دا تانینمایاجاق بیر حاال دؤنموشدو) چیغیرتی فورماسیندا
ه او آن دان بوتون دردلر بیر ایلدیریم ائل. پارچاالنیب، داغیلمیشدي

نئچه گونو ایکی عزیزیمین جنازه سی . کیمی، دال با دال، باشیما یاغدي
 رانیناره سیز قالیب، ائله اوآخیر، تام چ... الیمده، نه لر چکدیم آلاله

  ... تاپشیردیمتورپاغیندا 
گئن  بو اودو یاندیریب، یوزمین لرجه منیم کیمی لري، ییه سیز بوراخان،

ه، عؤمور بویو قارغیش ائده جه ي، آهیم یئتدیکجتومان قانماز وحشی لر
   !دابیله رم؟و، حیاتیمدان اونمین اوچ یوز آلتمیش اوچویانی  !یم

اؤزومو دانالییب، بو اؤلومون سببی، من اولدوغوم ایچین، بیر عؤمور 
ه یانماغیمی بیلیردیم، وجدانیمین راحاتسیزلیقینا امین ایدیم، بو گون

  . دوشمکدن، اؤلوم آرزیالییردیم
صوبح چاغی آلاله دان خبرسیز، اؤکوزه بنزه ر، ایکی عراق لی شرفسیز، 

آلالهدان . اشیاالرین ده یرلی سین گؤتوره رك داشیدیالر ،ائوه گیریب
سیچان سایاغی سیغینیب، ... ایدي یورقان دؤشک ایشکافین آچمادیالر

آرتیق اوردا هئچ گؤوه ن . مسمیرسیز اوردا دالداالنمیشدی - سیز سس
بئش ایل جان وئریب، بوتون اوخودوقالریم هئچه گئتدي، . قالمامیشدي
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ال آیاغیم سویودو، درس اوخوماغا بئله نفرت گتیردیم، اؤز شهریم ده 
  ... تاسف یئییردیمر یته امکانی اولمادیغینا، نه قدیونیورس

. اووچوالرین قارشیسیندا، جهنم اورتاسیندا، ائله دوتوب ائیلشه بیلمزدیم
  ... ائوي اؤیره نمیشدیلر

. شافاق قارالدي، تاالن اولموش روحومودا گؤتوروب، آرادان چیخدیم
داغین بیر مینی بوسا چاتدیردیقدان سونرا خیال الر، همی  - اؤزومو دارما

  ...دوغرو، آددیم آتدیمده قوشقوالرال دولو اوالن گله جه یه 
باشلی، باشین ساخالسین . باخیشالر، یازیقلیق گوزگوسونه بنزه ییردي

چؤرك، انسانین قان قیمتینه دورولوب، باققاالرا چاپوچولوق ... ایدي
  . میدانی آچیلمیشدي

 داها گؤوه ندییم بیري اولمادان. ییردي ماشین، تاپداالنمیش کؤپه یه بنزه
مینی بوسون . قوالقالریم آغیرالشیب، دوتولموشدو... نه یه تله سیردیم

کویوندن سونرا باشقا بیر سس  - خیریلتی سیندان، مسافرلرین هاي
  . ائشیتمیردیم

آیاقالریم شیشمیشدي، سوموك لریم سانکی هئوه نگین ایچینده 
ق دوزگون، آیا -  دوغرو. بارماقالریم گیزیلده ییب. دؤیولوردو

ر رادیونو آچدي، آپاریجی نین سسی، شوف. اوستونده دایانابیلمیردیم
بیر . نفس لر دؤشلرده دوگونله نیردي. آدامین جانینا قورخو یاغدیریردي

کؤرپه اوشاقالر، ایسته مه . کسیک ائشیدیلیردي -نئچه کلمه، کسیک 
 پارتالییب، گؤیه گئتمه لی ،دیقه میزه اعتبار یوخ ایدي. دن آغالییردیالر
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. عاتی بیلینمز اؤلوم، آدامی عذاب وئریرديسا -واقتی . خایدیک یا یو
حیرت ایچینده، چؤلده جاماعات، اؤز باشینا . یاري جان اولموشدوم

کیمسه نین  - کیمسه . سانکی اود کیمی یئردن بیتمیشدیلر. فیرالنیردي
  . عریضه سینی اوخوموردو

هئچ نه یوخ بوغاز ایسالتماقا، داماقالر قورویوب، تهلیکه دن 
بیر آن ...! ه دوشوردوادین الرین، انگی داها آرتیق ایشق اوزاقالشدیقجا

آمان . قاییدیب هاماش الریما باخماق ایسته دیم. ساکت قاالبیلمیردیلر
ائله بیل ازل دن . دوزگون آدام یوخ ایدي -بیر نفر دوغرو... آلالهیم

قیریشیق همی ده آسیلی یاناق الري اوالن بیر . بونالر معطل ایمیش لر
بیر نئچه . کارچیلیقدان، هامی نین شجره نامه سین سوروشوردوقادین، بئ

قاش . کیشی ده، یان با یانا، بیر تهر یئرلشمیشدیلر - اوروق آرواد -آریق 
سکگیز  -یئددي . غصه دالغاالنیردي - قاباق الر یئرله گئدیب، غم  –

. خیردا اوشاق، سودوك قوخوسو وئره رك، اورتادا سوله نیردیلر
هر شئی بیر ... یوب چارتالییب، اوستونده قان قوروموشدودوداقالر قورو

قادین . سوسوزلوقو، سانکی منیم جانیمی آلیردي –یانا، کؤرپه لرین آج 
الرین بیري، نئچه گونلوك بیر کؤرپه قوجاغیندا، اینجه چیغیریب 

مته کیمی ! باغیرماسی، قوالقالرا دوشموشدو؛ هامی جانا گلمیشدي
اوزولموش قارا  - سیرا اوشاغی، ارئییب  -آرا . بئینیمی دئشیردي

 -  کؤرپه، بیر شئی دادمادان بوراخیب، آسما. دؤشلرینه، یاپیشدیریردي
  . قیریق بیر شکیل ده آغالییردي
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 ه یی دهاورآدامین آنجاق . شوفر، بونالري هاردان توپالماقی بیلینمیردي
قوجا کیشی چوققورا باتمیش گؤزلري ایله، سانکی بیر . کاباب اولوردو

کئچل . آدلی بیر شئی ساخالمیشدي) دري(اووج سوموگو، بیر اؤرتوك 
  . تئز قاشییردي -باشینی تئز

دؤیولموش قاشالري،  اونون. رایديکؤچه ریله ره بنزه ر بیر قادین وا
 - قاشالرینی آلت . وردوقورخونج گؤرون، بیر حاال گتیریبآدامی ایرنج 

حیاتیمدا ایلک . اوست ائدیب، حوققا دولو گؤزلري ایله سؤز آتیردي
غریب آدام الر و ایش لرله قارشیالشدیغیم منی  -دفه اوالراق، بو عجیب

    . هر آن سیخیب، سارسیدیردي
بو پیس اتمسفره، آلیشقین . دیشلریمی قیسیب، باشیمی چئویردیم

دیم، هئچ دیلیمین آلتیندا یامان دئ. یماولمایاراق، پیس داریخیرد
نه دیه ... موشدونون سویو تؤکولاوزو. ال چکمیردياومورسامادان یئنه 

آرخامدان قوخوموش بیر نفس، آز قالیردي منی . جه ییمی بئله بیلمیردیم
کؤهنه سوپورگه سایاغی بیغ الري، تک گؤزلو، اوزو . خفه له سین

اورك ! دیشلرین آغارتدي منهیوخاري اوزون بورون، باخجاق، 
آخی . پئشمان اولدوم بئله پوخ یئدیگیمه. بوالندیریجی آغزي آچیلدي

او  !ب، نه گؤرمک ایسته ییرسنیوخدور نه یه آرخایا باخی منه دیه ن
آمان بو بشرین . بیر اولموش بازار قیزیشدیریردیالر -ال الخاللی قادین

هارا گئتمه ییمی آنجاق بیلمک  منیم. الیندن، بو چاغدادا دنج قالمیردیالر
نه ایچین و کیمین قانادي آلتینا سیغینماغیما جان ! ایسته ییردیلر
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 !نمیشديشوبهه لی باخیش الري، یالنیز منه ساري نشانال... آتیردیالر
... وئر ائتمک ایسته ییردیلر - الریندان بئله آنالدیم کی، منی آل  یلتیپیچ

   
آمما نه اؤزلري قده ! ش آچیردیمبا... فارسجا دانیشیردیالر –کوردجه 

آي !پیشیک بوغوشدوروردوالر –آغیزالرین آچاندا سانکی ایت ... ر
. آغزینا نئدن قووت پایی آتیبسان! قیز سنده بیر کلمه دانیش دا

  .... قورخورسان یا بورالی دئییلسن؟ بلکه سویوموز بیر آرخا گئتدي
پنجره . هره بیر یاندا بوکولوب قالمیشدي. لیرديگئده قارا –هاوا گئت 

تورپاقلی اوالراق،  -نی آچدیم، چؤلون هاواسی بوغونوق، توستولو، توز
اوره ییمی پنجه لنمیش اوالن بیر . هر یئردن قان قوخوسو گلیردي

  . وسواس، غریبه لر ایچینده، قویموردو گؤزلریمی یومام
  .آرا سیرا خفیف پارتالییش سس لري گلیردي

–قیزیل تورپاغینا یاخینالشدیقجا، جانیمدا ذره  نآمما نئدنسه آذربایجانی

  ! اومود تؤره نیردي ده اولسا ذره 
  ... سانکی گوجله نیردیم

  ! ایچین، گئنیش باغرین آچمیشدي منه) حیات(آنا یوردوم، داواملی بیر 
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13 
  

 !قفه خانا، یوخسا کولتـــور سارایی 
  

ایچه ري گؤرونمور، ائیلشن آدام الر سئچیلمیر،  یاغیش یاغیر، توستودن
یاغیش دامجی الري  ،بیرینه دوالشمیش جان الر، شیشه دن آخمیش-بیر

. نین آرخاسیندان، اکسپرسیونیسته بنزه ر بیر گؤروکوملو رسیم یارادیب
    

یاغیش  -آدام الر، آددیم الرین چابک ائده رك ایسالنماسین الر دیه 
 - بعضی لري ده یاغیشین کسمه یین گودوب، اؤزلرین بور! دان قاچیرالر
  ... بوجاقا تپیرلر

ایله برابر، خیاوانین او اَلینه ) سوري(عؤمرونون کؤتوگونه اود ساالن 
آخیب،  یاغیش یاغدیقجا، سانکی سورودا یاغیش ال. کئچیریک

گون به گون قوتاریر، معطل باخیشینا آدامین اوره یی ... سوزولور یئره
  .تیتره ییر

علی آباد کؤرپوسوندن، ماشین الر سرعت له، ائله گلیب سووشور کی، 
  ... زیغلی سو، بوتون یان یؤره یه سیچراییر، نئدنسه هامی تله سیر

ن ائشیتمه مزلیگه ایلدیریم شاخیــر؛ اوشاق قوجاق ایسته ییر؛ آنا، اؤزو
بورانی ساتان کیشی، وانتین . ویریب، کؤرپه نی یئریتمه یه مجبور ائدیر

سوغان چی ایسه، اَل  - یئرالما. چادیرینی چکیب، میدان دان اوزاقالشیر
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میندیر آختاریر، اَل اَره به سی نین اوستون  -آیاقین ایتیریب شیندیر
اوزون موشانبا، درگی لرین  بیر !دکه نی دوالندیران جاوان، قارا. باسدیرا

  ... اوستونه چکیـــر
گؤزو گؤرموردو، قاپی نین جورولتوسونه نبـــی دؤندو،  - قفه ده گؤز

ساالمالشیب چیخدیق اوسته، یالنیز سوري نین حاققی وارایدي باالخانایا 
ردي، چیخسین، منده سورونون سول تایی اوالراق، نبی یوخ دئمی

هویوموزو، یاخشی پیسیمیزي، گولر -ساواشیب باریشماقیمیزي، هاي
اینجه بئل استکان الردا ایکی چاي گلدي، ایکی ... اوزله دؤزوردو

قورتوما چکدیک یوخاري؛ گورولتو سسی، هاوادا فیرالنیردي، آرا بیر 
کوله میز صندل لري اسدیریردي، دئییردین بلکه  - گولوش لر، کؤهنه 

  . زلزله اولور
وخویوردو، قاش الري دوگونله نیب حمید، تیاترین سکانس الرین ا

آچیلیردي، ساناز اونو اینجیدیردي، نه آتیب نه اودابیلیردي، یول 
وحید، مین اوچ یوز قدیمین سینماسیندان ... گئتمیردي یوالدا گئتمیردي

دانیشیردي، قاش الري گؤیه گئدیب ائنیردي، کیمیایی دن دانیشاندا 
رین بوینوزالري، ابراهیمین بئینین مارال ال... گؤزلرینده عالقه پارالییردي

ده، بوغازین دا ایلیشیب، اؤزونو یالنیز بیر کرگدن حس ائده رك، 
آددیم الري یئر اوزونه آغیرلیق ائدیب، باش گؤتوروب کلمه لرین 

مهدي، خوروزون ! »...اردبیل، نئدن منی قیزیشدیرمادین«چیینینه قویور 
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ووالنیر، قیلینجی نین دالی دا بانالدیر، بلکه ده حاقلی اوالراق ایچی آل
  ... کسیر، قاباغی دا

یومورتا گتیریر، یومروق بویدا تیکه  - سوري آجیخیب؛ نبی، الواش 
 چرقتین چکیر» ایوب آمریکا دیر«آغزینا دورتوب، آغزي دولو دئییر 

  .گئده چوخالیر -ت قاباغا، دوداقی نین بوکوملري گئ
تبریزده ... حاضیر اولدو، قاییدیرام» من عصمت ام«: لیالنین مئساژي گلیر

دوزه لتدیگی فیلم دن یازیب، عصمت خانیمین عجیب و گؤزل روح لو 
ائله کی گؤرونور ! بیر انسان اولدوغونو یاخشی بیر سوژه ده یئرلشدیریب

موسیقی ایچین قادین «: ناهید تلفن آچیر... بیزیم سورودان قاالن دئییل
یاخشی بیر آد  ئرینده ائیلشیر،گروپونون فیکرین ده ییک، هر نه ی

، سمیه نین لیدا تورکی شعرلینین چیخارما خبرین وئریر... قویماقیمیز الزم
انسان الرین فرقلی  ،، سئویملی اقبالخبري موغام کالسیندان گلیر

 –اؤز  دوتقون حالدا گولومسه ییب، یاشامیندان سؤز آچیب، آرا بیرده
و  ساتیش یئري ،طی نین؛ مهدي نین کانسرت بلیاؤزونه اوخویور

  » آنجاق بیلینیر  قویدوغو قیمت
حامد احسن دئییب، اؤز شعریندن پاي » ...مووووو«: دومان شعر اوخویور

وئریر، فیدلی بوغور محسن عمی نین چاینیکین ده، شعري حاراما بویلو 
چالقین، ... اولور، سئوگی دن گیله ایله نیر، تانري نی قاچیریر ائویندن

یاغیشلیغی نین دویمه  - سانکی گیالن یولو ممی خنده ییندن گلیب 
من بورادان باشالندیم «نی بوغازینا کیمی باغالییب ایچینده ایتیب لری
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اتوبوس داکی اون ! هاردان باشالنیشی آنجاق بئللی دئییلدي» یولداش
سکگیز یاشین داکی قیزین گؤزلریندن دوغولدو اون دوققوز یاشی، 
ساچالریندان پؤهره لندي قارا گونلري، گؤزلرینه ساتاشارکن یوخ اولدو 

  ... اوندا
، یوسف، پنجره قاباغیندا بؤرکونه گیریب، نقی نین دانیشیقین یازیر

 )نادري(سانکی  ...آمانین قیریب ماس الريکیمسه ایله دانیشمیر، آمما ت
دامجی گؤز  -یاغیش دایانیب، شیشه دن دامجی  !سینده اوچورکافه 

سو آخیب بیلینمیر هاردا ایتیر، قاپی هر آچیلیب اؤرتولنده  ،یاشی کیمی
تورپاق قوخوسو قالخیر، سورونون قانی قارالیر، گلیب گئدنلري 
یامانالییر، الموت دا اؤلوب قاالنالري خورتالدیر، آتاسین قارغیش 

  ...ائدیر
احسان، باش دان آیاقا قارا گئییب، سانکی کیمسه قفه ده یوخدور، 

علی، چایین دئییشیر، ...رکن، اؤز خلوتین ده ماهنی یازیر اؤزونده اوزه
گؤزلویون سیلیب، صاباح کی شعر آخشامینا گؤره دوستالرال ایلگی له 

قویوب میزین اوستونه، جلد اوزونده کی  ،رامین، اوشاقالر شعرین... نیر
... ، رسیمی یارادیب یاشاسینشیرین... تراختورون طرحینه باخیر

 »...آیریلیق آیریلیق آمان آیریلیق« ینمعللیمفرهاد ، دان)یاشماق(سعید
 ،داماراقلی اوالنالر شعره ،تئزه تؤره مه- یئنی یئتمه ؛کتابین گؤندریب

 ،پست مدرن - کالسیک فریاد معللیمین چئوره سینی آلیب،  حؤرمتلی
 عالیجناب فرزادجانیما سینیردي،  ،هفته لیگیطنز )مطبخ(، بحثی ائدیرلر
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یاشاسین ( الینده، اونودا بیزه وئریب)اردي بهشت(و بیرمطبخ بیر سایی 
     .ئج قالدیغینا گؤره، تله سیک چیخیرگ سیپورتاسینا )دیه رك

سورونون گؤزونه گیریر، الیمی چکیب گؤزونه،  ،پاپروزومون توستوسو
باشین دان اؤپورم، گولومسه ییب هئچ نه دئمیر، کول قابینی چکیر منه 

   ... ساري، ایچینی چکیر
سن دؤیوشلرده بیر آسالن کیمی ...«: نبی رادیونون سسین چوخالدیر

غم یئمکدن / اوخ آتیلدیقجا بیزه سینه نی وئردین قاباغا / دوردون آیاغا 
نه یامان گونلره گؤر قالدي بو احساس لی / داها جانیم یئتیشیبدیر دوداغا 

    »......آي یاغان باشینا غم لر اودو یاسلی ســـاواالن/ باالن 
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14 
  

 آذربایجانین آذر آیی
  

شت لی قاتار آالتوران دا، ده -  قاتار. آال قارغاالرا دوشونوردوم
آپباق ساچ الرینا قونوب، قارر قارررر - گؤزلري ایله، ساواالنین آغ

. ائدیردیلر
... باغیریردیالرقوجا فایتونچی دئمیشکن، سانکی بیر نحس گله جه یی 

پیچیلتی ایله دانیشان  ؛ؤلگه لر، اوره ك لري تیتره دیرديشوبهه لی ک
کیمسه دن بیر  ،یان سؤزلري، آدامی عصب لندیریرديالرین بئللی اولما

هر  یوخ ایدي،ز عمللی، جاواب سورغو سورماق اولموردو؛ چونکو دو
  ! یاالن دیرنمیردي هانسی دوز، هانسی آغیزدان بیر سس گلیردي، بیلی

اودا سویا ویریردي؛ هئچ  ، اؤزونبچاباالیی - میللت، چیرپینیب 
هامی ! بیلمیردي جانین مالین باالالرین، هارا قویوب، کیم لره تاپشیرسین

حس  یتیررکن، چاره سیزلیگیآیاق الرین ا -اسیر کؤکونده، ال 
  . ائدیردیلر

داماري یوخ، قورخاق آدام الر، واقت لی  انالر،یئکه جیرایچی بوش، 
لی قاچماق الرینا، فخر سینیردان کئچه رك، اؤز عاغیل الرینا و واقت 

لیک ده هئچ بیر حاق الري اولمادان، )ایگید(آمما اونالر  ...ائدیردیلر
اؤز  بیلمه دن،خیانت  نوو حقیقت ده بو! مرد ایگیدلري یالنیز بوراخدیالر
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آذربایجانین تورپاغینا آند ... سامادیالرومور، هئچ انوطن داش الری
دوشمان ال  باشی اوجا،  – آنلی آچیقنیب، ییه نلر، دایاایچیب، چؤرك 

  ! قارشیالشدیالر
باش ، ایتن، باتان، عائله لري باشسیز قاالن، توتولوب شکنجه اوالنالر

   ...قیریلیب اؤلنلر الري مین بیر بال چکیب،
تورپاغینی بوراخان، ناموسون دا ! دیروطن دئدیگین، بیزه ناموس « 

شی آشاغا یاشامین نه با... داها بیزیم ایچین نه ده یر قاالرکی... بوراخار
دیک دوتوب، آیاق اوسته،  - بابک سایاغی، باشیمیزي دیم ... اؤنمی وار

... غرورال، اؤلومه گئده ریک، آمما باج وئریب، تسلیم اولماریق
  »شرفیمیزي ساتماریق 

الرینی هرنه دن آرتیق سئون عائله لرده، قاپی دالین دا ائیلشیب، جان 
ریب باغی. گودوردولر سینیري آچماغین، اوزلرین بو داردان قوتاراالر

سو یئرینه گئده  ،قان کی گونلر صاباحائشیتمیشدی... چاغیریردي الر
ه آرازین او اوزون ،، یالوارارکنگؤتوروبشله شوله لرین ! کج

  .ردیلرایسته یی کئچمک
 ،وبآرخاالرین بوش قوی! ین اجنبی لرهاراي الرا، سس وئرمه  -هاي 

 هاوایا پیله ندي ...ن الرقیرمیزي بوینو یوغو- ساري  ،اللرینی خینادا قویان
، هر نه یوخا چیخدي، هئچ بیر یئردن اومود یوخ ایدي، وعده لربوتون 

همن یئکه دانیشان الر، سیچان دئشیگی نین ساتین آلدیالر، اؤزلرین بیر 
  ... قارا پول ائتدیلر، سایمامازلیقا ویردیالر
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ان هر آن بیر تئزه، وحشت لی خبر چاتیردي، جنوار سایاغی، زندان د
لري ایله، انتقام دالی سوره لی گوز قورتوالن کافتار خان الر، قان

شچی الرین آختاریب، کدورت له، فرقه نین با -قاچمیش، بوتون کین 
  ! ب، فاجعه یاراتدیالرنشان الیی

 - هاوا سویوخ، هامی قاچا ... ایري یاغیردي-صوبح آچیلدي، قار ایري
! تفنگ سسی باشالدي - قاچ دا ایدي، اؤنجه بیر تک تیرلر، سونرا توپ

کامیون کامیون شوبهه لی کیشی لر، اویان بویانا گئدیردیلر، وضعیتی 
   . اینجه له ییردیلر، کوچه باجاالري، دقت له سئزیردیلر

دیه شاققیلتی ایله گولن، ) آذربایجان(کلمه سینی یامسیالییب، ) خالق(
 !قیزیم ه ده گؤزومون اؤنوندن گئتمه ییبهل بئی لر، -  خان ،یالتاقچی

دوشوك نؤچه  - چی نآتش ائدیب، ساتقی بوشو بوشونادا ،آت اوسته
برابر ، ق ترپه دیبقویرواونالرا ، صاندیق توالسی کیمی، ده لري

  . گولوشوردولر
باش قوالق ! جاوان الري، اؤلومونه دؤیوب، سؤیوب، آیاقالیان کیم

یاري  - جان لی لوت کمیسرلري یئرده سوروین کیم،  - کسیب، لوم 
گول له یه دئییب، )قتله(وووشوباوستوندن س انسان الرین ،جان لی

  ...دؤشه ین لر
  ! لرلري نین سونونا قدر آند ایچمیشدیسانکی جنایت 
کندلرده،  دؤره دووارالردان دوشوب، خصوصن - امنیت سیز دام

بوزونا  -آغینا  ...ق، ارسیز قادین الرا تجاور ائتمکدوواري آلچا
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حیوان الري قیریب، تریاك -غارت ائتمک؛ مالخمادان، هر شئیی با
چکن عربده ر؛ چاخیر ایچیب، بساطین قوروب، کباب بورونالیان ال

  ...... ناموس سیزالر و
چاپوچی الرین هرزه باخیش الرینا، اووالنانالرین سایی سی الدن 

  . چیخمیشدي
آخی دوشمان ال قارشی قارشیا، سالح سیز : دئمیشکن رحمتلیک آتام

  !ساواش اولورمو؟
، آوارا یور یولچوالت لوت، ز، بینوره سیز، ییه سیز، کؤك سونه قده ر 

  !، چؤره یه چاتدیالرالداغیتماق ینتیفاقمیللتین اریدي، و معطل 
  !دهشت یاییلمیشدي تورپاغیمیزا باال

  قان، قارا قاریشمیشدي، 
نه لر  ،بیلمه ديبئله کیمسه ! کیمسه اینانمادي! دي کیمسه گؤرمه

   ...!قیزیم چکدییمیزي
سن قوجالدین شاه ... چاتالديهمن گون سنین باغرین ! آه اولو ساواالن

سنین اوره یین ! غرورال دایاندین سولطانیمهر زمان آمما ! داغیم
رادي تاریخین بوتون واراق قانین سیچ! پارتالدي ساواالنیم

   .....................الرینا
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15 
  

 خیردین دوگو
  

قرار اولموشدو . سویوق، اؤزونو ایچري تپیردي! قاپی آچیق ایدي
.یاندیریلماسین هله هله  شوفاژ، 

دا، سیزاق جانالرینا  آنبارین قاباغیندا، پیاده گئچیتینده او سویوق
  ! هر عائله یه اوچ کیلو خیردین دوگو وئریردیلر چاره سیز ،کئچمیش

منظر گلدوست، ضمانت بخشایش، فتح اهللا نجف علی زاده، قیلینج «
آغازاده، بارات گل پور، حکم اهللا کهلیک اوتی، خیردا گول صندلی، 

  » ...احتشام افراشته، واهب مکلف و
ی ایله آدالري امداد کمیته سی نین، کانون مسئولو، گور سس

منم، «کوي له اؤزلرین گؤرسه دیب  - قایناشیردیالر، هاي . یوردواوخو
بوغماالر، سویوق دا  - بوتون بو باسما. دئییردیلر» ...من، بوردایام، گلدیم

بئله . تیتره مک لر، جان وئرمه لر، خیردین دوگودن اؤترو ایدي
دوشونوردولر اونالرا چاتمایاجاق، حال بو کی سهمیه ایدي و اونالرین 

  .ندا بؤلونموشدوآراسی
بو گونلري اؤز ... آلاله سهمیه لرین ده کسسین«: راضیه دئمیشکن

گؤرسونلر ! قاباقالرینا چیخارتسین، اللري خمیر، قارینالري آج اولسون
بیزلر بو هئچه کاري یاوانلیق الرال نئجه کئچینیب، نئچه باش 
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 گوندوز جانیمیز - فرشی بیزه توخوتدورورالر، گئجه... ساخالییریق
چیخیب، ایلمه سالیریق، بئلیمیز بوکولور، پتی پولونا آلمیرالر، آمما 

یانی  !حرام اولسون !قان قوسسون الر... یونا ساتیرالراؤزلري نئچه میل
رحم  ،ناکیشی لیک لردنظولوم دن  –اؤلوم دن لاله کئچه جک بو آ

  ...فلک قلمین سینسین!انصاف قالماییبکیمسه ده یوخ، 
سوالري ! قان دئییردیلر - الردا، بیر بیري ایله قان) مددجو(ائله بیل کی 

ساچیق یامان یووزالر، کین لی  - هئچ بیر آرخا گئتمیردي، آچیق
  ...اسگیکه دئیینمه لر و- بورون اَیمه لر، آرتیق - باخیش الر، آغیز

  . آنبارچی، داها جانا گلمیشدي، قیشقیرماقدان سسی باتمیشدي
نفسی ، قادینن آراسیندا قاالن، بیر قوجا ایکی دونیانی ،او آرادا

نایلون الینده، چادراسی . ، اؤزونو آرادان چیخارتديتیخجیناراق
آخسایا گلیب -اته یی تورپاغا بله نیب، آخسایا باشیندان زویوشوب،

سویوقدان ! ت کیمی دوشدواَ لیرچ کانونون دوواري دیبینده، بیر پارچا
بیر سوموك جانی تیتره  - بیر دري. یارپاغی کیمی اسیردي )عنان(نانه

تیتره ك اللري . اللري نین دامارالري گؤم گؤي پیرتالمیشدي. ییردي
دوگونون آچیب،  )نایلون( موشانبانین. قورو آغاجا دؤنموشدو -  قوپ

قایتاردي یئرینه،  ،جوشاراق –اسیب وب، دریندن قوخالدي؛بیراز گؤتور
: اسه دئدي - اسه... گولوردودوداقالرینی بوزوب، اؤگودو، ائله بیل 

اق، بوندان اؤترو شاختادا برکتیندن ایر... آخی بو دوگی دي یا زهرمار«
بونو ... یانقورودي، ذاتووا سوتووا لعنت منی قینا بوخونوموز - بئل 
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دونیا اود  اره دي ده وئریرسن؟ ائله بونا گؤمن ،اؤزون بورونالیارسان
اوتانیب حیا ائله ین ده یوخدور، حالیزي قیل کؤرپودن ... دوتوب یانیر

  » ...کئچنده گؤره جه یم
بوینو دوشدو چیینینه، دونوخوب ! دئدي، بیردن یوخالدي... دئدي

  ... او کی بیر باشا دانیشیردي !نه اولدو بیردن سوسدو؟! قالدیق
قفسه یه قویدوم، قاري یا یاخینالشدیم، اوشاق کتاب الرین، آییریب بیر 

 بلکه ده بو فیکیرده ایدي ؛اسیندا، بوشالمیرديآر نایلونون ،بارماقالري
. اویاندي داالپدان ،یاتدیغی کیمی آینی» یاخشی ديکی هئچ نه دن «

  . اللرین یئره قویوب، گوج ایله قالخدي
دورماقی . ؤرونوردوآرخادان، تکجه قیچالري گ. ایکی قات اولموشدو

آخسایا  ایکی قات دیک دورابیلمیردي؛ –، داها دیم نئچه دیقه چکدي
یردي قنوودان، ه یایست. آستا آددیمالدي- آستاآخسایا یوال دوشوب،  -

کئچسین،  ون دایاناجاق یئرینهتاپیب او اوزه، اتوبوس کیمیبیر کؤرپو 
قنووون لدي دوز چادراسی قیچینا دوالشیب، شاراپ ییخی... آمان آلاله

  ! ي....وااااا! ایچینه
نایلون ییرتیلدي، دوگولر هامیسی داغیلدي، زیغلی قارا قاریشیب، 

قاري بیر آیاغی ایچري ده، بیري . دوگودن داها بیر شئی گؤرونمه دي
دوشموش آدام کیمی، هئچ  حرکت دن – هی دن ،ایسه چؤلده

  . ترپنمیردي
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 !یا ایسته یه بیلمیرديیسته میردي چنه سی تیتره ییردي، آمما هاراي ا
جانیندا  هر شئی. گلمیشدي ی بورنوناجان سانکی. اللري ده قالخمیردي

  ... بوغولموشدو
تیخما اجل کیمی، باشینا ییغیشان آدام الرا گؤز زیلله  –ها بئله تپبه 

  . میشدي
  ! ایسته دیلر قالخیزاالر، بوینو دوشدو چیینینه، یانی بیر داها یاتدي؟

  . چنه سی داها اسمیردي
   .........و دوز قالیب سانکی قوروموشد –دوم 










