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 یوخلوغون وارلیغی:

حیکایه توپلوسونون « سوموکلری قالمیشدی»و « قیرمیزیم»سینده بیلم چرچیوهآنالتیروالن بارت قورامالشدیردیغی 

 سال بیرئیلرین تانیتیمیدیی آنالمسی ایله، آنالتی اوزره اؤزوتلهمهلهاینجه

 

 1شریف مردی

 

 اؤزت

سینه سونموش؛ ایکی ایل باشلیغی ایله اوخوجو کوتله« موکلری قالمیشدیسو»غفور امامی زاده خیاوی ایکینجی کیتابینی 

، باخاراقایله  تنقید گؤزورینه آماجیم یازارین اؤیکول میشدی. بورادایمالآدلی اؤیکو توپلوسونو یای« قیرمیزیم» دا،1396، اؤنجه ایسه

 سینده اؤیکولرین یاپیسینی بلیرتیب،بیلیم چرچیوه ایله آنالتی میروالن بارت یؤنتهبیلیمچی و الشتیرمن، فرانسیز گؤسترگه

 دارتیشاجام. اولدوغونو« یازارجا»یوخسا « اوخورجا» اؤنوموزده اوالن متنینین اؤنه سوردویو قیسا تانیتیمال بارت دوالییسی ایله

سونوجا اشاره  ده قورامالشدیردیغیکیتابیندا آنالتی اوزرین باشلیقلیاس/زد  یاییمالدیغیده 1970ین آنجاق ایلک اؤنجه روالن بارت

 ، همناؤرتوشدوردویونو آچیقالیاراق یلهدوزگوهر آنالتینین توم قارماشیقلیقالرینا باخمایاراق بوتونلوکله بئش  ساووندوغو ائدیب؛

ی اولسون دئیه سون آدینی چکدیییم آنالمسال بیرئیلرین قاوراییشی قوالتانیتیمالرال برابر  .میهجقیسا تانیتیم وئره اوزره دوزگولر

 نین هر ایکی اثرینین بیررغفور امامی زاده خیاویایسه لیده ایرهیم. جهگیترهیاییمالنمیش اؤیکو یوخسا رومانالردان اؤرنکلر ایللرده 

زگولری و ده لرینده یارارالندیغی دوآچیقالیاراق، یازارین حیکایهیله اله آلدیغیم یؤنتم دوغرولتوسوندا اؤیکولرینی قیسا اؤزتلری

 یم.جهیارارالنمادیقالرینی گؤستره

قاورامینی « جیلخ آنالتی»نین سونوندا، اله آلدیغیم کیتابالرین اؤیکولرینین باشقا اؤزللیکلرینه قیساجا توخوناراق مقاله

 ساوونوب، یازارین ایسه آنالتیسیندا بو دوغرولتودا آددیمالدیغینی وورغوالیاجاغام.

 بارت، آنالمسال بیرئی، اوخورجا متن، یازارجا متن، قیرمیزیم، سوموکلری قالمیشدی: روالن سؤزلرآچار 

 گیریش

گؤره، بوتون آنالتیالر فرقلی شکیللرده بیر آرایا گتیردییی یاپیسال اؤزللیکلری اورتایا قویور. بیرئیسل آنالتیالر  1اروالن بارت 

ین 2، روالن بارت، اونوره د  بالزا یاپیسالچی یاخالشیقالده آییرماق ایچین نلی شکیلآراسینداکی فرقلره باخمایاراق، اونالری دوزه
                                                            
1 sharifmardi@gmail.com; 09191543538. 
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 فرقلی بئش اوالراق دوزگولریآنالمسال بیریم چیخاریب، بونالری بوتونلوکده آنالتی  561 ندنقیسا اؤیکوسو باشلیقلی «3سارازین»

لر چؤزومونون سونوجو اورتایا چیخماسی ـ ی و ائیلمـ سوروالرین جاوابالنماسر. بارت آنالتینی سورن ایکی گوجو آییری گویهوزد

 4دوزگو سلبیلگییوروم بونالرا باغالییر.نین اوخوماغینا ماراقلی اولدغوموزو بیربیریندن آییریر و دوالییسی ایله ده بیر حیکایه

نا زومونون سونوجو اورتایا چیخماسیلر چؤایسه ائیلم 5دوزگوو پروآیرئتیک نا یا سوروالرین جاوابالنماسی ،آسقی اوالندن حیکایه

سه، بونالرا ا  اوالراق روالن بارتین تانیمالدیغی دیرزامانسال سیراالما ایله ایلگیلی دوزگوو پروآیرئتیک  سلبیلگییوروم قاییدیر.

و  7دوزگوسل ، سیمگه6وزگودآنالمسال  دیر.ییشی ایله باغالنتیلی دئییللیلهآنجاق، زامان یوخسا اوالیالرین ایره دوزگوباشقا اوچ 

 .اچیقالماغینا چالیشاجاماؤرنکلرله  ،تانیمالیاراق دوزگونوبئش . سایدیغم 8دوزگوکولتورل 

 سال بیرئیلرآنالم

وی آنالتیدا بلیرسیزلیک و نی ایفاده ائدر؛ ایشلهکی آچیقالنمایان هر هانکی بیر اؤیهده: بیر حیکایهدوزگوسل بیلگییوروم -1

ده آسقی حیکایه دوزگوسل بیلگییورومباشقا سؤزله،  له آچیقالما گرکدیرن سورغوالر اورتایا چیخارماقدیر.تمکگیزم تؤره

ندیریب، اوخوماغین دوامینا ایستک یارادیر. هر سلهسی گرکن سورغوالرین آچیقالنماسینا هوهاولوشدوراراق، اوخوجونو چؤزولمه

گئری ساخالماقال  آیرینتیالریدیر و متن ایسه یانیتالری چؤزن جی بوراخیلمایاجاقحالدا جاوابالری آلمایینجا اوخوما سوره

سل بیلگییورومنین بوتون آنالتیمی باشلیجا اؤیکولر ان یاخشی اؤرنک اوالبیلر؛ بئله بیر حیکایه پولیسی نی داها هیجانلی ائدر.پروسه

 ایله اولوشور. دوزگو

 عنوانی ایله، بئله باشالنیر: «لن دئییلبو یخچال دوزه»سی، پلوسونون سون حیکایهاؤیکو تو باشلیقلی «قیرمیزیم»اؤرنک: 

نین بو واختیندا، یاس ائویندن گلیردی قادین. قاپینی باغالدی. کیلیدی بوروب تیق سسی ائشیدندن باشینداکی قارا چادراسی ایله گئجه»

جه قالدی. قاچمادی، پازخانادان چیخان ساری ایشیغین قاباغیندا یئریندهمیش آشییندن ایچری کئچمهجهسونرا، دهلیزین قارانلیق گیره

 .(109: 1396)امامی زاده خیاوی،  «قیشقیرمادی، دیزلری اؤزو اؤزونه قاتالندی. گؤزلری یومولدو.

ساری ایشیغین  دن اولور: ساری ایشیغین سببی نه؟نه نین باشالنیشیندا بیر نئچه سورغونون یارانماسینالر حیکایهبو جومله

و « تیق سسی»، «یاس ائوی»، «نین بو واختیگئجه»، «قارا چادرا»ینین جک؟ آنالتیچلر گلهنین باشینا نهقاباغیندا دیز چؤکن قادی

ن یا هیجان وئریر؛ بیر طرفدلری آالنین دهشَتلی اولدوغونو داها قالین ائدر ، یارادیالن آسقیایشاره« ییجهدهلیزین قارانلیق گیره»

لر ایله ائیلم کیمی نفس کسن «گؤزلری یومولدو»و « تالندیاؤز اؤزونه قا یدیزلیر»، «قیشقیرمادی»، «قاچمادی»، «قالدی»ایسه 

                                                                                                                                                                                                
1 Roland Barthes (1915-1980) 

2 Honoré de Balzac (1799-1850) 

3 Sarrasine (1830) 

4 Hermeneutic Code (herméneutique) 

5 Proairetic Code (proaïrétique) 

6 Semic Code (sémiotique) 

7 Symbolic Code (symbolique) 

8 Cultural Code (culturel) 
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یزین لر، یارادیالن آالنا رنگ )قارا، گئجه، یاس، دهلاوخوجودا اوخوماغین داوامینا ایکی قات ماراق یارادیر. سیراالدیغیم ایشاره

غی گؤسترر  نئچه بویوتلو آنالتی اولماغا یارارلی لر ایسه تیترر دورومدا دوناقالنماو ائیلمقاتاراق )تیق(  سس قارانلیغی( ایله

اوالراق، اوخوما  دوزگوسل بیلگیسی، یورومنان دورومون آسقیده آچیقالناجاغی یارالیایره (.158-169 :1398 )مردی، 1اولموش.

 جینی داها لذتلی ائدیر.سوره

لرینی و یا کیچیک سیراالرینی آنالتینین ائیلم ،، آنالتی گرگینلییینی یاراداندوزگوپروآیرئتیک  :دوزگوئتیک پروآیر -2

لرینی و اوالیالری ائیلمکاراکتئرین  لییه دؤنو  بیر سوروشو وار.. پروآیرئتیک اؤزللییینی داشییان آنالتینین ایرهدوزگودورقاپسایان 

یر  فرقلی بیگی پارچاالرینی لیلهده ایرهاوخوجونون گؤزو متن یینی قیدیقالییر.مه ایستهجو ایزلهاوخوجودا سونو گتیرر  سیرایال

لرین اولوشومو لر و یا فعالیتلری بیله اوخوجو طرفیندن حرکتگودولرین ائیلملرده پسیکولوژیک ایچقازانماقدادیر. بئله بیر متن

ی لر«اوخورجا و یازارجا متن»ده لیدیر. )ایرهقاورامی ایله باغالنتیلی« وخورجا متنا»ین بو اوزدن ده بارتآچیسیندان آیریلیر. 

 .تانیتدیرابیلریک هد« دوزگوائیلمسل » دوزگونوباشقا سؤزله پروآیرئتیک آچیقالیاجام(. 

 النیر:عنوانی ایله، بئله باش« قیرمیزیم»سی، باشلیقلی اؤیکو توپلوسونون آلتینجی حیکایه« قیرمیزیم»اؤرنک: 

نی اییرمی مئتیر قاباقدا الینده توتموشدو. تدیم. حسن بئچهالریندا اوتوروب اؤزومو گیزلهالرین دؤردو ده آیاغا دوردو. من دالاوشاق»

دیردی. سینده گزیؤرهنی چاغیرماق اوچون فیش چالدیم. سسیمی ائشیدینجه اوزون قیرمیزی بوینونو یانسی ایله بوشالدی. بئچهافشینین ایشاره

زاده )امامی «ایلک دؤنه ایدی سسیمی ائشیدیردی اؤزومو گؤرموردو. یاواش یاواش سسه دوغرو گلینجه آدینی دا چاغیردیم: قیرمیزی، قیرمیزیم.

 (61 :1396خیاوی، 

را نه اوالجاق و اوشاقالرین دؤردونون ده دوردوغوندان سون ییرله باشالنیر و اوخوجو گؤزلهاوشاقالرین آیاغا دورماغی ای «اوالی»

نیر )اوشاقالر رلهیینجه بلیلیلهده ایرهده بیربیرینین آردیندان اوخوجونون گؤزو متننلر بیر دوزائیلم ..؟اوندان سونرا و داها سونرا

 ی فیش چالیر...(.نیر، بئچه بوراخیلیر، آنالتیچزلهی گیدورور، آنالتیچ

 «.قیزیل آتیم»شلیقلی اؤیکو توپلوسونون سون اؤیکوسو اوالن با« قیزیل آتیم و باشقا اؤیکولر»باشقا اؤرنک: 

جه سو دوداغیندان سوزولوب آلت دوداغی اختیارسیز بوراخیلیب سالالندی، اوزون ساری دیشلری گؤروندو. آغزیندان آخان شیره»

الری جانا گلدی. ایلک قینیندان آسیلمیشدی. قیچقیریلمادان یئره چاتیردی. گؤرکملی، یئلکنه اوخشار بوینو ایلدیریم وورموش پالید تک ییخیلیب 

لندی. خامیت دایاندی خیرخیراسینا، ناراکی دفعه ساغ قیچی دؤزومدن دوشوب بوکولدو. شومالیان دیوار کیمی اؤزونو بوراخیب یئره سره

بیرغاسینی قیردی. داراما دوران یوگن چال جا سوروشدو. داشقانین سول قولو قانین آلتیقویروغونو دا قاهاریب شاققیلتییال ائندیردی. قارنی

 )صادقی اشرافی، «نین آلتیندا اوالن بوشلوغو دولدوردو.کئچیرتدن آیریلیب اوردونا زوالق سالدی. ایکی آغیر مرجی چووالی دا قابیرغاسی

1392 :86-85.) 

                                                            
باشلیقلی « یلیلن دئبو یخچال دوزه» ده،مقاله« اق خاراب اوالیدیکاش یخجالیز بوندان چوخ قاب» باشلیقلی کیتابیمدا« داغیتماغا دوغرو» 1

 اؤیکویه گؤره آیرینتیلی دارتیشمیشام.
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ییر و ن گؤزو اؤنونه گؤزلجه سرگیلهین آغیر یوکون آلتیندا چکن عذابی آیرینتیلی اوالراق اوخوجونو«قیزیل آتی»آنالتیچی 

 یر  فرقلی بیگی پارچاالرینی قازانماقدادیر.لیلهده ایرهاوخوجو ایسه گؤزو متن

دور؛ بیر یه دؤنو لیسل( دوزگو زامانسال سیراالمایال ایلگیلی و ایرهبیلگیسل و پروآیرئتیک )ائیلموورغوالدیغیم کیمی، یوروم

یال یینه اَییلیملی دوزگولردیر. باشقا اوچ دوزگو آنجاق زامان قاورامیمهباشدان سونا قدر سیرایال ایزلهنی )یا بیر یاپیتی( حیکایه

 دیر.ایلگیلی دئییل

بلیرلی ا  بیر  یولویال نین چاغریشیمکی هر بیر اؤیهدهمتنلری ایله ایلگی اوالراق داها چوخ آنالتی تئم :دوزگوآنالمسال  -3

 لدر.یینی یؤنهدوشونمه داورانیشامیش اوالی یوخسا ده اؤرتولو آنالمالر، اوخوجونو بلیرتیلمهمتن ایشاره ائدر.اولدوغونا  نیآنالم

جی سینین ایکینعنوانلی اوچونجو حیکایه« اؤلوم» باشلیقلی اؤیکو توپلوسونون« اولدوزالردان بیری قایمیشدی» اؤرنک:

 پاراگرافی.

دیم. نامازینا دا آپارمادیالر منی. آنجاق وای خبرینی ائشیتدیییمیز آن آتام یچین من قبریستانلیغا گئتمهحاجی بابامی تورپاغا تاپشیرماق ا»

میشدی هله. بیر مالال، اون اونبئش قارا گئیمیش آدامالر ایدیلر خبرینی آتاما گتیرنلر. بیردن تؤکولموشدولر مهقارپیزی کسیب، بؤلوم بؤلوم ائله

صاباحیسی تهراندان گلن باجیم بیر دیلیم اوندان  دیلر بیزه. سویودوجودا قالمیشدی.یاریردی. او قارپیزی گئجه ده وئرمه قاپیمیزا. آتام قارپیزی

 (.17 :1395)مردی،  «وئردی منه. چوخ سویوموشدو، یاپیشمادی هئچ.

لیر. بیرینجی المین دَییشدییی آنالتیقاورامی ایله اوغراشیب، بؤیودویو ایله اؤلومدن آلقیالدیغی آن« اؤلوم»ینین اؤیکو آنالتیچ

مینده اولدوغو بللی دئییل؛ هئچ اشاره ده اولونمور قارشیالشدیغیندا یاشامین هانکی دؤنه« لهایلک کز اؤلوم»ی پاراگرافدا، آنالتیچ

او »، «دا آپارمادیالر منی. دیم. نامازینامن قبریستانلیغا گئتمه»هانکی یاشدا ایک کز اؤلومله قارشیالشیر. ایکینجی پاراگراف آنجاق 

ینین لر، آنالتیچایشارهکیمی « صاباحیسی تهراندان گلن باجیم بیر دیلیم اوندان وئردی منه»و « دیلر بیزهقارپیزی گئجه ده وئرمه

حتی سویودوجودا  یه ایذنی اولمایان،هله بعضی قیسیتالماسی اوالن بیر اوشاق اولدوغونو بلیرتیر. قبیر اوسته یا جنازه نامازینا گئتمه

یا بلیرتیلی یوم قاورامی ایسه بو یاشدا آنالتیچین )یا ایذنی اولمایان( اوشاق. اؤلبیلمهکسیلمیش قارپیزدان بیردیلیم گؤتوره

چوخ سویوموشدو، »لرله دئییل اؤرتولو توخونماالرال، متنین ایکینجی قاتیندا، قارپیزین شیرین دادیندان محروم اولماقال ایشاره

یریر؛ بو ایسه شدائتکینله اداها درین دوشونور  بولماغین دوزگونور و اوخوجویا آنالمسال لیدیگیزله دوزگو ایله «یشمادی هئچیاپ

 لدیر.متنه گئنیش بویوت قازاناراق آلینابیلن لذتی بیر قات داها یوکسه

آدلی دؤردونجو « وشغاقور»توپلوسونون جیک باشلیقلی حیکایه« لرجیکیول آیریجیندا یازیلمیش حیکایه»باشقا اؤرنک: 

 جییی.حیکایه

تدی. چایین قاالنی قوروشغانین دیبینده قوروموشدو. یئل اسیردی. دیزلَرینده نارین بیر سانجی چاباالدی. بارماقالرینین قوروشغانی ترپه»

نین دیرناغی سینیق چیخیردی یادینا گلندن. بیر ده آراسیندا قوتوالن سیگار کؤتویونه دونوخدو. بارماقالری کؤتوک کؤتوک ایدی. باش بارماغی

 قوروشغانی گؤتوروب ایچینه باخدی، چایین قاالنی قیرمیزی شیریغا دؤنموشدو. بارماغی میزین اوستونده جیزیق چکدی. دونن ده یئل اسمیشدی.

 دوردو.
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میشدی دی. چوخدان ایدی بیری کئچمهغونا پیلهیول شهَره گئدیردی. سؤیودون آلتیندا اوتوروب یوال باخدی. توستونو یولون اوزونلو

 شدی. دورمالی ایدی.بوردان. قهوه خانانین المپی یانیردی. بلکه یئکه بیر تابلو قویمالی ایدی بورا. اوزگؤزونو سورتوب گرنه

ی. سس کسیلدی. سماور دولو یین ویزیلتیسینه قوالق آسیردالمپی سؤندوردو. ایچَری قارانلیق گؤروکدو گؤزونه. المپی یاندیردی. میلچه

 ایدی دونندن. ویزیلتی باشالندی، قوالغی اوندا ایدی. ایکینجی میزین دالیندا اوتوردو.

قارالتی گؤروکوردو یولون بویوندا. دوروب قاپییا چیخدی. هئچ نه یوخ ایدی. میزه دؤنوب، سماوره باخدی. آلتی یانمیردی.  دیزی سانجدی. 

 دی. ویزیلتی سسی گلیردی.نو یوال ساری پیلهتوز بوروموشدو میزی. توستو

-15: 1395 )مردی،« دو.سیگارین کؤتویونو باسدی قاریشغانین اوستونه. یئل سؤیودو یوال ساری چکیردی. چای قوورشغادا قوروموش

14.) 

قاالنی قیرمیزی چایین »، «چایین قاالنی قوروشغانین دیبینده قوروموشدو»یوز اللی دؤرد سؤزجوکلو اؤیکوجوکده اوچ کره 

اوالراق اؤیکوجویون اوزرینه گؤتوردویو بوتون  دوزگوتیکرارالنان تئم آنالمسال « دوچای قوورشغادا قوروموش»و « شیریغا دؤنموشدو

 شدیرر  اؤزونده سیغیشدیریر.سللهآنالمی سیمگه

بیر تئم یوخسا  دوزگور؛ آنجاق آنالمسال کیمی آنالتی تئمینین اولوشومونا یاردیم ائد دوزگوسال آنالم :دوزگوسل سیمگه -4

آنالمسال  دوزگونوسل للییینه قاپسانیر. سیمگهآرتیق متنین بوتونسه دوزگوسل شخصیتین داورانیشینا سینیرالناراق سیمگه

داها درین  وندوزگونسل ؛ نه ایسه بونالری بیربیریندن تانیماق ایچین ان قوالی یؤنتم، سیمگهآییرد ائتمک زور اوالبیلر دوزگودن

 ق یولویال.لوایکی بؤلوملو قارشیتلی چاتیشماالر آراسینداکی آرابولوجو آنالمسال آنالمالردیر؛ گئنللیکله ینلری اؤرگوتلهیاپیسال ایلکه

گوجلولو  ایله »، «لتوگروسیزلیک ایله گوسس»، «قورولوق ایله یاشیللیق« »ایشیقلیق ایله قارانلیق»، «گئجه ایله گوندوز»

سینده اؤزل قاورامالر، یاپیسالچیالرا گؤره، اوخوجونون دوشونجهوب. کیمی قارشیتلی « یاخشیلیق ایله کؤتولو »، «فلیقضعی

 اوالشدیرار و متنین بوتونسل اوالراق ایچینده دوزگولرسل تئملرین اولوشومونا یاردیم ائدر. بونالرین آنالتیدا تکرارالنماسی سیمگه

 یینه ایمکان یارادار.مهاورامین چؤزق تدیییگیزله

 سینین اوچونجو پاراگرافیندا اوخویوروق:جی صفحه51 رومانین سکگیزینجی بؤلوم،« قوزانقلمه»نک: راؤ

ییردی گؤیلو. یه یاییلیردی. گلیب گئدنلر وار ایدی خییاواندا. یارپاقالرین هاوادا سوورولماغینی ایستهیه دایامیش، نفسی شیشهآلنینی پنجره»

 ه قوم بوراسی، قورو بیر شهر.نه ایس

جک هوس بیلهافرا پارکی، بیر ده قوجامان پالیدین اؤنونده اوالن چایخاناسی یادینا دوشدو. گرگان بیلیم یوردوندا اولدوغو ایللری دؤندره

 (.51 :1395)مردی،  «ایدی، اوتاغین فضاسیندا اوالن سس.

بیلیم یوردوندا کئچیردیی سس، رنگ و سئوگی دولو گونلری  اؤیرنجیلیک زامانینی خاطیرالیاراق، گرگان یآنالتیچ

قورولوق ایله »تیکرارالنان  خاطیرالیاراق، قوم کیمی قورو شهرده اوتاغیندا تکباشینا اولدوغو ایندیکی دورومونو توتوشدورور.

 قاباریق شکیلده گؤستریر. لرله دولو اولدوغونوقارشیتالرال آالنین چلیشکیلی حیس« سرینلیک ایله ایستیلیک» و« یاشیللیق



6 

 

دا توپلوما دیر. آنالتیایله ایلگیلی کولتورل آنالییشالرینکلره دایاناراق سوسیال گلهلرینین آنالتی اؤیه :دوزگوکولتورل  -5

یغی آلقیالد دان(دن )یاپیتحیکایه ، اوخوجونون(دوزگو)کولتورل  دوزگونکسل آنالییشال آنالشیالن گؤمولموش هر دایانان گله

 ی ائتکیلر.آنالم

 ده بئله اوخویوروق:جی صفحه195باشلیقلی رومانین آلتینجی بؤلومونده، « بوغاناق»اؤرنک: 

ان کئچی جان هاییندا قصاب پی آختاریر. من نه حالدا بی نه حالدا.. یانی گلیب مننن مییاعات اوال.. نئجه اولی اوغلیم اوالندا.. جان جانن»

مه یانچییام دای.. همراه.. دیین یوخ نه همراه تمراهیدی..؟ هر مریضه بیر نیر کی ددهیلیر نه چکیرم.. ایندی کئفلهآیریدی باش باشدان.. نه ب

دی..؟ پرسداررار سین یاندیرا..؟ قارراقار.. قورراقور.. هیرراهیر.. زهر درد.. نهبوینی یوغون یئنگه قوشیسوز کی نئینییه..؟ مریضین باشین توتا..؟ دده

سوز ده بی یاننان.. نه دئییسوز آخی..؟ بیماریستان دیی کی ماتی مئیخاناسیدی.. ماتی مئیخاناسی.. دیین یوخدی اگر مریضه یئنگه آزیدی 

یه گرحدی..؟ ایت خیلی کیمین هورکوتمویونجه سایماق اولمیر.. باخیسان هئی آغ کؤینحلیدی کی آششیغینان به بیر بئله پرستار نه الزیمدی

ین بیربیرینین دالیجا بیدی هیرناشا هیرناشا کئچیر.. بیماریستان دوالندیرماخ دیی بو.. اویون اویناماخدی.. اویون اویناماخ.. پیشیح باالبانچی کیم

 (.195 :1396نژاد، )ملک «محدی.. آدام نه دئسین آخی..بزه

درددن باشقا  سایدیقالری ی،تیرن آنالتیچ( گناسیرایال بیربیرینه دوزن مثللر و آتاسؤزلر ایله دردلرینی دیله )بیلینج آخیشی

اوست قاتالری کئچیب درینه  بویوتلو بیر روماندیر؛تمامی ایله نئچه« بوغاناق». )دئمیر( دیی دردی ده گؤستریردیله گتیرمه

لرینی آنالماق سؤز دیر.دیل ایسه نین درین دردلریندن بیرییآنالتیچجومساق، دیل قونوسودور بو رومان. دردلر ایچینده بوغوالن 

؛ بویلو دیرلیقاتالرینی گؤسترمه ین«دیل»ی بو اوزدن آنالتیچ آنالییشینا وارماسی گر . دوزگولرینایچین اوخوجونون کولتورل 

ینین آنالتیچ «نه دئسین آخی...» ؛داسون نئچه بویوتلو آنالم قازانیرلیکله، سی ایسه، بئلهایفاده« آدام نه دئسین آخی... »بوخونلو

 کیمی بیر باغیرما وار؛« سینیندن نئجه یارارالنسین؟یاد کولتورون ایچینده دیل خزینهآدام »مودسوز اولدوغونو یئتیرر ، او

بونو. بو اوزدن سؤزلرین سونوندا  گؤستریرکیتابین سونولوش بؤلومو ایسه آچیق آیدین  یالنیزلیق یوکسکلییینده غریب بیر چیغرما.

 لرله اوخوجونون باشیندا یانقیالناراق گئدیب قاییدیر.سی دفعهایفاده «آدام نه دئسین آخی...»گلن 

بیر ی عنوانلی اؤیکو. آنالتیچ« ن و آتاملر، مهؤرولموش خاطیره»سونون اؤیکو توپلو باشلیقلی« الپ او اوزاقالردا»ک: باشقا اؤرن

ی اؤیکونو لرینی آنالتیر. آنالتیچغو خاطیره( شهید اولدولرله آتاسینین )بوتون شهید آتاالرینلی خاطیرهاوالراق، چئشیت شهید اوغلو

، آتاسینین یولداشینین «نین ائویمیزه گلدیییندن سونرا باشالندی.هر نه، آتامین ساققاللی یولداشی»ایله باشالیاراق  دوزگوکولتورل 

آتامین اوچ »لیده ایسه، آتاسینی خاطیرالیاراق یرهندیریر. الهلنن گؤرونتولرله نیتهدان گئنل آنالییشدا ایمگه«سپاهلیالر»دا توپلوم

دییی نیظامی پالتارالرینی گئیمیش، اولدوزالری ایسه پار پار اولدوزو وار ایدی. دؤیوشه یولالنان گونو، آنام سلیقه ایله اوتوله

واخت ارالری آنجاق، هئچنین پالتالریدوست»ی وئریر. لنن تصویرایمگه دن«لیلرارتش» خالقین آراسیندا« پاریلداییردی.

نین ایچینده سینی قولالنمادان یالنیز کوتلهکلمه« ارتش»یوخسا « سپاه»ی (. آنالتیچ41ـ42: 1387 )کاظمی،« ش.میاوتولَنمه

 اوالراق یارارالنیر. دوزگولری کولتورل بلیرلی اوالن اؤزللیک
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 لرجا و یازارجا متنراوخو

ده یایدیغی اس/زد باشلیقلی کیتابیندا گتیرر ، بوتون 1970دیدیغی سونوجو، قورامالشروالن بارت آنالتی اوزرینده 

 سینی ساوونور.ایله چؤزمه دوزگوئش آنالتیالرین چئشیتلی فرقلرینه باخمایاراق تانیمالدیغی ب

کیرلرینی ، ادبیات تئوریسی حقینده بعضی فی(1973) ( باشلیقلی کیتابینداحظّی)متنین  Le Plaisir du Texteروالن بارت 

 jouissanceیف(؛ آنجاق فرانسیزجا ئ)موتلولوق، ک jouissance)لذت( و  plaisirیه بؤلور: لرین ائتکیلرینی ایکیاورتایا قویاراق، متن

 texte scriptableو texte lisible بارت  یول وئریر؛ آییریما ایکی اسم( آنالمیندا دا گلیر. دوالییسی ایله بو آییریم باشقابوشالما )اورق

ه اولورسا سینه اویغون اوالراق ترجمکلمه سییندن آییریر. کلمهلری بیربیر( متن«یازارجا متن»و  «اوخورجا متن»ایال )سیر

لره، و «اوخورجا متن»اوخوجونو بیر اؤزنه اوالراق قونومونو زورالمایان  plaisirبورادا  1ه اوالر.ترجم« یازیالبیلیر»و « اوخونابیلیر»

jouissance  لره قاییدیر«یازارجا متن»ن وئرن لیک قونوموندان چیخماسینا ایذیپارتالدان و اوخوجونون اؤزنه دوزگولریایسه ادبی 

 .(2006)بارت، 

، مینکن اؤزل بیر چابا ایستهیال، قوالی و آنالشیلماسی ایچین گرَسیراسیتئرمینلرینی  «یازارجا متن»و « اوخورجا متن»بارت 

لر و آنالمی آچیقجا اولمایان، متن یر آنالمالردان اولوشانلی و حاضتمهین، توکهی گرکدیرمهسینتمهالمین اورهاوخوجونون اؤزو آن

، اونون اؤزنه قونومونو سورغوالیان، باشقا سؤزله متنی تکرار یازدیران و اوخوجونو سینی گرکدیرناوخوجونون چابا گؤسترمه

بارت یازارجا متنلری اوخورجا متنلردن داها اؤنملی اولدوغونو ساوونور، چونکو  ره قولالنیر.متنل یه چئویرنتیجیدن اورهدیجیتوکه

یازارجا متنلرین بیرلییینی، کومپوزیسیونو طرفیندن سونسوزا د  یئنیدن قوروالن، متنین ایچینده اولوشدوران و سورکلی اوالراق 

متنین اوخوجوسو اکتیو چابا  ؤلچوده پَسیودیر، حالبوکی یازارجابؤیو  اقایان کودالر اوالراق گؤرور. اوخورجا متنلرین اوخوجوسو 

 (.2002)بارت،  مَسی گرکیردیر و حتی یازارین ائیلملرینی یئنیدن دوزنلهلیگؤسترمه

                                                            
 یئرینه "scriptible" و "readerly"قارشیلیغینا  "Trans. Richard Miller (1975)) (The Pleasure of the Text.  "lisible دهاینگلیسجه ترجمه 1

"writerly" .قویولموش Öztürk Kasardüz Sün  سیراسی ایله  چئوریسیندهتورکجه ایسه اس/زدین"okunabilir"  و"yazılabilir"  قارشیلیقالر

نین ب فرانسیزجا کلمهلییارادی« آداؤن»یوخسا « صیفت»ایله  یاکونس "ly"یئرینه  "writable"و  "readable"ده آنجاق اینگلیسجه موش.قوی

)دیل، گؤره، زامان، قدر و دا باشقا معناالر  ایله برابر« اؤزگو»نر  نین سونونا اکلهده کلمهمن ده تورکجه ی کیمی،یلدیغسی اوالراق قولالنمهترج

لیکله اؤنریلری اؤنه اؤتورورم. بئله« یازارجا»و « اوخورجا» ییبلرینه اکلهکلمه« یازار»و « وراوخ»اکی سون ()/جه« جا»باخیمیندان( وئرن 

دانیشیالن هر یازیلی متن اوخونابیلیر! اونسوز دا، )واز کئچمیشم  «گئنیشلیییندن»و « اوزونلوغوندان»لرین کلمه« یازیالبیلیر» و« اوخونابیلیر»

 یاین متنلره دئییلدییینه گؤره بیر جور یارادیجییازارجا سؤزجویو اؤزونده یارادیجیلیقال ایلگیلی اؤزللیک بسله .هر سؤز ایسه یازیالبیلیر البته(

 اؤزگودور )اوخورجا دا عینن ائله(.
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 مههلاینجه

غفور امامی زاده  سونرا، اولدوقدانایله تانیش  لرلر، وارساییمالر و تئرمینلکهمینده اوالن ایروالن بارتین آنالتی بیلیم یؤنته

ییب، بوتونلوکده لهاینجه میندهیؤنته الشتیریسیآنالتی باشلیقلی کیتابالرینی « سوموکلری قالمیشدی»و « قیرمیزیم»نین خیاوی

حیکایه « سوموکلری قالمیشدی»و « قیرمیزیم» .باشدان توتدوغوموز آماجا وارابیلریک ایندی مکلهآنالتیالرین یاپیالرینی بلیرت

اوزرینده  دوزگولرلرینی چؤزوب، یوخاریدا سایدیغیم اؤیکولرین بیرر بیرر جومله دن اولوشور.توپلوسو بوتونویله اون دوققوز حیکایه

ییب سونوجو بیر نئچه سطیرده گتیرمک زوروندایام؛ لهده اینجهدوزمک اوالسی اولمادیغی ایچین، هر اؤیکونو اله آلدیغیم چرچیوه

باشلیقلی « قیرمیزیم»آنجاق ایشیمین بلیرسیز اولماماسی ایچین  م.یهجهییئرینده گرکن آچیقالماالردان واز کئچمه بونونال دا یئرلی

هلباشلیقلی اؤیکونون آیرینتیلی اینجه« سازارین»اؤیکونون بیر نئچه پاراگرافینی گتیرر ، روالن بارت اونوره د  بالزا  یازدیغی 

 م.یهجیر  اؤرنک گتیرهلهندا اینجهمینین دوغرولتوسوسی یؤنتهمه

 قیرمیزیم

اوشاقلیق « شدیییبؤیور بؤیوره ایله»آنالتیالن اؤیکو، آنالتیچینین  دوزگولرلهسل بوتونویله ائیلم اونو یادیما سالیردی: -1

« چیخاردانر کیمی چکیب قاریشمیش کمودون ایچینی گزه»گله قارشلیالشماغی، دوالییسی ایله ده یولداشی ایله راست

 تئمی ایله.« سیسئودیییم قیزین دونن اره گئتمه»لرله باشقا اؤیکولرده تیکرارالناجاق ی آنالتیلیر؛ دؤنهلرخاطیره

نی نین بیر گونلو  ایشدن خیالص اولدوغو، قاباغیندا آچیالن زامانین سئوینجیاؤیکو گنج بیر ایشچی چئوریلمه: -2

، «بلکه ده»، «عیللت»، «یملیبونو دئمه»، «یانی»، «البته»، «منظوروم»یر. دؤنه دؤنه تیکرارالنان آنالت دوزگولرلهسل یاشادیغی ائیلم

 لر ایسه هر شئیین آچیقجا آنالتیلدیغینی گؤستریر.وب. کیمی سؤزجو « احتماال»

نا رغمن قافاسی قاریشیق آنالتیچی چاباالدیغیدوالنان  باشیندا شادیغی کولتورده یئرسیز سوالالریا ده دئییل:گوناه سن -3

بیر آدامین باشقاالرینا حسرت  کی کیمی( )آردینی توتاجاق باشقا اؤیکولرده قایغیسی ایله باش باشا قاالن« واراولوش»قالیر. اؤیکو 

اؤتوردویو و « نئجه»دیر، آنجاق بورادا سؤزو گیریشه الییقدیر؛ اؤیکو اؤنملی اولدوغوندان باغیمسیز بیر گؤزو ایله باخان آنالتیسی

 دیینه اؤتری باخاجام.لیلهندیریب ایرهآنالتینی گئنیشله دوزگولرلههانسی 

سؤزونو اؤرتولو  دوزگولرلهکیمی آنالمسال « ال اینسانین فرقی بوندادیر کی آت بیلمیر وجودو وار، اینسان بیلیر.شاید بیر آت»

چاییمی ایچندن سونرا »نین سو کیمی اؤز باشینا آخماسینا قیسقانیر؛ حیاتیباشقاالرینین )اینسان، حیوان یوخسا نسنه( ساخالیاراق 

فقط »دان آرالی دویور «آخیش»اؤزونو بو « الرین آراسیندا اوزاندیم. یئرین هر قاریشیندا حیات سو کیمی اؤز باشینا آخیردی.اوت

یانیندا هر »ایسه چلیشکیسیز بیر یاشام یاشاییر ، آتاسی «نین آراسیندا دونوب قالمیشدیم.من ایدیم یاد کیمی بو طبیعت پارچاالری

سینی ا  بیر آنالمین اولدوغونا ایشاره ائدر ، اؤرتولو آنالمین چؤزمه دوزگولربو آنالمسال  «سوالین ساده بیر جوابی وار ایدی.

 سینی اومور.آییرد ائتمه دوشونور  اوخوجودان
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کی آغاجال قیرا قیرا الری الیمدهیول قیراغیندا اوجا قالقان»سینه باخان حسرتلی گؤزون گؤرنتولریندن اؤرنک: چئوره

نی ایچیمه چکیردیم. گئدیردیم. قیریلمیش یئرلریندن سو چیخیردی. اییلیب یاخیندان باخیردیم. تورپاقال قاریشیق اییسی

جن نهالری گؤیده ایتهییب اوچان قوشال ووروب آتدیریردیم. آراالریندان پیرر ائلهومالرین باشینداکی توپبوزو آخیر زورتیکان

ه وجودونون مه، بیردن بیرییردیم. بیر آغ آت اؤزوندن خبرسیز گونون آلتیندا پاریلداییردی. بدنینده دالغا کیمی آنی بیر تیترهایزله

رین آراسیندا اوزاندیم. یئرین هر قاریشیندا حیات سو کیمی اؤز باشینا الچاییمی ایچندن سونرا اوت»؛ «هر یئرینده یاییلیردی

دن اؤزلری گؤرونمه الرینالرین آراسیندا قوشتورپاغین اییسی دولدو ایچیمه، بوداق یارپاقالرینلرین، اوچلیکآخیردی. تزه اوه

ر. الپ آخیردا شاخانین باشیندا بیر یول الردان یوخاری چیخیردیاللر نازیک اوتلری گلیردی. قاریشقاالر بیت بیرهسس

لری اوستونه قوناندا اینجه اینجه الخالییردیالر. بیر هؤرومچک، لر یونجاالرین گولتاپمادیقالری اوچون آشاغی قاییدیردیالر. میلچک

ه قاییدان آنالتیچی بونالری گؤروب ایچین« دان ایکی ایت هوروشونون سسی گلیردی.نمیشدی. اوزاقسینده گیزلهتورونون گوشه

الر بیلیردی دن اوخوسون، آغاجالرین آراسیندا گؤرونمهالر بیلیردی نجور یارپاقهامیسی بیلیردی هاچان نه ایش گؤرسونلر. قوش»

الرا پیوند وورسون، بیربیر آغام بیلیردی نجور آغاج»نین بیر پارچاسی کیمی آتاسی دا چئوره« نجور گول آچیب میوه وئرسین

 «.سینسین، هرس ائلهرینی ایشلهلدیب

نین کیمی «سیکلمه "سن"الردا دؤنه دؤنه تیکرارالنان ماهنی»ایله آنالتیچینین « دوزگوکولتورل »اؤیکونون آنالتیسیندا 

نکسل آنالییشال سوسیال گله یالنیز دیر.جواب« نین باشینی دیبیندن قیرخدیرارسان.صاباح آپاریب گئده»توشالدیغی سواال 

راضی اولدون، اولماسان دئییم قاشیمی، کیرپیییمی ده »ده ایسه لیبیلر؛ ایرهنین آنالمی بلیرلنهنکلره دایاناراق بو جوملههگل

 قاییدیر. دوزگویهسی ایسه یئنه همن کولتورل ایفاده« وورسونالر هه؟

یازینی گؤز اؤنونده توتاراق « تحاف اولونوربئواخت تانیدیغیم آتامین گؤزل روحونا ای»اؤیکو اوالی هؤرگوسوز بیر اؤیکودور؛ 

سی ایله قارشیالشمانین آنالتیسینین آخیشینی، آتاسی آنالتیچینین اوشاقلیق، اؤیرنجیلیک و اؤیرنجیلیک سونراسی یاشام و چئوره

سایدام آخیشی « سو کیمی» اوغراشدیغی آنالرین داها دینج آنالتیلماسی و اوزادماسی، اونون یانیندا اوالراق طبیعتین و حایاتینایله 

تومجه ایسه « ییک.جهبو گون آتا مینیب دده باال چاپا چاپا ائوه گئده»اوالراق داها آیدین بلیرتیلیر. « دوزگوسال آنالم»بیر بوتونلو  

ایله اؤزوندن باشقا هر آتاسی  یی.دیر؛ بیر خاطیره یا بیر یاشامی گئری قایتارما دیلهیستکگیزلین بیر ا ،ایلک آلینان آنالمین ترسینه

 .«ییکجهدده باال چاپا چاپا ائوه گئده»، یاشاما قایتارما آرزووسو ایله «ائوه»یه، گئری« آتا مینیب»نی تمثیل ائدن شئیی و چئوره

سینین توتاجاق واراولوشچولوق فلسفه« ائودن قاچدیغیم آخشام»اؤیکو آردینی  پیشییین هئچ نقشی یوخدور: -4

ی؛ آناسی میشدفقط قیزی اؤزو سئچمه»دئیه « دینین مسؤولو دئییلپیشیک اوغالنین دویغوالری»تئمی ایله « اؤزگورلو »

« اؤزگورلو »یله قارشیالشدیغیندا نین سونوجودوشونر ، اینسانین یاشامیندا سیئچدیکلری کیمی سؤزلری« نمیشدیبیه

 «دیر.ییردی احتمالن بئلها فیکر ائلهاوغالن د»آنالتیر؛  دوزگولرلهسل سینه وارماغی ائیلممساله

اؤلوم، »سینین تمل توتدوغو ، واراولوشچولوق فلسفهشان آنالتیچیواراولوش قایغیسی ایله قارشیال ائودن قاچدیغیم آخشام: -5

اچدیغی آخشام دن قدوشوندوکلرینده سرسم اوالن آنالتیچینین ائو باشادیر.قاورامالری ایله باش« اؤزگورلو ، یالنیزلیق و بوشلوق

 آنالتیلیر. دوزگولرلهسل ائیلم یاشادیغی دوروم
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 قیرمیزیم: -6

اؤیکونون ضمیری  «ـم»دیر؟ جانلی می جانسیز می؟ دیر: قیرمیزیم نهباشالنغیجی پارا سورغوالرین باشلیق اؤزو بیر قیرمیزیم.

ایلگی نئجه « لیکیییه»ضمیرینه قاییدان « ـم»ایله « زیقیرمی» یه قاییدیر؟نه حالدا اؤزونو گؤستردیییاباریق شکیلده قباشلیغیندا 

ده لیایره ایسه دنیلیک ضمیرینین وورغو نهنین آدی اولدوغو بیلینیر. ییهاؤیکونو اوخودوغوموزدا بیر بئچه دیر؟بیر ایلگی

 .(دوزگوسل بیلگییوروم) اصلینده اؤیکو بیر ایلگی اؤیکوسودور. آچیقالناجاق.

نی اییرمی مئتیر قاباقدا الینده توتموشدو. افشینین تدیم. حسن بئچهالریندا اوتوروب اؤزومو گیزلهدو ده آیاغا دوردو. من دالالرین دؤراوشاق

سینده یؤرهسسیمی ائشیدینجه اوزون قیرمیزی بوینونو یان (دوزگوسل )ائیلم نی چاغیرماق اوچون فیش چالدیم.سی ایله بوشالدی. بئچهایشاره

ایلک دؤنه  (دوزگوسل ؛ ائیلمنیربلیرله ائتدییییه اشاره اؤیکونون باشلیغی نه لهلرؤسترگهگ« قیرمیزی بوینو»و « بئچه») گزدیردی.

نین آراسیندا اوالن ایلگی سیخ بیر ایلگی اوالراق آچیقالنیر؛ آنالمسال )آنالتیچی ایله بئچه ایدی سسیمی ائشیدیردی اؤزومو گؤرموردو.

 (.دوزگوسل )ائیلم اش سسه دوغرو گلینجه آدینی دا چاغیردیم: قیرمیزی، قیرمیزیم.یاواش یاو (دوزگو

سینی یییه نیننی و بئچه)آنالتیچینین گووه بیلیردیم هاردان اولسا گزیب منی تاپاجاق. بوینونون توکو بیز بیز اولموشدو، اورکموشدو.

افشین دئدی  (دوزگوبیر داها وورغو قویور؛ آنالمسال  یهسیندا اوالن ایلگیی آرا، قیرمیزی ایله آنالتیچدیییندن اورکدویو دورومگؤرمه

ییردی. اوچ مئتیرلیییمه چاتدی. چوروک نادیرین ها. گئنه فیش چالدیم. آددیم آددیم سسیمی ایزلهتسن اودوزوبسانبیر ذره اؤزو گؤرسه

اوستومه آپباندی. قوجاغیما آلیب پپیییندن اؤپدوم. گونشین ایشیغی آلتیندا الرینین آراسیندان باشیمی گؤردو. دؤور ووروب منه طرف قاچدی. آیاق

 .(دوزگوسل )ائیلم لرینی سیغالالدیم. چوروک نادیره طرف الیمی اوزاتدیم:پارالیان اوزون قیرمیزی توک

آچیقالنیر.  دوزگولرلهل سو آنالتیچی آراسیندا اوالن ایلگی داها چوخ ائیلم« ریضا»، «بئچه»نر  لیده آالن گئنیشلهایره

ماجراسی « نامه»یه داها سونرا دا «نمهائوله»دان «قیزبازلیق» داشیییر. دوزگولریسل دیالوقالر ایسه اؤزلرینده سیخیشدیران سیمگه

 یارادیر.« آسقی» دوزگویلهسل بیلگیومیور له آردینی توتماغالییه، داها هوسسی ایله اوخوجونو ایرهمساله« زئرزمی»و 

بیل بوش بیر قازانین ایچینه دامجی دامجی سو تؤکوردون. آردینجا دا ده قالمیشدی. ائلهدن گلن او سس.. فیکریمین هامیسی زئرزمی.

 ( ...دوزگوسل بیلگییوروم) ایلدیریم سسینه اوخشار بوغوق بیر سس گلیردی.

نین اوغرایاجاغی اؤلوم «جوجه»ر؛ دوالییسی ایله شیایله اینسانی ایلگی قوردوغوندان، اونونال اؤزَدشله« بئچه» آنالتیچی

« دیرقورتارماقاؤلوم آجیدان »جک بیر یول آراییر دا یالنیز بیلهدوشونر ، ایچینده چؤزه سینیاؤلوم مساله قایغیسینا راستالشینجا

کیچیک سانجی، سونرا آغری  میشدن بو آغرینین یوز برابرینی دویور. اولجهباشی کسیلن هر حئیوان اؤلمه»سونوجا وارابیلیر. 

ولی ریضا دئییردی اون دیقا چکدی جانی چیخا. دئییردی »آنجاق « چوخالیر، چالیقالییر، آخیردا اؤلور. اؤلوم دادینا یئتیشیر.

« زامان»اؤیکو  دا ائله بوندان چکینیر!« یاشار»؛ «ده جان وئریردی باش بیر طرفدهسیز بدن دوروب قاچدی. بدن بیر طرفباش

 «هاچان اوالجاق؟»ایله بیتیر  نین بلیرسیزلیییسیلهمسا
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آنالتیچینین  اوشاقسی اوالراقیارانان اورتاما اویوشماق ایچین  ایسه دیر؛ دیالوقالراؤیکو داها چوخ دیالوقالر ایله آالنی گئنیشله

« دوزگوسل ائیلم»یب چؤزور؛ آنجاق یاراد« آسقی» دوزگولرلهسل بیلگییورومسل و . سیمگهدییی قونوالری دارتیشیریاشاییب دئنه

 اؤیکونون بوتون فضاسینی قاپساماقدادیر.

ـه باغالماغا «لرخیردا پارا عیللت»ی «قیسمت»قانلیلیقال آنالتیالن سیرادان دانیشیقالرال اؤیکو سویوق لر:خیردا پارا شئی -7

 ایلک باشدان چارپیجی جاواب اؤتورور؛ دوالییسی ایله دهبری قادین شخصیتینین جاوابسیز قاالن سوالینا « ایکی ایلدن» چالیشاراق

یر  لیلهایره دوزگولرلهسل یه مجبور اولور. آنالتی ائیلمبونالری دوشونمه« سقفه باخاراق»اؤنمسیزجه قارشیالیان کیشی شخصیتی 

 بیتیر.

آنالتیچی )سئویچ باشلیقلی اؤیکو...(  یی پولیسی اوالیالرا ماراقلی اوالنجهسونراالر دا اؤزونو گؤستره متوسط آدام: -8

« یوخ»کئچمیشده قاالن  (تئمیبیر سئوگی یوخسا سئوگیلی « یوخ اوالن»کلی اوالراق )باشقا اؤیکولرده تکرارالنان ایتمیش یا سوره

اق بیر ائوین هر چیر»بیر سئوگیلینین دردی، راضی اولمادیغی بیر یاشام طرزی اونا زورالدیغیندان بئزیب، چیراقالرین ایشیغی 

آپارتیمانیندان دیشاری « آیاغا سیچراییب»دورتوسو ایله « الر یاشاییردی.ایشیغی ایدی. هر ائوده تانیمادیغی آیری آیری آدام

لردن بیری یی اسکی کوچهجهشهرین مرکزینده اولدوغونا باخمایاراق هر کسین راحاتلیقال اونودابیله»یی جهبیلهگلهراست چیخیر.

قورودوغو کوچه ایسه بیرینجی و ایکینجی « سیندهلییینی زامان سورهکئچمیشه وورولموش بیر تونل کیمی قارانلیق و کؤهنه اوالراق

آچیقالماغینا  دوزگولرینسل بیلگییوروم« سئچدیییم دئییلدی مبو منی»و « میشدیممهمن بونو ایسته»پاراگرافالردا اویدوردوغو 

بوتونلوکله دورومو  لر ایسهقاالن جومله .یاآردینی توتان اوخوجو دیر،«رولموش بیر تونل کیمیکئچمیشه وو» گتیریب چیخاراجاق

 .دوزگولردیرسل ائیلم آچیقالیان

باشقا هر کیم و هر زاماندا « اورتا یاشلی کیشی»گَله تصادوفال اؤلن تسیرادان بیر راس اورتا یاشلی کیشینین اؤلومو: -9

 آنالتیلیر. دوزگولرلهسل وار اینانمایان دا. اؤیکوجو  تومجه تومجه ائیلماوالبیلر. بونا اینانان دا 

 تدیییایچینده گیزله دوزگولرلهسال شعرسل و آخیجی بیر دیل ایله آنالتیالن بو اؤیکو آنالم اوچ آدام، بیر شهر: -10

م هاوادا دوالشان، بیربیرلری ایله توققوشان باخدی یاشلی گؤزلرله بیرینجی آدا»اوخوجوسونا بوراخیر.  معناسینین چؤزوب آچماغینی

لره و کی هاوایا ائولره کوچهلریندن چیخیب اؤزلرینی ائشیکدهنین دلیک دئشیکنین پئنجرهچیرپینان و نهایت دووارین قاپی

نین لریبیری« ایانسوسم»شعرسل بیر گؤرونتو ایله هر یئرین و هر کسین سوسدوغو شهرده « الرا.اینسانالرا چاتدیران قرارسیز نوت

 دئییرلر.« ییک دوستالرلیمها موطلق گئتمهچالمایینج»له دوالشیب دئیه باغیران جسارت« بیر ماهنی وار»گیریب 

دن دایاندیالر، بیربیرلرینه درین دن سوسدوالر. یئنیالری. یئنیسونرا توکندی ماهنی»نه ایسه بونالر دا سوسورالر سونوندا. 

نی آرخاالرینجا قاپی»آنجاق « طدن ائشییه چیخدیالر.یاغا قالخیب سازالری چانتاالرا قویدوالر. یوال دوشوب حیهدرین باخدیالر. آ

الری هارا آپاراجاغینی، هانسی ائوین باجاسینا، هانسی اینسانین قوالغینا، هانسی یین هاوادا دوالشان نوتقیرارجاسینا چیرپان کوله

« اجاغینی دوشونوردولر اوچوده آددیم آددیم اوزاقالشارالرکن ان یالقیز و ان قایغیلی او شهردن.سینه سوروب چاتدیرداغین زیروه

 ؛ بونالرین سوسماغینا رغمن!اولور دا نوتالری داغیتماغا باشالییر« هاوادا دوالشان کولک»شهری بوروین هیجان 
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دالغالی و تیتر  آدام سویوق او شهرین قارانلیق بیر  اوچ آدام، اوچ»اوچ آدامین بو غریبه شهری تر  ائتدیکلری آنالتیلیرکن 

هر  الردان چیخدیالر و نهایتالردان کئچیب داغلری آشدیالر، چایلری تپهلره باییرالرا یولالندیالر، درهسیندن قوپدوالر؛ چؤلگئجه

و »میش؛ یلیه ایپ اوجوالر وئرچؤزمه میبوتون اؤیکوده یاتان گیزه« ری کیمی قوربته سیغیندیالر.ده بوراخیب باشقاشئیی گئری

«( قوربت»)یا اؤیکوده یازیلدیغی کیمی  «غوربت»« کیمی قوربته سیغیندیالر. 1ریالهر شئیی گئریده بوراخیب باشقانهایت 

؛ دیر«آچار کلمه»گؤره بیر  شهرین اؤیکوسونه «بوراخیلمیش تر  ائدیلمیش»و  سوسقون، سویوقسؤزجویو و اونا سیغینماق بو 

لر؟ بو دن بو شهری تر  ائتمیش. اینسانالر نهنی بونا ا  ائتسک، داها تدبیرلی بیر تومجه اولدوغونا واریلیر«باشقاالری»زللیکله اؤ

دیلر؟ موسیقی و نوت نه آنالم داشیییر بوردا؟ ان سوندا نییه هامی بورانی تر  ائدیب غوربته سیغینیر؟ شهرین باشینا اوچ آدام کیم

دیر هارادیر؟ و ... کیمی سورغوالرین یاراندیغی بو اؤیکوده اوخوجو بیر یازیچی اوالراق یئنیدن باشالییب یازمالی نه گلیب؟ غوربت

 دیر. «یازارجا متن»اؤیکونو؛ بو اوزدن ده اؤنوموزده اوالن متن 

آنالتی بیچیمینی چؤزموشم. بو اؤیکویه گؤره اشاره ائتدیییم کیمی باغیمسیز بیر مقاله یازیب  لن دئییل:بو یخچال دوزه -11

یه لر دیزیسی ایله گئرینین ایچینده باش وئرن اوالیالرینا قاپساناراق اونالرین تداعیاؤیکو ایکی شخصیتین )آنا و قیزی( بیر گئجه

ین ایچینه بیربیرین دوزگولرلهسل سل و ائیلمبیلگیآنالتیر. اؤیکو ایکی یوروم لریلرین بئینیندن کئچنلرله شخصیتدؤنوش حرکت

 گیریشن آنالتیالر یارادیر.

 سوموکلری قالمیشدی

تاپیر و او گون ایشه « سئویج»اؤیکو تویوق باشی کسن بیرینین دیلی ایله آنالتیلیر؛ آنالتیچی ایشه گئدن گون بیر  سئویج: -1

بیر سونوجا وارمیر. تمامی ایله گئتمیر. یاشادیغی دورومدان قوتولماق ایچین سئویجین ماشینینی تاپماغا چابا گؤستریر ده بللی 

ین «سئویج»دن سؤز ائدیلیر ده اوستو وورولمور آنجاق؛ بو اوزدن «خیالی سئوگیلی»آنالتیالن اؤیکوده  دوزگولرلهسل ائیلم

یولو  سینه آچاجاغی بیر چارهشمهنین گرچکله«خیالی سئوگیلی»لماغی، بیر آچار اوالراق، آنالتیچینین اؤزگورلویونه و بلکه ده تاپی

نه ایسه خیالیندا قوردوغو سئوگیلی ایسه تاپدیغی سئویجین  اولدوغو کیمی قیدیقلی فیکیر ده قورجانابیلر اوخوجونون بئینینده.

سئودیییم قیزی تزه اره »و « هه، اره وئردیلر.»، «دیر.سیبیر قیز مساله»ماشینی کیمی تاپیلماز اوالراق ال چاتماز بیر دورومدا؛ 

 کیمی ایکی کره خیال یورویوشونده بیله اونون الیندن چیخماسی گلیر عقلینه.« وئرمیشدیلر.

ده تکجه اوتوران بیر قیزی ایله ایلگیلی ذهنسل اؤیکو نین گئجه اوتوبوس یولچولوغوندا قاباق صندلیآنالتیچی ساغ اولون: -2

 دیر.سل کوودالرال آنالتیالن آنالتیسیاوالراق ائیلم

سینین اوغلو لیق بیر ائوده سوباق قالدیقالری، ائو یییهنین کیرایهآنالتیچی ایله آرخاداشی ئریم دئییلدی:او ائو دای منیم ی -3

 آرخاداشیندان نین قالخدیغی ودا بیر شوبههاونالرین ائوده اولمادیغی زامانیندان کؤتویه قولالندیغی، دوالییسی ایله ده آنالتیچی

  آنالتیلیر. دوزگولرلهسل ائیلم نن اؤیکویال گئنیشلهقایغیالری آیریلدیغی ایله برابر کاراکتئرلرین

                                                            
 اوالراق یالنیش یازیلیب.« باشقاری»کیتابدا  1
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لرله آنالتیچینین دوشوندویو فیکیرلر و اطرافیندا باش وئرن نئچه آدینی کیتابا وئرن اؤیکو تداعی سوموکلری قالمیشدی: -4

 آنالتیلیر. دوزگولرلهسل لیق بیر اوالی بوتونلوکله ائیلمساعت

دن اولور. آیری باشلیق، بیر نئچه سورغونون یارانماغینا نه« آیری شئیه گولموردوم»ایلک باشدان  وم:آیری شئیه گولمورد -5

دور؛ داها دوغرو بیر (. اؤیکو اوزون بیر دیالوقدوزگو سلبیلگییورومدیر؟ )یه گولور؟ کیم گولور؟ او گولن شئی نهشئیه گولمور ایسه نه

کیمی « اؤلدوروردوم» و« سیمعصوم قیافه»، «اؤلمزدی»، «مقصر»بو سورغو جاواب ایچینده  ییر ایلک باشدان.یا بنزه«سورغوالما»

بیر اوالیین یارانماسینا یاردیم ائدیر ده چؤزومو اؤیکونون سونالرینا « پولیسی»ییمیز جهبیلهلر آچیلماغینا ماراق گؤسترهگؤسترگه

، «واختیمیز یوخ»، «موضوعدان چوخ چیخیرسان»دئدییی سؤزلرینده ایسه  (. سوروغو وئرنیندوزگو سلبیلگییورومقدر ساخالنیلیر )

لر باشقا کیمی ایشاره« جکیهبیر ساعاتا اوتوبوس حرکت ائله»و « لریمیزی هله حاضیرالمامیشیقوساییل»، «دن چیخدینبحث»

سورغوالندیرانین »باشقا آچیالسی قونو،  (.دوزگو سلیلگیبیورومگرگینلیک یاراداراق، اوخوجونو ماراقلی ساخالییر آچیلماسینا )

 بلیرسیزلیکلری آچیقالییر.ایلک باشدان یارانان  دوزگولرلهسل ده اوالبیلر. اؤیکو ائیلم« سن؟دیر گؤرهجینسیتی نه

 آنالتیلیر. دوزگولرلهسل آلئقوریک آنئکدوتالر کیمی بوتونلوکده ائیلم آیاق ایله قاریشقاالر:قیرخ -6

دنی ایله نه« کاریخما»دوکتورون  ایله باشا چاتان، بیر یوخودور و دیالوقالرال آنالتیلیر. اوالی آیرونیسی اؤیکو چیپس: -7

یا گر  سنی اؤزومنن آپارایدیم یادا »اؤلدویونو بیلن آنالتیچی، قیسقانجلیقدان « اوچ آیا قدر»لییییندن دوالیی سرطان خسته

دئییر، آنجاق آیرونیک بیر « م بو ایدی کی سنی ده اؤزومنن آپارامنقشه»ائشینه دئیه دوشونر  « لرینیدونیانین بوتون کیشی

 دوزگولرلهسل اؤیو سیرادان بیر گئدیشله، بوتونلوکده ائیلم« ولی سن اؤزون قاباغا دوشدون.»دورومدا اؤزو دئییل ده ائشی اؤلور 

اؤیکوده ایلک باشدان یارانان  دوزگولرله سلبیلگییورومکیمی  «اوراالرین دا مشکینی وار یا یوخ»، «دونن یوخوما گلیب»آنالتیلیر؛ 

بوردا بیر چیپسی یئمک اوچون هر »ـه قدر آسیلی قالیر. «زون گئتدین.گودوردون گور با گور اوالم راحات اوالسان، ولی اؤ»آسقی 

سی اؤزوموزون بوینوموزدادیر. آخیر مرحلهییق، یئرآلماسینی اَکیب بئجردندن سویوب یاغدا قیزاردناجان المالییی اؤزوموز حاظیرنه

کی یورقان اؤزو اؤزونه موشامپایا چئوریلیر، ائهمالجا دوروب یندن سونرا اوستوموزدهالپ چتین اولور، قیرخ گون اوزانیب گؤزله

ئی اوّلدن تیکرار جایساق هر شده بیر ذره ده دیر، وسطموشامبانی مساوی یئرلره بؤلورو ، فیکریمیز تمامن ایشیمیزده اولمالی

سینه ماراقالندیرسا دا سونوندا بونالرین آچیلماغینا مین چؤزمهکیمی بلیرسیز سؤزلر ایسه اوخوجونو سؤزلرده یاتان گیزه« اولور...

و « چیپس»(. اؤیکوده دوزگو سلبیلگییوروماؤزللیگی اولدوغوندان باشقا هئچ بیر ایپ اوجو وئریلمیر )« او دونیانین»، بو گؤره

 اولوشدورو. دوزگو سلبیلگییوروملری تیکرارا کئچینجه ایمگه« قیرمیزی باشماق»

 آنالتیلیر. دوزگولرلهسل نین یازیلیشی بوتونلوکله ائیلمبیر حیکایه یوخوم گلیر: -8

 یا دوغروجیلخ آنالتی

کی توپلوسونو گؤزدن کئچیرندن سونرا نین ایزاده خیاویایله غفور امامی مییؤنتهبیلیم روالن بارت قورامالشدیردیغی آنالتی

 لرینه ده اؤتَریجه گؤز گزدیرمک یئرینه توشر.یئری گلمیشکن اؤنوموزده اوالن اؤیکولرین باشقا اؤزللیک



14 

 

قیسا اؤیکولره راستالشیریق. غفور چالیشیر قورغو و پالتی آرادان  اوالی هؤرگوسوزایکینجی توپلودا دا بیرینجی کیمی 

دیر، یوخسا هرشئی لینمهاونا گووه یازیچیسی وار و «آنالتی»سیز اؤیکو یوخسا رومانین یالنیز رنگسیز پئیتگؤتورسون. آنجاق پال

لرینده بوتون رومانین قورغوسونو و پالتینی باشلیقلی رومانینین ایلک صفحه  «کافامدا بیر توهافلیک»هئچه چیخار. اورهان پامو  

)پامو ، دیر. اونونال یاشاییر. تامام. قاچیردیر، قاچیرتدیغی قیز ایلک سئودییی قیز دئییل! باجیسیآچیقجا اورتایا قویور؛ موراد قیزی 

دن سونرا پامو  یوزلر صفحه گؤزلجه روایت یارادیر. منجه ده قورغو، پالت، اوالی هؤرگوسو و آنجاق ایلک نئچه صفحه( 2014

دیر. یالنیز آنالتینین نئجه آنالتیلماسی نکو اولوب یا اولماماسی سئچهدیر سایره... اصلن اؤنملی دئییل، بونالر هامیسی آراج

؛ دئمک اوالر ایکینجی توپلوسوندا سیز آددیم آتماقدا اؤزونو جسارتلی گؤستریرسرسمدیر. غفور ایسه بئله بیر اؤیکو یاراتماقدا اؤنملی

دن دیر دئمکقورغو قورماق اوخوجویا خیانت گؤزو ایله باخماق مودئرن بیر ایفاده ایله یازیداپوست لی گئتمیش.بیر آددیم دا ایره

 ییرم.دوغرو آخیشینی اؤنَمسهلره یئنی ساحه نیناوالراق تانیدیغیم یازیچی« صاف بیر اؤیکوچو»میرم. اویسا چکینمک ایسته

وب. بو « یوخ بیر سئوگیلی»ایستر  ،«معنانین یوخلوغو»دیر؛ ایستر سینمههلنین اینجهقاورامی« یوخلوق»باشقا اؤزللیک ایسه 

ون یوغون «یوخلوق»دن اولور؛ آنجاق نه سینهکیمی قاورامین اؤیکولرین فضاسینا سوزمه« سیزلیقآنالم»و « بوشونوالیق»ایسه 

 دیر.نی قاورایان اؤزنه دورمادان آراییب دوران آراییشچی«وارلیغی»

 سونوج

ینی روالن بارتین قورامالشدیردیغی بئش دوزگو اوزره آچقالیاندان سونرا سونوجو سایکی کیتابی آیرینتیلی اون دوققوز حیکایه

 مک اوالر:له)همن دوزگولر اوزره( بئله اؤزت

بیلگیسل، سل، یورومیال بونالردیر: ائیلمنیلن دوزگولر، داها چوخ یارارالندیقالری سیراسیقیرمیزیم اؤیکو توپلوسوندا ایشله

 دیر(.سل دوزگو قولالنیلماییبوزگو. )سیمگهسال و کولتورل دآنالم

سل، یال بونالردیر: ائیلمنیلن دوزگولر، داها چوخ یارارالندیقالری سیراسیسوموکلری قالمیشدی حیکایه توپلوسوندا ایشله

 سل و کولتورل دوزگولر قولالنیلماییب(.سال، سیمگهبیلگیسل دوزگو. )آنالمیوروم

یی آلینان معنا اورتامین جهؤیکوتوپلوسو آنالتی دوزگولری، دوالییسی ایله ده اوخوجو ایله قورابیلهگؤروندویو کیمی قیرمیزیم ا

جینده ائدیلگن یوخسا ائتکن اولماسینا و سیرایال دا متنین دیر. بو ایسه اوخوجونون اوخوما سورهگئنیشلییی آچیسیندان، داها زنگین

 ر.اوخورجا یوخسا یازارجا اولماسینا سبب اولو

اؤیکولری ایله( اوخوجو دا یازیلیش « متوسط آدام»و « قیرمیزیم»، «گوناه سنده دئییل»قیرمیزیم اؤیکو توپلوسوندا )اؤزللیکله 

 jouissanceجک لذت ایسه )بارت دئییشی ایله( دن آالبیلهلیر؛ متنجک قونومونا یوکسهجینده قاتیالبیله)یئنیدن یازیلیش( سوره

لر آنجاق )سوموکلری دیر. باشقا حیکایه«یازارجا متن»لر بارت تانیمی ایله بو اوزدن ده اؤنوموزده اوالن متندیر، تورلو بیر حظ

 دیر )اوخورجا متن(. یی کئیفه یؤنلهجهقالمیشدی حیکایه توپلوسو ایچینده( اوخوجونو قونوموندان جایدیرماقسیزین وارابیله
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