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ترسه

َ
َ
بیت اهلل لهلهیه لهلهیه دفتریمه گلیب دئدی:
 مهندیــس آمانــدی تئــز اؤزونــو یئتیــر .حســن هیدرولیــک دســتگاهینیآچیــب قو یــوب یئــره ،ســورویور .دئییــر ،بــو دســتگاه اؤلــوب ،آپاریــرام اونــی
باسدیرام.
َ
َ
ال بــه هــل یئتیردیم اؤزومو .حســن دئیه قیشــقیرینجاق ،ال ســاخالدی.
دستگاها بیر گؤز سالدیم .هیدرولیک بوروالریندان بیری پارتالمیشدی .تئز
دســتگاهین تعمیرات نامهســینی آلیب باخدیم .یازمیشدی ،دستگاهین
یاغینین فیشاری اؤلچودن چیخیب ،تزهدن تنظیم اولسون.
حسنه دئدیم:
 بو نامهیه گؤره ،هله یاغین فیشاری ائله یوخاری دؤیورموش کی لولهنیپارتــادا! بیر ده کی بو دســتگاهین یوخاری فیشــارالرا گــؤره ،پیچتلنمیش
فیشار سیندیرانی وار .به نییه لولهسی پارتالدی؟

َ
تــرسـه

حسن دئدی:
 آی مهندیــس ،اینســانین قــان فیشــاری قالخانــدا نــه اولــور؟ دامارالریپارتالییر دای .اونا سهده دئییرلر .بو دا بیر یولدی اؤلمهیه .بیزیم گؤدهمیزده،
یوخــاری فیشــارالرا گــؤره ،فیشــار ســیندیران وار؟ یوخــدی کــی! بــه نییه بو
بئچارا دســتگاها قوشموشــوق بونی؟ اونا گؤره کی بو دســتگاه اؤلمهســین،
ّ
ائششــک کیمیــن ایشلهســین؟ واهلل بونــون دا اؤلــوم حاقــی وار .بــو ترســه
ایشــدی ،اینســان اؤزی اؤلور آما اینسان دوزلتدیگی دستگاه اؤله بیلمیر! بو
ّ
حاقســیزلیقدی ،اؤلــوم هامییا حاقدی ،من ده بوحاقی دســتگاها وئریب،
فیشار سیندیرانینی آچدیم!
تئز اونا مرخصی یازیب ائوینه یوال سالدیم.

َ
آماحســن کیــم ایــدی؟ ایشیئرینــده اوزون کتیلیــن اوســتونده اوتوروب،
دانیشــماییبَ ،
دینمزدی .بیر ســؤزو سوروشونجاق باشــینی ائندیریب یا دا
قالخیــزاردی - .باشــیال جوای وئرردی -اؤز کندلیلــری ده اوندان باش تاپا
بیلمهییردیلــر .بــو حالینــا باخدیقجــاق آوارا قالیردیــم .بیر دؤنــه گؤزلرینین
ایچینــه باخینجــاق ،منــی ده اؤزویلــه چکیــب ،قارانلیغــا آپاردیغینــی
س ـهزیرگهییب ،تئــز گؤزلهریمــی اونــدان آلدیــم .همیشــه بیــر گیلــه ســیقار
اوالردی دوداغینــدا .اودو ،اودا توتــاردی .او بیریســی ایشــچیلر دانیشــیب
گولرکن ،او ،دونوخا گئدیب ،دوداغی قاچمازدی.
بیــر گــون اردبیلــده ،چاهــار راهــدان شریعتییه(مجســمهیه) ســاری
گئدیردیــم .یامــان تونلوک ایدی ،من ده یاواش یــاواش آتدیم آتیردیم .بیردن
قاباقدا پیرتالشــیق دوشــدو ،بیــری قاچا قاچــا جاماعاتین ایچینــدن قاباغا
گلیردی .ائلهبیل ساچالرینی یولموشــدوالر .منیم یاخینلیغیمدا بیرینین

َ
تــرسـه
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قاباغینی کسیب ،بیر سؤزلر دئدی اونا .او دا بیرآز قوالق آسیب سونرا یولونو
توتــوب گئتدی .باخینجاق گؤردوم بو بیزیم حســن دیــر .جاماعات یاواش
یاواش اونو دؤرهلهییردیلر .اورتایا کئچیب ،الیندن دوتوب ،آپاریب ماشــینا
میندیریب ،سوردوم کندلرینه ساری .یول اوزونو هئی اونو سیلکهلهدیم ،آما
دانیشــمادی ،من ده دای اوســتونو وورماییب ،اونو یئتیرندن سورا قاییدیب
گلدیم ائوه.
صاباحیســی دفتریمــه یئتیشــینجک ،بیــت اللهــی اوتاغیمــا چاغیریب
دئدیم:
 حسنه نه اولوب؟ دوننکی حالیندان خبرین وار؟ بعلــی مهندیــس .حســن دونــن ائــوده اوتورموشــموش ،بیــردن دوروبتیرکینــه دیرماشــیب ،دامــی دلیــب ،اونــدان دئییــب ،مــن گــرک هرنهیه بو
باجادان باخام .چیخیب باخینجاق دا ائودن چیخیب ،ســاچالرینی یوال
یوال کندین اورتاسیندان بئله باشالییب اردبیله ساری قاچماغا.
 ایندی نه دئییر؟ دیلی آچیلیب ،اؤزو ده بولبول کیمی دانیشیر ،آنجاق هئچ کیم سؤزونوباشا دوشمور.
 گئت اونی گتیر منیم یانیما.بیتاهللال حسن ،گلیب منیم قاباغیمدا اوتوردوالر .او قاباقکی قارانلیق،
دای حســنین گؤزلرینــده یوخ ایدی .آیاقالرینی تئز تئــز یئره ووروب ،الینی
اوزونه گؤزونه چکیردی .دئدیم:
 -حسن ،دونن سنه نه اولموشدی؟

َ
تــرسـه

 مهندس دونن من بیر آالهی باجادان باخدیم. نه گؤردون؟ یاواش یاواش هرنه دؤنوب ترسه اولور!َ
 مثال ن َمنه ترسه اولوب؟ مثال سن! من نئجه ترسه اولموشام؟ مهندیس ساغ الینی گؤرست. -گل بودا ساغ الیم.

َ
 یوخ ،او سنین سول الین اولوب.اونو یئریندن قالخیزیب اؤزومله بیر سیرهده اوتوزدوروب دئدیم:
 ایندی نئجه؟ مهندیس سن ترسه گؤرورسن!بو سؤزو دئییب دوروب گئتدی ،من ده مات قالدیم .بیت اهلل دئدی:
 بئناوانین باشینا هاوا گلیب!بو ایدی بیزیم ایش بیلن ،فنی ایشچیمیز حسن!
هیدرولیک دســتگاهینی یئرینه قوشــدوروب تعمیر ائلهیندن سورا ،بیت
اللهی دفتریمه چاغیریب دانیشدیم .قرار بئله اولدو کی اونون آراچیلیغیال،
حســنی ،اعصــاب دوقتورونــا آپاراق .ناهاردان ســونرا حســن گیله گئدیب،
زورا باهللال اونو ماشینا میندیریب ،سوردوک دوقتورا .دوقتور حسنه دئدی:
 -هردن باشیندا بیر سسلر ائشیدیرسن؟

َ
تــرسـه
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دئدی:
 اول دوقتور یارانیب یا مریض؟دوقتور بیرآز دایانیب سونرا دئدی:
 هل البت مریض ،اینسان مریض اولونجاق دوقتورا احتیاجی اولوب.حسن دئدی:
 یــوخ ،بــو ترســه ســؤزدی .اول دوقتــور یارانیــب کــی مریضلیــگ آدینــااینســانالردان پول آال .یوخســا مریض اولماســا دوقتورالر نه تههر پول قازانا
بیلرلر؟
دوقتور ،باشینی آشاغی سالیب ،نوسخه یازیب ،بیزی یوال سالدی .داوا
خانــادان داواالری آلیــب ،حســنین ائوینه ســاری یوال دوشــدوک .شــهردن
چیخیب کؤشهنه یئتیشن کیمی حسن دئدی:
 ساخال مهندیس.ماشــینی ســاخالیینجاق ،یئــره دوشــوب بوتــون داواالری باســدیریب،
آرخــدان دا بیــرآز ســو گؤتــوروب ،اونــاری ســوواردی .اونــدان اللرینــی
اؤکهلهییب گلیب ماشینا مینیب دئدی:
 سور.شستینی سیندیرماییب سوردوم ماشینی .بیرآز گئدینجک دئدیم:
 حسن ،بیلیرسن او داواالرا نه خهدیم پول وئرمیشدیک؟ هله او جهنم،به اوالر سنین درمانین ایدی آخی!
حسن دئدی:

َ
تــرسـه

َ
 ایــم من مریضم اوندا بوغدا گتیریب بیزی یئدیزدیرن بوتون بو تورپاقالرمریضدی .قوی ّاول بو تورپاق ساغالسین اوندا من ده ساغاالرام.
اورتــادا بیــر مــال دایانیــب ،کسمیشــدی یولــو .دایانیــب باشــادیم بــوغ
وورماغــا .حســن دئــدی مهندیــس بیــرآز دؤز .گئدیــب مالیــن قوالغینــا
پیچیلدایــا پیچیلدایا ،اونو قیراغا چکیب ،اوندان گلیب میندی ماشــینا.
دئدیم:
  حسن نئیلهدین؟دئدی:

 مهندیــس ،بــوالر دئییرلــر آدامالر ترســه ّمصبدیلر .بیزه بــوغ وورورالر کی

ماشــیننان بیــزه چیرپیــب اؤلدورمهیهلر ســورا پیچاغــی بوغازیمیــزا قویوب
بیزی کسیرلر .اونا گؤره ائله صالح بیلیرلر کی مال قاالالر.
صاباحیســیندان ایــش یئرینــده گیلئیلیلیکلــر باشــادی .دئییردیلــر
کــی بــو چــوخ دانیشــیب ،بــاش بئینیمیــزی آپاریــر؛ ایشــیمیزدن ده قویــور
بیــزی .بیری دئییردی ،باشــینا ســویوق دهییب .اوبیــری دئییردی ،بو جین
گؤروب ،عاغلی چاشــیب .هر یئرده حسن دانیشیردی اونو دؤرهلهییب اونا
گولوردولــر .حســن کلک داشــینا دؤنموشــدو .دای اونو تانییــان تانیمایان،
حسن دئییب گولوردو.
یاواش یاواش ایش یئرینده قاریشــیقلیق دوشــدو .مــودور منی چاغیریب
بو احواالتین نییهســینی سوروشــدو .من هرنهیی آچیب آغارداندان ســونرا،
دئدیم:
 -جناب مودور منه بیرآز واخت وئرین .من بو ایشی دوزلدهرم.

َ
تــرسـه
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مودور منه نئچه گون واخت وئردی .دوروب گئتدیم اوتاغا .ائله تزه اوتاغا
یئتیشمیشــدیم کی بیردن های قوپدو .ســس ســالونو گؤتورموشــدو .دوروب
چیخدیــم ســالونا .پــرس دســتگاهالرینین بیرینــدن ،بــوغ ،گؤیــه قالخیــب
ســالونون تیرکینینــه دهیینجــک ســو اولــوب یاغیــش کیمیــن یاغیــردی
ســالونا .قاچــا قاچا گئتدیم دســتگاهین یانینا .ایشــچیلر جومجولوق ســو
اولموشدوالر .سوروشدوم:
 نه اولوب حســنین ایشــیدی مهندیــس ،بوغــون شــیرینی باغالمامیــش ،فلنجیآچیب ،بوغ قالخیب گؤیه.
حسنی چاغیریب دئدیم:
 نییه بئله ائلهییبســن؟ به ســن بیلمیرســن اول گرک شیری باغالییب،بوغون قاباغینی کسندن سورا فلنجی آچاسان؟
 مهندیــس اوقابــاق ایــدی ،ایندی ایستهســن بو ترســهلییی دوزلدهســناول گــرک فلنجــی آچاســان ســورا شــیری باغالیاســان .ائله اولدن بو ایشــی
َ
گؤرسیدیز ،بئله اولمازدی!
ائلــه اوندا مــودور منی َ
ایســتتدیردی .مودورون یانینــا گئدینجک گؤردوم

مــودورو توتورســان توتولمور .تلفونو گؤتــوروب دلیخانایا زنــگ ائلهدی .بیرآز
کئچمهمیشدی دلی خانادان گلدیلر:
 هانی مریض؟او یانا حسن ،بویانا حسن ،حسن یوخا چیخمیشدی!
گئجــه چاغــی هــر نهیی یئر بــه یئر ائلهینــدن ســورا یورقون آرغیــن دوروب

َ
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گلدیــم ائوه .ائله قاپییا یئتیشــن کیمین گؤردوم بیــت اهلل دوروب قاپیدا.
آغیزیمی آچینجاق دئدی:
 مهندیــس آمانیــن گونودی ،حســن یوخ اولوب ،آخشــام چاغی بیر بئلگؤتوروب گئدیب چؤله ،دای اوننان خبر یوخدی  .
 نییــه بئلــه ال آیاغینــی داغیدیرســان ،حســندی دای ،باشــینا ووروبگئدیب .آخیر گلهجک.
 یــوخ مهندیــس ســؤز اونــدا دؤور ،گومــان کندلیلر گؤروبلــر او هؤلباالقاچیر چؤله .دئییبلر هارا بئله؟ دئییب باجادان باخدیم ،ساواالن دؤنوب
ترســه قالیــب .ایــش بینــؤرهدن خارابدی .ترســه ترســه ایشلــری دوزلتمهیه
گرک قبیردن باشالییب قاییدام!
بو ســؤزلری ائشــیدینجک بیت اللهی میندیریب کنده ســاری قازالدیم.
َ
هامــی الــی فنرلی ییغیشمیشــدی کندین میدانینا ،منــی گودوردولر .بیت
اهلل دان سوروشدوم:
 به نییه بوالر گئتمهییبلر آختارماغا؟ بیت اهلل دئدی: مهندیس قورخورالر.بیر قوجا کیشی قاباغا گلیب دئدی:
 آی باشــووا دوالنیم ،دئدیم ال چک او باجادان ،ســؤزه باخمادی .اونیجین آپاریب ِائ جین!
باشقا بیر قوجا دئدی:
 -حسن او باجانی آچاندان ،آتالریمیزین یئلکهسی هؤرونور .چوخدان

َ
تــرسـه
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ایــدی بــوراالردا آل آروادی یــوخ ایــدی .او زهــره قالمیش باجــادان گتیریب
سالدی بیزیم جانیمیزا.
بیت اهلل دئدی:
 آی عمی ســن آهلل ،بو ســؤزلردن چؤرک چیخماز .یازیق اوشــاق مریضَ َ
اولوب دای .گرک ّاول اونی تاپاق ،سورا ال اله وئریب داواالرین یئدیزدیرک.
چوخ چکیش برکیشــدن ســونرا ،اونالر نئچه بؤلوم اولوب ،هرهسی بیریانا
اوز قویدو .من ده بیت اللهی گؤتوروب حسن گیلین ائوینه گئدیب ،اوردان
ساواالنی توشالدیم .بیت اهلل دا بیر آت گؤتورونجک یوال دوشدوک.
بیرآز گئدن دن سونرا دئدیم:
 بیــت اهلل ،گــرک آتــدان دوشــک .قورخــورام آتیــن آیاغینیــن سســینیاوزاقدان ائشیدیب گیزلهنه.
 هه عاغیال باتان سؤز دئییرسن مهندیس .اونون اؤزلوگی دؤور .گیزلندیگیزلندی؟
او آتدان ائنیب ،اونون جیلووون دوتدو .من ده فنری گؤتوردوم .بیتاهللال،
قاالجیــق ،یئجــه ،حســن آلــی کندینیــن اؤروشلرینــدن سووشــوب ،ســحر
آچیلمامیش یئددی بؤلوگون یایالغینا یئتیشــدیک .ســاواالن اتهییندن بیر
هنیرتی گلیردی .بیردن بیت اللهین گؤزو ،بؤلوکلرین بیرینین قیراغیندا بیر
زادی سئچدی .یاخینالشینجاق گؤردوک بیر بؤرک دور .بیت اهلل دئدی:
 بو حسنین بؤرکیدی!دهتل هیــه دهتل هیــه باشــادیق اورانیــن یــان یؤرهســینی آختارماغــا .یئکه
َ َ
بیــر داشــین قیراغینا یئتیشــینجک ،بیت آلالهیــن آتی گیشــنهییب الاله
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قالخدی .داشــین دالینا کئچن کیمی ،یاریسی یئرده قویالنمیش بیر بئلی
َ
یانیؤرهسینی
گؤردوک .اوستونه تزه تورپاق تؤکولموشدو .تئز الیمیزله بئلیین ِ
ائش ـهلهمهیه باشــادیق .بیرآز ائشــندن ســونرا ایکیمیز ده مات قالدیق .بیر
َ
َ
ال ،بئلین ساپیندان یاپیشمیشدی .بئلی چکدیک ،آما الدن آیریلمادی.
َ
الیمیزله باشــادیق ائشهنهیین یوخاریسینی قازماغا .ایکیمیز ده قان ترین
ایچیندهیدیــک .نــه واخــت دان نــه واختــا حســنین اوزو چیخــدی آیدینا.
آغیزینــا ،گؤزونه ،دوالن تورپاغــی تمیزلهدیک .بیت اهلل جیبیندن بیر گوزگو
چیخاردیب دوتدو حسنین آغزینا .هؤگه یوخ ایدی.
َ
کئچیــب ایلشــدیم قیراقــدا .بیــت اهلل هؤنکــور هؤنکــور آغالییــردی .گون
چیخمیشــدی آما دره کؤلگهده قالمیشــدی .دونوخوب قالمیشــدیم .دای
هئچ نه ائشیتمیردیم...
کنــدده دئییردیلــر کــی ،حســن تورپاغــی قازیــب ،بیــر چاالنیــن قیراغینــا
تللهییــب .تور پــاق آمانــا بنــد ایمیــش .ســونرا اونو شــومالدیب اؤز اوســتونه.
بیتاللهین آغالماقدان آمانی یوخ ایدی.
حســنین ائوینــه ســاری یــوال دوشــدوم  .بیــرآز دایانیــب باخیــب ســونرا
کئچدیم ائوین ایچینه .دامدا بیر باجا گؤرونوردو .گونشین ایشیغی باجادان
ائــوه دوشموشــدو ،یئــرده ده بیــر نــردووان وار ایــدی .اونــو گؤتــوروب قویــدوم
باجانیــن قیراغینــا .آتدیمیمــی قوزاییب یوخار ییا دیرماشــیب ،باشــیمی
باجــادان چیخاردیــب باخدیــم .اوزاق بیــر تپهنیــن اوســتونده قوروموش بیر
آغاج گؤرونوردو.
سعید فیوضات -96سون ائدیت 98-97
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آتا -آنا
قارانلیــق دیــر .گــؤز گــؤزو گؤرمهییــر .کورکیمیــن دهتلــه یه دهتلــه یه یول
گئدیرســن .بیرماشــین ،چیراقالرینــی یاندیریــب دومبهلــه دوز ســورور
اوســتونه .ایشــیق گؤزلرینی قاماشــدیریب الپ کور ائلهیینجک ،دای هچ
یئره قاچا بیلمهییرســن .جییردن قیشــقیریب ،اویانینجاق ،اؤزونو یاتاغین
اورتاســینا گؤرورسن .تر ســوپوروب باسیر سنی .اوجادان آنانی سسلهییب،
اونــدان دونــن گئجهســی اونــو ،خانیمیــنال بیرگــه ،تهرانــا یوالســالدیغینی
خاطیرالییرســان .کئیهلیــب آز قالیرســان اویاســان .قنــدی گؤتــوروب ســو
بارداغینا آتیب ایچیب ،بیر ســیقار آلیشــدیریب  -ســیقار چکن اولســان-
آیاغــا دورورســان .یــاواش یــاواش ال آیاغینیــن کئیــی آچیلینجــاق ،اؤزونه
گلیــب ،ائوده دوالنیب ،اوتاقالری ســوزمهیه باشالییرســان .گــؤزون قاباق
اوتاقــدا قــوروالن بیــر یاتاغــا ساتاشــیر .بلکــه بــو یاتــاق رحمتلیــک آتانیــن
یاتاغی دیر و سن ایستهییبسن اونو ییغیشدیراسان ،آما آنان اونو قاراالییب
دئییــب ،یوخ قالســین .بیر تخته گؤره آنانین ســؤزونو یئره سالمایاجاقســان

َ
تــرسـه

کی ،نئیلهیهجک ،ائله قالسین بوردا .کیم دئیه بیلر بیر تخت دن نه ایشلر
چیخا بیلر؟
  بیر آالهی سیقار آلیشدیریب ،باشالییرسان یاتاغی گؤزو دولو سوزمهیه.
بیــردن هــوپ توتــوب دورورســان .بلکــه آتانیــن آغ َ
جییــر مریضچیلییــی
وارایمیش و ســن او جار یاتاغین قیراغیندا اکســیژن کپسولو گؤرورسن .هله
قاماس قاماس دؤنوب ،آتانی یاتاقدا گؤرونجک ،جیک قالیرســان .او ســنه
باخیر ،ائلهبیل دئمهیه سؤزو وار .اکسیژن ماسکینی آغیزیندان گؤتورورسن.
آغیزینــی آچیــب ،آمــا دیلــی ســؤز توتماییــر .بیــر نفــس ســیقارا زولــو گئدیر.
ســیقاری دوداقالرینا یاپیشدیریرســان ،آما چالیشــدیقجاق سیقاردان بیر
نفــس آال بیلمهییب هئیدن گئدیر .آغیزینــا باخانینجاق ،دیلینده بیر ده
جهیکلرینــده اوالن یــاراالری گــؤروب اورهیین ســیخیلیر .تلفونو گؤتوروب
آتانین دوقتور دوستونا زنگ ائلهییب دئییرسن:
 سالم دوقتور.او دا دئییر:
 سالم نه وار نه یوخ ،خیر اوال گئجهنین بواختیندا؟اونــدان باشــاییب اوالنالری اونــا دئییرســن .دوقتــور سوســوب قالیــر.
بیرآزدان سن الو الو دئیینجک ،او سنین حالینین یاخشی اولدوغونو یوخسا
قیزدیرمایا توش گلمهدییینی سوروشــور .ســن نییهســینی سوروشــونجاق او
دئییر:
 ســنین آتــان اون بئش ایــل بوندان قابــاق اؤلوب .او زامــان دا بیر گئجهزنگ ووروب بونو سوروشموشدون .یادیندا؟

َ
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بیــردن دؤنــوب تختــه باخینجــاق ،تختــی بــوش گؤرورســن .ســویوق تــر
آلینیندان آخماغا باشــاییر .دای دوقتورا نه دئیهجهیینی بیلمهییرســن .او
دئییر کی صاباح حتما اونا بیر باش ووراســان .ســن ده باش اوســته دئییب
ساغ اولالشیرسان .اوتوروب فیکیره گئدیرسن .دوقتورون او زامان دئدییی
سؤزلری یادینا دوشور:
 اکســیژن ماســکینی تاخمایاجاقدیــن آغیزینا ،او ایــش آغیزینی یاراالر.اونــون شــیالنگینی قویاجاقدیــن سینهســی اوســته .ماســکی تاخمــاق
یاندیریب تؤکوب یازیغین آغزین!
بوردا اؤزوندن سوروشورسان:
 بــه نییــه آتاما باخان دوقتــور ،بیماریســتان دان چیخمامیش ،دئمهدیکی ماسکی تاخمایین؟
اورهیینــدن آغــری توتــور .بیــردن بئینینه قــان ســیچراییب ،دوروب بوتون
تلفــون شــمارهلرینی تؤکورســن قاباغینا .آخیــردا بیر تلفون نومرهســی تاپیب
تؤشــگویه تؤشــگویه اونو توتورسان ،جواب گلمهییر .نئچه دؤنه اونو توتاندان
سونرا بیر خانیم تلفونو آچیب دئییر دوقتور بیماریستاندا شیفت دیر ،باشی
دا قــال دیر .بیرآز ســونرا ،دوروب ماشــینا مینیب یوال دوشــنجک ،بیرینین
بؤیرونده اوتوردوغونو َسزیرگهییب ،دؤنوب باخیرسان .الپ مات قالیرسان.
او آتان دیر .دئییر:
 بیر نفس سیقاروندان وئر منه!بلکــه دیلیــن توتولــوب ،دونوب قاالســان .آما اونــا یوخ دئیــه بیلمهییب،

َ
اییلیــب داشــبوردو آچیــب ســیقاری چیخاردیب بیــر گیلهســینی آغیزینا
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َ
قویورســان .چاخماغــی تاپماق اوچون بیر ده اییلیب داشــبوردو گزیرســن.
بیــردن ماشــین یولونــدان چیخیــب ،ســکی قیراغینداکی ایلدیریســکییه
دیینجــک دای اؤزونــو بیلمیرســن .بلکــه ده بیرینجــی کابوســدان دوروب
ایکینجی کابوسو گؤرورسن؟
بیــردن گؤزلریمی آچدیغیمــدا آنامی یانیمدا گؤرمــورم .دورورام یئریمدن.
َ
الیم چیراغین کیلیدینه چاتمیر .آیاغیم بیر شــئیه َ دییب اونو آشیریر .هه بو
اوینجاق دمیر آدامی دیر ،آتام اهواز ماموریتینه گئدنده آلیب ،گتیرمیشدی
منه .قورخو مورگهنه کیمی جانیما دوشور .بوغوز اولوب ،ایچیمی چکمهیه
باشــاییرام .یئریمــده تیکیــش توتماییــب ،آیاغــا دوروب یوخولــو یوخولــو
پیللهلردن آشــاغی قاتا ائنیرم .پیلله کاندان ائنه ائنه اوزومو ساغ کؤندومده
اوالن آتامین اوتاغینا دؤندهریب باخیرام .اوتاغین قاپیسینین اورتاسیندا
اوالن پنجرهنین ،تورو وار .ایچهرینی یاخشی گؤرمورم.
گئدیــب اوتاغین قاپیســینین قولپوندان آســانیب گوجه َ
نیــرم آما قاپی
آچیلمیر .آنام ،قاپینی آچیب ،منی یورقانا بورویوب ،سونرا قوجاغینا آلیب
آپار یــر تختین اوســتونه .آیاقالریم یئــردن اوزولنده جانیما یــاغ یاییلیر .آنام
منی باغرینا باسیب ،قوالغیما پیچیلداماغا باشالییر:
 بیــری وار ایــدی ،بیری یوخ ،بیردنه بیدیلی بیدان وار ایدی دانه گودان،گئتدی بوز تپمهیه ییخیلدی چاناغی سیندی....
بیــردن گؤزومــو آچیــرام .گینــه آنــام بؤیرومــده دؤوور .آیاغــا دوروب آتامین
اوتاغینــدان چیخیــب ،پیللهکانا ســاری گئدیرم .یوخــاری چیخماییب،

َ
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بیرینجی پیللهنین قاباغیندا دوروب ،ماما دئیه دئیه ،آغالمایا باشالییرام.
یوخار یدان سس گلیر...
یــاواش یــاواش قوالقالریــم گورولدهمهیه باشــاییر .گؤزلریمــی آچیرام آما
هریئر آال تور گؤرونور .سسلر آیدینالشیر.
 دوقتــور ائلهبیــل اؤزونه گلیر .آلالها شــوکور بو کومــادان چیخماق چوخچتین ایدی.
 هه دوقتور آهلل اوزوموزه باخدی.یــاواش یــاواش هــر شــئی آیدینالشــیر .ایکــی قوجــا دوقتــور قاباغیمــدا
دوروبالر ،بیر یاشلی خانیمال بیر رشید جاوان اوغالن دا آرخادا.
َ
َ
هئــچ نــه آوارمیــرام .الیمیــن بیرینــی قووزاییــب باخدیغیمدا آتامیــن الی
یادیمــا دوشــور .هــه دامــارالر ســاییلیر .بیــردن آتامیــن دوســتو اوالن دوقتورو
تانیـییرام.
 دوقتور ســن بوردا ســان؟ چوخداندی ســنی گؤرمه میشــدیم ،نییه بئلهدوشوبسن؟
جاواب گودمهدن ،دؤنوب او خانیمال ،جاوان اوغالنا باخیب ،دئییرم:
 دوقتور بو خانیم منه چوخ تانیش گلیر .آما بو جاوان اوغالن! بو کیمدیر؟ اوغلوم کاش ائله اوگئجه یاتیب صاباحیسی گلیردین یانیما. گئجــه دئدیــن بــو گون ســحر یانینــا گلم ،آما ائله بیل ســن منیــم یانیماگلیبسن.
 -آما اوســتوندن اون ســگگیز ایل کئچیر اوغلوم .بو جاوان اوغالن ســنین
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اوغلوندی .سن او گئجه ایلدیریسکینن توققوشاندا هله آناسینین قارنیندا
ایدی.
یاشــلی خانیما باخیرام .گؤزلریندن یاش سوزولور .بیردن او گئجه یادیما
دوشــوب ،ایســتهییرم بیــر ســؤزلر َ
دئیــم آما دانیشــینجاق بیر شــئی ایلیشــیر
بورنومــا .باخینجــاق اکســیژن لولهســینی گــؤرورم .ســینم اوســته اوزادیــب
یاخینالدی ـبالر بورنومــا .باشــیمی قوزاییــب ایکینجــی دوقتــورا باخیــرام.
گؤزلریمدن یاش سوزولور.
سعید فیوضات  ،96سون ائدیت98 -97/4/14:
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َ
اسی
او تو پــال ســول قیچیــا ،لینگینــی وورا وورا ،اوســتونه نــؤووت قالونالری
دوزولمــوش ارهبهنــی ســوروردو .ارهبهســی جورولدامــاق یئرینــه دانیشــا
َ
بیلسیدی حتما اوندان گیلئیلیک ائلهییب دئیهجکدی:
 آمان بو "اسی"نین الیندن .نه خهدیم منی اینجیدیر.ارهبهنین آلتیندان بیر اوزون بورو ،اسییه ساری اوزانیب ،خاج شکلینده
َ
َ
َ
اوالن ال توتان یئرینده ،اسینین بیر الی گؤرونوردو .آخی اوبیری الی شیل ایدی.
دئییردی:
 آمان اردبیلین قارلی ،بوزلو ،قیروولو کوچهلرینین الیندن.قیش گئجهلریندن بیری ایدی .حتما او گئجه ،اســی بیر تیکه چؤرهیین
یئییــب ،یاتمامیشــدان قابــاق ،ائویــن شوشــهلرینین قیرووونــو دیرناقالریال
قاشــئییب حیطــه باخیــب" ،قــوش باشــی" قاریــن یاغماغینــی گؤرونجــه
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ســؤیوش وئرمهیه باشالمیشــدی .بلکه ده آناسینین اونا سؤیلهدییی ناغیل
یادینا دوشموشدو:
 بیــر بیدیلی بیدان وار ایدی دانه گــودان .گئتدی بوز تپمهیه ییخیلدیَ
ایمیشسن...
چاناغی سیندی  .دئدی آی بوز قارداش سن نه گوجلی
بلکه ده اوگئجه ،اسی ،او ناغیلی هؤجهلهیه هؤجهلهیه یوخوالمیشدی...
َ
صاباحیســی ائرتهدن یئریندن قالخیب ال اوزونو یومامیش ،پئنجهیینی
اینینــه چکیــب کوچهیــه چیخــدی .ارهبهنیــن اوســتونده اوتــوران قــاری
َ
ســوپورگهنین آغزینــا وئریــب ییرتیــق الجکلریلــه خاجیــن ال وئریملــی
َ
کؤندوندن توتدو .دمیر خاج ،الجهیینین ییرتیق یئریندن ،الینین دریســینه
یاپیشــیب ،میســماردان دا گوجلــی اونو خاجا یاپیشــدیردی .عباســییهده
اوالن باشــی باغلــی کوچهدن ،ارهبهنــی ایتهلهیه ایتهلهیه ،یولونا باشــادی.
َ
لینگینی باســا باســا دیزهجــهک قــارا باتایب ،قاریــن آلتیندا گیزلهنــن بوزون
اوستونده سوروشوب ،آغزی اوسته قارا گیردی .یئردن قالخیب سیلکینیب
اوستونو باشینی قاردان آریدا آریدا گؤزو یئنی قونشولوقالرینا داشینان او گؤی
قاپیلی ائوده یئرلشن اوزون قارا پالتولو معلیمه دوشدو .اونا ساالم وئریب ،اؤز
اؤزونه دئدی ،گؤره سن بو آبیرلی کیشی مندن نؤووت ایستهیهجک؟
کیشی ،علیکوم السالم دان سونرا دئدی:
 بو گون بیزه نفت گتیرهبیلرسن؟اسی دئدی:
 -آی آغا معلیم گؤزوم اوسته ،گتیره َرم.

َ
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بیردن اوز به اوزده کی قاپی دا آچیلیب زرگر ممد آغا کوچه یه چیخدی.
معلیمی گؤرن کیمی دئدی:
 آی داوود نئجهسن؟ اوشاقالر نئجهدیلر؟معلیم دئدی :
 ساالم  ممد دایی ،ساغ اول یاخشیدیالر.زرگر ممد دؤنوب اسییه دئدی:
 بیــزه ،بــو باجــی اوغلوم گیله ،بیــر ده دؤنوم ده کی باجیــم گیله ،نؤووتگتیررسن.
اسی دئدی:
 آی گؤزوم اوسته ممدآغا. گؤزون گول اوسته.پولــون خیالــی ،اســینی ایســیندیریب ،یــاواش یــاواش الینیــن دریســی
ارهبهنین خاج شکلینده اوالن قولپوندان قوپودو .نفتچی توکانینا یئتیشنده
بیر تونلوک گؤردو گل گؤرهسن .چئروون اسماعیل عمی دئدی:
 آی اسی ائوی تیکیلمیش هارداسان .سن گلیب چیخانا کیمین قیرغیگئدیب باغدادی کئچدی .بو گونلر ســنین گلمهیین الپ شــاه گلدیسی
اولــوب .تئز اول بو قالــونالری آپار ماالهادی کوچهســیندن بئله دربندلیلر
کوچهسینه کیمین پایال ،موشتری لریمیزین گؤزو یولدا قالماسین  .
اسی دئدی :
 -آی اسماییل عمی عباسیه دن ده نؤووت تاپشیریبالر.
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اسماییل عمی اونا بیر قئیقاجی باخیب دئدی:
 ایندی قار یاغیب دئییبن ،دئیهجکسن بوردا منم باغداددا کور خلیفه؟تئز اول من دئدیکلریمی باشا چاتدیر سورا عباسییهیه ده گئدهرسن.
اســی قالونالری ارهبهیه یوکلهییب ماالهادی کوچهســیندن باشــادی.
موشــتریلرین چــوخ اولدوغونــا گؤره ،ناهــارا کیمی ماالهادی کوچهســینی
یئتیــره بیلم ـهدی .بوش قالــونالری قایتاریب دولدورماســی ایال ،جیبی ده
دولوردو .اؤز اؤزونه دئدی:
 قارا یئره قاردان گیلئیلی اولدوم ها.گــون اورتــا چاغــی یــاواش یــاواش بولــودالر آچیلیشــیب ،گونشــین ایتــی
شؤیگهلری شهری ایسیندیردی .یاواش یاواش موشتری بازاری سویویوردو.
ایکیندی واختینا گلینجک ،اســینین باشی آییدالشیب ،آالقاپیداکی
َ
ییــه دؤنــدو .ارهبهســینین ت َیرلرینــی گونشــین قاباغینــدا قویــوب،
پیتیچ 
َ
ال توتــان یئرینــی ده گؤ یــه ســاری قالخیزیــب ،پیتیچی توکانینیــن ایچینه
کئچدی .ایچهر یدهکی فحلهلر اونو گؤرونجک دئدیلر:
 آی اسی بازار اولسون. ساغ اولون.پیتیچی دئدی:
 بوگون اسینین بوغو گولور.پیتــی قاباغینــا گلــدی .اســی ســومونو ،پیتینیــن ســویونا دوغراییــب،
دوغرامانــی یئییــب ،دن دوشــونه یئتیشمیشــدی .بیری ایچــهری کئچیب
اسییه دئدی:
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 اسی بیزه ده نؤووت گتیر.اسی دئدی:
  آی پیتیچی قارداش منه یاخشی کاوارین دان وئر.پیتیچی دئدی :
 دئیه سن پول سنی قودوردوب ها! یاخشی ایندی الپ یاخشیسیندانگتیر هرم.
کاوار گلهنه کیمی اسی گؤیه باخیردی .باشالمیشدی نارین قار یاغماغا.
کاوار کئشنیشــی یئیندن ســونرا ،آیاغا دوروب ،شــوتونو سوروشدو .قاباقکی
گونلره گؤره شوتو ایکی قات اولموشدو .دئدی:
  آی پیتیچی قارداش نییه بو گون آرتیق آلیرسان؟پیتیچی دئدی:
 آی اسی ،ایلین بو واختیندا کاوارین شوتی نئچهدی؟ بیلمیرسن؟اسی باخیب باخیب دئدی:

 -آتانین گورو چاتالسین ،کاوارا یئریکله َین!

َ
یچــی توکانینــدان چیخیــب ارهبهســینی الــه آلیــب یئنــه خــاجدان
پیت 
آســاندی .ایشلرینــی قورتاریــب ،آخشــام واختــی ،نفتچــی توکانینــا
یئتیشــنده ،اســماییل عمی کاغاز اوستونده بیر ایالن قورباغایا بنزر یاز یالر
یازیردی .بؤیورده کی قونشو توکانین اوغلو "اسالم" سوروشدو:
 آی اسماییل عمی سن نه یازیرسان؟ والاله بیز باشا دوشموروک!َ
َ
چئروون اسماییل عمی بیر ایری ایری باخیب ،دئدی:
 بو منیم  اؤز خطیم دی ،تکجه اؤزوم باشا دوشهرم!اســام دوداغینــی بــوزدو ،اســی ده هئــچ نــه باشــا دوشــمهدی .آمــا اونون
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حســاب کیتابی ،بو ایالن قورباغا یازیالردان چیخدی .ســون تاپشیریغینی
دا عباســیهده کــی قونش ـوالرین آدینــا آلیب قالــونالری ارهبهیــه یوکلهییب
یوال دوشــدو .هله بؤیوگ آغا قصابین توکانینا چوخ قالیردی .اؤزونو توکانین
ایچینده گؤروب دئدی:
َ
  بؤیوگ آغا منه یاخشی بیر آسمالی ات وئر.َ
 اســی ســن هارا بورا هارا ،سن خونچا اتین قویوب بوراالرا گلمزدین؟ قارسنه یارئییب ها.
اؤزونه گلیب ،کابابچی قوربان یادینا دوشدو .هه آخشامالرچاغی ،اونون
مانقــاال قویدوغو قویروغون اییســی آ القاپینی باشــینا گؤتــورودو .گینه اؤزونو
توکانین ایچینده گؤردو:
 آی مشــه قور بــان بئــش آلتــی میــل او جییــردن وئر گــؤرک دونیــا کیمینالیندهدی؟
دویونجــاق اییلهینــدن ســونرا اؤزونــه گلیــب ائلــه ایکی آددیــم آتینجاق،
اؤزونــو اکبری کیتابچی توکانینیــن قاباغیندا گؤردو .ایچهریده اوزون پالتولو
قونشوالری دایانیب اوجادان دانیشیردی:
 میــرزه جلیــل ممد قولــوزاده مالال نصرالدیــن ژورنالینــدا چوخلو حکایهیازیبــدی ،اؤلولر پییئســی اوالریــن بیریدی .بو پیئســده ،بیر شــارالتان آدام
شــهره گلیــب دئییــر اؤلــو دیریلدهجهیــم .آما هئــچ ایش گؤرمهییــب تکجه
جاماعاتــی ســاغیر .کئفلــی ایســکندر آدینلــی ســاربون دان گلــن بیــر اونله
شــخصیت وار اوردا .او بیلیــر کــی بــو آدام شــارالتانلیق ائلهییــر .گئدیــب
قبریستاندا یاتیب یوخو گؤرور .اؤلولره دئییر کی دیریلین ،اؤلولر ده دیریلیرلر.
آما شهره یئتیشدیکلرینده هئچ کیم اوالرا یول وئرمیر .بوردا اؤلولر دئییرلر:
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 دیریلره اؤلوم ...اســی بوســؤزلری ائشــیدیب ،بئینــی تاققیلداییــب ،کابابیــن اییســینین
لذتی داماغیندان قاچدی .اؤز اؤزونه دئدی:
 بو آغا معلیم اؤلولرین ســؤزون هاردان ائشیدیب؟ یقین اووسونچیدان،دوعــا یازانــدان زادداندی .اینــدی گئجهنیــن بــو واختــی ،اؤلیلــر منــی
یاخاالساالر نئیلهیهجهیم؟ ده َدم گووری بو آغا معلیم قورخولی آدامدی  .
فیکیرلهشــه فیکیرلهشــه منصوریهیه یئتیشــیب ،کوچهیــه کئچینجک،
گــؤزو حاجــی ار بــاب گیلیــن آچیــق قاپیســینا دوشــدو .ایکی تایلــی بؤیوک
قاپــی ،تــای بــا تــای آچیــق ایــدی .ارهبهســینی ســاخالییب قاپینیــن
یاخینلیغینــا گئدیــب ایچهر ییــه باخــدی .صــدری دوگوســونون اییســی
عالمــی گؤتورموشــدو .ائویــن پنجرهلریــن پردهلــری چکیلمهمیشــدی .یــا
قوناقلیق ایدی یا دا احسان .بیر ده اؤزونو حاجینین قوناقالرینین ایچینده
گؤردو .یوخاری باشــدا اوتوروب شــامی یئییب ،شــام دان دا ســونرا قلیانین
خورولدادیــب ،توتــون ایچینــده ایتــدی .تنهبــیده بیــر هنیرتــی وار ایــدی
گل گؤرهســن .ســاغ کؤندده کــی اوتاغدا ،بیر کورســونو گؤرونجــک ،دوروب
کئچــدی اورا .حاجــی گیلیــن پیشــیگی" مســتان " دویــون قارینــا یئییب،
کورســونون اوســته خومارالنمیشــدی .او ایچــهری کئچــن کیمــی ،مســتان
باشینی قووزاییب دئدی:
َ
َ
َ
دیشلییم کورسی اوستی قیشالغیمدی
گوژلییم ،دمیر داراخ
"گوژلییم آی
یوک اوستی یایالغیمدی ،هر نه خانیم پیشیرسه او دا منیم بوغ یاغیمدی"
اسینین توکلری بیز بیز دوروب دال دالی آتالندی...
اؤزونــه گلیــب ،گؤردو کوچــهدهدی .بســم اهلل دئیه دئیه باشــادی یئیین
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یئیین گئتمهیه .ائله بیلیردی بیری اونو گودور .هر کؤنده باخدیسا بیر شئی
گؤرمهییب ،دئدی:
َ
 بلکه ده بیر اؤلی منی گودور؟ حتما ایستیر باشیمی ا که!تئز عباسیهیه ساری جان باسیب ،طاهیره خانیم ،قارداشی ممد زرگرین
َ
نفتیــن وئریب ســونرا گئدیب ،الی اســه اســه آغــا معلیم گیلین قاپیســینی
دؤ یــدو .هئــی دؤنوب دام دووارا باخیردی .نه واختــدان نه واختا دؤرد بئش
یاشــیندا بیــر باالجــا اوغــان قاپینی آچدی .بؤیــوک قارداشــی دا تئز گلیب
باالجا قارداشینین بؤیرونده دوردو .ایچهر یدن آغا معلیمین سسی آیدین
گلیردی .دئییردی:
َ
 آخشــامالر ائــوه گلنــده قونشــوالرین گــؤزی منیــم اللریمــده قالیــر .منگؤروب دؤزه بیلمیرم.
اسی الپ اوشهنیب اؤز اؤزونه دئدی:
 دهدهم وای ،دؤزومی ده قورتاریب!بیردن آغا معلیم اوشاقالرینی سسلهدی:
 آی باال ،قاپیداکی کیمدی؟ایکی اوغالن ایکیسی ده بیردن دئدیلر:
 اسی!آغا معلیم پول گؤتوروب قاپی یا چیخیب گؤردو قالون الر یئرده ،آما اسی
یوخدور!
سعید فیوضات-91/10/15ائدیت -96سون ائدیت 98 -97/4/18
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اوستادین سون مجلیسی(استادیم صالح عطایییه)
هــردن بیر منی ایتهلهییرلــر .بودرهییب ییخیالندا منی توتورالر .باشــیمی
قوزاییــب گؤزومــه باغالدیــقالری پارچانین آلتینــدان باخاندا تئز باشــیمی
آشاغی ائندیریرلر .بیربیرلرینی «آد» دئییبن چاغیریرالر .یالخی «آد» .بو اونا
دئییــر« :آد ســاغا دؤن» .اوبونــا دئییــر « :آد ســوال دؤن» .ائلــه بیــل بیر دیکین
باشــینا یئتیشــیریک .گؤزلریمــی آچیــرالر .اوســتادیم صالــح عطایینــی
َ َ
َ
دریرم .الینده بیر زاد وار .قارانلیق
گؤرونجک اورهییم دینجهلیب ،تؤشگومو
دیــر گــؤزوم ســئچمهییر .باشــاییر آدالری ســؤیلهمهیه .آدالری بیــر بــه بیــر
َ
دئدیکجک او آدسیز آدامالر قاباغا گلیرلر.
بــو قالســین بــوردا ،آخی بــورا کیمین مــن آرتیردیــم .منهگؤره بئلــه اولمالی
َ
ایدی.آمــا قویــون ال آپاریلمامیــش اوالنالری دئییــم .اســتاد بیــر ییغینــاق
قــوروب .هامــی یازیچ ـیالری دا چاغیریــب .هرهنیــن الینــده بیر جــزوه وار،
اســتاد وئریب هــل البت .جزوهنی آچیب باخیرام .ناخیشــی چوخدور اؤزو
َ
ده یــوووز ناخی ـشالر .هامیســیندا بیرآغــاج گؤرونــور آمــا ال آغاجــی کیمی
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یونتولــوب شــومار دیرالر؛ اؤزو ده دیکینه یوخ اوزوناســینا بــوی آتیبالر .بیر
صفح ـهده بیــر اوزونســو آغــاج وار .اوزاندیقجــا بیــر خول اونــدان آیریلیــر ،بیر
آالهــی آغــاج دا آشــاغی دان قیقاجــی دیکهلیــب ائلــه بیل او خولــو آغیزینا
ســالیب گمیریر .نه ایستهییر دئیه بو ناخیش؟ باخیرام مین بیر جوره فیکیر
گلیر بئینیمه ( .بلکه او دووارا َ
بنزر اوچورومون ،نئچه داشــی نین آراسیندان
دیکهلیــب قالخــان قالیــن قییــم آغاجدیــر و او ماتــادور ایگناســیونون
تاخیلدیغــی بوینــوز الردیرالر کــی لورکانی دیلــه گتیریر .هه ایگناســیو اؤلوم
لــه اوز بــه اوز دایانیــب ،اؤلــوم کیمــی بؤیــوک دور) و مــن بو ســؤزو اســتادین
اؤز دیلینــدن دئییــرم .او نقاش دیر یوخســا بیرینه وئریــب چکدیریب؟ هل
البــت اســتاد او آدامــی ملهدیب چــون او هر ایشــی َبی َ
نمز .ییغیناغا ســاری
یوال دوشــورم .ییغیناق یئرینه یاخین ،گؤزوم بیر تونلوک چایخانایا دوشــور.
چایخانانیــن شوشهســینه ییغیناغیــن بیلدیریشــین یاپیشــدیریبالر.
یازیب« :اوســتادین ســون مجلیســی» .بو کاغاذ منی چایخانایــا دؤندهریر.
َ َ
قلیانــا گؤیلــوم اولمور ،بیــر چای دئییب ســیقار آلیشــدیریرام .اوقــدر قلیان
چکیبلــر کــی گــؤز گــؤزو گؤرمــور آما اســتادین جزوهســی هامینیــن الینده 
ســئچیلیر .قوهومالریمدان بیری ده دوستالریال اوتوروب؛ منی بیربیرلرینه
گؤرس ـهدیب گولورلــر .ســونرا دوروب گلیــر کئچیــر آرخاما .ســیقاریمدان بیر
َ
نفــس آلیــرام .بیردن منه بیــر ایتهلتمه وورور .یئریمــدن جاییب نئچه آددیم
آتالنیب بیری ایله توققوشورام .دئییر« :قاباغینا باخ».
مــن هئــچ واخت قاباغیما باخماغی اؤیرنمهدیم .بلکه ده بو ،اؤزومو اوجا
یئرده گؤرمکدن اؤترودور .آما گرک بئله َ
دئیم « :من هئچ زامان اؤزومو اوجا دا
گؤرمک ایســتهمیرم» و بلکه بو بیر یاالن دیر! اولمایا اســتادین دوستو آصالن
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دئمیشــگن بو چایخانانین یییهســی بیردن کاففهنین قاپیسینی باغالییب
گئده ،ســونرا دا گیلئیلی اولدوغومدا قاباقدان گلمیشــلیگ ائلهییب دئیه:
«اؤزون ایســتهدین قاالســان ایچهریــده»  .دوروب چایخانــادان چیخیــب
ییغیناغا ساری گئدیرم .استادین ائوینین حیط قاپیسی آچیقدیر .یاواش
یــاواش هامی گلیب دولور حیطــه .حیطیــن دووارالری اوجادیر .چیخیرام
حیطین ایوانینا .ایوانین اورتاســیندا بیر اوشــاق آیاغینــی یئره دؤیور .قاباغا
گئدیب اوشــاغی آلیرام قوجاغیما« .بو منیم اوشاقلیغیمدان قالالن عکسه
اوخشــاییر» :دئییرم .ایســتیرم اونو دیندیرم بیردن بیر قارالتی ،قیرقی کیمین
گلیــب اوشــاغی الیمــدن قاپیــب او قاپیــدان بــو قاپیــدان ووروب آرادان
َ
چیخیــر .اللر یــم هــاوادا قالیــر .اوشــاغین دالیجــاق گئدیــب بیــر اوتاغین
قاپیســینی آچیرام .بیر قیز اوتاغین اورتاســیندا دوروب و من بیلمیرم نییه
رعنا آدینی خاطیرالییرام( .رعنا سوسوب دئییب گولمور و دانیشسا دا ائله
بیــل آالهی یئرده دانیشــیر .رعنایا نــه اولوب ،هارایا گئدیــب ،او های کویلو
هاردادیــر و بیــز کوچــه باجانی باشــیمیزا گؤتورمــوروک .و او گلیــب قارغاالرا
ســاری ال قولونو اؤلچمور .دیولری یامســیالمیر) .و من داها ملیک ممد اوال
بیلمیرم کی دیولرلره باجارا بیلم( هلم هلم باشا دوشمهین دیولری دئییرم).
هله قاالنی دا وار (هه ســنه فیکیرلهشــیرم ،فیکیرلشــمک ایستهمهســم ده،
دام دان دامــا آتیلســام دا یئنــه بیــر تهــر ســنه فیکیرلهشــیرم .بیر داها ســؤزوم
اولمالــی دیــر .البــت یئکه بیر ســؤز .ســئوگی کیمیــن یئکه ســؤز ،دیو کیمی
ســؤز کی آرخاســیندا گیزلهنم -نه ســن نه من دیو دئییلیک -دئییم :سنین
یولونــو گؤزلــورم .مــن آخمــاق آدام ســنین یولونــو گؤزلورم .هانســی ســاعات
هاردا گؤروش ـهیهجهییک؟ گولمهلی دیر .گؤرورســنمی دیولر کیمی؟ دیولر
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باالجا باالجا واحیدلره بؤلونن زامانالردا یاشــامامیشالر .و بلکه ســاعاتی،
دیقهنــی تانیمامی ـشالر .مثــا بیری بیرینــه بئله دئییرمیش :منــی گؤزله ،آغ
آلمــاالر ســاراالن واخت گلهجهیم) .قیز اوشــوین کیمیدیر .ایســتیرم دئیم:
( اللریمــده بیــرآز ایستیساخالمیشــام گل) .آمــا او منــی گؤرونجــک الینی
پنجــره یــه ســاری اوزادیــر  .پنجرهنیــن قاباغینــا گئدیــب حیطــه باخیــرام.
حیطده جماعت آراالنیب اوستادا یول وئریرلر.
اوســتاد بیــر عنتیقــه پالتــار گئییب ،باشــینا قویدوغــو قیرمیزی باشــلیقال
گلیر .کولک قالخیب هامی نین پالتارینی قیریشدیریر .جانیما بیر اوشوتمه
َ
دوشــور .قیز دئییر« :بو مجلیســدن ســونرا بــو ائوی ییخاجــاقالر» .اللریم بوز
کیمین اولور .قوالقالریمی شــکلهییرم آما «قولتوق»ســؤزونو ائشیتمهییرم.
اســتاد کئچیــر تنبییــه ،هامــی دا دالیجــاق .مــن ده کئچیــرم ایچهر ییه.
اوســتاد اورتادا دوروب باشلیغینی آچیر .یونانلیالرین پالتارینا اوخشار بیر
پالتار گئییب.
پیچیلدامــاالر باشــاییر .اســتادین الینــده بیــر ســاز وار .ســازی هاوایــا
قالخیز یــب آدالری چاغیریــر .هامینیــن بــاش بارماغــی اویناییر .بیر ســاغا
بیــر ســوال باخیــب منــی گؤرجهییــن بارماغینــی منــه ســاری اوزادیر .ســاغ
آیاغیندان قان سوزور؛ گؤزلریم یومولور...
بیرزامــان بیــر اوشــاق آیــاق داشــینی توالزالییــر حامامیــن باجاســینا.
باجانین لئس شوشهســی ســینیب دوشور ســاغ آیاغینا و بلکه بو استادین
خاطیرهلرینــه باغلی اوالن ،منیم خیالیم دیر؟ یوخســا بوندان ســونرا نه اوال
بیلر؟
اوســتاد ،ســازی منــه ســاری اوزادیــر .اســمهجهیه دوشــوب قاباغینــدان
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چکیلیــرم .منــه باخیب گولومســونور .دئییر« :قورخمــا آل» .الیمی اوزادیب
ســازی آلیرام .گؤزلریمی یومورام .بیر جاوان عاشیق یانیق کرمی چالیر ،من
ده اونــا آ کورد توتــورام .اســتاد آدالری چاغیریر .بیر کاغاذ گؤتــوروب یازماغا
باشالییرام...
دیکین باشــینا یئتیشنده قلمی ساخالییب باخیرام .بلکه ده من سیزی
جیک قویماق ایستهییرم؟ اوندا قاییداق اوالنالرا...
او قیــزدان ســونرا هئــچ کیــم تنبــیده قالماییــب .دئییــر« :هامــی گئدیــب
حیطه ».دوروب پنجره دن حیطه باخیرام .حیط دولودور آرمود آغاجی ایال.
سعید فیوضات ، 94/12/29سون ائدیت 97/4/18

َ
تــرسـه

اولدوز
گئجهنــی یاتابیلمهییــرم .باشــیمی کیتابــا قاتیــب قاراچوخامــی -یانــی
یوخومــو -گؤزلهییـ َـرم .قاراچوخــا گل ،گل ،گل ،...بیلمیــرم هاچان گلیب
او یــدورور منــی .بیــردن هــای کویــه اویانیــرام .ســحرین آالتورانلیغــی دیــر.
گؤزلریمــی اویا او یــا عینکیمی تاپیــب تاخیرام گؤزومه .یــوخ ،یوخو دئییل،
ائله دوغرودان دا سس گلیر .آتوشگهنی آچیب داما باخیب جیک قالیرام.
بو یاشا کیمی بئله بیر گؤرشومو گؤرمهمیشدیم.
چوخداندیــر هامــی دامــدا .ائلــه یوخویــا قــاالن من ایمیشــم .قــارا باخت
آدام ائلــه بئلــه اوالر دای .هامــی یاتانــدا اویــاق اوالر ،هامــی اویانانــدا یاتــار!
بؤیــور قونشــونون دامینا باخیرامَ .ممــه یئیندن َپپه یئینــه اوردایدیالر .ائوین
کیچیک اوغلو افشیندن سوروشورام :
  افشین نه اولوب؟ بو نه های کویدی؟افشین دئییر :

َ
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  به بیلیمیرسن ؟ دونندن تئلویزیونون خبری دونیانی باشینا گؤتوروب. دئنن من ده بیلیم.افشین دئییر :
  دونن گئجه خبر دئییب کی سحره یاخین بیر اولدوز گلهجک!آوارمیــرام .اولــدوز ائشــیدینجک ،اؤزجــان دنیــز ،تــارکان دئدیگیمیــز او
طرخان ،یا دا ،اولسا اولسا عالیم قاسیم اوف  ،یا دا خاال گؤیلون قالماسین
عطاپور ،نهبیلیم شــهریاری عاغلیما گلیر .رشــید بهبــود اوف گلمهیهجک 
کی! دئییرم :
 هانسی خواننده گلهجک؟افشین دئییر :
  نه قویوب نه آختاریرسان؟ بو بیر دوغورچی اولدوزدی .یولون ایتیریبدوز اردبیله ساری گلیر .هارا دوشهجهیی ده بللی دؤوور.
آوارا قالیــرام .اورهییمــده دئییــرم ،آخیردا دوغــوردان دا بو شــهره بیر اولدوز
گلیر!
جماعتین دانیشــیقالرینا قوالق آســیرام .مولالهادیال آالقاپی آراسیندا
اوالنالر دئییرلر:
  دئی اولدوز بیزیم کؤندوموزه دوشهجک.  میرزا باخشالیال مولالهادی آراسیندا کیالر دا دئییرلر:
 اولدوز بورا گلهجک.سؤز منی گؤتوررور .قاییدیرام افشینه:

َ
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 آی باال بو اولدوز نه تهر بیر اولدوزدی؟افشین دئییر:
  بــو اولــدوزون یومنــی یاخشــیدی ،اونــا گــؤره هــره بیــر جــوره پاخیللیقائلهییب دئییرحوکمان بیزیم کؤندوموزه دوشهجک.
گینــه دانیشــماق ایســتهییرم آمــا افشــین سوســوب بارماغینــی دوداغینا
قویونجاق ،اؤز اؤزومه دئییرم:
 سؤزوم گل گیر آغیزیما.دای دیلیمــی قویورام قارنیما .بیر دلی شــیطان دئییر ،قاچ .اما آیاقالریم
ســؤزومه باخماییــر .اســتقالل بایراغــی قالخیــزان آیاقالریمــا ،چکیــش
برکیــش حالیــم اولمــور .هله گؤرک نــه اوالجاق .هامی نئجه ،مــن ده بیری.
آنام دئمیشگن بازارا گیردین گؤردون گؤزو قیپیق ،سن ده اول گؤزو قیپیق.
یــاواش یــاواش قوالغیمی دولــدوران هنیرتییه اؤیره َ
شــیرم .رؤیاالریم منه
قوجاق آچیر .گؤزلریم قیزیشیر .بیردن یوخویال آییقلیق آراسیندا قیشقیریق
سســی ائشــیدیرم .دیــک آتیلیــب هنــده َو ریمــه باخیــرام .بایاقکــی اولــدوز
گؤزلهینلریــن وای شــویهنی ،یئــری گؤیــو باشــینا گؤتــوروب .ائلــه قاچاقاچ
دوشوب دور ،گل گؤرهسن.
َ
افشینی الهایدا گؤرونجک دئییرم« :نه اولوب؟ »
افشین دئییر:
 اولدوزون یئرینه داش گلیر ،قاچ.زهــره قالمیــش بوینــوم قورویــوب .بؤیورلهمــه باشــیمی قالخیزیــب گؤیــه
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باخیــب ،مــات قالیــرام .دهدهللیــم ،توالنــا توالنا بیــر داش گلیــر ،اؤزو ده نه
گلیر .ها قیشقیریرام باخان اولمور .هه جان بازاری دیر آخی.
ایندی بوتایدا قیشقیریرالر ،اوتایا دوشهجک ،اوتایدا دا قیشقیریرالر بو تایا
دوشهجک.

َ
منیــم ده گــؤزوم ائلــه او زیرنــا بویدا داشــدا دیــر .فرلی باخینجــاق گؤرورم

کــی داش فیرالنــا فیرالنــا ،منــه ســاری گلیــر .بــه یاز یالریــم نــه اوالجــاق؟
مــن هلــه ریودوژانیرونــو گؤرمهمیشــم ! گؤزلریمی یومــوب ،اؤزومو قیســیرام.
بیــردن "پارت" سســی گلیر .گؤزومو آچیــب باخیرام .کرپیجلــر قوش کیمی
اوچورالر ،آدامالر قیشــقیرا قیشــقیرا هــاوادا فیرالنیرالر .بیر آرواد چادراســینی
دیشــینه آلیــب گؤ یــده فیرالنیــر .او کئفلــی قونشــوموز دا داماغینداکــی
ســیقاری بوراخماییــب ،ســیقارین اودو ایــا گؤیــده ناخیــش چکیر .ســول
کؤندوموزدهکی ائو ییخیالندان سونرا داش دیبرالنایب ،آالهی ائولری ییخا
ییخا بو باشــدان اوباشــا گئدیر اوندان اوباشدان بو باشا گلیر .آخیردا تپردن
دوشوب ،الپ ائله دایاناندا رحمتلیک ماتان خاال گیلین ائوینه سؤیکهنیر.
ائله بیل ائوین قاباق دووارالرینا دوباالق وورورالر .ائوین دالی گؤیده قالیب
قاباغی خیخیر .باشــیم َ
گیجللهنیر .گؤزلریمی یومورام .یاواش یاواش های
کــوی یاتیر و مــن یونگوللهشــیرم .گؤزومو آچینچــاق مات قالیــرام .من ده،
اوبیریس ـیلر کیمیــن گؤ یــده فیرالنیــرام .ماتــان خــاال دا فیرالنیــر .بیــر آچیق
رادیونون سسی گلیر .مجری دئییر:
  شهرین گؤیونده اوالن داشالری سایماق اولمور!سعید فیوضات سون ائدیت 97/4/18
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اؤلوم یا قالیم
اوســتادیمین یازدیقالرینــی اوخویانــدا ،یازمــاق هوســی منــده داهــا
چوخالســا دا ،یاخیندان دانیشــدیغیمیزدا ،قورخوم آرتیر .داســتانالریمین
بیرینده بو قورخودان سؤز آچیب اوستو اؤرتولو بیر شئیلر یازمیشام .آما گئنه 
ده او یاز یدا باش وئرن اوالنالر چوخدور .اوستادیم دا اؤیکوده ،اوالنالرین
چــوخ اولماغینــی خوشــامیر .آمــا بیــر ســؤز وار بــو اوالنالریــن اؤزهیــی مــن
اؤزومم .دئمک اؤزومدن باشــقاالرال اوالن ایلگهییمی آزالدیب ،اوالنالرین
بیــر باشــینی اؤزومه باغالمیشــام .هله بیر ســؤز ده دئییم ،کیبورد اوســتونده
ایشــلهمکده داها دا جلد اولموشــام و بونون آرقاجی اوســتادیمدان کئچیر.
هــه ،مثال "آالتورانلیق" اؤیکوســونون اون بئش دؤنه ائدیــت اولماغی ،بوش
یئره گئتمهییب! اوستادیمین ایکی سؤزونو ،سیرغا ائلهییب ،قوالغیمدان
آسالمیشام " .من بیلدیییمی یازما .بیر ده ،ائله بیر سؤز یاز کی اؤزونو جیک
قویسون".
یئتمیش اینجی ایلده تبریز دانیشــگاهیندا بیر شــاعیر دوستوم وار ایدی.
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اونــون شــعرلرینی خوشــایاردیم .بیــر گــون اورتاق دوســتوموزون تویونــدا بیر
شــعر اوخــودوَ .بــی ایلــه گلینیــن آناالری او شــعری چــوخ بیندیلــر .منیم ده
" یــووا ســیز قــاالن دوشــان" ســؤزوندن ،چوخ خوشــوم گلــدی .بیر گــون اون
دؤرد صفحهلیــک ،روایتــی اوالن ،آزاد ســایاغیندا یازدیغیــم بیر شــعری اونا
اوخودوم .قوالق آسیب دئدی:
 ســنین ســؤزون اون دؤرد صفحــه ســوره بیلیــر .کیالســیزدا دا بیرینجیاؤیرنجیسن .سن هم یاخشی شاعیر اوال بیلرسن هم ده یاخشی مهندیس.
یاخشــی مهندیس ،یوخسا یاخشــی شاعیر .داها دوغروســو اوستادیمین
َ
سیره سیره سؤزلرینه قوالق وئردیکدن سونرا ،قضاوت سؤزونه اؤزگهلشمیشم.
هــردن بعضی گؤرونتولــری خاطیرالییب یامان داریخما توتــورام .اورهییم
یانیــر ،ائلــه کی یئریمــده قاال بیلمهییــب ،ایالن چــاالن کیمــی قیوریلیرام.
مثــا ،بیرگــون با کــی یا گئدیردیــک .بیر یئــرده جادهیــه آســفالت تؤکوردولر.
بیــر کیشــی بویروق وئریــردی ،بیــر یاشــماقلی قوجــا آرواد دا الیندهکی بئلی
آسفالتال دولدوروب جادهیه باخیردی – .یانی بیز گئدن کؤندون ترسهسینه
 گــون باتــان چاغی ایــدی و باتــان گونش -هاوانیــن ســویوقلوغوندان یا دانیســگیلدن -اونــون یاشــا  دولمــوش گؤزلرینــده گؤرونــوردو .قیوریلیــب
قیوریلیب الیمده کی ســو شیشهســینی باشــیما چکدیم .بؤیرومده اوتوران
دوستومون هئچ توکو ده َدبرمهدی .گؤرهسن اونا خوشباخت دئیهبیلهرم؟


آی آتا ،باخیشیندان دانیشاجاغام .هله مریضچیلیـییندن قاباق ایدی.
تزه ایشبس -امکلی  -اولموشــدون .بیر گون ســحر حیطه دوشــوب غملی

َ
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غملی باخچامیزا باخیردین .او باخیشــیندا کی نیســگیلی و باخیشــینین
نئجهلیـیینی هئچ واخت آچیقالیا بیلمهیهجهیم و بونا آرخایینام .بلکه بیر
َ
لئووناردونون الینده ،بئله بیر باخیشالری نقاشلیق ائلهمک گوجو اوال.
َ
ایکینجــی باخیشــین ،مریضچیلیگین باشــایاندان ســونرا ایــدی .الینه
بیــر داوا ورقینــی آلیــب حبلریــن بیرینــی آختاریردیــن .اینســانالرین
َ
باخی ـشالری ،نهقــدر کئشــیدلی اوال بیلــر .یانــی اینســان ســاغ اولدوغوندا
دا بیــر مر یــض کیمی باخا بیلر و ســاغ اولدوغــو قدر ده مریــض اوال بیلر؟ آما
گؤرهســن بــو باخی ـشالری نئجه یاراتمــاق اوالر؟ بــو دونیا بئله بیــر ایمکانی
نئجــه یاراتمیشــدیر؟ بئیین ســیز ،تک ســئللوللو یارادیقالریــن ،میلیونالر
ایلیــن ایچینــده ،باشــینا نه گلیب کــی بئله بیــر گؤرونتولری یــارادا بیلیرلر؟
دئمــک ،بســیط بیر یارادیــق ،ایرهلییــه گئتدیکجک ،گیزلی بیر شــئیلری
بســلهییب و بو تزه تؤرهمهلر او بســیط یارادیغی اؤتوب ،اوندان دا بؤیوک ،آما
کؤلگ ـهده دوالنان بیر وارلیغــا دؤنوب .ایللر دیر بــو کؤلگهدهکی وارلیق منی
ایزلهییــر .هردن بو وارلیغین کؤلگهدن ایشــیغا چیخدیغینی ســاندیغیمدا،
اؤزومو او کولگهده ایتمکده گؤرموشم  .
نئچه ایللر بوندان قاباق ایدی .هر جمعه سحر چاغی اردبیلی گزیردیم.
گونــده بیــر محلهنــی دوالنیب ،عکــس ســالماق ،قوجاالری دانیشــدیریب
محلهنین قدیم شکلینی بئیینده یاراتماق ،آرادا دا ،بیر قدیم ائوی گؤرمک،
نهقــدر دادی وارایمیــش .قدیم کرپیج لرلــه قدیم دووارالرین دوزولمهســی.
ســیچان دیشــی ،خونچا ،دوه بوینو و بئله بئله بیر َ
دوز نلر .ائلهجه ده تاختا
قاپیالر و قاپیالرین باشینی اوجالدان قاپی باشی .هردن ده بیری اوغرونا
چیخیب دئییر :نییه عکس سالیرسان؟
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اونالر یــن فیکرینی اوخوماق ائلهده چتین دؤیور .آما گؤرهســن اونالر دا -
بیــر زامان -منیــم ذهنیمی اوخویــا بیلهجکلر؟ یا ائله عــادت ائلهیبلر کی
تکجه اؤز ذهنلرینی اوخویاالر؟
هلــه بونــون آجــی یئــری ده وار .دونــن عکــس ســالدیغین قدیــم ائــوی،
صاباحیســی لودئرلــه ســؤکورلر! ســونرا گئدیــب هــای سالیرســان ،خبــری
یاییرســان ،ژورنالیس ـتلره دئییرســن .آخیــری نــه اوالجــاق؟ ائــو گئتــدی.
ائلهبیــل کامئــران اؤلــوم ائلچیســی اولــوب .داهــا هــر ائودن عکس ســاالندا
ائلهبیلیرســن ائــو تیترهییــر .ائلهبیــل اعــدام حؤکمونــو گــؤرور .گــؤزو یاشــلی
بینــاالردان گؤز یومــوب ،داها یاواش یــاواش اونالری گؤرمهییرســن -هردن
سالدیغیم عکسلره باخاندا رحمتلیک ائولری گؤروب فاتحه چئویریرم.


دوقتور دوستومون خانیمی ،بیر گون اونا دئییر:
 ناهــار چاغینــا یاخیــن کوچهدن چــوخ قورخولــی ،زاریلتییا َبنزر ســسگلدی .دوشوب قاپینی آچدیم آما هئچ کیم یوخ ایدی.
دوقتور ســایماییر آما صاباحیســی دا بو سؤزو ائشــیدینجک شکلهنیب او
گونو ائوده قالیر .دوز ،گون اورتا چاغی او سس گئنه گلیر .دوقتور دا تئز قاچیر
قاپییا آما بیرینی گؤرمهییر .هرگون پوسقو قورورب ،آخیردا اونو گؤرور .قوجا
بیــر کیشــی ایمیــش ،چیینینــده ده بیر تلیس .ائلــه بیل دومشــرهدن زاددان
ساتیرمیش .آنجاق ائله سسلهنیرمیش کی ائله بیل زاریلداییر.
بلکه او قوجانین بئینینده شهرین قدیم منظرهسی هله ده دیری ایمیش
و ایندی کی گؤرونتو اونو حیرت عالمینده زاریلدادیرمیش؟
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تامســیندیغین هر بیر شــئیین آرادان گئتمهســی! و بو بئله اولمامالیدیر.
او ّاولــده دئدیییــم شــاعر بــو ســؤزو دئییــب دئییــب چیخیــب گئتــدی .او
حیاتیندان تامســینماق ایســتهدی آما داها ســونرا اوندان هئچ بیر تزه ایش،
شعر یا داستان گؤرمهدیم.
جناب شاعیر ،بودا بئله اولمامالی ایدی؟
ایســتیرم نامه یازیب قدیم کیلر کیمین پســت قوطوســونا ساالم .نامهنی
راحالییب ،دوســتومون آدرســینی اوســتونده یازیب آپارام پست قوطوسونا.
آما شــهرده داها پســت قوطوســو یوخدور کی! گرک آپارام پست ایدارهسینه
وئــرم .تمبــری ده او اؤزو یاپیشــدیرا یــا یاپیشــدیرمایا .آمــا دای بونــون دادی
دوزو قالمــادی کــی -یانــی دای جلیــل ممــد قولوزاده نین ،پســت قوطوســو
آدینلی داستانی اوخویان اونو باشا دوشمهیهجک -نامهنی آپاریب بالیقلی
چایینــدا ســویا وئرمهیین دادی اوندان چوخدور .آما ســؤز بوراســیندا ،دای
بالیقلیدا سو یوخدور!
اوســتاد ،بیلدیییــن کیمی چوخداندیــر اوز قویموشــام داغچیلیغا .آخی
شهرده قاال بیلمیرم .قوی بیرآز دانیشیم .باباالریمیز ،کئچیدلری ،کوچهلری،
اینســانالرین یــا دا ارهبهلریــن یوخســا داشــقاالرین کئچمهســیاوچون
دوزلدیب ،یاراتدیالر .ماشــین گلن کیمــی ،قدیم ائولره تیر چیخدی .فورد،
َ
بنز ،سیتروئن و اوینجر کمپانیلرینین دوزلتدیگی ماشینالرا یول آچیلمالی
ایــدی! یوخســا کیــم آالجاقــدی بونــاری؟ تئزلیکلــه خیابــان چکیلمهلی
ایدی .باشالییب توپچیالردان بئله سؤکوب ،اوستو اؤرتولو بازارین دامارین
قیر یــب قونباالنــا چاتدیــار .هله اورکلــری ســویوماییب ،اوتــوز مئتیرلیک
دئیــه ،آالقاپیدان بئله ســؤکوب چیخدیالر بازار آغیزینــا .ییخیالن ائولرین
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چوخو قدیم ،دده بابا سایاغیندا تیکیلمیش ائولر ایدی .ایندی ده اوراالردان
سوووشــاندا ائله بیلیرم اونالرین ناله سسینی ائشــیدیرم" .ائدقار آلنین" بیر
اؤیکــو ســو وار ،آشــر ائوینین ییخیلماســی -بیلیــرم یوزده یوز اوخویوبســان،
چــون ســن اوخومادیغیــن بیر متن قالماییــب کی -ائدقــار دئدییی کیمی،
ائلهبیل بو رحمتلیک بیناالر ،باشــیمیزین اوســتونده اوالن اتمسفردن آیری
اوالراق ،بیر باشقا اتمسفر یاراتمیشمیشالر .آدامالر بو قوجا اتمسفرده نفس
چکیب ،یاشــاییب اؤلورموشلر و ائولر ســؤکولندن ســونرا هریانــدان بیر هاوا
بــو شــهره ســوخولوب ،هره بیر هاوا چالیــب و بو دایاناتیمی پوزان اتمســفری
یاراتمی ـشالر .بو تزه قورقودا ،اینســانالر ماشــینا مینن کیمی دهییشــیلیرلر!
قودوق اولورال! جاوان قوجانی یامانالییر .بیربیرینه یول وئرمهییرلر و بو بیزیم
تــزه اتمســفریمیزدیر .یادیمــا گلیر کی ،خیرالــدا یاشــایاندا ،خیاباندا فوتبال
اوینایاردیق ،ســاعت دان بیر بلکه بیر ماشــین گلیردی .بیر گون های کوی
دوشدو ،هامی خیابانا ساری قاچیردیالر .من ده گئدیب تاماشایا دوردوم.
شهســونلر ،موغاندان بئله گلیب ســرداوا یولونا گئدیردیلر .نهقدر گؤرمهلی
ایــدی .رنگ به رنگ تومان کؤینکلــر ،آتالرا مینمیش تزه گلینلر ،دوهلره
مینمیش قاری آروادالر .بعضی دوهلرین بئلینده ده اوبانین چارداقالری ،نه
بیلیم کئچهلری .ائلهبیل آالهی بیر دونیادا ایدیم .بلکهده بیزدن اوزولموش
هاوانی تزهدن گتیرمیشدیلر شهره .بو آرادا آت بئلینده بیر قار ینی گؤردوم.
بورنو یوخ ایدی!  -بورنونون دئشــیکلری گؤزونــون یاخینلیقیندا ایدی -آما
هئــچ قورخمادیــم .آخــی تئلویزیوندا اونا بنــزر گؤرونتولری گؤرنــده قورخوب
گؤزلریمی یوموردوم .به نییه قورخمادیم؟
ایندیایســه قویــونالری ،تــراک ماشــینالری آپاریــر اؤزلــری ده نیســانا
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مینیب یایالغا دیرماشــیرالر .آخی داها شهردن کئچمهیه پوست یوخدور.
آددیم آددیم ،ماشین دیر ،آداما دا یئر یوخدور!
اودور دای شــهرده قاالبیلمیــرم .درهلــردن کئچیرم ،داغالرا دیرماشــیب،
مئش ـهلردن سووشورام .گدیکلری ،قایاالری آشیب ،دوالنیرام بو داغالرین
باشــینا .آما بیر ســؤز وار ،هر قایا یا هر داش ،ســؤزلو بیر آداما اوخشــاییر! آخی
چوخونون دا آدی وار ،آدام داشی ،چوبان داشی ،گلین داشی...
گؤرهسن بونالر ائله اولدن داش ایمیشالر یا ناغیلالریمیزدا دینلهدیییمیز
کیمی سونرا داش اولوبالر؟ بلکه ده اونالرین گؤزونده ،داش بیزیک؟
هه اوستاد داشا دؤنمکدن چوخ دانیشیبسان بیزه .بیر جاوان اوغالن بیر
قیزیــن ائلچیلییینه گئدیر .یوخ ائشــیدینجک داش اولــور .یانی اینتیزاعی
َ
دونیادا ،ســؤز ،او جاوانی گؤتورور .ائله او جاردا ایلیشــیب سونرا دا قورویوب
قالیر! و بو اؤلوم دئییل .بلکه اؤلوم دن ده پیسدیر!   
اوســتاد یاخشــی یادیمــدا ،آتــام منیــم اوچــون ،گئدیــب قونشــو قیزینــی،
آتاســیندان ائلچیلیــگ ائلهییب ،یوخ ائشــیدن گئجه ،حیطــده دوالنیب
اؤز اؤزونه دانیشــیردی .او ایل حیطدهکی آلما آغاجالریمیز ،آلما وئرمهدیلر.
او زاماندان خوش دانیشیقلی آتام سوسدو .آلما آغاجالری دا قورودوالر .بیر
ایل سونرا او آغاجالری کسدیک.
بــورادا بیر بایاتی یادیما دوشــور اوســتاد .ایجازه وئرین دئییم .ســحر ســحر
باغا گیردیم ،نه باغ بیلدی نه ده باغبان! ال اوزادیب بیر گول دردیم .نه باغ
بیلدی نه ده باغبان!
دوغرودان بو آشــیق هاواســیندا اوخونان بایاتی نه دئمک ایستهییر؟ یانی
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باغ روح ســوز دور و هئچ نه باشــا دوشــمهیهجک؟ یوخســا ،نه ائلهدیمســه
هئچ کیم باشا دوشمهدی ،آییلمادی ،دئمک ایستهییر؟
بلکه ده ائلین دیلیندن چیخان بایاتی ،ائله ،ائلین سینهسیندن جوشان
ناغیلالرا باغلی دیر .آخی نئچه ناغیلیمیز وار کی ناغیلین قهرمانی گئدیر
باغــدان ســئحریلی آلمــا یــا نارینــج تورونج خولــو گتیــره ،باغ قیشــقیریر آی
آپاردیالر ،آی آپاردیالر....
آما بو بایاتینین قهرمانینین باغا کئچیب گول دردییینده ده ،نه باغ بیلیر
نه باغبان .گؤرهســن اونون اووسونو وارایمیش؟ بایاتی بونو بیزه آچیقالماییر،
بیز ده ،بو موهوم گؤرونتونو یارادان ماهنییا قوالق وئریب خوشوموز گلیر.
یــا بلکه مجنوندان دا چوخ عاشــیقلیق اســتعدادی اوالنین اووســونو وار؟
گؤرهســن بــو بؤیــوک باجاریق هاردا یاشــانیب وگئدیشــی نهدیر؟ یوخســا به
نییه بونون داستانی بیزه گلیب یئتیشمهییب؟
بئله باجاریغی اوالنالردان سوروشماق ایستردیم :گؤرهسن اینسان نئجه
اؤلومه تسلیم اولور؟ حیات سئومهلی دیرسه ،اوندا هل البت اؤلومه تسلیم
اولمــاق چتین بیــر ایش اولمالیدیر .گؤرهســن ،او دیقه ،اؤلــن آدام اؤزوندن
سوروشا بیلر کی اؤلوم یا قالیم؟
سعید فیوضات
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اؤلوم یا قالیم
اوســتادیمین یازدیقالرینــی اوخویانــدا ،یازمــاق هوســی منــده داهــا
چوخالســا دا ،یاخیندان دانیشــدیغیمیزدا ،قورخوم آرتیر .داســتانالریمین
بیرینده بو قورخودان سؤز آچیب اوستو اؤرتولو بیر شئیلر یازمیشام .آما گئنه 
ده او یاز یدا باش وئرن اوالنالر چوخدور .اوستادیم دا اؤیکوده ،اوالنالرین
چــوخ اولماغینــی خوشــامیر .آمــا بیــر ســؤز وار بــو اوالنالریــن اؤزهیــی مــن
اؤزومم .دئمک اؤزومدن باشــقاالرال اوالن ایلگهییمی آزالدیب ،اوالنالرین
بیــر باشــینی اؤزومه باغالمیشــام .هله بیر ســؤز ده دئییم ،کیبورد اوســتونده
ایشــلهمکده داها دا جلد اولموشــام و بونون آرقاجی اوســتادیمدان کئچیر.
هــه ،مثال "آالتورانلیق" اؤیکوســونون اون بئش دؤنه ائدیــت اولماغی ،بوش
یئره گئتمهییب! اوستادیمین ایکی سؤزونو ،سیرغا ائلهییب ،قوالغیمدان
آسالمیشام " .من بیلدیییمی یازما .بیر ده ،ائله بیر سؤز یاز کی اؤزونو جیک
قویسون".
یئتمیش اینجی ایلده تبریز دانیشــگاهیندا بیر شــاعیر دوستوم وار ایدی.
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اونــون شــعرلرینی خوشــایاردیم .بیــر گــون اورتاق دوســتوموزون تویونــدا بیر
شــعر اوخــودوَ .بــی ایلــه گلینیــن آناالری او شــعری چــوخ بیندیلــر .منیم ده
« یــووا ســیز قــاالن دوشــان» ســؤزوندن ،چوخ خوشــوم گلــدی .بیر گــون اون
دؤرد صفحهلیــک ،روایتــی اوالن ،آزاد ســایاغیندا یازدیغیــم بیر شــعری اونا
اوخودوم .قوالق آسیب دئدی:
 ســنین ســؤزون اون دؤرد صفحــه ســوره بیلیــر .کیالســیزدا دا بیرینجیاؤیرنجیسن .سن هم یاخشی شاعیر اوال بیلرسن هم ده یاخشی مهندیس.
یاخشــی مهندیس ،یوخسا یاخشــی شاعیر .داها دوغروســو اوستادیمین
َ
سیره سیره سؤزلرینه قوالق وئردیکدن سونرا ،قضاوت سؤزونه اؤزگهلشمیشم.
هــردن بعضی گؤرونتولــری خاطیرالییب یامان داریخما توتــورام .اورهییم
یانیــر ،ائلــه کی یئریمــده قاال بیلمهییــب ،ایالن چــاالن کیمــی قیوریلیرام.
مثــا ،بیرگــون با کــی یا گئدیردیــک .بیر یئــرده جادهیــه آســفالت تؤکوردولر.
بیــر کیشــی بویروق وئریــردی ،بیــر یاشــماقلی قوجــا آرواد دا الیندهکی بئلی
آســفالتال دولدوروب جادهیه باخیردی  .یانی بیز گئدن کؤندون ترسهسینه
 گــون باتــان چاغی ایــدی و باتــان گونش -هاوانیــن ســویوقلوغوندان یا دانیســگیلدن -اونــون یاشــا  دولمــوش گؤزلرینــده گؤرونــوردو .قیوریلیــب
قیوریلیب الیمده کی ســو شیشهســینی باشــیما چکدیم .بؤیرومده اوتوران
دوستومون هئچ توکو ده َدبرمهدی .گؤرهسن اونا خوشباخت دئیهبیلهرم؟


آی آتا ،باخیشیندان دانیشاجاغام .هله مریضچیلیـییندن قاباق ایدی.
تزه ایشبس -امکلی  -اولموشــدون .بیر گون ســحر حیطه دوشــوب غملی
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غملی باخچامیزا باخیردین .او باخیشــیندا کی نیســگیلی و باخیشــینین
نئجهلیـیینی هئچ واخت آچیقالیا بیلمهیهجهیم و بونا آرخایینام .بلکه بیر
َ
لئووناردونون الینده ،بئله بیر باخیشالری نقاشلیق ائلهمک گوجو اوال.
َ
ایکینجــی باخیشــین ،مریضچیلیگین باشــایاندان ســونرا ایــدی .الینه
بیــر داوا ورقینــی آلیــب حبلریــن بیرینــی آختاریردیــن .اینســانالرین
َ
باخی ـشالری ،نهقــدر کئشــیدلی اوال بیلــر .یانــی اینســان ســاغ اولدوغوندا
دا بیــر مر یــض کیمی باخا بیلر و ســاغ اولدوغــو قدر ده مریــض اوال بیلر؟ آما
گؤرهســن بــو باخی ـشالری نئجه یاراتمــاق اوالر؟ بــو دونیا بئله بیــر ایمکانی
نئجــه یاراتمیشــدیر؟ بئیین ســیز ،تک ســئللوللو یارادیقالریــن ،میلیونالر
ایلیــن ایچینــده ،باشــینا نه گلیب کــی بئله بیــر گؤرونتولری یــارادا بیلیرلر؟
دئمــک ،بســیط بیر یارادیــق ،ایرهلییــه گئتدیکجک ،گیزلی بیر شــئیلری
بســلهییب و بو تزه تؤرهمهلر او بســیط یارادیغی اؤتوب ،اوندان دا بؤیوک ،آما
کؤلگ ـهده دوالنان بیر وارلیغــا دؤنوب .ایللر دیر بــو کؤلگهدهکی وارلیق منی
ایزلهییــر .هردن بو وارلیغین کؤلگهدن ایشــیغا چیخدیغینی ســاندیغیمدا،
اؤزومو او کولگهده ایتمکده گؤرموشم  .
نئچه ایللر بوندان قاباق ایدی .هر جمعه سحر چاغی اردبیلی گزیردیم.
گونــده بیــر محلهنــی دوالنیب ،عکــس ســالماق ،قوجاالری دانیشــدیریب
محلهنین قدیم شکلینی بئیینده یاراتماق ،آرادا دا ،بیر قدیم ائوی گؤرمک،
نهقــدر دادی وارایمیــش .قدیم کرپیج لرلــه قدیم دووارالرین دوزولمهســی.
ســیچان دیشــی ،خونچا ،دوه بوینو و بئله بئله بیر َ
دوز نلر .ائلهجه ده تاختا
قاپیالر و قاپیالرین باشینی اوجالدان قاپی باشی .هردن ده بیری اوغرونا
چیخیب دئییر :نییه عکس سالیرسان؟

َ
تــرسـه

49

50

اونالر یــن فیکرینی اوخوماق ائلهده چتین دؤیور .آما گؤرهســن اونالر دا -
بیــر زامان -منیــم ذهنیمی اوخویــا بیلهجکلر؟ یا ائله عــادت ائلهیبلر کی
تکجه اؤز ذهنلرینی اوخویاالر؟
هلــه بونــون آجــی یئــری ده وار .دونــن عکــس ســالدیغین قدیــم ائــوی،
صاباحیســی لودئرلــه ســؤکورلر! ســونرا گئدیــب هــای سالیرســان ،خبــری
یاییرســان ،ژورنالیس ـتلره دئییرســن .آخیــری نــه اوالجــاق؟ ائــو گئتــدی.
ائلهبیــل کامئــران اؤلــوم ائلچیســی اولــوب .داهــا هــر ائودن عکس ســاالندا
ائلهبیلیرســن ائــو تیترهییــر .ائلهبیــل اعــدام حؤکمونــو گــؤرور .گــؤزو یاشــلی
بینــاالردان گؤز یومــوب ،داها یاواش یــاواش اونالری گؤرمهییرســن -هردن
سالدیغیم عکسلره باخاندا رحمتلیک ائولری گؤروب فاتحه چئویریرم.


دوقتور دوستومون خانیمی ،بیر گون اونا دئییر:
 ناهــار چاغینــا یاخیــن کوچهدن چــوخ قورخولــی ،زاریلتییا َبنزر ســسگلدی .دوشوب قاپینی آچدیم آما هئچ کیم یوخ ایدی.
دوقتور ســایماییر آما صاباحیســی دا بو سؤزو ائشــیدینجک شکلهنیب او
گونو ائوده قالیر .دوز ،گون اورتا چاغی او سس گئنه گلیر .دوقتور دا تئز قاچیر
قاپییا آما بیرینی گؤرمهییر .هرگون پوسقو قورورب ،آخیردا اونو گؤرور .قوجا
بیــر کیشــی ایمیــش ،چیینینــده ده بیر تلیس .ائلــه بیل دومشــرهدن زاددان
ساتیرمیش .آنجاق ائله سسلهنیرمیش کی ائله بیل زاریلداییر.
بلکه او قوجانین بئینینده شهرین قدیم منظرهسی هله ده دیری ایمیش
و ایندی کی گؤرونتو اونو حیرت عالمینده زاریلدادیرمیش؟
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تامســیندیغین هر بیر شــئیین آرادان گئتمهســی! و بو بئله اولمامالیدیر.
او ّاولــده دئدیییــم شــاعر بــو ســؤزو دئییــب دئییــب چیخیــب گئتــدی .او
حیاتیندان تامســینماق ایســتهدی آما داها ســونرا اوندان هئچ بیر تزه ایش،
شعر یا داستان گؤرمهدیم.
جناب شاعیر ،بودا بئله اولمامالی ایدی؟
ایســتیرم نامه یازیب قدیم کیلر کیمین پســت قوطوســونا ساالم .نامهنی
راحالییب ،دوســتومون آدرســینی اوســتونده یازیب آپارام پست قوطوسونا.
آما شــهرده داها پســت قوطوســو یوخدور کی! گرک آپارام پست ایدارهسینه
وئــرم .تمبــری ده او اؤزو یاپیشــدیرا یــا یاپیشــدیرمایا .آمــا دای بونــون دادی
دوزو قالمــادی کــی -یانــی دای جلیــل ممــد قولوزاده نین ،پســت قوطوســو
آدینلی داستانی اوخویان اونو باشا دوشمهیهجک -نامهنی آپاریب بالیقلی
چایینــدا ســویا وئرمهیین دادی اوندان چوخدور .آما ســؤز بوراســیندا ،دای
بالیقلیدا سو یوخدور!
اوســتاد ،بیلدیییــن کیمی چوخداندیــر اوز قویموشــام داغچیلیغا .آخی
شهرده قاال بیلمیرم .قوی بیرآز دانیشیم .باباالریمیز ،کئچیدلری ،کوچهلری،
اینســانالرین یــا دا ارهبهلریــن یوخســا داشــقاالرین کئچمهســیاوچون
دوزلدیب ،یاراتدیالر .ماشــین گلن کیمــی ،قدیم ائولره تیر چیخدی .فورد،
َ
بنز ،سیتروئن و اوینجر کمپانیلرینین دوزلتدیگی ماشینالرا یول آچیلمالی
ایــدی! یوخســا کیــم آالجاقــدی بونــاری؟ تئزلیکلــه خیابــان چکیلمهلی
ایدی .باشالییب توپچیالردان بئله سؤکوب ،اوستو اؤرتولو بازارین دامارین
قیر یــب قونباالنــا چاتدیــار .هله اورکلــری ســویوماییب ،اوتــوز مئتیرلیک
دئیــه ،آالقاپیدان بئله ســؤکوب چیخدیالر بازار آغیزینــا .ییخیالن ائولرین
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چوخو قدیم ،دده بابا سایاغیندا تیکیلمیش ائولر ایدی .ایندی ده اوراالردان
سوووشــاندا ائله بیلیرم اونالرین ناله سسینی ائشــیدیرم" .ائدقار آلنین" بیر
اؤیکــو ســو وار ،آشــر ائوینین ییخیلماســی -بیلیــرم یوزده یوز اوخویوبســان،
چــون ســن اوخومادیغیــن بیر متن قالماییــب کی -ائدقــار دئدییی کیمی،
ائلهبیل بو رحمتلیک بیناالر ،باشــیمیزین اوســتونده اوالن اتمسفردن آیری
اوالراق ،بیر باشقا اتمسفر یاراتمیشمیشالر .آدامالر بو قوجا اتمسفرده نفس
چکیب ،یاشــاییب اؤلورموشلر و ائولر ســؤکولندن ســونرا هریانــدان بیر هاوا
بــو شــهره ســوخولوب ،هره بیر هاوا چالیــب و بو دایاناتیمی پوزان اتمســفری
یاراتمی ـشالر .بو تزه قورقودا ،اینســانالر ماشــینا مینن کیمی دهییشــیلیرلر!
قودوق اولورال! جاوان قوجانی یامانالییر .بیربیرینه یول وئرمهییرلر و بو بیزیم
تــزه اتمســفریمیزدیر .یادیمــا گلیر کی ،خیرالــدا یاشــایاندا ،خیاباندا فوتبال
اوینایاردیق ،ســاعت دان بیر بلکه بیر ماشــین گلیردی .بیر گون های کوی
دوشدو ،هامی خیابانا ساری قاچیردیالر .من ده گئدیب تاماشایا دوردوم.
شهســونلر ،موغاندان بئله گلیب ســرداوا یولونا گئدیردیلر .نهقدر گؤرمهلی
ایــدی .رنگ به رنگ تومان کؤینکلــر ،آتالرا مینمیش تزه گلینلر ،دوهلره
مینمیش قاری آروادالر .بعضی دوهلرین بئلینده ده اوبانین چارداقالری ،نه
بیلیم کئچهلری .ائلهبیل آالهی بیر دونیادا ایدیم .بلکهده بیزدن اوزولموش
هاوانی تزهدن گتیرمیشدیلر شهره .بو آرادا آت بئلینده بیر قار ینی گؤردوم.
بورنو یوخ ایدی!  -بورنونون دئشــیکلری گؤزونــون یاخینلیقیندا ایدی -آما
هئــچ قورخمادیــم .آخــی تئلویزیوندا اونا بنــزر گؤرونتولری گؤرنــده قورخوب
گؤزلریمی یوموردوم .به نییه قورخمادیم؟
ایندیایســه قویــونالری ،تــراک ماشــینالری آپاریــر اؤزلــری ده نیســانا
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مینیب یایالغا دیرماشــیرالر .آخی داها شهردن کئچمهیه پوست یوخدور.
آددیم آددیم ،ماشین دیر ،آداما دا یئر یوخدور!
اودور دای شــهرده قاالبیلمیــرم .درهلــردن کئچیرم ،داغالرا دیرماشــیب،
مئش ـهلردن سووشورام .گدیکلری ،قایاالری آشیب ،دوالنیرام بو داغالرین
باشــینا .آما بیر ســؤز وار ،هر قایا یا هر داش ،ســؤزلو بیر آداما اوخشــاییر! آخی
چوخونون دا آدی وار ،آدام داشی ،چوبان داشی ،گلین داشی...
گؤرهسن بونالر ائله اولدن داش ایمیشالر یا ناغیلالریمیزدا دینلهدیییمیز
کیمی سونرا داش اولوبالر؟ بلکه ده اونالرین گؤزونده ،داش بیزیک؟
هه اوستاد داشا دؤنمکدن چوخ دانیشیبسان بیزه .بیر جاوان اوغالن بیر
قیزیــن ائلچیلییینه گئدیر .یوخ ائشــیدینجک داش اولــور .یانی اینتیزاعی
َ
دونیادا ،ســؤز ،او جاوانی گؤتورور .ائله او جاردا ایلیشــیب سونرا دا قورویوب
قالیر! و بو اؤلوم دئییل .بلکه اؤلوم دن ده پیسدیر!   
اوســتاد یاخشــی یادیمــدا ،آتــام منیــم اوچــون ،گئدیــب قونشــو قیزینــی،
آتاســیندان ائلچیلیــگ ائلهییب ،یوخ ائشــیدن گئجه ،حیطــده دوالنیب
اؤز اؤزونه دانیشــیردی .او ایل حیطدهکی آلما آغاجالریمیز ،آلما وئرمهدیلر.
او زاماندان خوش دانیشیقلی آتام سوسدو .آلما آغاجالری دا قورودوالر .بیر
ایل سونرا او آغاجالری کسدیک.
بــورادا بیر بایاتی یادیما دوشــور اوســتاد .ایجازه وئرین دئییم .ســحر ســحر
باغا گیردیم ،نه باغ بیلدی نه ده باغبان! ال اوزادیب بیر گول دردیم .نه باغ
بیلدی نه ده باغبان!
دوغرودان بو آشــیق هاواســیندا اوخونان بایاتی نه دئمک ایستهییر؟ یانی
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باغ روح ســوز دور و هئچ نه باشــا دوشــمهیهجک؟ یوخســا ،نه ائلهدیمســه
هئچ کیم باشا دوشمهدی ،آییلمادی ،دئمک ایستهییر؟
بلکه ده ائلین دیلیندن چیخان بایاتی ،ائله ،ائلین سینهسیندن جوشان
ناغیلالرا باغلی دیر .آخی نئچه ناغیلیمیز وار کی ناغیلین قهرمانی گئدیر
باغــدان ســئحریلی آلمــا یــا نارینــج تورونج خولــو گتیــره ،باغ قیشــقیریر آی
آپاردیالر ،آی آپاردیالر....
آما بو بایاتینین قهرمانینین باغا کئچیب گول دردییینده ده ،نه باغ بیلیر
نه باغبان .گؤرهسن اونون اووسونو وار ایمیش؟ بایاتی بونو بیزه آچیقالماییر،
بیز ده ،بو موهوم گؤرونتونو یارادان ماهنییا قوالق وئریب خوشوموز گلیر.
یــا بلکه مجنوندان دا چوخ عاشــیقلیق اســتعدادی اوالنین اووســونو وار؟
گؤرهســن بــو بؤیــوک باجاریق هاردا یاشــانیب وگئدیشــی نهدیر؟ یوخســا به
نییه بونون داستانی بیزه گلیب یئتیشمهییب؟
بئله باجاریغی اوالنالردان سوروشماق ایستردیم :گؤرهسن اینسان نئجه
اؤلومه تسلیم اولور؟ حیات سئومهلی دیرسه ،اوندا هل البت اؤلومه تسلیم
اولمــاق چتین بیــر ایش اولمالیدیر .گؤرهســن ،او دیقه ،اؤلــن آدام اؤزوندن
سوروشا بیلر کی اؤلوم یا قالیم؟
سعید فیوضات

َ
تــرسـه

بئهی
َ
ایــش ســالونودا قیامــت قوپــدو .ت َیــر دوزلــدن ماشــینالرین بیرینــدن ائله
ســس چیخدی کی ائلهبیــل پارتالدی .یازیق اوپراتــور ال آیاغینی ایتیریب
بیلمیردی نئیلهســین .ماشــینین یئیین فیرالنان درامینــدان قالخان تاراق
تــوروق سســی ســالونو باشــینا گؤتورموشــدو .تئــز قونــدوق ماشــینا .یازیــق
اوپراتــورون اور هیــی اوزولموشــدو .ماشــینین "دور"( )stopدویمهســینی
ووروب ،یوخــاری ســورعتده دوالنــان درامیــن دایانماغینــی گؤزلهدیــک.
اوشاقالر تئز الآیاق ائلهییب درامی آچیب یئره قویوب ایچینی سؤکدولر.
ایچینــدن بیــر روف کاســا چیخینجــاق ،هامــی جیک قالــدی .مکانیکال
اوشاقالرین بیری دئدی:
 بو بئهینین کاساسیدی.اؤزومو ساخالیا بیلمهییب اوجادان قیشقیردیم:
 -بئهی!

َ
تــرسـه
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بیرآزدان بئهی تیترهیه تیترهیه گلیب چیخدی .حیرصیم باغیرساغیمی
کسیردی .دئدیم:
 بــو دا آخیــر ایشــیندی؟ دئمیرســن یازیــق اوپراتــور ســهته ائلــهدی؟دئمیرسن بو زهره قالمیش کاسا تولالنیب بیرینه َ دیدی؟
بئهی گؤزونون یاشینی الهیه الهیه دئدی:
 مهندیس منیم هئچ گوناهیم یوخدی .بوالر ایستیردیلر منیم کاسامی،پالتار یــم کیمــی یوخــا چیخــارداالر ،مــن ده جانیمیــن دردیندن اونــی بوردا
گیزلتدیم .آخی بو ماشین چوخدان ایدی یاتمیشدی!
دؤنوب بیت اللها دئدیم:
 بو کاسا ناغیلی نهدی؟ سیزون بونون کاساسینان نه ایشوز وار ایدی؟بیت اهلل دئدی:
َ
  آی مهندیــس دای بــو بیــزی جانــا گتیریب .بو کاســانی گؤرورســن؟ الاوزون بــو کاس ـادا یویــور ،ســاققالین بو کاســادا قیرخیــر ،خورهیینی بو کاســا
َ
جاناســینر
دا یئییــر ،چایینــی دا ائلــه بوندا ایچیر .اؤزو ده بو زهره قالمیشــی
یومــور .ائلــه ایچینــه بیر ســو آلیــب دوالندیریــب تؤکور ائشــییه .بیــز ده چیم
چکیر یــک .واهلل دای دایاناتتیمیــز قالماییــب .نئچه دؤنه بونــا دئدیک کی
بو کاســانی یوخ ائلهسین ،باخمادی .دئدیک اؤزوموز یوخ ائلهیهجهییک.
او ســؤزو ائشیدندن کاسانی گیزلهدیردی .بیز ده نهخهدیم آختاریردیق تاپا
بیلمیردیــک .دای بیــز بونون الیندن زینهارا گلمیشــیک ،ســن آلــاه بونا بیر
ایش گؤر گینن؛ دای بیز بوننان ایشلهیه بیلمیریک.
دئدیم:

َ
تــرسـه

 بیت اهلل من بونون ایشینه باخاجاغام سیز درامی یئرینه قوشون.اونــدان کاســانی گؤتــوروب مهندیــس ّ
ســیدله دانیشــا دانیشــا گئتدیــک
اوتاغا.


ایلک اونو الستیک کارخاناسینین سالونوندا گؤردوم -هه بئهینی دئییرم
آخی اوگون ،ایشیئرینین یییهســی ،بیرده نئچه آالهی مهندیســله سالوندا
دوالنیردیــق -بئهــی ،اوجــا ،چرخــی اوالن ،دؤرد بوجاقلــی بیــر نردووانــی
ایتهلهم هیــه گوجهنیــردی .آمــا نــردووان یئرینــدن َد َبرمهییــردی .آخــی بــاش
کؤنــدو ســالونون دامینیــن آلتینــدا اوالن لولهلره ایلیشمیشــدی .بــو دا هئی
زورونا باسیردی .نردووان دا دئییردی اؤلهرم گئتمهرم.
بیــردن اونــون رئیســی اوالن موتورخانا مهندیســی اود اولوب آرایا دوشــوب
دئدی:
 جناب دوقتور منه وئردیـییز ایشچییه باخین سن الاله! اوندان دا منننبؤیوک بؤیوک ایشلر ایستیرســیز .بو منیم نهییمه گرکدی؟ بونون یئرینه منه
باجاریقلی ایشچی وئرین.
دوقتور – ایش یئرینین یییهسی -دئدی:
 یاخشی ،آما بونو هارا وئرک؟هئــچ کیمــدن ســس چیخمایینجاق ،ایشــچی ایــش یئرینین قاپیســینا
یاخینالشیردی .بیردن آرایا کئچیب دئدیم:
 وئرین منه – من ســالونون مکانیکال تعمیراتینین رئیســی ایدیم– آدینهدی؟

َ
تــرسـه
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موتورخانا مهندیسی دئدی:
 -بئهی


بیــر گونــدن ســونرا اداری رئیســی بئهینیــن ابالغینــی یازیــب منیــم
دپارتیمانیما گؤندرمیشــدی .سحر اوتاغیما کئچن کیمی بئهینی گؤردوم.
سـ ّـید مهندیــس ده اوتــوروب الینی چنهســینه قویــوب اونو ســوزوردو .بئهی
منــی گــؤرن کیمــی ابالغینــی چیخاردیب منــه وئردی .مــن ده اونون ایشــه
باشــاماغینین بیلدیریشینی باشــقا بیر کاغاذدا یازیب ،تاریخ  قویوب اونا
وئرندن سونرا ،دئدیم:
 بئهــی بیز یــم بؤلومــه خــوش گلیبســن .گئت بؤلومــه ،ایــش پالتارینیگئیین ،شیفتین تکنسینی نه دئسه اونا قوالق آس.
ائله او ایشیئرینه گئدن کیمین تلفونوم زنگ چالدی.
 الو .سالم مهندیس. سالم باخشالی ،نه اولوب؟ بئهی موتورخانادان گتیردییی ایش پالتارینی گئییب بیزیم مکانیکالایش پالتارینی قایتاریب دئییر ائله قاباقکی پالتاریمی گئیهجهیم.
بیر آز فیکیرلهشیب دئدیم:
 عیبی یوخدی ،خطرینه دیمهیین ،قویون نه جور گؤیلی ایســتیر هئیلهگئیینسین.
 -آمــا مهندیــس ،آرادا بیــر ایــش وار .بونــون پالتاری یامان ایــی وئریر ،الپ

َ
تــرسـه

لئش کیمی قوخویور! اوشــاقالر دئییرلــر بئینیمیز چاتالییر .او اوتوران یئرده
هئچ کیم اوتورماییر.
گیجهلیــب قالدیــم .داهــا بوراســینی اوخومامیشــدیمّ .
ســید مهندیــس
سوروشدو:
 نه اولوب؟ نییه َ پکر اولدون.من اوالنالری اونا دئیینجک ،دئدی:
 من بونا بیر چاره قیالرام.صاباحیســی شــیفت تئکنســین مســئولو مندن قاباق اوتاقدا ایــدی .اونو
گؤرن کیمی دئدیم:
 خیر اوال باخشالی؟ مهندیس خبر آلما ،دونن بئهینین ایشــی قورتاران شــیفتده ،اوشاقالر،مهندیــس سـ ّـید دئدیــی کیمــی اونون ایــش پالتارینــی ســاخالییب یوماق
ایســتهییبلر آما او اوالرنان دیدیشیب ،پالتارین آپاریب گیزلهدیب .هاردا
گیزلهدیبســه هئــچ کیــم بیلمهییــب ،االن ســحر چاغــی ،گلیــب گینه او
پالتــاری گئییــب اوتــوروب بؤلومده؛ اوشــاقالردا ائشــیکده آیاق اوســتونده
قالیبالر.

َ
ائله او جاردا مهندیس ّ
سید گلدی .باش وئرنلری اونا آچیب آغاردینجاق،

دئدی:
 بو ایشی بوراخ منه .من ائله بوگون بوایشی بیر یول اوسته قویارام.گلــن گــون ،ایــش یئرینــه یئتیشــینجک اوشــاقالرین بیــری منــه ســاری
قاچیب دئدی:

َ
تــرسـه
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 آی مهندیس آماندی تئز گل بئهی بیت اللهی اؤلدورور  .تئز اؤزومو بؤلومه یئتیریب قیامتی گؤرونجک اوجادان قیشقیردیم:
 قورتارین.بئهــی منــی گــؤرن کیمــی اوســتومه گلیــب منــی قوجاقالییــب آغالماغا
باشــادی .الپ جیــک قالدیــم .ائلهبیــل بیــر عزیــزی اؤلموشــدو .اونــو
اوو ندورونجاق مهندیس ّ
سید گلیب اونو اوحالدا گؤروب دئدی:
  بئهی نه های سالیبسان؟بئهی دئدی:
 جددینــه قور بــان مهندیــس .بــو ظالیــم اوغلــی ظالیــم منیــم پالتاریمییاندیر یــب! مــن پالتاریمی اورتا آنبــاردا گیزلهدیردیم ،بئلــه هئچ جینین ده
بئینینه یئتیشمزدی .آما بو َ
اورش منی گودوب ،پالتاریمین یئرینی بیلیب،
من گئدن دن سورا اوالری چیخاردیب یاندیریب.
مهندیس ّ
سید دئدی:
 دای اینــدی اوالن اولــوب کئچــن کئچیــب ،گئــت تزه پالتــارووی آل،گئیین ،گئت ایشه.

عزا جزا ایله بئهینین پالتارینی َدییشدیک .بئهی آغالر گؤز ایله دئدی:
 -منه اوالن اولدی!

نئچــه گونــدن ســونرا ،ســالونون بؤلوملرینیــن بیریندن منه زنــگ ائلهییب
دئدیلر کی بیر ساعاتا یاخین دیر تعمیر اوچون آدام ایستهییبلر آما هله اورا
گئدن یوخدور .بؤلومه زنگ ووروب ،باخشالی دان کیمی اورا گؤندردییینی
سوروشــدوم .دئــدی بئهــی .اؤزوم دوروب گئتدیــم َ
گــؤرم به هــاردا قالیب بو

َ
تــرسـه

بئهی .بؤلومون قاپیسینا یئتیشن کیمی اونو گؤردوم .دستگاهالرین بیرینین
بؤیرونــده دوروب اونو گودمهیه باشــادیم .مکانیکال اوشــاقالری بؤلومدن
قاپیســیندان گل گئــت ائلهییردیلــر .بئهــی ائلــه قاپیدان سووشــاندا ،بیری
اونــدان ســورا قاپیــدان ،گیریــب یوخســا چیخســایدی ،تــزهدن ایچهر ییــه
قاییدیــب بیــرآز گــودوردو .ائله هئی ایســتیردی قاپیدان چیخا ،آما راســت
گلمیردی .بیری سووشــوونجاق او گینه ده قاییدیردی ایچهر ییه .بو ایشــه
الپ آوارا قالیب ،بئهینی چاغیردیم .اوشهنه اوشهنه منه ساری گلدی ،آما
گؤزو ائله قاپیدا ایدی .دئدیم:
 بیلیرسن بیر ساعاتدی سنی گودورلر؟قاپییا باخا باخا دئدی:
 مهندیس هاچار گزیردیم. تاپدین؟ هه مهندیس باشووا دوالنیم. اوندا گئت ایشینه. باش اوسته.او یــوال دوشــوب گئدینجک ،تزهدن گیزلهنیب اونو گــوددوم .اویان بویانا
باخیــب منــی گؤرمهیینجــک گینــه قاچــا قاچــا بؤلومون قاپیســینا ســاری
قاییدیــب بیــر ده گیرچیــخ ائلهییــب ،اونــدان تــوو دابانــا ،دای دالینــا دا
باخماییب ایشینه ساری قاچب ،گئتدی.
بیبــی اوغلــوم بؤلومــده آنبــار مســئولو ایــدی .اونــو چاغیریــب تاپشــیریق
وئریب ،دئدیم:

َ
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  بئهینی بیر هفته ایش یئرینده و ایشــدن ســونرا ائشــیکده گودوب ،منهراپورت وئرهجکسن.
نئچه گوندن سونرا بیبی اوغلوم اوتاغا گلیب راپورت وئرمهیه باشالدی:
  بئهی همیشــه ســحر شــیفتی گلیر ایشــه .او بیرســی شــیفتلرین پولوچوخدی ،آما او شیفته گئتمیر .ایکیندی چاغی ایشدن چیخاندان سونرا
اول گئدیــر ائمــه مچیدینــه .ایچــهری کئچیــب اورانــی بیر دوالنیب ســونرا
گئدیــر اونا یاخیــن مچیده .بئله بئله گئجه آخیر واخــت آالقاپی مچیدینه
یئتیشیب اورانی دا دوالندیق دان سونرا قاییدیر ائوه.
 ساعات نئچهده قوتاریر دوالنماغین؟ گئجه ساعات او نایکیده!  سنه گؤره بئهی نییه بو ایشلری گؤرور؟  وااله دایــی اوغلی ،دئییرلر او جاوانلیغیندا جین گؤروب .اوندان ســورابو اویونالردان چیخیر.
بیبی اوغلوم گئدن دن سونرا مهندیس ّ
سید ایله دانیشدیق .دئدیم:
 نئیلهیک؟دئدی:
 اونوشیفته وئرهجهییک.بئهینی ایکینجی و اوچونجو شیفته یازان کیمی اوستومه گلیب دئدی:
  مهندیس من شیفت ایشلهیهبیلمهرم .گرک سحرلر گلم.دئدیم:

َ
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 هرنه بیز یازمیشیق اونا باخاجاقسان.چوخ چنه ووراندان سونرا ،یالواریشلی گؤزلریله چیخیب گئتدی.


بئهینین کاساسی ،ماشین ایچیندن چیخدیغی گون ،اوتاغا قاییداندان
ســونرا ،شــیفت تئکنســینه زنگ ووروب دئدیم بئهینی گؤندرســین یانیما.
بئهی گلیب اللرینی دوگونلهییب ،باشی قوینوندا قوینو چیینینده ،گؤزونو
کاسایا تیکدی.
دئدیم:
 بو نه اویوندی؟دئدی:
 اویون دؤور باشینا دوالنیم آی مهندیس.دئدیم:
 گلسنم بو کاسانی یوخا چیخاردیردیالر ،نه اوالردی؟ اؤلردین؟دئدی:
 مهندیس من بو کاساســیز دیری قالمارام .گرک هر ایشــیمی بو کاســاداگؤرم.
دئدیم:

َ
  بئهــی گل ایــری اوتــوراق دوز دانیشــاق .دردیــن نــهدی؟ نییــه بئلــهائلیرسن؟ هم اؤزووی اینجیدیرسن هم ده دوستالرووی.
دئدی:

َ
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 آخی منیم نهییمدی؟مهندیس ّ
سید دئدی:
 آخی آی ائوی تیکیلمیش ،ســنین نهیین دؤور؟ او قاباقکی ایشلرین،بودا بوگونکی ایشین .بابا دئنن گؤرک آخی نییه بئله ائلهییرسن.
دئدی:
 هئــچ ،اولوب منی ایشــه گؤندهرهســیز من باشــارمایام؟ مثــا من هامیدان تئز جئفتئنی دهییشیرم.
مهندیس ّ
سیدله بیر بیریمیزه باخیب دئدیک:
 جئفتئن نهدی؟دئدی:

َ
َ
َ
 هه ،جئفتن ،ت َیر پیشــندن ســورا ت َیــری قالخیزیب آپاریر آرخــا داکی ت َیرداشییان نقالهیه سالیر.
دئدیم:
 بئهی اونون آدی سکتوردی .بو جئفتئنی هاردان چیخاردیبسان؟دئدی:
 مهندیــس بــو ماشــینالرین قطعهلرینــه پیــس آد قویــوبالر .اونــونَ
قانادالری قاباغا گلیب ت َیری دوتور ،نقالهیه یئتیشن کیمین آرخایا چکیلیر
َ
اؤزو ده دایانمامیــش ،اوننــان تیــر دوشــور نقالهیه گئدیــر .جئفتئن تانکی دا
ائله بئله دی دای .گئده گئده توپ آتیر .لولهسی ده دال قاباغا گئدیر .گؤر
نه یاخشی آد سئچمیشم!

َ
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دئدیم:
 دئمک سن اؤزوندن بو ماشینالرا یئددی گئجه ائلیرسن ،هه؟دئدی:
 هــه بــوالرا آد قو یــان ژاپونلــیالر چــوخ بئســاواد ایمیــشالر ،آخــی اوالراینگیلیس دیلینی یاخشی بیلمیرلر .گرک فنی آد قویوردوالر بوالرا.
مهندیس ّ
سید دئدی:
 دئ گؤروم ،اینگیلیس دیلینده هاچارا نه َدئیر؟
دئدی:
  او بیر شئی دؤیورکی ،ایسپهنئر.مهندیس ّ
سید دئدی:
 یاخشی ،ایندا آچار فرانسهیه نه دئیر؟گولوب دئدی:
 آچار ایسپهنئردی ،فرانسه ده فرانسه دی دای مهندیس! یوخ؟دئدیم:
 بئهی ،ســنی بیرینجی بؤلومده ایستهمیرلر ،اوزوموزون سویی تؤکولدی.سنی اوچونجی بؤلومه یانی بنبور ییه وئردیک.
بیردن بئهی اوســتومهگلیب آیاقالریما دوشــمک ایســتهدی .قویماییب
دئدیم:
 بو نه ایشدی؟ دور آیاغا گؤروم .کیشیسن آخی.دئدی:

َ
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 مهندیس منی باالالروون باشــینا دوالندیر وئرمه بنبور ییه ،اوردا یئردنگؤی دن هیس توکولور.
دئدیم:
 نئجه یانی به اوالر کی اوردا ایشلهییرلر گوناهالری نهدی؟ بیز اؤزوموز دهگئدیب اوردا ایشلیریک .سن قره گؤز چیخیبسان؟
دئدی:
 یــوخ مهندیــس دوغروســی ایســتیردیم بونــی دئییــم کی نئچــه نفرلیکگئدیرلر ایشه!
دئدیم:
  اورانین ایشلری آغیردی اونا گؤره.دئدی:
 مهندیس ائله سؤز بوردادی دای .من گرک تک گئدم ایشه.ایکیمیز ده جیک قالیب اونا باخدیق.


بئهــی دئدیییــن بــاش آغریــدی .کاســا احواالتینــدان ســونرا ،هئــچ کیــم
بیرینجی بؤلومده اونون قاییتماغینی ایســتهمیردی .بیز ده سحریســی ،اونو
بنبور ییا یوال سالدیق -بیز موتور خانا مهندیسی کیمی اونوباشیمیزدان آچا
یلمیردیک .خانیمی و بیر باالســی وار ایدی آخی -بنبور ییه گئتمهییندن
چــوخ کئچمهمیشــدی کــی بیــرده گــؤردوک گینــه بئهینیــن سســی گلیــر.

َ
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قیشــقیرا قیشقیرا دفتره کئچیب باشالدی بنبور یده کی امکداشالرینی
یامانالماغا:
 دین سیزلر ،ایمان سیزالر ،من بو کافیرلرنن ایشلهیه بیلمهرم!دئدیم:
 گینه نه اولوب بئهی؟دئدی:
 کافیرلر ایشــلهیه ایشــلهیه تیرینگه آچیب قوالق آســیرالر .من ایمانیمیساتا بیلمهرم.
مهندیس ّ
سید دئدی:
 اوالردان ســنه نــه؟ ســن اؤز ایشــینده اول دای .خالقنــان نــه ایشــون وارسنی اوالرین قبرینه قویمایاجاقالر کی.
دئدی:
 مهندیــس جدینــه قوربان ســن بوســؤزی دئمه .ســن اؤزون ســید ســن!نیییه بئله دانیشیرسان؟
مهندیس ّ
سید دئدی:
 نه داخلی وار؟ سنه نه کی کیم نه ایش گؤرور؟ گئت ایشینین باشینا.دئدی:
 اونــدا بــو کافیرلــری منــه قوشــمایین .مــن اؤزوم تــک گئدیب ایشــلهرم.یوخسا من دینیمی ایکی دنه زوبالداغا ساتا بیلمهرم.
ایکیمیز ده آوارا قالدیق.

َ
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بیرآزدان بنبورونون شیفت رئیسی یحیی زنگ ووروب دئدی:
 سالم مهندیس ،بئهی بیر اوچ نفرلیک ایشه ،تک گئدیب ،هئچ کیمیده یان یؤره سینه قویمور .او قطعه کی او آچیر اوچ نفر زوران اونو آچا بیلیرلر.
نهخهدیم دئدیم بو ایش تک باشــینا گؤرولوجک ایش دؤور باخمادی .منی
ده قوواالدی .قورخورام اؤز باشــینا بیر بال گتیره .ســن آلاله اؤزوز گلین بلکه
سیزین سؤزوزه باخدی.
تئز مهندیس ّ
سیدله دوروب جان باسدیق بنبور ییه .سالون چوخ اوزون
ایدی ،هئچ اولماسا اورا یئتیشمک اون بئش دیقه واخت ایستهییردی.
َ
تئکنئســیینینی تاپیب
اورا یئتیشــن کیمی گؤردوک هنیرتی وار .شــیفت
دئدیم:
 نه اولوب؟یحیی نین گؤزلری دولموشــدو ،بوغوز اولوب دانیشــا بیلمیردی .تئز دمیر
پیلل هلــردن چیخیــب اؤزومــوزو بئهی ایشــلهین یئــره یئتیردیــک .بنبورونون
مکانیال اوشــاقالریال ،تولیدین اوپراتورالری اونو دؤرهلهییب آغالییردیالر.
قاباغا کئچینجک بئهینی گؤردوک .آچدیغی قطعه سینهســینین اوستونه
دوشوب اونو یئره یاخمیشدی.
اورژانــس مامــورالری اونــو آشــاغا ائندیریــب احیــا ایشلرینــی گؤروردولر.
یاخینالشیب او ماموالرین بیرینه دئدیم:
 نئجهدی؟دئدی:
 -اورهیی دایانیب .گرک شوک وئرک.

َ
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شــوک دســتگاهینی اوزادیــب باشــادیالر اونــا شــوک وئرمهیــه .آتالنیــب
دوشــوردو .سینهســینه یومــروق قالمــادی ووردوالر .بیــردن یادیمــا کاســا
دوشدو .اوشاقالرین بیرینی گؤندهریب کاسانی گتیرتدیردیم.
او تختده اوزانیب هئچ َ
ترپنمهییردی .کاسانی قویدوم سینهسی اوسته.
بیرآزدان گؤزونو آچیب کاسایا باخدی .مامورالرسئوینیب دئدیلر:
 ایندی بونو فاطیمییه آپارا بیلهریک.اونــار بئهینــی فاطیمــی بیماریســتانینا آپاردیــار ،بیــز ده کــور پئشــمان
قاییتدیــق دفتره .گئجهنی بیر تههر ســحر ائلهییب ایش یئرینه گلن کیمی
ییغیشــیب بیماریســتانا گئدیب بئهینی گؤرمک ایستهدیک .اونون بخش
دوقتورو منیم دوستوم ایدی آخی .ائله بیز سهمانالنا کیمین بیردن دفترین
تلفونو زنگ ووردو .قوالقلیغی گؤتوروب -اؤزوم آوارمادان -دئدیم:
 نه خبر؟دوقتور دوستومون سسینی تانیدیم .سالم وئریب سونرا  دئدی:
 آلاله رحمت ائلهسین                      .(سعید فیوضات  - 96خزل آیی) -سون ائدیت 98 -97/4/20یای
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بؤرک
مــن بیــر بؤرکم .داها دوغروســو بیر یازیچینین باشــینین بؤرکویــم .ایجازه
وئرین بو یازیچی دان بیرآز دانیشیم .بو یازیچی دئییر کی منی چوخ سئویر.
دئییــر ،بو بؤرک منیم یاراشــیغیم دیر .آمــا هردن ائله دوالنیرکــی فیکر ائدیرم
یالنیــز باشــینی قورودوغومــا گــؤره منی چــوخ ایســتهییر .هردن ده بیر ســؤزلر
ً
دئییرکی خوشوما گلیر .مثال دئییر:
 «باخین گؤرون بو بؤرک کیملرین بؤرکونه اوخشاییر؟!»دئییرلر:

َ
 «لئنین؟ ناظیم حکمت؟! بولنت ائجئویت؟!»دئییر:
 «یوخ!»سونوندا اؤزو دئییر:
« -بو آتیال ایلهانین بؤرکونه اوخشامیر؟»

َ
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منــی ایغدیــردان آلیــب .هئچ نمنه ده یادیندا قالماســا انشــااهلل بو بیر دنه
یادینــدا قــاالر .یانــی منی تورکیهدن آلدیغی .هه ،ســیز ده دئســز کــی بو آتیال
ایلهانین بؤرکونه اوخشــاییر الپ شئشــللهنهجک .قوی بیر آز کئفی گلسین
یئرینه گؤرون ســیزه نهلر دئیهجک .والاله بیلیرســیز نه وار؟ بو کیشــی چوخ
دانیشیر .هردن او قهدیر دانیشیرکی باشیمدان آغری توتور .دئییرم:
 «باشینین اییسینی وئرمه».آما سســیمی ائشــیتمهییر .زهلهمی آپاریر آخی هردن داشنان دا دانیشیر،
نه بیلیم آتنان دا دانیشیر ،آما اؤز بؤرکونون سسینی ائشیتمهییر.
یادیمــدان چیخمامیــش دئییــم .بــو یامان ناغیلچــی دیــر .گئدیب قوجا
آغ ســاققالالرین ،آغ بیرچکلریــن دیلینــدن ناغیل ائشــیدیب یازیر .یاالن
واجیــب دؤ یــور منیــم ده او ناغیــلالردان خوشــوم گلیــر .هــر دن ناغیلــدا
دئییلیرکــی ،بؤرک یییهســی بؤرکو باشــینا قویــوب ،گؤزه گؤرونمــز اولور .بئله
بیــر باباالر یــم وار ایمیــش؟ بونــو ائشــیدنده یامان شیشــیرم .مــن ده بیر دؤنه
ایســتهدیم بــو یازیچینــی گیزلــهدم ،آمــا اولمــادی .بلکــه ده گونــاه اؤزونــده 
ً
دیــر؟ آخــی هردن یامان دیرناقســیز اولور .مثــا بو بیر دؤنــه اوز طایفا توروغونو
ییــا آپارمیشــدی قاباقــدان دا گئدیب اونالرا ائو توتموشــدو .بیــر میداندا
باک 
دوروب اونــاری گؤزلهییــردی .نــه واخت دان نــه واختا ،طایفاســی گلیب
یئتیشــدیلر .اونالری ایجاره توتدوغو ائوه ســاری آپاریــردی .بو گیج یازیچی
کاریخیب بیر کوچهنی تئز دؤندو .آخی هئچ واخت عاغلی باشیندا دؤوور
کی .ماشیندان یئره دوشدو گؤره ،ائو هانسی کوچهده دیر .اوندان دا قاباق،
منی ،همیشــه کی کیمی باشــیندان گؤتوروب دیزی اوسته قویموشدو .من
یئره دوشدوم .نه قهدر های بیدیریق سالدیم ،سسیمی ائشیتمهدی .کیمه 
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َ
دئیهجکســن ،ماشــینا مینیب یوال دوشدولر .ماشــینین ت َیرلری اوستومدن
سویوشــوب منی یئره یاخدی .اشــهدیمی اوخودوم .دئدیم دای قورتاردی.
نــه واخــت دان نــه واختــا گــؤردوم قاچا قاچــا گلیر .یامــان ســئویندیم .منی
یئردن گؤتوروب دئدی:
 «باشیم یامان اوشودو».نه بیر باغیشال نه بیر زاد.
دئدیم:
 «سنی گؤروم باشین همیشه اوشوسون».قویــون بیریســینی ده دئییــم .بو آغــا گئدیب ایســتانبوال .ســولطان احمد
مچیدینیــن ایچیندهییک .آغا یئره اوزانیب ،گونبزدن عکس ســالیر .منیم
دیمدیگیم ایلیشــدی بونون کامئراســینین فالشــینا .تئز الینــی آتیب ،منی
باشــیندان ســالدی خالچانیــن اوســتونه .ســورا دا دوروب گئتــدی آالهــی
یئردن عکس ساال .های سالدیم:
 «آی گیــج ،منــی ســالدون یئــره ،اینــدی ائشــیکده باشــینی ســویوقآالجاق.
کیمدیــر ائشــیدن .یامــان توتولــدوم .آخــی داهــا دوغروســو ،ایســتیردیم او
َ
گئــدن یئرلره من ده گئدم .نامــازا گلنلر ،نامازدان گئدنلر ،منی آیاقالییب
کئچدیلــر .الپ آغالماقــدان قالمیشــدیم .آلــاه دده ،ننهســینه رحمــت
ائلهســین .بیر پولیس گلیب منی یئردن گؤتــوروب وئردی قاپیدا دورانالرا.
بیرآزدان گؤردوم او گیج َ
یـییم گلیر .گلیب دئدی:
« -منیم شاپکام کایب اولوب».

َ
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دئدیم:
 «شاپکا اؤزون سن من بؤرکم».منی آلیب باشینا قویوب دئدی:
 « بو اولماسایدی باشیم اوشویهجکدی».عیبــی یــوخ قــوی هــر نــه دئییــر دئســین .مــن کــی بیلیــرم ،او من ســیز بیر
یئــره گئــده بیلمز .اؤزومله بیر کســیم کســدیم .دئدیم - :من بونــون بئینینی
بوروموشم ،قوی گؤروم بئینیندن نه کئچیر.
بلکــه ده بوراســی دئمهلــی اولمایــا .هــر حالدا ،بــو ،یوال دوشــوب گئتدی
ایاصوفیــه مچیدینــه .هــه ،منه ده بــؤرک دئیرلر .چیخدیق اوســت قاتا .گؤر
نه وار بوردا! سولطان محمد فاتحین دمیر بؤرکو! اونو گؤرونجک خیرالندیم.
دئدیم:
 «سالم اولسون سنه».دئدی:

 «سانا دا کولاله َد َرلر ،عجبا؟» والاله ،نه بیلیم؟ آد دیر دای قویوبالر .سیز کیم سیز؟دئدی:
 «ای جاهیلَ ،بنی تانیمییورسون؟»دئدیم:
 «آخی هاردان تانییاجاغام کی؟»دئدی:
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 «مــن ســولطان محمــد فاتحین ســاواش کاسکاســیییم .ایســتانبولونفتحینده َبن کافاسیندایدیم».
دئدیم:
 «چــوخ ممنــون اولدوم ،او ایرهلی منیم َیـــییم ،فتــح فیلمینه باخیردی،
من ســیزی اوردا گؤردوم ،نه قهدر ده یاراشــیردیز ســولطانا .سئویندیم سیزی
زیارت ائتمکدن .چوخ گؤیلوم ایستهییر سیزنن دانیشام».
دئدی:
 «نــه کونوشماســی؟ بیــر ســولطانین دمیــر کاســکیال ،بیــر کولــون بئــزکولالهینین نه مناسیبتی؟»
دئدیم:
 « باغیشالیین ،ائلهبیل من باشیمی ایتیرمیشم»هلــه منیــم صاحیبیــم دایانیــب باخیــردی بو دمیــر بؤرکــه .بیرآز باشــینی
ســیخدیم ،تئــز الینــی آتیب منی بیــرآز َد َبردیــب ،گئنه یئرینــده دوردو .هله
او ،دمیــر بؤرکــون یاز یالرینــا باخیــردی .بو دؤنــه باشــینی قیدیقالدیم .منی
گؤتــوروب باشــینی قاش ـییاندا ،آتــدی میزیــن اوســتونه منــی .بیلدیــم کــی
باشــیما بیــر بــا گلهجــک .بعلــی تحویــل آل ،گینــه بو گیــچ یازیچــی منی
اونودوب یوال دوشدو.
هله منی اونوتدوغو جهنم ،گل ایندی بو قودوق دمیر بؤرکون سرکیلهرینه
دؤز .هــه بــاخ ،بویور باشــاندی .منــی میزین اوســتونده گــؤرن کیمی گئنه
باشالدی:
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 «ســن کیم اولویورســون کی منیم ســلطنت ماســامدا اوتورویوســون .تئزگیت بوردان».
دئدیم:
 «نه جوره یانی ناسیل گئدیم؟»دئدی:
 «بن بیلمییوروم ،بوردان گیدهجکسین».گل اینــدی بــو قالیــن قافانــی باشــا ســال .والــاه ائلهبیــل ناشــوکورلوک
َ
ائلهمیشــم .منیــم او گیــج َ
یییــم باشــا دوشــوب دالیمجــا گلنــه کیمیــن بــو
مایمــاق منیــم کین منــه وئرهجک .اول سوســوب .دانیشــمادیم ،آما اوقهدر
«ای جاهیل» دئدی کی ،آخیردا دیله گلیب دئدیم:
 «ال ایاغینــی داغیتمــا ،گئــج تئــز منیــم َیییــم گلیــب منــی آپاراجــاق،
آلالهــا شــوکور کــی منیم َ
یییم هلــه دیری دیر .مــن گئدرگی َیم ،اوندان ســن
قاالجاقسان بیر ده بو دووارالر .اوندان نهخهدیم تک قالیرسان قال.
بیرآز دونوخا گئدیب اوندان دئدی:
 «بــن بــورا دا یاپا یالنیز کالســامدا بنی گؤرن ســولطان محمدی گؤرویور،ایستانبول فتحینی گؤرویور».
دئدیم:
 «والاله من سنه باخاندا بیر دمیر بؤرک گؤروم والسالم».دئدی:
 -بو نه جورعت .سن بیر آشاغیلیک کولسان.
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دئدیم:
 «من ســنه بیر سؤز دئمیرم سن ده هئی شیتلهنیرسن .آی باال نهخهدیمداال قالیبســان .ســن بیر بئسواد سان .قول ســؤزو چوخداندیر اونودولوب .او
زامــانالر کئچدی ،ســن گؤردویون مئشــهلری کســدیلر .اگر ســنی گؤرمهیه
پول وئرن اولماســا بیردیقه سنی بوردا ســاخالمازالر .آتارالر گئدرسن یازیق.
ســنله بیر سیرکده اویون چیخاردان بیر میمونون هئچ فرقی یوخدور ،عجبا
بیلیرسن؟
گؤزلری کللهیه چیخیب ،حیرصینی یئمهییب دیله گلدی:
 بؤیوک دولت علیهیه حاکارت؟جالد...جالد...بعلی نه باشیزی آغریدیم ،جالد دئیه دئیه های سالیب آخیردا هئی دن
دوشدو .دئدیم:
دؤلت
 نــه های سالیبســان ،نه جــادی؟ نه جئجیم نه پــاالز .دئدییین ِعلیهنــی ،انگیلیس ـیلر بؤلدولــر .عثمانلــی گئتــدی ،اینــدی بیرشــیریم یئــر
قالیــب تورکیــه جمهــوری آدینلــی ،دای ســولطان مولطــان یوخــدور ائــی،
جمهور یــت وار .اونــو دا جماعــت ســئچیرلر آی یازیــق .بیلیرســن ســنین و
یییهنیــن دالیجــاق نــه ســؤزلر دانیشــیرالر؟ یازیــق بئنــوا ،هئچ اولماســا یوز
ایل داال قالیبســان .خبرین یوخدو خبردن .نه قهدر بئســاواد قاالجاقسان.
َ
سنننم ،بیر آز اؤزونه گل ،گؤر نه خبردی آخی» .
بــوز کیمیــن دونــوب منــه باخــدی .حیرصــی یاتیب سوســدو .باشــادی
خیسیلداماغا:
 -بلکــه ده بــو کــول دوغــرو ســؤیلییور .او زمــانالر بنــی گؤر نلــر تعظیــم
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ائدرلــردی .اینــدی گلیــب یالنیــز منــه باخیــب بیــر فوتــو چکیب ،ســونرا دا
گیدییورالر .داها ،باش کســیلمهیی گؤره بیلمییورم ،دیز چؤکوب مرحمت
دیلهینلــری ده .ای بئــزدن یاپیلمیــش کول ،ســؤیله گؤروم نــردن اؤیرندین
بونالری .یوخسا ساحی دن ساحیرمی سن ،نه سن؟!»
دئدیم:
 « مــن نــه ســاحیرم نــه ده باشقاســی .من یییهمین باشــیندا ،چــوخ یئرهگئدیــب چوخ شــئیلر اؤیرنمیشــم ،اوخودوغــو کیتابالرا باش قاتمیشــام.
ســن نئیلهییبسن؟ فیل قوالغیندا یاتیبســان .ائله قولتوغووا وئریبلرکی وای
ددهم وای ،بونون باشــی شــیر باشــیدی .چیخ بوردان ،باخ گؤر ائشیکده نه
لر باش وئریب.

ً
هه نه دئدیم ،باخین گلدی .او گیچ یازیچینی دئییرم .حتما ائشیـــیین

سویوغو باشینا ،قوالغینا یئریییب ،یوخسا هاردان منی خاطیرالیاجاقدی؟
بیر مأمورال دوز منه ساری گلیب دئدی:
 بوداها ،بوردادی .دای دئمه میزین اوستونه قویوب چیخیب گئتمیشم.منی گؤتوروب قویدو باشینا .بیر سس قالخدی:
 ای بئزدن یاپیلمیش کول .ای بؤرک گیتمه ،بنی ده گؤتور بورادان.اؤزومه گلیب اونا بیر سؤز دئیهنه کیمی بو یازیچی آددیم آتیب چیخدی
اوردان .آرخادان بیر سسلر گلیردی.
ای کول ...ای جالد ...بنی ده گؤتور ...داریلدیم.
سعید فیوضات ،اسفند  ،94استانبول -سون ائدیت  97/4/20اردبیل
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نوودان بوزو
مدرسهیه یئتیشیب ،قاپیسیندان ایچهر ییه کئچینجک ،جیک قالدیم...
َ
هه ،هرن َمنه او آســانان بوزدان باشــادی .نوودان بوزونو دئییرم .معلیم بیر
سوال سوروشدوغوندا ،محصیل بیلمهسیدیَ ،
دئیردی:
 نه نوودان بوزو کیمین دوروبسان اوردا؟بلکــه ده اونــا گــؤره ایــدی کــی ،نــوودانالردان آســانان بوزالریــن غنیمی
ایدیک .هریئرده گؤرسهایدیک ،ووروب ساالردیق  .
آخــی اول گرک ســیزه مدرســهیه گئتمهییمــدن دانیشــام .او زامان جهان
علوم مدرسه سینده ،راهنمائی اوخویوردوم .اوردان مولالهادییا  -ائویمیز
اوالن کوچهنی دئییرم -اون دیقه لیک یول ایدی .ائودن جهان علوما جهان
علــوم دان ائــوه -آنام دئمیشــگن -ایشــیم بو ایــدی - .هر دن ده ائرمنســتان
َ
کوچ هســیندن ووروب قجلهنین آغیزیندا اوالن نجی عمینین بوتکهســینه 
گئدیب شار آلماغی دا ،بو دوز گئدیب گلمهیه ،آرتیرین.
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مدرســه واختــی یئتیشــینجک ،مولالهــادی دان چیخیــب آالقاپــی
مچیدینیــن اوجــا ایوانینیــن قاباغینــا گئدردیــم .اوردان دا دوز اکبــری
کیتابچیســینین قاباغینا گئدیب ،ویترین ده کی کیتابالرین آدالرینی،
از بــردن َ
دئیردیــم .شــیخین حیطینــه بیــر بــاش چکیــب ،شــئییدگاهین
گیرهجهیینین قاباغیندان سوووشوردوم .بئللریله ،باشالرینا تلیس چکن،
ســئوئر ایشــچی فحلهلر ،تیرئیلیده گلن ،گج یوکونو گودوردولر .بعضیسی
ده قهــوه خانادا پیتــی یئییردیلر .رضا حلبینین توکانینیــن قاباغیندان بئله
یولو سیندیریب  ،سول اله کئچیب ،هایدی هایدی مدرسهیه  .
حاجــی علیلــو گیلین ائولرینیــن قاباغیندان ســورا ،بیر تابلویــو وار ایدی.
اوســتونده یازیلمیشــدی« ،مهنــدس فضلعلــی زاده عضــو مهندســان
ســاختمان کانــادا» یانــی کانــادا بینــا مهندیسلرینیــن عضــووو ،مهندیس
فضلعیزاده .همیشه او یاز یالری اوخویا اوخویا ،بسکتبال توپونو ،سوموک
سوزجهسینه ،تورا سالدیغیم ،یادیما دوشوردو.
هــر فصلــده بو یولون باشــقا بیــر گؤروشــومو وار ایدی .هرهســی ،بیر یئنگی
اوالن تابلو کیمی بئینیمده چکیلیب قالیب.
آمــا ،اوگوندن دئمه َ
لییم .قیــش چاغی ایدی .دوســتالرال بیرلیکده ائله
دئدیییــم یولــدان بئلــه گئدیردیک .دکتر معمــاری نین مطبینیــن قاباغینا
یئتیشینجک ،دئدیم:
 دوستالر ،خیابانین او اوزونه باخین  .هــه ،اوتایدا کی ســاختمانین ایوانیندان آســیالن نوودان بــوزو ،کورکوموزه
بیــت ســالدی .اوزامــانالر ،دای شــاه زامانینداکــی گؤتوردویومــوز مدرســه
کیفی ییغیشیلمیشــدی -مدرســهیه قویمــوردوالر .-کیتــابالری ریزینله
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توپالییــب ،باغالییــب مدرســهیه گئدیردیــک .هــر دن ده جــام تایــی
گؤتوروردوک .مدرسهیه کئچنده ده بیزی آختاریردیالر.
بوز ائله آسالنمیشدی کی ائله بیل بیر آزدان کیالسدا بیری اونا بنزهیهجک
ایدی .بلکه ده بیر یازیغین باشینا دوشهجک ایدی یا دا نه بیلیم .هر اوزده،
اونو سالمایاناکیمی ،دینج اوتورمایاجاغدیق  .
آغیــر بیر قــار یاغیب ،الیمیــزی داشــدان ،چینقیلدان اوزموشــدو .ریزینه
باغالنمیــش کیتابالریمیزی تولالماغا باشــادیق .بوز اوجادا بیز آلچاقدا،
بوی دان دا گودهیدیک.
َهــره اؤز کیتابالرینی آتیــب ،بوزو وورانمایینجاق ،ســیرهیه کئچیردی.
اؤز ســیرمده کیتابالریمــی آتینجــاق ،کیتابالریــم گئدیب اوجــو بیز بوزا
سانجیلیب قالدی گؤیده .بیرآزدان ،نوودان بوزو چارتالییب ،کیتابالریمال  
بیر یئرده ،آشاغییا گلیب ،اوووق اوووق اولدو .هندهوهریمه باخدیغیمدا،
دوس ـتالریمی گؤرمهدیــم .کیتابالریمی گؤتوروب ،قاچا قاچا مدرســهیه
گئتدیم.
مدرس ـهیه یئتیشــیب ،قاپیســیندان ایچهر ییــه کئچینجــک ،جیــک
قالدیــم .مدرســه بــوم بــوش ایدی .هــای اویانــا هــای بویانا ،هئــچ کیم یوخ
ایدی .کیالسالرین قاپیسی باغلی ایدی .تکجه بیر سازاق زاریلداییردی.
کیتابالریمــا باخدیــم .ائلــه بیــل اورتــادان بیــر قیزیل گولـله دیمیشــدی
اونــارا .اوزده کــی کیتابــی آچدیــم .ایلــک صفحــهده یازدیغیــم اؤزآدیــم،
کیالسیمین آدی ،نیشانی ،یوخ اولموشدو.
سعید فیوضات -1393  -سون ائدیت -97/4/20 :اردبیل

َ
تــرسـه

اؤلو آیاغین اوزالتدی
 سنین اؤلوون آیاغی منیم ائویمین ایچینده نه ایشی وار ؟ هه؟ به سنین ائوین ،قبیرسانلیغین ایچینده نه ایشی وار آخی؟! هه؟اؤلــو یییهســی ایلــه ائویییهســی توتوشــورالر .قــارا َ
گئیــن جماعــت اورتایــا
کئچیب بونالری آراالشدیریرالر .بیری قاباغا کئچیب دئییر:
 آی کربالیــی ســن بــو اؤلییــه تلقیــن وئــر ســورا بیــز بیــر تههــر قبیــردهَ
یئرلشدیرهریک!
کربالیی دئییر:
 نه تههر؟کیشی دئییر:
 بابام بیآز دیزین قاتالریق دای ،اؤلوم دؤوورکی.کربالیی:
 -نه؟ اؤلونون دیزین قاتالماق؟ دونیاده اولماز.

َ
تــرسـه
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ائو یییهسی دئییر:
 بابا ییغیشدیرین بو سؤزلری .بیردن اؤلی آیاغین اوزاتدی نه اوالجاق؟اؤلو یییهسی دئییر:
 بیر ســؤز دئییرســن پیشــمیش تویوغون گؤلمهیی گلیر .اؤلی ده آیاغیناوزادار؟
ائو یییهسی دئییر:
 بــه ائشیتمهمیســن کــی دئییــر ائــل یاتــدی ،اوبــا یاتــدی ،اؤلــی آیاغیــناوزاتــدی؟ هلــه اونــی بوشــا بیــردن دیــزی بوشــا کئچیــب آیاغــی آچیلیب
کئچــدی منیــم دوواریمیــن آلتینــا اونــدا نــه اوالجــاق .بابا بــو یازیغــی نیییه
سوخورسوز به گولوفه؟ آپارون گئن بیر قبیرده باسدورون دای!
 آی باشووا دؤنوم بیز بورانین ساتین آلمیشیق .نئیلهیک؟ گئدون قبیری قایتارین .هه نه اوالجاق. بابــام گئتــدوک ائ ،دئدیلــر بــودور کــی وار .بیــز بورانــی اوچ یــوز مینــهآلمیشــیق ،اورتــا دا یئــر بیلیرســن نئچییــهدی؟ اوچ میلیــون .بــو پولــی کیم
وئرهجک؟
 ســنین پولــون یوخدوســا منه نــه داخلی وار .مــن قویمارام اؤلــی آیاغی،منیم ائویمین بینؤرهسینه کئچه.
اؤلو یییهسی قارا گئینلره اوز دوندهریب دئییر:
 گئــدک رئیســنن دانیشــاق دای ،نــه کارادی ،اوچ یــوز میــن تومــن پــولآلیب ،گلسین بو پوخو یوسون دای.

َ
تــرسـه


رئیس:
 مــن ســیزه بیر دوزگــون قبیر ساتمیشــام .بو کاغــازا باخین .بــوردا یازیبقبریــن اوزونلوغــی بیــر متــر ،یئتمیــش ســانت اوالجــاق .دای ســیزون اؤلــوز
هشیم بویدادی من نئلیم؟ گرک ایکی قبیر آالسوز.
 آی رئیس قارداش بیزیم اؤلوموز تکی ایگیرمی سانت اوزون دی .کئچیربــو ائویــن آلتینــا به بیــز نئیله َیک آخــی؟ اؤلی یئــرده قالیب .آلالهــا ناخوش
گئدر.
 ائو یییهسی نه دئییر؟ راضیدی؟ بــه بئلــه قاداالرینــی آلیم ،راضی اولســایدی بــو آبیرســیزلیق اولمازدی!اوالردی؟
 من بیلمیرم ،من ســیزه بیر قبیر ساتمیشــام ایندی اؤلوز اوزوندی دای اومنیم ایشیم دؤوور .باسین گئتسین قبیره.
 بابا تلقین ائلهین کربالیی دئییر اولماز. -گئدون آالهی کربالیی تاپون .خدافیظ .اهلل رحمت ائلهسین.


گئدیــب آالهــی کربالیــی گتیرینجــک ،تــزه کربالیــی یــول یوالجــاق
گؤرستمهیه باشالییر:
 آی باال ســیز به نییه بئله ائلیرســوز؟ اؤلونی آیاق کؤندوندن قویون قبیرهاوندان باشین اوزادون.

َ
تــرسـه
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 آی کربالیــی آخــی یئرلشــمیرکی! به بایاقــدان بونا گؤره آوارا قالمیشــیقدای.

َ
 بابام سیز بیرجه اوزادون ،یئرلهشر!اؤلــو آدامالری یــاواش یــاواش اؤلونو گؤتوروب آیاق طرفــدن قویورالر قبیره.

ائو یییهســی ده دایانیب دیقتله اؤلونون آیاغینا باخیر .هرنه یئرلهشــینجک
تکجــه اؤلونــون باشــی دایانیــر قبیرین باش طرفــده اوالن دووارینــا .کربالیی
باشالییر هایینا باسماغا:

َ
 -بیر آز او دوواردان قاشئیون ،باش دا یئرلهشر.

قبیر قازان الینه تئشه گؤتوروب باشالییر دوواردا باش یئری آچماغا .هئی
بیرآز تورپاقدان گؤتوروب ســورا باشــی سؤیکهییرلر .هله بیر آز دا قالیر .هامی
قیشقیریر:
 بیرآز دا بیر آز دا.آخیــر تئش ـهنی وورونجــا بیــردن قبیریــن دوواری اوچــوب اؤلونــون باشــی
کئچیر اوبیری قبیرین ایچینه .اوبیری قبیرین ایچینده اوالن اؤلونون کفنی
گؤرونــور .اؤلو یییهســینین ایکی الی اولور ،بیر باشــی ،بیــر ده دیزلری؛ اوندان
اوتوررور یئره .بیردن ائو یییهسی قیشقیریر:
َ
 اده بــورا قونشــوموز مشــه ضئیغمیــن قبیریــدی .اینــدی اوغلــی گلیــبسیزین کین سیزه وئرهجک.
بیرآزدان دا ضئیغمین اوغلو ایله قیزالری گلیرلر .ضئیغمین اوغلو دئییر:
 -اده ،کوچوک باال منیم آتامین قبرینه ،اؤلی باشی سوخورسان؟

َ
تــرسـه

آرادا یاخاالشــماق قوپونجــاق اؤلونون آدامالری اورتایــا کئچیب هامینی
آراالشدیریرالر.
مشه ضئیغمین اوغلونو دوتورالر دوتولمور .دئییر:
 تئز منیم دده مین قبرینین آیاق طرفین باغالیین.بیــردن اؤلــو یییهســینین یئزنهلرینین بیــری باخیب گــؤرور "ال اله اال اهلل"
دئیه دئیه بیر اؤلو گتیریرلر .تئز قاچیب ماشیندان بیر متر گؤتوروب ،قاریشیر
او تــزه اؤلــو گتیرنلره .اونــار مافانی یئره قویوب ،اؤلونــو چیخاردیب قبیرین
یانینــا قو یــان کیمیــن ،تئــز قاباغــا کئچیــب اؤلویــه متیــر دوتــور .بیــردن اؤلــو
آدامالریین بیری دئییر:
 نئیلیرسن؟دئییر:
 من قبیر قازانام ،قبیرین آرتیق اسگییینی اؤلچورم.دای هامینین باشــی اؤز ایشینه قال اولور .بو دا تئز دوروب قاییدیب ،اؤلو
یییهسینی قیراغا چکیب دئییر:
 تزه بیر اؤلو گتیریبلر بیزیم قبیریمیزه راست گلر .گئدک اؤلی یییهسینندانیشاق بلکه عوض بدل ائلهیه بیلدیک؟
اؤلونون اوغلو گئدیب تزه اؤلونون اوغلویال آل وئره باشالییر:
 منیم آتام اوزو ندی قبیره راست گلمیر ،گل بیر ایش گؤرک ،منیم آتامیسنین آتانین قبرینه ،سنین آتانی منیم آتامین قبرینه قویاق.
 یاخشی سیزین قبریز هاردا؟ -باخ او ائوین قیراغیندا.

َ
تــرسـه
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 اورانی نئچهیه آلیببسیز؟ اوچ یوز مین تومنه. رحمت لیک اوغلی ،بیز بورانی اوچ میلیونا آلمیشیق! بابام اؤلی ،اؤلیدی دای ،گل بو خئیر ایشی گؤر. به ایکی میلیون یئددی یوز مین نه اوالجاق؟ واهلل منیم اوقدر پولوم یوخدی وئرم سیزه. -اوندا گئت آتانی قبیره سیغیشدیر.


آل وئــر بــاش وئمهیینجــک ،یئزنهیلــه ،اؤلونــون اوغلــو پیچیلداماغــا
باشالییرالر .یئزنه گئدیب ائو یییهسی ایله ضئیعمین اوغلونا دئییر:
  آخشــام دان بیر ســاعات سورایا کیمین بیزه واخت وئریز .اوندان گلینَ
باخیــن .ایــم بیز یــم اؤلومــوزون آیاغــی ســیزین ائویزیــن بینؤرهســینین آلتینا
کئچسه ،اوزوموزه َ
توپوررسیز.
مشــه ضئیغمیــن اوغلــو ایــا ائــو یییهســی بیربیرینــه باخیــب ،دئییرلــر،
یاخشی .سونرا گئدیرلر شام یئییب قاییداالر .یئزنه تئز قبیر قازانین جیبینه
پول باسیب دئییر:
 سوساجاقسان بیر ،بوردان گئدیب ،بیر ساعات دان سونرا گلهجکسنایکی.
قبیر قازان پولو جیبینه قویوب گؤزدن ایتیر.



َ
تــرسـه

بیرساعات دان سونرا ،مشه ضئیغمین اوغلو ایال ائو یییهسی گلیب اوستو
آچیق قبریه باخیب جیک قالیرالر .اؤلو الپ قشــنگ ،قبیرده یئرلهشــیب،
مشه ضیغمین ده قبیری دوتولوب ،ائوین بینورهسی ده ساغالم دیر.
ائو یییهســی ائله ایســتهییر سوروشــا ،نه تههر ائلهدیز؟ کی اوندا یئزنهایله،
اؤلونون اوغلو آمان وئرمهییب باشالییرالر قبیری دولدورماغا.


صاباحیسی دوننکی قبیر باشینا گلنلر ،گلیب یاسین اوخویوب گئدیرلر
مچیده .آخشــام دا ائوده شــام وئریلیر .اؤلونون قیزالرینیــن بیری ،یئزنه ایله،
قارداشینی گؤرمهیینجک ،حیطه دوشوب ،اونالرا ساری گئدیر .کردینین
اورتاسیندا بیر باالجا توپا ،قلبی یئری گؤروب دئییر:
 بو نهدی؟اؤلونون اوغلو دئییر:
 رحمتلیک دن بیر خاطیره دیر باجی .ســن اؤزووو اینجیتمه ،کئچ ائوهایندی بیز ده گلیریک.
شام یئییلیب ،هامی گئدن دن سونرا ،قیز ،قارداشیندان سوروشور:
َ
 سن اهلل قارداش دئ گؤروم ،او آتامدان قاالن خاطیره نمنهدی؟قارداش دئییر:
 ددهمین آیاقالری!سعید فیوضات  ،سون ائدیت  -97/4/20اردبیل

َ
تــرسـه
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آی ایشیغی گلین بزهک ائوی نومره آلتی
بؤیور قونشــوموزدا بیر شــیرکت آچیب .گیرهجگ قاپیســی قارا ســکوریت
شوشهســیندندیر .قاباغینــدان سوووشــا سوووشــا ایچهر ییــه باخمــاق
ایستهییرم ،آما اؤزومو گؤرورم.
 «سالم قونشی».بیری قاباغیما چیخیر:
َ
 « نه ت َهرسن ،گل بیزیم شیرکته بیر باخ».ائلــه هنهون ائلهیینجک منی ایچرییه کئچیردیر .بویور دئیه دئیه منی
نئچــه قاپیــدان سوووشــدورور .بیــر دمیر قاپیدان دا کئچندن ســونرا ســالونا
یئتیشیریک .دئییرم:
 «یامان لئش اییسی گلیر».دئییر:
« -بای بای بای ،فن یاددان چیخیب ،بیر دیقه ،اونی ایشلهدیم گلیم».

َ
تــرسـه

او ائشــیگه چیخینجــاق ،دمیرقاپــی اؤز اؤزونــه باغالنیــر .باشــاییرام
دوالنماغا .ســالون ،ایســتیلدن دوزلمیــش گیرده قــابالرال دولودور .بئش
اون دیقه کئچینجک ،بورنوم اورانین اییســینه اؤیرهنیر .دای یاواش یاواش
داریخیب قاپییا ساری گئدیرم آما قاپی باغلی دیر .ایتهلهییرم ،آچیلماییر.
باشالییرام سسلهمهیه .سسیمه های وئرن یوخ دور .قیشقیریرام ،باغیریرام؛
َ
قاپینی تپیکلهییرم .آخیردا آیاقدان دوشوب گئدیب بیر بوجاقدا اوتورورام.
َ
بیــردن تلفونــوم یادیمــا دوشــور .ال آتیب چیخاردیــرام؛ آما صفحهســی قارا
َ
دیر .نهخهدیم ال باسیرام آغارمیر .تزه شارژا قویموشدوم آخی ،به نه اولدو؟
جانیمــدان ســویوق تــر گئدیــر .دوروب هــر یانــی گزیــرم .ســالونون قاباغــی
بیــر حیطــه باخیر .گئدیــب اوردان باخینجــاق اؤز ائویمیزی گــؤرورم .هئی
سســلهییرم .آمــا سســیم ائشــیگه گئتمهییــر .دای اینجاریــم قالماییــب،
قاییدیــب بیــر بوجاقدا اوتــوروب گؤزلریمــی یومورام .سسســیزلیک دیر ،قو
وورورســان قوالق توتولور .الپدان قابالردان چیریلتی سسی گلیر ،ائله بیل
هر قابین ایچینده بیر شئی َدبریر .قابالرین قاپاقالری قییم قدیم گؤرونور.
گؤزوم دوشور میزین اوستونده اوالن بیر جزویه .تئز دوروب گئدیب جزوهنی
آچیرام .یازیب:
  بوردا تایی اولمایان وارلیقالر بسلهنیرلر.صفحهنــی چؤ یــورورم .گــؤزوم بیــر عکســه ساتاشــیر .اییرنجــی یئکــه بیــر
قورداغیــن عکس ـیدیر ،گومــان بــو قابالرین ایچینــده بســلهنیرلر .دؤنوب
هندهوریمه باخیرام .هریان بو قابالردان دولودور .اوالرین بیرینه چیرتمک
ووروب چکیلیــرم داال .ایچینــده بیر شــئی دارتینیر .توکلریم بیــز بیز دورور.
اوالردان اوزاقالشیرام .بیر دن بیر سس سالونو باشینا گؤتورور :
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َ
 «هه قونشی نه ت َهرسن؟»دئییرم:
 « -قاپینی آچ».

َ
اوگولمهیه باشالیینجاق ،اتیم جیجیشیر .دئییر:
 « گئتمک؟ یوخ سن بوردا ایشینی گؤرهجکسن».دئییرم:
 « گؤرمهسم نه اوالر؟»دئییر:
 « گئت حیطه ساری ،ائویزه بیر باخ ».یئییــن حیطــه ســاری قاچیب ائویمیــزه باخیــرام .بیردن دامیمیزدان ســو
داشالنیب ،دووارالردان آشاغییا آخیر .قیشقیریرام:
 «دایان ،دایان ،یاخشی ،سن َدئین اولسون».
سو دایانیر .دئییرم :
 « نه ایستیرسن ؟»دئییر:
َ
 «ایــاق انداز َدن چیخارتمایاجاقســان .ایشــین جزوهده یازیلیب ،ســؤزهباخماســان ائو یــزی ســو آپاراجــاق .هــل البــت ســن ده ایچینــده بوغولوب
گئدهجکسن».
ســس باتیر .جزوهنی آچیــب اوخویورام .یازیب کی بئله دن وئر ،بئله ســو
وئــر ،بو ســاعاتدا فیالن چیراغی یاندیر؛ بهمان ســاعاتدا ســؤندور .آخیریندا
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یازیب دؤرد گوندن ســونرا قاپی آچیالجاق ،اوندا گئده بیلرســن ،خســارت
ویرســان آخیــر قیرانینــا کیمین ســندن آالجاغیق .باشــاییرام ایشــلهمهیه.
قابالر یــن اوزویوخــاری بیرباجــاالری وار .قورداقالریــن دن دوشلرینــی،
ســوالرینی اوردان تؤکــورم .خیــرپ خیرپ سســی ســالونو گؤتــورور .منیم اؤز
خورهییمــی ده دمیــر قاپیدا اوالن بیر باجادان وئریرلر .جــزوه دئدیگینه گؤره
اینــدی یاتمــاق ســاعاتیم دیــر .بیــر یاتــاق وار ،اوســتونده اوزانیــرام .گؤزلریم
قیزیشیر آما بیردن موبایلیم زنگ چالیر .یئریمدن آتالنیب تلفونوما باخیرام.
زنگ ائلهین آنام دیر .ال آتیرام آچام ،آما ائله بیل قیفیلالنیب ،ایشلهمهییر.
تلفون اوجا سسله باشالییر منیم اؤز سسیمله آناما جاواب وئرمهیه .دئییر:
 «هه ،منی دؤرد گونلوک مأموریته گؤندهریبلر».آغالمســینیب تــزهدن اوزانیــرام .ائلــه بیــل داش داشیمیشــام .هــردن ده
ساییر باییر دئییرم .یئنه گؤزلریم قیزیشیر .ائله بیل بیری منی دومسوکلهییر.
یئریمدن قالخیب قابالرین بیرینین اوسوتونه گئدیب ،قاپاغینا باخیرام.
قیراغیندا بیر باسما دویمه وار .اونو باسیرام .قاپاق شاپبیلتیایال آچیلیب،
دومان هر یانی باسیر .دومان چکیلینجک ،بیر گؤزل ،بزهنمیش ،آغ پالتارلی
گلین گؤرورم .الپدان ســاعات زنگ چالیر .دیــک آتیلیب اوتورورام .هامان
سالوندایام .جزوهیه باخیرام ،دن دوش وئرمک واختی دیر .قالخیب ایشیمه
باشــاییرام .ایشــیمی گــؤره گــؤره قابالرین بؤیرونــه باخیب بیــر دویمهنی
تاپیرام .اورهییمه اورهک باغالییب ،دویمهنی باســیرام .قابین قاپاغی گؤیه
آتالنیب یئره دوشنده ،ایچینده یازیالن بیر آدرسه گؤزوم ساتاشیر .یازیب« :
آی ایشیغی گلین بزهک ائوی نومره آلتی  ».آژیر چالیر ،قابین ایچیندن ،قول
یوغونلوغونــدا بیر قورداق دیکهلیر ،قالخیــب قالخیب مندن ده اوجا اولور.
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بیردن ایالن دریســینه اوخشــار بیر جیلــد کیمین آچیلیب منه ســیچراییر.
آیاغیمــدان ســاریلیر باشــیمدا قیفیلالنیر ،باشــیمدان ســاریلیب آیاغیمدا
قیفیلالنیر .ایندی یئر ایله گؤیون آراسیندایام .جیلدین ائشیگینی یاخشی
َ
بیلمیرم .باشــاییرام فیرالنماغا .دای اؤزومه
گؤروروم آما دانیشــیب ترپهشه
قویولمــورام ،منیم یئریمه ده او دانیشــیر .حیطین ســکوریت دن دوزلمیش
پنجرهســینه باخــان کیمیــن ،گؤزوم هــاوادا فیرالنــان بیر گلینه دوشــور .ائله
اونــدا دمیر قاپــی آچیلیب ،بیــر پئزهونگی اوســتومه یومولــوب الیندهکینی
جیلدیمه وورور .ایلدیریم ایشــیغی کیمی بیر ایشــیق شاخیب ،شوک وئریر
گؤدهمــه .جیلدیم ســویولوب بیر یانا دوشــوب ،بیــرآز دا کئچمهمیش تزهدن
قورداغــا دؤنــوب ،ســوزولوب کئچیــر قابــا .او پئزه ونگــی تئز قابیــن آغیزینی
قویوب اوستومه گلیب ،منی یئرده سوروتلهیه سوروتلهیه آپارماغا باشالییر.
دای اؤزومــو بیلمیــرم .یوخــو کیمــی گؤرونتولر گؤرووب ،ســسلر ائشــیدیرم.
منی بیر ماشــینین دالینا آتیب کاپوتونو باغالییرالر .ماشین سسی ده گلیر،
آت سسی ده .ماشین چاال چوققورا دوشنده ،آتیلیب َد َ
ییرم ماشینین دمیر
کاپوتونادای اؤزومو بیلمیرم .گؤزلریم یومولور.


اینــدی سوروشورســوز ســورا نــه اولدو ،هــه؟ من ده گــرک َ
دئیم .آمــا ایجازه
وئریــن بیرآز دانیشــیم .آخی دانیشــماق هئچ چتین ایــش دئییل .الپ ائله
بیردن باشــاییر .دانیشیرســان ،دانیشیرســان ،بیــردن دؤرندهکیلــر گؤرورلر
ســن قاباقکــی آدام دئییلســن .هــه اؤزون ده بیلیرســن بیــر شــئیلر وار ،آمــا
اؤزونــدن بئله گیزلهدیرســن .بلکه ائله گیزلی قالســا یاخشــی دیر ،یوخ؟آما
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آخیــردا اوووجــون آچیلیــر .اورادا دای ســنه قاچاجــاق یئــر یوخــدور .ایندی
َ
دئیهجکسن نه ت َهر؟ هه قوی دئییم.
چوخداندیــر کوچ ـهزدن خبریــن یوخــدور .بیــر گــون اورایــا یولون دوشــور.
ائویزیــن بؤیرونــده بیر خارابالیــق وار (هه ،اهلل رحمت ائلهســین مهی باجی
گیلیــن ائــوی) دئییرلر بورادا آلتــی مرتبهلی ائو تیکهجکلــر .کؤهنه دووارین
بؤیرونو دئشیبلر .هل البت بو معتادالرین ،دادانقیالرین ایشی دیر.
فرهنگی میراثا باغلی اوالن ائولری هامیدان یاخشی معتادالر تانیییرالر.
اؤزو ده او ائولرین ائشیک دووارینی َدلمک ده سو ایچیم کیمی دیر .دوواردا

کی َدلیگی گؤرن کیمین دئیرســن ،بورانی ســؤکهجکلر .اوندا دای بو ائوی
گؤرمهیهجهیــم .گیریرســن ایچهر ییــه .اوشــاقلیقدا دامیــزدان بــو حیطیــن
ایچینــه باخاردیــن .یادینا گلن ،اورتاســیندا بیر ناســوس وار ایمیش .بیردن
ناســوس سســی قوالغینا گلیر .مهی باجی ناســوس ووروب دولو دولدورور.
ناسوسون لومو قالخدیقجا ،اسکی گونلری خاطیرالییرسان...
هه کئچمیش زاماندیر و بیز خئیرال محله سینده یاشاییریق .خیاواندان
بیــر خئیلک آرخادا قاالن بیــر خارابالیق وار .اوزامــان بؤیوکلر ،بیزیم کیمی
اوشاقالرا دئییرلر:
 ائــودن چیخماییــن یوخســا او کور کیشــی ســیزی او خارابالیغا آپاریبباشوزی کسر.
َ
دئین یوخدور ،آخی بوکور کیشــی ،باشــی هاردان گؤرور کی کسسین ده.
بو سؤزلری ائشیدن دن سونرا ،اونون قارا عینکی بیزی الپ قورخودور .نئچه
َ
اوشــاق ییغیشــیب گئدیریک اوخارابالیغا کی کســیلن بــاشالری گؤرک.
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بیــردن او کــور کیشــی ،الینده کــی مفتــولال ،خارابانین دلیــک دوواریندان
ایچهر ییه کئچیر .اورهییم قیریلیر .اؤز اؤزومه دئییرم:
 هه ،ائله بو مفتول ال باش کسیر!اوســتومه ایش ـهییب ،اؤزومــدن گئدیــرم .بیــر ده آییلیــب گــؤرورم
حیطیمیزدهیم ،هامی دا باشــیم اوســتونده دیرلر .کور کیشــی ال آیاغی اسه
اسه اویان بویانا گئدیب هئی منی سوروشور:
 « من مفتول آختاریردیم .بو اوشاقمنی گؤروب قورخدو .سن اهلل دئیینگؤروم ،کئفی نئجه دی؟


اؤزونــه گلیــب ،دئییرســن ،بلکــه هلــه او ناســوس اوردادی؟ قــوی بیــر ده
سســینی ائشــیدیم .گئدیرســن ایچهر ییه .هر یئری سؤکوب داغیدیبالر،
یئر قارا ســکوریت قیرینتی الری ایال دولو دور! بیردن گؤزون بیر قیوریلمیش
جزوهیه دوشــور .یاغیش َدییب گون قورودوب .آچیب باخینجاق گؤزلرین
قارالیر .های سالیرسان:
 آی هارای ،گلون ،ائله بورادی ،بوردا منی دوستاق ائلهمیشدیلر!ایندی کالنتریده جزوهنی وئریبســن افســره ،او بیر جزوهیه گؤز ســالیر بیر
َ
َ
ده ایری ایری سنه باخیر! جزوهنی الینه وئریب دئییر اوخو .اوخویورسان:
 بئلــه دن وئــر ،بئلــه ســو وئــر ،چیراغی فیــان ســاعات دا یاندیــر...دؤردَ
گوندن سونرا چیخیب گئدهبیلرسن.
افسر جزوهنی سندن آلیب ،قارداشینا وئریب ،دئییر اوخو.
اودا اوخویور:

َ
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 عائیلهلرین خوشباختلیغینا گؤره چوخلو َد َیر وئرمک گرکدیر...بایــاق دئدیییم ســؤز ایندی گؤیهریر .هــه ،ایندی اوووجــون آچیلیر .دای
بو قره او قرهلردن دؤیور .ایستهســم ادبلــی َ
دئیم ،بو چیخیر ،ائله بیل الیندن
یاپیشیبَ ،در َدره آپاران کیمی سنی بیر یئرلره آپاریرالر .گونده بیر اووج داوا،
َ
اینجیمک
تخت و هل البت چؤله چیخماق یوخدور .اینجیییرســن آما بو

ســنه داوا دیــر .یاخشــی اوغالن اولــوب الپ بئله اوردان چیخانــدا اوالردان
تشکور ده ائلهییرسن .یاخشی بوالر هامیسی سوووشوب گئدیر.
ائلــه گؤزونو آچیب یومورســان ،بیر ده گؤرورســن توی گونونــدور .هه ،آلاله
ســوبایالریزا قیســمت ائلهســین .گلینی آپاریرســان اکبریه محلهســینین
آرخاسیندا اوالن بیر بزک ائوینه .گلینی آپاریرالر ایچهر ییه .دئییرسن ،قوی
بیــر ســیقار آلیشــدیریم .ســیقاری پوفلهیه پوفلهیه دوالنیرســان .بیر کیشــی
بــزک ائوینیــن دفترینــدن چیخیــر ،یامان دا گؤزونه شــیرین گلیــر .اؤز اؤزومه
دئییرســن بونو هاردا گؤرموشــم؟ اوندان پیش ویریب دئییرســن ،بوشــا بابا
آلما آلمایا بنزر.
بیردن گؤزون بزک ائوینین تابلوسونا دوشور ،یازیب:
«آی ایشیغی گلین بزهک ائوی نومره آلتی».
سیقار الیندن یئره دوشور.
سون ائدیت - 97/4/22اردبیل
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آالقاپی
یئنــه ده هــر گونكــو كیمی ایســتیرم ائــودن چیخیب ایشــه گئــدم .الیمی
جفتهیــه آتانــدا آز قالیــر دمیــره یاپیشــا .قاپیمیزیــن قاباغی قــارال هؤرولوب.
تئــز َا َ
لجکلریمــی گئییــب قاپینیــن قاباغینی آچیرام .قونشــو ،ماشــینینی
کوچهده قیزدیریر .سالم الشیریق.
دئییرم:
 دئیهسن اردبیل اؤزون گؤرسهدیر.گولومسونوب دئییر:
 نئیلهمک هله بو پاییمیزدی ،گؤر قیشیمیز نه اوالجاق.آالقاپی یا ساری یوال دوشورم .اؤز اؤزومه دئییرم:
 ائله بیل دونن ایدی ایســتیدن تر تؤکوردوک .گؤزوموزی قیرپانا ،شــاختاگلیب یئتیشدی .ائله یاخشی دئییبلر کولش دوشدی قیش دوشدی.
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مالالهــادی دان دؤنــورم آالقاپــی یــا ســاری .زیبیلچی مشــه اوروج ،قیرو
باغالمیش بوغو ایال ،ارهبهسینی سوره سوره گلیر.
دئییرم:
 یورولما مشه اوروج.دئییر:
 آی ساغ اول ارباب .بو قار یامان کیریخدیریب منی ،مالالهادی یئرینهسلیمانشاها گئدیردیم! بیر ده دؤنوب قاییتمیشام.
دئییرم:
 یاخشی هله شاه باغیندا آییلماییبسان.گولوب دئییر:
 هه واهلل دوز دئییرسن ،اهلل ایشینی راس گتیرسین.ســاغول دئییــب یــوال دوشــوب میدانــا یئتیشــنجک ،توحیــد دوســتومو
گؤرورم.
دئییرم:
 آی باال سن هارا بورا هارا؟دئییر:
 گلمیشــم توکانیــن پیچیچــون ،شــئیدگاهدان بــوری آالم .آمــا هلــهسینکهچی ،توکانین آچماییب.
دئییرم:
 -هله سن میدانا باخ گؤرنه تونلوکدی.
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دئییر:
 بو فحلهلر قار زاد بیلمیرلر .آخی ایندی کیم بوالری ایشه آپارار!دئییرم:
 ائله بیل میتینگدی!دئییر:
 هه میتینگدی ،من الپ بایراقالرین دا گؤرورم ،اوســتونده یازیلیب،ایــش ایشــلهدن تاپیــب تئــز ایشــه باشــاماق ،یاشــاماقدی یاشــاماقدی
یاشاماق.
دئییرم:
 شاعیر اولوبسان؟دئییر:
 واهلل اؤزوم ده بیلمهدیم نه تهر اولدی؟ ائله قافیه راس گلدی .بو شاختاآدامی شاعیر ده ائلهیر.
دئییرم:
 گؤرهسن بو فحلهلر بیلیرلر میتینگ نهدی؟بیرآز دایانیب دئییر:
 آلتمیش ایل بوندان قاباق بیلیردیلر.اوندان گولومسونوب دئییر:
بیر دؤنه اوستو اؤرتولو بازاردا بیر درزی دن سوروشدوم میتینگ گؤرموسن؟
دئدی ،وای وای بو سؤزدن قان ایسی گلیر.
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ایکیمیز ده گولوروک.
ســینکهچی ،توکانینــی آچینجــاق توحیــد منــدن آیریلیــب گئدیــر .مــن
ده گئدیــب تاکســی یــا دوروب میدانــا باخماغــا باشــاییرام .هرفحلــه نین
قاباغینــدا بیــر ریزیــن دولو ،بیر تئشــه ،بیرده قازمــا وار .هرهســی ده اؤزونه بیر
تونقــال اود قاالییــب ،بؤیرونــه یئشــیك قویوب ،اوســتونده اوتوربــدو ر .بیری
یئییــن یئییــن آدیمالرییر .ســوال طرف گئدیب اوشــوین کیمــی اولوب ،تئز
تونقالالر یــن بیرینــه ســاری قاییدیــب الینــی دوتــور اودا .بیریســی ده بویلــو
بوخونلــو بیــر جــاوان دیــر .الپ ائله بیل فرهاد یــن اؤزودور ،تئشهســینی یئره
قویوب اویان بویانا باخیر  .
بیــردن بیــره بیــر پیكان ماشــینی ســاخالییر .ائله بیــر قاچا قاچ دوشــورگل
گؤرهسن .پیكان شوفری قیشقیریر:
 آی باال بیر نفر ایستیرم.امــا ماشــینینین آرخاســینا دؤردو ،قاباغینــا دا ایكیســی تپیلیــب هئــچ
بیــری ده دوشــمهیه گؤیــول وئرمیرلر .بایاقدان ســكیلرده اوتــوروب بیر بیری
ایلــه دئیب گولــن آدامالر ،ایندی بوغوشــورالر .بیرینجی ماشــینا مینن آدام
اوبیریسی لره دئییر:
 اول من مینمیشم.اوبیریسی دئییر:
 اوندا گل باشیمی یار.قاباغدا اوتوران بیرآریق فحله دئییر:
 -آی آغا گل سنم  بیزیم هامیمیزی ایشه آپاراسان.
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ماشین یییهسی سسینی آتیر باشینا:
 آی باشوواجا دؤنوم من بیر نفر ایستیرم.دالــدا اوتــوران فحلهلریــن بیــری تیمبا ووروب او بیریســیلری ماشــیندان
یئــره ســالیر .یئره تؤکولنلرین بیری تیمبا وورانین یاخاســیندان یاپیشــیب،
ائشییه سورویور .بیری ده گئدیب قاباقدا اوتوران فحلهلرین خیرخهنهییدن
یاپیشیب سالیر آشاغی .آرا قاریشیر مصب ایتیر .ائله اوندا كولك قالخیب،
قــاری گؤزلریمــه دولــدورور .گؤزلریمــی اؤیکهلهییــب اؤزومــه گلندن ســونرا
خیاوانا باخیرام .ماشین بوش گئدیر ،جاوان فحله ده دالیسی جاق قاچیر.
سعیدفیوضات -91/10/6ائدیت  - 92/9/ 8ائدیت  -96/6/3سون ائدیت97/4/22
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آالقاپی کندی
هــای بیدیریــق کنــدی باشــینا گؤتــوردو .ائلــه بیــل آری یوواســینا چــؤپ
اوزاتدیالر .کندین کیشیلری جییردن قیشقیریردیالر:
َ
َ
 ایه ،توتون قاباغینی ،ایه قویمایین.هــره بیــر یئــردن چیخــدی .بیریســینین الینــده ده یــه نــک ،بیریســی نین
الینده دهره ،یوخسا درگز ،یادا اودن پاراسی.
قــوردو چاشــدیردیالر .او هــر یانــا یوگــوردو ،قاباغینــا چیخدیــار .قــورد هر
بوجاغــا گیرمک ایســتهییردی .آما قاباغینــا آدام چیخینحــاق بودرهییب،
دؤنــوب آالهــی یانــا قاچیــردی .قــورد یــوخ ،ایلدیریــم ایــدی ،اود پارچاســی
ایدی .آجلیق آغلینی باشیندان چیخاردیب ،اونو گوندوز گون اورتا چاغی
کندین ایچینه سالمیشدی.
بــوروق وئــره وئــره بیــر پیشــیک یولــو تاپیــب ،بئــش یاشــیندا اوالن حجته
اورجــاق گلیب ،شــیغادی اوســتونه .نه آلیب نه ســاتیب حجتی دیشــینه
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ووروب کندیــن چؤلونــه ســاری قاچــدی .گــؤرن کندلیلــر هامیســی
قیشــقیردیالر ،هله قالســین حجتین آتاســی .ائله جییردن قیشــقیردی کی
کند تیترهدی  .الینده کی دیهنکله قوردون دالینا دوشــدو .کندلیلر اونون
آرخاســیجاق قاچدیالر .هله کندین ایتلری ده کیشیلره قوشولوب قوردو
قوواالماغا باشــادیالر .قورد قیرقی کیمی گئدرکن حجتین آتاســی دا اونون
آرخاسیجاق قاچیردی .ائله بیل اینسان دئییل دی .آصالن یوخسا قافالن
ایدی .نئچه کیشی داال قالدیالر .قورد اؤز اووونو بوراخماق ایستهمیردی .آما
هله اینســان اوغلوندان بئله بیر گلیشی ده گؤرمه میشدی .حجتین آتاسی
بوتون کندلیلردن قاباغا دوشوب یئر ایله گؤیون آراسیندا گئدیردی .قورد،
آال قاپی کندینیندن اوزاقالشــیب ،کؤندونو دلیــک یارلیغاندان ،درهاؤرت  
اؤروشلرینــه چؤنــدردی .بئلــه لیکلــه هئــچ کیمین الــی اونــا چاتمایاجاق
َ
ایــدی .حجتیــن آتاســی بونــو آواریــب  ،بیــرآن قــورد کیمــی فیکیرلشــدی.
جانینی اووجونا آلیب ،بیر کسه قایا دان آتالندی...........
داال قاالن کیش ـیلر بوغوشــما سسی ائشــیددینجک ،یارغانی آشیب بیر
توزاناق گؤردولر .گؤز گؤزو گؤرمهییردی .بیرده گؤردولر قورد ،جان باسا باسا
دیکــی قالخیــر .حجتیــن آتاســی توزانــاق دان چیخــدی .بودارالنمیــش اوز
گؤزو قیزیل قانا بویانمیشدی .هه او حجتی قوجاغیندا داشیییردی.
اوزامانــدان ســونرا اونگــوت ماحالینــدا ،قــارا چاغیــل ،دلیــک یارلیغــان،
آال قاپــی کنــدی ،کاتدالی ،لکــوان ،دومولــو ،دره اؤرت ،محمــدان ،توالن،
دیک داش ائلهجه ده باغیشدا ،کندلیلر ایشــلهینده ،سیغبیر ایله تاخیل
اؤس ـهلهینده ،یئره دیمیریــق ووراندا ،ائدیجیلر اوخشــاما دئینده ،قاری الر
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اونــو والــادا ،والــادا ،چــؤرک یاپانــدا ،فحلهلــر شــادارا دیکلدنــده ،حجتین
ناغیلین دئییردیلر.
حجت ده مدرسه ده اوتوروب معلیمه قوالق آسیردی.
سعید فیوضات ،ائدیت 97/7/22-97/4/22
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آالتورانلیق
تئز ماشینیمدان آتالنیب ،قاپیدان قاچا قاچا مطباغا گئدیرم .خانیمیم
قاب یویور .بیرآز تؤشگومو دریب ،سوروشورام :
 « او ائوده کی آدام نه اولدی؟ هارا گئتدی؟»خانیمیم منه یوووز باخیب ،دئییر :
 « هانسی آدام ،کیمدن دانیشیرسان؟»َ
دئییرم :
 « کوچهنین آغیزیندان دؤننده گؤردوم قاپی آچیقدی ،بیری ده دوروبقاپی آغیزیندا ،ائله ماشینیمی گؤرن کیمی ده دؤنوب قاییتدی ائوه».
خانیمیم دئییر :
 « من بیرین گؤرمهدیم».تئــز دؤنــوب قاپییا ســاری قاییدیرام .هرنهیــه باخیرام گؤزومــده بؤیویور.
َ
قاراجی آختاراندا یئرده کی زاپاس ت َیرلر گؤزومده بؤیویور ،اوتاقالری گزیرم،
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یاتاغین بئله آلتینا دا باخیرام ،یاتاق گؤزومده بؤیویور .چیخیرام باالخانایا.
باالخانا دا گؤزومده بؤیویوب الپ بئله تنبییه دؤنور .دام یولونون پردهسینی
قیراغا چکینجک جیک قالیرام...
او ،تــار چاالن دوســتومدور .ســوبایلیغیمدا گئجهلر اوتوروب دانیشــیب
گولرایدیــک .او تــار چــاالردی مــن ده  شــعر دیکلمــه ائلردیم .اینــدی ائله او
دوســت پردهنین آرخاســیندا دایانیب تیر تیر اسیر .نئچه دیقه مات قالیب
دینمز دانیشــماز منه باخیــب ،بیردن اورهیی کئچیــر .بودؤنه هرنه گؤزومده
کیچیلمهیه باشــاییر .ســورویه ســورویه اونــو قاباق اوتاغا آپاریــب اوزادیرام.
هردن ســاییر باییر دئییر .خانیمیم بیر قیراقدا سسسیز اوتوروب .گؤزلریمی
هردن اونا ،هردن خانیمیما تیکیرم .آما خانیمیم گؤزلرینی مندن قاچیردیر.
بیردن دوستوم دیک دوروب اوتورور .بیر گؤزونون آلتینا بادیمجان اکیبلر.
سو وئریرم ،دیلی آچیلر.
دئییرم :
 « سنه نه اولوب ،نییه پردهنین آرخاسیندا گیزلنمیشدین؟»اسه اسه ،دئییر :
 « پییان ایدیم .بیردن پولیس ماشــینی بؤیرومده ســاخالدی .ایستهدیلرمنی توتاالرَ .ال َلریندن قاچدیم .قاچاندا ســربازالرین َ
بیرینن یاخاالشــیب،
اونــو ووردوم .اودا بیــر یومروغو قویــدو گؤزومون آلتینا .قاچــا قاچا کوچهلردن
گلیب سیزین ائوه یئتیشدیم .قاپی آچیق ایدی کئچدیم ائوه».
خانیمیم بوز قابیدان بوز گتیریب قویور اونون گؤزونون آلتینا .بیردن گؤزوم
اونون قولونداکی گؤیهرن یئره دوشور.
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خانیمدان سوروشورام:
 قاپینی آچمیشدین؟  دئییر:
 یوخ.دوستوم بیرآز فیکیرلهشیب دئییر:
 یوخ قاپینی دؤیدوم.خانیمدان سوروشوررام:
 قاپی دؤیولدی؟.دئییر:
 هه قاپی دؤیولدی.سوروشورام:
 قاپینی آچدین؟.  هــه قاچــا قاچــا مطباخــدان گلیــب قاپینــی آچیــب تــزهدن قاچاقاچامطباغا دؤندوم.
 کیم کئچدی ایچهر ییه؟ باخمادیم  ،ائله بیلدیم سنسن اودی هئچ باخمادیم.دؤنوب بیرقاپییا باخیرام بیرده دوستوما .او دئییر:
  دئدیم گؤروم دالیمجا گلیرلر یوخســا یوخ .سنین ماشینین گلنده ائلهبیلدیم پولیس ماشینیدی ،قورخدوم اودی کئچدیم ایچهر ییه.
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ائــو سسســیز اولــور .بیرگیلــه ســیقار یاندیریــب پیلیــرم گؤیــه .خانیمیــم
قاشقاباغینی آسیب.
دوستوما دئییرم:
  دور گئت.دورور گئــده ،چیخاجــاق یولونــو تاپــا بیلمیــر .ائــوده ایتیــر! خانیمیــم اونا
َ
َ
ایــری ایــری باخیب ســونرا گئدیب چیخاجاق یولو اونا گؤرســهدیر .اوغالن
چیخیب گئدیر .قاپی آچیق قالیر .دونوخا گئدیرم...
کوچــه قاپیســی باغلــی دیــر خانیمیــم دا یوخــدور .دانیشــیق سســی
ائشــیدیب ،گئدیرم دهلیزه ساری .دوستومال خانیمیم دانیشیرالر .اوغالن
دئییر :
 واهلل منی گؤردو.خانیمیم دئییر :
 دام یولوندان قاچ گئت.اونــدان آچارالری اوغالنا وئریب قاچیــر مطباخا .او دا یوخاری چیخیب
آچارالری بیر به بیر سالیر جفتهیه .هئچ بیری دوالنمایینجاق ،اؤز صیفتینه 
بیر یومروق وورور...
گئنه قاپی یا باخیب دونوخا گئدیرم...
اوغالن قاچا قاچا مطباغا کئچیب دئییر :
 ارین گلیر ،منی ده گؤردو.خانیمیــم بیــر یوموروغو قویور اونــون گؤزونــون آلتینا .اوغــان بانقیلداییر.
خانیمیم دئییر :
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 قاچ یوخاریدا گیزلنَ .دئیرسن پولیس منی ووردی.
بو دؤنه اونالری دهلیزده گؤرورم .اوغالن یالواریر :
 ســنه ّاولــدن عاشــیق ایدیــم .منــه خــوش گولومســهدین ،منــه گلمهیــهحاضیــر اولدون آما ســورا یــوخ دئدین .منی ده یاندیردیــن اؤزونو ده .بیلیرم
َبختهور دؤیورسن ،اوندا گل منی آتما ،بوشان بو کیشی دن.
ســونرا خانیمیمیــن اللرینــی توتوب بوراخمیر ،ایســتیر آرتیق یاخینالشــا.
خانیمیــم قیشــقیریب ،قولونــو بوراخیــب بیر یوموروغــو قویور اونــون گؤزونون
آلتینا .او دا دوروب ائودن قاچیر...
اؤزومه گلیب اوتایا بو تایا باخیرام .خانیمیم یوخدور .ییخیلیب یاتیرام.
نئچــه گــون وورنوخانــدان ســورا قدیــم یولداشالریمیــن بیریســینین یانینا
َ
گئدیرم .بیر آز دانیشیب گولندن سونرا سوروشورام :
 یادیندادیــر دئییردیــن منــدن قابــاق خانیمیمیــن بیــر ایســتهیهنیوارایمیش؟
دئییر:
 ائشیتمیشدیم بیر ایستهیهنی وار آما قاالنی منه قارانلیقدی.دوســتومون گؤزلــری دونــور .باشــیمی آشــاغییا ســالیب گئدیــرم .بیــرآز
دوالنیب سونرا بیر آالهی دوستومون گؤروشونه گئدیب سوروشورام :
َ
گؤرســنمیر گؤرهســن باشــینا
 آی باال او تارچی دوســتوموز نه واخت دیرنه گلیب؟  
دئییر:
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 به بیلمیرسن؟ پولیسین الیندن قاچیب  ،اودور ائوده قالیر .قورخور اونوگؤروب تانییاالر .
اوردان چیخییب اوتورورام ماشیندا .دونوخا گئدیرم...
َ
قاپیمیــزا یئتیشــیب ایســتیرم قاپــی یا آچار ســاالم اما الیم دولودور .ســاغ
َ
الیمــده کیلــری وئریرم ســول الیمــه ،آچاری ســالیب قاپینی آچیــرام .دال
دالی ایچهری َ
کئچنده بیردن آیاغیم بوشا گئدیب ییخیلیرام .الیمدهکیلر
ده سپهلهنیر یئره .قیشقیریغیمدان خانیمیم قاچیر دهلیزه.
 نه اولدی نه اوالجاق بو دینسیز کونتورون آغیزین کیم آچیق قویوب. بایــاق قاپــی دؤیولــدی ،قاچــا قاچــا گلیــب قاپینــی آچدیــم ،ســورا داقاییتدیــم مطباغــا .ائلــه بیلدیــم سنســن ،حتمــا ســو کونتــورون اوخویــان
ایمیش اؤزو ده کونتورون آغیزینی آچیق قویوب ذلیلچه.
 بلکه اوغرو اوالیدی .بلکه قیچیم سینیردی؟ماشینین دندهسینه باخیب ،گئنه دونوخا گئدیرم...
دوســتوم  ،هؤله َســک قاپیمیزی دؤیــور ،خانیمیم قاپینــی آچیب ،قاچیر
مطباغــا آمــا اونــون   گــؤزو هلــه کوچهنــی آختاریــر .دؤنــوب آچیــق قاپینــی
گؤرونجــه ،کئچیب قاپی آغیزیندا قالیر .پولیس ماشــینی قاپیدا دورور .او
َ َ
دا ایستهییر دام یولوندان قاچاآما دام یولو باغلیدیر .اسه اسه قالیر پردهنین
آرخاسیندا .بیردن پرده نی آچیرام      ...
اؤزومــه گلیــب ،ائــوه ســاری یــوال دوشــورم .ماشــینین آیناســیندا اؤزومــه
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باخیــرام .آزقالیــرام وورام  قاباقداکــی ماشــینا ،تورمــوز ائلهییــرم .ماشــین
سوروشوب قاباقداکی ماشینا توخانیر .شوفری دوشوب گلیب دئییر :
 نئیلک ،گئت ،ائلهبیر شئی اولماییب.فیکــره گئدیــرم .آرخاداکــی ماشــینالر ســیقنال چالیــرالر .ائلــه اوردان
دؤنــوب گئدیرم خانیمیمین ددهســی ائوینــه .قاپینین قاباغیندا ماشــینی
ســاخالییب ،یئــره دوشــوب ،قاپینــی دؤیــورم .بیــرآزدان قاپــی آچیلیــر آما
دیر قالیر .قاپینی یاواشــجا آچیب گــؤرورم خانیمیم منه باخمامیش قاچیر
ییــه کئچیــب قاپینــی اؤرتــورم .مطباغا ســاری گئدیب،
مطباغــا .ایچهر 
دیینمــز دانیشــماز اونــون آرخاســیندا دورورام .بیــردن دؤننده منــی گؤروب
قیشقیریر .زحمتله اونو اوووندورورام .دئییر:
 ائله بیلدیم بابامدی.چوخ ایش آپاریر...

َ
آخیــردا اونــو گؤتوروب گئدیرم ائوه .یول بویو هئچ دانیشــمیریق .هرنه قدر
گیالیه ائلهس ـهده من هئچ نه دئمیرم .گئجه یاریســی منه ساری گلینجک
اونــا یاناشــا بیلمیــرم .قارانلیــق اوتاقــدا باشــینی قالخیزیب تعجوبلــه منیم
گؤزلریمه باخیر .بو باخیشی منی اینجیدیر .بیلمیرم نییه «گئدرگلمز» سؤزو
دوشــور یادیمــا .نئچه گون ائلــه هئیلــه کئچینیریک .ائوده تکجــه تلوزیون
دانیشــیر .یاتاق ،گؤزومده ســویا گئدیــب داها ایکیمیزه یئــر اولمور .بیر گون
او قاباقکــی ائلچیســیندن سوروشــورام .هئــچ دینمیــر .گئجه یوخــودا اونو
گــؤرورم .اوتــوروب موبلون اوســتونده آمــا گؤزلری ماتوشــگهنین گــؤزو کیمی
دونــوب .صاباحیســی حیطــه باخانــدا گــؤرورم اوردا یوواســاالن گؤیرچیــن
گئدیــب ،خیــردا چؤرکلــر ده قالیــب باشــینا .بیلمیــرم نییــه دبیریســتاندا
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گؤیولســوز اوینادیغیــم تاتــرالر یادیمــا دوشــور .آخــی اونــاردان قابــاق بیــر
پییئــس یازمیشــدیم .پوســت قوطوســونو دئییــرم .مــودور میــرزه جلیلیــن
آدینی ائشــیدیب اونو تانییاندان ســورا جینگیلینوایا دوشــوب کاغاذالری
الیمــدن آلمیشــدی .نئچه گون ســورا آالهی کاغاذالری منــه وئریب تکجه
تاتــر اویناماغیمی ایســتهدی و اوالر هیــچ اورهییمه یاتمادیــار .تکی الیمی
آیاغیمــی ترپتدیم بیر ده دوداقالریمی .بــو دؤنه ده بئینیمده بیر پییئس وار
و بورا دبیریستان دئییل  ...
گؤرهسن اوینایا بیلهجهیم؟ باجاریغیمی اونوتمامیشام؟
بایرامــا قاباقدیــر .دوروب گئدیــرم دوســتالریمین یانینــا .ایســتیریک
تعطیال تــدا مســافیرته گئــدک .قــرار اولــوب تحویــلدن قابــاق هامیلیغــان
ییغیشــیب ،اونالر یــن بیریســینین گیالنــدا اوالن ویالســینا ســاری یــوال
چیخــاق .واختــی گلینجــک اوچ ائولــی عائیلــه بیــرده ایکی ســوبای ،یوال
چیخیر یــق .دوس ـتالریمین بیرینیــن خانیمــی منیــم ماشــینیما مینیــب
دانیشیب یوال کؤرپوسالیر.
یئتیشــیریک ویالیــا .قوناقالریــن هامیســی ائولیدیرلــر .ســوبایالرین
بیریسی تارچاالن دوستوم  بیری ده او بیری دوستوموزون داییسی قیزیدیر.
تارچاالن دوستوموزدان تار چالماغینی ایستهیینجک دئییر:
َ
 تاریمی گتیرمهمیشم.هامــی حیرتــده قالیــر .منــدن ،ماهنــی ســؤیلهمهییمی ایســتهییرلر .هــه
آخی من تئنور خوانندهســییم .ســولفئژ ایله اوخویوب گؤز آلتی مجلیســی
سوزورم .سوبای قیز الینی چنهسینین آلتینا قویوب خوش بیر گولوشله منه
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َ
َ
قــوالق وئریــر .آروادیم ایــری ایری او قیزا باخیر .آخشــام چاغی خانیمیم منه
دئییر :
 بابا یورولدوق ،گلین چیخاق باغی دوالناق.چیخیب باغا گئدیرک .باغدا دوالناندا منه دئییر :
 سســین باشــیما دوشــور .کاش بیــر قــاوال اوالیــدی بیــرآز چالیــباوینایایدیق.
هئچ نمنه دئمیرم...
صاباحیســی یوخــودان دورانــدان ســونرا ویــادا بیــر هنیرتــی قوپــور .هــه
خانیمیــم ماشــینیمی گؤتــوروب ،ســوبای قیــزی دا میندیریــب ،نــم هــارا
گئدیبلر.
دوستوم ال هایا دوشوب دئییر :
  قیز امانت دی آخی.ایکینــدی واختــی قاییدیــرالر .بیــر کافــی شــاپدایمیشالر .ســوبای قیــز
قورخموش کیمین دیر .دوستالریم دا منیم اوزومه باخیرالر....
گئجه چاغی ایکی ســوبای ،بیربیریله دانیشــماغا قیزیشــیرالر .گئجهنین
گئــج واختیندا ایکیســی ده ویــادان چیخیب حیطده گزیرلــر .بیر هنیرتی
وار .پنجرهنیــن قیراغینــدان باخیرام .ســوبایالر حیطده آدیمالییرالر .ســورا
حیطده کی ماشــینا مینیب ،ماشــینی خودالییرالر .حتما هاوا سویوقدور،
ائلهســه ایستهییرلر قیزیشاالر .ماشینین سسی باشیما دوشور ،دورورام بیرآز
دوالنــام .چیخیرام حیطه .آال تورانلیق دیر .گؤرورم ایکی ســوبای ماشــیندا
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دانیشــیرالر ،آروادیــم دا دیرناقالرینــی چئینهیــه چئینهیــه اونــاری گودور.
فیکیرلهشیرم .بیر گیله سیقار چیخاردیب آلیشدیریرام...
سعید فیوضات -سون ائدیت  - 97/4/25اردبیل
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باش
«آتا بابا سؤزو وار دئییر :باش اونون  ،باش منیم»
خــاالم اوغلــو ایال کوچهده شــار اوینادیردیــق .بیردن آال قاپــیدا ایلدیریم
شاخدی .باخیب گؤردوک بیر قارا بولود ایمکلهیهایمکلهیه گئدیر میدانین
اوستونه .اویونو بوراخیب دوروب مولالهادی دان آالقاپییا ساری قاچدیق.
دلی عزه قاپیالریندا دورب ،آغیزیال بارماقالرینی ساییردی .قول باغالری
بیلنگینــدن ائنمیشــدی دیرســهیینه .گؤزلــری گؤزلریمــه ساتاشــینجاق
بارماغــی آغزینــدا قالــدی .تئــز قاباغینــدان ســوزولوب ،یئییــن قاچیــب
آال قاپــی مچیدینیــن ایوانینیــن قاباغینــا یئتیشــدیک .کــؤزه ،مچیدیــن
پیللهکانینــدا دوروب الینــده کــی بؤیدهنی قالخیزیب رجــز دئییردی -هله
عاشــورا اولمامیشدی -قارا بولود میدانین گؤیونده ،اؤزونه یئر ائلهمیشدی.
میدانیــن اورتاســینداکی اوچ شــامالی حؤضــون قیراغینــدا بیــر کؤتــوک
قویموشــدوالر .اونــون اوســتونه بیربالتا ســانجیلیب قئیقاجی قالمیشــدی.
بیــردن دلــی بایرامــا ،دلی ســعد اهلل گلیب ،کؤتوگــه یانا کــی دوردوالر .دلی
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بایرام ال آتیب بالتانین ســاپیندان یاپیشــیب باشالدی َ
گوجنمهیه .ساغا،
ســوال قاهار یــب ،آخیــردا اونــو کؤتوکدن قوپارتــدی .دلی ســعد اهلل دیزلرینی
یئره دیرهییب باشــینی قویدو کؤتوگون اوســتونه .دلی بایرام بالتانی باشــینا
قالخیزیب ،سالدی دلی سعد اللهین بوینونا.
بــاش ،کوپ پیچهتی کیمین دلی ســعد الالهین گؤدهســیندن آیریلیب
دوشــدو کؤتوگــون ســاغ کؤندونــه -یاخینــا گئتدیــک -نمنهقــدر بــاش
توپاالشمیشــدی کؤتوگــون یــان یؤرهســینه .دلــی عــزه گلیــب ،باشالریــن
یانینــدا دوروب ،یــاواش یــاواش بارمــاقالری ایــا  ســایماغا باشــادی.
َ
گئیینن بیر بوغو بورما کیشی دورموشدو.
شیخین قاپیسی قاباغیندا ،بوزمه
چکمهلرینــی دیــزه کیمین چکیــب ،امیری بؤرکونو ده قویموشــدو باشــینا.
بیــر آز دان گلیــب ،بیر باشــی گؤتــوروب ،ایکــی بارماغینی باشــین گؤزلرینه
کئچیرتــدی .اونــدان باش بارماغیال دا باشــین آغیزینــدان دوتوب ،لوپورت
داشــی کیمیــن آتــدی شــیخین قاپیســینا ســاری .بــاش یئــره دهییــب،
َ
قالخیب ،دوشوب ،فیرالنا فیرالنا گؤتورولدو .سوزولن قان گؤیه سپهلهنیب،
هــردن گیــرده ،هــردن بیضــی بیــر ناخیشــی یارادیــردی -هــه مدرســهده تزه
اؤیرندیییمیز هندســه درسیندهکیلر کیمین -بیردن شیخین قاپیسی اؤزو
اؤزونــه آچیلیــب ،باش َح َیطه کئچندن ســونرا ،تزهدن باغالنــدی .گینه ده
َ
او بوغوبورما کیشــی آالهی بیر باشــی گؤتوروب ائلــه او ت َهر توالزالدی .خاالم
اوغلو منی دومسوکلهییب دئدی:
 بیزده گئدک؟دؤنوب اوزونه باخینجاق ،گؤز گؤزه اولدوق .شــارالریمی یادیرغاسام دا،
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هئــچ نه دئمهییب ،اونونال بیرلیکــده گئتدیک کؤتوگون یانینا -کؤتوگ بیزه
بؤیوگ ایدی -خاالم اوغلو بئلینی اییب ،بوینونو کؤتوگه قویوب دئدی:
 وور!.بالتانــی گوجهنــه گوجهنــه قالخیزیــب ،چیرپدیــم اونــون بوینونــا .باشــی
آتالنیــب او کیشــینین بؤیرونــه دوشــن کیمــی ،اونــو ســاغ الیلــه گؤتــوروب
تــوالزالدی -بــاش اونون الینــده باالجا بیر خیرچا  کیمــی گؤرونوردو -خاالم
اوغلو آیاغا دوروب منه دئدی:
 ایندی سیره سنده.بوینومــو اوزادیــب ،چنهمــی قویــدوم کؤتوگــون اوســتونه .قــان ،چنهمــه
یاییلیــب ،اییســی ده دولــدو بورنومــا .خــاالم اوغلــو بالتانــی قالخیزیــب
ائندیرنــده ،بیری اونــو چاغیردی .اونون دا قولو هئی دن دوشــوب ،بالتا ،اؤز
آغیرلیغی ایال ائنیب ،بوینومون اورتاسیندا قالدی .دئدیم:
 من یاریمچیلیق قالدیم.آما خاالم اوغلو قوالق آردینا ووروب یولونو چکیب گئتدی.
بوینومــدا ایلیشــن بالتایــا دوروب ،آشــا آشــا ،کابابچی قوربانیــن توکانینا
َ
ســاری گئتدیم .قنووون اوستوندن آتالناندا بالتانین ساپی سویود آغاجینا
َدیییــب باشــیمی ســالدی یئــره .کیشــی تئــز گلیــب ســول الیلــه باشــمی
گؤتــوروب ،ایکــی بارماغینــی گؤزومــه ،بــاش بارماغینــی دا ســول قوالغیمــا
سوخووب ،اوندان کئچدی اکبری کیتابچیسینا .اکبری باخا باخا قاالرکن،
او ،توکانیــن دال پنجر هســینی آچیــب ،باشــیمی آتــدی شــیخین حیطینه.
پرچیم دوشــدوم آما بیر تهر ائوه ســاری یولالنیب ،دیریق قاالن قاپیمیزدان
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ایچهری کئچدیم .آنام حیطده پالتار یویوردو .منی گؤرونجک ،ساغ الینی
سول الینه چیرپیب ،دئدی:
 آی باال ،باشون هانی؟آتامین سسی ،ائودن گلدی:
 عیبی یوخ .یئرینه بیری چیخار.کئچدیــم ائوه .آتام صندلــیده اوتوروب قیچالرینی بیربیرینین اوســتونه
آشــیریب ،روزنامــه اوخویــوردو .بیــردن روزنامهنی آشــاغی گتیــردی .آتامین
باشی یوخ ایدی.
سون ائدیت  -25/4/97اردبیل -آالقاپی مئیدانی
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باریمجی
آینانیــن قاباغینــدا دوروب ،اؤزونــه باخــدی .بارماغینــی ماتیــک ســیز
دوداغینا سورتوب ،گؤزلرینی یومونجاق ،دوداغینا بیر گولوش قوندو .بیردن
چییینلرینــده ،بیرینیــن الینی حیس ائتدی .تئز دؤنــوب باخینجاق هئچ
کیمــی گؤرمهدی .بیرآز دونوخوب قاالندان ســونرا قیزینین اوتاغینا گئدیب
اونو اویاتدی:
  قیز یــم ،دور آیاغا ،مدرســه واختی دی ،ال اوزونــی یو ،چای چؤرهیینییئ ،سورا گئت مدرسهیه .هر نهیینی ده حاضیر ائلهمیشم.
قیــز آناســینی قوجاقالییــب ،اوزونــدن اؤپــدو .خانیــم ،قیزینیــن اوزونــه
گولومس ـهییب اونــدان مقنعهســینی جورالییــب ،چادراســینی گؤتــوروب
دوشــدو حیطه .بؤیوک قاینی حیطین اوباشدا اوالن ائودن چیخیب اورتادا
دورموشــدو .خانیم اونا سالم وئریب سووشــوب گئتدی .کوچه قاپیسینی
آچاندا ،قایینی خیشیلدایا ،خیشیلدایا آرخاسیجاق دئدی:

َ
تــرسـه

 بونون بو ایشه گئتمهیی ،آخیردا بیزی عابیر حیثیتدن ساالجاق.خانیم تئز حیطدن چیخیب قاپینی اؤرتدو .آما کیچیک قاینینین سسی
حیطدن گلینجک یئرینده دایاندی.
 نه خبرو ندی ،نه دی گینه سسووی آتیبسان باشووا .اؤلن قارداشیمیناؤز ائوینده ،آروادینا گؤز وئریرســن ایشــیق وئرمیرسن؟ بو یازیقنان نه ایشون
وار .گئدیر باالجا قیزینا چؤرک قازانا.
 اده ســن نه واختان بئله منه دیل آچیب ســان کوچوک باال .بیرده منیماوزومــه گلســؤن ،قوالقالرونــدان دوتــوب میخــارام دووارا .ایشــیمه باخ ائ
منیم ،بو زوبالداق هله مامیزین یارمامیش ،منه جوک جوک ائلیر .هله قوی
بیر امللی باشلی اوزونه توک چیخسین سورا دانیش.
کیچیک قایین دئدی:
 هایینا باسما .کیشی سن خشلیکلرینی وئر...خانیم یوال دوشدو ،آماآرخادان هله ده بؤیوک قایینینین سسی گلیردی.
تئز ماشینینا مینیب گئتدی.
ادارهده اوقــدر باشــی قــال اولــدی کــی ایــش ســاعاتینین نــه واخــت
قورتارماغینــی بئلــه بیلمــهدی .کارمندلریــن (ایشــلیلرین) بارمــاق
باسماقالرینین سسی گلیردی .آما خانیم هله تر تؤکه تؤکه تایپ ائلیردی.
رئیسی دئدی :
 قیزیم دور آیاغا ،ساعاتی دولدوردوق.خانیــم بیــر درین نفــس چکیب ،دوروب چادراســینی باشــینا ســالیب،
کیفینــی راحالییــب دبیرخانــادان چیخــدی .اوبیریســی خانیــمالر ســیره
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ایله بارماق باســیردیالر .نوبه اونا یئتیشــینجک نهقدر بارماغینی باســدی،
دستگاه تانیمادی .خانیم الرین بیری  گولر اوز ایله اونا دئدی:
 چوخ تایپ ائلهینده بوجور اولور .بیرآز بارماغینی هووال ،تزه دن باس.آمــا خانیــم نهقدر اللشــدی ،اولمــادی .آخیــردا ایداره نین قاپیچیســی
گلیب دستگاهین دویمهلریله اونون ایداره دن چیخماغینی ثبت ائلهدی.
ایــداره نیــن قاپیســیندان چیخیــب ،ماشــینینا ســاری گئدنــده
بیــردن قورو یــوب قالــدی .کیچیــک قایینــی اونــون یولونــو گــودوردو.
خانیم بیرآن دایانیب سونرا هنده ورینه باخیب ،اونا ساری گئدیب دئدی:
 سنین بوردا نه ایشین وار؟قایینی دئدی:
 هئچ عمی قیزی ،بوراالردا ایشــیم وار ایدی دئدیم گلیم ســننن گئدکائوه.
خانیم دئدی:
 اوتورگئدک.یــوال دوشــدولر .اوغــان پنجرهنیــن شوشهســینی آشــاغییا چکیــب،
بیــر سیقارآلیشــدیریب آمــا اؤســگوره اؤســگوره پوفلــهدی چؤلــه .خانیــم
گولومسوندو.
اوغالن دئدی:
 نه وار نه یوخ؟خانیم دئدی:

َ
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  ایدارهده شیکایت ،گیلئی.ماشین نریلدهییردی .اوغالن دؤنوب دندهیه باخیب ،دئدی:
 دندهنی دییشسن ماشین نریلدهمز.خانیم دندهنی دییشینجک ،ماشینین سسی اسگیلدی.
اوغالن دئدی:
 عمــی قیــزی بــو جومعه آخشــامی ،گئدک قارداشــیمین قبیری اوســته،هه؟
خانیم دئدی:
 نئیلک.ائویــن قاپیســینا یئتیشــینده ،بؤیوک قاییــن قاپیدان چیخیــردی .بیردن
دؤنــوب گؤزونــو زیلل ـهدی ماشــینا .ماشــین قاپینیــن قاباغینــا یئتیشــیب
َ
َ
بیــر آتالنیــب ســونرا ســؤندو .بؤیــوک قاییــن ایــری ایــری باخیــردی .خانیــم
کیفینی گؤتوروب ماشــیندان دوشــنده موبایلینی ســالدی یئره ،تلس تلس
چادراســینی ســالدی باشــینا قاپینی اؤرتنده چادرا قالدی قاپی آراسیندا،
جیرررر سسی گلدی  .پرچیم دوشدو.
باالجا قاینی دئدی:
 عمــی قیــزی ماشــینی پیــس ساخالییبســان ،هاچــارالری وئــر ،مــندوزلدهرم .سن گئت ائوه.
خانیــم هاچارالری قاینینا وئریب آچیق قاالن قاپیدان کئچدی حیطه.
کوچ ـهدن ســؤز گولشــدیرمه سســی گلیــردی .ائویــن ایچینــه کئچینجک،
چرقهتینی باشیندان آچیب ،آتدی موبلون اوستونه.
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 هه قیزیم نه جور سن ناهارووی یئدون؟ هه ماما یئدیم ،ساغ اول .سنه ده چای دملهمیشم. ماشااهلل قیزیم ،دای ائله خانیم اولوبسان ها.بیــر تیکــه یئینــدن ســونرا ،حیطه دوشــوب فئرهلــره دن ســپدی .جوجهلر
جوکولدهیــه جوکولدهیــه اونــون آیاقالرینین آلتینــدا پؤهــره وئریردیلر .بیردن
تو یــوقالر اوجادان قاقیلداماغا باشــاییب ،بئچــه ده قانادالرینی بیربیرینه
چیرپینجــاق ،خانیــم باشــینی قووزایــب باخــدی .دوواردان بیــر پیشــیک
گئدیــردی .ائــوه قاییدیــب ،کامپیوتــر دالینــدا اوتــوروب توتدوغو تایــپ
ایشلرینه باشــادی .ســاعاتالر سووشوردوالر .آخشــام اولونجاق قیزینین
شــامینی وئر یــب بیــرآز درســینه یئتیشــندن ســونرا اونــو یاتیردیــب ،گئنــه
قاییتــدی ایشــینه .گئجــه چاغینیــن ســرین هاواســی آچیــق پنجــرهدن
ائویــن ایچینه گلیــردی .گوللرین اییســی بورنونا دولــدو .عینکی گؤزوندن
چیخاردیب ،گؤزلرینی اؤیکهلهدی .دؤنوب قیزینین اوتاغینا گؤز سالدی.
قاپــی یاریمچیلیــق ایدی .قیزی یاتمیشــدی .دای او گونلــر کیمی یوخودا
آتاســینی سســلهییب آغالماییــردی .دوروب پنجــره دن حیطــه باخــدی.
کؤینهیینین ایکی دومهسی آچیق ایدی .سرین بیر یئل ،بوینو ایال ،دؤشونده
دوالندی .گؤزلرینی یوموب باشینی قووزاییب ساغا ،سوال فیرالتدی .الی،
کؤینهیینه ســاری گئدیب اوچونجو دویمهنی ده آچدی .حیطدن سئسک
سســی گلیردی .ســییه ســییه دهلیزه چیخیــب ،یاواشــجا چکهلکلرینی
گئییــب دوشــدو حیطــه .اوبیریســی تاییــن ایشــیقالری ســؤنوک ایــدی.
آیازاییب ،حیطین هریئری گؤرونوردو .گئدیب نونلرینده بوزوشــوب ،سس
سیز سس سیز ،یاتان تویوقالرا باخدی .باریمجیالر قوروموش قوجا گیالنار
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آغاجینی ســیخ سیخ قوجاقالییب آیین ایشــیغیندا پار پار پاریلدییردیالر.
یلــه گوللــری ســیغالالدی .بنؤشــهلر الینــده خــاب وئریردیلــر .گئدیــب
ال 
ســو شــیالنگینی گؤتــوروب باریمجــیالری ســوالماغا باشــادی .بیــردن
بیــره سئســک سوســوب ،هــوپ ،توتــدو .حیطــده اوالن اوبیریســی گوللــره
ده ســو ســیچرهدی .اوزون باریمجــیدان ســو شــیریلداییردی .آشــدیم
داشــدیمین ،پیشیکجیرناغینین زوغالر ی ایسالندی .بیراسینتی اسیب
باریمجیالر یــن ســویونو خانیمیــن اوزونــه ســپدی .دامجــیالر یاناغیندان
ســوزوب دوداقالرینــی ایســاتدی .الینــی دوداغینــا چکیــب ،گؤزلرینــی
یومدو .بیرآز اوشــوین کیمــی اولونجاق ،قولالرینی قویدو قوینونا .باشــینی
قالخیزیب گؤیه باخدی.
اوزاق اولدوزالر یــن بیریســینی توشــادی .ار ینیــن الینــی الینییــن
اوســتونده گؤرونجک ،ســویوق اللری ایســیندی .بارماغینــی اوزادیب گؤز
یاشالرینــی دردی .خانیم بیر شــئی دئیه بیلمــهدی .ارینین گؤزلری اولدوز
کیمیــن پاریلداییــردی .اوزو ده آی ایشــیغیندا  آغ آپبــاق گؤرونوردو   .بیردن
چییینلرینــده بیــر آغیرلیــق حیــس ائلــهدی .ایســتی بیــر ژیلــت آچیــق
قولالرینــی ،اؤرتــدو .گولومســهییب ،باشــینی قویــدو چیینینــه .الیــن
ایستیســی یاناقالرینــی قیزدیــردی .بیــردن گؤزونــو آچیب ،دؤنــوب آرخایا
باخاندا ،کیچیک قاینینی گؤردو .قاینی اونا ژیلت گتیرمیشدی .قاینینین
گؤزلرینــدن نئچــه دامجــی یاش ســوزولدو .خانیــم اللرینی اوزادیــب اونون
گؤزوندن ســوزولن یاشــی ســیلدی .کیچیک قاییــن هئچ بیر ســؤز دئمهدن
قاچیــب گئتــدی اوباشــداکی ائــوه .خانیــم ژیلئتی سینهســینین اوســتونه
چکیب ،ائوه قاییدیب ،یاتاغا کئچدی.

َ
تــرسـه
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گئجه یاریســی ،قاپینین سســینه اویاندی ،اری ایچــهری کئچیب ،اونا
یاخینالشــدی .گــؤز گــؤزه قالدیالر .خانیــم گؤزلرینی یومونجــاق ،ائلهبیل
دوداقالرینــا اود یاپیشــدی .بوتــون جانــی ایســیندی .بیــردن یوخــودان
دیــک آتیلیــب اویان بویانا باخــدی .هئچ کیمی گؤرمهیینجــک ،اوتاقدان
چیخیب دهلیزه ساری گئتدی .حیط قاپیسی آچیق ایدی...
سعیدفیوضات  -93ائدیت  -96سون ائدیت 97/4/25

َ
تــرسـه

بلیط
او ایلین قیشیندا ،اردبیلده دیزه قدر قار یاغیب ،یامان شاختا دوشموشدو.
اون گــون اوالردی کــی ائــوده نــؤووت پیچینین قیراغینا ســیغینیب درســه
باخیردیــم .بیرینجــی تئرمیمیــن ایمتحانالرینیــن واختــی یئتیشــینجک،
دانیشــگاها گئتمهلــی ایدیــم .بوتــون زیویــر قیویرالریمی ســا کیما ییغیب،
حاضیــر اولموشــدوم .آتــام حیطــده ماشــینی قیزیشــدیریردی .گئیینیــب
کئچینیــب آنامــا  ساغاولالشــیب حیطــه دوشــوب ،ائویــن قاپیســینی
آچدیــم .ماشــین خــار خــارال حیطــدن چیخیــردی .اوز بــه اوز قونشــوموز دا
تهراندا اوخویان قیزینی ترمیناال آپاریردی .اونالرال سالم الشدیم .آتام زوران
گوجــن ماشــینی حیطــدن چیخاردیب کوچــه ده دال قابــاق ائلهیینجک،
َ
یــوال دوشــدوک .ت َیرلریــن زنجیری اولماســایدی ،هئچ گئتمهلــی دؤووردو.
قارین قارتیلداماغی ،بیرده زنجیرلرین جیرینگ جیرینگ سســی ،باشــیما
دوشدو .آرخایا دؤنوب ،دال پنجرهنین هووالنمیش شوشهسیندن ،قاپیمیزا
باخدیــم .گؤتوردو یــوم تــزه آییــن اویونــو بیــر بــه بیــر ســاییب ،جیبلریمــی

َ
تــرسـه
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یوخالدیم .هر شــئی یئرینده ایدی .هئچ بیر شئی اسکیک دئییلدی .بیرآز
فیکیرلهشیب دئدیم:
 ائله بیل بیر شئی قالیب.آتام ماشینی ساخالییب دئدی:
 تئز گئت ،گؤتور گل ،گئج قالمایاق.ماشــیندان دوشــدوم .قونشــو قیزی پژونون قاباغیندا اوتورموشــدو .آتاسی
شیش ـهلرین هوونــو ســیلیردی .آمــا هلــه اونــون قاباغینداکــی شیشــهیه
یئتیشمهمیشــدی .پژونــون شیشهســینه باخــا باخــا ،گئدیــب ،قاپیمیــزا
یئتیشــیب ،زنگه باســدیم .آنام قاپینی آچدی  ،من ده کئچدیم ایچه ری
یه.
دئدی:
  نه قالیب.دئدیم:
  دفتریم قالیب.ائــوه کئچیــب کیتابخانایا ســاری گئدیب ال آتدیم بیــر دفتره .چوخدان
ایدی او دفتره باخمامیشدیم .اونو قولتوغوما ووروب چیخدیم قاپییا.
کیکئرز پوتونومون باغینی تلهسه تلسه باغالدیم .آنام دئدی :
 َد َهتله ،دوگونلر آچیالر ،باغالری اؤزووی ییخار.اونــون ســؤزونو یئــره ســالماییب ،بیــرده بــاغالری آچیب گوجلــو گوجومه
دوگونلهییــب ،قاپییــا چیخدیــم .پــژو دومانــدا گئدیــردی .قونشــو قیــزی
شوشهنین هووندا ایتمیشدی .تئز عینکیمین شوشهسینین هوونو سیلیب

َ
تــرسـه

گؤزومه تاخدیم  .پژو گئتمیشــدی  .ماشینا میندیم .آتام اوتو ترانزیته ساری
سوردو.
بیــر اوتوبوس دایانیب موســافیر دولــدوروردو .یئر اوســتونده باش یاریلیب
گؤز چیخیردی.
آتام دئدی:
 الپ یاخشــی  ،بو اوتوبوس تانیشــیمیز ماحمود آغانین کی دی .ایندیسنه یئر وئرر.

َ
آتــام ماحمود آغا ایله گؤروشــونجک اونون شــییردی منــی چاغیریب ،بیر
َ
یئری گؤرستدی .کئچیب یئریمده ایلشنده ماحمود آغایال سالم الشدیم.
اوتوبــوس یوال دوشــدو .صایینــدا یامان قار یاغیردی ،اونا گؤره ماشــینالر

َتتــی پو پــی گئدیردیلــر .گــؤزوم ائــودن گؤتوردویــوم دفتــره دوشــونجک،
قاتیــن آچیــب باخدیــم .دفتریــن بیرینجــی صفحهســینده بیــر یاشــیل پژو
چکیلمیشدی .قونشــونون قیزی ماشیندان دوشوردو .ایکینجی صفحهده
قیز ماشینا مینیردی .بیر ایکی اوچ صفحه گئتدیم قاباغا…
بایــرام گؤروشــویونه گئتمیشــدیک ماحمــود آغــا گیلــه .چیخاردیب منه
ایکــی تومــن بایراملیق وئرمیشــدی .بایــرام گؤروشلرینــده ائولرینه گئدیب
اونــون آتــام ایلــه اوالن خوش بئشلــری یادیما دوشــدو .کوچــه ده اونو گؤرن
کیمی ســام وئرمهییمی خاطیرالییردیم .بیردن یادیما بلیط دوشــدو .آخی
بیلیط سیز مینمیشدیم ماشینا .آتام دا دئمهمیشدی پولو کیمه وئرهجهیم.
اینــدی مــن گــرک پولــو ماحمــود آغایــا وئریردیــم .آلنیمــی تــر باســدی .منــه

َ
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بایرامیق وئرن کیشــینین الینه نئجه پول قویاجاق ایدیم .فیکیرلشدیم ،آما
بو ایشه الیم گلمیردی .اؤرهییم دؤیونمهیه باشالدی.
دفتریــن آخیراینجــی صفحهســینی آچیب باشــادیم جیزمــا قرهیه .نییه
بوایــش منه بو جوره چتیــن اولوب؟ دوغــرودان دا بیلمیردیم .ییقین او منی
قوناق ائلهیهجک ،دئدیم .اومنه دئسه قالیب ،قوناق اول ،من نه دئیهجک
ایدیم؟ یوخسا دئیه جک ایدیم کی ،یوخ هوکمان بو پولو آل؟
ســیخیلماغا باشــادیم .اؤزوم ایله چکیش برکیشــده ایدیم .قلمی تئز تئز
صفحهنیــن اوســتونده دوالندیریردیــم .گؤزلریمــی یومدوم .تبریزه یئتیشــن
کیمین دوروب دئدیم:
 اللرینیز آغریماسین من ولیعصر خیابانینین اولینده ائنهجهیم.ماحمود آغا ماشینی ساخالییب منه دئدی:
 اؤزوندن یییهلیگ اول.الیمــی جیبیمــه ســالیب پولــو چیخاردیــب اونــا ســاری اوزاتدیــم .منــه
باخیب دوداغینی دیشلهدی .من ده پؤرتدوم.
گؤزومــو آچیب اتوبوســون شیشهســیندن چؤله باخدیم .هر یئــر قار ایدی.
دئدیم:
 شــوفر اؤزگه اولســایدی نه راحات ایدیم ایندی .پولو وئریب گئدهجکایدیم.
اورهییم گینه دؤیوندو .اؤزومه جینلهنیب دئدیم:
 نییــه چتین ائلهییرســن بو ایشــی ،دوشــنده پولو وئررســن آالر آالر ،آلمازآلماز دا.

َ
تــرسـه

یئییــن یئییــن صفحهنــی قرهلهییردیم .آما ائله بیرآز ســونرا گینه قیزیشــما
منــی گؤتــوروردو .گؤزومــو یومدوم .بیزیم یاتــاق خانا یا آز قالیــردی ،ماحمود
آغا دئدی:
 ســعید آغــا تلســمه ولیعصــردن یولومــو ســالیب ســنی یاتــاق خانانیــنقاباغیندا ساالجاغام.
دئدیم :
 زحمت دی ائله بوردا دوشهرم.دئدی:
 یوخ آتون سنی منه تاپشیریب ،بیر شئی الزیم اولسا دا منه دئنن.مسافیر لر دؤنوب منه باخدیالر.
َ
بیردن شییردین سسی قالخیب منی اؤزومه گتیردی ».ولیعصر خیابانی».
بو سسی ائشیدیب گؤزلریمی آچدیم .شییرد بیرده چاغیردی:
 ولیعصر ،دوشن وار؟آیاغــا دوروب ســاکیمی گؤتــوردوم  .پولــو اووجومــدا ســیخیردیم .قاپــی یا
کیمین چکیش برکیش ده ایدیم ،نئیله ییم بو کیشی یه نئجه پولو اوزادیم؟
تئز ائندیم آشــاغی .بیردن بیری منی سســلهیینجک ،دؤندوم .ماحمود آغا
اوزومه باخیب دئدی:
 سن پولووی وئرمیسن؟قورو یــوب قالدیــم .تــر ،کورهییمیــن اورتاســیندان ســوزدو .مســافیرلر
باخیردیــار .ایســتهدیم مســافیرلره اوجــادان دئیــم کــی بــو شــوفر ،بیزیــم
تانیشیمیزدیر ،آما دئیه بیلمهدیم .سؤزون آرخاسی گلدی .دئدیم:

َ
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 آتام پولی وئریب.دئدی:
 کیمه وئریب؟دئدیم:
  من بیلن اوتوترانزیتده وئریب.تئز دؤنوب اورادان اوزاق الشــدیم .تر منی ســوپوروب باسمیشدی .اؤزومو
دانالییردیم...
نئچه گون سونرا آتام تئلفوندا دئدی:
 ماحمــود آغــا کوچــه ده قاباغیمــی کســیب پولــی مننن آلدی .بــه نییهپولون وئرمهمیشدین؟
سوسوب قالدیم.
نئچه آی کئچدی .گون اوگون اولدو کی آنام جیجی باجیالر ایال آژانس
ماشــینی ایــا  قونــاق گئتدیلر .گلنــدن ســونرا تلفونــا جیجیباجیالرینین
بیــری ایله دانیشــیردی .من ده تزه تبریزدن یئتیشــیب ،آییــن اویونالریمی
ســاکیمدان چیخاردیردیــم .گــؤزوم تبریــزه آپاردیغیــم دفتــره دوشــدو .آنــام
دئدی:
 قیزا بیرده گؤردوم شوفر همان کوچه آدامیمیز آغا معلیم دی .شوفرلیکائلهییر .اودی پول چیخاردیب وئرمه دیم ،دئدیم کیشینین شستی سینار.
سورا پولو آپاریب وئردیم آژانسین یییهسینه.
دفتریــن ســون صفحهســینی آچدیــم .بیــر قــارا پــژو چکمیشــدیم .پــژو
گئدیردی.
سعید فیوضات-92خزل آیی سون ائدیت 97/4/25
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دوقتورون قلبی دوردو
یاتاغین اوســتونده کی آغ ملهفه قیریشمیشــدی .جاوان دوقتور ائله دال
با دال اووجونو یاتاغین اوســتونده اوزانان کیشــینین دؤشلرینه باســیردی.
کیشینین ده باشی هئی آتالنیب دوشوردو .آغیزینا باغالنان آغیزلیق هردن
یئرینــدن قوپــوردو .دوقتورون خانیم یاردیمچــیالری ،اونو دوزلدیب ،هردن
ده دوقتــورون ترلهمیــش آلنینــی ســیلیردیلر .دوقتــور قان تر ایچینــده ایدی.
کیشــینین دؤشــونده اوقدر قیل وار ایدی ،گل گؤره ســن .تردن ایسالنمیش
بــوروق ،فیر فیرا قی ـلالر ،دوقتــورون بارماقالرینا سوواشــیردیالر .او دا هردن
بیــر الینــی قالخیز یــب ســیلکهلهییردی ،آمــا قیــلالر ســاققیز کیمــی الینــه
سوواشیب قوپماق بیلمهییردیلر .دوقتور بیر دن دؤنوب ساعاتا باخدی .هه
اونون گئجه سیرهسیندن آز قالیردی .یاواش یاواش دئیینمهیه باشالدی:
 پــا آتوونــان ،دوز اون بئــش دیقــهدی بــو ظالیــم اوغلــو ظالیمین دؤشــونیوموروقالییــرام .دئیــن یوخــدی آی یازیــق ایندیکــی گئتمهیــه هــر شــئی
حاضیردی به نییه گئتمیرســن؟ چیخ گئت دا!  قاالنالر فتح ائلهییبلر،
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قالیبســان ســن .کاش من ســنین یئرینده اوالیدیم .آخی بابا  نه اؤلورســن،
نه دیریلیرســن .آخی سؤزون نه دی ائوی تیکیلن .هه گل ایندی دور آیاغا.
تؤکوبلر ،هامی یئدی قالدین سن.
باخیجیالر دوقتورون سؤزلرینی ائشیدیب الپ مات قالمیشدیالر.
 نه دی یورغون ائششــک کیمی کروانســارایا باخیرسان ،تئز اول او شوکدستگاهینی وئر .به دبر دای!
خانیمالرین بیری تئز شوک دستگاهینی اوزالتدی دوقتورا.
 آی ســنی گــؤروم جرجهنــک اوالســان .بونــون اؤز ســیم لری ائلــه بوروقبوروق دی داینان ،سن ده بیر آز بوالری بور سورا وئر منه .مین دؤنه دئمیشم
سایخین واختدا بو سیملری آریدون بیر بیریندن ،کیمه دئیهجکسن؟
دوقتوردســتگاهی الینــه آلیــب ایشــلتدی ،آمــا ائلــه بیــل دای اینجــاری
قالمامیشدی .سیملر یئنه دوقتورون اللرینه بورولدو.
 آی لووا قاالسان ،بو گینه بورلدی .اده کورسان؟ به بوالری آچ داینان.باخیجی آغالیا آغالیا سیملری آچیب وئردی دوقتورا.
 بــه نیــه گؤزونون لیلیغین تؤکورســن تئز اول دویمهنی باس ،ســنی گؤرومدویمهسیز قاالسان.
باخیجــی ال آیاغینــی ایتیردی .باشــقا بیــر خانیم باخیجی اونــون یئرینه
کئچــدی .قاباقکــی باخیجــی دا  اللرینــی اوزونــه توتوب هؤنکــوره هؤنکوره
عمل اوتاغیندان قاچدی ائشیگه.
 هه زیر زیر زیریلدا .یازیق ارین ،اهلل بیلیر او بئناوانین باشــیندا نه تورپاکیرسن.

َ
تــرسـه

شوک دیینجک کیشی هاپبیلدی .بیر......ایکی.....اوچ...
شوکون سسی قوالقالری باتیریردی .جینزیریق ایسی قالخدی.
 کبابی دی گل ،گل آپار .اده سارساق  آدام به دور داینان.کیشــی باخیجــی دوقتــورو سســلهدی آمــا دوقتــوردان هــای گلمــهدی.
جینزیریق ایسی هامینی پرچیم سالدی.
کیشی باخیجی گینه دوقتورو سسلهدی:
 آی دوقتور؟دوقتورا قلیانین یئری گلدی .اکســیژن بوروســونو آییریب آغیزینا ســالیب
سومورماغا باشالدی .بیردن دؤنوب یئره تؤپوروب دئدی:
 بو الپ زهر دادی وئریر .منه بیر گیله سیقار آلیشدیرین.کیشی باخیجی اوجادان قیشقیردی:
 آی دوقتور هئی.دوقتور بیردن یئرینده میخ کیمین دوردو:
 نه وار؟ نه بانالییرسان؟ دوقتــور بــس دی دای .یازیق قورتاریب رحمتلیک اولــدی .نه اؤزوندنچیخمیسان؟ سن الیندن گلنی ائلهدین قاالنی قالدی آلالها.
دوقتور دونوخوب قالیب ،بیرآزدان دؤنوب ســاعاتا باخدی .سیرهسینین
واختی کئچمیشــدی .یادینا گیالنار باغی دوشدو .قلیان قانیندا جوشدو.
دئدی:
 -هه آغزیمیزی سرویس ائلهدی بو رحمتلیک.
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عمــل اوتاغیندان چیخیب ال آیاغینی یویاندا ،آینادا اؤزونه بیر باخدی.
هم کؤکلمیشــدی همده کی دوشموشــدو .هرکیم اونو گؤروردو ائله بو ســؤزو
دئییردی .اده نه یامان دوشموسن .اؤزو ده اینانمیشدی.
مریض خانانین یوالغینا چیخدی .بیر گؤزل قیز اوتوراجاقالرین بیرینده
اوتورموشدو .اونا باخایب ایکی الینی ده جیبینه سوخوب ،فیکیره گئتدی.
قیزیل ســرویسلر ،بویون باغالر ،النگیلر ،بیلرزیکلر یادینا دوشــدو .اوزوگو
ده خاطیرالیینجاق ،گؤزونو قیزدان آییریب یورغا یئریییب یئنه دئیینمهیه
باشالدی:

 -بیــر چووال پول ایســتهییر! یوخ بــاالَ .دی اؤزووه گئت آالهی ائششــگی

تــاپ .گئجه دی ،قلیانیمــی چکهجهیم ،ائوه گئدیب فیلیمه باخاجاغام،
اوندان منم بیر ده ...
ائلــه اونــدا ،یوالقدا بیر های کوی قوپدو .قاباقــدان چرقتی زادی آچیلیب
ال قولونو اؤلچن ،بیر خانیم گلیردی .دوقتور اونو گؤرن کیمی دئدی:
 باشیما خئییر ائله بیل اؤکوزون بؤیوگی طؤلهدهیمیش.خانیم نه آلیب نه ساتیب اونو یاخاالییب ،یاخاسیندان آسالندی.
 هانی منیم اریم .ســن نه بایتال دوقتورســان .اونو ســاغالدا بیلمهدین؟فحلهلیــک ائلهینــده اورهیــی کئچمیشــدی .اینــدی مــن بــو اوشــاقالرا نه
دئییم .دئییم دده سیز قالیبسیز؟
سونرا دا چرقتینی آچیب ،دوقتورون آیاقالرینا سریب ،هؤنکوره هؤنکوره
آغالماغا باشالدی.

َ
تــرسـه

دوقتــور مــات قالیــب ،قلیانیــن اییســی بورنونــدان قاچــدی .دؤنــوب
اوشاقالرا باخیب دئدی:
 پا آتوونان نه قدر ده اکیب تؤکوب بو تونبهتین.خانیم گئنه اونون یاخاسینی برک برک توتوب دئدی:
 منیم اریمی وئر ،من اریمی سندن ایستیرم. آی خانیم من الیمدن گلنی اسیرگهمهدیم .ایندی دای ایش اهلل الینده.آلالها دا قوربان اولوم ،ســنه ده .ســنی اهلل گئت اریمی دیریلد .یوخســاسنی قارقیش ائلهرم .گئت اونون باشی اوسته ،منه لوو خبر گتیرمه.
 چک الینی یاخامدان چکمیرم اوالن اولدو ،ایش قورتاردی ،شبئی داغیلدی. اونــدا بو اوشــاقالرا اؤزون دئنن کی یئتیــم قالیبالر ،من دئیه بیلمیرم.من باشی داشلییا دا بیر اؤلوم داواسی یاز قوی اؤلوم ،یوخسا بئبیله قارینی
نئجه دویوروم.
 یاخشــی آی آرواد بوغــدون منی ،یاخامی بوشــا قــوی قاییدیم گؤروم نهداش سالیرام باشیما.
دوقتــور دؤنــوب بؤلمهیــه ســاری یــوال دوشــدو .باخیجیالریــن بیــری اونا
اورجاق گلیب ،دئدی:
 -دال قاپی دان چیخیرسیز؟
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 زهیر مار .گئت تئز اوبیریلره ده دئنن گلسینلر .تئز اول ،منه ده آز قاشگؤز ائله ،گئت مندن ائششهیین تاپ.
بؤلمهده تزه دن های کوی قوپدو .دوقتور اؤلونون باشــی اوســتونه گئدیب
بوتون تئل مئللری قیراغا قویوب ،اؤلونون دؤشــو اوسته چیخیب باشالدی
اونو تاپاشالماغا.
 دور آی اؤکوز ،دور .آروادون منی کئچل ائله دی .دور ،یوخسا!...کیشی باخیجی دئدی:
 دوقتور گوناهدی بو اؤلوب ،ال آیاغینی داغیتما ،جواب ائله گئتسینلر. اده هورومه منه کوچوک باال .تئز اول دبر ،قولووی چیرماال .بو دیریلمهسههامیزی وئرهجهیم شیلله ،تپیک آغیزینا.
دوقتورون تری ،یاغیش کیمی الهنیردی.
 اده تــاج میدانینــدا کــی گیالنــار باغینیــن واختــی قورتاردی ،هله ســندیریلمهییبســن .دای بوندان ســورا پولیس ماشــینالری کئفلی آختاریرالر
خیاباندا ،ایندی گل اوالری باشا سال کی من قلیان آختاریرام.
دوز ایکی ساعات دان سونرا کیشی اؤسگوروب آییلیب دوقتورا باخدی.
دوقتور دئدی:
 دیریلدون؟ یاخشی دور جهنم اول ائوینه.دوقتور قان تر ایچینده ایدی .باخیجیالر الچالدیالر.
 هانی منیم کوتوم.باخیجی خانیم مرسی دئیه دئیه اونون کوتونو گتیردی.

َ
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 ناز قوز ائله مه ،گئت مریضین آدامالرینا موشتولوق وئر.اونــدان دال قاپــی دان چیخیــب واالیالیــا واالیالیــا گیالنار باغینا ســاری
گئتدی .گیالنار باغینین قاپیسی باغلیایدی.
 آی سنین او خورتالیان اوزونه...پولیس ماشینی ساخالدی .مامور دوشوب ،دئدی:
 ترپنمه منه قلیان وئر ،سورا نئیلیرسن ائله. ائلهبیل حالون اؤزونده دؤرر .هه؟ هاردان بیلدین. اوز گؤزوندن بللیدی. اؤلــی دیریلتمیشــم ،گــرک ده اؤزومــده اولمایــام دای .من اؤلــوم ایندیهاردا قلیان اوالر بیلمیرسن؟
سرباز دؤنوب افسره باخدی .افسر دئدی:
 ائلهبیل دلی خانادان قاچیبسان هه؟ آدین  نه دی.دوقتور عمل اوتاغینین فیکرینده ایدی ،الینی اورهیینین باشینا قویوب،
دئدی:
  -آلاله.


کالنتری ده اونو تانیییب ،یوال ساالندان سورا چیخدی خیابانا .سیقاری
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قورتارمیشــدی .آچیق توکان دا  گؤرمهیینجک ،سوردو ائوه .آناسی قاباغینا
چیخیب دئدی:
 جان باال آج سان هه گل بیر تیکه چؤرک یئ. آج دؤرررم ،توخام آی ننه .یامان دا کئفیم ساز ،داماغیم چاغ دی.اوتاغینــا کئچیــب ،ســیییرمهنی چکینجــک ،گولمهیــی توتــدو .قدیــم
دن نئچــه قوتو یادیگار ســاخالدیغی ایشــنو ویژه ســیقار وار ایــدی .اوتوروب
فیکیره گئدیب باشــادی کؤهنه ســیقارالری چکمهیه .گؤیلو یامان قلیان
ایســتهییردی .تلفونــا ســاری گئدیــب ائلــه قوالقلیغینــی گؤتورنــده ،الینــی
قویدو اورهیینین باشینا...
سحر چاغی بیماریستاندا های قوپدو .هامی بیربیرینه دئییردی:
  دوقتورون قلبی دوردو.سون ائدیت 97/4/25
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خورتدان
واالیالیــا واالیالیــا ،گونده کــی یولومــی آغاردیردیم .باخان حتمــا دئیردی
کــی بــو کئفل ـیدی .آمــا خبرلری یوخ ایــدی ،من ائلــه ایچمهمیــش کئفلیم
دای .دؤنــوب آرخامــا باخینجــاق گولومســهییب ،اؤزو اؤزومــه دئدیم ،دای
دؤنــوب باخیــب تانیــش یولــو گؤردوگومــدن یورولموشــام .قاییدیــب قاباغا
باخدیغیمدا گئنه گولمهییم گلیب دئدیم ،ائله بیل بو یول آلنیما یازیلیب،
آخــی تانیشــدی .کاشــکا ائلــه بیر کؤکــه قاالیدیم کــی الپ آزی بــو گئدیش
گلیــش یولومــی آزایدیــم .آخــی نئیلهییــم دای چوخــدان دی آزا بیلمیــرم.
اهلل بایــری اوغلو ســدینین ائوین ییخماســین ،گونو گوندن ائــوی تیکیلنین
الینیــن ایشــی داال گئدیر .هانی او گئجه نین تایــی هئی ،ائویمیزین یولون
تاپمانمایینجاق گئتدیم موسافیر خانا دا یاتدیم.
قــاه قــاه ایــا گولمهیــه باشــاییب او قــدر گولــدوم کــی گؤزلریمــدن یاش
گلــدی .گؤزلریمــی اؤیکهلهیهاؤیکهلهیــه ،هلــه تکه منصورا یئتیشــمهمیش
قاســیمییهیه دؤنــدوم .اللریمــی گؤزومــدن گؤتــوروب ،باخیــب دئدیم ،آی
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َبرکاننا ،دئیهسن بو یول هرگئجه گؤردوگوم یول دؤوور ،دئمک ایشی قویدوم
یئرینــه .فیندیلــی وورا وورا یئریمهیــه باشــادیم .بیــردن  اوخوماغیم گلدی،
سســیمی آتدیم باشــیما ،جانیم ســنه قوربان آی ســاری کؤینک ،آنام ســنه
قوربان آی ساری کؤینک...
بیــردن دایانیب دئدیم ،نمنــه؟ آنام قوربان دیر اوســاری کؤینهیه؟ بوغومو
ائشیب ،باشــیمی قالخیزیب هندهوریمه باخیب گؤردوم آغا میرزه گیلین
قاپیســیندایام .دئدیــم ،ایســتهییر الپ قیرمیــزی کؤینــک اولســون .الپ
َ
چوهرایی اولسون ،آنامین نه گوناهی وار .اده قوی جهنم اولسون .اؤزو ده ،او
ساری کؤینهیی ده .آما آغا میرزه اوال بیلر واهلل ،منه او وئسکهنین قاباغیندا
بیر میرزهلیک ایشی وئرسه الپ اوالر دوز ایش ،هه بو اولدی .ساری کؤینک
سنه قوربان آی آغا میرزه ،سنه قوربان ساری کؤینک آی آغا میرزه.
ائویــن آتوشگهســی آچیلیــب آغــا میــرزه یوخولــی یوخولــی باشــینی
چیخاردیب دئدی ،اده آی ائشــک اوغلی ائشــک التیشــقا کس سسووی.
گئــت خارابووا ،نه قدر آنقیریرســان آنقیر .دؤنوب پنجــره یه باخیب دئدیم  ،
باش اوستونده آغا میرزه عمی .ایندی گئدهرم خاراباما ،زاکاسووی گلهرم.
اســنهییب گؤزلریمی قیســیب دئدیم ،ایندی هارا گئدیم؟ یا بو جماعت
بوشــهرده قاالجــاق یا دا من .یــا بــودی یابیدی..یــا بیدی...یابیدی...دئیه
دئیــه گولمهیه باشــاییب ســاغ کؤندومه ســمتیرلهدیم .دایانیب گؤزلریمی
ســیلیب کوچه نین ایلدیریسکیســینین جانســیز چیراغینین ایشیغیایال
َ
بیــر یئکــه آچیــق قاپینــی گــؤردوم .اؤز اؤزومــه دئدیم ،اده بــورا باخ! بــو بویدا
قاپینی کیم آچیق قویوب گئدیب .حتما کور ایمیش.
قاپینی باغالماغا قاباغا گئدیب ،آما نه قدر گوجندیم قاپی ترپشمهدی.
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بیــرآز تؤشــگومو در یــب ،بیر داهــا قاپی یــا ال آتدیم .قاپــی الپ برکیدی .اؤز
اؤزومــه دئدیــم  ،ایندی ســنه دئیــهرم .باغالنمیرســان هــه! بهیم اؤز باشــینا
اولوبســان .ایچ ـهری کئچیب قاپینی آرخادان ایتهلهدیــم .اولمادی .آما بیر
تیمبا وورونجاق قاپی آتالنیب دابانلیغینا کئچیب باغالندی .دئدیم ،آی
َب َرکانــا .هــه بــاخ اهلل وئرن گوجــو گیزلتمک اولمــور .هنده وریمــه باخینجاق
دئدیــم ،آتانیــن گــؤرو چاتالســین اینــدی مــن بــوردان نئجه چیخیــم چؤله.
قاپــی ،چریتگهســینده اوتورموشــدو .نــه قــدر زور گلدیــم قاپــی َد َبرمــهدی.
دؤنــوب کورهییمــی قاپییا دایایایینجــاق ،گؤزوم قاباغیمدا کــی آچیقلیغا
َ
دوشــدو .گولومس ـهییب دئدیــم ،ا َده الپ کئفدیکــی .گئدیــم گــؤروم بــو
چؤللوگون دیبی هاراچاتیر.
یوالدوشــوب بیــرآز گئدینجک آیاغیم بیر داشــا ایلیشــدی .دؤنوب داشــا
باخاندا باشقا داشا ایلیشیب آغیزی اوستونده َدیدیم یئره .دوروب باخدیم
هنــده وریمه .داشالری اوزوناســینا دوزوموشــدولر .دئدیم ،پــا آتونان نه قدر
داش وار بــوردا .دای دئنــن چؤللــرده داش قالماییــب کــی! هامیســینی
گتیریب اوزادیبالر بورا .اؤزو ده اوستلری یازیلی دی ائلهبیل.
بویالندیــم اوخوماغــا ،باباخــان ،آغا خان ،ســر آصــان ،دهنز ،قــارا گیله،
تومــار ...،بیــر دنــه قــات چیراغــی اســگیک دی .ائلــه بیــل آغیزالرینــا نــه
گلیــب یاز ی ـبالر داش اوســتونه .تومانیمیــن اتهیینی ســیییردیم .بالدیریم
سیریلمیشــدی .ایســتی لیلیــق آخیــردی آیاغیمــا .آجیقالنیــب دئدیم ،به
نییــه وورورســوز؟ اینــدی ســیزی گؤرمهمیشــم گلین باشــیمییارین .ســیزه
کیــم دئییــب اوزو قویلــی قارانلیقدا یاتاســیز .آتــاالر دئییبلر آدامین پیســی
یــول اوســته دورار ،یانــی یاتــار! دورون دورون گئدیــن خارابــوزا .تومانیمــی
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چیرپینجــاق ،توزانــاق دوشــدو .تــوز تورپــاق آغیزیمــا گؤزومــه دولونجــاق
منــی اؤســکورک دوتــوب ،او قدر اؤســکوردوم کی  آخیردا هئــیدن گئتدیم.
گؤزومــو اؤیکهله اؤیکهلهیه آچینجاق آال توردا ،داشالرین اورتاســیندا گزن
بیرقارالتینی گؤروب ،دئدیم:
  دئیهسن منی قاراباسیر.یئره اوزانیب گودمهیه باشالدیم .قارالتی داشالری گزیردی .ائله بیل بیر
زاد ایتیرمیشدی .دئدیم:
 گؤره سن نه گزیر بو مانیازید.قارالتــی هــر یئــری گز یــب آمــا ائلــه بیــل آختاردیغینــی تاپانمــادی .یولونو
چکیب گئدنده ،اؤزومو ساخالیا بیلمهییب آیاغا دوروب دئدیم:
 هارا گئدیرسن؟قارالتی منه ساری دؤنوب دئدی:
 بوردا نه ایشین وار؟دئدیم:
 سنه نه! سن بورانین کلنتری سن؟قارالتی دئدی:
 بو واخت هئچ کیم بورا گلمز.دئدیم:
 منی بوشال ،گئت معمار آغیزیندا کی موسافیر خانایا!قارالتی دئدی:
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 نه موسافیرخاناسی؟دئدیم:
 داغ دیبیندن گلیبسن؟ گئت موسافیرخانایا آدووی دئ سنه بیر اوتاقوئرسینلر .بوردا بوشونا دوالنما.
قارالتی دئدی:
 آخی من آدیمی بیلمیرم!دئدیم:
 یاخشی شهرتووی دئ.قارالتی دئدی:
 آخی شهرتیمی ده بیلمیرم!دئدیم:
 کیمین مالی ایدی .دئنن موشتری اوالق!قارالتی دئدی:
 منی بورا یولالییب ،دئییبلر یئرین حاضیردی ،تاپ ،اوزان ایچینده.ســورا دا داش قویــوب آدینــی اوســتونده یازاجــاقالر .آمــا  منــه هئــچ آد
قویماییبالر کی!
دئدیم:
 کیملردنسنقارالتی دئدی:
 -واهلل یادیما گلمیر.
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َ
آوارا قالیــب اؤزومــه دئدیــم ،اده بونــون باشــینا هــاوا گلیــب نــه گلیــب؟
قاالبیلمهییب دئدیم:
  دایان گلیم گؤروم آخی سنه نه گلیب کی هله منه تاپماجا دئییرسن.ائله اونا ســاری گئدنده آیاغیم داشالرین بیرینه ایلیشــیب ،بیر چاالنین
ایچینــه دوشــدوم .ائلــه بیــل او چاالنی دوز منیــم بویوما کسمیشــدیلر .بئل
بوخونوم ازیلیب ،زاریماغا باشالدیم:
 وای دده وای دده ،خالدان کاغازدان چیخدیم.نــه قدرچالیشــدیم ،دبــهره بیلمهدیــم .جانیــم ازیلیــب ،اینجاریــم
قالمامیشــدی .سورونه ســورونه یئریمده کئیئییب قالدیم .دای هئچ نهیی
خاطیرالیا بیلمهدیم .گؤزلریم  یوموال یوموال انگییم قیفیلالنیب ،اویدوم.
نه قدر سویوشــدوغونو بیلمهدیم .بیردن اؤزومه گلیب ،بیر گؤزومو آچیب
گؤیو گؤردوم .شــافاق یاریلمیشــدی ،من ده ســویوقدان تیتره ییردیم .هنده
وریمه باخینجاق چاالنین دووارالرینی گؤروب دئدیم:
 منیم بوردا نه ایشیم وار؟بیــر هنیرتی گلدی .بیر جوما آدام دانیشــا دانیشــا گلیردیلــر آما او اوزاقدان
اوالرین سؤزلرینی آوارمیردیم .یاخینالشدیقجا سسلری آیدینالشدی:
 ال اله اال اهلل......ال اله اال اهلل.هه خاطیرالدیم ،بو سسله اؤلو گتیررلر قبیرسانلیغا .کؤهولون قیرناسیندان
باخدیم .گلنلر ،اؤلونی مافایا قویوب چییینلرینده داشــیییردیالر .دئدیم،
گوناه دی من ده چیخیم بیر ال آتیم.
اوالر قبیره یاخینالشان کیمی ،ائشییه یومولدوم .گلنلر منی گؤرونجک،
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مافانــی ،اؤلو قاریشــیق یئــره آتیب ،خورتــدان ،خورتدان ،دئییب ،قیشــقیرا
قیشــقیرا ،توو دابانا ،باشالدیالر قاچماغا .اؤلی ،مافادان دیبرالنیب ،کفنی
آچیلیب اوزو گؤروندو .اؤلویه باخان کیمی گؤزومه شــیرین گلدی ،دئدیم،
منیم آدیم اسرافیل دی .سنین آدین نه دی؟
سعید فیوضات گوز  -92ائدیت  -96ائدیت 97
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سینیق خول
منــی گؤروشــه چاغیــران قوجــا کیشــینین تکــه منصــوردا اوالن ائوینیــن
گیرهجهیینــده دوروب ،گــودوردوم .او اردبیــل تاریخینیــن محققــی
ایــدی ،آمــا گؤرهســن منــه نــه دئیهجکــدی؟ بوگؤروشــو گؤزلهیرکــن آتامدان
ائشیددیکلریمی خاطیرالدیم :
 اوغلــوم ،آتــام ،اولو باباالریندان نقل ائلهیردی کــی ،بیر گون بیر درویششــیخا گلیب ،اورانین چیلله خاناســیندا  قیرخ گون دوشــرگه سالیر .قیرخ
گونو قورتارینجاق چیلله خانا دان چیخماق واختی یئتیشیر .جماعت دن
ده گلیــب بو درویشــی گؤرمهیه گؤره جنت ســارایینا ییغیشمیشــمیشالر.
شــیخین صحنینیــن خلفهلــری ده چیللــه خانانین قاپیســینا ییغیلیب -
بو نفســلی -درویش چیخان کیمی یاناشــیب اونــون توتدوغو قیرخ گونلوک
چیللهیه گؤره اوغور دئییرلر .درویش ســام صالواتال جنت سارایینین اورتا
دا اوالن حؤوضونــه ســاری گئدیــب دیــز چؤکــوب چیرماالنمامیــش قولونــو
سالیر ســویا .حؤووضون دیبیندن بیر هاچار چیخاردیب خلفهلرین بیرینه
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وئریب ،گئنه الینی سالیر سویا .بئله بئله قیرخ هاچاری چیخاردیب وئریر
اونالرا .جماعت درویشین یئلهسینه باخیب دئییرلر:
 یئلهسی قورودور!درو یــش اوردان بئلــه شــیخین قبرینــه کئچیــب زیارتــه باشــاییر .ســونرا
یووز بیر لهجه ایله خلفهلر ایله دانیشــیب چینی خانایا گئتمک ایســتهییر.
خلفهلــر ده اونــو آپار یــرالر .او هریانــا باخانــدان ســونرا خلفهلریــن بیرینیــن
قوالغینا پیچیلداییر .اوبیری خلفهلر نه دئدییینی سوروشونجاق بیرینجی
خلفه دئییر ،او چین پادیشــاهینین ،شــاه عاباســا وئردییی قابی ایســتهییر.
هیــچ کیــم یــوخ دئیــه بیلمیــر .خلفــه ده گئدیــب شــاال بورونــوب ،قیطانال
باغالنمیــش قابــی گتیریــب وئریــر درویشــه .درویــش ،قیطانیــن دویونونــو
آچیب ،شــالین ایچیندن بیــر پارالیان گؤی رنگینده کاســانی چیخاردیب
گؤیه قالخیزیب ،هامی یا گؤرســهدن دن ســورا ،یئهلهسیندن قابین ایچینه
ســو تؤکوب ،یئنــی دن قالخیزیر گؤیه .گونشــین ایشــیغینین شؤگهســی اونا
دوشن کیمی کاسانین رنگی دؤنوب شوشه کیمین اولوب ،آلماس کیمین
پاریلداماغــا باشــاییر .بیــرآزدان قابیــن ایچینــده چؤمچــه بالیغــی کیمیــن
بیــر شــئیلر اوزمهیه باشــاییب ســونرا یــاواش یــاواش بالیغا دؤنورلــر .بیردن
کاســانین شــوقو بوتون دام دووارا دوشــوب هامی نین گؤزلرینی قاماشدیریر.
خلفهلر یا ابلفضل دئیه دئیه آرخایا چکیلیرلر .درویش تئز اوزونو دؤندهریب
قویــوب گئدیــر و بــواوالنالر نئچــه آی آقامحمــد خــان قاجاریــن اؤلوموندن
سونرا ایمیش ...
کیشــینین خانیمینیــن سســی منــی اؤزومــه گتیــردی .او پیللهکانیــن
باشــیندا دوروب منــی باالخانایــا چاغیریــردی .اوجــا پیللهلــری چیخیــب
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باالخانایــا یئتیشــیب ،قوجــا کیشــینی گــؤردوم .او آرخاســیندا اوســت
اوســته قویوالن یاســتیقالرا ســؤیکهنیب ،تختینین اوســتونده اوتورموشدو؛
یانیندا کــی میزین اوســتونده ده بیــر موجری وار ایــدی .خانیمی هئی اویان
بویانینا کئچیب ،اوت گتیر ســو گتیر ائلهییردی .قوجا کیشــی ،منی گؤرن
کیمین  -چتینلیکله -دیل آغیز ائلهییب ،یانیندا اوتوزدوروب ،دانیشماغا
باشالدی:

َ
 -منیم فیکریم ذیکریم شئییدگاهدا ایدی - .منیم دده بابا محللم -نئچه

ایــل ایدی قافقازدا شــهید اوالن اردبیللیلرین کیــم اولدوغونو آختاریردیم.
نهقــدر چــوخ آختاریردیم ائبیلــه آز تاپیردیم .شــئییدگاه دولو ایــدی قبیرله.
شــیروان ،چالدیــران ،قافقــازدا روسالرال ووروشــوب ،شــهید اوالنالریــن
قبیــری -.هله چــوخ آدام دا ســونراالر وصیت ائلهییب اوردا یاتمیشــدیالر  -
نئچهایللــر قاباق  ،قهوه خانادا اوتورموشــدوم .ائله بــو آرادا نئچه آدام قهویه
کئچیب اوتوردوالر .اونالرین ایکیسی خاریجیلره اوخشاسا دا آما هامیسی
اوروس دیلینــده دانیشــیردیالر  -هاردان بیلهجــک ایدیلرکی من ده اوروس
دیلــی باشــاریرام -چــوخ یــاواش دانیشســاالر دا ،قوالغیمــی قیســیب ســؤز
ایچیندن ســؤز ســئچدیم .ائلهبیل گــؤوور قبیر آختــاران ایدیــار ،اؤز اؤزومه
دئدیــم ،گؤرهســن هارانــی قازاجاقالر .ســؤزلرینین آراســیندا ناریــن قاالنین
آدینی ائشیدینجک مات قالدیم!
فیکیر منی گؤتوردو .اونالر قهوه خانادان چیخیب گئدنده ،دالالریجاق
گئدیــب ،مســافیرخاناالرینی تاپدیم .ائوده نارین قاالیا گــؤره یازیالن الری،
آختاریب ،تاپیب ،اوخودوم...
اوروسالرنان ایرانین بیرینجی دؤیوشــوندن قاباق ،فرانســهدن گلن ژنرال
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قــاردان اؤز نیظامــی مهندیسلرینی نارین قاالیا گتیریب اورانین دایاناتینی
چوخالدیــب آلینماز بیر قاال کیمی ائلهمیشــدی .قاالنیــن دووارالری اوقدر
اوجــا ایمیشکــی آخشــاما ســاعات یاریــم قــاالن ،قاالنیــن ایچینــده گئجه
اولورمــوش .بئینیمــده داغ بویــدا ســورقوش یارانــدی ،نییــه ناریــن قاالنــی
ســؤکدولر؟ آخی نهتهر اوال بیلر کی بیر اســتاندار ایله فرماندار ،ریضا شاهین
بویوروغونو ترســه باشــا دوشهلر؟ او دئیهکی ســربازالری قاالدان چیخاردیب
بورانی وئرین ایدارهلره ،اونالر دا سربازالری چیخاردان دان سونرا اورانی وئرانا
قو یــاالر؟ اورانی ســؤکمک نه قــهدر چکر .نه لــودر وار نه بولدئــزر .دووارالرین
قالین ایغی اون متیر .تئشــه ایله آدام الی ،اونو بیر ایله ســؤکه بیلر؟ گؤرهســن
بو بیر ایل ده هئچ بیر راپورت گئتمهییب مملکتین شاهینا؟ دئدیم:
 ایشین ایچینده بیر ایش وار.َ
نــه قــدر فیکیرلشــدیم ،منــه قانیقلیــق وئــرن جاوابــی تاپــا بیلمهدیــم.
صاباحیســی گئنه اومســافیرخانانین قاباغینا گئدیب باشــادیم گودمهیه.
قارانلیقالیانــدا ائلــه همــان آدام الر چیخیــب ،بیــر جیپــه مینیــب یــوال
دوشــدولر .مــن ده تئــز بیــر تا کســی دوتــوب دالالرینــا دوشــدوم .خوزئییــن
قاپیســینا یئتیشــینجک جیــپ دایانیــب ،ایچیندهکیلر ،ائنیــب قدیم بیر
ائــوه کئچدیلــر .مــن ده ماشــیندان دوشــوب ائوه یاخیــن اوالن بیــر آغاجین
دالینــدا گیزلندیم .اوالر یوبانینجاق دایاناتیم قالماییب ،ایســتهدیم آغاجا
دیرماشــیب ،اوردان ائویــن ایچینــه باخام .منــه ائله گلدی کــی بیری منی
ایزلهییر...
اوندان ســورا نارین قاالیا دا باش قوشــدوم .ائله بو آرادا بیرگئجه یاریســی،
قاپی دؤیولدو .دوروب قاپییا گئدیب ،کیمسن دئدیم .اوتایدا کی دئدی:

َ
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 بیر نامه وارین.قاپینــی آچینجــاق  -قارانلیقدا اوزو بللی اولمایان بیــری -نامه پاکاتینی
منــه وئر یــب ،چیخیــب گئتــدی .نهقدرآرخــادان اونــو سســلهدیم ،او هــای
وئرمهدی .گیجهلیب قالدیم...
ائــوه قاییدیــب ،میزیــن آرخاســیندا اوتوروب مطالعــه گؤزلویومــو تاخیب
پاکاتــی آچدیــم .اپریمیــش ،میــرزه خطدینــده یازیلمیــش ،کاغــاذالرال بیــر
ناخیــش وار ایــدی ایچینــده .اوخوناقلــی دئییلــدی .کیتابخاناداکــی قدیم
یــاز یالری گؤتوروب او یازیال توتوشــدوردوم .قاجار دؤرهســینین یاز یالرینا
اوخشاییردی .چوخ قات قاریشیق ایدی ،اؤزو ده ائلهبیل نئچه صفحهسی
یوخ ایدی.
نئچــه گــون اوتــوروب او کاغــاذالری قاباغیما قویــوب باخیردیــم .بیرگون
اونالرا باخا باخا ،ائلهبیل گؤزومدن تور چکیلدی .بو سطیرلر اوخوندو:
(...پاســکوویچ ژنــرال سوشــتئلئنی گؤندریــب اردبیلــه ،او دا شــیخ
صفیکیتابخاناسینی ییغیشدیریب آپاریب اورسیته...
 ، ...پاســکوویچ نئچــه قازاغــا دئییب ،نارین قاالیــا کئچیب ،دئدییینی
تاپمایانا کیمین گلمهسینلر...
عابــاس میــرزه دن محمــد میرزهیــه  .هــر نــه اولورســا اولســون ناریــن قــاال
اوروسالرین الینه دوشمهیهجک.)...
فیکر یــم میــن یــوال گئتــدی ،آمــا هئــچ بیریســی گئنــه منــه قانیقلیــق
وئرم ـهدی .اوکاغاز کوغازین ایچینــده باالجا بیر پیتیک وارایمیش .پاکاتدا
قالمیشمیش گؤرمهمیشمیشم .پیتیکده یازمیشدی:
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  بو کاغاذالردان بیرینه سؤز آچما .امضا  :نامه گتیرن  .نئچــه گون بئلهســینه سوووشــدو .یاواش یاواش ســیتقیم ســییریلیردی.
بیرگئجه تنبیده اوتوروب ،میزین اوستونده اوالن همان کاغاذالرال ناخیشا
باخیردیــم .قاپــی دؤیولدو .ائوین آیاقچیســی قاپییــا گئدیب گلینجک،
دئدی:
 نامه گتیرن قاپیدادی.یئریمدن دوروب ،ناخیشالری گؤتوروب دئدیم:
 گئتمهلییم .بیرآزدان گلهرم.ائودن چیخیب ،دالیمجاق گلن آدامی آت اربهسیله گؤرونجک جیک
قالدیم...
بــو جــار بیــردن اؤســکورک قوجــا کیشــینی توتونجــاق یئرینــدن قالخیب
دیــک اوتوردو .تئــز آیاغا دوروب گئدیب باشــادیم کؤرهیینی اؤیکهلهمهیه.
خانیمی الیندهکی شربتله اوتاغا کئچیب دئدی:
 بیرآز قوی دینجلسین ،بئبیله دانیشماق اونی هئیدن ساالر .دوقتوریدئییب گرگ چوخ دانیشمایا.
بیلدیــم کــی داها گئتمــک واختیدیر .باشــقا بیر واختا اومود بســلهییب
دوردوم .اوتاقــدان چیخارکــن دؤنــوب بو قوجا ارله خانیما باخدیم ،کیشــی
ال ــله شــیردی بیر ســؤز دئیه .یئریمده قالدیم -آیاغیــم گئتمهیه گلمیردی-
قوجا خانیم کیشینین بوینونا اوخشاییب تزه دن اونو یئرینه اوزادان کیمی،
کیشی اویدو .من ده  -دای بیر سؤز دئمهیه اوزوم گلمهیینجه  -باش آلیب
گئتدیم.
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تکــه منصــوردان آالقاپییــا کیمیــن اؤزوملــه دیدیشــیردیم .ســورغوالر
سوروشوردوم اؤزومدن ،گؤرهسن قاالنیندا نه دئیهجکدی؟ او آت ارهبهسی
ایله گلن نه گتیرمیشدی اونا؟ گئجهنی یاتا بیلمهدیم .
ایکــی گــون سووشــدو  -هئــی اؤزومــه دئییردیــم کــی ،قــوی بیــر گئدیــم
ائولرینه ،بلکه حالی خوشــالیب؟ آما اوزوم گلمیردی ،بیر یاندان دا سؤزون
قاالنینــدان واز کئچه بیلمیردیم -ائله بیل تیکان اوســتونده اوتورموشــدوم.
دایاناتیــم قالماییــب ،دوروب گئتدیــم قوجــا کیشــی گیله .آمــا قاپیداکی
ترحیــم مجلیســینین بیلدیریشــی گــؤرن کیمی مــات قالدیم .بیــردن بیری
الینی چیینیمه قویوب دئدی:
 ترحیم مجلیسی منصوریه مچیدیندهدی.گئدیب ترحیم ییغیناغینا قوشــولدوم .مچید داغیالندان سونرا ،اؤلهنین
اوغلوایال دانیشدیم ،آما اونون هئچ نهدن خبری یوخ ایدی .
(اینــدی بــورا کیمیــن منیــم ایتــی باخیشــلی اوخوجوالریمــن بئینینــده
جاوابسیز سورغوالریارانیب .بیری ایران روس ساواشالرینین شهید لرینین
هــاردا باســدیریلدیغی و کیملر اولدوغو اولســا  ،بیــری ده او نامه گتیرن دیر.
آمــا او نامــه گتیرن کیم ایدی؟  -ایجازه وئریــن آدینی ن.گ قویاق یانی نامه
گتیرن و او هر بیر قاریشقلیق دوشن یئرده اوالر ایدی)
قوجــا کیشــینین اؤلومونــدن ســونرا ،هرگــون چیخیــب شــهری گزیــب
فیکیرلهشــیردیم ،هــر بیــرآت اربهســینی گؤرونجــک قاباغینــی آلیــب اونــو
ســورغو سواال چکیردیم آما سونوندا هامیســی پیچ چیخیردیالر .بیر آخشام
باغمئشه ده ،هاچا خوللو آغاجین یانیندا دورموشدوم .بیردن بیر ارهبهچی  ،
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قاباغیما دؤنوب ،یولومو کســدی .دیسکیندیم  -اورهییمه قویولدو کی ائله
بودور -اربهچی سوروشدو:
 قوجا کیشی کاغاذالری وئردی سنه؟یــوخ دئیینجــک ،فیــت وئــردی .بیــری گلیــب ،ارهبهنــی اونــدان آلیــب
گئدیــب ،بیــری ده آالســکا تنگهســینین تینینــده اوالن ســار یخانبیلی
ائوینیــن قاپیســینی آچیــب بیــزی ســالدی ایچهر ییــه .کیشــی باشــادی
دانیشماغا .دئدی:
 هارا کیمین دئدی؟دئدیم:
 بیرآز دئدی.کیشی بیر سیقار آلیشدیریب ،درین بیر نفس آالندان سونرا دئدی:
 او پیتیگــی پاکاتیــن ایچینه قویوب ،هئچ کیمه ســؤز آچمــا دئین آداممن ایدیم.
 نییه آت اربهسینن گئتمیشدین دالیجا؟ اوندان سورا نه دئدی؟ حالی یاواالشیب داها دانیشانمادی.کیشی بیر سیقار دا آلیشدیریب ،دئدی:
 هئچ دئدی نییه سنی چاغیرمیشدی؟دئدیم:
 -یوخ .اؤزوم ده بیلمهدیم!

َ
تــرسـه

153

154

کیشــی ،الینــی جیبینــه ســالیب بیــر پیتیــک چیخاردیــب قویــدو منیــم
قاباغیما:

پیتیگــه  باخینجــاق جیک قالیب سوســوب ،دیل دوداغیــم قورویوب،
رنگی روفووم آغ آپپاغ اولدو.
کیشی دئدی:
 ائله بیل بو پیتییی بیر یئرده گؤروبسن هه؟ یامان بیر تههر اولدون!من دانیشمایینجاق کیشی گئنه بیر نفس آلیب باشالدی دانیشماغا:
بیر گون اردبیل جماعتی شــاهین شهربانیســینه جومــدوالر .چوخوندادا
اسلحه وار ایدی .پاسیبانالر قورقا کیمین گولله یاغدیریردیالر .جماعتدن
بیری دئدی:
 او پاسیبان چیخیب دامین اوستونه ،اوردان بیزی وورور ،اونی ووروم؟اوبیری دئدی:
 ظالیم اوغلی ظالیم یات یئره .گرک سنگر قازاق.جماعــت باشــاییب شــهربانینین اورتاداکــی اوالن میدانینــدا ســنگر
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قازدیــار .بیــر آز یئــری قازیب درینــه کئچینجک ،موؤهــره دوواری اوالن بیر
اوتاغا یئتیشدیلر.
بیری دئدی:
 بو نه دی؟اوبیری دئدی:
 بــو؟ هــه بو زینــداندی .کؤپــک اوشــاقالری ســاواک یئریــن آلتیندا دازیندان تیکیبلر ،آما تکجه من بیلیردیم کی اورا نارین قاالنین ،یئر آلتیندا
قالمیش اوتاقالرینین بیریدی .پاسیبانالر ال چکن دؤیوردولر .ارتش گلن
کیمی هامی داغیلیب گئتدی.
آخشــام چاغی اولونجاق من بیر فنر ،بیر ده بئل ایله قاییدیب دوشدوم او
اوتاغین ایچینه .اورانین آرخاســینی قازینجاق باشــقا بیر اوتاغا یئتیشدیم.
او قــدر قاباغــا گئتدیــم کی آخیــردا بیــر قیفیللی قاپی یــا یئتیشــدیم .زوران
گوجن بئل ایله قاپینی ســیندیریب ،اورتاسیندا بیر کانتور بیر ده کیتابخانا
اوالن اوتاغا یئتیشــدیم .بیر توپ کاغاذا گؤزوم دوشــودو ،اونالری قولتوغوما
ووروب قاییتدیــم .ایچهر ییه کئچدیییم یئــره چاتینجاق ،جیک قالدیم.
ائلهبیــل بیــر داغیــن توپراغین تؤکموشــدولر اورا .کیم بو ایشــی گؤرموشــدو؟
هــر نه ایــدی اوالن اولموشــدو .چوخلو توپراق تؤکوب منیــم چیخاجاغیمی
باغالمیشــدیالر .اومســوق اولمادیــم ،باشــادیم قازماغا .آما نئچه ســاعات
قازانــدان ســورا گــؤردوم یــوخ ،بئــل ایشــی دؤور ،اورانــی قازیــب چیخمــاق
بیــر ایــل چکــر .قاییدیب اوتاق بــا اوتاق گزدیم .آج با سوســوز قالمیشــدیم.
دای گؤزلریمیــن ایشــیغی گئدیری .اوزاندیم یئره .بیــردن گؤزوم اوتاقالرین
بیرینیــن باجاســینا دوشــدو .هردن بیــر ،اوردان فنر ایشــیغی گلیــردی .بو نه
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دئمــک ایــدی؟ مندن قاباق بیری بورانی تاپیب؟ اؤز فنریمی ســؤندوروب،
ســورونه سورونه اوتاغا ســاری گئدیب قارانلیق باجاسیندان باخدیم .یوووز
پالتــار گئیینمیــش بیــر آدام اوتوروب فنرله الـلهشــیردی .فنر یانیــب آما بیرآز
کئچمهمیــش ســؤنوردو .بیــر دؤنــه ده فنــر یانانــدا کیشــینین اوزونو گــؤردوم.
آرخالیــق گئییــب ،باشــینا پاپــاق قویان توپ ســاققال بیرکیشــی ایدی .فنر
ســؤنونجک ،الینه بیر شــویو آلیب یئرده جیزیق چکیب یازماغا باشــادی.
بیرآز جیزیغا باخیب ،جینلهنن کیمی اولوب دئدی:
 ایش وئرمیر!آیاغیال جیزیغی قاریشدیریب تزه دن جیزیق چکدی .نئچه دؤنه بو ایشی
گؤرونجک یورولوب ،اوتوردو فنرین قیراغیندا .باشالدی فنری آلیشدیرماغا
آما فنر گئنه بیرآز ایشــیقالنان کیمی ،ســؤندو -آییق ایدیم یوخســا منی قره
باســیردی ،اؤزوم ده بیلمیردیــم -باجانیــن قاباغینــدان قیراغــا چکیلیــب،
گیجهلیب قالدیم .اؤزومه شــهلنمهیه باشــادیم .غریبه بیــر دویغوایال گئنه
بویالنیب باجادان ایچهر ییه باخدیم .او کیشی یوخ ایدی! قاپی دان بیری
چیخمامیشــدی ،دئمــک اوهله ایچــهر یده ایدی .آما هارا گئتمیشــدی؟
بیریاندان خطر دویغوسو بیر یاندان دا تلسگنلیک منی یاخاالدی .دایاناتیم
قالمایینجاق ،قاپی دان کئچدیم اوتاغین ایچینه .اوتاق قاپ قاراندورو ق 
ایــدی .گــؤزوم هئــچ نهیی ســئچه بیلمهیینجــک ،جیبیمدهکــی کیبریتی
چیخاردیب آلیشــدیردیم .هئچ کیمی گؤرهبیلمهییب ،الپ گیجلدیم .او
یانیب ســؤنن فنره یاخینالشــیب الیمی اونون شوشهسینه قویدوم .سویوق
ایــدی .ائلهبیــل هئچ واخت یانمامیشــدی .پیلتهســینه باخدیــم .آخیرینا
آز قالیــردی .یانــی پوچونو بیرآز دا بورســایدین ،یئرینــدن چیخاجاق ایدی.
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توپســاققال کیشــی اوتوردوغــو یئریــن بؤیرونــده بیــر تــوپ ســرخط وار ایدی.
اوالری دا گؤتوروب اوتاقدان چیخدیم.
بیرآز گئدینجک دای هئی دن دوشــوب ییخیلدیم .نه قدر اویموشــدوم
بیلمهدیــم .فنریم سؤنموشــدو .بیردن بیر ایشــارانتینی گــؤردوم .دوروب اونا
ســاری جان باســیب ،قاباغیمی آالن هر نهیــی ووروب ییخیب کئچدیم.
آخیــردا یولومــو آچیــب ،بالیقلــی چایینیــن یارغانینــدان چیخدیــم چؤلــه.
چیخدیغیم یئری گیزلتدیییمده بیر ده گؤردوم ســس گلیر .تئز قمیشلرین
ایچینــده گیزلهنیــب باخدیــم .نئچــه الــی توفنگلــی هنــدهوری گزیردیلر.
بیری دئدی:
 دئدیم ســیزه هئچ کیم اورا کئچه بیلمز .هرکیم ایمیش گور قبیر اوچونبیرآز اورانی یاریب اوندان یورولوب چیخیب گئدیب .هله بیردن ایچهری
کئچمیش اولسا دا ارهبه ارهبه تؤکدویوموز تورپاقدا قویالنیب اؤلهجک.
ائلهبیل بوالر گودوکچوولوک ائلهییردیلر .آما نهیه؟ نمنه بوالرا بئبیله دیرلی
ایدی؟ گئجهیه کیمین قمیشلیکده گیزلهنیب سونرا قاچدیم .بیر شئیی
گیری گیری آختاریرالر .او کاغاذالرا گؤره بیزه بیر آرخایین بیلنده آدام گرک
ایدی .نه واختدان نه واختا او رحمتلیگی تاپدیق .چوخ دهتلهیندن سورا
کاغــاذالری وئردیــک اونــا .پیتیگی مــن قویموشــدوم کاغاذالرین آراســینا.
چالیشماغینی گؤرونجک ،بیر گئجه اونو گؤتوروب بالیقلییا آپاردیم .آخی
اورا آت اربهسینن گئدیب قوم گتیریرلر .بئلهسینه بیری شکلنمزدی بیزه.
او یئره دوشوب ناخیشالرال ،چایین یارغانین توتوشدوروب دئدی:
 -گرک اوستونده ایشلهیم.
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نئچه گوندن سورا منی چاغیریب ،بیر قدیم مکتب ،بیرده "مولال یوسوف"
آدینلی بیر دوعا یازاندان دانیشدی.
بو آدی ائشیدن کیمی دیسکیندیم.
ن.گ دئدی:
 ائلهبیــل بو آدالر ســنه تانیش دیــر یوخ؟ اوندا قوی قاالنیــن دئییم .قوجاکیشــی دئییردی ،نامهلرین بیرینده محمد میرزه اردبیلین حاکیمی ،نایب
الســلطنهیه یاز یــر کــی ،مفتیشلریــن دئدیینــه گــؤره اوروسالر بیــر مجهول
َ
نیتنــن اردبیلــه گلیــب گیزلینــدن ا َمن باغیندا دوشــرگه سالمیشمیشــار.
محله آدامالری گئدیب مولال یوسوفا خبروئریرلر.
بوردا آتامین دانیشیغینی خاطیرالییب ،دونوخا گئتدیم:
 هــه اوغلوم ،منیــم آنامین اولــو باباالریندان بیرینین آدی مولال یوســوفَ
ایــدی ،اوروسالر ا َمــن باغینــدا دوشــرگه ســاالندا او ائوه گئدیــب ،کیتابینا
َ
باخیــب ،بیــر پیتیک یازاندان ســونرا آپاریب آتیــر ا َمن باغینا .صاباحیســی
اوروسالر تلســه تلســه اوردان چیخیــب گئدیرلر ،باغ دا ائلــه اوگوندن وئران
قالیب.
ن.گ ائله بیر دیبلی دانیشیردی:
 مولــا  یوســوفون ،بــو ایشلرینــی ائشــیدندن ســونرا محمــد میــرزهاوروسالرین قاباغینی آلماق اوچون اونا  اومود بسلهییر.
بیر ده دونوخا گئتدیم .آتامین ســؤزلری بیر به بیر گلیب یادیما دوشــوردو.
اودئیردی:
  -اوغلــوم ،مولــا یوســوف بیــر دؤنــه مچیدده دانیشــیرمیش .بیــری اونون
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ســؤزلرینین بیرینــه ایــراد دوتــور .او مچیــددن چیخیــب گلیــب ائویــن
قاباغینــدا دئییــر ،اوغالنالریمیــن غیرتی اولســا ،او ایتین آغیزیــن یومارالر.
بونــو دئیــن کیمــی مولالنین یئــددی اوغلو گئدیــب او ایراد توتانــی گتیریب
ائویــن قاباغینــدا اوقــدر وورورالرکــی بانقیریر .ســورا آتــاالری ریضایت لیک
وئریرینجک اونو بوشالییرالر .آما آتا بابامین آدی میرزه یوسوف ایدی .اونون
منصورییه مچیدینین باالخاناسیندا مکتبی وار ایدی  .بیر گون چوو دوشور
کی سینهمو موغانی ،صوفی گیل یوال سالیبالر .گومان چارلی چاپلیندن
بیــر فیلم وئرهجک ایمیشلر .آتام میرزه منصور اولو بابام میرزه یوســوف دان
ایجازه ایستهییرکی گئدیب اونا باخسین .آتاسی دئییرگئتسین ،آما گلیب
منــه تعریفلهســین .میرزه منصــور فیلمه باخاندان ســونرا گلیــب هرنهیی
میرزه یوســوفا دئییر ،آتا بیر قوطونون آغیزینا شیشــه قویوب ایچیندن ایشیق
وئریردیلــر .او ایشــیق پــرده یــه دوشــوب جانالنیــردی .میــرزه یوســوف بیــرآز
فیکیرلهشیب دئییر ،بونون سونو چوخ یاخشی اوالجاق.
بوردا اؤزومه گلیب ن.گنین  قاالن سؤزلرینه قوالق آسدیم:
 محمــد میــرزه بیر مکتوبو یازیب شــیخه گؤندریب دئییــر کی ،او الیندهبنــان اوالرا  کؤمــک ائلهســین .قاالنــی گــودوب آختارانالریــن
اوالن کیتا 
دردی ،نار یــن قــاال دؤوور .بیــز بــورا کیمــی ســویو پوفلهیــه پوفلهیــه ایچیــب
اوالرنــان اوز بــه اوز اولمامیشــیق .آمایقیــن اوالر مولــا یوســوفون کیتابیــن
آختاریرالر.
کیتابین آدینی ائشیدن کیمی دئدیم:
 ایمکانی یوخدی او کیتاب قاال ،آتام دئییردی شیخ اوکیتابی بالیقلیسویونا وئریب!
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ن.گ دئدی:
 اوندا اوپیتیگی نئجه تانییا بیلدین!من سوسونجاق ،ن.گ آیاغا دوروب دئدی:
 اونــدا قوی هرنمنهدی دوشســون اوروسالرین الینــه .بلکه ده هله اوالرسنی بیر یوخالدیالر!
ن.گ باش آلیب گئتمکده ،دئدیم:
 او پیتیک دن بیزیم ائویمیزده وار!ن.گ قاییدیب دئدی:
  او پیتیک ائله کیتابین بیر پارچاسی دیر .قاالنی نئجه؟دئدیم:
 نئچــه دنــه اونا بنزر تؤرتؤکونتــو کاغاذ وار .بیر دؤنه ایســتهدیم اونالرا باشقوشام ،آما منیم کین منه وئردی.
ایندی اوالری قازما دامدا ساخالییرام!
بیــرآزدان ایکیمیــز ده آت ارهبهســیله قازمــا دامــا ســاری یــوال دوشــدوک.
اورا یئتیشــیب ایچهری کئچینجــک بوتون یئره تؤکولــن کاغاذ کوغاذالری
آختاردیق .نئچه صفحه یووز ناخیشالرالر یازیلمیش کاغاذی تاپدیق.
نارین قاالنین ،اوروسالرین الیله چکیلمیش نقشهسیله ،ناخیشالری
گؤتــوروب ،گئدیــب ،ن.گ گیزلــهدن گیرهجکــدن ایچــهری یــه کئچیــب
ناخیشــین گؤرستدییی یئره چوودوق .ایکیمیزین ده آغیزی آچیق قالدی.
همان فنر اوالن اوتاغا یئتیشمیشدیک.
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فنرین آلتینی قازماغا باشــادیق ،بیرآزدان ایپهیه بورونموش بیر کیتاب و
شــاالبوکولموش ،قیطانال باغالنمیش ،قابا اوخشــار بیر شــئیی تاپدیق .من
قابــی چیخاردیــب دویونجاق باخدیم .هر یاندان شــؤگه دوشــونجک اوندا
باشــقا بیر گؤروشــوم گؤرونوردو .ائله بو جاردا توپ ساققال کیشی ،کئچدی
ییــه! گؤزلر یــم چیخدی کللهیه .کیشــی کیتابی آچیــب منه دئدی
ایچهر 
خولــو یئردن گؤتور .خولو گؤتوروب دوز اونون قاباغیندا دوردوم .او کیتابدان
بیــر شــئیلر اوخویــوب منیــم قولومــدان دوتــوب باشــادی یئــرده جیزیــق
چکمهیه .بیردن بیری ،نئچه یاسااولال ایچهر ییه کئچیب دئدی:
 بونامه االن گلدی...:ناییب السلطنه دن محمد میرزهیه :هر نه اولورسااولسون قاالنی ساخالیین.
توپ ساققال کیشی دئدی:
 اینشاهللبیردن قاالنین دووارالری تیتره دی.
محمد میرزه دئدی:
 اوروسالرین توپخاناسیدی.تــوپ ســاققال کیشــی منیــم قولومــو دوتــوب ائلــه یئره باســدی کــی خول
ســینیب ،قولوم بوشــا گئدیب ،باشــی اوســته یئره ییخیلیب اویدوم .یوخو
ایلــه آییقلیــق آراســیندا ،بیریلــری گلیــب منــی یئــردن گؤتــوروب ائشــییه
چیخارتدیــار .ن.گ ،منیــم قیچالریمــدان یاپیشــیب آت ارهبهســینه
میندیر یــب آغیزیمــا دا بیر حــب قویدو .داها اؤزومــو بیلمهدیم .نه واختدان
نه واختا هوشــا گلیب اؤزومو او تکه منصوردا اوالن بؤیوک تنبیده گؤردوم.
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َ
دؤنوب یان یؤرهمه باخینجاق ،دیقتله بیزی گودن ،نئچه الی توفنگلینی
گــؤردوم .ائلــه بیــل تاپدیقالرینــی یوخالییردیــار .او خاریجیلریــن بیــری
گؤی کاســانی چیخاردیب میزین اوســتونه قویوب ،اوندان پنجرهیه ســاری
گئدیــب پردهنــی آچدی .گونشــین شــوقو اونــا دوشــونجک قابیــن ایچینده
بالی ـقالر اوزم هیــه باشــادیالر .هامیســی بــو گؤروشــومو گؤرندن ســونرا ،قابی
گؤتــوروب ،شــالینا بوکــوب بیر قوطویا قویوب ،اوســتونده یازدیالر ،ســن پطرز
بــورگ .قوجا کیشــی ایلــه ،ن.گنی ده  میزیــن آرخاســیندا گؤرونجک الپ
قوتوم قورودو .دیلیم سؤز توتمایا توتمایا باشیمی قوزاییب دئدیم:
 بو..نه اوووویوووون...داهــا آرتیق دانیشــا بیلمهییب باشــیمی یاســتیغین اوســتونه قویوب نفه
وورمایــا باشــادیم .قوجــا کیشــینین خانیمــی دا اوردایــدی .یاخینا گلیب
منــه باخیب ،اوندان گئدیب پردهلــری چکدی .اوروسالرین بیری آپارات
گتیر یــب ،ایچینه بیر فیلم قویوب پردهیه ســالدی .فیلــم ده اؤزومو گؤردوم.
ن.گ ،کیتــابال ،قابــی الینــه آلیب قیراقدا دورموشــدو .مــن ده خولو الیمه
آلیــب یئــرده جیزیــق چکیــب هــردن ده اویــان بویانــا باخیــب دام دووارال
دانیشیردیم.
سعید فیوضات ،ایستانبول 96/4/13 -94/12/22
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قارا شاپولو
بلکه سیزه سؤیلهمک ایستهدیییم بو باشا گلمیش ،اینانمالی اولمایا -یا
بلکه ده اوال -آما آرخایینام کی بلکه ده بو اینانیلماز باشا گلمیشه اوخشار
بیر شــئیلری ائشیدیبســیز -منیم آتامدان ائشــیتدیییم کیمــی -بلکه بئله
بیــر اوالنی یاشــایان اینســان چوخ اولــوب! آمــا نئجهبونو بلگهلهمــک اوالر؟
بلکه بئله ایمیش؟ یا...


اوزون زامــان ایــدی آزارالمیشــدی .گــون بهگــون شــام کیمیــن اریییــب،
گؤزلرینین ایشــیغی آزالیردی .دای شــهرقالمادی ،دوقتــور قالمادی کی اونو
دوالندیرمایام .آما هئچ بیریسی کار کسمهدی .هردن بوینومو قوجاقالییب
ائلــه ســیخیردی کی گؤزلریم یاشــا دولوردو .آمــا تئز اؤزومو الــه آلیب اوزونه
گولــوب ،شــوخلوغا ســالیردیم .یــاواش یــاواش گؤزلرینــده اؤلــوم قورخوســو
گؤرس ـهنیردی .اورهییــم اود توتــوب یانیــردی آمــا الیمدن گلن بیــر ایش یوخ
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ایدی .دای بوینومو قوجاقالماغا دا اینجاری اولمادی .بئبیله دوقتور ،بئبیله
علم عالمینده باش وئرن ایرهلیلهمک ،به نهیه یارار آخی؟ هئچ بیلمیردیلر
اونون نه آزاری وار .دوقتورالر بیماریستاندا قالماغینی صالح بیلدیلر .تئز تئز
یانینا گئتمهییمی ده ،اونون چوخ گوج سوز اولوب ،دینجلمهلی اولدوغونا
گؤره ،بیر ده اونون درمانینا ترسه تاثیری اولدوغونونا خاطیر ،یاساقالدیالر .او
گئجهدن ائوده تک باشــینا یاتماغی اؤیرنمهلی ایدیم .هه ،او منیم هرزادیم
ایــدی ،بو ســؤزو ســاغلیق چاغیندا اونــا ســؤیلهیه بیلمهمیشــدیم ،اونا گؤره
اینجیییردیم .بیر گون زنگ ووروب دئدیلر اونو آپاریبالر سیسییویا! جان
باسدیم بیماریستانا .دوقتورو دئدی:
 خانیمینین حالی هئچ خوش دؤیور .دؤزوملی اوالجاقسان.زوران گوجــن یانینــا کئچیــب الینــی الیمــه آلدیــم .بارماقالرینــدا توتــار
قالمامیشــدی .آغ آپ  بــاغ ،اؤلــو رنگینــده اولموشــدو .دوداقالرینــدا بیــر
شــئی هؤججولهییــردی .نهقدر قوالغیمــی آغیزینا یاخینالتدیم ،بیر شــئی
آوارا بیلمهدیــم .بیرجــه « ،آ»« ،س»« ،بــا» بیــرده «مــا» ســؤزلرینی ســئچدی
قوالغیــم .ائلهبیــل ســون ســؤزونو ســؤیلهمک ایســتهییردی .منــی اورادان
چیخارتدیالر ائشــییه .گئجهنی بیماریســتاندا یاتیب قالدیم .سحر چاغی
منــی چاغیــردی ،جان دئیینجک دیــک آتیلیب ،اوزاندیغیــم صندللرین
اوستونده اوتوردوم .اوزونه ملفه چکیب ،اونو بوزخانایا آپاریردیالر...


قاالنــی یوخــو کیمــی یادیما گلیر ،آغالشــماالر ،اوخشــاماالر ،اونــو آپاریب
باسدیرماق ،مچیدده آیاق اوستونده دوروب باش ساغلیغی وئرمک اوچون
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گلنلرلــه گؤروشــمک .هامــی باشــیمدان داغیالنــدان ســونرا ائــوه گئدیب،
اؤلومو ییخدیم کاناپهنین اوستونه .یوخودا هئی اونو گؤروردوم .منه بیر سؤزلر
دئمــک ایســتهییردی آمــا سســی بوغازینــدان چیخماییردی .بیــردن زنگ
چالینــدی .دوروب گئدیب پنجرهنی آچیــب ،بویالنینجاق ،زنگ چاالنی
گؤردوم .حیطه دوشوب ،قاپینی آچانا کیمین سیسقا یاغیش ،عینکیمین
شیشهســینی ایســاتدی ،یانیمدا دا الســیلن یوخ ایدی .باشینا قارا شاپو
قویوب ،اوزون یاغیشــلیغینین یاخاســینی قالخیزیــب ،گؤزونده ده بیر قارا
گؤزلوک وار ایدی .دئدیم :
 کیمی ایستیرسیز؟تئز جیبیندن بیر پاکات چیخاردیب الیمه قویدو .پاکاتین اویان بویانینا
باخینجاق ،قارا شاپولو یوخا چیخدی .گؤزومو دؤیونجک ،اونو بیر ماشینا
مینیــب اوزاقالشــماقدا گــؤردوم .ائــوه گلیــب پا کاتــی آچیــب ایچیندهکــی
نامهنی چیخارتدیم .بیر سطر ،گوده یازیسی وار ایدی .یازمیشدی:
 -خانیمین دیریدیر!


بیــردن کاناپ ـهدن فیرالنیــب دوشــدوم یئــره .آیاغــا دوروب بؤیورومــون
آغریســیندان اوفولدادیــم .نامهنــی خاطیرالیینجــاق ،باشــادیم هــر یئــری
آختارماغــا .هــه پــاکات میزیــن اوســتونده ایــدی .تئــز اونو آچیــب باخدیم.
ایچینده نامه ،زاد یوخ ایدی!


صاباحیســی یئنــه ده ائوده تــک ایدیم .بیردن تاراق تاراق سســی گلدی.
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ائلهبیــل بیریســی الینــده کــی ســینمازی اوتاغیــن چریتگهســینه ووروردو.
دیــک آتالنیب یئریمــده اوتوردوم .گؤزوم قارانلیقدا ســئچن کیمین دوروب
چیراغــی یاندیر یــب ،اونــدان دا  پنجرهنــی آچیــب ائشــییه باخدیــم .ائلــه
دوغرودان دا تاراق تاراق سسی گلیردی .قیشقیردیم:
 بوردا آدام یاتیب آخی.سســیمه هــای وئــرن اولمــادی .تــاراق تــاراق ،کســیلمهیینجک تلفونــو
گؤتوروب کئشیک خانایا زنگ ائلهییب ،دئدیم:
  سالم ،منم ،بو نه سس دی حیط دن گلیر.اوتای دان گودوکچو دئدی:
 نه سسی؟دئدیم:
 ائلهبیل بالتانی آغاجا وورورالر!دئدی:
 یاخشی باخیب دئیهرم.تلفونون قوالقلیغینی یئرینه قویان کیمین ،سس کسیلدی!
بیرآز دان تلفون جینگیلدهیینجک آتیلیب قوالقلیغین گؤتورب ،دئدیم:
 هه ،نه اولدی؟گودوکچو دئدی:
 -واهلل بیر شئی تاپمادیق!
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دای یاتا بیلمهدیم .واخت اولوب ایشــه گئدنده ،گئجهنین گودوکچوسو
دئدی:
 مهندیــس ،بــوالر هامیســی تــک قالماقدانــدی .اهلل رحمــت ائلهســینخانیمینا ،آما اوالجاغا چاره یوخدی ،اؤز فیکرینده اول  .
صاباحیســی ،ایــش یئریمــده ،اوتاغیمیــن پنجرهســینین آچیالجاغینی
آچدیــم .هــاوا پلم ـه ایــدی ،ســاواالن دا گؤرونموردو .خــزل آیینین سیســقا
یاغیشی اوزومه توخاندی .ائله اوگونکو کیمی ،هه ،قارا شاپولونون گلن گونونو
دئییــرم .قاال بیلمهییب ایدارهدن چیخیب ،شــهری دوالنماغا باشــادیم.
چهــارراهدا کــی ســلمانییا گــؤزوم ساتاشــدی .ناخیشالری چکیــب،
قویموشــدو میزینیــن اوســتونه .بیریســی جــاوان یاراشــیقلی بیــر قیزیــن
ناخیشــی ایــدی .گؤزلــری گؤزلریمــه دوشــونجک ،غریبــه بیــر دویغــوالری
ســزیرگهدیم .یولومون اوستونده ،شــوککه ،فیرچا ،ناخیش پارچاسی آلدیم.
ائــوه یئتیشــینجک ،ناخیش چکمهیه باشــادیم قــارا شــاپولونو چکیردیم-
ناخیشــی سیســقا یاغیشــین آلتینــدا قویــووب ،بویــاالر ســوزولونجک ،بومو
گؤتــوروب ،گتیریردیم ائوه .یاواش یاواش قورودو .گؤزومو زیللهدیم ناخیشــا.
یورولوب ناخیشین قاباغیندا اویودوم .نئچه ساعات سووشدو؟ بیلمهدیم.
اؤزومــه گلینجک گؤزوم ناخیشــا دوشــدو .ائلهبیــل پردهلر گؤزومــدن قیراغا
چکیلمیشدیلر .بیر جوت تانیش گؤز منه باخیردی.
دوروب قازمــا دامدان(زئرزمیــدن) بئــل ،کولونگ گؤتوروب جان باســدیم
قبیرســانلیغا .ماشــینی اورانیــن قاپیســیندا ســاخالییب ،ایچهر ییــه
کئچیب ،دوز گئتدیم خانیمیمین قبیری اوســته .بئلایله باشالدیم قبیری
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ســؤکمهیه .بیــرآز قــازان کیمی بیــر گوجلــو ال بیلنگیمدن یاپیشــیب ،منی
آرخایا چکدی ،اونونال دیدیشه دیدیشه اؤزومدن گئتدیم.


 واهلل بیلمیــرم باشــینا هــاوا گلیــب ،یــا دا گؤرهســن نــه دردی وار .ائلــهقبیرســانلیغا کئچن کیمی یوگوروب بو تزه قبیری قازماغا باشــادی .اولماز
کی آخی!
 کربالیــی ،بو کیشــی منه تانیش گلیر قوی اوزونــه باخیم .هه ،اؤلو بونونخانیمی دی ،ائله من باسدیردیم اوگون.
 به بونون دردی نه دی گلیب قبری قازیر؟اؤزومه گلدیییمده بو سسلری ائشیدیب دئدیم:
 منیم خانیمیم دیریدی!هامیسی سوسوب ،بیرآزدان بیری دیله گلدی.
 مشهدی ،بونون سؤزونو غربته سالما ،نئچه گئجهدی بو قبیرسانلیقدانعجیبهنه قورخولی سسلر گلیر .ائلهبیل بیری اورکدن قیشقیریر.
 واهلل یاالن واجیب دؤیور .من ده دونن گئجه اوسسی ائشیتدیم.بو سؤزلری ائشیدن کیمی دای دایاناتیم قالماییب دوروب بئلی اونالرین
الینــدن قاپیب ،باشــادیم قبیری قازماغا .اونالر منــی بئله گؤررکن کؤمهیه
باشالدیالر.


لحد داشــینی گؤتورونجک هامینین قوتو قورودو .دیزی اوســته چؤکن بیر
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خانیــم اوزه چیخدی .ســاچالرینی اوقدر یولموشــدوکی هریان توک ایدی.
اللرینی قاباغا اوزادیب تورپاغی گوجلو گوجونه ائشــهلهیب ،او دار دودوک
قبیرین ایچینده بیر یئکه کؤهول آچمیشدی .او قدیر بارماقالریال تورپاغی
ائشمیشــدی کــی بارماقالریــن ایکی بندی گئدیب ســومویو قالمیشــدی.
یولدوغــو ســاچالرقاپ قارا ایدی آما باشــیندا قاالن یولــوق توکلر آغ آپ باغ
اولموشــدو .گؤزلــری ،تولــوق کیمیــن گــؤز ائوینــدن پیرتالییــب ،یاناغینین
اوســتونه سالالنمیشــدی .گؤزونــون گیلهلرینــده بیر شــئی گؤرونــوردو ،اؤلوم
قورخوســو .ســون چاغینــدا منه دئدییی ســؤزجوکلری خاطیرالدیــم ،ما ،آ،
س ،با .یاواش یاواش آوارمایا باشالدیم .سؤز بو ایمیش:
 -منی باسدیرما.


یا بلکه بئله ایمیش؟!
زنگ چالینیر .دوروب گئدیب پنجرهنی آچیرام .تهرانین قوزئی داغالری
گؤزومــون قاباغینــدا ســیرهلهنیر .پنجــرهدن بویالنینجــاق ،بیــر قــارا شــاپولو
کیشــینی گــؤرورم( .اؤز اؤزومــه دئییــرم ،هــه بــو دؤنــه اونــون اوزونــه یاخشــی
باخاجاغــام ).تئــز حیطــه دوشــوب ،قاپینــی آچیــرام ( .آی گؤروم نــه دئییم
اوالســان سیســقا یاغیــش .عینکیمیــن شیشــه ســی ایســانیر ،یانیمــدا دا
الســیلن یوخ دور  ).گؤزومو زیللهییرم اونون اوزونه .ســاغ گؤزوم َسییریمهیه
َ
باشــایر( .قریبــه نسدی) .اوزوونون هئچ بیر یئری بللــی دئییل( گئنه ده).
دئییر :
 -خانیمین هارالیدی؟ سنه دئییب تهرانلی دی؟
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 هه ،نئجه؟ ائشــیت اینانما ،او ســنه یــاالن دئییب .او تهرانلــی دؤوور .آدی بیلینمزبیر یئردن گلیب .اؤزو ده ...
 اؤزو ده نه؟دئییر:
  او اینسان جینسیندن دؤور!گــؤزوم اووغانانینجاق ،بیرآز اویورام  .ائلــه اوندا بیر ال قویولور چیگنیمه.
ایداره نین چایچیسی دیر:
 چؤرک آپاراجاقسان. آی اهلل سنه اینصاف وئرسین کیشی .آزقالمیشدی اوزونو گؤرم.دئییر:
 نه؟ کیمی گؤرهسن؟ او قارا شاپولو کیشینی.دئییر:
اونودئییرسن؟دؤنــوب اونــون بارماغینیــن توشــوندان باخیرام .شــاپولو کیشــی خیاباندا
گئدیر .تئز سیچیرهییرم خیابانا .دالیجاق قاچیب ،های سالیرام:
 آی عمی.دؤنــوب منــی گؤرونجــک دایانیر .یانینا یئتیشــیب باشــاییرام تؤشــگومو
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درمهیه .چوخلو اؤســکورندن ســونرا اوزونه باخیرام .یاشــلی کیشــینین بؤرکو
قارادئییل .خیشیلتیلی سسی ایله دئییر:
 نه وار؟ نه اولوب؟ به نییه دانیشمیرسان؟دئییرم :

 -باغیشال عمی جان تای َدییشیک توتموشام!


دوس ـتالریمال قهوهدهیــم .چــای ایســتکانالری دولــوب بوشــالیب،
َ
قلیــانالر خورولداییــر .او فیســقیراغین ایچینــده ،گئنــه گلیــب گؤزلریمین
قاباغیندا دورور .او گونکو کیمین اوزون یاغیشلیق گئییب ،اوزو ده شاپونون
کؤلگهســینده ایتیــب .او کیمدیــر؟ هــردن بیرینــه بنزدیــرم .مثــا ناصیــر.
او دانیشــا دانیشــا ،قــارا شــاپونو قویــورام باشــینا ،یاغیشــلیغی گئییندریــرم
َ
اینینــه ،اوزونــو ده کؤلگهده ایتیریرم  .نــه قدر بنزری وار اونا .او دا بیردن منی
سیلکهلهییب دئییر:
َ
 به بایاقدان سن ن َن دانیشیرام آخی؟ قوالقالرینی سؤندوروبسن؟یوخ ،سسی اوخودا بیلمیرم .هله ده سسی قوالغیمدا :
 آروادین سنه یاالن دئییب.ناصیر دئییر:
 نییه هئیله باخیرسان منه؟دئییرم:
 -قارا شاپوون وار؟
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یازیق ناصیرین تپهسیندن توتون قالخیر.


ایــدارهده اوتاغیمین پنجره ســینین آچیالجاغینی آچیرام .هاوا پلمهدیر.
ساواالن گؤرونمور .خزل آیینین سیسقا یاغیشی اوزومه توخانیر...
ائلــه اوگونکــو کیمی .پنجــره نی اؤرتوب ،یاتاغیمین دؤشــهیی اوســتونده
اوتورورام  .
خانیم قاباغیما چای قویور .اوزونه باخماییب هردن ده گؤزومو قیرپیرام.
دئییر :
 هاردایدین؟...بیردن بیری دئییر:
 واخت قورتاریب گئتمیرسن؟دورورام آیاغا .ایداره نین قاپیچیسی ،چؤرهییمی گؤتوروب اوزادیر منه.
ساغ اول دئییرم ،او دا منه گولومسونور.
گئدیــب مینیــرم ماشــینیما .موتــورون چیراغــی یانمامیــش ،ماشــینی
خودالییب ،قازا باسیرام...
بیر ده دئییر :
 هاردایدین؟دئییرم :
 قاپی دؤیولدو گئتدیم گؤرم کیمدیر. -نه دئییردی؟
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 ایســتیرم بیــر ســؤز سوروشــام ،لوطفــا دوزونــو دئنــن .ســن دوغــرودان داتهرانلیسان؟
بیردن سسی اوجالیر:
 اوقاپی یا گلن کیم ایدی؟ سنه نه دئدی؟دانیشا دانیشا  ،سور سوفهتی دؤنور .سسی بورالشینجاق  ،ائودن قاچیرام.
دالیمجاق قیشقیریر:
 هارا قاچیرسان ،مندن قورتاراجاغین یوخدور ،سنی تاپاجاغام.تئز ماشینا مینیب قازا باسیرام .چیراق قیزاریب .بیر ماشین آلیر قاباغیما،
نه قدر اللهشیرم ،راست گتیرهبیلمیرم .تاراالق ،وورورام او ماشینا .شوفری
یئره دوشوب گلیر قاباغیما .الل دینمز باخیرام .دئییر:
 الپ آی مارالیم ،آی جانانیم سان ها.پولیس گلیب منی گؤرونجک دئییر:
 گینه ده سن سن؟ماشــینی یاتیردیــب ،اؤزومــو ده کیالســا گؤندهریرلر .ایشبس افســر درس
دئییر .هه میدانا یئتیشنده بئلنچی گئدهجکسیز ،بئلنچی دایاناجاقسیز.
یوخسا بو دونوخان قارداش کیمی چیرپارسیز قاباقدان گلنه.
کیــاس قورتارینجــاق ،ماشــینیمی وئریرلــر .بیــر داوا آتیب یوال دوشــورم.
قــورص بوغازیمــدا قالیــر .بیــر بــارداق ســو اولمایینجــاق ،باشــیمی
ســیلکهلهییب ،آخیــردا قورصــو اودورام گئدیــر .بــه بــورا هارادیــر؟ من گرک
مولالهــادی کوچهســینده اوالیدیــم .آمــا اینــدی تــزه میدانــدا ،تبریزلیلــر
مچییدینین قاباغیندایام.
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آرخادان بیر سس گلیر:
 دوز گلمیشیک گئت.آرخایــا باخینجــاق ،دال صنــدل ده ســیرمله اوتورمــوش دوســتالریمی
گؤرورم .دئییرلر:
 تابلویا باخ.دؤنوب تابلویا باخینجاق گؤرورم یازیب ،تبریزه خوش گلیب سیز.
سیاب دئییر:
 قاباغا باخ ،یوخسا گینه ده چیرپارسان آالهی ماشینا.کامال دئییر:
 هارا گئدهجهییک؟شهروز دئییر:
 گئدهجهییک قرهملیکه.ناصیر دئییر:
 هــه بــاخ بــورا دی ،ســهند دانیشــقاهینین یاتــاق خاناســی .ماشــینیساخال.
آیاغیمــی تورموزا باســیب ماشــینی ســاخالییب دال صاندیغــی آچیرام.
دوستالریم ماشیندان دوشوب  دال صاندیقدان  توفنگ گؤتوروب بیرینی
ده وئریرلر منه .سیاب دئییر:
 دئییلن لره گؤره ،آخیر دؤنه ،بوردا گؤرسهنیب.سونرا منه باخیب دئییر:
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 دی دئ دای .قوی بوالر دا ائشیتسینلر.دئییرم:
 یایین بیر جمعه آخشــامی ایدی .اوتاقدا تک ایدیم .تاراق تاراق سســیگلــدی .پنجــره نــی آچیــب باخدیم .ســس گینــه گلیــردی .بیــری اوتاغین
قاپیســینی داراقالمیشــدی .الینــده کــی ســینمازی ووروردو قاپینیــن
چریتگهســینه .دیــک آتالنیــب یئریمــده اوتــوردوم .قارانلیــق ایــدی .هلــه
ماشین ساز ییا گئتمک واختینا قالیردی .حیطین اوتایی صنعتی سهند
دانیشــقاهینین یاتــاق خاناســی ایــدی ،اوردا دا بیریندن ایی ،ســوراق یوخ
ایدی .پنجره نی آچدیم .تاراق تاراق سسی یاخینالشدی .قیشقیردیم:
 بوردا آدام یاتیب آخی.سســیمه هــای وئــرن اولمــادی .اوتاقــدان چیخیــب کوریــدور دا کــی
فیشــقیراقدان سو ایچدیم .اوتاقالرین قاباغیندا باشماق یوخ ایدی .تاراق
تاراق کسیلمهدی .تلفونو گؤتوروب کئشیک خانایا زنگ ائلهییب دئدیم:
  منم اردبیللی ،ماشین سازی مهندیسی ،بو نه سس دی گلیر.اوتای دان بیری دئدی:
 ماشین سازی یاتاغیندان گلیر؟دئدیم:
 یوخ حیطدن گلیر. یاخشی ،باخیب دئیهرم.تاراق -تاراق کسیلدی.
بیرآز دان تلفون جینگیلدهیینجک آتیلیب اونو گؤتورب ،دئدیم:
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 هه ،نه اولدو؟اوتایداکی سس دئدی:
 واهلل بیــر شــئی تاپمادیــق .بیرده کی بو بویدا یئرده ســیزدن ســورا ،آالهیدام یوخدی.
ترلهییب ،اوتوردوم یئره .بیرآزدان واخت اولوب ایشــه گئدنده ،گئجهنین
کئشیکی دئدی:
 مهندیــس ،بــوالر هامیســی ســوبایلیقدان دی .ائولنســن ،ائولیلــریاتاقخاناســیندا بیــر واحیــد وئررلــر ســنه .دای اونــدا تــاراق تــاراق سســی
ائشیتمزسن.
سیاب دئییر:
 یاخشی دای بسدی ،یوال دوشون.پیللهکانــدان چیخیــب ،یوخــاری کوریــدورا یئتیشــیریک .مــن ســاغا،
ســیاب ســوال ،شــهروز دا آرخامیــزی قورویور .کامــال حیطده قالیــب ،بئله
لیکله او عیفریتهنین قاچاجاق یئری یوخدور .تاراق تاراق سســی هر یئری
باشینا گؤتورور .او ،اوتاغین قاپی سینی داراقالییب ،الینده کی سینمازی
قاپی نین چریتگهســینه وورور .دووارا یومولــوب ،بؤیور اوتاغین دوواریندان
سووشوب ،کئچیرم کوریدورا .او قاباغا گلیر .ماشانی باسینجاق ،بیر شئی
اولماییر .توفنگیم ایلیشیب .سیاب دئییر:
 قاچقاچــا قاچا پیللهلردن ائنیرم آشــاغی .کامال اوزاقدان منی سســلهییر آما
باشیم گیجللهنیب دای هئچ نه بیلمیرم...
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آرخاداکی ماشــینین ســیقنالی بئینیمی الخالدیر .آینادان داال باخیرام.
شوفر دوشوب گلیر منه ساری .فرمانی برک برک یاپیشیرام .دئییر:
 عمــی اوغلــی بــه نییــه گئتمیرســن ،بورا بیــر طرفلــی خیاباندیر .یســووالگئدیر ،ایستیرسن هارا گئدهسن؟
دئییرم:
  مالهادی ،آالقاپی.دئییر:
 آی ده دووه رحمــت ،دوز گئــت ســورا دؤن ســوال ،مــال میدانینــایئتیشجهیین دومبهله دوز گئت .تئز اول ،یولی باغالما.
یولالنیب ،شــهری دوالنیرام .گؤزوم ساتاشــیرچهارراهدا کی ،ســلمانییا.
ناخیشالری چکیــب ،قویــوب میزینیــن اوســتونه .بیریســی جــاوان
یاراشــیقلی بیــر اوغالنین ناخیشــی دیر .گؤزلــری گؤزلریمه باخیر .ماشــینی
ســوروب ،یولومــون اوســتونده ،شــوککه ،فیرچا ،ناخیــش پارچاســی آلیرام.
ائوه یئتیشینجک ،ناخیش چکمهیه باشالییرام .شاپولو کیشینی چکیرم.
ناخیشی سیسقا یاغیشین آلتیندا قویوب گؤزلهییرم .بویاالر سوزولونجک،
بومــو گؤتــوروب ،گتیریرم ائوه .یاواش یاواش قورویور .هه ایندی بیر شــئیلره
اوخشــاییر .گؤزومو زیللهییرم ناخیشــا .نئچه ســاعات سووشــوب بیلمیرم،
آمــا آخیردا  یورولوب ناخیشــین قاباغینــدا اویورام .بیــردن آییلیب باخیرام
ناخیشا .اؤزومو گؤرورم.
سعید فیوضات  -سون ائدیت 97/4/27
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قوجا بینا
یــاز فصلینین ایکیندی چاغینــدا هئرهده اوتوروب آچیق پنجره دن گؤیه
باخیردیم .بیر ایکی اوچ قارانقوش اوچوردو .اؤزو ده خاال گؤیلون قالماسین
هردن بیر قیشقیریردیالر .گؤزومو یوموب ،بیرآز مورگو دؤیدوم.
محصیللیــک زمانیمدا ائلــه او هئرهده اوتوروب ،کیتــاب الیمده اوال اوال
(مثــا آتامیــن منــه پــای وئردیگــی ،ژول وئرنیــن «ایگیرمی مین آغــاج ،دهنز
آلتینــدا» آدینلــی کیتــاب) گؤیه باخماغیمــی خاطیرالدیم .هاچــا قویروقلو
قارانقــوشالر اوجــادان قیشــقیرا قیشــقیرا باشــیمین اوســتوندن ،هوســله
اوچوب ،گئدیب او زبهاوز قونشــوموزون اوجا قلمه آغاجالرینین باشــیندان
بئله دوالنیب گینه گلیب حیطیمیزین اوستوندن سوووشوردوالر.
َ
یئل اســینجک ،او قلمهلرین الپ اوجا خولالری اییلیب ،دوزهلیردی.
ائله بیل قوشالرال اویناماق ایستیردیلر.
گؤزومــو آچینجــاق ،قارانقــوشالر اوقلمهلریــن یئرینــده تیکیلــن اوجــا
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مرتبهلــی بیناالر یــن آرخاســیندا گؤزدن ایتمیشــدیلر .ائویمیزیــن اوزامانکی
تــزه تیکیلمیــش دورومــو یادیما دوشــدو .بینانیــن گنجلیک واختــی ایدی.
ایندی ،قیریشان آلنینا باخیب بیرده اؤزومه باخدیم .هه ائله بو ائویله بیرگه
یاشا دولموشدوق.
کوچ ـهده ،قونشــوالر بیــر به بیــر اســکی بینــاالری ییخیب ،یئرینــده نئچه
َ
مرتبهلــی ایبهجــر قیلیغینــدا کیبریت قوطوســونا اوخشــار ،ائولــری تیکمهیه
باشالییبالر.
اســکی دووارالری ییخیــرالر .آتوشــگهلر یئرینــدن ســؤکولرکن زیبیــل
کیمــی کوچهلــرده ،خیابانــدا وئیــان قالیــرالر .تانیش قاپــیالری ،یئریندن
چیخاردیلیــب یــاد کیمی کوچــهده قالیرالر .مــن ده گئدیــب او قاپیالری
گتیر یــب ییغیــرام حیطــه .دای حیطیمیــزده قاپــی الینــدن یئــر یوخــدور.
او ایرهلــی رحمتلیــک مهــی باجــی گیلیــن حیطینــی وئرمیشــدیلر لودریــن
جایناغینــا .چوخلــو پیشــیک بــاال اؤلــدو .آناپیشــیکلر ده باخــار قالیــب،
اللرینــدن هئــچ بیــر ایش گلمهیــن اینســان دورومونــا دوشموشــدولر .آخی
مالهــادی کوچهســینین پیشــیکلری اورادا یــووا قــوروب ،باالالییردیــار.
اوزامانــدان بــری دای کوچه میــزده آزاراق پیشــیک گؤرورم .کیــم ایناناردی
بیر زامان بو کوچه پیشــیک ســیز قاال؟ اؤزو ده هر ائوین اؤزونه گؤره بیر آدلی
سانلی پیشیگی وار ایدی.
کوچهده منی گؤرن ،دئییر:
 بــاال به نه واختاجاق بو کؤهنــه ،اپریمیش ،چاتالق چاتالق اوالن ائودهَ
یاشایاجاقسان؟ باخ گؤر نئجه دام دووارین آغیزی گؤزو اییلیب .عاغلووی
ییغ باشــوواا ،بیر نئچه مرتبه دؤزلدیب ،بیرینده اؤزون اوتور ،اوبیریســیلرین
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ده ایجارهیه وئر یا دا ســات .بو ایشــی گؤرســؤن وآلاله بئبیله ایشلهمکدن ده
جانــون قورتــارار .آخــی دای جان قالماییب ســنده .ســحر ایــداره ایکیندی
ایش ،آخشام دفتر ،نه بیلیم نقشه فیالن.
دئییرم:
  کیملــر گلیــب کیــم لر گئدیــب بو ائودن؟ هامیســینین ســؤزو بــو ائویندامینــا ،داشــینا یئرئییــب .آخشــامالر مــن او ســؤزلری ائشــیدیرم .بــه ســیز
ائشیتمیرسیز؟
 نه َدئیسن؟ نه سس؟ نه جئجیم نه پاالز؟ سنون باشینا هاوا گلیب؟
بورا اؤز آرامیزدی .بو جاماعاتین قاباغیندان قاچمایانا قدر ،دانیشاجاقالر.
ائلهبیــل انــگ اتــی یئییبلر! اؤزو ده گیروانــکا ایال .بیر دیلیمه دانیشــیرالر آی
قارداش .اونالر دانیشدیقجاق من هئی دام دووارا باخیرام.
بلکه ده منی قارا باســیر؟ آما گؤزومون قاباغیندا ائو باشــین قویوب بوینونا
بوینون قویوب قوینونا مظلوم مظلوم باخیر .یالواریب ،سیتقاییر کی:
 َدیمهیین منه!یئریمــدن قالخیــب ائــوی دوالنیرام .هــر یئره ،هــر بوجاغا یــه باخینجاق،
بیرینی گؤرورم.
هه او داداشدیر(ننه بابام) .مطباقدا اوتوروب آناما دئییر:
 قیزیم منه بیر شیش کاباب پیشیر یئییم.هــه اورتــا اوتاقــدا دانیشــان ،آتــام دیــر .باشــاییب ناغیــل دئمهیــه ،گینه
کئچمیشدن دانیشیر .اؤزو ده الپ بئله عتیقه عتیقه سؤزلر.
اوجــا مرتبهلــی بینانیــن جانی جهنمــه .بانکالرین ایفادهســی ،نه بیلیم
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دوالن حسابالر .سیزین او هرنهیی قیرانا چکن دفتریزی گؤروم ایت آپاران
اولسون .نهییمه گرک؟
گؤزومــو یومــوب ،گئدیب حیطــه توپالدیغیم اســکی قاپیالری بیــر به بیر
آچیب سووشــورام .بیردن قاباغیمدا ناتیلوسو گؤرورم .ناتیلوس بیر بورلوغانا
دوشــوب ســویا باتیــر ،کاپتــان نمــو  ،ســو آلتــی گمینــی بوشــاماییر .مــن ده
گئدیب کاپتان نمویا دئییرم:
 کاپتان من ده وارام.اوندان بیرگه باتیریق بورلوغانا!
سعید فیوضات ،سون ائدیت 97/4/27
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من ساواشدیم
نئچــه ســاعاتایدی نقشــه قاباغیمــدا آچیــق قالیــب ،گؤزلریــم بیریئــره
زیللنمیشدی .اوردا باش وئرن چیرپیشماالری الپ بئله آیدین گؤروردوم.
ائلــه بیــل گول ــلهلر قوالغیمیــن دیبینــده آچیلیردیــار .هــردن ده بیرگولـــله
الپ قوالغیمین دیبیندن زوچکیب سوووشــوردو .ساواشــین الپ قیزغین
یئــری  ایــدی .منیــم قوشونباشــیالریم ســؤزومو گودوردولــر .فاشیســتلر
بیزی بیرچایین قیراغیندا قوماراالمیشــدیالر .قوشــون باشــیالریم بیلیردیلر
کــی اونــاری بوچمب ـهرهدن قورتاراجاغــام ،اؤزوم ده بیلیردیــم ،آماگئنــه
َ
دهتلهییردیــم .آخــی بوتــون ســربازالریمین جانــی منیــم دیلیمیــن اوجونــدا
ایــدی .فاشیس ـتلرائله بیلیردیلــر یامــان ایــش گؤروبلــر ،بئلــه الپ هــچ
اولمایــان کیمیــن .اونالرین بودوشــونهجهیی منــی الپ اینجیدیــردی .تئز
اونــارا شــاپاالق وورماغــا تلهســیردیم ده ،تلهســهبیلمیردیم ده .بلکــه ده
قاباقکیالر اولســایدی چوخدان شاپاالغی  وورموشدوم؛ یانی اوتک باشینا
ووروشــدوغوم گونلــر .اونــدا تک بیــر اؤزوم ایدیم ،اما اینــدی مینلرجاوانین
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جانــی قالمیشــدی بوغازیمــدا .هــردن ایچیمــدن بیر ســس ائشــیدیردیم -
نــه  یامــان  چتیــن ایمیــش جمهوریــت رئیســی اولمــاق   -هــه ،بو ائــل منی
جمهوریته باشــچی ســئچندن بــری ،هرنه منیــم اوچون دییشیلمیشــدی،
الپ اونلهســی ده بوساواشــین باشــاماغی ایــدی .ســاواش باشــاناندان
بیرگئجه دینجیمی آالبیلمهمیشدیم .گؤزلریم یوخویال کوسموشدو .یاتاقدا
بئلــه اویاق ایدیم .هــردن دن اویاقلیقدا یاتیردیم .بیــر چیرتا ،دیک آتالنیب
دوروردوم آیاغا .یاخشــی بیلیردیم الیمدن هرایش گلندیر .نهخهدیم تانک
دوزلتمیشــدیم ،نهخهدیــم طیــاره دوزلتمیشــدیم .هلــه گمیلــری دئمیــرم،
َ
بؤیوک بیرقوشــونو قورب دوشــمانا سینهگرمیشــدیم .هله بیزیم توپراغا ش َتل
آتابیلمهمیشــدیلر .هــه بلکه ده بو ساواشــا اوخشــار بیر فیلمی گؤرموشــدوم
یا گؤرمهمیشــدیم؛ آما هرنه ایدی قیلیقالرینی بیلیردیم .بو فاشیســت گؤی
گؤزلر دونیانی قاتمیشدیالر ،آما منیم کیمی بیرینه راست گلمهمیشدیلر .هه
باخ ،دئدیییم اولدو ،یاییلدیالر چایین یارغانینا .دای طیارهلری ده ایشدن
دوشــدو .آمــا مــن دوزلتدیییــم طیارهلــر ،قیزیــل قــوش گؤیرچینه شــیغییان
کیمــی اونالر یــن طیارهلرینــی دهتلهییــب ووروب خــالدان کاغــازدان
چیخارتدیــار .اونا گؤره اونالر گؤیدن بئله هئــچ ایش گؤره بیلمیردیلر .پس
اونــدا بوقــودوز ناز یلر قاباغا گلمهلیدیلــر ،گلدیلــر ده .او اوزونلوقدا چایین
َ
یارغانینا کئچیب لؤککهلرینی ،قاییرما کؤرپولرینی ،سویا آتدیالر .آرخادان
دا توپخانــاالری چایین بواوزونو شــیل کــوت ائلهدی آرخاداکی ســربازالری
دا ،اؤز عالملرینده بیزی دلیک دئشــیک ائلهمیشــدیلر .بوایشلر ائله نئچه
ســاعاتین ایچینــده ،منیم گؤزوم نقشــه یــه زیللهنندن بری اولموشــدو .آما
مــن ده هئیلــه مایماقالردان دؤیوردوم کی قوشــونومو وئرهم گــودازا .دوروب
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مطباغــا کئچیــب اوزومــه بیرچــای تؤکــوب ،بیرقورتــوم ایچیــب ایســتکانی
َ
بوشــادیم نلبهکینیــن ایچینه ،یامــان دا جینگیلدهدی .بیرســؤز دیلیمین
اوجونه گلیب قاییتدی آما بیرآزی سیزدی ائشیگه :
 مایماق فاشیستلر.گیزلی سؤزو وئریب ،دئدیم:
قوشون باشیالریم ،وورون نؤووت اییسی وئرسینلر.
ســؤزومو ائشیتدیلر .فاشیســتلر اوز به اوزلرینی گودوردولر آما بیردن ساغ
کؤندلریندن اود یاغدی اوستلرینه .اؤزلرینه گلنه کیمی سول کؤندلریندن
َ
ده ،اود الندی اونالرا  .قوشــونوم ایکی یه بؤلونوب ســاغ دان ،بیر ده ســولدان
اودیاغدیرا یاغدیرا ،سئس ایینهسی کیمی کئچدیلر فاشیستلرین بؤیرونه.
هه من اونالرین سگگیزینه دوققوز چیخارتدیم .بئله یاتیب یوخودا دا بئله
بیردوزاغا دوشمهمیشدیلر .نه اوالرگؤی گؤز اوالندا ،بیزیم آال گؤز وارایمیزدی
اوستهلیک قره گؤز ده .دوه باالسینی آیاقالییب کئچن کیمین قوشونومون
تانک الری فاشیستلرین اوستوندن کئچدیلر .من ده دئییردیم:
 هایــدی هایــدی دلیلریــم آمــان وئرمهییــن بوکؤپؤیوغلــوالرا ،ووروننمنهلــری یاخاالرینــدان چیخســین .یــادوزدادی گؤردوگؤمــوز فیلملــرده نه
اویون الردان چیخیردیالر بو ناز یلر.
ســونبول اوراغــا بیچیلن کیمــی ،بیچیلدیلر ناز یلر .ســویئرینه چایدان
قان آخیردی .آرخایا قاییدیش یولالرینی ،توربا آغیزی کیمی بوزوب هارایا
نلــری شــیل کــوت ائلهدیــک .قاچــانالری دا دوتــوب ،ســویوندوروب،
گل 
الی یالین اســیر یئســیرلره قاتدیق .چای ووروشماســی قورتاردی .دای منی
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یاخشــی تانیدیــز .منــه اردبیللی َ
دئیرلــر .تولکو رومئلیــن الینه خینــا قویان،
مونتگمرینــی ،آیزنهــاوری ،باشــدا دوالندیــران اردبیللــی .اوآخشــام آغیــر
بیرساواشــین آپارانــی من اولدوم .ســانجاغیمیزی تاخدیق فاشیســتلرین
دوشرگهلرینه .آمامنیم اوگونکو ایشیم قورتارمامیشدی .گرک درسه باخایدیم
َ
 آخــی هلــه درس اوخویــوردوم -آخشــاما اوخویــوب اؤیرشــمهلیلریم وارایــدی .یاخشــی بیلیردیــم درس اوخومامیــش هــچ بیریئــره چاتمــاق اولماز
دونیانــی تانیماق اولماز اؤزو ده بیرائلین ،بیراؤلکهنین جمهوریت باشــیندا
اوتورسان ،هئچ اولماز .اودور گئجهنی الپ بئواختا کیمین درس اوخویوب
ســونرا دوروب کئچدیــم یورغان دوشــهییمه .قیزیل قورقوشــومالرین شــارتا
شارتیندا داهاز بیریوخویا دالدیم...
ســحرآنامین سســی ایلــه گؤزلریمــی آچیــب ایســتی یورقــان دوشــهیین
ایچینــدن چیخیــب ال اوزومــو یویــوب اوتــوردوم ســوفره باشــیندا .قوشــون
باش ـیالریم گلیــب ســیرهایله بؤیرومــده اوتــوروب ،ســؤزه باشــادیالر .چای
چؤرهگــی یئیــه یئیــه اونالریــن ســؤزلرینه قــوالق آســیردیم .هــردن ده   گــؤز
آلتــی آنامــا باخیردیم .نهخهدیــم تورکه ســایا آرواد ایدی منیم آنــام .ائله بیل
هئــچ بودونیانیــن آدامــی دئییلدی .آخــی بیرمملکتین جمهوریت رئیســی
اولماغیــن نــه اولدوغونو بیلمهییــردی .چییینلریمــده بئله بیــر بؤیوک یوکو
داشــیییر ســام دا ،هئــچ بئله اونــون وئجینــه دئییلدی .قوشونباشــیالریما
بیرجــه دؤنــوب باخماییــب ،هــچ بئلــه کئفلرینــی سوروشــماییب هــچ
یورولمایاســیز دا دئمهدی .نئیلک ،نه دئمک اوالر .قوشــون باشــیالریمین
دئدیکلرینــدن بئلــه باشادوشــدوم کــی ناز یلــر ،قارلــی داغ جبههســینده
یئرلهشــیب ،یوخاری دان بیزیم قوشونو شیل کوت ائلهمک ایستهییرلر .هر
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نــه دن اؤنجــه ،قارلی داغ ،آلینمالی ایدی .ســفره باشــیندان آیاغا دوروب،
پالتارالریمی گئیینیب حیطه چیخاندا ،آنام دئدی:
 بیربلله قویموشام کیتابالرینین آراسینا ،گئدنده آپارارسان.قارال هؤرولموش حیطه چیخیب بوزالرین اوستونده دوردوم .هاوا توتقون 
ایــدی .بوزالر یــن اوســتونده آددیمالدیغیمــدا ،پوتونومــون آلتینــدا قالیــب
سینیب ،ازیلن بوزالرین سسی ،قوالغیمی اوخشاییردی -گؤردوکوم فیلم لر
کیمی -دوشرگهدن چیخیب قاباغا گئتدیکجه ،قارلی داغی گؤردوم .شارتا
شارت باشالییب ،گوللهلرین سسی قوالغیما دولدو .ایکی قوشونباشیم،
ســاغ دوش ایــا ســول دوش کیمین بؤیرومده ،قوشــونون یوزباشــیالری دا،
دالیمجــاق گلیردیلــر .بیــز داغیــن اتهیینــده ایدیــک .فاشیســتلر داغیــن
باشــیندا ســیغیناجاقالرینا یئرلهشــیب ،بیــزه ســاری گولـــله آتیردیــار.
توفنگلرینیــن اوجونــدان اود پارالییــب ،هــاردا اولــدو قالری گؤرونــوردو.
بیــز هجومــا کئچمــک ایســتهدیییمیزده  ،زیــل فیتلرینــی چالدیــار .مــن
بیلیردیــم بــو نــه دئمک دیــر .گل بــودا توپخانا؛ گــؤزل آغاالر باشالمیشــدیالر
تــوپ گول ــلهسی یاغدیرماغــا .مــن دوزلتدیگیم توپالرا ،ســؤز یــوخ ایدی.
الپ بئلــه او اوجالیقــدا داغیــن باشــینی ووروردوالر .قوشونباشــیالریم
دیلیمــن اوجونــدن چیخــان ،آتــش آچیــن ،ســؤزونو  ائشــیدن کیمــی ایشــه
باشــادیالر .بیزیم توپ خانا اود یاغدیرماغا باشــادی .گولـــلهلرین سســی
َ
از بــردن دیلیمــه دوشــوب ،بوغازیمــدان دا گوللهسســی چیخیردی .ســاغ
اولســون توپخانامیــز .او اوجــا داغیــن باشــینی داغیتدیــار .مــن ده الیمــده
کــی آغــاج ایــا قاباغیمداکی توپــا قاریــن قلبــی یئرینــی ووروب داغیتدیم.
قوشونباش ـیالریم درسلرینــی یاخشــی اؤیرنمیشــدیلر .توپخاناالریمیزین
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نریلدهمهییندن ســونرا ،قوشــونوموزو دیرماشــدیردیالر داغین یاماجینا .من
ده او تو پــا قار یــن قاباغینــدا اوتوروب ســربازالری دیرماشــدیردیم توپا قارین
دؤشــونه .وورولــوب دوشــن ســربازالریم یارپــاق کیمیــن داغیــن یاماجینــی
بــزه میشــدیلر؛ هــه ،اوتو پــا قارین اوســتونه تؤکدوگــوم یارپاقالرکیمیــن .بیرآز
داال گئدیــب اوزاقــدان او توپا قــارا باخدیم .نهخهدیم اوخشــاییردی داغین
یاماجیندا یئره دوشن یارالی شهید اوالن سربازالریمیزا .گون اورتایا یوووق،
ســربازالریمیز ،سانجاغیمیزی داغین باشــینا تاخدیالر .هامی سئوینجک
اولــوب اورهکدن قیشــقیریردیالر .اؤزآدیمی بوتون دیللردن ائشــیدیردیم آما
ههمهشــه کــی کیمی سوســوب ،او توپــا قارین اوســتونده کی یــان یانا یاتان
یاپراق الرا باخیردیم .قیزیل آی پارانین هارای چیالری ،داغین اتهییندهکی
یارال ـیالرال شــهیدلریمیزی گؤتــوروب آشــاغی ائندیردیلــر .مــن ده قاریــن
َ
اوستوندن چؤمبهلتمه اوتوروب ،یارپاقالری بیر سیرهده دوزدوم .نهخهدیم
آغیرلیــق وار ایــدی چیینمیــده؟ بیــر داهــا دویــدوم .آیاغــا دورابیلمیردیــم.
ائلهبیل دیزلریمی بوخوووالمیشدیالر .قوشونباشیالریم یانیؤرهمی آلیب،
قولتوغومــدان یاپیشــیب منــی دوردوردوالر .گوزلریم قارالیــب ،قوالقالریما
ســس دوشدو .آغیرآغیرآددیم آتیب ،قاییتدیم دوشرگهیه .گؤزوم کیتابالرا
دوشــوب بیر ده َبللهیه باخدیم .بیرایل دن آرتیق ،هرگونونو ،هردیقهســینی،
چیرپیشــماالردا ســووان ،ســئچییلمیش جمهوریــت باشچیســی ،داهــا
آرتیق یورولموشــدو .نئچه ایشی بیریئرده گورمک چوخ چتین گلیردی اونا.
هریئــرده اوتــوروب گول ــلهسسی ائشــیتمکدن سینسیمیشــدی .هامینین
اونــون آغزینــا باخماقداغینــدان ،اؤزو ده یورولموشــدو .بؤیــوک بیرمملکتی
قــوروب ،قــودوز فاشیس ـتلرین قاباغینــدا دورمــاق ،تانــقالر طیارهلــر،
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توپخانــاالر دوزلتمــک ،قوشــون قورمــاق ،هرســحر یوخــودان دورنــدا یئنگــه
َ
بیرســاواش نقشهســینی چکمــک ،کاغــازالری جیزمــا قاراالماق ،نقشــهلره
دومــوب قالمــاق ،دای اونوبئزدیرمیشــدی .او نه هایدا  ،قوشونباشــیالری
ن ـه  هایــدا .تــزه آپاردی ـقالری ساواشــا گــؤره ،اوزمیلتینــه ،ســربازالرینا،
دانیشمالیایمیــش ،اؤزو ده تلوزیونــدا .هامی اونوگؤرمک ایســتهییرمیش.
آمــا اونــون اورهیینــدن کئچن آالهی بیر شــئی ایــدی او دا وورولمــاق ایدی.
قورتارماق ،ایستهییردی .اؤز اؤزونه دئییردی:
 هامینین اوزونه گولســم ده ،بو یورقونلوق منی آیاقدان ســالمامیش ،بوایچریدن داغیلماغیم ایشــیق اوزونه چیخمامیش ،اووجوم آچیلمامیش،
یاهالیــب بیــر یئــرده فاشیســتلرین قاباغینــدا اوتوزمامیــش ،درســیمی،
کیتابالریمــی الدن وئریب بئســاواد قالمامیش ...،بیــری اورهک ائلهییب
منــی وورســایدی ،اؤزو ده دوز تریبــون دالینــدا دانیشــان جــاردا ،الپ
فیلملرکیمیــن؛ نــه یاخشــی اوالردی .آبریــم ایچیمــده قــاالردی .ال آیاغیــم
آچیالردی .بیر اوتایی دا گؤرردیم.
َ
یونگوللشــمهییم ،اؤلومله اولســا ،بو بیر شــیرین اؤلوم اوالجاق .نه بیلیم،
آخــی مــن هله اؤلمهیــه اینانمامیشــام .هلــه بوتئزلیکــده اؤلمهرم مــن .قوی
خــوش خاطیرهلــر قالســین منــدن .مملکتــی قــوروب اختــراعالر ائلهییب،
َ
فاشیس ـتلری شــیل کــوت ائلهیــن ،یاشــی آز اولســادا بؤیــوک ایشلــره ال
قویــوب ،قومارالری اودان ،جمهوریتین رئیســی ،گوله گولــه تریبون دالیندا
دانیشــاندا وورولوب دوشسون .آتا مینهنین ایشــینین آخیری آتدان ائنمهیه
چاتماییــب ،بلکــه آتدان ســالینان بیرایگید اولســون .مثال قاچــاق کرم  ،یا
قاچاق نبی کیمین.
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بونــارا فیکیرلهشــه فیکیرلهشــه جمهوریــت رئیســلییینین پالتارینــی
گئییب ،چیخدیم تریبونون دالینا .گوله گوله دانیشماغاباشالدیم:
  آی منیــم آزاد میلتیــم ،بوگــون دونیــادا آد قازاندیــز ،ووروشــا ووروشــا،دیدیشــه دیدیشــه ،پاییــزی آلدیز .بؤیــوک دؤلتلــری خیرالندیریــب ازیب
ســویونو چیخــاردان فاشیســتلری دوردوردوز .گولـــلهسسی قوالغیمــا
دولونجــاق ،بیــرآن اوتقونــدوم .اورهییــم قیزیشــدی .ایکینجــی اوتقونماغــا
اینجاریم قالمادی.
جمهور یــت رئیســینی تریبــون دالینــدا ووردوالر .یئــره ییخیلدیغیمــدا،
هــای کــوی دوشــدو ،قیامــت قوپــدو .جمهوریــت رئیســینین مییتــی یئــره
دوشموشدو ،قاالنین تلوزیون گؤرستمهدی.
یئــردن قالخیــب قابــاق اوتاغیــن تختینــده اوتــوروب تلوزیونــا باخدیــم.
نهخهدیــم یونگوللشمیشــدیم   .اوبویــدا ایشــی یئــر بــه یئــر ائلهمکــدن،
قورتارمیشــدیم .ســئویندیگیمدن تختیــن اوســتونده آتالنیــب دوشــدوم.
تلوزیونــدا قاســیرقا قوپموشــدو .بوتــون قوشونباشــیالریم آغالشــیردیالر.
َ
تلوزیونو سؤندوروب کیتابالریمی اله آلیب ،بلـلهنی کیتابالرین آراسینا
قویوب ،کیتابالریمی رییزینلهییب یوالدوشدوم .دهلیزین یوالجاغیندا
آنام منی گؤروب دئدی:
 « هارا؟»دئدیم:
 « مدرسه یه»      .سعید فیوضات  -95سون ائدیت 97/4/27
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مینی بوس
باشــیم آغر یــدان آز قالیــر پارتالیــا .ائــودن چیخدیغیمــا پئشــمان اولســام
َ
دا ،قاییتماغــا ارینیــرم .باالجــا جیبمــه تؤکدوگــوم آالبــوال قــورصالردان
چیخاردیــب گؤزلریمــی قیســا قیســا بیرینــی ســئچیب ،آغزیمــا آتیــرام.
آغیزیمیــن ســویو قورو یــان کیمیندیر ،آما بیر تهــر اودورام گئدیر .ماشــینیما
ساری یوال دوشــورم .پژو ایکییوزآلتینین یئرینده بئنز مینی بوسو دوروب!
آغیز یــم آچیــق قالیــر .تئــز آچارالریمــی چیخاردیــرام .بونــار مینیبوســون
آچارالر یدیر .بیردنه اوچ قوالق بئنز شماییلی ده اوجوندان آسالنیب هله.
هه ،هرنهییی خاطیرالییرام...
شصتیله کئچیرم ماشین سرگیسینه-نومایش گاها -توشالدیغیم ماشینا
باخیب ،توکانچییا قاییدیرام:
 سالم علیکم. -علئیکوم السالم.
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 او اوتوز میلیونلوق اوجاشاسیلی ماشینی ایستیرم.توکان چی یوووز باخیب دئییر:
 خبرین یوخدور؟   نه دن؟ بیر گئجهده ماشــین قیمتی قالخدی گؤیه .ایکی قات ،الپ بئله اوچقات اولدی.
باشیما آغری سیچرهییر .ایکییوز آلتی پئژو آلماغیمی خاطیرالییرام .هه،
ائله من ایستهدیم ایکییوز آلتی ماشینی آالم ،بیردن دئدیلر تاپیلمیر .اویانا
ایکــی یوزآلتــی ،بویانا ایکییوز آلتــی ،آخیردا ســگگیز میلیونلوق ایکییوز
آلتینــی ،او نایکــی میلیونــا آلدیــم .اینــدی الپ حیرصیــم باغیرســاغیمی
کســیر .دای اؤزومــو وورورام علینیــن قیلینجینــا .ایکییــوز آلتینــی ،مینی
بــوسال تــاغ وورورام .آخــی هــم اوجادیــر هم ده چیــن مین ماشــینی دؤیور.
بئنز کومپانیسینین آدینی تیرئیلی ده چکمیر .بیر ده کی ائله جمعهلر داغا
گئدیریک .ایکییوزمین وئرهنه کیمی هامینی میندیریب ،ائله تک قازول
پولــو آالرام .الپ یاخش ـی دا اوالر .هــه ،دای نئیلیــم ،به بو تهر یوســاالماییم
َ
نئیلهییــم؟ یــا ولوله دن یــا زلزله دن ،دونن بیر ایش گؤرموشــم .نــه تهر اؤزومو
یئــره قویــوم .اینــدی گـ َ
ـؤر ن دئیهجــک ،آی بــاال باخــون ،بــو بــاش مهندیس
مینیبوسنــان گلیب ایشلرینه باش چکه .دای وئجیمه دؤیور .هر نهییی
گؤزومه آلمیشــام .بیر گئجهده ماشــینین قیمتی اوچ قــات اوالندا ائله باش
مهندیس ده مینیبوســا ایشلرینه باش وورار .بیر آزدان باشــیمین آغریسی
َسیر یـییر .مینی بوسا مینیب ،موتورونو خودالییرام .هله آلالها شوکور آنام بو
ماشینی گؤرمهییب یوخسا اوزوم دانالقدا قاالجاق .بئله:
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  آی بــاال ائلــی گولدورمــه اؤزووه ،دای بــودا آخیــر اویونونــدی؟ نــه َدئیرلر
آداما ،آغیراول باتمان گل.
کئچمــه آنامیــن ســرکیلریندن .آخی هرنمنــه پریدوخت خانیم دئســه او
دا ائله او ســؤزو دئیهجک .آما دای قوالغیم بوســؤزلرله دولودر .الیمی آتیب
بؤیــور صندلدن ،قارا گؤزلویومو گؤتوروب تاخیــرام گؤزومه؛ قابینی دا آتیرام
ائلــه همان بؤیور صندله .یالاله ســورورم چؤللهمهیه .آخی گؤروم گئدیمی
نهجوردی...
آخشــاما کیمیــن ماشــینی نریلــدهده نریلــدهده داغــا دیرماشــدیریرام،
درهیه ائندیرریرم ،چایدان سویوشــورام ،ســرداوا ،ارجیستان یولونو آیاقدان
سالیرام .ماشین الیمه یاتیر .چاناق بوالقدا بیری دئییر:
 ماشااهلل بو ماشیندان چؤرک اییسی گلیر.آخشــاما یاخیــن شــهره یئتیشــیرم .کؤرپونــون اوســتونده قاباغیمــا بیــر
تــوی کروانــی چیخیــر .ائلهبیل الپ قیریــب قاچیبالر؛ کؤرپونــون یولونو دا
کســیبلر .آرخامــدا بیر خئیلک ماشــین دوروب .قابــاقدا دا ،تویچیالر،
َ
ممه یئیندن َپپه یئیهنه ،یئره تؤکولوب ال چالیرالر .نئچه شوفر ده ماشیندان
ائنیب ،تویا باخیرالر .دؤرد بئشسیره دالدا اوالن ماشینالردان بیری الینی
بوغا قویوب ،بئینیمی دئشــیر .ســیملریم قاریشینجاق ،آتیلیب ماشیندان
دوشورم .بوغ چاالن ماشینا یئتیشیب دئییرم:
 قاباق باغلی دی ،بوغ چالیب باش بئیینیمیزی آپارما.منیم بوگلیشــیمه ،او دا الینی بوغدان گؤتورور .ائله بو آرا بارادا تویچیالر
َ
داغیلیشــیرالر .هــه پولیــس ماشــینی سســلهنن کیمــی تویچــیالر پئــزی
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قولو یــا َدم وئریرلــر .تئــز گئدیب مینی بوســوما مینیب باســیرام قازا .شــهرین
چؤلــدن چؤلــه یولوندان-کمــریدن -ســورورم گئــدم باغمئشــهیه ســاری.
قارانلیقالییبدیــر .قــارا گؤزلویومــو ،قویــوم قابینــا دئییــرم  .ائلــه الیمــی بؤیور
صندلــه آتانــدا ،الیم َدیییر بیــر زادا ،بیرآز دا آغریییر .دؤنوب ســاغ کؤندومه،
باخیرام .بؤیور صندل ایله منیم آرامدا بیر قوندارما شوشــه وار .شوشــهیه بیر
قولپدا قوشوبالر .تئز شوشهنی چکیب بؤیور صندله باخیرام .عینکیمین
قابینیــن یئرینــده دویونجــاق کاغــاذ کوغــاذ وار .دؤنــوب آرخامــا باخیــرام.
صندللریــن اوزو هئــچ منیم مینیبوســومون صندل اوزلرینه اوخشــاماییر.
تئــز ماشــینی قیراغا وئریرب ،ائنیب ماشــینین پیال کینا باخیــرام .بو دؤلت
پیال کیدیر ،قاپیســیندا دا یازیلیب سو ایدارهســی .قاپی ایچیده اوتوروب
بیر ســیقار آلیشدیریرام .بیر باالجاماشین مینیبوسون قیراغیندا ساخالییر،
اؤزو ده سوایدارهســینینکی دیــر .دوشــوب قاباغــا گئدیــب ،ایچینــده کــی
آدامالرا دئییرم:
 آی باال ،مینی بوس ایتیرمهمیسوز؟اونالر بیر مینی بوسا بیرمنه باخیب سونرا دئییر:
 ائله اؤزودی!دئییرم:
 یاخشی بوسیزون مینی بوس ،ایندی منیم مینیبوسومی وئرون.آغیزالری آچیق قالیر .بیری دئییر:
 واهلل بیــز ائلــه تــک ائشیتمیشــیک کــی بیر مینــی بوس ایتیــب! قاالنینبیلمیریک!
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اونــاری بوراخیب ،مینیبوســا مینیب ،ماشــین دوراجاقالرینا ســورورم.
اورا یئتیشــیب یئتیشــمز ،یئکه قاپیســینین قاباغیندا ســاخالییب الیمی
باسیرام بوغا .گودوکچو چیخیب مینیبوسو گؤرونجک جیک قالیر.
دئییرم:
 یاخشی بوسیزون مینی بوس ،ایندی منیممینیبوسومی وئرون.دیلــی توتوالن کیمی اولوب تئز قاچیر تلفونباشــینا .کئچیرم دوراجاغین
ایچینه .اویانا باخ ،بویانا باخ ،یوخ مینیبوسومدان خبر یوخدور .دوراجاغین
الپ باشیندا بیر آنبار گؤروب اونا ساری جان باسیرام .گودوکچو قاچا قاچا
گلیب منه دئییر:
 بیر دیقه دایان ایندی گلیرلر.دئییرم:
 من بیلمهرم .گرک اورا باخام.آغا اوندان دئمک ،مندن ائشیتمهمک .آخیردا عدالتیمه گوج ائلهییب
آنبارین قاپیســینی آچیرام .اوزاقدان گؤزوم اؤز پیال کیما دوشــور .قاچا قاچا
گئدیــرم قاباغــا .گؤردویومــه اینانمیــرام ،پال کیــم بیــر تیرئیلییــه قوشــولوب!
آرخامــدان هــای بیدیریق سســی گلیــر .نئچه پولیــس گلیب منی ائشــییه
سورویوب باسیرالر ماشینا .بو های هایدا ماشینین آیناسیندان بئله آرخادا
قاالن آنبارا باخیرام .تانیش بیر ایکی یوز آلتی پئژونو گؤرورم                                             .
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قیزیل سیماور
شــئییدگاه محلهســینده بیر اســکی ائودن عکس ســالیرام  -تزه تؤرهمهلر
بــو ائولــره میراثی ائولــر دئییرلر و من باشالمیشــام اصل نســبلی خانوادهلرین
ســندلرینی ،عکــس لرینــی آلیــب اونالریــن بیوقرافیلرینی یازماغــا -ائوین
چــؤل دووارینین بیر پارچاســی اوچــوب .من ده اورادان راحــات ایچهر ییه
کئچیــب بیــر ایکی باشــلی ائــو گؤرورم- .یانــی ایکی کؤنــدون دن ده حیطه
باخیــر -تاقچــاالردان ،رفلــردن ،قاپــیالردان عکــس ســاالرکن ،بیر ســس
ائشیدیرم:
 بو ائودن اؤلو چیخماییب!دؤنــوب ســاغ کؤندومــه باخینجــاق بیر قوجــا کیشــینی گــؤرورم .گؤزلری 
قاماشیر .ائلهبیل ایشیغا دوشوب .دئییرم:
 نه دئدین؟بیرده دئییر:
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 بو ائودن اؤلو چیخماییب.ســونرا بارماغینــی حیطه ســاری اوزادیــر .اوروســونون قاباغینــا کئچیب،
حیطــه باخیــرام .تورپاقــا دولمــوش بیــر داش حــؤوض وار ،آالغ دا هــر یانــی
توتوب .دؤنورم قوجایا ساری ،آما اونو گؤرمورم .ائودن چیخیب اونچو میدانا
ســاری قاچیــرام .اونــو تاپمایینجــاق ،دؤنــوب شــئییدگاها ســاری قاچیب
لهلهیه لهلهیه ائله او ائوین تینینه یئتیشب ،اوچ یولون آییریجینا باخیرام.
قوجا یوخا چیخیب.
اینــدی -گئجــه چاغــی دیــر -ائوده اوزانمیشــام آمــا یوخو گؤزومــه گلمیر.
گئجهنیــن یاریســی دوروب گئدیــرم او ائــوه .اوتاقالریــن بیرینــدن ایشــیق
یاییلیــر .یــاواش یــاواش گئدیب اوتاغیــن قاپیســینی آچیرام ،طاقچــادا بیر
قیزیــل ســیماور وار ،اؤزو ده پــار پــار پاریلداییــر .قاباغــا گئدیــب باخیــرام.
اوســتونده ،قابار یــق بیــر یــازی وار .یازینــی اوخوماق ایســتهییرم آمــا هئچ نه
آوارمیــرام .ائله بیل کلمهلری دال قاباق یازیبالر .بیلمیرم نه قدر دونوخوب
قالیــرام امــا بیــردن کلمهلــر یئربه یئــر اولــوب ،آیدینالشــیرالر .یــاواش یاواش
اوخو یــا بیلیــرم .یازیب"،منیم مالیم "...بو ایکی کلمه نــی اوخویان کیمین
ســیماور آلوالنیــب ،اود توتور .ایســتی ســیندن پؤرتــورم .پالتارالریــم اریمهیه
باشــاییب ،ال ایاغیــم زوققولداییــر .ایســتهییرم قاچام ،آما  قاچــا بیلمیرم.
آلوو منی بورویونجک یئره ییخیلیب ســورونورم .قیزیل ســیماور طاقچادان
دوشوب باتیر یئره .من ده سورونوب سورونوب اوتاقدان چیخیرام.


سحر یوخودان دوروب زوققولدایان بارماق الریمی سویون آلتینا دوتوب،
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آینــادا پؤرتمــوش اوزومه باخیرام .گئدیب قازمــا دامی آختاریب بیر بئل ،بیر
کولونــگ گؤتــوروب تلیسلــره بوکوب آخشــامی گــودورم .آخشــام اولونجاق
یوال دوشوب ،هنده وریمه باخا باخا ،همان ائوه گئدیرم .کئچن گئجهکی
اوتــاق قاپ قارا قارانلیــق دیر .بیر قوه چیراغینی یاندیریب ،اوتاغا کئچیرم.
اوتاغیــن دووارالری هیســلی دیــر ،ائلــه بیــل اونــارا پیرهمیــس توتوبــار .هــر
یئــردن تیــن اییســی گلیر .اوتاغین اورتاســی ائشــیلیب ســونرا دولــوب ،ائله
بیل بیرینی ده یئرده سورویوبلر .باشالییرام یئری قازماغا .حیس ائلهییرم
بیری باشــیمین اوســتونده دیر .باشــیمی قالخیزینجاق ،او قوجا کیشــینی
گؤرورم .قازمانی الیمدن آتیرام یئره .او منه باخیب باخیب ،قاه قاها گولور.
هئــچ نــه دئیــه بیلمیــرم -بلکــه ده ایســتهمیرم سســیمین تیترهمهســینی
ائشیده -آنجاق اؤزومو توخ توتورام .دئییر:
  نه آختاردیغینی یاخشــی بیلیرم ،آنجاق ایستیرم سنه بیر ناغیل دئیم،نه دئییرسن؟
ناغیل سؤزونو ائشیدن کیمی یوموشالیرام.
دئییر:
   خانوادهنیــن قوجــا آناســی ،اؤلــوم حالینــدا ،اوزون ســورن بیــرمریضچیلیکــدن یورولــوب داهــا آرتیــق اؤزونه اؤلــوم قونــدورور .ائوالدالری
باشیاوســته اوتوروب آغالشــیرالر ،اورتانجیل اوغالن ،قرآن اوخویور .یاواش
یــاواش ،آنانیــن نفسلری سایخینالشــیر .بیردن ده خیریلداماغا دوشــوب،
ســونرا بیــر دؤنهلیــک هــوپ دوتــور .آغیزینــا آینــا دوتــورالر ،هــوو بیلینمهییر.
دئییرلــر" :مامــا گئتدی" .آغالشــما داهــا دا اوجاالشــیر .چادراســینی اوزونه
چکیرلر .اونون باالجا اوغالن نوهسی باخیب گؤرور ،چادرا ،بویوک مامانین
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آغیــزی اوســتونده قالخیــب ائنیر .کولــک پنجرهنی آچیب ائویــن ایچینده
دوالنیــر .کیچیــک اوغالنیــن قوالغــی توتولــور .بارماغینی قوالغینا ســالیب
ترپهدیر .بؤیوک مامانین اورتانجیل اوغلو تختین باشــیندا ،آیاق اوســتونده،
یاســین اوخویور .قیزالرین سســی گؤیه قالخیب .ائشــیکدن بیر های کوی
قوپوب ،دالیجاق  ،ائوین ایچینه بیر مافا کئچیر.
کیچیک قارداش ،اوغالنا ساری گئدیب دئییر:
 گئت حاجی پاشا بیر ده عمی اوغلو گیله ،خبر وئر ،دئنن قورتاردی.او دا ائودن چیخیب ،قاچا قاچا اؤزونو چیراغ علی کوچهســینین باشــینا
یئتیریر .قاپینی دؤینجک ،حاجی پاشا چیخیر .اوغالن دئییر:
 قورتاردی.اوردان دوز قاچیر عباسیهیه .قاپینی دؤیور .عمی اوغلو قاپییا چیخیب
اونو گؤرونجک دئییر:
 قورتاردی؟او هئــچ نــه دئمهییب ،قاچــا قاچا شــئییدگاها قاییدیب گــؤرور ،حاجی
پاشــا ائویــن ایچیندهدیــر ،بؤیوک مامــا دا تختینــده اوزانیب .بــوش مافانی
قویــوبالر اورتایــا .مافانــی گؤتورنده ،کیچیــک قیز الینی اوزادیــب مافانین
قیراغیندان یاپیشیب دئییر:
 مامامی هارا آپاریرسیز؟حاجی پاشا اوجادان دئییر:
 چک الینی گؤروم ،آخماق اولوبسان؟بؤیوک ماما تختین دن دیکهلیب دئییر:
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 دوز دئییر دای!کیچیک اوغالن باخیر .بوش مافانی چییینلره قالخیزیب آپاریرالر.
اینــدی هامــی ییغیشــیب قاسمیه-اســترآباد -قبیرســانلیغینا .بؤیــوک
قارداشــین ایــش یولــداشالری ،اونــو اووونــدورورالر .بؤیــوک مامایــا ،دریــن
بیــر قبیــر قاز ی ـبالر .کیچیــک اوغالن قبیریــن قیراغینــا گئدیب ،بیــر اووج
اونــون توپراغینــدان گؤتــوروب ،تؤکــور جیبینــه .کیچیک عمی اوغلوســو دا
اونــا باخیــب توپراقدان گؤتــورور .کیچیک اوغالن باخیب گــؤرور کی بوش
بیــر آغ پارچانــی قبیــره قویــورالر .بؤیــوک قــارداش گلیــب قبیریــن قیراغیندا
چؤمبهلتمــه اوتــوروب الینی باســیر قــارا عینکینیــن آلتینــا  -آغالییر -ایش
یولــداشالری قولتوغونــا کئچیــب اونــو قبیریــن قیراغینــدان قالخیزیــرالر.
آخشــام چاغی کیچیــک عمی اوغلونون آناســی ،اونو قوپاالغــا گؤتورور کی
نییه قبیرین تورپاغیندان جیبینه قویوبسان.
نئچه گون یاسدان سووشوب .بیر گون آخشام چاغی ،باجی قارداشالر،
بؤیــوک قارداشــی چاغیریــرالر بؤیــوک مامــا گیلــه .هامــی اوردادیــر .بؤیــوک
َ
مامانیــن تختینــی گؤتــوروب یئرینــه ادیــال ســالیبالر .کیچیــک اوغــان
باخیــب گؤرو رکــی بؤیــوک ماما ،ادیالین اوســتونده ،بالینج ســیز ،زاد ســیز،
اوزانیب زاریلدایا زاریلدایا دئییر:
  هانی منیم تختیم ،هانی بالینجیم؟او دا دوروب گئدیب اونون بؤیرونده اوتورور .اورتانجیل قارداش بیر کاغاذ
گؤتوروب الینی اؤلچه اؤلچه اوخویور:
 -او ناخیشلی فرش منیم ،تلفون کیچیک باجیمین...،

َ
تــرسـه

199

200

او ،لیستی اوخویوب قورتارانا کیمین بؤیوک قارداشین آدی دیلینه گلمیر.
کیچیک قیز ،کیچیک قارداشــین اوشــاقالرینین اویونجاق توپانچاسینی
گؤتوروب اورتانجیل قارداشــین آروادینا ساری توتوب ،آغیزیال گولـــله آتماق
سسی چیخاردیر،
 کوووووو....بؤیــوک مامانیــن قیز ی ـلالری دا بؤلونــوب قورتارانــدان ســونرا اورتانجیــل
قارداش دئییر:
 بس ،قیزیل سیماور؟!بؤیــوک ماما بیر جیهه چکیر .کیچیک اوغالن دونوب باخیب گؤرور کی
بؤیوک ماما قیزیل سیماوری قوجاقالییب اؤزو ده قیشقیرا قیشقیرا دئییر:
 بو منیم دی!اورتانجیل قارداش گئنه ده دئییر:
  قیزیل سیماور هانی؟!بؤیوک ماما دئییر:
  بو قیزیل سیماور منیم دی ،منیم مالیم اوددی.کیچیــک اوغــان قورخــا قورخــا دؤنــوب اویــان بویانــا باخیب گــؤرور کی
هامی نین باشــی قــال دیر .بؤیوک قــارداش آیاغــا دوروب چیخیب گئدیر.
نئچه گوندن سونرا قیزیل سیماوری بؤیوک مامانین الیندن آلیرالر
آغیزیم آچیق قالیب .بیرآز دان اؤزومه گلیب سوروشورام:
 -آدین نه دیر؟
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دئییر:
  اوجاقوئردی.دئییرم:
 آی آلاله بو آدی هاردا ائشیتمیشم؟اوجا دان گولوب گولوب دئییر:
 آلما آلمایا بنزر.من بو آدی ائشیتمیشم ،آنجاق هاردا؟
اوســتوندن نئچــه ایــل سووشــور ...بیر گــون بیــر دده بابالی ،وارلــی کارلی
وکیلیــن ائوینــه دعوت اولــورام .بوتون ســند و عکسلرینه باخاندان ســونرا،
اوتــوروب دانیشــیب گولومهیــه باشــاییریق .بیــردن گــؤزوم میــز اوســتونده
قویوالن بیر قیزیل سیماوره ساتاشیر .ائله بیلیرم منی ایلدیرم وورور .دوروب
یاخیندان اونا باخیرام .وکیل دئییر:
 بو نیقاالی سیماور یدی .آنامدان قالیب ،بو عکسه باخ.دؤنوب اونون گؤرستدییی عکسه باخیرام .بیر خانیم دیر نئچه اوشاق دا
یانیندا .بؤیرونده ده ائله بو قیزیل سیماور گؤرونور .سوروشورام:
 سیز هانسی سیز؟دئییر:
 باخ بو الپ خیرداجا اوغالن منم.تیترشمه دوتوب ،آیاغا دورورام گئتمهیه .وکیل دئییر:
  -به هارا؟
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دئییرم:
  باغیشالیین ،من سیزین خانیوادهزه گؤره هئچ نه یازا بیلمهرم ...چــوخ آدلــی ســانلی خانوادهلــره راســت گلیــرم .آمــا بــو شــهرده قیزیــل
سیماورلرین ساییسی چوخدور .حالیم یاواالشیب ،دوقتورا گئدیرم .اونون
نوســخهلری منــی دینجلدیــر ،بیرآز دا زیرنگلهشــیب بیر ائــوه گئتمهمیش
قیزیل ســیماورلریندن سوروشــورام .واریمیز دئیینجک ،بیــر ماهنا گتیریب
آرادان چیخیــرام .بیرگــون بیــر خانوادهنیــن دعوتینــی قبول ائلهییــرم .آلالها
شــوکور قیزیل ســیماورلری یوخدور .هرگون ایکی ساعات گئدیرم ائولرینه،
اونــار دا بؤیوکلرینی گتیریرلر .دانیشــدیریب یازیرام .بیر گون شــاباالرینی
گتیریرلر ،شابا بیرآز دانیشینجاق ،آغالمسینیب دئییر:
 قوی قره یازی سرواننان دئییم.خانیواده نین بؤیوک اوغلو ،اوزونو اونا ساری وئریب ،قوالغینا پیچیلداییر.
شابا بیرآز سوسوب ،اوندان سینهسینه دؤیه دؤیه باشالییر هؤنکورمهیه:
 یازیق سروانیم ،قره گون سروانیم.ائودهکیلــر باشــاییرالر اونــو اوووندورماغــا .دای منیــم یئریــم دؤیــور آمــا
سیمیتنلیک ائلهییب کئچیرم شابانین یانینا:
 او سروان کیمدی؟ بهمــن ،منیــم عمیم اوغلی .او شــاهین دوشــمنلرینه قوشولموشــدی،وال دؤنــن کیمیــن ،قاچاق دوشــدی .بوالریــن ددهســی ،اول اونی چکیب
گتیر یــب گیزلهدیــب ،آما صاباحیســی اونی اله وئردی .بهمنــی اؤلدوردولر.
سورا دا آروادین اؤزگهیه وئردیلر.
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یاخاسیندان بیر آغ قره عکس چیخاردیب منه گؤرسهدیر:
 سول داکی بهمن ،ساغ داکی دا بوالرین ددهسی دی.اورتاالریندا بیر سیماور گؤرونور .سوروشورام:
 بو سیماور نه دی؟ باباالریندان قاالن قیزیل سیماوردی ،اؤزی ده یئتیشدی بوالرا.قانیــم دونــور .ائلــه بیلیرم ســروان منــه باخیر .دای شــابا دانیشــانماییب،
بیردن اورهیی کئچینجک ،آرا قاریشیب مصب ایتیر .او های هایدا ،آیاغا
دوروب یــوال دوشــورم .بؤیــوک قارداش باشــا دوشــوب ،دیل آغیــز ائلهییب
منی یوال سالیر .قاپی دان چیخاندا منه دئییر:
 لوطفا شابا دئینلردن واز کئچهسن.گئده گئده دئییرم:
 بلکه ده هامیسیندان واز کئچدیم.نئچه گون سورا سوراغیمی دوتورالر .من های وئرمیرم .آخیردا مندن یوخ
ســؤزونو ائشــیدینجک ،هدقــه بیچیرلــر .مــن ده دئییرم اللرینی قویســونالر
الپ یوخاری یئره.
نئچه گون ســونرا الیمه بیر کاغاذ یئتیشــیر .منی محکمهیه ایستهییبلر.
رئیســین یانینــا گئدینجــک ،بؤیوک قارداشــین شــیکایتینی منــه اوخویور.
یازیب ،بو آدام -یانی من -محقق آدیندا خانیوادهمیزین ایچینه کئچیب،
هرنهییمیزی اؤیرنندن سورا ،لولو توتو وئریب .اوزونو منه دوتوب دئییر:
 بو سؤزلر دوزدی؟ -بعلی جناب.
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 سن نه اوچون گئتمیشدون بوالرین ائوینه؟ بیوقرافیلرینی یازماغچون! به نه اولدی؟ نییه یازمادین؟ پیشیک آسقیردی؟ هه جناب اوجور بیر شئی اولدی. بــاخ منه اویونبازلیق ائله مه ،وئررم ســنی باســارالر قودوخلوغا .شــا کیمنــه نئچــه شــاهید گتیریــب کــی اوالریــن دا باشــینا بــو اوینــی آچیبســان.
هرنهلرین اؤیرهنیب ســورا دئییبســن ،دوه دوه ســاققوزون منــه بالووی گؤتور
ایت جهننمه!
 من قیزیل سیماوری اوالن خانیوادهلرین بیوقرافیسین یازمیرام. نه داخلی وار؟ واهلل نه دئییم اؤزوز گئدون اوجاقوئردی دان سوروشون! او کیمدی؟ بیلمیــرم ،گئدیــن او شــئییدگاهین تینینــده اوالن ائــوه ،او اوردا هــردنتاپیلیر هردن ده یوخ اولور  .
 سنون عاغلون باشوندا؟ واهلل اونی دا دوز تؤرهلی بیلمیرم! آخی بیلمک اولمور کی گؤردوکلریمیزدوزدی ،یوخسا ائشیتدیکلریمیز ،بلکه ده دوشوندوکلریمیز؟
رئیــس باشــینی آشــاغا ســالیب ،باشــاییر یازماغــا ،الیلــه ده منه ایشــاره
ائلهییر کی دوروب چیخیب گئدم .منی پنجره سینده دمیر چپری اوالن بیر
اوتاغا ســالیرالر .نئچه ســاعات دان سورا قاپی آچیلیب ایکی آغ گئییملی
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آدام ایچ ـهری کئچیرلــر .قاباغــی باغلــی بیــر پنجهیــی منــه گئییندیریــب،
ماشینا میندیریب ،آپاریرالر.
اؤز آرامیــز دیــر ،دلیخانــا دا پیــس یئــر دؤیــور .بیرینجیســی بــو کــی دای
بــو داواخانــا اوداواخانایــا جــان باســیب داوا آختارمیرســان ،اؤزلــری بــوردا
گتیریب ،بیر بارداق ســویونان وئریرلر الینه .ایکینجیســی ده بودور کی ائله
اوردا خاطیرالییــرام کــی نییــه اوجا قــوردی آدی منه تانیش دیر .ســالدیغیم
عکسلری آختاریرام .داش زئیوهنین کؤهنه قبیرســانلیغینین عکسلرینی
تاپیــب باخیــرام -هــل البــت او ائویــن عکســیندن قابــاق سالمیشــام -بیر
قبیرین اوستونده یازیلیب :اوجاقوئردی!
سعید فیوضات  -95سون ائدیت 97/4/27
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مان
قبیرداشــینی قوپاردیب کولونگو قوزاییب ســیمانا چیرپینجاق آلتیندان
بیر آالهی داش چیخدی  .
قبیر قازان دئدی:
 گل ،تحویــل آل .ائلهبیــل گــؤیدن گئــدن کؤرپــی دوزلدیرمیشلــر.گؤرورسن؟ هر دؤنه تزه داش قویاندا ،آلتداکی داشی گؤتورمهمیش ،اوستونه
سیمان تؤکوب تزه داشی قویوبالر! بیرآز ایش آپاراجاق.
دئدیم:
 گؤرهسن واختلی قورتارار؟دئدی:
 هه بابا ،سن آرخایین اول .بو بیزیم ایشیمیزدی دای.باشالدی گینه کولونگو وورماغا .هردؤنه سیماندان بیر تیکه قوپوب اویان
بویانــا ســپیلیردی .بیــرآزدان ســیمان تاال تــاال قوپماغا باشــاییب آلتداکی
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داش اوزه چیخــدی .ســیمان هریئرینی دوتــوب ،رنگی روفــو بیلینمیردی.
کولونگون شوش یئرینی داشین آلتینا سالیب قاهارینجاق ،داش بوتؤلهمه
قوپــوب چیخــدی .داشــی قیراغا قویــوب ،بیــرآز اوزگؤزونــو تمیزلهیینجک،
یازیسی اوزه چیخدی.
دئدیم:
 بو داش مرمر دؤور!دئدی:
 الپ آرالیــق داشالرداندی .بــورا بــاخ ،هئــچ اونــون آلتینــا ســیمان زادتؤکمهییبلر.
باشالدیم یازیسینی اوخوماغا.
دئدی:
 بو رحمتلیک نه واخت باسدیریلیب؟دئدیم:
 قیرخ ایل بوندان قاباق.دئدی:
 او زامان ،دای بو داشالردان ایشلتمیردیلر.دئدیم:
 به هاردان تاپیبالر بو داشی؟قبیــر قــازان دوداقالر یــن بــوزوب ،اونــدان باشــادی تورپاغــی گؤتورمهیه.

َ
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یــازی اوزه چیخینجــاق ،آغیزیــم آچیــا قالــدی .اؤلــو خانیم ایــدی اؤزو ده
بابامدان سورا اؤلموشدو .اوجا دان دئدیم:
 بو نهدی؟قبیری قازان منیم سسیمه کولونگونو آتیب گلیب داشا باخیب دئدی:
 به سیزون بوردا یاتان اؤلوز کیشی دؤیور؟دئدیم:
 هه ،بابامدی .اوغلون اونون قبرینده باسدیریریق.دئدی:
 -به بو کیمدی؟


بؤیوکلــره زنــگ ووران کیمــی ،اؤلــو یــوووالن یئرینــدن قونــوب گلدیلــر
قبیرســانلیغا .داشــا باخــان کیمیــن مــات قالیــب سوســدوالر .نهواختدان
نهواختا جینگیلین وایا دوشدولر .تزه اؤلهنین خانیمی دئدی:
 ایندی نئیلهیک؟اوغلو دئدی:
 هامی دان یاخشی قبیر سانلیغین رئیسی بیلر.اوندان اوزونو منه ساری توتوب دئدی:
 رحمتلییی باسدیرماق یادووا گلیر؟دئدیم:
 -هــه ،مــن ائلــه اوزامــان بوردایدیــم .اونــدا بــورا تزه قبیــر ایــدی .بئله الپ

َ
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یادیمــدادی کــی قبیریــن ایچینــه ده باخدیــم ،هئــچ زاد یــوخ ایدی .ســونرا
رحمتلییی قویدوالر قبیره.
تزه اؤلهنین اوغلو دئدی:
 بو داش یادینا گلمیر؟دئدیم:
 یــوخ واهلل ،مــن بئلنچی بیر داشــی ،قبیرین یان یؤرهســینده گؤرمهدیم.تورپاغی قبیره تؤکندن سورا رحمتلیک آتامنان قاییتدیق ائوه .یادیمدادی
کــی قبیــر بیرآز چوققــوردا قالمیشــدی .آتاما دئدیــم ،به نییه بئبیلــه آلچاقدا
قالدی؟ او دا دئدی ،سورا جورالیاجاقالر.
بیردن قبیری قازان قاباغا گلیب دئدی:
 آی باال ،رئیس کی دئییرسوز دونهنین اوشاغیدی ،اوهاردان بیلهجک!من بئله فیکرائلیرم کی مرمر داشینا قیراق دووار قویمادیقالرینا گؤره ،داش
داهاز قالیب .داشــی هوندوره قالخیزماق ،چوخلی ســیمان ایســتیرمیش.
َ
اونــا گــؤره بــو کؤهنه آرالیق داشــین نــم هــاردان تاپیب ،بــورا قویوب ســورا آز
سیمان نان مرمر داشین یاپیشدیریبالر .دای بو بیزیم ایشیمیزدی داینان.
بوندان سورا هئچ زاد اوال بیلمز .بو ایشلردن اوالر ،اؤزوزی داریخدیرمایین.
هامی بیر جور بیر تههر نئیلک دئییینجک ،قبیر قازان ایشــینه باشــادی.
گلن قوهومالر دا قاییتدیالر اؤلو یویوالن یئره.


بیــرآزدان رحمتلیییــن بــاش ســوموگو چیخــدی .تــزه اؤلونــون یانینــدا
باســدیرماق اوچــون تئــز اونــو گؤتــوروب قویــدوم قیراغــا .بیــرآزدان آالهــی
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ســوموکلری ده چیخــدی .مــن ده هر نمنــه چیخیــردی ،تؤکــوردوم نایلونا.
داها اؤلونون تورپاغا دؤنن یئری قورتاردی .اؤلهنین آروادی قبیری اؤزونه گؤره
ایکی قات ایستهمیشــدی .قبیر قازان گرک قبیری درین قازیردی .گئدیب
قیراقــدا اوتوروب ســوموکلره باخــا باخا سیقارآلیشدیرمیشــدیم .بیردن قبیر
قازان دئدی:
 یالاله بو نهدی؟تئــز یومولدوم قبیره ســاری .قبیــر قازانین الینده بیر دنــه ده آمانا بند اوالن
کلله واریدی ،اؤزو ده بایاقکیندان یئکه!؟


ایکیمیــز ده اوتــوروب مــات قالمیشــدیق .تلفونــوم هئــی زنــگ ووروردو.
قوهومالر سوروشــوردوالر ،قبیر حاضیردی؟ گتیرک اؤلونو؟ من ده دئییردیم،
یوخ هله.
بیرآزدان قبیر قازان منه دئدی:
 آی قــارداش منــه داخلــی یوخدیها ،آما اینجیمهســن بیر ســؤز دئییم.بــاخ اینــدی یا ولولهدن یــا زلزلهدن بوردا ایکــی اؤلی یاتیب .بیریــن چؤله آتا
بیلهریک؟
دئدیم:
 یوخ .بیر ایشدی اولوب دای .یازیق اؤلونون نه گوناهی وار کی قبیریندنقوولسون .آما آخی نئجه باش وئریب بو ایش؟
دئدی:
 -آی قارداش گل ایشــی بوروشــدورما .ایندی بو ســؤزی اوالرا دئســؤن آبیر
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تؤکــدی اوالر ،اؤلــی ده یئــرده قالیــب عالــم قاریشــار .بــه بوقبیــر ایکــی مرتبه
اولمایاجاق؟ اولسون اوچ مرتبه .سورالیقدا اؤلی یییهسینه دئیرسن .اؤزلری
نهصــاح بیلرلــر ائلرلــر .ایســترلر اوچ اؤلونون آدیــن یازدیرارالر ،ایســتهمزلر اؤز
اؤلولــروزون آدیــن یازدیرارالر ،اینــدی دای بیر قبیرده نئچــه اؤلونون یاتماغی
مان دؤور کی .او قدیم ایدی.
کیچیک کلهنی گؤتوروب باخا باخا قبیر قازانین سؤزلرینه قوالق آسیردیم.
بیــردن کلهنیــن آلینینــدا بیر دئشــیک گؤردوم .چــوخ دوزگون بیر دئشــیک.
کلهنین دالین چئویرینجک گؤردوم دالی یوخدی.


آلت قبیر داشینی بیر یئرده گیزلهدیب ،قبیراوستو ایله ،مچید قورتاراندان
ســونرا ،کیچیــک کللهنی گؤتــوروب آپاردیم دوقتور دوســتوما .کلهیه دیقتله
باخاندان سونرا دئدی:
 -بو بیر جاوان قیزین کللهسیدی .آلینینا گولـله دهییب!


او گونــدن دای گئجه گوندوزوم یوخ ایدی .بؤســؤزو ده هئچ کیمهآچیب
آغــاردا بیلمیردیــم .بیــردن بئینیمــه بیــر فیکیر گلــدی .گئدیب قبیــر قازانی
تاپیــب قوالغینــا پیچیلدادیم .الیمدهکی پولو گــؤرن کیمی اودقونوب دای
یوخ دئیه بیلمهدی  .


تلفونونــم زنــگ وورونجــاق آچدیــم .قبیــر قــازان ایــدی .ســاعاتا باخدیــم.
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ســحر ساعات ایکی ایدی .قیرقی کیمی اؤزومو تئز یئتیردیم اورایا .بیر قوجا
کیشــی قبیرین باشــی اوســتونده اوتوروب چییینلری ترپهشیردی .بیرآزدان
سهریلیب ،قبیری قوجاقالییب سونرا دا آیاغا دوروب ،هنده ورینه باخیب،
یوال دوشدو .دالیجاق یولالنیب قره به قره گئتدیم .ایشیغا یئتیشن کیمین
دای اؤزومــو ســاخالیابیلمهییب اونــوو ووروب قاباغــا کئچیــب ،آرخــادان
اوزونه باخدیم .قوتوم قورودو .هه بو مشــه صفر ایدی .ماشین کارخاناسیندا
منیم ایشچیم! چوخدان ایدی دا ایش بس اولموشدو.
صاباحیســی کارخانادایدیــم .ائلــه بیــل تیکان اوســتونده اوتورموشــدوم.
بیت الالها زنگ ائلهییب ،چاغیردیم دفتره .او گلیب منی ائله گؤرونجک
دئدی:
 مهندیس اولماسین آزار؟دئدیم:
 بیت اهلل اوتور.اوتوروب دئدی:
 بویور مهندیسدئدیم:
 بیت اهلل مشه صفری تانیردین؟ هه مهندیس الپ یاخشی. باشینا نه گلمیشدی؟ بیرگون مشــه صفرین قاپیســی دؤیولــور .ائلهبیلیر یــوخ اولوموش بیرجهقیزی تاپیلیب آما اونا قارا خبر وئریرلر .قیزینین جنازهسینی آلیب ،آپاریب
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اؤز کندلرینین قبیرســانلیغیندا باسدیریر .صاباح قبیر اوستونه گئدینجک
گــؤرو قیــزی توپراقــدان چیخاردیــب توخانیــبالر .آغالیــا آغالیــا ،قارغایــا
قارغایــا ،گینــه قیزینــی باســدیریر .آما هــر آخشــام گئدینجک گئنــه همان
گؤرونتونو گؤرور .آخیردا نه ایش گؤرموشدوســه ،فیکیری راحاتالشمیشدی.
منه دئدی ،اونی راحاتالدیم...
سعید فیوضات ،سون ائدیت 97/5/30
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ادکلن
بیر پیچیلتی سسی ائشیدیرم ،اونا زنگ ائله ،چوخ پیس حالدادی.
تئــز تلفونــو الیمــه آلیب اونــون نومرهســینی توتــورام .زنگین سســی اوزانیر.
تلفــون آچیــان کیمــی ،آغالماقــدان توتولمــوش بیــر سســی ائشــیدیب،
گؤزلریمــی یومــورام .یورغانــی بوینومــا کیمیــن چکمیشــم .بو نئچــه اینجی
دؤنهدیر کی ائله بیلیرم یوخو گؤرورم .یا بلکه دوغرودان دا یوخو گؤروردوم؟
یوخسا بونالرین هامیســینی فیکیرلهشیرمیشم .او سس هله ده قوالغیمدا
دیــر .بعلــی دئمهیه اینجاری اولمایان بیر ســس .دانیشــا بیلمهیــن بیرینین
سســی .یانــی او هلــه دانیشمامیشــدی؟ اونــدا مــن نئجــه اونــون سســینی
ائشــیتدیم؟ گؤرهسن سســی فیکیرلشمکله یاراتماق اوالر؟ یا دا آدام اوغلی
فیکیرلشمهمیش ده ،بیرینین سسینی یارادا بیلر؟
تلوزیوندا بیر قارا کیشــیله آغشــین و ســاری ســاچلی خانیم دانیشــیرالر،
بوراســینی خاطیرالماییــب ،هئــچ ســؤزلرینی ده باشــا دوشــمهییرم .ائلــه
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بیل ســریال چــوخ قاباغا گئدیب .فیلمــی داال چکیرم .هه دای بوراســینی
خاطیرالیا بیلیرم.

َ
گؤرهســن ائلــه بــوردا یوخالمیشــام .نه ت َهــر نه واخــت یوخالدیغیمــی بیله

بیل ـهرم؟ هــردن ایستهمیشــم گــؤرم نــه واخــت یوخالمیشــام یــا نــه زامــان
یوخالیاجاغام؟ آما یاتابیلمهمیشــم .یاتســام دا ،آخیردا بیلمهمیشــم کی نه
واخت یوخالمیشام .تلوزیونو سؤندوروب ،گئیینیب ائودن چیخیرام.
ماشــینی قازالییرام شیرکته .شــیرکتین قاباغیندا ماشــین ساخالماغا یئر
یــوخ دور ،عیبــی یوخــدور .آختاریــب آختاریب ،آخیــردا کؤرپونــون آلتیندا
قارانلیــق بیر یئری تاپیب ماشــینی تهپیــرم اورایــا .کیتابالریمی گؤتوروب
َ
شــیرکته ســاری آدیم آتیرام .باغلی دفتره یئتیشــینجک ،اییلیب ،آشــاغی
َ
قیفیلــی آچماقچــون الیمــی اوزادیرام .هله اینــدی الیمین آغریســی یادیما
دوشــور .هه الیمی کســدیییم یادیما دوشــور .ســیزیلدایان یارامین اوســتونه
باغالنمیــش تنظیفــی ســیغالالییرام .الیمیــن اویناق یئریندن آشاغیســی
شیشــیب .قاپینــی آچیــب کئچیــرم ایچهر ییه .پیللــه کانــدان قالخاندا
اودکولــون اییســی گلیــر .دؤرد بئــش پیللــه چیخانــدان ســورا دؤنــوب بیــر
ده آشــاغییا دوشــوب اویــان بویانــی اییلهییــرم .داهــا اودکولــون ایییســی
گلمهییر...
سعید فیوضات  -94سون ائدیت 97/4/27
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بیزیم آدی گؤزل
 کولــی الئییــم باشــووا .من بیلمیرم ســن نــه تهر باش چیخارداجاقســانبــو قوردالر یــن ایچینــده .خالقیــن اوشــاغی ایالنیــن گؤزونــه داری ســاالر،
َ
بیز یــم کی اولدی ســفئی ،مایمــاق ،قالدوق آورا .اده بیرجــه او گؤزووی آچ،
بــاخ یــان یــؤرؤوه .صادیغیــن اوغلــون گؤرورســن ،آدامی سوســوز آپــارار چایا
سوســوز گتیریــر .هئچ اولماســا مشــه ماشــینین اوغلوندان اؤرگــن .آدامین
گؤزوندن توک قاپیر ،اونون آخیری چؤرک یئیهجک ،ســن ده قنوو قیراغیندا
اؤلهجکسن .آالباخ آال ،یاندیم تؤکولدوم.


آی بو قنوو قیراغیی چیخاردانی نه دئییم اولســون .دوغروســونو ایستهسز،
بوســؤزلری آنامین-،چوخونــو دا آتامیــن آغیزینــدان ائشیتمیشــم  -بلکه ده
مین دؤنه -دای بئله اولوب کی ،زیرنگ ،اودپارچاســی یوخســا دا نه بیلیم
چوخ بیلمیش ،سؤزلریندن َزندئیی زهلم گئدیر.

َ
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بیلیرســیز ن ـه  وار؟ الپ بئلــه ایندینیــن ایندیلییینــده ده اؤزومــدن
سوروشــورام .گؤرهســن بــو چــوخ بیلمیشلیـــیی ،یوخســا دیلیمیــزه گلــن
توخوملوغــو هاردان اؤیرنمک اوالردی .قاباقالر ،هردن ائله بیلیردیم توخوم
اولموشــام .اؤزومــه اؤیونوب بوخاق ســالالییردیم .ائله اوندا گــؤروردون کی
یولداشالردان ،یوخسا الپ بئله اؤزگهلردن بیری دئییر:
 بونون اورهیی صافدی ،ساده اوغالندی.هــر بــو ســؤزو ائشــیدنده الپ یانیــب تؤکولــوردوم .آخــی گئنــهده ،داش
بــاش ،ســفئی ،مایمــاق ،آالبــاخ آال ،خالقیــن دا اوشــاغی وار بیزیــم ده،
آلالهیــن کرمینه شــوکور کیمی ســؤزلر ،گلیــب َ
ســیرمله دوزولوردولر آدیمین
آرخاســینا ،هردیقه ده گؤزومون قاباغیندا ســئیره چیخیردیالر .سؤزون الپ
چیلخاســینی دئییم ،بو اوتانقاشلیق دا یامان درددیر .بیلیرسیز نییه؟ آخی
بیــر دؤنــه اوز ائلهییب آتاما دئیه بیلمیردیم کی؛ آخی آل آغ ســاققال ،اؤزون
نــه اولوبســان؟ اود اولــوب هارانــی یاندیریبســان؟ ائله گلــن ده  ،گئدن ده،
ســنه اوز توتوب دئییردیلر؛ ســاده ســن ،نه بیلیم چوخ بیلمیش دؤیورســن،
اؤزون ده دانیشاندا دئییردین:
 بئله ساده لیک ائلهدیم ،بئله باشیما بؤرک قویدوالر ،بئله ،ائله ،شئله.بــه آخی مــن یاز یــق بوتوخوملوغــو کیمــدن اؤیرهنهجکدیــم؟ خاالمدان؟
حاجــی موســلومدن؟ یوخســا ســندن؟ یاخشــی دئییبلــر کی کئچــل چاره
بیلسه اؤز باشینا چاره قیالر .یاخشی ،اؤزون پوتور ،گلسهنم منی توخوملوق
مدرسهســینه قویــوردون ،کیــره معلیــم توتــوردون ،نــه بیلیــم کیتابین آلیب
وئریردیــن اوخویایــدم .اؤز آرامیــزدی ،کئچــل باخــار گوزگویــه ،آدیــن قویــار
اؤزگهیه.

َ
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باشــیزی آغریدیــرام هــا ،باغیشــایین .اینــدی ایســتهییرم بیزیــم بــو آدی
َ
گؤزلــدن دئیــم ســیزه .داها دوغروســو ایلکه ده ندیــر یادیما دوشــدو آما بیر آز
ات داش ائلــه ینــدن ســونرا گــؤردوم ائله ایکیســی ده بیر قاپییــا چیخارالر.
اودور ائله آدی گؤزل دن دانیشیرام سیزه.


آدی گؤزهلین قویون باخیشلی گؤزلرینه باخاندا دئییردین:
َ
  آی آلــاه  ،بئلــه ده گیجــو اوالر ،بویازیــق نــه ت َهر اؤز باشــینی ســاخالییرآخی؟
ائلــه دوغرودان دا آلاله ســاخالییردی اونو .اونا یون دریســی گئییندیریب
ســورویه قوشســایدین ،یازیغــی آییــرد ائلهمــک اولمازدی .هلــه پیس پیس
مهندیسلیکــده فــوق لیســانس ایــدی .اونــو دانیشــدیراندا ائلــه بیلیردیــن
کــی ابتدایینــی اوخویانــدان ســونرا قوالغینــدان توتــوب ،دومبهلــم دوز
ائشــیگه یوالســالیبالر .بئلــه مهندیــس لیک هئچ ،ائله ســاده دانیشــاندا
دا چاشــیردی .بیری بیرآز دریندن دانیشــیب لفظ قلم ایشلهدنده ،یورغون
ائششــک کاروانســارایا باخــان کیمیــن ،دانیشــانین اوزونــه باخیــردی .بئله
باشــیندان وور چؤرهیینی آل .ســؤزون کسهســی ،بو آدی گؤزل ائله آلالهین
ایرحمتینی گؤرسهدیردی.
گون اوگون اولدو ،آدی گؤزلین ایکی یولداشی بیر شیرکت سهمانالدیالر.
آدی گؤزلــی ده اؤزلرینــه قاتیــب اوچ شــریک اولــدوالر .قیراقــدان باخانــار
دئییردیلر:
 -آلاله بو ایکی یولداشــین اورهیینین مطلبینی وئرسین .آلاله تپه لریندن

َ
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تؤکســون ،یاخشــی بــو آدی گؤزلــه یـــییه دوروبالر .یوخســا بئبیلــه قــوردون
ایچینده نه تهر باش چیخارداجاقدی بو یازیق آدی گؤزل.
اوچ شــریک آالقاپ ـیدا گــؤزل بیــر تــوکان آچیــب ،هــره ســی بیــر ایشــین
اوجونــدان توتــدوالر .آدی گؤزلــی ده قویــدوالر کی مشــتریلرله دانیشــیب،
حساب کیتابا باخسین .آدی گؤزل آلیش وئریش ایشلرینی آلدی بوینونا.
هامی دئدی:
 آدی گؤزل ؟ اؤزو ده آلیش وئریش؟ اوچ شریک اوچوده باتدیالر!بیرگــون ،ایکــی گــون ،بئلــه مــن ســیزه دئییــم گونلــر دال بــادال گلیــب
گئتدیلرسه ،آما بو شیرکت باتمادی .مشتری گلنده ،آدی گؤزل مشترینین
آیاغینا دوروب ،دیل آغیز ائله ییب ،تومارالرییردی:
 خــوش گلیــب ســوز ،صفــاالر گتیریبســوز ،اؤز توکانــوزدی ،آیــاقالروزاقوربان.
آما هردن ده بیر ،مشتری هایا باسیردی:
 «نــه خبر اولــوب ،بو زیرنگ لیکده نئچه قارداشســوز؟ بابــوزون قیمتینقویورسوز بو ایشه ،آی باال تزهسی نئچهیهدی؟
آدی گــؤزل بــو ســؤزلری ائشــیدنده بــوروق وئریــب ،او بیریســی ایکــی
یولداشــینی وئریردی قاباغا .هر های کوی دوشــنده ،آالقاپی دان کئچنلر
ییغیشیب توکانین ایچینه باخیردیالر.
یــاواش یــاواش ســؤز پیرتــادی .آدی گؤزلین شــریکلرینین ایکیســی ده
باشالدیالر اونون دالی جاق دانیشماغا:
 -بو آدی گؤزل مشــتریلری ســئچیر ،جیبی دولو ،الی آچیق مشــتری لره
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اؤزو یئتیشــیر ،ناخوش ،چیلیس مشتریلری سالیر بیزیم شیرین جانیمیزا.
بیز دیدیشــیب پیس اولوروق،آما او ،یاخشی مشتری لرین یانیندا اؤز یئرین
برکیدیــر .هلــه سوراســی ،بیــز دیدیشــدیگیمیز آدامنــان جــان دئییــب جان
ائشیدیر .یانی من دؤیوردوم ها ،شریک لریم سنی یوال وئرمهدیلر!
سؤزلر دیلدن دیله گزیب ،دئدی دئدی باشالندی .بیری دئییردی:
ََ
  آخــی بــه نئیلهســین ؟ یازیــق دیل ســیز ،آغیزســیز ،افــل آدام دی دای!بئبیلــه دیــده َرم چنگینیــن ایچینــده ناغایرســین؟ گــؤرور باتیشــا بیلمیــر
شریکلرینه سیغینیر دای.
او بیری دئییردی:
 به یولداشلیق ائله بئله اوالر دای.آدی گؤزهلین یامین وئرمهین چوخ ایدی.آما اونو چیرپان الردا وار ایدی:
  گؤردوز ،نه دئدیم سیزه؟ بو دا بیزیم ساده آدی گؤزل .قوی هله اؤز یئرینیاخشــی برکیتســین ،گؤراونــدا یولداشالرینین باشــینا نه اویــون آچاجاق.
گؤتومــه یئــر ائلهرم ،ســنه نئیلهرم .ائلــه اونا گــؤره دی دای دئییبلر ،رحم ائله
مه رحمه قاالرسان.
ســؤزو یــان دانیشــانالر ،ائلــه دانیشــدیالر کــی ائلــه بیــل هرنهیــی اللریله
قویموشدوالر .او گون اولدو کی هامی دئدی:
 بوالر گون چیرتالناندان ،ال ،قیفیل ،آچارا گئدهنه کیمین آیریالرالر.ائشیدنلر گئدیب توکانین یان یؤورهسینده سیچان اوخو گزدیریردیلر .بیر
گون یولداشالر توکانین قاپ باجاســینی برکیدیب ،ایچهری ده های کوی
سالمیشــیدیالر .نــه واختدان نه واختــا یولداشالر توکانــدان چیخیب هره
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ســی بیریانا آیریلیب چیخیب گئتدیلــر .ائله اوباغالنان ،توکان باغالندی.
ســؤز اورتایــا چیخــدی .یولــداش الر پای آییرمیشــدیالر .صاباحیســی آدی
گــؤزه لین تزه توکانی آل الوانا بزهنیب ،باال باغمئشــهده هامییا گؤز وورماغا
باشــادی .دوستالر ،یولداش الر موبارک اولســونا گئتدیلر .هره بیر تهر اونو
اوووندورماق ایستهییردی:
 یازیق آدی گؤزل نه چکدین بو ایکی چوخ بیلمیشین الیندن؟ یاخشیصاف سوللی آدامسان یوخسا کلک داشینا چؤیورردیلر سنی.
آدی گــؤزل ده او مظلــوم ،گوناه ســیز ،قویــون باخیشــلی گؤزلریله باخیب
دئییردی:
ّ
  اول آلاله ســورا ســیز .واهلل نه دئییم ،بو ایکی یولداش  باشیمدا دییرمانداشــی دارتدیالر،آمــا هانــی او آلــاه ،اوالریــن کیــن اوالرا وئــردی .ســن آلاله
منی باشــیما بوراخمایین ،دوســت دان ،قوهومدان ،الــی آغزینا چاتاندان،
گؤندهر یــن گلســین منیم بو هوققــور توکانیما .مــن او یولداشالریم کیمین،
پولــی قوواالیــان دؤ یــورمّ .اول آلاله ســورا ســیز .نــه دئییبلر ،آلاله کور قوشــون
روزی ســین یوواســیندا وئرر .شــریکلریم ســرکی قالمادی منه ووردوالر ،نم
آی ال آیاقســیز ســان ،بیز اولماســاق سن اؤلوبسن ،نم ســن نه بیلیرسن بازار
نه دی ،آل وئر نه دی ،ائله ســنی سوروندورســونلر آخیردا باشووی گؤتوروب
قاچاجاقســان.آما منیم اورهییم ایشیقدی .سیزلر کیمین دوستو اوالنا زاوال
یوخدی .سیزدن اومورام.
بــو ســؤزلر هامینی قیدیخــادی .مصیبته دؤنــدو آدی گوزهلین ناغیلی.
اویاندا دا ایکی شریک ال بیر اولوب سؤزو یاغدیریردیالر:
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     -آی بــاال اونــون ســؤزلرینه قــوالق آســمایین .او یاالنــدان آغالییــر،
قبیرسانلیق دان سووشسا یئددی اؤلی اسگیک گلر.
کیمــه دئیهجکســن؟ نهخهدیــم دئییردیلرســه ،هئــچ کیمیــن قافاســینا
کئچمهییــب ،بئلــه هئــچ کیمیــن کارینــدا اولمــادی .آدی گؤزلیــن توکانی
کروانســارایا دؤنموشــدو .هرکیمی ایتیرســیدین اوردا تاپاردین .ممه یئیندن
َپپــه یئیهنــه ،اؤز ایشــینی یوخســا قوهــوم الر ینیــن ایشــینی یــا دا بئله الپ
بئله اوزاق دوســت الر ینین دا آل وئر ایشلرینی اوتوکانا ســالیردیالر .هامی
َ
ال الــه وئر یــب ،باشــا بیــر چیمدیــک دوز آتیــب ،آدی گؤزهلیــن توکانینــی
توتــوزدوردوالر .ایکی شــریک ده او قدر قیشــقیردیالر کی ســسلری یاتدی.
آدی گؤزلیــن توکانی نین پارالماســینی گؤروب ،آخیردا ،آغیر اولوب باتماق
گلیــب ،یئرلرینــده اوتــوردوالر .آدی گــؤزل بئش آلتــی آیین ایچینــده ،بوتون
یاخین کوچهلری ،محلهلری سیریخدان کئچیرتدی .آال قاپی ،باغمئشه،
باال باغمئشــه ،علیــه ،منصوریه ،تکه منصور ،زینال ،جلیل شــاه ،قریبان،
خاتــم النب ـیده ائــو قالمــادی کــی آدی گؤزلیــن دفترینــده ،حســاب کیتابا
یازیلمایــا .بئــش آلتــی آیــدان ســونرا دا بئلــه الپ اوزاق محلهلــری آلــدی
الینــه .ایکــی شــریکلر چورهکدن دوشــوب چیبیــن قوواالماقــدان یورولوب
بیــر بیرلریندن آیریلیــب ایشلرینی ده دییشــدیلر .آدی گؤزهلین توکانینین
ایلــی چیخمامیــش باشــادی بؤیــوک آدام الرال اوتــوروب دورماغــا .دای
محله اوشــاقالرینا ،یوخســا دوســتالرا کؤت وئرمهییردی .هرکیم توکانینا
گئدیــردی ،گــؤرودو بؤیوکلر چکیش دیریب ایلهشــیبلر ،اونا گــؤره اؤزونه
یئــر تاپمانمایینجــاق ایــاق اوســته بیــر ســام وئریــب چیخیــب گئدیردی.
یــاواش یــاواش تانیشالرین آیاغی توکاندان چکیلدی .آما آدی گؤزل اؤزونو

َ
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توتماییردی .ائله قاباقکیالر کیمین هر یئرده تانیشال اوز اوزه چیخیردی،
سالمدا اونو قاباقالییب تئز کئف احوال ائله ییب دئییردی:
 آی باشــووا دوالننام ،قارداش به هارداســان به نییه منی یوخالمیرســان.والــاه ائلــه گؤزوم یولدا قالیــب ،گل گینه بیر آجی چاییمیــزی ایچ داینان،
آخی بئله ده اولماز.
دوستالر دئییردیلر:
 ســاغ اولســون آدی گؤزلــی ،گینــه بیــزی یــاددان چیخارتماییــب .ائلــهقاباقکیالر کیمین ائلداردی.آما دای نئینهمک اورا اونون توکانی دی دای،
بیزیم قهوه خانامیز دؤیورکی!  ائله یانسین چیراغی گلسین ایشیغی ،والاله
ائله او چاق چوققون ائلهسین بیزه هرنهدی.
یــاواش یــاواش الی اللــرده اوالن الرین یوخســا قیلینجالر ینیــن قاباغی
دا ،دالی دا کس ـنلرین ،آیاغی آچیلدی آدی گؤزهلین توکانینا  .ائله آدامالر
َ
گلیب گئدیردی کی گؤر نلره سهم ایلهشیردی .دئییردیلر:
 آی بــاال بــو آدامالر یــن آدی گؤزلنــن نــه صاباحــی ،یازیغــی ائلــه قومــاراالییبالر کی یازیغین خیری کسیلیب.
یاواش یاواش پیچیلداشماالر باشالندی:
 آدی گــؤزل ســاده دی ،بــو ننهامجهییکســنلر ،یازیغیــن ائنیــن دهیـییهجکلر ،اوزونوندا.
بیــر ایل کئچــدی کئچمــهدی ،وال دؤنــدو .آدی گؤزهلدن یاپیشــانالر -
همان اللری اللرده اوالن الر -هایا باسدیالر:

َ
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 آی جاماعــات ،بیــز زینهارا گلدیک بــو گیجونون الینــدن ،بونون آدینیبیلن آوارا دی .هامینین الینه خینا قویار بو.
اوتایدان آدی گؤزل بایداق قالخیزیب الحذر سسلهدی:
 آی بــاال ،هارایــا گلــون ،منــی چولــی چیخانــا چیخارتدیــار .منــه ایشدو زلدیبلــر ،اینــدی مندن اســکونت ایســتهییرلر اؤزو ده هلــه هله بوغالری
ایســانمیر .واهلل بــو آل وئرلــرده ،پولــی پولونــان دییشمیشــم ،آنــد اولســون او
بیرجــه باالمین اؤلموشــونه ،بیر قازانجیم دا اولســا ائله اؤلمــه دیریل اولوب.
ایندی ائلهبیل ددهلرینین مالین ایستهییرلر.
ائشیدنلر دیله گلیب دئدیلر:
َ
     -اده الپ گؤز گؤرهسیدیها ،گونوز گون اورتا چاغی خالقین جیبین
کسیرلر.

ّ
چکیــش برکیشلر باشــاندی .گونده رنگ به رنــگ آدام محلهیه گلیب،

بیر توکانا کئچیب ،سوروشوردو:
 آی قارداش بو آدی گؤزل نه تهر آدام دی؟ فیریلداق دی؟هامی دا دئییردیلر:
 آی قــارداش بونــه ســؤزدی؟ بویازیغیــن آغیزینــدا دیلــی یوخــدی بئله،دانشــیغی ،دوالنیشــیغی اوشــاق کیمیــندی ،یازیــق ســادهدی ،اینــدی
هانسی ننهسینین اوغلی اونون مالینا تالچیق ساالییب آلاله بیلر .یوخسا
بو یازیغین سگگیزده آالجاغی یوخدی دوققوزدا وئرهجییی.
قــره یاخالیالر یــن گلیب گئتم هکلــری چوخالینجــاق ،محله آدامالری
دیله گلیب دئدیلر:
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َ
 اده نــه آســانیب ســوز بــو قاراباختیــن یاخاســیندان ،هلــه باشــینابــؤرک قویماغــوز آز دؤ یــور شــیکایت ائلهییــب ،گونــده ســوراغ ســوراغا اونــو
آختاریشیرسوز؟
شــیکایت ائلهینلریــن بیــری کوچــه دن سووشــاندا بیــر قوجا کیشــی اونو
یاخاالییب دئدی:
َ
 اده سیزده آداملیق یوخدی ،بو دیل سیزه ده قابیز وار؟آدی گؤزهلیــن احوالــی مصیبــت احوالینــا دؤنموشــدو .بیــر بلگــه تاپیلمایینجــاق،
آختاریشــانالرین آیاغی محلهدن کســیلدی .دای هئچ کیم آدی گؤزهلین
دیرناغینا توخانا بیلمهییردی .الی ال لرده اوالنالر دا الپ قارا اوزلو کؤپهگه
دؤنوب ،دای هئچ اویان یؤرهیه دوالنا بیلمهدیلر.
آدی گؤزهلیــن آدی گئنــه دیللــره دوشــوب ،محلــه آدامینیــن آیاغــی
آچیلــدی توکانــا .آمــا آدی گــؤزهل یوخ ایــدی .یئرینده بیر خانیم منشــی بیر
ده نئچه ایشلکچی اوتورموشدو توکاندا .هر کیم آدی گؤزهلی سوروشوردو،
خانیم منشی دئییردی:
 آدی گؤزهلین باشی قالدی. -آلاله همهشه باشین قال ائلهسین.

ّ
آرا بارا سایخینالشینجاق ،بیردن محلهیه چوو دوشدو .آدی گؤزل بؤیوک
بیر شــیرکت آچیب ،نئچه یئرده ده شــیرکتینین خوالالرینی ایشه سالیب.
هامی بو خبره جیک قالدی.
َ
یاواش یاواش خبر اتر چوخالدی .اونون ،گیالندا ،مازنداران دا ،حئراندا،
بنؤشه َد َرهده ویال تیکدیردییی اوزه چیخدی .دئدی دئدی لر باشالندی:
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 آی باال نه تئز پاررادی بو؟آمــا بیــر دعــوت کاغــازی ایشــی دییشــدی .حاجــی آدی گــؤزل مکــهدن
گلیب هامییا شام وئریر .اؤزو ائله بیر شاالن داالنال مجلیسین قاپیسیندا
دورموشــدو کی گل گؤرهســن .شــام ســفره ســی یامان بوللوق ایدی ،هامی
ایکــی قارینا یئدیلر .فیســینجان ،پیچــاق قیمه ،بلگه کابابــی ،چیغیرتما.
قونــاقالر ،قییشلرینــی قویدوالر احســان َدلیـــیینه .فاتحه وئریلندن ســونرا
هامی قالخیب سیرمله آدی گؤزهلین قاباغینا دوزهلدیلر:
  حاجی آدی گؤزل آلاله بیرده قیسمت ائله سین...، حاجی آدی گؤزل آغا آلاله احسانووی قبول ائله سین.... ، حاجی آغا آدی گؤزل آغا ،آلاله زیارتووی قبول ائله سین.اوگونــدن ســونرا بیــری حاجــی آدی گــؤزل آغانیــن وارینــدان دانیشــاندا،
دؤورهدن دئییردیلر:
 آی باال دیلوزی دیشــلئیون ،خالقین بوقچاســینان نه ایشوز وار؟ یازیقایشــلئییب اینــدی ده دیشــلهییر دای .بــه ناغاییرســین ،آلــاه وئرگیســی
نعمتدی ،قارنینا داش باغالســین ،گئدیر آنتالیایا؟ نه اوالر الپ یاخشــی
ائلهییر ،پولونا میننت مکه یه گئدیر ،کربالیا گئدیر ،تایلنده ده گئدیر آخی
بیزه نه؟ هرهنی اؤز قبیرینه قویاجاق الر.


دوز دور ،ســیز باشــا دوشدوگونوز کیمی دیر .دئییرســیز من بومایماغا گؤره
سؤزو یان دانیشیردیم هه؟ اورهییزده دئییرسیز:
 -آی باال اووجووو اییلهییبسن؟
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هــه ،بیلیــرم ،توتــوم بــو دئییــل دی،آمــا نئیلهیــک؟ آلــاه اولــوب جانیمی
آلمایاجاقسیزکی .ایندی کی اؤزومو یویوب یارپوز اوسته قویورام ،قویون بیر
آز دا آرتیق دانشیم .هه تندیر ایستیدی ،یاپمالی واختدی.


بیرگون ایکی جاوان اوشــاق دانیشــیردیالر ،سوروشســاز هــاردا بئله دئییم
آالقاپیدا .شیخین قدیم حیطی ،ایندی کی ائشیگی .هه آخی تزه لیکلده
گئدیب اوردا اوتوروب گلن گئدن لره باخیرام .غرض.
جــاوان الرین بیری تزه ائشــیتدیگی ســؤزو دوســتونو قوالغینــا اوخویوردو،
اودا ییغیردی چینک دانینا .دئییردی:
 بــو ســاده آدام الردان بئلــه الپ اوره ییم قالخیــر .آدام دا بئبیله ناکؤندماوالر ،بئبیله ده مایماق لیق اوالر .واهلل من بیلن ،بوساده آدامالری آلالدان،
بیــژ ،ولــه دو زنــاالر دا ،بــوالردان یارالیدیــار! آخــی بــو ذاتــی قیریــخالر ،الپ
بئلــه باالجا بیر فیرلداغی دا ،باشادوشــمهییرلر .بابا ،قاتیغین دا اؤزونه گؤره
داماری وار،آما بو  ساده لرده یوخ.
بیردن دؤنوب دئدیم :
 کیم دئییب بو سؤزی سیزه ؟دئدیلر:
 حاجی آغا آدی گؤزل آغا!سعید فیوضات  -94سون ائدیت 97/4/27

َ
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پاتیناژ
ائلــه بیــل بیری تپیــک ووردو منــه .یوخودان داشــانیب ،دوز دؤشــهیین
اورتاســیندا اوتــوردوم .گؤردویــوم یوخــوالر منــی الپ یورموشــدو .او قیریــق
قیریق  گؤردویوم گؤروشــوملری بیر بیرینه یاپیشدیرماق ایستهییردیم .هئچ
نــه آوارمالــی دؤووردو .یوخومــون بیر پارچاســیندا ،او قدر خالقیــن ایچینده
اؤزومــو چیلپــاق گــؤروب ،تومانچــاق دوالنماغیمــدان اوتانمیشــدیم .نــه
یاخش ـیکی یوخــو ایــدی .بیــر باشــقا پارچانــی دا خاطیرالدیــم .بیــر بؤیــوک
عمومــی توالــت ایچینــده ایدیــم .هــر یئــر اییرنــج ،مینــدار ایــدی  .چیــم
چکینجــک ،داهــا یوخوالریمیــن قاالنینی خاطیرالمــاق ایســتهمهدیم .تئز
الیمــی آتیــب پاکاتدان بیر ســیقار چیخاردیــب داماغیما قویــوب ،تلوزیونو
آچدیــم .کانــالالردا گزیشــرکن ،پاتینــاژ گؤرســهدن بیرکانالــی ســئچدیم.
بــوز اوســتونده زویمه گئدیــب نهلــر ائلهمیردیلر! بیــری رومانــس اوخویوردو،
منیــم الیــم ده کیبر یــت گزیــردی .هرنــه گلدی الیمــه ،بیرجــه کیبریت دن
ســونرا .بوشــانمیش خانیمیمیــن شــکلیندن توتــوب ،آتامیــن شــاه زامانــی
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سالدیردیغی فوکوللو عکسینه کیمین .بیردن پاتیناژچی گؤیه آتالنیب ،بوز
اوسته دوشهنه کیمین ،گؤزلریمی یوموب دئدیم:
 ایندی یئره دهییب یانبیزی ازیلهجک.گؤزومــو آچدیغیمدا گــؤردوم او هله گیرجهنهکیمــی فیرالنیر .بو دؤنه الیمه
دیرنــاق توتــان گلــدی ،باخمامیــش بیــر یانــا آتیــب ،یئنــه باشــادیم الیمی
گزدیرمهیه .سیقارین فیلتری آغزیمدا یاش اولوب ،توتونون دادی چیخدی
آغیزما .باخمامیش توپوردوم .اینشا اهلل توپورجهییم وئدرهیه دوشهجکدی.
دوشمهسهایدی ده هر حالدا بیرآز سونرا قورویاجاق ایدی.
پاتیناژچــی ،پارتینئریــن گؤیــه آتیــب ،ســونرا توتــوب باغرینــا باســاندا،
کیبریتیــن اوجــو الیمــه َدیییــب آمــا یئــره دوشــدو .کیبریتــی بوشــاییب،
یورقانی اوســتومه چکیب ،دؤنوب قاپییــا باخدیم .هه قاپی باغلی ایدی.
بیــر داهــا الیمــی یئــرده گزدیردیــم ،آمــا ائلهبیل کیبریــت منــدن قاچیردی.
اونــار بوزاوســتونده رقــص ائلهیرکــن ،دونوخــوب قالدیم .ســیقار دای الپ
ایسالنیب یاپیشمیشدی دوداغیما .الیمی آتیب اونو قوپارداندا ،سیقارین
فیلتئری دوداغیمین دریســینی قوپاردیب ،قانین دادی آغیزیما دولدو .بیر
دن کوچهده سس قالخدی :
 آی آیران آالن ،آی آیران آالن.تئلوزیونــدا کــی اوخو یــان ،رومانــس اوخویارکــن ،ســوپرانونون الپ زیــل
یئرلرینــه قالخــدی .ائلــه اوندا آیرانچینین ائششــهیی آنقیرماغا باشــادی.
دیافراقمیندان آنقیران ائششک ،تلوزیونداکی سوپرانو اوخویانین سولفئژینه
گؤره بیر پرده آشــاغیدا اوالراق ،دوئت یاراتدی .پاتیناژچی یئنه پارتینئرینی
گؤ یــه قالخیزدی .یئل ،ســالالنمیش اتهیینی دالغاالندیرینجــاق ،یورقانیم
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دا دالغاالنــدی .بؤک دوشــوب ،الیملــه گؤزومون شــیرپاناقالرینی آریتدیم.
ســونرا یورقانــی ایکــی قــات ائلهییــب ،اوســتومه چکدیــم .آالهــی ســیقار
قالمامیشدی .ایســانان توتونون دادی بئینیمه یئرییینجک ،گئنه دؤنوب
توپــوردوم .بیر گؤزوم پاتیناژدا قالیب بیر گؤزوم کیبریتی آختاریردی .بو دؤنه
الیمــی ســوقابییا آتدیم .آما توپورجهییم ســو قابینین ایچینه دوشموشــدو.
کیبر یــت ده ســویون ایچینــده ایــدی .قوطوســونون یاپیشــقانی چؤزولــوب،
چؤپلر سویون اوزونده پاتیناژ اویناییردیالر .بیر ایسالق قوطو یا باخدیم ،بیر
یــاش چوپلره ،بیر ده یــاش یورقانا .بیردن برقلر گئتدی .من هله پردهلری
آچمامیشــدیم .اوتــاق قارانلیغــا باتــدی .چؤپلریــن بیریســینی گؤتــوروب
قوطونون دیریش یئرینه چکدیم ،آما چؤپون َ
اریین زارنیغی قوطونون دیریش
دیریش یئرینه یاییلدی .قارانلیقدا قالدیم....
سون ائدیت 97/4/28
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یئل
ائوین اورتاسیندا سالینان یورقان دؤشکدن دوروب ،اوتورورام .گؤزلریمی
قیســب ،بــوش دووارا باخیرام .قالخیب بوش سوشوشــهلرینی آشــیرا آشــیرا
گئدیــب دووارا چاتیــرام .دووارادا بیــر عکــس چریتگهســینین ایرایــزی وار.
الیمی دوارا سورتوب گؤزلریمی یومورام...
تئللرینی سیغالالییرام...
دووارین توزو الیمه چیخیر.
 به عکس هاردادی؟الیمــی باشــیما قویوب ،فیکیرلهشــیرم .هه ،دونن گئجهســی عکسلری
یاندیرمیشــام ،الپ بئله اودون ایستیسینی خاطیرالییرام؛ اؤزو ده قیوریالن
عکسلــرده پیســتیکلیلره اوخشــاییردیم .نئچــه دامجــی تــر آلینیمــدان
ســوزولوب دوشــور یئره .بیــردن قاپــی دؤیولــور .قاپینین آرخاســینا گئدیب
سوروشورام:
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 قاپی دؤین؟ منم بؤیور  قونشی ،آی باال بیر یئر اود توتوب؟ یوخ قارداش حیطین آالقالرین یاندیرمیشام. بابا هیس اییســی باســدی ائویمیزه ،دووارالری الپ تزه رهلتمیشــدیمآخی.
 یاخشی اؤزوم گلیب تزهدن رهله َرم بو واختون خئیره قالسین...اوتاغــا قاییدیــب الیمــده اوالن موبایلین ایچینــی آختاریب ،عکسلرین
بیریســینه دونوخــورام .آمــا موبایــل ســؤنور .بــوش ســو قابالرینــی داغیــدا
داغیــدا گئدیــب موبایلین شــارژئرین زوغونو موبایال تاخیب ،گالئریســینه
گئدیریم .آختاردیغیم عکســی تاپیب ،دوواردا قاالن چریتگهسیز میخ دان
آســاییرام .بیــردن عکس دؤنوب ترسهســینه قالیــر .الیمی آتیــب موبایلین
ایشــیغینی چوخالدیب ،گینه قاییدیب یئریمــده تیرلهنیرم .موبایلدا اوالن
عکس اوزاقدان  کیچیک گؤرسهنیر .بیرآزدان عکسین رنگی روفو قاچیب،
موبایلین اوزوقارالیر ،منی ده یوخو دوتور...
سوســوزلوق ســوموگومه یئریییــر .ال آتیــرام ســوقابینا ،آمــا ســو قابــیالر
بوشدیالر .ائو تلفونونو گؤتوروب باققاال
زنگ وورورام .بیر قیز دئییر:
 بورجوزو وئرمهییبسیز .اونا گؤره خطیز بیرباشلی اولوب.دوروب قبضلری آختارماغا باشــایینجاق ،بیری دوشور یئره .گؤتوروب
تاریخینــه باخیــرام .هــه اوچاغــدا نــازی تهرانیــن آزاد دانیشــگاهیندا درس
اوخویوردو.
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یاناغیم قیزیشیر...
 هه ،بو ده َیر هر نهیه!خاطیره دفتریمی گؤتوروب ،اوخوماغا باشالییرام:
 هــه ناز ینین فارغ التحصیل اوالن گونــودور .کرجده ایش تاپیب .یوخدئیه بیلمیرم ،بلکه بیر شئیلردن قورخورام؟
دفتری واراقالییرام:
 اؤزونه بیر ائو دوتوب .رهن پولونو دا من گؤندرمیشم.گئنه دفتر واراقالییرام:
 من نییه بئبیله اونا پیرووت وئریرم؟ بلکه ّاول آروادیمین بوشانماغیمدانقورخموشام؟
نئچه واراق سونرا.....
 دای باجیالر یــم دا دیلهگلیبلــر ،دئییرلــر بــو نــه ایــشدی ،درســینیاوخودون قاییت گل دای ،آخی بوردا ایش یوخدی؟
من ده ،یازیب گؤندهریرم اونا.
گئنه نئچه واراق سورا:
 -الــو ســام ناز یــم دونــن گئجــه زنــگ ووردوم گؤتورمهدیــن .اورهییــم
قیزیشدی .یاخشی کی بو گئجه دانیشا بیلدین.
 دئدی:
 منی شعبه رئیسی وئریرلر.نئچه ورق سورا :
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 زنگ وورورام ،یاگؤتورمور یادا دئییر باشــیم قالدی .جاوابسیز تاماس  ...تلفونو خط وئرمیر ،یا دا سؤنوک دور...دای زنگ وورمورام  ....
نئچه واراق سونرا:
 بو گئجه باجیالریم باشــیما تؤکولوب آغیزالریندان گلهنی منه دئدیلر.زنــگ وورورام گئنــه گؤتورمهییــر .بئینیمــه قــان ســیچراییب ،اس ام اس
گؤندهریرم.
دفتری باغالییب دئییرم:
 قیزیشدیم ائی ،دوروم توشوم حیطه.آیاغــا دوروب بــوش ســوقابیالر ینی شــوتلهیه شــوتلهیه دوشــورم حیطه،
حؤضون قیراغیندا دفتری آچیرام:
 کرجدهیــم .زنگی ووردوم آما خبر اولمادی .قونشــونون زنگینی ووردوم.قونشو ائف ائف دن دانیشدی:
 بفرمایین(بویورون) ســام خانیم منم ،بؤیور قونشــوزون اری .خانیمیم ائوده دؤیور ،موبایلیدا سؤنوک دی ،بیلیرسیز هاردا اوال بیلر؟
 نئچه گون قاباق داشینیب گئتدیلر سازمانی ائوه.سونراکی یازی:
شیرکتین قاپیسیندا اوالن گودکچویه دئدیم:
 -اردبیلی خانیمی تانیییرسان ،تزه لیکده ده رئیس اولوب.
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گودوکچــو هه دئییب ،سوســدو .بیــرآزدان جیبیمین تــوزون تؤکونجک ،او
منیم تلفون نومرهمی آلدی.
واراقالری یئل چئویریر ،آخشــام چاغی شــیرکتین گودکچوســو منه زنگ
ووردو .قوالق آسیب دئدیم:
 هه بیلدیم «روز» رستورانی ،دئدیگین خیاوان آخشام ساعات دوققوز.آخشــام ســاعات دوققوزدا کئچدیم رستورانا .بیر خانیم ال بیرکیشی شام
یئییردیلر  .خانیم منی گوروب رنگ آلیب رنگ وئردی.
قاپی دؤیولور .دفتری باغالییب ،دوروب واالیالیا واالیالیا گئدیرم قاپییا.
 قاپی دؤین آچ نامه وارون.قاپینــی آچیننجــاق ،نامه گتیرن نامهنی منه اوزادیــب دفترینی قاباغیما
دوتور.
 امضاال گل بو دا سنین ایمضون ،یادیگار ساخال.نامهنــی آچیــب اوخویاندان ســورا حؤضــون قیراغینا آتیب ،بیر ســیقاری
داماغیما قویوب آلیشدیریب ،دریندن سومورورام.
سوســوزلوقدان یانیــرام ،دای آمانیــم قیریلیــر .سوشــیریندن بیــر بــارداق
دولــدوروب ،داواالریمــی ایچینــه آتیب قانتاریــرام .داوا دا زهــر کیمین دیر،
سو دا.
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پولیس قاپینی سیندیرماغا ایذین وئریر .قونشو هئی دانیشیر:
 واهلل جناب ،بیلمیرم بو آدامین الیندن نئیلهیم گاه ائویدن هیس باسیرائویمیزه ،ایندی ده ائویندن ایت اییسی گلیر.
قاپــی آچیلینجــاق پولیس ائــوه کئچیب واتا ســو قابیالرین آراســیندان
سووشــا سووشا نئچهســینی دیبیرالدیر .افسرین گؤزو موبایال دوشن کیمین
وئریر اونا باخاالر .ســربازالرین بیری اونو سســلهیینجک ،تئز حیطه گئدیر.
هامــی بورنونــو دوتوب حؤضــون قیراغینــدا دوروبالر .حؤضون قیرناســیندا
قاالن بیر دفتری ،یئل واراقالییر .بیر نامه ده باغچادا اوالن بیر روزا ایلیشیب
قالیــب .افســر دیقتلــه نامهنــی روزون تیکانالرینــدان آییــرب باخیــر .بیــر
سطرینده بئله یازیب:
 یا منی بوشایارسان یا دا کبینیمی آخیر قیرانینا کیمین وئررسن.اؤلونون اوستونو اؤرتورلر  .
سون ائدیت 28/4/97
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نقشه
 نئچه ایل بوندان قاباق چوخ راحات چیخدیق ســاواالنا ،اؤزو ده شورهبیلدن! ( شورهبیلدن؟)
 هه ،شورهبیلدن .بیلیرم چوخ تعجوبلی ایشدی آنجاق نئجه اولدیسادئییــم .شــورهبیلین قاباغینــدان سووشــوب ،دیکه دیرماشــاندا بیــر کند وار
ایدی .هل البت بنؤشه درهنی دئمیرم ( .ایندی او کند نه اولوب؟)
 بیلمیــرم .اوزامــان شــورهبیل چوققوردایــدی ،یولی دا پوش یــول ایدی،بالیقلــی چایینین ســویون دا ،اونون ایچینه آچمامیشــدیالر .یایین ایســتی
گونلرینــده چرخیمیــزه مینیــب گئدردیــک اورا .پــوش یولونــون قیراغینــدا
خلــری قیفیلالییــب ،بؤیــوک داشالریــن اوســتوندن بئلــه ،آشــاغییا
چر 
ائنیــب ،ســویوناردیق .پالتارالریــن اوســتونه داش قویــوب ،ســویا دوشــوب
َ
چیمردیک .نئچه ســاعات دان ســونرا گؤلدن چیخیب ،تزه دن یوخار ییا
دیرماشــیب ،نیــار چایینــدا جانیمیــزا ســو ووروب ،شــورانی جانیمــزدان
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یویواردیق .اوندان دا چرخیمیزه مینیب قاییداردیق .ســونراالر گؤلون سویو
قالخینجاق ،او داشالر ســویون آلتیندا قالدی.آما گینه ده او کندین آدی
یادیما دوشمهدی ( .قدیمکیلردن سوروشموشدون؟)
 والاله سوروشموشــدوم ،اوالر بیرآز فیکیرلهشــندن ســورا هه دئییب،آماآدینی دئیه بیلمیردیلر( .یاخشی سؤزووون قاالنین دئ).
 هــه بیــر گــون ،او کنــد دن سووشــوب ،یوموشــاق بیــر اوزو یوخــاری یــایئتیشــدیک .قمرباغــی ،قاســم قیشــاغینان ،ســاواالنین آراســیندا اوالن
دیکــه اوخشــاییردی .آخــی هئــچ کیمــی گؤرمهدیــک کــی اوراالریــن آدین
سوروشاق .کندلیلر دئییرلر هر یئرین آدی وار .داها دوغرو دئمک ایستهسم
بئله دئییرلر  ،اوبادا آدسیز بئچه اوالر.
بیری اولوب ،قایا الرین ،دره لرین آدینی دئمهسه ،اویئرلرین آدی یوخدی،
بئله َ
دئیک .یاالنچییا لعنت .بیر قوجا کیشییه اورجاق گلدیک .بیر یئکه
داشــین اوســتونده اوتورموشــدی .سوروشــدوم ،حاجی عمی بــورا هارادی؟
کیمه دئیهجکسن؟ سوسوب قالدی .نهخهدیم الـلشدیم اونی دیله گتیرم،
اولمادی .ائله دونوخوب قالمیشــدی .اونون دونوخدوغی یئری توشــادیم.
سولطان ساواالنا باخیردی .هنده وریمه باخینجاق ،دام داشالری خارابا
قالمیــش بیــر کند ،بیر ده قیبلهیه ســاری اوزانیب ،اوخشــاما دئین بیر قوجا
قارینــی گــؤردوم .اونــا قوالق آســماغا اورهییمیز اولمادی .شــهرده ایشــلهین
فحلهلر یادیما دوشدی .نئیلهمهلی؟ سووشوب گئتدیک...
یــاواش یــاواش اوزو یوخــاری قالخیــب ،نئچــه گهدیکدن سوووشــدوق.
آیــی دا چیخدی قاباغیمیزا ،آما بیزی گؤرن کیمی پئزی قولییا دم وئردی.
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آخیردا ایشیق گؤزی یئتیشدیک سولطان ساواالنا ،اؤزو ده چوخ راحات( .
نه واخت یوال چیخمیشدیز؟)
 والــاه فیکیرلهشــیرم گــؤرورم ائلــه ســحر ایشــیقالنان کیمــی ،یــوالً
چیخمیشدیق( .حتما گئجهنی بیر یئرده دوشرگه سالمیشدیز؟)
 نــه دئییــم؟ دوشــرگه ســالماغیمیز یادیمــا گلمیــر .یــول اوزونــی ایشــیقایدی ،الپ ائله ســحر واختینا اوخشــاییردی .هاوا دا چوخ خوش ایدی( .
نه واخت قاییتدیز؟)
 قاییتماغیمیزدان تکجه قارنان کولک بیر ده بوران یادیما گلیر( .سیزننگلنلر نه دئیییردیلر؟ نئجه گئدیب گلمهییزدن سیزه دانیشدیالر؟)
 یوخ ،تکجه دئییردیلر کی قاییداندان سورا نئچه آدام منی دؤرهلهییبآپاریبالر( .هارا آپاریبالر؟)
 گئتدییمیــز یئــر یادیمــدا ،آخــی ائلــه اوردا اؤزومــه گلدیــم ،اورا موسســهدئیییم نه دئییم ،بیلمیرم؟ (سننن نه ایشلری وار ایدی؟)
 مننن سوروشوردوالر کی بو تزه یولدان نئجه گئتمیشیک .دئدیکلریمهقوالق آســیب ،یازیب ،ســورا دا او یولی نقشــه ده آختاریردیــار( .گئتدیگیز
یولی تاپا بیلدیلر؟)
 هــردن مننــن سوروشــوردوالر کــی گــون هانســی کؤنــددن شــاخیردی؟یــا مثــا کؤلگهلــر هایانــا دوشــوب نهقــدر اوزانیردیــار؟ من ده بعضیســینی
خاطیرالییب دئییردیم .اوالر دا منیم سؤزلریمنن ،نقشهنی توتوشدوروب او
یئرین هاردا اولدوغون تاپیردیالر (  .آدین ایتیردیگین کندی ده تاپدیالر؟)
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 ائلهبیــل تاپدیــار ،آما منــه دئمهدیلر .سوروشــدوم دا ،آما ســؤزی بیر تهربوروشدوردوالر ( .او مؤسسهنین یئری هاردایدی؟)
 میرزه باخشالی دایدی .بیر حیطلی بینا .گیرهجکده بینانین نقشهسیندووارا یاپیشدیرمیشــدیالر .بوتــون اوتاقالریــن ایشــلهمی نهدی ،هــر اوتاقدا  
نئچه نفر آدام اوالجاق ،یوخســا بئله بئله سؤزلرین هامیسی ،یازیلمیشدی
اونقش ـهنین اتهیینه .هه ،دوغرودان بینانین بیر نیشــانی دا وار ایدی آما االن
اونــی خاطیرالیــا بیلمیــرم ( .دای دوســتالرونان بــو گئدیــب گلمهیــه گؤره
دانیشیغیز اولمادی؟)
 -یوخ ،دای او داغچیلیقدان سؤز آچیلمادی!


 بو نقشهلر سنه تانیش دی؟ هه ،ائله بو نقشهنی منیم دانیشیقالریمنان چکیبلر. چکنلر کیم ایدیلر؟ وآلاله تانیمادیم! فقط بیلدیم کی اوالر بیر موسسهده ایشلهییرلر. موسسهنین آدی نه ایدی ،یئری هاردایدی؟ آدین بیلمهدیم ،آما یئری میرزا باخشالیدایدی. هاردان بیلدین میرزا باخشــالی دادی؟ آخی بیز بیلدیییمیز قدر ســنیاورا آپاراندا اؤزونده دؤیورموشسن!
 اؤ زلــری دئدیلــر .مــن اوردا اؤزومــه گلدیــم .بیــر دؤنــه ده گئتدیــم اوالریگؤرم ،آما اورانی تاپا بیلمهدیم.
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 بیــز دوس ـتالرووی چاغیریــب ،او داغچیلیغــا گــؤره اوالردانسوروشموشوق .به نییه سوسورالر؟
 من نه بیلیم؟ اؤزلریندن سوروشوز دای! یاخشی ،باخ گؤر بو عکسلر سنه تانیشدی؟ بعلــی ،بوالر ائلــه همان گئتدییمیــز یولون منظرهلرین گؤرســهدیر .کیمسالیب بو عکسلری؟
َ
 سندن یا دوستالریندان سورا کیم ساال بیلر؟ نقش ـهنی چکنلــر! حتمــا اوالر بــو یولــی گئدیــب هــر یئرینــدن عکــسسالیبالر.
 او داغچیلیقدا سنین عکس ساالنین یانیند ایدی ،ائله دؤوور؟ هــه یانیمــدا ایــدی .چــوخ زامــان اولــور کــی مــن عکــس ســاالنیمی اؤزیانیمجاق گؤتورورم ،آما عکس سالمیرام!
 یاخشــی ،اینــدی دئنــن گــؤرک ،بوعکسلــرده گونــون هــاردا اولماغیــنگؤرورسن؟ یئری بیلینیر؟
 هه .دوغری دئییرسیز ،بیلینیر! هئچ یادینا گلیر کی یول گئدن زمانی ساعاتینا باخاسان؟ هه یادیما گلیر. اوالر بیــزه دئیهســن هانســی واخــت الردا ،ســاعاتینا باخدیــن؟ هئــچَ
اولماسا ایکی آیری واختی بیزه دئیه بیلرسن؟
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ً
 هــه مثال بیر دؤنه ســاعاتا باخدیغیمدا ،ســگگیز ایدی .بیر ده ســاعاتاوچ یاریمی گؤردویومی خاطیرالییرام.
 ایندی بئله دئیهبیلهریک کی ،او موسسه ،سنین گؤرستدییین یولنان،بیر ده بو عکسلرده بللهنن ،گونشین هاردا اولدوغونا گؤره ،گئدیش گلیش
زامانین ،سیرهینن یازیبالر .اؤزن ایستیرسن گؤرهسن؟
 هه ایستیرم گؤرم.نقش ـه ایله اونون بؤیرونده کی یازیالنالری آلیب باخیرام .ایکی ســیره ده
زامــان یازیلیــب .بیرینجــی ســیرا دا ،اوچ گونون ســاعاتالری یازیلیب آما
ایکینجیده تکجه بیر زامان یازیلیب ،ساعات سگگیز.
سعید فیوضات  -95سون ائدیت 97/4/28

َ
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من  ...او...
َ
««گئن َ
گونبزین» باجاسیندا بیریسینی گؤردوم .قوالقالرینی شهلهییب،
ائشیتدییینی یازیردی »
پیچاغــی چیخاردیب منه وئرمک ایســتهیینجک ،آلماق ایســتهمهدیم.
گولومسونوب دئدی:

َ
 نهدی؟ اؤلومه یئریکله َین من ایدیم ،یا سن؟ تئز  اول ،آل الووه پیچاغی.آمــا او دئدیی چاغالر کئچمیشــدی داها دوغروســو او گئجیکمیشــدی.

قورویوب قالدیم .دئدی:
 -نه باخیرسان؟

َ
اؤزومــو او یــوال وورا بیلمیردیم .هئچ واخت اینتحار قدر بؤیومهمیشــدیم.

یالنیــز ه ـردن ،بیــر ناغیلــی قوراشدیرمیشــدیم ،مثــا نــه بیلیــم داوا یئدیــم،
مریضخانــادا منــی قورتاردیالر یا دا چالیشــدیم اولمادی ،یوخســا بئلنچی
َ
بئلنچی سؤزلر .آما ندن بو آدام منیم بیر زامان اینتحار ائتمک ایستهدییمی

َ
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َ
بیلیردی؟ اوسونچو ایدی ،نه ایدی؟ آوارا قالینجاق ،بیر ت َهر سؤزو َدییشمک
ایستهدیم .گولوب دئدی:
 سؤزی َدییشمه.داهــا نــه دئم هیــه آوارا قالیــب چاشــدیم .هــر دن گولوب ،هر دن باشــیمی
َ َ
توالییب ،ســونرا دا ایســتهدیم یــاواش یاواش اونون قاباغینــدان ا کیلم .آما او
َ
ال چکــن دئییلدی .ائله پیچاغی منه ســاری اوزادیب ،دئییردی آل .داها
سؤز تاپیب دئیه بیلمهدیییمه گؤره ،دیلیم دوالشیب ،یاواش یاواش داعوا
َهنگی دانیشماغا باشالدیم  :
َ
 نه دئییرسن؟ ال چک مندن ،یوخسا! یوخسا نه؟بیــردن تاراق سســی گلینجک دیــک آتیلیب یاتاغیمدا اوتــوردوم .اؤزومه
گلیــب گــؤردوم ائودهیــم .آلبومومــوز باشــیمین اوســتوندهکی ایشــکافدان
یئره دوشموشــدو .گؤتوروب باشــادیم واراقالماغا .تبریزده اؤیرنجیلیییمی
قورتاریب گلندن سونرا ،هئچ عکسده مندن ایز یوخ ایدی .بیلیرسیز نییه؟
آخی او قورخولو گونلردن سونرا عکس سالدیرماقدان چکینیردیم و بو منی
سورغو سواالچکن بیرینین ،ماشینال گئدرکن ،آرخا شوشه دن دؤنوب منه
باخیــب ،گولومس ـهدییی گوندن ،باشــادی -هــه ،قویون بیرآز دا دانیشــیم
ســیزه -اوندان ســونرا ،هردن بئلــه الپ گولمهلی اوالنالری یاشــادیم .مثال
بیــر گون آبرســانداکی قبریســتانین قاباغیندان سووشــاندا ،بیــر زیبیلچی،
قبریســتانین آلچاق دواریندان َســکییه آتالندی .یامــان قورخودوم .زیبیل
چی منیم قورخدوغومدان گولمهیه باشالدیغیندا ،داها دا قورخدوم .یا مثال
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بیــر گون کیــره دوتدوغومــوز ائوه گئدنــده ،یولــدان َ
کئچنلرین بیــری مندن
سوروشدو:
 قورخانا هارادی؟قوالغیــم تکجــه قورخانــی ســئچینجک ،قورخــو منــی گؤتــوردو .او گونــه
یاخیــن بیــر گونــده ،شــعر اوخودوغومــدان ســونراکی یاشــادیغیم قورخــوالر
یادیما دوشدو .او ماشینین آرخا شوشهسیندن منه باخان دئدی ،کارتینی
وئرگــؤروم .دئدیــم ،نهاوچــون؟ دئــدی ،صابــاح گلرســن گؤرهریــک ،مــن
دینمهیینجک قورخان سؤزونو دئین بیر ده سوروشدو:
 قورخانانی تانیمیرسان؟َزهر یــم یاریلــدی .ائلهبیلدیــم منیــم قورخماغیمــا شــهلهنیب .دای دئمه
قورخانا بیر محله آدی آدیمیش و او یازیق مندن آدرس سوروشــورموش ،آما
من آوارماییب  ،قاباغیندان سوزولدوم  -آلبوما باخا باخا گؤزلریم سوزولدو.
آییندیغیمدا ،آال قاپینین دربندلیلر کوچهســینده ایدیم .ســوتگهممدین
توکانینین تینیده دورموشدوم -قویون بوراسین دا دئییم .مشه قافورون موراد
آتالری کوچهنین آغزیندا بوخووالنمیشدیالر .هر دن ده بیر کیشنهییردیلر.
او پاسالنمیش ساری ایله قیرمیزی جوانان پیکان ماشینالری دئییرم .مشه
َ َ
َ
اســی ،توانانین نؤووتچی توکانینین َسکیســینده ،بئکار ایلشمیشــدی.
سنگکخانادا ،داش پیشیریب وئریردیلر خالقا! -اونو ،بیر ده گؤردوم .اکبر
آغــا قاپانینیــن یئکــه تاختا قاپیســینین بؤیرونده دورموشــدو .سوووشــوب
گئتمک ایستهدیم .قاباغیمی کسیب دئدی:
َ
 -هئچ یانا ترپهشه بیلمزسن.

َ
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پیچاغی منه ساری اوزادیب دئدی:
 اؤلووون اوستوندن کئچهجهیم.دئدیم:
 من اؤلهسی دؤیورم. اوندا َگرک منی اؤلدورهسن. آخی سن کیمسن؟ هاردان گلیبسن؟ من نه اؤلدورورم ،نه اؤلورم.باخیشالری منی اینجیدیردی ،هله او دوداغینداکی گولوش ،بیر ده گؤز
قیســماغی ،الپ منی دلی ائلهییردیَ .دلی سعدالـــه گلیب قیراقدان بیزه
َ
باخیــردی .باشــیمدان آغری توتــوب ،آغیزیم قوپقورو اولــدو .ترلهیینجک
َ
َ
ده تــر کؤینهییــم ایســانیب ،اییســی قالخــدی .قولتوغومــون تــر اییســینی
خوشالردیــم .آما بو دؤنه زهلــم گئتدی .الیندن قاچســایدیم ،دومبهله دوز
دوقتــورا گئدهجــک ایدیــم ،آمــا ،آمــان وئرمهییــب ،ائله پیچاغین ســاپینی
َ
بــوش بؤیرومــه دورتــوردو .ال قولومــو اؤلچمهیــه باشــاییب ،نــه دئدیییمــی
َ
هئــچ اؤزوم ده آوارمادیــم .اونــا سینهســینهیه بیــر ایتهلتمــه ووردوم .ایکــی
آددیــم داال گئدیــب ،یئنــه قاباغا گلدی .دوه دیــزی ووردوم ،بوروق وئردی.
یاخاالشــینجاق ،یاخاســی الیمده قالدی .ائله گوجو منیــم گوجوم ایله بیر
َ
گلردی .اووجونو اوزادیب دئدی:
 کیشی سن وور بورا.ائلــه الیمــی الینه چیرپانــدا پیچاغــی اووجوما قویــوب ،اووجومــو یومدو.
آتمــاق ایســتهدیییمده ،یوموروقالنمیــش الیمــی اووجونــا آلیــب پیچاغین
ســاپینی باســدی اووجوما .قیشــقیریردیم .گؤزلری کللهیه چیخمیشــدی.
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یــاواش یــاواش پیچاغیــن ســینهمه یاخینالشماســینی گــؤردوم .گوجومــو
توپالییب ،جییردن قیشقیردیم .قولونو آرخایا قاتالیینجاق ،بیردن قولالری
هئیدن دوشــوب ،ســالالندی ایکی یانا .گولوشــو الپ اییرنج ایدی .الینده
هئچ نه یوخ ایدی .اویان بویانی آختاردیم آما پیچاق یوخا چیخمیشدی.
آرخایــا چکیلدیییمده ،گولمهیه باشــادی .پیچاق دوز سانجیلمیشــدی
َ
جیناغینــا .اللریمی قوالغیما قویوب باشــیمی ایییــب گؤزلریمی یومدوم.
یاواش یاواش گؤزومو آچدیغیمدا یوخ اولموشدو.
گؤزلریم قارالدی .باشیم دوالندی...
پولیس ماشــینینین اووولتوســو ایال اؤزومه گلدیم .کیم زنگ ائلهمیشدی
َ
پولیســه؟ باشــیمی آشاغییا ســالیب پؤرتدوم .تر آلنیمدان ســوزوردو .منی
قولبند ائلهییب ادیاال بوکدولر .دؤنوب پولیسلرین اوزونه باخا بیلمیردیم.
ســینم ســانجدی .الیمی ادیاال آتینجاق ،قانا بویاندی .هئیدن گئتدیم.
ماشــین ،شیر خورشــید کوچهسینه کئچدی .منی ماشــیندان دوشوردوب
بیر تخته قویدوالر .دوشدویوم ماشینا باخینجاق بیر آمبوالنسی گؤردوم...
َ
دوقتــورون آلنیندا کــی تــر ،مونجوقالنیــب تؤکولــوردی اوزومــه ،منیــم
باخدیغیمی گؤرونجک بیر دنه ده ایینه ووردو منه .دای اؤزومو بیلمهدیم...
آیینینجــاق زیندانــدا اولدوغومــو ســانیردیم .آمــا اؤز ائویمیــزده ایدیــم!
سینهمی برک برک باغالمیشدیالر .گوجهنه گوجهنه دوروب کیتابالریمین
َ
توزونــو آلدیــم .ســاعاتالرجا اوتــوروب ،کردییــه باخیب ،ســونرا دا گوللره
ســو وئردیــم .دوغــرودان دؤرد دووار آراســیندا ،بیر یئرده دونــوب قالدیغیندا،
َ
زامــان نئجــه کئچــه بیلــر؟ چارپاشــیق فیکیرلــر گلــدی بئینیمــه .اؤزومــو
بؤیــوک مچیدیــن قاباغینــدا گــؤردوم .قیزیلچــی بازاریــن ایچینــدن بئلــه

َ
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ووروب ائرمنیســتان کوچهســینه چیخدیم -ائرمنیســتاندا هامی مســلمان
اولموشــدو! ائلــه بلکــه ده میســگره بــازاری اونا گــؤره یاخین تیکمیشــدیلر.
آخــی میــس آفتافانین اوســتونده بــاش یاریلیب گــؤز چیخیــردی! -جهان
علــوم مدرس هســی هله یئرینده ایــدی .گؤودهمه قیزدیرمــا گلدی .کئچدیم
کیالسالرین بیرینه .معلم ،محصللره قیشقیریب دئدی:
 -اینانماساز َددووزه لعنت!

َ
هئچ کسدن َسس چیخمادی .ناظیم گلیب قارا حالوا پایالدی .قابینین
اوستونده یازمیشدیَ ،ددووه رحمت!

 چیخیــب گئدنــده زئینالدان آال قاپی یا دؤنمهیــی اونودوب ،دییرمانَ
بوینوندان بئله دؤندوم اســی گیلین کوچهســینه .اســینین ا َر بهســینه تابلو
آسمیشــدیالر .اونــو اوخومــاق اوچــون قاباغــا گئــدن  کیمیــن ،بیــری فیــت
چالیب دئدی:
 -بو تاریخی اثر ثبت اولوب.

َ
َ
یولومــو چکیــب گئدیــب ،دؤنــدوم قجهلهیــه ســاری .نجی َعمیدن ســو
ایستهدیم .اودا َسهنگی قالخیزیب ،سویو بارداغا تؤکوب ،دئدی:
َ
احسان ایمام حسین.
 ایچ اهلیمان سوییدی،ِ
ایچنجک ،دئدیم:
 آلاله سنه رحمت ائلهسین!بیــردن میراث ال بلدیه مأمورالری تؤکولوب ،نجی عمینین بوتکهســینی
آپاردیالر .سوروشدوم:
 -نه اولوب؟

َ
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دئدیلر:
 نجــی عمــی نین پروانهســیز بوتکهســینه تیــر چیخیب -ائــوه قاییدیبیاتاغیمــدا اوزاندیــم .ائلهبیلیردیم فیکیرلر منی ائلــه آغیرالدیب کی ایندی
دؤش ـهییم یاپریخاجاق .گینه گؤزلریم ســوزولدو .بیردن گؤردوم قاســیمییه
قبیرســانلیغیندا آتا بابامین قبیرینین باشیندایام  -آخی اونالری بیر یئرده
باسدیرمیشــدیالر -بیر ســس ائشیدیب باشــیمی قالخیزدیم .هه ،او ایدی.
دئدی:
 نهیه باخیرسان؟ ائله بیلیرسن یوخوداسان؟ بو دؤنه آرخایین اول هئچیوخو زاد گؤرمورسن!
او بئلــه دئیینجــک بیــر شــئیی خاطیرالدیــم .یوخــوالردا قیشــقیرماق
ایســتهدیییمدهَ ،سسیم باتیبَ ،ترپشه ده بیلمیردیم ،سونوندا زوران َ
گوجن
َ
الیمــی اوزادیــب ،آیینیردیــم .تئز قیشــقیردیم ،آما بو دؤنه َسســیم بوغازیمدا
باتماییــب ،الپ بئله قبیرســانلیغی دولدوردو .آییق اولدوغومو بیلینجک،
دای اؤزومو او یوال وورا بیلمهدیم .دئدی:
 قبیرده اؤزوووه یئر آچ. الی بوش؟الینی اوزادیب ،یئردن بیر کولونگ گؤتوروب ،اوستومه آتیب دئدی:
 گئدیب قبیر قازانالرین اوتاغیندان گتیرمیشم .تئز اول.کولونگــو گؤتــوروب ائلــه داشــین بؤیرونــه وورانــدا ،فیت سســی قالخدی.
مئراث مأمورو گؤبهلک کیمی قاباغیمیزدا بیتیب ،دئدی:
 -دئیهسن ،دینج قاالن آدام دؤرررسن .ایندی ده گوور قبیر قازیرسان؟
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دئدیم:
 واهلل بو دئدی منه؟دئدی:
 کیم؟دؤنــوب باخینجــاق ،گــؤردوم او یوخــا چیخیــب .منــی پولیســه تحویــل
وئردیلــر .بیــر پولیــس مأمــورو قولومــدان توتوب ماشــینالرینا ســاری آپاریب
ساغ قاپی دان اوتورتدو آرخا صندلده .بؤیرومه باخینجاق جیک قالدیم.
هــه گئنــه او ایــدی .اؤزو ده  پیچاغــی یئلهســینده گیزلتمیشــدی .منــی
َ َ
اونونــا ماشــیندا تــک باشــینا قویموشــدوالر .نهقــدر الـــلشدیم ،قاپینی آچا
بیلمهدیم .دای بیرداها اونونال دیدیشــمهیه اینجاریم قالمامیشــدی .قولومو
َ
َ
سیییریب ،پیچاغی الیندن قاپدیم .ک َسریندن توتوب قولومون بیلنگیندن
یوخار یســینا چکــن کیمــی ،قــان فانتالــادی .قولومــو ســول کؤندومــه
اوزالتدیم .بیر شئیه َد َیمهیینی دویدوم .دؤنوب باخینجاق گؤردوم اونون دا
قولوندان قان فانتالالییر .گؤزلریم گئده گئده دؤنوب آرخایا باخدیم  .قانیم
آتیلیــب ،ماشــینین دال شوشهســینه یاخیلیــب اونــون قانیال بیرلهشــیب،
سوزوردو .گؤزومه بیرناخیش  گؤرولدو ،اؤزو ده گولومسهییردی...
سون ائدیت 97/4/28

َ
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چرخیم
ائنیرم ائویمیزین قازما داماینا .آتامین منه آلدیغی ژاپن مالی« ،کامیکازه»
مارکلی کورســو چرخیمه گؤزوم دوشور .دندهســی وار اؤزو ده فرمانی قوچون
بوینوزونــا اوخشــاییر آمــا اوزو آشــاغی .هله قارداشــیمین ،چیــن مالی اوالن
اوچ ایــان فونیکــس چرخــی ده بــوردادی آمــا اونــون دندهســی یوخــدور
فرمانــی دا مارالیــن بوینوزالرینا اوخشــاییر اؤزو ده اوزو یوخاری .ایکیســینی
ده قازمــا دامــدان -تــزه تؤرهمهلــر زئرزمــی دئییرلــر -چیخاردیــرام .چوخــدان
دیــر ســورولمهییبلر .هریئر قارال هؤرونوب .کورســو چرخیــن قاباق تهیهری
یئلســیز دیــر .یئــل وورانیــن شــیالنگینی گؤتــوروب ،باسماســینی باســیرام
قاباق تهیهرین پیسداناســینا .نئچه قول ناســوس ووراندان ســورا ،تهیر توپ
کیمین شیشیر.
چرخلره باخا باخا دونوخورام.
قارداشیم دئییر:
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 گل اوتور قاباقدا گئدک.دئییرم:
 منی قورخوتما ها.دئییر:
 -یاخشی ،اوتور.

َ
من ده مینیرم .قارداشــیم ســورونجک ،هردن اییلیب منتهژین اوستونده

کی اوچ ایالن ناخیشینا باخیرام.
دئییر:
َ َ
 اده ،اییلمه ،واالیالدیرسان چرخی.قورخومــدان دیمدیــک اوتــورورام .او دا قنــووون قیراغینــدان ســورمهیه
باشالییر.
یئتیشیریک کوچهمیزین باشینا.
دئییرم:
 ایندی دوشهریک قنویا ،قول قیچیمیز سینار.دئییر:
  قاباغووا باخ.الیمی زنگین دیلینه باسیرام.
دئییر:
 الووی گؤتور زنگدن.دئییرم:

َ
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 سن ده قنوو قیراغیندان چکیل.دئییر:
  یاخشی.زنگیم زینگ ،زینگ ،ائلهیینجک ،گؤرورم کوچه باشــیدی .بیری قاباغا
گلیب دئییر:
 نه اولوبدئییرم:
 ائله بیلیرم قاباق تهیهریم سوروشور!دئییر:
  تهیهرین یئلی چوخدی ،قوی جورالییم.یاخینــا گلیب ،بیرالیله فرمانی دوتوب ،اوبیریســی الینده کی آچارالرین
بیریســینی ســالیر پیســتانایا .تهیــر بیــرآز یوموشــالیر .یوال دوشــورم ســوروب
مولالهــادی دان دؤنــورم دؤرد یولــون آییریجینــا( امــام چاهــار راهینــا).
چوخداندیر بو یولو چرخله گئتمهمیشم .اویان بویانا باخا باخا دالیرام...
قارداشــیم قنوو قیراغیندان چکیلیب آمــا الپ دا یئیین گئدیر .توپچوالر
مچیدینین قاباغیندا دئییرم:
  یاواش.دئیییر:
 سس یوخ.یئتیشیریک مجسمهیه.

َ
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شاه باغیندان َ
سیرمله سرباز گلیب مجسمهده دوروبالر اؤزو ده رضاشاه
زمانینیــن پالتارینــی گئییبلــر .ســاغ تورمــوزون قولپونا باســینجاق ،چرخ
سوروشــوب ســربازالرین سیرهســینه َدییر .ســربازالر بیر دنه چرخدن یئییرلر
بیر دنه ده یئردن .مییالالق آشیرام...
بیــردن آرخامدان ســس گلیب منــی آییندیریــر .دؤنوب باخیــب گؤرورم
بیــری منــه قیشــقیریر .قاباغــا دؤنن کیمی گؤرورم ســربازالر شــاه ارتشــینین
پالتاریندا ،ســیرمله ،شــاه باغیندان بئله دوزولوب گلیرلــر .تورموزو توتا توتا،
بوز اوســته سوروشوب وورورام سربازالرا .چرخ بیریانا ،من بیر یانا سربازالر دا
بیر یانا.
اؤزومــه گلنــه کیمیــن گــؤرورم شــریعتیده هــای بیدیریــق دیــر .بیریندن
سوروشورام نه اولوب؟
دئییر:
 بیر چرخچی سربازالرا چیرپیب!باخیب چرخیمی گؤرمورم .گینه همان آدامدان سوروشورام:
 چرخ نه اولدی؟ سربازالر چرخی اورتادان ایکی قات ائلهییب آپاردیالر!چرخیمیــن دالینــا دوشــورم .دؤنورم داشــچیالرا .قره َد َینــک دن وورب،
چیخیرام پادیقانا .قاپیدا کی قاروولدان چرخیمی سوروشورام .گؤرمهمیشم
دئییــر! دوشــورم خیاوانالریــن جانینــا .یــول آغاردیــرام یــا یولداشــاریم
دئمیشگن ،وطن برکیدیرم  .
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گئجــه یورقــون آرغیــن ائــوه گلیــب ،قونــاق اوتاغینــدا اوتــورورام .گؤزلریــم
قیزیشیر .بیردن دیسکینیب گؤرورم قارداشیم قاباغیمدادیر .دئییرم:
 به هاراداسان ایندییهنه کیمین؟ نییه تورموزا باسدین؟ آخی ووروردون سربازالرا! سن وورمادین؟ نییه! سحردن َبری چرخیمی آختاریرام! من ده آختاریرام. صاباحالریم قوشولوب باشالیاریق شهری آختارماغا .وارسان؟ وارام آما ایندی قوی بیر آز یاتیم.قارداشیم دانیشا دانیشا من اویورام.
گونشــین شؤگ هســی اوزومــه دوشــنده آیینیــب یــان یؤرهمــه باخیــرام.
قارداشیمی گؤرمورم .دوروب دوشورم کوچهلره.


نئچــه آی گزیرم .شــهریین بــو باشــیندان ووروب اوباشــیندان چیخیرام.
هرکیمــی چرخلــه گؤرونجــک قاباغــا گئدیــب باخیــرام آما هئچ کیــم منیم
چرخیمــدن ســورمور .هامــی تــزه بیــر جوره چرخ ســورورلر کــی مــن َب َینمیرم.
پیچاقچی بازارا گئدیب چرخ ساتانالردان خبر آلیرام .دئییرلر:

َ
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 سن دئدییز چرخلر چوخدان ییغیشیلیب .یئرینه هامی بو تزه چرخدنسورور!
پیچاقچــی بــازاردان چیخیــرام .باشــیمی آشــاغی ســالیب آددیمالریمــا
باخیــرام .بیــردن آییلیــب گــؤرورم جیــرال باغیندایام .اوشــاقالر چرخلرین
دمیــر کلهفهســینی ،آغاجنــان هئللهدیرلر .اوشــاقالرین بیرینین قاباغینی
کسیب سوروشورام:
 بو کلهفهلهری هاردان تاپیبسیز؟ ارتش یولوندان! او هارادی؟ سرعینه ساری گئت.ســوراق با ســوراق گئدیــب ارتش یولونو تاپیــرام -قابــاق اورا باییندیرخان
میدانــی دئییردیلــر -اوردا بیر پرس دســتگاهی وار .بؤیرونده ده نم نهخهدیم
پاســانمیش دمیــر .دمیــر دومورلریــن آراســیندا گزنــده ایکــی پیلــک قالیــر
آیاغیمیــن آلتینــدا .آیاغیمــی قاوزاییب باخیرام .بیرینــده یازیب اوچ ایالن
فونیکس ،بیرنده ده یازیب کامیکازه.
سعید فیوضات1394 ،ائدیت  -1395سون ائدیت 97/4/28
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تئللی
َ
بیــر ساریشــین قیز ایــدی .دار کؤینهیی اینینده ،شیشــمیش دونو ایال ،بیر
کؤتوگون اوستونده اوتورموشدو .گؤزلری گؤم گؤی ،اوزو گولشلی .بؤیورلهمه،
بویالنیــب گؤ یــه باخیــردی .ایکــی الینــی ده آرخاســیندان بئله قویموشــدو
کؤتویــون اوســتونه .قــولالری دیرســهیه کیمیــن چیرمانیقلــی ،آیاقالرینین
بیــری یئــرده ،بیــری ده ســالالنمیش .بیــرآز قاباغــا اییلیــب ،اوزونــو یوخاریا
توتوموشدو .اینجه بئل بوخونو وار ایدی .کؤینهیینین اتهیینی دوگونلهییب،
اوزون ســاچالری دا بئلینه تؤکولموشدو .فیقور توتوب ائله هئیله قالماقدان
یورولمامیشــدی .ائلــه شــن ایدیکــی ســاعاتالر بویــو آدامــی اوتــوردوب
اؤزونــه باخدیــرا بیلیــردی .گــؤزوم دولوســو اونا باخیــب بومون اوســتونده ،بو
گؤروشــومو چکیردیــم .اوتوردوغــو آغــاج کؤتویونون دؤرهســینده قیــزل گوللر
دالغاالنیردیــار آمــا هئــچ بیزیــم یئرلریــن زمــی گوللرینــه اوخشــاماییردی.
هرگون اوتوروب اونون پورترهســینی چکیردیم .اودا تئیخا گولوردو .گئجهلر،
چکدیییــم ناخیشــا گــؤز تیکیردیــم .هردن رؤیــادا الینــی اللریمــه آلیردیم.
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ســاچالرینی ســیغالالییب ،تومارالییب ،نازالییردیم .تومارالدیقجا داها دا
گؤزللهشــیب ،داهادا شیرینلهشــیردی .بیرگون یئــددی گئجه ائلهییب،
اونــا قوندارمــا بیر آد قویدوم .آخی یاخشــی بیر آد اؤیرنمیشــدیم .مالهادیدا
حســن آغا ســومو چو واریدی ،بیر گون بیر باالجا قیزا سومو وئرنده دئدی گل
سومونو آپار ائوه آ تئللی قیز .آدینی قویدوم تئللی.
گون ،ســاچالرینا شــاخدیقجاق ،ایشــیلداییب ،بیر بیرچهیی قیزیل ،بیر
بیرچهیی گوموش اولوردو .بیر گون اونون ناخیشــینی قوینوما آلیب حیطده
دوالندیردیــم .منــدن هئــچ قاچمیــردی ،بیردن الیــم دؤشلرینه ســورتولدو.
بؤیــوک بیــر دویغونــون دیریلمهســینی آنالدیــم .یــاواش یــاواش الیمــی بئــل
بوخونونــا چکدیــم .الیم یانــان کیمی اولــدو .بارماقالریمــی آرخایا چکیب
باخدیــم ،ائلــه بیــل قابــار چالمیشــدی .پؤرتــوب ،اوزونــه باخــا بیلمهدیــم.
آپار یــب قو یــدوم یئرینــه .اوندان ســونرا گئدیب باالخانــا دا اوزانیب ایچیمه
ســالدیم هرنهیی .گؤزومو یومونجاق ،اللرینی ســیخیب ،ساچالرینا داراق
چکیردیــم -آما بونالر ،او ،گلنهکیمی ایدی .او تزه قوناغی دئییرم -اوزامان،
هر گون مدرسهدن سونرا باغ میللیدهکی کیتابخانادا یا دا بؤیوک مچیدین
کیتابخاناســیندا درســیمیزه باخاردیق .ائوه ســاری گلن یولدا ،او تزه قوناق
منی تینلهییردی...
یاواش یاواش اوزو دانالقلییا دؤندردی منی .من ده دای پورتره چکمهیی
قیراغــا قویــوب ،تزه قوناغین آرخاســینا دوشــدوم .قبیرســانلیغا گئدیب دار
دودوک قبیرلره باخیردیم ،سینامایا گئدیب ،فیلیمده کی دیرناق چکمک
کیمین شیکنجه صحنهلرینه باخیردیم.
بیرگئجــه مالهــادی مچیدینیــن قاباغینــدان سووشــاندا گــؤردوم بیــر

َ
تــرسـه

اؤلوداشــییان مافانــی قویوبالر مچیدیــن قاباغینا .هل البت قونشــوالرین
بیــری اؤلموشــدو .مچیدین خلفهســی چیــراقالری سؤندورموشــدو .خزل
للــری باشــادی اســمهیه .کوچــهده هئــچ کیــم یــوخ ایــدی .قــو
آیینیــن یئ 
ووروردون قــوالق توتولــوردو .بیــر جــار اؤزومــو اومافانیــن ایچینــده گــؤردوم.
اوز دؤندهر یــب ائویمیــزه ســاری کیمیــن بیــر دیلیمــه قاچدیــم .کولک داها
دا گوجلنمیشــدی .قونشــو ائولرین بیرینــده ،کوچهیه باخــان ،پنجره آچیق
قالمیشــدی .یئل اونو چیرپیردی .باغیش تنگهســینین آغیزینا یئتیشنده،
کولــک ،تــوز تورپاغــی اوزومــه چیرپیــب ،آغیزیمــا ،گؤزومــه دولــدو .آغیزیــم
تور پــاق دادی وئر یــب ،ناریــنالری دیشــلهریمین آراســیندا قیرچیلــدادی  .
قاپــی یــا یئتیشــینجک ،ال آتدیم جیبیمــدن هاچاری چیخــاردام .هاچار
الیمــدن سوروشــوب ،یئــره دوشــوب ،قاپینیــن او الینــه دیبیرالنــدی .یئل
ویییلداییــردی .بیــردن کوچهنین برقی گئتدی .بیرجــار ائلهبیل هرنه یوخا
چیخدی .ســانکی اؤلوم ،کوچهنین قارانلیغیندا گیزلهنیب منی گودوردو.
ال آیاغیم اســمهیه باشــادی .قاال بیلمهدیم .آتالنیب قاپی یا دیرماشیب،
حیطــه دوشــن کیمی یومولــدوم ائوه .ائــوده گؤز گــؤزو گؤرمــوردو .تتی پوپی
قابــاق اوتاغــا گئتدیــم .تئللــی گؤرونــوردو .ائلهبیــل تــک باشــینا قالماقدان
سینسیمیشدی .کولک قاپ باجانی سیندیریردی .آرا کسمهده اوتوروب،
اونــا باخا باخــا یوخالدیم .صاباحیســی بؤیوک مچیدده درســه باخماقدان
ســونرا ،چیخیــب ،مچیدیــن قیزیلچــی بازارینداکــی قاپیســیندا دوردوم.
اوبیــری اوزده اوگــوده بــؤرک ســاتان ،گینــه ده توکانینیــن یئرینــده اوتوروب،
نئچــه دنه بؤرکو دوزموشــدو قاباغینا .یانمیــش اوزو ایله منه باخیب گولدو.
جانیما بیر تیترتمه دوشــدو .یولومو دهییشــیب ،بازار آغیزیندان بئله ،اونچو
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میداندا کــی کؤهنــه کیتاب ســاتانالرین بیرینــه گئتدیم .کیتــابالرا باخا
باخــا ،بیرینــی الیمه آلدیم .جیلدی منی توتونجــاق دای یئره قویانماییب،
آلدیم اونو .شئییدگاهدان بئله قاییتدیم ائوه .او گون آنامی محمدیهده کی
دیــش دوقتورونــا آپاردیــق .من بیر قیراقــدا اوتوروب کیتابیــن قاتینی آچدیم.
اوخودوقجــا اودقونــوردوم .بیــر جــار اؤزومــو قبیریــن ایچینده گــؤردوم ،هر یئر
قــاپ قارانلیــق ایدی .بیردن آنام جیهه چکدی .ائله بیل دوقتور دیشــینین
عصبینه توخانمیشــدی .قورخو سوموگومه یئرئییب ،گوناه دویغوسو گلدی
منــه .مطــب ده قــاال بیلمهییــب دوروب گئتدیــم خیابانــا .ائــوه گلینجک
تئللییه گؤزوم دوشمهســین دئییبن قابــاق اوتاغا کئچمهدیم .او گئجهدن
بــری تئیخــا کابــوس باســیردی منی .هر ســحر قابــاق اوتاغایــن قاباغیندان
ســوزولوردوم .آمــا بیر گون دای یامــان داریخدیم .گؤیلــوم چیخیب گزیب،
دوالنمــاق ایســتهمیردی .ائــوده ده هئــچ کیــم یــوخ ایــدی .بیــر ده گــؤردوم
تئللی قاباق اوتاقدا دوروب منه باخیر .قاچا قاچا گئدیب اونو قوجاقالدیم.
َ
ســاچالرینی ســیغالالییب ،تومارالدیم .گینــه هر ن َمنه منه شیرینلشــدی.
بیــردن گــؤزوم میز اوســتونده کــی او کیتابــا دوشــدو .قاتی آچیــق قالیب بیر
صفحهســینین نقاشیســی گؤرونوردو .بیری آلوالر ایچینده یانیردی .دیش
دوقتورونــون مطبینــده دیشــین اووولماغینیــن سســی قوالغیمــا گلیــب،
یانیغینین اییســی ده بورنوما َدیدی .ائله بیل بیری حیطیمیزین قویوسونون
دیبینــده جییــردن قیشــقیریب ،زاریـــییردی .بیــردن ائویــن دووارالری بیــر
بیرینه یاخینالشیب منی اورتایا آلدیالر.
ســیخیلدیم ،ســؤموکلریمین سســی قالخدی .دایاناتیم قالمایینجاق،
قیشــقیریب ،تئللینــی تولالدیــم قاباغیمداکــی دووارا .باشــی جانینــدان
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آیریلیب دوشدو خالچانین اوستونه .قاچا قاچا مطباغا تپیلیب ،دیزلریمی
قوجاقالدیــم .نــه واختــدان نــه واختــا اؤزومــه گلدیــم .آتامــا ،آنــام تئلینین
باشــی اوســتونده دایانیب دانیشــیردیالر .مطباخدان چیخدیم .هامی منه
باخیردی.
سعید فیوضات 91 -ده یازیلمیش -ائدیت  ، 96/3/2سون ائدیت 98/4/28
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جیرال
هــاوا بیــر باالجا ســویوق کیمین دیر .ائلــه دوغوردان دا بئله بیــر هاوا منیم
مالیمدیــر .یاییــن او تــر تؤکمهســی ایلــه هئــچ آرام یوخــدور .اوزون گونلــر
آدامی هئی دن ســالیر .اوتورموشــام جیرال باغیندا .بو باغین آدینی چرخیم
اوغورالناندا ائشیتمیشم .کؤکسومو اؤتوروب گؤزومو یومورام...
هه تزه مدل چرخلر گلیب بازارا .خاالم اوغلونا بیر دندهلی ،اوزون فرمانلی
َ
سورورم.
چرخ آلیبالر .من هله قارداشیمدان قاالن او التدا تاراققا چرخی
آتام منی پیچاقچی بازارا آپاریب ،چرخلری گؤرسهدیب ،دئییر:
 بیرین َبه َین.مــن ده بیــر چرخــی َبیهنیــرم .چرخیــن آدی «پئپئرونــی» دیــر ،اؤزو ده
ژاپــن مالیدیــر .چرخــی مینیــب ســورونجک اونان خوشــوم گلیــب ،یامان
ســئویب ،یامــان دا ســئوینیرم .منیــم چرخیــم خــاال اوغلومــون چرخینــدن
گؤزلدیر .اونون الپ بئله آیدینجاســینا ،پاخیللیغی گلیر .چرخی گؤزومون
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قاباغینــدان قیراغــا قویمــورام .بیــر گــون ائــودن حیطــه دوشــوب چرخیمــی
مینمــک ایســتهییرم ،آمــا چــرخ یوخــا چیخیــب .هــر یانــا باخیــرام ،اونــو
گؤرمهییــرم .زئرزهمییه بئله باخیــب تاپا بیلمیرم .ائوده آچیب آغارتماقدان
قورخــورام .اما ســونوندا هر نه اوزه چیخیر .چرخین یوخا چیخماســی منیم
باشیما سرکی اولور .اؤنوب دؤنوب منه چول ایتیرن دئییرلر .گومان ،اوندان
قاباقــدان آدیــم چیخمیشمیــش .یانــی ایتیرمکــده یامان الیــم وار ایمیش.
بیــر دؤنه جهــان تربیت مدرسهســینده ایکینی اوخویانــدا آغ کورکلو بؤرکومو
اوتوبوســدا قویموشموشــام .بیر دؤنه ده ساعاتی قوران قولپو آپاریب کوچهده
قنویا آتمیشمیشام .اما اونالر بیلمهدیلر کی او ساعات قولپو بیر فیر فیرالی
طیــاره ایــدی .بؤیوک بیر درهنین اوســتوندن  اوچواندا دوشــمن گــؤروب توپا
توتــدو .ائلــه دوشــمنین گولـــلهسی اونــا دییینجــک دوشــدو درهیــه .عینــا
اونــدان قابــاق گؤردویوم کیمین .او طیاره درهده گؤزدن ایتیب هئچ واخت
تاپیلمــادی .آخــی دره ایچینده ،گور آخان چایا دوشــن طیــاره تاپیلمازکی
دایَ .
دئین یوخ ایدی آی ننه ،آی دده ،جنگ ده هر نه اوال بیلر ،به نییه منه
آدقویورســوز؟ قیسساســی ،اینــدی چرخیم ایتیب بیریانــدان ،منی قوپاالغا
گؤتوربلر اویاندان .بیری دئییر:
 هه بودا گئتدی بؤرکون یانینا .گؤره سن بونی هاردا اوغورالتدیریبسان.چرخ تاپیلمیر من ده باشی سرکیلی قالمیشام .اوزوم قالیب دانالقدا تزه
چرخ ایستهمهیه ده جییریم یوخ دور .ائله قالمیشام کسیله کسیله .دئمک
هئچ کیم منی باغیشالماق ایستهمیر .من ده هر گون گئیینیب کئچینیب
یایــاق گئدیرم مدرهس ـهیه .قاییدانــدا حیطه کئچن کیمــی منیم چرخیمه
بنزر بیر چرخی ،حیطده گؤرورم .اما نه قدر نورنومود سوز اولوب .الپ اولوب
زهلهســیزَ .یهرینی الپ یوخاری یــا قالخیزیب ،فرمانینی دا اوجالدیبالر.
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یاز یــق چرخین جانی ،تــوز تورپاق ایچینده ایتیبدیر .ائله بیل کولـــلوکدن
چیخیب .ائوه کئچینجک ،آتامی آغیزی دولو دانیشا دانیشا گؤرورم .آناما
نهلر اولدوغوندان دانیشیر:
 گومــان بیــر پاســیبان گــؤرور کــی جیــرال باغینــدا ایکی کئچــل اوغالنچرخــی ســورورلر .چرخــی اونــارا یاراشــدیرا بیلمیــر .اونــاری ســؤزه توتــور.
هاردان آلیب ســیز بو چرخی .بیردن اوغالنالرین دیلی دوالشــیب چرخی
قویــوب قاچمــاق ایســتهییرلر .پاســیبان ایکیســینی ده یاخاالییــب گتیریر
کلنترییه .اونالری دانیشــدیریر الر .گومان کوچه دن کئچیرمیشلر .بیرده
گؤرورلــر بیر چادرالی خانیم قاپیدان چیخیب گئدیر چؤرک خانایا قاپینی
دا آچیق قویور .حیطده چرخی گؤروب ،خوشالرینا گلیر .بیریسی کوچهده
َ
دورور ،اوبیریســی ده ایچهر ییــه کئچیــب تئــز چرخــی ا کیــر .چرخی کنده
آپاریرمیشــار .امــا اهلل دان اوالن کیمــی توتولــورالر .ائله بو گون گئتمیشــدیم
َ
کالنترییه ،گؤرم نه خبر نه اتر کی پاســیبانالرین بیری قاباغیما قاچیب بو
موشتولوغی منه وئردی .آنام سوروشور:
 به او ایکی اوغالنی نئیلهدیلر.آتام دئییر:
 من ریضایت وئریب اوالری باغیشالدیم!بونــو ائشــیدن کیمــی ائــودن چیخیــب حیطــه دوشــورم .چــرخ گؤزومدن
دوشــور .داهــا آرتیــق او چرخــی ســورمکدن کئــف ائلهمیــرم .اینــدی ده
کــی اینــدی دیــر دای چرخــه بازیــم یوخــدور .تکجه بوجــور باغــدا اوتورب،
دونوخماقدان خوشوم گلیر.
سعید فیوضات  ،92خزل آیی -ائدیت  -96سون ائدیت 97/4/28
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جمعه آخشامی
شــورا شــوروال یاغیش یاغیردی .حیطیمیزی سئل سو گؤتورموشدو .آتامال
َ
آنــام ال اوتاغینــدا اوتــوروب ایکیســی ده دونوخــا گئتمیشــدیلر .قاپینیــن
زنگــی وورولونجــاق ایکیســی ده ال هایا قالیب ،قاپییا ســاری یومولدوالر.
زنگین سســی همیش ـهکیندن اوجــا گلدی منــه .ائلهبیل یاغیــش اونون توز
تورپاغینــی یویوب آپارمیشــدی .آتوشــگهنین قاباغینا کئچیــب ،باخدیم.
بیــر پاســیبان اونــارال دانیشــیردی .هه اونــو تانیدیم ،ســوموچو قونشــوموزون
اوغلــو ایدی .یاغیــش ،بؤرکونــون دیمدیییندن ســوزولوردو -نــودان کیمی-
آتــا آنامــا دانیشــیب دانیشــیب ســونرا گئتــدی .آتــام قاپینــی اؤرتونجــک،
آنــام ســمتیرلهییب قاپینیــن بؤیرونــده کــی دوواریــن قیراغینــا ییخیلیــب
اؤزوندن گئتدی .چادراســی آچیلیب جومجولوق ســو اولموشدو .آتام دا اونو
اووندوروردو .آنامین هایینا ،قونشوالر حیطیمیزه ییغیلدیالر .گئجهیه کیمین
ائویمیزده آدام قایناشیردی .قونشوموز باالخانادا منه یئرسالیب دئدی:
 -سن کئچ یات.
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ســحر آییلدیغیمــدا گــؤزوم ائویــن دامینــا دوشــدو .بیــر یئــردن دامــا
َ
سوکئچمیشــدی .آتامین گؤزوندن ایراق ،گؤرسه ایدی الهایا قاالجاقدی.
باالخانادان آشاغا دوشوب کئچدیم ال اوتاغا .آتام باالجا میزینی قاباغینا
قویــوب اوزون بیــر کاغاذیــن اوســتونده هئــی یازیــردی .آنــام دا بؤیرونــده
اوتــوروب ،میللری الینه آلیــب یوماغی بؤیرونه قویوب توخونما توخویوردو.
ســام وئردیم .ائله بیل ائشیتمهدیلر ،بیر ده سالم وئردیم ،آما اونالردان های
چیخمادی .بوغوز اولوب کئچیب یوالقدا کی پیللهلرین بیرینده اوتوردوم.
بؤیــور قونشــودان  -صفیــه خــاال گیلــدن -آغالشــماق سســی گلیــردی .او
اوخشــاما دئمهیــه باشــایینجاق توکلریــم بیــز بیــز دوردو .صفیــه خاالنین
بؤیوک اوغالن نوهسی یوخ اولموشدو .بونو دویونجاق ،گؤز گزدیریب بؤیوک
قارداشــیمی آختارماغا باشــادیم .آما اونون نئچه گون بوندان قاباقدان ائوه
گلمهدییینی خاطیرالییب آتا آنامال دانیشماغا باشالدیم:
 قارداشیمین باشیندا نه وار؟هئــچ بیریندن ســس چیخمادی .باشالری اؤزلرینــه قال ایدی ،بلکهده
حوصلهلــری یــوخ ایدی منــی دانیشــدیریب دیندیرهلر .آرادا آتــام گؤزلویونو
َ
گؤتوروب ،سیلندن سونرا ،تزه دن تاخدی گؤزونه .دوروب بیرآز ال اوتاغیندا
دوالندیم .هئچ باشالرینی قوزاییب منه باخمادیالر.
منی بیر قورخو بورودو .اولمایا قارداشــیم یوخا چیخاندان بوالرین باشــینا
هــاوا گلیــب؟ آمــا دؤرد ایل اوندان ســونرا اوندان خبر چیخاجــاق و من بونو
هــاردان بیلیــرم؟ اونو دا بیلیــرم کی آتام اونــو گتیرنده ،من قاپینــی اوزلرینه
آچاجاغام! بونو کیم دئییب منه یوخســا منیم باشیما هاوا گلیب؟ یا دونن
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گئجه بونو یوخودا گؤرموشــم؟ هه دونن گئجه چوخ قات قاریشــیق یوخوالر
گؤروردوم .هله قارداشــیمال بیر چاغدا دانیشــگاهدان قبــول اولدوغوموزو دا
گــؤروردوم .بلکــه بــو یوخوالری بونالرا دئســم اورکلری ســئوینر؟ یــا دا آرتیق
نیسگیللی اوالرالر؟
رادیو آچیق ایدی .بیردن یوخاوالنالرا گؤره دانیشــماغا باشــادی .آتامال
َ
آنام ایکیســی ده ال ســاخالییب قوالق آســماغا باشــادیالر .بیــردن آنامین
اورهیی کئچدی .رادیودا دانیشان آداما دئدیم:
 آغزین قوروسون.َ
آتــام ال هایا قالیب قونشــوموز هجــر خانیمی چاغیردی .او بیریســیلر ده
گلدیلر .آنامی ماشینا میندیریب دوقتورا آپاراندا ،قیشقیردیم:
 من ده گلیرم.آمــا منــی ســایان کیم ایــدی؟ تئــز پالتار آســانا یوگــوردوم آمــا پالتاریم یوخ
ایدیکی! به بو زهره قالمیش پالتاریمی هاردا چیخارتمیشدیم؟
مــن ال آیــاق ائلهی هنــه کیمیــن ،اونــار گئدیب منــی ائوده تــک قویدوالر.
کسیله کسیله گئدیب تئلویزیونو آچیب قاباغیندا اوزاندیم.
آتامــا اوخشــار بیر کیشــی ،اؤز یازدیغی شــیکایتنامهلری میزیــن دالیندا
اوتــوران آدامیــن قاباغینــا تؤکــوب چوخ جیــددی دانیشــیردی .او آدام هر نه
دئییردی ،آتام دا بیر کاغاذ تاپیب قاباغینا قویوردو .کیشینین او آداما سون
سؤزو بو اولدو:
 منه بلگه گؤرست!اودا قاروولالرین بیرینه دئدی:
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 بونو سال ائشییه.آما هئچ کیم قاباغا گلمهدی...
فیکیرلهشه فیکیرلهشه گؤزلریم قیزیشدی.


یوخودان دیســکینیب اؤزومو مدرســه کیتابالریمین اوستونده گؤردوم.
هــه جبــر آنالیــز کیتابینیــن اوســتونده یوخــوم آپارمیشــدی .قارداشــیم  بیــر
یئــرده تیکیــش دوتماییــب ،اؤزونــدن چوخ بؤیــوک ســؤزلر دانیشــاردی .آما
مــن ائلــه درســیمله چکیش برکیشــده ایدیم .قارداشــیما گــؤره منی تحقیق
دن ســاالجاقالر ســؤزونو دئمیشــدیلر و بــو منیــم قوالغیمــا َدیمیشــدی .آمــا
باشــیمی آشــاغی ســالیب درســیمی اوخویــوردوم ،نییــه منــی تحقیقــدن
سالسینالرکی؟!
یئنــه اوتــوردوم یازی پوزوالریمین اوســتونده .آتامین سســینی ائشــیتدیم.
هئی دئییردی:
 -یوخ دئدیم.

َ
قارداشیما گؤره آتام  ،شهردن چؤله چیخماق ایستهمیردی .آنام بیر ت َهر اونو

ائودن چیخاردیب چؤله آپارماغا راضیالشــدیردی .ایستهســم دوغروســونو
دئیم ،قارداشــیم یوخا چیخاندان ســونرا ،یاواش یاواش گؤرونمزلییه عادت
ائلهمیشدیم .ریحان مرزه کیمین بیر وارلیغا دؤنموشدوم.
هــه ،او گــون ،ناهــارا یاخیــن آنامــی بیــر پیکنیــک یئربهیئــر ائلهمکــده
َ
گــؤردوم .آتام یوخ دئس ـه ده ،بیــر ت َهر اونــوون بوینونا قویــوب ،گئییندیریب،
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کئچیندیر یــب ،ماشــینا میندیردی .منــی هئچ ســوراقالمامیش ،گئتدیلر.
تزهدن قاییدیب تئلیویزیون قاباغیندا اوزاندیم .بیر فیلم باشالمیشدی.
فیلمــده ،هامی شــهردن کؤچوب گئتمیشــدیلر .بیر قوجا کیشــی ایله بیر
قــاری قالمیشــدی .ائولیلیکلرینین ایــل دؤنومو یئتیشــینجک ،او گونو بیر
کیلسهده جشن دوتموشدوالر .گئیینیب کئچینیب کیلسهیه گئدینجک،
اینانیلمــاز کیمــی ،هامــی او نالرا موبارک اولســون دئمگ اوچون کیلســهیه
ییغیشدیالر .اونالرا گول گتیرن کیم ،گلیب اوزلریندن اؤپن کیم...
ایکــی قوجا بو ســورپرایزدان چوخلو ســئوینیب ،بیربیرینی قوجاقالییب،
گؤزلرینی یومدوالر...
آمــا بیــرآز ســونرا فیلیمن گؤرونتولــری ،کیلســهده ،قوجا ار آرواد دان ســونرا
هئچ کیمین اولمادیغینی گؤرستدی!


بیــردن یئریمــدن آتالنیــب دیــک اوتــوردوم .تئلویزیــون ســؤنوک ایــدی.
حیطدن ســئل ســو گئدیــردی .یادیمدان چیخــان بیر شــئیی آختاریردیم.
او نــه ایــدی؟ هه دؤرد ایلدن ســونرا قارداشــیمین قاییتماغــی .دوغرودان دا
ائلــه مــن قاپینــی اوزونــه آچدیــم! آما گینه بیر شــئیی اونوتموشــدوم .بوســفر
یوالقداکی ایشکافی آچیب ایچینه باخدیم .گئییمیم اوردا ایدی ،یانیندا
دا بیر اون ایکی یئنی یئتمهنین پالتاری .یوخ ائلهییل آختاردیغیم تک بوالر
دؤیورموش .باشالدیم اؤزومله دانیشماغا:
 -آلاله نمنه یادیمدان چیخیب؟
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بیــردن موبایلیــم زنــگ ووردو .موبایلیــن مانیتورونــدا قارداشــیمین آدی
یازیلمیشدی .تئز آچدیم .دئدی:
 ســام قارداش ،بوگون جوما آخشــامیدی  ،ائلهبیل آتــا آنامیزین قبیریاوسته گئتمهیی اونودوبسان هه؟
سعید فیوضات  -96سون ائدیت 97/4/28
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عکس
َ
موبایلیمــا بیــر گولــدن عکس ســالیرام کــی بؤیرومــده اوتــوران آدام الینی
دیزیمــه چیرپینجــاق ،دیســکینیرم .جینلنمهییمــی گیزله َ
دیبــن دؤنــوب
اوزونــه باخیــرام .مندن بؤیــوک اولدوغونا گــؤره حیرصیمی یئییــرم .گودورم
ســؤزونو دئســین .دوز گؤزومون ایچینه باخیر .دؤرهده اوتــوروب موبایلالری
ایال اوینایانالر باشــارینی قالخیزیب بیزه باخیرالر .ائلهبیل قورباغا گؤلونه
َ
َ
داش آتیبالر .هامیسینا ایری ایری باخیرام .اونالر دا باشالرینی سوخورالر
موبایلالرینا .بیلمیرم نییه هامیســیندان زهلم گئدیر .بؤرومده اوتوران آدام
مندن سوروشور:
 سیقارین وار؟دئییرم :
 دیزیمه شاپیلداتمامیش دا سوروشا بیلردین ،یوخ؟دئییر:
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 ائله هامی داعوا داعوا دئییر!او سوســوونجاق ایســتهییرم دورام گئــدم .آمــا بیلمیــرم نییــه گئتمهییــم
گلمهییر.
دئییر:
 دئمهدین ،سیقارین وار یا یوخ؟ســیقار پاکاتینی جیبیمــدن چیخاردینجــاق ،بیر گیله ســیقار گؤتوروب
قویور داماغینا .من ده بیر گیله قویورام اؤز داماغیما .الیمی جیبیمه آتیب
فندکــی چیخاردینجــاق ،او منی قاباقالییب ،اودو ســیقاریما دوتور .ســونرا
دا اؤزونونکونو آلیشــدیریب ،توســتونو پیلهییر گؤیه .توســتویه باخیرام .گؤیه
قالخینجاق ،سیسقا یئل اونو یاییر.
دئییرم:
 سیقارا نه توی کئچیرسن!دئییر:
 بو منیم عؤمرومو یئییر ،من ده گرک بونو یئیم ،یوخ؟اونــدان ناتــاراز ناتــاراز گولــور .او ســارالمیش ،خــاراب دیشلــری منــی
اینجیدیــر .گینــه ده گئتمــک ایســتهییرم ،آمــا گینــه ده یئریمــده قالیــرام.
دؤنوب منه باخیب دئییر:
 نــه یامــان خارابا قویدوالر بو باغ میللینی .حییف اولســون .شــهرین بیردنــه دوز امللی باشــلی دینجلمک یئــری وار ایدی ،اونو دا ســؤکدولر .گونوم
بــوردا کئچــردی ائلــه .اینــدی نــه پــارک قالیــب نــه ایــزی ســوراغی .اینــدی
هامینیــن الینــده بیــر موبایــل ،دام دوواردان عکس ســالیر ،بیر شــئی ده تاپا
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بیلمهینده اؤزوندن عکس سالیر .یاخشی سنین بیر دوز عکسین وار بوردا،
هئچ منیم او بیر دنه عکسیم ده یوخدی.
قوالقالریمی شهلهییرم.
 هانسی عکس؟دئییر :
 بوردا سالدیردیغین عکسی دئییرمدا!دئییرم:
 هاردان بئله آرخایین آرخایین  دئییرسن بونی؟گینه ده آغیزیندان توستو چیخا چیخا گولوب دئییر:
 سنین کیمی بیر اردبیللینین بوردا بیر عکسی اولمالیدی ،یوخ؟گولومسونوب دئییرم:
 بلکه بیری اردبیللی اوال آما بوردا عکسی اولمایا؟ اوندا نه اوالر؟دئییر:
 اؤزگهنی بوشال ،سنین بوردا عکسین وار  ،ائله دؤور؟دئییرم:
 سؤزون چیلخاسینی دئ ،نییه اوخو آتیب یایینی گیزلهدیرسن.دئییر:
 نییه آالهی یئره یورورسان .دئییرم سنین بوردا بیر عکسین وار ،والسالم.َ
به سؤزی نه ت َهر دئیرلر؟
جینلی جینلی دئییرم:
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 یوخ عکسیم یوخدی.اوندان موبایلیمی چیخاردیب باشالییرام باخماغا.
دوداغینــی بــوزوب ،قــاش قاباغــی یئــردن گئدیــر .بیــرآز کئچمهمیش ال
آیاغــی اســمهجهیه دوشــور .ســیقاری بیرتهــر ســورور کــی ائلــه بیــل الینــدن
آالجاقالر.
دئییرم:
 نه اولدی سنه ،نییه کئفسیز اولدون.منیم موبایلیما باخیب دئییر:
 ایللردی بو جاماعات منی گیجللندیریرلر. نییه؟ هئچ کیم دوزدانیشمیر. توتاق دوز دانیشدیالر ،سنه نه یئتیشهجک؟ بوستانالرین آرتاجاق؟ امهیووی بوشا وئرسهلر نه اوالر؟ توتاق وئرسینلر ،نه داخلی وار؟ خوشونا گلر؟ یوخ ،ساکی نه اولسون؟دئییر:
 هئچائله بوســؤزو دئییب دورور آیاغا گئتســین .ایســتهییرم آرخادان چاغیرام.
آما چاغیرا بیلمیرم .یاواش یاواش اوزاقالشیر .بیردن قیشقیریرام:
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 آی عمی اوغلی.دؤنوب منه باخینجاق دئییرم :
 هه ،منیم بوردا  عکس واریم ،اؤزو ده ائله بیردنه.بوغالری گولور...
نئچــه گــون ســونرا عکسلریمــه باخدیغیمدا ،بــاغ میللیده ســالینان بیر
عکسیمی تاپیرام .اؤزو ده لوپیترله سالینمیشدی.
سعید فیوضات  -92سون ائدیت 97/4/28
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آهلل کومهگیز اولسون
یازیق پیشیک قنووون قیراغیندا قیوریال قیوریال بویاندان اویانا سورونوردو.
ماشــین اونو باسالســا دا اؤلدورمهمیشــدی .اما ائله اؤلمهجهدن بری ایدی.
ماشــیندان دوشــوب گئتدیم یانینا .گؤزل پاراق پیشــیگ ایــدی -اردبیلده
اونا هشــترخان پیشــیگی ده دئییرلر -حیوانالر کیلینیکی یادیما دوشــدو.
َ
اونــو بیــر ت َهــر ماشــینا میندیریــب اورایــا آپارمــاق ایســتهدیم .یامــان دیــدهرم
چنگی پیشــیگ ایدی .یان یؤرهســینه قویماییردی منی .قنووون اوتاییندا
ایکی توکانچی دوروب منه باخیردیالر .اوزومو اونالرا ساری دوتوب دئدیم:
 آی باال ســیزده پاالزدان زاتدان تاپیالر؟ ایســتیرم بو پیشــیگی بورویوبآپارام کیلینیکه.
ایکی توکانچی منه بیر مایماق کیمی باخیردیالر .اونالرین باخیشــیندان
خیرالندیم .بیریسی دئدی:
 -آی عمی اوغلی ائله اونو آل قوجاغینا آپار.
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هاهاهاها.....
آرتیق مایماقالشماغیما دؤزه بیلمهییب ،دئدیم:
 هئچ بیلیرسیز بو پیشیگین نه ده َیری وار؟اوالرین بیریسی دئدی:
 یوخ بیلمیرک .سن دئ اؤرگهنک؟دئدیم:
 مــن بونــو آپاریب بیر یوز مین تومن خشــلهییب ســاغالدیب ،اســتانبوالآپاریب ساتاجاغام.
ایکیسینین ده گولوشو دوندو .ایلک دانیشان دئدی:
 بو نئچهیه گئدر؟دئدیم:
 الپ آزی مین دوالر.ایکیسینینده گؤزلری به َرلدی.
گئدیــب ماشــینین دال صاندیغینی آچیب بیر موشــامبا تاپیب ،دؤنوب
قاییتدیم .بیردن گؤردوم ایکیسی ده قاباغیمدا دوروبالر .قورویوب قالدیم.
بیریسی دئدی:
 آی عمی اوغلی بئله اولماز کی.دئدیم:
 به نئجه اوالر؟دئدی:
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 بــو بیز یــم محلهنیــن ،یانــی داش کســن ،پیشــیگیدی .بونــو کلینیکــهآپارماق بیزم ایشیمیزدی ،سن بویور ،زحمتده قالما.
دؤنوب ایکیسینه ده باخیب دئدیم:
 اهلل کؤمهگیز اولسون.....سعید فیوضات -سون ائدیت 97/4/28
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ّ
تغلب
گئجه گؤردوگوم یوخوالر یادیما دوشدوکجه تیرتیر اسیرم.
گودوکچونون سسی قالخیر:
 چؤیورون کاغاذالری.کاغاذی چئویرینجک .ســورغوالری گؤزدن کئچیردیب ،جیک قالیرام.
بونالرین هئچ بیریسی منه تانیش دؤوور .گودوکچونو چاغیریرام ،آما سسیم
بوغازیمدان چیخماییر...
بیردن بیر سس قالخیر .هه گودوکچونون سسیدیر:
 چؤیورون کاغاذالری.کاغاز تیر تیر تیترهین الیمده بایراق کیمین دالغاالنیر .سورغوالری گؤزدن
کئچیردینجــک ســؤیونوب ،فیندیلــی وورا وورا تئــز تئــز یازماغا باشــاییرام.
جاهان علوم دبیریستانینین ریاضی فیزیک محصیلی اوالسان ،جبر آنالیر
اوال ،بیــر ده نهایــی ایمتحان ،گؤر نه اوالر ،اؤزو ده کی ایکی هفتهدن ســونرا
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کنکورون اوال .بیرینجی سورغونون آرخاسینی وورورام یئره ،ایکینجیسینی
َ
َملــر قویــوب ،اوچونجوســونو ،ائلــه بارماقالریمین آراســیندا اریدیــرم .ایش
قورتارینجاق ،نفســیم یوموشــالیر .ایمتحان کاغازینی چال چؤور ائلهییب
دورورام آیاغا .ائوه کیمین فیت چاالچاال گئدیرم .هله گلن ایمتحانا ایکی
اوچ گون قالیر .یئمهییمی یئییب ،بیرآز دینجهلیب درســه باشــاییرام .بیر
آزدان بؤیوک قارداشیم گلیر .ائوه کئچینجک دئییر:
 هانی او سعید؟دیسکینیب دئییرم:
 بوردایام.دئییر :
 دوزون دئنن ،سن بو گون ایمتحاندا تغلب ائلهییبسن؟مات قالیب بیرآز سونرا دئییرم:
 نــه تغلوبی ،من کیالســین بیرینجی محصیللرینــدن! تغلب هارا ،منهارا؟
فیکیره گئدیر .دئییرم:
 نه اولوب؟دئییر:
 گودوکچــو معلیملــردن بیــری گلیب منه دئــدی ،قارداشــینین تغلوبونتوتدوم ،آنجاق کاغازدا آدین گؤروب بوراخدیم.
دئییرم:

َ
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 هئچ بئله بیر ایش اولماییب.قارداشیم دونوخا گئدیب ،بیرآز دان دئییر:
 دئییــرم بیز یــم ســعید بئلــه بیــر ایــش گؤرمــز .نــه بیلیــم جاماعــات الپقاتیب.
ســونرا چیخیــب گئدیــر .بــو ســؤز بئینیمــی قاریشــدیریر .هریانــا باخیرام
قارداشــیمین چیمخیراغینــی گــؤرورم .گــؤز یومــوب امتحان جلسهســینه
فیکیرلهشــیرم .ورقهمــی یازا یازا بیــری بویالنیب منیــم یازدیغیما باخیر .من
ده اؤزومدن خبریم اولمامیش بیر آز یانا کی قالمیشــام .معلیم ائلهبیلیر من
اونــا تغلب یئتیریرم .ایســتیر ورقهمی الیمدن آال آمــا آدیمی گؤرن کیمین بو
ایشدن واز کئچیر .اؤز اؤزومه دئییرم:
 بوشال بابا بئله ده ایش اوالر؟آما بیر آزدان گینه کورکومه بیره دوشــور .ائله هئی جوره به جوره ســورغوالر
گلیــر بئینیمه .گئجه یئریمده ییرغاالنیرام .ســحر دوروب گئدیرم امتحانا.
ییــه قویماییــب الیمــه بیر نامــه وئریرلــر .نامه ده یازیــب ،چون
منــی ایچهر 
نهاییده تغلب ائلهییبســن ،گرک قاییدیب بیــر ده اول نظریدن اوخویوب
قاییداســان! مدرس ـهنین زنگی چالینینجاق یوخودان داشــانیب گؤرورم
درسه باخماغا اوچون قوردوغوم ساعاتدیر .آخی او معلیم هاردان قونداردی
بو هدرن پدهرنی ،نه بیلیم بویما درهنی.
او گونو ائله گیجللهنیرم .گون اورتا چاغی قارداشیم اوستومه گلیب گینه
منه چیمخیریر:
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 نییه یاالن دانیشیرســان؟ تغلوب ائلهییبســن ،دئنن ائله میشمدا ،نییهگیزلهدیرسن؟
آیاغا دوروب دئییرم:
 نییه گرک یاالن دئیم ،ایستیرسن گوناهسیز اوال اوالَ ،دئیم گوناهلییام.
او دیقه آتام یئتیشیب بیزیم دئییتلشمهییمیزی گؤرونجک دئییر:
 نه های دی؟ نه اولوب؟ نییه بئله سؤز گولشدیریرسیز؟قارداشیم دئییر:
 نــه اوالجــاق گودوکچــی معلیــم دئییــب قارداشــینین تغلوبــون توتــوببوراخمیشــام ،اؤزو ده نهایــی ایمتحانینــدا .دونــن دئدیــم ،بــو داهادی .من
ده بــو گــون گئدیب اونا دئمیشــم کــی منیم قارداشــیم تغلــب ائلهمهییب.
قاییدیب نه دئســه یاخشــیدی؟ دئییب ،گل خالقا یاخشــیلیق ائله ،گرک
اونون تغلوبون توتایدیم ،اؤزو ده نهاییدا.
آتام دئییر:
 بیرآز دؤزوملی اول ،چوخ سؤز دئیرلر گؤر آخی قارداشین نه دئییر؟قارداشیم یوموشالیب  دؤنوب منه دئییر:
 یاخشــی ،ایشــدی اولوب دا ،اگر دوغرودان بو ایشــی گؤروبسن ،داهاما.قوی بیز او کیشی دن تشکور ائلهیک.
حیرصیم باغیرساغیمی کسیر .آیاغیمی یئره ووروب دئییرم:
 نــه ایستیرســیز ،دوزی دانیــب ،ســیزه یــاالن َدئیــم .مــن تغلــوب زاد
ائلهمهمیشم ،نییه ایستیرسیز زوران گوجن منیم بوینوما قویاسیز.

َ
تــرسـه

آتام دئییر:
 بئله اولماز ،سنی او معلمنن اوزلشدیرسک اوالر؟دئییرم:
 من وارام.گئجهنی یاتا بیلمهییب ائله بو سؤزلره فیکیرلهشیرم .بلکه اؤزومون خبری
اولمایا اولمایا بو ایشی گؤرموشم؟ او اول گؤردویوم گؤرونتو نه ایدی .بلکه ائله
دوغرودان سوالالرین جاوابین بیلمیرمیشم سورا نه بیلیم بیر یئردن تغلوب
ائلهییــب یازمیشــام؟ هانســی گؤردویــوم دوز ایــدی .او اولــده ســوالالری
بیلمهدی ــییم یوخسا ســورا تئز تئز کاغازی ازبردن یازیب دولدوردوغوم؟ اگر
منــه تغلب وئریلمیشــدی ،کیم وئرمیشــدی؟ یــا بلکــه اؤزوم قاباقجا تغلب
یازیب قویموشــدوم جیبیمه؟ دوروب تئز میزیمین اوســتونو آختاردیم .دولو
ایدی خیردا کاغاذالردا یازیالن فرمولالرال .آما من ائله همیشــه فرمولالری
یاخشــی اؤیرهنیــب بئینیمده ملکــه ائلهمهیه گؤره یازاردیم بــو پیتیکلری.
اوندان هر یئرده مثال قوناقلیقدا دا اوالندا چیخاردیب اونالا باخیب بیر داها
یوخالردیم کی گؤرم یادیمدان چیخیب یا یوخ .بلکه اوگون ائله بو کاغاذالر
یانیمدایمیش؟ شالواریمین جیبلرین آختاریب ،خیرداجا خطله یازدیغیم
کلــردن تاپیب جیک قالدیم .تر ســوپوروب باســدی منی .آما ســؤز
بــو پیتی 
بوراســیندا ایدی کی هئچ یادیما گلمیردی کی بو کاغاذالرای چیخاردیب
باخام .سحره کیمین اؤزومله چکیش برکیشده ایدیم    .
ســحر اولونجــاق ،یــوال دوشــوب گئدیریــک او معلمیــن درس دئدییــی
مدرهسهیه.
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منلــه آتام ائشــیکده قالیریق .قارداشــیم دا گئدیب معللیمــی چاغیریر.
َ
بیــرآزدان گلمکلرینی گؤرورم .معلــم الـلرینی اؤلچه اؤلچه گلیر .کوچهنین
باشینا یئتیشیب دئییر:
 بس هانی او؟قارداشــیم منی گؤرس ـهدینجک ،معلیم منــه باخیب مات قالیــر .ثانیهلر
اوزانماغا باشــاییر آما معلیم هوپ دوتوب .آتام گولومســه یهگولومســهیه بیر
منه بیر قارداشیما ،بیرده مات قالمیش معلیمه باخیر.
سعید فیوضات خزل آیی  -92سون ائدیت 97/4/30
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دلی عزه
اونا دلی عزه دئییردیلر .ائولری مالهادی آغیزیندایدی .اینه ووران حاجی
طالیبــی ،بیرده خیاط محســنی ایله قونشــو ایدیالر .نه بیلیم ،ســؤز ،ســؤوو،
چــوخ ایــدی .دئییردیلــر ،چــوخ قابــاق ،اوشــاقالرینی الیندن آلیــبالر .او
چاغــدان اونون باشــینا هــاوا گلیب .گوللو چــادرا اؤرتردی ،هــردن کوچهده
یئــرده اوتــورار ایــدی .هــردن ده گؤزلــری کلهیــه چیخیــب ،کوچــهده اویــان
بویانــا گئدیب گلــردی .دلی اولماغــی ،ائله گؤزلریندن بللــی ایدی .کوچه
اوشاقالری اونو اینجیدردیلر .دالینا دوشوب دئیردیلر:
 آی دلی دی آ ،آی دلی دی آ.اونــا اورهییــم یانار ایدی .او قوجا آناســی ایله بیر ائوده قــاالردی .ائولرینده
اوشــاق دا وار ایدی آما او اوشــاقالر آداما یووماییب ،کوچه اوشــاقالرینین
ایچینــده قایناییــب قاریشــمازدیالر .عــزه ،قیــش چاغینــدا هــردن گئدیب
بالیقلــی چایینــدا پالتــار یوویــوب اونــدان قیشــین او پوفــه پوفونــده ،پالتــار
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تشــتینی باشینا قویوب یئدی گؤزکؤرپوســوندن ،ماالهادی یا کیمین یایاق
گلــر ایــدی .یــاش پالتــار ،تئشــتین ایچینــده دونــوب ،اللــری ده گــؤم گؤی
اوالر ایدی .ســونراالر بیر یاخشــی آدام ائولرینه ســو چکدیردی .بیرگون آناما
دئمیشــدی ،قوربانلیــق اتینــی حامامــا آپاریــب ،اؤزی یویونــا یویونــا اتی ده
یوویوندوروب ســونرا گتیریب ائوده آســیب .آنام الپ جیک قالمیشــدی بو
ایشــه .ابن سینا مدرسهسی ســؤکولندن ســونرا یئری کوللوک اولموشدو .بیر
گون گؤردوم کی کوللوگون ایچینی ائشــهلهییب ،آختاریشیر .بیردن دؤنوب
منی گؤرونجک ،نه آلیب ،نه ساتیب منی قاباغینا قاتیب قوواالدی .هئچ
بیلمیرم منی کیمه اوخشاتمیشدی .من ده کی ،آستا قاچان کیشی دؤیور.
قاپیمیزین قاباغینا یئتیشــن کیمی ،قونشــوموز امینه خــاال منی قورتاردی.
عزه ده یولونو چکیب گئتدی .امینه خاال ،آنامی چاغیریب دئدی ،اوشاق
یامــان قورخــوب .ائله دوغــرودان دا یامان قورخموشــدوم .منی ائــوه آپاریب
ایشــتدیلر .اوگوندن ســونرا ،اونا اورهییــم یانیردی دا ،قورخــوردوم دا .بیر گون
باالجا چرخیمی کوچهده سوروردوم .حوکومه خاال ایله ،مهی باجی گیلین
ائوینین قاباغیندان سوووشوردوم -حیطین دیبینده حوکومه خاال ،کوچهیه
ســار یداکی ائوده ده مهی باجی قاالر ایدی -دامالری پالچیق ،قاپیالری
دا آغاجــدان ایدی .اوگون آچیق قــاالن قاپیالریندان حیطه باخدیم .مهی
باجی ناســوس ایال قویودان ســو چکیردی .چرخیمی سوروب گئتدیم کریم
آغا گیلین قاپیســیندان سووشــدوم .حســین آتشــبار توکاندا ایلشمیشدی،
قصاب ممدعلی بیرده آغآببانین توکانینین قاباغیندان سووشدوم .بیردن،
چرخیــن آغیزینــی دؤندهریب قاییتدیم ائوه ســاری .باغیش تنگهســینین
تینینــده ،ایکــی قات بیــر خارابایا بنــزر پالچیق ائــو وار ایدی .نئچه کیشــی
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قیراقــدا دوروب اونــو ســوالییردیالر آمــا هئــچ منــی گؤرمهییردیلر .بیــردن بیر
جیههسسی گلدی .دلی عزه ایدی ،دئییردی:
 ایندی قاالر آلتیندا.دای دئمه او خارابانی اوچوردورموشالر ،من ده دوز اونون قاباغیندایمیشام.
دلی عزه قیشقیرماســایدی ،هئچ کیــم بیلمهیهجکایدی .هامیدان قاباق
آغ آببــا اؤزونــو منــه یئتیریــب ،چرخیمین آرخاســیندان یاپیشــیب ایتهلهیه
ایتهلهیه منی اوزاقالشدیرینجاق ،ائو ،گورولتو ایله گلدی یئره.
دلی عزه چادراسینی بوشالییب قاچا قاچا گلیردی منه ساری .قورویوب
قالدیم .نه قاچا بیلیردیم ،نه ده دورا بیلیردیم .او منه یئتیشینجک بوینومو
قوجاقالییب ،آغالیا آغالیا دئدی:
 اهلل رحم ائلهدی.اوندان خارابایا باخیب دئدی:
 منیم ده ائویمی بئله ییخدیالر .کشکه آلتیندا قالیب اؤلئیدیم.اوگوندن ،دلی عزه نی سئویردیم .اوزون ساچالرینی دا.
سعید فیوضات .یازی  -91ائدیت  -96سون ائدیت 97
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آتــام رحمتلیــک ،ائشــیددیکلرینی ،ائلــه ســؤیلهیردی کــی او ســؤزلرله،
خاطیرهلری اونوتماق اولماز...
«هه اوغلوم .اونون باشینا گلنلر   »...

آدی بیلینمز
ائلــه کنــده بیــرآز قــاالن ،نئچــه آدام قاباغیمــا چیخیــب ،ائششــهییمین
نوختاسیندان یاپیشدیالر .بیری دئدی:
 آی شیخ ،سنی گؤیده آختاروردوق یئرده تاپدوق.دئدیم:
 نهوار؟ نه اولوب؟او بیری دئدی:

َ
 -اؤلومــوز یئــرده قالیب ،گلســهنم کندیمیزه گلیــب او رحمتلییی یئردن

گؤتورهسن.
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دئدیم:
 یوخ ،ایشیم وار .اولماز!آالهیسی دئدی:
 آی شــیخ ،نهقــدر مولــا آختاردیــق تاپانمــادوق .ســن کــی ماشــاهلل بــوایشلری بیلیرسن .نه اوالر ،بیزیم اؤلوموزی یئردن گؤتور سورا گئت دا.
(ســیزون بو شــیخ ماحمــود -یانی مــن -مکتبخانــادا یاســین اؤیرهنیب،
ابجــد هــوزی هؤججهلهیهبیلندن ســورا ،چیـــیینینه بیر عبا آتیــب ،اوکنده
بوکنــده گئدیب ،یئــردن اؤلو گؤتورردی ،یا دا یاسالرینــدا قرآن اوخویاردی؛
هــردن ده روضــه َ
دئیــردی .اونــی ،الپ اوزاق کندلــره آپاراردیــار .یادیمدان
چیخمامیش دئییم کی ســیزین بو شــیخیزین بیر توتماجاسی وار ایدی ،او
دا بو ایدی کی هردن سؤز بوینونا دوشوردی .اونا گؤره)...
دئدیم:
 به گؤرموسوز گئدیرم قنشر کنده؟ اولماز دئدیم.کندلیلر یالوارماغا باشالیینجاق ،آلاله گؤرستمهسین ،بوینوما دوشدو،
یانی دای قورتاردی.
دئدیم:
 نــه ســیمیتن آدامســوز؟ دئدیــم اولمــاز ،یانــی اولمــاز .قنشــر کنــده ســؤزوئرمیشم ،گئدون آالهی روضهخوان گؤرون.
نادم کی َ
نهقدر کندلیلر یالواردیالرسا ،دئدیم َ
نادم ،اودور هامی سوسوب
آما بیرینجی دانیشان دئدی:
 -یاخشی شیخ ،بیزیم اؤلونی سایمادون هه؟ بیرگون مونی اؤدرسن.
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دئدیم:
 َاده َدیین اؤزوزه َگؤرم پیستیکلیلر ،هله منه هدهقه بیچیرسوز؟ وئرهرم
دروزه سامان تهپرلر.
ســونرا ،یولومــو توتوب گئتدیم .قنشــر کندده ،روضهمــی زادی اوخویوب،
بیر گئجه ده کندلیلره قوناق قالیب ،صاباحیســی یوال دوشــدوم .آخشــام
چاغــی ،یورغــون آرغیــن ،عباســیهده اوالن ائویمــه یئتیشــیب ،ائلــه تــزه
ائشش ـهیی آخیــرا ســالیب ،کوچه قاپیســینین جفتهســینی ســالیردیم کی
قاپی دؤیولدو.
دئدیم:
 قاپی دؤین؟ آی شیخ باشووا دوالنیم قاپینی آچ گینن!قاپینی آچیب گؤردوم اوچ کندلی ،ظولوم ظولوم آغالییرالر.
دئدیم:
 اده رحمتلیک اوشاقالری ،بیر دورون َگؤرم آخی نه اولوب.
کندلیلر بو دؤنه الپ اوجادان آغالییب ،باشالدیالر ایچلرینی چکمهیه.
دئدیم:
َ
 اده دای بســدی ،زیریلداماییــن گــؤرک آخــی نــه اولوب ســیزه؟ واالهیدانیشماسوز قاپینی اؤرتوب جفتهسین ساالجایام.
کندلی لرین بیری دئدی :
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 آی شــیخ ،قــادان َدیســین منیــم بــو اورهییمیــن باشــینا .اؤلومــوز یئــردهقالیب ِائ ،یئرده.
اوندان گینه هامیلیغان باشالدیالر ظولوم ظولوم آغالماغا.
دئدیم:
 کیم اؤلوب؟ نییه به یئرده قالیب آخی؟ یازیق آخشام اؤلدی .ایشین ترسهسی موالمیز دا گئدیب حاجا ،یازیقاؤلــی قالیــب آواســتا .بایــاق آپاریــب قویــدوق مچیــده .ایندی اوجــور ناماز
قیالن ،اوجور قرآن اوخویانین باشی اوستونده قرآن اوخویان یوخدی.
اوچوده سینهلرینه دؤیمهیه باشالدیالر.
 مچیــدده یالقیز قاالن کاتامیز ائی ...اوشــاقالری یئتیم قاالن کاتدامیزائی ...گلن ایل یئرون کاال قاالجاق ائی...
َ
 اده دای بســدی گــؤزوزون لیلیغیــن تؤکمئیــون گــؤروم نئیلهمهلییــوکآخی؟
 آ شیخ ،سن آلاله ،گل گئدک کنده ،اونون قرآنین اوخی ،نامازین قیل،ســحر ده باســدیراق یازیغی .وآلاله اوزاق یئره گئتمز رحمتلیک آلاله آدامی
ایدی.
بیرآز قالیب دئدیم:
 واهلل ائله ایندی یئتیشمیشم کنددن .یامان کؤکده ده یورولموشام!دئدیلر:
 آی شــیخ ،ســن اهلل هئیله دئمه ،بیز سنه یئتیشــهروک ،آلاله اورهیووونمطلبین وئرسین .گل گئدک ،بیز سنه قوللوق ائلهروک.
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 نه قوللوغی؟ یئددی اولسون یئرده اولسون!کندلیلــر بو ســؤزو ائشــیدن کیمین ،گتیردیکلــری تویــوق جوجهنی ،نه
بیلیم سالخیم کرهنی ،ساری یاغی ائوه داشیییب ،بوغالریمی دا یاغالدیالر.
اوندان یوال دوشدوک .گئجه یاریسی کنده یئتیشینجک ،منی ائوه آپاریب
َ
یاخشــی یئتیشــدیلر .یئمک ایچمــک بئله الپ خیرتلکــدن ایدی .بیردن،
دسترخان باشیندا دوالنانالرین بیری گؤزومه شیرین گلیب ،دئدیم:
 آی قارداش ،من سنی هاردا گؤرموشم؟دئدی:
 بیلمیرم!ائویییهسی دئدی:
 آ شیخ ،مونی هاردا گؤرهجکسن ،اوکندده ،سن شهرده .اوخشادیبسان.ائله آدام آداما اوخشار دای.
بیردن هامی اونون سؤزونون دالینی دوتوب دئدیلر:
 هه ائله آدام ،آداما بنزر دای!یاخشی یئدیزدیریب ،ایچیزدیرندن سونرا ،منی مچیده آپاردیالر .اؤلونون
مافاســی ،اورتادایــدی .کندلیلر یئریمی راحالیاییــب ،چیخیب گئتدیلر.
بیر من قالدیم ،بیر ده اؤلو.
دســت آمــاز آلیــب ،قــرآن باشــیندا اوتــوروب ،باشــادیم اوخوماغــا .نــه
واختــدان نــه واختــا ،بیــرده ائله بیلدیم کــی اؤلو یئرینــده َد َبــردی .اللریمی
قالخیزیب ،گؤزلریمی اؤوکهلهییب ،زیللندیم اؤلویه .یوخ ائلهبیل منی قارا
باسمیشــدی .پیش ویریب گینه اوخوماغا باشــادیم .بیــر آز کئچمهمیش
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َ
بیــر ده گؤردوم اؤلــو َدبریر .بونو گؤرن کیمی اوشــندیم .اوخویا اوخویا دؤرهمه
باخیــب ،گــؤزوم منبریــن دیبینــده اوالن بیــر کرپیجــه ساتاشــدی .یــاواش
یــاواش ســوزولوب کرپیجــی الیمــه آلیــب قاییتدیــم یئریمــه .دوغروســونو
ایستهســز بیــرآز دینجلدیــم .بو دؤنــه گؤزومو اؤلــودن آییرمادیم ،آمــا دای خبر
اولمادی .اؤز اؤزومه دئدیم ،آی مشــه ماحمود ،یاهالیبســان .یورقونلوقدان
دای اینجار یــم قالمامیشــدی .بیــرآز مافانیــن بؤیرونده اوزاندیــم .ائله منی،
هــوش آپاران کیمی ،بیر ســس ائشــیدیب ،دیک یئریمــدن قالخیب ،اویان
بویانا باخدیم .بیردن مافادان بیر سس گلدی:
 اویان بویانا باخما ،منم! دوروم آیاغا؟ یوخ ،دورما! آخی دورماغیم گلیر؟ یوخ باشووا دوالنیم ،آماندی دورما. دورودوم!ائله دورماق هامان ،کرپیجی چیرپدیم اونون آلالهلیغیندان .قیشقیریب
دئدی:
 وای دده ،باشیم یاریلدی.کفنــی قیزیــل قانا بویانیب ،ســونرا دا دوشــدو مافانین ایچینــه .اؤز اؤزومه
َ
َ
دئدیم ،اده بو نهافل خورتداندی؟ هله اؤزومه گلمهمیشدیم کی بیردن گؤزوم
اونون اوزونه ساتاشیب منه یامان شیرین گلدی .الپدان ،سحرچاغی یادیما
دوشــدو .هــه ،بــو خورتدان هامان ،قنشــر کنــده گئدنده قاباغیمی کســیب
منــی هدهلهین آدام ایدی .دای هرنهیی آواردیم .اؤز اؤزمه دئدیم ،ایندی بو
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اؤلی نه اوالجاق؟ ســؤزوم گل گیر آغیزیما .ائله اونو گؤروردوم کی مچیدین
قاپیســی آچیلیــب ،اوچ کل پئیســر آدام ،اللرینــده اوالن دیهنکلری ایله،
ایچهر ییــه کئچدیلــر .پنجرهیــه یومولوب ،ائشــییه آتیلیب ،جان باســدیم
اردبیلــه .ائله قاچدیــم کی آرخامجاق هئچ کیم گلــه بیلمهدی .قورخودان
ائــوه گئتمهییــب ،جانیمی دیشــیمه آلیــب ،گئتدیم نمینه ســاری .گیرده
کندینده اوالن بیر یاخین یولداشــیما ســیغینیب نئچه آی گیزلندیم .آخی
او ووردوغــوم آدامین دیری قالماغی یوخســا اؤلمهیینــی بیلمیردیم .آخیردا
آدیمی شیخ یوسوب قویوب ،یاواش یاواش باشالدیم دؤره کندلره گئدیب
روضــه اوخویــوب پول قازانماغــا .اوالنالرین اوســتوندن نئچهایل کئچندن
ســونرا ،ائویمه قاییتدیم .یــاواش یاواش هرنهیی اونودوب ،قیزیشــدیم گینه
کنــده گئتمهیه .ایشــی ســهمانالییب ،باشــیم بوکنــددن اوکنــده ،اوکنددن
اوبیریسی کنده  گئتمهیه قال اولدو.
بیرگون کندلرین بیرینده ،نئچه اؤزگه آدام گلیب ،منه دئدیلرکی اؤلولری
وار .اونالرا قوشــولوب کندلرینه گئتدیم .یاخشــی یئتیشــدیلر منه .شامدان
ســونرا منی مچیده آپاریب ،مافا ایچینه قویولموش بیر اؤلو ایله تک قویوب
قاییتدیــار .دســتاماز آلیب ،اؤلونون قیراغیندا اوتوروب ،باشــادیم یاســین
اوخوماغــا .ائلــه اونــدا یئددی ســگگیز ایــل بونــدان قاباقکی باشــیما گلن،
یادیمــا دوشــوب ،توکلریــم بیز بیــز دوردو .تئز بیــر کرپیج پاراســینی تاپیب،
َ َ
الیمده قییم قییم ســاخالدیم .اوندان ،ســییه سییه ،اؤلویه ساری گئدیب،
بیردن اوزونو آچیب دئدیم:
 هه ،ایندی ده ایستیرسن دوراسان آیاغا؟ دور گؤروم به.اؤلودن سس چیخمایینجاق گینه دئدیم:
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 هه ،نهدی؟ آغیزووا قوووت سالیبسان؟ یوخسا دیلووی یئییبسن!ســس گلمهییینجــک ،یاخینــا گئدیــب اوزونــه باخدیــم آمــا اورهییــم
قیزماییب ،اونو ترپتدیم .توتهییمین دیلینی چکسم ده ،اؤز اؤزومه دئدیم،
اهلل شــیطانا لعنــت ائلهســین ،اونــدان کرپیــج پاراســینی آلتیمــا قویــوب.
هریانی دهتلهیه دهتلهیه باشالدیم یاسین اوخوماغا .گئجه یاریدان کئچن
کیمــی ،یاواش یــاواش مورگو دؤیمهیه باشــادیم .بیردن بیرینیــن قاباغیمدا
دورماغینــی س ـهزیرگهیینجک بســم اهلل دئییــب دیک آتیلدیــم .ایکی آدام
قارا توربانی باشالرینا کئچیردیب ،دومبهلهدوز ،قاباغیمدا دورموشــدوالر.
یاواشجا باشیمی آشاغییا سالیب یاسین اوخوماغیمدا اولدوم.
بیردن بیر سس قالخدی:
ّ
ربون کیست؟سایماییب اؤز ایشیمده اولدوم .بیر ده سس قالخدی:
َ
 ادهّ ،ربون کیست؟گینه سایمادیم .بیردن اوالرین بیری آجیغالنیب ،اوجا سسله قیشقیردی:
 اده یئرده اوتوران کیشی ،به سننن دؤیورم؟ دئدیم ّربون کیست؟یاواش یاواش باشیمی قاوزاییب دئدیم:
 منننسوز؟ هه. وآلاله اؤلی من دؤوورم ،اؤلی بو مافادا اوزاناندی.اوالرین بیری الیندهکی دیهنهیی منه اوزادیب دئدی:
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 سن َـن َنمّ ،ربون کیست؟باشیمی تووالییب دئدیم:
 بورا باخ گؤروم ،آلالهین ســننن گیج مال کهسی یوخ ایدی گؤندره بورا؟اده اؤلی من دؤوورم ِا ،اؤلی بودی.
او جینلهنیــب ،الیندهکی دیهنهیی قالخیزاندا ،من ده کرپیج پاراســینی
زولالدیم اونا ســاری .کرپیج پاراسی دوز آلالهلیغینا َدیییب ،اونی اوزاتدی
یئره .او بیریســی بو گلیشــی گؤروب ،پئزیقولییا َدم وئردی .من ده بوراخان

دؤووردوم آخی .کرپیج پاراسینی گؤتوروب اونی قاتدیم قاباغیما .مچیددن
چیخان کیمین باشالدیم قیشقیرماغا:
 آی جماعت گلون ،نکیری وورموشام منکر قاچیر!آخیردا اؤزومو یئتیریب ،اونو یاخاالدیم .ائله کرپیج پاراســینی قالخیزیب
باشینا ووراندا ،قیشقیردی :
َ
 الســاخال آی یاز یــق .بیز ائنکیریم مئنکیریــم زاد دؤیوروک .نئچه ایللرقابــاق بیریــن وورموشــدون ،یادونــدا؟ اونــون آدامالری ســنی گیــری گیــری
گزیردیلــر .بیــزه پــول وئرمیشــدیلر کی ســنی تاپیب ،بــورا گتیریــب ،ایپووی
قیــراق .آی یاز یــق بیلس ـهلر بیــزی ده ووروبســان ،ســنون گــؤَ ...بلیــم یاغــی
تؤکرلرلر .تئز قاچ بوردان ،تئز اول!
من یازیق گینه جانیمی دیشیمه آلیب اوردان اکیلدیم.
 آی نه دیغلیمیشالر بوالر .نئچه ایل ایدی منـنن ال چکمیردلر ،ایندینئیلئییم؟ دای نه شــیخ ماحمودام نه ده شــیخ یوسوب .دای واهلل بیلمیرم
َ
کیمم.
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اوز قو یــدوم چؤللویه .داغالردان ،داشالردان آشــیب ،نئچه گوندن ســورا
بیــر کنده یئتیشــیب ،دوز گئتدیــم کندین مچیدینــه .کندلیلر منی گؤرن
کیمی ،قاباغا گلیب ســاالم وئردیلر .مچیده یئتیشــر ،یئتیشمز ،کاتدا منیم
یانیما گلیب دئدی:
 آی آغا خوش گلمیســن ،صفا گتیرمیســن بیزیم کنده ،بیزیم بیر روضهنذریمیز وار.
دئدیم:
 یاخشی ناماز دان سورا.مچیــددن ســونرا منی ائــوه آپاریــب ،اویانیمــا بویانیما کئچدیلر .آخشــام
چاغــی روضهلرینــی اوخویــوب همــان ائوده قونــاق قالدیم .یاتمــاق واختی
منــی طؤیل هیــه آپاریب،ســاماندان یاتــاق جورالدیــار .طؤیلــه یامان ایســتی
ایــدی ،الپ آدامــی خومارالدیــردی .منیــم بیر مینــدار خصیتیــم وار ایدی.
َ
اودا بــو ایــدی کی اینیمــده بیر دنه پالتار اولســایدی یاتا بیلمزدیــم ،اونا گؤره
گــرک لومبهل ـه لــوت یاتایدیــم .ســؤزون کسهســی پالتاریمــی چیخاردیــب،
بوکوب قویدوم باشــیمین اوستونه ،اوندان ییخیلیب یاتدیم .گئجهنین بیر
عالمــی ،آییلیب گؤردم ایشــهمک منــی قوورور .الیمــی پالتاریما آتینجاق،
گــؤردوم پالتار یــم یوخدی! اویانــا پالتار ،بویانا پالتار ،یــوخ ،پالتار الپ یوخا
چیخمیشــدی .بیردن طؤیلهنین اوتاییندا بیر مالی گؤردوم کی پالتاریمین
تیکهلــری آغیزیندان آســانیب .اؤزاؤزومه دئدیم ،آنوون خوروزی اؤلســون،
پالتــار مالیــن زاوالینــا گلــدی .هئــی اؤزومــو قیســدیم امــا اولمــادی ،آخیردا
قاچــا قاچــا طؤیل ـهدن چیخیب ،ائــودن اوزاقالشــدیم .ائله اونــدا آیاغیمین
بیری بوشــا گئدیب ،تپهســی اوســته دوشــدوم قویویا .نه واختدان نه واختا
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اؤزومه گلیب گؤردوم لوت چیلپاق قالیب او ســیلیاندا ســیرتیمی وورورام.
باشالییب های سالدیم آما هانی ائشیدن؟
یاواش یاواش شــافاق آچیلیردی کی ائوین قاپیسینین آچیلماق سسی
گلدی .های سالدیم:
 آی هارای...َ
بیر باشــی لچکلی قویویا بویالنیب منی گؤرونجک الینی شــاپبیلداتدی
اوزونــه .دای دئمــه او ائویــن تــزه گلینــی ایمیش ،ســحر تئزدن ایســتیرمیش
قویودان سو چکه .تئز دئدیم:
 آی باجــی ال آیاغــووی داغیتمــا ،منــم ،او دونــن کــی قوناغــوز .هئــچقورخوب ائلهمه ،ائله بیرآز الووی منه ساری اوزاتسان چیخارام.
گلیــن الینــی اوزاتــدی قویویا ســاری .مــن ده الینــدن توتوب دیرماشــدیم
قویونــون دووارینــا .ائلــه اونــی گــؤردوم کــی گلیــن قیشــقیریب ســونرا کللــه
مییالالق گلدی قویویا .دوروب دووارا ساری اوز چؤووروب دئدیم:
 آی باجی قورخما .ایندی گلیب بیزی چیخاردارالر.یاز یــق گلیــن ده وای ددم وای دئیه دئیه هئی دیزینه ووروردو .هاچاندان
هاچانــا بیــری قویویا بویالنیب بیزی گــؤرر گؤرمز ،قاچا قاچــا قاییتدی ائوه.
ســویوقدان ائله کئیلمیشــدیم کی نه دانیشــا بیلیب ،نه ده َ
ترپنه بیلیردیم.
دای نه زامان منی قویودان چیخاردیب ،نه قدر منی ووررموشدوالر ،یادیما
گلمیــردی .ائلــه اونــو بیلدیــم کی گؤزومــو آچاندا اؤزومــو لومبه لم لــوت ،اؤزو
ده تــک باشــینا چؤللو بــرری بیاباندا گــؤردوم .اوقدر منی وورموشــدوالر کی
جانیم گؤم گؤی اولموشــدو .آخ وای دئیه دئیه دوروب آخســایا آخســایا یوال
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دوشــوب ،هانــدان هانا بیــر چوبانا راســت گلدیم .چوبان منــی گؤرونجک،
خورتــدان دئیــه دئیــه دوروب قاچدی .هئیســیز سســیمله اونــو چاغیریب
دئدیم:
 قاچما منم شیخ ماحمود ،نه بیلیم شیخ یوسوب!کیمه دئیهجکســن ،چوبان قاچیب گئتدی .چاره ســیز قالینجاق اونون
شلهســینده کی نزیکدن ،موتال پئندیریندن ،بیرآز یئییب ،سونرا دا اونون
نالچاســیال ،یئره دوشن کورکونه بورونوب ،یوال دوشدوم .بیرده گؤردوم های
بیدیریــق دیــر .دای دئمــه چوبــان گئدیب کندده هــای ســالیب ،هامینی
آرخاسینا سالیب گتیریب .منی گؤرن کیمی قیشقیردیالر:
 خورتدان ،خورتدان ،قتلهدی قتله!اورهییمه اورک باغالییب اوجادان قیشقیردیم:
 یا محشر االسالم.ائلهبیــل قورباغا گؤلونــه داش آتدیالر .هامی یئرینده تیکیش توتان کیمی
تئــز ســوزولوب آرادان چیخدیــم .جانمیــن قورخوســوندان آیاق یالیــن اوقدر
قاچدیم کی اونالرین گؤزلریندن ایتدیم .دایانیب تؤشگومو ده َرنده ،گؤردوم
بیــر کندیــن ایچیندهیــم .سییهســییه گئدیب کندیــن مچیدینــه گیریب،
منبرین قیراغیندا بیر عبا گؤرورونجک ،تئز اونو گؤتوروب ،لوت لوت اینیمه
چکدیــم .ائلــه ایســتهدیم بیــر آز دینجیمی آالم کــی بیر های کوی دوشــدو.
دوروب مچیدیــن پنجرهســیندن باخــان کیمــی ،گــؤردوم اؤلو آپاریــرالر .تئز
دوروب مچیــددن چیخیــب جماعتیــن قاباغینا کئچدیــم .کندلیلر منی
گؤرنجک ائله سؤووندولر کی ائله بیل دونیانی وئردیلر اونالرا .الغرض ،اؤلونو

َ
تــرسـه

299

300

آپار یــب باســدیریب قاییتدیــق مچیــده .کندلیلر بویــور بویــور دئیینجک
منبــره چیخدیــم .بیــر ده باخانــدا گــؤزوم همــان چوبانــا ساتاشــیب گؤردوم
َ
َ
آغیــزی آچیــق منــه باخیــر .اونــا ائله بیــر ایــری ایــری باخدیم کی سوســوب
جینقیری چیخمادی .اوندان باشــاییب ائله بیر نیســگیللی روضه دئدیم
کــی بیــر زامــان آییلیــب گــؤردوم اؤزوم ده جماعته قوشــولوب ظولــوم ظولوم
آغالییــرام .بیــر ده گــؤردوم ،آشــاغی دان منــی دومســوکلهییرلر .دیشــیمی
قیســا قیســا دؤزوب روضهنین قاالنین اوخودوم ،آما دای یاواش یاواش ایش
بؤیــودو .آشــاغی باخیب گــؤردوم ،منه ایپ باغالییــب - ،منبرین آلتیندا-
آستالنانکوف گئدیرلر ،منی ده قان گؤتوروب .زار ییا زار ییا دئدیم:
 آی باال باخون گؤرون منبرین آلتیندا نمنه وار ،دای من اؤلدوم آخی.بیردن آغ ساققالالرین بیری دوروب منبرین آلتیناکئچیب چیمخیردی:
 جهنم اولون گؤروم کؤپک اوشاقالری.بیــرده گــؤردوک منبریــن آلتینــدان اوچ دنــه کئچــل زوبالــداق چیخیــب
قاچدیــار .منــی کاتدانیــن ائوینــه آپاریــب ،یاخشــی باخیــب ،ســونرا دا
گئییندیر یــب کئچیندیریــب یــوال ســالدیالر .اؤزومــو علینیــن قیلینجینــا
ووروب ،ائوه قاییددیب دئدیم ،هرنه اوالجاق ،قوی اولسون.


چوخ زامان کئچمیشــدی .بیر گون منیمله طرف دوشــن کنددن ائلچی
گلیب دئدیلر:
 آی شیخ ماحمود بیز سنه یامان پیسلیک ائله میشیک ،آغ ساققالیمیزمکهیه گئدیر .دئییب سنی تاپیب حاللیت آالق .دئدیم:
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 حالل خوشی اولسون.دئدیلر:
 سنی کنده چاغیریب.بونو ائشیدینجک بوینومو قاشیدیم .بو دؤنه دئدیرلر:
 ســؤزون یئــره ســالما ،اوتاندیغینــدان اوزی اولمادی گلــه ،اودی یئرینهبیزی گؤندردی.
اؤزومی آالها تاپشیریب دوروب اونالرال یوال دوشوب گئتدیم .بو سفر منی
چوخ گؤزل قارشیالدیرالر .کندین آغ ساققالی منی گؤرن کیمی دئدی:
 یالاله شیخ ماحمود .هارداسان؟ به گل چیخ دای.اونــدان منــی توتــوب باغرینــا باســیب ،ســفره باشــیندا اؤز یانینــدا
ایلشــدیردی .یامــان کئفــی کؤک ایــدی .هرهیه بیر ســؤز آتیب باشــاییردی
قاهقاهــا گؤلمهیــه .بیردن منه ســاری دؤنــوب ایکی اوردلو یئیه یئیه بیر ســؤز
دئییــب ووردو کورهییمــه .نه یامان الــی آغیر ایمیش .آز قالــدی گؤزلریمین
سئککهســی تؤکوله .اؤرهییمده دئدیم ،ایندی ســنه دئیــهرم .بیر دن من ده
بیر سؤز دئییب قاهقاها گوله گوله ،الیمی چیرپدیم کورهیینه .آغزیندا هرنه
وار ایدی دسترخانا پؤسگوروب ،باشالدی اؤسگورمهیه .قیشقیردیالر:
 وای دده ،کیشی چئچیدی!بیری دئدی:
 بــو کیشــینین چئچیمهیــی یامــان چتیــن اولــور ،نئچــه دؤنــه اؤلومــدنقاییدیب.
کیشــی دســترخانین اورتاســینا ییخیلیــب ،اؤســکوروب اوســکوروب،
کئچدی .اوندان دا باشالدی گؤیرمهیه.
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نــه واختدان نــه واختا حکیمی گتیردیلر .حکیم کیشــینین اوزونه باخان
کیمی دئدی:
 آلاله رحمت ائله سین.بی ـرده گــؤردوم بوتون باخیشــار منه ســاری دوالنیر .نه آلیب نه ســاتیب،
اؤزومــو آتوشــگهدن ائشــییه ســالیب ،باشــادیم قاچماغــا .دالیمجــاق
قیشقیریردیالر:
 اده توتون ،اده قویمئیون.آلالهــدان اوالن کیمــی قاباغیمــا بیــر آت چیخــدی .تئــز مینیــب ،آســتا
قاچان کیسی دؤوور.
اؤزومــو ائــوه یئتیریب نئچه بوقچا گؤتوروب ،ائشــییه چیخاندا قونشــو ایال
اورجاق گلدیم .دئدی:
 هارا بئله شیخ ماحمود؟دئدیم:
 من شیخ ماحمود دؤیورم!دئدی:
 یاخشی هارا بئله شیخ یوسوب؟دئدیم:
 من شیخ یوسوب دا دؤیورم!دئدی:
 به ایندی کیم سن؟دئدیم:
 -آدی بیلینمز!
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"بو اؤیکو دئییل سه ،به کیم دیشین آغارداجاق؟"

دانا
 ائله دئییرم بو دسترخانی آپار سال طؤلهده!آروادیــم مــات قالیب ،بارماغینی دیشــلهییب بیــر ده قوالغینی چکیب،
دئدی:
 آی کیشــی نــه اولوب ســنه؟ نییــه اوزدن ایــراق دانیشیرســان؟ اهلل وئرنبرکتی آپاریم تؤکوم طؤلهیه؟ آلالها ناخوش گئدر.
دئدیم:
 آی آرواد ،نــه دانیشیرســان .بــو دانــا ،ائله طؤلــهده اوتوروب ،آغاباالســیکیمین یئییر ،یاتیر .نه بیر ایش گؤرور ،نه ده بیر درده یاراییر .تکجه اوتوموزی
یئییب قورتاریر.
آرواد دئدی:
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 آی کیشــی نییه بئله قارا قانچیر ائلیرســن اؤزووی .خوشــووا گلمیرســه،آپار سات جانین دینجلسین.
دئدیم:
 آی آرواد باشــووا هــاوا گلیــب؟ بــو بویــدا زیرپــی دانانی هــارا آپاریم من؟قولتوغومــا ووروب بــازارا آپارامایاجاغــام کــی بوآلالهیــن بالســین .هلــه بئله
یاراماز ،اؤزو ده لینتیر دانانی کیم آالر؟
آروادیم دئدی:
 آی کیشــی ســن نهدن یازیــق دانانی گؤزدن سالیرســان بلکــه بیرینینگؤزی توتدی .توتدی توتدی دای؟ نه بیلیرسن؟ هه؟
دئدیم:
 یاخشی .ائله صاباح حسین قولییا تاپشیرارام اونا موشتری تاپسین .اویاخشی بایتالدی .دانانی بیر یول اوسته قویار.
صاباحیســی ،دانانــی بایتــال حســین قولویــا تاپشــیردیم کــی ساتســین.
حســین قولــو دا موشــتری گتیرمهیــه باشــادی .صاباحیســیندان ،ایشــیم
چیخدی .موشتریلر طؤلهیه کئچیب ،دانانین آغزینی آچیب ،دیشلرینه
باخینجاق ،قویوب گئدیردیلر.
نئچه آی کئچدی .بیر گون طؤیلهیه کئچیب ،دانانی گؤرن کیمین دای
اؤزومو ساخالیا بیلمهییب ،حیرصلی حیرصلی حسین  قولونو یاخاالییب،
دئدیم:

َ
 آی حســین قولــی ،یامــان باشــیمیزدا تــورپ اکیبســن هــا ،ایــه ســؤزوئرمیشدین بو دانانی ساتاسان َبه نه اولدی؟ پیشیگ آسقیردی؟
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حسین قولو دئدی:
 نه قدر تلهسیرسن؟ بابا ،دؤزومون اولسون .بیر گون ،دوزگون بیر موشتریتاپیلیب اونی ســندن آالجاق .دؤز بیــر آز دا قارداش .قوجا دانادی داینان،
دوشر دوشمزی وار.
دئدیم:
 آی باشــوواجا دؤنــوم ،بودانــا قوجایــدی هئــچ ،اینــدی الپ بئلــه دلــیاولوب.
حسین قولو دئدی:
  نئجه یانی دلی اولوب!دئدیم:
 گل اوزون بیر باخ.یــوال دوشــوب گئتدیــک طؤلهیــه .ائلــه طؤلهنیــن قاپیســینی آچیــب
ییــه کئچــن کیمــی ،دانــا باشــینی قالخیزیــب ،بیــزه باخارکــن،
ایچهر 
دیشلرینی آغارتدی.
سون ائدیت – 97/5/16
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آتــام رحمتلیــک ،ائشــیددیکلرینی ،ائلــه ســؤیلهیردی کــی او ســؤزلرله،
خاطیرهلری اونوتماق اولماز...
«هــه اوغلــوم .اونــون ائلــه بیــر سســی وار ایــدی کــی تایــی ،توشــی یــوخ
ایــدی .مثــل اوچــون ســه گاه اوخویانــدا ،رفلــره دوزولموش قــاب قاجاقالر
جینگیلدهییب ،الپ بئله یئریندن اویناردی  »...

آالپاالز اوغلو
فایتونال یوال چیخیب ،تک باشــینا تهرانا گئدیرمیش .اؤزو ده کروان یولو
ایال .حئران گهدیگیندن سووشاندا ،فایتونچو آرخایا دؤنوب اونا دئییر:
 بورانــی گؤرورســن؟ بــورا دوه دوشــن دئییرلــر .بیلیرســن نییــه؟ بیــر گــونبوردان بیر اوروق دوه کروان سووشــورموش .بیردن ائله قاســیرغا دوشور کی،
کروانی ،یئرلی دیبلی درهیه آتیر.
 -قاباغووا باخ.
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فایتونچــو خیمینــی چکیــب دؤنــور قاباغا دای دانیشــمیر .ایکــی گوندن
َ
سونرا َد َدن یاخشی ن َنن یاخشی ،قزوینی سووشورالر .تهرانا یاخین بیر یئرلرده
کــی دای اونون اینجاری قالماییب ،آالهی بیر فایتون ،اونالرا اورجاق گلیر.
گلــن فایتونــون ایچینــده بیر چال چاغیر سالمیشمیشــار کــی ائلهبیل توی
ایمیــش .بیــردن بوالر یــن فایتونــون قاباغینی کســیب ،ایچینــدن نئچه الی
بوینــو قیزیلال دولو خانیم دوشــوب ،گلیرلر فایتونچونون اوســتونه .نه دئمک
ایستیرمیشلر کی گؤزلری ،فایتونون مسافیرینه دوشور .بیردن ائله شاققاناق
وورورالر کی فایتونچو قورخور .خانیمالرین بیری دئییر:
 بو یوسماجا آداما باخین .ائلهبیل ووروبالر بوینو گیریب قینینا.هامیسی باشالییرالرقاه قاهایا .اوبیری دئییر:
 هله بونون قیر قیافهسینه باخین .بورنو ائله بیل یاپبادی یاپیبالراوزونه.هاهاهاها...
 هلــه بونــون پله قوالقالرینا باخین ائلهبیــل کلبتیننن قاهاریبالر قاباغا.باشی دا ایت یاتان بوغدالیغا اوخشاییر.
هاهاهاها...
 بابا آخی بو یازیغین هئچ بیر دوز امللی باشلی یئری یوخدی کی .تاریکیشی الپ حؤصله سیز واختی بونو یارادیب.
هاهاهاها...
خانیمالر یــن قاهقاهاســینین ایچینــده ،او ،هئــچ نهییی اوزونــه گتیرمیر.
لکــی اونونــا دؤیوردولــر .فاغیــر فاغیــر یئرینــده اوتــوروب ،متانتله،
ائلــه بی 
خانیمالرا باخیر.

َ
تــرسـه
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خانیمالر یــن گولمکدن داها اینجاری قالماییر .یاواش یاواش گؤلمکدن
دویوب ،اونون باشیندان آچیلیب ،اؤز فایتونالرینا ساری گئدیرلر .ائله اؤز
فایتونالرینا یئتیشیب ،مینمک ایستهینده ،بیردن بیره بیر ذیل سس بوتون
او چؤللویــو باشــینا گؤتــورور .خانیــمالر بو سســی ائشــیدرکن یئرلرینده میخ
کیمی دورورالر .بیری دئییر:
 آی آلاله بو نه سس ایدی؟ هانسی بوغازدان چیخدی بو سس!اوبیریسی دئییر:
 بلکه ده گؤیدن بیر ملک ائنیب بیر آغیز اوخویوب اوندان گؤیه اوچدو؟بیــر بیریلرینــدن سوروشــماغا باشــاییرالر .بیلیجــی خانیمالریــن بیــری
دئییر:
 ســفهلهمهیین ،بوردا بیزنن او فایتون نان ســورا کیــم وار؟ گئدیب گؤرکنهدی بو ایش!
قاچا قاچا قاباغا گلیب ایلک فایتوچویا باخیرالر.
خانیمالرین بیری دئییر:
 بو قوجا کیشینین هئچ هئیی یوخدی آتالرا پووور دئیه!بیلیجی خانیم فایتونون مسافیرینه شکلهنیب ،دئییر:
 آی کیشی ،اوخویان سن ایدین؟او جواب وئرمهییر.
او بیریسی خانیم دئییر:

َ
تــرسـه

 آی بــاال آخــی بو چیرکینلیکده ،بو َا َییبجر لیکده آدام نئجه بئله اوخویا
بیلر؟
بیلیجی خانیم دئییر:
 سس ائلهمهیین .قاییدیرق فایتونا.ائله اؤز فایتونالرینا یاخینالشاندا بیردن یئنه ده او سس گلیر.
خانیمالر تئز دؤنوب باخینجاق ،فایتونون مسافیرینی اوخوماقدا گؤرورلر.
بــو دؤنــه خانیمالر ،قاچا قاچا اونا ســاری گئدیب اونو ســاریرالر .کئیلری
آچیالنــدان ســونرا او بیر آز ّاولکی ســاریدیقالری آدامین بویونا اوخشــاماغا
باشالییب ،اوخوماغینی ایستهییرلر.
فایتــون مســافیری هئــچ جــواب وئرمهییــر .جــاواب آلمایــان خانیــمالر،
باغیش دیلهییب ،اونون بیر داها اوخماغینی ایستیرلر.
او دا ائلــه بایــاق کی کیمی سوســوب اونالرا باخیر .خانیــمالر یالوار یاخارا
باشالیاندا ،فایتون مسافیرینین بوغو گولوب دئییر:
 یوخبو دؤنه خانیمالر اونون آیاقالرینا دوشوب سیتقاماغا باشالییرالر .کیشی
بو دؤنه الپ اوجادان دئییر:
 یوخ اولماز!خانیمالر بوســؤزو ائشــیتمکده ،قیزیل بویون باغالریال سیرغاالرینی ،بیر
َ
ده بیلرزیکلریله ،اوزوکلرینی سویوب کیشینین آیاقالرینا تؤکورلر.
او دا بو سفر الپ اوجادان قیشقیریب دئییر:

َ
تــرسـه

309

310

 یوخ .اولماز ،اولماز.ائلهبیل خانیمالرین باشینا سویوق سو تؤکورلر .بیرآز مات قاالندان سونرا،
نه یئییبسن تورشولو آش ،وورهاوور سالیب اوکی وار کیشینی دؤیورلر.
اونــدان اورک لری ســویویار ســویوماز ،گئدیــب  فایتونالرینــا مینیب یوال
دوشورلر.
فایتــون مســافیری باش گؤزونــون قانینی یایلیقال تمیزلهییــب ،فایتونچویا
دئییر:
 -آ کیشی ،یوال دوش...


کیشــی ،آخشــام چاغــی تهرانــا یئتیشــیب ،گئجهنــی مســافیرخاناالرین
َ
بیرینده یئرلشیر .صاباحیسی ،گون چیخان چاغینین آزان واختی اوالندا،
داما چیخیب مناجات چکیب ،آذان وئریر.
آذانــی ،مناجاتــی ،اورکــدن اوخویان کیشــی ،بیردن اؤزونــه گلیب ،گؤرور
کوچهده قاچا قاچ دوشــوب .اونون آذان وئریب مناجات چکمهیی شــهری
قارشدیرمیشدی.
او اوزدن تئــز دامــدان آشــاغییا ائنیــب ،موســافیر خاناچینیــن تعجوبلــه
باخان گؤزلرینین اؤنوندن سوووشوب اوتاغینا کئچیر.
ناهــار واختینــدا بیـ َ
ـردن ایکــی یاســووول مســافیر خانانیــن قاباغینــی
کسدیریرلر .بیری دئییر:
 -او اذان وئریب مناجات چکن کیم ایدی؟

َ
تــرسـه

مســافیرخاناچینین دیلی توتولور .کیشــی اوتاقدان چیخیب یاسوولالرا
دئییر:
 من ایدیم .نهایشیز وار؟دئییرلر :

َ
  قبله عالم ناصیر الدین شاه سنی ایسلتدیریب.کیشی هئچ اؤزونه آلماییب دئییر  :
 گئدک.اونــو فایتونــا میندیریب آپاریرالر .گــؤزل بیر بینانین اؤنونــده فایتون دورور.
کیشــی بینانیــن قاباغینــدا کــی پیللهکانــدان یوخاری چیخیــب ،یئکه بیر
ائیوانا یئتیشیر .ناصرالدین شاه ائیواندا آددیمالییرمیش.
دؤنوب کیشینی گؤرونجک ،دئییر:
 آالپاالز اوغلی سنسن؟ بعلی ای قبله عالم. اوخی.او دؤنوب اویان بویانا باخیب ،هئچ نه گؤرمهیینجک ،دوداغینی بوزوب
شاها دئییر :
 اوخوماغیم گلمیر.شاه مات قالیب دئییر:
 نئجه یانی اوخوماغین گلمیر .سنه دئدیم اوخی!آالپاالز اوغلو گینه ده بیر هندهورینه باخیب دئییر:

َ
تــرسـه
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 اوخوماغیم گلمیر.ناصرالدین شاه بیردن حیرصلهنیب اوجادان قیشقیریر:
 بو کیشینی ،آپاریب باسین قودوخلوغا ،قویون بیلسین هارا گلیبدی.َ
توپبوزچوالر آالپاالز اوغلونون ال آیاغیندان توتوب ،سورویه سورویه آپاریب
اونو کوله فیرنگینین اوست قاتیندا یئرلهشن دوستاغا سالیرالر.
او اؤز اؤزونه دئییر:
 آی اهلل بــو نــه ایشــدی منیم باشــیما گلدی؟ شــهرت قازانماغــا گلدیم،دوســتاقدان بــاش چیخارتدیــم .آخــی آی آخمــاق کیشــی ،شــاه اوالندا نه
اوالر؟ ائلــه یالاله دیرروالمــا اوخی؟ آخی بیر تارچی چاغیــر بیر کامانچاچی
چاغیر ،بیر دیل آغیز ائله سورا دای .بو ایش ائله هامییا بیر بوتون َد َیر بیر ده
پارا َد َیر داینان   .

اونــدان دیزلرینــی قوجاقالییــب ،دالیــر .بیــرده گؤزونــو آچانــدا گــؤرور کی
گئجــه اولوبدور .دوســتاغینین باجاســینا گؤزو ساتاشــیر .گئدیب باجادان
باخیب گؤرور ،آیازاییب ،گؤزل بیر هاوادا ،بیر بولبول اوخویور.
باشــاییر بایــات شــیراز اوخوماغا .پردهلــرده دوالنیب ،الپ زیــل پردهلره
گئدیــر! «دئیرلــر اصیــل بولبول اوخویــوب  اوخویوب آخیــردا اورهیی کئچر،
آالپــاالز اوغلــو دا ،اوخویاندان ســونرا اؤزونــدن گئدرمیش ».بیر زامــان اؤزونه
گلیــب ،گؤرورکــی حرم خانانین حیطینده قیامتدی .بیــر آز دیقتله باخاندا
گــؤرور کــی شــاهین آروادالری ،تومانــا حیطــه تؤکولوبلــر ،شــاه دا الینــه
بیــر قمچــی آلیــب اونــاری وورا وورا تزهدن حرمه ســالیر .شــاه بیــردن چوخ
حیرصلهنیب اوجادان قیشقیریر:

َ
تــرسـه

  قاییدین ایچرییه ،بو ایت اوغلی ایتین اوخوماغی گلیب.آالپاالز اوغلو بونو ائشــیدینجک ،باجانی باغالییب یاواش کئچیر یئرینه.
بیــرآزدان قاپــی آچیلیــب ،شــاهین یاخینالرینــدان بیریســی ایچهر ییــه
کئچیب دئییر:
 آی آالپاالز اوغلو ،ســن شــاهی چوخ حیرصلندیرمیسن ،سنین الیندنائله جینلی دیرکی هئچ بعید دؤوور سنین قتلینه فرمان وئره.
 بس من ایندی نئیلهییم؟ نئجه جانیمی قورتاریم؟شاهین یاخینی دئییر:
 بیز بیلیریک کی شاه ایندی حیرصلیدی .اونون ایندیکی حالیندا امروئرمهسی عاغیللیجا اولمایاجاق .اودو رکی بیز سنی بوردان چیخاردیریق.
اونوتما بیز سنی سئویریک .سورا بیز شاهی یوموشالداریق.
آالپــاالز اوغلــو چــوخ تشــکر ائلهییــر .بیــرآز ســونرا اونــو نئچــه داالنــدان
سوشدوروب ،بیر قوجا فایتونچویا تاپشیریب اردبیله ساری یوال سالیرالر.


بو باشاگلمیشدن نئچه واخت سووشور .شاهین آجیغی سویویور .آالپاالز
اوغلونون بو سفرکی تهرانا گئتمهسی ،شاهین اؤز دعوتیله اولور.
تهرانــا گئــدن آالپــاالز اوغلــو ،شــاالن داالنال قصــره گیریــر .شــاهین
قوللوقچــوالری ،اونــو ناصرالدین شــاهین حضورونا آپاریــرالر .ایواندا بؤیوک
مجلیس قورولموشدو .شاه دئییر:
 -آی باال بس هارداسان گل چیخ دای .اولمایا گئنه اوخوماغین گلمیر؟

َ
تــرسـه
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آالپاالز اوغلو دئییر:
 او دامچانی گؤرندن دای اوخوماغیم گلیر  .شاه دئییر:
 ایندی ســیره ســنده ،اوخی بو اصفهاندان شیرازدان گلنلر ،سنه قوالقآسسینالر  .
ّاول ،آالهی بیر اوخویان ایفایه باشالییر .گؤتورگه ،درآمددن سونرا باشالییر
موغاماتی بیر یئره قدر آپاریب ،اویئرده سؤزو آالپاالز اوغلونا وئریر.
آالپــاالز اوغلــو ،او ،اوخودوغــو یئــردن یوخــاری پردهیــه قالخیــر .او پردهده
اوخوماق ،قصرین خوانندهسینین َددهسینین زئیی دؤووردو.
َ
تارچــاالن ،ســون تئللریــن چاالرکــن آز قالــدی ان زیــل تئلــدن ده آشــاغا

دوشســون .بــو گؤروشــومو یــارادان آالپــاالز اوغلــو بوتــون چاالنــاری یوخســا
باخانــاری ،الپ ائلــه شــاهین اؤزونــو ده ،بیــر حیرتــده بوراخــدی کــی گل
گؤرهسن.
هلــه گینــه راضیلیــق وئرمهییــب ،بیــر بــارداق ســیرکه ایســتهدی .اوندان
هامینیــن گؤزونــون قاباغینــدا او ســیرکه بارداغینــی باشــینا چکیــب ،الپ
ز یــل اوخویــوب هامینی جیک قویدو .خوانندهلر بیر به بیر قاوالالرینی یئره
قویدوالر.


او گونــدن ســونرا آالپاالز اوغلو شــاها ائله یاخین اولدوکــی چوخ راحات،
بئله هرایستهدییی زامان شاهین حضورونا گئدیب ،گلیردی.

َ
تــرسـه

بیر دؤنه شاهین حضورینا گئتدیینده شاهین قاروولونو قاپیدا گؤرمهییر.
ایچهری کئچیب گؤرور شاه ناماز قیلیر  .کئچیب اوتورور.
او جــار ،قــارووول قاییدیــب ،شــاهین حضورونــدا بیــر کیشــینی گــؤروب
مــات قالیــر .آخــی او قــاروول بــو ایشــه تــزه گلمیشــمیش ،اونــا گــؤره آالپاالز
اوغلونــو تانیمیرمیش .ایســتهییر اونون کیم اولدوغونو سوروشــا ،آما شــاهین
حضورونــدا دانیشــا بیلمهییــر .اونــا گــؤره الینیــن ایشارهســیله اونــدان کیــم
اولدوغونــو سوروشــور .آالپاالزاوغلــو ســایمیر .قــاروول بیــر داهــا ایشــاره ایلــه
سوروشــور .آالپاالزاوغلو یئنه جواب وئرمهییر .بو ســفر قــاروول حیرصلهنیب
دیشلرینــی قیجیدا قیجیــدا ،اونون کیم اولدوغون سوروشــور .آالپاالز اوغلو
اونا الیله بیر ایشاره وئریب دئییر:
 «من بویام».قــاروول قیــپ قیرمیــزی اولوب حیرصینــدن بوغونــو گمیرمهیه باشــاییر.
آخی شاهین حضوریندا دا آالهی بیر سؤز دئیه بیلمیر.
اوالر یــن ایشــاره ایلــه دانیشــیماقالرینا شــاهید اوالن شــاه ،او گولمهلــی
ایشــارهلری گؤردویونــده اؤزونــو ســاخالیانماییب ،نمازین کســرکن اورکدن
گولمهیه باشالییر .دویونجاق گولندن سونرا دئییر:
 آی آالپاالز اوغلو اوایشاره یانی نه؟آالپاالزاوغلو دئییر:
 قبله عالم .نئچه معناسی وار.شاه دئییر:
 -هله بیرین دئنن!

َ
تــرسـه

315

316

دئییر:
 بیری بودور کی نییه بورانی باشینا بوراخیب گئدیبسن؟بو جواب شاهین چوخ خوشونا گلیر...
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چوروموش دیش
گؤزمــو آچیــب اؤزومــو مریــض خانانیــن سیســییو تختینــده گــؤرورم.
پوزومتــول گؤرنونتولری خاطیرالییرام ،ائوین قاپیســینا آمبوالنس گلمهیی،
منــی برانکار یــن اوســتونه قویوب مریــض خانایــا آپارماالری .چتیــن لیکله
یــان یؤرهمه باخیــب هئچ کیمی گؤرمهییرم ،ائلهبیل منی یالنیز باشــینا بیر
اوتاقــدا ســاخالییبالر .اوز بــه اوزومده ،دوواردان آســیالن تقویمه باخیب،
دئییرم:
 بو تئزلیکده؟یاواش یاواش حیطیمیزده ،ایکی تزه بیتیب ،خول بوداق آتان آغاجالری
خاطیرالییب ،یوخوم آپاریر.


اویاندیغیمــدا ،قاباغیمــدا بیــر مانیتــور وار ،ایچینــده بیــر خانیــم گؤرونور.
دئییر:
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 گؤردو یــوز گؤروشــوملر ســیزین ســهده ائلهدیییــز چاغ ایدی ،بیز ســیزه،گلهجکده نه کؤکه دوشمهییزی گؤرستدیک .آما بیز ایستیریک بو گئدیشین
قاباغینی آالق .دئمهیه گرک یوخدی ،بیز الـــلهشیریک سیزی آرتیق دیری
ســاخالیاق .بیــز اوزون زامانــدی ســیزی گــؤز آلتینــا آلیــب ،یــوووز شــئیلر
گؤرموشــوک .ســیز بودونیایا بیر تزه وئریم ،هدیه وئرهجکســیز -باجاریقلی بیر
مهندیس ،تئنور سسلی اوخویان و یازیچی کیمی -اما نه یازیق کی او یئره
یئتیشــمهمیش چکدیییز سیقارالر ،ایچدیییز ایچگیلر و ایچیزه سالدیغیز
نیســگیللر ،خصوصا ســیزه ائدیلن ظولوملرین قاباغیندا ،هرنهیی اوتوب و
سوسدوغوز جارالر ،سیزی زاواال آپاراجاق .اما بیز بونو ایستهمیریک .دئییرم:
 دانیشــیقالروزدان بئله باشــا دوشــورم کی منی بیر رت ســیچانی کیمییوخالیاجاقسیز ،بلکهده بوتون ایچ آالتیمی دییشهسیز .روبوکوپ کیمی!
  یوخ جناب مهندیس ،بیز ســیزی دوزلتدیییمیز فیلملرین کؤمهیینن،کئچمیشــه آپار یــب تــزهدن قایتاراجاغییــق ،اونــدا ایــچ آالتیــز دا ،هئــچ
ال دیمهمیــش قاالجــاق .بــو ایشــین نئجــه اولدوغــون ،مانیتورونــان اوالن
ایلگهییمیــزده بیلهجکســیز .هرنمنه ده ایستهســز بو اوتاغیــن کومودالریندا
وار .بیز ســیزه نئچهجوره ایینه وورموشــوق .بیرآزدان یاتاجاقســیز .آییالندان
سورا جاوانلیق سئوئرلیییزی حیس ائلهیهجکسیز .هلهلیک.
مانیتور قارالیر ،من ده یاتیرام.


آییلینجــاق ،گــؤزوم ،مانیتــورا گلــن بیر ایمئیلــه دوشــوور .ایمئیلین رمزی
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مانیتــورون قیراغینــدا قویولوب ،تئز اونو گؤتــوروب ایمئیلی آچیرام .بیر فیلم
دیر .دویمهنی باسان کیمین فیلم باشالییر:
اؤزومو گؤرورم .سورویه سورویه منی آپاریرالر .هئی قیشقیریرام ،های وئرن
یوخدور .منی بیر اوتاغا کئچیردیب ،باشدا اوالن اوتوراجاقال اوز به اوز اوالن
بیر اوتوراجاقدا اوتوردورالر.
آرخــادان بیــری گولــه گولــه گلیــب بؤیــور اوتوراجاقــدا اوتــورور .میزیــن
آرخاسیندا اوالن آدام دئییر:
 نییــه بو ســؤزلری یازیب ســان ،فیــان یئرین بیزه نه داخلــی وار کی هلهاورا گؤره شعر ده یازیرسان؟
بؤیــورده اوتــوران آدام قاه قــاه گولور .اونــون گولمهیی یوز قمچــیدن آرتیق
منی سانجیر .دئییرم :
 منیم ،سنین یوخدی.میزین آرخاسیندا اوالن آدام  ال چالیب دئییر:
 به به ،احســن .نه قشــنگ سؤزلر باجاریرسان .آما بیز سنین فیکرینـــننایشــلهمیریک .همــان یازدیغیــن یئریــن باشچیســی گئدیــب تــون بــه تون
دوشموش بیرینین قبیرنین باشی اوسته دئییب بیز اوالرین دوشمنیییک.
ائله بیل او دا سننن بیر فیکیرده دی ،یوخ؟
مــن دینمهیینجــک ،باشــینی آشــاغی ســالیب بیــر پیتیک یازیــب وئریر
بؤیرونده اوتوران آداما .او دا منه دئییر:
 ایمضــاال .قورخوســی یوخــدی .فقــط ســؤز وئریرســن کــی بیــر ده بئلــهیاز یالردان یازمایاسان.
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اونــدان او چورومــوش دیشلــری ایله باشــاییر گولمهیه .هرنه یــه دؤزوموم
اولســا دا اونــون او گولمهیینــه ،او دیشلرینــه باخماغــا دایاناتیــم یوخــدور.
کاغــاذی ایمضاالییب کارتیمی آلیب اوتاقــدان چیخیرام .فیلم من گئدن
دن سونرا اوتاغین ایچینی گؤرسهدیر .او گولن آدام دئییر:
  بــو کاغــاذ اونــون عؤمرونــون آخیرینــا کیمین قره بــه قره اونــون دالیجاقگئدیب ،اوننان اوالجاق.
آالهی بیر گؤرونتو باشالییر .بیری گلیب او گولن آدامال دانیشیر.
بیــر پوزغونلوغا گؤره اونو دوتوب کاغــاذ ایمضاالدیبالر .اوغالن کاغاذی
ایستهییر.
گولن آدام قوالغینا پیچیلداییر.
اوغــان بیر اتک پول چیخاردیــب وئریر .او دا گئدیب ،بیر فایلی آچیب،
دوسیاالردان بیر تعهد کاغاذینی چیخاردیب گتیریب وئریر اوغالنا .کاغاذ
اصل دیر.
اوغالن چیخیب گئدن سونرا ،اوتاقدا گولوشمک سسی قالخیر.
بونــو گؤرونجک باشــیمندان آغــری دوتور .بیــر دالل گلیب منــه ده همان
تیکهنــی وئریــر .امــا منیم بیر اوقــدر پولوم یوخــدور .گؤرونتو دییشــیلیر .فنی
دانیشکدهســینین قاباغینــدا فیکیرلــی فیکیلــری گئدیــرم .بیــر ماشــین
بؤیرومــدن سووشــور .همــان گولــن آدام آرخا شیشــه دن دؤنوب منــه باخیر.
بوتون جانیم گیزیلدهییر.
ســونرا ســورعتی چــوخ اوالن بیــر گؤرونتولر باشــاییر .اوندان ســونرا مانیتور
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قیسا گؤرونتولرده ،او یاریم کاغاذین ،باشیما نه گتیردیکلرینی گؤرسه دیر.
فیلیم قورتارینجاق مانیتوردا یازیلیر:
  بیرینجی بؤلومون سونو.هریانا باخیرام ،او بؤیور اوتوراجاقدا گولن آدام یادیما دوشور .باشیمی اونو
گؤرمهمک اوچون دوالندیردیقجا گینه اونون صیر صیفتینی گؤرورم .سحره
کیمی الیمی قوالقالریما قویوب یئریمده قیوریلیرام ،او باالجا پیتیک اون
ایــل بویو منــی نه دورومالرا سالیبســا ،بیر بیر گلیب گؤزومــون قاباغیندان
سوووشــور .شــافاق آچیــان کیمــی دوروب سرویســه کئچیــب اوزومه ســوو
ورورورام .بیــر آز اؤزومــه باخینجــاق ،گوزگوده گؤردویوم آدام منه یادالشــیر.
اؤز اؤزومه دئییرم:
 بو کیمدی؟گؤزومو گوزگودن آلیب یئنه یاواش یاواش اؤزومه باخیرام.
اولده اؤزومو گؤرسم ده یاواش یاواش بیر اؤزگه آدامی گؤرمهیه باشالییب،
ســونرا اللریمــی قوالغیمــا قویــوب اوفوولداماغــا باشــاییرام .بیــردن او
چوروموش دیشلی آدام گلیب آرخامدا دورور .بیر جیهه چکیرم...
مانیتورا ساری قاییدیب ،باخیرام .بیر سؤزلر یازیب.
کومــودالری آچیــب باخــان کیمــی ،قاچاق آییــن اویون ســاتیالن بازاری
خاطیرالییرام .بیر قارا ماسکال بیر بالتا ،قول بند ،بیر ده کلبهتئین گؤتورورم.
مانیتــور بیــر قاریشــیقلیغی گؤرســهدیر ،هامــی بیر بیرنیــن باشــینا آتالنیرالر،
بیردن کامئرا او چوروموش دیشی اوالن آداما زوم ائدیر ،او قاه قاها ایال گولور.
الیمــی قوالغیمــا قویــوب ائودن چیخیرام .اوقاریشــیقلیق بــاش وئرن یئرین
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آدرسینی یاخشی یادیمدا ساخالمیشام .اورایا چاتیب ،نئچه گون او گولن،
چوومــوش دیشــلی آدامیــن گئدیب گلن یولونــو دهتلهییرم .ســحرلر ،یایاق
گئدنلر اوچون دوز لمیش کؤرپودن سووشــوب گئدیر ایش یئرینه .هرنهیی
اؤلچــوب بیچییــرم .گئجهنــی کؤرپونــون بؤیرونده کی آغاجین آرخاســیندا
گیزلهنیــب ،ســحره یاخین اونــون گلمهیینی گــودورم .هه ســونوندا گلیر .او
گلیب کئچندن ســونرا آرخاسینا دوشــوب گئدیرم .کؤرپو سایخیندیر ،تئز
ماسکیمی اوزومه تاخیب ،اؤزومو اونا یئتیریب سول قولوندان دوتوب ،قول
بندین ســاغ گؤزونو ،ساغ الینه ووروب ،قول بندین سول گؤزونو ده ،گؤزلری
باخاباخــا ،دمیر چپره ووروب اونو آشــاغی یا ایتهلهییــرم .آدام یئرایله گؤیون
آراســیندا آســانیقلی قالیــب ،گینــه اوچوروموش دیــش لری ایلــه گولمه یه
باشالییر.
جیبیمــده اوالن کلبهتئینــی چیخاردیــب بیر به بیــر دیشلرینی چکیرم.
اول قیشــقیریر ،آمــا ســونرا گولمهیه باشــاییر .دیشلرینی بیر به بیر ســالیرام
جیبیمه .آدام دای آخیردا یاواش یاواش اوفولداییب دئییر:
 منی قورتار.قــول بندیــن هاچارینــی جیبیمــدن چیخاردیــب ســالیرام قولبندیــن
جفتهســینه .هئی ایســتهییر ســول قولونو قالخیزا ،اما گوجو چاتمیر .کؤمک
ائلهییرم ،ســول قولونو هاچارا یئتیریب ،ائله هاچاری دوالندیراندا ،بالتانی
بئلیمــدن چیخاردیــب ،ووروب ســاغ قولونــو بیلنگینــدن کســینجک ،او
اوجالیقــدان ،بیــر ماشــین کاپوتونــا دوشــوب ،اورادان دا تولالنیــر بیــر یئکــه
ماشینین آلتینا .ایشیمی یئرینه قویان کیمین آرادان چیخیرام.
دیش سیز بیر آدام یئره یاخیلیب ،و من چوروموش دیشلری ساپا دوزورم!
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بیر اوولتو سسی ایله یوخودان آتالنیرام .مانیتوردا اوالن خانیم دئییر:
 جناب مهندیس نئجهسیز؟مندن سس چیخمایینجاق ،دئییر:
  دئمک ایستهم هســز ده باشــیزنان جاواب وئره بیلرســیز .بو باشــیزا گلنحاقسیزلیغین آجیغینی چیخماق جانیزی دینجلتدی؟
باشیمی هه دئیه ترپهدیرم .مانیتور داکی خانیم دئییر:
 جناب مهندیس ایندی بو ایمئیلی آچیب باخین.ایمئیلــی آچــان کیمــی اؤز قاباقکــی ائویمی گؤرورم .ســحر چاغــی ائودن
دوروب ایشه گئدیرم .ایشه گئدیرکن بیردن باشقا بیر کیشی ائوه کئچیب،
خانیمیمی قوجاغینا آلیر .فیلم سورعتله یئیین قاباغا گئدیب بیر گؤرونتویه
یئتیشیر .بیبیم خانیمیما دئییر:
 نییه بو اوغالندان بوشانماق ایستهییرسن؟ خانیم دئییر: اونون اویناشی وار .اؤزو ده بیر دول آرواد!بــو بو یــدا تهمــت بئلمــی بوکــوب گؤزومــون قوراســینی ســیخیر .آخــی من
اونونــا  ائولــی اوالن واخــت ســهلدی ،ســوبایلیغیمدا دا ایــاق انــدازهدن
چیخارتمامیشدیم.
گینــه فیلــم یئیین قاباغا گئدیر .خانیم ،هئچ یئــرده منه آبیر قویماییر .بیر
گــون ده منــی دؤیورلــر .محضرده بیــر توربا پول قویــورام خانیمیــن قاباغینا،
گینــه ده ســورعتله قاباغــا گئــدن بیــر گؤرونتولرده ،او پــولالرا گــؤره نه بالالر
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چکدیییمــی گــؤرورم .پولومــون اولمادیغینــا گــؤره ،جاوانلیغیمیــن الپ
قیزغین چاغینی سوبای قالیب گئجهلر بالینجیمی دیشلهدییمی گؤرورم.
دوروب گئدیب همان کومودو آچیب منه حاضیرالنمیش یئرده ،گئیینیب
کئچینیب ،اوستدن گئیینیب آلتدا قیفیالنیرام ،آلتدان گئیینیب اوستده
قیفیلالنیرام ،بیر کسر ،پانبوق ،بیرده ماسکیمی گؤتوروب یوال دوشورم.


خانیمیمیــن گل گئــت ســاعاتینی ،هــاراالردان سوووشــدوغونو یاخشــی
دهتلهییــب بیــر گئجــه دؤنوملریــن بیرینده ماســکیمی تاخیــب دوز اونون
قاباغینا چیخیرام .خانیم ائله قیشقیرماق ایستهینده اونو قول بند ائلهییب
آغیزینی پانبوقال دولدوروب ،انگینی باسیرام .کسری چیخاردیب ایلکه،
بورنونون اوجونو کسیب ،کسیلن بورونو گؤزلرینین قاباغینا دوتورام .آروادین
گؤزلری کلهیه چیخیر .کسرله بوینونو ،ساغدان سوال یازیب ،دئییرم:
 یادیندا دی اوشاقلیقدا بیلنگیمیزی دیشلهییب ساعات دوزلدردیک؟من ده سنه بویون باغی دوزلتدیم.
اوندان ســاغ قوالغینی کسیب دوتورام گؤزلرینین قاباغینا .بیرده کسرله
بوینونو ،ساغدان سوال یازیب ،دئییرم:
 گل بودا ایکیمینجی بویون باغین .ایندی اولدون قیزیللی خاور.اوندان ســول قوالغینی کســیب دوتــورام گؤزلری نین قاباغینا .بیر ســیقار
یاندیر یــب ،ســونرا کیفینی آچیــب اوچ تیکه اتــی ایچینه آتیب ســوزولورم.
بیری قاباغیمی کســیر .قویمارام گئدهســن ،دئییر .کسری گؤزونون قاباغینا
دوتان کیمی پئزی قولویا دم وئریر.
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بیردن یوخودان آتالنیرام ،مانیتورداکی خانیم منی گؤزلهییر .دئییر:
 خــوش گــؤردوک جنــاب مهندیس .دونــن بیر چوخ ناخــوش چولوقداناؤزووو قوردون .اما هله گینه ایمئیلیز وار.
دوروب تئز رمزی گؤتوروب اونو آچیرام ،گینه بیر فیلم باشالییر:
 ایکــی شــریک دن بیریســی ،شــیرکتین بیــر ایلــدن چوخ گلیرینه آشــیقآتیب ،گیزلینجه ایشلر گؤروب ،اوندان باش شریکه (منه) دئییر:
 هر نمنه پوچا چیخدی! پول گتیر.باش شــریک بیرآز آختاریشــینجاق گؤرور ،پا آتوونان بو شــریک بیر قیزین
هاواســیندا اولماسینا گؤره حســابدان پول گؤتوروب باهالی ماشین آلیب.
اونــا گؤره شــیرکت ،آلدیغــی جینسلرین پولونــو قایتارماغا گوجــو یوخدور.
جاوان شــریک هله بو ایشــی قبول ائتمهیینجک باش شریک دن -مندن-
پول ایستهییب ،یوخ ائشیدینجک ،اونو شیرکتدن ده چیخاردیر.
اوتوروب باشــیمی ایکــی الیمین آراســینا قویوب گیجلگاهیمــی اووماغا
باشــاییرام .نهقدر او ایش یئرینی بو ایش یئرینی گزدیییمی ،ایش آدامالرال
سؤزگول هشــدیرمهیی ،گئجهلــر ســاعات اوچــه کیمین اویاق قالیب نقشــه
چکدیکلریمــی خاطیرالییــرام .هامــی بیلیردی ائله گئتســه ایــدی بؤیوک
ایــش آدامینــا چئوریلهجــک ایدیــم .آمــا او گونــدن ســونرا گینــه باشــاییرام
چاریغیمــی ســورومهیه .یئریمده اوتــورا بیلمهییــب دوروب گئدیب کومودو
آچیــرام .نئچــه مورفیــن آمپولــو ،بیــر کســر ونئچــه باشــقا آلتلــر گؤتــوروب
ماســکیمی تاخیــب گئدیرم شــریکیمین ائوینــه .دوواردان راحات آشــیب
کئچیرم اونون اوتاغینا .قیز دوستیال بیرگه چوخ دینج یاتیب .اونو اویادیرام،

َ
تــرسـه

325

326

اؤزونــه گلینجــک ،مورفیــن آمپولونــو باســیرام قاســیغینا ،قیــز دوســتونون
قورخولــو باخیشالرینین قاباغیندا ،الیمی دوداغیما قویوب ســونرا کســری
اونا گؤرس ـهدیرم .جینقیری چیخماییر .کســرله ،شــریکیمین پاچاســینین
آراسینی کسیب قویورام قیز دوستونون الینه.


بیــردن تختیمده اویانیــب مانیتوردا وئریلن خبرلره گؤزوم دوشــور .مجری
دئییر:
 پولیس گیری گیری بو گؤرونمز آدامی گزیر ،اما نه قدر چوخ آختاریر تاپابیلمیر.
جینلهنیب مانیتورا ساری قیشقیرام:
 سیز نه ائلهدیز؟ منی نهیه چئویردیز؟.  جنــاب مهندیــس ،کیــم ســیزی گزیر؟ کیم بیلیر ســیز کیم ســیز؟ کیمبیلیــر ســیزین باشــیزا نهلــر گلیــب؟ بو باشــیزا گلنلــره گــؤره ایاق انــدازهدن
چیخار دســایدیز ســیزی توتاجاقدیــار .امــا ســیزی بــو حــاال ســاالن آدامالر
نئجــه؟ چوخ راحــات گزیرلر .بو بؤیوک بیر یوخالمانین قاتالر ی دیر .ســیز
آرخایین اولون .آرخازدا بیز واریق.


تزه گلن ایمئیلی آچیرام .فیلیم باشــاییر .ســئودییم قوهومالری گؤرورم.
من اونالرین دیل ازبرلری اولموشام .هئی منی سئومکدن دانیشیرالر .منیم
یازدیغیــم کیتابالردان دانیشــیب میــن دئییب آغیزالریندان دوشــمهییر.
فیلیم یئیین قاباغا گئدیر .بیردن ایش دییشیلیر .اوزاق بیر قوهوم تاپیلیب

َ
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منــه زنگ ائلهییــر .بیر چتینلییی وار .من ده بیر یول اوســته قویورام .بیرگون
منــدن چوخلــو پــول ایســتهییر ،مــن وئــره بیلمهییــرم دئیینجــک ،اســکی
ســؤزلردن ســؤزآچیر .قدیمــده اؤلولریــن آراســیندا بؤلونن حقدن دانیشــیب
اؤز حقینــی ایســتیر .بیــزه ده اونــون کیمــی اونــاردان یئتیشــمهییب .اما او
دئییر کی سیزین بؤیوکلریز بیزیم حاقالریمیزی یئییبلر و بو سؤز هاردان
ایرهلی گلیب ،کیمه باغالنیر؟ اونالری اوزلشدیرمک ایستیرم ،آما او تکجه
منی یاخاالییب ال چکمیر .من بونو قوهوما آچیقالیینجاق گؤزلری کللهیه
چیخیب ،اوستومه گلیرلر:
 سنین بئله سؤز دانیشماغا نه حاققین وار ،سن کیم سن؟ سن بیر دلیسن...

َ
هــه او دوننــه کیمیــن منــی بؤیــوک قــارداش کیمــی بیلنلــر منــی دلــی

آدالندیریــرالر .قورخومــدان دانیشــماییرام .نــه بــاش وئرهجهینی بیلــه بیله،
سوسورام.
اما مال یییهسی ال چکن دئییل ،بالالردان دانیشیر .بونالری دا دوتورسان
دوتولمــورالر .ســونوندا قاباقالریندا دورورام .بیر زامان منی ســئودیکلرینی
ســؤیلهین اینســانالر دوشــمانالرین دوشــمانینا دؤنورلــر ،آرخامجــا مینلر
ســؤز قوشــوب ،منــی الپ هئــچ ائلهییرلــر .آمــا بیــر شــئیی باشــا دوشــمک
ایستهمیرلر .من تزه تزه اؤزومه گلیب سئودییم کیمی یاشاماغا قرار وئریردیم
کــی بــو اوالنالر بوتــون روحومــو محو ائدیــر -او زامان دا ائله ســاغ دئییلدیم-
منیــم دؤرمده اولــدو قالری منه درمان کیمی ســاییلدیقالری زامان ،منی
یالنیزلیقــدا بوراخینجاق الپ چتینلیییه دوشــوب ،بؤیوک یانلیشــلیقالرا
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باش قوشوب ،سونوندا ،بیر بوجاغا سیغینیرام .گؤزومو آچیب گؤرورم یالنیز
قالماماق دردیندن ایستکلریمی کول ائلهمیشم .کول....
اورهییــم هوسلــر ایچینــده یانیــر .یاغیــش آلتینــدا قــاالن کیمــی کؤمهیــه
سیغینماغی دویورام....
ایندی حسرتلرله ،هوسلر منی آلو کیمی بورویوب یانیرام....
مانیتوردا کی خانیم دانیشیر:
َ
  بونالر سنی الپ اؤنملی روحی بیر نوقطهده اله آلیب اوندان دا اؤنملییئرده یالنیز بوراخیبالر .بو سون ایمئیلین اوالجاق.
ایمئیلی آچیب اوندان گئدیرم کومودا ساری.
بیــر قارا پالتار ،ماســک ،کســر ،طوپانچــا ،قیفیل آچان ،بیر ده دمیر کســن
قایچــی ،گؤتــوروب ،یــوال دوشــورم .مــال بؤلنلرین هامیســینی بوشــاییب
بیرینــی توشــاییرام .گل گئدینــی یاخشــی دهتلهییــب بیرگئجه ســاعات
ایکی ده گئدیب ،قاپینی دســتگاهیمال آچیب گیریرم ایچهری .قاپی الرا
تپیــک وورا وورا گئدیــرم ال اوتاغینــا .هــؤل باال ،تومانــا قاباغیما چیخیب
قورویوب قالیر .ایســتهییر آتوشــگهیه ســاری قاچا .طوپانچانی چیخاردیب
ســاغ قیچینــدان وورورام .یئــره ییخیلیب قیوریلماغا باشــاییر .باشــینین
اوســتونه کئچیــب ،آغیزینــی ،قولالرینــی یاپیشــقانال باغالییــب ،دوز
گؤزلرینین ایچینه باخیرام .گؤزلرینین دیبینده درین بیرقورخو ایال یالواریش
گؤرونور .طوپانچانی الینه وئریب ســینهمه دایاییرام .ســونرا کســریمی الیمه
آلیب ،دئییرم:
 -وور!
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یــوخ دئیــه باشــینی ترپهدیــرَ .
کســری گؤتــوروب گــج دووارا ســؤیکهییب
جیزیق چکمهیه باشالییب ،دئییرم :
 وور!َ
ســورتورم .زاریییر.
آغالماغا باشــاییر .بو دؤنه الینین دیرناقالرینی گجه
آیاغینیــن دیرناقالرینــی گجــه چکیــرم .آزقالیــر حالــدان گئده .اوزونه ســو
ووروب اؤزونه گتیریب ،دئییرم:
 سفئی اولما وور .یوخسا اؤزون اؤلهجکسن.گؤزونــدن یــاشالری الهییرکــن ،باغلــی آغیزیــا بیــر شــئیلر میزیلدانیــر.
ائلــه بیلیــرم هــردن منــی یامانالییــر یــا هــردن یالواریــر .بــو ســفر آیاغینیــن
دیرناقالرینــی ،قرنیزیــن مرمرینــه ســؤیکهییب جیزماغــا باشــاییرام.
گؤزلرینــی قیســیر .تر یــوووب آپاریب اونو .ایــان کیمین قیوریلیــر .یوخ دئیه
باشــینی توالییر .بو دؤنه آیاقالرینین دیرناقالرینی روف قابالمانین ایچینه
سورتورم .دیشلرینی قیسا قیسا آخیردا ماشانی باسیر:
"پارت".
دال با دال ماشــانی باسیر آما یالنیز چا ک چا ک چا ک سسی گلیر -آخی
آخیردا ،یالنیز بیر گول ــله قویموشــدوم طوپانچانین ایچینده قاال -سینمدن
قان ســوزولمهیه باشالییر .یاواش یاواش حالدان گئدینجک نئچه آدام ائوه
کئچیب  منی آپاریرالر.


اوتاقدا مانیتورون قاباغیندا یام .نئچه جراح ســینهمی ســؤکوبلر.خانیم
گلیب ناراحات ناراحات دئییر:
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 نییه هئیله ائلهدین؟الیمده کی طوپانچانی اوینادا اوینادا ،دئییرم:
 بیلمیرم.دئییر:
 حییف کی بیلمهدیک .آما سیزه گؤره بو دونیایا وئره بیلدیییز او بؤیوکهدیه نه اوال بیلردی؟
جیبیمدن تقویمیمی چیخاردیب باخیرام .سی سی یو دا کی گؤردویوم
تاریخه هله چوخ قالیر.
دئییرم:
 اؤلوم ...سون ائدیت97/4/25
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