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1 
خانیم


 لر کئچدیگجهایل
 سنی تانیدیم  

 عؤمرومو یاشادیم 
 اؤزومو تانیمادیم 

 
ندا اونو یئریندن اوینادیب دایاناتینی آبیر  ،سؤز بیر یاناولما وئجینه هئچ بئله

 وسوریانماقدان آالهی بیر  اؤز قیزینا ،گی، اوندانین ائولنمهسارسیتدی. اَری
 . یاراتدی سورغوالر

قاالن قیزیم نه اوالجاق؟! او  آرالیقدادی؟ سن او خانیم نئجه بیر خانیمهگؤر ـ
  ؟یدین سؤزو نهماَری جک.نان نئجه کئچینهخانیم

 ائله بیل تیکان اوستونده اوتورموشدو.بو سورغوالر اونو بوشالمادی. 
 دئدی: آناسینا .دیگؤرمک ایسته یاخیندان ییهرنه ،قیزینی

 .مگجهگئدیب قیزیمی یاخیندان گؤره ـ
. کئچمیش اَرینه چیخدیتهرانا  اوتوبوسالالییب سهمان ساک بیر سونرا 

دیگینی گینی خبر وئریب قیزینی گؤرمک ایستهییب اورایا گئتمهزنگ ائله
. اولدویاخا هبَدی. اوتوبوس یوال دوشندن بری  فیکیرلرله اَلسؤیله
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دوداغی قاچماییب،  ،سی کیمی دوردوغونونین یانیندا بیر عذاب مالکهاَری
 خاطیرالدی. گینیمهالریال اونون یانیندا یئریشمیش قاشدوگونلَ

 ،سیز قالیب، دونوخماغینیقدر سسهگه گئدنده، نایله گزمهسینین عائلیهاَری
 رینی یادینا سالدی. النین اعتراضدا اَری ائوه  قاییداندان سونرا

ییرسن. بیر آز دئ، گول، دانیش، نه اوالر! لهکیشی دئییردی: آخی نییه بئله ائ
دانینا نه دی؟ چینَکبو دوالنیشیق نه ،ائله بیلیر بیز کوسوموشوق هامی

؟ ییبآروز دَ مندن سوروشورالر. دئییرلر آرادا بیر شئی وار، ییغیبسان؟
گل بیر آز محبتلی دوالناق. هئچ اولماسا  دن قارادی.هآروادینین قانی ن

 آخی.رلرنین قاباغیندا اؤزونی یاخشی گؤرسَت. نه دئیَاؤزگه
آالهی اَر آروادالر، قول  لرینی خاطیرالدی.شیب بازارا گئتمکهنه فیکیرلئگ

اونا ساری  ری اَلینیاَ لری آن، اونالر آیری آیری دوالنیردیالر.قوال گزدیک
ل عذاب چکیر، اَلینی تئز گئری چکیردی.  دینمز دانیشماز اوزاداندا، ائله بی
خانیم  آنجاقالرینی خاطیرالدی. نین حسرت دولو باخیشدوالنیردی. اَری

 گه، قادیر دئییلدی. دیگی ایشی  گؤرمهمهیی ایستهیه بیلردی، اورهنئیله
 داهرانت رپو سالدی.ؤدر اوزانان یوال، کهرانا قلر اَردبیلدن تطیرهخابو

قرارالشیب قیزینی  اری ایلهگیله گئدیب  بیر آز دینجلیب، سونرا الریقوهوم
ده  یئنی گلینی سا،گون بویو بیرلیکده گزدیلر. قیزینا داریخمیشدی دی.یانینا آل

ییردی. گؤرمک ایسته یاخیندان

، دیلر. قیزی دانیشمیردی، دینمیردییئ« فست فود» الناهار چاغیندا قیزی
: او تزه گلن خانیم دائیم دئدی ریب،و آناسینا ساری دؤندهسونوندا اوزون

. پارکین . خانیم درین بیر فیکره دالدیییراَل چکمه ناندانیشیر گولور، آتام
. ایندی قیزین آتاسینی موشدوالربیریسینده اوتور الریندانبوش اوتوراجاق

    تزه فیلم  ییردیلر. بیردن اوزاقدان بیر منظره گؤروندو. ائله بیل بیرگؤزله
اَریله بیرلیکده اوزاقدان گؤرولدولر.  ،. تزه خانیممیشدیباشال

ییب تکجه گؤرمهنی داها آالهی هئچ بیر صحنه ،قیزین آناسی ائله او آندان
بیر فیلیمین الپ  کامئرا آرخاسیندا اوتوروب بیل بیرائله اونالرا باخیردی.

 .یندا ساخالییردیلری یادبؤلوم ییردی. اودن بیریسینی ایزلهلرینگؤزل بؤلوم
. شمیشدیگنجلیه دؤنوب اون ایل گئری سانکیکیشینی گؤردو. ن سئوینَبیر 

، اونونال قول قوال  گلیردی.گؤزل بیر خانیم ،بیر گولر اوزلویانیندا 
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لری اونون نه قدرشاد، ییردی. خانیمین گولوشبیر عشق دولو فیلمه بنزه 
 اداون لردهگؤزقاباغینا قویموشدو. اَسکی ینا،ور اولدوغونوآیدینجاسبخته

، اؤزوسویوق حیسی یارادان کیشی یوخ، حرارت ساچان بیر کیشی گلیردی. 
باخماغا باشالدی. له اسکیک گؤزاؤزونه 

ییب، چارتالماسینی گؤردو. بیر آن ورینه توخودوغو دووارالرین تیترههَنده
دی. اورادان قاچماق ایسته

آیریلیب قاچا قاچا، دان بیر ایش باش وئردی. قیزی اون گیدیمهگؤزلههئچ 
دا داها اؤزونو آتاسی یوخ آنالیغینین قوجاغینا آتدی. یازیق بوشانمیش خانیم

دی. یئنی گلین اونون آرتیق، دایانات قالمادی. آیاغا دوروب گئتمک ایسته
 ئریب،ؤزونو اونا یئتیریب، سالم وقصدینی باشادوشوب یئیین آددیمالیاراق ا

گران اولماسین دئدی.یحالینی سوروشدو. قیزیندان هئچ زامان ن
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 کیشی

 
گونش اندا باالخانا دئییلن، ائوین اوچونجو قاتیندا یاتمیشدی. گؤزونو آچ

. یئددی ایللیک بیر میشدیخالچانین اوستونه سال قداکیاؤز شوقونو اوتا
اَسکی اوتاغیندا   تمیشدی.دن آتا ائوینه قایین، آیریلیب، یئنیلیکدائولی

خوش باغیشالمیشدی. یاتاغدان  اونا نی سحره چاتدیرماغی،بیرینجی گئجه
 بیر ،مکدنطار آجی سؤزلری ائشیدیب یاتاغا کئچامیردی. بیر قدورماق ایسته

دا آجی سؤز ائشیتمکدن  طارابیر ق کیمین،آخشاما دن سحرده صاباح 
. دورتولموشقو

بوشانماق  وچوخ بیر نینله گتیردیگی گلیرلریاَ ،یئددی ایل چالیشدیغی
یوخ، او  یئردهالرینا گؤره اَلیندن چیخمیشدی. اؤزونو ایلک باشالنیش قانون
ده گؤروردو. چوخ چوخ گئری  یئردن

 گؤرسه دهیاراالنمیش بیر قوش کیمی ی یقه اؤزونو آزاد اما قانادقاو د
بیر محبوسون، دوستاقداکی  یلرلیک خاطیرهائولی .شالییردیبااوچماغا 

، آزاد دوستاقدان چیخیب ییردی. ایندیسینه بنزهلرینین خاطیرهکئچن گون
حیاتا اینانیردی. 

لرجه ایل ،آناسی حاضیرالدیغی قلیان آلتینی گؤروب ،ائوین ایلک قاتینا ائنیب
، ایله؛ سؤزه  سیغماز بیر کئفواؤتر دوغونداندان محروم اولائوده قلیان آلتی

تئز دولوب، قاباغینا  نین  اَلیله  تئزآناسی ایستکانیگه باشالدی. چای یئمه
گلیردی. 

 لوقدوروشو ،نمیشولَطگی یوخ، اووسوز گئیدیگی کؤینهطلر بویو اوایل
گینی اَینینه چکدی. هکوین
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-. ائودن چیخیب باشماقؤردوگآینانین قاباغیندا دوروب، اؤزونو یاراشیقلی 

لرین الرینی تر تمیز گؤردوگونده آناسینا ساری دؤنوب باخیب، اَل
ینی مینیب ایشه ساری گئتدی. ماشیندئدی.  :آغریماسین آنا

دی. او اویناماق ایسته الپ بئله سورهسوره  ماشینیلری ایدی. باهار  گون
ندی گؤزونده آالهی الر، ایانوکی گؤردوگو، داریخدیریجی خیادهاَسکی

فکری ذکری ایشی تکجه  ،ایش یئرینه یئتیشدیگیندهر. نیردیلشکیلده  گؤرسه
. تامسینیردیآتدیغیندان   قاباغا اولدو. ایشینده هر بیر آددیم

ایشی قورتاراندان سونرا ائوه قاییدیب، حاضیر اوالن  ناهاری گؤروب ، 
آغیزی  ییبلری، یئی یئمکاودادل دی.لرجه ناهارسیز قالدیغینی خاطیرالایل
گه شمهفیکیرلَ  اؤزیله ناهاردان سونرا دینجینی آلدی. اؤز گلیب، دادا

راحاتلیغین کؤکو نه ایدی؟  بو سنباشالدی. گؤره

لر سی دئییلدی؟ نهالر اونون یییهله گتیرمیشدی کی قاباقایندی نه اَ
ائوین هر بیر  هدهشنده، ایلک سیرهلره فیکیرلدَییشیلمیش ایدی؟ دَییشیلن

ده  اولدوغونو گؤردو. بیری اختیار قاوتوروب یا اوزانیب، دینج آلما یئرینده
دیگی کاناال باخماغا اختیاری وار ایدی. هر ایسته سی ایدی.تلوزیونون مسئله

-والنمادیغیاوالن، داها سورغدن  قاباریق هر نهیوخ تکجه بونالر دئییلدی. 

 اؤزر دونن یا کئچن هفته یا کئچن ایل یا ه ،دی. هر آددیمی هر ایشییا
ده یوخالنیر کیمی نین بیر داها ائله بیل محکمهدا دانیشدیغی سؤزلریونتوی
سورولدوغو نئچه ساده جه آناسینین طرفیندن ایدی. سادهیوخ  دوروشوقبیر 

 سورغویا جاواب وئرمیشدی.
 سن؟اوغلوم نئجه

 نه وار نه یوخ؟
 دی.....حالین یاخشی

 تمام.
داها آرتیق دانیشماقدان قورخموردو. ائولیلیک چاغیندا، دانیشماق 

 اؤزونودن قاباق، سؤزونو سالیب چیخیردی. دیگینده هر سؤزو دئمهایسته
اؤز سؤزلرینی هله آغزیندان  سانیب سینین باش ممیزی کیمیارشاد ایداره

، نه لرینسؤز دیگیدئمک ایستهچیخمامیش، گؤزدن کئچیردیردی. 
شیردی. چوخ زامان سؤزونون، هفیکیرلَسینه دا بیلمهلر یاراکچتینلی
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 ،یبمکدن واز کئچگؤره او سؤزو سؤیلهدیگینه سینی بیلمهنتیجه
 میشدی.دینمه

اونسوزدا هله گرک چوخلو  .......ده قالسین  اولسون بابا بو سؤز ـ
سورغوالرا جاواب وئرم.  

 اق گؤزونون آجیسینی دردی.آناسی وئرن  اَدیالی اوستونه چکیب دویونج
لرینی قورتاریب آخشام ائوه قاییتدی. ایش ایکیندیسونرا دوروب گئدیب 

گه اوزانیب دوشونمهیاتاغیندا  تدی.اؤز اوتاغینا گئ ،بییئیبیر آز یئمک 
باشالدی. 

 دن بئله اولدو؟ نه ـ
، لرینهاونونال ایشل کی ریندهوَ. بوتون هَندهدیشلرینه فیکیرلَسوبایلیق گون

ین اونا اوز وئرمه ،ندان قاچانائولنمیشدیلر. سئودیگی قیز، اوالری دوست
بئینینی  ،بآختاریشیبیلمیردی.  بونودا نییه؟ .قونشو قیزی ایدی

دی. یرچالیشدیر
ایندی  الیاراق،اونو خاطیر .نی خاطیرالدییغگون بیر ویدئو فیلمینه باخدیبیر 

 . فیلمده بیر قیزی آچیقوردودوش باشا یگینیددن ائولنمک ایستهنه سانکی
 دو. موشدوش یامان کؤکه وب،ساچیق شکیلده گؤر

یاشینا کیمین او قدر هوس دولوسو اولمامیشدی. بئله هر یانا گئدیردی  او
 ندامکی قیزین کؤکسو یادینا دوشوردو. ائله بیر اَهر یئره باخیردی او فیلمده

. دیییرایستهی سی اوالن قیزیییه
 االرداوانیخ. قیزالرین ایدی داالرانوخیا یاغیآبیر ائله او گوندن سونرا 

 داالرانوخیا وبوی الرساعات آخشام چاغی،اولماغی اونو چکیردی. 
دوالنیب، قیزالرا باخماقال واختینی سووشدوروردو. 

 الری بَللیاندام بول گئیینیب، گئن ،قیزالردوالنماقدان یورولموردو. 
  آنجاق باخماقدان دویموردو. داسااولما

دانیشماغا . چالیشدی دانیشماغا ن حضوریندا ائولنمکدنآناسینی آتا بیرگون
 :باشالدیگه وئرمه اؤیودآتاسی اونا چالیشارکن

ائله  ،قدر گؤزل قیز آالسانهر نهکی بونو بیل .سمهلَوم ائولنمکده تَاوغل ـ
 یاشاییشدا. جکشههؤرگا آلیب، گؤزونرا نئچه ایلدن بلکه آیدان سو  واهلل 
ده تکجه . یادیندا ساخال ایندیکی زمانهدیگیزکئچینمه دن قاباق،ههر ن
آی بو پولون  ....زدوالنا بیلمبئله  .ائو، ائو اولمازه ن وآلالنَنین گلیریکیشی
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آتاسی یانسین! اگر بو پول ایکی قات اولسایدی من چوخ راحات 
 !ردیمکئچینَ

غینی آنالدی. آتاسی اؤزوندن دی، یاهالیینجاقاطیرالخ اوغالن بونو
 یناَردن آیری، آرواد ائولردهبعضی  آتاسی شیب گؤردو،هفیکیرل .میشدانیشیر

 گؤردو. اونون باشینا عاغیل قویورموش بو اوزدن ،ماغینی گؤروبدا آیلیق آل
 . ورموشقوالق آردینا وور ،واختیله بونوباشا دوشورموشسه ده اؤزو

آرتیق ییرتمیشام اوغلوم.نئچه کؤینک  ندنس ،من ـ

بیر بانکدا  اولدوغوندان،ه دهایلک سیرنین سؤزلری هرزمان بلکه ده آتاسی
 الرینقوهومدا آناسی .گینی خاطیرالدیدین قیزی آلماق ایستهیَایشله

بئله توتومون   لرینهآغ بیرچک الریناآغ ساققال قوهومون، بوتون ایچینده
ن قیزی یَ، ائولنمکدن اؤترو، بیر بانکدا ایشلهدنیقهقاو د خبرینی وئردی.
چتین گؤردو ائله ده سی قورولدو. گه، آختاریش دستهتاپیب سئچمه

ری تاپیب، اونا بئله بیر قیزال الریقوهومائله اون گوندن سونرا  .دئییلمیش
 الرین، تاپیلماقبوللو ائلچیلیگه گئتمکدن اؤترو قاپی گؤرستدیلر. بوللو

 خبری اونا وئریلدی. 
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3  
 خانیم

 
بوشاندیغی واختدان بویانا  گینه اینانمیردی.یامان گونه دوشمه بیر بو قدر تئز

. هردن گولوب، له مشغول ایدیلراوتوروب داغینیق خاطیره یوبو الرساعات
 اَییب اؤز قینینا چکیلیردی.  یک، باشینرَهردن آه چکه

 ؟ونه اولد ـ
ا قاییتماق اون ینهائو آتا آنا ،قیزی ایال: غی خاطیرالدینئچه آی اوندان قابا

 یوخوالرا الری کیمی، یونگول. اوشاقلیق چاغخوش باغیشالمیشدی
 هیلا یئرینه، ذوق گینهمَآتا ائوینین دامینی گؤرنده اَسنهاویاندیغیندا  دالیردی.

ائوین هر یئریندن یاز یاغیشیال دَییشیلمیشدی.  بورنوندا رلَشیردی. اییگرنه
لرین اییسی مطباخدان یئمک .بورنونا دَییردی ایسالنان باغچانین اییسی

دان قبول اولدوغونون خبری گلدیکدن سونرا . دانیشگاهیردیآجیخ قالخاندا
سحر  .دن باخیردیحیاتینا آالهی بیر پنجره ائله بیل دونیانی اونا وئرمیشدیلر.

مالیاراق آددی نداالرانوخیاکالسورونو اَلینه آلیب  ان دوروبیوخود تئزدن
بیر بؤیوک تابلو کیمی کاغازدا چکیب ائوین  سینیدانیشگاها گئتمک منظره

 .اونو داریخدیریردی یکیربیر ف تکجه ییردی.هر بیر دوواریندان آسماق ایسته
بو  قیزیمی، نه اولورسا اولسون ؟الجاققاکیمین  هاچانالر بو خوش گون ـ
 م. گجهیهاجازه وئرمه گهاَلدن گئتمه میلریونگ

ینه گمهچای او کیچیک قیزا باخیردی. یئمک نهنَآتا ائوینه گلندن بری، 
کی کالسورو ده یردی. اؤزو، یویوندوروردو، باشینا داراق چکیئتیشیردی

آال گئدیب  الیاراق درین نفس آالالریندا آددیمین یولدانیشگاه، اَلینده
.باخیردی هلر قاباق ترک ائتدیگی شهریلگلیردی. ا
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 . یرمسئو من بو شهری ـ
 .ؤزونو یوموب باشینی قالخیزیردیگ ینده،ا دَینالریازین سرین هاواسی یاناق

  ام آزاد ـ
یندان غبو یئنی دوروشوغونون پوزولما یی قیزیشیردی.هردن اورهیئنه اما 

 نیگران ایدی.
. گؤردو هاوایتدیغیندا، ائوده آالهی بیر حال قای ائوهن اددانیشگاهبیر گون 

 دولو نیسگیل آناسی. قایتاریب ارینه وئرمک حؤکمو گلمیشدی قیزینی
گؤزلرینین قاباغیندا  ،قارانلیقسانکی  .ردیؤزلرله بو آیریلیغی داها قاباردیس

لرینین قیسا اولدوغونا پالکارد آچمیشیدی. اویناماغا باشالییب، خوش گون
 ن یوزلرجه فیکیر سووشدو.بیر آندا بئینیند رکنهریلماغی دوشوقیزیندان آی

. نئچه گینی قبول ائتدیالیندن گئتمه زینینقی آنجاق .چالخاالدی اونالری
 قیزینی اَلیندن آلدیالر.دا سونرا  آیدان

اونو  ،آچیب سینییینین قاپیریلیمامیش قوناق کیمی اورهآغالماق بیر چاغ
-ساچ 1سینینهگماتوشاوشاقلیق  ،وتاغینا گئدیباوشاقلیق ا ولغاالیانداج

دانیشماغا باشالدی. ونالاون یاراقالالرینی سیغال

دی. ایندی آنان نه نان کیمسن سنین آگؤره الر هه؟ده آناندان آیریب سنی ـ
  ؟!بیلیرسن؟ سنسیز نئجه دؤزور او یازیق دیکؤکده
ا ، حامامغا. مطباباخدی هط. حَیَدوسسینی ائشیدن کیمی اول ینینقیزبیردن 
اونو  .دیباخنه، دونوق گؤزلری ایانالنمدوساغا سوال؛  نین هگ. ماتوشباخدی

 دوققوز یاشیندا قیز کیمی گؤردو. بیر
نی باخیردی. ماتوشگه یناتیکیلمیش آغیز ماتوشگه نین دانیشا دانیشا

 قوجاقالیاراق یوخویا دالدی.
 
 
 
 






 
 ـ قولچاقالرینی 1
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4 
کیشی

 
میش ؟ هله ائلچیلیگه گئتمهدیتَهرین اوزو، قاشی، گؤزو، نهقیزسن او گؤره ـ

 ؟ مرهبیلدا گؤرههار اونو ق اوچونبیر باالجا بلد اولما
. سونوندا، اونون بَللی بیر دیکدن اؤترو آختاریشاؤیرنمَ الریبوناوغالن 

ر یس یه بوروننمقنعه ،قیزین نیباؤیره نوللی بیر یئرده اولدوغوساعاتدا بَ
 گؤردو.  نیالریقاش قالین ،تینیفصی

. چالیشدی یادیندا ساخالماغا کیمی ناخیشبیر  اونوییب توپال دیقتینی بوتون
نین سایاغی باشالدی. اونون دانیشماغی دانیشماغاقیز آالهی بیر قیزال 

  ییردی!میدان سوال ،سوچاال میدان لوطوبیر  سانکی اوغالنی چاشدیردی.
  !رم بو خانیم آدامی دووارا یئریدراونو بونو بیلمی وآلاله ـ

دیقتله  اوناآتاسی  دانیشدی. سیناآتا لرینیگؤردوکآخشام چاغی بوتون 
 اندان سونرا دئدی:قوالق آس

یزدان بئله بیر جسور، سیز، آغیزندا دیلی  اولمایان  قل آیاقوآلاله ائله اَ ـ
ائله بیل   اوغلوم سن بو آنانی گؤرورسن هئچ .دییاخشی باشلی قیزدیللی 

 نه فایداسی . ین آل،گ، باشینا وور چؤرهیآغزیندا دیلی یوخد
گه لیگه گئدیب قیزی الپ یاخیندان گؤرمهائلچی ی.داوغالن یوموشال

بیر سؤز گلدی.  عاغلینا ،حاضیرالندی. اما بیردن

 رینین قاباغیندااؤز اَ ،اوزون دیلینی نی،ایندی اگر بو خانیم او جسارتی ـ
 اوندا نه اوالر؟ تسه، ایشلَ

گئیدیگی کت  قاباق. کت شلواری یب یئتیشدیلیک گونو گلائلچی
ایدی. اَینینده آالهی جوره دورموشدو. بیر تَهر  اؤزونو شلوارالرال فرقلی 

نا  یغیدنه دانیش ،الرجا اوتوروبمیردی. ساعاتائله راحات حیس
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-ه. نه قدر فیکیرلیده عاغلینا بیر سؤز گلمیرد هلها ممآدی یا فیکیرلشمیش
آالهی یئری گؤرموردو. یاتاقدان  ،حیاتیندا جکهلشیردی گ

بیر دومانلی یولدا  یقاالن  نین سونو یاتاغا یئتیشیردی.ائله بوتون فیکیرلری
کی قاباغا باخماق کیمین ایدی. هئچ نه گؤره بیلمیردی. گوردوگو فیلمده

گؤرونتولری تئز تئز  خاطیرالییردی. 






 
*** 

آناسی دؤنوب باخیب  .باخیردی بئیار بئیارلره ولچو توکانیندان آلدیغی گولگ
 دئدی :

 میسن؟لری بَینمهبه نییه ائله باخیرسان اولمایا بو گول ـ
او  لریشکه گولئک بوالردان چوخ گؤزلدی. میز،لریگول ده کیحَیط واهلل ـ

 . یدیمئگؤره بیلسنین  اَلینده یقونشو قیز
گینه اوندان  ،او اره گئدیب هله سن .قورتارسین دا البوشدای اونو  ـ

 گول اونون الینده اولماسین بونون الینده اولسون. ،نه فرقی وار دانیشیرسان.
 نین الینده اولسونقونشوالریبئله قیزین آناسی، یا باجیسی یا  الپ ،آنا، هه ـ

  وار آخی؟فرقی نه 
 یانی نه؟ ـ
....کهله گئدک گؤره هئچ نه آنا ، ـ

گئتدیلر. قاپی قاباغیندا ماشیندان ائنیب  دوردوالر.  همینیب قیزگیل اآژانس
بوزوشَن یئرینی یاخاسیندان تونون کُنومودونا باخیب بیر آز  آناسی اونون نور

 ایی بَینندن سونرا دئدی: هر نه  تدی.دوزل
 ائوین زنگین چال.   ـ

 یه باسدی. اوغالن اَلینی دویمه
-شوخلوقدان کئچدی دئیه دی.قیزیش ییمهه دوشدو. اورمزنگین سسی بئنی ـ

 .سن
 «یهیربویورون بویورون ایچه» ـ
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 .قاوغالن دا آردیجا ،سیندان کئچدیآتیب ائوین قاپی یآنا ایلک آددیم
باغالنماق سسی اونو دیسکیندیردی.  ننیقاپی

ه او سیز باغالماغینا چالیشسادا یئنه اؤز عالمیندسس ،اققاپینی چوخ یوموش
اوستونده  ینکانقاپینین باغالنماق سسینی چوخ اوجادان ائشیتدی. پیلله

نئچه خانیم دورموشدوالر.  ده بیر، قیزین آناسی، باجیسی

دان چیخیب  بیر آن گولو کیمه کان. اوغالن پیللهبیر فرقلی ایی گلیردی ائودن
 دی. نا ساری اوزاتجک قایناناسیهگینه آوارا قالدی. گولو گلمهوئر

 قاینانا دئدی:
 ائله بو گولو وئرین قیزین اؤزونه.  ـ

دا دوردوغونا گؤره، اونو قیراقاندا قیزی گؤردو. باخیاخشی او زامان اوغالن 
مطباغا یب، دسته گولو اوغالنین اَلیندن آلمیشدی. قیز قاباغا گلیب گؤره بیلمه

 ن اوتوراندانآناسینی قوناق اوتاغینا کئچیرتدیلر. اوغال ینکئچدی. اوغالن
جک قایناناسی دانیشیغا باشالمیشدیالر. هآناسی ایال گل .دینجلدیسونرا 

الرینا لرینه، اوتوراجاقلیاوغالن ائوین دووارالرینا، دووارالردان آسیالن شک
لی چیراق ایال الرا باخماغا باشالدی. دئکوردا نئچه اَسکی  قوشا پیلتهموبل ،

الرین ائوده اولماغینی  قالر او چیراخانیم یک شارالرینی گؤردو. خاطیرالدی
الردان اولمالی ایدی. هر ائوده ایکی یا اوچ  دنه او چیراق .دیلر واجیب بیلر

، اما اوتانیب ده سهایسته قاوغالن، قیزا باخما ایله اوتاغا کئچدی. سینی قیز
دی.اَمللی  باشلی باخا بیلمه دوز

« م.باخارا یهله واختیمیز  چوخد» ـ
 بویورون. ـ

سینی دن گؤتورنده،  ،ییردی اوغالن بیر ایستکان چایقیزین سؤزلری تیتره
الری پایالیاندان سونرا کانا باخدی. قیز چاییستیتکجه ا ییبقیزا  باخا بیلمه

جک قایناناسینی هلگ الآناسیاوغالنا یاخین بیر یئرده اوتوردو. اوغالن گلیب 
یر پالتار گئن ب قیز، قیزا باخدی. وه دوشوبه گیرهالین دوگوندهدانیشیقدا گؤر

. دا چرقت اؤرتموشدو باشینا  یبگئی
اوزاق یئرینه پ قایناناسی دوروب اوتاغین ال جکهگلبیر آزدان آناسی و 

کئچدیلر. سکوت اوتاغی دولدوردو. 

سؤزو باشالدی: اوغالن 

 ییرسیز؟سیز نئیلهنئجه ـ
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 سیز. ئجهیام. سیز نساغ اولون. یاخشی ـ
  اوغالن فیکیرلشدی:

 . دیمشارسئیبیر سؤز با ،مکدن سونراشکه کئف احوال ائلهئک ـ
ئنیش میدان دانیشماغا بیر گ یئردهائله بو  نه اوخوموسوز؟ ،یز نه دیتحصیالت

تاپدیم،  سونارشمیدو دان،نیوتونون اوچونجو قانونون آچیلدی. او قدر
دانیشدیالرکی زامانین ریاضی کؤکوندن  یننیپالتار یویان ماشین تاپدیمیندان

سینی، آناسینین آیاغا نین قورتارمازامانی گؤروش. دیسینی حیس ائتمهاؤتمه
 .دوروب  اونو چاغیرماغیندان آنالدی

 دی.آی اوغول چوخ گئجدی. گئتمک واختی ـ
آیاغا دوروب کؤنولسوز اوالراق اوغالن جیک قالیب، آناسینا باخدی. 

دی اما قیزین بیر گئن بیر تَهَر قیزین اندامینا باخماق ایسته گئدرکن الپ آزی
دی: دیگینه گؤره هئچ  بیر شئی آوارمادی. آناسی سؤیلهیپالتار گئ

 باغیشالیین سیزی زحمته سالدیق. ـ
دا دئدی: قیزین آناسی

 رم زحمت چکیبسوز.خواهیش ائلی ـ
 
 
  

 






















14 
 












5 
 خانیم

 
یاریمچیلیق  .دوشدویادینا گی گئتمهاون آلتی یاشیندا اَره ،یوموب گؤزلرینی

. اون ایلدن سونرا او یاریمچیلیق تابلوالری، توز خاطیرالدی یتابلوالرقاالن 
 الرینی چیرماالییب،قول .باخیردی اونالرا چیخاردیب ایچیندن تورپاق
. اشالدیماغا بقورتار قالماقدان یارایمچیلیق یئیین یئیین یتابلوالر

الریندا قاریشیقاالرا دولوب داشدی. آغیز کی باغچاالر، قارااو آندان حیطده
لر داشییردیالر. ائوین هر پارچاالنمیش چؤرک قاراسی کیمی بیر شئی

، اینترنت کامپیوتردهطرفیندن یئنه یاغیش اییسی گلدی. یئنی آلدیغی 
یپ ائدیب لرده سورغوالرینی تاهفحآختاریش ص ،وبدونیاسینا قوشول

اون ایل داشیماقدان یوروالن  نیالرینی آلماغا باشالدی. سورغوالریبواجا
 گه باشالدی.مهشلَیونگول ،سینی باسدیقجادویمه« اینتر»هر  بیر آندا ،خانیم

 . لیردیهدینج یاواش یاواش سانکی
یئنه لرینی نین دئیینمهگئدرکن، آناسی دانیشگاهاسحر یوخودان دوروب 

 یئنه آخشامآمما  وردو.الریال دئییب گولدوست داالر، کیالسدیسهیشائشیتم
 .تامارزی قالدی غاالمایاواش یاواش شیرین یوخویا د. وردودؤن ائوه او
  کسدی. قاباغینی ،گئدنده ، دانیشگاهایباوزونه گل اونون آناسی گونبیر
م اؤزون هبَی جکسن.نه واختا کیمین دول قالیب بو ائوه گئدیب گله ـ

بیلمیرسن آداما نئجه باخیرالر.

نیشیالن سؤزلره نئجه الر ایچینده دااندا، بو شهرده قوهوموده، بو خیابوکوچه 
دی. نه سرکیلیائله هر واخت  بیر آرواد کی دولیرسنماونو بیل دؤزوم من.

 ؟ جکسنشههرلیکیده ف ده منه زامان اؤزونه
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س ائتدی. یح الماسینیسوست ،اغینیاینه اولمنین اینه آیاغالریدول خانیم 
 میشدی. ایشین بوراسینی اؤلچوب بیچمه

چوخ زامان بوشاندیغیمدان  آخی هله ؟بیلیرسن آنا سن نئجه منه چیمخیرا ـ
سن  ،آخی  نئجه اوال بیلر دوراسان.ه آرخا ایندی سن گرک من ییب.کئچمه

 سن.یهدوشمه باشا منی هئچ 
اودا  دی.نون سؤزلرینه قوالق وئرمهاوهئچ ، بگه باشالییمهدئیین یئنه آناسی
، غیقاپیدان چیخما بئلهدن قاپیدان چیخدی. بیر سوز دئمه لی فیکیرلی،فیکیر

قاپیدان چیخماغینی، یادینا  الخئیر دوعاالر اَره گئدن زامانینداکی سون دؤنه
کی او دونن نده،انا یئتیشودن سوووشوب خیاسالدی.گؤزلری دولدو. کوچه

 . دیگؤرمه ده لریگول ،یالر. آغاجدیگؤرمه یناوخیا
قین اونون حاققیندا نه خال ،نین باخیشینی سایمایاننه کیمی هئچ کیمسهدونَ

نیم، ایندی هر باخیشدان ین خابیر قارا پوللوق قدر دَیر وئرمهدئدیگینه 
ا خیاواند ییر.قاباغیندان کئچن اونو تانیهر گلیب  بیلیردیائله ییردی.اینجی

. هر دانیشیرالرجاق سیبیلیردی اونون دالیالری گؤرنده، ائلهدانیشان آدام
سی بیر آندا آالهی گولر اوزیله کئچیب او گؤردوگو کیال ،گون الپ راحات

کیالسین قاپیسیندان کئچنده هر کسین دؤنوب اونا باخماغینی جوره گؤردو. 
الرینا دانیشماق الینداد ،سیندن قاباقده کیالسا کئچمه جهائله ،حیس ائتدی

شکلندی. کئچیب یئرینده اوتوردو. راحاتلیقال اوتوردوغو، دوردوغو 
نین اورتاسیندا . اؤزونو بیر محکمهگه باشالدیاونو اینجیتمهاوتوراجاق، 

یی اورهب . بوتون فیکیرلرین اونون علیهینه اولدوغونو سئزیگؤروردو
 دؤیونوردو.

. ممیشیمهلهزامانا قدر تجربه ائبویونتولری بو دؤهئی دویونور.  مییاوره ـ
 دو.باشا دوشکئفسیزلیگینی نین بیریسی اونون الریدوست

 .نه اولوب نه گلیب سنه ـ
 هئچ نه. ـ

. بیر آتا گئتدیرؤیا عالمینه  ،یبدان اوزاقالشدیرتاو دوسزونو ؤا سونرا
ساری  دوغانادن اوزاقالشدی. بیر چیمنلیکده گونمینیب چاپاراق هر نه

 قیلینجاَلینده بیر  .هئی چکدی دناورکی. هر نه آرخادا قاالراق دچاپ
 هر کسدن، کیالس .دیقه بیچیالرا هدهراق بوتون آرخاسیندا دانیشانتوتا

درین بیر نفرت ، الردان و آناسیندان بئلهالردان قوهوم، دوستالرینداناوشاق
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خایالغی  آروادینی، لرک، چکدیییباون آلتی یاشینی خاطیرال .تدیحیس ائ
اؤرت باسدیر نی اؤز جنسییتی ایرگندی. دنبیلیب، جینسییتین  اولماسیندان

ک دؤیونتوسو سَیریدی. هاؤر سونرا نداناو اؤزونه سؤز وئردی. گه،مهائله

بیر اوجا دووار  گه،تمهگیزلایچینده  اونو، گهمهرورینی هؤهنده خیالیندا،
دونیایا باخماغا  نایچیند، گیزلنیب داقرانلیرک قالری چکه. پردهیدتیک

. باشالدی
نرا اوتوراجاقدا اوندان سو .دا قالدیبیر قارانلیقدیگی نمهکیمسه اونو گؤر

الرینا دوداق. دیمدیک اوتوروب تکجه اؤنونه باخدی. بیلدیراحات اوتورا 
بو  آمما .دیقیفیلالدی. هر طرفه نیفرتله باخ ،بیر دوگون ووروب آچیلمایان

 القانقالریندا سانکی، سس سیزلیک گئتدیکجه اونو سینسیتدی، دوداق
 .بیتدی

دالینا  بیر اوغالن .دا یاواش یاواش یئریییردیانوخیا کیالسدان سونرا،
 تیکدی.گؤزلرینه  دؤنوب گؤزلرینی اوغالنین ،الشاندایاخیناونا  دوشموشدو.

، ان هر اوغالنباخنین ایچینه گؤزلریگئری چکیلدی.  اوغالن دیسکینیب،
خورتدان یول بیر  ،بیر اؤلو ،اندا وخیاسانکی  ییشیردی.دیسکینیب یولونو دَ

. تدیگوجلو حیس ائ اؤزونو الردان،بئله بیر اوالن دول خانیمگئدیردی. 
  .باشالدی الندیرماغااَلوو ،یبیکلهکؤرو داها دا نینفرت اوجاغی

چوخ اوزاق بیر  انداگؤیه باخیب خیزآخشام ائوه دؤننده بیر آن باشینی قال
اوزاق اولدوغونا باخمایاراق قارانلیق  ،اولدوزو گؤردو. اولدوزون کیچیک

بیر آز او سویوق  دی.یای قایشی ،ده اولسا دونیاسینا بیر اینه اوجو قدر
 یینی ایسیتدی.اوره

نین آچیلماق سسی گلدی، آنا کوچه قاپیسیبیردن  آناسی ائوده یاتمیشدی.
سیزالنماسینی ق هاوانین آخینینی دویوب المپاالرین بیر آز ایشیقبیر سویو

گؤزلرینه باخاندا  قیزینینحیس ائتدی. ائوین هالینا چیخیب قیزینی گؤردو. 
سیز قورخو قلبینه شیغیدی. سحر یوالسالدیغی خانیم بیر آندا بیر آدرس

ندان گئدیب، آالهی بیر خانیم ائوه قاییتمیشدی. خانیم آناسینین قاباغی
اؤز اوتاغینا کئچدی. آرخاسیجاق سویوق هاوانین آخینی دوام  سووشوب

ائتدی.

آختاریب  ن ایشکافینیگئدیب اوتاغیوب، آناسینین جانینا بیر اوشوتمه دوش
 یبینینده  آغیرالشاَینینه چکدی. گئیدیگی ژیلت، اَ ،اؤزونه بیر ژیلت تاپیب
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اوتاغیندا اوتوروب قیز . یسویوقلوغو یئرینده اید نیناونو چاشدیردی. هاوا
-بیر دقیقه گؤزلرینی ساعاتین فیرالنان چؤپ ی.دیردووارداکی ساعاتا باخ

  لرینه تیکدی. 
اون ایل  سیز،من لرعقربهبو  بیر دَیقه زامان نه قدر اوزون زامان ایمیش. ـ

  الر. نه اوزون زامان کئچیب گئدیب.فیرالنیب  ییبایشله
هئچ  بئله  دی.الریندان آسالنقگؤز قاپا اونون لیغیآغیر سانکی اون ایلین

بیریله  لری بیراتمیشدی. ساعاتین عقربهساعات ی .دیبیلمهشه هترپیئریندن 
نه قدر  یشدی.آما آغیرالشم .دیتَرسه دورموشدوالر. ترپشمک ایسته

 دی.چاباالدی یئریندن  قالخا  بیلمه
انسان  ده ئچهائشیتدیگی سس بیردن بیر خیریلداماق سسی گلدی. 

زنجیر ین سسینی ر سسی گلدی، بیردن زنجی ییردی.مهسینه بنزهتؤشگومه
یندی. چوخ  زحمتله بوینونو دؤندریب اوتاغین او بیریسی سکائشیدنده دی

جاناواری زنجیرله  قورخولوطرفینه باخدی. بیر انسانا اوخشار چوخ 
چالیشیردی. هردن  کن زنجیری قیرماغایَرباغالمیشدیالر. او جاناوار تؤشگه

ده زنجیرلرین پاخالسیندان بیریسی قیریلیردی. خانیمین نفسی دوردو، نه 
چالیشدی، سسی چیخمادی. زنجیرلر آچیلیب  قدر قیشقیرماغا چالیشدی

ردن قیشقیرماغا سسی آچیلدی. جییَ خانیمین ،جاناوار یئریندن قالخان کیمی
ری کئچدی. ب آناسی ایچهآچیلی بَرکائله او آن اوتاغین قاپیسی  .باشالدی

 گینه تؤکولوردو.یورغان دؤشهسویوق تر خانیمین آلنیندان سوزولرکن 
هر ائوین  ،دولدو. دینمز دانیشماز الرال، یوخوالری کابوسدن سونرااو گئجه

 سیز اوتوروب بیر یئره دونوخوردو. اونواولورسا اولسون سس ییئر
یلمیشدی. هر کیم قوناق لرین بیرینه چئورراحات ایش دانالماق الپ

سی اولسون ائله اونو بیایستر بی ایستر باجیسی اولسون، گلیردی،
باخ »اؤیود هل هلبت واریدی  دنه دا  سؤزونده بو بیرنینیسی. هامدانالییردی

سن، آب رنگین وار هله، وآلاله بو دَیقه سنی زن، گؤیچک، جووانهگؤزلهله 
« و واختی کورالما، قویما هئچه سووشسونب ،لر چوخ اوالرن کیشییَایسته

یاواش یاواش بو سؤزلری ائشیتمک اونونچون بیر عادته دؤنوب، ایلکین 
الر، اوقدر دانیشیق لری سؤزلر کیمین اونو اینجیتمیردی. بوتون ائشیتدیک

دوروردو. او اؤیودلردن سونرا مجلیس بیر سؤزیله قورتاریب، هامی آیاغا 
 ایدی.« قیسمت»سؤزده 
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  :شیردیهانیم فیکیرلخ
لری اولسا بس اوندا  بونالر نییه بئبیله ده بونالرین دئدیکاگر منیم قیسمتیم ـ

یی یئر بیر گون او قیسمت گلیب هر نه ؟اؤزلرینی اینجیدیب بئبیله دانیشیرالر
-لی اون ایل، منیم قیسمتیمغوصه جک. اگر او کئچن نیسگیللی،یهبه یئر ائله

 .ایمیش نه لردهبرکیشبئبیله چکیش  پاییمدا منیم ده ایمیش، بس اون
 مینوتونو نینلریریفیک قورخوب، یتسه دهسسینی ائش زازجی بیردنسانکی 
 گه باشالییب،قه بیچمهبو قورخویادا هده ،ماق یئرینهآت قابینا زیبیل جیریب
او قیسمت دئییلن  دی.، آجیق چیخماق ایستهلردننقیسمت دئیَ قیسمت

. داها دئدی بوی بویگینه، آند ایچیب جهیهغیندا دیز چؤکمهگوجون قابا
 یرالنیغنیغ  لری،آرتیق اؤزونو پوالد کیمی حیس ائدیردی. آناسینین دئیینمه

ده اوتاغینی اَلیندن  جهبئله اونون وئجینه دئییلدی. ائله ،ییبمهوئر ایش آرتیق
قاباغیندا،  نینومینهلری، اونوندا یاتاغینی شآلیب کیچیک قارداشینا وئرمک

دی. قورخولو یوخوالرال، ری، بئله اونو سینسیده بیلمهلَیئرده یئرلشدیرمه
قاباغینی کسن هر بیر چیخیلماز  ،ا باشالییبساواشالرال قورخولو دوروشوق

 . گه باشالدیگئتمهدوواری سؤکوب، ییخاراق قاباغا ساری 
ونو قوروماقدان، داها آرتیق اؤزورینه اوجا دووارالر قالخیزان خانیم اؤز هنده
بیر، اونا اؤیود وئرن قوش بئیینلی  هردن اونا گؤره دهکئچمیشیدی  جومماغا

بیر  یاواش یاواش ن آدامی سوسدوروردو.قاباغیندا دئیینَ جوموب الراآدام
، ائله ایتی، االریاخینا گلیب، سؤز آتان اوغالن .یا دؤندوجَلَه قوران اووچو

 یردیلر.یرالرینی ایتکی بئله الپ باشییردیدئر قَییم قدیم سؤزل
بئیینیده بیر سوال وب آناسینی توتغون گؤربیر واخت ایدی کی بئله 

دی. تگینی حیس ائنین باش وئرمهبیر حادثه دی.سی یارانایشاره
 دن ائولنمک خبرینی آناسیندان ائشیتدی.ائله اوگون ایدی، اری نین تزه ،هه

رایا گلدی. آمما بو خبر بئله آ

 آنا نه اولوب نه باش وئریب؟ ـ
 دی. آناسی باشینی تؤوالدی. اما بیر سؤز دئمه

بیر داها آناسیندان سوردو: 

دیرسن؟ نییه منه دئمیرسن؟ منده هر ایی مندن گیزلهآنا نه باش وئریب؟ نه ـ
 دؤزوموم وار.   هنین خبرینبیر حادثه
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چوخ  یبو باخیش قیز چینه باخدی.ای رینینآناسی بیر آن دؤنوب اونون گؤزل
یینی درینلیگینه سوزوب، بیر داها اوره یینینهاورالر باخیش گؤردو. او فرقلی

 اسدیردی.  نیدویونتوسو سسی یینینرهاو .دؤیوندوردو
 آنا نه اولوب دئ منه؟  ـ

یئریندن  ،قالخیزدیغی دووارالرین چاتالییب سیالبو سورغونون هاوا
ئتدی.اویناماسینی حیس ا

آناسی آچیلیشیب دئدی: 

آخی؟ سنکی ؟ سن هئچ منی ساییرسان سنیی ایستیرسن بیلهسن نه ـ
قوی ائله بوتون سن  ؟سنبیله ایستیرسنه یسن. نهن اَل چکیباؤزوند

نیسگیلین من چکیم. قوی ائله سنین هر  ،سینلرین غوصهسایمادیغین ایش
- هئچ ،ه گئت گل، هئچ کیمیائل ،ییم. سنده آرخایین اولیوکونی من داشی

بیزیم قایدیمیزا  ساالندان بری بیر ذره یی، سایما. سن بیزی بو حاالنه
سن. نه ده سن اؤز ایشینده سان، ائله بیز هر یامان گونه دوشسکقالماییب

سین، عالم بیزه ساتاشسین، فرقی وار سنه؟ عالم دئسین، عالم بیزی سَری
سین چکن منم ائله حالین غمین، غوصه سنه بیر فرقی وار؟ ائله تک بو

سنین ائو ائشیگینه  چکیرم ده. آلالهدان سونرا تک اومودوم واریدی. اودا
یه اومودوم بیر داها قووشماغین ایدی. ایندی نه ووهقاییدیب، بالووا، اَر

 اولسون؟
بیر آن دول خانیمین آلنیندان سویوق تَرین سیزماسی باشالدی، کیچیک 

الرینداکی وشدو. اوگئی آنا دئییلن بیر وارلیغی خاطیرالدی. آیاققیزی یادینا د
الرینی، آرتیق اَت کیمی حیس ائتدی. آناسی آتدیغی اوخون کئیمیش بارماق

نن سورغوالر، هبوغازیندا دوگونل هاراالرا گئدیب؛ سانجیلماسینی بیلدی.
ینین سآنا قاباغینی کسدی. گؤزلری گینینخینا چئوریلیب بئله نفس چکمه

 هسی سؤزلراونا دئیه لیببیر باالجا دیرچه آناسی .گؤزلرینه قیفیلالنیب قالدی
. دؤندردی ناغیال نیسگیللی  الریاوالن ،وئررکن قانادقول  

نه اوالجاق بوندان قارا خبر نه اوال بیلر. قاباقکی ائوینه آالهی بیر خانیم  ـ
 امان نه اوال بیلر؟!ی آنا گلیب بوندان یئقیزینا بیر اؤگ، دیم آتیبدآ

بو سفرهئچ کیم بو ایشی  !دین گؤر آخیری هارا چاتدی؟او قدر دانقالیق ائله
کده بیر اؤگی آنا اَلینده بویوموش قیزا نه سؤزون جهلجک. گیهلده بیلمهدوز

 سندن آییراندا یالواریب سن؟ اونون گؤزلرینه نئجه باخاجاقسان. اونووار دئیه



21 
 

ی ئاؤگ سان. دوققوز یاشیندا بیر قیز اوشاغیچیخارتمی یاددانیاخارماالرینی 
قاباغیندان یئمز ! جاق؟ ائله دئدین آغا نظرم بئله گزرمآنالیاتمسوک نه  آنادان

سن دین بوردا سن. فکر ائلهولیق اولدیگؤر آخیری نئجه پئشیمانچ اولدون،
  ؟!باغداددا کور خلیفه

 دئدی: دول خانیم
 ؟ میَهاَریم ائولنیب باَریم ائولندی؟  کئچمیش ـ
دن آرواد دا کئچدی. او تزه بس بایاقدان نه دئییرم سنه، ائولندی هله اویانا ـ

الرینان سن هله بوردا اوشاق اوینو چیخاردیرسان. قولچاق ،آلیب ائو قورور
الرونان گئدیب گلیرسن. او قدر سنه دئدیم اویناقالییرسان. جیجی باجی

نه ، هسن باشا دوش !سن قوالق آردینا ووردونما مآ عاغلووی باشووا ییغ،
  !قیرغی گئدیب باغدادی کئچدی

  غینینگه داوام قالمادی. ال آیائشیتمهخانیمدا، آرتیق بو سؤزلری ا
الرین سین دئیه تئز ائوین ایچینه کئچیب، اوتاقسینی آناسی گؤرمهایتیرمه

 .بیرینده اؤزونو دوستاقالدی
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6 
 کیشی

 
سورغوالییردی. دال  یائوده آناسی  اوغالن ائلچیلیک دن قاییدان دان سونرا،

 بادال سوروشوردو: 
 قیزی نئجه گؤردون؟  ـ

 دیم. ـ وآلاله یاخشی گؤره بیلمه
 آناسی چوخ تعجبله اونا باخیب دئدی: 

و نه دین؟ بایدین. قیزی یاخشی گؤره بیلمهاوچ ساعات قیزینان بیر یئرده ـ
  !سؤزدور

اوغالن دئدی: 

کی ائله آخی واهلل اندامیندان باش آچمادیم. او قدر گئن پالتار گئیینمیشدی ـ
ده توربانین  ایچینده کیشی بیل اونو توربایا سالمیشدیالر. وآلاله ائله او

  !جکدیمیهاولسایدی من باشا دؤشمه
 آناسی اونا بیر قیقاجی باخیب دئدی: 

یزینی آچیق ساچیق دین اؤز قتیرن؟ ایسیییردنه گؤزله سن خالقدانبس ـ
دده دئمگ اوالر قیز چوخ آغیر پالتار ده بَچیخارتسین؟ بَ سنین قاباغینا
  !گئیینمیشدی

اوغالن دئدی: 

من  نه جوردی،ندامی یرم بیلم قیزین امن ایست باشووا دوالنیم، آی آنا ـ
  ی؟!نئیلیرم آغیر پالتاردی یا یوخ؟ ینایسته

 سونرا دئدی:یب، آناسی مات قالیب اونا باخ
قیز ائوینه دئیک قیزینیزی سویوندورون اوغلوموز   یک؟بس ایندی نئیله ـ

  !گلسین اونو گؤرسون؟
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 اوغالن دئدی:
مک اوالر! الر دئییردوز الپ بئله قیزین قولتوغونودا اییلهآخی آی آنا قاباق ـ

 ده بئله دئییرسن؟ ایندی
 دَییشیب دئدی: آناسی سؤزو 

 گؤروم نه دانیشدیز؟ هله دئ ـ
 قالخیزیب دئدی:  یاوغالن باشین

  .پالتار یویان ماشینیندان ـ
 سالیب اؤز اوتاغینا گئتدی.  یاسونرا باشینی آشاغی

 دئدی:  یب،آناسی مات قال
 ییک؟لیمهایندی نئیله ـ

 .....!لری چیخا چیخا دئدی: بیلمیرم.اوغالن پیلله
 اؤزونه بئله دئییردی:ب شیهگؤن اوغالن فیکیرلصاباحیسی 

اودا ائله  ،سنیهنه ایسته ،نه سوروشاسان ،دین قیزدانآخی سن هئچ بیلمه ـ
منیم  شماق ائله تکبیل هئچ سوروشاجاق سؤزی یوخ ایدی. یوخسا سورو

 بوینومدادی.
 دئدی: اؤزونه سونرا ندنشَهفیکیرلز آرتیق آبیر
 یاخشی بیلر. اونون قیز دوستو اولوب. دوستومنی هه بو مسئله ـ

قورتارماز  سؤزلری قوتارار ،ق وئریردیقوالآخشام چاغی اونون سؤزلرینه 
ی  نگیمهازبرله اونوندارکن یهالرینی باشالدی. بیر معلم کیمی سؤیلهاؤز یوروم

 .دیایسته
یر یم. هر باالجا بمن چوخ  حساس آدامام. چوخ دیقتلی ،سنجکبئله دئیه ـ

 دئنن.« سنجمنکته»منه دَیَر.  یب،سؤز منی دَبرد
 دئدی:  اوغالن

 م آخی.رَیودئدیگین کیمین گؤزدن توک قاپان دؤمن ائله سن ـ
 ییردی: دال سؤیله دال با دوستو

 اوالرا اوالن احتراما چوخ فیکیر آناما چوخ حسساسام. ،دئنن من آتاما ـ
 یم...یم من بئلهوئرن آدامام. من ائله

 وئریازیم. اذکاغ ده بیر  قلم بیر  یم؟جهیهبوتون بو سؤزلری ازبرله ـ
گه گؤره یازدی. مهدئدیکلرینین چوخونو سونرادان ازبرله دوستونون

 : ا دئدیسؤزلرینی  قورتاران کیمین اوغالن اون دوستو
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نیب ه. بئبیله سؤزی هاردان اؤرَییرسانتانی یاخشی بئبیله یمنهاردان  ـ
 دوشوبسن؟ باشاهاردان 
 چوخ  عجایب دولو باخیشال دئدی:  دوستو

هامی دانیشان سؤزلردی. هر  ،بو سؤزلر عمومی دی اَده ؟نه دئییم سنه ـ
  !ائولیلیکده دئییلیر. اونا گؤره ائله بو هامینین سوروشدوغو سؤزلردی

 اوغالن اؤز عالمینده اؤزونه دئدی:
ن بیلمیرمیشم! دئمک بو دای دئمه هامی بونالری بیلیرمیش بیر تک م ـ

ایدیم. اولده دانیشیلسا سورا هئچ بیر چتینلیک سؤزلری اولده دانیشمالی
 قاباغا گلمز... 

ییردی. بیردن اؤز لری ازبرلهآلدیغی درس، آخشام چاغی ائوده اوتوروب
 شدی: رلَیکیفجک ائولیلیگه آتا آناسینا، گله ائولرینه، اؤز

یلر. بیزیم ائوده آتام هر نه دئییر ائله او اولور. آخی نه چتینلیک قاباغا گله ب ـ
گؤردوگوم آنام هئچ زامان آتامین سؤزونون اوستونه سؤز دانیشماز. ائله

 ر.یَگوندن، آنام آتامی هئچ واخت کیچیک آدینان یوخ، آغا آدینان سسله
 اؤزونه بئله دئدی:  یبشها فیکیرلینالر، خانیممونسونرا قوهو

ستونه بیر سؤز وا ینین سؤزاَرلری ،الریمیزدامعلم خانیم ،بئله ساوادلی ـ
الرینی گئدیب آلمیرالر. اونالرین آیلیغینی دانیشماییرالر. الپ بئله آیلیق

 کده چتینلیگیمیزجهنهسم بیزیم کئچیاَرلری آلیر. دئمک بو قیزنان ائولن
ئله الپ لریمی اولده دئییب ا، شرطکی بوتون سؤزلریمیده هه. بیر ماز،اول

اولده ایشی یئرینه قویاجاغام. 

 کی بیر آز بلد اولوم.ییمبیردنه قالدی بو قیزین اندامینا بلد اولماق. نئیله
 :شدیفیکیرلَ وببیر آن آرشین مال آالن فیلمی یادینا دوش

. اما آرادا، ائله دیبیر آز عسگرین دردی ایله فرقلی مدردی منیمدوزدور  ـ
. دیده چتینلیگی، بلد اولماق  میزینایکی .دیچوخ بؤیوک فرق یوخ

ده  دیلر. منده خاالسی اونا کؤمک ائله سلیمان بیر فیلمده عسگرین دوستو،
 .یمجهیهآنامدان کؤمک ایسته ده ییشیب کؤمک آلدیم، ایندیگه مناندوستو

 :دئدیصاباحیسی آناسینا 
 یرم بیر ده قیزی گؤروب، دانیشدیرام. ایست ـ

 دئدی: ،قالیب اونا باخیب یرانئآناسی ح
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ییر. ایندی بو نه سؤزدی دئیرسن؟ خالق ایندی بیزیم سؤزوموزو گؤزله ـ
ده  کی بیز قیزی بَیَنمیشیک یا یوخ. هله سن دئییرسن یاهلل بیریر بیلهایست

یه گلیرسیز نه دئییم؟ دئییم اوغالن گلیریک قیزی گؤرک. سوروشساالر نه
 کئچن سفر پالتار یویان ماشیندان دانیشیب،ییب. یادا دئییم قیزی  گؤرمه

 !یر ائولنمکدن دانیشا؟سؤزلر یاددان چیخیب، ایندی ایست واجیب 
 اوغالن دئدی:

بیر ده قیزی  گؤره. باشا  ایستیرآی آنا ائله سن اونالرا دئنن کی اوغالن  ـ
 لر، دئمکسهدوشن آدام اولساالر باشا دوشوب اجازه وئرلر. اجازه وئرمه

 ،گیم وار سندن آناده آالهی ایسته اخالقدان بیر آز کاسیبدیالر. بیر اوالر
رسن بو دؤنه قیز گئن پالتار یئرینه یرم قیزین اندامینا بلد اوالم. دئیه بیلَایست

 کی بیر آز بلد اولوم اونا؟ دار پالتار گئیینسین
 آناسی دئدی: 

رلر، ر سؤز دئیَآی باال آخی من نئجه بو سؤزو خالقا دئییم؟ قاییدیب بی ـ
 آدامین آبیری، حیثیتی گئدر.

 اوغالن دئدی:
دی. بس آخی اؤز آخی اونون وجودونا، اندامینا بلد اولماق منیم حاققیم ـ

بو  وندا، ایشین دالینی توتمایاق.واب وئریم. ااالریما، نئجه جسوروشدوق
 یاخشیدی...

 : وب، دئدیآناسی بیر آن دور
ییبسن، بو قیزی دا بوشالیاجاقسان؟ گؤر بیلمه ایندی اندامینا یاخشی باخا ـ

 بو نئچه مینجی اولدی؟
 اوغالن دئدی:

 . اوندا منه کؤمک ائله ـ
 : دئدیآناسی 

 سن دئنن.ایستیرسن هاراسین آرتیق گؤرمک  ـ
 اوغالن اوتانا اوتانا دئدی:

یا یوخ   واراوندا ائله بیر اندام  رلرها،یدئی انداملی م او بالیقیرم گؤرَتمن ایس ـ
 ....یانی

 آناسی دئدی: 
 یک؟بیلدیم. ایندی نئیله ـ
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 اوغالن دئدی:
 ،بئلینی سیخ ،شنده اَلینی قیزین بئلینه دوالوپؤا گؤروشوب، نان،سن قیز ـ

قوی قیزین گئن پالتاری یاپیشسین جانینا بلکه اوندا اونون اندامینا بلد 
 اولدوم. 

 توروب دئدی: ؤا وآناسی کؤکسون
لری گؤروروک! بیر دیگیمیز گونور باشیمیزا. گؤرمهتهیاخشی. بخ ـ

ک. عیبی یوخ ین قیزینین بئلینی قوجاقالییب اندامینی بیلیندیرَققالمیشدی خال
جکسن هر نه ده بیر شرطیم وار. هر ایش گؤره مز آنجاق منیمایراد ائله

جکسن بو سفر قورتارسین دای اوچمینجی دؤنه منیم هئچ دَخلیم دئیه
 اجاق.اولمای

دی. اوتانا اوتانا بیر داها اوغالنین آناسی تلفونو گؤتوروب  زنگ ائله
 دی.دیگینی سؤیلهگؤروشمک ایسته
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خانیم 

 
ونو فیکیرلر ا شیردی.لهلاَ ،لهلردان دان ائله خاطیرهتهراندان قایی

 گؤرموشدو. اونوائله بیل قاباقجا  خاطیرالدی. بوشالمامیشدیالر. تزه خانیمی
 ،نه قدرهدون آرخایین ایدی. ،کیریندنیبو فهاردا گؤردوگونوخاطیرالماسادا 

 دَیَرلی  دوروشوغونو، هئچه  ساییب، اَله گتیردیگی یئنی  هر اوالجاغی
 .بیلیردی

آمما ایندی وال دؤنموشدو.

-مسایماسا ،ی وئریبدن قاباقجادان بئله بیر احتمالهنمنده؟  نه حال دیبو  ـ
. منی اینجیدیر دوروشوقایندی بو  ،ده سمدان آیریلماغی قبول ائلهقیزیمدا، 

 .دیدنلیک نه. بو ایکیدیبو ترسه ایش نه
اؤزوندن سوروشدو:

کی خانیم یه دوننیکی گؤیدی بس من نکی گوندی، گؤی دوننگون دونن ـ
 م؟!... ورَیدؤ

لر ندن بو گون ووروب دونیامی داغیدیب  حادثهن یَیه بیلمهخطریمه بئله ده
تابیمدا یاهالمیشام؟ اؤزومو چوخ یرگین سالیب؟! هانسی حساب کدمنی دی

سیسقاالشمیشام؟ بس منیم  ،ده نییه بئله جانسیزالشیبگوجلو بیلدیگیم
نیم نه اولدی؟ بو دالدان آتیالن داش، نئجه توپوغومون اؤزومه اوالن گؤوه

یدی! یئرینه باشیما دَ

 وبوتؤ لریمیکلیق ایستدئیه خانیم دئیه یاراالنماییمدن، منکی هئچ  بیر حادثه
اود  ،کیمی خایالغی نه بیر خانیمی! نه اولدو بس؟ نییه گیاددان چیخارتمیشام

یری اوتوروب اؤزومنن دوز بلکه اَ یانماغا باشالمیشام؟ توتوب
 یام؟دانیشمالی
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 شَندن سونرا دئدی:یرلهبیرآز فیک
من دادمادیغیم محبتی او خانیم نئجه تامسینیر؟! بو ایشی نئجه آخی  ـ

  شیرم؟بئله فیکیرله قیسقانجلیقدانمن سن گؤره ور؟!رگؤ
ده  سهمهاؤزو اینانماق ایسته. لیردیلر گؤزوندن چکیکجه پردهدیلَشفیکیر

ی بیر خورتدان کیم ،ده گوجلو ، اَسکیدنغیلیاونودولموش خانیم ،آتیلمیش
بیر  ،اها هر ایش گؤروردوسه، اؤزونوخورتالییب، گئری دؤنموشدو. د

ده بوتون اؤزوندن  اونا گؤره گؤره بیلمیردی.سیز انسان کیمی  جینسیت
ال آیاغینی بیر داها  آیاغ کندیرلری ،الریقوپاردیب ائشیگه آتدیغی قول باغ

 نی گؤردو. میزینلریلیق عالمتهر طرفه باخیب خانیم .باغالدی
لرینی، دیک دابان باشماغینی لرینی، اؤرتوکوسایل کدوزَ ککی بزَاوستونده
 گؤردو. 

 «میرممن خانیم اولماق ایسته» ـ
غو یئردن دوروب، توالت رک اوتوردونهقوالغیندا دؤنه دؤنه سسله بو سؤز

 لی باشلی خانیم گؤردو.لزگویه باخدی. بیر امَوکی گستوندهومیزینین ا
گؤردو.  الری گؤزل بیر خانیمالری آلینمیش، یاناقنمیش، قاشالری بویاساچ

مزلیکدن للیگی گؤرمهکی گؤزقاباقجا گؤزونده اؤز گؤزلرینه باخدی.
الریندا، محبتلی و مهربان ایستک گؤردو. ساچ ،گلیردی، ایندی او گؤزلرینده

مایان آرزوالری دوغرول ،نیبیر آنا ،بیر خانیمی ینایستهسینی بیر اَلین گزمه
 گؤردو. بیرینی

اؤزونه دئدی:

 ننملرینه بئله الپ گؤودَایستک اریمینییب، ایشله ،اَر ائوینده، چالیشیب ـ
 منیم ،آالهی بیر خانیم آددیم آتیب ایندی ائویمده منم. واب وئرن خانیماج

م؟رَه بیلهبونو نئجه قبول ائلی. الییبپوزماغا باش توزومی یمی،بوتون ایز
پؤسکورن اود کیمی  باشیندانیانار داغین  بیر نو،ویغوسوخیرالنماق د

یئنی  ،الری، بوتون اَله گتیردیگی یئنی باشاریرکهییندن اَلوو چکاوره
الر، . سایمادیغی بوتون بو اوالنگؤردودونیاسینی یاندیریب کؤل ائتمکده 

بیر  .اجاغینا، ایناندیالرا آزدیراونو بوتون گلدیگی یول  ،اَرینین بو گلیشی
فیکیرلری آلت اوست اوالراق باخدیقجا، بسیط،  اندا،گؤزوندن باخ خانیم
نی گؤروردو. سورغوالر سرعتله و بئله نی یوخ، بیر فاجعهبیر حادثهساده

 اوندان اذن آلمادان، گورشاد یاغیشی کیمی بئینینه یاغماغا باشالدی.



28 
 

ن خانیم نئجه گل ، سَهمانا  سالدیغیم ائوی او تزهدیگیمسن من بزهگؤره» ـ
ا سن کاساالری هار؟ گؤرهم او ائوده پوزوالجاققَلجک؟ منیم سَیهبزه

 «....جک؟ییشهقویاجاق؟ قاب قاجاغین یئرین دَ
سینی گؤروردو. اؤزیله الپ بئله منظره بو قدر سرعتله یاغان سورغوالرین

 دانیشیب دئییردی:
سیز ری اورا دوزمک زهلهال، او قابسی وارخ... واخ... نه پیس سلیقهوا» ـ

ور. اورا ی، او فرشین یئری اورا دؤشبیر ایشدی. آخی آی پینتی پَلَ
یاراشمیرآخی! سن منیم اَریمین یاتاغیندا یاتیرسان؟ سنین یاتاقداکی 
گؤرونوشون مندن یاخشی دی؟ بو اَیبَجر خانیم نئجه منیم یاتاغیمدا آروادلیق 

 جک! یهائله
بیر آن دوردو. بس منیم  قیزیما نئجه کسه ی باغیرساغینی کسهرصیح

 ییرسن. سنین نه حاققین وار منیم قیزیما بویوراسان....لیق ائلهخانیم
سینین هر دهولده یالنیز قالیب، فیکیرلر، نئچه آج قورد کیمی، گؤؤقارلی بیر چ

یه چاتمیردی. سسی کیمسه .میشدیبیر یئریندن اونو پارچاالماغا باشال
آناسی رموردو. سونوندا آغالماغا باشالدی. سسینی کیمسه اونو گؤ

 سیز آغالدی...سس ،سیزسس چکیبایچینی ،سین دئیهائشیتمه
یالر. کیمی، گئری قاییتدسیز یئره پوستاالنمیشالر بیر آدرسکابوسائله بیل

اونو  اوالراق گوجلوده دن الری داها اَسکیکابوس نینقارانلیق گئجه
 گؤروردو. دانیشگاهداایدی. اؤزونو ساردی. آالهی عالم 

شیردی، قدر فیکیرلهکیالسدا آددیمالییردی. کالسورونو ایتیرمیشدی. نه
الرینی کیالسورونون هارادا اولدوغونو خاطیرالمیردی. قاباقدان گلن دوست

دئدی. اما اونو  :الرسیز دوستالرینا قاچدی، نئجهگؤردو. قاباق
ریسینی دیندیردیسه، جاواب آالنمادی. مزلیکدن گلدیلر. هر بیگؤرمه

 سارییا الر سووشوب گئتدیلر. قاپیمزلیکدن گلن دوستاونو گؤرمه
دی، کیالسورونو دا اونو گؤرمه قاییتدی. اما قاپیداکی حراست مأمورو

دی. سسینی ائشیتمه مزلیکدن گلدی هئچ بئلهسوروشدو. مأمور اونو گؤرمه
لر، هئچ بیریسی اونو لر گئدنوردو. گلنین گیریش قاپیسیندا دهشگایدان

دی. دیلر. ائله بؤیروندن کئچیب گئدیردیلر. دؤزه بیلمهگؤرمه
 اوجا سسیله قیشقیرماغا باشالدی.
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دی. کیم الریم اونون ایچیندهقی منیم کیالسوروم؟ بوتون چالیشدیهان ـ
 گؤروب منیم کیالسورومی. 

راسی بوزارمیش، توپال سایاراق یئنه کیمسه دؤنوب اونا باخمادی. بیر چاد
لینگینی وورا وورا، قاری کئچیردی. دول خانیم اونو گؤروب، اونا ساری 

 گئتدی. دئدی:
 میسن؟ آی ننه منیم کیالسورومو گؤرمه  ـ

نین ایچی قویویا دوشموش ایدی. نین اوزونون اَتی اَپریمیش، گؤزلریقاری
آخاریندان، گؤزونون چاییری لری قارغی کیمی اوزانیب، گؤز یاشینین لَلَک

الری آچیلمیشیدی. اوزونده ایکی قارا ایز واریدی. ائله بیل گؤز یاش
او ایزلر بیر چایین  آخاراق اوزونده ایز قویموشدوالر. یااوزوندن آشاغی

الری ییردی. قاری تکجه بیر یئره باخیردی. ائله بیل قوالقیارغانینا بنزه
 او باخدیغی یئره باخدی.ائشیتمیردی. دول خانیم دؤنوب 

 ؟ین بؤیرونده بیر مزارلیق وار ایمیشدانیشگاهوی وی وی.   ـ
قاچا قاچا مزارلیغا گئتدی. بوتون  نیبشکله اکیالسورونون  اورادا اولدوغون

. اؤز کیالسورونو آختاراراق وار ایدیالسور یاوستونده ک الرینقبیر داش
اونو بیر مزار داشینین اوستونده گؤردو. 

 قاباغینداالر گؤزونون چدی. آغ واراقآوب جان باسیب کیالسورونو گؤتور
دی. سینی گؤرمهدن آالهیهفحیه باشالدیالر. واراقالدیقجا آغ صمهگؤلومسه

الری پوزولموش ایدی. بوتون یازی

لری گؤررکن هفحمیش ایدی. آغ صائله بیل او کیالسورا هئچ اَل دیمه
 :آغالماغا باشالدی

ندی من نئجه ایمتحاندان لریم؟ ایالریم؟ هانی منیم درسمنیم یازدیق هانی ـ
 م؟گجهکئچه

بیردن آغالرکن گؤزو قبیر داشینین اوستونده یازیالن سؤزلره دوشدو. اؤز 
آدینی گؤردو. او قبیر داشینین اوستونده اؤلوم تاریخی یازیالن یئرده 

دا بیر  ن قاباغیندانیدوغولدوغو تاریخینی یازمیشدیالر. دوغوم تاریخی
لره خطیندن توتوب آالهی خط الر گؤردو. اوخزولموش کیمی یازیپو

نی گؤردو. قاری دوز قاری ،اوخشایان بیر یازی ایدی. اوزونو دؤندردیگینده
لرینده بیر دارماداغین اَل نینین ایچینه باخیردی. قارینیراوزونه، گؤزل
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گؤزلرینه باخاندا گؤزلرینین یئرینی نین . دول خانیم قاریوار ایدی ماتوشگه
بوش کؤهول کیمی گؤردو. 

 نوندی. دول خانیم اویله بیر آن گولومسها قاری او قورخولو اوزو
قیشقیراراق یوخودان دوردو. هله قورخوب لرینی گؤرنده، چوروموش دیش

نی قورخو اونو اؤز جایناغیندان بوراخمامیشدی. هر یئره باخیردیسا قاری
 یه،یه ایمکلهونو گؤردو. ایمکلهکالسور بیر بوجاغیندااوتاغین  گؤروردو.

. ایدیساغالم  کیالسورکیالسورو تئز اَلینه آلیب باخدی. 





 
 
 
 




 
 
 
 






















31 
 







 
 
8 

 کیشی
 

. بیر آن اؤزونو قیزین آتاسینین یئرینده جانالندیریردیلرینی رهیاوغالنین خاط
ی گلن گونون آخشامی ائوه قاییدیردی. اؤزونه بیر قویدو. قیزینا  ائلچ

 دئدی:یب سورغو وئر
دیگی بیر اوغالنال نه دانیشاجاق؟! نه سن قیزیم هئچ گؤرمهگؤره ـ

ن توتوشدوراجاق. جک؟ اونو کیمینَسوروشاجاق نه سورغوالرا جاواب وئره
اؤز خیالیندا  نئجه بیر اوغالنی بَیَنیر؟ 

! بلکه بو یاشا وار  یا یوخ یینده بیریاوره امسوروشمامیش من هئچ اوندان
دا اونون  جک. یایهییب. او زامان اونون یولون گؤزلهایستهگلن قیز بیرین 

سه، اوندا کیمی مهسین سئوجک. آما اگر بیر آالهییهین گؤزلهیسکیمی بیر
 یم! نئجه اونونجهن قیزیمی وئرهکنَمن هانسی اوره منی؟جک! اولگو ائله یه

اوغالننان نه  ر اولماغیندان آرخایین اوالجاغام! هله گئدیم گؤروم اووَبخته
بلکه اوغالنین دانیشدیغی سؤزلردن کَلَفین اوجون اَله  زلری  دانیشیب؟سؤ

گتیردیم. 

 گؤروب دئدی: نیلهل وَسونراکی، ائوه دوشن وَ دنلیکائلچی ائوه یئتیشیب،
نین گلیشی ائله الپ سفرکی ائلچی ؟ ائله بیل بویآی باال نه های کوید ـ

 یوزدن اولوب هه. گل گؤروم قیزیم. ائله سیزین اوره
 دو.گولوشو گؤربیر دوداغیندا اوتانقاج  ینقیزین

:دئدی
 ندین؟ یَبَ  دئ  گؤروم اوغالن نئجه ایدی؟ الباش ـ
لردن آرتیق بَیندیم. اوالردان چوخ ن ائلچیالر گلَدوغروسی قاباق ـ

 یدی. یاراشیقلی ا
دئدی: آتا 
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 دن دانیشدیز؟هایندی دئ  گؤروم ن ـ
  بیرآز فیکیرله شندن سونرا دئدی:قیز 

. دیسی اوالن سؤز دانیشیلمایهئچ بیر درد یار سنایسته دوزونوآتا  وآلاله ـ
کی ده لردن دانیشدیق. ریاضیاتدان دانیشدیق، بیربیر آز اوخودوغوموز درس
 دیق.پالتار یووان ماشینیندان دانیش

ییب دئدی: قاش قاباغینی دوگونلهآتا 

ییمیزی جهیز وئرهینئجه بیر پالتار یووان ماشینی جئیعنی اوغالن بیزیم  ـ
 سوروشدو؟
قیز دئدی: 

گیندن مهجوره  ایشلهنه، ار یووان ماشینین نه اولدوغوندانیوخ او پالت ـ
 دانیشدی.

. وره دوشدیآتا مات قالیب فیک
زنگی چالدی. قیزین آناسی  تلفونو گؤتوروب  صاباحیسی تلفونون 

قالدی. دئدی:  یوبدانیشدی. بیر آز کئف احوالدان سونرا ائله بیل قورو

 یر؟ واهلل نه دئییم آخی؟نه؟ بیر دؤنه گؤروشمک ایست ـ
. قیز ائوی بیر داها هه دئسینکی  دیقیزین آتاسی اونا ایشاره ائله

 گه اجازه وئردی.گؤروشمه
 وب دئدی:ائشیدن کیمی پؤرت قیز بو سؤزو

ییب الر باشالنا. ایستهبو نه سؤزدی آخی؟ ایندی گرک دانیشیق ـ
 لر. ایستیرنین یئرینه بیر ده گؤروشمک لریمکمهایسته

 ا باخیب دئدی:ینآتا قیز
کی سیز ائولنمکدن اؤتری هئچ نه دانیشماییبسیز. آخی من باشادوشدوم ـ

 باشا دوشوبلر. اولسون بیر ده دانیشین.کی اونالردا بونو آرخایینام
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 خانیم

 
خانیم، بؤرکونو قاباغینا دول ساخالمیشدی.  آلتینداقتله اونو گؤزآناسی دی

بیریله  گینه اجازه وئردی.گلمهبیر آز آناسینین یاخین  بییقویوب قاضی ائله
یئنی  داآناسی. دیمهسینی بَیناؤز آناسیندان آالهی رکیهدانیشماق ایسته

.گه  باشالدیسینی برکیتمهبَت بَرهغون دوستلو
 :دئدیخانیم 

 ؟دان آجیغیم گلیرن چوخ او خانیممداَری نییه ؟آنادیم نهدردی منیمسن هگؤر ـ
 دئدی: آناسی

بلکه سن ائوینه قاییداجاغیدین  تزه خانیم سنین یئرینه سوجاالییب. باال او ـ
هله ارینه باخ، گؤر نئجه  ور.ییرماق یاخشی ایش دؤآنانی باالدان آی آخی.

- نه سنی گؤر یین او آرواددان اسکیک ایدی. سنین نه سنی سیندیریب.
هله سنه یاندی قینی دا وئریر. کیچیلدیب،

ده  سن گرک اوالرین قاباغینا چیخاسان. .دیباال ایندی دوشمن قاباغی 
ین گؤزو چیخسین. دوست نیهمهقوی ایسته ،گئت ین تاپاینشااهلل بیر

   .سئوینسین، دوشمن کوراولسون
ییب ایکی آرواد آلماغینی قاباردیب بیر دئمهنین سییئزنهقیزین آناسی 

 ماغا چالیشارکن،یاواش یاواش خانیمی یوموشالد لهسؤزلربو . ییردیدئمه
ائله بو  نینیآناسسین دئیییردی. قیز آل آجیغدن نیاَر شیکئچمله اره گئتمک

 فیکیره دالدی. ده، شکلنسه ناغیچاتما دیگینهستهیاسوزولوب، اؤز  ددنیئچک
ت یی اَهرنه شیب،هالرجا اوتوروب فیکیرلالردان سونرا ساعاتبو دانیشیق
نین آناسی یبچیخسونوندا بیر گون اوتاغیندان  .باشالدی گهمهداش ائله

 .ا قالیب سوسدوباخگؤزلرینه باخا 
وب دئدی:دؤن دنآناسی بیر
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گه حاضیر میشم قیزیم ائولنمهائلچی وار واهلل نئچه دؤنه یوخ دئمیشم. دئ  ـ
ر. آما اَل چکمیر آخی. نه دئییم اوالرا. خانیم دؤنوب آناسینا بیر باخیب ویدؤ

 باشیال  هه جاوابینی وئردی. 
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 کیشی
 

 اییب، آتا ائوینه قاییدیب آناسیالن سونرا، خانیمینی بوشنئچه ایل ائولیلیکد
یاشایان اوغالنین هله بئینینده چوخ سورغوالر وار ایدی. بو سورغوالرین 

 الپ  قاباریغی بو ایدی: نیه بئله اولدو؟
یای  اردبیلین الردا دوالنماغا باشالمیشدی.انوچیخیب خیا ائودن الرآخشام
 ی:ییرینده دئاوزونه دهسرین یئلی  نینیالرآخشام

 ! دیلی هاوا ائله شربت کیمین ایچمهبوواهلل  ـ
الرین آالهی اوغالن یاقیزالرین  الری گؤروردو.ال گَزن قیز اوغالنقول قو

د اولمایان بو بیر تَهَر بَللی اولوردو. نیشانلی، اَر آروا ریدن  گلدیکلَرلرشه
 دئدی: ائدیب، تعجب هری گؤرمکدلگنج

اولمایان  ،کلری گؤرمَمنظرهبئله  بیزیم زاماندا، الرجاوان وردیلر بونه بخته ـ
 پلیس ،قیزالرا باخماقدان اؤتری ،نئچه دؤنه یالنیز یادیما گلیر،ایدی. بیر ایش 

 .یب. ائله بیل دونیا چوخ دَیشیلیاخاالییب توتموشدو الریجاوان
و. رکن دولوخسوندالرینی گؤرسئوینج یاشادیق ،قدر دویغولونه ینلرگنجاو 

یئنه اؤز اوتاغینا چیخدی. دیب ائوه ساری گئ ،یئنه، بئینی سورغوالرال دولدو
ر اوندان قاباق او اوتاقدا لَهاواسی واریدی. نئچه ایلاوتاغین آالهی بیر حال 

حیسینی یاشادان قارداشی یئرلشمیشدی. او زامان  ،گرچک بیر عشق
دا او قونشو قیزینین  اوگؤرنده  اودماعینی ن عشق میدانینداکینیقارداشی

 میشدی.کؤنلونو آلماق ایسته
 ده  اؤزوییردیالر. اوشاقلیقدان بیر بیرینی تانی الریندان اؤترواولماق یاشید

دی. بیر ا قیزین هئچ وئجینه دئییلممآ بیر کیالسدا درس اوخوموشدوالر.
قورخما خوخان  ،گئت قاباغا دئدیلر الرودؤنه اوغالنی دولدورد

کی. او دا اورکلندی. بیر وریجک یادا یوخ. اؤلوم دؤکی،  یا هه دئیهورسنیدؤ
اونالرین ائوینه اوغالنین آناسینی گؤرمکدن اؤترو دؤنه قونشونون قیزی 

 لرینده قیزین آرخاسینا دوشدو. گلمیشدی. قیز گئدنده اوغالن اؤز حَیط
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آی قونشی قیزی دی. دور اونون آدینی سسله ،ایلهدرین محبتله دولو سس
تئز دونوب حَیط قاپیسینا ساری  یب،قیز اونا باخ ،دئدیسنه سؤزوم وار 

 دا  آرخاسیجاق بَرک چیرپدی.  قاپینییب ائودن چیخدیب گئ
نین سسی هئچ واخت... بئله هئچ دا قالدی... قاپیاوغالنین گؤزو قاپی

  پوزولمادی. یندانواخت اوغالنین یاد
 هر زامان،
 هر یئرده،

 قاپی،هر 
 چیرپیالندا

 نیردی.یدیسک
هرکیم الری آرخاسیجاق آچیق بوراخیردی قاپی الرچوخ زامان اوندان سونرا

 کئفینی سوروشاندا
.دییریمیشام :دئآرخاسیندا قال قاپی ـ






*** 
ایلک  گه باشالدی.ده دوشونمه نهئگ ،یاتاغا کئچیبگئجه ائوه دؤنوب، 

ده  گینی خاطیرالدی. یئنهی دؤنه گئتمهلیگه گئدیب قاییدیب ایکینجائلچی
اؤزونو قیزین آتاسینین یئرینده قویدو. ایکینجی گؤروشدن سونرا آخشام 

 چاغی گلیب قیزی دانیشدیردی. دئدی:
 اوغالن سنه نه دئدی؟   ـ

گه مهییب بولبول کیمی سؤیلهلرینی اَزبرلهکی اوغالنین دئدیکقیز ائله بیل
 :دیباشال

آتا آناسینا چوخ احتیرام قائیل  دان دانیشیب،اولدوغون ر دوشمزدَیَ ،اوغالن ـ
احتیرامنان رین قاباغیندا نالده او ی. منیمدئد دندیگینعزیزله ،داناولدوغون

اونا  دی،گؤزل حادثه اونا ائولیلیک ،بیر ده دئدی دی.دوالندیغیمی ایسته
اونون   آمما ،یبلتزه بیر ائو آ دئدی کیده بیر چوخ هیجانلی ایدی. ده گؤره

 اونا گؤره .گه مجبوردورهوئرم یهاو ائوی ایجاره تورمکدن اؤاقساطینی اؤده



37 
 

مینجی ی گیلین ائوینین ایکیآتاسجیبینین قیریشیغی آچیالنا کیمی، ، ده
.ی ایسته دییاشاماغیمیز قاتیندا

آتا دئدی: 

 ؟دین؟ بیر سؤز دئدینجاواب وئردین؟ بو شرایطی قبول ائله سن نه
قیز دئدی: 

 بیر یئرده یاشایام.  ایال میرم قایناناواهلل من ایسته ـ
دی:آتا سؤیله

 دین؟بس ندن بو سؤزو اوغالنا دئمه ـ
قیز دئدی:

 ریک.لهزامانی گلنده بیر تَهَر ائ ـ
آتا دئدی: 

ییب. نه کرین ائلهینان، اؤز فالرین حسابیاوغالن سنین وئردیگین جاواب ـ
جک. هئچ بونو اوستوندن گؤره سؤزلرینده بو سهتهایش گؤرمک ایس

 ؟ بیلیرسن
سالدی.  یاقیز باشینی آشاغی

آتا دئدی: 

شیب ه؟ هئچ اونو فیکیرلییرسنگؤزله وم سنین اَریندن نهبیر دئنن گؤر ـ
 سن؟ جکیهلهگئت  بئله گل دئسه قبول ائ دئدین؟ اَرین سنه بئله

قیز دئدی: 

 دئسین.قالیب نه اولسون نه  ـ
 آتا دئدی:

کی. ییبسنلرینی دئمهجکدین. سن اؤز شرطبونو منه یوخ اوغالنا دئیه ـ
مکدن اؤتور تزه آلدیغی ائوی هاوغالن سنه آلدیغی ائوین قسطینی اؤد

زونو اورک سؤ. سن اؤز لماغینی دئییبدییه وئرمک مجبورییتینده قااجاره
غین سن، آلدیایستهگی ه گئتمه. اوغالنین تقسیطه باغالنمیش ائوینمیسندئمه

اوغالن لیکده، سن. بئلهلیاوغالنا وئرمه آیلیقدان کؤمک کیمین، بیر آز
 دا قالماییب آلدیغی ائوه داشینا بیلر. سیخینتی

الری دوگونلنیب  آتاسینا بئله دئدی:یقه قیزین قاشقبو د

پول قازانیرام نن آلنیمین تری ییب،ایشلهییب بانکدا من عؤمرومو هدر ائله ـ
دی. منیم لییم؟ من اونا یوخ او منه پول وئرمهلیده اونو اوغالنا وئرمه ایندی
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کی، من اؤزومه یاخشی یلریم وار. بیرمینجیسی بودچوخلو چوخلو خرج
کی، منیمده اؤزوم اوچون بانک دیده بو سییام. ایکیمینجییز آلمالییجئ

 دی.حسابیمدا پول اولمالی
سوروشدو:  آتا اوندان

 دئ گؤروم سن بو اوغالنی دوغوردان سئومیسن؟ ـ
یا سالدی.باشینی آشاغیقیز بیر آز دایانیب 

 سونرا بئله دئدی: بوآز دوشون آتا بیر
اوننان  جکسن.هیایسته اوغالندان سن وجی گؤروشنمیوچا الپ ایلکینی،  ـ

توتسا توتوب،  .نجکسلری دئیهکیییندهتون اوره. بواجاقساندؤنه دانیش دؤنه
 نانخوشالییرسان اونکی هر اوغالنی نی وئریرماجازه من سنه بوتوتماسا 

. اساندانیش
نن اوخوسا، او زامان او اوغالنا دئنن بیر بیری سؤزلریزهر زامان بوتون 
 م. وده اونو گؤر ائلچی  گلسین من

 یینده دئدی:لردن سونرا اورن بو فیکیراوغال
ایکینجی گؤروش  بو ایش اولسایدی نه یاخشی اوالردی.ائله دوغوردان دا  ـ

الریم کئشکه خیال .ای اولدوقز دا آخیردا ،ائولندیک ،نیشانالدیق دن سونرا
دوز اولسایدی.







*** 
هردن آخشام چاغی لماغیندان بیر چوخ زامان کئچدی. نین سوبای قاکیشی
لری دا بیر شئیقتله باخدیغینیدالری گزیردی. انوخیا ماشینی ایالاؤز 

 ،ایله کیشیبیر الری دوگونلنمیش قاش ،الرین ماشینینداآرواد . اَرگؤردو
نیشانلی . اوتورموشدوالر نین یانیندایبیر بیرم الری قاچمایان بیر خانیدوداق

گنج  قیزالرین ماشینیندا، ایال الراوغالن جاوان ،یاشی آز یا اولمایان، ناوال
، لریین گؤزالردو. او گولر اوزلو اوغالننورگؤروین گولر اوزو الراوغالن
ین الر گولومسهقیز الردااشین. او مایدی الردااوتوران قیز هیندلرکؤندساغ 

 . دئمک اَرالرا ساری باخیردیالرتئز تئز دؤنوب اوغالن ال،الردوداق
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آروادالرین آراسیندا  اولمایان محبت تکجه تزه دوست نیشانلی اوالن قیز 
 الرین آراسیندا گؤرونوردو.اوغالن

 ،مینیب ماشیناالرین . اودا بعضی سوبایدوالنیشیغی دا گؤروردوبیر 
بعضی اَرلی  اونالر الرا باخماقالری ایدی.اندان سووشاندا خانیموخیا

الرا باخیردیالر. اَرلر بو دا او سوبای اوغالن آروادالرا باخاندا بعضی آروادالر
-قی باغیرسالرحیرص دئییلدیلر.قادیر  ایشهر رک هئچ بیباشا دوشه ایشی

او یازیق اَرلرین گؤزونده گؤرونن  .گؤزلریندن بللی ایدی دیگی،ینی کسرال
ده ائله بیر  حیرص بوشانمیش اوغالنی کدرلندیریردی. چونکو اؤزو

. آما ایندی بیر ک اولموشدوحیرصلنمالیندن گلَن تکجه قالیب  دوروشوقدا
سینده اَری یانیندا اوالن یانا کئچمه یان  الریناشینمسوبای کیشی اوالراق  

 ................بعضی 
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11 

 خانیم
 

هه دئیه باشینی آشاغی ساالن خانیمین آناسی بؤیوک بیر باشاری اله 
ائوه چاغیریب  الرینی بیر به بیریاخین قوهومبوتون  گتیردیگینه اینانیردی. 

ییردی. ایسته هاواالندیرماقداها آرتیق  قیزینی

دن کئچمیش اَرینین تزهب الریندان ائولرینه گلیخانیم ونقوهوم هر گون
دا بوشانمیش خانیما نئجه اَرینین بو ایشینین  سونرا .الرقیناییردیگینی هنمائولَ

قاباقکی ارینی یاندیرب،  گئدیب،قاباغینا چیخماق اوچون، بیر یاخشی اَره 
ییردیلر.سؤیله گینی،تؤکمه

لرینه کریبوشانمیش خانیم، اونالرین سؤزلرینی ائشیدیب  بیر داها اؤز ف 
قوالق آسماقدان سونرا هئچ یولو یوخ ایدی.  هسؤزلر دایاز ازیسیغینیردی. دا

-اؤیرنجی دانیشگاه، حیاتیندا تجربه توپالییب .میش دئییلدیگؤرمهآخی او 

بونا . قوالق آسدیقجا ی قبول ائتمیشدیلرلیکسی اوالراق مدرن بیر دَییشیک
آرتیق اینانیردی






 
*** 

سیز سایی ائولرینه سیغینیبالر آختاریردی. کیتابتزه یول ،دول خانیم
 یکئچمیش اَرینسونرا  مشاویرلرله دانیشاندان وب،اوخویلر الر، مقالهکیتاب

اؤزو   دو.آجیغی سویو موش دا یاواش یاواش دی.میشگه باشالدوشونمه
 اؤزونه دئییردی :

من ایندی یه احتیاجی وار. عاطیفه دا نسانینیا  ،نساندییبیر ا من کیمی اودا ـ
اوستونده  میناؤز آیاغی، ، آیریلیبماَرینین اَلینه باخان خانیم دئییلاو قاباقکی، 

. امدورموش
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نین سیاؤزونو شخصیتده مستقل حیس ائدن، تحصیالت آلیب حیات بیلگی
سینی نمهلَونین ائاریشیب گؤروردو، سینی گئنشلندیرن خانیم، فیکیرلَتگهچری

سیز چوخ سس ، ایندیسایدی داالر یاغدیریشق، آجیغالنیب، قارائشیدیب
یینده یاشاتمیر. داها آجیق آلماق هوسینی اوره آناسی دئدیگی ده دیر، هئچ

. داها دیلی گلیرالریندان ائشیتدیگی سؤزلر اونا گؤلمهآرتیق قوهوم خانیم
ادیغی عشقی رک آالهی دویغوالری یاشادیردی. تامسینمهشهآرتیق فیکیرل

ییردی...بیر خانیم کیمی یاشاماق ایسته ییردی.مک ایستهبسله






 
*** 

. بوشانمیش دوصاباحیسی گون، آناسی اونو توالت میزینین آرخاسیندا گؤر
چوخ چالیشیردی.  الردانکیاققابگه باشالدی. گئتمه دانیشگاهانه ئخانیم گ

. وئردی اؤزونه سؤز ،چوخالیبدایاناتی  قاباغیندا  ینلرچتینلیکگؤروردو، 
حیس  .یریردیچاغالپ بئله یوخاری یئرلرینه ن بو قرار خانیمی تحصیالتی

اؤزوندن آیریدیغی الپ بئله اؤلدوردوگو،  ،لر اونونحادثه یئنی ائدیردی،
. قیزینی گئری قایتارماق اونون بیرینجی دیبیریلدن دخانیملیق حیسینی یئنی

ده  اما یئنه ده سهآجیغی گلمهلردن، ایدی. قاباقکی کیمین کیشیآرزوسو 
 رکلی ایدی.وورماغا ایکی اآالهی بیر کیشی ایله حیات ق

 اؤزوندن سوروشوب دئییردی:
 ایوخسایندیکی بو آزاد حیات،  مون هئچ بیر چاغیندا یاشامادیغیمعؤمرو ـ

 ؟الر، سورغو سوال لرده مسئولیت یئنه
نین لریجکبیله قیزینین وارلیغی بیر اؤرتوک کیمی بوتون آالهی سئچه

یه اوستونو اؤرتموشدو. توتوشدورماغا باشالدی، ایندی بو زامان عاطیفه
اولورسادا، قیزیندان آرتیق  یه احتیاجیبیر کیشی دان اؤترو،محتاج اولدوغون

نین قیزی ایلکسانمیردی. هر بیر احتمالین  باش سؤزو،  یینیجهسئوه
ییردی. اون حالینی دوشونمک ایدی. اؤزونده بیر  یورغونلوغو، حیس ائله

 ایل ائولیلیگین زهرلری، هله  هله  جانیندان چیخمیردی. 
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. مر گؤرموریحاض ماغالیگین یوکونو داشیائولیو بیر آالهی موهله اؤز ـ
ذ ابیر اَزیلمیش کاغ نیالریحیات یول گیم،بیلدین سئچهبوتو یاشاییشیمداکی

ی، زیبیل ملریدیکبیر به بیر او سئچه بیلمه سام دا،کیمین زیبیل قابییا آت
 . یامالردان چیخاردیب، یا بَیَنیب، یادا یئنیدن زیبیل قابینین ایچینه آتمالی قابی

ری پار پار ق، گؤزلجاینآختاریب تاپ لرینی،دیکسئچه بیلمههردن بیر 
 دایانیب،ییردی. اما بیردن ک ایستهسئوینیب آتالنیب دوشمه پاریلداییردی.

یول  گهگئری دؤنمه یا  آتیردی.زیبیل قابی تزه دناونو  دونوخوب،
دودوک  بیر چیخیلمازا گئتدیکجه دار   ینالرآختاریردی. اما بو یول

 . دیگینی گؤروردویئتیش
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12 
 کیشی

 
 شیردی.هبوشانمیش کیشی باالخانا دئییلن اوتاغیندا اوتوروب یئنه فیکیرل

او اَسکی قونشو قیزینا اوالن  ؟نه چتین بیر سورغو ایمیش نییه بئله اولدو؟ ـ
قدر شیرین نه لیکائولی ،ائله بیر محبت دویغوسو اولسایدی  ؟ ممحبتی

و خاطیرالدی:غو سورغوناوالردی. او زامان آتاسیندان سورشدو

آی آتا آخی ائولیلیگین باشالنماسیندا محبت اولماسا بو ائولیلیگین دادی   ـ
: میشدیواب وئرادوزی اوالر؟آتاسی بئله بیر ج

 ده  محبت اولماسا زامان کئچدیکجه اوغلوم بئله بیر ائولنمکده اولده ـ
 اوالجاق. ، دیلیمیزه گلن چیلخا  بیر محبتورادان یارانان محبتیارانار. او س

  دئدی: ایلهگیجهدوشونهایندیکی  اوغالن
ریاضیات باخیمیندان بو  .میشبو بیر یئنی سورغونون اَسکی جاوابی ای ـ

بو محبت یارانار   دور،. بیریسی بو ی وارن جاوابی ایکی احتمالسورغونو
ی آالهی بیر سورغو سین. ایندیارانا بیلمهکی اوالبیلر  ده بو دور،ایکینجیسی 

البته بئله بیر حیاتین آدینی  .بو محبت یارانماسا اوندا نه اوالجاق ارانیر. اگری
گؤرسن  .رده دؤزوم اوال یئنه . بو حیاتین آدی دؤزوم، دؤزوم،ائتمیشم تجربه

-بیتمهالرین هاردان بو یانلیششیب. هی طرف هئچ بو اوالنا فیکیرلاوبیریس

دن بئله بیر یپ یاخین زاماندا یئنیا یوخ؟ اوبیریسی طرفین ال بیلیبدیر گینی
وابینی آیدینلیغا چیخارتدیانین جگی، اونون سورغوالریمههلایکی یانلیشی
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*** 
دیغی و هئچ زامان دویمادیغی، لرجه باخبوشانان کیشی اوتوروب دؤنه

را ، الفیلمینه باخیردی.  دیالوق«  رشین مال آالنآ» نین زئییر حاجی بَیلیوا
 ن داها دیققتلی باخیب  قوالق وئریردی. اَسکیدَ

عسگر: 

 جک.می گئدهمی گلیب،  بئلهآی خاال بو دونیا بئله ـ
خاال: 

ن، هر اسجاوانالمات بیر کی، ماشااهلل ساغ ساآی باال دونیایا نه اولوب ـ
 ده وار. پول، مال، دولت. ایننه

عسگر: 

 لر اسکیک گؤرونور.ئیده اولسا یئنه بیر ش هآخی هر ن ـ
خاال: 

 نی گؤندر بازاردان  آلسین.  آی باال اسکیک اوالن  بیر شئی وارسا گئده ـ
عسگر:

اما  دوریوخ منده لرنه بازاری، آخی باخیرام گؤرورم بعضی شئی
 لرینین بیر سوروسو وار.بعضی
خاال:

 ییرسن.هتاجیرسن. سن سورونو نئیل جاوانآی باال باشیما خئییر، سن بیر  ـ
عسگر: 

 یرم، آرواد.آی خاال آرواد آلماق ایست ـ
خاال: 

 دئنن. باشدان ائله بونو ـ
 رم  چادرانی سالالم باشیما اوز گؤزومی بزه
 رم هگئدیب سنه قیز آختاریب هر طرفی گز

 رمتاجیرین قیزالرینی دوزه اوخانین، بَیین، 
 رم.لین اوزهلرین اَن گؤزهکی او گولچمنده
 . غان ایدییینده آغالده اما اوره گولسه بو احواالتا باخارکن بیر یاندان کیشی

گه رین آغزین اَیمهلَدب ،عسگر .ممیشلیمانی تاپا بیلمهوس ،کینه یازیق ـ
. لرگؤرسه دیر منه او اوزلرین ،آغیز اَییب منهلر قادیر اولدی. اما ایندی دَب

ائله  .یامتزه اویون اوینامالی یمدوشمه تزه دن لهبئله بیر هَچهسم ایسته



45 
 

او زامان بیر  .یاممان دا اولمالییعسگر منم سه سول. دیده بوراداچتینلیک
  .کلک یادینا دوشدو
. اوغالن بیر داها اسکی گؤرستمیشدیانیمی گؤروب اونا آناسی بیر دول خ

ری اسکی سایاقدا یوخ یئنی بیر میردی. اوندان اؤتههیانلیشا دوشمک ایست
نین چوخ دی. آناسی او عائیلهایستهول ایال قیزی گؤروب دانیشدیرماق ی

یب دی. اوغالن آناسیال شرط کسالرینی سؤیلهلی اولدوقدوشونجه ،مدنی
 :دئدی

 نه اوالجاقدؤنه  گؤروشوب دانیشام. آنجاق  یرم قیزنان دؤنهمن ایست ـ
 توتار یا توتماز.  ،رمیایندیدن دئیه بیلم

 آناسی دئدی: 
 کی توتاجاق.ییرام  یقینیسینی تانمن قیزین عائله ـ

 گلدی. آناسیندان سوروشدو:ن قوالغی اوغالنی
 یقین؟ ـ

رار وئره آرخایین اولمامیش بیر ق ،رین ایلک باشالنیشیندا اوغالنلگؤروش
لر داوام لری قبول ائتدی. گؤروشقیز بوتون شرط دی.دیگینی سؤیلهبیلمه

رقلی دونیا گؤردو.  ایلک دؤنه ائولندیگی کیمی، نه ائتدیکجه اوغالن ایکی ف
دی. قیز اوتانیرام دئیه ز اندامینی گؤره بیلمهو، قیزین اؤرتوک سده دئسهقدر 

کی نه قدر ده دی. بیربیر آن چادراسینی آچیب اندامینی اوغالنا گؤرستمه
 ،دانیاشاییش رؤیالیاوغالن اونون خویونو تانیماقدان اؤترو چالیشسادا، قیز 

 ائله بیل هر ایش ائوینده یاواش، قیزیاواش محبتدن سؤز آچیردی. 
 ایشسی آیدینالشدی.بو ایشین برکیمه ،قورتاریب کیمی حال هاوا یارانیب

. آخی او شرط کسمیش ایدی. بونو قیزین اؤزونه چاشدیردیاوغالنی چوخ 
  سینیجیمهاوانین یارانماسیندان اینآغارتدی. بئله بیر حال ه یبآچ

دی. دانیشدیقجا ائله بو حال هاوانین هاردان یارانماسینی باشا دوشدو. سؤیله
 قوهوماهئچ سؤز آچماییب،  نا، آتا، آناسیقیز، بئله بیر شرطین اولماغیندان

بئله بیر  سینی آلمیشدی.لرین اجازهرک، بیر تَهَر بو گؤروشوئره قیآرخایینل
اولسادا، ناموساگیر اولوب،  توتوم توتمامیشحاال راست گلن اوغالن هله 

دی. سون سؤزونده قورخوب سون سؤزونو قیزا سؤیله سؤز وئرمکدن
لیک یاتاغینا مریضاولدوغونا گؤره عالم قاریشدی. قیز اؤزونو « یوخ»

سوردو.  سینیدئمهدن یوخ هییب نسالدی. قیزین آناسی اوغالنا زنگ ائله
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شرطدن کیمسه کسیلن  ینداباشده تکجه ایشین  سهاوغالن هر سؤز سؤیله
تاجیر  بورا شرط دئیه بیر سؤز یوخدور. ـییب اؤزونه دئدی:آنالدانیشمادی. 

 ایستیرم.گؤرمک  اوزونو ده ،ده قیزین ایچینی من. وریین میدانی دؤعسگر
  ماسا؟...گی اولخالقین اؤز کؤمه

لری اونا جینسل ایستک لر کئچدیکجه اعتراض دولو آنالر یاشاییردی.گون
بوشانماقدان قاباغینی آلیردی.  آمما اؤزواز کئچمک امکانی وئرمیردی. 

اونا ، یاندان بیر ده اولرآجی خاطیره، بیریاندانالر لی گلن مادی سیخینتیایره
 اوغین ، بوشانماده بیرسینی وئرمیردی. یئنی بیر ائولیلیک قورماق اجازه

بعضی  بعضی لرینقاضی ،وبلرده سورولمحکمه .بیریسی اوزو
 ،الرقوهوم .سینسیتمیشدینا جاواب وئرمک، داها آرتیق اونو سورغوالری

 ییرلر،اویا بیلمه نهبیریبیر  واردیر، یایکی طرفین آالهی کیملیگ ،لرقاضی
سونسوزلوق  ،الریتکجه اخالقی پوزقونلوق یئرینه،کیمی بیر دلیل 

قورخاق ایچینده بیر اوغالن اؤزآختاریردیالر.  لریگی کیمین بیر شئیمریضلی
آالهی ار  .دیگی شیرین آنالر سووشوردوالرهیاخینالشا بیلم .تدیانسان یارا
ییردی. ایکی قات . اَلیندن هئچ بیر ایش گلمهکسیله کسیله باخیردیآروادالرا 

سیناماقدان  نیده شانسی ایدی لر گؤرسهعذاب چکیردی. نه قدر سوژه
دیگی قیزا یئتیرن بیر سئودیگی، ایسته اؤترو هئچ بیر یئر یوخ ایدی. اونو

اندا بیریسینی وسیزلیکدن خیااجتماعی یئر، یوخ ایدی. هردن چاره
نین ائولی او سوژه ین دن سونراتلهالرجا اونو گؤزَساعات ،توشالییب

اولدوغونو بیلیردی. یوخسادا اونا تای اولمایان بیری اولدوغونو باشا 
. میشدیبئینی قیفیلالنیب سیز قالچاره .ه بیلمیردیدوشوردو. قاباغا گئد

الهی لرین دفترینی واراقالماقدان آلر اوتاغیندا اوتوروب آجی خاطیرهگئجه
 دوشونوردو.... بیر ایش گؤره بیلمیردی
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13 
 خانیم

 
لردن بری، دی. حیاتی باشالیان گونبیر آز گئرییه دؤنوب باخماق ایسته

یالنیز یاتاقدا ایفا  گینی هله بیلمیردی.جه، نه ائدهسونراائوینه گئدندن  اَرینین
  آخشام، باش رولدا چیخیش ائدیردی.ائتدیگی وظیفه، تزه حیاتیندا، هر 

چوخ زامان  ردو.یله تانیش اولوا لرجک ایشیاواش یاواش ائوده گؤروله
چاغی، اونا آغیر شرایط بویلولوق  .دن بویلو اولماغینی بیلدیکئچمه
 ییردی. ی. دویغوالری دَییشیلیردی. چوخ یئره گئده بیلمهیاراتد

اَرینین قوخوسو یب، یین اییی دَییشیل. ائوده هر نهقالمیشدیگزمکدن بئله 
دی. اَری سحرلر او یوخودا اوالندا ایشه گئدیب یریردی بوالننییبئله اوره

  .گه باشالمیشدیتمهالر قاییدیردی. تهرانین هاواسی اونو اینجیآخشام
بیر ، دووغکؤکسونو اؤتوروردو. نهایت د یاندارالیاردبیلین هاواسینی، خاط

 قیزیبیر آالهی جینسی واریدی.  سانکی قیزی اولدو. قیزینا دویدوغو محبت
کده بئله هگلج ،. هردن اوتوروب او باالجا قیزا باخاندااولموشدوسی لیسئوگی

 گیندن قورخوردو.بیر دادسیز دوزسوز حیاتا ایلیشمه
. چوخ واختینی ائله ائوده کئچیردیردی. گئتدیکجه یردیچیخم چوخ ،ائودن

بیر سویوق اَسینتی  نین ساییسی آزالیب اَریندنیاتاقدا ایفا ائتدیگی وظیفه
 . تدیحس ائ

 یردییه باشالدی. ائله بیلهسونرا اوشَنمَ بو سویوق اَسینتی اونو اوشودوردو.
 . نیب اونو اَریندن اوزاقالشدیریراوزایوردو بَللی اولمایان یئردن بیر اَل 

قوال  قول ،قیز اوغالنی گنج قیزینی دا آپاردی. بیر یب،انا چیخوبیر گون خیا
اؤز اَلینه سونرا  ه باخیب،لرینردو. اونالرین قووشان اَلؤگزمکده گ ،رکوئره

 باخدی. 
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، اَلینی اوزونه چکمکدن قورخدو. قیزینی ا گؤرهاَلینین سویوق  اولدوغون
قاپی  دان دان بیر آز سونراایسیندی. ائوه قاییسینه یب اونون ایستیباغرینا باس

ائوه کئچدی. اَری اونا یاخینالشدیقجا بیر سویوق اسینتی ایله آچیلیب اَری 
 اری ایله خانیم، گئجهاو. دیسکیندیاَری اونون گؤزلرینه باخاندا  اوشودو.

  .یورغان آلتیندا یاتماقدان چکیندیبیر 
ده بو ایش  گئتدیکجهجه دن سونرا هر گئجه بو ایش باش وئریب، اوگئ

یاندا باشالسینی سوروشماغا لرین نییهبو ایشقاتیشیب، گرگینلشدی. اَری، 
 قیزی  دهلرگونبئله بیر . یردیماهنا گزیب اورتالیغی قاریشدیر اودا
 یه قدر. او گئجه ،یوردوبؤیو

 سویوق اَسینتی یوخ  بیر ایستی خانیم  ،او گئجه اَر ائوه گلندن سونرا
. اَرینین گؤزلرینه حیس ائتدی سینیایستینین دهوآالهی  بیر گؤ ده،گرمیج

......... آنالدیبیر اولدوز کیمین ،باخاندا پارالیان ایشیق گؤردو
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 کیشی
 

ی گئجه، بیر توی مجلیسنه  گئتمیشدی. مجلیسدن چیخارکن قاپیداک
ز آناسینی ؤییردی. اودا اگؤزله قوهومونوقاالبالیغی گؤردو. هر کس اؤز 

سالمالشدیالر.  الردان بیریسینی گؤردو.رک بیردن  اَسکی دوستیهگؤزله
 ،نندا اونونال سالمالشدی. مجلیسدن چیخان، بزه اَسکی دوستونون خانیمی

ده  ب یئنهیندا اوتوراوتاغ ائوه قاییداندان سونرا،قیزالری  گؤردو.  نندوزه
او بیر گئجه یادینا ائولرینده قوناقلیق اوالن، دی. رجانالندیلرینی  خاطیره
ادی ائوین آرویوال ساالندا، بیر  ر بی یالرقوناق. قوناقلیغین سونوندا، دوشدو

-باشینی دا اَل ییب،کهکانا سؤیاوتوروب اَلینی پیلله داکانچیخیشینداکی پیلله

 روردولر.ؤنی گالر دا بو منظرهگئدن قوناق ه قویموشدو.لرینین اوستون
وا داالشال ع، دایا گؤرهاوندان سونرا ماهناالر باشالمیشدی. هر گون بیر ماهنا

لر، دیدیشمه چاخناشماالر، الر،وا داالشعلری خاطیرالدی. بو داکئچن گون
آرتیق  دن بئزمیشدی. داها. هر نهسینسیتمیشدیگونه چوخالیب اونو گوندن 

میردی. روحونو سیخان بو ماهناالر اوندا شیکایت چوخ ائوده قالماق ایسته
یال اینجیدن خانیم ا دولو بیر احواالت یاراتمیشدی. اونو بوش بوش ماهناالر

لر اونا یاخین گلیردی. گئجه

دیب یارا لرلیکچتین الر،نین ایشینده ده پوزقونلوقداالش کیشی وا عو داب
. قاباقجا هر ایشده یاخشی توتوم توتان باش سالمیشدیاونو دوالبا 

اوزدن قاباغا  بو ،ییبو دوزگون قرارالر وئره بیلمهمهندیس، ایندیسه دوغر
رینه سبب لَهنهایتده ایش سورتوشم ،نیبجینله قاباغیندالرین گلن چتینلیک

پدو. ؤاونو ا اتاقدای اَسکی خانیمی .نی خاطیرالدیبیر گئجه اولوردو.
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دوداغینین اوستونده  خانیمین  دوداغی یوخ بلکه بیر پارچا سویوق   ،یشیک
 نن کیمی اولدو.هزینین بئله دادی دییشیلدی! زهرلیلئشی حیس ائتدی. آغ

 ییریب باشینیدوداغین آیی بوالندی. خانیمی بیر آن اوره نیب،ایرگه
دان سونرا، گؤزه قاالنز گؤز بیرآقالخیزیب اونون گؤزلرینین ایچینه باخدی. 

 .ا گیردیغیالنیز یاتا، خانیمی، اؤز یاتاغینی آیریب
 و،کان شوو. آیری یاتاق، پیلهگه باشالدیینی آرد آردا دوزمهرلَخاطیره کیشی

 .گولر اوزیله یاناشماق ،لهالرینا محبتجه اونا قاش قاباق تؤکرکن آالهیائله
جسارت ائده بیلمیردی.  ،گهآالهیسی  وار دئمه

لر، کیشینی لر، دوشونمکرهیخاط .میردینسه ده اونا اینانماق ایستهشکلَبئله 
یوردو، یوخویا دالدی. تلفونون زنگی اونو یوخودان دیسکیندیردی. قالخیب 

 یه باخدی. اَله آلیب نمره ییلیناموب
لری گئری دی. هوسمهیه جاواب وئرمک ایستهتانیش اولمایان بیر نمره

دئدی. تلفونو آچاندا بیر نازیک قیز سسی گلدی. سالم دؤندو. شانسینی سینا 
 وئردی. 

 کیشی: سالم.
 سیز؟قیز: نئجه

 کیشی: ساغ اولون سیز کیمی توتوبسوز؟ 
 قیز: سنی. 

نین ایچینده بیر ثانیه نیکیشی دایاندی. بو سؤزون هاراالرا گئدیب چاتماسی
 بئله الپ گؤزلریله گؤردو. 

 دئدی:
 ز؟سیایستیردن منی هن  ـ
 .مرایستیمن سیزینن اولماق  ـ
 ..........منی هاردان تانیییرسیز؟ ـ
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15 
 خانیم

 
الری اویناییردیالر. ائوده چوخلو های کوی واریدی. هر ن اوشاقینیسباجی

مایان ائله ا تکجه دانیشیب قوالق آسممآ. بیریله دانیشیردیکس بیر 
نین . اَریییردیلری خاطیرالکئچمیش گئجه بوشانمیش خانیم ایدی.

پارکدا اَری ایله قول قوال  سونراپاریلدایان اولدوزو  ده گؤردوگوگؤزلرین
یادینا  محبتی دیگیهدن اسیرگلر بویو او کیشیل! ایخاطیرالدی یگلن خانیم

 اؤز ایچینده دئدی: سالیب،
ماق ناقی خانیمیمکده مهارتلی محبت ائله ماق اوالر؟نئجه او کیشینی قینا ـ

؟ م دان؟ خاالم دان. آنامیلی ایدمهلری هاردان اؤیرنبو مهارتمن  اوالر؟
قورویوب، قورونماغی  منیکیمدن... آخی ائله قیزالر بوالغیندان سو ایچندن 

نده دوداغین قاچماسین، اندان ائوه گلَویلر، خیادییرسؤیله منهاؤیرتمیشدیلر. 
سنه ساتاشارالر. هله  ،لووا دوشوبداالر اوجا سسله دانیشما، یوخسا اوغالن

 .....بیر اَره،  مدیگی، سئومهمده مالیک اولساید توتاق بئله بیر مهارته
گؤره غینا مادول قالما نینیزاو قیزونه باخدی. وبیر آن دؤنوب آناسینین ا

 بیلیردی.بونو یاخشی حیس ائده .اؤزونو یئییردی
 سینین اوزونه باخدی. دؤنوب باجی

 لر یاشاییب،گون یامان، ائله اودا بئله بیر دیدا نه فرق وارمآرا منیم المباجی ـ
 .دن گؤروبتزهلری لی ایش. تکجه هر گون، گؤرولمهییبآمما دینمه

. گؤروردوگؤزل  اؤزونو، بیر داها اؤزونه باخدی. دوردو آینانین قاباغیندا
ا بو آمم. گؤردوبلکه نئچه قات اَسکی اَرینین یئنی خانیمیندان گؤزل 

 . ، بونو یاخشی بیلیردیمیشدیللیک اونا هئچ کؤمک ائده بیلمهگؤز
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  :دئدیایچی بوش بیر گؤزللیگین نه فایداسی وار ـ
 ائله او آن باجیسی دئدی:

سن. ین او قدر آدام وارکی گل گؤرهسنی ایسته ،ایندی بو دَیقهوآلاله  ـ
یم تئز دؤنوب باجیسینا جک. خانلر سنین ائلچیلیگینه گلهایندی گؤر کیم

 دئدی:یب باخ
 لرهگونائله بیر  یمبیر ده من ،؟ یوخیمیاهال کیمی یانی بیر ده قاباقکی ـ

گزیرم. منی باشا دوشن، منی  تای توشومییوخدور. من اؤز  ومدؤزوم
 .نیکی منی سئون بیر ده آنالیان، بیر

 باجیسی دئدی:
 .یم چوخدائله بو دَیقه سنین دردیندن اؤلن آدا وآلاله ـ

 سینا دئدی:یباج
 یا م یا یوخ؟ بو گرک ایکی باشلی اوالیَده بیرینی سئوملی بس من نه؟ من ـ

 سئچم.  ن بیرینوم دوزگیرایست ر،یوؤد الزم منه تئز اَر تاپماق  یوخ؟
، هامینی سوسدوردو. ببیر قورباغا گؤلونه داش آتی ، ائله بیلدول خانیم

 ال اونا باخماغا باشالدیالر. دولو بیر باخیش قورخوهامی دؤنوب 
 آناسی دئدی:

ه اَر آختاراجاقسان؟ یانی اؤزون آرالیغا دوشوب اؤزون ،یرسننه دئمک ایست ـ
کیمدن خوشون گله بیلیر؟ بو اولماسا او بیریسی. اودا اولماسا  جکسنگؤره

بیلر. بیزیم آبریمیزی شهلهبیر دول خانیم، نئجه بونو فیکیر ائله... سن یاشدا
دا یاشاییرسان، جکسن، بیلمیرسن هاریهآتیب پاالز ائله االرینین آلتینقاآی

؟ هر یولدان کئچنه گل بیر دوالناق الرین کیمدی، قوهومقونشوالرین کیمدی
دی. سونرا بوشالماق ایسته اوینادیب یجکسن. بلکه بیریسی تکجه سندئیه

 جکسن؟یهاونو نئیله
 ب آناسینا دئدی:دولو بیر باخیشال دؤنو آجیقخانیم 

گیز ائله سیزین آبریزا گؤره من بو گونه قالمیشام. او یاشدا منی اَره وئرمه ـ
بوندان میرم . ایستهمیَبیلدیگیمی ائلهیرم  اؤز حاال سالدی. ایندی ایستنی  بوم

 . میازیق اوال آرتیق
:دئدیگؤزلرینه باخیب  اونونآناسی آیاغا دوروب 
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. او قدر سنه دئدیم اَرینله یاخشی کئچین، ییوخدین آدام سنی یازیق ائله ـ
کی ده . بیریبئله اولد آخیریاونا محبت ائله، ائله ووردون قوالق آردینا. 

 .اجاقسانمنیم سؤزومه باخ یانا کیمیننن یاشامن
 خانیم دئدی:

الردان گلیریم وارکی آیری یاشایام. اوندا منه پول ییغدیغیم الها شوکور،آ ـ
 بیلمزسن.هئچ نه دئیه 

 :وب دئدیآناسی گول
ده  آخی آی عاغیلسیز  بیر تک خانیما اؤزو ،کامال ای وا ،عاغیل ای وا ـ

دول خانیما کیم ائو وئرر؟ کیم راحات بوراخار؟ سن دلی اولموسان. هله 
الر رالرین نئیلر هئچ بیلیرسن. اوت یولدوراتوتاق گئتدین تک قالدین. دایی

 سنه.
ران دئییلدی. ائله شیدیرغی یاغیشی کیمی  آناسی نین سؤزلری قورتا

 ییب یئره اوتوردو. یاغیردی. خانیم آیاق اوسته دورا بیلمه
یوخ اؤز آبیر  منه قاالن انسان وار ایمیش. البته مقَیدی منیمنه قدر  ـ

...  یناالرناموس
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16 
 کیشی

 
 چیخاندا، دئیینیردی: یینکانل کیشی هر گون ائوین پیللهدو
 ...بئنامیسآی  ،سنی گؤروم یوخ اوالسان ،دووه لعنتده ـ

تعجب دولو بیر باخیشال اونا  لرینی ائشیدیباونون سؤیوش آناسیبیر گون 
 باخیب دئدی:

سؤیوش وئره وئره چیخیرسان؟  ،چیخاندا کانیپیللهدن بو هآی  باال ن ـ
 ؟سنی اینجیدیرکان اولمایا او پیلله

 کیشی دئدی: دول
 یدردلر ینگلمهعاغلینا  آدامین هه اینجیدیر. بیلمیرسن آخی بو پیلله  ـ

 .گتیرر
 آناسی دئدی:

 هبیر د آدام. دیزی کاردان دوشن دیهه بیلیرم اوغلوم ائله بیری دیز آغری ـ
 آیاغا دورا بیلمز. 

دول کیشی بو سؤزدن دیسکیندی. اوتاغینا گئدیب قاپینی اؤرتوب باشین 
لری یادینا ائلچیلیگه گئتمک قاباقکیدی. اما نئچه واخت اق ایستهیاتم آتیب

 دئییردی: یب،یلهدوشدو. آناسی او قیزی ائله تعریف
کی ده ، اؤزولیتحصیالت گل گؤرسن، دی، آی ائلهگل گؤرسن دیآی بئله ـ

 .دیالرچوخ وارلی
آپاردی.  اوغالنی گئییندیریب کئچیندیریب، سورویه سورویه قیزین ائوینه

قیز بیر آزدان گلدی. کت شالوار گئیمیشدی. 
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ده اوغالن او قیزین نئجه بیر انداما  کی، یئنهاو قدر رسمی بیر گئییم ایدی
دی. آناالر سؤزلرینی قیزیشدیرمیشدیالر. نهایت مالیک اولدوغوونو بیلمه

دی. گؤروشوب دانیشماق ایسته باش باشااوغالن دیله گلیب قیز ایله 
آپاردی.  یهی آراکسمهغاَسکی سایان آناسی اونالری قاپیسی آچیق قاالن قیزی

 اوغالن دئدی:
 دئمک اوالر؟روش ؤگ باش باشا هآخی بو قاپی آچیق قاالسا، بو گؤروش ـ

دانیشماغا باغالدی. قیز اونا حیرتله باخیردی.  ینین قاپیسیندوروب آراکسمه
دا الرینیدن اؤترو بوشاندیقه، نیببویاندان دانیشباشالدیالر. اویاندان 

 سؤز وئردی: دن بیردیلر. کیشی  بیردئییر
. یریقیاهال کیمی منیم بیر سؤزوم وار، منه ائله گلیرکی بیز قاباقکی ـ

ییق. آنجاق راق گؤروشوب دانیشمالی، آرتیقده یاهاالق بیر سکمهایسته
. دانیشاندا ی بیلیرسیز دانیشماق چوخ راحاتدی، ائودن اوزاق. آخائوده یوخ

لر کی بوتون مسئلهده . بیریاخشی آدام اولور هامی ،هر نه یاخشی گؤرونور
بیر  ،دن سوروشسازور. منیکی، دوغورچی حیاتدا ائله دؤحل اولور. اما حیف

گه رستورانا گئتسک، بعضی سؤزلری آز گزیب دوالنساق، شام یئمه
دانیشماق، نئجه  ننامثال رستوراندا قارسون سوروشماغا احتیاج اولماز.

سن نئجه ماشین سورمک. بو آدام گؤره اجتمایی یئرده نئجه دوالنماق،
الرین چوخالماسی هر الرینی ساییر؟ سایماییر؟ دئمک احتمالنترافیک قانو

 سورهایکی طرفین دیلده گیزلی اوالن خصیتلرینی اوزه چیخاردا بیلر. بیر 
وده اوتوروب ایکی اوچ ساعات اولسا، آرخایینام بو ائ دوالنیشیقبئله بیر 

 ریک. یا بیلهدانیشماقدان آرتیق، بیر بیریمیزی تانی
قیزدان  وب،باشا دوش دوروشوغواوغالنا باخیردی. اوغالن  چاشیبقیز 

سوروشدو:

 . یوخ؟ وریاوالن ایش دؤییرم بو فیکر ائله
قیز دئدی: 

سیز. الیبدَیشیک س یل سیز بورانی لوس آنجلس نن تای ائله ب وآلاله ـ
نه له بیر ایش گؤرسه اونا گؤره بیر دول خانیم بئ الریزدا،قوهومسیزین اؤز 

 رسیز. یَجوره فیکیر ائله
 دئدی: وب،اوغالن بیر آز دور

 کی. یسؤز یوخد ،دوغرو سؤزه ـ
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: دئدیقونوب داو
 بیر یول وار.  ایشهمن لیک اولسا بو  ـ

: دئدیییب الرینی دوگونلهقیز قاش
 ؟ دیل نهاو یو ـ

اوغالن سسی اَسه اَسه دئدی: 

لیکنن جماعتین بئله ،سی اوخوتدوراقریک محرمیت صیغههیه بیلبیز ائله ـ
 قاباغیندا آلنیمیز آچیق اولسون.

اوغالن سؤزونو دئییب قورتاران کیمی کؤکسونو اوتوروب بیر راحات نفس 
ز یئرینده بئله . قیالردیبنین یوواسینا چؤپ اوزاآریحیس ائله دی چکدی. 

دئدی:  ،شیغیدیییب الپ بئله اوتورا بیلمه

ائله قالمیشدی بیرینه صیغه اوالم هه. ائله اوندا گئدین سیزه صیغه اوالن  ـ
رم اما بو بیرین آختارین. منیم بو سؤزدن او قدر زهلم گئدیرکی، اؤله

 گؤروم صاباحیسی گون بیردن بو ایش  رم. هله دئمهله سرکینی  قبول ائ
نه توتمادی، ایشدی دای  توتمادی توتمادی، اوندا نه اوالجاق؟ سنه 

لر دانیشیالجاق دالیمجاق نه ،اما من نه، من خانیمام اوالجاق سن کیشی سن،
هله منه باخ اوتورموشام  نه؟صیغه اوخوتدوراق دای نمه هئ، ؟بیلیرسن
 آرسیز قوالق آسیرام.آرسیز 

ن یورولدو. دؤنوب خانیمین سؤزونو یه قوالق وئرمکدنامه کیشی شیکایت
رک دئدی: کسه

 اوندا آالهی بیر یول دئییم.  ـ
قیز ائله دانیشماغا داوام ائدیردی. دئدی دئدی نهایتده دانیشماییب اوغالنین 

 اوزونه باخدی. اوغالن دئدی:
 بیر یولدا وار. سیزین حتما تهراندا قوهوموز وار. یاخشی ـ

و بئله داوام ائتدی:قیز وار دئدی. اوغالن سؤزون

کی، تهراندا ریکوار.  بیز بو ایشی بئله گؤره بیله وموزده قوهوم بیزیم  ـ
قوناق اوالراق، چوخ راحات گؤروشوب گزیب دوالنا  سورهگئدیب بیر 

 مز. ده گؤروب سورا باشیمیزا سَرکی ائله ریک، کیمسهبیله
دوشونه دوشونه دی. شیرهبیر آز سوسدو. فیکیرلیب قتله باخقیز اوغالنا د

 سونرا بئله دئدی: .دییرباخ  اوغالنابئله باشدان آیاغا 
 یم.جهدا گتیرهمن تهرانا گلسم بادیقاردیمی ـ
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 گینه اینانمیردی. شی بو سؤزو ائشیتمهــدول کی
: وب، دئدیسوروش

 ؟ بادیقارد دئدیز؟دوز ائشیتدیم ـ
قیز دئدی: 

 .دیارداشیمهه بادیقاردیم ق ـ
دیگینی شی بو سؤزو ائشیدن کیمی آیاغا قالخیب گئتمک ایستهدول کی
 دا گؤتوروب تئز ائودن آیریلدی... دی. آناسینیسؤیله

بیر آالهی  ده گولوردو. یه فیکیرلشدیکجه هم قانی قارالیردی همبو خاطیره
ائلچیلیگی خاطرالدی. 

چیخیب  لر ائودندیرکی کیشیائلچیلیگه گئدنده دَب بئله یاخشی بیلیردی،
 اوغالن دئدی:لر ائوده قالمیشدیالر. اما او گون بوتون کیشی.گئدرلر 

آمما من . الرقورتاراجاققورتاریب ایشی  بدانیشی بونالرائله بیل آی آنا  ـ
آناسی، اوغالنین بو  یرم.دانیشماق ایست وب،گؤروش تک باشینا نانقیز

ین آناسی سؤزو هامی  بیر بیرینین اوزونه باخدی. قیز سؤزونو دئینده،
یا، نهایتده وئردی بؤیوک اوغالنا، بؤیوک اوغالن سؤزو وئردی یؤیوک باجی

 نین آناسی دئدی:دول کیشی
 باال دورون گئدین اوبیریسی اوتاقدا گؤروشون. ـ

 بیر اوتاغا کئچدیلر. اوغالن قاپینی اؤرتدو. ایلک دئدی: اونالردا دوروب 
 ، شلوارال گؤره م. وزیرم سیزی بلچیخاردین. ایست یمانتون ـ

دئدی: یب، قیزین گؤزلری کله یه چیخ

 رم آخی. بئله بیر سؤزی قبول ائله یه بیلمه ـ
دن دی. آما قیز پنجرهاوغالن بو یوخالماغین نه قدر مهم اولدوغونو سؤیله

ه باخارکن دئدی: طحَیَ

 دن بیزه باخیر. طیَائله بیل  قارداشیم حَ ـ
و آندا قیزین بؤیوک باجیسی گلیب اوتاغین اوغالن دیسکیندی. ائله ا

آوارا  الپدی. اوغالن نین آچیق قالماسینی ایستهقاپیسینی آچیب  قاپی
 ننوسوقیزدان، مانتوو قاباقدن هده هر ن . دوروب  قاپینی باغالدی. یئنهقالدی

دی. آچماغینی ایسته
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ب  بیر آز یوخاری گیندن یاپیشیه باخا باخا یالنیز مانتووونون اَتهطقیز حَیَ
چکنده یئنه قاپی آچیلدی. قیزین بؤیوک باجیسی اوتاغین ایچینه باخیب 

 دئدی:
 گؤروشو قورتارین.  آنام دئییر دای بسدی ـ

ییب ائودن چیخدیالر. اوغالن یئریندن دوروب آناسینی سسله

 نا دئدی:آناسی بئینینده سورغوالر قایناشیردی.
قیرمیزی آدام دا بئبیله . ییران کئف ائلهخیرالندیرماقدو خالق گؤرسن ب ـ

ده بیلرلر آخی. بو گلیشین معناسی  غی نئجه گؤرسهیدوالنیشبو! بیلراوال
.................بودور

. بیر آالهی ائلچیلیگی خاطیرالدی. ائوه یردیآختارییب کیشی اومیدسیز اولما
لماغینی کئچیب اوتوراندان سونرا قیز گلدی. اونون  دول بیر خانیم او

میشدیلر. اوغالن  سؤزلرینی باشالمامیش قیز بیر سؤز دئدی: سؤیله

 سؤزوسیزه آچیب آغارتمایام، اما من بو  سؤزومنه دئمیشدیلرکی بو  وآلاله ـ
. من سیزریَاینجیسیز سورادان بیلسَز  یدیم. چونکبیلمهیهاؤرت باسدیر ائله

ده دؤزموشم.  ، اونا گؤرهآالم ی ایستیرم کبینیمیایلد هله بوشانمامیشام، بئش
ده  منیم ،کیمینتوتانا کی اینن سیزینکی دیکی، بیزیمییرلهآنام بئله فیکر ائ
 ده بوشانارام... م همالرا، هم کبینیمی آدوگونوم آچیالر

 یا ساری گئتدی.اوغالن دوروب دوز قاپی
 نا دئدی:آناسیائوه قاییداندان سونرا 

غیرتدن بئبیله بوخالقا نه گلیب!  نا باشینا دؤنومآی آ نه دئیَم؟ مبیلمیر یدا ـ
 داالری اوالن یرایست هئچ، ،دانیشان خالق بوشانمامیش قیزینا ائلچی گتیریر

 ...دههگیزل
 دی.آناسی سوسوب هئچ نه دئمه

 آناسی دئییردی: دی.یرلری یادا سالاوغالن خاطیرالدیقجا آالهی ائلچیلیک
اجازه  الپ تئز زهگیمهگؤروش سیزین . لرریوقالین قافا دؤ، والرائله ب ـ

 .دییببوشان ؛دیکیمی سنین وضعیدا  . ائله قیزیندیلروئر
ز و دار گئییمله قاباغا چیخمیشدی. وسقیز  اؤرتوک ائلچی لیک گونو گلدی.

 دئدی: اؤز عالمینده ،بسئوینکیشی او خانیمین  بو گلیشیندن چوخ 
 :دیقیز باشال و. ایلک سؤزهاینشالال اوالجاق یاخشی بو گؤروش  ـ
 امکانات؟ ـ
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 اوغالن دیسکیندی. ائشیتدیگی سؤزون شوکوندان چیخاندان سونرا دئدی:
 ریب سورشونون. یه دؤندهبیر جمله  ،لطفا او سوالیزی  کامل شکلینده ـ

 دئدی:سونرا  وبورسویپقیز بیر آز 
 سیزین نه امکاناتیز وار؟ ـ

 اوغالن دئدی:
  زاد!ییم هئچ عرض ائلههه ایندی اولدو.  ـ

 بو سفر قیزا بیر شوک گلدی. دونوب اوغالنا دئدی:
شوخلوق  نن شوخلوق ائله ییرسیز؟ بورا؟ سیز منزادنئجه یانی هئچ بیر  ـ

 یئری دی؟ 
 اوغالن دئدی:

شدوم، سیزکی او قدر منیم هئچ  شوخلوق قصدیم یوخدی. آنجاق باشا دو ـ
هر بیر شئی اوال بیلمز. او « تامکانا»زون غلیظ دئدیز، او ؤبو امکانات س

ر، اردبیلین الپ وارلی الالالر، گیالندا ویماشین دئدیگیمیزجا شاسیلی او
ه بونالرین د بیر معناالر وئره بیلر. مندهلرینده دوبلکس ائو، او سؤز بئله محله

 ائله او آن  او ائوی ترک ائتدی ....  هئچ بیریسی  یوخدور.
ا اوتوروب تلویزیونداکی فیلمه باخارکن، اؤز او گئجه اؤز اوتاغیند

لرینین لری سئیر ائدیردی... بیردن الپ شیرین خاطیرهکی، فیلمایچینده
ده  ؛ معنا دولو سؤزلر، او خاطیرهالردانیشماق بیریسینه یئتشیدی. الپ شیرین

الرینین بیریسی اونون جانالندی. او شیرین خاطیره بئله باشالدی... دوست
نین، تینی گؤرن کیمی، اونا بیر تحصیالت آلمیش، یاخشی بیر عائیلهاحواال

دی. لهده او قیزی چوخ تعریف بوشانمیش قیزینی تانیتدیردی. اؤزو
آنجاق اوغالنا دئدی:  

 اؤزونه تاپشیریرام. گیآمما بینمه ،دان آرخاییناماو قیزمن  ـ
سینی تلفون نمرهدول کیشی چالیشماغا باشالدی. ایلک قیزین ایش یئرینین 

ک قیزین ایش یئرینه گئتدی. رییب  بیر ایشی ماهنا ائدهتاپدی. زنگ ائله
 قاییداندان سونرا آناسینا دئدی: قیزی یاخیندان گؤردو.

 .جا آواردیالبا ده ائله بیل بیر  سهباشا دوشمه دن گئتدیگیمینه منیمقیز  ـ
، قصدینی اونا بیلدیردی. بیر گوندن سونرا قیزین ایش یئرینه زنگ ائله ییب

دن لری بللی ایدی. بیر هفتهلیک زامان آلدی اوندان. گزیشمهقیز بیر هفته
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سینی وئردی. ایلک یب جئب تلفونونون نمرهسونرا  اؤزو اوغالنا زنگ ائله
 اوغالن آناسینا دئدی: .الرباشالدی دانیشماغاگئجه 

-بو گون. امدان لذت آپاریردانیشماق نانجَکلی قیزدوشونه عاغیللی، آنا بو ـ

 . الپ گؤزلیالمیشامحیرتده ق وار بو قیزین، لریمدرن دوشونجه، کی قیزدی
 .دیفیکیر لریمیزین بیر اولماسی، ده

آچدی. قیزین  نوسؤزو لیکائلچیال ، آناسیبیَنَندن سونرااوغالن چوخ 
 تعریفی بئله آغزینا سیغماییردی.

. آنجاق ییبواله ائله منیگؤزل سسی،  ده واؤز ،آغیرلیغی، ادبیاونون  آنا ـ
. یامان ریرینداوشَ منی ، بودابیلمیرم اونون اندامی نه جوره دینه ده ئگ
 اندامین ،دی. اودا آالهی قیزالر کیمی، ائشیکده گؤروشمکدن قاچامگرانین

 . چکیندی منه گؤرستمکدن
 آناسی دئدی:

لر آواراسان.شئینده بیر لَدوزه ،ییلندهبلکه اَ گئت اونو گود. ـ

الرجا اونون یولونو گیزلی اوالراق ساعات دؤنهگران اوغالن بیر ایکی ین
اوزاقدان  میشدی.ده اولسون بئله اونو گؤرمک ایسته ییب اؤرتوکلهگؤزله

گران یچوخ ن ،ده سهاونو اؤرتوکله گؤرنده، چوخ معلومات اله گتیره بیلمه
اونون  ،سؤزونو اونا دئدی بیرداها دئییلدی. بیر دؤنه چوخ آچیق آشکار

دی. چوخ اندامینین نئجه اولدوغونون، اونونچون مهم اولماغینی سؤیله
 آوارا ،سینمهنئیله سیناوغالندا نئیله چالیشدی آما قیز کؤت وئرمه دی.

اونون  قاباقجادان ینلیقال، ائلچیلیگه  گئتمک ایدی.آخی قصدی آرخای قالدی،
ائلچیلیگه گئتمک  ،توپالییب یده، نهایت جسارتین سهاندامینی گؤرمه

دی. ایسته






**** 
 قیز ائوی، میشدی.لرجه آرزو بسلهلرجه اومید، مینائلچیلیگه گئدنده مین

 .دیلرشدیریلَکئچیردیب یوخاری باشدا اَحؤرمتله ائوه  بؤیوک اونالری
گؤزل  اوالجاغینییردی. هر بیر بختینی گؤزلهؤیونوردو. د یی اوره اوغالنین

 ییردی. اولماغینا ایناناراق قیزین یولونو گؤزله
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هامی اوغالنین هیجان یاشادیغینی آنالمیشدی. هر باخیمدان بَیَندیگی قیزین 
کله وزلوسدؤزوم بیر بخت اولدوزو کیمی پارالماسینی،  ،قاپیدان کئچیب

یدی. ا داییردی. گؤزلری قاپیگؤزله

تئز کؤکسونو دا. تئز ا  چیخاجاغی او قاپیلیغاورتا ،گیجهقیزین گله
دیگی بیلمهبو آنا قدر اله گتیره  ،دیگیاؤتوروردو. عؤمور بویو گؤزله

نین غینا اینانیردی. او گئجهن گؤزل اولماییییردی. هر نهورلیگی گؤزلهبخته
، آیین داها پارالق شین  داها حرارتلی نور ساچماسیناجک سحریندن، گونگلَ

لرینده حیس ائتدیگینه، اینانیردی. ور گوناؤزونو الپ بخته ، ینهسگؤرونمه
ییردی. قیزین او گؤزل سسینی خاطیرالییردی. دوغرو سؤزلرینی، گؤزله

ین او گؤزل لر بئله قیسقانجلیغینی ائلهلرینی، مَلَکمنطق دولو دوشونجه
دمیر دوشونوردو، یئددی  انین قورتارماسینییردی. هر مسئلهسسینی گؤزله

. اینانیردی ،اچاریغین، یئددی دمیر چلیگین داها  آرتیق  بو ائوده قورتارماسین
مک اوالردی. هر گئجه او گؤزل سسی لی قیزی نئجه سئومهائله بیر آنالییش

 قیزینالریندا، او فیریلداقلی یول حیاتین اویونلوییردی. مک ایستهدینله
 ییردی. کؤمک آلماق ایسته عشقیندن

سوروالن سورغوالرا قیسا جاواب وئریب بوتون فیکرینی  قیزین  اوندان
اؤز  ی الپ آرتمیشدی.سیینین دؤیونمهری کئچن واختا وئریردی. اورهایچه
دیر لرینین سونو گلیبسیز گونائشیدیردی. سئوگیسسینی  الرینداققوال
سن دوشونوردو. نهایت قاپی آچیلدی، سئودیگی او مَلَک قاپیدان دئیه

 اونا ساری آددیمالماغا باشالدی. ائله ایلک اوالراقری کئچدی. هچای






*** 
، یان سینی ایلهیداشنی یالرایستکانچای کی اَلینده  ،گولر اوزیله گلن او قیز

ا... اندامی، وجودو، آممما... آمییردی. لره بنزهیال مَلَکاالراو گؤزل ساچ
سی واریدی. دیگی بیر منظرهاوغالنین هئچ عاغلیندان کئچمز ایدی، سئومه

زه مالیک اوالن قیزین، اندامی آالهی بیر شکلیده وبو قدر یاراشیقلی بیر ا
ایدی، اوغالنین اصال خوشالمادیغی بیر اندام ایدی.
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احتمال  بئله، دا آزاوغالن بیر آن دونیانی، ییخیلماق حالینده گؤردو. بیر  
سوز حالینی قاباقجادان  دیگی بیر حاال دوشدو. کئشکه اونون اؤرتوکوئرمه

گؤروردو.

جکدی. هئچ بو مهربان، آنالقلی، عاغیللی قیزی اینجیتمک ایندی نه ائده
میردی. آما داها آرتیق ایش ایشدن کئچمیشدی. نه ائده بیلردی. اونا ایسته

؛ رککی شوقو گؤرهادا بیلمزدی. قیزین گؤزلریندهیاالن یوالن بیر حیات یار
لرجه گؤروشمک اوتاغینا یوال سالدیالر. مین اؤزونه ده آجیقالندی. اونالری

 یندان اوچوب گئتدی.باشگه حاضیرالدیغی سؤزلر بیر آندا اوغالنین دئمه
ایندی قیزا نه دئسین؟ سنین نور  شیردی،لهفیکیر لری، سؤندو.بوتون هوس

دانیشسین؟ قیز او ندان خوشوم گلمه دی دئسین؟ نئجه آچیق آشکار نومودو
مالحتلی سسیله دانیشماغا باشالدی. اوغالنین گؤزلرینه  ،نازلی اَداسیال

سینی حیس ائتدی. بیر سویوق اَسینتی حیس باخدیقجا اونون دَییشیلمه
ائتدی. اوغالندان سوروشدو: 

 احات سیز؟کی، بیر آز نارسیز؟ ائله بیلسیز یاخشی ـ
سؤز تاپا  گه بیرییردی. نه قدر آختاریردیسا، دئمهلهلرینی اؤکهاوغالن اَل

قیزین، اونون  ایلکجهعالمینه گئتدی. او رؤیا عالمینده  یاؤبیلمیردی. بیر آن ر
دیگی کیمی بیر انداما صاحب اولماسینی گؤردو. نه قدر سئویندیرینجی ایسته

بیر حال اولموشدو. 

رچکی دالدی. قیزا گ ،زا باخدیقجا بو رؤیا اوچوب گئتدیا قیاما بیر داه
سیله توتمادیغینی اونون اندامینین اؤز سلیقه گه باشالمیشیدی.مهسؤیله
دی. قیز بو سؤزو ائشیدرکن ائله بیل ائوی ییخیلدی، اؤزونو ساخالیا سؤیله
ییب آغالماغا باشالدی.بیلمه

ر مهربان قیزی بئله بیر حالته آغالماغینی گؤروب  او قد ناوغالن اونو
سالماغینا گؤره، دَرین بیر غم دریاسینا دوشدو. 

الری آخماغا باشالدی. اونالرین آغالماق بوغازینی خین توتدو. گؤز یاش
سسینی ائشیدن عائیله اوتاغا گلدیلر. اونالرین بو حالتین گؤروب مات 

 قالدیالر...
سالدی. قیزین سسی  یانی آشاغیاوغالن یئر آچیلسین یئره گیریم دئیه باشی

 یادان دیسکیندیردی:ؤاونو ر
 نه وار سیزه نه اولوب؟  ـ
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دی. تکجه قیزا باخیب سونرا باشینی یئره یه بیلمهاوغالن هئچ بیر سؤز سؤیله
گینی سالدی. قیز اوغالنی بئله بیر گرگین حالدا گؤروب اونون عذاب چکمه

آنالدی. 

اوغالنی قاباقالییب دئدی: 

. بلکه اینجیمیسیز. بلکه یزین بو گئجه هئچ خوش حالیز یوخدائله بیل سی ـ
یین. آالهی بیر ایشیزده بیر چتینلیک قاباغا گلیب. اولسون اؤزوزو اینجیتمه

ائله بیل اوغالنی بیر بؤیوک عذابدان قورتاردیالر. ائله بیل  واختدا دانیشاریق.
 اؤزو یاراتدیغی ب اونو اوقیز اَلینی اوزادی بیر اوچورومدان آسالنارکن، 

دی. اوچورومدان قورتاردی. تئز آیاغا  قالخیب هئچ بیر سؤز دئمه
دی. اونون حالینی آنالیان قیز داها دیگینی سؤیلهتکجه گئتمک  ایسته

-ریدن داغیالرکن گولوشهدی، ایچمهاوغالنین  ناموساگیر اولماغینی ایسته

دی. مهلرینی دوداغیندان اسیرگه
وضعیته  ایی گؤردو. انسانی الپ چتیناوغالن اونون گؤزلرینده هر نهاما 

حیس ائتدی. قیزین ایچینده بیر طوفان قوپوب،  لوونوساالن، سورغوالرین آ
دی. آناسیله لر یاراتماغینی دویدو. اما هئچ بیر ایش گؤره بیلمهآغیر خسارت

-جبله بو گئدیشسی تعبیرلیکده، ائودن چیخیب یوال دوشدولر. قیزین عائیله

. باخدیالر لره
ین عائیله حیرت ایچینده قالدیالر. اوغالن لریندن واز کئچمههئچ حؤرمت

سینه اینانیب، نین باش وئرمهآناسینی ماشینا میندیریب گئدرکن بیر فاجعه
 شیردی....هنین کؤکونه فیکیرلدوشونوردو... فاجعه

 یئنه یانلیش.......
 یئنه یانلیش....







*** 
اومیدسیزلیک او گئجه بوتون  دن سونرا اوغالنین اومیدی کسیلدی.بو حادیثه

وجودونو چولغاالدی. داها آرتیق سینامادیغی بیر یول قالمامیشدی. آناسی 
اونون اؤزونو تقصیرکار بیلرکن، او داها آرتیق تقصیرکار حاققیندا دوشونه 

بیلمیردی. 
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ده  هردن جاماعتدان، هردن سیزلیقدان گیلئیلیک ائدیردی.هر دن شانس
لی اومیدلرله اؤز حیاتینی بیر یوال قویوب اؤزوندن. حرارت

سیز ، بئله چارهکیمینیه سهمانالشدیرماغینا چالیشدیغی گوندن بو گئجه
یی اونوتمالی ایدی. لمامیشدی. هرنهقا

یردی. بیر منی، گؤرمک ایستهردوگو منظرهداها آرتیق سون ائلچیلیگینده گؤ
میردی. بیر داها آرخاسیندا، گؤزو یاشلی بیر نی اینجیتمک ایستها کیمسهداه

میردی. قیزی بوراخماق ایسته

سونوندا دول  .او قیزدان بوش بیر مئساژ، تلفونونا یئتیشدی. جییری یاندی
سیز، اومیدسیز  حالدا، سون قرارینی وئردی.کیشی، چاره

لرینی ییردی. هوسمهایستهداها آرتیق بیر کیشی هوسینه مالیک اولماق 
گی اوچون آختاریب آرایان کیشی، هر دؤنه داها آرتیق مهیاشاتماق ایسته

ین کیشی، ائده بیلمهنی حل مسئله آرتیق کؤیرک اولموشدو.سینیب، داها 
، داها اونا یوخ اولسایدیلر زونو پوزماق قرارینا گلدی. بو هوسونین امسئله

ه قالمایاجاقدی. بو چتین قراری وئرمک بیر جک هئچ بیر مسئلعذاب وئره
ا اولمالی ایدی. تکجه خیال دیگی قیزی تاپماقدان داها راحات، داهایسته
اؤزونو ایشین  ایدی. اؤزونو بیر زینداندا یاشایان محکوم کیمی ساندی. الزیم

الر ایچینده بوغدو. داها آرتیق خیاوانا چیخمادی. تکجه کیتاب ،ایچینده
الر پؤهره وئرن یئرلردن ایشدن ائوه، گلیب گئدیردی. خانیم ،ائودن ایشه

دی. هردن بیر آناسیال چکیندی. هوسینی آزالدان داواالری آلیب، استفاده ائله
قهوه خاناالردا اوتوروب قیزالرا باخماغی تماما  ،بیرلیکده، سرعینه  گئدیب

ییغیشدیردی. 

ت، داها اؤزونو داها راحاالرینی قویوب داش بینؤرهسیز بیر حیاتین خانیم
سینه اوجا بیر دووار هؤروب تکجه ایشه رهؤدی. اؤز دآزاد حیس ائله

 مشغول اوالن بیر انسان اولدو. 
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17 
 خانیم

 
گه ، تئز ائولنمهوبقوی قیس قوورا سی اونو،عائیله بوشانمیش خانیمین،

ال قنین طرفیندن چوخ آجیسیعائیله گیمهائولنمهاونون  دی.مجبور ائده بیلمه
یا گلنه آرواد اولماسینا ز گؤزونو یوموب هر قاپیؤا دااونون ،رد اولماسی

ده خانیمی  نه قدر قوهوملرین آیاغینی ائوه آچان دی. ائلچیلنمهنتیجه
گئنه ده، آما او  لرسهگینی ایستهتَلسدیریب، تئز بیریسینی سئچیب اَره گئتمه

ییردی. ی گؤزلهکیشین کیاؤز خیالیندا ده

گؤروشوب، دانیشیب نهایتده لرله سین دئیه، گلن کیشیمهئلهسی ماهنا اعائیله
رک اونو رد ائدیردی. بونون یهسؤیله قوهوماال باتان سؤزو تاپیب یبیر عاغ

 نیب.اوچ اوشاغی وار؛ او ایکی دؤنه ائوله
دن خوشو ده گلن ائلچی او بیریسینین قیرخ یئددی یاشی وار.... هردن

سیدی، اونونال ائله تاپا بیلمه پورچومجک بیر ییب آنجاق ماهنا توتا بیلهگلمه
ده  کی، او آدام گئدیب بیر داها قاییتمیردی. آناسی نه قدر تلسسهدانیشیردی

نین ائله قیزینین اؤز بَیَندیگی ائلچی گؤزونون قورخماسیندان اؤتروآنجاق، 
ییردی. گینی گؤزلهگلمه

ره یئتیشیردی. هلیوخاری سیره اوخویوباندان فایداالنان قیز درسینی بو زام
لری دیریلن خانیم باخمایاراق، خانیملیق هوس دئدیگینهنین سیعائیله

 آختاریردی. یولداشدا بیر سئون اورک، بیر سئوگی، گرچک بیر  دوغوردان
ر انسانین بو آنجاق بئله بی ده، سه، هاردان تاپاجاغینی بیلمهکؤکدهبونو نه 

ییردی. جک، سؤیلهاونو بیر گون گؤره ،دونیادا وار اولدوغونا اینانیب
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*** 
لر اوشاغی اوالن  دول کیشی. لدیلر یاواش یاواش سئیرَآرد آردا گلن ائلچی

وزاغا یگینی اوزاقدان  ائدلره یوخ داو خانیمین اوشاقلی اوالن دول کیشی
. ییردیلرگلمهگه مهالری اوچون داها دَهتلهقائشیدیب یوخ ائشیتمک ساندی

 باشالدی. جان اولماغایاریدا آزالدیقجا قیزین آناسیلرین گلیشی ائله ائلچی
لره یوخ . قیزینین اوشاقلی کیشیهویوخدوروردوگی اونو جهقیزینین گله

 ر اونون بیر قیز اوشاغی اولدوغونو بیلیب،ل، سوبای ائلچییاندانگی بیر مهدئ
لدی. هر گئجه بونا گؤره قیزی ، اونو فیکره سایاندانلری آالهی واز کئچمک

-بَیَنمهدن اونو هسیندن سونرا ننین گلیب گئتمههر ائلچی دانیشیردی. ایال

نین اوشاغی اولدوغونا گؤره اونو تای . خانیم ائلچیوشوردوسور دیگیندن
 دئییردی: ینده؛ آناسیدیگینی سؤیلهتوش بیلمه

ییرسن؟ماهنا ائله نییه ،وار نبیر اوشاغین ده سنی ـ

بونا گؤره دول خانیمی باشا سالماقدان اؤترو بیر آرایا  الریقوهومخانیمین 
 دی:سی اونا بئله سؤیلهگلیب دول خانیمی اورتایا قویدوالر. ننه

سن بیر . بیچ اؤلچ بیر آز سال چیخ، .قَیدووه قالقیزیم سن بیر آز اؤز  ـ
ائلچیلیگه الر توتاق سوبای اوغالن ی،ددا وار. بَللیاوشاغین بیر دولسان،
-قبول ائله نییاوشاغ ینسن ،ده لیگه  گلسه؛ هئچ بئله بیر آدام ائلچیگلدیلر

نین ائوینده قالیر اما قیزین آتاسی ینور. سنیبَللی دؤ ،جکیهمهجک؛ ائلهیه
 ،اَرین کیقاباق ده سن. بلکهلیگه تهرانا گئدیب گلمهسن اونو گؤرمه

-مهجکلر؟ یوخسا قبول ائلهیهسینه اجازه وئردی. بونو قبول ائلهقیزینین گلمه

نه بیر یئرده  هر ییرسننه گؤزلهکی سن ده . بیرسؤزدیجکلر. بودا بیر یه
؛ اولسابؤیوک  دابو اوشاق اولسانین بیر اوشاغی . گلن ائلچیاولماز آخی

-دن بئله ائلچیهکی، نؤرپه ساخالمایاجاقساناوندا سنه نه چتینلیگی وار، ک

 ر اولدون؟ وَ؟ بلکه گئتدین بَختهباشوندان آچیرسانلری 
دی: قیز سؤیله

یه اَره زومدن اییرمی یوخسا اوتوز یاش بؤیوک کیشیؤآخی من نئجه اـ 
 گئدیم؟

او آن باجیسی دئدی: 

نون آخیرینا جکسن؟ عؤمرویهدی اوندا نئیلهبلکه اوندان جاوانی گلمهـ 
 کیمین دول قاالجاقسان؟ 
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قیز دئدی:

 دی.دول قالماق بئله ائولیلیکدن یاخشیـ 
آناسی دئدی: 

را والمایاجاغام. اؤلوم حقدی. مندن سق یانینداکی همیشه سنین منـ 
 جکسن؟ یهنئیله

قیز دئدی: 

 اؤز کؤچومو سودان  چیخاردا بیلرم.  درس اوخوموشاممن ـ 
آناسی دئدی: 

کوز منیم چیینیمده. نه زامانا خی منی حسابا قویمورسان، سیزین تمام یوآـ 
یام. هله بونالر هئچ؛ سنین بو غمین منی مالیبو آغیر یوکو داشی کیمی

سن دیغالیام اؤلم. بو سؤزلری دئییب آغالماغا ایستیرآیاغدان سالیر. 
باشالدی:

لیک. آلاله تک دیسن نه؛ گؤزلسنزَننهاوقیزیم اؤز بختینه تپیک آتما؛ جوـ 
اَره  ه گؤرهدان سورا سیزلرسین. سیزین آتازین وفاتینتمههئچ کیمه گؤرسَ

 ییب  سیزی بو یاشا باشا چاتدیریمیشام.گئتمه
 آما سنین بیرجه باالنی اَرین اَلیندن آلیب.  

قیز دئدی: 

یرم  ایست؟ من تورام اَلیمی دیزیمه وورامده یاهاالم، سورا او یرسیز بیرایستـ 
 گئدم.بیَندیگیمه 

 سی دانیشیغا کئچیب دئدی:ننه
 سن.یه دوشهآخیردا سئچمه سنوآلاله قورخورام بیر او قدر سئچه ـ

دئدیگین سئوگی سورادا یارانا بیلر. من سنین بابانی هئچ تانیمیردیم. هئچ 
 .یردیمایستگؤرورم نه قدر اونو  باخاندا. اما ایندی میشدیماوزونو گؤرمه

یز دئدی: ق

 سم نه اوالر؟بیردن سئوه بیلمهـ 
ننه دئدی: 

. اما سنی کیم قورویاجاق. قاالجاقساناوندا عؤمرونون آخیرینا کیمین تک ـ 
 جکسن؟ یهری کئچسه نئیلههائوینین قاپیسینی بیری سیندیریب ایچ

دی. نی بئینینده دیریلتاو آن قیزی بیر قورخو حیسسی بورودو. بئله او صحنه
قورخدو. .دیلر ائله بیل اونون قافاسینا ائنین قاپیسینا ووروالن ضربهائو

ننه دئدی: 
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الر هه ائله تک یاشاماغی راحات بیلیرسن آدامین باشینا ائله اویونـ 
 آچارالرکی  سوروشما.

گه باشالدی. مهل  آیاغی تیترهبو سؤزلردن سونرا قیزین اَ







*** 
: یردیشهفیکیرل آمما ،خانیم قورخوب

زه ، منده اونو سئوسم، بیر بیریمیاولسان بیری منی سئوه دونیادابو ـ 
ه دَیَر؟ یچاتماساق اوندا بو حیات نه







*** 
 ماغینی الغا قویموشدوالر.سئوگیدن دانیش ینالری دول خانیمعائیله خانیم

 دیلر:بیرلرینه دئییر بیر
نی. ایشی قورتاردی.ن ننهساغ اولسو .یبدن گلقورخو جنتـ دوز دئییبلر، 

. فرحلَه نیردیلر دندا بو گئدیشقیزین آناسی ننه ایله
-هوس ؛گهتمهسینی کیچیلچریتگهنین لریاؤزو بیله بیله، ایستکدول خانیم 

 الرقورخوکی دول خانیم او گئجه ائندیردی. اؤلچولرهآشاغی  لرینی الپ
 یر یوخونو باشالدیالر.راحات ب الریقوهوم ایچینده یوخوسوز قاالراق؛ 

رک، یئنی نه؛ داها گئنیشلهسیچریتگهندان؛ دول خانیمین سئچیم صاباحیسی
گه باشالدی.مهلرینی گؤزلهائلچی
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 کیشی

 
شیغیییب  لَرهایش. یئنی اوخوماغا توپالدییشینه، کرینین گوجونو؛ ایبوتون ف

نین خیالیندا لر کئچرکن کیشیدی. گونبئله الپ اؤز ایشینده بایراق قالخیز
کیشی اؤزونده ین ایشله میشمهنیلَلر کئچیردیلر. اوزون زامان اَلر؛ ثانیهیقهقدَ

چوخ  وغونونلوقگه باشالدی. بو یورمهس ائلهونلوق حیقبیر تَهَر یور
، اوزون اهردن خیالیند .بیلیردی اولماماسینی یندانقییب؛ آرتیق چالیشماایشله

 !یاالریؤ. الپ گؤزل ریردیلری گزآالهی اؤلکهیب، فره چیخبیر س
گه باخمایاراق مههئچ خوش دئییلدی. او قدر ایشله دوروشوغویوخوسونون 
یلمیشدی. یاواش یاواش کابوس دولو یوخوالر گؤروردو. کیوخوسو اَس

لرینه ساخالدی.سفرلرینی یایین سون گون

دی. یاتاغا دوشوب دوقتورالرین ناخوشلوغا یاخاالن آغیر بیرلر همن گون 
وئردیگی دینجلمک؛ دستورونو یئرینه یئتیردی. 

یینده دَرین بیر حسرت یاراتدی. اوره قلرجه یاتدی. بو ناخوشلوگون
دن درینعؤومرونون قیرخ یاشینا یئتیشمیشدی. نئچه گون یاتاغدا یاتماق اونا 

 اؤزونه دئدی:وئرمیشدی.  واخت آوارماغا
آالهی بیر مهم دان سونرا یاخاالشماق ،واع. دابیندن کئچممروقیرخ ایل عؤـ 

سیز لری؛ عشقلری؛ پاراسیز گونسیز گون. باشاریاماوالنی خاطیرالماییر
. منظره گؤرمورملری،  چتین چتین آنالری سووشدورماقدان آالهی بیر گون

قدر الریندا نه چاغ گنجلره باخاندا؛ اونالرین ملفیاوتوروب هردن خارجی 
 ردو.الرینی گؤروسئوینج دولو بیر حیات یاشادیق

 یب دئدی:اؤزونه سؤز وئر
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دن نه م. آخی عؤمروغامیاتاقدان دوران کیمی آالهی بیر حیات یاراداجاـ 
چوخو  گئدیب آزی قالیر. اون  م، گؤرورمشیره؟ نه قدر فیکیرلیبدیقدر قالی

. بو زامانا وریدؤ زامان اوزونچوخ  ائله آمما .دیتاپیلمیش اولسادابئش ایل 
ام؟!حیاتدان نه تمسوک آنالمیش کیمین
لرینی خاطیرالییردی؛ کؤکسونو الرین محبت دولو عشق عالقهآالهی

بؤیوک  الپنین حیاتیندا باش وئرن دونیادا بیر کیشیگؤروردو، اؤتوروردو. 
گؤروردو . یبییندن سؤکوب آتحادثه اوالن عشقی، یئرلی دیبلی؛ اوره

 .ییباونون حیاتینی کورالقورخو 
. یبنه وئر منهآی ائوی ییخیلسین بو قورخونون. بو قورخو حیسی  ـ

؛ آی منی تامارزی قویوب ریب،هندؤنه کیمی یئییب تیلیفه دی مورگهمحیاتی
  .امایچینه آتمیش اودون اؤز اَلیمله،و معؤمرو. ائوی یانسین بو قورخونون

 الدی.باش یاشاماغا حیاتی ریاتاقدان آیاغا قالخان کیمی آالهی بی
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 خانیم
 

 :شیردیدول خانیم بونالرا فیکیرله
بیر  ؟، انسانا دوست دوالر یوخسا دشمنالرقوهوم، الرقوهوم، الرـ قوهوم

-آتا آنا اوشاق .اولورالر دشمن االریناونون خیال ندن سونراکؤرپه بؤیوی

الرجا اونون په اوالن چاغیندا بیر قیزدیرماسینا گؤره، ساعاتکؤرالرینین 
نین بو کؤرپه ایندی ؛رالرییباشینین اوستونده قالیب، هر آن حالینی یوخال

 ی،اولماغین س؛ دئپرنیبؤیویوب بویا باشا چاتدیغی زامان؛ روح ناخوشلوغو
لر شای گؤره، نین آرتماسینادا ناخوشالنماسی اونون داها سایماییبهئچ 

 گؤرورلر. 
 دیگینده، دول خانیمی آزاد قویان لری بَیَنیب، بینمهقاباقجا، گلن ائلچی

-قیزی سورغو سوال یر یئره ییغیلیببقوهوم بو سفر هر ائلچی گلندن سونرا 

اَلدن  نین. دول خانیم یاواش یاواش اختیارییردیالرالرال دوالشدیر
گه باشالییردی. ؤیود وئرمه. هر گلیب گئدن اونا بیر ادیگینی گؤروردووئر

 اؤز اؤزونه دئییردی: باش آغری حیسی ائدیردی.
. دیلرلریباش بیلن لیگینائولی بوالرائله بیل  ـ

عاغیل ر دردی وار هله گلیب منیم باشیمالیگینده مین بیاؤز ائولینینسیههر
 قویورالر. 

 دئدی:یب، بیر دؤنه اونالرین بیریسینه آجیغالن
 ؟ورسنیخانیم دؤالالیان  لیگیندن زارایان،ائولی ، دائیم اؤزاوائله سن ـ 

قارغایان خانیم  یقوهومقور گئتمک آرزسوندان اؤتور، سینا آالهی
 ؟یرسنباشیما عاغیل قویماق ایست ایندی منیم؟ ورسنیدؤ
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 آناسی ائشیدیب اونو دانالدی:
 آییبدی آخی.  نه بیر داش آتیرسان.یهدن هر یئتنه یئتیب یئتمهآی قیز نه ـ

 خانیم دئدی:
ائله بو یاهالماق دَبین، دالین توتور.  آییلمایب یوخودانآخی نییه هئچ کیم  ـ

زوندن سوروشموسان؟ نییه ؤآنا سن اؤزون نه؟ نییه بو گونه قالمیسان؟ هئچ ا
نن هنین الپ چیچکلنییه خانیملیغی ؟واختیندا دول قالمیسان جاوانالپ 

گینی قیناییب، دول دن ده اَره گئتمهتزههئچ،  واختیندا، دول قالمیسان
اگر  ؟گلیب سنی یوخالییرالر الرایندی ائله او قوهوم. الر سنیساخالییب

کی، یدیلر؛ ائلهئسیه اَره وئرمهسنی اؤزوندن داها  چوخ بؤیوک بیر کیشی
چوخ تئز آلالهین رحمتینه گئده، سن بو گونه قاالردین؟ آخی سن حیاتدان، 

لرده گونائله قورخو دولو  ؟ورلیکدن نه آنالمیسانشدان؛ بختهیاشایی
یه اَره بیر قوجا کیشی ده یاندیرمیسان! سنی ، آخی سن منیسانبییاشای
 ؟ایدیم زیدی اوندا من بئله بیر گونه دوشمئستئز اؤلمه دایدیلر؛ آتامئسوئرمه

 نه اونالرین یاهالدیغی یولدان گئدیرسن. ئایندی سن گ
 دئدی:آناسی 

. میرمآالهی بیر زاد ایستهمن سنین خوشبخت اولماغیندان سووای  ـ
 م.میرم سنی بئله تک گؤرهایسته

 دالدی. گنج باخیب ناغییاتادیب سونرا قیزیندان آیریلدی. اؤز اوتاغینا گئ
 ....اوغالنی خاطیرالییب یاتاغا دونوخدو او گنج قیز اوالن واختینداکی







*** 
 ... هگینجهگله ،شیردیگینه فیکیرلهجهقیزین گله بوتون قوهوم
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21 
 کیشی

 
قاالن  چوخو گئدیب آزجه، مریضلیک یاتاغیندان دورموشدو. حیاتینین یئنی

اؤلوم یاتاغیندا اونون  وب،شیردی. آتاسی یادینا دوشهبؤلومونه فیکیرل
. ی گؤرموشدورتحسکی اونون گؤزلرینده. باخماغینی خاطیرالدیگؤزلرینه 

عؤمرونو یالنیز، قایدینا قالماییب،  اؤز هئچشیب گؤروردو آتاسی فیکیرله
الر یولنه قدر آالهی  سووشدوروب، ،نین دایاناتینا گؤرهالرینا، ائویاوشاق

احتمال اوالرکن الپ چتین حیاتی سئچمیشدی.  ینایاشادیغراحات  ایال،
 حسرت...  قالمیشدی،یر سؤز آچیق قاالن گؤزلرینده ب اؤلوم یاتاغیندا،

 شیب اؤزونه دئدی:فیکیرله دول کیشی،
 م.میشبیلمه دیهله خانیم نه ده او گوندن وار. من  ـ منه

سینه نقطه آیریلماق شیردی.هالرینا فیکیرلایلک ائولیلیگین سون چاغ
سکی خانیمی اونا بیر سؤز دئدی: یئتیشدیکلری آندا، اَ

آددیم آتیب بو قاباغا سن  ،مزم قبول ائلهام عائیلهمن بوشانماقدان دانیشسـ 
 آیریلیقدان دانیش.

شیب دئدی: کیشی فیکیرله

یرسن بو ایشی ائله تکجه منیم . سن ایستدیتوتوم باشلیآخی بو بیر ایکی ـ 
 قوهومونااؤز  سؤزونبوینوما ییخاسان. یاخشیسی بودورکی هر کس اؤز 

 دانیشسین. 
-کیشی او گولومسه. یب گولومسوندوتَهر اونا  باخ او آن اَسکی خانیمی بیر

گی گؤروب دیسکیندی.مه
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بیردن ائوه کئچیب اوغالنا روح آتا قاینرا. بیرگون ننئچه گون اوندان سو
یی اندا، اوغالن قیزین اؤز آتا آناسینا هر نهبچه وورمنئچه بَمریضی دئییب 

ه ایدی. ائولیلیگه سون بوراسی سون نقط آچیب آغارتماسینی باشا دوشدو.
 قویولدو...

 شیب دئدی:کیشی فیکیرله
ناه ساییلدیغی یئرده، بیر آز یاالن دانیشماغین، نه ایرادی نه وگرچگین گـ 

-قیز اؤز یاالن دیبللی .یتوپلومدا یاالن الپ دوزگون یولد بوعیبی وار؟ 

یغینی ایله یاشاد یا روح مریضلیگی اوالن بیریدئییب، هامیالرینی گؤزل 
 . ییبائلهبؤیوک کؤمک ایناندیریب، 

او خانیمین اَری اوالن او ، لندیه نتیجهللیکبو سون، بیر آالهی ائولی
یاراتدی.  نیسگیلدوغوالن اوشاغین آتاسی، اوشاغیندان قاچاراق بیر تزه 

 باشا چاتدی....  آتاسیز اوشاغین درامیالاَسکی خانیمین آکتورلوغو، 
ییشیردی. اؤلدوردوگو گه الای الریالری؛ دوستهومقو اوغالن بیر داها

لیگیندن سونرا باش قالخیزیب، بیر آزدا گوجلو جینسیت؛ سون مریض
سی؛ بوتون اؤیودلرینین نتیجه ائشیتدیگی ییردی.اوالراق جاواب گؤزله

کئچمیش . بیرینجی ائولیلیگینین اوستوندن چوخ واخت یئتیشیردیه گهائولنم
؛ الالرقوهومسه ک ایستهانسان بیر ایشی گؤرم یردی،یاخشی بیل ایدی.

گیله ده؛ اؤیودون اونون ایسته نده؛ اؤیودلره قوالق وئرسهیشیگه الالدوست
دا یآدین« اونوتقانلیق. »و داها یاخشی ائشیدَربؤلومون اویغون اولدوغو

اونوتماماغا چالیشیردی.

ناموسلو قیز تاپیالر.  ،ی، مهربان، نجابتلآلالههامی بیر بیرینین تایی اولماز وـ 
لیگه اجازه؛ . اوغالنین ائلچیبو سؤزلری دئین اوغالنین آناسی ایدی

 سی آناسینی چاشدیردی...وئرمه
آختارماغا  یقیز ن بیراؤزو دئمیشگن حالل سود اَمه ،بیر نجابتلی آناسی

باشالمیشدی. 

؛ نیسیمهشیلحیاتا قارشی دَیینین فیکریبیلیردی.  کیشی یاخشی سئچه
بیر کسه یولدان  نینفیکیرلریسینی، دن دیریلمهن تزهنیلریکیشیلیک هوس

لیک دوستاق سانیب؛ کیشی اؤزونو دا بیلیردی.تماسینیدؤنوب گئریه قایی
دن اؤزون نوکیشی بو سورغو؟ چیخمیشدی نه لرینی تاپداالماقدانهوس

لری؛ ایلک لو ایستکهوس دوبیله بیله ده  یئنه، گؤره گؤره سوروشوردو.
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بیله لرینی؛ باسمیشدی. لری دوشونجهلری، تجربهائولیلیکدن آلدیغی درس
 ده ائولنمگه قرار وئردی.  نهئگبیله 

 :یب، اؤزونه دئدییحیس ائله  یبئله بیر وضعیت
-لهو سوروشگن ائملر یولوهوس اجاغام،آددیم آت یهدَهَتله یهدَهَتله ـ بو سفر

. یمجهیها ایجازه وئرمهغ، جایماده سه





 
*** 

 باشالییب باخماغا لرهنین گؤرستدیگی سوژه، آناسیی بوشالییبالرخیاوان
 .ییردیدن باشالیئنی ی،چالیشماالرکی دهائله بیل اَسکی

نی گؤررکن، لی فیکری؛ جوت گَزن اَر آروادالردا قالیب؛ بئله بیر منظرهغعا
نین ایچینده اوالن کیشی کیمی او منظرهاؤزونو  ،ییبتئز اولسون ایسته

 ییردی...گؤرمک ایسته
بیر گون نهایت او آن یئتیشدی. آناسی بیر موشتلوق گتیرمیشدی. سئوینه 

 سئوینه دئدی:
؛ سنین کیمین دیدیگینایسته یشام الپ سنمآی اوغالن؛ سنه بیر قیز تاپ ـ

 دور. آنجاق اونون بیر اوشاغی وار.اودا دول
 دی:اوغالن دئ

 رم. یمده من اوشاقلی خانیم ایستَ رآی آنا آخی منیم اوشاغیم یوخدور. بی ـ
 آناسی دئدی:

ری اؤزو اوچون گؤتوروب، کی اَروادین قاباقآی، دول غواهلل ائله بیل اوشا ـ
نی دانیشا کی بو مسئلهده ؛ بیرحالدا قیزین اوشاغی وار آما تکدیهر 

 بیلرسیز. 
کی او قیز؛ اونون ییردی. فیکر ائلهدئدیهه گه اوغالن قیزی گؤرمه

 .دیگی قیز اوالجاقایسته
لیکدن اَلی بوش قاییتماق اولماز آخی، هئچ زامان ده، ائلچی همیشهـ 

. ائله هر زامان قیز اورتایا ییبا چیخمامقاباغی ،او گؤزل مدیگیدا بسلهمخیالی
 یبشهیرل. فیکییب گئدیبالریم بیر قوش کیمین پیریلدارؤیا یب،چیخ

اونا بیر اوشوتمه گلدی. هئچ  سونرا بیردن دایاندی. یبشهفیکیرل
ییردی. آلماق ایسته دیگی، تانیمادیغی قیزین ائلچیلیگینه گئدیب اونوگؤرمه
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آینادا  . دوروبالرینادوداق قوندومک هسونرا بیر گولومسوب بیر آز دونوخ
 ییب اؤزونوه گؤره بیلمهکی دؤزومونو، اؤز گؤزلرینددهاؤزونه باخدی. اسکی

 .ییردیآرتیق فلکه حق وئره بیلمه گؤردو. کیمی قوشونقیریق 
 مدیگیگؤرمه ور.یهئچ اینصاف دؤ یانسام،ده  بو سفر داها بسدی ـ

. میرایست کممحبت ائلهده بیریسی طرفه  ، اوگؤروب لریمحبت
ییب محبت ائله سینا. بیر آالهیمیه بیلمیره محبت ائلهمداها آرتیق تکجه اؤزو

 آپارماقگؤروب، لذت  ایشیقاو محبتین قدرینی بیلن انسانین گؤزلرینده 
-بختهگه؛ اذن وئرسه بو بؤیوک بیر . بیر گؤزل خانیم، محبت گؤرمهمیرایست

 ...........داها آرتیق بونو اؤز حاققی بیلیردی.دی.ورلیک
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21 
 خانیم

 
دن ائلچی نه بیر های کوی قوپموشدو. یئنی گلَدول خانیمین ائویند

دانیشیردیالر. آناسی آغیز دولوسو اوغالندان دانیشیردی. اوغالنین دول 
اونالرا چوخ سئودیریجی  اویاندان اولمادیغی غیاوشا ندان،اولماسی بیر یانا

 بیر حال ایدی.
 آنا؛ اؤز قیزینی قاباغینا قویوب دولدورماغا باشالدی:

بیل اوغالنین ایشی گوجو دوشمن قاباغیدی. آلالها شوکور ائله باخ قیزیم  ـ
 . ائله آلاله وئرگیسییده یاش فرقیز یوخد ائله یی یوخدغ. اوشادییاخشی

شانس ائله راحات  ،قدرین بیلک نونک بوگره . بیزدیکیمین بیر شئی
ش. بلکه ده آدامین قاپیسینا گلمز. آماندی گل عاغیللی فیکیرلَ راحات بیر

 . تامارزی قالدین نارا بووس
-دوستسینین، باجیسینین؛ قیز آناسینی دینلرکن دوشونمگه باشالدی. ننه

الرینین... هئچ بیریسینین سؤزونه یانلیش دئیه جی باجی، جیالرینین
بیر  ییردی،ره اونالرین سؤزونو قوالق آردینا وورا بیلمهؤلره گبیلمیردی. دَب

لرینه، دور ییردی، اؤز هوسالرینا یوخ دئیه بیلمهلرینه، آرزوایستک دایاندان
 ییردی.دئیه بیلمه

  اؤز ایچینده دئدی:
 مراتدیغیایاالردا یؤربیلیرم  غام؟نئجه چیخاجا بورلوغاندانبئله بیر ـ 
-ده گله  لر بیرباشیما گلن کیآمما بئله گئتسه قاباق. چاتماق اوالر یشااییاش

  ار.و مبیر آز زامانا احتیاجی .بیلر
. الریم قالیب بوغازیمداقوهوم. مدئیه بیلمیر دن کئچن سؤزلریمییاورهایندی 

بیر آز قاباغا  ایشدور دئییر. بو  منه. بیری یم وارمکدن نیفرتریسک ائلهداها 
. ایشدیگئدندن سونرا؛  آرخایا دؤنمک چتین 
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اولوردو. ییردی؛ ایکی اورکلی لری گؤزلهچیلیقال باشینا گلن حادیثهنیگران
ا باخیردی. کی حالینهردن بوتون دانیشیالن سؤزلری اونودوب تکجه ایندی

 دانیشیالنسونرا عائیله آراسیندا  یی دؤیونوردو.لرینه گؤره اورهایستک
 گه باشالییردی. سؤزلری خاطیرالییب اونالرا حق وئرمه

 ش وئرهایدی. نه بایوخ  نههئچ فیکیرلشمک اوچون  ـ او واخت اَره گئدنده 
ایمیش. ایندی بو زاماندا؛ او . خبرسیزلیک نه قدر راحاتمیی بیلمیردیجهبیله

 . دیایش بیر چتین  بیلمیرم.چاغداکی کیمین راحات اوال
سینین طرفیندن ده یاخشی شرایطی اولدوغونا گؤره، عائیله نینبو یئنی ائلچی

راحات اونو رد  سی؛ اونون ایشینی داها چتینلشدیرمیشدی. چوخنیلمهیَبَ
میشدن قاباق لر گلمهییردی. ائلچیگی، آسان بیر ایش کیمی گؤرمهائتمه

گین مهم لیالر او ائلچیآناسی نئچه دؤنه اونونال دانیشمیشدی. بو دانیشیق
 دیردی. اولماغینی گؤرسه

 آناسی اونا بیر تاپشیریق وئردی:
اندامینی گؤرمک  غالن سنیننان دانیشمیشام اوقیزیم اوغالنین آناسی ـ

ی ساییلیر. قدا اوغالنین حاق. ائله دوغوردانایستیر. بو بیر طبیعی ایشدی
اندامینین نئجه اولدوغونو اوغالنا گؤرستمکدن اؤتری، یاخشی بیر پالتار 

سؤز  ییندهاورهلیسن. قوی او یازیقدا دوغرو دوزگون بَیَنیب سئچمه
گینی ائله بؤیوتمه، ا گئتمهگه تئز تئز تهرانقالماسین؛ اوشاغینی گؤرمه

نی حل مه ائله آرادا محبت اولسا اؤزو بو مسئلهاوغالنی نیگران ائله
 دا بیر سؤز دئمه. دانتیریب اونو اؤزونله ساخالماقجک. قیزینی گیهائله

 قیز دؤنوب آناسینا باخیب دئدی:
 کی اَریم قیزی منه وئرسه اوندا نه اوالجاق؟قاباقبیر زامان  ـ

 دئدی: آناسی
اَرین، قانون  کیقاباق. دیشمکایندی سنین بورجون اؤز بختووه فیکیرلَ ـ

کی، گؤزونو آچیب ورینان قیزی اَلیندن آلیب. قیزین باالجا اوشاق دؤیولی
جکسن؛ او زامان اَرین ؛ اونون بؤیوک بیر قیز اولدوغون گؤرهسانیوموب

 ورلیگینینبختهجاق سنین آن ؟جکمحبتلی بیر انسان اولسا اوندا سنه نه دئیه
مه. سو گلنده . ایکی باشلی سؤزلر دئییب اوغالنی پریشان ائلهسؤزو آرادادی
 یولونو تاپار. 
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آنا قیزینا  باخیب اونون کدرلی اولماغینی گؤردو. قیزینی باغرینا باسیب 
 دئدی:

له دی. هده قاباغا گلمه قیزیم  بیر آز عاغیللی اول. بلکه بئله بیر ائلچی بیر ـ
 جک. لهجاوانسان، هر شئی دوزه

 قیز یاشلی گؤزلر ایله آناسینا باخیب دئدی:
 . قورخورامآی آنا  ـ

 سونرا بوینونو؛ آناسینین چیگینینه قویدو...
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22 
 کیشی

 
سیال ایلک ایلک ائولیلیگیندن نئچه گون سونرانی خاطیرالدی. آداخلی

 قدان سونرا صاباحیسی گونون، سحر چاغیگؤروش هیجانینی سوودو
الری بیر دیسکیندی. ائولی اولماغی یادینا دوشدو. بوتون اوالن یوخودان

ین بیر آغیر داش دهینینیچی .گینه اینانمیردییوخو کیمی گؤروردو. ائولنمه
ایدی. وار  دویغوالریکیمی شیمانچیلیق ئ. پدیردیحیس ائ آغیرلیغینی

دیسا بیر داها دوننکی او یرقدر چالیشنه . هرمیردیاینانمان اولدوغونا ئشپ
 . ردوقورخو کدن ه. ایشینی اَلدن وئرمییردیه بیلمهنسانا چئوریلیا هوسلی

 ایدیسهایستهراحات ایدی؛ یاتیردی، دوروردو، نه زامان  لریندهسوبای گون
، حیس ائدیب گه گئدیردی. اما ایندی، بیر ایپین اوجونا باغالنماسینیگَزمه

 . ییردیدئگرک  ناخانیمی ایشینیهر بیر 
یینه ک قورخوسو اورهمهدوالندیرا بیلمه نینلیگیائولییئنی قوروالن 

. بیر خانیم اوچون، نورمال حیات میشدیاوتانماغا باشال .شیغیدی
یاراتماقدان اؤترو چوخلو چوخلو چالیشمالی ایدی. ائو، ماشین هئچ بیریسی 

. ایدیلردن سووشمالی الردان، ایلچتین بیر آی .یوخ ایدی
سئچیب بیر چتین حیاتا  تزه گلینی گیندن قورخوردو. اوجهیهباشارا بیلمه

 گتیردیگی اوچون اونا یازیغی گلیردی. 
جکدی. ایشه گئدنده یاخشی بیر ایشی؛ پولو؛ مالی، اوالنا  گئده اوندان بلکه

الری ی. ایش دوستیول بویو فیکیرده ایدی. ایش باشیندا فیکیرلی اید
 او اونون فیکیرلی اولماسینی باشا دوشوب اونو اووندورماغا چالیشدیالر.

لری ییردی. ائله توی گوندن گلن مهندیس ایله ایشلهلترهئزامان بیر اینگ
ایدی. بیردن او مهندیس باخیب دئدی:  
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  ؟سنده بؤیوک هیجان گؤرورم. نه اولوب سنهـ 
دو. دول وشدا نئجه ائولندیگینی سور دی. اولهدول کیشی ائولندیگینی سؤی

لی لترهئینده اینگکیشی ایکی دؤنه گؤروشمکدن سونرا ائولندیگینی سؤیله
بیندن بیر شکیل چیخاردیب یمهندس تعجب دولو بیر باخیشال اونا باخیب ج

 اونا گؤرستدی. بیر خانیم شکلی ایدی. 
 دئدی: 

یز گندان تانیش ایدیق. سکیز ایل یاخیگبو خانیمی گؤرورسن بیز سکـ 
سن؟ من یرنهنئجه ائولرا یک. سن ایکی گؤروشدن سودایلدن سورا ائولن

 چوخ نیگرانام سنه. 
لرینی خاطیرالدی. بیر دؤنه خانیمی کؤکسونو ائولیلیگینین سون گونسونرا 
 دئدی: رکاؤتوره

  ردوم!وبیر قوش اول ـ کئشکه
-خانیما یانمیشدی. اما سون گونیینی یاندیرمیشدی. او اونون اوره سؤزبو 

لیگه لرده. داها آرتیق اؤزونه یازیغی گلیردی. اؤزونه یانیردی. ائلچی
لر قاطار کیمی بئینیندن کئچیردی. خاطیرالدیغی میش بو خاطیرهگئتمه

؛ یلرده هوس اما یئنهده  واز گلسین دئسهلر اونو بو ائلچیلیگدن حادیثه
ده دیلینه بیر  ز قالیردی. یئنهسیدوشوب چاره حیاتینین بوش اولماغی  یادینا

 ز گلدی.ؤس
  .هله گئدک گؤرک ـ

 :نین سؤزونو خاطیرالدیآتاسیبیردن 
 !. قالیب شانسینا نه چیخسیندیمک قارپوز کسمک کیمین بیر ایشائولن ـ

 شدی.الرا فیکیرلَقارپوزو کس آپار ساتان خاطیرالییببو سؤزو 
قارپوز ساتان یوخدور. ائله کس آپار قارپوزو سن بو ایشده کس آپار دئیه ـ

 ده ساتیرمیشالر...تکجه اینگلتره
گول  یلکهایوال دوشدولر. ، آناسیله ماشینا مینیب یب، کئچینیبسونوندا گئیین

قیز گیلین  وب. دوش آلدیالر. گولو بئله کیمه آلدیغینی بیلمیردی. سونرا یوال
 اؤزونه دئدی: . قاپیسینا یئتیشدیلر

ده دوروب قاییداجاغام. یاداکی قیز  جکلر، منیههزبده ه بوالر بیر شَبهیئنـ 
 من دئین اولمایاجاق. 
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ناسی اجک قاینسینه آددیم آتدی. گلهسیزجهآناسی ائوه کئچندن سونرا، مئیل
الرینا چیخدی. آناسیال خوش بئش ائتدیلر. دول کیشی قاینانانین قاباق

کئچیب یوخاری  .رمتلی گؤردودوالنیشیغینا باخدی. اونو چوخ حؤ
اوتوراجاقدا  اوتوردو. سؤزلر باشالدی. قیزین آناسی اونونال  کئف احوال  

ا دیقتله قوالق ینالراونون جاوابوب، ایشیندن گوجوندن سوروش ائدیب
ایله  آسدی. بیر آزدان مطباغین  قاپیسی آچیلیب قیز بیر چای دولوسو سینی

 ه باشالدیگکئچیب؛ سوزمه انقوناق اوتاغی





 
*** 

سئودیگی اندامی گؤز قاباغینا  الپیه اینانمیردی. اوغالن،  گؤردوگو منظره
دیگی مینی اوست قویان قیز، قوناق اوتاغینین اورتاسیندا سوزوردو. گئی

گی بوتون اندامینین ینهؤده دار ک الرال بیرجوراب ؤتوودونو، یاپیشقان ب
لردن ائنیب یردی. ائله بیل بیر مَلَک گؤیللیگینی اوغالنا نمایش ائتدیرگؤزه

اویغون نا، الریدیک دابان باشماق اوغالن اونون اونا چای گتیریردی.
دن آییرا بیلمیردی. اوتاغدا ! بئله بیر آن گؤزونو او منظرهگینه باخیردییئریشی

 .نین گؤزلری گولدو. قیزین آناسیباخیردیالریه اوتوران هر کس او منظره
 یینده دئدی:اوره ده بیلمیردی.ها سئوینجینی گیزلهدا اوغالن

کیم مندن نی منظره ـ بئبیله ایلی، هاردایدین آی ملک. بئله گؤزل
  میشدی؟سیرگهاَ

سدیریب، لرینی بئله اَگه باشالدی. اورک دویونتولری اَلیی دؤیونمهاوره
او  اوتیدیگی طردن گؤتورنده، آز قاال چایی داغیتمیشدی. گؤرمهچایی سینی

 قیزدا گؤروردو. 
الری پایالیاندان سونرا گئدیب اوندان چوخ اوزاقدا اوتوردو. خانیم چای

-اوغالن اونو یاخینا چاغیردی. بئله گؤزللیگه مالیک اوالن خانیمین دوداق

الری قاچماییردی. گلیب بیر آز اوغالنا یاخین یئرده اوتوردو. اوغالن اونو 
یینی اوره ،دئدیگی سؤز ائله بیلیردی هر دی.دیندیریب، دانیشدیرماغا باشال
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اوتاقدا لیک وار ایدی. نهایت اونالرین بیر ایستیبیر بئینینده  .یاریب چیخیر
 اجازه وئریلدی. الرینادانیشماقباش باشا 






 
*** 

گؤز قاباغینا لرینی فیکیربوتون ییب گؤروش اوتاغیندا اوغالن باشال
ق آسیردی. اوغالن اونالرین بیر مدت دا اونا قوال قویموشدو. خانیم

الریندان دانیشدی، گه چیخماقده گَزمه جهالرینی، ائلهگؤروشوب دانیشماق
یه مالیک ایدی. بیر نئچه آی گؤروشه قرار وئردیلر. قیزدا بئله بیر دوشونجه

دی، ائله دا اوغالنین سؤزونو قیزین آناسینا سؤیلهاوغالنین آناسی یانداناو 
اولماسین دئیه  ده بیرالر دا، قاباقجا باش وئریلن یانلیشناسیقیزین آ

. آنجاق بیردن دیدیگینی سؤیلهاوغالنین قاباغا قویدوغو سؤزو دوغرو بیل
لرین لری و گَزمکایش توتماسا آرادا سؤز  چیخماسین دئیه بو گؤروش

گیزلی اولدوغونا وعده وئردیلر. اوغالن بول بول دانیشیب لطیفه دئمک 
 ردیمی ایال نهایت قیزین اوزونو گولدوره بیلدی.یا

 ،دی، آناسینین تاپشیریغی کیمی سؤیلهسؤزلریبوتون  گؤرهقیزینا  ،خانیم
دیگی اجتمایی . خانیمین ایستهه قوالق آسیب، بَیندیاوغالن او سؤزلر

دا اوغالنین طرفیندن قبول اولوندو.  الر، درس اوخوماغینین داوامیلیقآزاد
 گینائله ایلک گزمه اولماییبده هئچ اعتراض سینهنیشلیق سورهنئچه آی تا

زامانی بَللندی.گؤروش اوتاغیندان قاییدیب یئرلرینده اوتوراندان سونرا 
ایله  اوغالن گوله گوله خانیما باخماغا داوام ائدرکن نهایت خانیمدا گولر اوز

.ؤردوگ قدایاز فصلینی یاشاما نده. قیش فصلیباخماغا باشالدیاونا 






*** 
گه گئتدیلر. یول بویونجا زامانی یئتیشدی، اوغالن قیزی ائولریندن آلیب گزمه

لره صاحب اولدوغونو بیلمک اوغالن صحبت آچیب قیزین نه دوشونجه
ییردی. قیز آرتیق دانیشمیردی چوخو اوغالنین سورغوالرینا جاواب ایسته



84 
 

یچینده یاشایان دویغوالرین وئریردی. اوغالن قیزی داها آرتیق دانیشدیریب ا
 ییردی. نه اولدوغونو بیلمک ایسته

اؤز کچمیش حیاتیندان دانیشان کیشی، بیر او قدر قیزین کئچن حیاتیندان 
کئفسیز  اونون بیلمیردی. قیزین کئچمیش حیاتیندان سؤز آچاندا سؤز آال

شنده گؤروردو هاولماغینی آچیق آشکار  گؤروردو. اؤز عالمینده فیکیرل
 . اؤزلرینی بیرباشینا گلیبائله قیزیندا  وبیر چوخ لرینباشینا گلنونون ا

ییردی. لرینی قیزا سؤیلهکیالسدا اوتوران محصیل کیمی سانیردی. اؤز ایستک
ایکی باشلی محبت یاراتماق  ،کؤنلونو آلیبب، ییمحبت ائله اونا

قاباقجا بئله بیر یاناشیردی. ا اون لهپیشیم پیشیمییردی. اونا گؤره چوخ ایسته
شی ین کیمیشدی. سؤزلرینی آچیق آشکار سؤیلهاوندا گؤرونمه پیشیم پیشیم
ناهار چاغیندا  میردی.گینی ایستهگؤزدن دوشمه ،دیریبسین یینیقیزین اوره
لری هردن اوز اَلیله اونا یئدیردیردی. بیر نئچه ساعات محبت بئله یئمک

ئرمکدن سونرا هله قیزین اوزونده اونا دولو دانیشماقدان محبتله اونا یئمک و
ده اونو  دوروشوق هئچ بللی بیر دویغونو گؤره بیلمیردی. بو گؤره

 .دیگینی گؤروردوهمچاشماق ایسته فیکیرلَشدیکجه چاشدیرمیردی.
 اؤز ایچینده بئله دئییردی:

لرینی اؤلدورن کیشینین خویو بئله لر بویو اؤز کیشیلیگ هوسده ایل بلکه ـ
 . یوخسا تونقال سؤنه بیلر.ییرمهکؤروکل من یلرعالقه کیدامیز. آراراوال

. سئویلدیگینی آیدینجاسینا کیشینین موشدویینده طوفان قوپخانیمین اوره
مو؟ گران اولسونیمی؛ یوخسا نگؤزلرینده گؤروردو. بونا سئوینسین

 ییردی. بیلمه
 سئوگیدرین  یاندار دورموشدو. بی اوز اوزهبیر دوروشوقال  یئنیهر حالدا 

بو  یاخشی گؤره بیلیردی. هله بیر خبر یوخ ایدی.دان قیز آمما نمیش،یارا
. بیر میشدیقاریشدیرلرینی داش ائتمکتاَ نیلمز دوروشوق اونونگؤزله
اؤزوندن، ماغا باشالمیشدی. الری اونون دایاناتینی پوزباشالمادیق یئردن

 ائشیتمَکده آرتیق  دنخانیم، کیشی دانیشمایانآرتیق  لیگیندنائولیکئچمیش 
اونا زامان  کیشی. چاشدیرمیشدیده،  اؤزونو بئیارلیقبئله بیر  میردی،ایسته

 دیله گتیرمکزامان بویوندا  دا سوسماغینیوئردیگی بَللی ایدی. اونون بو 
 بَللی ایدی.  گیدیایسته
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الرینا قالریندان بیریسی قابارستوراندان چیخارکن بیردن قیزین قوهوم
پوزدو. ائله اوردان  سیز راستالشماق، قیزین دایاناتینیچیخدی. بو واخت

 دئدی: نییه قانین قارالدی؟دی. اوغالن ی ایستهالریندؤنوب قاییتماق
 قیز دئدی:

الر منیم لریمیز گیزلی اولمالی ایدی. ایندی  بو قوهومبیزیم گؤروشـ 
 جکلر.لر دئیهنه دئیه بیلسه دالیمجاق

دا او اوغورسوز  ییدیش یولوندا قیز اؤز عالمینده ایدی. اوغالنقا
 .شیردیفیکیرله اراستالشماغ

گه  قیزی ائولرینه یئتیریب؛ اؤز ائویلرینه یئتیشیب اوتاغیندا فیکیرلشمه
دن قیزی بو قدر سئویردی. هباشالمیشدی. اؤزونه سورغوالر وئریردی. ن

لر ایدی. نئچه ایلا ن کؤکو هاردسن بو سئوگینیگؤره؟ اوندا نه گؤرموشدو
دیگی اندامی، گؤزللیگی گؤرموشدو. ائلچیلیگه گئدندن سونرا، نهایتده ایسته

او قیزین محبتین قازانا  .ائشیتمیشدی سئوگینین یولو شهوتدن کئچر
لر یولوندا اوالردی. کیشی او گونکی گؤروشده، بیلسیدی، دئمک بوتون ایش

یزین گؤزلرینی خاطیرالییردی. گؤزل آما ق میشدی.مهقیزدا سئوگی گؤر
یورغون بیر گؤزلری خاطیرالییردی. کئچمیش حیاتیندان دانیشماغا حاضیر 

 ایکی باشلیاولمایان بیر قیزی خاطیرالییردی. بو ایشین سونو نه اوالجاقدی. 
محبت اولماسایدی بیر یانلیش ایش باش توتاجاقدی. هر ایشی زامانین  

 دالواوالراق اوم ایلک دؤنه اولدوغونا اینانیردی.لی گوجلو اَلینه بوراخما
 یاتاغا گیردی. دولو
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23 
 خانیم

 
ییردی. قیزینین گؤزونه نین آستاناسیندا گؤزلهسییآناسی اونو گیریش قاپ

 سینی آنالدی. نین باش وئرمهاوالنیلمز ان کیمی، بیر گؤزلهباخ
 دئدی.  :منه اولوب قیزی
 ییب دئدی:قوجاقالقیز آناسینی 

  !آنا بیزی گؤردولر ـ
 :وب، دئدیآناسی بیر فیکیرلی حالدا سوروش

 دن گؤردو؟ هکیم گؤردو؟ ن ـ
 قیز دئدی: 

 ار. کشده الپ اَ الریمیز بیزی گؤردولر. اؤزوقوهومـ 
 ؟وریر. ائله دؤکلجیهبزه ر؟ بیزه سؤزکلجلیمجاق نه دئیهایندی منیم دا
 آناسی دئدی: 

 ؟اوغالندا سئوگی، محبت گؤردونقیزیم ـ 
 قیز دئدی:

ورم. دوغروسی یآما من آرخایین دؤ آنا اوغالنین محبتینده سؤز یوخدور.ـ 
ورم. یاؤز حالیمدان آرخایین دؤ

سؤز  کوبؤیالپ ایندی ما آماوغالنی سئویرم یوخسا سئومیرم.  بیلمیرم بو
ری بیر آن الآناسینین قاش الر منی اوننان گؤردولر.بودورکی، قوهوم

 : یب دئدیدوگونلندی آما سونرا آچیلیش
نان گؤروشی کسمه، اونو اَلدن اوغالن . آماندیمیئرینه قویارامن بو ایشی ـ 

سن. سن قاالنینا هئچ گرک بونون قدرینی بیله .قویمایاسان او سنی سئویر
 م. یجهلری دوزلدهفیکیرلشمه من ایش
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کیره دالدی. بَللی ایدی آناسی او قیز بو سؤزلری ائشیدیب داها آرتیق فی
دان آرخایین دئییلدی. اوغالنین آرخاسیندا دورموشدو. آما او اؤز دویغوالرین

آغیر یوکو گؤزلرینی خومارالندیردی. داها آرتیق یاتیب اونوتماق فیکیرلرین 
ده، شیرین  ییردی. سویونوب یاتاغینا کئچدی. ائله یاتاغا کئچن کیمیایسته

دی.تقاپا یوخو گؤزلرینی






*** 
نین سسینی ائشیتدی. ائله یوخو آراسیندا آناسی ،سحر چاغی، اویاقلیق

اخشی ائشیتمیردی بیر سؤزلری ی یلکلیردی هله یوخودان آییلماییب. ابی
آنالدی. بو نین تلفونال دانیشماغینی. آناسیدیآیدینالش آزدان سؤزلر

سؤزونو ائشیدنده « نیشان. »چاشدیردییاواش اونو  یاواش،یصحبتین گئدیش
دیسکینیب یاتاغیندان ائشیگه آتالندی. تئز ائوین حالینا چیخدی. دوغرو 

ائشیتمیشدی آناسی بئله دئییردی: 

الر چوخ سؤزبازدیالر. آلاله بیلیر ده اونو دئییرم. بیزیم او قوهوم ائله منـ 
ولسا دای هئچ سؤزو ا« نیشان»آما آرادا بیر  الر بو یازیق قیزا.لر قوشاجاقنه

ییردی. آما آناسی گؤزونو . قیز آناسینین سؤزونو کسمک ایستهنه دئیه بیلمزلر
آغاردیب اونو قوواالییردی. 

سؤزو آناسینین  .یردیبَرکییئله آغالماق دوتموشدو. ایش قیزی الپ ب
 : یب دئدیقیز چیمخیر ،نراوس قورتاراندان

آچدیغیز؟ دئمک  یولا غشلیآی واخت وئردیگیز؟ هانی تانی هانی بیزه اوچـ 
الر کیمی تئز سن؟ ائله او واختایستیرسن اوغالنال، منیمله اویون اویناماق 

یرسن هه؟باغالییب منی یوال سالماق ایستنی رهب بَت 

 دئدی:باخیب سینه دوروب اونون های کویونه آناسی ساکیتجه
خانیم  بولر یرسن دئیهآراسیندا آدین چیخا؟ ایست قوهومیرسن ایست ـ

آغزیندان قوهومون یرسن؟ بو سؤزو نئجه دوشوب پیس یوال؟ ایست
 ییغیشدیرماق اوالر؟

 قیز دئدی:
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 گیمیزه اجازه وئردین؟ بیریه بیزیم آزاد ائشیگه چیخیب گزمهیبس اوندا نیـ 
دن یم سنه هر شئیورلیگبخته. سن دئمیشدین منیم دای جکدیرهؤبیزی گ

 باشدی آخی.
 آناسی دئدی:

ایندی بو  .دیشانال بو ایش حل اولمالیسن باشا دوشمورسن بیر نیآخی ـ 
ده راحات، قورخوسوز  نین آغیزی یوموالر. سننیشان سالینسا هامی

 . ندیگین سؤزی وئره بیلرسنان گزیب دوالنیب نهایت ایستهاوغالن
 سیزجه دوروب بیر آز آناسینا باخدی سونرا دئدی: قیز سس

قاباغیزا  قیس قورا قویساز، ین اما بونا اینان، منمن بیلیرم سن نئیلیرسـ 
یم. بو سؤزون دَیَری آناسینین جانینا بیر جهیهشیمان ائلهئچیخاجاغام. سیزی پ

 جه سالدی.اَسمه
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24 
 کیشی ـ خانیم

 
 اوغالنین آناسی قیز ائوینین سؤزونو اونا چاتدیرمیشدی. 

 یردی: اوغالن اؤزونه دئی
، هله الپ آزی اون ایل قالیر بئله بیر دیائله بیلیردیم بو اوالن بیر ایشـ 

نه کیمین یهشمهیاراسی داها آرتیق درینلَ ینقخال. بو لر اوالایش
............................ 

 آناسی اوندان سوروشدو: 
 یک؟ک قبول ائلههآی باال نه دئیـ 

 اوغالن دئدی: 
کی ده یک. بیردن بو ایشی گؤرمهدن قورتارسا نهسرکیی قیز بیزیم بو ایشـ 

 بیز هله نیشان آپاریریق. 
اونا  .تَهَر ایدیآنجاق بیر ، ده ی بیر آز اوغالنی اینجیتسهشبو اوالنین گئدی

 دهبلکه میر، ایستَ، یوخسا آوارا قالیبلیگه ائله گلیردیکی قیز بو ائولی
ییر. دیگینی بیلمهایسته

نیشان آپاریلدی،  هه دئییب، هدیگینایسته قوهومونوندا قیز، اؤز هر حال
نیلن سئوینجی اونون ایسته ،اوغالن نیشانی قیزین بوینوندان آسالیارکن

 دی.گؤزلرینده گؤرمه
نیشان قیزین بوینوندا آغیرلیق ائدیردی. او نیشانال بیر آددیم آناسینین 

خودان دوراندا او نیشانی گینه یاخینالشماسینی گؤروردو. سحر یوایسته
 گؤرنده دیسکینیردی. 
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 بیر یاندانگران ایدی. بیر یاندان اوغالنا یازیغی گلیردی. یبیر یاندان اؤزونه ن
. ایلک قالمیشدیچیخماییردی. ائله بیل یاریمچیلیق  یادیندانقیزی  دا

سینین عاغیال باتان سؤزلری. هر لرینی خاطیرالییردی، سونرا عائیلهایستک
ن بیر نئچه کیملیگی اوالن آدام اولماقدان یاواش یاواش یورولوردو. گو

هردن قیزینا یانان هردن ایستک دولو بیر اؤیرنجی؛ هردن نیشانلی بیر خانیم، 
-ییردی نه اولدوغونو. هی دونوخوردو. ایشده بیلمه ده اؤزو بیر آنا، هردن

. بوندان آرخایین ی داها بیلمیردیگینلرین یانلیش یوخسا دوز قاباغا گئتمه
-سؤزه نه دئیه. هله اوغالن بو اردیآچ یینهاولسایدی گئدیب اوغالنا هر 

-ده کیشی آرخادا اونون سؤزلرینی آناسینا سؤیله بَللی دئییلدی. بلکه جکدی

یه دن گئریگیل اوغالن گیلین نهائله اوالجاقدی چونکو آناسی جکدی.یه
 قوهومونون ،اوغالندا اؤزو .یالراجاقدوشاونالردان سور چکیلدیکلرینی

جکدی. بیر شاهمات یهالری سؤیلهدوغرو اوالن گؤره، سیناماسینما
. پیرتالشیق سالیردی اتا ساری گئدیردی. بو گئدیش اونواویونوندا؛ م

لیب قیزی ائودن اؤترو، اوغالن هر آخشام گ آل وئریندن الرینقوهوم
سؤز  الرینداننون باش آچمادیقتوروب؛ کافی شاپا گئدیردیلر. اوغالن اوؤگ

جکدن، ه، گلسیندنفلسفهلیک دن دانیشیردی. ائولیآچیردی. سئوگی
قیزینین  . اؤز عالمینده ایدی،ندورموردوواوواو سؤزلر اونو  دانیشیردی.

رک اوغالنین سؤزلرینی هئچ هردن اؤز فیکیرلرینده سئیر ائده یانیندا ایدی،
. یورغون یورولوردوداها آرتیق  ائشیتمیردی. هر گؤروشدن گؤروشه

سیندن سؤز نیردی. نئچه دؤنه اوغالن اونون یورغون گؤرونمهگؤرسه
 میشدی.لرینین یوروجو اولدوغونو سؤیلهایش کآچمیشدی. اودا گونلو

داها آرتیق داوامی  اوغالن اونا باخاندا اودا قیزینین شکلینه باخیردی.
ده ایدی...توکنمک






 
*** 

اوغالن دالمیشدی. ایشین  باشا دوشنکی یورغونلوغو، وندهقیزین اوز
لردن جاواب دیگی محبتتسر. گؤگؤروردوایچینده بیر یانلیش اولدوغونو 
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آلمیردی. هر آخشام گولر اوزیله قیزی ائولریندن گؤتوروب کافی شاپا گئدن 
سیز بیر خانیمی گؤروردو. اؤزونده حوصله ،یورغون قاباغیندااوغالن 
ییردی. ایکی باشلی گؤرمه اویاندا دا اولسون، آز بئله بیر هیجاندانیاشایان 

اوغالن بو دوروشوغو   بیلَن صاحیبی لرتجربهاؤزونو ییردی. بیر ذوقو گؤرمه
گیندن چوخ یردی. بیر داها یانلیش ایش گؤرمهیمهبیل یاخشی دوروشوق 

 قورخوردو. 
یچینده یارانان قورخونو ییشدی. بؤیوک قارداش اونون ابؤیوک قارداشیال گه

آیریلماق بو  ،سی دئییلدا اولسا، اؤلوم مسئله سونوندا بیر یانلیشییب قینا
یی بیر آز توخ اولدو. هر دی. اوغالنین اورهدیر، سؤیلهدرمانی یاهالماغین

ایش اَل  ماسایدی بونعالقه یارا ،سئوگی گؤرهحالدا قیزدا اونا 
یینده بیر بیر آز راحتالدی. اما یئنه اوره جکدی. بو توختاقلیق اونویهوئرمه

یینی برک توتدو، بیر سینی آلماغا اورهقورخو سیزیلداییردی. اونون سیزیلتی
 یینه وئردی. آز گوجوندن اوره

یینی ایکی اووجوندا ساخالمیشدی. باشالدیغی ایشین قاباغا ائله بیل اوره
  گینهجهگله دیلهگون سادا بیر مااول ین سؤزودی. قیزآپارماسینی ایسته

 ایناندی. 
اونون آوارا قالماغینی،  کییا اویانلیق اولسون یادا بویانلیق. ایندی

. آخی اؤزونون بوشاندیغی بیلیردیدیگی بوشانماسیندان چوخ زامان کئچمه
ده  تاریخدن بیر چوخ زامان کئچمیشدی. اؤزونو اونون یئرینده  قویدو. اؤزو

. چوخ گؤرموشدو الریآوارا قالماقبئله بیر یئنی بوشاندیغی زاماندا 
 .دوروب سونوندا بو گونه یئتیشمیشدی اوز به اوزلرله سئچیم

رینی آختاریر. اونا بیر آز ال، جاوابسوروشوبییندن دا اؤز اوره ایندی قیزـ 
اوال دن نه بو ا اجازه وئرمیر.م. اما قیز، اونون ایچینه سیزماغیدیالزیم کؤمک

. دیترسه ؤوبوت فیکیرلریمنن منیمه قیزین بئینینده یاشایان فیکیرلر بلک ؟بیلر
اونو زورالیا   مننییه بس دئییب اؤزونو راحتالمیر. هر حالدا ، بئله اولسا

 . رمهبیلم
 ودیگینی گؤروردو. بیر ذوقلردن بیر نتیجه آال بیلمهداها بو گؤروشمهاوغالن 

بو بیلیردی، نو گؤرمک ایدی. واریدیسا اودا تکجه سئودیگی قیزین اوزو
 اؤزونه دئدی:لرینه جاواب وئرمک ایدی. اونون هوسده  لرگؤروش
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بئله بیر دوروشوغا  نینلرینی اؤلدورن کیشیده اوزون زامان هوس بلکهـ 
 .دیگی عادی دوشمه

 بیوخ جاوابینی ائشیتمکدن قورخو یارکن،یورولماغا باشال لردنبو گئدیش
 گه اورکلندی.الری وئرمهسورغو وشمادیغیسور

 ، آمامسَمک ایستهده  قیزا محبت ائله هر نه اوالجاق  قوی اولسون. نه قدر ـ
بو محبته نه وئررلر. ایکی مدنی انسان کیمی الوداع  ه،سمهقیز ایسته

قرار  بیز. یقآالهی بیر یئرلرده آختارار میزیلریییب، اؤز بختسؤیله
لره، تانیش بو گؤروش روق.یودؤزور آلتیندا  یمیز. هئچ بیریقوئرمکده آزاد

 . ایش اولمازآدیندا بیر  قیس قور ن قوهومدا،اجازه وئر اولماغا
... یبشهآخشاما قدر فیکیرل







*** 
 یئرائله بیل بو گؤروردو یئتیشه. آما  یئرهبیر  ایالالری مقوهوقیز چالیشیردی 

دردینی  الرگؤرن دوست اونو توتقون دانیشگاهدا. ییببو شهرده یارانما
 ییردیلر.بیلمک ایسته

بیرلیکده درس  ییردی.ده بیریله دانیشیب دردلشمک ایسته ائله خانیم اؤزو
 لردن سوروشوردو: اوخودوغو اؤیرنجی

 یرسیز؟ ائولنمک ایستـ 
 بیریسی دئدی:

کنترلونون آلتینا  اولماسینا گؤره، سندن گوجلو آدامیننه ائولنک؟ بیر  ـ
 ...یاسانگه مجبور قالیب یاشاونا باش اَیمهکئچیب، ا

 سی دئییردی:آالهی
 .دیاؤلسم اوندان یاخشی ،ممیرم قول اوالایستهـ 

 ده دئییردی: بیریسی
 ... اوالرجهنم  ،سهلریمی او کیشی دوغرو  بیلمهمن دوشوندوک ـ

 ، بئله دئیردیلر:انداسئوگیدن سوروش
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آخی، بو  گیه سئوگی دئمک اوالرالپ چوخو بیر ایل داوام گتیرن سئو ـ
 دینن هوسین فرقی نهالر سئوگیدی، بیزیم اوغالندی، بو شهوتهوس
ییرلر.بیلمه






 
*** 

 خانیم اؤز ایچینده دئییردی:
 منی. الرییبالرینی آنالمانه قدر آغیر ضربه ووردوقمنه  الریمقوهومهله ـ 

اَره وئرنده، بیر  قیز اوالندا داگؤزو باغلی؛ قوالغی باغلی بیر اون آلتی یاشین
-الر. بوتون یولییبالرینی آنالماقسالما دردهبیر اوشاغی، بؤیوک  ،کیشینی

دن یانلیش اولسادا بیر یول تاپیب بو چمبره و،کَسه بیلمزلر. دوغر منه الری
باخدی. آجی  قاباغینا الرال گؤیه باخیب سونراخیش. حیرصلی بایامچیخمالی
 لینه بیر سؤز گلدی:دی. دیگؤلومسه

.یمجهیهلهشیمان ائئسیزی پ ـ





 
*** 

بئینینده قایناشیردی.  فیکیرلرگه گئدیردی. او گئجه اوغالن قیزی گؤتورمه
یینی ده اوره ییردی. یئنهایسته سوروشماقالپ دوغرو بیلدیگی سورغونو 

نلونو دیک دورموشدو. قیزین کوالریندا توتاراق محکم دایاناتلی دیماووج
شدیگینی لَمیشدی. ایندی بو گئجه قیزین نه فیکیرآلماغا نه الزیمدیسه ائله

ییردی. اؤز سونونو بیلمک ایسته ال،ییردی. قیزین ایچینه سیزماقبیلمک ایسته
لک خانیمی بیر دؤنه اونا بو بیردن بو سؤزلری ائشیتدیگینی خاطیرالدی. ای

 :دئمیشدی سؤزو
منیم آرامدا بیر هوندور دووار  ناؤزون .لمورسنین ایچینه سیزماق او ـ 

 هؤروبسن. 
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خاطیرالییردی،  هل هلبت ؟دن اونا دئمیشدیاَسکی خانیمی بو سؤزو نه
سین بیلینمهبو یوخسوللوق یینده اونا قارشی هئچ دویغوسو یوخ ایدی، اوره

 دئیه، ائله بیر دووار قالدیرمیشدی.
اری نه قدر تئز ییخا بیلسیدی، ترسه ایدی، او اوجا دوو شوقایندیسه دورو

 له گتیرمیشدی. دئمک بؤیوک باشاری اَ
سینا یئتیشدی، قیزی گؤتوروب یوال چیخدیالر. قیز ده اونالرین قاپی یئنه

. بو الشدیردیدی. بو سؤز اوغالنی بیر آز دومهکافی شاپا گئتمک ایسته
 الن دئدی:الر آچیالجاق ایدی. اوغیئتیشیب، قاپی یئرهگئجه بیر اورتا  

 سیز؟یریئره گئتمک ایست بیل کافی شاپدان یورولموسوز، آالهی بیرائله  ـ
 قیز دئدی:

 یوخ  بیر آز دانیشاق سورا ائوه قاییداق.   ـ
ییب دی آما قیز اونو قاباقالرک سؤزه باشالماق ایستهکیشی کؤکسونو اؤتوره

 :دئدی
 م. ایستیرمن بیر سؤزلر دئمک  ـ

ایلک  قیزیالیندا بیر شاهمات اوینونو خاطیرالدی. اوغالن دیسکیندی، خ
دن شاهمات اویونو باشالییر، آنجاق میشدی، دئمک بو گئجهباشالماق ایسته

دی. قیز مهگی ایستهدی، بئله فیکری دوشونمهتئز اؤزونه قاییتماق ایسته
 سؤزه باشالدی:

خلو لره چیخدیق؛ سیز منه چودؤنه گؤروشوب دانیشدیق، گزمک دؤنه ـ
الر دیز. سئوگیزی بیلدیردیز. فیکیرلریزی دئدیز. مندن سوالمحبت ائله

سوروشدوز. ایندی من بونون بس اولدوغون گؤروب بیر نئچه واخت 
 یرم. ایست دئمک سؤزوموفیکیرلشیب 

 دئدی: اوغالن ماشینی سؤندوروب دؤنوب اونا باخیب،
 میشم؟دئ سؤزوموسیزه گؤره من  ـ

 خانیم دئدی:
 . یین ایچیزده اوالن بیر سؤزدو سیزاـ 

 کیشی دئدی: 
-وئرمه سؤزسیزین  میش،هله بیر یئره یئتیشمهمن بیلمیرم سیزه قالسا من ـ 

 نی، کسمک دوزدور؟اوچون بو گؤروشمه  گیز
 قیز دئدی: 
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 سیزینن گؤروشومو گه،نئجه سؤز وئرمه سیز منسیز منی آنالمالیـ 
-یهاوزاتماسینی ایسته نبو گؤروشو ده سم، دوزو بودور، سیزاوزاتماق ایسته

، من خانیمام، سیز کیشی. منیم یاددان چیخارتمایین ده لری. اما بیر شئیسیز
چوخ  ،لر سیزینکیندن چوخ آجییئدیگیم ضربهلیگیمدن ائولیکی قاباق
. چوخ اوزادا دیلر سیزه مندن چوخ راحاتروشمهکی، بو گؤبیرده .دیدرین
 ریک.بیلمه

 دئدی:اوغالن 
دیم، سیزین ایچیزده نه سیزین تامسینماغیزی گؤرمه هد لرمن بو گؤروش ـ

 .دیمباشا دوشمهکئچیر 
 خانیم دئدی:

اولسایدی بیر آز دوروشوق فرقلی  بالوزده منیم کیمی بیر  سیزین ـ اگر
 .یامدا قَیدینه قالمالی وناوالردی. من اون
 اوغالن دئدی: 

-ائولنمه ننمن ،گؤیلوز اولماسا. وشدورموشامسو لیگیائولیمن بیر آجی ـ 

میرم. تک قیسساسی زور آلتیندا اولدوغوزو ایسته میرم.ایسته گیزی
 .یینوئرین، زور آلتیندا قالما سؤزدیگیم بودور، اوره کدن ایسته

 خانیم دئدی: 
بیر قیز  جاوانمیرم. من ایگیرمی یاشیندا من گینه بیر جهنم یاشاماغی ایستهـ 
 یرم...ده ائله سیزدن ایست دئدیگیزی من ین. سیزورمیدؤ

اوغالن قیزی ائولرینه یئتیرنده، قیزین طرفیندن بو  .بیتمیشدی سؤزلر
ده  باشالنیشینا ایناندی. اما یئنه ،شاهمات اویونونون چوخ گوجلو اوالراق

 . پوزدوالرینا آالراق بو فیکری، یینی اووجاوره
 قیزا دئدی:

 حافیظ. یلمسک خودابیر داها گؤروشه بـ 
  .بونو بیلدی شار بوراخدی.بیر  اوغالن

 ائوه کئچنده آناسی قاباغینا چیخدی:
 ؟دین؟ دئدیگیم سؤزلری اونا  دئدیننئیله ـ

نارین قیز باشیال جاواب وئردی. آناسینین قاباغیندان سووشاندا 
 گولومسوندو.

 آناسی اونا باخیب دئدی: 
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اوالرسان. اونون بو حالینین  وربخته الن سنی سئویر اونا گئتسناوغـ 
 سینه اجازه وئرمه.دَییشیلمه

گیندن مهدی. آناسی اونون بو گولومسهآناسینا باخیب گولومسه ده نهگئ قیز
 ی.اوشَند

آناسی وئردیگی تاپشیریغی یئرینه یئتیردی. اوغالنین  ،اوچ گوندن سونرا قیز
دی. بوتؤو شکیلده سؤیلهنین سؤزلرینی آناسی ،ییبتلفونونا زنگ ائله

 دن سونرا اوغالنین سون سؤزونو خاطیرالدی. ینسؤزلرینی سؤیله
اینجیمیشدی. بو  دنبو سؤزو« سک خوداحافیظبیر داها گؤروشه بیلمه»

 یینین بیر یئرینه توخونوردو.سؤز، اوره
 . دیدانغیمخانیملیمنیم  بلکه بوـ 

 . تامارزی قالدیغینی، حیس ائتدی
او قدر پرده  مداحیاتی وار؟ سیمبیر حیس گؤرهاونا  غام؟ونا داریخاجانی اایـ 

 وب،کی؛ هانسی دوغرو اولوبدوراول مآرخاسیندا قاالن دویغوالری
 .ماولمادیغینی داها آییرد ائده بیلمیر

-ده او گؤروش ال گؤروشمکدن یورولموشدوسا، بیر او قدرنه قدر اوغالن

-ین اونا سئوگی گؤرستمک ایسته لرین  سونا چاتماغیندان داریخیردی.

اوغالن، دوغرو دوزگون قاباغا گلن، ایچینی آچیب چؤله تؤکن اوغالن، 
 ده سئویملی اوال بیلر ایدی.  بلکه

 قوروشدوردوغوگه جهاونون گله، آما اونون یاخشیلیغی، سئویملی اولماغی
لریندن واز ده بعضی ایستک ایدی. بلکه کیمی دوموسگول یاشاییشا

کئچمیشی  لی ایدی.سیندان کئچمهلی ایدی. یوخسادا هامیچمهکئ
اؤزونه بئله آرخایین اوال  ،. هئچ کیمهدوشوردوحالدان حاال  خاطیرالییب،

ده داها آرتیق  هردن ب،ییبیلمیردی. هردن اوغالنی بیر داها گؤرمک ایسته
خانیمین گه گئدنده، گؤردوگو، او ییردی. قیزینی گؤرمهمهاونو گؤرمک ایسته

ییردی. خانیمین یئرینده اولماق ایسته اوسی اونو اینجیدیردی. منظره
جکدی؟ یاشایا بیلهلری گونائله بیر  ،ایدی ال ائولنسهسن بو اوغالنگؤره

 اونو رلباشینا گلنردی دئمک بیلَتامسینا ین بیر گلیشدن نئجه ایچیندن گلمه
 دوغرو لردن،باشینا گلن لیردی.سا اودتکجه اونون جانینا  ،ییبلتمهدینجه

ده یوخ  لیکاونا بَللی اولموردو. بلکه بونالری ائولی سیدوزگون، اؤیرنمه
لی ایدی. او اوغالن داها مهالر عالمینده دَهَتلهیاشامادیغی تکجه دوستلوق
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؟ داها تامارزی قاالجاقدی اجکدی؟ یوخسا اوغالناونو آراماسایدی، سئوینه
دیگی تئز بو دورشوقدان تکجه ایسته ییردی.بیلمهئسین یا نه دبو سورغو

 شیب اؤز ایچینده دئییردی:لهرفیکی قورتارماق ایدی.
؟ هر دوردوز یمگوئرمه سؤزگه ، ائولنمهقالیب اصال، بئله بیر دوروشوقدا ـ

الر. ه باخمایاجاقمگیاؤز ایسته منیم؛ هئچ قوهومبو حاال ساالن  منیحالدا 
 .الرسوسدوراجاقین سؤزونو مییاؤز اوره وبجوم منهیالنیز 





 
*** 

اوغالنین بئینی یئنی تلفوندا وئریلن، خبره مشغول اولموشدو. قیزین سون 
دن اونون بئینینده جانالدیرمیشدی. لری یئنیتلفونو بوتون اَسکی خاطیره

، او دوغرو چیخمایانده  جه، ائلهدانیشدیغی سؤزلربیرینجی خانیمیال  
نین ائوینده یاشاییب ن سؤزلری خاطیرالدی. او زامان اوغالنین آناسیوئریل
رک، اوغالنین یوکونو اَسکیلدن خانیم، الری ائوی ایجاره وئرهجه آلدیقیئنی

 میشدی.ایسته او ائوه آددیم بئله آتمادی. اوغالنین یئنی ائوینده یاشاماق
الرین یغی واما دوشدو. آلدغاوغالن چتین بیر دورشو الن قاالندینگه

نین قالماسینا سبب اولدو. آزی ،سینهنین چوخونون گئتمه، گلیریقایتارماسی
 کی، خانیمیبو او حالدا ایدی .هردن ائله اولوردوکی جیبینده پول اولموردو

دی. یاشاییردیالر. دئییلن، وئریلن سؤزلر سودان چیخما ب، قوشاآیلیق آلی
یمین اوغالنین حیاتی جهنم کیمی نه کحساب کتابینی یئر به یئر ائده

اوغالن او جهنمی اونوتماز، اولدو. قیزین تلفونداکی سؤزوندن  ،کئچدی
 اوغالنین ،دئمیشدیر، دیروئرمک زمانی سؤزقیز داها آرتیق  .چوخ چاشمادی

 شیب اؤزونه دئییردی:اوغالن فیکیرلهمیشدی. بَللی اولسون ایسته سؤزودا 
دا غونیاریمچیلیق دوروشودوروب، تورارکن، اومبیر انسانی یئرینده اوـ 

گینی میش، هه، یوخ دئمهیئره یئتیشمههله دوغرو دوزگون بیر قویماق، 
 ر؟ؤیودنامردلیک  ک،مایسته

ده یورغون  الرینی خاطیرالدی. نه قدرالرینی دانیشیققیزین باخیش
ؤروردو. گ ایشیقگؤرونسه ایدی، اما  گؤزلرینین ایچینه باخاندا بیر کیچیک 
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، نجابت دولو سوسماسی! قیزین اولدوز کیمینپارالیان بیر کیچیک 
 دوالنیشیغی، اونو چکیملی ائتمیشدی. 

حیسی دویوردو. قیزی چکیملی گؤروردو. بیر  سئوگییینده قیزا بیر اوره
 سارینین، قیزا زینین دابانیتره ین قیزی گؤروردو.لیک یارادا بیلمهچتین

 شیب اؤزونه دئییردی:فیکیرله ییردی.تهآغیر باسماغینی ایس
او قیز   ؟دیگیهاونون هه دئم دانیشماغی،قیزین بیردن بئله  آوارا قاالن ـ

  یه بیلر؟گه هه سؤزونو دئائولنمه سایمامازلیق ایال، ،لوغو ایالیورغون
چاشیب اینانماییردی.  ماغینایاخینالش گهشنده، هه دئمهاؤزونه فیکیرله

 شدی:فیکیرلَ .قالمیشدی
  م.ییراوندان آیری قاال بیلمه ـ

. هئچ کیم اینانمیردی. یب آغارتدیالرا آچ، قوهومسؤزونواوغالن، اؤز 
قیزین  سؤز. تلفون دا، سؤز وئریلدیدان آرتیق. سونوندا هامیده اؤزو

 . دئییلدی قوهومونا
 دؤنوب قیزا دئدی:وب قیزین آناسینین گؤزلری گول

 یه گلیرلر. ایش قورتاردی... هم، ایستهدیمبارک ـ
قیز یئرینده قالیب دوندو. آغیزی آچیق قالدی... ائشیتدیگی سؤزه 

  :اؤزوندن سوروشدو .اینانمیردی
ردی؟ من یئتیشه بیلَ گینهسؤز وئرمهاوغالنداکی احواالت، اونون بئله بیر ـ 

 ئییردیممن د بس نه تَهَر اولدو. ام.جونو اوخوموشواوغالنین اوائله بیلیردیم 
باشین گؤتوروب ک، ائشیتجَ سؤزوسون گؤروشدن سونرا، اوغالن او سون 

 قاچاجاق.
کی نین گؤزلریندهسی باش وئرمیشدی. آناسیترسه ،آما دوشوندوگو ایشین

اونون ایکی باشلی یی باشا دوشدو. نه هر. اینجیدیردیمک، قیزی گولومسه
لی ش. تئز بیر ایش گؤرمهباشالمیش ایمی قاباقدانشاهمات اوینونو، آناسی 

 ایدی.
 اؤزونه دئدی:

ییم او قدر هوسله آخی نئیله یم.باخماساید ائله کئشکه اوغالنین گؤزلرینه ـ
 باخیردی منه کی... 

 اوتوروب دونوخدو. آناسی اونون دونوخماغینی گؤرنده بیر آز هورکوب،
 چاغیردی. الرینیقیزبیریسی  او تلفونو گؤتوروب
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 ین.قاباغا چیخ گلین یرلر.گه گلمههایست ن،گلیتئز  ـ
. هامی اونا گئت هالدا موبلون اوستونده اوتوروب دونوخموشدو اما قیز

دئییردی.......






 
*** 

 جه، ائلهقوهوما گه گلنمهگئجه یاریسی هامی یاتارکن او اویاق ایدی. ایسته
نی . اوغالنین نه قدر هوسله اونا باخدیغیشیردیا فیکیرلهده اوغالن

لیردی. بو ایکی اورکلی ده کؤیره خاطیرالیاندا هم خوشو گلیردی هم
 اؤیودلر اونو ،ریدن یئییردی. قاباقجانه کیمی اونو ایچهاولماق، مورگه

شیردی. هرلیکیف یاشاییشینا. یالنیز ایندیکی یوخیقه ق. آما بو دندوروردووواو
. گؤروردو ینداالرنوز، بوینونبو گوجلو دویغواؤزونو ییردی. یاشاماق ایسته

 قوهومو. بئینی یول تاپماغا باشالدی. اوغالنین خاطیرالدی نیگیایچمه آند
اونو وئرمیشدی هئچ، بئله کبین کسدی  قوهومودامیشدی، قیزین اونو ایسته

قاباغا گئدن ایشین قاباغینی نئجه  بئبیلهیه بیلردی، نئیله گونو بَللی اولموشدو.
 نین آدینی خاطیرالدی.سیبیبی بیر آدی خاطیرالدی.لوردو، بیردن آلماق او

 . ارساواشدیر نانآتی تورباسیهه او  ـ
نه، یئریدانیشگاه سحر دوروب  .دیتمک ایستهگئگه یشمهیقیز اونونال گه

مکدن قاباق، آغالماغا دوروشوغو سؤیله نین ائوینه گئتدی.سیبیبی
 دئدی. وئریلدیگینی سؤزویونا، دن تمهسینه، اونون ایستهبیباشالدی. بی

 دانیشماغا باشالدی: آجیقالقوالق وئردیکدن سونرا  ونهسی سؤزبیبی
ده  همان یاهالماالر، او زامان سنی اون آلتی یاشیندا اَره وئرنده من  نهئگـ 

. بو قیزین هله اَرین ائوینه گئتمک واختینا قالیر دئمیشدیم. آجیقالنمیشدیم
قوالقدان آلیب او بیریسیندن وئردیلر گئتدی. ایندی  جکسن. بویهئکیمه د

ده بو ایشی گؤرورلر. آی سنین او آنانی نه دئییم اولسون. اَل چکمیر بو  نهئگ
 سونوندا، وب، بویانا دؤنوب. او یانا دؤنبشیهرلیکیبیر آز ف الریندان.اویون

 اوزو گولدو. قیزی قاباغینا قویدو... دئ ها دئ باشالندی..
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25 

 کیشی
 

الرجا آلدیغی فال کتابینا دوشدو. دوغروسو قاباق ،گؤزو نینکیشی گئجهبیر
. اَله آلیب کی ایدیینچین ده ، او بیریسیینایکی کتاب ایدیالر. بیریسی هیند

 اورایا یازیلمیشدی. بیرآزینین . ائله بیل اونون کیملیگیاوخوماغا باشالدی
زامان اوزوناسیندا رین بعضی سینین اللره فیکیر وئردیکجه او یازیکئچمیش

حالدان حاال  اونون خصیت لری ایله اوخویوب اوخومادیغینی گؤروب،
گه ب، اؤزونه فیکیرلشمهقیراغا آتیبیر کیتابی دوشدو.  دوشمگی باشا

-میس محکم اووج ،گوجلو گوجلو یینیاورهباشالدی. فیکیرلشدیکجه، 

 .توتدودا الرین
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26 

 خانیم


ییندن ایال دانیشیردی. بوتون اوره بی قیزیبی لرینی،اؤیرندیکتلفوندا یئنی 
ایال هر سؤزونو  بی قیزیبیده  سهیه دئیه بیلمهلری هئچ کیمسهکئچن

نیب، او، قیزین تاپدیغی یولو بَیه دی.دانیشیب، اورک سؤزلرینی اونا سؤیله
 نئچه سؤزده اوستونه قویدو.

نین اؤزلریندن آالهی هر کیمسه دا، حیاتالرستقاللی اولمایان انسانشخصیت ا
 ر وئریردیلر.یَسؤزلرینه دَ

 ییردی.قیز دانیشا دانیشا بو سؤزلره فیکیر ائله
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27 

 کیشی
 

جک خانیمی موبایلی زنگ چالدی. گؤزو تلفوندا یازیالن آدا دوشدو. گله
 نیآغالماق سسییب دی. تلفونو آچمیشدی. گولومسههاونا زنگ ائل

 اینجاریدانیشماغا  وب،گولوش دون قونانالریندا یدی. کیشینین دوداقئشیتا
یرماغا غیوکسلدی. خانیم آغالیارکن چیدان دی. آغالماق سسی تلفونماقال

  :باشالدی
نیه  ییرلر؟دئ دی میشدین. سنه گؤره بو نه سؤزلریی منه دئمهسن نییه  هرنهـ 

 مندن گیزلتمیشدین؟ 
زی قوپ قورو یدونیا باشینا دوالنماغا باشالدی. آغ جیک قالیب،کیشی 

 دی. گؤزلری داها هئچ  یئری گؤرمهوب اول
خاناالردا، لر مریض سن. نئچه ایلـ دئییرلرکی، سن بیر روح مریضی

، ائله بو دا خانیمین. کئچمیش اولورموشساندوقتورالرین اَلی آلتیندا، درمان 
-میشدین؟ نییه منی اوینامنه دئمه باشدان. نییه بوالری بوشانیباوزدن 

 ...دیبسان
 . ییردییه آغیز آچماق واختی وئرمههئچ بئله کیشی

 کیشی سوروشدو:
سن منی  .الردییاالن الربو سؤزلری سنه دئییب؟ بوک ـ هانسی دَمشه

؟ ؤرموسنلر منده گئیگؤرموسن، منیمله گزیب دوالنمیسان، هئچ بئله ش
اَل اَیاغینی  قلی اول،یبیر آز منط ی قارالدیریسان؟ینآخی نییه بوش یئره قان

 سؤزونه، اینانمازکی.نین هآدام هر یولدان کئچ داغیتما
قیز تلفونو باغالدی. بوتون دونیا اوغالنین گؤزلرینین قاباغیندا دوالنماغا 

زامان اَسکی خانیمین بئله بیر باشالدی. کیم بو سؤزلری دئمیشدی. هئچ بیر 
بو سینه امکان یوخ ایدی، امکان وئره بیلمز ایدی، بس نه ایدی  ایش گؤرمه

قابارمیشدی... سؤز؟ هاردان بو سؤز
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*** 
 سوزلوکلهدؤزومدانیشیردیالر. اوغالن  دااوغالنین آناسی قیزین آناسیال تلفون

ییردی. سؤزلری ین نه اولدوغونو ائشیتمک ایستهالرگرچک اوالن
 دی. الری  سؤیلهقورتاراندان سونرا اوغالنین آناسی اوالن

الریندان بیریسی اوغالنین حاققیندا چوخ بیر آجی قیزین الپ یاخین قوهوم
قورخوب   ائشیتدیگیندن. قیزدا پَر وورموشدو لیگهبو ائولی ،خبرلری وئریب

کرینی یاوغالنین ف سؤز. بو دیییرمهو داها آرتیق اوغالنال ائولنمک ایسته
سی هئچ زامان، هئچ بیر بیدی. خبرین  قایناغی اوالن قیزین بیمشغول ائله

میشدی. میشدی. بئله اونالرین آدینی بئله ائشیتمهیئرده اوغالنا راست گلمه
گه باشالدی. فیکیرلَشمهسی دئییلدی. دا بئله بیر ایش گؤرهاَسکی خانیمی

.بونون سببی نه اوال بیلردی
نین ؟ بیر آن بوتون بئینیدئمیشدیدن بی بو سؤزلری نهاو مهربان بی 

ین بو ینسبییئتیشدی. قیزین بی یئره. تکجه بیر دیگوجونو ایشه سال
کیشی  آرخاسیندا آالهی بیر سؤزون آیدین ایدی. بو دیدیشدیگیائولنمکله 

 قاباقداناولسایدی داها  ایشوار دئمک اوال  بیلمز ایدی. چونکو بئله بیر 
 . قیزین او یورغون حالینی یادینا سالدی.بیلینَردی

  یریردی؟گی راحاتالشدیه دؤنمهالرال، گئریاتهامـ 
 نه فایداسی وارسئوگینین،  باشلیبئله بیر احتمال دوغرو اولسایدی اوندا بیر 

 . ایدی
 اواونون پارالیان اولدوز،  دهیاواش یاواش قیزین گؤزونگؤزو گؤره گؤره، 

گه هییشمَدوستیال دانیشماغا، گه اَلیندن آلیب،شخصیتینی  ستقلم
 یولالندیردی.
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28 
 خانیم

 
یران ئح قوهومیندن سونرا بوتون سؤیلهدیگینی مهی ایستهقیز بو ائولیلیگ

لر اولدوغونو بیلمک اوچون گاه تلفونال گاهدا ائولرینه گلمکله هقالدیالر. ن
قایناغی  سؤزلریندیلر. بو ، بیلمک ایستهچیخماسینی سؤزون هاردانبو 

ی اوالن بالدیزینا قایناغسؤزلرین یا بَللی اولدو. قیزین آناسی بو هامی
سؤزو،  بو الردا آرخایین دئییلدی. قوهومقیزینا ده  سهشکلَندیگینی سؤیله

 دئییردیلر: .بیلیردیلریاالن 
کئچمیشی آچیق دوسیا نین هییر. هریینی تانبیر بیر باالجا بیر شهرده هامی ـ

گه چاغیردی. کؤمه بوتون قوهومو. قیزین آناسی دیین اَلیندهقکیمین خال
الری بو آغ ساققال قوهومون. قوردو سیدسته ختارانلیکله بیر گوجلو آبئله

آختاریشماغا  نیهپیله، بو چئرنیل سَا لربوتون گوج هه دئییب،یا چاغری
 .الرینی آرادیالرآغیزالرینی تاپیب، نین الپ اَسکی دوست. اوغالباشالدیالر
، بئله بیر کئچمیشین دوز اولوب اولماماسینا گؤره یدوقتورالر قوهومون

توتوب  الریندانفایداالناراق بوتون شهرین پیسیکولوق الریندانامکان
تاپماغا و مپورچو ،ییبآرا ،خاناالرین اَسکی دوسیاالرینا قدرمریض

 ،قیزین آناسینا سون سؤزوین  سینسونوندا قورولموش دسته .رچالیشدیال
ده قیز، دوروشوغون،  . یئنهیاالن ایمیشهامیسی  لردئییلناؤزونه بَللندی. 

بو  ی،ییندن کئچن آرزوالر. بیر داها اورهپیرتالشیق اولماسینی گؤردو
 ییاشاماغ دیگیایستهییب اؤز سینی سؤیلهمهائولیلیکدن واز کئچه

بوتون کئچمیشده دئیلن سؤزلر،  ده، سهمک ایستهسؤیله سینیئچمهس
 بیله بیله، اونون مستقل شخصیتینی یادینا دوشوب، اؤزولر، لر، دلیلصحبت

 اینتیحارا سورودو.
شخصیت استقاللی  اونون گئدیب، یخانیمین مستقل شخصیت ده یئنه

...کیملیگی گلدیاولمایان 
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29 
 کیشی

 
 :دیسؤیلهییب، ایال دانیشماغا باشال ستواوتوروب دو

 مک اوالر.نئجه آییرد ائله وار؟ بونیلی ، قیزین اَسن بو ایشدهگؤره ـ
  دئدی: یب،اوتوران دوستو بیر آز فیکیرلش قاباغیندا

گؤرک قیزین چیلخا  ر،گؤند ینیبیرگین یولو وار. بونو بیلمه ـ اوال بیلر.
-آخی دوست ریم.گؤنده الپ خانیمیسن من ایسته .دی نه دردیسؤزی، 

 دوالر. بلکه اونا دئییب سنی قورتاردی؟ 
نی ی. اوغالن تلفونو آچیب قیزین سسیاوغالنین تلفونو سسلند بیردن

 یوموشاق، یوموشاق ،قیشیریب باغیران خانیم قاباقبیر نئچه گون   ائشیتدی.
 اوتانا اوتانا دانیشیردی.

 .یرمعذر ایست ن سندنم، سؤزلر یاالن ایمیش اوبوتون  ـ
دوستو،  ی خاطیرالدی.بئینینده اوخودوغو فال جیک قالدی. اوغالن ده نهئگ

 اوغالن دئدی: قیزین دئدیگینی ائشیتدی.
   یر؟هانسی کیملیگیله دانیش سن بو قیز ایندیگؤره ـ

یاخشی  . امازو دئدیسؤردن کیشی بو بیر آن شخصیت استقاللینی دَبَ
 دیر. قاللی یاز گورشادی کیمی کئچیجیبیلیردی بو شخصیت است

 دئدی: یب،شهدوستو بیر آز فیکیرل
 دئ گؤروم بو قیزی سئویرسن؟   آمما.... وب.شمان اولئقیز پ ـ

 کیشی دئدی: 
دن بو حاال قیزین نهمن گرک ور کی. یدؤ یندیآخی بو سورغونون یئری اـ 

ی آختاریریدق، آرقاجین کیمدن کئچدیگین. بایاقدان بیز بیلم نیگیدوشمه
 ریردیک آخی؟آدام گؤنده الپ بئله
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 دوستو دئدی: 
حالدان حاال دوشور. اؤزونه بیر باخ  بیر  ییرسن؟دا، نه گؤزله دی انسانـ 

بیز  .شمان اولورسانئبیر سؤز دئییب، صاباحیسی گون پب، اولو بیر تَهرگون 
 . یاقباغیشال اونالری وئریب،الرا زامان انسانگرک 
-وبوتؤ ایلهآالهی بیر سؤز اؤز بئینینده، دوستونون بو سؤزونو  کیشی

سؤز شخصیت استقاللی اولمایان بیر انسانین  بویاریم دئییلن  دیردی.لَش
 بئینیندن ائشیگه چیخمادی.

 سوروشدو: ده نهئگنین دوستو کیشی
 ؟ـ قیزی سئویرسن

 دئدی: هه جاوابینی ائشیدیب دوستو 
باشینا  .یدا یوخد گوناهینیه. هل هلبت نه ما هرمنفی باخ .شکلنمهچوخ ـ 

 دؤنه منفی باخما. بولر سنی شکلندیریر آما گل گلن
 دوستو دئدی: دی.کیشی دینمه

. اؤزونو یئسینبوندان آرتیق  قویماسینا. گول باغالتدیر گئت قاپی دستهبیر ـ 
 سن. جکیهکؤمک ائله اونا، اوندا

یا چیخدی. قاپیسی دؤیولدو. خانیم قاپی ینگیل بیر ساعاتدان سونرا خانیم
 گؤردو...  توتاراقگول  دستهکیشینی اَلینده بیر
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31  

 خانیم


الرینی فایداسیز خانیم، بوتون چالیشماق جیک قاالن قاباغیندانین عائیله
. آغالر سسی ایله دیائلهزنگ  بی قیزینابیلی، تلفونا ساری گئدیب گؤره
  دئدی: ن دوروشوغو آچیب آغارتدی.بوتو

 وئرمه ییبلر.آغالماق حاقیندان آالهی اختیاری  منه الرـ قوهوم
ینی سیه باشالمامهلر بئله تیترهلریندن سوزرکن، تئلآغالر سؤزلر تلفون تئل

 حیس ائتدی.. 
 دئدی:

-لیک باش اَیمک الزیممک اوچون، هلهالرا دوشمهداها یازیق دوروشوق ـ

آغ گلینلیک  منیم بایراغیتسلیم  م. ائله قالخیزدیغییمسیغینداوغالنا  من .دی
 .اولدی مگئییمی

  یئرینه قویدو.تلفونو  یبداریخ شدنبو گئدی
بیردن قاپی چالیندی،  قاپییا ساری گئدیب قاپینی آچدی. کیشی اَلینده بیر 

چلنگ گول توتاراق اونا باخیردی...

لرین قیراغینداکی ، جادهنیول چلنگیاو گ خانیم اونو گؤرمکدن سئویندی.
 ...بنزتدیلره لرینین آلتیندا بیتن گولتئلتلفونون او
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31 
 خانیم ـ کیشی

 
سینی سووشدوروب، سحر لرینین ایلک گئجهالری ائولیلیکیئنی باشالدیق

-گونکئچن یالنیز وب، چاغی یاتاغدا ایدیالر. کیشی تئزدن یوخودان دور

 گؤردوگو، ، بؤیرونده، ملک کیمینیبهفرحلن گه باشالدی.هیمینی اَلرینه آغیز
هله بو  سئوینیردی. بئله آغیزینا سیغماییردی.دیقجاق یاتان خانیما باخ

 دی. همتئزلیکده خانیمی اویاتماق ایسته
 . یردیلذت آپار ،دویونجاق باخیب : دئییب،دیگؤزل منظرهـ نه 

لیک اونا خوش بو ائولیایندی سایدی دا، لیگینده قورخایلک ائولیدالدی. 
 . باغیشالییردی

 ؟دی ندبو نهـ 
 ییب دئدی:او زامان مادی دوروشوغونون یاخشی اولمادیغینی خاطیرال

دن ذوق یملردوشمز گوناَله ،فرحلنیب اولماسایدی،الیم بوش او زامان  ـ
  .مایدآالجاق

رینی خاطیرالدی. ایلک الشیز باخوسودنین اومفیکیرلشدیکجه ایلک خانیمی
-تمهبؤیوک بیر سئوگی گؤرسَ ایلکه خانیمی، اوندان ،لردهآداخالندیغی گون

. او شیردیلهفیکیر اومدوغوناییردی، ایندی بو ساعات اونون ایستهگی 
ناه وایندی اؤزونده گ ،ده تسهناهکار حیس ائوالر اؤزونو گزامان

 دئدی.  مندن: نه اوموردی ییردی. او  خانیمگؤرمه
 نین آتاسی ائوینه ساریخانیمی اَسکی ،یاتاغدان باش قالخیزیب

 : دیچیمخیراراق، بئله دئ
م سنه دیمیش، من کی گلیب سیزین ائوینیزده دئمهاوموردونمندن نه ـ 

.عاشیقم
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بو سئویندیریجی حال  .یب سئویندییقه دؤنوب یاتاغینداکی خانیما باخقاو دَ
  ؟دیاو زامان نییه یارانمامیش

 بنزَتدیگیلری قاطار قاطار یوال ساالن  کیشی یاتاغدا یاتان ملکه خاطیره
باشالدیغینا  یسینینلریندن بیرخانیمینا باخیب حیاتینین یاشامادیغی گون

بیر آزدان خانیمی یاتاغدا ترپشیب اویانماغا باشالدی. کیشی  .اینانیردی
باخیردی. خانیم یاواش گؤزلرینه  رکیهاونون یوخودان اویانماغینی گؤزله

سینی گؤردو. سونرا دؤنوب بوتون ایلکده کیشییب، یاواش گؤزلرینی آچ
 ونکیمین آغالماغا باشالدی. گؤزون یاز بولودو بیردن یب،اوتاغا بیر نظر سال

دونیانی  دیبیلدوندو، ائله نین دوداغینداکی گولوشدی. کیشیاَله نیالرییاش
 آنالمادی. سینی ییهندوسه بو آغالماغین نقدر دوشوباشینا ییخدیالر. نه

- ییردیخانیم ائله گؤزلریندن یاش تؤکوب، ایچین چکیردی. کیشی گؤزله
، سونوندا ییبآغال ییبخانیم آغال ن.ییینی بوشالتسکی خانیمی اؤز اوره

 اؤزونه گلدی. 
دی. آما خانیم ائله بیل شماق ایستهیدیندیریب دان وبندوروکیشی اونو اوو

ییردی. کیشی ائله اونون یاشلی بیلمه، هئچ اونو گؤرهبییاونو ائشیتمههئچ 
 گؤزلرینه دونوخموشدو. 

فلک گئری  یردیاما ایندی ائله بیل ،آغیزینی اَیمیشدی ینبیر آز اؤنجه فلک
ندورماغی، هئچ بیر ایشه یارامادی. ونین اوودؤنوب اونون آغزینی اَییر. کیشی

 قویماقاؤز دونیاسیدا باش باشا  بیر آزنی ینهایت یاتاغدان دوروب خانیم
فیکیره  بیر سیقار آلیشدیریب گئدیب ائوین هالیندا اوتوروب دی.ایسته

 .دالدی
، اما بیر ساعت ییب، ایلک گونو سئوینجیله باشاللرا گلنمباشیبو  دینه  ـ

 .هر شئی قاریشدیمیش، کئچمه
 اؤز ایچینده دئدی: .یحیرصله دووارالرا باخیردبوغازینی خین توتموشدو.  
بیرتهر . یرمبیلم دئیهق مایر کئچیجی آغالا، بآغالماغ بونییه  مهئچ بیلمیر ـ

بیر داها او اَسکی  منده. رمگؤرور تک طوفاندان قاباق شاخان ایلدیریم
 .یوخدورماغا گوج لرینی داشیلیکچتین لیگینائولی

ینین بیریسی اؤزو اؤزونه الری سوستالشیردی. گؤزلرلیردی؛ آیاقلری کئیهاَل
 قاپانماغا باشالدی.

 . دیگین قالخیزدیغی بایراقبودا عصبلنمهگل  ـ
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 الرینی بیر فیلم کیمی گئرییهلرین اوالنحیاتیندا باش وئرن بو سون گون
 دن  باخماغا باشالدی.چکیب یئنی

سینی خاطیرالدی. دانیشماقدان یورغون اوالن قیزین یورغون قیافه
ده یورغون اوالن بیر خانیما  یورغون اوالن، بئله الپ اؤزوندنگؤروشمکدن 

اؤزونه  غیالآغالما اونون سانکیکیشی  یشدی.سئوداالنیب اونونال ائولنم
  اؤزونو چیرکین گؤردو. ،یبدوروب آینایا باخگلدی. 

اؤز  یاندیردی. یینیاورهاونون  ه،ائله ایلک خانیمین ایچین ایچین آغالماغی
 دئدی:یینده اوره

قاتان کیشی، بئله بیر  وار دولتینهکیمی آالهی  واریخانیمی، اؤز  بیر  ـ
دن، بیلمه قور قوهوم. بلکه دی لیلری گؤرمهنیسگیل دولو منظره

قور قوهومون قیس قوروندا  اودا، آغزینی آراسایدیمیاخینالشیب اونون 
 ائوهو رسمی شکیلده امنیم  سنگؤره .یی منه دئیرایدیییب هرنهقالما

 جکگئدهآالهیسی  سیدیمگئتمه ده من دوز ایمیش؟! آخی مگیئتمهگائلچی
 ایدی. 

نین قاباغیندا دان دوروب اَل اوزونو یویوب کیشیقبیر آز سونرا خانیم یاتا
، خانیم. یالنیز اونون گؤزلرینه باخدی ییبکیشی هئچ بیر سؤز دئمه دوردو.

 ییردی.تمک ایستهدن گیزلگؤزلرینده اوالن اوتانجی کیشی
. ده گؤزلرینی قاچیردیردی یب تئز تئزقالیب ائله اونا باخ سیزسیز سمیرسس 

دا قاالن آتاسی الراوزاق دنالرین بیریسینده اوتوروب، پنجرهکئچیب موبل
 هئچنی یاراتماقدان اوتانیردی. بئله بیر منظرهائوینه ساری باخماغا باشالدی. 

 ده ایندی بو آن اؤزونو گناهکار بیلیردی. سهمهاؤزونو گناهکار بیل زامان
 اؤزوندن سوروشوردو:

اونو  ایننگلیشناهی نه ایدی. بئله بیر وکی کییشینین گدهماؤنو ـ
ایدی. دوغرو دوزگون قاباغا گلیب  ینداقاباغناهینین وجزاالندیرماق هانسی گ

ه نین ائولیلیگینین ایلک گونوندکیشی دئییب دورانسئودیگینی  منی
؟ ایندی بو یازیق نه دی آخی منیم گوناهیم  ؟گؤردوگو بو اولمالی ایدی

سئوگی  یاندابیر  ؟دیسی نه بو دردین چاره ؟دیلی مهکیشی نه ائله
 ؟نه دی م منیم چاره دی.یان بوش بیریسی لری آچیب، اوچیچک
 ده یئنه گؤردو، وبیر قوش دن ائشیگه باخاندا هرگون گؤردوگوپنجرهکیشی 

اوچوردو.  الرین ترسینهاوبیری قوشاو قوش 
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*** 
گه، دانیشماغا، نه قدر گولمه ال، کیشی اؤز خانیمیسونرا دنگوناو 

ون دئپرئسی ،چالیشسادا، اونون گؤزلرینده درین بیر نیسگیلی گؤروردو
. یئنه ..گینییاواش یاواش او پاراالیان اولدوزون سؤنمه ،یاشایان بیر خانیمی

کیشی، اؤز  قورخوردو. کدننینا دوشدو. بو ائولیلیگی ایتیرمقورخو جا
بئله بیر  ،میشدیگه نه قدر چالیشتمهسینی او خانیما گؤرسَسئوگی

دیگی، فیلمه باخیردی. بو تلویزیوندا او ایسته ده اینانمیردی. اؤزو چالیشماغا
. اؤزونو هئچه قویولموش بیر انسان کیمی تامسینیردیده سونسوز  ایشدن

ییردی. بازارا ساخالماق ایسته ،دیر دئیهبوتون دونیاسی ،انیردی. خانیمینیس
ایدی اونا گئدنده هر گؤردوگو پالتاری یوخالییب اونا یاراشدیرا بیلسه
لر آرد آردا آلیردی. اونون کؤنلونو آلماغا هر بیر ایشه بویون اَییردی. گون

. ی گؤروردوسووشوردو. اما او کیشی باخدیقجا خانیمین سولماغین
. نه قدر ایدیبللیگؤزلرینده، یئریشینده  ناونویئنه  لریدئپرسیون عالمت

 گؤروب، یبیر او قدر اونون اوزاقالشماغین ،اونو اؤزونه ساری چکیردی
لر ایشدن چوخالیردی. گوندوز دا لری آزالمادان داهادئپرسیون عالمت

الرین آراسیندا اَل یتابک بوغولدوغونو،نین ایچینده لریقاییداندا، اونو درس
 ائشیکدنسین دئیه واختینی بوشا وئرمه اونون یاق چالماغینی گؤروردو.آ

آلیب گتیریردی. تکجه آرزوسو اونون گولر اوزونو گؤرمک ایدی. اما  یئمک
دان ق. ایلک ائولیلیگینی قورتارماییردیبیلمه دوغرولماسینی گؤرهبو آرزونون 

سیندن قدر بو ائولیلیگین چیخیلمازا یئتیشمه نه قدر سئوینج دویموشدوسا او
گؤردوکجه ایلک اونا یانیردی سونرا اؤزونه.  نیسگیللی نیخانیمی قورخوردو.

. وشدوسور دانکی آغالماغینبیر گون نهایت جسارت ائدیب ایلک گونده
 دئدی:یب، خانیم بیر آز دوروب، بیر آز دونوخوب، نهایت سؤزه گل

آالهی  ندا. آما سحر یوخودان دورایردیمنده سئوینمن سنینله یاتاغا کئچ ـ
دیگیمی لهقیزیما خیانت ائ وب،ین کیمی گؤری. اؤزومو بیر خاجوره اولدوم

 من اونا باخماییب سنه میردی،گیمی ایستهگئتمه ره، اَ. قیزیمدوشدوم باشا
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بو  گرک . منایدیبو ائولیلیگ یانلیش ایندی قیزیم مریض اولوب. . گلدیم
 .چکیب گتیردیم یاشاییشاده یانلیش بیر  . سنییدیمیهؤرمهایشی گ

 یب دئدی:کیشی دیسکین
 .گه چالیشاریقگتیرمهقیزینی گئری  ـ

 یا آغالیا دئدی:خانیم آغال
 موزه کؤت وئرمیر.گؤروشودای بیزیم  یب،بیلمی گیقیزین آتاسی اَره گئتمهـ 

 دئدی:کیشی 
 . دینه مپایی ابو حیاتد منیمبس  ـ

.سوسدی یمخان






*** 
 . خانیم هر گون یئنی بیر سؤز ایله اودیلر باشالبیر گون قارما قاریشیق 

ائشیتدیگی خبرلری آچیب . بیرینجی گون دیلهیه جهنم ائنو کیشیگو
قایناغینی سوردو. قایناق، خانیم طرفیندن بَللی  خبرلرین. کیشی بو آغارتدی

یب، قایناغی تاپآختاریشیب  یئرینده ایدی. کیشی گوناهاولمادی. اما 
 سی بوشونا گئدیردی. هامیده،  سهسؤزلرین یاالن اولدوغونو، سؤیله

لر گون به گون چوخالیردی. بیر گون کیشی ائوه گلیب، ائوی قارما بهانه
« دئپرسیون»اوزونه باخدی.  نینقاریشیق گؤردوگونده دؤنوب خانیمی

 ،ا قدر یاییلمیشدی. کیشییب ائوین دووارالرینخیزلری باش قالعالمت
گه یوبانیردی. ایشی الر ائوه گئتمهآخشام. دوشوردو باشا یاواش یاواش

 قورتاراندان سونرا شهرده ماشینیال فیرالنیب، واختی سووشدوروردو. 
گه آوارا نی چکمهبیر گون ساده بیر نقشه فیکیرینی بیر یئره وئره بیلمیردی.

لرینی رمیشدی. پئشمانچیلیق عالمتقالیب نهایت دوستو او ایشی قورتا
-ائوین قاپیسیندان ایچهییردی. بوتون وجودوندا گؤررکن، اورت باسدیر ائله

باخیردی. یاتاغا کئچنده خانیم  ری کئچنده آروادی یادالر کیمین اونا
  میستیریق سالالییردی.

یه بیلمیردی. اودونان گئدیب اوبیریسی اوتاقدا یاتماغا دا جسارت ائله
خاطیرالدی. قاپی لرینی ون آراسیندا قالمیشدی. ایلک او ائوه گلمکسوی

دو. کیشی او توتولماغی گؤروب موشآچیالندا، خانیم ائوی گؤروب توتول
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دا اونو سؤزون آخیریندا کیشی هردن بیر سؤز آچیب،  ایندی دی.میشاینجی
. اونو اینجیدیردیدن آرتیق . خانیمینین سکوتو شیکنجهیا توتوردوسورغو

 الری اؤزوندن سوروشوردو:سکوتدا ایتیب باتان سوال
-هسن ائوی باالجا گؤردو؟ گؤرهسن نییه ائوی گؤرنده توتولدو؟ گؤرگؤره ـ

 ؟گه پئشمان اولوبدی؟ یادا اصال بو ائوه گلمهسن ائوی بینمه
ییردی، بیر شئی آچیب آغاردا بیلمیردی. خانیمی لههر نه قدر اونو سیلکه

قیزی ییب ائله تلفون داناونو تک قویوب یاتاق اوتاغین الرواخت لوچوخ
الرینا باخمایاراق اونالرین دانیشیغیندان دانیشیق جایاواشدانیشیردی. ایال  

 جدهاینترنئتله خاری ال دا اولماساگاهدان قیزیلرینی باشادوشوردو. پرتلشمک
 شدیغینیدانینه  آمما اونونالسی قیزی ایال دانیشیردی. یاشایان بی بی

ولسون، خانیم هر دانیشیق دان سونرا دا ایستر قیزیال اده کی  بیر بیلمیردی.
، داها آرتیق سویوق دوالنیردی. بیر گون ایکیسی ایستر بی بی سی قیزی ایال

الینی آتیب سیویجی دوالندیریب ماشینی  خانیم بیرلیکده بازارا گئدنده،
تزه آلدیغی ماشینی چوخ ایشلتدی. کیشی بیرآز دونوخوب سیویجه باخدی. 

 ییردی. خانیمی دئدی:ایسته
نین ی ایدارهیه گئدیب ماشیننییه ماشینی منه وئرمیرسن؟ سن کی ایداره ـ

 قاالنا کیمین وئر منه دای؟اوردا  قاباغیندا قویورسان.
ائله هر گون ماشینی  او کیشی بیر آندا کئچمیش خانیمینی خاطیرالدی. هه،

لرینه هردن ایشاودور کی  .نو ماشین سیز قویوردواو ،اونون الیندن آلیب
اندا آددیمالیارکن اؤز ر گون خیاو. بیردویئتیشمک اوچون تاکسی توتو

اونالرین بیریسی  ایدی. وار دو. ایچینده نئچه خانیمموشماشینینی گؤر
 دولو، لرلهرسی ده بوشانمیش بیر خانیم. گنجخانیمی ایدی، او بیونون دوست

اونالرین دالینا دوشموشدولر. آخشام بو سؤزو آچاندا ائوده  ،دا بیر ماشین
 ،ییباونا زنگ ائله دوستو. نئچه گون سونرا موشدوقؤپ های کوی

 دی:میشدئ
 ماغابوشان اونو .رسنین خانیمین، منیم خانیمیمی یولدان چیخاردی ـ

 یوخسا من آالرام. ،قاباغینی آل    قیزیشدیریر.
سورغوسونون قاباغیندا سوسدو، اما نین یخانیم بونالری خاطیرالیاراق

  .دی هئی دئدیخانیمی ال چکمه
کیشی دئدی:  آخیردا

                                                                                                                                             
  .سنه بیر ماشین آالرام ـ
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 صاباحدان سورغوالر باشالندی:

الرا گئدیب ماشین من .به نه واخت او ماشینی آالجاقسان؟ نه اولدو بس ـ
 .میشمماشین سئچ مهباخیب اؤزو

 اندا کیشی دئدی:ائودن چیخ دوروب گئیینیبکیشی هوپ سوسدو. خانیم 
 واختیندا. ـ

 خانیم دا دئدی: 
.رمدیگئگیله  مباجی 





 
*** 

 صاباحیسی گون تلفون زنگ چالدی. کیشی تلفونو گؤتوردو.
 .بویرون، الو ـ
 ائوده اولساز گتیرک قوشاق. .دییم.تاپشیردیغیز پرده حاضیرپرده چی ـ
 بویرون گلین. ،بعلی ـ
 ساعاتا اورداییق یاریم ـ
 عیبی یوخدور ـ

ایشی وار ایدی. تئز  هد ؤزونونامیشدی. خانیمی هله دانیشگاهدان گلمه
 دی:آناسینا زنگ ائله

 جک. آنا ایشین اولماسا گلیم سنی گتیریم بورا. پرده چی گله ـ
 خانیمین هاردا؟ ـ
 .ییبهله دانیشگاهدان گلمه ـ
 .گل ،یاخشی اوغلوم. من سهمانالشیرام ـ

کیشی گئدیب آناسینی گؤتوروب گتیردی ائوه. قاپینی آچاندا خانیمینی 
 گؤردو. دئدی:

 یورولمایاسان. ـ
 ساغ اول. ـ

 قاینانا دئدی:
 قیزیم، نئجه سن، اوزونو گؤرک.  ـ
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 دانیشگاه یامان باشیمی قاتیب.  .ساغ اولون ـ
 کیشی دئدی:

 جکلر.لر گلهمن گئدیرم، ایندی  پرده چی ـ
 :خانیم دئدی

 دیم دئدیلر گلیریک.بیلیرم. ایندی زنگ ائله ـ
 کیشی دئدی:

 اوندا من گئتدیم. خداحافیظ.






*** 
 دئدی:وب نی گؤرکیشی آخشام ائوه قاییدیب قاپینی آچاندا پرده

 .نه گؤزل پرده اولوب موبارک دی ـ
باخیب، خانیمینی قاش قاباقلی  خانیمدان سس چیخمادی. کیشی دؤنوب

 ییب، دئدی:بویانا باخیب آناسینی گؤرمهاویان  گؤردو.
 هانی آنام؟ ـ

 خانیم دئدی:
 گئتدی ـ

 کیشی جیک قالیب دئدی:
 نئجه یانی گئتدی. ـ

 خانیم دئدی:
 دئ گؤروم نییه آنانی گتیرمیشدین؟ من ائوده ایدیم دای.  ـ

 کیشی دئدی:
 یرسن؟نه دئمک ایست نئجه یانی، ـ
 یه گؤره؟ چیآنانی منه گودوکچو گتیرمیشدین؟ پرده ـ

 کیشی دئدی:
من سنین بو سؤزونو هئچه قویورام. چون اؤزون یاخشی بیلیرسن نه وار  ـ

نه یوخ. آنجاق دئنن گؤروم آنام نییه تک باشینا چیخیب گئدیب، اونا نه 
 ؟سانمیدئمیسن؟ اونا توخان

 خانیم دئدی:
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   دیم. اؤزو کوسوب گئتدی.من اونا هئچ نه دئمه آناندان سوروش. ـ
آناسینین  گئتدی.ییب ائودن چیخیب آناسینین ائوینهیشی دوداغینی چئینهک

 دئدی: ن کیمیائوینه یئتیش
 میش تک باشینا چیخیب گلمیسن؟آنا نه اولوب، نییه منی گودمه ـ
 م آچیال.یالرآیاق ،یردیم بیرآز آددیمالیاماوغلوم هئچ نه، ایست ـ
 وم.دئ گؤر ،یوخ آنا منی باشیندان آچا بیلمزسن ـ

آناسی او ائوده یی بیلدی. کیشی آناسینی قیس قوورا قویاندان سونرا هرنه
دی. لیک ائلهیمیشدی. کیشی اؤز ائوینه قاییدیب گیلئیاخشی اوز گؤرمه

 یه دئدی:خانیمی سؤزلری دوالشدیرب آخیردا کیشی
 جک.یهبوندان سونرا آنان بو ائوه گلمه ـ

لیگینین ینی خاطیرالدی، او ایلک ائولیقاباقکی خانیم او سؤزو ائشیدن کیمی
 سون یازینی. بایرامین اون اوچو ایدی. کیشی دئدی:

 گئدک آنامی گؤتوروب چیخاق چؤله. ـ
 اسکی خانیمی دئدی:

 یم.جهیهمن گلمه ،آنان گلسه ـ
 نین آناسی قاباقجا دئمیشدی:کیشی

 چیخارام. ینال تک باشیا گئت من قونشو الرناناوغلوم، خانیم ـ
 کیشی دئمیشدی:

ده منه نه نئجه یانی من بو عزیز گونده آنامی بوشالیاجاغام. اوندا محلله ـ
 الرین اوزونه نئجه باخارام؟ بس منیم غیرتیم نه اوالر؟دئیرلر. محلله اوشاق

 آناسی ائوینه یئتیشیب قاپینی دؤیدو. آناسی قاباغینا چیخدی. کیشی دئدی:
 آنا گل گئدک. ـ
 آناسی دئدی: ـ
 یوخ اوغلوم من گلمیرم سیز گئدین. ـ

 کیشی دئدی:
 یوخ آنا گل گئدک. ـ
 آناسی دئدی: ـ
 اوندا گئدک خانیمینی گؤتورک. ـ

یا چیخیب قایناناسینی کیشی ائوه قاییدیب قاپینی دؤیدو. خانیمی قاپی
 دئدی: گؤرجک
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 کئفسیزم. سیز گئدین. سالم. نئجه سیز. واهلل من بیرآز ـ
 قاینانا دئدی:

 سن.م من اوموردوم اوغلومدان قاباق سن گلیب منی گؤتورهقیزی ـ
 زامان آناسینی گؤتوروب چؤله گئتمیشدی.    کیشی او
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***  
بیر بو ائولیلیگه مجبور اوالن خانیم یئنی  باشا دوشوردو. ییکیشی هر نه

دن قره یاخماق، حتی عنوانیله تزه لیکدلی دی.دوسیا توپالماغا باشالمیش
نین بو کیشی ...لیگیسیزسللیک جینَکیشیرشوت یئمک بهتانی، حتی 

 ،سئچدیگی اونون. میشدیائولیلیگه الییق اولمادیغینی، های سالماغا باشال
یه بَللی ایدی. دوروشوغو کنترل آلتینا کیشی چاتدیغی،یولون هارا گئدیب 

دؤزوب اونونال  لرهگونخانیمین یاراتدیغی آغیر  آغیرلیقال، .دیآلماق ایسته
سی یاری درد. اما بونالر باشالدیلری آچیب آغارتماغا دئییلن دانیشیب،
کیشی اونون اوزونه . گزیردی مپورچوخشاما آدن سحر، . خانیماولمادی

 یینده اؤزونه دئییردی: دیگی سؤزو اورهبیلمه دئیه اباخیب آشکار
بو سفر ایناندیریجی بیر سادا دوسیا الخ چیخ نکی دوزلتدیگیدهسکیاَ ـ

بو  من سنین یم،ا لکه مَآی منیم بَد ،سانباشالمی ایاراتماغ دوسیا
 .مگؤرور آیدینالپ  نیوورنوخماالری

 ،بیر یاشایا بیلمیریک ،ایندیکی بیز»سؤزونو خاطیرالدی  ینناَسکی خانیمی
 .«دیگیمیزی سؤیلهایسته ماق، آیریلقوهوماسن قاباغا گل 

آی منیم بخت سیز  ،سنجکیهمهن ایستهمندگی بئله بیر ایسته سن اما ـ
 . یمکلمَ

شرایطه گؤره نه قدر  نانیارا ده ده، اؤزونو نیکیشی دان خانیم،تای او
 کیشی آمما ناهسیز گؤروردو.وده اونو گ ، بیر او قدرایدی ناهکار گؤرسهوگ

 نو، خانیم اوسایردیچالیش خینالشماسیناسای بو دوروشوغون،
قارما  نین بئینی، گون بویون کیشیایلیشَ غا. بئله بیر دوروشوقاریشیدیریردی

  چالیشیردی.قاریشیق دا اولسا 
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-نین قیراغیندا آددیملی چاییباشینی ائودن گؤتوروب گئدیب بالیقکیشی 

کی کدهائشی ،شانلیغی اونون بوتونبو فیکر پری گه باشالدی.الییب فیکیرلشمه
-لرینی، اَسکیایش ییردی.ماسینی، یاخشی گؤروب حیس ائلهحیاتینا اثر قوی

ی یییردی. اجتمالی آپارا بیلمهرهالرال ایکیمی دوغرو دوزگون یول ده اوالن
تماما کاریخماالرال، یاهالماالرال یامان کؤکه دوشموشدو. بو  دوالنیشیغی

لردن سکی حیاتینداکی گرگینلیگیق اونو قورخودوردو. اَدوروشوق داها آرت
سؤزه ایش یئرینده بیر ایشچیله  :لری  خاطیرالییردیایشینه دَیَن ضربه ،اؤترو
آغزیندان چیخان سؤزلری هر کیمین اؤنونده اوجادان  او ایشچی، گلنده

ایش بوتون  ، اوداآبیر حیثیتدن سالمیشدیاونو ییب، باغیراراق اونا دئ
 باش مهندیس .نی خاطیرالدی. آالهی منظرهمیشدیاوتان الریندانلداشیو

اوستونه  آتالنیب باش مهندیسین میزی ،دیگنه، سوالری بیر آرخا گئتمهیلها
 یئنهایندی دیرماشیب اوجادان باغیراراق آغزینی آچیب، گؤزونو یومموشدو. 

ها آرتیق هئچ . داقورخوردودوشمکدن  کؤکه دن بئله بیر مهده اؤزو ایسته
گه مهگول ایال  قاه قاها اوجادانبیردن  .میردیایسته کیشمیهگ ایله کیمسه

ائوه گئدیب قاپینی تاغ با تاغ آچیب، هنیرتی ایله ائوه کئچدی.  .باشالدی
 .الرینی داغیتدی، خانیمین ساچنوبهاوا کولَکه دؤ گوجلو دان گلَنقاپی

خانیم  دی.گؤزلرینه زیلله نی،گؤزلری وبخانیمین قاباغیندا دورکیشی 
دیسکیندی.
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*** 
 سن؟ایستیرنه  ـ سن

گؤزلرده هئچ نه گؤره . کیشی داها او دیخانیم دوروب اونون گؤزلرینه باخ
 ئنه دئدی:گییردی. بیلمه

 ؟رسنسن نه ایستی ـ
 یندن یاش تؤکوب ایچینی چکیب گؤزلرسینین اوزونه باخیب خانیم کیشی

 دئدی: 
لریمی من درس لرینی بوینوما آال بیلمیرم.آغیر ایش لیگینائولیبیر تزه من ـ 

ایتیب باتان حیاتیمی  قاباقدانمن رم. یایست یوخاری یئرلره چاتماق اوخویوب
من  ،مایستیر لیغیمیجاوانمن ایتیردیگیم  ایستیرم،من قیزیمی  ایستیرم،
 ن...، میرمایستاؤزومو 

 کیشی ائله او آن اونون سؤزونه کئچیب دئدی:
 .بسدی یدا ،بسدی یدا ،الردان گئتمک بسدییول بو ـ اوندا
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*** 
نی بوتون قاباقکی یاز فصلیکیشی  چیخان طبیعتده یندانقیرغین قیشین

 ینده دئییردی: یازالردان داها گؤزل گؤروردو. اوره
. داها آرتیق یبخولیاالردان، چیخماق زامانی گل ،ردانداها آرتیق رؤیاال ـ

  .دیله گتیرمک زامانیشخصیت استقاللینی اَ
. ائله بیل اورتا میشدیایچیندن، یئنی بیر انسان چیخ نیناَسکی انسا سانکی

دان هامی او لیک باشالمیشدی.الرین سونو یئتیشمیشدی. بیر دَییشیکچاغ
 گه، اینانماغادوغرو اوزونو گؤرمه انین،طبیعتین، حیاتین، دونی آرتیق،

لری ده، کیشی او ساغالم چیچکننهالر چیچیکلآغاج .باشالمیشدی
دیگی اوچون لری سئودیگی قیزا هدیه وئره بیلمهگؤروب، او چیچک

لره له دولوب داشاندا، خانیم چیچکلرلر چیچکبوتون چؤل .گؤزلری دولدو
یالر. سیز قالمیشدییه لرگولقاباغیندا، ون ایکی جوت گؤزتامارزی قالدی. 

-خانیم اوزون بیر اویون قوراندان سونرا  بو تئزلیکله ایسته دیگینه یئتیشمه

نین گینه فیکیرلشنده شکلنیردی. عائله دن خبر سیز بوشانمیش خانیم کیشی
سینه هئچ بیر ائویندن آالهی بیر یئری یوخ ایدی. کیشی اونون چیخیب گئتمه

سینی باغالییب یب بئله الپ اونون راحاتلیغی اوچون شله شولهیسؤز دئمه
کی سورغو هله خانیمین بئینینده ائودن گئتمیشدی. سون گؤروشده

قایناشیردی

 سن منه وئردیگین آزادلیغی الیمدن آلمایاجاقدین؟ ـ
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میشدی. بو جاواب الپ اونو کیشی بو سورغونون جاوابیندا تکجه گولومسه
الری بیر اویونو باشالیان خانیم آغیر قاباغا چیخماقیاندیریردی. ائله 

ییردی. بیر خبر اولمایینجاق بیر تهر ائله بیر گلیشی گؤرمک اوچون گؤزله
ییردی. اؤزو باشالدیغی اویون الرین اوخشارینی گؤزله کیشینی دومسوکله

ییردی. آمما ائله بیل زارنیغی چوخ قویموشدو. کیشی دن قورتارسایدی دا 
ئله قاباقدا ایدی. کییشینین یوموشاقلیغی اونو عائله قاباغیندا الی یالین هله عا

ییردی. بیر قویوردو. هئی زنگ ائله ییب بیر تهر کیشینی قیزیشدیرماق ایسته
یامان، بیر سؤیوش، بیر یاراشماز، دؤزولمز گلیش. یوخ ائله بیل بو کیشی 

زاد کیشی هله آزاد اوال ییردی. آقاتیق ایدی. او ائوده قالماق اونو کوچومسه
دی. سینی ایستهین خانیمین حالینی باشا دوشوب اونون چیخیب گئتمهبیلمه

خانیم ائو دلالل الرینا باش چکیب ائو آختاریردی. دول خانیما ائو وئرن؟ 
سی خانیمین دایی الری بو خبری ائشیدن کیمی اونا یییه دوروب اونو ننه

سینه تهر ده اولسا، آزادلیغا یئتیشمه گیله آپاردیالر. کیشی خانیمین بو
سئویندی. هله بیرآز زامان الزیم ایدی. خانیمین آزادلیغا گئدن یولو کیشی یه 
قارا یاخماقدان سووشوردو. خانیم قارا یاخماق الر ایچینده، رشوت آلماغی، 

میشدی. بو تشکورون دلی اولماغی بوشالییب جینسل آخساقلیقی بایراق ائله
دی!   سون یولو ای
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*** 
یازی قویوب، تزه بیر دفتر دولدورماغا آزادلیق کیشی او یازین آدینی 

، خانیم سولدان ساغا اوخودو. آنجاق یازدیسا ساغدان سوال مماآ باشالدی.
سکی داها اَ خانیمآزاد بیرآز کئچمه دن هر هانسی یولدان اولورسا اولسون، 

الر . قارانقوشباشالدی گهلری گؤرمهکللیگؤز گیدیگؤره بیلمه الردازامان
نسان یااوالن آزاد  وردو. تزهاوستوندن سووش ینینباش ونرک اونچکه یئق

ده،  سههئچ بئله اونالری گؤرمه سادا،یب اونالرا باخمازیخالر باش قالقاباق
بیرگون گؤزلری . یندیتامسلردن او منظره ،اونالری گؤروبایندی 

بَللی  نه ده دیر ایکیسیآزادلیق نه دئمک. ائله بو زامان بیرلرینه ساتاشدیبیر
  .دواول

لره عصیان ائدیب، یئنی بیر آزادلیغی قازانماغینا پاسالنمیش دوشونجه ،کیشی
 ن گؤزللیگینیطبیعتی دن،لرینده کی تور چکیلیب گئدن. گؤزگؤره سئوینیردی

 اؤزونه دئدی: .ه بیلیردیگؤر
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نه فایداسی وار.  نگؤزللیگی بو ،یازین سم بوه بیلمهلری گؤرگؤزللیک بو ـ
 وا ،لرینالری  باغالسان او گؤزل مئشهقاپی ،الرا سالسانانسانی زیندان

بو  ،لرین نه فایداسی وارزمی ،لرین، او گؤزل چاییرالرینگؤزل گول
 دونیانین نه فایداسی وار.

 ه بئله یازدی:خانیمدا دفتریند
 ، کیشی اولماسا، دوستلوغون، عشقین نهبیر خانیم، خانیم اولماسا، بیر کیشی

فایداسی وار؟ 





 
ندن ولری گؤزپرده، آزاد کیشی گؤره بیلیردی  اولری  للیکاو ایل بو گؤزه

 ینیالربیر بیریلریندن آیریلماق بیر خانیم ایله بیر کیشیاو ایل  . کیشی چکن
الرین باش وئردیگی، کیشی او اوالن .گؤردولرالردان داها شیرین بئله توی

لری یادینا ن ائوه باخیب بوتون شیرین، آجی خاطیرهیادگار قاال سئوگیسیندن
اسینی دا خاطیرالیاندا، او ائو شهرین دوغولم ینانساندوشوردو. آزاد بیر 

چیخیب  سحر تئزدن ائودن گؤزونده گؤرونوردو. ائوی کیمیایلک آزادلیق 
لرینی گزیب، گزدیکجه گؤزلری دولوردو. شهرین دوالن با دوالن کوچه

 دوالنا دوالنا آتا بابا کوچه سینه یئتیشیب گؤزو او قونشو قیزینین ائوینه
الر بوش قاالن ائوین، دووارالرینا بارینیب ساتاشدی. سارماشیق

ده قوشو هئره لر کیمین گئنه بیر بوببوکیسوسوزلوقدان قوروموشدوالر. قدیم
الر سینین بوساغاسیندا آالقین باغلی قاالن قاپیائو اوتوروب اوخویوردو.

ایچینده بیر الال بیتمیشدی. کولک اسدیکجه الال یارپاغینی باشینا چکیردی. 
یه باخماغا باشالدی. نیب، سایخین کوچهیاخینا گئدیب قاپی یا سؤیکه

ا اوتوروب بیر بیرینه بیرجوت قارانقوش او قوجا  سؤیودون خولوند
اوخویوردوالر. کیشی یاشلی گؤزلری ایله اونالری سوزوردو. بیردن ایکی 

  لرده گؤزدن ایتدیلر. قارانقوش پیریلداییب اوجا، آزاد گؤی
 

 سعید فیوضات/ سون 


