
1 
 

 



2 
 

 

 

 

  زاد

 

 حیکایه توپلوسو

 رضا حسینی مرند

 

 

 

 

 



1 
 

 

 لر:کیایچینده

 2............ .................................................................................................................زاد

 53 ........................................................................................................................سنح

 94 ...................................................................ایچینده قاناییراقدا اپریهر تؤکدویو 

 86 ...................................................................................آغالماق داها قانیق وئرمیر

 49................................................................................................................. .مستطیل

 62......................................................................... منه انتحاردان بیر حیکایه یازین

 011..................................................................................................... ......قیرمیزی لکه

 016................................................................. .........................................اؤلوم قوخوسو

 000 ..................................................................................................................آتام و من

 

 

 

 



2 
 

 لردنسوردوم احوالیمی عشقده منجم

 «قان گؤرونور»باخدیالر طالع ائوینه، دئدیلر: 

 -فضولی-

 

نین دانیشدیغی احواالتدان یازیلیبدیر و اوندا گئدن هئچ بیر سؤز و سیبو حیکایه بیر تیمارستان خسته

 الر دیر...اوالینن سؤزلر و نین خولیاالریندان تؤرهاوالی دوغرو و گئرچک دئییل؛ بیر خسته بئیی

 

                                    

 زاد

 

 رکخطیم چوخ پیس ایدی؛ داواخاناداکی گاه گؤزلویونو قالدیریب، گاه ائندیره   

ونرا، س دیکدناوست ائله-ییردی! کاغاذی بیرآز آلت؛ اوخویارکن گولومسهاوخویوردو

ان؟ دؤهتور اولموس»بوز باخیب: -ون اوستوندن، بوزبورنونون اوجوندا دایانان گؤزلویون

وب، یی قووان کیمی، منی قوودئدی. بیر ویزیلدایان میلچه« سیز وئریلمز!الر نوسخهبو

لری آری کیمی ویزیلداشاراق سینه باش قوشدو. داواخانا ایشچیاو بیری مشتری

ی سی ایچرئچهییردیلر؛ آما یئنه قاالبااللیق ایدی؛ بیریسی چیخمامیش نایشله
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دورتولوردو. آرالیقدا قالدیم؛ گاه بیریسی توخونوب ندن اورادا دوردوغومو 

وورغوالییردی. کاغاذیمی جیبیمه باسیب چیخدیم. قار یاغمیردی؛ چوخدان ایدی 

قدا رو( دا بیرجار اورتالییاغمیردی؛ آما قیشین شاختاسی کسیردی.  قالدیریمدا)پیاده

وب کئچدی. موبایلیمی چیخاریب بیر روانپزشک تاپمالی سی توخونقالدیم؛ بیر نئچه

ی ده قوجا کیشی وئرن شوکوالتلریم موبایلی ساخالیا بیلمیردی. قفهایدیم؛ آما اسن ال

له داشیدیغیم اوچ گون ایدی؛ صلوات آغزیما آتیب سوموردوم. داش شوکوالتی اؤزوم

ن شدو. شوکوالتی دیلیمیپارچا اولمو-چئویرین دئمیشدی! دیلیم یارالی ایدی؛ پارچا

یه آلتینا زویدوردوم؛ بیر آن ایچیمده ایستی دویدوم! داش شوکوالتی ائله اورداجا اریتمه

شیردی. ییمه سوواال دولوردو؛ تر کؤینهچالیشدیم. یوخودان دیک آتیلدیغیمدا آغزیم قان

لریمین آراسیندا قاالراق، یوخو سیخ سیخیردیم؛ دیلیم دیش-لریمی سیخدیش

 الری اویانماغا ایجازه وئرمیردی. سحره کیمی قاناییردیم؛ زاد اولوردوم...ماندر

یه باشالدیم. دن فیلم چکمهمهدؤشهموبایلیمی چیخاریب، یئریدیکجه داش   

اغالماقدان الریمی ببویانا جاالنیردی. آنام پوتون باغ-الریمین باغی آچیلیب اویانپوتون

آجیقالناراق دئیردی. آما یئنه آالردی؛ اؤزو ده یای « ارام!دا سنه پوتون آلم»یوروالردی؛ 

قیش پوتون گئیردیم. بلکه بیر زامان اؤزو پوتون سئورمیش، آالنی اولمازمیش؛ اوندان یانا 

منه آلیردی. بلکه من ده پوتونو سئومیشدیم، بلکه ده آلیشمیشدیم. هئی ییخیلیردیم؛ 

؛ سی قالیردیم. آنام الیمدن توتوب قالدیرمازدیاوزو قویلو یئره گلدیییمده ائله اوجور قاال
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لریمین، دیزلریمین آجیسینی دویاردیم. آغالییم یوخسا اؤزون قالخ دئیردی! اوزاناقلی ال

یوخ؟ اؤزو ییخیالن آغالماز دئیردیم! گؤزلریم ایسالنسا دا آغالمیرام دئیه توختاقلیق 

ان سانکی دؤیور! ییخیلدیغیمدال چیرپیردی، باشیمی ائله آجیق-وئرردیم. آنام اوست

چوخ اوندان آغرییاردیم. گئجه دیشیمین او بیری یاریسی دا پارتالدی؛ آغزیمدا بومب 

نین گوجو چاتمادی؛ دیک آتیلیب گؤردویوم یوخونون دهشتینی آچیلدی. یوخو درمانی

ال ائشییه اوفوردوم. هارادا اولدوغومو آییرد ائده بیلمیردیم! هر نفس وورماق-نفس

وردوغومدا بیر نئچه دقیقه هاراسا یاد بیر یئرلرده گزیردیم؛ زامان مکانیمی سئزه د

بیلمیردیم. بئینیم دایاناراق، دووارالر اوستومه گلیر؛ دووارالر یاد گلیر! اؤزومو باشقا 

یردیالر. ات یه حاضیرالیییب بیشیرمهدیلیم ائله-بیر ائوین مطبخینده گؤروردوم. دیلیم

م. آتام مین یاریسینی پیشیییمه وئردیکاباب بیشیریردیلر. کبابیقوخوسو گلیردی؛ 

ده  بو پیشییی»دئییندی؛ یاالندان اؤزومو آغالماغا وورسامدا یئنه دانالدیقجا دانالدی: 

رک دئدی. ایناندیم؛ پیشییمی قووماغا یهالرینی دوینلهقاش« ووراجام شیشه پیشیرم

جهنم اول چیخ »دی؛ گئدیب قاییدیردی. قاچدیم. منیم اونو قوواجاغیمی اینانمیر

یما قاییدا ییب بیشیریردیلر؛ اوتاغدیلیم ائله-آغالیاراق دئییردیم. منی ده دیلیم« گئت...

ردی؛ ایشیغا توتاراق سینی ایتیدینین تییهبیلمیردیم. پوتونلو کیشی سوموک ساپلی بیچاغی

هر یئر سوت رنگینه  پاریلدادیردی. داها قورخموردوم، داها هئچ نه دویموردوم.

بویانیردی؛ هر شئی یوخا چیخیردی؛ سوسقونلوق، دورغونلوق! قاییتدیم؛ دیش 
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پارچا اولموش دیلیمین اوجونا قایتاریب، -پارچاسی آز قاال بوغازیما قاچاجاقدی. پارچا

لری قویدوغوم، قیرمیزی لیوانین ایچینه توالزالدیم! کاغاذالر میزین اوستونده آچیال قلم

می؟ یازی یاریدا قالدی، دوغروسو هئچ دی. گئجه باشیمی میزه چیرپدیمقالمیش

یم یباشالنمادی! هر شئی چکیلیب اوزانیردی؛ یئنه گؤزلریمه شئح قونوردو. اوره

ده، گؤزلریمی شئح  آلیر. ایچیمی دومان آلیر؛ شئحی گؤزلریمه آغالماغا فرمان وئرمیرسه

اولورسا قار یاغمور هاواسی اولمور، ائله  ییر؛ هر شئی گؤرونمز اولور. دومانایشله

دومان اولور؛ سوسقونلوق، دارغینلیق. اینترنت موبایال قاییدیر؛ بانددان موسیقی باغیریر. 

"After you comes flood"  دالغاالنیب، ان ییرتیجی یئرینه واریر؛ الکترونیک

یز جیریلسین؛ یرام مگیتار جیرماقالییر؛ درام گوبسویور. باشیمی چیرپماغیم گلیر. چیرپ

چیرپیرام قان فیشقیرسین. درامین هر چیرپینتیسیندا باشیم میزی، باشیم اؤزومو، جیرماغا 

 جان آتیر. گؤزلریمدن شئح دالی اوتوروب قان آخسین؛ زاد اولسون، زاد... 

یه دیلیم سین دئدیم؛ صلوات چئویرمهشوکوالت اریییب یوخا چیخدی. اهلل رحمت ائله   

لری یوخالییردیم؛ ندنسه هر یئردن، هر آندان عکس موبایلیمداکی عکس توتمادی.

ردیم. ین، هر یئردن هر شئیدن، عکس سالیییم گلیردی. ایلگیلندیرن ایلگیلندیرمهچکمه

ریمی للی عکسکؤلگم یئره دوشونجه عکسینی چکیردیم. هر هارا باخیردین کؤلگه

ییرم! بیر دی؛ هامیسینی ساخالماق ایستهیه گلمیرگؤروردون! الیم هئچ بیریسینی سیلمه

لره مهدؤشهلر بیتمک اوزره دیر دئیه دوشونوردوم! باشیمی آشاغی سالیب، یئنه داششئی
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کیلین بیر دؤشمه شلر قوشورام. هر داشباخاسی قالیرام؛ یئریدیکجه بئینیمده بیر شکیل

وزوب سونرا هاراسا سسی کیمی جانالنیر؛ جانالندیقجا بؤیوک بیر شکیل اولور. تیکه

یوخا چیخیر؛ دومانین ایچینه بوالشیب گؤزدن ایتیر؛ حامامدا کاس گوزگونون دومانا 

-بوالشدیغی کیمی! سیلدیکجه آیدینلیغا چیخا بیلمیر؛ کاسدی، کاس! سو باش

لری یویوب آپاریر؛ آما بیر چوخو قالیر! دومان قاتیالشیر؛ گؤزومدن آشیب آخیر. بیر شئی

ییرم؛ قوخویور؛ سویا امدا اولدوغوم اونودولور. حامامین قویوسونا ایشههاچاندان حام

قاریشیب موندارالییر. جیلیزیییرام، سویا گئدیرم؛ یوخا چیخیرام. گؤزلریمین شئحی 

الریمی قوجاقالمیش دومانا سویا قاریشیر؛ دومانا دؤنوشورم. حامامین بوجاغیندا قیچ

ا آغیرلیق یه بیلمیرم. بیر تیکه آغزیما آلینجا قارنیمدهئچ نه یئ-قالیرام. بوغازیم بیچیلیب 

لیر؛ بیر یومروق الریمسا قارنیما باسیییمه یاپیشیر؛ قیچائدیر؛ تیخیلیب قالیر. قارنیم کوره

ویوب منی یویورلر؛ ی« بابا حامامیندا»اولوب آنا قارنیندا بوزوشوب قاالن کیمی قالیرام. 

و حامدا س»تیر اسیر؛ سوسوزام. -دیشیندا تیرنین گؤتورورلر. جیلیز جانیم نومره

ین الیندن آبام آنام«... ناخوشلییارسان، دایان ایندی ائوه گئدیریخ!»آنام دئییر؛ « ایشمزلر

نه ایلیشیب آنامین انگی نین بئلییاپیشیب بابا حامامیندان ائوه ساری گلرکن، بیر فهله

آخدیقجا  ییر؛ دیشیندن قوپانی دئییر. قاننی اورداجا یویوب آریتالقانینی آخیدیر. آبام فهله

ر. انگیم کیییر؛ بویون بوغازینی بَلشدیریر؛ بیر داها حامام گرهآخیر؛ حامامی حارام ائله

دا هله قدیم انسان لریمی سیخدیقجا سیخیرام. بو انگ، بو دیشسیزیلداییر؛ یوخودا دیش
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دا اونو لریکیدها، یئنه اسکیده، تکامل تاپسادسایاق یاشاییر؛ ایی چکیر! دَییشیلسه

 الری یاشادیر؛ زاد اولور...بیلمیر. بوتون دردلری، آغری

لر تیکرار اولدوقجا تیکرار اولور؛ قارشیسینی آال بیلمیرم. بو الرداکی شکیلقالدیریم   

ییرم؛ بئینیم یورولور، بئینیم پوزولور. باش لردن جانیمی قورتارماق ایستهشکیل

ؤنموش، لر سسئیرک گؤرونور. ویترین-الر آرتیق تکم؛ قیمیلداشان آدامقالدیردیغیمدا

دوشدویونو دویورام؛ اوزون پالتولو، گوده  نین آردیمجاالر سولموش! بیریسیایشیق

و آلیرام؛ توو الریمی ایری گؤتوروب توبوی، بوینونو قینینا ییغمیش پاپاقلی کیشی! آددیم

نه چاغین بیری آلچاق نه آختاریرسان؟! بیر سؤنوک ویتریآلیر! یاواشیییرام، یاواشیییر! آل

ال سوزور. اؤزونو سریمه باخمیر! یوخ دؤنورم؛ گلیب سووولور. گؤزونون قیراغی

باخیر، آلدانما! باخمیر... باخیر... باخمیر... باخیر... باخمیر؛ او سنی تانیمیر! 

آردیمجا اولدوغونو میش، اؤز ایشینده ایمیش. شاید یانیلیرسان؛ آردینجا دوشمه

 سئزدیییمی بیلیب واز کئچدی. نه بیلیم؛ نه پوخ یئییر قوی یئسین! بلکه اوزون پالتوسونون

یه لری نسخهجیبینده بیر سوموک ساپلی بیچاق داشیییر! بو زیرنالیقدا شهرده، سن دئین

ری یازا الی آنجاق تاپیلیر! او بون-«مغز و اعصاب»یازاجاق بیر روانپزشک تاپیلمیر؛ بیر 

بیلرمی؟ یازار؛ قایتارا بیلمز، پول آلیر؛ پول هر ایش گؤرور؛ پول آغزینی باغالییر! نئچه 

یه یاز؛ منی قورتار. ایندیدن الری او آندیرا قالمیش نوسخهآلیرسان آل بو کاغاذیمداکی
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ام. نه یییم؛ اینترنتده آختاریش آپارماللیییمی بللی ائتمهجهیم؛ نه دئیهلیاؤلچوب بیچمه

 اولسا بئله اوالر، نه اولسا ائله اوالر! نه اولسا زاد اوالر...

ماشینی هارا باغالدیغیمی اونوتموشام. فیکریمی بیر یئره باغالیا بیلمیرم.    

؛ ویر دانیشیر؛ انگی یورولمور-یه سالیرام. یانیمدا بیر اوغالن ویریورغونلوغومو قفه

ما! دن بیر آنجاق قویور گئدم حاما. ایکی هفته»..سیز آتاسیندان شیکایت ائدیر: شرف

بو گئده بیزی الپ شرفدن سالیب! من ایندی سنین یانیندا اوتوراندا ایت کیمی قوخوسام 

یه قاندیرماق اولمور دا، اولمور!... همیشه اؤز سؤزو نه دیییرسن؟ بو کیشی

ا، آرادا وار؛ دانیشاند انگینده بیر تیکی« سین، نهنت...اولمالیدی... اهلل اونا نهنت ائله

بیر آغزینی یاریمچیلیق آچیب، گؤزلرینی باغالییر. انگیمین سیزیلتیسی بیر داها باش 

 قوالغیمیزی-هادی قوتای دای؛ باش»قالدیر. بیر قوجاسی قارشی یاندان باغیریر: 

هادی سوسور، انگینه دینجلیک وئریر. ایکینجی چایی ایچیب بیتیردیییمده « آپاردین...

حاجی مجید ایستیردی »الرینا سینیرم: نین دانیشیقسا جوموب قالیرام؛ قفههارا

پدیالر لرینی تاآلماالرینی منه سوخسون؛ دئدیم سن دیین من دَییرم...  او کندین قاتیل

رینه آغاش سوخوبالر!... اودا آجیغیندان گؤتوروب ها؛ واهلل! دونن آپاریبالر گؤتده

آلماچی بو ایل یازیخ اولدو دا!... قاضی نه حوکم  الرینی کسدی؛بوتون آلما آغاش

وئرسه اودو دا؛ قورتولدی گئتدی! بیری قالخیب بیر سؤز دییه بولر؟! ... یوخ بابا یئرینه 

نین بیر کیالشی وار ایدی؛ یی چوخدو اونا گؤره... او گئدهجئح؛ اونون اینهیونجا اکه
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-نئجه، آنجاق... او گون رحمان لردن آلمیشدی یابیلمیرم هاردان تاپمیشدی! کورت

جب دی؛ هامی باخیردی... رین پارکدا پیچاغی اؤتوردولر قارنینا؛ بیر نفر یاخین گلمه

ئدیر قاباغا؛ سؤکه گ-جئم! سؤکهکیشی منه بیر چای وئر... پوتین دیییب او سؤز ائلییه

قوی  لت وئر...بیر دور از جیناب دا بیر سؤز دییَنمیر... تاوا کابابی وار؟ اوندا بیر ام

اله -سیهدیرسینلر بابا، اوردان آدام چیخمییب چیخماز، اونناریننان گرح اله

سن!... اوکراین یازیخ اولدو دا! آما آمریکا قویماز؛ هله باخیر، آما قویماز... سورتمییه

رسوال اعدام چیخمیشدی دا؛ من بیلمیرم اؤزونو نئجه قوتاردی با؟ اونون عمیسی... منه 

... بو اوزویو واهلل یوخاری آلمیشام؛ واهلل یئری یوخدو... پوتین چوخ وئر سیقار

قورومساقدی؛ اونون کیمی دیوثی دونیای عالم اؤزونه گؤرمویوب... بابا هاردا بیر 

نه یینی کسن وار، ییغیشیب اورا دا! هن بابا ایبنین امجهسیمچید دووارینا ایشییَن وار، ننه

وخ، اوش له یله یوخ، ایکی گولین راس گله!... بیر گولخانادی... باس گله، بلکه ایش

والن نین قارنینا! دئدیم توو سنین یله بوشالدیب گئدهله یوخ؛ یییرمی بئش گولگول

رجب کیشی « می تؤحموللر؟!... الری منیم نییه یارانهاوغالنلعنت... بو کؤپی

ن بندینی الریویباشماخ»م: یه چیرپدیغیندا، یئریمدن داشالنیرااوچونجو چایی نعلبکی

گؤزلری گؤزلریمه ساتاشاراق دئییر؛ تئز گؤزونو «  باغال، دوراندا ییخیالرسان

یاییندیریر. گؤزلریمه کیمسه باخا بیلمیر؛ هامی یاییندیریر، هامی قاچیردیر. بؤیوک 

ر ن آلماالسیزی»آتامین باغیندا آلما دریردیلر. قونشو باغین قومرال ساچلی باالجا قیزی: 
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ییر. پاییز رک، بیر قیرمیزیسینی، بورنونون اوجونا توتوب اییلهدئیه« قشحدی، قیرمیزدی!

الرینی هاوادا ییرغاالییر. یاخینالشییرام! گؤزلری گؤزلریمه اَسینتیسی قومرال ساچ

قیرمیزی آلماسینا بیر دیش وورور. گؤزلری گولور؛ منیم -ییر. قیپساتاشیر؛ گولومسه

نده الرین ایچیکی باغدهیؤره-الرینا تای بوتون یانیر. بو آغاجین آلماده دوداغیم قاچ

؛ سی باشیندا قالیردیآلما یوخدور؛ آیری بیر دادی قوخوسو واردیر. تکجه بیر نئچه

ما الرینا توخوناجاغییینی دولدوردوم. قومرال ساچدیرماشیب هامیسینی اونا دردیم؛ اته

ینی بوشالدیب بیر داها قاییتدی. اوجو بوجاغی بللی یمی؟! گئدیب اتهایجازه وئرردی

اولمایان باغی گزیب دوالشدیق. دانیشمیردی، دانیشمیردیم! بیرآزدان الیندن توتدوم؛ 

یئنه دانیشمیردیق! بیر قاریشقا یوواسی تاپیب اونا داالشدیق. گیریش چیخیشدا چتینلیک 

ال، شلیق قاپیدیک. یوخسا بو دارینین قاپیسینی گئنیشلندیریرسینلر دئیه یوواالریچکمه

نیمده قان فهسیر؛ آما کجکدیلر! هامی باسدیرماغا تلهقارانلیق یئرین آلتیندا بوغولوب اؤله

نین شیرخانانین سال داشیدیرلر. میردهلیگؤرونور. بیر داها میردشیرخانایا آپاریب یومه

بیر  سین دئیه، بؤیوکؤرونمهییب، بیر داها کفنده قان گاوستونده، باشدان سووما ائله

میز قاریشقا لریییب، قبیرین ایچینه زویدورورلر... النایلونون ایچینه سوخورالر. کفنله

یخیب باتان چاغی چییک. گونلرده اؤز ایشیمیزدهسهقوخویور؛ جانیمیزا داالشیب دیشله

یه پیب شوشهاگئتدی؛ منسه گونون قیزاریب یوخ اولماسینا باخاسی قالیرام. بیر عقرب ت

دن شوشه بو–دی؛ داریخیردی یی اوچون بیر یئکه قاریشقا وئریرم. یئمهسالیرام. یئمه
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گزدیریب، سونوندا دوستاغیمدان اؤزگورلویه -چیخماق اوچون چالیشیردی. گزدیریب

لر بالرین ایچینده یوخا چیخدی. یاتاغیما عقربوراخدیم؛ قویروغونو بئلینه آلیب توپراق

لر لر چالدیقجا ایچیمدن بیر شئبوز تر جانیمدان آخیردی. عقرب-ومدولوردو؛ ب

ییم سویویوردو. باالالییردی؛ عقربین بئلی اورتادان جیریالراق باالالری بوشالیردی؛ اوره

-ائشییه تؤکولوردو؛ باالالرینی بئلینده داشیییردی. چوخالدیقجا چوخالیردیالر؛ اوز

ا ائوین سگؤزلریمی یئدیکجه یئییردیلر! هانسینگؤزومه داراشیردیالر. آج ایدیالر؛ 

ییب، گؤزلریمی شئح قومارالدی. مطبخینده یوخودان داشالندیم. دومان یوخاری ایشله

لریمی هاراسا سورتوردوم. بیر قوجاغی ییردیم؛ اللهلیکور ایره-گؤرموردوم؛ کور

قوخویوردو؛ قاریشقاالر لریم قاریشقا قوجاقالماق اوچون، بیر الی تومارالماق اوچون! ال

قورد  سی ایدی؛ جانیمیجانیما داراشیب یئییب باشا چیخیردیالر. قبرین ایلک گئجه

باسیردی؛ بئینیمده قیمیلدانیردیالر؛ قیمیلدانیب سوسقونلوق وئریردیلر؛ کئچمیشدن 

دن بیرآن اؤنجه اؤزومو باغیرما باسدیم؛ بیتمه–یی پوزوردوالر. بیتیردی قاالن هر نه

دیم او سنه دئمه»ییب: آجی گولومسه-چی آجیومو اؤپدوم! ییخیلدیم! قفهاؤز

یریردیلر؛ هر شیب بیتدئدی. اییلیب پوتونومو باغالیاندا یئنه چئینه« زهرمارالری باغال؟!

ییمی دویوردوم. منی بورادان قالدیران اولماز؛ بو دیدیشن جهآن کؤچوب یئره سپیله

م لرییه المهلریمی توتان اولماز! دویونلهتیترک ال جانیمی باغرینا باسان اولماز؛

 زاد اولوردو...–توتموردو؛ اسیردی 
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ماشینی تاپدیم. موسیقی دولدو. هاراسا گئدیردیم؛ شهردن اوزاقدا هاراسا گئدیردیم.    

لر، گؤرونتولر هامیسی ایچیمدن گلیردی. کار اولموشدوم، کور اولموشدوم. سس

کی لره)گشتی( اینینی یوخالدیم. گزمهگئده-نی آلیب گلنعسگردن)سرباز( اسلحه

یخاریب دولوسونو یئرینه یئرلشدیردیم. دولو خیشاب وئریردیلر. بوش خیشابی چ

م. دئدی« گئت بیرآز ایسسین، گل»لیب قورخو یاغیردی؛ عسگرین گؤزلری بره

گؤزلری آردیجا قاالراق قارانیلقدا یوخا چیخدی. قیشالنین)پادگان( دؤرد بیر یانی 

یه اغیمی تَتینی چکیب بارمگئده-قاچاق یولو تاپیلمیردی. گلن-لرله ساریلمیشدی مفتیل

ال دئشمیشدی؛ کئچن آی یینی قورشونساردیم. کئچن ایل کورد بیر عسگر اوره

باغیراراق،  ین اوستونده اؤلن آناسینی-اردبیللی بیر عسگر بئینینی داغیتمیشدی. برجک

قورشونو بئینینه سیخمیشدی. آتاسی آغالییب سیتقاییب، آغزینا گلنی ارتشه 

و قیشالیا ییب بیتیردی. بباسدیر ائله-اؤرتنی سوخوشدوروردو. حفاظت بیر تهر مسئله

گلدیییمدن بیر هفته سونرا، حفاظت بیر قارانلیق اوتاقدا، منه بیلدیریش وئردی. 

جیزیغیندان چیخسان بئله اوالجاق، ائله اوالجاق... جیزیغیمدایدیم؛ داها من دئیه بیریسی 

. یغا قاپساییردیگوندن قارانل-الر گونوقالمامیشدی. هر گئجه آتدیغیم زولپیدوم

زالرا کی اولدوین چوخ ایدی. فرمانده چیینیمدهسیز گلیب گئتسمده بارماق ائلهسس

بو گونو ده قالمالیسان! شامگاهدان سورا اؤزونو افسر سَره »تمسخر ایله باخیب: 

گون  بونا اوش»دئدی. نظامی احترام وورمادان اوتاقدان چیخدیم. « تانیتدیریب گئدرسن
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دالیمجا دئدی. گونون اییلدییی زامان « حتیرام وورماغی اؤرگشسیناضافه یاز، ا

صبحگاه میدانیندا رژه تمرینی ائدیردیلر؛ بایراق دالغاالنیردی. یالنیزجا بیر قیراقدا 

اوتوروب باخیردیم؛ گؤزلریم هاراسا دیکیلی قالیب ایچیمه جوموردوم. اوتوروب 

یه ؤیونمهییم دین چیرپینتیسیندان اورهالرقالمالی ایدیم، یوخا چیخمالی ایدیم! پوتون

الر تاپیلداییردی؛ تاپ دؤیوردو. سان وئریلیردی؛ پوتون-باشالییردی؛ ریتیم توتوب تاپپا

یاغیش یاغیردی؛ دالغاالنان بایراق ائندیریلیردی؛ میدان عسگردن سیلینیردی... 

جه مالی ایدیم. گئجوالق سو اولوردوم؛ آما یئنه اوتوردوغوم یئرده اوتور-یاغیشدان جوم

لر؛ الرین چیرپینتیسی، سان وئرمهگئدن سسی، پوتون-دی؛ گلنقیزدیرما آمان وئرمه

ایچه گیریب بیر بورولغانا دؤنوشوردو. زولپیدمون بیریسی، زولپیدومون -هامیسی ایچ

الیمه یاپیشمیشدی.  3-ایکیسی، اوچو... سونوندا قارا باسماالر سؤنوردو. شاختادان ژ

ییمین یخماغیم گلیردی؛ آما هارا سیخاجاغیمی آییرد ائده بیلمیردیم. اورهقورشونو س

الریم ییردی؛ باشیم زوققولداییردی؛ گؤزلریم دؤیوکوردو؛ قیچباشی گؤینه

لرین مهندس قیزیشدیم، ال»سانجیییردی؛ جانیمین هر یئری سیزیلداییردی. 

یی اوره ب الینه وئردیم.؛ عسگر قاییدیب گلمیشدی. دولو خیشابی چیخاری«آغریماسین

نین ایچینده الری آچیلدی. آما قورشونون بیریسی اسلحهیئرینه گلدی، قیریش

گوردانی سنه تاپشیردیغیمدا چوخ نییاران »قالمیشدی! سحر دده یاندیراجاقالر! سرهنگ 

ان اوالن نگهبسن افسر»دئییردی؛ آما آیدا بیر یول بو ایشه بویون وئریردی. « قالیرام
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بوغوال -نین توستوسونو ائشییه اوفورورکن بوغوال؛ سیغاری«لر یاتا بولمورمگئجه

دیدرگین ماشینی -ییردیم. دیدرگیندئییردی. من هئچ بیر گئجه یاتا بیلمیرم دئمک ایسته

لرینه چاتمیشدیم. گزمه عسگره مفتیل دالیسیندان بیر گیله سوروب قیشالنین مفتیل

گون قالیر؛  666دن سورا بو گئجه»دیق؛ سیغار وئردیم. سیغارالشیب دانیش

ینی نین قونداغاسلحه« لر گئچمیر کی...قورتارسایدی یاخام قورتاراردی؛ المصب گون

الردا ییردی. گؤزوم قورشاغینا ساردیغی دولو خیشابیئره دیکیب، سیغارینی توستوله

زونو یینده سؤهدونوخوب قالمیشدی؛ او ایسه داغدان باغدان دانیشیردی. قارانلیغین اور

جک بیریسینی تاپدیغی اوچون سئوینیردی. سئودییی قیزدان، خیدمتدن سونرا دئیه

-«سر نگهبانیاف»ائولندیییندن... بوش خیشابی یئرینه تاخیب قارانلیقدا یوخا چیخدیم. 

منیم پاییم  نی باغریما باسدیم. بو بیر قورشونیا چاتدیغیمدا، پوتونلو یاتاغا آتیلیب اسلحه

ال اییه دورمالی ایدیم؛ سحر اذان سسی اوجاالندا قورشونو ی؛ بوتون وارلیغیماید

سینی ایچری اؤتوروب یوخویا دالدیم. آمریکانین سیخمالی ایدیم. زولپیدومون نئچه

لرده تئز یاتیب تئز دورا بیلسین دئیه، بو حبی ارتشی، عسگرلری آغیر وضعیت

رسان، سحر یوخودان دوردوغوندا یوخولو دوزلدیبمیش؛ ایچری اؤتورونجه یوخویا دالی

رسان. هر گوندن قارانلیقالشی-زاد اولماییرسان. آما بئینین ایچینه آفتافا گؤتورور؛ گونو

نن هر نه شئی او خارابانین ارتشیندن گلیر؛ سانکی دونیا بیر ساواش آالنی دیر؛ اوندا تؤره

. آما من سحر یوخویا قالدیم، دیرلینین دوز اورتاسیندان کئچمهایسه بو ساواش آالنی
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دوم، لی اولین یانینا گئتمه-جه قالمالی اولدو. اولجه سرهنگقورشونوم ایسه یئرینده

سونرا ایسه بازرسی و حافظته گؤندریلدیم. قان قوسدوردوالر؛ بازرسی سنین روانی 

دا تسته گؤندردی! بیر هفته قیشالدان دیشاری ساغالملیغین یوخدور دئیه، بهداری

یی اوالجاغینا بوراخمیشدیم. دیلر. داها بوراخمیشدیم؛ هر نهیخاجاغیما ایذین وئرمهچ

ییردین دئیه، اوچ گون اوچ گئجه بیر قوران لر تؤرتمک ایستهحفاظت، سن بیر ایش

-سوز قارانلیغا تاپشیردی کیتابی قارشیمدا، قودوقلوقدا دوستاقالدی. زولپیدوم

ن ییم گلیردی؛ دونیانیفرقینده دئییلدی! گولمه نینزولپیدومون اولوب اولمادیغی

ییم گلیردی! بیریسی اؤزونو قارانلیقدان قورتارماغا جان آتارکن، نسه لرینه گولمهایش

لره باغالییرالر. گؤز آلتیندا اولدوغومو آچیق آیدین دویوردوم؛ دوغرودان آیری بیر شئی

، ایچی بوش بیریسی، هاراسا دییمی دوشونوردولر! آما منلر تؤرمک ایستهبیر ایش

گئتدیییمی نه ائتدیییمی بیلمیردیم. مفتیلین دالیسیندان بیر اوووج توخومو عسگره ساری 

اغی مرند اوش»اوزالتدیم. سیغارین کؤتویونو یئره بوراخیب دونموش اوووجونو آچدی؛ 

یه چئینه-هیدوداغینی چئینه« لرین آراسیندا قاالسان، آداما آغیر گلیراوالسان، بو مفتیل

جیندیر پالتارالری، واکس -دئدی. یورولدوغو اوست باشیندان بللی ایدی؛ جیر

یوخولو -الری، باشینا آغیرلیق ائدن کؤهنه بؤرکو! یوخولومیش پوتونگؤرمه

پار -ی خطه دوزوب پار-آسایشگاهدان دوروب گلدیییمده، استوار گروهان

اکس ین هامیسی و-ماشدیریردی؛ گروهانالری، پالتارالری گؤز قاپاریلداییردی؛ پوتون
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اغی آچیق؛ باسمیش؛ ب توپراق-الریمی توزیئمیش؛ ایشیلدادیقجا ایشیلداییردی! پوتون

ومو لری آچیق ساچیق؛ بؤرکبویانا جاالنیردی. فیرئنجیمین دویمه-یئریدیکجه اویان

 ین قارشیسیندان کئچرکن، استوراین زهیملی باخیشی-ایسه اونوتموشدوم. گروهان

الری جانیما آغیرلیق سوسموش، باخیش-جانیما هوپوردو. باشیمی آشاغی سالیب 

ده بیر کاهی کاغاذی گؤتوروب، 1-ین قارشیسیندان سووولدوم. رکن-گروهان -ائدن

گئجه گردانا باش  "افسر جانشین"مز، اؤزومه اوچ گون اضافه یازدیم. سؤیله-دینمز

او »نیر: بیرینه دویونله-ش گؤزو بیرچکدییینده یاتدیغیمی گؤرور؛ آجیغیندان قا

اولدوزالری چیینیوه تاخیبسان، بو دا صاحاب دورماغیندی! گردانین هامیسی یاتیب، 

زولپیدوم، زولپیدومون ایشیدی؛ بو گردانین شیرین « »سن اؤزون ده هامیدان پیس...!

دئمک ایچیمدن گلدی، آما تکجه « یوخودا اولماسی هامیسی زولپیدومون ایشدی!

ایکی -دیم. داها آجیقالنیب آدیمی سانیمی یازیب گئتدی. زولپیدومون بیرولومسهگ

دن آرتیغی سرخوشلوق گتیریر؛ یانشاق اولورسان؛ دئیینیرسن! یوخو گؤزلریمدن دنه

سینی چاغیریب، سحره کیمی دیم. عسگرین بیر نئچهاوچموشدو؛ بیر چای دمله

نونده او عسگرلردن بیریسی: نین سون گوچایالشدیق؛ خوسانالشدیق. خیدمتی

ردی. دئییی« خیدمتیمده او گئجه کیمی گئجه اولمادی؛ چوخ یاپیشدی، یاشا داداش!»

له یئنه زولپیدوم! زولپیدوم دئمک ایچیمدن گلیردی؛ آما قوجاقالشدیق گئتدی. من

ه یاواش قیراغینی قاتالییردیالر. من یئنه قالیردیم؛ صبحگا-بیرگه خیدمته گلنلر یاواش
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مگاه میدانیندا، عؤمور بویو قالدیقجا قالیردیم. قارینی، یاغیشینی، ایستیسینی، شا

سویوغونو گؤردوکجه گؤروردوم. یوخوالریمدا دا بیر بایراق ائنیب قالخیردی! 

 بیتمیردی کی بیتمیردی! زاد اولوردو، زاد!

یب شیه یاخینالقاباقلی منشیمطبه گیردیییمده آدام آدام اوسته چیخیردی. قاش   

نین آراسینا بیر نومره دیم. دفترچهدن اینترنت اوزره شماره آلدیغیمی سؤیلهاؤنجه

-بوراخیب، ان آزیندان، بیر ساعات دایاناجاغیمی وورغوالدی! چکیلیب بیر 

نین یانیندا اوتورمالی اولدوم. انگینی چلییینه کیشی -قاراگؤزلوکلو، چلیکلی، قوجا

دیندان، قارشیسیندا هاراسا دیکیلی قالمیشدی. ییب، قارا گؤزلویونون آرسؤیکه

بوراسی، ایکی دؤهتورون، گؤزلمه اوتاغی ایدی! بیر قاپی ماما دؤهتورونه آچیلیردی، او 

ر بئله پول بی»بیریسی ایسه بیزیم دؤهتوره! قوجا کیشی سانکی فیکریمی اوخویور: 

-اؤز «آییرمیییب...سی اؤزونه بیر خارابا آلیلالر، ایکیسی سوخولوب بیر یئره! هره

قادین  دن دئیینیردی! بیر بویلوله دانیشیر؟ باشینی چئویرمهاؤزونه دانیشیر یوخسا من

یرسیز آیاق اوسته ه-شه بیلمیردی؛ الینی بئلینه قویاراق هیرسیزقارنینی قاباغا وئریب ایله

ی آلینیردی. یجهنین ترینی سیلیردی؛ هر آن سارسیلیب یئره گلهتئز آلنی-دایانمیشدی. تئز

بیر آیری اوشاغی دا آرادا اویناقالییردی. بیر کئچل، اورتا یاشلی کیشی گاهدان 

قین یئره بای-اسکن عکسینی الینه آلیب، آیقینتیله کؤکسونو اؤتورودو. سیحسرت

نین خسته اولدوغو رک، قیزیشهدیکیلی قالمیشدی؛ قیزی و خانیمی یانیندا ایله
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لسون یه باشالدی! بو لعنته گلمیش بئیین بیر آن اورومو چؤزمهسئزیلیردی. بئینیم بو دو

لییی هاوروفوندان تومور یا بونا بنزر بیر خست-نین رنگبئله دینج دایانا بیلمیردی! قیزی

اسکن قرارینا گلیبمیش. ام اس نئجه؟ تیلی اوالراق سیاورتایا قویدوم. دؤهتور شوبهه

؛ بونون هله نه یاشی وار کی؟ هر ندیسه، آنجاق سیاتیک نئجه؟ یوخ سیاتیک اوال بیلمز

سن او تومورلو بئینینده نه گزدیریردی؟ قورخو قیزین گؤزلرینده دؤیوکوردو. گؤره

یر داها ییمی بجهلر دئیهرک، بلکه ده آغالییردی. دؤهتوره نهآناسی چرشابی اوزونه چکه

ی ل، باشلی قوالقلی دئمهدیییم سؤزلریالریما چاتماق اوچون ازبرلهسانادیم؛ درمان

ایدیم. اوتوردوقجا سیخیلیردیم! بویلو قادین داریخدیریدی؛ آغریدان آز قاال 

ده ین اوستون-قانلی آغ موزاییک-سی قارنیندان دوشوب قانلیباغیراجاقدی! کؤرپه

لری و یه باشالدی؛ دیرماشیب آغ دووارالری دا قانینا بویادی. باالجا المهلهایمک

ساال، هر یئری موندارالییردی. سو -ال دووارالرا دیرماشیب، ایز ساالالریآیاق

ر سو ده قانلی آدیندا بی-«مرند»لی ایدیم؛ قانلی سو! قدیم زامان گؤتوروب هر یئری یومه

واریمیش؛ بیر اوغالنی بوغدوغو اوچون بو آدی قازانیبمیش! مرندین بوتون اسکی 

ین ایلیق -بلی ایدی. آنام سرتیوخلو ایشینی یومهنین پسوالری بیر آرایا گلیب، بو کؤرپه

هامیدان - رکشهسویون الپ یوخاری باشیندا ایله« مصمهصوفی»سویوندا پالتار یوینده، 

خاری الرینی دیرسکدن یویودوکجه یویورموش؛ قول -تئز گلیب، هامیدان گئج گئدیب

قکن رمیش... اوشاهئی سویا چکیرمیش؛ آما یئنه تمیزلییه، آیدینلیغا چیخا بیلمی
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ییمی جههیاؤلوردوم؛ بیر گون آنام سرتیب باشیندان قاییتدیغیندا داها آیاغا دورا بیلمه

ردوم؛ یی گؤرمودویور. قیزدیرما جانیمی آلیب، گؤزلریمه قان ساغیبالر کیمی، هئچ نه

 درمانینی سینادی؛ آنامین-مصمه الیندن گلن داواقارا باسماالر آمان وئرمیردی. صوفی

ه: دیرک وئرسین دئی-یینی گؤرنده؛ یاالندان اونا اورکالریمی یومهآغالیا آیاق-آغالیا

بیر  دئییر. آنام بیر گؤزو یاش« دا یویوندور؛ دیییرلر سویو درماندی...آپار بیر قانلی»

هارا گؤستریردیلر آپاریردی. دؤهتورلردن،  -الی هر یئردن اوزولموش–گؤزو قان 

یا تاپشیریب تاپشیرمادیغینی هئچ زامان دو؛ آنجاق جانیمی قانلیالردان یورولباخیجی

لری دیم. آغام دا )بؤیوک آتام( اوشاقکن قیزدیرما توتوب اؤلورموش؛ هر یئردن البیلمه

ل جوره ناغی-اوزولنده، کربال تورپاغی یئدیردیب دیریتمیشدیلر. آغا بونو جوره

ی -«جلیلهمیرز»چوخ فرقیلی! باخیجی  بیریندن-دییینده ده بیریییردی؛ هر ائلهائله

چاغیتدیریب، قورخومو گؤتوردولر. باشیمین اوستونده تاس گزدیریب نسه دئییردی؛ 

سینی ییب، ندن قورخدوغومون عکالپدان ایستینمیش تاسین ایچینه، سویوق سودان چیله

دن بکیشدن سونرا ایت-گؤستردی. هر آغیزدان بیر سؤز چیخیردی؛ بیر سوره چکیش

باالم باغدا او قره ایتدن قورخوب! دا قورخووو »رخدوغومون قرارینا گلدیلر؛ قو

گوندن -آما دورمادیم؛ گونو«. گؤتوردوخ دا؛ صاباحدان دورارسان آیاغا... 

نین الی اوزولوردو؛ منی یوخا یاواالشیردیم. آنامین گؤزلری دولوب بوشالیردی؛ هامی

دن طالعیمی سوروشدوقدا، میرزه -لیلجآبام میرزهقویوردوالر؛ یوخا چیخیردیم. 
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میشدی. سون گؤزلریمه باخار باخماز، سوسوب دایانمیشدی؛ اودا گؤزلرینی قاچیر

ایا س لریم یادیمدا دیر؛ اوزولوردوم؛ الیم بوشا چیخیردی. سونونجو گئجه نفسیمنفس

یون دا بوغولوردوم؛ سوقانلیلر قوپوب سارسیلیردیم. گلمیشدی؛ جانیمدان بیر شئی

دیبینه ییرغاالنیب، اوزونده قان جاالندیغینی گؤروردوم؛ هاردانسا قان فیشقیریب 

یا بویاندیقجا بویانیردی؛ قاتیالشدیقجا قاتیالشیردی؛ منی جاالنیردی؛ سو قیرمیزی

یی سئزیب گؤره بیلمیردیم؛ اود یاغان گؤزلریم، قان ساغیالن یویوب آپاریردی. هئچ نه

انین ایچینده گؤردوکجه قیرمیزی گؤروردو؛ فیرالندیقجا، گؤزلریم، قانلی بیر فیرتین

کی قارا لر قوپوردو؛ قیزدیرمام آلینیردی. ایچیمدهفیرالنیردیم؛ یووارالندیقجا بیر شئی

یریسی سی اولوردوم. من دئیه بقانی قوسدوقجا قوسوردوم؛ قیرمیزی یووارالغین بیر تیکه

مکانین ایچینده آخدیقجا آخیردیم؛ -امانقالمادی؛ قیرمیزییا دؤنوشدوم. سونسوز بیر ز

سی یووارالندیقجا یووارالنیردیم؛ فیرالندیقجا فیرالنیردیم... وارلیغیمین سون بیر ذره

بیتیب باتاندا، قان آزالدیقجا آزالدی؛ یئرین هاراسیناسا جوموب یوخا چیخدی. سال بیر 

یم. بؤیرونه دیغیرالند قارا اولموش، بیر اوغالنینداشین اوستونده، اوزو شیشمیش قاپ

ادالی بو دفه قوتاردین؛ آما قانلی ق»ییردی: هیرسیز گولومسه-ده هیرسیزقارالیب شیشسه

الرین ایچینه جوموب یوخا چیخدی. سحره رک؛ قومدئیه« لرین قاباخدادی هله...گون

 ایاخین یوخودان دیک آتیلدیم؛ آنامی اوتوردوغو یئرده یوخو توتموشدو. قیزدیرمام یوخ

 چیخمیشدی؛ آغزیم قان قوخویوردو؛ زاد اولوردوم...
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شیلتاق کؤرپه قاییدیب یئرینه گیرمیشدی. سوسوز ایدیم؛ سو وار ایدی، لیوان یوخ!    

له سانکی سویا حسرت-یانمیداکی قوجا کیشی یئنه بئینیمی اوخوماغا باشالدی 

ا ؛ بیر لیوان بورالر آدامین بیرینه یوز مین آلیلالردیوث»باخدیغیمی دویموشدو؛ 

گؤزونو تورشودوب یوخ -دن سوردوم؛ اوزمنشی« الری...قویمولالر! پول قورومساخ

ییم دئدی. بیر لیوان سو وئریب هوشومو باشیما قایتاردیالر. نفسیم تنگیییردی؛ اوره

گوپ گوپبولداییردی. گؤز باغیمین آلت قیراغیندان -کی درام کیمی گوپدهموسیقی

الریمی الریمین جاالندیغی سئزیلیردی. قولباغ یت قان اولدوغو، پوتونییمین تیلکؤینه

آرخادان قاندالالیاراق، بیر سویوق صندلین اوستونده اوتورتموشدوالر. بلکه ده 

نیب لهییم دؤیونوردو. بیریسی باشیمین اوستونده هرهسویوقدان نفسیم تنگیییب، اوره

و ایدی. شیرخانانین اؤزیلدی؛ بوزخانا، میردهباییر دئییردی! بوراسی اوتاق دئی-ساییر

دان، قاالنی ایسه تاوانا کیمی بتوندان گؤزو باغلی دووارالرین یاریادک آغ کاشی

اولدوغونو دویا بیلیردیم. تکجه آرادا اؤلونو یومک اوچون بیر اوجا سال داش 

الیقدا بیر رتبیرینه چالینماسینی دویوردوم. او-لریمین بیرکیردی! دونوردوم؛ دیشگره

، خاش نسه یازیردی؛ کیمدن-شیب خاشامیز اولمالی ایدی؛ آدامین بیریسی دالیندا ایله

ندن یازدیغی بللی دئییلدی! بیریسی یورولوب او بیریسی آیاغا قالخدی؛ فیرالنیب 

. بونو ییردیلهیه باشالدی. هردن قوالغیمین دیبینده نسه پیچیلداییب، هدهدئیینمه

یشاجاق بیر بوش ایدیم؛ قار-ماغا، بئینی قاریشدیرماغا اؤیرتمیشدیلر. بومسینیرالری پوز
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لر قالمامیشدی. بوشونا اؤزونو یوروردو؛ آغزی ساریمساق قوخویوردو! الپدان قاپی شئی

لری جاالندی. دیک آددیم گؤتوروب یئره چیرپیردی؛ یئریشینده ده آچیلیب پوتون سس

-الرین دادینی چوخ دادمیشدیم! یئنه آجیقلینییردی. بو پوتوقورخو جاالماق ایسته

آجیقلی دانیشماغا باشالدی. او گون یاناکی اوزالدیب پوتونونو بوغازیما سیخیردی؛ 

ونه الریمین اوستلریمی آرخادان قاندالالییب، آشاغی یاندا ایسه بیر باشقاسی آیاقال

بوغازیما  دیم. پوتونله نفس آلیرچیخمیشدی. جانبار آچا بیلمیردیم؛ خیریلداییب گوج

سیخیلدیقجا، ایندیجه بوغولوب قورتاراجاغیمی آرزوالییردیم؛ داها سرت سیخاجاغینی 

هامی  بیر اوغالن وار ایدی؛ -بوینو یوغون، هئیوره-میزده ییردیم. اوشاقلیقدا کوچهدیله

 ده یاشاییردی؛ آتاسی ایسهنین هامیسی او کوچهیفاسیطا-اوندان اوزاق دوروردو. ائل

نان ایشین اولماسین؛ بوینو اونالری»الرا باغلی ایدی! آتام: هاراسا او یوخاری

الرینا دئییردی. منسه اوزاق دوروردوم، قول قاناد« یوغوندوالر، آدامی جازا قویارالر

دیم؛ وار ایلیشمیردیم. آما بیر دؤنه پیشیییمه بیر تپیک ووردوغوندا، داها دایانا بیلمه

اوستوندن بیر یومروق ایلیشدیردیم. قان فیشقیردی! آما اؤزونو  له بورنونونگوجوم

نه آلیب، نین ایچیلریشیب منی یئره چیرپدی. بوغازیمی گوبود اللهدی؛ ایتهایتیرمه

گؤزومه -سیخماغا باشالدی. سیخدیقجا سیخیردی؛ آخان بورنونون قانینی اوز

یردیالر. یاردیم اوالن یه آلیب باخجاالییردی. کیمسه یاخین دوشموردو؛ چئوره

ی! بوراخد -الریمی یئره چیرپدیغیمداآیاق-لریمی چکدیییمده اولمادی؛ سون نفس



23 
 

سیدی بیرآز آرخام اوسته خیریلدادیقدان سونرا اؤزومه گلدیم! اؤلدورمک ایسته

ن لر اؤلدوررلر؛ جانیسهییب! اؤلدورمک ایستهمهدی، ایستهاؤلدورردی؛ بو کی اؤلدورمه

ی الریمدا، منالرین الینده دیر. پوتونلو کیشی ده، سون چیرپینتیآدام بو کیمی

نیب بئینیمی قازیردیالر؛ آما من قوالق لهمیرمیش! هرهبوراخدیغیندا اؤلدورمک ایسته

آسمیردیم؛ فیکریمی یاییندیرماغا چالیشیردیم. ایت سسی گلیردی: یوخومدا بیر چوبان، 

ه هوروردولر؛ هوردوکجه یاخینالشیردیالر. منی ایت سوروسونو اوتاریردی. هوردوکج

قورخودان، او باغداکی قارا ایت، سورونون اؤنونده گلیردی. قودوز ایتین آغزی 

نیب، وار گوجو ایله هوروردو. هاوانین آالقارانلیغیندا یوگوردولر؛ آما کؤپوکله

والجاغینا یی اقورخموردوم؛ الی یالین اولورسام دا قورخموردوم. یوخودا دا هر نه

اسینا الریمی ایکی الیمین آرلری بئینیمی دیدیشدیریردی؛ قوالقبوراخمیشدیم. هوروش

اماق ییردیم؛ دونیادا هئچ بیر سسی دویمییردیم؛ کار اولماق ایستهآلیب باغیرماق ایسته

ییردیم. سارسیلیب یئره گلمک اوزره اولدوغومدا، سون گوجومو ووروب، اؤزومو ایسته

الرا ساری گؤتورلندیم. قارا ایت دؤنوب قاچماغا باشالیینجا ؛ من ده اونتوپارالدیم

لومو یی ایله یوالرینی قیسیب، دالی اوتوردوالر. داغین اتهسورونون هامیسی، قویروق

لرینی یه باشالدیالر. چوبان دیشآلیب گئدیردیم؛ بیر داها هوروشوب یوگورمه

یه هیریم قالمادی؛ ردو. داها دؤنمهآغاردیردی؛ باشاردیقجا سوروسونو قوشقودو

. قارا دوزنسیز دؤیونوردو-ییردی؛ یئنه دوزنسیزییمین ایچینه ایشلهلری دوز اورههوروش
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له ایت آتیلیب، بوغازیمی کؤپوکلنمیش آغزینا آلدی... یومروغون آغیرلیغیندان، صندل

سونرا،  نبیرگه آرخام اوسته یئره گلدیم! پوتونلو کیشی بیر ساعات دئییندیکد

کن ووردوغوم یومروغون یئرینی چیخمیشدی! بورنومون قانی یورولموشدو؛ اوشاق

 آغزیما دولوردو؛ بیر داها بئله بوغولوردوم! زاد اولوردوم...

بو دؤهتورلره  اهلل»قوجا یئنه دئیینیردی؛ اؤزونه یوخسا منه دانیشدیغی بللی دئییلدی:    

رالر؛ گؤرورسن نئجه هامینی بیر جور اسیر نین قانینی سوروسین؛ هامیلعنت ائله

ورا آیریسی دن سسیز انشاهلل! بو خارابادا نییه گرح بو گئدهلر؟ تون به تون دوشهائلییب

اولمویا؟ نییه گرح بیر بئله نوبیه دایاناخ؟ بیری ده دییَنده گؤزوزون اوستونده قاشیز وار 

له چوخ منده اؤزوم« س...قیامت اولور! هئش کس بوالرا سؤز دییَنمر دا، هئش ک

 قاریشیق اولدوغوندان،-له دوشونورم. یوخسا فیکیرلرین قاتمادانیشیرام؛ اوجا سس

سنمیش بوجاغیندان، کیف-نین اوجونو توتاجاغین الیندن چیخیر. بئینیمین بورهانسی

سؤزلری چکیب ائشییه تؤکورم؛ ان دیب بوجاقداکی سؤزلری اوزه چیخاریرام. سؤزلر، 

لر آغزیما شیغاییر؛ گلیب دیلیمین اوجونداجا دایانیر. گاهدان قایتارمالی دوشونجه

اها شیب یوگورور. بیر دپوسورلرله بیرله-اولورام؛ قاییدان سؤز، بیر داها باشقا پوخ

گئری قایتارماق؛ بیر داها قاتیالشماق؛ چوخالیب، یوگوروب قوسونتو اولماق! سؤزلری 

الری کیمی ائشییه باغیرمالی اولورام؛ ائله اولدوق قوسمالی اولورام؛ قوسوب، اوجادان

نه اؤزو-لرینه هویوخورسان؛ اؤزپوسکورورلر. چاشیرسان؛ هارادان تاپیلیب گلدیک
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یینی گؤردوکده، یان باخیر؛ دلی اوجادان دانیشمالی اولورسان! بیریسی دئیینمه

یتالییرام؛ ییب یانسؤیلهجک سؤزلریمی اؤزومه دئییرم؛ الرینا دئیهاولدوغونو سانیر! آیری

سه، سونوندا اؤزونه ین من، یانیتالیان من! من... من... من... هر یانا گئدیرسنسؤیله

ه دئیینه ماشینی شهرین اوجقار بیر یئرینه چاتیریرام. ماشیندا کیمس-قاییدیرسان. دئیینه

مور؛ اَیری ولنین اباغیریب فرمانا چیرپیرسان؛ یئنه دویوب گؤره-سنی دویمور؛ باغیریب

یب، سؤزلرینی یباخان، پیس باخانین اولمور. ماشین بیر یئشیک)جعبه( کیمی سنی دینله

الردان)قضاوت( قورویور. سؤزلر دن اؤزونده ساخالییر؛ بوتون یارغیجیه دئمهکیمسه

نی الرینیب قالیر. گؤز یاشلرینده اریییب، هارداسا گیزلهآغیزدان چیخجاق، شوشه

میر ری وئرمیر؛ آغالماغینا ماجال وئریر؛ سنی تئز اوغوندورماق ایستهگؤروکن، باش آغ

سینه میدان وئریر. اؤزوندن یورولدوغوندا، الرین گؤزدن آخیب اریمهآغری-

سینه داالراق، هارادان هارایا سوردویونو اونودورسان؛ ایتیب باتیب یوخا موسیقی

ه چیخیرام. بو دئیین-دالیب، دئیینهجییه چاتیرام؛ ایچیمه چیخیرسان. سیغیناجاغیم تپه

یئرلره آیاق باسدیغیمدا، دانیشیب یانشاقالنماغیم گلیر! سؤزلری درین یئرلردن دیشاری 

 نین قارشیسینیسیچکیب، دیلیمه آخیدیرام. سؤزلرین دورمادان بئله آخیب گلمه

و لر؛ بدیرلیمهدیرالر؛ قوسونتو اولوب یوگورمهیام؛ اؤز آخینی ایله آخمالیآلمامالی

جییه الریمی آتدیقجا تپهدیرلر. قاش قارالیر. یورغون آددیملیجیکده نفس چکمهتپه

وخدور؛ توزو ی-نین بوراالردا ایزیسئوینجینی یاشاییرام. آدام دئیه بیر جانلی چاتماق
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لر بئله سوسوب قارانلیغا جومورالر. منده جومورام؛ اؤزومدن قارانلیغا جومورام. بؤجک

دان الری سایریشیر. شهر قیمیلدانیب قوخویور! اونچاتدیغیمدا، آرتیق شهرین ایشیقباشا 

دن دومان اؤز ایشینی اوزاق سایخینلیق دویورام، موتلولوق دویورام. آما چوخ سورمه

گؤرور؛ یوخاری گلیب ایچیمی قاپساییر. دورغونلوق، سوسقونلوق، دارغینلیق ایچیمی 

الریم توتولور، هیرسیزلیق داها دا جانیمی قومارالییر. القنیر؛ قوساریر. گؤزلریم شئحله

وموشین کیمی نیشیم، چیرپینتیم اسلبئینیم یاواشیییر؛ یاواشیییب داریخدیریر. هر ترپه

ییر. هر زاماندان آرتیق ایچیمه دالیب، شاشمیش حالدا، موندار وارلیغیمی آنیرام! لهلیایره

یر یوخاری قالدیریب، دومانی قیرمیزییا بویاییرام. بسینی دومان قاتیالشیر؛ چاخیر شوشه

گول سیغاری فیسقیریب، قانا بویانمیش دومانی آرادان جیریرام. وارلیغیم ایکییه بؤلونور؛ 

اؤزومه یانشاقالنا -داها ایکییه بؤلونموشم، داها ایکی آدام اولموشام؛ راحاتجاسینا اؤز

لر بی ایچری اؤتورورم. ح-ر اوووج حببیلرم. بو ایکیلییی داها گوجلندیریم دئیه بی

لردن یینی آنیرام. اوووجوم حبجهلر گؤره بیلهدیلیمدن آشدیقجا، بو باالجاالرین نه ایش

بوشالدیغیندا، گؤزلریمین شئحی گؤز یاشینا دؤنوشوب، آخماغا باشالییر. داها هئچ نه 

ئر اوزونه گلمیردی؛ نیردیم. آیاغیم یدیم؛ برزخین، اوچورومون ایچینده هئللهگؤرمه

شیب قانینی ییمی دئبرزخین ایچینده ییرغاالنیردیم. بو برزخ گاه بیر بیچاق کیمی اوره

لیب لر چکیآخیدیردی؛ گاه اونا سایخینلیق وئریب، دینجلدیردی. گؤرونتولر، سس

اوزانیردی؛ شهر چکیلیب اوزانیردی؛ یاخیلیب اورک بوالندیریردی. سایریشان 
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دن، بیر ومروق کیمی اؤز یئرینده چیرپینیردی. بیر سؤزون باشینی بیتیرمهالر، بیر یایشیق

باشقاسی یوگوروردو؛ اونو بوراخمامیش بیر آیریسی! گلرکن گئدیردیلر؛ توزا 

چئوریلیب، اونودولوردوالر! دومان بئینیمی دیدیشدیریردی. بو دونیانی گؤرموردوم؛ 

لر، آیاق توتوب رونتولر، سسلن گؤلرینی دویموردوم؛ آما ایچیمدن یوکسهسس

دیزه اوتورموشدوم؛ کیمسه یوخ ایدی؛ کیمسه ایچری -له دیزگئدیردی. اؤزوم اؤزم

گیره بیلمیردی. بیر من ایدیم، بیرده منی یارییا شاققاالیان قاتی دومانیم! سحرین بیر 

لر واختیندا قورشون سسی ایله دیک آتیلدیم. بیر اووچو کهلیک اووالییردی! کهلیک

سدوقجا الریم آغزیما گلیردی؛ قوپیر پیریلداییردی؛ گاهدان دا قاناییردی. باغیرساق-پیر

قوسوردوم؛ وارلیغیمی بیر ولکان کیمی پوسکوروب، ایچیمین اودونو آلیردیم. کور 

سورته آیاغا قالخیب هاردا اولدوغومو عیارالییردیم. -الرا سورتهلریمی داشاولدوم؛ ال

ی ییغا آشاغی دیغیرالندیم. من-الری جانیما ییغاگئتدی؛ تیکانآیاغیم هارداسا بوشا 

غوز اوستونده یویوب، یامان یو یویوردولر؛ پوتونلو کیشی میردشیرخانانین سال داشی

ه جه اسیردی. یئنیاغدیریردی. آغزیم گؤیه ساری آچیال قالمیشدی؛ دیلیم یئرینده

زیما سوخور؛ ییب آغلهنی بورمهکفهقوسوردوم؛ پوتونلونون ایشینی پوخالییردیم. قانلی 

ایچیم بوالنماغا باشالییر؛ دومان قانا، قان دومانا، دومان چاخیرا، چاخیر داوایا، داوا 

قارا سویا دؤنوشور؛ گچ کیمی آغارمیش اوزومه یا قاریشیر؛ بوالنیب قاپماریجواننا

یالحی، کی سلیندهفیشقیریب، قارانلیغا بویاییر؛ هر یئر قارانلیغا بورونور. اووچو ا
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ر. ماددیم یاراالنمیش اوزومه باخی-قونداغی اوسته یئره دیکیب، اوزومه سو سپیر؛ ماددیم

لر آرتیق پیریلداماقدان یورولوب قانامیشدیالر؛ قان جاالنتیسی کی کهلیکتلیسینده

ییر. قان ییمی ایستهلی توتوب، ایچمهییر. سو قابینی ایرهگؤز ائله-تلیسدن گؤز

 شدی؛ سوسامیشدیم؛ زاد اولموشدوم...گئتمی

ر آ ییردیم. بیمطبده بیر داها سو دزگاهینی یوخالدیم؛ اوووجومدا سو ایچمک ایسته   

ده، سیردی؛ نظامی پالتارالری اینیپلیس گلمیشدی؛ ایش اوستوندن گلدییی اوچون تله

. دئدی «بو مریض چیخجاق سیز بویورون»سارمیشدی. منشی:  کولتونو ایسه قورشاغینا

نین قاباغینی کسدی. باشی تومورلو قیز، باشینی دووارا گئدیب دؤهتورون اوتاغی

ییب، گؤزلرینی یومموشدو. بویلو قادین، آرتیق اوتورماق زوروندا قالمیشدی. سؤیکه

سی قالمیشدی. بئینیم دایانمیردی؛ نهیانیمداکی قوجا، سوسوب، چلییینه سؤیکه

یه داشینیردی. بو قایناشمانین دن دوشونجهنجهقایناشدیقجا قایناشیردی؛ دوشو

ده سخهدؤهتور یازدیغی نقارشیسینی بیر تهر آلمالیسان؛ یوخسا بیر پوخ چیخارداجاق! 

دیر. موتلولوغو بیر داوایا بوکوب قوراالری پوزمالی-دیر؛ قارالیبو ایشی گؤرمه

ئش کیمی یاتاغا سونورالر! داها هئچ نه دویمورسان؛ دوروخوب دایانیرسان؛ بیر ل

خیرالر! بیر لره سییی بو حبدوشوب قالیرسان. بیر قورشونو بئیینه سیخان کیمی، هر نه

دن دوشورسن. هر نه اولورسام؛ قولچاق اولورسام، قولچاق اوالراق، دویغودان دوشونجه

کیر: زاناکس، لئش اولورسام، دوروخوب قالیرسام، بو بئینیمی سؤندورمک گره
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، بوپروپیون، اورلپت، فلوکستین... الده ائتمک اوچون؛ بوتون زولوفت، سرامین

یام؛ یوخسا داها اولمایاجاق، ایشین ایچینده ایش چیخاجاق! زاد گوجومو توپارالمالی

 اوالجاق...

رک دووارا یهین کولتوندان آال بیلمیرم. الینی کولتون اوستونه سؤیکه-گؤزومو آ پلیس   

دن باشقا آیری سیالح 3-خیدمتده عسگرلره ژآرغیندی... -دایانیب؛ یورغون

ه ده، قارنینا دیییندوئرمیردیلر. عسگر بیر کادرین کولتونو آلیب اونا چاتدیرماق ایسته

نین سوخوب هؤووشنه ایچینده داشیییردی؛ قورشونوندان بوش اوالن بیر اسلحه

ئی دیر... شین کولتو دا دیکور کیمی بیر -سینی یاشاییردی. بلکه بو آ پلیسهؤووشنه

ییرم. دونن لریمین آراسینا آلیب، سؤندورمک ایستهرولدوم؛ باشیمی تیترک الآرتیق یو

آخشام گؤردویوم گوده بوی، پالتولو، پاپاقلی کیشییه بنزر بیریسی، قارشی یانین 

شیب منی سوزور! سوزمور، سن ائله آلیرسان! اؤز ایشینده دیر؛ بو او صندلیده ایله

یانیلیرسان؛ اینان یانیلیرسان! یوخ؛ اؤزودو کی وار؛ اؤز باشیما بؤرک گؤردویون دئییل؛ 

می ییر؟ نییه سیرا گلیب منه چاتماییر؟ بیر داها شمارهقویانمارام! سندن نه ایسته

ییر؛ گؤره اولسا نئجه؟ گؤزلریمه شئح ایشله 666؟ 666یوخسا  66! 66یوخالییرام: 

ه ائشیتدیریب؟ کیم بو خسته بئینیمه هاردان گلیر؟ کیم اونو من 666بیلمیرم. 

ییر؛ سانکی اؤزونه بیر اؤزومه دانیشدیغیمدان گولومسه-یولوخدوروب؟ قوجا اؤز

داش تاپدیغی اوچون سئوینیر! گوده بوی کیشی منی سوزور؛ من گؤرورم دا دئیین
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یه ییم دوزنسیز دؤیونمهیم. اورهجهسوزور! بوغولورام؛ سیرا منه چاتینجا بوغولوب اؤله

ییر؛ ییم گاه یورولوب دایانماق ایستهباشالییر؛ سویوق تر آلنیمدان سوزولور. خسته اوره

ییمدن بوینومون گاه دا اؤزونو جیریب داغیتسین دئیه، چیرپیندیقجا چیرپینیر. آغری کوره

ییر؛ نفسیم تنگیییب گوجله یوخاری گلیر. داواالر قایغیسی اولماسایدی دامارالرینا ایشله

-سی داغیلمیش، تورب قاچاردیم! اؤزومو یورغون بیر یوال چاتدیراردیم. او چئورهدورو

یه الرال آدیمالیاردیم. یورغون بیر قفهتوستو ایچینده بوغولموش یولو، ایری آددیم

نین، یورغون اوتوراجاغیندا اوتوروب، یورغون بیر چاتاردیم. او ایشیغی سوزالمیش قفه

کؤلگمدن، یورغون بیر عکس چکردیم. موبایلیم اوزون،  چای ایچردیم. سونرا یورغون

لر سنین له دولوردور. گل بو کؤلگهلریمقیسا، یاییلمیش، آوازیمیش، یورولموش کؤلگه

نییه  سی اوچون گلمیشم؛الریندان بیر نئچه داوانین دیلنمهاولسون. من بو دؤهتور جیناب

ا ارانلیق یاتاغیما دوشوب، یوخلری ایچری آتیب، لئش کیمی قمندن ال چکمیرسن؟ حب

می لریچیماغی دوشونورم؛ اوندان ساوایی، داها هئچ نه منیم اومورومدا دئییل. گل جیب

ییم؛ دور گل... پول ائله-بوشالدیم؛ گل چانتامی بوشالدیم؛ موبایلیمی یئره چیرپیب پول

ماجال  لریمآ پلیس گیریب چیخیبمیش؛ منیم قارشیمدان اؤتوب گئدیرمیش. تیترک ال

میش قارنیا؛ بیر ین شیش-وئرسیدی، کولتونو جیبیدا بیلردیم! بیر قورشون او بویلو قادین

قورشون او باشی تومورلو قیزین بئینینه؛ سون بیر قورشونو ایسه، بو دایانمادان دیدیشیب 

شن باشیما سیخاردیم. گوزگوده اؤزومو اؤپوب قوجاقالییرام. داها اؤزوم ده چئینه
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گؤزه گله بیلمیرم! بارماغیمی سالیب، گؤزلریمی کاساسیندان قاشیییب -زله گؤاؤزوم

ئییل؛ سی دلر بیتهیئره سالیرام؛ بیر یوللوق کور اولوب یاخامی قورتاریرام. آما سس

یام؛ ییمین دوزنسیز دؤیونتولرینی دایاندیرمالییم؛ اورهلیالریما قورغوشوم اریتمهقوالق

ب ائشییه لری سیلییام؛ بوتون خاطیرهینا سون قویمالیشیب قاناماسبئینیمین چئینه

یام! گوزگو سینیب یئره جاالنیر؛ هر شئی بیتیر... اوجقار بیر کندده، بالیقچی بیر آتمالی

ینیر. اوشاق رینه آتیر؛ چیرپیندیقجا چیرپبالیغی حوووضون ایچیندن توتوب، توپراغین اوزه

او »غاردیر: لرینی آونا قایتاریر. بالیقچی دیشییم دایانمیر؛ یوگوروب، بالیغی سویاوره

مین آراسینا لریباشیمی ال« قدر باشینی یئره چیرپیب، سویا قئیترسن ده اؤلر؛ قالماز...

آلیب باغیرماغیم گلیر؛ باغیریب، آز دا اولورسا، اؤزومو بوشاالتماغیم گلیر... منشی 

دان سونرا، اوتاغا ساری ماددیم اوزونه باخدیق-ییر؛ بیرجار ماددیمآدیمی سسله

دن لریمی اونوتموشام! اودوزدوغونو اؤنجهجکآدیمالییرام. اونوتموشام؛ بو جینابا دئیه

سی داواالرینی بیلن بیر اویونچو کیمی قاپینی آچیب ایچری کئچیرم. آردیمجا بیر نئچه

دؤهتوره گؤسترمک اوچون ایچری دورتولورلر. سانکی هامی یاریشمادا دیر؛ بیرآن 

-سا اویونو اودوزورسان! دؤهتورون قارشیسیندا اوتوردوغومدا قاراگئری قالیرسان

ده قاضی قارشیسیندا ایلشدیریلن قوراالر، داها گوجلو، داها گئنیش، اریشیرلر. محکمه

آیاغیم سوزالیب الدن دوشور. دؤهتور داواالرال اوغراشاراق نه حالدا -بیر سانیق کیمی ال

ییل! شاه داماریم آتیب توتور؛ دامارالریمداکی قان، وار گوجو اولدوغومون فرقینده دئ
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لماماسی اوچون مین پوزوایله، بئینیمه شیغاییر؛ ایستی تر آلنیمدان آخماغا باشالییر. دنگه

ر ایش گؤره الرا بیکی جوشوب داشانییرم؛ آما بئینیمدهلریمی دیزلریمه سؤیکهتیترک ال

انینی ییمه چکیب قسینی خیرتلهی بیچاغین تییهسوموک ساپل گوده کیشی،"بیلمیرم: 

آخیدیر؛ شوکوالت کسیک یئردن دیشاری آتیلیر. صلوات چئویردیکجه بوغازیمین قانی 

رمیشم؛ آما یام! سؤز وئخیریلدایا اولورسادا بو صلواتی سونا چاتیرمالی-داشیر؛ خیریلدایا

قانا بویانمیش دیش  نین ایچینده اونودولوب الدن دوشور.سونا چاتمیر؛ خیریلتی

پارچاسی، آغ موزاییکین اوستونده دانقیلداییر؛ کؤرپه دیشیمی آغزینا باسیر؛ آناسی 

دانالییر. قانلی سو، سو دزگاهیندان داشیب آخیر؛ مطبده اوتوران هر بیر کسی یویوب 

النیر. سینه دیرماشیب دالغانین بایراق میلهآپاریر؛ آما شیلتاق کؤرپه صبحگاه میدانی

یشابا الری خییرم! عسگر، وئردیییم توخومجوالق سو اوالراق، بوزوشوب، تیتره-مجو

دولدوروب، هامیسینی کؤکسومه سیخیر. بئلیم عقرب بئلی کیمی آچیلیر؛ باالالریم 

رام؛ اوینادیب اؤلدورور. شیشه تاخی-ائشییه تؤکولور؛ پیشیییم باالالریمی اوینادیب

ال بیرگه الریچیخاریرام. پوتونلو کیشی یولداششیشی قویروغوندان سوخوب آغزیندان 

الپ  تمیز یوموشم؛-شیرخانادا تمیزمیرده-لرینه چکیرلر: کاباب اولموش اتیمی دیش

بویانا چوخ -یین؛ باشینی اویاننی یئمهبالیق اتی کیمی اولوب؛ فقط بوینوندان اوسته

سی باشیمی ئدهمیزین هئیوره گچیرپیب؛ خارابدی؛ اونون صاحابی وار... کوچه

میزده دیغیرالدیر؛ آغزیما کربال توپراغی دولور. یارالی قولتوغونا ووروب آپاریر؛ کوچه
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!«. تئز بونون داواالرینی وئر گئداخ، ایشیمیز وار»باشیمی داواخانانین پیشخانینا قویور: 

رک گؤزلویونو دئیه« هئش بونون گؤزلری گؤرور؟»گوله: -داواخاناچی گوله

اخیر. صبحگاه میدانیندا باشیم دیغیرالنیر؛ ایت سوروسو داراشیب گؤزلریمی گؤزلریمه ت

موندی؛ گؤزلری اؤزو»جلیل دیغیرالنان باشیمی یئردن آلیر: ییر. میرزهچیخارماق ایسته

الرینی سالیب، گؤزلریمی گؤز ائویندن آییریر؛ کیرلی دیرناق«. رمهئش کیمه وئرمه

پلیس -نده، آ دیییخولور؛ آنام آردینجا گیرمک ایستهجیبینه باسیب گوزگونون ایچینه سو

یب الرینی اوووجونا آلکولتونو چیخاریب گوزگونو یئره جاالییر. آنام گوزگو قیریق

الریندان قان آخیدیر؛ یئره جومان آغالیاراق اوووج« باالمی وئرین اؤزمه...»سیخیر: 

ؤیویور؛ قاریشقاالر بؤیودوکجه بنین قانی بیر داها ائشییه فیشقیریر. کاغاذیمدان قانلی

لر پیریلداییر؛ نین جانی یارالی اوغلونو، یئدیکجه یئییر. اووچونون تلیسیندن کهلیکقانلی

رینه چکیر. باالجا قیزی، قومرال لرینه آلیب شهرین اوزهنی دیمدیکقانلی کفه

یمی . انگالریندان، آسیرالر؛ یئدییی قیرمیزی آلماالری بوغازیندان چیخاریرالرساچ

کسیب، قارا ایتین قاباغینا آتیرالر؛ انگیمی انگینه آلیب، خیرچیلدادیر؛ قویروغونو 

بوالییر؛ بیر سورو ایت قویروغونو بوالییر؛ بیر شهر قویروغونو بوالییر! چاخیری 

الرا جاالییب سؤندورورلر؛ گون باتیر؛ چیراق سؤنور؛ دونیا قارانلیغا سایریشان ایشیق

یریر؛ لری جایناغیندان کئچمین دومانی ییرتیجی بیر حیوان اولور؛ ایتچولغانیر. ایچی

یاراالنیر؛ سویون قیراغیندا یاراالرینی یاالییر. سحر یوخودان دوردوغوندا، پوتونو 
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لرینی پوزماق ییر؛  بوتون خاطیرهبوغازینا سیخیرالر؛ بوتون وارلیغینی اونوتماق ایسته

-لریمیز بیرالریندان چکیب ایکییه بؤلورلر؛ بؤلوکاچییر. قومرال ساچلی قیزی، سایسته

سنی  گل... گل... گل»نین اوغلو: بیرینه قوووشور؛ توستو اولوب یوخا چیخیر. قانلی

  "«قورتاریم...گل سنی بیتیریم... گل سنی دینجلدیم... گل قاداسی، گل اؤزونو بیتیر.

-دیلیم قوپ« یم...دمتیزدهبویورون؛ من خی»دؤهتورون سسی ایله اؤزومه گلیرم:    

بیرینه دوالشیر. میزین اوستوندن بیر لیوان سو آلیب ایچری -قورو قورویوب، بیر

تؤکورم؛ اؤزومو اله آلیب، دؤهتورون گؤزلرینه دیکیلیرم؛ گؤزلرینی یاییندیریب میزین 

 «آ دؤهتور... من... من... من زاد اولموشام، زاد!»اوستونده کاغاذالرینی قورداالییر. 
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 حسن

 

 پزخانانین قاباغی قاالبااللیقهر آن یاغاجاغینی دئییردی. کوکه هاوا توتولموشدو؛   

ل کاموا یاشی یی اینینده؛یردی! حسن یئکه پئنجهنی قوالق ائشیتمایدی؛ آغیز دئیه

اپیدان کئچیریب، باشینی ق -دکنین اوستونهگؤزلری-بؤرکونو، کئچل یومرو باشینا 

و شاطیر دا اؤزون ؛نسه شاطیرا دئییردی. گولمکدن ایچی کئچیردی ،ایچری سوخاراق

گاه دا آجیقالنیردی. شاطیردان  ،رکیردی؛ گاه دوداغی قاچیب گولومسونساخالیا بیلم

نه یئ ،دئیه« من سیزین هامیزدان قاباغام: »اتاماعامی دؤنوب جکیباشی آییرد اوالن 

لرینه کونده ساالن اوغالنین ال ،بیر سوره ،یه دایاییباوغونوب کئچیردی. بورنونو شوشه

له قتلرینی الینه آلیب دال، باخدیقدان سونرا، اؤزونو ساخالیا بیلمیر؛ ایچری دورتولوب

دن سه تلسمه؛ حسنایشینی بوراخیب گولومسونوریئتمه اوغالن باخماغا باشالییر! یئنی
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لرین گؤت گئده؛ نه قشح ال»آخماق آچاراق: -. آغزینی آخماقعیارالییرلری اونلو ال

و سسی چیخاریر. اون دئیه بوغازیندان گمی فیتینه بنزر بیر گولوش« وار سنین!

. ییریغاشاطیرا ساری ش ،تووالیا-الرینی تووالیاییغیب قول بوینونو قینینا بوراخاراق،

ییر. ستهلرینی توتماق ایماقدا اوالن شاطیرین الچیخارلری تندیردن تر ایچینده کوکه-قان

 ین یالواریش دولو باخیشینی، آچیق آغزینی، قینینا ییغیلمیش-حسن ،شاطیر آجیقالنسادا

نین له آلنیبیر الی اییوموشانیر؛  ،لرینی گؤردوکدهسینه چارپازالنمیش البوینونو، گؤوده

گوبود  . حسن باشینییراو بیری الینی اونا ساری اوزالتماق زوروندا قال ،رکترینی سیله

 -بیرینجی دفه دیر بیر انسان الی گؤرور کیمی-له چوخ جدیت ،لره سوخوبال

ان دوداغینا اوتوران گولوش ایتیر. بیرآزد شیر؛اخدیقجا درینله. بباشالییر یهمهلهاینجه

نین آردینی یایشدونقولدانا -دونقولدانا ،له الینی گئری چکیبلیکسرت ،بئزمیش شاطیر

یئنه گمی فیتینه بنزر گولوش سسینی اوجالداراق، شاطیری  ،. حسن آغزینی آچیبتوتور

سن قورومساقدان  ،لرینین الآما او گؤت گئده»؛ ییریه باشالباشدان آیاغا سوزمه

ن ننه»بوالیا -باشینی بوالیا شاطیر. وررک شاققا چکیب گولدئیه« یدی ها...حقش

-. حسن دوروخوب باشینی قاشییایریه چالیشسؤزو دییشمه ،رکدئیه« دی حسن؟نئجه

سونرا بیردن  .ییردئ« وی سوروشورام؟می نئینیسن؟ من هئچ سنین ننهسن منیم ننه»قاشییا: 

قالیر. باخاسی  الرینایئرین کاشی ؛یادینا دوشموش کیمی فیکره دالیر؛ گولوشو ایتیرنسه 

مسونور. بیج گولو-بیج ،رک، ایشیندن راضی قالمیش کیمیآلتدان سوزه-شاطیر آلتدان
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م ننه می وئر گئدیم؛اؤیرش گئده منیم چؤچه»حسن هاندان گئجدن اؤزونه گلیب: 

اطیر ش. یرلره ساری گؤتورلنوسته قاالنمیش کوکها-اوست رک؛هدئی!« ؤلدیآجیندان ا

 ،رک، آشاغیدان بیر کهنهدئیه« گل بودو با... الردان یوخ!او»گؤزونو تورشادیب: -اوز

یولونو  . حسندئییر «مامانا سالم یئتیر»؛ یرنی چیخاریب الینه وئرکوکه ،قوروموش

بؤیوح باجی »سوخا: -سوخا ،نین قولتوق جیبینهیییئکه پئنجه ،نیقاباغینا آلیب کوکه

؛ ااالرین ایشینی یوال سالیر داالرا خیدمت ائلیر؟ اهلل قوت وئرسین! جاوانگینه جاوان

الری اوننان نین جاوانمحله راضی اولسون؛ چوخ ثاواب ایش گؤرور واهلل! اهلل اوننان

نین سسینی چیخاریر. قیزارمیش شاطیر دئییب؛ بوغازیندان گمی فیتی« راضیدی!

اشینا نین بله ائشییه آتیر. ایشیلیکین قولوندان توتاراق، سرت-حسن ،وگوروبی

جاماعاتی ایلک دفه دیر گؤرور کیمی،  حسنآلتی سؤیوش یاغدیریر! قاییدارکن دوداق

 ،گوله-لهدئیه، گو« گؤردوز هامیزدان تئز آلدیم»بایقین باخدیقدان سونرا: -بیرآز آیقین

 دن قوپاریب آغزینا باسیر. قولتوق جیبینه قویدوغو کوکه

یی سینی گؤردوکده، هر نهچکمه سیقاراوغالنین  بیغلی ،قاراشین ،بیر اوجا بویلو   

 ،دئیه« ئرمنه وگؤته گؤت وئرمیش، بیرین ده »اونا ساری گؤتورلنیر:  ،اونوتموش کیمی

ن سینه چیخیر؛ اونون الیندتپه ،لیبالینی اونا ساری اوزالدیر. اوغالنین گؤزلری بره

-بیر نئچه شاپبا اوز ،بکیشدن سونرا-ووراراق، یاخاسیندان توتور. بیرآز چکیش

ی یؤنه سی داخ اوغالنی آیرگؤزوندن اوتوردور؛ حسن یئره سریلیب، هیچقیریر! بیر نئچه
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 باشینی-تاوس ،ی قالدیریب-نسه دئییرلر. بیر قوجا کیشی حسن ،آپاراراق، قومارالییب

نین مرو الییو ،دئییر. حسن گؤزونون یاشینی« حسن گینه یامان دئمیسن؛ هه؟!: »یرچیرپ

ییر! دئ« هه دئدیم؛ هله اششح اوغلو اششح ده دئدیم»ال: سیله؛ آجیق-سیله ،الدالیسی

نی ییحسنه ساری گلیب اوره ،تووالیا-اوزولموش حالدا، باشینی تووالیا ،داخ اوغالن

ارالییر. باشینی توم ،ین جیبینه باساراق-ی حسنسیقارپاکات  ییر. بیرآلماق ایسته

یر! یه باشالیگولمه ،آچیلیب  بیر داهاالری نین قیریشاوزولموش بنیزی ،ین-حسن

. اوغالن دئییر« لریوه باخیمایندی کی ائله اولدی، وئر ال»اوغالنین اوزونو تومارالیاراق: 

چوخ  ،اوزالدیر. حسن لرینی، الش حالدالره گؤز گزدیریب، چاشمیکیدهیؤره-یان

 ،اوست ائدیب گؤزونون اؤنونه توتور. نسه چؤزور کیمی-لری آلتال ،لهلیکاینجه

ؤل چ»له یاناشیر. لرینه چوخ دقتالرین اوجونا، اوووجون ایچینه، الین چیزگیبارماق

ماددیم -ددیمیانا آچاراق سورور! اوغالنسا ماآغزینی آخماق« ایشینده اوالرسان؛ هه؟

 «گؤردون چوخ اسکیحسن؟! آما یاخچی اوغالنسان، خوشوما گلدین»دئییر. « هه...»

 آخماق گولور. -آخماق ،بوینونو قینینا قیییب ،دئیه

قاباغی هر آن یاغاجاغینی دئییردی. حسن فیکره دالمیش حالدا کهنه هاوانین قاش   

ی؛ دان چکیر. هوشونو ایتیرمیشدسیقاردن آغزینا باساراق، کوکه ؛نی آیاقدان سالیرمحله

ی: میزیلدانماق زوروندا قالمیشد ،لر بئینینده فیرتینا سالیبجوشوب داشان دوشونجه

ائوه  وتاجاق؛ سو داشیبلری نوغدانین آغزینی تکؤتوک سیقاریاغیش یاغسا، دامداکی »
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 اولدوغوندان دا اوالجاق! اوالجاق؛ ائوی آغزینا آالجاق. موسلوم یازیق جاالناجاق؛

قارا  ،الری، هیندیشقاالریلری، تویوقگؤیرچین؛ جکیهیی یوشیدیریغی یاغیش هر نه

لری هامینی بوغاجاق. دام چؤکوب کؤتوک سیقارده بوغوالجام؛  پیشییی بوغاجاق. من

و تاپا لونالر آلتیندا قاالجاق. یوخودا بوغولوردوم! یاغیش یوپراقجک؛ موسلوم توگله

می ده، سئل اولوب آخیب گلیردی. گولدانیمی یویوب آپاردی؛ منی ده، ننه بیلمیردی؛

لرینه باخدیم؛ ون ال-بئلی سینمیش حوووضو دا! موسلوم کیحیطین اورتاسیندا

یئکه  ؛اؤسکوروردو، آغالییردی پارمیشدی!یینی آسئل یویوب هر نه ؛سویوقدان اسیردی

اها نقاشی د ؛جکلرینی ده یویهآغالییردی. سئل داشیب او قیزین الدانیشماغینا دئییل، 

خ جک. بیزیم محله چویهداها بویاالری سورته بیلمه ،لراو اینجه ال؛ جکیهچکه بیلمه

 سیقارون دامداکی -سو دولوب هر شئیی آغزینا آالجاق. موسلوم ؛چوخوردور

ینی چکندن سونرا سیقارلر موسلوم لری هر شئیی پوخالیاجاق. گئجهکؤتوک

الشیر. هر ن، گئجه یاریسینا کیمی اؤزویله خوسالری ییغمالییام. دامدا، سویوقداکؤتوک

جک یینه بوشالدیر. هردن آغالییر؛ سؤزونو دئیهبیر قاب آغ الکولو خیرتله ،گئجه

لرینه ون اونون ال-دیر؛ موسلوملری چوخ اینجه سی یوخ! او قیزین الکیمسه

نین هامی ؛جکلری یویهبوتون ال ،ی بیلیرم. بئله اولسا سئل جوشوبیاخش وورولدوغونو

. جک؛ دام چؤکوب اونو قویالیاجاقآلتیندا قالیب اؤله پراقلری قیریالجاق. موسلوم توال

او قیز اونون الیندن  ؛لری چوخ خاصادیون ال-لری ییغمالییام... موسلوماو کؤتوک
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بویا یاخیلدیغیندا داها دا گؤزل اولور. موسلومه  لدی؛لری گؤزقیزین ال !توتمالی ایدی

ریب گلن بیرینی ایلیشدی؛ چوخ خیناوا وئردیلر؛ امدییی سوتو بورنوندان گتیردیلر

داها آیاقدان دوشدو؛  یا چیخاندانگئدیردی. موسلوم اودوزمادی، دایاندی. بو قیز اورتا

، سیقاراو  ؛ا، الکوال چاتیرسیقارگوجو  چورویور؛داها دایانا بیلمیر. تکینه او دامدا قالیب 

 « او الکل اونو بوغاجاق...

ین آلتینا -اشیناونو بیر م ؛ریدئیینه چوپور عاباسین مکانیک توکانینا چات-حسن  دئیینه   

چوپور  ر.دئیی« وئر سیقاردیوث، منه »نین آیاغیندا دایانیب الریگیرمیش گؤرور. قیچ

یه دئ« گئت گؤروم حسن؛ بویون حوصلم یوخدی ها!»باشینی ائشییه چیخارمادان: 

ینا قاچیر؛ بوغاز ،سیجه آغزینا باسدیغی چؤرک تیکهتزه ،دونقولدانیر. حسن قیمیشیب

او گون او آرواد »آخیدا: -نین سویونو آخیداآغزی ،ب اؤسکورندن سونرایچئچیی

ین آلتیندان ائشییه -ر. چوپور بونو ائشیتجک تئز ماشیندئیی« کیمیدی گتیمیشدین ائویزه؟

ین اوزونه باخاسی قالیر. هاندان گئجدن -حسن ،شاشمیش حالدااوزاناقلی، سورونوب؛ 

یر نئچه ب ،پاکاتینی چیخاریب سیقاردوش جیبیندن  خیر؛اؤزونه گلدیکده، آیاغا قال

سن چؤرح یئمی وئریم؛گل سنه بیر چای »سینی اونا وئریر. قولوندان توتوب: گیله

 سوزه چکیب توکانا آپاریر.-آلتدان سوزه-آلتدان ؛دئییر« یاپیشار

سنی  گل ننم دیییر،»ایچه: -، چایینی ایچهییبال قندی چئینهخارپی-حسن خارپا   

لمیرسن یزادیم دیییر. من قَشَیَم؛ برم سیهدیر گؤروم آرواد؛ منیم هئشآپاریم زیارته! دییی
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دیییر؛ هئچ اولماسا گل گئداخ بو مرندین داغ امامزاداسینا!  چهمیر دا!یم! ال کی نئجه

نین آدی ندی؟ گؤرورسن دا چوپور؛ هئش منی اوردا سیکه ؛ یئری سیهدیر!دیییرم آرواد

سنه ائله دیییرلر؟ خالقین آروادالرین گتیریب ائوده جورلوسن؛ هئش سنه سؤز دیین 

 لیشدیریر؛آ سیقاروب قیزاریر؛ بیر پؤرت چوپورعاباس ،دئییر. بونو ائشیتجک!« ؟وار

بیر  ،نراینا ووردوقدان سوسیقاردرین پوک  آجیقلی بیر-دئیینیر. آجیقلی میزیلدانیب

 ،حسن قرار اولمادی بیم»قوندارما گولوش دوداغینا اوتوردوب، اؤزونو توپارالیاراق: 

غیم مه؛ آرواد اوشاائلهآخی اؤز آرامیزدا قالسین؟! منی یازیخ  سن؟ قرار اولدیبونو دئمییه

ایکی -بابا، سیهدیر گؤروم! بیریاخچی »رک: دئییر. حسن دیزینه چالیب گوله« وار!

 الری آلیب یوال دوشدویونده، نسهسیقاردئییر. « وئر دوروم گئدیم؛ ایشیم وار! سیقار

نه آلیب گؤزدن لرینی الیالفیکیرلی قاییدیر؛ عاباسین -فیکیرلی ،یادینا دوشموش کیمی

دا لری بوراخیب اؤزونه دالمیش حاللره باخدیقجا باخیر. الیه باشالییر. قارا الکئچیرمه

 یولونو توتوب گئدیر. 

کی قارا بولودالر هر آن یاغاجاغینی دئییردی. حسن بیر سوره گؤی اوزونده  

ی سیقارر. بیر نیدایانیب، سؤیکه یین آیاغیناکدن سونرا، بیر دستهنیب آوارا گزدیلهسئول

یم لرینی یاکرلرین دنیناو گون گؤیرچ»داماغینا قویوب، آلیشدیرماسینی اونودور: 

اورادان ائشییه چیخا  قفسه سالیب؛ یاکریمالری اونباز علی آخی قوش یئییردی!

لری دامی ؤتوکک سیقار لردن قینجیدیر!سین قیراغیندان دندیکلرینی بیلیب، قفبیلمه
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 ،قیریبفیس سیقارفیسقیرماقدان یورولوب.  سیقارسلوم اورادا یازیق مو آغزینا آلیب؛

فه الرسا هر دلره باخیر. اونالرا، گؤیرچینالرا، هیندیشقاالرا، تویوقکی قوشقفسده

مه وسلودیر گؤرورلر؛ مائله باخیرالر، سانکی بیرینجی دفه  ،موسلوم داما چیخدیغیندا

ق لیاؤز الینده دئییل؛ اؤزونه توخداق-ییر ائله الری یوخودانلر اونآلیشا بیلمیرلر. گئجه

ز دا م منه توخداقلیق وئریر! او قیهئچ کیمی یوخدور. هئچ اولماسا منیم ننه وئره بیلمیر؛

یی ئتمهدوروب گ گئجه یاغیشین آلتیندا قالمیشدی؛بوراخیب گئتدی، الپ دلی اولدو! 

ا، ین آلتیندا، دربندین باشیندچیراغن اؤزوم یاغیشین آلتیندا قالدیم؛ ده گلمیردی. م

؛ دیک دانیشماغینا دئییل-جور دیکموسلوم گئجه آغالییردی! او یاغیندا!یین آدسته

الر بئله اوالندا نه ائدیرلر؟ یانی هئچ کیم یوخدور؟ دی. آداماؤزونو ساخالیا بیلمه گئجه

آدام تک قالیر! نئجه دونن  یمی؟ من اؤزوم هردن ائله قالیرام؛ائله بئله قالیر؟ آخیرا ک

اؤزونه گلیب گؤی اوزونو « چیراغین آلتیندا قالدیم؛ ائله اوجور قالیر، تک قالیر...

ینی ارسیق ،بویانا دؤیدوکدن سونرا-سوزور، گؤزلری قاماشیر. گؤزلرینی بیرآز اویان

 آلیشدیریب یولونون آردینی توتور. 

ینه نین دیبیئنه دوداغی قوالغی ،کیمی الری گؤرنول اوینایان اوشاقده باالقکوچه   

الر ال ییر. اوشاقکیمی قاچیر؛ ایچی کئچیر! زورال اؤزونو اویونا قاتماق ایسته

یینی گؤروب، قولئر دایانماسینی تکلیف ائدیرلر. گلن توپو گؤیه زولالییب، جهیهچکمه

سیرادا -آرادا سیندن آغزینا باسیر؛های کوی سالیر. قورویوب تاختا کیمی اوالن کوکه
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 ،آی سیزین مامانیزا! هن»دا آلیشدیریر. قول یئینده یامان یوغوز دئییر:  سیقاربیر 

م بتر توپ می گتیریم؛ گؤراخ کیم اودور! ننهمنده ننه امانیزی گتیرین باالقول اوینویاخ!م

 الدئیه شاققا چکیب گولور. میرتینا سالیب گلن توپا یوخ دئمیر؛ هامیسینی قو« توتار ها!

آخماق -ین آخماق-ییرلر. حسنلهالر آجیقالناراق، آرایا آلیب هدهاؤتورور! اوشاق

یکدن روقدان تپسی بیر یومیر. هرهیی داها دا آجیقالندیریر؛ چیرپیشماغا چکیلگولمه

بیر قیراغا چکیلیب آغالماغا باشالییر؛  ،باشی زیغلی-یئره سریرلر. اوست ،ووروب

نی توتورالر. نین آردیالریالر یئنه اویونرینه قاریشیر. اوشاقبی-آغزی بورنونون سویو بیر

 ،الری سوزوبقوجاقالیارکن، یاناکی اوشاق ،الرینی قارنینا ییغیبسه قیچحسن

نه! مین چلییینی گتیریب سوخاجام هامیزین گؤتوننه دایانین؛»دیشیندن قوپانی دئییر: 

-یانینا گلیر؛ اوز ،ن بیری حالینی گؤروبالردااوشاق« لر...الر... مادر قهبهقورومساق

گؤزونو اوخشاییب توخداقلیق وئریر. حسن ایسالق گؤزلرله باش قالدیریب اوزونه 

دئییر. اوشاق گولومسونوب الینی اوزالدیر. « اوندا بس وئر الیوه باخیم»گولور: 

یه باشالییر. باخدیقجا ایسالق گؤزلری آغزینی آچیب، باالجا الی سوزمه ،لهسئوینج

بئزیب یورولموش اوشاغی اونودور. اوشاق الینی چکیب  ،لره دالدیغیندانایشیقالنیر. ال

ریوا دئ الاوندا بس یولداش»ال: ین گولوشو ایتیر؛ یالواریش-حسن ،آیاغا قالخدیغیندا

 دئییر.« گلسینلر دا!
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له سه هر انیردیلر. حسنیه آلیب ایلهی چئوره-الرین هامیسی حسنبیرآزدان اوشاق   

ینجه یالینی چکمه دؤنوب اوشاغی دا باشدان آیاغا سوزور. بیری یورولوب ،باخدیقجا

رینی، لرینی، سؤیوشالرین آتماجاال. اوشاقال چکن دئییل؛ یورولمادان الدن اله کئچیر

ر؛ فیکره ال ساخالیی ،بیردن نسه یادینا دوشوب ،کئچدیکدن سونرا. بیرآز گؤرمزدن گلیر

اغا آی ،الری بوراخیبسینی آالن اوشاقیؤره-دالیب دریندن کؤکسونو اؤتورور. یان

 ،وشوبالر آردینجا دیولونو قاباغینا توتوب گئدیر. اوشاق ،قالخیر. دینیب دانیشمادان

قووور؛ یئکه  هردن دؤنوب ،حسنیه باشالییرالر. فیکره دالمیش سوو دئمه-سؤز

 نین اوز یوخاریسینی چیخیر.یه کوچهسوروتله-یهالرینی سوروتلهپوتون

-ن اوزی-حسن ،الریباشالییر. یاغیش دامجی یایاغیشینی یاغما ،اوزو آرتیق گؤی   

ییر. لهلیرهئیین ایداها ی ،نین جیبینه باسیبییلرینی پئنجهگؤزونو تومارالییر. قیزارمیش ال

 آتماجاالرینی سایمازدان گلیر. لرین؛ باققالین، چاققالینیولدان کئچن

 ،سیندنرهائوین یئکه پنج رور؛دریندن کؤکسونو اؤتو ،بیر ائوین قارشیسینا چاتدیقدا   

بومدا گزدییی  ،سینه دالیر. تکجه سول الین قلم آلیببیر قیزین بوم اوستونده نقاشی چکمه

 ین گؤزلرینی اوخشاییر. گؤزونو آال-حسن ،له گزدیییلیکجه الین اینجهگؤرونور. این

زو ایله نین بیر یاریسیندان گؤرونن او الی گؤبیلمیر؛ یاغیشین یاغماسینی اونودور. پنجره

ایچری  الرییاغیش دامجی نی آچیر؛ آغ پرده دالغاالنیر؛جرهدوالندیریر. قیز قالخیب پن

دن سئزیلمیر؛ تکجه سول الین دستگیره ،نین آردیندا قاالراقسوخولور. قیزین اوزو پرده
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 ،ین-اؤزونو اونوتموش حسن ،یاپیشیب آچدیغی گؤرونور. یولدان کئچن بیریسی

می؛ نییه مادر عمو»دیکسینیب اؤزونه گلیر. دؤنوب:  پبا ووران کیمیچیینیندن بیر شا

 ،ؤتوروبهاواسی گال ،بیرینیالردان سیقاردئیه جوابالییر. توپالدیغی « قاشینیرسان؟

اوزآشاغی بیر  ،قالداریس دئیینه،-دئیینه ،الرینا دالیبله آلیشدیریر. یئکه پوتونچتینلیک

گیلین ائولری دوروردو؛ بیر نئچه حسن ،بوجاغیندا نین الپ دیبکوچهنی ائنیر. کوچه

میش و. داغیلگؤرونوردکیمی،  ان اسکی ائوی ،نین ان درینده آشاغی ائنیب، محلهپلله 

دی. ائوین هر بوجاغیندا چوخلو بیر بئلی سینمیش حوووض وار ،حیطین اورتاسیندا

قاالنی ی؛ الرین دوزولدویونه رغمن، تکجه بیر شمعدانی گولو دیری ایدگولدان

لری سوسوز ساخالییب او بیری ،قورویوب چوروموشدو! بو گول گؤزه گلسین دئیه

نو والرینا داالراق، گولیاغان یاغیشین دامجی ،ننین دالیسینداقوروتموشدو! پنجره

اوزونو  ،بورنونا توتوردو. هردن قانریلیب ،الرینا سورتوبقلرینی یاپراتومارالییردی. ال

ووروب منی!  قننه کاش بیر آش پیشیرردین؛ ائله بیل سویو»دانیشیردی:  ،هاراسا توتوب

خیردیم؛ دونن با»اودقونا اووخاالییر: -اودقونا، الینی بوغازینا آتاراق« بوغازیم آغریییر!

ر دا...! من هئش یئره ! گؤرورسن آدام یورولو؟بولمورم نییه گؤردوم الپ پیس اولوب!

ائله آرادا گزیب اورتادا ییییرم. دونن گئجه قورخموشدوم؛ چیخدیم  گئتمیرم کی؛

دم وم... اوندا هله دلرده؛ چوخ اوشودکوچویه. سحره کیمی قالدیم کوچه

ایندی  قئیماغا؛ هله ده دادی داماغیمدا! منی سحر تئزدن آپاردی بال میشدی؛اؤلمه
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الپ او  الردان اوالیدی؛ بیر ده ایستی بیر چای! آرواد چای زاد دا قویمورسان ها؛او

یاغا آ داها دایانا بیلمیر؛ ،بیر نئچه دؤنه دریندن کؤکسونو اؤتوردوکدن سونرا« سؤز...

 لداییر؛ر قیراغیندا اوتورور. پیچییر. بئلی سینمیش حوووضون بیقالخیب حیطه شیغای

م اؤلن ایل چوخ سویوق ایدی؛ تک قالدیم. هامی ننه» پیچیلدادیقجا گؤزلری دولور:

لری گؤیلومه دوشدو؛ ین ال-ممنی بو ائوده یالقیز بوراخدی. ننه چیخیب گئتدی؛

ییمی لی الیمدن اوزولدو؛ اورهالری هامیسیندان چوخ سئوردیم. قبیره باساندا ااون

دان یقارسیم؛ یشیرنده ایکی بشقاب یئییردئریندن دئشیب چیخاردیالر...  آش بی

ه نین قیراغیندان توستونو ائشییائله پنجره چکیردیم. قشنگ ایدی؛ قار دا یاغیردی!

امیشدیم؛ گؤزل اوندا هله بیرینی ساخالم لر سولمامیشدی؛وم. اوندا هله گولاوفورورد

ئله ا شدولر. بیر قارا پیشییی وار ایدی؛ال پنجره قیراغینا دوزولمولر سیرایگؤیچک گول

. ویمازدییینه قمهیردی؛ ووروب ائلهیستهم اونو چوخ انین دیبینده یاتاردی. ننهاو پنجره

گؤرموسن یاکریم قوشو نئجه اولور؟ قشنگ اولور! قار یاغاندا یوواالریندان قارین 

الری گلمیر، باخدیقجا باخیرالر. یی گئدیر. اوخوماقیرالر؛ آدامین اورهیاغماسینا باخ

یه سن ائشیدرسن! منی مدرسهقارین سسینی دویورالر. آخی قارین سسی اولور، دینمه

الریم هر سحر دیردی! آما باجی قارداشقالیردیم ائوده؛ آنام منه اؤیره بوراخمیردیالر،

سیندن اتیردیم. هر سحر، ایشیق بیرجه باالجا پنجرهگئدیردی. اوندا من دیب اوتاقدا ی

اؤلونجه -یه باخیردیم. ائله اورادا قالیردیم یه گئتمیردیم؛ او پنجرهسوزوردو. من مدرسه
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 سی اوالجاقمی قبیره باساندا اونون دا بیر پنجرهاورادا قاالجاغیمی دوشونوردوم. ننه

نجره کیمی بیر شئیین اولماسینی دوشونوردوم. الر اؤلنده او پدئییردیم، آما اولمادی! آدام

دان یه! سسینی ائشیدیرم. من ائله هارنین سحری قار یاغیر یاخیلیر پنجرهلریقیش گون

ئریدیکجه ده ییم، کوچهجهتوتدو یاشاییرام، هارا گئتدیییمی بیلمیرم. بیر گون گئده

ه یاغیش یاغیردی؛ آخی بو رینده ایز ساالجاغام. دونن گئجه قار  یئرینقارالرین اوزه

ردی. ایز یین ایشیغی ایدی، بیر ده یاغیسویوقدا نه یاغیشی! کیمسه یوخ ایدی؛ بیر دسته

یی دوشونوردوم، آما یئنه قار یاغمادی! سالماغا قار یوخ ایدی. گئجه ایز سالیب گئتمه

خاسان؛ ی! قورخورسان یاددان چنه اولدوغونو بیلمیرسنییر، بیر شئی سنی یوخودان ائله

اونا گؤره ایز سالیرسان. حسن دئیه بیریسی چاغیریردی! دونوردوم آخی! گل دئییردی، 

 سیقاردا بیر یین ایشیغیندیم، دایاندیم. دستهگئتمه یه قار یوخ ایدی!ایز سالیب گئتمهآما 

ییمی شوخومالییرالر! دوز دئییردی؛ گئجه قار م دئیردی؛ قار یاغاندا اورهیاندیردیم. ننه

 یین ایشیغیدیم! آخی آدام نئجه اؤلر؟ دستهیاغمادان منی شوخومالییردیالر! آما اؤلمه

ینی چکیب دورسون؟ کیم بو حوووضون سیقارآلتیندا نئجه اؤلر؟! بس کیم اورادا 

 « قیراغیندا آغالییب اوتورسون؟...

دی. وجاقالرک، اوشودویوندن اؤزونو قال سیلهنین دالیسیالرینی یومرو الیگؤز یاش   

بیر داها کؤکسونو اؤتوروب، گؤی اوزونه باخاسی قالدی. یاغیش دورمادان یاغیب 

رینی الآلیشدیرماغا گلمیردی. قیچ سیقار ،لریایسالدیردی. سویوقدان قیزارمیش ال
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ده توتوب، او گون موسلومو کوچه»قوجاقالییب، باشینی کؤکسونه ساری اَیدی: 

رینی لیی قان اولور. اللری وار ایدی؛ آدامین اورهازیق اللرینه باخدیم. چوخ یخئیلک ال

-دی... بیر گون کئفلیاوزومه سورتدوم؛ گولومسوندو! یازیغین اوزو هئچ گولمه

نین شیجک؛ لئلردن اوزو اوسته یئره گلیب اؤلهکئفلی او کهنه دامدان ائندییینده پلله

ندان سونرا، باغریما باسیب جک! الی اوزومو اوخشایاقوخوسونا قونشوالر تؤکوله

آغالشماغیم گلیردی؛ آما اولمادی، یولونو توتوب گئتدی. اوشویورم اهلل، اوشویورم... 

ساپالییب  ییمه ساپالییبالر.سینی ساپینا کیمی اورهداها دایانا بیلمیرم؛ پیچاغین تییه

 «ییب خیرچیلدادیرالر...لهدئشه

-لرینه دؤنوشدویونو گؤردو. یاواشنین قار دنهالریاؤزونه گلدییینده یاغیش دامجی   

-یهیاواش یئر اوزو آغارماغا باشالمیشدی. قارا پیشیک دامدان باخیردی. حسن تیتره

ی اوز آلیشدیریر. کوچه قاپیسینا سار سیقاراسه بیر -لری اسهیه آیاغا قالخیب، التیتره

 توتوب ایز سالماغا باشالییر...
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 ؤکدویو یارپاقدا ایچینده قاناییرهر ت

 

دیر! بو قرارا یلین هر بیر انسان جزاسینی گؤرمهبو حایاتدا منه خور باخیبان تحقیر ائله»   

 گئجه یاریسی دیزلریمی-بیر هفته اؤنجه شیروانی دامی اوالن، کهنه اجاره اوتاغیمدا 

یر یوکون آلتیندا بئلیم بوکولرکن سسیمی چاتدیم. بو آغ -یاتاغیمدا قوجاقالیارکن

ر آخماق دیم! سیزین بئله بیدیم، آنجاق تحقیرلرینیزی عؤمور بویو دینلهچیخارا بیلمه

شیب سیزی یارغیالماغا قایدانیزا سون اولسون دئیه کهنه میزیمین دالیسیندا ایله

قوجاقالیارکن(  یلر شیرین یوخوالرینیزا باتارکن)بلکه ده سئوگیلینیزباشالدیم. گئجه

مدن کئچیردیم. اوندان بری چوخ دهشتلی بیر سانیق کیمی قاباغیما قویوب اؤز محکمه

ییب جانیم اؤرپشسه ده، داها هئچ الری یازارکن الیم تیترهالر اوز وئردی. بوناوالی
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یم. هاردان گلیب بئله بیر سونوجا لیمهیین منیم الیمده اولمادیغینی سیزه سؤیلهنه

یغیمی سورورسونوزسا؛ بو اؤزو اوزون بیر ناغیل اوالجاق. آما تکی دئیه بیلرم؛ چاتد

ال بئله ییر. بونونایچیمدن باش قالدیران بیریسی منی چوخ قورخونج یئرلره سوروکله

گونده -له قوللوغوندا دورماغا حاضیرام؛ نییه کی دیدرگین دورومومدان سئوینج

لر رتاریر. بئینیمده نارین قوردالر کیمی بیر شئیقو -لرله ایچیمده جان وئرمکدندؤنه

قورا فیکیرلر گئجه گوندوز منی راحات -نن قاراقایناشیر! بو قایناشان قوردالردان تؤره

لر بئله یوخوالریما کؤچورورم. له داشیییرام؛ گئجهبوراخمیر! بو قوردالری هر آن اؤزوم

لیر! یر یوللوق جانیمی قورتارماغیم گهردن باشیمی دووارا چیرپماغیم گلیر، چیرپیب دا ب

جکسن؟! آنجاق عاغلینا گلن ایلک سؤز دلی اولدوغوم اوالجاق. سن هاردان آنالیا بیله

او موندار بئینینده نه پوخ قاریشدیردیغین، منیم اوچون اؤنملی دئییل. اؤنملی اوالن؛ 

سیز، و قایغیب -رانمنی بو یاراماز وضعیتدن قورتا-ایچیمدن باش قالدیریب الیمدن توتان 

دیر. ساواش میدانیندا بیر وفالی عسگر کیمی قوللوغوندا دورماغا،  سویوق باخیشلی آدام

سی دئییلم. دلی یه حاضیرام؛ هئچ اوزونه ده توتدوغوم یولدان دؤنهاؤل دئسه اؤلمه

، ذره-نین ذرهسیسان! آما بیر انسانین چؤکوب یئره گلمهیه، حاقلیاولدوغومو دوشونمه

الری بیردن رپاقجک و یالیسن! بو ایل پاییز بیردن گلهقیرام اوز وئردییینی ده بیلمه-قیرام

ییرم. ستهالری یئره تؤکمک اییاخاالییب سارالداجاق! بیردن گلن پاییز کیمی سیز یاشیل
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ویو ییرم؛ پاییز اؤزو چوخ کدرلی دیر، هر تؤکدسیزدن تکجه بیر شئیین آنالماسینی دیله

 «دا ایچینده قاناییر.یارپاق

 

 

 

 «قووان)مترسک( اولماق ایستیرم...او بوغداالرین ایچینده قوش»

لرینی سیندن بوغدا زمیقیز دوستوم ایدی، یئنه سارساقالمیشدی! ماشینین پنجره   

 ال عکس سالیردی. سرین بیراؤزونه دانیشاراق، هردن ده موبایلی-گؤزدن کئچیریب اؤز

ن اورتاسیندا نیالرینی ییرغاالییردی. قیز دوستومو بوغدا زمیسیمئه اسیب بوغدا باشاق

جیندیر پالتار گئییب، باشینا بیر کهنه بؤرک -قووان کیمی گؤردوم؛ جیربیر قوش

یییب یاواش برک-الرینی ایکی طرفه آچیب گولومسونوردو. یئل یاواشقویموشدو! قول

، سونرا ولجه پالتارالرینی اینیندنبیر بورولغانا دؤنوشدو. گولوشو ایتیب باتدی! یئل ا

ییرغاالنیب -لره توالزالدی. گؤیده ییرغاالنیبایسه اؤزونو یئردن اوزوب گؤی

 الردا بیر نقطه کیمی یوخ اولدو.  اوزاق
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رک الرینی بوزهدوداق« لییم ائوه! سننم ها...هارا گئدیرسن بئله؟ من تئز گئتمه»   

« سین!بیلمیرم، بیر یئر اولسون کی هئچ کیم گؤرمهاؤزومده »سوردو. اوزونه باخمادان: 

 دئدیم. 

 «سین؟نی گؤرمهنمنه» -

 «منن سنی...» -

مز منه باخدیقدان سونرا یئنه عکس سالماغا باشالدی. سؤیله-بیرآز سوسوب دینمز   

بیر  ایله اؤنونو آلماق اولموردو. من سیزجاسینا بئینیمه یوگوروردو؛ هئچ نهفیکیرلر آمان

نین الیندن گله بیلمیردیم! یئنه دانیشیردی، آما ائشیتمیردیم؛ ائشیتسم ده قوالق لهبئ

ه قایناشیردی: لر بئینیمدآسمیردیم؛ قوالق آسسام دا آنالیا بیلمیردیم. قورد کیمی بیر شئی

نن رهلر قایناشیر! بو قایناشان قوردالردان تؤبئینیمده نارین قوردالر کیمی بیر شئی »...

له را فیکیرلر گئجه گوندوز منی راحات بوراخمیر! بو قوردالری هر آن اؤزومقو-قارا

لر بئله یوخوالریما کؤچورورم. هردن باشیمی دووارا چیرپماغیم گلیر، داشیییرام؛ گئجه

  ...«سن؟!جکچیرپیب دا بیر یوللوق جانیمی قورتارماغیم گلیر! سن هاردان آنالیا بیله

تصویرلر اسالید کیمی گلیب گئدیردی؛ هئچ بیرینی ساخالیا بیلمیردیم. سؤزون 

دیلر. میش هاراسا اوچوب گئدیرچوخلوغوندان هئچ بیرینی دیله گتیره بیلمیردیم، گلمه

الرین آردیندا باتارکن شهردن اوزاقالشمیشدیق. قیز دوستومون قانلی گونش قانلی داغ

 ردوغو بللی دئییلدی. یاتدیغی یوخسا اؤزونو یوخویا وو
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لی الر یولو جیزیب ایرهقاش قاراالندا ماشینی بیر اوجقار یوال سوزدوردوم؛ چیراق   

یینه دییی کیمی قاباغا گئتمهگئدیردی. داها الیمدن چیخمیشدی؛ هر شئیین ایسته

هاردان گلیب بئله بیر سونوجا چاتدیغیمی سورورسونوزسا؛ بو اؤزو  ...»بوراخمیشدیم: 

ون بیر ناغیل اوالجاق. آما تکی دئیه بیلرم؛ ایچیمدن باش قالدیران بیریسی منی چوخ اوز

 «ییر...قورخونج یئرلره سوروکله

دوغرودان یاتمیشدی، بئله اوجقار یئرلره گلدیییمین فرقینده دئییلدی. ایلک دؤنه یام    

نی جهسیه گلمیشدی. اینگیلیسراسیندا گؤروشدوک! ایشلمک اوچون مصاحبهکاروان

سرانین حیطینده آددیمالییب بیر یئرده دایانا بیلمیردی، یاخچی باجاریردی. کاروان

لرینی اووخاالییردی. عکس سالماق اوچون گلیرسم ده گؤزومو اوندان آال بیلمیردیم. ال

لرین منیم تانیشیم اوالراق، اونو تاپشیردیغیمی یاخین گئدیب، یاالندان مصاحبه ائدن

شیب چایدان ایچیب سؤزدن دانیشدیق؛ ایشیقالندی! بیر صندلده ایلهدئدیم. گؤزلری 

ا لر الیمدن گلمزدی، آممصاحبه زاد دا یاددان چیخدی! یاالن توخویوب بئله زیرنگ ایش

 دیم. ییمین تئلینی اوخشادی، بو قیزین منیم اولدوغونو ایستهندنسه بیر آن اوره

الرجا سؤزوموز یشماق اوچون ساعاتدان-اولده هر شئی اؤز یولوندا گئدیردی    

اولوردو. آما گئتدیکجه آجی سؤزلر، آتماجاالر اورتایا چیخدی. اؤزونو مندن یوخاری 

بیلیب، دانالماق اوچون بیر باهانا آختاریردی. آجی سؤزلره، آتماجاالرا گولسم ده 
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یاراتدیغی  وییردیم، آما دئیه بیلمیردیم. بسینی ایستهایچیمی قانادیردی. چیخیب گئتمه

 دورومو سئویردی؛ اونا آلیشمیش کیمی منه خور باخماقدان لذت آلیردی. 

گؤزونو زیل قارانلیقدا آچدیقدا چاشمیش هویوخموش حالدا اونو هارایا گتیردیییمی    

دئدیم. بئله « قاتاردان عکس سالماق اوچون گلمیشم»دن: سوردو! اؤزومو ایتیرمه

آپارماغیم اؤزومه ده شاشدیریجی گلیردی؛ بیر دونموش ال ایشی قاباغا قانلیقسویوق

ن کؤرپونو -آلتیندان قاتار یولو کئچن-گولوشو دوداغیما اوتوردوردو. بیر هوندور

لی گئده بیلمزدی؛ دونیانین سون دوراغینا چاتمیشدیق! آلتیندا دایاندیم. ماشین داها ایره

میشدیم. ال الیندن آلماق باهاناسیسین دئیه موبایلینی زنگ ووربیر یئره زنگ آچا بیلمه

دوربونو ماشینین دالیندان گؤتوروب، قاتار یولونا ساری یوال دوشدوم، او ایسه 

نی ییجهدیکسینه آردیمجا دوشمک زوروندا قالدی. ایندیجه قاتارین گله-دیکسینه

ییمیزی له گئتمهسیردی، هؤووشنه ایچینده ایدی، تئزلیکوورغوالسام دا، تله

 دوردو. سینی گوییردی. دالینی چئویریب سانکی هاراسا اوزاقالردا قاتارین گلمهایسته

یبیندن نین جچانتاسی« شوکری»دوربون الیمی توتماسین دئیه بیر قیراغا قویوب    

. دیک دایانمیشدی-سینه ساریب دیکالرینی گؤودهگؤتورودوم. اوشویور کیمی قول

میردی؛ بلکه ده آخشامین بو چاغیندا بورایا گتیردیییم اوچون دؤنوب باخماق ایسته

لونون قیراغیندا قیرمیز چیراق یانیردی؛ اوندان سونرا کوسموشدو. بیرآز آرالیقدا قاتار یو

 اطرافداکی هر شئیی قارانلیق اودموشدو.
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 دن سرت بیر افاده ایله:یاواش یاخینالشدیم؛ نئچه آددیم قالجاق اوز چئویرمه-یاواش   

تدیم. نین قاتالنان یئرینه جیریلدادئدی. ائله بو آن شوکری قیچی« منیم موبالیمی وئر»

نین دیزیندن ب یئره سریلدی؛ ایالن کیمی قیوریلیردی! بو دؤنه او بیری قیچیچیغیری

نو یینده کیمسه اوووردوم. چیغیر باغیری هر یئری گؤتورسه ده، بو قارانلیغین اوره

نین لرینین اوستوندن ووردوم. دیشال بیر تپیک ده آغزیدویاسی دئییلدی. پوتونوم

یر باغیرین یئرینی آغالماق سیزالماق آلمیشدی. آغزیندا اووولدوغونو دویدوم. چیغ

 لریمین ایچینه آلدیم. بیر بئله گوجونینونو النین اوستونده اوتوروب اینجه بونیقار

یردیم. له سیخهاردان منیم جیلیز جانیمدا توپالندیغینی بیلمیردیم، آنجاق وار گوجوم

یر انسان دا چاپاالیان بسیخدیقجا خیریلداییب چیرپینیردی. سانکی بو الیمین آلتین

جه ده آغری دویموردوم. چوخ سیمیتن ایدی، جانی ییمده ذرهدئییلمیش؛ اوره

لریم ایالن کیمی بوغازینا ساریالرکن یوخاری چکیلیب، ساغ دیزیمی چیخمیردی. ال

له بوغازینا باسدیم. بیر خیرچیلتی سسی ائشیتدیکده، سون کز ده چیرپینیب وار گوجوم

 سانکی آغیر بیر یوکو بئلیمدن آلدیالر.جانی چیخدی. 

سینی لمهآلیشدیردیم. قاتارین گ سیقارچکیلیب دمیر یولونون قیراغیندا اوتوراراق بیر    

لر جانیما یاواش بیر شئی-گودوردوم؛ قاتار گلیب ایزلری پوزمالی ایدی. یاواش

ک اتیمدا ایلهوپوردو؛ قارانلیق ایچیمه چؤکوردو. نه ایش گؤردویومو سئزیردیم. حای

ینده چیرپینسا ییم بیر قوش کیمی قفسنین جانینا قییدیغیما اینانا بیلمیردیم. اورهکز بیری
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م. هردن ال آنیردیییمی بوتون وارلیغیمجهیهدا، بو توتدوغوم یولدان گئری دؤنه بیلمه

آخماغین  لیردی! بیرال باشالییب، یوکسهلر دویوردوم؛ پیچیلتیبئینیمده بیر سس

نین سسی دویولوردو؛ آری کیمی ویزیلداشیردیالر. هامی میش او بیریؤزلری بیتمهس

ویموردوم، می دتکرار دئییلیردی. داها چئوره-منیم بئینیمده دانیشیردی، سؤزلر تکرار

ردیم. ییگؤرموردوم؛ باشیمی ایکی الیمین آراسینا آالراق بیر یئره چیرپماق ایسته

 ییشی منی خولیاالردان قالدیردی.قاتار یولونون تیتره لری دویماغا باشالیارکن،سس

اشینی لرینی خیرچیلداداندا مدوربونو قاپیب ماشینا ساری یورودوم. قاتار لیالنین سوموک

 سوروب گئتمیشدیم. 

 

 «الحمد اهلل رب العالمین؛ الرحمن...»

رینی نین شعرلالریآتام ایدی، فاتحه اوخویوردو. منسه فیرالنیب قبیر داش   

اوخویوردوم. شعرلرین هامیسینی سانکی بیر قبیر داشی یازانا تاپشیرمیشدیالر؛ او ایسه 

کهنه دفترینی قاباغینا آچیب، اؤلونون یاشینا قیلیغینا باخاراق بیر شعر قازمیشدی. بورانین 

الرال اواش آددیملیب یله دیکهلیکییردی! آتام چتینبیرینه بنزه-نین هامیسی بیرشعرلری

آیری قبره ساری یولالندی. بیر یول اوشاقلیقدا منی بورایا گتیرمیشدیلر. هامی اؤلویه 

بیر قبیرلرین اوستونه توپوروردوم. آغزیم قورویان کیمی سو ایچیب -ناماز قیالندا، من بیر

یینی جهیهبیر داها ایشه باشالییردیم. آتام قوالغیمدان یاپیشیب بیر داها ائله یئرلره گتیرمه
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ی. هئچ زامان هئچ بیر شئیه اینانجیم اولمادی، همیشه هاوادا قالدیم؛ اؤزومو بیر یئره دئد

ویا باشا دیدرگین یاشاییب، ب-یه شوبهه ایله یاناشدیم. دیدرگیندیم. هر نهباغالیا بیلمه

 چاتدیم. 

ین ییب ماشینالرین آردیندا باتارکن، آتام باشینی چلییینه سؤیکهقانلی گونش قانلی داغ   

دییی بوالق باشینا آپاراجاغیمی سؤز وئرمیشدیم. ایسته-قاباق صندلینده یاتمیشدی 

الرجا او بوالغین باشیندا اوتوروب چایدان ایچیب چوبوغوندان اؤتورسیدین ساعات

 گؤزونو یودو. فیالسکدان بیر-چکردی. یئتیشجک بوالغین سویوندان ایچیب، اوز

غین الری بواللیقدا اوتوردوم. گونشین سون ساچاقچای سوزوب الینه وئردیم. بیرآز آرا

یردی. سویون یسویونو قیزیلی رنگه بویامیشدی. آتامین دالیسی منه چوبوغونو توستوله

 روردو.الرینی سووونین ساچشاریلتیسیندان باشقا، هردن بیر اسیم یئل سؤیود آغاجی

اشالجاق، آتام منی کن بیر کنده تویا گئتمیشدیک. شامدان سونرا توی باوشاق   

ییردی؛ آما من کیشی تویوندا قالماق اوچون ییب قیز ائوینه گؤندرمک ایستهلههده

منی قیز ائوینه گؤندردی. یولو -یالواریردیم. سونوندا اؤز سؤزونو یئریتدی 

تیر -لرین هوروشونو دویوب تیرتانیمادیغیمدان قارانلیقدا ایتدیم. یاخیندان اوزاقدان ایت

دا نین آلتینلری آختارماقدان یورولدوم؛ بیر سویود آغاجیداریسقال کوچه اسیردیم.

ییم بیر قوش کیمی قفسینده چیرپینیردی؛ بوغازیمین اوتوراراق آغالماغا باشالدیم. اوره
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ال دا سؤنموردو. کیشی تویونون سسینی اوزاقدان ائشیتسم ده آتامین قهری آغالماق

 یردیم. قورخوسوندان قاییدماغا اورک ائتم

دی، آما هئچ بیری بو کیمی یادیمدا قالماییب. من تحقیر ائله آتام حایات بویو منی   

دئییل.  سیله چؤزولهتکجه بیلمک لرهاردان، ندن یئدیییمی یاخچی بیلیرم، آما دویون

دردین هاردان، نئجه سیزدیغینی بیلنده بئله اؤنونو آلماق اولمور؛ آخیب یئنه گلیر. 

آیاقدان  دیم. من هر گونبیر مرهم تاپا بیلمه هر آن نئجه یاراالدیغینی بیلرکن الرینانسان

نین اوتیالرین قضفلسفی باخیمدان انساندیم. رک بیر ایش گؤره بیلمهدوشدویومو گؤره

اؤنملی اولماماسینی اؤزومه قاندیرا بیلدیم، آنجاق هئچ زامان روانی باخیمیندان اؤزومه 

یئنه  ،له  تیکرارالسام دالرله اؤزومسیز اولدوغونو دؤنهدیم. سؤزلرین اؤنمیلمهآندیرا ب

نون، یین تیکرارالنماسی، هر دویوتکرار هر نه-سونوندا گلیب یاخاالییردیالر. بو تکرار

ر: یاتدان پوزور، یوروادؤنه اولدوغو کیمی باش وئردییی سنی بو ح-هر دویغونون دؤنه

لن ایلک سؤز دلی اولدوغوم اوالجاق. آما او موندار بئینینده نه پوخ آنجاق عاغلینا گ»... 

قاریشدیردیغین، منیم اوچون اؤنملی دئییل. اؤنملی اوالن؛ ایچیمدن باش قالدیریب 

 لی آدامسیز، سویوق باخیشبو قایغی -منی بو یاراماز وضعیتدن قورتاران-الیمدن توتان 

 ...« دیر

رالمیشدی. آتامین قانریلیب معنالی باخماسی؛ یانی دور آرتیق گونش باتیب، قاش قا   

اوزونو -گئدک! آیاغا قالخیب چای چوبوغو ییغیشدیردیم. او ایسه بیر داها ال
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آغیر آیاغا قالخدی. سونرا بیر سوره یئنه سویون جوشماسینا باخاسی -ایسالدیب، آغیر

ین نلیقالدی! یاخین گئدیب، شوکری کاپشنیمین جیبیندن چیخاریب دوز بئ

سیندن اورتاسیندان ووردوم؛ بیر دیرک کیمی یئره گلدی. قوجانین بئله یئره سریلمه

ی ییمین دیب بوجاغیندا بیر قایغایچیمده بیر شئیین اوچدوغونو دویدوم. دونموش اوره

اشی قالدیریب رک، بیر یئکه دلری ایسه گؤز ائوینده اسهدی. دیلی آغزیندا ببکتئلی تیتره

 یردیم. باشینا ائند

 

 «سیرم...بیرآز یئیین سور؛ تله»

بانک کارمندی ایدی، منی آژانس شوفری سانیب بویوروق وئریردی! سایمادیم، بیر    

دی! تهمی ایسال سؤندورمهآلیشدیردیم. بو اونا داها دا آغیر گلدی. زهیملی باخیش سیقار

ن سورغوالری رک، دونموش گولوشو دوداغیما قوندوردوم. بئنیمه یوگورسؤندوره

الیشیردیم  یینه ها چشیردیلر. ائشییه اؤتورمهکنترل ائده بیلمیردیم؛ دیدیشیب، چئینه

زوموزو نییه هر زامان تکجه اؤالیب اورادا قاالسی اولوردوالر: اولموردو؛ یورد س

ییریک؟ اؤزوموزو عالمین دئمکدن واز کئچمه ن، من...مدوشونوروک؟! نییه بیر آن 

یین بیزدن یانا اولدوغونو سانیریک؟ بو آغیرلیغی، بو یوکو، بو مرکزی ساناراق، هر نه

ییریک. منی هر آن اؤزوموزله داشیییریق. ایشیمیزی آشیراق دئیه دونیانی پوزماق ایسته

 ییلیز!یر پوخ دئبیر آن ال ساخالیین، بیر دوشونون، اینانین بیز ب
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-رلیدئیه فیکی« میشم؟نان گئت گل ائلیرم، سنی نییه گؤرمهمن همیشه بو آژانس»   

نین لری سئیرک، ساققالی چال، قارنی یئکهفیکیرلی انگینی قاشیماغا باشالدی. توک

بیری ایدی. تمیز پالتار گئیدیییندن، تویا گئتدییینی سانیردین؛ آما ائله بورداجا بازارا 

-ا اوستدن باخیردی، سانکی بورا بانک دیر، منسه وام اوچون گلمیشم گئدیردی. آدام

ون آتامی قیریق جاوابالییر. بیر گ-شیب آدامین اوزونه باخمادان قیریقمیزین دالیسیندا ایله

یم، دایانا سیرد، بیر بانک ایشی اوچون گئتمیشدیم؛ تلهساخالیاراقخیابان قیراغیندا 

سوو دئییردی، گاه چای ایچیردی، گاه -بونا سؤز-ونابیلمیردیم. بو گئده ایسه گاه ا

 زادیباوال دانیشیردی، گاه قارنینی قاشیییردی... سیرا منه چاتدیقدا کاغاذی تلفن

« هکاغاذی ساخال الیند»آجی: -ییب، آجیتلسدیییمی دئدیم. قاش قاباغینی دویونله

ی دوغومو گؤردو! کاغاذسی دورموشدو؛ منیم نئجه ذلیل اولدئدی. یان قیراقدا بیر نئچه

جیریب زیبیل قابینا بوراخدیم. ائوه قاییدارکن اؤز ایچیمده، نئچه دؤنه او بانکا قاییدیب 

داد سالیردیم، گاه یاخاسیندان توتوردوم، گاه -یئرینی اوندان چیخیردیم؛ گاه هارای

دیم. نه یرنی آسیب کسین گئدهسینه چیرپیردیم... هر جوره بو منی ذلیل ائلهکاغاذی تپه

شدی، لر بیتمییازیق هامیسی فیکریمده اوز وئریردی! آما داها او یاالنجیل آسیب کسمه

سیزین بئله بیر آخماق »... له گولشمیردیم: لری اوزوندن اؤزومداها بئله آخماق بیری

شیب سیزی یارغیالماغا قایدانیزا سون اولسون دئیه کهنه میزیمین دالیسیندا ایله

لر شیرین یوخوالرینیزا باتارکن)بلکه ده سئوگیلینیزی قوجاقالیارکن( باشالدیم. گئجه



61 
 

مدن کئچیردیم. اوندان بری چوخ دهشتلی بیر سانیق کیمی قاباغیما قویوب اؤز محکمه

 «الر اوز وئردی.اوالی

-ه آجیقلیدئی« نییه بو یاندان گئتدین؟ بازارا گئدیردیم من! هوشون باشیندا دییر؟»   

 ی!آجیقلی دیللند

الرا الرا، او باخیشالرین آردیندا باتماقدایدی. داها او دانیشیققانلی گونش قانلی داغ   

حوصلم یوخ ایدی. آلتیمدان شوکری گؤتوروب گیجگاهیندان ووردوم؛ بیرینی ده 

دن تلسمه یمی آلیشدیریب،سیقاربوغازینا ایلیشدیردیم. یاناکی قالدی، خیریلداییردی! 

ه دئییردی، خیریلدایا نس-ائشییه بیر خیر یوال سالدیم. خیریلدایا ماشینی سوروب شهردن

آما داها یئکه دانیشمیردی؛ یالواریردی. ماشینی ساخالییب دالی صندله کئچدیم. 

رک، چکیب باشینی صندله دایادیم. چوخ چاپاالدی؛ کندیری دالیدان بوینونا کئچیره

غی بیر قبیر قازدیم. آی ایشی راغیندا،خمیردی، یوردو منی! ائله اورداجا، یول قیجانی چی

 لیردیم. الری اوستونه جاالدیقجا دینجهپراقایدی، کیمسه یوخ ایدی! تو

 

 «چیخ گؤروم ائشییه؛ بوردا نه آختاریرسان؟»

لی ریاضی معلیمیم ایدی؛ باغینا گیردیییم اوچون ائشییه اؤتوروردو. سایمادیم، یئنه ایره   

الرال دیکدیم. بیر بئل الینه آلیب هورکک باخیش گئتدیم! گؤزلریمی گؤزلرینه
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باخیردی. قوجالمیشدی، بیرآز دا اییلمیشدی. منی تانیدیغینی سوردوم! یئنه باخیردی! 

 الرین آردیندا باتماقدایدی. ایشیمی گؤره بیلیم دئیه منی نئجه تختهقانلی گونش قانلی داغ

اشینی کی بئل ایله برالدیم. الیندهدئدییینی خاطی« سندن هئچ نه اولماز»اؤنونه چکیب: 

 سیندن اوزدوم؛ اؤز باغیندا قویالدیم. گؤوده

 

 «ائله او گون یادیما دوشموشدون؛ یوخسان؟ هاراالرداسان؟»

مدرسه یولداشیم ایدی؛ ایت یاالنی دئییردی! کئفی سازین بیری ایدی، آتاسینی هامی    

ایدیم؛  ین بیریهمیشه او ایدی. اوتانقاجن آپاران تانیییردی. بوتون چالیشماالریما رغم

سؤزومو دئیه بیلمزدیم، همیشه قیراقدا قالیردیم. هئچ زامان اؤزوم کیمی اؤزومو گؤستره 

 دیم...بیلمه

 

 «من سنی آدام ائلرم!»

دن قیرخیب لریمی دیبدئیینه قیرخ نفر عسگرین ایچینده توک-دئیینه فرمانده ایدی؛   

 یئره تؤکوردو...
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 «ده استعدادین یوخدور، اؤزونو یورما...موسیقیسنین »

 موسیقی اوستادی ایدی...   

 

 «یه بیلرسن آخی؟سن او پاتلئت ایله بوردا ایشله»

 «سن آخماقسان...»

 «باشارمیرسان...»

. 

. 

. 

. 

. 

 «هر تؤکدویو یارپاقدا ایچینده قاناییر.»... 

گئجه یارینی آشمیشدی. ایچی بوش،  م، یئنه یازیردیم! یاغیش یاغیردی؛من ایدی   

نازیک قابیق بیر هئیکل کیمی ایچیم هر ندن بوشالمیشدی؛ بیر چیلتیک ایله داغیالسی 
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هر اؤلدوردویوم انساندا بیر یارا دا اؤزومه -مین هر یئری یاراالنمیشدی ایدیم. گؤوده

 ،الانیمج جیلیزچیلپاق  ، یاریلری باسدیران گونون گئجهایلیشدیریردیم. قوربانی

ر یئرینی مین هگوزگو قارشیسینا کئچیب، آجیماسیزجاسینا اؤزومو یاراالییردیم. گؤوده

کی لریم، قارنیم، بئلیم... تلریم، دؤشالریم، چییینالریم، قیچیاراالر سارمیشدی؛ قول

سین دئیه بیر ایز بوراخمامیشدیم. هر یارانین درینلییی و بویوندان اوسته کیمسه گؤرمه

یریسی ین بمنی چوخ تحقیر ائله-ال باغلی ایدی تی یئر اوزوندن سیلدیییم انسانشد

قارا جانیما -سیلیندیکده یاراسی دا درین اولوردو. گوزگونون قارشیسیندا قاپ

باخدیقجا نئجه بیر سیمیتن بیریسی اولدوغوم منی شاشیردیردی. بو یاراالر بیر گون 

خ دیم. گوزگویه گرک یوالرینی اؤزوم ایستهایچیمده یاشاییرمیش، من دیشاری چیخما

ایدی، من اؤز ایچیمین گوزگوسو اولموشدوم! اؤزومه قاییتمیشدیم؛ ایچیمدن باش 

جه اوتورموشدو، منی بو دهشتین اؤنونده یالنیز قالدیران بیریسی سوسوب یئرینده

اغی بیر شآبوراخمیشدی. لیالنین ووردوغو یارا هامیسیندان آغیر ایمیش! دوز چیینیمدن 

چوخ گئنیش بیر یارا! لیال تکینه منیم اوچون یئترلی ایدی، آما  قارینج بویدا چوخ درین

نین دی! بعضن آغریندنسه اونون آردینجا گلن یاراالر دا بیر ایش گؤره بیلمه

 ین یاراالر کار سالمیر. چوخلوغوندان کئی اولورسان؛ داها سنه ووروالن آردی کسیلمه

هاراسیناسا ایلیشیب درین یاراالنمیشدی. ایلک دؤنه  نینیول قولوم قاپی کن بیراوشاق   

یارانی یاخیندان دویوردوم. آنام یارامی ساردیقجا گؤزو اوزومده بیر درین  بئله
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سیز قالیب آغالمادیغیمی دوشونوردو. آل قانین آخماسی؛ نئجه قالمیشدی. ندن بئله سس

ایدی. بعضن بیر گؤرونتویه دالیب  سی منیم اوچون چوخ ایلگینجسوزوب گلمه

قالیرسان؛ اونون ندن بئله چکیجی اولدوغونو بیلمیرسن. باخدیقجا باخیرسان! 

لرین اوزولرینه سون کز باخدیقدا بو دویغوالر ایچیمه سیزیردی. گؤروردون قوربانی

 لر بویو باخاسی قالیردیم؛ گؤزومو آال بیلمیردیم.دقیقه

ی، اؤزونو شیروانی داما برک چیرپدیغیندان، داش یاغیشین شدتی چوخالمیشد   

ده تکجه دامجی سو دامیردی. ائو-یاغدیغینی دئییردین. تاوانین بیر نئچه یئریندن دامجی

، بیرده ایکی صفحه آغ کاغاذ قالمیشدی. ائوین سیقاربیر دملیک چای، ایکی گیله 

وتاغین ال اوتورموشدوم. االریمیشدیلر؛ موبایلین سون ایشیقبرقینی ده آخشام قطع ائله

نه باخیردیم. ال نئجه رقص ائتدییینین دستک ایشیغیالریسیندن یاغیش دامجییئکه پنجره

ییم سون گؤرونتویه تاماشا ائدیردیم. بیر ایسالنمیش پیشیک جهبلکه ده بو دونیادا گؤره

و پیشیک ب رک یاغیشین یاغماسینا دالمیشدی.نین بوجاغینا سیغینمیشدی؛ بوزوشهپنجره

 ده منی گؤرمزدن گلیردی؛ آما داها اؤنملی دئییلدی، داها هئچ نه اؤنملی دئییلدی.

سی الرجا اوتوروب منیم نئجه یازیق بیریسیز منی اله سالیب گوله بیلرسینیز، ساعات   

لری ؤزگهبوشونا دانیشدیغیندا ا-اولدوغومدان دانیشا بیلرسینیز. انسان یانشاقالنیب بوش

ن، له اؤزگوونلیک قازانیر؛ تومار چکیبییر. بو ایشیب، اؤزونو ساوونماق ایستهیارغیالی

-سایخاشلیق دویور. یوخسا دانیشیغا بیر بئله سؤز یوخدور. نئجه کی بو سؤزلری بوش
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لری سال دئیینمهنین قوتلرینی چکن بیر قوربانیبوشونا سیزه دئییرم. بو سؤزلر سون نفس

اران، سون دوراغا چاتمیش آخماغین سؤزلری. سیز بونالری دیر! اؤزونه توختاقلیق آخت

لریمی یه آلمایین؛ ایشینیزده گوجونوزده اولون. مندن چوخ قوربانیجدی

لر گلدییینی، ندن پلیس منی یاخاالیا باشالرینا نه-دوشوندویونوزو یاخچی بیلیرم 

جان قورتاریم دئیه بو  دنلرینیزدیینی بئینینیزده هئی چالخاالییرسینیز. سیزین شماتتبیلمه

له گؤردوم. هئچ بیر ایز بوراخمادان لیکجک سون ایشیمی چوخ اینجهدونیادا گؤره

 اولماز، هر ایشین بیر ایزی اولور!آما دوز دئییرسن؛ ایزسیز ایش  اؤلدوروب باسدیردیم!

دن یاخاالنا بیلرم. آما ایش گئدیب اوراالرا چاتماز، بو ایش ده ایزسیز دئییل و چوخ سورمه

ئجه اؤز بو گ -بو ایشه باشالیان یاراالر، درین گئدیب آیاقدان ساالن یاراالر-بو یاراالر 

ز! له دانیشیغا گیریشیبلر، سیز ائشیده بیلمزسینیجکلر. بو یاراالر منلرینی گؤرهایش

دک کیمسه ایله بو قونوالردا اورتاق اولوب دانیشا لیرم! ایندیهری یازدیقجا دینجهالبون

زه سینه ایجانین گیرمهمیشم، هر زامان بیر قیرمیزی جیزیق چکیب کیمسهبیلمه

 المیشام.نین آراسیندا بیر فاصله ساخله باشقاسیلریمده اؤزوممیشم. بوتون ایلیشکیوئرمه

دیم. مهالرا قارشی نفرت بسلههئچ زامان اون-لری سئویردیم ینئلهبوتون منی تحقیر ا   

آما ایش گلیب بیر یئره چاتینجا داها اؤز الینده اولماییر، بیریسی ایچیندن باش قالدیریب 

لموشام؛ ییر. البته کی اونو ایشه توتان من اویی دوزنه سالیب یئرینده اوتورتماق ایستههر نه

دی! ایندی دینج ن من اولموشام. یاردیم الی اوزادینجا یوخ دئمهاونو یئریندن قالدیرا
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یین فرقینده دئییلم، داها بورادا اولوب اوتورموشام، داها هئچ نه دویمورام! داها هئچ نه

و، یوخسا ایشیقلی گؤرونت-اولماماغین دا فرقینده دئییلم. بو اوتاق اولسون؛ بو یاغیشلی

فیسقیراراق؛ کاغاذالری دا دولدوردوم. دیشی  یسیقاراق! چایی ایچیب، قارا توپر

ی؛ یه ده بیر سؤز قالمادچکیلمیش ایالن کیمی بیر داها یاتاغیما سوزورم. داها دئیینمه

نین لییم! تکی اؤلومدن اؤنجه ایکی دامجی گؤز یاشییاتاغیمدا یاتیب اؤلومو گؤزلمه

 یم...ییندهدیله
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 آغالماق داها قانیق وئرمیر...

 

گونشدن نییارانام، تئز ده باتیب گئدیر. چیراق ایشغی داها یاخشی دیر؛ آما سحر    

ییم گلیر؛ آغ الری سؤندورمهآچیلینجا او دا سؤنوب گئدیر! قارانلیق یولدا چیراق

لری اؤتوب کئچدیکجه گؤزلریمی یومماغیم گلیر. قارانلیغین اورتاسیندا ماشین خط

بیر ورقیندن آییریب آغزیما -می، یوخسا داواالری بیرسوردویومو یوخو گؤرورم

آغال؛ گؤز »ییب گؤز یاشی تؤکدویومو؟ ده آشیغین سازینی دینلهآتدیغیمی؟ یا دا قفه

دئییردی. دوز دئییردی؛ سینوزیتیم سؤنوب آنجاق « نین سینوزیته خئیری وار...یاشی

ؤزلریمی ره دالیب گلا آغ خطبئینیمی سؤندوره بیلمیرم. فرمان الیمده یولون اورتاسیند

ن سازینا آشیغی توردوکجه گؤزلریمی یومماغیم گلیر؛هر حبی ایچری اؤ یومماغیم گلیر؛

نین یوخو اولدوغونو آییرد ائده بیلمیرم. آغالدیقجا گؤزلریمی یومماغیم گلیر. هانسی

مالال ی. دئییرد« جککفنده قان وار، چوخا چکه»قبریستانلیقدا بیر ساققاللی اوغالن: 
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شیری دانالییردی. اؤلونو قایتاریب بیر داها اؤلچه میرده-لرینی اؤلچهآجیقالنیب ال

ئنه قان لی ایدیلر. یوخسا کفنه ییئکه نایلونون ایچینه سوخوب گتیرمه–یومالی ایدیلر 

لریندن سس اوجالدیقجا گؤز داماجاقدی، ایش یئنه کورالناجاقدی. سازین تئل

ی بیر ده سیالحلالریما جاالنیر. قفهالریم یاناقگؤز یاش-جاالنیر الرینا الری یاناقیاش

سی)زندان( واردیر، سیزی اورایا آپارساالر بیرینیزه یئر اورانین یئددی تورمه»کیشی: 

نین الریلرینی بیغدئییب ساری دیش« اولمایاجاقدیر، سنی ماوالدا ساخالیاجاقالر...

یه ر تورمهنی بیقاپیسی هئچ زامان چالینمایاجاق؛ هرهنین دمیر آلتیندان گؤستردی. تورمه

اسه دوستاغین حیطینده -تیر اسه-سوخورالر، منی ده ماواال! گؤزو باغلی تیر

سیزلر شرف»جک دئییرلر. ییب آپاریرالر. او آغ ساختمانین آردیندا هر شئی بیتهسوروتله

یلمیرم. شهرین یورم، باغیرا بدئیه باغیرماغیم گلسه ده اوشو« بیتیرین، هر شئیی بیتیرین

؛ لری ایچیری آتیب، لیموناددان ایچیربیر حب-الرا داالرکن بیران اوجا یئرینده ایشیق

ییر الرینی قاپی آراسیندا قویدوغونو دئنین بارماقده سیالحلی کیشی آروادیایچیرم. قفه

لر. خوب ازیرالریمی هاراسا سودئییب ده یئره توپورور. گؤزلریم باغلیدی؛ بارماق-

 ییم قوجالیر، داها اولکی آدام اوال بیلمرم!باغیرتیمی ایچیمده بوغورام؛ باغیرمیرام، اوره

الرینی ساخالیا بیلمیر، ساخالیا بیلمیرم. یوخو دئییل، آییغام. گؤزلریمی یئنه گؤز یاش

جک. گؤزلرینی یومورسا، گؤزلریمی نین ان یاخشی یئرینه گئدهیومورسام ماشین دره

ام ییمین تلر قورتوالجاق. گؤزلریمی یومورسام سیالحلی کیشی اورهومورسام حبی
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نین تام اورتاسیندان ووروالجاق. بیمارستاندا بوینو سینیب ییاورتاسیندان ووراجاق؛ اوره

سینی یوغوتودورماغا داها گئج اولوب جکلر. یا دا معدهداها دیری قالماز دئیه

-اورتاسی دَلینیرسه، آغالسام دا، اوشاق کیمی آغالسام دا ییمین تام جکلر. اورهسؤیله

جکدیم. دئیه« پروپرانولول داها جواب وئرمیر»دانیشماغا هیریم اولسا دؤهتوره: 

ردیم. بو نین چیراغینی سؤندوردن سیالحینی بورج آال بیلسم، بو تورمهسیالحلی کیشی

ر. نین یانماسینا گرک یوخدونین قاپیسینی دؤین اولمایاجاقدیر، دئمک چیراغیتورمه

انام. می یئره سالدیغیندان نییارکؤلگه-گونشدن نییارانام، اؤزو ده پاییزین گونشیندن 

دئدی و گئتدی؛ کؤلگم یئرده سریلی قالدی. « ایندی یوخوم گلیر، سونرا دانیشاریق»

بئینیم  ر؛یه قهوه ایچمزلر! یوخونو قاچیردقهوه ایچمه، بیرآز دا کورالییر، گونده بیر بئل

دان چکمه، بو خبرین اولمادان سنی سیقارنی ایچیب قهوه پوخا دؤنوشور! ؛لیرکئشه

دئیینیردی. بیر داها  جاماعات یورولموشدو؛ پیچیلداشیردی؛ ییر.هاراسا سوروکله

سوروشوردو. بیر اوشاق « بونا نه اولموشدو؟»سوخدوالر اورا. هامی -یویوب گتیردیلر 

کیشی  سیر، هامی تئز اول دئییر. سیالحلیهامی تله-ییردی ایستهآغالییب گئتمکلرینی 

الریمی گؤردوکده یازیغی گلیر. یوخ، من بو سیک سیالحینی وئریر؛ گؤز یاشتله

سی دئییلم؛ اولماز! دایان، آغالما؛ قارا گونونو گؤروب ده آغالما! یوخو تئزلیکده اؤله

ن دالیسیندا آغالما. لیموناد دیبینه گؤرورسن، یوخودا ماشین سورورسن. آغالما؛ تلف

میش نمهالری سؤلر یاریمچیلیق قالدی. بیر لیموناد آل گتیر؛ شهرین چیراقچاتدی، حب
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میش؛ ییمین تام اورتاسیندان وورا بیلمهبیر لیموناد اولسون. سیالحلی کیشی اوره

ییرم ک ایستهدئم «دیپروپرانولول جواب وئرمه»ییم دئیه بیریسی دانیشدیریر. منسه اؤلمه

ی لر ده یاتیردار. گؤزلریملر، حبآغزیم قورویوب، دیلیم توتمور. لیموناد اولسا دوزه-

لر داها گؤرونمور؛ یومورام، ماشینی اؤتورورم. داها آغالمیرام، یولون اورتاسینداکی خط

هاراسا آزمیشام. یوخو اولسایدی آزمازدیم، یوخو دئییل، دوغرودان آزمیشام. تلفن 

الیسیندا، آغالما دئییرم. شهرین ان اوجا یئریندن موبایلی توالزالییرام. آشیق نییه د

ییم آغریدی. قورشونو دئشیرلر؛ چیخمیر. الریم قورودو؛ اورهدایاندین؟ چال! گؤز یاش

دلی اولماسایدین تختینی قانا »-دئدی « دلی اولموسان»آشیق جنون هاواسی چالیندی. 

سیز ر تئز قاییتدی، قاییتماسایدی هر شئی بیتمیشدی! نییه واختالآخی اون« بویامازدین!

 جکدینیز. وورموشدوم، وورموشدو،قاییتدینیز؟ آغ ملفه تام قیرمیزییا بویاناندا گله

یاخشی ایش  سیز قاییتدیز،بویامیشدیم، بویامیشدی. گئدن یولو قاییتدینیز، چوخ واخت

دیغینی دئییر؟ اؤزو ده سحره یاخین دینیز. یوخودو بابا، کیم یوخو اولماگؤرمه

نودولمور. گؤردویوم، گؤردویون یوخودو. یوخوالر بوغور اؤلدورور، یوخوالر او

ییم گلیر. نین ایچینه سورمهیولوندان آزمیش  ماشینیمی قفه سیالحلی کیشی ال چکمیر؛

و، دالرال ایشین اولماسین، گؤزلریمین یاشی قوروماسین. یوخوآما آشیق سن چال، بون

یوخو داواسی ایشینی گؤرور. قیشین اورتاسیندا نه لیمونادی؟ دور آیاغا، ایندیجه 

نین قاپیسینی دؤین یوخ، منده دورمورام، قالیرام. سؤندور چیراغی! دونارسان! تورمه
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دور او سؤن ونش سؤندورور، بیر داها یاندیریر!الرینی سؤندور. گشهرین بوتون چیراق

لرینی وئر منه داها کور اولموشام. ییرم. بئنیم کورتالیب، الزهرماری؛ یاتماق ایسته

الرین نئجه نین آچاری بیزده دئییل؛ اوندا بیر لیموناد اولسون لوطفا. گل بو ایشیقتورمه

گؤزل اولدوغونا باخ؛ من داها گؤرمورم، باری سن گؤر! آغالما، آغالما؛ تلفنین 

هاوادان هاوایا کئچیر. آغالما، آغالما؛  دالیسیندا آغالما. آشیق سازینی سویوندورور،

فرمان منیم الیمده هارا سورسم اورادی. یئیین سور، آما ایته، پیشییه وورما. ضبطین 

ال آت ایچری... یوخ، لری لیمونادسسینی اوجا قوی؛ آشیق چالیر، آغال...آغال... حب

سه ایله لوطفا؛ کیم سی اؤز یئرینده گؤزلدی. قاپینی آچالری بیر یئره ییغما؛ هرهبون

شینیز ییرم. قورشونوم دئشیلیر، نه ایایشیم یوخ، یورولموشام، داوا آتمیشام، یاتماق ایسته

دَیمه قوی دورسون، بلکه اونودولسون. - یینمهدیر، بارماق ائله وار آخی؟! یئری یاخشی

خو داها یوییم سونرا یاتیم. یم وار، توستولهسیقارنیز بیر اوجوزلو ایجازه وئرسه

 ین ایشیتاماعایوخو گؤرسم ده داها گؤزلریمی یوممایام! ج-یه سؤز وئریرم مهگؤرمه

ق هامی باسدیرین قورتارین دئییر. آشی !باسدیرین قورتارین... وار تئز اولون آی قارداش؛

قان وار، » دئییر.« باسدیرمیرالر، یئر اوزونه آغیرلیق ائدیر»سازینی چالیب باغیراراق: 

سونوندا بیریسی گؤروب باغیردی. اولمادی؛ نییه تئز « رینده... قان وار!اوزه تختین

دی. دؤهتورون دی، بیلاله جواب وئرمهگلدینیز؟ ایش پوخالندی! واهلل جواب وئرمه

ری آچین. تختین الدانیشیغینی ائشیدیرم. گؤزلریم آچیلمیر، قاپالی قالیر؛ گلین بو میرات
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الر، الر منی یوراجاقجوالق سو اولور. بون-ییرام، یاستیغیم جومرینده اوزاناقلی آغالاوزه

گونشدن نییارانام. چیراغی سؤندورون؛ یاتماق -ال چکین! سؤندورون، لیموناد گتیرین 

ئدیرم. لره دالیب، گییرم. داها یوخو اوال بیلمز؛ بیر داها یولومو تاپمیشام، آغ خطایسته

ی الرتوپراقگلیر! داها گلیب گؤرن اولمایاجاق؛ ییم الری سؤندورمهبیر داها چیراق

دا نه قدر راقتوپهر تؤکدویون -ایکی نفر جاوان اوغالن آشیرسین دئییرلر -آشیرین! بیر

داشقانی سورن کیم، بئل ووران کیم... -الر یاریشا کئچیرلر ثاواب قازانیرسان! جاوان

وورموشدوم. محکم اول، سؤنور، هر شئی سؤنور. تئز گلدینیز، چوخ تئز؛ هله ایندی 

دایان... محکم اولون، دایانین! محکم ایدیم، دایانیردیم؛ آما آغالییردیم، قان آخدیقجا 

-ور یاواش سآغالییردیم. یئیین سور اوشاغی قان آپاردی... یاالن دئییر یاواش سور، 

یموناد لر یوردو منی. لآیاغینی باس قازا گؤر نئجه اولور؛ بو خط ایته پیشییه وورارسان!

یوردو منی. سیالحلی کیشی یوردو. آما آشیق سن سازینی چال، هله آغالماغیم وار. 

 ییم گلیر...آغالماق داها قانیق وئرمیر، قانیمی تؤکمه
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 مستطیل

 

وخ یه یاخیلیب یسیزجه پنجرهباشی قار آلمیشدی، سسنارین قارین یئرینی قوش   

رینه چکمیشدی. باشیم آغریدان جیریلماق اولوردوالر. قار آغ اؤرتویونو حیطین اوزه

نی لریال نقاشیالر سیرایقارا قارالمیشدی. اوشاق-اوزه ایدی. گؤزلریمین آلتی قاپ

ردی. اوتانا یاخینالشیب دفترینی میزین اوستونه س-اناریب گئدیردیلر. آیدین اوتگؤسته

بوش بیر -رینه گتیرمیشدی! بومیئنه تکجه بیر مستطیلی قارا مدادال آغ کاغاذین اوزه

مستطیل! مستطیلی گؤرجک باش آغریم چوخالدی، سانکی بیر بالتانی قالدیریب 

ره دیکمیشدی؛ ینی یئباشیمین اورتاسینا ائندیردیلر. آیدین باشینی آشاغی سالیب گؤزلر

میردی. بو نئچه آیدا مستطیلدن باشقا آیری بیر نقاشی گؤزلریمه باخماق ایسته

جه بیر مستطیل اولورسادا سانکی ساعاتالرال اونا واخت آییریب، میشدی. سادهچکمه
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نین ندنینی سورماقدان یورولموشدوم؛ چوخ وارلیغینی اونا داشیییردی. داها بو نقاشی

ونه دن اؤزسیزجه آغالییردی. دفترینی نومره وئرمهزلری دولوب، سسبرکیینده گؤ

دن قارین یاغماسینا دالدی. منیم گؤزومدن ایراق قایتاردیم. یئرینده اوتوراراق پنجره

نین یانیندا اوتوراردیم، یوخسا کالسدا ده پنجره- دن ائشییه باخاردی. منهمشه پنجره

یندان کالسین پنجره اولمایان طرفینده اوتورداردیالر. الرلر آجیقدایانا بیلمزدیم. معلم

سینی آلیب، زنگ ووردوم. چوخ سرت دانیشیردی؛ سسینی نین شمارهمودوردن آتاسی

یاخشی دویا بیلمیردیم؛ سؤزومو باشا دوشردوشمز موبایلی قاپاتدی. سسی قاالبالیق بیر 

 خیاباندان گلیردی. 

یه ونگیلده-یهال بؤیروندن ووردوم. ونگیلدهخیاباندان اؤتن بیر ایتین ماشین   

دیم. اوزاقالشدی؛ سانکی منی سؤیوردو. ماشینی قیراغا چکیب باشیمی فرمانا  سؤیکه

 میردیم. هر دؤنهایدی گؤزومو یوممامیشدیم. بیر داها داواالری آتماق ایسته اوچ گئجه

رینی چوخالدیردی. اششک اوغلو اششک سانکی بوندان پزشکه گئتدیییمده دوزالروان

ه داواالری بیردن بیر»باشقا آیری بیر ایش باجارمیردی. دؤهتور عینادیمی گؤروب: 

ین؛ گرح یه دوزلسکسماخ اولماز، خطری وار، دئپرسلیق سویوخ دیمه دییر کی بیر هفته

ریمیسن! بیر ایلدی منی سسی، گئده نه بیر هفته» دیم دئدی. ایسته« سن...صبر ائلییه

م؛ آما واز کئچدیم. مطبدن چیخیب بازارین دئیه« میسن!هئچ پوخدا یییه بیلمه

قاالبالیغیندا ایتدیم؛ نه آختاردیغیمی بیلمیردیم. هر گؤردویوم دؤرد بوجاغی، قارا مدادال 
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اسدیم. بدیردیم. اَلیمده آغیرلیق ائدن داواالری زیبیل قابینا جیزیقالنمیش مستطیله بنزه

هؤنکور آغالماغا -سحر ساعات بئشده، گوزگونون قارشیسیندا اوتورارکن، هؤنکور

 ا، کؤمورله،اونوتموشدوم. اوتاغین آغ دووارینباشالدیم. سون کز هاچان آغالدیغیمی 

ین مستطیلی کیمی -سیز یئکه مستطیل چکمیشدیم؛ آنجاق آیدینبیر چلیم

واردا چکدیم، یئنه اولمادی، بیر آیریسین، اولمامیشدی. دوروب باشقاسینی او بیری د

یئنه اولمادی، بیر آیریسین... داها ائوده قاال بیلمیردیم، اَیین باشیمی گئییب یوال 

یندان ال ناماز باشدوشدوم. سکینه قاری اوتاغیمدان ائشیه چیخجاق آغ چادیراسی

منی دئدی، سانکی « هارادی سحرین بو واختی؟» دن بویالندیقالخیب، پنجره

بورکونو »نا یولالندیغیمدا یئنه آردیمجا یگودوردو. یولومو قاباغیما آلیب حیط قاپیس

سینین الرا دؤندویومده تکجه مهرعلی قفهدئدی. قوشا توکان« کئچیرد باشینا، قار یاغیر

نن قارالری ساری رنگه بویامیشدی. دونن رینده دؤشهالرین اوزهالری قالدیریمایشیق

 ینده دوروب گئتمک زوروندا قالمیشدیم. چایدان ایچیب،اغالماق ایستهنی بگئجه قفه

باشیما گلدی. ابراهیم قولتوغوندا بیر سنگک، دان چکندن سونرا بیرآز هوشوم سیقار

ست نین قارینی یئره چیرپدی. اوالریباشماق ایچری گیریب ،آرتئش ائورکوتو اَینینده

یین خوش سنگه .سیغیندینده سوبایا)بخاری( نین دیبیییب قفهلهباشینی قاردان سیلکه

نی بوروموشدو، بیردن آج اولدوغوم یادیما دوشدو. مهرعلی چاییمی دییشنده، اییی قفه

خئیر اوال آ معلیم، سحرین بو واختی سن هارا، » نکی ابراهیم ایندیجه منی گؤروردو؛سا
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خیب گولومسوندوم. ال آچماق اولموردو، اوزونه بادئدی. آغزیمی بیچاق« بورا هارا؟

دیم. نین ایستیسی گؤزلریمه مورگو دؤیدوروردو. باشیمی میزین اوستونه سؤیکهقفه

میردیم. میزین اوستوندن ابراهیم یاتماق ایستهرآزدان مدرسه واختی اوالجاغیندان بی

اراق ری آغزینا باسلیئکه تیکه-یه یاخیب یئکهیاناکی گؤرونوردو. پنیردن سنگه

ئل دیم، قارانلیق اولدو. یورتو ایچیردی. داها گؤزلریمی ساخالیا بیلمهقچاییندان بیر 

 ال چیرپدی. سینی شاققیلتینین پنجرهقفه

الرینی قول اوزون ،النین دیبینی قیزدیردی. اوجا آریق قیلیغیین آتاسی قوالغی-آیدین   

-نی؛ آیدیدئییرد ه آغزیندان چیخانییانینا سالیب، بئلی بیرآز دونقاز دورموشدو. آیدین

. آتام بیر آن گلیب گؤزومون اؤنونده الرینا جاالنیردیالری آخیب یاناقین گؤز یاش

دوردو. سؤزلری پیشیک کیمی روحومو جیرماقالییردی. بیر داها اَلینی قالدیراندا 

جومدن منی نییه ایشیمدن گو»قارشیسینی آالراق، دیله توتوب دفتردن ائشیه اؤتوردوم. 

اؤلچه -چهلرینی اؤلاوزون ال ؛«بیر نقاشی دن اؤتور نییه منی چکیرسیز بورا؟ائلیرسیز؟ 

دئیینه چیخیب گئتدی. آیدینی صندلده اوتوردوب الینه بیر ایستکان چای وئردیم. -دئیینه

الرین قار الرینی سیلیب چایینی ایچدی. سونرا دؤنوب اوشاقال گؤز یاشنین دالیسیالی

 . برک سیخیردی-دن سوزدو. الینده ایستیکانی برکجرهله اویناماقالرینی پنگول

ؤزلرینه برک سیخیب مینانین گ-یاریمچیلیق ایچدیییم چای ایستیکانین اَلیمده برک   

سیندن دادیب، سؤزونون آردینی توتدو. سسی دوز بئینیمین ایچینده دالمیشدیم. قهوه
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الری قکور دیرناکولموشدو. مانیسی اوزونه تؤهالریندان بیر نئچگومبولداییردی. ساچ

دوالشاراق، اینجه بیر جیریلتی سس قالخیردی. سانکی روحومو  فینجانین بئلینه

 اده دوداغیم دن سیخدیم. بیر گولوشمهایسته ردیالر. اَلینی آتیب الیمی توتدو؛جیرماقالیی

ه اؤز ایچیمددئیه « نییه اَل چکمیرسن؟ نه وئرمیرسن آالنمیرسان»اوتورتدوم. 

نین آغیر اولدوغوندان، نفس آلماق اولموردو. باشیم آز نین هاواسیدونقولداندیم. کافه

 ییردیم. قالخیب اؤزومو ماواال سالدیم.قالیردی جیریلسین، قوسماق ایسته

 حقین» ؛آتام ،ماواالدان چیخیب اوتاغیما گلنده ،رنگ اوروفوم گج کیمی آغاراراق   

سینی هشدئییب، آراخ شو« باساسان، مورتدین بیری مورتدیوخدی بو ائوه بیر داها آیاق 

ری اوتاغا لسحره کیمی قار دنه سئل کیمی آخیب یئره گلدی! یه چیرپدی. شوشهپنجره

حر وار نین دیبینده یوخویا گئتمیشدیم. سکئفلی او پنجره-سوخولوردوالر. منسه کئفلی

 دیمجا چیرپدیالر. یوخومو بیر چمدانا باسیب او ائودن چیخدیم، قاپینی آر

ال آچاندا، بو آچارالری هاردا ایتیردیییمی بیلمیرم. سکینه قاری تاختا قاپینی جیریلتی   

ی آلیب یورهک ییردی؛رالدیم. حیطین قارینی کورهنین اونوتدوغومو خاطیسیآی کرایه

را باال سحرین او واختی ها»اؤز اوتاغیما دا بیر یول آچدیم.  یه باشالدیم؛مهکوره

دئدی. ساماواردان بیر « میشم، گل ایچ دینجلگئدیردین؟ نییاران قالدیم. چای دمله

ونه بیر اؤز»ینی چیخاریب پتونون آلتینا سوخدوم. چای سوزوب قارشیما قویدو. کرایه

نی ئحیقارا تسب« ن؟ بیرآز اؤزووه گل...فیکیر قیل، بو نه یاشاماغیدی سن یاشییرسا
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بئحی لری ایپندن زویوب شاققیلداییردی. تسح دنهدی. تسبئشیرویر دانی-چئویریب، ویر

ی، اولماد گؤزومو یاییندیرماغا چالیشدیماَلینده دؤرد بوجاق کیمی ساخالمیشدی، ها 

 گلیب گؤزومه سوخولوردو. چاییم قالیب سویودو.

لر لر بتر پوزغونسان، یا اؤزو گآ معلیم، بو گون»مهرعلی سویوموش چاییمی دییشدی.    

چیخاریب  ارسیقش ائورکوتوندان بیر گیله ئابراهیم آرت« سی! چوخ فیکیر وئرمه.نامهیا 

یم یوخ ایدی. قفه یه حالده چکمهگؤیلومه دوشسه سیقارداماغینا قویاراق دئدی. 

شیتمیردی. نی قوالق ائآغیز دئیه ر توستو دومان ایچنده ایتمیشدیلر؛الآدام قاالبالیق ایدی؛

یئنه  دیم؛ویدوروب میزین اوستونه سؤیکهییردیم. باشیمی زاوتوردوغوم یئرده مورگوله

چکن  قارانلیق اولدو. آیدین الریما داش آسالندی؛گؤزقاپاقدونیا یاناکی دوردو. 

آغزی بورنو  یم. بیرییردنفسیم کسیلیردی، باغیرماق ایسته مستطیلین ایچینده قالمیشدیم؛

ردی. ها ییآغزینی مستطیلین بیر قولونا سالیب قوپارماق ایسته ،قانا بویانمیش ایت

ا یه اوزاقالشدی. مستطیل زیل قارانلیغیه ونگیلدهونگیلده دی؛چالیشدی قوپارا بیلمه

 دیبینه گؤتورلندی. گوپ سسی گلدی! دؤنوب اوچورومون

رینه دوشموشدو. یرپاراق قارالرین اوزهسینه چبیر سئرچه اؤزونو کالسین پنجره   

ارا گؤزلرینی ق جه قالمیشدی؛یالر. آیدین یئریندهدن بویالنیب باخیشیردالر پنجرهاوشاق

دیغی ایلک کز ایدی. نسه سورماق گؤزلریمه دیکمیشدی. گؤزلریمین ایچینه باخ

 قاچا قاچالر اوشاق ایچینده بوغولوردوم. زنگ وورولدو؛نین گؤزلری ییردی؛ایسته
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آغا » سیندا دایانیبیینه یوگوردولر. آیدین میزیمین قارشینین گؤرمهسالیب سئرچه

 دئدی. « یاتمیشدیز، گؤزلریز قانییب

ال الرینی سیلیب، بورنونون سویونو دستمالمینانین گؤزلری قیزارمیشدی. گؤز یاش   

 لریوشونوردوم. بزکیینی دجهنین هر آن گؤزونه گیرهیالرآلدی. مانیکور دیرناق

ئرینه لرینی یده یاخیلیردی. اوزونه تؤکولموش تئلاوزونه یاخیلمیشدی، سیلدیکجه

ی. ردده هامی بیزه باخیییردی. کافهقایتاردی. اؤزونو اَله آلماغا چالیشسادا سسی تیتره

آیاغا قالخیب دیشیندن قوپانی باغیردی. میزین  دی؛داها اؤزونو ساخالیا بیلمه

  ردیم!ییتهییب گئتدی. من اؤزوم میزی آشیرماق ایسلهلری یئره سپهکیدهاوستون

ندیییم میزی آشیریب، قوالغیمین دیبینی قیزدیردی. گئدیب ندا گیزلهیآتام دالیس   

الری ارماقمیشدیم. باوتاغین بوجاغینا قیسیلدیم. آنامی دؤینده قارشیسینی آلماق ایسته

 «پیشیح جیرماقلییب»ده اَله سالیب الر مدرسهسالمیشدی. اوشاق ینییاناغیما ایز

یکجه له گؤزلریمی سیلدلریمکیرلی ال الریما جاالندی؛الریم یاناقشدئییردیلر. گؤز یا

 اوزوم قارالیردی. 

ی. دووارالری قارالدیرد ،کؤمور رنگی یاییلیب ،لرین سیلدیکجهاوتاغین مستطیل   

حر س گونو، جومه قارا ائدردی. موبایلیم زنگ چالدی!ونومو یدی گقاری گلیب گؤرسه

کیم اوال بیلردی؟ گئدیب میزین اوستوندن موبایلی آلینجا بیر عؤمور  ،ساعات بئشده

داها سؤزونون آردینی  ..سوردو. آتام نئچه دقیقه اؤنجه جانینی تاپشیرمیشدی.
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دووارالر اوستومه چؤکدو.  اوتاغین اورتاسیندا یئره اوتوراراق قارانلیق دیم؛ائشیتمه

مده بورولوب لر بئینیدیم. دوشونجهالریمی قارنیما ییغیب، باشیمی دیزلریمه سؤیکهقیچ

ریمین الاویان بویانا چیرپینیردیالر. باشیمی قالدیراندا هاوا ایشیقالنمیشدی. قیچ

 قورودوغوندان آیاغا قالخا بیلمیردیم. 

سی گلیب بیر آیری دی؛تابوتو قالدیرماغا قیچیم گلمهفاتحه اوخویاندان سونرا بیر داها    

وتو یئره یوخ اولوردو. هئی تاب آخیشیبرینه نین اوزهباشی قار کفهآلتیندان توتدو. قوش

 ی!جکدرماق اؤزو بیر عؤمور سورهقویوب قالدیریردیالر. سانکی اونو قبیره چاتدی

باشیندا  یر قبیریناوزاقدان بیر تانیش اوز گؤزومه ساتاشدی. آیدین بیر باالجا قیزال ب

ا آغ هئیکله ین آلتیندده قار تدن آیریلدیم. ایکیسیاماعامز جایستر ایسته دایانمیشدیالر؛

آیدین منی گؤرجک اؤزونو  الری یاناقالرینا جاالنمیشدی.گؤز یاش دؤنموشدولر؛

باشینی آشاغی سالیب قبیر داشینا دالدی. قار آغ  ا دیلی توتمادی؛دانیشماغ ایتیردی؛

قیراغا  ریندن قارالریرینه چکمیشدی. یئره چؤکوب قبیرین اوزهاؤرتویونو قبیرین اوزه

 ووردوم...
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 یازین حیکایه بیر انتحاردان منه

 

 بیتدی؛ کندیر ده نفسیم سون چاالراق آیاق-اَل گؤردوم! آسدیغیمی اؤزومو یوخودا   

 آیاق اَل وشدوم؛ق کندیرینی دار یئنه رکدن،بیله گؤردویومو یوخو. سریلدیم یئره قیریلیب

 قیریلدی...!  کندیر یئنه اَردی، سونا نفسیم چالدیم،

 الدیالر!س یئکه بیر داش باشیما سانکی قالخدیم، یوخودان دیک ایله سسی موبایلیمین   

ماریمیشدیم.  یهجه اوتوروب باخاسی قالدیم. پنجرهیاتاغیمدان آیریال بیلمیردیم، یئریمده

کی قوروموش آشارداشار گولونون ایچیندهسیزجه ایچری سوزوب؛ پنجره ایشیق سس

اوستونه قونوردو. باخیشیمی آال بیلمیردم، اوتوردوغوم یئرده قوروموشدوم. گؤیده 

سیزجه قاباغا گئتدییینی آنیردیم؛ ایشیغین شئیین سس میلچک بئله اوچموردو! هر
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الرینا اینانمازدیم. الرینا دالیردیم. ایشیغی بئله بیلمزدیم، بئله گیزلی اویونسیز اویونسس

یریق شگؤزومو بئله آال بیلمیردیم. دوواری بیر  جه ساخالییردی؛ی قورودوب یئریمدهمن

یاواش -اینجه ایشیق! گؤردویوم یوخو یاواشبیر قیزیلی  ایشیق تومارالماغا باشالدی؛

او -یئنه هر شئی عادیلشیردی  یه باشالدی؛رک ایشیغی سؤندورمههگؤزومون اؤنونه گل

نین ایشیلدار، سیرلی ایشیق سولوردو. موبایلین سسی یئنه منی دیکسیندیردی؛ زنگی

 سینی اونوتموشدوم.سؤندورمه

 فیشی دونیانین ان یوکسک-ین فیشانفیرچاسیخیرچی، دیش-اولگوجون خیرچا   

سسی کیمی بئینیمده دوالنیردی. اوزون سوره گوزگونون قارشیسیندا فیکره دالیب 

حر نین قارشیسیندا سلریمی فیرچاالدیغیمدان، کفدن چوخ قان توپوردوم. پنجرهدیش

ری سوخولوب، چای الری داها گوجلو ایچهییمی یئینده گونشین ساچاقیئمه

نی چکدیم. هنی باغالییب، پردبیر یاریسینی ایشیلدادیردی. قالخیب پنجرهاستکانیمین 

پار پاریلداماسی ایله هئچ زامان باریشا -شاخ شاخماسی، هر یئرین پار-گونشین شاخ

 لری داها آرتیق سئودیم.الری، کؤلگهدیم. قارانلیقبیلمه

یم. ادیغیمی آنیمسادچاییمی قورتولداداندا بو نئچه گون تعطیلده اؤز سسیمی دویم   

الردان ائشیدیلیردی، گلیب بوغازیمدان چیخماغا گوجو سسیم یاد بیر سس کیمی اوزاق

 دی؛ندا تاق سسی قوالغیمی جینگیلدتنین اوستونه قویاچاتمیردی. استکانی نعلبکی
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الری ایله سی! هر بیر سسی بئله خیردالیقین کؤزرمهسیقار سونرا چاخماغین چاخماسی؛

 ئینیمی پوزوب، داریخدیردی.ائشیتمک ب

الرینی . آپاریجی خبرلرین باشلیقآچدیمالیمی آتیب میز اوستونده کهنه رادیونو    

-یلری یارغیالییردی. چوخلو قانلرک او بیریییردی؛ یئنه هامی اؤزونو حاق بیلهسؤیله

 سینیسیه میردیم، تکی سسی اولسون دئالردان سؤز گئتسه ده داها دینلهقادالی اوالی

یه دیکیلی قالمیشدیم. آخشام بیر قادینین اؤزونو یاندیرماسینی آلیب باغلی پنجره

سین دئیه اؤزونو ماواال سالیب قاپیسینی باغالیاراق، آچارینی قویویا اوخودوم. قاچا بیلمه

آتمیشدی. نفتی باشدان آیاغا اوستونه جاالییب، چاخماغی آلیشدیرمیشدی. بو صحنه 

ر گلیب گؤزومون اؤنونده دوروردو. کاش بو گونده تعطیل اوالردی، بیلیم تکرا-تکرار

 باشا قویماغا حالیم یوخ ایدی. -لرله باشیورودوندا اؤیرنجی

لره ئیسینی دئییردیلر. بئله شمهنین گلمهلیییندن یانا بیر قیز اؤیرنجیاورک خسته   

ن دانیشدیم، ادبیاتدان باشقا هر ندمیردیم؛ تئز درسه باشالییب بیتیردیم! دوشونمک ایسته

دا الریندان نه حاللرین چاشقین باخیشدیم. اؤیرنجینه دانیشدیغیمی اؤزومده بیلمه

دن اینتحار قونوسوندا بیر حیکایه الرا اؤنم وئرمهاولدوغومو آیدین سئزیردیم. باخیش

السدان کآلتدان پیچیلداشارکن، ییغیشدیریب -یازماالرینی تکلیف ائتدیم. آلتدان

 چیخدیم. 
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سی آراسیندا سم ده؛ گونشین دوغماسی ایال اؤلمهسینی ایستهله بیتمهبو گونون تئزلیک   

 ،یسی کیممهسن. بیر مدرسه اوشاغینا کالسین اؤتمهلینی کئچیرمهچوخلو مسافه

لر ده چکیلیب اوزانیردی. سانکی کالسین بوجاغیندا اوتوروب، معلیمین گؤزوندن گون

دن بولودلو گؤیو سوزورسن؛ هر آن معلیمین سنی تخته اؤنونه چاغیرما پنجره ایراق

سینی ده کئچیریرسن! بئله بیر دورومدا تکجه زنگین وورولماسی سنی سکسکه

 سئویندیره بیلر!

ن الریپیس باخدیغینی دویوردوم. هر زامان انسان-ترس، پیس-نین منه ترسهامی   

لی داوراندیقالریندان آجیغیم گلیب. باشاردیقجا اورک یاندیرماسیندان، آجیناجاق

لرله ائودن ائشییه چیخمازدیم هامیدان اوزاق دورموشام. پول قایغیسی اولماسایدی، گون

یمین کؤزو الیمی یاندیراندا اؤزومه گلدیم! سیقاردالیب اؤز ایچیمده قاالردیم! -

آز »زونو تورشودوب گؤ-شرابدان تؤکوب بیر قورتوم ایچدیم. آروادیم اولسایدی اوز

نی قاباغیمدان گؤتورموشدو. نه یاخچی چیخیب رک شوشهدئیه« ایچ بو زهرماری

-ی ویربیر نینزهلر اونون بایقوش سسینی دویموردوم. گوَگئتدی؛ نه یاخچی بو گون

باله  نین سسینی یوکسلدیبییردی! موسیقیویر دانیشاراق، منیم ده دانیشمامی ایسته

ییردی، مک ایستهلهبیر آن بئله دینج اوتورا بیلمیردین! هر شئیی تزه-دی رقصینه باشالییر

یینی تئز ووروردو. هر ایشیمه عیب قویوردو، هئچ جوره راضی سالماق هر شئی اوره
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یریب نی قالدنین ساغلیغینا شوشهرک چیخیب گئتدیییالری دوشونهاولموردو. بون

 ی سویونا تاپشیردیم.باشیما چکدیم! یورغون جانیمی وانین ایست

ییمدن سوزوب یاواش بیله-وانین ایچینده داماریمی ووردوغومو گؤردوم، قان یاواش   

دینج آل سویون قوینوندا اوزانیب، گؤزلریمی -سویو آل رنگه بویاییردی. دینج

 رکدن اویانماقدوداغیما بیر گولوش قونموشدو! یوخو گؤردویومو بیله-یومموشدوم 

 سینی آرزوالییردیم. و یوخونون سونسوزادک سورمهمیردیم؛ بایسته

هر دادی میردیم. آغزیم زسحر موبایلین سسینی ائشیتدیکده یئریمدن قالخماق ایسته   

و یمی یوخالدیغیمدا بوش پاکاتا راستالشدیم. بسیقاروئریردی. بیر ایکی چای ایچیب 

لردن داها پوخلو اولدوغو بو بوش پاکاتدان سئزیلیردی. ساعات گونون کئچمیش گون

چی ییم گلمیردی. یاخییردی، آنجاق دوروب گئتمهمنیم گئجیکدیییمه دوغرو ایشله

ردیم؟ ندن؟ ییئتمهباخاندا داها هئچ نه منی بو دونیایا باغالیا بیلمیردی. ندن ال چکیب گ

مو؟ اؤزو ده چوخ قورخوردوم! اوزاقدان باخاندا ساده گؤرونور، آما ایشه قورخوردوم

 رپیندیریر.یینی چییی بئله اورهگیریشنده نئجه دهشتلی اولدوغونو آنالییرسان؛ دوشونمه

- هدیر! بو خبری منه وئردیکد یی دایانماق اوزرهنین اورهنه یاخچی او قیز اؤیرنجی   

اؤزومه  -الری جانیما آغری هوپدورساداسویوق یانا یاناشمامدان، شاشقین باخیش

ره نئجه نین منه گؤمیردیم. باشقاالریآلمادیم، بیر داها بئله دویغوالرا یئنیلمک ایسته
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دوشوندویو داها اؤنملی دئییلدی؛ هر شئی گؤزومون اؤنونده بیر اوشاغین دنیز قیراغیندا 

 جیک کیمی دنیزین دالغاسی ایال یوخ اولموشدو.دییی باالجا تپهالرال جورلهقوم

لرین اینتحار قونوسوندا یازدیقالرینی  عزیز و دیرلی بیر وارلیق کیمی چانتاما اؤیرنجی   

توپالییب، ائوه ساری یولالندیم. یوخوالریمدان بیری چین اولسایدی ایندی هر نه 

یب، اؤزومو ماشین اؤنونه یوخسا اوجا بیر الردا آواراالنبیتمیشدی. منسه قالدیریم

-ساختمانین اوستوندن یئره آتماغی دوشونمزدیم. یوخوالر منی آلدادیردی، دوالییب

دوالییب گیجلدیردی؛ بو یوخوالر منی اله سالمیشدی. اؤزومو دانالییب سؤیمکدن 

یاطلی تیورولموشدوم؛ اؤزومو بیر بئله چیخارسیز بیلمزدیم. انسان یاشا دولدوقجا  اح

 لره ال آتماقدان چکینیر.اولور؛ قورخونج ایش

لر یوخو نین بیری ایدی، گئجهائوه یئتیشجک آروادیمین داواالرینی یوخالدیم. دلی   

درمانی آلمایینجا یاتا بیلمزدی. بیر اوووجو منی دینج ائده بیلردیمی؟ اوووجومو 

نه  ییمی دوشوندوم! هئچجههدولدوروب آغزیما باسارکن بیردن سحر یئنه دیری قاال بیل

یه مینمک بیر عیب اولورسا، اوندان ائنمک مین عیب بو کیمی دهشتلی اوال بیلمز! اششه

سم اؤلومدن ده پیس اوال بیلرم؛ اوندا کیم منه اییه دیر! اوندا نئجه اوالجاق؟ اؤلمه

رماق ویاپیشیب یئرده قالساندا، یئنه سحر یوخودان د ،دوراجاق؟ خسته بیری اولساندا

دیم؛ من باهانا آختاریردیم، من ایش لهزوروندا قاالجاقسان! آجیقدان داواالری یئره سپه

گؤرن دئییلدیم. بیر اوووجو اؤلدورمورسه، ایکی اوووجو نئجه؟ اوچ اوووجو نئجه؟ 
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ن نییوخ من ایش گؤرن دئییلدیم، آنجاق یئکه دانیشماغی باجاریردیم. آشپازخانا

ؤزل بویالی گ-لره باخاسی قالدیم قوجاقالییب یئره جاالدیغیم حباورتاسیندا دیزلریمی 

 لر! حب

ییب ائله نی ایچلرینی اوخویوردوم. مسئلهلرین انتحار حیکایهگئجه هاچانادک اؤیرنجی   

لر یازمیشدیالر. یانا و قوندارما بیر شئیمیشدیلر، چوخ ناشیکیمی یارادا بیلمه بیر حیکایه

ی! منه بئله سیا نامه یازمیشدی! بیر باشقاسی ایسه سئوگی حیکایههله بیریسی تانری

ه نئجه یالر بئله بیر جدی مسئلهگلیردی یازدیقجا منی اله سالیب گولوبلر. انسان

ال یاناشا بیلیرلر؟ سانکی قویونون دیبیندن یاردیم الینی اوزادانین اوزونه شوخلوق

 ورسن.توپورورسن، سونرا باشقاسینا گؤستریب گولوش

یوخوسوزلوقدان گؤزلریم قاپانسادا ال چکه بیلمیردیم. بیرینی اوخویوب قیراغا    

آیریسینیا  میشم کیمیآتاراق، آیریسینی الیمه آلیردیم؛ آما یئنه آختاردیغیمی تاپا بیلمه

الرینی ندن یوال سالدیغیمی بیلمیردیم. ذاتا انسانین الی یوگوروردوم. بو اوشاق اویون

اراداسی له بو گولونج وضعیتی یلیکیئرده هر یئره الینی اوزاداسی اولور؛ بئلهاوزولدویو 

اولور. اؤزومه یازیغیم گلیردی؛ هئچ زامان، هئچ ندن یانا اؤزومو بئله آلچالتمامیشدیم، 

. بو ییمی اینانمازدیمجهاؤزومو بئله ازیب داغیتمامیشدیم. بئله آجیناجاقلی حاال دوشه

اورتالیغا سالیب، آجیماسیزجاسینا اوینادیر. باشاردیقجا ان  حایات سنی آیی کیمی

 گؤزونه چیرپیر!-الرینی باشبؤیوک داش
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اریدان آلیشدیردیم. گئجه ی سیقارکاغاذالرین هامیسینی زیبیل قابینا باسیب بیر    

لیک آجمیشدیم دا! آروادیم یادیما دوشدو؛ ده داها یوخوم قاچمیشدی؛ هله اوستهاؤتسه

جه ییردی، ایچدیکالر دملهلی چایابینی چوخ گؤزل بیشیریردی! ائله ایچمهتاوا کب

رک، قیزیل گولون ایچیردین. اینجه بئل استکانا دووشان قانی رنگده چای تؤکه

سینی ده اوزونده اوزدوروردو! دووشان قانی دئدیکده اؤزونو دوغرایان کیشی غونچه

دوغراق -ا دوشموشدو. اؤزونو دوغراقال اؤز جانینبیر ایتی بیچاق-یادیما دوشدو 

ییب دینجلمیشدی. بو آدام قیرمیشدی، یوخسا کیم اؤزونه ائله قییا بیلر؟ آما ائله

می؟ دوغروسو؛ آدام بیر یئره گلیب چاتینجا هر ایش گؤرور! من او یئره چاتمامیشدیم

! داش کیر! اونو اؤزومده گؤرموردومچاتمیشدیم، آنجاق دیرناق اوجوجا دا جرات گره

سینه پهالر تدییی چایلر، دملهدوشسون منیم باشیما! آروادیمین دا بیشیردییی یئمک

ئله لرده بیر گون بلری منیم یادیما سالیر! یاشادیغیمیز بوتون گوندَیسین؛ گؤر نه

ه لریمیزی بوراخاجاییق دئیسیز اولمادی. هئی اوتوروب پیس خاصیتسیز داالشساواش

نه یریمیزه سایغیلی اولماغا چالیشیردیق، آنجاق بیر نئچه هفته سونرا یئب-آنالشیردیق. بیر

اسکی حامام اسکی تاس! گونده بیر ایش دَییشیردی؛ اؤزویله بیرگه منی ده دییشمک 

میردیم، صیفتینی بئله گؤرمک ییردی. داها او یولسوزو دوشونمک ایستهایسته

 میردیم.ایسته
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الر ن آدامایتییی اوال–الدیم. نه آختاردیغیمی بیلمیردیم یه باشدوروب قارانلیقدا گزمه   

الریم یوروالنا کیمی کیمی هر بوجاغا گؤز گزدیریردیم. گؤزلریم قاراالنا، قیچ

آدیمالییب، سونوندا گلیب اوتاغیمین قارشیسیندا دایاندیم. بو اوتاغی اونوتموشدوم، بیر 

دایاینیب اویوموش حالدا باخدیقدان  ایل اوالردی آیاغیمی اورایا باسمامیشدیم. بیر آز

نیب قاپیسینی آچدیم. هر شئی توز ایچینده ایدی. گئدیب میزین آرخاسیندا سونرا اورکله

اوتوروب، مطالعه چیراغینی یاندیردیم. سون یازیم ائله بوراخدیغیم یئرده دوروردو. بیر 

نلیغا دالیب آز قارااوسته قاالییب میزین قیراغینا قویموشدوم. بیر -نئچه کیتابی اوست

دوروخدوقدان سونرا، کاغاذ قلمی گؤتوردوم. اؤزومه حیکایه یازا بیلردیمی؟ بیز ذاتا 

یازدیقجا یاشاییریق، یازدیقجا توخداییریق! آما یازا -دن چوخ اؤزوموزه یازیریق اؤزگه

ر تکجه ؤزلرینه گتیره بیلمزدیم. بو سبیلمزدیم؛ بئینیمده فیرتینا ساالنالری کاغاذین اوزه

دیر، جکایچیمده قالیب یاشایا بیلردی؛ سانکی یازیلسایدی قانلی قوخوسونو ایتیره

 دیر.شجکدَیَرسیزله

ق بیر باالجا قایی -کن دوزلتدیییم تکیاوشاق-الیمده بوزوشدوردویوم کاغاذدان    

میزین می لریقاییردیم. بیرآز الیمده اویناتدیقدان سونرا میزین اورتاسینا بوراخدیم. ال

دییم رلهالریمدا جودیم. بو قاییق اوشاقلیق چاغاوستونده چارپازالییب، انگیمی سؤیکه

هر شئی توزاناق ایچینده ایدی، »الری یاشادیب آندیریردی منه: تکی اولماسادا، اون

بوغاناق سسی دویولوردو. اؤزومو دالغالی بیر دنیزین قیراغیندا گؤردوم. قاییغیمی سویا 
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ر آن اوجا دالغاالرین ایچینده بوغوالجاغیندان سئوینیردیم؛ آما ندنسه بوراخدیم. ه

رک اوزاقالشماغا لهبوغورلمور، یئنیلمیردی! اوزو چوخ برک ایدی، اییلیب دوزه

باشالمیشدی. آجیغیم توتموشدو؛ گؤتوروب داشا باسدیم، آما قاییغیم هئچ نه اولمور 

ایتیردی.  ال بیرگه رقص ائدیب گؤزدندالغاالر-کیمی اوزاقالشدیقجا اوزاقالشیردی 

الرین اوستونده اوتوراراق، دیزلریمی قوجاقالییب آغالدیم. اؤز نحس طالعیمی قوم

ن ده، اوشاق کیمی دوشونموردوم؛ قاییغیمی سمیرقیناییردیم. بیر اوشاق قیلیغینا گیر

شین باتیب ونییردیم. دنیزین دیبینده گسینی ایستهیین بیتمهله یئنیلیب، هر نهتئزلیک

 وری سوزوردوم، بیر ایزیوخسا چیخدیغینی سئزه بیلمیردیم. ها دوشونوردوم، ها هنده

باتان تاپیم دئیه تاپا بیلیمردیم. سانکی گونش ده منله اویون اویناییردی؛ گاه گون

نین! اوجا بیر دالغانین سسی چیخان چاغینین دونونو گئییردی، گاه گونچاغی

ان یوخود« ییردی...یراندا قاییغیمی آغزینا آلماق ایستهیوکسلدی؛ باشیمی قالد

ئره یییردیم! قالخیب کتاب قاالغینا بیر یومروق اوتورداراق دیکسیندیم! آجیقدان تیتره

یازیق منه -نین گؤزلری قارانلیقدا ایشیلداییب، یازیق«کافکا»سردیم. یئره سریلمیش 

 باخیردی!

یر کیشی ایدی، پر بیئکه–نین آتاسی گلمیشدی اؤیرنجیلییینه اوغراشان قیز قلب خسته   

ینه سمهالرا گلمهنین ندن کالسگؤزوندن یاغیردی. قیزی-پوزغونلوق یورغونلوق اوز

ییردی، آما اوموددان باشقا نسه کاغاذ گتیرمیشدی. هامی اونا اومود وئرمک ایسته-کار
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اجی اولدوغو گؤزلریندن آیدین سئزیلیردی. چوخلو سؤز صحبتدن آیری بیر شئیه احتی

دی. سؤز یلهدییینی سؤبیر تلیس پول ایسته دؤهتورلراوتانا جراحلیق اوچون -سونرا اوتانا

له ال هر شئیین تئزلیکماشاهلل-الر انشاهللگلیب بو مقامینا چاتدیقدا اورداکی

 ر.یینی وورغوالییب اونو یوال سالدیالجهلهدوزه

بئینیمده بیر فیکیر چاخماق کیمی چاخدی؛ آردینجا گئدیب حیطده اؤزومو اونا     

نین دورموندان بیرآز دانیشدیقدا گؤزلری دولوب بوشالدی. یئکه چاتدیردیم. قیزی

لسن، جراحلیق منیم بیر ایشیم وار، یئرینه یئتیره بی»ال گؤزلرینی سیلدییینده نین دالیسیالی

ن چاشقی-دوروخدو؛ بیر نئچه آن چاشقیندئدیم. « نیم بوینوما!پولونون هامیسی م

 دئدی.« نه ایشی؟ من خیالف ایش گؤرن دَییرم ها!»گؤزلریمه باخیب: 

نین ایشی یامان دویونه دوشوب! او دویونو آچاجاخسان، پولو دا خیالف دَییر، بیری» -

 دئدیم. « آنا سوتوندن سنه حاللدی!

. بو شهرده لری گزیردیمدودوک قدیم کوچه-ان داراوجو بوجاغی بللی اولمای   

 ییردیم. ائله کوچه وار ایدی، ائنی بیرجانین قالماماسینی ایستهدیییم کوچه باگؤرمه

دی. بو لرله تیکیلمیشمتریدن بئله آز ایدی؛ دووارالری سوواق، یادا قدیم سایاق کرپیج

لر یردیم. گؤروردون دقیقهدام دووارالری سئحرلی بیر گؤرونتو کیمی گؤزدن کئچیر

بویو بیر کهنه ائوین قارشیسیندا دایانیب باخاسی قالیردیم. هردن قاپینی دؤیوب ایچری 

کهنه  لر اؤنومو آلیردی!ییم ده گلیردی، آما هله ده منده یاشایان بیر سیرا مصلحتگئتمه
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یر قارانلیق ه ببؤیوک بابامین ائویند-الریمی آنیمسادیردی الر اوشاقلیق چاغتاختا قاپی

ون چوخ یا چاتیردین. قاپی منیم اوچسرین داالندان کئچدیکدن سونرا بیر کهنه تاختا قاپی

نین ایشیغی داالنی ایشیقالندیریدی. داالنی آغیر آچیلسادا، آچیلینجا کوچه

ایشیقالندیریب اورانین سرین سویوندان ایچردیم. او داالن بیر گون چؤکوب یئره گلدی، 

می ده اؤزویله قبریستانا آپاردی! نه سرینی قالدی، نه سویو، نه قارانلیغی نه ده بؤیوک ننه

 ایشیغی...

الر یئنه گلیب قامیش اولماسینالر دئیه قبریستانین ان اوجقار اؤلندن سونرا بو انسان   

دیم. بو نئچه آیین بیلیشین قبرینی تاپا بیلمه-یئرینده بیر قبیر آلدیم! ها آختاردیم تانیش

ایچینده بئینیم کورتالمیشدی، هر شئیی اونودوردوم. دونن بازاردا بیری منی گؤروب 

دیم. منیم ارشیالدی؛ چوخ تانیش اولورسادا کیم اولدوغونو بیلمهچوخ ایستی ق

 شاشمیش-دونقولدانا اوزاقالشدی. بو چاشمیش-رک دونقولداناتانیمادیغیمی گؤره

لری گزدیییمده، هردن بیریسی میشدیم. او داریسقال کوچهالرا عادت ائلهاَیری باخیش

یغیمی دوشونوب، باشدان آیاغا ائشییه چیخیب منی گؤردوکده اوراالردا نه آختارد

الریما، دووارالریما باخیب، گلدیییم یولدان سوزوردولر. منسه وئجیمه آلمادان قاپی

نی گئدیب باشا چاتدیقدا سانکی بیر قاپی داها اوزومه گئری قاییدیردیم. هر کوچه

 باغالنیردی.
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لره گؤره وش ندنب-سینه گئدیردیم ین قفه«قنبر»دیییم اوزون زاماندان بری گئتمه   

الرین ده اوتورانییردیم. قفهدیییم یئرلری بیر داها گؤرمک ایستهاؤزومه یاساق ائله

وزلو نین گؤزونو قیییب اوجالرینا دالیردیم. بیر کهنه کیشیالرینا دانیشیقداورانیش

ا بو الرجیینه باخاسی قالیردیم. ساعاتقارا چایدان ایچمه-یینه، قاپدان چکمهسیقار

لرله ائشیتدییی سؤزلری، آتماجاالری، ساتاشماالری بیر گونده دؤنه ،ده اوتوروبقفه

ؤروکن گؤی له گنین آردیندان چتینلیکالریداها ائشیدیردی؛ آما یئنه پیرتالشیق آغ قاش

 آشکار سئزه بیلیردین!-گؤزلرینده یاشاماق هوسینی آیدین

ن تاندا سولندیکدن سونرا بیر آغاجیهاوا قاش قاباغینی سالالمیشدی. بیرجار قبریس   

حزین -آلیشدیردیم. آزجا آرالیقدا بیر آال ایت شونگویوب حزین سیقارآلتیندا اوتوروب 

منه باخیردی. سانکی اونو دا بیر خودیک)غصه( چولغامیشدی؛ او دا منه تای دانیشا 

 توپراق ؤلورسن،یم؟ اجهییمه یارار آخی؟ تاپسام نه ائدهبیلمیردی! قبیرلری آختارماق نه

بویانا یورور؟ باشقا -جه ساده! ندن بشر هر شئیی اویاناولوب یوخا دؤنورسن! بئله

اوزادی -الر کیمی انسان دا اؤز اؤلوموندن خبری اولماسایدی، یئنه بیر بئله اوزونحیوان

الری اوالجاقدی؟ مذهب، فلسفه، روانشناسی و... دوغوالجاقدی؟ بیر ایتین یوزوم

یل دیک ده، ناغمهاولدوغو کیمی بیزده اؤلوروک، آنجاق بونا اینانماق ایستهاؤلوب یوخ 

 تاپماجا قوشماغا باشالییریق. 
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الق سو جو-یه باشالدی. گلیب ائوه چاتینجا جوممهایلدیریم شاخیب یاغیش چیسله   

 هسیز پاییز بیردن گلدیییندن ائوین جانینی سویوق آلمیشدی. پاییزالر همیشاولدوم. آمان

یر اسیردیم. اوزون ت-الریمی قوجاقالییب تیرییر! بیر بوجاقدا قیچدوز آدامین ایلییینه ایشله

ییمده آغیرلیق ائدنلر داها دا آغیرالشاراق، داشیماغینا اینجاریم زاماندان اوره

قالمامیشدی. یئکه پر کیشییه زنگ آچیب بیر ساعاتا یاخین دانیشدیم. قاندیرماغی چوخ 

دئییب، ایشی « هه»عاجیل احتیاجی اولدوغوندان باشدان سووما بیر سوردو؛ پوال 

لری یه باشالدیم. بعضی شئیمهین ائوی دوزنلهیه سؤز وئردی. ساواش آالنینا بنزهگؤرمه

سینی ایسه ماوالدا اود ووروب یاندیردیم. آروادیمدان قاالن زیبیل قابینا باسیب، بعضی

ا الریم هردن منی کئچمیشه تولالییب اوراالرددا تاپدیقبوجاق-دیم. بوریی یوخ ائلههر نه

یه ییم دؤیونمهلرینی آندیقجا اورهسئیر ائتدیریردی. دایانیب باخدیقجا باخیردیم؛ خاطیره

جه ده شوبهم قالمامیشدی. لری یوخ ائدمکده ذرهباشالییردی. آما بوتون بو خاطیره

 باشینا بیر داش ساال -ولن قولباغینقارا داشدان دوز-تکجه آروادیمین منه وئردییی 

دی! الیمین ایچینه آالراق باخدیقجا باخدیم؛ سونوندا ییمدن گلمهدیم؛ اورهبیلمه

گؤزومون اؤنونده اولماسین دئیه بیر یئرده گیزلتدیم. بیز بیرینه بیر شئی وئردیییمیزده ده 

ردا ایز بوراخیریق. الاؤزوموزو دوشونوروک؛ اونودولماقدان جان قورتاراق دئیه انسان

 هر نه باشا چاتدیغیندا دا یئنه گؤزونون اؤنونده دوروروق!
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-ونالری ایشقابا قویوب قاپیسینی باغالدیم. یورغپر اوچون آلدیغیم پولبانکدان یئکه   

نیب، بیر چای ایچدیییمده، داها منی بو دونیایا باغالیاجاق هئچ نه آرغین سؤیکه

لی ایدیم؛ ایندی تکجه زامانی گلیب چاتینجا دؤزمه گؤزومون اؤنونده دورموردو.

 تیک سسی بئینیمین ایچینده تاققیلداییردی. -دووراداکی ساعاتین تیک

یوخودا آروادیمین قاییتدیغینی گؤردوم. گلیب یئنه هر شئیی یئرینه قایتاردی! گولر    

وخو باشیما جاالییب اودالدی! ی-اوزله بیر چای وئردیکدن سونرا، نفتی اوست

 میردیم؛ آلیشیب یاندیقجا یانیردیم!رکدن قالخماق ایستهگؤردویومو بیله

موبایلین زنگی ایله یوخدان دیک آتیلدیم؛ ائو زیل قارانلیغا بورونموشدو. یئکه پر ایدی    

سینی هله بورا گلمنه دئدیینی باشا دوشموردوم، تئزلیک -آغالییردی، سیتقاییردی-

خالدیم. بیر الری بیر داها یوپادیقدان سونرا ایشغی یاندیریب پولییردی. موبایلی قاایسته

یی یازماغا باشالدیم. بو سونونجو یازیم اوالجاق دئیه کاغاذی قارشیما قویوب هر نه

بیرینه منی اؤلدورسون دئیه پول وئرمیشم؛ »...ییمده سویوق بیر اسینتی اسدی: اوره

ونونجو منیم بو س-ییرم یاجاغینیزی ایستهسیزدن اونون کیم اولدوغونون آردینی توتما

ییمه سایغیلی اوالجاغینیزی خواهیش ائدیرم. ندن جانیما قیییب بو ایشی ایسته

-سونرا دا قبیردن و بونا تای ساییر« گؤردویومون ده سیزه هئچ ایلگیسی یوخدور...

 اسدییینی لریمینمیزین اوستونه تاپشیراندا الباییردان یازمیشدیم. کاغاذی قاتالییب 

 ییردیم؛ بوتون فلسفی وارلیغیمیلرده داها گوجلو اولمامی دیلهدویدوم. بو سون دقیقه
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سینه ائوده ییردیم. دلیجهتوپالیاراق اوسانمامیم، سارسیلمامین قارشیسینی آلماق ایسته

ینی ین اؤلوم سمفونییاس-مکدن یورولدوم. هؤووشنم آزالسین دئیه بتهووئنوار گل ائله

. بیریسی دیمدان توستولهسیقاریب، موبلون اوستونه سریلدیم. شرابدان ایچیب، اوجالد

انتحار ائدندن سونرا همیشه بیر عاغال سیغان ندن آختاریریق! آما منجه اونون ترسینه 

وئررسه  جک، بیر جانا سینر ندندیر؛ بیریسی تاپیلیب منی بورایا باغالیا بیلهاولمالی

 ینا بیر پئیک قالدیرارام. سئوه یاشامین ساغلیغ-سئوه

دی. سکسکه ایچینده گؤزلرینی اویان بویانا سی چوخ سورمهپرین گلمهیئکه   

 ییردی. آز قالیردیسینی ایستهالرین وئرمهله پولدؤیدوروردو! یالواریب تئزلیک

 الریما دوشسون. آیاق

شی ا ایسن منه صاباح دئمیشدین، ایندی کی گلیبسن الپ خوش گلیبسن، آم»-   

الری پول دئدیم. ایشقابداکی« سی دَییرم. ایشینی گؤر پولونو آپار!یینجه پول وئرهگؤرمه

کیشی کیمی سؤز دانیشمیسان! یوخسا من »اونا گؤستریب، آچارینی جیبیمه قویدوم. 

دئدیم. دیل دوداغینی دوالشدیریب یئنه یالوارماغا باشالدی. « سنه پول زاد بوشلو دَییرم!

 ییردیم. بئله ال آیاغا دوشدویونهیمی توستولهسیقارنیب دن دووارا سؤیکههاؤنم وئرم

ردی، لیردی. او یالواریرک سسی یوکسهسایماز یانا یاناشمامدان گئتدیکجه سینیرلنه

رح عمل نن گتئزلیخ»... ییمی وورغوالییردیم. جهیهیینجه پول وئرمهمنسه ایش گؤرمه

یه حاضیر دیَیرم! پولو وئر صاباح هر شئی سن گؤرمه اوال، ایندی من سن دیین ایشی
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نین س»! داها قودوردوم دئیه ده قیزاریردی دئییردی؛ دئدیکجه« دیین کیمی اوالجاق!

 «ین اؤلوب قالماسی منه مهم دَییر! ایشینی گؤر پولونو آل، منه باش آغری وئرمهوقیزی

ش سن ایدئیه–دی ا سوروتلهدئدیم. بونو دئجک یاخامدان توتاراق، بوجاقدان بوجاغ

م، دیکدن سونرا باشیمی هاراسا چیرپدی. یئره سریلدیگئدیردی یئرینه! بیرجار سوروتله

 کافکا کیمی یئره سریلدیم...

دن ائوه دورتولنده، اؤزومو باشی چاپیلی اوتاغین اورتاسیندا قودوز ایشیق یئنه پنجره   

نا الرینه اوال بیلر؟ ایشیق یئنه اویونمیشدیم! داها بوندان دهشتلی گؤردوم. اؤلمه

داشار گولوندن اؤتوب دووارا سوواشیریدی. هر شئی -باشالمیشدی. قوروموش آشار

ه ییمی بویامیشسادا، آنجاق هللی گئدیردی. قان آخیب آغ کؤینهسیزجه ایرهیئنه سس

 الری گؤتوروب گئتمیشدی. دن پولمیشدیم! دیوث گئده اؤلدورمهاؤلمه

دن سورمه اؤزومو بئله بیلمزدیم؛ چوخ جانی برک ایمیشم! باشیمین یاراسی دا بیر هفته   

 گئری آز-آز پولومون قیزی دا اؤلومدن جان قورتاراراق، پرینساغالدی! یئکه

چاتا  نوجاسو یئنه بیر سونرا داشیناندان -دوشونوب چوخ. وئرمیشدی سؤز قایتارماسینا

تیردییی لرین بیاؤیرنجی. ایدییئرینده  خولیاالریم ده نسمدؤ گئری حایاتا. دیمبیلمه

 حیکایه بیر ناویغو اؤزومه- سیغینیردیم الرااون لرگئجه توپالییب یئره بیر لریحیکایه

یمه فیکر اؤز بو ندن اؤلدوروردو! پول آالراق ارینی قادین بیرینده بیر. آختاریردیم
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 ایش هر ایدین وئرسه پول ایدی؛ آدام اکسیک چوخ آروادیم منیم چاتمامیشدی؟

 ؟!...قالیرمی سینومره موبایلیمدا. گؤرردی
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 قیرمیزی لکه

 

ی. میشدنی یاخیندان گؤرمک بیزی اؤزوموزدن ائلهکن ایلک دؤنه بیر شاللهاوشاق   

والق سو آیاغا جومج-باشدانرینجه شیلتاقالدیق. ایال یئته طایفانین بوتون اوشاقالری

بیر نئیسانین دالینا دولوب ائوه ساری گلدیییمزده، قانلی گونش  ،اولدوق. پیرباالدا

 شیرین یوخویا باتدیم. آنامین دیزینده ،هشیر ایچره-های ،داغالرین آردیندا باتارکن

له شاخیردی. آیدین گونشآپ ،قارانلیق یوخکی کیمی قاپاوتاغیم گئجه   

دان، دن، یاستیقتابدان، ملفهدان، لپدان، کیتابدن، قاپییئردن، پنجرهدووارالردان، 

یمی یشالواریمی، آغ کؤینه-دن قان ایزلرینی سیلدیم. کوتبئله هر نه گوزگودن...

کلونازپامین ایکیسینی ایچری آتدیم. باشیم  یویوباوزومو -دان آسدیم. اَلآسقی
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انیمی یاتاغا سالدیم. آلتی ساعات سونرا نیب، گؤزلریم قارالیردی. یورغون جگیجلله

کیتابین قیرمیزی  ،لرینی زیبیل قابینا باسیبکؤتوک سیقاردا اویاندیم. قانلی قارانلیق-آال

 چکه بیلردیم. سیقارسینی جیردیم. ایندی اوتوروب بیر قهوه ایچیب صفحه

داغیلمیش، کسردن دوشموش بئینیمه نسه چاتدی. عاشورا گونو  ،سحر تئزدن   

دی! اورداجادا یاراسی بیتیر کؤکو اوستونه باسیردیالر، ائلهالر ساریالرینی یارانباش

 ؛ودان یئری سؤکولد آخار قان دایاندی؛ ؤکو دیشیمین دیبینه قویار قویمازکساری

بیر  ،یلدن ایچیری سیزدی. میز آراخاسینداکی آغ کؤینکسولغون بیر ایشیق پنجره

ا، یئنه سورغویا توتدو. باشینی یوخاری قالدیرمادان، دسمال چکیب فینخیراندان سونر

رینده گزیردی. قلمی آچماز قلمی کاغیذ اوزه-سورغوالری یاغدیریردی. آغیزیمی آچار

وش یین باشی اوسته باؤلدوردویوم کور میلچه ،رینده گزیشیبدووارالر اوزه ،گؤتوروب

نین الرینی اوووجوالریندا باشالری آپارالر آدامبیلمیرم ندن پولیس»یئر تاپیب یازدیم: 

ا رینه یاخیلسا دالرین اوزهیین قانی یازیکور میلچه«. ایچنه آلیب ماشینا سوخورالر

 نین سسی قوالغیمی دئشیردی.ویززی-ویززا

یشدی. آغیر لمسینی وئردی. میللت ائرکن آخیشیب گکی دزگاه آلتی نومرهدهکلینیک   

نی آچیب پاییز هاواسینی کؤکسومه ق اولموردو. پنجرهآالمانفس  بیر هاواسی وارایدی؛

الری گؤزدن کئچیردیم. بیر چکیب اورداکی یوخولو، پوزغون، آوازیمیش اینسان

لری قوجاقالریندا الر کؤرپه. قادینییردیعسگر اوغالن اوتوردوغو یئرده مورگوله
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کی ندهی. جیبمندن قاچیریردسیز اوغالن گؤزلرینی ییردیلر. بیر چلیمگؤزله ؤهتورد

لر لرده ایتپاکاتینی یوخالییب آشاغی قاتا ساری یورودو. اوزاق کوچه سیقار

الریمی ی قولومدا سؤندوردوم. گؤزلریمی یومودوم، بوتون آغریسیقارهوروشرکن 

 الریمی ترسینه چیخارمیشدیم؛جوراب اونوتدوم. سویوق تر بورنومون اوجونا سوزولدو.

 یاتاغیم دی؛کیتابا بیر دامجی قان یاییلمیشآچیق  دا قالمیشدی؛یئدیییم ایچدیییم اورتالیق

 ییم سیخیلیردی.اوره داریخیردیم؛ لر تینجیخمیشدی؛میوه تر قوخویوردو؛

شیق قاری-نین ساریسینی سیلدیم. قارماسییؤره-گوزگونون اؤنونده آغزیمین یان   

ئیینیب یئنه گ ،رکدن بئلهده اویغون اولماماسینی بیلهشالوارین هئچ-گؤزومه کوت-اوز

 الریمی قایدایا سالماقدان وازدن قورتارمیش پیرتالشیق ساچکئچیندیم. آغیر گئجه

و سی بیر داها گوزگییمده بیر دامجی قان لکهکئچیب یوال دوشدوم. آنجاق آغ کؤینه

قارشیسینا قایتاردی. هاردان گلیب بورایا چیخماسینی، داغیلمیش بئینیم آییرد ائده 

بیر  دیم.ائله باسیدیر-سینی باغالییب اؤرتله کوتومون دویمهلریمردی. تیترک البیلمی

آریق  ،سیرادا دایانمیشدیق. مندن اؤنجه دوران بیر کوله ییردی؛لری سسلهخانیم نومره

. ییردیماسک تاخمیشدی. قیزجیغاری چرشابینی دارتاراق اینیلدهآغزینا  ،قادین

-ییب گوجدیلر داها ایشی بیتمیشدی. اَلینی دووارا سؤیکهسونونجو ایکی دیشینی اوزسی

الری آخاراق ش. قیزجیغازین گؤز یایی آلینیردیجههر آن یئره سریلهبیلاله دایانمیشدی. 

زدیردی. ییب قوالغینین دیبینی قیدان توتوب سورونوردو. قادین دؤزمهنین چرشابینآناسی
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شدی. گئجه باشینا آلمی کیلینیکی یب،ر. باغیراوشاغی اَلیندن آلیب آیری طرفه آپاردیال

دان پنجره بوجاغا، یاتاق-دیم. بوجاقدانبویو بیرجه آن اولسون بئله گؤزلریمی یوما بیلمه

ییب الختاالنمیش قارا قانی قوسدوم. دووارا گل ائله-سا میز آرخاسینا واراؤنونه، اوردان

نیمین نین سسی دوز بئیزیویز-یاخیلمیش کور میلچک کیمی چوخ چیرپیندیم. ویززا

الری یراقسیندن دوالیی چییردی. بیر آزدان قونشوالرین ایشه گئتمهایچینه کیمی ایشله

ایکی -سؤندوردوم. میز آرخاسینداکی قلمی گزدیریب یازیردی. بیر سورغوسونا بیر

ایدیم. آغزیمدان چیخانی قلمینه یاغدیریردیم. قارشیسینداکی  صفحه جوابالمالی

ذین ویر دانیشیردیم. قلم کاغی-قاراسینا باخمادان ویر-ورتارسین دئیه آغینالر قصفحه

می یوخسا اؤز لریمی یازیردیمدیکرینه گزدیکجه مندن آزالیردی. سؤیلهاوزه

لری آرتیردی. سونونجو لرینی؟ آنجاق مندن آزالیب اونون یازیلی صفحهدوشوندوک

وستو اوتاغی بوروموشدو. کور میلچک نی باساندا مندن هئچ نه قالمامیشدی. تنوقطه

ئدمکدن دؤندر ا-کیمی یاخیلیب بیر بوجاقدا قالمیشدیم. قارشیمداکی کاغیذالری اَندر

نی چکیب اوزاداراق دووارالر بئزدیم. آغزیمی ایستی قان آلیب بوشالیردی. گئجه

دن سحرین ایچری سیزماسینی اوستومه چؤکوردو. گؤزلریم یول چکیر کیمی پنجره

یم یازماغ ،سینی یوماغا هیریم قالماسا بئلهیؤره-ییردی. دوروب آغزیمین یانلهگؤز

یب لر بئینیمده تینجیخیب قالمیشدی. قلمی گزدیرگلیردی. اوزون زاماندان بری بیر شئی

بیر آنین ایچینده تینجیخمیشی آغ کاغیذالرا یاغدیردیم. سورکلی یازاراق، زامانین 
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الریم سیندن باشا دوشدوم. میزین آرخاسیندان قالخاندا قیچسینی کاغیذالرین بیتمهاؤتومه

 قورو قوروموشدو.-قوپ

لرین دیبینه سوخوردو. دیشوی اوزمک نی دیشال ایچری آلیب ایینهسیرای رؤهتود   

الری ایچری گیرمکده هئچ یئرده ایدین. آدام اوچون یئنیدن قاییدیب سیرادا دایانمالی

ؤنوللو ییردی. کیمسه کتهر سیرادان قاچماق ایستهدیم. هامی بیر بئله کؤنولسوز گؤرمه

ینلر بو آدامین قولونو کس»اوالراق ایچری گیرمیردی. بیر قوجا کیشی باشینی بوالییب 

دئییردی. ائرکن یاتیم دئیه کلونازپامی ایچری آتیب یاتاغا گیردیم. « سینلرمهدیشی چح

 ا قورخوم چوخالیر، یازیلیبیرینجی کز ده قانی ماواال توپوردوم. سحره ساری آخدیقج

لری یه باخماقدان بئزدیم. قانلی کؤتوکدن گئجهدووارالر اوستومه کؤچوردو. پنجره

 سؤندورمکدن جانیم آجیشدی. اوزو قویلو دوشوب یازماغا باشالدیم.

دئدی. « دیکؤتویو چوخ درینده»تیله دیشیمی دارتاندان سونرا ر نئچه دؤنه کفلهؤهتود  

وایی خارچ! مندن سا-یه باشالدی. خارچاسینی ائشمهیؤره-یان نسه گتیریب دیشیمین

دیرک -گؤزل بیر قیز دا اوتاقدایدی. سیرانی پوزوب ایچیری گیرمیشدیلر. آناسی اورک

اولسون دئیه اونونال گلمیشدی. دیشیمی ائشدیکجه گؤزوم قیزدا قالمیشدی. ایسالق 

 یی کئچیب گؤزلریندن اورهسیایسه دیشیمین دئشمه آال گؤزلرینه وورولموشدوم. او

اؤزومه -دئدی. اؤز« سن! چیخدی دئیه: »ؤهتورگئجدن د-یاشارمیشدی. هاندان

 دی. لهدئدیم. پامبیغی  بوغازیما ایته« قالسایدی پاس باساردی»
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نونادک ی سوسیقارسی دویولوردو. بیر الرین آخیشیب گئتمهباجادان اینسان-کوچه   

دان زدان سیقار»ه آتدیم. میز آرخاسینداکی: یائشیدن سوموروب قانلی کؤتویونو پنجره

الریم سوروشدو. یوخ دئدیم. بیر داها فینخیریب قلمینی ایشه سالدی. بارماق« چکرسن

سینده اویناییردی. آغزیم کیبریت چؤپو کیمی قوروموشدو. سو لیوانین کوتومون دویمه

آنجاق  دیم؛ماق ایستهگؤتوروب بیر باشا ایچدیکدن سونرا ائندیریب میز اوستونه چیرپ

یئنه سسیزجه یئرینه قایتاردیم. ایشیم قورتاریب، گئده بیلردیم. یئنه اوزومه باخمادان 

 قاپینی گؤستریب بویوروق وئردی. 

اوتاقدان چیخانین آغزی قانلی اوالراق بیر پانبیق دا آغزینا سوخموشدوالر. گوزگونون    

گؤزدن  رینه اوزانماسینینئجه تخت اوزهقیزین  ،الری سیلیباؤنونده دایانیب یاخیالن قان

دو. ییب ائشیه اؤتورکئچیردیم. رنگی گج کیمی آغارمیشدی. منشی منی دومسوکله

. بیر ت سئیرلمیشدیاماعاایدی. ج الینده ؤهتورونه چیخار چیخماز قیزین دیشی دیائشی

-رراوتاغینا ساری یوگوردو. اوتاغا گی ؤهتوروندارتینا د-دارتینا ،بیغلی کیشی ،هوندور

 ونؤهتورگیرمز باغیرماغا باشالدی. دیشینی یانلیش اوزموشدو. چاخناشما دوشوب د

ال ناسیقانلی آ-هشیر ایچره قیزین آغزی قانلی-یاخاسیندان توتوب داالشدیالر. بو های

سینی زیبیل قابینا بوراخاراق، سحر تئزدن هاردان بیر آرادان چیخدیالر. آلتی نومره

 وردوم.دوندورمانین آلماسینی دوشون
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ایسه قان ساغمیشدیالر. گؤزلریمی آچیق  قارا قارالیب ایچینه-گؤزلریمین آلتی قاپ   

بوغازیما  یمی سوزولوبساخالیا بیلمیردیم. قارا قان آغزیمین قیراغیندان اینجه بیر ایز ک

ومدا الر. سحر ائرکن بئله دوردار کندیرینی بوغازیما  سارمیشدیسانکی  ساریلمیشدی؛

ا اغایدی. ائله بو دورومدا دا سورغوالری جاوابالییردیم. اوت دادی وار اولماغین آیری

-آیدین سئزیلیردی. کوت-ده یوخوسوزلوغوم آپسممیش اوزومه سو چیلهگیرمه

 شالوار دا ایالن کیمی ساریلیب بوغوردو. 

بیر یاندان قان گئدیردی، بیر یاندان بئینیم دینج دوروب دوشونه  قلمی یئره تولالدیم؛   

لری یوال سالیب اوتاغین اورتاسیندا اوزاندیم. گؤزلریم ذان چاغی ایشه گئدنمیردی. ابیل

-یوگوروردو. قیزجیغاز باغیریبقیزیشیب یاتماق اوزره اولسام بئله قارا باسماالر 

ان اؤنده دایان ،باغیریب بوغازیندان قان پوسکوروردو. آناسی ماسکی اوزوندن چکیب

نمیش قارا قان الختاال وخسا آغالییر!للی دئییلدی گولور ییردی. برایکی دیشینی گؤسته

دووارا پوسکوردوم. یئره گؤیه سؤیوش یاغدیردیم. او -بوغازیما قاچاراق قالخیب دام

 ، قیزین ایسالق آال گؤزلرینه...ؤهتورهلعنته گلمیش قیزجیغازا، د

ایچدیم. ا یب بیر باشمیز آرخاسینداکی اوسانمادان یازیردی. یئنه بیر لیوان سو بوشالد   

گؤزلریمه نیه باخمیرسان؟! یوخوسوز قالدیغیم آلتی گون،  من یورولدوم آرتیق دئدیم؛

-لریم آالن دوشوب، گؤزدن آرتیقدی سایین بی. بئینیم کسردآلتی ساعات، آلتی دقیقه

داها  هیه هیریم قالماییب. آند وئریرم یازدیغین قلمینیئریمه ییر؛لریم تیترهال بوال گؤرور؛
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یئتر! یئتر منی بو اوچوروما سالدیغین! یئتر داها منی حایاتدان پوزدوغون! یئتر!... بیر 

وم قاریشیق اولدوغوندان اؤز-الریمین قاتیوان سو بوشالدیب ایچدیم. یازدیقداها بیر ل

بئله باشا دوشموردوم. تکجه منی ماراقالندیران سونونجو جومله اولدو: گؤزلرین 

ده  آغالمالیسان! قیزین یاشارمیش آال گؤزلرینی آنیمسادیم. تکی منیمساغالسین دئیه 

 دیشیمی دئشیب داغیلتسا بئله، گؤزلریم یاشارمادی.  دؤهتورگؤزلریم ایسالناردی. 

غیم ی داماغیما قویدوم. آسقیدا آسدیسیقاردیم. موبلون اوستونه سریلیب، بیر قهوه دمله   

بیر ورقدن -الری بیرنه دؤنموشدو. کلونازپامسی یاییلیب قهوه رنگییین لکهآغ کؤینه

ول قابینا ین کؤتویونو کسیقارنین ایچینه سالدیم. قاتیشدیریب، ایچدیم. آییریب قهوه

 بوراخیب آغیر یوخویا دالدیم. 

 ،آلتی ساعات سونرا آنامین دیزیندن اویانیب، قانلی گونش داغالرین آردیندا باتارکن   

ردیم. پاییزین سونسوز گؤزلییی گؤزلریمی دا یامدان مرنده ساری گلیماشین

دن هنی آبارتدیم. باشیمی شوشسینی آچیب قیرمیزی لکهاوخشاییردی. کوتومون دویمه

 ائشیه چیخاریب، پاییز هاواسینی کؤکسومه آلدیم...
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 اؤلوم قوخوسو

 

 شیچوخ چالیشدی اؤزونو یاخ الردان هئچ دانیشمادی؛چکدییی آجی دوستاقدا   

ا اؤلدو. دسوبانین یانینداکی اوتوراجاق ،گئجه یاریسیندا ،ن سونونداا دا! آپاردی آپارسین؛

دان بیر اؤپوش گؤتوردوم. یئنه ده الرینمیش گؤزلرینی باغالدیم. دوداقلتاوانا دیکی

 ..قانسیز، یئنه ده سویوق.

لر. رینده گزیشیردیالرین اوزهاجدان یئری سؤکولدو. قارغاالر قاریلداییب، قارلی آغ   

چه سحر ائرکن دوربونو گؤتوروب، کو ،لردهسنین سئودییین گؤرونتو ایدی. قارلی گون

. الر دئیردینباجادان عکس چکردین! قار اولسون، قارغا اولسون، بیرده چیلپاق آغاج

 «؟ره هله یاپراق وایالریندا نیبورانین آغاج» گئدریردیک. *نوخود بَی پارکیناهر دؤنه 
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ج سویوق قیلین الر سویونموردو!آنجاق آغاج دا؛ دا چوخ ایدی، قارغا ردین. اوردا قاریدئی

  الر یئنیلمیردی!ده یئنه آغاجکیمی کسیرسه

ؤزلریله قارا گ ایدی دا، منجه باشقا بیریسی ایدی؛ن گؤزلی اولماسدا قیزالرین اکیالس   

بیر گون ائیوانیمیزدا سویوندو. قارالر چیلپاق  ،الر سویونسون دئیهدانیشاردیم. آغاج

نیه بورودو. دوربونو گؤتوروب بو دوروموندان رسیم چکدیم. سینی آغ کفهگؤوده

 چیلپاق جانینی چولقاالیاندا او رسیمی آنیمسایاردیم. آغ اؤرتوک  ،یاتاقدا ،لرگئجه

گؤروردوک. آغ،  قارا –ییردیک. داها حایاتی آغ قارا ائله –لری آغ چکدییین رسیم   

بو بویاالردان باشقا بو دونیانین آیری بویاسی وارمی؟ آغ بنیزین، قارا  قارا، قار، قارغا!

 نیک. من آددیمالییردیم سم چکیردآیاق ایزلریمیزدن رسی الرین!گؤزلرین، قارا ساچ

سن ایسه منی چکیردین. آیاقالریمیز  شَهَرین هر یئرینده ایز بوراخدی.  چکیردین؛

 ..ده قویوردوق.یی گئریدن شوتویوب، هر نهشونمهدو

من  بیر آزدان منی ده آپاردیالر. الی اوالندا گلیب اونو آپاردیالر؛ائیوانیمیز قارلی قارغ   

داها  سانیردیم داها بایرام اولماز؛ الر کیمی گئجیکدی!او آغاجتئز دؤندوم، آنجاق 

ن س یاز گلدی آمما بایرام اولمادی؛ لری بوکولر!قارالر آلتیندا بئل الر جوجرمز؛آغاج

داها ایشیق ساچان گؤزلرین  دون آنجاق قارا گؤزلرین سولموشدو؛گئری دؤن

اؤلومه ساری چکیردیلر. ائیوانیمزداکی قارغاالر سنی  سؤنموشدو. هر گون، هر سحر

 ن!قار یاغمایینجا سن هله اؤلمزس ،بوشونا اؤزلرینی یوروردوالر. بیلیردیم –الر بوش اون
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سنی بو ائودن  سن دونن ایدی اؤلموشدون؛ اؤلدون! گئجه ده سن دی؛سحر قار یاغ

 گؤتورن گوندن اؤلموشدون. 

 یئیواندا اوتوروب، قارلنین قوخوسونا قونشوالر تؤکولوب گلدیلر. من ائله الئشی   

وشدوالر. الر دا تام سویونمگؤرونتویه گؤز تیکمیشدیم. آرتیق آغاج ،سیزقارغالی یاپراق

اونو قبریستانا گؤتوردولر، منی ایسه دلی خانایا. مزار داشیندا سون کز اوالراق قارغاالر 

 –ب یام الر دیرچه لیآغاج دن کؤچدولر. قارالر یاغماز اولدو؛آغیت اوخویوب بو شهر

 میشیل یاتمیشدین. –یاشیالشدیالر. سن ایسه میشیل 

*** 

 

 یرام.بوخونونو اوخشای -الرین بویون الریندان سویونموش آغاجخانانین بارماقلیقدلی   

 بو یئرده هامی خسا من دونن ایدی دَلی اولموشدوم!یو اونالر هر آن سنی آنیمسادیر منه؛

نی آالراق، رین دادیلی اینهنین دامارالری عینهامی بیر گئییر، بیر یئییر، بیر ایچیر؛

آغیزالری ایسه عینی درمانین قوخوسونو قوخویور. بو یئرده، بو یورددا اؤلوم قوخوسو 

 باش چاتالدیر...

 

 الریندان* مرندین اَسکی)قدیمی( پارک
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 آتام و من

ایله اؤزونو اودالمیشدی. یازیق کیشی چوخ  آتام ایش یئرینده بیر چللک نفت   

ورسوز غآنجاق او لیغین آغیر دوروموندان قورتارسین؛سینی کاسیبچالیشدی عاییله

یزه ال بدا کوله دؤنموشدو. باالجا کول تورباسینی سایغیاوالراق بیر باالجا توربا

شدا اوتوران باالجا کول وخاری بای ،قونشو توکولوب گلیب-سوندوالر. قوهوم

قاش  اوخودوالر. گؤزده قوالقدا قالدیم؛الر گؤز یاشی آخیداراق، آغیت ،اتورباسین

ینا یپقاراالندا بیر چیمدیک او کولدن گؤتوروب داما ساری یورودوم. کولو شوشه پا

سینی یوکسلمه هلرپول قایغیسیندان ایراق یوکسک ینآتام دیم گئتدی!آرتیریب توستوله

له کی ه ،او گوندن بری ردوم!لرده گؤروایچره آتامی زیروهدومان -. توستوییردیمایسته

 آتامین دادی داماغیمدا قالیب... ،وار
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