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 من یاتاغین ایکینجی مرتبهسینده یاتانمارام!دوشرگهنین گؤزتچیسی ایله بیرلیکدده مندی بیدر دیک ایکدی مرتبدهلی
یاتاغی اوالن اوتاغا گتیرن دیلمانج دئییر:
 ایکینجی مرتبهده یاتا بیلمهسن ،اوتاغییی دَییشدیره بیلدرم ،مممدا مدنسنین یئرینه اولسایدیم ،تگلرزهنین1ویییسینی الددن وئرمدیدیم ،تگلدرزه
یاتاغین ایکینجی مرتبهسیندن داها دا میدین گؤرونیر.
دیلمانجین سؤزلرینی ائشیدیرکن تعجد ائددی اوزومده گتیرمهسدم ده،
دوشرگه بارهسیندهکی دوشینجهم و ذهنی تصیراتیم چاک گؤتیرور.
 تگلرزه هارادی؟  -دئییرم.دیلمانج بارماغینی پنجرهیه ساری تیتیب اوزاقالرا اشاره ائدیر:
 تگل کانالی ،تگل دنییی...مشاغی شیشهلری مغ رنگلده بییدانمیپ پنجرهیده یایینششدی  ،ریرید -
ریری رنگی سدیییلمی صصدهلردن تگدل دنییینده بداییرام .ندنسده مغ
بییددانمیپ شیشددهده گددؤرونن مدداوی پارچدداالر هیدددرونیملری2گؤرسدددن
غرافددی یریطددهلرینی یادیمددا سددالیر .دوشددرگهده یاشددادیغیم سددیرهده
ماویلییی پارچا-پارچا گؤرمک ده غنیمتدیر دئیه دوشدینیب ،دیلمدانجین
تیصیهسینی ربیل ائدیرم .تصیراتیمداکی دوشرگه نیسدیان بندینده بندیر،
دوستاق کیمی بیر یئر اولمدالی ایددی ،تصدیراتیمین گئرچکلشدمهدییینه
Tegler see

1

 2هیدرونیم :اقیانوس ،دنیز ،چای ،بوالق کیمی یئرلر.
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سئیینیرم .دیلمانج مرتیریر:
لرله
 اوسددتهلیک صامددام-تددیالتی یانددداکی اوتاردددا یاشددایان شددپایششمالیسیی.
سینرا گؤزتچییه اشاره ائدیرکن دئییر:
 اوتاردا اوز وئرن هر هانسی بیر ناسازلیغی سکییریتییه1یبر وئرمهلیسیی.پلیسلر کیمی گئیینمیپ ساری ساچلی گدؤزتچینین بددنی گیبدید بیدر
گیلشچی بدنی کیمی اولسدا دا ،گیلشدچیلر کیمدی ردیالقالری سدینی
دئییددل ،ریالقالریندددان سددالشنان اورهک شددکلیندهکی سددیرغاالری دا
گؤزومدددن ردداچمیر .دیلمددانج دانیشددیرکن گددؤزتچی یددانیم گددؤزلریمین
ملتینداکی ریریپالری ازبرلهیی  ،کیپریدکلریمی سداییر کیمدی دوندیق
باییشییش اوزومه زیللهنی .
دئیهسن بیندان بئله دنیی یئرینه ز ،گؤزتچی یئرینده سدکییریتی ،منهدره
یئرینه وییی دئمهلییم .ز هارا ،دنیی هارا؟ منشمالری بیر اولسدا دا ،ز سدؤزو
هر هانسی بیر دنییین سدییینی ذهنیمدده لپهلنددیرمیر ،یدالنیی دیلیمدین
او یندان هاوایا بیراییشن بیر سس کیمیدیر ز سؤزو .سدکییریتی سدؤزو
ایسه رارامتیل سکیریت شیشهلری ذهنیمده انشندیرسا دا ،اوزومه دیک-
دیک بایان سکییریتی شیشه کیمی دئییل ،دا کیمی سرک و سدیییق
بیر وارلیغا بنیهییر .گؤرهسن بی سرک گؤرونن یانیمین اورهیی نئجده بیدر
اورکدیر؟
گؤزتچی ایله دیلمانج اوتارددان چی انددان سدینرا گئجده یئمدهیی مدیندا
وئردیکلری ساندویچ پاکاتینی میی اوسته ریییب ،اوتاغدا گدؤز گیدیدردیم.
1

سکیوریتی :امنیت گؤزتچیسی.
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اوتاغین تاغینا رابشنمیپ میلهنین اوزرینده بیدر دیک شدار بییددا المد
گؤرونجه ،ایشغینی سیناییم دئیه چیراغین کلیدینه باسدیرام .المد الرین
ساریمتیل ایشیغی پنجرهنین یییداری شیشدهلریندن االندان ایشدیغین
ایچینده گؤزدن ایتیر .سلیقهسیی ه دییارین رارنینددان اوتداغین ایچینده
پیددرتشمیپ ددرد ایشددقابدان1بیددرینین راپیسددی مچیقدددیر .ایشددقابین
ایچیندهکی بی پالتار مسقیالری عریانلی الرینی ادرتمدک اوچدین منده
یالیاران کیمیدیرلر .گؤرهسن ایندییه کیمی نئچه مها رین بارماق ایدیی
مسقیالرین اوزرینده رالی ؟ مندن ادنجه نئچده مهدا رین پالتدارالری بدی
مسقیالرین عریانلیغینی ادرتیب ،سدینرا یئنده اوندشری ایشدقاب ایچیندده
عریان بیرایی ؟
ایشقاب راپیسینین مچاری صالقایش باال ا بیر یئر کیرهسدیندن مسدیلی .
مچاری چی اردی  ،یئر کیرهسینین ماوی ،ریرمییی ،ندارینجی ،یاشدیل و
ساری رنگلی بؤلگهلرینین ایچینده تبریی ایله برلین شهرینی میتاریرام .نه
برلین ،نه ده تبریی ،هئچ بیریسی کدیره اوزریندده معلدیم دئییدل .کیرهیده
باییرکن ادزومی هاوادا رالمیپ ،گؤزهگؤرونمی تدیز ذرهسدی کیمدی صدس
ائدی  ،منی گؤزلدهین ندامعلیم گدینلرین هؤووشنهسدی ذهنیمده هجدیم
گتیریر .بیر من اومیدسییلییه راپیلسام دا ،بدی گدین صیداتیمین ایکینجدی
ددنمینین باششنغیجیدیر دئیه ادزومه تییتارلی وئری  ،یئر کیرهسدینی
بیر من ادنجه مسشندیغی یئره رایتاریرام.
صامام-تیالت راپیسیندا رارا بیر رارتال مچید راندادالرییش دو ملتینددا
دوروب منه باییر .رارتالین دیمدییی ایله چنگدهلری ریرمیدیی ،دوشددان
 1ایشقاب :کمد ،دوالب.

 / 6دوشرگه

گلن سی دامجیالری ایسه ساری رنگیندهدیر .ایندییه کیمی بئلده عجید
سمبیل گؤرمهمیشم .گؤزوم رارتالدا ،راپییا ساری گئدرکن میاغیم میدیین
ددرهسینه دوزولمی صندللرین بیرینه ایلیشی  ،صندل یئدره دوشدنده،
دانقیلدی سسینه دیسگینی  ،یطاکار انسان کیمدی هؤولهسدک صدندلی
یئردن رالدیریرام .هاندان هانا ادزومی اله ملید  ،رداپینین مریاسدینا گدؤز
گیدیرنده ،یئنه ده ذهنی تصیراتیما بیر میری چاک دوشیر.
دوشرگهنین صامام-تیالتی نیسیان بندینین سدیمینت ددشدهمه صامدام-
تیالتینه هئچ بنیهمیر ،تمییدیر .سی یئرینه کاغیذدسمال رولی طیمار کیمی
یئره ساری اوزانی  .مها رتیمین بیرینجی گینینده بیرینجی دینی-مددنی
فرق درتیمی چکیر .رسمی اوالراق مدیدم مسدی یلر سیاهیسدینه دایدل
اولمامیپ ،من ده تیالتده سی یئرینه دسمالدان اسدتااده ائتمهیده مجبدیر
راال اغیمی دوشدینیب ،بیدر من سدییین نهرددر ادنملدی اولددوغینی باشدا
دوشیرم .تیالت مدنیّتی اهمیتسیی گؤرونسه ده ،منه ائله گلیر کی ،شرق و
غرب مدنیتی ده سی ایله دسدمال مراسدی رددر بیدر-بیریلده فررلیدیرلدر.
انسانین تمییلیک عادکلری ده بیر چیخ باشدقا عدادکلری کیمدی دیندی
اینانجالریندان راینارشنیر دئیه دوشینیرکن ،صامام راپیسینین یانیندداکی
راپی مچیلی  ،باال ا بیر ریی منی گؤرونجه راپینی باغشییر.
اوتاغا گئری ددنیرم .چایسییالمیشام .اوتاردا نه او اق وار ،نه ده الکتریدک
چایدان .چای منیم اوچدین هدر زمدان ذهنیمدی میددینشدی  ،ددزومیمدی
مرتیران اهمیتلی بیر ایچگیدیر .فرهاد چای دوشگینلیییمی ضعیف داماریم
سایی  ،هر فرصتده منی چای تریاکیسی مدالندیری  ،الغا رییاردی .اونین
گئدیشیندن سینرا منی الغا رییان اولمادی .بلکه ده فرهاد مندی تریداکی
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مدالندیرماردا صارلی ایمیپ .چای تریاکیسی اولماسایدیم ،سار عرضدینده
فشسکیمی ریمتلی بیر اشیا کیمی ادزومله دوالندیرمازدیم.
بیر ریرتیم چای اومیدویش فشسکی چمدانددان چی ارید  ،ایچینددهکینی
راپاغا سیزورم .بئپ-اون رطره سی راپاغین ایچینه دامجیالییر .بی ریمتلی
دامجیالر متن شهرینین هاوا مالنیندا1دولددوردوغیمیم داغ سدییین سدین
دامجیالریدیر .ندنسه بیر من اومیدو تیکنمیپ تریاکی کیمی بیر استکان
چای الده ائده بیلمهیه ک ردر ادزومی السیی-میارسیی صس ائدیرم.
سدداعاک عقربددهلرینین صسددابییش تبریددیدن چی یدد دوشددرگهیه میدداق
رییدوغیمدان ایییرمی ددرد سداعاتدان مرتید کئچسده ده ،اوزون-اوزادی
گینلر ییلدایمیشام کیمی ییررینام .بیلهییمه باغشدیغیم ساعاک فرهدادین
هدیهسی ایدی ،من ایسه اوندی اونیتماغدا هدد ائتددیییم صالددا ،هلده ده
وایتی اونین هدیهسی ایله ادلچدوییم اوچین ادزومی دونیدانین ان بؤیدیک
مبتالی کیمی صس ائدیرم .سدانکی فرهادسدیی بیدر صیداتیم یدیخ ایمدیپ
کیمی اونی بیر مبدأ کیمی سایی  ،صیاتیمی اونین گئدیشدیندن ادنجده و
گئدیشیندن سینرایا بؤلیرم .منه ائله گلیر کی ،یادداشیم عذاب مَلهییدیر،
اونیتماق ایستهدیییم صادثهلر و یاطرهلری منباشی منه یاطیرالدیر .بیدر
من تبریی ایله دوشرگه مراسدینداکی اوزارلید مندی هؤووشدنهیه سدالی ،
زمانین کیمسهسدیی وایتیندا سدیرگین دوشدمی کیمدی صدس ائددیرم.
چایسییلی  ،ییییسیزلیق و ییررینلیق اوچلییی دوشمن کیمی بیرلیکدده
ذهنیمه هجیم گتیریر .سداعاتی صیدرا ایلده بیلهییمددن مچید دیدیارا
چیرپیرام .ساعاتین دییارا چیرپیلماق سسدی بدی اوتارددا تارقیلددایی ،
 1هاوا آالنی :فرودگاه.
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دییاردا دایاز بیر دَلیک کیمی ایی بیراییر .هؤنکیرتییله مغشماق ایستهسدم
ده ،یاناغیما ددرد-بئپ دامجیدان مرتی یا سیزمیر .دئیهسن گؤزومین
چشمهسی ده فشسکیمین م ینی کیمی ریرارلیغا راستشیی .
ادزو یی یشن مغشماز دئیی لر .هانددان-هاندا ادزومده تییتدارلی وئرید ،
ادزومی اوووندورورب 1،سداعاتی یئدردن گؤتدیروب ،یاراسدینی یاالیدان بیدر
صییان کیمی بارمداغیمی شیشهسدینه سدیرتیرم .شیشهسدی چاتشسدا دا
عقربهلری هله ده ایشلهییر .شیشهنین چاتشدیغی من منی تبرییه باغشیان
هر شئیین چاک گؤتیردویینی دوشینیرم .هانددان-هاندا ادزومدی الده ملید ،
سدداعاک اوو یمدددا ،صددندل اوسددته اوتددیروب ،فشسددکدان سددیزودوییم
دامجیالری دادیملی کیمی دادیرام .متن هاوا مالنینددا مز رالمیشددی بدی
ریمتلی دامجیالرین گیدازینا گئدیم.
متدن-بدرلین طیداره
تبرییده مها رک اوچدین مشداوره ائتددیییم شد
بلیطینین اصل ریمتیندن نئچه راک چییینی مندن مالندا ،استانبیل-متدن
طیارهسی متن شهرینین هداوا مالنینددا اوتدیران دریقده بلیطدی واتسدا
صسابیما گؤندردییینه سؤز وئرمیشدی .اوندا اینانمارددان باشدقا هدئچ بیدر
ییلیم ییخ ایدی.
متن هاوا مالنیندا گیریپ مؤهیرو پاسپیرتیما باسدیلدیقدان درصدال سدینرا
میبایلیمی کنترل ائتدیم .بلیطی گؤندرمهسده ،نده ائده دهییمی و ادزومدی
نئجه برلین شهرینه چاتدیرا اغیم بارهده هدئچ بیدر فیکدریم یدیخ ایددی.
هؤووشددنهلی اولسددام دا ،مناددی فیکرلددره راپیلمدداق ایسددتهمیردیم .مدیمددا
ملینمیپ بلیطی واتسدا صسدابیمدا گؤرونجده ،اورهیدیم یئرینده گلددی.
 1اوووندورماق :تسلی ائتمک.
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اینانجلی مددیمالرال اوچی کارتی ملماق اوچدین بلدی گئیتینده سداری
گئتدیم .گئیت ایسه هله مچیلمایی  .هاوا مالنینی گیمهیه گؤیلیم اولسا دا،
مها رک مشاورینین تیصدیهلرینی درتده ملید  ،غیرردانینی مهدا رلرین
پیسقیسیندا یاتان رارایایا پلیسلرین درتینی چکمهییم دئیده ،ایکینجدی
مرتبهدهکی رستیرانالرین بیریندده اوتیرمداق رراریندا گلددیم .سدیرونگن
پیللهلردن یییاری مرتبهیه رال یرکن ،سالینین یئربهیئرینده دوزولمدی
هئیکددللره گددؤزوم ساتاشدددی .متددن ،فلسددهنین منددا شددهریدیر .فلسدداه
دانشکدهسینده درس اوییدوغیم گینلر بدی شدهری یایینددان گؤرمدک،
صیاتیمین بؤییک مرزوالیندان اولمیشدو .بی ردر یدایین اولددوغیم صالددا،
ادزومددی فلسدداهنین منددا شددهریندن اوزاق سددایشماغا چالیشدددیغیما گددؤره
کدرلندیم .هتدل رزرواسدیینی برگهسدی کیایمدده اولماغدا دئییدل ،ردانین
دیشیندا متن ادلکهسینی بیر کئچید کیمدی ریلشنید  ،ملمدان و اروپدانین
میری ادلکهلرینه سدیغینماق رصددی اوالن مهدا رلرین متدن باتارلیغینددا
گرفتار رالدی الریندان چییلدی صیکایدهلر ائشیتمیشددیم .گله کدده بیدر
تیریست کیمی بی شهره گئری راییدا اغیمی ادزومه وعده وئرید  ،مندی
مارارشندیران هئیکللری یاییندان گؤرمکدن واز کئچیدرکن ،ادزلیییمدده
هئیکللرین بیرینی بقراط ،بیر میریسینی سقراط و سدا الرینی تپهسدینه
تیپشمیپ رادین هئیکلینی هیپارچیدا تصدیر ائددی  ،کافدهلرین بیریندده
دینج بیر یئر تاپی  ،اَیلشدیم .اَیلشمک همن یاشا دولمدی بیدر رارسدین
گؤبهلک کیمی میی باشیندا گؤیردی .اونین هانسی سمتدن گلدییینی بئله
سئیمهدیم.
رارسینین میی باشیندا می شنی رالدیغیندان بیر شئیلر ساار وئرمهلی

 / 10دوشرگه

اولدوغیمی باشا دوشدوم .اللری ریلتیغیندا دوران رارسینین باییشی هئچ
ده التااتلی نهره گلمیردی .ساار وئرمهسدم ،میدی باشدیندان رال ماغدا
مجبیر راال اغیمی دوشینیرکن ،بیر من فشسکیم یادیما دوشدو .فشسدکی
رارسینین الینه وئریرکن دئدیم:
Hot water and two teabags.
او ایسه دلییه بایان کیمی اینانمداز-اینانمداز اوزومده بایددی .دئیدهسدن
رارسددینلیق صیاتیندددا راینددار سددی سدداار وئددرن بیددر مسددافره هددئچ
راستششمامیشدی .اوندین گؤزلریندده اوییدوغدیم سدؤزو ادزومده تر مده
ائتدیم« :بی چیلیس تیریست ده هاردان تاپیلی گلدی؟!»
رارسین بشقاب ایچینده بیر تیبگ ،او بیری الینده ایسه فشسدک گئدری
راییدی  ،صساب فیشینی ده فشسکین کناریندا رییدیب ،یئنده الریلتدیق
دایانید اوزومدده بایددی .صسددابی گؤرونجدده ،مز رالددی گددؤزلریم تپهمدده
چی یسین .اون یدیرو کیایمددن چی ارید فدیپ اوزرینده رییددوم .اون
یددیرویش ادلکددهمییده نئچدده فشسددک داغ سددی دولدددورماق اوالر دئیدده
دوشینیرکن گؤزملتی یدان مییلدرده اَیلشدنلره بایددیم .بیدر من سدالینین
دیبینده دئی بیدر یدیم1گؤزومده ساتاشددیغیندا ،ایچیمدده اوشداقیانا بیدر
سددئیینچ رایناشدددی .داغ سددییا وئددردیییم پیلددین م یسددی ایلدده رارایایددا
پلیسلرین ریرییسی بیر منلید باشدیمدان اوچددو .ایتیارسدیی یئریمددن
رال ی دییژنی ییم ایچینده گؤرمک اومیدویش شیشه ایله صاصارالنمیپ
ییما ساری گئدیرکن سا الری پیرتششی  ،راررابیرون ،چشق بیر کیشدی
الینده رادییلیژی فیلمی ،ییمین مریاسدیندان چی ید  ،چَلیییندی یئدره
 1خوم :بؤیوک کوپه ،فارسجا خمره.
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تاپدایا-تاپدایا منه ساری گلدی .ادز-ادزومه میییلداندیم« :بیییر ،بی دا ییم
ایچینده میتاردیغین دییژن!»
کیشی منشمادیغیم دیلده بیر سؤزلر دئیی  ،رادییلیژی فیلمینی منه ساری
اوزالداندا ،بیر من ادنجه باشیمدان اوچان هؤووشدنهلریم گئدری راییتددی.
کیشینین سؤزونی سایمادان میی باشینا گئری ددنددوم .او ایسده مریامجدا
گلی  ،میی باشیندا دایانید  ،دانیشدیرکن گؤزوندی گؤزومده تیکددی .اوندی
گددؤرمیدن گلی د  ،فشسددک راپاغینددا داغ سددی سددیزدوم .دولددی سدداندیغیم
فشسکین ایچینده یالنیی بیدر اسدتکانجا سدی اولددوغینی گؤرونجده تعجد
ائتدددیم .راررددابیرون کیشددی ایسدده بیددر باشددا دانیشددیردی .هؤووشددنهمی
گییلتمددک اوچددین تیبگددی راپدداغین ایچینددده دوالندددیری  ،سددیدا رنددگ
سالماسینی اییلهدیم .کیشی ایسه بیردن-بیره دئدی:
 سن تیرکمیسین؟او من دئیهسن باشیما داغ سی االندی .سا الریمین دیبی بیی-بیی اولددو.
اونددین سددؤزونی ائشددیتمهمیپ کیمددی باشددیمی رالدددیرمادان چددای
دوشگینلیییمین گیدازینا گئتدیییمی دوشدیندوم .رندگ-رویدیم راچید ،
یییسا پؤرتدوییمی بیلمیردیم .منجداق غیرعدادی بیدر صداال دوشمیشددوم.
بیتین اومیدوم بئپ گینلیک شنگن وییاسدی و هتدل رزرواسدیینی ایددی.
هاندایددی اورهیدیم مغییمددان ائشدییه متیلسدین .رارردابیرون کیشدینین
رارایایا بیر پلیس اولدوغینی گیمان ائدی  ،نئجه رارشدیلی گؤرسدتمهیی
دوشیندوییم من ،رارسین ریرویی ی ملک کیمی دادیما چاتید  ،کیشدییه
بیر سؤزلر دئییرکن رستیرانین چی یپ ییلیندی اوندا گؤرسدتدی .او ایسده
اعتراضسیی شکیلده گلدییی ییلدان گئری ددنیب ییم مریاسیندا گؤزدن
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ایتدددی .منسدده سددیییقرانلی اولماغددا چالیشسددام دا ،ریریددی انیمددا
اوتیرمیشدو .چاییمی تلهسدیک ایچید  ،اوچدی کدارتی ملمداق اوچدین
یئنیدن گئیته ساری ییال دوشدوم.
یینددان ادلکهسددینده رارایایددا پلیسددین دوزاغینددا دوشدده بیله ددهییمی
دوشددیندوییمده ،هؤووشددنه گیییلتددی کیمددی داماریمدددا مییددر .متددنده
یایاالنمددادان بددرلین شددهرینه چاتدددیغیم اوچددین شانسددلی اولدددوغیمی
دوشینیرم .ساعاتی بیلهییمه باغشمدادان نئچده دریقده چداتشق شیشدهیه
زیللهنیرم .عقربهلرین صرکتی هاردان و نئجه گلدیییمی ،گیرده شیشهنین
صافلیغیندا یغیر ییال بنیهین چاتشق ایسه ایچیمدهکی روصی یاراالریمی
منه یاطیرالدیر .مها رتیمین یدانلیپ اولمدادیغینی ادزومده اینانددیرماق
اوچدین هددر گدین بددی چداتشق شیشددهنی گؤرمدهلییم .سدداعاتی بیلهییمدده
باغشیی  ،هئچ بیر شئی اولمامیپ کیمی بیر استکان ایستی چدای تداپیم
دئیه ،فشسکیمی گؤتیروب ،بیر باشا گؤزتچی یدانیمین اوتاغیندا گئددیرم.
شددار بییدددا المدد الرین سدداریمتیل ایشددی الری پنجرهسددیی کریدددوردا
اورکسددی یجی بیددر اتمسددار یارادی د  .گددؤزتچی اوتدداغینین رارامتیددل
سکیریت شیشهسیندن ایچری باییرام .ایشی سدؤنیک اولددوغینا گدؤره،
ایچری گؤرونمیر .راپینی تیققیلددادی مسدتا ا ایتهلدهییرم .ریایللیدیدر.
اطرافا گؤز گیدیریرم .کیمسه یییدور.
چایا اوممی بیر صالدا اوتاغا گئری ددنیب ،فشسکی میی اوسته رایتاریرام.
چای هیسینی باشیمدان متیم دئیه اشیاالریمی ایشقابین یییداری رفینده
یئرلشدیری  ،پالتارالریمی مسقیالرا مسی  ،یاشدیل سداچلی ریلچداغیمی
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چمداندان گؤتیرنده ،یئنه اَمیییی1مغییندان چی ی  ،کیرهیینددن ضدعیف
بیر مغشماق سسدی ردال یر .دئیهسدن مندیم گؤزیاشدیم ریرویدان کیمدی
یاشیلساچلیمین دا باطریسی ضعیالهیی  .اونین امیییینی مغیینا باسی ،
چمدانی ایشدقابین ایچینده رییدیب ،رداپینی باغشیید  ،یئدر کیرهسدینی
راپینین ریایلیئریندن چی اردی  ،صالقاسینی اوزوک کیمدی بارماغیمدا
سالیرام .بیر من تراژیک وضعیتیمه گیلمهییم گلیدر .ادزوم یئرکیرهسدینین
هر هانسی بیر دوشرگهسینده نامعلیم وضعیتده مسدیلی رالددیغیم صالددا،
بارماغیمدان مسیلمیپ یئرکیرهسی نارین-نارین تیوالنیر.
یاتدداقالرین صدداص لرینین کددیم اولدددوقالرینی بیلمیددرم .دیلمددانجین
دئدییینه گؤره بیری تیرکیهلی ،ایکیسی ایسه ادز وطنداشدیمدیرالر .مممدا
وطن رالدی تبریدیده ،وطدن رالددی ائدلگؤلیده ،وطدن رالددی سدیریاب
بازارچاسیندا ،وطن رالدی ششگشنین راالبالیغیندا ،شداعرلر مقبرهسدینده،
راری کؤرپیسی اوزریندن ایپک ییلینا ساری گئددن دَوه تنددیسلری ایلده
سدداریبانین میدداقالری ملتدددا ،وطددن رالدددی گددؤی مچیدددده ،عینددالینین
ریرمییی تیرپاغیندا ،رینقانین مریاسدیجا راچدان او مسدافرین میداقالری
ملتدا ،تربیتین دا ددشهمهسینده ،ساعاک مئیدانینین ناسداز ایشدلهین
ساعاتیندا.
بیندان بئله وطنسیی بیر مها ر اولدوغیما گدؤره بلکده وطدندا یئرینده
دوشرگهدا دئمهلییم دئیه دوشینیرم .بینینش بئله دوشرگهدا سؤزو ده
دیلیمده مسدان دوالنمیدر .سدیرگینلییی ادزوم سئچسدم ده ،دوشدرگهدا
سؤزونین سس مهنگی دا کیمی سیییردور ،وطنسییلیک و یالقییلیغی
 1اَمزیک :فارسجا پستانک.
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داها مرتید اوزومده چکیدر .یاشیلسداچلیمی باغریمدا باسدی  ،بیرلیکدده
پنجرهدن ریری -ریری گؤرونن تگل دنییینه دالیری  .بیر من ائدلگؤلیدن
بیر یاطره پرده کیمی تگل دنییینین اوزرینه مسیلیر.

2
رارانلی مستا-مستا ائلگؤلی عمارتینده چؤکمکدده ایددی .فرهدادین گدؤزو
میبایلیندایدی ،منسده همیشدهکی کیمدی اوندین درتیندی ادزومده لد
ائتمهیه چالیشیرکن دئدیم:
 بددی عمددارتی گؤرورسددن؟ بددئپ سددشلهنین ایددیی وار بددی عمارتددده.مقرییینلیالر ،صاییلر ،را ارالر ،پهلییلر ،بیر ده کی ایندی...
 هاردان بیلدون فیلهسیف؟!فرهاد منی الغا ریییب ،فیلهسیف یطاب ائتدیییندن ادزومدی اووالنمدیپ،
دریسددی سددیییلمی  ،فیلهسددی ریددیاردیلمیپ ،یئییلمهیدده صاضددر اوالن
شعیرسیز سیف بالیغی کیمی صس ائددردیم .اوندین الغدا رییمداغی بدس
دئییلمیپ ،یئنه اوشاغا چیم یران کیمی اوزومه چیم یردی:
 من ادلدیم سدشله میاللدهنی بیشدش .مدن بیلدیرم سدن عدالیمِ دَهرسدن،فیلهسیفسان ،ممما بیننان بئله بیدر-ایکدی سداعاک کئاده بایماغدا گلندده
فیلهسیفیانا سؤزلری ریی ائیده رالسین.
اونین الغا رییماغینا مغشماغیم گلسه ده ،ادزومی سیندیرمادیم .صلقیمیمدا
تی یشن رَهَری اَریتمک اوچین کرایه ائتدیییمیی پئدداللی راییغدا سدرعتله
میاق ووروردوم .فرهادین اعتراض سسی رجلهلرین یغان-ویغان سسدینه
راریشدی:
 فیلهسیف یانیم ،سدیالله میاللدهدن نیطد ائلدهمک عیضدینه منیملدهبیرلیکده پئدال وورماغا فیکیر وئر!
بیغازیما تی یشن رَهر بیر یانا ،ائدلگؤلینین هاواسدینا یداییشن متشزالریدن
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اییسدیندن گدؤزلریم سدیالنی  ،اورهییمددین باشدی م یشدیردی .ائددلگؤلی
عمارتینین ایشیقلی کؤلگهسدی گؤلدین ایچینده عکدس اولدیر ،رنگارندگ
ایشددی الر ایسدده سددییین ایچینددده تیترهییددردی .عمددارتین سددییا دوشددن
کؤلگهسینه ساری پئدال وورورکن فرهاد یئنده بیدر نارسیسیسدت1کیمدی
دالبادال ادزوندن سلای چکیردی .ائیلنددیییمییدن سدینرا اوندین ادزوندی
گؤروب ،گؤرستمکدن لذک ملدیغینی منشدیغیمددان بدری هدئچ ادزونددن
مییرمادیغی میبایلی ،گینی کیمی منباشی منه گدؤز داغدی وئریدردی .بیدر
راییقدا چییین-چییینه اوتیروب اونینش هممهنگ پدال وورماغیمدا دئییدل
کی؛ منی گؤرمیردو ،بیتین عاغلی-باشی ادزونده ایدی .سایمازیانا اوتیروب
بایانمادیم .دئدیم:
 مینا ،مینا ...دئ گؤروم مندن ده گؤزلی ،مندن ده یاراشیقلیسی وار؟!2
بیددر من ادزومددی گددریم ردداردا الرینین «مغ بنیددی و یئددددی یرتدددان»
ناغیلیندا سانی بی سیالی وئرمیشدیم .سؤزومی ائشیتمهمیپ کیمی ادزونی
سایمازلیغا ووردو .دئیهسن منی یالنیی ادزوندن سلای چکی  ،اینسدتاگرام
صسابیندا پایششی  ،کئاه بایماق اوچین یئنگده3گتیرمیشددی .ایچیمدده
صس ائتدیییم م ینی دیلیمه تؤکیب تمس رله دئدیم:
 سنین یئرینه اولسایدیم ،عکسین اَتهینده یازاردیم :رجلدهلرین عاشدقانهسماینیسی ،و ان بؤییک عشقیم ادزوم!
 1نارسیسیست :اؤزونه دوشگون ،خودشیفته.
 2سفید برفی و هفت کوتوله.
3

گئردک گئجهسینین رسملرینی گلینه اؤرگهدیب قاپی دالیسیندا گلینین باکرهلییینین پوزولماسینی

گؤزلهین قادین .اسکی زمانالرین توی عنعنهلرینده یئنگهلیک موشاطاالرین بوینونا دوشن بیر وظیفه
ایدی.
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 رجله بدییمن اوالر ،رجلهلری عاشقانهلره راریشدیرما گؤراخ. اینستاگرامدا ادزونی مدرن بیر کیشی کیمی گؤرستمهیییه دئییل ،منجهسن مبا یالرا تای یرافهپرست مدامسان!
یئنه سؤزومی سایمادان بیردن-بیره میاغا رال ی  ،بیر الینی عمارته ساری
تیتاراق پُی وئری سلای چکندده ،ردایی دنگهسدینی ایتیدردی .مز رالددی
ایکیمی ده سییا دوشک .بی سار دیلیمه سیزولن تمسد رلی سدؤز دئییدل،
زهر ایدی.
 دئیهسن رجلهلر سسییی ائشیتدیلر .مز رالمیشدی فالیورلرین عکسیییناتهیینده رارا شمع یانددیری یازسدینالر :بددییمن رجلدهلر نارسیسیسدت
فرهادی ائلگؤلینین گؤلینده بیغدوالر!
دریندن ادز دونیاسینا یمدوغینا گؤره ،زهرلی سؤزلریمی باشا دوشمهدی.
بلکه ده باشا دوشیب ،ادزونی ائشیتمیلیییه ووروب ،هیجانش میبایلینی منده
ساری تیتدو:
 من ادلیم باخ عکسه ،مپ باغلیرام یداریم سداعاتا مینددن مرتید الیدکیئسین .ندن مپ باغلییاخ؟
 سنین نارسیسیستلیییندن!بی سار سؤزومی باشا دوشیب یئنه اوزومه چیم یردی:
 من ادلیم کی راریسی کیمی دَیقهباشدی دئیینید  ،گئجدهمییی زهدرائلهمه گؤراخ .گلمیشیخ بیر-ایکی ساعاک کئاه بایاخ هااا.
هر زامانکی کیمی اونین چیم یرماسدی مندی گئدری چکیلمهیده مجبدیر
ائتدی .سیسدوم .او ایسه سؤزونین دالیسینی تیتدو:
 -فیلهسیف یانیم پاییلسان ،پاییدل؟ سدیالله میاللهیده فیکیدر وئرمداخ
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یئرینه بیر مز دا ادزونی زمانه ایله راباغا مپدار .کیاینددهکی او میندا ،میدداد،
ماتیک نه کارییا گلیر؟ اوز-گؤزووه ،ساچییا ،اَیدین-باشدییا بیدر بداخ ،سدن
زمانهدن ییز ایل دالیسان ،من سنه یاطیر ییز ایل دالیییا رئییدنمرم .باشا
دوشدون؟
میبایلی الیندن ملی سییین ایچینه متماغیم گلددی« .سدن ده زماندهنین
اویینینا گلیبسن» سؤزونی باغیرماغیم گلسه ده ،ترکسدش اولمدی مدام
کیمی سیسیب ،پدال وورورکدن مز مدتدده ائدیلیلیییمین بینؤورهسدینین
شیمشدیغینی ،بیی دئییلن ماهیمین معنادان بیشالدیغینی باشدا دوشددوم.
کاغذ اوزرینده ائپ اولسداق دا ،ایکدی مدا کیمدی یاشداییردی  .منده ائلده
گلیردی کی ،بیی ائییمییین دییارالرینی بینؤورهسیی بیر یئر اوزرینده بیندا
ائتمیشدیک ،هر بیر تییینی ایله ائییمییین دییارالری چاک گؤتیروردو.
فرهاد منی سایمازدان میاقالرییش پدال ووروب ،بارماقالرییش عکسلریندی
اینستاگرامدا پایششی  ،فالیورلرینین کامنتلرینده دیاب یدازیردی .اوندا
بایدددیقجا ،هددئچ زمددان ائددپ کیمددی اولمددادیغیمییی ،بددی مدتددده ائددپ
دوشینجهسی ایله ادزومی ملداتدیغیما ایناندا بیلمیدردیم .بلکده بیدر کؤرپده
گلیشی ایله ائیلیلیییمییین بینؤورهسی برکیلر دئیه دوشینمیشدوم.

3
کئچمیپ گینلریم کؤلگه کیمی مریامجا سیرونیر .ائلگؤلیده یاشادیغیم
او گئجهنی ذهنیمدن سؤکیب متا بیلمیرم .انسان هر شئیدن راچدا بیلسده
ده ،یادداشیندا یئرلشمیپ کئچمیشدینین کؤلگهسدیندن راچماغدا ردادر
دئییل .کؤلگه رییروق کیمی انسانین مریاسیندان سیرونیب ،گاه اوزانی ،
گاه ریسداالن کیمدی یادداشدین کؤلگهسدی ده گداه ذهندین راکالرینددا
گییلهنی  ،گاه دا ادزانی  ،انسانین گؤزونه سیییلیر.
چای دوشگینلیییم منی یئنیدن گؤزتچی اوتاغینا گئتمهیه مجبیر ائددیر.
سددکیریت شیشدده یئندده رارانلیقدددیر .یئندده اوتاغددا راییدددیرام .تاغدددان،
دییارالردان ،بی یاتاقالردان ،سینهمه چکدیییم هاوا عنصدرلریندن بئلده
یالقییلی یاغسا دا ،تبریی-استانبیل طیارهسدینده اَیلشددیییم منددان بدری
سئچدیییم ییلدان گئری ددنمهیه هییم اوچین ادزومه سؤز وئرمیشم.
طیاره تبریی هاوا مالنیندان رال یرکن ادزلیییمدده میییلدانددیم« :بلکده بدی
یئرلره بیر ده گلمهدیم ،دومانلی تبریییم ،سشمت رال!»
طیددارهنین پنجرهسددیندن تبریددیین ائددیلری اوزوک ،ایشددی الری ایسدده
پاریلدایان رنگارنگ دا را الر کیمی گؤرونیردو .هر اوزوک بیر عایلدهنی
ادز دایرهسینده سایشمیپ ،من ایسه عایلهسیی و دایرهسیی مها رک ائدن
ادزگیر بیر رادینام دئیه ادزومه تییتدارلی وئدردیم .طیداره هاواالنددیقجا،
گمرک سالینینداکی چکدیییم هؤووشنهلر یادیما دوشدو.
پاسپیرتیما چی یپ مؤهیرو باسیلینجا صالدان صداال دوشددوم .هدر ثانیده
منیم اوچین ملتمیپ ایللده برابدر ایددی .عیسدی پیغمبدرین اَلدی ادلیندی
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دیریلدددن کیمددی ،پاسددپیرتیما مؤهددیر باسددان کارمندددین الددی ده منددی
دیریلدی  ،میاقالریما ریّک وئردی .مریایین و ایناملی مددیمالرال ترانییدت
سالینینا ساری گئتدیم .هاوا مالنینین ددشهمهسدینده سدیرونن کیچیدک
چمدانیمین تَیَرلرینین سس مهنگی ییشیما گلیردی .سانکی تَیرلدر سدار
سماینیسی چالیردیشر ،منسه ذورا گلیردیم .ترانییت سدالینینین راپیسدی
راباغیندا نقّالده تسمهسدینین باشدیندا اَیلشدمیپ دوداغییداللی مدومیرو
گؤر ددک تَیرلددرین سسددی دَییشددیلدی .رددیالغیمین پردهلریندده ییی د
چکیلدی سدانکی .مریدایینلیغیم هؤووشدنهیه ددنیشدیب نیسدیان بنددی
گؤزومین ادنینه تیکیلدی.
بندین ریتداریانا راراوولی دیرناقتیتانی الیمه وئریرکن دئدی:
 سدداعاک ،اوزوک ،زنجیددر ،هددر ندده ریددر-ریییددل واریندددی چی ددارک.دیرناخالرییی دا تیک.
سینرا همکارینا ساری ددنیب مرتیردی:
 منیم مبام اوزون دیرناخ گؤرنده دئیر :ائله بیل ایت دیرناغیدی!ردداراوول یددانیم ایددت دیرناغیندددان دانیشددی گیلددیرکن اونددین دوداغددی
اوستهکی رارا یاال گدؤزوم ساتاشددی .ندنسده بیدر من باتدارلی ایچیندده
پارتشیان بیر صباب کیمی فرهاد ایله تانیپ اولدوغیم گین منه اوییدوغی
شعر یادیما دوشدو:
زیر ل  ،ورت نیشتن همه کس نقطه نهد
1
این عج ! نقطهی یال تی به باالی ل است
فرهاد دوداغیم اوستهکی یاال اشاره ائدی  ،شعری اوییییرکن رمانتییمده
 1شاطر عباس صبوحییه نسبت وئریلن غزلدن بیر بیت.
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راپیلیدد  ،اونددین دیلبازلیغینددا اووسینشنسددام دا ،نیسددیان بندددینین
ریتداریاناسددیندا دیرندداقالریمی تیتددیرکن رمددانتییمین ملدددادیجی اوزو
سانکی گؤزومه تیکان باتیرمیشدی .همین رداراوولی هداوا مالنینددا تسدمه
باشیندا اَیلشدمیپ شدکیلده گؤرونجده ،اورهیدیم ریالغیمددا گیپپیلدداماغا
باششدی .ایکی ایلدن سدینرا مندی تانیمداز دئیده ادز-ادزومده تییتدایلی
وئردیم .نقاله تسمهسدی ریدل کؤرپیسدینین سدین گَددییی1ایددی .مندیم
اوچددین بددی گدیکدددن کئچدده بیلمددک ،یئنددی صیاتددا دوغددرو مددیمددشق
منشمیندایدی.
چمدان ایله بئل چانتدامی تسدمه اوزره بیرایید  ،میتداریپ گئیتینددن
کئچدیم .گئیت ملتیندان کئچنده زینقیلتی سسیندن اورهیدیم مز رالددی
ریپیب یئره دوشسین .ایتیارسیی یاللی مدومیرا سداری بایددیم .او ایسده
منی فرق ائتمهدن تسمهنین اوزرینددن کدئچن چمددانالری مدانیتیردان
کنترل ائدیردی .گئیت کناریندا دایانمیپ مومیر و یدومی باشددان میاغدا
میتاراندان سینرا دئدی:
 با سانجاغییی چی ارک ،تیهدن کئچ.دیل-دوداغیم متدا میییلداندیم« :دونیانین بیتین با سانجاقالری میراثا
رالسین انشاهلل».
بی سار گئیتدن زینقیلتدی سسدی رال مایینجدا ،اورهیدیم یئرینده گلددی.
منجاق یاللی مومیر چمدانیمی همکارینا گؤرستدییی من یئنه انیما بیزلی
تر اوتیردو .و یدومی میتاران مومیر کسگین و سرک ل دن ایلده چمددانی
مچماغیم دا امددر ائتدییینددده ،سددؤز ایلدده منددی ددیدددویینی صددس ائتدددیم.
 1گدیک :گردنه.
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ددییلمی بیر اوشاق کیمدی تلمتلهسدیک سدانجاغی سداچیما سدانجی ،
چرردیمی باشیما چکی  ،یاللی مومیر اوزومی گؤرمهسین دئیه ،یان پئرتی
تسمهنین او بیری باشینا کئچی  ،چمدانش چانتامی گؤتیروب ،میی اوسدته
ریییب مچدیم.
مومیر چمدانی چ -چئییر ائدی  ،فشسک ایله ریلچداق گؤرمدهمیپ مدام
کیمی سیروشدو:
 بیالر ندی؟یاالنچی بیر گیلیمسه دوداغیما ریندوردوم:
 فشسکنان ریلچایدی دا.مومیر فشسکین راپاغینی مچی ایچینه گؤز گیدیرید  ،ریلچداغی شدانس
ریطیالری کیمی ریالغینین دیبینده ترپهدنده ،یاشیلساچلینین اَمیییدی
مغییندان چی ی مغشماق سسی سالینا دولدو .یداللی مدومیر بیدر منلید
سسه ساری ددنیب سینرا ایشدینه دوام ائتددی .تسدمه مریاسدیندا نیبتده
دایددانمیپ مسددافرلر یاشیلسدداچلینین مغشماغینددا گیلیشدددولر .چمدددانی
میتاران مومیر ایسه اوزونده تدیز رینددورمادان امیییدی ریلچداغین مغییندا
باسی  ،فشسک ایله بیرلیکده چمدانین ایچینه رایتاردی.
 گئده بیلرسن!ری کیمی او مکاندان اوچیب ییخ اولماغیم گلیردی .داها چمدانی یئرده
سیروتلهمهدیم ،دستهیینی الیمه ملی  ،بؤییک مددیمالرال ترانییت سالینینا
ساری گئدرکن ،بیر داها تبرییه گئری راییدا بیلمهیه هییمی دوشیندوم.
تبرییین ایشی الری گؤزدن ایتمیشدی .طیارهنین پنجرهسیندن گدؤرونن
رارانلی  ،رطران کیمی اورهییمن باشینا دامیردی .تبرییی بیتین ییشلیق
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و ناییشلیقالری ایلده مریامددا بیرایددیغیما گدؤره اورهیدیم سدی یلدی.
رارانلی ایلده گدؤز-گدؤزه اولمداق ایسدتهمیردم .پنجدرهنین کرکرهسدینی
بدداغشدیم .یددان صددندلده اَیلهشددن مسددافر تیرکیددهنین صرّیددت ریئتینددی
وارارشییردی ،منسه فیکریمی تبرییدن یاییندیرم دئیده اوغرونجدا ردیئتین
یازیالرینا گؤز متدیم.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YPG'nin
çağrısı sonrası Suriye ordusunun Menbiç'e girmesini
'psikolojik eylem' olarak….
ائیلم1سؤزونه یئتیشنده یئنه فیکریم چاشدی .ایکی ایدل بییدی بیدر چدیخ
هؤووشنهلی ائیلملری باشیمدان سیومیشام .بیدر من ادنجده هداوا مالنینددا
کئچیدردیییم مدا را ،باشدیمدان سیووشدان سدین ائدیلم ایددی .سددینیندا
زصمتلریم بیشا گئتمهمیشدی ،یینانین بئپ گینلیک تیریسدتی شدنگن
وییاسی چانتامدا ،استانبیال ساری اوچان طیداره ایلده تبریدیده یاشدادیغیم
ائیلملردن اوزارششدماردایدیم .ویدیانین زمدانی بدئپ گینلدیک اولماغیندا
دئییل ،ییزه ییز گئدری راییتمایا اغیمدا یقیندیم وارییددی .کئچمیشددن
ریریلمدداغین طیارهیدده مینیدد تبریددیدن اوزارششددماق کیمددی راصددت
اولمادیغینی دوشیننده ،گؤزلریم سیالندی.

 1ائیلم :فعل ،عمل.

4
یاتاغین پیللهلریندن یییاری ردال یرام .یاتداغین ایکینجدی مرتبهسدیندن
دنییین بؤییک بیر صیصهسی گؤرونیر .دیلمانج ،پرسپئکتیی بارهده دئدییی
سؤزلرده صارلی ایمیپ .دنیی گؤرمهمیشی کیمی یاشیلساچلینی باغریمدا
باسی  ،یاتاردا باغددا ردیروب ،صدامت فیلمده بایدان کیمدی پنجرهیده
زیللهنیرم .پنجرهنین رابیندا گؤردوییم فیلم صامتلیکدن عشوه ساکیندیر.
نه دالغاالرین لپهلنمهسی بللیدیر ،نه ده دنییین ساغیندا نئچده مرتبدهلی
بیناالرداکی صیاتین رایناشماسینی ائشیدی  ،دویا بیلیرم.
یاشیل دا دنییی گؤرسین دئیه اوزونی پنجرهیه سداری چئدییریرم .یاشدیل
منیم اوچین یالنیی انسیی بیر ریلچداق دئییدل ،او صیاتیمددا ایتیدردیییم
ادنملی وارلی الرین سمبیلیدور .اونی صداص اولددوغیم گدین صیداتیمین
اونیدولماز گینلریندن بیری ایدی.
منام چیخ مز گیلن بیدر ردادین اولددوغی اوچدین دوداغینددا انسدیی بیدر
گیلیشدددله اوتاغدددا گیردیییندددده ،او گدددین ییشددداگلیم بیدددر شدددئیله
رارشیششا اغیمی منشدیم .او ایسه الینددهکی ریطیندین طلد راپداغینی
مچی ایچیندهکی ریلچاغی منه گؤرسهدنده ،سئیینجک متیلی دوشدوم.
ایندییه کیمی نه بیر اوغشن ریلچاغیم اولمیشدو ،نه ده یاشیلساچلی بیدر
اوغشن گؤرمیشدوم .ریلچاغی منامین الیندن راپیرکن دئدیم:
 منیم هئچ اوغشن ریلچاغیم ییخ ایدی.منامین دوداغینداکی گیلی ملنینداکی ریریپالرا چئیریلدی.
 -نه اوغشن رییی! ریلچاغین اوغشن رییی اولماز ،ریلچاق ائله ریلچایدی!
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ریمتلی بیر شئی کیمدی ریلچداغین وییویدی یاشدیل سدا الرینا ،مسدقیلی
شالیارینا ،باشماقالرینا ال چکدیم .مغیینداکی اَمیییی چی ارداندا مغشماق
سسینه دیسدکینی سدینرا اوندین مغشماغیندا گیلمدهییم گلددی .یاشدیل
مغشدیقجا من گیلدوم .منام یالنیی مز گیلن بیر رادین دئییلددی ،مغشمداق،
گیلمک و میسدیقی سسدینی ائشدیتمهیه ددزومدی یدیخ ایددی .یاشدیلین
أمیییینی مغیینا باسی دئدی:
 چیخ مغشتما ،باطریسی ریرتیالر. باطریسی ریرتیالندا نه اوالر؟ بیر ییللیق الل اوالر. مدامین دا باطریسی ریرتیالر؟منام سؤزومه یاب وئرمهیینجه ،باشا دوشدوم کدی ،مدامدین دا باطریسدی
ریرتیالرمیپ.
دئدیم:
 نییه گیلمیر؟منام دئدی:
 دلیلر گیلر!دلددی اولماردددان ییشددشنیردیم .یئندده یاشددیلین امیییینددی مغییندددان
چی ارتماغا هیسلندیم .ندنسه بی سار منامین ترسه-ترسه باییشی مجدال
وئرمهدی دلی اولیم .گیلیشیم دوداغیمددا ردیرودو .دلدی اولدیب گیلمدک
وسیسهسی باشیمدان چی میدردی .یئنده یاشدیلین امییییندی مغیینددان
چی ارداندا ،منام صیرصلندی.
 -دئمهدیم اونین سسینی کس؟!
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منام صیرا ایله یاشدیلی الیمددن ملید  ،کریسدتال ردابالرین ایشدقابینا
رییدو.
 یار ی ریلچاخالری الده اویناتمازالر ،شیشه دالیسیندان بایارالر .الددهاویناتسان ال-اوزو ،پالتاری چیرکلهنر ،باطریسی دا تئی ریرتیالر.
ایندیسه ادزومی باطریسی ریرتیلمدی مدام کیمدی صدس ائددیرم .یاتارددا
اوزانیرکن تگل دنیییندی دوشدینیرم .دنیدیین سدرین لپدهلری میاقالریمدا
1
تییینسایدی ،بلکه بداطریم شدارژ اوالردی .بیدر من میداغیمین رداریمیپ
دَریسینه گؤزوم ساتاشیر .ییررینلیرددان بئینیمدین ده میداقالریم کیمدی
راریدیغینی دوشینیرم .باشماق ایچیندده رداریمیپ میاغدا هداوا ایلده سدی
تیییندورجا ،دری اوّلکی صالینا راییدار .گؤرهسن بئیین راریسدا نئیلدهمک
اوالر؟
راریمیپ بئینیمین ریریپالری مچیلسدین دئیده یاشدیل ایلده بیرلیکدده
پتینین ملتینا سیزولیب ،گؤزلریمی ییمیرام .یئنه منامین اوزاقالردان گلدن
سسی ریالغیما دولیر.
 ریی ،مز یئرینده رئینپ! ییییم گلمیر میی! ییررانی باشییا چکسن یییین تیتار! ییررانین ملتیندا یاهلهنیرم میی ،سدن صدبیر داشدی نداغیلینی دئسدنییییم گلر.
منامین ناغیل دئمهیی ده گیلیشی کیمی انسیی ایدی .ایچددن گیلمدهیی
باشارمادیغی کیمی ،ذوق ایله ناغیل دئمهیی ده باشارمازدی.
 1قاریماق :قوجالماق ،درینین بوزوشمهسی.
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 بیر گین واریدی بیر گین یدیخ ایددی .بیدر ریدی وارییددی ،مدی فاطمدایانیم .بیر گین فاطما یانیم سی دولدورماغا گئددر .اَییلدر بیالیددان سدی
دولدورسین ،بیردن-بیره بیر سس ائشیدر :فاطمدا یدانیم وای سدنه ،وای
منه .فاطما یانیم سسدن ریرییب ،گینی گیندن سارالی سیالاااا...
منامین ییرولتی سسی رال دیقدا ،ناغیلین یداریمچیلی راال داغینی باشدا
دوشیرم .ناغیل یاریمچیلی رالسا دا ،سینینا ان ازبریمدی .منامین یبدری
یییدور فاطمایدانیم صبیرداشدیال دانیشدان کیمدی مدن ده هدردن بیدر
گییلینجه یاشیلساچلی ریلچاغی ایشقابدان گؤتیروب اونینش دانیشارام.
مستا ا ییرران ملتیندان سیزولیب ،دییی-دییی گئدی  ،یاشیلی کریستال
رابالرین ایشقابیندان گؤتیروب ریرمییی یییی چیراغینین ایشیغی ملتدا
اوتددیرورام .منددام یییدددان مییلماسددین دئیدده ندده امیییینددی مغییندددان
چی داردیرام ،نده ده اوندی مغشدیدرام .گدینلردیر اوندین بددنینی گؤرمدک
وسیسهسددی باشددیمدان ال چکمیددر .مریددامی منامددا چئییری د  ،مسددتا ا
باشماقالرییش شدالیارینی چی اردید  ،یاشیلسداچلینین عریدان بدنینده
دونیییرام.
منامین سسینه دیسکینی  ،ریلچاغی اتهییمین ملتینا سدیییرکن امیییدی
مغییندان چی یر .یاشیلین مغشماق سسینه منام یئریندن دیک داشدشنیر.
من ایسده منامددان ریریددوغیم اوچدین دلدی اولدیب ،اوندین مغشماغیندا
گیلمهییم گلمیر ،یاشیل ایله سس سسه وئری مغشییرام.
ییررینام ،مریامی پنجرهدن گؤرونن ماوی تابلییا چئییری  ،کیپریکلریمی
بیر-بیرینه سی ی  ،یییشماغدا چالیشسدام دا ،کئچمیشدیمدن اینددیکی
منیما سییان سسلر باشیمدا رایناشیر.
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 بیییر ،بی دا سنین ملچارلی سنَدین!فرهدددادین دانشدددگاه کتدددابالرینین ایچینددددن تصدددادفاً تاپددددیغیم
وازکتددیمی1برگهسددینی اوزوندده چیرپدددیم .فرهدداد دییلرینددی ری ارشیید ،
سیگاری سیگارال ملیشدیریردی .میبایلینی اوستینه متی یئنه ریشقیردیم:
 نییه ملچارلیغیندان سلای چکمیرسن؟ دی چک! فالیورلرییین گدؤزلریییلدا رالی میی .یاز کی دیل یشلیق اوچین ائیلندیییم گیندن ایکدی می
راباق وازکتیمی ائتمیشم .یاز! ...یاز ،کئاه باخ ،بی دونیدا ملچداقالرا رازاندان
دونیادی ،ملچارلیغیندان یازسدان الیدکالرین سدایی مشدی داشدار ...اون
مین ،ییز مین ،بیر میلیین ،بدئپ میلیدین ،اللدی میلیدین الیکدا الیقددیر
بئلنچی شاهکار ایپلر»...
او گینلرین سسینی بی دوشرگهده ائشدیتمک ایسدتهمیرم .پتیندی باشدیما
چکی  ،بیر داها یییشماغا تمرکی ائدیرم .اللیدن بیره ردر ترسه سداییرام.
کار کسمیر .عدد ساییسینی مرتیری  ،یئنه ییزدن بیره ن ترسه ساییرام.
یییی گؤزومه گیرمیر .سینی رادییدان چی ان سس کیمی او گدینلردن
گلن ادز سسیم باشیما دوشیر.
 نییدده معطلسددن؟ وازکتددیمی برگددهنی ده مارکددالی سامسددینت کیمددی،مارکالی گینپ عئینکی کیمی ،مارکدالی ادکلدن کیمدی ،مارکدالی کدت-
شالیارین کیمی فالیورلرییین گؤزونه سیخ .ملچارلیغین مارکاسینی دا سن
دونیایا اعشن ائت ،بلکه بینا گؤره مدین گینسده یازیلدی...
فرهادین سسی ریییدان چی ان کیمی ایدی:
 من نسلیمین مییرینجی تؤرهمهسی اولدوغینی سنه رابارجا دئمیشددیم، 1وازکتومی :جراحلیق واسطهسی ایله کیشیلرین اسپرم لولهلرینی باغالماق.
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سن باشا دوشمهمیشدین.
ذهنیمی هئچ ایله دولدورماغا چالیشسام دا ،ذهنیم هئچه دولمدیر .دنیدیه
سدداری میددان انسددیی بیددر چددای کیمددی دانشددگاه بیفهسددیندهکی
دانیشی الریمیی ذهنیمه میینیر:
 دوداغییین اوستیندهکی او یال منیم صیاک ناغیلیم کیمیدی ،بایانا ائلهگلیر کی ،یئرلی یئرینده اوالن بیر یالدی ،اصلینده او یالین یئری دوداق
اوستی دئییل ،او یال ل ین ان یانلیپ یئریدی.
 بی سؤزلر بیدر رمدان پدارگرافی ،یدا دا بیدر فدیلم دیالیگیندا بنییدر .مندامدئمیشکن ،متی متین یانینا باغشسان یا هایین گؤتیرر یدا یییدین .اولمییدا
سددن ده ارتصدداد درسددینی بیشددشیی منددیم کیمددی فلسدداه اوییماغددا
هیسلهنیبسن؟  -دئمیشدیم.
 من ییییمی متا-منامدان ارث مپارمیشام ،هاییمی متامین رارداشیندان. یانی نمنه؟ یانی بی کی صیاتیم دریقاً یئرسیی بیر یدال کیمیددی .متدام تیییمیمدیاکی  ،منام دوغیب ،سدیرا فیتبدال تیپدی کیمدی شدیتلیییبلر دوشمیشدم
او اغی کیر عمی مروادیمین ری اغینا.
فرهاد ریالقالرینین سیرغالیغیندان یاپیش گیله-گیله دئمیشدی:
 بیلیسن بی ریالقالر نییه بئله اوزانی ؟ متام ساندیغیم مدامدین بیدر الدیایدی بیر ده منیم ریالقالریم .منیم ده ایکدی الدیم ایددی ،بیدر ده اوندین
ی د لری .اینانیسددان دانشددگاهدا ارتصدداد اوییمدداغیمین سددببی اونددین
ی لری ایدی؟
ائشیتدیییم سؤزلره گیلمهییم تیتمیشدو ،او ایسه مرتیرمیشدی:
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 من ضرر-زیانی ییششمایان ،معامله سئین بیرییم .او بیر دفه ریالغیمیچکنده ،من ایکی راک م یغینی مچاردیم .ادلدن گینده ن نده مدن اوندین
یبیندن ال چکدیم ،نه ده او منیم ریالغیمی بیرایدی .ایشین مییرینددا
او گیر با گیر اولدو ،منیم ده الدیم بیشدا چی ددی .ندامردین بیدری بدئپ
عابباسی دا منه ارث رییمادی.
ندنسه فرهاد متاسی یئرینده اوالن مداما گُیر بدا گُدیر یطداب ائتدییینددن
ییششنمامیشدیم.
 مروادینین سهمینی چی ی راالن هر شئیی ییریهیه باغیششمیشددی.ندددامردین باالسدددی مدیمدددی سیجیللیسدددینه کئچیرتمدددهدیی اوچدددین
میلیینالریندددان مندده بددئپ عابباسددی دا چاتمددادی .متامینددان منددامی بددی
ایپلرینه گؤره هئچ وایت باغیششمایا اغام .با ی-راردا الریمین ،متدا-
منامین ددرهسدینه ریرمیدیی بیدر ییید چکمیشدم .مدن ادز نسدلیمین
مییرینجی تؤرهمهسییم.
او گین فرهاددان ائشدیتدیییم سدؤزلره کؤورهلسدم ده ،عاغلیمدا گلمدیدی
اونین یاشیندا بیدر ائرکدک ایکدی می ائیلیلیکددن ادنجده اسدپرم ییلیندی
باغشتدیرسین .وازکتیمی برگهسینی تاپدیغیم من فرهداد ائدیده دئییلددی،
مددن ایسدده بیددر پارچددا ادفکهیدده ددنیشددیب ،بیددر من زیددروهدن یددالقییلی
درهسینین دیبینه یی یلمیپ کیمی اولددوم .او من مندی الغدا رییمایدان،
منی سینسیتمهین ،منی ت قیر ائتمهین بیریسینه سدیغینماق ایسدتهدیم.
صیاتیمدا بئله بیر انسان اولمادیغینا چیخ کؤورلمیشددیم .ندنسده بیدر من
منامین کریستال رابالرینین ایشقابیندا رالمیپ یاشیلساچلی ریلچداغیم
گؤزومددین راباغینددا تیکیلدددی .فرهدداد اسددپرم ییلینددی باغشییدد  ،کئادده
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بایماقالری ایله ،منام ایسه ریلچاغیمین ینسی ارگانینا بایمداق اوچدین
منی یاالندیری  ،ایللر بییی اوندی ریایللدی ایشدقابدا سدایشمارش مندالی
رابلیتینی مندن اوغیرالمیشدیشر .هانسی ریّه منی منامین ائیینه مپداردی؟
بیلمیرم .منجداق مندام رداپینی مچینجدا اویدیر-گدیر1مدام کیمدی دینمدی-
دانیشماز ایشقابی مچی  ،یاشیلی ری اغیما ملی  ،منام ایله یئنی ائیلندییی
مدامین تعجبلی باییپالرینی سایمادان یئنه اویدیر-گدیر مدام کیمدی ادز
ائییمه راییتدیم .فرهادی ائیده گؤرونجه یاتاق اوتاغینا کئچیرکن دئدیم:
 بیندان بئله من یاشیلنان یاتا اغام .سنین ده بدی اوتاغدا گلمهیده هدئچصارین یییدی.
او ایسدده هلدده وازکتددیمی برگهسددینی تاپدیغیمدددان یبددری یددیخ ایدددی،
دلیسایاغی راهراه چکی گیلدو .سینرا بیردن-بیره ریشقردی:
 بی دا تیه اویینبازلیغیندی؟ اولمییا دلی اولیبسان؟ اولمییدا باشدییا هداواگلی منیم یبریم یییدی؟ مهیه ریلچاق سنین ارینددی؟ اویناشدیندی؟
دئ گؤروم نهییندی؟ منیم اوشاردان بیر زهلهم گئتسه ،ریلچارددان مدین
بیر زهلهم گئدیر .مهیه بینی بیلمیرسن؟
فرهاد غض ایلده یاشدیلین سداچیندان یاپیشدی ری اغیمددان چکندده،
ریلچاق منیم الیمده رالدی ،بیر ییماق یاشیل تیک ایسه اونین اوو ینددا.
یاشیلین ساچی ییلینیرکن ،أمییک مغییندان یئره دوشیب مغشدی .اوندین
مغشماق سسی سانکی فرهادین ائرککلییینده داهدا مرتید گدیر وئدردی.
امیییی یاشیلین مغیینا باسی  ،مغشماغینی کسیم دئیه یاتاردان رال انددا،
فرهاد ریم تیرباسی کیمی اوستیمه دوشیب ارتدارلی بیر ائرکک اولدوغینی
 1اویورگزهز :یوخودا یئریین آدام.
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اثباک ائتمهیه چالیشیرکن ،یاشدیل هلده ده مغشییدردی ،منسده ال-میداق
چالی اونی ادزومدن اوزارششدیرماغا چالیشسام دا ،مزارالنیدرکن ینسدی
لذک دویدوغیم اوچین ادزومدن زهلهم گئتدی.
1
پتینی باشیمدان رالدیری  ،تاغا گؤز تیکیرم :اولمایدا مندیم ده مازوییسدت
یؤنیم وار ایمیپ؟ اولمایا یاشیل ایشقاب ایچینده م بدیس رداالن گدینلر
اونینش شیشه دالیسیندان گییلنرا اوینایان ریی منیم مازوییسدت یؤندیم
ایمیپ؟ اولمایا فرهادین ت قیدر ائددیجی داورانیپالریندین رارشیسدیندا
منی سیسددوران مازوییسدت یؤندیم ایمدیپ؟ اولمایدا فرهدادین ت قیدر
ائدیجی داورانیپالریندا منیم ده بیر تَهر پاییم وار ایمیپ؟
ریم تیرباسی اوزریمدن رال اماق همن یاشیلساچلینین امیییینی مغییندا
باسددی  ،وازکتددیمی برگهسددینی فرهددادین اوزریندده متدددیم .برگددهنی اونددا
گؤرسهدن گینیندن بیر هاته سینرا ایشدن ائیه راییتدیغیمددا ،نده فرهداد
ائیده ایدی ،نه ده اوندا عایدد اوالن اشدیاالر .ایکدی می سدینرا دانشدگاهین
صراست دفترینه چاغیریلی  ،منیم مدیما یازیلمیپ ل صؤکمینی الیمده
وئرنده ،فرهادین فیریلدارچی اولدوغینی باشدا دوشددوم .او ،یدالنیی متاسدی
یئرینده اوالن مدامین یبینه دئییل ،منیم ده یبیمه ال اوزالتمیشددی.
فرهاد نیوللی پیل رارشیلیغیندا منیم امضامی چک برگهلرینین مریاسیندا
عل ائدی  ،مدلیم و نایذلی بیر نیول یارا وئرمیشددی .نیسدیان بندینددن
بیراییلدیغیمدان سینرا دانشگاهداکی ایدپ یئریمده راییتدیغیمددا ،ایدپ
رراردادیم فسخ اولمیشدو ،ایشدیمی الددن وئرمیشددیم .فرهداد ایسده بیدر
دامجی سی اولیب ،یئره گیرمیشدی .ادلکهنی ترک ائتمهیده ردرار وئرید ،
 1مازوخیست :آزار گؤرمهیی سئون شخصیت .پسیخولوژیک بیر ناخوشلوقدور.
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پاسپیرک ملماغا گئتدیییمده بیر داها رانین باییمیندان رادینین الهباییم
بیر وارلی اولدوغینی باشا دوشدوم .فرهادین امضاسی اولمدادان پاسدپیرک
مال بیلمیدیم .پاسپیرک ملماق اوچین صیاک ییلداشی ،متا ،اوندشر اولمایدان
یئرده دَده اذنی الزم ایمیپ .من ایسه هر اوچیندن کاسی ایدیم .غیدابی
بیشانماردان باشقا هئچ ییل رالمامیشدی.
رال ی یئریمده باغدا ریرورام .یاددا الری سیله بیلن بیدر سدیلیجی
اولسایدی ،او زمانا عایدد اوالن بیتدین گدینلری ذهنیمددن سدیلی یدیخ
ائدردیم.
پنجددرهنین رابینددداکی صددامت ماویلییدده بدداییرکن یاشیلسدداچلینین
امیییینی مغییندان چی ارتماغیم گلیر .ندنسه اوشارلی چاغالریم کیمدی
اونین مغشماغینا دلی اولیب ،گیلمهییم گلمیر .ایکیمیی ده مغشیی  ،سینرا
مددن یاشددیلین امیییینددی مغرینددا باسددی ادزومددی ده اونددینش بیرلیکددده
اوووندورورام.
یاشددیل ایلدده بیرلیکددده مغشمدداق غرورومددا تییینمددیر ،منجدداق مهددا رک
یدمتلری امکداشینین سؤزلرینه مغشدیغیمدا غروروما تیییندو.

5
مها رک یدمتلری امکداشینین سؤزلرینی تر مه ائدن دیلمانج دئدی:
 گلدییین ادلکهیه گئری ددنمک شرطی ایله ملمان دولتدی سدنه طیدارهبلیطی ایله ایکی مین ییرو پیل وئرمهیی تیصدیه ائددیر .بدی ردانین یدالنیی
سددنین اوچددین دئییددل ،ملمددان ادلکهسددینه سددیغینان هددر کددس اوچددین
کئچرلیدیر.
سین ایکی ایلده باشیمدان سیودوغیم بیتین صادثهلر ال چیرکدی دئیدیلن
پیل ایله عشرهده اولدوغی اوچین ،دیلمانجین تکلیادی غرورومدا تیییندیر.
اروپانین بی زنگین ادلکهسی ده ادز طرزی ایله صددره وئرمدک رصددی وار
دئیه دوشینیرم .باشقاسینین یانیندا مغشماردان چکینسم ده ،گؤزیاشیمی
دوردورا بیلیمرم .سار بییی یاشادیغیم اسدترسلرین م یسدی ایلده ت قیدر
صسینین م یسی گؤزلریمدن مییر.
 تصدّوغین نه اولدوغینی بیلیرسیی؟دیلمانج ییخ دئیه باشینی ترپهدیر.
 بیییم ادلکهنین کیلتیرونده بیر رایدا وار ،بعضی مدامالر رادا-بشدان اوزاقرالماق اوچدین ییدردا پدیلالرینی با الریندا دوالنددیری  ،او پدیلالری
یییسیل انسانالرا تصدّوق وئررلر .من بش کیمی ادزومی بی ادلکهنین باشینا
سالمامیشام کی ،ملمان دولتینین تصدوغینی ربیل ائدیم ،من یایشی بیدر
صیاک ریرماق اوچین بی ادلکهیه سیغینمیشام.
دیلمانج مداک-مداک اوزومده بداییر .بیدرمز فیکیرلهشدی سدینرا تصددّوق
معناسددینی مهددا رک یدددمتلرینین امکداشددینا مچیقشماغددا چالیشددیر.
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امکدا ایسه دینلهییرکن گدؤزلرینی ائلده مچید منده بداییر ،دئیهسدن
ریالغی ایله دیلمانجین سؤزونی ،گؤزو ایله ده مندیم گدؤزلریمی اویییدیر.
دیلمانج ایسه یئنه منه اوز تیتیر:
 سیی یینان وییاسییش ملمدان ادلکهسدینه گلددیییی اوچدین ارنا ائددیجیسب لریی اولماسدا ییندان ادلکهسدینه گئدری رایتاریش ارسدیی .مهدا رک
اوچین ارنا ائدیجی دلیللر و برگهلر وارییدی؟
فیریلدارچی صیاک ییلداشدیم مندیم مدیمدا چدک برگدهلرینی امضداالیی
اورتادان ییخ اولدوغینی ،م کمهده امضانین سایتا اولدوغینی اثباک ائتمدک
سیرهسینده نیسیان بندینده صدبس اولددوغیم کیمدی دلیدللر مهدا رک
یدمتلری اوچین ارنا ائدیجی بیر دلیل اولمادیغینی یدایجی بیلیدرم .او
اوزدن رابارجادان دفعهلر ه ادزلیییمده تکرار ائتدیییم ملدهنی دیلمانجدا
سؤیلهییرم:
 دین دَییشی  ،مسی ی اولمیشام .صیاتیم تهدید ملتیندا اولدوغینا گدؤرهادلکهمدن چی ماغا مجبیر رالدیم.
بی اویدورما مزاد بیر ادلکهده یئنی بیر صیاک باشدشماغین بددلیدیر .یداالن
دانیشددماغیم اوچددین ادزومدده تسددکین وئرمهیدده چالیشسددام دا ،ادزوم ادز
گؤزومدن دوشیرم ،ادزمدن اوتانیرام ،ادزومده صرمتسدییلیک ائتددیییمی
دوشینیب ،دیلمانج ایله کارمندین اوزونه بایماردان چکینیرم.
 پروتستان فررهسی؟تعج ایله باشیمی رالدیریرام:
 من ایندییه کیمی پروتستان اولدوغیمی سرّ کیمدی سایشمیشدام ،سدییهاردان بیلدیی؟
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دیلمانج گیلیمسهییر.
 دیندن ددنن ایرانلی مها رلرین ییزه دویسانی پروتستان اولدوقالرینیادعا ائدیرلر .مممدا ملمدان دولتدینین مهدا رک یددمتلری رانینالرینددا
دیندن ددنمک مها رک اوچین ارنا ائدیجی بیر سب دئییل ،بینینش بئله
انییی تهدید ائدن هر هانسدی بیدر م کمده برگهسدی یدا سدند وارسدا،
پروندهزه مرتیرا بیلریک.
دیلمانجا دئمیرم دفعهلر ه تبرییین کلیساالرینین راباغیندان کئچسم ده،
ایندییه کیمی هدر هانسدی بیدر کلیسدانین ایچینده میداغیم چاتمایید و
مسی یلیکدن بیلددیییم یدالنیی اینترنتددن ائنددیری  ،اوییدوغدیم عهدد
دید کتابیدیر .انیمی تهدید ائدن هر هانسدی بیدر سدندیم اولمدادیغی
اوچین سیسیرام.
دیلمانج ایسه کارمند وئردییی پیشهنی ملی یئنه منه اوز تیتیر:
 پروندددهز تکمیددل اولیناندددان سددینرا یینددان ادلکهسددینین مهددا رکیدمتلرینه گؤندریله ک .یاب گؤزلدهدیییمیی سدیرهده هلدهلیک تگدل
دوشرگهسینده ساکن اوال ارسیی .اینددی دکتدر معاینهسدی اوچدین یدان
اوتاغا کئچمهلیسیی.
یان اوتاغدا کئچیدرکن مهدا رک یددمتلری امکداشدی ایلده گدؤز-گدؤزه
گلدیییمده ،گؤزونی مندن راچیریر.
دیلمددانج اورتایاشددلی دکتددرون سددؤزلرینی مندده تر مدده ائدددرکن تعجبلددی
باییپالریمی دیلمانجدان دکترا چئییریرم .دیلمانج ایسه منیم تعجبیمدی
باشا دوشیب مرتیریر:
 -و دددیدوزون بیتدددین یصیصدددیتلری پرونددددهزده یازیلمددداق اوچدددین
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پالتددارالرییی سییینمالیسددیی .بددی مهددا رک یدددمتلرینین دَییشددیلمی
رانینیدور.
سییینماق امری ایله بیگانه دئییلم .رابارجا بینی تجربه ائتمهییمده دئییدل،
دیلمانجین سؤزو منی هؤووشدنهیه سدالیر .عریدان دونیایدا میداق باسدی ،
عریان وضعیتده بی دونیانی ترک ائتسک ده ،یاد مدامالرین یانینددا عریدان
اولمدداق ،شددرق انسددانی اوچددین اوتددانجوئریجی بیددر وضددعیتدیر .منددامین
رارشیسددیندا سددییینمادیغیم مددن ،نیسددیان بندددینین ریتداریاناسددیندا
ردداراوولالرین گددؤزو راباغیندددا سددییینماغا مجبددیر اولدددوم .و یدومددی
میتاردی الریندا ادزومی ت قیر اولمی صس ائتمک بیر یانا ،رییین کیمی
امرلددری اطاعددت ائدددیرکن منلییددیم دولددی وورم دی بیددر میددیه کیمددی
زَدهلنمیشدی .ایندیسه مزاد دئییلن بی ادلکهده اوتاغین اورتاسیندا دایانی ،
سییینا بیلمدرم دئیده دوشدیندوییمده ،دیلمدانج اوتداغین گیشهسدیندهکی
پاراوانی منه گؤرسهدیر .اورهییم یئرینه گلیر .پداراوان مریاسدینا کئچیدرم.
دکتر و یدومین یئربدهیئرینی معاینده ائدندده ،گؤزومدی اوندین گؤزونددن
یایینددیریرام .او ایسدده و یدومدداکی ادزل نشددانهلری بیربدهبیر پروندددهده
یازیرکن منه ائله گلیر کی ،بیر انلی انسانین نشانهلری دئییل ،مهدا رک
یدمتلری اونا ییلشدیغی بیر ابدههنین نشدانهلرینی پرونددهده ریدد ائددیر.
دکتر پروندهده یدازیلمیپ نشدانهلریمین ملتیندا بارمداق باسدماغیمی امدر
ائدنده ،ادزومی ناط بیر شئی کیمی صس ائددیرم .بارمداق باسدمادان اوّل
یددازیالرین تر مدده ائتمهسددینی دیلمانجدددان یددیاهپ ائدددیرم .او ایسدده
پروندهده یازیلمیپ نشانهلریمی بیربهبیر اوییییرکن ،انسان مقامیندان بیر
پروندهیه چئیریلدیییمی دوشینیرم .یازیالرین اتهیینه بارمداق باسدیرکن،
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م بسلر و دوشرگهلر اوچین انسانین ادزوندن چدیخ بارمداق او یندداکی
کیملییدین اهمیددت داشددیدیغینی بیددر داهددا منشییددرام .هددر ایکددی یئددرده
کئچیریلن تشریااک بیر-بیرینه بنیهسه ده ،منجداق مهدا رک یددمتلری
ادارهسدینده کئچیدریلن تشدریااتدان سددینرا نیسدیان بندینددهکی کیمددی
بارمدداقالریمین ددیهرینی پالتدداریمش س دیلمهیه چالیشددمیرام .مهددا رک
یدمتلری بارماقالریمین او ینداکی کیملیییمی الکترونیک سیستم ایله
ثبت ائدیر .بی ادلکهده اوتیروم وثیقهسی ملی  ،یئنی صیاک ریردوغیم گین
پرونده رالیبیندان چی ا اغام دئیه ادزومه تییتارلی و اومید وئریرم.

6
راپی بیردن-بیره مچیشندا دیسکیندیم .او ا بدیی ،ساریشدین صاملده بیدر
رادین راپیدان ایچری گیرینجه ،یاشیلسداچلیمی گؤرمهسدین دئیده اوندی
یاواشجا پتی ملتینا سدیییرام .ردادینین ردارنی بیرنیندا دایانید  .فرهدادین
زهلهسددی گئدددن بیددر رددادین سددمبیلیدور بددی رددادین .ادردکسددایاغی
یانچداقالرینی باسددا-باسددا مندده سدداری گلید الینددی یاتدداغین ایکینجددی
مرتبهسینه ساری اوزالدیر:
 مرصبا ،مدیم مروه .سن یئنی ملتجعمیسین؟**1من ده مدیمین شیرین اولدوغینی سؤیلهییرم.
 مه ...نه گؤزل ،سن تیرکجه ده بیلیرسین! مذربایجاندانمیسین؟تبرییدن گلدیییمی بیلینجه سئیینجک دئییر:
 مه...نه گؤزل ،نهایت کی منی باشا دوشن بیری ایله رارشیششددیم .مدنده اسددتانبیل دوغیمییددام .کددا گیندددور اوداداکددی ایرانلددی مرکددادا الرال
دیلسیی انسانالر گیبی کینیشیروم .نده اوندشر مندی منشییدر ،نده ده مدن
اونشرین دیلینی بیلیریم.
کؤنیلسیز بیر گیلی دوداغیما رینیر .مروه ده منیم کیمی تبسدم ائددی ،
الی رارنیندا اصتیاط ایله دییار دیبیندهکی یاتداغین مشداغی مرتبهسدینده
اوزانیرکن دئییر:
 پاردون ،چیک ییررینیم.منه ائله گلیر کی ،الینی رارنیندان ریراغا چکسه ،بطنییدهکی کؤرپه یئدره
 1تورکیهده سیغینان شخصه ملتجع دئییلیر .فارسجا پناهنده.
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دوشه ک .یاتاغیمدان اونی سیزورم .الینی ائله ییمشداق-ییمشداق رارنیندا
چکیر ،دئیهسن کؤرپهسینین ساچینی تیمارالییر .اونین بطنینده اوزهیدن
رالمیپ کؤرپده ،بارمداغینی سدیمیران ساریشدین ،گؤیگدؤز بیدر کؤرپده
اولمالیدیر .گؤرهسن متاسی هداردادیر؟ اولمایدا اوندین دا کؤرپهسدی مندیم
کیمی متاسیی بییا-باشا چاتا اق؟ کؤرپهلر دوغیلیب ،دوغیلمامداق صاریندا
صاص اولسایدیشر ،گؤرهسن دونیا نه گینه راالرمیپ؟
فرهادین وازکتیمی ائدی  ،منیم منالی رابلیّتیمه رارشی گلدییینی عؤمیر
بییی باغیششمایا اغیما رغمداً ،دوغیلمامیشددان ادنجده بدی بدارهده منددن
سیروشسایدیشر ،من دوغیلماماغی سئچی  ،ایستهمیدیم منامین بطنیندن
بی دونیایا متیلی  ،ساوا اوغروندا متاسیی بییا-باشا چاتان مین بیر رییدان
بیری اولیم.
ساوا الرین ان عادی م صیلی ادلیم-ایتیم اولماغینا رغمداً ،عایلهلرینددن
داها ادنملدی شدئیلری گدؤزه ملید  ،ساواشدا کؤنیللدی و هیسلده گئددن
کیشیلرین ساییسی مز دئییدل .متدامی دوشدیننده منده ائلده گلیدر کدی،
کیشیلری ساوا مئیدانینا ل ائدن یدالنیی وطدن سئیگیسدی دئییدل،
اونشر گی لی و ارتدارلی بیر کیشی اولدوقالرینی ادزلرینده اثبداک ائتمدک
اوچین بی ییال میاق باسی  ،ساواشدان ان ریرتارینجا داها مرتی گی لی و
ادزگیونلیکله ائیلرینه ،شهرلرینه و ادلکهلرینه گئری ددنیرلر .منجداق ائدیه
گئری ددنمدک بیتدین کیشدیلره نصدی اولمدیر .دوشدمن رارشیسدیندا
ساواشیرکن باشقا شئیلری اونیتماق ان دوغال بیر ایپ اولسا بئلده ،یئنده
ده منی منامین بطنینه سدالی  ،ساواشدا گئددن متدامی رینامارددا ادزومدی
صارلی بیلیرم .صیاتیم بییی متا دئییلن مدام چرچیدیه ایچیندده ردابشنمیپ
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راراراباق کیشی شکیلی اولدیب .ایدللردیر او رارارابداق شدکیلی سدئیی -
سئیمهدیییمی ادزومدن سیروشیرام .او چرچییهده هر هانسی بیر منهره یا
انسیی اشیا اولسایدی ،چیخ مسدانلی ال سدئیی -سدئیمهدیییمی ادزومده
معلیم ائده بیلردیم .انسان متا مدینی داشییان بیر شکیل ایله نئجده عشرده
ریرا بیلر؟ متا دئییلن مدامین نئجه بیر وارلی اولدوغینی بیلمهدیییم اوچین
اونین بارهسینده ییال بئله ریرا بیلمیرم .متام دوربدین لئنیینده بایدارکن
گیلیمسهسهیدی ،بلکه گیلیشینه گؤره اونی سئیه بیلردیم.
منه گؤره ساوا مین بیر اوزلی بیر اناوار ،انسان ایسه ضدّیتلی و غریبه
ایپلر گؤره بیلن بیر وارلیقدیر .مدن ده بدی ضددّیتلردن اسدتننا دئیدیلم،
مدیما بیچیلمیپ صیاتی دَییشدیرمک ده ادزلییینده بیر ساوا کیمیدیر.
منجاق یئنی بیر صیاک ریرماق اوچین ،ایکینجی دونیا ساواشیندا فا عهلی
صادثهلره شاهد اوالن ادلکهیه سیغینماغیم دا ،یاشاییشدیمین ان غریبده و
ضدّیتلی ایپلریندندیر دئیه دوشینیرم .ایندییه کیمی ضدیتلریمه هئچ
فیکیر وئرمهمیشددیم ،ندنسده مهدا رک انسدانی ادزو ایلده رارشیششدماغا
مجبددیر ائدددیر .تبریددیدن چی اندددان بددری رارشیششدددیغیم مدامالر ایلدده
صادثهلر ،تانیمادیغیم یؤنلریمی اورتایا چی اری  ،مندی یئندیدن ادزومده
گؤرسهدیر .بیر من ادنجه متاسیی بییدا-باشدا چاتددیغیم اوچدین دوغیلمداق
ایستهمهدیییمی دئیی  ،سینرا عقیم رالمیپ مندالی دویغدیالریم اوچدین
کؤورهلیرم .گؤرهسن بی ضدیتلی یؤنلری نئجه بیر-بیری ایله باریشدیرماق
اوالر؟
مروه هله ده یاتاردا اوزانی  ،رارنینی نیاز ائدیر .یاتاردان مشاغی ائنید ،
الیمی اونین رارنینا چکی  ،اونین بطنیندهکی کؤرپدهنی صدس ائتمدهییم
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گلیر .ایچینده بیر میری وارلی داشیماق دویغیسی ،یقدین کدی ،دونیدانین
تایسددیی و دیلدده سددیغینمایان دویغیالریندددان اولمددالیدیر .فرهدداد ایلدده
یاشددایارکن صاملدده اولماغددا اصددرار ائتمددهییم غرییهمدددن مسددیلی اوالراق
ائیلیلیک بینؤورهمییی م کم ائتمک اوچین فییییلیژیک بیر طل ایدی،
یییسا ضدیتلریمدن مسیلی ایدی؟ ادزوم ده بیلیمرم ،منجداق بدی بدارهده
اصرارچی اولماغیم فرهادین ش صیتینین باشقا یؤنینی مشکار ائتمیشدی.
 رادین یانی تایتا کیمی صاف رارین ،نار کیمی برک دد لر ،بداییملیسا  ،بیهکلی را گؤز .رارنی بیرنینا دایانان رادینالرا ملرژیم وار.
فرهادین سایدیغی صاتلرین بیدر چیییندا صداص اولماسدام دا ،ادزومدی
سیندیرمادان دئمیشدیم:
 اولمییا سنی ده رارراالر بی دونیانین اتهیینه سالی ؟ صاملهلیک فیکرینی باشیندان مک ،دوغان رارین چاک-چاک اوالر ،سدیدوئرن دد اوزانی گؤبهیین اوستینه سالشنار ،نئچه گدین عؤمیرومدیز وار
کی اونی دا اوشاق ونقیلتیسی ایله ،پیخ-پیسیرویله باشا چاتدیراخ؟
صاملهلیک بدلینی ادز انیمدان وئره هییمی سدؤیلهدیکجه ،همیشدهکی
کیمی دی دانیشیغیمی الغا رییمیشدو:
 مددن ملدددشه کیمددییم ،مندده اوالن صسلریددیه بیددر شددریک دوغمدداغییاددزهنمرم.
منه گؤره دوغیلمامیپ بیر کؤرپهنی ریسقانماق بیر کیشینین ان گیلدینج
ریسقانماغی اوال بیلر .شییلیقیانا سؤزلری کار کسدمهیینجه دّیلهشدی
ضعیف داماریما باسمیشدی:
 -اوشاق سنین ا تماعی صیاتییا ضرر وورار.

رقیه کبیری 43 /

من ایسه اونین وازکتیمی ائتمهییندن یبرسدیی ،اصدرار ائتدیییمدده یئنده
اوشارلی عقدهسی با مچی  ،دفعهلر ده سدؤیلهدییی صکایدهنی تکدرار
ائدی  ،متاسی ائکیی رارداشینی ادز ائیینده سایشیی اونی بیر ت اه کیمی
ریسددراق1رارداشددینا باغیشددشماغینی کددؤورک صالدددا ناغیددل ائدددی ،
ساسطهبازلی ال صامله رالماغیما رارشی گلمهیه چالیشمیشدی.
 اولمایا منام منی دوغیب ،او اغیکیر بیدرینین ری اغیندا متدان کیمدی،سن ده دوغیب اوشاق باغچاالرینین اتهیینه متا ایسان؟ اوشاخ-میشداغی
بیشش .اوشاخ ال-ریلیمیزو باغشر ،مزادلیغیمیی الدن گئدر.
دوغماق رابلیتیم وارکن بی تجربهنی یاشاماق ایسدتهدیییمده یئنده اصدرار
ائدی  ،اونین دا دکتر کنترولیندا اولماغینی ییاهپ ائدنده ،فرهاد بیردن-
بیره پؤرتیشیب عصبی صالدا ییررانی ریراغا متارکن چیم یرمیشدی:
 کیم سنه ا ازه وئرید ادز باشدینا دکتدرا گئدهسدن؟ مدهیر مدن اریدندئییلم؟ نییه یبریم یییدی بی ایشدن؟
شییلیغا سالی گیله-گیله دئمیشدیم:
 مهیر من ا تماعی صیاتی اوالن بیر رادین دئییلم؟او ایسدده صیددرا ایلدده گینددیم یئرینددده اوالن میبددایلینی میددی اوزریندددن
گؤتیروب ،اوتاردان چی میشدی.
زاریلتی سسینه یئریمده دیرسکلهنی  ،مروهیه باییرام .او ایسده یئرینددن
رال ی  ،اللری بئلینده زاریلدایا-زاریلدایا اوتاغین اَن-بییینی گییر .رابارجدا
دا اونین کیمی زاریلدایان بیر رادین سسینی ائشیتمیشم.
نیسیان بندینین پنجرهلری نده دنیدیه مچیلیدردی ،نده ده مداوی گؤیده،
 1قیسراق :عقیم ،نازا.
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ماتیللی پنجرهلر ،ساریمتیل طلد ایلده ادرک-باسددیر اولمدی هشدتی
دئییلن بیر یئره مچیلیردی .مهتاب سداریمتیل طلقددن هشدتییه عکدس
اوالن ایشیغا پاستیرییه گینپ دئییردی .رادین م بیسالرین پایی مداوی
گؤیدن یدالنیی بیدر کدرپیچ بییینددا ایددی .مهتدابین سدؤیلهدییینه گدؤره
پاستیرییه گینشدن ادنجه ،طبیعی گینپ هشتییه ساچی  ،یداغیپ ایلده
رددار نیسددیان بندددینین ان ادنملددی صادثهلریندددن سدداییشن گددینلر،
رادینالردان بیدر نئچهسدی ندیبتی اوالراق پیشدتک تیتدیب ،مدومیرالرین
گؤزوندن اوزاق اوغرونجا دیدیارین او تاییندداکی کیشدی م بدیسالر ایلده
دانیشارمیپالر .هشتینی طل ایله ادرک-باسدیر ائدن گینین صاباصیسی
دییارین اوتاییندان بیر کرپیچ متیلی  ،طلقدی سدیندیری هشدتیده بیدر
رادینی یاراالمیشدی .پیشتکتیتان رادینالر ایسده یاالندیریلمیشددیشر.
گین کئچدیکجه م بیسالر رار-یاغیپ ،یئل-کیلهیی اونیدوب پاستیرییه
گینشه عادک ائتمیشدیلر.
گئجهلر هشتییه چی ماغین یاساق اولدوغی اوچین کرپیچ بییداکی گؤیده
بیر اولدوز گؤروم دئیه یاتماق وایتینا کیمی ماتیللدی پنجدرهنین یانینددا
دییل دوشردیم .ندنسده نیسدیان بندینددهکی گدؤی اوزو بیدر اولددوزون
پاریلتیسینی ادزونده یئرلشدیره بیله ک ردر کیچیک ایدی.
بنده گؤندریلدیییمین بیرینجی گئجهسی ،من ده کفییاب1اولدوم .مالیده
بؤلیمینده مندن ادنجه یاتاق نیبتی اوچین ددرد م بیس وار ایددی .یاتداق
هر هانسی بیر م بیس اوچین ادزل ییرد کیمیدیر ،مدن ایسده بیرینجدی
گئجهدن ییردسیز م بیسالرین گروهینا مرتیریلی  ،صبسدن بیراییلیندا
 1کفخواب :یئرده یاتان زندانی.
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ردر ییردسیز رالدیم.
ییردسیز م بیسالر اوتاغین داراشلیغینا گؤره ددشدکلری بیدر-بیدرینین
دیبینده یئره سالمیشدیشر .ایکیمرتبدهلی یاتداقالردا یاتدان ردادینالرین
ییرولتیسیندان عشوه ،ساغ-سیلیمدا یداتمیپ ردادینالرین مغیدیالرینین
اییی راریشمیشدی ملتیمداکی چیرکهسدیو ددشدهیین اورکبیالنددیریجی
اییینه .انیم چیمچهشسه ده ،اَبر ددشک اوزرینده یاتماغا مجبدیر ایددیم.
تاغدان مسشنمیپ المپین چیرکهسیو ایشیغینین شعا الری ،یاتدانالری
ادلییه اویشادیردی .ادلیلره اویشدایان دیریلدرین بیدرینین ییرتشیید
منی یاتدیغیم یئرده بیغماغیندان ریریدیردوم .ادلدی-دیدری ردادینالرین
مراسیندان ،پیس رییییان ناسلردن راچماغیم گلیردی .گئجه اولددوغینا
گددؤره صیطدده بئلدده گئدددنمیردیم .گؤزومددی ییمینجددا راراباسددماالر هجددیم
1
گتیریددردی .یئددره سددالینمیپ چیرکلددی ددشددکلر رددی یالچاسددینا
چئیریلی  ،اوزرینده یاتمیپ ادلی-دیری رادینالر ایسه بیرلیکده اوچدیب،
اوسددتیمه رینددیردوالر .رددادینالردان ریریددیردوم ،رددی یالچاالریندددان
ریرییردوم .یالچاالرین اوزرینده منه ساری اوزانان اللدردن ریریدیردوم.
ییییدا یییسا اویاق اولددوغیمی بئلده سدئچه بیلمیدردیم .او ردادینالرین
مراسیندا یاتماق ،م بس ایچینده ایکی راتینا صبس اولماق کیمی ایددی.
اوتاقالر ریمریراق دولدی اولددوغینا گدؤره کفیدیابالرین بیدر نئچهسدی
ددشکلرینی سالیندا یئره سالی یاتمیشدیشر .سالیندا یاتماق ،مغیدیالری
رییییان رادینالرین مراسیندا یاتماردان یئیدیر دئیه ،مسدتا ا ددشدهیی
گؤتیروب صی راپیسینین مستاناسیندا یئدره سدالدیم .مالیده اوتداغینین
 1قوش خالچاسی :فارسجا قالی پرنده.
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بیر رادین زاریلداییری.

مستاناسیندان بیرمز مرالی ددشک اوسته اوتیرمی
بیر میری رادین ایسه دئیینیردی:
 سسددییی کددس کددؤ گددؤراخ ...سددانجین وار ایدددی سدد ر دئیددردینمپارسینالر بهدارییه داا.
دئیینمک سسدینی ائشدیتمهییم دئیده پتیندی باشدیما چکید  ،اللریمدی
ریالقالریما باسدیم .پتی ییییلمامیپ یین رییییدیردو .طؤلدهده یداتمیپ
کیمی بیر صالیم وار ایدی .بیدر من ناسدیم کسدیلن کیمدی اولددو .پتیندی
اوزومدن ریراغا چکنده دیسدکیندیم .زاریلددایان ردادین اللدری رارنینددا
ددشددهییمین میاغیندددا ایکددی ردداک رالی د  ،دیددل-دوداغددی ملتدددا باشددا
دوشمهدیییم بیر سؤز دئیردی .مهتدابین تاپشدیری الری یادیمدا دوشددو،
انیما ییف اوتیردور.
میدداغیمی نیسددیان بندیندددن ایچددری رییمدداق همددن مهتدداب ایلدده
رارشیششمیشدیم .بنددن ایچری گیرینجده منششدیلماز سدسلر دویدیب،
او اق اوسته کلم راینایان کیمی اییی بیرنیما تییینینجا اینانماز-اینانمداز
راپی راباغیندا دایانی یان یؤورهیه باییردیم .یشز بیدر ردادین گؤبدهلک
کیمی نم هاردان رارشیمدا گؤیردی:
 مدین ندی؟ منی بیردا هامی مهتاب سسلر.مدیمی دیلده گتیدره بیلمهیده ک رددر شدیک ایچیندده ایددیم .هلده ده
گؤرمهدیییم ایپ اوچین یاالندیریلی  ،نیسیان بندینده گؤندریلددیییمی
اینانا بیلمیردیم .مهتاب ایسه اوزدن گئدن بیریسینه بنیهمیردی:
 هانسی اوتاغینکیسان؟دئدیم:
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 مالیه هارادی؟ بی چک وئریبسن؟هیروک-هیروک اونین اوزونه بایدیم.
 سن ده امیر بازاریندا ریییلوییاننارینان همپروندهسن!اونین سؤزو سانکی منی ییییدان اویاتدی .نسیان بندینه گؤندریلدیییمین
صقیقتی وار ایمیپ .اوغروالر و راتللرین یاشدادیغی یئدره گؤندریلددیییم
اوچین بیر من ییفشندیم.
 دالر مل-وئریندهسن؟دئدیم:
 مالیه هانسیدی؟ اولمییا سن ده اَرییین گیدازینا گئدیبسن؟م کمددهده یئترینجدده گؤرمددهدیییم ایپلددر بارهسددینده تاتددیپ اولددیب،
ریتداریانادا ایسه دیرناقالریمی ایت دیرناغینا بندیهدن یداللی مدومیرون
شییلیقیانا سؤزلریندن ،تانیمادیغیم مدامالریدن یانینددا سدییینماغیمدان
یئترینجه ادزومی ت قیر اولمی صس ائدیردیم .اونا یاب وئرمک یئرینه،
یئنه ده سیروشدوم:
 مالیه هارادی؟او ایسه مریاسیجا گئتمهییمی سؤیلهیی  ،هشتی راپیسینین بؤیروندهکی
اوتاغین راباغیندا دایاندی.
 بیییر ،مالیه بیرادی!راپیدان ایچری گیرینجه ،م بیسالردان ادنجه دییارالر درتیمی چکددی.
دییارالرا می شنمیپ میکتلرین بیز رنگی ،سانکی رادینالرین اوزلریندده
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عکددس اولمددی  ،سددیزالمیپ اوزلریندده کسددالت تددیزو سپیلمیشدددی .بددی
رادینالر گیلمهیی بئله اونیدوبالر دئیه دوشیندوییم من ددرهسینه پدرده
چکیلمیپ یاتاردان راهراه سسی اوتاغا تؤکیلدو .منه ائلده گلددی کدی ،او
راهراه سسی هنیمین دیبیندن گلیر.
مهتاب را -گؤزو ایله پردهلی یاتاغی نشان وئری  ،سینرا مرتیردی:
 اوتاغین رئیسی م ترم یانیم اوردادی.مهتابین سسینه یاتاقالردا اوزانی یا دا اَیلهشدنلرین باشدی منده سداری
ددندو .بیر-ایکدی ردادین رال ید یاتاقالرینددا اَیلشددیرلر .پدرده ریراغدا
چکیلنده ،هنمین دیبینده راهراهایش گیلیشن رادینالری گؤردوم .بدندن
دولددی ،سددا الری بلینددد ،چؤهرهسددی مغ-ریرمیددیی ،ملمایانددارلی رددادینین
دوداغیندا رالمیپ گیلیشینه بایارکن ،اونینش رارشی-رارشییا دییه چؤکن
راراساچلی رادین گؤزلهمهدیییم بیر مندا ،یاتاردان لد یئره دوشیب ،درت
ایله باشدان-میاغا منی سیزوب ،سشمینی اودان مستنط کیمی سدیرغی-
سیالی باششدی:
 اوّلیندی؟اونین نه دئدییینی باشا دوشمهدیم .او ایسه سؤزونین دالیسینی تیتدو:
 یرمین ندی؟ دالر؟ سکّه؟ چک؟ یییسا یئر مل-وئریندهسن؟اونین او ابیی هئیکلی ایله کسدرلی دانیشدیغی رارشیسدیندا بیدر منلید
ادزومی بیرما ریلچاق1کیمی صس ائتدیم .رادین هر بیر سدیالی ایلده مندیم
کلیدیمی کؤکلهیی  ،دیلیمی مچماغا مجبیر ائدیردی.
 چکدی - ،دئدیم. 1بورما قولچاق :کلید ایله کؤکلهنن قولچاق.
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 نئچه ایل کسی لر؟چییینلریمی یییاری متدیم:
 رطعی صؤکمین یییدی هله؟یئنه «ییخ» دئیه باشیمی ترپتدیم.
 ائیلیسن؟صیاک ییلداشیم منیم مدیمدا چدک برگهلرینده سدایتا تضدمین امضاسدی
متی  ،نیوللی پیل مالندان سینرا بیر دامجی سی اولیب یئره گیری دئمدک
ایستهدیییم من ،ندنسه عنتیقه بیر صییانی ددرهلهین کیمی منی ددرهلهین
رددادینالرا گددؤز دوالندیراندددا ،اورهییمدده یئندده ریریددی دامدددی .کؤکدددن
دوشمی بیرما ریلچاق کیمی سیسدوم .یالنیی باشدیمین اشارهسدی ایلده
ائیلی اولدوغیمی دئدیم .م ترم مرتیردی:
 بیرا دا اداره کیمی بیر یئردی .هر کسین ادزونه گؤره وظیاهسی وار.سینرا یاتاردا اَیلهشی  ،یاسدیغا دیرسکلهندی:
 می ریی ،بییین کیمین نیبتیدی؟ بییه بیر استکان چای سیزون.«بییه بیر استکان چای سؤزون» سؤزونی ائشیدنده ،بیر من اوندین دئددییی
«بیی»ین بیری «من» اولدوغیمی سانی  ،سئییندیم .چای ایچمک م تدرم
اوچین گیندهلیک بیر عادک اولسا دا ،او من مندیم اوچدین درمدان کیمدی
ایدی.
تیییما تییییان بیر رادین میدللرینی یاتداق اوسدته بیرایید  ،فشسدکی
م ترمین یاتاغی ملتددان چی ارید  ،چدای سدیزوب ،مجمعدی ایچیندده
استکان-نعلبکیلر ایله رندانی یاتاق اوزرینده رییانددا ،م تدرم دئددییی او
«بیی»ین بیدری «مدن» اولمدادیغیمی باشدا دوشددوم .ملمایاندارلی ردادین
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چایینین یاریسینی نعلبکییه سیزوب ،هؤرتیلدویله ایچیرکن بیدر ریرتدیم
چایا یئریکلهدیم.
م ترم کسرلی سس ایله مرتیردی:
 بیرانین برنامهسی بئلهدی :نیبتی شکیلده گینده ایکدی نادر یئمدکلریمشپازیانادان ت ییل ملی  ،سیرا رابشماالری ییییب رایتدارار ،بیدر نادر ده
هم اوتاغین نهافتینه یئتیشدی  ،هدم ده مندیم فشسدکیمی مبدداریانادان
دولدوروب ،چای ایستهدیییم زمان منه چای سیزر .مممدا یاتاغدا گلینجده،
هله کی اوتاردا بی یاتداق یییددی ،یاتداقالر بیشداالنا کیمدی ،سدن ده
کفیددیاب اولمالیسددان .نددیبتین چاتاندددا سددنه ده یاتدداق وئریلدده اخ.
اشیاالریندان ،پتی-بالینجیندان گؤز اولمالیسان .گدؤزدن رییسدان ایکیندی
سایینجا وییالشر.
بندین ایچینه میاق رییدوغیمدان بری ایکینجی سار ایدی وییماق سؤزونی
ائشیدیردیم .دئیهسن «وییماق» نیسیان بندینین یئرلی کیلتدیرو ایمدیپ.
وییماغین ز سسی تیکان کیمی بئینیمین صساس عص لرینه باتدیغینددا،
وییماردددان داهددا مغیرینددا راسددتشدیغیمی دوشددیندوم ،مددن تاالنمیشدددیم.
وییماق عملی نئچه دامجی یاغیپ کیمی اولسایدی ،تاالنماق سئل کیمی
ایمیپ.
م ترم مهتابا اشاره ائدی مرتیردی:
 هاتهده بیر-ایکی تیمن مهتابا وئرسن ،سنین ده اشیاالریننان گؤز اوالر.م تددرمین کسددرلی فیقددیرو رارشیسددیندا مهتدداب یارپدداغیتؤکیلمی ،
سیسیزلیردان رابیغیریرومی بیر مغا ا اویشداییردی .مهتداب مغییندی
ریالغیما دایایی  ،پیچیلدادی:
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 سن فق م درلره یایین دوشمه .اونشرینان ال-اله سیرتمه .اونشرینانبا -باشا ریشما .م درلرین چییدی طایااالمدا تیتیلدیبالر .ساواشداندا دا
طایااالما سا ییلدو سااللشر .ایشین اوالندا منه دئ.
نیسیان بندی تانیمادیغیم بیر رارّه ،منسه بی رارّهنین نابلدد بیدر م بیسدی
اولمیشدوم .گیندوزون گؤزونده م بیسالرین هیسلی بداییپالری مندی
ریرییدوردو ،هاندا رالسین گئجده یاریسدی تاغددان االندان چیرکهسدیو
ایشیغین شعاعسی ملتدا زاریلدایان بیر م بیس رادین اولسین .بینینش بئله
رارنینی تیتیب ،سانجیدان ایکیرداک ردالمیپ زاریلددایان رادیندا رارشدی
الرید راال بیلمهدیم .اونا یاردیم ائتمک اوچین یئریمدن رال دیم .میاغیمی
ددشکدن یئره رییمداق همدن میداغیم ایسدشندی .بیدر من ردادینین یئدره
ایشهدیییی عاغلیمدان کئچدی .انیم چیمچهشدی .رادین زاریلدداییرکن
دالبادال بیر سؤز دئییردی:
 سیییم ...سیییم ...سیییم گئدیر...هییییمیشدوم .سدیییم نده دئمدک ایددی؟ کئشدیک م بدیس یئرینددن
رال ی بییه ساری گلی گؤزلرینی اووا-اووا رادینا بایی دئدی:
 کیل باشیما ،ریی ائلهبی دوغیسان!او من «سیییم» سؤزونین نده اولددوغینی باشدا دوشددوم .میداغیمی اوندین
ایشهمهیی اوسته دئییل ،بطنینین یریلمیپ کیسهسینین سییی اوسدته
رییمیشدوم .کئشیک م بیس هؤولهسک بندین راپیسینا سداری راچید
ایکیاللی راپینی ددیدو.
مروهنین زاریلتی سسی او الی  .اونین دا زاریلتیسینا الرید راال بیلمیدرم.
یاشیلساچلینی پتی ملتینا سیییب ،یاتاغین نردییانیندان مشاغی ائنیرم .او
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ایسه منی گؤر ک ،سانجی چکسه ده ،زاریلیسینی اودور.
فشسکی گؤرسهدیر:
 چای؟ دوالبدا بیر نئچه تیبگ واریمدی.یابیمی گؤزلهمهدن ادزونه عاید اوالن ایشقاب راپیسینی مچید ریدییر-
زییرالرینین ایچیندن تیبدگ میتداریرکن بیدر منددا ایکیاللدی رارنینددان
یاپیشی ریشقیریر .سانجیدان ساریشین صاتی پؤرتیشیر.
یاتاغینا مپارماق اوچدین ریلینددان یاپیشدیرام .دوردوغدی یئدردن ترپنمیدر.
دامنینین اتهیی ایسشنی  ،سی ریچالریندان باشماقالرینا سدیزوب ،یئدره
دامجیشییر .نیسیان بندینین بیرینجی گئجهسینده اوز وئدرن صادثده ایلده
دوشرگهنین بیرینجدی گینیندده رارشیششددیغیم صادثدهنین بیدر-بیرینده
اویشادیغینا اینانا بیلمیرم .بینین مدی تقدیردی ،یییسا عاغیش سیغمایان
صادثه؟
مروهنین ریشقیرتیسی کسیلمیر .دوغدیم پروسهسدیندن هدئچ بیدر شدئی
منشمیرام .مروه عؤمرومده گؤردوییم ایکینجی صاملده رادینددیر گؤزومدین
راباغیندا دوغیم سانجیسیندان رییریلید مچیلیدر .اوندی دوردوغدی یئدرده
بیرایی  ،اوتاردان چی ی  ،سکییریتی کابینینه ساری راچیرام .بدی سدار
رارامتیل شیشهنین مریاسینداکی ایشیغی گؤرونجه سئیینیرم.
 مروه ...مروه دوغیر.سکییریتی ایسه کابینی ریایلشیی  ،مندن ادنجه اوتاغیمییا ساری راچیر.
مروه بیتین گی ییله ایشقابین راپیسیندان یاپیشی سانجی چکیر.
مروهنی ممبیالنسا رییاندا ،برانکدار اوسدته الیندی اوزالددی  ،مندیم الیمدی
سی یرکن یئنه او گؤییلسیز گیلیمسهمهنی دوداغینا ریندورور .منیم ایسه

رقیه کبیری 53 /

اورهییم سی یلیر .منالی دویغیالری رادینالرین کؤروک یؤنلرینی اورتایدا
چی ارتدیغینی دوشینیرم.
مروهنی ییال ساالندان سینرا ایچری کئچمهمیپ میاق سایشیی صیطدده
دی -دیبه تیکیلمیپ ددرد مرتبهلی بیناالرا باییرام .دوشرگه بیناالرینین
بئتین زمینهلی دییارالری نیسیان بندینین بیُز رنگلی میکت می شنمیپ
دییارالرینی منه یاطیرالدیر .او بیُز رنگلی دییارالرال باریشا بیلمهسدم ده،
یئنددی ریردوغددیم صیدداک بددی بئتددین زمینددهلی دیددیارالرین مراسددیندان
باششندیغی اوچین بدی دیدیارالر ایلده باریشدمالییام ،بئتدین رنگدی ده بدی
صیاتین رنگلریندن بیریسیدیر دئیه ،ادزومه تییتارلی وئریرم.
باغ کیمی گئنیپ صی  ،اوشاقالر اوچین فیتبال مئیدانی ،زوییلداق ایلده
کیف ،ری ا ررهمغارالر صیطین یئربهیئرینده دیمدیک اکیلدییی یئرلرینده
دایانی الر .مغارالرین نئچه یدا الری اولددوغینی ت مدین وورا بیلمیدرم.
صیطده وار-گل ائدن انسانالرا بایارکن ،بیردان ادنجده هانسدی ادلکدهده،
هانسی شهرده یاشاییرمیپالر ،نئجه بیر یاشاییپالری وار ایمیپ ،نددن
منیم کیمی ادلکهلرینی بیرایی  ،بی ادلکهیه سیغینی الر کیمی سدیالالر
عاغلیما چاتیر .اوتاغا ددنرکن یئنه مروهنی دوشینیرم .گؤرهسن کؤرپهسدی
رییدیر ،یییسا اوغشن؟
مروهیه عاید اوالن ایشقابین راپیسی مچی رالی  .یئر هله ده اونین نین
کیسهسیندن سیزولمی سیدان ایسشردیر .گؤزومی ایسشق یئدردن مییدرا
بیلمیرم .بیر من عجیبه بیر دوشینجه بئینیمه گیریر .منه ائلده گلیدر کدی،
مروهنین کؤرپهسینین اییینی او ایسدشق یئدرده دویدا بیلدرم .بدی عجیبده
دوشددینجهنی باشددیمدان چی ارتمدداق اوچددین پنجددرهدن گددؤرونن مدداوی
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بؤلیملره باییرام .کؤرپه اییینی دویماق وسیسهسی میخ کیمدی بئینیمدی
رازیر .من و یاشیلساچلیدان باشقا اوتاردا کیمسه یییدور ،نیسیان بنددی
کیمی یاد گؤزلر منی گیدمیر .کیمسده ایسدشق یئدری اییلدهمک اوچدین
صساب سیروشیب منی الغا رییمایا اق دئیده ،اَییلید یئدری اییلدهییرم.
ایسددشق یئددر عجیبدده رییییددیر ،ایندییدده کیمددی بئلدده بیددر ایددی بیرنیمددا
تییینمایی .
بیر من راپی مچیشندا ،دیسکینی هؤولهسک یئردن رال یرام .سدکییریتی
ایسشق یئره بایی باشدینی تیوالیید  ،گیلیمسدهییر .گنداه ایشدلهدیییم
صالدا یایاالنمیپ کیمی بیر صالیم وار .سدکییریتی مدروهنین ایشدقابینی
ریایلشیی  ،مچارینی گؤتیرور .راپیدان چی اندا میی اوسدتهکی فشسدکیما
اشاره ائدیر.
The tea shop is on the first floor.
دئیهسن نین سییینی اییلهدیییمی باشا دوشمهیی  .اونین سؤزونه مندیم
ده دوداغیما ریندارما گیلیمسهمه رینیر .گؤرهسن اونین دا گیلیمسهمهسی
بیر ماسکادیر ،یییسا ایچدن گلن بیر گیلیمسهمه؟
سکییریتینین گیلیمسهمهسی ماسکا اولسا دا ،اونین سرک بیر رایا اولدوغی
تصیرو ذهنیمده چاک گؤتیرور .منه ائلده گلیدر کدی ،گیلدی ماسکاسدی
شاهمچار کیمی انسانالرین فررلی دونیاالرینین راپیالرینی مچماق اوچین
تایسیی بیر واسطهدیر .کئشکه منام چدیخ گیلمدهیی باشداران بیدر ردادین
اوالیدی ،متام ایسه گیلیشینی دوربین لئنییندن اسیرگهمیدی.
سددکییریتی گئدندددن سددینرا صبیرداشددی ریلچدداغیمی ،یاشیلسدداچلیمی
باغریما باسیرکن ادزلیییمده دوشینیرم :اولمایا ادزومدن مییدرا بیلمدهدیییم
بی ریلچاق دوغماق رابلیتیمین پشکاردیدیر؟
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اونین ساچینی ،بدنینی اییلدهییرم .مدروهنین ندین سدییی اییدی کیمدی
دئییددل ،یاشددیل چیرکلددی پالتددار اییددی وئریددر .اونددی تبریددیدن اسددتانبیال،
استانبیلدان متن ،متندن ایسه برلین شدهرینه داشدیدیغیمدا تانیمدادیغیم
مدومیرالر بارمداق اییلرینددی اوندین سداچینا ،پالتارینددا بیرایید  ،هدر بیددر
تییینیشدددا امیییینددی مغییندددان چی اردی د اونددین مغشماغینددا سددب
اولیبالر .اولمایا منام اونی کریسدتال ردابالرینین ایشدقابیندا سدایشماردا
صددارلی ایمددیپ؟ یاشددیل منددامین ایشددقابیندا رالسددایدی ،ندده پالتدداری
چیرکلهنردی ،نه ده ساچی ییلیناردی .کئشکه منام او گین مغشیان ریلچاق
یئرینه منه گیله بیلن بیر ریلچاق هدیه وئرردی...

7
یاشیلساچلی ریلچاغیمدا دوشدگین اولسدام دا ،ری اغیمددا دوالنددیری ،
دوشرگه مها رلرینه گیلدینج گؤرونهسدی دئیدیلم .اوندی ایشدقاب ایچینده
ریییب ،فشسک ایله چانتامی گؤتیروب tea shop ،دئییلن یئره گئدیرم.
اوتاغیمییین صامام-تیالت راپیسینداکی سمبیلین بیدر میدری فُرمدی tea
 shopراپیسینا یاپیشددیریلی  .بدی راپیددا ریرمیییدیمددیکلی رارتدال
ساری بیر فینجاندان رهیه ایچیر.
ایچری گیرینجه یئتمیپ ایکدی ملّدتلی ،یئتمدیپ ایکدی دیللدی بابیدل
شهرینده الدن دوشمی بیر کافهیه میاق رییدوغیمی صس ائددیرم .رنگدی
بیزارمیپ ریرمییی میبلالر ایله ددشدنمیپ رینداق اوتداغی کیمدی بیدر
سددالیندور بددی کافدده .ندده دانشددگاهین بیفهسددینه بنیهییددر ،ندده گؤردویددیم
کافیشا الرا ،نده ده ردادینالرا یاسدارشنمیپ تبریدی رهیهیاناالریندا .نده
ساماوار وار ،نه ده رهیهچی .مغدریلی ،ردارادریلی ،ادرتیکلدی و ادرتیکسدیز
رادینالر ایله کیشیلر مبل اوسته یایشنی  ،میبایلالرینی ریرداالییرالر.
الیمده فشسک راپی راباغیندا دایانی  ،اطرافا گدؤز گیدیرید  ،کافدهچینی
میتاریرام .کیشیلرین بیری نابلد اولدوغیمی منشیی بارماغی ایله اوتداغین
بی اغیندا میی اوسته دوزولمی چایسدازالری منده گؤرسدهدیر .مدن ده
اونین الل اویینینا راتیلی  ،باشیمین اشارهسی ایله تشکر ائدیرم .تبریدیدن
چی دیغیم کئچمیپ ایکی گینده الده ائتددیییم تجربدهلره گدؤره ،اشداره
دیلی هر یئرده ایشلیی اوالن بیر دیلددیر دئیده دوشدینیرم .مسدی یلرین
مقدس کتابالریندا یازیلدیغینا گؤره بابیل ماعتی گئجه یاتید  ،سد ر

رقیه کبیری 57 /

مییشندا دیللرینین بیر-بیرینددن فررلدی اولددوغینی ،بیدر-بیرلریندی باشدا
دوشمهدیکلرینی منشیینجا مراالریندا چایناشما باششنیر .منجاق یئتمیپ
ایکی دیللی بابیل ماعتینین عاغلینا چاتمیر اشاره دیلی ایله بیر-بیرلری
ایله عشره ریروب ،دانیشسینالر.
چایسازالرین بیرینین انی ایسدتی اولسدا دا ،یئنیددن رایناسدین دئیده
دویمهسینی باسیرام .اشاره دیلی ایله دانیشان کیشدی یئرینددن رال ید
ددرد لئتیرلیک بیر دببهدن چایساز ایچینه سی بیشدالدی  ،ملمانجدا بیدر
سؤز دئییر .باشا دوشمهدیییمی گؤرونجه سؤزونی عربجه تکرار ائدیر .یئنده
ده نه دئدییینی باشا دوشمیرم .اونا انگلیسجه یاب وئرمدک ایسدتهدیییم
مندا بارماغینی سینهسینه ریییب دئییر:
 اسمی میسی! اسمی شیرین!او ایسه تبسم ایله مرتیریر:
 ررأک رص فرهاد و شیرین فی المدرسه.اونین سؤزونه ایچیمده تنارضلی صسلر یارانیر .صیاتیمدا فرهاد مدلی بیدر
انسان اولدوغیندان ،یقین کدی ،میسدینین یبدری یییددور ،مممدا مندیم
صیاتیمین فرهادی هارا ،میسینین اوییدوغی نداغیلین فرهدادی هدارا .بدی
سار م ی بیر تبسم دوداغیما رینیر .میسی دانیشیرکن منه ائله گلیر کی،
«ق» صرفی اوندین ریرتشغینددا یینتاالنید  ،پدارالق بیدر «ق» هئیکلینده
چئیریلی  ،هاوایا بیراییلیر .بیرینجی ساردی عرب دیللی بیر انسان ایلده
دانیشیرام .مدرسهده اوییدوغیم عرب دیلی یاشاییشیمدا یدارارلی اولماسدا
دا ،اونددین مغییندددان چی ددان کلمددهلر پددازل پارچدداالری کیمددی ذهنیمدده
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ددشهندی ،سؤزلرینین منشمینی مز ا باشا دوشدوم.
مدیم دوداقالرا تبسم ریندوردوغینا گؤره منامدان چیخ گنجهلی نهامییده
منتدار رالمالییام .صیاک صیکایدهم اوندین یاراتددیغی شدیرین کاراکترینده
اویشارلیغی اولماسا دا ،بیر چیخ انسان مدیمین شیرین اولدوغینی بیلینجه،
منبددت بیددر ذهددن گؤروشددییله منیملدده صدد بته گیررلددر .فرهدداد دا او
انسانالردان بیری ایدی.
میسی مرتیریر:
 انا من سیریا.من ده تبرییلی اولدوغیمی سؤیلهییرم.
1
 ال أعرف تبریی.أعدرف سددؤزونین منشمیندی یاطیرالماسددام دا ،ال سدؤزونی باشددا دوشددیرم.
کلمهلری هؤ یلهین کیمی دئییرم:
 تبریی ،ایران ،مدینه...تعج ایله دئییر:
2
 هاااا ...لذلک تبریی می ید فی ایران! أنا أعرف طهرانمیبل اوزره یایشنان کیشیلرین ایکیسی دانیشیرکن کافهنی ترک ائددیرلر.
اونشرین دا نه دئدیکلرینی باشا دوشمیرم .میسی مرتیریر:
3
 عشت فی صلصل شهرینده تبرییین ارگ راالسدینا بندیر بیدر ارگ بیناسدی و نسدیمی
 1تبریزی تانیمیرام.
 2تهرانی تانیییرام ،آمما تبریزین ایراندا اولدوغونو بیلمیردیم.
 3من حلبده یاشاییردیم.
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میارینین اوردا اولدوغینی ائشیتدیییمی اشاره دیلی ایله نئجه اوندا منشدیدم
دئیه فیکیرلهشدیرم .چایسدازین سدییی پارقاپداق راینایید مندی دیاب
وئرمکدن ریرتاریر .فشسکیمی دولدورورکن میسی میی اوستهکی سدبددن
ددرد تیبگ سئچی  ،ایکی بسته بیسکییت ایله بیرلیکده الیمه وئریر.
1
 اثنین من اإلضافاکسؤزلرینی یایجی باشا دوشمهسم ده ،کافدهنی میسدینین دوالنددیردیغی
میدیندیر .بیر فشسک راینار سی ،ددرد تیبگ ایله ایکی بسدته بیسدکییت
ریمتینی ادز یانیمددا ت مدین ووروب ،چانتامددان پدیل چی اردید اوندا
وئردیییمده ،ییخ دئیه باشینی ترپهدیر.
2
 فی تیشا الشای مجانی!مجانی سؤزونی ائشیدنده راصاتشییرام .دوشرگهده یاشادیغیم سدیره مدادی
وارلیغیمی یر لهمکده درتلی اولمالییام .متن هاوا مالنیندا بیر استکان داغ
سییش تیبگ اوچین وئردیییم پیلین م یسنی هله ده اونیتمامیشام.
کافهدن بیرمز مرالی اوشاقالرین فیتبال مئیدانینا یایین بیر نیمکدت اوزره
اوتددیروب ،فشسددکین راپاغینددا داغ سددی سددیزوب ،میسددینین وئردییددی
تیبدددگلرین بیریندددی راپددداق ایچینددده سدددالیرام .نیسدددیان بندینددددن
بیراییلدیغیمدان سینرا یدالقییلی دا رنگیندی داغ سدییا بیالشددیران بدی
تیبددگ کیمددی مسددتا-مسددتا صیاتیمددا بیالشمیشدددی .فرهددادین ایددیی
یئربهیئرینده رالمیپ ائیدن راچمداغیم گلیدردی ،فرهداددان رداالن اییلدر
مبتاللی یؤنیمی اوزومه چیرپیردی ،من ایسه ادزومی گؤرمکددن ،ادزوم ایلده
 1بو ایکیسی ده سنین اولسون.
 2تیشاپ پولسوزدور.
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رارشیششماردان راچماغا چالیشیردیم .س رلر ایدپ میتارمداقال وایتدی
ادلدوروب ،ناهار چاغی ییررین-مررین ائدیه راییدداردیم .ایکینددی چداغی
ایسه بیدر فشسدک چدای گؤتدیروب ،شداعرلر مقبرهسدینین1راباغیندداکی
ریئتساتان پیتقادان2بیر بسته مادر بیسکییتی ملی  ،را راراالندا کیمدی
ادنیمدهکی گینلرده نه ائده هییمی پشنششددیرارکن وایتدی ادلددوروب،
مبتاللیغیمی دوشینمهدن یالقییلیغا رارشی گلمهیه چالیشسایدیم دا ،وایت
م ی بیغارساق کیمی اوزاناردی .ادزوم و شداعرلر مقبرهسدی مراسدینداکی
اویشارلیغی کشف ائدن گین ،ادزوم ایله رارشیششماغی باشارا بیلدیم .من
بیر انسان ،شاعرلر مقبرهسی ایسده بیدر بیندا اوالراق زدهلنمیشددیک ،هدر
ایکیمیی ده .فرهاد منی مادی و معنیی سَییهده زدهلهیی  ،اورتدادان یدیخ
اولمیشدو .تبریی بلدیهسی ایسه گالری ،کتاب اندا و تیداتر سدالینی تیکمدک
رصدددی ایلدده مددیارالردا یاتددان شدداعرلرین معنددیی دَیرلرینددی زدهلددهیی ،
بلدیهنین بید هسی اولمادیغی اوچین مقبرهنین اطرافینداکی یاریمچیلی
تیکینتینددی ادزباشددینا بیرایمیشدددی .بددی زدهلنمددهنین اورتدداق یئددری ال
چیرکی دئییلن پیل ایدی.
شاعرلر مقبرهسینین صیطی سدریاب و ششدگشن بؤلگهلریندده یاشدایان
تقاعد اولمی یاشلی کیشدیلرین پداتیری3ایددی ،مندیم کیمدی ردادین و
اوشاق ساییسی گؤزهگلمی در هده مز اوالردی .ممما دوشرگه صیطینده بیر
یاشلی انسان بئله گؤزه گؤرونمیر .صیطده اوشاق ساییسی چیخ اولسدا دا،
 1مقبرهالشعرا.
 2قزئت پوتقاسی :روزنامه ساتان دکّه.
 3پاتوق :عَلَمین دیرهیی آنالمیندادیر .شهرلرده معین ییغینتی یئرلرینه ده پاتوق دئییلر.
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دروازاالرینین تیرالری یریلمیپ فیتبال مئیددانی بیشددور .اوشاقسدیی
مئیدان و بی دروازاالرا باییرکن ندنسه اورهییم سی یلیر ،ادزومدی اروپدا
دروازاسینا دیغیرالنمیپ صاصابسیی بیر تی کیمی صس ائدیرم .مروهنین
ما راسیندان سینرا باششدیغیم یئنی صیاتیمین بیرینجی گینیندده منادی
دوشددینجهلره رددیل-راندداد وئرمکدددن چکینید  ،باییشددیمی یددریلمیپ
تیرالردان راچیردیرام .ذهنیم ایستر-ایستهمی دوشرگهنین بئتین زمینهلی
بیناالرینی ششگشنین ریرمییی کرپیچلی بیناالرییش مقایسده ائددیر .منده
ائله گلیر کی ،برلین-تبریی مراسیندا بئتین و کرپیچ فاصلهسی ردر ،سیییق
و ایستی فاصلهسی ردر ،پاساژ و اورتیلی بازار فاصلهسی ردر معنیی مسافه
وار .شاعرلر مقبرهسینده وایتی ادلدوردوییم گدینلر ،انسدان و یاشدادیغی
شددهر مراسددینداکی اویشددارلی الری بددارهده ،تبریددی انسددانینین تبریددیه
اویشادیغی بارهده چیخ دوشینردیم .گئنیپ و ماشین دولی بیر ییابدانین
ددنیمینده ،هئچ عاغیش گلمهین بیر یئرده تایتا راپیالر و چیی کرپیچدن
تیکیلمیپ بیناالرا راستشدیغین کیمی ،تبریی انسانینین دی داورانیشی
مریاسیندا دا ،گؤزلهنیلمی بیر زارافتاتچیللی و ایستیرانلیلی گییلدهنی .
ایندیسه برلین شهرینین تگل دوشرگهسینده اوتیروب ،انسانا عاش اوالن
کیمی تبرییه ده دوشدگین اولمداق اوالر دئیده دوشدینیرم .بدرلین نئجده؟
گؤرهسن برلین انسانی چیمنلیک و ری ا رارا مغدارالرین م اصرهسدینده
اوالن بئتددین زمینددهلی بیندداالرا اویشدداییر ،یییسددا دوشددرگه راپیالرینددا
می شنمیپ ریرمییی چنگهلی رارتال سمبیلی کیمیدیر برلین انسانی؟
برلین شدهرینی یایینددان گؤرمدهدیییم اوچدین اوندا دوشدگین اولدیب-
اولماماردا هر هانسی بیر فیکیرم یییدور.
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ندنسه بیر من راری کؤرپیسینین اوزرینده دایانمیپ ایپدک ییلیندا سداری
گئدن سداریبان ایلده دهوه راطداری هئیکللرینده ،صیددر تکیهسدیندهکی
ییبییچی تیکانینین ییبیی اییینه ،ششدگشنین عنتیقده اشدیاا سداتان
تیکانالرینا ،داراشلی پیادا ییلالرینا ،ترافیکدده دایدانمیپ ماشدینالرین
سددیقنالالرینا ،کرهنئییانددا تیمچهسددینین گددؤی-گددؤیرتی عطددری ایلدده
شیرهلی یرما تاباقالرینا ،سریاب بازارچاسینین ادویه عطرینه ،گیر دیلر
تیمچهسینین راالبالیغیندا یئره سریلمیپ ملتپالتارینا بایان شُیرگؤزلره،
شرم ایله باییپالرینی ملت پالتارالریندان رداچیردان ردادینالرا ،ادرتیلدی
بازارین نملی اییینه ،تبرییین یئربهیئرینه داری یدرام .ایسدتی چدای ایلده
تبریی ادزلمی یئنه منی کؤورهلدی  ،گؤزومین گؤزهسینی ایسشدیر .ایستی
دامجیالر گؤزومدن میدیقجا ،مناما داری دیغیمی ادزومه اعتراف ائدیرم.
فرهادین وازکتیمی برگهسینی تاپی  ،یاشیلساچلینی مندامین ایشدقابدان
گؤتیردوییم گیندن بری ،اوندین تلانالریندی یابسدیی رییدیب ،ائدییمین
راپیسددینی اوزوندده باغشمیشدددیم .باشددیما گلنلددرین بیددر باشددی منامدددان
مسیلیدیر دئیه دوشینیرم .اونین اوچین سئیگی یالنیی مادی اصتیدارالری
رارشیشماق منشمیندادیر .مدن اوندین ری اغیندا ،گیلیشدینه ،راهراهاسدینا،
ری اغینین دینجلیینه اصتیا یم اولدوغیندا ،او ،اک-رانی اوالن بیر روبیک
کیمی ایدی .نیسیان بندینده صبس اولدوغیم ایلک گینلر ،منی گؤروشده
چاغیراندا ،گؤروشچینین منام اولدوغینی گؤرونجه گئری راییتمیشدیم.
بیراییلدیغیمدان سینرا یئنه ائییمه گلدی .بیر-ایکی مله سؤز ایلده بیدر
بانک دفترچهسی میی اوسته بیرایی گئتدی.
 -فرهادین م یغینی مندن مچما ریییم ،من سنین منانام ،دیرناغی مایادان
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کسمیلر ریییم ،بیلیرم بی دَوه کینی متاننان سنه میراث رالی .
متامدان میراث رالمیپ یالنیی دَوه کینی دئییلدی ،ادلنددن سدینرا میلید
امک صارینین بیر ریسمی مناما ،بیر ریسمی ده منده میدراث رالمیشددی.
منام ایسه دوغیلدوغیم گیندن بری مندیم پاییمدا دوشدهنی صیداتیمین دار
گینلری اوچدین میدی اوسدته بیرایددیغی باندک دفترچهسدینده ییغید ،
سایشمیشدی .بینینش بئله مناما رارشی صس ائتدیییم کینه دئییل ،ائرکک
نسدیتینین نئجده بیدر وارلید اولددوغینی ،صیداتین معندیی دَیرلدری و
گیلمهیی منه ادیرتمهدییینه گؤره منامدان م یقلییام .بی م یغی ذهنیمدن
نئجه رالدیرا اغیمین ییل-یؤندهمینی بئله بیلمیرم.
بیرینجی چایی ایچرکن رارماراریشی دویغی-دوشینجهلر اوزوندن چدایین
دادینی بئله منشمادیم .ایکینجی چایی تامسینا-تامیسدنا ایچدرکن چدایین
تیرشاچاالر دادینی منشیی  ،تیبگین رابیغینا بایدیم .سیلی ندار دندهلری
اوزومه گیلیردو .گؤرهسن میسی بیلهرکدن منه نداردادلی تیبدگ وئدردی،
یییسا شانسیمدان ناردادلی تیبگلر منه رسمت اولیب؟
را رارالماردادیر .یئنی ادلکدهده ،یئندی باشدشدیغیم صیداتین بیرینجدی
گیندوزو باشا چاتماردادیر .فرهاد منه وئردییی ساعاتی عبرتلدی بیدر سدند
کیمی ریلیمدا دوالندیرسام دا ،بیندان بئله فرهاد یئرینده زمدان مبددأییم
مها رک اوال اق دئیه ادزومه سؤز وئریرم .مها رتدن ادنجده ،مها رتددن
سینرا...

8
مها رک مسیرینده بیرینجی مقصدیمین هاوا مالنی ،چیس-دومان ملتیندا
رالی  .طیارهنین پیلّهلریندن ائنی  ،مسافرلری گؤزلهین اتیبیسا چاتینجدا،
ساچیما نم اوتیرور.
یئتمیپ ایکی ملّتین ،یئتمیپ ایکی دیلدین ،یئتمدیپ ایکدی کیلتدیرون
کئچید ییلی اوالن استانبیل هاوا مالنی انجیلدده یدازیلمیپ بابیدل شدهری
صیکایهسینی یادیما سالیر .بی کئچید ییلیندان بیتدین غرافدی هدتلره
چی یپ ییلی وار .انجیل روایتینده بابیللیلر شرره سداری گئتمیشددیلر،
من ایسه شرردن غربه ساری گئدیرم.
صفلری بیر-بیریندن مییران نردهلر مراسیندا تارچا کدیرکلی ،او دا بدیی،
دریسی کؤمیر کیمی را -رارا بیر کیشینین مریاسیجا مستا-مستا گمرک
کابینلرینه ساری مددیمشییرام .اونین مریاسیجا مددیمشیارکن ،اکسدیهن
ملماق اوچین سییین اوزرینه چی ان بالی کیمی بیردن-بیره اوزون زمان
ادنجه گؤردوییم بیر فیلم ص نهسی ذهنیمین نمهانسی راتیندان یییاری
رال ی  ،گؤزومین راباغیندا دانشنیر .دریسدی کؤمدیر کیمدی ردا -ردارا
رارسین مغم مغ پیپبندینین دویینینی مچیدر .پیپبندد یئدره دوشدیر ،او
ایسه رارانلیقدا نیودان لیلهسیندن یییاری رال ید  ،یییداری مرتبدهنین
مچی د پنجرهسددیندن اوتاغ دا سددیزولیب ،اوزو گؤرونمددهین بیددر رددادینین
رارشیسیندا دایانیر .رادینین یالنیی ساری سا الری ایله اللدری گؤروندیر.
رددادین الینددی اونددین و یدونددا چکددرکن ،الددینین رارامتیددل بیددر م مددره
سیرتیشدویینی دئییر...
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فرهددادین گئدیشددی گیندددن بددری ،رادینیانددا صسلددریمین ادلدددویینی
دوشینمیشدوم .ندنسه یاطیرالدیغیم فیلم ص نهسدی بیدردن-بیدره ردان
مییشیمی مرتیری  ،یاناقالریمین پؤرتیشدویینی صس ائددیرم .کیشدینین
اوزونی گؤرمهسم ده ،و ید دیلی و دوروشیغی هر هانسی بیر رادیندا تدوثیر
بیرایا اق ردر ذبهلیدیر .صف راالبالیقدیر ،من ایسه ناسدیم کیشدینین
پئیسرینی ریییشدیرا اق ردر اونا یایینام .بی فیکیردن انیم گیییلدهییر،
ادزومدن اوتانیرام .میاغیمی بیر مددیم گئرییه متی  ،ادزومی ریناییرام.
یاطیرالدیغیم فیلم ص نهسینی ذهنیمدن سدیلیم دئیده گؤزومدی اطرافدا
دوالندیری  ،میازی صفلرده گمرک کابینلرینه ساری ایرهلیلهین ماعته
باییرام .روبنده سالمیپ عرب رادینالری ،دکیلته گئیینمیپ ساریشدین
رادینالر ،منیم کیمی چرردلرینی چییینلرینه سالمیپ ردادینالر ،گدؤزو
تیخ کیشیلر ،رادینالری گؤزلری ایله اودا داق رددر مرگؤزلدی کیشدیلر،
کؤرپددهلرینی ری اقالریندددا داشددییان مندداالر ،مندداالرینین اتکلریندددن،
متاالرینین اللریندن تیتان اوشاقالر ،یانالر ،یاشلیالر ،اورتدا یاشدلیالر
بیر-بیرینین کناریندا مستا-مستا ایرهلدی گئددیرلر .اسدتانبیل هداوا مالندی
راینار بیر بیالق گؤزهسی ،سار و صرکت ایسه یئتمیپ ایکی ملّتین اورتاق
داماریدیر .استانبیل یئتمیپ ایکی ملّتی ری اغیندا تیتا بیله ک بیر تایا
منالیدیر دئیه دوشینیرم.
طیارهده یان صدندلده اَیلشدمیپ کیشدی میلدهنین او تاییندداکی صداده،
منیمله چیینبهچیین گمرک کابینلرینه ساری ایرهلیلهییر .منیمله گدؤز-
گؤزه گلدییی من رهیه ایچمهیه دعیک ائده ک ردر چاپقین باییپال منه
بایی  ،رایغیکپ دونژوان کیمی دئییر:
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 سییینله ییلچیلیق ائتمکدن میتلییام .گؤزل بیر ییلچیلیق ایدی.طیارهده یئدییی یئمک ساریمتیل دیپلرینین مراسدینا دولدیب .چداپقین
باییشی و دیپلرینین منهرهسی اوندان اوز ددندرمهییم اوچدین کاایدت
ائدددر .طیددارهده گؤزومددی ییمددیب ،دانیشددیغا مئیدددان وئرمهدیییمدده گددؤره
ادزومدن راضییام .منیم اوچین تبسملرین دوشر-دوشمیی وار ،هدر تبسدم
اورهییمه سئیگی دامییدیرماز .کیشی یئنیددن دانیشدماق ایسدتهدییینده،
ادزومی ائشیتمیلییه ووروب ،ادنیمددهکینین تارچدا کیرهیده گدؤز تیکیدرم.
رارادریلی رارسین پنجدرهنین ملتیندداکی ندیودان لیلهسدینه دیرماشدی ،
مشاغی سدیزولیب ،ندیودان ملتینددا ردالمیپ مغم مغ پیپبنددی بئلینده
باغشییر .طیارهدهکی همساریمین سسینه ،یئنه اونا ساری ددنیرم:
 استانبیلدا رالماق اوچین بیر یئرینیی وارمی؟صرّیت ریئتینی اوو یندا سدایشمیپ ،اسدتانبیلدا رالمداق اوچدین یئدریم
اولیب-اولمادیغینی سیروشان بی کیشی رادینیانا صسلریمدی بیتینلیکلده
باشیمدان اوچیردور .اونا یاب وئرمهدن صداده ایرهلدی گئددیرم .گمدرک
کارمندی سیرغی-سیالسیی پاسپیرتیما گیریپ مؤهیرو باسدی  ،اسدتانبیال
یی گلدین دئینده ،ادزومی بابیدل شدهرینین یئتمدیپ ایکدی ملّتینددن
بیری کیمی صس ائدیرم.
مانتی-چرردیمی چمدانیما ریییب ،ایکینجدی مقصددیمه گئتمدک اوچدین
درصال ترانییت سالینینا ساری ییال دوشیرم .چمدانیم ایلده بئدل چانتدامی
تسدمه اوزریندده رییددیب ،میتداریپ گئیتیندده کئچمددهمیپ سدداچیمداکی
سانجاغی مومیرا گؤرسدیرم .گئیتدن کئچنده هئچ بیر زنگ چالینمایانددا،
گئیتلرین ده صساسلی الری مدامالر کیمی بیر-بیریندن فررلیدیر دئیده
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دوشیندوییم من ،راراراباق بیر رادین مومیر چمدانی مچماغیمی امر ائددیر.
ییلین اوچدن بیرینی گلمیشکن ،هر هانسی بیدر مدانع ایلده راستششدماق
فیکری یئنه منی هؤووشنهیه سالیر.
مومیر پاسپیرتیمی وارارشیی  ،سینرا درت ایله گؤزوندی گؤزومده زیللدهییر،
سانکی گؤزلرینه یاالنادلچن سیستم یاراشدیری الر .من ده دیدک-دیدک
اونین گؤزونه باییرام.
 ایراندانمی گئلیییرسینیز؟غیر ارادی اوالراق «هن» دئمک یئرینه دئییرم:
 ائیئت.ائیئت دئدیییم من تبرییدن ریپدوغیمین بیرینجدی مددیمیندی متددیغیمی
دوشینیرم.
 صانیم افندی ،یینانیستان سیاصتینییین سببی ندیر؟تیریست کیمی گیمهیده گئتددیییمی دئییدرم .یئنده گؤزلرینده بایدارکن،
گؤزلریندددهکی یدداالنادلچن سیسددتمینین چددیخ دا دری د اولمددادیغینی
دوشینیرم .او ایسه یئنه پاسپیرتیمی وارارشیی یینان وییاسینا دردت ایلده
بایی  ،پاسپیرتی همکارینا وئریر.
گیله-گیله دئییرم:
 شیمدیدن مکروپلیس ایله مگیرانی گؤرمک هیجانینی یاشداییرام .ییندانتانریالر ادلکهسیدیر .تانریالر ادلکهسینی گؤرمهیه بدئپ گدین یئترلدی
اولمایا اق ،ممما چاره ییخ ،بئپ گینلیک وییا وئری لر.
«ایندی» کلمهسی یئرینه «شیمدی» دئیرکن ،کرتنکله کیمی اطرافیمدان
رنگ ملدیغیمی ،مقصده گئدرکن متدیغیم هر مددیم ایله تبریی کیلتیروندن
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ریپددیب ریریش دداغیمی دوشینسددم ده ،صددمیمی ل ددن ایلدده یدداالن
دانیشیدیغیما گؤره مز رالیر ادزوم ده یاالنیما اینانیم.
مهددا رک اوغروندددا یدداالن دانیشددماق دا وارلیغیمددا ییکلددهنیر .کرتنکلهیدده
چئیریلمهییم یئترلی دئییلمیپ کیمی ،یئنی بیر صیداک ریرمداق اوچدین
بیندان بئلده ایدت کیمدی یداالن دانیشدماغا مجبدیر راال داغیمی بیلیدرم.
ادزلیییمده دئییرم :بئچارا ایت ،ایت هارا یاالن هارا؟ ایت یاالنین نه منشمدا
گلدیییندن هئچ یبری وار؟ یئر اوزونده انسداندان عدشوه هانسدی وارلید
یاالن دانیشا بیلر؟ مومیر یئنه سیروشیر:
 متینادا نئرهده کاال اکسینیی؟ الکترا پاالس هتلینده کاال اغیم - ،دئیی  ،درصال یاالنیمین اینانددیرمابرگهسینی مومیرا گؤرسدیرم .مکروپلیس بارهده یاالن دانیشسام دا ،صقیقتاً
ده متن شهرینین الکتراپاالس هتلینده اوتاق رزرو ائلهمیشم.
 چانتانییین اشیاالرینی ماسا اوزره بیشالتی  ،باوولینیزو1دا مچین لطااً!سیییقرانلی گؤرونمهیه چالیشسام دا ،هؤووشنهدن اورهییمین گیپپیلدوسی
ریالقالریمدا سسلهنیر .چمدانی مچی  ،بئدل چانتدامین اشدیاالرینی میدی
اوسته بیشالدی ریراغا چکیلیرم.
مومیر یئنه سیروشیر:
 ییک یئرینده باشکا باوولینیز وارمی؟«ییخ» دئیه باشیمی ترپهدیرم .او ایسه درت ایله اشدیاالری چد -چئدییر
ائدی  ،یاشیل ایله فشسکی اشیاالرین ایچیندن گؤتیروب دردت ایلده بیدر
منه باییر ،بیر ده الیندهکیلره .اونین سیرغیلی بداییپالری رارشیسدیندا
 1باوول :تورکیه تورکجهسینده چمدان.
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مز رالیر فشسک ایله ریلچاغیم بارهده مچیقشما وئریم ،ممما ادزومده غالد
گلی  ،دینمی-دانیشماز اوندین نده ائده دهیینی گؤزلدهییرم .مدومیر ایسده
فشسددک ایلدده یاشددیلی یئنیدددن تسددمهدن کئچیردندددن سددینرا ،اونددشری
چمدانین ایچینه رایتاری  ،پاسدپیرک ایلده هتدل رزرواسدیین برگهسدینی
الیمه وئریر.
 اییی ییلجیلیکالر!منه ائلده گلیدر کدی ،مدومیرون رارارابداق ریافهسدی مهربانششدی  .هتدل
رزرواسددیینی منددی مددومیرون شیبههسددیندن ریرتاردیغینددا گددؤره ،داهددا
رزرواسیین اوچین یاتیرتدیغیم پیلین پامال اولماسینا صیفلنمیرم .صیاتدا
هر شئیین بیر ریمتی وار.گؤرهسدن گله کدده دانیشدا اغیم یداالنالرین
ریمتینی نئجه اددهمهلی اوال اغام؟
طیاره اوچان ساعاتا ردر وایتی ادلدوروم دئیه هاوا مالنینین تیکدانالرینی
گییرم .نیسیان بندیندده ده وایتدی ادلددوروم دئیده هدر گدین فروشدگاها
گئدردیم .نیسیان بندینده زمان مییشدی ایلبیدیین1اوزوندی مغارتمیشددی.
بندددین دییارالریندددا سدداعاک اولمادیغینددا گددؤره ،م بددیسالر او نیبددت
پئیجدن سسلهنن اذان ایله وایتی ادلچردیلر .او گینلر چدای تامارزیسدی
اولدددوغیم کیمددی ،سدداعاک عقربددهلرینین تیققدداتی سسددینه ده تامددارزی
رالمیشدددیم .بدددوی انسددانالر کیمدددی سدداریمتیل طلقدددن صیطدددی
ایشیقشندیران مصنیعی گینشی گیدردیم .کرپیچ بییداکی دوغرو گینشین
ایشیغی صیطین اورتاسینا یئتیشنده ،فروشگاها گئتمک وایتی گلدییینی
بیلردیم .بیر گین صابین ،صاباصیسدی گدین پادکنمکی ،سینراسدی گدین
 1ایلبیز :حلزون.
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شامپی صای ،بیر میری گین سارهطشیی بیسدکییت ...فروشدگاه صدایندن
گئری ددندوییمده ،کرپیچ بییداکی دوغرو گینشدین ایشدیغینی بدارفیکس
ریرغیسینین دیبینه دوشمی گؤرردیم.
نیسددیان بندددینین ادزوندده م صددیا یازیلمددامیپ برلددری وار ایدددی،
م بیسالر ایسه او برلره با اَیمهلی ایدیلر .فروشگاه ملیپ-وئریشی ده
م بسده صاکم اوالن برلردن استننا دئییلدی .من ایسه م بسه ددزمک
اوچین ادزلیییمده بی ملیپ-وئریشه فلسای بیر معنا وئرمهیه چالیشیردیم.
م بیسالرین ا ازهسی ییخ ایدی فروشگاهین ایچینه کئچی  ،راسدهلره
بایی  ،سئچدییی شدئیلری گؤتدیروب زنبیلده سالسدینالر ،هدر شدئیی
پیشیکییلی بییداکی پنجرهدن ملمالییدیشر .منسه ادز طرزیمله فروشدگاها
صاکم اوالن بری ،ایتیارا چئییرمهیه چالیشاردیم .ادنملی بیر ایپ گؤرن
کیمی م بیسالرین صاینده دایانی  ،مددیم-مددیم ایرهلیلدهیی  ،نیبدهم
چاتینجا پنجرهدن اَییلی ایستهدیییم هر هانسی بیر شدئیی الیمده ملید
بایاندان سینرا رایتاری دئیردیم« :میری مدارکی یییددی؟» فروشدگاهی
دوالندیران م بیس ایسه همیشه عئینی یابی وئرردی:
 مهیه سن فیل بیرنیننان دوشیبسن؟او ایپلر نهره گیلینج گلسه ده ،ادز طرزیم ایله صبسیانا برینه رارشی
گلمک منه گییلی بیر گیر ،ادزگیوهنلیک و ددزوم باغیششییردی.
مارکالی عطرلر ،پالتارالر ،شکشکالر ،ایچگیلر ،چانتاالر ،سیگارالر و زینتی
اشیاالر مراسیندا گییرم .م بس فروشگاهینین پیشیکییلیسییش استانبیل
هاوا مالنینین ترانییدت سدالینینداکی راپیسدیی فروشدگاهالرین مراسدیندا
یئردن گؤیه ن فاصلهسی اولماغا دئییل ،بدی مزاد گدؤرونن فروشدگاهالرین
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دی -بی اغینا یاراشددیریلمیپ دوربینلدر ده بدی مکدانالری مددرن بیدر
م بسه چئییری دئیه دوشینیرم .منجده گدؤزه گؤرونمدهین بدی دوربدین
لئنیلرینین ایکی رداک ایشدلیی وار :هدم رداپیدیرالر ،هدم ده گیدوکچدی.
دوربین لئنیلریندن اوزارششی  ،ترانییت سالینینین راپیسدیی رسدتیرانیندا
بددی بیددر میددیین باشددیندا اَیلهشددی چددای سدداار وئریددرم .رسددتیران
دوربینلری منی لئنیلرینه سدالی -سدالمادی الریندان یبدریم یییددور.
اوچی وایتینین یئتیشمهیینه تلهسسم ده ،ترانییت سالینینین سداعاک
عقربهلری ده ایلبییلرین بئلینده دوالنیر.

9
زمان ایلبیی بئلینده دوالنی  ،یییسا دووشان بئلیندده راچمداغی انسدانین
هدداردا ،نئجدده و کددیم ایلدده کئچیرتدیییندددن مسددیلیدیر .میسددی ایلدده
دانیشددیدیغیم او منالر ،سددانکی سدداعاک عقربددهلری دووشددان بئلینددده
راچیردیشر ،ندنسه ایندی دوشرگه اوتاغیندا عقربهلر یئنه ایلبیدی بئلیندده
سیرونیرلر ،یاشیلساچلی بئله دیییم اوسته یییییا دالمیپ کیمیدیر .نار
دادلی تیبگلر و میسینین مادی-معنیی التاداتینی دوشدینرکن میشدام
یئمددهیی اوچددین وئردیددکلری سدداندویچی یئییددرم .میسددینین التادداتلی
داورانیشینا ائله یممیشدوم کی ،سداندویچی بیتیردیکددن سدینرا اوندین
دادینددی بئلدده منشمددادیغیمی باشددا دوشدددوم .ذهنددیم اونددین التادداتینین
سرییشلیغینی یاشایارکن ،دیپلریم غرییهدن مسدیلی اوالراق سداندویچی
چئینهیی  ،صلقیمیم ایسه اوندی اودمیشددو ،سدانکی دیلیمدین داد ملمداق
صسلری ذهندی سرییشدلیغیمین رارشیسدیندا فلدج اولمیشددو .بیدر من
شیرین بیر ییییدان مییلمیپ کیمی ،ادزلیییمده دوشدیندوم :ایلدک سدار
رارشیششدیغی بیر رادینا بئلنچی التااک ائدن مداما ،دوژاندان باشقا نه مد
وئرمک اوالر؟ اولمایا میسی دا فرهادین عرب نیعی کیمیدیر؟
انسانالرین فیییکی وارلی الری بیر-بیرلرینین صیاتینددان سیلینسده ده،
مسانلیقش ذهن دونیاسیندان سدیلینمیر ،گاهددان ریریلید -ریپددوغین و
دوشینمک ایستمهدییین مدامی یئنیدن یاطیرالماغا بیر کلمه بئله یئترلی
اولیر .میسینین التااتی یئنه فرهادی یادیما سالدی.
ائیلندیییمیدن سینرا فرهدادین التاداتلی داوراندیپالری ت قیدر ائددیجی
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سؤزلر و ملچالدیجی عمللره ددنیشدو .او متامین یییلیغینی دولدوران بیدر
وارلی کیمی صیاتیما گیرمیشدی .متا هر هانسی بیدر ریدی اوچدین ایلدک
رارشیششدیغی ائرکک نسدی و عؤمیرلدیک بیدر رهرمداندیر ،دئیید لر.
متاسیی دوغیلیب بییا-باشا چاتدیغیم اوچین ،صیاتیما دایل اوالن بیرینجی
ائرکک فرهداد اولمیشددو .ائرکدک مدالندان وارلید بارهسدینده هدئچ بیدر
معلیمدداتیم اولمادیغینددا گددؤره ،اونددین دیلبددازلی و دونژوانلید یؤنیندده
دوشگین دوشیب ،بی دوشدگینلییی عشد سانمیشددیم .ایندیسده ائرکدک
نسی بارهده رضاوک ائتمک اوچین ادلچیم یالنیی فرهاددیر .ائرکدکلرین
دونیاسددینی یددایجی تانیمددادان فرهدداد ادلچیسددییله باشددقا ائرکددکلری
ریاسدددشندیرماق ایسدددتهمیرم .بلکددده ده میسدددینین التاددداک سدددببی
انسانسئیرلیکدیر ،من ایسه اونین عرب بیر دونژوان اولدوغی بارهده سدهی
دوشینیرم! بینا رغماً گؤرهسن کافهنین مالیکی ادزو اولسایدی ،یئنده نابلدد
اولدددوغیم اوچددین ادز یبددینین پیلیندددان مندده بئلنچددی بیددر التادداک
گؤرسهدردی ،یییسا او دا یلیاه کیسهسی ایله التااک ائدن انسدانالردان
بیریسددیدیر؟ باشددقاالرینین سددایقی و التادداتینی رازانمدداق هددر انسددانین
ادزگیوهنجینی مرتیرسا دا ،ائرکک نسینین التااکالرینین سببینین نده
اولدوغیندان با تاپماق چتین ایپدیر .دوشرگه کیمی یئدرده بیرینجدی
گین میسی کیمی بیری ایله رارشیششدیغیمدان ییششنسام دا ،فرهاد بیر
عؤمیرلیک منه گؤزداغی وئردییی اوچین بئلنچدی التاداکالرا اینانمارددان
چکینیددرم .میسددینین صددمیمی گیلیشددی و ییشدداگلیم دانیشددی ل نددی
منباشی یادیما دوشسده ده ،عدادی بیدر التااتددان ناغیدل تییییدیب ،بدی
ناغیلین تیرونا دوشمک ایستهمیرم .اونین صدمیمی گیلدی لری دولدیدان
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ریرتیلمی مندی دامجدینین ملتیندا سدیروتلهیه بیلدر دئیده دوشدینیرم.
فرهادین گئدیشیندن بری هر هانسدی بیدر ائرکدک نسدینین التاداتلی
سؤزونه اینانمایا اغیما ادزومه سدؤز وئرمیشدم ،منجداق بیدر چدیخ انسدان
کیمی ،اونیتقانلی منیم ده ضعیف داماریمدیر ،یئندی صیاتیمددا رارشدیما
چی ان بیرینجی ائرککین التااتلی سؤزلری و داورانیشی ذهنیمی مشغیل
ائدی  ،مز مدک ده اولسا منی سریی الندیردی.
یدداالنچی سددئیگیلرین منددا ییلددی همیشدده اونیتقانلیقدددان کئچیددر دئیدده
دوشیندوییم من ،صامام-تیالته مچیشن رداپینین راباغینددا نئچده سداعاک
ادنجه گؤردوییم باال ا رییی گؤرنده دیسکینیرم .را رارا ،بیروق-بدیروق
تئللری ملنیندا تؤکیلمدی ریدی بیدردن-بیدره دوردوغدی یئدردن ریپدیب
یاشیلساچلینی لد شکیلده اتهییمدن راپی  ،راپی دالیندا گدؤزدن یدیخ
اولیر .اونین ایشینه چا با رالی  ،نه ائده دهییمی دوشدینرکن ،کدؤک
بیر رادین باال ا رییال بیرلیکده راپیددان ایچدری گیریدر .مندی گؤرونجده
تعجبله دئییر:
 انا اعتذر!سینرا عرب دیلینده یئیین-یئیین بیر سؤزلر دانیشیر .مستا دانیشسا ،بلکده
بعضی سؤزلرینی باشا دوشدرم .ندنسده اوندین دانیشدی الرینین ایچیندده
یددالنیی مددروه سددؤزونی مغییندددان ردداپیرام .مددروهنین دوغددیم سانجیسددی
باششندیغینی اونا نئجه منشدیم دئیه دوشینرکن رادین مروهنین یاتداغینی
گؤرسدی  ،باال ا رییا بیر سؤزلر سؤیلهییر .ریی ایسده «ال ...ال »...دئیدرکن
یاشیلساچلیمی اتهیینین ملتیندا گییلهدیر .رادین ایسه م یقلی-م یقلی
یاشیلی اونین الیندن ملی  ،مروهنین یاتاغی اوسته رییدیب ،یئنده ده «اندا
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اعتذر» دئیید  ،راپییدا سداری گئددیرلر .باال دا ریدی ایسده بیدردن-بیدره
چیغیرتییش گئری ددندیب ،مدروهنین یاتاغیندا سداری رداچیر« :دمیتدی...1
دمیتی»...
رادین م یقلی-م یقلی باال ا رییی ری اغینا ملی «انا اعتذر» دئیه-دئیه
اوتاردان چی ی  ،راپینی باغشییر .هییییمیشام .اولیب کئچنلدر سدانکی
بیر تئاتر ص نهسی ،صامام-تیالته مچیشن راپی ص نهمریاسی ،من ایسده
بی ص نهنین الل بیر تاماشاچیسی ایدیم .مدالرینی بیلمهدیییم باال ا ریدی
ایله کؤک رادین دوشدرگهده تانیشددیغیم اوچینجدی و ددردونجدی مهدا ر
انسانالردیرالر .بئشینجی مها رین کیم اوال اغینی ت مین وورا بیلمیرم.

 1دمیتی :عرب دیلینده قولچاق.

10
دوشرگه صیطینین نیرافکن المپینین شعا الری ردارانلیغی سدیندیری ،
پنجرهدن اوتاغا ایشی سالی  .او طیاره دَییشدیری  ،سداعاکالر ا یدیل
گلی ییررین اولسام دا ،یییی گؤزومه گیرمیر .اوتداق راپیسدی مچیلید ،
کریدورون ایشیغی اوتاغا اوزانینجا ،ریریان مدامالر کیمی ندنسه و دیدوم
گیییلدهییر .یئریمده ترپنمهدن پیچیلدایا-پیچیلدایا ایشیغین اوزرینه میاق
باسی  ،ایچری گیرن کؤلگهلره باییرام .کؤلگهلرین بیری مروهنین یاتاغینا
ساری گئدیر ،او بیریسی ایسه اصتیاطش راپینی بداغشییر .پیچیلتدیالردان
بیر شئی منشییم دئیده ردیالق یاتیردید  ،اوتداق المپدیندین یانا داغینی
گؤزلهییرم.
راپینی باغشیان کؤلگه ،میی اوزرینه رییدوغیم فشسکیمی گؤتیروب باییر.
مروهنین یاتاغینا ساری گئددن کؤلگده ،یاتداغی بدی گؤرونجده سسدینی
او الدیر:
 مریم ،دیتر تُرکه نیس ،چراغی روشن کن!اوتاق ایشقشندیقدا کؤلگهلر میدینششدیر .مدریم الیندده فشسدک مدروهنین
یاتاغینا یایینششارکن دئییر:
 فرنی اینی نگاه ،انگار مال دیترهست.فرنی ایسه چیینیندن چی ارتدیغی اوزون بیر چانتانی مروهنین یاتداغی
اوسته ریییب ،زیپینی مچی  ،ایچیندهکی وییلینی چی اردی یاتاق اوسته
رییارکن دئییر:
 -دیتره رو ولپ کن .بیا بشمریم ببینیم امش چهردر دشت کردیم.
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رییالر ایچری گیردیدکلری من ادزومدی گؤرسدتمهدیییمه گدؤره پئشدمان
اولیرام .اونشری دیسکیندیرمهییم دئیه ییییدان یئنی مییشن کیمی پتینی
ینگؤرمی لر کیمی الیندهکی
ریراغا چکی یئریمده اَیلهشنده ،فرنی
اسکناسالری گؤیه متی  ،گؤزلری برهلی ریشقیریر:
 یا صضرک ر یس!گیله-گیله سشم دئییرم .رییالر ایسه هلده ده اوزومده دونییدیبالر .یئنده
گیله-گیله مرتیریرام:
 تی تبریی اگه به کسی زل بینن ،طرف میپرسده نکنده مداه رو پیشدینیمدراومده و ییدم یبر ندارم1؟!
رییالر ماک-ماک منه باییرالر .مدن ایسده یاتداغین پیللهلرینددن مشداغی
ائنی یئره تؤکیلن اسکناسالری ییغی  ،مروهنین یاتداغی اوزره رییدیرام.
رییالرین دونیق ریافهلری مستا-مستا اَریییر.
فرنی ادزونی اله ملی  ،دئییر:
 اتااراً با این ماهپیشینی گاتنت درست زدی تی یال .مگه نه مریم؟سینرا مریمدن یاب گؤزلرکن اونین اوزونه دونیییر .سانکی مریم اوندین
سؤزونی تصدی ائتمهسه ،یاال ووردوغیم اوخ مغییما گئری ددنه ک .مریم
بیردن-بیره فرنیشا یایینششی  ،غیرعادی بیر وضعیتده ریلالرینی اونین
بیینینا سالی دئییر:
 ییب ،یه ورتایی ما هدم ماهپیشدینیهای تدیی تندیر بدیدیم و االن مزادِمزادیم.
من رصد ائتدیییم می ایله رییالرین رصد ائتدیکلری می مراسدیندا ایکدی
 1اولمایا آلنیمدا آی بیتیب ،اؤزومون خبریم یوخدی!
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کهکشان ردر فاصله اولدوغینی دوشینسم ده ،دوشینجهمی رییالرا دئمیدرم.
ملمان دولتینین دوشرگهسینده یاشایی  ،ادزلریندی مزاد دوشدینن اسدکی
وطندا الریم صیداک صیکایهلرینددن ادنجده ،عجیبده و غیرمعمدیل بیدر
شددییهیله نسددل دوشددینجهلرینی گؤرسددتمهیه چالیشددیرالر .اونشریددن
مناسبتلرینی سایمازیانا رارشیشسام دا ،منه ائله گلیر کدی ،بدی دوشدرگه
یالنیی بابیل شهرینین بیر مداسی دئییل ،انجیل کتابیندا اوییدوغیم سدوم
و ریمیره شهرینین وطنددا الری ایلده فیکیدردا اوالن انسدانالرین دا
یئددری وار بددی دوشددرگهده .ریددیالرین بیددر-بیریندده رارشددی مناسددبتلرینه
سایمازیانا داورانسام دا ،نیسیان بندینده م ترمین لهلهسی دئییلن او ملمدا
یانارلی رادینین داورانیپالرینا دایانا بیلمهدیم.
م بیس اولدوغیمین ایکینجی هاتهسدی ایددی .صیطدین ایکدی دییاریندا
پیچلنمیپ لیلهلردن باشقا پنجرهلرین نردهلدری و ایددمان ریرغدیالرینین
اوزرینه ده پالتدار سریلمیشددی .منسده صیطده مچدیشن رداپی راباغینددا
اوتیرمی  ،بارفیکس ریرغیسینین ریلالرینا مسدیغیم ملت پالتدارالریمین
ریروماسینی گؤزلدهییردیم .صیطددهکی ایددمان ریرغدیالری م بدیسالر
اوچین یالنیی شدریت ایشدلَیی اولسدا دا ،مندی دپرسدییندان ریرتداران ان
یایین ییلدا الریم ایدیلر .بیرینجی دفعه صیطه چی اندا ،بی ریرغدیالری
گؤرونجه ریمتلی بیر شئی کشف ائتمیپ کیمی مز رالدی سدئیینجیمدن
رانادالنیدد اوچددیم .سددئیینجک ریرغددیالرین بیریندده سدداری راچیدد ،
گؤرمهمیپلر کیمی پئدال ووردوم .م بیسالر ایسه دلییه بایدان کیمدی
منه باییردیشر.
مهتاب صیطدن بندین ایچینه کئچرکن دئدی:
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 گؤزونی پالتارالریندان مییرما ،گؤزله ،ایکینی سایینجا وییارالر هااا.وییماق سؤزو مهتابین دیدل ازبدری ،نیسدیان بنددینین مددنیتینین بیدر
پارچاسی و یئیی -ایچمک کیمی ان عادی بیر ایپ ساییلیردی .وییمداق
سؤزو مهتابین مغیییندان چی ماردا ،ز سسی زهرلی بیر ائششدک مریسدی
کیمی ذهنیمده ویییلداماغا باششدی.
نئچه وایت ایدی ملمایانارلی رادینین منه گؤز رییدوغینی ،گاهدان کؤلگده
کیمی بیر بی اردا دایانی  ،منی پیسدوغینی صس ائتمیشدیم .رادین مالیه
اوتاغینین م بیسالریندان اولماسا دا ،میاغی مالیدهدن کسدیلمیدی .بندد
ایچینده مهتابدان ساوایی هر هانسی بیر م بیس ایله کلمه کسدمیردیم.
پیل رارشیلیغیندا بعضدی ایپلدری مهتابدا تاپشدیردیغیما گدؤره ،مهتداب
ریرویی ی ملک کیمدی اطرافیمددا دوالنید  ،مندی گؤزونددن رییمدازدی.
پیسددماق نیسددیان بندینددده سلسددلهوی بیددر عمددل ایدددی ،بیددری بیرینددی
پیسیرکن ،میریسی دا اونا گؤز رییدیب ،بیدر باشقاسدی دا اوندی پیسداردی.
پیسماق نیسیان بندینه صاکم اوالن دَییشیلمی بیر چریه کیمی ایدی ،من
ایسدده گینددی-گیندددن م بددیسالرین بیددر-بیرلرینددی پیسددماغینا عددادک
ائلهمیشدیم.
گؤزوم پالتارالریمدا ،ادز ایچیمه یمیب ،م کمهنین سدین ردرارینین نده
اوال دداغینی دوشددینرکن ،ملمایانددارلی رددادینین بددارفیکس ریرغیسددینا
یایینششددی  ،پالتددارالریمی گؤتددیروب ،اوزوندده سددیرتیب اییلددهدییینی
گؤرونجه ،لد یئریمدن رال دیم .رادین ایسه منی گؤرمک همن بیر داها
پالتارالریمی اوز-گؤزونه ،ددشینه سیرتدو .صیطددهکی ردادینالرین بیدری
راهراهایش دئدی:
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 نسرین ،اولمییا گئنه ادزووه تیه بیر رئیچیباغی میتاریسان؟مدینین نسرین اولدوغینی او من منشدیدم ،مممدا رئیچیبداغینین منشمیندی
بئله باشا دوشمهدیم .پالتدارالرین ریرومدادیغینی و منده عایدد اولددوغینی
دئدیم .او ایسه دیپلرینی مغاردی  ،ریر انا-ریر انا دئدی:
 نم یایچیدی شیرینیم .نم اوالندا مدامین هنیرتیسینی ملی سرینلدر.او مندا می بیلید ملتیندان چی ان کیمی ،مهتاب بندین ایچیندن چی ی ،
نسرینین اوزرینه یمیب ،پالتارالریمی اونین الیندن راپارکن دئدی:
 نسرین ،رالپاغییا میری یئر میتار هاااا ،گئت ادزووه تای بیرین تدا  ،بدیسن فیکیرلشدییین یانیمالردان دئییل.
نسرین ریر انا-ریر انا بییدن اوزارششاندا ،یئنه مهتابین مغدیینین پیچدی
بیشالی میییلداندی:
 کؤ...یین رییی ،رییم...شین ...بیری ریی...یپ دئییر بس هامی ادزونه تایاوینا بازدی.
عؤمددیر بییددی بئلنچددی سددؤزلر ریالغیمددا تییینمامیشدددی .تعجدد ایلدده
سیروشدوم:
 مهتاب بی سؤزلر یانی نمنه؟مهتاب چییینلرینی یییاری متدی:
 من دئمیرم کی ،بابدالی دئینلدرین بیینیندا .دئییرلدر نسدرینین اری بدیریی...یشنان مرواد اویناشینین ایپلرینین اوستینه چی اندا ،ایکیسی البیر
اولددیب ،کیشددینی بیغددیبالر .مممددا نسددرین گیندداهی ادز بیینینددا ملی د ،
اویناشینی ریرتاری  .یییسا ایکیسینه ده دا راالق صؤکمی کسدرمیپلر.
من ده اریمی بیغیب ادلدورمیشدم ،مممدا منیمکدی هدارا ،اونینکدی هدارا...
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اونینک دی ریی...یشددلیقدان منیمکددی ده ناچارلی دددان ...پیچدداق سددیمیییمه
دایانماسدایدی گئنده ده ددزردیدم ،ایلمددک سدالماغینان رازانددیغیم پیلددی
شیشهیه وئری  ،بئپ-اون دَیقهده تیستیلیییب یییا چی اتمایدان اندا
گلمیشدیم .دی گل کی ایکمییین یرمیمیزه رتل دئییرلر.
 رئیچیباغی یانی نمنه؟مهتاب دوداغینی دیشلهدی:
 بی سؤزو او اوتانماز کؤ...یین رییی سنه دئدی؟«ییخ» دئیه باشیمی ترپتدیم .مهتاب یئنه دوداغینی دیشلهدی:
 اهلل اوزاق ائلهسین ،یانی او سؤز دااااا.پالتارالریم الیمده ین کلّهمه ووردو .نسرینین نسدل عشردهلرینین نده
منه دیلدی وار ایددی ،نده ده وئجیمده ایددی ،منجداق منده گؤرسدتدییی
چیرکین صرکتی رارشیسدیندا سداکت رداال بیلمدیدیم .منده گدؤره اوندین
صرکتی تجاوز مصداریندایدی .سرعت ایله بندین ایچینه کئچدیم .نسرین
کریدددوردا م بددیسالرین بیددری ایلدده دانیشددیردی .پالتددارالریمی اونددین
راباغیندا یئره چیرپی  ،بیتین صیرصیم ایله میارشیی  ،سینرا زیبیلرابیندا
متی  ،دئدیم:
 ایندی سرینلهمک یئرینه بیزالرسان.ایندیسه مزاد بیر ادلکهنین دوشرگهسدینده ریدیالرین ادزل مناسدبتلرینه
بایدارکن ادزومدی پداولف ایتدی کیمدی صدس ائددیرم .مدن داهدا نیسدیان
بندیندهکی رادین دئییلم .بیر مها ر اوالراق شرردن اوزارششدیغیم اوچین
غرب رانینالرینا ،غرب انسانالرینین مناسبتلرینین مغینا-بُیزونا ،پدیس-
یایجیسینا بایمادان پاولف ایتی کیمدی رارشدیلی گؤرسدتمهلییم دئیده
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دوشددینیرم .نیسددیان بندینددده نسددرینه گؤرسددتدیییم رارشددیلیغی ریددیالرا
گؤرستمک عاغلیمدان بئله کئچمیر .اوستهلیک رییالرین ادزل صیاکالرینا
سایغی ایله یاناشیرام .بلکه نسرین ده منه ساتاشماسایدی ،اوندین نسدل
عادکلریندده هددئچ بیددر رارشددیلی گؤرسددتمیدیم .بددی من ریددیالرین ادزل
عشرهلریندده شدداهد اوالن م ن  ،نیسددیان بندینددده نسددرین کیمددی رادینددا
رارشیلی گؤرسدن م دئییل ،م  ،باشقاالشمیپ بیر م اولمیشام دئیه
دوشینیرم .بینینش باشقاالشان یالنیی منیم کیمدی شدرردن گلدن مهدا رلر
دئییل ،ملمان ادلکهسدینین ده مددنیتی زمدان سیرهسدینده باشقاالشدی ،
نازیلرین صکیمتینده ائپ نسللری ادلدورن ادلکه ،اینددی ائپ نسدل
مها رلرین سیغینا اق یئری اولیب.
رییالر دانیشارکن مغییالری الکل ریییییر .اونشرین مغیدی ریییسدی یئنده
فرهادی منه یاطیرالدیر .اونین دا مغیی چیخ زمانالر بئلده رییییداردی.
شیشهسی چاتشمیپ ریل ساعاتیما باییرام .عقربدهلری هلده دایانمایید ،
ریسا عقربه اون ایکی ،اوزون عقربه او اوزرینده دایانی  ،ثانیهسایار ایسده
سددینی معلددیم اولمایددان بیددر مدداراتن ییلیندددا ردداچیر .مددن او ثانیهسددایارا
اویشاییرام .میاغیمی بی دوشرگهیه رییدوغیم مندان بدری ،مندیم ده سدینی
معلیم اولمایان ماراتینیم باششنی دئیه دوشینیرم.
بیر اسدتکان چدای اوچدین یئریکلهمیشدم .ندنسده بیدر من یئنده نیسدیان
بندینده صبس اولدوغیمین بیرینجی گینینده چایا تامدارزی رالددیغیم من
یادیما دوشیر .مالیه اوتداغینین رئیسدی مرصمدتین سسدینی هلده ده او
اوزاقالردان ائشیدیرم:
 -می ریی ،بییین کیمین نیبتیدی؟ بییه بیر استکان چای سیزون.
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مرصمت کیمی چاییمی تکباشینا ایچه بیلمهدیییم اوچین چدای ایچید
ایچمهدیکلرینی رییالردان سیروشیرام .هر ایکیسدی ده ایشدقابالریندان
استکانالرینی چی اردید تعاروفسدیز میدی باشدیندا اَیلهشدیرلر .بیدییم
شهرده ،چای تانیپ اولماق اوچین ان مناس ماهانادی - ،دئییرم .اونسیز
دا شرق رادینالرینین -هانسی غرافیادان گلدیکلرینه بایمایداراق -هدر
زمان دانیشماق اوچین اورتاق بیر شئیلری اولدوغینا اینانیرام.
میسینین وئردییی تیبگلرین ایکیسی ردالیر .تیبدگلر او اسدتکان داغ
سییی نار رنگی ایله بییارکن میسینین یبری اولمادان اونین دونژانلید
التااتینی اوچیمدیز مراسدیندا پایششدیرام .مدن ملمدان ادلکهسدینه گلید
چاتینجا او طیاره دَییشدیردیییمدن ،سدینرا دا مروهندی ممبدیالنس ایلده
مریضیانایا مپاردی الریندان دئییدرم .ریدیالر ایسده سدانکی مندی چدیخ
چییدان تانیییرمیپالر کیمی مها رک سب لریندن دانیشیرالر.
هر ایکیسی کیچیک بیدر شدهرده ،وارلدی و سدنّتی عایلدهلرده بییدا-باشدا
چاتی الر .سینرا فرندی سیسدییلیژی اویییدیب ،مدریم ایسده گرافیدک.
میسیقی دوشگینلییی و ائپ نسدل اولددوقالری اوندشری بیدر-بیرلرینده
یایینششدیری  ،عایلهلری و شدهردا الریندان گدؤردوکلری مزار-اذیتده
ددزه بیلمهیی  ،ائپ نسل اولدوقالرینا دایر سندلرینی تیپشیی  ،گیمک
وییاسی ایله ادلکهدن چی ی  ،سینرا ایتالیادان ملمان ادلکهسینه کئچید
بیرباشا مها رک یددمتلری مرکیینده گئتدیکلرینددن و چدیخ یدایین
گله کده اوتیروم وثیقهسی مال اقالریندان دانیشیرالر .رییالر دانیشیرکن
یئنه نیسیان بندینده ابد صکمی مالن ملمایانارلی رادین یادیمدا دوشدیر .او
رادین غربده یاشاسایدی ،بلکه ابد صکمی ملماق یئرینه باشدقا بیدر طدالعی
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اوال بیلردی .نیسیان بندینده منه اوالن مناسبتینه گدؤره اونددان م یقلدی
اولماغیما دئییل ،رییالرین سؤزلرینی ائشیدندن سینرا ،ملمایاندارلی رادیندا
رارشی م یقلی دوشینجهلریم بیز کیمی اریمهیه باششییر.

11
دوشرگه مدنیتی ایله تانیپ اولمادیغیما گؤره سد ر چداغی ردیزو کیمدی
رییالرین مریاسیجا ییال دوشیب ،بیرلیکدده کانتینده گئددیریک .کدانتین
راالبالیقدیر .مغیدیالردان چی دان سدسلر هداوادا بیدر-بیرینده هؤرولدیب،
منشمسیی بیر سس تیپلیسدینا چئیریلید  ،ردیالغیمین پردهسدینه سداری
میی  ،بئینیمه دولدیر .ذهندیم کانتینددن تبریدی بازارینددا ،بؤهچدی بدازار
راستاسیندا صا یعلی رستیرانینا اوچیر.
بیرینجی میلی معاشدیمی مالن گدین فرهدادی صدا ی علدینین ایشدلی
کابابینا ریناق ائلهمیشدیم .ایچری گیرینجه عئینی همین سدس تیپلیسدی
ریالغیما میینمیشدی .فرهاد ایسه راالبدالیغی گؤرونجده ردا -رابداغینی
سالشیی  ،دئمیشدی:
 فیلهسیف یانیم ،بیرا راهدی یییسا رستیران؟فرهادین سؤزو ذوریما تییینسا دا ،اوزومی سیندیرمادان پیللهلردن یییاری
رال ی  ،گؤزوم ساتاشدیغی بیرینجی بی یئدرده اوتیرمیشددوم .رارسدینا
یئمک ساارشی وئرنده دئمیشدیم:
 بیییم عالی نابیمییا بیر یک ده شمع گتیرین ،بلکه بیرانین رسدتیراناولدوغینا اینانسین.
رارسین تعج ایله بیر منه بایمیشدی ،بیر ده فرهادا .سدینرا یئمدکلری
گتیری میی اوسته رییارکن - ،شدمع ده انشداهلل رالسدین گلدن سداره- ،
دئمیشدی .فرهاد ایسه هئچ بیر شئی اولمدامیپ کیمدی ،سدانکی بیدر من
ادنجه را -راباغینی سالشیان مدام او دئییلمیپ کیمی رارسین ایله ادزو،
بیر ده ایشلی کابابدان سلای عکس سالی  ،اینسدتاگرامدا پایششمیشددی.
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ایندیسه کانتینده نه چیلی اییی گلیر ،نه کؤمیر اوسته کابدابالر یئللدهنیر،
نه ده بیر رارسین گؤزه گؤرونیر ،منجاق ریالغیما میینان سس همان سس
کیمیدیر .رییالر کیمی من ده کارتیمی دزگاهدا چکید  ،یئمدک ملمداق
صاینده دایانی  ،مییلرین باشیندا تیپشندان فررلدی معیدتلری گدؤزدن
کئچیریرکن دئییرم:
 بی کانتین اورتادوغی ارلیملرینین انسانسایاق یریطهلری1کیمدیر.فرنی دئییر:
 مفرین! زدی تی یال!درسینی یادیندان چی اران شاگرد کیمی ماک-ماک اونین اوزونه باییرام.
او ایسه مرتیریر:
 اینجا ارلیمهای انسانی فرری با همدیگه ندارن ،اینجدا اولدین و میدرینصکمران دمیکراسیه.
فرنی دمیکراسی سدؤزونی ائلده ادزگیونلیکلده دیلینده گتیریدر ،دئیهسدن
دمیکراسی کرپیچلرینی اوست-اوسته دوزنلردن بیری ایمیپ .منه گدؤره
دمیکراسی اورتادوغیدان گلن مها رلرین ادگئی مناسی کیمیدیر و بیدییم
کیمی مها رلر ایسه بی ادگئی منانین بییلری ایسدتهیی  ،ایسدتهمهدییینه
فیکیر وئرمهدن اونین اتهییندن مسشنیری .
مریم یریطه ایله ارلیم سدؤزونی مندیم دیلیمددن راپید  ،ردا -گؤزویلده
مییلرین مریاسینا تیپششانالرا اشاره ائدیر:
 اون مییهای دراز رو میبینی؟ میی سمت راستی نقشهی ارلیمی-انسانیافغانهاست ،میی سمت چپی ارلیم عربهاست ،بیشترشین سیریان .چند
 1خریطه :نقشه.
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تددایی هددم از یمددن و سددیدان و لیب دی اومدددن ،می دی وسددطی هددم ارل دیم
تیرکهاست ،اکنرشین م الاین اردوغان هستند.
تیرکیهلیلرین ارلیمینده اَیلهشن یان اوغشنالرا بایدارکن مدروه یادیمدا
دوشیر .مروهنین اردوغان م الای اولیب-اولمادیغینی مریمدن سیروشیرام.
او ایسه دئییر:
 اون دیتره مب زیرکاهه ،از این چییا صرفی نمیزنه.مروهنین و یدوندان سیزن سییی من گؤروب اییلهدیم ،او سی یالنیی منالی
سییی ایدی - ،دئمک ایستهسم ده سیسیب ،یئنه عربلرین ارلیمینه گدؤز
دوالندیریرام .مریم پنجره رارشیسیندا بیر-بیرینه کیپلنمیپ مییلره ساری
گئدرکن مرتیریر:
 این میی هم با چشمانداز م شر ارلیم ایرانیهاست .هنر نید...دی بیر ل ن ایله اونین سدؤزونی یداری کسدی  ،دمیکراسدینین
فرنی
الیشنمیپ کرپیچینی برکیتمهیه چالیشیرکن مرتیریر:
 مازن ،گیلک ،تیرک ،کیرد ،بلی  ،لُر ،رشقایی ،و غیره ...و بس!مریم دئییر:
 یه ایران منل رنگین کمان.فررلی ملیّتلری ائپ نسللر بایراغینین رنگلرینه اویشاتماق غیرعادی
بیر اویشاتما اولسدا دا ،تعجد ائتمیدرم .ریدیالرین اویشداتماالری دونیدا
گؤرو لریندددن مسددیلیدیر دئیدده دوشددینرکن ادزلیییمددده گؤیریرشدداغی
رنگلرینی ساییرام :ریرمییی ،ساری ،یاشیل ،ماوی...
رییالر کانتینین ایران ارلیمینده اَیلهشدنلرینی منده تانیتددیریرالر .ایکدی
کیرد و بیر مازنی اوغشن ،ایکی گیلک ریی ،بیدر بلدی ائدپ ،بیدر تهرانلدی
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ائپ ...فرنی یاواشجا ریالغیما پیچیلداییر:
 این زن و شیهر تهرانی ،سارا و ی یی مسی ی شدن.ی یی مدینی ائشیتمک همن انجیل کتابیندا اوییدوغیم غسلوئرن ی یی
پیغمبر سی اوزرینده چی دان بدالی کیمدی ذهنیمدین بدیر-بی اغینددان
یییاری رال ی  ،ذهنیمی چایناشددیریر .ندنسده مهدا رک ییلیندا میداق
رییدوغیمدان بری بعضی کلمهلر یا سؤزلری ائشیتمک همن او کلمه ایلده
عشرهده اوالن بیر یاطره ،بیر سؤز ،بیدر فدیلم ص نهسدی ،بیدر ملده و...
بیردن-بیره یادیما دوشیر ،بیلمیرم بینین مدی مها رک ادزلمیدیر ،یییسا
مها رک منیم بی یاصیتیمی ادن پشنا چی اری .
غسلوئرن ی یینین عکسینه رارشیمدا اوتیروب ،ییمیرتا ردابیغی سدییان
ی یی بیر انسانی میار چایا سالی غسل وئره ک ردر ریللی-ریّتلی دئییل،
بدنی او ردر مری دیر کی ،بیرنینی سی سدان دانی چی دار .بیندینش بئلده
ادزومه تای-تی تاپددیغیم اوچدین سدئیینجک اولدیب ،اوندشرال یدایین
مناسددبت ریرمدداق ایسددتهییرم .مممددا ندده سددارا مندده صددمیمی رارشددیلی
گؤرسهدیر ،نه ده ی یی .اونشرین سرک و سایمازیانا داورانیپالری ذوریما
تییینیب ،بی یئره سئییندیییمی دوشینیرم.
ایرانلددیالرین ارلیمینددده اَیلهشددنلر یددالنیی ادز تددای-تددی الرییش ،ادز
همرنگلری ایله سؤز ملیپ-وئریشیندهدیرلر .منیملده دانیشدان انسدانالر
یالنیی فرنی ایله مریمدیدر .ریدیالر ایلده اوتداقدا اولماسدایدیم ،بلکده
اونشرین دا سرک و سدایمازیانا داورانیپالریندا شداهد اوالردیدم .دینمدی-
دانیشددماز سدد ر یئمددهییمی یئیددرکن یئندده عربلددرین ارلیمیندده گددؤز
دوالندیراندام .فرنی ایسه منیم باییشیمی باشا دوشیب ،مرتیریر:
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 از زمین و مسمین عرب میباره .هر گیشهی اردوگاه را که نگاه میکنی،میبینی یه عرب سبی شده.
بیر من ادنجه دمیکراسینین الیشنمیپ کرپیچینی برکیتمهیه چالیشدان
فرنی بدی سدار مغیینددان چی دان سدؤزلرله دمیکراسدی کرپیچلرینددن
بیرینی بیر ضربه ایله دارماداغین ائدیر .مریم ایسه مرتیریر:
 من از کدبندی مدادهای دییاین الهام گرفتم و رنگ پیست عربهایاردوگاه رو کدبندی کردم H9 .عربهای سیری H5 ،عربهای یمنH4 ،
عربهای لیبی B5 ،عربهای سیدان.
تعج ایله اونین کدالندیرماسینا ریالق مسدیرام .مدریم اسدتانبیل طیداره
مئیدانیدا بیر منلی دویغیالریمی اویادان رارادریلی کیشینی گؤرسدهیدی،
یقین اونین پدارالق و اذبدهلی دری رنگیندی  9Bکدالنددیرارمیپ دئیده
عاغلیمدددان کئچیددر .فرنددی پیشددمیپ ییمیرتددانین بؤلددیملرینی مغیینددا
رییارکن دئییر:
 صاال کجاشی دیدی؟ اگه بگم زنهای افغان و عرب عینهدی مدرغ هسدتنباور نمیکنی.
فرنی ایکینجی بالتانی دمیکراسی کرپیچلدرینین اوزرینده ائنددیردییینی
دوشینیرم.
 زنهای عرب و افغان همین که پاشین به اردوگاه میرسه ،منل مرغ روت م میییابن و ی ه پس میدن.
مریم اونین سؤزونین مردینی تیتیر:
 میدونی میر چی میشه؟سینیندا نه اولدوغی بارهده هئچ بیدر فیکدریم یییددور ،منجداق ادزلیییمدده
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دوشینیرم ،گؤرهسن بی رییالر فاشیسدتی دوشدینجهیه مالدک اولسدایدیشر
باشقاالری بارهده نئجه دوشینرمیپلر؟ فرنی چتین بیر سیالی یابشیان
کیمی دئییر:
 میر همین ی ههای عرب و افغدان شناسدنامهی اروپدا میگیدرن وب شی از هییت اروپا میشن.
مریم میبایلینی چی اری صساب ماشینیندا صسابشییر:
 چهار تا سیصد میشه هیار و دویست ،دو تا چهارصد هم رو  ،میشهسه هیار.
اونین صسابشماغینا چا با رالمیشام.
 اگه من هم ای مردای عرب و افغان بیدم ،به ای اینکه برم زبان یادبگیرم و کار کنم ،زنمی مجبیر میکردم سالی یه بار برام یه ت م طش پس
بندازه.
تعج ایله دئییرم:
 او صساب-کیتابین نه دیلی وار رادینالرین دوغماغینا؟فرنیشین پیققیلداماسی اوزوندن مغیینداکی ییمیرتانین بیر پارچاسی میدی
اوسته متیلیر .ی یی ایله سارا ایکیسی ده بیر مندا سرزنشدلی بداییپالرال
اونا باییرالر .فرنی اونشرین باییپالرینی سایمادان گیله-گیله دئییر:
 مریم ،فکر کنم شیرین دوزاریپ هنیز نیافتاده.مریم صیصلهلی بیر معلم کیمی منیم ایکیریرانلیغیمی سالماغا چالیشیر.
 دولت ملمان ماهانه برا هر بچده سیصدد یدیرو ،بدرا والددین هدم ماهاندهچهارصد ییرو کمک هیینه میده ،ییب به یاطر همین بعضی از مدردای
عرب و افغان زنهاشینی مجبیر میکنن رو ت م ب یابن.
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یئمک رابیمداکی ییمیرتانی یئمهییم گلمیر .مریمین صساب-کتابینا سند
میتاری  ،اوشاقالرین ساییسینی سایماق نیّتی ایلده عربلدرین ارلیمینده
بایاندا ،گؤزوم میسییا ساتاشیر .او ایسده بایددیغیمی باشدا دوشسده ده،
ادزونی گؤرمیلییده ووروب ،یاشیلسداچلینی راپید راچدان باال دا ریدیین
مناسی ایله دانیشیر .باال ا ریی ایسه ادز یاشیندا بیر میری ریی ایلده میدیین
ددرهسینده رُیواال-راچدی اویناییر .فرنی ملمان ادلکهسینین تاری یندن
مگاه اوالن بیر بلدچی کیمی مرتیریر:
 علیرغم ماکت دمیکراسیای که بهمین نشین میدن ،وارعیت اینه کدههمهی مها را تی این کشیر منل شهروندای در ه دو هستن.
یئنه اونین سؤزونه رارشیلی گؤرسترمهدن سیسیرام .منه ائله گلیدر کدی،
رییالر سیسدوغیمدان ییششنمیرالر .بدیزالمیپ م دی رهدیهمی ایچید ،
یئریمدن رال ارکن یئنه عربلرین ارلیمیندده اوشداق ساییسدی درتیمدی
چکیر .اونشر فرنی ون گؤزونده ییمیرتادان چی مدیپ ی ده ،مدریمین
گؤزونده ایسه عایلهنین گلیر مغا ی اولماغا دئییل ،بی اوشداقالر اروپدانین
گله هیینده رول اوینایا بیله ک ردر ادنملیدیرلر دئیه دوشینیرم .راپییدا
ساری گئدرکن بیر داها ددنیب عربلرین ارلیمینده بایانددا ،میسدی ایلده
گؤز-گؤزه گلیریک.

12
دوشددرگهیه گلدددیییمین بیرینجددی گینددی مددروه ایلدده یددالنیی نئچدده کلمدده
دانیشماغیما بایمایاراق ،گینلر سینرا اونی یئنیدن اوتاردا گؤرونجه ،یایین
بیر مدامیمی گؤرمی کیمی سئیینجک اونی باغریما باسیرام .اونی باغریمدا
باسارکن یاتاق اوسته یییییا دالمیپ کؤرپهسینه گؤزوم ساتاشیر .مروهیده
رارشی عجیبه صسّیم وار .اوندین دوغیرو دی گی یندی ریسدقانارکن دوغدا
بیلدییی اوچین صیرانلی دوییرام.
نیسیان بندیندده صدبس اولددوغیم بیرینجدی گئجده ،دوغدیم سانجیسدی
سببیندن نین کیسهسی ییرتیشن رادین ایکی گین سینرا ری اغیبی
گئری راییداندا ،دوغدوغی کؤرپهسینین نئجه اولددوغی بارهسدینده اونددان
هئچ بیر سدؤز سیروشماسدام دا ،بیدر نئچده سدار ایددمان ریرغدیالرینین
اوزرینده اوتیروب ،سدیدونی بیدر اسدتکانا سداغی  ،ادز سدیدونی ایچمدهیی
گؤزومدن راچمامیشدی .او رادین ادز سدیدونی ایچدرکن ،ادز کؤرپدهلرینی
یئین رط مییالری عاغلیما گلمیشدی.
مروه اشیاالرینی مپارماق اوچین گئری ددندویینی ،بیندان بئله کؤرپهسدینه
گؤره هایم1دا یالنیی ادزونه عاید اوالن بیر اوتاردا یاشدایا اغینی سدؤیلهییر.
مستا ا یاتاغا ساری گئدیرم .مروه ایسه اشیاالرینی چمدانا ییغارکن دوغیم
پروسهسیندن ،دوغیمیانانین نئجه اولماسیندان ،کؤرپه اوچدین مهدا رک
یدمتلرینین وئردیکلری امکدانالردان دانیشدیر .منسده مسدتا ا یاتاغدا
یایینششی صیدرانلیقش ریلچاغدا بندیر کؤرپهیده بایدارکن بیدردن-بیدره
 1سیغینانالر اوچون اؤزل ائولر.
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فرنی ون ی هباسدیرماق سؤزو گلی تاییلیر بئینیمه .گؤرهسن فرنی
بیردا اولسایدی ،مروهنین کؤرپهسینه نئجه بیر عنیان وئرردی؟
کؤرپهدن گؤزومی مییرانمیدرام .ییمیلدی اووورالر ،ییمیلدی گدؤزلر ،فینددی
کیمی بیرون ،ییمیرتا بییدا میاقالر ،رارامتیدل سدئیرک تدیکلر ،پالتاریندا
سانجارشنمیپ گؤزنهر مینجیغی ...دونیادان یبرسیی یییییا دالمدیپ بدی
اینجه وارلی  ،یاشیلساچلیم کیمی رینددارما بیدر کؤرپده دئییدل ،مندالی
دویغیالرینی یشددورا اق رددر ،ییشدب تلییی بیدر رادیندا دادییدیدرا
بیله ک ردر دوغردان-دوغرویا بیر کؤرپهدیر.
اونا بایدیقجا اورهییمده بیر شئیلر یشیر .ایندییه ردر بئلنچی بیر صس
یاشامامیشام .یاشیلساچلیم هئچ زمدان اورهییمدی بئلده یشددورمایی .
نئچدده ایللیددک بیددر یییددیدان مییلمددیپ کیمددییم .کؤرپهیدده بایدددیقجا
یاشیلساچلیما رارشی صس ائتدیکلریمین ریندارما بیر دویغدی اولددوغینی
باشا دوشیرم .یاشیلساچلیمی ری اغیما ملی اونینش بیدر یاتارددا یاتانددا،
ائی یک اوینایان بیر ریی اوشاغی کیمی منالی اداسینی چی اریرمیشددیم
دئیه دوشینیرم .مروه وارعی بیر کؤرپهیه صاص اولدوغینا گؤره ،شانسدلی
بیر رادیندیر .یئنه اونا رارشی پاییللی ایله ملقیپ راریشیمی بیدر صدس
اورهییمین باشیندا رایناشیر.
 تام اون گین بئبئییمی اینکیباتیرده تیتدوالر .بیر داکیکا بیله اونی یالنییبیراکمادیم.
 مددن ده بئلدده بیددر کؤرپهیدده صدداص اولسددایدیم ،صیدداتیم بییددی اوندددانمیریلمازدیم - ،دئییرم.
کؤرپهیه رانیم رایناییر .دونیانین ان ریمتلی ریلچاغی بئله هر هانسی بیدر
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رددادینین وارعددی منددالی دویغددیالرینی یشدددورا بیلمددی .اونددین ییمیلددی
اووورالرینی ادپیب ،نیاز ائتمهییم گلسه ده ،یاتداغین کنارینددا دوندیب
رالیرام .مروهنین وارعی کؤرپهسی ایله یاشیلساچلی ریلچاغیمین مراسیندا
دریددن بیددر دره اولدددوغینی ،مددن ایسدده بددی درهده سددرگردان رالدددیغیمی
دوشینیرم .یییییدا دالمدیپ بدی کؤرپده ،مندی یدانلیپ دوشدینجهلریمله
رارشیششدیرا اق ردر معصیم و گی لیدور .فرهادین وازکتیمی برگهسینی
تاپدیغیم گیندن بری رادینلیغیمین ان عادی ردابلیتینی ضدعیف داماریمدا
چئییردیییمی باشا دوشیرم.
مروه مرتیریر:
 بئبئییمی دوغیردوکتان سینرا اونین سسینی دویدی  ،ماعصدیم ییزوندیگؤرونجه ،اییی کی میریا کامپیندا انت ار ائتمئمیشم ،سؤیلئدیم.
انت ار سؤزو گؤیدن دوشن نارین بیدر دا کیمدی باشدیمدا تارقیلدداییر.
سین ایللرده رارشیششدیغیم بیتدین چتینلیکلرینده رغمداً هدئچ زمدان
انت ار ائتمک عاغلیما گلمدهیی  .مدروهنین ادزل صیاتینددان سیروشدماق
رصدددیم اولماسددا دا ،غیددر ارادی اوالراق سیروشدددوم« :انت ددار؟» او دا ادز
کئچمیشنی منه دانیشدی.
اردوغان دولتینه رارشی اوالن کیدتادان سینرا اونین دا چدیخالری کیمدی
صارسیی یئره سیچشندیغینی ،دانشگاهدان ریوولدوغینی بیلدیم .بیدر گدین
پلیس اونی ائییندن گؤتیرمک اوچین باسقین دوزنلهمیشددی .مممدا مدروه
باباسددینین کنددددهکی ریهددیمالرینین یانینددا گئدددی نئچدده گددین اوردا
رالدیغی اوچدین ،پلدیس اوندی تیتدا بیلمهمیشددی .ادز شدکیلینی ریئتدده
گؤردویی گین ،مرتی کندده راال بیلمهیه هییندن امین اولدیب ،میالر دا
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باباسددینین ریهددیمالرینین یدداردیمی ایلدده کنددده یددایین بیددر کؤهیلددده
یاشایی  ،سینرا یینانستانا راچمیشدی .بئلهلیکله لییبدین مداسدیندا میریدا
کمپینه یئتیشی  ،یالقیی و تک یاشایان رادینالر بؤلیمیندده بیدر افغدانلی
مها رین چادیریندا یئر ملمیشدی .ایکینجی گئجه چدادیرین رارانلیغینددا
اوزونی گؤرمهدییی بیر کیشی ،اوندین اوسدتینه ییگیرمیشددو .باشدینا بیدر
تیربانین کئچیریلدییی زمان ،ایشین هداردا اولددوغینی باشدا دوشمیشددو.
صابا انت ار ائتمک ایستهسه ده ،اونددان چکینمیشددی .منجداق کمپدده
یاشادیغی سیره ،اورداکی باشقا کیشیلرین ده اونینش بئله داوراندیغینددان
ریرییردو .صامله اولدوغینی منشدیقدان سینرا ،نه تهرلده اولیرسدا اولسدین،
اوردان راچی ادزونی ملمانا یئتیرمیشدی.
 ایندیسه او مدامین کیم اولددوغینی بئلده دوشدینمیییروم ،چی یغیمدینوارلیغی و اونین مننئسی اولماغیم هر شئیدن ادنملیدیر.
مروه دانیشدیقجا اونا رارشی صس ائتدیییم پاییللی مسدتا-مسدتا یییدا
چی یر .اونین سارتینه ،صیاتینین م ی وارعیتلری ایله رارشیششدیغینا
صیران رالیرام .منه ائله گلیدر کدی ،بیدر چدیخ ردادینین صیاتینددا او مدام
دئیددیلن بیریسددی وار .او مدام گاهدددان ادزگهسددی ،گاهدددان سئیگیلیسددی،
گاهددددان دا صیددداک ییلداشدددی اولدددیر .کؤرپدددهلر ایسددده او مدامالریدددن
سئیگیلریندن ،او مدامالرین تجاوزلرینددن ،او مدامالریدن یشدینتلریندن
دوغیلیب ،صیاتین م یلید الری ایلده ییشدلیقالرینی یاشداماغا م کدیم
اولیرالر .بعضی کؤرپهلر ایسه منیم کؤرپدهم کیمدی دوغیلماماغدا م کدیم
اولیبالر .بیندینش بئلده دوغیلماغدا م کدیم اولمداق دوغیلماماغدا م کدیم
اولماردان داها یایجیدیر.
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مروه چمدانینی باغشیی  .کؤرپهسینی ری اغینا ملمامیپ تلان نیمرهسی
ایله یاشایا اغی هایمین مدرسینی دئیی  ،اوو یمدین ایچینده بیدر شدئی
ریییب ،اوو یمی ییمیب ،برک-برک سی یر .اوو یمی مچیدرام .سدیرمهیی
زمینهده ماوی بیر گؤز اوو یمین ایچیندن منه گؤز تیکیر.
 هیچ تانیمادیغیم صالدا بانا یداردیمجی اولددوغین ایچدین سدانا تشدکیربیر لیییم .کیچیک بیر هدیه ،بی بیُنجیغدین1عاینیسدینی بئبئییمدین ده
گییسیلئرینه2تاکمیشیم.
گؤزنهر مینجیغینی اوو یمدا سی ارکن کؤرپهسینه رارشی صس ائتددیییم
دویغددیالری گییلددی تیتماغددا چالیشددی  ،اونددین دوشددرگهدن گئتمهییندده
اورهییمین سی یلدیغینی سؤیلهییرم .مروه کؤرپهسینی ری اغینا مالرکدن
یئندده اونددا پدداییللیغیم گلیددر ،اونددین کؤرپهسددینه رارشددی یاشددادیغی
دویغیالرینی یاشاماغیم گلیر .اوتاغین اورتاسدیندا دایدانمیپ مندا -کؤرپده
کلیساالرین دییارالرینا رابشنمیپ عیسی ایله مریمده بنیهییرلدر .اوندشری
کیمه بنیتدیییمی مروهیه دئمک ایستهدیییمده ،بلکه سؤزومدن ناراصداک
اوالر دئیه ،سیسدیرام .رارشدیمدا دایدانمیپ مدروه اون گدین بینددان اول
اوتاغین اورتاسیندا سانجیدان ایکی راک رالمیپ مروه دئییل ،ری داغینی
دولدوران کؤرپده اوندا ادزگیونلیدک و غدرور باغیشدشیی  .مدروه اوتارددان
چی مامیپ دئییر:
 بئبئییمه ساریلماک ایسترمیسین؟دویغیالریمین مشکار اولدوغیندان اوتانیرام .ریمتلی بیدر شدئیی ری اغیمدا
 1بونجوک :مونجوق
 2گییسی :پالتار
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مالن کیمی اصتیاط ایله ییییدا نارین-نارین فیسلدایان کؤرپهنی ری اغیما
ملیرام .اونی ادپمک ایستهسم ده ،ادپمیرم ،اییلهییرم .کؤرپه یاشیلسداچلی
کیمی چیرکهسیو پالتار اییی وئرمیر .بیر داها اییلهییرم ،یئنه ده اییلهییرم،
یئنه ده ،یئنه ده ...من بی اییی رابارجا دا دویمیشام .کؤرپه ،مروهنین یئدره
نین کیسهسدی سدییینین ایییندی وئریدر .رداپی چالینانددا،
سیزولمی
دویغیالریمن گؤلینه دا متیشن کیمی اولیر .سکییریتی اوتاغا گیرینجده،
گؤییلسیز بیر صالدا کؤرپهنی مروهیه رایتاریرام.
چمدانین یئرده سیرونن چرخلری کریدورون سدکیتینی سدیندیریر .منسده
راپی مغییندا دایانی اونشرین گئدیشینه باییرام .بیردن-بیدره ریغیلجدیم
کیمی بیدر فیکیدر عاغلیمدا دوشدیر .تلهسدیک یاتاغیمدا سداری راچید ،
یاشیلسدداچلینی پتددی ملتیندددان گؤتددیروب ،کریدددورا ددنددیب ،مروهنددی
سسلهییرم .او ایسه میاق سایشییر.
 اوشارلی چاغالریمدان رالمیپ ان ادنملدی شدئیدی .سداچینین بدییئرینی او مدام ییلیب.
مروه ایسده هدیروک-هدیروک اوزومده بداییر .سدینرا گدؤزلری دولییدیب،
یاناغیمدان ادپیر .مستا مددیمالرال سکییریتینین مریاسیندان گئدیر.
اوتاغا گئری ددنیرم .بیغازیمی رهدر باسدی  .کؤرپدهنین ایییندی یئندیدن
دوییم دئیه مروهنین یاتاغینی اییلهییرم .یاتاق کؤرپه اییی وئرمیر .باشیمی
کؤرپهنین بی یئرینه ریییب ،هؤنکیر-هؤنکیر مغشییرام.
یاغیشدان سینرا هاوا میدینششان کیمی گؤزومدن سیزولن یدا الر مندیم
ده ذهنیمی میدینششدیریر .یینگیللشمیپ کیمییم .گؤزنهر مینجیغی هله
ده اوو یمدادیر .کؤرپهنی ری اغیما ملدیغیم مندی دوشدینیرم .او من سدین
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ایللرده مناما رارشدی صدس ائتددیییم اینجیکلیدک ایلده فرهدادا رارشدی
دویدوغیم م یقلی صسلدریم بیدردن-بیدره ذهنیمددن بیشدالی  ،یئرینده
سئیینج ،مرصمت و شاقت یاغمیشدی دئیهسن.
اوو یمداکی گؤزنهر مینجیغینا زیللدهنیرم .مدروه کؤرپهسدینی بددنهردن
ریروماق اوچین اونین تدایینی کؤرپهسدینین یایاسدینا سانجارشسدا دا ،او
کؤرپهنی ریرویان یالنیی زمان سیرهسینده کؤرپهسینه نئجده داورانددیغی،
اونا نهلر ادیرتدییی ،هانسی غرافیادا و هانسی کیلتیرون تدوثیری ملتینددا
یاشادیغینین هر شئیدن ادنملی اولدوغینی دوشینیرم .ندنسه بیر من مدروه
ایله منامین منالی کاراکترلرینی ایکی پازل پارچاسی کیمی بیدر-بیدرینین
یانینا ریییرام .پازل پارچاالرینین بیر-بیرینه اویغین اولمدادیغینی بیلمدک
اوچین چیخ دوشدینمهیه گدرک یییددور ،ریسدا مدتدده مدروهنین دونیدا
گؤروشیندن الده ائتدیییم معلیماتا دایاناراق ،منه ائله گلیر کدی ،مندام ایلده
مروهنین دونیدا گدؤرو لری بیدر-بیرینددن اوزاق ایکدی ردارّه کیمیدیدر.
اوشارلی چاغالریمین بییی ا منام ،متامین شهید اولددوغینین تروماسدینی
بیر گیردابا چئیری  ،بی گیردابین ایچینده ال-میاق چالیرکن ،شهید رییی
اولدوغیم اوچین دویغیالریمین نرمال میینینا رارشی گلددی .مندامین هدر
سؤزونین باشیندا بیر «شهید ریدیی» سدؤزو وار وار ایددی :شدهید ریدیی
مغیر-سنگین اوالر ،شهید رییی مغ یراب-شالیار گئیمدی ،شدهید ریدیی
مدرسه ییلدا الری ایله رستیرانا گئتمی ،شهید رییی مدرسهدن بیر باشا
ائیه گلر ،شهید رییینین چارشابسیی ییابانا گئتمهسدی عید دیر ،شدهید
رییی بیهنمی و ...منام شهید رییی سؤزونی گؤرونمی بیر ائتیکت کیمی منیم
وارلیغیما یاپیشدیرمیشدی .ادزو شهید ردادینی ،مدن ایسده شدهید ریدیی
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اولدوغیم اوچین گیلمهیی بئله مندن اسدیرگهدی ،هدر زمدان ادز ایچینده
یمدیب ،صیدداتین یدیل-یؤندددهمینی مندده ادیرتمدهدییی کیمددی ،ایچدددن
گیلمهیی بئله منه ادیرتمهدی .مروه ایسده سدمی و روصدی ترومداالرین
گیردابیندا گرفتار راالن بیر رادینا بنیهمیر ،اونشرین بارهسینده دانیشدی ،
سب لرینی اینجهلهدییینه گؤره اوشاغینا گیلمهیی ادیرده بیلن بیر رادیندا
بنیهییر .دونیدا و انسدانی اینجهلدهمک اوچدین مدروهنین نئچده ادلچیسدی
اولدوغینی ،منامین ایسه دونیا و اطرافینداکی انسانالری هله ده بیر ادلچدی
ایله ادلچدویینی دوشینیرم.
گؤرهسن گیلمدهیی منده ادیرتمدهین ردادین ،کؤرپده چاغالریمددا یایامدا
گؤزنهر مینجیغی سانجارشمیشدی ،یییسا...

13
مها رک یدمتلرینین گؤزوندن گییلین رارا ایپ گؤرن بعضدی مهدا رلر
کیمی ،رییالر دا شهرین راالبالی یئرلریندده ،گاهددان دا دنیدی ریراغینددا
کمان چالی  ،مواز اوییییب ،گیندهلیک یر لیکلرینی رازانی  ،مها رک
یدمتلرینین وئردییی میلیغی ،گله ک گینلری اوچین رناعت ائددیرلر.
ایددپ صدداصابالری رددارا ایددپ گددؤرن مهددا رلری دوشددیک معددا ایلدده
ایشلهدی  ،مالیاک وئرمکدن راچی  ،گاهدان دا مها رلرین معدا الرینی
وئرمکدن امتنا ائتدیکلری اوچین رییالر اَیلنجده مرکیلریندده ایشدلمک
یئرینه ،راالبالی مئیددانالر و دنیدی ریراغینددا میزیدک ایلده گینددهلیک
یررلرینددی رددازانیرالر .بئلهلیکلدده پلیسدده یایاالنمدداق ریسددکی ده مزالیددر.
گاهدان من ده گینددهلیک یر یمدی ردارا ایدپ ایلده تاپید  ،مهدا رک
یدددمتلرینین وئردییددی میلیغددی گلدده ک گینلریمدده سددایشدیغیمی
دوشینسم ده ،پلیسه یایاالنماردان ریریددوغیم اوچدین بئلده فیکیرلدری
باشیمدان متیرام .رییالر کیمی میسیقی و یا هر هانسی بیر بدیعی تجربهم
اولمادیغی اوچین رارسینلیق ،یییسا مارکتلرده ایشلهمکدن باشدقا میدری
ایپ گؤره بیلمرم .پلیسه یایاالنی ادلکهمه گئدری رایتاریلمداق ریسدکی
اولماسایدی ،رارسینلیق ایله گیندهلیک یر یمی تاپا بیلردیم .اوسدتهلیک
رییالرین سؤیلهدیکلرینه گؤره ،ملمان مها رک یددمتلری ادلکهلریندده
صیاتی تهلیکهده اوالن رارا ایپ گؤرن ائپ ینسل مها رلری ادلکهلرینده
گئری رایتارماق یئرینه ،اونشری یالنیی ریمه ائددیر .ندنسده مدن ریدیالر
کیمی ریسک اهلی دئییلم ،اوتیروم وثیقهسی مالنا ردر گؤزلمهلییم.
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رییالر دویچ دیلی1کشسیندان چی ید  ،تگدل سداصلینه گئدده کلرینی
سؤیلهدیکلرینده ،هدر گدین دوشدرگه پنجرهسدیندن گؤردویدیم دنیدیی
یاییندان گؤرمدک اوچدین ریدیالرا ریشدیلیب ،سداصله گلمیشدم .ریدیالر
میسیقی بساطالرینی ریرارکن اونشردان میریلی  ،دنیی ریراغیندا دایانیرام.
تگدل دنیدیی دوشدرگه پنجرهسدیندن گدؤرونن کیمدی دئییدل ،دوشددرگه
اوتاغیندان بایاندا ،ییالیمدا ییر دنییی کیمی بیر-بیرینده مریداالنمیپ
سدداصله چیددرپیشن دالغدداالری ،دالغدداالرین کیشیلتیسددینی ،میدداق ملتیندددا
ییرچیلدایان زنگلهلری2ییال ائتسهیدیم ده ،تگل دنییینین ییر دنیدیی
ایله هئچ بیدر بنیرلییدی یدیخ ایمدیپ .هدر زمدان دنییلدرین بیدر-بیرینده
بنیهدییینی ،یدالنیی گئنیپلیدکلرینین بیدر-بیرینددن فررلدی اولددوغینی
دوشینمیشدوم ،منجاق بی رددر بیدر-بیرلرینددن فررلدی اولددوغینی اینددی
گؤزومله گدؤرورم .سداصلده مددیمشیدارکن نده زنگلدهلر میداقالریم ملتددا
ییرچیلداییر ،نه ده بیر-بیرینه مریداالنمیپ دالغداالر سداصله چیرپیلیدر.
تگددل ،سدداده ه چددیخ گئنددیپ بیددر کانالدددیر ،نددارین دالغدداالری سدداصله
چاتمامیپ دنییین اورتاسینا گئری راییدی  ،رنگارنگ یئلکنلی3ردایی الرا
تییینددیب ،یئندده سدداصله سدداری گئددری ددنددیب ،بیتددین سدداوا الریندا
باشاریسیی اوالن بیر لشکر کیمی نار بیدر چریدهنین داوامچیسدیدیشر.
سدداصل بییددی مغددا لی و یاشددیللی دیر .سدداصلده انسددانالردان هیرکددیب
ریریمایان ادردک سیرولری ،تبرییین یایینلیغینداکی ریرو گؤلدی یادیمدا
 1دویچ، Deutsch :آلمان دیلی.
 2زنگله :فارسجا گوشماهی.
 3یئلکن :فارسجا بادبان.
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سالیر .بعضی انسانالر ساصلده گینپلهنیر ،بعضیلری ایسه دنیی ریراغیندا
مددیمشییرالر .ددنیب رییالرا باییرام .فرنی وییلینی کؤکلهییر ،مریم ایسه
یایاسددینا اینجدده بیددر میکروفددین سددانجی  ،اسددپیکردن چی ددان سسددی
سیناییر .منسه رییالردان مرالی ،بیر نیمکتده اوتیرورام .نیمکتین ایستیسی
ایلیک سیمیییمه یاییلیر.
رییالرین ادزگیونلیدک و سدارکلرینه صیدران رالمیشدام .مندیم کیمدی
دوشرگهده یاشایی  ،کانتینده ایرانلیالرین ارلیمینده یئمک یئدیکلرینه
دئییل ،بی رییالر چایی گؤرمهمیپ سیدان کئچمدک اوچدین پاچداالرینی
چیرماالیددان مدامالر کیمددی اوتددیروم وثیقهسددی ملمددامیپ ادزلرینددی بددی
ادلکهنین بیر پارچاسی سانیرالر .سیغینماقالریندان بئپ می کئچسده ده،
ادزلرینی بی ادلکهنین کیلتدیرل مناسدبتلری ایلده اویغینششددیردی الری
اوچین ،مغییالریندی مچید دانیشماسداالر ،ملمدانلیالردان سدئچیلمیلر.
دئیهسن باشقاالشماق بی رییالرین رانیندادیر .اونشر ایله اوتاقبیر اولدوغیم
بی ایکدی می عرضدینده ،ادلکده و عایلده ادزلمدی بدارهده بیدر کلمده بئلده
ائشیتمهمیشم .رییالر اوچین ادلکه دَیشدیرمک ،ائی دَییشدیرمک کیمیدیر
دئیه دوشینیرم .انسدان یئندی ائدیه داشدینی  ،یئندی ائدیین اذبدهلرینی
گؤرونجه ،ایستر-ایستهمی اسکی ائی گئت -گئده شعیرونین ملت راکالرینا
سیزولر .گاهدان ادلی بدالی سدییین اوزرینده چی دان کیمدی ،اسدکی ائدی
شعیرون اوست راتینا چی ی ادزونی انسانین یادینا سدالی  ،سدینرا یئنده
سسسیی ه یاطرهلرین گؤمیلدویی یئره سدیزولر .هدردن بیدر مدن ده بدی
ادلکددهنین وطنداشددی اولمامیشدددان بئلدده ،تبریددی یاری ددان بیددر بالیغددا
چئیریلی  ،شعیرومین دریدن یئرلریندده ادزونده ائدی ردیرور .بدی ادلکدهده
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یاشادی الریم ایسه راک-رداک او ائدیین اوزرینده چؤکدیب ،تبریدیی منده
اونیتدورا اغیندان ریرییرام .تبرییی اونیتماق اوشدارلیغیمی ،یئنییئتمده
چاغالریمی ،یانلیغیمی اونیتماق دئمکدیر .بینا رغماً تبرییده فرهداد ایلده
بیرلیکده یاشادیغیم بؤلیملری کئچمیپ صیاتیمدان سیلمهیه ان متیرام.
ندنسه بی گینلر هدارا گئددیرم ،او گدینلردن ردالمیپ م دی یداددا الر
باتارلی کیمی رارشیما چی یدر ،مدن ایسده بعضدی وایدتالر او باتارلیغدا
باتی  ،سینرا چتینلیکله ادزومی ریرتارا بیلیرم .ندنسه او گینلر ذهنیمددن
ریپیب ریریشسی دئییلمیپ کیمی گلیر منه .کؤلگه کیمی مندی تعقید
ائدی  ،هردن ده بیر ادنیمه چی ی  ،ادزلرینی گؤزومه سدییدوقالری من
او گینلرین تلهسینده گرفتار رالدیغیمی صس ائددی  ،ادزومده ایندامیمی
ایتیرمک هؤووشنهسی بئینیمه دولیب ،اینددیکی یاشدادی الریمین دادی
راچی  ،گله ک اوچدین دوشدیندوییم پشنالریمدین اوزرینده ردالین بیدر
سیس-چن چؤکیر ،رارشیمدا یالنیی سیسلی بیر گؤرونتی گؤرورم.
فرنیشین وییلین سسی منی سیسلی دوشینجهلریمدن ریپاریر .مریم ایسه
انگلیس دیلینده اوییییر .اونین انگلیس دیلینه بی رددر صداکم اولددوغینی
بیلمیردیم.
I dream of you every day
Got to know every inch of you
?Will you make my dream come true
There's no place like home they say
You're my home, so hear me pray1
 1هر گون سنین رویانی گؤرورم ،سنی تمامیله تانیمالییام ،رویاالریمی واقعیته چئویره بیلهجکسنمی؟
دئییرلر هئچ یئر آدامین اؤز ائوی اولماز ،سن منیم ائویم اولدوغونا گؤره ،دعاالریمی ائشیت!
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ماهنیدا دئییلن سؤزلره دالیرام .اولمایا بی رییالر باشقا نسی صیاکالریندا
ییل وئرمهدیکلری اوچدین بیدر-بیرلدرینین ائدیی کیمدی صدس ائددیرلر
ادزلرینی؟ انسان نئجده بیدر میدری انسدانین ائدیی کیمدی اوال بیلدر دئیده
دوشینیرم .ائی نه دئمکدیر؟ بیر رادین یا کیشینین ری داغی؟ مندا بطندی؟
ادلکه؟ شهر؟ اولمایا ائی یالنیی انسانی ریرویا بیلن ددرد دییار ،یییسدا بیدر
دامدیر؟
اوشارلی چاغیمدا مرزو ائتدیییم ائی ،اوتداغیمییین دییاریندا می شنمدیپ
ری ییواسدی شدکلینده اوالن دیدیار سداعاتی کیمدی بیدر مکدان ایددی.
ایچینده یاشایان ری الر وایتیندا ی جیلدهیی  ،سدینرا یئنده ائیلرینده
سیغینی  ،بیر-بیرینین ریینیندا یاشداییردیشر .یئنییئتمده چاغیمددا ائدی
یشغیسیز ،گیلی سیز ،میسیقیسدیی و مندیم اوچدین معدین اولمدی
راداغاالر کسیلن بیر مکان ایدی .منسه هر زمان گییلیجه او راداغداالردان
راچماغا چالیشماردایدیم .فرهاد ایله یاشادیغیم ایللر ایسه ،ائدی فرهدادین
ش صیتینین دَییشیلدیی بیر مکدان ایددی ،فرهداد ادب و صرمتدی رداپی
مریاسیندا ریییب ،ایچری گلردی .ایندیسه ملمان دولتدینین سایهسدینده
دوشرگهنین دامی ملتدا یاشاسدام دا ،ائیسدییلییین منشمیندی بیتدین اک-
رانیمش باشا دوشیرم.
وییلین سسی ایله مریمین اوییدوغی ماهنی منی کؤورهلدیر .یشدغیلی و
گیلیشلی بیر ائیی ادزلهیی  ،ایستی بیر ری اغا سیغینماغیم گلیر .مریمین
اورهیهیاتیم و دوشگین سسدی ،ایچیمدده عجیبده بیدر دویغدی اویانددیریر.
بیلمیرم بی دویغینین مدی صیرانلی دیر یییسا صسرک؟ بلکه ده ائی کیمی
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بیری صیاتیمدا اولمادیغینا گؤره اونی ریسقانیرام.
Birds are flying over Europe skies
Tell me please why can not I?1
صس ائتدیییمین مدی هر نه اولدیر اولسدین ،منجداق بدی من ادنملدی اوالن
شددئی مددریمین دوشددگین سسددی ایلدده وییلددین سیییلتیسددیدیر ،سددانکی
میسیقی منی اووسینشییر .رییالر ائپ ینسدللیک راندادالرییش اروپدانین
تیرپاغینا رینیب ،میسیقی واسطهسی ایله گؤییندده اوچمداق با داریغینی
ادزلرینه اثباک ائتمکدهدیرلر .بیر منلی اولسا بئله ،مدن ده ادز راندادالریمش
اروپانین گؤیینده اوچماغی مرزو ائدیرم .میسیقیدن او ردر تدوثیر ملمیشدام
کی ،مز رالیر یئریمدن رال ی  ،سما زنلر کیمدی فیرالندا-فیرالندا ررد
ائدی سینرا ساصلده مددیمشیانالرا تای وییلین عبهسینه پدیل سدالیم.
سارتینی ده منددن
ندنسه منام منه گیلمهیی ادیرتمهدییی کیمی ،رر
اسیرگهیی .
یاشلی بیر کیشی رییالرین رارشیسیندا ،دوداغیندا تبسم دایانیر .الیندهکی
چلیکین دستهسینی ریلینا سالی  ،ریلتیق یبیندن بیر کیف
چی اری  ،وییلین عبهسینه پیل سالیر .سینرا تلسمهدن پیل کیاینی
یبینه رایتاری  ،یئنه رییالرا تبسم ائدی  ،بیر باشا گلی من اوتیردوغیم
نیمکت رارشیسیندا دایانی  ،دئییر:
- Kann ich hier sitzen?2
دویچ دیلی کشسیندا هلهلیک الابانی و بیر نئچه ساده سؤزو ادیرنمیشدم.
 1قوشالر اروپانین گؤیونده اوچورالر ،من ندن اوچا بیلمیرم؟
 2بوردا اوتورا بیلرم؟
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یاشلی کیشینین نه دئدییینی باشا دوشمهدیییمه گدؤره ،انگلیسدجه اوندا
یاب وئریرم:
- I don't know German.
کیشی ترددله منه بایی  ،دئییر:
?- Can I sit here
باشیمین اشارهسی ایله «بلی» دئیی  ،دینمی-دانیشماز فشسکیمی نیمکت
اوزریندن گؤتیروب ،میاغیمین راباغیندا یئره ریییرام .کیشدی بیدر فشسدکا
باییر ،بیر ده منه .سینرا مسیدهلیکله چَلییی نیمکتین دستهسدینه سدالیر.
اَیلهشیرکن فرنی ایله مریمه ال سالشیی  ،گیلدیر .مدریم ایسده مداهنی
اوییییرکن ال سالشیاراق اونا یاب وئریر.
بی ادلکهده انسانالرین ادزل صیاتینا سایقی دویماق ادنملی اولسا دا ،منیم
شرری کنجکاولیغیم هلده ده باشدیمدان اوچمایید  .ادزلیییمدده دَدهلدری
یاشیندا اوالن ملمانلی کیشدی ایلده ریدیالرین مناسدبتینی میتداریرام .بدی
ملمانلی هارا ،رییالر هارا؟ اولمایا بی انرژی دولی رییالر مهدا رک سیرهسدی
صیاکالرینا دوام ائتمک اوچین گلن ایلده ییلددا  ،گئددن ایلده رداردا
اولیرالر؟
منه گؤره ییلداشلی مقدس بیر رابطدهدیر .ییلددا اوچدین وار-ییییندی
اورتایا رییا بیله ک بیر ییلداشین اولمالیدیر ،اونا گؤره صیاتیمدا هئچ بیدر
یایین ییلداشیم اولمایی  .ندنسه بیردن-بیره یئنه کیمسهسیی دویغیسدی
بئینیمده ی هریر .یئنه اورهییمه غریبه بیر سی ینتی دولیر .گدؤزلریمن
ایچینده صاضیر-یاراق دایانمیپ دامجیالر مز رالیر اوزومه سیزولسین.
دنییه دالیرام .سییین بیالنلی صالینا بایدیقجا ،ادزوم ایله دنیدی مراسدیندا
اورتاق بیر شئی کشف ائدیرم .مدن کئچمیشدیمدهکی بیالنلید گدینلری
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اونیدا بیلمهدیییم کیمی ،تگل دنییینین اوزریندهکی رنگارندگ یئلکنلدی
رایی الر دا اونین بیالنلی رنگینی ادرتمهیه رادر دئییللر.
سیالرین و انسانالرین وارلی کؤکلری بیر-بیرلریندن فررلی اولسا بئلده،
انسانالرین و سیالرین بیر-بیرینه بنیهدییینه اینانیرام .اوزاردان دوم-دورو
گؤرونن سدیالر ،بعضدی انسدانالر کیمدی یدایین مسدافهدن بایدیغینددا
بیالنلی دیرالر .صتدی چشدمهنین گؤزهسدینده یشدان دومدورو گدؤرونن
سییین ایچینده بئلده ،گدؤز ایلده گؤرونمدهین چؤکینتدیلر1اولدیر .سدییین
ایچیندددهکی چؤکینتددیلر میکروسددکی ملتیندددا گؤرونسدده ده ،ان گی لددی
ذرهبین بئله انسانین ایچیندهکی چؤکینتیلری چهرهسدینده گؤرسدتمکدن
عددا یدیر ،بینددینش بئلدده هددر انسددان ایچیندددهکی چؤکینتددیلردن یبرلددی
اولمالیدیر ،گاهدان ادزوندی بیدر کتداب کیمدی مچید اوییمالیددیر دئیده
دوشینیرم.
فرنی میسیقی طرزینی چئییری  ،رر هاواسی چالیر .ررد هاواسدی
یئنه ایچیمی یشدورب ،ادزومی بیر کتاب کیمی وارارشماغیما مانع اولیر.
یاشلی کیشی ده منه تدای باییشدینی دنیدیدن مییرید  ،ریدیالرا بداییر.
ساکت و صرکتسیی اوتیرماغیما دئییل ،مریمین رر صرکتلرینه ردانیم
سرعتله دامارالریمددا مییدر ،بیندینش بئلده نده اللدریم صرکتده گلیدر ،نده
میاقالریم .ریرومی مغار کؤتییی کیمییم .اوتیردوغدیم یئدردن رال ید ،
رر هاواسی ایله اویناماغا سارک ائده بیلمیرم .ایکی اورتا یاشلی رادین
مریم ایله بیرلیکده رر ائدیرلر ،ساصلده مددیمشیانالرین بیدر نئچهسدی
رر ائدنلری ددرهلهیی  ،میبایلالری ایله فیلم چکیرلر .بعضیلری ایسه
 1چؤکونتو :رسوب
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وییلین عبهسینه پیل متی  ،میاق سدایشمادان ییلالریندا دوام ائددیرلر.
رییالر کئچمیپ و گله هیی دوشینمهدن میسیقی و رر ایله یاشادیغی
منالردان لدددذک ملیدددرکن ،مدددن چؤکینتدددیلریمین بیالنلیددد رنگیندددده،
تنارضالریمین راسدینده م بدیس اولمدی کیمیدیم .ادزومدی میسدیقی
هاواسی ایله دالغاالنان بیالنلی سی کیمی صس ائدیرم.
میسیقی سسی کسیلینجه ،مدریم د دل اوشداق کیمدی الیندده اسدتکان
نیمکته ساری راچی « ،منه بیر چای سیز» دئیی  ،سینرا یاشلی کیشییه
اوز تیتیب دئییر:
 امروز دو سدیپرایی دارم براتدین ،یکدی تراندهی مدیر کده دفعدهی ربدلییاستید براتین ب ینم ،دومی دیتری از تربیی شما.
یاشلی کیشی فرنیشین سدؤزونی ائیشدتدیکده ،بیدردن-بیدره تعجد ایلده
اَیلهشدییی یئردن رال ی او ا سس ایله دئییر:
 هارا؟ تربیی؟من ایسه فشسک ایله استکان الیمدده ملمدانلی سداندیغیم مدامدین تیرکدی
دانیشماغینا چا -با رالیرام .مریم بیر اوخ ایله ایکی ری ووران اووچی
کیمی فات انه تبسم ائدی  ،بیر منه باییر ،بیر ده یاشلی کیشییه .یاشلی
کیشی ایسه دئییر:
 دوغرودان؟ تربیی؟ سن تربییلیسن؟ به نییه به بَیایدان دئمیسن؟هییییمی کیمی تبرییه تربیی دئین یاشلی کیشینین اوزونه دونیییرام.
او ایسه یابیمی گؤزلهمهدن هیجانش مرتیریر:
 تربییین هانسی م لهسیننن؟ -ششگشن م لهسیننن - ،دئییرم.
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یاشلی کیشینین گؤزلری پاریلداییر .مریم بییی یالنیی بیرایید  ،الیندده
چای فرنیشین یانینا گئدیر.
 من ده سامان مئیدانی اوشاغییام ریدییم .بیلمیسدن سدنی تانیمایدداننئجده ییشد ال اولدددوم .عجد تصددادوفدی .ییشد اللیغیمدان دیلددیم
تیتیلیب ،بیر سؤز تاپی دئیه بیلمیرم.
تبسدمدان
رالمیشام تانیمادیغیم بی یاشلی کیشینین یابیندا نده دئیدیمّ .
سینرا الیمدن هئچ بیر ایپ گلمیر .یئنه وییلینین یانیقلی سسدی ردال یر.
مریم ایسه بی سار فارسجا اوییییر.
 من می ی دربدرم ...از دنیا بییبرم ...ب ر یروشان منیل مدن ...سدیلیطیفان صاصل من...
سامان مئیدانی اوشاغی میسیقییه هئچ دردت وئرمیدر ،سدانکی مدریمین
اونین اوچین اوییدوغی میر میسیقیسینی ائشیتمیر ،نملی گدؤزلری ایلده
منه دونیییب:
 یییی کیمی بیر تصادوفدی.اونین ساچی-باشی مغارسا دا ،دانیشیغیندا اوشاقیانا یبر صمیمیت وار.
 ائشیتمیشددم تربیددی چددیخ دَییشددیلی  .اوتددیز ملتددی ایلدددی تربیددییگؤرمهمیشددم ،مممددا اوشددایلی دا یاشددادیغیم م لدده همیشدده گؤزومددین
راباغیندادی .سامان مئیدانیندان ووروب دَوهچی بازارچاسینا ،سدیریابدان
ووروب ،صیدر تکیهسینه چی اردیخ .م رّمه بئپ گین راالنندان ایمدامین
اوچینه ن سید ابراهیم مغبرهسیینن ایریلیلر مچیددی سدامان مئیددانی
اوشاخالرینین اوینداخ یئرییددی .پاتشیانا دان چدای ایچدردیخ .میجدیوور
ریالغیمییدان یاپیشی ائشییه سالمییانا ان مچیددن الچکدن گینیمدیز
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اولمازدی.
یاشلی کیشی ائله صمیمی و ایچدن دانیشیر ،دئیهسن نئچه دریقه ادنجده
نیمکتده ساکیت اوتیران مدام دئییل .ندنسده تانیمدادیغیم بدی کیشدینین
صمیمیتی اورهییمی ریییشدیری  ،ییشیما گلیر .منیم ده دیلیم مچیر.
 ایریلیلر مچیدی ایندی یرابالیخ اولیب. صیف .بیراالردا او یر تاری ی یئرلری گؤزلری اوسته سایلیییرلر. رازی مدرسهسی نئجه؟ رالیر؟ذهنیمده سامان مئیدانینین کیچهلرینی مرور ائلدهییرکن یاشدلی کیشدی
مرتیریر:
 رازی مدرسهسی سید ابراهیمین دالی دربندیندهیدی. هن ،یادیما دوشدی ،ایندی اورا گینده ده مدرسدهدی ،مممدا مدی رازیدئییل.
 من رازیدا درس اوییمیشام .فردوسی مدرسهسی نئجه؟ رالیر؟ او زمانپاسددداژین اوزبهاوزوندهیددددی .بیدددییم مدرسدددهمیی دارغاشددداییریانایدی،
فردوسینین شداییردالری مسد رهینن بیدییم مدرسدهیه رازی دانشدگاهی
دئیردیلر .چتین معلم وار ایدی رازیده دوام گتیسدین .معلملدرین باشدینا
بیر اویین گتیرردیخ کی ،گل گؤرهسن...
بی یاشدلی کیشدی ملمانددا یاشداماغینا دئییدل ،ادزو دئددییی کیمدی رازی
مدرسهسینین ادزل میین-اویینالری ،ادزل دانیشدی الری هلده ده اوندین
باشیندان اوچمایی  .یییسدا بیرینجدی سدار رارشیششددیغی بیدر دیان
رددادینین صضددیروندا بئلدده راصدداک-راصدداک دارغاشدداییرد سددؤزونی دیلیندده
گتیرمیدی دئیه دوشینیرم.
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یاشلی کیشی بیردن-بیره باشی ایله رییالرا اشاره ائدی  ،سؤزو دَییشیر:
 سن بی وییلین چاالن رییالرین نهییسن ریییم؟ رییالر دوشرگهدا الریمدیشر. دوشرگهدا یانی نمنه؟ دوشرگه یانی اردوگاه ،اردوگاهدا بیر اوتایدا رالیروخ. یانی سن ده بی رییالر کیمی مها رسن؟تانیمادیغیم بیر مداما ادز بارهمدده معلیمداک وئرمهیده گؤیلدیم اولماسدا دا،
اونین صدمیمیتی رارشیسدیندا سدیالینی یابسدیی رییدانمیرام .باشدیمین
اشارهسی ایله «هن» دئییرم.
 سییی بی اردوگاهالرا سیروتلیییب ،یاشاماغا مجبیر ائلیینلرین با الرینامن بییدا دا دوشسین ،بیییم یانلیغیمییین باشینا دا سالدیشر ،بس
دئییلدی ،ایندی ده سییه تای گیل کیمی یانالرا صاصاب دورانمیرالر.
اونین سؤزونه سیسیرام .او ایسه مرتیریر:
 اینانیسان گلید نیمکتدده اوتیرانددا سدنه ردانیم رئیندهدی؟ رددیمنندئیی لر ران چکر ،من همیشه بی سؤزه اینانمیشام!
اولمایا بی کیشی ده یاشلی بیر دونژاندیر! مممدا ردادینالرین صضدیروندا
دونژوانالرین مغیینددان دارغاشداییرد کیمدی سدؤزلر چی مداز .بدی مدام
نسیتی مشصهه ائتمهدن ائله راصاک دانیشیر کی ،دئیهسن رارشیسدیندا
اَیلهشددن ادزوندده تددای بیددر انسدداندیر .اونددین دانیشدددیغیندان راصاتسددیی
اولمادیغیما ادزومدن تعج ائدیرم .بینینش بئله اونینش چیخ دانیشدماردان
چکینیرم .میاغیمی دوشرگهیه رییان ساعاتدان بری ،تبریدیه داری ماغیمدا
دئییل ،اونین بی ردر هیجانلی داورانیشینین رارشیسیندا نه ائده دهییمی
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بیلمیرم .دَدهم یاشیندا بیر یاشلی کیشییله منیم نئجه بیر مناسدبتیم اوال
بیلددر؟ کیشددی منددیم سددیییق داورانیشددیمدان مددوییس اوالن کیمیدددیر.
گؤزلمهدیییم بیر مندا نیمکتین دستهسیندن سالشدیغی چَلییی گؤتیروب،
فرنی ایله مریمه ال سالشیی  ،ییال دوشمهدن مرتیریر:
 منیم وایتیم باشا چاتی  ،ایندی گئتمدهلییم .هدر میشدام گلید بیدرساعاک بیراالردا ردم ووروب ،اوتیرارام.
اورکک بیر یان کیمی بیردن-بیره گئتمهیه ررار وئدرن سدامان مئیددانی
اوشاغینین گئدیشینه باییرام .چلیک گی ینه یئریسه ده ،نه چییینلدری
سالشنی  ،نه ده بئلی بیکیلیب .بیلینه-بیلینمهیه بیر ریچی مز ا میساییر.
مریم یئنه ده ررد هاواسدی ایلده اوینداییر .بیلمیدرم اوندا رارشدی صدس
ائتددیییم ریسددقانجلی دیر ،یییسدا میددری مدی وار ،منجداق اونددین ررد
صرکتلرینه بایدیقجا ،یلدیمین ملتیندا سلیلالریمین اوینادیغینی صس
ائدیرم .بینینش بئله میاغا رال ی  ،رر ائده بیله ک ردر ادزومی سارتلی
بیلمیرم .ادزلیییمده دیلملتی میییلدانیرام« :ررصی چنین میانهی میددانم
مرزوست ...ررصی چنین میانهی میدانم مرزوست»...

14
ماریا کلیساسیندا یکشنبه مراسمینه راتیلیماق رصددی ایلده دوشدرگهدن
چی یرام .ریدیالرین دئدییینده گدؤره بدی کلیسدانین تاوفهسدی1مهدا رک
یدمتلری باییمیندان اعتبارلی ساییلدیغی اوچین ،سارا ایله ی یی دا بی
کلیسادا تاوفه اولیبالر .منی ده ماریا کلیساسدینا مپارمداالرینی اوندشردان
ییاهپ ائدی  ،بیر می یاب گؤزلهدیییمدن سدینرا اومیدومدی اوندشردان
کسی  ،یالنیی باشیما کلیسایا گئتمهیه ررار وئرمیشدم .سدارا ایلده ی یدی
باطریالری ضعیفلمیپ ریّه چیراقالری کیمیدیرلر ،شدعا الری یدالنیی
ادز میاقالرینین راباغینی ایشیقشندیریر.
کلیسدایا نئجده گئده دهییمین یدیل-یؤنددهمینی فرندی ایلده مدریمدن
سیروشیب ،اوستهلیک میبدایلیمین مدرس اپلیکیشدنی کمکدی ایلده یدیال
دوشیرم .رییالر ایله بیرلیکده دفعهلر ه تگل ساصلی و دویچ کشسالریندا
گئتدیییم اوچین اتیبیس دوراقالرینا یایجی بلد اولمیشام ،مممدا بیگدین
یکشنبه اولدوغینا گؤره اوچینجی دوراغا کیمی پیدادا گئتمدهلی اوال اغدام.
فرنی و مریمه گؤره ،مها رک یدمتلری یکشنبه گینی شهره گئتمهیی
مچی شکیلده یاسارشماردان چکینددییی اوچدین یاسداالردا یازیلمدامیپ
راداغدداالری مدددنی تدددبیرلر ایلدده راباغددا مپدداریر .بددی سددببدن بلدیددهنین
مچیقشدیغی سدیاهیده یکشدنبه گدینلری دوشدرگهنین رارشیسدینداکی
اتیبیس دوراغدی دا بداغلی دوراقالر مراسدیندادیر .بیندین دوغدرو اولدیب-
اولمادیغینی بیلمیرم .منجاق رییالر مندن ادنجده دوشدرگهیه گلددیکلری
 1تاوفه :آلمانجا تعمید غسلی ((Taufe
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اوچین ،اوستهلیک مندن داها مرتی شهر ایچینه گئت-گل ائتدیکلرینده
گؤره بی بارهده مندن داها مرتی بیلگییه صاص اولدوقالرینی دوشینیرم.
ییلدا گئدرکن کلیسادا نه ائده هییمی ،راه ایله نئجده دانیشدا اغیمی،
راه وارعی نیّتیمی ،یدالنیی اوتدیروم وثیقهسدی ملمداق اوچدین مسدی ی
اولدددوغیمی باشددا دوشرسدده ،او زمددان ندده ائتمددهلییم دئیدده دوشددینیرم.
دوشیندوکجه رانیم رارالیر .اوچینجی دوراردا ی یدی ایلده سدارانی نیمکدت
اوزره اوتیرمی شکیلده گؤرودوییمده ،سئیینیرم .اصتیا ین اولددوغی من،
باطریسی ضعیفلمیپ ریّه چیراغی بئله انسان اوچین ان بؤیدیک نعمدت
ساییشر .اونشرا ریشیلیب کلیسایا گئدده بیلدرم دئیده ،ایچدیم راصداتشییر.
ندنسه اونشرین یئنه الرئید و سیییق داورانیشدی سدئیینجیمی ایچیمدده
بیغیر .اونشرین اوتیردوغی نیمکتدن اوزاق دایانید  ،اتیبیسدین گلیشدینی
گؤزلهیرکن ادزومه تسلّی وئریدرم .ایندییده رددر عبدادک اوچدین کلیسدایا
گئتمهسم ده ،کلیسا گؤرمهمیشدی دئیدیلم .چالددیران اطرافیندداکی ردره
کلیسا1ایله لاانین یارابدا کلیساسدی2مسدی یلیک تاری ینده عشرهسدی
اولیب-اولمایان مسلمانالرین گیمک یئری اولدوغی اوچین کلیسانین نئجه
بیددر یئددر اولدوغیندددان باشددیم چی یددر .فرهددادال بیرلیکددده او کلیسدداالرا
گئتدیییم گینلر هئچ عاغلیما دا گلمیدی بیدر گدین ملمدان ادلکهسدینده
اوتیروم وثیقهسی الده ائتمک اوچدین مسدی یلیک کئچیدد ییلیندا میداق
ریییم.
ی یی و سارانین مریاسیجا اتیبیسا کئچیرم .اونشر ایسه هارا گئتددیییمی
 1قره کلیسا :تادئوس کلیساسی
 2خارابا کلیسا :سنت استپانوس کلیساسی
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سیروشمادان دونیق باییپالرال بیر-بیرینین کناریندا اَیلهشدرکن مدن ده
کتاباویییان یاشلی بیر رادینین کنارینددا اوتدیروام .ریدیالرین دئدییینده
گؤره ی یی ایله سارا راه و راهبه اوال اق رددر مسدی یلییین ب رینده
گیرید لر .اونشریددن مسددی یلییه دوغددرودان اینانید -اینانمددادی الرینی
بیلمیرم .منجاق منه ائله گلیر کی ،بی ات ایچلرینددهکی چؤکینتدیلرینی
دی و سرک داورانیپالری مریاسیندا گییلتمهیه چالیشیرالر.
کناریندا اوتیردوغیم یاشلی رادینین گؤزلری سانکی کتابدا ایشدی سداالن
ایکیشایهلی چیراقدیر ،منیم اوتیردوغیمی بئله گؤرمیر .بلکه ده گدؤروب،
ادزوندی گؤرمیلییده وورور .بدی ادلکددهده بایید گؤرمدهمک ان عدادی بیدر
داورانیشدیر .اتیبیسا مینددیییم هدر سدارده بئلدهدیر ،کیمیسدی باشدینی
کتابدان رالدیرمیر ،کیمیسی باشدینی یئدره تیکیدر ،کیمیسدی میبدایلینی
رددیرداالییر ،کیمیسددی رارشددییا زیللددهنیر ،کیمسددی الیندددهکی درگینددی
وارارشییر ،منجاق هدر کدس بیدر ماهاندایش باشقاسدینین اوزونده ،گؤزونده
بایماردان چکینیر .هاتهنین او گینی اتیبیس ایله دویچ دیلدی کشسدینا،
اوردان دا یاشددلی کیشددینی گؤرمددک اوچددین تگددل سدداصلینه گئددت-گددل
ائتدیییمده ،نده رددر ایستهسدم ده بیدر نادر ایلده دانیشدی عشرده ردیرا
بیلمهمیشم .دانیشی -ائشیتمک ،گؤروب-گؤرونمک صسرتی گینی-گیندن
مرتی منده با رالدیریر .باشقاالرینا الرئید یاناشان سرک انسدانالر ایلده
عشره ریرماغین یؤل-یؤندمینی تاپمالییام .بدی ادلکدهده سدرک بیدر رایایدا
چئیریلی د  ،دانیشددماق راپیسددینین اوزومدده باغشندیغیندددان ریریددیرام.
تبرییین راالبالی اوتیبیسالریندا باشقاسییش عشره ریرماق بیر تبسم و یدا
بیر ملهیه باغلیدیر ،اوردا تبسم و ریسدا بیدر ملدهنین ردالین بیدر بدیز
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رالیبینی ثانیهده اریده بیله ک ردر ایستیسی واردیر .ندنسده بدی شدهرده
انسانالردان بیزلی شعا الر اطرافا سداچیلیر .یدان صدندللرده اَیلهشدمیپ
ی یی ایله سارانین دانیشمازلی و سایمازیانا داورانیشی ،منده داهدا مغیدر
گلیر .یالنیی ملمانلیالرین دئییل ،اسکی وطنددا الریمین گؤزوندده بئلده
ادزگه بیری اولدوغیمی بیر داها باشا دوشیرم.
سارا و ی یینین مریاسیجا اتیبیسدان ائنی  ،اونشرا یدیک اولمداییم دئیده
بیرمز دوراردا دایانی  ،سدینرا مسدتا مددیدمالرال سداکت ییابانددا کلیسدایا
سدداری گئدددیرم .گینشددین ایستیسددی انیمددا کئچدیکجدده انسددانالردان
ملدیغیم سیییق صسلر بیز رالیبی کیمی ایچیمده اَریییر .درین بیر نادس
ملیدد  ،گینشدددن ریییشددمیپ هدداوا عنصددرلرینی ییرلریمدده چکیدد ،
ادزگیونلیکله کلیسایا ساری گئدیرم.
ررهمغارالر کلیسا بیناسینی ددرهلمیپ ،عهمتلی ناریس بیر ینین او دی
ایسدده منددارهلر کیمددی گددؤی اوزونددی نیشددان تیتمددی  .ندنسدده مسددجد و
کلیسانین اورتارلی الری عاغلیما گلیر .هر ایکیسی ده تانری ائدیی کیمدی
ریمتلندیریلی  ،مناره ایله ناریس بیر ی ایسه بیر-بیرینه اویشار ایشلَیی
وار .مؤذن سسی مسجد منارهسینده ،ناریس زنگی ایسه کلیسدا بیر ینددا
انسانالری متعال گی ین عبادتینده چداغیریر ،منجداق نداریسدان اطرافدا
یاییشن سس یالنیی بیر مادی وسیلهنین سسی ،مندارهدن اطرافدا یداییشن
سس ایسه انسان صنجرهسیندن چی دیغی اوچین مؤذنین صسلرینی ده
سددس ایلدده بیرلیکددده اطرافددا یدداییر .دونیددادا ایکددی ندداریس بیر ددی اوالن
کلیسانین اولیب-اولمادیغینی بیلمیدرم ،منجداق تکمندارهلی مسدجدلرین
بیری تبرییین گؤبهیینده یئر ملیر.
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گینلرین بیرینده فرهاد ایله بازار رارشیسیندان کئچرکن فرهاد گیر یلر
تیمچهسیندهکی تکمنارهلی مسجدی گؤرسهدی دئمیشدی:
 بیلیسن او تک منارهنین تایی نه اولیب؟سینرا یابیمی گؤزلهمهدن مرتیرمیشدی:
 منجه او مچیدین معماری او بیری منارهنی یبینه سالی .تعج ایله راالبالی ایچینده دایانی  ،بیر ده منارهیه بایی دئمیشدیم:
 او یئکهلیکده مناره نئجه یبه یئرلشر؟فرهاد ایسه یئنه منی الغا رییمیشدو:
 من ادلیم بئله ماک-ماک اوزومه بایما ،یادیمدا دئییلدی فیلهسیفالرینارتصاددان باشی چی ماز!
یئنه تبریی ...یئنده فرهداد ...مها رتدده باشدشدیغیم یئندی صیداتیمین ان
ادنملی منیندا سداری گئددرکن بئلده کئچمیشدیم باشدیمدان ال چکمیدر.
دئیهسن ذهنیم تبریی ایله کدالنی  ،هر بیر اویشارلی کئچمیشددن بیدر
منی یاطیرالدیر ،کلیسانین دییارالرینین رنگی بئلده عیندالی تیرپداغینین
رنگینی یادیما سالیر .ریرمییییا چداالر مرمدر دا الر و ذوزنقده شدکلینده
معمارلی کلیسایا ادزل و گدؤزل بیدر لدیه باغیشدشیی  .بلکده ده سداده
معمارلیغینا گؤره اونی ماریا مدالندیری الر.
مسی یلر عیسی پیغمبره تانری اوغلی عنیانینی ،مناسینا ایسده سدادهلیک،
پاکلی  ،اللّهین ان یایشی بندهسی و مقدس بیدر بطدن کیمدی عندیانالر
وئرسهلر ده ،منه گؤره عیسی پیغمبرین مناسی مریم ،یئدر اوزوندین نسدل
عنعنهسدددینی دَییشددددیرن بیرینجدددی ردددادیندیر .نسدددل عنعنهسدددینی
دییشدیرمک ادز زمانیندا بؤییک بیر دئیریم ،پیغمبرلرین هر بیریسی ایسه
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ادز زمانالرینین دئیریمچیسی ایمیپلر .مممدا پیغمبرلدر ایچیندده نسدلی
مناسینا یئتیشن یالنیی عیسی مسیح اولیبدور.
کلیسانین گیریپ راپیسینا یایینششدیقجا منی هؤووشنه باسیر ،سدانکی
ادزگیونیم تیترتمه تیتدیر .مددیمالریدم سیسدتالی  .ادزومدی فیریلددارچی
کیمی صس ائدی  ،ایچری کئچمکده ایکیهاوالی رالیرام.
راپی راباغیندا دایانی  ،مسی یت دونیاسینین اصشصاتچی راهبی ،پا الر
و راه لری گؤیدن یئره ائندیری  ،عادی بیر بندده کیمدی ریمتلنددیرن
مارتین لیترین مرمر هئیکلینه باییرام .لیتر الیندده کتداب ،ایندانجلی بیدر
دیکتاتیر کیمی دیمدیک کلیسانین راباغیندا دایانی .
کلیسایا گلمهمیشدن اوّل مسی یتین دوغرو بیدر کئچیدد ییلدی اولددوغینا
اینانمیشدیم ،ندنسه گیریپ راپیسینا یایینششدیقجا ایچیمدهکی ایندانج
شیبههیه ددنیشیر .دئیریمچی لدیترین دیکتاتیریاندا دوروشدینا بایددیقجا،
تانیمادیغیم بیر ریریدی بئینیمدده ی دهریر .دونیدادا دیکتداتیر اولمدی
دئیریمچیلرین ساییسی مز دئییل .فلسداه درسلیکلریندده اوییدوغدیم
یردانی ،هیپارچیا ،ژاندارک و گالیلهنین سرگذشتی فدیلم تیدیری کیمدی
عاغلیمدددان کئچیددر .گئددت-گئددده گلدددیییم ییلدددان گئددری ددنمددک
دوشینجهسددی منددده گی لددهنیر .ایچددری گیرسددم ،ادزوم رددازدیغیم بیددر
صسدیم وار .چیینیمده بیدر ال
چیییرون ایچینه راپانا اغدام کیمدی بیدر ّ
ریییالندددا ،دیسددکینیرم .سددارانی گؤردوییمددده اینانمدداز-اینانمدداز اوزوندده
دونیییرام .او ایسه دوداغیندا تبسم ،کلیسدانین گیدریپ راپیسدینی منده
گؤرسهدی دئییر:
 -کلیسدداالرین ردداپیالری دونیددادان میرتدده سدداری مچددیشن سددمبیلیک
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راپیالردیشر .چکینمه ،گل گئدک ایچری.
بیر من ادنجه اتیبیسدا منه الرئید یاناشدان سدارانین صدمیمی دانیشدیغینا
چیخ تعجد ائددی  ،ردیّه چیراغدینین بداطریالرینین شدارژ اولددوغینی
دوشینیرم ،منجاق اونین روصسیز گؤزلرینی گؤرونجده بداطریالرین شدارژ
اولماسی بارهده شیبههیه دوشیرم .بینینش بئله اوندین صدمیمی دانیشدیغی
گئری راییتماق ییلینی کسیر .سانکی بی منی گؤزلهییرمیشم کیمی ،بیر من
صسدی دویدیرام .ردیزو
ّ
گئری راییتماق ییلینین کسدیلدیییندن راصداتلی
کیمی اونین مریاسیجا میرته ساری گئدن راپیدان ایچری گیریرم .دونیدا
ایسه ماریا کلیساسی راپیسینین مریاسیندا رالیر .مستانایا میداق باسدارکن
ذهنیمددده اتیماتیددک بیددر تددرهزی دونیددا و میرتددی گؤتددیر-رددیی ائدددی ،
مغیرلی الرینی ادلچیر .ندنسه اوتیروم وثیقهسی فیکری میرک ترهزیسینی
ذهنیمده مغیرالدیر .مستانادان کلیسانین ص نینه ،سارانین دئدییی کیمی
میرک ییلینا دوغرو مددیمشرکن میسیقی سسی ریالقالریمدا ،ییشداگلمی
بیر رییی ایسه بیرنیما دولیر .دئیهسن نم چکمیپ بیر سردابانین ایچینده
عددید عصارهسددی االنی د  .میسددیقی ریالغیمددا یددی گلسدده ده ،عددید
ریییسینا ملرژیم وار .بیر یاندان صمیمی بیر مسی ی رولدی اوینامداق ،بیدر
یاندان دا عید ریییسینی ت مل ائتمک عهدهمدن یار دیر .ادز میاغیم ایله
چی یلماز بیر چیییرا گیردیییم فیکدری یئنده مندی هؤووشدنهیه سدالیر.
سارانین مرصمتینی سدایمادان میدرک ییلینددان گئدری ددندیب ،کلیسدا
راپیسینین مریاسینداکی دونیایدا گئدری راییتمداغی دوشدینیرکن ،سدارا
ی یددینین مریاسددینداکی بددی نیمکتددی مندده گؤرسددهدیر ،ادزو ایسدده
ی یینین یانیندا اَیلهشیر.
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میسیقی سسی کلیسا ص نینین دییارالریندا عکس اولیرندیر .مدن ایسده
میرک ییلینددا دوزاغدا دوشدمی کیمدییم .بیرندیم گیجیشدیر ،بیغدازیم
راشینیر .هؤووشنهلییم .عدید ریییسدی عدذاب ملدهیی کیمدی اطرافیمددا
رانددادالنیر .هؤووشددنهمه غالدد گلددیم دئیدده اطرافددا گددؤز دوالندددیریرام.
نیمکتلرین یاریسیندان چییی بیشدور .اَیلهشنلرین چییدی سدا -باشدی
مغارمیپ اورتا یاشلی انسدانالردیشر .اطرافدا بایددیقجا روصدانی فضدادان
چیخ ،ادزومی اینجه صنعت اشیاالرال دولی بیدر فضدادا صدس ائددیرم .تاغدا
یایین ریسواری مشدبک پنجرهلدر گینشده یدیل وئرید  ،گدینپ ایسده
م ددرابین دییارالرینددا رددابشنمیپ رسددملرین اوزریندده سدداچیر .اورتدداداکی
رسمده بئلدن یییاری عریان انسان ،مسدیح اولمالیددیر .گؤرهسدن اوندین
رسدامالر و پئیکرتدرا الرین
صاتی بی شکیلدهیمیپ ،یییسدا بدی صدات ّ
یاراتدی الری مسیحدیر؟ گؤرهسن چکدییی عدذابالر سدببیندن ،یییسدا
مسی یلرین باییشیندا تانری اوغلی و کامل بیر بدنه مالک اولدوغی اوچین
مسیح هر زمان رسملر و تندیسلرده عریان یارادیلی ؟ عاغلیمدا گلمدیپ
سیاال یاب تاپماق ممکن دئییل .تندیسلردن رسملره ،رسدملردن ایدچ-
ایچه کئچمیپ ریسواری تاغالرا گؤز دوالنددیریرام .بدی کلیسدانین دیلدی
اولسددایدی ،دیددن ساصهسددیندن داهددا چددیخ اینجهصددنعت و معمددارلی
ساصهسینده دانیشماغا سؤزو اوالردی.
میسددیقی باشددا چدداتیر .طارچدداکیرهک ،او ددابیی بیددر راهدد م ددرابین
کنارینداکی پیللهلردن مشاغی ائنیر .میی اوزرینددهکی مغم مغ یدا ایلده
راهبین زیل رارا رداسینین ضدیّتی گؤزومدن راچمیر .مغ-رارا« ...گؤرهسن
اوزون ایللر ه اوشاقالرا تجاوز ائدن راه لر ده بئلنچی پیللهلردن ائنی ،
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مغ-م مغ یا الری اووورالرینددا تیتدارمیپالر دئیده دوشدینیرم .بدی من
بیرینجی سار میاق رییدوغیم کلیسانین اورتاسیندا بی فیکرین بیردن-بیره
هاردان عاغلیما گلدییینی بئله بیلیمرم .منجاق بیر چدیخ ایندانجالر کیمدی
مسی یت اینانجالریندا دا مغ-رارا اورتاسینداکی رنگلرین یئدری یییددور
دئیه دوشینیرم .یا مغ اولمالیسان یا رارا .من ایسه نه رارایام ،نه ده مغ.
راهبین بم سسی منی دوشینجهلریمدن ریپاراندا ،یئنه کلیسایا گلدیییمین
ندنینی یاطیرالییرام .هؤووشنهم داها دا مرتیر .راه میی اوستهکی کتابی
گؤتیروب ،اوزریندن با تاپمادیغیم بیر دیلده ریسا متن اوییییب ،کتابی
میی اوسته گئری رایتاری  ،سینرا دویچ دیلینده دانیشماغا باششییر .اونین
دانیشدیغی سؤزلرین معناسیندان بدا تاپماسدام دا ،هدردن تدانیپ بیدر
کلمهنی اونین مغییندان راپیرام.
Glaube... Vögel... Fische... Schlangen... weise1
راه دانیشی مراسیندا هردن بیر ییمشاق-ییمشداق گیلدیر ،دانیشدارکن
سددانکی اللددرینین صرکتددی ایلدده سددؤزلرینه ریددتم وئرید  ،اوتددیرانالرین
دوداغینا گیلی ریندورور .منه ائله گلیر کدی ،راهد مغیینددان چی دان
سؤزلری اللرینین صرکتی ایله اوتیرانالرین اوزرینه سپهلهییر .اونین مغیی
دیلینی یایجی باشا دوشمهدیییم اوچین ،و ید دیلی داها مرتی درتیمی
چکیر .راباق نیمکتده اوتیران ی یی ایلده سدارا ایسده ترپنمدهدن راهبدین
دانیشی الرینین ب رینده ایتی لر .عید اییی پالتارالریما ،بیتین و یدومدا
سییی  .هاواسییالمیشام ،گینپسییلهمیشم .راه ملهلرینین مراسدیندا
 1دویچ دیلیجه( Glaube :گالوبه) :ایمان( Vögel ...ئفوگئل) :قوشالر( Fische ...فیشه):
بالیقالر( Schlange ...شالنگن) :ایالن( weise...وایسه) :عقل.
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ماعتین «ممین» دئمهسی اوچین هردن بیر فاصله وئریر .مدن ده ی یدی
ایله سارانی یانسیشیی  ،اللریم چنهم ملتدا ،باشدا دوشدمهدیییم سدؤزلره
ممین دئییرکن فیریلددارچی اولددوغیما گدؤره اینانددیعیم ادز ملشهیمددان
باغیپ دیلهییرم.
میسیقی سسی یئنیدن رال اندا ،عبادک وایتی میسیقی سسینین صدرام
اولدوغینا اینانان منام یادیمدا دوشدیر .یدالنیی مندام دئییدل ،میسدیقی ایلده
باششنی  ،میسیقی ایله باشا چاتان عبدادک مندیم اوچدین ده غریبده بیدر
عبادتدیر .بی گینه ردر متعالی گی ه ارتدا ائدن دینلرین میینی فرقلرینی
هئچ دوشینمهمیشدیم .گؤرهسن بدی فرقلدر پیغمبرلدرین اینانجالرینددان،
یییسا مکان ،زمان و دینلری ادامده وئدرن مریددلر و دیدن یادملرینددن
مسیلیدیر؟! دانشگاهدا سهل تیتدوغیم و باشدانسیوما اوییدوغدیم درس،
دین فلساهسی ایدی ،ایندیسه وارعی یاشاییشیمدا بی میینلرین مراسدیندا
ایکیهاوالی رالدیغیمی صس ائدیرم.
میسیقی باشا چاتاندان سینرا ،ماعت دونیدا ایلده میدرک اورتاسدینداکی
نیمکتلردن رال ی  ،دنیایا مچیشن راپییا ساری گئدیرلر ،من ایسه میرته
ساری گئدن پیللهلرین میاغیندا دوران راهبه ساری گئددرکن دوشددوییم
چیییرون دیبینه ساری مددیمشدیغیمی دوشینیرم .راه مغسداچلی بیدر
رددادینال دانیشدددیغینا گددؤره ریراردددا دایانیدد  ،دانیشددی الرینین باشددا
چاتماسینی گؤزلهییرم .بیر مندا رادین و راه دانیشارکن بیدر-بیرلدرینین
گؤزلرینه بایدی الری درتیمی چکیر .اولمایا بی ادلکهنین انسانالری یالنیی
مها رلرین گؤزونه بایماردان چکینی  ،اونشری گدؤرمیدن گلیرلدر دئیده
دوشینرکن سارا گؤزلهنیلمی شکیلده یئنه صمیمی بیر دوست کیمی ریلینی
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ریلیما سالی دئییر:
 گل سنی راهبه تانیتدیری  ،تاوفه ائتمهیینی اوندان ییاهپ ائدیم.یئندده اونددین صددمیمی داورانیشددینا چددا -بددا رددالیرام .هانسددی سددارایا
اینانمالییام؟ منی گؤرمیدن گلن سدارا ،یییسدا مندی راهبده تانیتددیرماق
ایستهین سارایا؟
سارا راهبه ساری مددیم متارکن ریلیمی ریلیندان چی اری « ،ادزوم راهد
ایله دانیشا بیلرم - »،دئییرم .او ایسده تعجد ایلده ردا الرینی یییداری
چکی ریلینی ی یینین ریلینا سالی  ،بیرلیکدده اوزارششدیرالر .اونشریدن
ریّه چیراقالرینین ضعیف ایشیغینین بیتینلیکله سؤندویینی دوشینیرم.
راه انگلیس دیلینی ده دویدچ دیلدی کیمدی راصداک دانیشدیر .هداردان
گلدیییمی و پروتستان فررهسینه کئچدیییمین نددنینی سیروشدیر .یئنده
هؤووشنه انیمدا گیی  ،رانیمدا مییر .ساچی مغدارمیپ ،سدارقالالرینی
دیبدن ریریمیپ ،اللری ایله اوز دَریسی رهیهای لکهلرله دولی بی راهد ،
کلیسانین میرک پیللهلریندن مشاغی ائنسده ده ،نده اهللدیدر نده ده مندیم
اللّهیمین نمایندهسی .کیم نه بیلیر صیاتیندا نه یطداالر و سدهیلر ائددی
دئیدده ادزومدده تییتددارلی وئری د  ،سددیییق رددانلیلیقش ددیاب وئرمهیدده
چالیشیرام .هانسی ادلکدهدن گلددیییمی و مسدی یتین مهربدانلی دیندی
اولدوغینا گؤره بی دینه کئچمیشم ،دئییرم.
راه تبسم ائددی  ،ائلده مهربدانلی ال باشدینی ترپدهدیر ،دئیهسدن اورتدا
عصرلرده یشدینت ایلده اروپایدا صکیمدت ائددی  ،هیپارچیدا و یردانیندی
یاندددیران ،گالیلددهنی م کمهیدده چکددن راهد لرین طایاددا-تؤرهمهسددیندن
دئییلمیپ .راهبین مهربان و صمیمی داورانیشینا اینانمادیغیما رغماً تاوفه
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اولمدداق ایسددتهییمی یئنیدددن تکرارالیددارکن فیریلدددارچیلی باتشغینددا
باتدیغیمی دوشینیرم .بیر من ادنجه ادز تنارضلریمدن راچی  ،مزاد هداوادا
ناس ملماغیم گلیر .برزخ دئییلن یئر ،بی من منیم صس ائتدیییم کیمی بیر
شئی اولمالیدیر .راه سدؤزونی کسدی  ،نئچده دریقده صدبر ائتمدهییمی
یددیاهپ ائدددی  ،میددرک پیللهلریندددن یییدداری رال ید  ،سددینرا گئددری
راییدی  ،الیندهکی کتابی منه وئریر .فارسدی الابدایش یدازیلمیپ مقددس
کتابی گؤرونجه ،مز رالیر گؤزلریم تپهمده چی سدین .راهد ایسده منددن
رارشددیلی گؤزلددهین کیمددی اوزومدده بدداییر .مهددا رک پروسهسددینی
باشددشدیغیمدا بددی کتددابی نئتدددن ائندددیری اوییسددام دا ،رارشددیلی
گؤرسددتمکده چددا -بددا رددالیرام .مسددی یلرین بئلدده وضددعیتده نئجدده
رارشیلی گؤرستدیکلریندن هئچ بیر شئی بیلیمرم .گؤرهسن بدی کتدابی
ادپیب ملنیما رییمالییام ،یییسا باغریما باسی  ،ذوق ایله راه دن تشدکر
ائتمهلییم؟ نه مغ ،نه ده رارا ،اورتا بیر ییلددا صرکدت ائددیم دئیده مقددس
کتابین بیرینجی ص یاهسینی مچی اوییییرام:
 در ابتدا یدا مسمانها و زمین را مفرید .و زمین تهی و بایر بید.راه راضیلیقش تبسم ائدیر ،بیبدل کدیرسالرا1راتیلید -راتیلمدادیغیمی
سیروشاندا ،فیریلدارچیلی باتدارلیغینین داهدا دریدن یئرینده باتددیغیمی
صس ائدیرم .کیرسالرا راتیلمادیغیمی بیلینجه ،تاوفدهدن بیدر مددک اوّل
بیبددل کیرسالرین دا راتیلمدداغیمین الزیددم اولدددوغینی وورغددیالییر .بیبددل
کیرسالرا راتیلماسام ،کلیسدانین راهد لر شیراسدی اوردا تاوفده اولمداغی
ربیل ائتمیلر ،دئییر.
 1بیبل کورس :انجیل کالسالری ،انجیل کورسالری.
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راه د مندده فددارسدیللیلره ادزل بیبددلکیرسالرا راتیلمدداغی بیددر داهددا
وورغیالیی  ،یئنه میرک پیللهلریندن یییاری رال یر .مدن ایسده میدرک
پیللهلریندن اوزارششی  ،دونیایا ساری مچدیشن کلیسدا راپیسدینا سداری
گئدرکن اونین مهربان و صمیمی داورانیشینی دوشدینیرم .هلده ده ایناندا
بیلمیددرم منددی تانیمایددان بیددر راهد بئله دده راصدداک شددکیلده سددؤزومه
اینانسددین .ادزوم ده فیریلدددارچیلی ال راهبددی ایناندددیردیغیما و اونددین
گؤرستدییی رارشیلیغا چا -با رالمیشام .کلیسا راپیسیندان چی مداق
همین عید اییینی مغ ییرلریمدن تمییلهمک اوچین دفعهلر ه درینددن
ناددس ملیددرام .مز رددالیر فیریلدددارچیلیغیمین مغیرلیغددی ملتدددا ازیلددیم.
یاشیلسدداچلینی ادزلددهییرم .اونددی مروهیدده باغیششماسددایدیم ،بیرباشددا
دوشرگهیه راییدی  ،اونی باغریما باسی  ،تگل دنییینه زیللهنی  ،بدی گدین
یاشادی الریم بارهسینده اونا دانیشاردیم .مممدا نده ری داغیمی دولددوران
یاشیلساچلی وار ،نه ده دوشرگهیه ددنمدهیی گؤیلدیم ایسدتهییر .مدارتین
لیترین رارشیسینداکی نیمکتده اَیلهشیرم .الیمدهکی مقدس کتابین تایی،
لیترین الینده داشششدی رالید  .پروتسدتان فررهسدینه دایدل اولمداق،
تانیمادیغیم دونیایا گؤزو ییمیلی دایل اولماق کیمی ایمیپ ،منسه رابارجا
بددی بددارهده هددئچ دوشینمهمیشدددیم .ذهنددیم رارماراریشددیقدیر .راهبدده
دانیشدیغیم یداالنالر مندی سینسدیدیر .انسدان ذهندی بداغلی بیدر رداپی
کیمیدیر ،راه ایسه ذهنیمدن کئچنلردن یبری اولماز دئیه دوشینرکن
گاه ادزومی رینایی  ،گاه دا ادزومه تسکینلیک وئریرم .گؤرهسن مها رلرین
ایچینده مسی یته کئچمهنین بدعتینی رییان بیرینجدی مدام بدی فررهیده
اورکدن اینانیرمیپ ،یییسا او دا منیم کیمی بیر فیریلدارچی ایمیپ؟
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اورهییم سی یلیر .کئشکه بی من تبرییده اوالیددیم .مهدا رک ییلیندا میداق
رییدوغیم گیندن بری ،تبرییده یاشادیغیم مغیر گینلردن ریپیب ریریلماغا
چالیشسام دا ،تبریی چاغیریلمامیپ ریناق کیمی نده زمدان گؤیلدی چکیدر
ذهنیمین راپیسینی مچی  ،ادزونی منه یاطیرالدیر .تبریدیی میبایلیمددان
اییلهیی  ،تلگرام کانالالرینی گییرم .تبرییِ من ...موای تبریی ...مذر انجمن...
ری ا تبریی ...سدی ینتینی اورهییمددن سدؤکیب متدیم دئیده هنددزفرینی
ریالغیما تایی  ،ری ا تبریی کانالیندان بیر میسیقی دینلهییرم.
کیملر گلدی ،کیملر گئتدی بی دونیادان
عارف اوالن ناکام اولماز بی دونیادان
هر ددراندا مین گردیپ وار ،مین رنگ چالیر بی روزگار...
کام و ناکاملی الرال دولی تبریی و صیاتیمین ایکینجی یاریسینی مها رتده
باششیان من ...میسیقییه ریالق مسارکن ایکی زمان و ایکی مکان مراسیندا
ایکی شقّهیه بؤلینمی کیمی صس ائدیرم .صیاتیمین بیرینجی یاریسینی
تبرییده یاشاماغیما دئییل ،ییی-یصلتیم هئچ تبرییه چکمدهیی  .تبریدی
باشینا گلن ما راالرا رغماً هله ده یئرلی یئرینده دایانی  ،من ایسه باشیما
گلن ناکاملی الری دوشینمکدن بئله چکینیرم .مها رک ائدی صیاتیمین
ایکینجی یاریسینی بدی ادلکدهده باشدشدیغیمدان پئشدمان دئیدیلم ،مممدا
تبرییی نئتده گیرکن بیر داها اورا گئری ددنه بیلمه دهییمی دوشدیننده،
اورهکسددی ینتیم داهددا دا مرتیددر .میبددایلی کیایمدده رایتاری د باشددیمی
رالدیراندددا ،مندده ائلدده گلیددر کددی ،لددیتر دیکتاتیریانددا باییشددی ایلدده
فیریلدارچیلیغیم اوچین منی سرزنپ ائددیر .فرهدادین سرزنشدلی و الغدا
رییدوغی باییپالری بیتین عؤمیروم اوچین یئترلیدیدر ،داهدا سرزنشدلی
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باییپالرا ددزومیم یییدور .منی منشیی  ،دوشینن باییپالری گؤرمک
ایسددتهییرم .لددیتردن اوزارششددی  ،اتیبددیس دوراغینددا سدداری گئدددیرم.
فیریلدارچیلی و داری قانلی صسلریم بیر-بیرینده راریشدی  ،اورهییمدی
منگنه مراسینا ریییبالر سانکی .چایسییالمیشام.
میسی هدر گدین بدی سداعاتدا چای اندانین راپیسدینی مچید  ،بسداطینی
صاضدددیرالیی  ،چدددای هیسدددکارالرینی گؤزلدددهیر .میسدددی بسددداطینی
ییغیشدیرمامیپ ادزومدی دوشدرگهیه چاتددیرا بیلدرم .هدر گینکدی کیمدی
فشسکیمی ادزوم ایلده داشیسدایدیم ،گئددی تگدل سداصلینده اوتدیروب،
دنییین نارین لپهلرینی تاماشا ائدرکن ،همیشهکی کیمدی یاشدلی کیشدی
ایله چای ایچی دانیشداردی  .ایندیسده سدین منددا فشسدکی چانتامددان
چی اردیغیما پئشمانام .اتیبدیس دورارددا سدایشییر .منددن باشدقا میدری
مسافر یییدور .یییداری ردال یرام .صدندلده اوتیردوغدیم من دوشدرگهیه
گئری ددنمکدن پئشمان اولیب ،شیفره سایش دئییرم .بلیطیمی شدیفردن
گئری ملمادان اتیبیسدان ائنیرم .اتیبدیس اوزارششداندان سدینرا بلیطیمدی
شیفردن گئدری ملمدادیغمی یداطیرالییرام .میبدایلیمین یپیاسدینین
گؤرستدییی ییلالر ایله تگل دنییینه ساری ییال دوشیرم.

15
یاشلی کیشینین همیشه اَیلهشدییی نیمکت بیشدور .مدرسدهدن راچدان
رییالر کیمی انجیل کیتابی الیمدده ،سداصلده مددیمشیدانالرین ایچیندده
یاشلی کیشینی گؤزوم میتاریر .بی شدهرده هدارا بداییرام ،گدؤزوم یاشدلی
انسددانا ساتاشددیر ،مهددا رک یدددمتلرینین امکدا الریندددان تیتدددو
سددیپرمارکت سدداتیجیالری ایلدده اتیبددیس شددیفرلرینه ردددر .صتددی تگددل
ساصلینده مددیمشیانالرین بیر چییی بئله یاشا دولمی انسدانالردیرالر.
ویلچرده ییماق کیمی بیزوشمی مغ سداچلی بیدر ردادین ایلده ویلچدری
سددیرن رددارادَریلی ددیان درتیمددی چکیددر .بددی ایکیسددی سددانکی انسددان
فیییکددینین ضدددیتیدیر گددیهین بیددر تددابلی ایچینددده .بیددرینین دریسددی
بیزوشمی  ،رامتی اَییلمیپ ،گی دی تدیکنمیپ ،او بیدری ایسده هینددور
بییلی ،ریللی-ردیّتلیدیر .یاشدلی ردادین سدانکی اوزون بیدر ییلدین سدینینا
چاتماردادیر ،ویلچری سیرن یان ایسه ییلین اوچدن بیرینی گلید  .بدی
ایکیسینه درت یئتیرنده ،یاشلیلیغین یانلی ایله ضدیته رال ماغا گی ی
اولمادیغینی باشا دوشیرم .ییماق رادین یانلی ضدیتی کیمی اوال بیلمی،
یانلیغین و انسان صیاتینین دوامیدیر دئیه دوشینیرم .گؤرهسن رادینین
نئچه یاشی وار؟ دویسان؟ ییز؟ بدی یاشدداکی انسدانین دونیدا گؤروشدی و
اومید-مرزوالری نه اوال بیلر؟ بی صالدا و بی یاشداکی انسان هانسدی اومدید
ایله صیاتینا دوام ائده بیلر؟
یئنه کیلتیرل فرقلر ذهنیمده راباریر .ییمداق کیمدی بیدر یاشدلی مدامدی
ائیدن چی اری گیدیرمک ،تبریدیده رسدم دئییدل .تبریدیده یاشدلیالری
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عیییلمهیین باشقا بیر ییل-یؤندمی وار .بینین کیمدی یاشدلی انسدانالرین
بیر چییی ائیده ،بعضیلری ایسه ری االر پانسیینیندا رالماغا م کیمدورالر.
ادزومی ویلچر اوزریندهکی رادین یئرینده تصدیر ائدندده ،اورهییمده ریریدی
دامیر .ایندییه ردر یاشلیلیقش یانلیغی بئلده عریدان ،بئلده میددین بیدر-
بیرینین کناریندا گؤروب تیتیشدورمامیشدیم .او رادینین یاشینا چاتینجدا
منی ویلچرده دوالندیران بیری اوال اق ،یییسا ...گله کده نه اوال اغینی
بیلمیرم ،ممما یاشلیلی چاغالریمددا یاشدلی کیشدی کیمدی بیدر انسدان
اولماق ایسترم.
بیرینجی سار تگل دنییینی یایینددان گدؤروب ،سداصلینده مددیمشمداق
هیسی ایله رییالرا ریشیلیب سداصله گلسدم ده ،سدینراکی سدارلر یدالنیی
یاشلی کیشینی گؤروب دانیشماق ماراغی منی تگدل سداصلینه گتیرید .
اونددین اوشدداقیانا سددادهلییی و ادعاسددییلیغینا صیددران رددالیرام .اونددین
دانیشیغیندا ،سانکی کئچمدیپ گدینلری دانلیدیر و هلده ده تبریدیین
سامان مئیدانیدا اونین ییلینی گؤزلهییر .اونین ادزونهم صیا تربییی وار.
یاشلی کیشینین تربیییندهکی سریاب ،سامان مئیدانی ،گلسدتان بداغی،
شهناز1ییابانی و ...اونین تربییی من تانیدیغیم تبریدی کیمدی دئییدل .هدر
سار دانیشاندا ،سانکی تربیییندن بیر پارچانی تازا بیدر بدالی کیمدی سدی
ایچیندددن چی اریدد  ،مد-سددانینی ،پددیس-یایجیسددینی ،ادزللیددک و
گؤزللیکلرینی منه گؤرسهدی  ،سینرا صیاتینا دوام ائتسین دئیده بدالیغی
یئنه سییین ایچینه بیراییر .منیم تبریییم ایسه ،ادلی بدالی بیدردن-بیدره
سییین اوزرینه چی ان کیمی ،هردن بیر ذهنیمین الیباالییندان یییاری
 1شهناز :بوگونکو آدی شریعتی خیابانیدیر.
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رال ی  ،صیاتیمین ایلک یاریسینین ییمیدر-ییمیدر منددن ریپددوغینی
یدداطیرالدیر .اونددین تربییینددده گلسددتان بدداغینین اورتاسددیندا ریرمیددیی
بالی الرال دولدی بیدر گدؤل وار و ائدل گؤلدی اوندین اوچدین شداهگؤلیدور و
شاهگؤلینین ژاندارمی میی بییددادیر .ارک راالسدی باشدینی او دا تیتدیب،
یییاریدان تربییه نهر ساالرکن باالباغ و تئاتر بیناسینین ریرورچیسدیدور.
شیشهیئریانادا مدامین مغیینی سیالندیران مئییهلر ساتیرالر ،و رلیانالرین
سسی دولیب لطای راهیاناسینا .عباس مرا لطای ایسه نئیگیلهنی دیپ-
دوداغی مراسیندا تیتیب ،رند سیندیریر .ایریلی مسجدی هلده زیبیللییده
چئیریلمهیی و س ر-میشام ییبیی عطری صیددر تکیهسدینی بیرویدیر.
ادرتیلی بازار اونین تربییینین چیرپینان رلبیندن ارگدانالرا ردان مییددان
ارتصادی بیر شاهدامار ،سامان مئیددانی ایسده کنددلردن گلدن سایسدیی-
صسابسیی مل-وئرچیلری ایله ارتصاد رانینی ارگانالردان تربییین رلبینده
رایتاران دامار کیمیدیر .اونین تربیییندده هلده ده صسدن شدمالی زنجیدر
ریریر ،ساریریلییان ائششدکلر راهسدینده طنازلیغدا مشدغیلدور و دلدی
اواد مدین بیدر عداغیللی مدامدا دَیدرمیپ و یاشدلی کیشدی هدردن بیدر
دلی اوادی بال-رایماغا ریناق ائدیر .شدمس کتاب اناسدی ضدیالیالرین و
شهناز ایله پاساژ اونین تربییینین بیتین دیانالرینین پداتیغی ،سدیناماالر
ایسه یئنییئتمهلر و یانالرین یاتاق یئریدیر .اوندین تربیییندده سدینما
رارشیسیندا دایانی  ،دلکپ موازی ایله هپَروتدا گئتمدک اوالر .مدن ایسده
میسیقینین ریمتینی بیلمدهین بیدر ائدیده بییدا-باشدا چاتددیغیم اوچدین
میسیقی ایله هپروتا گئتمهیی بئله باشارمیرام .منام گیلمهیه رارشی اولیب،
یالنیی دلیلرین گیلدویینه ایناندیغی اوچدین مسدتجابالدعیه کیمدی بیدر
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طنازین سؤزلری ایندییده رددر ریالغیمدا تییینمایید  .مندیم تبریییمدده
باالباغ ایله تئاتر بیناسی کؤکیندن ییخ اولیب ،صیددر تکیهسدی ترافیکدده
راالن ماشینالرین کئچید ییلیدور و سینماالر یانالردان بیشالی  .ییزلر
دفعه شیشهیئریانایا ییلیم دوشسه ده ،لطادی راهیاناسدی گؤزومده بئلده
تییینمایی  .یاشلی کیشینین تربییی رمان کیمیدیر ،هر گؤروشدیمیزده
او رمانینی الیباالی وارارشدیقجا ،تانیدیغیم تبریی ایله دئییدل ،باشدقا بیدر
تبریی شهری ایله تانیپ اولیرام.
یاشلی کیشینی ساصلدهکی معیت مراسیندا گؤرمهیینجه ،بیر داها اونین
همیشده اَیلهشددییی یئدره گئددری راییددیرام .اوندی نیمکتدده اَیلهشددمیپ
گؤرونجه بیر من هؤووشنهیه دوشیب ،اوندین یانیندا گئددی -گئتمهمکدده
ایکیهاوالی رالیرام .اونا نه دئمهلییم؟ تبرییه داری میشام دئییم؟ «تبریدیه
داری یبسان ،راییت گئت تبرییه» دئسه نئجه؟ بیدر من ادنجده کلیسدادان
چی ی  ،بیرا گلمیشم دئسم گؤرهسن نه دئیر؟...
بلکه ده ان یایشدی ایدپ دوشدرگهیه گئدری ددنمدک و بیدر داهدا تگدل
سدداصلینه گئددری راییتماماردددیر .یاشددلی کیشددینین صددمیمیتی و تبریددی
دوشگینلییی منی مارارشندیرسا دا ،مرامییدا ایکی نسدل فاصدله اوالن دَدهم
یاشیندا انسانا مصل ت اوزوندن مسی ی اولدوغیمی ،اوستهلیک ادزومی بیدر
فیریلدارچی کیمی صس ائتدیییمی نئجه دئیه بیلرم؟
سییی سیزولمی کیمی مستا مددیمالرال گلدیییم ییلدان گئری راییدیرام.
ویلچر اوستهکی ییماق رادین ایله یان اوغشنی دنیی ریراغیندا دانیشارکن
گؤردوییمده ادزگیونسییلیییمدن اوتانیرام .یاشلی کیشدی ایلده دانیشدماغا
ان متدیغیم صالدا ،ندن دوشرگهیه گئدری ددندیرم؟ اوشدارلی چاغیمددا
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یاشیلساچلی ریلچاغیمی ری اغیما ملی  ،لمدس ائددی اویناتماغدا دان
متارکن ،مناما عصیان ائتمهدن باشیمشاغی ریزو کیمی شیشه مریاسیندان
اونینش گییلنرا اوینامیشدیم .اوشارلی چاغالریمدا مندام منده مداراغیمی
چکن ایپلرین دالیجا گئتمهیی ادیرتمهدییینه گؤره ،ایندی ییششندیغیم
منالردان راچیرام دئیه دوشینیرم .گاهدان ادزومدن سیروشیرام گؤرهسدن
منددام راهقاهددایش گیلددیب ،صیاتدددان لددذک ملمدداغی ،یشددغیلی یاشدداماغی
باشاریرمیپ منه ادیرتمهدی؟ یییسا گیلی  ،یشغی و لذک اونین اوچین
معناسیی ایدی؟
ویلچر اوستهکی ییماق رادین اپریمیپ گؤرونسه ده ،صیاتددا منددن داهدا
مرتی ایندانجلی اولددوغینی گؤزومده سدیییر .ادزومدی یاشدلی کیشدینین
دانیشی الریندان م روم ائتمکله یئنده مازوییسدم دوزاغیندا دوشددوییمی
دوشینیرم .بی ادلکهده صیداتیمین ایکینجدی یاریسدینی باشدشیاندان بدری
بئلنچی دوزاقالردان راچماغا ادزومه سؤز وئرمیشم .فیریلدارچی اولدوغیمی
یاشلی کیشیدن گییلده بیلمرم.
یئنه اونین اَیلهشدییی یئره گئری ددنیب ،دینمی-دانیشماز نیمکت اوسدته
اوتیروب ،راهبین وئردییی انجیل کتابینی دیییم اوسدته رییدیرام .او ایسده
سشم وئرمهدیییمه تعج ائتسه ده ،بیر سدؤز دئمدهدن دیدییم اوسدتهکی
کتابا باییر .دانیشماغا باششماق اوچین ذهنیمده سؤز میتداریرام .یبدری
یییدور بی گین یالنیی فیریلدارچیلیغیمدان دانیشد -ائشدیتمک اوچدین
تگل ساصلینه گلمیشم.
یاشلی کیشی یئیلکدن سینرا دئییر:
 -نئجه بیر تجربهدی؟
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دنییین او قارینا زیللهنیرم .اونین سیالیندان یئنده هؤووشدنهیه دوشدیرم.
بیردن-بیره کتابین مدینی اللریم ملتدا گییلدهدیرم .منده ائلده گلیدر کدی،
یاشلی کیشی «نئجه بیر تجربهدیر» دئمکله رارشیمدا بیر مینا تیتیب ،منی
ادزومه گؤرستمک ایستهییر .ادزومی دنییین تشطیمینده اوزهیدن ردالمیپ
بیر زیبیل کیمی ،هئچ کیمی صس ائدیرم .ممما زیبیل «هئچ» منشمیندا دا
دئییددل ،زیبیددل بیددر زمددان کددارا گلددن بیددر شددئی ایمددیپ .ندنسدده
زیبیلرابیالردان ییغیلی  ،یئنیدن ساتیشن زیبیللر یادیما دوشدیر .بلکده
من ده مدام زیبلینین زیبلییم .هاندان هانا دئییرم:
 ایندییه ردر یاالن دانیشیبسیی؟درت ایله اوزومه بایی دئییر:
 صییانالردان ،اوک-علادن ،بیر ده معصیم اوشاخالردان سیرا یئر اوزوندهیاالن دانیشمییان تاپیلماز.
 نهرییه یاالن دانیشانالر ،ادز و دانالرینا یاالن دئیه بیلرلر؟سیالیما یاب وئرمک یئرینه دئییر:
 بی کتابی تربییدن گتیریبسن؟ ماریا کلیساسینین با راهبینین ت اهسیدی.انجیلی اللریمین ملتیندان چکی وارارشیارکن دئییر:
 یاالنین مشتریسی اولماسا هئچ کدیم یداالن دانیشدماغین تتینمهسدینیبیینینا ملماز.
تعج ایله اونا باییرام .او ایسه مرتیریر:
 کتابی سنه وئرنده هئچ ادزوندن سیروشدون کی فارسجا انجیدل کتدابیماریا کلیساسیندا ،ملمانلی بیر راهبین الینده نه رئییریر؟
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 یقین کی سببی مسی یته گؤییل گؤرسهدن چیخ سداییدا فدارسدیللیایرانلی و افغانلی مها رلرین اولماسیدی.
یاشلی کیشی اوشاقیانا بیر گیلی ایله مرتیریر:
 دئییللر فلساه و سیال ،اَتینن دیرنداق کیمیددی ،مندیم سدیالیم سدنینکیمی فلساه اویییان بیر رییین ذهنینده سیال یاراتمیر کی هئچ ،یئرینه
بئله نامعقیل یاب وئریرسن .تعج ائلهدیم .سیالیمی دوشیندون دیاب
وئردین ،یییسا ائله بئلهسی مغیییا نه گلدی دئدین؟
بددی گددین یاشددلی کیشددینین دانیشددیغی همیشددهکی کیمددی اوشدداقیانا و
صمیمی دئییل ،دی بیر معلم کیمی دانیشیر .اونین گیلیشی و کنایدهلی
سؤزو اورهییمه تییینیر .سیسیرام .او ایسه سؤزونین دالیسینی تیتیر:
 فلساه سیالدان سیال دوغدیران کیمدی ،کاپیتالیسدم ده هدر عملینددنمناعت دوغیرماغا چالیشار .مناعتی اولمیین ایپلره با ریشماز.
بئلدده دددی سددؤزلری اونددین دیلیندددن ائشددیتمک غریبددهدیر .کددئچن
گددؤرو لریمییده مندده دانیشدددی الری یددالنیی یاشددادیغی م لددهنین
ادزللیکلری ،مَپگیلعلی ایله مَشهرره کیمی ادزل تی لرین مدا راالری،
رازی مدرسهسددینین شدداگردلری ایلدده بیرلیکددده معلملددرین باشددینا
گتیردیکلری ایت اویینالری ،ربرستاندا اویناماقالری ،ربیرلرین ایچینده
نئجه گییلندیکلری ،سید گشبدین یُیروزوندی اوغیرالیید سداتماقالری،
سینمایا نئجه اوغرونجا گئتمکلری و ...ناغیدل کیمدی سدؤزلر اولمیشددو.
ایندیسه نصی توئرن بیر معلم ریلیغینا گیرمهیی ،منه چیخ غریبه گلیدر.
دئییرم:
 -نهرییه کلیسا راهبی فارسجا بیر انجیلی منه وئرمایدا نه مناعدت مپدارا
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بیلر؟
بی سار اوشاقیانا دئییل ،استهیالی بیر گیلی دوداغینا رینیر:
 ائلدده اسدداس مسددئله ده بددی اوسددتی اورتیلددی ایپلددردهدی دا .اروپددادامسی یلیخ ،میدری یئدرده ده میدری ایندامالر کاپیتدالییمین ریشهسدینی
سیواری بارالندیریر .راه لر مسدی یتین ریرویچدیالری کیمیددیلر ،بدی
ریرویچیالرین دنییی مناعدتلری الهدی مناعدتلریننن داهدا چییددی.
انتهاریم ییخ ایدی فلساهنی دانشگاهدا اویییان بیر ریی راهبین وئردییدی
کتابین سببینی بئله اوزدنکئچمه ت لیل ائلهسین.
اونین استهیالی گیلیشدی و کسدرلی سدؤزلریندن ییشدشنمیرام .دئیهسدن
را الرینی ییغی  ،کاپیتالییمین کؤکینی مسی یت تبلیغاتیندا دویینلدهین
بی مدام ،گیلمهلی یاطرهلریندن دانیشان سامان مئیدانی اوشداغی دئییدل.
اونین ش صیتینین دی بیر یؤنی اولدوغینی هئچ دوشینمهمیشدیم.
 ملددیپ-وئددریپ بیلیسددن ندددی؟ ملددیپ-وئریشددین نئجدده بیددر معادلددهاولدوغیننان یبرین وار؟
بی سار ده استهیالی گیلیشله دانیشان من اولیرام:
 بیر راریپ بییدا اوشاق دا ملیپ-وئریشین نه اولدوغینا گدؤره معلیمداتیوار.
 ریددییم ،کاپیتالیسددم ادزلییینددده بیددر دیددندی ،اللّهددی دا سددرمایهدی،مسددی یت دونیاسددیندا پروتسددتان فررهسددی هددر فررددهدن داهددا مرتی د
کاپیتالییمین انشنماغینا کؤمح ائلییی  .او زمان بینی دا بیلمهلیسن کدی،
راه سنه تؤصاه وئردییدی بدی کتداب دا کاپیتالیسدمین ملدیپ-وئدریپ
پروسهسینین بیر پارچاسیدی.
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تعج ایله اونین اوزونه دونیییرام .او ایسه مرتیریر:
 ییز ایل راباق نیچه تانرینین ادلدویینی دئمیشدی ،ممما نیچدهنین رصددائتدییی تانری ادلمهمیشدی ،کاپیتالییم اونی سرمایهیه ،پیال چئییرمیشدی
ریییم.
بی ردر دی سؤز ایچینده یالینی «ریییم» کلمهسی اورهییمدی رییدیریدر.
«ریددییم» سددؤزو اورهییمددین باشددیندا مدینددی بیلمددهدیییم بیددر شددئیی
رایناشدیران کیمیدیر .اونین ددی سدؤزلرینه تدای سدؤزلری مقالدهلرده،
کتابالردا تاپی اوییمداق اوالر ،مممدا بئلده ایچددن دئیدیلن ،اورهییمدی
رییدیران ،اورهییمی یشدوران «ریییم» کلمهسینی هئچ بیر یئدرده تاپدا
بیلمیه هییمی ،هئچ کیمدین مغیینددان ائشدیتمهیه هییمی دوشدینیرم.
بیردن-بیره ددی صداتی پیزولدیب سدامان مئیددانی اوشداغی ریلیغیندا
گیری  ،گیله-گیله انجیل کتابینی ادزومه رایتارارکن دئییر:
 بیرینه دئدیلر یئکه سؤز دانیپ .دئدی :دَوه .ایندی بی کتاب دا منی دَوهدئمهیه مجبیر ائلهدی .من مدالرینان ،عنیانالرینان اویناماغی ییشدشیان
مدام دئییلم .سؤزون یرگی بیدو باا ریدییم ،ایکدی کادهلی بیدر ترهزیندی
نهددرده مل .بیددرمز دریددن دوشینسددن ،گؤره ایسددان راهد لر مسددی یتی
ترهزینین بیر کاهسینده ساتیشا ریییلشر ،سنین کیمی مها رلر ده ارامت
باهاسینا مشتری کیمی اونی ترهزینین او بیری کاهسیننن ملیرسیی .چیخ
مز گؤرونیر کی ترهزینین هر ایکی کاهسی برابر بیر وضدعیتده دایانسدین.
بئلنچی ملیپ-وئریشده همیشه بیر طرف ضررلی چی یر.
 نهرییه من ضررلی طرفدهیم؟ -من اولسئیدیم صیاتیمدا ائله یدیل سدئچردیم کدی ،ضدرر-زیاندا فیکیدر
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وئرمییی یاطرهلریمی یاشاییم .سنه گلساخ ،هانسدی طرفدده اولددوغینی
ادزون هر کسدن یایچی بیلرسن.
 ارامت ملماخ اوچین دین دَییشدیرماخ ررارینا گلندده ،بدی ایشدین چدیخساده اولدوغینی دوشینمیشدوم .مممدا اینددی ادزوم ادزومدینن ساواشدیرام،
ادزومی بیر فیریلدایچی کیمی صس ائلیرم.
 بی ملیپ-وئریشده مسئیلیت فق مالنین بیینینا دوشمیر ،تدرهزینین اوبیری کاهسینده نسلرین ساتیشا رییانالرین دا بیینیندا مسدئیلیت وار.
سن ادز هدفییه چاتماغییا گؤره ،انجیل کتابینی وئرن راه کیمیلری ده
یاا هدفلرینه چاتماق اوچین مسی یتی ساتیشا رییدیلشر ،بدی ملدیپ-
وئریشین دالیسیندا «دانماخ» دئییلن مشدترک بیدر شدئی وار ،هدر ایکدی
طرف ده وارعی هدفلرینی دانی  ،بی پروسهنی ادامه وئریللر.
یاشلی کیشی دین دَییشدیرمک پروسهسدینی سدامان مئیددانی دیلیندده
ییرداالدیقجا ،منه ائله گلیر کی ،فیریلدارچیلی بیر مئییه کیمدی ایکییده
بؤلینیب ،یاریسی منیم اوو یمدا ،او بیری یاریسی ایسه راهبین یررهسدی
ملتیندادیر .او ایسه مرتیریر:
 سددن هددئچ فیلملردهکددی ریییددلدریلی و مفریقددالیالرین منطقهلریندددهاوتیراخ ائلییی  ،مسی یتی تبلید ائلیدین راهد لری گؤرمهمیسدن؟ بیدر
زمانالر وار ایدی مسدی یلر دینلریندی مهربدانلیخ دیندی کیمدی تبلید
ائلهماخ اوچین مسیینرلرینی دونیدانین الچاتیلمداز یئرلرینده گؤنددهری ،
انسانسددئیر و بهداشددتی کؤم لیخالرینددان مسددی یتی تبلید ائلییردیلددر.
تربییین بابا باغیندا دا بدی مسدیینرلردن گلمیشددیلر ،هدامی دذامیلردن
راچاندددا ،اوالر ددذامیلردن پرسددتارلیخ ائلییی د  ،مسددی یتین مهربددان و
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انسانسئیر اوزوندی گؤرسدهدیردیلر .مممدا اینددی زمدان و میرعیتده گدؤره
شییهلرینی دَییشدیری لر .بیر ده کی ریییم ،ساتیشا رییدیالن هدر ندهیین
ادزونهم صیا مشتریسی اوالر.
یاشلی کیشی دانیشدیقجا ،ذهنیمدین تشطمدی ساکینلهشسده ده ،ندارین-
نارین لپهلهنن دنییه بایارکن سئچدیییم ییلین سینینی دوشینیرم .او ایسه
یئنه بیردن-بیره دئییر:
 لئیشواداکی کلیسا هله ده ردالیر؟ او زمدان شدهناز ییابانینددا او -ددردکلیسا وارییدی ،کیری ماسام مریمننه کلیساسی دا روس باغینین یانیندا،
ائرمنیددنن طرفلریندهیدی.
کلیساالرین یئرلی یئرینده اولدوقالرینی ،منجاق هئچ بیریسینین ایچینده
میاق رییمادیغیمی دئییرم.
 دانشکدهده ایکی ائرمنی دوستیم وارییدی ،بیرینین مدی مرطین ایددی،او بیری ده سروژ .هردن بیر ائیلرینه گئدردیم.
تعجدد ایلدده هانسددی دانشددکده دئدیییمددده ،یئندده سددامان مئیدددانی
اوشاغیسایاغی گیلیر:
 نییه بئله شک-شدیبههینن سیروشددون؟ دانشدکدهیه گئتمدک سدامانمئیدانی اوشاغینا یاراشمیر؟ البته دانشکدهده اوییدوغیم درسلدر سدامان
میئدانیندا ادرگشدیییم درسلدرین یانینددا هداوادی هدااا .مدن زنددگانلیخ
درسینی سامان مئیدانیندا اوییییب ،ادرگنمیشم.
مسی یت تبلیغینین مریاسیندا اوالن فلساهنی سامان مئیدانیندا ،یییسا
درس اوییدوغددی دانشددکدهده ادیرن ددییینی سیروشددیرام .سددیالیما ددیاب
وئرمک یئرینه دئییر:
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 اوییدوغدددین درسلدددری درینددددن دوشدددینیب ،سدددئچدییین ییلدددینمسئیلیتینی بیینیوا ملماغی باشارسایدین ،بی ردر اضدطراب چکید  ،ادزوو
فیریلدایچی کیمی صس ائتمیدین.
 بیلیسیز مجبیریت یانی نمنه؟ - ،دئییرم. هه ،بیلیرم .مجبیریت یانی بیر سازمانین چرچییهسدینده ایشدلییی  ،اوسازمانین ییل-یؤندهمینه ایناندیغین اوچین ایللر بییی مدییا یازیشن بؤیی
بیر یاالنین ییکینی دینید -دانیشدمادان ،اعتدراض ائلمدهدن داشییاسدان،
مجبیریت یانی ت صصین اوال-اوال مها رتده یانیادهوین رارنین دوییرماغا
تلهسیح بیر ایپ تاپی  ،برلین ییابانالریندا تاکسی شیفری اوالسان.
 ایندی سیی هانسیسیی؟ سامان مئیدانی اوشداغی؟ بؤیدی بیدر یداالنینییکین داشییان مدام؟ یییسا ت صصی اوال-اوال تاکسی شیفرلییینی سئچن
مدام؟
او ایسه یئیلک ترسه-ترسه اوزومه زیللهنندن سینرا دئییر:
 من سئچدیییم ییلین مسئیلیتینی بیینیما مالن مدامام. من ده مجبیر رالماسئیدیم...سؤزومی یاریدا کسی دئییر:
 نهریمه گلیر یا سن یایچی دانشدجی دئییلمیشسدن ،یدا دا اسدتادالرینیایچی درس وئرن دئییلمیپلر .بیلیسن مجبیر رالماسایدیم ،یانی نمنه؟
یانی سن سئچدییین ییلین مسئیلیتینی بیینیوا ملمایدان چکینیسن.
یئنه اونین دیلیندن چی ان سؤزلر مری تیکدانی کیمدی مندی سدانجیر .او
ایسه ساعاتینا بایی  ،یئریندن ردال یر .نیمکتدین دستهسدینه سدالدیغی
چلییی گؤتیررکن دئییر:
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 بییین بیر ساعاتیم اولدو ایکی ساعاک .بیلیرم ایندی مرواد نییاران رالی .سانجیلدیغیما رارشیلی گؤرستمهسم اونین سؤزلرینین م یسی انیمدان
چی مدداز .مرواد کلمهسددی اونددین سددامان مئیدددانی اوشدداغی اوالن یؤنیندده
یاراشسا دا ،کاپیتالیسم کؤکینی مسی یته باغشیان یؤنینه یاراشددیرانمیرام.
ایکی مددیم اوزارششمامیپ او ا سسله دئییرم:
 یددانیم یئریندده مرواد دئمددهیی ده سددامان مئیدددانی دانشکدهسددیندهادرگهشیبسیی؟
او ایسه دایانی راهراهایش دئییر:
 ادز ریییمسان واهلل .سنین کیمی صاضر یاب مدامالرا اصتدرامیم چدیخ-چییدی.
یئنه ده «ریییم» سؤزونی اونین مغییندا ائتشیتدیییمده ،بیدر من دئددیییم
سؤزه گؤره پئشمان اولیب اوتانیرام .میری رییالر متاالری ایله نده بدارهده و
نئجه دانیشدی الرینی بئله بیلمیرم ،من یالنیی اونین تربیی ناغیدلالرینین،
سامان مئیدانی یؤنینین دوشگینییم .گیلدی دوداغینددان کسدیلمهمیپ
مریاسینی منه چئییری ییلینا دوام ائدیر .بیر مددیم متمامیپ رارشدیدان
گلن یاشلی بیر رادینا اشاره ائدرکن گیله-گیله دئییر:
 بی گلنی گؤروسدن؟ بدی نده یانیمددی ،نده مرواد ،تگدل ادردکلدرینینللهسیدی.
سینرا مستا -مستا ییلینا دوام ائدیر.
رادین الینده تیربا یاشلی کیشدینی ادتدیب ،منده بایمدادان رارشدیمدان
کئچی  ،نیمکتدن بیرمز مرالی یئرده اوتیرور .ادردکلدر یدانالرینی باسدا-
باسا رادینا ساری راچیرالر .بیر-ایکیسی اونین چیینینده ،باشدینا چی یدر.
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رادین تیرباسینی مچیر .منسه میسی چدای بیسداطینی ییغیشددیرمامیپ
دوشددرگهیه چدداتیم دئیدده ،نیمکتدددن رال ید  ،اتیبددیس دوراغیندا سدداری
گئدرکن یاشلی کیشینین دئدییی سؤزو دوشینیرم« .نده مرواددی ،نده ده
یانیم ».بئلنچی بیری نئجه بیر وارلی اوال بیلر؟

16
ناهار چاغیدیر .هر گینکی کیمی دوشرگه صیطی اوشداقالردان بیشدالی .
فیتبال تیپی دا ،چیمنلییی ده صاصابسیی رالی  ،اوشاقالرین دوچریهلری
ایسه کانتین راپیسینین راباغیندا باشینا بیراییلید  .صدی انسدانالردان
بیشالینجا یاشیللی ایله بئتین زمیندهلی بینداالرین ضددّیتی داهدا چدیخ
گؤزومدده گلیددر ،ششددگشنین کیچددهلرینی ،کیچددهلرین ایچینددده کددرپیچ
دییارالرینی ،دییارالردان کیچهیه سالشنان مؤو یارپاقالرینی ادزلهییرم.
دوشرگهده فررلی ملیّتلر مراسینداکی بؤلگه میریمی یازیلمامیپ بیر یاسا
کیمیدیر .بی بؤلگه میریمی کانتینده هر یئردن چیخ گدؤزه گلیدر .منجداق
بؤلگدده میریمینددا سددایمازیانا یاناشددانالر یددالنیی اوشدداقالردیشر .مغ-رددارا،
مسیالی-مفریقالی ،تیرک ،فارس ،کیرد ،عرب بیر-بیرینه راریشدی  ،چدرخ
سیروب ،فیتبال اوینارکن اوشداق باغچداالری و مدرسدهده ادیرنددیکلری
دویچ دیلی ایله بیر-بیری ایله عشرده ردیرورالر .اوشداقالر دویدچ دیلیندی
بؤییکلردن چیخ تئی ادیرندیکلری اوچدین عایلدهلرین بیدر چییدی دیدل
کشسیندا باشا دوشمهدیکلرینی اوشاقالریندان ادیرهنیرلر.
عربلرین بؤلگهسی یئنه راالبالیقدیر ،اوشاق ساییسی بؤییکدن چییددور.
یاشیلساچلینی راپی راچان باال ا ریی ایله مناسی همیشه اَیلهشدیکلری
میی باشدیندا یئمدک یئییرلدر .میسدینی گدؤزوم میتارسدا دا ،اوندی گدؤره
بیلمیرم .سینرا اونی گؤزوم میتاردیغینا گؤره ادزومی ریناییرام.
ناهار یئمهیی ایله بیرلیکده میشدام اوچدین سدیییق یئمدک بستهسدینی
ملی  ،پنجره کنارینددا اَیلهشدیرم .ایرانلدیالرین بؤلگهسدینده ی یدی ایلده
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سارادان باشقا کیمسه یییدور .ماریا کلیساسینا گئتدیییم گیندن بری بدی
ات منی گؤرمیدن گلیر ،سشمششماردان بئله چکینیرلدر .فرندی ایلده
مریم هر گین کشسدان سینرا دوشرگهیه ددنمک یئرینه میسیقی ایااسدی
ایلدده پددیل رازانمدداق اوچددین بددرلین ییابددانالرینی گییدد  ،مهددا رک
یدمتلرینین معدین ائتددییی وایتدین سدین منینددا دوشدرگهیه گئدری
راییدیرالر.
سارا ایله ی یی سانکی بیر یک روصسیز یئمکیئین روبیتددورالر ،ماریدا
کلیساسددینا گئتدددیییم گیندددن بددری داهددا مرتیدد بددی مرمددیز یفتدده
یایینششماردان چکینیرم .یئمدک یئییدرکن دانیشدانشرین مغییالرینددان
چی ان سسلر هاوادا بیر-بیرینه راریشیر .سارا ایله ی یی ایله گدؤز-گدؤزه
گلمهییم دئیه یئمهییمی یئیدرکن گؤزومدی میدیه تیکیدرم .دانیشدانالرین
سسلری ویییلتی کیمی هاوادا گییر .کانتین هاواسینا بدیراییشن سدسلر
لنته ییغیلسایدی ،سس معجینی ،دیل معجینی ،لهجه معجینی و دوشدینجه
معجینی کیمی شئیلر اورتایا چی اردی .بیر من یاشدلی کیشدی دوشدگین
سسی ایله «ادز ریییمسدان واهلل »...دئمهسدی یادیمدا دوشدیر .ادزلیییمدده
گیلیمسهنیرم .او صیاتیمددا گدؤروب تانیددیغیم کیشدیلرین هدئچ بیرینده
اویشامیر .گؤرهسن منامین ائیینده چرچیدیه ایچیندده رابشنید ردالمیپ
متددام نئجدده بیددر کیشددی ایمددیپ؟ سسددی ،لهجهسددی ،دوشینجهسددی،
گیلیمسهمهسی؟
کانتین راپیسی مچیلی میسی ایچری گیرنده ،یاشدلی کیشدی ایلده متدام
رددی کیمددی ذهنیمدددن اوچددیر .میسددی ایسدده اونشریددن یئریندده رینددیر.
اورهییمین باشیندا بیر شئیین رایناشدیغینی صس ائددیرم .گدؤزملتی اوندی
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اییلددهییرم .او ایسدده یئمددهیینی ملید سدداغ-سددیلینا بایمددادان بیددر باشددا
عربلرین بؤلگهسینه ساری گئدی  ،باال ا ریدیین مناسدینین یانیندداکی
صندلده اَیلهشیر .اولمایا او رادین میسینین صیاک ییلداشدی ،باال دا ریدی
ایسه اونین ریییدی؟ ممما بی مدتده هئچ وایت میسدینین رینشدی اوتاغدا
گلی -گئتدییینی گؤرمهمیشم.
دوشرگهنین باشقا کیشیلرینه الرئید داوراندیغیم کیمی ،میسییا الرئیدد
اوالنمیددرام .ندنسدده دوشددرگهیه گلدددیییم بیرینجددی گددین مندده ائتدددییی
التااکالری گؤرمیدن گله بیلمیرم .یئنه اونی گؤزملتی سدیزورم .رارشدیمدا
اوتیران بیر یک روبیک بس دئییلمیپ ،میسینین بیییم بؤلگهیه سداری
بایماماسددی و سددایمازیانا داورانیشددی دا اوسددتهلیک گلی د  ،اشددتاهیمی
بیتینلیکله کیسدورور .اونسیز دا دوشرگهده وئدریلن یئمدکلر ده نیسدیان
بندینین یئمکلری کیمی دادسییدیر.
نیسیان بندینین ان دادلی یئمهیی رازماق ایدی .گین ییخ ایدی رازمداق
اوچین داعیا-داال اولماسین .بندین یلیاهسی مهنداز ادز صدشصی ایلده
پای بؤلیب ،ییششمایانا یاریم کاگیر مز ،ییشدشیانا یداریم کاگیدر مرتید
پای وئرردی .گینلرین بیرینده من ده مهنازدان رازمداق ایسدتهدیم .او دا
بیر بؤلیم رازماق بیشقابیما رییارکن دئدی:
 دئیهسن سن ده یاوا -یاوا دیل مچیسان ها! نئچه وایتدی سنه گؤزرییمیشام ،گؤرورم کی یایچی رییسدان ،مدن دئینده بایسدان هدر گدین
رازماق پایییی ادزوم وئرهرم.
یئمهییمی ملی گلی مهتابین یانیندا اوتیروب ،رازمداغی بؤلدیب مغییمدا
رییماق ایسترکن مهتاب دئدی:
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 گؤروروم او چیغیلچی تؤرهمهسیینن یجی-با ی اولیبسان! چیغیلچی کیمدی؟ سن ده چیخ کاالکئهسن هداا .ایکدی میددی بیرداسدان ،هلده بیلمیسدنچیغیلچی کیمدی؟ بیلمیسن او هر مداما بئله راصاک-راصاک رازماخ وئرمی؟
بیر من مهتابین دا رازماردا گؤزو اولدوغینی دوشینیب ،رازماغین یاریسدینی
اونین بیشقابینا رییماق ایستهدیییمده ،مهتاب بیشقابینی ریراغا چکدی.
 م یمنان ادلسم ده بیر پای رازماغا گؤره مهناز کیمی تیلکینین رییروغیاولمارام.
رازماق الیمده هیروک-هیروک مهتابا بایدیم .او ایسه دوام ائتدی:
 من نئچه ایلدی بیردا باشا دوشمیشم کی ،هر دامداردان ردان ملمدازالر،دئییسن بس دَدهسی یئیرینه سنه رازماخ وئری ؟ بییین-صابا یایاننان
یاپیشی  ،رازماخ عیضینه مالیه اوتاغینین یبرلرینی وئر منه ،دییه اخ.
هاندان هانا اونین سؤزلرینین معناسینی باشا دوشددوم .مهتدابین نایدت
ائتدییینه بایمایاراق نیسیان بندیندده مندی ریرویدان ،اوسدتهلیک اعتبدار
ائتدیییم تک انسان ایدی .اوغروالرین ،راتدللرین ،م ددّر مل-وئرچیلدری
مراسیندا یاشاماغا مجبیر رالسام دا ،یبرچیلیک ائتمدک عاغلیمددان بئلده
کئچمهمیشدی .درصال یئریمدن رال ی رازماغی مهنازا گئری رایتارسام
دا ،هله ده او رازماق تیکهسینه تامارزی رالمیشام.
ملمان مطب ینین دادسیی-دوزسدیز یئمدهیینی میجدیشرکن1او رازمداغین
دادینی دوشینیرم .او رازماغین دادی دا متامین هئچ ائشیتمهدیییم سسدی
و گیلیشی دادیندا اولمالیدیر .منجاق تامارزی رالماق چیخ عجیبده و زمدان
 1میجیالماق :گؤیولسوز غذا یئمک
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مییمیندا اونیدولمایان بیر صسدیر .بیر انسدانا تامدارزی رالمداق ،یئمهیده
تامارزی رالماردان داها چتیندیر ،بیر انسانا تامدارزی رالمداق عؤمدیر بییدی
سئیگییه اودوزمی کیمدی بیدر دویغدیدور .عئیندی مدن متامدا تامدارزی
رالدیغیم کیمی .متاما تامارزی رالماسایدیم ،بلکه بیدر گؤروشدده فرهدادین
دیلبازلیغینا دوشگین دوشمیدیم.
عربلرین بؤلگهسیندن رال ان گیلی سسلرینه باشیمی رالدیریرام .منه
ائله گلیر کی ،عرب کیشیلری گیلرکن صنجرهلرینین راپیسدینین ایکدی
تایینی بیردن-بیره مچی  ،گیلی سسلرینی هاوایا بیراییرالر .میسی دا
باشقا عرب کیشیلری ایله بیرلیکده صنجرهسینین هر ایکی تایینی مچی
بیرایی  .بی کیشیلرین نه اوچین راهراها چکدیکلریندن یبریم یییدور،
منجدداق وطنسددیی انسددانالرین بئلدده مریددایین و ایچدددن گیلمکلریندده
بایماردان ییشیم گلیدر .رارشدیمدا اوتدیران روبدیکالردان اوزارششدی ،
گئدی او میی باشیندا اَیلهشی  ،اوندشرال بیرلیکدده دانیشدی -گیلمدهییم
گلسه ده ،اوتاغیما گئتمک رصدی ایله کانتیندن چی ی  ،یاتاقیاناالرین
بیناسینا ساری گئدرکن میسدینین سدایمازیانا داورانیشدینی دوشدینیرم.
بینانین راپیسینی مچی ایچری کئچدیییم من ،منی چاغیران سسه گئری
ددنیروم.
1
 شیرین ،شیرین ،انتهر ...انتهر ثانیه...میاق سایشیی  ،تعج ایلده سسده سداری ددندیرم .اورهیدیم ددیینمهیده
باششییر .میسی دوداغیندا تبسم منه ساری گلیر .دئیهسدن تبسدمین نده
ردر اونا یاراشدیغیندان ادزونین ده یبدری وار .میسدی میبایلینددا گیگدل
 1صبر ائله ،دایان!
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دیلمانج ص یاهسینی گؤرسدی  ،عربجه یدازدیغی سدؤزون تر مهسدینی
منه گؤرسدیر:
 نئت واریندی؟بیدر-بیریمیدیین دیلینددی یدایجی باشدا دوشددمهدیییمییه رغمداً ،منیملدده
دانیشماق اوچین یئنیچیلیدک گؤرستمهسدیندن ییشدیم گلیدر .گیگدل
بیییم دیلمانجیمیی اولیر.
 بی میشام سنی گیمهیه دعیک ائتمک ایستهییرم.ندنسه یئنه ده اونین عرب بیر دونژوان اولدوغینا شدیبههلهنیرم .دئیهسدن
بیر من ادنجه اونینش بیر یئرده اوتیروب ،گیلیب-دانیشماغی مرزو ائدن من
دئییلدیم!
  Podestamer platceنئجهدی؟برلین شهرینین یئربهیئرینی گؤرمهیه ان متسدام دا ،نده دئیه دهییمی
بیلمیرم .بیر طرفدن اونی ادزومدن اوزارششدیرماق ایستهمیرم .بیر طرفددن
ده اونا اینانی  ،اعتبار ائتمکدن چکینیرم« .بدی میشدام شدهردا الریمین
بیری ایله گؤروشمهلییم - »،دئییرم.
او ایسه یئنه تبسم ائدیر:
 بلکه گلن سار.میسیدان میریشرکن یئنه منی چاغیریر:
 گئجه ییییما گلمیشدین.پؤرتیشیرم .گؤرهسن اونین ییییسی نئجده بیدر یییدی ایمدیپ؟ دیلمدانج
ص یاهسینده یازیرام:
 -گئجه من ادز اوتاغیمدایدیم ،هدئچ کیمدین ییییسدینا گئتمهمیشددیم.
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بلکه ییییدا کیری یبسان.
او ایسه کانتینده گیلن کیمدی ،بیدردن-بیدره صنجدره راپیسدینین ایکدی
تایینی مچی مندیم سدؤزومه راهراهدایش گیلدیر .اوتاغدا گئددیرکن اوندین
دعیتینی ربیل ائتمهدیییمه گؤره پئشدمانلی دویدیرام .نددن گؤیلدیم وار
ایکن ادزومی گؤیلیسیز گؤرسدی ماهانا گتیریرم؟ نییه ادزوم ادزومه یاالن
دئییرم؟ فرهادین عاطای یاراالرینین یئری نه زمان ساغاال اق؟ گؤرهسدن
یئنه سئیگییه اینانا بیله هیم؟

17
 کلیسا پناهگاه مؤمنین است ،همچین عقابی است که مؤمنین را زیر بالو پر یید میگیرد .کلیسا مکانی است بدرای ارتبداط بدا یددا و مسدیح ،و
بیبلکیرس چراغی است که راه مسدی یت را بدرای ندی کیشدان مسدی ی
روشن و ایمانشان را ریی میکند .زیرا که تنهدا راه رهدایی انسدان بداور و
ایمان است.
انجیل درسی وئرن راهبین سؤزلری منی فیکره سالیر .گؤرهسدن مسدی ه
سدداری گئدددن یددیل هانسددی کلیسدداالردان کئچیددر؟ ردداپی-با االریندددان
اینجهصنعت اثرلدری یاغدان ثروتلدی کلیسداالردان ،یییسدا اینجهصدنعت
اثرلریندن بی اوالن ساده و کاسی کلیساالردان؟
مها رلره ادزل اوالن کلیسدایا میداق رییددوغیم من ،اوراندین کاسدی بیدر
کلیسا اولدوغینی باشا دوشدوم .مشدبّک پنجرهلدره ردابشنمیپ سداریمتیل
شیشهلرین ایشیغی ملتیندا ،م رابین لیملیک دیدیارالرینی بدیهین یدالنیی
رارامتیل بیر یا اولدوغینی گؤرونجده ،ماریدا کلیساسدینین دیدیارالری و
م رابینا رابشنمیپ اینجهصنعت اثرلری یادیما دوشیب ،بیرینجی در هلی
یئرلی مسی ی ایله ایکینجدی در دهلی مهدا ر مسدی ی مراسدیندا اوالن
فاصلهنی باشا دوشیب ،یئنه ادزومی ادزگه کیمی صس ائتدیم .عید عطدری
ییرلریمه دولینجا ،گئری رایتماغی بئله دوشیندوم .بیبلکیرس درسلری
و کلیسانین بیتین میینلرینه ددزه بیلسم ده ،عید عطری منی کلیسدادان
راچاق ساال بیله ک ردر ییشاگلمیدیر.
درس کشسی دئییلن اوتاردا میی اوزریندده بیسدکییت ،چدای و رهدیه دم-
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دزگاهینی گؤرونجه ،یاشلی کیشینین مسدی یت ،کاپیتالیسدم و ملدیپ-
وئریپ بارهسینده سؤیلهدییی سؤزلری یادیما دوشیر .ادزلیییمده دئییدرم:
گؤرهسددن هانسددینین ائییندده ریندداق گلمیشددیک؟ تددانرینین ،یییسددا
کاپیتالیسمین؟
مندددن باشددقا میددی باشددیندا اَیلهشددنلرین هامیسددی ملمددان ادلکهسددینه
گلمهمیپ افغانستان وطنداشی ایمیپلدر ،ایندیسده منده تدای هلدهلیک
وطنسییدیرلر .اونشرین کناریندا اَیلهشدرکن رسدمی اوالراق مدیدم یئندی
ایمدددان گتیرنلدددرین سیاهیسدددینه یدددازیلیر .باشقاالشدددماغا ،ادزومددددن
ادزگهلشمهیه یئنی بیر مددیم متدیغیمی دوشینرکن هؤووشنهیه دوشدیب،
فیریلدارچی اولدوغیم ذهیمده رابارسدا دا ،درسده کؤنیللدی اوالن ادیرنجدی
کیمی مدیمدی بیبدلکیرس همکشسالریمدا دئیید  ،اونشریدن دا مدیندی
سیروشیرام .تنارضلریم ایچینده ال -میاق چالدیغیم صالدا بیر-بیریمییلده
تانیپ اولیروق.
راه کشسین راپیسیندان ایچری گیررکن مفرین مدلی همکشسیم دئییر:
 راه سهراب منل پددری مهربدان اسدت بدرای نیکیپهدای مسدی یمها ر.
بی ریسا بیی ،کؤک مدام رابین هید کارتینینداکی راهبی منه یداطیرالدیر.
سهراب راهبین ریردوغی بیبلکیرسالر مندیم کیمدی مهدا رلری اولدیم و
ادلیم مراسینداکی ییلین هانسی نقطهسینه کیمی داشییا بیله ک؟ اولمایا
بی کدیرسالر یدالنیی پروتسدتان مدؤمنلرینین سیاهیسدیندهکی مدالریدن
مرتماغینا گؤره ریرولیر؟ اولمایا سینما ص نهلریندهکی کیمی دینلرین ده
ادزونه عاید سیاهی لشکرلری وار و کلیسا رارتال کیمی بی سیاهی لشکری
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رانادالری ملتینا ملیر؟
تکجه ریرتیلدی ییلیندین ایمدان اولددوغینی سدؤیلهین راهد عینکیندی
تایید  ،مقدددس کتددابی پشکددارد کیمددی بیددیه سدداری تیتددیب ،عینکددین
یییاریسیندان یئنی ایمان گتیرنلره ،مشاغیسیندان ایسده مقددس کتابدا
ددرد گؤزلی بایارکن یئنه لاظرلم دانیشیر:
 واژههای این کتاب مقدس غذای رو است .برای فهمیدن عم واژههداالزم است من را با عینک مسیح ب یانیم.
راه عینکینین شیشهلرینده عینی مندا اوزاق و یایینی بیدر چرچیدیهده
گؤره بیلسه ده ،منیم ذهنیم هله ده سدهراب ایلده راهد عندیانینی بیدر-
بیرینه یارشدیرماردا عا ی رالی  ،هاندا رالسین عیسی مسیح عینکی ایلده
کتابین متنینی اوییییم .صیرانلی ال گؤزلریندن عشوه مغیدیالرییش راهبده
بایان یئنی مؤمنلره گؤزوم ساتاشیر .دئیهسن بی مؤمنلر راهد دئددییی
مسیح عینکینی مغییالرینا تایی الر ،منسه یالنیی گؤزلریم ایلده بایمداق،
مغدییم ایلده یئمکدددن یاندا اولدددوغیم اوچدین دوداقالریمددی بدرک-بددرک
سی یرام.
مؤمنلرین مچی رالمیپ مغییالریندان عشوه بییینالرینددان مسدشنمیپ
عینی یا الر دا درتیمی چکیدر .یئندی ایمدان گتیرنلدرین رگهسدینده
یالنیی منیم بیینیم یا سیی رالی  .راه ایسه بیر ناسه دانیشیر:
 این کتاب نیی منل تمام کتابها ابتددا ،میانده و انتهدا دارد .ایدن کتدابمقدس در پروسه روایت تاری ی یید رادر است ما را به یدا برساند .برای
رسیدن به یدا با اتکا به عقل و منط و شعیرمان این کتاب را ییاندده و
درک ییاهیم کرد .کتاب مقدس همانند مب راکد نیست .در طدیل سدالها
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چین چشمهای یشان و داری طالبدان تعلیمداک مسدی یت را سدیراب
کرده است.
یبینددن دسدتمال چی ارید بیتدین گی ییلده
راه سدؤزونی کسدی
بیرنینین ایچداالتینی تمییلدهیی  ،دسدتمالین ایچینددهکیلری گؤزونددن
کئچیریر .من ایسه ییییدان مییلمیپ کیمدی تعجد ایلده اوندا بداییرام.
مفرین منیم تعجبیمی باشا دوشیب ،مستا ا پیچیلداییر:
 اینها منل ماها نیستند .این کارها اینجا بیادبی به صساب نمیمید.راه دستمالی یبینه رایتاریرکن مفرین یئریندن رال ی  ،ادزونه چدای
سیزور .منیم ده چای گؤیلیمه دوشیر .منجداق مفدرین کشسدین نهمیندی
پیزدوغی اوچین راهبین دیللندییینی گؤزلهییرم .او ایسه هدئچ بیدر شدئی
اولمامیپ کیمی مقدس کتابین میهلرینی اوییییر:
 یداوند ابتدا مسمانها و زمین را مفرید .یاک هنیز بار نداده بید...رییالردان بیر میریسی یئریندن رال ی ادزونه رهیه سیزنده ،یئنه درتدیم
پیزولیر .منه ائله گلیر کی ،راتیلددیغیم کدیرس ،دیندی درس کشسدیندان
مرتی دینی بیر رینارلیقدیر .بلکده ده راهد لر بدی شدییه ایلده مسدی یته
کئچمک ییلالرینی بیییم کیمیلره مسانششدیرماق رصددلری وار .اولمایدا
بی دینی لسهلرین ده پرده مریاسی وار؟ اولمایا بدی ریندارلی دا عرضده-
تقاضا رانینی اساسیندا ریرولمی بیر دینی رینارلیقدیر؟
راه ایسه اوییماغینا دوام ائدیر:
 تاریکی در عمی ترین مکان مب و رو یددا در روی مبهدا داری شدد.یداوند گات :روشنایی شدید ،همده دا از روشدنایی پدر شدد ،و یداوندد
روشنایی را از تاریکی دا کرد...
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راه  ،رارانلی و ایشی دونیانی یارادان تانرینین ب شدپ و دیا پدای-
بؤلیشیندن دانیشارکن منه ائله گلیر کی ،فیریلدارچیلی پای کیمی بیتین
بیبلکیرسا راتیشنالرین مراسیندا بؤلینیبدور ،بیردا اوتیرانالرین ایچیندده
ان بؤییک پای ایسده راهبدین پداییدیر .هنمده گئددن ادزونده ییلددا
میتاران کیمی ،من ده تیتدوغیم ییلدا یالقیی اولمادیغیمی دوشینیرم.

18
یاشددلی کیشددی چَلییینددی همیشدده اَیلهشدددییی نیمکتددین دستهسددیندن
مسشیی  .ادزو ایسده ادردکلدرین للهسدینین یئریندده باغددا ردیروب،
داویرنددا تیرباسددیندان مهرهلددری چی دداران کیمددی ،تیربددادان چددؤرک
چی اردی  ،وق وق وق سسی ایلده ددرهسدینه ییغیشدی  ،چیینلریندده،
دییلرینده اوتیران ادردک باالالرینا چؤرک وئریر .ادردکلری اورکیتمدهییم
دئیه مستا ا نیمکتده اَیلهشی رارشیمداکی ییشاگلیم ص نهیه بداییرام.
او ایسه اَیلهشدیییمی بئله صس ائتمیر .بایدیقجا یئنه اوندین کیمدی بیدر
متام اولماغی مرزو ائدیرم .دئییرم:
 بی ادردکلرین یی صالالرینا ،هم للهلری وار ،هم ده دهدهلدری .مدنتانری اولسایدیم ،بی ص نهنی ریامته ن پیزمازدیم.
یاناکی ددنیب منده بایدارکن چییینلرینددهکی ادردک بداالالری اوچدیب
چیمن اوسته رینیرالر .اونین گؤزلرینده اوشاقیانا بیر سئیینج دوییلیر.
 یانی بییی تاکسیدرمی ائلهیی  ،دریمییه سامان تَپدردین ،یییسدا داشداددندهرردین؟
گیله-گیله دئییرم:
 میی چیخ ییشاگلیم بیر ص نهدی.اونین سامان میئدانی یؤنینی گؤرمکدن ییششنیرام .او ایسه مرتیریر:
 فلساه اوییدوغینا گؤره داشا ددندرماخ سنه داها چیخ یاراشیر. اولمایا سیی تاکسیدرمی ائتمکدن یاناسیی؟گیله-گیله دئییر:
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 یانلی دا بیر ییلداشیم وارییدی ،ریرو گؤله گئدندده کئادی بیسدتینیویراردی ،دئیردی ایندی ادردکلر ادزلرینی ائنلیک کیرشدانشنی  ،بیدییم
ییلیمیزو گؤزلیییرلر.
دئییرم:
 تانرینین ادلیمینی ادعا ائدن او فیلسیفین دئدییینه گؤره دان اول دَوه،سینرا مصشن ،سینرا دا اوشاغا چئیریلیر.
بی سار ددنیب ترسه-ترسه بایی سینرا دئییر:
 ریییم ،بئله کی گؤرونیر سدن نده تاکسدیدرمی ،نده ده داشدا ددنددرماخطرفداریسان ،اوشایششان بیر ری انی رامچیشماغین گین ایشیغی کیمدی
میدیندی!
سینرا مرتیریر:
 گییددا ادزوندده چددیخ گددیوهنن او فیلسددیف زندددگانلیغین دانشکدهسددیندهاودوزوب ،اوشایششماغا بئله مجال تاپمیر.
یئرسددیی ه دئدددیییم سددؤزون اونددا تیییندوغیندددان اوتانسددام دا ،ادزومددی
بیلمیلییه ووروب دئییرم:
 سیی ده تبریی دانشگاهیندا فلساه اوییییبسیز؟باشینا رینان ادردک باالسینی مستا ا گؤتدیروب ،دیدیی اوسدته رییدارکن
دوداغی راچیر:
 من دامپیشکی اوییمیشدام ،مممدا مندیم فلسداه معلمدیم زنددگانلیغینادزودی ،مددن درسلریمددی تربیددیین امیرهریییندددا ،انجمددن کیچهسددینده،
سامان مئیدانیندا ،رازی مدرسهسینده ،دلی اوادین عداغیللی سدؤزلری و
ساریریلییانین زارافاکالرینندان ادرگنمیشدم .دانشدگاهدا بدیالرین هدئچ
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بیرین منه ادرگتمهدیلر.
یئندده دئدددیییم سددؤزدن پئشددمانلی دویددیرام .صدد بتین گئدیشدداتینی
دَییشدیریم دئیه بئل چانتامدان بیر بسته بیسکییت چی اری  ،ادردکلری
اورکیتمهدن مستا ا یایینششی  ،بیسکییتی اونا ساری اوزالدیرام:
 ادردکلر بیسکییت یئیللر؟او ایسدده چددیمن اوزره رییدددوغی کیتددی گؤرسدددی  ،اوردا اَیلشددمهییمی
سؤیلهییر .اونین کیتی اوزره دئییل ،چیمن اوزره باغدا ریروب ،بیسکییت
پارچاسددینی بیددر ادردک باالسددینین دیمدیییندده سدداری تیتددیرام .ادردک
بیسکییتی دیمدیکلهیی الیمددن راپانددا دیسدکینیرم ،بیسدکییت ایسده
چیمن اوزره دوشدیر .ادردک یئدره دوشدن بیسدکییتی دیمدییینده ملید
یانالرینی باسا-باسا دنییه ساری گئدیر .اونی اوّلجده سدییا باسدی سدینرا
اودور .یاشلی کیشی گیله-گیله دئییر:
 ادردکلردن ده یایچی فلساه معلمی چی ار هااا .هر فلساهچینین بیررَنیمی اولدوغی کیمی بی ادردکلدرین ده رنیملدری تیلکدیدی .ماعتددن
چکینمهین بی ادردکلر گئجهلر تیلکی ریرییسدیننان ایداخالرینی سداصله
رییمازالر.
 مهیر تیلکیلرین میاغی بیراالرا دا چاتار؟ هن بابا ،گئجهلر تگل ساصلی تیلکیلرین اویناخ یئریدی .تربیدیه بایمدا،بیردا ایت-پیشیحلرین هامیسینین صاصابی وار.
 بی ادردکلرین مراسیندا چیرکین ادردک باالسی یییدی؟الینی دییی اوسته اوتیران ادردهیین باشینا چکرکن دئییر:
 -یادیما گلیر بیر زمانالر او ناغیلی رییالریما اوییمیشدوم .ممما چیرکین
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ادردهیین عاربتینین نئجه اولدوغی یاطیریمنان چی ی .
«چیرکین ادردکلرین بیری سنین رارشیندا اوتیروب» دئمدک ایستهسدم
ده ،سیسیرام .او ایسه سؤزونین مردینی تیتیر:
 من عؤمیر بییی ییروز-تیییغا ،راز-ادردهیه چؤر وئرسم ده ،اوغیرلیییبساتدیغیم تیییخالرین صسابینی پاک ائلییده بیلمدرم .می تییدیخ-یدیروز
اوغیرالمیشیخ هاااا ...اواد مدینددا بیدر ییلداشدیم وارییددی ،ایکیمیدی ده
سینما دَلیسی ،ایکیمیی ده کاسی اوشاغی .بیغداالری تسبئح کیمی ساپا
دوزردوخ ،همسایاالرین تیییخ-ییروزونا تله ریراردوخ .تییدیخ-یدیروزدان
بیری بیغداالری دیمدی لییی  ،ایپین بیر باشی بیغازیندا راالنددا ،بیدی ده
ایپین بی بیری باشین یاوا -یاوا چکی  ،تیییغی تیتیب ،تیربایا باسی ،
تی دابانا راچاردوخ تربیت ییابانینا .اوغیرالدیغیمیی تیییغدی سداتی  ،پیلدی
ملمایدا گئنه تدی داباندا راچداردوخ سدینمایا .نده گینلرییددی او گدینلر!
اینانمیرام ایندی تربیدتده تیییخسداتانالرین بسداطی ردالمیپ اولسدین.
ائشیتمیشم مدرن بیر ییابان اولیب ایندی.
دانیشی الریندا نیسگیل ایله هیجان بیر-بیرینه راریشیر .دئییرم:
 سییین کی تبرییه بی ردر عشرهز وار ،نیه تبرییه رئییتمیسیی؟ ریییم ،مها رک منیم تدای-تی الریمدا بیدر طرفده ییابدان کیمیددی.رئییتماخ ییلیمیز یییددی کدی رئییدداخ .اوتدیز بدئپ ایلددن مرتی ددی
تربییی گؤرمهمیشم.
منه ائله گلیر کی ،یاشلی کیشی مینادیر ،اوتیز بئپ ایل سینراکی صالیمی
منه گؤرستمهیه چالیشیر .دئییرم:
 -بیلمیرم نییه ایندییه کیمی سییین مدییی سیروشمامیشام.
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 مدالرین نه اهمیتی وار؟ بی بیر طرفه ییاباندا نئجه بیرا گلی چاتدیغییی بیلمهیه چیخ گؤیلدیموار.
 من ده ملتمیشدینجی ایدللرین تدیک هدا تیتینددا مملکتددن کؤچددوم.کؤچمداخ دا یددیخ ،راچمیشددام .سددنین کیمددی طیارهیدده مینید  ،گیمددک
وییاسیینان مملکتددن چی مامیشدام .مدن ،مرواد ،بیدر ده کؤرپده ریدییم
شایتا-سازاردا مستارا مرزیندن کئچنده ،ییرییرایا ان بیز کیمدی سدییا
باتمیشیخ .کؤرپه ریییمدا یییدی شدربتی ایچیرتمیشدیخ سسدینی مدرزین
مومیرالری ائشیتمهسین .مدرزین اوتایینددا نّدت سدایدیغیمی مملکتدین
وارعیتینی گؤرنده ،دولیدان ریرتیلیب دامجییا راست گلماغیمییی بیلدوخ.
سنین مها رتییین دلیللرین بیلمیرم ،ممما بیییم نسلین مها رک دلیلدی
ادلیم-رالیم مسئلهسییدی ،چیخالریمیی ادلکهده رالسایدوخ ایندی یئددی
کان چیروتمیشدوخ .بلکه چیخالری کیمی میاریمییین یئدری ده معلدیم
دئییلدی .اساس مسئله ییلین نه یر اولماسیندا دئییل کی ریییم ،اسداس
مسئله مدامالردان راالن اییلرین فررینددهدی ،یییسدا انسدان مندا بطنینده
دوشن دریقهدن ادلیم دروازاسینا ساری گئدیر .بی دروازایا چاتاندا نئجه ایی
رییدوغی اهمیتلیدی .انسدانالرین چییدی تیتددوغی ییلالرینددا یئیید ،
ایچی  ،گیی  ،دوالنی  ،ادلیب ،دونیادان اللری اوزولدر .بیدر وار ادیسدین
اولددیب دونیددانی ایشددی شندیری گئدهسددن ،بیددر ده وار هیتلددر کیمددی
سیشمامیپ او اخ باشی رییمییاسان رالسین ،بیر ده وار استالین کیمدی
اوالسان ،نایتلری یدمتلرینین اوزون رارالدی  .نه یایچی کی دونیادا
استالین و هیتلر کیمیلرینین ساییسی چدیخ مزدی .یییسدا دا  ،دا
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اوسته دورمازدی.
 نهرییه هایدگر نئجه؟ او دا نازیلرین طرفیندهیدی.درتله اوزمه باییر:
 ییخ! اونی استالینه بنیهتماخ اولماز ،اونین میداغی ندازیلرین تؤرهتددیییپییا باتسا دا ،ادزونی تمییلهماغا چالیشددی ،مممدا هدئچ کیمدی اینانددیرا
بیلمهدی ،اونین دا بیرایدیغی اییلرین بیر بی اغیندان همیشه پدیخ اییدی
گله اخ.
بی یاشا چاتینجا اونین کیمی مرگی سؤزلری بیر رادین یانیندا بئلده راصداک
دیله گتیرن بیر انسانا راستشمامیشام .ائله صمیمیت ایله چکینمهدن مرگی
سؤزلری دیلینه گتیریر ،دئیهسدن رارشیسدیندا باغددا ردیروب اوتدیران
یان بیر رادین دئییل ،ادزونه تای یاشلی بیر کیشیدیر .یئنه مرتیریر:
 من بی ملمانلیالردان چیخ درس ملمیشام ،بی ملت هیتلرین بیرایددیغیاییلردن شرمنده اولماغینی گییلتمیر ،اونین سیشدیغی او اخالری ادرک-
باسدیر ائلهماخ یئرینه اوراالردا عابده تیکی  ،هیتلرین نایتلرینی دونیایا
گؤرستماغا چالیشیر .سن کتابسیی کتاب انانی گؤروبسن؟
«ییخ» دئیه باشیمی ترپهدیرم.
 کتابسیی کتاب انانین تیکلدییی مئیداندا او زمانالر بؤیدی بیدر کتاب انداوار ایمیپ ،هیتلر زمانی نازیسمنن م الف اوالن کتابالری ییغیشدیری ،
فرهنگی انقشب و کتاب یاندیرماخ شدنی مدیندا اوردا ایرمدی مدین لدد
کتاب یاندیری الر.
 ائشیتمیشم بیر زمانشر تبرییین ساعاک مئیدانیندا دا بئلنچی بیر فا عهاوز وئری .
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 هه ...ال ائله ویدردین یداال .گئنده ده گلید چاتددوخ ایدی بیرایمداخمسئلهسینه .اوردا تربییین کتاب یاندیرما فا عهسینی یاطرهلردن پیزوب،
اییینی تاریخ کتابالریننان سیلماغا چالیشانالر وار ،مممدا بدیردا بئلنچدی
فا عهلری دونیانین گؤزونه سیییب ،تکرارینین راباغی ملینیر.
یاشلی کیشی سیسیب ،چؤرک تیرباسینی سیلکهلهییر .من ایسه مریامددا
بیرایدیغیم اییلری دوشینیرم .دانشکدهده فلسداه دیپلیمیمدین کپیسدی،
نیسددیان بندددینین دفتریندددهکی مدیددم ،منددامین سیجیللیسددینده ریددیی
اولدوغیم ،بانک صسابیم ،غیدابی بیشدانانالرین دفتریندده یدازیشن مدیدم،
تیریست شرکتیندهکی مدیم ...بیرایدیغیم اییلرین هئچ بیریسی گؤزهگلن
و ادزل بیر ایی دئییل .ممما یاشلی کیشینین اییی نئجه؟ سیروشددوغیمدا
بیر مدک سیسدیر .سدانکی ذهندی باشدقا بیدر یئدرده گییدر .هانددان هاندا
کؤنیلسیز ه دئییر:
 منیم صیاک داسدتانیم چدیخ پیتششدی دی مندیم ایدییم اودوندان سدیمراسیندا ردالمیپ بیدر ایدیدی .بلکده بیدر گدین اوندین بارهسدینده سدنه
دانیشدیم.
سینرا مرتیریر:
 گینلرین بیرینده گؤیلین اولسا ،گل سنی مپداریم کتابسدیی کتاب اندانییاییننان گؤر.
دئییرم:
 پیدستام1مئیدانی نئجه بیر یئردی؟ اورا یانالرین متدیرماخ یئریدی. Podestamer platce 1پودستام مئیدانی
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تعج ایله سیروشیرام:
 متدیرماخ یانی نمنه؟ یانی ییشگذرانلیخ .پیدستام مئیدانیندا گؤیلین چکدییی رددر دیسدکی،رستیران ،بیر ده ملیپ-وئریپ مرکیی وار.
بیردن-بیره دئییرم:
 نه یایچی کی میسینین دعیتین ربیل ائلهمهدیم. میسی کیمدی؟ یاشادیغیم دوشرگهنین مها رلریننن بیری .ندم نییده اوندین عدرب بیدردونژوان اولدوغینی صس ائلیرم.
دوشگین سس ایله دئییر:
 ریییم ،سنین کیمی یانالرا هردن بیر ییشگذرانلیخ الزیمددی ،یئتدرکی دونژوانین سؤزلرینه ملشنمییهسن!
سامان مئیدانی اوشاغی میاغا رال اندا ،ادردکلدر اطرافدا داغیلیدر .او ایسده
کیتینی گئیی  ،چلییی گؤتیرورکن دئییر:
 گئنه ده منیم بیر ساعاتیم ایکی ساعاک اولدو.من ده میاغا رال یرام .ادردکلرین للهسی ،الینده تیربدا مسدتا-مسدتا بیدیه
ساری گلیر .گیله-گیله دئییرم:
 ادردکل درین دهدهسددی گئدددیر ،للهسددی گلیددر ،یددی صالالرینددا بددیادردکلرین.
او ایسه اوشاقیانا بیر ل ن ایله دئییر:
 ییوووخ ،من اونین دیرناغیجا اوالنمارام .او رارنینندان کسدی هدر گدینبیالرا تازا چؤر مالر .ادردکلر اونین پاولف ایتلریدی.
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اوشاقالر مناالرینا ساری راچان کیمی ادردکلر یانالرینی باسا-باسا رادینا
ساری گئدیرلر .بیر-ایکیسی اوچیب اونین چییین-باشینا رینیر .منده ائلده
گلیر کی ،لله ادزو ده ادردکلره شرطیلشمیپ پاولف ایتی کیمیدیر.

19
یییی گؤزومدن اوچیب .یاتاغیمددا اوتدیروب ،پنجدرهدن تگدل سداصلینده
پارالیان ایشی الرا باییرام .صیاک صیکایدهم اوزریندده اوتیردوغدیم ایکدی
مرتبهلی یاتاق مینالیدیر .بیرینجی مرتبهسی یئرلی یئرینده ،منیم ایسده
اورا میدداق باسددماغیم یاسدداردیر ،صیدداتیمین ایکینجددی مرتبهسددینه میدداق
باسدیغیمدان بری بی ایکی دونیا مراسدیندا سدرگردان ردالمیپ کیمدییم.
بیرینجی مرتبهدهکی صیاتیمین ایلک و سینی بللیدیر ،ایکینجی مرتبهسی
ایسدده ،باشددشنغیجی معلددیم اولسددا دا ،نئجدده دوام ائده ددهیی مهددا رک
یدمتلرینین ررارینا باغلیدیر.
نیسیان بندینده م بدیس اولددوغیم گئجدهلر ییییندین نده رددر ادنملدی
اولدوغینی ،یییشدیغیمدا نیسیان بندینین رالمارالیندان اوزارششماغا مجال
تاپدیغیمی باشا دوشددوم .دوشدرگهیه گلددیییم گینددن بدری ییییسدیز
رالدیغیمدا ،صیاتین منای طرفی ذهنیمده بؤییییب یئر مچددیغی اوچدین
گئجددهلر همیشدده ادزومدده بیددر سددیغینا اق میتارماغددا چالیشددیرام.
یاشیلساچلینی مروهنین کؤرپهسینه تؤصاده وئردیییمددن سدینرا مندالی
رابلیددتلریمین منددددن چالینددددیغینا داهدددا فررلدددی بددداییرام .اینددددی
سیغینا اقسیی رالسام دا ،من یاشدا بیر رادینا یاراشمایان دوشدگینلیکدن
ریرتیلدوغیمی دوشینیب ،ادزومه تسکین وئریرم.
ایندی یاشیلساچلی ایله مناسبتلریمی دوشیننده ،منه ائله گلیر کدی ،او
یالینی اوشارلی چاغالریمدان یاطره ردالمیپ بیدر ریلچداق دئییلددی ،او
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منیم اوچین ائرککلیک تیتئمی ،صیاتیمین هئچ بیدر ددنمیندده کناریمددا
اولمایان ،هئچ زمان منه مریا دورا بیلمهین ،اوزونی گؤرمهدیییم ،سسدینی
ائشیتمهدیییم ،اییینی دویمادیغیم متام ،منیمله چیین-چیینه صیاک ییلینا
دوام ائده بیلمهین بیر صیاک ییلداشی کیمی ایددی .بدی مدتدده ینندی و
منای ش صیته مالک اوالن ائرککلره سیغیندیغیمی منشییدرام .مدروهنین
متاسیی دوغدوغی کؤرپهسینی ری اغیما ملددیغیم من مندی یاشیلسداچلییا
باغشیددان بدداغالر چیرومهیدده باشددشدی ،اونددی مددروهنین کؤرپهسددینه
باغیششدیغیمدا سیغیندیغیم ائرککلردن ریپدوغیمی ،تیتئمسیی و یئتکین
بیر انسان اولماغا ساری مددیم متدیغیمی باشا دوشدوم.
ندنسه نیسیان بندینده صبس اولدوغیم گینلر یاشیلساچلی بیر من بئلده
یادیما دوشمهدی .او گینلر فرهادین فیریلدارچیلیغینین مدیما یازیلماسی
و اونی اثباک ائتمهیه چالیشدیغیمش بیرلیکده راتللر و م دّرچیلر مراسیندا
نئجه ادزومی ریروماق هؤووشنهسی و یاشاماق منارشهسی بیتین ذهنیمدی
دولدورمیشدددو .بلکدده ده ائرککلیددک تددیتئمیمی اورداکددی رددادینالردان
گییلتمهیه چالیشیردیم.
داروینین دئدییی یاشاماق منارشهسی یالنیی طبیعت و صییانالری اصاطه
ائتمیر ،م بسلرین ادنملی و هدر زمدان گیندمدده اوالن مسئلهلهسدیدیر
یاشاماق منارشهسی .نیسیان بندینده م ترم و اوندین کیمدی زوربداالرین
چتری ملتینا گئتمکددن امتندا ائتسدم ده ،اینددی بدی ادلکدهده اوتدیروم
وثیقهسی ملماق اوچین کلیسدانین چتدری ملتیندا گیرمهیده یدیل-یؤنددم
میتاریرام.
دوشرگهده اوتاردا الریم و ی یی ایله سارادان باشقا کلیسا چتری ملتیندا
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کئچدیییمددن کیمسددهیه سددؤز مچمامیشددام .دوشددرگهنین اورتددادوغیدان
کؤچمی مسلمانالری ائپ ینسللییی اکدراه ایلده ربدیل ائتسدهلر ده،
مسی یته کئچن مها رلره ییر باییرالر .ملمان دولتدینین یاسداالریندان
چکینمهسددهلر ،مسددلمانچیلیقدان ددننلددری تکایددر بئلدده ائدددرلر دئیدده
دوشددینیرم .ب دی دوشددینجهلر منددی هؤووشددنهیه سددالیر .گؤرهسددن میسددی
مسی یته کئچدیییمدن یبری اولسا ،یئنه ده منی گیمهیه دعدیک ائددر؟
غرب کیلتیرونده سئیی -سئییلمک مسئلهسینده ایرق ،دیل ،دین کیمدی
فاکتیرالرین ادنمی اولماسا دا ،شرق کیلتیرونده نده رددر ادنملدی اولددوغی
دانیلمازدیر و مها رلر کیلتیرلرینی ده ادزلری ایله بیرلیکده اروپدانین هدر
یئرینه یایماردادیرالر.
اوتدداغین مالرارانلیغیندددا میددی اوسددته پارالیددان اسددتیل فشسددکیم و چددای
دوشگینلیییم منی یاتاغیمدان رالددیریر .یاشیلسداچلی و یدانلیپ مندالی
دویغیالرینددان ریرتیلمداغی باشدداردیغیم کیمدی ،چدای دوشددگینلیییمدن
ریرتیلماغا دا بیر چاره ریلمالییام دئیه دوشینرکن رداپی مچیلیدر .فرندی
ایله مریم هاال-هیرنایش ایچری گیریرلر .رییالر س ر دوشرگهدن چی ی ،
یاتماق وایتی دوشرگهیه ددندوکلری اوچین اونشری داهدا مرتید تانییدا
بیلمهمیشم .مریم ایشغی یاندیری  ،گیله-گیله وییلینی رابیندان چی داریر.
رییالر دا مندیم کیمدی گئجدهنین بدی وایتینددا سدس-کدیی سدالمامالی
اولدوقالرینی بیلیرلر .ندنسه مدریم دوشدرگهنین راداغداالرینی سدایمادان
دینمی-دانیشماز مستا ا مرشهنی سدیملرین اوزرینده چکیدر .هییییمدی
کیمییم .اونشرین مشیری الکیللی اولدوقالرینی دوشینیرم .مریم الیندهکی
شیشهنی چال االیی باشینی مچیر .گازلی مایع هاوایا فیشقیریر ،فرندی
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ایسه مغیینداکی سؤزو سئیینچ بیمباسی کیمی هاوایا بیراییر:
 ا ازهی ارامتمین صل شدهههههه!شیشهنین باشیندان فیشقیران مایع اوسدت-باشدیمییا سدیچراییر .ریدیالر
بیتینلیکله غرب مدنیتینده غرق اولمی کیمی گؤروندیرلر .منجداق هاوایدا
فیشقیران گازلی مایع رییالر اوچین شیرینلیک ،منیم اوچین ایسه اوست-
باشیما سیچرایان اومیدسیزلیق دامجیالریدیر .اوتیروم وثیقهسدی اوچدین
ارنا ائدیجی سندلریم اولمادیغینا گؤره غصهلهنیرم .مهدا رک یددمتلری
رانینالریندا مسی یته کئچمک بیر امتیاز رازانسدا ،ائپ ینسدللیک یدیز
امتیاز ساییلیر .رییالرین سئیینجلری گؤزلریندن االنیر .بیلمیرم اونشرین
مدینا سئیینیم ،یییسا مز مدتده یاشاییپ وثیقهسدینی الدده ائتددیکلری
اوچین اونشری ریسقانیم .باشدقا انسدانالرین سدئیینجینه راتیلید و یدا
اونشری ریسدقانماق اوچدین اورتداق بیدر شدئیلرین اولماسدی الزیمددیر.
صالبیکی رییالرال ادزومین مراسدیندا هدر هانسدی بیدر اورتداق دوشدینجه
اولدوغینی دوشینمیرم .یئنه شدک ایله اونشری ریسقانیرام .غصه ،سدیمیک
کیمی بیغازیمدا ایلیشی رالی  ،نه متا بیلیرم ،نه ده اودا بیلیرم.
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اتیبیس بلیطی مترو بلیطیندن او یز اولدوغینا گدؤره ،اتیبدیسال گئددیرم.
یاشلی کیشی ایله ررارالشددیغیمیی یئدره اتیبدیس ایلده گلدیییمده گدؤره
ییبانمیشام .اتیبیسدان یئنرکن ساعاتیما باییرام .معین ائتدیییمیی زماندان
اون بئپ دریقه کئچیدر .مداراتین یاریشدچیالری کیمدی مئیددانا سداری
گئدیرم .تؤوشدهیه-تؤوشدییه تدابلیدا Bebel Platce1یدازیلمیپ سدمته
گئدرکن گؤزومه ساتاشان بیرینجی شئی ،اوست-اوسته رداالنمیپ کتداب
تندیسی اولیر .ندنسه بیر من یئنییئتمه چاغالریم مدرسهده اوینادیغیمیی
یئددی دا اویینی یادیما دوشیر .اوست-اوسته دوزولمی یئددی کرپیچ
پارچاسینی تی ضربهسی ایله یئره تؤکن طرف اویینی رازاناردی .ممما بدی
کتاب راالغی تؤکیلیب ،داغیشنا بنیهمیر.
یاشلی کیشینی کتاب راالغینین رارشیسیندا گؤرونجه ،مدرسه نیستالهیم
باشیمدان اوچیر .او ایسه منی گؤر ک ییباندیغیمددان گیلئیلنمهسده ده،
ساعاتینا باییر .من ایسه ییباندیغیمین سببینی سؤیلهییرم .یاشلی کیشی
تبسم ایله دئییر:
 بئله کی گؤرونیر هله ده اوتاخ اَیریدی!عؤمرومده اوندین کیمدی متدا-بابدا سدؤزلرینی صیداتین عدادی ایپلرینده
دویینلهین بیر مدام گؤرمهمیشم.
 سددییین دئدددیییی سددؤزون مصددداری اوینامدداخ باشددارمییان گلینلددردی، :Bebel Platce 1بئبل مئیدانی.
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ررارالرینا ییبانان رییالر ییخ  - ،دئییرم.
 یئر کیرهسی ده بشرین اویناماخ یئریدی ریییم .مدام کیچیح ایپلدرینمسئیلیتینی بیینینا ملماغی باشارماسا ،صیاتین هر ددنگهسدینده دولدیدان
چی ی  ،دامجییا راست گلر.
 هله کی من دولیدان چی ی  ،دامجیدان راچی  ،سییه راست گلمیشم.منیم سؤزومه دوداغینا تبسم رینیر.
 بیلیسن سنین هانسی یصلتییی بَیهنیرم؟صیاتیم بییی یصدلتلریمدن داهدا چدیخ مدیدم و نسدیتیم کیشدیلرین
درتینی چکدییینه گؤره ،هانسدی یصدلتیمی بَینددییی بدارهده هدئچ بیدر
فیکریم یییدور .او ایسه مرتیریر:
 سن سؤز اوچین الیندی یبینده مپارمییدان مدامسدان ،دیان اولمداغییادئییل ،دونیا گؤرمی مدامالر کیمی هم ریالغین ایتیدی ،هم دیلین.
یاشلی کیشی نسیتیمدن مسیلی اولمایاراق یصلتلریمه دردت یئتیدرن
ایلک مدامدیر .دئییرم:
 بیییم بیر استادیمیی وارییدی ،هر سدؤز باشدی دئیدردی :سدؤز روصدینادلچیسی ،عغیل ده سؤزون ترهزیسیدی.
او ایسه نئچه مددیدم گئدری چکیلید  ،اوسدت-اوسدته رداالنمیپ کتداب
سمبیلالرینا اشاره ائدیر:
 کتابالرین عطاینده یازیلمیپ مدالری گؤروسن؟مددن ده گئددری چکیلی د عطددفلرده یددازیلمیپ مدالرا بدداییرام .کتدداب
تندیسینین او الیغی ،رارشیداکی او مرتبهلی هیمبیلت1دانشگاهی ایلده
 1هومبولت دانشگاهیHumboldt-Universität :
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بیر بییدادی .کتابالرین م تشم گؤرونتیسی دانشگاه راپیسی راباغینداکی
ویلهلم هیمبیلت تندیسینی گؤزدن سالی  .عطفلرده مدالری یدازیلمیپ
بعضی فیلسیفالرین دوشینجهلری بارهده دانشگاه درسلریندده مز -چدیخ
اوییمیشام .صیرانلی ال کتابالرا بایارکن مدالری بیربهبیر او ا سس ایلده
اوییییرام:
 مرنت ،گراس ،هاینه ،لیتر ،کانت ،سیگرس ،هگدل ،گدریم رداردا الری،مارکس ،بُل ،شیللر ،لسینگ ،هئسه ،فینتانا ،مان ،برشت ،گئیرگه...
یاشلی کیشی سؤزومی کسیر:
 بی مدامالر هم دونیانین روصینی ،هم ده دوشینجه تعادلینی دَییشدیری لر.دئییرم:
 بئله کی گؤرونیر ،دونیانین رو و دوشدینجه تعدادلین دَییشددیرنلرینایچینده فق بیر دانا یانیم مدی وار .او دا سدیی او گدین دئددیییی کیمدی
نازیسم سایهسینده بیرایدیغی اییلردن ندم نمنده اییدی گلدن هایددگرین
شاگرد و معشیرهسی اوالن هانا مرنتدی.
یاشلی کیشی گیله-گیله دئییر:
 سامان مئیدانی دانشگاهی منی مدام صرافینا چئییرید  .ریدییم ،سدنینصقینددده هددئچ کیری مامیشددام .دوغددیردان دا سددؤزو ثانیددهده مغییندددا
پیشیری  ،مدامین یابین اوو ینا ریییسان.
بیلیمددرم اونددین سددؤزونی بیددر التادداک کیمددی صسددابشییم ،یییسددا منددیم
صاریمداکی صقیقی دوشینجهسی بئلهدیر .دئییرم:
 نهرییه نییه دونیانین تعادلین دَییشدیرن انسانالرین ایچینده هانا مرنتمدی وار ،هایدگر مدی یییدی؟
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یئنیدن کتاب تندیسینه درت ایله بایی دئییر:
 من فلساه بارهسینده هئچ بیر ادعام یییدی ،یانلیغیم چیخ تشطیملدیکئچسه ده ،ری الدی جا فلسداه اوییماغدا عشردهم چییدالیر .هایددگرین
ضدیتلی طرفلری چیخالری کیمی منی ده وادار ائلهدی اونین بارهسینده
مز-چیخ اوییییم .مرنت هایددگرین معشیرهسدی اولسدا دا ،دوشینجهسدی
اونین چتدری ملتینددا رالمییید  .مدن ده بدی کتداب تندیسدینی یدارادان
صنعتکار یئرینه اولسایدیم ،نازیلرین کتاب یاندیردیغی یئرده هایددگرین
مدینی مغییما ملمازدیم .بینینش بئله ملمانلیالرا گؤره هایدگرین فیکیرلدری
دونیا متاکرلرینه بؤیی توثیرلر ریییب.
یاشلی کیشی دانیشارکن کتابسیی کتاب اندانی گدؤروم دئیده مئیددانا گدؤز
دوالندیریرام .کتاب انانین هیمبیلت دانشگاهی ایچینده اولددوغینی یاشدلی
کیشیدن سیروشیرام.
 ییخ ،ممما بیر زمانالر مارکس بی دانشگاهین کتاب انا رئیسی اولیب.سینرا چلیکله مئیدانین اورتاسینا اشاره ائدیر.
 کتابسیی کتاب انا اورادی.مئیدانین اورتاسیندا بیر یئدره تیپششدان مدرسده یینیایرمدی گئیینمدیپ
اوشاقالر و معلملریندن باشقا هر هانسدی بیدر بیندا گؤرمهدیییمده گدؤره،
چَلییین تیششندیغی سمتده گؤرونن ماوی گینبیلی بیر بیندانین کتابسدیی
کتاب انا اولدوغینی ت مین ائدیرم.
 اورانین معمارلیغی کتاب انادان چیخ مچیده بنییر.یاشلی کیشی مئیدانین اورتاسینا ساری مددیمشیارکن دئییر:
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 ریییم ،اورا سنت ادویک کاتدرالیدی 1،مچید دئییل ،گدینبی باشدینداکییاچی گؤرمیسن مهیه؟
کیری دیغیما گؤره ادزومی سیندیرمادان دئییرم:
 نه فرری وار؟ نهایتده هر ایکیسی ده عبادتگاهدی. یانی دئییسن کیرا گئجه-گینیز بیردی؟ بی مسئلهنین کیرالر بارهسینده دئییلن متا-بابا سؤزونه نه دیلی وار؟ رالی بی متا-بابا سؤزونه نئجه بایاسان .ممما بی متا-بابا سدؤزوننن کندار،«کیرا گئجه-گینیز بیر دئییل» سؤزونی بیر کیر رییدان ائشیتمیشم .او ریی
دئییردی کی ،گینیزلر بیر ایشی پرده گؤزوندین راباغیندا چکیلیدر ،مممدا
گئجهلر او پرده ییخ اولیب ،گؤزوندین ایچینده نقطده کیمدی بیدر ایشدی
دوشیر.
 نهریمه بی مسئلهنین عبادکگاهالرا هئچ دیلی یییدی.یاشلی کیشی میاق سایشییر .مغیرلیغینی چلییینه سالیر.
 سنه دئییم دا نئجه دیلدی وار .مسدی یت میینلریندده انسدان ایلده اهللمراسیندا اللّهین اوغلی کیمی یطداب ائددیلن بیدر ایشدیخ پدرده وار ،مممدا
مسلمانچیلیخ میینلرینده انسان و اهلل مراسینداکی هدر هانسدی بیدر پدرده
اولمادیغینا گؤره انسان واسیطهسیی ادز اللّهیینان ارتباط ریرا بیلیر .انسدان
متعالی گی ی گؤزوینن گؤره بیلمهدییینه گؤره بی گی ین رارشیسیندا کیر
کیمیدی ،اونا گؤره ده کیرا گئجه-گینیز بیر دئییل.
اونین ساسطهبازلیغینا ،بئله بیروشیق توویلینده صیدران ردالیرام .دئیهسدن
یالنیی کلیسا بیناسینین ماوی گینبذی دئییل ،بی سامان مئیدانی اوشداغی
 1کاتدرال . hedwigs-kathedrale :قارا کلیسا .فارسجا کلیسای جامع.
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بارهسینده رضاوک ائتمکده ده کیری میشام .اونین پئشهکار بیر ساسطهباز
اولدددوغینی هددئچ بیلمیددردیم .او ایسدده مددیمشیید  ،میدددانین اورتاسددیندا
تیپششان اوشاقالرین یانیندا دایانیر .چلییی ایله دا ددشمهنین اوزرینده
باغلی بیر پنجرهیه بنیهین یئره اشاره ائدیر:
 بی دا کتابسیی کتاب انا .بی سمبیلیک یئری یارادان صنعتکارین دئدییینهگؤره ،بی رفلرده ایرمی مین لد یانیخ کتابین کیلی یئرلهشیر.
یئنییئتمه اوشاقالر پنجرهنین اطرافیندا دییلرینی یئدره رییدیب ،ایچدری
باییرالر .معلدیم ایسده مغیدی و بددن دیلدی ایلده اوشداقالرا دانیشسدا دا،
اوشاقالر معلّمین بددن دیلیندی سدایمادان گدؤزلرینی پنجرهیده تیکید ،
مشاغی باییرالر .من ده بییشنی ایچری بداییرام .پنجدرهنین مریاسدیندا
یئره رییشنمیپ ،بؤییک ،مغ رنگلی بیر مکعبددن باشدقا بیدر شدئی گدؤره
بیلمیرم .یاشدلی کیشدی یایینددان بایمداغیمی سدؤیلهییر .اوشداقالرین
یانیندا ادزومه یئره مچی اونشر کیمدی دییلریمدی یئدره رییدیب ایچدری
بایاندا ،مکعبین ددرد دییارینا رابشنمیپ بی رفلری گدؤرورم .بدی ددرد
بی ارلی مکان کتاب انا مدینی داشیماسایدی ،الرید اوالراق بدی رفلدره
بایی  ،کئچردیم .ممما سؤز رینیسی انسان دوشینجهلرینی داشییان کتاب
اولینجا ،بی رفلره بایدیقجا اورهییمه ریریی دامیر .منه ائله گلیدر کدی،
بی رفلر شعیردان بیشالمیپ بئیینلر ،غرییهدن بیشالمیپ صیدیانالر،
بیتگیلر و صیاک عنصرلرینین م ی اولددوغینین تمندالیدیر .بلکده ده بدی
مکان دوشینجهدن بیشالمیپ یئر کیرهسینین تمنالیدیر .کتابسیی دونیدا
نئجه بیر دونیا اوال بیلر؟ بئلنچی بیر دونیادا «اشدرف م لیرداک» مدالندان
انسانین یئری بی رفلرین هانسی مرتبهسیندهدیر؟
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اوشاقالر بیربهبیر میاغا رال ی  ،معلم ایسه ال-ریلیندی ادلچدرکن هلده ده
یئیین-یئیین دویچ دیلی ایله دانیشیر .اونین نه دئدییینی باشا دوشدمیرم.
یاشلی کیشینین چلییینی میداغیمین کنارینددا گؤرونجده ،مدن ده میاغدا
رال یرام .او ایسده کتابسدیی کتاب اندا بارهسدینده فیکرلریمدی ائشدیتمهیه
مارارلیدیر.
 اوزده تاری ی بیر صادثهنین مدینی داشییان سمبیلیک بیر یئر اولسا دا،درت ایله بی رفلره بایدیغیمددا اورهییمده ریریدی دامددی .منجده بدی
ائلئمان دوشینجهدن بیشالمیپ دونیا سمبیلیدی.
یاشلی کیشی ایسه گؤزونی ایشیقلی پنجرهدن مییرمادان دئییر:
 منیم نهریمه بیرا مکان و زمانین ریرتیلی یئری کیمیدی ،میرالیمدانکیمی!
بی غریبه ادلکهنین راالبالی بیر مکانیندا دایانی  ،ایشیقیلی بیر پنجدرهدن
میرالیمان کیمی بیر یئره بایماق منده هئچ زمان دویمدادیغیم دهشدتلی
بیر صس یارادی  .یاشلی کیشی ایسه معلمسایاغی ریافه ایله مرتیریر:
 کتاب یاندیرماق کیمی صادثهلر تاری ی ددرهلدرین بیدر چییینددا بداوئری  .منشً مایا ربیلهسینین تمدن و تاری ینددن یدازیلمیپ کتدابالری
اسپانیالی کلیسا یادملری و میسیینرلری یاندیری الر ،دونیدانین او بیدری
باشیندا فرره داغیشنددان سدیرا تربیدیین سداعاک مئیدانینددا یانددیریشن
کتابالر مدرنییمی مدافعه ائدن پهلیی صکدیمتی طرفینددن یانددیریلی ،
یئتمیپ بئپ ایل بیننان راباخ همین بی مئیداندا یانددیریشن کتدابالر دا
ناسیینال-سیسیالیسدت دوشینجهسدینی مدافعده ائددن هیتلدر صکدیمتی
طرفیندن یاندیریلی  ،منجاق دونیانین هر بی اغیندا بی عملدین فقد بیدر
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معناسی وار :منیم کیمی دوشینمهسدن ،مدن ایسدتهین کیمدی اولماسدان
ادلیمه م کیمسان .ادزو ده نئجه بیر ادلیم؟ یانماق کیمی عیالی -یالی بیر
ادلیم!
یاشددلی کیشددی سددؤزونی باشددا چاتدیرسددا دا ،گددؤزو هلدده ده ایشددیقلی
پنجرهدهدیر .منی ندن بی دهشت یارادان یئدره گتیردیییندی سیروشدماق
ایستهسم ده ،اونین دی دانیشیغی سیروشدماغیما مدانع اولدیر .او ایسده
باشینی رالدیری  ،م ی بیر گیلیمسه ایله دئییر:
 ییشددشنمادیغین گؤزلریندددن معلیمدددی ،مددن سددنین کیمددی ددیاناولسایدیم ،بیرا گلی  ،دئیینگن بیر ری دانین الفشفاسدینا ردیالخ مسدماخ
یئرینه او عرب دونژوانینان پیدستام مئیدانیندا متدیرماغا گئدردیم.
بی رفلر و دوشینجهدن بیشالمیپ دونیانین توثیریندن ریرتیلماسام دا،
یاشلی کیشی یئنه ده منی گیلدورمهیی باشاریر.
 بیلیسن سنی نییه بیرا گتیرمیشم؟ میرالیماننان ریرییتماخ اوچین؟ یدددیخ ،ریدددییم .الیندددده انجیدددل ،تگدددل سددداصلینه گلددددییین گدددیندانیشدددیخالریمیی یادیندددا؟ تیتدددوغین تصددمیملر ،گؤردویددین ایپلددرین
مسئیلیتینی بیینیوا ملماغی تمرین ائلهماخ اوچین سنی بیرا گتیرمیشم.
تعج ایله دئییرم:
 مسئیلیت ربیل ائلهماغین ،نازیلرین کتداب یانددیرماخالرینا نده دیلدیوار؟
 بی دونیادا هر شدئیین هدر شدئیه دیلدی وار .دئددیییم کیمدی چییلدیددنملرده چییلی کتابالر یاندیریلی  .بدی ایشدی گدؤرنلر تداریخ بییدی ادز
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عمللرینی گییلهدی و یا تی یه ائلهمهیه چالیشی الر ،ممما ملمان ملّتدی
بی فا عهنی گییلتمداخ یئرینده سدمبیلیک مکدانالر تیکید  ،فا عدهنین
مسئیلیتینی بیینینا ملی  ،گله ایدا بئلنچی بیر فا عهلرین تکرارینا مانع
یاراتماغا چالیشیر.
 اولمایا سیی مصل ت اوزونددن مسدی یته کئچمداغی کتداب یانددیرماخکیمی بیر فا عهیه بنیهدیسیی؟ بی ایکیسینین بیر-بیرینه هدئچ بنیرلیغدی
یییدی.
 ریییم ،هیتلر الیریلتیغیندا دوالنان بیر دارغاشاییرد نقا دئییلدی کی،هیشلی ایدی ،هنرشناس ایدی ،فرمان وئردی سداوا ویتدی رسدامالرین
شاهاثرلرینی امن یئرلرده گییلتدیلر .یاالن-دوغرو ،روایتلره گؤره هدر بیدر
نازی عسگرین بئل چانتاسیندا نیچهنین زرتشت کتدابی واریمدیپ ،مممدا
همین ندازیلر مصدل ت اوزونددن فرهنگدی انقدشب و ادبیداتی پاکشمداخ
مدیینان فروید و انیشتین کیمی دانشمندلرین کتابالرین بی مئیداندا اودا
چکدیلر.
اونددین سددؤزلریندن تعجدد ائدددیرم .مصددل ت اوزوندددن مسددی یلییه
کئچدیییمی اونا سؤیلهدیییمه گؤره پئشمانلی دوییرام .اینجیمدیپ بیدر
ل ن ایله دئییرم:
 سییین بئلنچی توویل-تاسیریی بیر مئتیر ییغین کندیری بیر تئل بداتیکینه دویینلهماخ کیمیدی.
یاشلی کیشی گیله-گیله کتابسدیی کتاب اندادان بیدر مددیدم اوزارددا یئدره
می شنمیپ یازیلی دمیر پشکالرا ساری گئدرکن دئییر:
 -مصل ت اوزوندن مسی یته کئچسن ده ،مصل تسیی دیاب وئرمایددا
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هئچ دالی رالمیسان .گل ،گل بی پشک اوسته یازیلمیپ سؤزلری ده سدنه
اوییییم.
چلییینی پشکالرین بیرینه ساری تیتیب دئییر:
 بددی هلدده باششنیش ددی ،کتددابالری یاندددیردیخالری یئددرده ،انسددانی داملیوالرین ایچینه متا اخالر :هانریپ هاینه.
سینرا معلمسایاغی ریافهسی پیزولیب ،سامان مئیددانی ریلیغیندا گیرید ،
مرتیریر:
 منیم بیر ساعاک وایتیم باشا چاتی  ،یئنه ده پیدستام مئیدانی یئریندهدئیینگن بیر ری اینان گیماغا چی ماغدا گؤیلدین اولسدا ،گلدن گدینلرین
بیرینده سنی هلیکاست ممیریدال بیناسدینی گؤرماغدا مپداریم .صئیاددی
فلساه اویییاسان ،برلینده یاشییاسان اورانی گؤرمییهسن.
اونین سامان مئیدانیسایاغی دعیتینه گیلمهییم تیتیر .دئییرم:
 سیی سؤزلری بیر-بیرینه دویینلهمایدان عشوه یئرلدری ده بیدر-بیریندهدویینلهمایدا اوستاسیی .اوّلی کتابسیی کتاب انایدی ،ایکینجدی هلیکاسدت
ممیریال1اوال اخ ،اوردان هارا دویین وورا ایسیی؟
هیمبیلت دانشگاهینا ساری مددیمشرکن دئییر:
 گینلرین بیرینده ده بی دانشگاهی گؤرمهیده گئددروخ .گؤیلدیم ایسدتیربرلینین گؤرمهلی یئرلرینی سنه گؤرسهدیم.

Holocaust Memoriali
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بیبلکیرس درسیندن گئری ددندیب ،چای اندادا فشسدکیمی دولددوروب،
دوشرگه صیطینده چیمنلیک اطرافینداکی نیمکتلره گدؤز دوالنددیریرام.
اورور تیتان مها رلر گینشدین باتماسدی و افطدار چداغینی گؤزلدهییرکن
سیسددیز و مر بدددنلرینین کسددالتینی مپریددل میددینین ییشددا گلددیم
ایکیندیسینه بیرایی الر .من ایسده ایکینددی چداییمی ایچمدک اوچدین
دینج بیر یئر میتاریرام .ری ا ررهمغار ملتینداکی نیمکتی بی گؤرونجده،
مغا ا ساری گئدیرم .او کیشی منددن ادنجده نیمکتدده اَیلهشدنده میداق
سایشیی  ،بیر میری بی نیمکت تاپیم دئیه صیطده گدؤز دوالنددیریرام.
نیمکتلر دولی اولدوغینا گؤره بیر چؤکه1مغا ینین گیردهنه کؤلگهسدینده
چیمنلیکدده اوتدیرورام .بیتگددی درمانالریندا مارارشنددان عدرب مهددا رلر،
مغا ین الچاتدان بدیداقالرینین چیچدکلرینی درسدهلر ده ،الچاتیلمداز
بیداقالردا رالمیپ چیچکلرین اییی هاوایا یاییلیر.
بیبلکیرس کشسیندا ایکی ساعاک بییی گؤییلسیز اوالراق راهبین ییرو دی
سؤزلرینه ریالق وئردیییمدن سینرا مغار کؤلکهسی نّتین بیر پارچاسدی،
فشسکدان سیزولن داغ سییین سسدی ندت بدیالغینین سسدی ،تیبدگ
اوزریندهکی نار شکیلی ایسه نت ناری کیمی گلیر منه .بینینش بئلده ندار
شکلینین ملتیندا دویچ دیلیندده یدازیلمیپ fruit thee2سدؤزو نّتدده
اولمادیغیما بیر ریرمییی ییی چکیر .دویچ دیلینی تئی ادیرهنیم دئیه هر
شئیین مدینی او دیلده تلاظ ائدیرم .اشیاالرال مغارالرین مدالری ذهنیمده
 1فارسجا نمدار .تورکجه چؤکه .عربجه زیزفون .آلمانجاLinden (Botanik)) :
 :fruit thee 2دویچ دیلینده میوه چایی
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عجیبه و گیلینج تصییرلر یارادیر .ررهمغا ا کاستانیین دئینده کت ،شالیار،
پاپیین گئیینمیپ بیدر مغدار و چؤکده مغا یندا لینددین دئیندده بدالرین
پالتاری گئیینمیپ بیر مغار ذهنیمده انشنی  ،گدؤردوکلریم و ذهندی
تصییرلریم مراسیندا چا بدا رالینجدا تبریدی ذهنیمدده بدا رالددیریر.
لذکلریمین ،دویغیالریمین ،سی ینتیالریمین سینی همیشه تبرییه چاتیر.
تبرییده یاشادیغیم م لهنین ،ششگشن ییابانینین صاالی ایکیندیلرینی،
رمضان گینلری رنادیلرین ویترینلرینه دوزولمی زولبیه-بامیه ،اهدری
و اورو لیغا م صیا اوالن کیکهلرینی ادزلهییرم.
او گین ادنجه سد ر یئمدهیی اوچدین کانتینده گئتدیییمدده ایرانلدیالر
بؤلگهسددیندن باشددقا بیتددین بؤلگددهلری بددی گؤرونجدده تعجد ائلددهدیم.
مها رلرین بیری رمضان میینین باششندیغینی سؤیلهینده بیدر من شدام-
کابابسیی ،زولبیه-بامیهسدیی ،م سدیی و فرنیسدیی بیدر رمضدان ایچینده
تیالزالندیغیمی صس ائتدیم .یئنده اورهیدیم تبریدیه داری ددی .کانتیندده
عرب ،افغان و مفریقالی مها رلرین غیبتی رمضانین باششنغیج یبرچیسی
اولسا دا ،تبریدیده رمضدان بدی رددر یبرسدیی گلمدیدی .رمضدان میدینین
گؤرونددیب-گؤرونمددهدییی مباصنددهلری رمضددانین گلیشددینی ادلکددهنین
باشاباشینا ار ساالردی.
منام دینی میینلری یئرینه گتیدرن بیدر ردادین اولماغدا رغمداً ،بییدا-باشدا
چاتدیغیمدان سینرا منیملده بدا -باشدا رییمداغی ،راداغداالری تسدبئ ه
دوزمهیی بیرایی  ،داها اونین کیمی اولماغا اصرار ائتمهدی .او گلدانداکی
چیچکلرینی سیواری  ،گینپ راباغینا رییان کیمی منیم ده یئمدکلریم،
گئییملدریم و تمییلیییملده مارارشنددی ،رو -روانیمدی هدئچ بیدر شدئیله
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بسلهمهدی .من ایسه صیاتدا اینانددیغیم ایدشق رایدداالرینی اوییدوغدیم
کتابالردان ادیرهنی  ،هر کتابدان بیر پارچا گؤتیروب بیر-بیرینه یامایی ،
ادزومه بیر رایدا-رانین معین ائتددیم .مندام اوندین بطنیندده انشنددیغیم
گینلردن بئله منه بیر کلمه منشتمادی .اوندان اینجیکلی اولسام دا ،اوزون
مددک اوندینش تماسددا اولماسدام دا ،مرامیددیدا ریریلمداز بیدر بداغ اولدددوغی
دانیلمازدی .بی دوشرگهده بعضاً اونین روصسیز و الرئید داورانیشدینا بئلده
داری یرام .بیلمیرم اونین باییپالری متام ادلنددن سدینرا بئلده روصسدیز
اولیب ،یییسا رابارجادان دا بئلهیمیپ .منجه روصسیز باییپالرال ساواشا
گؤندریلن کیشیلرین گئری راییتماق امکانی چیخ مزدیر.
نار دادلی چاییمی ایچرکن صیطده اوتدیرانالرا گدؤز دوالنددیری  ،ادزوم و
نیمکددتلرده اوتددیران عددرب ،افغددان و مفریقددالی مهددا رلر مراسددینداکی
اورتارلی الری دوشینیرم .اورتاق یاطرهلر ،اورتاق اینانجالر ،اورتاق مدنی و
کیلتیرل میینلر ،یاشادیغیمیی اورتاق مکانالر ،تانیدیغیمیی اورتاق مدامالر،
اورتاق یئمکلرین تانیپ دادالری ...دوشیندوکجه صیطدین یئربهیئریندده
اوتیران مها رلرله ادزوم مراسیندا هدر هانسدی بیدر اورتداق یداددا تاپدا
بیلمیرم .کانتینده مهدا رلرین ادزل بؤلگدهلرینی گؤردویدیم گینددن بدری
اورتاق کیلتدیر و اورتداق یداددا الرین نده رددر ادنملدی اولددوغینی باشدا
دوشدددوم .اورتدداق یدداددا الر انسددانالری بیددر-بیریندده یایینششدددیری ،
اونشری بیر-بیرلرینه باغشیا بیله ک ردر گی لیدور .گاهدان منه ائله گلیر
کی ،منیمله نیسیان بندیندهکی راتللر و م دّرچیلر مراسینداکی اورتداق
یاددا الریمیی دوشرگهده یاشایان مها رلر و سرکصاتلی ملمدانلیالردان
داها چییدور .دوشرگه مهدا رلری ایلده ادزوم مراسدیندا هدر هانسدی بیدر
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اورتارلی تاپا بیلمهدیییمده ،بیدر من یاشدلی کیشدی ایلده عشرده ریرمداق
ماراغیمین سببینی کشف ائدیرم :تبریی و اورتاق یاددا الر!
یاشلی کیشینین مغیینددان «سدامان مئیددانی» سدؤزو چی ددیغی منددا
اورانین پیچارچیالری ،الَک -رلبیرچیلری ،مک نالی دوزلدن دمیرچیلری
ایله تنیکهچیلری ،نجّارالری ،کؤمیرچیلری ،رانلی ی چال ،بیروق-بدیروق
دربندلر ،تیکلی کیچه ،سید ابراهیم مقبرهسینین صاالی صیطدی ،ضدریح
ایچیندده پددیل سدداالن صدداف-سدداده یاشددلی رددادینالر گؤزومددین راباغینددا
تیکیلمیشدی .ممما ندنسه یاشلی کیشی مسدئیلیت و ایشردی وظیادهنی
منه گؤرستمک اوچین دویچالرین ایشق رایداالرینی منال چکیر .منه ائله
گلیددر کددی ،تبریددی دوشددگینلییینه رغم داً ،مها رتددده اونددین دا کیلتددیرل
اینانجالری شیمشیی و غرب دونیاسینین ادزللیکلرینه والئده اولدیب ،او
ادزللیکلری ادز ایچینده ادزلشدیری .
منیم ایشری تمللریمله ایندانجالریم نئجده؟ مهدا رک ییلینددا مصدل ت
اوزوندن مدیم مسی یلرین سیاهیسینه کئچسه ده ،دینی ایندانجالریمین
بینؤورهسی کیچیک بیر تییینی ال شیمشسا دا ،ایشردی ایندانجالریمین
بینؤورهسددینین م کددم اولدددوغینی دوشددینیرم .بیددر من مدیمددی ائشددیدنده
دیسکینیرم .میسی گیلپراباق صاتی ایله یانیمددا اوتیرمداق اوچدین اذن
ایستهدییینیده ،ایشری تمللر و شیمشماالر باشدیمدان اوچدیر .کناریمددا
اوتیراندا اونین ییشاگلیم عطرینین اییینه اورهییم ددیینیر .پؤرتیشدوییمی
صددس ائتسددم ده ،سددیییقرانلی اولماغددا چالیشددیرام .بددی سددار مددن اونددی
رابارشیی  ،چای ایچی -ایچمدهدییینی گیگدلین تر مانینددا یدازیرام .او
ایسدده ریشدد ند ایلدده سدداعاتینی گؤرسدددی  ،اذان وایتینددا رالدددیغینی،
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اوستهلیک نار چایینین سیییرلیق طبعی اولدوغینی و افطاردا هئل دادلدی
چای ایچمهیین فایدالی اولدوغینی یازیر .منسه هئله ملرژیم اولدوغینی و نار
دنهسی ،نار سییی ،نار چایی ،ناردان صاضیرالنان هر شئیه صیران اولدوغیمی
یازی  ،سینرا گیله-گیله مرتیریرام:
 نتده نار اولماسا اورا گئتمهرم بئله.میسی ایسه یازیر:
 گؤرهسن دونیادا نار سئیمهین بیر رادین تاپیشر؟مندده ائلدده گلیددر کددی ،میسددی سددؤز ایچینددده سددؤز دئمهیدده چالیشددیر .او
دانیشددیرکن گددؤزلریمین راشددیندیغینی صددس ائدددی  ،بیددر من اونددین
ییشاگلیم عطرینین ایییندی کشدف ائددیرم .نتدده هئدل بیتگیسدینین
اولددیب-اولمددادیغینی اوندددان سیروشددماق ایسددتهدیییم من ،مقدمهسددیی و
بیردن-بیره یازیر:
 سن بیبلکیرسالرا راتیلیرسان؟اوغیرلیغیم می ایشیغینا چی ان مدام کیمدی ،ال-میداغیمی ایتیریدرم .ندار
چایینین تیرشا شیرین دادی مغییمددا م ییدا چدالیر .میسدینین ایدشق
رایداالرینین بینؤورهسدینین دیندی اینانجالریندا هؤرولددویینی دوشدینیرم.
اونین بئله سیال ائتمهسی و صیاتیما راریشماسیندان ییششنمیرام.
 بی ادلکهده بئله شئلر بارهسینده سیال ائلدهمیلر - ،یازید  ،فشسدکیمیگؤتیروب میاغا رال یرام .اونسیز دا هئل اییینه ملرژیم اولدوغینا گدؤره اوردا
اوتیرا بیلمیدیم .بیر مددیم متمامیپ یئنه میسینین سسینی ائشیدیرم:
 شیرین!میاق سایشییرام .او ایسه میبایلینی منه ساری تیتیر:
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 بیبلکیرسا راتیلماغینا اینانمادیم .سن بئله بیر ایشی گؤرمهیه ک رددرعاغیللی و ایشرلی گؤرونیرسن .منجه بیبلکیرسا راتیلمداق سدنین مدیندا
دئییلن بی سؤزلردن بیریدیر .سن گیمان ائله کی ،هئچ بئله بیدر سدیال
ائلهمهمیشم.
اونین سؤزلرینی یابسیی ریییرام .او ایسه مرتیریر:
 یالنیی منه وئردییین سؤزو سنه یاطیرالتماق ایستردیم.اونا هر هانسی بیر سؤز وئردیییمی یاطیرالمیرام .تعج ایله یادداشدیمی
مراشدیریرام ،بلکه اونا وئردیییم سؤزو یداطیرالییم .او ایسده یئنده گیگدل
تر مانیندا یازیر:
  Podestamer platceبی گئجه افطاردان سینرا.دوشرگهیه گلدیییم گیندن بری میسی درتیمدی چکسده ده ،اوندا رارشدی
ضدیّتلی صسلریم اولیب .ندنسه همیشه اونا یایینششماردان چکینمیشم.
کئچن سار ماهانا گتیری  ،اونین دعیتینی ربیل ائتمهدیییمده پئشمانلی
دویمیشدوم .ایندیسه اونی گؤروب ،دانیشدیغیم مندا پؤرتیشدیب ،اورهییدیم
ددیینتییدده دوشسدده ده ،منجدداق ایددشق رایددداالری دینددی اینانجالرینددا
هؤرولمی و مسی یته کئچمهییمی غیرممکن بیر ایپ کیمی دَیَرلندیرن
بیر انسدان ایلده اَیلنجده یئرینده گئتمدک میماقیاندا بیدر ایپدیدر دئیده
دوشینیرم .او ایسه مرتیریر:
 من صابا میری دوشرگهیه ترانسار اوال اغام.میسینین گیلپراباق صاتی و ذبهلی گؤزلرینده یئنه اونین عدرب بیدر
دونژوان اولدوغینی و بدی دوشدرگهده یاشدادیغی سدین گئجهسدینی ادزل
مددا راالرال باشددا چاتدددیرماق ایسددتهدییینی دوشددینیرم .بلکدده ده میسددی
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دوشیندوییم کیمی دئییل .بینینش بئله اونا اینانماغا ریرییرام .بدی سدار ده
اونین دعیتینی ربیل ائتمیرم .او ایسه ادزونی سیندیرمادان دئییر:
 بیر-بیریمییله عشره باغشماق اوچین تلان نمرهمی سنه وئره بیلرم. من تصادفی رارشیششماردان یانایام - ،یازی بینایا ساری گئدرکن یئنهده ضدیّتلی صسلریمله اوزلهشیرم .ندن میسدیدان ییشدشندیغیم صالددا
اوندان اوزارششماغا چالیشیرام؟ یالقییلیغیما اورهییم سی یلیر .گؤرهسن بی
ضدیّتلی داورانیشیمین سببی ریرییدور ،یییسا ادزومی مزارالماق؟

22
اتیبیسدان ائنمک همن یاشلی کیشینی گؤرورم .یان-یؤورهسینه بایمادان
باشماقالرینی چی اردی  ،گی ینی چلییینه سالی  ،اتیبدیس دوراغدینین
نیمکتی اوسته چی ی رارشییا باییر .بیر من اونین باشینا هاوا گلدییینی
دوشینیرم .او ایسه ائله اییلمهیه مشغیلدور کدی ،اتیبیسددان دوشدمهییمی
بئله گؤرمیر .اونا یایینششیرام .منی گؤرمکدده اوشداقیانا بیدر ل دن ایلده
دئییر:
 بیردان پرسپئکتییی اعشدی .ریییم ،سدن ده باشدماخالرییی چی دارکگل اوسته ،بی ائلئمانالری اوّل اوزاردان ،سیرا یایینندان گؤرمهلیسدن .بدی
ائلئمانالرین اوزاخ منهرهسیینن یایین منهرهسی بیدر-بیرینددن چدیخ
فررلیدی.
اتیبددیس دوراغیندددا بیددیدن باشددقا کیمسدده یییدددور .اونسددیز دا اونددین
اوشاقسایاغی بیییروغینا ییخ دئیه بیلمدیدیم .تدردد ایلده باشدماقالریمی
چی اریرکن دئییرم:
 بئله کی معلیمدی ،سامان مئیدانیسایاغی بی ائلئمانالرا بایمالییخ. سامان مئیدانیسایاغی اولسدا دا ،سدن فلسدای باییشدینان بداخ ،میدیصیایم گلیر بی ائلئمانالرین پرسپکتییینی گؤرمییهسن.
اونین کیمی نیمکت اوسته چی یرام .گئنیپ بیر یئرده سایسیی-صسابسیی
مستطیل شکلینده رارامتیل ائلئمانالرا باییرام .او ایسه مرتیریر:
 بیر دریقه کیپریح وورما ،ائلئمانالرا تمیکی ائله ،گؤر نه گؤروسن؟کیپریک چالمادان رارشییا زیللهنیرم .منه ائله گلیر کدی ،ائلئمدانالر دنیدی
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دالغاالری کیمدی دوردوقالری یئرلریندده صرکدت ائددیرلر .ائلئمدانالرین
صرکتینین گؤز یطاسیندان مسیلی اولدوغینی دوشینیرم .یاشدلی کیشدی
ایسه دئییر:
 ائله من ایستیردیم سن بی منجمد ائلئمانالرین صرکتینی ادز گؤزوووننگددؤروب ،صددس ائدهسددن .مممددا بدداییپالریمیی بیددراز فررلیدددی .سددنین
باییشین بیراز رمانتیکدی ،منیم باییشیم سدامان مئیددانی باییشدیدی.
من بی گؤز یطاسینی سیرو صرکتینه بنیهدیرم.
گیله -گیله دئییرم:
 بی سیرونین چیبانی کیمیدی؟باشماقالرینی گئییرکن دئییر:
 زمانی گلسه ،هر کس چیبان ریلیغینا گیره بیلر.راپیسیی-دروازاسیی هلیکاست ممیریال اوزاردان گؤردوییم کیمدی دئییدل،
صرکت ائدن دالغاالر م ی اولیب ،نهم ایله دوزولمی سایسیی-صسابسدیی،
یازیسیی ،صاف و سرک گدؤرونن رارامتیدل بئتدین دا الر گئندیپ بیدر
ربرستانی ذهنیمده انشندیریر .منجاق ربرستان بی رددر ییفلدی بیدر یئدر
دئییددل ،اوردا انسددانالرین باشددشنیپ و ریرتیلددی تدداری ی ایلدده مدالری
دا الرین اوزرینه یازیلی  .ربرستانین هر بیر داشدینین ادزونهم صدیا
هییّتی وار .بی یازیسیی مستطیل دا الرین ائن و اوزونلیقالری بیر-بیرینه
تای اولسا دا ،بییالری بیر-بیریندن چیخ فررلیدیر.
مسددتطیل بئتددینالر مراسددینداکی ائنیپلددی-ییرقیشددلی دهلییلدددرده
مددیمشرکددن سددانکی ادلیمدده سدداری گئدددن دهلییلددرده مددیمشییری د .
دهلییدن دهلیدیه کئچددیییمییده ،دا الریدن سدرکلییی رو -روانیمدی
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م اصرهیه ملیر ،و یدوم ایسه بیر-بیرینه بنیز و هییتسدیی ائلئمدانالرین
صکمرانلیغی ملتینا کئچیر.
یاشلی کیشی دئییر:
 ائلئمانالرین فررلی بییالری نهیی یادییا سالیر؟ نهیی یادیما سالدیغینی بیلمیرم ،فق اوزایدان میر کیمی گدؤرونن بدیدا الرین ساکینلییی منی هؤووشنهیه سالیر.
 نهرییه بدی ائلئمدانالر مدامالریدن بیدر-بیرینددن فررلدی اولددوخالرینیگؤرستمیر؟
 او زمان بی ائنیپ-ییرقیشلی دهلییلر نهیی گؤرستماغا چالیشیر؟ دوغیالن گیندن ادلیمه ساری گئدن ییلین دوز بیر ییل اولمادیغینی!یاشلی کیشی او ا بیر ائلئمانین یانیندا دایانی دئییر:
 بی ائلمانشرا گؤره سن نه دوشینیسن؟ اوشایلیخ چاغالریمدا منیم اوچین ادلیم چرچییهده دیدیارا ردابشنمیپمتامین عکسی ایدی ،ائیلندیییمدن سینرا ادلیم فرهادین اسپرم ریرریندی
ایلدده وازکتددیمی برگهسددی ایدددی ،مممددا نیسددیان بندینددده ادلددیم ،بندددین
اوتاقالرینا کؤلگده سداالن شدبح ایددی ،هدر من م بدیسالرین بیدرینین
یلدینه گیری  ،باشقا بیر م بیسی ادلدوره بیله اخ ردر ریرییلییددو بدی
شبح .بی دا الر نه نیسیان بندینده صس ائتدیییم او شب ه بنییر ،نده ده
دیددیارا رددابشنمیپ چرچیددیه ایچیندددهکی عکسدده ،منجدداخ ب دی یازیسددیی و
هییتسددیی دا الر منددی چددیخ هؤووشددنهیه سددالیر .بددیرا هددم ربرسددتان
کیمیددی ،هدم ده ربرسدتان کیمدی دئییدل .ادلیمدین بدی داشدشردا یددیوا
ریردوغینی دوشینیرم .هدر کیپدریح چاالنددا ،سدانکی ادلدیمنن بیدر پارچدا
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ریپیب ،گؤزلریمنن بیتین و یدوما گیریر .بدی مغا سدیی ،سیسدیز ،گدیل-
چیچحسددیی فضددادا منددتهم دا الر مدامددین اورهییندده ریریددی دامیییددر.
هییتسیی امعه کیمیدی بیرا ،منیم نهریمه یئرملتدی دونیاسدی اولمدی
اولسایدی ،بئلنچی بیر یئر اولمالی ایدی.
سؤزومی باشا چاتدیراندان سینرا بیر بی ردر سدؤزو بیدر ناسده منشتددیغیما
گؤره ادزومددن تعجد ائددیرم .ایندییده کیمدی فرهداد و نیسدیان بنددی
بارهسینده یاشلی کیشییه بیر سؤز دئمهمیشدیم .فرهاد و نیسدیان بنددی
بارهسینده سیروشا اغینی گؤزلرکن ،صیین بیر ل ن ایله دئییر:
 ریییم ،من بیرا گلنده ادلیمینن باریشیرام .عؤمیر بییی بیر انسدانا مزاریدمکئچمهدی ،بئله یاشامیشام .یانلیغیمدا گینلرین بیر گینینده بیردن-بیره
هئچ گیناهیم اولمامیپ میریسینین ادلیمی منیم مدیما وورولددی ،اونندان
سیرا منیم دونیام رابار چالدی ،صیاتیم ملت-اوست اولدی .بدی دا الریدن
مراسینداکی ائنیپ-ییرقیشلی دهلییلرده مددیمشیاندا ،هئچ بیدر گینداهیم
اولمامیپ ادلیمی مدیما وورانالریدن هامیسدینی باغیشدشیا بیلیدرم .مممدا
نازیلرین نایتی باغیششنان بیر ایپ دئییل .ادلیم عؤمیرلیک بیدر یییدی
اولسا دا ،نازیلرین ریردوغی کدیرهلرده یانددیریشنالرین ادلدیم شییهسدی
عؤمیر بییی بشریتین صیاتینا مغیرلیخ ائلییه اخ.
منه ائله گلیر کی ،یاشلی کیشی دئدییی سؤزلر ایله منده تسدلّی وئرمهیده
چالیشیر .او ،بی مکاندا ادلیم ایلده باریشدا بیلسده ده ،بدی ائلئمدانالر مندی
هؤووشنهیه سالیر .یئنه ده فرهادین اسپرم ریررینیندی منده یداطیرالدیر.
اسپرملر ده انسانا ددنیشمهدن ادنجه بی دا الر کیمدی کیملیکسدیی بیدر
وارلی پارچاسی ایمیپالر.
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کتابسیی کتاب انا دا انسانی هؤووشنهیه ساال بیلده ک رددر ریرییلدی بیدر
ائلئماندددیر .مممددا اوراسددی دوشینجهسددیی دونیددانین تمنددالی ،بددی منددتهم
ائلئمددانالر ایسدده مد-سددانالری یئددر اوزوندددن سددیلینمیپلرین سددمبیلی
کیمیدیر .بی منتهم دا الرین بیدری مدن ،بیدری یاشدلی کیشدی ،بیدری
ییاباندان کئچن هر هانسدی بیدر مدام اوال بیلدر .منده گدؤره ادلدیلرین ده
مدالری اولمددالی ،متددام کیمددی شددکیللری دیددیارالرا رابشنمددالیدیر .هددئچ
اولماسا فرهادین وازکتیمی سندی کیمدی بیدر یدازیلی سدند اولمدالیدیر.
دئییرم:
 بی ائلئمانشرین ایتی بیر یشینتی وار ،بدی یشدینت سسسدیی-صداسدییانسانی هدف ملتینا ملیر .بی سسسیی یشدینت مدامدین ایلیدک سدیمییینه
ایشلیر .اگر بی یشینتی گؤروب صس ائتماغا گؤره مندی بدیرا گتیریبسدیی،
دئمددهلییم کددی صیاتیمدددا نسددل ریررینینددا بنددیر بیددر یشددینتی مددن ده
یاشامیشام.
یاشلی کیشی سؤزومدن ناراصاک اولمی کیمی را الرینی ییغیر:
 ریییم ،یشینتی گؤرستماخ فیکرینی هاردان چی اتدین؟ بیرینجیسدی،دانشگاهدا فلساه اوییدوغیوا گؤره بئلنچی فلسدای-هندری ائلئمدانالری
گؤرمهیییی صش گؤردوم .ایکینجیسدی ،صیاتینددا تیتددوغین تصدمیملر
صقینده درت ائتمهیییه گؤره سنی بدیرا گتیرمیشدم .بدیرانین یاشاییشدی
تربیی کیمی دئییل کی ریییم ،بدیردا سدهیلری اللّهدین ،امدام-پیغمبدرین،
کلیسانین ،مچیدین ،اونین-بینین بیینینا سالماخ اولماز.
 بی ائلئمانالرا بایاندا سیرویله م ی اولماق ریرییسدی انیمددا اوتدیرور.منیم نهریمه انسان سیرو ایلده یدیخ ،تکبدهتک ادلمهلیددی ،اوسدتهلیک
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ادلنده ده مدی-سانی ،هییتی ده بللی اولمالیدی .انسان امعهسی راریشقا
امعهسی دئییل کی یاریم لیتر نات ایله م ی اولیب ،یییا چی سین.
یاشلی کیشی چلییینی یئرده تاپدایا-تاپدایا دهلییدن دهلیدیه کئچیدرکن
دئییر:
 نازیلرین تعلیماکالری اساسیندا مدامالری گتیالردا صبس ائدی  ،گدازایله بیغیب کیرهلرده یاندیرماخ بی ادلکهنین دانیلماز تداری ی وارعیتیددی.
تاریخ بییی نسل ریررینی بیر چیخ ادلکهده با وئری  ،منجداخ مز سداییدا
ادلکدده تاپددا بیلرسددن کددی ،نسددل ریررینددی نددایتینی هنددری-فلسددای
ائلئمانالرینان دونیایا گؤرستسین .بی مدسیی ،سانسیی دا الریدن معندیی
مغیرلیغی ملمان مداعتینین وارلیغیندا ییکلدهنی  ،عؤمدیر بییدی دا بئلده
راال اخ .سنی بیرا گتیرمایدان رصدیم بی ایدی کی ،سهی تصدمیملرییین
میر-عاربتینین نده رددر ریرییلدی اولددوغینی یایینندان گدؤروب ،صدس
ائلییهسن .بئله کی گؤرونیر ،سنی بیرا گتیرماخ بارهسدینده مدن ده سدهی
ائلهمیشم.
اونین مریاسیجا دهلییدن دهلییه کئچیرکن دئییرم:
 من سییین کیمی دوشینمیرم .هدم بدیردا ،هدم ده کتابسدیی کتاب انداداتاری دن درس ملمایدان داها چیخ عجیبه بیر اتیریته وار ،بدی ائلئمدانالر
ایستر-ایستهمی بایانین ذهنینی معین بیر معنایا سداری مپداریر .سدیی بدی
اتیریتهنی مسئیلیتی ربدیل ائلدهماخ کیمدی معندا ائلیسدیی ،منجداخ مندیم
نهریمه گلیر بی ایشین مدی هنر واسطهسدیینن انسدانین دوشینجهسدینه
یؤل -یؤندم وئرمایدی.
یاشلی کیشی دا الرین هیندورلییی مزالدیغی یئرده دایانی نارین-ندارین
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باشینی دالبادال ترپهدیرکن دیل-دوداغی ملتدا میییلدانیر:
 اتیریته ...اتیریته...اونین با ترپتمهسینه بایدیقجا ،هداوانی دیمدیکلدهین ری دالمیپ بیدر
ییروز عاغلیما گلیر .بیر من گیلی و سئیینج سسدی رال ینجدا ،مدن ده
یاشلی کیشی ایله بیرلیکده سسه ساری اوز چئییریریک .ددرد یان ریدی
هاال-هیرنایش داشددان داشدا متدیشرکن هلیکاسدت ممیریدالین ادلیمجدیل
متمسارینه یاشاییپ یاغدیریرالر .یاشدلی کیشدی چلییدی ریدیالرا سداری
تیتیب دئییر:
 گؤروسن ریییم؟ بی دونیادا ادلیمینن صیاک همیشه یدان-یاندا ،چییدین-چییینه گئدن دوغماالر کیمیدی .مدن سدنین کیمدی دیان اولسدایدیم،
ری االرین الفشفاسینی ائشیتماخ یئرینه بدی ریدیالرا ریشدیلیب ،متیلید ،
دوشیب ،های-کیی سالی  ،ادلیمی الغا رییاردیم.
منه ائله گلیر کی ،یاشلی کیشی ایستهدییی فکری منه چاتدیرا بیلمهدییی
اوچین موییس اولیب کدرینی بئلنچی سدؤزلرله منده منشتماغدا چالیشدیر.
دانیشی الریمییین سیییق مب-هاواسینی دَییشدیرمک اوچین گیله-گیله
دئییرم:
 هله کی هلیکاست ممیریالدا صیاک ادلیمینن چییین-چییینده گئتمیدر،ادلیمین با -گؤزونده متیلی دوشیب ،شادلی ائلیر .ممما بیییم کیلتیرده
ربیر دا الری اوسته چی ماخ یی صسابشنمیر.
یاشلی کیشی میاق سایشیی  ،گیلر اوزله دئییر:
 هانسی کیلتیروزده؟ تربیی یییسا مسی یت کیلتیرونده؟ائشددیتدیییم سددؤزه دونددیب رددالیرام .اونددین زارافاکیانددا سددؤزو یئندده ده
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فیریلدارچی اولدوغیمی منه یاطیرالدیر .یاب یئرینه م دی بیدر گیلدی
دوداغیمدا اوتیرور .ندنسه ادز اصیاالتیما اورهییم سی یلیر.
ییابانا یایینششدیقجا ائلئمانالرین بییی دا ریسالیر .پیادا ییلی ایله میازی
اوالن ائلئمانالرین ریراغینداکی چؤکه مغارالرینین عطری هاوایا یاییلی .
بتینداشلی ائلئمانالر ،ادلیمدین هؤووشدنهلی اوزونده منده گؤرستسده ده،
ییاباندان کئچن ماشدینالرال مغدارالرین عطیرلدی چیچدکلری صیداتین
میدیغینی منه یاطیرالدیر .ایندییه ردر ادلیم ایله صیداتی مدیازی اوالراق
بئله یاییندان گؤرمهمیشدیم ،سانکی یاشلی کیشی ایله بیرلیکده ادلیملده
صیاتین اورتاسیندا دایانمیشی .
یاشلی کیشی بیر ائلئمان اوزرینده اَیلهشرکن دئییر:
 سن بایاخ دانیشیخالریندا اسپرم ریررینی ،بیر ده نیسیان بندینددن بیدرسؤزلر دئدین ،یییسا من سهی ائشیتمیشم؟
اونین سیالینی یابسیی رییا بیلمیرم .یبدری یییددور او مندیم گؤزومدده
ریییم دئدییی انسانین اوزرینده اتیریتهسی اوالن بیر متدا کیمیددی .سدهی
ائشیتمهدییینی ،فرهادین وازکتدیمی صیکایهسدی ایلده نیسدیان بندیندده
م بیس اولدوغیمین سببینی دئییرم .او ایسه اینانماز-اینانمداز سدؤزلریمه
ریالق وئریر.
 هئچ عغلیمه گلمیدی سنین ده زندان تجربهن اولسین .ادزو ده عمدیمیبندده! بیییم زمانیمییدا سیاسی بندینن عمیمی بنددین بهشدتینن هدنم
ردر فرری وارییدی.
سینرا مرتیریر:
 -وازکتیمی مسئلهسی هدر کیشدینین ادز بدنینده دیلدی اوالن ش صدی
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مسئلهدی ،اونا بیر سؤز دئیده بیلمیدرم .مممدا فرهدادین هیللی بازلیغیندا،
سنین باشییا گلن ما راالرا چیخ ناراصاک اولدوم .من گدؤروب یاشدادیغیم
تربیی بئله دئییلدی ریییم .من گؤردوییم تربیدیده کیشدیلر هدر نده غلد
دارتسایدیشر دا ،مرواد-اوشاخالرینا مسئیلیتینن یاناشاردیشر ،هئچ اولماسدا
بیر م جا غیرکلری وارییدی.
یاشددلی کیشددی ایللر دده تبریددیدن اوزاق یاشددایی  ،مهددا رک ائتدددییی
ادلکددهنین کیلتیرویلدده باریشددی  ،وازکتددیمی ائتمددهیی هددر هانسددی بیددر
کیشینین ادزل مسئلهسدی صسابشسدا دا ،تبریدی کیلتیرونده صداکم اوالن
متابَیلیک هله ده باشیندان چی مایی  .بیتین انسدانالر کیمدی اوندین دا
تنارضلی دوشینجهلری اولدوغینی دوشینیرم .دئییرم:
 سددیی هانسددی کیلتددیر اساسددیندا وازکتددیمی و غیددرک مسئلهسددینهیاناشیرسیی؟ تبریی یییسا ملمان کیلتیرو؟
او ایسه بیر مز ا هیروک-هیروک اوزومه بایی  ،بیدردن-بیدره راهقاهدایش
گیلیر:
 ادز مرامییدی هاا ،سنه سؤز تیییناندا ایینه عیضیه چیوالدیی باتیریسدانمداما.
سینرا مرتیریر:
 دوغیردان دا ایندییه کیمی بئلنچی بیر پیرتششیخ صیاک داسدتانیینانراستششمامیشدیم .مینلدر اسدپرمین م دی اولماسدینی نسدل ریررینیندا
بنیتمهیین ،عؤمرومده ائشدیتدیییم عجیبده بنیتمدهدی .منجداق فرهدادین
هیللی بازلیغی هم تربیی کیلتیرونده هم ده ملمان کیلتیرونده رینامالی بیر
ایشدی ،ممما وازکتیمی مسئلهسینه گلسداخ ،بدی ایدپ تربیدی کیلتیروندده
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رینامالی اولسا دا ،ملمان کیلتیرونده هر انسان ادز بدنینین مالیکیدی .من
بی بارهده ملمان کیلتیرو طرفدارییام.
ائشیتدیییم سؤزه اینانا بیلیمرم .تعج ایله ترسه-ترسده اوندا بداییرام .او
ایسه مرتیریر:
 سق نین بارهسینده نئجه دوشینیسن؟منه ائله گلیر کی ،یاشدلی کیشدی سدیالیمی سدیال ایلده دیاب وئرید ،
ساسطهبازلی ال فرهادین عملیندی عدادی بیدر ایدپ کیمدی گؤرسدتمهیه
چالیشیر .وازکتیمی بارهسینده اونینش دانیشدماغا پئشدمان اولدیرام .سدؤزو
اوزالدددی  ،سددق نددین بارهسددینده دانیشددماق ایسددتهمیرم .اونسددیز دا
هلیکاست ممیریالین رارامتیل فضاسی ذهنیمی ییروب .من ده میری بیدر
سیال ایله اونین سیالینا یاب وئریرم.
 سیی ادزوزو تبریی وطنداشی کیمی بیلیرسیی ،یییسا ملمان وطنداشی؟او ایسه گی ینی چلییینه سالی یئریندن رال ارکن دئییر:
 منیم گؤبدهییم تربیدیین سدامان مئیدانینددا رییشنید  ،مممدا سیاسدیشرایطه گؤره مملکتدن مملکته سدیرگین دوشدیب ییلدین مییرینددا بدی
مملکتده مسکن ریرمیشام .ادزومی نه تربیی وطنداشی صسابلیرام ،نه ملمان،
نه یاورمیانده وطنداشدی ،نده ده اروپدا وطنداشدی .یئتمدیپ بدئپ ایدل
یاشادیغیم صیاتا دایانی  ،ادزومی یئرکیرهسینین وطنداشی کیمی صسداب
ائلیرم.
 او زمان نییه دییژن کیمی بیر کی ایچینده یاشامیرسیی؟یئنه منیم سؤزومه گیلیر:
 -چینکی من سامان مئیددانی اوشداغییام .سدامان مئیددانی فلساهسدینه
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ایناندیغیم اوچین کی ایچینده یاشاماخ منه گؤره دئییل.
گیله-گیله دئییرم:
 نییه سیی همیشه تبرییه تربیی دئییرسیی؟ -چینکی سامان مئیدانی اوشاخالرینا گؤره اورا همیشه تربییدی.

23
بددی گددین تاوفدده اوال اغددام .ماریددا کلیساسددینین مستاناسددیندان ایچددری
گیرمهمیپ ،بیر من دایانی مارتین لدیتره بداییرام .لدیتر الیندده مقددس
کتاب ،سامان ملتدان سی یئریدن مدامالر کیمی دوردوغی یئدرده گدؤزملتی
منی گیدن کیمیدیر .سدانکی تاوفده اولددوغیم منددا کلیسدا راپیسدیندان
ایچری گیری  ،فیریلدارچی بیری اولددوغیمی دار سداال اق .گیونسدیی و
شیبهه ایله مستانادان ایچری گیدررکن فیریلددارچیلیغین دیبینده سداری
میاق باسدیغیمی دوشینیرم .بی گین من ده بیدر سدیرو مهدا ر کیمدی بدی
کلیسادا کئچیدریلن تاوفده مراسدمینده یاچشنا اغدام .یاچشنددیغیم من
رسددمی اوالراق دونیددا مسددلمانالرینین سیاهیسددیندن بیددر ناددر مزالید ،
پروتستان فررهسینین سیاهیسینه بیر نار مرتا اق .منسه مسدلمانچیلی
میینلریندده گددؤره مرتددد بیددر انسددان سدداییش اغام .کلیسددا ایسدده یئنددی
دوغیلمددی و گیناهدددان سددیلکهلنمیپ بیددر انسددان کیمددی منددی ربددیل
ائده ک .بی گین اسکیلی مرتان بیدر عددده چئیریلید  ،دیندی ملدیپ-
وئریشین بیر پارچاسی اوال اغام .منجاق من بیر مشدتری کیمدی ملدیپ-
وئریپ ائدن طرفلرینین رازانجینا فیکیر وئرمدهدن پروتسدتان ریلیغیندی
تایما گئییم کیمی وارلیغیما ییکلهیه هیم.
ایچری گیرینجه یئنه عید ریییسی بیرنیما دولیر .پروتستانلیغی وارلیغیمدا
ییکلمهیی باشارا بیلسم ده ،عید ریییسینی ت مدل ائدده بیلمهیه دهییمی
دوشددینیرم .بیبددلکیرس همکشسالریددم م رابددا یددایین نیمکددتلرده
اَیلهشدددی لر ،ندنسددده اونشریدددن رگهسدددینه راتیلماغدددا چکینیدددرم.
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فیریلدارچیلیغیم گین ایشیغینا چی ماسین دئیه درس کشسالریندا بئلده
همیشه ادزومی او رگهدن کنار سایشمیشدیم .مستانایا یایین تکباشیما
بیر نیمکتده اوتیرورام .یاچشنماغیمدان ادنجه اویییا اغیم دعانی یئنیدن
گؤزدن کئچیریم دئیه انجیدل کتدابینی مچید امت دان لسهسدینه بیدر
مددیم رالمیپ درس ازبرلهین ادیرنجی کیمی ادزلیییمده میییلدانیرام:
ای پدر ما که در مسمانی ،نام تی مقدس باد.
ملکیک تی بیاید.
ارادهی تی چنانکه در مسمان است ،بر زمین نیی گسترده شید.
نان کااف ما را امروز به ما بده.
و گناهان ما را بب پ چنانکه ما نیی
منانکه بر ما گناه کردند را میب شیم.
و ما را در مزمایپ میاور ،بلکه از شریر رهایی ده.
زیرا ملکیک ،ردرک و شل از من تیست تا ابداالباد
1
ممین
میهلری مسی یلرین گؤیدهکی متاالرینا یطداب ائتدیییمدده ،چرچیدیهده
دییارا رابشنمیپ متامین شکیلی گؤزومین راباغینا تیکیلیر .یئر اوزوندهکی
متامین نه ادزونی گؤره بیلدیم ،نده م بتیندی دویددوم ،نده ده گینددهلیک
چؤرهییمی اونین الیندن ملی یئددیم« .مندی صیلدهگردن یدشا ائدت»
سؤزونی دئدیییمدده ،ندنسده ادزومدی بیدر صیلدهگر کیمدی صدس ائتددیم.
صیاتیمدا هئچ گؤرمهدیییم متام منی بیردا گؤرسهیدی ،منیم بارهمدده نده
 1متی انجیلی 6:9-13
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دوشینردی؟ بلکه او دا یاشلی کیشی کیمی وئدردیییم ردرارالر و متددیغیم
مددیمالر بارهسینده درینددن دوشدینمهییمی ،ردرارالریمین مسدئیلیتینی
بیینیما ملماغی تیصیه ائدردی.
یاچشنماق سندینی مها رک پروندهسینه مرتیرماغی دوشینسم ده ،مدیدم
پروتسددتانالرین سیاهیسددینه کئچدیکدددن سددینرا ندده اوال دداغینی هددئچ
دوشینمهمیشم .بیر گین مصل ت اوچین پروتستان فررهسینه کئچددیییم
گین ایشیغینا چی سا نئیلهرم؟
شبههلریم ذهنیمده ریندوم-اوچدوم اوییندی اوینداییرالر .گؤرهسدن انسدان
ادزونددی ادز صیلهسددیندن یددشا ائددده بیلددر؟ گؤرهسددن انسددانین ادزوندده
ایشلهدییی صیلده کدی ایچینده دوشدمک کیمدی بیدر شدئیدی ،یییسدا
بالیقچی تیروندا گرفتار رالماق کیمیدیر؟ سامان مئیدانی اوشداغی بدیردا
اولسایدی ،سیالیما نئجه یاب وئرردی؟
رارماراریشی دوشینجهلر ذهنیمده مک چاپدیرارکن بیبدلکیرس معلمدی
سهراب راه تاوفه مراسمیندن ادنجه میعهده ائتمدک اوچدین م درابین
مشاغیسینداکی میی باشینا کئچرکن ،بیر یک مغ گئیینمدیپ راهد ده
استیل غسل صیضچاسینین مریاسینا کئچیرلدر .صیضدچانین ملتیندداکی
پایانین او گیشهسینده او ارنیم1نیّتی ایله یاندان شدمعلرین شدعلهلری
منیم ایمانیم کیمی تیترهییر.
غسل سؤزونی اوّلجده منامددان ائشیتسدم ده ،سدینراالر مدرسدهنین دیندی
درسلیکلرینده یرهبه یره غسلالر بارهسینده اوییدوم .هدر زمدان ادز
دونیاسینا سیغینی  ،صیاتین ییل-یؤندمینی منده ادیرتمدهین مندام ایلدک
 1اقنوم :تثلیث
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میباشی تجربهمددن سدینرا اصدرار ایلده صامامدا گیرید « ،صدیض1غسدلی
تؤکمهسن تمییلنمیسن ،بیدر کاسدا باشدییین اورتاسدینا ،بیدر کاسدا سداغ
چیینییه ،بیر کاسا سیل چیینییه سی تؤکدیب صیضددن تمییلنمهلیسدن»
سؤزونه تعجد ائددی  ،یداریم سداعاک بییدی و یدومدا االندان سدییین
ادلچیسینی او کاسا سی ایله تیتیشدورمیشددوم .یئنییئتمده چاغالریمددا
منامین تاپشیریغینی درت ایله یئرینه گتیرسدم ده ،بییدا-باشدا چاتددیقجا
کاهیللی ائتمیشدیم .ایندیسه ایللر سینرا او ارنیم مدینا بیر صیضچا سی
ایله بیر سیرو یئنی ایمان گتیرن انسانین گیناهدان پاکشنماسینا هدئچ ده
تعجبلنمیرم .منامین دئدییی او او کاسا سی ایله بیر صیضچا یدا سدییی
بیر-بیرینه بنیر معنیی منشم داشیسا دا ،منامین اینانددیغی غسدلی یئرینده
گتیرمک اوچین هر هانسی بیر واسطه الزم دئییلددی .مسدی یتین غسدل
میینلرینده سانکی انسان ادزو ادزوندی پاکشماغدا گی دی چداتمیر ،معندیی
منشمدا گیناهدان پاکشنماق اوچین راهد کیمدی بیدر واسدطه الزیمددیر.
گؤرهسن بی واسطه ادزو گیناهدان پاک بیر انساندیر ،یییسا...
غسل میینلرینین فرقلرینی دوشینرکن بیدردن-بیدره یاشدلی کیشدینین
سؤزو دوشینجهمین اورتاسینا متیلیر« :مسی یت میینلریندده انسدان و اهلل
مراسیندا ،اهللین اوغلی کیمی معنا داشییان بیر ایشیخ پرده وار».
گؤرهسن مسیح ادزو ده بئلده میینلدری یئرینده گتیدررمیپ ،یییسدا بدی
میینلرین کؤکی راه لر و مسی یتین مقدس متاالریندان راینارشنیر؟
میکروفین سهراب راهبین سسینی کلیسانین ص نینده عکدس ائتدیرندده
دوشینجهلریمین زنجیری ریریلیدر .راهد کشسدداکی کیمدی میعهدهنی
 1حیض غسلو :قادینالرا اؤزل آی باشی غسلو.
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باششمامیپ یئنه مقدس کتابدان سند گتیریر:
 عیسی به شاگردانپ گات :تمامی رددرک در مسدمان و زمدین بده مدنسپرده شده است .پس بروید و همه ریمها را شاگرد سازید و ایشان را بده
نام پدر ،پسر ،رو القدس تعمید دهید و به منها تعلیم دهید هر منچده بده
شما فرمان دادهام به ا مورند .اینک من هر روزه تا پایان این عصر با شما
هستم .متی2 :18_20 :
میه باشا چاتاندان سینرا ناسدی ریرتیلمدی مدام کیمدی درینددن نادس
دری مرتیریر:
 اگر از نگاه تاری ی به غسل تعمید بنگریم به پیغمبری برمیییریم کدهانسانها را غسل میداد و منها را به تیبه دعیک میکرد .ی یی ابن زکریا دو
هیار و نیزده سال ربل در ص رای اردن میزیست ،لباسدی از پشدم شدتر
میپیشید و ریتپ عسل و ملخ بید و مدردم را بده دوری از گنداه و تیبده
دعیک میکرد و منان را در رود اردن غسل میداد .او هنگدام غسدل دادن
عیسی مسیح در رود اردن با چشمان یید دیده بید که رو مقدس مندل
کبیتری ساید به سیی عیسی پرواز کرد.
راهبددین مغییندددان چی ددان سددؤزلری ذهنیمددده تصددییره چئییرمهیدده
چالیشیرام .او ایسه مرتیریر:
 مسیح عشوه از دعیک به تیبه معنای دیگری به عمل غسدل تعمیدد داد:کسانی که ایمان موردهاند در روز رستاییی همراه مسیح زنده ییاهند شد.
کتاب مقدس به ایمان موردگان امر میکند تا تعمید شدیند .شدما ربدل از
تعمید کتاب مقدس را ییاندهاید ،درک کردهاید ،تیبه کردهاید و امروز بده
نام پدر ،پسر ،رو القدس تعمید ییاهید شد .در مسی یت عمل تعمیدد و
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مرید بیدن همدیگر را کامل میکنند .غسل تعمید ماهدیمی عمید دارد.
این ماهیم پاک شدن شما از گناه ،مرگ صیداک پیشدین و مغداز زنددگی
دوباره است.
راه سؤزونی دوام ائدرکن ادزلیییمده ایشدلهدیییم گینداهالری میتداریرام.
منامین تاپشیردیغی دینی میینلری یئرینه گیرمکده کاهیللی ائتسدم ده،
بی کاهیللی یالنیی منله ادز اللّهدیم مراسدیندا اوالن ادزل بیدر مسدئلهدیر.
کاهیللیغیم ،منامین سیرغی-سیالسیی ایمدانی ،متدامین سداوا اوغرونددا
ادلیمی ،مدرسه و دانشگاهدا اوییدوغیم درسلر ،فرهادین فیریلدارچیلیغی،
نیسیان بندینده گرفتار اولدوغیم گینلر ،مها رک سیرهسینده یاشدادیغیم
هؤووشنهلر ،یاشیلساچلی ریلچاغیما دوشگینلیییم ،بئل چانتامدا ادزوملده
هر یئره داشیدیغیم چای فشسدکیم و یاطیرالمدادیغیم بیدر چدیخ شدئی
کئچمیپ صیاتیمین بیر پارچاسیدیر و بی صیاتیمدا گیناه منشمی داشییان
هر هانسی بیر شئی تاپا بیلمیرم .راه او اووور سی ایله معنیی منشمددا
منی ادلدوروب یئنیدن دیریلتسه ده ،ایندیکی صیاتیم کئچمیپ وارلیغیما
هؤرولیب ،کئچمیشیمی وارلیغیمدان سیکیب متانمارام .مصدل ت اوچدین
مسی یته کئچمهییم ایسه ،بدی ادلکدهده صیاتیمدا دوام ائتمدهییم اوچدین
عاغلیما باتان بیر سئچیم اولدوغینا گؤره بی ایشی ده گیناه مدالندیرانمارام.
بیر من هلیکاست ممیریالدا گؤردوییم کیملیکسیی دا سیروسدی گلید
تیکیلیر گؤزومین راباغینا .راه باشیما تؤکددویی یدا سدییی ایلده مندی
کئچمیپ کیملیییمدن مریندیری  ،یئنی بیر کیملیک باغیشدشدیغیندان
سینرا ،من ایکی کیملیک مراسیندا سرگردان رالمیپ بیر انسدانا چئیریلده
بیلرم دئیه دوشینیرم .ضدیّتلی فیکیرلر ذهنیمی راریشدیریر.
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همکشسالریم یاچشنماق اوچین مغ گئییملی راه لرین کنارینددا صدف
چکیرلددر .منسدده یئندده ده اونشریددن رگهسددینه راتیلیدد -راتیلماماردددا
ایکیهاوالی رالیرام .اوتیردوغیم یئردن اونشرین یاچشنماغینی اییلدهییرم.
سددهراب راهبددین صیدداک ییلداشددی مهددا رلرین یددا مناسددی اولمدداق
مسئیلیتینی ربیل ائتدییینه گؤره ،همکشسالریمین رگهسدینه رداتیلیر.
افغانلی همکشسیم مفرین ادب-ارکانش یا صیضچاسدینا سداری گئددی ،
کلیسانین با راهبینین رارشیسیندا دایانیر .راه ایسده مسدتا ا اوندین
باشینی صیضچایا ساری اَیی  ،دیدل-دوداغدی ملتددا دعدا اویییدارکن او
اووور یا سییی اونین تپهسینه تؤکیر .مفرینین باشدیندان سدیزولن سدی
صیضچانین ایچینه گئری سیزولیر .سانکی اونین کئچمیپ گینداهالری دا
صیضین مقدس سییینا راریشیر .مفرین یاچشندیقدان سدینرا ازبرلدهدییی
میهنی اوییییب ،ممین دئیی  ،بیر شمع یانددیری  ،صیضدچانین ریراغیندا
ده مفدرین
ریییب ،رابارجا اَیلهشدییی یئرینده راییددیر .ایکینجدی شد
کیمی یاچشنیر .اونین باشینا تؤکیلن سی ،گیناهالری ایله بیرلیکدده یئنده
صیضچانین ایچینه گئری سیزولنده ،بیتین شیبههلریم یاغ کیمی ارییید
ذهنیمه مییر .مسی یت دونیاسی ایله ادز دونیامین مراسیندا اورتداق بیدر
عنعنه ،اورتاق بیر صیکایه ،اورتاق بیر عادک و اورتاق بیر ت یدل بئلده تاپدا
بیلمیرم .او من هر بدازار گیندی مسدی ین اتدی و ردانینی سدمبیلییه ائددن
چؤرکله شرابی راهبین الینددن ملید  ،ییید  ،ایچده بیلمدهدیییمی باشدا
دوشیرم .راه لر او اووور سی ایلده یئندی ایمدان گتیرنلدری گیناهددان
پاکشیی  ،یئنیدن دوغیلدوقالری ادعاسدینین مسدئیلیتینی بییینالریندا
ملی  ،دونیا مسی یلرینین سیاهیسینین ساییسینی مرتیرساالر دا ،مدن
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فیریلدارچی بیر مسدی ی اولمداغین مسدئیلیتینی داشدییا بیلمدهدیییمی
منشییرام.
مغیر بیر ییکی میرک ییلیندا گئددن مکانددا بیرایید  ،کلیسدانین دونیایدا
مچیشن راپیسیندان ائشییه چی یرام .دریندن ناس دری  ،عید ریییسدی
اولمایددان هدداوانی مغ ییرلریمدده دولدددورارکن ،اتیبددیس دوراغینددا سدداری
گئدیرم .عؤمیر بییی ایشق رایداالرینا اوییب ،فیریلدارچیلیغیمین ایلدک و
سین دفترینی بیرییللیق بیکیب ،بیندان بئله مسئیلیت داشییان بیر انسان
اوالراق ادزومدده سددؤز وئریددرم صیدداتین وارعیتلریلدده اولدددوغی کیمددی
رارشیششیم .دوراغا نئچه مددیم رالمیپ عاغلیما بیر فیکیر گلیدر .گئدری
ددنیب مقدس کتدابی مدارتین لدیترین دایانددیغی دا پایدانین اوزرینده
ریییب ،ماریا کلیساسیندان اوزارششارکن بیر داها ددنیب مریاما بداییرام.
لیتر را الرینی ییغی  ،الیندهکی کتابا بایارکن منی گؤرمیدن گلیر.

24
مها رک یدمتلرینین امکداشی دئدی:
 سن متن اوچاغی ایله برلینه گلدییین اوچین دابدیلن1رانینیندا دایانداراقبیی یینانین مها رک یدمتلرینه مکتیب یازی سنه عاید سندلر و بارماق
اییین اولیب-اولمادیغینی سیروشدوق ،توساله بی گینه ردر هئچ بیر یاب
مال بیلمهدیییمیی اوچین هلهلیک دابلین رانینینا دایل اولیب-اولمدادیغین
معلیم دئییل ،او اوزدن سنی یینان ادلکهسینه گئدری رایتارمداق هلدهلیک
ممکن دئییدل .سدنین پرونددهنی م کمهیده گؤندهرمدهلیییک و اوتدیروم
وثیقهسی اوچین م کمه ررار وئره ک ،اوستهلیک بی ددشرگه ملتی میدان
مرتی سدیغینانالرا یددمت وئدره بیلمدهدییی اوچدین صدابا پیدئسدتام
شهرینین دوشرگهسینه گؤندهریله کسن.
سین گینلرده ان بؤییک هؤووشنهم گئری رایتاریلمداق ایددی ،ملتدی می
عرضینده دابلین رانینینا دایل اوالن مهدا رلری یایاالیید بیرباشدا هداوا
مالنینا مپارماق اوچین پلیسین گئجه یاریالری دوشرگهیه دایل اولماغینا
دفعهلر دده شدداهد اولمیشددام .بینددینش بئلدده پلیسدددن راچددان مهددا رلرین
ساییسددی مز دئییددل .کیمسددی باشددقا اوتدداقالردا گییلنمهیدده ،کیمیسددی
پاسپیرتینی ییخ ائتمهیه چالیشدارکن پلیسده یایداالنیر .مهدا ر ردادینالر
اوچین ملمان نت ،ییندان ادلکهسدی بدرزیین گیدریپ راپیسدی ،میریدا
1

دابلین قانونو :اروپا بیرلییینین مهاجرت قانونالرینا گؤره اروپا اؤلکهلرینه سیغینان انسانالر بیرینجی

امنیتلی اؤلکه یه یئتشدییی آندا اؤزلرینی او اؤلکهنین مهاجرت خدمتلرینه تقدیم ائدیب ،بارماق
ایزلرینی ثبت ائتمهلیدیرلر .اوستهلیک شنگن ویزاسییال اؤلکهلریندن چیخیب ،اروپا اؤلکهلرینه
سیغینساالر دا ،شنگن ویزاسیندا مقصد یازیالن اؤلکهیه گئری قایتاریالجاقالر.
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دوشرگهسی ایسه هنمین بیر گیشهسدی اولددوغینی مدروهنین دیلینددن
ائشیتمیشم .اونین دئدییینه گؤره ،میریا دوشرگهسینده ردادینالرا تجداوز
ائتمک راچیریلماز بیر عملدیر .مروهنین سؤیلهدییی سؤزلری یاطیرالیاندا،
هر زمان انیمدا تیترتمده دوشدیر .ییناندا گئدری رایتاریلمادیغیمدا گدؤره
راصاتلی صسی دویسام دا ،یاشلی کیشیدن اوزارششا اغیما گؤره اورهییم
سی یلیر .مها رک یدمتلری بیناسیندان چی ید  ،همیشدهکی کیمدی
فشسکیم ایله چای دمدزگاهیمی بئدل چانتامدا رییدیب یاشدلی کیشدینی
گؤرمهیه گئدیرم .بلکه بی گؤرو سینینجی گؤروشیمیز اولدو.
هاوا یئللیک اولسا د،ا تگل ساصلی همیشهکی کیمی گلدی-گئددرلیدیر.
دفعهلر ه گؤردوییم ویلچرله گدین ییمداق کیمدی ریدیریلمیپ ردادین و
رددارادریلی اوغشنددین کناریندددان کئچیدد  ،یاشددلی کیشددینین همیشدده
اوتیردوغی نیمکته ساری گئدیرم .بیندان بئله بی رییریلمیپ رادینی گدؤره
بیلمهیه هییم اوچدین بئلده اورهیدیم سدی یلیر .بدی ردادین مندیم اومدید
سمبیلیمدور .هر دفه اونی تگل ساصلینده گؤرنده ،اوندین کیمدی دونیدانی
یاشلی و تجربهلی گؤزلریمله گؤرمهیی مرزو ائدیرم.
یاشلی کیشینین همیشه اَیلهشدییی نیمکتی بدی گؤرونجده ،سداعاتیما
باییرام .بی ساعاتدا بیردا اولمالی ایدی .اونی گؤرمهدن بی شهری ترک ائدده
بیلمرم .باشقا دوشرگهیه ترانسار اولدوغیمی و تاوفه مراسمینین سینی هارا
چاتدیغینی اونا دئمهسم ،سؤزلر بایداک چدؤرک کیمدی بیغازیمدا ایلیشده-
ایلیشه اورهییمین باشینا ییغیشدی  ،مندی اینجیدده ک .نیمکدت اوسدته
اوتیروب اونین گلیشینی گؤزلهییرم.
دنیی همیشهکی کیمی ساکن دئییل ،دالغاالر سدرعتله سداصله چیرپیلیدر.
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من ده دنیی کیمدی تشطیملییدام ،ذهنیمدده دالغاالندان سدؤزلری یاشدلی
کیشییه دئمهیه تلهسیرم .فشسک ،تیبگ و اسدتکانیمی بئدل چانتامددان
چی اری  ،نیمکت اوزره دوزوب ،ریناق گؤزلهین کیمی یاشدلی کیشدینی
گؤزلهییرم .وار-ییخ یالنیی بیدر اسدتکانیم اولددوغی اوچدین هدر سدارینده
استکانا سیزن چایی یاشلی کیشییه وئری  ،ادزوم ایسه فشسکین راپاغیندا
ایچرم .او ایسه چایی ایچرکن تبرییین ردیم چاغالریندان ،ارک راالسینین
چئیرهسینده باال باغ ایچیندهکی تیاتر بیناسینین دبدبده-کبکبهسدیندن،
گلستان باغینین رونقلی گینلریندن ،پاسداژ کافهلرینددن ،شیشدهیئریانا
تیمچهسددددددینین کتابسدددددداتانالریندان ،رازی مدرسهسددددددیندهکی
دلیبازلی الریندان ،سارتلی با یسی ایله بیرلیکدده گییلیجده سدینامایا
گئتمکلریندددن و سددامان مئیدانیندددا اوز وئددرن مددا راالری دانیشددیرکن
ذهنینه راالنمیپ فسیللری بیر ژئیلیژیست کیمی الیبداالی چی ارید
گؤرستدیکدن سینرا ،یئنه اولدوغی یئرینه رایتدارار .هلیکاسدت ممیریدال و
کتابسیی کتاب انانی گؤرمهیه گئتدیییمییده ،اونین باشقا بیدر ش صدیتینه
ده شاهد اولدوم .تبرییدن دانیشداندا ،سدامان مئیددانی اوشداغی ریلیغیندا
گیرسه ده ،ا تماعی ایشق مسئلهسینه یاناشاندا سامان مئیدانی اوشداغی
ریلیغندان چی ی  ،غرب کیلتیرونه سایقی ایله یاناشان ،دونیدا گؤرمدی
بیر انسانا چئیریلیر .مها رتین چتین گینلریندده منده «ریدییم» یطداب
ائدن بی انسان ،صیاتیمدا رازاندیغیم ان ادنملی دوستیمدور .او رارشیما بیر
مینا ریییب ،منی ادزومه گؤرسددی -تانیتددیرماغی باشدارا بدیلن بیدر متدا
کیمیدیر دئیه دوشینیرم.
چایسییالمیشام .رینداغین گلیشدینه امدین اولمایدان ائدی صداصبی کیمدی
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اصتیاطلی داورانی  ،اسدتکانی یاشدلی کیشدی اوچدین تمیدی سدایشیی ،
فشسکین راپاغینا داغ سی سیزوب ایچینه نداردادلی بیدر تیبدگ سدالیرام.
یاشلی کیشی بیرینجی سار نار دادلی چایی ایچرکن مغیینی تیرشاتماسی
گؤزومدن راچمامیشدی.
بیلمیددرم بددی شددهردن گئدندددن سددینرا یاشددلی کیشددی منددیم نددار دادلددی
چایالریما ،منیمله ص بت ائتمهیه داری ا اق ،یییسا مدن ده بیدر الیده
فسیل کیمی اونین ذهنیندده راالنید راال اغدام .بلکده ده تصدادف اوزره
تانیپ اولدوغیمیزون یاطرهسدینی تربیدی یداددا الرینین ال یییداری
الیینا ریییب ،یئری گلینجده یئنده بیدر ژئیلیژیسدت کیمدی او یداطرهنی
ذهنینین یییاری الییندان چی اری  ،سامان مئیدانی مدا راالرینی منده
ناغیل ائلهین کیمی بیر باشقاسینا او رییدان دانیشا اق.
چاییمی ایچرکن دنیی ایله گؤیین بیرلشدییی یئدره ،افد یطینده گدؤزوم
ساتاشیر .اف یطیندن یییاری چکلین رارا بیلیدالر چایناشدیرکن بیدر-
بیرینین اوزریندن سییروشیب ،یئر دَییشدیریرلر ،یطین مشاغیسیندا ایسه
دنیی تشطیمه دوشیب .گؤردوییم گؤرونتی سانکی منیم مها رتدن ادنجه و
مها رتدن سینراکی صیاتیمین ثیمنالیدیر ،گؤیده چایناشان رارا بیلیدالر
صیاتیمین بیرینجی یاریسی ،تشطیملدی دنیدی ایسده برلیندده باشدشدیغیم
صیاتیمین ایکینجی یاریسی کیمیدیر .پیدستام شدهریندهکی دوشدرگهده
کیملددر و نهلرلدده راریشددش اغیمی دوشددینرکن دنیددی ریراغیندددا یایشنددان
ادردکلرین تشطیمه دوشمهسی درتیمی چکیر .منسه یاشدلی کیشدینین
گلدییینی دوشینیرم .ندنسه الینده تیربا مستا-مسدتا اوتیردوغدیم نیمکتده
یایینششان ادردکلرین لدَلهسینی گؤرونجه یاشلی کیشینی گؤزلهمکددن
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ال اوزمهلی اولدوغیمی باشا دوشیرم.
َلله نیمکتدن بیرمز مرالی چیمنلیکده اَیلهشی  ،تیربدانی مچیدر .ادردکلدر
ایسه پاولیف ایتلری کیمی للهنین چییین-باشدیندان یییداری رال ید ،
اونین اوو یندان چؤرک یئیرکن ادردکلر و لله مراسینداکی شرطیلشمک
بارهسینده کیری مادیغیمی بیر داها منشییرام .للده و ادردکلدره بایدارکن
یاشلی کیشینی گؤرمهیه عادک ائتدیییمی دوشینیرم .اولمایا من ده پاولف
ایتینین ریهیمی ساییلیرام؟
یاشلی کیشی ایله گؤروشیب دانیشماق عادتیمین سببی ،هدر ایکیمیدیین
ده تانیدیغیمیی مکانالر ،ییابانالر ،اورتاق دیدل و کیلتدیر اولدیب .پداولف
ایتینین ریهیمدی سداییشن انسدانالر ریرولدی الری یی ید  ،شدرطلری
پیزوب ،صیاک ییلینی دَییشدیره بیلمهیه ک ردر عا ی اولمالیدیرالر .منسه
شرطلری پیزماغی باشارانماسایدیم ،بدی من مدیدم پروتسدتان فررهسدینین
سیاهیسینده یازیلمیشدی و انجیل کتابی کیایمده ایدی .پاولیف ایتینین
ریهیمی اولمادیغیما سئیینیرم.
یاشلی کیشینین گلمهدیییندن کدرلنسم ده ،تگل ساصلینی همیشهلیک
ترک ائتمهمیپ ادردکلر للهسینین صیاتینا کیچیک ایی بیرایماغیم گلیر.
یاشلی کیشی اوچین تمیی سایشدیغیم استکانا داغ سی سدیزوب ،ایچینده
نار دادلی بیر تیبگ سالی  ،بیر گیله شکشک الیمده ادردکلرین للهسینه
مپاریرام .او ایسه اوزومه بایمادان باشینی ترپهدی  ،چایی ملی ایچمکدن
امتنا ائدیر.
ساواشدا اودوزمی سرکرده کیمی گئری راییدی نیمکتده اَیلهشیرم .منه
ائلدده گلیددر کددی ،ادردکلددرین للهسددی گؤزونددی گؤزومدددن راچیرتمایی د ،
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تبسدمی گؤرسدهیدی ،بیدر اسدتکان چدایین منشمیندی باشدا
دوداغیمداکی ّ
دوشیب ،نار دادلی چایی گئری رایتارمازدی .تبرییده بیدر اسدتکان چدای،
انسانالرین مراسینداکی فاصلهنی مزالددا بیلده ک رددر ادنملدی اولسدا دا،
دئیهسن بی ادلکهده هئچ بیر منشم داشیمیر.
بی ادلکهنین کیچه-ییابانالریندا ،اتیبیسالریندا ،متروالریندا ،مارکدتلر و
ماغازاالیندا انسانالر بیر-بیرلدرینین گؤزلرینده بایمارددان ،بیدر-بیرلرینده
تبسم ائتمکدن چکیندیکلری اوچین دا کیمدی سدرک و گؤبدید نهدره
گلیرلر .بلکه ده بی شییه ایله مها رلرین وارلیغیندان ناراضی اولدوقالرینی
گؤرستمهیه چالیشیرالر .ادردکلره بی ردر مهربان داورانان لله ،بیر انسانین
م بتینی گئری رایتارماسی منه چیخ مغیدر گلیدر .چدایی ادزوم ایچدرکن
دویچ دیلیندده باشداردیغیم کلمدهلری بیدر-بیرینده ریشدیب ،باشدارمایان
کلمهلری گیگل تر مانیندان تاپی  ،او ا سس ایله دانیشیرام:
- Ich bin ein Freund eines alten Mannes, der abends
auf dieser Bank sitzt. Ich bin wie ihre Tochter.1
لله سسیمی ائشیدن کیمی بیر من منده سداری ددندیر .سدینرا بایددیغینا
پئشددمان اوالن کیمددی ،بیددر سددؤز دئمددهدن مندددن اوز ددندددریر .منسدده
دانیشددماغا دوام ائدددیرم .سددینی -سددال اق ملهلرلدده یاشددلی کیشددیدن
دانیشیرام ،اوتیز بئپ ایلدن مرتی تبرییی گؤرمهدیییندن ،هر ایکیمییین
تبریی دوشگینی اولدوغیمیزو ،اوسدتهلیک اوندی گدؤره بیلمدهدن صدابا بدی
شهری ترک ائده هییمی دئییرم .او ایسه منیم سدؤزلریمی ائشدیمهمیپ
کیمی بی تیربانی اووورالریندا سی ی  ،دنییه باییر .تیربا بیشالسدا دا،
 1من هر آخشام بو نیمکتده اَیلهشن یاشلی کیشینین دوستویام ،قیزی کیمییم.
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ادردکلددرین الچکددن گینددی یییدددور ،اونددی یددالقیی بددیرایمیرالر .للددهنین
سایمازیانالیغینی دوام ائدینجه ،ساواشدان گئری چکیلن ساواشچی کیمی
سیسیرام .اوستهلیک یاشلی کیشینین گلیشیندن موییس اولمیشام .اونین
نه تلان نیمرهسینی بیلیرم ،نه ده ائیینین مدرسدینی تدانیییرام .چارهسدیی
فشسک ایله استکانیمی بئل چانتاما ریییب یئریمدن رال ارکن للهنین منه
بایددیغینی گدؤرورم .او ایسده یئنده درصدال منددن اوز ددنددریر .یاشددلی
کیشینی گؤره بیلمهدن بی شهری تدرک ائده هییمده اورهیدیم سدی یلیر.
ساصلدن اوزارششارکن دیل-دوداق ملتدا میییلدانیرام:
بلکه بی یئرلره بیر ده گلمهدیم
دنیی سشمت رال ،یاشلی کیشی ،سشمت رال...
نئچه مددیم گئتمهمیپ عاغلیما یئتیشن منی بیر فیکردن گئری راییدی
ادردکلرین للهسینین رارشیسدیندا دیدیه چؤکدیب فشسدکی چانتامددان
چی اری  ،دئییرم:
 ییاهپ ائلیرم بی فشسکی منیم طرفیمدن او یاشلی کیشییه وئرین.او ایسه بی سار گؤزونی گؤزومدن رداچیرا بیلمیدر .بیدر الیمددهکی فشسدکا
باییر ،بیر ده گؤزومه.
- Bin ich ein Postbote?1
بیددر سددؤز دئمددهدن رددادینین گؤزلریندده زیللددهنیرم .گددؤز ببددکلری تگددل
دنییینین اوزاق گؤرونتیسی کیمی ماوی ،دانیشی ل نی ایسده باییشدی
کیمددی سددرتدیر .اومیدسددیز صالدددا فشسددکی چانتامددا رایتاری د  ،اونددین
رارشیسدیندان ردال یرام .بینددان بئلده تدک باشدیما بدی ادلکدهنین سدرک
 1مگر من پستچویام؟
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گؤرونتیلی انسدانالرییش نئجده بدا ائده دهییمی دوشدینرکن رادینددان
اوزارششیرام .نئچه مددیم گئتمهمیپ للهنین سسینه میاق سایشییرام.
Hey Mädchen, warte!1
یئنه اونین دیلیندن سرک بیر سؤز ائشیده هییمی گؤزلرکن دئییر :یاشلی
کیشی مرا-سیرا ادردکلره چؤرک گتیردییی اوچین یالنیی بیر دفه پستچی
رولینا گیره بیلرمیپ .سئیینجک گئری ددندیب یئنده رارشیسدیندا دیدیه
چؤکیرم .بی سدار مداوی گدؤز ببدکلری پدارالییر .چانتامددا کاغیدد-رلدم
اولمادیغی اوچدین شدکشک کاغدذی اوزره ردارا گدؤز مددادی ایلده صدابا
پیدئستام شهریندهکی دوشرگهیه ترانسار اوال اغیمی یازی  ،فشسک ایله
بیرلیکده پستچی للهنین الینده وئریدرکن شدرطلری دَییشددیره بیلددیییم
اوچین ادزومه داها مرتید گدیوهنیرم .انسدان داشدی اریدده بیلمهسده ده،
الینین ایستیسینی داشین سرک وارلیغینا صس ائتدیره بیلرمیپ.
تگل ساصلیندن اوزارششیرکن یاشلی کیشینی گدؤره بیلمدهدیییم اوچدین
غصهلی اولسدام دا ،ادز گی یمدی کشدف ائتددیییمی و اینانددیغیم شدئیلر
اوچین ساواشا بیله ک ردر گی لی اولدوغیمی دوشینیرم.

 1آی قیز ،صبر ائله!

25
بی گین تگلدن پیدئستام دوشرگهسینه گؤندهریلن تکجه مهدا ر-مسدافر
منم .مها رک ادارهسینین ادزل ماشینینا مینمهدن بیر داها ددنیب ملتدی
می عرضینده یاشادیغیم دوشرگهیه باییرام .بیرینجدی گدین هؤووشدنه و
ادزگیونسییلیکله بی دوشدرگهیه میداق رییدیب ،بدی مددک عرضدینده الدده
ائتدددیییم تجربددهلر و تانیشدددیغیم انسددانالر سایهسددینده گئددت-گئددده
ادزگیوهنیم مرتی  ،عاغلیم ایسه بار گتیرن مغار کیمی دولغینششیبدیر.
دوشرگهیه میاق باسدیغیم گیندن بری ،صیداتیمین ایلدک یاریسدینا عایدد
اوالن یددداددا الری اونیتماغدددا چالیشسدددام دا ،بیلیدددنج ملتیندددداکی
یاددا الریمین فصیللره بنیهدیییندی باشدا دوشددوم .صیداتیمین ایلدک
یاریسینا عاید اوالن یاددا الر گاهدان رارا ریپ کیمی بیردن-بیره مندی
ادز شایتا-سازاغینا بیروییب ،اوشدیتدو ،گاهددان دا گؤزلدهنیلمیدن پداییی
یارپاقالرینی باشیما اَلهدی .انسدان فصدیللرین گلیشدینین رارشیسدیندا
مقاومددت گؤرسددهده بیلمددهدییی کیمددی ،بیددردن-بیددره اورتایددا چی ددان
یاددا الرین رارشیسیندا چؤکمی بیر سددّ کیمیدیدر ،ذهدن ایسده بدی
یاددا الرین مییشینی دایاندیرا بیلمکده عا یدیر .تگدل دوشرگهسدینده
یاشادیغیم مدک عرضینده اونیتماق مجادلهسینین ادنجهدن اودوزولمی
بیر ساوا اولدوغینی باشا دوشدیب ،وارلیغیمدین بیتدین فصدیللری ایلده
باریشماغی سئچدیم.
تگل دوشرگهسینده یاشدادیغیم گدینلرین ان گدؤزل صادثهسدی ،یاشدلی
کیشددی ایلدده تددانیپ اولمدداق اولددیب .اونددینش تددانیپ اولدوغیمدددان بددری
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انسددانالرین یاصددیتلرینه و اطرافیمددا فررلددی مچددیالردان و فررلددی
بی اقالردان بایماغی مش ائددی  ،داهدا صیداتیمین ایلدک یاریسدیندان
راچماغا چالیشمیرام .تبرییده یاشادیغیم گدینلر پدازل پارچداالری کیمدی
ذهنیمه دوزولیب ،بعضاً بی پارچاالرین بیر نئچهسی ایتیدر ،بعضداً ده اوزون
مدک ایتیردیییم بیر پارچانی تاپینجا سئیینی  ،یدا دا غصدهلنیرم .یاشدلی
کیشی غصه و سئیینجین بیر بدندهکی ایکی رو کیمدی اولددوغینی منده
ادیرتدی.
ددنیب دوشرگهیه بایدیغیمدا ،داها بی دوشرگهیه گلددیییم گدین کیمدی
بئتین زمینهلی بیناالر گؤزومده رابارید  ،اورهییمدی سدی میر ،بینداالری
اصاطه ائدن ری ا ررهمغارالرین یاشیللیغی و صیطدین یئربهیئریندده گدؤز
اویشایان چیمنلیک ،بیناالرین کاس رنگینی گؤزدن سالیر.
ماشین ،گله ک گینلرده یاشییا اغیم پیدئسدتام دوشرگهسدینه سداری
ییال دوشیرکن ،ذهنیم ایسه ملتی می بیندان اوّل تگل دوشرگهسینه میداق
رییدددوغیم و صیدداتیمین ایکینجددی یاریسددی باشددشنان گیندده سددار ائدددیر.
تبریددیدن ملدددیغیم دفتددر-ییدکدداریمی کیایمدددن چی اریدد یازماغددا
باششییرام...
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