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 م!سینده یاتانمارامن یاتاغین ایکینجی مرتبه -

لی ایله بیرلیکدده مندی بیدر  دیک ایکدی مرتبده نین گؤزتچیسیدوشرگه

 یاتاغی اوالن اوتاغا گتیرن دیلمانج دئییر: 

سن، اوتاغییی دَییشدیره بیلدرم، مممدا مدن ده یاتا بیلمهایکینجی مرتبه -

ییسینی الددن وئرمدیدیم، تگلدرزه وی 1نینسنین یئرینه اولسایدیم، تگلرزه

 سیندن داها دا میدین گؤرونیر.یاتاغین ایکینجی مرتبه

سدم ده، دیلمانجین سؤزلرینی ائشیدیرکن تعجد  ائددی  اوزومده گتیرمه

 اک گؤتیرور. چم و ذهنی تصیراتیم کی دوشینجهسیندهدوشرگه باره

 دئییرم.  -هارادی؟  تگلرزه -

 الرا اشاره ائدیر: یه ساری تیتیب اوزاقجرهدیلمانج بارماغینی پن

 تگل کانالی، تگل دنییی... -

-یده یایینششدی ، ریرید لری مغ رنگلده بییدانمیپ پنجرهمشاغی شیشه

لردن تگدل دنییینده بداییرام. ندنسده مغ ریری  رنگی سدیییلمی  صصده

گؤرسدددن  2لریده گددؤرونن مدداوی پارچدداالر هیدددرونیمبییددانمیپ شیشدده

ده ده یاشددادیغیم سددیرهلرینی یادیمددا سددالیر. دوشددرگهریطدده غرافددی ی

پارچا گؤرمک ده غنیمتدیر دئیه دوشدینیب، دیلمدانجین -لییی پارچاماوی

سینی ربیل ائدیرم. تصیراتیمداکی دوشرگه نیسدیان بندینده بندیر، تیصیه

دییینه دوستاق کیمی بیر یئر اولمدالی ایددی، تصدیراتیمین گئرچکلشدمه
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 مانج مرتیریر: سئیینیرم. دیل

لرله یالتی یانددداکی اوتاردددا یاشددایان شدد  تدد-لیک صامدداموسددتها -

 پایششمالیسیی. 

 سینرا گؤزتچییه اشاره ائدیرکن دئییر: 

 لیسیی.یبر وئرمه1یهاوتاردا اوز وئرن هر هانسی بیر ناسازلیغی سکییریتی -

یدر نین بددنی گیبدید بلر کیمی گئیینمیپ ساری ساچلی گدؤزتچیپلیس

الری سدینی  لر کیمدی ردیالقبدنی کیمی اولسدا دا، گیلشدچی گیلشچی

کی سددیرغاالری دا ک شددکلیندهالریندددان سددالشنان اورهدئییددل، ریالق

گؤزومدددن ردداچمیر. دیلمددانج دانیشددیرکن گددؤزتچی یددانیم گددؤزلریمین 

لریمی سداییر کیمدی دوندیق یی ، کیپریدکالری ازبرلهملتینداکی ریریپ

 نی . اوزومه زیللهباییشییش 

سن بیندان بئله دنیی یئرینه ز، گؤزتچی یئرینده سدکییریتی، منهدره دئیه

الری بیر اولسدا دا، ز سدؤزو لییم. ز هارا، دنیی هارا؟ منشمیی دئمهیئرینه وی

لنددیرمیر، یدالنیی دیلیمدین هر هانسی بیر دنییین سدییینی ذهنیمدده لپه

دیر ز سؤزو. سدکییریتی سدؤزو کیمیاو یندان هاوایا بیراییشن بیر سس 

-لری ذهنیمده  انشندیرسا دا، اوزومه دیکایسه رارامتیل سکیریت شیشه

کیمی دئییل، دا  کیمی سرک و سدیییق  دیک بایان سکییریتی شیشه

یی نئجده بیدر سن بی سرک گؤرونن یانیمین اورهییر. گؤرهبیر وارلیغا بنیه

 اورکدیر؟

یی مدیندا یئمده تارددان چی انددان سدینرا گئجدهگؤزتچی ایله دیلمانج او

لری ساندویچ پاکاتینی میی اوسته ریییب، اوتاغدا گدؤز گیدیدردیم. وئردیک
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رینده بیدر  دیک شدار بییددا المد  نین اوزاوتاغین تاغینا رابشنمیپ میله

الرین گؤرونجه، ایشغینی سیناییم دئیه چیراغین کلیدینه باسدیرام. المد 

لریندن  االندان ایشدیغین نین یییداری شیشدهپنجره ساریمتیل ایشیغی

سیی ه دییارین رارنینددان اوتداغین ایچینده ایچینده گؤزدن ایتیر. سلیقه

نین راپیسددی مچیقدددیر. ایشددقابین بیددری 1پیددرتشمیپ ددرد ایشددقابدان

الرینی ادرتمدک اوچدین منده الری عریانلی کی بی  پالتار مسقیایچینده

سن ایندییه کیمی نئچه مها رین بارماق ایدیی ر. گؤرهدیرلیالیاران کیمی

رینده رالی ؟ مندن ادنجه نئچده مهدا رین پالتدارالری بدی الرین اوزمسقی

الرین عریانلیغینی ادرتیب، سدینرا یئنده اوندشری ایشدقاب ایچیندده مسقی

 عریان بیرایی ؟

یلی . سدیندن مسدنین مچاری صالقایش باال ا بیر یئر کیرهایشقاب راپیسی

سینین ماوی، ریرمییی، ندارینجی، یاشدیل و مچاری چی اردی ، یئر کیره

ه نلرینین ایچینده تبریی ایله برلین شهرینی میتاریرام. ساری رنگلی بؤلگه

یده هبرلین، نه ده تبریی، هئچ بیریسی کدیره اوزریندده معلدیم دئییدل. کیر

سدی کیمدی صدس گؤرونمی تدیز ذرهباییرکن ادزومی هاوادا رالمیپ، گؤزه

سدی ذهنیمده هجدیم لرین هؤووشنهین ندامعلیم گدینائدی ، منی گؤزلده

نجدی گتیریر. بیر من اومیدسییلییه راپیلسام دا، بدی گدین صیداتیمین ایکی

سدینی دیر دئیه ادزومه تییتارلی  وئری ، یئر کیرهنین باششنغیجیددنمی

 بیر من ادنجه مسشندیغی یئره رایتاریرام. 

لت راپیسیندا رارا بیر رارتال مچید  راندادالرییش دو  ملتینددا تیا-صامام 

لری ریرمیدیی، دوشددان دوروب منه باییر. رارتالین دیمدییی ایله چنگده
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دیر. ایندییه کیمی بئلده عجید  الری ایسه ساری رنگیندهگلن سی دامجی

میشم. گؤزوم رارتالدا، راپییا ساری گئدرکن میاغیم میدیین سمبیل گؤرمه

لرین بیرینه ایلیشی ، صندل یئدره دوشدنده، سینه دوزولمی  صندلهددر

سدک صدندلی دانقیلدی سسینه دیسگینی ، یطاکار انسان کیمدی هؤوله

نین مریاسدینا گدؤز یئردن رالدیریرام. هاندان هانا ادزومی اله ملید ، رداپی

 گیدیرنده، یئنه ده ذهنی تصیراتیما بیر میری چاک دوشیر. 

-مه صامدامنین سدیمینت ددشدهتیالتی نیسیان بندی-منین صامادوشرگه

میر، تمییدیر. سی یئرینه کاغیذدسمال رولی طیمار کیمی تیالتینه هئچ بنیه

مددنی -یئره ساری اوزانی . مها رتیمین بیرینجی گینینده بیرینجی دینی

لر سیاهیسدینه دایدل فرق درتیمی چکیر. رسمی اوالراق مدیدم مسدی ی

یده مجبدیر التده سی یئرینه دسمالدان اسدتااده ائتمهاولمامیپ، من ده تی

رددر ادنملدی اولددوغینی باشدا راال اغیمی دوشدینیب، بیدر من سدییین نه

دوشیرم. تیالت مدنیّتی اهمیتسیی گؤرونسه ده، منه ائله گلیر کی، شرق و 

دیرلدر. بیریلده فررلی-غرب مدنیتی ده سی ایله دسدمال مراسدی رددر بیدر

لری کیمدی دیندی لری ده بیر چیخ باشدقا عدادکادکانسانین تمییلیک ع

نین یانیندداکی الریندان راینارشنیر دئیه دوشینیرکن، صامام راپیسیاینانج

 راپی مچیلی ، باال ا بیر ریی منی گؤرونجه راپینی باغشییر. 

اوتاغا گئری ددنیرم. چایسییالمیشام. اوتاردا نه او اق وار، نه ده الکتریدک 

منیم اوچدین هدر زمدان ذهنیمدی میددینشدی ، ددزومیمدی چایدان. چای 

دیر. فرهاد چای دوشگینلیییمی ضعیف داماریم مرتیران اهمیتلی بیر ایچگی

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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دا صارلی ایمیپ. چای تریاکیسی اولماسایدیم، سار عرضدینده مدالندیرمار

 فشسکیمی ریمتلی بیر اشیا کیمی ادزومله دوالندیرمازدیم. 

کینی بیر ریرتیم چای اومیدویش فشسکی چمدانددان چی ارید ، ایچیندده

 الییر. بی ریمتلیاون رطره سی راپاغین ایچینه دامجی-راپاغا سیزورم. بئپ

دولددوردوغیمیم داغ سدییین سدین  1شهرینین هاوا مالنینداالر متن دامجی

الریدیر. ندنسه بیر من اومیدو تیکنمیپ تریاکی کیمی بیر استکان دامجی

 میارسیی صس ائدیرم. -سیی ک ردر ادزومی الیهچای الده ائده بیلمه

یه میدداق لرینین صسددابییش تبریددیدن چی یدد  دوشددرگهسدداعاک عقربدده

اوزادی -ی ددرد سداعاتدان مرتید  کئچسده ده، اوزونرییدوغیمدان ایییرم

ییمه باغشدیغیم ساعاک فرهدادین لر ییلدایمیشام کیمی ییررینام. بیلهگین

سی ایدی، من ایسه اوندی اونیتماغدا  هدد ائتددیییم صالددا، هلده ده هدیه

سی ایله ادلچدوییم اوچین ادزومی دونیدانین ان بؤیدیک وایتی اونین هدیه

صس ائدیرم. سدانکی فرهادسدیی بیدر صیداتیم یدیخ ایمدیپ مبتالی کیمی 

کیمی اونی بیر مبدأ کیمی سایی ، صیاتیمی اونین گئدیشدیندن ادنجده و 

دیر، ییگئدیشیندن سینرایا بؤلیرم. منه ائله گلیر کی، یادداشیم عذاب مَله

باشی منه یاطیرالدیر. بیدر لری منلر و یاطرهدیییم صادثهاونیتماق ایسته

یه سدالی ، ریی ایله دوشرگه مراسدینداکی اوزارلید  مندی هؤووشدنهمن تب

صدس ائددیرم.  سدیی وایتیندا سدیرگین دوشدمی  کیمدیزمانین کیمسه

سییلی ، ییییسیزلیق و ییررینلیق اوچلییی دوشمن کیمی بیرلیکدده چای

ییمددن مچید  دیدیارا ذهنیمه هجیم گتیریر. سداعاتی صیدرا ایلده بیله

ییارا چیرپیلماق سسدی بدی  اوتارددا تارقیلددایی ، چیرپیرام. ساعاتین د
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سدم لیک کیمی ایی بیراییر. هؤنکیرتییله مغشماق ایستهدییاردا دایاز بیر دَ

ن گؤزومیسن بئپ دامجیدان مرتی  یا  سیزمیر. دئیه-ده، یاناغیما ددرد

 سی ده فشسکیمین م ینی کیمی ریرارلیغا راستشیی . چشمه

هاندا ادزومده تییتدارلی  وئرید ، -لر. هاندداندئیی  ادزو یی یشن مغشماز

، سداعاتی یئدردن گؤتدیروب، یاراسدینی یاالیدان بیدر 1ادزومی اوووندورورب

سدی چاتشسدا دا سدینه سدیرتیرم. شیشهصییان کیمی بارمداغیمی شیشه

نین چاتشدیغی من منی تبرییه باغشیان ییر. شیشهلری هله ده ایشلهعقربه

لده ملید ، ا یهاندا ادزومد-یردویینی دوشینیرم. هانددانهر شئیین چاک گؤت

سدداعاک اوو یمدددا، صددندل اوسددته اوتددیروب، فشسددکدان سددیزودوییم 

الری دادیملی  کیمی دادیرام. متن هاوا مالنینددا مز رالمیشددی بدی دامجی

 الرین گیدازینا گئدیم. ریمتلی دامجی

رلین طیداره بد-تبرییده مها رک اوچدین مشداوره ائتددیییم شد   متدن

متدن -بیلریمتیندن نئچه راک چییینی مندن مالندا، استان اصلنین یبلیط

ی واتسدا  بلیطداوتدیران دریقده  نین هداوا مالنیندداسی متن شهریطیاره

یدر بینه سؤز وئرمیشدی. اوندا اینانمارددان باشدقا هدئچ یصسابیما گؤندردی

 ییخ ایدی. ییلیم 

متن هاوا مالنیندا گیریپ مؤهیرو پاسپیرتیما باسدیلدیقدان درصدال سدینرا 

ییمی و ادزومدی  دهنده ائده ،سدهی گؤندرمهبلیطمیبایلیمی کنترل ائتدیم. 

ده هدئچ بیدر فیکدریم یدیخ ایددی. نئجه برلین شهرینه چاتدیرا اغیم باره

میردیم. مدیمددا همناددی فیکرلددره راپیلمدداق ایسددت ،لی اولسددام داهؤووشددنه

یدیم یئرینده گلددی. اوره ،ی واتسدا  صسدابیمدا گؤرونجدهبلیطملینمیپ 
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گئیتینده سداری  بلدی الرال اوچی  کارتی ملماق اوچدین اینانجلی مددیم

 ،یه گؤیلیم اولسا داگئتدیم. گئیت ایسه هله مچیلمایی . هاوا مالنینی گیمه

انینی مهدا رلرین لرینی درتده ملید ، غیرردنین تیصدیهمها رک مشاوری

ایکینجدی  ،ییم دئیدهلرین درتینی چکمهپیسقیسیندا یاتان رارایایا پلیس

الرین بیریندده اوتیرمداق رراریندا گلددیم. سدیرونگن کی رستیراندهمرتبه

دوزولمدی   یئریندهسالینین یئربه ،یه رال یرکنلردن یییاری مرتبهپیلله

دیر. فلسدداه منددا شددهرینین فلسدده ،لره گددؤزوم ساتاشدددی. متددنهئیکددل

 ،لر بدی شدهری یایینددان گؤرمدکدرس اوییدوغیم گین سیندهدانشکده

 ،صیاتیمین بؤییک مرزوالیندان اولمیشدو. بی ردر یدایین اولددوغیم صالددا

نین منددا شددهریندن اوزاق سددایشماغا چالیشدددیغیما گددؤره ادزومددی فلسدداه

دئییدل، ردانین سدی کیایمدده اولماغدا کدرلندیم. هتدل رزرواسدیینی برگه

سینی بیر کئچید کیمدی ریلشنید ، ملمدان و اروپدانین دیشیندا متن ادلکه

لرینه سدیغینماق رصددی اوالن مهدا رلرین متدن باتارلیغینددا میری ادلکه

 کدده بیدر لر ائشیتمیشددیم. گلهالریندان چییلدی صیکایدهگرفتار رالدی 

وئرید ، مندی  تیریست کیمی بی شهره گئری راییدا اغیمی ادزومه وعده

ادزلیییمدده  ،لری یاییندان گؤرمکدن واز کئچیدرکنمارارشندیران هئیکل

سدینه الرینی تپهلرین بیرینی بقراط، بیر میریسینی سقراط و سدا هئیکل

لرین بیریندده تیپشمیپ رادین هئیکلینی هیپارچیدا تصدیر ائددی ، کافده

مدی  بیدر رارسدین یلشمک همن یاشا دولاَیلشدیم. اَدینج بیر یئر تاپی ، 

ینی بئله یلک کیمی میی باشیندا گؤیردی. اونین هانسی سمتدن گلدیهگؤب

 دیم.سئیمه

لی لر ساار  وئرمهیرارسینین میی باشیندا می شنی  رالدیغیندان بیر شئ
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دوران رارسینین باییشی هئچ  غینداریلتی لریلااولدوغیمی باشا دوشدوم. 

میدی باشدیندان رال ماغدا  ،سدم  وئرمهدی. سااررده التااتلی نهره گلمی

فشسدکی  دو.بیر من فشسکیم یادیما دوش ،مجبیر راال اغیمی دوشینیرکن

 لینه وئریرکن دئدیم: ارارسینین 

Hot water and two teabags. 
سدن اینانمداز اوزومده بایددی. دئیده-او ایسه دلییه بایان کیمی اینانمداز

وئددرن بیددر مسددافره هددئچ رارسددینلیق صیاتیندددا راینددار سددی سدداار  

دی. اوندین گؤزلریندده اوییدوغدیم سدؤزو ادزومده تر مده میشراستششما

 «!؟بی چیلیس تیریست ده هاردان تاپیلی  گلدی»ائتدیم: 

لینده ایسه فشسدک گئدری ااو بیری  ،بگرارسین بشقاب ایچینده بیر تی 

 ریلتدیقلاراییدی ، صساب فیشینی ده فشسکین کناریندا رییدیب، یئنده 

مدده مز رالددی گددؤزلریم تپه ،دایانید  اوزومدده بایددی. صسددابی گؤرونجدده

چی یسین. اون یدیرو کیایمددن چی ارید  فدیپ اوزرینده رییددوم. اون 

مییده نئچدده فشسددک داغ سددی دولدددورماق اوالر دئیدده یددیرویش ادلکدده

لره بایددیم. بیدر من سدالینین یلشدندوشینیرکن گؤزملتی یدان مییلدرده اَ

یانا بیدر ایچیمدده اوشداق ،گؤزومده ساتاشددیغیندا 1یدر یدیمدیبینده دئی ب

سددئیینچ رایناشدددی. داغ سددییا وئددردیییم پیلددین م یسددی ایلدده رارایایددا 

لرین ریرییسی بیر منلید  باشدیمدان اوچددو. ایتیارسدیی یئریمددن پلیس

ایله صاصارالنمیپ  یش شیشهورال ی  دییژنی ییم ایچینده گؤرمک اومید

الری پیرتششی ، راررابیرون، چشق بیر کیشدی کن سا ییما ساری گئدیر

لیییندی یئدره لینده رادییلیژی فیلمی، ییمین مریاسدیندان چی ید ، چَا

                                                           
 خوم: بؤیوک کوپه، فارسجا خمره. 1
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بیییر، بی دا ییم »میییلداندیم: ادزومه -ادزتاپدایا منه ساری گلدی. -تاپدایا

 « ایچینده میتاردیغین دییژن!

یلیژی فیلمینی منه ساری کیشی منشمادیغیم دیلده بیر سؤزلر دئیی ، رادی

 تددی.لریم گئدری راییهؤووشدنهبیر من ادنجه باشیمدان اوچان  ،اوزالداندا

نین سؤزونی سایمادان میی باشینا گئری ددنددوم. او ایسده مریامجدا کیشی

گلی ، میی باشیندا دایانید ، دانیشدیرکن گؤزوندی گؤزومده تیکددی. اوندی 

زدوم. دولددی سدداندیغیم گددؤرمیدن گلیدد ، فشسددک راپاغینددا داغ سددی سددی

فشسکین ایچینده یالنیی بیدر اسدتکانجا سدی اولددوغینی گؤرونجده تعجد  

می ائتدددیم. راررددابیرون کیشددی ایسدده بیددر باشددا دانیشددیردی. هؤووشددنه

دا رنددگ بگددی راپدداغین ایچینددده دوالندددیری ، سددیتی تمددک اوچددینگییل

 بیره دئدی: -دیم. کیشی ایسه بیردناییلهسالماسینی 

 میسین؟تیرکسن  -

بیی اولددو. -الریمین دیبی بییسن باشیما داغ سی  االندی. سا یهئاو من د

میپ کیمددی باشددیمی رالدددیرمادان چددای اونددین سددؤزونی ائشددیتمه

یم راچید ، یدرو-یمی دوشدیندوم. رندگیدوشگینلیییمین گیدازینا گئتدی

منجداق غیرعدادی بیدر صداال دوشمیشددوم.  .یییسا پؤرتدوییمی بیلمیردیم

بیتین اومیدوم بئپ گینلیک شنگن وییاسدی و هتدل رزرواسدیینی ایددی. 

نین یدیم مغییمددان ائشدییه متیلسدین. رارردابیرون کیشدیهاندایددی اوره

یی اولدوغینی گیمان ائدی ، نئجه رارشدیلی  گؤرسدتمه رارایایا بیر پلیس

رارسین ریرویی ی ملک کیمی دادیما چاتید ، کیشدییه  ،دوشیندوییم من

ؤزلر دئییرکن رستیرانین چی یپ ییلیندی اوندا گؤرسدتدی. او ایسده بیر س

گلدییی ییلدان گئری ددنیب ییم مریاسیندا گؤزدن شکیلده سیی اعتراض
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ریریددی  انیمددا  ،رانلی اولماغددا چالیشسددام داایتدددی. منسدده سددیییق

سدیک ایچید ، اوچدی  کدارتی ملمداق اوچدین تلهاوتیرمیشدو. چاییمی 

 ییال دوشدوم. یئنیدن گئیته ساری 

ییمی  ددههبیل ا پلیسددین دوزاغینددا دوشددهسددینده رارایایددیینددان ادلکه

ده گیییلتددی کیمددی داماریمدددا مییددر. متددن هؤووشددنه ،دوشددیندوییمده

یایاالنمددادان بددرلین شددهرینه چاتدددیغیم اوچددین شانسددلی اولدددوغیمی 

یه ییمه باغشمدادان نئچده دریقده چداتشق شیشدهدوشینیرم. ساعاتی بیله

نین ییمی، گیرده شیشهیلرین صرکتی هاردان و نئجه گلدنیرم. عقربهزیلله

کی روصی یاراالریمی ین چاتشق ایسه ایچیمدهصافلیغیندا  یغیر ییال بنیه

ماق اولمدادیغینی ادزومده اینانددیر یدانلیپمنه یاطیرالدیر. مها رتیمین 

ییمدده یلهبلییم. سدداعاتی نی گؤرمدهاوچدین هددر گدین بددی چداتشق شیشدده

م باغشیی ، هئچ بیر شئی اولمامیپ کیمی بیر استکان ایستی چدای تداپی

م. تاغیندا گئددیرودئیه، فشسکیمی گؤتیروب، بیر باشا گؤزتچی یدانیمین ا

سددیی کریدددوردا الری پنجرهالرین سدداریمتیل ایشددی شددار بییدددا المدد 

نین رارامتیددل تدداغیوسددی یجی بیددر اتمسددار یارادیدد . گددؤزتچی ااورک

 ،سیندن ایچری باییرام. ایشی  سدؤنیک اولددوغینا گدؤرهریت شیشهسکی

دیدر. ریایللی .ییرملدهایچری گؤرونمیر. راپینی تیققیلددادی  مسدتا ا ایته

 اطرافا گؤز گیدیریرم. کیمسه یییدور. 

تاغا گئری ددنیب، فشسکی میی اوسته رایتاریرام. وچایا اوممی  بیر صالدا ا

اشیاالریمی ایشقابین یییداری رفینده  م دئیهچای هیسینی باشیمدان متی

الرا مسی ، یاشدیل سداچلی ریلچداغیمی یئرلشدیری ، پالتارالریمی مسقی
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یینددن ضدعیف مغییندان چی ی ، کیره 1مییییاَیئنه  ،چمداندان گؤتیرنده

سدن مندیم گؤزیاشدیم ریرویدان کیمدی بیر مغشماق سسدی ردال یر. دئیه

ی مغیینا باسی ، ینمیییایی . اونین ساچلیمین دا باطریسی ضعیالهیاشیل

سدینی چمدانی ایشدقابین ایچینده رییدیب، رداپینی باغشیید ، یئدر کیره

یئریندن چی اردی ، صالقاسینی اوزوک کیمدی بارماغیمدا نین ریایلراپی

سدینین . ادزوم یئرکیرهگلیدرییم سالیرام. بیر من تراژیک وضعیتیمه گیلمه

سینده نامعلیم وضعیتده مسدیلی رالددیغیم صالددا، هانسی بیر دوشرگه هر

 نارین تیوالنیر. -سی نارینبارماغیمدان مسیلمیپ یئرکیره

. دیلمددانجین الرینی بیلمیددرمنین کددیم اولدددوقلریصدداص الرین یاتدداق

دیرالر. مممدا لی، ایکیسی ایسه ادز وطنداشدیمدئدییینه گؤره بیری تیرکیه

گؤلیده، وطدن رالددی سدیریاب ائدلتبریدیده، وطدن رالددی وطن رالدی 

سدینده، لر مقبرهربازارچاسیندا، وطن رالدی ششگشنین راالبالیغیندا، شداع

لری ایلده وه تنددیسراری کؤرپیسی اوزریندن ایپک ییلینا ساری گئددن دَ

نین تدددا، وطددن رالدددی گددؤی مچیدددده، عینددالیلالری مسدداریبانین میدداق

الری یندا، رینقانین مریاسدیجا راچدان او مسدافرین میداقریرمییی تیرپاغ

ین نین ناسداز ایشدلهسینده، ساعاک مئیدانیمهین دا  ددشهتدا، تربیتلم

 ساعاتیندا.

دا  یئرینده سیی بیر مها ر اولدوغیما گدؤره بلکده وطدنبیندان بئله وطن

ؤزو ده دا  سیه دوشینیرم. بینینش بئله دوشرگهئلییم ددا  دئمهدوشرگه

دا  دوشدرگه ،دیلیمده مسدان دوالنمیدر. سدیرگینلییی ادزوم سئچسدم ده

ییلیغی قسییلیک و یالسؤزونین سس مهنگی دا  کیمی سیییردور، وطن

                                                           
 اَمزیک: فارسجا پستانک. 1
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سداچلیمی باغریمدا باسدی ، بیرلیکدده داها مرتید  اوزومده چکیدر. یاشیل

 گؤلیدنائدلریری  گؤرونن تگل دنییینه دالیری . بیر من -دن ریری پنجره

 نین اوزرینه مسیلیر.بیر یاطره پرده کیمی تگل دنییی

 



 

2 

ایددی. فرهدادین گدؤزو  گؤلی عمارتینده چؤکمکددهائلمستا -رارانلی  مستا

کی کیمدی اوندین درتیندی ادزومده  لد  ، منسده همیشدهیدیمیبایلیندا

 یه چالیشیرکن دئدیم: ائتمه

نین ایددیی وار بددی عمارتددده. گؤرورسددن؟ بددئپ سددشلهبددی عمددارتی  -

 لر، بیر ده کی ایندی...لر، را ارالر، پهلییرییینلیالر، صاییمق

 سیف؟!هاردان بیلدون فیله -

سیف یطاب ائتدیییندن ادزومدی اووالنمدیپ، فرهاد منی الغا ریییب، فیله

ن یدده صاضددر اوالسددی ریددیاردیلمیپ، یئییلمهدریسددی سددیییلمی ، فیله

کیمی صس ائددردیم. اوندین الغدا رییمداغی بدس  شعیرسیز سیف بالیغی

 یپ، یئنه اوشاغا چیم یران کیمی اوزومه چیم یردی: دئییلم

دَهرسدن،  نی بیشدش. مدن بیلدیرم سدن عدالیمِمن ادلدیم سدشله میاللده -

ایکدی سداعاک کئاده بایماغدا گلندده -سیفسان، ممما بیننان بئله بیدرفیله

 ا سؤزلری ریی ائیده رالسین. یانسیففیله

ادزومی سیندیرمادیم. صلقیمیمدا  ،اونین الغا رییماغینا مغشماغیم گلسه ده

داللی راییغدا سدرعتله ئدیمیی پیریتمک اوچین کرایه ائتدیاَتی یشن رَهَری 

ویغان سسدینه -لرین  یغانفرهادین اعتراض سسی رجله .موردورومیاق و

 راریشدی: 

مک عیضدینه منیملده دن نیطد  ائلدهسدیالله میاللدهسیف یانیم، فیله -

 رماغا فیکیر وئر! ودال وئبیرلیکده پ

نین هاواسدینا یداییشن متشزالریدن گؤلیائدلبیغازیما تی یشن رَهر بیر یانا، 
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گؤلی ائددلییمددین باشدی م یشدیردی. اییسدیندن گدؤزلریم سدیالنی ، اوره

، رنگارندگ رکدس اولدیسدی گؤلدین ایچینده عنین ایشیقلی کؤلگهعمارتی

ییددردی. عمددارتین سددییا دوشددن الر ایسدده سددییین ایچینددده تیترهایشددی 

کیمدی  1تیسدرکن فرهاد یئنده بیدر نارسیسورودال وئسینه ساری پکؤلگه

یمییدن سدینرا اوندین ادزوندی یبادال ادزوندن سلای چکیردی. ائیلنددیدال

دزونددن گؤروب، گؤرستمکدن لذک ملدیغینی منشدیغیمددان بدری هدئچ ا

باشی منه گدؤز داغدی وئریدردی. بیدر گینی کیمی من ،مییرمادیغی میبایلی

 رماغیمدا دئییدلومهنگ پدال وچییینه اوتیروب اونینش هم-راییقدا چییین

ایدی. سایمازیانا اوتیروب  باشی ادزونده-منی گؤرمیردو، بیتین عاغلی کی؛

 بایانمادیم. دئدیم: 

 وار؟! ده گؤزلی، مندن ده یاراشیقلیسیمینا، مینا... دئ گؤروم مندن  -

 2«مغ بنیددی و یئددددی  یرتدددان»نین الریبیددر من ادزومددی گددریم ردداردا 

میپ کیمی ادزونی سؤزومی ائشیتمهناغیلیندا سانی  بی سیالی وئرمیشدیم. 

سن منی یالنیی ادزوندن سلای چکی ، اینسدتاگرام . دئیهوردوسایمازلیغا و

گتیرمیشددی. ایچیمدده  3بایماق اوچین یئنگدهصسابیندا پایششی ، کئاه 

 صس ائتدیییم م ینی دیلیمه تؤکیب تمس رله دئدیم: 

لرین عاشدقانه ینده یازاردیم: رجلدهتهاَعکسین  ،سنین یئرینه اولسایدیم -

 ن بؤییک عشقیم ادزوم!اسماینیسی، و 

                                                           
 نارسیسیست: اؤزونه دوشگون، خودشیفته. 1

 سفید برفی و هفت کوتوله. 2
نین پوزولماسینی لیییدیب قاپی دالیسیندا گلینین باکرهلرینی گلینه اؤرگهسینین رسمگئردک گئجه 3

الرین بوینونا دوشن بیر وظیفه لیک موشاطارینده یئنگهلالرین توی عنعنهین قادین. اسکی زمانگؤزله

 ایدی. 
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 لره راریشدیرما گؤراخ.لری عاشقانهرجله بدییمن اوالر، رجله -

یییه دئییل، منجه مدرن بیر کیشی کیمی گؤرستمه یاگرامدا ادزوناینست -

 مدامسان!  پرستالرا تای یرافهسن مبا ی

لینی عمارته ساری ابیره میاغا رال ی ، بیر -یئنه سؤزومی سایمادان بیردن

مز رالددی ردی. سدینی ایتیدردایی  دنگه ،پُی وئری  سلای چکندده اراقتیت

ار دیلیمه سیزولن تمسد رلی سدؤز دئییدل، ایکیمی ده سییا دوشک. بی س

 زهر ایدی.

لر سسییی ائشیتدیلر. مز رالمیشدی فالیورلرین عکسییین سن رجلهدئیه -

ت یسدلر نارسیسالر: بددییمن رجلدهیینده رارا شمع یانددیری  یازسدینتها

 نین گؤلینده بیغدوالر!گؤلیائلفرهادی 

دی. زهرلی سؤزلریمی باشا دوشمه ،دریندن ادز دونیاسینا  یمدوغینا گؤره

ب، هیجانش میبایلینی منده وروبلکه ده باشا دوشیب، ادزونی ائشیتمیلیییه و

 ساری تیتدو: 

من ادلیم باخ عکسه، مپ باغلیرام یداریم سداعاتا مینددن مرتید  الیدک  -

 مپ باغلییاخ؟ یئسین. ندن

 ندن!یلییتسیسسنین نارسی -

 اوزومه چیم یردی:  بی سار سؤزومی باشا دوشیب یئنه

مییی زهدر باشدی دئیینید ، گئجدهیقهمن ادلیم کی  راریسی کیمی دَ -

 ایکی ساعاک کئاه بایاخ هااا.-خ بیریمه گؤراخ. گلمیشائله

یده مجبدیر هر زامانکی کیمی اونین چیم یرماسدی مندی گئدری چکیلمه

 سیسدوم. او ایسه سؤزونین دالیسینی تیتدو: تدی. ائ

مداخ یده فیکیدر وئرمیالله یم پاییلسان، پاییدل؟ سدیاللهسیف یانفیله -
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کی او میندا، میدداد، ایله راباغا مپدار. کیایندده نی زمانهوبیر مز دا ادزیئرینه 

باشدییا بیدر بداخ، سدن -یدیناَگؤزووه، ساچییا، -کارییا گلیر؟ اوز ماتیک نه

نمرم. باشا من سنه یاطیر ییز ایل دالیییا رئیید ،دن ییز ایل دالیسانزمانه

 دوشدون؟

نین سدن ده زمانده»لیندن ملی  سییین ایچینه متماغیم گلددی. امیبایلی 

سدش  اولمدی  مدام ترک ،سؤزونی باغیرماغیم گلسه ده «اویینینا گلیبسن

سدینین رهولیییمین بینؤرکدن مز مدتدده ائدیلیوروکیمی سیسیب، پدال و

بیشالدیغینی باشدا دوشددوم. شیمشدیغینی، بیی دئییلن ماهیمین معنادان 

کاغذ اوزرینده ائپ اولسداق دا، ایکدی مدا کیمدی یاشداییردی . منده ائلده 

سیی بیر یئر اوزرینده بیندا بیی ائییمییین دییارالرینی بینؤوره ،گلیردی کی

ائتمیشدیک، هر بیر تییینی  ایله ائییمییین دییارالری چاک گؤتیروردو. 

لریندی ش عکسیالریب، بارماقوروش پدال ویالریفرهاد منی سایمازدان میاق

لرینده  دیاب یدازیردی. اوندا اینستاگرامدا پایششی ، فالیورلرینین کامنت

بایدددیقجا، هددئچ زمددان ائددپ کیمددی اولمددادیغیمییی، بددی مدتددده ائددپ 

دیغیما ایناندا بیلمیدردیم. بلکده بیدر کؤرپده تسی ایله ادزومی ملدادوشینجه

 دئیه دوشینمیشدوم. لر ی برکیسورهن بینؤمیییییلیگلیشی ایله ائیلی
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ده یاشادیغیم گؤلیائللریم کؤلگه کیمی مریامجا سیرونیر. کئچمیپ گین

نی ذهنیمدن سؤکیب متا بیلمیرم. انسان هر شئیدن راچدا بیلسده او گئجه

راچماغدا ردادر ن سدیندنین کؤلگهیادداشیندا یئرلشمیپ کئچمیشدی ،ده

روق کیمی انسانین مریاسیندان سیرونیب، گاه اوزانی ، دئییل. کؤلگه ریی

الرینددا سدی ده گداه ذهندین راکگاه ریسداالن کیمدی یادداشدین کؤلگه

 نی ، گاه دا ادزانی ، انسانین گؤزونه سیییلیر. گییله

. یه مجبیر ائددیرتاغینا گئتمهودوشگینلیییم منی یئنیدن گؤزتچی ا چای 

تاغددا راییدددیرام. تاغدددان، ویئندده رارانلیقدددیر. یئندده ا سددکیریت شیشدده

مه چکدیییم هاوا عنصدرلریندن بئلده الردان، سینهدییارالردان، بی  یاتاق

یلشددیییم منددان بدری اَسدینده استانبیل طیاره-ییلی  یاغسا دا، تبرییقیال

 رمیشم. ییم اوچین ادزومه سؤز وئ هیههسئچدیییم ییلدان گئری ددنم

بلکده بدی »تبریی هاوا مالنیندان رال یرکن ادزلیییمدده میییلدانددیم:  طیاره

 « دیم، دومانلی تبریییم، سشمت رال!یئرلره بیر ده گلمه

الری ایسدده سددیندن تبریددیین ائددیلری اوزوک، ایشددی نین پنجرهطیدداره

نی هالر کیمی گؤرونیردو. هر اوزوک بیر عایلدرا پاریلدایان رنگارنگ دا 

سیی مها رک ائدن سیی و دایرهسینده سایشمیپ، من ایسه عایلهادز دایره

ادزگیر بیر رادینام دئیه ادزومه تییتدارلی  وئدردیم. طیداره هاواالنددیقجا، 

 لر یادیما دوشدو. هؤووشنهگمرک سالینینداکی چکدیییم 

. هدر ثانیده دوشددومپاسپیرتیما چی یپ مؤهیرو باسیلینجا صالدان صداال 

لدی ادلیندی اَایددی. عیسدی پیغمبدرین  لده برابدرمنیم اوچین ملتمیپ ایل
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لددی ده منددی ا پاسددپیرتیما مؤهددیر باسددان کارمندددین ،دیریلدددن کیمددی

الرال ترانییدت مریایین و ایناملی مددیم دی.ک وئرالریما ریّدیریلدی ، میاق

 سدینده سدیرونن کیچیدکمهنین ددشهسالینینا ساری گئتدیم. هاوا مالنی

یرلدر سدار سانکی تَ .رلرینین سس مهنگی ییشیما گلیردییَچمدانیمین تَ

سماینیسی چالیردیشر، منسه ذورا گلیردیم. ترانییت سدالینینین راپیسدی 

یداللی مدومیرو یلشدمیپ دوداغیاَسدینین باشدیندا الده تسمهراباغیندا نقّ

لریندده  یییدد  رددیالغیمین پرده دی.ییشددیلیرلددرین سسددی دَگؤر ددک تَ

یه ددنیشدیب نیسدیان بنددی هؤووشدنهچکیلدی سدانکی. مریدایینلیغیم 

 گؤزومین ادنینه تیکیلدی. 

 لیمه وئریرکن دئدی: اتیتانی بندین ریتداریانا راراوولی دیرناق

ی چی ددارک. ریییددل وارینددد-سدداعاک، اوزوک، زنجیددر، هددر ندده ریددر -

 الرییی دا تیک. دیرناخ

 مرتیردی: ساری ددنیب همکارینا سینرا 

 ی!منیم مبام اوزون دیرناخ گؤرنده دئیر: ائله بیل ایت دیرناغید -

ردداراوول یددانیم ایددت دیرناغیندددان دانیشددی  گیلددیرکن اونددین دوداغددی 

کی رارا یاال گدؤزوم ساتاشددی. ندنسده بیدر من باتدارلی  ایچیندده اوسته

یدوغی اولدوغیم گین منه اویپارتشیان بیر صباب کیمی فرهاد ایله تانیپ 

 : شعر یادیما دوشدو

  زیر ل ، ورت نیشتن همه کس نقطه نهد

 1یال تی به باالی ل  است یاین عج ! نقطه

کی یاال اشاره ائدی ، شعری اوییییرکن رمانتییمده فرهاد دوداغیم اوسته

                                                           
 یه نسبت وئریلن غزلدن بیر بیت.شاطر عباس صبوحی 1
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نین بازلیغینددا اووسینشنسددام دا، نیسددیان بندددیراپیلیدد ، اونددین دیل

الریمی تیتددیرکن رمددانتییمین ملدددادیجی اوزو ناسددیندا دیرندداقریتداریا

سانکی گؤزومه تیکان باتیرمیشدی. همین رداراوولی هداوا مالنینددا تسدمه 

یدیم ریالغیمددا گیپپیلدداماغا اوره ،گؤرونجدهشدکیلده یلشدمیپ اَباشیندا 

ادزومده تییتدایلی  -باششدی. ایکی ایلدن سدینرا مندی تانیمداز دئیده ادز

مندیم  .ایددی 1سدی ریدل کؤرپیسدینین سدین گَددییینقاله تسمهوئردیم. 

بیلمددک، یئنددی صیاتددا دوغددرو مددیمددشق  اوچددین بددی گدیکدددن کئچدده

 منشمیندایدی.

 نددنره بیرایید ، میتداریپ گئیتیاوز چمدان ایله بئل چانتدامی تسدمه

یدیم مز رالددی کئچدیم. گئیت ملتیندان کئچنده زینقیلتی سسیندن اوره

ه ریپیب یئره دوشسین. ایتیارسیی یاللی مدومیرا سداری بایددیم. او ایسد

الری مدانیتیردان ینددن کدئچن چمدداننین اوزردن تسمهمنی فرق ائتمه

اغدا کنترل ائدیردی. گئیت کناریندا دایانمیپ مومیر و یدومی باشددان می

 یتاراندان سینرا دئدی: م

 دن کئچ.با  سانجاغییی چی ارک، تیه -

الری میراثا دونیانین بیتین با  سانجاق»دوداغیم متدا میییلداندیم: -دیل

 « .هللرالسین انشا

یدیم یئرینده گلددی. اوره ،بی سار گئیتدن زینقیلتدی سسدی رال مایینجدا

یئنه  انیما بیزلی  منجاق یاللی مومیر چمدانیمی همکارینا گؤرستدییی من

ایلده چمددانی  تر اوتیردو. و یدومی میتاران مومیر کسگین و سرک ل دن

سددؤز ایلدده منددی ددیدددویینی صددس ائتدددیم.  ،مددر ائتدیییندددها امچماغیمدد

                                                           
 گدیک: گردنه. 1
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سدیک سدانجاغی سداچیما سدانجی ، تلهددییلمی  بیر اوشاق کیمدی تلم

 یان پئرتی، سین دئیهچرردیمی باشیما چکی ، یاللی مومیر اوزومی گؤرمه

ئچی ، چمدانش چانتامی گؤتیروب، میی اوسدته کنین او بیری باشینا تسمه

 ریییب مچدیم.

میپ مدام چئییر ائدی ، فشسک ایله ریلچداق گؤرمده-مومیر چمدانی چ 

 کیمی سیروشدو: 

 بیالر ندی؟  -

 یاالنچی بیر گیلیمسه دوداغیما ریندوردوم: 

 نان ریلچایدی دا.فشسک -

سکین راپاغینی مچی  ایچینه گؤز گیدیرید ، ریلچداغی شدانس مومیر فش

میییدی اَنین ساچلییاشیل ،دندهنین دیبینده ترپهریطیالری کیمی ریالغی

مغییندان چی ی  مغشماق سسی سالینا دولدو. یداللی مدومیر بیدر منلید  

سسه ساری ددنیب سینرا ایشدینه دوام ائتددی. تسدمه مریاسدیندا نیبتده 

نین مغشماغینددا گیلیشدددولر. چمدددانی سدداچلیدایددانمیپ مسددافرلر یاشیل

 میییدی ریلچداغین مغیینداامیتاران مومیر ایسه اوزونده تدیز رینددورمادان 

 باسی ، فشسک ایله بیرلیکده چمدانین ایچینه رایتاردی. 

 گئده بیلرسن!  -

ری  کیمی او مکاندان اوچیب ییخ اولماغیم گلیردی. داها چمدانی یئرده 

الرال ترانییت سالینینا لیمه ملی ، بؤییک مددیمایینی دیم، دستهمهسیروتله

 ییمی دوشیندوم.  ههیهبیر داها تبرییه گئری راییدا بیلم درکن،ساری گئ

سیندن گدؤرونن نین پنجرهالری گؤزدن ایتمیشدی. طیارهتبرییین ایشی 

ییمن باشینا دامیردی. تبرییی بیتین ییشلیق رارانلی ، رطران کیمی اوره
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یدیم سدی یلدی. الری ایلده مریامددا بیرایددیغیما گدؤره اورهو ناییشلیق

سدینی نین کرکرهم. پنجدرهمیردگدؤزه اولمداق ایسدته-رارانلی  ایلده گدؤز

نین صرّیددت ریئتینددی شددن مسددافر تیرکیددههیلاَیددان صددندلده بدداغشدیم. 

وارارشییردی، منسه فیکریمی تبرییدن یاییندیرم دئیده اوغرونجدا ردیئتین 

 الرینا گؤز متدیم. یازی

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YPG'nin 
çağrısı sonrası Suriye ordusunun Menbiç'e girmesini 
'psikolojik eylem' olarak…. 

سؤزونه یئتیشنده یئنه فیکریم چاشدی. ایکی ایدل بییدی بیدر چدیخ  1ائیلم

بیدر من ادنجده هداوا مالنینددا  .لری باشیمدان سیومیشاملی ائیلمهؤووشنه

باشدیمدان سیووشدان سدین ائدیلم ایددی. سددینیندا  ،کئچیدردیییم مدا را

گینلیک تیریسدتی شدنگن  میشدی، یینانین بئپلریم بیشا گئتمهزصمت

ایلده تبریدیده یاشدادیغیم  وییاسی چانتامدا، استانبیال ساری اوچان طیداره

لردن اوزارششدماردایدیم. ویدیانین زمدانی بدئپ گینلدیک اولماغیندا ائیلم

یددی. کئچمیشددن یدئییل، ییزه ییز گئدری راییتمایا اغیمدا یقیندیم وار

راصددت ینیدد  تبریددیدن اوزارششددماق کیمددی یدده مریریلمدداغین طیاره

 گؤزلریم سیالندی.  ،اولمادیغینی دوشیننده

 

                                                           
 ائیلم: فعل، عمل. 1



 

4 

سدیندن لریندن یییاری ردال یرام. یاتداغین ایکینجدی مرتبهیاتاغین پیلله

ده دئدییی پرسپئکتیی باره ،سی گؤرونیر. دیلمانجدنییین بؤییک بیر صیصه

ساچلینی باغریمدا میشی کیمی یاشیلسؤزلرده صارلی ایمیپ. دنیی گؤرمه

یده باسی ، یاتاردا باغددا  ردیروب، صدامت فیلمده بایدان کیمدی پنجره

 .دیرلیکدن عشوه ساکیننین رابیندا گؤردوییم فیلم صامتنیرم. پنجرهزیلله

لی نه ده دنییین ساغیندا نئچده مرتبده ،ردیسی بللیلنمهنه دالغاالرین لپه

 رایناشماسینی ائشیدی ، دویا بیلیرم.  ینبیناالرداکی صیات

یه سداری چئدییریرم. یاشدیل یاشیل دا دنییی گؤرسین دئیه اوزونی پنجره

منیم اوچین یالنیی  انسیی بیر ریلچداق دئییدل، او صیاتیمددا ایتیدردیییم 

گدین صیداتیمین دوغیم اولد صداص نی الرین سمبیلیدور. اوادنملی وارلی 

 لریندن بیری ایدی. اونیدولماز گین

منام چیخ مز گیلن بیدر ردادین اولددوغی اوچدین دوداغینددا  انسدیی بیدر 

له یئاو گدددین ییشددداگلیم بیدددر شددد ،ییینددددهیردتاغدددا گوا لهگیلیشددد

کی ریطیندین طلد  راپداغینی لینددهارارشیششا اغیمی منشدیم. او ایسه 

سئیینجک متیلی  دوشدوم.  ،دندهکی ریلچاغی منه گؤرسهمچی  ایچینده

ساچلی بیدر نه ده یاشیل ،ایندییه کیمی نه بیر اوغشن ریلچاغیم اولمیشدو

 لیندن راپیرکن دئدیم: ااوغشن گؤرمیشدوم. ریلچاغی منامین 

 .منیم هئچ اوغشن ریلچاغیم ییخ ایدی -

 الرا چئیریلدی. منامین دوداغینداکی گیلی  ملنینداکی ریریپ

 رییی! ریلچاغین اوغشن رییی اولماز، ریلچاق ائله ریلچایدی! نه اوغشن -
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الرینا، مسدقیلی ریمتلی بیر شئی کیمدی ریلچداغین وییویدی یاشدیل سدا 

میییی چی ارداندا مغشماق اَ. مغیینداکی چکدیمل االرینا شالیارینا، باشماق

. یاشدیل گلددیییم گیلمدهسسینه دیسدکینی  سدینرا اوندین مغشماغیندا 

، مداقمغشدیقجا من گیلدوم. منام یالنیی مز گیلن بیر رادین دئییلددی، مغش

یه ددزومدی یدیخ ایددی. یاشدیلین و میسدیقی سسدینی ائشدیتمه مکگیل

 ی مغیینا باسی  دئدی: أمیییین

 چیخ مغشتما، باطریسی ریرتیالر. -

 باطریسی ریرتیالندا نه اوالر؟ -

 ل اوالر.بیر ییللیق ال -

 مدامین دا باطریسی ریرتیالر؟ -

مدامدین دا باطریسدی  ،باشا دوشدوم کدی ،یینجهمنام سؤزومه  یاب وئرمه

 ریرتیالرمیپ. 

 دئدیم: 

 نییه گیلمیر؟  -

 منام دئدی: 

 لر گیلر! دلی -

ینددی مغییندددان یمییادلددی اولماردددان ییشددشنیردیم. یئندده یاشددیلین 

ترسه باییشی مجدال -سار منامین ترسه چی ارتماغا هیسلندیم. ندنسه بی

گیلیشیم دوداغیمددا ردیرودو. دلدی اولدیب گیلمدک  .دی دلی اولیموئرمه

یندی مغیینددان یمییا. یئنده یاشدیلین چی میدردیسی باشیمدان وسیسه

 منام صیرصلندی. ،چی ارداندا

 ! ؟دیم اونین سسینی کسدئمه -
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 الرین ایشدقابینابلیمددن ملید ، کریسدتال رداامنام صیرا ایله یاشدیلی 

 رییدو.

لدده ا .الرلده اویناتمازالر، شیشه دالیسیندان بایاراالری یار ی ریلچاخ -

 نر، باطریسی دا تئی ریرتیالر.ی چیرکلهاوزو، پالتار-لااویناتسان 

ایندیسه ادزومی باطریسی ریرتیلمدی  مدام کیمدی صدس ائددیرم. یاتارددا 

الریمدا لری میاقین سدرین لپدهاوزانیرکن تگل دنیییندی دوشدینیرم. دنیدی

 1تییینسایدی، بلکه بداطریم شدارژ اوالردی. بیدر من میداغیمین رداریمیپ

الریم کیمدی ریسینه گؤزوم ساتاشیر. ییررینلیرددان بئینیمدین ده میداقدَ

راریدیغینی دوشینیرم. باشماق ایچیندده رداریمیپ میاغدا هداوا ایلده سدی 

مک لدهسن بئیین راریسدا نئیگؤره .ردری اوّلکی صالینا راییدا ،تیییندورجا

 اوالر؟ 

الری مچیلسدین دئیده یاشدیل ایلده بیرلیکدده راریمیپ بئینیمین ریریپ

ن الردان گلدپتینین ملتینا سیزولیب، گؤزلریمی ییمیرام. یئنه منامین اوزاق

 سسی ریالغیما دولیر.

 ریی، مز یئرینده رئینپ!  -

 ییییم گلمیر میی! -

 تیتار! نچکسن ییییییررانی باشییا  -

نیرم میی، سدن صدبیر داشدی نداغیلینی دئسدن لهییررانین ملتیندا یاه -

 ییییم گلر. 

یی یی ده گیلیشی کیمی  انسیی ایدی. ایچددن گیلمدهمنامین ناغیل دئمه

 یی ده باشارمازدی. ق ایله ناغیل دئمهوذ ،باشارمادیغی کیمی

                                                           
 سی.قاریماق: قوجالماق، درینین بوزوشمه 1
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مدی فاطمدا  ،یددییوار بیر گین واریدی بیر گین یدیخ ایددی. بیدر ریدی -

ییلدر بیالیددان سدی اَیانیم. بیر گین فاطما یانیم سی دولدورماغا گئددر. 

بیره بیر سس ائشیدر: فاطمدا یدانیم وای سدنه، وای -بیردن ،دولدورسین

 منه. فاطما یانیم سسدن ریرییب، گینی گیندن سارالی  سیالاااا...

  راال داغینی باشدا ناغیلین یداریمچیلی ،قدادیمنامین ییرولتی سسی رال 

دوشیرم. ناغیل یاریمچیلی  رالسا دا، سینینا ان ازبریمدی. منامین یبدری 

دانیشدان کیمدی مدن ده هدردن بیدر  الییییدور فاطمایدانیم صبیرداشد

 ساچلی ریلچاغی ایشقابدان گؤتیروب اونینش دانیشارام. نجه یاشیلیگییل

 ، یاشیلی کریستال دییی گئدی-مستا ا ییرران ملتیندان سیزولیب، دییی

نین ایشیغی ملتدا الرین ایشقابیندان گؤتیروب ریرمییی یییی چیراغیراب

نددی مغییندددان یمیییااوتددیرورام. منددام یییدددان مییلماسددین دئیدده ندده 

لردیر اوندین بددنینی گؤرمدک نده ده اوندی مغشدیدرام. گدین ،چی داردیرام

مسددتا ا  ل چکمیددر. مریددامی منامددا چئییریدد ،اسددی باشددیمدان وسیسه

نین عریدان بدنینده سداچلیش شدالیارینی چی اردید ، یاشیلیالریباشماق

 دونیییرام.

میییدی امین ملتینا سدیییرکن ییتهامنامین سسینه دیسکینی ، ریلچاغی 

مغییندان چی یر. یاشیلین مغشماق سسینه منام یئریندن دیک داشدشنیر. 

ندین مغشماغیندا من ایسده منامددان ریریددوغیم اوچدین دلدی اولدیب، او

 ییم گلمیر، یاشیل ایله سس سسه وئری  مغشییرام.گیلمه

لریمی دن گؤرونن ماوی تابلییا چئییری ، کیپریکییررینام، مریامی پنجره

بیرینه سی ی ، یییشماغدا چالیشسدام دا، کئچمیشدیمدن اینددیکی -بیر

 لر باشیمدا رایناشیر. منیما سییان سس
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 دین!رلی  سنَبیییر، بی دا سنین ملچا -

تاپددددیغیم  الرینین ایچینددددن تصدددادفاًفرهدددادین دانشدددگاه کتددداب

سددینی اوزوندده چیرپدددیم. فرهدداد دییلرینددی ری ارشییدد ، برگه1وازکتددیمی

 متی  یئنه ریشقیردیم: ستینه ملیشدیریردی. میبایلینی او السیگاری سیگار

ی گدؤزلرنییه ملچارلیغیندان سلای چکمیرسن؟ دی چک! فالیورلرییین  -

می  یاز کی دیل یشلیق اوچین ائیلندیییم گیندن ایکدی .ییلدا رالی  میی

الرا رازاندان راباق وازکتیمی ائتمیشم. یاز!... یاز، کئاه باخ، بی دونیدا ملچداق

الرین سدایی مشدی  داشدار... اون دونیادی، ملچارلیغیندان یازسدان الیدک

یر لیدین الیکدا الیقددللدی میامین، ییز مین، بیر میلیین، بدئپ میلیدین، 

 «لر...بئلنچی شاهکار ایپ

میرم. پتیندی باشدیما ده ائشدیتمک ایسدتهلرین سسینی بی دوشرگهاو گین

. ترسه سداییرامردر دن بیره للیاچکی ، بیر داها یییشماغا تمرکی ائدیرم. 

 ن ترسه ساییرام. کار کسمیر. عدد ساییسینی مرتیری ، یئنه ییزدن بیره

لردن گدین گیرمیر. سینی  رادییدان چی ان سس کیمی اویییی گؤزومه 

 گلن ادز سسیم باشیما دوشیر. 

نی ده مارکددالی سامسددینت کیمددی، سددن؟ وازکتددیمی برگددهنییدده معطل -

-مارکالی گینپ عئینکی کیمی، مارکدالی ادکلدن کیمدی، مارکدالی کدت

ن س دانی ن گؤزونه سیخ. ملچارلیغین مارکاسیییشالیارین کیمی فالیورلری

 ده یازیلدی...دونیایا اعشن ائت، بلکه بینا گؤره مدین گینس

  :دان چی ان کیمی ایدییفرهادین سسی ریی

 ،سی اولدوغینی سنه رابارجا دئمیشددیممهمن نسلیمین مییرینجی تؤره -

                                                           
 لرینی باغالماق. لرین اسپرم لولهسی ایله کیشیوازکتومی: جراحلیق واسطه 1
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 میشدین.سن باشا دوشمه

ذهنیم هئچه دولمدیر. دنیدیه  ،ذهنیمی هئچ ایله دولدورماغا چالیشسام دا

کی سددیندهیددان  انسددیی بیددر چددای کیمددی دانشددگاه بیفهسدداری م

 :الریمیی ذهنیمه میینیردانیشی 

کی او یال منیم صیاک ناغیلیم کیمیدی، بایانا ائله دوداغییین اوستینده -

یئرلی یئرینده اوالن بیر یالدی، اصلینده او یالین یئری دوداق  ،گلیر کی

 یئریدی. یانلیپن این اوستی دئییل، او یال ل 

بی سؤزلر بیدر رمدان پدارگرافی، یدا دا بیدر فدیلم دیالیگیندا بنییدر. مندام  -

دئمیشکن، متی متین یانینا باغشسان یا هایین گؤتیرر یدا یییدین. اولمییدا 

سددن ده ارتصدداد درسددینی بیشددشیی  منددیم کیمددی فلسدداه اوییماغددا 

 دئمیشدیم. -؟ نیبسنهیسله

 هاییمی متامین رارداشیندان. ،یشاممنامدان ارث مپارم-من ییییمی متا -

 یانی نمنه؟ -

ییمیمدی ییئرسیی بیر یدال کیمیددی. متدام ت یانی بی کی صیاتیم دریقاً -

لر دوشمیشدم کی ، منام دوغیب، سدیرا فیتبدال تیپدی کیمدی شدیتلیییبا

 او اغی کیر عمی مروادیمین ری اغینا.

 دئمیشدی: گیله -الرینین سیرغالیغیندان یاپیش  گیلهفرهاد ریالق

لدی االر نییه بئله اوزانی ؟ متام ساندیغیم مدامدین بیدر بیلیسن بی ریالق -

لدیم ایددی، بیدر ده اوندین االریم. منیم ده ایکدی ایدی بیر ده منیم ریالق

لری. اینانیسددان دانشددگاهدا ارتصدداد اوییمدداغیمین سددببی اونددین  یدد 

 ؟لری ایدی ی 

 ، او ایسه مرتیرمیشدی: ییم تیتمیشدویم سؤزلره گیلمهیائشیتدی
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م. او بیر دفه ریالغیمی یسئین بیری زیانی ییششمایان، معامله-من ضرر -

 ن نده مدن اوندین من ایکی راک م یغینی مچاردیم. ادلدن گینده ،چکنده

نه ده او منیم ریالغیمی بیرایدی. ایشین مییرینددا  ،ل چکدیما یبیندن 

چی ددی. ندامردین بیدری بدئپ لدیم بیشدا ااو گیر با گیر اولدو، منیم ده 

 عابباسی دا منه ارث رییمادی.

ندنسه فرهاد متاسی یئرینده اوالن مداما گُیر بدا گُدیر یطداب ائتدییینددن 

 ییششنمامیشدیم.

یه باغیششمیشددی. مروادینین سهمینی چی ی  راالن هر شئیی ییریه -

دیی اوچدددین سدددینه کئچیرتمدددهندددامردین باالسدددی مدیمدددی سیجیللی

نددان منددامی بددی یالریندددان مندده بددئپ عابباسددی دا چاتمددادی. متاممیلیین

-الریمین، متداراردا -لرینه گؤره هئچ وایت باغیششمایا اغام. با یایپ

سدینه ریرمیدیی بیدر  ییید  چکمیشدم. مدن ادز نسدلیمین منامین ددره

 یم.سیمهمییرینجی تؤره

عاغلیمدا گلمدیدی  ،لسدم دهم سدؤزلره کؤورهیاو گین فرهاددان ائشدیتدیی

لیکددن ادنجده اسدپرم ییلیندی اونین یاشیندا بیدر ائرکدک ایکدی می ائیلی

لددی، یسینی تاپدیغیم من فرهداد ائدیده دئیباغشتدیرسین. وازکتیمی برگه

ییلی  قدن یددالیدده ددنیشددیب، بیددر من زیددروهمددن ایسدده بیددر پارچددا ادفکه

الغدا رییمایدان، سینین دیبینه یی یلمیپ کیمی اولددوم. او من مندی دره

دیم. ین بیریسینه سدیغینماق ایسدتهین، منی ت قیر ائتمهمنی سینسیتمه

صیاتیمدا بئله بیر انسان اولمادیغینا چیخ کؤورلمیشددیم. ندنسده بیدر من 

ساچلی ریلچداغیم الرینین ایشقابیندا رالمیپ یاشیلمنامین کریستال راب

باغشییدد ، کئادده  مددین راباغینددا تیکیلدددی. فرهدداد اسددپرم ییلینددیوگؤز
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ارگانینا بایمداق اوچدین  یالری ایله، منام ایسه ریلچاغیمین  ینسبایماق

لر بییی اوندی ریایللدی ایشدقابدا سدایشمارش مندالی  منی  یاالندیری ، ایل

 ؟ینی مندن اوغیرالمیشدیشر. هانسی ریّه منی منامین ائیینه مپداردیرابلیت

-مدام کیمدی دینمدی 1گدیر-ویدیربیلمیرم. منجداق مندام رداپینی مچینجدا ا

دانیشماز ایشقابی مچی ، یاشیلی ری اغیما ملی ، منام ایله یئنی ائیلندییی 

گدیر مدام کیمدی ادز -الرینی سایمادان یئنه اویدیرمدامین تعجبلی باییپ

 تاغینا کئچیرکن دئدیم: وائییمه راییتدیم. فرهادی ائیده گؤرونجه یاتاق ا

یده هدئچ لمهتاغدا گون یاتا اغام. سنین ده بدی انابیندان بئله من یاشیل -

 صارین یییدی.

بددری یددیخ ایدددی، یسددینی تاپدیغیمدددان وازکتددیمی برگههلدده او ایسدده  

 بیره ریشقردی:-ا بیردنراه چکی  گیلدو. سینرسایاغی راهدلی

اوا بازلیغیندی؟ اولمییا دلی اولیبسان؟ اولمییدا باشدییا هدبی دا تیه اویین -

؟ اویناشدیندی؟ رینددیایه ریلچاق سنین گلی  منیم یبریم یییدی؟ مه

ین ریلچارددان مد ،م گئتسهوشاردان بیر زهلهاییندی؟ منیم دئ گؤروم نه

 ؟بینی بیلمیرسن هیم گئدیر. مهبیر زهله

ین سداچیندان یاپیشدی  ری اغیمددان چکندده، فرهاد غض  ایلده یاشدیل

لیمده رالدی، بیر ییماق یاشیل تیک ایسه اونین اوو ینددا. اریلچاق منیم 

ییک مغییندان یئره دوشیب مغشدی. اوندین میاشیلین ساچی ییلینیرکن، أ

لییینده داهدا مرتید  گدیر وئدردی. مغشماق سسی سانکی فرهادین ائرکک

 ، ، مغشماغینی کسیم دئیه یاتاردان رال انددامیییی یاشیلین مغیینا باسیا

اولدوغینی  فرهاد ریم تیرباسی کیمی اوستیمه دوشیب ارتدارلی بیر ائرکک

                                                           
 ز: یوخودا یئریین آدام.ویورگزها 1
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میداق -لایه چالیشیرکن، یاشدیل هلده ده مغشییدردی، منسده اثباک ائتمه

 یچالی  اونی ادزومدن اوزارششدیرماغا چالیشسام دا، مزارالنیدرکن  ینسد

 م گئتدی. ن ادزومدن زهلهلذک دویدوغیم اوچی

 1تپتینی باشیمدان رالدیری ، تاغا گؤز تیکیرم: اولمایدا مندیم ده مازوییسد

لر اولمایا یاشیل ایشقاب ایچینده م بدیس رداالن گدین ؟یؤنیم وار ایمیپ

ییسدت یؤندیم ورا  اوینایان ریی منیم مازاونینش شیشه دالیسیندان گییلن

ندا یالریندین رارشیسددیجی داورانیپاولمایا فرهادین ت قیدر ائد ؟ایمیپ

اولمایدا فرهدادین ت قیدر  ؟منی سیسددوران مازوییسدت یؤندیم ایمدیپ

 ؟الریندا منیم ده بیر تَهر پاییم وار ایمیپائدیجی داورانیپ

ینی مغییندا یمییانین ساچلیریمدن رال اماق همن یاشیلریم تیرباسی اوز

نی اونددا متدددیم. برگدده سددینی فرهددادین اوزرینددهباسددی ، وازکتددیمی برگه

نده فرهداد  ،دن گینیندن بیر هاته سینرا ایشدن ائیه راییتدیغیمدداگؤرسه

ائیده ایدی، نه ده اوندا عایدد اوالن اشدیاالر. ایکدی می سدینرا دانشدگاهین 

لیمده اصراست دفترینه چاغیریلی ، منیم مدیما یازیلمیپ  ل  صؤکمینی 

یدالنیی متاسدی  ،شدا دوشددوم. اوفرهادین فیریلدارچی اولدوغینی با ،وئرنده

ل اوزالتمیشددی. ایئرینده اوالن مدامین  یبینه دئییل، منیم ده  یبیمه 

لرینین مریاسیندا فرهاد نیوللی پیل رارشیلیغیندا منیم امضامی چک برگه

 عل ائدی ، مدلیم و نایذلی بیر نیول یارا وئرمیشددی. نیسدیان بندینددن 

اکی ایدپ یئریمده راییتدیغیمددا، ایدپ بیراییلدیغیمدان سینرا دانشگاهد

لددن وئرمیشددیم. فرهداد ایسده بیدر ا، ایشدیمی میشدورراردادیم فسخ اول

یده ردرار وئرید ، نی ترک ائتمهدامجی سی اولیب، یئره گیرمیشدی. ادلکه

                                                           
 یی سئون شخصیت. پسیخولوژیک بیر ناخوشلوقدور. مازوخیست: آزار گؤرمه 1
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باییم لهایمده بیر داها رانین باییمیندان رادینین یپاسپیرک ملماغا گئتدی

دوشدوم. فرهادین امضاسی اولمدادان پاسدپیرک بیر وارلی  اولدوغینی باشا 

مال بیلمیدیم. پاسپیرک ملماق اوچین صیاک ییلداشی، متا، اوندشر اولمایدان 

ده اذنی الزم ایمیپ. من ایسه هر اوچیندن کاسی  ایدیم. غیدابی یئرده دَ

 بیشانماردان باشقا هئچ ییل رالمامیشدی. 

سیله بیلن بیدر سدیلیجی  الریرال ی  یئریمده باغدا  ریرورام. یاددا 

لری ذهنیمددن سدیلی  یدیخ اوالن بیتدین گدین عایدداولسایدی، او زمانا 

 ائدردیم. 

نین سدداچلیلییدده بدداییرکن یاشیلنین رابینددداکی صددامت ماویپنجددره

الریم کیمدی ی مغییندان چی ارتماغیم گلیر. ندنسه اوشارلی  چاغامیییین

سینرا  ،ده مغشیی  گلمیر. ایکیمیی ییماونین مغشماغینا دلی اولیب، گیلمه

نددی مغرینددا باسددی  ادزومددی ده اونددینش بیرلیکددده ییمییامددن یاشددیلین 

 وندورورام. واو

یاشددیل ایلدده بیرلیکددده مغشمدداق غرورومددا تییینمددیر، منجدداق مهددا رک 

 ما تیییندو.ونین سؤزلرینه مغشدیغیمدا غرورلری امکداشییدمت
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 نین سؤزلرینی تر مه ائدن دیلمانج دئدی: لری امکداشیمها رک یدمت

سدنه طیداره  یه گئری ددنمک شرطی ایله ملمان دولتدیگلدییین ادلکه -

یی تیصدیه ائددیر. بدی ردانین یدالنیی بلیطی ایله ایکی مین ییرو پیل وئرمه

سددینه سددیغینان هددر کددس اوچددین ادلکهسددنین اوچددین دئییددل، ملمددان 

 کئچرلیدیر.

ل چیرکدی دئیدیلن الر سین ایکی ایلده باشیمدان سیودوغیم بیتین صادثه

دیلمانجین تکلیادی غرورومدا تیییندیر.  ،ده اولدوغی اوچینپیل ایله عشره

 سی ده ادز طرزی ایله صددره وئرمدک رصددی وارانین بی زنگین ادلکهروپا

نین یانیندا مغشماردان چکینسم ده، گؤزیاشیمی اسیدئیه دوشینیرم. باشق

لرین م یسدی ایلده ت قیدر دوردورا بیلیمرم. سار بییی یاشادیغیم اسدترس

 نین م یسی گؤزلریمدن مییر.صسی

 ین نه اولدوغینی بیلیرسیی؟وغتصدّ -

 دیر.دیلمانج ییخ دئیه باشینی ترپه

بشدان اوزاق -الر راداضی مدامنین کیلتیرونده بیر رایدا وار، بعبیییم ادلکه -

الری الریندا دوالنددیری ، او پدیلالرینی با ییدردا پدیلرالماق اوچدین 

نین باشینا ق وئررلر. من بش کیمی ادزومی بی ادلکهوا تصدّالرانسان لیییسی

غینی ربیل ائدیم، من یایشی بیدر ونین تصدملمان دولتی ،سالمامیشام کی

 یه سیغینمیشام.کهصیاک ریرماق اوچین بی ادل

ق وشدی  سدینرا تصددّز فیکیرلهممداک اوزومده بداییر. بیدر-دیلمانج مداک

لرینین امکداشددینا مچیقشماغددا چالیشددیر. معناسددینی مهددا رک یدددمت
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سدن ییرکن گدؤزلرینی ائلده مچید  منده بداییر، دئیهامکدا  ایسه دینله

اویییدیر. ریالغی ایله دیلمانجین سؤزونی، گؤزو ایله ده مندیم گدؤزلریمی 

 دیلمانج ایسه یئنه منه اوز تیتیر: 

ائددیجی ی اوچدین ارنا یسدینه گلددییش ملمدان ادلکهیسیی یینان وییاسی -

سدینه گئدری رایتاریش ارسدیی. مهدا رک لریی اولماسدا ییندان ادلکهسب 

 دی؟یلر واریلر و برگهائدیجی دلیلاوچین ارنا 

لرینی امضداالیی  برگده فیریلدارچی صیاک ییلداشدیم مندیم مدیمدا چدک

ده امضانین سایتا اولدوغینی اثباک ائتمدک اورتادان ییخ اولدوغینی، م کمه

لر مهدا رک سینده نیسیان بندینده صدبس اولددوغیم کیمدی دلیدلسیره

ی بیلیدرم. او جائدیجی بیر دلیل اولمادیغینی یدایلری اوچین ارنا یدمت

نی دیلمانجدا رار ائتدیییم  ملدهلر ه ادزلیییمده تکاوزدن رابارجادان دفعه

 ییرم: سؤیله

اولمیشام. صیاتیم تهدید ملتیندا اولدوغینا گدؤره  مسی یدین دَییشی ،  -

 مدن چی ماغا مجبیر رالدیم.ادلکه

یداالن  .دیرده یئنی بیر صیاک باشدشماغین بددلیبی اویدورما مزاد بیر ادلکه

شسددام دا، ادزوم ادز یدده چالیدانیشددماغیم اوچددین ادزومدده تسددکین وئرمه

ی ائتددیییمسدییلیک گؤزومدن دوشیرم، ادزمدن اوتانیرام، ادزومده صرمت

 دوشینیب، دیلمانج ایله کارمندین اوزونه بایماردان چکینیرم. 

 سی؟پروتستان فرره -

 تعج  ایله باشیمی رالدیریرام: 

من ایندییه کیمی پروتستان اولدوغیمی سرّ کیمدی سایشمیشدام، سدیی  -

 ان بیلدیی؟هارد
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 ییر.دیلمانج گیلیمسه

الرینی دیندن ددنن ایرانلی مها رلرین ییزه دویسانی پروتستان اولدوق -

الرینددا لری رانینیددمتنین مهدا رک یدولتدادعا ائدیرلر. مممدا ملمدان 

ائدیجی بیر سب  دئییل، بینینش بئله دیندن ددنمک مها رک اوچین ارنا 

سدی یدا سدند وارسدا، بیدر م کمده برگه  انییی تهدید ائدن هر هانسدی

 مرتیرا بیلریک. زهپرونده

الرینین راباغیندان کئچسم ده، لر ه تبرییین کلیسادیلمانجا دئمیرم دفعه

نین ایچینده میداغیم چاتمایید  و ایندییه کیمی هدر هانسدی بیدر کلیسدا

بیلددیییم یدالنیی اینترنتددن ائنددیری ، اوییدوغدیم عهدد  لیکدنمسی ی

دیر.  انیمی تهدید ائدن هر هانسدی بیدر سدندیم اولمدادیغی تابی دید ک

 اوچین سیسیرام.

 نی ملی  یئنه منه اوز تیتیر: دیلمانج ایسه کارمند وئردییی پیشه

سددینین مهددا رک تکمیددل اولیناندددان سددینرا یینددان ادلکه زپرونددده -

لیک تگدل ده هلدهیی سدیرهدیییم ک.  یاب گؤزلدهلرینه گؤندریلهیدمت

سدی اوچدین یدان دکتدر معاینه یسینده ساکن اوال ارسیی. ایندددوشرگه

 لیسیی.تاغا کئچمهوا

گدؤزه -لری امکداشدی ایلده گدؤزتاغدا کئچیدرکن مهدا رک یددمتویان ا

 گؤزونی مندن راچیریر.  ،دهدیییمگل

دیلمددانج اورتایاشددلی دکتددرون سددؤزلرینی مندده تر مدده ائدددرکن تعجبلددی 

ا چئییریرم. دیلمانج ایسه منیم تعجبیمدی دکترالریمی دیلمانجدان باییپ

 باشا دوشیب مرتیریر: 

یازیلمددداق اوچدددین  زدهپروندددده لرییصیصدددیتو دددیدوزون بیتدددین  -
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لرینین دَییشددیلمی پالتددارالرییی سییینمالیسددیی. بددی مهددا رک یدددمت

 رانینیدور.

ل، ییمده دئییدلم. رابارجا بینی تجربه ائتمهیسییینماق امری ایله بیگانه دئی 

یه سدالیر. عریدان دونیایدا میداق باسدی ، هؤووشدنهدیلمانجین سؤزو منی 

الرین یانینددا عریدان عریان وضعیتده بی دونیانی ترک ائتسک ده، یاد مدام

وئریجی بیددر وضددعیتدیر. منددامین شددرق انسددانی اوچددین اوتددانج ،اولمدداق

نین ریتداریاناسددیندا رارشیسددیندا سددییینمادیغیم مددن، نیسددیان بندددی

و یدومددی  دوم.الرین گددؤزو راباغیندددا سددییینماغا مجبددیر اولددراوولرددا

الریندا ادزومی ت قیر اولمی  صس ائتمک بیر یانا، رییین کیمی میتاردی 

  بیددر میددیه کیمددی یرمددولییددیم دولددی ولددری اطاعددت ائدددیرکن منامر

 ده اوتاغین اورتاسیندا دایانی ،لنمیشدی. ایندیسه مزاد دئییلن بی ادلکهزَده

کی سدیندهتداغین گیشهودیلمدانج ا ،سییینا بیلمدرم دئیده دوشدیندوییمده

ییم یئرینه گلیر. پداراوان مریاسدینا کئچیدرم. دیر. اورهپاراوانی منه گؤرسه

گؤزومدی اوندین گؤزونددن  ،یئرینی معاینده ائدنددهو یدومین یئربده دکتر

 دهپروندددهبیر لری بیربدهیایینددیریرام. او ایسدده و یدومدداکی ادزل نشددانه

لری دئییل، مهدا رک بیر  انلی انسانین نشانه ،یازیرکن منه ائله گلیر کی

ریدد ائددیر.  دهپرونددهلرینی نین نشدانهلری اونا ییلشدیغی بیر ابدههیدمت

مدر الریمین ملتیندا بارمداق باسدماغیمی ده یدازیلمیپ نشدانهپرونده دکتر

بارمداق باسدمادان اوّل  ائدنده، ادزومی ناط  بیر شئی کیمی صس ائددیرم.

سددینی دیلمانجدددان یددیاهپ ائدددیرم. او ایسدده الرین تر مدده ائتمهیددازی

بیر اوییییرکن، انسان مقامیندان بیر لریمی بیربهده یازیلمیپ نشانهپرونده

یینه بارمداق باسدیرکن، تهاالرین ی دوشینیرم. یازیدیییمیه چئیریلپرونده
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انسانین ادزوندن چدیخ بارمداق او یندداکی لر اوچین لر و دوشرگهم بس

ین اهمیددت داشددیدیغینی بیددر داهددا منشییددرام. هددر ایکددی یئددرده یددکیملی

لری یددمتمنجداق مهدا رک  ،سه دهبیرینه بنیه-کئچیریلن تشریااک بیر

کی کیمددی سدینده کئچیدریلن تشدریااتدان سددینرا نیسدیان بندینددهاداره

یه چالیشددمیرام. مهددا رک یلمهالریمین  ددیهرینی پالتدداریمش سددبارمدداق

الریمین او ینداکی کیملیییمی الکترونیک سیستم ایله لری بارماقیدمت

سی ملی ، یئنی صیاک ریردوغیم گین ده اوتیروم وثیقهثبت ائدیر. بی ادلکه

 رالیبیندان چی ا اغام دئیه ادزومه تییتارلی  و اومید وئریرم.  پرونده
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یدر بیره مچیشندا دیسکیندیم. او ا بدیی، ساریشدین صاملده ب-راپی بیردن

سدین دئیده اوندی سداچلیمی گؤرمهیاشیل ،رادین راپیدان ایچری گیرینجه

هدادین ردادینین ردارنی بیرنیندا دایانید . فر یاواشجا پتی ملتینا سدیییرام.

سددایاغی ادردک مبیلیدور بددی رددادین.سددی گئدددن بیددر رددادین سددزهله

لینددی یاتدداغین ایکینجددی اباسددا مندده سدداری گلیدد  -الرینی باسددااقچددیان

 سینه ساری اوزالدیر: مرتبه

 **1ن؟یمیسمرصبا، مدیم مروه. سن یئنی ملتجع -

 ییرم. من ده مدیمین شیرین اولدوغینی سؤیله

 ن؟ یسمیمذربایجاندانن! ینه گؤزل، سن تیرکجه ده بیلیرس مه... -

 ی بیلینجه سئیینجک دئییر: دیییمتبرییدن گل

م. مدن مه...نه گؤزل، نهایت کی منی باشا دوشن بیری ایله رارشیششددی -

الرال داکددی ایرانلددی مرکددادا وداده اسددتانبیل دوغیمییددام. کددا  گیندددور ا

نده ده مدن  ،رم. نده اوندشر مندی منشییدوی کینیشیربیگ الرانسانسیی دیل

 م.یاونشرین دیلینی بیلیر

ی ، کؤنیلسیز بیر گیلی  دوداغیما رینیر. مروه ده منیم کیمی تبسدم ائدد

سدینده کی یاتداغین مشداغی مرتبهلی رارنیندا اصتیاط ایله دییار دیبیندها

 اوزانیرکن دئییر: 

 م.یییررین کپاردون، چی -

کی کؤرپه یئدره دهیبطنی لینی رارنیندان ریراغا چکسه،ا ،منه ائله گلیر کی

                                                           
 ده سیغینان شخصه ملتجع دئییلیر. فارسجا پناهنده.تورکیه 1
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ییمشداق رارنیندا -لینی ائله ییمشداقا ک. یاتاغیمدان اونی سیزورم. دوشه

یدن اوزه نین ساچینی تیمارالییر. اونین بطنیندهسیسن کؤرپهدئیه ،چکیر

گدؤز بیدر کؤرپده بارمداغینی سدیمیران ساریشدین، گؤی ،رالمیپ کؤرپده

سدی مندیم اولمایدا اوندین دا کؤرپهسن متاسی هداردادیر؟ اولمالیدیر. گؤره

لر دوغیلیب، دوغیلمامداق صاریندا کؤرپه ؟باشا چاتا اق-کیمی متاسیی بییا

  ؟سن دونیا نه گینه راالرمیپاولسایدیشر، گؤره صاص 

نی عؤمیر ییمه رارشی گلدییبلیّتوازکتیمی ائدی ، منیم منالی  را ینفرهاد

ده منددن شددان ادنجده بدی بداره، دوغیلمامیاًبییی باغیششمایا اغیما رغمد

میدیم منامین بطنیندن سیروشسایدیشر، من دوغیلماماغی سئچی ، ایسته

باشا چاتان مین بیر رییدان -بی دونیایا متیلی ، ساوا  اوغروندا متاسیی بییا

 اولیم.  بیری

لرینددن ، عایلهرغمداًایتیم اولماغینا -ن عادی م صیلی ادلیماالرین ساوا 

لده گئددن لری گدؤزه ملید ، ساواشدا کؤنیللدی و هیسی شدئیداها ادنملد

 ،لرین ساییسی مز دئییدل. متدامی دوشدیننده منده ائلده گلیدر کدیکیشی

لری ساوا  مئیدانینا  ل  ائدن یدالنیی وطدن سئیگیسدی دئییدل، کیشی

الرینی ادزلرینده اثبداک ائتمدک اونشر گی لی و ارتدارلی بیر کیشی اولدوق

، ساواشدان  ان ریرتارینجا داها مرتی  گی لی و باسی  اوچین بی ییال میاق

منجداق ائدیه  .لرینه گئری ددنیرلرله ائیلرینه، شهرلرینه و ادلکهادزگیونلیک

لره نصدی  اولمدیر. دوشدمن رارشیسدیندا گئری ددنمدک بیتدین کیشدی

ن دوغال بیر ایپ اولسا بئلده، یئنده الری اونیتماق یاواشیرکن باشقا شئس

مین بطنینه سدالی ، ساواشدا گئددن متدامی رینامارددا ادزومدی ده منی منا

یه ایچیندده ردابشنمیپ یدصارلی بیلیرم. صیاتیم بییی متا دئییلن مدام چرچ
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-لردیر او رارارابداق شدکیلی سدئیی شکیلی اولدیب. ایدل راراراباق کیشی

ده هر هانسی بیر منهره یا یهیی ادزومدن سیروشیرام. او چرچدیییمسئیمه

ی ادزومده دیییمسدئیمه-ال سدئیی ی اشیا اولسایدی، چیخ مسدانلی  انسی

معلیم ائده بیلردیم. انسان متا مدینی داشییان بیر شکیل ایله نئجده عشرده 

دیییم اوچین ریرا بیلر؟ متا دئییلن مدامین نئجه بیر وارلی  اولدوغینی بیلمه

رکن ایینده بایدسینده ییال بئله ریرا بیلمیرم. متام دوربدین لئناونین باره

 بلکه گیلیشینه گؤره اونی سئیه بیلردیم.  ،یدیسهگیلیمسه

منه گؤره ساوا  مین بیر اوزلی بیر  اناوار، انسان ایسه ضدّیتلی و غریبه  

، دئیدیلملردن اسدتننا لر گؤره بیلن بیر وارلیقدیر. مدن ده بدی ضددّیتایپ

دیر. ساوا  کیمیییشدیرمک ده ادزلییینده بیر مدیما بیچیلمیپ صیاتی دَ

لی منجاق یئنی بیر صیاک ریرماق اوچین، ایکینجی دونیا ساواشیندا فا عه

ن غریبده و ایاشاییشدیمین  ،یه سیغینماغیم دالره شاهد اوالن ادلکهصادثه

لریمه هئچ دیر دئیه دوشینیرم. ایندییه کیمی ضدیتلریندنضدّیتلی ایپ

ادزو ایلده رارشیششدماغا  میشددیم، ندنسده مهدا رک انسدانیفیکیر وئرمه

الر ایلدده مجبددیر ائدددیر. تبریددیدن چی اندددان بددری رارشیششدددیغیم مدام

دن ادزومده لریمی اورتایا چی اری ، مندی یئندیتانیمادیغیم یؤن ،لرصادثه

باشدا چاتددیغیم اوچدین دوغیلمداق -دیر. بیر من ادنجه متاسیی بییداگؤرسه

رالمیپ مندالی  دویغدیالریم اوچدین ی دئیی ، سینرا عقیم دیییممهایسته

بیری ایله باریشدیرماق -لری نئجه بیرسن بی ضدیتلی یؤنلیرم. گؤرهکؤوره

 اوالر؟ 

مروه هله ده یاتاردا اوزانی ، رارنینی نیاز  ائدیر. یاتاردان مشاغی ائنید ، 

ییم نی صدس ائتمدهکی کؤرپدهلیمی اونین رارنینا چکی ، اونین بطنیندها
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دونیدانین  ،یقدین کدی ،ده بیر میری وارلی  داشیماق دویغیسیگلیر. ایچین

دیر. فرهدداد ایلدده سددیی و دیلدده سددیغینمایان دویغیالریندددان اولمددالیتای

مدددن مسددیلی اوالراق ییم غرییهرکن صاملدده اولماغددا اصددرار ائتمددهایاشددای

 ،مییی م کم ائتمک اوچین فییییلیژیک بیر طل  ایدیرهولیک بینؤائیلی

ده ادزوم ده بیلیمرم، منجداق بدی بداره ؟لریمدن مسیلی ایدیتیییسا ضدی

 نین باشقا یؤنینی مشکار ائتمیشدی.اصرارچی اولماغیم فرهادین ش صیتی

لر، بداییملی رادین یانی تایتا کیمی صاف رارین، نار کیمی برک دد  -

 ا ملرژیم وار.الررادینکلی را  گؤز. رارنی بیرنینا دایانان سا ، بیه

ادزومدی  ،اولماسدام دا صداص لرین بیدر چیییندا دین سایدیغی صاتفرها

 سیندیرمادان دئمیشدیم: 

 یینه سالی ؟ تهااولمییا سنی ده رارراالر بی دونیانین  -

چاک اوالر، سدید -لیک فیکرینی باشیندان مک، دوغان رارین چاکصامله -

یرومدیز وار یین اوستینه سالشنار، نئچه گدین عؤموئرن دد  اوزانی  گؤبه

 خ؟پیسیرویله باشا چاتدیرا-کی اونی دا اوشاق ونقیلتیسی ایله، پیخ

کی همیشده ،دیکجهییمی سدؤیله هلیک بدلینی ادز  انیمدان وئرهصامله

 کیمی  دی دانیشیغیمی الغا رییمیشدو: 

 یالریددیه بیددر شددریک دوغمدداغیم، مندده اوالن صسیمددن ملدددشه کیمددی -

 نمرم.ددزه

ن گیلدینج انین نی ریسقانماق بیر کیشییلمامیپ بیر کؤرپهمنه گؤره دوغ

شدی  یلهیینجه  دّیانا سؤزلری کار کسدمهاوال بیلر. شییلیق ریسقانماغی

 ضعیف داماریما باسمیشدی: 

 رار. وا ضرر ویاوشاق سنین ا تماعی صیاتی -
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ده یئنده ائتدیییمد ییندن یبرسدیی، اصدرارمن ایسه اونین وازکتیمی ائتمه

نی تکدرار دییی صکایدهلر ده سدؤیلهسی با  مچی ، دفعهاوشارلی  عقده

ائدی ، متاسی ائکیی رارداشینی ادز ائیینده سایشیی  اونی بیر ت اه کیمی 

رارداشددینا باغیشددشماغینی کددؤورک صالدددا ناغیددل ائدددی ،  1ریسددراق

 یه چالیشمیشدی.ال صامله رالماغیما رارشی گلمهبازلی ساسطه

 ،نین ری اغیندا متدان کیمدیکیر بیدریمنام منی دوغیب، او اغی اولمایا -

میشداغی -خوشاسان؟ اییینه متا اتهاچاالرینین غسن ده دوغیب اوشاق با

 لدن گئدر.اریلیمیزو باغشر، مزادلیغیمیی -لا خبیشش. اوشا

ده یئنده اصدرار دیییمسدتهنی یاشاماق ایم وارکن بی تجربهبلیتیدوغماق را

-یردنبفرهاد  ،تر کنترولیندا اولماغینی ییاهپ ائدندهکدا د ائدی ، اونین

 رکن چیم یرمیشدی:ابیره پؤرتیشیب عصبی صالدا ییررانی ریراغا مت

ریدن ایر مدن سدن؟ مدهگئده اتدرککیم سنه ا ازه وئرید  ادز باشدینا د -

 ؟ نییه یبریم یییدی بی ایشدن؟دئییلم

 گیله دئمیشدیم: -شییلیغا سالی  گیله

 من ا تماعی صیاتی اوالن بیر رادین دئییلم؟یر مه -

او ایسدده صیددرا ایلدده گینددیم یئرینددده اوالن میبددایلینی میددی اوزریندددن 

 تاردان چی میشدی. وگؤتیروب، ا

یه باییرام. او ایسده یئرینددن نی ، مروهزاریلتی سسینه یئریمده دیرسکله

ابارجدا یینی گییر. ربی-ناَزاریلدایا اوتاغین -لری بئلینده زاریلدایالارال ی ، 

 دا اونین کیمی زاریلدایان بیر رادین سسینی ائشیتمیشم. 

نده ده مداوی گؤیده،  ،لری نده دنیدیه مچیلیدردینین پنجرهنیسیان بندی
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باسددیر اولمدی  هشدتی -لر، ساریمتیل طلد  ایلده ادرکپنجره لیماتیل

یه عکدس دئییلن بیر یئره مچیلیردی. مهتاب سداریمتیل طلقددن هشدتی

الرین پایی مداوی الن ایشیغا پاستیرییه گینپ دئییردی. رادین م بیساو

ینه گدؤره یدیسدؤیله ینگؤیدن یدالنیی بیدر کدرپیچ بییینددا ایددی. مهتداب

یه ساچی ، یداغیپ ایلده پاستیرییه گینشدن ادنجه، طبیعی گینپ هشتی

لر، لریندددن سدداییشن گددینصادثهن ادنملددی انین رددار نیسددیان بندددی

سدی ندیبتی اوالراق پیشدتک تیتدیب، مدومیرالرین ان بیدر نئچهدالررادین

الر ایلده گؤزوندن اوزاق اوغرونجا دیدیارین او تاییندداکی کیشدی م بدیس

باسدیر ائدن گینین صاباصیسی -نی طل  ایله ادرکالر. هشتیدانیشارمیپ

ده بیدر لقدی سدیندیری  هشدتیطدییارین اوتاییندان بیر کرپیچ متیلی ، 

ایسده  یاالندیریلمیشددیشر.  الررادینتیتان پیشتک .المیشدیرادینی یارا

یی اونیدوب پاستیرییه کیله-یاغیپ، یئل-الر رارگین کئچدیکجه م بیس

 گینشه عادک ائتمیشدیلر. 

ی اوچین کرپیچ بییداکی گؤیده یاساق اولدوغ غینیه چی مالر هشتیگئجه

نین یانینددا للدی پنجدرهیتبیر اولدوز گؤروم دئیه یاتماق وایتینا کیمی ما

کی گدؤی اوزو بیدر اولددوزون دییل دوشردیم. ندنسده نیسدیان بندیندده

  ک ردر کیچیک ایدی. پاریلتیسینی ادزونده یئرلشدیره بیله

اولدوم. مالیده  1ییابمن ده کف ،سیبنده گؤندریلدیییمین بیرینجی گئجه

بؤلیمینده مندن ادنجه یاتاق نیبتی اوچین ددرد م بیس وار ایددی. یاتداق 

دیر، مدن ایسده بیرینجدی هر هانسی بیر م بیس اوچین ادزل ییرد کیمی

ینا مرتیریلی ، صبسدن بیراییلیندا هروگالرین دن ییردسیز م بیسگئجه
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 ردر ییردسیز رالدیم.

بیدرینین -لری بیدرتاغین داراشلیغینا گؤره ددشدکوالر ام بیس زییردسی

ین الرردادینالردا یاتدان لی یاتداقمرتبدهنده یئره سالمیشدیشر. ایکییدیب

ین مغیدیالرینین الرردادینسیلیمدا یداتمیپ -ساغ ،ییرولتیسیندان عشوه

بیالنددیریجی یین اورکسدیو ددشدهاییی راریشمیشدی ملتیمداکی چیرکه

بر ددشک اوزرینده یاتماغا مجبدیر ایددیم. اَشسه ده، مچهاییینه.  انیم چی

الری یاتدان ،الری نین شعاسیو ایشیغیتاغدان مسشنمیپ المپین چیرکه

ییرتشیید   نینلدرین بیدریادلییه اویشادیردی. ادلیلره اویشدایان دیری

ین الرردادیندیدری -یمنی یاتدیغیم یئرده بیغماغیندان ریریدیردوم. ادلد

لردن راچماغیم گلیردی. گئجه اولددوغینا ، پیس رییییان ناسمراسیندان

گددؤره صیطدده بئلدده گئدددنمیردیم. گؤزومددی ییمینجددا راراباسددماالر هجددیم 

 1لر رددی  یالچاسددیناگتیریددردی. یئددره سددالینمیپ چیرکلددی ددشددک

ایسه بیرلیکده اوچدیب،  الررادیندیری -یینده یاتمیپ ادلچئیریلی ، اوزر

دان ریریددیردوم، رددی  یالچاالریندددان الررددادین اوسددتیمه رینددیردوالر.

لدردن ریریدیردوم. لاریرییردوم. یالچاالرین اوزرینده منه ساری اوزانان 

ین الرردادینییییدا یییسا اویاق اولددوغیمی بئلده سدئچه بیلمیدردیم. او 

ایددی.  مراسیندا یاتماق، م بس ایچینده ایکی راتینا صبس اولماق کیمی

سدی الرین بیدر نئچهیدیابراق دولدی اولددوغینا گدؤره کفریالر ریمتاقوا

لرینی سالیندا یئره سالی  یاتمیشدیشر. سالیندا یاتماق، مغیدیالری ددشک

یی دیر دئیه، مسدتا ا ددشدهین مراسیندا یاتماردان یئیالررادینرییییان 

نین تداغیونین مستاناسیندا یئدره سدالدیم. مالیده اگؤتیروب صی  راپیسی
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ز مرالی ددشک اوسته اوتیرمی  بیر رادین زاریلداییری. ماسیندان بیرمستان

 بیر میری رادین ایسه دئیینیردی: 

سسددییی کددس کددؤ  گددؤراخ... سددانجین وار ایدددی سدد ر دئیددردین  -

 ا.یه داالر بهداریمپارسین

لریمدی لاییم دئیده پتیندی باشدیما چکید ، دئیینمک سسدینی ائشدیتمه

ده یداتمیپ الریما باسدیم. پتی ییییلمامیپ یین رییییدیردو. طؤلدهریالق

بیر صالیم وار ایدی. بیدر من ناسدیم کسدیلن کیمدی اولددو. پتیندی  کیمی

لدری رارنینددا لااوزومدن ریراغا چکنده دیسدکیندیم. زاریلددایان ردادین 

ا دوداغددی ملتدددا باشدد-ییمین میاغیندددا ایکددی ردداک رالیدد ، دیددلددشدده

، دوالری یادیمدا دوشددیییم بیر سؤز دئیردی. مهتدابین تاپشدیری دوشمه

  انیما ییف اوتیردور. 

میدداغیمی نیسددیان بندیندددن ایچددری رییمدداق همددن مهتدداب ایلدده 

لر دویدیب، بنددن ایچری گیرینجده منششدیلماز سدسرارشیششمیشدیم. 

اینانمداز -نماز اق اوسته کلم راینایان کیمی اییی بیرنیما تییینینجا ایناوا

لک هیه باییردیم.  یشز بیدر ردادین گؤبدراپی راباغیندا دایانی  یان یؤوره

 :کیمی نم هاردان رارشیمدا گؤیردی

 مدین ندی؟ منی بیردا هامی مهتاب سسلر. -

 ک رددر شدیک ایچیندده ایددیم. هلده ده یدهمدیمی دیلده گتیدره بیلمه

ی دیییمن بندینده گؤندریلددیییم ایپ اوچین  یاالندیریلی ، نیسیاگؤرمه

 :میردیاینانا بیلمیردیم. مهتاب ایسه اوزدن گئدن بیریسینه بنیه

 هانسی اوتاغینکیسان؟ -

 دئدیم: 
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 مالیه هارادی؟ -

 وئریبسن؟ کبی  چ -

 نه بایدیم.وک اونین اوزوهیر-کوهیر

 سن!پروندهوییاننارینان همسن ده امیر بازاریندا ریییل -

ین دیییممنی ییییدان اویاتدی. نسیان بندینه گؤندریلاونین سؤزو سانکی 

لرین یاشدادیغی یئدره گؤندریلددیییم صقیقتی وار ایمیپ. اوغروالر و راتل

 اوچین بیر من ییفشندیم. 

 سن؟وئرینده-دالر مل -

 دئدیم: 

 مالیه هانسیدی؟ -

 رییین گیدازینا گئدیبسن؟اَاولمییا سن ده  -

سددینده تاتددیپ اولددیب، لددر بارهیم ایپدییده یئترینجدده گؤرمددهم کمدده

دن یداللی مدومیرون الریمی ایت دیرناغینا بندیهریتداریانادا ایسه دیرناق

الریدن یانینددا سدییینماغیمدان یانا سؤزلریندن، تانیمادیغیم مدامشییلیق

 ،ت قیر اولمی  صس ائدیردیم. اونا  یاب وئرمک یئرینه ادزومییئترینجه 

 یئنه ده سیروشدوم: 

  مالیه هارادی؟ -

کی نین بؤیروندهیی ، هشتی راپیسیییمی سؤیلهاو ایسه مریاسیجا گئتمه

 تاغین راباغیندا دایاندی. وا

 بیییر، مالیه بیرادی! -

الردان ادنجه دییارالر درتیمی چکددی. م بیس ،راپیدان ایچری گیرینجه

اوزلریندده ین الررادینسانکی  ،لرین بیز رنگیدییارالرا می شنمیپ میکت
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عکددس اولمددی ، سددیزالمیپ اوزلریندده کسددالت تددیزو سپیلمیشدددی. بددی 

سینه پدرده الر دئیه دوشیندوییم من ددرهیی بئله اونیدوبگیلمه الررادین

او  ،تاغا تؤکیلدو. منه ائلده گلددی کدیوراه سسی اچکیلمیپ یاتاردان راه

 راه سسی  هنیمین دیبیندن گلیر. راه

 لی یاتاغی نشان وئری ، سینرا مرتیردی: دهپرگؤزو ایله -مهتاب را 

 تاغین رئیسی م ترم یانیم اوردادی. وا -

لرین باشدی منده سداری شدنهیلیا دا اَالردا اوزانی  مهتابین سسینه یاتاق

ریراغدا  یلشددیرلر. پدردهاَالرینددا ایکدی ردادین رال ید  یاتاق-ددندو. بیر

دن ی گؤردوم. بدنالرنرادیراهایش گیلیشن  هنمین دیبینده راه ،چکیلنده

دینین ریرمیددیی، ملمایانددارلی رددا-سددی مغالری بلینددد، چؤهرهدولددی، سددا 

چؤکن  رارشییا دییه-رکن، اونینش رارشیادوداغیندا رالمیپ گیلیشینه بای

 درتیاتاردان  لد یئره دوشیب،  ،دیییم بیر مندامهراراساچلی رادین گؤزله

-میاغا منی سیزوب، سشمینی اودان مستنط  کیمی سدیرغی-ایله باشدان

 :سیالی باششدی

 اوّلیندی؟ -

 :دیم. او ایسه سؤزونین دالیسینی تیتدونی باشا دوشمهیاونین نه دئدیی

 سن؟وئرینده-ه؟ چک؟ یییسا یئر مل یرمین ندی؟ دالر؟ سکّ -

رارشیسدیندا بیدر منلید  اونین او ابیی هئیکلی ایله کسدرلی دانیشدیغی 

کیمی صس ائتدیم. رادین هر بیر سدیالی ایلده مندیم  1ادزومی بیرما ریلچاق

 یی ، دیلیمی مچماغا مجبیر ائدیردی.هلکلیدیمی کؤک

 دئدیم. -، دیچک -

                                                           
 نن قولچاق.قولچاق: کلید ایله کؤکلهبورما  1
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 لر؟نئچه ایل کسی  -

 :لریمی یییاری متدیمنیچیی

 رطعی صؤکمین یییدی هله؟ -

 دئیه باشیمی ترپتدیم.  «ییخ»یئنه 

 ائیلیسن؟ -

لرینده سدایتا تضدمین امضاسدی صیاک ییلداشیم منیم مدیمدا چدک برگه

متی ، نیوللی پیل مالندان سینرا بیر دامجی سی اولیب یئره گیری  دئمدک 

ین لهین کیمی منی ددرهلهدیییم من، ندنسه عنتیقه بیر صییانی ددرهایسته

دامدددی. کؤکدددن  ییمدده یئندده ریریددیاوره ،ا گددؤز دوالندیرانددداالررددادین

سدی ایلده دوشمی  بیرما ریلچاق کیمی سیسدوم. یالنیی باشدیمین اشاره

 ائیلی اولدوغیمی دئدیم. م ترم مرتیردی: 

 سی وار.بیرا دا اداره کیمی بیر یئردی. هر کسین ادزونه گؤره وظیاه -

 ندی: شی ، یاسدیغا دیرسکلههیلاَسینرا یاتاردا 

 ی؟ بییه بیر استکان چای سیزون.می ریی، بییین کیمین نیبتید -

سؤزونی ائشیدنده، بیر من اوندین دئددییی  «بییه بیر استکان چای سؤزون»

اولدوغیمی سانی ، سئییندیم. چای ایچمک م تدرم « من»ین بیری «بیی»

لیک بیر عادک اولسا دا، او من مندیم اوچدین درمدان کیمدی اوچین گینده

 ایدی. 

رینی یاتداق اوسدته بیرایید ، فشسدکی لتیییما تییییان بیر رادین میدل

ی ایچیندده عدمجین یاتاغی ملتددان چی ارید ، چدای سدیزوب، مم ترم

م تدرم دئددییی او  ،لر ایله رندانی یاتاق اوزرینده رییانددانعلبکی-استکان

اولمدادیغیمی باشدا دوشددوم. ملمایاندارلی ردادین « مدن»ین بیدری «بیی»
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تیلدویله ایچیرکن بیدر ریرتدیم نین یاریسینی نعلبکییه سیزوب، هؤرچایی

 دیم. چایا یئریکله

 م ترم کسرلی سس ایله مرتیردی: 

لری گینده ایکدی نادر یئمدک شکیلدهدی: نیبتی سی بئلهبیرانین برنامه -

مشپازیانادان ت ییل ملی ، سیرا رابشماالری ییییب رایتدارار، بیدر نادر ده 

کیمی مبدداریانادان تاغین نهافتینه یئتیشدی ، هدم ده مندیم فشسدوهم ا

دیییم زمان منه چای سیزر. مممدا یاتاغدا گلینجده، دولدوروب، چای ایسته

سدن ده  ،الر بیشداالنا کیمدیتاردا بی  یاتداق یییددی، یاتداقوهله کی ا

. اخ یددیاب اولمالیسددان. نددیبتین چاتاندددا سددنه ده یاتدداق وئریلددهکف

ن رییسدان ایکیندی بالینجیندان گؤز اولمالیسان. گدؤزد-اشیاالریندان، پتی

 سایینجا وییالشر.

بندین ایچینه میاق رییدوغیمدان بری ایکینجی سار ایدی وییماق سؤزونی 

نیسیان بندینین یئرلی کیلتدیرو ایمدیپ.  «وییماق»سن ائشیدیردیم. دئیه

 ،لرینه باتدیغیندداسسی تیکان کیمی بئینیمین صساس عص  زوییماغین 

وییماردددان داهددا مغیرینددا راسددتشدیغیمی دوشددیندوم، مددن تاالنمیشدددیم. 

وییماق عملی نئچه دامجی یاغیپ کیمی اولسایدی، تاالنماق سئل کیمی 

 ایمیپ. 

 م ترم مهتابا اشاره ائدی  مرتیردی: 

 ایکی تیمن مهتابا وئرسن، سنین ده اشیاالریننان گؤز اوالر.-ده بیرهاته -

تؤکیلمی ، یرو رارشیسددیندا مهتدداب یارپدداغیین کسددرلی فیقددم تددرم

ریرومی  بیر مغا ا اویشداییردی. مهتداب مغییندی سیسیزلیردان رابیغی

 ریالغیما دایایی ، پیچیلدادی: 
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له سیرتمه. اونشرینان ا-لاسن فق  م درلره یایین دوشمه. اونشرینان  -

شداندا دا الر. ساوالرین چییدی طایااالمدا تیتیلدیبباشا ریشما. م در-با 

 شر. ایشین اوالندا منه دئ.لییلدو ساالطایااالما سا 

نین نابلدد بیدر م بیسدی ه، منسه بی رارّهنیسیان بندی تانیمادیغیم بیر رارّ

الری مندی بداییپ هیسلیالرین اولمیشدوم. گیندوزون گؤزونده م بیس

 وسدیریرییدوردو، هاندا رالسین گئجده یاریسدی تاغددان  االندان چیرکه

سی ملتدا زاریلدایان بیر م بیس رادین اولسین. بینینش بئله عیشیغین شعاا

رداک ردالمیپ زاریلددایان رادیندا رارشدی رارنینی تیتیب، سانجیدان ایکی

یئریمدن رال دیم. میاغیمی تمک اوچین دیم. اونا یاردیم ائالرید راال بیلمه

ن یئدره ددشکدن یئره رییمداق همدن میداغیم ایسدشندی. بیدر من ردادینی

شدی. رادین زاریلدداییرکن دیییی عاغلیمدان کئچدی.  انیم چیمچهایشه

 بادال بیر سؤز دئییردی: دال

 سیییم گئدیر... سیییم... سیییم... -

هییییمیشدوم. سدیییم نده دئمدک ایددی؟ کئشدیک م بدیس یئرینددن 

 اووا رادینا بایی  دئدی: -اووا یرال ی  بییه ساری گلی  گؤزلرین

 بی دوغیسان!باشیما، ریی ائلهکیل  -

وم. میداغیمی اوندین دسؤزونین نده اولددوغینی باشدا دوشد« سیییم»او من 

سینین سییی اوسدته نین  یریلمیپ کیسهیی اوسته دئییل، بطنیمهایشه

سک بندین راپیسینا سداری راچید  شیک م بیس هؤولهئرییمیشدوم. ک

 للی راپینی ددیدو. اایکی

سسی او الی . اونین دا زاریلتیسینا الرید راال بیلمیدرم. نین زاریلتی مروه

ساچلینی پتی ملتینا سیییب، یاتاغین نردییانیندان مشاغی ائنیرم. او یاشیل
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 زاریلیسینی اودور.  ،سانجی چکسه ده ،ایسه منی گؤر ک

 دیر: فشسکی گؤرسه

 بگ واریمدی.چای؟ دوالبدا بیر نئچه تی -

-اوالن ایشقاب راپیسینی مچید  ریدییر عایدنه دن ادزومه یابیمی گؤزله

للدی رارنینددان ابدگ میتداریرکن بیدر منددا ایکیزییرالرینین ایچیندن تی

 رتیشیر.ؤیاپیشی  ریشقیریر. سانجیدان ساریشین صاتی پ

ریلینددان یاپیشدیرام. دوردوغدی یئدردن ترپنمیدر.  ماق اوچدینیاتاغینا مپار

الرینا سدیزوب، یئدره الریندان باشماقیی ایسشنی ، سی ریچتهانین دامنی

سینده اوز وئدرن صادثده ایلده دامجیشییر. نیسیان بندینین بیرینجی گئجه

بیرینده -نین بیدرنین بیرینجدی گینیندده رارشیششددیغیم صادثدهدوشرگه

یییسا عاغیش سیغمایان  ،اویشادیغینا اینانا بیلمیرم. بینین مدی تقدیردی

 ؟صادثه

سدیندن هدئچ بیدر شدئی یسی کسیلمیر. دوغدیم پروسهنین ریشقیرتمروه

منشمیرام. مروه عؤمرومده گؤردوییم ایکینجی صاملده رادینددیر گؤزومدین 

راباغیندا دوغیم سانجیسیندان رییریلید  مچیلیدر. اوندی دوردوغدی یئدرده 

تاردان چی ی ، سکییریتی کابینینه ساری راچیرام. بدی سدار وبیرایی ، ا

 غی گؤرونجه سئیینیرم. ییاسینداکی ایشنین مررارامتیل شیشه

 مروه دوغیر. مروه... -

تاغیمییا ساری راچیر. وسکییریتی ایسه کابینی ریایلشیی ، مندن ادنجه ا

 . چکیرمروه بیتین گی ییله ایشقابین راپیسیندان یاپیشی  سانجی 

لیمدی الیندی اوزالددی ، مندیم ابرانکدار اوسدته  ،نی ممبیالنسا رییاندامروه

ایسه  یمور. مندوردوداغینا رین نیمهسی یرکن یئنه او گؤییلسیز گیلیمسه
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لرینی اورتایدا یؤن ین کؤروکالررادینییم سی یلیر. منالی  دویغیالری اوره

 چی ارتدیغینی دوشینیرم. 

میپ میاق سایشیی  صیطدده نی ییال ساالندان سینرا ایچری کئچمهمروه

بیناالرینین  لی بیناالرا باییرام. دوشرگهدیبه تیکیلمیپ ددرد مرتبه-دی 

می شنمیپ  لی دییارالری نیسیان بندینین بیُز رنگلی میکتتین زمینهئب

سدم ده، دییارالرینی منه یاطیرالدیر. او بیُز رنگلی دییارالرال باریشا بیلمه

لی دیددیارالرین مراسددیندان تددین زمینددهئیئنددی ریردوغددیم صیدداک بددی ب

تدین رنگدی ده بدی ئبدی دیدیارالر ایلده باریشدمالییام، ب باششندیغی اوچین

 دیر دئیه، ادزومه تییتارلی  وئریرم. لریندن بیریسیصیاتین رنگ

الر اوچین فیتبال مئیدانی، زوییلداق ایلده باغ کیمی گئنیپ صی ، اوشاق

کیلدییی یئرلرینده ادیک یئرینده دیمالر صیطین یئربهمغارکیف، ری ا رره

را بیلمیدرم. والری اولددوغینی ت مدین والرین نئچه یدا ر. مغارالدایانی 

ده، رکن، بیردان ادنجده هانسدی ادلکدهاا بایالرانسانگل ائدن -صیطده وار

الری وار ایمیپ، نددن الر، نئجه بیر یاشاییپهانسی شهرده یاشاییرمیپ

ر الالر کیمی سدیالیه سیغینی لرینی بیرایی ، بی ادلکهمنیم کیمی ادلکه

سدی سن کؤرپهنی دوشینیرم. گؤرهیئنه مروهددنرکن تاغا وعاغلیما چاتیر. ا

 یییسا اوغشن؟  ،رییدیر

اوالن ایشقابین راپیسی مچی  رالی . یئر هله ده اونین  نین  عایدیه مروه

لمی  سیدان ایسشردیر. گؤزومی ایسشق یئدردن مییدرا وسیندن سیزکیسه

 ،شینجه بئینیمه گیریر. منه ائلده گلیدر کدیبیلمیرم. بیر من عجیبه بیر دو

نین اییینی او ایسدشق یئدرده دویدا بیلدرم. بدی عجیبده سینین کؤرپهمروه

دن گددؤرونن مدداوی نی باشددیمدان چی ارتمدداق اوچددین پنجددرهدوشددینجه
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سی میخ کیمدی بئینیمدی اییینی دویماق وسیسه لره باییرام. کؤرپهبؤلیم

تاردا کیمسه یییدور، نیسیان بنددی واشقا اساچلیدان برازیر. من و یاشیل

مک اوچدین کیمی یاد گؤزلر منی گیدمیر. کیمسده ایسدشق یئدری اییلده

ییرم. ییلید  یئدری اییلدهاَصساب سیروشیب منی الغا رییمایا اق دئیده، 

ایسددشق یئددر عجیبدده رییییددیر، ایندییدده کیمددی بئلدده بیددر ایددی بیرنیمددا 

 تییینمایی . 

سک یئردن رال یرام. سدکییریتی لهودیسکینی  هؤ ،بیر من راپی مچیشندا

دیییم ییر. گنداه ایشدلهایسشق یئره بایی  باشدینی تیوالیید ، گیلیمسده

نین ایشدقابینی صالدا یایاالنمیپ کیمی بیر صالیم وار. سدکییریتی مدروه

کی فشسدکیما راپیدان چی اندا میی اوسدتهر. ریایلشیی ، مچارینی گؤتیرو

 اشاره ائدیر. 

The tea shop is on the first floor. 
یی . اونین سؤزونه مندیم ی باشا دوشمهدیییمسن  نین سییینی اییلهیهئد

سی مهسن اونین دا گیلیمسهرینیر. گؤره مهده دوداغیما ریندارما گیلیمسه

 ؟ مهیییسا ایچدن گلن بیر گیلیمسه ،بیر ماسکادیر

اولسا دا، اونین سرک بیر رایا اولدوغی  سی ماسکامهنین گیلیمسهسکییریتی

گیلدی  ماسکاسدی  ،تصیرو ذهنیمده چاک گؤتیرور. منه ائلده گلیدر کدی

الرینی مچماق اوچین ین فررلی دونیاالرینین راپیالرانسان مچار کیمیشاه

یی باشداران بیدر ردادین منام چدیخ گیلمده کئشکهدیر. سیی بیر واسطهتای

 میدی. ینی دوربین لئنییندن اسیرگهاوالیدی، متام ایسه گیلیش

سدداچلیمی سددکییریتی گئدندددن سددینرا صبیرداشددی ریلچدداغیمی، یاشیل

 دیییمباغریما باسیرکن ادزلیییمده دوشینیرم: اولمایا ادزومدن مییدرا بیلمده

 ؟دیرن پشکاردیییمبلیتبی ریلچاق دوغماق را
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ییدی کیمدی نین  ندین سدییی اییرم. مدروهاونین ساچینی، بدنینی اییلده

دئییددل، یاشددیل چیرکلددی پالتددار اییددی وئریددر. اونددی تبریددیدن اسددتانبیال، 

برلین شدهرینه داشدیدیغیمدا تانیمدادیغیم ایسه دن استانبیلدان متن، متن

مدومیرالر بارمداق اییلرینددی اوندین سداچینا، پالتارینددا بیرایید ، هدر بیددر 

سددب   میییینددی مغییندددان چی اردیدد  اونددین مغشماغینددااتییینیشدددا 

الرینین ایشدقابیندا سدایشماردا الر. اولمایا منام اونی کریسدتال رداباولیب

ندده پالتدداری  ،ایمددیپ؟ یاشددیل منددامین ایشددقابیندا رالسددایدی صددارلی

منام او گین مغشیان ریلچاق  کئشکهنه ده ساچی ییلیناردی.  ،نردیچیرکله

 یئرینه منه گیله بیلن بیر ریلچاق هدیه وئرردی...

 



 

7 

ساچلی ریلچاغیمدا دوشدگین اولسدام دا، ری اغیمددا دوالنددیری ، یاشیل

. اوندی ایشدقاب ایچینده دئیدیلمسدی دوشرگه مها رلرینه گیلدینج گؤرونه

دئییلن یئره گئدیرم.  tea shopریییب، فشسک ایله چانتامی گؤتیروب، 

 teaی راپیسینداکی سمبیلین بیدر میدری فُرمدتیالت -تاغیمییین صاماموا

shop لی رارتدال دیمددیکراپیسینا یاپیشددیریلی . بدی راپیددا ریرمییی

 ساری بیر فینجاندان رهیه ایچیر. 

لی، یئتمدیپ ایکدی دیللدی بابیدل ایچری گیرینجه یئتمیپ ایکدی ملّدت

یه میاق رییدوغیمی صس ائددیرم. رنگدی لدن دوشمی  بیر کافهاشهرینده 

تداغی کیمدی بیدر والر ایله ددشدنمیپ رینداق ابیزارمیپ ریرمییی میبل

ندده گؤردویددیم  ،ییددرسددینه بنیهسددالیندور بددی کافدده. ندده دانشددگاهین بیفه

یاناالریندا. نده ا یاسدارشنمیپ تبریدی رهیهالرردادینالرا، نده ده شا کافی

سدیز رتیکدرتیکلدی و اددریلی، ردارادریلی، اچی. مغنه ده رهیه ،ساماوار وار

 الرینی ریرداالییرالر. لر مبل اوسته یایشنی ، میبایلایله کیشی الررادین

چینی لیمده فشسک راپی راباغیندا دایانی ، اطرافا گدؤز گیدیرید ، کافدها

تداغین ولرین بیری نابلد اولدوغیمی منشیی  بارماغی ایله امیتاریرام. کیشی

دیر. مدن ده سدازالری منده گؤرسدهدوزولمی  چای بی اغیندا میی اوسته

تبریدیدن سی ایله تشکر ائدیرم. اونین الل اویینینا راتیلی ، باشیمین اشاره

لره گدؤره، اشداره لده ائتددیییم تجربدهاچی دیغیم کئچمیپ ایکی گینده 

 لرینمسدی ی. دیلی هر یئرده ایشلیی اوالن بیر دیلددیر دئیده دوشدینیرم

الریندا یازیلدیغینا گؤره بابیل  ماعتی گئجه یاتید ، سد ر مقدس کتاب
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بیرلریندی باشدا -بیرینددن فررلدی اولددوغینی، بیدر-لرینین بیرمییشندا دیل

منجاق یئتمیپ . لرینی منشیینجا مراالریندا چایناشما باششنیردیکدوشمه

بیرلری -اره دیلی ایله بیرنین عاغلینا چاتمیر اشی دیللی بابیل  ماعتیکای

 الر. ایله عشره ریروب، دانیشسین

یئنیددن رایناسدین دئیده  ،اولسدا دا سازالرین بیرینین  انی ایسدتیچای

سینی باسیرام. اشاره دیلی ایله دانیشان کیشدی یئرینددن رال ید  دویمه

ساز ایچینه سی بیشدالدی ، ملمانجدا بیدر دن چایهبددرد لئتیرلیک بیر دب

ی گؤرونجه سؤزونی عربجه تکرار ائدیر. یئنده دیییمدئییر. باشا دوشمهسؤز 

 دیییمجه  یاب وئرمدک ایسدتهسینی باشا دوشمیرم. اونا انگلییده نه دئدی

 سینه ریییب دئییر: مندا بارماغینی سینه

 !اسمی میسی -

 !اسمی شیرین -

 او ایسه تبسم ایله مرتیریر: 

 .المدرسهشیرین فی  و فرهادررأک رص   -

لر یارانیر. صیاتیمدا فرهاد مدلی بیدر اونین سؤزونه ایچیمده تنارضلی صس

نین یبدری یییددور، مممدا مندیم میسدی ،یقین کدی ،انسان اولدوغیندان

نین اوییدوغی نداغیلین فرهدادی هدارا. بدی صیاتیمین فرهادی هارا، میسی

 ،ه گلیر کیمیسی دانیشیرکن منه ائل. سار م ی بیر تبسم دوداغیما رینیر

هئیکلینده « ق»پدارالق بیدر  صرفی اوندین ریرتشغینددا یینتاالنید ،« ق»

بیرینجی ساردی عرب دیللی بیر انسان ایلده . چئیریلی ، هاوایا بیراییلیر

ده اوییدوغیم عرب دیلی یاشاییشیمدا یدارارلی اولماسدا مدرسه. دانیشیرام

لر پددازل پارچدداالری کیمددی ذهنیمدده دا، اونددین مغییندددان چی ددان کلمدده
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 . ومد، سؤزلرینین منشمینی مز ا باشا دوشدینددشه

یده لی نهامیالرا تبسم ریندوردوغینا گؤره منامدان چیخ گنجهمدیم دوداق

ینده م اوندین یاراتددیغی شدیرین کاراکترصیاک صیکایده. منتدار رالمالییام

، یلینجهاویشارلیغی اولماسا دا، بیر چیخ انسان مدیمین شیرین اولدوغینی ب

فرهدداد دا او . منبددت بیددر ذهددن گؤروشددییله منیملدده صدد بته گیررلددر

 . دان بیری ایدیالرانسان

 میسی مرتیریر: 

 .انا من سیریا -

 ییرم.من ده تبرییلی اولدوغیمی سؤیله

 1. أعرف تبرییال -

 سدؤزونی باشددا دوشددیرم. الأعدرف سددؤزونین منشمیندی یاطیرالماسددام دا، 

 ین کیمی دئییرم: لهی ؤلری هکلمه

 تبریی، ایران، مدینه...  -

 تعج  ایله دئییر: 

 2أنا أعرف طهران! لذلک تبریی می ید فی ایران ...هاااا -

نی ترک ائددیرلر. کافه نلرین ایکیسی دانیشیرکشیره یایشنان کیمیبل اوز

 : میسی مرتیریرلرینی باشا دوشمیرم. اونشرین دا نه دئدیک

 3عشت فی صل  -

 صل  شهرینده تبرییین ارگ راالسدینا بندیر بیدر ارگ بیناسدی و نسدیمی

                                                           
 تبریزی تانیمیرام.  1

 تهرانی تانیییرام، آمما تبریزین ایراندا اولدوغونو بیلمیردیم. 2

 ده یاشاییردیم.من حلب 3
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ی اشاره دیلی ایله نئجه اوندا منشدیدم دیییممیارینین اوردا اولدوغینی ائشیت

یی پارقاپداق راینایید  مندی  دیاب سدازین سدیشدیرم. چایدئیه فیکیرله

کی سدبددن وئرمکدن ریرتاریر. فشسکیمی دولدورورکن میسی میی اوسته

 لیمه وئریر. ابگ سئچی ، ایکی بسته بیسکییت ایله بیرلیکده ددرد تی

  1اثنین من اإلضافاک -

دوالنددیردیغی  نیننی میسدیکافده ،سم دهی باشا دوشمهجسؤزلرینی یای

بگ ایله ایکی بسدته بیسدکییت فشسک راینار سی، ددرد تیبیر . دیرمیدین

پدیل چی اردید  اوندا  ب، چانتامددانوروریمتینی ادز یانیمددا ت مدین و

 . دیرییخ دئیه باشینی ترپه ،دهدیییموئر

  2!الشای مجانیشا  فی تی -

ده یاشادیغیم سدیره مدادی دوشرگه. مجانی سؤزونی ائشیدنده راصاتشییرام

داغ  مکده درتلی اولمالییام. متن هاوا مالنیندا بیر استکان لهوارلیغیمی یر

 . بگ اوچین وئردیییم پیلین م یسنی هله ده اونیتمامیشامتی سییش

الرین فیتبال مئیدانینا یایین بیر نیمکدت اوزره اوشاق ز مرالیمدن بیرکافه

وئردییددی  نیناوتددیروب، فشسددکین راپاغینددا داغ سددی سددیزوب، میسددی

ایچینددده سدددالیرام. نیسدددیان بندینددددن راپددداق لرین بیریندددی بدددگتی

ییلی  دا رنگیندی داغ سدییا بیالشددیران بدی قبیراییلدیغیمدان سینرا یدال

مسددتا صیاتیمددا بیالشمیشدددی. فرهددادین ایددیی -بددگ کیمددی مسددتاتی

یئرینده رالمیپ ائیدن راچمداغیم گلیدردی، فرهداددان رداالن اییلدر یئربه

گؤرمکددن، ادزوم ایلده  ادزومیمه چیرپیردی، من ایسه ومبتاللی  یؤنیمی اوز

                                                           
 بو ایکیسی ده سنین اولسون. 1

 شاپ پولسوزدور.تی 2
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ال وایتدی رارشیششماردان راچماغا چالیشیردیم. س رلر ایدپ میتارمداق

مررین ائدیه راییدداردیم. ایکینددی چداغی -ادلدوروب، ناهار چاغی ییررین

راباغیندداکی  1نینسدیایسه بیدر فشسدک چدای گؤتدیروب، شداعرلر مقبره

بیسکییتی ملی ، را  راراالندا کیمدی  مادربیر بسته  2ساتان پیتقادانریئت

ییمی پشنششددیرارکن وایتدی ادلددوروب،  هلرده نه ائدهکی گینادنیمده

یه چالیشسایدیم دا، وایت ییلیغا رارشی گلمهقدن یالمبتاللیغیمی دوشینمه

سدی مراسدینداکی م ی بیغارساق کیمی اوزاناردی. ادزوم و شداعرلر مقبره

ادزوم ایله رارشیششماغی باشارا بیلدیم. من  ،غی کشف ائدن گیناویشارلی

هدر ، لنمیشددیکزده سی ایسده بیدر بیندا اوالراقبیر انسان، شاعرلر مقبره

یی ، اورتدادان یدیخ لهده زدهایکیمیی ده. فرهاد منی مادی و معنیی سَییه

یکمدک سی ایسه گالری، کتاب اندا و تیداتر سدالینی تتبریی بلدیه .اولمیشدو

یی ، لددهلرین معنددیی دَیرلرینددی زدهشدداعررصدددی ایلدده مددیارالردا یاتددان 

نین اطرافینداکی یاریمچیلی  سی اولمادیغی اوچین مقبرهنین بید هبلدیه

ل انین اورتدداق یئددری لنمددهباشددینا بیرایمیشدددی. بددی زدهادزتیکینتینددی 

 چیرکی دئییلن پیل ایدی. 

لریندده یاشدایان ششدگشن بؤلگهنین صیطی سدریاب و سیلر مقبرهشاعر

ایددی، مندیم کیمدی ردادین و  3لرین پداتیریکیشدی تقاعد اولمی  یاشلی

اوالردی. ممما دوشرگه صیطینده بیر  ده مزدر هگلمی اوشاق ساییسی گؤزه

 ،یاشلی انسان بئله گؤزه گؤرونمیر. صیطده اوشاق ساییسی چیخ اولسدا دا

                                                           
 الشعرا.مقبره 1

 قزئت پوتقاسی: روزنامه ساتان دکّه. 2

 لرینه ده پاتوق دئییلر.یی آنالمیندادیر. شهرلرده معین ییغینتی یئرین دیرهعََلمپاتوق:  3
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سدیی اوشاق .تبال مئیددانی بیشددورنین تیرالری  یریلمیپ فیدروازاالری

 اروپداییم سی یلیر، ادزومدی مئیدان و بی  دروازاالرا باییرکن ندنسه اوره

نین مروه .صس ائدیرم دروازاسینا دیغیرالنمیپ صاصابسیی بیر تی  کیمی

ما راسیندان سینرا باششدیغیم یئنی صیاتیمین بیرینجی گینیندده منادی 

وئرمکدددن چکینیدد ، باییشددیمی  یددریلمیپ راندداد -لره رددیلدوشددینجه

لی تین زمینهئنین بمی دوشرگهایسته-تیرالردان راچیردیرام. ذهنیم ایستر

ش مقایسده ائددیر. منده یبیناالرینی ششگشنین ریرمییی کرپیچلی بیناالری

ردر، سیییق  سیفاصلهتین و کرپیچ ئتبریی مراسیندا ب-برلین ،ائله گلیر کی

ردر معنیی مسافه  سیفاصلهدر، پاساژ و اورتیلی بازار ر سیفاصلهو ایستی 

یاشدادیغی  ن ولر، انسداسینده وایتی ادلدوردوییم گدینلر مقبرهشاعروار. 

نین تبریددیه ده، تبریددی انسددانیالری بددارهشددهر مراسددینداکی اویشددارلی 

ده چیخ دوشینردیم. گئنیپ و ماشین دولی بیر ییابدانین اویشادیغی باره

الر و چیی کرپیچدن ین بیر یئرده تایتا راپیهئچ عاغیش گلمه ددنیمینده،

نین  دی داورانیشی تبریی انسانی ،تیکیلمیپ بیناالرا راستشدیغین کیمی

نی . لی  گییلدهرانلینیلمی بیر زارافتاتچیللی  و ایستیمریاسیندا دا، گؤزله

عاش  اوالن  سینده اوتیروب، انسانانین تگل دوشرگهشهری ایندیسه برلین

کیمی تبرییه ده دوشدگین اولمداق اوالر دئیده دوشدینیرم. بدرلین نئجده؟ 

سدینده الرین م اصرهلیک و ری ا رارا مغدارسن برلین انسانی چیمنگؤره

الرینددا یییسددا دوشددرگه راپی ،لی بیندداالرا اویشدداییرتددین زمینددهئاوالن ب

  ؟لین انسانیدیر برلی رارتال سمبیلی کیمیمی شنمیپ ریرمییی چنگه

-دیییم اوچدین اوندا دوشدگین اولدیببرلین شدهرینی یایینددان گؤرمده

 اولماماردا هر هانسی بیر فیکیرم یییدور. 
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راری کؤرپیسینین اوزرینده دایانمیپ ایپدک ییلیندا سداری  ندنسه بیر من

کی سدیندهلرینده، صیددر تکیهراطداری هئیکل وهگئدن سداریبان ایلده ده

ششدگشنین عنتیقده اشدیاا سداتان نین  ییبیی اییینه،  ییبییچی تیکانی

الرین ده دایدانمیپ ماشدینالرینا، ترافیکدالرینا، داراشلی  پیادا ییلتیکان

گددؤیرتی عطددری ایلدده -نین گددؤیسددییانددا تیمچهنئیالرینا، کرهسددیقنال

عطرینه، گیر دیلر نین ادویه الرینا، سریاب بازارچاسییرما تاباق لیشیره

پالتارینا بایان شُیرگؤزلره، نین راالبالیغیندا یئره سریلمیپ ملتسیتیمچه

ا، ادرتیلدی الرردادینالرینی ملت پالتارالریندان رداچیردان شرم ایله باییپ

یئرینه داری یدرام. ایسدتی چدای ایلده بازارین نملی اییینه، تبرییین یئربه

سینی ایسشدیر. ایستی ی ، گؤزومین گؤزهلدتبریی ادزلمی یئنه منی کؤوره

 مناما داری دیغیمی ادزومه اعتراف ائدیرم.  ،الر گؤزومدن میدیقجادامجی

ساچلینی مندامین ایشدقابدان سینی تاپی ، یاشیلفرهادین وازکتیمی برگه

الریندی  یابسدیی رییدیب، ائدییمین اوندین تلان ،گؤتیردوییم گیندن بری

لددرین بیددر باشددی منامدددان باشددیما گلن. میشدددیمراپیسددینی اوزوندده باغش

الری دیر دئیه دوشینیرم. اونین اوچین سئیگی یالنیی مادی اصتیدارمسیلی

راهاسدینا، ماق منشمیندادیر. مدن اوندین ری اغیندا، گیلیشدینه، راهشرارشی

رانی اوالن بیر روبیک -کا ،او ،لیینه اصتیا یم اولدوغیندانین دینجری اغی

منی گؤروشده  ،لر. نیسیان بندینده صبس اولدوغیم ایلک گینکیمی ایدی

 گؤروشچینین منام اولدوغینی گؤرونجه گئری راییتمیشدیم.  ،چاغیراندا

ایکی  مله سؤز ایلده بیدر -بیراییلدیغیمدان سینرا یئنه ائییمه گلدی. بیر

 .سی میی اوسته بیرایی  گئتدیبانک دفترچه

من سنین منانام، دیرناغی مایادان  ،یمفرهادین م یغینی مندن مچما ریی -
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 . وه کینی متاننان سنه میراث رالی کسمیلر ریییم، بیلیرم بی دَ

وه کینی دئییلدی، ادلنددن سدینرا میلید  متامدان میراث رالمیپ یالنیی دَ

. نین بیر ریسمی مناما، بیر ریسمی ده منده میدراث رالمیشددیمک صاریا

نی صیداتیمین دار بری مندیم پاییمدا دوشدهمنام ایسه دوغیلدوغیم گیندن 

سدینده ییغید ، لری اوچدین میدی اوسدته بیرایددیغی باندک دفترچهگین

بینینش بئله مناما رارشی صس ائتدیییم کینه دئییل، ائرکک  .سایشمیشدی

یرلدری و نین نئجده بیدر وارلید  اولددوغینی، صیداتین معندیی دَ نسدیتی

بی م یغی ذهنیمدن . ه منامدان م یقلییامنه گؤرییدییی منه ادیرتمهگیلمه

 مینی بئله بیلمیرم. یؤنده-نئجه رالدیرا اغیمین ییل

چدایین  اوزوندنلر دوشینجه-بیرینجی چایی ایچرکن رارماراریشی  دویغی

چدایین  تامیسدنا ایچدرکن-دادینی بئله منشمادیم. ایکینجی چایی تامسینا

لری سیلی ندار دنده. مدییغینا بایین راببگتیرشاچاالر دادینی منشیی ، تی

 ،بدگ وئدردیرکدن منه نداردادلی تیهسن میسی بیلگؤره .دواوزومه گیلیر

  ؟لر منه رسمت اولیببگیییسا شانسیمدان ناردادلی تی

ده، یئندی باشدشدیغیم صیداتین بیرینجدی یئنی ادلکده را  رارالماردادیر.

بیدر سدند  لدیساعاتی عبرتی یفرهاد منه وئردی. گیندوزو باشا چاتماردادیر

بیندان بئله فرهاد یئرینده زمدان مبددأییم  کیمی ریلیمدا دوالندیرسام دا،

مها رک اوال اق دئیه ادزومه سؤز وئریرم. مها رتدن ادنجده، مها رتددن 

 ... سینرا



 

8 

دومان ملتیندا -چیس ،رینده بیرینجی مقصدیمین هاوا مالنییمها رک مس

 ،ین اتیبیسا چاتینجدانی ، مسافرلری گؤزلهائلریندن نین پیلّهرالی . طیاره

 ساچیما نم اوتیرور. 

 کیلتدیرون ایکدی یئتمدیپ دیلدین، ایکی یئتمیپ تین،ملّ ایکی یئتمیپ

ییلی اوالن استانبیل هاوا مالنی انجیلدده یدازیلمیپ بابیدل شدهری  کئچید

لره ر. بی کئچید ییلیندان بیتدین  غرافدی  هدتسینی یادیما سالیصیکایه

لر شرره سداری گئتمیشددیلر، لیچی یپ ییلی وار. انجیل روایتینده بابیل

 من ایسه شرردن غربه ساری گئدیرم.

لر مراسیندا تارچا کدیرکلی، او دا بدیی، بیریندن مییران نرده-لری بیرصف

مستا گمرک -مستانین مریاسیجا رارا بیر کیشی-دریسی کؤمیر کیمی را 

رکن، اکسدیهن الرینه ساری مددیمشییرام. اونین مریاسیجا مددیمشیکابین

بیره اوزون زمان -ملماق اوچین سییین اوزرینه چی ان بالی  کیمی بیردن

هانسی راتیندان یییاری سی ذهنیمین نمادنجه گؤردوییم بیر فیلم ص نه

ردارا -کؤمدیر کیمدی ردا رال ی ، گؤزومین راباغیندا  دانشنیر. دریسدی 

بندد یئدره دوشدیر، او بندینین دویینینی مچیدر. پیپپیپمغ م رارسین مغ

نین سیندن یییاری رال ید ، یییداری مرتبدهایسه رارانلیقدا نیودان لیله

ین بیددر رددادینین ا سددیزولیب، اوزو گؤرونمددهغددتاوسددیندن امچیدد  پنجره

لدری گؤروندیر. الری ایله الرارشیسیندا دایانیر. رادینین یالنیی ساری سا 

رارامتیددل بیددر م مددره  نینلددیالینددی اونددین و یدونددا چکددرکن، ارددادین 

 سیرتیشدویینی دئییر... 
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لددریمین ادلدددویینی صس یانددارادین ،فرهددادین گئدیشددی گیندددن بددری

بیدره ردان -سدی بیدردندوشینمیشدوم. ندنسه یاطیرالدیغیم فیلم ص نه

نین ن پؤرتیشدویینی صس ائددیرم. کیشدیالریمییاناقرتیری ، مییشیمی م

ثیر وو ید دیلی و دوروشیغی هر هانسی بیر رادیندا تد ،سم دهاوزونی گؤرمه

نین من ایسه ناسدیم کیشدی ،لیدیر. صف راالبالیقدیربیرایا اق ردر  ذبه

، رییپئیسرینی ریییشدیرا اق ردر اونا یایینام. بی فیکیردن  انیم گیییلده

 میاغیمی بیر مددیم گئرییه متی ، ادزومی ریناییرام.  ادزومدن اوتانیرام.

سینی ذهنیمدن سدیلیم دئیده گؤزومدی اطرافدا یاطیرالدیغیم فیلم ص نه

ین  ماعته لیلهلرینه ساری ایرهلرده گمرک کابیندوالندیری ، میازی صف

ی، دکیلته گئیینمیپ ساریشدین الررادینباییرام. روبنده سالمیپ عرب 

، گدؤزو الرردادینلرینه سالمیپ ینییم کیمی چرردلرینی چی، منالررادین

لر، گؤزلدی کیشدیی گؤزلری ایله اودا داق رددر مرالررادینلر، تیخ کیشی

لریندددن، تکاالریندددا داشددییان مندداالر، مندداالرینین لرینی ری اقکؤرپدده

ر الالر، اورتدا یاشدلیالر، یاشلیالر،  یانلریندن تیتان اوشاقلامتاالرینین 

گئددیرلر. اسدتانبیل هداوا مالندی  لدیمستا ایره-بیرینین کناریندا مستا-بیر

تین اورتاق سی، سار و صرکت ایسه یئتمیپ ایکی ملّراینار بیر بیالق گؤزه

 ک بیر تایا تی ری اغیندا تیتا بیلهدیر. استانبیل یئتمیپ ایکی ملّداماری

 دیر دئیه دوشینیرم. منالی

، نین او تاییندداکی صدادهیلشدمیپ کیشدی میلدهاَ ده یان صدندلدهطیاره

-ییر. منیمله گدؤزلیلهلرینه ساری ایرهچیین گمرک کابینبهمنیمله چیین

ال منه  ک ردر چاپقین باییپیه دعیک ائدهگؤزه گلدییی من رهیه ایچمه

 ژوان کیمی دئییر: کپ دونبایی ، رایغی
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 گؤزل بیر ییلچیلیق ایدی.سییینله ییلچیلیق ائتمکدن میتلییام.  -

لرینین مراسدینا دولدیب. چداپقین ده یئدییی یئمک ساریمتیل دیپطیاره

ییم اوچدین کاایدت سی اوندان اوز ددندرمهلرینین منهرهباییشی و دیپ

دیییمدده گددؤره ده گؤزومددی ییمددیب، دانیشددیغا مئیدددان وئرمهائدددر. طیدداره

دوشمیی وار، هدر تبسدم -رلرین دوشادزومدن راضییام. منیم اوچین تبسم

 ،دیییندهییمه سئیگی دامییدیرماز. کیشی یئنیددن دانیشدماق ایسدتهاوره

گدؤز تیکیدرم.  یدهتارچدا کیره نینکیب، ادنیمددهورولییه وائشیتمیادزومی 

سدینه دیرماشدی ، نین ملتیندداکی ندیودان لیلهرارادریلی رارسین پنجدره

بنددی بئلینده پیپ مغم مغمشاغی سدیزولیب، ندیودان ملتینددا ردالمیپ 

 یئنه اونا ساری ددنیرم:  ،ساریمین سسینهکی همدهباغشییر. طیاره

 استانبیلدا رالماق اوچین بیر یئرینیی وارمی؟  -

صرّیت ریئتینی اوو یندا سدایشمیپ، اسدتانبیلدا رالمداق اوچدین یئدریم 

نلیکلده لریمدی بیتیصس یانااولمادیغینی سیروشان بی کیشی رادین-اولیب

لدی گئددیرم. گمدرک دن صداده ایرهباشیمدان اوچیردور. اونا  یاب وئرمه

سیالسیی پاسپیرتیما گیریپ مؤهیرو باسدی ، اسدتانبیال -کارمندی سیرغی

تینددن یی  گلدین دئینده، ادزومی بابیدل شدهرینین یئتمدیپ ایکدی ملّ

 بیری کیمی صس ائدیرم. 

صددیمه گئتمدک اوچدین چرردیمی چمدانیما ریییب، ایکینجدی مق-مانتی

درصال ترانییت سالینینا ساری ییال دوشیرم. چمدانیم ایلده بئدل چانتدامی 

میپ سدداچیمداکی یندده رییددیب، میتداریپ گئیتیندده کئچمددهزرتسدمه او

سانجاغی مومیرا گؤرسدیرم. گئیتدن کئچنده هئچ بیر زنگ چالینمایانددا، 

دیر دئیده ن فررلیبیریند-الر کیمی بیرالری مداملرین ده صساسلی گئیت
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امر ائددیر.  یمیراراراباق بیر رادین مومیر چمدانی مچماغ ،دوشیندوییم من

ییلین اوچدن بیرینی گلمیشکن، هر هانسی بیدر مدانع ایلده راستششدماق 

 یه سالیر. هؤووشنهفیکری یئنه منی 

ییر، مومیر پاسپیرتیمی وارارشیی ، سینرا درت ایله گؤزوندی گؤزومده زیللده

دیدک -الر. من ده دیدکادلچن سیستم یاراشدیری ی گؤزلرینه یاالنسانک

 اونین گؤزونه باییرام.

 ز؟ینیرسییلیئگ میایراندان -

 دئمک یئرینه دئییرم:  «هن»غیر ارادی اوالراق 

 ائیئت. -

من تبرییدن ریپدوغیمین بیرینجدی مددیمیندی متددیغیمی  دیییمائیئت دئ

 دوشینیرم. 

 یینانیستان سیاصتینییین سببی ندیر؟ ،صانیم افندی -

رکن، ایئنده گؤزلرینده باید دئییدرم.ی دیییمیده گئتدتیریست کیمی گیمه

چددیخ دا دریدد  اولمددادیغینی  نینیادلچن سیسددتمکی یدداالنگؤزلرینددده

دوشینیرم. او ایسه یئنه پاسپیرتیمی وارارشیی  یینان وییاسینا دردت ایلده 

  بایی ، پاسپیرتی همکارینا وئریر.

 گیله دئییرم: -گیله 

هیجانینی یاشداییرام. ییندان  کشیمدیدن مکروپلیس ایله مگیرانی گؤرم -

یه بدئپ گدین یئترلدی سینی گؤرمهالر ادلکهدیر. تانریسیالر ادلکهتانری

 لر.اولمایا اق، ممما چاره ییخ، بئپ گینلیک وییا وئری 

یمی اطرافیمدان دئیرکن، کرتنکله ک« شیمدی»سی یئرینه کلمه« ایندی»

می، مقصده گئدرکن متدیغیم هر مددیم ایله تبریی کیلتیروندن یرنگ ملدیغ
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ش دداغیمی دوشینسددم ده، صددمیمی ل ددن ایلدده یدداالن یریپددیب ریر

 دانیشیدیغیما گؤره مز رالیر ادزوم ده یاالنیما اینانیم. 

یدده نیر. کرتنکلهمهددا رک اوغروندددا یدداالن دانیشددماق دا وارلیغیمددا ییکلدده

ییم یئترلی دئییلمیپ کیمی، یئنی بیر صیداک ریرمداق اوچدین یریلمهچئ

 بیندان بئلده ایدت کیمدی یداالن دانیشدماغا مجبدیر راال داغیمی بیلیدرم.

نشمدا مین نه ادزلیییمده دئییرم: بئچارا ایت، ایت هارا یاالن هارا؟ ایت یاالن

  لیدیندن هئچ یبری وار؟ یئر اوزونده انسداندان عدشوه هانسدی واریگلدی

 یاالن دانیشا بیلر؟ مومیر یئنه سیروشیر: 

 ؟ینیسیکاال اک دهنئرهمتینادا  -

 ین اینانددیرمادئیی ، درصال یاالنیم -، میاال اغکالکترا پاالس هتلینده  -

 اًده یاالن دانیشسام دا، صقیقترهمکروپلیس با سینی مومیرا گؤرسدیرم.برگه

 میشم.تاق رزرو ائلهوده متن شهرینین الکتراپاالس هتلینده ا

 !دا مچین لطااً 1وولینیزو، با یتبیشال زرهاوماسا چانتانییین اشیاالرینی  -

ییمین گیپپیلدوسی دن اورههؤووشنه ،یه چالیشسام دارانلی گؤرونمهسیییق

نیر. چمدانی مچی ، بئدل چانتدامین اشدیاالرینی میدی الریمدا سسلهریالق

  اوسته بیشالدی  ریراغا چکیلیرم.

 مومیر یئنه سیروشیر: 

 وارمی؟باشکا باوولینیز ییک یئرینده  -

چئدییر -دیرم. او ایسه درت ایله اشدیاالری چد یه باشیمی ترپهئد «ییخ»

ب دردت ایلده بیدر وائدی ، یاشیل ایله فشسکی اشیاالرین ایچیندن گؤتیر

الری رارشیسدیندا لره. اونین سیرغیلی بداییپکیلیندهامنه باییر، بیر ده 
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ده مچیقشما وئریم، ممما ادزومده غالد  مز رالیر فشسک ایله ریلچاغیم باره

ییرم. مدومیر ایسده یینی گؤزلده دهدانیشماز اوندین نده ائده-گلی ، دینمی

اونددشری  ،دن کئچیردندددن سددینرافشسددک ایلدده یاشددیلی یئنیدددن تسددمه

سدینی واسدیین برگهچمدانین ایچینه رایتاری ، پاسدپیرک ایلده هتدل رزر

 لیمه وئریر.ا

 !الرییلجیلیکاییی  -

سدی مهربانششدی . هتدل مدومیرون رارارابداق ریافه ،منه ائلده گلیدر کدی

داهددا  ،سددیندن ریرتاردیغینددا گددؤرهرزرواسددیینی منددی مددومیرون شیبهه

ا لنمیرم. صیاتدین اوچین یاتیرتدیغیم پیلین پامال اولماسینا صیفیرزرواس

الرین  کدده دانیشدا اغیم یداالنسدن گلهمتی وار.گؤرههر شئیین بیر ری

 لی اوال اغام؟مهریمتینی نئجه ادده

 الرینیتیکداننین طیاره اوچان ساعاتا ردر وایتی ادلدوروم دئیه هاوا مالنی

گییرم. نیسیان بندیندده ده وایتدی ادلددوروم دئیده هدر گدین فروشدگاها 

اوزوندی مغارتمیشددی.  1یینگئدردیم. نیسیان بندینده زمان مییشدی ایلبید

الر او  نیبددت م بددیس ،بندددین دییارالریندددا سدداعاک اولمادیغینددا گددؤره

لر چدای تامارزیسدی نن اذان ایله وایتی ادلچردیلر. او گینهپئیجدن سسل

لرینین تیققدداتی  سسددینه ده تامددارزی سدداعاک عقربدده ،اولدددوغیم کیمددی

ن صیطدددی لقدددط کیمدددی سدداریمتیل الرانسددانرالمیشدددیم. بدددوی 

گینشین  دوغروایشیقشندیران مصنیعی گینشی گیدردیم. کرپیچ بییداکی 

ینی یگلدی ایشیغی صیطین اورتاسینا یئتیشنده، فروشگاها گئتمک وایتی

نمکی، سینراسدی گدین گین صابین، صاباصیسدی گدین پادک بیلردیم. بیر
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طشیی بیسدکییت... فروشدگاه صدایندن شامپی صای، بیر میری گین ساره

غینی بدارفیکس یگینشدین ایشد دوغروکرپیچ بییداکی  ،ری ددندوییمدهگئ

 ریرغیسینین دیبینه دوشمی  گؤرردیم. 

یازیلمددامیپ  برلددری وار ایدددی،  ادزوندده م صددیانین نیسددیان بندددی

وئریشی ده -ایدیلر. فروشگاه ملیپ لییمهاَالر ایسه او  برلره با  م بیس

ددزمک  هدئییلدی. من ایسه م بسم بسده صاکم اوالن  برلردن استننا 

 یه چالیشیردیم. وئریشه فلسای بیر معنا وئرمه-اوچین ادزلیییمده بی ملیپ

لره سی ییخ ایدی فروشگاهین ایچینه کئچی ، راسدهالرین ا ازهم بیس

الر، هدر شدئیی لری گؤتدیروب زنبیلده سالسدینبایی ، سئچدییی شدئی

له فروشدگاها شر. منسه ادز طرزیمدییدن ملمالیییلی بییداکی پنجرهپیشیک

یه چالیشاردیم. ادنملی بیر ایپ گؤرن ایتیارا چئییرمه ،صاکم اوالن  بری

م یی ، نیبدهلیلدهمددیم ایره-الرین صاینده دایانی ، مددیمکیمی م بیس

لیمده ملید  اهر هانسی بیر شدئیی  دیییمییلی  ایستهاَدن چاتینجا پنجره

فروشدگاهی « میری مدارکی یییددی؟»دئیردیم:  بایاندان سینرا رایتاری 

 دوالندیران م بیس ایسه همیشه عئینی  یابی وئرردی: 

 یه سن فیل بیرنیننان دوشیبسن؟مه -

یانا  برینه رارشی لر نهره گیلینج گلسه ده، ادز طرزیم ایله صبساو ایپ

 نلیک و ددزوم باغیششییردی.ادزگیوه ،گلمک منه گییلی بیر گیر

لر، چانتاالر، سیگارالر و زینتی الر، ایچگیعطرلر، پالتارالر، شکشک مارکالی

ییلیسییش استانبیل نین پیشیکسیندا گییرم. م بس فروشگاهیااشیاالر مر

الرین مراسدیندا سدیی فروشدگاهنین ترانییدت سدالینینداکی راپیهاوا مالنی

الرین روشدگاهسی اولماغا دئییل، بدی مزاد گدؤرونن ف ن فاصلهیئردن گؤیه
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الری مددرن بیدر لدر ده بدی مکدانبی اغینا یاراشددیریلمیپ دوربین-دی 

ین بدی دوربدین م بسه چئییری  دئیه دوشینیرم. منجده گدؤزه گؤرونمده

هدم ده گیدوکچدی.  ،دیرالرهدم رداپی :لئنیلرینین ایکی رداک ایشدلیی وار

سدتیرانیندا لئنیلریندن اوزارششی ، ترانییت سالینینین راپیسدیی ر دوربین

شددی  چددای سدداار  وئریددرم. رسددتیران هیلاَبددی  بیددر میددیین باشددیندا 

الریندان یبدریم یییددور. سدالمادی -لری منی لئنیلرینه سدالی دوربین

سسم ده، ترانییت سالینینین سداعاک هیینه تلنین یئتیشمهاوچی  وایتی

 لری ده ایلبییلرین بئلینده دوالنیر. عقربه
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زمان ایلبیی بئلینده دوالنی ، یییسا دووشان بئلیندده راچمداغی انسدانین 

ایلدده  میسددی دیر.دن مسددیلیدیییندده و کددیم ایلدده کئچیرتجددهدداردا، نئ

لری دووشددان بئلینددده سددانکی سدداعاک عقربدده ،الردانیشددیدیغیم او من

لر یئنه ایلبیدی بئلیندده تاغیندا عقربهوراچیردیشر، ندنسه ایندی دوشرگه ا

نار  دیر.ساچلی بئله دیییم اوسته یییییا دالمیپ کیمیسیرونیرلر، یاشیل

معنیی التاداتینی دوشدینرکن میشدام -نین مادیلر و میسیبگدادلی تی

نین التادداتلی لری سدداندویچی یئییددرم. میسددییی اوچددین وئردیددکیئمدده

ی، سداندویچی بیتیردیکددن سدینرا اوندین نیشینا ائله  یممیشدوم کاداور

نین دادینددی بئلدده منشمددادیغیمی باشددا دوشدددوم. ذهنددیم اونددین التادداتی

دن مسدیلی اوالراق سداندویچی هیلریم غریدیپ ،رکناسرییشلیغینی یاشای

یی ، صلقیمیم ایسه اوندی اودمیشددو، سدانکی دیلیمدین داد ملمداق چئینه

سدیندا فلدج اولمیشددو. بیدر من لری ذهندی سرییشدلیغیمین رارشیصس

شیرین بیر ییییدان مییلمیپ کیمی، ادزلیییمده دوشدیندوم: ایلدک سدار 

دان باشقا نه مد دوژان ،رارشیششدیغی بیر رادینا بئلنچی التااک ائدن مداما

 ؟عی کیمیدیریاولمایا میسی دا فرهادین عرب ن ؟وئرمک اوالر

 ،بیرلرینین صیاتینددان سیلینسده ده-الری بیرین فیییکی وارلی الرانسان

ریپددوغین و -مسانلیقش ذهن دونیاسیندان سدیلینمیر، گاهددان ریریلید 

دییین مدامی یئنیدن یاطیرالماغا بیر کلمه بئله یئترلی دوشینمک ایستمه

 . نین التااتی یئنه فرهادی یادیما سالدیمیسی. اولیر

الری ت قیدر ائددیجی پائیلندیییمیدن سینرا فرهدادین التاداتلی داوراندی
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لره ددنیشدو. او متامین یییلیغینی دولدوران بیدر سؤزلر و ملچالدیجی عمل

متا هر هانسی بیدر ریدی اوچدین ایلدک . وارلی  کیمی صیاتیما گیرمیشدی

. لردیر، دئیید رارشیششدیغی ائرکک  نسدی و عؤمیرلدیک بیدر رهرمدان

یما دایل اوالن بیرینجی صیات باشا چاتدیغیم اوچین،-متاسیی دوغیلیب بییا

سدینده هدئچ بیدر ائرکک فرهداد اولمیشددو. ائرکدک مدالندان وارلید  باره

لیدد  یؤنیندده ژوانبددازلی  و دوناونددین دیل ،معلیمدداتیم اولمادیغینددا گددؤره

 ائرکدک دوشگین دوشیب، بی دوشدگینلییی عشد  سانمیشددیم. ایندیسده

لرین ائرکدک. رهاددیرده رضاوک ائتمک اوچین ادلچیم یالنیی ف نسی باره

لری ی تانیمددادان فرهدداد ادلچیسددییله باشددقا ائرکددکجدونیاسددینی یددای

نین التاددداک سدددببی بلکددده ده میسدددی .میرمریاسدددشندیرماق ایسدددته

ده سدهی ژوان اولدوغی بارهسئیرلیکدیر، من ایسه اونین عرب بیر دونانسان

یئنده نابلدد  ،لسایدینین مالیکی ادزو اوسن کافههگؤر رغماًبینا ! دوشینیرم

نین پیلیندددان مندده بئلنچددی بیددر التادداک اولدددوغیم اوچددین ادز  یبددی

دان الرانسدانسی ایله التااک ائدن یییسا او دا یلیاه کیسه دردی،هگؤرس

باشددقاالرینین سددایقی و التادداتینی رازانمدداق هددر انسددانین  ؟دیربیریسددی

نین نده الرینین سببیالتااکنین نجینی مرتیرسا دا، ائرکک  نسیهادزگیو

دیر. دوشرگه کیمی یئدرده بیرینجدی اولدوغیندان با  تاپماق چتین ایپ

گین میسی کیمی بیری ایله رارشیششدیغیمدان ییششنسام دا، فرهاد بیر 

الرا اینانمارددان بئلنچدی التاداک عؤمیرلیک منه گؤزداغی وئردییی اوچین

شدداگلیم دانیشددی  ل نددی نین صددمیمی گیلیشددی و ییچکینیددرم. میسددی

باشی یادیما دوشسده ده، عدادی بیدر التااتددان ناغیدل تییییدیب، بدی من

لری دولدیدان اونین صدمیمی گیلدی . میرمناغیلین تیرونا دوشمک ایسته
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یه بیلدر دئیده دوشدینیرم. نین ملتیندا سدیروتلهریرتیلمی  مندی دامجدی

التاداتلی  نینهانسدی بیدر ائرکدک  نسدیهر فرهادین گئدیشیندن بری 

سؤزونه اینانمایا اغیما ادزومه سدؤز وئرمیشدم، منجداق بیدر چدیخ انسدان 

اونیتقانلی  منیم ده ضعیف داماریمدیر، یئندی صیاتیمددا رارشدیما  ،کیمی

چی ان بیرینجی ائرککین التااتلی سؤزلری و داورانیشی ذهنیمی مشغیل 

 الندیردی. ائدی ، مز مدک ده اولسا منی سریی 

لرین منددا ییلددی همیشدده اونیتقانلیقدددان کئچیددر دئیدده گییدداالنچی سددئی

نئچده سداعاک نین راباغینددا تیالته مچیشن رداپی-صامام ،دوشیندوییم من

بدیروق -را  رارا، بیروق. گؤرنده دیسکینیرم یباال ا رییادنجه گؤردوییم 

بیدره دوردوغدی یئدردن ریپدیب -کیلمدی  ریدی بیدردنؤلری ملنیندا تتئل

ییمدن راپی ، راپی دالیندا گدؤزدن یدیخ تهشکیلده اد ساچلینی  لیاشیل

ییمی دوشدینرکن، کدؤک  دهبا  رالی ، نه ائدهاونین ایشینه چا . اولیر

مندی گؤرونجده . بیر رادین باال ا رییال بیرلیکده راپیددان ایچدری گیریدر

 : تعجبله دئییر

 !انا اعتذر -

بلکده  ،مستا دانیشسا. ین بیر سؤزلر دانیشیرییئ-ینیسینرا عرب دیلینده یئ

الرینین ایچیندده بعضی سؤزلرینی باشا دوشدرم. ندنسده اوندین دانیشدی 

نین دوغددیم سانجیسددی مددروه. یددالنیی مددروه سددؤزونی مغییندددان ردداپیرام

نین یاتداغینی باششندیغینی اونا نئجه منشدیم دئیه دوشینرکن رادین مروه

دئیدرکن « ...ال... ال»ایسده ریی . ییرگؤرسدی ، باال ا رییا بیر سؤزلر سؤیله

م یقلی -رادین ایسه م یقلی. دیرنین ملتیندا گییلهییتهاساچلیمی یاشیل

اندا »نین یاتاغی اوسته رییدیب، یئنده ده لیندن ملی ، مروهایاشیلی اونین 
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بیدره -باال دا ریدی ایسده بیدردن. دئیید ، راپییدا سداری گئددیرلر« اعتذر

... 1دمیتدی: »یاتاغیندا سداری رداچیر نینش گئری ددندیب، مدروهیچیغیرتی

 ...« دمیتی

 دئیه-دئیه «انا اعتذر» یقلی باال ا رییی ری اغینا ملی  م-رادین م یقلی

لدر سدانکی اولیب کئچن. هییییمیشام. تاردان چی ی ، راپینی باغشییروا

مریاسی، من ایسده تیالته مچیشن راپی ص نه-سی، صامامبیر تئاتر ص نه

دیییم باال ا ریدی نین الل بیر تاماشاچیسی ایدیم. مدالرینی بیلمهبی ص نه

ده تانیشددیغیم اوچینجدی و ددردونجدی مهدا ر ایله کؤک رادین دوشدرگه

 .یلمیرمبرا وبئشینجی مها رین کیم اوال اغینی ت مین و. دیرالرالرانسان
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الری ردارانلیغی سدیندیری ،  نین شعانین نیرافکن المپیرگه صیطیدوش

الر ا یدیل ییشدیری ، سداعاکاو  طیاره دَ تاغا ایشی  سالی .ودن اپنجره

تداق راپیسدی مچیلید ، وا .یییی گؤزومه گیرمیر ،گلی  ییررین اولسام دا

و دیدوم الر کیمی ندنسه ریریان مدام ،تاغا اوزانینجاوا کریدورون ایشیغی

پیچیلدایا ایشیغین اوزرینه میاق -دن پیچیلدایاییر. یئریمده ترپنمهگیییلده

نین یاتاغینا مروه لرین بیریکؤلگه. لره باییرامباسی ، ایچری گیرن کؤلگه

الردان پیچیلتدی. او بیریسی ایسه اصتیاطش راپینی بداغشییر ،ساری گئدیر

ندین یانا داغینی تداق المپدیوبیر شئی منشییم دئیده ردیالق یاتیردید ، ا

 ییرم. گؤزله

. میی اوزرینه رییدوغیم فشسکیمی گؤتیروب باییر ،راپینی باغشیان کؤلگه

یاتداغی بدی  گؤرونجده سسدینی  ،نین یاتاغینا ساری گئددن کؤلگدهمروه

 : او الدیر

 !مریم، دیتر تُرکه نیس، چراغی روشن کن -

نین لیندده فشسدک مدروهامدریم  .لر میدینششدیرکؤلگه تاق ایشقشندیقداوا

 : رکن دئییرایاتاغینا یایینشش

 ست.فرنی  اینی نگاه، انگار مال دیتره -

نین یاتداغی فرنی  ایسه چیینیندن چی ارتدیغی اوزون بیر چانتانی مروه

کی وییلینی چی اردی  یاتاق اوسته اوسته ریییب، زیپینی مچی ، ایچینده

 : رکن دئییراریی

 .ردر دشت کردیمبیا بشمریم ببینیم امش  چه. ولپ کندیتره رو  -
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ه گدؤره پئشدمان دیییملری من ادزومدی گؤرسدتمهرییالر ایچری گیردیدک

 ییم دئیه ییییدان یئنی مییشن کیمی پتینیاونشری دیسکیندیرمه. اولیرام

کی لیندهالر کیمی گؤرمی  ین فرنی  ،شندههیلاَریراغا چکی  یئریمده 

 : لی  ریشقیریری گؤیه متی ، گؤزلری برهالراسکناس

 ! یا صضرک  ر یس -

یئنده . الررییالر ایسه هلده ده اوزومده دونییدیب. گیله سشم دئییرم-گیله

 : گیله مرتیریرام-گیله

نکنده مداه رو پیشدینیم  پرسدهطرف می ،تی تبریی اگه به کسی زل بینن -

 !؟1دراومده و ییدم یبر ندارم

لرینددن مشداغی مدن ایسده یاتداغین پیلله. باییرالرماک منه -رییالر ماک

 .نین یاتداغی اوزره رییدیرامالری ییغی ، مروهائنی  یئره تؤکیلن اسکناس

 . ریییراَستا م-لری مستارییالرین دونیق ریافه

 له ملی ، دئییر: افرنی  ادزونی 

 م؟مگه نه مری. پیشینی گاتنت درست زدی تی یالبا این ماه اتااراً -

مریم اوندین  دن  یاب گؤزلرکن اونین اوزونه دونیییر. سانکیسینرا مریم

مریم .  کی ددنهم اوخ مغییما گئریغوردوسه، یاال وسؤزونی تصدی  ائتمه

الرینی اونین بیره فرنیشا یایینششی ، غیرعادی بیر وضعیتده ریل-بیردن

 : بیینینا سالی  دئییر

های تدیی تندیر بدیدیم و االن مزادِ پیشدینیییب، یه ورتایی ما هدم ماه -

 .مزادیم

لری می مراسدیندا ایکدی رصد ائتدیک ینمن رصد ائتدیییم می ایله رییالر

                                                           
 اولمایا آلنیمدا آی بیتیب، اؤزومون خبریم یوخدی! 1
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می رییالرا دئمیدرم. کهکشان ردر فاصله اولدوغینی دوشینسم ده، دوشینجه

سدکی اسینده یاشایی ، ادزلریندی مزاد دوشدینن نین دوشرگهیدولتملمان 

لرینددن ادنجده، عجیبده و غیرمعمدیل بیدر صیداک صیکایهالریم وطندا 

یه چالیشددیرالر. اونشریددن لرینی گؤرسددتمهیله  نسددل دوشددینجهشددییه

بدی دوشدرگه  ،منه ائله گلیر کدی ،لرینی سایمازیانا رارشیشسام دامناسبت

یالنیی بابیل شهرینین بیر مداسی دئییل، انجیل کتابیندا اوییدوغیم سدوم 

الرین دا الری ایلده فیکیدردا  اوالن انسداننین وطنددا شهری و ریمیره

لرینه بیریندده رارشددی مناسددبت-ریددیالرین بیددر. دهیئددری وار بددی دوشددرگه

سی دئییلن او ملمدا لهین لهنیسیان بندینده م ترم ،سایمازیانا داورانسام دا

 . دیمالرینا دایانا بیلمهیانارلی رادینین داورانیپ

صیطدین ایکدی دییاریندا . سدی ایددیکینجی هاتهم بیس اولدوغیمین ای

لدری و ایددمان ریرغدیالرینین لرین نردهلردن باشقا پنجرهپیچلنمیپ لیله

صیطده مچدیشن رداپی راباغینددا  منسده. رینه ده پالتدار سریلمیشددیاوز

الرینا مسدیغیم ملت پالتدارالریمین اوتیرمی ، بارفیکس ریرغیسینین ریل

الر کی ایددمان ریرغدیالری م بدیسصیطدده. یمییردریروماسینی گؤزلده

ن امندی دپرسدییندان ریرتداران  ،یی اولسدا دااوچین یالنیی شدریت ایشدلَ

بی ریرغدیالری  ،بیرینجی دفعه صیطه چی اندا الریم ایدیلر.یایین ییلدا 

ریمتلی بیر شئی کشف ائتمیپ کیمی مز رالدی سدئیینجیمدن  گؤرونجه

ریرغددیالرین بیریندده سدداری راچیدد ، سددئیینجک . رانادالنیدد  اوچددیم

الر ایسه دلییه بایدان کیمدی م بیس. موردودال وئلر کیمی پمیپگؤرمه

 منه باییردیشر. 

 : مهتاب صیطدن بندین ایچینه کئچرکن دئدی
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 .گؤزونی پالتارالریندان مییرما، گؤزله، ایکینی سایینجا وییارالر هااا -

نین بیدر نین مددنیتیبنددی زبدری، نیسدیاناوییماق سؤزو مهتابین دیدل 

ن عادی بیر ایپ ساییلیردی. وییمداق اایچمک کیمی -پارچاسی و یئیی 

زهرلی بیر ائششدک مریسدی  سؤزو مهتابین مغیییندان چی ماردا، ز سسی

 . کیمی ذهنیمده ویییلداماغا باششدی

 نئچه وایت ایدی ملمایانارلی رادینین منه گؤز رییدوغینی، گاهدان کؤلگده

رادین مالیه  .صس ائتمیشدیم پیسدوغینیبیر بی اردا دایانی ، منی کیمی 

 بندد. دن کسدیلمیدیالریندان اولماسا دا، میاغی مالیدهنین م بیستاغیوا

. دان ساوایی هر هانسی بیر م بیس ایله کلمه کسدمیردیممهتاب ایچینده

مهتداب  ،لدری مهتابدا تاپشدیردیغیما گدؤرهپیل رارشیلیغیندا بعضدی ایپ

ریرویی ی ملک کیمدی اطرافیمددا دوالنید ، مندی گؤزونددن رییمدازدی. 

وی بیددر عمددل ایدددی، بیددری بیرینددی پیسددماق نیسددیان بندینددده سلسددله

. پیسیرکن، میریسی دا اونا گؤز رییدیب، بیدر باشقاسدی دا اوندی پیسداردی

من  ،ییشیلمی بیر چریه کیمی ایدیپیسماق نیسیان بندینه صاکم اوالن دَ

بیرلرینددی پیسددماغینا عددادک -الرین بیددرگیندددن م بددیس-گینددی ایسدده

 . میشدیمائله

نین سدین ردرارینین نده گؤزوم پالتارالریمدا، ادز ایچیمه  یمیب، م کمه

ملمایانددارلی رددادینین بددارفیکس ریرغیسددینا  ،اوال دداغینی دوشددینرکن

دییینی لددهییایینششددی ، پالتددارالریمی گؤتددیروب، اوزوندده سددیرتیب ای

رادین ایسه منی گؤرمک همن بیر داها .  لد یئریمدن رال دیم ،جهگؤرون

ین بیدری الرردادینکی صیطدده. گؤزونه، ددشینه سیرتدو-پالتارالریمی اوز

  راهایش دئدی:راه
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 باغی میتاریسان؟اولمییا گئنه ادزووه تیه بیر رئیچی نسرین، -

نین منشمیندی بداغیمممدا رئیچی ،مدینین نسرین اولدوغینی او من منشدیدم

 اولددوغینی عایددپالتدارالرین ریرومدادیغینی و منده . دیمبئله باشا دوشمه

 : ریر انا دئدی-لرینی مغاردی ، ریر انااو ایسه دیپ. دئدیم

 ی ملی  سرینلدر.نم اوالندا مدامین هنیرتیسین. نم یایچیدی شیرینیم -

مهتاب بندین ایچیندن چی ی ،  ،او مندا می بیلید ملتیندان چی ان کیمی

 : رکن دئدیالیندن راپانسرینین اوزرینه  یمیب، پالتارالریمی اونین 

رالپاغییا میری یئر میتار هاااا، گئت ادزووه تای بیرین تدا ، بدی  ،نسرین -

 .الردان دئییلسن فیکیرلشدییین یانیم

ینین پیچدی یئنه مهتابین مغدی اندا،ریر انا بییدن اوزارشش-نسرین ریر انا

 : بیشالی  میییلداندی

یپ دئییر بس هامی ادزونه تای ...بیری ریی ...یین رییی، رییم...شین...کؤ -

 .بازدیاوینا 

تعجدد  ایلدده . عؤمددیر بییددی بئلنچددی سددؤزلر ریالغیمددا تییینمامیشدددی

 سیروشدوم: 

  مهتاب بی سؤزلر یانی نمنه؟ -

 : لرینی یییاری متدیینیمهتاب چی

ری بدی ادئییرلدر نسدرینین . لدرین بیینینداکی، بابدالی دئینمن دئمیرم  -

بیر لالرینین اوستینه چی اندا، ایکیسی نین ایپمرواد اویناشی یشنان...ریی

مددا نسددرین گیندداهی ادز بیینینددا ملیدد ، مم. الراولددیب، کیشددینی بیغددیب

. لرراالق صؤکمی کسدرمیپیییسا ایکیسینه ده دا  .اویناشینی ریرتاری 

... هدارا یاونینکد ،ریمی بیغیب ادلدورمیشدم، مممدا منیمکدی هداراا من ده
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پیچدداق سددیمیییمه ... منیمکددی ده ناچارلی دددان دانقیشددلی...ریی یاونینکدد

، ایلمددک سدالماغینان رازانددیغیم پیلددی نماسدایدی گئنده ده ددزردیدمدایا

دان  اندا یییب یییا چی اتماده تیستیلییقهاون دَ-یه وئری ، بئپشیشه

 .دی گل کی ایکمییین  یرمیمیزه رتل دئییرلر. دیمگلمیش

 باغی یانی نمنه؟رئیچی -

 : دیمهتاب دوداغینی دیشله

 یین رییی سنه دئدی؟...بی سؤزو او اوتانماز کؤ -

 : دیمهتاب یئنه دوداغینی دیشله. یه باشیمی ترپتدیمئد «ییخ»

 .سین، یانی او سؤز دااااا اوزاق ائلهاهلل -

لرینین نده ین  نسدل عشردهنسرین. وردومه وهلیمده  ین کلّاپالتارالریم 

نده ده وئجیمده ایددی، منجداق منده گؤرسدتدییی  ،منه دیلدی وار ایددی

منده گدؤره اوندین . رارشیسدیندا سداکت رداال بیلمدیدیم چیرکین صرکتی

نسرین  .سرعت ایله بندین ایچینه کئچدیم. صرکتی تجاوز مصداریندایدی

پالتددارالریمی اونددین . بیددری ایلدده دانیشددیردی الرینکریدددوردا م بددیس

رابیندا ایله میارشیی ، سینرا زیبیل صیرصیمراباغیندا یئره چیرپی ، بیتین 

 متی ، دئدیم: 

 مک یئرینه بیزالرسان.هایندی سرینل -

لرینه سدینده ریدیالرین ادزل مناسدبتنین دوشرگهایندیسه مزاد بیر ادلکه

مدن داهدا نیسدیان . کیمدی صدس ائددیرمادزومدی پداولف ایتدی  رکناباید

بیر مها ر اوالراق شرردن اوزارششدیغیم اوچین . دئییلمکی رادین بندینده

-بُیزونا، پدیس-لرینین مغینامناسبتینین الرانسانالرینا، غرب غرب رانین

لییم دئیده یسینا بایمادان پاولف ایتی کیمدی رارشدیلی  گؤرسدتمهجیای
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نسددرینه گؤرسددتدیییم رارشددیلیغی ریددیالرا دوشددینیرم. نیسددیان بندینددده 

الرینا لیک رییالرین ادزل صیاکاوسته. گؤرستمک عاغلیمدان بئله کئچمیر

بلکه نسرین ده منه ساتاشماسایدی، اوندین  نسدل . سایغی ایله یاناشیرام

بددی من ریددیالرین ادزل . لریندده هددئچ بیددر رارشددیلی  گؤرسددتمیدیمعادک

یسددیان بندینددده نسددرین کیمددی رادینددا ، نمنن لریندده شدداهد اوالن عشره

اولمیشام دئیه  م ، باشقاالشمیپ بیر م دئییل،  م رارشیلی  گؤرسدن 

بینینش باشقاالشان یالنیی منیم کیمدی شدرردن گلدن مهدا رلر . دوشینیرم

سدینده باشقاالشدی ، سدینین ده مددنیتی زمدان سیرهدئییل، ملمان ادلکه

 نسدل اینددی ائپ ،ادلدورن ادلکهلری  نسللرین صکیمتینده ائپنازی

 مها رلرین سیغینا اق یئری اولیب. 

اونشرین مغیدی ریییسدی یئنده . لکل ریییییرارکن مغییالری ارییالر دانیش

. الر بئلده رییییداردیاونین دا مغیی چیخ زمان. فرهادی منه یاطیرالدیر

ید ، لری هلده دایانمایسی چاتشمیپ ریل ساعاتیما باییرام. عقربدهشیشه

سایار ایسده ریسا عقربه اون ایکی، اوزون عقربه او  اوزرینده دایانی ، ثانیه

سددایارا سددینی معلددیم اولمایددان بیددر مدداراتن ییلیندددا ردداچیر. مددن او ثانیه

مندیم ده سدینی  ،یه رییدوغیم مندان بدریاویشاییرام. میاغیمی بی دوشرگه

 معلیم اولمایان ماراتینیم باششنی  دئیه دوشینیرم. 

ندنسده بیدر من یئنده نیسدیان . میشدماسدتکان چدای اوچدین یئریکله بیر

بندینده صبس اولدوغیمین بیرینجی گینینده چایا تامدارزی رالددیغیم من 

ین سسدینی هلده ده او نین رئیسدی مرصمدتتداغیومالیه ا. یادیما دوشیر

 : الردان ائشیدیرماوزاق

 می ریی، بییین کیمین نیبتیدی؟ بییه بیر استکان چای سیزون.  -
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دیییم اوچین چدای ایچید  باشینا ایچه بیلمهمرصمت کیمی چاییمی تک

الریندان هر ایکیسدی ده ایشدقاب. لرینی رییالردان سیروشیرامدیکایچمه

بیدییم . شدیرلرهیلاَسدیز میدی باشدیندا الرینی چی اردید  تعاروفاستکان

دئییرم. اونسیز  -، ن مناس  ماهانادیاچای تانیپ اولماق اوچین  ،شهرده

هدر  -لرینه بایمایداراقهانسی  غرافیادان گلدیک-ینین الررادیندا شرق 

 . لری اولدوغینا اینانیرامزمان دانیشماق اوچین اورتاق بیر شئی

لر او  اسدتکان داغ بدگتی. لرین ایکیسی ردالیربگنین وئردییی تیمیسی

لید  ژاننین یبری اولمادان اونین دوننار رنگی ایله بییارکن میسی سییی

سدینه گلید  التااتینی اوچیمدیز مراسدیندا پایششدیرام. مدن ملمدان ادلکه

ندی ممبدیالنس ایلده دن، سدینرا دا مروهدیییمییشدیرچاتینجا او  طیاره دَ

 الریندان دئییدرم. ریدیالر ایسده سدانکی مندی چدیخیانایا مپاردی مریض

 لریندن دانیشیرالر. الر کیمی مها رک سب ییرمیپیچییدان تان

باشدا -لرده بییداتی عایلدههر ایکیسی کیچیک بیدر شدهرده، وارلدی و سدنّ

سینرا فرندی  سیسدییلیژی اویییدیب، مدریم ایسده گرافیدک.  الر.چاتی 

بیرلرینده -الری اوندشری بیدر نسدل اولددوقدوشگینلییی و ائپ میسیقی

اذیتده -لری مزارالریندان گدؤردوکلری و شدهردا یایینششدیری ، عایله

گیمک ی ، الرینا دایر سندلرینی تیپشیاولدوق  نسلیی ، ائپددزه بیلمه

سینه کئچید  دن چی ی ، سینرا ایتالیادان ملمان ادلکهوییاسی ایله ادلکه

یین و چدیخ یدا لرینددنلری مرکیینده گئتدیکبیرباشا مها رک یددمت

الریندان دانیشیرالر. رییالر دانیشیرکن سی مال اق کده اوتیروم وثیقهگله

یئنه نیسیان بندینده ابد صکمی مالن ملمایانارلی رادین یادیمدا دوشدیر. او 

بلکه ابد صکمی ملماق یئرینه باشدقا بیدر طدالعی  ،ه یاشاسایدیدرادین غرب
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ه گدؤره اونددان م یقلدی ینمناسبتنیسیان بندینده منه اوالن  .اوال بیلردی

اولماغیما دئییل، رییالرین سؤزلرینی ائشیدندن سینرا، ملمایاندارلی رادیندا 

 یه باششییر. ریمهالریم بیز کیمی رارشی م یقلی دوشینجه
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مدنیتی ایله تانیپ اولمادیغیما گؤره سد ر چداغی ردیزو کیمدی  دوشرگه

کدانتین . یاسیجا ییال دوشیب، بیرلیکدده کانتینده گئددیریکرییالرین مر

بیرینده هؤرولدیب، -لر هداوادا بیدرمغیدیالردان چی دان سدس. راالبالیقدیر

سدینه سداری بیر سس تیپلیسدینا چئیریلید ، ردیالغیمین پرده منشمسیی

تبریدی بازارینددا، بؤهچدی بدازار  ذهندیم کانتینددن ر.میی ، بئینیمه دولدی

  علی رستیرانینا اوچیر.صا یراستاسیندا 

نین ایشدلی علدی بیرینجی میلی  معاشدیمی مالن گدین فرهدادی صدا ی

ایچری گیرینجه عئینی همین سدس تیپلیسدی . میشدیمکابابینا ریناق ائله

رابداغینی -فرهاد ایسه راالبدالیغی گؤرونجده ردا  ریالغیما میینمیشدی.

 : سالشیی ، دئمیشدی

 دی یییسا رستیران؟ راه سیف یانیم، بیرافیله -

لردن یییاری اوزومی سیندیرمادان پیلله ،فرهادین سؤزو ذوریما تییینسا دا

رارسدینا . رال ی ، گؤزوم ساتاشدیغی بیرینجی بی  یئدرده اوتیرمیشددوم

 : یئمک ساارشی وئرنده دئمیشدیم

بلکه بیرانین رسدتیران  ، نابیمییا بیر  یک ده شمع گتیرینبیییم عالی -

 . دوغینا اینانسیناول

لری سدینرا یئمدک. بیر ده فرهادا ،رارسین تعج  ایله بیر منه بایمیشدی

 -  رالسدین گلدن سداره،هللده انشدا شدمع - ،رکناگتیری  میی اوسته ریی

فرهاد ایسه هئچ بیر شئی اولمدامیپ کیمدی، سدانکی بیدر من . دئمیشدی

رارسین ایله ادزو،  راباغینی سالشیان مدام او دئییلمیپ کیمی-ادنجه را 

. بیر ده ایشلی کابابدان سلای عکس سالی ، اینسدتاگرامدا پایششمیشددی
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نیر، الر یئللدهبنه کؤمیر اوسته کابدا ،ایندیسه کانتینده نه چیلی اییی گلیر

نه ده بیر رارسین گؤزه گؤرونیر، منجاق ریالغیما میینان سس همان سس 

دزگاهدا چکید ، یئمدک ملمداق دیر. رییالر کیمی من ده کارتیمی کیمی

لری گدؤزدن صاینده دایانی ، مییلرین باشیندا تیپشندان فررلدی  معیدت

 کئچیریرکن دئییرم: 

 .کیمدیر 1لریسایاق یریطهلرینین انسانبی کانتین اورتادوغی ارلیم -

  :فرنی  دئییر

  زدی تی یال! !مفرین -

 .اماوزونه باییر ماک اونین-درسینی یادیندان چی اران شاگرد کیمی ماک

 : او ایسه مرتیریر

 نیو میدر نیاولد نجدایندارن، ا گهیبا همد یفرر یانسان یهامیارل نجایا  -

 ه.یصکمران دمیکراس

سدن یهئفرنی  دمیکراسی سدؤزونی ائلده ادزگیونلیکلده دیلینده گتیریدر، د

لردن بیری ایمیپ. منه گدؤره اوسته دوزن-لرینی اوستدمیکراسی کرپیچ

دیر و بیدییم کیمی اورتادوغیدان گلن مها رلرین ادگئی مناسیدمیکراسی 

ه دییینمهیی ، ایسدتهکیمی مها رلر ایسه بی ادگئی منانین بییلری ایسدته

 ییندن مسشنیری . تهادن اونین فیکیر وئرمه

گؤزویلده -سدؤزونی مندیم دیلیمددن راپید ، ردا  مریم یریطه ایله ارلیم

 : الرا اشاره ائدیرتیپششانمییلرین مریاسینا 

 یانسان-یمیارل ینقشه یسمت راست ییم ؟ینیبیدراز رو م ییهایاون م -

. چند انیسیر شترشینیهاست، بعرب میارل یسمت چپ ییهاست، مافغان

                                                           
 خریطه: نقشه. 1
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 میهددم ارلدد یوسددط ییدداومدددن، م یبددیو سددیدان و ل مددنیهددم از  ییتددا

 اردوغان هستند. نیهاست، اکنرشین م الاتیرک

رکن مدروه یادیمدا االرا بایدشن  یان اوغشنهیلاَلرین ارلیمینده لیتیرکیه

. دن سیروشیراماولمادیغینی مریم-نین اردوغان م الای اولیبدوشیر. مروه

 : او ایسه دئییر

 .زنهینم یصرف یایچ نیاز ا رکاهه،یدیتره مب ز ناو -

دیم، او سی یالنیی منالی  سیزن سییی من گؤروب اییله نین و یدوندانمروه

لرین ارلیمینه گدؤز سم ده سیسیب، یئنه عربدئمک ایسته -سییی ایدی، 

بیرینه کیپلنمیپ مییلره ساری -رارشیسیندا بیر مریم پنجره. دوالندیریرام

 : گئدرکن مرتیریر

 نید.... هنر هاستیرانیا میانداز م شر  ارلهم با چشم ییم نیا -

نین فرنی   دی بیر ل ن ایله اونین سدؤزونی یداری کسدی ، دمیکراسدی

 : یه چالیشیرکن مرتیریرالیشنمیپ کرپیچینی برکیتمه

 !و بس.. شقایی، و غیره.گیلک، تیرک، کیرد، بلی ، لُر، ر مازن، -

 : مریم دئییر

 .کمان نیمنل رنگ رانیایه  -

لرینه اویشاتماق غیرعادی نین رنگلر بایراغی نسللری ائپفررلی ملیّت

تعجد  ائتمیدرم. ریدیالرین اویشداتماالری دونیدا  ،اولسدا دابیر اویشاتما 

ریرشدداغی دیر دئیدده دوشددینرکن ادزلیییمددده گؤیلریندددن مسددیلیگؤرو 

 ... ریرمییی، ساری، یاشیل، ماوی: لرینی ساییرامرنگ

ایکدی . منده تانیتددیریرالر نیلریشدنهیلاَرییالر کانتینین ایران ارلیمینده 

تهرانلدی  کیرد و بیر مازنی اوغشن، ایکی گیلک ریی، بیدر بلدی  ائدپ، بیدر
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 : فرنی  یاواشجا ریالغیما پیچیلداییر ...ائپ

 ن.شد ی یمس یی یسارا و  ،یزن و شیهر تهران نیا -

وئرن ی یی ی یی مدینی ائشیتمک همن انجیل کتابیندا اوییدوغیم غسل

بی اغینددان -اوزرینده چی دان بدالی  کیمدی ذهنیمدین بدیرپیغمبر سی 

یییاری رال ی ، ذهنیمی چایناشددیریر. ندنسده مهدا رک ییلیندا میداق 

ایلده  لر یا سؤزلری ائشیتمک همن او کلمهرییدوغیمدان بری بعضی کلمه

 سدی، بیدر  ملده و...بیدر فدیلم ص نه ،ده اوالن بیر یاطره، بیر سؤزعشره

یییسا  ،دیرا دوشیر، بیلمیرم بینین مدی مها رک ادزلمیبیره یادیم-بیردن

 مها رک منیم بی یاصیتیمی ادن پشنا چی اری . 

نین عکسینه رارشیمدا اوتیروب، ییمیرتا ردابیغی سدییان وئرن ی ییغسل 

ریّتلی دئییل، - ک ردر ریللیی یی بیر انسانی میار چایا سالی  غسل وئره

رنینی سی سدان  دانی چی دار. بیندینش بئلده بی ،دیر کیبدنی او ردر مری 

تی  تاپددیغیم اوچدین سدئیینجک اولدیب، اوندشرال یدایین -ادزومه تای

ییرم. مممددا ندده سددارا مندده صددمیمی رارشددیلی  ریرمدداق ایسددته مناسددبت

الری ذوریما انیپراونشرین سرک و سایمازیانا داو .نه ده ی یی ،دیرگؤرسه

 دوشینیرم.  یدیییمبی  یئره سئیین یب،تییین

ش، ادز یالریتددی -لر یددالنیی ادز تددایشددنهیلاَالرین ارلیمینددده ایرانلددی

 الرانسداندیرلر. منیملده دانیشدان وئریشینده-لری ایله سؤز ملیپرنگهم

دا  اولماسدایدیم، بلکده تداقوا ریدیالر ایلده. دیدریالنیی فرنی  ایله مریم

-دینمدی .الریندا شداهد اوالردیدماونشرین دا سرک و سدایمازیانا داورانیپ

لددرین ارلیمیندده گددؤز ییمی یئیددرکن یئندده عربدانیشددماز سدد ر یئمدده

 : ، مرتیریرباشا دوشیبدوالندیراندام. فرنی  ایسه منیم باییشیمی 
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کنی، را که نگاه میاردوگاه  ی. هر گیشهبارهیو مسمین عرب م نیاز زم -

 .عرب سبی شدهبینی یه می

یه چالیشدان نین الیشنمیپ کرپیچینی برکیتمهراسیبیر من ادنجه دمیک

لرینددن فرنی  بدی سدار مغیینددان چی دان سدؤزلرله دمیکراسدی کرپیچ

 بیرینی بیر ضربه ایله دارماداغین ائدیر. مریم ایسه مرتیریر: 

 یهاالهام گرفتم و رنگ پیست عرب نییاید یمدادها یمن از کدبند -

 4H، منی یهاعرب 5H، یسیر یهاعرب 9Hکردم.  یاردوگاه رو کدبند

 .سیدان یهاعرب 5B، یبیل یهاعرب

تعج  ایله اونین کدالندیرماسینا ریالق مسدیرام. مدریم اسدتانبیل طیداره 

 ،یدیی گؤرسدهنمئیدانیدا بیر منلی  دویغیالریمی اویادان رارادریلی کیشی

کدالنددیرارمیپ دئیده  9Bلی دری رنگیندی یقین اونین پدارالق و  اذبده

لرینی مغیینددا عاغلیمدددان کئچیددر. فرنددی  پیشددمیپ ییمیرتددانین بؤلددیم

 رکن دئییر: اریی

مدرغ هسدتن  نهدییافغان و عرب ع یهااگه بگم زن ؟یدیصاال کجاشی د -

 .یکنیباور نم

ی دییینئنددیرارینده لدرینین اوزفرنی  ایکینجی بالتانی دمیکراسی کرپیچ

 دوشینیرم. 

رو  منل مرغ ،رسهیکه پاشین به اردوگاه م نیعرب و افغان هم یهازن -

 .دنیو  ی ه پس م ییابنیت م م

 نین مردینی تیتیر: ومریم اونین سؤز 

 شه؟یم یمیر  چ یدونیم -

منجداق ادزلیییمدده  ،ده هئچ بیدر فیکدریم یییددورارهبسینیندا نه اولدوغی 
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یه مالدک اولسدایدیشر دوشدینجهسن بی رییالر فاشیسدتی دوشینیرم، گؤره

فرنی  چتین بیر سیالی  یابشیان ؟ لرده نئجه دوشینرمیپباشقاالری باره

 کیمی دئییر: 

و  رنیدگیاروپدا م یعرب و افغدان شناسدنامه یها ی ه نیمیر  هم -

 .شنیاروپا م تیاز هی یب ش

 دا صسابشییر: ینچی اری  صساب ماشین یمریم میبایلین

 شهیدو تا چهارصد هم رو ، م ست،یهیار و  دو شهیم صدیچهار تا س -

 .سه هیار

 با  رالمیشام. اونین صسابشماغینا چا 

 ادیبرم زبان  نکهیا یبه  ا ،عرب و افغان بیدم یمردا یاگه من هم  ا -

ت م طش پس  هیبار برام  هی یسال کردمیزنمی مجبیر م ،و کار کنم رمیبگ

 .بندازه

 تعج  ایله دئییرم: 

 ین دوغماغینا؟الررادینکیتابین نه دیلی وار -او صساب -

مغیینداکی ییمیرتانین بیر پارچاسی میدی  سی اوزوندنفرنیشین پیققیلداما

الرال اوسته متیلیر. ی یی ایله سارا ایکیسی ده بیر مندا سرزنشدلی بداییپ

 گیله دئییر: -سایمادان گیلهالرینی اونا باییرالر. فرنی  اونشرین باییپ

 .افتادهیهنیز ن پیدوزار نیریفکر کنم ش م،یمر -

 ریرانلیغیمی سالماغا چالیشیر. منیم ایکیلی بیر معلم کیمی مریم صیصله

ماهانده والددین هدم بدرا  یرو،ید صددیدولت ملمان ماهانه برا هر بچده س -

 یاز مدردا یبعض نیییب به یاطر هم ده،یم نهیکمک هی یرویچهارصد 

 .رو ت م ب یابن کننیمجبیر م نیهاشیعرب و افغان زن
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کتابینا سند -ین صسابییم گلمیر. مریمیئمک رابیمداکی ییمیرتانی یئمه

لدرین ارلیمینده تی ایلده عربالرین ساییسینی سایماق نیّمیتاری ، اوشاق

 ،یا ساتاشیر. او ایسده بایددیغیمی باشدا دوشسده دهگؤزوم میسی ،بایاندا

سداچلینی راپید  راچدان باال دا ریدیین ب، یاشیلورومیلییده وادزونی گؤر

مناسی ایله دانیشیر. باال ا ریی ایسه ادز یاشیندا بیر میری ریی ایلده میدیین 

نین تاری یندن سیفرنی  ملمان ادلکهدی اویناییر. چرا-سینده رُیواالددره

 : مگاه اوالن بیر بلدچی کیمی مرتیریر

کده  نهیا تیوارع ،دنیکه بهمین نشین م یایماکت دمیکراس رغمیعل -

 .در ه دو هستن یکشیر منل شهروندا نیتی ا امها ر یهمه

 ،منه ائله گلیدر کدی. دن سیسیرامسترمهریئنه اونین سؤزونه رارشیلی  گؤ

می ایچید ، بدیزالمیپ م دی رهدیه. رییالر سیسدوغیمدان ییششنمیرالر

لرین ارلیمیندده اوشداق ساییسدی درتیمدی عربرکن یئنه ایئریمدن رال 

 ینگؤزونده ییمیرتادان چی مدیپ  ی ده، مدریم وناونشر فرنی . چکیر

نین اروپداالر اولماغا دئییل، بی اوشداق نین گلیر مغا یگؤزونده ایسه عایله

راپییدا . دیرلر دئیه دوشینیرم ک ردر ادنملییینده رول اوینایا بیله هگله

ایلده  میسدی ،لرین ارلیمینده بایانددان بیر داها ددنیب عربساری گئدرک

 گؤزه گلیریک. -گؤز
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یه گلدددیییمین بیرینجددی گینددی مددروه ایلدده یددالنیی نئچدده کلمدده دوشددرگه

یین یا ،هتاردا گؤرونجولر سینرا اونی یئنیدن ادانیشماغیما بایمایاراق، گین

ریمدا اونی باغ. بیر مدامیمی گؤرمی  کیمی سئیینجک اونی باغریما باسیرام

یده مروه. ساتاشیرگؤزوم  سینهرکن یاتاق اوسته یییییا دالمیپ کؤرپهاباس

رکن دوغدا ااوندین دوغیرو دی گی یندی ریسدقان. یم واررارشی عجیبه صسّ

 . بیلدییی اوچین صیرانلی  دوییرام

دوغدیم سانجیسدی  ،اولددوغیم بیرینجدی گئجدهنیسیان بندیندده صدبس 

بی  ییرتیشن رادین ایکی گین سینرا ری اغی سیسببیندن  نین کیسه

سدینده اونددان باره سینین نئجه اولددوغیدوغدوغی کؤرپه ،گئری راییداندا

بیدر نئچده سدار ایددمان ریرغدیالرینین  ،هئچ بیر سدؤز سیروشماسدام دا

یی ر اسدتکانا سداغی ، ادز سدیدونی ایچمدهاوزرینده اوتیروب، سدیدونی بید

لرینی ادز کؤرپده ،او رادین ادز سدیدونی ایچدرکن. گؤزومدن راچمامیشدی

 الری عاغلیما گلمیشدی. یئین رط  میی

سدینه مروه اشیاالرینی مپارماق اوچین گئری ددندویینی، بیندان بئله کؤرپه

. ییرسدؤیلهغینی یاشدایا ا تارداواوالن بیر ا عایددا یالنیی ادزونه 1گؤره هایم

رکن دوغیم امروه ایسه اشیاالرینی چمدانا ییغ. مستا ا یاتاغا ساری گئدیرم

ن، کؤرپه اوچدین مهدا رک انداولماسی یانانین نئجهسیندن، دوغیمپروسه

منسده مسدتا ا یاتاغدا . الردان دانیشدیرلری امکدانلرینین وئردیکیدمت

بیدره -رکن بیدردنایده بایدر کؤرپهیایینششی  صیدرانلیقش ریلچاغدا بندی

                                                           
 .الر اوچون اؤزل ائولرسیغینان 1
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سن فرنی  هگؤر باسدیرماق سؤزو گلی  تاییلیر بئینیمه.ون  ی هفرنی 

 ؟سینه نئجه بیر عنیان وئرردینین کؤرپهمروه ،بیردا اولسایدی

الر، ییمیلدی گدؤزلر، فینددی  وروییمیلدی او. دن گؤزومی مییرانمیدرامکؤرپه

لر، پالتاریندا ، رارامتیدل سدئیرک تدیکالرکیمی بیرون، ییمیرتا بییدا میاق

دونیادان یبرسیی یییییا دالمدیپ بدی ... یغینجینهر مسانجارشنمیپ گؤز

ساچلیم کیمی رینددارما بیدر کؤرپده دئییدل، مندالی  یاشیل ،اینجه وارلی 

لییی بیدر رادیندا دادییدیدرا ییشدب ت دویغیالرینی  یشددورا اق رددر،

 . دیرر کؤرپهبی دوغرویا-دوغردان ک ردر بیله

بئلنچی بیر صس  ردرایندییه . لر  یشیرییمده بیر شئیاونا بایدیقجا اوره

. ییمدی بئلده  یشددورمایی ساچلیم هئچ زمدان اورهیاشیل. یاشامامیشام

یدده بایدددیقجا م. کؤرپهیلیددک بیددر یییددیدان مییلمددیپ کیمددینئچدده ایل

دویغدی اولددوغینی لریمین ریندارما بیر ساچلیما رارشی صس ائتدیکیاشیل

 ،نینش بیدر یاتارددا یاتاندداوساچلیمی ری اغیما ملی  اباشا دوشیرم. یاشیل

میشددیم یرداسینی چی اراائی یک اوینایان بیر ریی اوشاغی کیمی منالی  

شانسدلی  ،اولدوغینا گؤره صاص یه مروه وارعی بیر کؤرپه. دئیه دوشینیرم

  ایله ملقیپ راریشیمی بیدر صدس دیر. یئنه اونا رارشی پاییللیبیر رادین

 ییمین باشیندا رایناشیر. اوره

یالنیی  له اونییباکیکا بیر د. ییمی اینکیباتیرده تیتدوالرئبئتام اون گین ب -

 .بیراکمادیم

صیدداتیم بییددی اوندددان  ،اولسددایدیم صدداص یدده مددن ده بئلدده بیددر کؤرپه -

 . دئییرم -، میریلمازدیم

ن ریمتلی ریلچاغی بئله هر هانسی بیدر اونیانین د. یه رانیم رایناییرکؤرپه



 دوشرگه   /   94

اونددین ییمیلددی . رددادینین وارعددی منددالی  دویغددیالرینی  یشدددورا بیلمددی

یاتداغین کنارینددا دوندیب  ،ییم گلسه دهالرینی ادپیب، نیاز  ائتمهورواو

ساچلی ریلچاغیمین مراسیندا سی ایله یاشیلنین وارعی کؤرپهرالیرام. مروه

ده سددرگردان رالدددیغیمی اولدددوغینی، مددن ایسدده بددی درهدریددن بیددر دره 

لریمله دوشدینجه یدانلیپمندی  ،دوشینیرم. یییییدا دالمدیپ بدی کؤرپده

سینی فرهادین وازکتیمی برگه. رارشیششدیرا اق ردر معصیم و گی لیدور

ینی ضدعیف داماریمدا بلیتن عادی ردااتاپدیغیم گیندن بری رادینلیغیمین 

 شیرم. ی باشا دودیییمچئییر

 : مروه مرتیریر

عصدیم ییزوندی ا، م سینرا اونین سسینی دویدیدوکتان دوغیر ییمیئبئب -

 .دیمئمیشم، سؤیلئگؤرونجه، اییی کی میریا کامپیندا انت ار ائتم

. انت ار سؤزو گؤیدن دوشن نارین بیدر دا  کیمدی باشدیمدا تارقیلدداییر

هدئچ زمدان  غمداًرلرینده لیکلرده رارشیششدیغیم بیتدین چتینسین ایل

نین ادزل صیاتینددان سیروشدماق مدروه. یی انت ار ائتمک عاغلیما گلمده

او دا ادز « انت ددار؟»سیروشدددوم: غیددر ارادی اوالراق  ،رصدددیم اولماسددا دا

 کئچمیشنی منه دانیشدی. 

الری کیمدی اردوغان دولتینه رارشی اوالن کیدتادان سینرا اونین دا چدیخ

صارسیی یئره سیچشندیغینی، دانشگاهدان ریوولدوغینی بیلدیم. بیدر گدین 

میشددی. مممدا مدروه پلیس اونی ائییندن گؤتیرمک اوچین باسقین دوزنله

 نین یانینددا گئدددی  نئچدده گددین اورداالریکی ریهددیمنین کنددددهباباسددی

میشددی. ادز شدکیلینی ریئتدده رالدیغی اوچدین، پلدیس اوندی تیتدا بیلمه

الر دا ییندن امین اولدیب، می هیهگؤردویی گین، مرتی  کندده راال بیلمه
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نین یدداردیمی ایلدده کنددده یددایین بیددر کؤهیلددده الرینین ریهددیمباباسددی

میریدا  لیکله لییبدین مداسدیندایاشایی ، سینرا یینانستانا راچمیشدی. بئله

الر بؤلیمیندده بیدر افغدانلی یاشایان رادین کمپینه یئتیشی ، یالقیی و تک

مها رین چادیریندا یئر ملمیشدی. ایکینجی گئجه چدادیرین رارانلیغینددا 

دییی بیر کیشی، اوندین اوسدتینه ییگیرمیشددو. باشدینا بیدر اوزونی گؤرمه

اشدا دوشمیشددو. تیربانین کئچیریلدییی زمان، ایشین هداردا اولددوغینی ب

سه ده، اونددان چکینمیشددی. منجداق کمپدده صابا  انت ار ائتمک ایسته

لرین ده اونینش بئله داوراندیغینددان یاشادیغی سیره، اورداکی باشقا کیشی

ریرییردو. صامله اولدوغینی منشدیقدان سینرا، نه تهرلده اولیرسدا اولسدین، 

 اوردان راچی  ادزونی ملمانا یئتیرمیشدی. 

م، چی یغیمدین ورییاو مدامین کیم اولددوغینی بئلده دوشدینمی ایندیسه -

 .دیرسی اولماغیم هر شئیدن ادنملیئوارلیغی و اونین منن

مسدتا یییدا -لی  مسدتامروه دانیشدیقجا اونا رارشی صس ائتدیییم پاییل

لری ایله رارشیششدیغینا نین م ی وارعیتچی یر. اونین  سارتینه، صیاتی

بیدر چدیخ ردادینین صیاتینددا او مدام  ،منه ائله گلیدر کدی .لیرامصیران را

سددی، گاهدددان سئیگیلیسددی، او مدام گاهدددان ادزگه .دئیددیلن بیریسددی وار

الریدددن لر ایسددده او مدامکؤرپددده. گاهددددان دا صیددداک ییلداشدددی اولدددیر

لریندن الریدن یشدینتالرین تجاوزلرینددن، او مداملریندن، او مدامسئیگی

الرینی یاشداماغا م کدیم الری ایلده ییشدلیقیاتین م یلید دوغیلیب، ص

م کیمدی دوغیلماماغدا م کدیم لر ایسه منیم کؤرپدهبعضی کؤرپه. اولیرالر

الر. بیندینش بئلده دوغیلماغدا م کدیم اولمداق دوغیلماماغدا م کدیم اولیب

 .یدیرجاولماردان داها یای
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سی میپ تلان نیمرهملماسینی ری اغینا کؤرپه. مروه چمدانینی باغشیی 

 ایله یاشایا اغی هایمین مدرسینی دئیی ، اوو یمدین ایچینده بیدر شدئی

یی سدیرمه. اوو یمی مچیدرام رک سی یر.ب-ریییب، اوو یمی ییمیب، برک

 . ده ماوی بیر گؤز اوو یمین ایچیندن منه گؤز تیکیرزمینه

تشدکیر نا ان سدیچدییداردیمجی اولددوغین ابانا چ تانیمادیغیم صالدا یه -

ییمدین ده ئبئسدینی بعاینی 1ینغدکیچیک بیر هدیه، بی بیُنجی. میبیر لیی

 .تاکمیشیم 2رینهئلیسییگ

سینه رارشی صس ائتددیییم رکن کؤرپهااوو یمدا سی  ینیغینجیگؤزنهر م

ییندده دن گئتمهدویغددیالری گییلددی تیتماغددا چالیشددی ، اونددین دوشددرگه

رکدن سینی ری اغینا مالمروه کؤرپه ییرم.سی یلدیغینی سؤیله ینییماوره

شددادیغی یا سددینه رارشددیاونددین کؤرپه یئندده اونددا پدداییللیغیم گلیددر،

ؤرپده ک -دایدانمیپ مندااوتاغین اورتاسدیندا یاشاماغیم گلیر.  دویغیالرینی

ییرلدر. اوندشری الرین دییارالرینا رابشنمیپ عیسی ایله مریمده بنیهکلیسا

ن ناراصداک ده، بلکه سؤزومددیییمک ایستهیه دئمی مروهدیییمکیمه بنیت

ل رارشدیمدا دایدانمیپ مدروه اون گدین بینددان او. دئیه، سیسدیرام راوال

ینی تاغین اورتاسیندا سانجیدان ایکی راک رالمیپ مروه دئییل، ری داغوا

ن تاردداومدروه ا. دولدوران کؤرپده اوندا ادزگیونلیدک و غدرور باغیشدشیی 

 : چی مامیپ دئییر

 سین؟میایستر که ساریلماییمئبئب -

ریمتلی بیدر شدئیی ری اغیمدا  .دویغیالریمین مشکار اولدوغیندان اوتانیرام

                                                           
 بونجوک: مونجوق 1

 گییسی: پالتار  2
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نی ری اغیما نارین فیسلدایان کؤرپه-مالن کیمی اصتیاط ایله ییییدا نارین

سداچلی کؤرپه یاشیل. ییرمادپمیرم، اییله ،سم دهاونی ادپمک ایسته. ملیرام

ییرم، ییرم، یئنه ده اییلهیلهیبیر داها ا. اییی وئرمیرسیو پالتار کیمی چیرکه

نین یئدره مروه ،کؤرپه. من بی اییی رابارجا دا دویمیشام... یئنه ده، یئنه ده

 ،رداپی چالینانددا .سدی سدییینین ایییندی وئریدرسیزولمی   نین کیسه

 ،تاغا گیرینجدهودویغیالریمن گؤلینه دا  متیشن کیمی اولیر. سکییریتی ا

 . یه رایتاریرامنی مروهییلسیز بیر صالدا کؤرپهگؤ

منسده  .لری کریدورون سدکیتینی سدیندیریرچمدانین یئرده سیرونن چرخ

بیدره ریغیلجدیم -بیردن. راپی مغییندا دایانی  اونشرین گئدیشینه باییرام

سدیک یاتاغیمدا سداری راچید ، کیمی بیدر فیکیدر عاغلیمدا دوشدیر. تله

نددی کریدددورا ددنددیب، مروه ،یندددان گؤتددیروبسدداچلینی پتددی ملتیاشیل

 . او ایسه میاق سایشییر. ییرمسسله

نین بدی  سداچی. ن ادنملدی شدئیدیاالریمدان رالمیپ اوشارلی  چاغ -

 . یئرینی او مدام ییلیب

سدینرا گدؤزلری دولییدیب،  یر.هدیروک اوزومده بدای-مروه ایسده هدیروک

 نین مریاسیندان گئدیر. تیالرال سکییریمستا مددیم ر.یاناغیمدان ادپی

دن نین ایییندی یئندیتاغا گئری ددنیرم. بیغازیمی رهدر باسدی . کؤرپدهوا

باشیمی . یاتاق کؤرپه اییی وئرمیر. ییرمنین یاتاغینی اییلهدوییم دئیه مروه

 . نکیر مغشییرامؤه-نکیرؤنین بی  یئرینه ریییب، هکؤرپه

مندیم  الرگؤزومدن سیزولن یدا یاغیشدان سینرا هاوا میدینششان کیمی 

هله  یغیجیننهر مگؤز. میلشمیپ کیمییینگیل. ده ذهنیمی میدینششدیریر

نی ری اغیما ملدیغیم مندی دوشدینیرم. او من سدین کؤرپه. ده اوو یمدادیر
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لیدک ایلده فرهدادا رارشدی لرده مناما رارشدی صدس ائتددیییم اینجیکایل

ذهنیمددن بیشدالی ، یئرینده  بیدره-لدریم بیدردندویدوغیم م یقلی صس

  .سنیهئسئیینج، مرصمت و شاقت یاغمیشدی د

سدینی بددنهردن نیرم. مدروه کؤرپهنا زیللدهیغینجیاوو یمداکی گؤزنهر م

سدینین یایاسدینا سانجارشسدا دا، او ریروماق اوچین اونین تدایینی کؤرپه

، نددیغیسینه نئجده داوراسینده کؤرپهنی ریرویان یالنیی زمان سیرهکؤرپه

ثیری ملتینددا وی، هانسی  غرافیادا و هانسی کیلتیرون تدیلر ادیرتدیاونا نه

دوشینیرم. ندنسه بیر من مدروه  نین هر شئیدن ادنملی اولدوغینییاشادیغی

بیدرینین -ایله منامین منالی  کاراکترلرینی ایکی پازل پارچاسی کیمی بیدر

اویغین اولمدادیغینی بیلمدک  بیرینه-ریییرام. پازل پارچاالرینین بیریانینا 

نین دونیدا یه گدرک یییددور، ریسدا مدتدده مدروهاوچین چیخ دوشدینمه

مندام ایلده  ،منه ائله گلیر کدی ،لده ائتدیییم معلیماتا دایاناراقاگؤروشیندن 

 .دیدره کیمیبیرینددن اوزاق ایکدی ردارّ-لری بیدرنین دونیدا گدؤرو مروه

الریمین بییی ا منام، متامین شهید اولددوغینین تروماسدینی اوشارلی  چاغ

میاق چالیرکن، شهید رییی -لابیر گیردابا چئیری ، بی گیردابین ایچینده 

اولدوغیم اوچین دویغیالریمین نرمال میینینا رارشی گلددی. مندامین هدر 

سدؤزو وار وار ایددی: شدهید ریدیی  «شهید ریدیی»سؤزونین باشیندا بیر 

شالیار گئیمدی، شدهید ریدیی -اوالر، شهید رییی مغ  یراب سنگین-مغیر

دن بیر باشا الری ایله رستیرانا گئتمی، شهید رییی مدرسهمدرسه ییلدا 

دیر، شدهید سدی عید نین چارشابسیی ییابانا گئتمهائیه گلر، شهید رییی

نمی و... منام شهید رییی سؤزونی گؤرونمی بیر ائتیکت کیمی منیم رییی بیه

یغیما یاپیشدیرمیشدی. ادزو شهید ردادینی، مدن ایسده شدهید ریدیی وارل
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دی، هدر زمدان ادز ایچینده یی بئله مندن اسدیرگهاولدوغیم اوچین گیلمه

ایچدددن  ،دییی کیمددیمینی مندده ادیرتمدههیؤنددد- یمدیب، صیدداتین یدیل

دی. مروه ایسده  سدمی و روصدی ترومداالرین یی بئله منه ادیرتمهگیلمه

سینده دانیشدی ، میر، اونشرین بارهتار راالن بیر رادینا بنیهگیردابیندا گرف

یی ادیرده بیلن بیر رادیندا ه گؤره اوشاغینا گیلمهدییینلهلرینی اینجهسب 

نین نئچده ادلچیسدی مک اوچدین مدروهلدهییر. دونیدا و انسدانی اینجهبنیه

ه بیر ادلچدی ی هله دالرانسانایسه دونیا و اطرافینداکی  یناولدوغینی، منام

 ایله ادلچدویینی دوشینیرم. 

الریمددا یایامدا کؤرپده چاغ ،ین ردادینیی منده ادیرتمدهسن گیلمدهگؤره

 یییسا...  ،سانجارشمیشدی یغینجینهر مگؤز



 

13 

لرینین گؤزوندن گییلین رارا ایپ گؤرن بعضدی مهدا رلر یدمتمها رک 

رییالر دا شهرین راالبالی  یئرلریندده، گاهددان دا دنیدی ریراغینددا  ،کیمی

لرینی رازانی ، مها رک لیک یر لیککمان چالی ، مواز اوییییب، گینده

لری اوچین رناعت ائددیرلر.  ک گینگله ،میلیغیوئردییی  نینلرییدمت

الری رددارا ایددپ گددؤرن مهددا رلری دوشددیک معددا  ایلدده ایددپ صدداصاب

 الرینیمعدا ، مالیاک وئرمکدن راچی ، گاهدان دا مها رلرین دی ایشله

یلنجده مرکیلریندده ایشدلمک لری اوچین رییالر اَوئرمکدن امتنا  ائتدیک

لیک الر و دنیدی ریراغینددا میزیدک ایلده گینددهراالبالی  مئیددان ،یئرینه

لیکلدده پلیسدده یایاالنمدداق ریسددکی ده مزالیددر. لرینددی رددازانیرالر. بئلهیرر

لیک یر یمدی ردارا ایدپ ایلده تاپید ، مهدا رک اهدان من ده گینددهگ

لریمدده سددایشدیغیمی  ک گینی میلیغددی گلددهیددوئردی نینلرییدددمت

دوشینسم ده، پلیسه یایاالنماردان ریریددوغیم اوچدین بئلده فیکیرلدری 

م باشیمدان متیرام. رییالر کیمی میسیقی و یا هر هانسی بیر بدیعی تجربه

مکدن باشدقا میدری هلرده ایشلمارکت، یییسا چین رارسینلیقاولمادیغی او

مه گئدری رایتاریلمداق ریسدکی ایپ گؤره بیلمرم. پلیسه یایاالنی  ادلکه

لیک لیک یر یمی تاپا بیلردیم. اوسدتهاولماسایدی، رارسینلیق ایله گینده

لریندده لری ادلکهملمان مها رک یددمت ،لرینه گؤرهدیکرییالرین سؤیله

لرینده نسل مها رلری ادلکهی ائپرارا ایپ گؤرن ده اوالن تی تهلیکهصیا

اونشری یالنیی  ریمه ائددیر. ندنسده مدن ریدیالر  ،گئری رایتارماق یئرینه

 م. یلیمالنا ردر گؤزلمهسی م وثیقه، اوتیرودئییلمکیمی ریسک اهلی 
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لرینی  کچی ید ، تگدل سداصلینه گئدده نکشسیندا 1رییالر دویچ دیلی

سدیندن گؤردویدیم دنیدیی لرینده، هدر گدین دوشدرگه پنجرهدیکسؤیله

ریدیالرا ریشدیلیب، سداصله گلمیشدم. ریدیالر مدک اوچدین یاییندان گؤر

میریلی ، دنیی ریراغیندا دایانیرام. اونشردان رکن االرینی ریرمیسیقی بساط

سدیندن گدؤرونن کیمدی دئییدل، دوشددرگه پنجره تگدل دنیدیی دوشدرگه

بیرینده مریداالنمیپ -ییالیمدا ییر دنییی کیمی بیر ،بایاندا تاغیندانوا

سدداصله چیددرپیشن دالغدداالری، دالغدداالرین کیشیلتیسددینی، میدداق ملتیندددا 

نین ییر دنیدیی تگل دنییی ،یدیم دهییال ائتسه 2لریییرچیلدایان زنگله

بیرینده -. هدر زمدان دنییلدرین بیدرایمدیپ ایله هئچ بیدر بنیرلییدی یدیخ

بیرینددن فررلدی اولددوغینی -لرینین بیدرلیدکی، یدالنیی گئنیپندیییبنیه

بیرلرینددن فررلدی اولددوغینی اینددی -منجاق بی رددر بیدر ،دوشینمیشدوم

الریم ملتددا لر میداقنده زنگلدهشیدارکن گؤزومله گدؤرورم. سداصلده مددیم

بیرینه مریداالنمیپ دالغداالر سداصله چیرپیلیدر. -نه ده بیر ،ییرچیلداییر

نددارین دالغدداالری سدداصله   ه چددیخ گئنددیپ بیددر کانالدددیر،دهسددا ،تگددل

الرا ردایی  3چاتمامیپ دنییین اورتاسینا گئری راییدی ، رنگارنگ یئلکنلی

الریندا تییینددیب، یئندده سدداصله سدداری گئددری ددنددیب، بیتددین سدداوا 

نین داوامچیسدیدیشر. باشاریسیی اوالن بیر لشکر کیمی نار  بیدر چریده

رکددیب یدان هالرانسدداندیر. سدداصلده لی  و یاشددیللی سدداصل بییددی مغددا 

ریرو گؤلدی یادیمدا  یایینلیغینداکی ینتبریی ،ریریمایان ادردک سیرولری

                                                           
 ،آلمان دیلی. Deutschدویچ:  1

 ماهی.زنگله: فارسجا گوش 2

 یئلکن: فارسجا بادبان. 3
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لری ایسه دنیی ریراغیندا نیر، بعضیلهساصلده گینپ الرانسانسالیر. بعضی 

ییر، مریم ایسه نیب رییالرا باییرام. فرنی  وییلینی کؤکلهد. دمددیمشییرالر

یایاسددینا اینجدده بیددر میکروفددین سددانجی ، اسددپیکردن چی ددان سسددی 

بیر نیمکتده اوتیرورام. نیمکتین ایستیسی  ،سیناییر. منسه رییالردان مرالی

 ایلیک سیمیییمه یاییلیر. 

مندیم کیمدی لرینه صیدران رالمیشدام. رییالرین ادزگیونلیدک و  سدارک 

لرینه کدیلیمینده یئمک یئالرین ارده ایرانلیده یاشایی ، کانتیندوشرگه

میپ سیدان کئچمدک اوچدین پاچداالرینی دئییل، بی رییالر چایی گؤرمه

ملمددامیپ ادزلرینددی بددی  سددیوثیقهم والر کیمددی اوتددیرچیرماالیددان مدام

 ،الریندان بئپ می کئچسده دهسیغینماقنین بیر پارچاسی سانیرالر. ادلکه

الری ایلده اویغینششددیردی  لریمناسدبتنین کیلتدیرل ادزلرینی بی ادلکه

 .الردان سدئچیلمیلرلیاوچین، مغییالریندی مچید  دانیشماسداالر، ملمدان

بیر اولدوغیم اونشر ایله اوتاقسن باشقاالشماق بی رییالرین رانیندادیر. دئیه

ده بیدر کلمده بئلده ادلکده و عایلده ادزلمدی بداره ،بی ایکدی می عرضدینده

دیر ییشدیرمک کیمیائی دَ ،یشدیرمکادلکه دَرییالر اوچین میشم. ائشیتمه

لرینی دئیه دوشینیرم. انسدان یئندی ائدیه داشدینی ، یئندی ائدیین  اذبده

الرینا گئده شعیرونین ملت راک -سکی ائی گئتامی ایسته-ایستر ،گؤرونجه

اسدکی ائدی  ،سیزولر. گاهدان ادلی بدالی  سدییین اوزرینده چی دان کیمدی

نی انسانین یادینا سدالی ، سدینرا یئنده و ی  ادزشعیرون اوست راتینا چی

لرین گؤمیلدویی یئره سدیزولر. هدردن بیدر مدن ده بدی سیی ه یاطرهسس

 ددان بیددر بالیغددا تبریددی یاری اولمامیشدددان بئلدده،داشددی نین وطنادلکدده

ده بدی ادلکده ر.چئیریلی ، شعیرومین دریدن یئرلریندده ادزونده ائدی ردیرو
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اک او ائدیین اوزرینده چؤکدیب، تبریدیی منده رد-الریم ایسه راکیاشادی 

یئتمده اونیتدورا اغیندان ریرییرام. تبرییی اونیتماق اوشدارلیغیمی، یئنی

تبرییده فرهداد ایلده  رغماً یانلیغیمی اونیتماق دئمکدیر. بینا  ،الریمیچاغ

یه  ان متیرام. لری کئچمیپ صیاتیمدان سیلمهبیرلیکده یاشادیغیم بؤلیم

الر لردن ردالمیپ م دی یداددا او گدین ،لر هدارا گئددیرمندنسه بی گین

الر او باتارلیغدا مدن ایسده بعضدی وایدت ،باتارلی  کیمی رارشیما چی یدر

لر ذهنیمددن ندنسه او گینریرتارا بیلیرم.  ادزومیلیکله باتی ، سینرا چتین

مندی تعقید   کؤلگه کیمی .ریپیب ریریشسی دئییلمیپ کیمی گلیر منه

الری من ائدی ، هردن ده بیر ادنیمه چی ی ، ادزلرینی گؤزومه سدییدوق

سینده گرفتار رالدیغیمی صس ائددی ، ادزومده ایندامیمی لرین تلهاو گین

الریمین دادی سی بئینیمه دولیب، اینددیکی یاشدادی ایتیرمک هؤووشنه

رینده ردالین بیدر مدین اوزالری ک اوچدین دوشدیندوییم پشنراچی ، گله

 ، رارشیمدا یالنیی سیسلی بیر گؤرونتی گؤرورم. رچن چؤکی-سیس

لریمدن ریپاریر. مریم ایسه فرنیشین وییلین سسی منی سیسلی دوشینجه

غینی دیلینه بی رددر صداکم اولددو سدیلینده اوییییر. اونین انگلی سانگلی

 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 

1You're my home, so hear me pray 

                                                           
می؟ جکسنهر گون سنین رویانی گؤرورم، سنی تمامیله تانیمالییام، رویاالریمی واقعیته چئویره بیله 1

 اولدوغونا گؤره، دعاالریمی ائشیت!  دئییرلر هئچ یئر آدامین اؤز ائوی اولماز، سن منیم ائویم
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الریندا دا دئییلن سؤزلره دالیرام. اولمایا بی رییالر باشقا  نسی صیاکماهنی

کیمدی صدس ائددیرلر  بیرلدرینین ائدیی-لری اوچدین بیدردیکییل وئرمه

انسان نئجده بیدر میدری انسدانین ائدیی کیمدی اوال بیلدر دئیده  ؟ادزلرینی

؟ مندا بطندی؟ نین ری داغیدوشینیرم. ائی نه دئمکدیر؟ بیر رادین یا کیشی

بیدر  ، یییسداائی یالنیی انسانی ریرویا بیلن ددرد دییار اولمایاادلکه؟ شهر؟ 

 دامدیر؟ 

ین دییاریندا می شنمدیپ تداغیمییوا ،اوشارلی  چاغیمدا مرزو ائتدیییم ائی

 .ایددیبیدر مکدان اوالن دیدیار سداعاتی کیمدی  ری  ییواسدی شدکلینده

یی ، سدینرا یئنده ائیلرینده جیلده الر وایتیندا  یایچینده یاشایان ری 

یئتمده چاغیمددا ائدی بیرینین ریینیندا یاشداییردیشر. یئنی-سیغینی ، بیر

چدین معدین اولمدی  سدیی و مندیم اومیسیقی ،سیز یشغیسیز، گیلی 

منسه هر زمان گییلیجه او راداغداالردان  .راداغاالر کسیلن بیر مکان ایدی

ائدی فرهدادین  ،لر ایسهراچماغا چالیشماردایدیم. فرهاد ایله یاشادیغیم ایل

ییشیلدیی بیر مکدان ایددی، فرهداد ادب و صرمتدی رداپی نین دَش صیتی

سدینده نین سایهیدولتدن مریاسیندا ریییب، ایچری گلردی. ایندیسه ملما

-نین دامی ملتدا یاشاسدام دا، ائیسدییلییین منشمیندی بیتدین اکدوشرگه

 رانیمش باشا دوشیرم.

 یشدغیلی و  ر.لدیمنی کؤورهماهنی وییلین سسی ایله مریمین اوییدوغی  

نماغیم گلیر. مریمین ییی ، ایستی بیر ری اغا سیغگیلیشلی بیر ائیی ادزله

ایچیمدده عجیبده بیدر دویغدی اویانددیریر.  ،و دوشگین سسدییاتیم یهاوره

دیر یییسا صسرک؟ بلکه ده ائی کیمی بیلمیرم بی دویغینین مدی صیرانلی 
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 .بیری صیاتیمدا اولمادیغینا گؤره اونی ریسقانیرام

Birds are flying over Europe skies 
1?ell me please why can not IT 

ن اولدیر اولسدین، منجداق بدی من ادنملدی اوالین مدی هر نه ائتدیییمصس 

دیر، سددانکی ایلدده وییلددین سیییلتیسددی مددریمین دوشددگین سسددی یشددئ

وپدانین رش ایلیک راندادالری ینسدلمیسیقی منی اووسینشییر. رییالر ائپ

سی ایله گؤییندده اوچمداق با داریغینی تیرپاغینا رینیب، میسیقی واسطه

ریمش ه ادز راندادالدمدن  ،بیر منلی  اولسا بئلهدیرلر. ادزلرینه اثباک ائتمکده

 میشدامثیر ملووپانین گؤیینده اوچماغی مرزو ائدیرم. میسیقیدن او ردر تدرا

یرالندا ررد  ف-لر کیمدی فیرالندازن مز رالیر یئریمدن رال ی ، سما ،کی

سینه پدیل سدالیم. الرا تای وییلین  عبهائدی  سینرا ساصلده مددیمشیان

تینی ده منددن رر   سار ،یی کیمیدییی ادیرتمهمنه گیلمه ندنسه منام

 یی . اسیرگه

 یکلیندها ر.دوداغیندا تبسم دایانی ،یاشلی بیر کیشی رییالرین رارشیسیندا

سینی ریلینا سالی ، ریلتیق  یبیندن بیر کیف ین دستهچلیک

دن پیل کیاینی مهسینرا تلس ر.سینه پیل سالیچی اری ، وییلین  عبه

م ردوغیوتیامن   یبینه رایتاری ، یئنه رییالرا تبسم ائدی ، بیر باشا گلی 

 نیمکت رارشیسیندا دایانی ، دئییر: 

 - Kann ich hier sitzen?2  

. لیک الابانی و بیر نئچه ساده سؤزو ادیرنمیشدمکشسیندا هله یدیل دویچ

                                                           
 الر اروپانین گؤیونده اوچورالر، من ندن اوچا بیلمیرم؟ قوش 1

 بیلرم؟بوردا اوتورا  2
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جه اوندا سدانگلی ،ه گدؤرهدیییمی باشا دوشمهدیییننین نه دئیاشلی کیشی

 :  یاب وئریرم

- I don't know German. 
 : کیشی ترددله منه بایی ، دئییر

-  Can I sit here? 
دانیشماز فشسکیمی نیمکت -دئیی ، دینمی «بلی»سی ایله باشیمین اشاره

اوزریندن گؤتیروب، میاغیمین راباغیندا یئره ریییرام. کیشدی بیدر فشسدکا 

 ر.سدینه سدالیلییی نیمکتین دستهلیکله چَمسیدهده منه. سینرا  بیر ،باییر

مداهنی ل سالشیی ، گیلدیر. مدریم ایسده اشیرکن فرنی  ایله مریمه یلهاَ

 ل سالشیاراق اونا  یاب وئریر. ارکن یاوییی

ین ادزل صیاتینا سایقی دویماق ادنملی اولسا دا، منیم الرانسانده بی ادلکه

لدری دهاوچمایید . ادزلیییمدده دَشرری کنجکاولیغیم هلده ده باشدیمدان 

تینی میتداریرام. بدی بیاشیندا اوالن ملمانلی کیشدی ایلده ریدیالرین مناسد

سدی اولمایا بی انرژی دولی رییالر مهدا رک سیره ؟ملمانلی هارا، رییالر هارا

الرینا دوام ائتمک اوچین گلن ایلده ییلددا ، گئددن ایلده رداردا  صیاک

 اولیرالر؟

ییییندی -دیر. ییلددا  اوچدین واری  مقدس بیر رابطدهمنه گؤره ییلداشل

 ک بیر ییلداشین اولمالیدیر، اونا گؤره صیاتیمدا هئچ بیدر اورتایا رییا بیله

سیی دویغیسدی بیره یئنه کیمسه-یایین ییلداشیم اولمایی . ندنسه بیردن

ییمه غریبه بیر سی ینتی دولیر. گدؤزلریمن ریر. یئنه اورهنیمده  ی هیبئ

 الر مز رالیر اوزومه سیزولسین. راق دایانمیپ دامجیای-ایچینده صاضیر

ادزوم ایله دنیدی مراسدیندا  ،ی  صالینا بایدیقجالدنییه دالیرام. سییین بیالن

لری ید  گدینلکی بیالنکشف ائدیرم. مدن کئچمیشدیمده یاورتاق بیر شئ
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لدی گ یئلکنکی رنگارندنین اوزریندهتگل دنییی ،دیییم کیمیاونیدا بیلمه

 لر. یه رادر دئییلی  رنگینی ادرتمهلالر دا اونین بیالنرایی 

بیرلریندن فررلی اولسا بئلده، -لری بیرین وارلی  کؤکالرانسانسیالرین و 

دورو -ه اینانیرام. اوزاردان دومدییینبیرینه بنیه-ین و سیالرین بیرالرانسان

دن بایدیغینددا سدافهکیمدی یدایین م الرانسدانگؤرونن سدیالر، بعضدی 

دورو گدؤرونن سدینده  یشدان دومنین گؤزهدیرالر. صتدی چشدمهی لبیالن

اولدیر. سدییین  1ین چؤکینتدیلرگدؤز ایلده گؤرونمده ،سییین ایچینده بئلده

ن گی لددی اکی چؤکینتددیلر میکروسددکی  ملتیندددا گؤرونسدده ده، ایچینددده

مکدن رسدتنده گؤسدیکی چؤکینتیلری چهرهبین بئله انسانین ایچیندهذره

یبرلددی کی چؤکینتددیلردن عددا یدیر، بینددینش بئلدده هددر انسددان ایچینددده

اولمالیدیر، گاهدان ادزوندی بیدر کتداب کیمدی مچید  اوییمالیددیر دئیده 

 دوشینیرم.

طرزینی چئییری ، رر  هاواسی چالیر. ررد  هاواسدی  فرنی  میسیقی

غیما مانع اولیر. یئنه ایچیمی  یشدورب، ادزومی بیر کتاب کیمی وارارشما

یاشلی کیشی ده منه تدای باییشدینی دنیدیدن مییرید ، ریدیالرا بداییر. 

لرینه ردانیم ین رر  صرکتسیی اوتیرماغیما دئییل، مریمساکت و صرکت

نده  ،لدریم صرکتده گلیدرلاسرعتله دامارالریمددا مییدر، بیندینش بئلده نده 

اوتیردوغدیم یئدردن رال ید ،  .میریرومی  مغار کؤتییی کیمی .الریممیاق

رر  هاواسی ایله اویناماغا  سارک ائده بیلمیرم. ایکی اورتا یاشلی رادین 

سدی بیدر نئچهالرین مددیمشیانمریم ایله بیرلیکده رر  ائدیرلر، ساصلده 

لری ایسه بعضی .الری ایله فیلم چکیرلریی ، میبایللهلری ددرهرر  ائدن

                                                           
 چؤکونتو: رسوب 1
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الریندا دوام ائددیرلر. ی ، میاق سدایشمادان ییلسینه پیل متوییلین  عبه

دن میسیقی و رر  ایله یاشادیغی یی دوشینمه هرییالر کئچمیپ و گله

یددد  رنگیندددده، لالردان لدددذک ملیدددرکن، مدددن چؤکینتدددیلریمین بیالنمن

م. ادزومدی میسدیقی یریمین راسدینده م بدیس اولمدی  کیمیدالتنارض

 ی کیمی صس ائدیرم.ی  سلهاواسی ایله دالغاالنان بیالن

لیندده اسدتکان امدریم د دل اوشداق کیمدی  ،میسیقی سسی کسیلینجه

یه دئیی ، سینرا یاشلی کیشی «منه بیر چای سیز»نیمکته ساری راچی ، 

 اوز تیتیب دئییر: 

ربدل  یمدیر کده دفعده یترانده یکدیدارم براتدین،  ییامروز دو سدیپرا -

 .شما ییاز ترب یدیتر یدوم ،براتین ب ینم دیییاست

بیدره تعجد  ایلده -بیدردن ،کدهدییاشلی کیشی فرنیشین سدؤزونی ائیشدت

 شدییی یئردن رال ی  او ا سس ایله دئییر: هیلاَ

 هارا؟ تربیی؟ -

لیمدده ملمدانلی سداندیغیم مدامدین تیرکدی امن ایسه فشسک ایله استکان 

اووچی ران وبا  رالیرام. مریم بیر اوخ ایله ایکی ری  و-دانیشماغینا چا 

یه. یاشلی بیر ده یاشلی کیشی ،کیمی فات انه تبسم ائدی ، بیر منه باییر

 کیشی ایسه دئییر: 

 یایدان دئمیسن؟بَبه نییه به سن؟ بییلیربیی؟ سن تردان؟ تورغدو -

نین اوزونه دونیییرام. هییییمی  کیمی تبرییه تربیی دئین یاشلی کیشی

 رتیریر: دن هیجانش ممهاو ایسه  یابیمی گؤزله

 ن؟نسینتربییین هانسی م له -

 دئییرم.  -، نننسیششگشن م له -
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لیندده انین گؤزلری پاریلداییر. مریم بییی یالنیی بیرایید ، یاشلی کیشی

 چای فرنیشین یانینا گئدیر. 

من ده سامان مئیدانی اوشاغییام ریدییم. بیلمیسدن سدنی تانیمایددان  -

لیغیمدان دیلددیم ی. ییشدد اله ییشدد ال اولدددوم. عجدد  تصددادوفدجددنئ

 تیتیلیب، بیر سؤز تاپی  دئیه بیلمیرم.

ن امدنین  یابیندا نده دئیدیم. تبسّد رالمیشام تانیمادیغیم بی یاشلی کیشی

 .لیمدن هئچ بیر ایپ گلمیر. یئنه وییلینین یانیقلی سسدی ردال یراسینرا 

 مریم ایسه بی سار فارسجا اوییییر.

یبرم... ب ر یروشان منیل مدن... سدیلی بیمن می ی دربدرم... از دنیا  -

 طیفان صاصل من...

یه هئچ دردت وئرمیدر، سدانکی مدریمین سامان مئیدانی اوشاغی میسیقی

اونین اوچین اوییدوغی میر میسیقیسینی ائشیتمیر، نملی گدؤزلری ایلده 

 منه دونیییب: 

 ییی کیمی بیر تصادوفدی. ی -

 یانا یبر صمیمیت وار.دانیشیغیندا اوشاق ،باشی مغارسا دا-اونین ساچی

ییشددیلی . اوتددیز ملتددی ایلدددی تربیددیی ائشیتمیشددم تربیددی چددیخ دَ -

مممددا اوشددایلی دا یاشددادیغیم م لدده همیشدده گؤزومددین  ،میشددمگؤرمه

چی بازارچاسینا، سدیریابدان وهب دَوروراباغیندادی. سامان مئیدانیندان و

م رّمه بئپ گین راالنندان ایمدامین سینه چی اردیخ. ب، صیدر تکیهوروو

 لر مچیددی سدامان مئیددانیایریلی یننسیرهب ن سید ابراهیم مغاوچینه

یئرییددی. پاتشیانا دان چدای ایچدردیخ. میجدیوور  خالرینین اوینداخاوشا

چکدن گینیمدیز لا ان مچیددن ریالغیمییدان یاپیشی  ائشییه سالمییانا
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 اولمازدی.

سن نئچه دریقه ادنجده دئیه ،می و ایچدن دانیشیریاشلی کیشی ائله صمی

نین نیمکتده ساکیت اوتیران مدام دئییل. ندنسده تانیمدادیغیم بدی کیشدی

 ییمی ریییشدیری ، ییشیما گلیر. منیم ده دیلیم مچیر. صمیمیتی اوره

  .اولیب خلر مچیدی ایندی یرابالیایریلی -

 یرلر.یری اوسته سایلیصیف. بیراالردا او  یر تاری ی یئرلری گؤزل -

 سی نئجه؟ رالیر؟ رازی مدرسه - 

ییرکن یاشدلی کیشدی لرینی مرور ائلدهنین کیچهذهنیمده سامان مئیدانی

 مرتیریر: 

 یدی.سی سید ابراهیمین دالی دربندیندهرازی مدرسه -

مممدا مدی رازی  ،دینده ده مدرسدهی، ایندی اورا گییادیما دوشد ،هن -

 دئییل.

سی نئجه؟ رالیر؟ او زمان دا درس اوییمیشام. فردوسی مدرسهرازیمن  -

 ،میی دارغاشددداییریانایدییددددی. بیدددییم مدرسدددهاوزوندهپاسددداژین اوزبه

یه رازی دانشدگاهی ینن بیدییم مدرسدهفردوسینین شداییردالری مسد ره

لدرین باشدینا ده دوام گتیسدین. معلمدئیردیلر. چتین معلم وار ایدی رازی

 سن...گل گؤره ،ین گتیرردیخ کیبیر اوی

کیمدی رازی دییی بی یاشدلی کیشدی ملمانددا یاشداماغینا دئییدل، ادزو دئد

الری هلده ده اوندین الری، ادزل دانیشدی اویین-نین ادزل میینسیمدرسه

یییسدا بیرینجدی سدار رارشیششددیغی بیدر  دیان  .باشیندان اوچمایی 

اشدداییرد سددؤزونی دیلیندده راصدداک دارغ-رددادینین صضددیروندا بئلدده راصدداک

 دئیه دوشینیرم.  گتیرمیدی
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 ییشیر: بیره باشی ایله رییالرا اشاره ائدی ، سؤزو دَ-یاشلی کیشی بیردن

 ییسن ریییم؟سن بی وییلین چاالن رییالرین نه -

 الریمدیشر.دا رییالر دوشرگه -

 دا  یانی نمنه؟دوشرگه -

 .وخدا رالیریتاودوشرگه یانی اردوگاه، اردوگاهدا بیر ا -

 رییالر کیمی مها رسن؟ یانی سن ده بی -

یده گؤیلدیم اولماسدا دا، مدده معلیمداک وئرمهما ادز بارهاتانیمادیغیم بیر مد

اونین صدمیمیتی رارشیسدیندا سدیالینی  یابسدیی رییدانمیرام. باشدیمین 

  ییرم.دئ «هن»سی ایله اشاره

الرینا لرین با ینیمجبیر ائلب، یاشاماغا یییالرا سیروتلسییی بی اردوگاه -

دا  دوشسین، بیییم  یانلیغیمییین باشینا دا  سالدیشر، بس من بییدا 

 الرا صاصاب دورانمیرالر. دئییلدی، ایندی ده سییه تای گیل کیمی  یان

 اونین سؤزونه سیسیرام. او ایسه مرتیریر:  

رددیمنن  ؟دیاینانیسان گلید  نیمکتدده اوتیرانددا سدنه ردانیم رئینده -

 لر ران چکر، من همیشه بی سؤزه اینانمیشام!دئیی 

ین صضدیروندا الرردادیندیر! مممدا ژاناولمایا بی کیشی ده یاشلی بیر دون

الرین مغیینددان دارغاشداییرد کیمدی سدؤزلر چی مداز. بدی مدام ژواندون

سن رارشیسدیندا یهئدن ائله راصاک دانیشیر کی، د نسیتی مشصهه ائتمه

ندده تددای بیددر انسدداندیر. اونددین دانیشدددیغیندان راصاتسددیی وشددن ادزهیلاَ

اولمادیغیما ادزومدن تعج  ائدیرم. بینینش بئله اونینش چیخ دانیشدماردان 

تبریدیه داری ماغیمدا  ،یه رییان ساعاتدان بریچکینیرم. میاغیمی دوشرگه

ییمی ه دنین رارشیسیندا نه ائدهدئییل، اونین بی ردر هیجانلی داورانیشی
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یم اوال مناسدبتله منیم نئجه بیر یم یاشیندا بیر یاشلی کیشیدهبیلمیرم. دَ

دیر. یددبیلددر؟ کیشددی منددیم سددیییق داورانیشددیمدان مددوییس اوالن کیم

لییی گؤتیروب، سیندن سالشدیغی چَین دستهتدیییم بیر مندا نیمکگؤزلمه

 دن مرتیریر: ل سالشیی ، ییال دوشمهافرنی  ایله مریمه 

لییم. هدر میشدام گلید  بیدر منیم وایتیم باشا چاتی ، ایندی گئتمده -

 ب، اوتیرارام.وروساعاک بیراالردا ردم و

یه ررار وئدرن سدامان مئیددانی بیره گئتمه-اورکک بیر  یان کیمی بیردن

لدری ینینین گئدیشینه باییرام. چلیک گی ینه یئریسه ده، نه چیاوشاغی

یه بیر ریچی مز ا میساییر. بیلینمه-ب. بیلینهنه ده بئلی بیکیلی ،سالشنی 

مریم یئنه ده ررد  هاواسدی ایلده اوینداییر. بیلمیدرم اوندا رارشدی صدس 

یییسدا میددری مدی وار، منجداق اونددین رردد   ،دیرائتددیییم ریسددقانجلی 

الریمین اوینادیغینی صس للرینه بایدیقجا،  یلدیمین ملتیندا سلیصرکت

 ک ردر ادزومی  سارتلی غا رال ی ، رر  ائده بیلهائدیرم. بینینش بئله میا

ی میددانم ررصی چنین میانه»ملتی میییلدانیرام: بیلمیرم. ادزلیییمده دیل

 «ی میدانم مرزوست...ررصی چنین میانه مرزوست...
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دن راتیلیماق رصددی ایلده دوشدرگه مراسمینهماریا کلیساسیندا یکشنبه 

مهدا رک  1سدیه گدؤره بدی کلیسدانین تاوفهدیییندچی یرام. ریدیالرین دئ

سارا ایله ی یی دا بی  ،لری باییمیندان اعتبارلی ساییلدیغی اوچینیدمت

سدینا مپارمداالرینی اوندشردان الر. منی ده ماریا کلیساکلیسادا تاوفه اولیب

دیییمدن سدینرا اومیدومدی اوندشردان گؤزلهییاهپ ائدی ، بیر می  یاب 

 یه ررار وئرمیشدم. سدارا ایلده ی یدیکسی ، یالنیی باشیما کلیسایا گئتمه

الری یدالنیی دیرلر، شدعا الری کیمیلمیپ ریّه چیراقالری ضعیفباطری

  .الرینین راباغینی ایشیقشندیریرادز میاق

دن فرندی  ایلده مدریم مینیهیؤندد-ییمین یدیل دهکلیسدایا نئجده گئده

کمکدی ایلده یدیال  پلیکیشدنیالیک میبدایلیمین مدرس سیروشیب، اوسته

الریندا لر ه تگل ساصلی و دویچ کشسدوشیرم. رییالر ایله بیرلیکده دفعه

ی بلد اولمیشام، مممدا بیگدین جالرینا یایگئتدیییم اوچین اتیبیس دوراق

لی اوال اغدام. پیدادا گئتمده یکشنبه اولدوغینا گؤره اوچینجی دوراغا کیمی

یی لری یکشنبه گینی شهره گئتمهیدمتمها رک  ،گؤره هفرنی  و مریم

مچی  شکیلده یاسارشماردان چکینددییی اوچدین یاسداالردا یازیلمدامیپ 

نین راداغدداالری مدددنی تدددبیرلر ایلدده راباغددا مپدداریر. بددی سددببدن بلدیدده

نین رارشیسدینداکی دوشدرگهلری ده یکشدنبه گدینمچیقشدیغی سدیاهی

-الر مراسدیندادیر. بیندین دوغدرو اولدیباتیبیس دوراغدی دا بداغلی دوراق

لری یه گلددیکاولمادیغینی بیلمیرم. منجاق رییالر مندن ادنجده دوشدرگه

                                                           
  )Taufeتاوفه: آلمانجا تعمید غسلی ) 1
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لرینده گل ائتدیک-لیک مندن داها مرتی  شهر ایچینه گئتاوچین، اوسته

 الرینی دوشینیرم. اولدوق صاص  ده مندن داها مرتی  بیلگییهگؤره بی باره

ییمی، راه  ایله نئجده دانیشدا اغیمی،  هییلدا گئدرکن کلیسادا نه ائده

مسدی ی سدی ملمداق اوچدین تیمی، یدالنیی اوتدیروم وثیقهراه  وارعی نیّ

لییم دئیدده دوشددینیرم. او زمددان ندده ائتمدده ،اولدددوغیمی باشددا دوشرسدده

راردا ی یدی ایلده سدارانی نیمکدت دوشیندوکجه رانیم رارالیر. اوچینجی دو

سئیینیرم. اصتیا ین اولددوغی من،  ،گؤرودوییمدهشکیلده اوزره اوتیرمی  

ن بؤیدیک نعمدت المیپ ریّه چیراغی بئله انسان اوچین باطریسی ضعیف

ساییشر. اونشرا ریشیلیب کلیسایا گئدده بیلدرم دئیده، ایچدیم راصداتشییر. 

یق داورانیشدی سدئیینجیمی ایچیمدده ندنسه اونشرین یئنه الرئید و سیی

گلیشدینی  ینبیغیر. اونشرین اوتیردوغی نیمکتدن اوزاق دایانید ، اتیبیسد

عبدادک اوچدین کلیسدایا رددر رکن ادزومه تسلّی وئریدرم. ایندییده یهگؤزل

ران اطرافیندداکی ردره یچالدد دئیدیلم.میشدی گؤرمه کلیسا ،سم دهگئتمه

سدی تاری ینده عشره لیکمسدی ی 2ساسدیایله  لاانین یارابدا کلی 1کلیسا

الرین گیمک یئری اولدوغی اوچین کلیسانین نئجه اولمایان مسلمان-اولیب

الرا بیددر یئددر اولدوغیندددان باشددیم چی یددر. فرهددادال بیرلیکددده او کلیسددا

سدینده لر هئچ عاغلیما دا گلمیدی بیدر گدین ملمدان ادلکهگین دیییمگئت

کئچیدد ییلیندا میداق  لیکمسدی یاوچدین  لده ائتمکاسی اوتیروم وثیقه

 ریییم. 

ی دیییمی یی و سارانین مریاسیجا اتیبیسا کئچیرم. اونشر ایسه هارا گئتد

                                                           
 سیقره کلیسا: تادئوس کلیسا 1

 سیخارابا کلیسا: سنت استپانوس کلیسا 2
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شدرکن مدن ده هیلاَبیرینین کناریندا -الرال بیرسیروشمادان دونیق باییپ

اویییان یاشلی بیر رادینین کنارینددا اوتدیروام. ریدیالرین دئدییینده کتاب

ب رینده  لییینمسدی یگؤره ی یی ایله سارا راه  و راهبه اوال اق رددر 

الرینی اینانمددادی -دوغددرودان اینانیدد  لییهمسددی یلر. اونشریددن گیریدد 

نی کی چؤکینتدیلریلرینددهبی  ات ایچ ،بیلمیرم. منجاق منه ائله گلیر کی

 یه چالیشیرالر. الری مریاسیندا گییلتمه دی و سرک داورانیپ

کناریندا اوتیردوغیم یاشلی رادینین گؤزلری سانکی کتابدا ایشدی  سداالن 

 دیر، منیم اوتیردوغیمی بئله گؤرمیر. بلکه ده گدؤروب،لی چیراقشایهایکی

ر ن عدادی بیددامک گؤرمده ده بایید ر. بدی ادلکددهورومیلییده وادزوندی گؤر

دیر، کیمیسدی باشدینی داورانیشدیر. اتیبیسا مینددیییم هدر سدارده بئلده

کتابدان رالدیرمیر، کیمیسی باشدینی یئدره تیکیدر، کیمیسدی میبدایلینی 

کی درگینددی لیندددهانیر، کیمسددی رددیرداالییر، کیمیسددی رارشددییا زیللدده

نین اوزونده، گؤزونده وارارشییر، منجاق هدر کدس بیدر ماهاندایش باشقاسدی

نین او  گینی اتیبیس ایله دویچ دیلدی کشسدینا، ماردان چکینیر. هاتهبای

گددل -اوردان دا یاشددلی کیشددینی گؤرمددک اوچددین تگددل سدداصلینه گئددت

عشرده ردیرا  سدم ده بیدر نادر ایلده دانیشدی نده رددر ایسته ،دهائتدیییم

گیندن -گؤرونمک صسرتی گینی-ائشیتمک، گؤروب-میشم. دانیشی بیلمه

ایلده  الرانسدانرالدیریر. باشقاالرینا الرئید یاناشان سرک مرتی  منده با  

ده سدرک بیدر رایایدا تاپمالییام. بدی ادلکده نییؤندمی-عشره ریرماغین یؤل

نین اوزومدده باغشندیغیندددان ریریددیرام. چئیریلیدد ، دانیشددماق راپیسددی

 الریندا باشقاسییش عشره ریرماق بیر تبسم و یداتبرییین راالبالی  اوتیبیس

نین ردالین بیدر بدیز دیر، اوردا تبسم و ریسدا بیدر  ملدهیه باغلیبیر  مله



 دوشرگه   /   116

 ک ردر ایستیسی واردیر. ندنسده بدی شدهرده ریده بیلهاده رالیبینی ثانیه

شدمیپ هیلاَلرده الر اطرافا سداچیلیر. یدان صدندل دان بیزلی شعاالرانسان

منده داهدا مغیدر  ،یی یی ایله سارانین دانیشمازلی  و سایمازیانا داورانیش

الریمین گؤزوندده بئلده سکی وطنددا االرین دئییل، گلیر. یالنیی ملمانلی

 ادزگه بیری اولدوغیمی بیر داها باشا دوشیرم. 

ئنی ، اونشرا یدیک اولمداییم دئیده انین مریاسیجا اتیبیسدان سارا و ی یی

یا کلیسداالرال سداکت ییابانددا بیرمز دوراردا دایانی ، سدینرا مسدتا مددیدم

دان الرانسددانسدداری گئدددیرم. گینشددین ایستیسددی  انیمددا کئچدیکجدده 

یر. درین بیر نادس یریاَلر بیز رالیبی کیمی ایچیمده ملدیغیم سیییق صس

ملیدد ، گینشدددن ریییشددمیپ هدداوا عنصددرلرینی  ییرلریمدده چکیدد ، 

 له کلیسایا ساری گئدیرم. ادزگیونلیک

لمیپ، عهمتلی ناریس بیر ینین او دی ددرهالر کلیسا بیناسینی مغاررره

. ندنسدده مسددجد و مددی لر کیمددی گددؤی اوزونددی نیشددان تیتایسدده مندداره

الری عاغلیما گلیر. هر ایکیسی ده تانری ائدیی کیمدی کلیسانین اورتارلی 

یی بیرینه اویشار ایشلَ-لندیریلی ، مناره ایله ناریس بیر ی ایسه بیرریمت

سینده، ناریس زنگی ایسه کلیسدا بیر ینددا مؤذن سسی مسجد مناره .وار

دان اطرافدا ی متعال گی ین عبادتینده چداغیریر، منجداق نداریسالرانسان

دن اطرافدا یداییشن نین سسی، مندارهبیر مادی وسیلهیالنیی یاییشن سس 

لرینی ده سیندن چی دیغی اوچین مؤذنین صسسس ایسه انسان صنجره

یر. دونیددادا ایکددی ندداریس بیر ددی اوالن سددس ایلدده بیرلیکددده اطرافددا یددای

لی مسدجدلرین مندارهمنجداق تک ،اولمادیغینی بیلمیدرم-کلیسانین اولیب

 یینده یئر ملیر. بیری تبرییین گؤبه
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لرین بیرینده فرهاد ایله بازار رارشیسیندان کئچرکن فرهاد گیر یلر گین 

 دی  دئمیشدی: لی مسجدی گؤرسهمنارهکی تکسیندهتیمچه

 نین تایی نه اولیب؟ بیلیسن او تک مناره -

 دن مرتیرمیشدی: مهسینرا  یابیمی گؤزله

 نی  یبینه سالی . منجه او مچیدین معماری او بیری مناره -

 یه بایی  دئمیشدیم: تعج  ایله راالبالی  ایچینده دایانی ، بیر ده مناره

 لیکده مناره نئجه  یبه یئرلشر؟ او یئکه -

 یئنه منی الغا رییمیشدو:  فرهاد ایسه

الرین سیفدی فیلهدئییلماک اوزومه بایما، یادیمدا -من ادلیم بئله ماک -

 ارتصاددان باشی چی ماز! 

ن امها رتدده باشدشدیغیم یئندی صیداتیمین  یئنه تبریی... یئنده فرهداد...

ل چکمیدر. اادنملی منیندا سداری گئددرکن بئلده کئچمیشدیم باشدیمدان 

تبریی ایله کدالنی ، هر بیر اویشارلی  کئچمیشددن بیدر سن ذهنیم دئیه

نین نین دییارالرینین رنگی بئلده عیندالی تیرپداغیمنی یاطیرالدیر، کلیسا

 نقده شدکلیندهزالر و ذوچداالر مرمدر دا  ایرنگینی یادیما سالیر. ریرمییی

ادزل و گدؤزل بیدر  لدیه باغیشدشیی . بلکده ده سداده  معمارلی  کلیسایا

 الر. یغینا گؤره اونی ماریا مدالندیری معمارل

لیک، عیسی پیغمبره تانری اوغلی عنیانینی، مناسینا ایسده سدادهلر مسی ی

الر کیمدی عندیان سی و مقدس بیدر بطدنن یایشی بندهاللّهین اپاکلی ، 

لر ده، منه گؤره عیسی پیغمبرین مناسی مریم، یئدر اوزوندین نسدل وئرسه

سدددینی دیر. نسدددل عنعنهییشددددیرن بیرینجدددی ردددادینسدددینی دَعنعنه

ییشدیرمک ادز زمانیندا بؤییک بیر دئیریم، پیغمبرلرین هر بیریسی ایسه د
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مممدا پیغمبرلدر ایچیندده نسدلی  .لرالرینین دئیریمچیسی ایمیپادز زمان

 اولیبدور.  مناسینا یئتیشن یالنیی عیسی مسیح

باسیر، سدانکی  هؤووشنهجا منی نین گیریپ راپیسینا یایینششدیقکلیسا

ادزومدی فیریلددارچی  .الریدم سیسدتالی ادزگیونیم تیترتمه تیتدیر. مددیم

 هاوالی رالیرام. کیمی صس ائدی ، ایچری کئچمکده ایکی

الر نین اصشصاتچی راهبی، پا دونیاسی مسی یتراپی راباغیندا دایانی ، 

لنددیرن کیمدی ریمت هندیری ، عادی بیر بنددائلری گؤیدن یئره و راه 

کتداب، ایندانجلی بیدر  لینددهامارتین لیترین مرمر هئیکلینه باییرام. لیتر 

 نین راباغیندا دایانی . دیک کلیسادیکتاتیر کیمی دیم

دوغرو بیدر کئچیدد ییلدی اولددوغینا  مسی یتینمیشدن اوّل کلیسایا گلمه

کی ایندانج یمدهاینانمیشدیم، ندنسه گیریپ راپیسینا یایینششدیقجا ایچ

 ،دئیریمچی لدیترین دیکتاتیریاندا دوروشدینا بایددیقجا .یه ددنیشیرشیبهه

ریر. دونیدادا دیکتداتیر اولمدی  تانیمادیغیم بیر ریریدی بئینیمدده  ی ده

لریندده اوییدوغدیم لیکلرین ساییسی مز دئییل. فلسداه درسدئیریمچی

فدیلم تیدیری کیمدی نین سرگذشتی  یردانی، هیپارچیا، ژاندارک و گالیله

گئددده گلدددیییم ییلدددان گئددری ددنمددک -عاغلیمدددان کئچیددر. گئددت

ادزوم رددازدیغیم بیددر  ،نیر. ایچددری گیرسددمسددی منددده گی لددهدوشینجه

ل ا. چیینیمده بیدر یم وارصسّد بیدر چیییرون ایچینه راپانا اغدام کیمدی 

اینانمدداز اوزوندده -دیسددکینیرم. سددارانی گؤردوییمددده اینانمدداز ،ریییالندددا

نیییرام. او ایسه دوداغیندا تبسم، کلیسدانین گیدریپ راپیسدینی منده دو

 دی  دئییر: گؤرسه

الری دونیددادان میرتدده سدداری مچددیشن سددمبیلیک الرین ردداپیکلیسددا -
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 الردیشر. چکینمه، گل گئدک ایچری.راپی

بیر من ادنجه اتیبیسدا منه الرئید یاناشدان سدارانین صدمیمی دانیشدیغینا 

الرینین شدارژ اولددوغینی نین بداطریردیّه چیراغدی ائددی ،چیخ تعجد  

الرین شدارژ دوشینیرم، منجاق اونین روصسیز گؤزلرینی گؤرونجده بداطری

یه دوشیرم. بینینش بئله اوندین صدمیمی دانیشدیغی ده شیبههاولماسی باره

بیر من ، ییرمیشم کیمیگئری راییتماق ییلینی کسیر. سانکی بی منی گؤزله

ی دویدیرام. ردیزو دن راصداتلی  صسّد دییینییتماق ییلینین کسدیلگئری را

دونیدا  .کیمی اونین مریاسیجا میرته ساری گئدن راپیدان ایچری گیریرم

رکن انین مریاسیندا رالیر. مستانایا میداق باسدایسه ماریا کلیساسی راپیسی

رددیی ائدددی ، -زی دونیددا و میرتددی گؤتددیرذهنیمددده اتیماتیددک بیددر تددره

زیسینی سی فیکری میرک ترهرینی ادلچیر. ندنسه اوتیروم وثیقهالمغیرلی 

نین ص نینه، سارانین دئدییی کیمی ذهنیمده مغیرالدیر. مستانادان کلیسا

الریمدا، ییشداگلمی میرک ییلینا دوغرو مددیمشرکن میسیقی سسی ریالق

سن نم چکمیپ بیر سردابانین ایچینده بیر رییی ایسه بیرنیما دولیر. دئیه

سددی  االنیدد . میسددیقی ریالغیمددا یددی  گلسدده ده، عددید عددید عصاره

رولدی اوینامداق، بیدر  مسی یریییسینا ملرژیم وار. بیر یاندان صمیمی بیر 

مدن یار دیر. ادز میاغیم ایله یاندان دا عید ریییسینی ت مل ائتمک عهده

یه سدالیر. هؤووشدنهچی یلماز بیر چیییرا گیردیییم فیکدری یئنده مندی 

سارانین مرصمتینی سدایمادان میدرک ییلینددان گئدری ددندیب، کلیسدا 

سدارا  ،نین مریاسینداکی دونیایدا گئدری راییتمداغی دوشدینیرکنراپیسی

، ادزو ایسدده ردینین مریاسددینداکی بددی  نیمکتددی مندده گؤرسددهی یددی

 شیر. یلهیانیندا اَنین ی یی
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مدن ایسده  .یرنین دییارالریندا عکس اولیرندص نی میسیقی سسی کلیسا

م. بیرندیم گیجیشدیر، بیغدازیم یمیرک ییلینددا دوزاغدا دوشدمی  کیمدی

یی کیمدی اطرافیمددا لییم. عدید ریییسدی عدذاب ملدههؤووشنهراشینیر. 

مه غالدد  گلددیم دئیدده اطرافددا گددؤز دوالندددیریرام. هؤووشددنهرانددادالنیر. 

شدی با-لرین چییدی سدا شنهیلاَلرین یاریسیندان چییی بیشدور. نیمکت

دیشر. اطرافدا بایددیقجا روصدانی فضدادان الرانسدانمغارمیپ اورتا یاشلی 

چیخ، ادزومی اینجه صنعت اشیاالرال دولی بیدر فضدادا صدس ائددیرم. تاغدا 

لدر گینشده یدیل وئرید ، گدینپ ایسده واری مشدبک پنجرهیایین ریس

لرین اوزریندده سدداچیر. اورتدداداکی م ددرابین دییارالرینددا رددابشنمیپ رسددم

سدن اوندین اولمالیددیر. گؤره مسدیح ،ده بئلدن یییاری عریان انسانرسم

الرین الر و پئیکرتدرا یییسدا بدی صدات رسّدام ،یمیپصاتی بی شکیلده

یییسدا  ،الر سدببیندنسن چکدییی عدذابگؤره ؟دیرالری مسیحیاراتدی 

باییشیندا تانری اوغلی و کامل بیر بدنه مالک اولدوغی اوچین  لرینمسی ی

عاغلیمدا گلمدیپ  ؟لرده عریان یارادیلی لر و تندیسیح هر زمان رسممس

-لردن ایدچلره، رسدملردن رسمسیاال  یاب تاپماق ممکن دئییل. تندیس

الرا گؤز دوالنددیریرام. بدی کلیسدانین دیلدی واری تاغایچه کئچمیپ ریس

صددنعت و معمددارلی  سددیندن داهددا چددیخ اینجهدیددن ساصه اولسددایدی،

 ه دانیشماغا سؤزو اوالردی. سیندساصه

ک، او ددابیی بیددر راهدد  م ددرابین میسددیقی باشددا چدداتیر. طارچدداکیره

یدا  ایلده مغ م کی مغلردن مشاغی ائنیر. میی اوزرینددهکنارینداکی پیلله

سن گؤره»رارا... -نین ضدیّتی گؤزومدن راچمیر. مغراهبین زیل رارا رداسی

لردن ائنی ، لر ده بئلنچی پیللهئدن راه الرا تجاوز اه اوشاق لراوزون ایل
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الر دئیده دوشدینیرم. بدی من الرینددا تیتدارمیپوروالری اویا مغ م -مغ

بیره -بیرینجی سار میاق رییدوغیم کلیسانین اورتاسیندا بی فیکرین بیردن

الر کیمدی ی بئله بیلیمرم. منجاق بیر چدیخ ایندانجدییینهاردان عاغلیما گل

لرین یئدری یییددور رارا اورتاسینداکی رنگ-ریندا دا مغالاینانج مسی یت

 نه ده مغ.  ،یا مغ اولمالیسان یا رارا. من ایسه نه رارایام. دئیه دوشینیرم

گلدیییمین  اینه کلیسایئ ،لریمدن ریپارانداراهبین بم سسی منی دوشینجه

کتابی کی م داها دا مرتیر. راه  میی اوستههؤووشنه رام.ندنینی یاطیرالیی

 ریندن با  تاپمادیغیم بیر دیلده ریسا متن اوییییب، کتابیگؤتیروب، اوز

ین ر. اونمیی اوسته گئری رایتاری ، سینرا دویچ دیلینده دانیشماغا باششیی

هدردن تدانیپ بیدر  ،دانیشدیغی سؤزلرین معناسیندان بدا  تاپماسدام دا

 نی اونین مغییندان راپیرام. کلمه
1Fische... Schlangen... weise Glaube... Vögel... 

رکن اییمشداق گیلدیر، دانیشد-راه  دانیشی  مراسیندا هردن بیر ییمشاق

الرین لددرینین صرکتددی ایلدده سددؤزلرینه ریددتم وئریدد ، اوتددیرانلاسددانکی 

راهد  مغیینددان چی دان  ،دوداغینا گیلی  ریندورور. منه ائله گلیر کدی

ییر. اونین مغیی لهرین اوزرینه سپهاللرینین صرکتی ایله اوتیرانلاسؤزلری 

داها مرتی  درتیمی  و ید دیلی ،اوچین دیییمی باشا دوشمهجدیلینی یای

دن راهبدین چکیر. راباق نیمکتده اوتیران ی یی ایلده سدارا ایسده ترپنمده

لر. عید اییی پالتارالریما، بیتین و یدومدا الرینین ب رینده ایتی دانیشی 

سدیندا الرینین مرمیشم. راه   ملهسییلهام، گینپسییی . هاواسییالمیش

                                                           
)فیشه(:  Fischeالر... )ئفوگئل(: قوش Vögel)گالوبه(: ایمان...  Glaubeجه: دویچ دیلی 1

 )وایسه(: عقل. weise )شالنگن(: ایالن...Schlange  الر... بالیق
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سی اوچین هردن بیر فاصله وئریر. مدن ده ی یدی دئمه «ممین» ماعتین 

دیییم سدؤزلره م ملتدا، باشدا دوشدمهلریم چنهلاایله سارانی یانسیشیی ، 

ممین دئییرکن فیریلددارچی اولددوغیما گدؤره اینانددیعیم ادز ملشهیمددان 

 یرم. یباغیپ دیله

نین صدرام میسیقی سسی یئنیدن رال اندا، عبادک وایتی میسیقی سسی

اولدوغینا اینانان منام یادیمدا دوشدیر. یدالنیی مندام دئییدل، میسدیقی ایلده 

باششنی ، میسیقی ایله باشا چاتان عبدادک مندیم اوچدین ده غریبده بیدر 

لرینی فرق میینیلرین متعالی گی ه ارتدا ائدن دینردر عبادتدیر. بی گینه 

 ،الرینددانلدر پیغمبرلدرین اینانجسن بدی فرقمیشدیم. گؤرههئچ دوشینمه

لرینددن لری ادامده وئدرن مریددلر و دیدن یادمزمان و دین ،یییسا مکان

 ،سیوما اوییدوغدیم درسدیر؟! دانشگاهدا سهل تیتدوغیم و باشدانمسیلی

لرین مراسدیندا نسی ایدی، ایندیسه وارعی یاشاییشیمدا بی مییدین فلساه

 هاوالی رالدیغیمی صس ائدیرم. ایکی

 ماعت دونیدا ایلده میدرک اورتاسدینداکی  ،میسیقی باشا چاتاندان سینرا

لردن رال ی ، دنیایا مچیشن راپییا ساری گئدیرلر، من ایسه میرته نیمکت

لرین میاغیندا دوران راهبه ساری گئددرکن دوشددوییم ساری گئدن پیلله

سداچلی بیدر نه ساری مددیمشدیغیمی دوشینیرم. راه  مغچیییرون دیبی

الرینین باشددا ال دانیشدددیغینا گددؤره ریراردددا دایانیدد ، دانیشددی رددادین

بیرلدرینین -ییرم. بیر مندا رادین و راه  دانیشارکن بیدرچاتماسینی گؤزله

ی یالنیی الرانساننین ی درتیمی چکیر. اولمایا بی ادلکهالر گؤزلرینه بایدی

ها رلرین گؤزونه بایماردان چکینی ، اونشری گدؤرمیدن گلیرلدر دئیده م

یئنه صمیمی بیر دوست کیمی ریلینی  شکیلده نیلمیهدوشینرکن سارا گؤزل
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 ریلیما سالی  دئییر: 

 یینی اوندان ییاهپ ائدیم.گل سنی راهبه تانیتدیری ، تاوفه ائتمه -

. هانسددی سددارایا بددا  رددالیرام-یئندده اونددین صددمیمی داورانیشددینا چددا 

یییسدا مندی راهبده تانیتددیرماق  ،اینانمالییام؟ منی گؤرمیدن گلن سدارا

 ین سارایا؟ ایسته

 راهد ادزوم »رکن ریلیمی ریلیندان چی اری ، اه ساری مددیم متراهبسارا 

الرینی یییداری دئییرم. او ایسده تعجد  ایلده ردا  - «ایله دانیشا بیلرم،

بیرلیکدده اوزارششدیرالر. اونشریدن   ،سالی نین ریلیناچکی  ریلینی ی یی

 نین بیتینلیکله سؤندویینی دوشینیرم. الرینین ضعیف ایشیغیریّه چیراق

دیلینی ده دویدچ دیلدی کیمدی راصداک دانیشدیر. هداردان  سانگلی راه 

ین نددنینی سیروشدیر. یئنده دیییمسینه کئچپروتستان فرره ی ودیییمگل

الرینی مدا مییر. ساچی مغدارمیپ، سدارقال انیمدا گیی ، رانی هؤووشنه

 راهد ،لرله دولی بی ای لکهریسی رهیهلری ایله اوز دَلادیبدن ریریمیپ، 

دیدر نده ده مندیم اهلللریندن مشاغی ائنسده ده، نده نین میرک پیللهکلیسا

لر ائددی  کیم نه بیلیر صیاتیندا نه یطداالر و سدهی .سیهیمین نمایندهللّا

یدده لیقش  ددیاب وئرمهدئیدده ادزومدده تییتددارلی  وئریدد ، سددیییق رددانلی

مهربدانلی  دیندی  مسدی یتینی و دیییمدن گلدچالیشیرام. هانسی ادلکده

 اولدوغینا گؤره بی دینه کئچمیشم، دئییرم. 

سدن اورتدا دیر، دئیههال باشدینی ترپدتبسم ائددی ، ائلده مهربدانلی  راه 

یدا صکیمدت ائددی ، هیپارچیدا و  یردانیندی اروپاعصرلرده یشدینت ایلده 

سددیندن مهتؤره-لرین طایادداراهدد یدده چکددن نی م کمهیاندددیران، گالیلدده

تاوفه  رغماًین مهربان و صمیمی داورانیشینا اینانمادیغیما راهبدئییلمیپ. 
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یلدددارچیلی  باتشغینددا رکن فیراییمی یئنیدددن تکرارالیدداولمدداق ایسددته

لریمدن راچی ، مزاد هداوادا بیر من ادنجه ادز تنارض م.باتدیغیمی دوشینیر

بی من منیم صس ائتدیییم کیمی بیر  ،ناس ملماغیم گلیر. برزخ دئییلن یئر

ییمی سدؤزونی کسدی ، نئچده دریقده صدبر ائتمده راه شئی اولمالیدیر. 

ال یدد ، سددینرا گئددری لریندددن یییدداری ریددیاهپ ائدددی ، میددرک پیلله

کی کتابی منه وئریر. فارسدی الابدایش یدازیلمیپ مقددس لیندهاراییدی ، 

ایسده منددن  راهد مده چی سدین. مز رالیر گؤزلریم تپه ،کتابی گؤرونجه

سددینی ین کیمددی اوزومدده بدداییر. مهددا رک پروسهرارشددیلی  گؤزلدده

  باشددشدیغیمدا بددی کتددابی نئتدددن ائندددیری  اوییسددام دا، رارشددیلی

بئلدده وضددعیتده نئجدده  لرینمسددی یبددا  رددالیرام. -گؤرسددتمکده چددا 

سن بدی کتدابی لریندن هئچ بیر شئی بیلیمرم. گؤرهرارشیلی  گؤرستدیک

دن تشدکر راه یییسا باغریما باسی ، ذوق ایله  ،ادپیب ملنیما رییمالییام

 نه ده رارا، اورتا بیر ییلددا صرکدت ائددیم دئیده مقددس ،نه مغ ؟لییمائتمه

 سینی مچی  اوییییرام: کتابین بیرینجی ص یاه

 ها و زمین را مفرید. و زمین تهی و بایر بید. در ابتدا یدا مسمان -

راتیلمدادیغیمی -راتیلید  1الراائدیر، بیبدل کدیرس تبسم لیقشراضی راه 

نین داهدا دریدن یئرینده باتددیغیمی سیروشاندا، فیریلدارچیلی  باتدارلیغی

دن بیدر مددک اوّل الرا راتیلمادیغیمی بیلینجه، تاوفدهصس ائدیرم. کیرس

بیبددل  ر.ا راتیلمدداغیمین الزیددم اولدددوغینی وورغددیالییینددالربیبددل کیرس

لر شیراسدی اوردا تاوفده اولمداغی راهد نین کلیسدا ،الرا راتیلماسامکیرس

 ربیل ائتمیلر، دئییر. 

                                                           
 الری.الری، انجیل کورسبیبل کورس: انجیل کالس 1
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بیددر داهددا  الرا راتیلمدداغیکیرسلره ادزل بیبددلدیللیمندده فددارس راهدد 

لریندن یییاری رال یر. مدن ایسده میدرک وورغیالیی ، یئنه میرک پیلله

لریندن اوزارششی ، دونیایا ساری مچدیشن کلیسدا راپیسدینا سداری پیلله

گئدرکن اونین مهربان و صمیمی داورانیشینی دوشدینیرم. هلده ده ایناندا 

سددؤزومه  شددکیلده راصدداک  ددهبئله راهدد بیلمیددرم منددی تانیمایددان بیددر 

ی ایناندددیردیغیما و اونددین راهبددال اینانسددین. ادزوم ده فیریلدددارچیلی 

راپیسیندان چی مداق  با  رالمیشام. کلیسا-گؤرستدییی رارشیلیغا چا 

لر ه درینددن مک اوچین دفعههمین عید اییینی مغ  ییرلریمدن تمییله

لددیم. زیالیغیمین مغیرلیغددی ملتدددا مز رددالیر فیریلدددارچی ناددس ملیددرام.

بیرباشددا  ،یدده باغیششماسددایدیمییرم. اونددی مروهسدداچلینی ادزلددهیاشیل

نی ، بدی گدین یه راییدی ، اونی باغریما باسی ، تگل دنییینه زیللهدوشرگه

سینده اونا دانیشاردیم. مممدا نده ری داغیمی دولددوران الریم بارهیاشادی 

. مدارتین ییریسدتهاگؤیلدیم  یییه ددنمدهساچلی وار، نه ده دوشرگهیاشیل

 ،کی مقدس کتابین تاییلیمدهاشیرم. هیلاَلیترین رارشیسینداکی نیمکتده 

 ،سدینه دایدل اولمداقلینده داشششدی  رالید . پروتسدتان فررهالیترین 

تانیمادیغیم دونیایا گؤزو ییمیلی دایل اولماق کیمی ایمیپ، منسه رابارجا 

ه راهبدددیر. یقماراریشددمیشدددیم. ذهنددیم رارده هددئچ دوشینمهبددی بدداره

 الر مندی سینسدیدیر. انسدان ذهندی بداغلی بیدر رداپیدانیشدیغیم یداالن

لردن یبری اولماز دئیه دوشینرکن ایسه ذهنیمدن کئچن راه کیمیدیر، 

سن مها رلرین وئریرم. گؤره لیکگاه ادزومی رینایی ، گاه دا ادزومه تسکین

یده نین بدعتینی رییان بیرینجدی مدام بدی فررهکئچمه مسی یتهایچینده 

  ؟یییسا او دا منیم کیمی بیر فیریلدارچی ایمیپ ،اورکدن اینانیرمیپ
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بی من تبرییده اوالیددیم. مهدا رک ییلیندا میداق  کئشکهییم سی یلیر. اوره

ریریلماغا  لردن ریپیبتبرییده یاشادیغیم مغیر گین ،رییدوغیم گیندن بری

تبریی چاغیریلمامیپ ریناق کیمی نده زمدان گؤیلدی چکیدر  ،دا چالیشسام

ذهنیمین راپیسینی مچی ، ادزونی منه یاطیرالدیر. تبریدیی میبایلیمددان 

الرینی گییرم. تبرییِ من... موای تبریی... مذر انجمن... یی ، تلگرام کانالاییله

ی ییمددن سدؤکیب متدیم دئیده هنددزفرینری ا تبریی... سدی ینتینی اوره

 ییرم. ریالغیما تایی ، ری ا تبریی کانالیندان بیر میسیقی دینله

 ادانینوبی د یگئتد لرمیک ،یگلد لرمیک

 ادانینواوالن ناکام اولماز بی د عارف

 ...مین رنگ چالیر بی روزگار ،وارمین گردیپ هر ددراندا 

مها رتده الرال دولی تبریی و صیاتیمین ایکینجی یاریسینی کام و ناکاملی 

رکن ایکی زمان و ایکی مکان مراسیندا امیسیقییه ریالق مس باششیان من...

یه بؤلینمی  کیمی صس ائدیرم. صیاتیمین بیرینجی یاریسینی ایکی شقّه

یی . تبریدی یصلتیم هئچ تبرییه چکمده-تبرییده یاشاماغیما دئییل، ییی

هله ده یئرلی یئرینده دایانی ، من ایسه باشیما  رغماًباشینا گلن ما راالرا 

الری دوشینمکدن بئله چکینیرم. مها رک ائدی  صیاتیمین گلن ناکاملی 

مممدا  دئیدیلم،ده باشدشدیغیمدان پئشدمان ایکینجی یاریسینی بدی ادلکده

 ،ییمی دوشدیننده دهتبرییی نئتده گیرکن بیر داها اورا گئری ددنه بیلمه

داهددا دا مرتیددر. میبددایلی کیایمدده رایتاریدد  باشددیمی سددی ینتیم کاوره

لددیتر دیکتاتیریانددا باییشددی ایلدده  ،مندده ائلدده گلیددر کددی ،رالدیراندددا

فیریلدارچیلیغیم اوچین منی سرزنپ ائددیر. فرهدادین سرزنشدلی و الغدا 

دیدر، داهدا سرزنشدلی الری بیتین عؤمیروم اوچین یئترلیرییدوغی باییپ
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الری گؤرمک منی منشیی ، دوشینن باییپ .رالرا ددزومیم یییدوباییپ

ییرم. لددیتردن اوزارششددی ، اتیبددیس دوراغینددا سدداری گئدددیرم. ایسددته

ییمدی بیرینده راریشدی ، اوره-لریم بیرفیریلدارچیلی  و داری قانلی  صس

 الر سانکی. چایسییالمیشام. منگنه مراسینا ریییب

مچید ، بسداطینی میسی هدر گدین بدی سداعاتدا چای اندانین راپیسدینی 

یر. میسدددی بسددداطینی صاضدددیرالیی ، چدددای هیسدددکارالرینی گؤزلددده

یه چاتددیرا بیلدرم. هدر گینکدی کیمدی ییغیشدیرمامیپ ادزومدی دوشدرگه

فشسکیمی ادزوم ایلده داشیسدایدیم، گئددی  تگدل سداصلینده اوتدیروب، 

کی کیمدی یاشدلی کیشدی همیشه ،لرینی تاماشا ائدرکندنییین نارین لپه

ی ایچی  دانیشداردی . ایندیسده سدین منددا فشسدکی چانتامددان ایله چا

منددن باشدقا میدری  چی اردیغیما پئشمانام. اتیبدیس دورارددا سدایشییر.

یه مسافر یییدور. یییداری ردال یرام. صدندلده اوتیردوغدیم من دوشدرگه

یمی شدیفردن بلیطگئری ددنمکدن پئشمان اولیب، شیفره سایش دئییرم. 

یمدی بلیطیبیسدان ائنیرم. اتیبدیس اوزارششداندان سدینرا گئری ملمادان ات

 نیناسدیپیشیفردن گئدری ملمدادیغمی یداطیرالییرام. میبدایلیمین  ی

 الر ایله تگل دنییینه ساری ییال دوشیرم. ی ییلیستدیؤرگ
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دن راچدان ی نیمکت بیشدور. مدرسدهیشدیهیلاَنین همیشه یاشلی کیشی

ایچیندده الرین مددیمشیدانلیمدده، سداصلده ارییالر کیمی انجیل کیتابی 

گدؤزوم یاشدلی  ،یاشلی کیشینی گؤزوم میتاریر. بی شدهرده هدارا بداییرام

الریندددان تیتدددو لرینین امکدا یدددمتمهددا رک  ،انسددانا ساتاشددیر

صتددی تگددل  نه ردددر.یالری ایلدده اتیبددیس شددیفرلرسددیپرمارکت سدداتیجی

دیرالر. الرانسدانبیر چییی بئله یاشا دولمی  الرین مددیمشیانساصلینده 

ویلچرده ییماق کیمی بیزوشمی  مغ سداچلی بیدر ردادین ایلده ویلچدری 

ریلی  ددیان درتیمددی چکیددر. بددی ایکیسددی سددانکی انسددان سددیرن رددارادَ

دریسددی ین بیددر تددابلی ایچینددده. بیددرینین دیر گددیهنین ضدددیتیفیییکددی

ییلمیپ، گی دی تدیکنمیپ، او بیدری ایسده هینددور اَبیزوشمی ، رامتی 

دیر. یاشدلی ردادین سدانکی اوزون بیدر ییلدین سدینینا ردیّتلی-بییلی، ریللی

چاتماردادیر، ویلچری سیرن  یان ایسه ییلین اوچدن بیرینی گلید . بدی 

ا گی ی لیغین  یانلی  ایله ضدیته رال ماغیاشلی ،ایکیسینه درت یئتیرنده

اولمادیغینی باشا دوشیرم. ییماق رادین  یانلی  ضدیتی کیمی اوال بیلمی، 

سن رادینین دیر دئیه دوشینیرم. گؤرهنین دوامی یانلیغین و انسان صیاتی

نئچه یاشی وار؟ دویسان؟ ییز؟ بدی یاشدداکی انسدانین دونیدا گؤروشدی و 

انسان هانسدی اومدید  بی صالدا و بی یاشداکی ؟مرزوالری نه اوال بیلر-اومید

 ایله صیاتینا دوام ائده بیلر؟ 

لر ذهنیمده راباریر. ییمداق کیمدی بیدر یاشدلی مدامدی یئنه کیلتیرل فرق

الری تبریدیده رسدم دئییدل. تبریدیده یاشدلی ،گیدیرمک ائیدن چی اری 
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ین الرانسدانبینین کیمدی یاشدلی  .یؤندمی وار-یین باشقا بیر ییلعیییلمه

لری ایسه ری االر پانسیینیندا رالماغا م کیمدورالر. بعضی بیر چییی ائیده،

ییمده ریریدی اوره ،کی رادین یئرینده تصدیر ائدنددهادزومی ویلچر اوزرینده

-لیقش  یانلیغی بئلده عریدان، بئلده میددین بیدریاشلیردر دامیر. ایندییه 

ا بیرینین کناریندا گؤروب تیتیشدورمامیشدیم. او رادینین یاشینا چاتینجد

 کده نه اوال اغینی یییسا... گله ،منی ویلچرده دوالندیران بیری اوال اق

الریمددا یاشدلی کیشدی کیمدی بیدر انسدان لی  چاغممما یاشلی ،بیلمیرم

 اولماق ایسترم. 

مددیمشمداق بیرینجی سار تگل دنییینی یایینددان گدؤروب، سداصلینده 

 ی سدارلر یدالنییهیسی ایله رییالرا ریشیلیب سداصله گلسدم ده، سدینراک

یاشلی کیشینی گؤروب دانیشماق ماراغی منی تگدل سداصلینه گتیرید . 

لییی و ادعاسددییلیغینا صیددران رددالیرام. اونددین یانا سددادهاونددین اوشدداق

دیر و هلده ده تبریدیین لری  دانلیسانکی کئچمدیپ گدین ،دانیشیغیندا

  م صیا تربییی وار.نهودزییر. اونین اییلینی گؤزلهاونین سامان مئیدانیدا 

کی سریاب، سامان مئیدانی، گلسدتان بداغی، نین تربیییندهیاشلی کیشی

هدر  .اونین تربییی من تانیدیغیم تبریدی کیمدی دئییدل ییابانی و... 1شهناز

سانکی تربیییندن بیر پارچانی تازا بیدر بدالی  کیمدی سدی  ،سار دانیشاندا

و  لیددکی، ادزلسددینیجیای-سددانینی، پددیس-ایچیندددن چی اریدد ، مد

دی ، سینرا صیاتینا دوام ائتسین دئیده بدالیغی لرینی منه گؤرسهگؤزللیک

بیدره -یئنه سییین ایچینه بیراییر. منیم تبریییم ایسه، ادلی بدالی  بیدردن

باالییندان یییاری هردن بیر ذهنیمین الی ،سییین اوزرینه چی ان کیمی

                                                           
 دیر. شهناز: بوگونکو آدی شریعتی خیابانی 1
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میدر منددن ریپددوغینی یی-نین ییمیدررال ی ، صیاتیمین ایلک یاریسی

نین اورتاسددیندا ریرمیددیی بدداغی گلسددتانیدداطیرالدیر. اونددین تربییینددده 

دور و گؤلیشداهائدل گؤلدی اوندین اوچدین الرال دولدی بیدر گدؤل وار و بالی 

ارک راالسدی باشدینی او دا تیتدیب،  .ژاندارمی میی بییددادیرگؤلینین شاه

 .نین ریرورچیسدیدورر بیناسیرکن باالباغ و تئاتیییاریدان تربییه نهر ساال

الرین لر ساتیرالر، و رلیانیئریانادا مدامین مغیینی سیالندیران مئییهشیشه

-نی دیپعباس مرا لطای ایسه نئیگیله .یاناسیناسسی دولیب لطای راه

لییده ایریلی مسجدی هلده زیبیل .دوداغی مراسیندا تیتیب، رند سیندیریر

سدینی بیرویدیر. بیی عطری صیددر تکیهمیشام  یی-یی  و س رچئیریلمه

الرا ردان مییددان نین چیرپینان رلبیندن ارگدانادرتیلی بازار اونین تربییی

-دامار، سامان مئیددانی ایسده کنددلردن گلدن سایسدییارتصادی بیر شاه

الردان تربییین رلبینده لری ایله ارتصاد رانینی ارگانوئرچی-صسابسیی مل

اونین تربیییندده هلده ده صسدن شدمالی زنجیدر  دیر.رایتاران دامار کیمی

سدینده طنازلیغدا مشدغیلدور و دلدی لر راهکشدریلییان ائشریریر، ساری

 اواد مدین بیدر عداغیللی مدامدا دَیدرمیپ و یاشدلی کیشدی هدردن بیدر 

الرین و شدمس کتاب اناسدی ضدیالی ر.رایماغا ریناق ائدی- اوادی بالدلی

ی، سدیناماالر غن پداتینیالریین بیتین  دیانشهناز ایله پاساژ اونین تربییین

دیر. اوندین تربیییندده سدینما الرین یاتاق یئریلر و  یانیئتمهایسه یئنی

روتدا گئتمدک اوالر. مدن ایسده رارشیسیندا دایانی ، دلکپ موازی ایله هپَ

باشدا چاتددیغیم اوچدین -ین بیدر ائدیده بییدانین ریمتینی بیلمدهمیسیقی

یه رارشی اولیب، منام گیلمه .یی بئله باشارمیرامگئتمه میسیقی ایله هپروتا

الدعیه کیمدی بیدر لرین گیلدویینه ایناندیغی اوچدین مسدتجابیالنیی دلی



 131   /   رقیه کبیری

ریالغیمدا تییینمایید . مندیم تبریییمدده رددر طنازین سؤزلری ایندییده 

سدی ترافیکدده باالباغ ایله تئاتر بیناسی کؤکیندن ییخ اولیب، صیددر تکیه

الردان بیشالی . ییزلر و سینماالر  یان دورالرین کئچید ییلیشینراالن ما

یاناسدی گؤزومده بئلده لطادی راه ،یانایا ییلیم دوشسه دهیئردفعه شیشه

دیر، هر گؤروشدیمیزده نین تربییی رمان کیمیتییینمایی . یاشلی کیشی

باالی وارارشدیقجا، تانیدیغیم تبریی ایله دئییدل، باشدقا بیدر او رمانینی الی

 تبریی شهری ایله تانیپ اولیرام. 

بیر داها اونین  ،یینجهکی  معیت مراسیندا گؤرمهیاشلی کیشینی ساصلده

شددمیپ هیلاَی یئدره گئددری راییددیرام. اوندی نیمکتدده یشددیهیلاَهمیشده 

مکدده گئتمه-ن یانیندا گئددی یه دوشیب، اوندیهؤووشنهگؤرونجه بیر من 

تبریدیه »تبرییه داری میشام دئییم؟  لییم؟هاوالی رالیرام. اونا نه دئمهایکی

دان دئسه نئجه؟ بیدر من ادنجده کلیسدا «راییت گئت تبرییه ،داری یبسان

 سن نه دئیر؟...چی ی ، بیرا گلمیشم دئسم گؤره

اهدا تگدل یه گئدری ددنمدک و بیدر دن یایشدی ایدپ دوشدرگهابلکه ده 

نین صددمیمیتی و تبریددی سدداصلینه گئددری راییتماماردددیر. یاشددلی کیشددی

م دهاوالن دَ دوشگینلییی منی مارارشندیرسا دا، مرامییدا ایکی نسدل فاصدله

لیک ادزومی بیدر اولدوغیمی، اوسته مسی ییاشیندا انسانا مصل ت اوزوندن 

 ؟ی نئجه دئیه بیلرمائتدیییمفیریلدارچی کیمی صس 

الرال گلدیییم ییلدان گئری راییدیرام. سیزولمی  کیمی مستا مددیم سییی

رکن اکی ییماق رادین ایله  یان اوغشنی دنیی ریراغیندا دانیشویلچر اوسته

ایلده دانیشدماغا  یمدن اوتانیرام. یاشلی کیشدییگیونسییلیگؤردوییمده ادز

چاغیمددا یه گئدری ددندیرم؟ اوشدارلی  ندن دوشرگه ، ان متدیغیم صالدا
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ساچلی ریلچاغیمی ری اغیما ملی ، لمدس ائددی  اویناتماغدا  دان یاشیل

مشاغی ریزو کیمی شیشه مریاسیندان دن باشیرکن، مناما عصیان ائتمهامت

الریمدا مندام منده مداراغیمی را  اوینامیشدیم. اوشارلی  چاغاونینش گییلن

ایندی ییششندیغیم  ،ه گؤرهدییینیی ادیرتمهلرین دالیجا گئتمهچکن ایپ

سدن الردان راچیرام دئیه دوشینیرم. گاهدان ادزومدن سیروشیرام گؤرهمن

منددام راهقاهددایش گیلددیب، صیاتدددان لددذک ملمدداغی،  یشددغیلی یاشدداماغی 

یییسا گیلی ،  یشغی و لذک اونین اوچین  ؟دیمنه ادیرتمهرمیپ باشاری

  ؟معناسیی ایدی

صیاتددا منددن داهدا  ،یپ گؤرونسه دهپریماکی ییماق رادین ویلچر اوسته

نین مرتی  ایندانجلی اولددوغینی گؤزومده سدیییر. ادزومدی یاشدلی کیشدی

الریندان م روم ائتمکله یئنده مازوییسدم دوزاغیندا دوشددوییمی دانیشی 

ده صیداتیمین ایکینجدی یاریسدینی باشدشیاندان بدری دوشینیرم. بی ادلکه

سؤز وئرمیشم. فیریلدارچی اولدوغیمی الردان راچماغا ادزومه بئلنچی دوزاق

 یاشلی کیشیدن گییلده بیلمرم. 

دانیشماز نیمکت اوسدته -ی یئره گئری ددنیب، دینمییشدیهیلاَیئنه اونین 

وئردییی انجیل کتابینی دیییم اوسدته رییدیرام. او ایسده  راهبیناوتیروب، 

کی هدن دیدییم اوسدته تعج  ائتسه ده، بیر سدؤز دئمدهدیییمسشم وئرمه

کتابا باییر. دانیشماغا باششماق اوچین ذهنیمده سؤز میتداریرام. یبدری 

ائشدیتمک اوچدین -لیغیمدان دانیشد یییدور بی گین یالنیی فیریلدارچی

 تگل ساصلینه گلمیشم. 

 یئیلکدن سینرا دئییر: یاشلی کیشی  

 ؟دینئجه بیر تجربه -
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یه دوشدیرم. هؤووشدنهنده نیرم. اونین سیالیندان یئدنییین او قارینا زیلله

 ،دیرم. منده ائلده گلیدر کدیتدا گییلدهللریم ملابیره کتابین مدینی -بیردن

دئمکله رارشیمدا بیر مینا تیتیب، منی « دیرنئجه بیر تجربه»یاشلی کیشی 

یدن ردالمیپ ییر. ادزومی دنییین تشطیمینده اوزهادزومه گؤرستمک ایسته

منشمیندا دا  «هئچ»رم. ممما زیبیل بیر زیبیل کیمی، هئچ کیمی صس ائدی

دئییددل، زیبیددل بیددر زمددان کددارا گلددن بیددر شددئی ایمددیپ. ندنسدده 

لر یادیما دوشدیر. بلکده الردان ییغیلی ، یئنیدن ساتیشن زیبیلرابیزیبیل

 م. هاندان هانا دئییرم: ین زیبلینیمن ده مدام زیبلی

 یاالن دانیشیبسیی؟ردر ه یایندی -

 درت ایله اوزومه بایی  دئییر: 

الردان سیرا یئر اوزونده خبیر ده معصیم اوشا ،علادن-الردان، اوکصییان -

 یان تاپیلماز.ییاالن دانیشم

 لر؟ رالرینا یاالن دئیه بیلادز و دانالر، دانیشانیاالن نهرییه  -

 ه دئییر: نسیالیما  یاب وئرمک یئری

 بی کتابی تربییدن گتیریبسن؟ -

 سیدی.نین ت اهیراهبنین با  سیماریا کلیسا -

 رکن دئییر: الریمین ملتیندان چکی  وارارشیلاانجیلی 

سدینی یاالنین مشتریسی اولماسا هئچ کدیم یداالن دانیشدماغین تتینمه -

 بیینینا ملماز.

 تعج  ایله اونا باییرام. او ایسه مرتیریر: 

کتابی سنه وئرنده هئچ ادزوندن سیروشدون کی فارسجا انجیدل کتدابی  -

 ؟لینده نه رئییریراسیندا، ملمانلی بیر راهبین ماریا کلیسا
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دیللی دن چیخ سداییدا فدارسگؤییل گؤرسهمسی یته یقین کی سببی  -

 ایرانلی و افغانلی مها رلرین اولماسیدی. 

 تیریر: یانا بیر گیلی  ایله مریاشلی کیشی اوشاق

نن دیرنداق کیمیددی، مندیم سدیالیم سدنین یتاَو سیال،  لر فلساهلدئیی -

کیمی فلساه اویییان بیر رییین ذهنینده سیال یاراتمیر کی هئچ، یئرینه 

سیالیمی دوشیندون  دیاب  دیم.هتعج  ائلوئریرسن. بئله نامعقیل  یاب 

 سی مغیییا نه گلدی دئدین؟یییسا ائله بئله ،وئردین

یانا و کی کیمددی اوشدداقنین دانیشددیغی همیشددهن یاشددلی کیشددیبددی گددی

لی صمیمی دئییل،  دی بیر معلم کیمی دانیشیر. اونین گیلیشی و کنایده

 سیسیرام. او ایسه سؤزونین دالیسینی تیتیر:  ر.ییمه تییینیسؤزو اوره

کاپیتالیسدم ده هدر عملینددن  ،سیالدان سیال دوغدیران کیمدی فلساه -

 لره با  ریشماز.ین ایپیاغا چالیشار. مناعتی اولممناعت دوغیرم

دیر. کددئچن ریبددهغبئلدده  دددی سددؤزلری اونددین دیلیندددن ائشددیتمک 

نین الری یددالنیی یاشددادیغی م لددهلریمییده مندده دانیشدددی گددؤرو 

لرین مدا راالری، رره کیمی ادزل تی علی ایله مَشهگیل، مَپلریادزللیک

لددرین باشددینا ایلدده بیرلیکددده معلم نین شدداگردلریسددیرازی مدرسه

الری، ربیرلرین ایچینده الری، ربرستاندا اویناماقلری ایت اویینگتیردیک

الری، لری، سید گشبدین یُیروزوندی اوغیرالیید  سداتماقنئجه گییلندیک

ناغیدل کیمدی سدؤزلر اولمیشددو.  لری و...سینمایا نئجه اوغرونجا گئتمک

ریبه گلیدر. غمنه چیخ  ،ییمعلم ریلیغینا گیرمهوئرن بیر ایندیسه نصی ت

 دئییرم: 

نه مناعدت مپدارا  ایدابیر انجیلی منه وئرم جای فارسراهب کلیسانهرییه  -
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 بیلر؟

 یانا دئییل، استهیالی بیر گیلی  دوداغینا رینیر: بی سار اوشاق

پددادا ودی دا. ارلددردهائلدده اسدداس مسددئله ده بددی اوسددتی اورتیلددی ایپ -

سدینی کاپیتدالییمین ریشه الرایندام، میدری یئدرده ده میدری لیخمسی ی

چدیالری کیمیددیلر، بدی یریرو مسدی یتینلر سیواری  بارالندیریر. راه 

ن داهدا چییددی. نلرینلری الهدی مناعدتچیالرین دنییی مناعدتیریرو

بیر ریی راهبین وئردییدی اویییان دانشگاهدا  نیانتهاریم ییخ ایدی فلساه

 سین.کئچمه ت لیل ائلهبینی بئله اوزدنکتابین سب

سدن یهئاونین استهیالی گیلیشدی و کسدرلی سدؤزلریندن ییشدشنمیرام. د

ین تبلیغاتیندا دویینلده مسی یتالرینی ییغی ، کاپیتالییمین کؤکینی را 

لریندن دانیشان سامان مئیدانی اوشداغی دئییدل. لی یاطرهگیلمه ،بی مدام

 میشدیم.نین  دی بیر یؤنی اولدوغینی هئچ دوشینمهاونین ش صیتی

وئریشددین نئجدده بیددر معادلدده -بیلیسددن ندددی؟ ملددیپ وئددریپ-ملددیپ -

 ان یبرین وار؟ناولدوغین

 بی سار ده استهیالی گیلیشله دانیشان من اولیرام: 

وئریشین نه اولدوغینا گدؤره معلیمداتی -بییدا اوشاق دا ملیپ بیر راریپ -

 وار.

دی، دا سددرمایهاللّهددی دی، نددده بیددر دیددنیریددییم، کاپیتالیسددم ادزلیی -

دن داهددا مرتیدد  سددی هددر فررددهدونیاسددیندا پروتسددتان فررهمسددی یت 

 ،لیسن کدییی . او زمان بینی دا بیلمهیائل ؤمحکاپیتالییمین  انشنماغینا ک

وئدریپ -ه  سنه تؤصاه وئردییدی بدی کتداب دا کاپیتالیسدمین ملدیپرا

 سینین بیر پارچاسیدی.پروسه
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 تعج  ایله اونین اوزونه دونیییرام. او ایسه مرتیریر: 

نین رصدد دئمیشدی، ممما نیچده دویینیییز ایل راباق نیچه تانرینین ادل -

پیال چئییرمیشدی یه، میشدی، کاپیتالییم اونی سرمایهائتدییی تانری ادلمه

 ریییم.

ییمدی رییدیریدر. سی اورهکلمه «ریییم»بی ردر  دی سؤز ایچینده یالینی 

دیییم بیددر شددئیی ییمددین باشددیندا مدینددی بیلمددهسددؤزو اوره «ریددییم»

لرده، رایناشدیران کیمیدیر. اونین  ددی سدؤزلرینه تدای سدؤزلری مقالده

ییمدی دن دئیدیلن، اورهمممدا بئلده ایچد ،الردا تاپی  اوییمداق اوالرکتاب

سینی هئچ بیر یئدرده تاپدا کلمه «ریییم»ییمی  یشدوران رییدیران، اوره

ییمی دوشدینیرم.  هیهییمی، هئچ کیمدین مغیینددان ائشدیتمه هبیلمیه

زولدیب سدامان مئیددانی اوشداغی ریلیغیندا یبیره  ددی صداتی پ-بیردن

 رکن دئییر:اگیله انجیل کتابینی ادزومه رایتار-گیری ، گیله

وه وه. ایندی بی کتاب دا منی دَدئدی: دَ .بیرینه دئدیلر یئکه سؤز دانیپ -

الرینان اویناماغی ییشدشیان دی. من مدالرینان، عنیانیه مجبیر ائلهدئمه

زیندی لی بیدر ترها ریدییم، ایکدی کادهاسؤزون  یرگی بیدو ب .مدام دئییلم

 مسددی یتیلر راهدد یسددان ا گؤره ،بیددرمز دریددن دوشینسددن .نهددرده مل

ارامت مها رلر ده  شر، سنین کیمیلسینده ساتیشا رییینین بیر کاهزیتره

ن ملیرسیی. چیخ نسیننین او بیری کاهزیباهاسینا مشتری کیمی اونی تره

سی برابر بیر وضدعیتده دایانسدین. نین هر ایکی کاهزیمز گؤرونیر کی تره

 طرف ضررلی چی یر.وئریشده همیشه بیر -بئلنچی ملیپ

 یم؟من ضررلی طرفدهنهرییه  -

زیاندا فیکیدر -ضدرر ،یدیم صیاتیمدا ائله یدیل سدئچردیم کدیئمن اولس -
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، هانسدی طرفدده اولددوغینی ساخیاشاییم. سنه گللریمی ییی  یاطرهوئرم

 ادزون هر کسدن یایچی بیلرسن.

ایشدین چدیخ بدی ندده، ررارینا گلاخ ییشدیرماوچین دین دَخ ملماارامت  -

، یرامساواشدینن ادزومدوم ساده اولدوغینی دوشینمیشدوم. مممدا اینددی ادز

 یرم.لچی کیمی صس ائیادزومی بیر فیریلدا

نین او زیبیینینا دوشمیر، تدرهنین وئریشده مسئیلیت فق  مال-بی ملیپ -

الرین دا بیینیندا مسدئیلیت وار. لرین ساتیشا رییانسینده  نسبیری کاه

لری ده دفییه چاتماغییا گؤره، انجیل کتابینی وئرن راه  کیمیسن ادز ه

-شر، بدی ملدیپلساتیشا رییدی مسی یتیلرینه چاتماق اوچین هدف یاا

بیدر شدئی وار، هدر ایکدی مشدترک دئییلن « خدانما»دالیسیندا وئریشین 

 لر. لنی ادامه وئریلرینی دانی ، بی پروسهطرف ده وارعی هدف

سدینی سدامان مئیددانی دیلیندده ییشدیرمک پروسهیاشلی کیشی دین دَ

فیریلدارچیلی  بیر مئییه کیمدی ایکییده  ،منه ائله گلیر کی ،ییرداالدیقجا

سدی ین یررهراهببؤلینیب، یاریسی منیم اوو یمدا، او بیری یاریسی ایسه 

 ملتیندادیر. او ایسه مرتیریر: 

 لریندددهمنطقهین الرفریقددالیمو  دریلیکددی ریییددللردهسددن هددئچ فیلم -

میسدن؟ بیدر لری گؤرمهراهد لیدین تبلید  ائ مسی یتییی ، یائلخ اوتیرا

دیندی کیمدی تبلید   خلریندی مهربدانلیدین لرمسدی یالر وار ایدی زمان

ری ، چاتیلمداز یئرلرینده گؤنددهلااوچین مسیینرلرینی دونیدانین ماخ لهائ

تبلیدد  ائلییردیلددر. الرینددان مسددی یتی ؤم لیخسددئیر و بهداشددتی کانسان

لردن تربییین بابا باغیندا دا بدی مسدیینرلردن گلمیشددیلر، هدامی  دذامی

مهربددان و مسددی یتین ییدد ، یائل خلردن پرسددتارلیاوالر  ددذامیاندددا، راچ
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دیردیلر. مممدا اینددی زمدان و میرعیتده گدؤره هسئیر اوزوندی گؤرسدانسان

یین یشا رییدیالن هدر ندهده کی ریییم، سات لر. بیرییشدیری لرینی دَشییه

 م صیا مشتریسی اوالر.ادزونه

-شسده ده، ندارینذهنیمدین تشطمدی ساکینله ،یاشلی کیشی دانیشدیقجا

ییلین سینینی دوشینیرم. او ایسه  دیییمرکن سئچانن دنییه بایلهنارین لپه

 بیره دئییر: -یئنه بیردن

ددرد -انینددا او لئیشواداکی کلیسا هله ده ردالیر؟ او زمدان شدهناز ییاب -

نین یانیندا، روس باغی اسی دننه کلیسایدی، کیری ماسام مریمیکلیسا وار

 یدی.لریندهددنن طرفائرمنی

الرینی، منجاق هئچ بیریسینین ایچینده الرین یئرلی یئرینده اولدوقکلیسا

 میاق رییمادیغیمی دئییرم.

 ،مدی مرطین ایددیدی، بیرینین یده ایکی ائرمنی دوستیم واریدانشکده -

 او بیری ده سروژ. هردن بیر ائیلرینه گئدردیم.

یئندده سددامان مئیدددانی  ،دهدیییمددتعجدد  ایلدده هانسددی دانشددکده دئ

 سایاغی گیلیر: اوشاغی

یه گئتمدک سدامان شدکدهینن سیروشددون؟ دانشدیبهه-نییه بئله شک -

امان لدر سدده اوییدوغیم درسمئیدانی اوشاغینا یاراشمیر؟ البته دانشکده

 خلدرین یانینددا هداوادی هدااا. مدن زنددگانلیمیئدانیندا ادرگشدیییم درس

 درسینی سامان مئیدانیندا اوییییب، ادرگنمیشم.

یییسا  ،نی سامان مئیدانیندانین مریاسیندا اوالن فلساهتبلیغی مسی یت

ی سیروشددیرام. سددیالیما  ددیاب دییینده ادیرندددرس اوییدوغددی دانشددکده

 ئییر: وئرمک یئرینه د
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لدددری درینددددن دوشدددینیب، سدددئچدییین ییلدددین اوییدوغدددین درس -

مسئیلیتینی بیینیوا ملماغی باشارسایدین، بی ردر اضدطراب چکید ، ادزوو 

 چی کیمی صس ائتمیدین.یفیریلدا

 دئییرم. -، یلیسیز مجبیریت یانی نمنه؟ب -

او یی ، یسدینده ایشدلهییبیلیرم. مجبیریت یانی بیر سازمانین چرچ ،هه -

  لر بییی مدییا یازیشن بؤییمینه ایناندیغین اوچین ایلیؤنده-سازمانین ییل

داشییاسدان،  دنلمدهدانیشدمادان، اعتدراض ائ-بیر یاالنین ییکینی دینید 

 غادوییرما رارنین وینیانیادهاوال مها رتده -مجبیریت یانی ت صصین اوال

 ی شیفری اوالسان.الریندا تاکسبیر ایپ تاپی ، برلین ییابان حسیتله

بیدر یداالنین   سیی؟ سامان مئیدانی اوشداغی؟ بؤیدیایندی سیی هانسی -

سئچن  ینیتاکسی شیفرلییاوال -م؟ یییسا ت صصی اوالاداشییان مد ییکین

 مدام؟

 دئییر: ندن سینرا نترسه اوزومه زیلله-او ایسه یئیلک ترسه

 مدامام.  ما مالنمن سئچدیییم ییلین مسئیلیتینی بیینی -

 یدیم...ئمن ده مجبیر رالماس -

 سؤزومی یاریدا کسی  دئییر: 

یدا دا اسدتادالرین  ،نهریمه گلیر یا سن یایچی دانشدجی دئییلمیشسدن -

لر. بیلیسن مجبیر رالماسایدیم، یانی نمنه؟ یایچی درس وئرن دئییلمیپ

 دان چکینیسن.یبیینیوا ملما ییانی سن سئچدییین ییلین مسئیلیتین

ه اونین دیلیندن چی ان سؤزلر مری تیکدانی کیمدی مندی سدانجیر. او یئن

سدینه سدالدیغی ایسه ساعاتینا بایی ، یئریندن ردال یر. نیمکتدین دسته

 کن دئییر: رچلییی گؤتیر



 دوشرگه   /   140

 بییین بیر ساعاتیم اولدو ایکی ساعاک. بیلیرم ایندی مرواد نییاران رالی .  -

سؤزلرینین م یسی  انیمدان  سم اونینسانجیلدیغیما رارشیلی  گؤرستمه

سددی اونددین سددامان مئیدددانی اوشدداغی اوالن یؤنیندده چی مدداز. مرواد کلمه

باغشیان یؤنینه یاراشددیرانمیرام.  مسی یتهیاراشسا دا، کاپیتالیسم کؤکینی 

 ایکی مددیم اوزارششمامیپ او ا سسله دئییرم: 

سددینده یی ده سددامان مئیدددانی دانشکدهیددانیم یئریندده مرواد دئمدده -

 سیی؟شیبگهادر

 راهایش دئییر: او ایسه دایانی  راه

-الرا اصتدرامیم چدیخادز ریییمسان واهلل. سنین کیمی صاضر یاب مدام -

 چییدی.

بیدر من دئددیییم  ،دهدیییمسؤزونی اونین مغییندا ائتشیت «ریییم»یئنه ده 

ده و سؤزه گؤره پئشمان اولیب اوتانیرام. میری رییالر متاالری ایله نده بداره

الرینین، الرینی بئله بیلمیرم، من یالنیی اونین تربیی ناغیدلنئجه دانیشدی 

میپ غینددان کسدیلمهاسامان مئیدانی یؤنینین دوشگینییم. گیلدی  دود

ان ددیر. بیر مددیم متمامیپ رارشدیری  ییلینا دوام ائیمریاسینی منه چئی

 گیله دئییر: -گلن یاشلی بیر رادینا اشاره ائدرکن گیله

نین لدریبی گلنی گؤروسدن؟ بدی نده یانیمددی، نده مرواد، تگدل ادردک -

 دی. سیلهل

 مستا ییلینا دوام ائدیر.  -سینرا مستا

رارشدیمدان نی ادتدیب، منده بایمدادان لینده تیربا یاشلی کیشدیارادین 

-الرینی باسدالدر یدانه اوتیرور. ادردکدز مرالی یئرمکئچی ، نیمکتدن بیر

ایکیسی اونین چیینینده، باشدینا چی یدر. -باسا رادینا ساری راچیرالر. بیر
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چدای بیسداطینی ییغیشددیرمامیپ  رادین تیرباسینی مچیر. منسه میسی

ا سدداری یه چدداتیم دئیدده، نیمکتدددن رال یدد ، اتیبددیس دوراغیندددوشددرگه

نده مرواددی، نده ده »نین دئدییی سؤزو دوشینیرم. گئدرکن یاشلی کیشی

 بئلنچی بیری نئجه بیر وارلی  اوال بیلر؟ « یانیم.

 



 

16 

 .الردان بیشدالی صیطی اوشداق هر گینکی کیمی دوشرگه. دیرناهار چاغی

لری الرین دوچریهصاصابسیی رالی ، اوشاقده ییی لچیمندا، فیتبال تیپی 

دان الرانسدانصدی  . نین راباغیندا باشینا بیراییلید ایسه کانتین راپیسی

لی بینداالرین ضددّیتی داهدا چدیخ تین زمیندهئبیشالینجا یاشیللی  ایله ب

لرین ایچینددده کددرپیچ لرینی، کیچددهمدده گلیددر، ششددگشنین کیچددهوگؤز

 ییرم. الرینی ادزلهو یارپاقؤیه سالشنان میچهدییارالرینی، دییارالردان ک

لر مراسینداکی بؤلگه میریمی یازیلمامیپ بیر یاسا ده فررلی ملیّتدوشرگه

منجداق  .گلیدر دیر. بی بؤلگه میریمی کانتینده هر یئردن چیخ گدؤزهکیمی

رددارا، -مغ. الردیشرالر یددالنیی اوشدداقبؤلگدده میریمینددا سددایمازیانا یاناشددان

چدرخ ، بیرینه راریشدی -مفریقالی، تیرک، فارس، کیرد، عرب بیر-الیمسی

لری ده ادیرنددیکچداالری و مدرسدهغسیروب، فیتبال اوینارکن اوشداق با

الر دویدچ دیلیندی اوشداق. بیری ایله عشرده ردیرورالر-دویچ دیلی ایله بیر

لرین بیدر چییدی دیدل لری اوچدین عایلدهلردن چیخ تئی ادیرندیکبؤییک

 . نیرلرهالریندان ادیرلرینی اوشاقدیککشسیندا باشا دوشمه

. سی یئنه راالبالیقدیر، اوشاق ساییسی بؤییکدن چییددورلرین بؤلگهعرب

لری شدیکهیلاَساچلینی راپی  راچان باال ا ریی ایله مناسی همیشه یاشیل

، اوندی گدؤره نی گدؤزوم میتارسدا دامیسدی. میی باشدیندا یئمدک یئییرلدر

 . اونی گؤزوم میتاردیغینا گؤره ادزومی ریناییرامبیلمیرم. سینرا 

سدینی یی ایله بیرلیکده میشدام اوچدین سدیییق یئمدک بستهناهار یئمه

سدینده ی یدی ایلده الرین بؤلگهایرانلدی. شدیرمهیلاَکنارینددا  پنجره ملی ،
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بدی گیندن بری  دیییمماریا کلیساسینا گئت سارادان باشقا کیمسه یییدور.

فرندی  ایلده . ، سشمششماردان بئله چکینیرلدررمیدن گلیر ات منی گؤ

سدی یه ددنمک یئرینه میسیقی ایاامریم هر گین کشسدان سینرا دوشرگه

الرینی گییدد ، مهددا رک ایلدده پددیل رازانمدداق اوچددین بددرلین ییابددان

یه گئدری لرینین معدین ائتددییی وایتدین سدین منینددا دوشدرگهیدمت

 . راییدیرالر

یئین روبیتددورالر، ماریدا سارا ایله ی یی سانکی بیر  یک روصسیز یئمک

کلیساسددینا گئتدددیییم گیندددن بددری داهددا مرتیدد  بددی مرمددیز  یفتدده 

دان یندمغییالر یئمدک یئییدرکن دانیشدانشرین. یایینششماردان چکینیرم

گدؤزه -بیرینه راریشیر. سارا ایله ی یی ایله گدؤز-لر هاوادا بیرسس چی ان

الرین تیکیدرم. دانیشدانه ییمی یئیدرکن گؤزومدی میدیییم دئیه یئمهگلمه

لر لری ویییلتی کیمی هاوادا گییر. کانتین هاواسینا بدیراییشن سدسسس

و دوشدینجه  ی، لهجه معجینی، دیل معجینیسس معجین ،لنته ییغیلسایدی

دوشدگین  بیر من یاشدلی کیشدی. لر اورتایا چی اردیکیمی شئی یمعجین

ادزلیییمدده  ر.سدی یادیمدا دوشدیدئمه ...«ادز ریییمسدان واهلل»ی ایله سس

لرین هدئچ بیرینده نیرم. او صیاتیمددا گدؤروب تانیددیغیم کیشدیگیلیمسه

یه ایچیندده رابشنید  ردالمیپ یدسن منامین ائیینده چرچگؤره. اویشامیر

 ،سددیسددی، دوشینجهسسددی، لهجه ؟ایمددیپ متددام نئجدده بیددر کیشددی

 ی؟ سمهگیلیمسه

یاشدلی کیشدی ایلده متدام  ،کانتین راپیسی مچیلی  میسی ایچری گیرنده

 ر.میسددی ایسدده اونشریددن یئریندده رینددی ر.رددی  کیمددی ذهنیمدددن اوچددی

ییمین باشیندا بیر شئیین رایناشدیغینی صس ائددیرم. گدؤزملتی اوندی اوره
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سددیلینا بایمددادان بیددر باشددا -یینی ملیدد  سدداغاو ایسدده یئمدده. ییرماییلدده

نین یانیندداکی باال ا ریدیین مناسدی سینه ساری گئدی ،لرین بؤلگهعرب

نین صیاک ییلداشدی، باال دا ریدی اولمایا او رادین میسی. شیریلهاَصندلده 

تاغدا ورینشدی ا ننیممما بی مدتده هئچ وایت میسدی ؟ایسه اونین ریییدی

  .میشمی گؤرمهدییینگئت-گلی 

یا الرئیدد میسی ،داوراندیغیم کیمی لرینه الرئیدنین باشقا کیشیدوشرگه

نجددی گددین مندده ائتدددییی ییه گلدددیییم بیرندنسدده دوشددرگه اوالنمیددرام.

بیلمیرم. یئنه اونی گؤزملتی سدیزورم. رارشدیمدا گله الری گؤرمیدن التااک

یه سداری نین بیییم بؤلگهاوتیران بیر  یک روبیک بس دئییلمیپ، میسی

 یلیک گلیدد ، اشددتاهیمداورانیشددی دا اوسددتهبایماماسددی و سددایمازیانا 

ده نیسدیان  لرده وئدریلن یئمدکور. اونسیز دا دوشرگهدوربیتینلیکله کیس

 لری کیمی دادسییدیر. نین یئمکبندی

یی رازماق ایدی. گین ییخ ایدی رازمداق ن دادلی یئمهانین سیان بندیین

ز صدشصی ایلده سی مهنداز ادداال  اولماسین. بندین یلیاه-اوچین داعیا

پای بؤلیب، ییششمایانا یاریم کاگیر مز، ییشدشیانا یداریم کاگیدر مرتید  

دا  او. دیملرین بیرینده من ده مهنازدان رازمداق ایسدتهگین. پای وئرردی

 : رکن دئدیاشقابیما ریییبیر بؤلیم رازماق ب

ه وایتدی سنه گؤز چنئ! یاوا  دیل مچیسان ها-سن سن ده یاوا یهئد -

میشام، گؤرورم کی یایچی رییسدان، مدن دئینده بایسدان هدر گدین ریی

 .رمرازماق پایییی ادزوم وئره

ییمی ملی  گلی  مهتابین یانیندا اوتیروب، رازمداغی بؤلدیب مغییمدا یئمه

 : رییماق ایسترکن مهتاب دئدی
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 !نبا ی اولیبسا-نن  یجییسیمهگؤروروم او چیغیلچی تؤره -

 چیغیلچی کیمدی؟ -

هلده بیلمیسدن  ،انایکدی میددی بیرداسد. اسن هداکئهده چیخ کاالسن  -

 ؟رمیراصاک رازماخ وئ-چیغیلچی کیمدی؟ بیلمیسن او هر مداما بئله راصاک

 ریسدینیرازماغین یا بیر من مهتابین دا رازماردا گؤزو اولدوغینی دوشینیب،

 .کدیچشقابینی ریراغا یمهتاب ب ،دهدیییماونین بیشقابینا رییماق ایسته

رییروغی  م یمنان ادلسم ده بیر پای رازماغا گؤره مهناز کیمی تیلکینین -

 .اولمارام

 : او ایسه دوام ائتدی. هیروک مهتابا بایدیم-لیمده هیروکارازماق 

، الرزهر دامداردان ردان ملمدا ،من نئچه ایلدی بیردا باشا دوشمیشم کی -

صابا  یایاننان -نه رازماخ وئری ؟ بیییسی یئیرینه سندهدئییسن بس دَ

 اخ. یهینین یبرلرینی وئر منه، دتاغیویاپیشی ، رازماخ عیضینه مالیه ا

ت مهتدابین  ناید. هاندان هانا اونین سؤزلرینین معناسینی باشا دوشددوم

لیک اعتبدار سیان بندیندده مندی ریرویدان، اوسدتهیه بایمایاراق ندییینائت

لدری وئرچی-ملم ددّر لرین، اوغروالرین، راتدل. ائتدیییم تک انسان ایدی

لده عاغلیمددان بئ ائتمدک کمراسیندا یاشاماغا مجبیر رالسام دا، یبرچیلی

یتارسام درصال یئریمدن رال ی  رازماغی مهنازا گئری را. میشدیکئچمه

 .المیشامسینه تامارزی رهله ده او رازماق تیکه ،دا

او رازمداغین  1ینی میجدیشرکنیدوزسدیز یئمده-نین دادسییملمان مطب ی

دیییم سسدی او رازماغین دادی دا متامین هئچ ائشیتمه دادینی دوشینیرم.

منجاق تامارزی رالماق چیخ عجیبده و زمدان . و گیلیشی دادیندا اولمالیدیر

                                                           
 میجیالماق: گؤیولسوز غذا یئمک 1
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یده یئمه ،بیر انسدانا تامدارزی رالمداق .دیرمییمیندا اونیدولمایان بیر صس

دیر، بیر انسانا تامدارزی رالمداق عؤمدیر بییدی تامارزی رالماردان داها چتین

عئیندی مدن متامدا تامدارزی  .کیمدی بیدر دویغدیدور سئیگییه اودوزمی 

بلکه بیدر گؤروشدده فرهدادین  ،رالدیغیم کیمی. متاما تامارزی رالماسایدیم

 بازلیغینا دوشگین دوشمیدیم.دیل

منه . رالدیریراملرینه باشیمی   سسسیندن رال ان گیلیلرین بؤلگهعرب

نین ایکدی لرینین راپیسدیلری گیلرکن صنجرهکیشی عرب ،ائله گلیر کی

میسی دا  لرینی هاوایا بیراییرالر.سس بیره مچی ، گیلی -تایینی بیردن

نین هر ایکی تایینی مچی  سیلری ایله بیرلیکده صنجرهباشقا عرب کیشی

دور، یبریم یییلریندن یکچکدراها لرین نه اوچین راهبیرایی . بی کیشی

لریندده ین بئلدده مریددایین و ایچدددن گیلمکالرانسددانسددیی وطن منجدداق

الردان اوزارششدی ، رارشدیمدا اوتدیران روبدیک. بایماردان ییشیم گلیدر

ییم هگیلمد-شی ، اوندشرال بیرلیکدده دانیشدی هیلاَگئدی  او میی باشیندا 

یاناالرین کانتیندن چی ی ، یاتاقتاغیما گئتمک رصدی ایله وا ده، گلسه

 نین سدایمازیانا داورانیشدینی دوشدینیرم.بیناسینا ساری گئدرکن میسدی

 منی چاغیران سسه گئری ،بینانین راپیسینی مچی  ایچری کئچدیییم من

 . ددنیروم

 1...هثانی انتهر ...انتهر شیرین، شیرین، -

یده یدیم ددیینمهاوره .سسده سداری ددندیرمتعج  ایلده میاق سایشیی ، 

سدن تبسدمین نده دئیه میسی دوداغیندا تبسم منه ساری گلیر.. باششییر

میسدی میبایلینددا گیگدل . ادزونین ده یبدری وار ردر اونا یاراشدیغیندان

                                                           
 صبر ائله، دایان! 1
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سدینی یدازدیغی سدؤزون تر مه سینی گؤرسدی ، عربجهدیلمانج ص یاه

 : یررسدمنه گؤ

 نئت واریندی؟ -

منیملدده  رغمداً،ییه دیییمی باشدا دوشددمهجنددی یدایبیریمیدیین دیلی-بیدر

گیگدل . سدیندن ییشدیم گلیدرمهرستچیلیدک گؤدانیشماق اوچین یئنی

 . بیییم دیلمانجیمیی اولیر

 .ییرمیه دعیک ائتمک ایستهبی میشام سنی گیمه -

سدن دئیه. نیرملهژوان اولدوغینا شدیبههندنسه یئنه ده اونین عرب بیر دون

دانیشماغی مرزو ائدن من -اونینش بیر یئرده اوتیروب، گیلیببیر من ادنجه 

 ! دیمدئییل

-  Podestamer platceدی؟نئجه 

ییمی  دهنده دئیه ،یه  ان متسدام دایئرینی گؤرمهبرلین شهرینین یئربه 

بیر طرفددن  .میرمبیر طرفدن اونی ادزومدن اوزارششدیرماق ایسته. بیلمیرم

الریمین بدی میشدام شدهردا ». ده اونا اینانی ، اعتبار ائتمکدن چکینیرم

 .دئییرم -« ،لییمبیری ایله گؤروشمه

 : او ایسه یئنه تبسم ائدیر

 .بلکه گلن سار -

 : رکن یئنه منی چاغیریردان میریشمیسی

 گئجه ییییما گلمیشدین. -

دیلمدانج  ؟ر یییدی ایمدیپسن اونین ییییسی نئجده بیدگؤره. پؤرتیشیرم

 : سینده یازیرامص یاه

 .میشددیمتاغیمدایدیم، هدئچ کیمدین ییییسدینا گئتمهوگئجه من ادز ا -
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 .بلکه ییییدا کیری یبسان

نین ایکدی راپیسدی بیدره صنجدره-بیدردن ،او ایسه کانتینده گیلن کیمدی

تاغدا گئددیرکن اوندین وا. راهدایش گیلدیرتایینی مچی  مندیم سدؤزومه راه

نددن گؤیلدیم وار  .ه گؤره پئشدمانلی  دویدیرامدیییمدعیتینی ربیل ائتمه

م؟ نییه ادزوم ادزومه یاالن رایکن ادزومی گؤیلیسیز گؤرسدی  ماهانا گتیری

سدن دئییرم؟ فرهادین عاطای یاراالرینین یئری نه زمان ساغاال اق؟ گؤره

 یم؟ هیئنه سئیگییه اینانا بیله
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کلیسا پناهگاه مؤمنین است، همچین عقابی است که مؤمنین را زیر بال  -

و  ،گیرد. کلیسا مکانی است بدرای ارتبداط بدا یددا و مسدیحو پر یید می

مسدی ی که راه مسدی یت را بدرای ندی کیشدان  ی استچراغ کیرسبیبل

تنهدا راه رهدایی انسدان بداور و که د. زیرا کنرا ریی می شانروشن و ایمان

 ایمان است.  

سدن مسدی ه ین سؤزلری منی فیکره سالیر. گؤرهراهبنجیل درسی وئرن ا

با االریندددان -ردداپی ؟سدداری گئدددن یددیل هانسددی کلیسدداالردان کئچیددر

صدنعت یییسدا اینجه ،صنعت اثرلدری یاغدان ثروتلدی کلیسداالرداناینجه

 اثرلریندن بی  اوالن ساده و کاسی  کلیساالردان؟ 

اوراندین کاسدی  بیدر  ،یا میداق رییددوغیم منمها رلره ادزل اوالن کلیسدا

لدره ردابشنمیپ سداریمتیل ک پنجرهاولدوغینی باشا دوشدوم. مشدبّ کلیسا

یدالنیی ین لیک دیدیارالرینی بدیهلرین ایشیغی ملتیندا، م رابین لیمشیشه

نین دیدیارالری و سدیماریدا کلیسا ،رارامتیل بیر یا  اولدوغینی گؤرونجده

لی صنعت اثرلری یادیما دوشیب، بیرینجی در هم رابینا رابشنمیپ اینجه

مراسدیندا اوالن  مسدی یلی مهدا ر ایله ایکینجدی در ده مسی ییئرلی 

عید عطدری نی باشا دوشیب، یئنه ادزومی ادزگه کیمی صس ائتدیم. فاصله

لری درس کیرسگئری رایتماغی بئله دوشیندوم. بیبل ، ییرلریمه دولینجا

دان عید عطری منی کلیسدا ،ددزه بیلسم ده هلریننین بیتین میینو کلیسا

 دیر.  ک ردر ییشاگلمیهراچاق ساال بیل

-تاردا میی اوزریندده بیسدکییت، چدای و رهدیه دمودرس کشسی دئییلن ا
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-، کاپیتالیسدم و ملدیپمسدی یتنین یاشلی کیشی ،جهدزگاهینی گؤرون

دییی سؤزلری یادیما دوشیر. ادزلیییمده دئییدرم: سینده سؤیلهوئریپ باره

یییسددا  ،نیننین ائییندده ریندداق گلمیشددیک؟ تددانریسددن هانسددیگؤره

 کاپیتالیسمین؟ 

سددینه لرین هامیسددی ملمددان ادلکهشددنهیلاَمندددن باشددقا میددی باشددیندا 

لیک لدر، ایندیسده منده تدای هلدهافغانستان وطنداشی ایمیپمیپ گلمه

شدرکن رسدمی اوالراق مدیدم یئندی هیلاَسییدیرلر. اونشرین کناریندا وطن

باشقاالشدددماغا، ادزومددددن  سدددینه یدددازیلیر.لدددرین سیاهیایمدددان گتیرن

یه دوشدیب، هؤووشنهیه یئنی بیر مددیم متدیغیمی دوشینرکن لشمهادزگه

دوغیم ذهیمده رابارسدا دا، درسده کؤنیللدی اوالن ادیرنجدی فیریلدارچی اول

مدیندی دا الریمدا دئیید ، اونشریدن کشسکیرس همکیمی مدیمدی بیبدل

بیریمییلده -بیر میاق چالدیغیم صالدا -لریم ایچینده الرام. تنارضسیروشی

 تانیپ اولیروق.

 یر: کشسیم دئیکشسین راپیسیندان ایچری گیررکن مفرین مدلی هم راه 

هدای مسدی ی راه  سهراب منل پددری مهربدان اسدت بدرای نیکیپ -

 مها ر. 

ی منه یداطیرالدیر. راهببی ریسا بیی، کؤک مدام رابین هید کارتینینداکی 

الر مندیم کیمدی مهدا رلری اولدیم و کیرسین ریردوغی بیبلراهبسهراب 

اولمایا  ک؟ هسینه کیمی داشییا بیلادلیم مراسینداکی ییلین هانسی نقطه

کی مدالریدن لرینین سیاهیسدیندهالر یدالنیی پروتسدتان مدؤمنبی کدیرس

لرین ده کی کیمی دینلریندهمرتماغینا گؤره ریرولیر؟ اولمایا سینما ص نه

سیاهی لشکرلری وار و کلیسا رارتال کیمی بی سیاهی لشکری  عایدادزونه 
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  ؟رانادالری ملتینا ملیر

عینکیندی  راهد  یناولددوغینی سدؤیله تکجه ریرتیلدی  ییلیندین ایمدان

تاییدد ، مقدددس کتددابی پشکددارد کیمددی بیددیه سدداری تیتددیب، عینکددین 

لره، مشاغیسیندان ایسده مقددس کتابدا یییاریسیندان یئنی ایمان گتیرن

 رلم دانیشیر: رکن یئنه لاظاددرد گؤزلی بای

هدا های این کتاب مقدس غذای رو  است. برای فهمیدن عم  واژهواژه -

 الزم است من را با عینک مسیح ب یانیم.

ده هییدلرینده عینی مندا اوزاق و یایینی بیدر چرچنین شیشهعینکی راه 

-عندیانینی بیدر راهد گؤره بیلسه ده، منیم ذهنیم هله ده سدهراب ایلده 

بیرینه یارشدیرماردا عا ی رالی ، هاندا رالسین عیسی مسیح عینکی ایلده 

ه راهبدال گؤزلریندن عشوه مغیدیالرییش کتابین متنینی اوییییم. صیرانلی 

دئددییی  راهد لر سن بی مؤمنلره گؤزوم ساتاشیر. دئیهبایان یئنی مؤمن

ایلده بایمداق، الر، منسه یالنیی گؤزلریم مسیح عینکینی مغییالرینا تایی 

بددرک -الریمددی بدرکمغدییم ایلده یئمکدددن یاندا اولدددوغیم اوچدین دوداق

 سی یرام. 

الرینددان مسدشنمیپ لرین مچی  رالمیپ مغییالریندان عشوه بییینمؤمن

سدینده لدرین  رگهالر دا درتیمی چکیدر. یئندی ایمدان گتیرنعینی یا 

 ناسه دانیشیر:  ایسه بیر راه سیی رالی . یالنیی منیم بیینیم یا 

ها ابتددا، میانده و انتهدا دارد. ایدن کتداب این کتاب نیی منل تمام کتاب -

در پروسه روایت تاری ی یید رادر است ما را به یدا برساند. برای مقدس 

رسیدن به یدا با اتکا به عقل و منط  و شعیرمان این کتاب را ییاندده و 

نیست. در طدیل سدالها  مب راکدهمانند درک ییاهیم کرد. کتاب مقدس 
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و  داری طالبدان تعلیمداک مسدی یت را سدیراب  انای  یشچشمه چین

 کرده است.

سدؤزونی کسدی   یبینددن دسدتمال چی ارید  بیتدین گی ییلده  راه 

لری گؤزونددن کییی ، دسدتمالین ایچینددهالتینی تمییلدهابیرنینین ایچد

ندا بداییرام. تعجد  ایلده او کئچیریر. من ایسه ییییدان مییلمیپ کیمدی

 می باشا دوشیب، مستا ا پیچیلداییر: یمفرین منیم تعجب

 مید.ادبی به صساب نمیاینها منل ماها نیستند. این کارها اینجا بی -

دستمالی  یبینه رایتاریرکن مفرین یئریندن رال ی ، ادزونه چدای  راه 

منجداق مفدرین کشسدین نهمیندی  .منیم ده چای گؤیلیمه دوشیر .سیزور

ییرم. او ایسه هدئچ بیدر شدئی ینی گؤزلهیین دیللندیراهبدوغی اوچین پیز

 لرینی اوییییر: اولمامیپ کیمی مقدس کتابین میه

 یداوند ابتدا مسمانها و زمین را مفرید. یاک هنیز بار نداده بید... -

یئنه درتدیم  ،رییالردان بیر میریسی یئریندن رال ی  ادزونه رهیه سیزنده

دیندی درس کشسدیندان  ،راتیلددیغیم کدیرس ،پیزولیر. منه ائله گلیر کی

 مسدی یتهایلده  لر بدی شدییهراهد مرتی  دینی بیر رینارلیقدیر. بلکده ده 

لره مسانششدیرماق رصددلری وار. اولمایدا الرینی بیییم کیمیکئچمک ییل

-ریندارلی  دا عرضده مریاسی وار؟ اولمایا بدی لرین ده پردهبی دینی  لسه

  ؟تقاضا رانینی اساسیندا ریرولمی  بیر دینی رینارلیقدیر

 ایسه اوییماغینا دوام ائدیر:  راه 

  داری شدد.و رو  یددا در روی مبهدا مب ترین مکان تاریکی در عمی  -

یداوند گات: روشنایی شدید، همده  دا از روشدنایی پدر شدد، و یداوندد 

 .روشنایی را از تاریکی  دا کرد..
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-نین ب شدپ و  دیا پدای، رارانلی  و ایشی  دونیانی یارادان تانریراه 

فیریلدارچیلی  پای کیمی بیتین  ،رکن منه ائله گلیر کیابؤلیشیندن دانیش

الرین ایچیندده ، بیردا اوتیراندورالرین مراسیندا بؤلینیبکیرسا راتیشنبیبل

ادزونده ییلددا  دیر.  هنمده گئددن ین پداییراهبدن بؤییک پای ایسده ا

 یی اولمادیغیمی دوشینیرم. قمن ده تیتدوغیم ییلدا یال ،میتاران کیمی
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سددیندن شدددییی نیمکتددین دستههیلاَیینددی همیشدده یلچَ یاشددلی کیشددی

نین یئریندده باغددا  ردیروب، سدیهلدرین للادزو ایسده ادردک  .مسشیی

تیربددادان چددؤرک  ،لددری چی دداران کیمددیتیرباسددیندان مهرهداویرنددا 

لریندده، سدینه ییغیشدی ، چیینچی اردی ، وق وق وق سسی ایلده ددره

ییم لری اورکیتمدهادردک. باالالرینا چؤرک وئریر دییلرینده اوتیران ادردک

 .یه بداییرامشی  رارشیمداکی ییشاگلیم ص نههیلاَدئیه مستا ا نیمکتده 

ی بئله صس ائتمیر. بایدیقجا یئنه اوندین کیمدی بیدر دیییمشهیلاَاو ایسه 

 : دئییرم متام اولماغی مرزو ائدیرم.

مدن  .لدریدههم ده ده ،لری وارلهالرینا، هم للرین یی  صالبی ادردک -

 . ن پیزمازدیمنی ریامتهتانری اولسایدیم، بی ص نه

بداالالری اوچدیب  ککی ادردلرینددهینیرکن چیایاناکی ددنیب منده باید

 . یانا بیر سئیینج دوییلیراونین گؤزلرینده اوشاق. چیمن اوسته رینیرالر

یی ، دریمییه سامان تَپدردین، یییسدا داشدا یانی بییی تاکسیدرمی ائله -

 رردین؟ددنده

 : گیله دئییرم-گیله

 .دیمیی چیخ ییشاگلیم بیر ص نه -

 مرتیریر: او ایسه . ییششنیراماونین سامان میئدانی یؤنینی گؤرمکدن 

 سنه داها چیخ یاراشیر.اخ فلساه اوییدوغینا گؤره داشا ددندرم -

 اولمایا سیی تاکسیدرمی ائتمکدن یاناسیی؟  -

 گیله دئییر: -گیله
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دی، ریرو گؤله گئدندده کئادی بیسدتینی یدا بیر ییلداشیم واری  یانلی -

نلیک کیرشدانشنی ، بیدییم لر ادزلرینی ائویراردی، دئیردی ایندی ادردک

 ییلیمیزو گؤزلیییرلر. 

 دئییرم: 

وه، ه گؤره  دان اول دَدیییننین ادلیمینی ادعا ائدن او فیلسیفین دئتانری -

 سینرا مصشن، سینرا دا اوشاغا چئیریلیر.

 ترسه بایی  سینرا دئییر: -بی سار ددنیب ترسه

اخ نده ده داشدا ددنددرم ،ریییم، بئله کی گؤرونیر سدن نده تاکسدیدرمی -

گین ایشیغی کیمدی رامچیشماغین ششان بیر ری انی یطرفداریسان، اوشا

 میدیندی!

 سینرا مرتیریر: 

سددینده نن او فیلسددیف زندددگانلیغین دانشکدهزوندده چددیخ گددیوهدگییددا ا -

 ششماغا بئله مجال تاپمیر.یاودوزوب، اوشا

، ادزومددی انسددام دایئرسددیی ه دئدددیییم سددؤزون اونددا تیییندوغیندددان اوت

 ب دئییرم: ورولییه وبیلمی

 ا فلساه اوییییبسیز؟یندسیی ده تبریی دانشگاه -

رکن ااوسدته ریید یباشینا رینان ادردک باالسینی مستا ا گؤتدیروب، دیدی

 دوداغی راچیر: 

مممدا مندیم فلسداه معلمدیم زنددگانلیغین  ،من دامپیشکی اوییمیشدام -

سددینده، ریییندددا، انجمددن کیچهیرهلریمددی تربیددیین ام، مددن درسیادزود

سینده، دلی  اوادین عداغیللی سدؤزلری و سامان مئیدانیندا، رازی مدرسه

ان ادرگنمیشدم. دانشدگاهدا بدیالرین هدئچ ندالرینریلییانین زارافاکساری
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 دیلر.بیرین منه ادرگتمه

یئندده دئدددیییم سددؤزدن پئشددمانلی  دویددیرام. صدد بتین گئدیشدداتینی 

لری ییشدیریم دئیه بئل چانتامدان بیر بسته بیسکییت چی اری ، ادردکدَ

 دن مستا ا یایینششی ، بیسکییتی اونا ساری اوزالدیرام: اورکیتمه

 لر؟للر بیسکییت یئیادردک -

ییمی یلشددمهاَاو ایسدده چددیمن اوزره رییدددوغی کیتددی گؤرسدددی ، اوردا 

زره باغدا  ریروب، بیسکییت ییر. اونین کیتی اوزره دئییل، چیمن اوسؤیله

نین دیمدیییندده سدداری تیتددیرام. ادردک پارچاسددینی بیددر ادردک باالسددی

 ایسده ، بیسدکییتدیسدکینیرملیمددن راپانددا ایی  بیسکییتی دیمدیکله

چیمن اوزره دوشدیر. ادردک یئدره دوشدن بیسدکییتی دیمدییینده ملید  

سدییا باسدی  سدینرا  اونی اوّلجده ر.باسا دنییه ساری گئدی-الرینی باسایان

 گیله دئییر: -اودور. یاشلی کیشی گیله

نین بیر چیلردن ده یایچی فلساه معلمی چی ار هااا. هر فلساهادردک -

.  ماعتددن یلدری تیلکدیدنیمر لدرین دهنیمی اولدوغی کیمی بی ادردکرَ

الرینی سداصله یداخا نانلر تیلکی ریرییسدینلر گئجهین بی ادردکچکینمه

 ر.رییمازال

 یر تیلکیلرین میاغی بیراالرا دا چاتار؟مه -

 ،یئریدی. تربیدیه بایمدا خلر تگل ساصلی تیلکیلرین اویناهن بابا، گئجه -

 لرین هامیسینین صاصابی وار.حپیشی-بیردا ایت

 لرین مراسیندا چیرکین ادردک باالسی یییدی؟بی ادردک -

 ین باشینا چکرکن دئییر: یهلینی دییی اوسته اوتیران ادردا

الر او ناغیلی رییالریما اوییمیشدوم. ممما چیرکین یادیما گلیر بیر زمان -
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 نین نئجه اولدوغی یاطیریمنان چی ی .ین عاربتییهادرد

سدم دئمدک ایسته «لرین بیری سنین رارشیندا اوتیروبچیرکین ادردک»

 او ایسه سؤزونین مردینی تیتیر:  .سیسیرام ،ده

وئرسم ده، اوغیرلیییب   ه چؤریهادرد-تیییغا، راز-عؤمیر بییی ییروز من -

یدیروز -خالرین صسابینی پاک ائلییده بیلمدرم. می تییدیخساتدیغیم تییی

دی، ایکیمیدی ده یدهاااا...  اواد مدینددا بیدر ییلداشدیم واری خاوغیرالمیشی

ساپا بیغداالری تسبئح کیمی  .، ایکیمیی ده کاسی  اوشاغیدَلیسیسینما 

یدیروزدان -خ. تییدیوخییروزونا تله ریرارد-ختیییهمسایاالرین ، ردوخدوز

بیدی ده  ،یی ، ایپین بیر باشی بیغازیندا راالنددایل بیری بیغداالری دیمدی

یاوا  چکی ، تیییغی تیتیب، تیربایا باسی ، -ایپین بی بیری باشین یاوا 

تیییغدی سداتی ، پیلدی  انینا. اوغیرالدیغیمییبخ تربیت ییاوتی دابانا راچارد

لر! یددی او گدینیلرسدینمایا. نده گین وخداباندا راچدارد دا گئنه تدییملما

 میپ اولسدین.الرین بسداطی ردالسداتانخده تیییاینانمیرام ایندی تربیدت

 ائشیتمیشم مدرن بیر ییابان اولیب ایندی.

 بیرینه راریشیر. دئییرم: -الریندا نیسگیل ایله هیجان بیردانیشی 

 تبرییه رئییتمیسیی؟ یهن ،ز وارکی تبرییه بی ردر عشرهین ییس -

دی. یدالریمدا بیدر طرفده ییابدان کیمتی -مها رک منیم تدای ،ریییم -

 اوتدیز بدئپ ایلددن مرتی ددیییلیمیز یییددی کدی رئییدداخ. اخ رئییتم

 میشم.تربییی گؤرمه

یاشلی کیشی مینادیر، اوتیز بئپ ایل سینراکی صالیمی  ،منه ائله گلیر کی

 یه چالیشیر. دئییرم: منه گؤرستمه

 سیروشمامیشام.کیمی سییین مدییی بیلمیرم نییه ایندییه  -
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 مدالرین نه اهمیتی وار؟ -

یه چیخ گؤیلدیم بی بیر طرفه ییاباندا نئجه بیرا گلی  چاتدیغییی بیلمه -

 وار.

. دومکؤچدمملکتددن لرین تدیک هدا تیتینددا لمن ده ملتمیشدینجی اید -

یدده مینیدد ، گیمددک سددنین کیمددی طیاره .یددیخ، راچمیشددام اداخ کؤچمدد

ریدییم  بیدر ده کؤرپده ،چی مامیشدام. مدن، مروادینان مملکتددن وییاسی

ییرییرایا ان بیز کیمدی سدییا نده، کئچمرزیندن سازاردا مستارا -شایتا

مدرزین سسدینی  یخیچیرتمیشدکؤرپه ریییمدا یییدی شدربتی ا یخ.باتمیش

مملکتدین ت سدایدیغیمی اوتایینددا  نّدمدرزین سین. میرالری ائشیتمهوم

. ماغیمییی بیلدوخدامجییا راست گل دولیدان ریرتیلیب ،هدوارعیتینی گؤرن

 دلیلدیممما بیییم نسلین مها رک  ،بیلمیرملرین دلیلسنین مها رتییین 

ایندی یئددی  وخده رالسایدادلکهالریمیی سییدی، چیخرالیم مسئله-ادلیم

الری کیمی میاریمییین یئدری ده معلدیم . بلکه چیخخکان چیروتمیشدو

دئییل کی ریییم، اسداس   یر اولماسیندانهدئییلدی. اساس مسئله ییلین 

دی، یییسدا انسدان مندا بطنینده الردان راالن اییلرین فررینددهمسئله مدام

نئجه ایی  اندااری گئدیر. بی دروازایا چاتدن ادلیم دروازاسینا سدوشن دریقه

الرینددا یئیید ، ییلی الرین چییدی تیتددوغاهمیتلیدی. انسدانرییدوغی 

لری اوزولدر. بیدر وار ادیسدین لاایچی ، گیی ، دوالنی ، ادلیب، دونیادان 

بیددر ده وار هیتلددر کیمددی  ،سددنشندیری  گئده دونیددانی ایشددی اولددیب

 اسان رالسین، بیر ده وار استالین کیمدیییباشی رییم خسیشمامیپ او ا

رارالدی . نه یایچی کی دونیادا  لرینین اوزونلری یدمتاوالسان،  نایت

یییسدا دا ، دا   .نین ساییسی چدیخ مزدیلریاستالین و هیتلر کیمی
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 اوسته دورمازدی.

 .یدیلرین طرفیندههایدگر نئجه؟ او دا نازینهرییه  -

 درتله اوزمه باییر: 

تددییی لرین تؤرهاولماز، اونین میداغی ندازیاخ تمییخ! اونی استالینه بنیه -

چالیشددی، مممدا هدئچ کیمدی اینانددیرا اغا متمییله یپییا باتسا دا، ادزون

دی، اونین دا بیرایدیغی اییلرین بیر بی اغیندان همیشه پدیخ اییدی بیلمه

 اخ. گله

رادین یانیندا بئلده راصداک بی یاشا چاتینجا اونین کیمی مرگی سؤزلری بیر 

دن مرگی دیله گتیرن بیر انسانا راستشمامیشام. ائله صمیمیت ایله چکینمه

سدن رارشیسدیندا باغددا  ردیروب اوتدیران یهئد ،سؤزلری دیلینه گتیریر

 مرتیریر: یئنه دیر.  یان بیر رادین دئییل، ادزونه تای یاشلی بیر کیشی

لمیشام، بی ملت هیتلرین بیرایددیغی الردان چیخ درس ممن بی ملمانلی -

-الری ادرکخ اواولماغینی گییلتمیر، اونین سیشدیغی ا اییلردن شرمنده

دونیایا  یلرین نایتهیتلرین تیکی ،  یئرینه اوراالردا عابدهماخ لهباسدیر ائ

 چالیشیر. سن کتابسیی کتاب انانی گؤروبسن؟ اغا گؤرستم

 دیرم. هدئیه باشیمی ترپ «ییخ»

بیدر کتاب اندا   الر بؤیدیتیکلدییی مئیداندا او زمان نینکتابسیی کتاب انا -

الری ییغیشدیری ، نن م الف اوالن کتابوار ایمیپ، هیتلر زمانی نازیسم

 شدنی مدیندا اوردا ایرمدی مدین  لدد خ فرهنگی انقشب و کتاب یاندیرما

 الر.ی کتاب یاندیر

مئیدانیندا دا بئلنچی بیر فا عه ائشیتمیشم بیر زمانشر تبرییین ساعاک  -

 اوز وئری .
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خ اایدی بیرایمدوخ ال  ائله ویدردین یداال. گئنده ده گلید  چاتدد هه... -

لردن پیزوب، یاطرهی سینربییین کتاب یاندیرما فا عهتسینه. اوردا مسئله

ئلنچدی بالر وار، مممدا بدیردا چالیشاناغا ان سیلمنالریناییینی تاریخ کتاب

 ر.نیانین گؤزونه سیییب، تکرارینین راباغی ملینیلری دوفا عه

ییر. من ایسه مریامددا لهسیسیب، چؤرک تیرباسینی سیلکه یاشلی کیشی

سدی، ن کپییمدیده فلسداه دیپلیمبیرایدیغیم اییلری دوشینیرم. دانشکده

یسددینده ریددیی لکی مدیددم، منددامین سیجیلنین دفتریندددهنیسددیان بندددی

یدم، الرین دفتریندده یدازیشن مدغیدابی بیشداناناولدوغیم، بانک صسابیم، 

گلن کی مدیم... بیرایدیغیم اییلرین هئچ بیریسی گؤزهتیریست شرکتینده

نین اییی نئجه؟ سیروشددوغیمدا و ادزل بیر ایی دئییل. ممما یاشلی کیشی

بیر مدک سیسدیر. سدانکی ذهندی باشدقا بیدر یئدرده گییدر. هانددان هاندا 

 کؤنیلسیز ه دئییر: 

ندان سدی ومندیم ایدییم اود دی چدیخ پیتششدی داسدتانیممنیم صیاک  -

سدینده سدنه مراسیندا ردالمیپ بیدر ایدیدی. بلکده بیدر گدین اوندین باره

 دانیشدیم.

 سینرا مرتیریر: 

اندانی گل سنی مپداریم کتابسدیی کتاب  ،لرین بیرینده گؤیلین اولساگین -

 ان گؤر.نیایین

 دئییرم: 

 مئیدانی نئجه بیر یئردی؟ 1پیدستام -

 یئریدی. خالرین متدیرمااورا  یان -

                                                           
1 Podestamer platce مئیدانی پودستام 
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 تعج  ایله سیروشیرام:

 یانی نمنه؟خ متدیرما -

یانی ییشگذرانلیخ. پیدستام مئیدانیندا گؤیلین چکدییی رددر دیسدکی،  -

 وئریپ مرکیی وار.-ده ملیپ رستیران، بیر

 بیره دئییرم: -بیردن

 دیم.مهربیل ائله نین دعیتیننه یایچی کی میسی -

 میسی کیمدی؟ -

یده اوندین عدرب بیدر ین بیری. ندم نننین مها رلرینیاشادیغیم دوشرگه -

 ژوان اولدوغینی صس ائلیرم.دون

 دوشگین سس ایله دئییر: 

الزیمددی، یئتدر خ الرا هردن بیر ییشگذرانلیسنین کیمی  یان ،ریییم -

 سن!ژوانین سؤزلرینه ملشنمییهکی دون

لیدر. او ایسده یلدر اطرافدا داغادردک ،مئیدانی اوشاغی میاغا رال انداسامان 

 کیتینی گئیی ، چلییی گؤتیرورکن دئییر: 

 .گئنه ده منیم بیر ساعاتیم ایکی ساعاک اولدو -

مسدتا بیدیه -لینده تیربدا مسدتاا ،سیلهلرین لمن ده میاغا رال یرام. ادردک

 گیله دئییرم: -ساری گلیر. گیله

الرینددا بددی سددی گلیددر، یددی  صاللهسددی گئدددیر، لدهرین دهلددادردک -

 لرین.ادردک

 یانا بیر ل ن ایله دئییر: او ایسه اوشاق

ان کسدی  هدر گدین ندییوووخ، من اونین دیرناغیجا اوالنمارام. او رارنین -

 لریدی.لر اونین پاولف ایتمالر. ادردک  بیالرا تازا چؤر
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باسا رادینا -الرینی باسالر یانکیمی ادردکالر مناالرینا ساری راچان اوشاق

باشینا رینیر. منده ائلده -نیایکیسی اوچیب اونین چیی-ساری گئدیرلر. بیر

  دیر.کیمی لشمیپ پاولف ایتیلره شرطیادزو ده ادردک لهل ،گلیر کی
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ینده سداصلدن تگدل یییی گؤزومدن اوچیب. یاتاغیمددا اوتدیروب، پنجدره

م اوزریندده اوتیردوغدیم ایکدی صیکایده الرا باییرام. صیاکپارالیان ایشی 

ایسده  یمسی یئرلی یئرینده، مندیر. بیرینجی مرتبهلی یاتاق مینالیمرتبه

سددینه میدداق اورا میدداق باسددماغیم یاسدداردیر، صیدداتیمین ایکینجددی مرتبه

م. یباسدیغیمدان بری بی ایکی دونیا مراسدیندا سدرگردان ردالمیپ کیمدی

سی دیر، ایکینجی مرتبهکی صیاتیمین ایلک و سینی بللیدهبیرینجی مرتبه

 رک یی مهددا ددهایسدده، باشددشنغیجی معلددیم اولسددا دا، نئجدده دوام ائده

 لرینین ررارینا باغلیدیر. یدمت

لر ییییندین نده رددر ادنملدی نیسیان بندینده م بدیس اولددوغیم گئجده

اولدوغینی، یییشدیغیمدا نیسیان بندینین رالمارالیندان اوزارششماغا مجال 

یه گلددیییم گینددن بدری ییییسدیز تاپدیغیمی باشا دوشددوم. دوشدرگه

یئر مچددیغی اوچدین  نیمده بؤییییبصیاتین منای طرفی ذه ،رالدیغیمدا

لر همیشدده ادزومدده بیددر سددیغینا اق میتارماغددا چالیشددیرام. گئجدده

سینه تؤصاده وئردیییمددن سدینرا مندالی  نین کؤرپهساچلینی مروهیاشیل

 اینددددیلریمین منددددن چالینددددیغینا داهدددا فررلدددی بددداییرام. رابلیددت

اشمایان دوشدگینلیکدن من یاشدا بیر رادینا یار ،سیی رالسام داسیغینا اق

  دوشینیب، ادزومه تسکین وئریرم. ریرتیلدوغیمی

او  ،منه ائله گلیر کدی ،لریمی دوشینندهساچلی ایله مناسبتایندی یاشیل

الریمدان یاطره ردالمیپ بیدر ریلچداق دئییلددی، او یالینی اوشارلی  چاغ
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یمددا کنار ، صیاتیمین هئچ بیدر ددنمینددهمیئمنیم اوچین ائرککلیک تیت

دیییم، سسدینی ین، اوزونی گؤرمهاولمایان، هئچ زمان منه مریا دورا بیلمه

چیینه صیاک ییلینا -دیییم، اییینی دویمادیغیم متام، منیمله چیینائشیتمه

بدی مدتدده ینندی و  .بیر صیاک ییلداشی کیمی ایددی یندوام ائده بیلمه

نین یدرام. مدروهلره سیغیندیغیمی منشیمنای ش صیته مالک اوالن ائرکک

سداچلییا سینی ری اغیما ملددیغیم من مندی یاشیلمتاسیی دوغدوغی کؤرپه

سددینه نین کؤرپههیدده باشددشدی، اونددی مددروالر چیرومهباغشیددان بدداغ

سیی و یئتکین مئلردن ریپدوغیمی، تیتسیغیندیغیم ائرکک باغیششدیغیمدا

 . بیر انسان اولماغا ساری مددیم متدیغیمی باشا دوشدوم

ساچلی بیر من بئلده لر یاشیلسیان بندینده صبس اولدوغیم گینیندنسه ن

مدیما یازیلماسی  نینلر فرهادین فیریلدارچیلیغیدی. او گینیادیما دوشمه

لر مراسیندا چیم دّرلر و یه چالیشدیغیمش بیرلیکده راتلو اونی اثباک ائتمه

سی بیتین ذهنیمدی نارشهسی و یاشاماق مهؤووشنهنئجه ادزومی ریروماق 

دان الررددادینمیمی اورداکددی ئبلکدده ده ائرککلیددک تددیت .دولدورمیشدددو

 یه چالیشیردیم.گییلتمه

الری اصاطه سی یالنیی طبیعت و صییاندئدییی یاشاماق منارشه ینداروین

دیر سدیلهلرین ادنملی و هدر زمدان گیندمدده اوالن مسئلهائتمیر، م بس

نیسیان بندینده م ترم و اوندین کیمدی زوربداالرین  سی.یاشاماق منارشه

ده اوتدیروم چتری ملتینا گئتمکددن امتندا  ائتسدم ده، اینددی بدی ادلکده

یؤنددم -یده یدیلسی ملماق اوچین کلیسدانین چتدری ملتیندا گیرمهوثیقه

 میتاریرام. 

الریم و ی یی ایله سارادان باشقا کلیسا چتری ملتیندا تاردا وده ادوشرگه
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تددادوغیدان رنین اویه سددؤز مچمامیشددام. دوشددرگهدن کیمسددهدیییمددکئچ

ده،  لرلییی اکدراه ایلده ربدیل ائتسده ینسلالری ائپکؤچمی  مسلمان

نین یاسداالریندان یدولتدکئچن مها رلره ییر باییرالر. ملمان  مسی یته

لددری تکایددر بئلدده ائدددرلر دئیدده لیقدان ددننیمسددلمانچ ،لرسددهچکینمه

سددن میسددی یه سددالیر. گؤرههؤووشددنهلر منددی ی دوشددینجهدوشددینیرم. بدد

یه دعدیک ائددر؟ یئنه ده منی گیمه ،دن یبری اولسادیییمکئچ مسی یته

سینده ایرق، دیل، دین کیمدی سئییلمک مسئله-غرب کیلتیرونده سئیی 

فاکتیرالرین ادنمی اولماسا دا، شرق کیلتیرونده نده رددر ادنملدی اولددوغی 

وپدانین هدر ررلر کیلتیرلرینی ده ادزلری ایله بیرلیکده ادانیلمازدیر و مها 

 یئرینه یایماردادیرالر. 

تدداغین مالرارانلیغیندددا میددی اوسددته پارالیددان اسددتیل فشسددکیم و چددای وا

مندالی  یدانلیپ سداچلی و دوشگینلیییم منی یاتاغیمدان رالددیریر. یاشیل

لیییمدن چدای دوشددگین ،دویغیالرینددان ریرتیلمداغی باشدداردیغیم کیمدی

فرندی   ر.چاره ریلمالییام دئیه دوشینرکن رداپی مچیلید ردا بی اریرتیلماغ

دن چی ی ، هیرنایش ایچری گیریرلر. رییالر س ر دوشرگه-ایله مریم هاال

لری اوچین اونشری داهدا مرتید  تانییدا یه ددندوکیاتماق وایتی دوشرگه

نی رابیندان چی داریر. گیله وییلی-. مریم ایشغی یاندیری ، گیلهمیشمبیلمه

ی سدالمامالی یکد-نین بدی وایتینددا سدسدا مندیم کیمدی گئجده رییالر

نین راداغداالرینی سدایمادان الرینی بیلیرلر. ندنسه مدریم دوشدرگهاولدوق

لرین اوزرینده چکیدر. هییییمدی  نی سدیمدانیشماز مستا ا مرشه-دینمی

کی لیندهاشینیرم. مریم الرینی دوم. اونشرین مشیری الکیللی اولدوقیکیمی

ازلی مایع هاوایا فیشقیریر، فرندی  گنی چال االیی  باشینی مچیر. شیشه
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 ایسه مغیینداکی سؤزو سئیینچ بیمباسی کیمی هاوایا بیراییر: 

 ههه!ههی ارامتمین صل شدها ازه -

باشدیمییا سدیچراییر. ریدیالر -نین باشیندان فیشقیران مایع اوسدتشیشه

منجداق هاوایدا  .غرب مدنیتینده غرق اولمی  کیمی گؤروندیرلربیتینلیکله 

-منیم اوچین ایسه اوست ،ازلی مایع رییالر اوچین شیرینلیکگفیشقیران 

سدی اوچدین الریدیر. اوتیروم وثیقهباشیما سیچرایان اومیدسیزلیق دامجی

لری یددمتنیرم. مهدا رک لهائدیجی سندلریم اولمادیغینا گؤره غصهارنا 

 ینسدللیک یدیز کئچمک بیر امتیاز رازانسدا، ائپ مسی یتهالریندا رانین

لری گؤزلریندن  االنیر. بیلمیرم اونشرین امتیاز ساییلیر. رییالرین سئیینج

لری لدده ائتددیکاسدینی یییسا مز مدتده یاشاییپ وثیقه ،مدینا سئیینیم

و یدا  ین سدئیینجینه راتیلید الرانسدانباشدقا  .اوچین اونشری ریسقانیم

لرین اولماسدی الزیمددیر. اونشری ریسدقانماق اوچدین اورتداق بیدر شدئی

مراسدیندا هدر هانسدی بیدر اورتداق دوشدینجه  ینادزومال بیکی رییالرصال

سدیمیک  ،یئنه شدک ایله اونشری ریسقانیرام. غصه دوشینمیرم.اولدوغینی 

 یرم. نه ده اودا بیل ،کیمی بیغازیمدا ایلیشی  رالی ، نه متا بیلیرم
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ال گئددیرم. اتیبدیس ،یندن او یز اولدوغینا گدؤرهبلیطمترو  یبلیطاتیبیس 

ه گدؤره دیییمدیاشلی کیشی ایله ررارالشددیغیمیی یئدره اتیبدیس ایلده گل

یی زماندان ائتدیییمییبانمیشام. اتیبیسدان یئنرکن ساعاتیما باییرام. معین 

الری کیمدی مئیددانا سداری بئپ دریقه کئچیدر. مداراتین یاریشدچی اون

یدازیلمیپ سدمته  1Bebel Platceتؤوشدییه تدابلیدا -یهگئدیرم. تؤوشده

اوسته رداالنمیپ کتداب -اوست ،گئدرکن گؤزومه ساتاشان بیرینجی شئی

ده اوینادیغیمیی الریم مدرسهیئتمه چاغتندیسی اولیر. ندنسه بیر من یئنی

اوسته دوزولمی  یئددی کرپیچ -  اویینی یادیما دوشیر. اوستیئددی دا

سی ایله یئره تؤکن طرف اویینی رازاناردی. ممما بدی پارچاسینی تی  ضربه

 میر. کتاب راالغی تؤکیلیب، داغیشنا بنیه

یم مدرسه نیستاله ،نین رارشیسیندا گؤرونجهیاشلی کیشینی کتاب راالغی

 ،سده دهگؤر ک ییباندیغیمددان گیلئیلنمهباشیمدان اوچیر. او ایسه منی 

ییرم. یاشلی کیشی ساعاتینا باییر. من ایسه ییباندیغیمین سببینی سؤیله

 تبسم ایله دئییر: 

 یریدی! اَ ختاوبئله کی گؤرونیر هله ده ا -

لرینده بابدا سدؤزلرینی صیداتین عدادی ایپ-عؤمرومده اوندین کیمدی متدا

 میشم. ین بیر مدام گؤرمهدویینله

لددردی، یان گلینیباشددارم خسددییین دئدددیییی سددؤزون مصددداری اوینامددا -

                                                           
1 Bebel Platce.بئبل مئیدانی : 
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 دئییرم. -،  ررارالرینا ییبانان رییالر ییخ

لدرین ایپ حییم. مدام کیچییئریدی ریخ سی ده بشرین اوینامایئر کیره -

سدینده دولدیدان ارماسا، صیاتین هر ددنگهشمسئیلیتینی بیینینا ملماغی با

 لر.چی ی ، دامجییا راست گ

 .هله کی من دولیدان چی ی ، دامجیدان راچی ، سییه راست گلمیشم -

 منیم سؤزومه دوداغینا تبسم رینیر. 

 نیرم؟هیی بَیبیلیسن سنین هانسی یصلتی -

لرین لریمدن داهدا چدیخ مدیدم و  نسدیتیم کیشدیصیاتیم بییی یصدلت

 ده هدئچ بیدرینددییی بدارههانسدی یصدلتیمی بَ ،ه گؤرهدیییندرتینی چک

 فیکریم یییدور. او ایسه مرتیریر: 

یا  یبینده مپارمییدان مدامسدان،  دیان اولمداغی یلینداسن سؤز اوچین  -

 الر کیمی هم ریالغین ایتیدی، هم دیلین.دئییل، دونیا گؤرمی  مدام

لریمه دردت یئتیدرن یاشلی کیشی  نسیتیمدن مسیلی اولمایاراق یصلت

 ایلک مدامدیر. دئییرم: 

ن هر سدؤز باشدی دئیدردی: سدؤز روصدی ،یدییاستادیمیی واربیییم بیر  -

 زیسیدی.سؤزون تره هادلچیسی، عغیل د

اوسدته رداالنمیپ کتداب -او ایسه نئچه مددیدم گئدری چکیلید ، اوسدت

 الرینا اشاره ائدیر: سمبیل

 ده یازیلمیپ مدالری گؤروسن؟نالرین عطایکتاب -

بدداییرام. کتدداب لرده یددازیلمیپ مدالرا مددن ده گئددری چکیلیدد  عطددف

دانشگاهی ایلده  1لی هیمبیلترارشیداکی او  مرتبه ،نین او الیغیتندیسی

                                                           
 Universität-Humboldtهومبولت دانشگاهی:  1
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الرین م تشم گؤرونتیسی دانشگاه راپیسی راباغینداکی بیر بییدادی. کتاب

لرده مدالری یدازیلمیپ ویلهلم هیمبیلت تندیسینی گؤزدن سالی . عطف

چدیخ -لریندده مز درسده دانشگاه لری بارهالرین دوشینجهبعضی فیلسیف

بیر او ا سس ایلده رکن مدالری بیربهاالرا بایال کتاباوییمیشام. صیرانلی 

 اوییییرام: 

الری، مرنت، گراس، هاینه، لیتر، کانت، سیگرس، هگدل، گدریم رداردا  -

 مارکس، بُل، شیللر، لسینگ، هئسه، فینتانا، مان، برشت، گئیرگه...

 یاشلی کیشی سؤزومی کسیر: 

 .لرییشدیری دَ تعادلینیهم ده دوشینجه  ی،الر هم دونیانین روصینمدام بی -

 دئییرم: 

لرین ییشددیرندَ تعدادلینبئله کی گؤرونیر، دونیانین رو  و دوشدینجه  -

ی کیمدی یمدی وار. او دا سدیی او گدین دئددییدانا یانیم بیر  فق ایچینده 

ی گلدن هایددگرین سینده بیرایدیغی اییلردن ندم نمنده اییدنازیسم سایه

 دی.سی اوالن هانا مرنتشاگرد و معشیره

 گیله دئییر: -یاشلی کیشی گیله

سامان مئیدانی دانشگاهی منی مدام صرافینا چئییرید . ریدییم، سدنین  -

ده مغییندددا هددئچ کیری مامیشددام. دوغددیردان دا سددؤزو ثانیدده هصقینددد

 پیشیری ، مدامین  یابین اوو ینا ریییسان.

یییسددا منددیم  ،ن سددؤزونی بیددر التادداک کیمددی صسددابشییمبیلیمددرم اونددی

 دیر. دئییرم: سی بئلهصاریمداکی صقیقی دوشینجه

ین ایچینده هانا مرنت الرانسانییشدیرن دَ تعادلیننییه دونیانین نهرییه  -

 هایدگر مدی یییدی؟ ،مدی وار
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 یئنیدن کتاب تندیسینه درت ایله بایی  دئییر: 

سینده هئچ بیر ادعام یییدی،  یانلیغیم چیخ تشطیملدی باره من فلساه -

ن چییدالیر. هایددگری معشردهفلسداه اوییماغدا  ری الدی جاکئچسه ده، 

سینده دی اونین بارهالری کیمی منی ده وادار ائلهلری چیخضدیتلی طرف

سدی سدی اولسدا دا، دوشینجهین معشیرهمرنت هایددگر چیخ اوییییم.-مز

یدارادان ی یید . مدن ده بدی کتداب تندیسدینیونین چتدری ملتینددا رالما

 ینلرین کتاب یاندیردیغی یئرده هایددگرصنعتکار یئرینه اولسایدیم، نازی

رلدری الرا گؤره هایدگرین فیکیمدینی مغییما ملمازدیم. بینینش بئله ملمانلی

 ریییب.ثیرلر وت  دونیا متاکرلرینه بؤیی

ز کتابسیی کتاب اندانی گدؤروم دئیده مئیددانا گدؤ رکنایاشلی کیشی دانیش

اشدلی یایچینده اولددوغینی  یشگاهنکتاب انانین هیمبیلت دا رام.دوالندیری

 دن سیروشیرام. یکیش

 ولیب. الر مارکس بی دانشگاهین کتاب انا رئیسی اییخ، ممما بیر زمان -

 تاسینا اشاره ائدیر. له مئیدانین اورسینرا چلیک

 اب انا اورادی.کتابسیی کت -

پ ینیایرمدی گئیینمدییمئیدانین اورتاسیندا بیر یئدره تیپششدان مدرسده 

 ،دیییمده گدؤرهلریندن باشقا هر هانسدی بیدر بیندا گؤرمهالر و معلماوشاق

سدیی لی بیر بیندانین کتابیلییین تیششندیغی سمتده گؤرونن ماوی گینبچَ

 . ائدیرمکتاب انا اولدوغینی ت مین 

 .معمارلیغی کتاب انادان چیخ مچیده بنییراورانین  - 

 رکن دئییر: ایاشلی کیشی مئیدانین اورتاسینا ساری مددیمشی
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باشدینداکی  ی، مچید دئییل، گدینب1دیریییم، اورا سنت ادویک کاتدرالی -

 یه؟یاچی گؤرمیسن مه

 سیندیرمادان دئییرم:  ادزومیکیری دیغیما گؤره 

 سی ده عبادتگاهدی.نهایتده هر ایکی ؟نه فرری وار -

 گینیز بیردی؟-ئجهگیانی دئییسن کیرا  -

 بابا سؤزونه نه دیلی وار؟-سینده دئییلن متانین کیرالر بارهبی مسئله -

، ندارکن نبابا سدؤزون-. ممما بی متابایاسانبابا سؤزونه نئجه -رالی  بی متا -

و ریی ابیر کیر رییدان ائشیتمیشم.  یسؤزون« گینیز بیر دئییل-کیرا گئجه»

مدا مم ،گینیزلر بیر ایشی  پرده گؤزوندین راباغیندا چکیلیدر ،دئییردی کی

ایشدی  لر او پرده ییخ اولیب، گؤزوندین ایچینده نقطده کیمدی بیدر گئجه

 دوشیر.

 .الرا هئچ دیلی یییدیگاهعبادک نینبی مسئلهنهریمه  -

 ی چلییینه سالیر.مغیرلیغین ر.یاشلی کیشی میاق سایشیی

اهلل یلده اانسدان  هلرینددمیین مسدی یتسنه دئییم دا نئجه دیلدی وار.  -

ممدا پدرده وار، م خاوغلی کیمی یطداب ائددیلن بیدر ایشدیاللّهین مراسیندا 

بیدر پدرده  انسان و اهلل مراسینداکی هدر هانسدی هلریندمیین خمسلمانچیلی

نسدان اریرا بیلیر. اط اللّهیینان ارتبسیی ادز اولمادیغینا گؤره انسان واسیطه

سیندا کیر بی گی ین رارشیگؤره  نهدیییگؤره بیلمه ننمتعالی گی ی گؤزوی

 گینیز بیر دئییل.-کیمیدی، اونا گؤره ده کیرا گئجه

سدن بازلیغینا، بئله بیروشیق توویلینده صیدران ردالیرام. دئیهاونین ساسطه

 یالنیی کلیسا بیناسینین ماوی گینبذی دئییل، بی سامان مئیدانی اوشداغی

                                                           
 . قارا کلیسا. فارسجا کلیسای جامع. kathedrale-hedwigsکاتدرال:  1
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باز کار بیر ساسطهسینده رضاوک ائتمکده ده کیری میشام. اونین پئشهباره

اورتاسددیندا  اولدددوغینی هددئچ بیلمیددردیم. او ایسدده مددیمشییدد ، میدددانین

نین اوزرینده له دا  ددشمهای دایانیر. چلییییانیندا الرین تیپششان اوشاق

 ین یئره اشاره ائدیر: یه بنیهباغلی بیر پنجره

بی سمبیلیک یئری یارادان صنعتکارین دئدییینه  .بی دا کتابسیی کتاب انا -

 .ریشکتابین کیلی یئرله خلرده ایرمی مین  لد یانیگؤره، بی رف

نین اطرافیندا دییلرینی یئدره رییدیب، ایچدری الر پنجرهیئتمه اوشاقیئنی

الرا دانیشسدا دا، معلدیم ایسده مغیدی و بددن دیلدی ایلده اوشداق .باییرالر

یده تیکید ، مین بددن دیلیندی سدایمادان گدؤزلرینی پنجرهمعلّ الراوشاق

مریاسدیندا نین مشاغی باییرالر. من ده بییشنی  ایچری بداییرام. پنجدره

یئره رییشنمیپ، بؤییک، مغ رنگلی بیر مکعبددن باشدقا بیدر شدئی گدؤره 

الرین ییر. اوشداقبیلمیرم. یاشدلی کیشدی یایینددان بایمداغیمی سدؤیله

ایچدری  ادزومه یئره مچی  اونشر کیمدی دییلریمدی یئدره رییدیبیانیندا 

بدی ددرد لری گدؤرورم. مکعبین ددرد دییارینا رابشنمیپ بی  رف ،بایاندا

لدره بی ارلی مکان کتاب انا مدینی داشیماسایدی، الرید اوالراق بدی  رف

لرینی داشییان کتاب بایی ، کئچردیم. ممما سؤز رینیسی انسان دوشینجه

 ،ییمه ریریی دامیر. منه ائله گلیدر کدیلره بایدیقجا اورهبی  رف ،اولینجا

الر، یشالمیپ صیدیاندن بلر، غرییهلر شعیردان بیشالمیپ بئیینبی  رف

دیر. بلکده ده بدی لر و صیاک عنصرلرینین م ی اولددوغینین تمندالیبیتگی

دیر. کتابسیی دونیدا نین تمنالیسیدن بیشالمیپ یئر کیرهمکان دوشینجه

مدالندان  «اشدرف م لیرداک»نئجه بیر دونیا اوال بیلر؟ بئلنچی بیر دونیادا 

 دیر؟ سیندهلرین هانسی مرتبهانسانین یئری بی  رف
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ریلیندی ادلچدرکن هلده ده -لابیر میاغا رال ی ، معلم ایسه الر بیربهاوشاق

ی باشا دوشدمیرم. دییینین دویچ دیلی ایله دانیشیر. اونین نه دئییئ-ینییئ

مدن ده میاغدا  ،نین چلییینی میداغیمین کنارینددا گؤرونجدهیاشلی کیشی

یه سدینده فیکرلریمدی ائشدیتمهرال یرام. او ایسده کتابسدیی کتاب اندا باره

 مارارلیدیر. 

 ،نین مدینی داشییان سمبیلیک بیر یئر اولسا داصادثهاوزده تاری ی بیر  -

ییمده ریریدی دامددی. منجده بدی لره بایدیغیمددا اورهایله بی  رف درت

 .ییا سمبیلیددن بیشالمیپ دونائلئمان دوشینجه

 دن مییرمادان دئییر: یاشلی کیشی ایسه گؤزونی ایشیقلی پنجره

بیرا مکان و زمانین ریرتیلی  یئری کیمیدی، میرالیمدان منیم نهریمه  -

 کیمی!

دن نین راالبالی  بیر مکانیندا دایانی ، ایشیقیلی بیر پنجدرهبی غریبه ادلکه

مان دویمدادیغیم دهشدتلی میرالیمان کیمی بیر یئره بایماق منده هئچ ز

 سایاغی ریافه ایله مرتیریر: بیر صس یارادی . یاشلی کیشی ایسه معلم

لدرین بیدر چییینددا بدا  لر تاری ی ددرهکتاب یاندیرماق کیمی صادثه -

 یالرسینین تمدن و تاری ینددن یدازیلمیپ کتدابمایا ربیله وئری . منشً

دونیدانین او بیدری  الر،اندیری یلری و میسیینرلری اسپانیالی کلیسا یادم

باشیندا فرره داغیشنددان سدیرا تربیدیین سداعاک مئیدانینددا یانددیریشن 

 دافعه ائدن پهلیی صکدیمتی طرفینددن یانددیریلی ،الر مدرنییمی مکتاب

الر دا همین بی مئیداندا یانددیریشن کتدابراباخ ان نیئتمیپ بئپ ایل بین

ی مدافعده ائددن هیتلدر صکدیمتی سدینسیسیالیسدت دوشینجه-ناسیینال

بیدر فقد  دونیانین هر بی اغیندا بی عملدین  یاندیریلی ، منجاقطرفیندن 
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ین کیمدی اولماسدان سدن، مدن ایسدتهمعناسی وار: منیم کیمی دوشینمه

 یالی بیر -لیادلیمه م کیمسان. ادزو ده نئجه بیر ادلیم؟ یانماق کیمی عیا

 ادلیم!

گددؤزو هلدده ده ایشددیقلی  ،چاتدیرسددا داسددؤزونی باشددا  یاشددلی کیشددی

ی سیروشدماق دییینددیر. منی ندن بی دهشت یارادان یئدره گتیردهپنجره

اونین  دی دانیشیغی سیروشدماغیما مدانع اولدیر. او ایسده  ،سم دهایسته

 باشینی رالدیری ، م ی بیر گیلیمسه ایله دئییر: 

ان ییشددشنمادیغین گؤزلریندددن معلیمدددی، مددن سددنین کیمددی  ددی -

مسدماخ  خبیرا گلی ، دئیینگن بیر ری دانین الفشفاسدینا ردیال ،اولسایدیم

 ژوانینان پیدستام مئیدانیندا متدیرماغا گئدردیم. یئرینه او عرب دون

ثیریندن ریرتیلماسام دا، ودن بیشالمیپ دونیانین تلر و دوشینجهبی  رف

 یی باشاریر. یاشلی کیشی یئنه ده منی گیلدورمه

 ؟سنی نییه بیرا گتیرمیشمبیلیسن  -

 اوچین؟ خان ریرییتمانمیرالیمان -

لیندددده انجیدددل، تگدددل سددداصلینه گلددددییین گدددین اریدددییم.  ،یدددیخ -

لددرین گؤردویددین ایپلر، تیتدددوغین تصددمیمالریمیی یادیندددا؟ خدانیشدددی

 اوچین سنی بیرا گتیرمیشم. اخممسئیلیتینی بیینیوا ملماغی تمرین ائله

 تعج  ایله دئییرم: 

الرینا نده دیلدی خلرین کتداب یانددیرمانازی اغین،ممسئیلیت ربیل ائله -

 وار؟

بی دونیادا هر شدئیین هدر شدئیه دیلدی وار. دئددیییم کیمدی چییلدی  -

لر تداریخ بییدی ادز الر یاندیریلی . بدی ایشدی گدؤرنلرده چییلی کتابددنم
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تدی ما ملمان ملّالر، ممیه چالیشی مهلهدی  و یا تی یه ائلرینی گییلهعمل

نین الر تیکید ، فا عدهیئرینده سدمبیلیک مکداناخ نی گییلتمدبی فا عه

لرین تکرارینا مانع بئلنچی بیر فا عه ایدا مسئیلیتینی بیینینا ملی ، گله

 یاراتماغا چالیشیر.

 خکتداب یانددیرما اغیکئچمدمسدی یته اولمایا سیی مصل ت اوزونددن  -

بیرینه هدئچ بنیرلیغدی -بی ایکیسینین بیر دیسیی؟یه بنیهکیمی بیر فا عه

 .یییدی

، ریلتیغیندا دوالنان بیر دارغاشاییرد نقا  دئییلدی کیلیاریییم، هیتلر  -

الرین رسدام ویتدیایدی، هنرشناس ایدی، فرمان وئردی سداوا  هیشلی 

لره گؤره هدر بیدر دوغرو، روایت-اثرلرینی امن یئرلرده گییلتدیلر. یاالنشاه

نین زرتشت کتدابی واریمدیپ، مممدا نازی عسگرین بئل چانتاسیندا نیچه

 خلر مصدل ت اوزونددن فرهنگدی انقدشب و ادبیداتی پاکشمداهمین ندازی

بی مئیداندا اودا  الرینن کیمی دانشمندلرین کتابیفروید و انیشتنان مدیی

 چکدیلر.

 مسددی یلییهاونددین سددؤزلریندن تعجدد  ائدددیرم. مصددل ت اوزوندددن 

ه گؤره پئشمانلی  دوییرام. اینجیمدیپ بیدر دیییمی اونا سؤیلهدیییمکئچ

 ل ن ایله دئییرم: 

تاسیریی بیر مئتیر ییغین کندیری بیر تئل بدا  -سییین بئلنچی توویل -

 کیمیدی. اخمتیکینه دویینله

گیله کتابسدیی کتاب اندادان بیدر مددیدم اوزارددا یئدره -لی کیشی گیلهیاش

 : الرا ساری گئدرکن دئییرمی شنمیپ یازیلی دمیر پشک

ایددا سیی  دیاب وئرمکئچسن ده، مصل ت مسی یتهمصل ت اوزوندن  -
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هئچ دالی رالمیسان. گل، گل بی پشک اوسته یازیلمیپ سؤزلری ده سدنه 

 اوییییم.

 الرین بیرینه ساری تیتیب دئییر: چلییینی پشک

ا انسددانی د ،الری یئددردهخالری یاندددیردیدی، کتددابیشددبددی هلدده باششن -

 الر: هانریپ هاینه.خوالرین ایچینه متا ایمل

سی پیزولیب، سامان مئیددانی ریلیغیندا گیرید ، سایاغی ریافهسینرا معلم

 : مرتیریر

یئرینده  ده پیدستام مئیدانیمنیم بیر ساعاک وایتیم باشا چاتی ، یئنه  -

لرین گلدن گدین ،چی ماغدا گؤیلدین اولسدا اغاگیم ناندئیینگن بیر ری ای

مپداریم. صئیاددی  اغدابیرینده سنی هلیکاست ممیریدال بیناسدینی گؤرم

 سن.ده یاشییاسان اورانی گؤرمییهفلساه اویییاسان، برلین

 دئییرم: ییم تیتیر. سایاغی دعیتینه گیلمهاونین سامان مئیدانی

بیرینده -عشوه یئرلدری ده بیدرمایدان هبیرینه دویینل-سیی سؤزلری بیر -

کتابسیی کتاب انایدی، ایکینجدی هلیکاسدت  اوّلیاوستاسیی.  مایداهدویینل

 سیی؟یرا او، اوردان هارا دویین وخاوال ا 1ممیریال

 هیمبیلت دانشگاهینا ساری مددیمشرکن دئییر: 

. گؤیلدیم ایسدتیر وخیده گئددربی دانشگاهی گؤرمهلرین بیرینده ده گین -

 دیم.لی یئرلرینی سنه گؤرسهین گؤرمهبرلین

                                                           
1 Holocaust Memoriali 
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کیرس درسیندن گئری ددندیب، چای اندادا فشسدکیمی دولددوروب، بیبل

لره گدؤز دوالنددیریرام. لیک اطرافینداکی نیمکتدوشرگه صیطینده چیمن

ییرکن مها رلر گینشدین باتماسدی و افطدار چداغینی گؤزلدهاورور تیتان 

نین ییشددا گلددیم ل میددییددلرینین کسددالتینی مپرسیسددیز و مر بدددن

الر. من ایسده ایکینددی چداییمی ایچمدک اوچدین ایکیندیسینه بیرایی 

 ،مغار ملتینداکی نیمکتی بی  گؤرونجدهدینج بیر یئر میتاریرام. ری ا رره

شدنده میداق هیلاَ دهکیشی منددن ادنجده نیمکتداو   مغا ا ساری گئدیرم.

 .سایشیی ، بیر میری بی  نیمکت تاپیم دئیه صیطده گدؤز دوالنددیریرام

سدینده نه کؤلگهنین گیردهمغا ی 1لر دولی اولدوغینا گؤره بیر چؤکهنیمکت

 ،الریندا مارارشنددان عدرب مهددا رلرلیکدده اوتدیرورام. بیتگددی درمانچیمن

چاتیلمداز لاده،  لرلرینی درسدهالرینین چیچدکبدیداقچاتدان لامغا ین 

 لرین اییی هاوایا یاییلیر. الردا رالمیپ چیچکبیداق

ین ییرو دی راهبکیرس کشسیندا ایکی ساعاک بییی گؤییلسیز اوالراق بیبل

تین بیر پارچاسدی، سی  نّدن سینرا مغار کؤلکهدیییمسؤزلرینه ریالق وئر

 بدگنین سسدی، تین سسدی  ندت بدیالغیفشسکدان سیزولن داغ سییی

کی نار شکیلی ایسه  نت ناری کیمی گلیر منه. بینینش بئلده ندار اوزرینده

تدده سدؤزو  نّ 2fruit theeنین ملتیندا دویچ دیلیندده یدازیلمیپ شکلی

نیم دئیه هر هاولمادیغیما بیر ریرمییی  ییی  چکیر. دویچ دیلینی تئی ادیر

الرین مدالری ذهنیمده مغار التلاظ ائدیرم. اشیاالرشئیین مدینی او دیلده 
                                                           

  Linden (Botanik) (آلمانجا: .زیزفون عربجه . تورکجه چؤکه.فارسجا نمدار 1
2 fruit theeدویچ دیلینده میوه چایی : 
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ین دئینده کت، شالیار، مغا ا کاستانیرره عجیبه و گیلینج تصییرلر یارادیر.

پاپیین گئیینمیپ بیدر مغدار و چؤکده مغا یندا لینددین دئیندده بدالرین 

لریم و ذهندی پالتاری گئیینمیپ بیر مغار ذهنیمده  انشنی ، گدؤردوک

بدا  رالینجدا تبریدی ذهنیمدده بدا  رالددیریر. راسیندا چا تصییرلریم م

الریمین سینی همیشه تبرییه چاتیر. لریمین، دویغیالریمین، سی ینتیلذک

لرینی، نین صاالی ایکیندینین، ششگشن ییابانیتبرییده یاشادیغیم م له

بامیه، اهدری -لرینه دوزولمی  زولبیهلرین ویترینلری رنادیرمضان گین

 ییرم. لرینی ادزلهورو لیغا م صیا اوالن کیکهو ا

الر ده ایرانلدیدیییمدیی اوچدین کانتینده گئتاو  گین ادنجه سد ر یئمده

دیم. لری بددی  گؤرونجدده تعجدد  ائلددهسددیندن باشددقا بیتددین بؤلگددهبؤلگه

-ینده بیدر من شدامنین باششندیغینی سؤیلهمها رلرین بیری رمضان میی

سدیی بیدر رمضدان ایچینده سدیی و فرنیسدیی، م هبامی-سیی، زولبیهکاباب

یدیم تبریدیه داری ددی. کانتیندده یئنده اوره تدیم.تیالزالندیغیمی صس ائ

فریقالی مها رلرین غیبتی رمضانین باششنغیج یبرچیسی معرب، افغان و 

نین اولسا دا، تبریدیده رمضدان بدی رددر یبرسدیی گلمدیدی. رمضدان میدی

نین ادلکددهرمضددانین گلیشددینی  یلرنددهدییی مباصگؤرونمدده-گؤرونددیب

  ار ساالردی. باشاباشینا 

باشدا -، بییدارغمداًلری یئرینه گتیدرن بیدر ردادین اولماغدا منام دینی میین

باشدا رییمداغی، راداغداالری تسدبئ ه -چاتدیغیمدان سینرا منیملده بدا 

 دی. او گلدانداکییی بیرایی ، داها اونین کیمی اولماغا اصرار ائتمهدوزمه

لریم، لرینی سیواری ، گینپ راباغینا رییان کیمی منیم ده یئمدکچیچک

روانیمدی هدئچ بیدر شدئیله -یملده مارارشنددی، رو یلدریم و تمییلیگئییم
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دی. من ایسه صیاتدا اینانددیغیم ایدشق رایدداالرینی اوییدوغدیم مهبسله

یامایی ،  بیرینه-ب بیرونی ، هر کتابدان بیر پارچا گؤتیرهالردان ادیرکتاب

رانین معین ائتددیم. مندام اوندین بطنیندده  انشنددیغیم -ادزومه بیر رایدا

لردن بئله منه بیر کلمه منشتمادی. اوندان اینجیکلی اولسام دا، اوزون گین

مددک اوندینش تماسددا اولماسدام دا، مرامیددیدا ریریلمداز بیدر بداغ اولدددوغی 

اونین روصسیز و الرئید داورانیشدینا بئلده  اًده بعضدانیلمازدی. بی دوشرگه

الری متام ادلنددن سدینرا بئلده روصسدیز داری یرام. بیلمیرم اونین باییپ

الرال ساواشا روصسیز باییپمنجه یمیپ. یییسا رابارجادان دا بئله ،اولیب

 لرین گئری راییتماق امکانی چیخ مزدیر. گؤندریلن کیشی

الرا گدؤز دوالنددیری ، ادزوم و اوتدیران نار دادلی چاییمی ایچرکن صیطده

فریقددالی مهددا رلر مراسددینداکی ملرده اوتددیران عددرب، افغددان و نیمکددت

الر، اورتاق مدنی و لر، اورتاق اینانجالری دوشینیرم. اورتاق یاطرهاورتارلی 

الر، الر، تانیدیغیمیی اورتاق مداملر، یاشادیغیمیی اورتاق مکانکیلتیرل میین

یئریندده لرین تانیپ دادالری... دوشیندوکجه صیطدین یئربهئمکاورتاق ی

ادزوم مراسیندا هدر هانسدی بیدر اورتداق یداددا  تاپدا  لهاوتیران مها رلر

لرینی گؤردویدیم گینددن بدری بیلمیرم. کانتینده مهدا رلرین ادزل بؤلگده

الرین نده رددر ادنملدی اولددوغینی باشدا اورتاق کیلتدیر و اورتداق یداددا 

بیریندده یایینششدددیری ، -ی بیددرالرانسددانالر م. اورتدداق یدداددا دوشدددو

 ک ردر گی لیدور. گاهدان منه ائله گلیر بیرلرینه باغشیا بیله-اونشری بیر

مراسینداکی اورتداق  لرم دّرچیلر و کی راتلمنیمله نیسیان بندینده ،کی

الردان لیصاتلی ملمدانده یاشایان مها رلر و سرکدوشرگه الریمیییاددا 

ادزوم مراسدیندا هدر هانسدی بیدر  ایلدهداها چییدور. دوشرگه مهدا رلری 
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ایلده عشرده ریرمداق  بیدر من یاشدلی کیشدی ،دیییمدهاورتارلی  تاپا بیلمه

 الر! ماراغیمین سببینی کشف ائدیرم: تبریی و اورتاق یاددا 

سدؤزو چی ددیغی منددا  «سدامان مئیددانی»نین مغیینددان یاشلی کیشی

لری لری، مک نالی دوزلدن دمیرچیرلبیرچی -کالَالری، رانین پیچارچیاو

بدیروق -لری، نجّارالری، کؤمیرچیلری، رانلی ی چال، بیروقچیایله تنیکه

نین صاالی صیطدی، ضدریح سیلی کیچه، سید ابراهیم مقبرهلر، تیکدربند

ن راباغینددا گؤزومددی الررددادینسدداده یاشددلی -ایچیندده پددیل سدداالن صدداف

نی تیکیلمیشدی. ممما ندنسه یاشلی کیشی مسدئیلیت و ایشردی وظیاده

الرین ایشق رایداالرینی منال چکیر. منه ائله مک اوچین دویچستمنه گؤر

، مها رتددده اونددین دا کیلتددیرل رغمدداًتبریددی دوشددگینلییینه  ،گلیددر کددی

او  ،ه اولدیبئدلرینه واللیکالری شیمشیی  و غرب دونیاسینین ادزلاینانج

 لری ادز ایچینده ادزلشدیری . لیکادزل

الریم نئجده؟ مهدا رک ییلینددا مصدل ت ایندانج لهلریممنیم ایشری تمل

الریمین سینه کئچسه ده، دینی ایندانجسیاهی لرینمسی یاوزوندن مدیم 

الریمین ال شیمشسا دا، ایشردی ایندانجسی کیچیک بیر تییینی بینؤوره

اولدددوغینی دوشددینیرم. بیددر من مدیمددی ائشددیدنده سددینین م کددم بینؤوره

راباق صاتی ایله یانیمددا اوتیرمداق اوچدین اذن گیلپ دیسکینیرم. میسی

لر و شیمشماالر باشدیمدان اوچدیر. کناریمددا ایشری تمل ،یدهدییینایسته

ییم ددیینیر. پؤرتیشدوییمی نین اییینه اورهاوتیراندا اونین ییشاگلیم عطری

رانلی اولماغددا چالیشددیرام. بددی سددار مددن اونددی ده، سددیییقصددس ائتسددم 

ین تر مانینددا یدازیرام. او ی گیگدلدییینایچمده-رابارشیی ، چای ایچی 

ایسدده ریشدد ند ایلدده سدداعاتینی گؤرسدددی ، اذان وایتینددا رالدددیغینی، 
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نین سیییرلیق طبعی اولدوغینی و افطاردا هئل دادلدی لیک نار چاییاوسته

فایدالی اولدوغینی یازیر. منسه هئله ملرژیم اولدوغینی و نار یین چای ایچمه

سی، نار سییی، نار چایی، ناردان صاضیرالنان هر شئیه صیران اولدوغیمی دنه

 گیله مرتیریرام: -یازی ، سینرا گیله

 رم بئله. نتده نار اولماسا اورا گئتمه -

 میسی ایسه یازیر: 

 رادین تاپیشر؟ین بیر سن دونیادا نار سئیمهگؤره -

یدده چالیشددیر. او میسددی سددؤز ایچینددده سددؤز دئمه ،مندده ائلدده گلیددر کددی

دانیشددیرکن گددؤزلریمین راشددیندیغینی صددس ائدددی ، بیددر من اونددین 

نین ییشاگلیم عطرینین ایییندی کشدف ائددیرم.  نتدده هئدل بیتگیسدی

سددیی و مقدمه ،دیییم مناولمددادیغینی اوندددان سیروشددماق ایسددته-اولددیب

 یره یازیر: ب-بیردن

 الرا راتیلیرسان؟کیرسسن بیبل -

میداغیمی ایتیریدرم. ندار -لا ،اوغیرلیغیم می ایشیغینا چی ان مدام کیمدی

نین ایدشق نین تیرشا شیرین دادی مغییمددا م ییدا چدالیر. میسدیچایی

الریندا هؤرولددویینی دوشدینیرم. سدینین دیندی اینانجرایداالرینین بینؤوره

 سی و صیاتیما راریشماسیندان ییششنمیرام. ئتمهاونین بئله سیال ا

یازید ، فشسدکیمی  -، میلرسینده سیال ائلدهلر بارهده بئله شئبی ادلکه -

گؤتیروب میاغا رال یرام. اونسیز دا هئل اییینه ملرژیم اولدوغینا گدؤره اوردا 

 نین سسینی ائشیدیرم: اوتیرا بیلمیدیم. بیر مددیم متمامیپ یئنه میسی

 شیرین! -

 او ایسه میبایلینی منه ساری تیتیر:  .میاق سایشییرام
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 ک رددر یهکیرسا راتیلماغینا اینانمادیم. سن بئله بیر ایشی گؤرمهبیبل -

کیرسا راتیلمداق سدنین مدیندا عاغیللی و ایشرلی گؤرونیرسن. منجه بیبل

هئچ بئله بیدر سدیال  ،دئییلن بی  سؤزلردن بیریدیر. سن گیمان ائله کی

 میشم.مهائله

 اونین سؤزلرینی  یابسیی ریییرام. او ایسه مرتیریر: 

 یالنیی منه وئردییین سؤزو سنه یاطیرالتماق ایستردیم. -

ی یاطیرالمیرام. تعج  ایله یادداشدیمی دیییماونا هر هانسی بیر سؤز وئر

بلکه اونا وئردیییم سؤزو یداطیرالییم. او ایسده یئنده گیگدل  ،مراشدیریرام

 تر مانیندا یازیر: 

- Podestamer platce بی گئجه افطاردان سینرا. 

یه گلدیییم گیندن بری میسی درتیمدی چکسده ده، اوندا رارشدی دوشرگه

ندنسه همیشه اونا یایینششماردان چکینمیشم.  .لریم اولیبضدیّتلی صس

دیییمده پئشمانلی  نا گتیری ، اونین دعیتینی ربیل ائتمهئچن سار ماهاک

ییدیم دویمیشدوم. ایندیسه اونی گؤروب، دانیشدیغیم مندا پؤرتیشدیب، اوره

الرینددا ددیینتییدده دوشسدده ده، منجدداق ایددشق رایددداالری دینددی اینانج

رلندیرن یَییمی غیرممکن بیر ایپ کیمی دَکئچمهمسی یته هؤرولمی  و 

دیدر دئیده یاندا بیدر ایپیلنجده یئرینده گئتمدک میماقاَیلده بیر انسدان ا

 دوشینیرم. او ایسه مرتیریر: 

 یه ترانسار اوال اغام.من صابا  میری دوشرگه -

لی گؤزلرینده یئنه اونین عدرب بیدر راباق صاتی و  ذبهنین گیلپمیسی

سدینی ادزل ده یاشدادیغی سدین گئجهژوان اولدوغینی و بدی دوشدرگهدون

دییینی دوشددینیرم. بلکدده ده میسددی االرال باشددا چاتدددیرماق ایسددتهمددا ر
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بینینش بئله اونا اینانماغا ریرییرام. بدی سدار ده  .دوشیندوییم کیمی دئییل

 ن دئییر: دااونین دعیتینی ربیل ائتمیرم. او ایسه ادزونی سیندیرما

 بیلرم.می سنه وئره بیریمییله عشره باغشماق اوچین تلان نمره-بیر -

یازی  بینایا ساری گئدرکن یئنه  -، من تصادفی رارشیششماردان یانایام -

دان ییشدشندیغیم صالددا شیرم. ندن میسدیلریمله اوزلهده ضدیّتلی صس

سن بی ییم سی یلیر. گؤرهییلیغیما اورهقیال؟ اوندان اوزارششماغا چالیشیرام

 زومی مزارالماق؟یییسا اد ،ضدیّتلی داورانیشیمین سببی ریرییدور

 



 

22 

سینه بایمادان یؤوره-اتیبیسدان ائنمک همن یاشلی کیشینی گؤرورم. یان

نین ینه سالی ، اتیبدیس دوراغدییالرینی چی اردی ، گی ینی چلیباشماق

چی ی  رارشییا باییر. بیر من اونین باشینا هاوا گلدییینی سته نیمکتی او

ییمی یه مشغیلدور کدی، اتیبیسددان دوشدمهیرم. او ایسه ائله اییلمهدوشین

یانا بیدر ل دن ایلده بئله گؤرمیر. اونا یایینششیرام. منی گؤرمکدده اوشداق

 دئییر: 

الرییی چی دارک خسدن ده باشدما ،بیردان پرسپئکتییی اعشدی. ریییم -

لیسدن. بدی گؤرمهان ندل اوزاردان، سیرا یایینالری اوّگل اوسته، بی ائلئمان

بیرینددن چدیخ -سی بیدرنن یایین منهرهیسیمنهره خالرین اوزاائلئمان

 فررلیدی.

اتیبددیس دوراغیندددا بیددیدن باشددقا کیمسدده یییدددور. اونسددیز دا اونددین 

الریمی سایاغی بیییروغینا ییخ دئیه بیلمدیدیم. تدردد ایلده باشدماقاوشاق

 چی اریرکن دئییرم: 

 خ.الرا بایمالییسایاغی بی ائلئمانن مئیدانیساما ،بئله کی معلیمدی -

سدن فلسدای باییشدینان بداخ، میدی  ،سایاغی اولسدا داسامان مئیدانی -

 سن.یهیالرین پرسپکتییینی گؤرممانئصیایم گلیر بی ائل

صسابسیی -چی یرام. گئنیپ بیر یئرده سایسیی ستهاونین کیمی نیمکت او

 باییرام. او ایسه مرتیریر:  الرامانئمستطیل شکلینده رارامتیل ائل

 گؤر نه گؤروسن؟ ،الرا تمیکی ائلهمانئائل وورما، یحبیر دریقه کیپر -

الر دنیدی مدانئائل ،نیرم. منه ائله گلیر کدیکیپریک چالمادان رارشییا زیلله
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الرین مدانئالری یئرلریندده صرکدت ائددیرلر. ائلدالغاالری کیمدی دوردوق

اولدوغینی دوشینیرم. یاشدلی کیشدی  نین گؤز یطاسیندان مسیلیصرکتی

 ایسه دئییر: 

وونن ادز گؤزو یالرین صرکتینمانئائله من ایستیردیم سن بی منجمد ائل -

الریمیی بیددراز فررلیدددی. سددنین سددن. مممددا بدداییپگددؤروب، صددس ائده

ی باییشدیدی. منیم باییشیم سدامان مئیددان ،باییشین بیراز رمانتیکدی

 دیرم.سیرو صرکتینه بنیهی من بی گؤز یطاسین

 گیله دئییرم:  -گیله

 بی سیرونین چیبانی کیمیدی؟ -

 الرینی گئییرکن دئییر: باشماق

 هر کس چیبان ریلیغینا گیره بیلر.زمانی گلسه،  -

دروازاسیی هلیکاست ممیریال اوزاردان گؤردوییم کیمدی دئییدل، -راپیسیی

صسابسدیی، -لمی  سایسییودالغاالر م ی اولیب، نهم ایله دوزصرکت ائدن 

الر گئندیپ بیدر تدین دا ئسیی، صاف و سرک گدؤرونن رارامتیدل بیازی

ربرستانی ذهنیمده  انشندیریر. منجاق ربرستان بی رددر ییفلدی بیدر یئدر 

ین باشددشنیپ و ریرتیلددی  تدداری ی ایلدده مدالری الرانسدداندئییددل، اوردا 

م صدیا نین ادزونهرینه یازیلی . ربرستانین هر بیر داشدیالرین اوزدا 

بیرینه -الری بیرالرین ائن و اوزونلیقتی وار. بی یازیسیی مستطیل دا هییّ

 بیریندن چیخ فررلیدیر. -الری بیرتای اولسا دا، بیی

ییرقیشددلی دهلییلدددرده -لددیالر مراسددینداکی ائنیپتددینئمسددتطیل ب

ری گئدددن دهلییلددرده مددیمشییریدد . ادلیمدده سددا سددانکیمددیمشرکددن 

روانیمدی -لییی رو الریدن سدرکدا  ،ییدهدیییمدهلییدن دهلیدیه کئچد
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 الرینمدانئسدیی ائلبیرینه بنیز و هییت-بیر و یدوم ایسهیه ملیر، م اصره

 .صکمرانلیغی ملتینا کئچیر

 یاشلی کیشی دئییر: 

 ؟یی یادییا سالیرالری نهالرین فررلی بییمانئائل -

کیمی گدؤرونن بدی میر دان یاوزافق   ،بیلمیرم نییی یادیما سالدیغینه -

 یه سالیر. هؤووشنهمنی  ییلیالرین ساکیندا 

الرینی خبیرینددن فررلدی اولددو-الریدن بیدرالر مداممدانئنهرییه بدی ائل -

 گؤرستمیر؟

 چالیشیر؟ اغایی گؤرستمییرقیشلی دهلییلر نه-او زمان بی ائنیپ -

 !دوغیالن گیندن ادلیمه ساری گئدن ییلین دوز بیر ییل اولمادیغینی -

 مانین یانیندا دایانی  دئییر: ئیاشلی کیشی او ا بیر ائل

 ؟گؤره سن نه دوشینیسن بی ائلمانشرا -

دیدیارا ردابشنمیپ ده الریمدا منیم اوچین ادلیم چرچییهچاغ خلییاوشا -

ریرریندی  ادلیم فرهادین اسپرم  دن سینرادیییمایدی، ائیلنعکسی متامین 

سددی ایدددی، مممددا نیسددیان بندینددده ادلددیم، بندددین وازکتددیمی برگه ایلدده

الرین بیدرینین الرینا کؤلگده سداالن شدبح ایددی، هدر من م بدیستاقوا

ردر ریرییلییددو بدی اخ   یلدینه گیری ، باشقا بیر م بیسی ادلدوره بیله

نده ده  ،ریائتدیییم او شب ه بنیالر نه نیسیان بندینده صس شبح. بی دا 

ی یازیسددیی و خ بدد، منجدداعکسددهکی ندددهچیدیددیارا رددابشنمیپ چرچیددیه ای

یه سددالیر. بددیرا هددم ربرسددتان هؤووشددنهالر منددی چددیخ سددیی دا هییت

ادلیمدین بدی داشدشردا یددیوا کیمدی دئییدل.  ربرسدتاندی، هدم ده یدکیم

ن بیدر پارچدا نیمسدانکی ادلدنددا، چاال حهدر کیپدریریردوغینی دوشینیرم. 
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-و یدوما گیریر. بدی مغا سدیی، سیسدیز، گدیلبیتین ن نریپیب، گؤزلریم

ییندده ریریددی دامیییددر. الر مدامددین اورهسددیی فضددادا منددتهم دا حچیچ

یئرملتدی دونیاسدی اولمدی   منیم نهریمهمیدی بیرا، یک  امعه هییتسیی

 اولسایدی، بئلنچی بیر یئر اولمالی ایدی.

اندان سینرا بیر بی ردر سدؤزو بیدر ناسده منشتددیغیما سؤزومی باشا چاتدیر

گؤره ادزومددن تعجد  ائددیرم. ایندییده کیمدی فرهداد و نیسدیان بنددی 

میشدیم. فرهاد و نیسدیان بنددی سینده یاشلی کیشییه بیر سؤز دئمهباره

 صیین بیر ل ن ایله دئییر:  ،سینده سیروشا اغینی گؤزلرکنباره

نن باریشیرام. عؤمیر بییی بیر انسدانا مزاریدم یدلیمریییم، من بیرا گلنده ا -

بیره -لرین بیر گینینده بیردنیاشامیشام.  یانلیغیمدا گین ی، بئلهدکئچمه

ان ند، اونوورولددینین ادلیمی منیم مدیما میپ میریسیهئچ گیناهیم اولما

الریدن اوست اولدی. بدی دا -سیرا منیم دونیام رابار چالدی، صیاتیم ملت

هئچ بیدر گینداهیم یاندا، دهلییلرده مددیمش یییرقیشل-مراسینداکی ائنیپ

باغیشدشیا بیلیدرم. مممدا  یهامیسدین الریدنوورانادلیمی مدیما  میپاولما

لرین  نایتی باغیششنان بیر ایپ دئییل. ادلیم عؤمیرلیک بیدر یییدی نازی

سدی لدیم شییهالرین ادلرده یانددیریشنلرین ریردوغی کدیرهاولسا دا، نازی

 .اخ ائلییه خعؤمیر بییی بشریتین صیاتینا مغیرلی

یده مهوئری تسدلّ هیاشلی کیشی دئدییی سؤزلر ایله مند ،منه ائله گلیر کی

الر مندی مدانئبی مکاندا ادلیم ایلده باریشدا بیلسده ده، بدی ائل ،چالیشیر. او

دیر. منده یداطیرال ریررینیندییئنه ده فرهادین اسپرم  ر.یه سالیهؤووشنه

سدیی بیدر کیملیک الر کیمدیدن ادنجه بی دا لر ده انسانا ددنیشمهاسپرم

 الر. ایمیپ وارلی  پارچاسی
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 ک رددر ریرییلدی بیدر هیه ساال بیلدهؤووشنهکتابسیی کتاب انا دا انسانی 

سددیی دونیددانین تمنددالی، بددی منددتهم ماندددیر. مممددا اوراسددی دوشینجهئائل

لرین سددمبیلی ی یئددر اوزوندددن سددیلینمیپالرسددان-الر ایسدده مدمددانئائل

بیدری  ،الرین بیدری مدن، بیدری یاشدلی کیشدیدیر. بی منتهم دا یکیم

ییاباندان کئچن هر هانسدی بیدر مدام اوال بیلدر. منده گدؤره ادلدیلرین ده 

دیر. هددئچ لری دیددیارالرا رابشنمددالیمدالری اولمددالی، متددام کیمددی شددکیل

دیر. کیمدی بیدر یدازیلی سدند اولمدالیاولماسا فرهادین وازکتیمی سندی 

 دئییرم: 

صداسدیی -سدییمانشرین ایتی بیر یشینتی وار، بدی یشدینت سسئبی ائل -

سیی یشدینت مدامدین ایلیدک سدیمییینه انسانی هدف ملتینا ملیر. بی سس

مندی بدیرا گتیریبسدیی، اغا گؤره ایشلیر. اگر بی یشینتی گؤروب صس ائتم

بنددیر بیددر یشددینتی مددن ده  ریررینینددانسددل م کددی صیاتیمدددا یلیدئمدده

 یاشامیشام.

 الرینی ییغیر: یاشلی کیشی سؤزومدن ناراصاک اولمی  کیمی را 

هاردان چی اتدین؟ بیرینجیسدی، ی فیکریناخ یشینتی گؤرستم ،ریییم -

الری مدانئهندری ائل-دانشگاهدا فلساه اوییدوغیوا گؤره بئلنچی فلسدای

لر سدی، صیاتینددا تیتددوغین تصدمیمایکینجی .یییی صش  گؤردومگؤرمه

یییه گؤره سنی بدیرا گتیرمیشدم. بدیرانین یاشاییشدی درت ائتمهه صقیند

مبدرین، غپی-هدین، امدامللّاتربیی کیمی دئییل کی ریییم، بدیردا سدهیلری 

 اولماز. خبینین بیینینا سالما-نین، مچیدین، اونینکلیسا

 ریرییسدی  انیمددا اوتدیرور. قالرا بایاندا سیرویله م ی اولمامانئبی ائل -

لیک لیددی، اوسدتهتک ادلمهبده، تکیدیخایلده  وانسان سیرمنیم نهریمه 
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راریشقا  سی امعهده بللی اولمالیدی. انسان  هییتیسانی، -ادلنده ده مدی

 دئییل کی یاریم لیتر نات ایله م ی اولیب، یییا چی سین. سی امعه

دهلیدیه کئچیدرکن  تاپدایا دهلییدن-تاپدایاینی یئرده ییاشلی کیشی چلی

 دئییر: 

از گدالری گتیالردا صبس ائدی ، مدامالری اساسیندا لرین تعلیماکنازی -

نین دانیلماز تداری ی وارعیتیددی. بی ادلکه خلرده یاندیرماکیره یبایله بیغ

مز سداییدا  خده با  وئری ، منجدابیر چیخ ادلکه ریررینی نسلتاریخ بییی 

فلسددای - نددایتینی هنددری نسددل ریررینددی ،لکدده تاپددا بیلرسددن کددیاد

الریدن معندیی الرینان دونیایا گؤرستسین. بی مدسیی، سانسیی دا مانئائل

نی ، عؤمدیر بییدی دا بئلده نین وارلیغیندا ییکلدهمغیرلیغی ملمان  مداعتی

لرییین سهی تصدمیم ،ن رصدیم بی ایدی کیادای. سنی بیرا گتیرمخراال ا

ان گدؤروب، صدس ندنین نده رددر ریرییلدی اولددوغینی یایینبتیعار-میر

سدینده مدن ده سدهی بارهاخ سنی بیرا گتیرم ،سن. بئله کی گؤرونیرائلییه

 میشم.ائله

 اونین مریاسیجا دهلییدن دهلییه کئچیرکن دئییرم: 

هدم ده کتابسدیی کتاب اندادا  ،من سییین کیمی دوشینمیرم. هدم بدیردا -

الر مدانئدان داها چیخ عجیبه بیر اتیریته وار، بدی ائلیتاری دن درس ملما

می بایانین ذهنینی معین بیر معنایا سداری مپداریر. سدیی بدی ایسته-ایستر

مندیم  خکیمدی معندا ائلیسدیی، منجدااخ منی مسئیلیتی ربدیل ائلدهاتیریته

سدینه انسدانین دوشینجهینن سدینهریمه گلیر بی ایشین مدی هنر واسطه

 دی.ایوئرم یؤندم -یؤل

ندارین -الرین هیندورلییی مزالدیغی یئرده دایانی  نارینیاشلی کیشی دا 
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 دوداغی ملتدا میییلدانیر: -دیرکن دیلهبادال ترپباشینی دال

 اتیریته... اتیریته... -

ین ری دالمیپ بیدر هداوانی دیمدیکلده ،سینه بایدیقجااونین با  ترپتمه

مدن ده  ،ییروز عاغلیما گلیر. بیر من گیلی  و سئیینج سسدی رال ینجدا

. ددرد  یان ریدی چئییریریکایله بیرلیکده سسه ساری اوز  یاشلی کیشی

یکاسدت ممیریدالین ادلیمجدیل لرکن ههیرنایش داشددان داشدا متدیش-هاال

ی کیشدی چلییدی ریدیالرا سداری متمسارینه یاشاییپ یاغدیریرالر. یاشدل

 تیتیب دئییر: 

-ینیدیاندا، چی-نن صیاک همیشه یدانیبی دونیادا ادلیم ؟گؤروسن ریییم -

 ،چییینه گئدن دوغماالر کیمیدی. مدن سدنین کیمدی  دیان اولسدایدیم

یئرینه بدی ریدیالرا ریشدیلیب، متیلید ، اخ ری االرین الفشفاسینی ائشیتم

 ادلیمی الغا رییاردیم.کیی سالی ، -دوشیب، های

دییی دییی فکری منه چاتدیرا بیلمهایسته یاشلی کیشی ،منه ائله گلیر کی

اوچین موییس اولیب کدرینی بئلنچی سدؤزلرله منده منشتماغدا چالیشدیر. 

گیله -ییشدیرمک اوچین گیلههاواسینی دَ-الریمییین سیییق مبدانیشی 

 دئییرم: 

ینده گئتمیدر، یچی-نن چییینیاک ادلیمهله کی هلیکاست ممیریالدا صی -

 کیلتیردهگؤزونده متیلی  دوشیب، شادلی  ائلیر. ممما بیییم -ادلیمین با 

 . صسابشنمیریی  خ الری اوسته چی ماربیر دا 

 یاشلی کیشی میاق سایشیی ، گیلر اوزله دئییر: 

 ؟کیلتیرونده مسی یت؟ تربیی یییسا کیلتیروزدههانسی  -

یانددا سددؤزو یئندده ده ارافاکزدونددیب رددالیرام. اونددین  ائشددیتدیییم سددؤزه
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فیریلدارچی اولدوغیمی منه یاطیرالدیر.  یاب یئرینه م دی بیدر گیلدی  

 ییم سی یلیر. دوداغیمدا اوتیرور. ندنسه ادز اصیاالتیما اوره

الرین بییی دا ریسالیر. پیادا ییلی ایله میازی مانئییابانا یایینششدیقجا ائل

الرینین عطری هاوایا یاییلی . الرین ریراغینداکی چؤکه مغارنمائاوالن ائل

لی اوزونده منده گؤرستسده ده، ادلیمدین هؤووشدنه ،الرداشلی ائلئمانبتین

لری صیداتین الرین عطیرلدی چیچدکالرال مغدارییاباندان کئچن ماشدین

 ادلیم ایله صیداتی مدیازی اوالراقردر میدیغینی منه یاطیرالدیر. ایندییه 

 لدهمیشدیم، سانکی یاشلی کیشی ایله بیرلیکده ادلیمبئله یاییندان گؤرمه

 صیاتین اورتاسیندا دایانمیشی . 

 شرکن دئییر: هیلاَمان اوزرینده ئیاشلی کیشی بیر ائل

بیر ده نیسیان بندینددن بیدر  ریررینی،الریندا اسپرم خدانیشیخ سن بایا -

 سؤزلر دئدین، یییسا من سهی ائشیتمیشم؟

اونین سیالینی  یابسیی رییا بیلمیرم. یبدری یییددور او مندیم گؤزومدده 

سی اوالن بیر متدا کیمیددی. سدهی اوزرینده اتیریته م دئدییی انسانینرییی

سدی ایلده نیسدیان بندیندده فرهادین وازکتدیمی صیکایه ،دییینیائشیتمه

ریمه اینانمداز سدؤزل-م بیس اولدوغیمین سببینی دئییرم. او ایسه اینانماز

 ریالق وئریر. 

ن اولسین. ادزو ده عمدیمی گلمیدی سنین ده زندان تجربهه هئچ عغلیم -

 هدنم بهشدتینن نن عمیمی بنددین یبندده! بیییم زمانیمییدا سیاسی بند

 یدی.یردر فرری وار

 سینرا مرتیریر: 

نین ادز بدنینده دیلدی اوالن ش صدی سی هدر کیشدیوازکتیمی مسئله -
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 ،بازلیغیندا اونا بیر سؤز دئیده بیلمیدرم. مممدا فرهدادین هیللی ،دیمسئله

ما راالرا چیخ ناراصاک اولدوم. من گدؤروب یاشدادیغیم  سنین باشییا گلن

لد  غلر هدر نده تربیی بئله دئییلدی ریییم. من گؤردوییم تربیدیده کیشدی

لماسدا نن یاناشاردیشر، هئچ اویالرینا مسئیلیتاوشاخ-دارتسایدیشر دا، مرواد

 دی.یلری واریبیر م جا غیرک

ی ، مهددا رک ائتدددییی شددایلر دده تبریددیدن اوزاق یایاشددلی کیشددی ایل

یی هددر هانسددی بیددر نین کیلتیرویلدده باریشددی ، وازکتددیمی ائتمددهادلکدده

سدی صسابشسدا دا، تبریدی کیلتیرونده صداکم اوالن نین ادزل مسئلهکیشی

کیمدی اوندین دا  الرانسدانن لیک هله ده باشیندان چی مایی . بیتییمتابَ

 لری اولدوغینی دوشینیرم. دئییرم: تنارضلی دوشینجه

سددینه اساسددیندا وازکتددیمی و غیددرک مسئلهکیلتددیر سددیی هانسددی  -

 ؟ کیلتیرویییسا ملمان  یی؟ تبریییاناشیرس

بیدره راهقاهدایش -هیروک اوزومه بایی ، بیدردن-او ایسه بیر مز ا هیروک

 گیلیر: 

، سنه سؤز تیییناندا ایینه عیضیه چیوالدیی باتیریسدان ای هاادز مرامیید -

 مداما.

 سینرا مرتیریر: 

ینان داسدتانیصیاک خ دوغیردان دا ایندییه کیمی بئلنچی بیر پیرتششی -

ریررینیندا  نسدلاسدپرمین م دی اولماسدینی  رلدراستششمامیشدیم. مین

منجداق فرهدادین دی. یین، عؤمرومده ائشدیتدیییم عجیبده بنیتمدهبنیتمه

رینامالی بیر  کیلتیروندههم ده ملمان  کیلتیروندهبازلیغی هم تربیی  هیللی

 کیلتیرونددهبدی ایدپ تربیدی سداخ، سینه گلایشدی، ممما وازکتیمی مسئله
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نین مالیکیدی. من هر انسان ادز بدنیکیلتیرونده ملمان  ،رینامالی اولسا دا

 طرفدارییام. کیلتیروده ملمان بی باره

ترسده اوندا بداییرام. او -ائشیتدیییم سؤزه اینانا بیلیمرم. تعج  ایله ترسه

 ایسه مرتیریر: 

 سینده نئجه دوشینیسن؟سق   نین باره -

یاشدلی کیشدی سدیالیمی سدیال ایلده  دیاب وئرید ،  ،منه ائله گلیر کی

یه ال فرهادین عملیندی عدادی بیدر ایدپ کیمدی گؤرسدتمهبازلی ساسطه

سینده اونینش دانیشدماغا پئشدمان اولدیرام. سدؤزو ی بارهچالیشیر. وازکتیم

میرم. اونسددیز دا سددینده دانیشددماق ایسددتهاوزالدددی ، سددق   نددین باره

هلیکاست ممیریالین رارامتیل فضاسی ذهنیمی ییروب. من ده میری بیدر 

 سیال ایله اونین سیالینا  یاب وئریرم.

 یسا ملمان وطنداشی؟یی ،سیی ادزوزو تبریی وطنداشی کیمی بیلیرسیی -

 رکن دئییر: اینه سالی  یئریندن رال یاو ایسه گی ینی چلی

ییم تربیدیین سدامان مئیدانینددا رییشنید ، مممدا سیاسدی منیم گؤبده -

سدیرگین دوشدیب ییلدین مییرینددا بدی مملکتدن مملکته شرایطه گؤره 

نه ملمان،  ،یراملمسکن ریرمیشام. ادزومی نه تربیی وطنداشی صسابمملکتده 

یئتمدیپ بدئپ ایدل  .وپدا وطنداشدیرنده ده ا ،وطنداشدییاورمیانده نه 

سینین وطنداشی کیمی صسداب ادزومی یئرکیرهدایانی ، یاشادیغیم صیاتا 

 ائلیرم.

 او زمان نییه دییژن کیمی بیر کی  ایچینده یاشامیرسیی؟ -

 یئنه منیم سؤزومه گیلیر: 

سدینه فلساه سدامان مئیددانیچینکی من سامان مئیددانی اوشداغییام.  -
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 منه گؤره دئییل.خ اوچین کی  ایچینده یاشاما ایناندیغیم

 گیله دئییرم: -گیله

 نییه سیی همیشه تبرییه تربیی دئییرسیی؟ -

 الرینا گؤره اورا همیشه تربییدی.خچینکی سامان مئیدانی اوشا -
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سددینین مستاناسددیندان ایچددری اوال اغددام. ماریددا کلیسابددی گددین تاوفدده 

لیندده مقددس ابیر من دایانی  مارتین لدیتره بداییرام. لدیتر  ،میپگیرمه

الر کیمی دوردوغی یئدرده گدؤزملتی کتاب، سامان ملتدان سی یئریدن مدام

سدانکی تاوفده اولددوغیم منددا کلیسدا راپیسدیندان . دیرمنی گیدن کیمی

یلدارچی بیری اولددوغیمی  دار سداال اق. گیونسدیی و ایچری گیری ، فیر

لیغین دیبینده سداری شیبهه ایله مستانادان ایچری گیدررکن فیریلددارچی

میاق باسدیغیمی دوشینیرم. بی گین من ده بیدر سدیرو مهدا ر کیمدی بدی 

دا کئچیدریلن تاوفده مراسدمینده یاچشنا اغدام. یاچشنددیغیم من کلیسا

 ،سددیندن بیددر ناددر مزالیدد الرینین سیاهیانرسددمی اوالراق دونیددا مسددلم

منسه مسدلمانچیلی   ا اق.سینه بیر نار مرتنین سیاهیسیپروتستان فرره

کلیسددا ایسدده یئنددی  .گددؤره مرتددد بیددر انسددان سدداییش اغامریندده لمیین

لنمیپ بیددر انسددان کیمددی منددی ربددیل دوغیلمددی  و گیناهدددان سددیلکه

-دده چئیریلید ، دیندی ملدیپسکیلی  مرتان بیدر عدا ک. بی گین ائده

-وئریشین بیر پارچاسی اوال اغام. منجاق من بیر مشدتری کیمدی ملدیپ

دن پروتسدتان ریلیغیندی لرینین رازانجینا فیکیر وئرمدهوئریپ ائدن طرف

 یم.  هیههتایما گئییم کیمی وارلیغیما ییکل

غیمدا ایچری گیرینجه یئنه عید ریییسی بیرنیما دولیر. پروتستانلیغی وارلی

ییمی  دهیههعید ریییسینی ت مدل ائدده بیلم ،یی باشارا بیلسم دهییکلمه

لرده الریددم م رابددا یددایین نیمکددتکیرس همکشسدوشددینیرم. بیبددل

سدددینه راتیلماغدددا چکینیدددرم. لر، ندنسددده اونشریدددن  رگهشدددی هیلاَ



 دوشرگه   /   196

الریندا بئلده فیریلدارچیلیغیم گین ایشیغینا چی ماسین دئیه درس کشس

ا مباشیدن کنار سایشمیشدیم. مستانایا یایین تکشه ادزومی او  رگههمی

بیر نیمکتده اوتیرورام. یاچشنماغیمدان ادنجه اویییا اغیم دعانی یئنیدن 

سدینه بیدر گؤزدن کئچیریم دئیه انجیدل کتدابینی مچید  امت دان  لسه

 :ین ادیرنجی کیمی ادزلیییمده میییلدانیرامزبرلهامددیم رالمیپ درس 

 نام تی مقدس باد.  ،یپدر ما که در مسمان یا

 . دیایتی ب ملکیک

 گسترده شید.  یین نیکه در مسمان است، بر زمتی چنان یاراده

 کااف ما را امروز به ما بده.  نان

  ییکه ما نگناهان ما را بب پ چنان و

 . میب شیبر ما گناه کردند را م منانکه

 ده.  ییرها ریبلکه از شر اور،یم پیما را در مزما و

 ملکیک، ردرک و  شل از من تیست تا ابداالباد رایز

 1نیمم

 

ده یهیدچرچ ،دهائتدیییمدکی متاالرینا یطداب گؤیده لرینمسی یلری میه

کی دییارا رابشنمیپ متامین شکیلی گؤزومین راباغینا تیکیلیر. یئر اوزونده

لیک نده ده گیندده ،نده م بتیندی دویددوم ،متامین نه ادزونی گؤره بیلدیم

 «گردن یدشا ائدتمندی صیلده»لیندن ملی  یئددیم. اییمی اونین چؤره

. تددیمگر کیمدی صدس ائندنسده ادزومدی بیدر صیلده ،دهدیییمدسؤزونی دئ

مدده نده منیم باره ،یدیهسدیییم متام منی بیردا گؤرصیاتیمدا هئچ گؤرمه

                                                           
 6:9-13متی انجیلی  1
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کیمی وئدردیییم ردرارالر و متددیغیم بلکه او دا یاشلی کیشی  ؟دوشینردی

ردرارالریمین مسدئیلیتینی  ،ییمیسینده درینددن دوشدینمهالر بارهمددیم

 بیینیما ملماغی تیصیه ائدردی. 

 سینه مرتیرماغی دوشینسم ده، مدیدمپروندهیاچشنماق سندینی مها رک 

سددینه کئچدیکدددن سددینرا ندده اوال دداغینی هددئچ الرین سیاهیپروتسددتان

سینه کئچددیییم میشم. بیر گین مصل ت اوچین پروتستان فررهدوشینمه

 رم؟ هلگین ایشیغینا چی سا نئی

سدن انسدان رالر. گؤرهییندایاوچدوم اوییندی او-لریم ذهنیمده ریندومشبهه

سددن انسددانین ادزوندده بیلددر؟ گؤره سددیندن یددشا ائدددهادزونددی ادز صیله

یییسدا  ،مدی بیدر شدئیدیکی دییی صیلده کدی  ایچینده دوشدمکایشله

غی بدیردا سامان مئیدانی اوشدا ؟دیربالیقچی تیروندا گرفتار رالماق کیمی

 سیالیما نئجه  یاب وئرردی؟ ،اولسایدی

کیرس معلمدی رکن بیبدلالر ذهنیمده مک چاپدیررارماراریشی  دوشینجه

ائتمدک اوچدین م درابین  میعهدهمراسمیندن ادنجه  تاوفه راه سهراب 

ده  راهد بیر  یک مغ گئیینمدیپ  ،مشاغیسینداکی میی باشینا کئچرکن

نین مریاسینا کئچیرلدر. صیضدچانین ملتیندداکی استیل غسل صیضچاسی

لری لرین شدعلهتی ایله یاندان شدمعنیّ 1سینده او  ارنیمپایانین او  گیشه

 ییر. منیم ایمانیم کیمی تیتره

نین دیندی سدینراالر مدرسده ،غسل سؤزونی اوّلجده منامددان ائشیتسدم ده

سینده اوییدوم. هدر زمدان ادز الر باره یره غسلبهلرینده  یرهلیکدرس

ین مندام ایلدک یؤندمینی منده ادیرتمده-دونیاسینا سیغینی ، صیاتین ییل

                                                           
 اقنوم: تثلیث 1
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غسدلی  1صدیض»ایلده صامامدا گیرید ،  رمددن سدینرا اصدراباشی تجربهمی

رتاسدینا، بیدر کاسدا سداغ سن تمییلنمیسن، بیدر کاسدا باشدییین اوتؤکمه

 «لیسدنچیینییه، بیر کاسا سیل چیینییه سی تؤکدیب صیضددن تمییلنمه

سؤزونه تعجد  ائددی ، یداریم سداعاک بییدی و یدومدا  االندان سدییین 

الریمددا چاغ یئتمدهتیتیشدورمیشددوم. یئنیایله  ادلچیسینی او  کاسا سی

باشدا چاتددیقجا -بییدامنامین تاپشیریغینی درت ایله یئرینه گتیرسدم ده، 

 لر سینرا او  ارنیم مدینا بیر صیضچا سیکاهیللی  ائتمیشدیم. ایندیسه ایل

بیر سیرو یئنی ایمان گتیرن انسانین گیناهدان پاکشنماسینا هدئچ ده ایله 

تعجبلنمیرم. منامین دئدییی او او  کاسا سی ایله بیر صیضچا یدا  سدییی 

دا، منامین اینانددیغی غسدلی یئرینده  بیرینه بنیر معنیی منشم داشیسا-بیر

غسدل مسدی یتین  .گتیرمک اوچین هر هانسی بیر واسطه الزم دئییلددی

سانکی انسان ادزو ادزوندی پاکشماغدا گی دی چداتمیر، معندیی  هلریندمیین

کیمدی بیدر واسدطه الزیمددیر.  راهد منشمدا گیناهدان پاکشنماق اوچین 

 یییسا... ،دیربیر انسانسن بی واسطه ادزو گیناهدان پاک گؤره

نین بیدره یاشدلی کیشدی-لرینی دوشینرکن بیدردنلرینین فرقغسل میین

هلل اانسدان و  هلرینددمیین یت مسی»مین اورتاسینا متیلیر: سؤزو دوشینجه

 « پرده وار. خین اوغلی کیمی معنا داشییان بیر ایشیهللامراسیندا، 

یییسدا بدی  ،ینده گتیدررمیپلدری یئرینسن مسیح ادزو ده بئلده میگؤره

  ؟ینارشنیردان راینمقدس متاالر مسی یتین لر وراه لرین کؤکی میین

 نین ص نینده عکدس ائتدیرنددهین سسینی کلیساراهبمیکروفین سهراب 

نی کشسدداکی کیمدی میعهده راهد لریمین زنجیری ریریلیدر. دوشینجه

                                                           
 الرا اؤزل آی باشی غسلو. حیض غسلو: قادین 1
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 باششمامیپ یئنه مقدس کتابدان سند گتیریر: 

به شاگردانپ گات: تمامی رددرک در مسدمان و زمدین بده مدن عیسی  -

ها را شاگرد سازید و ایشان را بده سپرده شده است. پس بروید و همه ریم

القدس تعمید دهید و به منها تعلیم دهید هر منچده بده نام پدر، پسر، رو 

ام به  ا مورند. اینک من هر روزه تا پایان این عصر با شما شما فرمان داده

 2: 18_20تم. متی: هس

میه باشا چاتاندان سینرا ناسدی ریرتیلمدی  مدام کیمدی درینددن نادس 

 دری  مرتیریر: 

ییریم کده اگر از نگاه تاری ی به غسل تعمید بنگریم به پیغمبری برمی -

کرد. ی یی ابن زکریا دو دعیک می داد و منها را به تیبهانسانها را غسل می

زیست، لباسدی از پشدم شدتر هیار و نیزده سال ربل در ص رای اردن می

تیبده پیشید و ریتپ عسل و ملخ بید و مدردم را  بده دوری از گنداه و می

داد. او هنگدام غسدل دادن کرد و منان را در رود اردن غسل میدعیک می

عیسی مسیح در رود اردن با چشمان یید دیده بید که رو  مقدس مندل 

 کبیتری ساید به سیی عیسی پرواز کرد. 

یدده ین مغییندددان چی ددان سددؤزلری ذهنیمددده تصددییره چئییرمهراهبدد

 چالیشیرام. او ایسه مرتیریر: 

عشوه از دعیک به تیبه معنای دیگری به عمل غسدل تعمیدد داد: مسیح  -

اند در روز رستاییی همراه مسیح زنده ییاهند شد. کسانی که ایمان مورده

کند تا تعمید شدیند. شدما ربدل از کتاب مقدس به ایمان موردگان امر می

 اید و امروز بدهاید، تیبه کردهاید، درک کردهتعمید کتاب مقدس را ییانده

القدس تعمید ییاهید شد. در مسی یت عمل تعمیدد و نام پدر، پسر، رو 
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کنند. غسل تعمید ماهدیمی عمید  دارد. مرید بیدن همدیگر را کامل می

این  ماهیم پاک شدن شما از گناه، مرگ صیداک پیشدین و مغداز زنددگی 

 دوباره است.  

ی میتداریرام. الردیییم گینداهسؤزونی دوام ائدرکن ادزلیییمده ایشدله راه 

 ،لری یئرینه گیرمکده کاهیللی  ائتسدم دهمنامین تاپشیردیغی دینی میین

دیر. مراسدیندا اوالن ادزل بیدر مسدئلهاللّهدیم ادز  لهلی  یالنیی منبی کاهیل

سیی ایمدانی، متدامین سداوا  اوغرونددا سیال-لیغیم، منامین سیرغیکاهیل

لر، فرهادین فیریلدارچیلیغی، و دانشگاهدا اوییدوغیم درس ادلیمی، مدرسه

سینده یاشدادیغیم لر، مها رک سیرهنیسیان بندینده گرفتار اولدوغیم گین

ساچلی ریلچاغیما دوشگینلیییم، بئل چانتامدا ادزوملده لر، یاشیلهؤووشنه

هر یئره داشیدیغیم چای فشسدکیم و یاطیرالمدادیغیم بیدر چدیخ شدئی 

بی صیاتیمدا گیناه منشمی داشییان  دیر وکئچمیپ صیاتیمین بیر پارچاسی

وور سی ایله معنیی منشمددا واو  ا راه هر هانسی بیر شئی تاپا بیلمیرم. 

منی ادلدوروب یئنیدن دیریلتسه ده، ایندیکی صیاتیم کئچمیپ وارلیغیما 

هؤرولیب، کئچمیشیمی وارلیغیمدان سیکیب متانمارام. مصدل ت اوچدین 

ییم اوچدین ده صیاتیمدا دوام ائتمدهبدی ادلکده ،ییم ایسهکئچمهمسی یته 

 عاغلیما باتان بیر سئچیم اولدوغینا گؤره بی ایشی ده گیناه مدالندیرانمارام. 

سیی دا  سیروسدی گلید  بیر من هلیکاست ممیریالدا گؤردوییم کیملیک

باشیما تؤکددویی یدا  سدییی ایلده مندی  راه تیکیلیر گؤزومین راباغینا. 

دن مریندیری ، یئنی بیر کیملیک باغیشدشدیغیندان یمیکئچمیپ کیملی

من ایکی کیملیک مراسیندا سرگردان رالمیپ بیر انسدانا چئیریلده  ،سینرا

 تلی فیکیرلر ذهنیمی راریشدیریر. بیلرم دئیه دوشینیرم. ضدیّ
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لرین کنارینددا صدف راه یملی یالریم یاچشنماق اوچین مغ گئکشسهم

راتیلماماردددا -سددینه راتیلیدد ریددن  رگهچکیرلددر. منسدده یئندده ده اونش

ییرم. هاوالی رالیرام. اوتیردوغیم یئردن اونشرین یاچشنماغینی اییلدهایکی

ین صیدداک ییلداشددی مهددا رلرین یددا  مناسددی اولمدداق راهبددسددهراب 

سدینه رداتیلیر. الریمین  رگهکشسهم ،مسئیلیتینی ربیل ائتدییینه گؤره

ارکانش یا  صیضچاسدینا سداری گئددی ، -کشسیم مفرین ادبافغانلی هم

ایسده مسدتا ا اوندین  راه نین رارشیسیندا دایانیر. یراهبنین با  کلیسا

دوداغدی ملتددا دعدا اویییدارکن او  -یی ، دیدلاَباشینی صیضچایا ساری 

ین باشدیندان سدیزولن سدی سینه تؤکیر. مفرینوور یا  سییی اونین تپهوا

الری دا . سانکی اونین کئچمیپ گینداهصیضچانین ایچینه گئری سیزولیر

دییی زبرلدهاصیضین مقدس سییینا راریشیر. مفرین یاچشندیقدان سدینرا 

نی اوییییب، ممین دئیی ، بیر شمع یانددیری ، صیضدچانین ریراغیندا میه

شدییی یئرینده راییددیر. ایکینجدی شد   ده مفدرین هیلاَریییب، رابارجا 

الری ایله بیرلیکدده یئنده گیناه ،ؤکیلن سیاونین باشینا ت ر.کیمی یاچشنی

ید  یریالریم یاغ کیمی بیتین شیبهه ،صیضچانین ایچینه گئری سیزولنده

دونیاسی ایله ادز دونیامین مراسیندا اورتداق بیدر  مسی یتذهنیمه مییر. 

ت یدل بئلده تاپدا بیر عنعنه، اورتاق بیر صیکایه، اورتاق بیر عادک و اورتاق 

تدی و ردانینی سدمبیلییه ائددن ار بدازار گیندی مسدی ین بیلمیرم. او من ه

دیییمی باشدا ییید ، ایچده بیلمده ،لینددن ملید این راهبشرابی  لهچؤرک

لدری گیناهددان یئندی ایمدان گتیرن هیلدا وور سیولر او  اراه دوشیرم. 

الریندا نینین مسدئیلیتینی بییالری ادعاسدیپاکشیی ، یئنیدن دوغیلدوق

نین ساییسینی مرتیرساالر دا، مدن سیاهیسی نینلریمسی یملی ، دونیا 
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ی دیییماولمداغین مسدئیلیتینی داشدییا بیلمده مسدی یفیریلدارچی بیر 

 منشییرام.

مغیر بیر ییکی میرک ییلیندا گئددن مکانددا بیرایید ، کلیسدانین دونیایدا 

چی یرام. دریندن ناس دری ، عید ریییسدی ائشییه مچیشن راپیسیندان 

اتیبددیس دوراغینددا سدداری  ،رکنایددان هدداوانی مغ  ییرلریمدده دولدددوراولما

گئدیرم. عؤمیر بییی ایشق رایداالرینا اوییب، فیریلدارچیلیغیمین ایلدک و 

داشییان بیر انسان  سین دفترینی بیرییللیق بیکیب، بیندان بئله مسئیلیت

لریلدده اولدددوغی کیمددی اوالراق ادزومدده سددؤز وئریددرم صیدداتین وارعیت

شیششیم. دوراغا نئچه مددیم رالمیپ عاغلیما بیر فیکیر گلیدر. گئدری رار

دایانددیغی دا  پایدانین اوزرینده  ینددنیب مقدس کتدابی مدارتین لدیتر

رکن بیر داها ددنیب مریاما بداییرام. اسیندان اوزارششریییب، ماریا کلیسا

 ر. رکن منی گؤرمیدن گلیاکی کتابا بایلیندهاالرینی ییغی ، لیتر را 
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 لرینین امکداشی دئدی: یدمتمها رک 

رانینیندا دایانداراق  1اوچین دابدیلن دییینسن متن اوچاغی ایله برلینه گل -

سندلر و بارماق  عایدلرینه مکتیب یازی  سنه بیی یینانین مها رک یدمت

هئچ بیر  یاب ردر ساله بی گینه واولمادیغینی سیروشدوق، ت-اییین اولیب

اولمدادیغین -لیک دابلین رانینینا دایل اولیبیی اوچین هلهدیییممال بیلمه

لیک سینه گئدری رایتارمداق هلدهمعلیم دئییل، او اوزدن سنی یینان ادلکه

یک و اوتدیروم یلیرمدهیده گؤندهنی م کمهپرونددهسدنین  .ممکن دئییدل

ملتی میدان  لیک بی ددشرگه ک، اوستهرهسی اوچین م کمه ررار وئوثیقه

ی اوچدین صدابا  پیدئسدتام یدیالرا یددمت وئدره بیلمدهنمرتی  سدیغینا

  کسن.ریلهگؤنده سینهشهرینین دوشرگه

م گئری رایتاریلمداق ایددی، ملتدی می هؤووشنهن بؤییک الرده سین گین

یرباشدا هداوا عرضینده دابلین رانینینا دایل اوالن مهدا رلری یایاالیید  ب

یه دایل اولماغینا الری دوشرگهمالنینا مپارماق اوچین پلیسین گئجه یاری

لر دده شدداهد اولمیشددام. بینددینش بئلدده پلیسدددن راچددان مهددا رلرین دفعه

 یسددیکیم ،یددهالردا گییلنمهتدداقوساییسددی مز دئییددل. کیمسددی باشددقا ا

 الرردادین ر رکن پلیسده یایداالنیر. مهداایه چالیشدپاسپیرتینی ییخ ائتمه

سدی بدرزیین گیدریپ راپیسدی، میریدا اوچین ملمان  نت، ییندان ادلکه
                                                           

الر بیرینجی لرینه سیغینان انسانالرینا گؤره اروپا اؤلکهنین مهاجرت قانوندابلین قانونو: اروپا بیرلییی 1

ماق لرینه تقدیم ائدیب، بارنین مهاجرت خدمتیه یئتشدییی آندا اؤزلرینی او اؤلکهلی اؤلکهامنیت

لرینه لریندن چیخیب، اروپا اؤلکهلیک شنگن ویزاسییال اؤلکهاوستهلیدیرلر. ایزلرینی ثبت ائتمه

 الر. یه گئری قایتاریالجاقسیغینساالر دا، شنگن ویزاسیندا مقصد یازیالن اؤلکه
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نین دیلینددن سدی اولددوغینی مدروهسی ایسه  هنمین بیر گیشهدوشرگه

ا تجداوز الرردادینسینده میریا دوشرگه ،ه گؤرهدییینائشیتمیشم. اونین دئ

 ،یاطیرالیاندا دییی سؤزلرینین سؤیلهائتمک راچیریلماز بیر عملدیر. مروه

دوشدیر. ییناندا گئدری رایتاریلمادیغیمدا گدؤره تیترتمده هر زمان  انیمدا 

ییم یاشلی کیشیدن اوزارششا اغیما گؤره اوره ،راصاتلی  صسی دویسام دا

کی کیمدی لری بیناسیندان چی ید ، همیشده. مها رک یدمتسی یلیر

کیشدینی  دزگاهیمی بئدل چانتامدا رییدیب یاشدلیایله چای دم فشسکیم

 یه گئدیرم. بلکه بی گؤرو  سینینجی گؤروشیمیز اولدو. گؤرمه

دیر. گئددرلی-کی کیمی گلدیی همیشهساصلا تگل ،لیک اولسا دهاوا یئل

لر ه گؤردوییم ویلچرله گدین ییمداق کیمدی ریدیریلمیپ ردادین و دفعه

نین همیشدده رددارادریلی اوغشنددین کناریندددان کئچیدد ، یاشددلی کیشددی

نیمکته ساری گئدیرم. بیندان بئله بی رییریلمیپ رادینی گدؤره اوتیردوغی 

یدیم سدی یلیر. بدی ردادین مندیم اومدید ییم اوچدین بئلده اوره هیههبیلم

اوندین کیمدی دونیدانی  ،ینده گؤرندهساصلهر دفه اونی تگل  .سمبیلیمدور

 یی مرزو ائدیرم. لی گؤزلریمله گؤرمهیاشلی و تجربه

سداعاتیما  ،شدییی نیمکتی بدی  گؤرونجدههیلاَه نین همیشیاشلی کیشی

دن بی شهری ترک ائدده باییرام. بی ساعاتدا بیردا اولمالی ایدی. اونی گؤرمه

نین سینی هارا یه ترانسار اولدوغیمی و تاوفه مراسمیبیلمرم. باشقا دوشرگه

-سؤزلر بایداک چدؤرک کیمدی بیغازیمدا ایلیشده ،سمچاتدیغینی اونا دئمه

سدته  ک. نیمکدت اوییمین باشینا ییغیشدی ، مندی اینجیددهاورهایلیشه 

 ییرم. اوتیروب اونین گلیشینی گؤزله

ه چیرپیلیدر. سداصلدئییل، دالغاالر سدرعتله کی کیمی ساکن دنیی همیشه
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م، ذهنیمدده دالغاالندان سدؤزلری یاشدلی امن ده دنیی کیمدی تشطیملیید

سدتکانیمی بئدل چانتامددان بگ و اسیرم. فشسک، تیهیه تلکیشییه دئمه

ین کیمی یاشدلی کیشدینی ره دوزوب، ریناق گؤزلهچی اری ، نیمکت اوز

ییخ یالنیی بیدر اسدتکانیم اولددوغی اوچدین هدر سدارینده -ییرم. وارگؤزله

ادزوم ایسه فشسکین راپاغیندا  وئری ، استکانا سیزن چایی یاشلی کیشییه

الریندان، ارک راالسینین چاغ ایچرم. او ایسه چایی ایچرکن تبرییین ردیم

سدیندن، کبکبه-نین دبدبدهکی تیاتر بیناسیسینده باال باغ ایچیندهچئیره

یئریانا لرینددن، شیشدهلریندن، پاسداژ کافهنین رونقلی گینباغی گلستان

کی سددددددیندهالریندان، رازی مدرسهسدددددداتاننین کتابسددددددیتیمچه

یله بیرلیکدده گییلیجده سدینامایا ا الریندان،  سارتلی با یسیبازلی دلی

لریندددن و سددامان مئیدانیندددا اوز وئددرن مددا راالری دانیشددیرکن گئتمک

بداالی چی ارید  لری بیر ژئیلیژیست کیمی الیذهنینه راالنمیپ فسیل

یئنه اولدوغی یئرینه رایتدارار. هلیکاسدت ممیریدال و  ،ستدیکدن سینرارگؤ

اونین باشقا بیدر ش صدیتینه  ،ییدهدیییمیه گئتکتابسیی کتاب انانی گؤرمه

سدامان مئیددانی اوشداغی ریلیغیندا  ،ده شاهد اولدوم. تبرییدن دانیشداندا

سینه یاناشاندا سامان مئیدانی اوشداغی گیرسه ده، ا تماعی ایشق مسئله

ریلیغندان چی ی ، غرب کیلتیرونه سایقی ایله یاناشان، دونیدا گؤرمدی  

یطداب  «ریدییم»لریندده منده چتین گین بیر انسانا چئیریلیر. مها رتین

ر. او رارشیما بیر ون ادنملی دوستیمداصیاتیمدا رازاندیغیم  ،ائدن بی انسان

تانیتددیرماغی باشدارا بدیلن بیدر متدا -مینا ریییب، منی ادزومه گؤرسددی 

 دیر دئیه دوشینیرم. کیمی

ی کیمدی صداصبچایسییالمیشام. رینداغین گلیشدینه امدین اولمایدان ائدی 
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اصتیاطلی داورانی ، اسدتکانی یاشدلی کیشدی اوچدین تمیدی سدایشیی ، 

بدگ سدالیرام. فشسکین راپاغینا داغ سی سیزوب ایچینه نداردادلی بیدر تی

 ماسیدادلی چایی ایچرکن مغیینی تیرشات یاشلی کیشی بیرینجی سار نار

 گؤزومدن راچمامیشدی. 

ر دادلددی بیلمیددرم بددی شددهردن گئدندددن سددینرا یاشددلی کیشددی منددیم نددا

یییسا مدن ده بیدر الیده  ،یه داری ا اقله ص بت ائتمهمالریما، منیچای

فسیل کیمی اونین ذهنیندده راالنید  راال اغدام. بلکده ده تصدادف اوزره 

الرینین ال  یییداری سدینی تربیدی یداددا تانیپ اولدوغیمیزون یاطره

نی الیینا ریییب، یئری گلینجده یئنده بیدر ژئیلیژیسدت کیمدی او یداطره

نین یییاری الییندان چی اری ، سامان مئیدانی مدا راالرینی منده ذهنی

 .ین کیمی بیر باشقاسینا او رییدان دانیشا اقناغیل ائله

چاییمی ایچرکن دنیی ایله گؤیین بیرلشدییی یئدره، افد  یطینده گدؤزوم 

-ساتاشیر. اف  یطیندن یییاری چکلین رارا بیلیدالر چایناشدیرکن بیدر

ییشدیریرلر، یطین مشاغیسیندا ایسه زریندن سییروشیب، یئر دَبیرینین او

ادنجه و  ندنیی تشطیمه دوشیب. گؤردوییم گؤرونتی سانکی منیم مها رتد

دیر، گؤیده چایناشان رارا بیلیدالر مها رتدن سینراکی صیاتیمین ثیمنالی

صیاتیمین بیرینجی یاریسی، تشطیملدی دنیدی ایسده برلیندده باشدشدیغیم 

ده کی دوشدرگهدیر. پیدستام شدهریندهیمین ایکینجی یاریسی کیمیصیات

لرلدده راریشددش اغیمی دوشددینرکن دنیددی ریراغیندددا یایشنددان لددر و نهکیم

نین سی درتیمی چکیر. منسه یاشدلی کیشدیلرین تشطیمه دوشمهادردک

مسدتا اوتیردوغدیم نیمکتده -لینده تیربا مستاای دوشینیرم. ندنسه دییینگل

مکددن سینی گؤرونجه یاشلی کیشینی گؤزلهلرین لدَلهشان ادردکیایینش
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 لی اولدوغیمی باشا دوشیرم.ل اوزمها

لدر شی ، تیربدانی مچیدر. ادردکهیلاَلیکده ز مرالی چیمنمله نیمکتدن بیر َل

باشدیندان یییداری رال ید ، -ینینین چیلهلری کیمی لایسه پاولیف ایت

لشمک له مراسینداکی شرطیلر و لادردک اونین اوو یندان چؤرک یئیرکن

رکن الدره بایدلده و ادردکل منشییرام. بیر داها سینده کیری مادیغیمیباره

ی دوشینیرم. اولمایا من ده پاولف ائتدیییمیه عادک یاشلی کیشینی گؤرمه

 نین ریهیمی ساییلیرام؟ایتی

هدر ایکیمیدیین  ،یاشلی کیشی ایله گؤروشیب دانیشماق عادتیمین سببی

الر، اورتاق دیدل و کیلتدیر اولدیب. پداولف الر، ییابانده تانیدیغیمیی مکان

لری الری یی ید ، شدرطریرولدی  الرانسداننین ریهیمدی سداییشن ایتی

رالر. منسه ی ک ردر عا ی اولمالیدیهییشدیره بیلمهپیزوب، صیاک ییلینی دَ

سدینین دیدم پروتسدتان فررهلری پیزماغی باشارانماسایدیم، بدی من مشرط

نین ایدی. پاولیف ایتی سیاهیسینده یازیلمیشدی و انجیل کتابی کیایمده

 ریهیمی اولمادیغیما سئیینیرم. 

لیک ینی همیشهساصلدن کدرلنسم ده، تگل دیییننین گلمهیاشلی کیشی

سینین صیاتینا کیچیک ایی بیرایماغیم گلیر. لهلر لمیپ ادردکترک ائتمه

ی کیشی اوچین تمیی سایشدیغیم استکانا داغ سی سدیزوب، ایچینده یاشل

سینه لهلرین للیمده ادردکابگ سالی ، بیر گیله شکشک نار دادلی بیر تی

ی ملی  ایچمکدن یدی ، چاهمپاریرام. او ایسه اوزومه بایمادان باشینی ترپ

 امتنا  ائدیر. 

شیرم. منه یلهده اَمکتساواشدا اودوزمی  سرکرده کیمی گئری راییدی  نی

سددی گؤزونددی گؤزومدددن راچیرتماییدد ، لهلددرین لادردک ،ائلدده گلیددر کددی
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بیدر اسدتکان چدایین منشمیندی باشدا  ،یدیمی گؤرسدهدوداغیمداکی تبسّد 

 ،دوشیب، نار دادلی چایی گئری رایتارمازدی. تبرییده بیدر اسدتکان چدای

در ادنملدی اولسدا دا،  ک ردنی مزالددا بیلدهین مراسینداکی فاصلهالرانسان

 ده هئچ بیر منشم داشیمیر. سن بی ادلکهدئیه

لر و الریندا، متروالریندا، مارکدتالریندا، اتیبیسییابان-نین کیچهبی ادلکه

 بیرلرینده-یدربیرلدرینین گؤزلرینده بایمارددان، ب-بیر الرانسانماغازاالیندا 

نهدره  دبدیؤگلری اوچین دا  کیمدی سدرک و تبسم ائتمکدن چکیندیک

الرینی دوقگلیرلر. بلکه ده بی شییه ایله مها رلرین وارلیغیندان ناراضی اول

بیر انسانین  ،لهلره بی ردر مهربان داورانان لیه چالیشیرالر. ادردکگؤرستمه

م بتینی گئری رایتارماسی منه چیخ مغیدر گلیدر. چدایی ادزوم ایچدرکن 

ارمایان بیرینده ریشدیب، باشد-لری بیدردویچ دیلیندده باشداردیغیم کلمده

 :لری گیگل تر مانیندان تاپی ، او ا سس ایله دانیشیرامکلمه

- Ich bin ein Freund eines alten Mannes, der abends 
auf dieser Bank sitzt. Ich bin wie ihre Tochter.1 

سسیمی ائشیدن کیمی بیر من منده سداری ددندیر. سدینرا بایددیغینا  لهل

دن مندددن اوز ددندددریر. منسدده بیددر سددؤز دئمدده ،الن کیمددیپئشددمان او

لرلدده یاشددلی کیشددیدن سددال اق  مله-دانیشددماغا دوام ائدددیرم. سددینی 

دن، هر ایکیمییین دیییندانیشیرام، اوتیز بئپ ایلدن مرتی  تبرییی گؤرمه

دن صدابا  بدی لیک اوندی گدؤره بیلمدهتبریی دوشگینی اولدوغیمیزو، اوسدته

میپ ییمی دئییرم. او ایسه منیم سدؤزلریمی ائشدیمهه شهری ترک ائده

الریندا سی ی ، دنییه باییر. تیربا بیشالسدا دا، روکیمی بی  تیربانی اوو
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نین لددهیی بددیرایمیرالر. لقچکددن گینددی یییدددور، اونددی یدداللالددرین ادردک

ساواشدان گئری چکیلن ساواشچی کیمی  ،سایمازیانالیغینی دوام ائدینجه

ییس اولمیشام. اونین ونین گلیشیندن ملیک یاشلی کیشیوستهسیسیرام. ا

سدیی رام. چارهینه ده ائیینین مدرسدینی تدانیی ،سینی بیلیرمنه تلان نیمره

نین منه لهرکن لافشسک ایله استکانیمی بئل چانتاما ریییب یئریمدن رال 

درصدال منددن اوز ددنددریر. یاشددلی یئنده بایددیغینی گدؤرورم. او ایسده 

یدیم سدی یلیر. ییمده اوره هدن بی شهری تدرک ائدهکیشینی گؤره بیلمه

 :دوداق ملتدا میییلدانیرام-رکن دیلادن اوزارششساصل

 دیم ده گلمه بلکه بی یئرلره بیر

 دنیی سشمت رال، یاشلی کیشی، سشمت رال...

بیر فیکردن گئری راییدی   میپ عاغلیما یئتیشن منینئچه مددیم گئتمه

سینین رارشیسدیندا دیدیه چؤکدیب فشسدکی چانتامددان لهلرین لادردک

 چی اری ، دئییرم: 

 .ییاهپ ائلیرم بی فشسکی منیم طرفیمدن او یاشلی کیشییه وئرین -

کی فشسدکا لیمددهااو ایسه بی سار گؤزونی گؤزومدن رداچیرا بیلمیدر. بیدر 

 ده گؤزومه.  بیر ،باییر

- Bin ich ein Postbote?1 

لری تگددل نیرم. گددؤز ببددکدن رددادینین گؤزلریندده زیللددهبیددر سددؤز دئمدده

، دانیشی  ل نی ایسده باییشدی نین اوزاق گؤرونتیسی کیمی ماویدنییی

کیمددی سددرتدیر. اومیدسددیز صالدددا فشسددکی چانتامددا رایتاریدد ، اونددین 

نین سدرک کدهرارشیسدیندان ردال یرام. بینددان بئلده تدک باشدیما بدی ادل
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ییمی دوشدینرکن رادینددان  دهش نئجده بدا  ائدهییالرانسدانگؤرونتیلی 

 نین سسینه میاق سایشییرام. لهمیپ لاوزارششیرام. نئچه مددیم گئتمه

Hey Mädchen, warte!1 

ییمی گؤزلرکن دئییر: یاشلی  هیئنه اونین دیلیندن سرک بیر سؤز ائشیده

 یه پستچچؤرک گتیردییی اوچین یالنیی بیر دفلره سیرا ادردک-کیشی مرا

رولینا گیره بیلرمیپ. سئیینجک گئری ددندیب یئنده رارشیسدیندا دیدیه 

رلدم -لری پدارالییر. چانتامددا کاغیددچؤکیرم. بی سدار مداوی گدؤز ببدک

صدابا  اولمادیغی اوچدین شدکشک کاغدذی اوزره ردارا گدؤز مددادی ایلده 

ال اغیمی یازی ، فشسک ایله نسار اویه تراکی دوشرگهپیدئستام شهرینده

 دیییمییشددیره بیلدلری دَلینده وئریدرکن شدرطانین لهل یبیرلیکده پستچ

سده ده، ریدده بیلمهای نیرم. انسدان داشداوچین ادزومه داها مرتید  گدیوه

 ائتدیره بیلرمیپ. رک وارلیغینا صسنین ایستیسینی داشین سلیا

اوچدین  دیییمبیلمده یشینی گدؤرهیندن اوزارششیرکن یاشلی کساصلتگل 

لر ی و اینانددیغیم شدئیائتددیییم لی اولسدام دا، ادز گی یمدی کشدفغصه

 یرم. ندوغیمی دوشی ک ردر گی لی اولاوچین ساواشا بیله
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مسدافر -ریلن تکجه مهدا رسینه گؤندهدن پیدئستام دوشرگهبی گین تگل

دن بیر داها ددنیب ملتدی نین ادزل ماشینینا مینمهسیمنم. مها رک اداره

و  هؤووشدنهیه باییرام. بیرینجدی گدین می عرضینده یاشادیغیم دوشرگه

لدده ایه میداق رییدیب، بدی مددک عرضدینده شدرگهوادزگیونسییلیکله بی د

گئددده -سددینده گئددتسایه الرانسددانلر و تانیشدددیغیم تدددیییم تجربددهائ

 . دیریم مرتی ، عاغلیم ایسه بار گتیرن مغار کیمی دولغینششیبنادزگیوه

 عایددصیداتیمین ایلدک یاریسدینا  ،یه میاق باسدیغیم گیندن بریدوشرگه

نج ملتیندددداکی یدددبیل ،الری اونیتماغدددا چالیشسدددام دااوالن یددداددا 

ی باشدا دوشددوم. صیداتیمین ایلدک دیییندلره بنیهریمین فصیلالیاددا 

بیره مندی -الر گاهدان رارا ریپ کیمی بیردناوالن یاددا  عایدیاریسینا 

نیلمیدن پداییی هسازاغینا بیروییب، اوشدیتدو، گاهددان دا گؤزلد-ادز شایتا

نین رارشیسدیندا لرین گلیشدیدی. انسدان فصدیللهاَالرینی باشیما یارپاق

بیددره اورتایددا چی ددان -بیددردن ،دییی کیمددیده بیلمددهمقاومددت گؤرسدده

دیدر، ذهدن ایسده بدی الرین رارشیسیندا چؤکمی  بیر سددّ کیمییاددا 

سدینده الرین مییشینی دایاندیرا بیلمکده عا یدیر. تگدل دوشرگهیاددا 

دن اودوزولمی  نین ادنجهسییاشادیغیم مدک عرضینده اونیتماق مجادله

لری ایلده اولدوغینی باشا دوشدیب، وارلیغیمدین بیتدین فصدیل ا بیر ساو

 باریشماغی سئچدیم. 

یاشدلی  ،سدیصادثهن گدؤزل الرین سینده یاشدادیغیم گدینتگل دوشرگه

کیشددی ایلدده تددانیپ اولمدداق اولددیب. اونددینش تددانیپ اولدوغیمدددان بددری 
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الردان و فررلددی لرینه و اطرافیمددا فررلددی مچددیین یاصددیتالرانسددان

الردان بایماغی مش  ائددی ، داهدا صیداتیمین ایلدک یاریسدیندان بی اق

لر پدازل پارچداالری کیمدی تبرییده یاشادیغیم گدین .راچماغا چالیشمیرام

ده اوزون  اًسی ایتیدر، بعضدبی پارچاالرین بیر نئچه اًذهنیمه دوزولیب، بعض

. یاشدلی لنیرممدک ایتیردیییم بیر پارچانی تاپینجا سئیینی ، یدا دا غصده

کی ایکی رو  کیمدی اولددوغینی منده کیشی غصه و سئیینجین بیر بدنده

 ادیرتدی. 

یه گلددیییم گدین کیمدی یه بایدیغیمدا، داها بی دوشرگهددنیب دوشرگه

ییمدی سدی میر، بینداالری لی بیناالر گؤزومده رابارید ، اورهتین زمینهئب

یئریندده گدؤز ن یئربهالرین یاشیللیغی و صیطدیمغاراصاطه ائدن ری ا رره

 لیک، بیناالرین کاس رنگینی گؤزدن سالیر. اویشایان چیمن

سدینه سداری لرده یاشییا اغیم پیدئسدتام دوشرگه ک گینگله ،ماشین 

سینه میداق ذهنیم ایسه ملتی می بیندان اوّل تگل دوشرگه ،ییال دوشیرکن

ئدددیر. رییدددوغیم و صیدداتیمین ایکینجددی یاریسددی باشددشنان گیندده سددار ا

ییدکدداریمی کیایمدددن چی اریدد  یازماغددا -تبریددیدن ملدددیغیم دفتددر

 باششییرام... 
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