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قاپی قاپاندی. دؤنوب باخدیغیندا ایکی گؤزلودمیر قاپی، بیر آشاغی، بیر 

ایسه  سینده، او بیریبیریسی تپه نینلریاونا باخیردی. گؤزیوخاری 

دا، اونا دنیانین ان  اولسایدی دؤرد بوجاقلی گؤزلری قاپالی نینقاپیآیاغیندایدی. 

بیر گؤزو  نینسیقالدیغی سلّولون قاپی 4دهقورخونج گؤزو کیمی گلدی. موقت

 ایدی.  سیندهواریدی؛ او دا تپه

نی ینه اینانا بیلمیردی. قرهلرکاؤنونده آیاقدا قالدی. گؤردو نینقاپیدن ترپنمه

 دییی بیر یئرده...بورداگؤرمک... اؤزو ده هئچ تخمین ائتمه

گؤزو، -ی، قاشلرکییم یئرسیز دؤیونمزدی. قیوریم تواؤزویدو! یوخسا اوره»

ایدی. گئنه یتیم « قرهخان»میشدی. آباجی دئمیشکن: دوروشو هئچ دییشمه

ساققالی هئچ ده -سینده قیفیلالمیشدی. سارالرین سینهکیمی قول الراوشاخ

بوخون آتیب! او دوروشوق... سهو ائتمیرم. الپ -اوزونه یاراشمیردی. نه ده بوی

 !..ایدی، قره« قره خانی» نینآباجیائله اؤزویدو. 

                                                 
 توتوقلوالرین اؤتری ساخالندیغی یئر.4
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یدیم، اَییلیب اوزونه، سهنه بیلیم! بلکه ده سهو ائدیرم؟ اوتانیب، چکینمه

ی بیر داها گؤره لرکقارا اویناغان بب-زلرینه یاخیندان باخاردیم.گؤزلرینده قاپگؤ

ی الرباخیشایستی -یدیم... نئجه ده اونون نملی گؤزلری اوچون، ایسالقبیلسه

اونون بوردا نه ایشی اوال بیلر؟ آباجی  .اوچون داریخمیشام. یووو... سهو ائدیرم

ایدی، ئرلره چاتسین. اما اؤزویدو، قرهین آیاغی بئله ی«قره خان»اذن وئرمز 

 «قره...

لری کی سوروتمهوال گتیرن قادین قاراوول الیندهدمیر قاپی آچیلدی. اونو سلّ

 دئدی. -« الرین یاددان چیخیب!باشماق» ایچری توالزالرکن: نآغزیندانینقاپی

یینی آچدیغیندا، باغینی آچسین. چیتمه4نینلریکیکرزسک اییلدی هؤوله

بیر آیاغین گؤتوروب، او بیری  باغی ترسینه چکدی. باغ دویون دوشدو. قاراوول

توالت قاپیسیندا نوبته دورموش کیمی بیر حالی وارایدی.  ؛آیاغین قویوردو

-ال دئدی. اونونسا هؤول جانینی گؤتوردو. -« !تئز اول» الرین ییغیبقاش

. توتوالندان بری ال دویونو آچماغا چالیشدییآیاغینی ایتیردی. دیرناغی

ین توتمامیشدی. قاراوولون دوردوغو یئرده قیمیلدانماسی، اونو داها الردیرناق

 آرتیق کیریخ سالیردی.

نی قاراووال دئمک ندن کئچه. عقلی«ا...یم اوزوندوهاالردیرناخهلهنه یاخجی »

 ده، سوسدو. سهایسته

اغا دا به نه اولدی؟ بیر دویونو آشم»قاراوول بیر داها سسلندی:

آناالریز... هله منه هر اویوندان چیخیرالر... پوخ  خیازی ؟..یوخدیباشاریغیز

 ..« !یئماخلیغا باخ

                                                 
Kickers4 باشماق مارکی.؛ پوتونا اوخشار 
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دویونو آچماغا چالیشیرکن، گؤز آلتی قاپیدان باشینی ایچری اوزالدان قاراوولو 

ئچریب، کدالیسیندان  نینالریقوالقالرینی نین اوجسوزدو. قاراوول قارا چرقدی

آلتیندا،  نینالریمیشدی. قارا گؤزلری، آلینمامیش قاشدویونلهسینده تپه

الر کیمی، ارایا آلیشقانلیغی اوالن آدامگعصبی، کدرلی و اوزونتولو گؤرونوردو. سی

ایدی. لری آچیقدویمه نینریگؤی گؤیرمیشدی. بوزومتول پالتا-الری گؤمدوداق

نگلی شال بللیایدی. قارا بولوزونون اوستوندن بئلینه ساریدیغی یاشیل ر

الرینی ی رنگلی تومان کئشی، قالین، قارا جورابقرمز-نین آلتیندا، آغلریدیز

 دن ساخالمیشدی. سویروشمه

یینی آچیرکن، چیتمه نینییاو بیری تا نینغیسونوندا دویونو آچدی. باشما

ی الرآیاقالرینی قادینا وئردی. دویون سالماسین دئیه دقت ائتدی. باشماق

الرین دمپایی»رکن سویوق سیمنتین اوستونده اوشودو. قادین قاپینی قاپادا

دئییب قاپینی چیرپدی. تاققیلتی  -« حسابالریخبیرلیخداال صابون-فابپولونو دا 

یندان الرآیاقکاساسینا چیرپیلدی. سیمنتدن قالخان سویوق،  نینباشی

-دیلگیزیلدتدی.  اقالخینجا، اوشوتمه جانیندا اوتوردو. دریسینیییوخاری

 ..«.!پوخ یئماخلیغا باخ»الدی:تکراردییی سؤزو دوداغینی بوزوب، قاراوولونسؤیله

الرین هامیسی کیشی ایدی. اوردا قالیرکن،کیکرزلرینی کی قاراوولدهموقت

 کیکرزا دا حمامآلمامیشدیالر. سورغویا آپاریرکن، توالته گئدرکن، حتی

دی... هئچ بللی»دوشوندو: لری گئییرکن الرییال گئتمیشدی. سوروتمهباشماق

ام...اما یقورتوالجاغام... قورتولمالی بوردان قورتوالجاغیم اولمایاجاخ. یووو...

!. دیلر؟نگاری ائلهنگشتیوخسا ائله اونا گؤره ا!.. الریمی دا آلدیالرباشماق

-دان گئتمهیم. تکجه دایانماغین یولو بورجهیووو...قورتوالجاغام. بورانی دوشونمیه
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یم. گونده اوچ دفعه جهب دوشهییاجاغام. آتیلیدیوارالرا باخم دی...دوشونماخیی 

 «.لر...م منه کتاب دا گتیرسینجهورزش... هله دییه

بو قورخولو قاپیدان دا » میشدی:هوروت گؤزونو اونا زیلله-قاپی هوروتدمیر 

یه توتدو. اوزونو تاغا یاپیشمیش پنجره!..«. یه بیلر کیییاجاغام. نه ائلیهئچ قورخم

ون سلّوللری واریمیش کیمی دانیشماغا باشالدی. سسی اوردا بیری

اؤزویدو. امکانسیزدی من » سیزلییینه چارپیب، اؤزونه دؤندو:سس

ایدی باغ حیطیندن سم بئله... ائله بیل کیدونننیتانیماییم.حتی نئچه ایلگؤرمهقره

 ..«..داشیندیالر

الپ ائله »لییینی اونوتدو. دوداغی قاچدی:لره باخارکن گرگینوروتمهیاشیل س

-باجیمین سوروتمه ،دی کیدی...هئچبیلمهنین رنگیندهییم سوروتمهیاونا وئرد

الری نین آنیباغ حیطییه زیللندی. بیر داها پنجره .«تایینی اونا وئردیم نینسی

 سالخیم آشاغی سالالنیردی...-سالخیم

ری القادینمیشدی. حیطین یانینا تلله نینسیاالرینی حیط قاپیآباجی، اشی

 اونونالبوشاوتاغینا ییغیشمیشدیالر. اون آلتی یاشینداکی قره،  نینآباجی

 .اوتورموشدوآلتیندا  نینآغاجیبیرلیکده پالیت 

 «نین بیر تایینی منه یادگارلیق وئریسن؟باااباااباشماغی»

سؤزو اونا  ییندن کئچنگؤزه ساتاشدی. اوره-زباشینی قالدیردی. قره ایله گؤ

الرینا دئییب اوتاق - «!..سن، دلیسن دلی»دی: مهسه ده، سؤیلهمک ایستههسؤیل

 ساری قاچدی... 

دوداغی لر آیاغیندا، ون اورتالیغیندا آیاقدا دوروب،قاراوول وئرن سورتمهسلّول

 اوتورموشدو...نین آلتیندا قاچدی. قره، هله ده پالیت آغاجی
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لریمدن سوروتمه خی اولدوم! بندلریقیریلمیش، جیریقرمز-قیپ دهنئجه»

بیر تایینی اونا گتیردیم. نه بیلیم؟ بلکه  نینسیاوتاندیم. قاچیبباجیمین سوروتمه

 .«دی!دا، منیم اوزومه گلمهآنالدی

قالدی! آلتیندا  نینغیآما باجیم نئجه ده آنامین دانال»لرینده:گؤزو سوروتمه

-فلک ائله-الکینی لرکدئشی-نین بوتون دلیکحیطیباغ  خدهنئچه گون بیرلی

تایی تاپیلمادی کی تاپیلمادی. حتی تندیر  نینسی؛ سوروتمهخ، آختاردیخدی

 .«.تندیر ائوی...خائوینه بئله باخدی

آغالماغی توتدو. فکرینی تندیر . لدی..یی کؤورهتندیر ائوینی دوشوندویونده، اوره

 ئویندن یاییندیرماغا چالیشدی.ا

دی. تندیر ائوینده خاطراللری گئیرکن بیر داها هاردا اولدوغونو سوروتمه

سی، پالیت آغاجی، باغ خاطرهلرین ، سوروتمهالرینیآنلیاحتراسکئچیردییی 

سیز قوناق کیمی دؤرد دیوارین دؤرد الری دعوتشیرین آنی نینحیطی

 نینسیالری گلیب دوشونجهآنی توتموشدوالر.بوجاغیندان اونا ساری اوز 

یینیسیخدی. لر اورهده، مجهول الیوخاری باشیندا اوتوردوغونا تبسم ائتسه

ائتدی، دیوارالرین  دییینیحساطرافینداکیدیوارالرین، اونا ساری یئریت

 ییندن قورخدو. اورتالیغیندا قالیب، ازیلمه

یه مهرموشدو. سورغو اوتاغینی دوشونمهاوزه اوتو-اوزال دیوارسورغو اوتاغیندا 

الرینی بیر داها قویدوق-ینی، نه گؤتوروبلرکچالیشدی. نه سوروب نه دئدی

ینی باشقا یئره یؤنلتسین. فکرمیردی. بوتون گوجونو توپالدی، دوشونمک ایسته

اوز یویانین -کیچیک بیر ال سینه گؤز گزدیردی. ایلک اوالراق،دقتله چئوره

دن قیراقدا بوز توالتاقدا دوران فرنگی توالتی گؤردو. بیر آددیملیق کناریندا آی

دا اوالن سلّولال بیر پتو ینده بالیشاوزررنگینده یئره سریلمیش موکت پارچاسی، 
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ده دفترینده سویونورکن، موقت نینبندیر القادینایدی. اشیاالردان عبارت

ی بئز لرکگئری آلدیالر. وئردییالبیرلیکده یساعتیی، گؤزلویونو، وئریلن اؤرپه

ایله اویغون گلیردی. الرین، یئرین بوز رنگلی سیمیتیدیوارپالتارالر، الپ ائله 

ین سایدی. الرآددیمبؤیونو آددیمالدی.قاپیدان دیوارا ساری -ون ائنسلّول

دن موقتبیر آزجا »ا توخوندو. دیوارسی بیر...ایکی...اوچونجو آددیمیندا سوروتمه

. کئچیب موکتین اوستونده اوتوردوغوندا آلتینداکی سیمنتین دئدی - «بؤیوکدی

نین ایستی هاواایدی. آذر آییندا سویوغو جانینا سیزدی. پاییزین اوچونجو آیی

اوالجاغینی اومموردو. اوتوردوغو یئردن معجر دالیسینداکی رادیاتا ساری 

کاش »ی اوشوتدو.اوزاندی. الینی معجره قویدوقدا گئری چکدی. دمیر معجر الین

«. ده ساخالیاردیالر. هر نه اولسا، اوراسی بوقدر شاختا دئییلدیائله موقت

ده، اؤزونه آلمادی. سس هله ده الرینی اوشوتسهاقچین سویوغو یانسیمنت

 باشیندایدی:

اونو گتیرنآمبوالنسا . «بندینی آچ، صندل اوسته قوی. آشاغی ائن!چچچ...چشم»

سسقوالغینا دَیدی.ندنسه  ،قاپیسی آچیلدیقدان سونرایدی کیبنزر ماشینینآرخا 

له ینی تئزلیکصاحبائشیتدییی سس اونا او قدر دوغما گلدی کی، سس 

یلهگؤزلویونو آچماغا چالیشدی. گؤزلویون لریالگؤرسون دئیه، قانداللی 

یینی آچمامیش، چکیب باشیندان چیخارتدی. قارانلیغا آلیشان گؤزلری، چیتمه

 ووشدورارکن قاندال بورنونون اوجونا توخوندو...وقاماشدی. گؤزلرینی ا ایشیغا

سینده قیفلالییب، الرینی سینهاؤنونده، قول نینسیماشینین آرخا قاپی

« !..قره؟»ووشدوردو. ودایانمیش جوان اوغالنی گؤردویونده، بیر داها گؤزلرینی ا

دی. گؤزلری دیلینی دیشلهنین بوغاناغیندا بوغدو. دیلینه گتیردییی آدی بوغازی

ییندن یله اؤرپهلریالآما آغالیان کیمی اولدو. قانداللی  ؛سوالندی. آغالمیردی
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یندا، قره ایله بیرلیکده الرچاغینی اوشاقلیق الرآیاق یاپیشدی. اوغالنا باخمادان

دن آشاغی سالالیان کیمی، ماشینین آرخا قاپیسیندان آشاغی سالالدی. پنجره

 یئره توخوندو... ی الرآیاق

ی قره کیمی یئره الرآیاقیندا نه قدر ده چالیشسایدی، الرچاغاوشاقلیق 

ینی تووالماغی الرآیاق، اوتوروبال توخونمازدی. بیر آن باغ حیطینده آرخایینلیق

جینی اوخودوغونو، آبا کتابکؤتویونه دایانمیش،  نینآغاجینی پالیت گلدی. قره

قیراغیندا  نینحوضآناسینی، یینی دارادیغالرساچنالی کاندا اوتورموش حپیلله

یی آرزوالدی.ماشیندان آشاغی مهووشدوردوغونو ایزلهوتشت ایچینده پالتارالری ا

ین باغی ائله سیخ الرپوتونینا ساتاشدی. الرپوتون ائندییینده، گؤزو اوغالنین

گؤزونده بؤیودو.  رالپوتوننمیشدی کی، بوغازینی قهَر باسدی. باغالنیب دویونله

ایله باخدی. پوتون ایزیندن گؤیرمیش اوزوندهدایانیب، دورموشاوغالنا اؤفکهاوزبه

الرا باخیردی. باغ کیمی میش کیمی اوزاقاونو گؤرمه کؤکسو آجیشدی. اوغالن

ین اؤنونده صف دیواری اوجا الرآغاجدیکجه قوواق بیر حیط ایدی. گؤز ایشله

اوزانمیشدیالر. حیط، باغ حطیندن نئچه قات بؤیوک ایدی. باغالییب گؤیه ساری 

لیک اوچ میشدی. اوستهمهلهخانابناالر دؤوره-خاناسینی باغ حیطی کیمی چئوره

ین آرخاسیندا لرمفتیلهامیسی تیکانلی  نینلریقات بنانین حیطه آچیالن پنجره

قره ایلهبیرلیکده لری مفتیللی دئییلدی. یوخسا پنجره نینحیطیقالمیشدی. باغ 

 !..دن نئجه گیریب قاپیدان چیخماق اوالردیپنجره

چرقدینیآچدی. موکتین اوزرینده اوزاندی. گؤزو تاغا دایانمیش مفتیللی 

قوش اوچماز، کروان »یه توخوندوقدا، دیلینده بیر سؤز دوغولدو:پنجره

ش کئچمز...قوش اوچماز، کروان کئچمز...قوش اوچماز، کروان کئچمز... قو

: یه ساری باغیردیله پنجرهاوجا سس«. اوچار... کروان دا کئچر...
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سؤزو دیلینده « اوچ...»، پنجره آچیلدی. دئدییینده -« اوچار...اوچار...اوچار...»

ئنه قوجا یاؤرتسه بئله،ایله ساچینی قورودو. سیچرایاراق قالخیب اوتوردو. چرقدی

دی.او قورخولو ی. جانی گیزیلدهگؤز اؤنونه تیکیلد لریالقاراوولون چیرکین 

ینده تیکان لرکدن بری، هؤرودن، سسینی بوغازیندا بوغدوغو گئجهگئجه

 حسدییینی بیتمیشدی. ایندیسه یوخاریدان هانسیسا تانینماز گؤزلر اونو ایزله

 ائدیردی. 

لری ایکی مترلیک ایدی. ایستی سویون لولهایستی-سلّول ایپکی دهموقت

چیلپاق اوتورماغی گلیردی. -دی کی، هردن سویونوب چیریلیزدیریرو ائله قسلّول

ائدیردی.  حسنیلدییینی کی گؤزدن ایزلهسیندهتپه نینقاپیندنسه هر دقیقه 

کی گؤزدن دئییل، سیندهتپه نینقاپی لر،قوجا قاراوول قوروقچو اولدوغو گئجه

اؤنونده قویوب اوتوروردو. اویسا قاراووال  نینقاپی قاپینی آچیب اوتوراجاغینی

یندا الریقآلدیرمادان، عنادچی بیر قیز کیمیساچینی اؤرتمزدی. سورغویا آپارد

نی آچیب ایله اؤرتنده، ملفهگؤزلرینی پارچا گؤزلوکله قاپادیب ساچینیآغ ملفه

یه مجبوریدی.سورغونون لو گئتمهرتوکؤیدی بئله، اگلسهیئره توالزالماغی 

، کورالر کیمی قاراوولون لرگونلری بیر یانا، سورغویا آپاریلدیغی استرس-ذابع

یین یاسینی توتوردو. قاراوول کندیرین بیر اوجونو اونون الینه آرخاسینجا یئریمه

دن، اونون آرخاسیندا وئریرکن، بیر اوجوندان اؤزو توتاردی. هئچ بیر یئری گؤرمه

اولماغینی آرزوالییردی. کورالرین آغ کور  سورونمکدن آجیغی توتوردو. اورکدن

سینه یئریییب، تاق یئره ووراراق، اؤزگورجه-عصاسینی الینده توتوب، تاققا

سرعتینی  نینالریآددیم ییردی.ونباشینا تاققیلداتماق ایستهقاراوولعصانی

، ایدی. قاراوول آستا یئرییندهایله اوزالشدیرمالیسرعتی نینالریآددیم قاراوولون

سیندن چرچیوهین الرقاپیین، الرسالنیه مجبور قالیردی. او داآستا یئریمه
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کی ، الیندهدئدییینده -« وار، دقت ائله ییخیلما چرچیوهبوردا » کئچیرکن

-کندیری قاراوولون بوغازینا دوالشدیریب اونو بوغماغی گلیردی. باغیریب

سیز کورالر کیمی چارهدوغولسادا یازیق،  عصیانچاغیرماغی گلیردی. ایچینده 

 یه مجبور قالیردی. گئتمه

کی سیرالریندان یاییندیرماق ینی ایچیندهفکرسورغو اوتاغینا آپاریلیرکن، 

خیالیندا  الراویونی الریقاویناد ، ندنسه باغ حیطیندهدیییندهایسته

 جانالنیردی... 

اله یاپیشیب، -لقونشو قیزالرییال بیرلیکده، اگؤزو باغلی اویونونو دوشونوردو. 

ب سینه فیرالناردیالر. گؤزو باغلی، هر کسی توتونین دورهاورتاداکی گؤزو باغلی

دَییشردی. همیشه اونجا قیزین ایچینده، تک  اونونالیدی، یئرینی قوجاقالیا بیلسه

 ااوالردی. اویس «قره»بیر اوغالن اولدوغونا گؤره، اویونون بیرینجی گؤزو باغلیسی 

الرینا بوراخماقدان خوشالناردی. درد نین آچیق قولاغلی قرهاؤزونو گؤزو ب

 چاتماز اوالردی.ال اوردایدی کی، اویونون گؤزو باغلیسی او اولدوغوندا،قره

ایله قاراوولون آرخاسیجا سوروندویونده، اؤزونو قاندالالنمیش بیر باغلی گؤزلری

گؤزو باغلی اویونونو اویناماق،  دنیئنیقوزو سانیردی. باغ حیطینده 

الرینا بوراخماق نینقولدوشمک، اؤزونو قره-قاچماق، آتیلیب سینهاؤزگورجه

 نیبوردا گؤرمک...اوچون داریخیردی. ایندیسه قره

آستا جانینا -دن ایچری سیزیر. سویوق آستانین شاختاسی آچیق پنجرههاوا

 نینقاپیسیندن اوزاقالشدی. یرهنین باخیش داایلیشیر. یئریندن قالخیب، پنجره

-ون سسسلّولدانق...دانق...دانق...سس : دؤیدو قاپییاویال یومروغاؤنونده دایاندی. 

 تدی:دانق... دانق...سینی تیترهپرده نینغیدیوارالرا چارپیب، قوال لیییندهسیز

: یومروقالدیقاپینی  دنیئنیدییینده، آرخاسیندان جواب گلمه نیندانق... قاپی
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اوجونداکی  نینالریبارماقدئیه باغیردی.  -« نی باغالیین...بو پنجره اهللسن »

جوهر ایزلری میخ کیمی گؤزونه باتدی. دمیر قاپی بوز کیمییدی. سویوقدان دا 

 ییردی. گئری دؤنمک ایستهسلّوالکی ایستی دهیدو. موقتغوسویو

آرخاسیندا  نیناپیقسسینه جواب وئرن اولمادی. ندنسه  نینالرییومروق

یا دایادی. دمیر قاپی بوز ائدیردی. قوالغینی قاپی حساولدوغونو  نینلریبیری

 نینقاپیکیمی قوالغینا یاپیشدیغیندا گئری چکیلدی. قوالغی اوشودو. 

دن . ایچریایدیگؤز قاپالی باخسین دئیه بویالندی.  ائشییهکی گؤزدن سیندهتپه

کی گؤز آیاغینداکی گؤزو یوخالدی. آیاقدا نینقاپیب آچیالسی دا دئییلدی. اییلی

یه ده آچیلمادی. گئری دؤنوب موکتین کناریندا دایاندی. آچیلمیش پنجره

سی بویوندا ایشیق چرچیوه نینین آرخاسیندا، پنجرهلرمفتیلباخدی. آنجاق 

 گؤرونوردو. ایشیق، کامئرانین ایشیغی کیمی دئییلدی...

لی قاراوول اونون اوزونه باخمادان گئیمیش، الجک دن فورماشکلینی چکمه

قیزارمیش یئرینی  نینییکیقاندالی آچدی. بیلهییندهکیچیجیک بیر آچارالبیله

استامپین  بیربیربهینی الربارماقدی. الیندن توتدو. ووشدورماغا بئله اذن وئرمهوا

دان هر بیری ینالربارماقین اوستونه باسدی. کاغذقارا جوهرینه سورتوب، 

ین آغلیغیندا، دورغون کاغذینده. اوزرباشقاسیندان فرقلی ایز بوراخدی کاغذین 

نن سویا اوخشاییردی بارماق لهسویون ایچینه آتیلمیش داشین ائتگیسینده لپه

 ایزلری... 

اؤزونو سورودن آیری دوشموش، قربان پایینا  ،ینا باخدیقداالربارماقجوهرلی 

ائتدی. بلکه ده قوزو یوخ، قربانلیغا آپاریالن بیر  حسمی سئچیلمیش قوزو کی

دیللیقاراووال قویون کیمی نیشانالییردیالر اونو دئیه دوشوندو. دؤنوب پلتک
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-قاراوول اؤز حالالرینی اوندا آختاردی. نین نشانباخدی. بیر داها قره

 شدی...ه دالمیفکراؤنونده دوروب، اونا باخمادان  نینقاپیهاواسینداایدی. 

اورتا یوخوسوندایکن قره سینده، هامی گونباغحیطینده، هاوانین جیزالماایستی

ی الریقایچینده توپالد نینالریال کبریت قوطوایله بیرلیکدهمرکوکروم

کبریت بیر بیربهلری ی نیشان قویاردیالر. قرهچکیرتگهقرمزلره چکیرتگه

لرین علف-وروموش اوتققوطوسوندان چیخاردیب،قانادالریندان توتاردی. 

اورکدن  لرینهنین آغزینا قویاردیالر. بو ایشچؤپ تاپیب چکیرتگه نازکایچیندن 

نین قانادالرینی فی ساز اولدوغوندا، چکیرتگهئنین کقا چکیب گولردیلر. قرهقاق

ینا ایپ باغالیاردی. اونو حیرصلندیرمک اوچون،مطبخدن الرآیاققوپاردیب 

کی چؤپو آلیشدیرماق ایستردی. نین آغزینداکیرتگهچالدیغی کبریتی چکیب چ

سین نین جیزیلداماسین گؤرمهدئیردی. او، چکیرتگه -« ارینی آلیشدیریرامگسی»

گؤگؤگؤردون » دئیه گؤزلرین یوماردی. قره پیققلداییب گولردی:

 ی سؤندورردی. کبریتدئییب،  - «قوقوققورخاخسان

اوجونونداکی بویا آراسیندا سرگردان  نینیالربارماقباخیشی قاراوولون اوزویله، 

باخیر:  اؤنونده دایانان اوغالنا نینقاپیینا، گاهدانسا الربارماققالیر. گاه جوهرلی 

اولماز کی... بلکه ده  خالپ اؤزودی... بیر بئله اوخشارلی!.. دیرهسهو ائتمیرم. ق»

یه یدی، ناگر قره دئییل...ی «قره خان»نینآباجی...بو اوغالن یوووسهو ائدیرم؟ 

 ؟..لری یادیندان چیخاردیب یوخسایب؟ چکیرتگهیبلکه منی تانیمی؟.. منه باخمیر

اونالری نئجه  ؟..لری دوشونوریووو...الپ اؤزودو... بلکه ائله اودا بو آن چکیرتگه

ینا ایپ الرآیاخنیشان قویدوغوموزو... قانادالرینی قیردیغیمیزی... 

منه باخمیر؟ باخیرسا... بلکه ده منی یادیندان  نییه. باغالدیغیمیزی..
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یی آچیرسام؟ بیر نیشان...هه... نیشان...بیر نیشان... کی اؤرپهچیخاردیب... باشیمدا

 .«خ!..ام؛ یوخسا منی هئچ تانیمایاجایاونا بیر جور اؤزومو تانیتدیرمالی

 ی میز اوستونه بوراخیب، میزینکاغذالرمور نیشانلی ألی مالجک

یازیلمیش دمیر پارچاسینا بنزر واراقیگؤتوروب،  نمرهینه اوزر سیندنجهچکمه

اوغالنسا باشی آشاغیدا، دیللی پلتکباغی کیمی اونون بوینونا سالدی. بویون

 باخیشینی یئره تیکمیشدی.

اؤنونه باخدیغیندا، کامئرا فالش وورور. «. باخ! ترپنمه! عینکینی گؤتور، قاباغا»

 ندی:یوخ، اوچ دفعه فالش وورور. قاراوول دوردوغو یئردن سسلهبیریوخ، ایکی 

 .«سالیمرخ ، نیمایندی دؤن»

ی آرخاسیندا دورموش جوان اوغالندا قالدی. فکردوردوغو یئردهدؤندو. 

 -« ائشییه قویقوالغینی چرقدیندن » دن سسلندی:یئنی لی قاراوولالجک

آنالمادی. هویوخموش کیمی اونا باخدی. قاراوول  دئدییینیدئدی. قاراوولون نه 

 .«قوالغینی...، باااقوالغینی دئییرم»عصبی حالدا الینی قوالغینا آپاردی:

ایله اؤز قوالغینی اوغالنا باخدی. اوغالن الی دیللیپلتکاختیارسیز دؤنوب 

عکس  چیخارت... ائشییهقوقوقوالغینی چرقدیندن » ائتدی: اشارهتوتوب، اونا 

 .«اوووچون... الماقس

اوزرینده  نینغیایشیغی چرقددن ائشییه چیخمیش قوال نینفالشیکامئرانین 

ایدی، یوخسا نین سسینیردی. قرهایشیق سالمیشدی. سس قوالغیندا سسله

سالماق  ع..ع..عکس سالماق اوچون... عکس»دیللی اوغالنین، بیلیمردی. پلتک

 اوچون...

ماغا چالیشدی. هئچ بیر خاطرالیلر. او شکیلی باغ حیطینده ده شکیل چکمیشد

 ینی بیلیردی.لرک.آنجاق باغ حیطینده شکیل چکدیدییا بیلمهخاطرال شئی
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 «ایندی سول قوالغینی...» قاراوول بیرداها سسلندی:

اوز دوردو. اویسا باشینی آشاغی سالیب، اونون ال اوزبهدؤنوب، جوان اوغالن

دالینا چکدییینده جولو  نینغینی سول قوالیندان چکیندی. چرقدیالرباخیش

 ای خالینا توخوندو. نیشانی تاپمیشدی...کی قهوهدیبینده نینغیبارماغی قوال

نینکؤموردن قارالمیش ی اوددا قاوورورکن قرهالرپالیتدا نآلتی نینآغاجیپالیت 

بارماغی دئمیشدی. سونرا  -« یر؟یغریآآآ»اونون خالینا توخونموشدو:  بارماغی

 ریندن سوروشوب، دوداغینا توخونموشدو...خالین اوزه

سهو ائدیرم. قره دئییل. او »یئریندن قالخیب اوتوردو. دیزلرینی قوجاقالدی: 

دا قوورولموش، قابیغی یاریلمیش اود ردی...خاطرالاولسایدی، قوالغیمداکی خالی 

 نینلریالکؤمورلو  ماسایدی دا، هئچ اولماساخاطرالی الرپالیتی.... الرپالیت

 «ایزینی...

ال قاراوولکیمی اوخشارلیغیاوالن  نین ائکیزتاییقورتارینجا،قرهنگاریانگشت

دان کئچدیلر. گؤزونده پارچا گؤزلوک، الرسالنبوروق -قارانلیق، بوروقبیرگه یاری

 ساائدیردی. اوغالن راحتحساؤزونو چیویک و  ،نده قاندال اولمادیغینا گؤرهلریال

 بیر آیاق، بیر سیراداگئدیردی.  اونونالاونا باخمادان اونون اؤنونده یوخ، 

ین دییشیب، کیمسه الریولقره ایله بیرگه  بعضاًدن دؤندویونده ده، مدرسه

لردن، داریسقال بوروق کوچه-الرینی بورقیولسین دئیه اونالری گؤرمه

آچاردی. مدرسه  لریندنسؤزدربندلردن سالیب ائوه دؤنوردولر. قره،معلم

 زمانیندان، اونالرین هانکیسی کیمی سئویر دئیه، اونا سیر وئرردی. نه الردوست

لییی داها چوخ بللی اوالردی.ان ساکن پلتک نیندیلیهیجانلی سؤزلر دانیشاندا، 

ین ایچینه قویاردی. سانکی ائوده، باغ کتابینی آلیب، یازدیغی مکتوبو کتابیئرده 

 رلرینی گؤرموردولر.بی-بیرحیطینده هئچ 
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ال یلر اختیارسیز گؤزلریندن آشاغی آخدی. بارماغیباشینی دیزلرینه قویدو.گیله

آراسیندا نین غیدودا-یه چالیشدی. دیلایزینی محو ائتمه نینالرییاشگؤز 

آغالمییاجام...  یاجام...یآغالم... یاجامیآغالم»میزیلداندی: 

باغیردی. آغالماغی هؤنکورتویه  -« ...آغ...ال...می..یا...جامآغالمییاجام

سییال یاخا نینریی بورنونون سویونا قاریشمیشدی. پالتاالریاشچئوریلدی.گؤز 

 بورنونو سیلدی.

ایچینی چکیر. «. قره خانی ایدی. سهو ائتمیرم. الپ اؤزویدو... نینآباجی»

گور کی -جهنم»باشینا باغیریر.  نینقاپیسانکی نین یوخاری گؤزونده. ،قاپیگؤزو

ایدی باغ حیطینده باشا .. اوندان منه نه؟ او هارا؟ من هارا؟ هر نهاؤزویدی

ایدی...ایندی او گؤر نه بویدا، اونیفورما اینینده... یالرخاویونچاتدی...اوشاقلی

 رم...موشام، اونو دوشونوتالر کیمی دردیمی اونوخ منسه هانسی داخماالردا...آخما

یئرینه،  خمی ایتیرمیشم...دردیم باشیمدان تؤکولوب، جانیمین قایدیناقالماعقلی

یه گؤز یاشی تؤکورم... قوی جهنم اولسون قره ده، هله قیسیر قالمیش سئوگی

پلتک قاراوولدا، اونیفورماسیدا... باغ حیطی ده... نین قره خانی دا، دیلیآباجی

 «دا...سیرغاالری نارگیلهقوالغیما آسیالن  دا....الر پالیتلرده... چکیرتگه

 یله آغالدی. دن اؤکوتمهیئنییارکن، خاطرالدان اوالن سیرغاالرینی نارگیله

ال بیرگه ی سیرغاسیز قالمازدی. هر گون سحر جئیرانالرقوالقی نارفصلگیله

 باجی اویناییب، ائوجیک-قوناقیناسیرغا آسالیاردیالر. الرقوالقدان نارگیله

ینا خیردا پارچاالردان پالتار تیکردیلر. قره، باغ حیطینده الرقولچاققوراردیالر. 

تک اوغالن اولدوغونا گؤره هردنسه اونالرین اویونونا قاتیالردی. تام دا اویونا 

لرین یئمک اوچون، اونالرین لرین، بیسکویتمیوهقاتیلماق دئمک اولماز، 

نی جئیراندان دا همیشهقرهی اویونونباج-ینا قوناق گلردی. قوناقالراویون
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یه مجبور دن یئمهلرکلردن، یئممیوه ائولریندن گتیردییی ،قیسقاناردی. اونو

دییینده، بیر بهانه آختاریب ائدردی. قره، جئیرانین الیندن بیر شئی آلیب یئ

قاجاغی -کوی سالیب، کوسوب، ائوجییی، قاب-پوزانلیق ائدردی. هایاویون

 .دیبگئدردییداغ

الرین سینده پاالز سالیب، کاموادان توخونموش قولچاقنین کؤلگهپالیت آغاجی

لرینه دیکالر اوتورا بیلمهسینین باشیندا اوتوردموشدوالر. قولچاقائوجیک سفره

نین آیاغیندا اویناتدیغی توپ قویموشدوالر. قره گؤره، آرخاالرینا بیر پارچا کرپیج

آتیلیب اونون قولچاغینی یئره ییخدی. جئیران پیقیلداییب گولدویونده، او دا 

یه توالزالدی. جئیران یئریندن سیچراییب اونون جیئرانین قولچاغینیکردی

 نارین قانیناهگؤزو گلی-یندا ازیلیب، اوزینی یولدو. سیرغاالری قوالغالرساچ

الرین پوزوب، قاچیب پالیت قاجاق-قاب ین،لرکیئم نینلریکدا، ائوجیبوالشدیق

قره، الینده  ،آغالدی. ایچینی چکیرکن هؤنکور-هؤنکورآغاجینا سیغیندی. 

 -« بابااااباخ... سنه سیرغا گتیرمیشم آاااغالما...»اؤنونده دایانمیشدی:نار گیله

الرینا سالیرکن قوالقالری ایرغ، ایکیسی ده گولوشدولر. قره سدئدییینده

اونون گؤز  الرییالبارماقدئدی.  -« ب!رنگینده اولو نارگیلهین الریاشگؤز گؤگؤؤ»

ین قیزمیزیسی اوزونون هر یئرینه یاییلدی. قره، نارگیلهیاشینی سیلدی. 

 نارلی بارماغینیاؤزبورنونون اوجونا سورتدو...هگیل

 بوزایدی. بورنونون سویو آخماقدایدی.-ومور. بالینی بورنونون اوجونا سورتد

ی اولوب دئیه دوشوندو. اووجونون ایچینی بورنونون قرمز-یقین سویوقدان دا قیپ

 اوجونا قویدو. بورنونون اوجو قیزیشدی...

سمیرسیزآچیلدی. پالستیکین -سیزآشاغی گؤزو سس نینقاپییوخویا دالمیش 

گؤزدن  صابونییجی توزو، بیر قالیب هدیبینده بیر آزجا پالتار یوماق اوچون تمیزل
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اوز یویانین یانینا -الخیب پالستیکی الایچری بوراخیلدیغیندا دیسکیندی. ق

ایندی »قویدو. سو قیرناسینیبوردو. قیرنادان سوائله جانسیز آخیردی کی، 

نی لریالدن چیخاردیب، پالستیکصابونو دئیه دوشوندو.  -« جککسیله

ندن سو یولونا آخدی. لریالسو صابونلو ایدی. کیرلی، بوز-صابونالدی. سو، بوم

بوز سویون  لریالیه چالیشدی. مهاوجونداکی جوهری تمیزله نینالریبارماق

اوز یویانین داشینا سورتدو. -نین اوجونو الالریماقریدی ده، باآلتیندا اوشوسه

اوجونا چکیب،  نینالریصابونوبارماقدی. یندان سیلینمهالربارماقجوهرین ایزی 

، اولسا دااوز یویانین داشینا سورتدو. داش زویوشکن -الرین الدنبارماقیئنی

ی میخ کیمی گؤزونه الربارماقمیشدی. جوهرلی یندان سیلینمهالربارماقجوهر 

چاتدی.  فکرعقلینه، بیر بیره-بیردنسینه گؤز دوالندیردی. باتیردی.چئوره

-ی آجیشانا قدر سورتهالربارماقینه سورتدو. سیمنتینی یئرین الرماقصابونلوبار

نی بوز کیمی سویون آلتینا لریالدی. مکدن ال چکمهله

نی لریالاوجو کؤزه توخونموش کیمی آجیشدی. یاش  نینالری،بارماقتوتدوغوندا

سویوق اوالن -. ایستیا قویدو. قیزدیرماغا چالیشدیآلتین نینالریقولتوق

یندان چکیب، آغزینا توتوب الرقولتوقنی لریالی داها بتَر آجیشدی. الرارماقب

ینا الربارماقبخاری گؤرونون اؤنونده هاوایا یاییلیردی.  نیننفسیهووالدی. 

 ایدی. باخدیغیندا، هله ده جوهرین ایزی بللی

ائدیردی.  دییینیحسهاوا سویوق اولسایدی دا، ایچینده بیر یانغین اوز وئر

دولدوروب ایچدی. سو تورپاق دادیردی. ه لای سوسوزوندان یانیردی. اووجونوسو

 نآغزیندادولدوروب یایخاالدی. تورپاق دادی  ایله آغزینی بیر داها سو

اوز یویانین یانینداکی آیاقدا دوران توالته باخدی. فرنگی توالتین -الدی. چکیلمه

ان گؤردویو بیرینجی یندان ائشیتمیشدی. یاخیندالردوستآدینی مدرسه 
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 ایدی. بو کیمی توالتین یارارین بیلمیردی.نئجه قولالناجاغینی باشارمیردی.دفعه

سینه باخدیغیندا، گؤیرمیش، یارالی کؤکسوندن سانجی یؤوره-اییلیب یان

، قورخدو. ایندیجه نفسی دیییندهشاخدی. بیر آندریندن نفس آال بیلمه

هانا سانجی آزالدی. توالتین -هاندانجک دئیه الینی کؤکسونه قویدو. هکسیل

قاپاغینی قالدیردی.دیبینده بوالق کیمی سو دایانمیشدی. قاپاغی قاپادیب، 

یوخاری گؤزونه  نینقاپیگؤزو  ،اوتوراجاق کیمی توالتین اوستونده اوتوردوغوندا

 قاپییاسک قالخیب، لهییردی. یئریندن هؤگؤزو اونو ایزله نینقاپیساتاشدی. 

ساری قاچدی. گؤز همن آن قاپاندی. بویالنیب آغزینی گؤزه ساری 

آرخاسیندان هئچ بیر سس  نینقاپیدئدی.  -« نی باغالیین...بوپنجره»توتدو:

 ایدی...گؤزونو قورداالدی. گؤز قاپالی نینقاپیایله چیخمادی. بارماغی

توالتی بیر داها گؤزدن کئچیرتدی. میشدی. آیاقدا دوران سحردن توالته گئتمه

نین هاراسینا قویاجاق دئیه دونوخوب قالدی. فرنگی ینی توالت داشیالرآیاق

لر یادینا دوشدو. دوداغی قاچدی. جهی گولمهلرکده ائشیتدی، مدرسهعایده توالت

کی پالستیکه اوز یویانین اوستونده-. الدیخاطراللری جئیرانین وئردییی تکلیف

ییجیتوزونو هارا تؤکسون دئیه، بیرداها هکی تمیزلیسه ایچیندهائله باخدی.

آیاقدا دوران توالتین قاپاغینی قالدیردی.  دنیئنیدوداغیندا تبسم اوتوردو. 

قالدی. قاپاغی  کؤنوللودن فایداالنیب، فایداالنمادیغی آراسیندا ایکی توالت

الدی. گئری صابونداها  نی بیرلریالقاپاتدی. توالته گئتمکدن واز کئچدی. 

دن سیزان سویوق هاوا، جانینی دن اوتوردوغو یئرده اوتوردو. پنجرهدؤنوب، اؤنجه

ین بوز کسمیش دیواراوشودوردو. بالیشی قوجاقالییب، پتونو اوستونه چکدی. 

-آلتینا قویوب اوزاندی. اوشوتمه نینباشیینی اوشوتدو. بالیشی لرکسیمنتی کور

وق بوتون جانینا یاییلدی. قالخیب بالیشین اوستونده سی داها آرتدی. سوی
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کی دهموقتتورپاق قوخویوردو. ، اوتوردو. پتونو بورنونون اوجونا قدر چکدی. پتو

 پتونون قوخوسونون تام اؤزویدو... 

میشدی اوزو اوسته، یئریندن قالخا بیلمه لرجهساعتعذابیندان،  نینجانی

پارچاالنمیش دوداغی پتویا یاپیشمیشدی. آغزی دوشدویو یئرده قالمیشدی. 

قادالی -قان تورپاغا قاریشیق، قان دادیردی. ایندیسهتورپاق قوخویان پتو

نه آند ایچمک ومک اوچون اؤزی دوشونمهلرگوناو  ،تساداخاطرالینی اونا لرگون

 -« یه آند اولسونبو چؤره»بیر پارچا چؤرک قوپاردیب  نینآباجیدی. ایسته

یی خاطرینا گلدی. آند ایچمک اوچون چؤرک اولمادیغینا گؤره واز کئچدی. هدئم

قادالی -قانایدی. یوخسا دقیقه باشی لیدوشوندو. اؤزونه سؤز وئرمه بیرآز

لی ایدی. جکمیش. آنجاق آند ایچمهالری گلیب گؤزونون اؤنونه تیکیلهآنی

بو »اذانا آند ایچردی.  دی. آناسیخاطرالیینی آند ایچمه نینآناسیبیره -بیردن

قالیردی. آناسی،  وقتینهدئیردی. هله اذان  -« ینه آند اولسونصاحباذانین 

دئدی.  -« یمجهداریخماالریما آند ایچه» بیره-بیردنباجیسی اوچون داریخدی. 

ال آند ارکان-دن کیمی، ادبی دعا ائالرچاغگؤزلرینی یومدو. اوشاقلیق 

 -« یمجهوئرمیه فکره لرگونقادالی -ولسون، قانداریخقانلیغیما آند ا»ایچدی

اوزونتولو گؤرونتولری تابلو کیمی گؤز اؤنونه  نینباجیسیال ی، آناسیدئدییینده

 تیکیلمیشدی. 

مالیایدی. خاطرالالری یالنیز خوش آنی ،ونو دؤزمک اوچونآداملیقسلّولتک

تونون آلتیدان بوغومتول اؤزویله میزیلدانماغا باشالدی. پ-باشینا چکیب، اؤز پتونو

 سس قالخدی: 

 من یانماسام گر

 من یانماسام گر
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 من یانماسام گر

 من یانماسام گر

 هانکی آلووالر

 هانکی آلووالر

 آلووالر... آلووالر... آلووالر...

 

پتونون آلتیندا ایستی نفسی بورنونون اوجونو ایسیتدی. ایستی خوشونا 

 ی آتشلیالریاناقینا قالخمیشدی. الریاناقگلیردی. دامارالریندا دوالشان قان، 

 دی. گؤزلرینی قاپاتدی... ای

ندن اؤتن سویون قیراغیندا، یقوزئی نینحیطیباغ بیر ایدی.  نینلریگونیای 

قور قورها یسماوریانیندا پاالزالر سریلمیشدی. کؤمور  نیننارآغاجیگیله

سینده حیطین دؤرد دوره الرینا آلمیشدیالر.حیطی باش الراوشاق قایناییردی.

چئشید -گؤیرتیدن، چئشید-گؤیری القادینخانا ائولرین قونشو -خانااوالن 

دانیشیردیالر. سحرگل -ایچیب، گولوب-غا دوزوب، یئییبلردن اورتالیمیوه

، دریندن اوتوروبخیسیلدایاگلدی. -خیس خیسیلدایا-سی خیسخانمسینه

ی الریاناقچادراسینی آچدی. کؤکسونو چکدی. بزک چانتاسینی یئره قویوب 

یه آلتیندا اوتورموش قره نیننارآغاجیگیله ی آلمایا اوخشاییردی. آباجی،قرمز

 دئدی.  -« قره خان! بوردا نه ائلیرسن؟ دور گئت اویناماغینا دااا...»

لریندن اوزاقالشدیردی. قاش آالن یؤوره-یان یالراوشاققونشوالرین بیریسی 

-دا باشاورتالیق بیربیربهرین هامیسی توپالنیب، سیرایال، القادین، دیییندهگل

رین اوزونه کیرشان الخانمقادینگل سحرآلتیندا یاسدیق، اوزاناردیالر.  نینالری

ال رین اوزلرینده ائله اوستالیقالقادینینا دوالشدیردیغی ایپی الربارماقیاخاردی. 
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دا، اوزلریندن بیر دامجی خیرچ سسی قالخسایدی -ایپدن خیرچ اویناداردی کی،

نین آلتیندان چیخان قادین، ساخسی آالنین الیقاشبئله قان چیخمازدی. 

 دان سونرا،یویاننی الرینا یاخاردی. وسمهدن قاشپیاالدا حاضیرالنمیش وسمه

ینا یاخاردیالر. الردوداقی اوزلرینه، لرکآالنین چانتاسینداکی بزالر قاشقادین

ایچینه  نینلرینین مولچویونو گؤزردیلر. سورمهگؤزلرینه سورمه چک

ایندیسه مولچوک گؤزلرینه باتاجاق دئیه قورخاردی. هردنسه  ،یندهلرکگزدیردی

الری چاتما اولسون دئیه، دن آرتیق قالدیغیندا، قیزجیغازالرین قاشوسمه

 اورتالیغینا وسمه یاخاردیالر. نینالریاونالرین دا قاش

ولونا ایپ سالدیغی گونه قدر قاش آلماق اونون اوچون اونون ق خانمسحرگل 

-نی ایزلهسمیرسیز اوتوروب بو عنعنه-سیزمقدس بیر عنعنه کیمیایدی. سس

 یردی.

آناسی اورتالیقدا اوزانمیشدی. سحرگل خانم ساپ سالمادان، انلیییی اونون 

 کی کیمی،آپباغ اولدو. همیشه-نین اوزو گچ کیمی آغاوزونه یاخدی. آناسی

الر ییندن قانیاخسین دئیه، اورهییب اوزونهکیریشانا سورتله-بارماغینی انلییک 

 نین آلتیندا تک باشینا اوتورموشدو.آخیردی. قره، پالیت آغاجی

نین یانیندا اوتوردو. گؤز آالنین صاندیغا اوخشار چانتاسیییب قاشگؤز ائله-گؤز

نه آختاریسان قره »آلتی ایچینده نه وار دئیه چانتانی سوزدو. سحرگل خانم: 

الر دا اونونال دئییب گولدو. قادین -« باال؟! گل سنین ده اوزونه ساپ سالیم!

باا سحر گل خانم!.. دا ی، قولونا سالاوزونه یوخ ک»بیرگه گولوشدولر. آناسی: 

دئدی.  -« سینه دوالنماسینیؤره-یان لرینبؤیوکیادیندا قالسین بوقدر اؤزوندن 

الرینا دوالشدیغی ایپ، قولونون اؤزونه گلدییینده سحرگل خانمین بارماق

لرینی قوپارتدی. قولونو چکیب قیشقیردی. پالیت دریسینده خیرچیلدادی. توک
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گوله تورپاقلی بارماغینی اونون قولونون -آلتینا قاچدی. قره، گولهنین آغاجی

دئدی. قره، قولونون توکسوز  -« سن، دلی...سن دلی»توکسوز یئرینه چکدی: 

 قیزارمیش دریسینه توخونونجا، سانکی کؤمور کؤزو باسدیالر قولونا! 

میر. سینا دؤنمک ایستههاوامیر. حیطدن سلّولون شاختا اوشومک ایسته

 ییب کی، تورپاق قوخویان پتودان دا خیر یوخدی. اوشوتمه ائله جانینا ایشله

سینده، نین یئرینه، سیمنت دیوارالرین احاطهگؤزلرینی آچدی. پالیت آغاجی

ایدی، اونا گؤز آغاردیردی. پنجره دن سیزان سویوق،  نین گؤزلریدمیر قاپی

 دیردی. نین کاساسیناجان گیزیلدهباشی

لرینی گئیدی. آرخاسینی دمیر قاپییا چئویردی. ندن قالخدی. سوروتمهیئری

لرینده قیزالرال بیرلیکده ایدمان سلّولون اورتالیغیندا دایانیب، سانکی مدرسه

بیر خاطرالدی. سارا، نرگس، آذر، جئیران؛ ییر. قیزالری بیربهائتمک ایسته

قا قیزالرین هئچ بیریسی نین اوردا اولماغین آرزوالدی. جئیراندان باشهامیسی

دی. جئیرانین باشقا دنیادان دؤنوب، اونون یانیندا دوردوغونا هئچ سلّولونا گلمه

شاشیرمادی. سانکی قونشو سلّولدان چیخیب بیرلیکده ایدمان ائتمک اوچون، 

ده  اونون یانینا گلمیشدی. جئیران حیاتدا اولماسایدی دا، بو آن ایکیسی

دی. ایدیلر. جئیرانا باخیب گولومسه شلی حیطیندهنین گونبیرلیکده مدرسه

دئدی. دؤنوب جئیرانا باخدی.  -« بیر»لرینی اؤنونه اوزالدیب اوندان اؤنجه ال

-جئیراندا اونا گولومسه دئدی. -« ایکی»لرینی یوخاری قالدیردی: پیققلداییب ال

 آچدیالر. سوال-الرینی ساغده بیرلیکده قول دئدییینده، ایکیسی« اوچ»رک یه

نین دن بیر دئدییینده ایکیسیلرینی آشاغی سالدیالر. یئنیدؤرد دئدییینده، ال

نین اوجو سیمنت دیوارا توخونسایدی دا، اؤزلرینه آلدیرمادان  الریده بارماق
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دؤرد... بیر... ایکی...  ایکی... اوچ... دؤرد... بیر... ایکی... اوچ...»سایماغا باشالدیالر: 

 .«اوچ....

الرینی قیزدیردی. داها جان ،قالخدیالر. ایدمان-دوشدولر. اییلیب-آتیلیب

له گولدو ، جئیران ائله اوجا سسدیییندهکئشدی گئت-سیز ایپایپاوشوموردو. 

بیر سس قالخدی. ایکیسی ده دیسکیندیلر. دؤنوب آرخاسینا  بیره-بیردنکی، 

ایدی. گؤزدن بیر یئمک قابی ایچری آشاغی گؤزو آچیق نین،قاپیباخدیغیندا

نین گؤزوندن آییردیغیندا، جئیران مدرسه نینقاپینو وبوراخیلیب قاپاندی. گؤز

 گئتمیشدی... گونشلی حیطینی ده اؤزویله گؤتوروب

 4دانافوندئیه دوشوندو. موقتده مگ -« دیوقتینین اورتا اذانیدئمک گون»

یی ایچری بوراخیب نن کیمی، قاپی آچیلیب یئمههاذانی سسل اورتاگون

دن یئمک قاپیدان دئییل، گؤزدن ایچری قاپاداردیالر. ایندیسه اذان سسی گلمه

آشاغی گؤزدن ایچری  صابونوییجی توزویال، بوراخیلیردی. تمیزله

یه یارارلی میشدی. هله ایندی آشاغی گؤزون نهوئرمه فکریندا الریقبوراخد

 نالییردی.اولدوغونو آ

گؤزوناؤنوندن یئمک قابینی گؤتوروب موکتین  یی اویولوردو.آجلیقدان اوره

الری اوشودو. بالیشی آلتینا قویدو. اوچ بؤلوملو یانچاقاوستونده اوتوردو. 

بیرینده بیرال بویونجا چؤرک، . نین بیر بؤلومو بوش ایدییئمک قابیدن استیل

-واریدی. آش دئییلدی. گؤی ر یئمکاوبیریسی بؤلومونده آش کیمی بی

کلم، لوبیا  ،یئرکؤکویین ایچینده دوالندیردی. ایدی. قاشیغی یئمهگؤیرتیسی یوخ

قابین ایچینده، قاشیغین فیرالنماسییال اؤلو  الریئرالماو خیردا دوغرانمیش 

کیمی فیرالندیالر. بیر پارچا چؤرک قوپاریب آغزینا قویدو. چورک  الریقبال

                                                 
 .بلندگو4
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یی آغزینا قویدوغوندا، آز قالدی گئری قایتارسین. ایلیق، یئمه تورپاق دادیردی.

ن، لوبیا سوپلوشین کشمیینی بوالندیردی. موقتلوبیا اوره-دوزسوز کلم-سیزداد

دان قابین ایچینه له دولدوروب، یوخاریون آرزوالدی. قاشیغی یئمکسپلو

شاریلداتدی.  دان قابین ایچینهآخیتدی. قاشیغی بیر داها دولدوردو. یوخاری

دان قابین یوخارییی قاشیق یئمه-قاشیقباشاردیقجا الینی یوخاری قالدیریب، 

مک ایچینه شاریلداتدی. سولو یئمک کؤپوکلندی. شاریلتی سسی گلدیکده، ایشه

الر بیرینه سیخیدی.قابدان داشالنان دامجی-بیر گلدی.بودالرینی غالبی اونا حس

 لربوراخیردی. قاشیغی بیر داها دولدوردو...نقطهرینده یاش موکتین اوزه

 

سینه مهمیشدی. اونون آیاقدا ایشهنی گیزلیجه ایزلهلرجه قرهدفعه

میشدی. مهیاخینا گئدیب باخماغا جرئت ائله زمانلنمیشدی.. اما هئچ تعجب

ین الرآغاجیالنیز شاریلتی سسینی ائشیتمیشدی. هله ده قره توالت یئرینه 

-ندنینی بیلمیردی. بیر دفعه سوروشوروکن، تربیه نینغیاتدیدیبینه شاریلد

دیبینده  الرینیئمیشدی. آغاجاوجوندا  نیندیلی دی دئیه،سؤزونوسیزلیک

الری دوشونورکن، جئیرانی اؤنونده اوتورموش شاریلتیدان قالمیش ایسالق تورپاق

الیندان قارانی د نینآغاجیینده، هله ده پالیت ییدئد -« !اویون وئرمه، یئ»گؤردو:

میش کیمی، قاشیغی قابین ایچینه آتدی. جئیرانین سؤزونو ائشیتمهییردی. ایزله

، بیر داها قاشیغی الینه وئردی: یئمک موکتین اوزرینه سیچرادی. جئیران

 دئدی. -« مه!.. آخشاماجان آج قاالرسانسفئهله»

 «.ویح دادی وئریر. بیر قاشیق یئ بیر»

 دا عکس اولدو.لیک سسی سلّولبئزگینالری ترپندی. دوداق

 «دئییرسن چلوکباب سفارش وئراخ؛ هه؟»
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گوجویله اوتدو.  ییگؤزو جئیرانین آغزیندا، قاشیغی آغزینا آپاردی. ایلیق یئمه

ایله یی الینده توتوب دیشیچؤره دئدی. -« یینی ده یئچؤره»جئیران 

 دی... رالخاطلرینی لرین آج قالمیش ایتقوپارتدیغیندا، کوچه

-باجادا در-ال بیرلیکده ائودن اکیلیب، کوچهسحر هاوا ایشیقالنمادان جئیران

قورخوسوندان اؤزلریایله چؤرک  نینلریا اعالمیه یاپیشدیراندا دا، کوچه ایتدیوار

ریندان القاراوولیی قاباغینا آتاردیالر. گئجه ایت گؤردوکده چؤرهگؤتورردیلر. 

لریندن ده قوشقوناردیالر. اؤز کؤلگه بعضاًر. حتی لردن قورخاردیالایت ،چوخ

حیرص بوغازینی کسدی. قاشیغی قابین ، لرینی دوشوندویوندهندنسه کوچه ایت

 دی...سینه دیشلهجهیی وحشیایچینه چیرپدی. یاوان چؤره

یین تورپاقلی دادی آشاغی گؤزو آچیلدیغیندا، هله ده یاوان چؤره نینقاپی

قابی »گؤزونه دونوخدو.  نینقاپیدن یینی بیلمهجهائده ایدی. نهدیلینده

ننده، یئریندن دیک سسی یوخاری گؤزدن سسله -« آشاغیدان وئر گلسین

ین سیمنتساری آپاریرکن بیر نئچه قطره  سیک قاپییاتله -. قابی ترداشالندی

یب دی. بویالنلهگؤزونه ایته نینقاپیله اوستونه سیچرادی. یئمک قابینی دقت

دئدی. گؤزدن بیر سس  -« نوالر اداباغالییننی بو پنجره»یوخاری گؤزه 

له چیخمادی. یوخاری گؤز قاپاندی. یئره اَییلیب آشاغی گؤزه اوجا سس

نی باغالیین. من سویوخدان دونورام... بولموسوز کی بو پنجره اهللسن »باغیردی:

دی. عصبی حالدا گؤزلره آشاغی گؤزده اوزونه قاپان«. نئجه شاختاخانادی ایچری

مک هونو یوخاری گؤزه گؤستردی. آشاغی گؤزو تپیکلیومروغگؤز دوالندیردی. 

 ، بلکه قاراوول قاپی دالیندا دوروب دئیه آیاغی یاری یولدا قورودو.دیییندهایسته

دیزلرینی قوجاقالییب آیاقدا دوران توالته باخیر. آز قالیر اوتوردوغو یئرده 

یه اذن وئرردیلر.اونو همیشه سورغودان دؤنورکن توالته گئتمه دهموقت سین.ایشه
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کی کندیرین اوجونوکشیک سورغودان قایتاران کیشی بندین اؤنونده، الینده

 دنیقهگؤزلویونو آچ، بیر دَ»قاراوولون الینه بوراخیب گئتدیکدن سونرا، قاراوول

داها آرتیق ایشلردی. ی لرکسینجه، بؤیردئیردی. اویسا تله -« هاااچوخ اولماسین

 دئیه شیرسیدیک نئجه یئرلهنین ایچینده بو قدر دان کیچیک مثانهیومروق

ال ایدی. ایندیسه دیزلرینی قوجاقالییب موقتین ؤسیز بیر ساؤزونه ده جواب

دی فرنگی توالت زندانیلرین آخی بورا خارجی» :نین بئله آرزوسونو چکیرتوالتی

-سیزسا سسز قالیر. گؤزو جئیرانی آختاریر. جئیرانالی جوابسیؤس -« قویوبالر؟

یدی، دؤنسه»باتیب. -دا ایتیبسلّولده هانکی بیر  سمیرسیز یئر آلتیندا، بلکه

دئیه دوشونور. قالخیب توالتین کنارینا گئدیر.  -« دردیگئنه بیر یول گؤرسه

کیمی  راجاقبیر قویو؛ اوتودورو سو، دایاز -توالت، دیبینده دومقاپاغینی آچیر. 

یه گؤزو تاغا یاپیشمیش پنجره .ینا باخیر. آشاغی سالیرشلوار. ییرایستهاوتورماق 

دئیه  -« بلکه بیری اوردان باخدی!»ینی یوخاری چکیر. شلوارسیک ساتاشیر. تله

 دوشونور. 

سیز آیاقدا دوران توالتی یئر توالتی کیمی یی سوزسون. چارهمهز قالیر ایشهآ

ین ایکی طرفینه قویور. بیر الرآیاق. توالتین اوستونه چیخیر. ییرتهایسقولالنماق 

لر وار.اوتوردوغوندا آیاغی بنک گؤیرتی-دا بنکودونینی آشاغی چکیر. بشلوارداها 

بنک گؤیرمیش -بنکسویروشوب یئره چارپیر. اومباسی توالتین داشینا دَییر. 

ینی یوخاری چکیب، شلوارئنه زوققولداماغا باشالییر. اوفولداییر. ییئرلر 

 -« جکاَتیم گؤیرهئنه ده گ .اووووف....آااخ... پوتون ایزلری بس دئییلدی.»قالخیر:

ینی ایسالدیرسا، شلوارنک اولماقدان قورخور. یه باخیر. سوزهدئیه پنجره-دئیه

دییینده، موکته ساری گئتمک ایسته توالته گئتمکدن یاخشیدی. گئری دؤنوب

لر یادیندان جهده ائشیتدییین گولمهبه مدرسه»گؤرور: جئیرانی اؤنونده 
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دئییب اوزونه  -« اداچیخیب؟ اوتوراجاق کیمی اوستونده اوتوراجاخسان

سا: یه باخیر. جئیرانمک یئرینه پنجرهییر. جئیرانا جواب وئرمهگولومسه

دانیشماز توالته ساری گئدیب، -دینمز«. کیم اوردان باخاجاق کی؟! هلمهئسف»

اوتورا  هجراحتی توالتین داشینا ایلیشیر. شلوارینی آشاغی چکیب اوتورور. وارشل

بیر آیاغینی اَینیندن چیخاردیر. اوتوراجاقدا  نینشلواریبیلمیر. قالخیب 

سا آرخاسین اونا دؤندریب، جئیرانا دئییر. جئیران -« دالینی چئویر»اوتوردوغوندا

ایستیسینی  نینییمهقالخیر. ایشهگؤزونه گؤز تیکیر. شاریلتی سسی  نینقاپی

نین دالیسیندا آغاجیینده گزیشیر. پالیت فکرائدیر. هاردانسا قره گلیب  حس

 حیطه باخیر... نیب. گاهدان آغاجین دالیسیندان اَییلیبگیزله

 زندانینی باغ حیطیندن چاشدیریر. فکرسی . اوشوتمهوبوزد-بومتوالتین داشی 

اؤزویدو... الپ »: ینده جانالنیرفکرقاراوول ی دیللپلتکحیطینده گؤردویو 

نئجه  ؟!دی؟یوخسا منی یادداشیندان سیلیبمنه تانیشلیق وئرمه نییهاؤزویدو... 

دا گؤرسم هر هاردا، هر حال نیمنی تانیمادی؟ یوز ایلده کئچسه کئچسین، قره

ندن او  ..سه بئله. منی باشیندان آتسا بئله.وئرمه ختانییا بیلرم. منه تانیشلی

 «اعالمیه پایالیاندا توتوقالمادی؟ال منی دا جیرانسحرین آالتورانین

ی، زمان لرین یورقون یوخوسوزچیدیلر. کئشیکای سحرین بئشینده چیخمالی

ده گیزلتمیشدی. لری زئرزمیی. یئریندن قالخدی. اعالمیهوقتیوخونون شیرین 

قورا، سرکه، خانادا، آبقاندیسحره قدر یاتمامیشدی. هر گئجه یاتدیغی یئرده، ص

ایشیغیندا رمان  نینغیی یوخو چیراقرمزده، نسیاحاطهنین لریگالب رف

بئش اولمادان یئریندن قالخمیشدی. آناسی یوخودان آییلیب  ساعتاوخوموشدو. 

لرینی یه گئتدییینی سانسین دئیه، ساعتین عقربهمدرسهسه، اونو یئرینده گؤرمه

رمانین اوخوموشدو. ایندیسه بیر « آنا»نین دی. گورکییئددی یاریما چکمیش
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نی لرین عصیانیداکی ایشچینین رمانینقوجاق اعالمیه الینده، گورکی

 داشیییردی ایچینده.

یال آستاجا ایکی تاققا ووردوغوندا، تام بیر الرینا بارماغیقاپیجئیران گیلین 

للی اوزونو قاپیدان سا قاپینی آچیب، چییدی. جئیرانیدئوریمچی حالی وار

 واختبه هارداسان؟ بئ»قیلدادی:قچیخارتدی. چیل تویوق کیمی قی ائشییه

 .«اولدی آخی

هر کس لری، سسینه قاریشیب.اعالمیه نینالریآیاقدؤیونتوسو  نینلریکاور

نینمضمونو ایسه، نین ائولرینه پایالماق قرارینی آلمیشدیالر. اعالمیهسیاؤز محله

لره یئتیشنده، جئیران الری ایدی. دؤنگهسیزلییه اعتراضرین ایشالبئکار دیپلم

یندن لرکین دئشیالرقاپیلری اویسا اعالمیه نین باشیندا کئشیک چکیر،دؤنگه

دار  نینقاپیایسه ده، یاریسییاریسیی ایچریین لرده اعالمیه بعضاًایچری آتیر. 

، بیر گونده، یاریم ساعتدهینده ساخالنیب قالیردی. هامی بیر یدئشی

لر سونرا نین دؤنومونده، ایللرین بیریایدیلر. دربند لری پایالمالیاعالمیهساعته

 گؤزه دیمیشدیلر...-دؤشه، گؤز-قره ایله دؤش

 !الرین خاطرینی ساخالدیکی آنیدهائوین. بلکه ده تندیر اتوتوقالیا بیلردی دا

باشینی بالیا »آلتیندا گیزلتدی... نینییلری منیم الیمدن آلیبکؤینهاعالمیه

لره بیردهبئله ایش! دن گئتباشقاالری گلمه»دئدی.  -!« سوخما، گئت

، یاالن دئییردی. ندن جئیرانا هئچ دئدییینده -« یاجاغامیقاریشسان، سنی تانیم

 لرجه اعالمیه پایالدیغیمیز آالتوران چاغیندان کئچسه ده، هرایل ؟دیسؤز دئمه

 .ییرامخاطرالیئرینده آدیم کیمی -یئرلی آیدین،-شئیی آپ

-باغیندان یاپیشیب، هؤله نینشلواریق سسی گلدییینده دیسکیندی. قدانق

باغیندا  نینشلواریسک قالخدی. سس ایله بیرگه، جئیراندا یوخا چیخدی. الی 
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یوخاری گؤزلرین آراسیندا گئدیب -باخیشی آشاغیگؤزلرینه باخدی.  نینقاپی

 ؟!نیردیلهیوخسا خیالی سس ،ایدیگؤزلری قاپالی نینقاپیدؤنوردو. 

یش ون بیر کونجونه سیغینمیشدی. جانی آغریییردی. ازیلمسلّولیوماق کیمی 

زوق زوققولداییردی. چیققیلتی سسی گلدی. قوجا قاراوول -لری زوقعضله

ده اوتوردو. کونج اونون یوماق جانی آچیلدی. قالخیب ،قاپینی آچدیقدا

 نینقاپیدئییب اوتوراجاغی  -« یاتارسان؟ وقتقیز به سن نه »یسه: اقاراوول

 نون دااو« ؟یه آپاردیالرگؤروم بویون بازجویی هه...دئ»شدی:یلهاؤنونه قویوب اَ

 سایاری کیمی چالیردی.ساعتین ثانیهلری هله ده ازیلمیش عضله

 فکرینه لرگونآند ایچمیشدی آجی  یه چالیشیر.قوجا قاراوولو ذهنیندن سیلمه

ده، قوجا قاراوول میخ سهسین. ندنسه فکرینی باشقا یئره یاییندیرماق ایستهوئرمه

یندن لرکییر. هؤروکیمی بئینینه تاخیلیب. اونو دوشوندویونده جانی گیزیلده

 شیر...چیمچه

سی نیناوستونده اوتوردو. مثانهتوالت داشی دنیئنیباغیندا،  نینشلواریالی 

ده، اؤزونو نئجه یوواجاق دئیه ائتسه راحتلیک حس شیب.هیونگولل بوشالیب.

-میشدی آفتافاسیز اؤزونو نئجه یوواجاق. چئورهگلمه هد عقلینهدوشونور. هئچ 

 سینه باخیر. جئیراندا یوخدو اونا یاردیم ائتسین.

. ا گئتدییینده بئله جئیران یوخ ایدیحمامیالنیزایدی. حتی -یاپاده موقت

میشدی. جانی ا گئتمهحمامکئچمیشدی  لرگونو اولموشدو. گونباشی آی

رینه مکتوب کیمی جمدک قوخویوردو. سورغودا دانیشدیغی سؤزلری کاغذ اوزه

سورغوچوالر دا یقین قوخونو حس یازدیغیندا، جمدک قوخوسونو دویوردو. 

ی دا، نین سویویال یوسایدائدیردیلر دئیه دوشونوردو. اؤزونو بوتون دنیا دنیزلری
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-جه ده دنیزی، دنیزین دیبینده باتیب قاالن گمیآرینمایاجاغینی بیلیردی. ائله

 الرینی...لرین اطرافیندا گزیشن کؤپک بالیقلری، گمی

سوروالن اوزاوتورموش، دیوارال اوزبهاوتوراجاقدا  .ایدی سانکیلی اؤیرنجیقایغی

جواب وئریردی. بو امتحانین بیر تکاؤیرنجیسی  الری امتحان کیمیسؤال

تنبل اؤیرنجی کیمی دیلی  دییینده،دی. بیرینجی دفعه سورغویا گلیواری

الردا نه زمانی سؤزلره قارشی اؤزونو ایتیرمیشدی. بئله یتوتولموشدو. ائشیتدی

دئمیشدیلر.  -« !دانیشمادینمه! »الردان گلمیشدیدستورو یوخاری نینییجهائده

لرین قولتوقلو اوز مدرسهدیوارال اوزبهرغو اوتاغیندا پارچا گؤزلوک گؤزونده، سو

دانیشما -چون یئتیشدین وطنه، دینمه»اوتوراجاغیندا اوتورتموشدوالر.معجزین 

 اوجوندا تکرار ائدیردی...  نیندیلی شعرینی درسلیک کیمی -« دئدیلر

نی بئله دیلینه آدی یورولموشدو. معجزین-سورغوالردان بئزیبایندیسه 

بالیغی بیر ؤالین جوابینی یازدیقجا، کؤپکیه اینجاری قالمامیشدی. هر سگتیرمه

یوخا چیخمیش  ،الر باشا چاتدیغیندا، اوالؤپارچا اتیندن قوپاریردی سانکی. س

 کیمی ایدی. هاوانی جمدک قوخوسو بوروموشدو. 

یندان شلوارشیر. لهرفکاوتوراجاقدا اوتوردوغو کیمی توالتین داشیندا اوتوروب 

 بیر چاره قیلمالی دئیهائشیکده قاالن بودالری بوز کسیب. اؤزونو نئجه یوسون 

 یدی. ا

گؤزلرینه گؤز گزدیردی.  نینقاپیدن یه، پنجرهتاغا یاپیشمیش آچیق پنجره

 دا یوخا چیخمیشدی.  ین کیمسه یوخ ایدی. ندنسه جئیراناونو ایزله

یولونو  نینغیه یوماجلدوردو. آفتافا اولمادان اؤزونو نئوسویو آچیب اووجونو د

کولدو. اؤزونو ؤتاپمیشدی. اووجونو بوشالتدیغیندا اوشودو. سو بودالرینا ت

-مک، ایینهاؤزونو تمیزله هیلا ووج سووا-وووجائتدی. ا حسمیردارالنمیش کیمی 
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اپاتدیغیندا، ایله گور قازماق کیمی بیر ایش ایمیش. قالخیب توالتین قاپاغینی ق

لر نئجه اؤزلرین یویورالر ائتدی. خارجی حساؤزونو دونوزلوقدا، پیسلیک ایچینده 

بو آن سویا نفس کیمی  ؛نمالییدییولیایدی. یودئیه دوشوندو. سو آلتینا گیرمه

 یدی...یاحتیاجی وار

میشدی کی، باشماغین ایچینده، سینی ائله تپیکلهکی سو لولهین دیبیندهدیوار

-مهدا چیزگیلهدیوارگونونو آجی  ی زوققولدامیشدی. جمدک قوخولوالرقبارما

-سیدن قاشیغین دستهله. هر گون ناهارینی یئمهده باشقا بیر اشارتلییدی. هم

شکیلینده  «ر» ینیدیوارونون سلّولساییسی قدر موقتین  نینلریگون ایله،

قته گتیریلندن اوچ الری مولری، نیشانمیشدی. باشقاالری چیزن خطچیزگیله

ین کونجونه یاخین بیر یئرده اؤزونه دیواردا گؤرموشدو. او آندان دیوارگون سونرا 

دن لراؤزونه آییردیغیبؤلگه«ر»ی یدیسی آییرمیشدی. چیزگیلهبیر چیزگی بؤلگه

ینده، اوچ چیزگی بیر یئرده ی چیزگیلهدیوارچیخمیردی. بیرینجی دفعه  ائشییه

مک هئچ ده یونگول ایش دئییل. اوچ زرینی چیزگیلهوین اسیمنتچیزمیشدی. 

ینی آلمیشدی. او گون وقتچیزگینی بیر یئرده سیمنتین اوزرینده چیزمک 

میشدی کی، قاپی آچیلیب، یئمک قابینی گئری یاریمچیلیق یئمه-ناهارینی یار

اؤنونده  نینسیلر دئیهدیوارداکی بؤلگهسینلری گؤرمهچیزگی هیسا دیلر. اوایسته

یئریندن بئله  دییینده،اوتورموشدو. قاراوول یئمک قابینی گئری ایسته

 - «آخینییه هویوخوبسان؟ قابی وئر منه گیژ تویوق کیمی »قالخمادی.قاراوول 

 حسآیدین -آپبوزارماسینی  نینصفتی-، سیرگوزگواولماسایدیدادئدییینده، 

بؤلومونه دؤندو. الینی  سیک چیزگیائدیردی. قاپی قاپاندیقدان سونرا تله

ی یاشاییردی. حسیت غالبلرینه چکدی. قورخو دولو حرف« ر»دییی لهچیزگی
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دا توخوم تورپاقدئم  ،ینده چیزمکاوزر سیمنتنین بیرینجی حرفینی آدی

 ایدی... الزمسینه طبیعتین یاردیمی ایدی. جوجرمهاکمک کیمی بیرایش

ساری گئدیب قاپینی  قاپییا ر داهادن سیزان سویوقدان اذیت چکیر. بیپنجره

نئچه ثانیه دایانیر. سونرا سویو . «نی باغالیینگلین بو پنجره»یومروقالییر: 

ینه لرچییینسوزولموش کیمی دؤنوب بالیشین اوستونده اوتورو. اوشویور. پتونو 

لره باخیر. ییر. چیزیلن چیزگیله ایزلهالری دقتدیوارقالخیر.  دنیئنیسالیب 

فیلدن .غسینه، اَیریمهنیب. بویالماسینا، ائنلهلهلر چیزگیچیشد خط-چئشید

ایتمیش بیر نیشانی گؤرن  حرفینه اوخشار بیر چیزگی گؤرور. گؤزدن «ر»

 «ر»،لری سایدیغینداله باخیب چیزگیکیمی، سئوینجک دوشور. دقت

-کیمی بیر چیزگی «ک»یانیندا باشقا بیر چیزگی گؤرونور.  نینسیچیزگی

کی ده. بلکه ده موقت«یندا بئله یازمیشدیم!دیوارآخی من ده موقتین »دی:

 !ونا یول آزیبسلّولآداملیق تکدی،بو ینین بیر پارچاسیبؤلگه

دوالشیب، باغ حیطیندن -دؤنوبو سلّول یهایزله-یهالرین چیزگیسینی ایزلهدیوار

ینی الرآیاقتورموش، سینده اونین هئرهایله کوسولودور. پنجرهباش چیخاردیر.قره

کی ساری لیییندهی اتکقرمزین تووالدیقجا، الرآیاقآشاغی سالالییب تووالییر. 

 یی،بوزوشمه-ین ازیشیبلرک، سانکی ازیلیر، بوزوشور، سولور. چیچلرکچیچ

ینی ایکی یلیدن یاییندیریر. اتکدیبینده دورموش قره نینآغاجیینی پالیت فکر

داها بوزوشوک  لریگول نینییینا چکیر. اتکلآلتی نینالریطرفدن بود

ینده بیر اوزرنی سوزور. آغاجین نمیش قرهگؤرونمور.گؤز آلتی آغاجا سؤیکه

گؤرسون دئیه،  دییینییسه آغاجین کؤکونده نه چیزیلا لرچیزیر. اوشئی

دئییب. اونا -« جان کوسدومکوسدوم، قیامته»یهالر آخیر. قرهییندن قاناوره

دسته اویونوندان بویانا، اوندان آجیقلی دوشوب. اؤزو -چیلیکدئییل.  یالواراسی
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آل قولچاغینی گ...گ...گئت قو...قو...قو...»: یانیندا نینالریبس دئییل، باشقا

 -« ددددسته ندی؟-ندی، چیلیکیینی اوینا! قی...قی...ی...قیز یقوجاغینا، ائوج

ین یولسون. حیرصیندن آیاغینی لرکآز قالمیشدی توتوب اونون تو دئدییینده

ینه تاپداالمیشدی. چیلیک اوزرکی چیلیک آغاجین ایکی کرپیجین اوستونده

آلمالیغی ازیلمیشدی. بلکه ده  نینغیسینمامیشدی. یالنیز اونون آیا

 نینقاپیمیشدی. گؤیرمیشدی. آخشاماجان سانجیدان آیاغینی یئره باسا بیلمه

لری اویونو میشدی. قره گیلین دستهایزلهالری آرخاسیندان دوروب اوغالن

نی دسته-چیلیک دئمیشدی. قره شؤتگه ووروب -« !یانارسان ءاهللانشا»باشالیاندا 

النمیشدی. قره گیلین مقابل اویونچو قاوزاغا آتدیغیندا، اوندان داها آرتیق آجی

یه دوغرو نیشان آال اویونچوالریندان بیری، چیلییی دسته نینسیدسته

 دییی اوچون حیرصی بوغازینی کسمیشدی... هبیلم

. اینجیییرآلمالیغی هله ده نینغیسیندن آشاغی آتیلیر. آیانین هئرهپنجره

میش کیمی پالیت نی گؤرمهده دوالشیر. قرهاؤزونو سایمامازلیغا ووروب حیط

له لره باخیر. قره، چیزدییینی دقتیانیندان کئچیر. گؤز آلتی چیزگی نینآغاجی

اویموشدو. حرفینی دوغرو « ر»یین ایچینده چیزدییی اوره آیاق-باش ییر. هبز

یه یوخاری اورهداها سایمازیانا یاناشا بیلیمر.چیزیلن باشی آیاق رسمینه-باش

پالیتدان کوسگونلویوندن فرمان آلمیر. دیش دورمور.  ،دیلی دایانا بیلیمر.

دئ باشارمیرام دااا. »ونا چیخاردیر:یه ساری دؤنوب دیلینی ااوزاقالشاقره-اوزاقالشا

ساری قاچیر.  بییهدئییب، تنه -« دی1اورک دئییل؛ فارسجا یازیلمیش بو کی 

یه باخیر. آرخاسیندان بویالنیب قره نینلریرنگ شوشهبهنین رنگسیقاپی بیتنه

نین بوجاغیندا دالداالنیب، لرین آرخاسیندان نسه گؤرونمور. پنجرهرنگلی شوشه

یی نی حیرصلندیردییی اوچون اورهییر.قرهنین قیراغیندان اونو ایزلههپرد
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-سیز،عصبی حالدا سسنارین گولور. قره-ندا ناریننین آرخاسیویوب. پردهیسو

حرفی بوتؤولوکله « ر»قاراالییر. لری کی مسمارال حرفسمیرسیز الینده

نده یین ایچیاوره آیاق-باش ییب. هله ده مسمارال چیزیلن شکیلین، سیلینمه

 یی بیرلیکده یاراالییب....له ترسه اورهای دریسی نینآغاجیدی. قره، پالیت بللی

لر گؤل باغالییر. داگیلهولون اورتاسیندا دوروب. گؤزونو یومور. گؤز اویومونسلّ

نین ایچینه ی الیسیمنتین دیواردریسینه ساری آپاریر.  نینآغاجیالینی پالیت 

 ..قوورا چکیر.

ین بعضی دیوارله باخیر. ییر. هر چیزیلن خطه دقتایز ایزلهیوارالری ایزبهد

لرین بیر لر گؤرونور. قا...یا...لن...زنده با...آزادی... کلمهفلرینده آنالمسیز حربؤلوم

دیوارالرینا ون سلّولدیر. سیکلمه «آزادی»چوخواوخونمور. ان چوخ یازیالن کلمه 

یاریمچیلیق قالیب.  «آزادی»لرین ساییر.اون ایکینجی مهکل «آزادی» باخا-باخا

یازان آدامین نئجه  «قا»ییب. ندنسه نی تمامالیا بیلمه«آزادی»حرفی  «دی»

 انسانییر. اونون نئجه بیر بیریسی اولدوغونو گؤز اؤنونده جانالندیرماق ایسته

وشویوب جانی اؤلودور یوخسا یاشاییر دئیه دوشونور. ا «قا»اولدوغونو دوشونور. 

« قا»الرین قوجاقالییب سلّولون بیر کونجونده دایانیر. گیزیلتییه دوشسه ده، قول

دی؛ دیواری ، توستو کیمی، چن کیمی بیر هیکل«قا»خیالیندا جانالنیب. 

الرییال یه چالیشیر. هردن ده الینی ایشیندن چکیب، بارماقمهلهچیزگی

دن دوروب چیزدییی ال چکیر. آزاجیق گئریالرینا  لرینی داراییب بورما بیغتوک

ال چیزمیر؛ الینده مسمار کیمی بیر آلت دیواری قاشیق« قا»له باخیر. اثره دقت

چیزمک، قایاالری قازمایال قازیب سود گؤلو قازماقدان  ال دیواریوار. قاشیق

کی دیر. گؤزو اؤنوندهدن، اونا آلدیرمادان اؤز ایشیندهاونو گؤرمه «قا»چتیندی. 

دوشونور:  دئیهسؤزونون نه آنالمی اوال بیلر  «قا»ده،  هیکلشبح کیمی 
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نین سیبلکه سئوگیلی ،بلکه .نین باشالنقیجیآدی نینسیبیری.. قا...قا...قا.»

دییی بیر سیر...بلکه ده وو... بلکه ده بیر سیر، ایچینده ساخالیا بیلمه.یودیرآدی

رمی دؤرد یاشلی، هؤروک یکیمی ایییازان هئچ کیشی دئییلمیش. اونون  «قا»

ین دیوار«قا»، چن کیمی، دومان کیمی دئدییینده-« یمیشیقارابیر قیز ساچلی،

 قا...قا...»سؤزویله باشالنان قیزآدالرینی دوشونور.  «قا» اؤنوندن یوخا چیخیر.

ش یایمآدی نینسیبلکه ده قیزین سئوگیلی بیرقیز آدی بئله گلمیر. عقلینه«. قا...

...قدرت کی هئچ اوال یووو قا... قاسم. قا...قادر... قا... قدرت...»دوشونور. دئیه 

 آدی اوال بیلمز. نینسیسئوگیلی آدالرین هئچ بیریسی قیزین. «بیلمز

ال سؤز بیر اولدوغونا گؤره نه قدر ده ینین بیرینجی سؤزو اونون آدینین آدیقره

نین دا، توالتیاوتوردوغو اوتوراجاقده ینا، مدرسهالرکتاباونون آدینی دفترینه، 

نین آلتینا یازمیشدیسا، کیمسه اوندان خانا طاقچاسیاندیقصینا، ائوده دیوار

 قوشقوالنمازدی. 

نین آدییمش دئیه دوشوندویو آن، جئیران نین آناسیبیر زندانی« قا»بلکه ده 

سن ده : »نین اورتاسینا آتیلدیسیدن دوشونجهیوخلوقدان باش قالدیریب یئنی

 نینآناسیسیمنتین اوستونده  هانسی دلی گلیب داشدان برکهااا.سنالپ گیژ

له پیققیلداییب گولوشورلر. بیره اوجا سس-بیردنایکیسی ده «؟..آدینی یازار

ایله اونون اوچون ان بؤیوک موتلولوق گتیریر. سیگئتمه-ا گلیبونسلّولجئیران، 

 یندا. الرناغیل نینآباجیا اوخشاییر جئیرانین گلیشی ایتیک سومویو تاپماغ

ه هئچ دییینمهقوی ائله-اونون آدینی گؤتور جئیران لرگونموقتده اولدوغو 

سی بؤلگه نینسیشاشیرمیر. ندنسه موقت اونون باخیمیندان یئر آلتی دنیا

یئر آلتی  ،او ینداکی جئیران آدلی بیر جئیراندی.الرناغیل نینآباجیساییلیر. او، 

ده دئییل، ه الیق بیر جئیراندی. ایندیسه جئیران گؤیلرسینا دئییل، گؤیدنیا
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یئر آلتیندادئییل؛ ایکی دنیانین اورتاسیندا، بیر بنانین سونونجو قاتیندا، 

آداملیق بیر سلّولدان باش چیخاردیب. گؤرونمز اولورسا بئله، اونون گؤزونه تک

 گؤرونور. جئیرانی اؤز یانیندا حس ائدیر...

نی لریال»سا ییر. جئیرانویور. جئیرانین قوینونا گیریب، قیزیشماق ایستهاوش

دئییر.  -« می قیزدیریملریالیمین آلتینا، منده سنین قولتوغوندا الرقولتوققوی 

ده اولدوغو کیمی گولوشو دوداغیندان اسکیلمیر. گؤزلرین یوموب، اؤنجه

 ایسه، جئیرانا ساری...لریال

کی بوشلوقدا جئیرانین ون اورتاسیندا دورموش، اؤنوندهسلّولکورالر کیمی 

 نینالریبارماقدی. ییرایستهینی قیزدیرماق الربارماقآلتیندا  نینالریقولتوق

نین یوخاری گؤزویله قاپیاوجو سویوقدان کئییمیشدی. گؤزلرینی آچدیغیندا 

ه گئتمیشدی. ئنیپاچ اویونو باشالمیشدی. جئیران -گؤزه گلدی. گیزلن-گؤز

 نینالریبارماقموشدو. لرینی هاوادا اونوتالون اورتاسیندا دایانیب، سلّولاویسا 

 آلتینا قویدو. نینالریقولتوقنی لریالییردی. اوجو سویوقدان گیزیلده

آلتی دنیانین ان  نینالریقولتوقدا، اولساداسویوق -نین اوجو ایستیالریبارماق

 نینالریبارماقیومدو.  دنیئنیدی اونا. گؤزلرینی سی کیمی گلنقطه قاینار

تامسینا ایچینه چکدی. گؤزوندن -اوجوندان جانینا سیزدییی ایستینی تامسینا

 یاندیرا آشاغی سوزوردو... -یاندیرا ؛لر قاینارجایدیجوشان گیله
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ینده اوزرده، بالیشین چیینیندان قاش قاراالجاق. پتو .بیرآزایکیندی

 گؤتوروبپاالزین -ؤلی چؤکوب. سانکی اومود چالراینامشویور. چؤنبلمیش؛ او

 جکمیش...ییندن کؤچهاوره

اوزهاوتوردوغوندا،باشینا چؤکدو. اوندان -ال اوزدیواری، سورغو اوتاغیندا الراینام

اوندان داها  الرانسانلرینه باغلی اوالن گوجلولری، اوندان داهاچوخایدئولوژی

دن لرگونیالر. اونوندا کؤکونه سو باغالمیشدیالر. آجی اؤنجه چؤکوب، داغیلمیشد

لری اونون دا ینالری سؤیلهسونرا او دا سینمیشدی. چؤکوشموشدو. یولداش

کی هر یول اوستونده ،دیلیندن چیخارمیشدیالر. یازدیرمیشدیالر. ندنسه سئل

 ،کیدن اماندا قاالر.بیلیردی الر سئلیی داغیتماز. یئر آلتیندا قاالننه

دوققوزونجو  نینلریلی سیرالری دوشونجهمهالری دا اوناتای، سؤیلنیلمهیولداش

بوتونو  نینلریکده، هلهدیرلر. کؤچموشسهییبمهقاتیندادوستاقالییب سؤیله

او سیرالری  ،یئره ییخیلمامیشدی. بیر گون یوخودا و یا هر هانکی بیر حالدا

لر یوخویا ری اونوتماغا چالیشیرسادا، گئجهییندن قورخوردو. سیرالدیلینه گتیرمه

 .ایدیلرین دنیاسیندا گزیشمک کیمیالرین، وهمدالماق، اونون اوچون کابوس

الر ایچینده، سیز چاغیندا،کابوسزمانین زماندا یوخوالریندا، ن یزندانموقت 

تر ایچینده -دیلینه گتیردییی آن، قاناوجوندا اویناییردی.  نیندیلیسیرالری 

 الریندا دؤیونوردو... وجوویی اوخودان داشالنیردی. اورهی

مک اوچون آند ایچسهده، آندینی توتا اوتاغینی دوشونمه شکنجه-سورغو

سیز ی، اوندان اذنلرین فکر شکنجهبیلمیر. یادداشینداکی سورغوالرین، 

ینی چاشدیریب باغ حیطینده گزدیرسین. فکر ده آت چاپیر. چالیشیربئینین

باشی پارچا الرینا سوردورسون.ندنسه اولمور. سورغو اوتاغی دقیقهیق آنیاوشاقل
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گؤزلویونون آلتیندااؤزگورلویونه هجوم گتیریر؛ پوسقو قورور سویوقدان بوز 

 الرینا.باغالنمیش آنی

اوتورماق، قورتولوش اوچون هئچ بیر  هاوز-وارال اوزپارچا گؤزلوک گؤزونده، دی

؛ باشقایدی-سورغو سوروب، دانیشدیرماقدان بامزه گؤ-یولون یوخ دئمکدیر. گؤز

سورغوسونا جواب وئرمک، تحقیرلرینه لرین ی بلیرسیز، مجهولکیمسهصفت-سیر

 ده... ؛بعضاًاوغراماق

اؤزونو ساخالییب، دیلی دانیشماغا آچیلماسین،تحقیرلره  زمان الرداان آغیر 

کی دیوارا وندهباشماغینی اؤن کیکرزدؤزوملو اولسون دئیه بوتون گوجویله 

گؤی -یاناغیندا گؤم دا، آلینیندا،لرجه باشی دیوارا چیرپیلسایدیسیخیردی. دفعه

ایدی. ئنه ده سیرالرینی ساخالماق اوچون دیوار اونا دایاقی دا،ایز بوراخسایدی

-یولایزینی آیدینجاسینا  نینکیکرزلریپارچا گؤزلویون آلتینداکی قارانلیقدان 

آیریال بیلرمیش دئیه دوشونوردو.  الریول داگؤروردو. دیواردانیول دیواردا 

ینی لرکدیسؤیله نینالریسورغوچوالرین سوروالریندان یارارالنیب، یولداش

ا زندانلیغیندا لداریسقا نینکیکرزلریییب، سیرالری تکرار ائدیردی. دیلینی دیشله

ور اونا قاچیش یولون یوخد اوزه اوتوردوب،-چکیردی.سورغوچوالر اونو دیوارال اوز

دایاق اولموشدو. -یه چالیشسایدیالر بئله، دیوار، دایانماق اوچون اونا دیرکدئمه

 یدیلر، یقین اونو اوتاغین اورتاسیندا اوتورداردیالر...سورغوچوالر بونو بیلسه

ده هر نه اولسایدی سویوق، تیکان کیمی جانینا باتمیردی. نه یاخجی موقت

باشا چاتیب. یوخسا سویوق هاوادا شکنجه، حقارته اوغراماق کی، سورغوالر 

سیز بیر .ایندیسه بیر دیَرسیز چؤپ کیمی، آدسیز، آدرسسی دئییلدیدؤزوله

لی نمرهسینی بئله بیلیمر. موقتده اون ایکینجی نمرهونون سلّول آتیلیب. سلّوال

لته یئتیشردی. ، آلتی آددیم ساییب توادیییندهه گئتتوالتدایدی. هر دفعه سلّول
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ینا آرتاردی. یئددینجی آددیمی الرآددیم دؤندویونده، بیر سایی سلّوالندنسه 

ون اؤنونه یئتیشردی. اون ایکینی دیلینده سلّوللی نمرهآتدیقدا اون ایکینجی 

ینی نه قدر ده الرآددیمجکمیش.  گئدهسلّوالیدی، سانکییانلیش سهتکرار ائتمه

رین ایچینده کیم اولدوغو اونا السلّولئنه ده باشقا ی ،قیسا، یاواشجا آتسایدی

ردان باشقا القاراوولبلیرسیزایدی. موقت زندانینا گتیریلدییی گوندن بری، 

دیییندن لرینگؤرمهصفت-میشدی. سورغوچوالرین سیره گلمهاوز-یله اوزکیمسه

لریندن سالرینی اونالرینساولدوق انسانالرینی، نئجه بیر بوخون-دوالیی، بوی

 سسیندن، اونون نینالریسئزه بیلیردی.زیل سسی اوالن سورغوچونون باشماق

دان آرتیق آغیرلیغی اولدوغونو تخمین ائدیردی.گؤزلری قاپالی اولدوغو یوز کیلو

ین سسیندن هانکی الرآددیمی داها آرتیق حساس اولموشدو. الرقوالقاوچون، 

لیردی. بم سسی اوالن سورغوچونو سورغوچو آرخاسیندا دوروب دئیه، دویا بی

جن یینهسینی خیرتدهنین دویمهسیاوتوز یاشیندا، اوجا بویلو، یاخا

لیبیر شلوار-قارا کت الری،سئیرک بیغمیش، اوزون بورنونون آلتیندا لهدویمه

سسلی سورغوچونو امریکایی اوورکت ایچینده، لزیکیشی تصور ائدیردی. ندنسه 

الری ساققالینا قاریشمیش، جنابت حمامینی جدی الریندا، بیغپوتون آیاق

ده آرخاسیندا  توتمایان بیر کیشی خیال ائدیردی. بعضاً سورغوچوالرین ایکیسی

لرینده، هانکی کیشی اونون اوتوردوغو اوتوراجاغا دایانیب اونو سورغویا چکدیک

خین دوروب، هانکیسی ایسه اونا شدت گؤستردییینی قوخوالردان تخمین یا

ائدیردی. بم سسه صاحب اوالن کیشی همیشه قیزیل گول قوخوسو وئریردی. 

ایسه آرخاسیندا دوردوغو زمان، تر ایله باشقا قوخوالر قاریشیب، سسلی زیل

 بوالندیریجی بیر قوخو بورنونا دَیردی. اورک
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باش -نین فکری اونو ائله چاشسلّولونا گتیریلدییینده، قره آداملیقبو گون تک

 دی.سینه بئله باخا بیلمهقویموشدو کی، سلّولون نمره

سیز، بلیرسیز بیر یئرده اولماق، یوخ اولماق کیمی ایمیش دئیه دوشونور. نیشان

ییر. اونالردان خاطرالسی، اونو یوخا چیخمیش کیمییقین ایندی عائله

 هر آیدان آرتیق اولدو.هر گون ایکیندی چاغی آناسی مطبخخبرسیزلییی بی

 نینآناسییه باشالر. نئجه ده دوشورمه-یین پیشیریبگئدیب، آخشام یئمه

آناسی پوتون ایزلرینی جانیندا  .ی اوچون داریخمیشدیلرکپیشیردییی یئم

یم. یوخو جههیالریمی دوشونمیاو قورخونج آنی ...وویو»گؤرورسه، و یا... 

لرین گؤزو منیم... اؤز الیمده ایدی. آنامین خبری اولسا کی نامحرمیمیک

دی، منی اما دئسن قادین فیزیولوژیسی بئلهدئییلدی کی! یوز دفعهده آن

 «باغیشالماز کی باغیشالماز...

الر گؤزونون اؤنونده اورکک قوزو کیمی بیر بوجاغا سیغیشیب، یاشادیغی آنی

 سی آرتیر.گئده اوشوتمه-چکیر. گئت سینهجانالنیر. پتونو سینه

یوووزو، -نین ساریمساق قوخولو یامانسسلیزیلده شدته اوغرامیشدی. او گون

خبریم  هه...» : بوالندیریجی قوخوسوناکاورهقاریشمیشدی جانیندان قالخان 

ایندی بیزه یئتیشنده الل  .دونرلریزدهبلبل کیمی فلسفهچهچه ووروهسته اهاوار

، دن دئهئچ اولماسا او لنین بابادان دانیش! استالین عمی .نیش گوراخاولدون؟ دا

 .«دااقوی بیز ده فیض آپاراخ

آرخاسیندا دورموشدو. گولوشونون  لی ایدیسس. بم«ئه ئهئ ه»

 نینالریقوالقسسیجانیندان قالخان قیزیل گول قوخوسونا قاریشیردی. اونون 

ییردی. کاساسیندا جینگیلده نینباشیسینده عکس اولوب بئینینه دَییردی، پرده

 یی قیزیل گول قوخوسوندان بوالنیردی. اوره
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دایینی اوخویوردوز،  الریزدا مارکس بابانی،نیچههله ائشیتدیم فلسفه ییغینجاق»

ه آنان سنی !.. بدی دانیش آخی ی ت ی ن قیزی!خانم! ا سرکاره  ؟هه

دئییرلر  ..ائشیدیب؟دوغدوغوندا الل دوغوب؟ یاکی قورخوسان سسینی 

سی ده دئمیر، الپ الریزدا دیل اوتو یئییردین. من دئمیرم کی!اؤزگهخینجاغیی

 ..«.لریز دئییربئله دوغما رفیق

ین الردوداقبیرینه قیفیلالییر. -لرین بیرکیپپارچا گؤزلویونون آلتیندا کیر

وزاقالشیر. لرین دیوارا سیخیر... قیزیل گول قوخوسو اوندان اکیکرزییر. دیشله

 آغیرلیغی سانکی آیاغینداکی نینسسلیزیلالشیر. اونا یاخین الرپوتون

الریندا، ناله کیمی سس قالخیر. ی اینجیدیب، یئره توخوندوقالرپوتون

سسلی زیل ائدیر. حسآرخاسیندا جنابت قوخوسونا قاریشمیش تر اییسینی 

 الینی اونون اوتوردوغو اوتوراجاغین آرخاسینا قویور:

 اهلللرینه حئیفین گلسین...صاباح سان، دیشجوان ؟.. گئنه الل اولدون»

 .«هااازنداندان قورتولسان سنی اَره آلمازالرمیش مهائله

 ؟دی؟ ههییز اشتراکی، سیزین هر نهها ها ها ها... دوغوردان دئییرلر کی»

!«. هااشتراکیدیلری اا! دئییرلر هر نمنهداده ائشیدیب سیز سیز !مهندس جان

ین اووجوندا سیخیر. الربارماقسینه قاه چکیب گولوشمهنین قاهسسلیبم

 الینا باتیر. اووجو آجیشیر. ی بارماقالردیرناق

هه؟ دوز ؟ سیز عاشق اوال بیلمزسیزلریزدن اجازهالرداکی رفیقیوخاری» 

واری بونا جواب وئر. یوخسا عاشق دئییرلر؟ من اؤلوم هئچ اولماسا قارداش

لی سسبم« دن اجازه آلمالیسیز؟عمی اولماغیزا دا استالینی قبردن خورتدادیب،

 الرینا قاریشیردی.قاه، سؤزلری تمسخرلو قاهایدی
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سه ده، سوسموشدو. ایچی ایچین یئییردی. پیس قوخو بورنونو شهویی تؤاوره

ائدیردی.  حسالینی اوتوراجاغین دایاناجاغیندا  نینسسلیزیلآزارالییردی. 

 ینه زهَرلی تیکان باتیردی سانکی...لرکدایاناجاقدان کور

 «یوخسا...الل اولما.  هااای ی ن نین قیزی! دانیشا ی ت »

تیققیلتیسی اونا یاخینالشدی. تیق...  نینالریقوندارا باشماق نینسسلیبم

سی گهدا آیاق سسی کسیلدی. کؤلتیق... تیق... تیق... تیق...بئشینجی تیقیلتی

کی پارچا گؤزلویونه آغیرلیق پارچا گؤزلویون اوستوندن اونون اوزونه، گؤزونده

 ایله دانیشماغا باشالدی:سسلی مهربان لحنبم دی سانکی.ائله

الرا جواب وئر الؤلهایشیمیز یوخدو کی؛ سندن سوروشدوغوموز سینبیزیم سن»

رینجی دفعه دهدئسم یاالن هامیسی دانیشیب.بی نینلریداا... رفیقجانینی قورتار

لشدیلر. بیر ایکی راحتلرین یئره قویدوالر. هده یواوالر، هامیسی اوچونجو جلسه

نن لییی. آناوا یازیغین گلسین. یئتیملرکجگون بیزه قوناق اولوب، ائولرینه دؤنه

منیم  اها. باخماباشا چاتدیریب.سنده نه بیلیرسندئ، یاخانی قورتاردااا-سنی بویا

ا، الی ده اههئچ تحملی یوخدو وم چوخدو! اما بو دکتروموزوندؤزوم

 «.دااآغیردی.یقین کی دادمیسان

اؤنونده دوروب، اوزونتولو، الل  وپارچا گؤزلویونون آلتیندا، آناسی گؤز

یز دوغدوغوم یئرده، داش ق»یالرباخیشال اونوتماشا ائدیر. ییالرباخیش

گؤزلری قارالیر. باشی « ین الیمه قیزیم؟ییمی بئله وئردامه»دئییر.  -« دوغاردیم

سینی ییرتیب، یاراالییر. پرده نینغیدؤنور. قوالغینا توخوندوغو بم سس،قوال

 لرینی بوتون گوجویله دیوارا سیخیر.کیکرز

سی دئییل.سن چیخ سیسقالیغینا باخما، بو جیالز یوال گله !مهندس جان»

 .«ائشییه، بوراخ منه، گؤر نئجه دیلینی آچارام
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 «. بیرآز دؤزسن ؟ دانیشاجاق...نئجه کی دانیشماز»

. الیندن قورتوالجاغین اولمازهااابونون »سسلی یئنه ده اوزونه اییلیر: بم

 .«ااهاان قیفیلینی بئله آچماغی باشاریبکی آلملریندهدیل نینلریرفیق

 .«یه دیلی آچیالر...بئش دیقهائشییهمهندس! بئش دیقه اوتاقدان چیخ »

ال یدا قاپی جیریلتیلتییتیق... تیق...تیق... آلتینجی تیققتیق...  تیق...تیق...

تیر اسیردی. -تیرلری بئله آیاغی، عضله-ال ال قاپاندی. اونونیآچیلیب، جیریلتی

دا، اوزو اوسته لرین دیوارا سیخماقکیکرزالریندا چیرپینیردی. یی اوووجاوره

 تاخیلدی... دیوارین قوجاغینا

ینه کئچیر. بورنونون اوجو بوز لرکین شئهی پتودان کوردیوار سیمنت

الری کئییییب. آیاق بارماقائتمیر.  حساوجونو  نینالریبارماقباغالییب. 

بوز ایدی. -الری بوماوشویور. بالیشین اوستونده اوتورسا بئله، یئنه ده یانچاق

ندن قالخماغا ده، یئری سهدوشوب، جانینی ایسیتمک ایسته-قالخیب، آتیلیب

نین آیاغینداکی گؤزه قولو سوستالمیش، گؤزونو دمیر قاپی-گوجو قالماییب. ال

 تیکیب. 

-جیرالر جیر-نین آلتیندا جیرالرینین آیاقسسلیده زیلجیرالر یئنه -جیر

نین آیاقداکی سسی قالخیر. دمیر قاپی نین نالهالریجیر جیریلداییر. پوتون

 وغرو گلیر. ال چکن گونو یوخدور...گؤزوندن اونون فکرینه د

. اؤرپک یئرینه باشینا سسلی اونو دیوارین باغریندان آییرماغا چالیشیرزیل

یندان یاپیشیب قالدیریر. اوتوراجاقدا الرساچیندن، اوزرنین ی ملفهالریقسالد

 اوتوردور:

هله هاراسین گؤروبسن؟ بو باشالنیشدی...یا دیلین آچیالجاق، یادا آچیال »

 .«االجاقسان بو اوتاقداق
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 ،ریلیک چکیر. نفس آلدیقجا کؤکسو آغرییده چتینهاوانی کؤکسونه چکمک

ائدیر. صمدین قارا  حسآجیشیر. اؤزونو بوزلوقدا محبوس قالمیش بالیق کیمی 

نین بوغاناغیندا الرین بوغازیوای-دا بونجا شدته دایانا بیلمز دئیه آخبالیغی

 بوغماغا چالیشیر.

دیر یوخسا تر قان. آلنیندان سوزن ایستی،  چیرپیلیربیرداها دیوارین باغرینا 

زوق زوققولداییر. -کی سوموک زوقنین اوستوندهسئچه بیلمیر. آنجاق گیژگاهی

الینی سومویونه سورتور. آلنیندان آخینان ایستی آخینتی کیرپیییندن گؤزونه 

 بیرینه قاریشیب.-بیر بورنونون سویو-سوزور. گؤزو آجیشیر. آغیز

 نینقاپیده گؤزونو سه نه قدر ایستهگؤزو اونو هیپنوتیزم ائدیب.  نینقاپیدمیر 

آیاغینداکی گؤز، کئچیردییی آجی  نینقاپیآیاغینداکی گؤزدن آییرا بیلمیر. 

 نینحیطیاوشویور. باغ  ،الرینی فیلم کیمی گؤزونون اؤنونده جانالندیریرآنی

-آیاق نین چیزدییی ییر. پالیت آغاجینا سیغینیب، قرهگونشینه قاییتماق ایسته

اؤنونده کیچیلمکدن،  نینسسلیزیلییر. یین ایچینه گیرمک ایستهاوره باش

گؤزونه  نینآناسیییر. بوندان بئله یئنیلمکدن، تورپاغین آلتینا جومماق ایسته

 ..جک. آناسینی عؤمور بویو اوتاندیردیغینی بیلیر.یهگؤز تیکه بیلمه

لردیر دنیادان کؤچموش آتاسینی، کیوارینی، ایلچیغیریر. نه ،باغیریر سسلیزیل

نین ان عزیز وارلیغی آناسینی، کؤکونو، کؤتویونو، ائلینی، آرخاسینی، حیاتی

یوووزالرینی -ییب، دورمادان یامانونا دویونلهاوج نیندیلیهامیسینی بیرلیکده 

نده لریالنین یینده چیرپینیر. قرههئرچه اوراونالرا یاغدیریر. یاراالنمیش بیر س

 جان سئرچه...چیرپینان یاریم

 پارچا گؤزلویونون آلتینا چؤکموش قارانلیقدا، هامی یاتدیقدان سونرا، قره پنجره

. دیرلیمهگیزلت واون«یایایایاتیبسان؟»ییر:آرخاسیندان یاواشجا اونو سسله
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. یوخسا اونودا پارچا گؤزلویون دیرلیمهنین سسینی ائشیتمه، قرهسسلیزیل

 آلتینا چؤکموش قارانلیقدان محبسه گتیره بیلر...

خیر. سول یه باالشیر. ساغ گؤزویلهقرهسینه یاخیننین هئرهآستاجا پنجره

نینگؤزلری پیشیک گؤزو کیمی زوق زوققولداییر. قره-گؤزویسه بانداژلی. زوق

جان نی یاریمن سئرچهیدی یدخلی وارآآآآخی سنه نه »دا پاریلداییر.قارانلیق

 .«دیشرلراحترارالتیندا جانی تئز چیخاردی، راآآقویلویوردوم؟ تورپاغین آ

بیر اوووج  قونشونون اوغلو بیر الینده رزین داشی اوخو، اوبیری الینده

 ییر:نی سسلهالریندان باغ حیطینه باخیر. قرهداش،دام

الری گؤروسن؟ پلتک قره! بو داش !سی، قارقاسیقره خانی،قره نینآباجیهئی »

 .لریسنین اوچون ووراجام او سئرچه ؛دینین مالیسی بیر سئرچههره

عا ائله. باش پیشیرسین یئ... گئتمنه دبوز الرینی اوز، وئر آباجین سنهسندهباش

ه! ههقرهورخاق ق! هههقرهپیتیک الال یلین نئجه آچیالجاق...هئی...سن دجهگؤره

 .«ائشییهدالیسیندا گیزلنمه! چیخ  نینآغاجیپالیت 

نین دسته-چیلیکنیب. لهآلتیندا تورپاق اوستونه سَره نینآغاجیقره، پالیت 

میش کیمی، ینیائشیتمهلرکدیچیلیک آغاجی الینده، قونشو اوغلونون سؤیله

پوزور. -اراالییر. یازیب. قییرتورپاغی دئشیر. تورپاغین اوستونده نسه چیزگیله

ب اوزونو داما ساری، قونشونون اوغلونا توتور: یسیندن یئره آتیلنین هئرهپنجره

یم جهیم دامدان بیزیم حیطه باخیردین. دئیهجهقوی آخشام آتام گلسین، دئیه»

 .«لری داشا باغالمیشدینبیزیم سئرچه

یر.هاچادانقورتولموش نین یایینی اؤزونه ساری چکقونشونون اوغلو رزین داشی

نی بوشالییب الر آغاجدان یئره تؤکولور. قرهداش، توت آغاجینا توخونور. کال توت

 اونا دوالشیر:
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اؤزونو آتیسان آرایا؟ قولچاغینی آل، گئت  نییهسئرچه!سنه نه؟ سن »

 .«نی اویناداایائوجیی

اوغلو  دسته، یئریندن قالخیب اونا ساری گلیر. قونشونون-الینده چیلیک قره،

آغاجی نیشان آلیر. کئشینی سینه قویوب هحسداشی اوخون رزین  دنیئنی

لر اوچوشدوغو آن، باالجا بیر اؤزونه ساری چکیر. آغاجین اوزرینده اوتوران سئرچه

بیرینه سیخیر. -لرین بیرنین آیاغی اؤنونه دوشور. چیرپینیر. قره، دیشسئرچه قره

جینی قونشونون اوغلونا ساری فیرالدیر. کی چیلیک آغابوتون گوجویله الینده

 داشی بورویور...-هشیر سسی دام-آغاج اوغالنا توخونور. اوغالنین های

آلیتندا  نینآغاجینی توت یارپاغینا بورویوب. الینده قازما،پالیت قره، سئرچه

نین سئرچه، یارپاغین ایچینده چیرپینیر. تَپینیر. یه قبر قازیر. سئرچهسئرچه

هشیری کسیلیب. قره، -سیندان گؤزلری دولوب. قونشو اوغلونون هاییچیرپینت

نی قازدیغی یومروق بویوندا قبره قویدوغوندا یارپاغینا بورونموش سئرچهتوت 

، اونون قارشیسیندا دایانیر. نی قبردن گؤتورسون. قرهدایانا بیلمیر. آتیلیر سئرچه

کی قازما اونون سول الینده یینه مانع اولودوغوندا،نی قبردن گؤتورمهسئرچه

دن گؤزونه قان سوزور. نین آلتی چاپیلیر. چاپیلمیش نقطهقاشینا توخونور. قاشی

بیرینه قاریشیب. یاناغیندان -الرییال قانی بیرگؤزو آجیشیر. آغالییر. گؤزیاش

 سوزور. قره، الینده قازما توتموش بیر هیکل کیمی، یئرینده دونوخوب قالیب...

گؤزونو بانداژالمیشدیالر، خاطرالمیردی. آییلدیغیندا باغ -شنه زمان قا

لر اونو آرایا آلمیشدیالر. الی بانداژلی کی یاشایان عائلهخانا ائولرده-نین خاناحیطی

 وای سسی، گیژگاهیندان سانجیسییال بیرلیکده قالخدی. -گؤزونه توخونونجا، آخ
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لرین گؤیه ساری ایدی. النین آباجیسی قره«. آلالها شکر آییلدی»

قاداسینی آلیم. گؤر نه ده رنگی بوزاریب. قورخودان قان قاچیب »قالدیرمیشدی: 

 «. اوزوندن. قوی داماغینی گؤتوروم

 -« آچ آغزینی»آباجی الینی بوتون گوجویله خالچانین اوستونه تاپداالدی. 

 دئدی.

ه سیخدی. بیرین-الرین بیرمیردی. بوتون گوجویله دوداقآغزینی آچماق ایسته

 سسه وئردیلر:-آباجییال آناسی اونون اوزونه اییلدیلر. سس

 «سان آچ آغزینی، قورخما!باالم»

نین ایچینی خالچایا دن الینین اصرارینا آغزینی آچدی. آباجی یئنیآناسی

تاپداالییب، نیشان بارماغینی اونون داماغینا سورتدو. بارماغی تورپاق دادیردی. 

 برک سیخدی.-برک الرینیداققوسماغی گلسه ده دو

ایدی اوز آباجی -« پامبیق گتی، بو اوشاغین قیزدیرماسین دا کسیم بیرآزقیز »

 توتموشدو آناسینا ساری.

 «سئرچه نه اولدو؟»نی دوشونوردو: هله ده توت یارپاغیندا چیرپینان سئرچه

ا ورد آردین-، آردیا باخیردی. آباجییدی. هامی آباجیکیمسه اونا جواب وئرمه

 نینالریبارماقییردی. وردلری باشا چاتدیقدا پامبیغی اوخویوب، پامبیغا اوفله

دو. پامبیق ایپه چئوریلدی. ایپی قولباق کیمی اونون وال بورآراسیندا اوستالیق

سینه سیغینان نین هئرهیینه باخدیقدا گؤزو پنجرهدی. بیلهیینده دویونلهبیله

 قارایا ساتاشدی.

الرییال بیرگه یوخویا خانا ائولری، آدام-ن خانااولموشدو. حیطی یاری گئجه

اود دالمیشدی. خیشیلتی سسینه یئریندن قالخدی. جانی قیزدیرمالی ایدی. 

فیس فیسیلداییردی. خیشیلتی -. باجیسی یوخودا فیسایچینده یانیردی سانکی
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یجه خیشیلتی سسی چیخارتماق، گئجه گیزل نین نه اولدوغونو بیلیردی.سسی

آراسیندا سیر کیمی بیر نیشانایدی..  نینسیدانیشماق اوچون ایکی

بیرلیکده  لرجهساعتالری خیشیلتی سسینه قالخیب، لرجهگئجه یاریدفعه

-، دیواریانا-یال یانیالرالری اونالرین اوتاقپیچیلداشمیشدیالر. قره گیلین اوتاق

ینی اوتاقدان ائشیدردی. نه الریقال نه دانیشدیخانیدیوارا دایانمیشدی. آباجی،قره

 ینی بئله بیلردی... لرکیئدی

قره ده دوران نین قارانلیغیندا، حیطنیب،گئجهسینه دیرسکلهنین هئرهپنجره

 ایله پیچیلداشیر:

 «سئرچه نه اولدو؟ اؤلدو؟»

یینه بورولدوغو قیزدیرما سمیرسیز بارماغینی آستاجا اونون بیله-سس سیزقره، 

باغینا،گؤزونون بانداژینا وردلرینه بویانمیش پامبیق قول نیناجیآبکسدیسینه، 

 چکیر:

 «؟آجیشیرآآر؟ آیآغرییآآآ»

 نین الی گؤزونون بانداژینا توخوندوقدا گیژگاهیندان سانجی قالخیر...قره

، گؤزونون گیژگاهیندان آخینان ایستی آخینتی پارچا گؤزلویونو ایسالدیب

سسی اوتاقدا  نینسسلیزیلوای سسینه اؤزوندن اوتانیر. -ایچینه سوزور. آخ

بئله سئچه بیلمیر.  دئدییینینه  نینسسلیزیللیر. هاالی قوپاریر.باشی گیجه

ان یاساق یئریندن بئله  نینجانیآخینتی یالنیز گیژگاهیندان آخمیر. ایچیندن، 

ین کیمی ایستی آخینتی آخیب، اوتوردوغو اوتوراجاغی ایسالدیر. بویلو قاد

ییب، اوتوراجاغین ایچینه یاولور. اَر «باشیآی» پوزولور. آلتی ایسالنیر. بیره-بیردن

لرین دردی بس دئییلدی، قادین فیزیولوژیسی ده اونو شکنجهییر. گیرمک ایسته

اؤنونده یئنیلیر. کیچیلیر. یقین آناسی  نینسسلییه قدر اوتاندیریر. زیلاؤلونجه
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نین گؤزو اونون قانینا ساتاشدیغیندان، اونون امحرم کیشیاونو بئله گؤرمکدن، ن

 قلمیاؤنونه قویور:-سسلی کاغذزیلالشار. اؤلومونه راضی

، باشین هسن. گؤزون کاغذددهگؤزلویونو آچ! حقین یوخدو باشینی ترپه»

 «یاز من...! یاز .مزهااالره بنزهآشاغیدا؛ نه بیلیسن یاز! بو قره او قره

یال زندانیال آچیلدیقدا، دیسکیندی. موقت یآشاغی گؤزو تیققیلتی نینقاپیدمیر 

همن آن اوچوب گؤزدن  ؛دئییشیک قانادالرییدی-تایباغ حیطی،خیال قوشونون 

ونا سلّولآداملیق تکگؤزونون هیپنوتیزمی باشا چاتمیشدی.  نینقاپیایتدیلر. 

ی بوراخیلدی. گؤزو آچیلدی.بیر دیرناق توتان ایچر نینقاپیگئری دؤنموشدو. 

ساری قاچدی.  قاپییایالین آیاق سک یئریندن قالخیب، پتونو یئره آتیب،هؤله

 آشاغی گؤزه ساری اییلیدی. باغیردی:

 «دان بوز باغالدیم!خنیباغالیین. آخیسویوبو پنجره اهللسن »

گلیب  ساعتهقوی.یاریم  ائشییهی گیرناخنالرینی توتاندان سونرا، دیرناخ»

 .«آپاراجایام

لی قادینین ایسوروتمهآرخاسیندا گؤزون اؤنوندهآیاقدا دورموش قهوه نینقاپی

-خیالیندا قادینین بویسانکی اوجاالردان، چوخ اوزاقدان گلیردی.  .سسیایدی

 سلّوالدی دئیه دوشوندو.سسی، اونو جانالندیردی. قادین اوجا بیریسی بوخونونو

لر قاپیدان اوزاقالشدی. گؤز آچیق ای سوروتمهگتیرن قاراووال اوخشامیردی. قهوه

 قالدی...

ییردی. توتوالناندان بری، بیر باجا بئله یینی بیلمهجههویوخموشدو. نه ائده

آیاغینداکی دؤرد بوجاقلی گؤز  نینقاپیاوزونه آچیق قالمامیشدی. ایندیسه 

باخدی.  ائشییهله دیزلرین یئره قویوب گؤزدن لرییالآچیق ایدی. 

اؤزونه  سویوقدان بوزالسادا، یالرآیاقزدی. ین دیزلرینه سسویوق،سیمنتد
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گل -بلکه قاپینین آرخاسینداوارآلمادی. گؤزونو گؤزون دؤرد بوجاغینا گزدیردی. 

ین قارا مرمر دیوارکی ینی گؤرسون. ندنسه یالنیز اؤندهالرآیاقلرین ائدن

 الری گؤرونوردو.داش

ی آن گئری یموکته ساری گئتدیتوتانی گؤتوروب یئریندن قالخدی. دیرناق

دؤنوب، بیرداها دیزه چؤکدو. اییلدی. آغزینی گؤزه دایادی. بوتون گوجویله 

 باغیردی:

نی باغالیین. من بوردا دوندوم آخی! گئجه بو پنجره اهلل. سن خانم.آی ممخانم»

 ...«خانم... آی خانم اؤلرم. اهللدان اؤلرم. وخقالسا سویو خدهآچی

بوشونا باغیران -بوشتوزو. -دی، نه ده ایزییسمیری واری-سنه س قاراوولون

سیزلیک هر سسا توخوندو. سونرا یئنه دیوارکی داش سسیگؤزدن گؤرونن اؤنده

سی توتانی گؤتوروب، موکتین اوستونده اوتوردو. اوشوتمهیئری بورودو. دیرناق

شدی. ینه سالدی. بورنونون سویو آچیلمیلردنچییینیئنیآرتمیشدی. پتونو 

قالدی.  نین اوستونده یاش ایزیال بورنونون سویونو سیلدی. الیینین دالیسیالی

ا ساری گئتدی. سو یویاناوز -اوستونه آتیب، ال توتانی موکتیندیرناق

دی. ویون آلتیندا توتا بیلمهسویوقلوقدان الینی کسیردی. بیر ثانیه بئله الینی س

نی لریالاوجو سویوقدان آجیشدی.  نینالریبارماقسیک الینی یودو. تله-تر

آلتینا قویدو. پالتاری ایسالندی. اوشوتمه جانینا تؤکولدو.  نینالریقولتوق

آراسینا  نینلریآلتیندا،دؤش نینریسین دئیه، ساغ الینی پالتاننی ایسیلریال

ی الراقبارم، آجیشماسینا دؤزدو. اولسا داسویوق -الری ایستیبارماققویدو. 

گئده اؤزونه چکدی. ساغ الینی -دؤشونون آراسینداکی ایستینی گئت

ایدی. ایستیسی آراسی سرین نینلریچیخاردیب، سول الینی قویدوغوندا، دؤش

 ساغ الینه چؤکموشدو.
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بوکویونه قویدو. او آن  نینلرینی دیزلریالدؤنوب بالیشین اوستونده اوتوردو. 

ایدی. سی کیمیدنیانین ان بؤیوک نعمتی، تحفه جیک ایستی بئله، اونااینجه

ده ده بیر یانا دئیه دوشوندو. ایستیلری بیر یانا، ایستییاشامین بوتون لذت

چاتیلماز آرزوسو کیمی نین الده یاتماق دنیاتیده یئمک، ایساوتورماق، ایستی

ایستینی  ینا سئزنالربارماقگلیردی اونا. گؤزلرین یومدو. دیزلریندن 

 لهایچینه چکدی...ذتل

نین آچیق قالمیش قاپیتوتان اؤنونده، دمیر لرینده، دیرناقچییینپتو 

آچیق  نینقاپیگؤزه اوتورموشدو. بیر جوت آیاق، -گؤزبوجاقلی گؤزویله دؤرد

ساری  قاپییاوشدوغوندا بیرداها یئریندن قالخیب، وقالمیش گؤزونون اؤنوندن سو

دی. اکی آچیق قالمیش گؤزونه ساری اییلمهآیاقد نینقاپیقاچدی. بو دؤنه 

 ال دؤیدو:ییالریومروققاپینی 

 «.نی باغالیین، یوخسا من بوردا دوناجاغامبو پنجره اهلل! سن خانم»

 نین یوخاری گؤزو آچیلدی:پیقا

 .«ی قوی ائشییهگیرناخنینی توتدون الردیرناخ؟ کوی سالیبسان-نه های»

تاپمادی. همن آن یوخاری  وقتیه بئله ینی گؤرمهصفت-دانیشان قادینین سیر

پئشمان، سویو سوزولموش کیمی دؤنوب بالیشین اوستونده -رگؤز قاپاندی. کو

توتدوغونو بئله  زمانینا باخدی. سونونجو دفعه اونالرینه الردیرناقاوتوردو. 

یه گؤز گزدیردی. ین توتمادان آچیق قالمیش پنجرهالردیرناقمیردی. خاطرال

سین. کیمسه نین قاپاتماسینی خواهش ائلهلرینی اوردا گؤروب، پنجرهکه بیریبل

توتانین دیرناقینه سالدی. یامان اوشویوردو. لرچییینگؤزه دَیمیردی.پتونو 

یه داریخمیشدی. لری ائشیتمهاچیق سسی اونو یاشاما باغالییردی. سسقچیق

بار ویغانینا، تاکسی-جیغان نینالریقونشو اوشاقنال سسینه، گالردا سیخیابان
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سسینه بئله داریخمیشدی.  نینالریبلندگوالرین گؤیرتی ساتان-گؤی اوستونده

-نین دئدیالریمیشدی. قونشو قیزلری بئلهاؤزلهآجیغی توتدوغو ایش

نه رین آتماجا سؤزلریالقادینکی الرینا، ایش یئریندهپیچیلتی نینالریقودو

ون سلّول ییردی.یزا وئریب پیچیلداشماق ایستهآغ-قاتیلیب، اونالرال آغیز

ایدی سانکی. یاشادیغینی چیق سسی، یاشام سسیلییینده چیققاسیزسس

آنیمسادیردی. چیق... چیق... چیق... آباجی دئمیشکن، ایت دیرناغینا اوخشار 

توتوب، آباجی کیمیبیر یئرده توپالدی. الینی  بیربیربهین الردیرناقاوزون 

الین آلتیندان ائشییه پیرتالمیش اتینه چکدیکده، دیرناق نینالریدیرناق

ینا اوخشاییردی. الرنینبارماقآباجیی الربارماقدی. ائلهحس  چیلپاق-ریلچی

ینا الرنینبارماقآباجیینی الربارماقفیندیقچالی حناسی اولماسایدی بئله، ندنسه 

 یندا اوتوردو. الردوداقاوخشاتماقدان خوشالندی. تبسم 

ال نی ائله اوستالیقایله توتاردی.قیچیین قیچیالردیرناقی لرگونآباجی جمعه 

سیندهدوالندیراردی کی، ایندی اتین هدور نینالریبارماق یئیین-ینیئی

بندی قیریلسین. آباجی حنا  نینیییردین.آز قاالردی اونون اورهئجک دکسه

توتوب، کاغذ آراسیندا توپالردی. سیرلی بیر ینی الردیرناق رنگینه بویانمیش

ا یئرلشدیرردی. دالریناویوق نینلریججنبل کیمی،کاغذی دیوارین کرپی-جادو

 یردی. لهچاتماز یئرینه ایتهال الرینایله اویوقسونرا قیچی

ین اواواویوغوندان چیخا دیواری الرقیرینتیبه شیطان آباجی! دئییرسن آاای»

 «؟ربیلمی

-آردیال، ییاستی دانیشیغی-یاستی یله،نازک سسیشیرین گولوشویله،  آباجی

دیرناغین آلتی »یردی.سؤیله الرناغیلآردینا شیطان ایال، دیرناغین ایلیشییندن
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 نین ذهنی دورو کئفی سازدئیردی. قره -« دی،یوواسیدیشیطانین یاتاق یئری

 چکن گونو اولمازدی:اولدوقدا، آباجیدان ال

، آی آباجی! دئمیسن ادااقابینتؤک زیبل ینی آااات ائشییه،الرینتیقیرشیطان »

بیر گون  یینده یووا قورار، باالالر؟!دئشیئدئدئد-ین دلیکدیواریدیشیطان د

 «هااا...سیببابابا گؤردون ائوی شیطان

 الرینا اهانت اولموش کیمی:ایسه اینانجآباجی

لری آنالیاسان، دیرناغی قالیر هله بئله شئی وقتینهاوغول، قره خان! سنین »

 .«نین جلدینه گیررجوجه-تویوق آتسان، شیطان ائشییهتوتوب 

نارین گولردی. آباجی اونون -لرینه ناریننین دئییشمهسییال نوهآباجی

 :گولوشونوگؤردویونده

بوش دانیشیر، سنین ده اَرییین ازیلیر. زمانه -بوش خان.قرهاداهه»

سینه سنین مههلهئسیز کی!گؤرورم قره خانین سَفا، بیزی بَینمهازداوشاغیسی

 «نئجهایچن کئچیر!

ینی دا دارادیقدان سونرا، الرساچینی دئییل، حنالی الردیرناقآباجی یالنیز 

بیرینه دوالشدیریب، اوستونه توپورردی. -ینی ساپ کیمی بیرلرکقیریالن تو

 ینده یئرلشدیرردی. لرکئشید-ین دلیکدیوارکیچیجیک بیریوماق کیمی 

 .«ییم بوالنیر آخیهنیرم.اواواوورآخی بو توپورجک ندی؟ ایرگه !آی آباجی»

 :دن دانیشیر کیمی، جدی بیر مسئلهآباجی

 ردی. دئی -« دیسیمهلباال! توپورجک باطل»

آداملیق ونجا ایلدن سونرا آباجی گلیب، تکلر اولدو. بدییی ایلآباجینی گؤرمه

ده جانالنماسینا دوداغی قاچیر. وندا اونون بئینینسلّول

بلکه بیر  ؛الرا گؤز گزدیریردیوارینی اؤنونده توپالییب، الرنینقیرینتیالریدیرناق
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توتانی . دیرناقسک یئریندن قالخیردئشیک تاپسین. دمیر قاپی چالیندیقدا هؤوله

 نینقاپیلی قاراوول های سوروتمآشاغی گؤزوندن ائشییه اوزالدیر. قهوه نینقاپی

الی  ،توتانی اونون اَلیندن آلدیغیندادیرناق آرخاسیندان اَییلیب، آشاغی گؤزدن

الینه توخونور. قادینین الی ایستیدی. بارماغیندا یاقوت قاشلی بیر اوزوک وار. 

ده پارالییب یوخا چیخیر. قادینین لر ایلدیریم کیمی بئینینیئرسیز دوشونجه

اوالن اوزویونو،  ندانین یاقوتآناسیاقوت قاشلی اوزوک بارماغینداکی ی

بندینی، یاقوت سینه اوخشار یاقوت گردنبویونوندان آیریلمایان نار دنه

توتانی آلیب، الینی گئری چکیر. اومودسوز قادین دیرناقییر. خاطرالسیرغاالرینی 

 اییلیب گؤزدن باغیریر:

 .«هااانی باغالیین. من سحره جان دوناجایامبو پنجره اهللسن »

ی داشیب. صبرآشاغی گؤزو اونون آغزینا قاپانیر. قالخیبقاپییا دایانیر.  نینقاپی

یینه یوخاری گؤزونون اته نینقاپیدمیر اووجوندادی. آلنینی-الیندهآغالماغی 

ینی الریاناقمیش لر بوزالآغالییر. گؤزوندن آخان گیله هؤنکور-هؤنکور قویوب،

ا آغیز آچدیغینا گؤره اؤزوندن آجیقلیدی. الرانسانقیزیشدیریر. اونو آشاغاالیان 

باخمالی اولوب.اؤزویله -اؤزلویو اؤزوندن جینی توتور. آباجی دئمیشکن جینلی

لر آخدیقدا، اؤزلویو موهوم دیر. اؤزونون گؤزوندن گیلهدهبرکیش-چکیش اؤزلویو

 سیز بیر وارلیق وارسیز،اسکلتبوی آتیر. ات ،دوروب. بؤیویوببیر یارادیقاؤنونده 

دومانا بورونوب. -چنبورونو، گؤزلری بئله -زیدیر اؤزلویو. آغیاؤنونده. چن کیمی

 دن دانیشیر:ی ترپنمهالردوداق

 «نه آز یالوار. آغیراوتور باتمان گل!گئده -گلیب»

 چکه، اؤزلویونون باشینا باغیریر:-چکه ایچینی

 «، سن یوخ کی!اهاآدام منم ینینه ایشلهلرکایلی خویوس»
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دؤشه -اونونال دؤشدومانینا بورویور. -نو اؤز چناؤزلویو اونا یاخینالشیر. او

 دایانیر:

 .«چیی دانیشما!هر شئیین بیر قیمتی وار»

 اؤزو، اؤزونو توتا بیلمیر.جنگی خوروز کیمی اؤزلویونون اوستونه آتیلیر:

 «... سن یوخ کی!اها؟! منماوالن منم! بیلدین شکنجهال خدا سویوبو داخما»

 دیر:دهبیرلشمه اونونالگئده اونا یاخینالشیر. -اؤزلویو گئت

ائدیرلر. بونو  شکنجهاولما! سنی، اؤزلویونو بوراخماغا گؤره  خقورخا»

یا هئچ اوتانمیرسان آییدا. ا لیسن، سویوغیه ده دؤزمهآنالمالیسان.ایستی

 «!دئییرسن؟باجی خان

چکهدؤنوب بالیشین اوزرینده -ایچین چکهده اوتانیر. ده، اؤزلویوندناؤزوندن

لر حرصینی آلیب اوتورور. اؤزلویونون باغرینا سیغینیر. گؤزوندن آخدیغی گیله

 سینده قالماقال دوام ائدیر. ده، دوشونجهساکینلشدیرسه

بورنونو چکیر. دیرناق الریندا، گؤزو بیر یئرده توپالنمیش دیرناق قیرینتی

 دیر. الری چیرکلی کیمیقیرینتی

الری اوشویور. ییب آیاقسینه یارارلی گلمهاؤزلویونه سیغیشدیغی بئله اوشوتمه

سویوقدان آیازالییب. الریییر. بورنونون اوجو، بارماقلری اوشویور. جانی گیزیلدهال

لری معجزه ،کیمی . الی هریئردن اوزولموشگئجه بوز دونماقدان قورخوربو 

ایچینده جانالنیر.  نینالریقیرینتیدئدییی شیطان، دیرناق  نینآباجیدوشونور. 

لی رنگه بویانیب. لی، هوسشیطان بوینوزلو، چیرکین بیر یارادیق دئییل. وسوسه

سیندن نقطهلرین یارانان نین سویوغا حساس اولدوغو، موهوم دوشونجهبئینی

خیالیندا شعله چکیر. شیطان،فیندیقچالی  باش قالدیرمیش، ایندیسه

دا، دمیر سلّولآداملیق جانینی قورتاریب، تک آلتیندان نینالریدیرناق
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دمیر  ؛دیرکی اود تانریسیالریندانینناغیلآباجیینده یووا قوروب. نیناوزرقاپی

 دوالنباجیندا دوالندیریر. گؤزلری نینالریخیالقاپیدان شعله چکیر. اونو موهوم 

موهومات ایچینده گزیر. قانی دامارالریندا دونماقدادی. اتیندن، یومولو، خیالی 

نیب. دریسی بوزومتول رنگینده پتودو، اوستوندن یئره سریلیب. لهقانیندان سیلکه

نین کاساسیندا اسکلتینه باخیر. نه ده چیرکین بیر اسکلتی وار ایمیش. باشی

زو اولمادان نئجه گؤرور، بیلمیر. نین بوش یئرینی بئله گؤرور. گؤگؤزلری

نین سیکی سینهلری گؤزونون اؤنونده دوزولوب. دؤشونون اوستوندهسوموک

نجی نئچهلری سانجیر. سینده گزدیریر. سوموکسومویونده چات وار. الینی سینه

دیر. اود تانریسی دمیر دیر سوموک سانجیسینی دویور. گؤزلری قاپالیدفعه

-ن اونا باخیر. گؤزلری بئله کؤزرمیش کؤمور رنگینده، ایشیمنین گؤزلریندقاپی

 آداملیقتک. اونو اؤزونه ساری چاغیریر. آلووالنیر. اودالنیر. ایشیم ایشیلداییر

ون شاختاباسان هاواسیندان قورتولوب، اود سلّولجهنمین قیزغین سویوغوندان، 

نین لریگونشلی گوندوز ییر. حیطینییر. اوشویور. تیترهایچینده آلووالنماق ایسته

 گئده آرتیر.-اؤزلمی گئت

خانا -نین خاناحیطیسیزلیک باغ دان سونرادی. سساورتاگون

 اورتاگونچؤکوب.آباجی دئمیشکن، ایکی جیبیلدیزدان باشقا هامی ائولرینه

یوخوسوندادی.جئیرانی بئله آناسی گوجویله نامازخانا اوتاغینا سالیب، یاتیردیب. 

ایچینده،  نینالریقیرینتیدیرناق  نینآباجیین، لرکیوارین دئشیجیبیلدیزالر، د

 ده گیزلنمیش شیطانی آختاریرالر.لرکدئشی

قره دئییب  -« ایییی... ایالن یوواسینا آغاج اوزالتمادی بو اویونون آآآدی»

 گولور. پیققلداییر:

 «ایالن یوواسی یوخ کی، شیطان یوواسی»
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 الینی اونون آغزینا قویور: ،قره

 «یواش! ایالن باجی یوخودان آییالر»

لرین آراسینداکی کرپیجی قورتداالییر. لرکیال دئشییکی آغاجقره، الینده

کی سینیق کاغذالری الیندهی یئره تؤکور. اپریمیش کاغذالراپریمیش 

 تاریر.ی آخالریقله قورداالییر. ایچیندن شیطانین باالالدیغی شیطانجکشخط

 «یرسن کی شیطانین بوینوزو وار؟یسن دئ»

 ایله:قره، آستا سس

 «الری اویادارساندئدیم یاواش دانیش آخی. یاتانئدئدئد»

گؤرور. رنگی  دییینیآباجینی پنجره اؤنونده دوروب، اونالری ایزله بیره-بیردن

یر. نین قیچینا چالدورموش قرهیهآرخاسی پنجره ،کشیبوزاریر. تورپاقلی خط

 ایسه:قره

نین اؤنونده کیمی پنجره هیکل، گؤزو دئدییینده -« هه؟ گئنه نه وار؟»

 لییی داها آرتیر:پلتک نیندیلیدورموش آباجییا ساتاشیر. 

لی شماتت نینآباجیدئییب، اونو  -« قاچ! قیر قوالیدیقاقاقاقا»

 جیندا یالنیز بوراخیب، قاچیر...ینینقاخباخیشی

-باشیندان آشیب الرخیالسیزدی. موهوم سی دنگهجهسرسم توتوب. دوشون

، نه دییینیداشیر؛ اود رنگینده، گؤزلرینه جاالنیر. نه دوشوندویونو، نه ائت

قالخیر.اؤزلویونو اوتوردوغو یئرده بوراخیب،  بیره-بیردنیینی بئله بیلمیر. جهائده

ی قاچیر. آیازالمیش ، قاپیدا آلووالنان موهوم یارادیغا سارقاپییاایکی گؤزلو دمیر 

ین شاختادان قورتولماق ییر.آلووالنیب ایلیینه ایشلهجانینی آلووالراقاتماق ایسته

له دمیر قاپینی لرالیئتیشدیکده، آلوو محو اولوب. بوزالمیش  قاپییاییر. ایسته
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اولماغا دؤزومو  شکنجهمیر. شاختایال آیازالییب دونماق ایستهالییر. یومروق

 دؤیور: قاپییاین دورمادان الریومروققالماییب. 

 «منی بو شاختدان قورتارین!»

 آغالییر: هؤنکور-هؤنکور

 «...آنجاق منی بو شاختادان قورتارین ؛آپارین، آسین، کسین، یاندیرین»

  



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ین ساعتکئچیب بیلمیر. -اؤتوب ساعتنئچه ثانیه، نئچه دقیقه، نئچه 

دیر. سیمنتین سویوغو اوتوردوغو یئردن، دیزلریندن یزماننین دونوق سارقاجی

 نینباشیالرینا سارییوخاری قالخیر. بوتونارگان4باشالنیب، اونورقاسیندان

دان بئله سجده حالیندا دوشوب قالیب بیلمیر. گؤز زمانکاساسینی دوندورور. نه 

ین سیمنتآلنی بوز پارچاسیدی. الینیآلنینا چکدیکده، ؛ ی قورویوبالریاش

-ائدیر. قیچ حسچوخور کیمی دریسینده -، چاالایزینی نقطه-نقطهبوراخدیغی 

بلور -بلور لری بئینیندهوشونجهنه باتیر سانکی. دیینا ایالربارماقب. ییقولو کئیی

ییر. داشینا بیلمیر. موکته ساری ایمکله-دونماقدادی. هئچ نه دوشونوب

جانینی بالیشا دونوب کئییمیش ینا آلدیرمادان الرقیرینتیکوماالنمیش دیرناق 

نیب. لهی پتونون اوستونه سپهالرقیرینتیساری چکیر. اوزو اوسته دوشور. دیرناق 

. شاختادان، سویوقدان باشقا هئچ بیر شئی دوشونه بیلمیر. دن دوشوبطاقت

دورومونو یانسیتمیر. سویوق، صفردن آشاغی،  هاواسویوق اونون اوچون داها 

                                                 
 ستون فقرات.اونورقا: 4
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دوندارماق -دی؛ اؤزلویونو ایچینده کیریدیبلره یئنیلمکمنفی دوشونجه

 آنالمیندادی. 

سیز ندن رنگدیریلیب جانالنیر. آغ رنگیلرینده گئده سویوق دوشونجه-گئت

رنگیندن بوز  رنگیندن سو رنگینه، سو هاوارنگینه،  هاوالره چئوریلیر. رنگ

، اوشاقلیق سلّولآداملیق تکسیزلیکدن شکیله چؤنور. رنگینه، شکیل

نین دونوق چاغیندا هاوادی. کی بارداقالینده نینسیشاختابابا نینالریناغیل

دن سانیر. پنجره موش بوز پارچاسیاؤزونو بیر بارداغینایچینده محبوس اولون

چیرت -نین ایچینده، اونو چیرتاغیسازاق، بوزلو سو، باردا-جاالنان سویوق

 سیندیریر، اَریدیر. 

یه راستالمامیشدی. لرین اؤنونده بونجا چؤکمهشکنجهدا فیزیکی ینزندانموقت 

. شاختا آغ لری باشقا بیر هاوادا هاواالنیر. سویوق، شاختایا چئوریلیبدوشونجه

 دیر. سیبرینیرنگی شکنجهدیر. آغ رنگ داها باریش رنگیدئییل؛ رنگینده

الریندا ده ایش اردوگاهسیبریرنگینده. قانی  شکنجهدیر؛ بوروموش قار رنگینده

سیز دئییل دئیه دوشونور. قان لرین قانیندان رنگیاشاماق اوچون مجادله ائدن

دی. قرمزی رنگیندهدا، شاختادا بئله هاوادیر؛دونوق هاردا اولور اولسون، قان

. موقتده، سورغو اوتاغیندا اوتوراجاغین دیرلیمهنین دونماسینا اذن وئرمهقانی

ونو، اؤزلویونو ده قالیرسا،اؤزی ایز هلهقرمزبوراخدیغی  نینغیاوزرینده قادینلی

نین دیر. قانیه اودوزمامالیسیمنتتورپاق قوخویان پتونون آلتینداکی سویوق 

 .دیرلیمهنی جانیندا گزدیریحرارت

 عاید یهالرینا رغمن، آراشدیرماغا ماراقلی اولدوغوندان،سیبری، اینانجوقتلرسون 

-سیزدیب سیبرییه چالیشیر. مهلهالرینی دونموش بئینینده اینجهاوخودوق

دیر. شاختا، تاغا یاپیشمیش پنجره؛ شکنجهدیر. سونسوز بوجاقسیز آغلیق
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نین ری.گؤزونون قاراسی آغیندا ایتیر. سیبداشیییرونا آداملیقسلّولتک سیبرینی

لر یه اوغرایان مینشکنجهنیر. آغ قاری، قاپالی گؤزونون آغیندا سرگیلهآپ-آغ

سیرانین اؤنونده دوران  .ن آغینداسیراالنیرلر کیمی گؤزونوهیکل، دونموش انسان

سین اوخودوغوندا حکایهدیر. اونون یاشام آیدین-هیکلین کیم اولدوغو اونا آپ

هر بیر  نینلرییه اوخشارلیغی وار دئیه دوشونموشدو.شعردن قرهصفت-سیرنئجه 

واراق اوخویوب، -لر اونون شعرلرینی واراقگونسؤزونه کؤورلمیشدی. سون 

دا اوزو اوسته دوشوب، سلّولا چکیب ایچمیشدی. ایندیسه شاختا باسان باشین

 سینده سیبریگؤرونتولری گؤز اونونده جانالنیر... بالیشین آغ ملفه

نیر. ی ترپهالردوداقایله برابر یهیکلدیر. اونون بوز ماندلشتام سیرانین اؤنونده

-قیپ اوجوندان نیندیلیاوجونو قیزدیریر.  نیندیلیان چوخ سئودییی شعر 

ون شاختاسیندا دونماغا قارشی دورور. سلّولقیزمیزی قاندامارالرینا دوغرو جوشور. 

برابر اونون  اونونال یندا.الردوداقدیر چالینیر ماندلشتامین دونموش یاشام مارشی

 استالینه خطاب یازدیغیشعری میزلدانیر:

 

 ییم؟ایله نه ائیله منه تاپشیریلدیغی گؤوده

 ییم؟ائیلهایله نهتاپشیریلدیغی گؤوده  منه

 ییم؟ایله نه ائیلهمنه تاپشیریلدیغی گؤوده 

 

الرا توخونور. دیوارگئده میزیلتی سسی باغیرتییا چئوریلیر. سسی -گئت

 نیر:قوالغیندا سسله

 

 له همدم،بونجا اؤزلویوم، بونجا منیم
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 دئ!

 یاشام اوچون،

 بیر نفس آلماغیما،

 ییم؟غونو سؤیلهکیمه متبرک اولدو

 سه، باغبانام دامن گولم

 سیندهیئرین بیر گوشه

 یه سیغینمامیشامکؤشه

 الردا ناخیشالنمیشامتانینمامیش ناخیش

 یاشامین ایستیسینی

 هووالییرام، باخ!الردا ابدی ایشیق

 نفس، بخارالنیر، ایزسیز...

 ایسه، شکیل

 هئچ کیمسه بیچیمیندن آییرا بیلمز 

 

ایچینده بوغولماقدا، یوخسا رئال حیاتین دونوق چاغیندا، زندانین موهومات 

لری یوخویال اویاقلیق آراسیندا بوجاغیندا دونماقدا اولدوغونو بیلیمر. دوشونجه

باشینا فیرالنیر. اختیارسیز الینی اوزالدیب، قیراقدا قالمیش پتونو باشینا چکیر. 

 دن اویناییر:اوجوندا یئنینین لرینی هووالییر. سؤزلر دورمادان دیلیال

 

 الردا هووالییرام باخ!یاشامین ایستیسینی، ابدی ایشیق

 الردا هووالییرام باخ!ابدی ایشیق ،یاشامین ایستیسینی

 الردا هووالییرام باخ!ابدی ایشیق ،یاشامین ایستیسینی
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یان گونشین آلتیندا انین آرخاسیندان، قار اوستونده شیغپنجره ،باخیر. قره

دئییر. اونو چاغیریر.  -ایله اونا گل لرینی هووالییر. الجکلی الی باخیر. الدوروباونا 

-میش قار، گونشین ایشینیندا، گوندوزون آغکی ال دییلمهلریندهحیطین کردی

نی دؤیور. اوزونو پار پاریلداییر. قره، بیر داها پنجره-دیر، پارآغ اولدوزالریآپ

 یه دایاییر:هشوش

 «میش گل!گل!.. تئتئتئز گل! قار آدامی دوزلدیریخ. گوگوگونش قاری اریتمه»

الری، بورنو یاستیالنیب. اونو ائله گؤرونجه، یه یاپیشمیش دوداقنین شوشهقره

نین یی چیخارتمیش، یاتاقدا یاتمیش باجیسییال بیرلیکده قرهسو چیچه

نین یئنی گولوشدولر. قره، آباجی بورونونا دویونجا-یاستیالنمیش دوداق

الر کیمی خانباجی-ایسه خاالتوخودوغو کاموا بؤرکو باشینا قویموش، جیران 

نین ییب. اوزو داش کلم کیمی چرقدینین دالیسیندا دویونلهچرقدینی باشی

 دی. قرمزی-الری سویوقدان قیپایچیندن ائشییه پیرتالییب. یاناق

سیک تله-دن، تلمتمیش ناخوش باجیسینا فکر وئرمهاونالری گؤرجک، یاتاقدا یا

سیز، نین توخودوغو قرمزی کاموا کوتونو اینینه گئییب؛ چرقدسیز، الجکآباجی

لرینه باغالدیغی گئده اوتاقدان چیخدی. هؤروک-کئف ایچینده، ناققیشلی گئده

ا، کانا قویدوغوندقرمزی قوتازالر هاوادا اویناییردی. آیاغین دهلیزدن پیلله

 دن یئره دوشسون.سی اوسته پیللهسویروشوب، آز قالیر تپه

انداز قاری خاک-انداز. جئیران خاکقره، حیطین قارینی کردییهساری کورویور

له قاری لرییالییر. الجکسیز اوستونه تلله نینریبی-بیر نین اورتالیغینداکردی

یوخولو گؤزلر حیطین اوستونه ییغیر.  نینلریکدییووارالییب، جئیرانین تلله
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ییرلر. آباجی لریندن، قار آدامی دوزلدن اوچلویو ایزلهپنجره نینلریخانا ائو-خانا

 نی آچیر:پنجره

 «یین هانی؟جهقیز به سنین ال»

نیب دئییر. باجیسی یئرینده دیرسکله -« اوشومورم»باشینی قالدیرمادان: 

کی چرقدی گؤستریر. لیندهنی دؤیور. ادن شوشهیان پنجره ،حیطه باخیر.آناسی

یه ساری آتیر. آناسی دایاندیغی پنجرهین آتیر. بیر چنگه قار گؤتورور. لرچییین

نیر.باجیسی گولور. لهیه چارپیب یوارالق ایز بوراخاراق، هر یانا سپهقار، پنجره

سینه هالرین دولدورور. اونو، قار گوللیئره آتیب، اوووجاندازی خاکایسه  جیران

 تیلیر. قاهقاهاالری حیطی دولدوروبیی یئره آتیب اونالرا قاباغالییر. قره، کوره

 سسه وئریرلر: قار... قار... قار...-باشینا آلیر. قارقاالر آغاج باشیندا اونالرال سس

لیق آراسیندا گزیشیر. قسییوخویال آییاوشویور. پتونو جانینا بورویور. دوشونجه

ی لرکدییی چرقدی آلیب باشینا اؤرتور. هؤروالینی اوزالدیر. آناسی وئر

نی آچیب، الینده الجک اوستوندن آشاغی اوزانیب. آباجی پنجره نینلریدؤش

 ییر:اونو سسله

قره خانین الینه کیچیک گلیر. گئی   ؛ی گئیلرکقیز! آی قیز! گل بو الج»

 .«ن دونماسینلریال

 نینالریبارماقیین ایچینده بئله سویوقدان آجیشیر. هاوجو الج نینالریبارماق

-قاری بیر ال بیرلیکده یووارالدیغیجئیران و دنقرهوئرمه فکرآجیشماسینا 

ییر. یه یاخینالشیب اونالری ایزلهییرلر. باجیسی پنجرهاوستونه تلله نینریبی

چینده نین اییانداکی کردی ،بیر کوما قاری ،باجیسینا باخماغی گلمیر.قره

یوموروالنیر. توپ ب گئده بؤیویو-گئت کوماالشدیریر.قار کوماسی بییوارالوی

پیکری اوسته قویورالر. قارقاالر آغاجدا  نینآدامیسینی، قار هیوندا قار گوللوب
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گولوشورلر. جئیران:  قاریلداییرالر: قار... قار... قار... اونالرسا اوچلوکده پیققیلداییب

آستا -سین دئیه، آستاآیاغی سویروشمه دئییب، -« رمبورنون من گتیر»

باشینا  نینآدامیالرینا ساری گئدیر. قره، بؤرکونو باشیندان گؤتوروب قار اوتاق

ییر. قویور. اونون ایچیندهبیر شیلتاقلیق وار. قار آدامی اونا اوخشاسین ایسته

بیر  ،. قرهباشینا سالیر نینآدامیاؤز چرقدینی قار  گؤتوروبنین بؤرکونو قره

 باشاپیققلداییب گولور. 

 دئییر.  - «میشدیمؤرمهگؤگؤچچچچرقدلی قار آدامی گ»

اؤنوندن،  نینالریییب. جئیران اوتاقکی شیلتاقلیق بیتمههله ده ایچینده

. غالب اولموش سربازا دا یئللندیریرهاواکی یئرکؤکونو نارنجیبایراق کیمی الینده

بورنونا، ایکینجیسینی ائنینه،  نینآدامیاوخشاییر. یئرکؤکولرین بیریسینی قار 

نین یئرینده یئرلشدیریرلر. او یئردن بیرآز آرالی دوروب، بیرلیکده آغزی

بورونا صاحب اوالن قار -نین اورتاسینداکی گؤزسوز، نارنجی رنگینده آغیزکردی

نین اؤنونده آیاقدا دوروب. قار یسی یئریندن قالخیب. پنجرهآدامینا باخیرالر. باج

آدامی هله ده اونا اوخشامیر. بیر دوشونجه، شیمشک کیمی بئینینده 

 خانایاچاخدیغیندا، ائولرینه دوغرو قاچیر. آناسیندان گیزلین، آستاجا صاندیق

ر ایله کسیب حیطه قاچیر. قاینی قیچیلرکدورتولور. دؤشوندن آشاغی، هؤرو

ی قوتازلی قرمزاؤنونده دورور. چرقدینی آچیر. بیر توپا قار گؤتوروب،  نینآدامی

 نینآدامیقار  دنیئنیینه یاپیشدیریر. چرقدی لرچیییننینآدامیلری قار هؤروک

سا گؤزلری لیب. جئیرانیننین آغزی آچیق قالیب، گؤزلری برهباشینا اؤرتور. قره

 - «ین...لرکین...هؤرولرکهؤرو»مینا توتوب: سینه چیخیب. الینی قار آداتپه

ر. دئییر. اؤزونو توتوب. گولمور. اؤزونه اوخشاتدیغی قار آدامی هله ده گؤزسوزدو

، هیسا لرینه باخیر. قاراقارا دویمه نینییال قارانین پئنجهییالرباخیششیلتاق 
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شدیریر. یئرل گؤزلرینده نینآدامینین ایکیسینی قوپاردیب، قار لریدویمه

دن باخان آباجییا ینده، پنجرهلرکهؤرو نینآدامیبارماغی قار  اشارهجئیرانین 

لرینی قیز! هؤروک»نیب: لهؤردوکده، گؤزلری گیردهی گلرکهؤروباخیر. آباجی

نی آچیب، قار آدامینا ساری بویالناراق، دئییر. آناسی پنجره -« دین؟نئینه

یه ساری گلدییینده ساری قاچیر. کردی له قار آدامینا باخیب، حیطهتعجب

نین اورتاسیندا اونون کسیک آیاغی سویروشوب، آز قالیر ییخیلسین. کردی

ی قوتازلی قرمزچرقدینین آلتیندان اوزاندیغی  نینآدامی، بیرده قار لرینههؤروک

ییر. آجیقلی اونون قولون چیمدیکله-اونا ساری گلیر. آجیقلیه باخیر. لرکهؤرو

سنین الیندن باشیما نه داش »الرینا ساری آپاریر: ندان بوروب، اوتاققوالغی

اؤز باشینا، بیرینی 4دئییب، بیر کوببا - «سالیم؟ آتان گلنده اونا نه جواب وئریم؟

سین، قیز آخی بو نه سین، اتین تؤکولمهبویون یئره گیرمه»اونون باشینا چالیر:

نین دئییر. باجیسی پنجره -« ایشدی؟ قیز دوغدوغوم یئرده داش دوغاردیم

 اؤنونده دئییل.

....اوشاغی ادابیر غلط دارتیب باال! اوشاقدی،»دن بویالنیب:پنجره هایسآباجی

 .«دؤیمه

 چکه آپاریر:-قوالغینی بوراخماییب. چکهآناسی هله ده 

ال یایله جئیران قار آدامیدئییر. قره -« ین دیزین دؤیرآباجی! قیزین دؤیمه»

. آغریییر. ندنسه اینجیییرال اونا باخیرالر. قوالغی الرباخیش وزونتولوبیرلیکده ا

 دن پئشمان دئییل. گؤزوندن بیر گیله یاش بئله دامالمیر.دییینینی کسالرساچ

                                                 
 ایکی اللی باشا چالماق.4
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ینه سیزیر. اوشویور. اومودسوز لرکآرخاسی اوسته دؤنور. سیمنتین سویوغو کور

میر. نه اق دوشونمک ایستهرنگی اوالر شکنجهلیغی، یه باخیر. آغآچیق پنجره

 اولور اولسون، قیزیشمالیدی. 

اوچلوک قوران  ال بیرلیکدهکالسیندا آذر و جیراناورتا مکتبین ایکینجی 

 دیر...دهلرینایل

ی قرمزنه ، سارافونونون آرخاسیندا گیردهدیییندهآذر قالخیب تخته باشینا گئت

دن خبرسیز ایسه هر شئی . آذرسی اونا گولورلرلکه گؤرونور. قیزالرین بیر نئچه

الر دا پیچیلتییه چالیشیر. کالسالرا جواب وئرمهالؤمعلمین سوروشدوغو س

 «سیسسسسس»قلمینی میزینه چالیر: معلمباشالنیر. درسه قوالق وئرن یوخدور. 

سسینه دن گؤزلری تپهالرین پیچیلتیسینا هویوخوب. تعجب، اوشاقدئییر. آذر -

نا نه گلدییینی بئله بیلیمر. الینی قالدیریب معلمی چاغیریر. چیخیب. آذرین باشی

الرا نی معلمه گؤستریر. آذر ایسه سؤالکی قرمزی لکهاوتوراجاغین اوزرینده

نین ایشچیسی، آغالیا کالسدان ائشییه قاچیر. مدرسه-جواب وئرمک یئرینه آغالیا

سینه یاش دستمال دئیینه اوتوراجاغین لکه-نین آراسیندا دئیینهدوداغی-دیل

نین نه اولدوغونو بئله آچیقالمیر. هئچ کیمسه آذرین باشینا نه چکیر. معلم لکه

باشینا بیر کونجده اوتوروب. ده تکآشکار دئمیر. آذر، حیط-گلدییینی آیدین

فکری دا، قوال حیطی آددیمالسا-ال قولاوچلوک، ایکیلییه دؤنوب. جئیران

 اهاسینمهاهلل ائله»ان آذرده قالیب. جئیران: باشینا اوتورحیطین کونجونده تک

 دئییر. - «خاوال باشیآیده ده آذر کیمی مدرسه بیز

یه نه اوتوراجاقداکی لکه نینباشیآیبئله آنالمیر.  دئدییینیاویسا جئیرانین نه 

لر، اوتاندیریجی بیر آذرین باشینا گلن ،آنجاق بونو آنالییر کی !..دخلی وارکی
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باشینا گله  نینسیده بئله قیزالرین هامیدا، کوچهده، خیابانمدرسه .ردیاوالی

 بیلر.

میشدی، قینامامیشدی. اونا آجیمیشدی، قورخدوغو باشینا گلدی. آذره گولمه

بیر اوتوراجاغین اوستونده  ،اوالیی آذر کیمی باشیآیاوزولموشدو. ندن 

سسلی ده ایله، بم سسلیزیلاوتورورکن باشینا گلدی دئیه دوشونور. یقین 

دشمن کیمی  اونوناللر. قادین فیزیولوژیسی ین قیزالری کیمی اونا گولوبکالس

نی ی لکهقرمزونا دؤندوکده، آذر کیمی آغالدی. سلّولداوراندی.سورغو اوتاغیندان 

لییم، ا گئتمهحمام»دی:ی تپیکلهدیوارگؤردویونده حیرصیندن دمیرقاپینی، 

 دئدی...  -« اهللسم، اؤلرم وگئتمه

نین اؤرپک یئرینه اونا وئردیکلری ملفهایستی سویون آلتیندا،  .حمامدایدی

 ییردی...وکلهؤا سینینوقطهلنمیش لکه

سینه ایستی نیننفسیسی آرتیب. ادیالی باشینا چکیر، بلکه اوشوتمه

لریندن یب، کیریییب. دونماغین بیرینجی عالمتییقیزیشسین. جانی کئی

ی بیر الریقده یاشادیندا اوخویوب. بلکهالرکتابلندنین  دیر. جککئییمک

یدی، هئچ بیلسه ایچینه گیره لریحکایهدئیه دوشونور. جک لندنین  ردیحکایه

لرده حکایهلردن قورخور. سویوق لره سیغیشیب، قیزیشاردی. ایتاولماسا ایت

کی نین اوزریندهملفهینا دؤنوب، آغ حمامنین یزندانمیر. موقت گزیشمک ایسته

ونماغی سویوق یدا یوحمامسیز ییر. سینیرسیز، تاوانمک ایستهوکلهؤقان ایزینی ا

دا گزیشیب، جانینی الرخیالیه ترجیح ائدیر. ایستی لردهگزیشمهحکایه

و کیمی آداملیقسلّولتکین حمام، اولسا دادادی. نئجه حمامییر. قیزدیرماق ایسته

اینجه اونو، لرین کناریندا دورور. توالت حمام،وخدور. شاختا باسان هاواسی ی

یه بیلرلر دئیه دا اونو یوخاریدان ایزلهحمامسیز الر. تاواندن آییریبدیوارال توالت
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دن روزنامه ایچینده الینه بیر مهقوشقوالنیر. قاراوول، قاپینی آرخادان ایشگیلله

نین ایچینده،بیر ملفه، ر. روزنامهدئیی -« وقتین واراون بئش دقیقه »: باغلی وئریر

، بیر کوتکس، کبریت پالتاری، بیرآلت شلوار-بئز پارچادان تیکیلمیش بلوز

اونون اوچون دنیانین ان بؤیوک  صابون وار. صابونقوطوسو بویوندا بیر پارچا 

 ثروتی ساییلیر...

سی هده، اوشوتمدا گزدیرسهحمامسیندا خیالینی هاواین بوجاغیندا، شاختا زندان

دن قالخان سویوق سیمنتن اوجونو قیزدیریر. نوداها آرتیر. نفسی یالنیز بورنو

 حمامییر. گؤزلرین قاپادیر. ایستی سویوآچیر. ینه ایشلهلریکیندن ایللرککور

 بخارالنیر.

بیلمزلر دئیه دوشونور. کبریت قوطوسو ین اولورسا، بخار ایچینده گؤرهاونو ایزله

کی کبریت ا، جانینا گزدیردیکجه، کیچیلیر. الیندهساچین صابونوبویوندا 

ب، عمومی شوالیندن زویو صابونونه زیتون بؤیویور. گیرده صابونبویونداکی 

 یندا،حمامعمومی  نینلریسینده یئره دوشور. محلهنمرهبخارلی -حمامین بوغلو

 یئتمه یاشینا دؤنوب...یئنی

بیرلیکده حامدایدیالر. هفته  سییالباجی-قالیر.آناسیایل بایرامینا بیر ایکی گون 

 لر آچیلمادانونسایدیالردا، مدرسهییندا یوحمامدیبینده، ائو  نینحیطیسونو باغ 

ا گئتمک باغ حمامایکی گون قالمیش عمومی -ایل بایرامینا بیر، بیرده اؤنجه

ا محمالریندن ساییلیردی. عمومی الرین اؤنملی عنعنهحیطینده یاشایان

سی سونا یی هئچ خوشالماسایدی دا، کانادا درایا دَیردی. حمام عنعنهگئتمه

، اوستو بخارالنمیش چیحماممیش، ، آناسی اونالری گئییندیرمهچاتدیغیندا

لی حوضدان چیخاردیب باشینی نین اورتالیغینداکی فوارهسرین کانادانیبینه-سپ

یال یئره دوشردی. یقاپاق چیققیلت ،آچاردی. فیسسسسس سسیندن سونرا
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قورت ایله باشینا چکیب، قورتا نین باشیندان گاز قالخاردی. کانادانی شوشهشوشه

دا ایچدییی کاناداالرین. حمامیدی عمومی یایچردی. دنیانین اینانیلماز دادی وار

ایدی. بیر سیز لذته قاپانماقتایآستا تامسینماق، -ستاکانادا ایچمک، دادینی آ

اوتانا هر -دؤزمک. اوتانا ین پیس قوخوسوناحمامرمیش عمومی قورتومونابئله دیَ

نین خشونتینه سییین کیسههچیلپاق گزمک. دلل-گؤزو اؤنونده چیریلکسین 

ایسه ایکی ایلییدی ال دییشمک اوالرمیش. قره دؤزمک، بیر قورتوم کانادادرای

یا نا گؤره آباجیالرین اعتراضیکانادا دادینا حسرت قالمیشدی. حمامچی، قادین

الرین بیریسی آباجییا یینی یاساقالییب. قادیناونو عمومی حمامینا گتیرمه

لیکده اوغالنی اولماسا اوشاغین آتاسینی دا گتیرداا. اوتانمیسان؟! قودوخ یئکه»

 -« دی؛ گؤزو کی پلتک دئییل!الرین حمامینا گتیریسن؟ دیلی پلتکقادین

یدی سنین آجیغیندان اونو دا سهوب، اؤلمهآتاسی اؤل» دئدییینده، آباجی

هشیر قوپموشدو. او گوندن بری، قره، -دا هایدئمیشدی. حمام -« گتیرردیم

یندن، مدرسه ییدگئده بیلمه لرین عمومی حمامیناآتاسیز اولدوغونا گؤره، کیشی

 وناردی.ییندا یوحمامآچیلدیغیندا، ایل بایرامیندا بئله ائو 

غونا گؤره ودان محروم اولدحمامنی عمومی ه آلمایاراق، قرهدیی نظرکانادا ایچمه

 لرکبؤیو ؛لره قاپاناردیحسوئریجی اوتانجدا حمامقیسقاناردی. ندنسه عمومی 

چیلپاق گزدیرردیلر. هر شئیدن پیس، -ریلی چیالراوشاقیه بورونوب، فیته

رین الیینی بوالندیراردی. آیاغی زویوشکن داشهاور؛ ین قوخوسویدوحمام

 نمرها گیرندن چیخاناقدر حماماوزرینده سویروشوب ییخیلماسیندان قورخاردی. 

ا یاساق الراوشاقآدلی مکاندا،  خلوتیآرخاسینداکی  ایچینده قالسایدی دا، پرده

ا حمامده نه کئچیر دئیه ماراقالناردی. هر دؤنه عمومی اولدوغو بؤلگه

 یه گئدیب، گؤزدن ایتردی.خلوتیینده، آناسی بیر نئچه دقیقه لرکگلدی
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یین الینه تاپشیردی: هدن اؤنجه ایکی باجینی دللآناسی پرده آرخاسینا گئتمه

« لر آچیالناله، اشرف خانم. گئتدی بیر ده مدرسهلرینی کیسهآلتی آیلق چیرک»

، کمر کیمی بئلینه خانمدمیر بیر پول قویدو. اشرف  دئییب، اونون اووجونا -

سینه یینی آچیب، پولو کیسهنین چیتمهآسیلمیش کیسه باغالدیغی کشدن

 قیلتی سسی گلدی.  قدن چیبوراخدی. کیسه

سینه یلهکیسهکیمی، حوصله روشولو اؤنملی بیر ایش گؤرن خانماشرف 

جانیندا  آلتینا سالدی. کیسه نینسیسورتوب، باجیسیندان اؤنجه اونو کیسه

دن -. جانیندان ایستی قالخدی. دنگزیشدیکجه، دریسی قیزاریردی، پؤرتوردو

ی لرکسی بو چیریین کیسههنین آلتیندان یئره تؤکولدو. دللکیسه لرکچیر

دن سونرا بیر تاس ایلیق کیسه خانمدیردی، بللی دئییلدی. اشرف رهاردان چیخا

گیل  بیر اوووج 4جانینا جاالدی. گیل خیزاندانینی یلیدنیانین دینجایله  سو

تاس باشینا سو -حوضدان تاس. دیلهاؤوکلهینی الرساچایله اونون ، گیلگؤتوروب

 -« صابونالردور آیاغا. سن قورتولدون. آنان گلیب بیر ال ده باشینی »آخیتدی.

ین یئریندن حمامآلتینا چکدی.  نینسیدئییب اونو بوراخدی. باجیسینی کیسه

یندان دا بخار بولود الراپیقلرین آچیق قالمیش نمرهلیک بخار قالخیردی. اوسته

ین صحنینه دولوب هاوادا دوالشیردی. گؤزلرینی نه قدر حمامکیمی 

دومان ایچینده بورونموش کیمیایدیلر. آناسی -الر چنداکیحماموشدورسادا، غاو

یین حسرتی ده چیممهیی یاساقالمیشدی. خزنهیه دوشمهاونالر اوچون خزنه

نین سویوندا ییر. خزنهنین ایچینه ایشهخزنه سویا گیرن»ی: یینده قالمیشداوره

 دئیردی. -« تمیزلنمک یئرینه میردارالنارسان...

                                                 
 گیلین ایسالدیلدیغی قاب.4
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ر سویون القادین یه باخدی.قیراقدا دوروب دؤرد بوجاقلی خزنه

 بیره-بیردننین قیراغیندان داشیردی. لنیب خزنهسو لپه ،ایچیندهترپندیکجه

چیخدی. اؤلوم یاتاغیندان  هائشیینتیقه بیر قادین عنین ایچیندن خزنه

سوزه بیر اسکلت ایدی سانکی. قادین قاریمیشدی. -سویو سوزه خورتالمیش،

آستا یئرییردی. بیر جوت بوزوشموش، سویو چکیلمیش -ایله آستا بوکوک بئلی

الر کؤکسونده بادمجان کؤکسوندن آسیلمیشدی. آددیمالیاندا بادمجان

باخماغی گلمیردی. بیر گون او قادین تووالنیردی.قادینین بوزوشموش دریسینه 

قاریمیش  دنیئنیگلدی. اؤز جانینا گؤز گزدیردی.  عقلینهکیمی قارییاجاغی 

سی قوجالیقدان زهله قادینین بوزوشموش، سویو چکیلمیش دریسینهباخدی.

دئدی. ندنسه قادیندان گؤزونو  -« یاجاغامیمن هئچ قوجالم»اؤزویله -گئتدی. اؤز

سا بوکولموش بئلی ایله قادینگؤزو قادینین آرخاسیندا گزیردی. آییرا بیلمیردی. 

نین پرده آرخاسیندا گؤزدن ایتدی. نین، خلوتیالرا یاساق اولدوغو بؤلگهاوشاق

کی شیلتاقلیق قیمیلداماغا باشالدی. پرده ده قالدی. یئنه ایچیندهگؤزو پرده

سیندان قورخوردو؛ یوخسا لی ایدی. آنالر نه باش وئردییینی بیلمهآرخاسیندا نه

همن آن کئچیب اورا باش اوزاداردی. فکرینی یاساق یئردن یاییندیردی. حوضون 

تؤکولن  نین پؤرتموش جانینداننین اوستونده اوتوردو. باجیسیقیراغیندا سکی

، دئدییینده -« ییرین قوردا بنزهلرکواااای، چیر: »بیره-بیردنه باخدی. لرکچیر

یه الیندن قورتولوب، اونون اوستونه سیچرادی. دوروب پرده یینهباجیسی دلل

نین آرخاسینا ه دایاندی. شیلتاقلیغی اونو پردهنین اؤنوندساری قاچدی. پرده

اولسایدی لی دئییلدی. سرینبخار-حمامین صحنی کیمی بوغلوچکدی. اوراسی 

تاپمیشدی. ین پیس قوخوسونون سببینی حمامدا، پیس قوخویوردو. سونوندا 

نین زویوشکن اولماغینا داالنین یئری سئحیرلی بیر داالنا گیرمیشدی.
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آلتینا سیزان سرین خوشونا گئتدی. قورخسایدی بئله،  نینالریآیاق، باخمایاراق

میش شیلتاقلیغی اونو داالنین دیبینه ساری چکدی. داالنین دیبینه یئتیشمه

لریندهتاس اؤن ،سیزر فیتهالقادینکیمی یئرلره گؤزو ساتاشدی.  نمره

دی. سئحیرلی یواریلر بیر شئیلئهمه کیمی -اوتورموشدوالر. تاسین ایچینده لیغ

باغیرتیسینی  نینآناسی، دیییندهائت حسدا دوالشدیغینی بیر ناغیل

سسی «جانین یانماسین قیز! سنین آیاغینتنویرخانایادا اوزاندی؟»ائشیتدی:

یه بوالشمیش بیر قادین گؤردو. قادین اونو مهلئه-ؤنونده لیغ، ادیییندهائشیت

انگیز سی گئتدی. اسرارآناسیندان زهله گؤرجک الینی اؤنونه توتدو.بیر آن

قاچدی. داالنی باشا چاتینجا ایکی دفعه آیاغی سویروشوب  ائشییهداالندان 

یه نمرهدا قاچیب حمامبخارلی -نین آرخاسیندان چیخیب، بوغلوییخیلدی. پرده

یئنه ده بورنو گؤزوندن آخسایدی دا، -باش ،دوشون آلتیندا دوردو. سوگیردی. 

مک اوچون، دورمادان زیتون پیس قوخویال دولموشدو. پیس قوخونو تمیزله

ی قوخویوردو. یاولسایدی دا، پ گؤزونه چکدی. صابون زیتون رنگینده-صابونونو اوز

سیندا یئره اواهلی بخار-حمامین بوغلومیردی. عمومی آناسینی گؤرمک ایسته

سیز، ا دؤنموشدو. دامحمامئنه ییدی ده، سهریب، یوخا چیخماغی آرزو ائلهگی

 یلریننین ثانیهی اون بئش دقیقهلرکدا اونا وئردیحمامسیز بیر تاوان

دورمادان جانینا چکیردی.  صابونوبویدا  کبریت ایچینده بخار-بوغسایماقدایدی. 

نی لنمیش ملفهزوندن سونرا پالتارالرینی، لکهاون بئش دقیقه باشا چاتمادان، اؤ

دی. قان سویا قاریشدی. سو لهنی سویون آلتیندا اؤوکهدی. ملفهای بئله یومالی

-. تلمدیدن گئتمهسه ده قانین ایزی ملفهلهیولونا آخیندی. نه قدر اؤوکله

 مورأسیز قاپینی آچا بیلردی. مأمور اذنقورتولوب، م وقتتلسیک گئییندی. 
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ینی الریاناققاپینی آچمادان دؤیدو. قاپی آچیلدیقدا، سرین هاوا پؤرتموش 

 اوشوتدو...

 

سینه گؤز دی. چئورهگؤزلرینی آچدیغیندا، هاردا اولدوغونو سئچه بیلمه

یا بورونموش جانی، یئرده اوزاناقلی قالمیشدی. گؤزلری تار پتوگزدیردی. 

سی گؤزلریندن چکیلدی. آتوشقانی ووشدوردو. چن پردهوگؤروردو. گؤزلرینی ا

میردی. اوزونو بالیشا ا دؤنمک ایستهزنداندی. خاطرالگؤرجک هاردا اولدوغونو 

 قویدو. گؤزلرینی یومدو...

 ائشییهائویندن  تندیرین کنارینداکی حمامقره گئتمیشدی. اونون دا 

باش -چاش لرهبیتن-ی پؤرتموشدو، هم ده اولوبالریاناقچیخدیغیندا، هم 

گئتمیشدیلر. حیطده قو دئییردین قوالق  قالمیشدی. قره، آباجیسییالبیرلیکده

نی، توتولوردو. یئددی یاشیندان بری، یئددی ایل بویوندا هر گون گؤردویو قره

آسالنیب،  دنکوسوب باریشمایاجاق. قره اونونالجک. بیر داها یهبیر داها گؤرمه

سنگ فتیونونا قاتسین دئیه، بیر داها یالوارمایاجاق. هدسته او-اونو دا چیلیک

الری توتماغا، عربی اویونوندا اورتادا پاس-الر. بوندان بئله توپاوینامایاجاق

یه هئچ کیم اولمایاجاق. اویونون سونونا قدر لری دیریلدیب، ایچری گتیرمهاؤلن

نین بئله کردیایسه بوندان اورتادا قاالن اؤلومسوز اویونچو گئتمیش. توپ

سینه اریمیش، تورپاغا سیز قاالجاق. گونشین ایستیباورتاسیندا صاح

 نینالریقار ینده کردیلرگونقاریشمیش چرقدلی قار آدامی بیر داها قیش 

 جک. ایچینده گؤیریب بیتمیه
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ایشیم -قورشاغینا بویانمیش ایشیم،گؤیییقره گئتمیش؛ اونونسا اوره

نین یانیندا، اووجوندا دؤیونور.یاراالنمیش شه مازیایشیلدایان بیر جوت شی

 دیر سانکی...ییسئرچه اوره

له بیرلیکده یالنیز ای ییاوره باش-آیاق کی کؤتویونده نینآغاجی قره، اونو پالیت

سیز قویموشدو. بوندان بئله ییهیایسه تندیر ائوینی بوراخیب گئتمیشدی. آباجی

ین، فتیرلرین لرکرؤیاپدیغی چنین باجیسینین آقرهالری، آدام نینحیطیباغ 

 جکدیلر... حسرتینی چکه

اوز یومامیش تندیر -آییالردیالر. الیین اییسینه یوخودان چؤرههر آیین باشی 

لری ، کوندهرییالپالتا-سیاونا بورونموش پارکمکچی نینآباجیائوینه قاچاردیالر. 

اؤنونه آتاردی.  نینآباجیگؤتوروب، تاختانین اوستونده وردنهایله آچیب،  بیربیربه

الینده  الاوخلووا بورویردی. اوخلووو اوستالیقلنمیش خمیری آباجی، گیرده

نین اوستونه ساالردی. خمیر لشمیش خمیری چکهنازکاوینادیب،کاغذ کیمی 

ییب، هه آچیب، صاف ائلایلی کیمی الیالریققیریش نینیییاتکل یینالریققیریش

نی تندیرین ایچینه تاپداالیاردی. تندیرین ایچینده، خمیرین اوزرینده چکه

 نینآباجیدئیردی. او،  -« خمیر دوغور»ساقاباراردی. جئیران الریققابارج

ال باخاردی. آباجی اونالری گؤرجک، الین ایشدن چکیب، اوستالیغینا حئیرانلیق

 شکیلینه سالیب، تندیره یاپاردی...ردک ؤایله اوهخمیری ده

  



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خانا -نینخاناحیطی.باغ کوی دوشموشدو-حیطده هایقره گیلین داشینماغینا

بوش ایدی. آباجینییوال سالماق اوچون هامیحیطه ییغیشمیشدی. -ری بومائول

ینه بیر-الرین سسی بیریقکی سؤزلر، تاپشیراولالشمادان اؤنجهساغ

نین چیزدیغی کؤتویونه دایانیب، قره نینآغاجیقاریشمیشدی. اوزونتولو، پالیت 

گؤز ائدیب، اونا یاخینالشیب، -گؤز یین آلتیندا اوتورموشدو. قره،اوره

یم گگگگل اورا؛ موغایات اول جهتندیر ائوینده سنه بیر سؤز دئیه»پیچیلدادی:

 .«سینهئئئئئچ کیم گؤرمه

نین نه سؤزو ، تندیر ائوینه ساری یولالندی. قرهن اکیلیبایچیندقالماقالین 

تایینی ندن آلدیغینی  نینسیه دالدی. بلکه ده سوروتمهفکردی دئیه یواری

 جکمیش... یهسؤیله

دابانلیغیندا جیریلدادی.  نینقاپینین قاپیسینی آچدی. جیرجیرالر تندیر ائوی

نین ایچینه اوزاندی. قاپینی قاپاتدی. ایشیق قاپی ائنینده ایشیق، تندیر ائوی
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ی، دامین باجاسیندان لرکجیتورپاغین ذره-نین آرخاسیندا قالدی. توزقاپی

 تندیرین ایچینه اوزانمیش زوالق ایشیغین ایچینده اویناییردیالر...

جک بیلمیر. پتونو اؤزونه داها سیخ بورودو. گؤزلرینی بیته زمانسی نه اوشوتمه

ین آچیق زنداننین باجاسیندان دئییل، جانسیز زوالق ایشیق، دیر ائویآچدی. تن

دی. اونون ای لینی گؤرمهده قره اوزانمیشدی. اوشوسهسلّوالسیندن پنجره

سیز جانی، . اطرافینا گؤز گزدیردی. جانلی ایدیسؤزونون نه اولدوغونو بیلمه

، توالتدورموش فرنگی  لیک آیاقداایدی. اوستهسیندهالرین احاطهدیوارسیمنت 

باشی قینینا گیرمیش آغ توسباغا کیمی اونا باخیردی. قره، بوردا اوال 

الر، دیوار توستو رنگینه بویانمیش-هیسبیلمزدی.تندیر ائوینه گئری دؤندو. 

نی قارانلیق دامی ایکی قات قارانلیغا بوروموشدو. گؤزو قارانلیغا آلیشدیقدا، قره

 اؤنونده... نینالریاسیندا دورموشدو. اون تایگؤردو. زوالق ایشیغین آرخ

مز الیندن توتدو. ان سؤیله-گلدی. دینمز قره، زوالق ایشیغی یاریب اونا دوغرو

قورشاغینا بویانمیش،بیر جوت شیشه مازینی اونون اووجونا چوخ سئودییی گؤی

 یی اووجوندا، شارالرین یانیندا چیرپینیردی. قویدو. اونونسا اوره

اوز دورموشدو. ونجونه دایانمیشدی. قره ایله اوزبهسیز دیوارین کسمیر-سیزسس

نین تاغینا ساری سی دیواردان تندیر دامیلی گلدی. کؤلگهقره بیر آددیم ایره

 نینآدامیلرینه باغالدیغی قوتازالرا دئییل، قار اوزاندی. قره اونون هؤروک

یال قار یالررویونو آچدی. بارماقزی قوتازالرینا توخوندو. هؤینین قیرملریهؤروک

 لرین داراخالدی. هؤروک نینآدامی
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قولو سوستالدی. شارالر  -قوتازالرینی اونون اووجونا قویاندا، ال نینآدامیقار 

اووجوندان بوراخیلیب، تندیره ساری دیغیرالندی. قره تندیر ائوینین قاپیسینی 

آچدیغیندا، ایشیق شارالرین استونه اوزاندی. شارالر تندیرین آغزیندا 

دابانلیغیندا  ینندن قاپیاپی قاپاندیغیندا جیرجیرالر یئنیدایانمیشدیالر. ق

 سسه وئردیلر...-ایله سس سسی جیریلدادیالر. اونون بوغازیندا بوغوالن ناله

ینی قیزدیرمیشدی. بالیشینی ایسالتمیشدی. الریاناقلر گؤزلریندن آخان گیله

قالخان ناخوش کیمی قالخیب ایسالق بالیشین اوستونده اوتوردو. 4دانالقیاتا

 اونونالبیر دمیر آدامی ایدی.  دی. قاپی سانکیگؤزه دایان-قاپییال گؤزدمیر 

آباجی نه دئییردی؟  اداگؤزونو آچ، گؤزومه باخ!بیلیسن»دانیشماغا باشالدی: 

 ...«اهاآغ ساالرام سؤزومه باخماسان گؤزونه

منه »دن سؤزونه دوام ائتدی: سمیرسیز اونا باخیردی. یئنی-سیزقاپی، سس

دئین  -«یئره دوش ماشیندانچشم بندینی آچ، »ایله پلتک دیلی 

دی، نین دیلی پلتکلریمین خانی دئییلدی. اوال بیلمز.قره نین،آباجیکیشی

کیمی  الراوشاقلری یئتیم مین یه اوخشایا بیلر.دوروشوغو قره نینلریمین

او  ؟!دیلی پلتک اوال بیلر نینسیالرین هامیلقاراوو ؛الرین قوجاقالیا بیلرقول

یه نه دخلی وار؟ اعالمیه پایالیاندا بیر سؤزویدو دئدی، کئچدی. او قاراوولدانقره

 میش؛ نه اولسون کی!دئمه ؟..لرجه سوووشوب....دئییبسؤزون اوستوندن ایل

آلتیندا گیزلتمزدی. من  نینریلری الیمدن آلیب، پالتایدی، اعالمیهجدی دئسه

اینانمارام. یوز دفعه ده دئسه، ئنه ده دئسه ی اونون سؤزونه اینانمادیم. زماناو 

یاجاغام، من اینانمارام کی االینده اعالمیه گؤرسم، ایکینجی دفعه سنی تانیم

                                                 
 لییی.حصبه مریضیاتاالق:  4
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یئریندن دن شکنجهقاراوول قره دئییلدی. من چاشمیشام. بئینیم  ،اینانمارام. او

سایمازیانا اوتاغیندا  نگاریانگشت. او کیشی قره اولسایدی، ردیاوینامیش کیمی

سالیب شکیل  نمرهباخمازدی. هئچ اولماسا حیوان کیمی بوینوما دوروب 

قورشاغینا گؤیپاچ اوینایان، اووجوما له گیزلنلردی. منیمیندهکؤورهلرکچکدی

الردا نه ایشی زنداننین داخماالردا، بویانمیش شارالرینی بوراخیب گئدن کیشی

دی. اورک چیزن کیشیباش –آیاق کؤتویونده  نینآغاجیاوال بیلر؟ قره، پالیت 

 « بورا دئییل. یادیندا قالسین. گؤزونو آچ، گؤزومه باخ؛ بیلدین؟..اونون یئری 

یه بوراخیلدی. نین آشاغی گؤزونو آچیلدی. بیر یئمک قابی ایچریقاپی

مگر بورا  ،نیباغالیینیئمک باشیزا دَیسین. بو پنجره»باغیردی:  اوتوردوغو یئردن

 « ؟!.دیسیبری

 ،قاپاندی. یئریندن قالخماغا بئله اینجاری قالمامیشدی. جیران دنیئنیگؤز 

 ،هاواین گؤزو آچیلدیغیندانچن کیمی گؤزونون اؤنونده جانالنمیشدی. یقین قاپی

 یه دورتولموشدو. یکیمی ایچر

اونون قولوندان  هایسدئدی. جئیران - «او کیشی قره دئییل. من بیلیرم»

نیب قالخماغا رماغا چالیشدی. او، دیرسکلهیئریندن قالدی ،یاپیشدی. اونو

 .«.. قوی اؤلومبوراخ.»یئرینده اوتوردو.  دنیئنیچالیشسادا، 

بوراسی سنین ائوین جان زمانابللی دئییل نه » .دئدی -« لیسندؤزمه»جئیران، 

 «.کیمی اوالجاق

 «.لیح گلسینی، قوی آژلیق دا اوستهمن لرجاخ الرسویوخدان اؤلدوره»

سینی ایچینه آلمیشدی. سیز گؤودهچن کیمی، خیال کیمی اونون جانجیران 

آلتیا نینالرییئریندن قالخماق اوچوناونا گوج وئریردی. قولتوق آغاجی اولوب، قول
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یندا الردوداققالخا، بوغازینین بوغاناغینداکی سس، -یئریندن قالخاگیردی. 

 ا چئوریلیردی.یپیچیلتی

ه دؤزه یح دا وارهااا. اؤزونو بوراخسان نه ایستیبو گون دئییل کی، صابا گون»

 «.ابیلرسن نه ده سویوغ

یدی ده،یئمک الری آرخاسینجا سورونسهآددیمساری گئتدی.  قاپییاقالخیب 

 ایدی:دیبینده  نینغیییردی. جیران قوالتیتره لریالقابینی گؤتوردو. 

 «.یاشاماق اوچون ساواشمالیسان»

 «لرله؟قره کیمیام؟ یساواشمالی کیملرله»

 دیبینه کؤچموشدو. پیچیلداییردی: نینغیجیرانین سسی چن کیمی قوال

الر. خدان دؤنوب قابی آپاراجابیرآزی ایتیرمه؛ وقتدی، وقتیایندی یئمک »

 .«سن الیندن گئدیبیئمه

 توتدو:  قاپییایئمک قابینی یئره قویوب، بالیشین اوستونده اوتوردو. اوزونو دمیر 

ائشیت! بو منیم ساواشیم دئییل، بیلدین؟ ائشیتدین؟ هئچ  ا،هادئییرمسنه »

 .«نین ده ساواشی دئییلقره

یی قاشیقالدی. سویون ایچینده کلم پارچاالری اوزوردو.بیر قاشیق سولو یئمه

یینیبوالندیردی. آغزینداکینی قابین ایچینه آغرینا قویدو. ایلیق کلمین دادی اوره

 توپوردو.

. درمان دادینا باخما. داوا کیمی یئ»ورمادان قوالغینا پیچیلداییردی: د ،جئیران

 »ئئئئیئ...یئ...یئکیمی... 

جیرانین سسی یئرآلتیندان گلیردی یوخسا یوخاریدان، بیلمیردی. آنجاق 

گؤزلرینه، گؤزلردن ده  نینقاپیسسی قوالغیندایدی. بیر یوخاری، بیر آشاغی 

ایدی. بیر آز دوشوندو. جئیرانین یه باخدی. پنجرههله ده آچیقپنجره
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ده ایدی. بیر پیچیلدایا، اونو هیپنوتیزم ائتمک-نیندیبینه پیچیلدایاغیسسیقوال

باشینا  نین،قاپیالدانیشان کیمیساری دؤندو. جانلی بیر وارلیق قاپییاداها 

 باغیردی:

یم. الپ ائله سنین جهر ده اولسا یئیهیم. زهَجهان دئییر یئیهایندی کی جئیر»

 « یم!جه! دور باخ، گؤر نئجه بو قوسونتونو یئیه؟یم. بیلدینجهآجیغینا یئیه

بایاتیمیشدی. دیش کوکه دیشینه چکدی.  گؤتوروبکوکه ال پارچاسی بویوندا 

ش کلمی ایکی قاشیق سویا دوغرانمی-، بیردنکوکهکسمیردی. بیر دیش 

یین یویوردو. یئمهؤیه باشالدی. چؤرک آغزیندا بهؤرتولدویه یئمه-هؤرتولدویه

ینا دوشدو. قاشیق الرقیرینتیلنمیش دیرناق ینه سپهاوزریاریسیندا گؤزو ادیالین 

 الینده قالدی. 

ین خیالی الرناغیلبیرلیکده، باغ حیطیندن کؤچدویونده،  هخانی ایل، قرهآباجی

ینداناوچوشوب گئتمیشدی. الرخیالچری قوش کیمی اونون دنیاسی دا کؤ

یینی یئنی بیر دنیا آچمیشدی اونون اوزونه. یئمه الرکتاب ین یئرینه،الرناغیل

ی الرخیال. موهوم الرینا باخماماغا چالیشدیقیرینتییئیرکندیرناق 

دیرناق  الریقسین. ندنسه بیر آن اونا ائله گلدی کی، شیطانجدوشونمه

ایچینه  نینییدن یئمهییرلر. بلکه ده او بیلمهآلتیندان اونو ایزله نینالریینتیقیر

 الریقشیطانج«. لرکجدووالی ائده-اونو جینلی»الر. آباجی دئمیشکن آتیلیب

دووالی ائده بیلر دئیه -نو بوراخیرسا، سویوق اونو جینلیلرده، اؤزوسهائتمه

ینی توپالییب موکتین آلتینا الرقیرینتیرناق دن، دییینی بیتیرمهدوشوندو. یئمه

ین اؤنوندن گئری یویاناوز -سه ده، السو آخیتماق ایسته نهلریالدی. لهایته

یه دوام ائتدی. جانی قیزیشسین دئیه دن یئمهوئرمه فکریین دادینا دؤندو. یئمه

 یی بوالنسادا، قابین دیبینه داش آتدی. اوره
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وش پایی بئله قالمادی. قالخیب یئمک قابینی چؤرک پارچاسیندان بیر ق

چالیشدیرماغا  دنیئنینی عقلیگؤزو اؤنونه قویدو. یئمک، دونموش  نینقاپی

گؤزونه،  نینقاپیاؤزونه آند ایچدی. بیر داها -اؤزباشالمیشدی. اؤزونه گلمیشدی. 

الرا بئله یالوارماسین. ایندی یاخشیجا آنالییردی کی، گؤزوندن باخان نینقاپی

دی. و کیمییحکم شکنجهیازیلمامیش بیر  رهکاغذلسویوق اونون اوچون 

 . لیدییه دؤزمهشکنجهچاغیرسادا، باغیرسادا بو 

ینده، یئریندن بئله لرکگؤزو آچیلیب، یئمک قابینی گئری گؤتوردو نینقاپی

دئسین. بیر سؤز -« نی باغالیینبو پنجره»قیمیلدامادی. آغزین دولدوردو:

آشاغی گؤزو قاپاندی.  نینقاپیدی. همیش سوسدو. بارماغینی برکدن دیشلدئمه

یوخاری گؤزو آچیلدیقدا،  نینقاپیسؤزونو بوغازیندا بوغدوغونا غرورالندی. 

قاباغینی آلسین.  نیندیلیدی، دی. دوداغینی دیشلهده یئریندن ترپنمهئنهی

ی گؤزدن گؤزلوکلو بیر قادین دقتله اونا باخدی. سؤزونده دوروب،دیلینی یوخار

دا توتدوغونا گؤره ایکی قات غرورالندی. غرورالنماسینی جئیرانین قارنین

دا اولماسایدی نین جانالنماسینا بورجلویدو. جئیران جان دوستویدو. حیاتخیالی

دوستویدو. بلکه ده  نینلرینگوبئله، اونون حیاتیندا، خیالیندا یاشاییردی. دار 

قورخماز -گؤزلرینده یووا سالمیش، قورخمازایدی، اونون جئیرانین گؤزلری

دانیشماز یوخاری گؤزو -دینمز گؤزه باخدی. قادین،-ال گؤزقادینقاراوول 

 قاپاتدی...

  



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ک دی. تاوانداکی الکتریقاش قارالیب. پنجره هله ده آچیق

ون سلّولکی لی المپادان بئله جانسیزدی.موقتدهالمپانینایشیغی،بئشلیک فیتیل

ین المپا، گؤیدن آسالنمیشدی. گوندوز سؤنمه-گئجهایدی. الری آلچاقدیوار

جانسیز چیراق بئله ، سیندهالرین احاطهدیواروندا، اوجا آداملیقسلّولتکایندیسه 

نین آرخاسیندا شاختایا کهیال تاواندا بنده چکیلیب. دمیر شبایشیغی

 بورونوب.ایشیق ساچدیقجا،سانکی آغریوئریر؛ جانی چیخیر. 

یی دوشونوب داشینماغا وارالنیب.سویوقدان باشقا هر نهویوماق کیمی ی

نیب ا دیرسکلهالریقیی، یاسدچای ایچمه استکانچالیشیر. ائولرینده بیر 

باش قالدیریب. ایندیسه یقین میایچینده یین اؤزلهمهدا فیلم ایزلهتلویزیون

، سماورفیلمینه باخیر.  «زنان کوچک»دا باجیسی هر جمعه کیمی تلویزیون

ین بوغو اوتاغین سماورنین قیراغینداکی میزین اوستونده قاینماقدادی. پنجره

نین آچیق وندا پنجرهآداملیقسلّولتک، اونون سینی بولودالندیریب. آناسیهاوا

 آچیبمطبخه نیپنجره سین دئیهاوتاق بخارا بورونمه اولدوغوندان خبرسیز،
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هر آخشام قاش  و؛قاجاغین سسی قالخیر. ائوین دییشیلمز قانونود-ئدیر. قابگ

نین قاجاق سسی-مطبخدن قابین قورهاقور قایناماسی؛ سماورقارالدیقدا، 

یقین ایندی آناسی «. ائو، ائوه اوخشاماز»قالخماسی؛ یوخسا آناسی دئمیشکن

باش یونگول بیر یئمک پیشیریر. آتاسی اؤلندن بری یئنه آیاقق باشیندادی. اوجا

ائوده اولدوغوندا دوداغین بوزوب ی یونگول اولسون دئییر. لرکآخشام یئم

یدی ده، ایندی یاخشیجا دوشونورکی، یونگول یئمک،یوخسوللوق، یئسه

ائوه دؤنورسه، اؤزویله آند ایچیر. -اؤزپاراسیزلیغا بهانه اویدورماق دئمکدی. 

قاجاق سسینی موسیقی -ی، مطبخین قابین قایناماسینلرجهاوتوروبسماورساعت

جک. حتی کوچه باشینداکی یهجک. آجلیغا بئله دوداغینی بوزمهیهکیمی دینله

 لریندن قالخان اذان سسینهدارینیبداریخمایاجاق...ین منارهمسجد

کی لریندن، ایندیخانا ائو-انین خانحیطیشیر. باغ لهفکرینه لرگونسوودوغو

یمیش دئیه دوشونور. هاردان وارسی فاصلهیاشادیغی خانانین یئردن گؤیه 

سینه چرچیوهلرین الی باشیندان ال چکمیر. ندن سول دوشونجهؤباشالندی س

دی؟ ندن سؤزه باخان قیزی اوال بیلمه نینآناسیگیردی؟ نییه باجیسی کیمی 

-؟ ندن قوهومدیمهلری گؤزلهپینی دؤین ائلچیگنج بیر قیز کیمی اوتوروب قا

-فکر وئرمک یئرینه، گیزلیگؤزونه -باشینا، قاش-یینقونشونون قیزالری کیمی اَ

ی دا اونون گناهین ایچینه جومدو؟ یوخسا جئیرانین اؤلومونون الرکتابگیزلی 

نا ین دنیاسیالرکتاباولماسایدی، کیم اونو  کؤنوللوبوینوندایدی؟ جئیران اؤزو 

 بیلردی؟!چکه

دیر. سیندهسورغو اوتاغیندا اولماسادا، اؤزلویو قاضی قیلیغیندا، اؤزونون محکمه

یاالن دانیشسادا، یاخشیجا بیلیر کی، اؤزلویونه  بعضاًمورالرین اؤنونده سوسوب أم

 یه بیلمز. یاالن سؤیله
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 اال چکمیشدی.ؤس-اونو سورغواؤزلویویدو « هاردان باشالندی؟»

 «.داادیبیلیم! باشالننه »

 «سن باشالدین یوخسا جئیران؟»

 .«من جهنمه گئتمیردیم کی اؤزومه یولداش آختاریم»

گلیر. اؤزویله اؤزلویو بیرلیکده اونون  عقلینهبیر داها جئیرانین یوخلوغو 

 یوخلوغونا آغالییرالر. 

لونو دی. یولردن گئتمهمن گئدن دؤنگه ،یمی اوخوساداالرکتابجئیران منیم »

 «.که ایندی بوردا منیم یانیمدایدیبیر اولسایدی، بلله یولاؤزو سئچدی. منیم

باشینداکی دردلر،  نینییییر. اویسا اورهسمیرسیز اؤزونو ایزله-سیزاؤزلویو سس

اوجونداکی سؤزلر چیبان کیمی دئشیلیب؛ اؤزلویویله دردلشمک  نیندیلی

سیز، شاختا سیدی. کورسوسوز، اجاققیش گئجه نینحیطیییر. سانکی باغ ایسته

 ...ییرالرینا ناغیل سؤیلهدیوارون سلّولدیلیندن  نینآباجیبیر اوتاقدا 

گئدیشی گوندن.  نینآباجیخانین، بلکه ده باغ حیطیندن باشالندی. قره

 عایدخاناسینا کتابنین سیندن باشالندی. قره، مدرسهنوتردامین دونقار کیشی

زیم ائوده اونوتدوغو گوندن باشالندی هر شئی. اونون ینی بیکتاباولدوغو 

یوخلوغونا داریخدیغیمدا، گوندوزلر تندیر ائوینه سیغیندیم. گئدیشینه آغالدیم. 

سرکه،  خاناداقییرکن صاندیلر اونو اؤزلهگئتدییینده باغ حیطی سوزالدی. گئجه

وات المپانین  11 نا دایانیب،غیآلتیندا، آنامین صاندی نینلریقورا، گالب رفآب

یئنی بیر دنیا کشف ائدیردیم. دونقارلی  ،ی واراقالدیقجاالرکتابایشیغیندا 

ون، سییالیومروغ«اآن»نین «یکماکسیم گور»ایتیرسم دهنین حیاتی. قارانی کیشی

قارا »ین «صمد»یینده، نین نه اولدوغونو آنالدیم. آتام اؤلوم دؤشهایشچی

نیناؤزونو، خیالینی نی تاپدیم. سونرا بیزده باغ حیطیندن داشیندیق. قره«بالیغی
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نین یئنی بیر جغرافیانین، یئنی بیر بؤلگه «قارابالیق»بئله بوتؤولوکله ایتیردیم. 

ین، یاساق الرکتابیولونا گئدن قاپینی آچمیشدی منیم اوزومه. یاساق 

لرده پایالنان لر کوچهگئجهالر، ، اعتراضالریومروقسی... الرینبؤلگهیازی

گتیریب، دانشگاها  نمرهنی کنکوردا لر...سون نقطهده میتینگلر، مدرسهاعالمیه

دیییم قویدو بلکه ده... نه بیلیم! بلکه ده بو سؤزلرین هامیسی اؤزومو گیره بیلمه

نین گئدیشی گوندن، آلداتماق اوچوندو. هر شئی باغ حیطیندن باشالندی. قره

 . .قورشاقلی شارالردانباشالندی هر شئی.اخدیغی گؤیئویندن... اووجوما بورتندیر ا

دیر. ثیریندهأت نینلریاؤزلویو، قاضی یئرینده اولدوغونو اونودوب. اؤزونون سؤز

ایچه یوماق کیمی تورپاق قوخویان -اؤزو کیمی اوشویور. اؤزویله ایچاؤزلویو ده 

ؤزویله اؤزلویونو بیرلشدیریب. یندن باشینا چکیر. سویوق الرکپتونو کور

 لر. بیده سویوقدان، شاختادان کیرییایکیسی

  



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیر بو گئجه. بلکه ده بیر داها آسیلی دنپنجرهده قالیب یاشام گؤزو پنجره

قورتاراردیالر. شاختا دان سلّول باغیریب چاغیرسا، اونو شاختا دولو، بوزالق آدلی

 قازاناجاق؟ یه چاغیریر بو گئجه. هانکیسیله مجادلهاؤلوماونو 

ر. یوخسا ییینی یاخشیجا بیلجهلیک گئدیب. گئری دؤنمیهجئیران بیر دفعه

دوندوروجو شاختایال  و گئجهت وئرردی. اؤزویله اؤزلویو بدایانماق اوچون اونا قوّ

زونو ؤی اسی کیموحشی بیر حیوانین پنجه ،یدی. شاختایباشا قالمال-باش

.قورخویال، عناد وداویاقلیغیندا یاشادیغی بیر کابوس دن گؤستریر.پنجره

نین اورتاسیندا بیرینه قیوریلیب آچیلیرالر. ایکی وسوسه-سینده بیردوشونجه

اونو اوتوردوغو یئره تیکیب سویوقدان بوز باغالسادا، جینقیرین بئله  ،قالیب. عناد

لیک، اونو الرینا یالوارماسین دئییر. قورخو دا اوستهبانزندانچیخارماسین؛ 

ر وین بوجاغیندا دونوب، هئچینه محو اولماقدان قورخودور. قاپینی وزندان

 الر دئییر. نیباغالسینبلکه پنجره ؛دؤی، چاغیر، باغیر ؛سیندیر
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ین زمانالر دایانیب.سارقاج لرساعتالینده قالیب.  نینجانیشاختادان کیریمیش 

ینداکی، الرنینناغیلآباجیالر. ایندیسه سیز قالیبحرکتسینده نقطهوق دون

دیر. سیونون پنجرهآداملیقسلّولتکیئرین مرکزینه دایاق اولموش یاشام آغاجی، 

ونموش سارقاج کیمی دوناجاق. جک؛ آچیق قالیرسا، دقاپانیرسا یاشایا بیله

تدیراجاغینی دوشونور. بیر سینی نئجه سحره چایله گئجهباشلی دوشونجهایکی

صفتینی گؤره -ایسه عناد یووا قوروب. سیرگؤزونده قورخو، بیر گؤزونده

سازاقلی -شاختالی ،یدییله باریشدیرا بیلسهبیری-یرقورخویال عنادی بیدی، بیلسه

 نی سحره چاتدیرا بیلردی. گئجه

ب ی نه گونه دوشوصفت-ی گؤزو گوزگویه ساتاشماییب. سیرتوتوالندان بر

سن، خبری یوخدور. ایندیسه گوزگوسوز حیاتین نه اولدوغونو یاخشیجا گؤره

ماق اوچون گوزگونون آیدینلیغینا آند لملو اووآنالییر. گوزگویه باخیب، دؤز

آند »دئییردی.  -« ییننی گؤیدن یئره یئندیرمهتانری»ییر. آباجی ایچمک ایسته

 «ین!لرینه آند ایچکی برکتیئرده نینایچسز تانری

له چیراغا آند ایچردی. چؤرک زمانآباجی سؤزونو وورغوالماق اوچون هر 

سیز سیز یاشاماق اوالر، چؤرکچیراق»یه آند ایچردی: چیراقدان چوخ چؤره

، دئیردی. سفره باشیندا ایلشدییینده -« یچؤرکحقّ»دقیقه باشی. «یوخ

 دئیردی.  -« یه آند اولسونبو چؤره»دن بیر پارچا قوپاردیبچؤرک

لییی، لیغی، سادهده، اونون صافلر اؤتوب کئچسهدیییندن ایلآباجینی گؤرمه

لرین ائتگیسی هله ده حیاتیندان چیخماییب. حکایهاوندان ائشیتدییی سؤزلرین، 

نه یاخجی آباجی »خیالی بئله اوندان ال چکمیر.  نینآباجیبوجاغیندا  زندان

دان قورتولوشو اولورسا،آباجی کیمی زنداندئیه دوشونور. بیر گون  -« یمشیوار

راغا. یجک، نه چیه آند ایچهجک. نه چؤرهیهتانرینی گؤیدن یئره ائندیرمه
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جک. گوزگو، یه قدر گوزگویه آند ایچهنا، اؤلونجهیخاطر نینلریگونگوزگوسوز 

آیدین؛ -، گوزگودور. آپرک کیمی دویورماسا داؤچیراق کیمی یانماسادا، چ

دیر. ایچینده نه کئچیرسه، اوزونه یانسیداجاق. گوزگو نیانین دشمنییاالنچی د

چاتالییب سینیرسا، اونو دا اؤزونده سیندیراجاق. قارانلیقدا قارانلیق کیمی 

 دی گوزگو...آیدین-ایشیقدا ایشیق کیمی. سو کیمی آپپارالیاجاق، 

سینه جین تخومو کیمی دوشونجه -آباجی دئمیشکن-شیلتاقلیق بیر آن 

گؤرمک  کیمی، نفس کیمی احتیاج دویور. اؤزونو هاوایه سپیلیر. گوزگولنمه

ینی آچیب، قوجا قاراوولو لرکگؤزه دوروب، هؤرو-ییر. گوزگویله گؤزایسته

ییر. گوزگونون گؤزونه ینی ساچیندا گزدیرمک ایستهالربارماقدن، دوشونمه

 ییر.باتماق ایسته-قاراسیندا ایتیب نینلریگیریب، گؤز

نیر. یئمک قابینی گئری قایتارمادان، هئچ هالیندن گئتمیش فرصته حیفل 

آیدین گؤره -لینی آپنه بیلردی. شکاولماسا قاشیغین قاباریق یئریندهگوزگوله

 یدی ده، وارلیغینا، یاشادیغینا اینانا بیلردی...سهبیلمه

نده اؤز ین قاباریق یئریالریقپار پاریلدایان قاش-ال بیرلیکده پارجئیران

لرینه باخیب، گولمکدن کئچینردیلر. قاشیغی اوزلریندن اوزاقالتدیقجا شکیل

لری ده کیچیلیب، اونالردان اوزاقالشاردی. قاشیغی اوزلرینه شکیل

ی شیشمیش کیمی گؤرونردی. الردوداقیاخینالتدیقجا، بورونالریبؤیویوب، 

قداکی اؤزونه چخاریب، قاشیجئیران قابارمیش شکلینه آجیقالنیب، دیلین 

دئیردی. قاشیغی  -« گل قاشیقدان ترسه آسالناق»قیندی وئرردی. -یاندی

لریقاشیغین اوجوندان لرینه باخاردیالر. بدناؤز شکیل 4طرفیندهاویومچئویریب، 

                                                 
 مقعر طرفیندن، ایچری طرفیندن.4
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لرینه سینه یاپیشاردی. ترسه شکیلایسه قاشیغین دستهالریآسیلمیش، باش

 دویونجا گولوشردیلر... 

گئده آرتیر. توتوالندان بری -یی گئتسیز ایستهقالدیرمیش امکانایچینده باش 

دؤزه بیلر. نه اولور  هنیرسه، هر شئیکی بو آن گوزگولهسانیییب. اؤزونو گؤرمه

ده پتونو باشیندان دی. اوشوسهیلیجیک ده اولورسا اؤزونو گؤرمهاولسون، بیر ثانیه

« یمجهنهین، کورالر کیمی گوزگولهگوزگو اولماسادا اولماس»ینه سالیر. لرچییین

 هاواییر. باشینا کاساسی سویوقدان گیزیلده نینباشیدئییر. چرقدینی آچیر.  -

ینی آچیر. سول اَلینی لرکاوستونه اوزانمیش هؤرو نینلریگلیب سانکی. دؤش

الریندا گزدیریر. ساچینا چکیر. گوزگو کیمی اوزونه توتوب. ساغ الینی، قاش

الییر. گوزگویه داراق ینیلرکلنمیش توی سانکیداراقدیر؛ شاللهرالبارماق

گؤره گؤزونو -اوز  نین ایچینه گیرسین. آما نهیاخینالشان کیمی، آز قالیر اَلی

یولونو  نینریبی-کی بیرلینین ایچیندهبیلیر، نه ساچینی. گؤردویو یالنیز اَ

لرین یدی، خطنین ایچینه باخساهرکسین الی ،لردیر. آباجیکسمیش خط

یه بیلردی. بیر گون شیلتاقلیغی سیندن نئجه یاشایاجاغینی سؤیلهکسیشمه

کی طالعینده اوخوسون دئیه، اووجونو آچیب نین ایچیندهنی الیقرهتوتموشکن، 

نین ایچینده یازیلماییب سن اوشاقسان، طالعین الی» اونا گؤسترمیشدی. آباجی

یینه اصرار مهیش، طالعینی سؤیلهدان آسالنمدئمیشدی. آباجی -« هله

چیراغ حقی بیر شئی گؤرمورم »نین ایچینه باخیب . گؤز اوجو الیائتمیشدی

نین ایچینه دقتله دئمیشدی. ایندی یاخجی آنالییرکی، آباجی الی -« الینده

ین زندانی گؤره بیلردی، نه ده لرگونباخسایدی دا، نه اونون چکدیییآجی 

، زندانسئچه بیلردی. ین ایچیندن نسینی الیباسان آچیق پنحرهشاختا

شن بیر دویوم هسینده یئرلدورو سوکیمی دنیاسیندا، دوشونجه-نین دومآباجی
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ین حیاتجک یا یوخ؛ اوستونه گونو گله»دئییلدی. اونون طالع دنیاسیندایالنیز 

جکسن؛ نئچه اوشاق مور بویو نئچه اره گئدهؤجک یوخسا قیسا، عاوزون سوره

آباجینی دوشونورکن، گوزگولنمک کیمی، دئیه یئر آلیردی. - «دوغاجاقسان

یه ده احتیاج دویور. اومودسوز، الی هر یئردن کسیلمیش آباجینی گؤرمه

نیر. کورالری دوشونور سیز چیراغا زیللهنین آرخاسینداکی جانشبکه

نه ده  ،چیراغینه  ،بیلیرلر یی گؤرهلرینه آند ایچیرلر. نه چؤرهحسکورالریقین »

ما آیه آند ایچن بیر کور تاپیلدی. یین دادینا گؤرهبلکه ده چؤرهچؤرهگوزگونو. 

 « الگوزگویه آند ایچن کور تاپیلماز دنیادا...یقین چیراق

باش  ایچینده ،یندان بریالرچاغشیلتاقلیغی باشیندان ال چکمیر. اوشاقلیق 

ی بئینینه فکرب. گوزگونون اونا اوستون گلی زمانقالدیران شیلتاقلیق هر 

اخیملیق دؤزه بیلردی. بیر ب ، شاختایا بئلهیدیگؤره بیلسه ایلیشیب. اؤزونو

 دورو بیر سو اولسایدی...-گوزگو، هئچ اولماسا دوم

ی قرمزیوخویال اویاقلیق آراسیندادی. حیطین اورتالیغینداکی حوضون ایچینده 

یه چالیشیر. اییلیب حوضون رمهگؤ، اوزورلر. سویون ایچینده اؤزونو الریقبال

شاخیب کئچیر. گؤزلرین  فکرایچینه باخدیغیندا، بئینیندهایلدیریم کیمی بیر 

فرنگی توالتین قاپاغین گؤتوردویونده،  گیردییینده، بیرینجی دفعه سلّوالآچیر. 

دورو سو بئینینده جانالنیر. شیلتاقلیغی اونو -دیبینده گؤل دورموش دوم

لی ایدی. کی سودا گؤرمههئچ اولماسا اؤزونو توالتین دیبینده یئریندن قالدیریر.

 قاپاغی قالدیریب، توالته باخدیغیندا اؤیور. آز قالیر توالتین ایچینه قوسا...

  



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لرده کی دوشونجهلیب. سویوقدان کیریییب. بئنیندههینده چؤنباوزربالیشین 

آییرمیر. اونالری دن دی. گؤزلرینی پنجرههاوزرییمک جانی کیمی سویوقدان کئ

الر آشاغی ائنیر. دن موهوم یارادیقآچیق ساخالماغا چالیشیر. یومدوغوندا پنجره

بیریندن آییرماغا چالیشیرالر. -الرینی بیرلرینی اوزالدیب اونون گؤز قاپاقال

-الرینی اختیارسیز بیرقاپاق الر یوخا چیخیر. گؤزوم یاردایقگؤزونو آچینجا موه

سینه آچیلیر. اوروجلوغون احیا نین اوستونه دوشوب، بیر یای گئجهبیری

 ه حوضرایسالقادینلر.لر مسجدده احیا ساخالماغا گئدیبسییدی. کیشیگئجه

ال یرانئلری ویزیلتی کیمی اوتاغا گلیر. جالر. سسقیراغیندا پاالز اوسته اوتوروب

 نیبسینه دیرسکلهنین هئرهپنجره ،قره ؛نین اؤنونده اوتورموشبیرلیکده پنجره

نین آغزی لردن دئییر.قرهگؤردویو جین نینالریدانیشیر. یولداشقورخولو سؤزلر 

لردن دانیشدیغینی آنالییر، سسی چیخمیر. هاردان، نئجهاونون جین ،دهترپنسه

قورخوسو  نینلریؤزسیز سچیخان سس زینداناؤزو ده بیلمیر. آنجاق اونون آغ

 اورتالیغیندا آسیلی قالیب. نینحیطیایله باغ  سلّولدیر. یینی تیترهاوره
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یی یارالی سئرچه دن اونا ساری اوزانیر. اورهگئجه قارانلیغا باتان زمان، پنجره

دن اوزانان قارانلیق دئییل، کیمی چیرپینیر. بیر آن اونا ائله گلیر کی، پنجره

لنمیش الرینا ساری اوزانیر. شاللهراوولون الیدی اونون ساچکی قوجا قاموقتده

دییینده، سسی بوغازیندا ایسته الرینی هؤرور. قاراوولدان قورخور. باغیرماقساچ

یندان گئری الرساچ، ال، دیییندهمک ایستهبوغولور. قوجا قاراوولون الینی دیشله

لر توخوناراق سسبیرینه -ر؛ بیدیرلریسس نینسسلیایله، بم سسلیزیلچکیر. 

 دئییر. -« یاز!»سینی یاراجاق. سس دورمادان اونا پرده نینغیقوال شیببیرله

الرین ایچینده خیالسیز نئجه یازاجاق دئیه هویوخوب قالیب. موهوم قلم-کاغذ

دن ایچری کناریندا دوروب، پنجره نینآباجیقول چالیر. دئوکیمی بیری -ال

لری دئو آدامینی گؤردوکده یوخا سس نینسسلیبمه، ایلسسلیزیلباخیر. 

دنیزلره کؤرپو .دییندان خورتدامیش اوجو بینیقالرنینناغیلآباجی چیخیر.

گؤی آراسیندا -دناونا ساری اوزالدیر. سوموک، یئرسالمیش سومویونو پنجره

 ییر. یئریندن قالخیر.دن اونو سسلهپنجره قورولموش کؤرپودور سانکی. آباجی

سازاغیندان -آداملیقسلّولونون شاختاتکان کیمی قولالنیب، بسومویو نرد

ائشییه  دنایستی، مهربان قوجاغیناقاچماغی دوشونور. پنجره نینآباجی

یینه اینانیر. نه قدر ده یوخاری قالخماغا جهچیخارسا، باغ حیطینده آشاغی ائنه

دن اَییلیب، دی. آباجی پنجرهچالیشیرسا، قالخا بیلمیر. سوموک زویوشکن

ییر. قالخماق اوچون آیاق یئری آختاریر. اوزاقدان هورومک دورمادان اونو سسله

سی جانینا قورخو سالیر. لرین هورومه، ایتسسی گلیر. اوجوبینیقدان قورخماسادا

ده ائوده هر کس یوخودایکن، کوچه دی!نین یاریسیدا دئییل، گئجهزندانیوخسا 

ینا الرآغاجلری الکتریک اعالمیه ؛لره اعالمیه آتیرالریندان حیطدیوارائولرین 

 س جئیران هاردا؟ بیسه ائله .یاپیشدیریر
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قالخیب، پتونو بیره -بیردن.. گؤزلرین آچیر. .شیرالسی یاخینلرین هورومهایت

ساری قاچیر. دورمادان قاپینی  قاپییاگؤزلو لریندن یئره آتیر. ایکیچییین

 «نیباغالیین...نه اولور؛ گلین بو پنجره»الییر. باغیریر. چاغیریر یومروق

دیر. اونون آغالییر. قاپی قاپالی هؤنکور-هؤنکورآیاغینا دوشوب،  نینقاپی

نی سسینی ائشیتمیر. قاپی، گؤزلرینی بئله اونون باغیرتیسینا آچمیر. سوروتمه

ین دن اییلمیش، اونو سسلهچالیر. قاپی دانقیلداییر. پنجره قاپییاگؤتوروب، 

سازاقلی قارانلیق -یئرینه قورخولو، شاختا اونون ؛گئتمیشآباجینی آختاریر. آباجی

گلین بو  اهللسن »چالیر: قاپییانی تمهوون ایچینه اوزانیر. دورمادان سورسلّول

 نین ایچینده ایتیر. ایچینی چکیر...لریتوهؤنکورسسی « نی باغالیین...پنحره

جاندی، آشاغی گؤزونون اؤنونده قیوریلیب، یوماق کیمی جانسیز بیر  نینقاپی

لرین یه بئله اینجاری قالماییب. ایتسیمنتین اوستونه دوشوب. ترپنمه

الرین نین پاالز اوستونده اوتورموش قادینسیلیب. باغ حیطیسی کهورومه

، دن باخان آباجیدن اونا باخیر. پنجرهدیر اوزاقدان گلیر. بیریسی پنجرهسسی

 الرینداکی قاراچوخا اولدوغونو سئچه بیلمیر...نین ناغیلیوخسا آباجی

ی ینداکی سئچیلمیش آداما چئوریلیب. قایین آغاجالرنینناغیلآباجی

یه ساری اوزانیر. بوداغی پنجره-آداملیقسلّولونون اورتالیغیندا دوروب. قولتک

ییر. آغاجدان یوخاری قالخماغا چالیشیر. آغاجین یوخاریدان اونو سسله ،آباجی

ون تاغیندا آداملیقسلّولتک الرا آیاق قویور. گؤی،کانکؤتویونده قازیلمیش پیلله

دوقدا، گؤیون بیر قاتی آرخاسیندا قالیر. یه آیاق قویشیب. هر پیللهیئرله

قات رنگ -قاتالری قالخدیقجا کاندی. پیللهرنگینده نینغیگؤی،گؤی قورشا

یه یاخینالشدیقجا گؤیون رنگی گوموشه چالیر. آیین روحو دییشیر. پنجره
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الردان قاچماق کانسیر. پیللهیه تلهیه یئتیشمهبولودالرا جاالنیب. پنجره

 اؤنونده یئره دوشور. نینقاپیسی اوسته دمیر ییب تپه، بودرهدیییندهایسته

پتک قاپی گؤزلرینی آچمادان آچیلیر. سس، قوالغیندا ویزیلداییر. سانکی بیر 

الرینا، دیبینده ویزیلداییر. قول نینغیاوستونه قونور. قوال بال آریسی اونون

الریندان قولائدیر.  حسفسی یناتیکان باتیر. اوزونه توخونان ایستی نالرآیاق

بلکه ده دیر یوخسا قره، بیلمیر؛ الر، آباجییاپیشیب یئریندن قالدیرماغا چالیشان

 ر...ردیالقادینسینده پاالز اوستونده اوتورموش گئجه نینحیطیباغ 
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