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قاپی قاپاندی .دؤنوب باخدیغیندا ایکی گؤزلودمیر قاپی ،بیر آشاغی ،بیر
یوخاری اونا باخیردی .گؤزلرینین بیریسی تپهسینده ،او بیری ایسه
آیاغیندایدی .قاپینین دؤرد بوجاقلی گؤزلری قاپالی اولسایدی دا ،اونا دنیانین ان
قورخونج گؤزو کیمی گلدی .موقتده 4قالدیغی سلّولون قاپیسینین بیر گؤزو
واریدی؛ او دا تپهسینده ایدی.
ترپنمهدن قاپینین اؤنونده آیاقدا قالدی .گؤردوکلرینه اینانا بیلمیردی .قرهنی
بورداگؤرمک ...اؤزو ده هئچ تخمین ائتمهدییی بیر یئرده...
«اؤزویدو! یوخسا اورهییم یئرسیز دؤیونمزدی .قیوریم توکلری ،قاش-گؤزو،
دوروشو هئچ دییشمهمیشدی .آباجی دئمیشکن« :قرهخان» ایدی .گئنه یتیم
اوشاخالر کیمی قولالرین سینهسینده قیفیلالمیشدی .سار-ساققالی هئچ ده
اوزونه یاراشمیردی .نه ده بوی-بوخون آتیب! او دوروشوق ...سهو ائتمیرم .الپ
ائله اؤزویدو .آباجینین «قره خانی» ایدی ،قره!..
4توتوقلوالرین اؤتری ساخالندیغی یئر.
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نه بیلیم! بلکه ده سهو ائدیرم؟ اوتانیب ،چکینمهسهیدیم ،اَییلیب اوزونه،
گؤزلرینه یاخیندان باخاردیم.گؤزلرینده قاپ-قارا اویناغان ببکلری بیر داها گؤره
بیلسهیدیم ...نئجه ده اونون نملی گؤزلری اوچون ،ایسالق-ایستی باخیشالری
اوچون داریخمیشام .یووو ...سهو ائدیرم .اونون بوردا نه ایشی اوال بیلر؟ آباجی
اذن وئرمز «قره خان»ین آیاغی بئله یئرلره چاتسین .اما اؤزویدو ،قرهایدی،
قره»...
دمیر قاپی آچیلدی .اونو سلّوال گتیرن قادین قاراوول الیندهکی سوروتمهلری
قاپینینآغزیندان ایچری توالزالرکن« :باشماقالرین یاددان چیخیب!»  -دئدی.
هؤولهسک اییلدی کیکرزلرینین4باغینی آچسین .چیتمهیینی آچدیغیندا،
باغی ترسینه چکدی .باغ دویون دوشدو .قاراوول بیر آیاغین گؤتوروب ،او بیری
آیاغین قویوردو؛ توالت قاپیسیندا نوبته دورموش کیمی بیر حالی وارایدی.
قاشالرین ییغیب «تئز اول!»  -دئدی .اونونسا هؤول جانینی گؤتوردو .ال-
آیاغینی ایتیردی .دیرناغییال دویونو آچماغا چالیشدی .توتوالندان بری
دیرناقالر ین توتمامیشدی .قاراوولون دوردوغو یئرده قیمیلدانماسی ،اونو داها
آرتیق کیریخ سالیردی.
«هلهنه یاخجی دیرناخالریم اوزوندوهاا .»...عقلیندن کئچهنی قاراووال دئمک
ایستهسهده ،سوسدو.
قاراوول بیر داها سسلندی«:به نه اولدی؟ بیر دویونو آشماغا دا
باشاریغیزیوخدی؟ ..یازیخ آناالریز ...هله منه هر اویوندان چیخیرالر ...پوخ
یئماخلیغا باخ!»..

4Kickers؛ پوتونا اوخشار باشماق مارکی.
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دویونو آچماغا چالیشیرکن ،گؤز آلتی قاپیدان باشینی ایچری اوزالدان قاراوولو
سوزدو .قاراوول قارا چرقدینین اوجالرینی قوالقالرینین دالیسیندان کئچریب،
تپهسینده دویونلهمیشدی .قارا گؤزلری ،آلینمامیش قاشالرینین آلتیندا،
عصبی ،کدرلی و اوزونتولو گؤرونوردو .سیگارایا آلیشقانلیغی اوالن آدامالر کیمی،
دوداقالری گؤم-گؤی گؤیرمیشدی .بوزومتول پالتارینین دویمهلری آچیقایدی.
قارا بولوزونون اوستوندن بئلینه ساریدیغی یاشیل رنگلی شال بللیایدی.
دیزلرینین آلتیندا ،آغ-قرمزی رنگلی تومان کئشی ،قالین ،قارا جورابالرینی
سویروشمهدن ساخالمیشدی.
سونوندا دویونو آچدی .باشماغینین او بیری تایینین چیتمهیینی آچیرکن،
دویون سالماسین دئیه دقت ائتدی .باشماقالرینی قادینا وئردی .آیاقالری
سویوق سیمنتین اوستونده اوشودو .قادین قاپینی قاپادارکن «دمپاییالرین
پولونو دا فاب-صابونال بیرلیخداحسابالریخ»  -دئییب قاپینی چیرپدی .تاققیلتی
باشینین کاساسینا چیرپیلدی .سیمنتدن قالخان سویوق ،آیاقالریندان
یوخارییاقالخینجا ،اوشوتمه جانیندا اوتوردو .دریسینی گیزیلدتدی .دیل-
دوداغینی بوزوب ،قاراوولونسؤیلهدییی سؤزو تکرارالدی«:پوخ یئماخلیغا باخ!.»..
موقتدهکی قاراوولالرین هامیسی کیشی ایدی .اوردا قالیرکن،کیکرزلرینی
آلمامیشدیالر .سورغویا آپاریرکن ،توالته گئدرکن ،حتیحماما دا کیکرز
باشماقالرییال گئتمیشدی .سوروتمهلری گئییرکن دوشوندو« :بللیدی ...هئچ
بوردان قورتوالجاغیم اولمایاجاخ .یووو ...قورتوالجاغام ...قورتولمالییام...اما
باشماقالریمی دا آلدیالر! ..یوخسا ائله اونا گؤره انگشتنگاری ائلهدیلر؟!.
یووو...قورتوالجاغام .بورانی دوشونمیهجهیم .تکجه دایانماغین یولو بوردان گئتمه-
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یی دوشونماخدی ...دیوارالرا باخمییاجاغام .آتیلیب دوشهجهیم .گونده اوچ دفعه
ورزش ...هله دییهجهم منه کتاب دا گتیرسینلر.»...
دمیر قاپی هوروت-هوروت گؤزونو اونا زیللهمیشدی« :بو قورخولو قاپیدان دا
هئچ قورخمییاجاغام .نه ائلییه بیلر کی! .»..اوزونو تاغا یاپیشمیش پنجرهیه توتدو.
اوردا بیریلری واریمیش کیمی دانیشماغا باشالدی .سسی سلّولون
سسسیزلییینه

چارپیب،

اؤزونه

دؤندو:

«اؤزویدو.

امکانسیزدی

من

قرهنیتانیماییم.حتی نئچه ایلگؤرمهسم بئله ...ائله بیل کیدوننایدی باغ حیطیندن
داشیندیالر.»...
یاشیل سوروتمهلره باخارکن گرگینلییینی اونوتدو .دوداغی قاچدی«:الپ ائله
اونا وئردیییم سوروتمهنین رنگیندهدی...هئچبیلمهدی کی ،باجیمین سوروتمه-
سینین تایینی اونا وئردیم» .بیر داها پنجرهیه زیللندی .باغ حیطینین آنیالری
سالخیم-سالخیم آشاغی سالالنیردی...
آباجی ،اشیاالرینی حیط قاپیسینین یانینا تللهمیشدی .حیطین قادینالری
آباجینین بوشاوتاغینا ییغیشمیشدیالر .اون آلتی یاشینداکی قره ،اونونال
بیرلیکده پالیت آغاجینین آلتیندا اوتورموشدو.
«باااباااباشماغینین بیر تایینی منه یادگارلیق وئریسن؟»
باشینی قالدیردی .قره ایله گؤز-گؤزه ساتاشدی .اورهییندن کئچن سؤزو اونا
سؤیلهمک ایستهسه ده ،سؤیلهمهدی« :سن دلیسن ،دلی! - »..دئییب اوتاقالرینا
ساری قاچدی...
سلّولون اورتالیغیندا آیاقدا دوروب،قاراوول وئرن سورتمهلر آیاغیندا ،دوداغی
قاچدی .قره ،هله ده پالیت آغاجینین آلتیندا اوتورموشدو...
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«نئجهده قیپ-قرمزی اولدوم! بندلریقیریلمیش ،جیریخ سوروتمهلریمدن
اوتاندیم .قاچیبباجیمین سوروتمهسینین بیر تایینی اونا گتیردیم .نه بیلیم؟ بلکه
آنالدیدا ،منیم اوزومه گلمهدی!».
گؤزو سوروتمهلرینده«:آما باجیم نئجه ده آنامین دانالغینین آلتیندا قالدی!
نئچه گون بیرلیخده باغ حیطینین بوتون دلیک-دئشیکلرینی الک-فلک ائله-
دیخ ،آختاردیخ؛ سوروتمهسینین تایی تاپیلمادی کی تاپیلمادی .حتی تندیر
ائوینه بئله باخدیخ.تندیر ائوی.»...
تندیر ائوینی دوشوندویونده ،اورهیی کؤورهلدی ...آغالماغی توتدو .فکرینی تندیر
ائویندن یاییندیرماغا چالیشدی.
سوروتمهلری گئیرکن بیر داها هاردا اولدوغونو خاطرالدی .تندیر ائوینده
کئچیردییی احتراسلیآنالرینی ،سوروتمهلرین خاطرهسی ،پالیت آغاجی ،باغ
حیطینین شیرین آنیالری دعوتسیز قوناق کیمی دؤرد دیوارین دؤرد
بوجاغیندان اونا ساری اوز توتموشدوالر .آنیالری گلیب دوشونجهسینین
یوخاری باشیندا اوتوردوغونا تبسم ائتسهده ،مجهول اللر اورهیینیسیخدی.
اطرافینداکیدیوارالرین ،اونا ساری یئریتدییینیحس ائتدی ،دیوارالرین
اورتالیغیندا قالیب ،ازیلمهییندن قورخدو.
سورغو اوتاغیندا دیوارال اوز-اوزه اوتورموشدو .سورغو اوتاغینی دوشونمهمهیه
چالیشدی .نه سوروب نه دئدیکلرینی ،نه گؤتوروب-قویدوقالرینی بیر داها
دوشونمک ایستهمیردی .بوتون گوجونو توپالدی ،فکرینی باشقا یئره یؤنلتسین.
دقتله چئورهسینه گؤز گزدیردی .ایلک اوالراق ،کیچیک بیر ال-اوز یویانین
کناریندا آی اقدا دوران فرنگی توالتی گؤردو .بیر آددیملیق توالتدن قیراقدا بوز
رنگینده یئره سریلمیش موکت پارچاسی ،اوزرینده بالیشال بیر پتو سلّولدا اوالن
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اشیاالردان عبارتایدی .قادینالر بندینین دفترینده سویونورکن ،موقتده
وئریلن اؤرپهیی ،گؤزلویونو ،ساعتییالبیرلیکده گئری آلدیالر .وئردیکلری بئز
پالتارالر ،الپ ائله دیوارالرین ،یئرین بوز رنگلی سیمیتیایله اویغون گلیردی.
سلّولون ائن-بؤیونو آددیمالدی.قاپیدان دیوارا ساری آددیمالرین سایدی.
بیر...ایکی...اوچونجو آددیمیندا سوروتمهسی دیوارا توخوندو« .بیر آزجا موقتدن
بؤیوکدی»  -دئدی .کئچیب موکتین اوستونده اوتوردوغوندا آلتینداکی سیمنتین
سویوغو جانینا سیزدی .پاییزین اوچونجو آییایدی .آذر آییندا هاوانین ایستی
اوالجاغینی اومموردو .اوتوردوغو یئردن معجر دالیسینداکی رادیاتا ساری
اوزاندی .الینی معجره قویدوقدا گئری چکدی .دمیر معجر الینی اوشوتدو«.کاش
ائله موقتده ساخالیاردیالر .هر نه اولسا ،اوراسی بوقدر شاختا دئییلدی».
سیمنتین سویوغو یانچاقالرینی اوشوتسهده ،اؤزونه آلمادی .سس هله ده
باشیندایدی:
«چچچ...چشمبندینی آچ ،صندل اوسته قوی .آشاغی ائن!» .اونو گتیرنآمبوالنسا
بنزر ماشینینآرخا قاپیسی آچیلدیقدان سونرایدی کی ،سسقوالغینا دَیدی.ندنسه
ائشیتدییی سس اونا او قدر دوغما گلدی کی ،سس صاحبینی تئزلیکله
گؤرسون دئیه ،قانداللی اللرییلهگؤزلویونو آچماغا چالیشدی .گؤزلویون
چیتمه یینی آچمامیش ،چکیب باشیندان چیخارتدی .قارانلیغا آلیشان گؤزلری،
ایشیغا قاماشدی .گؤزلرینی اوووشدورارکن قاندال بورنونون اوجونا توخوندو...
ماشینین آرخا قاپیسینین اؤنونده ،قولالرینی سینهسینده قیفلالییب،
دایانمیش جوان اوغالنی گؤردویونده ،بیر داها گؤزلرینی اوووشدوردو« .قره؟!»..
دیلینه گتیردییی آدی بوغازینین بوغاناغیندا بوغدو .دیلینی دیشلهدی .گؤزلری
سوالندی .آغالمیردی؛ آما آغالیان کیمی اولدو .قانداللی اللرییله اؤرپهییندن
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یاپیشدی .اوغالنا باخمادان آیاقالرینی اوشاقلیق چاغالریندا ،قره ایله بیرلیکده
پنجره دن آشاغی سالالیان کیمی ،ماشینین آرخا قاپیسیندان آشاغی سالالدی.
آیاقالری یئره توخوندو...
اوشاقلیق چاغالریندا نه قدر ده چالیشسایدی ،آیاقالری قره کیمی یئره
توخونمازدی .بیر آن باغ حیطینده آرخایینلیقال اوتوروب ،آیاقالرینی تووالماغی
گلدی .قرهنی پالیت آغاجینین کؤتویونه دایانمیش ،کتاب اوخودوغونو ،آباجینی
پیللهکاندا اوتورموش حنالی ساچالرینی دارادیغینی ،آناسینینحوض قیراغیندا
تشت ایچینده پالتارالری اوووشدوردوغونو ایزلهمهیی آرزوالدی.ماشیندان آشاغی
ائندییینده ،گؤزو اوغالنین پوتونالرینا ساتاشدی .پوتونالرین باغی ائله سیخ
باغالنیب دویونلهنمیشدی کی ،بوغازینی قهَر باسدی .پوتونالر گؤزونده بؤیودو.
اوزبهاوزوندهدایانیب ،دورموشاوغالنا اؤفکهایله باخدی .پوتون ایزیندن گؤیرمیش
کؤکسو آجیشدی .اوغالن اونو گؤرمهمیش کیمی اوزاقالرا باخیردی .باغ کیمی
بیر حیط ایدی .گؤز ایشلهدیکجه قوواق آغاجالری اوجا دیوارین اؤنونده صف
باغالییب گؤیه ساری اوزانمیشدیالر .حیط ،باغ حطیندن نئچه قات بؤیوک ایدی.
باغ حیطی کیمی چئورهسینی خانا-خانابناالر دؤورهلهمهمیشدی .اوستهلیک اوچ
قات بنانین حیطه آچیالن پنجرهلرینین هامیسی تیکانلی مفتیللرین آرخاسیندا
قالمیشدی .باغ حیطینین پنجرهلری مفتیللی دئییلدی .یوخسا قره ایلهبیرلیکده
پنجرهدن نئجه گیریب قاپیدان چیخماق اوالردی!..
چرقدینیآچدی .موکتین اوزرینده اوزاندی .گؤزو تاغا دایانمیش مفتیللی
پنجرهیه توخوندوقدا ،دیلینده بیر سؤز دوغولدو«:قوش اوچماز ،کروان
کئچمز...قوش اوچماز ،کروان کئچمز...قوش اوچماز ،کروان کئچمز ...قوش
اوچار ...کروان دا کئچر .»...اوجا سسله پنجرهیه ساری باغیردی:
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«اوچار...اوچار...اوچار - »...دئدییینده ،پنجره آچیلدی« .اوچ »...سؤزو دیلینده
قورودو .سیچرایاراق قالخیب اوتوردو .چرقدیایله ساچینی اؤرتسه بئله،یئنه قوجا
قاراوولون چیرکین اللری گؤز اؤنونه تیکیلدی .جانی گیزیلدهدی.او قورخولو
گئجهدن ،سسینی بوغازیندا بوغدوغو گئجهدن بری ،هؤروکلرینده تیکان
بیتمیشدی .ایندیسه یوخاریدان هانسیسا تانینماز گؤزلر اونو ایزلهدییینی حس
ائدیردی.
موقتدهکی سلّول ایپ-ایستیایدی .ایستی سویون لولهلری ایکی مترلیک
سلّولو ائله قیزدیریردی کی ،هردن سویونوب چیریل-چیلپاق اوتورماغی گلیردی.
ندنسه هر دقیقه قاپینین تپهسیندهکی گؤزدن ایزلهنیلدییینی حس ائدیردی.
قوجا قاراوول قوروقچو اولدوغو گئجهلر ،قاپینین تپهسیندهکی گؤزدن دئییل،
قاپینی آچیب اوتوراجاغینی قاپینین اؤنونده قویوب اوتوروردو .اویسا قاراووال
آلدیرمادان ،عنادچی بیر قیز کیمیساچینی اؤرتمزدی .سورغویا آپاردیقالریندا
گؤزلرینی پارچا گؤزلوکله قاپادیب ساچینیآغ ملفهایله اؤرتنده ،ملفهنی آچیب
یئره توالزالماغی گلسهیدی بئله ،اؤرتوکلو گئتمهیه مجبوریدی.سورغونون
عذاب-استرسلری بیر یانا ،سورغویا آپاریلدیغی گونلر ،کورالر کیمی قاراوولون
آرخاسینجا یئریمهیین یاسینی توتوردو .قاراوول کندیرین بیر اوجونو اونون الینه
وئریرکن ،بیر اوجوندان اؤزو توتاردی .هئچ بیر یئری گؤرمهدن ،اونون آرخاسیندا
سورونمکدن آجیغی توتوردو .اورکدن کور اولماغینی آرزوالییردی .کورالرین آغ
عصاسینی الینده توتوب ،تاققا-تاق یئره ووراراق ،اؤزگورجهسینه یئریییب،
عصانیقاراوولونباشینا تاققیلداتماق ایستهییردی .آددیمالرینین سرعتینی
قاراوولون آددیمالرینین سرعتیایله اوزالشدیرمالیایدی .قاراوول آستا یئریینده،
او داآستا یئریمهیه مجبور قالیردی .سالنالرین ،قاپیالرین چرچیوهسیندن
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کئچیرکن «بوردا چرچیوه وار ،دقت ائله ییخیلما»  -دئدییینده ،الیندهکی
کندیری قاراوولون بوغازینا دوالشدیریب اونو بوغماغی گلیردی .باغیریب-
چاغیرماغی گلیردی .ایچینده عصیان دوغولسادا یازیق ،چارهسیز کورالر کیمی
گئتمهیه مجبور قالیردی.
سورغو اوتاغینا آپاریلیرکن ،فکرینی ایچیندهکی سیرالریندان یاییندیرماق
ایستهدییینده ،ندنسه باغ حیطینده اوینادیقالری اویونالر خیالیندا
جانالنیردی...
گؤزو باغلی اویونونو دوشونوردو .قونشو قیزالرییال بیرلیکده ،ال-اله یاپیشیب،
اورتاداکی گؤزو باغلینین دورهسینه فیرالناردیالر .گؤزو باغلی ،هر کسی توتوب
قوجاقالیا بیلسهیدی ،یئرینی اونونال دَییشردی .همیشه اونجا قیزین ایچینده ،تک
بیر اوغالن اولدوغونا گؤره ،اویونون بیرینجی گؤزو باغلیسی «قره» اوالردی .اویسا
اؤزونو گؤزو باغلی قرهنین آچیق قولالرینا بوراخماقدان خوشالناردی .درد
اوردایدی کی ،اویونون گؤزو باغلیسی او اولدوغوندا،قره الچاتماز اوالردی.
باغلی گؤزلریایله قاراوولون آرخاسیجا سوروندویونده ،اؤزونو قاندالالنمیش بیر
قوزو سانیردی .باغ حیطینده یئنیدن گؤزو باغلی اویونونو اویناماق،
اؤزگورجهسینه قاچماق ،آتیلیب-دوشمک ،اؤزونو قرهنینقولالرینا بوراخماق
اوچون داریخیردی .ایندیسه قرهنیبوردا گؤرمک...
هاوانین شاختاسی آچیق پنجرهدن ایچری سیزیر .سویوق آستا-آستا جانینا
ایلیشیر .یئریندن قالخیب ،پنجرهنین باخیش دایرهسیندن اوزاقالشدی .قاپینین
اؤنونده دایاندی .یومروغویال قاپییا دؤیدو :دانق...دانق...دانق...سس سلّولون سس-
سیزلییینده دیوارالرا چارپیب ،قوالغینین پردهسینی تیترهتدی:دانق ...دانق...
دانق ...قاپینین آرخاسیندان جواب گلمهدییینده ،یئنیدن قاپینی یومروقالدی:
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«سن اهلل بو پنجرهنی باغالیین - »...دئیه باغیردی .بارماقالرینین اوجونداکی
جوهر ایزلری میخ کیمی گؤزونه باتدی .دمیر قاپی بوز کیمییدی .سویوقدان دا
سویوغویدو .موقتدهکی

ایستی

سلّوال

گئری دؤنمک ایستهییردی.

یومروقالرینین سسینه جواب وئرن اولمادی .ندنسه قاپینین آرخاسیندا
بیریلرینین اولدوغونو حس ائدیردی .قوالغینی قاپییا دایادی .دمیر قاپی بوز
کیمی قوالغینا یاپیشدیغیندا گئری چکیلدی .قوالغی اوشودو .قاپینین
تپهسیندهکی گؤزدن ائشییه باخسین دئیه بویالندی .گؤز قاپالی ایدی .ایچریدن
آچیالسی دا دئییلدی .اییلیب قاپینین آیاغینداکی گؤزو یوخالدی .آیاقداکی گؤز
ده آچیلمادی .گئری دؤنوب موکتین کناریندا دایاندی .آچیلمیش پنجرهیه
باخدی .آنجاق مفتیللرین آرخاسیندا ،پنجرهنین چرچیوهسی بویوندا ایشیق
گؤرونوردو .ایشیق ،کامئرانین ایشیغی کیمی دئییلدی...
شکلینی چکمهدن فورما گئیمیش ،الجکلی قاراوول اونون اوزونه باخمادان
کیچیجیک بیر آچارالبیلهییندهکیقاندالی آچدی .بیلهیینین قیزارمیش یئرینی
اوووشدورماغا بئله اذن وئرمهدی .الیندن توتدو .بارماقالرینی بیربهبیر استامپین
قارا جوهرینه سورتوب ،کاغذین اوستونه باسدی .بارماقالریندان هر بیری
باشقاسیندان فرقلی ایز بوراخدی کاغذین اوزرینده .کاغذین آغلیغیندا ،دورغون
سویون ایچینه آتیلمیش داشین ائتگیسینده لپهلهنن سویا اوخشاییردی بارماق
ایزلری...
جوهرلی بارماقالرینا باخدیقدا ،اؤزونو سورودن آیری دوشموش ،قربان پایینا
سئچیلمیش قوزو کیمی حس ائتدی .بلکه ده قوزو یوخ ،قربانلیغا آپاریالن بیر
قویون کیمی نیشانالییردیالر اونو دئیه دوشوندو .دؤنوب پلتکدیللیقاراووال
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باخدی .بیر داها قرهنین نشانالرینی اوندا آختاردی .قاراوول اؤز حال-
هاواسینداایدی .قاپینین اؤنونده دوروب ،اونا باخمادان فکره دالمیشدی...
باغحیطینده ،هاوانین جیزالماایستیسینده ،هامی گوناورتا یوخوسوندایکن قره
ایله بیرلیکدهمرکوکرومال کبریت قوطوالرینین ایچینده توپالدیقالری
چکیرتگهلره قرمزی نیشان قویاردیالر .قرهچکیرتگهلری بیربهبیر کبریت
قوطوسوندان چیخاردیب،قانادالریندان توتاردی .قوروموش اوت-علفلرین
ایچیندن نازک چؤپ تاپیب چکیرتگهنین آغزینا قویاردیالر .بو ایشلرینه اورکدن
قاققا چکیب گولردیلر .قرهنین کئفی ساز اولدوغوندا ،چکیرتگهنین قانادالرینی
قوپاردیب آیاقالرینا ایپ باغالیاردی .اونو حیرصلندیرمک اوچون،مطبخدن
چالدیغی کبریتی چکیب چکیرتگهنین آغزینداکی چؤپو آلیشدیرماق ایستردی.
«سیگارینی آلیشدیریرام»  -دئیردی .او ،چکیرتگهنین جیزیلداماسین گؤرمهسین
دئیه

گؤزلرین

یوماردی.

قره

پیققلداییب

گولردی:

«گؤگؤگؤردون

قوقوققورخاخسان»  -دئییب ،کبریتی سؤندورردی.
باخیشی قاراوولون اوزویله ،بارماقالرینین اوجونونداکی بویا آراسیندا سرگردان
قالیر .گاه جوهرلی بارماقالرینا ،گاهدانسا قاپینین اؤنونده دایانان اوغالنا باخیر:
«سهو ائتمیرم .قرهدی! ..الپ اؤزودی ...بیر بئله اوخشارلیخ اولماز کی ...بلکه ده
سهو ائدیرم؟ یووو...بو اوغالن آباجینین«قره خان»ی دئییل ...اگر قرهدی ،نییه
منه باخمیر؟ ..بلکه منی تانیمیییب؟ چکیرتگهلری یادیندان چیخاردیب یوخسا؟..
یووو...الپ اؤزودو ...بلکه ائله اودا بو آن چکیرتگهلری دوشونور؟ ..اونالری نئجه
نیشان

قویدوغوموزو...

قانادالرینی

قیردیغیمیزی...

آیاخالرینا

ایپ

باغالدیغیمیزی ...نییه منه باخمیر؟ باخیرسا ...بلکه ده منی یادیندان
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چیخاردیب ...باشیمداکی اؤرپهیی آچیرسام؟ بیر نیشان...هه ...نیشان...بیر نیشان...
اونا بیر جور اؤزومو تانیتدیرمالییام؛ یوخسا منی هئچ تانیمایاجاخ!.»..
الجکلی مأمور نیشانلی کاغذالری میز اوستونه بوراخیب ،میزین
چکمهجهسیندن اوزرینه نمره یازیلمیش دمیر پارچاسینا بنزر واراقیگؤتوروب،
بویونباغی کیمی اونون بوینونا سالدی .پلتکدیللی اوغالنسا باشی آشاغیدا،
باخیشینی یئره تیکمیشدی.
«ترپنمه! عینکینی گؤتور ،قاباغا باخ!» .اؤنونه باخدیغیندا ،کامئرا فالش وورور.
بیریوخ ،ایکی یوخ ،اوچ دفعه فالش وورور .قاراوول دوردوغو یئردن سسلهندی:
«ایندی دؤن ،نیمرخ سالیم».
دوردوغو یئردهدؤندو .فکری آرخاسیندا دورموش جوان اوغالندا قالدی.
الجکلی قاراوول یئنیدن سسلندی« :قوالغینی چرقدیندن ائشییه قوی» -
دئدی .قاراوولون نه دئدییینی آنالمادی .هویوخموش کیمی اونا باخدی .قاراوول
عصبی حالدا الینی قوالغینا آپاردی«:قوالغینی دئییرمبااا ،قوالغینی.»...
اختیارسیز دؤنوب پلتکدیللی اوغالنا باخدی .اوغالن الیایله اؤز قوالغینی
توتوب ،اونا اشاره ائتدی« :قوقوقوالغینی چرقدیندن ائشییه چیخارت ...عکس
سالماق اوووچون.»...
کامئرانین فالشینین ایشیغی چرقددن ائشییه چیخمیش قوالغینین اوزرینده
ایشیق سالمیشدی .سس قوالغیندا سسلهنیردی .قرهنین سسیایدی ،یوخسا
پلتکدیللی اوغالنین ،بیلیمردی« .ع..ع..عکس سالماق اوچون ...عکس سالماق
اوچون...
باغ حیطینده ده شکیل چکمیشدیلر .او شکیلی خاطرالماغا چالیشدی .هئچ بیر
شئی خاطرالیا بیلمهدی.آنجاق باغ حیطینده شکیل چکدیکلرینی بیلیردی.
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قاراوول بیرداها سسلندی« :ایندی سول قوالغینی»...
دؤنوب ،جوان اوغالنال اوزبهاوز دوردو .اویسا باشینی آشاغی سالیب ،اونون
باخیشالریندان چکیندی .چرقدینی سول قوالغینین دالینا چکدییینده جولو
بارماغی قوالغینین دیبیندهکی قهوهای خالینا توخوندو .نیشانی تاپمیشدی...
پالیت آغاجینین آلتیندا پالیتالری اوددا قاوورورکن قرهنینکؤموردن قارالمیش
بارماغی اونون خالینا توخونموشدو« :آآآغریییر؟»  -دئمیشدی .سونرا بارماغی
خالین اوزهریندن سوروشوب ،دوداغینا توخونموشدو...
یئریندن قالخیب اوتوردو .دیزلرینی قوجاقالدی« :سهو ائدیرم .قره دئییل .او
اولسایدی ،قوالغیمداکی خالی خاطرالردی ...اوددا قوورولموش ،قابیغی یاریلمیش
پالیتالری ....پالیتالری خاطرالماسایدی دا ،هئچ اولماسا کؤمورلو اللرینین
ایزینی»...
انگشتنگاریقورتارینجا،قرهنین ائکیزتایی کیمی اوخشارلیغیاوالن قاراوولال
بیرگه یاریقارانلیق ،بوروق-بوروق سالنالردان کئچدیلر .گؤزونده پارچا گؤزلوک،
اللرینده قاندال اولمادیغینا گؤره ،اؤزونو چیویک و راحتحس ائدیردی .اوغالنسا
اونا باخمادان اونون اؤنونده یوخ ،اونونال بیر آیاق ،بیر سیراداگئدیردی.
مدرسهدن دؤندویونده ده ،بعضاً قره ایله بیرگه یولالرین دییشیب ،کیمسه
اونالری گؤرمهسین دئیه یولالرینی بورق-بوروق کوچهلردن ،داریسقال
دربندلردن سالیب ائوه دؤنوردولر .قره،معلملریندنسؤز آچاردی .مدرسه
دوستالریندان ،اونالرین هانکیسی کیمی سئویر دئیه ،اونا سیر وئرردی .نه زمان
هیجانلی سؤزلر دانیشاندا ،دیلینین پلتکلییی داها چوخ بللی اوالردی.ان ساکن
یئرده کتابینی آلیب ،یازدیغی مکتوبو کتابین ایچینه قویاردی .سانکی ائوده ،باغ
حیطینده هئچ بیر-بیرلرینی گؤرموردولر.

■09ائویم...

باشینی دیزلرینه قویدو.گیلهلر اختیارسیز گؤزلریندن آشاغی آخدی .بارماغییال
گؤز یاشالرینین ایزینی محو ائتمهیه چالیشدی .دیل-دوداغینین آراسیندا
میزیلداندی:

«آغالمییاجام...

آغالمییاجام...آغ...ال...می..یا...جام»

آغالمییاجام...
-

باغیردی.

آغالماغی

آغالمییاجام...
هؤنکورتویه

چئوریلدی.گؤز یاشالری بورنونون سویونا قاریشمیشدی .پالتارینین یاخاسییال
بورنونو سیلدی.
«آباجینین قره خانی ایدی .سهو ائتمیرم .الپ اؤزویدو .»...ایچینی چکیر.
گؤزو،قاپینین یوخاری گؤزونده .سانکی قاپینین باشینا باغیریر« .جهنم-گور کی
اؤزویدی ..اوندان منه نه؟ او هارا؟ من هارا؟ هر نهایدی باغ حیطینده باشا
چاتدی...اوشاقلیخاویونالریایدی...ایندی او گؤر نه بویدا ،اونیفورما اینینده...
منسه هانسی داخماالردا...آخماخ الر کیمی دردیمی اونوتموشام ،اونو دوشونورم...
عقلی می ایتیرمیشم...دردیم باشیمدان تؤکولوب ،جانیمین قایدیناقالماخ یئرینه،
هله قیسیر قالمیش سئوگییه گؤز یاشی تؤکورم ...قوی جهنم اولسون قره ده،
آباجینین قره خانی دا ،دیلیپلتک قاراوولدا ،اونیفورماسیدا ...باغ حیطی ده...
چکیرتگهلرده ...پالیتالر دا ....قوالغیما آسیالن گیلهنار سیرغاالریدا»...
گیلهناردان اوالن سیرغاالرینی خاطرالیارکن ،یئنیدن اؤکوتمهیله آغالدی.
گیلهنارفصلی قوالقالری سیرغاسیز قالمازدی .هر گون سحر جئیرانال بیرگه
گیلهناردان قوالقالریناسیرغا آسالیاردیالر .قوناق-باجی اویناییب ،ائوجیک
قوراردیالر .قولچاقالرینا خیردا پارچاالردان پالتار تیکردیلر .قره ،باغ حیطینده
تک اوغالن اولدوغونا گؤره هردنسه اونالرین اویونونا قاتیالردی .تام دا اویونا
قاتیلماق دئمک اولماز ،میوهلرین ،بیسکویتلرین یئمک اوچون ،اونالرین
اویونالرینا قوناق گلردی .قوناق-باجی اویونوندا همیشهقرهنی جئیراندان
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قیسقاناردی .اونو ،ائولریندن گتیردییی میوهلردن ،یئمکلردن یئمهیه مجبور
ائدردی .قره ،جئیرانین الیندن بیر شئی آلیب یئدییینده ،بیر بهانه آختاریب
اویونپوزانلیق ائدردی .های-کوی سالیب ،کوسوب ،ائوجییی ،قاب-قاجاغی
داغیدیبگئدردی.
پالیت آغاجینین کؤلگهسینده پاالز سالیب ،کاموادان توخونموش قولچاقالرین
ائوجیک سفرهسینین باشیندا اوتوردموشدوالر .قولچاقالر اوتورا بیلمهدیکلرینه
گؤره ،آرخاالرینا بیر پارچا کرپیج قویموشدوالر .قرهنین آیاغیندا اویناتدیغی توپ
آتیلیب اونون قولچاغینی یئره ییخدی .جئیران پیقیلداییب گولدویونده ،او دا
جیئرانین قولچاغینیکردییه توالزالدی .جئیران یئریندن سیچراییب اونون
ساچالرینی یولدو .سیرغاالری قوالغیندا ازیلیب ،اوز-گؤزو گلیهنارین قانینا
بوالشدیقدا ،ائوجیکلرینین یئمکلرین ،قاب-قاجاقالرین پوزوب ،قاچیب پالیت
آغاجینا سیغیندی .هؤنکور-هؤنکور آغالدی .ایچینی چکیرکن ،قره ،الینده
گیلهنار اؤنونده دایانمیشدی«:آاااغالما ...بابااااباخ ...سنه سیرغا گتیرمیشم» -
دئدییینده ،ایکیسی ده گولوشدولر .قره سیرغاالری قوالقالرینا سالیرکن
«گؤگؤؤگؤز یاشالرین گیلهنار رنگینده اولوب!»  -دئدی .بارماقالرییال اونون گؤز
یاشینی سیلدی .گیلهنارین قیزمیزیسی اوزونون هر یئرینه یاییلدی .قره،
گیلهنارلی بارماغینیاؤزبورنونون اوجونا سورتدو...
الینی بورنونون اوجونا سورتدور .بوم-بوزایدی .بورنونون سویو آخماقدایدی.
یقین سویوقدان دا قیپ-قرمزی اولوب دئیه دوشوندو .اووجونون ایچینی بورنونون
اوجونا قویدو .بورنونون اوجو قیزیشدی...
یوخویا دالمیش قاپینین آشاغی گؤزو سسسیز-سمیرسیزآچیلدی .پالستیکین
دیبینده بیر آزجا پالتار یوماق اوچون تمیزلهییجی توزو ،بیر قالیب صابون گؤزدن
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ایچری بوراخیلدیغیندا دیسکیندی .قالخیب پالستیکی ال-اوز یویانین یانینا
قویدو .سو قیرناسینیبوردو .قیرنادان سوائله جانسیز آخیردی کی« ،ایندی
کسیلهجک»  -دئیه دوشوندو .صابونو پالستیکدن چیخاردیب ،اللرینی
صابونالدی .سو ،بوم-بوزایدی .کیرلی ،صابونلو سو اللریندن سو یولونا آخدی.
بارماقالرینین اوجونداکی جوهری تمیزلهمهیه چالیشدی .اللری بوز سویون
آلتیندا اوشوسهیدی ده ،بارماقالرینین اوجونو ال-اوز یویانین داشینا سورتدو.
جوهرین ایزی بارماقالریندان سیلینمهدی .صابونوبارماقالرینین اوجونا چکیب،
یئنیدنبارماقالرین ال-اوز یویانین داشینا سورتدو .داش زویوشکن اولسا دا،
جوهر بارماقالریندان سیلینمهمیشدی .جوهرلی بارماقالری میخ کیمی گؤزونه
باتیردی.چئورهسینه گؤز دوالندیردی .بیردن-بیره ،بیر فکرعقلینه چاتدی.
صابونلوبارماقالرینی یئرین سیمنتینه سورتدو .بارماقالری آجیشانا قدر سورته-
لهمکدن

ال

چکمهدی.

اللرینی

بوز

کیمی

سویون

آلتینا

توتدوغوندا،بارماقالرینین اوجو کؤزه توخونموش کیمی آجیشدی .یاش اللرینی
قولتوقالرینین آلتینا قویدو .قیزدیرماغا چالیشدی .ایستی-سویوق اوالن
بارماقالری داها بتَر آجیشدی .اللرینی قولتوقالریندان چکیب ،آغزینا توتوب
هووالدی .نفسینین بخاری گؤرونون اؤنونده هاوایا یاییلیردی .بارماقالرینا
باخدیغیندا ،هله ده جوهرین ایزی بللیایدی.
هاوا سویوق اولسایدی دا ،ایچینده بیر یانغین اوز وئردییینیحس ائدیردی.
سوسوزوندان یانیردی .اووجونوسو ایله دولدوروب ایچدی .سو تورپاق دادیردی.
آغزینی بیر داها سو ایله دولدوروب یایخاالدی .تورپاق دادی آغزیندان
چکیلمهدی .ال-اوز یویانین یانینداکی آیاقدا دوران توالته باخدی .فرنگی توالتین
آدینی مدرسه دوستالریندان ائشیتمیشدی .یاخیندان گؤردویو بیرینجی
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دفعه ایدی .بو کیمی توالتین یارارین بیلمیردی.نئجه قولالناجاغینی باشارمیردی.
اییلیب یان-یؤورهسینه باخدیغیندا ،گؤیرمیش ،یارالی کؤکسوندن سانجی
شاخدی .بیر آندریندن نفس آال بیلمهدییینده ،قورخدو .ایندیجه نفسی
کسیلهجک دئیه الینی کؤکسونه قویدو .هاندان-هانا سانجی آزالدی .توالتین
قاپاغینی قالدیردی.دیبینده بوالق کیمی سو دایانمیشدی .قاپاغی قاپادیب،
اوتوراجاق کیمی توالتین اوستونده اوتوردوغوندا ،گؤزو قاپینین یوخاری گؤزونه
ساتاشدی .قاپینین گؤزو اونو ایزلهییردی .یئریندن هؤلهسک قالخیب ،قاپییا
ساری قاچدی .گؤز همن آن قاپاندی .بویالنیب آغزینی گؤزه ساری
توتدو«:بوپنجرهنی باغالیین - »...دئدی .قاپینین آرخاسیندان هئچ بیر سس
چیخمادی .بارماغیایله قاپینین گؤزونو قورداالدی .گؤز قاپالیایدی...
سحردن توالته گئتمهمیشدی .آیاقدا دوران توالتی بیر داها گؤزدن کئچیرتدی.
آیاقالرینی توالت داشینین هاراسینا قویاجاق دئیه دونوخوب قالدی .فرنگی
توالته عاید ،مدرسهده ائشیتدیکلری گولمهجهلر یادینا دوشدو .دوداغی قاچدی.
جئیرانین وئردییی تکلیفلری خاطرالدی .ال-اوز یویانین اوستوندهکی پالستیکه
باخدی .ائلهیسه ایچیندهکی تمیزلهییجیتوزونو هارا تؤکسون دئیه ،بیرداها
دوداغیندا تبسم اوتوردو .یئنیدن آیاقدا دوران توالتین قاپاغینی قالدیردی.
توالتدن فایداالنیب ،فایداالنمادیغی آراسیندا ایکی کؤنوللو قالدی .قاپاغی
قاپاتدی .توالته گئتمکدن واز کئچدی .اللرینی بیر داها صابونالدی .گئری
دؤنوب ،اؤنجهدن اوتوردوغو یئرده اوتوردو .پنجرهدن سیزان سویوق هاوا ،جانینی
اوشودوردو .بالیشی قوجاقالییب ،پتونو اوستونه چکدی .دیوارین بوز کسمیش
سیمنتی کورکلرینی اوشوتدو .بالیشی باشینین آلتینا قویوب اوزاندی .اوشوتمه-
سی داها آرتدی .سویوق بوتون جانینا یاییلدی .قالخیب بالیشین اوستونده
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اوتوردو .پتونو بورنونون اوجونا قدر چکدی .پتو ،تورپاق قوخویوردو .موقتدهکی
پتونون قوخوسونون تام اؤزویدو...
جانینین عذابیندان ،ساعتلرجه یئریندن قالخا بیلمهمیشدی اوزو اوسته،
دوشدویو یئرده قالمیشدی .پارچاالنمیش دوداغی پتویا یاپیشمیشدی .آغزی
تورپاغا قاریشیق ،قان دادیردی .ایندیسهتورپاق قوخویان پتو قان-قادالی
گونلرینی اونا خاطرالتسادا ،او گونلری دوشونمهمک اوچون اؤزونه آند ایچمک
ایستهدی .آباجینین بیر پارچا چؤرک قوپاردیب «بو چؤرهیه آند اولسون» -
دئمه یی خاطرینا گلدی .آند ایچمک اوچون چؤرک اولمادیغینا گؤره واز کئچدی.
بیرآز دوشوندو .اؤزونه سؤز وئرمهلیایدی .یوخسا دقیقه باشی قان-قادالی
آنیالری گلیب گؤزونون اؤنونه تیکیلهجکمیش .آنجاق آند ایچمهلی ایدی.
بیردن-بیره آناسینین آند ایچمهیینی خاطرالدی .آناسی اذانا آند ایچردی« .بو
اذانین صاحبینه آند اولسون»  -دئیردی .هله اذان وقتینه قالیردی .آناسی،
باجیسی اوچون داریخدی .بیردن-بیره «داریخماالریما آند ایچهجهیم»  -دئدی.
گؤزلرینی یومدو .اوشاقلیق چاغالری دعا ائدن کیمی ،ادب-ارکانال آند
ایچدی«داریخقانلیغیما آند اولسون ،قان-قادالی گونلره فکر وئرمیهجهیم» -
دئدییینده ،آناسییال باجیسینین اوزونتولو گؤرونتولری تابلو کیمی گؤز اؤنونه
تیکیلمیشدی.
تکآداملیقسلّولونو دؤزمک اوچون ،یالنیز خوش آنیالری خاطرالمالیایدی.
پتونو باشینا چکیب ،اؤز-اؤزویله میزیلدانماغا باشالدی .پتونون آلتیدان بوغومتول
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
گلیردی .دامارالریندا دوالشان قان ،یاناقالرینا قالخمیشدی .یاناقالری آتشلی
ایدی .گؤزلرینی قاپاتدی...
یای گونلرینین بیر ایدی .باغ حیطینین قوزئییندن اؤتن سویون قیراغیندا،
گیلهنارآغاجینین یانیندا پاالزالر سریلمیشدی .کؤمور سماوری قورهاقور
قایناییردی .اوشاقالر حیطی باشالرینا آلمیشدیالر .حیطین دؤرد دورهسینده
اوالن خانا-خانا ائولرین قونشو قادینالری گؤی-گؤیرتیدن ،چئشید-چئشید
میوهلردن اورتالیغا دوزوب ،یئییب-ایچیب ،گولوب-دانیشیردیالر .سحرگل
خانمسینهسی خیس-خیس خیسیلدایا-خیسیلدایاگلدی .اوتوروب ،دریندن
کؤکسونو چکدی .بزک چانتاسینی یئره قویوب چادراسینی آچدی .یاناقالری
قرمزی آلمایا اوخشاییردی .آباجی ،گیلهنارآغاجینین آلتیندا اوتورموش قرهیه
«قره خان! بوردا نه ائلیرسن؟ دور گئت اویناماغینا دااا - »...دئدی.
قونشوالرین بیریسی اوشاقالری یان-یؤورهلریندن اوزاقالشدیردی .قاش آالن
گلدییینده ،قادینالرین هامیسی توپالنیب ،سیرایال ،بیربهبیر اورتالیقدا باش-
الرینین آلتیندا یاسدیق ،اوزاناردیالر .سحرگل خانمقادینالرین اوزونه کیرشان
یاخاردی .بارماقالرینا دوالشدیردیغی ایپی قادینالرین اوزلرینده ائله اوستالیقال
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اویناداردی کی ،ایپدن خیرچ-خیرچ سسی قالخسایدی دا ،اوزلریندن بیر دامجی
بئله قان چیخمازدی .قاشآالنین الینین آلتیندان چیخان قادین ،ساخسی
پیاالدا حاضیرالنمیش وسمهدن قاشالرینا یاخاردی .وسمهنی یویاندان سونرا،
قادینالر قاشآالنین چانتاسینداکی بزکلری اوزلرینه ،دوداقالرینا یاخاردیالر.
گؤزلرینه سورمه چکردیلر .سورمهنین مولچویونو گؤزلرینین ایچینه
گزدیردیکلرینده ،ایندیسه مولچوک گؤزلرینه باتاجاق دئیه قورخاردی .هردنسه
وسمهدن آرتیق قالدیغیندا ،قیزجیغازالرین قاشالری چاتما اولسون دئیه،
اونالرین دا قاشالرینین اورتالیغینا وسمه یاخاردیالر.
سحرگل خانم اونون ق ولونا ایپ سالدیغی گونه قدر قاش آلماق اونون اوچون
مقدس بیر عنعنه کیمیایدی .سسسیز-سمیرسیز اوتوروب بو عنعنهنی ایزله-
یردی.
آناسی اورتالیقدا اوزانمیشدی .سحرگل خانم ساپ سالمادان ،انلیییی اونون
اوزونه یاخدی .آناسینین اوزو گچ کیمی آغ-آپباغ اولدو .همیشهکی کیمی،
بارماغینی انلییک -کیریشانا سورتلهییب اوزونهیاخسین دئیه ،اورهییندن قانالر
آخیردی .قره ،پالیت آغاجینین آلتیندا تک باشینا اوتورموشدو.
گؤز-گؤز ائلهییب قاشآالنین صاندیغا اوخشار چانتاسینین یانیندا اوتوردو .گؤز
آلتی ایچینده نه وار دئیه چانتانی سوزدو .سحرگل خانم« :نه آختاریسان قره
باال؟! گل سنین ده اوزونه ساپ سالیم!»  -دئییب گولدو .قادینالر دا اونونال
بیرگه گولوشدولر .آناسی« :اوزونه یوخ کی ،قولونا سالباا سحر گل خانم! ..دا
یادیندا قالسین بوقدر اؤزوندن بؤیوکلرین یان-یؤرهسینه دوالنماسین»  -دئدی.
اؤزونه گلدییینده سحرگل خانمین بارماقالرینا دوالشدیغی ایپ ،قولونون
دریسینده خیرچیلدادی .توکلرینی قوپارتدی .قولونو چکیب قیشقیردی .پالیت
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آغاجینین آلتینا قاچدی .قره ،گوله-گوله تورپاقلی بارماغینی اونون قولونون
توکسوز یئرینه چکدی« :سن دلیسن ،دلی - »...دئدی .قره ،قولونون توکسوز
قیزارمیش دریسینه توخونونجا ،سانکی کؤمور کؤزو باسدیالر قولونا!
اوشومک ایستهمیر .حیطدن سلّولون شاختا هاواسینا دؤنمک ایستهمیر.
اوشوتمه ائله جانینا ایشلهییب کی ،تورپاق قوخویان پتودان دا خیر یوخدی.
گؤزلرینی آچدی .پالیت آغاجینین یئرینه ،سیمنت دیوارالرین احاطهسینده،
دمیر قاپینین گؤزلری ایدی ،اونا گؤز آغاردیردی .پنجره دن سیزان سویوق،
باشینین کاساسیناجان گیزیلدهدیردی.
یئریندن قالخدی .سوروتمهلرینی گئیدی .آرخاسینی دمیر قاپییا چئویردی.
سلّولون اورتالیغیندا دایانیب ،سانکی مدرسهلرینده قیزالرال بیرلیکده ایدمان
ائتمک ایستهییر .قیزالری بیربهبیر خاطرالدی .سارا ،نرگس ،آذر ،جئیران؛
هامیسینین اوردا اولماغین آرزوالدی .جئیراندان باشقا قیزالرین هئچ بیریسی
سلّولونا گلمهدی .جئیرانین باشقا دنیادان دؤنوب ،اونون یانیندا دوردوغونا هئچ
شاشیرمادی .سانکی قونشو سلّولدان چیخیب بیرلیکده ایدمان ائتمک اوچون،
اونون یانینا گلمیشدی .جئیران حیاتدا اولماسایدی دا ،بو آن ایکیسی ده
بیرلیکده مدرسهنین گونشلی حیطینده ایدیلر .جئیرانا باخیب گولومسهدی.
اوندان اؤنجه اللرینی اؤنونه اوزالدیب «بیر»  -دئدی .دؤنوب جئیرانا باخدی.
پیققلداییب اللرینی یوخاری قالدیردی« :ایکی»  -دئدی .جئیراندا اونا گولومسه-
یهرک «اوچ» دئدییینده ،ایکیسی ده بیرلیکده قولالرینی ساغ-سوال آچدیالر.
دؤرد دئدییینده ،اللرینی آشاغی سالدیالر .یئنیدن بیر دئدییینده ایکیسینین
ده بارماقالری نین اوجو سیمنت دیوارا توخونسایدی دا ،اؤزلرینه آلدیرمادان
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سایماغا باشالدیالر« :ایکی ...اوچ ...دؤرد ...بیر ...ایکی ...اوچ ...دؤرد ...بیر ...ایکی...
اوچ.»....
آتیلیب-دوشدولر .اییلیب-قالخدیالر .ایدمان ،جانالرینی قیزدیردی .داها
اوشوموردو .ایپسیز ایپ-کئشدی گئتدییینده ،جئیران ائله اوجا سسله گولدو
کی ،بیردن-بیره بیر سس قالخدی .ایکیسی ده دیسکیندیلر .دؤنوب آرخاسینا
باخدیغیندا،قاپینین آشاغی گؤزو آچیقایدی .گؤزدن بیر یئمک قابی ایچری
بوراخیلیب قاپاندی .گؤزونو قاپینین گؤزوندن آییردیغیندا ،جئیران مدرسهنین
گونشلی حیطینی ده اؤزویله گؤتوروب گئتمیشدی...
«دئمک گوناورتا اذانینین وقتیدی»  -دئیه دوشوندو .موقتده

مگافوندان4

گوناورتا اذانی سسلهنن کیمی ،قاپی آچیلیب یئمهیی ایچری بوراخیب
قاپاداردیالر .ایندیسه اذان سسی گلمهدن یئمک قاپیدان دئییل ،گؤزدن ایچری
بوراخیلیردی.

تمیزلهییجی

توزویال،

صابونو

آشاغی

گؤزدن

ایچری

بوراخدیقالریندا فکر وئرمهمیشدی .هله ایندی آشاغی گؤزون نهیه یارارلی
اولدوغونو آنالییردی.
آجلیقدان اورهیی اویولوردو .گؤزوناؤنوندن یئمک قابینی گؤتوروب موکتین
اوستونده اوتوردو .یانچاقالری اوشودو .بالیشی آلتینا قویدو .اوچ بؤلوملو
استیلدن یئمک قابینین بیر بؤلومو بوش ایدی .بیرینده بیرال بویونجا چؤرک،
اوبیریسی بؤلومونده آش کیمی بیر یئمک واریدی .آش دئییلدی .گؤی-
گؤیرتیسی یوخایدی .قاشیغی یئمهیین ایچینده دوالندیردی .یئرکؤکو ،کلم ،لوبیا
و خیردا دوغرانمیش یئرالماالر قابین ایچینده ،قاشیغین فیرالنماسییال اؤلو
بالیقالر کیمی فیرالندیالر .بیر پارچا چؤرک قوپاریب آغزینا قویدو .چورک
4بلندگو.
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تورپاق دادیردی .یئمهیی آغزینا قویدوغوندا ،آز قالدی گئری قایتارسین .ایلیق،
دادسیز-دوزسوز کلم-لوبیا اورهیینی بوالندیردی .موقتین کشمشپلوسون ،لوبیا
پلوسون آرزوالدی .قاشیغی یئمکله دولدوروب ،یوخاریدان قابین ایچینه
آخیتدی .قاشیغی بیر داها دولدوردو .یوخاریدان قابین ایچینه شاریلداتدی.
باشاردیقجا الینی یوخاری قالدیریب ،قاشیق-قاشیق یئمهیی یوخاریدان قابین
ایچینه شاریلداتدی .سولو یئمک کؤپوکلندی .شاریلتی سسی گلدیکده ،ایشهمک
حسی اونا غالب گلدی.بودالرینی بیر-بیرینه سیخیدی.قابدان داشالنان دامجیالر
موکتین اوزهرینده یاش نقطهلربوراخیردی .قاشیغی بیر داها دولدوردو...
دفعهلرجه قرهنی گیزلیجه ایزلهمیشدی .اونون آیاقدا ایشهمهسینه
تعجبلنمیشدی ..اما هئچ زمان یاخینا گئدیب باخماغا جرئت ائلهمهمیشدی.
یالنیز شاریلتی سسینی ائشیتمیشدی .هله ده قره توالت یئرینه آغاجالرین
دیبینه شاریلداتدیغینین ندنینی بیلمیردی .بیر دفعه سوروشوروکن ،تربیه-
سیزلیکدی دئیه،سؤزونو دیلینین اوجوندا یئمیشدی .آغاجالرین دیبینده
شاریلتیدان قالمیش ایسالق تورپاقالری دوشونورکن ،جئیرانی اؤنونده اوتورموش
گؤردو«:اویون وئرمه ،یئ!»  -دئدییینده ،هله ده پالیت آغاجینین دالیندان قارانی
ایزلهییردی .جئیرانین سؤزونو ائشیتمهمیش کیمی ،قاشیغی قابین ایچینه آتدی.
یئمک موکتین اوزرینه سیچرادی .جئیران ،بیر داها قاشیغی الینه وئردی:
«سفئهلهمه! ..آخشاماجان آج قاالرسان»  -دئدی.
«ویح دادی وئریر .بیر قاشیق یئ بیر».
دوداقالری ترپندی .بئزگینلیک سسی سلّولدا عکس اولدو.
«دئییرسن چلوکباب سفارش وئراخ؛ هه؟»
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گؤزو جئیرانین آغزیندا ،قاشیغی آغزینا آپاردی .ایلیق یئمهیی گوجویله اوتدو.
جئیران «چؤرهیینی ده یئ»  -دئدی .چؤرهیی الینده توتوب دیشیایله
قوپارتدیغیندا ،کوچهلرین آج قالمیش ایتلرینی خاطرالدی...
سحر هاوا ایشیقالنمادان جئیرانال بیرلیکده ائودن اکیلیب ،کوچه-باجادا در-
دیوارا اعالمیه یاپیشدیراندا دا ،کوچه ایتلرینین قورخوسوندان اؤزلریایله چؤرک
گؤتورردیلر .ایت گؤردوکده چؤرهیی قاباغینا آتاردیالر .گئجه قاراوولالریندان
چوخ ،ایتلردن قورخاردیالر .حتی بعضاً اؤز کؤلگهلریندن ده قوشقوناردیالر.
ندنسه کوچه ایتلرینی دوشوندویونده ،حیرص بوغازینی کسدی .قاشیغی قابین
ایچینه چیرپدی .یاوان چؤرهیی وحشیجهسینه دیشلهدی...
قاپینین آشاغی گؤزو آچیلدیغیندا ،هله ده یاوان چؤرهیین تورپاقلی دادی
دیلیندهایدی .نه ائدهجهیینی بیلمهدن قاپینین گؤزونه دونوخدو« .قابی
آشاغیدان وئر گلسین»  -سسی یوخاری گؤزدن سسلهننده ،یئریندن دیک
داشالندی .قابی تر -تلهسیک قاپییا ساری آپاریرکن بیر نئچه قطره سیمنتین
اوستونه سیچرادی .یئمک قابینی دقتله قاپینین گؤزونه ایتهلهدی .بویالنیب
یوخاری گؤزه «بو پنجرهنی باغالیینداا نوالر»  -دئدی .گؤزدن بیر سس
چیخمادی .یوخاری گؤز قاپاندی .یئره اَییلیب آشاغی گؤزه اوجا سسله
باغیردی«:سن اهلل بو پنجرهنی باغالیین .من سویوخدان دونورام ...بولموسوز کی
ایچری نئجه شاختاخانادی» .آشاغی گؤزده اوزونه قاپاندی .عصبی حالدا گؤزلره
گؤز دوالندیردی .یومروغونو یوخاری گؤزه گؤستردی .آشاغی گؤزو تپیکلهمک
ایستهدییینده ،بلکه قاراوول قاپی دالیندا دوروب دئیه آیاغی یاری یولدا قورودو.
دیزلرینی قوجاقالییب آیاقدا دوران توالته باخیر .آز قالیر اوتوردوغو یئرده
ایشهسین .موقتده همیشه سورغودان دؤنورکن توالته گئتمهیه اذن وئرردیلر.اونو
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سورغودان قایتاران کیشی بندین اؤنونده ،الیندهکی کندیرین اوجونوکشیک
قاراوولون الینه بوراخیب گئتدیکدن سونرا ،قاراوول«گؤزلویونو آچ ،بیر دَیقهدن
چوخ اولماسینهااا»  -دئیردی .اویسا تلهسینجه ،بؤیرکلری داها آرتیق ایشلردی.
یومروقدان کیچیک مثانهنین ایچینده بو قدر سیدیک نئجه یئرلهشیر دئیه
اؤزونه ده جوابسیز بیر سؤال ایدی .ایندیسه دیزلرینی قوجاقالییب موقتین
توالتینین بئله آرزوسونو چکیر« :آخی بورا خارجیلرین زندانیدی فرنگی توالت
قویوبالر؟»  -سؤالی جوابسیز قالیر .گؤزو جئیرانی آختاریر .جئیرانسا سسسیز-
سمیرسیز یئر آلتیندا ،بلکه ده هانکی بیر سلّولدا ایتیب-باتیب« .دؤنسهیدی،
گئنه بیر یول گؤرسهدردی»  -دئیه دوشونور .قالخیب توالتین کنارینا گئدیر.
قاپاغینی آچیر .توالت ،دیبینده دوم-دورو سو ،دایاز بیر قویو؛ اوتوراجاق کیمی
اوتورماق ایستهییر .شلوارینا باخیر .آشاغی سالیر .گؤزو تاغا یاپیشمیش پنجرهیه
ساتاشیر .تلهسیک شلوارینی یوخاری چکیر« .بلکه بیری اوردان باخدی!»  -دئیه
دوشونور.
آز قالیر ایشهمهیی سوزسون .چارهسیز آیاقدا دوران توالتی یئر توالتی کیمی
قولالنماق ایستهییر .توالتین اوستونه چیخیر .آیاقالرین ایکی طرفینه قویور .بیر
داها شلوارینی آشاغی چکیر .بودوندا بنک-بنک گؤیرتیلر وار.اوتوردوغوندا آیاغی
سویروشوب یئره چارپیر .اومباسی توالتین داشینا دَییر .بنک-بنک گؤیرمیش
یئرلر یئنه زوققولداماغا باشالییر .اوفولداییر .شلوارینی یوخاری چکیب،
قالخیر«:آااخ ...پوتون ایزلری بس دئییلدی...اووووف ...گئنه ده اَتیم گؤیرهجک» -
دئیه-دئیه پنجرهیه باخیر .سوزهنک اولماقدان قورخور .شلوارینی ایسالدیرسا،
توالته گئتمکدن یاخشیدی .گئری دؤنوب موکته ساری گئتمک ایستهدییینده،
جئیرانی اؤنونده گؤرور« :به مدرسهده ائشیتدییین گولمهجهلر یادیندان
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چیخیب؟ اوتوراجاق کیمی اوستونده اوتوراجاخسانداا»  -دئییب اوزونه
گولومسهییر .جئیرانا جواب وئرمهمک یئرینه پنجرهیه باخیر .جئیرانسا:
«سفئهلمه! کیم اوردان باخاجاق کی؟» .دینمز-دانیشماز توالته ساری گئدیب،
شلوارینی آشاغی چکیب اوتورور .شلواری توالتین داشینا ایلیشیر .راحتجه اوتورا
بیلمیر .قالخیب شلوارینین بیر آیاغینی اَینیندن چیخاردیر .اوتوراجاقدا
اوتوردوغوندا«دالینی چئویر»  -جئیرانا دئییر .جئیرانسا آرخاسین اونا دؤندریب،
قاپینین گؤزونه گؤز تیکیر .شاریلتی سسی قالخیر .ایشهمهیینین ایستیسینی
حس ائدیر .هاردانسا قره گلیب فکرینده گزیشیر .پالیت آغاجینین دالیسیندا
گیزلهنیب .گاهدان آغاجین دالیسیندان اَییلیب حیطه باخیر...
توالتین داشی بوم-بوزدو .اوشوتمهسی فکرینی باغ حیطیندن چاشدیریر .زندان
حیطینده گؤردویو پلتکدیللی قاراوول فکرینده جانالنیر« :اؤزویدو ...الپ
اؤزویدو ...نییه منه تانیشلیق وئرمهدی؟یوخسا منی یادداشیندان سیلیب؟! نئجه
منی تانیمادی؟ یوز ایلده کئچسه کئچسین ،قرهنی هر هاردا ،هر حالدا گؤرسم
تانییا بیلرم .منه تانیشلیخ وئرمهسه بئله .منی باشیندان آتسا بئله ...ندن او
سحرین آالتورانیندا جیرانال منی اعالمیه پایالیاندا توتوقالمادی؟»
سحرین بئشینده چیخمالی ایدیلر .کئشیکچیلرین یورقون یوخوسوز زمانی،
یوخونون شیرین وقتی .یئریندن قالخدی .اعالمیهلری زئرزمیده گیزلتمیشدی.
سحره قدر یاتمامیشدی .هر گئجه یاتدیغی یئرده ،صاندیقخانادا ،آبقورا ،سرکه،
گالب رفلرینین احاطهسینده ،قرمزی یوخو چیراغینین ایشیغیندا رمان
اوخوموشدو .ساعت بئش اولمادان یئریندن قالخمیشدی .آناسی یوخودان آییلیب
اونو یئرینده گؤرمهسه ،مدرسهیه گئتدییینی سانسین دئیه ،ساعتین عقربهلرینی
یئددی یاریما چکمیشدی .گورکینین «آنا» رمانین اوخوموشدو .ایندیسه بیر
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قوجاق اعالمیه الینده ،گورکینین رمانینداکی ایشچیلرین عصیانینی
داشیییردی ایچینده.
جئیران گیلین قاپیالرینا بارماغییال آستاجا ایکی تاققا ووردوغوندا ،تام بیر
دئوریمچی حالی وارییدی .جئیرانسا قاپینی آچیب ،چیللی اوزونو قاپیدان
ائشییه چیخارتدی .چیل تویوق کیمی قیققیلدادی«:به هارداسان؟ بئواخت
اولدی آخی».
اورکلرینین دؤیونتوسو آیاقالرینین سسینه قاریشیب.اعالمیهلری ،هر کس
اؤز محلهسینین ائولرینه پایالماق قرارینی آلمیشدیالر .اعالمیهنینمضمونو ایسه،
بئکار دیپلمالرین ایشسیزلییه اعتراضالری ایدی .دؤنگهلره یئتیشنده ،جئیران
دؤنگهنین باشیندا کئشیک چکیر ،اویسا اعالمیهلری قاپیالرین دئشیکلریندن
ایچری آتیر .بعضاً ده اعالمیهلرین یاریسیی ایچریده ،یاریسیایسه قاپینین دار
دئشییینده ساخالنیب قالیردی .هامی بیر ساعتده ،بیر گونده ،یاریم
ساعتهاعالمیهلری پایالمالی ایدیلر .دربندلرین بیرینین دؤنومونده ،ایللر سونرا
قره ایله دؤش-دؤشه ،گؤز-گؤزه دیمیشدیلر...
توتوقالیا بیلردی داا .بلکه ده تندیر ائویندهکی آنیالرین خاطرینی ساخالدی!
اعالمیهلری منیم الیمدن آلیبکؤینهیینین آلتیندا گیزلتدی«...باشینی بالیا
سوخما ،گئت!»  -دئدی« .باشقاالری گلمهدن گئت! بیردهبئله ایشلره
قاریشسان ،سنی تانیمییاجاغام»  -دئدییینده ،یاالن دئییردی .ندن جئیرانا هئچ
سؤز دئمهدی؟ ایللرجه اعالمیه پایالدیغیمیز آالتوران چاغیندان کئچسه ده ،هر
شئیی آپ-آیدین ،یئرلی-یئرینده آدیم کیمی خاطرالییرام.
دانققق سسی گلدییینده دیسکیندی .شلوارینین باغیندان یاپیشیب ،هؤله-
سک قالخدی .سس ایله بیرگه ،جئیراندا یوخا چیخدی .الی شلوارینین باغیندا
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قاپینین گؤزلرینه باخدی .باخیشی آشاغی-یوخاری گؤزلرین آراسیندا گئدیب
دؤنوردو .قاپینین گؤزلری قاپالیایدی ،یوخسا خیالی سسلهنیردی؟!
یوماق کیمی سلّولون بیر کونجونه سیغینمیشدی .جانی آغریییردی .ازیلمیش
عضلهلری زوق-زوق زوققولداییردی .چیققیلتی سسی گلدی .قوجا قاراوول
قاپینی آچدیقدا ،اونون یوماق جانی آچیلدی .قالخیب کونجده اوتوردو.
قاراوولایسه« :قیز به سن نه وقت یاتارسان؟»  -دئییب اوتوراجاغی قاپینین
اؤنونه قویوب اَیلهشدی«:هه...دئ گؤروم بویون بازجویییه آپاردیالر؟» اونون دا
ازیلمیش عضلهلری هله ده ساعتین ثانیهسایاری کیمی چالیردی.
قوجا قاراوولو ذهنیندن سیلمهیه چالیشیر .آند ایچمیشدی آجی گونلرینه فکر
وئرمهسین .ندنسه فکرینی باشقا یئره یاییندیرماق ایستهسهده ،قوجا قاراوول میخ
کیمی بئینینه تاخیلیب .اونو دوشوندویونده جانی گیزیلدهییر .هؤروکلریندن
چیمچهشیر...
الی شلوارینین باغیندا ،یئنیدن توالت داشینیناوستونده اوتوردو .مثانهسی
بوشالیب .یونگوللهشیب .راحتلیک حس ائتسهده ،اؤزونو نئجه یوواجاق دئیه
دوشونور .هئچ عقلینه ده گلمهمیشدی آفتافاسیز اؤزونو نئجه یوواجاق .چئوره-
سینه باخیر .جئیراندا یوخدو اونا یاردیم ائتسین.
موقتده یاپا-یالنیزایدی .حتی حماما گئتدییینده بئله جئیران یوخ ایدی.
آیباشی گونو اولموشدو .گونلر کئچمیشدی حماما گئتمهمیشدی .جانی
جمدک قوخویوردو .سورغودا دانیشدیغی سؤزلری کاغذ اوزهرینه مکتوب کیمی
یازدیغیندا ،جمدک قوخوسونو دویوردو .سورغوچوالر دا یقین قوخونو حس
ائدیردیلر دئیه دوشونوردو .اؤزونو بوتون دنیا دنیزلرینین سویویال یوسایدی دا،
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آرینمایاجاغینی بیلیردی .ائلهجه ده دنیزی ،دنیزین دیبینده باتیب قاالن گمی-
لری ،گمیلرین اطرافیندا گزیشن کؤپک بالیقالرینی...
قایغیلی اؤیرنجیایدی سانکی .اوتوراجاقدا دیوارال اوزبهاوزاوتورموش ،سوروالن
سؤالالری امتحان کیمی جواب وئریردی .بو امتحانین بیر تکاؤیرنجیسی
وارییدی .بیرینجی دفعه سورغویا گلدییینده ،تنبل اؤیرنجی کیمی دیلی
توتولموشدو .ائشیتدییی سؤزلره قارشی اؤزونو ایتیرمیشدی .بئله زمانالردا نه
ائدهجهیینین دستورو یوخاریالردان گلمیشدی«دینمه! دانیشما!»  -دئمیشدیلر.
سورغو اوتاغیندا پارچا گؤزلوک گؤزونده ،دیوارال اوزبهاوز مدرسهلرین قولتوقلو
اوتوراجاغیندا اوتورتموشدوالر.معجزین «چون یئتیشدین وطنه ،دینمه-دانیشما
دئدیلر»  -شعرینی درسلیک کیمی دیلینین اوجوندا تکرار ائدیردی...
ایندیسه سورغوالردان بئزیب-یورولموشدو .معجزین آدینی بئله دیلینه
گتیرمهیه اینجاری قالمامیشدی .هر سؤالین جوابینی یازدیقجا ،کؤپکبالیغی بیر
پارچا اتیندن قوپاریردی سانکی .سؤالالر باشا چاتدیغیندا ،او ،یوخا چیخمیش
کیمی ایدی .هاوانی جمدک قوخوسو بوروموشدو.
اوتوراجاقدا اوتوردوغو کیمی توالتین داشیندا اوتوروب فکرلهشیر .شلواریندان
ائشیکده قاالن بودالری بوز کسیب .اؤزونو نئجه یوسون دئیه بیر چاره قیلمالی
ایدی.
تاغا یاپیشمیش آچیق پنجرهیه ،پنجرهدن قاپینین گؤزلرینه گؤز گزدیردی.
اونو ایزلهین کیمسه یوخ ایدی .ندنسه جئیران دا یوخا چیخمیشدی.
سویو آچیب اووجونو دولدوردو .آفتافا اولمادان اؤزونو نئجه یوماغینین یولونو
تاپمیشدی .اووجونو بوشالتدیغیندا اوشودو .سو بودالرینا تؤکولدو .اؤزونو
میردارالنمیش کیمی حس ائتدی .اوووج-اوووج سو ایله اؤزونو تمیزلهمک ،ایینه-
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ایله گور قازماق کیمی بیر ایش ایمیش .قالخیب توالتین قاپاغینی قاپاتدیغیندا،
اؤزونو دونوزلوقدا ،پیسلیک ایچینده حس ائتدی .خارجیلر نئجه اؤزلرین یویورالر
دئیه دوشوندو .سو آلتینا گیرمهلیایدی .یویونمالییدی؛ بو آن سویا نفس کیمی
احتیاجی وارییدی...
دیوارین دیبیندهکی سو لولهسینی ائله تپیکلهمیشدی کی ،باشماغین ایچینده،
بارماقالری زوققولدامیشدی .جمدک قوخولو آجی گونونو دیواردا چیزگیلهمه-
لییدی .همده باشقا بیر اشارتله .هر گون ناهارینی یئمهدن قاشیغین دستهسی-
ایله ،گونلرینین ساییسی قدر موقتین سلّولونون دیوارینی «ر» شکیلینده
چیزگیلهمیشدی .باشقاالری چیزن خطلری ،نیشانالری موقته گتیریلندن اوچ
گون سونرا دیواردا گؤرموشدو .او آندان دیوارین کونجونه یاخین بیر یئرده اؤزونه
بیر چیزگی بؤلگهسی آییرمیشدی .چیزگیلهدییی «ر»لراؤزونه آییردیغیبؤلگهدن
ائشییه چیخمیردی .بیرینجی دفعه دیواری چیزگیلهینده ،اوچ چیزگی بیر یئرده
چیزمیشدی .سیمنتین اوزرینی چیزگیلهمک هئچ ده یونگول ایش دئییل .اوچ
چیزگینی بیر یئرده سیمنتین اوزرینده چیزمک وقتینی آلمیشدی .او گون
ناهارینی یار-یاریمچیلیق یئمهمیشدی کی ،قاپی آچیلیب ،یئمک قابینی گئری
ایستهدیلر .او ایسه چیزگیلری گؤرمهسینلر دئیهدیوارداکی بؤلگهسینین اؤنونده
اوتورموشدو .قاراوول یئمک قابینی گئری ایستهدییینده ،یئریندن بئله
قالخمادی.قاراوول «گیژ تویوق کیمی نییه هویوخوبسان؟ قابی وئر منه آخی» -
دئدییینده ،گوزگواولماسایدیدا ،سیر-صفتینین بوزارماسینی آپ-آیدین حس
ائدیردی .قاپی قاپاندیقدان سونرا تلهسیک چیزگی بؤلومونه دؤندو .الینی
چیزگیلهدییی «ر» حرفلرینه چکدی .قورخو دولو غالبیت حسی یاشاییردی.
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آدینین بیرینجی حرفینی سیمنت اوزرینده چیزمک ،دئم تورپاقدا توخوم
اکمک کیمی بیرایشایدی .جوجرمهسینه طبیعتین یاردیمی الزم ایدی...
پنجرهدن سیزان سویوقدان اذیت چکیر .بیر داها قاپییا ساری گئدیب قاپینی
یومروقالییر« :گلین بو پنجرهنی باغالیین» .نئچه ثانیه دایانیر .سونرا سویو
سوزولموش کیمی دؤنوب بالیشین اوستونده اوتورو .اوشویور .پتونو چییینلرینه
سالیب یئنیدن قالخیر .دیوارالری دقتله ایزلهییر .چیزیلن چیزگیلره باخیر.
چئشید-چیشد خطلر چیزگیلهنیب .بویالماسینا ،ائنلهمهسینه ،اَیری.غفیلدن
«ر» حرفینه اوخشار بیر چیزگی گؤرور .گؤزدن ایتمیش بیر نیشانی گؤرن
کیمی ،سئوینجک دوشور .دقتله باخیب چیزگیلری سایدیغیندا«،ر»
چیزگیسینین یانیندا باشقا بیر چیزگی گؤرونور« .ک» کیمی بیر چیزگی-
دی«:آخی من ده موقتین دیواریندا بئله یازمیشدیم!» .بلکه ده موقتدهکی
بؤلگهنین بیر پارچاسییدی،بو تکآداملیق سلّولونا یول آزیب!
دیوارالرین چیزگیسینی ایزلهیه-ایزلهیه سلّولو دؤنوب-دوالشیب ،باغ حیطیندن
باش چیخاردیر.قرهایله کوسولودور .پنجرهنین هئرهسینده اوتورموش ،آیاقالرینی
آشاغی سالالییب تووالییر .آیاقالرین تووالدیقجا ،قرمزی اتکلیییندهکی ساری
چیچکلر ،سانکی ازیلیر ،بوزوشور ،سولور .چیچکلرین ازیشیب-بوزوشمهیی،
فکرینی پالیت آغاجینین دیبینده دورموش قرهدن یاییندیریر .اتکلییینی ایکی
طرفدن بودالرینین آلتینا چکیر .اتکلییینین گوللری داها بوزوشوک
گؤرونمور.گؤز آلتی آغاجا سؤیکهنمیش قرهنی سوزور .آغاجین اوزرینده بیر
شئیلرچیزیر .او ایسه آغاجین کؤکونده نه چیزیلدییینی گؤرسون دئیه،
اورهییندن قانالر آخیر .قرهیه«کوسدوم ،قیامتهجان کوسدوم» -دئییب .اونا
یالواراسی دئییل .چیلیک-دسته اویونوندان بویانا ،اوندان آجیقلی دوشوب .اؤزو
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بس دئییل ،باشقاالرینین یانیندا« :گ...گ...گئت قو...قو...قو...قولچاغینی آل
قوجاغینا ،ائوجییینی اوینا! قی...قی...ی...قیز ندی ،چیلیک-ددددسته ندی؟» -
دئدییینده آز قالمیشدی توتوب اونون توکلرین یولسون .حیرصیندن آیاغینی
ایکی کرپیجین اوستوندهکی چیلیک آغاجین اوزرینه تاپداالمیشدی .چیلیک
سینمامیشدی .یالنیز اونون آیاغینین آلمالیغی ازیلمیشدی .بلکه ده
گؤیرمیشدی .آخشاماجان سانجیدان آیاغینی یئره باسا بیلمهمیشدی .قاپینین
آرخاسیندان دوروب اوغالنالری ایزلهمیشدی .قره گیلین دستهلری اویونو
باشالیاندا «انشاءاهلل یانارسان!»  -دئمیشدی .قره شؤتگه ووروب چیلیک-دستهنی
اوزاغا آتدیغیندا ،اوندان داها آرتیق آجیقالنمیشدی .قره گیلین مقابل اویونچو
دستهسینین اویونچوالریندان بیری ،چیلییی دستهیه دوغرو نیشان آال
بیلمهدییی اوچون حیرصی بوغازینی کسمیشدی...
پنجرهنین هئرهسیندن آشاغی آتیلیر .آیاغینین آلمالیغی هله دهاینجیییر.
اؤزونو سایمامازلیغا ووروب حیطده دوالشیر .قرهنی گؤرمهمیش کیمی پالیت
آغاجینین یانیندان کئچیر .گؤز آلتی چیزگیلره باخیر .قره ،چیزدییینی دقتله
بزهییر .باش -آیاق چیزدییی اورهیین ایچینده «ر» حرفینی دوغرو اویموشدو.
باش-آیاق رسمینه داها سایمازیانا یاناشا بیلیمر.چیزیلن باشییوخاری اورهیه
دایانا بیلیمر .دیلی ،کوسگونلویوندن فرمان آلمیر .دیش دورمور .پالیتدان
اوزاقالشا-اوزاقالشاقرهیه ساری دؤنوب دیلینی اونا چیخاردیر«:دئ باشارمیرام دااا.
بو کی اورک دئییل؛ فارسجا یازیلمیش 1دی»  -دئییب ،تنهبییه ساری قاچیر.
تنهبی قاپیسینین رنگبهرنگ شوشهلرینین آرخاسیندان بویالنیب قرهیه باخیر.
رنگلی شوشهلرین آرخاسیندان نسه گؤرونمور .پنجرهنین بوجاغیندا دالداالنیب،
پردهنین قیراغیندان اونو ایزلهییر.قرهنی حیرصلندیردییی اوچون اورهیی
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سویویوب .پردهنین آرخاسیندا نارین-نارین گولور .قره،عصبی حالدا سسسیز-
سمیرسیز الیندهکی مسمارال حرفلری قاراالییر« .ر» حرفی بوتؤولوکله
سیلینمهییب .هله ده مسمارال چیزیلن شکیلین ،باش -آیاق اورهیین ایچینده
بللیدی .قره ،پالیت آغاجینین دریسی ایله ترسه اورهیی بیرلیکده یاراالییب....
سلّولون اورتاسیندا دوروب .گؤزونو یومور .گؤز اویومونداگیلهلر گؤل باغالییر.
الینی پالیت آغاجینین دریسینه ساری آپاریر .دیوارین سیمنتی الینین ایچینه
قوورا چکیر...
دیوارالری ایزبهایز ایزلهییر .هر چیزیلن خطه دقتله باخیر .دیوارین بعضی
بؤلوملرینده آنالمسیز حرفلر گؤرونور .قا...یا...لن...زنده با...آزادی ...کلمهلرین بیر
چوخواوخونمور .ان چوخ یازیالن کلمه «آزادی» کلمهسیدیر .سلّولون دیوارالرینا
باخا-باخا «آزادی» کلمهلرین ساییر.اون ایکینجی «آزادی» یاریمچیلیق قالیب.
«دی» حرفی «آزادی»نی تمامالیا بیلمهییب .ندنسه «قا» یازان آدامین نئجه
بیریسی اولدوغونو گؤز اؤنونده جانالندیرماق ایستهییر .اونون نئجه بیر انسان
اولدوغونو دوشونور« .قا» اؤلودور یوخسا یاشاییر دئیه دوشونور .اوشویوب جانی
گیزیلتییه دوشسه ده ،قولالرین قوجاقالییب سلّولون بیر کونجونده دایانیر« .قا»
خیالیندا جانالنیب« .قا» ،توستو کیمی ،چن کیمی بیر هیکلدی؛ دیواری
چیزگیلهمهیه چالیشیر .هردن ده الینی ایشیندن چکیب ،بارماقالرییال
توکلرینی داراییب بورما بیغالرینا ال چکیر .آزاجیق گئریدن دوروب چیزدییی
اثره دقتله باخیر« .قا» دیواری قاشیقال چیزمیر؛ الینده مسمار کیمی بیر آلت
وار .قاشیقال دیواری چیزمک ،قایاالری قازمایال قازیب سود گؤلو قازماقدان
چتیندی« .قا» اونو گؤرمهدن ،اونا آلدیرمادان اؤز ایشیندهدیر .گؤزو اؤنوندهکی
شبح کیمی هیکل ده« ،قا» سؤزونون نه آنالمی اوال بیلر دئیه دوشونور:
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«قا...قا...قا ...بیریسینین آدینین باشالنقیجی .بلکه ،بلکه سئوگیلیسینین
آدیدیر.یووو ...بلکه ده بیر سیر ،ایچینده ساخالیا بیلمهدییی بیر سیر...بلکه ده
«قا» یازان هئچ کیشی دئییلمیش .اونون کیمی ایییرمی دؤرد یاشلی ،هؤروک
ساچلی ،قارابیر قیزییمیش» -دئدییینده ،چن کیمی ،دومان کیمی «قا»دیوارین
اؤنوندن یوخا چیخیر« .قا» سؤزویله باشالنان قیزآدالرینی دوشونور« .قا...قا...
قا .»...عقلینه بیرقیز آدی بئله گلمیر .بلکه ده قیزین سئوگیلیسینین آدیایمیش
دئیه دوشونور« .قا ...قاسم .قا...قادر ...قا ...قدرت ...یووو...قدرت کی هئچ اوال
بیلمز» .آدالرین هئچ بیریسی قیزین سئوگیلیسینین آدی اوال بیلمز.
قرهنین آدینین بیرینجی سؤزو اونون آدییال سؤز بیر اولدوغونا گؤره نه قدر ده
اونون آدینی دفترینه ،کتابالرینا ،مدرسهده اوتوردوغو اوتوراجاقدا ،توالتینین
دیوارینا ،ائوده صاندیقخانا طاقچاسینین آلتینا یازمیشدیسا ،کیمسه اوندان
قوشقوالنمازدی.
بلکه ده «قا» بیر زندانینین آناسینین آدییمش دئیه دوشوندویو آن ،جئیران
یوخلوقدان باش قالدیریب یئنیدن دوشونجهسینین اورتاسینا آتیلدی« :سن ده
الپ گیژسنهااا.هانسی دلی گلیب داشدان برک سیمنتین اوستونده آناسینین
آدینی یازار؟»..ایکیسی ده بیردن-بیره اوجا سسله پیققیلداییب گولوشورلر.
جئیران ،سلّولونا گلیب-گئتمهسیایله اونون اوچون ان بؤیوک موتلولوق گتیریر.
جئیرانین گلیشی ایتیک سومویو تاپماغا اوخشاییر آباجینین ناغیلالریندا.
موقتده اولدوغو گونلر جئیران اونون آدینی گؤتور-قوی ائلهمهدییینه هئچ
شاشیرمیر .ندنسه موقت اونون باخیمیندان یئر آلتی دنیاسینین بؤلگهسی
ساییلیر .او ،آباجینین ناغیلالرینداکی جئیران آدلی بیر جئیراندی .او ،یئر آلتی
دنیاسینا دئییل ،گؤیلره الیق بیر جئیراندی .ایندیسه جئیران گؤیده دئییل،
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یئر آلتیندادئییل؛ ایکی دنیانین اورتاسیندا ،بیر بنانین سونونجو قاتیندا،
تک آداملیق بیر سلّولدان باش چیخاردیب .گؤرونمز اولورسا بئله ،اونون گؤزونه
گؤرونور .جئیرانی اؤز یانیندا حس ائدیر...
اوشویور .جئیرانین قوینونا گیریب ،قیزیشماق ایستهییر .جئیرانسا «اللرینی
قوی قولتوقالریمین آلتینا ،منده سنین قولتوغوندا اللریمی قیزدیریم»  -دئییر.
اؤنجهده اولدوغو کیمی گولوشو دوداغیندان اسکیلمیر .گؤزلرین یوموب،
اللریایسه ،جئیرانا ساری...
کورالر کیمی سلّولون اورتاسیندا دورموش ،اؤنوندهکی بوشلوقدا جئیرانین
قولتوقالرینین آلتیندا بارماقالرینی قیزدیرماق ایستهییردی .بارماقالرینین
اوجو سویوقدان کئییمیشدی .گؤزلرینی آچدیغیندا قاپینین یوخاری گؤزویله
گؤز-گؤزه گلدی .گیزلن-پاچ اویونو باشالمیشدی .جئیران یئنه گئتمیشدی.
اویسا سلّولون اورتاسیندا دایانیب ،اللرینی هاوادا اونوتموشدو .بارماقالرینین
اوجو سویوقدان گیزیلدهییردی .اللرینی قولتوقالرینین آلتینا قویدو.
بارماقالرینین اوجو ایستی-سویوق اولسادادا ،قولتوقالرینین آلتی دنیانین ان
قاینار نقطهسی کیمی گلدی اونا .گؤزلرینی یئنیدن یومدو .بارماقالرینین
اوجوندان جانینا سیزدییی ایستینی تامسینا-تامسینا ایچینه چکدی .گؤزوندن
جوشان گیلهلر قاینارجایدی؛ یاندیرا -یاندیرا آشاغی سوزوردو...
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ایکیندی.بیرآزدان قاش قاراالجاق .پتو چیینینده ،بالیشین اوزرینده
چؤنبلمیش؛ اوشویور .اینامالری چؤکوب .سانکی اومود چؤل-پاالزین گؤتوروب
اورهییندن کؤچهجکمیش...
اینامالری ،سورغو اوتاغیندا دیوارال اوز-اوزهاوتوردوغوندا،باشینا چؤکدو .اوندان
گوجلولری ،اوندان داهاچوخایدئولوژیلرینه باغلی اوالن انسانالر اوندان داها
اؤنجه چؤکوب ،داغیلمیشدیالر .اونوندا کؤکونه سو باغالمیشدیالر .آجی گونلردن
سونرا او دا سینمیشدی .چؤکوشموشدو .یولداشالری سؤیلهینلری اونون دا
دیلیندن چیخارمیشدیالر .یازدیرمیشدیالر .ندنسه سئل ،یول اوستوندهکی هر
نهیی داغیتماز .یئر آلتیندا قاالنالر سئلدن اماندا قاالر.بیلیردی کی،
یولداشالری دا اوناتای ،سؤیلنیلمهمهلی سیرالری دوشونجهلرینین دوققوزونجو
قاتیندادوستاقالییب سؤیلهمهییبلر .کؤچموشسهده ،هلهدیرکلرینین بوتونو
یئره ییخیلمامیشدی .بیر گون یوخودا و یا هر هانکی بیر حالدا ،او سیرالری
دیلینه گتیرمهییندن قورخوردو .سیرالری اونوتماغا چالیشیرسادا ،گئجهلر یوخویا
دالماق ،اونون اوچون کابوسالرین ،وهملرین دنیاسیندا گزیشمک کیمیایدی.
موقت زندانین دا یوخوالریندا ،زمانین زمانسیز چاغیندا،کابوسالر ایچینده،
سیرالری دیلینین اوجوندا اویناییردی .دیلینه گتیردییی آن ،قان-تر ایچینده
یوخودان داشالنیردی .اورهیی اوووجالریندا دؤیونوردو...
سورغو-شکنجه اوتاغینی دوشونمهمک اوچون آند ایچسهده ،آندینی توتا
بیلمیر .یادداشینداکی سورغوالرین ،شکنجه لرین فکری ،اوندان اذنسیز
بئینینده آت چاپیر .چالیشیر فکرینی چاشدیریب باغ حیطینده گزدیرسین.
اوشاقلیق آنیالرینا سوردورسون.ندنسه اولمور .سورغو اوتاغی دقیقهباشی پارچا
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گؤزلویونون آلتیندااؤزگورلویونه هجوم گتیریر؛ پوسقو قورور سویوقدان بوز
باغالنمیش آنیالرینا.
پارچا گؤزلوک گؤزونده ،دیوارال اوز-اوزه اوتورماق ،قورتولوش اوچون هئچ بیر
یولون یوخ دئمکدیر .گؤز-گؤزه سورغو سوروب ،دانیشدیرماقدان بام-باشقایدی؛
سیر-صفتی بلیرسیز ،مجهولکیمسهلرین سورغوسونا جواب وئرمک ،تحقیرلرینه
اوغراماق؛بعضاً ده...
ان آغیر زمان الردا اؤزونو ساخالییب ،دیلی دانیشماغا آچیلماسین،تحقیرلره
دؤزوملو اولسون دئیه بوتون گوجویله کیکرز باشماغینی اؤنوندهکی دیوارا
سیخیردی .دفعهلرجه باشی دیوارا چیرپیلسایدیدا ،آلینیندا ،یاناغیندا گؤم-گؤی
ایز بوراخسایدیدا ،یئنه ده سیرالرینی ساخالماق اوچون دیوار اونا دایاقایدی.
پارچا گؤزلویون آلتینداکی قارانلیقدان کیکرزلرینین ایزینی آیدینجاسینا یول-
یول دیواردا گؤروردو .دیوارداندا یولالر آیریال بیلرمیش دئیه دوشونوردو.
سورغوچوالرین سوروالریندان یارارالنیب ،یولداشالرینین سؤیلهدیکلرینی
تکرار ائدیردی .دیلینی دیشلهییب ،سیرالری کیکرزلرینین داریسقاللیغیندا زندانا
چکیردی.سورغوچوالر اونو دیوارال اوز-اوزه اوتوردوب ،اونا قاچیش یولون یوخدور
دئمهیه چالیشسایدیالر بئله ،دیوار ،دایانماق اوچون اونا دیرک-دایاق اولموشدو.
سورغوچوالر بونو بیلسهیدیلر ،یقین اونو اوتاغین اورتاسیندا اوتورداردیالر...
موقتده هر نه اولسایدی سویوق ،تیکان کیمی جانینا باتمیردی .نه یاخجی
کی ،سورغوالر باشا چاتیب .یوخسا سویوق هاوادا شکنجه ،حقارته اوغراماق
دؤزولهسی دئییلدی.ایندیسه بیر دیَرسیز چؤپ کیمی ،آدسیز ،آدرسسیز بیر
سلّوال آتیلیب .سلّولونون نمرهسینی بئله بیلیمر .موقتده اون ایکینجی نمرهلی
سلّولدایدی .هر دفعه توالته گئتدییینده ،آلتی آددیم ساییب توالته یئتیشردی.
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ندنسه سلّوال دؤندویونده ،بیر سایی آددیمالرینا آرتاردی .یئددینجی آددیمی
آتدیقدا اون ایکینجی نمرهلی سلّولون اؤنونه یئتیشردی .اون ایکینی دیلینده
تکرار ائتمهسهیدی ،سانکییانلیش سلّوال گئدهجکمیش .آددیمالرینی نه قدر ده
قیسا ،یاواشجا آتسایدی ،یئنه ده باشقا سلّولالرین ایچینده کیم اولدوغو اونا
بلیرسیزایدی .موقت زندانینا گتیریلدییی گوندن بری ،قاراوولالردان باشقا
کیمسهیله اوز-اوزه گلمهمیشدی .سورغوچوالرین سیر-صفتلرینگؤرمهدیییندن
دوالیی ،بوی-بوخونالرینی ،نئجه بیر انسان اولدوقالرینی اونالرینسسلریندن
سئزه بیلیردی.زیل سسی اوالن سورغوچونون باشماقالرینین سسیندن ،اونون
یوز کیلودان آرتیق آغیرلیغی اولدوغونو تخمین ائدیردی.گؤزلری قاپالی اولدوغو
اوچون ،قوالقالری داها آرتیق حساس اولموشدو .آددیمالرین سسیندن هانکی
سورغوچو آرخاسیندا دوروب دئیه ،دویا بیلیردی .بم سسی اوالن سورغوچونو
اوتوز یاشیندا ،اوجا بویلو ،یاخاسینین دویمهسینی خیرتدهیینهجن
دویمهلهمیش ،اوزون بورنونون آلتیندا سئیرک بیغالری ،قارا کت-شلوارلیبیر
کیشی تصور ائدیردی .ندنسه زیل سسلی سورغوچونو امریکایی اوورکت ایچینده،
پوتون آیاقالریندا ،بیغالری ساققالینا قاریشمیش ،جنابت حمامینی جدی
توتمایان بیر کیشی خیال ائدیردی .بعضاً سورغوچوالرین ایکیسی ده آرخاسیندا
دایانیب اونو سورغویا چکدیکلرینده ،هانکی کیشی اونون اوتوردوغو اوتوراجاغا
یا خین دوروب ،هانکیسی ایسه اونا شدت گؤستردییینی قوخوالردان تخمین
ائدیردی .بم سسه صاحب اوالن کیشی همیشه قیزیل گول قوخوسو وئریردی.
زیلسسلی ایسه آرخاسیندا دوردوغو زمان ،تر ایله باشقا قوخوالر قاریشیب،
اورکبوالندیریجی بیر قوخو بورنونا دَیردی.
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بو گون تکآداملیق سلّولونا گتیریلدییینده ،قرهنین فکری اونو ائله چاش-باش
قویموشدو کی ،سلّولون نمرهسینه بئله باخا بیلمهدی.
نیشان سیز ،بلیرسیز بیر یئرده اولماق ،یوخ اولماق کیمی ایمیش دئیه دوشونور.
یقین ایندی عائلهسی ،اونو یوخا چیخمیش کیمیخاطرالییر .اونالردان
خبرسیزلییی بی ر آیدان آرتیق اولدو.هر گون ایکیندی چاغی آناسی مطبخه
گئدیب ،آخشام یئمهیین پیشیریب-دوشورمهیه باشالر .نئجه ده آناسینین
پیشیردییی یئمکلری اوچون داریخمیشدی .آناسی پوتون ایزلرینی جانیندا
گؤرورسه ،و یا« ...یووو ...او قورخونج آنیالریمی دوشونمییهجهیم .یوخو
کیمیایدی .آنامین خبری اولسا کی نامحرملرین گؤزو منیم ...اؤز الیمده
دئییلدی کی! یوز دفعهده آناما دئسن قادین فیزیولوژیسی بئلهدی ،منی
باغیشالماز کی باغیشالماز»...
اورکک قوزو کیمی بیر بوجاغا سیغیشیب ،یاشادیغی آنیالر گؤزونون اؤنونده
جانالنیر .پتونو سینهسینه چکیر .گئت-گئده اوشوتمهسی آرتیر.
او گونده شدته اوغرامیشدی .زیلسسلینین ساریمساق قوخولو یامان-یوووزو،
قاریشمیشدی جانیندان قالخان اورهکبوالندیریجی قوخوسونا« :هه ...خبریم
وارهاا هستهلریزدهبلبل کیمی فلسفهچهچه ووروردون .ایندی بیزه یئتیشنده الل
اولدون؟ دانیش گوراخ .هئچ اولماسا او لنین بابادان دانیش! استالین عمیدن دئ،
قوی بیز ده فیض آپاراخداا».
«هئ هئ هئ» .بمسسلی ایدی آرخاسیندا دورموشدو .گولوشونون
سسیجانیندان قالخان قیزیل گول قوخوسونا قاریشیردی .اونون قوالقالرینین
پردهسینده عکس اولوب بئینینه دَییردی ،باشینین کاساسیندا جینگیلدهییردی.
اورهیی قیزیل گول قوخوسوندان بوالنیردی.
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«هله ائشیتدیم فلسفه ییغینجاقالریزدا مارکس بابانی،نیچه دایینی اوخویوردوز،
هه؟ سرکاره خانم! ا ی ت ی ن قیزی! دی دانیش آخی! ..به آنان سنی
دوغدوغوندا الل دوغوب؟ یاکی قورخوسان سسینی ائشیدیب؟ ..دئییرلر
ییغینجاخالریزدا دیل اوتو یئییردین .من دئمیرم کی!اؤزگهسی ده دئمیر ،الپ
بئله دوغما رفیقلریز دئییر»...
پارچا گؤزلویونون آلتیندا کیرپیکلرین بیر-بیرینه قیفیلالییر .دوداقالرین
دیشلهییر .کیکرزلرین دیوارا سیخیر ...قیزیل گول قوخوسو اوندان اوزاقالشیر.
پوتونالر اونا یاخینالشیر .زیلسسلینین آغیرلیغی سانکی آیاغینداکی
پوتونالری اینجیدیب ،یئره توخوندوقالریندا ،ناله کیمی سس قالخیر.
آرخاسیندا جنابت قوخوسونا قاریشمیش تر اییسینی حس ائدیر .زیلسسلی
الینی اونون اوتوردوغو اوتوراجاغین آرخاسینا قویور:
«گئنه الل اولدون؟..

جوانسان ،دیشلرینه حئیفین گلسین...صاباح اهلل

ائلهمهمیش زنداندان قورتولسان سنی اَره آلمازالرهااا».
«ها ها ها ها ...دوغوردان دئییرلر کی ،سیزین هر نهییز اشتراکیدی؟ هه؟
مهندس جان! سیز ده ائشیدیب سیزداا! دئییرلر هر نمنهلری اشتراکیدیهاا!».
بمسسلینین قاهقاه چکیب گولوشمهسینه بارماقالرین اووجوندا سیخیر.
دیرناقالری بارماقالینا باتیر .اووجو آجیشیر.
«یوخاریالرداکی رفیقلریزدن اجازهسیز عاشق اوال بیلمزسیز؟ هه؟ دوز
دئییرلر؟ من اؤلوم هئچ اولماسا قارداشواری بونا جواب وئر .یوخسا عاشق
اولماغیزا دا استالینی قبردن خورتدادیب ،عمیدن اجازه آلمالیسیز؟» بمسسلی
ایدی ،سؤزلری تمسخرلو قاهقاهالرینا قاریشیردی.
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اورهیی تؤوشهسه ده ،سوسموشدو .ایچی ایچین یئییردی .پیس قوخو بورنونو
آزارالییردی .زیلسسلینین الینی اوتوراجاغین دایاناجاغیندا حس ائدیردی.
دایاناجاقدان کورکلرینه زهَرلی تیکان باتیردی سانکی...
«ا ی ت ی ی ن نین قیزی! دانیشهااا الل اولما .یوخسا»...
بمسسلینین قوندارا باشماقالرینین تیققیلتیسی اونا یاخینالشدی .تیق...
تیق ...تیق ...تیق ...تیق...بئشینجی تیقیلتیدا آیاق سسی کسیلدی .کؤلگهسی
پارچا گؤزلویون اوستوندن اونون اوزونه ،گؤزوندهکی پارچا گؤزلویونه آغیرلیق
ائلهدی سانکی .بمسسلی مهربان لحنایله دانیشماغا باشالدی:
«بیزیم سنینلهایشیمیز یوخدو کی؛ سندن سوروشدوغوموز سؤالالرا جواب وئر
جانینی قورتارداا ...رفیقلرینین هامیسی دانیشیب.بیرینجی دفعه دهدئسم یاالن
اوالر ،هامیسی اوچونجو جلسهده یوهلرین یئره قویدوالر .راحتلشدیلر .بیر ایکی
گون بیزه قوناق اولوب ،ائولرینه دؤنهجکلر .آناوا یازیغین گلسین .یئتیملییینن
سنی بویا-باشا چاتدیریب.سنده نه بیلیرسندئ ،یاخانی قورتاردااا .باخماهاا منیم
دؤزوموم چوخدو! اما بو دکتروموزون هئچ تحملی یوخدوهاا ،الی ده
آغیردی.یقین کی دادمیسانداا».
پارچا گؤزلویونون آلتیندا ،آناسی گؤزو اؤنونده دوروب ،اوزونتولو ،الل
باخیشالرییال اونوتماشا ائدیر .باخیشالری«قیز دوغدوغوم یئرده ،داش
دوغاردیم»  -دئییر« .امهییمی بئله وئردین الیمه قیزیم؟» گؤزلری قارالیر .باشی
دؤنور .قوالغینا توخوندوغو بم سس،قوالغینین پردهسینی ییرتیب ،یاراالییر.
کیکرزلرینی بوتون گوجویله دیوارا سیخیر.
«مهندس جان! سیسقالیغینا باخما ،بو جیالز یوال گلهسی دئییل.سن چیخ
ائشییه ،بوراخ منه ،گؤر نئجه دیلینی آچارام».
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«دانیشاجاق...نئجه کی دانیشماز؟ سن بیرآز دؤز».
بمسسلی یئنه ده اوزونه اییلیر« :بونون الیندن قورتوالجاغین اولمازهااا.
رفیقلرینین دیللریندهکی آلمان قیفیلینی بئله آچماغی باشاریبهااا».
«مهندس! بئش دیقه اوتاقدان چیخ ائشییه...بئش دیقهیه دیلی آچیالر».
تیق...تیق ...تیق ...تیق ...تیق...تیق ...آلتینجی تیققیلتیدا قاپی جیریلتییال
آچیلیب ،جیریلتییال قاپاندی .اونون ال-آیاغی ،عضلهلری بئله تیر-تیر اسیردی.
اورهیی اوووجالریندا چیرپینیردی .کیکرزلرین دیوارا سیخماقدا ،اوزو اوسته
دیوارین قوجاغینا تاخیلدی...
سیمنت دیوارین شئهی پتودان کورکلرینه کئچیر .بورنونون اوجو بوز
باغالییب .بارماقالرینین اوجونو حس ائتمیر .آیاق بارماقالری کئییییب.
اوشویور .بالیشین اوستونده اوتورسا بئله ،یئنه ده یانچاقالری بوم-بوز ایدی.
قالخیب ،آتیلیب-دوشوب ،جانینی ایسیتمک ایستهسه ده ،یئریندن قالخماغا
گوجو قالماییب .ال-قولو سوستالمیش ،گؤزونو دمیر قاپینین آیاغینداکی گؤزه
تیکیب.
جیر-جیرالر یئنه ده زیلسسلینین آیاقالرینین آلتیندا جیر-جیرالر جیر-
جیر جیریلداییر .پوتونالرینین ناله سسی قالخیر .دمیر قاپینین آیاقداکی
گؤزوندن اونون فکرینه دوغرو گلیر .ال چکن گونو یوخدور...
زیلسسلی اونو دیوارین باغریندان آییرماغا چالیشیر .اؤرپک یئرینه باشینا
سالدیقالری ملفهنین اوزریندن ،ساچالریندان یاپیشیب قالدیریر .اوتوراجاقدا
اوتوردور:
«هله هاراسین گؤروبسن؟ بو باشالنیشدی...یا دیلین آچیالجاق ،یادا آچیال
قاالجاقسان بو اوتاقدا».
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هاوانی کؤکسونه چکمکده چتینلیک چکیر .نفس آلدیقجا کؤکسو آغریییر،
آجیشیر .اؤزونو بوزلوقدا محبوس قالمیش بالیق کیمی حس ائدیر .صمدین قارا
بالیغیدا بونجا شدته دایانا بیلمز دئیه آخ-وایالرین بوغازینین بوغاناغیندا
بوغماغا چالیشیر.
بیرداها دیوارین باغرینا چیرپیلیر .آلنیندان سوزن ایستی ،قاندیر یوخسا تر
سئچه بیلمیر .آنجاق گیژگاهینین اوستوندهکی سوموک زوق-زوق زوققولداییر.
الینی سومویونه سورتور .آلنیندان آخینان ایستی آخینتی کیرپیییندن گؤزونه
سوزور .گؤزو آجیشیر .آغیز-بورنونون سویو بیر-بیرینه قاریشیب.
دمیر قاپینین گؤزو اونو هیپنوتیزم ائدیب .نه قدر ایستهسه ده گؤزونو قاپینین
آیاغینداکی گؤزدن آییرا بیلمیر .قاپینین آیاغینداکی گؤز ،کئچیردییی آجی
آنیالرینی فیلم کیمی گؤزونون اؤنونده جانالندیریر ،اوشویور .باغ حیطینین
گونشینه قاییتماق ایستهییر .پالیت آغاجینا سیغینیب ،قرهنین چیزدییی آیاق -
باش اورهیین ایچینه گیرمک ایستهییر .زیلسسلینین اؤنونده کیچیلمکدن،
یئنیلمکدن ،تورپاغین آلتینا جومماق ایستهییر .بوندان بئله آناسینین گؤزونه
گؤز تیکه بیلمهیهجک .آناسینی عؤمور بویو اوتاندیردیغینی بیلیر...
زیلسسلی باغیریر ،چیغیریر .نهکیوارینی ،ایللردیر دنیادان کؤچموش آتاسینی،
حیاتی نین ان عزیز وارلیغی آناسینی ،کؤکونو ،کؤتویونو ،ائلینی ،آرخاسینی،
هامیسینی بیرلیکده دیلینین اوجونا دویونلهییب ،دورمادان یامان-یوووزالرینی
اونالرا یاغدیریر .یاراالنمیش بیر سئرچه اورهیینده چیرپینیر .قرهنین اللرینده
چیرپینان یاریمجان سئرچه...
پارچا گؤزلویونون آلتینا چؤکموش قارانلیقدا ،هامی یاتدیقدان سونرا ،قره پنجره
آرخاسیندان یاواشجا اونو سسلهییر«:یایایایاتیبسان؟»اونو گیزلتمهلیدیر.
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زیلسسلی ،قرهنین سسینی ائشیتمهمهلیدیر .یوخسا اونودا پارچا گؤزلویون
آلتینا چؤکموش قارانلیقدان محبسه گتیره بیلر...
آستاجا پنجرهنین هئرهسینه یاخینالشیر .ساغ گؤزویلهقرهیه باخیر .سول
گؤزویسه بانداژلی .زوق-زوق زوققولداییر .قرهنینگؤزلری پیشیک گؤزو کیمی
قارانلیقدا پاریلداییر«.آآآآخی سنه نه دخلی وارییدی من سئرچهنی یاریجان
قویلویوردوم؟ تورپاغین آآآلتیندا جانی تئز چیخاردی ،راراراراحتلشردی».
قونشونون اوغلو بیر الینده رزین داشی اوخو ،اوبیری الینده بیر اوووج
داش،دامالریندان باغ حیطینه باخیر .قرهنی سسلهییر:
«هئی آباجینین قره خانی،قرهسی ،قارقاسی! پلتک قره! بو داشالری گؤروسن؟
هرهسی بیر سئرچهنین مالیدی؛ سنین اوچون ووراجام او سئرچهلری.
سندهباشالرینی اوز ،وئر آباجین سنه بوزباش پیشیرسین یئ ...گئتمنه دعا ائله.
گؤرهجهسن دیلین نئجه آچیالجاق...هئی ...الالپیتیک قرهههه! قورخاق قرهههه!
پالیت آغاجینین دالیسیندا گیزلنمه! چیخ ائشییه».
قره ،پالیت آغاجینین آلتیندا تورپاق اوستونه سَرهلهنیب .چیلیک-دستهنین
چیلیک آغاجی الینده ،قونشو اوغلونون سؤیلهدیکلرینیائشیتمهمیش کیمی،
تورپاغی دئشیر .تورپاغین اوستونده نسه چیزگیلهییر .قاراالییر .یازیب-پوزور.
پنجرهنین هئرهسیندن یئره آتیلیب اوزونو داما ساری ،قونشونون اوغلونا توتور:
«قوی آخشام آتام گلسین ،دئیهجهیم دامدان بیزیم حیطه باخیردین .دئیهجهیم
بیزیم سئرچهلری داشا باغالمیشدین».
قونشونون اوغلو رزین داشینین یایینی اؤزونه ساری چکیر.هاچادانقورتولموش
داش ،توت آغاجینا توخونور .کال توتالر آغاجدان یئره تؤکولور .قرهنی بوشالییب
اونا دوالشیر:
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«سئرچه!سنه نه؟ سن نییه اؤزونو آتیسان آرایا؟ قولچاغینی آل ،گئت
ائوجییینی اویناداا».
قره ،الینده چیلیک-دسته ،یئریندن قالخیب اونا ساری گلیر .قونشونون اوغلو
یئنیدن داشی اوخون رزین حسهسینه قویوب آغاجی نیشان آلیر .کئشینی
اؤزونه ساری چکیر .آغاجین اوزرینده اوتوران سئرچهلر اوچوشدوغو آن ،باالجا بیر
سئرچه قرهنین آیاغی اؤنونه دوشور .چیرپینیر .قره ،دیشلرین بیر-بیرینه سیخیر.
بوتون گوجویله الیندهکی چیلیک آغاجینی قونشونون اوغلونا ساری فیرالدیر.
آغاج اوغالنا توخونور .اوغالنین های-هشیر سسی دام-داشی بورویور...
قره ،سئرچهنی توت یارپاغینا بورویوب .الینده قازما،پالیت آغاجینین آلیتندا
سئرچهیه قبر قازیر .سئرچه ،یارپاغین ایچینده چیرپینیر .تَپینیر .سئرچهنین
چیرپینتیسیندان گؤزلری دولوب .قونشو اوغلونون های-هشیری کسیلیب .قره،
توت یارپاغینا بورونموش سئرچهنی قازدیغی یومروق بویوندا قبره قویدوغوندا
دایانا بیلمیر .آتیلیر سئرچهنی قبردن گؤتورسون .قره ،اونون قارشیسیندا دایانیر.
سئرچهنی قبردن گؤتورمهیینه مانع اولودوغوندا ،الیندهکی قازما اونون سول
قاشینا توخونور .قاشینین آلتی چاپیلیر .چاپیلمیش نقطهدن گؤزونه قان سوزور.
گؤزو آجیشیر .آغالییر .گؤزیاشالرییال قانی بیر-بیرینه قاریشیب .یاناغیندان
سوزور .قره ،الینده قازما توتموش بیر هیکل کیمی ،یئرینده دونوخوب قالیب...
نه زمان قاش-گؤزونو بانداژالمیشدیالر ،خاطرالمیردی .آییلدیغیندا باغ
حیطینین خانا-خانا ائولردهکی یاشایان عائلهلر اونو آرایا آلمیشدیالر .الی بانداژلی
گؤزونه توخونونجا ،آخ-وای سسی ،گیژگاهیندان سانجیسییال بیرلیکده قالخدی.
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«آلالها شکر آییلدی» .قرهنین آباجیسی ایدی .اللرین گؤیه ساری
قالدیرمیشدی« :قاداسینی آلیم .گؤر نه ده رنگی بوزاریب .قورخودان قان قاچیب
اوزوندن .قوی داماغینی گؤتوروم».
آباجی الینی بوتون گوجویله خالچانین اوستونه تاپداالدی« .آچ آغزینی» -
دئدی.
آغزینی آچماق ایستهمیردی .بوتون گوجویله دوداقالرین بیر-بیرینه سیخدی.
آباجییال آناسی اونون اوزونه اییلدیلر .سس-سسه وئردیلر:
«باالمسان آچ آغزینی ،قورخما!»
آناسینین اصرارینا آغزینی آچدی .آباجی یئنیدن الینین ایچینی خالچایا
تاپداالییب ،نیشان بارماغینی اونون داماغینا سورتدو .بارماغی تورپاق دادیردی.
قوسماغی گلسه ده دوداقالرینی برک-برک سیخدی.
«قیز بیرآز پامبیق گتی ،بو اوشاغین قیزدیرماسین دا کسیم»  -آباجیایدی اوز
توتموشدو آناسینا ساری.
هله ده توت یارپاغیندا چیرپینان سئرچهنی دوشونوردو« :سئرچه نه اولدو؟»
کیمسه اونا جواب وئرمهدی .هامی آباجییا باخیردی .آباجی ،آردی-آردینا ورد
اوخویوب ،پامبیغا اوفلهییردی .وردلری باشا چاتدیقدا پامبیغی بارماقالرینین
آراسیندا اوستالیقال بورودو .پامبیق ایپه چئوریلدی .ایپی قولباق کیمی اونون
بیلهیینده دویونلهدی .بیلهیینه باخدیقدا گؤزو پنجرهنین هئرهسینه سیغینان
قارایا ساتاشدی.
گئجه یاری اولموشدو .حیطین خانا-خانا ائولری ،آدامالرییال بیرگه یوخویا
دالمیشدی .خیشیلتی سسینه یئریندن قالخدی .جانی قیزدیرمالی ایدی .اود
ایچینده یانیردی سانکی .باجیسی یوخودا فیس-فیس فیسیلداییردی .خیشیلتی
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سسینین نه اولدوغونو بیلیردی .خیشیلتی سسی چیخارتماق ،گئجه گیزلیجه
دانیشماق اوچون ایکیسینین آراسیندا سیر کیمی بیر نیشانایدی..
دفعهلرجهگئجه یاریالری خیشیلتی سسینه قالخیب ،ساعتلرجه بیرلیکده
پیچیلداشمیشدیالر .قره گیلین اوتاقالری اونالرین اوتاقالرییال یان-یانا ،دیوار-
دیوارا دایانمیشدی .آباجی،قرهخانییال نه دانیشدیقالرینی اوتاقدان ائشیدردی .نه
یئدیکلرینی بئله بیلردی...
پنجرهنین هئرهسینه دیرسکلهنیب،گئجهنین قارانلیغیندا ،حیطده دوران قره
ایله پیچیلداشیر:
«سئرچه نه اولدو؟ اؤلدو؟»
قره ،سس سیز-سمیرسیز بارماغینی آستاجا اونون بیلهیینه بورولدوغو قیزدیرما
کسدیسینه ،آباجینین وردلرینه بویانمیش پامبیق قولباغینا،گؤزونون بانداژینا
چکیر:
«آآآآغریییر؟ آآآآجیشیر؟»
قرهنین الی گؤزونون بانداژینا توخوندوقدا گیژگاهیندان سانجی قالخیر...
گیژگاهیندان آخینان ایستی آخینتی پارچا گؤزلویونو ایسالدیب ،گؤزونون
ایچینه سوزور .آخ-وای سسینه اؤزوندن اوتانیر .زیلسسلینین سسی اوتاقدا
هاالی قوپاریر.باشی گیجهلیر .زیلسسلینین نه دئدییینی بئله سئچه بیلمیر.
آخینتی یالنیز گیژگاهیندان آخمیر .ایچیندن ،جانینین ان یاساق یئریندن بئله
ایستی آخینتی آخیب ،اوتوردوغو اوتوراجاغی ایسالدیر .بویلو قادین کیمی
بیردن-بیره پوزولور .آلتی ایسالنیر« .آیباشی» اولور .اَریییب ،اوتوراجاغین ایچینه
گیرمک ایستهییر .شکنجهلرین دردی بس دئییلدی ،قادین فیزیولوژیسی ده اونو
اؤلونجهیه قدر اوتاندیریر .زیلسسلینین اؤنونده یئنیلیر .کیچیلیر .یقین آناسی
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اونو بئله گؤرمکدن ،نامحرم کیشینین گؤزو اونون قانینا ساتاشدیغیندان ،اونون
اؤلومونه راضیالشار .زیلسسلی کاغذ-قلمیاؤنونه قویور:
«گؤزلویونو آچ! حقین یوخدو باشینی ترپهدهسن .گؤزون کاغذده ،باشین
آشاغیدا؛ نه بیلیسن یاز! بو قره او قرهلره بنزهمزهااا .یاز! یاز من»...
دمیر قاپینین آشاغی گؤزو تیققیلتییال آچیلدیقدا ،دیسکیندی .موقت زندانییال
باغ حیطی،خیال قوشونون تای-دئییشیک قانادالرییدی؛ همن آن اوچوب گؤزدن
ایتدیلر .قاپینین گؤزونون هیپنوتیزمی باشا چاتمیشدی .تکآداملیق سلّولونا
گئری دؤنموشدو .قاپینین گؤزو آچیلدی.بیر دیرناق توتان ایچری بوراخیلدی.
هؤلهسک یئریندن قالخیب ،پتونو یئره آتیب ،آیاقیالین قاپییا ساری قاچدی.
آشاغی گؤزه ساری اییلیدی .باغیردی:
«سن اهلل بو پنجرهنیباغالیین .آخیسویوخدان بوز باغالدیم!»
«دیرناخالرینی توتاندان سونرا ،ناخنگیری ائشییه قوی.یاریم ساعته گلیب
آپاراجایام».
قاپینین آرخاسیندا گؤزون اؤنوندهآیاقدا دورموش قهوهایسوروتمهلی قادینین
سسیایدی .سانکی اوجاالردان ،چوخ اوزاقدان گلیردی .خیالیندا قادینین بوی-
بوخونونو جانالندیردی .قادین اوجا بیریسیدی دئیه دوشوندو.سسی ،اونو سلّوال
گتیرن قاراووال اوخشامیردی .قهوهای سوروتمهلر قاپیدان اوزاقالشدی .گؤز آچیق
قالدی...
هویوخموشدو .نه ائدهجهیینی بیلمهییردی .توتوالناندان بری ،بیر باجا بئله
اوزونه آچیق قالمامیشدی .ایندیسه قاپینین آیاغینداکی دؤرد بوجاقلی گؤز
آچیق ایدی .اللرییله دیزلرین یئره قویوب گؤزدن ائشییه باخدی.
سویوق،سیمنتدن دیزلرینه سیزدی .آیاقالری سویوقدان بوزالسادا ،اؤزونه
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آلمادی .گؤزونو گؤزون دؤرد بوجاغینا گزدیردی .بلکه قاپینین آرخاسینداوار-گل
ائدنلرین آیاقالرینی گؤرسون .ندنسه یالنیز اؤندهکی دیوارین قارا مرمر
داشالری گؤرونوردو.
دیرناقتوتانی گؤتوروب یئریندن قالخدی .موکته ساری گئتدییی آن گئری
دؤنوب ،بیرداها دیزه چؤکدو .اییلدی .آغزینی گؤزه دایادی .بوتون گوجویله
باغیردی:
«خانممم.آی خانم .سن اهلل بو پنجرهنی باغالیین .من بوردا دوندوم آخی! گئجه
دهآچیخ قالسا سویوخدان اؤلرم .واهلل اؤلرم .خانم ...آی خانم»...
قاراوولون نه سس-سمیری وارییدی ،نه ده ایزی-توزو .بوش-بوشونا باغیران
سسیگؤزدن گؤرونن اؤندهکی داش دیوارا توخوندو .سونرا یئنه سسسیزلیک هر
یئری بورودو .دیرناقتوتانی گؤتوروب ،موکتین اوستونده اوتوردو .اوشوتمهسی
آرتمیشدی .پتونو یئنیدنچییینلرینه سالدی .بورنونون سویو آچیلمیشدی.
الینین دالیسییال بورنونون سویونو سیلدی .الینین اوستونده یاش ایزی قالدی.
دیرناقتوتانی موکتین اوستونه آتیب ،ال-اوز یویانا ساری گئتدی .سو
سویوقلوقدان الینی کسیردی .بیر ثانیه بئله الینی سویون آلتیندا توتا بیلمهدی.
تر-تلهسیک الینی یودو .بارماقالرینین اوجو سویوقدان آجیشدی .اللرینی
قولتوقالرینین آلتینا قویدو .پالتاری ایسالندی .اوشوتمه جانینا تؤکولدو.
اللرینی ایسینسین دئیه ،ساغ الینی پالتارینین آلتیندا،دؤشلرینین آراسینا
قویدو .بارماقالری ایستی-سویوق اولسا دا ،آجیشماسینا دؤزدو .بارماقالری
دؤشونون آراسینداکی ایستینی گئت-گئده اؤزونه چکدی .ساغ الینی
چیخاردیب ،سول الینی قویدوغوندا ،دؤشلرینین آراسی سرینایدی .ایستیسی
ساغ الینه چؤکموشدو.
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دؤنوب بالیشین اوستونده اوتوردو .اللرینی دیزلرینین بوکویونه قویدو .او آن
اینجهجیک ایستی بئله ،اونا دنیانین ان بؤیوک نعمتی ،تحفهسی کیمیایدی.
یاشامین بوتون لذتلری بیر یانا ،ایستیده بیر یانا دئیه دوشوندو .ایستیده
اوتورماق ،ایستیده یئمک ،ایستیده یاتماق دنیانین الچاتیلماز آرزوسو کیمی
گلیردی اونا .گؤزلرین یومدو .دیزلریندن بارماقالرینا سئزن ایستینی
لذتلهایچینه چکدی...
پتو چییینلرینده ،دیرناقتوتان اؤنونده ،دمیر قاپینین آچیق قالمیش
دؤردبوجاقلی گؤزویله گؤز-گؤزه اوتورموشدو .بیر جوت آیاق ،قاپینین آچیق
قالمیش گؤزونون اؤنوندن سوووشدوغوندا بیرداها یئریندن قالخیب ،قاپییا ساری
قاچدی .بو دؤنه قاپینین آیاقد اکی آچیق قالمیش گؤزونه ساری اییلمهدی.
قاپینی یومروقالرییال دؤیدو:
«خانم! سن اهلل بو پنجرهنی باغالیین ،یوخسا من بوردا دوناجاغام».
قاپینین یوخاری گؤزو آچیلدی:
«نه های-کوی سالیبسان؟ دیرناخالرینی توتدون ناخنگیری قوی ائشییه».
دانیشان قادینین سیر-صفتینی گؤرمهیه بئله وقت تاپمادی .همن آن یوخاری
گؤز قاپاندی .کور-پئشمان ،سویو سوزولموش کیمی دؤنوب بالیشین اوستونده
اوتوردو .دیرناقالرینا باخدی .سونونجو دفعه اونالرینه زمان توتدوغونو بئله
خاطرالمیردی .دیرناقالرین توتمادان آچیق قالمیش پنجرهیه گؤز گزدیردی.
بلکه بیریلرینی اوردا گؤروب ،پنجرهنین قاپاتماسینی خواهش ائلهسین .کیمسه
گؤزه دَیمیردی.پتونو چییینلرینه سالدی .یامان اوشویوردو .دیرناقتوتانین
چیققاچیق سسی اونو یاشاما باغالییردی .سسلری ائشیتمهیه داریخمیشدی.
خیابانالردا سیگنال سسینه ،قونشو اوشاقالرینین جیغان-ویغانینا ،تاکسیبار
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اوستونده گؤی-گؤیرتی ساتانالرین بلندگوالرینین سسینه بئله داریخمیشدی.
آجیغی توتدوغو ایشلری بئلهاؤزلهمیشدی .قونشو قیزالرینین دئدی-
قودوالرینین پیچیلتیالرینا ،ایش یئریندهکی قادینالرین آتماجا سؤزلرینه
قاتیلیب ،اونالرال آغیز-آغیزا وئریب پیچیلداشماق ایستهییردی .سلّولون
سسسیزلییینده چیققاچیق سسی ،یاشام سسیایدی سانکی .یاشادیغینی
آنیمسادیردی .چیق ...چیق ...چیق ...آباجی دئمیشکن ،ایت دیرناغینا اوخشار
اوزون دیرناقالرین بیربهبیر توتوب ،آباجی کیمیبیر یئرده توپالدی .الینی
دیرناقالرینین آلتیندان ائشییه پیرتالمیش اتینه چکدیکده ،دیرناقالین
چیریل-چیلپاق حس ائلهدی .بارماقالری آباجینینبارماقالرینا اوخشاییردی.
فیندیقچالی حناسی اولماسایدی بئله ،ندنسه بارماقالرینی آباجینینبارماقالرینا
اوخشاتماقدان خوشالندی .تبسم دوداقالریندا اوتوردو.
آباجی جمعه گونلری دیرناقالرین قیچیایله توتاردی.قیچینی ائله اوستالیقال
یئیین-یئیین بارماقالرینین دورهسیندهدوالندیراردی کی ،ایندی اتین
کسهجک دئیردین.آز قاالردی اونون اورهیینین بندی قیریلسین .آباجی حنا
رنگینه بویانمیش دیرناقالرینی توتوب ،کاغذ آراسیندا توپالردی .سیرلی بیر
جادو-جنبل کیمی،کاغذی دیوارین کرپیجلرینین اویوقالریندا یئرلشدیرردی.
سونرا قیچیایله اویوقالرین الچاتماز یئرینه ایتهلهیردی.
«آاای آباجی! دئییرسنبه شیطان قیرینتیالری دیوارین اواواویوغوندان چیخا
بیلمیر؟»
آباجی شیرین گولوشویله ،نازک سسییله ،یاستی-یاستی دانیشیغییال ،آردی-
آردینا شیطان ایال ،دیرناغین ایلیشییندنناغیلالر سؤیلهیردی«.دیرناغین آلتی
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شیطانین یاتاق یئریدی،یوواسیدی»  -دئیردی .قرهنین ذهنی دورو کئفی ساز
اولدوقدا ،آباجیدان الچکن گونو اولمازدی:
«شیطان قیرینتیالرینی آااات ائشییه ،تؤک زیبلقابیناداا ،آی آباجی! دئمیسن
شیطان دیدیدیوارین دلیک-دئدئدئدئشییینده یووا قورار ،باالالر؟! بیر گون
گؤردون ائوی شیطان باباباسیبهااا»...
آباجیایسه اینانجالرینا اهانت اولموش کیمی:
«اوغول ،قره خان! سنین وقتینه قالیر هله بئله شئیلری آنالیاسان ،دیرناغی
توتوب ائشییه آتسان ،شیطان تویوق-جوجهنین جلدینه گیرر».
آباجییال نوهسینین دئییشمهلرینه نارین-نارین گولردی .آباجی اونون
گولوشونوگؤردویونده:
«ههداا.قرهخان بوش-بوش دانیشیر ،سنین ده اَرییین ازیلیر .زمانه
اوشاغیسیزداا ،بیزی بَینمهسیز کی!گؤرورم قره خانین سَفئهلهمهسینه سنین
نئجهایچن کئچیر!»
آباجی یالنیز دیرناقالرینی دئییل ،حنالی ساچالرینی دا دارادیقدان سونرا،
قیریالن توکلرینی ساپ کیمی بیر-بیرینه دوالشدیریب ،اوستونه توپورردی.
کیچیجیک بیریوماق کیمی دیوارین دلیک-دئشیکلرینده یئرلشدیرردی.
«آی آباجی! آخی بو توپورجک ندی؟ ایرگهنیرم.اواواوورهییم بوالنیر آخی».
آباجی ،جدی بیر مسئلهدن دانیشیر کیمی:
«باال! توپورجک باطللمهسیدی»  -دئیردی.
آباجینی گؤرمهدییی ایللر اولدو .بونجا ایلدن سونرا آباجی گلیب ،تکآداملیق
سلّولوندا

اونون

بئینینده

جانالنماسینا

دوداغی

قاچیر.

دیرناقالرینینقیرینتیالرینی اؤنونده توپالییب ،دیوارالرا گؤز گزدیریر؛ بلکه بیر
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دئشیک تاپسین .دمیر قاپی چالیندیقدا هؤولهسک یئریندن قالخیر .دیرناقتوتانی
قاپینین آشاغی گؤزوندن ائشییه اوزالدیر .قهوهای سوروتمهلی قاراوول قاپینین
آرخاسیندان اَییلیب ،آشاغی گؤزدن دیرناقتوتانی اونون اَلیندن آلدیغیندا ،الی
الینه توخونور .قادینین الی ایستیدی .بارماغیندا یاقوت قاشلی بیر اوزوک وار.
یئرسیز دوشونجهلر ایلدیریم کیمی بئینینده پارالییب یوخا چیخیر .قادینین
بارماغینداکی یاقوت قاشلی اوزوک آناسینین یاقوتدان اوالن اوزویونو،
بویونوندان آیریلمایان نار دنهسینه اوخشار یاقوت گردنبندینی ،یاقوت
سیرغاالرینی خاطرالییر .قادین دیرناقتوتانی آلیب ،الینی گئری چکیر .اومودسوز
اییلیب گؤزدن باغیریر:
«سن اهلل بو پنجرهنی باغالیین .من سحره جان دوناجایامهااا».
قاپینین آشاغی گؤزو اونون آغزینا قاپانیر .قالخیبقاپییا دایانیر .صبری داشیب.
آغالماغی الینده-اووجوندادی .آلنینیدمیر قاپینین یوخاری گؤزونون اتهیینه
قویوب ،هؤنکور-هؤنکور آغالییر .گؤزوندن آخان گیلهلر بوزالمیش یاناقالرینی
قیزیشدیریر .اونو آشاغاالیان انسانالرا آغیز آچدیغینا گؤره اؤزوندن آجیقلیدی.
اؤزلویو اؤزوندن جینی توتور .آباجی دئمیشکن جینلی-باخمالی اولوب.اؤزویله
اؤزلویو چکیش-برکیشدهدیر .اؤزونون گؤزوندن گیلهلر آخدیقدا ،اؤزلویو موهوم
بیر یارادیقاؤنونده دوروب .بؤیویوب ،بوی آتیر .اتسیز،اسکلتسیز بیر وارلیق وار
اؤنونده .چن کیمیدیر اؤزلویو .آغیزی-بورونو ،گؤزلری بئله چن-دومانا بورونوب.
دوداقالری ترپنمهدن دانیشیر:
«گلیب -گئدهنه آز یالوار .آغیراوتور باتمان گل!»
ایچینی چکه-چکه ،اؤزلویونون باشینا باغیریر:
«سویوخ ایلیکلرینه ایشلهین آدام منمهاا ،سن یوخ کی!»
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اؤزلویو اونا یاخینالشیر .اونو اؤز چن-دومانینا بورویور .اونونال دؤش-دؤشه
دایانیر:
«چیی دانیشما!هر شئیین بیر قیمتی وار».
اؤزو ،اؤزونو توتا بیلمیر.جنگی خوروز کیمی اؤزلویونون اوستونه آتیلیر:
«بو داخمادا سویوخال شکنجه اوالن منم! بیلدین؟! منمهاا ...سن یوخ کی!»
اؤزلویو گئت-گئده اونا یاخینالشیر .اونونال بیرلشمهدهدیر:
«قورخاخ اولما! سنی ،اؤزلویونو بوراخماغا گؤره شکنجه ائدیرلر .بونو
آنالمالیسان.ایستییه ده دؤزمهلیسن ،سویوغا دا .هئچ اوتانمیرسان آیییا
خانباجی دئییرسن؟!»
اؤزوندنده ،اؤزلویوندنده اوتانیر .ایچین چکه-چکهدؤنوب بالیشین اوزرینده
اوتورور .اؤزلویونون باغرینا سیغینیر .گؤزوندن آخدیغی گیلهلر حرصینی آلیب
ساکینلشدیرسهده ،دوشونجهسینده قالماقال دوام ائدیر.
گؤزو بیر یئرده توپالنمیش دیرناق قیرینتیالریندا ،بورنونو چکیر .دیرناق
قیرینتیالری چیرکلی کیمیدیر.
اؤزلویونه سیغیشدیغی بئله اوشوتمهسینه یارارلی گلمهییب آیاقالری اوشویور.
اللری اوشویور .جانی گیزیلدهییر .بورنونون اوجو ،بارماقالریسویوقدان آیازالییب.
بو گئجه بوز دونماقدان قورخور .الی هریئردن اوزولموش کیمی ،معجزهلری
دوشونور .آباجینین دئدییی شیطان ،دیرناق قیرینتیالرینین ایچینده جانالنیر.
شیطان بوینوزلو ،چیرکین بیر یارادیق دئییل .وسوسهلی ،هوسلی رنگه بویانیب.
بئینینین سویوغا حساس اولدوغو ،موهوم دوشونجهلرین یارانان نقطهسیندن
باش قالدیرمیش ،ایندیسه خیالیندا شعله چکیر .شیطان،فیندیقچالی
دیرناقالرینین آلتیندان جانینی قورتاریب ،تکآداملیق سلّولدا ،دمیر
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قاپینیناوزرینده یووا قوروب .آباجینینناغیلالرینداکی اود تانریسیدیر؛ دمیر
قاپیدان شعله چکیر .اونو موهوم خیالالرینین دوالنباجیندا دوالندیریر .گؤزلری
یومولو ،خیالی موهومات ایچینده گزیر .قانی دامارالریندا دونماقدادی .اتیندن،
قانیندان سیلکهلهنیب .دریسی بوزومتول رنگینده پتودو ،اوستوندن یئره سریلیب.
اسکلتینه باخیر .نه ده چیرکین بیر اسکلتی وار ایمیش .باشینین کاساسیندا
گؤزلرینین بوش یئرینی بئله گؤرور .گؤزو اولمادان نئجه گؤرور ،بیلمیر.
سوموکلری گؤزونون اؤنونده دوزولوب .دؤشونون اوستوندهکی سینهسینین
سومویونده چات وار .الینی سینهسینده گزدیریر .سوموکلری سانجیر .نئچهنجی
دفعهدیر سوموک سانجیسینی دویور .گؤزلری قاپالیدیر .اود تانریسی دمیر
قاپینین گؤزلریند ن اونا باخیر .گؤزلری بئله کؤزرمیش کؤمور رنگینده ،ایشیم-
ایشیم ایشیلداییر .اونو اؤزونه ساری چاغیریر .آلووالنیر .اودالنیر .تکآداملیق
جهنمین قیزغین سویوغوندان ،سلّولون شاختاباسان هاواسیندان قورتولوب ،اود
ایچینده آلووالنماق ایستهییر .اوشویور .تیترهییر .حیطین گونشلی گوندوزلرینین
اؤزلمی گئت-گئده آرتیر.
گوناورتادان

سونرادی.

سسسیزلیک

باغ

حیطینین

خانا-خانا

ائولرینهچؤکوب.آباجی دئمیشکن ،ایکی جیبیلدیزدان باشقا هامی گوناورتا
یوخوسوندادی.جئیرانی بئله آناسی گوجویله نامازخانا اوتاغینا سالیب ،یاتیردیب.
جیبیلدیزالر ،دیوارین دئشیکلرین ،آباجینین دیرناق قیرینتیالرینین ایچینده،
دئشیکلرده گیزلنمیش شیطانی آختاریرالر.
« ایییی ...ایالن یوواسینا آغاج اوزالتمادی بو اویونون آآآدی»  -قره دئییب
گولور .پیققلداییر:
«ایالن یوواسی یوخ کی ،شیطان یوواسی»
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قره ،الینی اونون آغزینا قویور:
«یواش! ایالن باجی یوخودان آییالر»
قره ،الیندهکی آغاجییال دئشیکلری قورتداالییر .کرپیجلرین آراسینداکی
اپریمیش کاغذالری یئره تؤکور .اپریمیش کاغذالری الیندهکی سینیق
خطکشله قورداالییر .ایچیندن شیطانین باالالدیغی شیطانجیقالری آختاریر.
«سن دئییرسن کی شیطانین بوینوزو وار؟»
قره ،آستا سسایله:
«دئدئدئدئدیم یاواش دانیش آخی .یاتانالری اویادارسان»
بیردن-بیره آباجینی پنجره اؤنونده دوروب ،اونالری ایزلهدییینی گؤرور .رنگی
بوزاریر .تورپاقلی خطکشی ،آرخاسی پنجرهیهدورموش قرهنین قیچینا چالیر.
قرهایسه:
«هه؟ گئنه نه وار؟»  -دئدییینده ،گؤزو هیکل کیمی پنجرهنین اؤنونده
دورموش آباجییا ساتاشیر .دیلینین پلتکلییی داها آرتیر:
«قاقاقاقاقاچ! قیر قوالیدی»  -دئییب ،اونو آباجینین شماتتلی
باخیشینینقاخیجیندا یالنیز بوراخیب ،قاچیر...
سرسم توتوب .دوشونجهسی دنگهسیزدی .موهوم خیالالر باشیندان آشیب-
داشیر؛ اود رنگینده ،گؤزلرینه جاالنیر .نه دوشوندویونو ،نه ائتدییینی ،نه
ائدهجهیینی بئله بیلمیر .بیردن-بیره قالخیر.اؤزلویونو اوتوردوغو یئرده بوراخیب،
ایکی گؤزلو دمیر قاپییا ،قاپیدا آلووالنان موهوم یارادیغا ساری قاچیر .آیازالمیش
جانینی آلووالراقاتماق ایستهییر.آلووالنیب ایلیینه ایشلهین شاختادان قورتولماق
ایستهییر .قاپییا یئتیشدیکده ،آلوو محو اولوب .بوزالمیش اللرله دمیر قاپینی
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یومروقالییر .آیازالییب دونماق ایستهمیر .شاختایال شکنجه اولماغا دؤزومو
قالماییب .یومروقالرین دورمادان قاپییا دؤیور:
«منی بو شاختدان قورتارین!»
هؤنکور-هؤنکور آغالییر:
«آپارین ،آسین ،کسین ،یاندیرین؛ آنجاق منی بو شاختادان قورتارین»...

نئچه ثانیه ،نئچه دقیقه ،نئچه ساعت اؤتوب-کئچیب بیلمیر .ساعتین
سارقاجینین دونوق زمانیدیر .سیمنتین سویوغو اوتوردوغو یئردن ،دیزلریندن
باشالنیب ،اونورقاسیندان4بوتونارگانالرینا سارییوخاری قالخیر .باشینین
کاساسینی دوندورور .نه زماندان بئله سجده حالیندا دوشوب قالیب بیلمیر .گؤز
یاشالری قورویوب؛ آلنی بوز پارچاسیدی .الینیآلنینا چکدیکده ،سیمنتین
بوراخدیغی نقطه-نقطه ایزینی ،چاال-چوخور کیمی دریسینده حس ائدیر .قیچ-
قولو کئییییب .بارماقالرینا ایینه باتیر سانکی .دوشونجهلری بئینینده بلور-بلور
دونماقدادی .هئچ نه دوشونوب-داشینا بیلمیر .موکته ساری ایمکلهییر.
کوماالنمیش دیرناق قیرینتیالرینا آلدیرمادان دونوب کئییمیش جانینی بالیشا
ساری چکیر .اوزو اوسته دوشور .دیرناق قیرینتیالری پتونون اوستونه سپهلهنیب.
طاقتدن دوشوب .شاختادان ،سویوقدان باشقا هئچ بیر شئی دوشونه بیلمیر.
سویوق اونون اوچون داها هاوا دورومونو یانسیتمیر .سویوق ،صفردن آشاغی،
4اونورقا :ستون فقرات.
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منفی دوشونجهلره یئنیلمکدی؛ اؤزلویونو ایچینده کیریدیب-دوندارماق
آنالمیندادی.
گئت-گئده سویوق دوشونجهلرینده دیریلیب جانالنیر .آغ رنگیندن رنگسیز
رنگلره چئوریلیر .هاوا رنگینه ،هاوا رنگیندن سو رنگینه ،سو رنگیندن بوز
رنگینه ،شکیلسیزلیکدن شکیله چؤنور .تکآداملیق سلّول ،اوشاقلیق
ناغیلالرینین شاختاباباسینین الیندهکی بارداقدی .هاوانین دونوق چاغیندا
اؤزونو بیر بارداغینایچینده محبوس اولونموش بوز پارچاسی سانیر .پنجرهدن
جاالنان سویوق-سازاق ،بوزلو سو ،بارداغینین ایچینده ،اونو چیرتا-چیرت
سیندیریر ،اَریدیر.
موقت زندانیندا فیزیکی شکنجهلرین اؤنونده بونجا چؤکمهیه راستالمامیشدی.
دوشونجهلری باشقا بیر هاوادا هاواالنیر .سویوق ،شاختایا چئوریلیب .شاختا آغ
رنگیندهدیر .آغ رنگ داها باریش رنگیدئییل؛ شکنجه رنگیدیر .سیبرینی
بوروموش قار رنگیندهدیر؛ شکنجه رنگینده .قانی سیبریده ایش اردوگاهالریندا
یاشاماق اوچون مجادله ائدنلرین قانیندان رنگسیز دئییل دئیه دوشونور .قان
هاردا اولور اولسون ،قاندیر؛دونوق هاوادا ،شاختادا بئله قرمزی رنگیندهدی.
قانینین دونماسینا اذن وئرمهمهلیدیر .موقتده ،سورغو اوتاغیندا اوتوراجاغین
اوزرینده قادینلیغینین بوراخدیغی قرمزی ایز هلهده قالیرسا،اؤزونو ،اؤزلویونو
تورپاق قوخویان پتونون آلتینداکی سویوق سیمنته اودوزمامالیدیر .قانینین
حرارتینی جانیندا گزدیرمهلیدیر.
سون وقتلر ،اینانج الرینا رغمن ،آراشدیرماغا ماراقلی اولدوغوندان،سیبرییه عاید
اوخودوقالرینی دونموش بئینینده اینجهلهمهیه چالیشیر .سیبری دیبسیز-
بوجاقسیز آغلیقدیر .سونسوز شکنجهدیر .شاختا ،تاغا یاپیشمیش پنجره؛
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سیبرینی تکآداملیقسلّولونا داشیییر.گؤزونون قاراسی آغیندا ایتیر .سیبرینین
آغ-آپآغ قاری ،قاپالی گؤزونون آغیندا سرگیلهنیر .شکنجهیه اوغرایان مینلر
انسان ،دونموش هیکللر کیمی گؤزونون آغینداسیراالنیر .سیرانین اؤنونده دوران
هیکلین کیم اولدوغو اونا آپ-آیدیندیر .اونون یاشام حکایهسین اوخودوغوندا
نئجه سیر-صفتدن قرهیه اوخشارلیغی وار دئیه دوشونموشدو.شعرلرینین هر بیر
سؤزونه کؤورلمیشدی .سون گونلر اونون شعرلرینی واراق-واراق اوخویوب،
باشینا چکیب ایچمیشدی .ایندیسه شاختا باسان سلّولدا اوزو اوسته دوشوب،
بالیشین آغ ملفهسینده سیبریگؤرونتولری گؤز اونونده جانالنیر...
ماندلشتام سیرانین اؤنوندهدیر .اونون بوز هیکلیایله برابر دوداقالری ترپهنیر.
ان چوخ سئودییی شعر دیلینین اوجونو قیزدیریر .دیلینین اوجوندان قیپ-
قیزمیزی قاندامارالرینا دوغرو جوشور .سلّولون شاختاسیندا دونماغا قارشی دورور.
یاشام مارشیدیر چالینیر ماندلشتامین دونموش دوداقالریندا .اونونال برابر اونون
استالینه خطاب یازدیغیشعری میزلدانیر:

منه تاپشیریلدیغی گؤوده ایله نه ائیلهییم؟
منه تاپشیریلدیغی گؤوده ایله نهائیلهییم؟
منه تاپشیریلدیغی گؤوده ایله نه ائیلهییم؟
گئت-گئده میزیلتی سسی باغیرتییا چئوریلیر .سسی دیوارالرا توخونور.
قوالغیندا سسلهنیر:

بونجا اؤزلویوم ،بونجا منیمله همدم،
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دئ!
یاشام اوچون،
بیر نفس آلماغیما،
کیمه متبرک اولدوغونو سؤیلهییم؟
من گولمسه ،باغبانام دا
یئرین بیر گوشهسینده
کؤشهیه سیغینمامیشام
تانینمامیش ناخیشالردا ناخیشالنمیشام
یاشامین ایستیسینی
ابدی ایشیقالردا هووالییرام ،باخ!
نفس ،بخارالنیر ،ایزسیز...
شکیل ایسه،
هئچ کیمسه بیچیمیندن آییرا بیلمز
موهومات ایچینده بوغولماقدا ،یوخسا رئال حیاتین دونوق چاغیندا ،زندانین
بوجاغیندا دونماقدا اولدوغونو بیلیمر .دوشونجهلری یوخویال اویاقلیق آراسیندا
باشینا فیرالنیر .اختیارسیز الینی اوزالدیب ،قیراقدا قالمیش پتونو باشینا چکیر.
اللرینی هووالییر .سؤزلر دورمادان دیلینین اوجوندا یئنیدن اویناییر:

یاشامین ایستیسینی ،ابدی ایشیقالردا هووالییرام باخ!
یاشامین ایستیسینی ،ابدی ایشیقالردا هووالییرام باخ!
یاشامین ایستیسینی ،ابدی ایشیقالردا هووالییرام باخ!
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باخیر .قره ،پنجرهنین آرخاسیندان ،قار اوستونده شیغایان گونشین آلتیندا
دوروباونا باخیر .اللرینی هووالییر .الجکلی الی ایله اونا گل  -دئییر .اونو چاغیریر.
حیطین کردیلریندهکی ال دییلمهمیش قار ،گونشین ایشینیندا ،گوندوزون آغ-
آپآغ اولدوزالریدیر ،پار-پار پاریلداییر .قره ،بیر داها پنجرهنی دؤیور .اوزونو
شوشهیه دایاییر:
«گل! ..تئتئتئز گل! قار آدامی دوزلدیریخ .گوگوگونش قاری اریتمهمیش گل!»
قرهنین شوشهیه یاپیشمیش دوداقالری ،بورنو یاستیالنیب .اونو ائله گؤرونجه،
سو چیچهیی چیخارتمیش ،یاتاقدا یاتمیش باجیسییال بیرلیکده قرهنین
یاستیالنمیش دوداق-بورونونا دویونجا گولوشدولر .قره ،آباجینین یئنی
توخودوغو کاموا بؤرکو باشینا قویموش ،جیران ایسه خاال-خانباجیالر کیمی
چرقدینی باشینین دالیسیندا دویونلهییب .اوزو داش کلم کیمی چرقدینین
ایچیندن ائشییه پیرتالییب .یاناقالری سویوقدان قیپ-قرمزیدی.
اونالری گؤرجک ،یاتاقدا یاتمیش ناخوش باجیسینا فکر وئرمهدن ،تلم-تلهسیک
آباجی نین توخودوغو قرمزی کاموا کوتونو اینینه گئییب؛ چرقدسیز ،الجکسیز،
کئف ایچینده ،ناققیشلی گئده-گئده اوتاقدان چیخدی .هؤروکلرینه باغالدیغی
قرمزی قوتازالر هاوادا اویناییردی .آیاغین دهلیزدن پیللهکانا قویدوغوندا،
سویروشوب ،آز قالیر تپهسی اوسته پیللهدن یئره دوشسون.
قره ،حیطین قارینی کردییهساری کورویور .جئیران خاکانداز-خاکانداز قاری
کردینین اورتالیغیندا بیر-بیرینین اوستونه تللهییر .الجکسیز اللرییله قاری
یووارالییب ،جئیرانین تللهدیکلرینین اوستونه ییغیر .یوخولو گؤزلر حیطین
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خانا-خانا ائولرینین پنجرهلریندن ،قار آدامی دوزلدن اوچلویو ایزلهییرلر .آباجی
پنجرهنی آچیر:
«قیز به سنین الجهیین هانی؟»
باشینی قالدیرمادان« :اوشومورم»  -دئییر .باجیسی یئرینده دیرسکلهنیب
حیطه باخیر.آناسی ،یان پنجرهدن شوشهنی دؤیور .الیندهکی چرقدی گؤستریر.
چییینلرین آتیر .بیر چنگه قار گؤتورور .آناسی دایاندیغی پنجرهیه ساری آتیر.
قار ،پنجرهیه چارپیب یوارالق ایز بوراخاراق ،هر یانا سپهلهنیر.باجیسی گولور.
جیران ایسه خاکاندازی یئره آتیب ،اوووجالرین دولدورور .اونو ،قار گوللهسینه
باغالییر .قره ،کورهیی یئره آتیب اونالرا قاتیلیر .قاهقاهاالری حیطی دولدوروب
باشینا آلیر .قارقاالر آغاج باشیندا اونالرال سس-سسه وئریرلر :قار ...قار ...قار...
اوشویور .پتونو جانینا بورویور .دوشونجهسییوخویال آییقلیق آراسیندا گزیشیر.
الینی اوزالدیر .آناسی وئردییی چرقدی آلیب باشینا اؤرتور .هؤروکلری
دؤشلرینین اوستوندن آشاغی اوزانیب .آباجی پنجرهنی آچیب ،الینده الجک
اونو سسلهییر:
«قیز! آی قیز! گل بو الجکلری گئی؛ قره خانین الینه کیچیک گلیر .گئی
اللرین دونماسین».
بارماقالرینین اوجو الجهیین ایچینده بئله سویوقدان آجیشیر .بارماقالرینین
آجیشماسینا فکر وئرمهدنقره و جئیرانال بیرلیکده یووارالدیغی قاری بیر-
بیرینین اوستونه تللهییرلر .باجیسی پنجرهیه یاخینالشیب اونالری ایزلهییر.
باجیسینا باخماغی گلمیر.قره ،بیر کوما قاری ،یانداکی کردینین ایچینده
یووارالییب کوماالشدیریر.قار کوماسی گئت-گئده بؤیویوب یوموروالنیر .توپ
بویوندا قار گوللهسینی ،قار آدامینین پیکری اوسته قویورالر .قارقاالر آغاجدا
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قاریلداییرالر :قار ...قار ...قار ...اونالرسا اوچلوکده پیققیلداییب گولوشورلر .جئیران:
«بورنون من گتیررم»  -دئییب ،آیاغی سویروشمهسین دئیه ،آستا-آستا
اوتاقالرینا ساری گئدیر .قره ،بؤرکونو باشیندان گؤتوروب قار آدامینین باشینا
قویور .اونون ایچیندهبیر شیلتاقلیق وار .قار آدامی اونا اوخشاسین ایستهییر.
قرهنین بؤرکونو گؤتوروب اؤز چرقدینی قار آدامینین باشینا سالیر .قره ،بیر
باشاپیققلداییب گولور.
«چچچچرقدلی قار آدامی گؤگؤگؤرمهمیشدیم»  -دئییر.
هله ده ایچیندهکی شیلتاقلیق بیتمهییب .جئیران اوتاقالرینین اؤنوندن،
الیندهکی یئرکؤکونو نارنجیبایراق کیمی هاوادا یئللندیریر .غالب اولموش سربازا
اوخشاییر .یئرکؤکولرین بیریسینی قار آدامینین بورنونا ،ایکینجیسینی ائنینه،
آغزی نین یئرینده یئرلشدیریرلر .او یئردن بیرآز آرالی دوروب ،بیرلیکده
کردینین اورتاسینداکی گؤزسوز ،نارنجی رنگینده آغیز-بورونا صاحب اوالن قار
آدامینا باخیرالر .باجیسی یئریندن قالخیب .پنجرهنین اؤنونده آیاقدا دوروب .قار
آدامی هله ده اونا اوخشامیر .بیر دوشونجه ،شیمشک کیمی بئینینده
چاخدیغیندا ،ائولرینه دوغرو قاچیر .آناسیندان گیزلین ،آستاجا صاندیقخانایا
دورتولور .دؤشوندن آشاغی ،هؤروکلرینی قیچیایله کسیب حیطه قاچیر .قار
آدامینین اؤنونده دورور .چرقدینی آچیر .بیر توپا قار گؤتوروب ،قرمزی قوتازلی
هؤروکلری قار آدامینینچییینلرینه یاپیشدیریر .چرقدی یئنیدن قار آدامینین
باشینا اؤرتور .قرهنین آغزی آچیق قالیب ،گؤزلری برهلیب .جئیرانینسا گؤزلری
تپهسینه چیخیب .الینی قار آدامینا توتوب« :هؤروکلرین...هؤروکلرین- »...
دئییر .اؤزونو توتوب .گولمور .اؤزونه اوخشاتدیغی قار آدامی هله ده گؤزسوزدور.
شیلتاق باخیشالرییال قارانین پئنجهیینین قارا دویمهلرینه باخیر .قارا ایسه،
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دویمهلرینین ایکیسینی قوپاردیب ،قار آدامینین گؤزلرینده یئرلشدیریر.
جئیرانین اشاره بارماغی قار آدامینین هؤروکلرینده ،پنجرهدن باخان آباجییا
باخیر .آباجیهؤروکلری گؤردوکده ،گؤزلری گیردهلهنیب« :قیز! هؤروکلرینی
نئینهدین؟»  -دئییر .آناسی پنجرهنی آچیب ،قار آدامینا ساری بویالناراق،
تعجبله قار آدامینا باخیب ،حیطه ساری قاچیر .کردییه ساری گلدییینده
آیاغی سویروشوب ،آز قالیر ییخیلسین .کردینین اورتاسیندا اونون کسیک
هؤروکلرینه ،بیرده قار آدامینین چرقدینین آلتیندان اوزاندیغی قرمزی قوتازلی
هؤروکلره باخیر .اونا ساری گلیر .آجیقلی-آجیقلی اونون قولون چیمدیکلهییر.
قوالغیندان بوروب ،اوتاقالرینا ساری آپاریر« :سنین الیندن باشیما نه داش
سالیم؟ آتان گلنده اونا نه جواب وئریم؟»  -دئییب ،بیر کوببا4اؤز باشینا ،بیرینی
اونون باشینا چالیر«:بویون یئره گیرمهسین ،اتین تؤکولمهسین ،قیز آخی بو نه
ایشدی؟ قیز دوغدوغوم یئرده داش دوغاردیم»  -دئییر .باجیسی پنجرهنین
اؤنونده دئییل.
آباجیایسه پنجرهدن بویالنیب«:باال! اوشاقدی ،بیر غلط دارتیبداا....اوشاغی
دؤیمه».
آناسی هله ده قوالغینی بوراخماییب .چکه-چکه آپاریر:
«آباجی! قیزین دؤیمهین دیزین دؤیر»  -دئییر .قرهایله جئیران قار آدامییال
بیرلیکده اوزونتولو باخیشالرال اونا باخیرالر .قوالغی اینجیییر .آغریییر .ندنسه
ساچالرینی کسدیییندن پئشمان دئییل .گؤزوندن بیر گیله یاش بئله دامالمیر.

4ایکی اللی باشا چالماق.
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آرخاسی اوسته دؤنور .سیمنتین سویوغو کورکلرینه سیزیر .اوشویور .اومودسوز
آچیق پنجرهیه باخیر .آغلیغی ،شکنجه رنگی اوالراق دوشونمک ایستهمیر .نه
اولور اولسون ،قیزیشمالیدی.
اورتا مکتبین ایکینجی کالسیندا آذر و جیرانال بیرلیکده اوچلوک قوران
ایللریندهدیر...
آذر قالخیب تخته باشینا گئتدییینده ،سارافونونون آرخاسیندا گیردهنه قرمزی
لکه گؤرونور .قیزالرین بیر نئچهسی اونا گولورلر .آذر ایسه هر شئیدن خبرسیز
معلمین سوروشدوغو سؤالالرا جواب وئرمهیه چالیشیر .کالسدا پیچیلتیالر
باشالنیر .درسه قوالق وئرن یوخدور .معلم قلمینی میزینه چالیر«:سیسسسسس»
 دئییر .آذر ،اوشاقالرین پیچیلتیسینا هویوخوب .تعجبدن گؤزلری تپهسسینهچیخیب .آذرین باشینا نه گلدییینی بئله بیلیمر .الینی قالدیریب معلمی چاغیریر.
اوتوراجاغین اوزریندهکی قرمزی لکهنی معلمه گؤستریر .آذر ایسه سؤالالرا
جواب وئرمک یئرینه آغالیا-آغالیا کالسدان ائشییه قاچیر .مدرسهنین ایشچیسی،
دیل-دوداغینین آراسیندا دئیینه-دئیینه اوتوراجاغین لکهسینه یاش دستمال
چکیر .معلم لکهنین نه اولدوغونو بئله آچیقالمیر .هئچ کیمسه آذرین باشینا نه
گلدییینی آیدین-آشکار دئمیر .آذر ،حیطده تکباشینا بیر کونجده اوتوروب.
اوچلوک ،ایکیلییه دؤنوب .جئیرانال قول-قوال حیطی آددیمالسادا ،فکری
حیطین کونجونده تکباشینا اوتوران آذرده قالیب .جئیران« :اهلل ائلهمهسینهاا
بیز ده آذر کیمی مدرسهده آیباشی اوالخ»  -دئییر.
اویسا جئیرانین نه دئدییینی بئله آنالمیر .آیباشینین اوتوراجاقداکی لکهیه نه
دخلی وارکی! ..آنجاق بونو آنالییر کی ،آذرین باشینا گلنلر ،اوتاندیریجی بیر
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اوالیدیر .مدرسهده ،خیاباندا ،کوچهده بئله قیزالرین هامیسینین باشینا گله
بیلر.
قورخدوغو باشینا گلدی .آذره گولمهمیشدی ،قینامامیشدی .اونا آجیمیشدی،
اوزولموشدو .ندن آیباشی اوالیی آذر کیمی ،بیر اوتوراجاغین اوستونده
اوتورورکن باشینا گلدی دئیه دوشونور .یقین زیلسسلی ایله ،بمسسلی ده
کالسین قیزالری کیمی اونا گولوبلر .قادین فیزیولوژیسی اونونال دشمن کیمی
داوراندی.سورغو اوتاغیندان سلّولونا دؤندوکده ،آذر کیمی آغالدی .قرمزی لکهنی
گؤردویونده حیرصیندن دمیرقاپینی ،دیواری تپیکلهدی«:حماما گئتمهلییم،
گئتمهسم ،اؤلرم واهلل»  -دئدی...
حمامدایدی .ایستی سویون آلتیندا ،اؤرپک یئرینه اونا وئردیکلری ملفهنین
لکهلنمیش نوقطهسینی اؤوکلهییردی...
اوشوتمهسی آرتیب .ادیالی باشینا چکیر ،بلکه نفسینین ایستیسینه
قیزیشسین .جانی کئییییب ،کیریییب .دونماغین بیرینجی عالمتلریندن
کئییمکدیر .جک لندنین کتابالریندا اوخویوب .بلکهده یاشادیقالری بیر
حکایهدیر دئیه دوشونور .جک لندنین حکایهلری ایچینه گیره بیلسهیدی ،هئچ
اولماسا ایتلره سیغیشیب ،قیزیشاردی .ایتلردن قورخور .سویوق حکایهلرده
گزیشمک ایستهمیر .موقت زندانینین حمامینا دؤنوب ،آغ ملفهنین اوزریندهکی
قان ایزینی اؤوکلهمک ایستهییر .سینیرسیز ،تاوانسیز حمامدا یویونماغی سویوق
حکایهلردهگزیشمهیه ترجیح ائدیر .ایستی خیالالردا گزیشیب ،جانینی
قیزدیرماق ایستهییر .حمامدادی .نئجه اولسا دا ،حمامین تکآداملیقسلّولو کیمی
شاختا باسان هاواسی یوخدور .حمام ،توالتلرین کناریندا دورور .اونو ،اینجه
دیوارال توالتدن آییریبالر .تاوانسیز حمامدا اونو یوخاریدان ایزلهیه بیلرلر دئیه
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قوشقوالنیر .قاراوول ،قاپینی آرخادان ایشگیللهمهدن روزنامه ایچینده الینه بیر
باغلی وئریر« :اون بئش دقیقه وقتین وار»  -دئییر .روزنامهنین ایچینده،بیر ملفه،
بئز پارچادان تیکیلمیش بلوز-شلوار ،بیرآلت پالتاری ،بیر کوتکس ،کبریت
قوطوسو بویوندا بیر پارچا صابون وار .صابون اونون اوچون دنیانین ان بؤیوک
ثروتی ساییلیر...
زندانین بوجاغیندا ،شاختا هاواسیندا خیالینی حمامدا گزدیرسهده ،اوشوتمهسی
داها آرتیر .نفسی یالنیز بورنونون اوجونو قیزدیریر .سیمنتدن قالخان سویوق
کورکلریندن ایلیکلرینه ایشلهییر .گؤزلرین قاپادیر .ایستی سویوآچیر .حمام
بخارالنیر.
اونو ایزلهین اولورسا ،بخار ایچینده گؤرهبیلمزلر دئیه دوشونور .کبریت قوطوسو
بویوندا صابونو ساچینا ،جانینا گزدیردیکجه ،کیچیلیر .الیندهکی کبریت
بویونداکی صابون بؤیویور .گیردهنه زیتون صابونو الیندن زویوشوب ،عمومی
حمامین بوغلو-بخارلی نمرهسینده یئره دوشور .محلهلرینین عمومی حمامیندا،
یئنییئتمه یاشینا دؤنوب...
ایل بایرامینا بیر ایکی گون قالیر.آناسی-باجیسییال بیرلیکده حامدایدیالر .هفته
سونو باغ حیطینین دیبینده ،ائو حمامیندا یویونسایدیالردا ،مدرسهلر آچیلمادان
اؤنجه ،بیرده ایل بایرامینا بیر-ایکی گون قالمیش عمومی حماما گئتمک باغ
حیطینده یاشایانالرین اؤنملی عنعنهلریندن ساییلیردی .عمومی حماما
گئتمهیی هئچ خوشالماسایدی دا ،کانادا درایا دَیردی .حمام عنعنهسی سونا
چاتدیغیندا ،آناسی اونالری گئییندیرمهمیش ،حمامچی ،اوستو بخارالنمیش
سپ-سرین کانادانیبینهنین اورتالیغینداکی فوارهلی حوضدان چیخاردیب باشینی
آچاردی .فیسسسسس سسیندن سونرا ،قاپاق چیققیلتییال یئره دوشردی.
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شوشهنین باشیندان گاز قالخاردی .کانادانی شوشه ایله باشینا چکیب ،قورتاقورت
ایچردی .دنیانین اینانیلماز دادی وارییدی عمومی حمامدا ایچدییی کاناداالرین.
کانادا ایچمک ،دادینی آستا-آستا تامسینماق ،تایسیز لذته قاپانماقایدی .بیر
قورتومونابئله دیَرمیش عمومی حمامین پیس قوخوسونا دؤزمک .اوتانا-اوتانا هر
کسین گؤزو اؤنونده چیریل-چیلپاق گزمک .دللهیین کیسهسینین خشونتینه
دؤزمک ،بیر قورتوم کانادادرایال دییشمک اوالرمیش .قره ایسه ایکی ایلییدی
کانادا دادینا حسرت قالمیشدی .حمامچی ،قادینالرین اعتراضینا گؤره آباجییا
اونو عمومی حمامینا گتیرمهیینی یاساقالییب .قادینالرین بیریسی آباجییا
«اولماسا اوشاغین آتاسینی دا گتیرداا .اوتانمیسان؟! قودوخ یئکهلیکده اوغالنی
قادینالرین حمامینا گتیریسن؟ دیلی پلتکدی؛ گؤزو کی پلتک دئییل!» -
دئدییینده ،آباجی «آتاسی اؤلوب ،اؤلمهسهیدی سنین آجیغیندان اونو دا
گتیرردیم»  -دئمیشدی .حمامدا های-هشیر قوپموشدو .او گوندن بری ،قره،
آتاسیز اولدوغونا گؤره ،کیشیلرین عمومی حمامینا گئده بیلمهدیییندن ،مدرسه
آچیلدیغیندا ،ایل بایرامیندا بئله ائو حمامیندا یویوناردی.
کانادا ایچمهیی نظرده آلمایاراق ،قرهنی عمومی حمامدان محروم اولدوغونا گؤره
قیسقاناردی .ندنسه عمومی حمامدا اوتانجوئریجی حسلره قاپاناردی؛ بؤیوکلر
فیتهیه بورونوب ،اوشاقالری چیریل-چیلپاق گزدیرردیلر .هر شئیدن پیس،
حمامین قوخوسویدو؛ اورهیینی بوالندیراردی .آیاغی زویوشکن داشالرین
اوزرینده سویروشوب ییخیلماسیندان قورخاردی .حماما گیرندن چیخاناقدر نمره
ایچینده قالسایدی دا ،پرده آرخاسینداکی خلوتی آدلی مکاندا ،اوشاقالرا یاساق
اولدوغو بؤلگهده نه کئچیر دئیه ماراقالناردی .هر دؤنه عمومی حماما
گلدیکلرینده ،آناسی بیر نئچه دقیقه خلوتییه گئدیب ،گؤزدن ایتردی.
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آناسی پرده آرخاسینا گئتمهدن اؤنجه ایکی باجینی دللهیین الینه تاپشیردی:
«آلتی آیلق چیرکلرینی کیسهله ،اشرف خانم .گئتدی بیر ده مدرسهلر آچیالنا»
 دئییب ،اونون اووجونا دمیر بیر پول قویدو .اشرف خانم ،کمر کیمی بئلینهباغالدیغی کشدن آسیلمیش کیسهنین چیتمهیینی آچیب ،پولو کیسهسینه
بوراخدی .کیسهدن چیققیلتی سسی گلدی.
اشرف خانم روشولو اؤنملی بیر ایش گؤرن کیمی ،حوصلهیلهکیسهسینه
سورتوب ،باجیسیندان اؤنجه اونو کیسهسینین آلتینا سالدی .کیسه جانیندا
گزیشدیکجه ،دریسی قیزاریردی ،پؤرتوردو .جانیندان ایستی قالخدی .دن-دن
چیرکلر کیسهنین آلتیندان یئره تؤکولدو .دللهیین کیسهسی بو چیرکلری
هاردان چیخاردیردی ،بللی دئییلدی .اشرف خانم کیسهدن سونرا بیر تاس ایلیق
سو ایله دنیانین دینجلییینی جانینا جاالدی .گیل خیزاندان 4بیر اوووج گیل
گؤتوروب ،گیلایله اونون ساچالرینی اؤوکلهلهدی .حوضدان تاس-تاس باشینا سو
آخیتدی«.دور آیاغا .سن قورتولدون .آنان گلیب بیر ال ده باشینی صابونالر» -
دئییب اونو بوراخدی .باجیسینی کیسهسینین آلتینا چکدی .حمامین یئریندن
بخار قالخیردی .اوستهلیک نمرهلرین آچیق قالمیش قاپیالریندان دا بخار بولود
کیمی حمام ین صحنینه دولوب هاوادا دوالشیردی .گؤزلرینی نه قدر
اوغوشدورسادا ،حمامداکیالر چن-دومان ایچینده بورونموش کیمیایدیلر .آناسی
اونالر اوچون خزنهیه دوشمهیی یاساقالمیشدی .خزنهده چیممهیین حسرتی
اورهیینده قالمیشدی« :سویا گیرن خزنهنین ایچینه ایشهییر .خزنهنین سویوندا
تمیزلنمک یئرینه میردارالنارسان - »...دئیردی.

4گیلین ایسالدیلدیغی قاب.
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قیراقدا دوروب دؤرد بوجاقلی خزنهیه باخدی .قادینالر سویون
ایچیندهترپندیکجه ،سو لپهلنیب خزنهنین قیراغیندان داشیردی .بیردن-بیره
خزنهنین ایچیندن عنتیقه بیر قادین ائشییه چیخدی .اؤلوم یاتاغیندان
خورتالمیش ،سویو سوزه-سوزه بیر اسکلت ایدی سانکی .قادین قاریمیشدی.
بوکوک بئلی ایله آستا-آستا یئرییردی .بیر جوت بوزوشموش ،سویو چکیلمیش
بادمجان کؤکسوندن آسیلمیشدی .آددیمالیاندا بادمجانالر کؤکسونده
تووالنیردی.قادینین بوزوشموش دریسینه باخماغی گلمیردی .بیر گون او قادین
کیمی قارییاجاغی عقلینه گلدی .اؤز جانینا گؤز گزدیردی .یئنیدن قاریمیش
قادینین بوزوشموش ،سویو چکیلمیش دریسینهباخدی .قوجالیقدان زهلهسی
گئتدی .اؤز-اؤزویله «من هئچ قوجالمییاجاغام»  -دئدی .ندنسه قادیندان گؤزونو
آییرا بیلمیردی .گؤزو قادینین آرخاسیندا گزیردی .قادینسا بوکولموش بئلی ایله
اوشاقالرا یاساق اولدوغو بؤلگهنین ،خلوتینین پرده آرخاسیندا گؤزدن ایتدی.
گؤزو پردهده قالدی .یئنه ایچیندهکی شیلتاقلیق قیمیلداماغا باشالدی .پرده
آرخاسیندا نهلر نه باش وئردییینی بیلمهلی ایدی .آناسیندان قورخوردو؛ یوخسا
همن آن کئچیب اورا باش اوزاداردی .فکرینی یاساق یئردن یاییندیردی .حوضون
قیراغیندا سکینین اوستونده اوتوردو .باجیسینین پؤرتموش جانیندان تؤکولن
چیرکلره باخدی .بیردن-بیره« :واااای ،چیرکلرین قوردا بنزهییر»  -دئدییینده،
باجیسی دللهیین الیندن قورتولوب ،اونون اوستونه سیچرادی .دوروب پردهیه
ساری قاچدی .پردهنین اؤنونده دایاندی .شیلتاقلیغی اونو پردهنین آرخاسینا
چکدی .اوراسی حمامین صحنی کیمی بوغلو-بخارلی دئییلدی .سریناولسایدی
دا ،پیس قوخویوردو .سونوندا حمامین پیس قوخوسونون سببینی تاپمیشدی.
سئحیرلی بیر داالنا گیرمیشدی .داالنین یئرینین زویوشکن اولماغینا
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باخمایاراق ،آیاقالرینین آلتینا سیزان سرین خوشونا گئتدی .قورخسایدی بئله،
شیلتاقلیغی اونو داالنین دیبینه ساری چکدی .داالنین دیبینه یئتیشمهمیش
نمره کیمی یئرلره گؤزو ساتاشدی .قادینالر فیتهسیز ،اؤنلریندهتاس
اوتورموشدوالر .تاسین ایچینده لیغ-لئهمه کیمی بیر شئیلر وارییدی .سئحیرلی
بیر ناغیلدا دوالشدیغینی حس ائتدییینده ،آناسینین باغیرتیسینی
ائشیتدی«:جانین یانماسین قیز! سنین آیاغینتنویرخانایادا اوزاندی؟»سسی
ائشیتدییینده ،اؤنونده لیغ-لئهمهیه بوالشمیش بیر قادین گؤردو .قادین اونو
گؤرجک الینی اؤنونه توتدو.بیر آن آناسیندان زهلهسی گئتدی .اسرارانگیز
داالندان ائشییه قاچدی .داالنی باشا چاتینجا ایکی دفعه آیاغی سویروشوب
ییخیلدی .پردهنین آرخاسیندان چیخیب ،بوغلو-بخارلی حمامدا قاچیب نمرهیه
گیردی .دوشون آلتیندا دوردو .سو ،باش-گؤزوندن آخسایدی دا ،یئنه ده بورنو
پیس قوخویال دولموشدو .پیس قوخونو تمیزلهمک اوچون ،دورمادان زیتون
صابونونو اوز-گؤزونه چکدی .صابون زیتون رنگینده اولسایدی دا ،پیی قوخویوردو.
آناسینی گؤرمک ایستهمیردی .عمومی حمامین بوغلو-بخارلی هاواسیندا یئره
گیریب ،یوخا چیخماغی آرزو ائلهسهیدی ده ،یئنه حماما دؤنموشدو .دامسیز،
تاوانسیز بیر حمامدا اونا وئردیکلری اون بئش دقیقهنین ثانیهلرینی
سایماقدایدی .بوغ-بخار ایچینده کبریت بویدا صابونو دورمادان جانینا چکیردی.
اون بئش دقیقه باشا چاتمادان ،اؤزوندن سونرا پالتارالرینی ،لکهلنمیش ملفهنی
بئله یومالی ایدی .ملفهنی سویون آلتیندا اؤوکهلهدی .قان سویا قاریشدی .سو
یولونا آخیندی .نه قدر اؤوکلهلهسه ده قانین ایزی ملفهدن گئتمهدی .تلم-
تلسیک گئییندی .وقت قورتولوب ،مأمور اذنسیز قاپینی آچا بیلردی .مأمور
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قاپینی آچمادان دؤیدو .قاپی آچیلدیقدا ،سرین هاوا پؤرتموش یاناقالرینی
اوشوتدو...
گؤزلرینی آچدیغیندا ،هاردا اولدوغونو سئچه بیلمهدی .چئورهسینه گؤز
گزدیردی .پتویا بورونموش جانی ،یئرده اوزاناقلی قالمیشدی .گؤزلری تار
گؤروردو .گؤزلرینی اوووشدوردو .چن پردهسی گؤزلریندن چکیلدی .آتوشقانی
گؤرجک هاردا اولدوغونو خاطرالدی .زندانا دؤنمک ایستهمیردی .اوزونو بالیشا
قویدو .گؤزلرینی یومدو...
قره گئتمیشدی .اونون دا حمامین کنارینداکی تندیر ائویندن ائشییه
چیخدیغیندا ،هم یاناقالری پؤرتموشدو ،هم ده اولوب-بیتنلره چاش-باش
قالمیشدی .قره ،آباجیسییالبیرلیکده گئتمیشدیلر .حیطده قو دئییردین قوالق
توتولوردو .یئددی یاشیندان بری ،یئددی ایل بویوندا هر گون گؤردویو قرهنی،
بیر داها گؤرمهیهجک .بیر داها اونونال کوسوب باریشمایاجاق .قرهدن آسالنیب،
اونو دا چیلیک-دسته اویونونا قاتسین دئیه ،بیر داها یالوارمایاجاق .هفتسنگ
اوینامایاجاقالر .بوندان بئله توپ-عربی اویونوندا اورتادا پاسالری توتماغا،
اؤلنلری دیریلدیب ،ایچری گتیرمهیه هئچ کیم اولمایاجاق .اویونون سونونا قدر
اورتادا قاالن اؤلومسوز اویونچو گئتمیش .توپایسه بوندان بئله کردینین
اورتاسیندا صاحبسیز قاالجاق .گونشین ایستیسینه اریمیش ،تورپاغا
قاریشمیش چرقدلی قار آدامی بیر داها قیش گونلرینده کردی قارالرینین
ایچینده گؤیریب بیتمیهجک.
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قره گئتمیش؛ اونونسا اورهیی،گؤیقورشاغینا بویانمیش ایشیم-ایشیم
ایشیلدایان بیر جوت شیشه مازینین یانیندا ،اووجوندا دؤیونور.یاراالنمیش
سئرچه اورهییدیر سانکی...
قره ،اونو پالیت آغاجینین کؤتویوندهکی آیاق -باش اورهیی ایله بیرلیکده یالنیز
بوراخیب گئتمیشدی .آباجیایسه تندیر ائوینی یییهسیز قویموشدو .بوندان بئله
باغ حیطینین آدامالری ،قرهنین آباجیسینین یاپدیغی چؤرکلرین ،فتیرلرین
حسرتینی چکهجکدیلر...
هر آیین باشی چؤرهیین اییسینه یوخودان آییالردیالر .ال-اوز یومامیش تندیر
ائوینه قاچاردیالر .آباجینین کمکچیسیاونا بورونموش پار-پالتارییال ،کوندهلری
بیربهبیر گؤتوروب ،تاختانین اوستونده وردنهایله آچیب ،آباجینین اؤنونه آتاردی.
آباجی ،گیردهلنمیش خمیری اوخلووا بورویردی .اوخلووو اوستالیقال الینده
اوینادیب،کاغذ کیمی نازکلشمیش خمیری چکهنین اوستونه ساالردی .خمیر
قیریشیقالرینی اتکلییینین قیریشیقالری کیمی الیایله آچیب ،صاف ائلهییب،
چکهنی تندیرین ایچینه تاپداالیاردی .تندیرین ایچینده ،خمیرین اوزرینده
قابارجیقالر قاباراردی .جئیرانسا«خمیر دوغور»  -دئیردی .او ،آباجینین
اوستالیغینا حئیرانلیقال باخاردی .آباجی اونالری گؤرجک ،الین ایشدن چکیب،
خمیری دهوهایله اؤردک شکیلینه سالیب ،تندیره یاپاردی...

قره گیلین داشینماغیناحیطده های-کوی دوشموشدو.باغ حیطینینخانا-خانا
ائولری بوم-بوش ایدی .آباجینییوال سالماق اوچون هامیحیطه ییغیشمیشدی.
ساغاولالشمادان

اؤنجهکی

سؤزلر،

تاپشیریقالرین

سسی

بیر-بیرینه

قاریشمیشدی .اوزونتولو ،پالیت آغاجینین کؤتویونه دایانیب ،قرهنین چیزدیغی
اورهیین آلتیندا اوتورموشدو .قره ،گؤز-گؤز ائدیب ،اونا یاخینالشیب،
پیچیلدادی«:تندیر ائوینده سنه بیر سؤز دئیهجهیم گگگگل اورا؛ موغایات اول
هئئئئئچ کیم گؤرمهسین».
قالماقالین ایچیندن اکیلیب ،تندیر ائوینه ساری یولالندی .قرهنین نه سؤزو
وارییدی دئیه فکره دالدی .بلکه ده سوروتمهسینین تایینی ندن آلدیغینی
سؤیلهیهجکمیش...
تندیر ائوینین قاپیسینی آچدی .جیرجیرالر قاپینین دابانلیغیندا جیریلدادی.
قاپی ائنینده ایشیق ،تندیر ائوینین ایچینه اوزاندی .قاپینی قاپاتدی .ایشیق
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قاپینین آرخاسیندا قالدی .توز-تورپاغین ذرهجیکلری ،دامین باجاسیندان
تندیرین ایچینه اوزانمیش زوالق ایشیغین ایچینده اویناییردیالر...
اوشوتمهسی نه زمان بیته جک بیلمیر .پتونو اؤزونه داها سیخ بورودو .گؤزلرینی
آچدی .تندیر ائوینین باجاسیندان دئییل ،جانسیز زوالق ایشیق ،زندانین آچیق
پنجرهسیندن سلّوال اوزانمیشدی .اوشوسهده قرهنی گؤرمهلی ایدی .اونون
سؤزونون نه اولدوغونو بیلمهلی ایدی .اطرافینا گؤز گزدیردی .جانسیز جانی،
سیمنت دیوارالرین احاطهسیندهایدی .اوستهلیک آیاقدا دورموش فرنگی توالت،
باشی قینینا گیرمیش آغ توسباغا کیمی اونا باخیردی .قره ،بوردا اوال
بیلمزدی.تندیر ائوینه گئری دؤندو .هیس-توستو رنگینه بویانمیش دیوارالر،
قارانلیق دامی ایکی قات قارانلیغا بوروموشدو .گؤزو قارانلیغا آلیشدیقدا ،قرهنی
گؤردو .زوالق ایشیغین آرخاسیندا دورموشدو .اون تایالرینین اؤنونده...
قره ،زوالق ایشیغی یاریب اونا دوغرو گلدی .دینمز-سؤیلهمز الیندن توتدو .ان
چوخ سئودییی گؤیقورشاغینا بویانمیش،بیر جوت شیشه مازینی اونون اووجونا
قویدو .اونونسا اورهیی اووجوندا ،شارالرین یانیندا چیرپینیردی.
سسسیز-سمیرسیز دیوارین کونجونه دایانمیشدی .قره ایله اوزبهاوز دورموشدو.
قره بیر آددیم ایرهلی گلدی .کؤلگهسی دیواردان تندیر دامینین تاغینا ساری
اوزاندی .قره اونون هؤروکلرینه باغالدیغی قوتازالرا دئییل ،قار آدامینین
هؤروکلرینین قیرمیزی قوتازالرینا توخوندو .هؤرویونو آچدی .بارماقالرییال قار
آدامینین هؤروکلرین داراخالدی.
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قار آدامینین قوتازالرینی اونون اووجونا قویاندا ،ال -قولو سوستالدی .شارالر
اووجوندان بوراخیلیب ،تندیره ساری دیغیرالندی .قره تندیر ائوینین قاپیسینی
آچدیغیندا ،ایشیق شارالرین استونه اوزاندی .شارالر تندیرین آغزیندا
دایانمیشدیالر .قاپی قاپاندیغیندا جیرجیرالر یئنیدن قاپینین دابانلیغیندا
جیریلدادیالر .اونون بوغازیندا بوغوالن ناله سسی ایله سس-سسه وئردیلر...
گؤزلریندن آخان گیلهلر یاناقالرینی قیزدیرمیشدی .بالیشینی ایسالتمیشدی.
یاتاالقدان4قالخان ناخوش کیمی قالخیب ایسالق بالیشین اوستونده اوتوردو.
دمیر قاپییال گؤز-گؤزه دایاندی .قاپی سانکی بیر دمیر آدامی ایدی .اونونال
دانیشماغا باشالدی« :گؤزونو آچ ،گؤزومه باخ!بیلیسنداا آباجی نه دئییردی؟
سؤزومه باخماسان گؤزونه آغ ساالرامهاا»...
قاپی ،سسسیز-سمیرسیز اونا باخیردی .یئنیدن سؤزونه دوام ائتدی« :منه
پلتک دیلی ایله «چشم بندینی آچ ،ماشیندان یئره دوش» -دئین
کیشی،آباجینین قرهخانی دئییلدی .اوال بیلمز .مینلرینین دیلی پلتکدی،
مینلرینین دوروشوغو قرهیه اوخشایا بیلر .مینلری یئتیم اوشاقالر کیمی
قولالرین قوجاقالیا بیلر؛ قاراوولالرین هامیسینین دیلی پلتک اوال بیلر؟! او
قاراوولدانقره یه نه دخلی وار؟ اعالمیه پایالیاندا بیر سؤزویدو دئدی ،کئچدی .او
سؤزون اوستوندن ایللرجه سوووشوب....دئییب؟ ..دئمهمیش؛ نه اولسون کی!
جدی دئسهیدی ،اعالمیهلری الیمدن آلیب ،پالتارینین آلتیندا گیزلتمزدی .من
او زمان اونون سؤزونه اینانمادیم .یئنه ده دئسه اینانمارام .یوز دفعه ده دئسه،
الینده اعالمیه گؤرسم ،ایکینجی دفعه سنی تانیمایاجاغام ،من اینانمارام کی
 4یاتاالق :حصبه مریضلییی.
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اینانمارام .او ،قاراوول قره دئییلدی .من چاشمیشام .بئینیم شکنجهدن یئریندن
اوینامیش کیمیدیر .او کیشی قره اولسایدی ،انگشتنگاری اوتاغیندا سایمازیانا
دوروب باخمازدی .هئچ اولماسا حیوان کیمی بوینوما نمره سالیب شکیل
چکدیکلریندهکؤورهلردی .منیمله گیزلنپاچ اوینایان ،اووجوما گؤیقورشاغینا
بویانمیش شارالرینی بوراخیب گئدن کیشینین داخماالردا ،زندانالردا نه ایشی
اوال بیلر؟ قره ،پالیت آغاجینین کؤتویونده آیاق –باش اورک چیزن کیشیدی.
اونون یئری بورا دئییل .یادیندا قالسین .گؤزونو آچ ،گؤزومه باخ؛ بیلدین؟»..
قاپینین آشاغی گؤزونو آچیلدی .بیر یئمک قابی ایچرییه بوراخیلدی.
اوتوردوغو یئردن باغیردی« :یئمک باشیزا دَیسین .بو پنجرهنیباغالیین ،بورا مگر
سیبریدی؟!».
گؤز یئنیدن قاپاندی .یئریندن قالخماغا بئله اینجاری قالمامیشدی .جیران،
چن کیمی گؤزونون اؤنونده جانالنمیشدی .یقین قاپینین گؤزو آچیلدیغیندا،هاوا
کیمی ایچرییه دورتولموشدو.
«او کیشی قره دئییل .من بیلیرم»  -دئدی .جئیرانایسه اونون قولوندان
یاپیشدی .اونو ،یئریندن قالدیرماغا چالیشدی .او ،دیرسکلهنیب قالخماغا
چالیشسادا ،یئنیدن یئرینده اوتوردو« .بوراخ ...قوی اؤلوم».
جئیران« ،دؤزمهلیسن»  -دئدی« .بللی دئییل نه زماناجان بوراسی سنین ائوین
کیمی اوالجاق».
«سویوخدان اؤلدورهجاخ الرلر منی ،قوی آژلیق دا اوستهلیح گلسین».
جیران چن کیمی ،خیال کیمی اونون جانسیز گؤودهسینی ایچینه آلمیشدی.
یئریندن قالخماق اوچوناونا گوج وئریردی .قولتوق آغاجی اولوب ،قولالرینینآلتیا
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گیردی .یئریندن قالخا-قالخا ،بوغازینین بوغاناغینداکی سس ،دوداقالریندا
پیچیلتییا چئوریلیردی.
«گون بو گون دئییل کی ،صاباح دا وارهااا .اؤزونو بوراخسان نه ایستییه دؤزه
بیلرسن نه ده سویوغا».
قالخیب قاپییا ساری گئتدی .آددیمالری آرخاسینجا سورونسهیدی ده،یئمک
قابینی گؤتوردو .اللری تیترهییردی .جیران قوالغینین دیبینده ایدی:
«یاشاماق اوچون ساواشمالیسان».
«کیملرله ساواشمالییام؟ قره کیمیلرله؟»
جیرانین سسی چن کیمی قوالغینین دیبینه کؤچموشدو .پیچیلداییردی:
«ایندی یئمک وقتیدی ،وقتی ایتیرمه؛ بیرآزدان دؤنوب قابی آپاراجاخالر.
یئمهسن الیندن گئدیب».
یئمک قابینی یئره قویوب ،بالیشین اوستونده اوتوردو .اوزونو دمیر قاپییا توتدو:
«سنه دئییرمهاا ،ائشیت! بو منیم ساواشیم دئییل ،بیلدین؟ ائشیتدین؟ هئچ
قرهنین ده ساواشی دئییل».
سولو یئمهیی قاشیقالدی .سویون ایچینده کلم پارچاالری اوزوردو.بیر قاشیق
آغرینا قویدو .ایلیق کلمین دادی اورهیینیبوالندیردی .آغزینداکینی قابین ایچینه
توپوردو.
جئیران ،دورمادان قوالغینا پیچیلداییردی« :دادینا باخما .داوا کیمی یئ .درمان
کیمی ...یئ...یئ...یئئئئئ«
جیرانین سسی یئرآلتیندان گلیردی یوخسا یوخاریدان ،بیلمیردی .آنجاق
سسی قوالغیندایدی .بیر یوخاری ،بیر آشاغی قاپینین گؤزلرینه ،گؤزلردن ده
پنجرهیه باخدی .پنجرههله ده آچیقایدی .بیر آز دوشوندو .جئیرانین
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سسیقوالغینیندیبینه پیچیلدایا-پیچیلدایا ،اونو هیپنوتیزم ائتمکده ایدی .بیر
داها قاپییا ساری دؤندو .جانلی بیر وارلیقالدانیشان کیمی،قاپینین باشینا
باغیردی:
«ایندی کی جئیران دئییر یئیهجهیم .زهَر ده اولسا یئیهجهیم .الپ ائله سنین
آجیغینا یئیهجهیم .بیلدین؟! دور باخ ،گؤر نئجه بو قوسونتونو یئیهجهیم!»
ال پارچاسی بویوندا کوکه گؤتوروب دیشینه چکدی .کوکه بایاتیمیشدی .دیش
کسمیردی .بیر دیش کوکهدن ،بیر-ایکی قاشیق سویا دوغرانمیش کلمی
هؤرتولدویه-هؤرتولدویه یئمهیه باشالدی .چؤرک آغزیندا بؤیویوردو .یئمهیین
یاریسیندا گؤزو ادیالین اوزرینه سپهلنمیش دیرناق قیرینتیالرینا دوشدو .قاشیق
الینده قالدی.
آباجی ،قرهخانی ایله بیرلیکده ،باغ حیطیندن کؤچدویونده ،ناغیلالرین خیالی
دنیاسی دا کؤچری قوش کیمی اونون خیالالرینداناوچوشوب گئتمیشدی.
ناغیلالرین یئرینه ،کتابالر یئنی بیر دنیا آچمیشدی اونون اوزونه .یئمهیینی
یئیرکندیرناق

قیرینتیالرینا

باخماماغا

چالیشدی.

موهوم

خیالالری

دوشونمه سین .ندنسه بیر آن اونا ائله گلدی کی ،شیطانجیقالر دیرناق
قیرینتیالرینین آلتیندان اونو ایزلهییرلر .بلکه ده او بیلمهدن یئمهیینین ایچینه
آتیلیبالر .آباجی دئمیشکن «اونو جینلی-دووالی ائدهجکلر» .شیطانجیقالر
ائتمهسهلرده ،اؤزونو بوراخیرسا ،سویوق اونو جینلی-دووالی ائده بیلر دئیه
دوشوندو .یئمهیینی بیتیرمهدن ،دیرناق قیرینتیالرینی توپالییب موکتین آلتینا
ایتهلهدی .اللرینه سو آخیتماق ایستهسه ده ،ال-اوز یویانین اؤنوندن گئری
دؤندو .یئمهیین دادینا فکر وئرمهدن یئمهیه دوام ائتدی .جانی قیزیشسین دئیه
اورهیی بوالنسادا ،قابین دیبینه داش آتدی.
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چؤرک پارچاسیندان بیر قوش پایی بئله قالمادی .قالخیب یئمک قابینی
قاپینین گؤزو اؤنونه قویدو .یئمک ،دونموش عقلینی یئنیدن چالیشدیرماغا
باشالمیشدی .اؤزونه گلمیشدی .اؤز-اؤزونه آند ایچدی .بیر داها قاپینین گؤزونه،
قاپینین گؤزوندن باخانالرا بئله یالوارماسین .ایندی یاخشیجا آنالییردی کی،
سویوق اونون اوچون کاغذلره یازیلمامیش بیر شکنجه حکمو کیمییدی.
چاغیرسادا ،باغیرسادا بو شکنجهیه دؤزمهلیدی.
قاپینین گؤزو آچیلیب ،یئمک قابینی گئری گؤتوردوکلرینده ،یئریندن بئله
قیمیلدامادی .آغزین دولدوردو«:بو پنجرهنی باغالیین» -دئسین .بیر سؤز
دئمهمیش سوسدو .بارماغینی برکدن دیشلهدی .قاپینین آشاغی گؤزو قاپاندی.
سؤزونو بوغازیندا بوغدوغونا غرورالندی .قاپینین یوخاری گؤزو آچیلدیقدا،
یئنهده یئریندن ترپنمهدی .دوداغینی دیشلهدی ،دیلینین قاباغینی آلسین.
یوخار ی گؤزدن گؤزلوکلو بیر قادین دقتله اونا باخدی .سؤزونده دوروب،دیلینی
قارنیندا توتدوغونا گؤره ایکی قات غرورالندی .غرورالنماسینی جئیرانین
خیالینین جانالنماسینا بورجلویدو .جئیران جان دوستویدو .حیاتدا اولماسایدی
بئله ،اونون حیاتیندا ،خیالیندا یاشاییردی .دار گونلرینین دوستویدو .بلکه ده
جئیرانین گؤزلریایدی ،اونون گؤزلرینده یووا سالمیش ،قورخماز-قورخماز
قاراوول قادینال گؤز-گؤزه باخدی .قادین ،دینمز-دانیشماز یوخاری گؤزو
قاپاتدی...

قاش

قارالیب.

پنجره

هله

ده

آچیقدی.

تاوانداکی

الکتریک

المپانینایشیغی،بئشلیک فیتیللی المپادان بئله جانسیزدی.موقتدهکی سلّولون
دیوارالری آلچاقایدی .گئجه-گوندوز سؤنمهین المپا ،گؤیدن آسالنمیشدی.
ایندیسه تکآداملیقسلّولوندا ،اوجا دیوارالرین احاطهسینده ،چیراق بئله جانسیز
ایشیغییال تاواندا بنده چکیلیب .دمیر شبکهنین آرخاسیندا شاختایا
بورونوب.ایشیق ساچدیقجا،سانکی آغریوئریر؛ جانی چیخیر.
یوماق کیمی یووارالنیب.سویوقدان باشقا هر نهیی دوشونوب داشینماغا
چالیشیر .ائولرینده بیر استکان چای ایچمهیی ،یاسدیقالرا دیرسکلهنیب
تلویزیوندا فیلم ایزلهمهیین اؤزلهمیایچینده باش قالدیریب .ایندیسه یقین
باجیسی هر جمعه کیمی تلویزیوندا «زنان کوچک» فیلمینه باخیر .سماور،
پنجرهنین قیراغینداکی میزین اوستونده قاینماقدادی .سماورین بوغو اوتاغین
هاواسینی بولودالندیریب .آناسی ،اونون تکآداملیقسلّولوندا پنجرهنین آچیق
اولدوغوندان خبرسیز ،اوتاق بخارا بورونمهسین دئیه پنجرهنی آچیبمطبخه
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گئدیر .قاب-قاجاغین سسی قالخیر .ائوین دییشیلمز قانونودو؛ هر آخشام قاش
قارالدیقدا ،سماورین قورهاقور قایناماسی؛ مطبخدن قاب-قاجاق سسینین
قالخماسی؛ یوخسا آناسی دئمیشکن«ائو ،ائوه اوخشاماز» .یقین ایندی آناسی
اوجاق باشیندادی .یئنه آیاقباش یونگول بیر یئمک پیشیریر .آتاسی اؤلندن بری
آخشام یئمکلری یونگول اولسون دئییر .ائوده اولدوغوندا دوداغین بوزوب
یئسهیدی ده ،ایندی یاخشیجا دوشونورکی ،یونگول یئمک،یوخسوللوق،
پاراسیزلیغا بهانه اویدورماق دئمکدی .اؤز-اؤزویله آند ایچیر .ائوه دؤنورسه،
ساعتلرجهاوتوروبسماورین قایناماسینی ،مطبخین قاب-قاجاق سسینی موسیقی
کیمی دینلهیهجک .آجلیغا بئله دوداغینی بوزمهیهجک .حتی کوچه باشینداکی
مسجدین منارهلریندن قالخان اذان سسینهدارینیبداریخمایاجاق...
سوودوغوگونلرینه فکرلهشیر .باغ حیطینین خانا-خانا ائولریندن ،ایندیکی
یاشادیغی خانانین یئردن گؤیه فاصلهسی واریمیش دئیه دوشونور .هاردان
باشالندی سؤالی باشیندان ال چکمیر .ندن سول دوشونجهلرین چرچیوهسینه
گیردی؟ نییه باجیسی کیمی آناسینین سؤزه باخان قیزی اوال بیلمهدی؟ ندن
گنج بیر قیز کیمی اوتوروب قاپینی دؤین ائلچیلری گؤزلهمهدی؟ ندن قوهوم-
قونشونون قیزالری کیمی اَیین-باشینا ،قاش-گؤزونه فکر وئرمک یئرینه ،گیزلی-
گیزلی کتابالرین ایچینه جومدو؟ یوخسا جئیرانین اؤلومونون گناهی دا اونون
بوینوندایدی؟ جئیران اؤزو کؤنوللو اولماسایدی ،کیم اونو کتابالرین دنیاسینا
چکهبیلردی؟!
سورغو اوتاغیندا اولماسادا ،اؤزلویو قاضی قیلیغیندا ،اؤزونون محکمهسیندهدیر.
مأمورالرین اؤنونده سوسوب بعضاً یاالن دانیشسادا ،یاخشیجا بیلیر کی ،اؤزلویونه
یاالن سؤیلهیه بیلمز.
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«هاردان باشالندی؟» اؤزلویویدو اونو سورغو-سؤاال چکمیشدی.
«نه بیلیم! باشالندیداا».
«سن باشالدین یوخسا جئیران؟»
«من جهنمه گئتمیردیم کی اؤزومه یولداش آختاریم».
بیر داها جئیرانین یوخلوغو عقلینه گلیر .اؤزویله اؤزلویو بیرلیکده اونون
یوخلوغونا آغالییرالر.
«جئیران منیم کتابالریمی اوخوسادا ،من گئدن دؤنگهلردن گئتمهدی .یولونو
اؤزو سئچدی .منیمله یولبیر اولسایدی ،بلکه ایندی بوردا منیم یانیمدایدی».
اؤزلویو سسسیز-سمیرسیز اؤزونو ایزلهییر .اویسا اورهیینین باشینداکی دردلر،
دیلینین اوجونداکی سؤزلر چیبان کیمی دئشیلیب؛ اؤزلویویله دردلشمک
ایستهییر .سانکی باغ حیطینین قیش گئجهسیدی .کورسوسوز ،اجاقسیز ،شاختا
بیر اوتاقدا آباجینین دیلیندن سلّولون دیوارالرینا ناغیل سؤیلهییر...
بلکه ده باغ حیطیندن باشالندی .قرهخانین ،آباجینین گئدیشی گوندن.
نوتردامین دونقار کیشیسیندن باشالندی .قره ،مدرسهنین کتابخاناسینا عاید
اولدوغو کتابینی بیزیم ائوده اونوتدوغو گوندن باشالندی هر شئی .اونون
یوخلوغونا داریخدیغیمدا ،گوندوزلر تندیر ائوینه سیغیندیم .گئدیشینه آغالدیم.
گئتدییینده باغ حیطی سوزالدی .گئجهلر اونو اؤزلهییرکن صاندیقخانادا سرکه،
آبقورا ،گالب رفلرینین آلتیندا ،آنامین صاندیغینا دایانیب 11 ،وات المپانین
ایشیغیندا کتابالری واراقالدیقجا ،یئنی بیر دنیا کشف ائدیردیم .دونقارلی
کیشینین حیاتی .قارانی ایتیرسم ده«ماکسیم گورکی»نین «آنا»سییالیومروغون،
ایشچینین نه اولدوغونو آنالدیم .آتام اؤلوم دؤشهیینده« ،صمد»ین «قارا
بالیغی»نی تاپدیم .سونرا بیزده باغ حیطیندن داشیندیق .قرهنیناؤزونو ،خیالینی
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بئله بوتؤولوکله ایتیردیم« .قارابالیق» یئنی بیر جغرافیانین ،یئنی بیر بؤلگهنین
یولونا گئدن قاپینی آچمیشدی منیم اوزومه .یاساق کتابالرین ،یاساق
یازیالرینبؤلگهسی ...یومروقالر ،اعتراضالر ،گئجهلر کوچهلرده پایالنان
اعالمیهلر ،مدرسهده میتینگلر...سون نقطهنی کنکوردا نمره گتیریب ،دانشگاها
گیره بیلمه دیییم قویدو بلکه ده ...نه بیلیم! بلکه ده بو سؤزلرین هامیسی اؤزومو
آلداتماق اوچوندو .هر شئی باغ حیطیندن باشالندی .قرهنین گئدیشی گوندن،
تندیر ائویندن ...اووجوما بوراخدیغی گؤیقورشاقلی شارالردانباشالندی هر شئی...
اؤزلویو ،قاضی یئرینده اولدوغونو اونودوب .اؤزونون سؤزلرینین تأثیریندهدیر.
اؤزلویو ده اؤزو کیمی اوشویور .اؤزویله ایچ-ایچه یوماق کیمی تورپاق قوخویان
پتونو کورکلریندن باشینا چکیر .سویوق اؤزویله اؤزلویونو بیرلشدیریب.
ایکیسیده سویوقدان ،شاختادان کیریییبلر.

گؤزو پنجرهده قالیب یاشام پنجرهدن آسیلیدیر بو گئجه .بلکه ده بیر داها
باغیریب چاغیرسا ،اونو شاختا دولو ،بوزالق آدلی سلّولدان قورتاراردیالر .شاختا
اونو اؤلومله مجادلهیه چاغیریر بو گئجه .هانکیسیقازاناجاق؟
جئیران بیر دفعهلیک گئدیب .گئری دؤنمیهجهیینی یاخشیجا بیلیر .یوخسا
دایانماق اوچون اونا قوّت وئرردی .اؤزویله اؤزلویو بو گئجه دوندوروجو شاختایال
باش-باشا قالمالییدی .شاختا ،وحشی بیر حیوانین پنجهسی کیمی اؤزونو
پنجرهدن گؤستریر .اویاقلیغیندا یاشادیغی بیر کابوسدو.قورخویال ،عناد
دوشونجهسینده بیر-بیرینه قیوریلیب آچیلیرالر .ایکی وسوسهنین اورتاسیندا
قالیب .عناد ،اونو اوتوردوغو یئره تیکیب سویوقدان بوز باغالسادا ،جینقیرین بئله
چیخارماسین؛ زندانبانالرینا یالوارماسین دئییر .قورخو دا اوستهلیک ،اونو
زندان ین بوجاغیندا دونوب ،هئچینه محو اولماقدان قورخودور .قاپینی وور
سیندیر؛ دؤی ،چاغیر ،باغیر؛ بلکه پنجرهنیباغالسینالر دئییر.
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شاختادان کیریمیش جانینین الینده قالیب .ساعتلر دایانیب.سارقاجالر زمانین
دونوق نقطهسینده حرکتسیز قالیبالر .ایندیسه آباجینینناغیلالرینداکی،
یئرین مرکزینه دایاق اولموش یاشام آغاجی ،تکآداملیقسلّولونون پنجرهسیدیر.
قاپانیرسا یاشایا بیلهجک؛ آچیق قالیرسا ،دونموش سارقاج کیمی دوناجاق.
ایکیباشلی دوشونجهیله گئجهسینی نئجه سحره چاتدیراجاغینی دوشونور .بیر
گؤزونده قورخو ،بیر گؤزوندهایسه عناد یووا قوروب .سیر-صفتینی گؤره
بیلسهیدی ،قورخویال عنادی بیر-بیرییله باریشدیرا بیلسهیدی ،شاختالی-سازاقلی
گئجهنی سحره چاتدیرا بیلردی.
توتوالندان بری گؤزو گوزگویه ساتاشماییب .سیر-صفتی نه گونه دوشوب
گؤره سن ،خبری یوخدور .ایندیسه گوزگوسوز حیاتین نه اولدوغونو یاخشیجا
آنالییر .گوزگویه باخیب ،دؤزوملو اولماق اوچون گوزگونون آیدینلیغینا آند
ایچمک ایستهییر .آباجی «تانرینی گؤیدن یئره یئندیرمهیین»  -دئییردی« .آند
ایچسز تانرینین یئردهکی برکتلرینه آند ایچین!»
آباجی سؤزونو وورغوالماق اوچون هر زمان چؤرکله چیراغا آند ایچردی.
چیراقدان چوخ چؤرهیه آند ایچردی« :چیراقسیز یاشاماق اوالر ،چؤرکسیز
یوخ» .دقیقه باشی«چؤرکحقّی»  -دئیردی .سفره باشیندا ایلشدییینده،
چؤرکدن بیر پارچا قوپاردیب«بو چؤرهیه آند اولسون»  -دئیردی.
آباجینی گؤرمهدیییندن ایللر اؤتوب کئچسهده ،اونون صافلیغی ،سادهلییی،
اوندان ائشیتدییی سؤزلرین ،حکایهلرین ائتگیسی هله ده حیاتیندان چیخماییب.
زندان بوجاغیندا آباجینین خیالی بئله اوندان ال چکمیر« .نه یاخجی آباجی
وارییمش»  -دئیه دوشونور .بیر گون زنداندان قورتولوشو اولورسا،آباجی کیمی
تانرینی گؤیدن یئره ائندیرمهیهجک .نه چؤرهیه آند ایچهجک ،نه چیراغا.
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گوزگوسوز گونلرینین خاطرینا ،اؤلونجهیه قدر گوزگویه آند ایچهجک .گوزگو،
چیراق کیمی یانماسادا ،چؤرک کیمی دویورماسا دا ،گوزگودور .آپ-آیدین؛
یاالنچی دنیانین دشمنیدیر .ایچینده نه کئچیرسه ،اوزونه یانسیداجاق .گوزگو
چاتالییب سینیرسا ،اونو دا اؤزونده سیندیراجاق .قارانلیقدا قارانلیق کیمی
پارالیاجاق ،ایشیقدا ایشیق کیمی .سو کیمی آپ-آیدیندی گوزگو...
بیر آن شیلتاقلیق -آباجی دئمیشکن -جین تخومو کیمی دوشونجهسینه
سپیلیر .گوزگولنمهیه هاوا کیمی ،نفس کیمی احتیاج دویور .اؤزونو گؤرمک
ایستهییر .گوزگویله گؤز-گؤزه دوروب ،هؤروکلرینی آچیب ،قوجا قاراوولو
دوشونمهدن ،بارماقالرینی ساچیندا گزدیرمک ایستهییر .گوزگونون گؤزونه
گیریب ،گؤزلرینین قاراسیندا ایتیب-باتماق ایستهییر.
الیندن گئتمیش فرصته حیفلهنیر .یئمک قابینی گئری قایتارمادان ،هئچ
اولماسا قاشیغین قاباریق یئریندهگوزگولهنه بیلردی .شکلینی آپ-آیدین گؤره
بیلمهسهیدی ده ،وارلیغینا ،یاشادیغینا اینانا بیلردی...
جئیرانال بیرلیکده پار-پار پاریلدایان قاشیقالرین قاباریق یئرینده اؤز
شکیللرینه باخیب ،گولمکدن کئچینردیلر .قاشیغی اوزلریندن اوزاقالتدیقجا
شکیللری ده کیچیلیب ،اونالردان اوزاقالشاردی .قاشیغی اوزلرینه
یاخینالتدیقجا ،بورونالریبؤیویوب ،دوداقالری شیشمیش کیمی گؤرونردی.
جئیران قابارمیش شکلینه آجیقالنیب ،دیلین چخاریب ،قاشیقداکی اؤزونه
یاندی-قیندی وئرردی« .گل قاشیقدان ترسه آسالناق»  -دئیردی .قاشیغی
چئویریب ،اویومطرفینده 4اؤز شکیللرینه باخاردیالر .بدنلریقاشیغین اوجوندان

4مقعر طرفیندن ،ایچری طرفیندن.
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آسیلمیش ،باشالریایسه قاشیغین دستهسینه یاپیشاردی .ترسه شکیللرینه
دویونجا گولوشردیلر...
ایچینده باش قالدیرمیش امکانسیز ایستهیی گئت-گئده آرتیر .توتوالندان بری
اؤزونو گؤرمهیییب .سانکی بو آن گوزگولهنیرسه ،هر شئیه دؤزه بیلر .نه اولور
اولسون ،بیر ثانیهجیک ده اولورسا اؤزونو گؤرمهلییدی .اوشوسهده پتونو باشیندان
چییینلرینه سالیر« .گوزگو اولماسادا اولماسین ،کورالر کیمی گوزگولهنهجهیم»
 دئییر .چرقدینی آچیر .باشینین کاساسی سویوقدان گیزیلدهییر .باشینا هاواگلیب سانکی .دؤشلرینین اوستونه اوزانمیش هؤروکلرینی آچیر .سول اَلینی
گوزگو کیمی اوزونه توتوب .ساغ الینی ،قاشالریندا گزدیریر .ساچینا چکیر.
بارماقالری سانکیداراقدیر؛ شاللهلنمیش توکلرینی داراقالییر .گوزگویه
یاخینالشان کیمی ،آز قالیر اَلینین ایچینه گیرسین .آما نه اوز -گؤزونو گؤره
بیلیر ،نه ساچینی .گؤردویو یالنیز اَلینین ایچیندهکی بیر-بیرینین یولونو
کسمیش خطلردیر .آباجی ،هرکسین الینین ایچینه باخسایدی ،خطلرین
کسیشمهسیندن نئجه یاشایاجاغینی سؤیلهیه بیلردی .بیر گون شیلتاقلیغی
توتموشکن ،قرهنی الینین ایچیندهکی طالعینده اوخوسون دئیه ،اووجونو آچیب
اونا گؤسترمیشدی .آباجی «سن اوشاقسان ،طالعین الینین ایچینده یازیلماییب
هله»  -دئمیشدی .آباجیدان آسالنمیش ،طالعینی سؤیلهمهیینه اصرار
ائتمیشدی .گؤز اوجو الینین ایچینه باخیب «چیراغ حقی بیر شئی گؤرمورم
الینده»  -دئمیشدی .ایندی یاخجی آنالییرکی ،آباجی الینین ایچینه دقتله
باخسایدی دا ،نه اونون چکدیییآجی گونلری گؤره بیلردی ،نه ده زندانین
شاختاباسان آچیق پنحرهسینی الینین ایچیندن سئچه بیلردی .زندان،
آباجینین دوم-دورو سوکیمی دنیاسیندا ،دوشونجهسینده یئرلهشن بیر دویوم
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دئییلدی .اونون طالع دنیاسیندایالنیز «اوستونه گونو گلهجک یا یوخ؛ حیاتین
اوزون سورهجک یوخسا قیسا ،عؤمور بویو نئچه اره گئدهجکسن؛ نئچه اوشاق
دوغاجاقسان»  -دئیه یئر آلیردی.آباجینی دوشونورکن ،گوزگولنمک کیمی،
آباجینی گؤرمهیه ده احتیاج دویور .اومودسوز ،الی هر یئردن کسیلمیش
شبکهنین آرخاسینداکی جانسیز چیراغا زیللهنیر .کورالری دوشونور
«کورالریقین حسلرینه آند ایچیرلر .نه چؤرهیی گؤره بیلیرلر ،نه چیراغی ،نه ده
گوزگونو .چؤرهیین دادینا گؤرهبلکه ده چؤرهیه آند ایچن بیر کور تاپیلدی .آما
یقین چیراقالگوزگویه آند ایچن کور تاپیلماز دنیادا»...
شیلتاقلیغی باشیندان ال چکمیر .اوشاقلیق چاغالریندان بری ،ایچینده باش
قالدیران شیلتاقلیق هر زمان اونا اوستون گلیب .گوزگونون فکری بئینینه
ایلیشیب .اؤزونو گؤره بیلسهیدی ،شاختایا بئله دؤزه بیلردی .بیر باخیملیق
گوزگو ،هئچ اولماسا دوم-دورو بیر سو اولسایدی...
یوخویال اویاقلیق آراسیندادی .حیطین اورتالیغینداکی حوضون ایچینده قرمزی
بالیقالر اوزورلر .سویون ایچینده اؤزونو ،گؤرمهیه چالیشیر .اییلیب حوضون
ایچینه باخدیغیندا ،بئینیندهایلدیریم کیمی بیر فکر شاخیب کئچیر .گؤزلرین
آچیر .سلّوال گیردییینده ،بیرینجی دفعه فرنگی توالتین قاپاغین گؤتوردویونده،
دیبینده گؤل دورموش دوم-دورو سو بئینینده جانالنیر .شیلتاقلیغی اونو
یئریندن قالدیریر .هئچ اولماسا اؤزونو توالتین دیبیندهکی سودا گؤرمهلی ایدی.
قاپاغی قالدیریب ،توالته باخدیغیندا اؤیور .آز قالیر توالتین ایچینه قوسا...

بالیشین اوزرینده چؤنبهلیب .سویوقدان کیریییب .بئنیندهکی دوشونجهلرده
جانی کیمی سویوقدان کئییمک اوزرهدی .گؤزلرینی پنجرهدن آییرمیر .اونالری
آچیق ساخالماغا چالیشیر .یومدوغوندا پنجرهدن موهوم یارادیقالر آشاغی ائنیر.
اللرینی اوزالدیب اونون گؤز قاپاقالرینی بیر-بیریندن آییرماغا چالیشیرالر.
گؤزونو آچینجا موهوم یاردایقالر یوخا چیخیر .گؤز قاپاقالرینی اختیارسیز بیر-
بیرینین اوستونه دوشوب ،بیر یای گئجهسینه آچیلیر .اوروجلوغون احیا
گئجهسییدی .کیشیلر مسجدده احیا ساخالماغا گئدیبلر.قادینالرایسه حوض
قیراغیندا پاالز اوسته اوتوروبالر .سسلری ویزیلتی کیمی اوتاغا گلیر .جئیرانال
بیرلیکده پنجرهنین اؤنونده اوتورموش؛ قره ،پنجرهنین هئرهسینه دیرسکلهنیب
قورخولو سؤزلر دانیشیر .یولداشالرینین گؤردویو جینلردن دئییر.قرهنین آغزی
ترپنسهده ،سسی چیخمیر .هاردان ،نئجهاونون جینلردن دانیشدیغینی آنالییر،
اؤزو ده بیلمیر .آنجاق اونون آغزیندان چیخان سسسیز سؤزلرینین قورخوسو
اورهیینی تیترهدیر .سلّول ایله باغ حیطینیناورتالیغیندا آسیلی قالیب.
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گئجه قارانلیغا باتان زمان ،پنجرهدن اونا ساری اوزانیر .اورهیی یارالی سئرچه
کیمی چیرپینیر .بیر آن اونا ائله گلیر کی ،پنجرهدن اوزانان قارانلیق دئییل،
موقتدهکی قوجا قاراوولون الیدی اونون ساچالرینا ساری اوزانیر .شاللهلنمیش
ساچالرینی هؤرور .قاراوولدان قورخور .باغیرماق ایستهدییینده ،سسی بوغازیندا
بوغولور .قوجا قاراوولون الینی دیشلهمک ایستهدییینده ،ال ،ساچالریندان گئری
چکیر .زیلسسلی ایله ،بمسسلینین سسلریدیر؛ بیر-بیرینه توخوناراق سسلر
بیرلهشیب قوالغینین پردهسینی یاراجاق .سس دورمادان اونا «یاز!»  -دئییر.
کاغذ-قلمسیز نئجه یازاجاق دئیه هویوخوب قالیب .موهوم خیالالرین ایچینده
ال-قول چالیر .دئوکیمی بیری آباجینین کناریندا دوروب ،پنجرهدن ایچری
باخیر .زیلسسلیایله ،بمسسلینین سسلری دئو آدامینی گؤردوکده یوخا
چیخیر .آباجینینناغیلالریندان خورتدامیش اوجو بینیقدی.دنیزلره کؤرپو
سالمیش سومویونو پنجرهدناونا ساری اوزالدیر .سوموک ،یئر-گؤی آراسیندا
قورولموش کؤرپودور سانکی .آباجی پنجرهدن اونو سسلهییر .یئریندن قالخیر.
سومویو نردبان کیمی قولالنیب ،تکآداملیقسلّولونون شاختا-سازاغیندان
آباجینین ایستی ،مهربان قوجاغیناقاچماغی دوشونور .پنجرهدن ائشییه
چیخارسا ،باغ حیطینده آشاغی ائنهجهیینه اینانیر .نه قدر ده یوخاری قالخماغا
چالیشیرسا ،قالخا بیلمیر .سوموک زویوشکندی .آباجی پنجرهدن اَییلیب،
دورمادان اونو سسلهییر .قالخماق اوچون آیاق یئری آختاریر .اوزاقدان هورومک
سسی گلیر .اوجوبینیقدان قورخماسادا ،ایتلرین هورومهسی جانینا قورخو سالیر.
یوخسا زنداندا دئییل ،گئجهنین یاریسیدی! ائوده هر کس یوخودایکن ،کوچهده
ائولرین دیوارالریندان حیطلره اعالمیه آتیر؛ اعالمیهلری الکتریک آغاجالرینا
یاپیشدیریر .ائلهیسه بس جئیران هاردا؟
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ایتلرین هورومهسی یاخینالشیر ...گؤزلرین آچیر .بیردن-بیره قالخیب ،پتونو
چییینلریندن یئره آتیر .ایکیگؤزلو قاپییا ساری قاچیر .دورمادان قاپینی
یومروقالییر .باغیریر .چاغیریر «نه اولور؛ گلین بو پنجرهنیباغالیین»...
قاپینین آیاغینا دوشوب ،هؤنکور-هؤنکور آغالییر .قاپی قاپالیدیر .اونون
سسینی ائشیتمیر .قاپی ،گؤزلرینی بئله اونون باغیرتیسینا آچمیر .سوروتمهنی
گؤتوروب ،قاپییا چالیر .قاپی دانقیلداییر .پنجرهدن اییلمیش ،اونو سسلهین
آباجینی آختاریر .آباجیگئتمیش؛ اونون یئرینه قورخولو ،شاختا-سازاقلی قارانلیق
سلّولون ایچینه اوزانیر .دورمادان سوروتمهنی قاپییا چالیر«:سن اهلل گلین بو
پنحرهنی باغالیین »...سسی هؤنکورتولرینین ایچینده ایتیر .ایچینی چکیر...
قاپینین آشاغی گؤزونون اؤنونده قیوریلیب ،یوماق کیمی جانسیز بیر جاندی،
سیمنتین اوستونه دوشوب .ترپنمهیه بئله اینجاری قالماییب .ایتلرین
هورومهسی کسیلیب .باغ حیطینین پاالز اوستونده اوتورموش قادینالرین
سسیدیر اوزاقدان گلیر .بیریسی پنجرهدن اونا باخیر .پنجرهدن باخان آباجی،
یوخسا آباجینین ناغیلالرینداکی قاراچوخا اولدوغونو سئچه بیلمیر...
آباجینینناغیلالرینداکی سئچیلمیش آداما چئوریلیب .قایین آغاجی
تکآداملیقسلّولونون اورتالیغیندا دوروب .قول-بوداغی پنجرهیه ساری اوزانیر.
آباجی ،یوخاریدان اونو سسلهییر .آغاجدان یوخاری قالخماغا چالیشیر .آغاجین
کؤتویونده قازیلمیش پیللهکانالرا آیاق قویور .گؤی ،تکآداملیقسلّولون تاغیندا
یئرلهشیب .هر پیللهیه آیاق قویدوقدا ،گؤیون بیر قاتی آرخاسیندا قالیر.
گؤی،گؤی قورشاغینین رنگیندهدی .پیللهکانالری قالخدیقجا قات-قات رنگ
دییشیر .پنجرهیه یاخینالشدیقجا گؤیون رنگی گوموشه چالیر .آیین روحو
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بولودالرا جاالنیب .پنجرهیه یئتیشمهیه تلهسیر .پیللهکانالردان قاچماق
ایستهدییینده ،بودرهییب تپهسی اوسته دمیر قاپینین اؤنونده یئره دوشور.
قاپی گؤزلرینی آچمادان آچیلیر .سس ،قوالغیندا ویزیلداییر .سانکی بیر پتک
بال آریسی اونون اوستونه قونور .قوالغینین دیبینده ویزیلداییر .قولالرینا،
آیاقالریناتیکان باتیر .اوزونه توخونان ایستی نفسی حس ائدیر .قولالریندان
یاپیشیب یئریندن قالدیرماغا چالیشانالر ،آباجیدیر یوخسا قره ،بیلمیر؛ بلکه ده
باغ حیطینین گئجهسینده پاالز اوستونده اوتورموش قادینالردیر...
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