قوشالر داها قورخمورالر
رقیه کبیری

بو رمانی آناما سونورام.

1
هئیکله بنزهییر .بارماقالری آراسینداکی موشتوک باشیندا ،سیگاری
توستولهین بیر خانیم هئیکلی .دیبی دوشموش لؤتگهنین ایچینده أیلهشیب.
دهنیزله گؤیو بیر -بیریندن آییران سرحددن ساحیله دوْغرو گلن لؤتگهیه
باخیر .بیر آن هئیکلین قوْلو ترپهنیر .موشتویو آغزینا آپاریب ،اونو اؤپن کیمی
توستونو دهریندن سینهسینه چکیر .اؤسگورور .جانسیز هئیکلدن أت -قانلی
بیر اینسانا دؤنور .کؤتویونهجن چکیلمیش سیگاری لؤتگهنین قیراغیندا أزیر.
کؤتویو موشتویون باشیندان چیخاردیب ،قومساال آتیر .کؤتوک لؤتگهنین
قیراغینداکی زیبیلتوْپلوسونون اوستونه دوشور .موشتویو خطکش کیمی
ایکی بارماغینین آراسیندا دهنیزه ساری توتور .اوفوقدن گلن لؤتگهنین ائنی،
موشتوک بوْیدادی .دیلاوجو میزیلدانیر:
«گؤرهسن گلن کیمدی؟»
دالبادال اؤسگورور .نفسی خیسیلداییر .کیفیندن بیر اسپرئی چیخاردیب،
آغزینا فیسیلدادیر .باشینی قوْوزایاندا قومسالدا آیری بیر خانیم گؤرور .اوزو ده
نیزه ،آیاق اوسته دایانمیش بیر هئیکل کیمیدیر.
«بو کیمدی گؤرهسن؟ هاردان گلدی بَخود اولمادیم؟! شانسیم بویون
الپ بئله اوْمبا دوروب هاااا ...کیمی گؤزلویوردوم ،کیم قاباغیما چیخدی؟ گؤره
سن گؤیدن یئره دوشدو ،یوخسا یئر آلتیندان گؤیردی؟!»
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یوکسک سسایله فیکیرلشمک ،نیلفرین عادتیدیر .هر هانسی بیر ایش
گؤرمهیه قصدی اولسا ،ایشی گؤرمکدن اؤنجه سؤزو دیلینه سوزَر ،سسه
چئوریلر .نیلفر اؤز سسینی ائشیتمکدن خوشالنار.
«باخ أینی -باشینداکی رنگلره !..نه ده گؤزل همنوالیخ یارادیب تؤکمه
بدنینده .قهوهای شالوار ،یاشیل مانتو ،قیرمیزیگوللو چَرقد ...ائله بیل ایکی
هاچالی چیچک هئیکلیدیر قومسالدا گؤیهریب!»
ایکی هاچالی چیچک دیم -دیک قارامتیل بیر چمدانین قیراغیندا
دایانمیشدی .نیلفر اونون شسلی -بسلی قامتینه ،دوروشوغونا باخدیقجا
جوانلیغینی اؤزلهییر.

2
دالغاالرین کوُشولتوسو نرگیزی اؤزونه گتیردی .بوردا نه ایشی وارمیش؟
نه زامان گلیب چاتمیشدی دهنیز قیراغینا؟! یادینا گلن ،ایکی آستارانین
سرحددینده اوتوبوسدا أیلشمیشدی .ایندیسه خزرین قیراغیندا دایانیب،
گؤزونو تیکیب دهنیزله گؤیون بیتیشیک خطّینه .هله ده کاال -کئهدی .عاغلی
داشالشمیش کیمیدی .اوتوبوسدان نئجه ائنیب ،گلیب دهنیز قیراغینا
چاتدیغی یادینا گلمیر .یوْلو باشاباش ،گؤزو جادّهده ،داغ -داش ،آغاجالر،
ماشینالر گؤزونون اؤنوندن قاچاراق ،ذهنینده بیر فیکیر قایناشمیشدی« :بئش
شاهییا دهیمز بیر یاشاییش»!..
سلیمانین سسی دهنیزین دالغاالریندان اوجادیر .کیلومئترلر اوندان
اوزاقالشسا دا ،آنجاق سسی اونون قوالغیندا یوُوا سالمیشدی .نرگیز اییرمی
یاشیندان بری سلیمانی ذهنی بیر وارلیق کیمی جانیندا ،روحوندا دیری
ساخالمیشدی .اوندان اینجیکلی اولسا بئله ،سلیمان ایلیک -سومویونه ایشله
میش بیر سئوگییدی .قیزیل سارماشیق کیمی بیر سئوگی.
«کَردیده ریحان -مرزهیه دوالشان قیزیل سارماشیقالری گؤروسن؟ بو
حئسابینان کی سن ریحان ،من ده قیزیل بیر سارماشیغام»
نرگیز باشینی ریاضی دفتریندن قالدیریب ،کَردییه باخمیشدی.
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«بیز اوالرا سرطان دییهریخ .نانه -ریحان سرطانی»
«بونو دا سننن ائشیدیرم .سرطان هارا ،سارماشیق هارا ،»!..دئمیشدی
سلیمان .سوْنرا ایکیسی ده گولوشموشدولر.
ایندیسه نرگیز اؤزو اؤزوندن حئیرتلهنیردی .یوخودان آییلمیش کیمی
ایدی .نئجه اولموشدو بونجا ایل یاشاییشیندا فیزیکسل وارلیغی اوْلمایان بیر
اینسانی همیشه کناریندا حیس ائتمیشدی؟! اونون خاطیرهلریایله
گوندوزلری گئجهیه چاتدیرمیشدی .دفعهلر ایستهمیشدی سلیمانی
یادداشیندان سیلیب آتسین .اوْنسوز اؤزو اوچون یئنی بیر یاشام قوُرسون.
آمما سلیمانسیز ذهنینین بیر گوشهسی آخساق قالیردی .سلیمان عؤمور
بوْیو اوْنو قوالقالییب ،1کؤچوب گئتمیشدیر .یاشاییشینا اوندان عالوه آیری بیر
شخصی یوْل وئرهسی دئییلدی.
«سلیمان سرطانی!» ،دئمیشدی نرگیز .سلیمان قاققا چکیب گولموشدو.
«هله ده یادیننان چیخمییب ،یووو..؟ بو اولمادی کی .باخما او زامانا .اوندا
خام ایدیم .یانی سن کردینین عطیرلی ،دادلی ریحان -مرزهسی ،من ده اونون
قیزیل سارماشیغی؟ سارالمیش سرطانی دااا ،هه..؟! هرچند نابرابر معادیلهدی،
ایندی کی سن منی سرطان اولماغا فخر ائتدیریرسن ،اولسون ،قبول!»
قیزیل سارماشیق ریحان -مرزهیه دوالشیق دوشن کیمی ،سلیمان دا
نرگیزه دوالشیق دوشمک ایستهمیشدی .آنجاق نرگیز قیراق دورموشدو.
«خانیم قیز ،سرطان دوالشیخ دوشمهیه اجازه -میجازه آلماز .ریحان-
مرزهنین خبری اوْلونجا ،کؤکدنووروب ،باشدان چیخار».
«بیرینجی بو کی ،من خانیم قیز دهییرم .2اؤزون بولوسن منیم یاشیمی.
ایکینجی اوْ کی ،من ریحان -مرزه یوخ ،نرگیزم .بو ایکی سؤزون هرهسینی بیر
قوالغیوا سیرغا ائله».
سلیمان أللرینی قوالقالرینا قویوب ،گولهرک دئمیشدی« :خانیم قیز،
کیشیلر قوالخالرینا سیرغا سالمازالر»
 -1قوالقالماق :ذهنی بوتونلوکله درگیر ائلهمک .بیر دئییمه گؤؤره آیؤینؤین قوالقالرینؤدان توتسؤان،
فیکری قوالقالریندا قالیب ،اینسانا صدمه وورا بیلمز.
 -2دهییرم :ادبی دیلده «دئیلم» یازیلمالیدیر .رمانین باشاباشیندا دیالوگ یازیلمیش یئرلرده دهییرم یازیلیب.
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«ایندی کی ائلهدی اوچونجوسونو ده ائشیت :نه اوْلدی اوْ ایدهآلالرین؟
هارا گئتدی اوْ مقدس آرمانالرین؟»
نرگیزین ذهنی دهنیزین دالغارالری تک قرارسیزدیر .سلیمانین سؤزلری
دایانمادان ذهنینده چالخاالنیر .نظرینه گلیر بوندان بئله اونون حیرصلی،
هیجانلی ،شهوت دوْلو سسیندن قورتوالجاغی اولمایاجاق.
«خانیم قیز ،دیسن بَه زامان دایانیب؟ اوْ گونلر قالدی اوْ گونلرده»...
سلیمان نیشان بارماغینی تحکّومله گؤیه ساری توتوب ،دانیشیر .نرگیزه
ائله گلیرکی ،سلیمانین نیشان بارماغی اولماسا آغزیندان چیخان سؤزلر هاوادا
آوارا قاالر.
 «باخ بیر منه! بیر دفه ده دیرم ،منه اوْ گونلردن تکجه سن قالیبسان،سن! ..من نم نئچه ایلدی اوْ گونلری عاغلیمدا دوْندارمیشام .اوشاخیانا
آرمانالر ...آبتالیانا سؤزلر ...خانیم قیز! من بورایا گلنده ،پوالد نئجه برکیدی
کیتابینی اوخویاندا ،منه گولوردولر .بولوسن نه دیییردیلر؟ دیییردیلر بو آبتال
هله ده قالیب اوْ گونلرده .باشیما گلنلردن هئش خبرین وار؟ بولوسن اوْردوگاه
یانی نمنه..؟ بولوسن ایدهآلالریوین پوُچا چیخماسی یانی نمنه..؟ بیزه وعده
وئریلن بهشت برزخ ایدی ،برزخ!»
«دوُزو یییب دوُزدانی سیندیرما ،سلیمان! هله کی هلهدی او سوفرانین چؤره
یین ییییرسن .بیر ده کی ،تک سن دهییسن ،سنن سوْرا مین نفر ماهاجیر وار.
باخ گؤر اوالرین هامیسی سنین کیمی دوشونورلر؟ هامیسی توپوردوخالرینی
یالیرالر؟ اینانجالرینی دانیرالر؟ هامیسینین بهشتی برزخ اوْلوب!..؟»
«اوْ بیریلردن منه نه دخلی؟ آنجاق منه وئردیخلری تاخما دیش منیم
آغزیمین مالی دهییردی».
سلیمانین بارماغی نرگیزی عصبیلشدیریر .آز قالیر اونون بارماغینی
توتوب ،بیر یئرده دیش دوُردورسون.
«بونا دییرلر شاددیغینا شووهنلیخ ائلهماخ .او بئش قاریش دئدییین
اوْردوگاهین قاپیسینی سنین کیمیلرین اوزونه آچماسایدیالر ،ایندی خاوراندا
سوموکلرین ده چوروموشدو».
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«یوخ خانیم قیز! سن دئدییین او سوفرانین باشیندا منه ایالن یئدیرتدیلر
أژدها اولدوم .ایندی اؤز داشیمی اؤز قابیرقاما چیرپیرام».
نرگیزین گؤزو هله ده گؤی ایله دنیزی آییران سرحدده قالیب .ذهنینده
یاشامی ایکییه بؤلور .سلیمان کؤچوب گئدندن بری یاشاییشی توتقون
بولودالرا بنزهسه ده ،کئچیرتدییی بو سوْن ایکی گون ،دهنیزین تالطوملو
أحوالینا بنزهییر .عؤمورونون بیر چوخ گونو توتقون کئچسهده ،آنجاق ساکین و
تالطومسوز سوْووشموشدو .آمما بو سون ایکی گونون تالطومو آز قالیب اونو
اؤز بوُرولغانینا چکیب ،بوغسون .سلیماندان اوزاقالشدیقجا ذهنینده اوز
وئرمیش فاجیعهنین بؤیوکلویونو یاخچی دوشونه بیلیر .نه سلیمانین
داورانیشالری عاغلینا سیغیر ،نه ده اونون چپ  -چئویر اولدوغونا اینانا بیلیر.
آوارا – گوْر فیکیرلری ساعات با ساعات ،دقیقه بَه دقیقه بو بوداقدان او بوداغا
قوْنور .اؤزونو تراژیک بیر دونیانین تام اوْرتاسیندا حیسّ ائدیر.
سلیمان آنباشی اونو «خانیم قیز» خیطاب ائدنده ،جینی باشینا وورور.
هئچ عاغلینا سیغمازدی کی بیر گون سلیمانین دانیشیقالری ،داورانیشالری
اونو بو قدر عصبیلشدیرسین .اونا ائله گلیر کی سلیمان اؤزو بیلمهدن اونون
یالنیز قالدیغی گونلرینه ،ذهنینده قوردوغو رویاالرینا اهانت ائدیر .ایندیسه
سلیمانین دعوتینی قبول ائدیب ،اونون گؤروشونه گلدییینه پئشماندی .اوْنو
عؤمور بوْیو خیال دونیاسیندا ساخالمالییدی .خیال دونیاسی حقیقتدن اوزاق
بیر بؤلگهاولسا دا آنجاق اینسان بو بؤلگهده هر بیر ایستهدییینه چاتیر .اوْرادا
عؤمور بوْیو سلیمانا عاشیق قاال بیلردی .ایندیسه حقیقی بیر یاشامدا،
سلیمانین آغزیندان چیخان سؤزلر اونون غرورونو زدهلهییر .اونون هر بیر
کیچیک توْخونوشو جانینی جادار -جادار ائلهییر .چرخ -فلکین چتینلیکلرینه،
اونو یالنیز بوراخدیغینا دؤزن نرگیز ،ایندیسه خیردا بیر سؤزه تابالشانمادان
ایچینده پوْزولور.
گؤرهسن اینسانالرین معنوی دونیاالرینین سرحدلری هاراجاندیر..؟ بو
سرحدلر هاردا سوْنا چاتیر..؟ کاشکی ایندی عاغلیندان کئچنلری ،سلقه-
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سهمان ائدیب ،ذهنینین قاتباقات آرشیولرینده ساخالیا بیلردی .اوْندا هانسیسا
بیر فیکیری اؤزلهدیکده ،ألینی آتیب اونو اؤز رهفیندن گؤتوره بیلردی.
ندنسه ،ایندی ذهنینین قارماقاریشیق اولدوغونا سیخیلیر .جورهبه جوره
فیکیرلر عاغلیندان گلیب کئچیر .گؤیله دهنیزین منظرهسی سئیرانگاهینا
سریلیب .کیپریک چالمادان بئله ،باخیر .باخدیقجا سرحد خطی گؤزوندن
ایتیر .ایکیسی ده بیر -بیرینه هؤرولور.
«بو دونیانین ایشی بئلهدی ...اوْوالماسان اوْوالنارسان ،خانیم قیز!»
«ایندی من سنین گؤزونده هانسییام؟ اوْوچو ،یوخسا اوْو؟»
«سن منیم نرگیزیمسن .أل توخونمامیش ،سحریمین شئهلی نرگیزی،
خانیم قیز!» دئییب ،نرگیزه یاخینالشمیشدی .کؤلگهسی نرگیزین اوستوندن
اوزانیب ،دیوارا قالخمیشدی.
«بو گئجه سنه سلیمان غزللرینی اوخویاجاغام .جوانلیغیمدا بو غزللری
باشارمیردیم .ایندی آه دئمهمیش آغزیمدان غزل سوزولور».
نرگیز نئچه شخصیته مالیک اوْالن بیر سلیمانال قارشی قارشییا دایانیب.
تحقیردن ،برزخدن داد تهپَن سلیمان بیر آن دؤنوب ،رمانتیک داورانیر.
نرگیزسه بیلمیر هانسی سلیمانا اینانسین .ذهنینده ساخالدیغی سلیمانی
اؤزلهدیکده ،هویوخوب ،قالیب کی اونون داورانیشالرینا نه تپکی گؤسترسین.
سلیمان اونون گؤزوندن عئینکینی گؤتوروب ،بیرباشا میزیلدانیر .ایستی نفسی
سسییله بیرلیکده نرگیزین قوالغینا توخونور:
«تیکانالر آراسیندا زامباق نئجه،
قیزالر آراسیندا سئوگیم ائلهدیر.
اوُرمان آغاجالری آراسیندا آلما آغاجی نئجه،
اورهییمده سئوگیم ائلهدیر.
ذؤوق آلیب کؤلگنده دینجهلنده،
مئیوهن داماغیما دادلی گلهجک ،خانیم قیز»!...
نرگیز عئینکی سلیمانین ألیندن آالراق ،قالخیب اوندان آرالی بیر یئرده أیلهشیر.
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«نه اولدی؟ بولوسن نئچه ایل بو گونون آرزیسینی چهمیشم؟»
نرگیزسه اورکک بیر حالدا هوروت -هوروت اونا باخیر.
«اؤزووه باخما خانیم قیز! سن بیر شهرستان بوجاغیندا یاشایاندا ،ائوده
دینجهلیب ،خیالی عشقیوینن ،خیالی آرمانالریوینان باشیوی قاتاندا ،منسه
چؤللرده ،گونون جیزالماسیندا ،پئترول اییسیندن بوْغولوردوم .یاتاندا پئترول
اییسی ،دوُراندا پئترول اییسی ،یئریینده پئترول اییسی ،یئینده پئترول
اییسی ،ایچنده پئترول اییسی ،سئویشنده پئترول اییسی ،قادینالرین الپ
بئله ألدن دوشموشو ده پئترول اییسیندن اورکوب ،قوْیوب قاچیردی .بولوسن
پئترول اییسییله یاشاماق یانی نه..؟ مئترودا ،اوتوبوسدا ،تاکسیدا ،خیاواندا...
یانی پئترول بوتون قانیوا ایشلهییب !..چوخ گئجهلر شهرین آشاغی بؤلومونده
وئراناالری ،زاغاالری سایمیشام .کاشکی گئدیب محللی صدری گتیریب
بوالری سوخئیدیم اونون گؤزونه ،تا گئدیب منیم اوچون صدر برژنفدن
جاییزه آالردی .اؤزو ده بیر یوخ ،ایکی یوخ ،اوووه ...اوْ قدر وئرانا قألمیش ائو
واریدی کی! ..هئش بولوسن بئش -اوْن روبلدان اؤتور آدامی ایتدی -باتدی
ائلهماخ نه راحات بیر ایش ایدی...؟!»
«بوالرین هامیسی شانتاژدی ،دئدی -قوْدودی .یانی ایناندیقالریمیزین
هامیسی بوْشا چیخیب؟ اوْ زمان منیم کیمی ساده سمپاتالری ایناندیرماغا
چالیشاندا دا بئله دوشونوردون؟ اوْلمییه سیاستین دوْالنباجالریندا مألالخ
سالیردین؟ منجه اؤزون ده بولوسن کی بو سؤزلر شانتاژدی!»
«آخی سن نه بولوسن روشوَت یانی نمنه؟ خستهخانادا روشوت ،معللیمه
روشوت ،حزبه روشوت ...سن نه بولوسن حزبین باشینداکی صدرین آنجاق
آدی وار! او تکجه آیلیغینی آلسین .اؤزوندن هئش بیر ایز -توْز گؤره
بیلمزدین ...بوالردان هئش خبرین وار!؟ بئنوا ،سن هاردان بولهجکسن کاغاذ
اوستهکی ساختا آمارنالر یانی نمنه !..سن هاردان بولئیدین کی ایناندیقالرینال
گؤزون گؤردویون حقیقتین یئردن گؤیهجان فاصیلهسی وار !..بوالری بولسه
یدین ،اوندا منیم کیمی قاالردین کی باشیوا نه داش ساالسان! ایندی بییوْل
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سن ،آدی ایت دفترینده ده یازیلمامیش بیر شهرستانین بوجاغیندان دوروب
گلیب منه شانتاژدان دانیشیرسان..؟»
نرگیز اوزون اوزادی گئجهلر سلیمانین فیکریله یاتاغیندا تکباشینا
قالیب ،خیالیندا اونون قوْینونا سیغیشاندا ،هئچ عاغلینا گلمزدی بو تحقیر
ائدیجی سؤزلر بیر گون سلیمانین آغزیندا یووا ساال بیلرمیش.
«سن نئجه سلیمان؟ اوْ زمان سن ایالن یئییب اینسان دهریسیندن
چیخیب ،اژدهایا دؤنوشنده هئچ فیکریوه چاتمیردی کی آدی ایت دفترینده
ده یازیلمامیش بیر شهرستان بوجاغیندا نرگیز آدلی بیر قیز سئودییی
اینسانین فیکریله گوندوزلرینی گئجهیه ،گئجهلرینی گوندوزه دویونلهییر..؟
سن هئچ بولوسن خیال قورغوسویال یاشاماق یانی نه؟ سن هئچ بولوسن
یاشامی "سلیمان سرطانی" اوُغروندا بوْش -بوْشونا سورمک یانی نه؟ سن هئچ
بولوسن تئلفون نومرهوی قارداشیندان آالندان سورا نهلر چکدی بو باللی
باشیم؟ سنننم هاااا ،أژدهایا دؤنموش آدام !..هئچ بولمزدیم أژدهایا دؤنوشن
آدامالر تکجه تئلفون آرخاسیندا آغالیا بیلرمیشلر! تکجه تئلفون دالیندا
یالوارارمیشالر»!..
«نرگیز! ائششهیین بیری ائششک ،او گون نییه منه دئمهدین گئتمه؟»
نرگیزسه سسسیز -سمیرسیز باهار بولودو کیمی دوْلوب -بوشالمیشدی.
گؤزونون دامجیالری تئلفون دهستهیینه داممیشدی.
«ائششک! گلمیشدیم کی ،سن دییهسن گئتمه! دییهسن ایندی کی
گئدیسن ،منی ده آپار! ائششهیین بیری ائششک! بولوسن سنین اوْ غروُرون
منه چوخا باخیب؟»...
سلیمانین دانیشیق طرزی بیر بئله ایل آیریلیقدان سورا هئچ دهییشمه
میشدی .هله ده تئلفون تئلینده« ،ک» سسینی حلقوموندان ائله آمرانه
سسلندیریردی کی ،دئیهسن محبتینین دامغاسینی «ک» سسینین اوستونه
باسیر .سلیمانین دیل داغارجیغیندا «ائششهیین بیری ائششک» سؤزو
«قاداوی آلیم ،باشیوا دوالنیم» آنالمینی سسلندیریردی .بو سؤز همیشه
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سلیمانین دیلینین اوجوندایدی .شوخلوغو توتاندا ،صمیمی دانیشاندا بئله،
دؤنه -دؤنه تکرار ائلردی بو سؤزو.
ایش یئرینده تصادوف اوزره سلیمانین قارداشینی گؤردویو آندان بری،
نرگیزین عاغلینا جووه دوشموشدو .اوندان آلدیغی تئلفون نومرهسینی گاه میز
اوسته قویموشدو ،گاه میزین چکمهجهسینه آتمیشدی .گاه ایکی ساعات
اوْتوروب ،گؤزونو نومرهیه تیکمیشدی .بیر هفته منطیق ایله احساس ذهنیده
چکیش -برکیشائتمیشدیلر .بیر گون اوشاقلیق دؤنمینه تای بارماق فالی
توتدو .گؤزلرینی یوموب ،نیشان بارماقالرینی بیر -بیرینه یاخینالشدیردی.
بارماقالرینین اوجو بیر -بیرینه توخونسا ،مئساژی گؤندرهجک ،یوخسا واز
کئچهجکدی مئساژدان.
«گؤندهریم ،گؤندهرمیییم؟ ...گؤندهریم ،گؤندهرمیییم؟ ...گؤندهریم ،گؤنده
رمیییم؟ ...گؤندهریم ،گؤندهرمیییم؟»
بئش اوْن اییرمی دفهتکرار ائلهدی .بیر دفه بئله بارماقالرینین اوجو بیر-
بیرینه توخونمادی .اورهیی بتردن سیخیلدی .آبقورا سیخماقدان
خوشالنمازدی .بونونال بئله ائله آن گلیر کی ،نه گؤز اینسانین عاغلیندان
فرمان آلیر ،نه دیل ،نه أل ،نه ده آیاق .اورک دئدییین اوْرقانین یئری سوْل
دؤشون آلتیندا ،دندهلرین آرخاسیندا حبس اوْلونوب .نرگیز همیشه اورهیییله
عاغلینی دیوار بیر قونشو کیمی حسابالیار .دیب -دیبه ،آراالریندا بیر دیوار.
دیوارین اورتاسیندا ایکی طرفه آچیالن بیر پنجره .اونا گؤره سئوگی الپ بئله
عاغیلین اورتاسیندان بوْی آتیب ،پنجرهدن اورهیینین اورتاسینا اوزانمیشدی.
بلکه ده ترسینه ،اورهییندن بوْی آتیب ،عاغلیندا جوجرمیشدی .سلیمانین
سسینی تئلفوندا ائشیدندن بری عاغلییال احساسی آراسیندا بؤیوک بیر
تارتیشما باشالنمیشدی.
«گؤرهسن نئچه ایل ،نئچه گون ،نئچه ساعات ،نئچه دقیقه عؤمرومدن
قالیر..؟ بلکه بیر ده سلیمانی هئچ گؤره بولمهدیم !..اونون قارداشینی گؤروب
تئلفون نومرهسینی آلماق بلکه ده تصادوف دئییل ،ائله منیم جبریله
یازیلمیش آلین یازیمدی»!..
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«جبری آلین یازیسی» سؤزونه گولمهیی توتموشدو .بو گونهجن عؤمور
بوْیو «جبر» آدلی بیر یاشام فلسفهسینه اینانا بیلمهمیشدی.
«اگر هر کسین اؤزونه مخصوص جبری آلین یازیسی وارسا ،اوندا بس
اینسان ندن اؤزونو اوْدا -کؤزه وورور؟ بونجا داعوا -داالش ،کوسوب -باریش،
ائنیش -یوققوش نهیه الزیم؟ اگر بئلهدیرسه ،چالیشما ،نقشه چکمه ،اراده،
زحمت و ...نه اوچون؟ نه فایداسی!..؟»
عاغلیایله احساسی أل -أله وئرمیشدی .موبایلیندا أسکی الیفبایال بیر
مئساژ یازمیشدی« :بونجا ایلدن سونرا یاشا دوْلموش نرگیزی تانییا بیلرسن؟»
مئساژی گؤندهرنده یقینی واریدی کی سلیمانا چاتمایاجاق .بیر ساعات،
ایکی ساعات ،اوچ ساعات ...گوناوْرتایادک دؤزدو .جاوابسیز قالمیشدی
مئساژی .موبایلی گؤز چیخارتمیشدی دئیهسن .اونا تحقیرله باخیردی .پانتومیم
سایاغی آغزینا گلن اومودسوز سؤزلر دانیشیردی .قفیلدن بیر فیکیر عاغلینا
چاتدی .مئساژی اینگیلیس الیفباسییله یازیب ،سلیمانین تئلفون نومرهسینه
گؤندهردی .بئش دقیقه سونرا تئلفونو زنگ چالدیقدا ،آز قالمیشدی گؤزلری کلّه
سینه چیخسین .أل -آیاغی أسمجه توتوب ،رنگی بوْزارمیشدی.
«نرگیز؟ نرگیز؟ نرگیز؟ نرگیز ...دانیش !»
دانیشدی .اؤزونؤو سؤیندیرمادی .أسؤکی بیؤر دوسؤت کیمؤی دانیشؤدی.
ایشدن ،عایلهدن ،عمومی أحواالتؤدان و ...سؤلیمان آغؤالدی .سؤلیمان همؤان
قؤؤدیمکی سؤؤلیمان ایؤؤدی تئلفؤؤون دالینؤؤدا .گؤؤوناوْرتؤؤادان ایکیندییؤؤهجؤؤن
دانیشمیشدیالر .ایکیسینین ده موبایل شارژی بوْشالمیشدی .بیر ساعات سونرایا
دانیشؤؤماق قؤؤراری قویموشؤؤدوالر .یؤؤاریم سؤؤاعات چکمؤؤهمؤؤیش سؤؤلیمان زنؤؤگ
آچمیشؤؤدی .سؤؤرخوش ایؤؤدی .دانیشمیشؤؤدیالر ،آغالمیشؤؤدیالر ،گولموشؤؤدولر.
أسکی گونلری بیر به بیر یادداشالریندان ائشییه چکیب ،تازاالمیشدیالر...
«گونو صاباح طیاره بیلیتی آلیم ،دور گل بورا»...
«سلیمانا گؤره هر ایش سو ایچیمدی .یئنیدن سؤئومک ده ،طیؤاره بیلیتؤی
آلمؤؤاق کیمؤؤیدی ،یئنؤؤیدن سئویشؤؤمک ،ألؤؤدن گئؤؤدن گؤؤونلرین بوشؤؤلوغونو
دولدورماق ،یئنیدن سیندیرماق ،یئنیدن.»...
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دهنیزله گؤیون سرحد خطؤینؤین رنگؤی توندلؤهشؤیب .اینؤدی دهنیؤزی
گؤیدن آییرماق اولور .دهنیزین اوُجقارینؤدا سؤوُ بولؤودالر رنگینؤدهدیؤر .آممؤا
قومساال یاخینیئرلرده لیللهنیب ،توْرپاق رنگینه چؤالیر .سؤاحیلهدک اوزانیؤب
قیسساالن دالغاالرا باخدیقجا اؤزونو دالغاالرال اؤزدش سانیر.
«ائله منیم کیمیدیلر .دالغاالر دا منیم تک یاریمچیلیق قؤالیرالر» ،دیؤل-
دوداغی آراسیندا اؤز -اؤزونه دانیشیر.
خزر کوُشولداییر .دالغاالر دایانمؤادان اؤزلرینؤی سؤاحیله چیرپیؤرالر .هؤر
دالغانین یاریسی قومساال اوزانیب ،یاریسی ایسؤه قؤوُیروق کیمؤی آرخاسؤیندا
قالیر .دالیقاییداندا یئنه ده یاریمچیلیقالر بوتؤولهشؤیب ،آرخؤادان چیؤرپیالن
دالغاالرین آلتیندا قالیرالر .یاریمچیلیق نفس آلماغا بنزهییر دالغاالرین ساحیله
چیرپینتیسؤؤی .تنگییؤؤه -تنگییؤؤه باشؤؤدان نفؤؤس آلماغؤؤا باشؤؤالییرالر .دهنیؤؤز
قوشالری سودان بیر آز هوندور اوچوشساالر دا ،سویون اوزرینده قاچان کیمی
نظره گلیرلر .دهنیز گئنیش بیر مئیدان ،قوشالر ،دؤیوشه گئدن قوْشون.
«اورک -دیرکدن ،آجی -آغریدان دییسن ...بولوسن نئچه ایل بؤو گونؤون
آرزیسین چهمیشم..؟ ایندی بیر بئله ایلدن سورا منه أخالخ درسی وئریسؤن؟
دیری ...م سنین أخالغیوا»...
سلیمانین آریق و دوشؤوک چیؤینلؤری ،سؤالالق قؤوْلالری ،ع ؤلهسؤیز
بودالری ،بودالرینین اورتاسیندا شؤئپیک کیمؤی سؤالخاق اوْرقؤانالری او قؤدر
رحمائتمهلی گؤرونوردو کی ،بونجا ایل خیالیندا اونا سیغیندیغینی دوشؤوننده،
اؤزوندن ده ،سلیماندان دا اورهیی بؤوالنیردی .اگؤر سؤلیمان بیؤر نئچؤه اانیؤه
آرتیق چیلپاقجاسینا اوْتاقدا وار -گل ائتسهیدی ،ایللرجه اونون اوچون ایچینده
داشیدیغی سئوگی ،اورکبوالنتییؤا دؤنؤوب ،اونؤا بسؤلهدییؤی محبّتؤی ،بیؤت
وورموش دهن -دؤش کیمی اونون چیلپاق جانینا قوسا بیلردی .آمما نسه اونؤا
«گئت أیین -باشیوا بیر شئی گئی» دئمؤک بئلؤه ،ایچینؤدن گلمیؤردی .ایسؤته
میردی سلیمانین گؤزو اؤنونؤده آغالسؤین ،کیچیلسؤین .سؤلیمانین اهانؤتلؤی
سؤزلری اصلینده اونو یوخ ،بلکه سلیمانین اؤزونو آلچادیر .اوستهلیؤک ،نرگیؤزین
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جانینا قوْرخو سالیر .اونو نرگیزین گؤزوندن سالیر .نرگیز اونون چیلپؤاق جؤانینی
گؤرمهسین دئیه ،میز اوستوندهکی درگینی واراقالماغا باشالدی.
«منه أخالخ اوْیونو اوْیناما خانیم قیز! سن بولموسن دونیا هانسی دابان اوسؤته
فیرالنیر؟ سن یاشادیغین یئره ماهواره ،اینترنت گلیب چاتمیییب هله..؟»
سؤؤلیمانین سؤؤؤزلرینه اوُیؤؤوب ،اونؤؤون دعؤؤوتینی قبؤؤول ائلؤؤهمکؤؤده ،بؤؤارا
قویموشدو .اوتاغین اورتاسیندا دئیینه -دئیینه وار -گل ائدیب ایتؤه دؤنمؤوش
حئیؤؤوان ،داهؤؤا اوْ تانؤؤدیغی آدام دئییلؤؤدی .ایچکؤؤی اوزونؤؤدن عؤؤادی حؤؤالینی
ایتیرمیش سلیمان بو آن حؤرمت بئله بیلیمر ندیر .سلیمانا باخدیقؤدا ،ندنسؤه
«آیونیس» نم هاردان گلیب عاغلینا گیریر .آیونیس دیوار بیر قونشوالرییدی.
ایللؤؤر اؤنجؤؤه آیؤؤونیسدن قورخؤؤان کیمؤؤی ،اینؤؤدی ده سؤؤلیماندان قورخؤؤور.
قونشوالری هر گئجه ائوه کئفلی گلیب ،آروادی گوللونو دؤیوب ،ائودن ائشؤییه
ساالردی .گوللو ده نؤه ائتؤدییینی بیلیؤردی .هؤئچ واخؤت نردیؤوانی دامؤدان
ائندیرمزدی .بیر آز کوچهده دایانیب ،ائله کی أری یوخویا گئتدی ،یان -یؤؤره
دهکی قونشوالرین بیرینین قاپیسینی دؤیؤوب ،دئیؤردی« :دییؤهسؤن یؤونیس
کؤپدی ،قوْیون گلیم سیزین دامنان ائوه ائنیم».
آیونسی سلیمان دا تانیردی .مدرسه یولوندا اونون باشینا گلدییی ایشه
واختیله دوْیونجا گولموشدولر .بیر گئجه آیونیس زیر کئفلی ائوه یئتیشدیکده
هر گئجهکی کیمی گوللونون اوستونه جومور .گوللو ایسهقورخوسوندان
قاچیب اوتاغین بیر بوجاغیندا اوچ پایالی پالتارآسمانین دالیسینا سیغیناندا،
پالتارآسما یئره دوشور .آیونیس گوللونو دؤیمسهیدی اورهیی سوْیومازدی .بو دفه
گوللونون اوستونه جومدوقدا ،گوللو جسارتلهنیب ،اونو ایتهلهییر .اویسا یئره
ییخیلیب باشی پالتارآسمانین اوچ پایاسی آراسیندا گیر ائلهییب ،ائلهجه قالیر.
گوللو ایسه های -هارای سالیب ،قونشوالری چاغیریر کی« :گلین یونیس اؤلدو»...
هئچ عاغلینا سیغمازدی کی بیر گون وورغون اولدوغو سؤلیمان آیؤونیس
کیمی داورانماقال ،ایندیکی تک اونو قورخورتسون .یومشاق -یومشاق دئییر:
«سلیمان ،ایندی الپ بیزیم قدیم قونشوموز آ یونیسؤه بنؤزیسؤن .گئؤت،
صاباح عاغلین باشیوا گلنده ،گلرسن دانیشاریق»
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سلیمان هویوخوب ،بیر آز اونا باخیر .بللیدی کی آیؤونیس ده بیؤر چؤوخ
شئیلر کیمی یادیندان چیخیب .گئنؤه اوتاقؤدا وار -گؤل ائتمؤهیؤه باشؤالییر.
بیردن اوجادان باغیریر .سسی بؤرولدویور .آدام سسینه بنزهمیر .هانسیسؤا بیؤر
حئیوانین نریلتیسیدیر ائله بیل.
«خانیم قیز! منیم عاغلیم باشیمدادی .دیسن بَه چوخ ماتاحسان..؟ چؤوخ
عاغیللیسان..؟ هئش کیم سنجان بولمور؟»
سونرا کئچیب موبل اوستونده أیلهشیب ،جیبیندن بیؤر دسؤته اسؤکناس
چیخاردیب ،نرگیزه ساری تولالییر.
«گؤرورسن؟ بونون سایهسینده ساریشینی ،أسمری ،قرهسی ،آغی»...
آز قالیر نرگیزین باغری چاتالسین .گؤردوکلرینه هئچ اینانا بیلمیر .دیلؤی
توتولوب ،بیر کلمه بئله دانیشماغا اینجاری یوخؤدور .قؤاپینی آچیؤب ،ألینؤین
اشارهسییله سلیمانا «چیخ،گئت» ،دئییر.
« خانیم قیز! سن هارداسان؟ فیکرین هانسی ایلده دوْنوب ،قالیب؟ ایندی
دونیانین دابانی پاراینان سئکس اوستونده فیرالنیر».

1
چانتاسی چیینینه آغیرلیق ائدیر .ترپنمؤهدن قومسؤالدا دایانیؤب دهنیؤزه
باخیر .دالغاالر هر چیرپینیشیدا قومسالین بیر پارچاسینی شؤومالدیر .قؤومالر
دهنیزه قاریشیر .دهنیزسه اؤزویله داشیدیغی زهنقلهلری ،1زیبیللؤری سؤاحیله
بؤؤوراخیر .دهنیزلؤؤه سؤؤاحیلین آلؤؤیش -وئریشؤؤی اونؤؤونال سؤؤلیمانین سؤؤئوگی
پایالشماسی کیمدیر .نرگیز شومالدیغی اینامالرینی ،الخالدیغی سئوگیسؤینی
دوشونور .اؤزوندن اؤنجه قومساال یاتمیش کؤلگهسینه باخیر .اینسان آدلی بیؤر
وارلیق هاردان هارا گلیب چاتا بیلرمیش دئیه ،دوشونور:
«سلیمانین اینسانی طینتؤی هؤاردان هؤارایمیش! زیؤروهدن باشؤالمیش
ائنیشین أن آلچاق یئرینهجن؟! گؤرهسن اینسانالرین هامیسی بئلهدیلؤر؟ مؤن
اؤزوم نئجه..؟ اگر او زامان سلیمانا قوْشولوب اؤلکهدن کؤچؤوب گئتسؤهیؤدیم،
من ده اینؤدی سؤلیمانا تؤای اولموشؤدوم؟ منؤیم اینسؤانی طینتؤیم هؤاردان
هارادی؟ گؤرهسن ایندی سلیمان منه گؤره نئجه ق اوت ائلیر؟»
چمدانی گؤتوروب ،زهنقلهلؤری آیاقالیؤا -آیاقالیؤا دهنیؤزه یاخینالشؤدی.
باشماقالری قومسؤالین یومشؤاقلیغینا باتیؤب ،زهنقلؤهلؤر آیؤاقالرینین آلتینؤدا
 -1زهنقله :بالیق قوالغی.
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خیرچیلؤؤدادی .خیرچیلتؤؤی سسؤؤی خوشؤؤونا گلؤؤدی .چمؤؤدانی یئؤؤره قویؤؤوب،
چینیندهکی چانتانین زیپینی آچدی .کیملیک کارتینی ،پول کیفینی ،خیؤردا
بزک جعبهسینی و بیر نئچه قیؤویر -زیؤوری یؤوْخالدی .اوتوبؤوس بیلیتینؤی
چیخاردیب ،باخدی .بیلیتی بورگهلؤهییؤب ،یئؤره آتؤدی .بوزوشؤموش بیلیؤت
چمدانین بؤیرونده ،قومالردان دوزهلینمیش بیر ائؤوجیکین اوسؤتونه دوشؤدو.
ائوجیکی گؤرنده دوداغی قاچدی .بینانین قوم دیؤوارالرینی زهنقلؤهلرلؤه گؤول
شکلینده بزهمیشدیلر .بللییدی قادینسل بیر سلیقهیله بزهنمیشؤدی قومؤدان
تیکیلمیش دیوارالر .پنجرهلری پردهسیز ایدی .گیریش قاپیسینین یئرینه بیر
جوت آغاج قیرینتیسی تاخیلمیشدی .نرگیز بئلنچی بیر ائوجیکتیکمکله یؤاد
ایدی .بیر آن فیکرینؤه گلؤدی کؤی ،اگؤر سؤلیمانال اونؤون اوْرتؤاق بیؤر ائؤوی
اولسایدی ،یقین کؤی مؤؤحکملییی قومسؤالدا تیکیلمؤیش همؤین ائؤوجیکین
مؤحکملییینده اوالرمیش .خیردا بیر توْخونوشال ییخیال بیلرمیش.
چمدانی أییب ،صندل کیمی اوستونده أیلشدی .اوتوبوسدا بئلؤه ،گؤزونؤو
قیرپمامیشدی .بؤزک جعبؤهسؤیندن قاپؤاغی داش قاشؤلی ،گیؤرده بیؤر آینؤا
چیخارتدی .هر بیر دورومدا آینایا باخماق عؤادتی ایؤدی .سؤاچینی دارایانؤدا،
ألینه کرِم یاخاندا ،گولنده ،سئویننده ،حتی غم -غصهیه یئنیلیؤب آغالیانؤدان
سونرا آینایا زیللهنیب ،ایچیندهکی أحواالتین تأایرینی چؤهرهسینده آختارماق
اونؤؤون دهییشؤؤمز عؤؤادتلرینؤؤدن ایؤؤدی .قاپؤؤاغی آچمؤؤادان آینؤؤانین اوسؤؤتونه
دوزولموش رنگ به رنگ داش قاشالرا باخدی .فیروزهیله زومرّود رنگینؤدهکؤی
نارین داشالر یاقوت داشینی چئورهلؤهمیشؤدیلر .داشؤالرین آلتینؤدا بئشؤلیک
چیچکلر ،چیچکلرین آلتیندا گئنه ده رنگ به رنگ داش قاشالر .آینؤانی اؤز
یاشؤؤیدیندا بیؤؤر خؤؤانیمین دوکانینؤؤدان آلمیشؤؤدی .خؤؤانیم «أل ایشؤؤیدی»،
دئمیشدی« .قیمتی یوخاری اولسا دا آپار ،دهیری وار آدام گؤزل آینادا اؤزونؤه
باخسین» .سونرا آرتیرمیشدی« :آلؤاله آدامین پیشییین ده گؤؤزل ائلؤهسؤین،
هاندا قالسین آیناسینی»...
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ضامینی سیخارکن ایکی تؤایلی آینؤانین آچیلمؤا تیققیلتیسؤی دهنیؤزین
سسینده ایتیب باتدی .آینانین قابؤاریق 1تایینؤدا اؤزونؤه باخؤدی .نؤاغیلالرین
آالیبانیسی 2آینایا گیرمیشدی .قانچاناقلی گؤزلرییله اونا باخیردی .بؤو گونؤه
جن عاغلینا گلمهمیشدی آالیبانی دا عئینک تاخسین.
دونیادان دوْیموش بیر حالی وار .آینانی چئویریب ،هامار تایینا باخؤدی.
اؤزوندن سونرا باشی اوستوندهکی توتقون بولودالر دا آینؤانین چرچیؤوهسؤینه
گیرمیشؤؤدیلر .قومؤؤدان تیکیلمؤؤیش ائؤؤوجیکین قاپیسؤؤینا تؤؤاخیلمیش آغؤؤاج
قیؤؤرینتیالری آشؤؤاغیدان آینؤؤانین قابؤؤاریق تایینؤؤا یوکلنمیشؤؤدی .اؤز -اؤزونؤؤه
میزیلدادی:
«اؤلومه گئدن آینایا باخماز»...
بو سؤزو هاردا اوخوموشدو ،یادینا گلمیردی .بلکه ده الپ ائلؤه بؤو دقیقؤه
ذهنینه گلمیشدی .آینایال اینسانین اورتاسیندا هاوا عنصرلریندن آرتیق هؤئچ
نه یوخدور .آینا اینسانین هئچ کیمسهیه دئیه بیلمهدییی سؤزو اونؤون اوزونؤه
چکر .آینا اونودولموش آنیالری ،هم ده اینسؤانین اؤزونؤو اؤزونؤه خؤاطیرالدار.
آیاغینی سوستالدار .اونا گؤره ده اؤلومه گئدن آینایا باخماز.
قارماقاریشیق فیکیرلر بوُرولغان کیمی بئینینده فیرالنیر .آینانی چئوریب،
گئنه قاباریق تایینا باخیر .شیشؤمیش دوداقالرینؤدا نؤارین بیؤر تیتؤرهیؤیش،
گؤزلرینده ایسه نم گؤرونور.
«کاش کی اورک ده دیش کیمی اوْالیدی».
بیر آن اورهیینی چوروموش دیش کیمی کلبتؤینلؤه چکیؤب ،گؤؤرونمز بیؤر
یئره ،هانسیسا بیر دام اوسته ،بلکه ده تانیمادیغی بیر کوچهیه توْالزالماغی گلؤدی.
اورهیینی چکیب آتسا ،عاغلی قونشوسوز قالیب ،محبتدوْلو بیر باخیشؤدان ،قفیؤل
بیر توْخونوشدان ساری چاباالیان اورکؤدن یاخاسؤی قورتؤوالردی .عؤاغلییؤال اوره
یینین اورتاسینداکی پنجره بیر عؤمورلوک باغلی قاالردی.

 -1قاباریق :شیشمیش ،اوزهری هامار اولمایان .قاباریق آینا :قارین وئرمیش آینا[ .فارسجا :آئینهی محدّب].
 -2آالیبانی :آل آروادی [خوی دئییمینده].
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دام اوسته دیش بوْیداکی بیر اورهک ذهنینؤدن کئچیؤر .قارقؤاالر اورهیؤی
دؤورهله ییؤب ،بیؤر جؤوت پیشؤیک دودکئشؤین دالینؤدان قارقؤاالری گؤودورلر.
قارقاالردان بیری اورهیینی لئش پارچاسی کیمی دیمدییینه آلییب اوُچور .آممؤا
اورک آغیر اوْلدوغوندان ساری قارقانین دیمدیییندن سوروشؤوب ،توْرپؤاقلی بیؤر
کوچهنین دؤشهمهسینه دوشور .اورک تورپاغا بوالشیر .یولدان کئچن آدامالریؤن
بیریسینین آیاغینا توْخونوب ،دیغیرالنیر .اوآدامین آدی سلیماندی.
اطرافیندا نه دام وار نه ده تورپاقلی بیر کوچه .گؤز ایشلهدیکجؤه دهنیزلؤه
اوزون اوزادی بیر ساحیل وار ،بیر ده اونون عنایین دوشونجهلؤری .دیؤلسؤیز-
آغیزسیز آدامالر کیمی آینایال دردلهشمهیی گلیر.
«گؤرهسن اینسانالرین اورک ایزلری ده بارماقالرینین ایزی کیمیدی؟ هر
بیری او بیریسیندن فرقلی!..؟ گؤرهسن هر اینسانین اورهیینده تکجؤه بیؤر ایؤز
وار ،یوخسا..؟»
آینا سوسوب .نه آیناداکی تمکؤینسؤیز باخیشؤالرینا باخؤا بیلیؤر ،نؤه ده
آالیبانینین قانچاناغینا دؤنموش گؤزلرینه دؤزه بیلیر .همیشؤهکؤی سؤاکین،
آغ -قاراسی یئرلی -یئرینده اوالن گؤزلرینی اؤزلهییر.
آینؤؤانین قاپؤؤاغینی قاپاتؤؤدی .تیققیلتؤؤی سسؤؤی قالخؤؤدی .آینؤؤانی أل
چانتاسینین ایچینه آتیب ،چانتانی چمدانین اوستونه بوراخدی .چیرکؤه سؤوْو
چانتا ،زهنقلهلر رنگیندهدیر .قوْلالرینی قوْلتوغونا باسیب ،چیینلرینی یوخؤاری
چکدی .دهریندن نفس آلؤدی .نابلؤد بیؤر قوْخؤو دوُیؤدو .پالتؤارینی اییلؤهدی.
سلیمانین بدنینین تَرینه بوالشمیش عطیر قوخوسو هله ده پالتارینؤدا قالیؤب،
عود کیمی قوْخویور .دیل -دوداغی آلتدا میزیلداندی« :پیستیحلنمیشم!»
پیسدیک ،1یاراالرین ایچینده الپ بئلؤه شؤیرین قوْخویؤان یؤارادیر .عؤود
قوخوسو کیمی .اونا گؤره ده عفونتلی ناخوشالرین اوتاقالریندا عود یاندیرارالر.
آتاسی اؤلوم آیاغیندا اوالندا اوتاغیندا عود یاندیرمیشؤدیالر .اؤزونؤو تانییانؤدان
بری عود توستوسؤونون قوخوسؤوندان زهلؤهسؤی گئتمیشؤدی .همیشؤه عؤود
 -1پیسدیک یا پیستیک[ :فارسجا:جذام ،خوره].
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قوخوسونو دوُیاندا اؤلومله باغلی هر نؤه وارسؤا فیکرینؤه جاالنؤار .خؤاطیرهلؤر،
کیتابالردا اوخوموش یا آغیزالردان ائشیتدیکلری سؤزلر...
عیسا پئیغمبری ده عود آغاجیندان دوزهلینمیش خاچؤا چکیؤب ،باشؤینا
تیکان تاجی قوْیموشدوالر .توُتالیم کی عیسانین بویوردوغونا گؤره اوزونون بیر
تایینا سیللیدهینده او بیری تایینی چئویرهنین بیریسی دئییلدی .آمما اینؤدی
یاشامال اؤلوم دوشؤونجه سؤی آراسؤیندا ایکؤی هؤاوالی قالیؤب .عاغیؤل قوُشؤو
یاشامدان اؤلومه ،اؤلومدن یاشاما قوْنور .نه قؤدر چالیشیرسؤا اؤلومؤو دوشؤونمه
سین ،آنجاق اؤلوم فیکری زوْر بالینان ذهنینه گیریب ،بیر اانیه اولسون بئلؤه،
عاغلیندان چیخمیر.
«بو آبتالجا فیکیرلر هاردان گلیب عاغلیما گیریر؟ سؤزلرین ،کلمهلرین نه
گوناهی وار کی آختاریب اونالرین ایچیندن زههر -زوْققوملوالرین سئچیم!..؟»
بیرباشا دهنیزه گیرمهیی گلیر .بیرآددیم آتمادان قاییؤدیب ،عئینکینؤی،
بارماغینداکی اوزویو ،قوْل ساعاتینی آچیب ،چانتاسینین ایچینه قویدو .سؤونرا
شالوارینین آیاقالرینی دیزینهجن چیرماالییب ،باشماقالرینی چیخارتدی .بیؤر
ده اوزاقالرا باخدی .عئینکسیز هر یئر دومانلی گؤرونؤور .عئینکؤی چانتؤادان
چیخاردیب ،گؤزونه تاخدی .اوزاقالر آیدینالشدی .بیر آن اونا ائله گلدی کؤی،
عئینک ده سلیمانین قوخوسونا بوالشیب.
«گؤرهسن سودا بوغولسام هانسی بالیغین یئمی اوالرام؟ کؤپک بؤالیغین،
یوخسا بیر سورو آدینی بیلمهدیییم بالیقالر قاریشقا کیمی جانیمؤا داراشؤیب،
هر بیری بیر پارچاسینی قوپارداجؤاقالر؟ گؤؤرهسؤن کؤپؤک بؤالیغین بوخجؤو
کیمی دیشلری جانیمی یئنجنده قانیم سویا قاریشار؟ بدنیم آغرییار؟ اینسؤان
بوغولوب اؤلندن سونرا آغری حیس اتمز کؤی ،یؤووو ...کؤیم نؤه بیلیؤر؟ کؤیم
اؤلندن سونرا قاییؤدیب کؤی ،بؤونالری بیؤزه دئسؤین؟! بلکؤه اؤلنؤدن سؤونرا،
اینسانین بئش حیسی ده یئرلی یئرینده قالیر!»
دهنیزین تکینؤده اوْرقؤانالری یئنجیلمؤیش آدامؤین شؤکیلی عاغلینؤدان
کئچیر .آکواریوم دالیسیندا دایانمیش حالی وار .اؤزونون تیکه -پارچا اولدوغونا
تاماشا ائلیر .بالیقالر اونون اوْرقانالرینا گؤره بیر -بیرلریله ساواشیرالر .قؤوْلالری
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یال آیاقالری قوُلدور بالیقالرین پایی اولور .هرهسیبیؤر قؤول -قیچینؤی پؤردی
کیمی دیشینه آلیب ،بارماقالرینی چئینهییرلر .دؤشلری..؟ گؤؤرهسؤن هانسؤی
بالیق گلیب دؤشونو أمهجک؟ بس دؤل ائوی؟ ..بلکه ده بیر سورو بؤالیق تئؤز-
تئز باش اوزالدیب ،گیریب چیخاجاقالر اونون باکیره قالمیش دؤل ائوینؤه .نؤه
بالیقالرین آلینینا گوناه یازیالجاق ،نه ده اینسؤانالر اونؤو یؤا بؤالیقالری داش-
قاالق ائدهجکلر .باشی هانسی بالیغین قیسمتی اوالجاق؟ بلکؤه ده باشؤینؤین
کاساسینی بیر بوخجو بالیغی دلیب -دئشیب ،بئینینی یئیهجک.
اؤزونو تراژیک بیرصحنهنین أن فاجیعهلی سئکانسیندا حؤیس ائؤدیر .اؤز
حالینا ،پارچاالنمیش اوْرقانالرینا آغالمؤاغی گلیؤر .بوتؤولویونؤو پارچؤاالنمیش
حالیندان داها چوخ سئویر .بیر سوال عاغلینا چاتیر« :گؤرهسؤن هؤئچ خؤزرده
کؤپک بالیغی تاپیالر یا یوخ..؟»
سوُیون سوْیوقلوغونا جانی گیزیلدهدی .گیزیلتی ائلئکتریؤک دالغاالریؤدی
دئیهسؤن ،دهنیؤزین دیببینؤدهکؤی قؤومالردان جریؤان تاپیؤب ،آیاقالرینؤدان
کئچیب ،جانینا ،باشینا قالخدی .توکلرینین آلتی گیزیلدهدی .جانینین تیتؤره
ییشیندن چیینلرینی ییغیب ،یوخؤاری چکؤدی .دهریسؤی بیؤز -بیؤز اولؤدو.
خزرین اوْ باشینداکی توتقون بولودالر گؤز گؤرهسی دهنیزه قاریشمیشؤدی .ده
نیزله گؤی آراسینداکی سرحد قارالتییا چؤالیردی .سؤرحددن قوپمؤوش بیؤر
لؤتگه سویون اوزنده ییرغاالنیردی .اوزاقؤدان ائلؤه کیچیؤک گؤرونؤوردو کؤی،
اوشاقالرین اوْیونجؤاق لؤتگؤهلؤری نرگیؤزین یادینؤا دوشؤدو .کاغیؤذدان دوزه
لینمیش حوْووض ایچینه بوراخیالن لؤتگهلر.
بیر ایکی آددیم ایرهلیلهدی .هوندور بیردالغا اونؤا دوْغؤرو گلدیکؤه اوزونؤه
چیرپیلماسین دئیه ،آرخاسینی دالغایا طرف چئویرهرک ،گؤزو دهنیزدن بیر آز
آرالی ،قومسالدا ،سینیق ،چوروموش لؤتگهنین ایچینده اوْتورموش یاشؤلی بیؤر
خانیما ساتاشدی .خانیمدیزلرینی قوجاقالییب ،ساحیل بوْیوندا اوزاقالرا باخؤان
بیر هئیکله بنزهییردی .نرگیز بیر خانیمؤا ،بیؤر ده اونؤون باخیشؤی توُشؤوندا،
یولون اوزونونا باخدی .جانلی بیر یارادیق بئله گؤزه گؤرونموردو.

قوشالرداها قورخمورالر 21

«بو لؤتگه بیردن -بیره هؤاردان تاپیلؤدی؟ بؤورا گلنؤده نییؤه او خؤانیمی
گؤرمهدیم؟»
لؤتگهدن اوز چئویردی .یاشاییش اونؤون اوچؤون توتولمؤوش بیؤر دامؤار،
یانمیش بیر قاناد ،حاصیلی تاالنمیش بیر زهمؤی ،اوْد وورولمؤوش بیؤر تاخیؤل
آنباری ،تنگیمیش بیر نفساولسؤا دا ،آنجؤاق اینؤدی اونؤدان أل اوزه بیلمیؤر.
عئینکینی گؤزوندن چیخاردیب ،گؤزونو یومدو .دهنیزین سویوندان بیؤر نئچؤه
اوْووج گؤتوروب اوزنه چیرپدی .گؤؤزو آجیشؤدی .عئینکؤی سؤویون ایچینؤده
تمیزلهییب ،گؤزونه تاخدی .عئینکین شوشهلری آیدینالشماق عوضینه بیر آز
دا کاسالشدی .ایسالق ألینی بوْیؤون -بوْغازینؤا ،قؤوالغینین دیبینؤه چکؤدی.
ألینی ایلهدی .دهنیزین سویو گؤزونو آجیشدیرسا دا ،آنجاق ألی عود قوخوسؤو
دئییل ،بالیق قوخویوردو.
نیلفرسه یئریندن ترپنمهدن ،لؤتگهده اوتوروب اونو سؤوزور .عؤادتی اوزره
اوجا سسله فیکیرلشدی:
«قوْرخاخدی .بللیدی کی ایکی هاوالیدی .بیر ایکی آددیم گئتمؤهمؤیش
قئییدهجَخ»
دهنیؤؤزدن اوز دؤنؤؤدهریؤؤب ،اوزون اوزادی هامؤؤار سؤؤاحیله باخؤؤدی .سؤؤاحیل
ساکیندیر .نه گلن وار ،نؤه گئؤدن .دهنیؤزین ایچینؤده ،اوجقؤاردا ،ایکؤی بؤالیقچی
«پره» سریرلر .اوزاقالردا بیر لؤتگه سویون اوزونده دایانمیش.
«أیه دوغوردان جانینین قصدینده اولسا ،بیر آلاله بندهسؤی یوخؤدی هؤا
اونو قورتارسین»...
نرگیزسه عئینک ألینده دهنیزین ایچینؤده ،سؤاحیله یؤاخین بیؤر یئؤرده
دایانیب ،ترپنمهدن داش کیمی دوشوب قالمیش لؤتگهایچیندهکی خانیمؤدان
گؤزونو یاییندیرا بیلمیر بئله .خانیماوزاقالرا زیللهنیبدی ،دئیهسن جانسیز بیؤر
هئیکلدی ،هانسی صنعتچی أللر اونو یوْنوب.
«بلکه کوْردی»!..
نرگیز چرقؤدینین اوجؤویال عئینکینؤین شوشؤهلرینؤی سؤیلیب ،گؤزونؤه
تاخدی .شوشهلرین اوستونده هله ده سو لکّؤهسؤی وار .مانتوسؤونون أتؤهیؤی،
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دیزینهجؤن چیرمؤاالنمیش شؤالواری دا ایسؤالقدی .ایسؤالنمیش پالتؤارالری
آغیرلیق ائتسه ده ،آنجاق سو ذهنینی دورولدور .سویون بو آن مخدّیر یوخسؤا
مسؤکّیناولؤؤدوغونو بیلمیؤؤر .سؤؤو ایچینؤؤده دایانؤؤدیقجا هؤووشؤؤنهسؤؤی آزالیؤؤر.
یاشادیغی ایسترئسلی آنیالر آستا آستا ذهنیندن سیلینیر .قوُشقؤوْوان کیمؤی
سویون ایچینده دایانماغی گلیر .بلکه قوشؤالر اونؤو پالتؤارینین رنگینؤه گؤؤره
آغاجا بنزهدیب ،گلیب قوْل -بوداغینا قوْندوالر .قوْلالرینی ایکی طرفؤه آچیؤب،
گؤیؤه بؤؤاخیر .کؤؤؤچری قوشؤؤالر دهنیؤزین آیریلمؤؤاز وارلیقالریؤؤدیر .فصؤؤیل ده
ییشدیکجه قوشالر قاباقکی مکانالریندان اوچوب گئدیب ،دیگؤر تکؤراری بیؤر
مکاندا یوُوا قورورالر .گئنه فصیل دؤندوکده ،گئری دؤنمک غریزهسی اونؤالری
مبدأ مکانا ساری اوچوردور.
«یوُوا ایستهمهدیخ ،کاش بیری گلیب قوْلوما ،باشیما قوْناردی» ،اوره
یینده دئییر .کؤچریلر یادینا دوشوب ،گئنه ده اورهیی سیخیلیر .آمما اینسان
کؤچری قوشالرا بنزهمز .اینسان غریزه اوزوندن دئییل ،عاغیل و شوعور
اوزوندن کؤچوب گئدیر .فرقلی دوشونجهسیندن ،خطرلی یاشاییشدان ساری
و ...گاهدانسا عؤمور بوْیو مبدأ مکانا گئری دؤنمک حسرتینی اؤزویله تورپاق
آلتینا آپاریر .قوشالری ،ایدئولوژی و سیاست آدلی قوْنوالرال تانیش
اولمادیقالری اوچون دونیانین أن خوشبخت وارلیقالریسانماق اوالر بلکه!
یئییب ،ایچیب ،یاتیب ،یومورتالییب ،کؤچمکدن آرتیق آیری بیر ایشلری
یوخدور .قوشالر یاشامینین حسرتینی چکن نرگیز ،اؤزونو قوش کیمی تصوّور
ائلهدییینه رغمن ،گئنه ده اینسان اولماغی قوش اولماقدان اوستون توتور.
باشیندان اؤتوشن ایللر سورهسینده یورد -یوواسیندان کؤچوب گئدنلره
همیشه حسرت و آرزویال یاناشمیشدی .اونون دوشوندویونه گؤره ماهاجیرتین
بیر اوجو اؤزگورلوک ،او بیری اوجو ایسه راحاتجا یاشام سورمک ایدی .هر
ندن اؤنملی بو ایدی کی ،آغیر دورومالردا دوغما یوردونو بوراخیب گئتمک،
اؤلومدن قورتولماق آنالمیندایدی .نئجه اوْال بیلر کی اؤلوم و آغیر وضعیتدهکی
یاشامی ،بو ایکی فرقلی وضعیتی بیر محک داشییال اؤلچهسن؟! اؤلومون
تکجه بیر محک داشی وار .او داشین آغیرلیغی اینسانی یئر آلتیناجان چکیب
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آپارا بیلر .آمما آغیر دوُرومون محک داشی بیر اؤلچو گؤتورمز .گاهدان آغیر،
گاهدانسا یونگول اوْال بیلر .بوتون ماهاجیرلرین یاشامینی سیناماق اوچون
سلیمان یارارلی بیر محک داشی اوْال بیلمزدی .نرگیز بونا اینانا بیلمیر کی
بوتون ماهاجیرلرین اینانجالری سلیمان تک پوچا چیخیب ،داغیلمیش
اولسون« .اوْوالماسان ،اوْوالنارسان» .سلیمانین یاشامیندا بو اونون وار -یوخ
محک داشیاولموشدو .نرگیز یاشاییشدا بئله بیر قایدا -قانونا اینانا بیلمیر.
دونیادا چوخالری وار کی ،نه اوْوچو اوْلوبالر ،نه ده اوْو!..
قوشالر گؤی اوزونده رقص صحنهسی قوُروبالر .سایسیز -حسابسیز
گؤرونورلر .سیراالرینی پوْزمادان بیر -بیرینین دالیسیندا اوْیناییرالر .سیرا
بیردن -بیره ایکییه ،سونرا ایکیدن دؤرده بؤلونور .رقص صحنهسی ده
ییشیلیر .قوشالر دؤرد صفده نظم -نظاملی طیارهلره کیمی گؤی اوزونده مانوْر
وئرمهیه باشالییرالر .قوْلالری هله ده ایکی یؤنه آچیق قالمیش نرگیز ،نیسگیل
دوْلو بیر حالدا اونالرین اوچوشونا زیللهنیب .ذهنینه بیر سوال قونور« :گؤره
سن کؤچری قوشالر دا انتحار ائدرلر؟»
نهنگلرین ،دولفینلرین انتحارینی دفهلرجه تیویده گؤروب ،آمما
قوشالر نئجه..؟ نرگیز برق سیملرینین اوستونده اوتورموش سئرچهلرین ،حتی
قارقاالرین دا هؤووشنهسینی چکهنین بیریسیدیر .نهنگلرین ،دولفینلرین و
دیگر حئیوانالرین قوشالرال فرقی اولمالیدی .برق سیملرینین اوستونه
قونموش سئرچهلرله ،قارقاالر ،گؤیرچینلر تازا آیاق توتموش دجل اوشاقالر
کیمیدیلر .شیلتاقلیق اوزره آغاجالرین بوداقالرینی بوراخیب ،تهلوکهلی برق
سیملرینین اوستونه قونورالر .بو گونهجن ،هئچ واخت عاغلینا گلمهمیشدی
اؤزوندن سوروشسون« :بلکه قوشالر دا اینتحار ائتمک اوچون ،برق سیملرینین
اوستونه قونورالر!..؟»
قوشالر قوشقوْوان نرگیزی سایمادان قاطار -قاطار دهنیزین اوستونده،
گؤیون اوزونده اوچوشورالر .قوزئیدن گونئیه ،گونئیدن باتییا ،باتیدان دوغویا...
نرگیز سلیمانین سؤزلرینی ائشیدندن بری قوشالرین کؤچمکلرینه گؤره ده
فیکری دهییشیلیب .اونا ائله گلیر کی قوشالر غریزه اوزوندن مبدأدن بیر
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مقصده کؤچسهلر ده ،مقصدده اؤزلرینه یووا قورساالر بئله ،گئنه ده اؤزلرینی
آوارا -سرگردان حیس ائدیرلر.
نرگیز قوشالری بوراخیر .سویون ایچینده دوْالنباج گئتمهیی گلیر.
فیرالنیر ...فیرالینر ...فیرالینر ...آیاقالری دهنیزین تکیندهکی قومالرا باتیر.
باش گیجللنمهسی توتوب ،دایانیر .سویون ایچینده سرهلنمهیی گلیر .بیردن
گؤزو ساحیله ساتاشیر .آز قالیر تعجّوبدن بوینوز چیخارتسین .لؤتگهدهکی
خانیم دا اونا تای لؤتگهنین ایچینده قوشقوْوان کیمی آیاق اوسته دایانیب،
قولالرینی ساغ -سوْال اوزاداراق اونا باخیر .نرگیز ده نیلفره تای اوجا سسله
فیکیرلهشیر:
«آاا ...نه یاخچی! بس کوْر دهییرمیش!»
پالتارالریندان سو سوزه -سوزه دهنیزدن چیخیب قومساال گلیر .چمدانین
اوستونده أیلشیب ،آیاقالرینین آلتینا یاپیشان قومالری تمیزلهییب،
باشماقالرینی گئییر .ایسالق شالوارینین چیرماالنمیش آیاقالرینی آچیر .ده
نیزین قومالری شالوارینین قاتالرینا یاپیشیب .لؤتگهدهکی خانیم هله ده
قوشقووان تک دایانیب ،ماگنئت کیمی نرگیزی اؤزونه ساری چکیر.
نرگیز لؤتگهیه دوغرو گئدهرک زهنقلهلر باشماقالری آلتیندا خیرچیلداییر.
آیاقالری هله ده یاشدی .یئریدیکجه باشماق ایچینده الققیلداییر .زهنقلهلرین
خیرچیلتیسینا خوشالنیر .دهنیز اونون سیخینتیالرینی سونگر 1کیمی اؤزونه
چکیب .الپ اوشاقلیغی توتوب .بو حالیندان خوشالنیر .یونگولجه آددیمالرینی
سایا -سایا لؤتگهیه یاخینالشیر.
«بیر ،ایکی ،اوچ ...بئش...یئددی ...اوْن ...اوْناوچ...اوْنسککیز ،اییرمی»...
نیلفر یامیاشیل ،گیرده ،نملی گؤزلریله هله ده قوشقووان کیمی
دایانیب .سالموئرمهدن دانیشماغا باشالییر .دانیشا -دانیشا ایکی طرفه
آچیلمیش قوْلالرینی ترپهدیر ،دئیهسن ایندیجهنه قانادالنیب ،اوچاجاق.
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«سن منی هوسلندیردین قیزیم! گؤروسن ،هله ده اوچماخدان دوْیمورام.
بولموسن منی هاردان هارا آپاردین! اوشاخلیغیمدا قوْلالریمی قاناد کیمی
آچیب ،اوتاغین اورتاسیندا فیرالناردیم ،فیرالن ها فیرالن ...فیرالن ها فیرالن...
ائله کی باشیم گیجلدی ،اوْتوراردیم .گیجللنمهییمدن خوشوم گلردی.
اوتوراندا دییردیم بَه اوچورام .ایندی فیرالنمامیش فیشاریم قالخیر .اوتوردوغوم
یئرده باشیم گیجهلیر .گونلرین بیر گونو هوسلهنیب ،کئچیب آینا قاباغیندا
دوردوم .اؤزومه دئدیم «گل بیر ده دوالنباج دوالناخ» .آیناداکی دا مننن برابر،
قولالریمیزی آچیب فیرالندیخ ...فیرالندیخ ...فیرالندیخ ...سونوندا ،باشیمیز
گیجلدی .سورا یئره سرهلندیخ .گیجللنمکدن خوشوموز گلدی .آیناداکی بولمورم
نئجه اولدو ،آمما من قوشالر سایاغی اوچماغی یاددان چیخارتمیشدیم ...ایندی
ده سنی گؤروب ،هوسلندیم اوچماق أداسی چیخاردیم».
نرگیز ،خانیمین شیرین صؤحبتیندن ،صمیمی دانیشیق لحنیندن
خوشالنیر .آغزینی دولدورو دئسین کی« :من قوش دئییل ،قوشقووان
اولموشدوم» ،آمما تبسّومدن عالوه دوْداقالری آیری بیر سؤزه آچیلمیر.
خانیم ،قوشقووان سایاغی قولالرینی آشاغی سالیب ،نرگیزین سو دامجیالیان
مانتوسونون أتکلرینه ،یاش شالوارینا ،قوما بَلشمیش زهنقله رنگینده
باشماقالرینا باخیب ،دوداغی قاچیر.
«جوانلیخ آیری بیر شئیدی .آدام بیر زامان گؤزون آچیب ،گؤرور
جوانلیخدان هئچ بیر ایز -توز قالمیییب»
خانیمین دوْلماجا ،الجیورده چاالن دوداغینین بوجاغینداکی بیر جوت
قرینه زنخدان ،نرگیزین اوزونه گولور.
«کله -کؤتور اولموشام .آمما ،گئنه ده بو دونیادان أل اوزهممیرم» ،نیلفر
دئدی .باشیال لؤتگهنین ایچیندهکی آغاج کؤتویه ایشارهائدیب ،نرگیزدن ایستهدی
کی أیلشسین .نرگیز آیاغین لؤتگهیه قوْیمامیش اوْیسا سؤزونون آردینی توتدو:
«أل اوزمَخ جسارت دئییل .دایانیب ،بئش عابباسییا دهیمَز بو دونیادا
یاشاماق جسارت ایستر».
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نرگیز کئچیب کؤتوک اوستونده أیلشدیکده نیلفرین سؤزونه دوْنوخور.
هئچ اؤزو ده بیلمیر کی یاشامدان أل اوزمک اوچون دهنیزین ایچینه
کئچمیشدی ،یوخسا جسارتینی سیناماق اوچون .آنجاق دهنیزین ایچینده
هؤووشنهلریندن یونگولؤلهشیب ،ذهنی دورولوب ،ساحیله دؤنموشدو.
یاش پالتارالری جانینی گیزیلدهدیر .قوْلالرینی قوْلتوقالرینین آلتینا
قویوب ،چیینلرینی یوخاری چکیر .نیلفر کاموادان توْخونموش کوْتونو
چینیندن گؤتوروب ،نرگیزین چینینه سالیر .نیلفرین نفسی تنگیییر .سینه
سی خیس -خیس خیسلداییر .دهریندن نفس دهریر .اؤسگورور .چانتاسیندان
بیر اسپرئی چیخاردیب ،آغزینین ایچینه فیسیلدادیر .اسپرئییی چانتاسینا
قایتاریب ،بیر چاخماق ،بیر پاکات سیگار چیخاردیب نرگیزه ساری توتور.
دوداغی قاچیر .نرگیز ایسه یوخ دئییب باشینی ترپهدیر .نیلفر سیگارینی
موشتویون باشینا تاخیب ،آلیشدیریر .توستوسونو سینهسینه چکیر.
اوشاقالرین سود أمیزمهسی نرگیزین یادینا دوشور .پئشمانجا ألینی نیلفرین
ألیندهکی پاکاتا ساری اوزالدیر .چاخماق چیققیلداییر .نرگیز عؤمروندهکی
بیرینجی سیگاری آلیشدیریب ،ناشی سیگار چکنلر کیمی توستوسونو هاوایا
بوراخیر .اؤسگورور .هر ایکیسی ده دینمز -سؤیلهمز دهنیزله گؤیو بیر -بیرینه
تیکیشدیرن سرحد خطّه گؤز تیکیرلر .توستو بارماقالرینین آراسیندان
یوخاری بورولوب ،هاوایا قاریشاراق یوْخا چیخیر...

1
«یاندیغیندان دیسن» ،نیلفر دئدی.
«علماألشیا دا اولدی کیتاب؟ ایستهسم آغاما دییهرم ،گؤیده آالر»
«بَه او گون کیم ایدی یالواریردی گل کیتابالریمیزی دهییشَخ؟ پیشییین
آغزی أته چاتماز ،دییر پیف -پیف ...وئرمهلی اولسایدین سنه ده وئرردیلر دااا»...
«یازیخ ،هامی گؤردو کی گولوستانی منه جایزه وئرنده سن نئجه
پاخیللیغیننان ساری بؤوه کیمی سارالدین! اوشاقالرین هامیسی بولوردولر
سنین ساوادین گولوستان اوخوماغا چاتماز»
نیلفر کیتابینی گؤتورب ،سرونازین بؤیروندن قالخیب ،دالی نیمکتده
أیلشدی .ألینی بورنونا چکیب ،سرونازا یاندی -قیندی وئریب ،دئدی:
«ایت هورر ،کروان کئچر ...هله یاناجاخسان!»
سروناز یئریندن قالخییب نیلفرین اوستونه جومدو .قیزالرین ایکیسی
نیلفر اوتوران نیمکته ساری قاچدیالر .آخیرینجی نیمکتده اوتوران حافیظه،
دوداغین بوزوب ،یانینداکی قیزا دئدی:
«بو سارالمیشالر گئنه ده قوُدوردوالر .آخی آدام دا کیتابا گؤره باش یوْلالر..؟!»
سروناز نیلفری بوراخیب ،حافیظهیه ساری دؤندو:
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«سن نه دیسن بااا..؟ سارالمیش اؤزونسن .سن کی هله بولموسن
«ب»نن «ت»یی نه جور یازارالر ،باری دیلیوی قوی دینمز یئریوه ،سسیوی
کس! گئت اؤزوو دار دربدلردن ییغیشدیر بااا»...
حافیظه سرونازین اوستونه جوماندا ،قیزالر گوج -بیلالهینان اونو یئرینده
اوتورتدوالر .داالشان قیزالرین گؤزوندن هیجان داشیردی .نئچه واختاوالردی
بئله بیر داعوانی گؤزلهییردیلر .بازرس امتحاندان سونرا نیلفرین بیرینجی
شاگیرد اولدوغونا گؤره اونا علماألشیا کیتابی ،سرونازا ایسه ایکینجی شاگیرد
اولدوغونا گؤره گولوستان کیتابی وئرندن بری ،اوشاقالر هر گون سرونازیله
نیلفرین دئییشمهلرینه شاهیدایدیلر .نیلفر سایمازجاسینا کیتابینی آچیب،
دئدی« :هه ...قوْخدوخ ،بیره شیلالخ آتیب دهوهنین گؤزونو چیخارتدی».
سروناز یئنیدن نیلفرین اوستونه جومدو.
«بیره سنین او جورمجورتو توُرشامیش باجیندی بااا ...بیلهسینی اییرمی
یاشیندا ،اوْ دا سحرگولون گوجونه نم هانسی یازیغا باسدیالر»...
نیلفر چیینلرینی یوخاری آتیب ،دئدی« :سحر گول دیییردی هله سنین
باجیوی هئچ آالن دا اولمادی! آدام پاخیللیغیننان هر سؤز دییر».
سروناز ساواشداکی فاتح سردارالر کیمی کئچیب معللیمین صندلی
اوسته چیخیب ،نیلفرین مدرسه یونیفورمونا ایشاره ائدییب ،دئدی:
«فاستونی پارچاسینا ،دانتل یاخاسینا دهیی کی ،هامی بولور دا سئید مالیدی».
سرونازین سؤزلرینه قیزالرین هامیسی بیردن گولوشدولر .نیلفر کیریدی،
فلج اولدو .دونیانین آجی -آغریسی ،کینه -کدورتیبیردن بیره اورهیینه
آغنادی .درساوخوماقدا قیزالرین هامیسندان باشایدی .ایندیسه سرونازین
تحقیرلی سؤزلری اونو چپ -چئویر ائلهمیشدی .ایچینده نیفرت دویغوسو ائله
گوجلندی کی ،او آن سرونازی توتوب ،دیشلریله دیدیک -دیدیک ،دوْغراق-
دوْغراق ائدیب ،تیکه پارچاالرینی ایت -پیشییین قاباغینا آتا بیلردی .اما اؤزونو
أله آلیب ،دئدی:
«زهوزهمه .1شاییرد اوّللیغیمین جایزهسیدی .خانیم مودور اؤزو دئدی».
 -1زهوزهمک :سارساقالماق [خوی دئییمی] .فارسجا :یاوه گفتن ،ژاژ خائیدن /زهوزح :سارساق.
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«زهوزح اؤزونسن ،سارالمیش باجیندی ،تون بَه تون دوشموش آناندی»
نیلفر آنا سؤزونو سرونازین آغزیندان ائشیتجک ،دئیهسن نیشادیر
قوْیدوالر .سرونازین اوستونه جوموب ،اونو معللیمین صندلی اوستوندن
چکیب ،یئره ییخدی .ایت -پیشیک کیمی بیر -بیرلرینین جانینا دوشدولر.
داعاوانی گؤروب هیجانالنمیش قیزالر اونالری بیر -بیریندن آییرا بیلمیردیلر.
نیلفرله سروناز بیر -بیرلرینین اوزونو جیرماقالییب ،کوْبباالییردیالر،
هؤروکلرینی یوْلوردوالر .قیزالرین نئچهسی اؤزلرینی قیراغا چکیب،
پیچیلداشدیالر:
«معللیمی گؤرنده ویررا ویر ویریلدیر .قوْی ایندی گؤرسون کی اؤزونو
گؤزه سوْخماغین آخیری نئجه اوالر»!..
«سنه دئسهلر یونیفورمون سئید مالیدی ،نیلفردن بتر قاپارسان آدامی».
«ائله بیل خوْروزدوالر دؤیوشورلر»
قیزالرین بیری کیالسین دؤشهمهسیندن نیلفرین روپوشوندان
قیریلمیش آغ دویمهلری گؤتوررکن دئدی:
«یازیخ! شانسی یوخدی .سئید مالی دا اولسا نوبار ائلهمهمیش دویمهلری
قیریلدی».
معلیم کیالسا گیرجک ،بیر آن قیزالرین داعوا -داالشینا دوْنوخوب،
قالدی .سونرا کئچیب میزینین اوستونو یومرولوغویال نئچه دفه تاپداالدی.
سس بیردن -بیره خیپ یاتدی .ائله بیل قورباغا گؤلونه داش آتدیالر .دییهسن
نئچه اانیه قاباق نه داعوا وار ایدی ،نه ده نیلفرله سروناز آغیزالرینا گلن
یامان -یوْوزو بیر -بیرلرینه سؤیلهییردیلر .معللیم قیزالرین اوستونه چیغیردی:
«خوروز دؤیوشدورمورلر کی ،کئچین اوْتورون یئریزده».
سرونازین یوْلونموش تؤکلرینی نیلفرین ألینده گؤرجک «نیلوفر سید خویی!
هئچ اوتانمیسان کوچه آروادالری کیمی توح یوْلورسان؟ کیالسین شاگیرد اوّلی
بئله داعوا -داالش ائلیینده ،دا او بیریلره نه دئمَح اوالر ،هن..؟» ،دئدی.
نیلفر اؤلسهیدی ده قیزالرین یانیندا آغالمازدی .قههر باسمیش سسیله
دئدی« :خانیم ،سروناز دیییر منیم یونیفورموم سئید مالیدی»
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«قَلط ائلیر سنن .گلین گئچین دووار دیبینده دورون ...ایکیز ده»
سروناز اوزگون بیر حالدا دئدی« :خانیم والؤاله بولمهدیخ .دا دئمهریخ».
نیلفر گؤزآلتی سرونازا باخیب اورهیینده دئدی« :هله قلط دارتیب هئچ،
اوتانمیر بیر ده بیر سیزیلدیر».
معللیم غ بلی حالدا بارماغییال دیواری گؤستردی .قیزالرین هامیسی
دیوار دیبینده ناققیشلی دورماغین دادینی بیلیردیلر .سروناز آیاغیندان
چیخمیش قوْنداراالرینی دؤشمهنین اوزریندن گؤتورب ،آخسایا -آخسایا
معللیم گؤسترن یئره گئتدی .دیوار دیبینده قوْنداراالرینی آیاغینا گئیدی.
آخسایان آیاغینی یوخاری قالدیریب ،دیوارال اوز َبه اوز دایاندی .نیلفرسه
جینقیری چیخمادان ،یئره دوشموش هئیواسینی نیمکتین آلتیندان
گؤرتوردو .یونیفورمونون قیراغییال هئیوانین تورپاغینی سیلیب ،جیبینه
قویدو .سونرا یونیفورمونون توْرپاغینی سیله -سیله ،عینادجیل خوْروز کیمی
باشینی یوخاری توتوب ،دیوارا ساری گئتدی .أللرییله بیر آیاغینی یوخاری
قالخیزدی .نیلفر ائله ساکینلیکله أل آیاغینی یوخاری قالدیردی کی ،دئیهسن
جزاالنما دئییل ،هر زامان گؤردویو عادی بیر ایش گؤرور.
معللیم نیلفرین غرورلو حرکاتینا دوداغی قاچدی .اؤزونو أله آلیب،
یئرینده أیلشدی .سرونازال نیلفر معللیمین آرخاسیندا قالدیالر.
«آچین کیتابالریزی .بویون مال نصرالدین درسینی اوخویاجیییق»،
معللیم دئدی .قیزالرین گؤزو درس کیتابی یئرینه نیلفرله سرونازدا
قالمیشدی .سروناز خیسین خیسین آغالییردی .نیلفر اورهیینده دئدی:
«اوتانمیر هله زیریلدیر دا .ائله اوردا توتوب کیلکهلرین یوْلوب ألینه وئرمهلی
یدیم .حق حسابینی گرک اوْوجونا قویایدیم .دینمهدیخجه اوزو آچیلیر».
دونن درس باشا چاتاندان سونرا معللیم دئمیشدی« :نیلوفر سیدخویی!
ائویزه گئتمهمیش گلهسن دفتره .خانیم مودورون سننن ایشی وار ».نیلفر
نارین گوللو آغ چادراسینی باشینا اؤرتووب ،مودور اوتاغینا گئتمیشدی .مودور
اونو گؤرجک صندل اوستونده دویونلنمیش بیر آغ بوخچانی اونا وئرمیشدی:

قوشالرداها قورخمورالر 11

«نیلوفر! قیزیم صاباحدان مدرسهیه چادرالی گلمه .گلنده بو روپوشو گئیی.
بولورم سنین آنان آالهین رحمتینه گئدیب ،سنه یونیفورم تیکن یوخدی .من
سنین ائله آنان یئریندهیم .سن مدرسهمیزین شاگیرد اوّلیسن ،بو یونیفورمو
من سنه جاییزه وئریرم».
«خانیم ،آغام قویماز من چادراسیز مدرسهیه گلیم .دیییر سن سید
قیزیسان ،اوالد پئیغمبره یاراشماز باشآچیخ ائشییه چیخسین .آغام دیییر
اوالد پئیغمبرین توکو گؤروشسه او دونیادا ایالننار توحلرینن آسالنار».
«دئنن صاباح سحر آسید عبدالؤله گلسین مدرسهیه ،من اونو راضی ائلرم.
دا گؤرمویوم ها چادرالی گلهسن».
نیلفر بوقچانی کیفینه باسمیشدی .سروناز یولو باشا باش ،اؤزونو اوْدا-
کؤزه وورموشدو بلکه دفتره چاغیرماغین ندهنینی نیلفرین دیلیندن چکسین.
آمما نیلفر گؤروب -گؤتورن بیر قیز اولسایدی دا آغزی بوسبوتون ایدی.
آتاسی همیشه دئمیشدی:
«بو قیزین آغزیندان آلمان قیفیلی آسیبالر»
ائوه یتیشجک صاندیخانایا تَپیلیب ،کیتابالرینی گوالب ،سیرکه ،آبقورا،
موراببا دوزولموش رفلرین آشاغی مرتبهسینه توْالزالییب ،تلمتلهسیک مودور
وئرن بوقچانی آچمیشدی .قفیلدن گلیب اونو گؤرمهسینلر دئیه ،قاپینین ایکی
تایینین دئشییندن تنهبینی سوزوب ،سونرا یونیفورمو گئیمیشدی .آغ دویمه
لرینی دویمهلهییب ،ألینی دانتئل آغ یاخالیغینا چکمیشدی .آغآپباغ دانتئل
یاخالیغی بورنونا توتوب ،ایلهمیشدی .تاپتازا قوماش اییسی وئریردی.
یاخالیغینی اوزونه سورتموشدو .أللرینی جیبلرینه قویوب اؤز دؤورهسینه
فیرالنمیشدی .صاندیخانا داریسقال ایدی .اوردا فیرالنماق چتین اولوردو.
گؤیلو ایستهییردی گئدیب تنهبیده قولالرینی آچیب ،دوالنباج گئتسین.
فیرالنسین ،فیرالنسین ،فیرالنسین ،سونرا باشی گیجللهنیب یئره سرهلنسین،
گؤزلرینی یوموب قوشالر کیمی اوچسون .آمما نسه باجیسی گلیب ایشین
اوستونه چیخماقدان چکینیردی .باجیسینین خبری اولسایدی ،همان دقیقه
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آتاسینین اوْوجونا قویاردی .ایندی مدرسهنین آیری قیزالرینا بنزهییردی.
صاباحدان چیت ،گوللو دوْنویال کیالسدا اوتورمایاجاق .نیلفر چوخ واختالر
یوخوسوندا گؤرردی معللیم اولوب ،آمما مدرسهنین قاپیسیناجان چادرایال
گئدیر .آیاغینی قاپیدان ایچری قویجاق قیزالر باشینا تؤکولور« :خانیم،
چادرازی وئرین بیز بوکَخ»
آیاقدان یوخارییا اؤزونه باخمیشدی .ایندییهجن هئچ بئله دوروشوقلو
پالتاری اولمامیشدی .اوستهلیک ،گونو -گوندن بؤیوین ناریشالری دا بو
پالتاردا گؤزه گلمیردی .باجیسی خبرچیلیک ائتمهسهیدی حیطده حوْووضون
دومدورو سویوندا اؤزونه باخاردی .سونرا حووضون ایچینه نارین بیرداش
آتیب ،سویون ایچیندهکی واالیالنان اؤزونه ،بدنینین باشیندان گیریب،
آیاغیندان چیخان قیرمیزی بالیقالرا باخیب ،کئیف چکردی .آمما
قورخموشدو .آستاجا تنهبییه کئچیب ،پنجرهدن حیطی گودرکن ،آینانین
اؤرتویون چکیب ،یئره آتمیشدی .آینانی گؤتوروب ،تلمتلهسیک یاخالیغینا
باخمیشدی .آینادا گؤرونن باشقا بیر نیلفر ایدی .آینادان باخان نیلفره
گولموشدو .اؤرتویو گئنه آینانین اوستونه سالیب ،طاقچایا قویموشدو .یئنیدن
صاندیخانایا دورتولنده هله ده دوداغیندا گولوش وارایدی.
سحر چاغی اوست اوسته قاالنمیش یورقان دؤشهیین آراسیندان بوقچانی
گؤتورنده خزللنمیش توتون یارپاغینین اوْغونتوالری کیلیمین اوستونه
تؤکولموشدو .توتون اییسیندن زهلهسی گئتسهیدی ده توتون یارپاغی مور
دوشمنییدی .یونیفورمونو هؤولهسک چیت دونونون اوستوندن أینینه
تاخمیشدی .یونیفورم توتون یارپاغی قوخویوردو .توتون یارپاغینین
اوْغونتوالرینی ییغیب بوخچانین آراسینا تؤکوب ،بوخچانی بورگهلهییب ،گئنه
یورقان دؤشهیین آراسینا سوخموشدو .دانتئل یاخالیغینی ایلهمیشدی.
یاخالیغی داها تازا قوماش دئییل ،توتون قوخویوردو .اورهیینده شوکر ائله
میشدی کی قوخو بوْیا کیمی دئییل ،گؤرونمز .چادراسینی باشینا سالیب،
بوخاغینین آلتیندا ألییله کیپ کیپ ساخالمیشدی .بونونال بئله باجیسی
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شوبههلی -شوبههلی اونا باخیب دئمیشدی« :نه وار گئنه اوْغرو پیشیح کیمی
سوزولوسن؟»
باجیسینین سؤزونو ائشیتمهمیش کیمی ،میطباخا ساری قاچمیشدی.
دؤندرمهنین 1آلتیندان بیر هئیوا گؤتوروب چادراسییال سیلیب ،یونیفورمونون
جیبینه تپمیشدی .کوچه قاپیسینا ساری گئدنده حوْووضون قیراغیندا
دایانمیشدی .چادراسینی کپنک قانادالری تک آچیب ،سویون ایچینده اؤزونه
باخمیشدی .قیرمیزی بالیقالر قار کیمی آغآپباغ دانتئل یاخالیغینین
اوستونده پرک چالیردیالر .یئردن نارین بیر داش گؤتوروب ،حوووضون ایچینه
آتیب ،واالیالنان اؤزونو حوووض ایچینده باشینا بوراخیب ،قاپییا ساری قاچاندا
گؤرموشدو باجیسی اونو پنجرهدن گودور.
مدرسهنین اوزون دربندینه یئتیشجک چانتاسینی سرونازا وئریب
چادراسینی بوکوموشدو .سروناز اونون یونیفورمونو گؤرنده غافیلگیر اولوب ،آز
قالمیشدی گؤزلری تپهسینه چیخیسین .حالدان حاال دؤنموشدو .سرونازین
أحواالتینین دهییشمهسی نیلفرین گؤزوندن قاچمامیشدی .سروناز اؤز یانیندا
یونیفورمونو نیلفرین یونیفورمویال توتوشدورموشدو .دویمهلرینی بوْینوندا
دویمهلنمیش نایلون یاخالیغینی نیلفرین دانتئل یاخالیغییال توتوشدوراندا
پؤرتموشدو .تازا باشا دوشموشدو کی دونن نیلفر چانتاسینا سوخدوغو
بوخچادا نه وار ایمیش .نیلفره باخدیقجا دانتئل یاخاسی تیکان اولوب
سرونازین گؤزونه باتمیشدی .هر دفعه گؤزو نیلفرین یاخاسینا ساتاشاندا علم
األشیا کیتابی گلیب تیکیلیردی گؤزونون اؤنونه .ایچینده غریبه بیر حیس،
یاغیش دهیمیش تورپاق آلتینداکی قوردالر کیمی قایناشمیشدی .دؤنوب
دالییا باخیب ،خافاخافدان چیغیرمیشدی:
«باخ اوْرا ...سیدحمزه داداشیوینان آغان گلیر!»
بیر آن نیلفرین رنگی بوْزارمیشدی .ائله بیل قفیلدن باشینا بیر دوْلچا
بوُزلو سو تؤکموشدولر .قوْرخو اورهییندن قوپوب قیریلمیشدی .آیاقالری
 -1دؤندرمه :حصیردن توخونموش بؤیوک سبد .یخچال اولمایان زامانالر یئمکلری سرین ساخالماق
اوچون دؤندرمهنین آلتیندا ساخالرمیشالر.
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سوستالمیشدی .تلمتلهسیک چادراسینی چانتاسیندان چیخارداندا ،سروناز
گولوشهرک ،آخسایا -آخسایا مدرسهیه ساری قاچمیشدی .نیلفر اوندا
بیلمیشدی کی سرونازین فئلینه اویوب.
نیلفرین گؤزو دیواردا قوالغی ایسه معللیمدهدی .معللیم هر دؤنه تازا
درسی وئرنده ،نیلفردن یا دا سرونازدان ایستردی درسین اوزونو اوخوسون.
ایندیسه اونالرین ایکیسی ده دیوار دیبینده تنبئه اولدوقالری اوچون حافیظه
دن ایستهمیشدی درسین اوزونو اوخوسون .حافیظه زیققیلدییا زیققیلدییا
اوخوماغا باشالییر.
«مالالنصرالدین  11ایل ...ایل ...ایلیک...
معللیم اوجادان سسلهنیر« :دیققت ائله ،مال نصرالدین  11ایللیک»...
«ادبی فع ...فع»...
گئنه معللیمین سسی اوجالیر 11« :ایللیک ادبی فعّالیتینده تزاریست و
کاپیتالیستلر ایله ،»...سونرا اوزونو قیزالرا توتوب ،سوروشور:
«کیم دییه بولر تزاریسمنن کاپیتالیستیانی نمنه؟»
نیلفرله سرونازین اوزلری دیوارا ساری همیشهکی کیمی بیردن
سسلندیلر« :خانیم بیز دییاخ یانی نمنه؟»
قیزالرین هامیسی پیققیلداییب ،گولوشدولر .خانیم معللیم قالدی کی بو
ایکی دجل عین حالدا چئویک شاگیردلرینه نه دئسین!..
ایستر -ایستهمز دیلینه گلدی:
«سیز سسیزی کسین .بویون ایکیزین ده کیالسدا دانیشماغا حققیز
یوخدی .هر وخت آنالدیز کی مدرسهده باش یولمازالر ،اوندا ایجازهزوار درسه
جواب وئرهسیز».
نیلفرجه خانیم معللیم دونیانین أن مئهربان معللیمییدی .آمما اونون
«سسیزی کسین» سؤزونو ائشیدن کیمی دوداغینی بوزوب ،قههرلندی.
سرونازین آغیز -بورنونون سویونو بیر -بیرینه قاریشمیش گؤرجک ألینی
آشاغی سالیب ،آناسیندان یادیگار قالمیش بوجاغی بنؤوشه گولو تیکیلمیش
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دسمالینی سرونازا ساری اوزالتدی .سروناز ایسه هئچ نه دئمهدن دسمالی
آلدی .نیلفرین یونیفورمونون دویمهلری قیریلمیشدی .چؤهرایی چیت دوْنو
اونون آلتیندان گؤرونوردو .ألینی یاخاسینا چکدی .دانتئل یاخاسی
جیریلمامیشدی .یئریندهیدی .بورنونو یاواشجا یاخاسینا سورتوب ،ایلهدی .هله
ده یاخاسیندان توتون اییسی گلیردی .قیزالرین بیریسی کیالسین دیبیندن
سسلندی« :خانیم ،ایکیسی ده أللرین سالیبالر أشاغی»...

1
نرگیز هله ده هویوخ قالیب ،گؤزلرینی نیلفرین آغزینا زیللهمیشدی .نیلفر
ایسه ائله شیرین -شیرین دانیشیردی کی ،نرگیز اؤزونو اونون کیالسینداکی
شاگیردلردن بیری سانیب ،اوز وئرن حادیثهلرین هامیسی بیر بَه بیر گؤزونون
اؤنوندن کئچمیشدی.
نیلفر اوزنو دهنیزه دوْغرو توتدو .اوفوقده ایکی اوْنبئش یاشلی دجل قیز
دهنیزله گؤیون سرحد خطینه آرخاالنیب ،دایانمیشدیالر .بونجا ایلدن سونرا
گئنه ده مدرسهنی اؤزلهدی .حافیظهنی گؤرمک گؤیلوندن کئچدی .سرونازین
قیچالری آلتیندا گؤل دورموش ایشهمک خطی دهنیزه ساری یول
آچمیشدی .نیلفر اؤزو ده بیر ایکی دامجی تونوکهسینه قاچیرتمیشدی.
قیچالرین برک برک بیر -بیرینه سیخیردی کی سرونازا تای آیاقالرینین آلتی
گؤل باغالماسین .بیر گؤز قیرپیمیندا سروناز ،معللیم ،حافیظه و ...کیالس
قیزالرینین هامیسی سویا باتدیالر .گؤز گؤرهسی هر یئری سو آلمیشدی.
لوتگهنین ایچینده أیلشمیش ایکی خانیم گؤزلرینی سویا زیللهمیشدیلر.
نیلفر دهریندن نفس آلدی .نفسییاریمچیلیق قالمیش دالغاالرا بنزه
ییردی .گئنه اسپرئیی چانتاسیندان چیخاردیب ،آغزینا فیسیلداتدی...

قوشالرداها قورخمورالر 11

«سروناز منیم اوشاخلیق یولداشیم ایدی .ایکیمیز ده بئش ایل بیرگه
مدرسهیه گئتمیشدیخ .بیر -بیریمیزین پاخیللیغین ائلهمیشدیخ .کوسموشدوخ،
باریشمیشدیخ .او داعوادان سورا آغام دئدی :بیر ده آیاغیوی مدرسهیه قویسان،
قیچیوی سیندیررام .سئید قیزی هارا ،اوُروس یونفورموهارا؟»..
نیلفرین باخیشینداکی نیسگیل نرگیزین گؤزوندن قاچمیر .نرگیزه گؤره
اینسانالرین نیسگیللری آرخاسیندا اؤزل سیرالر یاتیب .نیلفرین نیسگیلینی
دوُیاراق ،اونون یاشیل گؤزلرینه باخماقدان چکینیر .گؤرهسن باخسا نیلفرین
سیرّینی اوخویا بیلهجک...؟! باشینی آشاغی سالیر .زهنقله قاریشیمییال قوم
لؤتگهنین دیبینده بیر بؤلومو اؤزنه چیخیب .نرگیزه ائله گلیر کی قومسال
زورنان دئشیکدن ایچری سوخولوب ،لؤتگهنین ایچینده اؤزونه بیر بؤلگه
آییریب .نیلفرین شکردن شیرین دانیشیغی سبب اولموشدو نرگیز بیر آن
اولموش اولسا دا سلیمانی عاغلیندان چیخارتسین .کیم بیلیر...؟ بلکه ده اؤزو
بیلمهدن ذهنی اؤزونو ائشیتمهمزلییه وورموشدو کی سلیمانین سسینی
ائشیتمهسین...
آغام دئدی« :اؤزوم ائوده سنه گولستان درسی وئرهرم ،قرآن اؤرگهدهرم.
ایکی گون سورا مودور قاپیمیزا گلیب ،آغاما یالواردی .آغام مودورو قاپیدان
قوْودی .دئدی هله یادیمنان چیخمیییب اوُروس سالداتالری باشیمیزا نه
اویونالر آشدیالر .آغام هاردان بیلردی کی مدرسهنین قاپیسی اوزومه باغالنان
گونون صاباحیسی ،نریمان فیرقهنین قاپیسینی اوزومه آچاجاق».
نرگیز فیرقه آدینی ائشیتجک دیک -دیک نیلفره باخدی.

6
نریمان ،مختار و خانآغا کروانسارا قاپیسینین قاباغیندا دایانیب،
دانیشیردیالر .اونالر ایللر اوُزونو اوچلوکلرین قوْرویوب ،روزگارین ائنیش
یوْققوشونا ،توتدوغو یوْلالرینا ،فرقلی دوشونجهلرینه باخمایاراق بو گونهجن
یولداشلیقالرینی حفظ ائتمیشدیلر .هردن بیر اولموشدو آراالریندا جیدّی
تارتیشماالر اوز وئرسین .آنجاق همیشه دالدادا بیر -بیرلرینین تعصّوبونو
چکمیشدیلر .مختار ،آتاسی کروانسارانی تک أللی ایداره ائتمهسین دئیه ،خان
آغایال نریمان کیمی معاریف ایدارهسینه داخیل اولمامیشدی .ایندیسه اوچ
یولداش هر گون یا کروانسارادا ،یا دا خان قفهسینده گؤروشوردولر.
نریمانین قوالغی خانآغایال مختارین دانیشیقالریندا اولسا دا گؤزو
قالمیشدی کروانسارانین تاختا قاپیسینی بزهین گولمیخالردا .هله ده سحر
چاغی باشینا گلدییی حادیثهنین تأایرینده نشئهلییدی .هئچ یوخودا دا گؤره
بیلمزدی بو راحاتلیقدا وورولدوغو قیزا راست گلسین.
سحر تئزدن دوستو سیدحمزهنین قاپیسینی دؤیوب ،اونون سفاریش
وئردییی حلقه -رَزهایله میسمارالر ألینده ،قاپینی بزهین گولمیخالر بیر داها
گؤزونه تاخیلمیشدی .تاختا قاپینین هر ایکی تاییندا میس رنگینه چاالر گول
میخالر تؤوهرهیینین أطرافینداکی گونش شعاالری کیمی پاریلداییردیالر.
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یئنی یئتمه چاغالریندان بری هانسیسا قاپینین دؤینجلریله گولمیخالری
دیققتینی چکرمیش .آتاسی شهرین بیرینجی اوستا دمیرچیسییدی.
آتاسینین ألی آلتیندان چیخدیغی گولمیخالرال قاپی دؤینجلرینین تایی یوخ
ایدی .نریمانا گؤره اوستا صنعتکارین ایشی آیریصعنتکارالردان سئچیلمهلی
یدی .نریمان آتاسینی گوج بیلالهینان راضی ائلهمیشدی ألیندن چیخان
ایشلرین اوستونده اؤز آدینی دا حکّ ائلهسین .اگر قاپینین تاختاسی آغاجین
أصیل اولدوغونو گؤستریرسه ،گولمیخالر دا بو أصیللییین بزهیی کیمی اونو
تکمیللهدیرلر.
گئجه دؤینجینین آلت اوزونده بیر جوت اینجهلیکله قازیلمیش قرینه
آی -اولدوز گؤرونوردو .دؤینجی قوْوزاییب ،دیققتله باخدی کی گؤرسون
«نادیر» آدی قازیلیب ،یوخسا قاباقکیالرا تای صنعتکارین آد -سانیندان خبر
یوخدی! قفیلدن قاپینین ماراسی ایچریدن چکیلدی .قاپی آچیلجاق نریمان
آز قالدی قاپینی آچان قیزین اوستونه ییخیلسین .قیزی گؤرجک أل-
آیاغینی ایتیردی .رنگ -روفو بوزاردی ،قیزاردی .اینانمیردی ایشی بئله راست
گلسین .بو قیزی گؤرمک اوچون گوناوْرتا چاغالری هر هاردا اولسایدی اؤزونو
کروانسارایا چاتدیریب ،اونون یولونو گؤزلردی .نئچه آی اولوردو کی مدرسه
قیزالرینین ایچینده یالنیز بو قیز گؤزونو توتموشدو .قیزی گؤرجک ائله
کیریخمیشدی کی ،سالم وئرمک ده یادیندان چیخمیشدی .غیرارادی
باشینی قاشیمیشدی .هؤروکلری یایلیغی آلتیندان گؤبهیینهجن اوزانمیش
قیز ،نریمانی گؤرونجه قاپینی قاپاتمیشدی .بیر آز سونرا قاپینین یاریسینی
آچیب ،ائشییه بوْیالنمیشدی .نریمانین دیلی دوالشیق دوشموشدو .سیدحمزه
ینن ایشیم وار ،دئمک عوضینه «بویون مدرسهیه گئتمیییبسیز؟» ،دئمیشدی.
قیز ایسه آرخایین آمما حزین سسله ،ائلهبیل نئچه ایلدی نریمانال تانیشلیغی
وار دئیه ،جواب وئرمیشدی:
«دا گئتمییهجییم .یانی آتام قویمادی هاااا .دیییر سئید قیزینا یاراشماز
باشآچیق مدرسهیه گئتسین .دیییر اؤزوم ائوده هم گولستان اوْخوداجاغام
سنه ،هم ده قرآن».
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قیزدان بَتر نریمانین أحوالی توتولموشدو .بوندان بئله مین ایل ده کروانسارا
قاباغیندا قیزین یولونو گؤزلهسه ده ،داها اونو گؤره بیلمهیهجک .روزگارین قال
ماقالیندا ،شهرین قارماقاریشیق وضعیتینده ،تکجه اورهیینی قیزدیران بو قیزین
یولونو گؤزلمهسییدی .قیز دانیشدیقجا نریمان پؤرتوشموشدو.
«من سئیدحمزهینن دانیشارام .حئیفدی .ایندی قدیم زمان دئییل کی
قیزالری درسه قویماسیننار».
«سئیدحمزه داداشیم باغدادی .خاناباغین ییخیق دیوارین تیکیر»
نریمان تلمتلهسیک آرتیرمیشدی« :آمما سئیدحمزهینن دانیشسام یقین
سوروشار سن هاردان منیم باجیمی تانییرسان؟ یاخچیسی بودی کی اؤزون
دانیشاسان .سئیدحمزه دوشونن آدامدی .آسیدی راضی ساالر سن ده گئنه
مدرسهیه گئدرسن».
قیز قاپینی قاپادیب گئدندن سونرا ،بیردن نریمانین یادینا دوشموشدو
کی مسمارالر ألینده قالیب .بیر دفعه ده قاپینی دؤیموشدو .دئیهسن قیز قاپی
دالیسیندا دایانیب ائله اونو گؤزلهییردی .نریمان میسمارالری وئرمک ایسته
دیکده پئشمان اولوب ،دالیسیندا گیزلتمیشدی .میسمارالر یئنیدن ده
قاپینی دؤیمک اوچون الپ بئله عاغیال سیغان بهانهدیر .آغزیندا بیر اوُدوم سو
بئله قالمامیشدی .هؤووشنهیله دئمیشدی:
«یادیمنان چیخدی دییم کی آدیم نریماندی».
قیز تومموشدو« .منیم ده آدیم نیلوفردی ،آنجاق هامی نیلفر سسلر»
دئییب ،قاپینی کیپلهمیشدی.
نریمان کروانسارانین قاپیسینا دایانیب ،قیزین سیر -صیفتی ذهنیندن
کئچیر .قیزدان یادیندا قاالن یالنیز یامیاشیل گؤز ببکلریدی ،بیر جوت
زومرود گولمیخی تک گؤزونون آغیندا پاریلداییردی .قیزین آدی یادینا
دوشجک ،دوداغینا تبسّوم قوندو.
«بویور ،من دییرم بونون عاغلی قاچیب ،سن اینانمیسان .دهلیدن زاددان
اولوب والاله .باخ! ..سنین سؤزوون هاراسی گولمهلیدی آخی بو گولور؟» ،خان
آغا دئدی.
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مختار نریمانین چیینیندن ووردو« :اولمویا گؤزلرین باخا -باخا یوخو گؤروسن؟»
نریمان اؤزونه گلدی« :سحر قفیلدن بیریسینه راستالشدیم ،ایندی او
عاغلیمنان کئچیردی»
خانآغا دئدی« :سوُم سوُم دییینجه بیر دفه سوُماق دئه قوتار دا !..دئنه
آتدیغیم آشیق اوْمبا دوروب ،هم اؤزووو قوتار ،هم بیزی»
نریمانین نشئهسی پوزولدو .آمما خانآغانین سؤزونه جواب وئرمهدی.
خانآغا سؤزونون دالیسینی توتدو:
«بولوسن ایندی بؤیوح دردیمیز ندی؟ سالداتالرینان فیرقهچیلر شهرین
بوتون عاغیللی باشلی آدامالرینی اؤز یوُرد -یوُواالریندان قاچاق سالیرالر».
«گئنه کیم قاچیب؟» ،مختار سوروشدو.
«پَههو ...ائشیتمهمیسن؟ او گون بیر مجلیسده شاعیر آغاسییا دئییبلر
پیشهورینین تعریفینده بیر شعر اوخو .اونون دا نم هانسی دامارینا دوشوب،
بئله اوخویوب :موسم غمزدهی پاییز است /نعرهی باد خیال انگیز است...
سالون دهییب بیر -بیرینه»
نریمان قاشالرینی دویونلهییب ،باشینی قاشییارکن دئدی« :پیشهوری
بؤیوح کیشیدی .اونون تعریف معریفه هئچ احتیاجی یوخ»!..
«نریمان ،گئنه فیرقهنی ماالالما گؤراخ!» ،خانآغا دئدی.
«نؤکرنن آغانین جریانینا بنزیر .دیییرلر شاهین دا چوخ شئیدن خبری
اولمور .آنجاق چوخ سؤزلری اونون دیلینه باغلیرالر» ،مختار دئدی.
«ائشیتمیشم آغاسینی گئجهینن شهردن قاچیردیبالر»
مختار اوزونو نریمانا توتور« :گؤرهسن نورولؤال خانین بو جریانالردان
خبری وار؟»
نریمان خانآغایال مختارین دانیشیقالرینا اعتناسیز قالیر .فیکری قالیب
قیزالرین یانیندا .قیزالر ایکی ایکی ،اوچ اوچ ،دؤرد دؤرد ،دستهیله
کروانسارانین قاباغیندان کئچیریلر .نریمان اومودسوزجاسینا قیزالرین ایچینده
نیلفری آختاریر .آنجاق بیلیرکی داها نیلفری مدرسه قیزالرینین ایچینده
گؤرمک ایمکانسیزدیر.
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مختار گئنه ده ألینی نریمانین چیینینه چالیب دئییر« :قارداش عاغلین
هاردادی؟ بَه ائشیتمهدین خانآغا نه دئدی؟ آغاسینی شهردن قاچاق سالیبالر».
نریمان گؤزونو قیزالردان چکیب ،سوْرغولو باخیشال خانآغایا باخدی.
اویسا هیجانلی بیر حالدا سؤزونون آردینی توتدو:
«دیسن بَه شاه بوالرا دؤزر؟ هامیسی بیر ایکی آیلیخدی .روسالرین
دسیسهسیدی .نئجه شومالدا میرزانین فیتیلینی باسدیالر ،ائله فیرقهنی ده
اونون کیمی یئرینده اوْتورداجاخالر»
نریمانین حیرص بوغازینی کسیر .بو گونلر خانآغانین سؤزلرینه هئچ
دؤزه بیلیمر .آنجاق باشاردیقجا چالیشیر سوْیوققانلی ترپنسین.
«خانآغا! سن دونن آیری سؤز دیییردین آخی! اوّلجه دئه گؤراخ او
طرفدنسن یا بو طرفدن؟ یانی سن دیسن فیرقهنین کؤکو -دیبی یوخدی؟..
بیر ایکی آیا بَتدی؟»
 «آی جانیم دوننکی قالدی دوننده .تبریزدن گلن خبرلری ائشیدنننبو یانا فیکریم دهییشیب .من دیییرم فیرقهنین نه کؤکو وار نه دیبی .روسالر
سئیدجعفری جورو بارماخالریندا اوینادیلالر».
«اؤزون ده بولوسن کی میرزهیه خیانت ائلهدیلر .یوخسا آز قالمیشدی
حوکومتی دهری -بوغاز ائلهسین .میرزا کیمی حوکومتی جانا گتیرن نه
گلیب ،نه گلهجاخ».
مختار بوروش سیگار قوطوسونو آچیب ،ألده دولدورولموش سیگارالردان
بیرینی گؤتوروب ،قوطونو نریمانا ساری اوزالتدی .نریمان باشینین ایشارهسی
له یوخ دئییب ،اؤز قوطوسونو جیبیندن چیخاردیب ،ایچیندهکی وار -یوخ بیر
گیله سیگارینی گؤتوروب ،آلیشدیردی.
«مختار ،سن نه اویاننانسان ،نه بویاننان .بونو من ده بولورم ،خانآغا دا.
دئمک ،اومانیستبیر آدامسان .آخی نییه بَه آغزیوا قوْووت آلیبسان1؟ هئچ
اولماسا سن خانآغایا بیر سؤز دئه .بولوسن کی من حاق سؤزه ده موخلیصم،
سنه ده».
 -1آغیزا قوْووت آلما :هئچ نه دئمهدن ،ساکیت قالما [آتا -بابا سؤزو].
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«تبریزدن نه خبرلر ائشیدیبسن خانآغا؟» ،مختار سوروشدو .نریمان
ایسه کروانسارا قاباغیندا دنلهین توْیوق ،خوْروز ،هیندوشقاالر آراسیندا آغ بیر
فرییی گؤزویله دوالندیردی .خانآغا دؤشونو قاباغا وئریب بوخاغینی سالالیاندا
نریمانا ائله گلدی کی ،هیندوشقایال خانآغانین آراسیندا چوخ اوْخشارلیقالر وار.
«تبریزده نه خبر وار کی! ..گونو گوندن وضع یاخچیالشیر .حوکومت اؤز
الیحهلرینی بیر به بیر اجرایا قوْیور»
«پَههو ...دونیا سسلهنیب ،نریمانین هله خبری یوخدی .مثَلی قبئحدی،
کارین گ...نه ولیم آغاجی سوْخورالر دیییر نه تاققاتاقدی..؟»
نریمانا پیچاق وورسان قانی چیخماز .خانآغا فاتئحجهسینه قیافه توتوب ،آرتیردی:
«دونن تبریزده ایکی نفری آسیبالر .آد قویوبالر کی روشوَت آلیرمیشالر.
دیییرم هاردا گؤروبسوز بئش -اوش تومننن اؤتور آدام آسسیننار؟ میللی
حوکومت ،میللی حوکومت یانی بو؟!»
کبالیی نریمان ایله خانآغانین تارتیشیماسینی یاریمچیلیق قویدو .آتین
آغزیندان سو دوْلچاسینی گؤتوروب ،سویون قاالنینی آتین قویروغونون آلتینا
سپدی .سو کروانسارا قاپیسینین آغزیناجان سیچرادی .میلچکلر آتین
قویورغو آلتیندان پیررر ائلهییب اوچوب ،اوزاقالشدیالر .آت ایسه قیچینی بیر
ایکی دؤنه یئره وورب قویورغونو بوالدی .دئیهسن گیزلین اوْرقانالرینین
سرینلهمهسینه گؤره،کبالییدان تشکّور ائلیردی .کبالیی کروانسارانین اابیت
داشقاچیسییدی .همیشه قوُنوت ألینده ،ایشه حاضیر یاراق ایدی.
کروانسارانین قاپیسی آچیلیب ،آچیلمامیش آلالهین حئیوانینی طؤلهدن
چیخاردیب ،ایکیسی ده آیاق با آیاق کروانسارایا گلردیلر .آخشامالر ایسه
آلالهین حئیوانینین یار -یاراغین آچیب ،داشقادان آییراردی .داشقانی
کروانسارانین حیطینه بوراخیب ،آلؤؤالهین حئیوانی ایله بیرلیکده ائوه
گئدردیلر .بیر گون سؤز -صؤحبت آراسیندا کبالیی «آلالهین حئیوانی منه
حاللیمدان دا قاباخدی» ،دئمیشدی .مَحرّمسه کبالیینین سؤزونو ائشیدندن
بری گون اولمازدی اونو الغا قویماسین.
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«گئنه آدی سوسننن ،توْوسننن اوْلسا آدام یانماز .آخی آد
قحطلیغییدی؟! آلؤالهین حئیوانی دا اولدو آد! کبالیی آتیوین آدی دا
الپ ائله اؤزووه اوْخشور ...آلؤالهین حئیوانی! ...آمما اؤز آرامیزدی ها ،بیر
آز فیکیر وئرنده گؤرورم سن اونا یاراشیسان ،او دا سنه .دئمک ،گوْودوش
دیغیرالنیب دوُواغین تاپیب»
کبالیی یوْرغون -آرغین هئچ ائله بیل محرّمین آتماجاالرینی ائشیتمه
ییب ،اؤز ایشینی گؤرردی.
«کبالیی شوخلوخدان کئچیب هله دئه گؤرَخ عرب دؤلوننندی یا
تورکمن؟ اولمویا کاسپییندی1؟! آججا دا بوندان دوروشوخلو اولسایدی والؤاله
هامی دییردی قره داغ تؤرهمهسیدی».
کبالیی محرّمین زارافاتالرینین هامیسینا دؤزردی ،تکجه آتینین نژادینا
توخونماسیندان سونرا .کبالیییه گؤره آلؤالهین حئیوانی دونیانین الپ بئله
اصیل ،نجابتلی ،دؤزوملو و زحمتکش آت ایدی.
«گئده چوخ سارساقالما !..سن هاواخ ننهوین کؤکونو بولسن ،اوندا سنه
دییهرم آالهین حئیوانی عربدی ،تورکمندی یا قرهداغ!»
نریمان کبالییال آتین دویغوسال ایلیشگیسینی گؤرجک گئنه ده
دوداغی قاچدی .کبالیی ألینی آتین بوْینونا چکیب ،یالینی توُمارالیاندان
سونرا کئچیب داشقاداکی دؤشکجهسینین اوستونده اوْتوردو .آتین نملی و
پارالق گؤزلری نریمانین گؤزوندن قاچمادی.
کبالیینین چای سیبلرییله قیم -قیراق دولموش داشقاسی دروازادان
ائشییه چیخاندا خانآغا سؤزونو کسدی .یئنی یئتمه بیر اوغالن اوشاغی
دیزلرینی بوکموش ،داشقانین دالیسیندان آسالنمیشدی.
«کبالیی ،گؤزله گئنه گئچن دفهکی کیمی کیریخما ها ،یوکو حاجی
حسنین عوضینه کلبه حسنین آنبارینا آپارارسان ها بیردن! » ،مختار دئدی.

 -1کاسپین :آت نژادی.
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کبالیی آتین جیلوونو چکیب ،داشقانی دایاندیردی .ألینی کروانسارانین
حیطینه ساری اوزالتدی« :آند اولسون او قولسوز ابیلف له ،والاله هامیسی او
گئدهنین گوناهییدی .محرّم منه دئدی آپار کلبه حسنین آنبارینا»...
«سن داالنداردان سوروشمالیسان ،محرّمنن نه ایشین وار..؟»
محرّمین سسی قالخدی« :کبالیی ،اؤز پوْخووو یئه!»
کروانسارا حیطیندهکی نالبند ألینی داشقانین دالیندان آسالنان اوغالنا
توتوب ،اوجادان سسلندی« :کبالیی ،دالییه بیر قوُنوت»...
کبالیی سسه ساری دؤنوب ،داشقا دالیسیندان آسالنمیش اوغالنی
گؤرجک ،باغیردی «:گئده سوْخولجان کیمی سوْخولما داشقانین دالینا ،گئت
جهنم اوْل» سونرا باشینداکی پاپاغینی قوی -گؤتور ائلهییب ،ألینی بیغینا
چکیب ،محرّمه خطاب دئدی« :یئر بوغماسی ،سن ده گئت آزدان یئه،
چوخدان یئه ،دهدن یئین پوْخدان یئه»!..
محرّم داشقایا ساری جومماق ایستهدیکده ،کبالیی آتی قامچیالدی.
داشقا یئریندن اوزولوب ،قیزالر گلن طرفه دؤندو.
نریمانایله خانآغا ایکیسیده بیر آن دؤنوب قاپییا ساری یوروین محرّمه
باخدیالر .خانآغا محرّمین آریق ،بیر دهری بیر سوموک جانینداکی یار -یاماقلی
کوْتونو گؤرجک ،دوداغی قاچاراق «بو گئده الپ ائله اؤلو گولدورهنین اؤزودی
هااا» ،دئدی .نریمان ألینی قالدیریب باشینی قاشییا -قاشییا دئدی« :خانآغا
دوز دیییر ،بوندان تؤرهلیسین تاپانمادیز؟ بو بیره قابیغی نه کاریزا گلیر آخی؟».
«ساخال سامانی ،گلر زامانی .گون گلر بو بیره قابیغی گؤرن ایشی هئش
بیریمیز گؤرهبیلمهریخ .پیس پیس هله ایستیردی فدایی دستهسینه
قاریشسین ،من قاباغینی آلدیم» ،مختار دئدی .سؤزونون دالیسیجا آرتیردی:
«خانآغا ،دیییرم شاعیر آغاسینین جریانی دا بلکه ائله آرالیخ سؤزودی!..
انشالؤاله کی یاالندی .آخی بو گونلر بئله سؤزلر چوخ قوالغا دهییر .بیردن
ائشیدیسن چوْو سالیبالر کی فیالنکس ده قاچدی ،آمما صاباحیسی گون،
قاچان آدام بازاردا سننن سالمالشیر!»
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«من بولمورم سن نییه بئله دیسن با ،مختار!؟ بویون صاباح کلکته
چایالریزی سیب -سیب توْقوف ائلیینده گؤروم اوندا دا دییهجاخسان بو دا
آرالیخ سؤزودی؟»
نریمانین ألی گئنه ده اؤزوندن ایختیارسیز باشینا ساری گئتدی .اوزونو
خانآغایا طرف توتدو« :دئه گؤرهخ بوراجان خوْیدا کیمین مالی توْقوف
اولوب؟».
آز قالمیشدی خانآغا دئسین« :منه باخ نریمان ،باشیوا چئچَلدن زاددان
دوشمویوب؟ اوْالن ،آز باشیوی قاشی گؤرهخ» ،آنجاق نسه ،اؤزونو ساخالدی.
«آغام دیییر فیرقهچیلر گلن گوننن نم نه قدر یون آل -وئرینده ضرر
قویموشام .هله بو بیر یانا ،بیر طرفدن ده کتدینین اوزو آچیلیب».
«خانآغا ،بازارنان ایشی اوالن کیمدی؟ میللی حوکومتین سؤزو یک
کالم بودی با ،دیییر بازار تیجارتینده اولسون ،فیرقه سیاستینده»
نریمانین سؤزو خانآغانین سینیرالرینی جیزدی .عصبی بیر حالدا ألینی بیر
جور نریمانا ساری اوزالتدی کی ،آز قالدی بارماغی نریمانین گؤزونه گیرسین.
«بَه سنین عَغلین هارا گئدیب..؟ دئمیسن دهرزی گلیب حوکومت
باشچیسی اولسا ،اوندا بیز نه گونه قاالریخ؟ اوش گون گئچیب ،دؤردونجو
گون هم تیجارتیمیزه ،هم ده سیاستیمیزه آفتافا گؤتورهر .نه مالیمیز قاالر نه
ده آتا -بابادان قالمیش عزت -احترامیمیز!»..
نریمانین خانآغایال باش -باشا قویماغا دیل -داماغی یوخدی .باشینی
قاشییارکن ألینی مختارا ساری اوزالتدی« :گؤروم او پاپریزالریندان بیرینی.»...
خانآغا سیگارینین کؤتویونو یئره آتیب ،آیاغییال أزیب ،دئدی:
«نریمان ،وزیری قارقا اوْالن قوْشونون دیمدییی پوْخدا اوْالر ،دیییبلر.
باخما اؤزون درس اوْخویوبسان .دونهنین دمیرچیسی ،بویونون دهرزیسی
گئدیب مجلیسده قارقا کیمی قاریلداماخدان سورا ألیننن هئچ بیر ایش گلمز.
دمیرچی ،دهرزی ،نجّار ،ایلمک ساالن ،کرپیج آتان ،کیم ...کیم ...آخی بوالرین
دؤلت ایشیننن باشی چیخار؟! بو جماعت نه بولور دؤلت ندی ،سیاست ندی،
حوکومت ندی..؟»
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نریمان خانآغانین سؤزلرینی ائشیتجک ،نیلفرین خیالی پیررر...
قانادالنیب ،ذهنیندن اوچودو .سیر -صیفتی قاریشدی .اورهیینده دئدی:
«کاپیتالیزم نؤکری! ..گئدهیه دینمهدیخجن اوزو آچیلیر .شئیطان دئییر
چکیل دور قیراخدا ،ایشین اولماسین قوی فیتیلینی ...آلؤاله و اکبر هااااا،
لعنت شئیطانا »...بونونال بئله سویوققانلیلیقال دئدی:
«خانآغا دانیشماغیوی باشار .سن ،کیمی قارقا ،کیمی قوش یئرینده
گؤروسن؟ مَهیه احمد برادران 1اؤزباشینا گئدیب مجلیسده أیلهشیب؟ یانی
میللت سنجان تانیمیردی اوْنو وکیل سئچنده؟»
«گینه نه اولدی بینه 2کیمی قیزاردین؟ برادرانی سننن چوخ من تانیرام.
سالماسدا اونون دهرزی توکانینا دا گئتمیشم .الپ دا یاخچی دهرزیدی».
«اوندا بس سؤزون ندی؟»
«من دیییرم کی بوالماج 1همیشه دیش چیخارتماز ،نریمان! ..یاخچی
آدام همیشه یاخچی سیاستچی اولماز».
«خانآغا ،دئه گؤرم اصالً سن نییه معاریف ادارهسیننن چیخدین؟ نییه
بس مدرسهیه گئتمیسن؟ أیه میللتین داشین سینهوه چیرپیسان ،ایندی بو
میللتین ساوادا احتیاجی وار ،دئه گورهخ نه اوچون اؤزوو چکیبسن قیراغا؟»
خانآغا «من آجیمنان اؤلسم ده روسالر قوُردوغو قوُشقوْوان دؤلته
ایشلمهرم» دئییب ،پاپریزینی آلیشدیردی .سونرا سؤزونون آردینی توتدو« :آز
بو پیشهورینین داشینی دؤی سینهوه .سالیب -چیخمامیش ،اؤلچوب-
بیچمهمیش گلیب زهمیلری بؤلوب وئریر کوْر کتدینین ألینه .دییسیز بَه
أربابالر ،خانالر اوتوروب هوروت -هوروت باخاجاخالر؟»
 -1احمد برادران -1291 :جو گونش ایلینده دیلماقاندا دوْغولوب ،سالماسدا عایله قوروب ،اؤنجه
دمیرچیلیک ،سونرا دهرزیلیک ایشینه مشغول اولموشدو -1121 .جو ایلده سالماس جماعتی
طرفیندن میللی مجلیسه وکیل سئچیلیب ،میللی حوکومت داغیالندان سونرا  11آی زینداندا اعدام
حؤکمو آلتدا قالمیشدی 21 .ایل پهلوی زیندانالریندا حبس چکندن سونرا ،نهایت  -1116جی ایلده
ناخوشلوق سببینه گؤره دوُستاقدان بوراخیلمیشدی.
 -2بینَه :لبلبی [خوی دئییمینده .فارسجا :لبو ،چغندر پخته].
 -1بوُالماج :سوددن دوزلمیش بیر نؤوع یئمک" .بوالماج همیشه دیش چیخارتماز" :آتا -بابا ضربالمثللریندن.
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«نه واختا جان گرک کتدی قانتر ایچینده زهمیده جان قویسون ،أکیب-
بیچسین ،آخیرده امرهسینی ارباب آپارسین؟»
«هه ...ائله ایش بیردا کوْرالنیر دااا ...منه دئه گؤروم جوت سورهن تنبل
کتدیزهمی ساخالماغی باشاریر؟ نه علمی وار ،نه وسیلهسی .مباشیر باشینین
اوستونده اولماسا ،زهمیلرین هامیسی چؤل -باییرا دؤنر .دیسن بَه زهمیلری
پارچاالماغینان نانکوْر کتدی دؤنوب فیرقهچی یا فدایی اوالجاق؟»
نریمانا پیچاق وورسان قانی چیخماز .خانآغا نئچه ایللیک یولداشیدیر.
آمما ایندی خیرخیراسینا تاخیلمیش کیمی نه اوُدا بیلیر ،نه آتا بیلیر.
حیرصیندن آز قالیر خانآغانین خیرخیراسیندان توتوب دئسین« :بَه سنین
گؤزون بو میللتی گؤرمور؟ تاجیردن توتدو معللیمه کیمی ،فهلییه کیمی...
هامی فیرقهچی اولوب .تارینین بو بیره قابیغی محرم ده ایستیر فدایی
اولسون .سن کی شاهیننان یئکه پوخ اولمییهجاخسان» .آمما یوخ ،نئچه ایل
اونونال دوُز -چؤرهک یئییب ،دوستلوق ائتدییینه گؤره دیشینی جییهرینه
باسیب حیرصینی بوْغور.
«خانآغا ،سن الپ بئله کؤهلو -دیبلی آنارشیستسن .میللی حوکومت
بارماغینی باال باتیریب ،آغزیوا سوخسا دا گئنه دییهجاخسان أخ ...توف ...آجی
ایمیش».
خانآغایال نریمانین دئییشمهسی مختارین هئچ خوشونا گئتمیر .غایلهنی
بیر جوره یاتیرتمالیدی .کروانسارانین قاپیسی قاباغیندا اوْتوروب اوْنالری دینله
ین محرّمه اوز توتوب ،دئییر« :اوْالن آز بو کبالیییه أیریش! دور بیر چایدان
چای دمله ،حاجی عمیدن ده بیر پونزا تَهزه قوْورولمش نوْخود آل ،بیز ده
گلدیخ»
محرّم دیشلرین آغارداراق ،کروانسارانین حیطینه چیخدی.
خانآغا گوله -گوله دئدی« :والاله بو گَئدهنین اوزونو ایؤت یاالسؤا دوْیؤار.
سحر یوخودان دوراندا اوزونه بیر اوْوج سو دا چیپمیر»...
محرّمین اوز -گؤزو ائله چیرکهسوْو ایدی کؤی ائلؤه بیؤل گونؤو باشؤاباش
کؤمور -خَکه یوکو داشیمیشدی.
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«بو اوغالنین یانیندا ایت -پیشیح کیمی بیر -بیریزه آتیلمایین .بؤی دهنؤه
صلوات چؤرون ،قوتاریؤب گئتسؤین ،»...مختؤار دئؤدی .سؤونرا دا خؤانآغؤایال
نریمانین قوْلوندان یاپیشؤیب ،اوچؤو ده بیرلیکؤده حیطؤه سؤاری چیخؤدیالر.
نریمان حیطؤه چیخؤا -چیخؤا ذهنینؤده تاختؤا قؤاپینین تایالرینؤداکی گؤول
میخالری سایماغا باشالدی.

1
پالتاری آلتدا گیزلتدیغی اعالمیهلر یئریدیکجه سوموک کیمی نرگیزین
قارنینین یومشاق دریسینه باتیر .آذرله قوْل -قوْال وئریب کیالسا گیرنده ،گئنه
ده قیزالری کیالسی باشالرینا آلمیش گؤردو.
آذر دئدی« :آدام کاش بیالرین یئرینه اوْال با ...دونیا داغیلسا دا چالیب-
اوخوماخالریندادیالر»
پوران ،معللیمین میزینین اؤنونده اوخویا -اوخویا رقص ائلیردی:
«پولون وار؟»
مینا ایسه میز اوستونده ضرب توتوب اونا جواب وئریردی:
«وار ،وار»...
«ائله بس گلهرم»...
کیالسین موبصورو مریم ،قارا تاختانی سیله -سیله دئدی« :اوشاخالر
بسدی ،ایندی آقای علمی گلر .تمرینیزی ساخالیین تئاتر سالونونا»
مینایال پوران مدرسهنین هم «پیشآهنگ» قیزالریندانایدیلر ،هم ده
تئاتر گوروهوندان .هم سسلری خوشا گلیم ایدی ،هم ده صفتلری .قیزالردان
دؤرد -بئشی باشماقالرینی چیخاردیب ،نیمکت اوستوندن بوْیالنیب پنجرهدن
خیاوانا باخیرالر.
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«اوشاخالر گلین باخین ،گئنه شهربانیقاباغیندا قاچا -قاچدی»
نرگیز تلمتلهسیک بیر صندلین اوستونه قالخدی .آژانالر چیینلرینده
توفنگ ،بیر کامیونون دالیسینا قالخیردیالر.
«یقین گئنه چارراهدا تظاهرات وار» ،دئدی .مینایال پوران قوْل -قوْال،
نرگیزین سؤزونو ائشیتمهمیش کیمی ،کیالسین اورتاسیندا اوخویا -اوخویا
رقصلرینه دوام وئریرلر:
«ائله بس گلرم»...
«بولورم گلرسن»...
«ائله بئله جانیمسان»...
مریم قاپینی آچیب ،کریدورا باخدی .ادبیات معللیمینی دفتر اوتاغیندان
چیخارکن گؤرجک ،هؤلهسک اوجا سسله دئدی:
«اوشاخالر ،قاچین اوْتورون یئریزده ،آقای علمی گلدی»...
صندللرین اوزریندن یئره هوْپپانان کیم ،یئرینه ساری قاچیب اوْتوران کیم،
صندللری خارراخار پنجرهنین اؤنوندن یئرلرینه قایتاران کیم ،ائله بیل کیالسدا
نه اوخویوب -اوینایان واریدی ،نه ده پنجرهدن شهربانیقاباغینی گؤدهن .نئچه
اانیهده کیالس سسسیزلییه بوروندو .قوُ ووروردون ،قوُالق توُتولوردو.
ادبیات معللیمی قاپینین چرچیوهسینده گؤرونن کیمی مریم اوجادان
دئدی« :برپا»
قیزالر هماهنگ بیر حالدا معللیمین آیاغینا قالخیب ،سونرا أیلشدیلر.
بدنلرین حرکتی بیر آنلیق اوْلموش اوْلسا دا ،سسسیز ف ادا اؤزل بیر موسیقی
یاراتدی .سونرا بیر تاپپیلتی سسی کیالسین سسسیزلییینه جاالندی.
معللیمین نومره دفتری سانتیم وورمادان میزین اوزرینده همیشهکی یئرینه
دوشدو .ادبیات معللیمینین عادتییدی میزین آرخاسیندا أیلشمهمهدن،
قاپینین آغزیندا دایانیب ،نومره دفترینی میزین اوستونه توْالزالسین.
«گئنه ده اؤزونو شیشیتدی هاااا»...
«کاش بیر نفر تاپیال بو پیسمیرغا دییه بسدی بابام ،گؤردوخ دااا ،بیر دفه،
ایکی دفه اؤزووو گؤرستدین ،گؤرر ،»...آذر پیچیلدادی.
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«من اؤلوم قیافهسینه باخ ،ائله بیل اسکندر هندوستانی فتح ائلهدی»!..
«هله هاراسیدی ،ایندی نادیر شاه کیمی تخت طاووسدا جلوس ائلیهجخ»...
ادبیات معللیمی کئچیب میزین دالیسیندا أیلشدی .دیرسهیینی میزه
دایایاندا میز یئریندن الخالدی .میزین سینیق پایاسینین آلتینا قوْیولموش
کرپیچ پارچاسی اؤز یئریندن اوینامیشدی .قیزالرین بیری مینانین کورهیینه
چالیب ،دئدی:
«منیم باالم ،بوننان بئله چالیب -اوْینایاننان سورا یادیزدا اولسون
کرپیچی یئرینه قئیترین ،یا ایستیسیز علمی ده سیزین کیمی عربی
بوُرجوتسون؟»
معللیم اؤزونو سیندیرمادی .قالخیب ،ألییله میزین بیر گوشهسینی
یئریندن قوْوزاییب ،کرپیچ پارچاسینی آیاغینین اوجویال یئرینه ایتهلهدی.
سونرا هانسیسا اؤلکهنی فتح ائتمیش بیر سردار کیمی قیزالرا باخیب،
صندلینده أیلشدی .مینا آرخاسینا دؤنوب ،کورهیینه چاالن قیزا دئدی« :بونا
عربی بورجوتماخ یاراشماز .بیر لبهدار باشینا ،بیر فیته بوْینونا ،بیر ده
کومورونن بیغالرین اوزادیب ،اوْننان سورا میز اوسته ضرب توتاسان»...
«دا بیر دفهدئنه ده لی اوینادیسان دااا»
«دهلی یوخ جانیم ،بابا کرم»...
معللیم أییلیب ،قارا تاختانین أتهییندن بیر تیکه یازی گچی گؤتوروب،
دانیشان قیزی نیشان آلیب ،گچی اونا ساری آتدی« .آخ» سسی قالخدیقدا
قیزالر سسه ساری دؤندولر .کیالس گئنه بیر نئچه اانیه سسسیزلییه
بوروندو .سونرا آری ویزیلتیسی کیمی دیل -دوداغ آلتدا دئیینمهلر باشالندی.
مینا یاواشجا پیچیلدادی« :ائله بیل قاباندی!» .قیزالرین بیر ایکیسی أللرین
آغیزالرینا قویوب ،نارین -نارین گولوشدولر.
«گئنه نیشانهگیرینی باشالدی .سلیمان دیییر اوغالنالرین کیالسیندا
سیچان کیمی میسیب اوْتورار»
«باخما کی بیزه ،اوغالنالر ننه -باجی یامانی دییرلر ،اونا گؤره اوالردان قوْرخور».
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معللیم بیر نئچه دقیقه گؤزونو قیزالرا زیللهدی .مینادان آذره ،آذردن
نرگیزه ،نرگیزدن پورانا ...دئیهسن باخیشییال قیزالرا گؤز داغی وئریردی.
نرگیز ،گؤزو معللیمده دفترینین آخیر صفحهسینی آچیب یازدی« :دینمه،
دییهسن بیزی قرهلیییب».
کاغیذ اوسته دانیشماق قیزالرین بیر چوخونون عادتی ایدی .آذر دفتری
نرگیزین ألیندن آلیب یازدی« :نه واخ بو زهلم گئتمیشدن یاخامیز
قوتوالجاخ! هله کئچن هفتهنین آجیغی جانیمدادی .بو دفه منی نیشان آلسا،
منده گژی گؤتوروب اونون پیسمیرخ هئیکلینه چیرپاجام» .نرگیز کاغیذدا
دیشینی آغارتمیش بیر کارتون چکدی .آذر کارتونون آلتیندا یازدی« :آلؤاله
سنه ده قیسمت ائلهسین».
نرگیز آذرین یازیسینین آلتیندا گئنه ده دیشینی آغارتمیش بیر کارتون
چکدی .آذر کارتونون آلتنیدا یازدی« :زهرمار»...
نرگیز زهرمار سؤزونون قاباغیندا قابان دیشلی بیر ایالن چکدی .آذر ایسه
گوج بیلالهینان گولمهیینین قاباغینی آلدی .دفتری نرگیزدن آلیب یازدی:
«ائششک! گولدورمه ،بیزه باخیر آخی!»
«ائششک یوخ ،بهقول سلیمان :ائششکین بیری ائششک!»
آذر دفتری نرگیزین ألیندن آلیب ،یازیالری قاراالدی .نرگیز اورهیینده
آلؤاله -آلؤاله ائلهییر معللیم کئچن جلسه وئردییی تقطیع تمرینلرینه
باخماسین .دونن گئجهیاریسینا جان تمرین یازماق عوضینه سلیمان وئردییی
تبریزین  29بهمن اعتراضالریندان حمایت عنوانلی بیر اعالمیهنین اوزوندن
کاربون قویوب ،نم نئچه نسخه یازمیشدی« .هر کیالسا  6اعالمیه ...اوّل
کیالسالرین قیزالری سیاستدن باشالری چیخماز ،هله اوشاخدیالر» ،دئمیشدی
سلیمان .اونو اوشاق حسابالمادیغینا گؤره نرگیزسه اؤزونده غرور دویموشدو.
سحرچاغی هامی یوخوداکن سلیمان قاپیالریندایدی .نرگیز اوغرو
پیشیک کیمی آستا -آستا قاپینی آچیب ،حیطه چیخمیشدی .آنا باجیسی
یوخودان آییلسایدیالر ایشی یاش ایدی .اعالمیهلری سلیمانین ألیندهکیلرله
عوض -بدل ائلهمیشدیلر .اونالری دهییشمک سلیمانین فیکرییدی .نرگیزه
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گؤره اعالمیهلری دهییشمک اوشاقیانا بیر فیکر ایدی .آنجاق ندنسه سلیمانین
بو ایشه اصراری واریدی .مدرسهده گودازا گئتسهیدیلر ،خط نابلد خط
اولمالیدی .سلیمان قارا کاربون ،نرگیز ایسه ماوی کاربوندان فایداالنمیشدیالر.
مدرسهده نئجه داغیداجاقالرینین یول -یؤندمینی ده سلیمان اؤیرتمیشدی.
ادبیات معللیمی تمرینلردن قاباق تازا درسین اوزونو اوخویور .دئیهسن
سینیق رادیونون پیچینی آچیبالر .مستقیم خط کیمیسسینین نه آلچاق توْنو
وار ،نه اوجا توْنو .قوالق پردهسینی تیترهدن گوجو یوخدور .معللیمین سسی
نرگیزی داریخدیریر .درسه قوالق آسماغی گلمیر.
«منّت خدای را عزّ و جلّ که طاعتش موجب قربت است و به شکر
اندرش مزید نعمت .هر نفسی که فرو میرود ممدّ حیات است و چون برمی
آید مفرّح ذات .پس»...
بوگون گئنه آذرله بیرگه سیاحت زنگینده اعالمیهلری بوْش کیالسالرا
بوراخاجاقالر .قیزالر سیاحتدن قاییدیب اعالمیهلری گؤرنده های -کوی دوشه
جک .کیالسالرین خبرچیلری رنگ -روفالری قاچمیش ،أللرینه دوشن أل
یازماالری گؤتوروب مودورون دفترینه قاچاجاقالر .مودورون رنگ -روفو
خبرچیلریندن بتر قاچاجاق .اونون عصب سیستئمی قاریشاجاق .نرونالری
أللرینین اسمهسینه فرمان وئرهجک.
زیستشناسی معللیمی تاختادا قویروقلو اولدوزا بنزر بیر شکیل چکیب،
کناریندا یازمیشدی« :عصب یا نرون» ،سونرا دئمیشدی« :کیریخمایین ها ،بو نرون
روم شهرینی اوْدا چکن نرون دئییل ،آمما او نرونا دا بو نرون فرمان وئرمیشدی!»
قیزالر معللیمین سؤزونه گولموشدولر .معللیمایسه « قیصر جنونی»
آدیندا بیر ناخوشلوقدان دانیشمیشدی .بو ناخوشلوقدا قدرت و گوج،
نرونالرین اوستونه تأایر بوراخیرمیش.
«پادیشاهالرین هامیسی بو جنونا مبتالدیالر .کؤکو عینی اولسا دا آنجاق
نؤوع اوالراق ویروسکیمی بؤلگهدن بؤلگهیه ،اؤلکهدن اؤلکهیه فرق ائلر قیصر
جنونی .بیریسی نرون کیمی شهری اوْدا چکر ،او بیریسی آغاممدخان کیمی
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گؤز چیخاردار ،آیریسی دا روس تزاری ،قوْرخونج ایوان کیمی بیر شهرین
اینسانالرین دنیزده غرق ائدر»...
بوگونلر خیاوانالردا اوز وئرن تظاهراتالرین تأایری اوزره ،تکجه زیست
معللیمی یوخ ،آیری معللیملر ده درس آراسی هرهسی سیاست اییسی وئرن
سؤزلر دانیشیریالر .ایش اوْرا چاتیب کی حتی هندسه معللیمی ده بیر مثلث
چکیب ،بیر بوجاغینین آدینی اوْکتبر انقالبی ،ایکینجی بوجاغینی مشروطه
آدالندیرمیشدی .سونرا قیزالردان ایستهمیشدی اوچونجو بوجاغین آدینی
تاپسینالر .ماراقلیسی بو کی ،شیمی معللیمی درسین اوْرتاسیندا ائله کؤوره
لیردی کی ،درسی یاریدا بوراخیب ،قیزالرا «هر نمنهدن ایستیرسیز،
دانیشین» ،دئییردی.
کئچن دؤنه اعالمیه پایالیاندان سونرا مودور صف باشیندا حربه -قاداغا
کسمیشدی« :من اجازه وئرمهرم بیر ایکی خرابکار مدرسهنین نظمینی بیر-
بیرینه وورسون .أمنیت ادارهسینین نومایندهسی ائله ایندی بو دهیقه دفترده
أیلهشیبلر .اؤزلری شوبههلی شاییردالردان بیر سئری تحقیقات ائلییهجاخالر»
آذر ایسه صف باشیندا نرگیزین بؤیرونو دومسوکلهمیشدی« :حربه-
قاداغاسینا دئییل ،أللرینه دیققت وئر گؤر نئجه اسیر!»
نرگیز سلیمانین سؤزلرینه ایناندیغینا رغماً ایچینده هؤووشنه
کئچیریردی .اعالمیهلری اوندان تاپسایدیالر!...
مودور و امنیت نومایندهسیندن چوخ ،بؤیوک باجیسیندان چکینیردی.
باجیسی درس کیتابالریندان ساوایی آیری بیر کیتاب اونون ألینده گؤرجک،
ائله او دقیقه آناسینین اوْوجونا قویوردو .مدرسهکیتابخاناسیندان أمانت آلدیغی
«ربهکا» کیتابینین باشینا نه اوْیون گتیردییی یادینا دوشموشدو« .ربهکا»
سیاسی بیر کیتاب اولماماغینا دئییل کی ،آنجاق عایلهسینین گؤزونده درس
کیتابیندان باشقا هر بیر کیتاب ،نه اولور اولسون ،یاساق ایدی.
«جیریب ،آتدیم زیبیل قابینا .سن اوالسان بیر ده درس کیتابیننان سورا
آیری بیر یازی اوخومویاسان» ،آناسی دئمیشدی .نرگیزسه زیبل قابینی چپ-
چئویر ائلهییب ،قارتوپی -سوغان قابیقالرینین آلتیندان «ربهکا»نین جیریق
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واراقالرینی آختارمیشدی .کیتابین جیریق صحیفهلرینی زیبیل قابیندا گؤرمه
یینجه هم سئوینمیشدی ،هم هؤووشنهیه دوشموشدو .کتابی تاپا بیلمهسه
یدی ،هانسی اوزنن بیرده گئدیب کیتاب أمانت آالجاق ایدی؟! بیلیردی
ألقاش باجسیندان کئچیر.
صف باشیندا قیزالرین بیری أییلیب قوالغینا پیچیلدامیشدی« :بئله کی
قره -قورخو گلیر ،اوخومویان دا دیییر کاش تاپیب اوخویوم گؤروم نه یازیبالر!»
قیزالر صفنن کیالسالرینا گئدنده أمنیت ادارهسینین نومایندهسی ده
گلیب مودورون کناریندا دایانمیشدی .نوماینده مودورون شلهلی 1بوْی-
بوخونونون یانیندا یازیق بیر تریاکی کیمی نظره گلیردی .خیرخیراسینا
دویونلنمیش کراواتی ،قارا کوْت -شالواری ،وئرنی باشماقالری ،یاغلی تئللری
اونون تریاکی صیفتییله ضدّیتلی بیر گؤرکم یاراتمیشدی .بونونال بئله اونون
کسگین باخیشالرینی گؤرجک نرگیزین اورهیینه خوْف داممیشدی .سالونون
قاپیسینا یاخینالشدیقجا أللری أسمهجه توتموشدو .آیاقالری سوستالمیشدی.
أللرینی توْنیکینین 2جیبینه سوْخموشدو .أمنیت نومایندهسینین قاباغیندان
کئچنده هؤووشنهدن آز قالمیشدی جانی چیخسین .بونونال بئله ساختا بیر
تبسّومله مودورن اوزونه باخیب ،کئچمیشدی .مودورون حربه -قاداغاسینا
دئیلدی ،نرگیز همیشه اونا تحسین گؤزویله باخمیشدی .مودور دیسیپلینلی،
قره -قوْرخو گلن ،عئینحالدا رحم کؤنول ایدی .قیزالرین هامیسییال
مسئولیتلی بیر آنا کیمی داورانمیشدی.
مودور أمنیت نومایندهسینین قوالغینا نسه بیر سؤز دئدیکده ،نوماینده
نرگیز ایله آداش اوالن همکالسینی صفدن قیراغا چکمیشدی .سلیمان
نرگیزین آداشینین آتاسینی تانیرمیش.
«دیییرلر "تهرانینی" 1جانا گتیمیشدی».
 -1شلهلی :هئیکللی ،گؤودهسی آغیر.
 -2توْنیک :اوزون یاخالی ،قاباغی دویمهلی ،شاه دؤنمینده قیزالرین مدرسه یوْنیفورمو.
 -1تهرانی (بهمن نادریپور) ،ساواکین ایشکنجه وئرهنی.
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سلیمان بو قدر بیلگیلی اولدوغونا گؤره ،هم ده آراالریندا ایکی طرفلی
عاطفی بیر باغلیلیقدان ساری ،نرگیز اؤزونده غرورو دویوردو.
«بولوسن ساواکین ایشکنجهچیلری زیندانینین آیاغینی بدنین هر
اوْرقانیندان یاخچی تانیرالر..؟»
«آیاغین نَهیینی تانییاجاخالر؟ مَهیه آیاقدا نه وارکی؟ بئش بارماق ،بیر ده
بیر دابان» ،دئمیشدی نرگیز.
سلیمانسا دونیا گؤرموش یاشلی بیر کیشی کیمی أمنیت ادارهسینین
ایشلریندن بیر آز نرگیزه دانیشمیشدی.
«اوّلجه سیمدن توْخونموش شالالغینان دویونجا آیاغین آلتیننان
وورارالر»...
نرگیزین قورتومو بوغازیندا قوروموشدو.
«ائله کی هر ایکی آیاغین آلتینی شیریم -شهره ائلهدیلر ،دییرلر :ایندی
دور یئری»...
نرگیزین جانی گیزیلدهییر .بئله ایشکنجهلرین ندهنینی باشا دوشمور .هیجان،
قوْرخو ،اؤزل بیر لذتله ماجراچیلیق سلیمانین سسینده بیر -بیرینه هؤرولوب.
«آیاق ایشکنجهسینین بیرینجی ندهنی بودور کی ،موسطنطیق هر نهدن
اؤنجه و هر نه تئزراق یاخاالنمیش آدامدا اوالن اطالعاتی یانمامیشدان تخلیه
ائلهسین .ایکینجی ندهنی اودورکی ،زیندانینین قامتی بوتونلوکله آچیلماسین.
بئلهلیکلهموسطنطیق هم اونو تحقیر ائلیر ،هم ده زیندانی مجبور قالیر آیری
زیندانیالرا و قاراوولچییه مؤحتاج قالسین»
نرگیز سلیمانال برابر نورولؤالخان کوچهسینین گونشه تامارزی قالمیش
دار دربندلرینده آددیمالییر .أمنیت ادارهسینده آیاقالرین باشینا گلن مصیبت
لری سلیمانین دیلیندن ائشیدنده فیکری قالیر هم اؤزونون ،هم ده سلیمانین
آغیرلیغینی داشییان آیاقالردا .هله اؤزو بیر یانا ،آمما سلیمانین آیاقالرینا الپ
اؤتری بیر چات دوشمهسینه بئله ،هئچ دؤزه بیلمز.
«ائله کی زیندانی آیاخدان دوشدی ،یالنیز اؤز أللرینه محتاج قاالر.
مجبور اوالر تووالته گؤتو -گؤتو گئتسین»

 62قوشالرداها قورخمورالر

سلیمانین سؤزلری نرگیزین عاغلینی قاریشدیریر .خرهزی بازار آغزیندا
یئرده سورونن ،ألسیز ،آیاقالری قیسسا ،دوْنقوزلو دیلَنچی گلیب تاخیلیر
عاغلینا .آنجاق عاغلینا گلن تصوّورونو سلیمانا دئمکدن اوتانیر .نرگیزه گؤره بیر
دیلنچییله سیاسی زیندانینی بیر مقامدا ،بیر گؤزده گؤرمک گوناه ساییالر.
یاخشی بیلیر کی ،یئردن گؤیهجان دا اولماسا ،أن آزی دوشونجه و فیکیر
جهتیندن بو ایکی آدامی اؤلچمک اولماز .آمما نرگیزه گؤره هئچ فرق ائلهمز.
ایستر زیندان اولسون ،ایسترسه کوچه -بازار؛ هر حالدا اینسان یئرده
سورنمکله اؤزونون فیزیکسل نقصلرینی نومایشه قویور.
دیلنچی نرگیزین عاغلیندا جؤوالن وئریر .یئییب -ایچمهیی ،تووالته
گئتمهیی .هله یئییب  -ایچمک قیراقدا قالسین ،اینسان آیاغییال نئجه
طهرات آال بیلر!..؟ بو گونهجن فیکرینه ده چاتمامیشدی کی اینسانین أل-
آیاغی بدنین چوخ اؤنملی اوْرقانالریندان اولسون .أل یا آیاق..؟ هانسینین
یوخاری دهیری اولدوغونا هئچ بیر محک داشی یوخدو .آمما نرگیزه ائله گلیر
کی ،اوْتوراق اوالن دیلنچینین ألی آیاغیندان داها آرتیق کارینا گلرمیش.
«من أللریمی آیاخالریمنان چوخ سئویرم» ،دئمیشدی نرگیز.
«هئش فیکیر وئریبسن بدنده آیاخالردان مظلوم ع و یوخدی؟..
جورابین ییرتیخ اولسون ،قیشین شَخدهسینده آز قاال دونسون ،یایدا ایستیدن
تَر تؤکسون ،گئنه ده جینقیری چیخماز».
«من أللریمنن گؤرن ایشلری آیاخالریمنان گؤره بولمهرم» .
«یول گئدنده نه قدر پکر اوالسان ،نه قدر فیکرین جایا ،نه قدر زههر-
زوْققوم توتسان بئله ،آیاخالرین قویماز سن یئره ییخیالسان»
سلیمان بیرباشا زینداندان ،چیریکلردن ،دایانماقدان ،سینماقدان دانیشیر.
 11نفری دویونلویور سیاهکله ،سیاهکلی دویونلور میرزا کوچیک خانا .حیدر
عمواوغلونو هؤرورو جنگل حرکاتینا .نرگیز هر گون مدرسهدن ائوه دؤننده
شئیدالیقال سلیمانین سؤزلرینه قوالق آسیر .اعدام ،دایانماق ،مباریزه و...
سؤزولری نرگیز اوچون لمس اولونماز،ذهنی بیر آنالم داشیییر .جوّ کیمی،
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هاوا کیمی ،اوْکسیژن کیمی .آنجاق ندنسه بو سؤزلری سلیمانین دیلیندن
ائشیدنده معناالرینی دوشونموش کیمی حیس ائدیر .اونالری ائشیتدیکجه
عطشی هم سلیمانین آرمانالرینا ،هم ده اؤزونه آرتیر .سلیمان محبتله نرگیزه
باخیب دئییر:
«بولوسن نییه همیشه سنه بوجاغیندا الله گولو اوالن کاغاذالردا نامه یازیرام؟»
«عطرلی کاغاذین سببینی بولورم ،آمما الله گولونو یوخ» ،نرگیز تبسّومله
جواب وئریر.
«آدام بیرینی سئوسه ،گَرَح بوتون عقیدهسییله سئوسین .عقیده اولماسا
عشق هاوادی»
نرگیز اوتانمیشدی .پؤرتموشدو .هر زاماندان آرتیق سلیمانا واله
اولموشدو .آنجاق ایچیندهکی شرم و غرور مانع اولوردو شئیدالیغینی اونا
آنالتسین .سلیمان دیل -دوداغی آلتدا ریتم توتوب ،میزیلدانمیشدی:
«از خون جوانان وطن الله دمیده»...
سونرا آرتیرمیشدی« :بولوسن دا حیدر عمواوغلو کیمییدی..؟»
نرگیزسه دفهلرجه آتاسیندان ائشیتدیغی قوشمانی گوله -گوله اوخوموشدو:
«عمواوغلو گلدی خویا
خویلوالرا قرار قویا
یئتیملرین قارنی دویا
یاشاسین گؤزل عمواوغلو...
عمواوغلو مینیبدی فایتونا
تومار و ئریب اؤز آتینا
چؤرک یئنیب یوز آلتینا
یاشاسین گؤزل عمواوغلو»...
سلیمان شعرین آردینی اوخوموشدو:
«راستا بازارالر راستاسی
گلیر مجاهید دستهسی
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عمواوغلودور سرکردهسی
یاشاسین گؤزل عمواوغلو
باققال – بازار چیراق قوْیدو
کاسیب باخدی قارنی دوْیدو
هر بیرایشه قانون قوْیدو
یاشاسین گؤزل عمواوغلو»...
آتاسینین سسی هله ده قوالغیندایدی .شبنشؤینلیکلؤرده ،قوهؤومالرین
هامیسینین گؤزو آتاسینین آغزینا تیکیلردی.
«دیییرلر حیدرخان عمواوغلو خراسان حرمینه برق چکمهیه گئتمیشدی.
او زامؤؤان دا باهالیخؤؤدان چؤؤؤرک قیتلی ؤغای ؤدی .خراسؤؤان جمؤؤاعتی والین ؤین
علئیهینؤؤه قیؤام ائلؤؤهمیشؤؤدیلر .سؤؤورا دا حؤؤرمین متؤؤولّی باشیسؤینین ائوینؤؤه
تؤکولموشدولر .دئمه بس متولی باشی دا کی شاهین دست نشاندهسییمیش،
هر ایش گؤرورموش ایلال عیبادتدن سورا .میللت اونون ائویندن اییرمؤی کؤوپ
شراب چیخاردیب ،کوپلری دوزموشدولر حؤرمین صؤحنینه .حؤافیظ اؤزونؤنن
چیخارتمیییب کی ،بیر زادالر گؤروب کی ،یازیر" :چون به خلوت میرونؤد آن
کار دیگر میکنند ".بونا گؤره ده شاه ،خراسان والیسینی دهییشمیشؤدی .بؤو،
حیدر عمواوغلونون کیچیک ایشلریننن بیریدی».
سلیمان آرتیرمیشدی« :دیییرلر حیدر عمواوغلو عارف قزوینینین "از
خون جوانان وطن الله دمیده" شعرینی چوخ سئورمیش .اونا گؤره ده
بیرینجی دفه عارف اؤزو سه تارنان بو شعری تصنیف فوْرماسیندا اوخویاننان
سورا اونو حیدر عمواوغلویا تقدیم ائلهمیشدی».
نرگیزسه سلیمانین سؤزلرینی ائشیدرکن ،گؤرهسن اؤزویله سلیمانین
آخیری نئجه اوالجاق دئیه ،دوشونور .اؤزونو ایکی یوْلون آیریمیندا قالمیش
کیمی گؤروردو .بیرینجی یوْل آناسینین قوزو قیزی اولوب ،باجیسی کیمی
اوتوروب آخشامالر جئهیز بوخچاسینی ،سوزنیسینی ،جانامازینی تیکمک؛
ایکینجی یوْل ایسه ،کیتاب ،اعالمیه ،سلیمان و ذهنینی یئریندن اوینادان
ایدهآلالر ...ایکینجی یوْل ناغیلالرین گئدر -گلمز یوْلودور .سلیمانین باشینا بیر
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اویون گلسه ،نرگیز ده اونون گودازینا گئده بیلر .نئجه کی آداش همکیالسی
گوناهسیزجا ،بیر ایش گؤرمهدن آتاسینین گودازینا گئدیب .شیمی کیالسیندا
فیکری قالمیشدی آداشینین یانیندا.
«بلکه قیزی توتوب آپاریب دؤیدولر .دیلیندن سؤز چحدیلر!»
«شهربانی دا کی یاخیندی هه..؟! سفئهلهمه .درسه قوالق آس .صاباح
گیر ائلهییب قاالجاخسان مندلیف جدولینین خانهلرینده ها»!..
«اورا آپارماغا نه وار کی! یازیق قیز .بیر ایش گؤرمهدن اونا شکّ ائلهدیلر».
«اونا بیر شئی ائلهمزلر .آغزین آچیب دانیشماق همین أمنیت اداره
سینین نومایندهسی بولر کی او بیر کاره دهییر .بیرده کی ،آخی آتاسیندان
اونا نه دخلی! بیرینین آتاسی قاتیل اولسا اوشاخالری دا قاتیل اولمالیدی؟»،
آذر دئمیشدی.
شیمی معللیمی قارا تاختادا مندلیف جدولینین ایکی ستونون چکیب،
بیرباشا خانهلرینین هر بیرینه بیر عنصرون آدینی یازیردی .قیزالرین بیری
ألین قوْوزاییب ،سوروشدو« :خانیم ،دوزدی آتوْم بومبونو أنیشتن دوزهلدیب؟
آتوْم بومبونون عنصرلری ده مندلیف جدولینده وار؟»
مینا کیالسین آخیر سیراسیندان معللیمین یئرینه جواب وئردی« :آتوْم
بومبونون عنصرلرینی بولمورم ،آمما کوکتئل مولوتوفون عنصرلری مندلیف
جدولینده وار»
نرگیز آذرین قوْلونو دومسوکلهدی« :یانی بو قیز چال -اویناسیننان گلیب
یئتیشدی کوکتئل مولوتوفا؟»..
نرگیزین آداش همکیالسی ،آتاسی اعدام اولونموش قیز ،بو آن گؤزو-
بورنو قیزارمیش حالدا کیالسا گیردی .یئرینده أیلشنده شیمی معللیمی،
خانیم اوسکویی اونون سیر -صیفتینی گؤرجک ،گچی تاختانین آیاغینا
بوراخدی« :بوالری یازین ،قاالنینی دا گلن ساعات توضیح وئرهرم» ،دئدی.
سونرا کیفیندن کیچیک بیر بسته کاغیذ دسمال چیخاردیب ،قیزا وئردی.
مندلیف جدولینین بوش خانهلری قارا پرده چکیلمیش پنجرهلره
اوخشاییردی .دوز ائله بو آن کیالسین قاپیسی دؤیولدو .مدرسهنین باباسی
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قاپینی آچیب ،ألینده بیر قوطو موز کیالسا گیریب ،معللیمین میزی اوسته
قویدو .معللیمسه دؤشلری اوسته سالالنمیش هؤروکلرینین بیریسینی عصبی
حالدا کورهیینه آتیب ،کیالسین موبصورونه باخیب «قیزیم گل بو تغذیهلری
پایال اوشاقالرا» ،دئدی.
آذر نرگیزین قولونو دومسوکلهدی« :دئیهسن خانیم اوسؤکویی دا قیؤزین
آتاسینین جریانینی بولور .گؤر نئجه بیردن بیره قیافهسی دهییشیلدی»
«هه ،گؤرورم گئنه کندیرلرین آتدی دالییا!»
قیزالرا گؤره هر معللیمین اؤزونه عاید خوی -خیصلتی واریؤدی .ادبیؤات
معللیمینین حیرصی توتاندا قیؤزالرین آلنینؤی نیشؤان توتؤوب ،گؤچ آتؤاردی.
خانیم اوسکوییبودوناجان اوزانمیش هؤروکلرینی کندیر کیمی دالیسینا آتاندا
قیزالر آنالردیالر کی او عصبیلهشیب.
«سلیمان دیییر خانیم اوسکویینین أری ،زولفعلیزاده ده عصؤبیلهشؤنده
داز باشینی قاشییار».
آذر بیردن -بیره پیققیلدادی« :بونون آدی زولفعلی اولمالیدی بؤا أرینؤین
یوخ کی»!..
آذرین اؤزونه مخصوص ساچ فلسفهسی واریدی .فلسفهسینین بیرینجی
أصلی بویودو کی اوزون ساچ قیزین یاراشیغیدیر .ایکینجی أصله گؤره
اینسانالر باشالرینی گؤیه توتوب یا یئره تیکمکلری ساچالرینین اوزون-
قیسسا اولدوغونا باغلیدیر .خانیم مودور ساچالرینی گومبز کیمی ییغیب
باشینین دالیسیندا بیر کیلیپسین ایچینه کئچرتدییی اوچون همیشه باشینی
یوخاری توتوب ،دیسیپلینلی گؤرونور .خانیم اوسکویی اوزون ساچالریندان
خاطیره داییم چکیش -برکیشدهیدی .بیر یاندان ساچالرینین آغیرلیغیندان
بوْینونو قیسماق زوْروندایدی ،بیر یاندان دا ساچالرینین اوزونلوغونا گؤره
اؤزونده بیر نؤوع غرور دویوب ،باشینی یوخاری توتماغا چالیشیردی .اونا گؤره
شیمی معللیمینین بوینو ،باشی ایله ساچ موجادیلهسی کئچیریردی.
معللیم باشینی قالدیریب ،آذرین پیققیلتیسینا باخمایاراق نرگیزین
آداشینا دئدی« :قیزیم ،گل گئت اوزووه بیر اوْوج سو وور ،گل».
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نرگیز آذرین قوالغینا پیچیلدادی« :ائله بیل سلیمان دوز دیییر ،خانیم اوسکویی
مرضیه اوسکویینین یا قوْهوم -أقرباسینناندی ،یا دا باجیسیننان زادیننان!»
آذر نرگیزین سؤزونه جواب وئرمک عوضینه بیردن ألینی قوْوزاییب،
سوروشدو« :خانیم ،مرضیه اوسکویی سیزین قوْهوموزدی؟»
معللیم اونون سوالینا دوْنوخدو .سونرا قاشالرین ییغیب ،او بیری
هؤرویونو ده کندیر کیمی دالیسینا آتیب« ،خئییر!» ،دئدی...
آذر نرگیزین قوْلونو دومسوکلهییب ،دفترینی اونا ساری توتدو« :نئچه ده
نهدی؟» نرگیزخیال آتیندان ائنیب ،ادبیات کیالسینا دؤندو .ادبیات معللیمی
تاختادا یازدیغی شعرین اجزاالرینی آییریب ،بیر به بیر تاختادا یازیردی.
ادبیات کیالسیندا خیال آتینا مینیب چاپان تکجه نرگیز دئییل ،آذرین
بؤیروندهأیلهشن قیز دا مهدی سهیلینین شعیر کیتابینی فارسی کیتابینین
ایچینه قوْیوب ،اوغالن دوستونا یازدیغی نامهنین دؤرد بوجاغینی سهیلینین
شعرلرییله بزهییردی .آرخادا أیلهشن قیزالرین بیری نرگیزین چینیندن
ووردو« :بونو وئر قاباق ردیفده مریمه»
نرگیزسه کیتابی آلیب ،مریمه وئرمهدن اونون جیلدینه باخدی« .شکست
سکوت» ،کیتابین آغ جیلیدینده بیر نفر طبیل چالیردی .شکیلین آلتیندا
یازیلمیشدی :طبّال! بزن ،بزن که نابود شدم /بر «تار» غروب زندگی «پود» شدم...
و ادبیات معللیمی تاختادا یازمیشدی:

آنچه میگویم به قدر فهم توست /مُردم اندر حسرت فهم درست
معللیم اوزو تاختایا ساری ،شعری اوجادان اوخویوب یازدیقدان سونرا
شعرین آلتیندا اجزاالرینی یازدی .فعل ،فاعیل ،صفت ،م اف ،م اف الیه...
نرگیز رومان دهلیسی اولدوغونا رغمن شعری تقطیع ائلهمکدن زهلهسی
گئدردی .خوصوصاً م اف -م افالیه آییرماسی اونون الپ زهلهسینی تؤکن
أجزاالردان بیرییدی .نرگیزه گؤره شعرین م مونونو دوشونمک یئترلییدی.
«دیل یاراناندا قایدا -قانونسوز یارانیب .قایدانی اینسانالر دانیشیقدان
چیخاردیبالر .گویا اینسانین خوشونا گلیر باشقا شئیلر کیمی دیلی ده
چرچیوهیه سوخوب ،اونو قیرامئر دوستاغیندا حبسه چکسین»...
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«سن تنبلییندن اؤرگشمهیه ماهانا گتیریسن» ،سلیمان دئمیشدی.
سلیمان تقطیع اوستاسیدی .بیر گؤز قیرپیمیندا هانسیسا بئیتی کاغیذ
اوزرینده یازمادان ذهنینده تقطیع ائلهییب ،اجزاالرینی تسبئح دهنهلری تک
بیر -بیرینین آردیجا دوزمه دوزر .سلیمانا گؤره هر نهیین چرچیوهسی ،قایدا-
قانونو اولمالیدیر .قایدا -قانونسوزلوقدا داش ،داش اوسته قالماز .آمما چرچیوه
سؤزو اونون اورهیینی سیخیر .بو گونهجن گؤرمهدییی پنجرهسیز زیندانالری
یادینا سالیر.
نرگیز آذرین دفترینی آلیب ،معللیمین اوزو تاختایا ساری دؤننده یازدی:
« 11دهنه 6 ،کیالس .هر کیالسا بئش دهنه» .دفتری آذره وئردی .گؤزو
تاختادا یازیلمیش شعرین تقطیعینده اعالمیهنین سؤزلری قیریق -قیریق
یادینا دوشور...
«تبریزده قان سو یئرینه آخدی ...قم شهیدلرینین قیرخ تؤرهنی تبریزده
قانا بوالشدی ...یوزلر یارالی ،اون نفردن آرتیق شهید ...سرگرد حقشناس مانع
اولدو میلت حاج میرزا یوسف آغانین مسجیدینه کئچسینلر ...حقشناس
قیزیللی مچیدین قاباغیندا میللتی گولؤلهیه باغالدی ...آمریکا دؤولتی پهلوی
حوکومتینی دیرناخدان دیشهجن سیالحالندیریب»...
بیرینجی دفهیدی دیش ،دیرناق و سیالحا گؤره بئله بیر سؤز بیرلشمه
سینی ائشیدیردی .ایندییهجن اوخودوغو رومانالرین ایچینده بئله بیر ایهاملی
سؤزه راستالشمامیشدی .دیرناخدان دیشهجن نئجه سیالحالنماق اوالر..؟!
یقین کی دیرناقدان منظور ،آیاق دیرناغی اوالجاق .دیرناق سؤزو سلیماندان
ائشیتدییینی یادینا سالمیشدی« :ساواکین ایشکنجهلریندن بیری ده دیرناق
چکمکدی».
نرگیزه گؤره دیش و دیشه عاید هر نه وارسا قارشیالرینداکی قوْنشوالری،
ماحمیدآ دندانسازین تخصوصوندهیدی .گئجه «دیرناخدان دیشهجن سیالحالنما»
سؤزلرینی هر دفه یازاندا ،ماحمیدآ دندانساز گلیب تیکیلمیشدی گؤزونون
اؤنونه .نرگیز گئنه خیال آتینا مینمیشدی .سیالحالری بیر به بیر دیشلردن
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آسالییردی .اؤزو ده قوردالنمیش دیشلردن .سونرا دیبلرینه موخک قوْیوردو،
آغریماسین .اؤز یانیندا ماحمیدآ دندانسازی گتیریب اعالمیهلردهکی سؤزلره
دویونلمهسیندن گولمهیی توتموشدو.
«قیز آغزیوی قَشَح آش گؤروم» .اویسا آغزینی ائله آچمیشدی کی ،آز
قاال أنگی یئریندن اوْیناسین .قوْنشوالرین دئدی -قوْدوالرینا گؤره
ماحمیدآنین امیر کوچهسیندهکی مطبینده باالجا بیر صاندیخانا وار .دیش
چکن زمان احیاناً بیرینین اورهیی کئچسه ،آپاریب او صاندیخانادا اورهیی
کئچن آداما قنداب ایچیردر .مدرسهیوْلو اونون مطبینین قاباغیندانکئچیر.
همیشه اوردان کئچنده خوفالنیر .حتی گؤزونون اوجویال اورانین دارا -دودوک
و قارانلیق پیللهلرینه باخماقدان بئله چکینر .دئدی -قوْدوالرا گؤره ،ماحمیدآ
دندانساز قیزالرین ،قادینالرین دیشلرینه باخاندا دیرسهینی دیشی آغرییانین
دؤشونده اوْینادار.
ماحمیدآنین ألی اونون آغزیندا ،آناسینا «گل یاخینا بونون آلت
دوداغیننان یاپیش» ،دئمیشدی .آناسیایسه ألینی اونون دوداغینا قویوب،
باشاردیقجا ماحمیدآدان اوزاق دورموشدو .آناسی قیراغا چکیلدیکجه
ماحمیدآنین دیرسهیی داها آرتیق آناسینین کؤکسونه ماییل اولموشدو .نرگیز
آز قالمیشدی ماحمیدآنین ألینی دیشلهییب ،دیش آغریسینی ،بیر ده آغزینی
یاندیران موخهیین آجیغینی ماحمیدآدان آچسین .اگر ألینده سیالح
اولسایدی ،یقین کی دیشینین آغریسینی بوراخیب سیالحیندان ماحمیدآنین
باشینا ساری آتش آچاردی .اصلینده ،باشینا دا یوخ ،دیشلرینه...
کئچن دفه اعالمیهلری کیالسالرا داغیتماق اوچون سیاحتزنگینده آذرله
بیرگه مدرسه باباسینین تئیسوپورگه قوْیدوغو آنبارینا دورتولموشدولر.
اوشاقالر حیطه گئدندن سونرا اعالمیهلری کیالسالرا پایالمیشدیالر .نرگیز
آذرین دفترین آلیب ،یازدی« :آلؤاله بولور بویون مودور کیمین قوْلوندان
یاپیشیب ،دفتر اوتاغینا آپاراجاق!» آذر نرگیزین یازدیقالرینی قاراالدی.
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نرگیزین کئچن گئجه گئج یاتدیغی اوچون ایندی یوخوسو گلیر .قارا
تاختایا باخا -باخا گؤزلری مورگولهنیر .فیکری مین بیر یئره گئدیر .ادبیات
معللیمی تاختادا یازدیغی شعرین آلتینا یئر به یئر فلش عالمتی چکیب،
تقطیعائتدیکلرینین آدینی فلشلرین آلتیندا یازیر .تاختادا یازیلمیش سؤزلر
نرگیزین گؤزلری اؤنونده گاه أییلیر ،گاه اوزانیر ،گاهدان دا قیسسالیر.
نرگیزین آلنینا قفیلدن بیر گژ پارچاسی توْخونوب ،دیسکیندی« .آخ»
سسینه قیزالر گولوشدولر .معللیمسه اوجا سسله دئدی :مُردم اندر حسرت
فهم درست...
باشینین ایشارهسییله نرگیزه «دور گئت ائشیه» دئییب ،ألینی قاپیا
ساری اوزالتدی« :خانم نرگس خویی! گئجهلر جانی دالره قوالق آسان ،وکالی
جوانا باخان گرح ده ایندی کالسدا یوخالسین دااا»!..
نرگیز آیاق اوسته چاشباش قالیب .اعالمیهلر قارنینین یومشاق دریسینه
باتیر .بیر آددیم آتمامیش سیاحت زنگی چالینیر .قیزالر گئنه های -کوی
سالیب کیالسی باشالرینا آلیرالر .آذر ایسه «زنگلر کیمه گؤره چالینیر؟»1
دئییب ،گولور .اونون قارنینا ایشارهائلهییب «بیر ده سن اوالسان گئجه
یاریسیناجان ،»...سؤزونو کسیب ،أییلیب قوالغینا پیچیلداییر« :گئجه
یاریسیناجان خرابکارلیق ائلهمییهسن»
قوْل -قوْال وئریب کیالسدان ائشیه چیخیرالر .کوْریدورون شلوقلوغوندا
مدرسه باباسینین تئی -سوپورگه قوْیدوغو آنبارینا دورتولورلر...

 -1ایشارهدیر آمئریکالی یازار ائرنئست هئمینقویین [فارسجا] «زنگها برای که بهصدا درمیآید؟»
آدلی رومانینا.

8
«آلؤاله کسسین بو نفسی!» دئییب ،گولومسهدی .اونون سؤزونه نرگیزین
اورهیی سیخیلدی .ایندییهجن بئله شیرین صحبت و خوشگولش بیر اینسانال
قارشیالشمامیشدی .دئیهسن بیر ایکی ساعات دئییل ،بلکه ایللر اوْالردی
نیلفری تانیییرمیش.
نرگیزه گؤره نفس کسیلمک ایکی باشلی بیر یوْل کیمیدی .بو یوْلون بیر
باشی قطعیاً اؤلومه ختم اولور .آمما او بیری باشیندان سایسیز -حسابسیز
کسمهیولالر تاپیب ،حیاتی باشا وئرمک اوالرمیش .دوشونجهنین یاییلماق یولو
کسیلنده ،سامیزدات 1کیتابالری گیزلیجه ألدن -أله کئچیر .موسیقینین
یایین یولو کسیلدیکده یئرآلتی کاسئتلر بوراخیلیر .آزادلیق یولو کسیلجک
دیاسپورا 2کسمه یولالرین بیریسی ساییلیر .آمما یالنیز بیر کسیلمه وار کی
 -1سامیزدات ( :)Samizdatسووئت دؤورو 1911 -1961 ،ایللرینده ،بیرینجی دفه اوالراق،
سامیزدات سؤزو نیکالی کالزکوف ،روس شاعیری طرفیندن قولالنیلدی .بو سؤزون آنالمی بئله
ایدی« :من اؤزوم نشر ائدهجهیم»  .نشر اذنی وئریلمهین خبر ،قزئت ،کیتابالر سامیزدات سویّهسینده
نشر اولونوردو .سامیزدات حرکتینین تانینمیش بیر رهبری یوخ ایدی .موسیقی ساحهسینده بئله بیر
حرکته «مگنی تیزدات» آد وئریلمیشدی.
 -2دیاسپورا ( :)Diasporaبیر توْپلومون عاید اوْلدوغو تاریخاً یاشادیغی توْرپاقالردان اوزاق مسافهده
یاشاماسی دوُرومو .ایفاده کیمی دیاسپورا سؤزو یونان دیلیندن اوالن سپهلهمک سؤزونون
فوْرماالشمیشیدیر.
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اینسانا حیات وئرر .گؤبک باغی کسیلدیکده ،نفس گلیر .نفس ،چیغیرتییال،
آغالماقال گلیر .کیم بیلیر ،بلکه کؤرپهنین جییرلرینه هاوا دوالندا ،سانجییال
دولور .بلکه بیر عؤمورلوک یاشامین بوتون چتینلیکلرینی ائله یولون
باشالنغیجیندا باغیریر...
نیلفر گوله -گوله آرتیریر« :اینانما ها ،دوْردان دئمیرم .بو یاریمچیلیق
نفسین اؤزو ده قنیمتدی ».اسپرئییینی چیخاردیب ،آغزینا فیسیلدادیر.
اسپرئیی کیفینه قایتاریب ،گئنه سیگار قوطوسونو چیخاردیر .نرگیزه بویور
دئمهدن آلیشدیریر .اؤسگورور .نرگیز آز قالیر دئسین« :آخی اسپرئینن سیگار
توتماز کی!» ،آمما دئییر« :سیگار دا اسپرئییین باطیللمهسیدی دااا» .نیلفرین
گئنه دوداغی قاچیر .دوداقالرینین رنگی بنؤوشه رنگینه چالیر .نیلفر لؤتگهنین
تکیندهآچیلمیش دهلییه اشاره ائلهییب ،دئییر:
«اینسانین آخیری بونا تای اولور .زامان الل بیر اوْیونچودی .پامبیغنان
باش کسر .گؤرونمز أللرینن بوْغازیوی سیخار .ائله کی کاردان دوشدون،
آدامی اؤز باشینا بوراخار .دییر ایندی بییوْل اوتور تسبئحیوی چؤوور .لحد
داشینا چاتان آددیمالریوی سای !..سای ها سای ...سای ها سای»...
نرگیز گولومسهیهرک دئییر« :اولمویا سیز ده بو لؤتگهده بونا گؤره
اوتوروبسوز کی منه تای سویا گیریب ،سودان دؤننقورخاخالرین آددیمالرینی
سایاسیز؟!»
نیلفر ده نرگیزه قاریشیب ،اونون شوخلوقیانا سؤزونه نارین -نارین گولور.
گولوشو ده سیر -صفتی کیمی اورهیه یاتیمدی.
«یووو ،من نم نئچه ایل ...بلکه ده نم نئچه یوز ایل بوننان قاباق کؤچوب
گئتمیش بیریسینین یولونو گؤزلورم .بولمورم هاردان گلهجخ ...سودان،
تورپاخدان ...آنجاق منه یازمیشدی میعادگاهیمیز بو گؤتو دوشموش لؤتگه
دی .من آددیمالری تسبئحه سالمیرام قیزیم .میعادگاها یئتیشمیشم .ایندی
دیقهلری تسبئحه سالیرام».
نیلفرین سؤزلری نرگیزین اورهیینی سیخینتییا سالسا دا ،بئینینه تاققا
وورور« :زامان!»

قوشالرداها قورخمورالر 11

«اگر دهلیح -دئشییین ،أیری -اویرون آز اولسا ،بیر آز دا رنگ -روفون
اولسا ،بیری تاپیالر آدامی گؤزو توتسون ،ألینی باش -گؤزووه چکسین،
تومارالسین .آمما وای -وایلیدی اورکک اوالسان ،باشیوی قاچیرداسان ،اؤز
داشیوی اؤز قابیرقاوا چیرپاسان ،اؤزو ده نیسوان طایفاسیندان اوالسان ...اوندا
زامان سنی دهلیح -دئشیح ائلمهسه ده ،أطرافینداکیالر گلیب -گئدیب
چووالدیز باتیراجاخالر .بیر ألین اوالجاخ ،بیر ده یاماخ ویرماخ».
«آمما» سؤزو ،نیلفرین دوداقالری آراسیندان ائله چیخیر کی ،دئیهسن
اورککلییین اوستونه مؤهور باسیر .نرگیزین ذهنینده اورککلیک حیسی
جانلی بیر وارلیغا دؤنوشور .باشی یوخاری ،قاشالرینی بیر -بیرینه چاتمیش،
بوخاخ سالالمیش ،دؤشونو قاباغا وئریب قایا کیمی دایانمیش بیر خانیمدیر
اورککلیک .سلیمان قویوب گئدندن بری نرگیز اؤز داشینی اؤز قابیرقاسینا
چالمیشدی .آغیرلیغینی اؤز آیاقالری اوسته داشیمیشدی ...ایندیسه نیلفر بیر
بئله ایلدن سونرا «زامان» و اونون تأایرلریندن دانیشیر .زامان کیمی اؤنملی
بیر قوْنونو نظره آلمادیغینا گؤره اؤز ألیندن آجیقلیدیر .بوتون کئچمیش
گونلرینده سلیمانی فسیله دؤنموش بیر عاشیق کیمی ذهنینده قوْروموشدو.
نیلفر گئنه لؤتگهنین دئشیین گؤستریب ،سؤزونون آردینی توتور:
«زامان بوندان بترینی منیم باشیما گتیریب ...لؤتگه صاحیبی واختی
یئتیشنده ألینی لؤتگهدن اوزور .اونون آیاغینی دهنیزدن کسیب ،قومسالدا
آلالهین آمانینا بوراخیر .آمما دونیا نه منن أل اوزوب ،نه ده گؤیلوم ایسترجه
هانسیسا بیر سوفرانین باشیندا اوْتورتموش ...همیشه گؤزم آرخادا قالیب .گونو
صاباح ایکیسیندن بیری ،بلکه ده هر ایکیسی قاییدیبگلهجکلر ،دئمیشم .یوز
دفه اؤزومنن سوروشموشام اوندا هانسینین ألینی ألیمه آالجاغام؟! بوتون آی-
گونوم ،روزگاریم بئله سوْووشوب ،قیزیم! اومود اینسانین دردلرینه تسکین
وئرر .نه بولوم !..هردن دیییرم بلکه من زامانین گؤزونه آغ سالمیشام...
دؤزومون اوزونو آغارتمیشام!»
سیگارین توستوسو نازیک بیر خط کیمی نیلفرین بارماقالری آراسیندان
یوخاری بوروالرکن هاوایا قاریشیب ،یوْخا چیخیر .ایکیسی ده دئیهسن
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زامانین قوُیوسونونا جوموب ،قوُرتولوش یوْلو گؤزلهییرلر .نیلفرین گؤزو اوُزون
اوُزادی ،خزر بوْیوندا یول چکیر .نرگیز ایسه اوزاقالردا ایشیلدایان کور
ایشیغین آیاغیناجان گئدیب ،گؤزو آیدینلیغا آچیلمادان کوْر -پئشمان
قاییتمیش کیمیدیر .کئچمیش ایکی گونده باشینا گلن حادیثهلره گؤره بیر
مقصّیر آختاریر .کیمین تقصیریدیر..؟ آناسینین؟ اؤزونون؟ سلیمانین؟
زامانین؟ تاریخین؟ ..ایکی گونون ایچینده ذهنیندهکی فسیل عاشیق چورومه
یه باشالییب .صاباحدان نه ائدهجهیینی دوشونور .نئجه دؤزهجهیینی .گؤزو
اوفوقده ،بیردن -بیره دهنیزین اوزرینده بیر لؤتگه گؤرونور.
«او لؤتگه هاردان گؤیردی؟»
«دهنیز ائله بئلهدی ،قیزیم .گؤروسن بیرساعاتاوالر اوتوروبسان ،یالنیز
بیر بولود گؤروسن ،بیر دهنیز ،بیر ده اورتاداکی آرا کسمه خطّی  .بیردن -بیره
بیر لؤتگه دهنیزین اوزرینده گؤبهلَح کیمی گؤیهریر .هئچ بولموسن شرقدن
دوغولدو یوخسا غربدن آتیلدی دهنیزین اورتاسینا» دئییب ،شیرین بیر تبسّوم
قونور نیلفرین دوداغینا.
لؤتگه ساحیله دوغرو یورویور .یاخینالشدیقجا ماتورونون تیریلتیسی
اوجالیر .نیلفر یئریندن قالخیر .آیاغینی لؤتگهنین قیراغینداکی کؤتویون
اوستونه قویوب ،پیللهکاندان ائندییی کیمی لؤتگهدن ائنیب ،دهنیزدهکی لؤتگه
یه دوغرو گئدیر .نرگیز ده یئریندن قالخیب ،ایستیر نیلفرین آرخاسیجا
گئتسین .آیاغینی اونون آیاق ایزلرینه قویوب ،لؤتگهدن قومساال ائنیر .بیر
آددیم گئتمهمیش پئشمان اولور .گئری قاییدیب ،کؤتویون اوستونده اوْتورور.
اوتوردوغو یئردن نیلفرین گئدیشینه باخیر .اونون چیینلری کؤکسونه لنگر
سالسا دا ،آنجاق بئلی بوکولمهییب هله .اؤزونه اینانمیشجا آیاقالرینی یئره
باسیر .نرگیز اونون آیاق باسدیغی یئرلری ایزلهییر .نئچه آددیمدان سونرا
کیریخیب ،اونون آیاق ایزلرینی آیری ایزلرله قاریشیق سالیر.
اوچ بالیقچی قارامتیل گئییملریله لؤتگهدن ائنیب ،سویون ایچندن
قومساال دوغرو گلیرلر .نرگیز بالیقچیالرا باخاراق گؤزونون بوجاغیندان
ساحیلده بیر تیراختورو دهنیزه یاخینالشماقدا گؤرور .اؤز -اؤزونه دئییر:
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«بوردا هر شئی گؤبلح کیمی بیردن -بیره گؤیهریر!»
تیراختور ایسه دهنیزه یئتیشجک اوزونو نرگیزه ساری چئویریب
آرخاسینداکی دهمیر ترئیلینی دالی -دالی دهنیزین ایچینه سورور.
بالیقچیالردان ایکیسی لؤتگهیه دویونلنمیش کندیردن یاپیشیب لؤتگهنی
تیراختورون ترئیلیسینه دوغرو چکیرلر .اوچونجو بالیقچی سویون ایچینده
دایانیب ،لؤتگهنی آرخادان ایتهلهییر .نرگیزسه ایندییهجن هئچ بئله بیر صحنه
گؤرمهییب .اوْ ،یالنیز فیلیملرده گؤرموشدو کی ،لؤتگهلری بیر آغاجا یا باشقا
بیر لنگره باغالییب ،اونالری سویون قیراغینا بوراخارمیشالر .نیلفر
بالیقچیالرین بیریسییله دانیشارکن نرگیزه ساری گلیر .بئش -اون آددیم
نرگیزه قالمیش بالیقچی نیلفردن آیریلیب ،گئری دؤنور .اویسا گئده -گئده
بیر ده دؤنوب نرگیزین ساحیلده بوراخدیغی چمدانینا ،چمدانین اوستوندهکی
چانتاسینا باخیر .نرگیز بالیقچینی گؤزویله دوالندیریر .بالیقچی تیراختورون
آرخاسینداکی لؤتگهنین ایچینه هوْپبانیر .تیراختور یوکلهدییی لؤتگه ایله
ساحیلدن اوزاقالشیر.
نیلفر دیبی دوشموش لؤتگهیه سؤیکهنیب ،تیراختورگؤزدن ایتینجه اونا
باخیر .نرگیز کؤتویون اوستوندن قالخیب ،لؤتگهنین ایچینه کئچمک ایسته
دیکده نیلفر ألینی نرگیزه ساری اوزالدیب ،اونا یاردیم ائدیر .نرگیز لؤتگهنین
ایچینده أیلهشیر.
«هئچ بیر خبر توتا بولمویوبلر» ،نیلفر دئییر .نفسی خیس -خیس
خیسلداییر .گئنه ده اسپرئیی چیخاردیب فیسیلدادیر.
«دؤهتور دیییب گونده اوش دفه ،آمما من اؤز خانیملیغیمنان چکدیییم
سیگار ساییسی مصنوعی نفس اؤتورورم جییرلریمه»
نیلفرین دوداقالری بنؤوشهرنگیندن قارامتیله دؤنوب .دئیهسن دوداقالری
گئت -گئده اوْکسیده اولور.

9
خانآغا گؤزونو آچیب دیوارا میخالنمیش وإنیکاد تابلوسونو گؤردو .أل-
قوْلو ایینه باتمیش کیمییدی .قولونو صبحنازین بئلی آلتیندان چکیب،
بارماقالرینی کئهیمیش حیسّ ائتدی .بارماقالرینی نئچه دؤنه یاواش -یاواش
آچیب ،یومدو .کؤشوموش أل -قوْلو دینجلدی .اوتاغین دیوارینا میخالنمیش
وإنیکادی «میرزه رضی خطاط»ین ااری آدینا تبریزدن آلمیشدی .باشینا
بؤرک کئچدییینی بیلدیکده تابلو گؤزوندن دوشموشدو...
بیر آخشام وإنیکادی قولتوغونا ووروب ،بیرباشا صبحنازین ائوینه
گلمیشدی .اؤز ألییله دیوارا میخ چالیب ،تابلونو دیواردان آسمیشدی .سکینه
سلطان هر دؤنه اوتاقالری سیلیب سوپورنده ،اوستونه توز قونموش جانامازی
گؤتورب توْزونو آالندا بیردن -بیره یوخ اولموش وإنیکاد تابلوسونو یادینا
ساالر .خانآغانین ألدن گئتمیش دین ایمانیندان بیرباشا ائله حسرتله
دانیشیر کی ،ائله بیل اوْروجلوق گونلرینده گیزلیجه خانآغانین اوتاغینا
یئییب -ایچمه گتیرن اونون اؤزو دئییلمیش.
«دین ،ایمان ،اوْروش ،ناماز ...هامیسی او وإنیکادنان بو اوتاخدان گئتدی»!..
یادینا گلمیر نئچه واخت اوالر نامازی ترک ائلهییب .سکینه سلطان
بیلسهیدی کی وإنیکاد تابلوسو ایندی صبحنازین اوتاغینین دیواریندان
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آسیلیب ،یقین اونون مرتدلییینه بئله حکم وئرردی .ائو کولفتی اولماغینا
دئییل ،او قدر ائوده اختیار صاحیبی اولوب کی ،اؤزونو ائو آدامی کیمی سانیر.
بونونال بئله همیشه خانآغانین هاواسینی ساخالییب ،خانآغا دا آرا -سیرا
پنجرهنین هئرهسینه قره پول قویاراق «جیبیمه آغیرلیق ائلیر» ،دئیهر.
نامازی ترک ائتمک آتاسینین الپ توخونان یئرییدی .اگر سکینه
سلطان آتاسینین قوالغینا چاتدیرسایدی ،ایشی یاشایدی.
صبحنازین پیرتالشیق ساچالری یاسدیغین اوستونه سریلیب .آغزینین
سویو دوداغینین بوجاغینیدان أنگینهجن آغیمتیل ایز بوراخیب .بئلی دؤشک
اوستونده ،بئلدن آشاغیسی زیلونون اوستونه اوزانیب .آلت پآلتاری زیلونون
قیرمیزی رنگینین کناریندا بوغومتول قیرمیزییا چالیر .هردن بیر صبحنازین
یانینا گلسهیدی ده ،گئجه ائولرینه دؤنردی .دونن آخشام هئرانتین توکانیندا
حددن آشیرمیشدی .اوردان چیخیب ،بیرباش صبحنازین ائوینه گلمیشدی .نه
دئییب -دئمهدییی هئچ یادینا گلمیردی.
کاالکئه بیر حالدا قالخیب پالتارالرین گئیدی .اوتاغین بوجاغیندا آفتافا-
لهیهنی گؤرجک ،أل -اوزونو یوماغا هوسلندی .آفتافانی أیدیکده لولویوندن
آنجاق ایکی دامال سو اوْوجونا دامدی .اوتاغا گؤز دوالندیریب ،ساماوارین
یانینداکی گویومو گؤتوروب ،سوزدو .بیر قطره بئله سو اوْوجونا داممادی.
ساماوارین شیرینی آچیب ،اوْوجونو لولویون آلتینا توتوب ،دولدوردو .سو ایلیق
ایدی .لولویون آلتینداکی تاسین ایچینه ساری أییلیب ،اووجونداکی سویو
اوزونه چیرپدی .میزین اؤرتویو ایسالندی .بو آن صبحناز گؤزونو آچیب
یئرینین ایچینده گئرنشدی .سونرا آرخاسینی اونا چئویریب ،یورقانی باشینا
چکیب یوخویا دالدی .خانآغا ایسه قاپیدان چیخمامیش أل آتیب جیبیندن
بیر دهنه شاخ ایکی تومنلیک چیخاردیب ،یئره آتدی .اسکناس قوش لهلهیی
تک یونگول -یونگول اوچوب ،گلیب یاسدیغین قیراغیندا زیلونون اوستونه
دوشدو .اؤز -اؤزنه دئدی:
«گؤرهسن نه واخ بو ق...هنین أفیونوننان قوتوالجام؟!»
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هر زامان اؤز یانیندا تصمیم توتموشدو آیاغینی اونون ائویندن کسسین،
بوْیلو بیر قادین کیمی اونا یئریحلهمیشدی .صبحنازدان اوزاق قالماغا
چالیشدیقدا سرسم توتوب ،ساییقالمیش آدام کیمی ایسترئسدن بوشالسین
دئیه ،اؤزونو هئرانتین توکانینا سالیردی .سرخوش اولدوقجا ذهنی هر زاماندان
داها آرتیق صبحنازا ماییل اولوردو .اونون أدا -أطوارینا داریخیب ،بیردن اؤزونو
صبحنازین ائوینده گؤروردو.
آغزی زوققوتوم دادیییر .اوتاقدان چیخمامیش أل آتیب قنداندان بیر
حبّه شکر -پنیر گؤتوروب ،حیطه چیخدی .شکر -پنیر آغزیندا أریدی .هئل
دادی دیلینده زوققوتوم دادینا قاریشدی .حیطدن ائشییه چیخمامیش أییلیب
قاپینین او تای بو تایینا باخیب ،دربنده چیخدی .سحرین ائرتهسینده قوُ
ویریردین ،قوالق توتولوردو .در بند اهلی هله شیرین یوخودایدیالر .بیر گیله
سیگار آلیشدیریب ،درهکوچهسینی آستا -آستا یوخاری قالخدی .اوزاقدان
باخانین گؤزونده آسودهلیکله گزیب دوْالنماغا چیخان بیر کیشییه بنزه
ییردی .آنجاق اؤزو حیسّ ائلهییردی اینجاری کسیلیب ،بدنی آیاقالرینا
آغیرلیق ائدیر .آیاقالری گوج بیلالهینان دالیسیجا سورونور .صبحناز ایله باش
باشا قاالندا اونو باشدان آیاغا قیزیال توتماغی گلیر .آمما آددیمینی قاپیدان
ائشییه قویجاق ،اومیدسیز ،باشی داشدان داشا دهیمیش کیمی حیس
ائدیردی اؤزونو.
« بو آخیر دفهیدی .هوسدی ،بسدی .دا بیننان بئله هوسین توْرونا دوشمهرم»
سیگارین کؤتویونو خندهیین ایچیندهکی زیبیللرین اوستونه توْالزالییر.
«من ده دؤورهمه بئله بیر خندهح قازمالییام»
بدهن 1دیبینده قازیلمیش خندک دفهلر شهری دوشماندان قوروموشدو.
خانآغانین ذهنی قارماقاریشیقدی .عاغلینا مین جوره سوْرغو -سوآل گلیر.

 -1بدهن :خوی قاالسینین أطرافیندا تیکیلمؤیش دیؤوارا بؤدهن دئیرمیشؤلر .قؤاالنین ائنلؤی دیؤواری
اوستونده بیر توپ یئرلهشیرمیش .قاالنین بئش قاپیسی وارمؤیش .قؤاال قاپیسؤی ،شؤووهنؤه قاپیسؤی،
استانبول قاپیسی ،تبریز دروازاسی ،چورس دروازاسی.
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«کیم منی دؤورهلهمیش دوشمانالردان قوْرویاجاخ؟ دوشمان قیراقدان
گلن اولسا آدام بارماق قویار اوستونه .توفنگ توتار ،قیلینجی اوزدن باغالر.
آمما بئلنچی بیر زمانهده دوشمان کیمدی؟ عمواوغلی ،بیبیاوغلی ،قونشو،
قوهوم ،یار ،یولداش ...بو نامرد دوشمانا ،نئجه دوشمان دئماخ اوالر آخی!»
هوندور ،ائنلی حیصارا باخیر .دره کوچهسیندن توتدو ،قویونچوالر کوچهسی،
شووهنه قاپیسی ،قاال قاپیسی ،چورس دروازاسی ،استانبول قاپیسیندان بورولوب،
تبریز دروازاسیناجان ایکی الی دیوار هله ده شهری اؤز حاصاریندا ساخالییب.
«عجب ده آد قویوبالر بو حیصارا ،بدهن!»
ایسکلئت ،اینسانین ایچ-آالتینی قوْرویان کیمی ،بدهن ده شهری
هجومدان ،یوروشدن قوْرویور .ائشیتدیکلرینه گؤره اییرمی -اوْتوز ایل بوندان
اوّل ،سود أمر بیر اوشاقایکن ،بلکه ده هئچ آناسینین بطنینه آتیلمامیشدان
بئله ،جیلولوق 1زامانی بدهن شهردهکی آرواد -اوشاغی دوشمانین هجوموندان
قوْروموشدو .میللت خندکلری سوْ ایله دولدوروب ،اوستونو سامانال
باسدیرماسایدیالر اورمودا اوز وئرن فاجیعه خویدا دا اوز وئره بیلردی.
ائشیتدیکلرینه گؤره ،خویدا اوز وئرن فاجیعه اورمودان قالیجی دئییلمیش.
آمما اورمودا یاش دا قوُرونون اوْدونا یانمیشدی.
خانآغا أمنیت و دینجلیک آختاریر .بونونال بئله اینانجالرینین ترسینهبیر
سؤز ائشیدنده ،چیرپیشماغاجان پوْستو وار .آنجاق ندنسه هر دؤنه شدّتلی بیر
تارتیشمادان سونرا پئشمانلیق دوُیوب اؤز اؤزونه دئییر:
«گئده ،سن نئچهدن بیرسن بااا..؟ کیمسن بئله!..؟ دیسن بَه بو سورو ده
ییشر؟ هر هانسی چوبان قاباغا دوشسه سورو ده اونون دالیجا گئدهجخ .بو
چوبانین آدی بیر گون میرپنجاولوب ،بیر گون میرزا ،بیر گون محمدرضا ،بیر
گون ده پیشهوری».
پیشهورینی یاخیندان گؤرمهمیش ،اونون بارهسینده دئییلن سؤزلری
ائشیدیب ،اونون حاققیندا یازیالری اوخویوب ،سونرا ایچینده اونا بسلهدییی
 -1جیلولوق حادیثهسی -1291 :جی گونش ایلینده اورمیه ،خوی ،ماکو و بیر نئچه شهرده ،آشؤوری
جیلو ائلینین طرفیندن اوز وئرمیش مسلمانالرین قتل -عامحادیثهسینه ایشارهدیر.
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نیفرتین هاردان قایناقالندیغینی هئچ اؤزو ده بیلمیر .آنجاق اونون آدینی
ائشیتجک أحوالی پوْزولور ،راحاتسیز اولور .نیفرتینین ندهنینی آختاردیقدا بیر
زاد ألده ائتمهییب ،الکن اؤزونون یئرسیز کین -کدورتینی یار -یولداشینا بئله
آچیقالییر:
«قرار دهیی کی بو روس نوکری دهدهمی اؤلدورسون ،یئددی آرخامین
بندینه پوخ -پوسور باغالسین .ائله اونون نؤکرلییی زهلهمی آپارماغا کیفایت
ائلر .بو میللتین باشینا نه اویون گلیر ،هامیسی او تایدان گلیر .سالداتالرین
سالدیرماالری هله یادیمیزدان چیخمیییب»
داعوا -داالشدان بئزار اولدوغونا باخمایاراق ،ائله واخت اولور اؤزونو أله آال
بیلمیر .ساواشیب ،مدرسهنی ترک ائدندن بری هله ده ایشینه قاییتماییب.
«آجیمنان اؤلسم ده روس نؤکرلرینه باش أیمهرم» ،دئمیشدی .بو گونلر
ایشی -پئشهسی اؤز اؤزویله دانیشماق اولوب .اؤزو اؤزوندن سوروشور ،اؤزو اؤز
سؤزونه قوالق آسیر ،اؤزو ده اؤز سوآلینا جواب وئریر.
«کیم باشالدی گئنه بو ساواشی؟ بو گونلر هر هارا آیاغیمی قویورام،
قوناقلیخدا ،قفهخانادا ،هامی ساواشدان دانیشیر .یاشاماغا فیکیر وئرن بیریسی
یوخدی .هامی مووَرّیخ اولوب .نریماننان توتدی تا آلالهین او جیالز نؤکری
محرّمهجن .گئده ائله آغزیننان یئکه پوخالر یئییر کی ،آدام دیییر ایندی اوره
یینین باشینا ییغیشاجاخ .دونن نریمانا ویر -ویر ویریلدیردی .سیمیتقونون
مارشیمونی اؤلدورمهییننن ائله دیییردی کی ،ائله بیل سیمیتقونون ساغ ألی
یمیش .قفهخانادا ،کوچه -بازاردا میللت آندریانیکی ،سیمیتقونی ،مارشیمونی،
جیلولوالری ،عثماننیالری ،داشناکالری ،سالداتالری ،ژاندارمانی ،فیرقهنی،
حوکومتی بیر ایپه دوزوب ،تسبئح دهنهسی تک چئویریرلر .بیر نفر یوخدی بو
مورّیخ کؤپَیاوغالننارینا دئسین آخی بوالری نئجه بیر ایپه -ساپا دوزمخ اوالر؟!»
«آدام ایستیر باشینی گؤتوروب ائله بیر یئره گئتسین کی فیرقهنین،
سالداتین ،ژاندارمانین ألی چاتماسین .فیرقهدن اؤتور جان بیر قالیب
یولداشیم نریماننان قانلی پیچاق اولموشام» .مختار ،اؤز دئدییینه گؤره نه
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فیرقهچیدیر ،نه ده حوکومتطرفداری .بونونال بئله ،قاباقکی صمیمیتلری
باشا چاتمیش کیمی نظره گلیر.
«ائله بیل مین ایلین یوْرقونویام»
بدهنین باشیندا ،باشاباش دیش -دیش تیرتیللره 1باخیر .بدهنین
اوستونده ایکی توپ یئرلهشیرمیش .هانسی توفنگلر ،توپالر بو تیرتیللرین
آراسیندان یا اونالرین آلتینداکی مَزقَللردن اینسانالری گولؤلهیه ،توپا
باغالمیش !..کیملر گلیب ،کیملر گئدیب بو گلدی -گئدر دونیادان !..تاریخ
بویو هانسی بؤلگهنین أمنیتی اولمایاندا ،اورادا دیوارالر تیکیلیب ،خندکلر
قازیلیب و قاالالر باش قوْوزامیشدی.
«خوی شهرینین بدهنی ،چین دیوارینین اؤیهی 2قارداشییمیش» ،مختار دئمیشدی.
نریمان ایسه آرتیرمیشدی« :دیوارالر میللتی قوْرومادان آرتیق،
حاکیملرین حوکومتینی حفظ ائدیبلر .دئییلنلره گؤره دیوارین زلزله أارینده
اوچولموش بینؤورهلریندن اینسان سومویو تاپیلیب».
قارداشلیق صیغهسی اوخوتدوران زامان هئچ عاغلینا دا گلمزدی بیر گون
نریمان یا مختارالر سؤزلری چپ گلسین .ایندیسه فیرقهیله پهلوی حوکومتی
اونالری ائله بیر -بیریندن آییریب کی آز قالیر نریمانال أل بَه یاخا اولسون.
بدهن دیبیندن آستا -آستا قاپان مئیدانینا قالخدی .یولونو ائله سالدی
کی ،هئرانتین میخاناسینین قاباغیندان کئچمهسین .قاپان مئیدانیندان شئخ
مهدی کوچهسینه ساری گئتدی .سحر یئلی أسیر .بیر گئجه باشی قیمیزدان
قیزیشمیش ،صبحنازا قوشماجا قوشموشدو .اونو سحر یئلینه بنزتمیشدی.
اینسانین عئینینی آچیب ،ذهنینی دورولدان سحر یئلی...
«سحر یئلیم ،صبحنازیم ،سنی گؤرنده بوغداالر ایچه دولور ،سونبوللر
آچیر ،بنؤوشه آیا باخیر ،نیلفر بورولور آغاجین بئلینه»...

 -1تیًرتیًل :دیوار باشینداکی کنگرهلر.
 -2اؤیَهی :اؤگئی [خوی دئییمی]
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ایندیسه اؤزوندن تعجّوبلهنیر ،صبحنازی گؤرنده بو سؤزلر هاردان گلیب
عاغلینا چاتمیشدی..؟! نه شعر ایله آراسی واردی ،نه ده بو جور یونگول
ایشلرله .آمما صبحنازین شَوه ساچالری ،دوْلما دوداقالری ،تؤکمه بدنی
قیرمیزی آلت پآلتار ایچینده اونو أنگی یاغلی بیر حالدا دیله گتیرمیشدی .بو
داعوا -داالش گونلرینده ،یالنیز صبحناز اونون سازینین کؤکلمهسینی بیلیر.
آنجاق بو آن نسه اؤزوندن ده زهلهسی گئدیر ،صبح نازدان دا.
«قوی صبحناز دا جهنم اولسون ،طایفا -تؤرهمهسی ده .آخیریم ایدی.
بیرده آیاغیمی اورا قویسام منن قو ...غی یوخدی».
سحر یئلی ده ناسازلیغینا کار کسمیر ،گئجهنین خومارلیغینی باشیندان
بئله اوچورتمور .فیکره داالراق ،بیردن اؤزنو هئرانتین قاباغیندا گؤردو .مادام
بیر ألینده میس آفتافا ،بیر ألینده سوپورگه ،قاپینین قاباغینی سوپوروردو.
خانآغانی گؤرجک سوپورگهنی دیوارین دیبینه آتیب ،آفتافانی یئره قویدو.
اوُروسونون تایینی آچیب ،ایچری کئچهرک« :بویور خانآغا» ،دئدی .خانآغا
مادامین آرخاسیجا ایچری کئچدی .هئرانت کئپیسینی اوزونه قویوب،
میزلرین آرخاسینداکی کاناپانین اوستونده یاتمیشدی.
«مادام! بیر ایستکان خومارشیکن وئر ،بلکه بو خومارلیق باشیمدان
اوشسون» ،دئدی خانآغا .مادام أللرینی پئشگیرهسیله سیلیب ،پئشخوانین
اوستونه باشییاریم بیر ایستکان قویوب ،ائشییه چیخدی .آفتافانی گؤتوروب،
توکانین قاباغینی سوالییب ،سوپورمهیه باشالدی .هئرانت خانآغانین سسینی
ائشیتجک بؤرکونو اوزوندن قیراغا چکدی .خانآغا اونو گؤرمهدن ایستکانی
باشینا چکیب ،آغزی -گؤزونو بوزدو .جیبیندن بیر گوموش پول چیخاردیب،
پئشخوانین اوستونه قویوب ،ائشییه چیخدی .کوچهنین توْز -توْرپاغینی
قالدیران مادامی سایمادان اوزاقالشدی .مادام بئلینی دیکلدیب ،اونون
آرخاسیجا باخدی .ماداما ائله گلدی خانآغانین تاقچا چیینلری أییلیب .خان
آغا هئرانتین داییمی مشتریلریندن ایدی.
خلیل برقینین توکانی قاباغیندان کئچنده ،دئیهسن برق ماتورو باشیندا
تیریلداییر .سحر صبحنازین کناریندا یوخودان آییالندان بری باشی سیزیم-
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سیزیم سیزیلداییردی .خلیل هر گون قاش قارالماق همین ماتورونو ایشه
سالیب ،ماتور تیریلداماقدا فرماندارینین قاباغینا آسالدیقالری المپالر اطرافی
ایشیقالندیراردی .ایندیسه گوندوزون گؤزونده ندن ماتور تیریلداییردی ،باش
آچمادی .خولقی تنگ اولماسایدی ،همیشهکی کیمی خلیلین بو گؤدنسیز
ایشیندن ساری قابینا بیر سؤز سالیب ،کئچردی.
چارراها یئتیشدییینده کوچهلرینین سَققهسی زولفعلی عمینی سو منبع
ینین باشینا ییغیلمیش آروادالرین محاصیرهسینده گؤردو .خوشبوالغ
باشیندان لوله چکیب ،گتیریب چارراهدا سو منبعیی قویموشدوالر .تبریزین
آنا خیاوانینی بیر گئجهده آسفالت ائلهدییی کیمی خویون دا سو لولهکش
لییینی دونیایا جار سالمیشدیالر .نریمان شیشه -شیشه دئمیشدی« :سحر
میللت یوخودان دوروب ،گؤروب پیشهوری تبریزده خیاوانا آسفالت سالدیریب»
«دیین یوخدی گئده ،ائله سؤز دیسن کی پیشمیش تویوغون گولمهیی
گلیر .قو...خ بیر گئجهده ده خیاوانا آسفالت سالماخ اوالر؟ آخی ائله جیر کی
یاماخ ساخالسین باری»...
بیر نئچه آرواد چادراالرینی بئل -بوْیونالرینا دویونلهمیش ،بیر – ایکیسی
کؤرپهسینی بئلینه چاتیب ،سو منبعیینی دؤورهلهمیشدیلر .بیر -ایکی آرواد دا
کؤرپهلرینی چادیراالریال بئللرینه چاتیب ،سو نووبهسینده دایانمیشدیالر.
اونالری گؤرونجه گئنه دردی دئشیلدی« :فیرقه بو شهری الپ هَرَنگی خانایا
چؤووروب ،یولدان کئچن کَتدی یولونو شهردن سالیر .کتدی ألیندن ترپشمک
اولمور .منه فدایی دستهسی دوزلدیر ...یوکسوز ائششح یوْرغا گئدیر شهرده»
زولفعلی عمی های -پیدیریق ساالن آروادالری سایمادان بیر پوتدوخ
یئرده ،بیرینی ده سو لولهسینین آلتینا توتموشدو .سو منبعیینی دؤورهلهین
آروادالر أمیرکا یاغینین 1حلبیلرینی سیرایال دوزمه دوزموشدولر .یادینا گلن
زاماندان بری ،زولفعلی عمینی ائله همن جور قاطیرینین ایکیطرفیندن
آسالنمیش پوتدوخالرال گؤرموشدو .خانآغا بویا -باشا چاتیب ،یاشی اییرمی
 -1أمیرکا یاغی :نباتی یاغ.
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ایکینی دولدوروب دهییشیلسهیدی ده زولفعلی عمی ائله همانایدی کی،
واردی .هئچ دهییشیلمهمیشدی .یالنیز قاطیری آزجا قوجالمیشدی .آغزینی
آچدی زولفعلی عمییه «قولووا قووّت» دئسین ،آنجاق ندنسه پئشمان اولدو.
هئچ کیمسهیله سؤز دئییب -ائشیتمهیه دیل -داماغی یوخ ایدی .سو
منبعیینین قاباغیندان یان کئچدی .زولفعلی عمی گؤزآلتی اونو سوزدو:
«آلؤاله هئچ ایییدی بئله جاناورالرین ایچینده یالقیز قویماسین خانآغا»!..
سو باشینا توپالشان آروادالرین های -کویو اوجالدی« :هم ساتار ،هم سو
قاتار ،هم ده برابر آتار ...زولفعلی عمی ،نوبهمیزه گیریبسن ،هله قاباخدان گلن
لیخ ده ائلیسن؟»
خانآغا دؤنوب باخدی گؤرسون جواب وئرن آرواد کیمدی .چادراسینی
بوینونا باغالییب ،ایکی گویوم ألینده توتموش ،شسلی -بسلی اوْرتا بوْی بیر
آرواد دؤشونو قاباغا وئریب ائله دانیشیردی کی ،ائله بیل محلهنین کالنتریدی.
آروادین دوروشوغونا ،زولفعلی عمینین أل -آیاق ایتیرمهسینه عئینی
آچیلیب ،زولفعلی عمینین أحوالینا گولمهیی گلدی.
مختار دونن آخشام محرّمین واسیطهسییله اونا سؤز گؤندریب« :گون
اوْرتا چاغی خان کروانساراسینین قفهسینه گلرسن» .بیر آز دا یئریسه،
سحرین مئهی اوز -گؤزونه دهییب خومارلیق باشیندان اوچار دئیه ،دوشوندو.
استانبول قاپیسینا ساری دؤندو .خوشالمیر مختار اونو گؤرجک أحواالتیندان
بیر ای آنالسین .اوندا گئنه ده صبحنازین ائوینه ،هئرانتین مئیخاناسینا
گئتدییی اوچون اونو دانالیاجاق.
هله گوناوْرتایا قالیر .ائوه گئتمهیه ده گؤیلو یوخدور .آتاسینین ترسه
باخیشالرینا دا هئچ دؤزومو یوخدور .هانسی گئجه ائوه گئتمهسه صاباحیسی
گون آتاسینین باخیشالری داشا دؤنر .الل -الل گؤزونو گؤزونه تیکیب ،نه
سوْروشان کیمی سوْروشار کی گئجهنی هاردا سحر ائلهییبسن ،نه ده اؤزونو
بیلمهمزلییه ویرار .آنجاق باخیشالریال فیکرینده نه کئچدییینی اونا آندیرار.
آتاسینین بئلنچی الل باخیشالری یوز یاماندان آغیر گلیر اونا .ایکی گون
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بوندان اوّل آتاسی دؤورهسینه کئش دویونلنمیش بیر دسته أسکناسی اونون
دوشکچهسینین آلتینا قویوب ،دئمیشدی« :فیرقهچیلرین ضرری توخونمامیش
بیر مدت گل چیخ گئت قوما .بو نامهنی ده وئر اوردا حاج سید مرت ییا .اونا
یازمیشام نه واخ داردا قالدین ،ألی بوش قویماسین سنی».
آتاسی ألیندهکی نامهنی ده دؤشکچهنین آلتیندا أسکناسالرین بؤیرونه
قویموشدو .مختارا دا آتا کیمی «بیر مدت گؤزدن ایت» ،دئمیشدی« .نریمانی
دئمیرم .سَننن دوُز -چؤرح یئییب ،نئچه ایل بیر -بیریزنن یولداشلیخ ائله
ییبسیز .اوْ ،أتین یئییب سومویون آتانالردان دهیی .بیر آنناماز تاپیلیب ألیوه
ایش وئرر .سن ده کی ماشالؤاله دیلین دیش دورمور»...
باشی قینیندا ،نئچه آیدان بری باشیندان سووان گونلر عاغلیندان کئچیر.
معاریف ایدراهسینین بازرسینه دئمیشدی« :هانسی آنناماز سنی یوْللویوب،
گئت اونا دئه کی خانآغا خویی دیییر من باشارمیرام .أیه چوخ بولوسن اؤزون
گل فیثاغورث ق یهسینی توهجه دَس وئر ».هندسه کیتابینی بازرسین
اوستونه توْالزالییب ،کیالسدان چیخمیشدی.
او گوندن بری آیاغینی مدرسهیه قوْیمامیشدی .دونن آخشام هئرانتین
توکانینا گئدنده بیریسینی کؤلگهکیمی اونونال ایز به ایز گلدییینی دویموشدو.
شوبههلهنیب ،دؤنوب باخاندا ایزلهین آدام اؤزونو دیوارین دیبینده گیزلهدیب،
خان آغانین اورهیینه قوْرخو داممیشدی .دؤشک آلتینداکی أسکناسالری
صبحنازال هئرانتا شاباش ائتمهمیش ،شهردن چیخیب گئتمهلییدی.
بیر آن اؤزونو مقبره کوچهسینده ائولرینین قاپیسیندا دایانمیش گؤردو.
قاپینین دؤینجهسینه أل آتاندا پئشمان اولوب ،قاییتمیشدی .بیر دفه دان
سؤکولمهدن صبحنازین ائویندن چیخیب ائولرینه گلدیکده ،گئجه دؤینجه
یینی دؤیموشدو .سکینه سلطان یایلیغی چینینده ،ساچالری ایسه دؤشو
اوسته تؤکولموش ،قاپینی آچیب اونو گؤرجک« :توبا ...توبا ...توبا...
أستغفرلؤاله ...آغا نییه منی گوناها باتیریسان» دئییب ،یایلیغینی عشوه -غمزه
یله باشینا چکمیشدی .او گوندن بری سکینه سلطان اونو گؤرنده یایلیغینین
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اوجالرینی دؤشونون اوستوندن قیراغا آتیردی .آنجاق گؤزآلتی اونا باخیب،
دوْنموش دوداقالریال گولومسهییردی .اویسا هردن بیر گؤیلو سکینه سلطانا
ماییل اولسایدی دا صبحنازی اونا باش بیلیب ،صبحنازی بیر قیرمیزی
أسکناسال راضی سالیردی .سکینه سلطان ساققالینا ایلیشیب ،ألینه ایش
وئرنلردنایدی.
گوناوْرتایا آز قالیر .آغزینین زوققوتوم دادینی دهییشسین دئیه ،ایبان
خورماچینین توکانی قاباغیندا دایانیب ،بئش شاهی ایبانین ترهزیسینه آتدی.
ایبان ترهزینین یانینداکی کیتابدان بیر وراق جیریب ،لولهلهدی .بیر اوْوج قوُرو
خورمانی قیف کاغاذینین ایچینه دولدوردو .خانآغا ایبانا گؤز ووروب،
پیچیلدادی« :ایبان ،فیشفیشاالریوی ،تاراققاالریوی قویما شئه چَهسین ها ،آز
قالیر »!..ایبان أطرافا گؤز گزدیریب ،خانآغایا ساری أییلیب دئدی« :خانآغا،
پیشهورینین توفاغی داغیلسین .آلؤاله شاهین جانینا دهیمهسین .او شاه کی
من تانیرام پیشهورینین قاباغیننان یئمز ...اینشالؤاله اوّل تاراققانی اؤزوم آتاجام»
خانآغانین آغزی زوققوتوم دادی وئرسهده ایبانین آغزی ماوال قاپیسی
یدی .اونون آغزینین اییسینه دالی چکیلدی .ایبان گئجهلر ائوینین
باالخاناسیندا دوزلتدییی تاراققاالرین گوگورد اییسینی وئریر .خانآغا خورما
دولو قیف کاغاذینی آلیب ،دئدی« :ایبان اؤز آرامیزدی بو گوگورد اییسینه ائو
آدامین نئجه دؤزور؟ بینا بیرچاره قیل .والؤالهی اییسی پوخ اییسیندن
قالیجی دئییل»
ایبان یالتاق -یالتاق خانآغانین اوزونه هیریلدادی .دیشلری گوگورد
رنگیندهیدی .خانآغا خیاوانی آتالیییب ،میسگره بازارا کئچدی .آیاغینی بازارا
قویوب قویمامیش میسگرلرین چکیشلرینین موسیقیسینه ذهنی دورولدو.
بازارین نَموو اییسیله قاالی اییسی بیر -بیرینه قاریشیب .سحر یئلی کار
کسمهسه ده ،میسگره بازارین سسی خومارلیغینی باشیندان اوچوردور.
خورماالری بیر -بیر شکر پنیر کیمی آغزینا آتیر .هردن ده بیر بوجاغی نیشان

قوشالرداها قورخمورالر 81

آلیب ،چردهیی پوفلهییر .توپ آغزیندان گولؤله چیخان کیمی چردهک
آغزیندان چیخیب ،نیشان آلدیغی یئره دوشور.
خان کروانساراسینا یاخینالشیر .آغزینین زوققوتوم دادی خورما طامینا دؤنوشور.
کروانساراچی حجرهسینده اوتوروب ،ایکی نفرله دانیشیر .خانآغا ایچری
گیرینجه سؤیود آغاجینا زنجیرلنمیش ایت ،قویروغونو بوالییر .حجرهلرین
قاباغیندا بیر جوت آغ ائششک اوز به اوز دایانیبالر .بیر ماتئه 1ائششکلرین
اوستوندن یوکلری یئندیریر .یئنی یئتمه بیر نالبند اوغالن حجرهسینین
قاباغیندا آغیمتیل بیر آتین آیاغینی قوْوزاییب ،نالالییر .قفهنین بؤیروندهکی
حجرهنین قاباغیندا اوچ حامبال یون تلیسلرینی أل آراباالرینا یوکلهییرلر.
داالندار أللرینی دالیسیندا دویونلهییب ،بیر گؤزو ماتئهده ،او بیری گؤزویله
حامباالری ایزلهییر.
نریمانین گؤزو قفهخانانین تازا قاپیسینین گولمیخالریندا قالیب .ساپ
ساری گولمیخالر پار -پار پاریلداییرالر .کئچن ایل قفهخانانین کؤهنه
قاپیسی اوْد توتوب ،یاریسی یانمیشدی .قاپینین اوستوندهکی گولمیخالری
آتاسییال بیرلیکده تازا تاختا قاپییا میخالمیشدیالر.
«باخ بیر نریمان ،ایکیز ده منه قارداش کیمیسیز .ایناندیخالریزین البته
اؤزوزه دخلی وار .هم خانآغاینان ،همده سنن دوُز -چؤرح یئمیشم .من دوُز-
چؤرهیی ایتیرن آدام دهیرم .او شاهین داشینی دؤشونه دؤیور ،سن ده پیشه
ورینین ،نورولؤالخانین»...
نریمان دینیب -دانیشمادان قلیانین أمزییینی نئیگیلهنین باشیندان
چیخاردیب ،نئیگیلهنی مختارین ألینه وئردی .مختار قلیاندان خوشالنماسا دا
آنجاق نریمانین ألینی قایتارمادی .نئیگیلهنین دوْداقلیغینی ألییله سیلیب،
سوْموردو .کوپون سوُیو قوُر -قوُر قوُرولدادی .ناصرالدین شاه ،کوپون اوزرینده
غ بلی باخیشالرییال بیر گؤزونو نریمانا ،او بیریسینی مختارا آغارتمیشدی.
 -1ماتئه :کورد قادین [خوی دئییمی].
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مختار سؤزونون آردینی توتدو .نریمانسا گؤزونو گولمیخالردان چکیب،
کروانسارانین حیطینه باخاراق آتاسینین پیچیلتیالری عاغلیندان کئچدی.
«گولوم ...اولدوزلو گولمیخیم»...
شلتهسی یئرین زیر -زیبیلینی سوپورن آغزی یاشماقلی بیر ماتئه
کروانسارا قاپیسیندان ایچری گیردی .کیچیک بیر اوغالن اوشاغی بورنونون
فیرتیغینی یاالیاراق ماتئهنین أتهییندن یاپیشمیشدی .هر ایکیسی قفه
خانانین قانشارینداکی حجرهیه کئچدیلر .نیلفره وورولمادان اؤنجه قیزالر،
خانیمالر دیققتینی چکن وارلیقالرایدیلر .آمما نسه نیلفره اورک باغالییب
اونونال دانیشاندان بری ،هئچ بیر قیزین ،هئچ خانیمین گؤزللییی وئجینه
دئییلدی داها.
«قوی سؤزومون الپ بئله جیرگینی سنه دیییم .بونو خانآغایا دا دییه
جم .سیفارش گؤندرمیشم او دا گلسین .منیم سؤزوم بیدی باااا .دیییرم من
کی سو گتیرن دهییرم ،نییه گیلیفلری یاش ائلیییم؟ دؤلت دئدییینگلدی-
گئدردی ،بویون بو گلیر ،صاباح بیر آیریسی .بیزه قاالن یولداشلیخدی،
دوستلوخدی ،اینسانیتّدی»...
گلدی -گئدر سؤزو نریمانین عاغلینی قاریشدیریر .گئجهیاریسی نیلفرین
فیکرییله پاپریزی پاپریزین اوْدونا آلیشدیریب ،پریشان بیر حالدا اؤزو ایسته
مهدن آتاسی آناسینا پیچیلتییال دئدییی سؤزو ائشیتمیشدی.
«بو گلدی -گئدرلرین ایچینده تکجه منه قاالن سنسن .آنامسان،
باجیمسان ،هر بیر شئییم سَنسن .گولوم ...گؤیچهییم ...اولدوزلو گولمیخیم...
بو میسمار آنجاق سنین کیمی گولون »...پیچیلتییال گولوش سسی بیر-
بیرینه قاریشمیشدی.
«میسمار کیمی اوغول دوغوبسان منه ...قوجالغیمین عصاسیدی .قوروماسین
اوغول آغاجی»!..
آنجاق آتاسینین خبری یوخ ایدی کی او بو گونلر أییلمیش بیر میسمارا
دؤنوب .فیرقهنین آغیر مسئولیتلریندن عالوه ،نیلفرین فیکری گئجه-
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گوندوزونو قاریشدیریب .هانسی بیر گولمیخلی قاپینین قاباغیندا دایانیرسا
قیزین اوزونو او گولمیخالردا ناخیشالنمیش گؤرور .گاهدان گونش شکیلینده
قاپییا نالالنمیش گولمیخین اورتاسینداکی تؤوهرکده گؤروردو قیزین گیرده
صیفتینی ،گاهدانسا اوزوم سالخیمینا بنزر گولمیخالردا .نئچه گون ایدی
نیلفردن خبر -أتر یوخ ایدی .بع اً آرا -سیرا اوْغرونجا بیر نئچه دقیقه
گؤروشوردولر .اونا ائله گلیردی ائله بیل مین ایل قاباقدان نیلفری تانیییر .مین
ایلدن آرتیقدی اونا وورولوب .دونن ایستهمیشدی سئیدحمزهدن اونون مدرسه
یه دؤنوب دؤنمهدییینی سوروشسون ،آمما سوروشمامیشدی .عؤمور بویو بئله
بیر دوُروم دوُیماسی هئچ عاغلینا گلمهمیشدی .نریمانا گؤره بیر کؤنولدن مین
کؤنوله وورولوب عاشیق اولماق آنجاق ناغیلالر دونیاسیندا اوْالسییدی .بونونال
بئله سون گونلرده نیلفر بیر اانیه بئله عاغلیندان چیخمیردی .حتی یوخودا دا
أل چکن گونو یوخ ایدی .نئچه گئجه اولوردو کی آدام کیمی باشینی یاسدیغا
قویوب یاتیرمیش ،آنجاق سحر یئریندن دوراندا اؤزونو محتلیم گؤروردو .اؤزو
اؤز یانیندا نیلفردن اوتانیردی .اونون بئله أحواالتدان خبری اولسایدی ،یقین
کی اوندان نیفرتی گلردی .گاهدان دا نیلفر «شیطان توکودور عاغلیما
ایلیشیب» ،دئیه دوشونوردو.
مختار دانیشا -دانیشا نئیگیلهنی نریمانا وئردی .نریمانسا خیال آتیندان یئندی.
«خانآغانین ألی قوالغیندادی کی مرکزی حوکومتین قوشونو تؤکولسون
آذربایجانا ...سن ده گؤزووو یوموب پیسنن یاخچینی بیر -بیریندن سئچمیسن».
نریمانا گؤره مختار های -کویسوز ،عاغیللی ،گئنیش اورکلی بیر
اینساندی .یاشید اولساالر دا ،همیشه اونا حؤرمتله یاناشمیشدی .خانآغا
کیمی آغزی پرت ،فیل بورنوندان دوشموش آدام دئییلدی .خانآغا بیریله سوُیو
بیر آرخا گئتمهسه ،بیریله دوز دئمهسه ،اوْد گؤتوروب اوجاغی سؤندورنلرین
بیریسیدیر .بو گونلر اونون اوزونو گؤرمهیه هئچ بئله رغبتی یوخدور.
«قارداش سن نییه؟ ایندییهجن من هانسی حققه ناحق دئمیشم؟»،
مختارا دئدی.
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«سن دئمهسن ده داشینی سینهوه دؤینلر حققی ناحق ائلیرلر .هانسی
حوکومت ایجازه وئرر بیر سرهنگین آروادینی خیاواندا سوْیوندورسوننار؟
توتالیم کی سرهنگین اؤزو شاه آدامیدی ،بونا کی سؤزون یوخدی..؟ آمما
اونون آروادی نه گوناهین صابیدی؟»..
«منی دیسن ،او ایشی گؤرنلر موطلق فیرقهچی اوْال بیلمزلر .اوالر بیر
عیدّه اوْباشدیالر .بیر گون نورولؤالخانین گؤزونو اوزاخدا گؤروب ،ایستهمیشلر
بئلنچی چیرکین اوْیونالرنان فیرقهنی بدنام ائلهسینلر .بولوسن ،ایچریدن
ووران ضربه کسرلی اوْالر»...
خانآغا ألیندهکی کاغاذی یئره توْالزالدی .قفهیه گیریب ،مختارال نریمان
اوتوردوغو میزه یاخینالشدی .نریمانال مختار خانآغانی گؤرمک همین اونون
حؤرمتینه یئرلریندن قالخان کیمی اولدوالر .او أیلشدیکده مختار «سالمون
علیکم» دئییب ،دالیسیجا بیر «یالاله» دا آرتیردی .آمما نریمانسا آغزینی بئله
آچماییب ،آنجاق باشینین اشارهسیله اونا سالم وئردی .خانآغا أیلهشیب
أیلشمهمیش اوزونو قفهچییه توتوب اوجادان دئدی« :یالؤاله!» .بیر نئچه اانیه
باشینی آشاغی سالیب ،سونرا اوزونو نریمانا توتوب ،دئدی« :بَه نییه اوش
میثقال دیلیوی قویوب ،بیر باتمان باشیوینان دانیشیسان؟»
قفهچی دئدی« :آلؤاله کؤمهیین اولسون ،خان!» سونرا شاییردینا «أهبر،
خانآغایا قلیان سال ».قفهچیشاییرد ألیندهکی چایالرین اوچونو او بیری
میزدهکی موشتریلرین قاباغینا دوزندن سونرا ألیندهکی چایال خانآغایا ساری
دؤندو .نریمانین صیفتی بوزاردی .خانآغانین سؤزونو ائشیتمهمیش سانیب،
یئریندن قالخدی.
مختار «هارا..؟ ایکیزه ده سؤزوم وار» ،دئدی.
نریمان «مالیه دفتری بیر آزدان تعطیل اوالر .یوبانسام پول آال بیلمهرم.
یئتیمخانایا قیویر -زیور آلمالییم» ،دئدی.
مختار «آکیشی ،اوزومو یئره سالیسان؟» دئییب ،قفهچی شاییردی سسله
دی« :أهبرآ ،بیزه بیر قلیان ،بیر دؤرهده چای وئر»
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«خونسار اولسون» ،خانآغا دئدی.
قفهچینین شاییردی أهبر خَکه ،دییهسن الپ ائله ایندی کؤمور -خکه
نین ایچیندن چیخیب ،قفهخانایا گلمیشدی .بورنوندان آخان سویو کؤینه
یینین یئنگیسی1یله سیلیب «نؤکهیم خانآغا» دئییب ،آخسایا -آخسایا
سککیدهکی ساماوارالرا ساری یانپئرتی یوال دوشدو.
«گئده ائله بیل کوللوح سئرچهسیدی .بیری یوخدی بونو بو قفهدن ائشیه
سالسین».
نریمان غ بله خانآغایا باخیب ،سوروشدو« :خانآغا! چای قلیانا
گلیبسن ،یوخسا چؤرح کسمهیه؟»
«دوننهجان صاندیخ توالسی کیمی دوشوب قفهلردن تیرَح سوختهسی
ییغیردی ،ایندی بو دا گلیب فیرقهیه یالتاخلیخ ائلیر»
نریمان یئریندن قالخدی« .یوبانسام مالیه دفتری باغالر .دئدیم کی
یئتیمخانایا قیویر -زیویر آلمالییم .آیری واخت گَللم دانیشاریخ» دئییب،
ایستهییردی قاپییا طرف یولالنسین کی خانآغا مختارا باخیب ،قاش-
گؤزویله نریمانی گؤستریب ،دئدی« :بویور بو دا بیر شیشیتمه ...آغزین آچیب
ائله یئتیمخانا دیییرکی ،دییهسن بَه هانسی تیجارتخانادی .اوش دؤرد دهنه
کوللوح یئتیمینی ،اوْغرو -أیرینی ،گئده -گودهنی حامام توالنباریندان ییغیب
گتیریب بیر اوتاغا سالیب ،آدینی قویوبالر یئتیمخانا».
«یانی دیسن نورولؤالخان قلط ایش گؤروب یئتیم اوشاخالری حامام
توالنباریننان ییغیب ،یاتماخالرینا یئر دوزلدیب؟» ،نریمان جواب وئردی.
«دهدهسینین خئیرینه ییغمیییب کی !..بیننارین هامیسی تبلیغاتدی.
روسالرا نؤکرلیغ ائلهدیغینی بئلنچی عوام آلالدان تبلیغاتین آلتیندا گیزلهدیر».
«نورولؤالخانا سؤز دییهنین ...آلؤؤالهو اکبر هاااا ...مختار قارداش ،سنین
خاطیرینه بیر سؤز دئمیرم هاااا یوخسا ،»...نریمان دئدی.
«یوخسا نمنه؟ منی توتدوراجاخسان؟»
 -1یئنگی :پئنجهیین بیلَکحصّهسی ،دستک.
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نریمان آغزینی دولدوردو دئسین« :خبرین یوخدی ،منیم گوجومه ایندی
یهجان توتولمویوبسان» ،آمما خانآغایال دوز -چؤرک یئدییینه گؤره دیلینی
قیسدی .خانآغانین خبری اولماسایدی دا ،مختار یاخچی بیلیردی کی
نریمان نئچه دفه خانآغانین توتولماغینا مانع اولموشدو.
أهبر قلیانی خانآغانین قاباغینا قویوب ،چایالری میزین اوستونه دوزدو.
مختار «صلوات چؤرون» دئدی« .سیزی چاغیرمامیشام کی ایت -پیشیح
کیمی بیر -بیریزین جانیزا دوشهسیز! آلؤاله قویسا جومهآخشامی منیم
تویومدی هااا»
نریمان «مبارحدی .همیشه بو داماخدا» دئییب ،مختاری باغرینا باسیب،
آرتیردی« :منی باغیشال .جومهآخشامی پیشهورری گلهجَح .نورولؤالخان منی
ده بیر نئچه فدایینن پئشوازا آپاراجاخ».
خانآغا گئنه فاتحانه دئدی« :بَه نولدی بَه؟ نورولؤالخان هئش کیمین
أیاغینا گئتمز آخی»!..
نریمان «بعلی ،هئش کیمین أیاغینا گئتمز ،آمما ایندی نئچه ایللیخ
یولداشینین پئشوازینا گئدیر» دئییب ،خانآغانی وئجینه آلمادان دیرسهیینی
میزین اوسته قویوب ،مختارا «یوبانیرام» ،دئیهرک قولتوق جیبیندن
آذربایجان قزئتینی چیخاردییب «سنه گتیمیشم ،آل» قزئتی میزین اوستونه
قویوب ،قفهخانادان چیخدی.
ماتئهنین بورنو فیرتیخلی اوشاغی کردیقیراغیندا اوتوروب ،ألیندهکی
داشایله أیری -اویری بیر میسماری تاپداالییر .نریمان اوشاغی گؤرونجه
اوشاقلیغینا دؤنمهیی گلدی .آتاسینین دهمیرچی توکانی قاباغیندا اوتوروب،
ساعاتالرجا یورولمادان أیری میسمارالری داش اوستونده تاپداالییب ،بیر-
بیرینین یانینا دوزردی .کوچهده توز -تورپاق ایچینده بئله ،گؤزو أیری
میسمار دالیسیجا اوالردی.
نریمان گئدندن سونرا خانآغا مختاردان سوروشدی« :کیملردندی؟»
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«آسید عبدالهنین قیزیدی»...
«سیدحمزهنین باجیسی؟ اونون بیر باجیسینی دا بیزیم کورهکنین
عموغولسونا آلیبالر ،بیر -ایکی آی قاباخ توی ائلهدیلر».
«سونبئشییی ده دئیهسن بیزیم قیسمتیمیز ایدی» ،مختار دئدی.

11
سحرگولکیفینی آچیب ،نیلفرین اوز -گؤزونه أل دوالندیریر« .آلؤاله
بدنظردن ساخالسین» ،دئییر .اویسا گؤزو دیواردان آسیلمیش وإنیکاد
تابلوسوندا قالیب .ایپکدن توخونموش وإنیکادی آتاسی تنهبینین دیواریندان
گؤتوروب ،جئهیزلرینین اوستونه قویموشدو.
«وَإِن یَکَادُ ألذِینَ کَفَرُوا لَیُزْلِقُونَکَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا ألذِّکْرَ وَیَقُولُونَ إِنَّهُ
لَمَجْنُونٌ»
«آغا ،بو آیهنین معناسی نه اوالر؟»
«کافیرلر ائله کی قرآنی ائشیتدیلر آز قالمیشدی بد نظرلرله باخیب
دئسینلر اوْ مجنون اولوب»
اولمایا او دا نریمانی گؤرندن سونرا مجنون اولموشدو..؟! یوز دفهدن
آرتیق ایستیخاره ائلهمیشدی .هر دفه گؤزونو یوموب ،نریماننین قیافهسی
گؤزونون قاباغیندا ،کیتاب آچمیشدی« .بد» گلدیکده تئز قرآنی بوکوب،
یئنیدن ایستیخاره ائلهمیشدی .او قدر دالبادال کیتاب آچمیشدی کی ،بلکه
بیر دفه ایستیخارهسی «خوب» گلسین.
«صاباح ائلچیگلهجحلر» سؤزونو باجیسیندان ائشیدنده بیرباشا قاچیب
پالیت آغاجینا چیخمیشدی .آناسی اؤلندن بری ،پالیت آغاجی دا صاندیخانا
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کیمی اونون سیغیناجاق یئرینه دؤنموشدو .عادتییدی پیشیک کیمی آغاجا
دیرماشماق .توت آغاجینین بوداغیندا اوتوروب ،دهنه -دهنه شیرهلنمیش
توتالری دهریب یئمک ،الپ چوخ سئودییی ایشلردن ایدی .توت آغاجی
آناسینین برکت آغاجییدی.
«بهشت آغاجی دهیی ،آمما باشا -باش برکتدی .یارپاغیننان توتدو مئیوه
سینین یاشی -قوُروسو ،کؤتویونهجان کارا گلر».
حیطلریندن عالوه باغدا بیر نئچه آغ توت آغاجی وار ایدی .تیرتیل1الری
بسلهمک اوچون خاناباغین بؤیرونده کیچیک بیر یئر تیکیلمیشدی .یاز فصلی
گلنده اوْردا نوْغانداردان آلدیقالری تیرتیلالری یارپاقالرین اوستونه
بوراخاردیالر .واختی یئتیشنده تیرتیلالر بارامایا دؤنوشوب ،سونرا اوالری
قاینار سویون ایچینه سالیب ایپکلرین آچاردیالر .آناسی اؤزونو اوْدا -کؤزه
ویرمیشدی بلکه نیلفر ده باراما آچماغی اؤیرنسین .آمما نیلفر تیرتیلالرین
کپهنهیه دؤنوشمهسینی سئویردی .یارپاقدان یارپاغا ،گولدن گوله قونماسینی.
باراما کپنهنهیین گوْرو ایدی .گوْردان قورخان اینسان ایپک اوچون کپهنهیی
کؤرپهلیکده گوْرا باسیب ،دیری -دیری اونو باراما ایچینده پؤشلهییب ،ایپهیین
ساتیب ،پول قازاناردی .ایپک اونون نه کارینا گلهجک ایدی !..آناسییله
خاالسی باراماالرین ایپهیین آچاندا باجیسی آناسینین بؤیرونه سیغینیب،
باخاردی .او ایسه آغاجدان آغاجا دیرماشاردی.
توت فصلی آغاجین آلتینا یئکه بیر اؤرتوک توتوب ،نیلفرسه بوداقالری
سیلکهلردی .آناسی توتالری جینقو دؤورولره دولدوروب ،قوهوم -قونشویا
پایالردی .توتون الپ ایری دهنهلرینی ائولرینین قارشیسینداکی قونشوالری
مارانقوز 2ال آروادینا پای گؤندهرردی.
«قریبدیلر .هئش کیملری یوخدی»
 -1تیرتیل [خوی دئییمی تیرتیر] :ایپک قوردو
 -2مارانقوز :آنادولو تورکجهسینده نجّار آنالمیندادیر.
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مارانقوز ایسه ساکیت ،سسسیز -سمیرسیز بیر کیشییدی .داییم باشی
قینیندا ،کؤلگه کیمی گلیب کؤلگه کیمی گئدردی .هانسی شهرده دونیایا
گؤز آچیب ،آد -سانی نه اولدوغونو بوراجان کیمسه بیلمهمیشدی.
آتاسی دئمیشدی« :آیری موطوروفلره بنزهمیر .هر ندی اؤزوندهدی.
هئش کیمنن ایشی یوخدی .آزارسیز آدامدی».
دولگر اولدوغونا گؤره هامی اونو آروادینین دیلیجه مارانقوز سسلردی.
آروادی «آیدیل»ین دئدییینه گؤره توت آغاجیندان تار چاناغی یوْنوب
دوزلدن مارانقوزون یوْلو بیر زامان آنادوْلودا «آدی یامان» ائلینه دوشموشدو.
بیر مدت ائل ایچینده قاالندان سونرا بیر -بیرلرینه وورولوب ،دولگرسه قیزی
گؤتوروب ،قاچیردیر .آیدیل ماتئهلر یا ائالت خانیمالری کیمی یاشماقالنمازدی.
نیلفرین یاخچی باشا دوشمهدییی لهجهیله دانیشاردی .مارانقوزون ایشی
سحردن آخشاماجان تار چاناغی یونماق ایدی .آیدیل ایسه أقرباسینین
حسرتینی چکسهیدی ده ،ناموس داعواسیندان قوْرخوب ،حسرتینین قوْل-
قاناد آچماسینا مئیدان وئرمیردی .اگر بیر زامان مارانقوزون نم -نیشانینی
توتوب ،اونو تاپسایدیالر ،یقین دوغرام -دوغرام دوغراردیالر .آیدیل عایله،
آتا -آنا حسرتینین وابالینا گلیب ،ایکی ایل سونرا عایلهسینین ،ائل-
اوباسینین اوزاقلیغیندان دیغالییب ،قریبجه وفات ائتدی .اونو باسدیران گون
مارانقوزون ائویندن هئچ بیر جینقیرتی سسی بئله چیخمادی .مارانقوز کؤلگه
کیمی جنازهنی چیینلرینده داشییان قونشوالرین دالیسیجا قبریستانا
گئتدی .قبریستاندان دؤنن کیمی گئنه تار یونماغا باشالدی .آیدیل اوچون
نه یاس توتدو ،نه ده گؤزوندن بیر دامال یاش گلدی .آی دیلین اؤلوموندن بیر
ایل کئچمهمیش آناسیهانسی مرضین وابالینا گلدی ،نیلفر بیلمهدی.
«چوخالری ایچینده آغالر» ،آناسی دئمیشدی .نیلفر آرا -سیرا
قوْوورمادان ،آشدان مارانقوزا پای آپاراندا جان آتاردی بویالنیب اونون حیطین
گؤرسون .او ایسه قاپینی یالنیز بیر دئشیک بوْیدا آچیب ،پایی آالردی.
پالیت آغاجینین باشیندان مارانقوزون حیطینی سوزور .ساکیت ،اؤلو توْزو
سپیلمیش بیر حیط .توت آغاجیندان تار چاناغی یونان دولگرین حیطینده
حتی بیر توت آغاجی بئله یوخدور.
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آناسینی باسدیران گون قوهوم -قونشو اونو گؤرجک «فاغیر باال ...طیفیل
باال »...دئییب ،آغالییردیالر .او ایسه سسسیز -صداسیز توت آغاجینا ساری
گئتمیشدی .ندنسه توت آغاجینی بوراخیب ،سینجاب کیمی حیطین دیبینده
کی پالیت آغاجینا دیرماشیب ،گلدی -گئدری ایزلهمیشدی .باشینا چاالن
کیم ،اوز – گؤزونو جیرماقالیان کیم ...نیلفرین گؤزوندن بیر دامال یاش بئله
چیخمامیشدی .باخماقدان یورولوب ،مارانقوزون حیطینه بویالنمیشدی .آدام
سیز ،صاحابسیز بیر ائوه بنزهییردی مارانقوزون حیطی .کردیلری اوْت
باسمیشدی .نه اینسدن نه جینّدن هئچ بیر خبر یوخ ایدی او ائوده .یان
قونشونون حیطینده قازان آسمیشدیالر .آناسینین اؤلومونه گؤره قوهوم-
قونشویا احسان وئرجک ایدیلر .گلدی -گئدری ایزلمکدن یورولموشدو.
یوخاری بوداغا دیرماشیب ،قارقانین یوواسینا باش اوزالتمیشدی .یووا دا
مارانقوزون حیطی کیمی بوْمبوْشایدی .اونون حیطینین آالق اولونمامیش
کردیلریله قارقانین قوْخوموش سیچان لئشی ،جوجه آیاغی قالمیش یوواسی
توش گلردی .سیچان لئشینی گؤرجک قیراغا چکیلمیشدی .دئمک ،قارقاالر
دا آتاسی دئمیشکن عالیم بیعمل ایمیشلر .اوْوالدیغی سیچانین ،اوْغورالدیغی
لئشلرین آرتیقالرینی اوستو آچیق یوواالریندا بوراخمیشدیالر.
«ائله کی قابیل شئیطانین سؤزونه توْوالنیب داشی گؤتوروب قارداشی
هابیلین باشینا چیرپیب ،اوْنو اؤلدوردو ،هابیلین جنازهسی قالدی قابیلین
ألینده .بیلمهدی نئینهسین ،جنازهنی هاردا گیزلتسین .آلؤاله طرفیندن بیر
جوت قارقا گؤیدن یئره قونوب ،بیریسی داشی گؤتوروب ،او بیریسینین باشینا
چیرپیب اؤلدوردو .سورا دیمدییییله ،چنگهسییله یئری قازیب ،اؤلو قارقانی
قازیلمیش یئره ایتهلهییب ،اوستونو باسدیردی .قابیل ده قارقادان اؤیرهنیب،
هابیلی باسدیردی».
تورپاق آلتیندا باسدیریلمیش آناسینی تصور ائلهدی .نه آغالماغی گلیر،
نه ده آغاجدان یئره ائنمهیی .آنجاق ایشهمهیینین قاباغینی آال بیلمیر.
قیچالرینین آراسیندان سوزن سودوک حامام سویوندان بئله داغ ایدی.
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سودوک آغاجین گؤودهسیندن آشاغی سوزدوکجه نیلفر یوخاری بوداقالرا
قالخمیشدی .آغاج آلتیندان گلن سسلره بئله گولمهیی توتمامیشدی.
«بیبی قیزی ،آغاج آلتیندان گئشمه ،قوش باشیوا سیچار!»
«بَهیم قوش زیلی ده میردار اوالر؟»
آخشام چاغی یاس تؤرهنی بیتیب ،یاسا گلنلر داغیلیب ،قوهوم -قونشو
اؤز ائوینه ییغیشاندان سونرا نیلفری آختارمیشدیالر .آغاجا دیرماشدیغینی
گؤرونجه آتاسی حربه -قاداغا کسمیشدی:
«بیرده گؤرمویوم آغاجا دیرماشیبسان هااا .قیز ندی ،آغاجا دیرماشدی ندی؟»
پالیت آغاجینین باشیندا آناسینا فیکیرلهشیر .باجیسی حوْووض باشیندا
اوتوروب ،اونو دانالییر:
«یئکه داناسان! سنین یاشیدالریوین کؤرپهلری قوجاغیندا ،سن هله آغ
بوتاالردا گزیسن؟»
باجیسینا جواب وئرمهیه اینجاری یوخدور .آناسینی اؤزلهییر .آناسی اؤلمه
سهیدی بلکه بو تئزلیکده اونو تانیمادیغی ،گؤرمهدییی بیرینین نیکاحینا
سالمازدیالر .یوخاری بوداغا قالخیب ،قارقانین یوواسینا باش اوزالتماغی گلیر.
آمما قارقاالرین قاریلتیسیندان قورخور .اوتوردوغو یئرده اوتوروب ،مارانقوزون
حیطینی سوزور.
«کاش نریمان دا منی مارانقوز آیدیلی قاچیردان کیمی گؤتوروب
نامعلوم بیر یئره قاچیرداردی» دئیه ،دوشونور.
مارانقوزون حیطینه باخدیقجا فیکریندن پئشمان اولور « .اوندا من ده
آیدیل کیمی ایکی ایلین وابالینا گلردیم .آخی من نه یاشامیشام کی بو
تئزلیکده اؤلوم!»
هم اؤز طالعینه ،هم ده آناسینین اؤلومونه یاس توتوب .آمما گؤزوندن بیر
دامال بئله یاش چیخمیر .آناسی اؤلمهسهیدی اورهیی درسده ،بیر ده نریماندا
قالدیغینی آناسینا دئیه بیلردی .باجیسی دئیینمکدن یورولوب ،اونو آغاج
باشیندا بوراخیب میطباخا کئچیر .نیلفر ایسه آتاسی ائوه گلمهدن آغاجدان
ائنیب ،بیرباشا صاندیخانایا گیریب ،یورقانی باشینا چکیب ،یاتیر.
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ائلچیلر گلیب .نیلفرایسه نه پالتارین دهییشیب ،نه ده ساچین داراییب.
سحردن آیاغینی صاندیخانادان ائشییه قویماییب.
«آغام ایستیخاره ائلهییب ،یاخچی گلیب .اوغالن دا آدلی -سانلی عایله
دندی .اؤلمزسن کی بیر ایستکان چای قویاسان ائلچیلرین قاباغینا» ،باجیسی
دئییر .اویسا یورقان -دؤشک باغلیسینین دالیسنا قابالنیب ،قالیب .دونیانین
سونوناجان اوردا قاال بیلر.
«آغام درسدن چیخارتماغی بس دئییل ،ایندی ده منی باشیننان ائلیر؟
اؤزو هر کیمی آلیر ،آلسین .آمما من أره گئدهسی دهیرم».
باجیسی اوزونو جیرماقالییر ،دیزلرینه چیرپیر .آز قالیر اؤزونو دیدیب،
داغیتسین:
«کس سَسیوی! اوتانمیسان آغامین دالیجا سؤز دییسن؟!»
«ایستهمیرم با ...ایستهمیرم ...حاج معدلینین اوغلو اولماسین الپ بئله
وزیرین اوغلو اولسون ،ایستهمیرم ،والسالم!»
باجیسی یورقان -دؤشک باغلیسینین اوستوندن اونا ساری جوموب،
نیلفرین هؤروکلرینین بیری ألینه کئچدی .نیلفر ایسه اونون ألینی پیشک
کیمی جیرماقالدی .باجیسی هؤرویون بوراخیب سسینی بوغا -بوغا قیشقیردی:
«گل جهنم اوْل .آغامین آبیریسینی آپاردین .سنی گؤروم قان قوساسان»
سحرگول هؤلهسک اؤزونو صاندیقخانایا سالدی:
«باشیما خئیر! نه های -کوی سالیبسیز..؟ سسیز تنهبینی گؤتوروب!»
«بو آالشایا دئه باااا ،گلیب بیر ایستکان چای قویمور ائلچیلرین قاباغینا»
تانیمادیغی خانیم صاندیخانایا گیرنده نیلفر سسینی کسدی .سود کیمی آغ
آپباغ ،قیرمیزی اوْوودالری ،شَوهکیمی قاش -گؤزو وار ایدی نابلد خانیمین.
«بیزیم گلین خانیم دا منیم کیمی اورککدی .سحرگول یادیندادی
گلینیمی 1آلمیشدیم قوجاغیما ،گئدیب گیرمیشدیم زئرزمییه؟ دیییردیم بَه
أر یانی خوخان .اوندا هله منیم  11یاشیم وار ایدی» ،دئدی.
 -1گلین :قولچاق [خوی دئییمی].
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باجیسی خانیمین آرخاسیندا دایانمیش ،اوتاندیغیندان اوزونو جیرماخالدی.
نیلفر ایسه نابلدین بیری اونو یورقان -دؤشک باغلیسینین دالیندا گؤردویونه،
هم جینی ویرمیشدی کللهسینه ،هم ده اوتانیردی .باشینی آشاغی سالدی.
آمما یئریندن ترپنمهدی .سحرگولایله نابلد خانیمین اؤیود -نصیحتلری
آری سسییدی ،صاندیخانادا ویز -ویز ویزیلداییردی.
آخشام چاغی سئیدحمزه صاندیخانایا گیرهنهجان نه بیر تیکه چؤرک
یئمیشدی ،نه بیر قورتوم سو ایچمیشدی .باغلینین دالیسیندان آیاغینی
ائشیه قویمامیشدی.
سئیدحمزه «بو عکسی قویورام بورا ،باخاسان» دئییب ،شکیلی رفین
اوستونه قویوب ،گئتمیشدی .عؤمرونون سونوناجان باغلینین دالیسیندا
قالماغی گلسه ده ،آنجاق شکیلی گؤرمهیه جان آتیردی .اؤزونو یوخاری
چکیب ،باغلینین اوستوندن یئره سوروشدو .رفین اوستونده ساریمتیل بیر
موغاووا کاغاذ وار ایدی .یازیالری اوخومادان شکیله باخدی .باشی داز ،شوش
قوالق ،دوْمبا گؤز  ،مات باخیشلی بیر اوغالن گؤردو شکیلده .کاغاذ ،اوغالنین
دوْققوزونجو کیالسینین تصدیقییدی .شکیل ائله چیرکین ایدی کی ،بیر داها
دؤنوب باخماغی گلمهدی .اؤز یانیندا نریمانال شکیلی توتوشدوردو.
کوچه قاپیسی آچیلیب ،نابلد بیر اوغالنی گؤرجک أل -آیاغینی
ایتیرمیشدی .آمما نظرینه گلمیشدی ایللردی اونونال تانیشدی .بلکه ده اؤزو
بیلمهدن اونو گؤزلهییرمیش ائله .نریمانین یان دارانمیش خورمایی تئللری،
یاستی بورنو ،سئیرک بیغالری آلتدا آچیخ قالمیش آغزی ،یاناکی باخان قهوه
ای گؤزلری...
«نریمان هارا ،بو دوْمبا گؤز چیرکین هارا؟»
صاندیخانانین قاپیسینی آچیب ،شکیلی اوتاغین اوْرتاسینا تولالدی.
نریمان هر بهانهیله اونون یولونا چیخیردی .سئید حمزه ائوده اولمایان زامان
نیلفری گؤرمک اوچون بیر بهانه تاپیب ،گلیب قاپیالریندا بیر ایکی کلمه
اونونال دانیشیردی .اونو گؤروب تانییاندان بری هر گون حوْووض باشیندا
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اوتوروب ،اؤزونه ناغیل توْخویوردی .بیر گون ملیک جمشیدین کؤینهیینی
تاخیردی اونون أینینه ،اؤزو ایسه ماهعالمگیرین دوْنونو گئییردی .بیرگون ده
اؤزو فرخ لقا جیلدینه گیریب ،اونو امیرأرسالن گؤروردو .هامیدان گیزلین
صاندیخانایا گیریب ،نریماندان آلدیغی لئیلی -مجنون کیتابینی اوخویاندا مین
بیر فیکیر عاغلیندان کئچیردی .آمما نسه هئچ واخت توْخودوغو ناغیلالردا
اونو مجنون ،اؤزونو ایسه لئیلی گؤره بیلمیردی .نریمان وئردییی کیتابداکی
مجنون ،ساچالری چیینلرینه داغیلمیش ،پالتاری تلیسدن ،یای -قیش بیلمه
ین ،آیاق یالین -باش آچیق ،کوچهلری گزیب -دوْالشان حقیقتاً بیر دهلییه
بنزهییردی .نیلفر کیتابداکی آدامی سئوهبیلمیردی .مجنون تئللرینی یان
داراییب یاناکی باخا بیلمزدی...
سحرگولون سسی داش کیمی قفیلدن باشینا دوشور .اورهیینده «کاش
الل اولسون» ،دئییر.
«دوز دیییبلر والؤاله ،گؤزل ندی ،بَزَح ندی! اؤزون آی پارچاسی تک
گؤزلسن ،آمما خوشیومن اولماز گلین بَزحسیز اولسون .قوی بزهییوی تَهزه
لیییم .آلؤاله قویسا گَردهیه گئدیسن آخی! آلؤاله طالعییوی ده اؤزون کیمی
گؤزل ائلهسین» ،دئدی.
سحرگول اونون اوز -گؤزونو بزهییر .اویسا طالعینه فیکیرلهشیر .کیم
طالعی پای -بؤلوش ائلیر؟ آلاله..؟ آتاسی..؟ یوخسا سحرگول..؟ کیم آناسینین
طالعینه یازمیشدی کی اونون اوز -گؤزو ،أل -آیاغی شیشیب ،بیر آیین
وابالینا گلسین؟ کیم اونون طالعینه یازمیشدی سحر تئزدن قاپینی آچیب،
نریمانی گؤروسون؟ کیم طالعینه یازیب بویون گلین پالتاریندا تانیمادیغی،
گؤرمهدییی بیر باالخانادا اوتورب ،دیواردان آسیلمیش وإنیکادا باخیب ،دهلی
لر کیمی باالخانادان قویوب قاچماق عاغلیندان کئچسین؟
«ائله هامی اوّلده هؤووشنهلی اوالر ،قیزیم .قوخما ،کاش هامینین طرفی
مختار کیمی عاغیللی -باشلی اوغالن اولسون»
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سحرگول باغلینی آچیب ،یورقان -دؤشهیی گؤتورنده ،نریمان وئردییی
لئیلی -مجنون کیتابییله بئشینجی کیالسین علماألشیا کیتابی ،بیر ده بیر
دانتئلیاخالی مدرسه یونیفورمو جئهیز یورقانینین ایچیندن یئره دوشدو.
«باشیما خئیر!»
نیلفرسه بیردن یئریندن سیچراییب یونیفورم ایله کیتابالری یئردن
قاپیب ،باغرینا باسدی .سحرگول دوداغینی دیشلهدی:
«قیز ،سن شربانینین گلینی اولوسان ها! ..بیالر ندی؟ دیسن بَه بوننان
بئله کیتاب -میتاب کاریوا گلر؟ گؤزووو آش -یوم ،آلؤاله دیین اولسا بیرینی
أمیزدیرهجحسن ،بیرینین یوکونو داشییاجاخسان ،بیرینین » ...دئییب ،گوله-
گوله یورقان -دؤشهیی تاخچانین آلتیندا آچدی .یاسدیقالری تاپداالییب،
دؤشهیین باشینا قویدو .دؤشهیین اوستونه آغ بیر دستمال سالیب ،نیلفره
باخیب چیلتیک چاال -چاال اوخودو:
«آلما آتانا قوربان
آلیب -توتانا قوربان
مخمر دؤشَح ،توح بالیش
اوندا یاتانا قوربان»
سحرگول یئنگه -موشاطالیقدان عالوه توْیالردا قاوال چالیب ،اوخویار.
ائله سئوینجکدی کی ،دییهسن اؤزو او یورقان -دؤشکده یاتاجاق.
«سن ده باجین کیمی یئر به یئر اوْل ،گونو صاباح آسئیدحمزه ده اؤزونه
بیر یووا قورار .آبیری -حیالی بیر دول آرواد دا تاپیلسا هامیمیزین خیالی
دینجهلر .آلالها خوش گئتمز آسید عبدالؤله تَح قالسین».
سحرگول نیلفرین ساچینا سانجاقالنمیش فاتانین 1قاتینی اونون اوزونه
قایتاریر .وإنیکادین اوستونه توْزاناقلی بیر پرده چکیلیر.
«رحمتلیخ آنام دا ،آنان رحمتلییین یئنگهسیاولموشدو».

 -1فاتا :گلین توْرو
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نیلفرسه فاتانین دالیندان دیح -دیح یئددی آرخاسی یئنگه -موشاطا
اوالن سحرگوله باخیر .دئیهسن آتاسینین ،قارداشینین ،حتتا یئددی محله
اویانلیق قیز -اوغالنالرین طالعی ائله همین سحرگولون ألیندهیمیش.
سحرگول باغرینا باسدیغی کیتابالرال یونیفورمو نیلفرین ألیندن آلیب،
بوخچاداکی پالتارالرین آلتینا قویور:
«گونو صاباحدان او قدر ایش تؤکولهجَخ باشیوا کی ،آدین یادیننان
چیخاجاخ .بیرا گَل -گئتدی ائودی قیزیم!»
بلکه ده طالعینی سحرگول دئییل ،فیرقه دهییشمیشدی .چادرا باشیندا
گئدیب مدرسهده درس اوخویوب ،قاییدیردی .پیشهوری هاردان تاپیلیب
گلمیشدی کی مودور چادرالی مدرسهیه گلمهیی اونا قاداغان ائلهمیشدی.
مودور قاپیالرینا گلیب آتاسینا یالواریب دئمیشدی:
«آسئید عبدالؤله ،حئییفدی! نئجه قییسان تکجه بیر باشاؤرتویونه گؤره
بئله عاغیللی -باشلی قیزی ائوده اوتورداسان؟ هئچ اولماسا قوی آلتینجی
کیالسین تصدیقینی آلیب ،معاریف ایدارهسینده معللیم اولسون».
«اؤزوم اونا گولوستانینان چَرَکهنی دهس وئرهجییم ،خانیم! سئید قیزینا
یاراشماز باشآچیخ مدرسهیه گئتسین»
سحرگول صاندیقدان تاخچا اؤرتویونو چیخاردیب ،تاخچایا سالیر .نیلفره
ائله گلیر کی ،اؤرتویون بوجاغیندان باشی آشاغی سالالنمیش ایپک بنؤوشهلر
ائله ایندیجه قوپوب یئره دوشهجکلر .سحرگول چیراقالری یاندیریب ،بخت
آیناسینی اورتایا ،اللهلری آینانین اوتای -بوتایینا قویوب ،دئدی:
«قارانلیق دوشمهمیش چیراغیوی یاندیردیم .گلین اوتاغیندا خوشیومن اوالر».
بخت آیناسی ائولریندهکی آینا کیمی اؤرتوکلو دئییل .ائولرینده اؤرتویو
گؤتورب اؤزنه باخماق ایستهینده ،باجیسی «قیز آینایا باخماز» دئیردی .اویسا
همیشه جوابی اوْوجوندایدی:
«قیز آینایا باخماز ،بَه نمنییه باخار؟آینا قیزا باخار؟!»
«بئنوا آینا کی او سنه باخاجاخ؟!»
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«نییه؟ نهییمدی؟ کئچلم؟ قوْتورام؟ کوْرام؟ آینا یالوارسین منیم کیمی قیزا
باخسین .دئسین سنی او چیراغ حاققی ،گل منیم اؤرتویومو آچ ،سنه باخیم!»
«قیز الل اوالر .دیل اوْتو یئمز» ،باجیسی دئمیشدی.
نیلفر باجیسینین گؤزونو اوزاقدا گؤردوکده ،اؤرتویو گؤتوروب ،اوغرونجا
آینایا باخاردی .ساچینا ،قاشینا ،گؤزونه ...آغزی -بورنونو أییب ،گؤزونو چئریله
دیب ،گولردی .آینا قاباغیندا هر اویوندان چیخاردی.آینانی اوزاغا توتاردی،
یاخینا چکردی .ائولریندهکی آینا ،آناسینین بخت آیناسیدی .آناسینین بختی
آینادان قاباق پاسالنمیشدی.
بخت آیناسینی تاخچادان گؤتوروب ،اؤزونه زیللندی .غوصّهلی ،توتقون
بیر قیز آینادان اونا باخیر .بیر آز سونرا بختی آچیالجاق .نئجه داورانمالیدی؟
بو نابلد باالخانادان قویوب قاچسین ،یوخسا آلنینین یازیسینا تسلیم اولوب بو
گوندن یئنی بیر یاشام باشالسین؟ آیناداکی نیلفر اونونال گؤز -گؤزه دانیشیر:
«هانسی سئچیم حققی؟ مهیه درسه دؤنمهییوه سئچیم حققین وار ایدی کی
بخت ائوینه گئتمهیه ده سئچیم حققین اولسون؟ بو سؤزلری باشیندان آت،
سحرگول دئمیشکن عاغیللی بیر جوُوانأزهن اوْل .سنین طالعییوی بو ائوه
یازیبالر .سن فلهیین گؤزونه آغ سالمامیسان کی! مهیه سنین آیری قیزالرنان
نه فرقین؟ ایستیردین ائوده قالیب توُرشویاسان؟!»
ائولرینه دؤنمهیی گلیر .صاندیخانادا اوتوروب ،بوغازینداکی قهری
آغالییب ،آناسینین بخت آیناسیندا اؤزونه باخیب ،گؤزیاشینی سیلمهیی گلیر.
سحرگول آینانی اونون ألیندن آلیب ،یئنیدن تاخچایا قوْیور.
«بیز آینایا باخاندا رحمتلیخ آنام دییردی :آیدان -ایلدن تاماشا ،اوندا دا
گؤز قاماشا؟»
نیلفر بوُلود کیمی دوْلوب .سحرگول اونون أحوالینی دوُیوب ،نیلفرین
ذهنینین دوُرولماسینا چالیشیر .دایانمادان بیرباشا دانیشیر« :آیدان آری ،سودان
دوُرو ...آینانی نئینیسن؟ آلاله ائلمهمیش ألیندن دوشوب سینار .بخت آیناسینا بیر
جیزیخ دا دوشسهیومنو خوش اولماز .آینانین یئری تاخچادی ،قیزیم!»
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نیلفر اورهیینده دئییر« :سحرگول ،بسدی دا دئیینمه سن آلؤاله!»
«آمما قوی بونو دا دیییم ها ...گؤتون اوسته قویماغا دوشوبسن .بولموسن
کی سنین جووانأزنلیییننن نهلر دئمیشم! کلبه شربانی خانیم هر قیزین
اوستونه أل قویسایدی یوخ دئمزدیلر .پیر اولسون کی منیم سؤزومو یئره
سالمادی ،سن بَینمیش من بَینمیش ،دئدی ...گؤروم اوزومو نئجه
آغارداجاخسان !..صاباح سحر ده قوُیماغیوی اؤزوم پیشیریب گتیرهجییم»
سحرگول قاپیدان آسیلمیش ایپک پردهنین دالیندا گؤزدن ایتدی.
الجیورد رنگیندهکی سوزنباغیالر 1پردهنین ماوی یول -یولالریندا یئردن تاغا
ساری دیرماشیبالر .آناسینین تییه قوماشالرینین ایچینده گؤرموشدو بو پرده
نی .بیر جوت ایدیلر ،قاپی آغزینا سالینمیش جوت خالچا کیمی ،تاخچاداکی
جوت اللهلر کیمی ،میز اوستوندهکی سماوار کیمی .هامیسینین تایی
باجیسینین جئهیزلرینده ده وار ایدی.
عاغلی کؤشویوب .أل -قوْلو کیمی .اوتاغا گؤز دوالندیریر .دوروب پنجره
نین پردهسی قیراغیندان حیطه باخیر .حیطده تانیمادیغی آدامالر وار -گل
ائدیرلر .حیطین اورتاسیندا بؤیوک بیر حوْووض وار .قیراغینا قیرمیزی،
چؤهرایی شمعدانیالر ،عطیر شاهی ،تورشح گولدانالری دوزولوب .حوْووضون
ایکی تایینداکی کردیلرده توت و پالیت آغاجالرینی گؤردوکده اورهیی ائولرینه
داریخیر .دا بوندان بئله کوسوب اؤزویله خلوت ائدنده پالیت آغاجینا
دیرماشیب ،قارقا یوواسینا باش اوزالدا بیلمهیهجک .بو حیطین حوْووضو اؤز
ائولرینین حوْووضوندان نئچه قات بؤیوکاولسا دا ،اؤز حیطلری کیمی گئدیب
اونون قیراغیندا اوتورا بیلمهیهجک .قوْتور چایینین گؤزهسیندن آخیب گلیب،
حیطلرینین اورتاسینداکی آرخدان کئچن سویو ایندیدن اؤزلهییر .اؤزونه
خلوتگاه دوزلتمیش صاندیخانا ،توت آغاجی و ...هامیسی آتاسی ائوینده قالیب.
بوندان بئله حوْووضون سویوندا اؤزونه باخیب ملیک جمشید و امیر أرسالن
ناغیلینی بئله اؤزونه دئیه بیلمهیهجک.
 -1سوزنباغی :نیلفر (نیلوفر) گولو.
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دؤرد دؤورهسی اوتاقالرال تیکیلمیش حیط ،باغ کیمییدی .سحرگول
قوْلوندان یاپیشیب اونو باالخانایا چیخارداندا ائله هوُیوخموشدو کی نه ساغینا
باخمیشدی ،نه سولونا .چادرا آلتیندان حیطین داش دؤشهمهسیندن عالوه آیری
بیر یئری گؤرمهمیشدی .بو گوندن بو ایکی اوتاقلی باالخانا اونون ائوی اوالجاق.
اوتاغا گؤز دوالندیریر .اوتاغین صاندیخاناسی یوخدور .وار -یوخ بیر ایشقاب
وار .اؤزویله خلوت ائتدییی صاندیخانانی اؤزلهییر .گونون بیر چوخ ساعاتینی
صاندیخانادا کئچیرردی .ائوده گؤزدن ایتنده «باخ گؤر صاندیخانادا دهیی؟»
دئیردیلر .یوک یئرینه دایانیب ،رفلره دوزولموش آبقورا ،سیرکه ،گوالب بئشلیک
لرینین هر بیرینه همکیالسالرینین بیریسینین آدینی قویوب ،درس کیالسی
قوراردی .رفلردهکی بئشلیک شوشهلره معللیملیک ائدردی .اؤیرنجیلره بیر به
بیر درس کیتابینی اوخوتدوراردی« .زینب ،سن بیرینجی درسی اوخو» دئییب،
تلهسیک کئچیب رفلرین قاباغیندا دایانیب اوخوماغا باشالردی:
«صابیر آذربایجان ادبیاتیندا یئنی بیر مکتب آچان بؤیوک خالق
شاعیریدیر .اونون آدی علیاکبر ،سوْی آدی صابیر طاهرزادهدیر .هوْپ هوْپ
اونون تخلصودور»...
درس باشا چاتاندان سونرا یئنیدن کئچیب یوک یئرینه دایانیب ،معللیم
روْلونو کئچردی« :بو دفه یاخچی اوْخودون ،کئچ اوتور یئرینده .سروناز
گلسین» ،دئییب آجیغیندان الپ اوزون شعری سئچیب ،سرونازا اوخو ،دئیردی.
سرونازین یئریشی کیمی آخسایا -آخسایا رفلرین اؤنونه کئچنده ،سروناز
کیمی باشینی دؤندریب ،گؤز اوجو آرخاسینا باخاردی .اونون کیمی رفلرین
قاباغیندا دایانیب بیرباشا اوخویاردی:
«ای گؤیلر پریسی ،ای ألوان گونش
سنیندیر بو دیار ،بو مکان ،گونش
نوالر کی هردن بیر قوناق گل بیزه
یاخیندان شریک اوْل سئوینجیمیزه»...
نؤوبه اؤزونه یئتیشنده اؤز آدینی تامام کمال سسلردی« .نیلوفر سید
خویی !..ایندی سن گل مدینه گولگون درسینی اوخو!»
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بیر دفه ده اولمامیشدی مدینه گولگون درسینی آیری اؤیرنجیلره اوخوتسون.
کیتابی آچیب ،اوزون مدت مدینهنین شکیلینه باخیب ،اؤزونو اونون یئرینده تصوّور
ائدردی .مدینه کیمی اولسایدی ،آلؤالهدان داها هئچ نه ایستهمزدی.
دیل اوجو مدینهنین کتابدا یازیلدیغی شعرینی میزیلداییر:
«بو گون یئنه جوشغون قلبیم سئوینجدن هئی جوشور»...
سئوینمیر .پنجرهدن حیطه باخیب ،هویوخور .دولموش بولود کیمیدیر.
آمما گؤزوندن بیر دامال یاش بئله سوزمور .باشینا گلنلر ،اونا یوخو کیمی گلیر.
بوندان بئله صاندیخاناسیز بو ایکی اوتاقلی باالخانادا گونلری نئجه کئچهجک؟
باشینا نهلر گلهجک؟ ..اورهیی داغداغایا دوشور.
هر آنباشی نریمانین شمایلی گلیب تیکیلیر گؤزونون اؤنونه« .گؤرهسن
خبری وار منی أره وئریبلر؟»
پنجرهنین پردهسینی سالیب ،اوتاغا گؤز گزدیریر .صاندیغین بؤیرونده
یورقان دؤشک باغلیسی ،تاخچانین آلتیندا یئره سریلمیش یورقان -دؤشک.
تاخچادا بختآیناسییال بیر جوت الله چیراغی ،ایشقابا دوزولموش نئچه
کیتاب ،دیواردان آسیلمیش وإنیکاد تابلوسو...
«منیم بو نابلد ائوده نه ایشیم وار؟ گؤرهسن بو مختار نئجه آدامدی؟ اؤزو
ده عکسی کیمی چیرکیندی؟ ایندی گلنده گؤرسم چوْالخدی ،شیلدی ،اوندا
باشیما نه کول ألهرم؟ منیم کور طالعیم گؤر کیمین ألینه دوشوب؟ ایالهی،
منیم طالعیمی اؤزون بللی ائلردین دا ،بَه نییه وئریردین یئنگه -موشاطا
ألینه؟! آخی سن بولموردون من ایستیرم معللیم اوالم؟!»
باجیسییال سحرگول ،گلین حامامیندان ایکی گون قاباق ،گوج
بیلالهینان اونو سورویه -سورویه حامام دامینا گتیریب ،یویوندورموشدوالر.
«دییرم یانی گلین حامامیندا آبیریز گئتمهسین ».دئمیشدی سحرگول.
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سحرگول ایکی قازان سو قاینادیب ،اونون اوزون توکلرینه سیرکه
سالمیشدی .تؤکلری داراغین دیشلریله یولوناندا ،بهانه تاپیب آغالمیشدی.
«شاددیغیوا شوونلیح ائلهمه قیز ،شوکر ائله بئله یئره قیسمت اولموسان.
دویو تای -تای ،چای سیبنن گَلر بو ائوه .نهیه گؤزلریوین قوْراسینی
سیخیسان؟ آلؤالها شوکور قوجا دهیی ،دول دهیی ...سن کی او قیزالردان ده
ییسن گؤز آلتین اولسون!»
سحرگول اؤیود -نصیحت وئردیکجه نریمان تیکیلمیشدی گؤزونون قاباغینا.
یئنیدن بخت آیناسینی تاخچادان گؤتوروب اؤزونه زیللهنیر.
«بو منم آینادان منه باخیر؟ ...من باشی کوللو؟ چرکهنی بیر هفتهده أزبرله
ین؟ گولوستانی آغامدان روان اوخویان؟ سئید مالی یونیفورمو گئین؟ بیر
باخیشدا تانیمادیغیم اوغالنا وورالن؟ حاجی معدلینین گلینی؟ قرهبخت ،یئتیم،
آناسینی ایتیرمیش نیلفر؟ آخی من مدرسهنین بیرینجی شاگیردییدیم»!..
آینانی یئره چیرپیب سیندیرماغی گلیرسه ده ،آنجاق قورخور .یئنیدن
آینانی تاخچاداکی اللهلرین اورتاسینا قایتاریر .هؤووشنهدن دیزلری تیترهییر.
سحردن هر نه خؤرک گتیریبلر ،یئیه بیلمهییب .بوغازی بیچیلیب .قوْهوم -قوْنشو
چالیب اوینایاندا اویسا بوتون گونو کیریمیشدی .باشینا نه گلدییینی ایندی باشا
دوشور .اؤز ألینده اولسایدی پیللهلری ائنیب ،بیرباشا ائولرینه قاچاردی.
گئنه پنجره قاباغینا گلیر .قاش قارالماقدادی .حیطین اطرافینداکی
اوتاقالرین بیر ایکیسیندن جانسیز بیر ایشیق ساچیر .بیر کیشی حوْووض
باشیندا مَردنگی نین 2آلتینا چیراق قویور .حیطده گلدی -گئدره باخیر .هئچ
بیرینی تانیمیر .بو قدر نابلد آدامین ایچینده صاباحدان نئجه باش
ساخالیاجاق؟ پنجرهدن اوزاقالشیب ،اوتاغین بوجاغینداکی صاندیغین
اوستونده أیلهشیر...
 -1قدیم زامانالر بهداشتی ایمکاناتین آشاغی اولدوغونا گؤؤره بیؤر چؤوخ قیؤزالرین تؤکلرینؤده بیؤت،
سیرکه اوالرمیش.
 -2مَردنگی :ایشیق اوچون ایچینده چیراغ یانان مکعب شکلینده دؤرد -دؤورهسی و باشی شوشؤهلؤی
هوندور بیر چرچیوه .یئل شعلهنی سؤندورمهسین دئیه ،چیراغی او چرچیوهنین آلتینا قویارمیشالر.
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قاپی آچیلیب ،پرده قیراغا چکیلیر .پردهنین اوستونده ایپک سوزنباغیالر
تیترهییر .قورخودان آز قالیر جانی چیخسین .ایپک پردهنین اؤنونده دایانمیش
اوْرتا بوْیلو جوان بیر کیشی اونا باخیب ،گولومسهییر .اوغالنین کؤلگهسی
صاندیغین آیاغینا جان اوزانیب .گؤردویو شکیله بنزهمیر .نه کئچلدی ،نه
شوش قوالق ،آمما دومبا گؤزدور .پارافینلی توکلرینی دالییا داراییب ،کت-
شالواری أینینده یاراشیقلی گؤرونور .اورهیی بیر آز یئرینه گلیر .آز قالیر
«مختار سنسن؟!» ،دئسین .دیلینی دیشلهییر .یئره باخیر .اوتانیر .آمما دایانا
بیلمیر .بیرده گؤز آلتی اونو سوزور.
مختار اونا ساری گلدیکده کؤلگهسی قیسالیر .اویسا رنگی بوزاریر .أللری
أسیر .بونونال بئله گؤزونو مختاردان آییرا بیلیمر .اورهیی اوخ دهیمیش سئرچه
کیمی چیرپینیر .یانداکی اوتاقدان قاوال سسی قالخیر .سحرگول اوخویور:
«گلمیشم اوتاغینا ،اویادام سنی قارا گیله ،اویادام سنی
نه گؤزل خلق ائلهییب یارادان سنی قارا گیله ،یارادان سنی»...
مختار اونون قارشیسیندا دایاناندا کؤلگهسی اونون اوزریندن اوزانیب،
دیوارا قالخیر .دینیب -دانیشمادان نیلفرین کناریندا صاندیغین اوستونده أیله
شیر .نیلفرین أللرینین أسمهجهسی شیدّتلهنیر.
«قوْرخوسان؟»
نیلفر «یوخ» دئیه ،باشینی ترپهدیر .آمما هله ده أللری أسیر .مختار
ألینی اونون أللرینین اوستونه قویور .مختارین بارماغیندا وإنیکاد قازیلمیش
عقیق قاشلی بیر اوزوک وار.
«منه دئییبلر آدین نیلوفردی .اؤزو ده سوْن بئشیکسن .بولوسن منده
آنامین ایلکیسییم؟»
سسینین یومشاق آهنگی نیلفرین هؤووشنهسینی آزالدیر.
«دئییبلر کی بئشینجی کیالساجان اوخویوبسان».
آغزینی دولدورور دئسین« :بئشینجی کیالسین یاریسیناجان» ،آمما نسه
دینمیر .باشینی «هن» دئیه ،ترپهدیر .مختار صاندیغین اوستوندن قالخیب،
قارشیسیندا دایانیر .نیلفرین گؤزللییی ،اورکک باخیشی مختارین اورهیینی
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دؤیوندورور .بو قیزا نئجه توخوناجاق ،نئجه یاخینالشاجاق ،بیلمیر .حیس
لرینی نئجه اونا چاتدیراجاغینی دا بیلمیر .اوْ ،قیز گؤرمهمیش دئییل ،آمما بو
قیز تر یارپاق کیمیدی .اونا احتیاطال یاخینالشمالیدی.
مختار جیبیندن بیر بوْیونباغی چیخاردیب ،اونون اوْوجونا قویوب ،ألینی
سیخیر .نیلفر اوْوجونو آچیب ،باخیر .قیپقیرمیزی قان کیمی یاقوت دهنهلری
اوْوجوندا ایشیلداییر .یاقوت دهنهلری سریندی .ألینین قیزدیرماسینی آلیر.
گلین توْرونون دالیندان یاقوت قاشالرینین هر بیریسی سولو ،پاریلدایان نار ده
نهسی کیمی گؤرونور .مختار دا نیلفر کیمی پؤرتوب.
«قوْیوسان اؤزوم سالیم بوْینووا؟»
یانداکی اوتاقدان سحرگولون سسی گلیر:
«آی قیز گئتمه سؤزوم وار
گؤزلرینده گؤزوم وار»...
باشینی أییر کی مختار بوْیونباغینین کئچیدینی سالسین .گلین تورو
مختارین سینهسینه یاپیشیب .اونون قارا کت-شالواری ،آغ کؤینهیی قیزیل
گول عطری قوخویور .نیلفرآسقیریر .بیر یوخ ،ایکی یوخ ،اوچ دفه دالبادال.
«قوْی تَح صبیر گئشسین سورا»
«بو گئجه نه تح صبیر دوز چیخار ،نه جوت صبیر» ،مختار دئییب ،أللری
اونون بوینوندا ،بویونباغینین کئچیدینی سالیر.
مختارین ألی بوینونا توخوندوقدا جانی گیزیلدهییر .نیلفرین سینهسی،
قیزیل گولون عطرینه گؤینهییر .بورنو قاشینیر .یاقوت قاشالر بوینونا آغیرلیق
ائلیر .مختارین نفسینی قوالغینین دیبینده حیس ائدیر .مختارپیچیلداییر:
«نیلفریم ...نیلوفریم»...
گلین توْرو قوالغینین دیبینی قاشیندیریر .مختارین کؤلگهسی تاغا
دایانیب .صاندیغین ایشگیلی بودونا باتیر .بیلمیر نه ائیلهسین .ترپنسین،
یوخسا قیراغا چکیلسین!
مختار ألیندن یاپیشیب اونو صاندیق اوستوندن قالدیریب ،یورقان -دؤشه
یه ساری گتیرنده کؤلگهلری دیواردان آشاغی ائنیر .ایکی آددیم گئتمهمیش
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قاپی چالینیر .قاوال سسی کسیلیر .مختار اونون ألینی بوراخیب ،پردهنین
آرخاسینا کئچیر .پیچیلتی سسی گلیر .مختارین نه دئییب دانیشدیغینی،
کیم ایله دانیشدیغینی سئچه بیلیمر .آوارا -گوْر اوتاغین اورتاسیندا دایانیب،
قالیر .مختار قاپیینی کیپلهییب ،پردهنی سالیر .هؤووشنهلیدی.
«گؤروسن؟ بینا دییللر طالعسیزلیخ .دئمه بَه تَح صبیر همیشه دوز
اوالرمیش .بولمورم منیم طالعیمنَندی یوخسا سنین .آنجاق من بیر ساعات
ائشییه چیخیب ،قاییتمالییم .بدگومان اولما هااا ،یاخجی؟ بیر دوستومون،
أصلینده صیغه قارداشیمین اؤلوم -قالیمینا دخلی وار .ایندی گئتمهسم،
صاباح باشینا بیر اوْیون گلسه پئشمانچیلیق چکهرم».
نیلفر اونون سؤزلرینه هویوخوب ،قالیر کی نه دئسین! گئت دئسین،
گئتمه دئسین!..
مختار اونو باغرینا باسیب ،قاپییا ساری گئدیر .اوتاقدان چیخمامیش
گئری دؤنوب ،بیر داها اونو باغرینا باسیر:
«باغیشال .دوستومون اؤلوم -قالیم مسئلهسیدی».
سوزنباغیالر پردهنین اوستونده أیریلیبلر .نیلفر کاالکئه ،عجیبه بیر یوخو
گؤرن آدام کیمیدیر .سحرگول هؤولهسک ایچری تَپیلیب ،اوزونو
جیرماقالییب ،دئییر«:کول باشیما ،نه اولدی؟ هانسی کورهکن گردک گئجه
سی قویوب گئدر آخی!؟»
نیلفرسه ائولرینه دؤنوب ،پالیت آغاجینین باشینا چیخیب ،قارقا یواسینی
دئشمهیی گلیر.
مختار ألینده فانار ،ایکینی بیر ائلهییب تلهسیک حالدا باالخانانین پیلله
لریندن ائنیب ،قاپییا ساری گئدیر .حوْووضون قیراغیندا مَردنگینین کناریندا
أیلشمیش بیر خانیم اوزونو چادیراسییال ائله توتوب کی ،یالنیز گؤزلری
گؤرونور .مختارین خانیم باجیسییله مخمر باجیسی تنهبی پنجرهسینین
آچیق تاییندان باخیرالر .قادین ایسه باشییال محرّمه ایشاره ائلهییب ،دئییر:
«بینا دئدیم دا ،منی خانآغا یوللویوب بیرا ...خانآغانین اؤلوم -قالیمی
سنین ألینده» .دانیشا -دانیشا تؤوشویور« :خانآغا دیییب ،سنه دییم کی
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بویون آخشام خانآغا گیل نئچه یولداش بیر ائوه ییغیشمیشدیالر .فداییالر
تؤکولوبلر اوالری اؤلدورسوننر .خانآغا دامنان -داما ،ائودن قاچیب ،یکنفس
گلیب منیم ائویمه .او سالم گؤندهریب دئدی کی بو گئجه هر هارداندی گرح
شهردن چیخسین».
«مهیه بولمور بو گئجه منیم تویومدی؟»
«نییه بولمور .ائله اونا گؤره دئدی هئش کسین سیزه ظنی گئتمز .اونون
اوچون ده منی گئجهنین بو واختی بیرا یولالدی»
مختاردان بتر محرّم هؤووشنهلیدی .پیلو پالتارینی هله أینیندن چیخارتماییب.
بیر گؤزو باالخانادا ،بیر گؤزو چادیرالی خانیمدا ،دئیهسن گردک اوتاغیندان
واختسیز ائشییه چاغیریالن شخص مختار دئییل ،محرّمدی.
«آغا! من خانآغانین دوز -چؤرهیین یئمیشم .من ایشی یئرینه قویا بوله
رم.آمما بیر شرطنن ،گرک اؤزون گلیب عسگر فایتونچویا تاپشیراسان ،یوخسا
منیم سؤزومو اینانماز».
مختاربیر باالخانانین ایشیق ساچان پنجرهسینه ،بیر ده تنهبی پنجره
سیندن اونو سوزن باجیالرینا باخیر .نه ائدهجهیینه چاشباش قالیب .محرّمین
سؤزو آز -چوخ عاغلینا باتیر .هر هارداندی ،نریمانی تاپمالیدی .قاپییا ساری
یوال دوشور .محرّمله خانیم اونون آرخاسیجا قاپیدان ائشییه چیخیرالر .مختارین
باجیالری أل آتیب اوزلرین جیرماقالییرالر .باالخانا پیللهلرینین باشیندا
دورموش سحرگولون دیزلری سوستالیر« .قارا بخت داغالرا چیخسا داغالری قار
آالر ...سنین طالعینده نهلر واریمیش آی قیز ،»!..دئییر.
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نیلفر چرقدینین دویونونو آچیب ،بوینونداکی یاقوت بوْیونباغینی نرگیزه
گؤستریر .سولو ،ایری دهنه ،قیپقیرمیزی نار دهنهلری نیلفرین بوزوشموش
بویون -بوغازینا دوزولوب .نیلفر کیفیندن گوموشو بیر سیگار قوطوسو
چیخاردیب دئییر:
«بو دا نریمانین یادیگاریدی .بیلمیرم یادیندان چیخیب آپارمامیشدی،
یوخسا اؤزو بوله -بوله قویوب قالمیشدی».
نرگیز بیر یاقوت بوْیونباغینا باخیر ،بیر ده قیراقالری سورتولموش
گوموشو دؤرد بوجاقلی قوطویا .ألینی نار دهنهلرینه سورتماغی گلیر .آمما نسه
نیلفردن اوتانیر .گوموشو قوطونو نیلفرین ألیندن آلیب ،دئییر:
«دییهسن چوخ قدیمیدی؟»
نیلفرین گؤی گؤزلری دولوخوب .یاقوت داشالری زامانین زاوالینا گلمه
ییب ،هله ده سوُلو نار دهنهسی کیمیدیلر .آنجاق زامانسا اؤز تأایرینی سیگار
قوطوسونا بوراخمیش گؤرونور .قوطونون قیراقالری سورتولوب ،رنگی ده
ییشیلیب .نرگیز قوطونون ضامینینی باسیر .قوطو اؤزونون داش -قاشلی
آیناسی کیمی آچیلیر .بیر تاییندا قارا بیر کئشین دالیسیندا سیرایال
دوزولموش نازیک سیگارالر ،او بیری تاییایسه بوشدور .نرگیز بارماغینی
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کئشین اوستونه سورتنده ،سیگارالرین بیریسینین کاغیذی چاتالییب ،توتون
نؤقطهلنمیش قوُرو خزل یارپاق تک هم قوطونون بوش تایینا ،هم ده نرگیزین
یاش مانتوسونون اوستونه تؤکولور .اویسا أل -آیاغینی ایتیریر.
«یازمیشدی دؤنوب .کؤچری قوشالر کیمی دهنیز قیراغیندا مسکن سالیب.
دئدیم ایندی کی گؤروشونه گئدیرم ،قوطونو دا آپاریب ،اؤزونه قئیتریم .آمما
من یئتیشمهمیش ،دنیزه گئدیب .هئچ بولمورم دهنیزه گئدن اؤزودی ،یوخسا
آیری بیر نریماندی .بئله کی بللیدی قوطو دهنیزه قیسمت اوالجاخ».
نرگیز قوطونو قاپادیر .نارین تیققیلتی قالخیر .بیر ده آچیب ،قاپادیر.
نرگیزه ائله گلیر کی قوطونون تیققیلتیسی نریمانین یاشاییشینا سوْن نوقطه
قویور .قوطونو نیلفره قایتاریر.
 «من ائله او زامان اؤزونه قئیتردیم .بیر کپنک ایدی .قانادالری ساریمتیلقیزیل بیر کپنک .قوْخدوم اونو ائویمیزه آپاریم .قیویر -زیورالریمین ایچینده
تاپسایدالر ،مامام هله بیر یانا ،بؤیوح باجیمین ألیندن قورتوالجاغیم اولمازدی.
آمما هله ده منیم یانیمدا أمانت بیر کیتابی وار».
«چوخالرینین بئله -بئله یادیگارالری وار .آمما بولوسن ندی؟ خانیمالر
بو جور سؤزلری کیمسهیه آچیب دئمزلر .قورخارالر بیآبیری آدی یاپیشسین
آدالرینا .هم ده بو ایشلرین ایچیننن قان چیخار ،باش کسیلر .قدیم خانیمالر
بئله شئیلری قیفیللی موجروده ،صاندیخدا ساخالردیالر .سوراالر دا
ایشقابالردا ،نه بولوم ائوین دلیح -دئشییینده ...آالهین الپ بئله عاجیز -آوار
آروادینین دا ائوده گیزلین بیر بور -بوجاغی اوالر .بوالر هئش کیشینین
عَغلینه چاتماز».
«آخیر گون منه وئردییی تؤحفهنی ایللرجه پالتار بوخچامدا ساخالمیشدیم.
وئرنده ،دئمیشدیم بَه همیشهکی کیمی کیتابدی ،أمانت گتریب اوخویام .آمما
گئدننن سورا گؤردوم قارا رنگده بیر بولوزدی .نئچه ایلدن سورا اونو وئردیم
مامانیما .تَپ -تزهیدی .بیر دفه ده أینیمه تاخمامیشدیم .مامانیما یاراشیردی».
نیلفر نرگیزین سؤزونو یاریمچیق قویوب ،تعجّوبله قاشالرینی چاتیب ،دئدی:
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«نئجه گؤردون بئله بیر ایشی؟ اینسان دا بو قدر اؤزونه جفاکار اوالر؟»
«مامانیمن روحونون دا خبری اولمادی کی او بولوز کیمین تؤحفهسییدی».
«مختار بوْیونباغینی بوینوما سالدی .اوْ عؤمور بوْیو منی اؤزونه باغالدی،
آمما بو سیگار قوطوسو نریماندان منه میراث قالدی .کاش اؤزو اؤز ألینن
ألیمه وئریب ،گئدردی .من بو زوققتوم دادی توتموش سیگار قوطوسونو هله
ده قیمتلی بیر جواهیر کیمی ساخالمیشام .ایچیندهکی سیگارالرین
اییلیهردیم .ألیمی قاپاغینا چکردیم .منیم صبیر داشیم ایدی بو قوطو .اورک
سؤزومو بو قوطویا دییردیم .بو قوطونو باغریما باسیب ،هر ایکیسینین ده
گئدیشینه آغالمیشام .سورا بیر مدت آتدیم قالدی یخدنده .بدیومندی،
دئدیم .مختار بو قوطونون صاحیبینه کؤمکائلیینده یوخا چیخدی .گئدیب-
گلمز اولدو .نه أتی تاپیلدی ،نه سومویو .بیر دامجی سو اولوب یئره گیردی.
آمما نریمان هئش واخت عاغلیمنان چیخمادی .بو بوْیونباغینان او سیگار
قوطوسونو ایللر اوزونو اؤزومنن آییرمامیشام».
«آخی دییللر ایکی قوچون باشی بیر قازاندا قئینهمز»!..
نیلفر تبسّوم ائلهدی« :منیم ایشیم ایکی اؤلو کؤرپهیه أمجح وئرمح کیمی
یدی ،قیزیم!»
«هردن دییرم بلکه حقیقت آدیندا بیر شئی یوخدی دونیادا .ذهنیم
حقیقتنن واقعیت آراسیندا چاشباش قالیر» ،نرگیز دئدی.
نیلفر ،دهنیزله گؤیو آییران خطی گؤستردی:
«او آرا کسدینی گؤروسن؟»
«اوزدن سوْو باخاندا بیر -بیرینه قاریشمیش گؤرونور»...
«آدامین ذهنینین سرحدلری ده بئلهدی .گؤزه گلمز .آمما خیمیر-
خیمیر قاریشار یاشاییشین قایدا -قانونونا .بیر زامان یئتیشر ،آدام اؤزونه
گلیب ،گؤرر دوشونجهسی بوْیدا بیر سرحد چکیلیب أطرافینا».
«نه فایداسی اوُدوزاننان سورا بونو باشادوشهسن؟»
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«آنالماغین همیشه فایداسی وار قیزیم! یوخسا ایندی نه سن بو گؤتو
دوشموش لؤتگهنین ایچینده اوتوموشدون ،نه ده من !..نه روزگار بیزنن باش-
باشا قویموشدی ،نه ده بیزیم کج قابیرقامیز روزگارنان عیناد ائلیردی».
«من روزگارنان یوخ ،اؤزومونن عیناد ائلهدیم»
نیلفر سینهسی خیسیلدایا -خیسیلدایا دئدی« :مهیه بولموسن آدام خام
اوالندا کج قابیرقاسینی اؤزونه باتیرار؟»
«زاریلداماقدان زهلهم گئدیر .آمما هر ناغیلین ایکی باشی وار .بیر
باشالنیشی ،بیرده قورتولوشو .منیم دردیم بودی کی ناغیلیمین آخیرینا سون
نوقطهنی قویا بولمورم».
«قیزیم ،ایکی باشلی ناغیل یانی بو کی آدم اوغلی بیر نوطفه قویورآدم
قیزینین قارنینا ،سورا آدم باالسی آدلی بیر جهناوار ونگیلدهیه -ونگیلدهیه
آتیلیر بو اوجسوز -بوجاخسیز دونیانین اورتاسینا .بو کؤرپه بؤیودوکجه اؤنجه
دن چکیلیب ،حاضیر اولونموش یولالری اونا گؤرسهدیللر .آدم باالسی ایسه
گرکدی تکجه بو یولالردا آددیمالسین .نه ساغا باخمالیدی ،نه سوال .نه یئره
باخمالیدی ،نه گؤیه .او یئییر ،ایچیر ،یاتیر ...یولون آخیرینا یئتیشنده،
زاریلدییا -زاریلدییا یولدان چیخیب ،اؤنجه گلدییی یئره گئدیر .ایکی باشلی
ناغیل دئدییین یانی دؤل ائویننن گوْر ائوینهجان یورومک!»
«بو آرادا ساغ -سوال باخانالر ،منیم کیمی عنایینالر نئجه اولمالیدیالر بس؟»
«سنین کیمیلرده منه تای ،گلیب چاتیر بو گؤتو دوشموش لؤتگهنین ایچینه»
نیلفرین سسی قویودان چیخان کیمیدیر .آمما نفسینین تنگیمهسینی
وئجینه آلمیر.
«مهیه ساغ -سوال باخانالر ،عنایینالر ،اینسان دهییرلر؟ قوی سؤزومون
جیرگینی سنه دیییم قیزیم .قالیب کی باشالنمیش یولو نئجه باشیننان
سوْواسان .بیزیم کیمیلرین ناغیلالری اوچباشلی اولور :آدم باالسی کیمی
باشالییریخ ،او بیریسیلره تای .آدم باالسی کیمی باشا چاتیریخ ،گئنه او
بیریسیلره تای .آمما باشالنیشدان قورتولوشا گئدن یولو اؤزوموز سئچیریخ.
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فرق بوراسیندادی .حاضیر -آماده یولالردا گئتمکدن بوْیون قاچیردیریخ .دوز
یولدان بورولوروخ کسمه یولالرا .کسمه یول تاپداالنیب هامارالشمیش یول ده
ییر .چونکی قاباقجا آزاراخ آدام اوراالردان گئدیب .طبیعی کی بو یولون
ائنیش -یوخوشو چوخ اولسون .بئلنچی کسمه یول گؤزلهنیلمزجه دوز یولدان
اوزون اولور .اولسون .آنجاق بیزه تقدیم اولونان یول دئییل ،اؤزوموز سئچندی.
بو یولو گئتمکده یئره باخیریخ ،گؤیه باخیریخ ،ناققیشلی گئدیریخ ،قاچیریخ،
دایانیریخ ،بع اً حتی قوُیویا دوشوروخ ،قوُیودان چیخیریخ ،اؤزوموزو یاغیشدا
ایسالدیریخ ...آنجاق هر ندی ،اؤز سئچدیییمیزدی»
«اوندا گرک بوتون تَتینمهلرینی ،تؤرهمهلرینی ده بوْینوموزا آالخ» ،دئدی نرگیز.
«بیزیم کیمیلرینین ناغیلالرینین همین سایدیغیم اوچونجو باشی
ألماس کیمیدی ،یا سیندیرار ،یا سینار .بو اوچونجو باشین ألماسی اینسان
ارادهسیدی .دوز -قلط اولدوسویال ایشیم یوخ ،الکن بو اراده گاه عاغیلدان
سوُواریلیر ،گاهدانسا احساسدان».
«آمما واقعیت ،حقیقت کیمی مطلق دهیی .أصلینده نئچه شئیدن
قاریشیملی بیر شئیدی .بیر آزی شانسا باغلیدی ،بیر آزی سنی تشکیل وئرن
نوطفهدن آسیلیدی ،بیر آزی ،بلکه ده چوخو ،آنا بطنیندن قورتولوب هانسی
مکانا دوشدویون ،دونیانین هانسی نوقطهسینه آتیلدیغیوا باغلیدی .قالیب کی
اؤزون سئچیب گئتدییین یولدا نهلره راستالشاسان !..یولون چن -دومان
اولسون یا گونشلی ،قار -بوْران اولسون یوخسا یاز هاوالی .فیرتینالی اولسون یا
آرام .قحطلیغه راست گلهسن یا توخلوغا .باریش گؤرهسن یا ساواش .یولون
بدویتدن کئچسین یا مدنیتدن»...
«بیزیم کیمی باشی باللی اؤلکهلرده حقیقت دئدییین یانی ایلغیم .1هامار
بیر چؤلون جیزالما گونشی آلتیندا اوزاقدان سوُ گؤررسن .اؤزون ده
سوسوزلوقدان جییهرین آغزیوا گلیر .هئی قاچیرسان کی سوُیا چاتاسان .آمما
 -1ایلغیم[ :فارسجا] سراب.
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سن قاچدیقجا سو دا قاچیر ...سوُ هاردایدی !..یالنیز توهّوم ،یالنیز خیال،
یالنیز آلدانما .ایلغیمدی ،ایلغیم .سودان هئچ بیر خبر یوخ ،»...نیلفر دئدی.
نرگیزه ائله گلیر کی سلیماناونون یاشامیندا بیر ایلغیم ایدی .دوداغیندا
آجی بیر گولوش ،دئییر« :من بیر بئله ایل بو ایکیسینین آراسیندا چاشباش
قالمیشام .ایندی گؤرورم واقعیتی حقیقت سانمیشدیم ،ایلغیمی ایسه دهنیز»!..

12
یورقون -آرقین گئجه کئشیکیندن گلیب .هممنزیللری سحر شیفتی
ایشه گئدیبلر .پانسیون خلوتدی .سسسیزلیک یوخوسوز آدامی دهرین و
شیرین بیر یوخویا چاغیریر .آنجاق نسه یوخو گؤزونه گیرمیر .نه کوْریدوردان
آیاق سسی گلیر ،نه ده آشپزخانادان قاب -قاجاغین دانقا دونق سسی .نه أبدالی
لوریکین مُوروندان 1اوتاقالرینین قاپیسینی چیرپیر ،نه معصوم ایله منیر یان
اوتاقدا ویررا ویر بزک -دوزکدن دانیشیرالر ،نه ده دهوهدلؤلهیی شیرین آنباشی
معصوم ایله منیرین سؤزلرینی ائشیتسین دئیه ،قوالغینی یاتیردیر اوتاغین
دیوارینا کی ،سونرا بیردن -بیره دؤنوب چیلتیک چالیب ،دئسین« :آهان! بو دفه
بولدوم بو آالشاالر پانسیوننان أکیلن گئجهلر هاراالرا گئدیرلر»!..
شیرین،آدینین ترسینه دیلی آجیدیر« .بئش بارماغیوی باال باتیر قوی
شیرینین آغزینا ،بارماغیوی یاالیاننان سورا هئچ اولماسا یاواشجا دیشلر»،
شهناز دئییر.
هله آیری بیر خاصیتی ده وار .شک -شوبههلرینی سوآل کیمی آیری
قیزالردان سوروشار .اؤزو دئمیشکن یاتانی دا یوخودان اویالدار.
 -1مور :قیسقانجلیق ،پاخیللیق [خوی دئییمی].
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«کیم بولور نییه معصومنان منیر بیزلره قاریشمیرالر؟ نییه هردن
اوتاخالریندان آخ -اوخ سسی گلیر؟ نییه قوشا گیریرلر پانسیونون دارا دودوک
حامامینا؟ نییه»...
نییهلری سونا چاتاندا ،بیر ساعات لوْریکین خانیمیانالیغینین داشینی
دؤشونه دؤیور .أبدالینین پاخیللیخالرینی دهنه بَه دهنه دوزور منیرله
معصومون گیزلین ایشلرینی دوزدویو تسبئح دهنهلرینین بؤیرونه .نرگیزه ائله
گلیر کی شیرینین قوالقالریندا گیزلی دینلهییجی 1بیر دستگاه یاراشدیریبالر.
اونا گؤره ده باشاردیقجا اوندان اوزاق گزمهیه چالیشیر .شیرین اینسانالرین
عادی یاشاییشالرینی معّمایا چئوریب جار سالماقدا پانسیون قیزالرینین
أللرینی دالدان باغالییب .اؤز دئدییینه گؤره «ضریب هوشی»سی بیبی
سیندن اونا میراث قالیب .اوستهلیک ،اونون سمعی -بصری حیسی بیر-
بیرینه یاپیشیقلی ائکیزلر کیمیدیر .هر آن قوللوغا حاضیر اوالن بیر قول
کیمی اونون ذهنینین قوللوغوندادیر .حتی اؤلوم حالیندا اوالن بیر ناخوشون
داوا -درمانینا یئتیشه -یئتیشه گؤز قوالغی أطرافدا گزیر .کیم گلدی ،کیم
گئتدی ،کیم نه دئدی ،هانسی ناخوش أبدالینین آغ مقنعهسینین آلتیندان
ائشییه تؤکولموش ساری تئلینه ،ماتیکلی دوداقالرینا عاغلی اوچوب ،پتو
آلتیندا اؤزونو أللشدیریرمیش ،أبدالی لوریکین دالیسیجا دوکتورون قوالغینا
نهلر پیچیلدادیغینی...
«اؤزونو جیریب داغیتسا دا ،دؤهتورون گؤزو لوریکدهدی .کولباش دیییر
بَه هئش کیم گؤرمور دیقه باشی گیریر توالتده ماتییین توتدهدیر!»
شیرین هر مکاندا ،هر زاماندا تپهدن دیرناغا گؤز قوالق و آجی بیر
آغیزدیر .گؤزو قوالغینی تکمیللهدیر ،قوالغی گؤزونو .آغزی ایسه گؤز
قوالغینی آنالدیر .أللری ایسه هیجانینین دادینا چاتیر.
أبدالینین دئیینگللییینین ترسینه ،لوریک سسسیزدی .بیلینه بیلینمه
یه گؤزو بیر آز چئری اولسا دا باخیشیندا عیسی پئیغمبرین معصومیتیندن
 -1استراق سمع
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بیر ایز دوُیولور .علیالخصوص آرا سیرا ائوده پیشیردییی قوطّابالری سوهان
قوطوسوندا اوتاق -اوتاق گزدیرنده یئنییئتمه اوتانقاج قیزالرا بنزهییر.
شیرینین فیکریجه أبدالی قرهشین سیر -صیفتییله دئییر بس اوجا بوی،
آغجا ،اینجه بئل ،أسمر لوریکدن گؤزلدی .أبدالینین ساری بویانمیش اوزون
ساچالرینا شیرینین بؤیوک بیر کینهسی وار .أبدالی ساچالرینی سئشوارالییب
چیینلرینه تؤکنده ،اونون کینهسی دوداقآلتی دیله گلیر:
«بو قازماخ گئنه سارالمیشالرین تؤحدو چیینینه».
اونون حل اولمامیش بؤیوک معماسی بودور کی ،لوریکله أبدالی نئجه بیر
اوتاقدا بیر -بیرلریله کئچینیرلر! اوتاغین بیر بوجاغیندا لوریک عیسی
پئیغمبرین شمایلینی ،مقدس مریمین کیچیک بیر تندیسینی قویوب ،اؤزونه
مئحراب قوروب ،قارشی طرفده أبدالی جانامازینی ،قرآنی ،مفاتیحالجنانی
میزینین اوستونه دوزوب ،هر گئجه أبدالی قبلهیه ساری دوروب نامازین
قیلیر ،لوریکایسه یاتمامیشدان دوزلتدییی مئحرابین اؤنونده دیزه چؤکوب
عیبادت ائلیر!..
گئجهلر بزهیینی سیلمهمیش قولالرین چیرماالییب دستاماز آلمادان،
اوتاق -اوتاق گزیب ،قیزالرنان دانیشیب ،میرتالشماق أبدالینین عادتیدیر .بو
واختالر شیرینه پیچاق وورسان ،قانی چیخماز.
«گئنه بو ساری بووه ،آفریقا آژالرینا تای بیلحلرینی چیخاردیب قویدی
ائشییه .گئت آدام کیمی دستامازیوی آل دا ،بیر دَفه گؤرستدین ،بسیمیزدی!
آدام یئییب -ایچمحدن دوشور آخی! بولدوخ ،سن ایمام پئیقمبر باالسیسان!»
مئهری ده بوغازینداکی قیققیلتینی قئینهدیب ،دئییر« :ههیه والاله!
آفریقالیالرین دهریلری آغ اولسایدی الپ بئله أبدالییه بنزردیلر».
بو گون مئهری ده یوخدو کی آنباشی توْیوق کیمی قیققیلداییب «هه
یه»« ،قادایین آلیم» سسی کوْریدورو بوروسون .مئهرینین سسینی بیر آندا
نئچه یئردن ائشیتمک اوالر .بیلمزسن سسی تووالتدن گلیر ،حامامدان گلیر،
یوخسا آشپزخانادا قیققیلدایا -قیققیلدایا دانیشیر .مئهری محبت دالغاسیدیر.
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یئتر کی خبری اولسون قیزالرین بیری آزجا کدرلیدی .بیردن -بیره جوشوب
داشار .گولدورمهیینجه أل چکمز .اونون ألیندن قورتولماق اوچون یاالندان دا
اولسا گولمهلیسن .یوخسا مئهرینین دالغاالنمیش محبتیندن آغیر هئیکلی
آلتدا بوغوالرسان.
«چرشابنان هامی بیر -بیرینه بنزیر»
شهناز پانسیونا دؤنندن سونرا چرشابین زویمهسیندن ،سئوگیلیسینین
بوْی -بوُخونوندان ،آریقالییب -کؤکلمهسیندن ،نیسگیللی ،عاشیقانه
باخیشالریندان دانیشار .سئوگیلیسی سیاست اویونالرینا گیرمکدن پئشمان
اولوب ،تؤوبه نامه یازیب .شهنازین دئدییینه گؤره سینماغینین سببلریندن
بیریسی شهنازین بئلینهجان اوزانمیش قاپقارا ساچالریدی .شهناز هر دؤنه
مالقاتا گئدنده چابالیر قایناناسی دئین یولالرال اونو سیاسته باغالدیغی نه
وارسا باشیندان چیخارتسین .ایندیسه شهناز ایله عایله قوروب ،بیرلیکده
یاشاماقدان ساری بورنونون اوجو گؤینهییر .1گلهجکده دوغاجاق قیز-
اوغالنالرینین آدالرینی بئله ایندیدن سئچیبلر .شهناز باشاردیقجا آیلیغیندان
آییریب قیراغا قویور کی آداخلیسی زینداندان چیخماق همین توی ائلهییب،
«خیام»2دا اونا بزّار توکانی آچسینالر.
نرگیز سلیمانا یازدیغی آخیرینجی نامهسینده شوخلوقجا تاپماجا
عنوانیندا یازمیشدی:
«خیام ،سیاسی زیندانی ،تؤوبه نامه ،بزّاز توکانی ،بیر ده بئلینهجان
ساچی اوزانمیش قارا قاش گؤز ،اوجا بوْی ،عشوهلی ،گؤزل بیر قیز .سنجه
بوالرین آراسیندا نه عالقهاوال بیلر؟»
سلیمان دا جوابیندا بؤیوک بیر خطله ،یازمیشدی:
«آرشین!»...
کاغیذین أتهیینده آد و ام ا یئرینه یازمیشدی:
 -1بورنونون اوجو گؤینهمک :نهایت درجه حسرت چکمک.
 -2خیام :اورمیه شهرینده بیر خیاوان آدی.
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«خیامنان شوخلوق..؟!»
نه «جانیم ،نرگیزیم» یازمیشدی ،نه «سالم» ،نه «علیک» .فیروزه معدن
لریندن یا پرولتاریادان بئله بیر کلمه ده یازمامیشدی .اوستهلیک ،نامه همیشه
کی کیمی عطیرلی ،بوجاغی گوللو دئییلدی ،دفترین اورتاسیندان جیریلمیش
بیر کاغیذدا یازیلمیش نامه نرگیزین گؤزوندن قاچمامیشدی .سلیمانین
بوندان اوّلکی نامهلرینین هئچ بیرینه بنزهمیردی.
سلیمانین آدی دانیشگاه لیستینده اعالن اولوناندا آز قالمیشدی قاناد
آچیب ،اوچسون« .معدنچیلر ،پرولتاریانین الپ بئله زحمتکش قولالرینداندی»
سؤزو ،آغزیندا پنیر -چؤرک اولموشدو.
«عملی واحیدلریمیزی معدنه گئدهجهییخ ،پرولتاریاینان یاخیننان تانیش
اوْالجاییخ .معدن ایشچیلرینین شرایطیندن یازاجاغام».
بیر ایکی آی درس اوخومامیش دانیشگاهالر فرهنگی انقالب آدینا
باغالنمیشدیالر .اویسا چول -پاالزین ییغیشدیریب ،نیشابوردان اؤز شهرینه دؤنموشدو.
«نه پرولتاریا گؤردوخ ،نه ده فیروزه .ألیمیزه دوزلو سو تؤهدولر ،دئدیلر
بویورون تشریف آپارین!»
سلیمان دؤنندن سونرا تامامیله دهییشمیشدی .بیر آیاغی تبریزدهیدی،
بیر آیاغی اؤز شهرینده .مدرسه گونلری کیمی احتیاطلی داورانمیردی.
ایناندیقالرینی سیرّ کیمی گیزلتمیردی .عایله آراسیندا ایناندیغی
ایدئولوژوسوندان ،ع و اولدوغو تشکیالتدان آچیق آیدین دانیشیردی .اقلیت-
اکثریت انشعابیندا اقلیت طرفین توتموشدو .نرگیز ایسه اکثریت هواداری
قالماغییال سلیمانی ناامید ائلهمیشدی .بونال بئله ،سلیمان یورولمادان اعالمیه
لری ،أل یازیالرینی ،انشعاب بیانیهسینی اونا گتیریردی .اوموردو کی اونو اؤز
توتدوغو یوال ایناندیرسین .آراالرینداکی عالقه بحثلرین ،اعالمیهلرین تأایری
آلتیندا قالمیشدی .سلیمان ایناندیغی ایدئولوژودان آچیق -آشکار دانیشاندا
آناسی «بو اوغالن الپ کافیر اولوب» ،دئمیشدی.
أییلیب یاتاق آلتینداکی چمدانی ائشییه چکیر .بوْیونباغی کیمی بوْینونا
سالدیغی باالجا آچارال چمدانی آچیب ،پالتارالرینین آلتینداکی موجرونو
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چیخارتدی .موجرو آناسینین اؤگئی آناسیندان ،آداشی نرگیز باجیدان میراث
قالمیشدی .دهیرلی قیور -زیورالرینی ،سلیمانین نامهلرییله بیرلیکده
موجروده ساخالییردی .پانسیوندا شیرینین ف وللوقالرینا گؤره ،قیزالرین
هامیسی چمدانالرینی قیفیللی ساخالالییردیالر .نامهنی اوخومادان،
اوشاقلیغیندان قالمیش توْخونما قولچاغینی چیخاردیب ،باخیر .قولچاغین اوزو
چیرکه سوْودور .اونو موجرویه قایتاریب ،خاطیره دفترینی آچیر .مدرسهنین
آخیر گونلری ،قیزالرین یازدیغی خاطیرهلری اوخویور .بیرینجی صفحهنی آذر
یازیب ،ام االییب.
«بیز بو کیالسین قیزالری بیر آغاجین یارپاقالرییدیق ،صاباحدان یئل
هرهمیزی بیر طرفه آپاراجاق» .ام ا .آذر.
«اوّلده دئییم کی من آذرین یازیسیننان تقلب ائلهدیم .بولوسوز کی انشا
نومرهم 12دن یوخاری قالخمادی .آمما من آذر دئدییی آغاجین الپ آشاغی
بوداغینداکی یارپاق اولماق ایستیرم .بیردن یئل کیریخیب ،منی یئره چیرپسا،
أل -أیاغیم شیلی -کوت اولماسین» .قوربانام سنه .ام ا .نسرین.
«ایندی کی هامی یارپاقدان یازیر ،من ده او آغاجین الپ یوخاری
بوداغینداکی یارپاق اولماغیم گلیر .چونکی یئل منی یئره چیرپسا دا ،گؤیدن
یئره دوشمهییمین فاصیلهسی چوخ اوالر ،بئلهسی گؤیده اوچماق زامانیمین
لذّتینی آالرام ».ام ا .رویا.
«آدیما باخمایین ،اؤزوم سئچمهمیشم .گؤیدهکی ده من دهییرم .من یئر
آدامییام .گؤیلرده گزمکدن قورخورام .همیشه یادیمدا قاالجاقسان ،عینادجیل
نرگیز! گالیلهنین أیاغییال باشیوا دوْالنیم» ام ا .مهتاب.
قیزالر گؤیلوندن کئچیر .گؤرهسن قیزالری ،آذری ...یئل هاراالرا آپاریب؟
«آمما آذر ده عجب جومله یازیب هااااا» دئیه ،دوشونور.
آخیرینجی صحیفهده یالنیز بیر بارماق ایزی وار« .آخ! کؤسه بارماق ایزی!»
او گون یادینا دوشوب ،دوداغی قاچیر .دفترینی سلیمانا وئرمیشدی ،او دا
بیرخاطیره سؤزو یازسین .اویسا بارماغینین باشینی خودکارال قاراالییب،

قوشالرداها قورخمورالر 121

هوْوالییب ،کاغیذین اوستونه باسمیشدی .بارماغینین قاراالنمامیش یئرلری
دفترده بوْش قالمیشدی .نرگیز گوله -گوله دئمیشدی« :کؤسه بارماق ایزی!».
سلیماندان ألینه چاتدیغی آخیرینجی نامهنی آچیب ،یئنیدن اوخویور.
«آرشین!»
ایندیهجن سلیماندان بئله بیر نامه ألینه چاتماییب .سلیمانگیلین
ائولرینده آناسییال بیرلیکده قوناق قالدیغی گئجه کیمی ،سلیمانین
داورانیشینا چاشباش قالیب.
گئجه یاریسی سلیمانین آناسییال اؤز آناسینین خوْرلتو سسینه یوخودان
آییلمیشدی .بیری تراختور سوروردو ،او بیریسی ماتورسیکلت .أللرین
قوالقالرینا قویموشدو .گئنه خورولتو سسی .یورقانی باشینا چکمیشدی .یاتا
بیلمهمیشدی .ساغا چؤنموشدو ،سوال چؤنموشدو ،یوخو گؤزونه گیرمه
میشدی .اوستهلیک ،عاغلینین بیر اوجو دا قالمیشدی سلیمانین اوتاغیندا.
یوخوسوزلوق باشینا ووروب ،شیلتاقلیغی توتموشدو .نم هانسی گوج اونو
یئریندن قالدیرمیشدی .اوْغرو پیشیک کیمی سلیمانین آناسینین آیاقالری
آلتیندان سوزولوب ،اوتاقدان چیخمیشدی.
سلیمان کیمی نرگیزین اؤزونه عاید اؤزل اوتاغی یوخ ایدی .ائولرینین
دارا دودوک صاندیخاناسی اونون سیغیناجاق یئرییدی .صاندیخانانین بیر
طرفینده یورقان دؤشک باغلیسی ،بیر طرفینده رفلره دوزولموش سیرکه،
آبقورا ،گوالب ...آشاغی رفده اؤز قیویر -زیویرالرینی ،کیتابالرینی ،هفتهده
آلدیغی «دانشمند» مجلهلرینی ییغمیشدی .بونونال بئله ،صاندیخانا اونون
اؤزل یئری ،خلوتگاهییدی.
سلیمان اوتاغین اورتاسیندا یاتمیشدی .اونا ائله گلدی کی ،یوخو
چیراغینین قیرمیزی ایشیغی دیوارالری قیزدیریب .ألی دیوارا توخونسا،
یاناجاق .کئچیب سلیمانین باشی اوستونده دایاندی .او ایسه شیرین
یوخودایدی .نرگیزین گلیشینی دویمادی .نرگیز یئرینی دهییشیب ،سلیمانین
آیاغی آلتیندا ائله دایاندی کی کؤلگهسی اونون اوزونه دوشسون .سلیمان
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گئنه ده اونون گلیشینی دویمادی .یئنیدن کئچیب سلیمانین باشی اوستونده
أیلشدی .سلیمان گئنه دویمادی .یورقانین اوستوندن اونون قولوندان
یاپیشیب آستاجا سیلکهلهییب،پیچیلدادی« :سلیمان ...سلیمان ...یاتا بولمورم.
مامام گیلین خورولتوالری قویمور یاتام .دور بیر آز دانیشاخ!»
سلیمان گؤزلرینی آچیب ،جین گؤرموش آدامکیمی «بیسمالؤلّه!»
دئییب ،هؤولهسک قالخیب ،أیلشدی.
«سن بوردا نئینیسن؟»
«خورولتوالری قویمور یاتام».
«اوشاخسان؟ دور گئت! تئز دور گئت!»
«یاتانمیرام آخی .نوالر ،دور بیر آز دانیشاخ دااا»
سلیمان عصبی حالدا پیچیلدامیشدی:
«وخ تاپدین دانیشماغا؟ بیری گلیب سنی بوردا گؤرسه ،بولوسن نوالر..؟»
مدرسهدن أکیلیب ،نورولؤال خان کوچهسینین دالدا بوجاقالریندا،
بوزخاناالرین بوروخ -بوروخ دربندلرینده بیرلیکده گزیب دانیشماقدان
دوْیمایان ،دئیهسن سلیمان دئییلدی.
«نه دییرم کی! دییرم یاتانمیرام دا .خورولتوالری قویمور یاتام .سن ده
باشیوی قوی یات! هئچ ایستهمهدیم دانیشاخ!»
گوج بیلالهینان آغالماغینین قاباغینی آلمیشدی .دوداقالرینی بوزوب،
یئریندن قالخیب قاپییا ساری گئتمیشدی .قاپییا یئتیشنده سلیمان یئریندن
سیچراییب ،ألیندن یاپیشیب ،اونو ساخالشدیرمیشدی .اوتانمیشدی سلیمانی
پیژامهلی ،ترکؤینکلی گؤرمکدن .بیرینجی دفهیدی کی اونو بو گؤرکمده
گؤرورودو .یاریچیلپاق سلیمان آیری بیر آدام ایدی دئیهسن .چیلپاقلیق اونو
کیچیلتمیشدی .سیالحینی ایتیرمیش بیر عسگره بنزهییردی .سلیمان
اوتاغین قیرمیزی ایشیغیندا یازیق و ریققتلی نظره گلیردی .نرگیزسه
کوسموش کیمی باشینی آشاغی سالدی .باخیشینی سلیمانین مئهربان و
نملی گؤزلریندن قاچیرتدی.
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«دایان! دایان ،گئتمه!»
آغالماغی توتموشدو .سلیمان دینمز -دانیشماز اونو دیوارا ساری چکیب
آپارمیشدی .نرگیز دانیشماق اوچون سلیمانین اوتاغینا گلمیشدی .بیلمیردی
گلیشییله اونون حیسلرینی جوشدوراجاق .او آن بارا قویدوغونو آنالمیشدی.
آمما بونونال بئله نه اعتراض ائتمیشدی ،نه ده اوتاقدان چیخیب گئتمهیه
چالیشمیشدی .أل -قولو سوستالمیشدی .ایندییهجن سلیمانال بو جور
یاخیندان قارشی -قارشییا دایانمامیشدی.
سحر چاغی سوفرا باشیندا سلیمانین آناسی نه آلیب نه ساتیب ،بیردن
بیره «نرگیز بیزیم پاییمیزدی ها ،اونو آیری آداما خشلهمه» ،آناسینا
دئمیشدی .نرگیز پؤرتموشدو .سلیمان ایسه نابات چایی بوغازینا قاچمیشدی.
اؤسگوره -اؤسگوره سوفرانین باشیندان قالخیب ،اوتاقدان چیخمیشدی.
«قوهومدی ،اولسون! یاخچیدیالر اؤزلرینه .من کوْمینیسته ،آلالهسیزا قیز
وئرمهرم .هله کمونیسلیغی بس دهیی ،اونو دا هارا گلدی جار سالیر .بیری
یوخدی اونا دئسین باری قوْهوم -قوْنشونون یانیندا دیلیوی قوی قارنیوا دااا...
بولموسن منیم آغامین جدّی دؤردمینجی ایماما یئتیشیر؟ آداما نه دییللر؟
هله بوالر قالسین قیراخدا ،سلیمانین نهیی وار کی..؟ هانسی سرمایاینان آرواد
ساخلییاجاخ؟ گؤرموسن أله باخیمدی؟ قوهومون گرح دوشونهجاغی اولوب،
یورقانینا گؤره قیچین اوزالتسین .گونده اوْوجونو آناسینا آچیب ،مینتّدی
پولونان سنین قارنیوی دوْیوراجاخ؟ »
«داداشیم قالسئیدی ،یوخ دئمزدی» دئمک ایستهسهیدی ده ،نرگیز
سؤزونو دیلینین اوجوندا ساخالمیشدی.
دیل آچاندان بری بؤیوک باجیسی تک نرگیز ده آتاسینی «داداش»
سسلهمیشدی .بلکه ده آناسی اؤز اورهیینده اوغالن دوغمادیغینا گؤره ایسته
میشدی اؤزونو بو آدال راضیالشدیرسین .نرگیزجه اگر آتاسی قالسایدی یقین
سلیمانی اؤز کورهکنی اولدوغونا یوخ دئمزدی کی هئچ ،بلکه ده سئوینردی.
یئنییئتمه چاغالریندان خاطیرالدیغی گونلر هله ده ذهنینده قالیب .تنهبیده
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آستاجا سسلهنن رادیو دالغاالری ،دالغاالرین خیشیلتیسی ،رادیو سسینین
کسیلیب باغالنماسی ،سس کسیلینجه آتاسینین تنهبیده یئرینی دهییشمهسی...
«دهده ائوینده ده قره بخت ،أر ائوینده ده ...خاخین أری گئدیب بازاردا
اؤزونو اوْدا -کؤزه ویریر بلکه بئش شاهی چوخ قازانسین ،بیزیمکی ده گون
اوْرتییهجان یاتیر ،ایکیندی اولمامیش دا تپیلیر رادیونون دیبینه .بیر گون بو
"پیک ایران"نین بالسینی چحمهسخ منه نه دیسن ،دئه! بو خط ،بو نیشان.
اودو باااا ،دیسن بَه دالی داالنداکی بوغلی کیشینی نهیه گؤره توتوبالر؟!»
سلیمانین نامهسینی موجرونون ایچینه قایتاریر .فیکری داغیناقدی.
چمدانی قیفیلالییب ،آچاری بوینوندان آسالییر .یاتاغیندا ویرنیخیر .ساغا
دؤنور ،سوال دؤنور .بالینجینی چئویریر .چئوردییی طرف سریندی .تپهسی
گیزیلدهییر .آیاقالرینی قالدیریب ،دیوارا دایاییر بلکه باشینا قان یاخچی
یئتیشسین .گئجهنی سحرهجن آیاق اوسته قالیب .گئجه کئشیک اوالندا،
شیرین کیمی هر بور -بوجاغا سوخولوب چوْرت وورا بیلمیر .شیرینه فرق ائله
مز یاتاغی اولسون یوخسا ماینا اوتاغینداکی برانکارد .آنجاق بیر تمیز ملهفه
سالیب ،ییخیلیب یاتسین .بیر آز کئچمهمیش ،خورولتوسو قالخار .شیرین
اوچون چوخ شئیلر فرق ائتمز .مری خانانین آشپزخاناسیندان یئمک آال بیلمه
ین گونلر ،أبدالی -لوریکین اوتاغیندان باشقا هر اوتاغا باش اوزالدیب
«یئتیمین پایی دهدهلیدن چوخ اوالر» دئیه -دئیه قارنینی دوْیورار.
«أبدالی یئمح ییینده پیشیین گؤزونو باغلیر .اوننان منه پای یئتیشر؟ او
دا کی لوریک دی ،بیردن گؤردون آداما دوْغوز أتی زادی یئدیتدی !..والاله
حؤوصلهم یوخدی بیر تیکه دوْغوز أتیننن اؤتور آننیما بیر باتمان گوناه
یازیلسین .اؤز آرامیزدی ها ،نه یاخچی هله قوطّابی دوْغوز أتیننن پیشیرمیللر.
آمما هر زاد بیر یانا ،ألحخ کی قیزین قوطّابالری گئشمهلی دهیی».
شیرینین دانیشماغی دا یئمهیینه بنزهییر .فرق ائلهمز کیم اولسون.
آنجاق بیبیسیندن میراث آپاردیغی خاصیتی دیری ساخالماق اوچون گؤز-
قوالغی همیشه ایشلهییر .اینسانالرین هامیسی اونون اوچون دئدی -قوْدو
سوژئتیدیلر.
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«سنین یاتماغین دا ،اوتوماغیندا ،یئریشینده بیر جور مرموزدی بااا...
سیجیللینده یازیالننان آرتیق هئش زاد دئمیسن!» ،نرگیزه دئمیشدی.
نرگیزسه نه شهنازین چاباالماسینا حئیرتلهنیردی ،نه مئهرینین محبت
پارتالییشینا .حتی شیرینین کشف ائتدییی معصوم ایله منیرین ابهامدوْلو
جینسل داورانیشالری دا اونو ائتکیلندیرمیردی .شیرین تیپلی اینسانالردان آز
گؤرمهمیشدی .شیریندن بیر پرده رنگسیزی ائله اؤز ائولریندهکی بؤیوک
باجیسییدی .ایشی -پئشهسی دائیم اونو گودماق ایدی .آیاغینی سوْال قویدو
یوخسا ساغا ،هانسی کیتابی ألینه آلدی ،کیمینن تئلفوندا دانیشدی ،مدرسه
دن دؤننده نئچه دقیقه یوباندی .حتی بیر نئچه دفه اولموشدو کی ائوه
گیرنده کیتابالرینی ،أینیندهکی پالتارالرینی بئله آختارمیشدی .سلیمان اونا
اعالمیه وئردییی گونلر ائوه کئچمهدن حیطده تووالته تَپیلیب ،دیوارین
بوجاغیندا اعالمیهنی اوست -اوسته دوزولموش کرپیچلرین دالیسیندا گیزله
دیب ،سونرا ائوه کئچردی.
باجیسینین گودوکچولویو یادینا دوشنده آیری قیزالر کیمی پانسیوندا
یاشاماغینا هئچ ده داریخمیر .بیر حئسابا پانسیوندا آزادلیغا چاتیب .شیرینی
چیخاندان سونرا آیری قیزالرین هئچ عئینینه ده دئییل کی او هانسی کیتابی
اوخویور ،تئلفوندا کیمینن دانیشیر ،تئلفون آرخاسیندا دانیشان قادیندی
یوخسا کیشی .یالنیز شیریندی کی اؤزونو اوْدا -کؤزه ویریر اونون فیکیر-
دوشونجهسیندن باش آچیب ،شوبههلرینی یقینه چئویرسین.
«من اؤلوم باخ کیتابین آدینا !..زمین نو آباد ،شولوخوف ...اوْفوننان
بللیدی دا بو قیز نه ایشلر گؤرور .تَهلی -دیبلی بیر کومینیس !..آل بیر باخ ،بو
دا مادر ...ماکسیم گورگو دا کی آال ایتدن مشهوردی .بو ندی؟ داستان
پداگوژیکی!..؟ ماکارنگو؟ بو کیمدی گؤرهسن..؟ باخ بورا ،تعلیم ،تربیت ...پیی...
یانی بیالر دا بیزیم تعلیم -تربیتی بَینمیللر..؟! دئماخ تربیتیمیز ده گرح اوْفالر
دیین کیمین اولسون.؟!»..
«موْیدا خانیم ،شیرین خانیم ...باشییان دوالنیم ...سنین نه ایشین وار
نرگیز نمنه اوخور؟
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نرگیز مئهرینین سسینی ائشیدنده ألی دستگیرهده ایچری گیریب گیرمه
دییینه ایکی هاوالی قالمیشدی.
«بولموسن کی آی مئهری ،بو قیز ظاهیرده مظلومدی هاااا .آدام باخاندا
سیر -صیفتینه دیییر بس ایمام پئیقمبر باالسیدی .منیم آنالیغیمین بیر خاال
قیزیسی واردی ،ماهمنیر .تبریزده درس اوخودیوردی .الپ ائله بو نرگیز کیمی
ظاهیرینه باخاندا ،مظلوم! ..مظلوم دیسن هاااا ،آدام دییدی بس آغزیندا دیلی
یوخدی بئچارانین .اؤیون ائشیتمیشم کی أرینن باهم أسلحه گؤتورب،
قاچیبالر کوردوسدانا .هله شایعه دوشوب کی توتولوبالر ،هر ایکیسی ده اعدام
اولوبالر .اؤزو ده بوْیلییمیش .ایندی آناسی قان آغلیر .دیین یوخدی آی باال
سن دانشجوسان یوخسا جنگجو؟»
بو گونهجن بیلمهمیشدی شیرینین اؤگئی آناسی وارمیش .اونو
ائشیتجک ،نرگیزین حیرصی فیس یاتمیشدی .شیرینین بع ی خاصیت
لرینین سببینی تازا باشا دوشوردو .ایستهدی ایچری گیرسین ،گئنه
مئهرینین سسی گلدی:
«شیرین ! ..مویدا خانیم! بسدی .خاخین کوْمودونو قودداالما! پانسیوندا
نرگیزدن فاغیر قیز یوخدی».
شیرینین خبری یوخ ایدی کی مئهرینین ایکی قارداشی ماهمنیرکیمی
قویوب گئتمیشدیلر.
«یاالنسان اونو ...من دئمیرم کی ،باخ کیتابالرا دااا .فاغیر آدام بئله -بئله
کیتابالر اوخوییر؟! قیزالرین ایچینده نرگیزنن لوریک هامیدان مرموزدوالر.
دیللرینین قیفیلینی آشماخ آلمان قیفیلینی آشماخدان چتیندی .لوریک هله
هئش با ،او آیری تؤرهمهدندی ،بو نرگیز ،بو نرگیز ...تیلفونونان ائله پیچی
پیچ ...پیچی پیچ ...پیچی پیچ دانیشیرها ،یانیندا دورسان دا ائشیتمهسن نه
دیییر .ناواخدی گؤز قویموشام .هفته ده ایکی گئجه بولمورم کیم زهح ویریر،
دانیشیرالر .بولموسن نئجه سامان آتدان سو یئریدندی!»
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شهناز همیشه دئییر« :باال ،شیرینین اوزونون سویو تؤکولوب .نه ادب
بولور ،نه اوتانماخ .یئتیحبانین 1بیریدی».
شیرینین اؤگئی آناسی اولدوغونا گؤره اونا اورهیی کؤورلسه ده
ائشیتدییی سؤزلره دؤزه بیلمهییب ،حیرصنن قاپینی آچییب ،ایچری
گیرمیشدی .شیرین ألیندهکی داستان پداگوژیکی کیتابینی تختین آلتینا ایته
لهمیشدی .مئهری پؤرتموشدو .نرگیز دئمیشدی:
«شیرین خانیم ،سن یاخچیدی بیمارستان عوضینه بیبیسیده
ایستیخدام اوالسان ،یا دا سازمان سیا دا ،بلکه ده هاممیسیننان یاخچی
موسادین تشکیالتیندا اوالسان»
شیرین اینانماز -اینانماز بیر مئهرییه ،بیر ده اونا باخیب ،پیققیلدامیشدی:
«پیی ...من دییردیم بَه بو قیزین دیلی یوخدی»...
همیشه گئجه کئشیکیندن گلنده جانی قیزدیرما توتار ،دهریسینین سویو
قاچار .پتونو بورگهلهییب ،باغرینا باسیر .سلیمانین اوتاغینا گئتدییی گئجهنین
صحنهسی فیلیم کیمی فیکریندن کئچیر .نه سلیمانی باغرینا باسدی ،نه
أللرنیی اونون بوینونا سالدی .جانی بیردن -بیره کیریدی ،قولالری چیین
لریندن آسالندی .سلیمانین قولالری اونو برک -برک اؤزونه ساری چکدی،
باغرینا باسدی .دیوارا دایانماسایدی یئره ییخیالجاق ایدی .او گئجهنی
دوشوننده اوتانجال سئوگی قاریشیمی بیر دوُیغو یاشاییر.
«اوّل اؤپوشمه ،اوّل دفه عاشیق اولماخ ،اوّل دفه دوغماخ ،هئش خانیمین
خاطیریننن چیخماز» .شهناز آنباشی یئرلی -یئرسیز بو سؤزو تکرار ائلیر .آنجاق
عاشیق اولماقدان عالوه ،بو گونهجن اؤزونون ألی هئچ بیرینه چاتماییب هله.
اؤزونو شهنازین یئرینده تصوّور ائدیر .مین ایل ده قالسا سلیمانی
ایناندیقالریندان پئشمان ائتمهیه چالیشماز .حتی شیرینین دئدییی او قیز
کیمی سلیمان قویوب داغالرا قاچسا بئله ،اؤزونو سیندیریب ،اوندان ایستهمز

 -1یئتیحبان (یئتیکبان) :ف ول آدام
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کی گئتمهسین .سلیمانی سئودییی بیر یانا ،ایناندیقالری بیر یانا ،غرور و
عزّت نفسی هر شئیدن اؤنملیدیر اونا.
«سن ضعیف بیر جایگاهدا دایانیبسان .اوزاخالری گؤره بیلمیسن .گل بیز
ده آتا -باباالریمیز کیمی شوْخومدا دانیشاق ،توْخومدا داعوامیز چیخماسین».
«سنی بولمورم آمما من ساده بیر هوادارام .من بئله دوشونورم کی هر
دویونو حربه -زوربایال آچماق اولماز .بئله حرکتلرین دؤنمی پهلوی حوکومتی
یله باشا چاتیب».
سلیمان نه قدر ده دلیل -مدرک گتیریرسه ،اویسا سیاسی -ایجتیماعی
دهییشیکلر اوچون زورو ،خشونتی و گرگین حرکتلری قبول ائده بیلمیر .بلکه
ده اونون دئدییی کیمی «ضعیف بیر جایگاهدا» دایانیب .بلکه ده اونا گؤره
سلیمان آخیرینجی نامهسینده «آرشین» و «خیامال شوخلوق؟!»دان ساوایی
هئچ بیر سؤز یازمامیشدی.
دوشونجهلر آراسنیدا چاشباش قالسا دا سلیمانین سیاسی یوْل-
یوْالجاقالرینین طرفینی توتا بیلمیر .آمما سلیمان حاقلیدی .بئله بیر اؤنملی
مسئلهده بیر قرارا چاتا بیلمهسهلر ،گلهجکده حتی آناسینین بوتون مخالفت
لرینه رغمن ائولنسهلر ده ،گئنه هرهسی بیر تیرهده دوشونمکله ،هرهسی اؤز
فیکرینین دالیسینی توتماقال ،آراالریندا بؤیوک بیر مسافه یارانیب ،ائولی
لیکلرینی محو ائدر.
کوْریدوردان تئلفون زنگینین سسی گلیر .یئریندن قالخماغی گلمیر .خط
دالیسندا هر کس اولور ،اولسون .آنجاق سلیمانین اولمادیغینا یقینی وار .او
آخشامالر زنگ ائلر .دونن آخشام اونونال دانیشیبدیر .باغرینا باسدیغی پتونون
ایستیسی قیزدیرماسینی آرتیریر .پتونو یاتاغین اوستوندن یئره ایتهلهییر.
دیوارا ساری دؤنوب ،گؤزونو یومور .ساییر:
«بیر ایکی اوچ دؤرد بئش آلتی یئددی سکگیز ...دوخسان سکگیز...
دوخسان دوققوز ...یوز ...یوز بیر ...یوز ایکی»
جوه جوه جوه جوه ....جوه جوه جوه جوه ....جوه جوه جوه جوه...
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«أهههههههه ...واخسیز جوجه ،بو کیمدی گؤرهسن..؟ آز قالیردی گؤزوم
قیزیشین ها» دئییب ،تنبل -تنبل یئریندن قالخیب ،دمپاییالرینی سوروتله
یه -سوروتلهیه قاپییا دوغرو گئتدی .کوْریدور گئنه ده جوججولدو سسینه
دوْلدو .قیزالرین بیریسی اولدوغوندان أمیندیر .قاپینین ایشگیلینی آچیب،
کیم اولدوغونا باخمادان یوخولو -یوخولو اوتاقالرینا ساری یوال دوشدو.
آرخاسیندان کیمسهنین سسی گلمهدیکده گئری دؤنوب قاپینین تایینی
آچیب ،ائشییه ساری أییلدی .بیردن -بیره تپهسیندن داغ سو تؤکولن کیمی
اولدو .چاشیب ،قالدی .اینانماز -اینانماز قاپینین آغزیندا دایانمیش ،ألینده بیر
چانتا ساخالمیش سلیمانا باخدی .دیلی دوالشیق دوشدو .بیلمهدی «سالم»
دئسین ،گولومسهسین ،یوخسا ...سؤزلر ذهنینین نم هانسی بوجاغیندا
گیزلنمیشدی .ألینی پیرتالشیق ساچالرینا چکدی .اوْوجالرینی پؤرتموش
یاناقالرینا قویدو .بولوزونون قیریشیغنی صافالتدی .سوْنوندا ألینی سلیمانا
ساری اوزالتدی.
«ناواخ گلدین؟ دونن دانیشاندا نییه دئمهدین گلهجهسن؟»
«چونکی دونن گلمیشدیم خانم دؤهتور ،بوردایدیم اونا گؤره دئمهدیم»
«یوووو ...دونن..؟ یانی سن دونننن بیرداسان منیم خبریم یوخدی؟!»
«اؤز آرامیزدی ،دیییرم آغ پالتار بتر یاراشیر ها»
«منیم آغ پالتاریمی هاردا گؤردون؟»
سلیمان گولور .بیغینی قیرخیب .گولوشو عوریاندی .سلیمانی سئوندن
بری ،اونو بیغلی گؤروب .ایندیسه بیغسیز سلیمانین گولوشو نظرینه استهزالی
بیر گولوش گلیر .بایاغی بیر گولوش قونوب اونون دوداغینا.
«آمما مامام دیییر آغ پالتار ،یانی گلین دوْنوینان کفن!»
نرگیز «گلین دونو» سؤزونو دیلینه گتیرمکده درحال پئشمان اولور.
یئرسیز دانیشماغینا اوتانیر.
«گلین دونو سنه چوخ یاراشار ،بولورم .آمما ایکینجیسی آیاغی گوْر
قیراغیندا اوالن قاری -قوجاالرینکیدی .نرگیزین یوخ».
سلیمانین ألیندن یاپیشیب «گل ایچری ،گل »...دئییر.
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سلیمان بیر آددیم آتمامیش قاپینین قیراغینداکی «کیشیلرین گیریشی
یاساق» ائتیکتینه اشاره ائدیب ،دئییر:
«قیزالر..؟»
«هامیسی بخشدهدیلر».
نرگیز قاپینی ایشگیللهییر .هیجانلیدیر .اورهیینین تاپپیلتیسینی دوُیور.
سلیمان أل -آیاغینی ایتیرمیش کیمیدیر .اؤزونه غالیب اولماغا چالیشیر.
هویوخموش کیمی أطرافا گؤز گزدیریر .بویالنیب ،قاپینین بؤیروندهکی آچیق
قاپیدان ایچری باخیر.
«دانیشگاهین خوابگاهینا بنزیر».
نرگیز ألینین ایشارهسییله پانسویونو سلیمانا گؤستریر:
«اورا حامامدی .آشپزخانانین بؤیروندهکی بیزیمکیدی .من ،شیرین ،
مئهری ،شهناز»
«دیسن گئدهخ ائشیهده دانیشاخ» ،سلیمان دئییر.
نرگیز روحی -جیسمی ایستکلر اوزوندن آز قالیر سلیمانین باغرینا
گیرسین .اونون أللرینی بئلینه دویونلهسین .سلیمانسا أللرینین تکلیفینی
بللی ائدیب .سفری چانتانین دستهیینه قیفیلالنیب أللری .چانتاسینی یئره
قویماق قصدی یوخدور .نرگیز اونون سوْیوق داورانیشینی گؤرونجه اؤز
فیکریندن اوتانیر .أخالق قایداالرینا گؤره اؤزلمینی دیلینه گتیرمیر .آنجاق
سؤزلر آز قالیر دیلینین اوجوندان سوزسون .بلکه سلیمان ألیندهکی
چانتاسینی یئره قویسا ،شیلتاقلیغی توتوب...
«گلمیشم دییم کی گئدیرم».
«هارا؟»
«فرهنگی انقالبین تصفیهلری منه ده شامیل اولوب».
«یانی همیشه فیروزهینن پرولتاریا حسرتینده قاالجاخسان؟»
« فیروزه نهدی !..بیر یوْللوخ بو توْرپاخدان گئدیرم .مننن گلمهسن
عمرومون آخیرینهجان نرگیز حسرتینده قاالجاغام»
«هارا..؟»
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نرگیزین گولوشو دوداغیندا سوْلور .گؤزلری تعجّوبدن آز قالیر تپهسینه
چیخسین .کیپریک بئله چالمیر .نه چاناغینداکی گؤی گؤزلرینی گؤرور ،نه
تپهسیندهکی گؤزلری .قفیلدن بیر دهرین قویویا جومور .قولالری چیین
لریندن آسالنیر ،آغیرالشیر .قول دئییل ،ایکی طرفیندن آسالنمیش آغیر
داشدی .دیلی توتمور دانیشسین .الل اولوب ،قالیر .هئچ فیکرینه چاتمازدی
بیر گون سلیمان گلیب« ،گئدیرم» دئسین .دوردوغو یئرده دوْنوخوب ،قالیب.
سلیمانایسه نرگیزه دئییل ،یئره باخیر ،ألیندهکی چانتاسینا ،چانتادان
نرگیزین آیاغینداکی دمپایینین جیریق تایینا ،دمپاییدان نرگیزین نارین
گوللو شالوارینا...
«گلمهسن بیزیمکی ائله شوْخومدا قاالجاخ .هئش بیریمیز عیناد آتیندان
یئنمهدیخ .نه سن قبول ائلهدین ،نه ده من .آمما بیزیم آرامیزدا چوخ بؤیوح
بیر شئی وار .اونو نه کاغاذ اوسته یازیبالر نه ده اوخودوغوموز اعالمیهلرده،
بیانیهلرده .فقط ایکمیز بیلیریخ ندی».
«گئنه ده اقلیت -اکثریت مسئلهسی؟!»
«بو چوخ کیچیک بیر مسئلهدی .بیزه باغلیدی .سؤزون دوزو ،دا بوردا
قالماغا هئچ بیر انگیزه تاپا بیلمیرم .دانیشگاهدان تصفیه اولدوم.
یولداشالریمیزی بیر بَه بیر دهنلهدیلر .بللی دهیی بیر ساعات سوْرا باشیما نه
گله .گل ایکیمیز باهم گئدهخ»...
سلیمان دانیشدیقجا نرگیزین دیلی قیفیلالنیر .عاغلیندان کئچن سؤزلری
دئمک ایستهسه ده ،سوسور .بئش ایل سورهسینده کئچیردیی گونلر دالبادال
عاغلیندان کئچیر .بوزخاناالرین بوروخ -بوروخ داالنالری ،نورولؤالخان کوچه
سینین دالی دربندلری ،دانیشدیقالری سؤزلر ،ایدهآلالری ،گلهجکرینه
تؤکدوکلری نقشهلر .ایندیسه سلیمان گلیب ،اونونال برابر هئچ تانیمادیغی،
نامعلوم بیر اؤلکهیه گئتمک ایستهییر .کیم بیلیر دیوارین او تاییندا نه وار!..
بلکه گئتدییی یئرده تپهسی اوسته اوُچوروما اوُغرادیالر !..بلکه سرحدّی
کئچنده چایدا بوغولدوالر؟ بلکه سرحدّی آتالییب ،اوتایا یئتیشینجه سلیمان
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ألینی بوراخیب ،اونو آلالهین آمانینا بوراخدی !..گؤزو آرخادا قالمادان
بورداکیالری نئجه بوراخیب گئده بیلر..؟ عایلهسی ،سیغیندیغی دارا دودوک
صاندیخانا...
سلیمانا «قال ،گئتمه!» دئمک ایستهییر .آمما اگر سلیمان قالیب ،سونرا
اونون باشینا بیر اویون گلسه ...مأیوس -مأیوس سلیمانین سؤزلرینه قوالق
آسیر .یأس دوْلو فیکیرلر عاغلیندا قاطار کئچیر.
نرگیزین هیجانالریندان ،ایستکلریندن بیر ایراندخت دبیرستانینین
پنجرهلرینین خبری وار ایدی ،بیرده حیطلریندهکی حوْووضون ایچینده اوزهن
قیرمیزی بالیقالر .نه پنجرهلرین دیلی وار دانیشماغا ،نه ده بالیقالرین .پنجره
لرین دیلی اولسایدی بیر کیتاب سؤز سؤیلردی اونون هر گونکی
هیجانیندان.کیالسدان چیخار -چیخماز قاچاردی پنجره قاباغینا .سلیمانی
گؤرومهیینجه بیلمزدی پیللهلری نئجه ائنیب اؤزونو قرار یئرینه یئتیرسین.
چوخ واختالر شهربانی دالیسیندا زیندان دیوارینین دیبینده قرارالشاردیالر.
اونالرا گؤره زیندان و ایدئولوژی بیر -بیریندن آیریلماز قونوالر ایدیلر .اینانیب،
اؤزون اوچون مرام صاحیبی اولماغین بیر یوْلو زینداندان کئچیردی .چوخ
زامانالر واختالری عاشیقانه سؤزلر دئییل ،ایدئولوژیک دوشونجهلری ایله
سوْووشاردی .دالدا -بوجاقداکی کوچهلرده دوْیونجا زیندان ،زیندانی و اعدام
اوالنالردان پیچیلداشاردیالر .یولدان کئچنلرین بیری اونالرا یاخینالشاندا
سلیمان سؤزو چئوریب سینوس -کوْسینوسدان دانیشاردی .آدام
اوزاقالشاندان سونرا گئنه قیریلمیش سؤزون آردینا دوام وئرردیلر .سلیمانا
گؤره یولدان کئچن هر بیر شخص ساواک مأموری اوال بیلردی .چارراهداکی
جییرپزدن توتدو آرابا اوستونده ساخسی حالوا ساتان کیشییهجن .حتی
«یدان» دا سلیمانین گؤزونه شوبههلی گلیردی.
«ساواکین ایشیننن باش چیخاتماخ اولماز ،بو یدانی گؤروسن ،بیر بئله
تیمسار -سرهنگ میدالینی هاردان تاپیب دؤشونه دوزوب؟ سَفئه آدام نه
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بولور میدال ندی؟ معلوم اولماز ،بلکه ده ساواک اونو بو قیلخدا جماعتین
ایچینه گؤندهریر میللتین آغزینین دادینی بولسون».
«یدانی دئمیرم ،آمما مین ایل ده قاال ،قندیلی ساواکی اولماز»
«قندیلی ساواکی اولماسا دا ساواک بیر پوْرس چیلوکابابا قندیلینی
شوبههلی قیزالرین اوستونه کوُشقوردا بیلر»
«من بلکه ساواکین شیکنجهلرینه دؤزه بولدوم ،آمما قندیلی او گیرده -گومبول
بوْی -بوخونوینان ،کوسا سیر -صیفتینن ألی منه توخونسا زههریم چاتدار».
سلیمانا دئمهمیشدی نئچه گون اؤنجه قندیلی خیاوانالرینین باشیندا
اونونال اوز بَه اوز چیخمیشدی .بارماغییال اونا اوتانمالی نیشانهلر
گؤسترمیشدی .اویسا قورخوسوندان خیاوانین او بیری تایینا آتالیاندا قندیلی
ده اونون دالیسیجا گلمیشدی .کوچهلرینه دؤننده قندیلی اونا أل آتمیشدی.
سلیمان گئده -گئتده اونون خاطیرهلری یاغیش کیمی ذهنینه یاغیر.
دانیشیقالر ،تأسفلر ،گولمکلر ،پیچیلداماالر ،او گئجه سلیمانین اوتاغینداکی
حادیثه و ...هامیسی قاطار واقونو تک بیر به بیر نرگیزین فیکریندن کئچیر.
دوْنوق باخیشینی سلیمانا زیللهییب ،قالیب« .گئدیرم» دئین آدام ،یئر -گؤیو
بیر -بیرینه تیکیب ،گئدیشینه دلیل -برهان گتیرن آدام ،بئش ایل سوره
سینده تانیییب سئودییی سلیمان دئییل .حیطلرینده حوْووضون بؤیروندهکی
تختین اوستونده ریاضی اؤیرنمک بهانهسیله پیچیلداماقالری ،گونو گوندن
بیر -بیرلرینه اوالن عالقهلرینی آرتیرمیشدی .قیرمیزی بالیقالر دیله گلسه
یدی...
نرگیزی قههر باسیب .بیلمیر سلیمانا نه دئسین .گئتمک ،عاغلینین
اوجوندان بئله کئچمیر .حتی بو گئدیشده سلیمان اونون یول یولداشی اولسا
دا ،بوراخیب گئده بیلمز.
«دونیانین پیس یئرینده دایانمیشیق نرگیز .نییه بونو دوشونموسن؟ بیر
سؤز دئه آخی! واخ داردی .ایستهمیرم سنن گلدیییم یولو یاریمچیلیق
بوراخیب گئدیم».
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هر شئی نرگیز باجینین یاس تؤرهنیندن باشالنمیشدی .سلیمان
حیطین قوزئییندهکی کیشی مجلیسینده قوللوق ائدیردی .چای ،خورما ،حالوا
پایالییردی .چای مژمهییسینی حوْووض قیراغیندا سلیمانین ألینه وئرنده اونون
باخیشینین جاذیبهسیندن قاچا بیلمهمیشدی .سلیمان گوله -گوله دئمیشدی:
«ایندی نرگیز باجی گله دیریله .بو گیالناری چایالری گؤرسهیان یؤره
سینی قودداالییب ،تومانینین جیبیننن بیر اوْوج شکرپنیر چیخاردیب تؤکر
مژمهیییه»
«اؤلونون دالیسیجا دانیشمازالر!» ،دئمیشدی نرگیز .ایکسیده گؤز -گؤزه
باخیب ،پیققیلدامیشدیالر.
«دییرلر نرگیز باجی جوانلیخدا ایستیرمیش قاریشسین فیرقه فداییلرینه».
«اوندا نرگیز باجی یوخ ،لقبی اوالردی قیرمیزی دیشلی فدایی خاتین»
«فدایی اولماخ ائله ده چتین دهیی .گؤیلون اولسا ،فیکیرلرینی قبول ائله
سن ،سن ده فدایی اوْال بیلهسن».
نرگیز باجی ناغیلالرداکی جادوگرلره بنزهییردی .اونون حنالی تئللری
خوروزون لؤلهییرنگیندهیدی .دیشینی آغارداندا بیر جوت حنا رنگینده تاخما
دیشی دوداغی آلتیندان گؤرونردی .اوشاقالردان خوشالنسایدی دا ،اوشاق
نیسگیلی اورهیینده قالمیشدی .نرگیز باجینین درمانسیز بیر ناخوشلوغو
واریدی .ایکی هفتهدن بیر گؤزونون بوجاغیندان بیر کیپریک گؤیهریب
گؤزونه گیرردی .یئتیشیب -یئتیشمهمیش کئچیب پنجره قاباغیندا ایشیغا
ساری لهستانی صندلین اوستونده أیلهشردی.
«باال بو کیرپیح کیرپی تیکانی کیمی گئنه گؤزومه باتیر»
آناسینین ألینده یاغ داشسایدی دا ماققاب گؤتوروب ،نرگیز باجینین
دادینا چاتاردی .حؤوصلهیله اونون گؤزونه باتان کیپرییی ماققابال چکردی.
نرگیز باجی پولالرینی لچهیینین اوجونا دویونلردی .گؤزو دینجهلینجه
اوشاقالری چاغیریب ،ترلییینین جیبیندن مانپاس ،شکر پنیر چیخاردیب،
پایالردی .داشا دؤنموش شکرپنیرلرین اوزرینده نرگیز باجینین چیرکلی
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بارماقالرینین ایزینده نازیک توکلر گؤرونردی .اوشاقالر چیمچشهرک
شکرپنیرلری آلیب ،اونون گؤزوندن قیراق زیبیل قابینا آتاردیالر.
سلیمان دایانمادان گئتمهیی اوچون سند -مدرک گتیریر .نرگیزه ائله
گلیر کی سلیمان اونو ترک ائتدییینده سند -مدرکی یوخ ،بلکه بهانهلری
دوزمه دوزور.
«بولوسن دا فیرقهچیلر کیم ایدیلر؟» ،دئمیشدی سلیمان.
بوش ایستیکانالری سلیمانین ألیندن آلمیشدی .آز -چوخ بیلیردی
فیرقهچیلرین کیم اولدوقالرینی .آمما نرگیز باجینی ائشیدنده فیرقهچیلر
گؤزوندن دوشموشدو .هرچند عؤمرونده نه بیر فیرقهچی گؤرموشدو نه ده بیر
قرهچی ،آمما اونا ائله گلیردی کی آناسینین آنالیغی نرگیز باجی ،فیرقه
چیلردن چوخ اونو اوشاقلیقدا قورخوتدوقالری قرهچیلره بنزهییردی .نرگیز
سیجیللیسینده اونون آدینی داشیسایدی دا هئچ واخت اونو سئومهمیشدی.
«ننه» سسلهمک ایستمهمیشدی بئله .اونو گؤرنده قوجالیغی تیکیلیردی
گؤزونون اؤنونه.
«آد قوتولموشدی؟ چوخ خوشوز گلیردی منن قاباخکینا وئرردیز بو آدی دااا»...
«آدیوی نرگیز باجی اؤزو قویوب» ،آناسی دئمیشدی.
آناسینا گؤره نرگیز باجینین اؤلومونون یومنی ده پیس ایمیش .اونون
قیرخی چیخمامیش نرگیزین آتاسی دونیادان کؤچموشدو .آتاسینین یاس تؤره
نی سون نوقطهنی قویموشدو .سرطان آتاسینین بوتون وجودونا کؤک آتاندا
نرگیزله سلیمانین آراسیندا جوجرمیش سئوگی گوله دوْلموشدو .دونیانین غم-
کدرینده بوغولسایدی دا سلیمانین وارلیغی اونا بؤیوک بیر دایاق ایدی .اؤلوم،
زاوال ،بوشلوق ،غم ،کدر ...آتاسینین اؤلومو برابرینده نرگیزین یاشام تمناسینی
گونو -گوندن آرتیرمیشدی .گاهدان اؤزوندن اوتانیردی آتاسینا یاس ساخالماق
یئرینه سئوگی دویغوسو یاشاییر .یاشاماقدان داها آرتیق ایدی او گونلرین
یاشامی .اوچماق کیمییدی سلیمانی سئومک.
نرگیز باجی اندازهدن آرتیق عؤمور سورموشدو .یولون سونونا چاتماغی،
رحمته گئتمهیی هامینی راحاتالمیشدی .آمما آتاسینین یاشاییش یوْلو چوخ
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قیسسایمیش 11 .یاشینا چاتمامیش دونیاسینی دهییشمیشدی .اویسا یولون
لذتینی هله تازا دادیردی .سئوگی ،جانلی -جانلی آتاسینین باشداشیسینین
آرخاسیندان اونا باخیردی .سلیمان آتاسینین یوْخلوغونو دوْلدوروردو .اونونال
برابر گؤزلری یاشا دولموشدو .اونونال برابر حوزونلو باخمیشدی .اونو
آنالمیشدی ،اونون غم -غوصهسینی باشا دوشموشدو .ألینی برکدن
سیخمیشدی .نرگیز دفهلر اؤزونو اؤز قوردوغو محکمهده سوچالندیرمیشدی.
اؤزونو آتاسینین خاطیرهسینه اهانت ائدن کیمیبیلمیشدی .آمما سئوگی
دویغوسو اؤلوم غوصهسینه اوستون گلمیشدی .ایندیسه سلیمان قارشیسیندا
دایانیب« ،واخ داردی .یول یولداشی اولماسان واز کئچیب ،هر نهیی بوراخیب،
گئدیرم» ،دئییر.
آتاسی ،یولداشسیز یولونو چکیب ،گئتمیشدی .سلیمانین وارلیغی
آتاسینین یوخلوغوندان چوخ گؤزونه گلمیشدی.
1
«آیدین گئجهلر ،نوتردامین دوْنقاری ،سفیللر  ،مدرسه مودورو ... ،بو
کیتابالر اینسانین کدرلرینه تسکین وئرر» ،دئمیشدی سلیمان.
«بو دفه تسکین تاپماغیما هانسی کیتابی اوخومالییام؟»
سلیمان هویوخوبدو .نرگیزین سؤزونو باشا دوشمور .نرگیز ایسه داشا
دؤنموش کیمی سلیمانا باخیر .اونون دالبادال دوزدویو دلیللره هئچ بیر تپکی
گؤسترمیر .دئیهسن سلیمان گئتمهدن اؤزو اؤز سسییله سئوگیلیسینین قارا
کاغیذینی اوخویور .نرگیز ایسه دونوق باخیشینی سلیمانا تیکیب ،فیکری
کیتابالرین یانیندا قالیب.
2
«گونو صاباحدان هانسینی باشلیییب ،اوخویوم؟ سفیللری؟ نینانی ؟ ده
وه گؤزونو1؟ یوخسا جمیلهنی..1؟ جمیلهنی اوخومالییام»!..
 -1آیدین گئجهلر [فارسجا :شبهای روشن ،داستایوسکی] .نوتردامین دوْنقاری [فارسجا :گوژپشؤت
نوتردام ،ویکتور هوگو] .سفیللر [فارسجا :بینوایان ،ویکتور هوگو] .مدرسه مؤودورو [فارسؤجا :مؤدیر
مدرسه ،جالل آلاحمد].
 -2نینا :رومان ،اابیت رحمان.
 -1دهوه گؤزو [فارسجا :چشم شتر ،چنگیز آیتماتوف].
 -1جمیله ،رومان ،چنگیز آیتماتوف.
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سلیمان آیاغینی قاپیدان ائشییه قویدوقدا ،یالنیز بیر خاطیرهیه دؤنوشه
جک .اوْد -آلوولو ،قیزدیرمالی بیر خاطیره .باغیریب ،اوجا سسله آغالماغی
گلیر .اؤزونو داشالشمیش هئیکلیندن قورتارماغی گلیر .سلیمانا باخدیقجا،
اونون سؤزلرینی ائشیتدیکجه ،حیسلری جانینین دهرین قاتالریندا گیزلنمه
یی گلیر .اؤزونو دونیانین بؤیوک بیر آبتالی حیس ائدیر.
«یانی بو بئش ایل ...ائله بئله باخا -باخا بوشا گئتدی؟! بو آسانلیقدا ...بو
راحاتلیقدا..؟!»
عینادال عاغلی بیر -بیرینه دوالشیب .عاغلی «سلیمانا بئل باغالما،
گئتمه» دئییر .عینادی عاغلینا قارشی دوروب .نرگیز نه کیپریک چالیر ،نه
دیلیندن بیر سؤز قوپور .سلیمانایسه چانتاسیندان کاغیذا بوکولموش بیر
بسته چیخاردیب نرگیزه وئریر.
«بو دا ویداعالشما تؤحفهسی !..دئمک ،هر نهیین فیکرینی ائلهمیشدین!..
سن نه عاغیللی بیریسیسن سلیمان!!!»
سلیمان کیریخ قالیب .بیلمیر نه دئسین .ألینی نرگیزه ساری اوزالدیر .نرگیز
آغزینی دولدورور دئسین« :بیر بو قالمیشدی کی دالینجا سو سپیم!» ،الکن
سوسوب ،دیک -دیک سلیمانا باخیر .سلیمان نرگیزین ألینی سیخیب ،قاپیدان
ائشییه چیخیر .سلیمانین ألی ،داشا دؤنموش أل کیمییدی .سرت ،سوْیوق!
آز قالیر سلیمانین آرخاسیجان قاچیب« ،گئتمه» دئسین .اورکسیز
اوْلدوغونا ،قوْرخاقلیغینا اعتراف ائلهسین .آمما سلیمان گئدیب .یاشاییشدان نه
ایستهییردی ،نه اولدو؟! بوندان بئله تئلفوندا کیمنن پیچیلداشاجاق؟ کیمه
نامه یازاجاق؟ آرزوالری ،اومودالری ،نرگیزین ذهنیندهکی گلهجکگونلر...
هامیسی بیر آندا دوماندا ایتیب ،باتیر .ایندیدن هر نه اونا آنالمسیز گلیر .اوتاغا
گیرجک سلیمان تؤحفه وئردییی بستهنی بوتون وار گوجویله دیوارا چیرپیر.
چیینلری آیاقالرینا آغیرلیق ائدیر .بوزوشوب دیوار دیبینده حرکتسیز قالیر.
دوماندان باشقا بیر شئی گؤرمور...
باشی مئهرینین دیزی اوسته ،مئهری ایسه اوزونه گولومسهییر« :مویدا
خانیم سنه نه اولوب بئله داش کیمی دیوار دیبینه دوشموسن؟»
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«شبکارینین عواری یدی .یا فشاری دوشوب ،یا دا قند خونی یئنیب»،
أبدالینین سسیقوالغینا دهییر.
«ههیه والاله .شبکاریدن چتین بیر ده شبکاریدی .سحردن گئجییه
جن یاتسان دا گئجهنین بیر ساعات یوخوسونون یئرینی وئرمز»
منیر أبدالینین بیلهییندن یاپیشیب «من دئدیم بَه گؤزلرین یوموب فیکره
گئدیب .سورا باخیب گؤردوم گؤزلری باخیر ،آمما عکسالعملی یوخدی».
لوریکین ألینده بیر لیوان قنداب ،معصومون دوداغیندا بیر تبسّوم «دور
بیر قورتوم بوننان ایچ» ،دئییرلر .شیرین ایسه ،سلیمانین وئردییی تؤحفهنین
کاغیذینین چسبینی قوپاردا -قوپاردا« :من بخشین پنجرهسیننن باخیردیم.
بیر نفر پانسیوننان ائشییه چیخدی .قاچا -قاچا گلدیم گؤرم کیمدی .گؤردوم
منیر هئی نرگیز -نرگیز دیییر .شیرین دانیشا -دانیشا کاغیذا بوکولموش قارا
رنگده بیر بولوز چیخاردیب ،اؤز دؤشونه توتوب «یاراشیر؟» ،دئدی.
قیزالرین هامیسی اونا ساری دؤندولر.
«باخ بورا !..اؤزوده ایپحدی .دئمهها بولموروخ نرگیز خانیم! بیزده چؤرهیی
آغزیمیزا یییریخ قوالغیمیزا یوخ هاااا»...
أبدالی دئدی« :آی شیرین ،سن ده آز بوببولدا گؤراخ ...الپ بئله باش-
بئینیمیزی آپاردین هاااا .گؤرموسن بو نه حالدا؟»
مئهری أل اوزالدیب عصبی حالدا بولوزو شیرینین ألیندن چکدی:
«شیرین خانیم ،حدّیوی آشدین هااا»
«پیشیح قیری وئریر .قَشّ ائلیین بوجور اوالر؟ گؤرموسن هدیحلهنیر؟!»
شیرین سؤزونو کسیب ائله دیققتله اونا باخدی کی ،بیر آن نرگیزه ائله
گلدی ایندییهجن گیزلی ساخالدیغی بوتون دویغوالری لوت -عوریان
شیرینین گؤزلری قاباغینا سریلیب .لوریک ایسه حوزونلو باخیردی.
همدردلیک حیسی باخیشیندان جاالنیردی .منیرله أبدالی گؤزآلتی مشتری
گؤزویله بولوزا باخیردیالر .اوتانماسایدیالر مئهرینین ألیندن آلیب ایپکدن
اولوب -اولمادیغینی یوْخالردیالر .یوْخالماق أبدالییله منیرین عادتییدی.
قیزالرین هر هانسی تازا پالتار گئیسهیدی ،جینسینی یوْخالردیالر.
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باشینی مئهرینین دیزی اوستوندن قوْزاییب ،یئردن قالخماق ایستهینده
مئهری بیردن -بیره اونو باغرینا باسیب ،آغالدی .نرگیز ایسه بوغازینی قَههَر
باسمیش ،اورهیینین باشینا داش قویموشدوالر ائله بیل .بئینی ده داشا
دؤنموشدو .گؤزلرینه فرمان وئرمهدی بیر دامال بئله یاغدیرسین .گؤزونون گؤزه
سی قورویوب ،دویغوالری کیمی داشالشمیشدی .اونا ائله گلدی کی مئهری
آغالماغییله چالیشیر اونون عوریان قالمیش دویغوالرینین اوستونو اؤرتسون.

11
نرگیزین گؤزونون گؤزهسی آچیلیب .نیلفرایله یاشید اولماسا دا هر بیری
اؤز یولونو گئدیب ،یاشام ناغیلینین اوچونجو باشیندا ،ألماسسل بیر یولون
اوجوندا بیر -بیرییله قارشیالشمیشدیالر.
«نه هن دییه بیلدیم ،نه یوخ .نه گئدن کیمی گئتدیم ،نه قاالن کیمی
قالدیم .بوتون بو کئچمیش ایللرده گؤزوم آرخادا قالدی ،عاغلیم سلیماندا»...
«اینسان بیر دهیقهیه بتدی .او دهیقه گرح هن -یوخو اؤزونه
بللندیرسین» ،دئدی نیلفر .اسپرئیی چیخارداراق آرتیردی« :نفسیم قورتولور.
قوی هله بیر پای اؤزومه نفس یئدیردیم »...گولومسهییب ،اسپرئیین أمزییینی
گؤیومتول دوداقالرینین آراسینا قویدو.

11
گئجه ،یاریدان سوْووشوب .ایندییهجن گؤرونمهمیشدی مختار بو
واختاجان یوبانسین .اولموشدو کی مختار آتاسینین هفته مجلیسی اوالن
گونلر باالخانایا گئج گلسین ،آمما بوگون نه جومهآخشامییدی ،نه ده هفته
مجلیسیواردی .نیلفر بیر ایکی دفه ایستهدی گئدیب شربانیدان مختارا گؤره
خبر بیلسین ،آمما اوتاقدان چیخمامیش پئشمان اولدو.
«گئدیب شربانیدان سوروشسام بیر ساعات تامام منه نالهی قاز
اوخویاجاخ»
اؤز یانیندا اونا شربانی دئینده اوریینده آدینی بیلمهدییی بیر سیرا شئیلر
دینجهلیر .شربانینین قادینشاهلیق داورانیشالرینا گوجو چاتمادیقدا بوتون
آجیغینی اونون آدیندان چیخیردی« .شربانی» سسلهمک قایناناسینین
توخونان یئرییدی .قوهوم -قونشو یا هر هانسی بیر دوست -آشنا اونو بئله
خطاب ائلهسهیدی شربانینین گؤزوندن دوشردی .نیلفره ائله گلیر کی
شهربانو سسلهمکله شربانینی ملکه مقامینا چاتدیریر .عایلهلر آراسیندا
یازیلمامیش یاساالر أساسیندا ،شاماما کیمی نیلفر ده اونو خانیم خیطاب
ائلیر .نیلفر ایله شاماما بیر جایگاهدا دئییللر .شاماما دا شربانی کیمی او ائوین
گلینیدی .ندنسه شربانی اونا گؤز وئریب ،ایشیق وئرمیر .شاماما قورخاق و اوزو
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یوال اولدوغونا گؤره عزت نفسینی ،منلییینی قورویا بیلمهمیشدی .بو ایشیین
بؤیوک سببی شامامانین حیات یولداشییمیش .اونو ائوینه گلین گتیرن
گوندن شربانینین ألینه تاپشیرمیشدی .شربانی نیلفری ده شاماما کیمی
اییرمی دؤرد ساعات اؤز نظارتی آلتیندا ساخالییردی .هر ایشینه بیر پولچوک
بند ائلیردی .آنباشی ائوین کولفتی قمره تاپشیریقالر وئریردی .بو
تاپشیریقالر اوزده قایغیکئشلیک گؤرونسه ده ،نیلفر بو قایغیکئشلییین
سببینی یاخچی باشا دوشوردو .نیلفرین باشی اوسته دایانیب ایشلرینه نظارت
ائلهینده ،نیلفر اونو بیر حؤکمران ،اؤزونو ایسه بیر قوللوقچو حیس ائلیردی.
اونون نظارتیندن ایچی تیترهسهده آنجاق اؤزنو أله آلیب ،باجاریغینی اونا
گؤسترمهیه چالیشیردی« :دینسیزین ألیندن ایمانسیز گلر ،دیسن بَه سنین
ألیوه ماهانا وئرهجهیم؟!» بو دورومالردا حیرص باغیرساغینی کسسه ده،
شربانینین اؤیود -نصیحتلرینه ،بویوروقالرینا قوالق وئریردی .بئله واختالر نه
مختارا فیکیرلهشیردی ،نه نریمانا.
«علماألشیا ،نه بیلیم ،گولوستان کیمی چتین کیتابالری اوخویورام.
مدرسه درسلرینین الپ چتینلرینی سود أزبرم .بوالرین یانیندا یانی باشارا
بولمهرم بیر جووانأزن اولوب ،شربانینین گؤزونه گیریم؟! شربانینین ائوینین
یول -یؤندمینی اؤیرنمک او درسلرین یانیندا سو ایچیمدی».
«قمر ،تویوخ اوتمهیی بو قیزا دا اؤرگت .یئتیم بؤیویوب ،اونا اؤرگهدن
اولمویوب ...قمر ،چیراغ شوشهسی سیلمهیی بو قیزا دا اؤرگت ،پیلته1
قئیچیسین وئر بویون چیراخالرین هامیسینین پیلتهلرینین قرهلرین قئیچیله
سین .چیراخالرین شعلهلری أیری یانیر ...قمر ،بوزباش پیشیرمهیی بو قیزا دا
اؤرگت ،یئتیم بؤیویوب ،اونا یول -یؤندمینی دیین اولمویوب ...قمر»...
«یئتیم بؤیووب ،اونا یول -یؤندم دیین اولمویوب» سؤزو شربانینین
آغزیندان چیخاندا نیلفر تپهدن دیرناغا نیفرته دؤنوشور .نظرینه گلیر شربانی
آناسینین جسدینی گوْردان چیخاردیب ،اونون اوزونه چیرپیر .اؤزو ده بیر
 -1پیلته :فتیله.
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یوخ ،ایکی یوخ ،گونده نئچه دفه .شربانینین سؤزوندن غ بلیدیر .بع ی
واختالر آز قالیر دینمز -دانیشماز ،جوروم -جورتول قاریشقایا بنزر قمری
آلسین باشینا ،چیرپسین آت ألنگهسی شربانینین باشینا .شربانی ایسه اونون
حیسلریندن خبرسیز ،أللری بئلینده ،قوی -گؤتور،آل -آپار و ...فرمانالرینی
شامامایا ،نیلفره ،قمره صادر ائلهییب ،دؤوران سوروردو .نیلفرسه اؤزوندن عالوه
شامامانین عوضیندن ده حیرص چکیردی .حیطین قوزئیینده شامامانین
اؤزونه عاید اؤزل ائوی واریدی .بونونال بئله ،ائوینین یاغ -دویوسو ،نوخود -لپه
سی شربانینین سفاریشییله آلیناردی .شاماما ائوینه احتیاجی اوالن قیور-
زیوری أرینه دئییل ،شربانییه دئیردی .قمرین دئدییینه گؤره بیر دفه
شامامانین باشماقالری جیریلمیشدی .نهقدر أرینه یالواریب یاخارمیشدی منه
باشماق آل ،أری «گلین باجیما دئه آلسین» ،دئمیشدی .نیلفر آز قالمیشدی
دئسین« :اولماسا بیر یوللوق یورقان دؤشهیه گیرمهیه ده شربانیدان اجازه
آلسین دا» ،آمما دئمهمیشدی .سوسموشدو .جووانأزن دئدییین سوسمالیدی.
اوستهلیک ،قورخموشدو قمر اونون سؤزونو شربانینین اوْوجونا قویسون.
نیلفر شربانینین ائوینه گلین گلندن بری ،آتاسی ائویندهکی کیمی
دوْیون قارین یئمک یئمهمیشدی .شربانی چیلیس دئییلدی .بیر ألی
پایالماقدایدی .نیلفر اونون آنباشی قوهوم -قونشویا پای گؤندردییینی
گؤرموشدو .آنجاق ندنسه نیلفره ائله گلیردی کی ،سوفرا باشیندا شربانی اونون
تیکهلرینی ساییر .اونا گؤره آتاسی ائوی تک ألی سوفرایا اوزانمیردی .نیلفر
هئچ بیر سؤز دئمهسه ده ،مختار مسئلهنی آنالمیشدی .ائوه گلنده آرا -سیرا
قولتوق جیبینده پاکات دوْلو جوره بَه جوره یئمیشلر گتیریردی .بیر گون
حالوا ،بیر گون کاروان ،1بیر گون قورو خورما ،بیر گون جئویز ،بیر گون انجیر،
بیر گون پسته ،سبزه ...گئجهلر او باالخانایا چیخماقدا نیلفر جئهیز گتیردییی
ساماوارینی یاندیراردی.
سماوار قایناغا گلینجه کئچیب مختارین بؤیرونده أیلهشیب ،ایکیسی
صحبتلهشردیلر .اوّل گونلر مختارال یاخین اوتورماقدان بئله چکینیردی.
 -1کاروان :بیسکویت آدی.
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مختارین ألی اونا توخوناندا بیر یاندان خوشو گلیردی ،بیر یاندان دا اورکک
لیک سببیندن مختاردان اوزاق اوتوروردو .آمما ایندی ساعاتالری ساییردی
کی نه واخت گئجه اوالجاق .ذهنینده قاالندیغی سؤزلری مختارا دانیشاجاق.
نیلفر قمردن ،شامامادان ،سحرگولدن دانیشاردی .آمما ندنسه سؤز شربانییا
یئتیشنده دیلینی قیساردی .مختار ایسه گوله -گوله دئیردی:
«بولورم سن نئجه جیبیلدیزسان .یاخچی بولوسن دهوهنی هاردا هیخلییاسان».
گونو گوندن آرتیق جان آتیر بیلسین مختارین اورهیینده نهقدر یئری وار.
باشاردیقجا مختارین عادتلرینی ،ایستکلرینی تانیماغا چالشیر .اییرمی دؤرد
ساعاتین ایچینده تکجه گوندوزلر شربانینین بویوروقالری دنگهسینی پوزور.
قاش قارالدیقدا دنگهسی آستا -آستا یئرینه قاییدیر .گئجه چاغی مختارال
دیز -دیزه أیلهشیب ،بیر ایکی کلمه دانیشیب ،بیر ایستیکان چای ایچمک،
پوزولموش دنگهنی بوتؤولوکله قایتاریب ،یئرینه گتیریر .بونونال بئله ،گئنه ده
نریمان عاغلیندان چیخاسی دئییل .ساپیتقا کیمی یاپیشیب نیلفرین ذهنینه.
اونون شسلی -بسلی هئیکلی ،یان دارانمیش تئللری ،گؤزلریندهکی گولوش
هر زامان گلیب گؤزونه تیکیلیر .نریمان باشینی قاشییا -قاشییا دئمیشدی:
«گئچن دفه گلمیشدیم میسمارالری وئریم .سئیدحمزهنین عوضینه
قاپینی سن آچاندا ،یادیمنان چیخیب ،میسمارالری اؤزومنن قایتارمیشدیم.
ایندی هم سنه کیتاب گتیمیشم هم ده میسمارالری»
نیلفرین گولمهیی توتموشدو« :ایندی کی ائلهدی ،اوّلجه میسمارالری
وئرین منه ،سورا دانیشین».
نریمان میسمار کیمی نیلفرین ذهنینه میخالنیب ،قالیب .نهقدر
چالیشیرسا ،اونو ذهنیندن چکیب چیخاردا بیلمیر .نریمانین سؤزلری یادینا
دوشجک ،دوداغینا تبسّوم قونور.
«گولمهلی سؤز وار ،دئه بیز ده گولح دااا» ،قمر دئمیشدی.
قمرین عادتییدی یویولمامیش قاشیق کیمی اؤزونو اورتایا آتیب،
نیلفرین ذهنیندهکی نشئهنی پوزسون .بئله واختالر نریمان سوموک اولوب
بوغازیندا قالیردی .نریمانی دوشونمک و اونو ذهنیندن سیلمک ،هر ایکسی ده
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بیر اندازه نیلفری ایچدن سارسیدیردی .گئجهلر مختارال اؤز اوتاقالریندا باش-
باشا قاالندا نریمانین کؤلگهسی ذهنیندن اوزاقالشیردی .دئیهسن نریمانین
کؤلگهسی ده اؤزو کیمی دوشونن ،عاغیللی -باشلییمیش.
مختارین اؤزونه گؤره اؤز ایشلری وار ایدی .هر گئجه اؤزل بیر آیین
کیمی تکرارالنان ،یادیندان چیخمایان ایشلر .نیلفرسه یالنیز بو آیینین
تاماشاچیسی یدی .کیچیک بیر توْربادان ایکی چیمدیک توتون چیخاریب،
باشبارماغییال اونو سیگار کاغیذینین اورتاسینا یاییب ،کاغیذی بوکردی.
سونرا دیلینین اوجویال کاغیذی مختصر ایسالدیب ،ایکی تایینی بیر -بیرینه
یاپیشدیراردی .سیگار قوطوسونو دولدورونجا بیرینجی آیین باشا چاتاردی.
نیلفر اونون بو حرکتلریندن ،اؤزللیکله دیلینی کاغیذا چکمهسیندن
خوشالناردی .بیر ایکی دفه ایستهمیشدی دئسین« :قوی سیگارالریوی من
بوکوم» ،آنجاق اوتانیب ،بیر سؤز دئمهمیشدی .هله ده مختارا اوزو
آچیلمامیشدی .مختار یاسدیغا دیرسکلهنردی .چای ایچیب ،سیگارینی
توستولهییب باشا چاتاندان سونرا ،ایکینجی آیین باشالناردی .کاتیب میزینین
آچارینی تاخچاپوشون آلتیندان گؤتورب ،میزین چکمهجهسینی آچاردی .بیر
دفتر چیخاردیب ،کروانسارانین حئساب -کیتابینی یازیب قورتاراندان سونرا
قزئت اوخویاردی .مختارین یازماغی دا سیگار بوکمهسی کیمییدی .آرا -سیرا
نیلفر قیراقدان بویالنیب مختارین یازدیقالرینا باخاردی .ندنسه حئساب-
کیتابدان باشی چیخمیردی .بع ی گئجهلر همیشهکی یازی آیینی باشا
چاتاندان سونرا مختار قهوهیی رنگده گؤن جیلیدلی بیر دفترده نسه یازیب،
قورتاراندان سونرا میزین چکمهجهسینه قویاردی .مختارین عادتییدی میزی
قیفیلالیاندان سونرا آچاری تاخچاپوشون آلتینا قویسون .اونون آیینالری
دهییشیلمز ایدی .بیر گئجه اولمامیشدی حئساب -کیتابی یازماقدان اؤنجه
قزئت اوخوسون .نیلفر ایسه مختارین کاتیب میزینین وورغونویدو .میزین
ساغ -سولونداکی داواتا ،اورتاسیندا مینیاتور ناخیشلی قلمدان -قئیچیسینین
قابینا .مختار باشی حئساب -کیتابدا ،اویسا میزین چکمهجهسیندهکیلری
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قورداالردی .خودنویس ،جؤوهر ،انتظامال دستهلنمیش کاغیذالر ...هر نهدن
آرتیق قلمدان -قئیچیسینین قابیندان خوشالناردی .اؤزللیکله اوستوندهکی
مینیاتور شکیلیندن .بو شکیلین آیری بیر جورهسینی نریمان وئردییی «لیلی-
مجنون» کیتابینین جیلیدی اوزرینده گؤرموشدو .آنجاق قلمدانین
اوزریندهکی مینیاتور قیز کیتابین جیلیدیندهکی لیلیدن گؤزل ایدی .هردن
بیر قئیچینی گؤتوروب ،میزین چکمهجهسیندهکی کاغیذالرین بیریندن
کسیب ،مدرسه زامانیندان یادیندا قالمیش سؤزلری یازیب ،مختارا
گؤسترردی .مختار ایسه اونون یازدیغینی آلیب اوخویاندان سونرا میزین باالجا
چکمهجهسینه قویاردی.
بیر گئجه نیلفر میزین چکمهجهسینی قورداالییب ،گؤن جیلیدلی دفتری
چیخاردیب واراقالیاندا ،مختار اونو نیلفرین ألیندن آلیب ،یئرینه قایتاردی.
سونرا میزی قیفیلالییب ،آچاری همیشهکی کیمی تاخچاپوشون آلتینا قویدو.
نیلفرین عاغلی او دفترده قالدی.
«هئش کیم ده بولمهسه محرّم بولر مختار هاردادی» اؤز -اؤزنه دئییب،
چادراسینی باشینا سالیب ،آستا -آستا تاختا پیللهکاندان آشاغی ائندی .گئجه
لر پیللهکاندان ائنمک اونا کابوس کیمییدی .ائله بیل اورهیینه هوپموشدو کی
بیر گئجه بو پیللهکاندان ییخیالجاق.
محرّم هم کروانسارادا ،هم ده ائوده هر قاپینین آچاری کیمییدی .داها
دوغروسو موشکولگوشایدی محرّم .گوندوزلر کروانسارانین ایشلرینی
ساهمانالییب ،کاروانسارادان ائوه دؤنوشده قمره کؤمک ائدر .اوْدون سیندیرار،
کؤمور خکهسیندن دوزهلینمیش قارا گولؤلهلری کورسو آلتی مانقالالردا
کؤزردیب ،سونرا آپاریب شربانیله شامامانین تنهبیلرینین آستاناسینا قویار.
هر آخشام باالخانانین تاختا پیللهلرینی های -کویله یوخاری قالخیب ،بیر
قوجاق اوْدون قَوخانایا 1قویوب ،گئدر .قار یاغان گونلرده ائو اهلی محرمین دام
کورهمک سسییله یوخودان اویانارالر .محرّم دان سؤکولمهدن قالخیب هر
 -1قَوخانا :دهلیز [خوی دئییمی].
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ایشدن اوّل ،هم تووالته ،هم ده میطباغا بیر جیغیر آچار .دامالرین ،حیطین
قارینی کورهمهمیش کروانسارایا گئتمز .هردن ده گونآراسی ائوه الزیم اوالن
قیویر -زیوری آلیب ،گتیرر .ائودن چیخمامیش ،شربانیدان گیزلین میطباغا
دورتولمک محرمین عادتیدیر .بیر دفه نیلفر اؤزو ایستهمدن میطباخدا قمرله
محرّمین خلوتینین اوستونه چیخمیشدی .محرم گئدندن سونرا قمر پؤرته-
پؤرته دئمیشدی:
«ائوی تیکیلمهمیش گئجه -گوندوز بیلمیر»...
قمرله محرّم کوچه قاپیسینین بؤیروندهکی دامدا یاشاییرالر .سحر تئزدن
محرّم کروانسارایا گئدنده ،قمر ده شربانینین ائوینین میطباغینا کئچر .یول-
یؤندم بیلن بیر اوْدا باشی کیمی ائوین هر ایشینی یؤندمه ساالر .ائوین چوخ
ایشلری ،یئمک پیشیرمکدن توتدو سیل -سوپورهجن قمرین بوینونادی .سککیز
یاشینی بیتیرمهمیش آتاسی اونو شربانییا تاپشیریب ،گئتمیشدی .ایندیسه
شربانینین ائوینین بیتدن سیرکهسینهجن اونون خبری وار .گئجهنین آخیر
ساعاتالری ائوین هر ایشینی گؤرندن سونرا چیراغی سؤندوروب ،اؤز اوتاغینا
کئچر .نیلفره ائله گلیر کی ،قمر قاریشقا کیمیدیر ،یوروالن جانی یوخدور.
بیر ایکی پیلله ائنمهمیش محرّمله قمرین اوتاغینین چیراغینی سؤنوک
گؤردو .آشاغی مرتبهدن ده بیر چیراق ایشیغی گلمیر .حیط قیر کیمی
قارانلیقدی .نیلفری خوف باسدی .یوخاری قالخیب اوتاغا گیردی .ایچری
طرفدن قاپینین رهزهسینی حالقاسینا سالدی .کئچیب دؤشکچهسی اوستونده
ساماوار میزینین قیراغیندا أیلشیدی .گئت -گئده اورهیینه هؤووشنه دولور.
دملهدییی چای بومبوز اولوب .علماألشیا کیتابینی گؤتورب دیل -داماقسیز
واراقالییر .اوخوماغی گلمیر .آتاسینین ائوینی اؤزلهییر .گلین گلندن سونرا
بیرینجی دفه مختار اونو آتاسینین ائوینه آپاراندا ،آیاغینی قاپیدان ایچری
قویمامیش قاچمیشدی حوْووض باشینا .حوْووضبوْمبوْشایدی .میطباغا،
تندیر دامینا باش اوزالتمیشدی .دؤندرمهلری قوْزاییب ،آلتیندا نهلر اولدوغونو
گؤزدن کئچیرتمیشدی .توت آغاجییله پالیت آغاجی یاشیل یارپاقالرینی
سویونموشدوالر .لوم -لوت هوندور کؤتوکلر ایدیلر حیطین بیر بوجاغیندا.
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پالیت آغاجینین باشینداکی قارقا یوواسی گؤز قاباغینا چیخمیشدی.
نامازخانایا ،تنهبییه باش اوزالتمیشدی .آتاسییال قارداشینی گؤرجک
آلینمیش قاشالریندان اوتانیب ،پؤرتموشدو .مختارال اونالرین باشی سؤز-
صؤحبته قیزیشماقدا نیلفر صاندیخانایا دورتولموشدو .آناسینین سیرکه-
گوالب بئشلیکلری آلتینداکی رفده دفتر -میدادی ،قیویر -زیوری،
صاحابسیز قالمیشدی .صاندیخانا نیلفرین سیغیناجاق یئرییدی .گیزلی
خیالالری اوردا جانالناردی .هر دؤنه نریمانی گؤرندن سونرا ائوه دؤنوب،
صاندیخانایا تَپیلردی .یورقان دؤشک باغلیسینا دایاناراق دیزلرین قوجاقالییب،
نریمانین سؤزلرینه فیکیرلهشردی.
«نیلفر ،گولوستان باشا چاتدی..؟ چرکهدن ،گولوستاننان سورا آیری بیر
کیتاب دا اوخویوسان؟ وئردیییم لیلی -مجنون کیتابینی اوخودون..؟»
«اؤز -اؤزوندن سوروشموشدو« :اولمویا من نریمانا ویریلمیشام..؟ یانی
ویریلماخ بئله اوالر؟!»
نیلفر آتا ائوینی قاریش -قاریش گزیب ،هر یئری یوخالماسی مختاری
دیله گتیرمیشدی:
«دییهسن نئچه یوز ایلدی بیردان قویوب گئدیبسن! هئش بیر آی
اولمویوب هله»...
نیلفر شربانینین ائوینه دؤننده ،صاندیخانادا بیصاحیب قالمیش کیتاب-
دفترلرینی ده قولتوغونا ووروب« ،من بیالری دا آپاریرام» ،دئمیشدی.
آتاسی نیلفرین آلنیندان اؤپموشدو .بو ایکینجی دفهیدی آتاسی اونون
آلنیندان اؤپوردو .یادینا گلمیردی گلین گئدنهجن آتاسی اونو اؤپسون .نیلفره
ائله گلمیشدی کی قیزالر آتا ائویندن کؤچندن سونرا عزیزلهنیرمیشلر.
قارداشی اوْوجونا ایکی أسکناس باسمیشدی .أسکناسالر هله ده یخدهنینده،
مختار وئردییی أسکناسالرین یانیندا قالیر.
نیلفرین گؤزو یخدهنین اوستونده مختارین کاتیب میزینه ساتاشدی .اورهیی
گؤن جیلیدلی دفترین یانیندا قالمیشدی .هله ده گؤیلو واریدی او دفتری
واراق با واراق گؤروب ،اوخوسون .آمما هر واخت ایستهمیشدی تاخچاپوشون
آلتیندان آچاری گؤتورسون ،نسه ألینی دالی قایتارمیشدی.
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«او دفترده گیزلتمهلی بیر شئی اولسا مختار آچاری أل ائوینه قویماز»...
قَوخانادان دانیشیق سسی گلدیکده علماألشیانی دؤشکجهنین قیراغینا
قویوب ،قاپینین رَزهسینی آچیب ،قَوخانایا باش اوزالتدی .مختار یان اوتاغین
قاباغیندا دایانیب ،ایچریده اوالن بیریسییله دانیشیردی.
«سن بیر اؤزووو تاپ ،من ائوه باش چکیم ،یئییب -ایچهجهییوه بیر
شئیلر گتیریم ،گلیم».
مختار نیلفری گؤرجک یان اوتاغین قاپیسینی قاپادیب ،اؤز اوتاقالرینا
گلدی« .بیر چای دمله» ،دئدی .نیلفر ایسه هویوخموش کیمی تئز ساماواری
یاندیریب ،خودونو قوْوزادی .گؤزلهدی کی مختار گئج گلدییینین ندهنینی
دئسین...
«یولداشیمدی .بیر ایکی گون منه پناه گتیریب».
نیلفر مختارین یوبانماغیندان چکدییی ایسترئسدن ساری هله ده
هؤووشنهلییدی .بیر آن گردک گئجهسی یادینا دوشدو .مختار یولداشی خان
آغایا گؤره نیلفری بوراخیب ،گئتدییی گئجه .بیردن -بیره داشدی« :اوْ ،توْی
گئجهسییدی ،دئدین یولداشیم خانآغا اؤلوم آیاغیندادی ،قویوب گئتدین،
من قالدیم دوست -دوشمان شماتتینین آلتیندا .ایندی بو کیمدی ،بولمورم!..
یوخسا گئنه خانآغا اؤلوم آیاغیندادی!..؟»
مختار ،نیلفرین شیدتلی دانیشماغینی گؤروب ،ألینی دوداغینا آپاردی:
«سسیوی قیس ،ائشیدر»!..
کئچیب ،دؤشکچهنین اوستونده أیلهشیب ،باشینین ایشارهسییله نیلفره
گل أیلش یانیمدا ،دئدی.
«بیز اوچ یولداش ایدیخ .اوْن ایل قاباق قومقدیر بایرامیندا بیر -بیریمیزه
«صَافَحْتُکَ فِی أللَّهِ» دئینده ،بو گونلر هئچ عاغلیمیزدان کئچمیردی .مدرسه
ده ،کوچه -باجادا ،قفهده هامی بیزی بیرلیکده گؤرردی .بیز اوچوموز بیرگه
بوْی آتدیخ .من دوْققوزاجان اوخودوم .آغام دئدی بسدی ،گل کروانسارا
دوْالندیرماغین یول -یؤندمینی اؤرگش .خانآغاینان نریمان ،ایکیسی ده
اوخویوب ،معللیم اولدوالر».

 111قوشالرداها قورخمورالر

نیلفر نریمان آدینی ائشیتجک اورهییندن بیر شئی قیریلیب ،قوپدو .او
قیریلمیش ندنسه ایچینده بیر هؤووشنهیه دؤندو .اورهیینین باشیندا آتیلیب،
دوشدو .مختار اؤز حال -هاواسیندا نیلفرین بوْزاریب -قیزارماسینی ،أحوالینین
بیردن دهییشمهسینه برخود اولمادی.
«اوچ صیغه قارداش .آرامیزدا سؤز -سوْو اولدی ،آمما کینه یوخ .بیز اوچ
یولداشیق ،ایللر سورهسینده هر بیریمیز اؤزو اوچون بیر فیکیر صاحیبی
اولدی ،آنجاق قارداشلیغیمیز ،یولداشلیغیمیز یئرینده قالدی .هئچ بولوسن
نریمانین فیکری خانآغانین فیکرینین تام عکسینهدی؟ نریمان فیرقهچی،
خانآغا شاهچی! بوننان بئله نریمان قارداشلیق ،یولداشلیق بیلندی .خانآغانی
فیرقهنین کوتبئیین افراطچیالریندان قوْرودی .سنه دئمهمیشم .او گئجه کی
خانآغانی قاچیرتدیخ ،محرّمی یولالدیم نریمانین دالیسیجا .او گون پیشهوری
گلمیشدی خویا .نریمان نورولؤالخاننان آیریلمیردی .آمما قارداشلیق
خاطیرینه ،کیشیلییینی تامامالدی .دوروب گلدی .اؤزو فایطونچونون یانیندا
اوتوروب ،خانآغانی شهردن چیخاردیب آپاریب ،آرخایین بیر آداما تاپشیردی.
نریمانین کؤمکلییی اولماسایدی ،خانآغانین آیاغی قوم ندی ،ائواوغلویا بئله
چاتمازدی .بیز اوچوموز بیر -بیریمیزنن دوز -چؤرک یئمیشیخ .ایندی ده
نریمان منه پناه گتیریب .من بو کیشینین اینسانیتینه اینانمیشام .نه فیرقه
چییم نه شاهچی .باشیم اؤز ایشیمدهدی .کروانسارانین قالماقالیندا ،آل-
وئرینده .هئچ کیمین منه گومانی گئتمز .بیر ایکی گون بیردا قالسین .سس-
صدا یاتسین ،بیر یول تاپیب نریمانی دا أمنیتلی بیر یئره گؤندهرهریخ».
نیلفر هویوخموشدو .بیلمیردی مختارین سؤزلرینین جوابیندا نه دئسین.
مختارسا آرتیردی« :بولموسن کوچه -باجادا نه خبردی .ایت یییهسین
تانیمیر .ایندیکی جار دوشوب پیشهوری قاچیب ،نورولؤالخانی اورومودا
توتوبالر .میللتین قدیمکی کینه -کدورتلری یادالرینا دوشوب .نه آغینا
باخیرالر ،نه بوْزونا .کیمین کیمینن دوشمانچیلیغی وارسا ،اوْننان اؤج آلیر.
آنجاق اولسون بیری دئسین فیالنکس فداییدی ،تؤکولوب أزیب ،دؤیوب،
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دوستاغا سالیرالر .خانالرین طایفا -تیریخالری ،قولچوماخالری بوتون
تؤکولوبلر شهره .زهمیلرینین پای -بؤلوشونون ،ألدن گئتمهسینین آجیغینی
بو میللتدن آچیرالر».
مختار نیلفرین چیچک تک سوْلدوغونو گؤروب ،اونو باغرینا باسیر.
«قورخما ،هئش کیمین منه گومانی گئتمز» ،دئییر .نیلفرسه اؤزونه گلیب،
اورهیینده آلؤاله -آلؤاله ائلیر مختارین آد چکدییی نریمان او تانیدیغی نریمان
اولماسین .آمما اونون تانیدیغی نریمان دا معللیمدی.
«دور بیر یاواشجا میطباغا باخ ،بیر آز پنیردن ،چؤرکدن ،قاتیقدان گتی.
نریمان سحردن ،بلکه ده دونندن بیر شئی یئمییب»
«قمر یوخودان آییلیب منی میطباخدا گؤرسه ،گئدیب شربانینین ...یوخ
بئله ،استغفرولؤاله کیریخدیم ،خانیمین اوْوجونا قویسا ،اوندا نه دیییم؟»
مختار «سن چایی دمله ،اؤزوم میطباخا باخارام» دئییب ،تاخچاداکی
سؤنوک اللهنی یاندیریب ،یان اوتاغا آپاردی .قَوخانادا دیواردان آسیلمیش
فانارین خودونو یوخاری قوْوزاییب ،پیللهلردن آشاغی ائندی .اوغرو پیشیک
کیمی میطباخین رهزهسینی حالقادان آچیب ،آستاجا آشاغی سالدی .حلقه
قاپییا توخونوب سس چیخسایدی ،قمر یوخودان خودداردی .ائوه گلنده ده
آلؤاله -آلؤاله ائلیردی محرم قاپینین ماراسینی سالماسین .آچاری سالیب،
آستا -آستا بورموشدو .قاپی آچیلینجا یئددی دفه اؤلوب -دیریلمیشدی.
حیطه باش اوزالتمیشدی .هر یئرین چیراقالری سؤنوک ایدی .محرّم
گلدییینی دویمامیشدی .نریمانی اوْغرونجا ایچری کئچیرتمیشدی.
یادینا گلمیر نئچه ایل اوالر میطباغا گلمهییب .اوشاقلیقدا آنباشی
میطباخا باش اوزالداردی .اؤزللیکله آخیر چرشنبه پیلوْ دملهینده گئدیب،
گلیب ،قاینار قازانی ایلهیردی .گؤز -گؤز ائدیب ،میطباخدا بیر کس اولمایاندا
اوْغرونجا دورتولوب ،هئیوا مورابباسی بَرنیسینین باشینا گئدردی .هئیوادان
قورتولمامیش آلما مورابباسی .هردن بیر موراببانی بوراخیب ،قووورما کوپونه
باش اوزالداردی .قووورمانی میخینان تلمتلهسیک قازیب ،بیر پارچا آغزینا
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آتیب ،بیر ایکی پارچا دا جیبینه سوخوب ،میطباخدان أکیلردی .ایندیسه
ایللردن سونرا نریمانا یئمک آپارماق اوچون گئنه اوْغرونجا میطباغا گیردی.
فاناری میخا آسیب ،دؤندرمهنین آلتینداکی قابالمانین دوُواغینی
گؤتوروب ،باخدی .یاریمچیلیق بیر کوفته گؤردو .بیر ألینده چؤرک قاالغینین
اوستوندن گؤتورموش بیر ایکی الواش ،بیر ألینده کوفته قابالماسی ،قاپییا
ساری گئتدی .قاپیدان چیخینجا فاناری میطباخدا قویدوغو یادینا دوشدو.
گئری دؤننده عاغلینا گلدی کی قابالمانی دؤندرمهنین آلتینا قایتارسین .قمر
کوفتهنین یوْخا چیخدیغینی گؤرسهیدی های -کوی ساالردی .بیر گوْودوش
گؤتوروب ،قووورما کوپونون باشینا گئتدی .قووورما کوپوندهکی دوْنموش أتلردن
نئچه تیکه قازیب ،یاغلی -یاغلی گوْودوشا بوشالتدی .مختارین باشی ائله
قووورما قازماغا قیزیشمیشدی کی محرّمین میطباخ قاپیسینی آستاجا
آچماغینی دویمادی .کوپون دوواغینی قویوب دؤننده ،محرمی قاپی قاباغیندا
دایانمیش گؤرجک دیسکیندی .آز قالدی گوْودوش ألیندن یئره دوشسون.
«آغا ،قوی گئدیم قمری اوْیالدیم گلسین سنه یئمک حاضیرالسین» ،دئدی.
مختار ایسه اؤزونو أله آلیب «گئج گلدیم .یئمک یئمهمیشم .اوشاخلیغیم
یادیما دوشدو .دئدیم قوی بیر آز قووورما یئییم» ،دئدی .سونرا گوله -گوله
آرتیردی« :اوشاخلیخدا آی قووورما اوْغورالردیم هاااا ...هله ده دادی قالیب
داماغیمدا .هله هئیوا مورابباسی ،آلما مورابباسی»...
ایکیسی ده گولوشدولر .مختار «سن گئت یات ،سسیوی چیخارتما .قوی
قمر دئسین بَه اوْغرو گلیب» ،دئدی.
محرّم ایستهمهدی مختار سیخیلسین .هر نه اولسا ،ائوین آغاسییدی.
«قمر قلط ائلر جینقیرین چیخاتسین» دئییب ،میطباخدان ائشییه چیخدی.
مختار ایسه قابقاجاق ایچیندن بیر جینقو کاسا تاپیب ،دیالبداکی رفدن
هئیوا مورابباسینی گؤتوروب ،بیر آز کاسایا تؤکودو .چؤرک قاالغیندان گئنه
ده اوچ -دؤرد الواش گؤتوروب ،هامیسینی بیر مژمهیینین ایچینه قویوب،
باالخانایا قالخدی .سوبانین کؤزرمیش اوْدونالرینی ماشا ایله مانقالین ایچینه
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تؤکوب ،یئرینه اوْدون قاالدی .یورقان دؤشک باغلیسینی آچیب ،یانداکی
اوتاغا یورقان دؤشک آپاردی.
نیلفر چاشباش قالیب .یان اوتاقداکی آدامین کیم اولدوغونو بیلسهیدی،
اؤلمزدی .عاغلیندان مین بیر فیکیر کئچیر .مختار یان اوتاغا کئچینجه
هؤووشنهسی داها آرتیر.
«اگر یان اوتاقداکی نریمان من تانیدیغیم نریمان اولسا ...بونو مختارا
نئجه دییه بیللم؟ یوخ ،بو نریمان او نریمان دهیی .او نریمان اولسایدی هئچ
اولماسا منه گؤره آیاغینی مختارین ائوینه قویمازدی .اگر یان اوتاقداکی نریمان
او نریمان اولسا بو ایشدن قان چیخار ،اوْد قوپار .اوچ یولداش ...اوچ قارداش....
ائله اولسا ،مختارنان نریمانین قارداشلیغی ،یولداشلیغی دوشمانلیغا دؤنر»...
سوبانین ایچینده اوْدونالر چیرتا -چیرت یانیر .نیلفر فیکیرلشدیکجه
چارهسیزلیییندن سیخیلیر .فیکری قاریشیب .سورونوب ،سوبانین اؤنونده
اوتورور .سوبانین قاپیسینی ایشگیلدن آچیر .دیزلرین قوجاقالییب کؤزرمیش
اوْدونالرا باخیر .اوچ الی اوْدون جوت -جوت اوست -اوسته قاالنیب .اونا ائله
گلیر کی ،اوْدونالرین جانی وار .یاریلیب ،پارچاالنساالر دا هر بیر قیریق
اوْدونون ایچینده هله ده بیر شیریق ایلیک وار .درس کیتابیندا اونون
شکیلینی گؤروب .ایلیک ،آغاجین کؤکوندن یوخاری قالخیب ،نازیک
بوداقالری ،حتی یارپاقالری بئله قیداالندیریر .سونرا آغاج بوی -بوخون آتیر.
نظرینه گلیر یاریلیب بالتاالنمیش اوْدونالرین هر بیریسینده آغاجین جانیندان
بیر پای وار .اوْدونالر چیرتا -چیرت یاندیقجا هانسیسا آغاجین جانیندان بیر
پارچاسی یانیر .یوخاریداکی اوْدونالر سوبانین دیبیدهکی کؤزلردن اوْد قاپیب،
آلوْوالنیرالر .سوبانین آچیق قاپیسیندان اوْدونالرین چیرتا -چیرت یانیب ،کؤز
رمهسینه باخدیقجا مختار دئدییی اوچ یولداش ،اوچ قارداش ذهنینده گزیرلر.
آلؤؤاله آلؤاله ائلیر اوچ یولداشین نریمانی اونا وورولدوغو نریمان اولماسین.
مختار ایچری گیرجک ،نیلفر سوبانین قاپیسینی ایشگیللهییر .مختار
نیلفرین آرخاسیندان أییلیب اونون بوْینونو قوجاقالییب ،أللرینی سوبایا ساری
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توتوب ،قیزیشدیریر« .یان اوتاخ یامان شاختادی .نریمان بو گئجهنی نئجه
سوْواجاخ ،آلؤاله بولور» دئییب ،نیلفری قولالرینین آراسینا آلیر.
نریمان ایسه مختار اوتاقدان چیخدیقدا مانقالین باشیندا اوتوروب،
دالبادال سیگاری سیگارا آلیشدیریر .آجی -آغریلی فیکیرلر ذهنینده طوفان
قوپاریب ،باشیندان آغیر آغری قالخیر.
«فیرقهنین بئله قفیلدن داغیلماغی بیر آی قاباق هئچ عاغلیما گلمزدی.
هله والیتی کمیته تازا باشالمیشدی زهمیلری أکینچیلرین آراسنیدا بؤلماغا.
کیمه دئسن اینانار کی نورولؤال خان خرمن باشی 1دهبینی اؤز زهمیلریندن
باشالدی !..اؤز زهمیلرینده أرباب پاییندان 2بیر یوللوخ واز گئشدی .او بیری زه
میلرده ده سویونان جوتاوچون حاصیلین آلتیدان بیرینی آلماغا قایدا -قانون
قویدی .بئچارا أکینچیلر آغ گون گؤرمهمیش گئنه ده قره گونه قاالجاقالر.
دؤرد -بئش آیین ایچینده کوللوکلردن ،توالنبارالردان یئتیم اوشاقالری یئتیم
خانایا ییغدیالر .بوندان سورا یئتیمخانانین اوشاقالری نئجه اوالجاقالر؟ گئنه
آیاقیالین باشآچیق چؤرحچیخاناالردان بیر پارچا چؤرح دیلنهجَحلر..؟ گؤره
سن یحیی دایینین باشینا نه گلدی..؟ بئچارا نهقدر زحمت چحدی حاج
خلیلی راضی ائلهسین یئتیمخانا اوشاخالری هفتهده بیر دفه اونون حامامیندا
یویونسونالر !..ایننَن بری گئنه توالنبارالردا سولنهجحلر .میللتین چؤرک
موشکولو تَهزهجه حلّ اولموشدی .قویمادیالر تَهزه تیکیلمیش سَنگحپزخاناالر
ایلی باشا وئرسینلر .دره کوچهسینین کاسیبالرینین قارنی تهزه دوْیوردو.
مکافات قزئتینین قاپیسی تاختاالناجاق .سو لولهکئشلیغی یاریمچیلق
قاالجاق .هئچ ائله بیل بیر آی قاباقدهییردی خلیل برقینن بو قرارا گلدیلر
کی ،فرمانداریدان سورا بیر نئچه آیری یئره برق چحسین ...نوْلدی؟ بیردن
بیره کیمین باشینا هاوا گلدی ،نه اوچون پیشهورییه دئدیلر تبریزدن چیخ!
 -1خرمن باشی دهبی :بوغدانی بیچیب خرمنه ییغاندان سونرا دؤزردیلر ارباب ،یؤا اربؤابین موباشؤیری
گلسین تا اونون نظارتییله ارباب پایینی بؤلسونر.
 -2أرباب پایی :حاصیل اوچ یئره بؤلونرمیش :یئر پایی ،جوت پؤایی و ایؤش پؤایی .اگؤر یئؤر و جؤوت
اربابین اولسایدی ،ارباب حاصیلدان ایکی پای ،رعیت ایسه بیر پای آپارارمیش.
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بس دئمهدیلر فیرقه باشچیسی چیخیب گئتسه ،بو میللتین باشینا نه گلر..؟!
گؤرهسن آتامین باشینا نه گلدی؟ اولمویا او دا منیم گودازیما گئتسین؟»
نریمان مانقال قیراغیندان چینی چایدانی گؤتوروب ایستیکانا چای
سوزور .بو گونلر عاغلینا گلمهدیی ایشلر باشینا گلیب .اینجه بئل ایستیکانین
ایستیسی ألینی قیزدیریر .ایستیکانین گیالناری رنگینه دوْنوخوب ،قالیب.
نیلفر عاغلیندان کئچیر .بیرینجی دفه اونو یاخیندان گؤردویو ،قاپینی قفیلدن
آچدیغی ،دؤشونه اوزانمیش هؤرویو ،چکینمهدن دانیشیغی ،اوتانقاج -اوتانقاج
گولوشو ...خیالیندا الپ بئله اورهیی ایستهدییی قیز ایدی نیلفر.
«یقین بو دا نیلفرین جئهیز ایستیکانیدی!»
بو آیاقدا ،بئله خطرلی گونلرده ،سئودییی قیزین جئهیز ایستیکانیندا
چای ایچمک دونیانین الپ عاغیال گلمز ،الپ قریبه ایشلریندندی .مختار قفه
ده «جومه آخشامی تویومدی» دئینده ،فیکرینه چاتمامیشدی قیزین
کیملردن اولدوغونو اوندان سوروشسون .هئچ عاغلینا دا گلمزدی مختارین
آدلی -سانلی عایلهسی ،اونو شان -شؤهرتسیز بیر سئید قیزییال
ائولندیرسینلر .نیلفری مختارا وئرمهیین سؤزونو سئیدحمزهدن ائشیدنده
قورویوب ،قالدی .نه بیر سؤز دئیه بیلدی ،نه سوسا بیلدی .گوجو آنجاق غم
توتهیی ،سیگارا چاتدی .تازا باشا دوشدو کی ندن نئچه مدتاوالر نیلفردن
خبر -أتر یوخدو .یوز دفه قاپیالرینین اؤنوندن کئچمیشدی .کیالسدا یئنی
یئتمه اوغالنالرا اؤیود -نصیحت وئرن معللیم پیللهلرین دؤردونو بیر ائلهییب،
بیلمیر ألینن تئللرینی ساهمانالسین یا کوْتونون یخهسینی دوزلتسین .مدرسه
داغیلجاغین بئچه خوروز کیمی أل آستاناسی حامام دربندینین باشینا قاچیر،
بلکه نیلفری حاماما گئدنده گؤرسون .اونا یازدیغی نامهنی ألینه وئرسین.
آمما بونالرین هامیسیندان قریبه سئودییی قیزین أری ،جان بیر قالیب
یولداشی ،صیغه قارداشی مختار اونو بو گونلرین قالماقالیندان قورتارماسیدیر.
اؤز -اؤزویله دوشونور:
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«گؤرهسن مختارین خبری اولسایدی نیلفره ویریلمیشام گئنه ده منی
ائوینه گتیریب ،نیلفرین قوالغینین دیبینده پناه وئرردی..؟ من نئجه؟ منیم
باشیما گلنلر اونون باشینا گلسهیدی نئجه؟ اؤزوم اوچون هئچ بیر دیوان توتا
بیلمیرم .آمما بو اوْن ایلین عرضینده من تانیدیغیم مختارین اگر بو اوْالیالردان
خبری اولسایدی ،گئنه ده منه پناه وئرردی .بیز اوچ یولداش اوْن ایل قاباق هئچ
عاغلیمیزا دا چاتمزدی بئله گونلری گؤراخ .بیز بو گونلری دوشونمهدن
«صَافَحْتُکَ فِی أللَّهِ» دئینده سونوناجان قارداشلیق ائلهدیییمیزه عهد -پیمان
باغالدیق .دی گل کی بو نامرد روزگار ایندی بیزی امتحانا چکیر!»
چای ،ایستیکاندا بوزالییب .بونونال بئله بیر گیله قندی چایا باتیریب،
آغزینا قویوب ،ایچیر .آغزی آجیییر .سوْیوق چایی ایچمهیه عادتی وار .چایین
آجی دادی ،قندین شیرین دادینا قاریشیر .کئچمیش گونلرین خاطیرهلری
خلیل برقینین ماتوریال یانیب سؤنن چیراقالر کیمی ذهنینده گاه ایشیقالنیر،
گاه قارانلیغا باتیر.
خانآغا شهردن قاچان گئجه ،مختارین توی گئجهسی ،پیشهورینین
خویا قوناق گلن گئجهسی ،ائلهکی خبر بیلمیشدی فداییالردان نئچهسی
خانآغانین جانینا توخونماق ایستهییرلر ،اؤزونو اوْدا -کؤزه ویرمشدی خبری
خانآغایا یئتیرسین .آمما خانآغا نم هاردا ایتدی -باتدی اولدوغوندان ألی اونا
چاتمامیشدی .آرا -سیرا دیل اوجو داالشیردیالر ،سؤزلهشیردیلر .حتی او قدر
قالمامیشدی ایشلری کوسو ساخالماغا چاتسین .آمما هر ایکیسیده یاخچی
بیلیردیلر کی ،یولداش -قارداش دئدییین بیر -بیرینین أتینی یئسه ده
سومویونو آتماز.
او گئجه مختار توْیو بوراخیب ،محرمین واسیطهسیله خانآغانین یاردیما
احتیاجی اولدوغونو نریمانا چاتدیرمیشدی .مختار گومان ائلهمیردی نریمان
نورولؤالخانین قوناقلیغینی بوراخیب ،گلسین .نریمان گلدیکده اورهیی قئییم
اولموشدو کی قارداشلیقالری راحاتجا پوزوالن دییلمیش .مختار نریمانا
ساققال توتماسایدی دا ،نریمانین اؤزو خانآغانی بوراخمازدی باشینا نه گلیر،
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گلسین .اؤزو کئچیب فایطونچونون یانیندا أیلهشیب ،گئجه گؤزو خانآغانی
شهردن چیخارتمیشدی .تانیدیغی کندلرین بیرینده اونو آرخایین آدامین
بیرینه تاپشیریب ،دان سؤکولمهدن شهره قاییتمیشدی .خانآغایال
ساغاولالشاندا بیر -بیرینی قوجاقالییب ،آغالشمیشدیالر.
مانقالین کؤزو کوله دؤنوب .نریمان دولموش بولود کیمی بوشالیر.
گؤزونون یاشی پیر -پیر سوزوب ،بیغ -ساققالینی ایسالدیر.
«گؤرهسن ایندی خانآغا هاردادی؟ نه ایشگؤرور؟ بیلسه کی من ده
اونون کیمی آوارا -سرگردان قالیب ،قاچاق یاشاییرام ،نه دییر؟»
مختار گتیردیی یئمک دولو مژمهیینی بیر قیراغا ایتهلهییب ،مانقالین
قیراغیندا یورقان دؤشهیی آچدی .چیراغی سؤندوروب ،زیل قارانلیقدا
سویونمادان یورقانین آلتینا گیردی .ها ایستهدی یان اوتاغا فیکیر وئرمهسین،
اولمادی .اؤز -اؤزونه دئدی« :گئده سن ده نه بیچیم بیر آدامسان !..هئچ
اوتانمیسان بو ایتدی -باتدیدا ،بو اؤلوم -ایتیمده ،بو موصیبت ایچینده گئنه
ده عاغلین نیلفرده قالیب؟!»

11
گئجهآجی باغیرساق کیمی اوزون -اوزادی ،اوزانیب .نه نیلفرین گؤزونه
یوخو گیریب ،نه ده مختارین .ایالن ووران یاتدی ،نیلفر یاتمادی .گؤزو
یومولو ،بؤیرو اوستونده اوزانمیش بیر تندیس کیمیدیر .أل -قولو قورویوب.
ایستهسه ده گوجو یوخدور جورو بارماغینی بئله ترپتسین .جانی ائله
سوستالیب ،دئیهسن ایندی نب ی چالماقدان دایاناجاق .وجودونون
اوْرقانالریندان آنجاق تکجه بئینی چالیشیر .اولمازین فیکیرلر بئینینه هجوم
گتیریر .یان اوتاقداکی آدام یوخوسونو چالیب ،چاپیب .راحاتینی آلیب .هر
گئجه آسودهلیکله باشینی یئره قویوب یوخویا داالن نیلفر عؤمرونده
یاشامادیغی حیسلر یاشاییر .بیر یاندان آلؤاله آلاله ائلیر یان اوتاقداکی آدام
سئودییی نریمان اولماسین ،بیر یاندانسا اونو گؤرمک هوسی جانینی بوغازینا
ییغیب .ایکی یول آیریمیندا قالمیش آدام کیمیدیر.
مختار ایسه گؤزونو یومونجا اوالجاقالر گؤزونون اؤنونده رژه کئچیر .آن
باشی هانسیسا بیر حادیثه ذهنینده دوْغولور .بیر آن نریمانی ساغ -ساالمات
أمین أللره تاپشیریب ،عادی یاشاییشینا قاییدیر .بیر آن سونرا مرکزی
حوکومتین آدامالری کروانسارایا تؤکولوب ،اونو ألی -قوْلو باغلی ائوه گتیریب،
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«نریمانین یئرینی گؤرست» دئییرلر .بیر آندا کوچه -باجانین بازار
ائوی باسیب ،نریمانیسورویه -سورویه پیللهلردن آشاغی چکیرلر.
صبح اذان وئریلمهدن مختار نریمانین اوتاغینا کئچدی .ائو اهلی هله
یوخودان آییلمامیش ،نریمانی سو باشینا آپارمالییدی .نیلفردن باشقا
نریمانین یان اوتاقدا اولدوغوندان هئچ کیمین خبری اولمامالیدی .قاپی
آچیلجاق نریمان هؤلهسک یئریندن قالخدی .قارانلیقدا مختارین سسینی
ائشیدیب ،اورهیی یئرینه گلدی.
«بوننان بویانا قاپینین رهزهسینی ایچریدن سال .منن سورا هئچ کیمین
اوزونه آچما .من ده قرار قویدوغوموز کیمی قاپینی دؤیهرم .آخشام
کروانسارادان گلنده سنه یئییب -ایچهجک گتیررم .آمما اوتاغین شاختاسینا
دؤزمهلیسن .چاره یوخدی» ،دئدی مختار .نریمان مختاری باغرینا باسدی:
«قوروماسین دوست آغاجی!»
«باخیم گؤروم بیر ایکی گونه ألیمنن نه گلیر .آختاریم گؤروم کیمی
تاپیرام خبر گؤندهریم .بلکه سنین وضعیتیوی نجات جمعیتینین 2قوالغینا
چاتدیردیم .آنجاق بو شاختا -سازاغا دؤزمهلیسن!»
«گؤر تبریزده ،اورمودا کئچن حادیثهلردن ده بلکه خبر توتا بولدون .بیر
هفته قالدیغیم ائو یییهسی منی سو آنباریندا گیزلتمیشدی .بیرا سو آنبارینین
یانیندا سارایدی .بیردا سنین ائویندهیم ،اونا گؤره اورهییم قئییمدی .فقط
عایلهن ،»...مختار اذن وئرمدی نریمان سؤزونون آردینی توتسون.
مختار سحر ایشه گئدرکن نیلفر ده اونونال برابر باالخانادان آشاغی ائندی.
مختارین تاپشیریقالری هله ده قوالغیندادی:
 -1بازار یئتیملری :اراذل ،اوباش [خوی دئییمی]
 -2نجات جمعیّتی :فیرقه داغیالندان سونرا  -1126جی ایلده فیرقهنؤین اصؤلی و اؤنملؤی شخصؤیت
لرینی تهلوکؤهدن قوْرومؤاق اوچؤون گؤونئی آذربایجانؤدا نجؤات جمعیتؤی آدینؤدا گیزلؤی تشؤکیالت
قورولموشدو« .فرقهی دمؤوکرات آذربایجؤان از تخلیؤهی تبریؤز تؤا مؤرگ پیشؤهوری» آدلؤی کیتابؤدا
(ترجمه ،نگارش و تحقیق شاهرخ فرزاد) باالش آذراوغلو ،جعفر اخگؤری ،محمؤد بؤیریؤا ،میؤر رحؤیم
والیی ،میر قاسیم چشمآذر و علی شمیدهنین بو تشکیالت واسیطهسییله تبریزدن اوزاقالشؤماقالرینا
ایشاره اولونوب.
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«هئش کیم نریمانین بیردا اولدوغوننان بیر ایی آنالمییاجاخ ،یوخسا
ائویمیز ییخیالر .بیلسهلر ،منی ده فیرقهیه بتدهییب ،گؤرمهدیییم ایشلرین
گودازینا گئدهرم».
نیلفر هر گونکی کیمی ائو ایشلرینده قمره یاردیم ائلهسه ده ،آنجاق عاغلی
یان اوتاقدا قالیب .قمرین باشی ایشه قاریشینجا هؤولهسک باالخانایا قالخدی .نه
اولور اولسون ،یان اوتاقداکی آدامین کیم اولدوغونو بیلمهلیدی .یوخسا هؤووشنه
دن ،فیکیر -خیال ألیندن دهلی اوالر .تؤوشویه -تؤوشویه یان اوتاغین قاپیسی
قارشیسیندا دایاندی .قاپینی دؤیمک ایستهدیکده پئشمان اولدو.
«بلکه بو نریمان ،او نریمان اولمادی ،اوندا نه دیییم؟» ایستهدی گئری
دؤنسون ،آمما نه آیاغی گلدی ،نه اورهیی.
«بلکه بو نریمان ائله او نریماندی .أیه او اولسا نه دیییم؟ نه دییه بوللم؟»
گئنه ده ایکی هاوالی قالدی .قاپینی دؤیمکدن واز کئچدی .پیللهلردن
آشاغی ائنمک ایستهینده ،تَهزهدن هؤولهسک گئری دؤنوب ،دوروخمادان
قاپینی چالدی .اورهیی گوپ -گوپ گوپبولداییردی .اوخ دهیمیش سئرچه
کیمی دؤشونون اورتاسیندان ائشیه آتیالجاق کیمییدی اورهیی .أللرینارین
أسمهجه توتموشدو .قاپی دالیسیندان سس گلمهیینجه قوالغینی قاپییا
دایادی .سونرا قاپینی آستاجا ایتهلهدی .قاپی ایچریدن قاپانمیشدی .قاپینی
بیر ده دؤیدو .قاپی دالیندان هئچ بیر جینقیرتی بئله چیخمادی.
«گلین خانیم هارداسان؟ سحرگول گلیب»...
نریمانسا بلکه اؤزونو اوتاغین شاختا هاواسیندان قوروسون دئیه ،یورقانی
چنهسینهجن چکیب .بوندان بئله نه ائدهجهیینی دوشونور .اگر ساغ -ساالمت
او تایا کئچهبیلسهیدی ...بیر ایل باشیندان سوْودوغو گونلر فیکریندن کئچیر.
قَوخانادان آیاق سسی گلینجه ،قوالق یاتیردیر .قاپی دؤیولنده غیراردی
یورقانی قیراغا آتیب ،آیاغا قالخیر .قاپی مختارال قرارالشدیغی سایاقدا دؤیولمه
دی .آچیب آچماماغا ایکی کؤنوللو قالیب .قاپی ایکینجی دفه دؤیولدوکده،
مختار اولمادیغینی آنالییر.
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«بلکه نیلفردی»!..
جان آتیر نیلفری بیر دفه ده اولموش اولسا گؤرسون .او اولسا نه ائدهجه
یینه قرار وئره بیلمیر .آستاجا گلیب ،قوالغینی قاپییا دایاییب ،دینلهییر .آیاق
سسی قاپیدان اوزاقالشیر .نریمان قاپینی آچمادیغینا پئشمان اولوب .یورقان
دؤشهیین ایچینه سوزولوب ،سیگارینی آلیشدیریر .جانینین ایستیسی هله ده
یورقانین آلتیندا قالیب.
نیلفر قمرین سسینی ائشیتجک پیللهلردن آشاغی ائندی .شربانینین
اوتاغینا کئچمهمیش اؤزونو أله آلسین دئیه ،دریندن نفس آلدی .دوداغینا
ساختا بیر گولوش قوندارییب ،اوتاغا کئچدی .سحرگول اونو گؤرجک آیاغا
قالخیب ،اوزوندن اؤپدو.
«ماشالؤاله قیزیم !..سنه گرح اوزرلیح سالیم .رنگ روفون آچیلیب باااا».
سحرگول سؤزونون آردینی توتور .نیلفر اورهیینده دئییر« :دیییر بَه من
ده شربانییام ،یالتاخالنسین» .کئچیب پنجرهنین قارشیسیندا أیلشدی.
سحرگولون عادتیدیر عایلهده قیز -گلینلرین ساچینی ساهمانالییب ،قاش
آلیب ،وسمه یاخماقدان عالوه شهرین ،قوهوم -قونشونون سؤزلرینی ده
شربانییه چاتدیرار .سحرگول هفتهده بیر گون شربانییه باش وورار .چوخ
یوبانسا شربانی دالیسیجا آدام گؤندهریب ،اوندان خبر توتار .او ایسه أطرافدا نه
کئچیرسه شربانینین اوْوجونا قویار .کیم قیزینی أره وئردی ،کیم اوغلونا
ائلچی گئتدی ،کیم خالچاسین دهییشدی ،کیم یون آلیب بایرامدان سونرا
اوچونجو قیزینا یورقان دؤشک توتاجاق ،کیم تورشامیش قیزینی فیالنکسین
خاخول اوغلونا بتدهدی ،کیم ...سحرگولون عادتیدیر اؤزونون ،عایلهسینین،
قوهوم قونشونون داردا قالمیش ایشلرینین آچیلماسی اوچون آنباشی نذیر
دئسین .آمما همیشه ایشی ائله یولالندیرسین کی ،نذیر -نیازالرین خرجی اؤز
جیبیندن اولماسین .بئش تسبئح صلوات ،اوْن دفه اوچ حمد ،بئش قلهواهلل،
الپ آغیر نذیری چای سوزمکدیر .نذیری قبول اولسا مختارین آتاسینین
هفته مجلیسینده چای سوزمکده قمره کؤمک ائلر .هردن ده بیر محرّمین
واسیطهسییله مجلیسین واعظینه سؤز گؤندهرر.
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«آغا ،ناخوشام .سنین نفسین شفادی ،ایستیکانیوین دیبینده بیر قورتوم
چای ساخال ،اونا بیر دوعا اوخو ،پوفله وئر ایچیم»
نامازخانادا مجلیس ساماوارینین باشیندا أیلهشیب ،مجلیسه گلن کیشی
لره چای سوزوب ،محرّمین ألینه وئره -وئره دانیشماغیندان قالماز .روضهخان
ایچری گیرجک تئز دئدی -قودونو کسیب ،دوْیونجا گؤز یاشی سیخار .روضه
باشا چاتماق همین گئنه دئدی -قودونو باشالییب ،اونو دؤورهلهمیش شربانی
یال قیزالرینا مجلیس قیزدیرار.
شربانی ایسه دؤشونه یاتیب ،دیشینه باتان بیر سؤز ائشیدنده ،ندنسه
سحرگوله قانی قاینار .بیر ماهانا تاپیب تییه پارچادان توتدو بیر گوْودوش
قاتیغا ،کوپه پنیرینه ،هردن ده ساری یاغا کیمی ،سحرگوله خلعت وئرر.
شربانیسوفرا باشیندا نیلفرین تیکهلرینی سایسا دا آیریالرینا نیرقیز 1دئییل،
ألی آچیقدی .شربانینین ألینین آچیق اولماسی ،قمرین أیین -باشیندان
بللیدی .قیزالرینین پال -پالتارالری نیمداش اولوب -اولمامیش قمره
باغیشالر .قمرین سلیقهلی ،تمیز گئیینمهسینه دیققت وئرر .آمما بو گونهجن
محرّمه باتا بیلمهییب .مختارین نیمداش کوت -شالوارینی ،کؤیینی اونا وئرسه
ده ،آنجاق محرّمین یاماخلی پالتارالریندان أل چکن گونو یوخدور .هر دفه
شربانی اونون أیین -باشینا دئییننده« ،خانیم ،اوالر پیلوْلوخدی ،کروانسارایا
ایش وئرمز» ،دئیر.
«جانیم سیزه دئسین ...شهرده ایت یییهسین تانمیر .دیییللر گئچن هفته
والیتی کمیتهنین قاباغیندا قان سو یئرینه گئدیردی .کیمین کیمه گومانی
گئدیر ،ائله اوردا باشینا تؤکولوب بدبختی بیر یوللوق ائلیللر .عجم -اوباشین
ألینه ماهانا دوشوب .کیم بیریننن آجیخلیدی ،چوْو سالیر فیالنکس ده فیرقه
دندی .بیردن گؤردون تؤکولدولر یولدان کئچن بیرینین باشینا ...آلؤاله بو
گوننری هئش کافیره ده گؤرستمهسین»...
 -1نیرقیز :چیلیس [خوی دئییمی].
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سحرگول بیرباشا دانیشیر .قمر ایسه قاریشقا کیمی تنهبییله نامازخانا
آراسیندا گلدی -گئتدهدی .هفته مجلیسینین قند ،چای ،ایستیکانالرینی
حاضیرالییر .نیلفرین قوالغی سحرگولون سؤزلرینده ،گؤزو پنجرهنین هئره
سینه دوزولموش شمعدانی ،عطیرشاهی گولدانالریندا ،فیکری ایسه
باالخانادادی.
قاش قارالمامیش مختار کروانسارادان ائوه دؤنور .هر گونکی تک قولتوق
جیبیندن بیر ایکی پاکات چیخاردیب ،ساماوار میزینین اوستونه قویدو .نیلفر
پاکاتالری یوخالدی .سبزه ،انجیر ،بیر ده قوْورولو نوخود؛ پاکاتالری شیرنی
خورییه بوشالداندا «نوخود پاکاتینی بوشالتما ،نریمانیندی» ،مختار دئدی.
نیلفر گئنه هؤووشنهیه دوشدو.
«بلکه یان اوتاخداکی نریمان قاپینین دؤیولمهسینی مختارا دئدی»!..
گئدیب قاپینی دؤینده هئچ بئله بیر مسئلهیه فیکیر وئرمهمیشدی.
مختار قاپینین دؤیولمهییندن خبری اولسا نئینمهلیدی؟!
مختار ،ألینده قیویر -زیور ،اوتاقدان چیخدیقدا ،نیلفرسه بارماقالری
اوجوندا ائحمالجا گئدیب قاپینین دالیندا قوالق یاتیرتدی .مختار ،نریمانال
قرارالشدیقالری کیمی قاپینی چالدی .اوّلجه اوچ دفه دالبادال ،آزجا سونرا
ایکی دفه دالبادال ،بیر آز آرا آالندان سونرا بیر دفه.
نیلفر قاپی دالیندا اؤز -اؤزونه تکرار ائلهدی« :اوّل اوش ،سورا ایکی ،سورا بیر».
قاپی ایچریدن آچیلیب ،مختار اوتاغا کئچدی .نیلفر ایسه اوْغرو پیشیک
کیمی یان اوتاغین قاپی دالیسینا کئچدی .قاپقارا هؤروکلری ایالن کیمی
دؤشوندن گؤبهیینه ساری اوزانمیشدی.
نریمان یورقانی چینینه سالیب ،هؤووشنهلی گؤزو مختارین آغزیندا ،شهر
خبرلرینی اوندان ائشیتمهیی گؤزلهییر .مختار کؤزو کول اوْلموش مانقالی
گؤرجک اوتاغین شاختاسینی دوُیدو.
«ایندی گئدیب گئنه بیر مانقال قَره گولؤله کؤزردیب،گتیرهرم .گؤروم
بلکه بیر کورسو ده باش باغالدیم»...
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نیلفر ایستهدی اؤز اوتاغینا ساری قاچسین ،آمما نریمانین سسینی
ائشیتجک ،دایاندی.
«قاراداش ،کورسو -مانقالی بوشال .قره گونه قاالننان سورا اوْن مانقال قره
گولؤله کؤزرسین ،نه کاریمیزا گلر»!..
«اؤزودی .بو نریمان ،او نریماندی» ،اؤز -اؤزونه دئدی نیلفر.
گئنه ده اوتاقدان نریمانین سسی گلدی« :مختار ،شاختا -سازاغی بوشال.
خبرلری ائشیتمهیه ده تابیم وار .تبریزدن دئه ،اورمودان دئه ،دئنن نورولؤال
خانین باشینا نه گلیب؟»
مختار نورولؤال خانین باشینا گلدییی ق انی دئمکدن چکینیر .اوْ ،الپ
یاخچی بیلیر کی نریمانین جانی نورولؤالخانین جانینا باغلیدی.
«تبریز ،اردبیل ،زنجان ،ساراب ،اورمو ...هانسیننان دیییم؟»
«نورولؤال خان نئجه اولوب ؟ اوّل اونو دئه باااا»
«دیییرلر پیشهوری ،کاویان ،غالمیحیی ،جهانشاهلی و نئچهلری آرواد-
اوشاخالرینان کئچیبلر او تایا .میللی حوکومتین فالحت وزیری دؤهتور
مهتاش ،بیر ده دادستان فریدون ابراهیمی ده آخیر فیشنگلرینهجان آتیشیب،
آخیرده یاخاالنیبالر .چشمآذرنن بیریا دا اییرمی ،اییرمیبئش نفر فیرقه
بؤیوح باشالرینان قاچا بولمهییب ،روسالرین مری خاناسیندا گیزلهنیبلر.
باالش آذراوغلو دا یوْخا چیخیب ،بللی دهیی اؤلوب یا قالیر .جاجی میرزه علی
شبسترینن جاویدی ده توتماخ همین تهرانا گؤندهریبلر .دیییرلر تبریزده
ژاندارماالرنان جمشید صادقی آدیندا بیر مالیک کتدیلرین نه کیوارینا هوْال
قوشوبالر»...
نریمان مختارین سؤزونو کسیب ،سسی تیترهیه -تیترهیه دئییر:
«اورهییمه قویولوب نورولؤالخانی اؤلدوروبلر!»
نیلفر ائشیتدییی سؤزلردن ساری قاپی دالیندا میخالنیب ،قالیب .بو دقیقه
مختار قاپینی آچیب ائشییه چیخسا ،یئریندن ترپنمهیه بئله گوجو یوخدور.
«خبرین وار ،أهبر خَکهنی ده آسیبالر؟»
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نریمانین دیزلری تیترهییر .مختارین آغزیندان چیخان هر بیر آد اونون
گوجونو بیر آز آزالدیر.
«اوغوروالرا ،تولولره فرصت دوشوب .دیییرلر زنجاندا ائولری ائله تاالییبالر
کی ،اوْغورالدیخالری قالیالرین ایچیندن کؤرپهاؤلوسو تاپیلیب .دیییرم آخی
بیانصافالر ،آرواد -اوشاغین نه گوناهی وار..؟ کیشیده بئله ساواشار ،هر نه
دیندهسن ،هر نه مصّبدهسن ،کیشی کیمی چیخ مئیدانا ،ساواش دا»...
«نورولؤالخان نئجه؟ قاچیب..؟»
مختار قالیب نورولؤالخانین اؤلوم خبرینی نئجه دئسین .باشاردیقجا
سؤزو اوزالدیر.
«مدرسهلرده کیتابالری قاالق -قاالق یاندیردیالر .هر کیمین بیرینَن
دوشمانچیلیغی وار ،فدایی آدینا آسیب ،کسیرلر .ائله اولوب کی ،گوندوزلر ده
کروانسارانین قاپیسینی چکیب باغلیریخ .گؤر ایشین هاراسیدی کی بیزیم بو
محرّم ده دیییر آغا من ده بوننان بئله نه ألیمه میسمار آالجییم ،نه ده آدینی
توتاجاغام».
نریمان هویوخوبدو .فیرقهنین داغیلماسیندان ،چال -چاپیندان میسمارا
نه دخلی اوال بیلر ،تعجوبلو حالدا مختارا باخیر .بیر آن نظرینه گلیر کی
آتاسینی اؤلدوروبلر .یئریندن سیچراییر:
«اوْلمییه آتامین باشینا بیر اوْیون گلیب..؟»
هؤووشنهلی حالدا گؤزونو تیکیر مختارین آغزینا .مختار ایسه قَههَر
آلتیندا بوْغوالرکن سؤزونون آردینی توتور:
«آتان ساغ -ساالماتدی .سنین ده ساغلیغیوین خبرینی اونا گؤندرمیشم.
آمما دیییرلر نامردلر نورولؤال خانی آسمامیش داباننارینا میسمار چالمیشالر.
اؤزون بولوسن کی من نه فیرقهچییم نه شاهچی ،آما نامردلییی گؤزوم گؤتورمز»
نریمانسا کیرپیک بئله چالمیر .عاغلینا سیغمیر نورولؤال خان کیمی
اینسانی نئجه اوال بیلر بو قدر عزا -جزاینان اؤلدورسونلر !..مختار کؤورهلیب.
دونیانین بوتون غم -کدری اوتاقدان گلن اؤکوتمه سسینین دالغاالریله گلیب
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آغناییر قاپی دالیندا دایانمیش نیلفرین قوالغینا .بو گونهجن هئچ بیر کیشی
نین اؤکوتمه ووروب آغالماغینی ائشیتمهمیشدی.
«اینان کی أهبر خکهنین آسیلماسینا دا نورولؤالخانین آسیلماسی کیمی
کؤورلدیم .ایچیمده خاراب اولدوم .ایکیسی ده ،کیم اولدوقالرینا باخمایاراق،
بیألخره اینساندیالر .آمما نورولؤالخان اؤلوم آیاغیندا دا کیشی تامامایمیش.
دیییرلر عجم -اوباش اونو آسمامیش ،ساعاتی و أینیندهکی پالتارالری اوسته
بیر -بیرلریله آتیشیرمیشالر .نورولؤالخان پالتارینی ،ساعاتینی چیخاردیب
اوالرا وئرنده دئمیشدی اوغول بئله خیردا شئیلرین اوستونده ساواشمایین.
اؤلومه گئدهنین نه ساعاتا احتیاجی وار ،نه ده پالتارا»
نریمان دیزلرینی قوجاقالییر .یورقان کورهییندن سویروشور .نیلفرسه
کیتابالرین یاندیرماسینی ائشیدنده جانی تپهدن دیرناغا گیزیلدهیر .نورولؤال
خانین اؤلوم ماجراسینی ائشیدنده غیرارادی اوالراق گؤزونون یاشی آخیر .داها
ائشیتمهیه اورهیی تاب ائلهمیر .پیشیک کیمی یاواشجا اؤز اوتاغینا سوزولوب،
صاندیق ایچیندهکی بوخچاسیندان پالتارالری آراسیندان بئشینجی کیالسین
کیتابییله علماألشیانی چیخاردیب باغرینا باسیب ،آغالییر.
«خان آغا هارداسان ،گل گؤر باشیمیزا نه بال گلدی!» ،دئییب نریمان،
سیگارینی آلیشدیریر.
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مختار جومهگونو بوتون واختینی یان اوتاقدا ،نریمانین یانیندا کئچیرتدی.
هردن بیر آشاغی ائنیب ،گاهدان قمرین گؤزونون قاباغیندا ،گاهدانسا قمرین
گؤزوندن ایراق میطباخدان بیر آز یئمک گؤتوروب ،باالخانایا قالخیردی .ایش
اورا چاتدی کی ،قمر اؤزونو ساخالیا بیلمهییب ،ها ایستهدی سؤز آراسی نیلفره
سؤز آتماسین ،اولمادی .آخیر ،دیله گلیب ،گوله -گوله دئدی:
«گلین خانیم ،ماشالؤاله أیاغین دوشوب هاااا ...نظر دهیمهسین ،آغانین بو گوننر
ایشتهاسی آچیلیب .سنی یوخویا وئریر ،سورا گلیر میطباخدا دوشور قووورمانین،
موراببانین جانینا .محرّم دئمهسهیدی دییردیم بَه میطباغا اوغرو گلیب».
قمرین سؤزوندن نیلفرین اورهیی دؤیونتویه دوشدو .دییهسن گئجهلر
گیزلیجه میطباخا گیریب ،یئمک گؤتورن مختار یوخ ،نیلفردی.
هفته باشی ،سحر -سحر نیلفرین یومورتاسی ترسه دوشوب .دؤشهیی
گؤتورور یوک یئرینه قویسون ،یورقان یئرده قالیر .یورقانی گؤتورور ،یاسدیق
قالیر .یاسدیغی گؤتورور ،یادیندان چیخیر یوک یئرینین اؤرتویونو چکسین.
هؤووشنهلیدی .گؤزآلتی مختاری سوزور .اونا ائله گلیر کی مختار اونون
فیکریندهکی پیرتالشیق دویغوالری اوخویور .آمما مختار اؤز ایشیندهدی.
کاتیب میزینی آچیب ،کاغیذالری قورداالییر .بیر ایکی کاغیذی قولتوق
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جیبینه قویوب ،نیلفرله ساغولالشاندا « بیر ایکی گونه هر شئی خوش-
خوشانلیغینان باشا چاتار .بیر نفری واسیطه سالمیشام نریمانین وضعیتینی
نجات جمعیتینه خبر وئرسین .سؤز وئریبلر نریمانی او تایا گئچیتسینلر .خبر
گلماخ همین نریمانی اوالرا تاپیشیراجاغام» ،دئییب اوتاقدان چیخیر .مختار
قاپیدان چیخماقدا نیلفرگئنه قوالق یاتیردیر گؤرسون مختار قاپینی نه تَههَر
دؤیور .اورهیینده تکرار ائلیر« :اوچ ...ایکی ...بیر»
کئچن گئجه یوخوسو گؤزوندن اوچوب ،یان اوتاغا قونموشدو .نیلفر
مختارین ایستی باغریندا یاتارکن عاغلی یان اوتاغین شاختا هاواسیندا قاناد
چاالراق ،هر گون بیر مانقاللیق ایستیدن پایی دوشموش نریمانی دوشونوردو.
باشالنمامیش باشا چاتمیشدی چیچکلهنن سئوگیلری .آنا أتهیینده بؤیویرکن
باشا چاتماغی دا یاریمچیلیق قالمیشدی .تحصیلینین شیرین یئرینده درسی
ده یاریمچیلیق قالمیشدی .نریمانی نیشان آلدیغی سئوداسی دا یاریمچیلیق
قالمیشدی .گئجهیاریسینین قارانلیغیندا بوتون یاریمچیلیقالری ذهنیندن
سؤکولوب ،ایکی اوتاغین اورتاسیندا گؤرونمز دیوار کیمی هؤرولوردو .بئله بیر
دیواری آشیب او تایا کئچمهیه قادیر اولمایان نیلفر سارسیلیردی .سؤزنو کیمه
دئیه بیلردی؟ کیمه دئسین آرزی -ایستکلرینی؟ بیرگون گؤزونو آچیب ،اؤزونو
مختارین ائوینده گؤرموشدو .مختارال نریمانی بیر یئرده دوشوننده ،اؤز یانیندا
مختاردان اوتانیر .اؤزونو قیناییر .بلکه ده روزگار بو مینوالال نیلفری امتحانا
چکیر !..نیلفر گؤزو یومولو اؤزنو روزگارین آخیمینا بوراخان بیریسی دئییل.
ایندیسه سحرین گؤزونده ،مختارین بؤیرونده أیلهشیب ،نریمانی گؤروب-
گؤرمهمک اوچون گئنه ایکی هاوالیدی .اؤزونه هن دئییب خیالیندا یان
اوتاغین قاپیسینی چالیر .بیر آز سوْووشموش یوخ دئییب ،أل -آیاغی
سوستالیر .خیالالر طوفان کیمی عاغلینی قاریشدیریب ،اؤتوشوب کئچیرلر.
«بلکه نریمان بیر ده بو یئرلره دؤنمهدی !..بلکه عؤمرومون آخیریناجان
بیر ده اونو گؤرمهدیم !..هر نه اولور اولسون ،گرح نریمانا دییم کی اؤز
گؤیلومونن أر ائوینه گلمهمیشم»...
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یئریندن قالخیب ،ایستیخاره نیتییله کیتاب آچیر« .خوب» گلسه ،گئدیب
گؤرهجهیم .گؤزونو یوموب ،کیتابی آچمامیش دیل -دوداغی آلتدا میزیلدانیر:
«آلؤاله ،سن آلؤاله خوب گلسین .اؤزون بولوسن کی فقط ایستیرم
نریمانی گؤرم .آلؤاله ،سن آلؤاله بد گلمهسین هاااا»
کیتابی آچیر .آمما گؤزلری یومولودور هله .جرأت ائلهمیر ایستیخارهنین
جوابینا باخسین .آنجاق گؤزونو آچمالیدی .ایستیخارهنین یول وئریب ،وئرمهمه
سینی گؤرمهلیدی .یاواشجا بیر گؤزونو آچیب ،کیتابا باخیر« :بد!» .کیتابی بوکور.
«گؤرمهدیم .عمللی -باشلی باخمادیم» ،اؤز -اؤزونه دئییر« .بیر دفه ده
آچیرام ،آلؤاله .سن آلؤاله خوب گلسین» ،دیل -دوداغی آلتدا میزیلدانیر .بو
دفه گؤزلرینی کیتابدان قاباق آچیر« :خوب!» .سئوینیر .آمما اورهیینه شوبهه
دولور .اؤز -اؤزونه دئییر« :یووو ...ایکی اولماز .همیشه اوچونجوسو دوز دییر».
بیر دفه ده کیتابی تَلمتلهسیک آچیر .اورهیینه قویولوب «خوب» گلهجک.
کیتابا باخدیقدا أل -قولو سوستالیر« :بد!»
«بو حئکایهنی کیمه دییه بوللم؟ بو سئوگی -محبتی کیمه آچیب آغاردا
بوللم؟ مختارا..؟ گلیب بیر عؤمور یولداشلیغی ،قارداشلیغی اونون باشینا
ییخیم؟ شربانیبیلسه دونیانی باشیما اوچوردار .آتامین خبری اولسا ،همن
چادراسیزلیغی ناموسسوزلوق بیلن آتام ،اؤز ألییله منی توْرپاغا باسدیرار .هله
تَهزه -تَهزه اورهییم مختارا اؤیرهنیردی .آخیردا نریمان یادیمنان چیخیب
گئدر ،دیییردیم .مَهیه ایندییهجان سئوگیلیلرین هامیسی بیر -بیرینه
یئتیشیبلر؟ نه اولدو بیردن -بیره فیرقه داغیلدی؟ نریمان دا یوزلر ایگید
کیمی قاچاق دوشدو؟ کیمه دییهسن کی منیم آلین یازیم فیرقهنین آلین
یازیسینا دویونلنمیشدی!؟ کیمه دییهسن کی سئودییین آدام فیرقهچی اوْال،
آمما درسه گئده بیلمییهسن؟ مختار کی فیرقهچی دهییر !..آدام
قوتولموشدی..؟ ائله گرح نریمان مختارا پناه گتیرهیدی؟ گلیب قوالغیمین
دیبینده گیزلنهیدی؟ ایالهی بئله ده آلین یازیسی یازالالر؟ بو نه اوْددی منیم
باشیما تؤکولدی..؟!»
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کیتابی ایشقابا قایتاریر .نریمانی گؤرمکدن واز کئچه بیلمیر .بو دقیقه
نریمان دونیانین تکجه جاذیبه نوقطهسینده دایانیب .نیلفر ایسه اؤزونو او
جاذیبهیه بوراخماغا ماهانا آختاریر .ایشقابین قاباغیندا دایانیب ،سرونازال
اوینادیقالری ایستیخاره اوْیونو یادینا دوشور .گؤزلرینی یومور .ایکی ألینین
نیشان بارماقالرینی بیر -بیرینه یاخینالشدیریر .گؤزونو آچاندا هر بارماغینی
ایشقابین بیر قاپیسینا ایشاره ائلهین کیمی گؤرور .بوگونهجن اولماییب
بارماقالرینین اوجو بیر دفه ده اولسون ،بیر -بیرینه یئتیشسین .صبری تؤکه
نیب .نه ائتمهیینده قالیب .قَوخانادان آیاق سسی گلیر .مختار یان اوتاقدان
چیخیب ،بیرباشا پیللهلردن حیطه ائنیر .نیلفر پنجرهدن بویالنیب حیطه باخیر.
شوشهلری بوخار توتوب .ألییله بوخاری سیلیر .بارماقالرینین ردّی شوشهنین
اوستونه یوْل سالیر .شوشهنین سوْیوغونا توخوندوقدا ،ألینین قیزدیرماسینین
آلیندیغینا خوشالنیر .ألینی شوشهدن چکنده بارماقالری هئرهیه دوزولموش
گولدانالرا توْخونور .عطیرشاهی گولونون لچکلری پرم -پرم اولوب گولدانین
دیبینه تؤکولور .پنجرهدن مختاری گودور .اویسا هر گونکی کیمی شربانینین
اوتاغینا گئتمیر .بیرباشا قاپینی آچیب ،کوچهیه چیخیر.
نیلفرین ذهنینده طوفان قوپوب .آیدینجا دوشونه بیلمیر .بیر ساعات
سونرا نئجه اوالجاغینی بئله تخمین وورا بیلمیر .یان اوتاغا گئتسه ،یا بیر
فاجیعه اوز وئریب ،یا دا ذهنیندهکی طوفان ساکینلهشیب ،اورهیی یئرینه گله
جک .حیسلری نیلفرین عاغلینی باغالییب ،أل -آیاغینا فرمان وئریر.
یایلیغینی باشینا سالیب ،باشماغی تای -کئشیک گئییب ،یان اوتاغا ساری
گئدیر .اوچ دفه قاپینی دؤیوب ،دایانیر .اورهیی اؤزوندن یاریم مئتیر قاباقدا
چالیر ،آز قالیر یئریندن قوپسون .نفسی تنگیییر .دهریندن نفس آلیز .ألینی
قاپییا ساری اوزالدیب ایکی دفه دؤیور .آز قالیر نفسی کسیلسین .بیر دفه ده
قاپینی دؤینده ،او آندا قاپی آچیلیر .نریمانی چرچیوهنین او تاییندا ،ألینده
سیگار ،هویوخموش گؤرور .بیر کلمه بئله دانیشماغا دیلی توتمور .نیلفرین
أل -قولو سوستالیر...
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نریمانین نظرینه گلدی قاپی قاباغیندا دورموش نیلفرین گؤز بَبکلری
زومرود داشیندان یونولموش بیر جوت گولمیخدی ،گؤزلرینین آغیمتیل
اورتاسینا دؤیولوب .نیلفری گؤرمک یوخو کیمییدی .یوزلرجه ایل دوروب
نیلفرین بسته بوْیونا ،یایلیغی آلتیندان اوزونه تؤکولن تئلینه ،دؤشو اوسته
اوزانمیش ساچینا باخا بیلردی .قاشالری آلینیب ،دونیانین بوتون داد -دوزو،
بوتون جاذیبهسی اونون زومرود کیمی ایشیلدایان بیر جوت گؤزلرینه جاالنیب...
نریمان بیر آن اؤزونه گلدی .پناهیندا ساخالدیغی یئر مختارین ائوییدی،
زومرود گؤزلو قیز ،مختارین عؤمور یولداشی .یوخودان آییلمیش کیمیقاپی
قاباغیندان قیراغا چکیلدی .نیلفر باشماقالرین چیخاردیب ایچری کئچدی.
آیاغینی جئجیم اوسته قویاندا دئیهسن آیاغینا بوز یاپیشدی .اوتاغین شاختا
هاواسی جانینا دولدو .تصوور ائتدیییندن ده شاختایدی اوتاغین هاواسی.
نریمانسا بئینی قیزیشیب ،شاختا -سویوق دویمادان پؤرتوشوب ،قالیب .جوره
به جوره فیکیرلر ذهنینه آغناییر .غیرارادی اوالراق أییلیب سیگارینی کول
قابیندا أزدی.گوموش سیگار قوطوسونو کول قابینین اوستونه قویدو .اوتاغین
اورتاسینداکی یورقان دؤشهیی قاتالدی .یئمک مژمهییسینی دیوارین دیبینه
ایتهلهدی .مانقالی مژمهیینین بؤیرونه قویدو .گؤرهجک بیر ایش قالمادیغیندا
دؤنوب هئیکل کیمی قاپینین چرچیوهسینه دایانمیش نیلفره گؤز تیکدی.
قفیلدن سیچراییب ،نیلفری باغرینا باسیب ،اونو بیر چیچک کیمی ایلهییب،
نازالییب ،قوالغینا نهلر پیچیلداییب ،نفسی کسیلینجه اؤپمهیی گلیر .نیلفرله
نریمانین حیسلری ماگنئتین بیر جوت مخالف قطبالریدیر .بیر -بیرلرینه
ساری چکیلهبیلرلر .نریمان یئرینده دینج دورا بیلمیر .بیر آددیم نیلفره ساری
گئدیب ،دایانیر .عاغلییال احساسی چکیش -برکیشدهدیر .بیر یاندان مختار
ذهنیندن کئچیر ،بیر یاندان بوتون وجودو نیلفری ایستهییر.
نیلفرسه چرچیوهیه سؤیکهنیب ،داش کیمی دوشدوغو یئرده قالیب.
کیپریک بئله چالمیر .یالنیز ،نریمانا باخیر .اونون قالین -قئییم پالتونا ،بوینونا
دوالدیغی گوزهمدن توخونموش شالینا باخیر .یان دورموش تئللری
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پیرتالشیقدی .آخیر دفه کوچهده گؤردویو کیمی شاققاواتلی دئییل .چیین
لری دوشوک ،سیر -صفتی سینیخیب ،اوزونو ساققال باسیب ،باخیشیندان
اومودسوزلوق یاغیر .نریمانا باخدیقجا یاتالیق یاتمیش بیر ناخوش کیمی جانی
قیزیشیر .آغالماغی گلسه ده اؤزونو ساخالییب ،دوداغینی دیشلهییر بلکه گؤز
یاشینین سوزولمهسینه مانع اولسون .کدرله سئوینجی بیرگه دویماق
دونیانین الپ عذابوئریجی حیسلریندندیر .بیر یاندان نریمانال گؤز -گؤزه
باخیب ،ایچیندهکی دویغوالری حیس ائتمکدن سئوینیر ،بیر یاندان نریمانا
ساری بیر آددیم آتماغین یاساق اولدوغو اوچون بورنونون اوجو گؤینهییر.
نریمانسا میخ کیمی چالیندیغی یئرده قورویوب ،قالیب .ایستهدییینه
چاتماغا یالنیز بیر آددیم فاصله وار .او بو قیسسا مسافهده آنجاق نیلفرین
اوزونه زیللهنیب .نیلفر ایسه گؤزو نریمانین أللریندهدی .او أللرین نهلر ائده
بیلهجهیی عاغلیندان کئچیر.
«گلین خانیم ...گلین خانیم ...بویون ناهارا تَهجین پیشیرهجهیم .خانیم
دئدی گلینخانیمی دا چاغیر گؤرسون»...
قمرین سسینه هر ایکیسی ده حقیقی دونیایا دؤنورلر .خیال باشالریندان
اوچور .نیلفر گئتمهلیدیر .آیاغینی آستانادان ائشییه قویمامیش نریمانین
حوزونلو سسینی ائشیدیب ،اونا ساری گئری دؤنور.
«نیلفر ،دایان ،گئتمه!»
نیلفرسه آلالهیندان ایستهمیش کیمی ائله بو آنی گؤزلویوردو ،الکین
غرورو قویموردو بو ایستهیی دیلینه گتیرسین .نریمان ایسه نیلفره یئتیشمک
اوچون ،ایناندیغی بوتون حدلری آشیب ،نیلفرین قارشیسیندا دایاندی .آمما
اونو نه باغرینا باسدی ،نه قوالغینا پیچیلدادی ،نه ساچینی ایلهدی ،نه تئلینه
اوخشادی .یالنیز نیلفرین اوزونو اوْوجالری آراسینا آلیب ،دئدی« :ترپنمه.
فقط منه باخ .بیر دیقه کیرپیح چالما .قوی سنی أزبرلهییم .گؤزلریوی ،اوزووو،
دوداخالریوی أزبرلهییم»...
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نیلفر ایسه آیاق اوسته دایانمیش بیر هئیکل کیمی ،گؤزوندن یول آچیب
گلن دامجیالر یاناغیندان چنهسینه سوزوب ،نریمانین بیلکلرینه سیزدی.
نیلفرین اوزونون نؤقطه -نؤقطهسی نئچه دقیقهده ،نئچه ساعاتدا
نریمانین ذهنینده قازیلدی ،اونو نه نریمان بیلدی ،نه ده نیلفر .بوندان بئله
نریمانین عؤمرونون آخیریناجان نیلفرین صیفتی نؤقطه به نؤقطه ،خط به خط
ذهنینده قاالجاق .بوندان بئله هر اانیه ،هر دقیقه بو صیفتی اؤزونه تکرار ائلهیه
جک .بوندان بئله عؤمرونون سونونادهک عاشیق قاالجاق .آمما نیلفره توخونماسا،
اونو اؤپمهسه ،ابدیته جان آجی بیر حسرت اورهیینده قاالجاق .اولماز! نیلفره
توخونمالیدی .نیلفری لمس ائتمهلیدی .بارماغینی نیلفرین دوداغینا چکیر .ألی
أسیر .آخیر ،دوداغینی نیلفرین آلنینا دایاییب ،آلنیندان اؤپور.
«ایندی گئت .من بوردان گئدهنهجان ،دا بوراالرا دوالنما .همیشه یادیندا
قالسین کی ،مختار یوز دفه مندن آرتیق کیشیدی .بونو هئش واخت یادیننان
چیخاتما ،مختار کیشی تامامدی!»
نیلفریین آلنینا بیر پارچا کؤز پاپیشیب .ایستی آلنیندان بوتون وجودونا
سیزیر .اوتاقدان چیخیب ،پیللهلری ائننده آددیمینی چن -بولود ایچینه
قویورموش کیمییدی .میطباغا گیرجک قمر تعجوبله باخیب ،سوروشدو:
«بیسمالؤلّه ...گلین خانیم ،اولمویا نوخوشسان؟ نییه بئله پورتوبسن؟
قیزدیرمان وار؟»
کفگیری تئز مژمهیینین اوستونه آتیب ،قاچیب ألینی نیلفرین آلنینا
قویدو .قمرین سرین ألی نیلفرین خوشونا گئتدی.
نیلفرسه نفس چکمک اوچون خلوته احتیاجی وار .ایندیسه آتاسی
ائوینین صاندیخاناسینی ،اوشاقلیق خلوتگاهینی اؤزلهییر .پالیت آغاجینا
چیخماغی گلیر .پؤرتوبدور .قیزدیرماسینی ماهاناتوتوب ،میطباغی بوراخیب،
باالخانادا اؤز اوتاغینا قالخدی .غیرارادی بیر جاذیبه بیر دفه ده اونو یان اوتاغا
ساری چکدی .قاپینین قارشیسیندا دایاندی .یئنیدن قاپینی دؤیوب -دؤیمه
مکده ایکی هاوالی قالدی .اوتاغا گیریب ،نریمانین باغرینا سیغینیب ،اؤکوتمه
ووروب آغالماغی گلیردی .آمما مختار...
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اؤز فیکریندن جانینا قورخو دوشدو .یان اوتاغین قاپیسینی دؤیمهدن اؤز
اوتاغینا کئچیب ،بیرباشا صاندیغی آچدی .دانتل یاخالی یونیفورمونو ،مدرسه
کیتابالرینی باغرینا باسیب ،صاندیغین بؤیرونده أیلشدی .بوغازینی قههر
باسمیشدی .گؤزوندن بیر دامجی یاش سوزولسهیدی ،قههر بوغازیندان
قوپاردی .گؤزو قوروموش چای کیمی یدی .اونون بوغازینین قههرینی آالن
دامجیالر هانسی قوُیونون دیبینه جومموشدو؟ هانسی دهنیزده قوروموشدو..؟
ایشهمهیی توتدو .گئنه ده آتا ائویندهکی پالیت آغاجینی ،قارقا یوواسینی
اؤزلهدی .یئریندن قالخماغی گلمهدی .قاچیرتدی .ایشهمهیین ایستیسینی
بودالریندا حیس ائلهدی .دانتل یاخالی مدرسه یونیفورمونو قیچالرینین
آراسینا سیخیب ،صاندیغا سیغیندی.
یاتالیق یاتمیش ناخوشالر کیمی قیزدیرما توتوب .دیل اوجو مختارا دئمه
لی بیر دونیا سؤزو وار .بیلمیر هاردان باشالسین ،هاردا بیتیرسین .نریمانا عاید
نه وارسا مختارا دئمهلیدی.
مختار گئتمهمیش دوداغینی قویدو نریمان اؤپموش یئره ،نیلفرین
قیزدیرمالی آلنیندان اؤپدو .بارماغینی نریمان بارماغینی چکدییی دوداغینا
چکیب ،دئدی:
«سنین آغزین بوتوندی .بونو نئچه گونده یاخچی باشا دوشدوم .نریمانی أمین
أللره تاپیشیریم ،دؤنوم .سحر میرزهمعدلیخان حکیمی گتیررم سنی گؤرسون».
گئجه یاریدان کئچمیشدی .مختارال نریمان یان اوتاقدان چیخیب پیلله
لره ساری گئتدیلر .نریمان مختارین آردیجا آیاغینی پیللهیه آتاندا ،گؤزو
آرخاسیندا قالمیشدی .گئتمهمیش نیلفری بیر دفه ده گؤرمهیی عاغلیندان
کئچسه ده ،اورهیینده اؤزونه یامان -یوْوز دئییردی.
«گئده اوتان! آخی سن نئجه اینسانسان..؟! کئچی قالیب جان هایینا،
قصاب پی آختاریر .مختار قالیب سنین قایغیوا ،سنسه نیلفری بیر دفه ده
گؤروم ،دئییرسن؟»
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پیللهنی ائنمهدن بیر دفه ده دؤنوب آرخاسینا باخدی .نیلفر اوتاغین
یاریمچیلیق آچیلمیش قاپیسینین قیراغیندان اونالری ایزلهییردی.
نریمان ایله مختار پیللهلری ائنرکن نیلفرسه هؤولهسک قاپی آغزیندان
پنجره قاباغینا کئچدی .قیزدیرمالی ألییله شوشهنین بوخارینی سیلیب،
حیطه باخدی .گؤیدن قوشباشی یاغیردی .قار ،حیطین قیر قارانلیغینی
ایشیقالندیرمیشدی .مختارال نریمان بیر جوت قارالتیکیمی قار آلتیندا قاپییا
ساری گئدیردیلر .اؤز یایندا دوشوندو« :قار سحرهجان اونالرین آیاق ایزلرینی
ائله اؤرتهجک کی ،صاباح سحر هئچ کیم گئجهیاریسی بیر جوت قارالتینین
قاپیدان چیخماسیندان خبری اولمییهجاق»
قارالتیالر گؤزدن ایتدیلر .قارین آلتیندا بیر قار اؤرتموش حیط قالدی ،بیر
ده نیلفرین حولقوموندا قارا بیر باغیرتی .باغیرتی سکوتا دؤننده اینسانین
ایچی تیترر .باغیرتینی تئز ائشیدرلر ،دیگل کی سکوتو !..اینسانالر ،سکوتون
سس توْنونو ائشیتمکدن عاجیزدیلر .سایمازجاسینا ،گؤرمزجهسینه سکوتون
کناریندان کئچرلر.
قَوخانادان فاناری گؤتوروب ،یان اوتاغا کئچدی .اوتاقدا قوُ ووروردون
قوالق توتولوردو .نریماندان نه قارالتی وار ایدی ،نه بیر سس .ألینی آلنینا
قویدو .اوْد وئریردی .ایکی ایز! آلنینداکی ایزلر ده سکوتون سسی کیمیدیر .نه
گؤرونر ،نه دوشونولر .بو ایکی ایزین دهیرینی یالنیز نیلفر بیلر .هئچ بیریسی او
بیریسیندن دهیرلی دئییل .بو ایکی ایز نیلفر اوچون ائکیز دویغوالر کیمیدیر.
بوکولموش یورقان دؤشک اوتاغین اورتاسیندا قالمیشدی .مانقالداکی
کؤزرمیش کؤمورلر هله ده کول ایچینده ایشیلداییردی .یورقان دؤشهیی
آچیب ،اؤزونو اوزوقویلو دؤشهیین اوستونه سالدی .سویوق دؤشک
قیزدیرماسینی آلیردی .اؤکوتمه ووروب ،آغالماغی گلدی .آمما گؤزونون گؤزه
سی قورموشدو .گؤزیاشالری قههره دؤنوب ،بوغازینا تیخیلمیشدی .بوغازینین
یولونو کسمیشدی .نریمانین اوستونه چکدییی یورقانی باغرینا باسدی.
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بودالرینا آخینان ایستینی حیس ائلهدی .یئریندن دوراسی دئیلدی .یورقانی
قچیالرینین آراسینا سیخیب ،آنا بطنیندهکی کؤرپهکیمی دؤشهیه سیغیندی.

11
نرگیز نیلفرین خیسیلدایان نفسینه داریخسا دا ،اونون آغزیندان
ائشیتدیکلری سؤزلره حئیران قالیب .هر کیمسهنین اؤزنه عاید بیر آلین
یازیسی وارمیش دئیه ،دوشونور .الکن ائله آنیالر قاباغا گلیر کی قدرت،
ایدئولوژی ،اینانجالر ،روزگارین حادیثهلری و دیگر اوالیالر اینسانین آلین
یازیسی اوزرینده جیزگیلر جیزیر .بو جیزگیلر هر شکیلده اوْال بیلر .سئوگی،
آغری ،سئوینج ،کدر ،یول ...یول دئدییین اینسانی هر یئره آپارا بیلرمیش.
خزرین بو باشیندان او باشینا 1111 ،کیلومئتر اوزاقلیغیندا بیر اؤلکهیه .ایکی
آددیم اویانلیقدا بلکه بیر قبریستانا .اینسان اؤزو -اؤزلویونده بیر اوُزون یوْل،
ماراقلی بیر حئکایه ،سوْنسوز بیر روماندی .تکجه او یولو گئدن ،او حئکایهنی
دینلهین ،او رومانی روایت ائیلهین ،بیر ده او روایتی اوخویان الزیمدیر.
«او گئدن یولداش -قارداش اولدوالر کی گئتدیلر .نه اؤلولریندن بیر خبر
گلدی ،نه دیریلریندن» ،دئدی نیلفر .ألینی قفیلدن اوزالدیب نرگیزین ألینی توتدو.
نیلفرین أللری ایستیدیر .بو بیرینجی دفهدیر کی بیر اینسان هئچ دلیل-
ندهن آختارمادان اؤز یاشام حئکایهسینی اونا سؤیلهییب و ایندیسه صمیمیتله
اونون ألینی توتور .دئمک ،اوزون ایللر سورهسینده بو أللر بیر -بیرلرینی
آختاریرمیشالر .بیر -بیرلریندن یاپیشماغا احتیاجالری واریمیش .نرگیزه ائله
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گلیر کی نیلفر بؤیوک بیر دایرهنین مرکزیندهیانان ایشیقدیر کی شوعاالرینی
أطرافا ساچیر .نرگیز ایسه بو شوعاالرین تأایریندن قورتوال بیلمیر .نظرینه
گلیر نیلفرین سؤزلرینی ائشیتدیکدن سونرا قورخوب -چکینمهدن دؤنوب
آرخادا بوراخدیغی گونلرینه بیر ده باخا بیلر .پیسی یاخچیدان ،آجینی
شیریندن آییرا بیلر .حتی سلیمانین یالنیش داورانیشالرینی بئله باغیشالیا
بیلر .نیلفر اؤز یاشامینین حئکایهسینی سؤیلهمکله اؤزو بیلمهدن اینسانین نه
اولدوغونو ،هاردان باشالییب هارا چاتدیغینی نرگیزه آنالدیردی.
«بولوسن منیم دردیم ندی؟» دئییب ،اؤسگورور .نرگیزین ألینی بوراخیب
کیفیندن اسپرئیی چیخاردیب« ،بو دا منیم قنیمیم اولوب» ،دئییر .اسپرئیین
اوزرینده ماژیکله چکیلمیش جیزگیلری نرگیزه گؤستریر.
«گونده اوش دفه ،دیشلریوه چؤرتکه چکیرسن ائله بیل! بیرینین نفسی
تنگیمهسه بولمز نفس تنگی یانی نه !..ایستر دؤهتور اولسون ،ایسترسه عادی
بیر آدام .اوزاخدان باخانا دؤیوش آسان گَلَر ،قیزیم»!..
«هر دفه فیسیلداداندان سورا آغزیزا بیر آز سو آلساز ،دییرم بَه عاری ه
سی آزاالر» ،دئییر نرگیز.
«قیزیم ،سن دئدییین عاری ه ایلیییمه ایشلییب ،اورهییمه ،بئینیمه...
نئجه دییرلر ،درد بیر اولسا ،چحمهیه نه وار؟ بولوسن نه زامان اوالر گؤزوم
بوردا یول چکیر؟ نامهیازان نریماندی آمما من هئش بولمورم هانسیسی دؤنه
جک !..نریمان ،یوخسا مختار !..بلکه ده هر ایکیسی !..بلکه ده منیم آلین یازیم
بئله یازیلمیش .هر نه منه یئتیشنده ،پیرتالشیق دوشور .من گلینجه "سنی
گؤتو دهلیک لؤتگهده گؤزلورم" دئین آدام ،بلکه ده آدامالر ،بالیقچیالرینان ده
نیزه گئدیر .دهنیزده ده قفیلدن "دئش داوار" یئلی اسیر ،طوفان قوپور .گئنه
ده همان حئکایه .نه اؤلولریندن خبر اولور ،نه دیریلریننن .سئومهییم بیر جور
یاریمچیلیق قالیب ،أر ائوینه گئتمهییم بیر جور ...بولوسن من هله ده مختارین
کبینیندهیم؟ هله ده بیر بئله ایلدن سورا نریمان فیکریمدن چیخمیر!؟ بیر
گئجه اولمور رؤیاالریما یول آزماسینالر .گاهدان مختار ،گاهدان نریمان،
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گاهدانسا هر ایکیسی ده منی گؤرمهدن ،منه یاخینالشمادان رؤیاالریمدان
گئچیب گئدیرلر».
نرگیزین آغزینین دادی آجییا چالیر .اؤزونه جسارت وئریب ،عؤمرونده
گؤرمهدییی ایشی گؤرور .قالخیب ،اوتانقاج -اوتانقاج نیلفرین آلنیندان اؤپور.
«آااای ...بو اولدو اوچونجوسو .من بوالری اورهییمین هاراسینا قویوم؟
هانسی یاراسینا مرهم ائلیییم؟!»
نرگیزین ذهنینه بیر سؤز گلمیر .او یارانین بیر آز یونگولو اؤز اورهیینین
باشیندادی .بیر آز برکدن توْخونسان ،کؤزمهیی قوپوب ،قانایاجاق .نیلفر
سؤزونون آردینی توتور:
«زمان منه قاچیرتماغی ترکیتدی .ایللردی نه آغالماغیم گلیر ،نه
قاچیرتماغیم .یوخسا ایندی قاچیرتماغیم سئله دؤنوب ،بو گؤتو دهلیک لؤتگه
دن آخیب گئتمیشدی .بلکه قومسالدان دهنیز قیراغیناجان بیر ایز
بوراخمیشدی»...
ایکیسینین ده دوداقالرینا تبسّوم قونور .بیرلیکده قالخیب ،لؤتگهدن
قومساال ائندیلر .چمدانین کناریندان کئچنده ،نرگیز باشماغینین اوجویال
قومدان تیکیلمیش ائوجیک بینانین قاپیسینا توخوندو .قاپیسا ائوجیکین
ایچریسینه دوشدو .آنجاق ائوجیک یئرینده دایاندی.
«منیم آیاغیم کار کسمهدی .بؤیوک بیر دالغایا بتدی».
«چوخالرینین یاشاییشیندا نه دالغا وار ،نه بیر تیترهییش ،نه ده اورک
یاراسی .قوزو کیمی باشالنیر ،قویون کیمی باشا چاتیر» ،دئدی نیلفر .نرگیزی
ایرهلیلهییب ،دهنیزین آیاغیندا دایاندی.
دالغاالر ساحیله اوزانیب ،گئری قاییدیرالر .ایزلری قومسالی ایسالدیب ده
نیز اوزونه هاشور چکیرلر .هر آخیمدا ،سایسیز -حسابسیز زهنقلهنی ساحیله
سورگون سالیب ،گئری قاییدیرالر .سورگون زهنقهلر ایسه أللری دهنیزدن
اوزولموش ،چاغریلمامیش قوناق کیمی ساحیلین قوم -زیبیلینه قاریشیرالر.
اوزاقدا بیرگَمی قارالتیسی نرگیزین گؤزونه دهییر .کؤچری قوشالر دسته-
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دسته دهنیزله بولودالرین آراسیندا آکروبات طیارهلر کیمی گؤیده مانور
وئریرلر .بیر دسته ایکییه ،ایکیدن دؤرده ...گؤزلمهدییین آندا بیر -بیرلرینه
بوُرولوب ،بیر جوت یاریم حالقا کیمی گؤیده اوچوشورالر .بیردن -بیره
آیریلیب ،گؤزلهنیلمز آندا بیر صفده بولودالردان دهنیزه ائنیرلر .بللی دئییل
سویون اوزرینده اوچورالر ،یئریییرلر ،یوخسا هامیسی بیرلیکده سودان بالیق
اوْوالییرالر .اوْلمپیک اویونالرینین باشالنیش و قورتولوش تؤرهنلرینین
حرکتلرینه بنزهییر قوشالرین گؤیده اویونبازلیقالری .قوشالرین قارالتیسینین
آلتیندا گؤی اوزونون ماویلییی داها آرتیق گؤرکملی گؤرونور.
نیلفر باشماقالرینی چیخاردیب ،دهنیزدن اوزاقدا ،قومساال آتیر.
شالوارینین آیاقالرینی چیرماالییب ،دهنیزین ایچینه کئچیر .قوْلالرینی آچیب،
قوشقووان کیمی دهنیزین ایچینده دایانیر .گوله -گوله دئییر:
«قیزیم ،قوشالر داهی قورخمورالر!»
نرگیز ده باشماقالرینی چیخاردیب ،دهنیزین ایچینه کئچیر .قولالرینی
قوشقووان کیمی آچیر .نیلفرله برابر دهنیزین ایچینده فیرالنیرالر...
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