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 اوغالندان آلمیش آریق واوستونن نیالریالری قوالقاوزون ساچ 

»مهدی   دا  اوزون ساچلی ؛« سوروشور !ینا گئدیسن باال؟ییمین تو»ک

  ه چوخورونا یاواش دوشسون دئی-االخیاوانین چ ،دئینده نین«نصیری

 انسی نصیری باالم؟«ه» :سوروشور  ،دنده اسگیلدیب ،ترمز توتوب

الینی  ،اخیراونا ب ینی« دئجه!سی»حاجی صمدین نوه، اوزون ساچلی

« دئییب !، قیرمیزی صمدیوخئ   حاجی صمد  !دهاَ»  رکهاونا ساری اؤلچ

 بیر آیری یروندنبؤ ،تلی دیزینه وورور اَالینی  یالیشاپبیلت گوله-گوله

 ،عمی تاغی» یاواشیییب ،آلیب یونون کیمی سرعتینب گؤرهچاالیا 

یا ماشینلیتوزو قارایا چاالن آغ    بیراز   ،یبسازدی ها!« دئیماشالال کئفون  
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بادال ایکی دا دال شاندااونو سووو ،« دئییر!کئفدی داینا»  گوله-گوله

 نال چالیر.دؤنه سیگ

  ،»قوی قالسین  ده  یم؟«، سوروجویج»نئچه تقدیم ائلییه  اوزون ساچلی 

میش نین آغزینا قالکوچه  بیر دئییب ماشینی!« قوناغ اول منه

الر نخیاوانین بو یبچیخ دنکوچه ساخالیاندا، خیاوانین قیراغیندا

الری، ین ترمز جیغیلتیالر ماشینگئتمکده اوالن  ی طرفهگلدیی

 ،باغیر سالماالرینا-الرین چیغیرکی آدام هندنال چالماالری، ایچیسیگ

لرون ال !چوخ ساغول» اوجادان گؤرهگولوب قاققیلداماالرینا زادینا 

دا   یغآیا بیر ، بیر آیاغی یئرده ،وئریر وپولون ئییب« د!آغریماسین

یئکه اوغالن بیریندن بیر باشی ین الر ماشینماشینین ایچینده اوالندا، 

 گولور. دئییب اوجادان «؟وئرنگؤت  ،ایندی گلیسن !آراز »اوجا سسله 

  گوله -گوله ال قاوزاییب رکی اؤرتهماشینین قاپیسین ،اوزون ساچلی 

دا  یاپ نینه آتیب،یچی یچانتاسین ، ی؟« دئیه جواب وئریرلاوغعمی»

 .کئچیر یولونا

خاردان ه چییائشی یسیندن باشیننین پنجرهین بیر آیریسیالر ماشین

ال قاوزاییب  آراز  ینیهج« سسلهآراز!آراز! های » جاوان اوغالنبیر 

ین او الینده انخیاو  ماشینیممد    د!«»ممّ  اوجادان دئییر:  یرکگولومسه

ینین اشم ،ییرگئدیروی خینییا« دئ تئز اول گه!» ساخالییب

 یلهیال ییا باخانی دا آرازین دؤنوب دالیایکی اوتوران ،آرخاسیندا
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اوجادان  ییبلهلیماشینا ساری ایرهایکی آددیم -بیر آراز  .چاغیریر

 «.یوخ! گئدون سیز» دئییر:

سن الپ آخیرا ین دئیهالرماشینخینایا گئدن    ،کئچیریه  کوچه  آراز

لرین دان گلنی قاباقینالرچیراق چاال-نال چاالسیگ ،یقالمیشین

 یسیننین آغزینا ساری گلمههسرعتله کوچ گؤزلرینه ساالراق

ین الرماشینالن تئز دووارین دیبینده ساخالنی و، اؤزونیینگؤرجه

آمما  ،یننمهونین قارانلیغیندا اوزو یاخجی گؤرکوچه آراسینا سالیر،

باشینی ماشینین  ،بیریسی ینبنزه سسی جاوان سسینه

« !مئجانو یئ» دئییر: چیغیراراق ه چیخاردیبائشییدن سینپنجره

ییله لرگولوشمه سسلرین کیایچینده ووشوبسوماشین 

کی هاوزوندباشیندان اوزبه ،ماشینا دالدان باخیر آراز ،الشاندااوزاق

آسیالن قاپییا ساری   الرچیراق  نگربهنگلردن ردووارا چکیلن سیم

 «آی سالالنیب گلن یار» گلن توی ائویندن میشدنیوال دوشمه

-الرا یامانماشینداکییینده که ده اورهبل نرکائشید یسینهنیما

ین، آچمامیش گولومسه یا آغزینآنجاق دانیشماغ دئییر. زاد زوووی

، زیل قارا گؤزلرینین اوج موشدالرینا ایکی خیرداجا چاال دوشوواو

دوشن  جیزمز گؤرون-گؤرونوبا باالجا ییغیشیب آلتین دا یقوالغ

 یامان دئمک یاراشمیر! آرازا

 واؤز یندا، آرازینن ایشیغیچیراغکه یئ کیهرین اوستونددووا

نن آچیق گؤرسه بیرازشالواریندان توی کلرنگگئیدییی قهوه
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دؤرد -ینداکی اوچقاپینین قاباغ ینیگؤرجه آرازی ،لیشالوارتوک

 ده گله-گله ،گلیر ساری گوله آرازا-گوله نیندانین یاجووان-جاوان

 م!«یجیدییهلی جریان یتمهسنه یامان بی ائش ،آراز» دئییر:

 دئییر: یرکگولومسه آراز

 «جفرنن حاجی سونانین جریانین؟»

 «هه! ائشیدیبسن؟»

اؤزلری  قاپینین یانینداکی «.ائشیتمیشم !هه» دئییر: رکگوله آراز

 ،ائشیدیب گولورلر ییندئدیی ینر آرازالیاشدا اوالن جاوان

قارا قیرمیزییا   آراز  ،توتوالن کیمی اولور  دا  شالوارلیتوی کلرنگههوق

 چاالن کراواتیندان یاپیشیب دئییر:

 «!یدیشَنه قَ»

 «ساغول!»

رمیزی کراواتلییا قی-یله قاراینان چانتانی الینیندن آسالچی آراز

زدان گلرسن ای»بی قویاراق بئلینه اونون یالین ،دیبگؤرسه

 یرکگولومسهباخیب  دا الراجاوان داکین یانینقاپینی ،«!رویْایچه

مه »کؤنلیمی قان ائیله نیماهنی اوخویان ،« دئییب!ده ائله سیز»

 .ا ساری گئدیرنیسقاپی ائوین یئتیرنده آسئوگیلی جانان« گل

الریندان بوداق-ولق، الرینین آلتینداآغاج ،لردن ائنیرپیلله

-ده ساغهم  ،ینالرینجن آغاآسالنا الرالمپ باالرنگ بهرنگ

 ،لنمیش ایکی یوالکی موزاییکهسولداکی دووارالرینین دیبیند
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ونده آدام اوتورموش پالستیک سینین اوستبعضیسی بوش، بعضی

ایکی   ،لی گئدیرکئچیر. نئچه آددیم ایره  حیطه  نمیششدؤ  لرصندل

آراسینداکی دار  ینلرصندلسیرا دوزولن -الده ده سیرا

 گؤرهالرا اوخویوب اوینایان .دایانیر ینداآغز یینهجکئچه

گئنیشلییین اورتاالریندا آیاق اوسته  نمیشتمیزل سوپورولوب

بئش -، اوندان دؤردکوتلو اوخویاناقیرمیزی  کروفون الیندهمی  دوروب

آلتیندا نین سیینین بیریلرپنجره ، ائوین ساغداکیدا دیم دالداآد

ال قارمانال قاو الرا،انتوروا دهلرصندل لنمیش یئردهموزاییک

کی سارماشیق سووواشمیش سول الده رانسو باخیر. الراچاالن

 ردی ایلهکَدالینداکی  ینلرصندل، دووارین آخیرالریندا

 دنردیکَ  جک قدر آراسیندابیر آدام کئچه بیله  لی دووارینسارماشیق

ین ین بیر شئییندان گؤرسنمهآرخاس ونکولون قالخان گول

الرینا الری باشاستکانکی هلریندال ،الراتورانی اوایک اوستونده

 پامادوری دوزالییب-یارلری خدوک، یئردن گؤتورلرهچکن

 .لره باخیریندیشله

 توتان  ی، گؤزونون قاباغیندااوچ سیرا قاباق-ایکی  ،تایا  را دؤنور بونسو

یکی ، توتون دووارا سارسوووشاندا یوت آغاجینیوغون ت ،یئکه

لوب ال گویینداکیدؤنوب دال ،تیندا اوتوران اوغالنینین آلالرینبوداق

 ییننا دوشجهبیردن گؤزو بو نن اوغالنینگؤرسه اوزو آریق یشاندان

 سالم وئریب زایاراقال قاونه هدئی «!آراز» بییسسله ال قاوزاییب
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دا  باشلینگَوَ گولن-دال دئییبجاس اد؟« دئییر.سن سجنئجه»

 یرکگولومسهدا ال قاوزاییب  اونا آراز ،رئیی« د!آراز ،بیی» دؤنوب

گلیب  هله تا قالیبین، بئواخدیبلی گلمه-یئرلی ،وئریر «سالم»

الرین بوش قاالن قگئدن قونادا دوروب خینایا  چیخمایان، یا

دووارا  جادس ،ن دووارا ساری گئدندهینداینین آرخاسلرصندل

ه بیرا باخ! گ» ر:دئیی رکهدگؤرسه بؤیرونده بوش صندلیساریکی 

 دئییر: رکگوله دیبگؤرسهتئز دوواری  باشن« گَوَ.گه اوتی بیردا

تداغ اوتیرا بی چاکی گله    بییبئاتدان تاپخاخ جانین چؤلدن ز  !دهاَ»

 رکدهگؤرسهخیب گئنه دوواری با را آرازانسو «.دووارین دیبینده

 دی باخ!«بتفضلی ایکی ریشتر زلزلییه  گلمه! ابل  ،ریی»یاالن دئ  دئییر:

ال ی آلتدان آپاریب آجیقجاد الینس ،رک ال قاوزاییرگوله آراز

 دئییر: یاواشجاسینارک گؤتوره ن چیمدیکروندباشین بؤینگَوَ

 آزارین ائوین ییخسین!«آلاله سنون کیمی مردوم»

 ونا توتقدلری آال قارانلیقکرپیچ ،ق دووارا ساری یئریییرچاتال آراز

 نگؤرون 1شوآغو اوردان ه،دالین پ سولن الائوی یا چاالنیقیرمیز

ئرزمی اوالجاق بیر یئرین ز آدامین نینه آتانیکوتون چی

بیری   سینه باخاندا،سینه، گؤزدن ایتمهئنمها  یندن کئچیبیهجگیره

 چاغیریر:

 «!آراز»

 
 (: آغ رنگده، آغشین.ağouşآغووش ) 1
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ایکی -بیر اساچین آالن ونین اوستونیقوالغ ،ساری دؤنور هسس آراز

قاباق اؤزو  بیرازیندا، حیطه چاتاجاغ ینلرپیلله رکچکه ییول الین

بونا ساری  یرکگولومسه آغزیندا دوروب یینهجکئچهو دار دوردوغ

 یینرنگلی کراواتلینی گؤرجهلی، خوششالوارتوک باخان قارا

ال  رک اونا ساری گئدیر،ئیهمیشسان!« دیاده سن بیردئ !جالل»

نینه قویوب یچی ینآراز یالین لجال یوخ؟« هنه وار ن» وئریب دئییر:

بیر  ینالرویوب چاالناوخ سالیغون!«» دئییر: «!ساغ اول» دئییر:

اوجادان  بیرینین الری یاتجاقنی باشا وورماقال هایماهنی

 سیائتمه «ایی ائح ائح ائح ائح ایی ائح ائح ائح» سی،گولمه

 لریبعضی ،گولورلر کیمی لریبعضی دا آراز الجالل ائشیدیلیر.

اوزون » دئییر: ده بیری ،حی!« دئییرلرساغول مَ«، »»ساغول!

ائح ائح ائح ائح ایی« »  مَحی دؤنوب  «!گولسینگولسین مَحی، اوزون  

بورا -اورا دال جال ،نه ال قاوزاییردئیه« اوزون گولسین» رکائده

سسی گلن  نین گؤلمک، مَحیدایناالرتاور له حیطینیالی بویالنیب

 ،دیالرااورد ده گیل والمق» دئییر: هگول-گوله رکهدگؤرسه یئری

ی گئدَ» « دئییر:.رمیْنه دئ» دئییر: آراز «.ی اوتیراغ اورداباخ! گئدَ

 «!دای

ائوین  یناشالییب چالجاغهاوانی ب بیر آیریالر چالقیچی

آپاریب   ونوکی میکروفالینده  ،ینداکی بیر اوجا بوی ساری بوغلوقاباغ

 هراییی چؤدا الین نگاهدا ،االنانیئرینده ییرق گاهدان
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اوخوماق  یاخاسینا چکیب، قیرمیزی کوتونون نینییکؤینه

ی آلت-بئش  دهکجکئچهدار    لجال  وئریر.  قارا تئله  ینتینی گؤزلهواخ

 ا گلن آرازاقیرمجا داباندؤنوب دالی ،رانشاندان سووسیرانی سوو

 دیبگؤرسهیله یال یلری ایکی سیرانین آراسیندیکایسته ئچمکک

 ،دئییر!« رمیائلئ خوایش» تئز « دئییر. آراز!»بویور گوله-گوله

نینه ساری یچی سینیساری گلن چانتانین دسته  قولونا  روشوبیسو

 داالرینیاش قیرخ-اوتوز بئش سیرانین بری باشینداکی ،قایتاریر

ی نالریقیچ رهلرینه گؤمهالرین راحات کئچناو ،آدام اوالن اوچ

، کؤینکلیبنفشاکی باشیند سیرانین یاپیشدیریرالر. ینهلرصندل

لین توسون جال، توسگؤتورور داماغیندان یارینکئچنده سیگل جال

 سوروشور. دئیهگئجه وارسان؟« » وئره یاواشجاسینا-اوزونه وئره

« وارام  من  ،من وارام»  راوو-راه وویهش کؤینیین بنفتئز دیرسه  حیمَ

 گولور.  ییبهائلایی«    ئح»ائح ائح ائح ائح ایی ائح ائح ا  گئنه ده  دئییر،

 قاباقکی سیرانین اورتاالریندان سوووشاراق بو اوچ آدامی لجال

« دئییب والم!ق«، »!ایرج» الرادؤنوب دالییا باخان گوله-گوله

« !لالج» سوقارا ایری گؤزلو ،یاغلیباشیین اونالر ییر،لومسهوگ

 دا تلوونینداکی ساریمتیل کیا ،دیراوزا هیگؤروشمه الینی دئییب

 دومبا گؤز  مین حیطین اورتاسینا ساریکیاو اوچ آدا  دئییر.  !«هیالال»

 !آراز» دئییر: آراز قاباغیندان سوووشاندان سونرا ،پیرپیز باشلیسی

ز باشلی « پیرپی.نیبهائول» دئییر: دایانیب آراز نه خبر؟« عموننن
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 باشلی پیرپیز «!هه» دئییر: یرکگولومسهب؟« آراز نیائوله» دئییر:

 آسان قوالق الریناالرین دانیشیقنبوسیراداکی  دال

ییردی ئشه د»به بیردا اوالندا هم دئییر: دؤنوب یهلیکؤینکساری

 لجال ،لیکؤینکساری «!یا آروادی ،الراوغلی عان یا نیکیشی

رماق اوتو ییبتمیزله ین یانینداکی صندلیاوتوردوغو صندل

عاغلی  اَیه به» دئییر: ایپیرپیز باشلی باخا-باخا ین آرازاایسته

ی دتؤکیب گئدر نقیزداری گؤزل-ؤزلگ رانیندی بییاولسئ

 یالین دا ران« سومن گئیدیریم!اونین عاغلینا » دئییر: خاریجییه؟«

، ...هااو دئمیرمن عموسنو اَیه آراز» دئییر: قویوب ینهنیچی آرازین

 باشی یاغالنمیش ینداکیگیلین قاباغ م!« آرازریدئ اؤز دوستیمی

 ییه الینلیکؤینکساری گوله-گوله ، آرخاسینا دؤنوبقارا ایری گؤز

 «؟نی پای گتیرردیبیْ ادی آرازیبه عاغلی اولسئ اَده» قاوزاییب

 یاسراییل باشین یر.دهرسگؤ یینیکی کؤینههین اَینیندرک آرازدئیه

ا قالخیب یاغآ « آراز!باخیم ،آرازاَیه دئییر: » ساری گتیریب اآراز

 اَیه ایرج» ه باخاراق دئییر:یاسراییل کؤینه ،ریال ساری دؤنواسرای

 دی،زدی دخترانهدو» دئییر: رکچکه یه الینی!« کؤینهکی یدیشَقَ

ائح ائح ائح ده »نین  گولور، مَحی  لر  کیدهدؤوره.  یدی«شَولی چوخ قَ

ائح » نین، مَحیرورموگارین سوسی کؤینکلیبنفش ایی« قاوزانیر،

 اونا ینییهدیرس را،نبیتندن سو سیکئچمه ئدیبا «...ایی ائح ائح

گول داینا!«  ،ده نئینیسناَ»محی  ؟«نه دئدی» دورتوب سوروشور:
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 نی«یایی  ائح ائح ائح»  آچیب  یآغزین  یوموب  یگؤزلرین  دئییب گئنه

 یینباش کؤینکلیبنفش سپیر.الرینا قوالق-زلرین گؤکیدهدؤوره

 نیباشی پیرپیزلی دئیه «میثم! های میثم!» ران، سووالییروت

 دئییر: رکدهترپه یباشین ونا ساری باخیبا میثم چاغیریر،

 «!حمید ،هه»

 نه دئدی؟« اسراییل»

دئدی » آغزینا چکیب یالین رانسو دون؟«مه»ائشید دئییر: میثم

 ینحمید ،ییب گولور« دئیدیچوخ قشَدی، ولی دوزدی دخترانه

 ،ینیسئزجه دییینیایسته ساری تولالماق یناقاباغ وونکؤتوی سیگار

 ،آتاندا  یسیگارین  حمید  ،دالییا چکیر  یالرینیاقآ  ،کسیر  ییینگولمه

 بی گئجه سن بیزی دوز» دئییر: داراقاوزا ساری اوناالینی 

 ده ووراراق گئنهک سومن قولونا یاواش دویمیثم مَحی سن!«رسیکَ

 الرینرداکیقاباق سیراال ،قاوزاناندا سی« ائتمه...»ائح ائح ائح ایی

 یانیندا اوتوران دا اوخویان ،یه ساری باخاندادؤنوب مَحیبعضیسی 

 الرینانین چالماقارا ساققال قارمانچی یالیچقاوالقارا آریق قوجا 

گیردیم یارین باغچاسینا« » ده اوخوماق یئری گلنده ،قوالق آسیب

 یینآیاغینین قاباغ حمید سینی باشالییب اوخویاندا،ماهنی

یاغو اَ» ه موزایکین اوستینه آتیم؟« دئییر:ب» دئییر: رکهدگؤرسه

  !«وی قاریشسین تورپاغا دایناباس اوستونه ق
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بیرانی  نین ماماسی بئناوا نه آرزینانمهدی» میثم 

 حمید .یرگارین اوستونه باسسی رک آیاغینییمیش!« دئیهاهمیشاَ

نئ« دئییب ی دیرناغینا قوربانین بمهدی 1مین دنه بئله لک !دهاَ»

جالال ال اویانلیق اوتوران  دن اوچ صندلمیثم گوله ده-هگول ،گولور

 گئجه وارسان؟«  سن؟یل به نه دئجال» اوجادان دئییر: قاوزاییب

 «.یئپیلیم یوخدی»

 ،باشووا دؤنیم» دئییر: رکهدگؤرسها الریانینداکیلی جال، حمید

 دا جالال رانسو «!ئ پیلیم یوخدیریدی، بیدا دئاراسیگؤر ایشین ه

شامنان آخ یرَگَ لربیزیم کیمی ده سنون پیلون اولماسااَ» اداناوج

 یرکگولومسه  آراز  دئییر.  دوز دئمیرم؟«  آراز»  دا  آرازا  ،«!ییخیال اؤله

 ؟«میئنه د» دئییر:

ینداکی میزین اوستونه قاباغ ،نی بیتیریراوخویان اوخویوب ماهنی

 کی داغ سو اوالجاقتوروب ایچیندهؤی گاستکان قویولموش

بیر  باشالییب چیقاوالال یقارمانچی ایچگیدن بیر قورتوم ایچیر،

ساری  ،اوجا بوی ینداکیائوین قاباغ .چالیرالر یاویون هاواسین

 ب،باخی آرازا الرین یانیندانچالقیچی ،الینده میکروفون ،بوغلو

نین یچییاغالنمیش ساچی الرا ساری گلیر،وتورانا یرکگولومسه

 آراز  ،« دئییر!غایْدو اَ  نون هاووندی ها،س»  اوینادا دؤنوب آرازا-نادااوی

و دئسه ده، اوتوردوغ  خینا گلسین«  بی  هله قوی  کی،  یوخ  ایندیدن»

 
 (: کَردی.kəlلک ) 1
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ا اغه، اوینامیا گئتمهقاباغ  آرازی  ییرایسته  اویناداراق  وقولون-یئرده ال

»داد دا دا داد داداد داد  الرین قیزیشیب. چالقیچیهندیرلگؤیول

ه لرینالرین سوموکاوتوران  ،الری هاواآ اوخشار چالدیق«...داداد داد

نین سالیغینا علیزاده آغای آراز» دا ونبوغاوجا بوی ساری ،دوشور

سی دئمه تشریف گسسین اویناسین« ،محکم بی ال چالون

 ده فیش یسبیر نئچه ،چوخو ال چالیر اوجاالندا نبلندگودا

یالس آغاجیندان دریب آغزینا کی گهندوبؤیر ،اسراییل ،1روئریرل

نینه قویوب یچی آرازین یالین ،یهچئینه-یهینی چئینهآتدیغ

 یالین ،ساچی یاغالنمیش دو!« !ئئیدو اَیه» دئییر: رکهیلهسیلکه

م، یمن ساخلئ وئر» دئییر: چانتاسیندان یاپیشاراق ینآراز دیباوزا

« !ایرج» ینااشجاسچانتادان برک یاپیشیب یاو آراز «!سن دو گئت

الرا، چاالن حیطین نئچه یئریندن فیش ،ا قالخیریاغرک آدئیه

توت   دهلره، هم  دئین  «!آراز  !ب »آرازقاوزایی  یلرینبوردان ال-اوردان

نیسن ینئ، گؤریم  م آرازییئ  وممؤ»  ا قالخیبیاغآ  نین یانیندانآغاجی

ی باشین یرکگولومسهورونا بیئکه لیکورکائنلی ندای!« دئی

الرین اوتوران ر ائدیر،وتشکّ قویماقال سینهسینهی لینا ،کلهمدبرت

مه ده اوینییاجاغ ها« کرَت ده سورا دنلزگی !عیبا» آراسیندان

مه کرَر تیدئ ،باشووا دؤنیم آراز» ققیلداییبباخیب قا آرازانه، دئیه

 عیبا» لویابوغن ساریده اوینییاجاغسان ها!« دئمکله جاواب وئر

 
 فیش وئرمک: فیشقا چالماق. 1
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 یننعیبااوینارام!« دئییب  گلیب زدانایسوز بیه وئراجاز ،عمی

ده به ناز نییه اَ»یاغالنمیش ساچی وتورور.ن ادهمگؤزله یجاوابین

نایان اوی الرچالقیچی ،ساری توتور آرازا یالین رکسن؟« دئیهیائلئ

 آراز ب سوسدوراندا،یاواشالدی ینهاوا اولمادان او

 ئییر:الیندن یاپیشاراق د یاغالنمیشینساچی

 اوینییا بیلمرم!« باشیم قیزماسا اصلن جانی ایرج»

دا بی  باشو قیزدیرماغا» داراقین چانتاسینا اوزاآراز یالین ایرج

 ساریمتیل کوتلویا ده نییهدیرس دا؟« دئییب،وار بیر نیشئی

ساری  هایرج داقوالم  ،دئییب چاغیریر «!لیقو ،قولی» رکدورته

راغی نین یامان آهوئر»بی گؤت رجای دئینده، ندی اده؟«» باخاراق

 ییالن یئرین اورتاسیندا آغزیناوینان ،اناوخوی ،« دئییباااولیر

 یلرینرم...«وئرمه رموئرمه رموئرمه» نینو ماهنیاوخودوغ آچیب

 ،بتوتوساری  خویانااو یالین والیاراقوت ی، باشیندا اوزاداندا ییبدئ

 انسیالییب، قوالماویانی یوخا لهرم« دئمکوئرمه رموئرمه رمرمهوئ»

دی سوخدی بیزیم شیغ ممی ده بی حجتی خواننده ائلهآ» باخاراق

چانتایا   یالین  ریبهساری دؤند  آرازا  یگئنه باشین  ،« دئییرگؤتیمیزه

 ونه تیکیب دئییر:ین گؤزآراز وگؤزون داراقاوزا

 ی؟«هاچان ایچَیاخجی، »

»اوندا ائله دو  ،ایرج »هاچان دئسون!« چیخجاق انین آغزیندآراز

ه ایرجی باشین لجال ،قالخیر رک یئریندن« دئیه!یایندی گئدَ
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بی » ایرج، آز ایچ آ!« باخ ایرج» دئییر: یاواشجاسینا دیبساری اوزا

 یالرینین ایکیسینبارماق « دئییب!میجیگئجه چوخ آز ایچه

سارماشیقلی الینی  عیبا «!نهفقط ایکی د» دئییر: رکهدگؤرسه

 آراز  ،دیب بیر آیری اوینایان چاغیریب ال چالدیریرزاری اودووارا سا

 دئییر:قوالما  دههم  ،الینه آلیب جالال یچانتاسین

 « !دوروز ،به گلوز دای»

 «.زدان! هامیمیز بیردن یوخایبی» ل دئییر:جال

 ایکی سیرانین ،وررک دوردئیه« !زدان گلوز هایای»ولی ب آراز

 یییب الینلومسهیه گوحیمَ لهمیثم آراسیندان سوووشاراق

گوله -گوله یندان سوووشانداحمیدین ده قاباغ ،قویور سینهسینه

ینه یرهکو آرازین یقیسمت!« حمید الین سنه ده حمید آقا» دئییر:

نم، تَزَددن ائولهده  ، من بیباال او سیزون خام خیالوزدی» ووراراق

 دا آراز ،لور!« دئییب گوسوزراغ ایچهآ اوردا گلیب تؤکیلیب سیز ده

 ینایرج یئیین-یئیین کئچیب، هجَیکئچهدار  رکاونا باخیب گوله

 ،ین بئلینه وورورایرج یرک الین« دئیه!ایرج» بیری گئدیر. جادالی

 اوتوران آغزیندا بیرینین ینالرسیرا قاباقداکی ،دؤنوب باخیر ایرج

 سامان!«» دئییر: یینلونو گؤرجهرئملی گؤزلوکیقارا بوغ، قارا ف

ی ایرجال یباشی یهلییانیندا اوتوران آچیق یاشیل کؤینک ،سامان

ین ایرج قاوزاییب یالین ،بییده یاغلئبئ!« دئه ن» رکدهگؤرسه

دییی گئت دالییا قاچیردیب یباشین ایرج ،یندهایسته باشینا چکمک
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 قَیداندا گلیب اوتیرارسان بیردا...«» سامان ،یئره ساری یوال دوشور

 بیر بوش صندلی نین اوتایینداکیلیکؤینک آچیق یاشیل دئیه

 چیراقباشینا یئکه  «.ایشیم وار »... سننن دئییر: دیبگؤرسه

 اینجه بوغ،، لیکؤینک قیرمیزیقان یندا دوراننین یانمیله قوشوالن

 ایرج دئنن« دئینده، 2یوا»علی باال هاو ،عیبا 1هرکشووه آریق

 گلن هارایی-های یننین، اویناماالرینالریقاوال آروادالرین

 آراز ،یاق ساخالییرباالجا آ ینداقاباغ نینپنجره لنمیشپرده

 یاواشجاسینا  رکیه هیم ائدهلی پنجرهزویله پردهگؤ-یئتیشنده قاش

ال یبی شامای باری ،نی آچاردیالرخینا گلسئیدی پرده» دئییر:

 نینباشی ،رلرییگولوب گئنه یئری هیرهاهیرده  یایکیس باخاردوغ!«

یه بودره-یهدا بودره آغاران بیر قوجاآغ آپلری آغیرک توکسئ

 قوجا یئتیشیرلر. یینههجگیرهنین زئرزمی ،زئرزمیدن چیخاندا

 یینیندن آسالدیغچی ندهال وئر دا آرازال رانسو ،ال وئریب لهایرج

بی » سوروشور: یاواشجاسینا ایشیلداییر، نتاسینا باخیب گؤزلریچا

، ده اوینالالر آخی؟« دئینده ننکرم »آی باال یانیغ باعی شئیز وار؟«

 ،« دئییر!ردیوا ،هه» اوسته قالخیزیب بیرازچانتانی الینده  آراز

 گلن گولمک یدانآشاغ ،قاپیدان کئچیر را قوجانی سوووشاراقنسو

-ناو یجادال ینایرج رکائشیده یهایین قی، قاققیلدامانییها

 
 .اندام، جوانکیباررک: شووه  1
 هاوو: هاواوی. 2
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ه بنزر المپال ویتکجه بیر یوزل ،ائنیر یآشاغ دنپیلله بئشاون

کی آلچاق میزین هایشیقالنان زئرزمی سالونونون دیبیند

، او رر، دییَ»دییَ بیری آدامینآلتی -سینده اوتوران بئشهرودؤ

 جادالی ینایرج لنده، آرازیرام« دئییب گویحاجی سونانی من تان

نه سیز یئریموکت-سیزفرشنین  بولال سالون کیمیاو اوزون  یینآیاغ

قاراشین  الریناوالن دووارا اویان الریآرخا تاییندا، او میزین. قویور

گؤزلوک تاخان چاتما  ،آریق بیرازیوخ، اوندان  سینلیدَ-ائنلی

 آنجاغ جفر» االریانینداکیقاوزایاراق  آرازا لهایرج یالین قاشلیسی

 ریسا  گیله  آراز  ده  یی الینقاوزادیغ  ،ب ها!« دئییب گولوریدئده بتر  

کی آرخاالری ادمیزین بری تایین « دئییر.!گلوز !گلوز» رکردهدبَ

 ساغ دووارا ،گیله باخیر آرازدؤنوب  دهایکیسی  ینرالقاپییا اوالن

 یا !آراز !ایرج» گوله-گوله ،توکلوسو ینه بنزرقهوه رنگ ساریکی

 تئز دا کی قیرخیق باشساری وواراحیطه یاپیشان د ،دئییر لالاااه«آ

ی استکان، بین سالیغینا« دئییآراز ننایرج» اراقته قالخیاق اوسآ

دا بیردادی!«  ه سربازداَ» آرازا ایرجایچیر.  قورتال-قاوزاییب قورت

قهوه  ،تونه قویورزین اوسی میاستکان قیرخیق باش ،دئییب گولور

 آلیر، « دئیهساغول» یغینیقیر خیاری لی باشین وئردییرنگ

 گوله-ده گوله ایکیسی ،آراز لهایرج یر.گل الرا سارینوب رکهیدیشله

هترین ابلفضلی ب» ایرج رانسو ،قوجاقالشیرالر اونال اونا ساری گلیب

زادنان آوارا  نانی اؤزو دانشگاهیمک ، بیزیمایشی سن گؤردون
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یوخ، » ده دئییر: چکه-باشینا چکه اونون یالین ،دئییر دون!«همائله

چاتما  اسی اویان دووارا اوالنرخآ «!ه بتر یاراشیروزووباش ا دانقیر

قیرخیق   ،ایچیسن؟« دئییب هاهاهای گولورز!  سربا»  لوگؤزلوک  قاش

 «، گئدیرویْئ فرزادساغول» ونا باخیبگوله ا-هدؤنوب گول باش

« .شونهکئچون اَیل»  دئییر:  رکدهگؤرسه  آرازا  لهایرجیئرین    دئییب،

نین زئرزمی هامی سیلهنین گلمهیدئمک سسباال...«  »آراز بیر

 گؤروشن  لهگیل  آراز  آغزیندانین  زئرزمی  ایندی  ،باخاندا  یینههجگیره

 کی«  ی اولمیر»...سنون آراغوننان کئچمَ  ،لی قوجاتوت ماوی کؤینک

 میزدن بیراز ،دایناورانین آال قارانلیغ ا ساری گلیر.اونالر رکدئیه

دووارا  حیطه ساریکی اوتوروب ش تایین اوستوندهواوزاق آغو

دا تزه  رانکی!« دئییب سو بیلیسنیاغ اوسته دورا هئچ اَ» ننهکسؤی

 ،لهسن آراز؟« دئمک، نئجهایرجلاله یا» توتماز-ردیلی توتا ،لرهگلن

وار؟ بی   خبرون نهئچ اؤزونن  آی باال»  ،قوجا  ییر.لهیخوش گلدین ائ

 یغا قالیبدی!«م الپ آچییهدیبیغینا چَ سینین! داییاونا باخونئ

 می گولور.ها ،دئییر

قارامتیل  دا اوتورانیناوتای میزین ،گلیر اقاباغ آددیمایکی -بیر آراز

 فرزاددان دا یانینداکی گؤزلوک تاخان ازلیدان، یااوزون بوغ ،لیدری

دووارا  ساغ ،میزین ینگئددی خینییا، هه؟« سوروشجاغ ریضا»

 الرینیقول نینییکؤینههئیوا گولو  ،تووونداکیائنسیز  یاخین

هئش گؤروبسوز » دنهآمان وئرم الراناو ،سویان خیارالییب چیرما
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میزین اوستونه قویوب ی رک پیچاغخینادان قاال؟« دئیه ریضا

 ،میزه ساری چکیر باالجا دوواردان یصندلین ،بدورو

لری توک تورور.گؤ وکوتون لیرنگ کِرِمآسالنان  یندنیهجنَسؤیکه

 ده آرازالبیرلیک باشال خیققیر ،ا قالخیرآیاغدا  قهوه رنگینه چاالن

 یینآیاغ-ال  آراز  «.اوتوروز  کئچوز»  رک دئییر:له ساری گئدهگی  ایرج

 « دئییر،!الرشاغساغولون او»  ده  ایرج  ،»به نییه دوردوز؟«  اقداغیدار

ینینه کوتون چی الباشی قیرخیق ،لری قهوه رنگینه چاالنتوک

 ،ایرج»  ،با باخیبونالروب  دؤن  رکساری گئدهلره  پیلله  جاآتانین دالی

دا  الراورداکی ،گولور دئییب «!ز گؤزدهیامان آراغدی ها، بی آ

 اوجادان دئییر: دیبه اوزاایرج یگوله الین-گوله فرزاد گولوشورلر.

توت ماوی   ،لسینئ!« هامی گولورلیمی آرپادان اوده دئنن آتین اؤاَ»

 یینقوالغ نینییکؤینه ائشییه چیخانندان شالواری ،لی قوجاکؤینک

 ،ییرلهگؤز  ینین یاتماسینهایی  ساال گولمک-نین آلتینا ساالیشیقای

 دئییر: لره ساریگئدن ،رانآزاالندان سو بیرازهارای -های

 یرآ!«مهندیسه منی تاپش ،بابک»

 دئییر: نینه آتیب قاباقدا گئدن دؤنوبییچ وکوتون

 نان آرام یوخدی!«یقارداشداریآروادین  منیم»

دون بی بیر یقویئ  ده به نه تئز پیتداشدوز؟»اَ  گوله دئییر:-لهقوجا گو

 «!ایل کئچئیدی باری
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ب دئییده نه بیر ایل، من دوز اوچ ایلدی ائولنمیشمئ« اَ» بابک

 چیخاجاغا ساری یوال دوشور.

ایمان »  یهین کیشیشالوارینا ساال بیلمه  یینقوالغ  نینییکؤینه  آراز

، ساغ دووارا یاپیشان  ییهجنهسؤیکه  رکئیهبویور بیرا باخ!« د  ،عمی

شالوارینا  یینیکؤینه . ایماندیرگؤرسه اونا و یئریاوتوردوغ بابک

 اؤزو آراز ی یئرده،دییرستگؤ رک گلیب کئچیب آرازهشاللَ السالماق

حیطدن  فرزاد اؤتورور. دهیانیندا، ایمانا یاخین صندلین ایرج ده

ن چاتما نهن گؤرسوستوندونون الگؤزلوک یالیهاواسکمه گلن ترَ

 ایله یوسو نیندببه وگؤتوردوییئردن  اوینادا-اوینادا یالرینقاش

 ینداکییاخاالییب قیچینین یان الریاستکانکی همیزین اوستوند

ن نیلیرییانینداکی قارامتیل د رانسو ،بوشالدیر 1قیرمیزی دوال

یاریملیق  ریتیانینداکی ل اَییلیب لیرید ینا قویور. قارامتیلقاباغ

 آرازین دیر،اوزا یالین ایمان ،یندهایسته ورمکنایلون قابی گؤت

ئ« یین واردییرهلاؤز !»بهنام رکدهگؤرسهبؤیروندکی چانتانی 

 ندانسیچانتا یرکگولومسهایمانا باخیب  آراز گولور. هامی ،دئییر

نیب هکدووارا سؤی میزین اوستونه قویور. خاردیبه چیببیر دب

 تاخیالن گوموش اوزوک ، ایکیده اوتوراناوستون ش تایینوآغو

 ..«!هویوسنون بو دؤت لئتیرل ایرج» ،چالیر بیرینه-بیر یلرینال

، ییرئده منیم دَاَ» گوله ده-، گولهسیلهگولمه ینایرج ،سیدئمه
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 بهنام  اوجادان گولور.  لرکیدهرهودؤ  سیله پارا قالیر،« دئمهآرازیندی

قالدیریب  گؤتوروب، یسی بیریندا هره رنالاو ،الرا بوشالدیراستکان

 سنون سالیغووا« دئییب ،باال »آراز نایما بیرلرینه باخیرالر.-بیر

را کئفله نسو ،تؤکور یینههخیرتدی قالخیزیب استکانمیدان قاباق ها

-ین اوزوندن اؤپهقالخیب آراز  ،کیرآغزینا چ  وقولون  دیبترپه  یباشین

آغ  ،دا ال ایمانا باخساام آجیق. بهندئییر« !م سنونی»جانو یئ اؤپه

 ایرج  فرزادال  ،دا  تالنساریله دانیشیب میواؤز-اؤز  ،کیتایین اوستونده

 آرازا  ،ی گؤتوروراستکان  راناوووناندان سودن  گولمک  ایرج  بتر گولورلر.

ال قاباق-قاش ی باشا سالیب«و قالدیراستکان»ه لویگؤز-قاش دا

نئ و سالیغی دئنها ،بهنام» دئییر: اد میزین اوستونه باخان بهناما

 گاهدان ،باشینی آشاغا سالیب گئنه ده ائله دنائشیتمه بهنام «!بی

گمیریب ا دوز سپیب خارتاخارتال خیار ی قالخیزیبدا باشین

 یرکگولومسه ،بهناما باخیر فرزاد ین ایمانا باخیر.گولومسه

ایماندان  واوزون بهنام ،یاواشدان بهنامین بؤیرونه وورور ینییهدیرس

 اخیب دئییر:ب ریب فرزادادؤنده

 ین؟«»هه

 بهنام ،دیرگؤرسهی ایرجرک « دئیه!ایستئرئ ی»او سالیغفرزاد 

 :دن سوروشورایرجرا نسو دئییب مین حالین پوزیلالر داینا«اآد»

 »هانسین؟«

 !«قانلی سحری»
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 «سن؟یکین دئنینریضا»

 را آرازانسو دئییب «!هه» بهنام ی او؟«دنینریضا» :دئییر ایرج

یید أت الیباشی ییبگولومسه آراز یر؟«یهئله دَ» باخاراق سوروشور:

من » دئییر: بهناما باخیب ایرج ،« دئییر!هه» دا یاواشدان ائدیب

 دی!«میشم، ایندی هر کیمینسننن ائشید

 باخا-باخا لرهکیسیندهدؤورهمیزین  بهنام بیر درین نفس چکیب

 ... ... ایچیرم قانلی سحر ساغلیغینا اغلیغیناس لردره-ایچیرم داغ»

نی لر ساغلیغینا«بئلده دلییچنن ... قانلی دوسالرآی دلی ایچیرم

 الریاستکان الر،اوالن استکان لریندهال ،بیتیریر اوخویوب

بیر آن  آغزینی بوزوشدوروب ایرج .لرچکیر الریناقالدیریب باش

 وستونه قویوب ال چاالراقین امیز ییناستکان ،یومور یگؤزلرین

ی خیارکی الینده رانسو ،« دئییر!غول بهنام، دوغیردان ساغولسا»

ی چوخ قشَ» رک بهناما باخیبخارتاخارتال گمیرهییب دیشله

 باخیب ییرسن یازارام من« دئییر. ایمان آرازانی دسالیغیدی، بیْ

« !یدیراغآ یامان ،ساغول آراز» یرکگولومسهالینه سورتوب الینی 

ین آراز یالین باخیب ده آرازا ایرج ،گولور هیرهاهیر فرزاد ،دئییر

ایمان  ییر.ی دیشلهخیار« دئییب !کیشی ل آساغو» بئلینه ووروب

بو دؤنه  ،ساری گتیریر آرازا یباشین ،ئنه یئریندن قالخیرگ

ساری ه ایرج یباشین ینده، آرازالریندان اؤپمک ایستهقدودا

»ایمان  اؤزوندن اوزاقالداراق دئییر: ایمانی هد یلهیال ،قاچیردیر
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الپ اوجادان  فرزاد «!کی هئی اؤپوسن آخی یرمیاد زاد دَآرو ،عمی

« دئییب !ر سنون یانوندا باالیآرواد پوخ یئ» دا ایمان ،شاققیلداییر

نین ایما ،بهنام یئریندن قالخیر گتیرنده، یساری باشین ده آرازا بیر

 دئییر: قیجیدا-قیجیدا یدیشین ،ییرلهسیندن ووروب ایتهنهسی

»وای دده  زیققاییبایمان  «.یهدیر اوتی یئرونده داینادای س»

ده اَ» را قالخیبنسو ،نین اوستونه دوشوریرک صندل« دئیه!وای

 رک بهناما یوموروق آتیر.ئ« دئیهرمین سیکهامجه ننونسنون 

ن نیکیشی ،و سوووشدوروریوموروغ چکیب داال یبهنام باشین

بهنامین قولوندان  ،ا قالخیرآیاغ فرزاد یاپیشیب بورور. 1بیلنگیندن

 قوجا کیشیدی داینا« ،ایشین اولماسین بهنام» دئییر: یاپیشیب

 ،بریرمیز دَ ییر،بیرینین دیزی میزه دَ ،ا قالخانداآیاغ آراز لهایرج

ده دیمیرالنیب  یبیر ،سی آشیرالرین نئچهاستکانکی هاوستوند

 آمما ،ییردورماق ایسته کیایین اوستوندهآغ ت وشوب سینیر.یئره د

کیشی » اؤزونه-اؤز ،گئنه تایین اوستونه دوشور ییبدورا بیلمه

بهنامین  یایمانین بیلنگین آراز سیکیم من« دئییر. وسنون حایو

 ران، سوخاردیرائلئرم بوشدا« دئیه چی  خوایش  بهنام! بهنام!»  ،الیندن

ینه ییمانین کورها یالین « دئییب!باغیشدان س ،ی ایمان عمی»نئینَ

 زئرزمییه گیرنده دا قوالم الجالل ،ا ساری آپاریرقویوب چیخاجاغ

 یویوسنون او قارا دَمه»  دئییر:  ایمان دؤنوب بهناما ساری دارتینیب
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اؤز بؤیلووه  ایمان عمی باغشیدا!» « آرازم باخارسان!سیهدیرر

 ،آپاریر لره سارییب پیلله« دئییب قولوندان یاپیش!باغیشدا

، »نولیب «نولیب؟  »آراز  یاخینالشاراق  گلیب  ساریا  اونالر  گیللجال

« دئییب !شوزیلههئش زادئ، سیز کئچوز اَ» دئییرلر. آراز آراز؟«

اشینا گؤتورموش دی عیبادین هاواسی بهمش ،لردنایمانی پیلله

ووا سورا ده سال شالوار یو»ایمان عمی کؤینه حیطه یوال ساالراق

 رکئرزمییه ساری دؤنهده زنجو پیللهایمان اوچو دئییر. گئت«

شالوارینین آلتینا ییغاندا،  یییناَته نینییکؤینه ،آچیر یقاییشین

 آچیق ماوی  ور،الرینین اوستونه دوششالوار الیندن چیخیب باشماق

 !بیی» الایمان آجیق ،ییرباالجا گولومسه آراز نیر،تومانی گؤرسه

 دئییب یکیم، شالوار هارا؟«ین سمجهسینین اننه امینبهن

دان گاهدان اوتاقلنمیش سی پردهپنجره یوخاری چکیر. یالوارینش

نین زئرزمی آروادالرین اویناماسی ،رینلری گلن قیزالناریندن سس

یال یهاواس  «دیمدیم دیدیم... دیم دی»ی  الری، اؤزلری چالدیقدامین

 ،دا  جالل  ایمانین یئرینده،  . قوالمی قاییدیرمیزه سار  آراز  ،دیریترهت

لوم اؤ من» دا آراز ،دا اوتی«ل گه بیرجال» قالخیب یئریندن ایرج

ائله من »، یانیندا نینن صندلیقوالمی ،ده لرل، گه بیرا« دئسهجال

میزین   نیر دووارا. فرزادهکسؤی  یئرده،  روتوروا  بیردا اوتوررام« دئییب

ین استکانسینان  1ینیندان ائودیدییای بو-یان یندان، اوآلت
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 ارین دیبینه قویوبودو هوندبیر تیکه قاردون اوست یالرینقیریق

 ،لرون آغریماسین فرزادال» دئییر: ایرج گوله گلیب اوتوراندا-لهگو

 «.ی بیردان ائودیدونالراویاخجی تئز 

اوتوراندان  یئ...« دئییبدئشهادیمی قوخدیم باشماغیمی ز» فرزاد

 ینیباشماغ ستو ماویاو ،آلتی آغ ب،قاوزایی یینآیاغ دا رانسو

مئ هین وئرمیشحوقیغ نینبیر آیی بهنامین» هایرج رکدهگؤرسه

ی بهنام آشاغ ،دا بهناما باخسا دؤنوب یرکگولومسهدئییب  بینا«

 قاوزامیر. یی باشینلدیغسا

 ،داراقااوز یده الین  یرینب ،ینا قویورن قاباغقوالمی استکانبیر  فرزاد

-گوله ؛وئریر جالال نین اوستونه قویوب یئرده اوتورانقیچی وکوتون

رم« یائلئ خوایش» ل. جالدئیه-« دئیه!باغیشدا دایچوخ » ،گوله

 یاریمچیلیق قالخاراق فرزاد قویاندان سونرا، رونهبؤی لیبدئییب آ

 «.آسدئیم صندلدن ئروکوتو » دئییر:

 «!زحمت چهمه ،»ساغولئ

نین آسالییر صندلیآلیب  اینا« دئییبر منه دبابا وئ» فرزاد

 گؤتوروب دا اونالر، الری دولدوروراستکان . آرازیندنیهجنهسؤیکه

سقفه باخیب  ایرجینده، بیرلرینه باخیب ساغلیق گؤزله-بیر

الرین یاغدن اَترهدامی تی بو بینی ویراغون» یرکگولومسه

ریب قورتاقورت قالدیالری استکانهامی گولوب  سالیغینا« دئییر،

را میزین نسو ی میزین اوستونه قویوباستکان ایرجئله ا .ایچیرلر
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لردن نئچه للهپی ،دوز سپنده ونهلویبؤ خیار وگؤتوردویاوستوندن 

 ده چیغیریببیریسینین  ،لرینینهائنمی آشاغ سرعتله آدامین

« !باخارسوز رمهیین سیکنین امجهسی»ایندی او بهنامین ننه

ز آ .ساری باخیر یهجَتئز گیره هامی ،کنین سسی گلجیسدئمه

هانی او بهنام؟« لردن آشاغی دوشوب چیغیراراق »سونرا پیلله

 نی،تیشرتلی قیزیل ساچلی آغاورتابوی  میزه ساری گلن یبدئی

 ،ده ایله اوجا بویلو بو ایندی زئرزمییه دوشن آدام، دا ایکی یندادال

 ی، الینتیشیرئی میزه اچقیزیل س تیشرتلی آغ اوچ آدامی گؤرورلر.

یه گوجون قوجا کیشی ،ده گؤت باالاَ» دئییر: اوجاداناؤلچه -اؤلچه

عاییبدی »  ،قالخیر  اآیاغرک  ده کیمننسن؟« دئیه»اَ  نامبه  چاتیب؟«

لین فرزاد جال ،یریلهدالییا ایته « دئین فرزادی!اوتی یئرونده !بهنام

ر قوجا ییبه پوخ یئ» بهنام ،آشیر صندل ،ییردَ آسالنان صندله کوتو

وق آتیر. بهنامین اؤپیر!« دئییب یومور دوستیمی ئی دوریره

 آرازال گلیب جایوخ، اونون دالی لی قیزیل ساچاتیشرت آغ ویوموروغ

 نینلین آچیق ماوی کؤینکنین آراسینا گیرداعوایرلیکده ب لهایرج

 نیلجال یئردن ،یزیبقالخ فرزاد آشان صندلی ،ییرقولوندان دَ

ن ده ویر سیشسی»اَ  سسله  دبووندا بیرینین گآ  ائله او  ور.گؤتور  ونوتوک

ن اوجادان گولمه نیکیشیدا نئچه  ، دالیجاسی« دئمه!پوخین یئ

ان باشالناند داعوا گلیر. لریسس الرینینآیاق ،لهای لریسس

لری گلن همن او سس ،یئریندن قالخیر ،یئریندن قالخمایان قوالم
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 میزه ساری گلیرلر. قوالم دا زئرزمییه گیریب رد آدامدؤ-اوچ

تیشرتلی  یر گئت« دئییب آغیغیشدی وبئهوش ، دای بسدی!»شاپور

، الرا ساری گلیرالشان آدامسینه توپدؤورهبهنامین  قیزیل ساچال

دا شاپورا  جاچیخ گئت« دئییب آز ،تویین قاتما »خالخین ده گئنه

بیرا« نی کیم سیشدی ده سیهدیرئ! ساَ» یاخینالشاندا، شاپور

 قوالما ینا.ن یاناغییر قوالمیروق دَیومو ،ب یوموروق آتیردئیی

مییه ایندی زئرز هارای قوپور.-یین اوردا بیر هایهیجیوموروق دَ

 یچیراییبس  ،زیل قارا تئللیسی  جه بئل،این  رد آدامیندؤ-ائنن او اوچ

 سان؟«ویری نیضارغُالمآغا »اَده  ،الرین آراسیندان سوخولوردامآ

دی ی، اینرد آدامین بیردؤ-دا، او اوچآتان شاپورا یوموروق دئییب

، سیگؤده  توکلو  ساقی  الرینآالن  یسینرهودؤ  نشاپورال قوالمیگلیب  

 قارا تئللی یوموروق آتانی نزیکبو نرمه ،یوغونو ن داداالراون دئمک

ده آراالشدیرماغا گلیبسن یا اَ» قوجاقالییب دالدان اللیایکی

یر شاپور سوخولوب ب ا آپاریر.؟« دئییب چکیب قیراغیرماغاشدقیزی

ایکینی سایینجا آراالرین   ،بهنام  بورنونا زوپاییر.  نقوالمیدا    یوموروق

 رک»اییح« چکه کدناوره ،ییرالرین آراسیندان سیچراکسن آدام

ده اَ»  شاپور  .سینه چیرپیرتپه  ون قیرمیزی ساچلیون شاپوریوموروغ

بهناما ساری  رکایندی« دئیهسیکرم من  ووباج ،وسنون گؤتو

 قییالماسی ده ویر«»اَ ده ینین، بیرسیقیراق سفیش بیر یورویور.

رد آدام زئرزمییه دوشنده، دؤ-دا اوچ جایدال ،لردن قوپورپیلله
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الرین همن ناو قان دامیر. دامجی-بورنوندان دامجی قوالمین

یه اَ» ییاست-ییاست اسراییل آدالنانی، یکلساری کؤین کیحیطده

 ،دئییر خا«بینا دئمیشم باخ! ایچننن سورا قان سو یئرینه آراغ آ

ی خاردیغچی نیندناَی لجال ر.شوگولو لرگلن ایندی زئرزمییه

 ،ران اولماهئش نیگَ» بورنونا باسیب قوالمین واوجون ینیکؤینه

زئرزمییه   بئش کیشی  ،بئش  ایکی اوچ دؤرد  ،ایندی قورییار« دئینده

 ،م آرازیمؤ یئم» بایاق حیطده آرازا اونالرین قاباقدا گلنی، دوشورلر.

 چکیب ی، قییلو یئکه بوروناوجا بو دئین گؤریم نئینیسن دای!«

 :چیغیریر ییبلیلهایره سکئن« دئیه هؤلهده ساواشم»اَ

 قاتیسان؟«ه یخالخین تویین نیبه  !ده شاپور»اَ

 ده گئنه دئییب «!داینا ر کیم قاتیرگه گؤ»رک هنا دؤنیدال شاپور

 ،»... بیداها باخ رکدهگؤرسهبهنامی  ده لهیالی ،دؤنور بهناما ساری

 ینایرج دئیه آرازال مدی«ییسیهدیسین هتویی قاتان بی نن

 یاق چالیر.آ-آراسیندان بهناما ساری یورویوب یوموروق آتماغا ال

 سوخولوب رکرم...« دئیههسیک وگلیب ایندی سنون ننؤ» بهنام

دن ایرج ه بورون آرازالیئکینده، روق وورماق ایستها یوموشاپور

بهنامین یوموروغونون  ینین آیناسینگؤز قیرپیمیندا الی ،سوووشور

بیلنگیندن یاپیشیب  ده یلهیاو بیری ال ،زورون آلیر ینا توتوبقاباغ

»منی ویر  راقچکیب اؤزونه یاخینالشدیریب گؤزونون ایچینه باخا

 حیطدن سیزلیکدهسس چؤکن اورداایندی  .ردئیی «!باخ! منی ویر



 آلچا گؤزوندن گلسین   ●   32    

 
 

 نین سسی گلیر.اوخوماسی «...لرهیاض گئجلر... ببیاض گئجه»

 یهچیخارتسین دئ قییناغیندانی یئکه بورونون بهنام بیلنگین

 اؤزو چوخ اینجیتمه باال« دئییب او بیری» یئکه بورون ،دارتیشیر

نین اوستونه یقوالغ یوموروغون ساری آپاریب اونون باشیناالینی 

ره بؤی یکه بورون تئز باشینیئ ،آتیر بهنام الپدان کلله ،سورتور

 ،ا چکیب بوشالییرین سرعتله قاباغ، بهنامین بیلنگآپاریب

بهنام اوزو اوسته یئره قاپانیر.   ،الرا قاچیرتئز قیراغالر  نداکی آداملیدا

 لینگر  غدابو  ،لرین بیر اورتا بویگلنال  اسراییل  ،اپانجاقبهنام یئره ق

یئکه بورونا یوموروق  دیش قیجیداراق ییبیلهلهتئز ایر لیسیکؤینک

 سوووشدوروب ویوموروغ گئرییه چکیب ییئکه بورون باشین آتیر،

 دالییا قاچیردیر. یسینهتئز سین او ،دیمبیز آتاندا سینهسینهاونون 

فیلدن وورماق ی قینیولداش  ،رد آدامین بیریگلن او دؤ  یئکه بورونال

اَده »  یهائدن بوغدا رنگلی کؤینکلی  برکیش-اونال چکیش  ،نهیهیستها

بهنام تئز  ،یوروینده یبدئی «رم...ن آغزین سیکهونواکه من سنون

 یوموالن یهلیلی کؤینکنگبوغدا ر ن چیرپیریب تپیییئردن قالخی

 اولوب ایکی قات قارنی یوغون نین آراسینا.قارنی یوغونون قیچی

 حیطه یاپیشان رک»وای دده وای« دئیه ،باسیر ایاسیناخ یالین

 اسراییل یئره قویور. یآلنین بکواوردا دیز چؤ ،ئدیرساری گ دووارا

اول  تئز !رسول اَیه»، بئلینه قویور یالین ساری قاچیب تئز اونا

آتیب  ال ب،قالخیزی یرسولون باشین ییبایشه« دئ ،یئایشه
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اینجه بئلی دالدان توتان  او یه چالیشیر،چکمه یشالوارینین زیپین

رسولون شومبولونون  ،یاخینالشاندا نالرابو ده توکلو گؤده ساقی

-بیر بونالر. دامیر دیبینه نئچه دامجی سودوک باشیندان دووارین

ایا یلدزیقق-ایایلددا زیقق ، رسولییببیرلرینه باخیب گولومسه

ده اَ» بیرینین بیردن ایسالداندا، چیرتیم-چیرتیم ین دیبیندوواری

. اوجالیرسی دئمه ه گیرمیسوز؟«یئر خجالت چکیب به اوتانیب

، بوز 1بیر قارا شاپوو قاپییا ساری باخانداالر تئز دؤنوب اورداکی

 !وت» ساری گلیب الراساواشان ، چوپور سرعتلهشالوار، آغ بوغتوک

یئکه  ی قالخیزیبالین رک« دئیهر ماشیسنون اوزو سیهسینن

باشینی  رونیئکه بو ،ییرق ایستهه چیرپماونه شیللبورونون اوز

رسول قالخیب، شالوارینین  دا وورور. ، چوپوراَییر چوپورا ساری

الرا توپاالشان اسراییلینیله ا هدتوکلو گو ساقی رکچکه یزیپین

 داییماوریف    آند اوسسین ابلفضه»  دنگؤرمه  یلرینمههلیلهساری ایر

لره ساری دئییب تئز پیلله منی گؤرسه دای بی دؤنه دوز سیکر!«

دا  بلندگودان ،یندهایسته کائنمدن لرنئچه آدام پیلله ،گئدیر

 ز آشاغی، قاداالروزی آلیم بویروزیباشوزا دؤنیم گئتمئ» یبانینع

سینین سسی گلدی باخ!« دئمه خینا 2بیدئی ،زدهشوز یئرویلهاَ

وی بیر اوجا ب لرین بؤیروندن قالخیر.لردن دوشنپیلله ،گلنده

 
 شاپوو: بیر نوع بؤرک. 1
 بیدئی: بودو با! 2
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ائنه -لردن ائنهلهپیل ،گئین شالوارکوت لیزیتون رنگ ،رکوهشو

 ،»هه دا رسول ،سوروشور « دئیهاوردا؟ آراز ،رسول» دانرسول

 لردن قالخیر.رک پیللهاوردا« دئیه



 

 

2 
گؤیده بیر اولدوز وار آدی طالیبدی... بیزیم بو » یاق اوستهحجت، آ

 ،یم؟« دئییب دایانیریب... کنام وئرمجلیسه ایشیغ سالیبدی... هامی اَ

  ،سوسدوروب  یالرینچالدیق  الر چالقیچی  ،لرین کسیر سس  الر تویداکی

قالیبدی«  ،»اوریف بیر شیققا چاالراق دا چوخ یاواش دینقیلدادان

 ،هارایال ال چالیرمی هایها ،ه قالخیرسسی گؤی قارمانین ینیدئجه

« ریف...او ...ریف»او نچاال اوجادا-ا قالخیب ال چاالغیاده آ لریبعضی

 ریفو...ا» ، دا جاداحوالالشان سییب کئفال قاوزا آرازابایاق  دئییرلر.

آغ آپآچیق قیرمیزی کراواتی آغ دئیه ده-دئیه ،« دئییرریف...او

کی باشینین اوستونده رکنهنیب یئللهه ترپهوندوستا نینیی کؤینه
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 ،زینا آتانداوتو آغایکی ت-قوپارتدیغی بیر ،داغینا آتیلیرتوتون بو

قارنووا شیش باتماسین، اوننان » آرخاسینداکی زیل قارا گَوَن باشلی

  ، گئنه آتیلیب توت دریر ،ر بیزه وئر داینا« دئسه دهده دَ ینکیسای-بی

باخان  بونا گوله-گوله دؤنوب ،ناکیین یانیندابابک الریدردییی توت

 ...ریف»او  ده  گئنه  ،قویور آغزینا    قاوزایاراق  ال  قهوه رنگینه بنزر توکلویه

 الر یانینداکی ه دوشور،یسسی خوروزالنیب اؤسکورهدئینده  «ریف...او

 اوجادان گولور.

ینداکی سیرادا  ین دالگیلاوچ سیرا قاباقدا، بابک-ایکیاجیندان توت آغ

 ،دالییا دؤنور  لمک سسینهدا گو باشچال ، یوغون ،دوداقکاوتوران لؤ

ن گؤتی» گؤروب اوجادان یآتیلماسین گئنه ده توتا ساری جادینس

که هچر کیده الینده گوله - گوله دیر« دئییب،مین درمانی ایشده و یسو

کؤینک   آالبوالیندا اوتوران ده کراواتی یاننگخود ر اویناتدیغی ن کیمی

قولونا،   ینداال دارامیشباشینین توکون یاغالییب  گئیمیشین،

کی،    تیغ اولمییاجاغان آر بینن  وندای سنون قوهومسینه ووروب »سینه

الییله   لی دهکؤینک  آالبوال  ،زدادی« دئییب گولور عاغلوز توپیغوهاموزون  

 جادده س گئنه یوی!«هامیسینان کوسیلی» دئییر: آتاراق یباشین

 ...ریف»او بیرینه چیرپیب-یرشاپال ب اپبلرین یوخاری قاوزاییب، شاال

ه  یورهاؤسک کیمی ینده، گئنه ده بایاقکیایسته « دئمکریف...او

ین یانینداکی بابک ،گولوشور  لرکیدهرهودؤ ییر،دوشوب دئیه بیلمه 

لری ، توکلورلردا الپ اوجادان گو الر اونا باخان ایکی جاواندؤنوب 
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بئله   دا نه دئییرسه اونو بابکه گوله-گوله ییلیباَ یننزهه رنگینه بقهو

 دیریر.دالییا باخ

تئز  ،یناغسسی قاوزانج کور اؤسک جادینس گئنه ده  ،دوداقک لؤ 

تینه ن گؤوننؤ !بیی» یهلی کؤینک آالبوال یاواشدان ،باخیر دؤنوب اونا

 دئییر: دیزینه ووروب اونونالینی  قابالسین باال« دئییب ماشی

 «دئنن هه!»

 «.مریضدییئ ریاده دئ»

 قارا گؤز  کیم؟» ،ماقدان دایانیرکراواتی بیلنگینه تووالدوداق لؤک  

 رکهدی ترپهآشاغ باشین لیآالبوال کؤینک ،ئیه سوروشور د ؟«زاهرا

 «!هه» دئییر:

دالییا باخاراق  ،یب»آلاله اؤزی اونا شفا وئرسین« دئیدوداق لؤک  

« ریف...ریف او...»او آغزینا سالیب یالرینبارماق ،یئریندن قالخیر

عمی  به اوریف» یبانینع ،نئچه یول فیش چالیر چاغیرما هاواسیال

 یر.ان اوجالسی بلندگود« دئمهدی؟ یوخدی؟هاردا

  یباشین ایرج ،ییر« سسلهریف...او ...ریفاو» اوجادان هامی گئنه ده

را قا دن سوووشدوروب بایاقکی لی اشیل کؤینکآچیق ی یانیندا اوتوران

 هامیسیننان ،ده سامان اؤزی»ا یاواشج گؤزلوکلویهملی بوغ، قارا فیرئ

شمیرئ، بو  ای گؤزیم سو  ده»اَ دا او ،ری!« دئیاورتامجیلیدی ییدا قشه 

هاهاهای گولور. آچیق   دئییب «چوپیرین نه قیزی اوالجاغ آخی؟

  ی، شَییگه یئریمیزی دَ !ایرج» هایرجا قالخاراق ؤینکلی آیاغیاشیل ک
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دئییب   ها«چوخ باغیشدا»  ده   ایرج   ،«ایشی وار سن سامانین سننن  دییه

گلیب یئکه بورونا شیلله    ائنیب  یهمیز بایاق زئر  سامانین یانیندا اوتورور.

داماغینا ، ائنیبلردن پیلله یئیین-یئیین ،چوپور  ووران قارا شاپولو

وین قاباغینا ائ  کئچیب  هجَیکئچهدار    راموسو-راموسو  سیگاری  قویدوغو

 دئییر: »اوریف عمی به هارا گئتمیشدون؟« یباع یئرییندهساری 

 ،ال چالیب فا باخیبجاماعات اوروفون آدین ائشیتجک دؤنوب اورو

 «...ریفاو...ریف او»دا  بوردان-اوردان وئریب  لری فیشبعضی

سینه هسین یگاهدان دا الیناوروف اونالرا ال قاوزاییب،  ،یندهسسله 

گله  -اوتوران یئره گله 1سولدوز  ساغدیز، لهبَی  قویوب، سرعتله

 رک دهین سیگاری عیبایا گؤرسهالرینین آراسینداکی توستولوبارماق

 دئییر: »ماشیننان سیگار گؤتیریردیمئ!«

 بایاق ،جیبینه ساالنداالینی  چیخارتماغاشاباش  ائله اوروف

لی رسولدان سوروشان بو زیتون رنگ آرازی لریندهپیللهنین زئرزمی

 یباشین لی کؤینک گئیناَت رنگ ینداکیقاباغ یاشالوارلیتوک

 گؤزلره وقویروغلَنمیش اینجه ،ن یاغالنمیشینیغیریب، بدؤنده

یاخجیدی؟« دئییب گولنده، ئسه  یدیب جفره نه دنا قَ»... سو،  یندهدَ

ین تئز آراز ،باغیشدا!« دئییب» اونا شالوارلیتولی کزیتون رنگ

قاپامادان یئره  ییننین قاپاغهبدب ،تؤکور ینا آراغاستکانسیندن ببهد

 دئییر:  داناوجاخیب  قال  یندنصندل  ،چالپاالیا-ی چالپاالیاآراغ،  قویور
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 «!وواعمی سنون سالیغ اوریف»

ائح ائح » ده نینمَحی ،ورهایال گول دؤنوب دالی باخاراق جاماعات

 هئری تاپسین دئیسس گلن ی دؤنوب اوروف ،قاوزانیر یایی«ائح 

الپ آخیر سیرادا سارماشیقلی دووارین  سونرا ،بورا باخیر-اورا

 شالوارلیتولی کرنگاجین دیبینده زیتون یا بنزر آغاآلم ،یانیندا

گؤروب ال  ، استکان الینده آیاق اوسته دوران جاوانییرکشووه

ی باشینا استکانی قالدیردیغ شالوارلیتولی کزیتون رنگ ،قاوزاییر

 آریق ینداکیدوز قاباغ نینشالوارلیتولی کزیتون رنگچکیر. 

آسالنان بو  اجیندانآلما آغ ریر،ی بوینون دؤندهکیم پؤ، چاوغالن

ون اوستونون ونال بورنیالریسارییا چاالن یاناق ،المپ کیای

ائوده  ینیرچوپ دای !ریضا دهاَ» دئییر: ایشیلدادارکنی نلریچیل

 کی شوربا قیزدیریسان آخی!« دی قالمئبقیزی زا

 اوتورا اونا ساری اَییلیب دئییر:-اوتورا ریضا

 سنه گیریب چیخانی یوخدی!«»

یولداشینین   ،بوغلو  یاغالنمیش  نیبلهاینجه  یانینداکی  وننبوی  چؤپ

یاواشدان شیلله سالیب  ،ابوینونباخان دئیر ایندی اوزولر  بوینونا،

 گوله-را گولهنو، سرگولو ریضا جاوابو آلدون؟«» دئییر: گوله-گوله

ا جفره نه نجور اولدی؟ سوباغیشدا، نچوخ  نادیر» بوغو یاغالنمیشا

کی هی بؤیرونداستکان ریضاتلفونو زنگ چالیر.  ،دئدی؟« دئینده

 الوارینین جیبیندن تلفونو گؤتورور،ش قویوباجین دیبینه آغ
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گؤزونو  « دئییبده گئدیم ائوه؟ ؟... بلی؟... نمنه؟... یانی بیآراز»

تئز  دئییب »... االن گتیریم« را بیردننسو ،گزدیریر بورا-اورا

بینه اجین دیی قاپاییب آغینقاپاغ ،نی جیبینه سوخورگوشی

نینه یین چیبوغو یاغالنمیش یالین دورا-دورا ،ده نیو دببهقویدوغ

 نادیره تاپشیریب  هزون اولسون ها!« دئیؤگدا  آراغدا    ،نادیرقویاراق »

 یوال دوشور. 

 دئییر: نادیر

 ده به هارا؟«اَ»

 «.گلیرم»

قارا  ،یلدادیرغای ینارمانیق یوماراق یقارا ساققال قارمانچی گؤزلرین

یبا دا ع ،دینقیلدادیریال یالری اوزون بارماقلقاوادا  چیقاوالآریق 

ندا خژدللر« الرون توییسوبایعمی اینشالاله  اوریف» بلندگودان

آریق گوده  الپ قاباقداکی سیرادان بیر الیر.جاماعات ال چ ،دئینده

 کویون،-، هایلخیرا قاآیاغ ،الینده بیر قیرمیزی خوروز ،اوغالن

 اسراییلین گوله گلیب کئچیب-ه گلنده گولهیشاباش وئرمه اوروف

های  شادای!» چیغیریب یننیئتمهیئنی ایکی یانیندا اوتوران

م ه دئدون پیلیبعمی  اوریف» نین آراسیندانلریمهسسله «!شادای

 هامی گولور. ،یوخدی آخی!« دئییر

 باخیب دئییر: اوروف

 نه دئدون؟«»
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 ردون پیلیم یوخدی آخی!«یبه دئ» دئییر: ده اوجادان بیر 

 ،ینا یاخینالدیرقوالغ اونون یآغزین هئیسؤز دئسین د بیره بَی ،ریضا

خوروز اوالن گوده  الینده چاغیریر، « دئییبیه شادای!اَ» اسراییل

اونو  لریئتمهیانینداکی یئنی اسراییلین ،یراوغالن ائشیتم

 اسراییل « دئییب گولورلر.یه شادای، اَیه شادایاَ» یانسیالیاراق

ون قیرپا یوموروغ-ی قیرپالرینکیپریک ییبهدیشل ییندوداغ

 نینیئتمهرمیزی یئرلی، قارا خاللی تیشرت گئین یئنینداکی قییانی

 گئنه ده دادالییا قاچیردان یدا باشین او ،رباشینین اوستونده توتو

 سسه ییب چاغیریر. شادای« دئ!های شادای ه شادای!یاَ» اوجادان

ال سامان ،قویور چیینینهین دایشا یدالدان الین ایرج ،ساری دؤنور

 ،« دئییب گولورلر!یه شادایاَ !یه شادایاَ» یاواشجاسینا ایکیسی

 دئییر: اوجادان اسراییل

 ی فقط بی شئیه خژدر؟«پیل  عمون  به بیلمیسن اوریف  !شادای  یهاَ»

باخیب  ال اسراییلهرک آجیقهری گلسا هجَیکئچهدار  اوروف

سین ننه  اسراییلین،  ی دئییبر شئی بیز کیموویو-آلتی یاماندوداق

ئله ب ،عمی اوریف» یباع آغزینا وئریب سوالییر، یینیننهنم زادین

 بوغو ساری دؤنوب باخاندا اوروف ،ون قاداسین آلیم...« دئییبجانو

 ینداایشیغ الرینباشینین اوستوندن چکیلن سیمدن آسالنان المپ

 ،دیرگؤرسه ندلیبوش صیله قاباق سیراداکی بیر یال دایاراقپاریل

ردا باخ« یلش بیور اَدئیرم ائله بوی »... گئده ده-ساری گئده اوروفا
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 یاواشجاسینا یینه قویورکوره اوروفونالینی  دا اوروفا چاتاندا ،دئییر

هه؟« دئییر،  ام گلیب اوینارسانرآزدان چاغیرایجازه وئرسون بی»

ی یئرده ییدرستگؤ نینیباع باخا-اوروف دا آجیقال اسراییال باخا

 اوتورور.

الری سؤندورولموش ، آمما چیراغا چکیلیبلری قیراغپرده ریضا

»آمنه خاالنی  را دئییر:ینا گلیب آروادالقاباغ نینسیپنجره اوتاغین

 چاغیریسوز؟«

ی ایند نین بیر آیری آدامیچیقاوالقوجا  ،اوجالیر موسیقی سسی

 ،دهیدیلنی ائشه چاغیرماسییال شاباش وئرمهیبایات قوشدوغو

 ناگوله حیطین آشاغی دوواری-ده گوله لریبعضی ،گولور جاماعات

رک دووارین الوارلی گولهشتوده کنگکرپیچ ر ،ساری باخاندا

رک دهائح ائح ائح ایی« ائ»  مَحی  ،ساری گلیر  هجَیکئچهیانیندان دار  

نین مَحی ،ا قالخیرمیثم آیاغ .بردیرساری دَ االرچالقیچیی الین

 هچاتسین دئی الراچاالن-اوخویوب سسی ن هایینداننیسیگولمه

او بویاتینی بیده  یردئ ،باشووا دؤنیم آشیغ ممی» دئییر: اوجادان

 الیدن باشیمهکس  یسینمَحی گولمه  هه؟«»  یه ده دئییر:مَحی  دئ«

گئنه ده »عزیزینم دووارا... چوخ  شیق ممیآ تصدیق ائدیر. میثمی

 نی«وئر اَنامی... سورا دور گئت قومارادایانما دووارا... ناصیر تئز 

 گوله-گوله شالوارلیتولی کنگکرپیچ ر ،گئنه هامی گولور ،اوخویور
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 ر!ناصی»  دئییر:  قولوندان یاپیشیب  ماشی  ،کئچیر  نادنین یانینماشی

 گئجه وارسان؟«

 ،عمی ایجازه وئرسه اوریفاوجادان » دیبقاباغا اوزای الین ناصیر

ساری  باالجا اوروفابیر یئردن  یدییایسته گئتمک دئییب «!هه

شئیون  بی» سوروشور: یاواشجاسینا ،دؤنوب باخیر اوروف لندهیؤنه

سارماشیقلی دووارین  ئییبتاپیالر« د ،هه» گوله-گوله ناصیروار؟« 

 دئییر. ده وار!« الپ رحیم» رکدهگؤرسهله یا نم کیمی الید یانیندا

 کیقلی دووارین دیبیندهاشیارمس  ،یانیندا  ایکینجی سیرانین الپ او

کی سن زئرزمیدهئیهد ینایمان دوز یانیندا اوتوران، لوآغ قالین توک

بهنام« زاد » الآجیق رکدَبردهالینی  دانیشماسینا، الرداناتفاق

ا قاباغ ینیائشیتجه «رحیم» ،الی قوینوندا قوالق آساندا سینهدئمه

 لهبَی  ،سوروشوب  دای؟« دئییب  گئجه وارسان  رحیم»  ناصیر  یر،باخ

 رحیم ایمانا دئییر: ،سولدوز اوتوران یئره گئدیر-ساغدیز

 دا یانیمدا اوتیرار ، اویناماسونده قاالرسان ایمان عمی گئجه سن»

 کی!«سان

 والیاراق دئییر:وایمان باشین ت

  مئ؟«رَدئ سؤز کیمه گؤر دییاغدانبَ به!به»

، کالیغیلی قیرمیزی اوستونده ینلرینپیلله کیندهییهجائوین گیره

کی بیر الینده ،بئش یاشیندا بیر آرواداللی-اللی ،لی دونلونگاَت ر

»چوخ  ریضا «!گه ریضا» دئییر: توتوب یا ساریریضا موشامبانی
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اری س یینههجگیرهنین زئرزمی دئییب آلیب سرعتله« !ساغول

ینداکی تاغین قاباغورولموش اوندؤس یچیراغی آیاغ گئدنده

 ویکین اوستونموزای داشیب-یندان چیخیب آشیبراغیق نینکردی

 ایلیشیببوداغینا یاپیشان آالن گولون ائوه ساری سوزوب یئره 

نین دیبیندن قوالغیپانماسی ااوسته موزاییک اوستونه قشیبا

 آز قاال یئره دَیَنده، دا نین اوجوتوت ماوی کراواتی ،سوووشاندا

باال » دا شادایین ،لریهئمد «!ابلفض» یالجیغیلتی دا آروادالرین

سی گولمه دا دالیجا ،سیدئمهرئ!« هائبئله یئری سنه وئرمزد

 دیزلریندن آلچاق اوالنن وسولدوز-ساغدیز لهبَی ،ناصیر قالخاندا

 یالین  ناصیرین  بَی  آتیر.  بیر پول-میزین اوستونه بیر  الرینداکیقاباق

 دای  اَیه»  وجادانا  دا  اسراییل  ،«!دای بسدی  ناصیر  من اؤلیم»  توتور،

، زورال دارتینا-دارتینا ، ناصیرده لر!« دئسهکیهمههامیسین خژد

تویوندا » یبامیزین اوستونه آتیر. ع چوناو-سینگئنه پولون ایکی

یه گولومسه-یهسهرک گولوممهدی عوضین چیخار اینشالال« دئیه

 ی ائنیر.لریندن آشاغپیللهنین زئرزمی ریضا ،یه باخیرمهدی

-بیر ؟« دئیه سوروشوبدونگت» آراز ،ینیزئرزمییه دوشجه ضاری

کی موشامبانی الینده ریضا ،یا ساری گلیرریضاایکی آددیم 

باخ » دا ریضا «!ریضاساغول » دئییر: آراز ،وزاییرقا یرکگولومسه

 ،یرک موشامبادان چیخاردیغمئ« دئیهگؤر سنه نه گتیرمیشَ

 لوّ، اینداایشیغالمپین  بنزر یوزلوک المپااو باشداکی نین زئرزمی
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ییب لهرا الینده سیلکهنسو ،یر تیکه پارچا کیمی شئیه اوخشاییبب

میزین  باشیندا، اونین زئرزمی و بیلینیر.کؤینک اولدوغ ،آچاندا

 کیدووارا ساری  ساغمیزین    ،الرالر دؤنوب باخیره اوتورانسیندرهودؤ

رشین مالچی اَ»  لیرید  غاوتوران اوزون بویون، سوت آ  توووندا  ائنسیز

او  ریضا اوجادان گولوشورلر. الریانینداکی ،نئچه؟« دئییر !قارداش

قان  داعوادا المینوق خاردیبچکیب چی یینیکؤینه اقبای ،ییهکؤین

والمین ده تکجه بیر آغ ترکؤینکله ق  گؤتورموش بورنونا باسانا، ایندی

نیب اوتورانا ساری یاپیشان دووارینا دایا حیطهنین زئرزمی یانیندا

 رک« دئیهریضاساغول » بل تئز یئریندن قالخیپاراندا، جالآ

ل . جالدان آلیرریضا ییهکؤین وئریب، آرازا وکی قارا کوتونالینده

 بیرازیندن نی، اؤز چیتیکیش خطی نینچیینی ،یی گئییرهکؤین

وردوغو یئرده قالیب دووارا را اوتنسو ،ی آخماسینا باخیرآشاغ

اوسته  1سی آرباداسینه ،یالیقارن وساریمتیل کوتون ،ننکهسؤی

له بایاق قان یدا الی گاهدان ا قویان،نین آراسینقالخمیش دیزلری

 ،رجوردی؟« دئییب سوروشونه»  والمدانو یوخالیان قآچیالن بورنون

بی »  دئییر:  نینه باخیبیچی  گئنه اؤز  ،بو  ،ییردینمه  ،ییبباخما  والمق

ی، قاالجاغ کوتین جَیهنیی»نئ آراز «یئاآشاغ آز چیینی دوشور

ل بیر کوتا جالال. جال وئریر کی کوتوآلتیندا داینا« دئییب الینده

-اورا ایال  چیرتما  ،المپا ساری یئریییر  هیاخجی گؤرسون دئی  ،رباخی
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 تووک ،ووروب تؤکور یینتورپاغ-نن توزهگؤزونه گؤرس نینبوراسی

، دووارین دیبینه زادینا سینههریؤ-دالییا، یان را دؤنورنگئییب سو

 رانسو قیلیم هانی؟«وبه منیم ف» دئییر: اؤزونه-اؤز ،باخا-باخا

 ینداکی آرخاالریمیزین باش ،یرباشینا ساری یئریی اونین زئرزمی

لیسی تیشرت قارا قیرمیزی-آغ ساری الرین ساغ دووارابونا اوالن

« !نون سالیغوواس  ،لجال»  قالدیراراق  ییناستکان  ،ساری دؤنور  جالال

باخا -و یئره زادا باخایاق اوتوردوغاب دا جالل ،دئییب باشینا چکیر

 یگؤزلرین ،لیرید آغسوت «!ساغول ماپان» دئییر: قاوزایاراق یالین

مانین ...« ای» ده الپ ایندی سینه یاپیشانا،نهسی سیچنه یومانا،

الرینین یاراق سوالنمیش کؤپوکلنمیش دوداقبنزر بیر سؤزو سایاغال

 کینهالری گولدورن آغ تایین اوستوندهنسیندان سوزدورب اوآرا

 دئییر: اوزاداراق یالین ساری

 »اده بی قوریمساغا باخونئ؟«

آغ  ،یلریآغ د، سوتساری باخیرالر اونا لرکیسیندهرهومیزین دؤ

ر یندا دایانیب شالواقاباغ ،ساری گئدیر تایین اوستونده یاتانا

تسبئحو بی ماپان او » دالییا را دؤنورنندان سوآختارا یلرینجیب

 یرکگولومسهروب بوزوشدو یلرینینچیی رکئ!« دئیهیدیقا منه

ساری  ماپانا یحی آلماقدان اؤترو الینتسبئ ،دیریمیزه ساری قای

ی تسبئحی دوالدیغ بیلنگینه یهنئینیسن؟« دئ» ماپان ،دیراوزا

آغ رک سوتئیهد« اینجیتمه ها! ن مجیدیوده اوزاَ» ،چیخاردیر
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 ائدن گؤزولیک بهنامین یئرینده اوتوروب ساقی یه وئریر.لییرد

 دئییر: یرکگولومسه قانلی قالین قاش

بیزیم زامانین جاوانناری کیمی تسبئح زاد گؤتیریسن آ!«»

  

 «.گاریدییئییاد میندهدَ»

یان اوُ ،رساری گئدی یدهیاواشجاسینا اوزون مج لیریآغ دسوت

 ریضا ،دیری اوزاکی تسبئحین مولالسینندهینا الیغقوالنین کئفلی

حیطه ساری  ده یالین ،ار؟«وشون ده به اوننان نهاَ» اوجادان

سوت آغ اوزین خاال اوغالنناری گلیب او -او اوزین» دئییر: داراقاوزا

 ا!«اغیدالالرد ویودمه

 یساری الین همیز دؤنوب لیرید آغسوت ،رشوالر گولواورداکی

کوت -اللی شیلقارداشیم تکاهبر  میسینین هاالراوده اَ» توتوب

 یرکگولومسهلیک ائدن قالین قاش ساقی ،ییر« دئرئائله

، قاشیییر یسینین آراسیندان قارنیننین ایکی دویمهییکؤینه

 ساری یناقوالغ یدینگئنه ده تسبئحی اوزون مج آغ دریلیسوت

دؤرد دنه -ن اوچتسبئحین مولالسینین آغزیندان چیخا ،آپاریر

 یداوزون مج  ،بویانا دبردنده-اویانسالیب    ینین ایچینهی قوالغساپین

 لیرید آغسوت ،ا چیرپیرینقوالغ گتیریب والتوالینی رک دیکسینه

 ینالرینباشینداکیمیزین    ده اوتورور،ینیئر  بایاقکی  گلیرب  تئز قاچی
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آغ سوت 1آغیر آخمیراقال-آغیر ده لریاو بیری ،ایکیسی گولور-ربی

ی بررهودؤ آچیر، یگؤزلرین یداوزون مج یه باخیرالر.لیرید

 ومور،ی یگؤزلرین ا گئنهرنسو ،ا باخیراونالرمات -مات 2آوارمادان

الرین نم آرخاالری اویان دووارا اوالن میزین باشینداکیل جال

 سوروشور: هانسیندان

 دون؟«لیمی گؤرمهقیوبیراالردا منیم ف ،اهبر»

-ده یان لرکییندهسرهومیزین دؤبورا، -اورا قیقالین قاش سا

 دئییر: ماپان ،لریب کراواتا بنزر بیر شئی گؤرمورباخ لرینههرؤی

یئریندن  یاواشجاسینا لیرید آغسوت« .سندییهدا یوخدی الربورا»

 جالال گلیب 3سییه-آغزیندا بوغاراق سییه یینیگولمه ،قالخیر

 ،آپاریرن جیبینه ساری وتونولین کجال یبیردن الین ،یاخینالشیر

لین جیبیندن گوله جال-گوله ،ینا دؤنندهتئز دالل دیکسینیب جال

ماپانین  ،لر گولورلرکیدهدؤوره خاردیر،کراواتی چکیب ائشییه چی

ینه زدی یده الین کؤینک خطیئرلی قارا خط آغ اوتوران یانیندا

ا بونالروروب  والمین یانیندان دق  ریضا  آرازال  .لوروچالیب هاهاهای گ

ین یانینداکیندان ده اکبراکبردن، هم  ریضا ،لرساری گلیر

بسوندی دو  ،یاخجی دای» ماپانا به بهنام هانی؟« اکبر» سوروشور:

 
 آخمیراق: منّت، طعنه. 1
 آوارماق: تشخیص وئرمک. سئزمک. 2
 .سییه: پاورچین -سییه 3
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»  رک سوروشور:هدترپه یباشین یا باخیبریضارا نگئت« دئییب سو

 نیندئدی من بی گئجه او ماشی» ینا دؤنوباپان دالم ه دئدون؟«ن

کی الینده  گئنه ده دؤنوب  ،باخارسوز« دئییرادارام  پاتد  ینرنبیْ  هتکیف

 نوالر؟« داینا حده تؤ رینبی» دئییر: دیبساری اوزا اکبره یناستکان

 ینا دؤنوبدال ،؟« دئییبنه باخئیپوخ یئدی» نهاؤزو-اؤز ریضا

 نیلیرید آغسوتآغاردان دیشین ،بائشیدی یمیزیلتیسین

 قویوب چیینینه یالین ،وورورگؤز  اونا یرکگولومسهین یگؤرجه

 گئده-ساری گئده و یئره»یزدان یوخسان؟« یزدان اوتوردوغ :دئییر

ا کراواتین بوینون لینجال ،الجالل ریضا اوتورور. دئییب وارام«»

ویرماغی سن   قیلوبی ف  !جالل  دهاَ»  گئده-ساری گئده  باغالیان آرازا

ده به اَ»  دئییر: دا  آرازا  دئیر طراحام!«  ده  دیندیرنده؟  به رشمدونیاؤ

 هانی؟« اؤزونکی

 «.اؤزیمی داریخدیریرئ»

« دئییب قاپییا ساری یوال !ی حیطهگلون گئدَ ،دای یاخجی» ریضا

و قهوه قویدوغ دووارین دیبینده بیر شئیین اوستونه آراز ،دوشور

به  ریضا» دئییر: چاغیریب یزدان دالدان ،رگؤتورو وی کوتونلرنگ

سسی  بایاقدان ،ییباب وئرمهاوج یزدانا ریضا ایشمیسن؟«

به گه  ولیق» گئده-والما ساری گئدهق اوتوران یئرینده چیخمادان

والم ق ،یندهالیندن یاپیشماق ایسته رک یاخینالشیبینا!« دئیهدا

 دئییر: دالییا چکیب یالین
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 «!بوشدا»

 «!قالخ ایاغا بی» دئییر: ریضا

من ده اَ» ریضا «.ریضابوشدا » دئییر: والم گئنه ده دارتیشیبق

 رکده بی آز آریغال داینا« دئیهاَ»  لهچتینلیک  والمی!« دئییب قاؤلیم

 آراز الجالل ر،چیرپی والم دوروب اوستونوق قالخیزیر، یئریندن

 دئییر: اوجادان ا ساری گلندهاونالر

 «.، منیم هله او شاپورنان چوخ ایشیم واردیمبیردا اؤزیم دیممه»

 ،کسیلیب بیر نئچه ثانیه شماالریدانیلوب گو لرینکیزئرزمیده

 ، الچینیم منیم« ماهنیسیالچینیم ،الچینیم» حیطدن گلن

 راناونالرا باخاندان سو بیراز ریضا ،آیدینجاسینا ائشیدیلدییینده

یزدان فیش  ،اوینادیر یقیچین- قولالینیم« هاواسیالچیبیردن »

قوالمین   ریضا  ،ال چالیرالر  رک« دئیه!هه  !ههدا »  الرورداکیا  ،چالیر

دن توتوب ائله او هاوایال والمین الیننرا قسو ،اویناییر بیرازیندا قاباغ

لردن پیلله جاالرین دالیناو دا آرازال جالل ،گئدیرا ساری چیخاجاغ

 حیطه قالخیرالر.

دن یندا باشینین اوستونایکی آددیملیغ-نین بیرقاباق سیرا یباع

دا حیطده   رانسو  ،باخیر  یذاکاغکی  الینده  ینداآسالنان المپین ایشیغ

الری ی دانقیر، اوتوردوقاکین یانیندبابک گزدیریر. ا گؤزالراوتوران

پادگاندا بئله » دئییر: دوران شادایا یاق اوستهآ آغزیندا سیرانین

اَده » شادای «.ین یانیندا پهلووانسانالراوسن  ،الری وارآریغ
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الینده   « دئییبالرامئالت آمه کفر، ننهلهسوئرمه  دا  گوراآریغلیغیما  

 دئییر: یبایاع تئز ده گله-ا ساری گلهقاباغ خوروز

 «.بی دؤن بیالرا باخئ !یبا»ع

ال والمق ،ین گولوریهلی گؤرججال والمالگیلی، ق ریضا دؤنوب یباع

الرا چالقیچی  سرعتلها دؤنیم ائله دورون بیردا« دئییب  باشوز»  جالال

دن باخیب، بیر سؤز دئمها  سولدوز-زساغدی  لهبَیل  ساری گئدیر. جال

 ،دیرلرترپه  یالرینباش  یرکگولومسه  اونالر  ،سینه قویورسینه  یالین

 ،بیر سؤز دئییر اَییلیب اوخویانا یاواشدان یباع ییر.ده قاوزا ال ،بَی

دار   آرازیالریضا ،باخیر والمال جالالق بدؤنو دئیه ده-دئیه

وز وار آدی طالیبدی... یر اولدگؤیده ب» حجت کئچیرلر. هیهجکئچه

والمنان ... هامی انام وئریب قبیزیم بو مجلیسه ایشیغ سالیبدی

شاباش  لال جالوالمق ،الیرهامی ال چ ،ل قالیبدی« دئییرجال

 دالدا ماشیدا  آراز ،قاباقدا ریضا .گئدیرلر ساری گیله یه بَیوئرمه

 دئییر: خیبا بابونالر ه، ماشیگیلین سیراسینین آغزینا یئتیشند

ال الرنین یانینداکیاجیتوت آغ ،یال آرازریضا آهولرین کئفی؟«»

عمی من  ماشی» دئییر: اوجادان ریضارا نسو ،گولوشورلربیرلیکده 

زلری ات ایچینده ایتمیش گؤ نین یانینداکیماشی «!ئمنَزْوَگَ

 «اَه اَه اَه»دا  دالیجا سینئبسن باال؟« دئمهیبه بیینیزو نئ» اوجادان

 ماشی  ،یال آرازریضا  ،لررشوگولو  ده  لرکیدهدؤوره  ،سی قاوزانیرمهئتا
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جاد س ،ز سیراالرینا ساری گئدندهن یانیندان کئچیب اؤگیلی

 سوروشور:

 ی اوردادی هله؟«اوغلخال ریضا»

والمنان »ق الییبانین بلندگوآمما ع ،ییربیر سؤز دئمک ایسته ریضا

، اوجالماسیندا سیئمهبی ال چالون« د محکم سالیغینا جاللین

بیردن  ،هارای سالماسیندا-هامینین ال چالیب های دا رانسو

جادا س یرکگولومسهیب یقی یگؤزلرین هائشیدیلمز دئی یدئدیی

الر اوشاغ» یباع ،الما سسی یاتیرال چ ،دن دایانیردئمک باخیب

جادین سورغولو س ریضا ،راندئیندن سو دا«لاله اؤز تویوزاینشا

 جادس «.رییاتیب خوریلدئ ،اوردادی ،هه» ئییر:خاراق درینه باگؤزل

خاالم اونی منه تاپشیریبئ« دئییب گئتمک  دهاَ» ا قالخاراقآیاغ

 اونو باسیب چیینینهجادین س یالین بن باش دورووَگ ،یندهایسته

.« اونا هئش زاد گلمز ،یئیئروندهده اوتی اَ» دئییر: خیخیرداراق

به دوز » دئییر: آراز ،یندهایسته دارتینیب گئتمک گئنه ده جادس

چارتالق  جادینس خوریلدار؟«سا ی یاخجی اولمادئیر داینا! حال

 اندجادس ،ت گئینوک لینگیشم رَ یانیندا اوتوران دووارا ساریکی

 هیشاباش وئرمه ناصیربایاق  ،نولوب؟« سوروشاندا یدهگئنه مج»

ره بی-دنبیر یئکه چیراق کیوارین اوستوندهدو چارتالق گئدنده

-نین یاناجیرا آتماسایدی، توت آغنالناندان سوخ ایشیقچو

جادین کوتلو س لینگر یشم ،آالقارانلیق اولماسایدی بئله سییؤره
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 دنسینمهیب تیترهریییسَ نینیتیاشیل ایری گؤزلرینین آل

 اوخویاردی! یرخایین اولماماسینآ

 زراآ ،ساری دؤنورلر هلرصندلدال سیرا الپ  ریضا آرازال

 افشین!» یاواشجاسینا غیرت ال وئرن اینجه بئلهکی زئرزمیده

ووروب  چیینینهین آراز یدا الین او ،یب سوروشورایچیسن؟« دئی

 سیرانین الپ آخیرینا آراز «.ساغول ،یوخ» دئییر: یرکگولومسه

 نادیر آرازی ،باخیرالر بویون دؤنوب چؤپ نادیرله ،ندهساری گل

 آراز ؟«یتدون گئددونده هارا قَ بیبه ده اَ» دئییر: یینگؤرجه

دیم بینی تگ» رکدهگؤرسه یسیندببه آراغ کیاجین دیبیندهآغ

اوتورمامیشدان  ،آغاجی سوووشور « دئییبییتدیمقَ ،یاضوئردیم ری

 کی کوتوناالینده ینداین ایشیغالرچیراقالنان آغاجدان آس قاباق

بویون  پچؤ ،ییریزلهیال تما ماچیرت ،یلهیال یبوراسین-اورا ،باخیر

 آراز «!هاسانسن فاسفاسی! دییهآراز» گوله دئییر:-گوله دؤنوب

 وکوتون ،نمیشدی« دئییراوردا بی آز بلَ ،یوخئ» یرکگولومسه

هله سیرانین   ریضا  آسالییب اوتورور.  یندنیهجنههکنین سؤیصندلی

یه سا توکلو گودهدان قوجاقالیان قیدال افشینی زئرزمیده آغزیندا

بیردن اوجا سسله  ،قوالق آسیر یرکگولومسه یلیباَی بیراز ساری

 رکساری گله  گیله  آراز  گوله-گوله  دئییب  لیم؟«دوغیردان؟ من اؤ»

 دئییر: اوجادان گئنه

 ب ها!«یر سؤز دئسونا جفره بتحاجی  !نادیرده اَ»
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-سفئی م. به من سنهکی دییَ دون قویمادوندوردون قاش بیاغ»

 «!کی رمسؤز دئم وفئیس

اوجا  آراز بیردن ،اوتوراندا صندلدهکی هروندجین بؤیاآغ ریضاائله 

 رک یئریندن قالخیر،دئیه «!نه باخئوالمین ایشیده او قاَ» سسله

ق چارتال ،ا دوروررک آیاغیهئ« د؟والمده قاَ» ،دؤنوب باخیر دا ریضا

قالخان  اآیاغ دانالرباشینداکیین بری لرصندلدووارا ساریکی 

ایندی   نینلیآچیق ماوی کؤینک  یجا گلنون دالبایاق شاپور  ،ورالپشا

چیب حیط دن کئکجئچهک  الجاللسینه پول قویوب  ییشاباش مژمئ

 گؤروب یرینالپیرتالشما شیبلهدهئه والمالق ساری گلن قاپیسینا

و سیرانین آغزیندا اوتوردوغ ساری گئدیر. ااونالر یئیین-یئیین

ن چوواینجه بئل بیر سؤز دئمک ا ئللیقارا ت زیل دوروب باخان

گؤز -اشاونا ق توکلو گوده ساقی ،یندهاخینالشماق ایستها یاونالر

ایت   یی!«سن گئدَی»هارا دئ  والماشاپور ق  ائدیب قولوندان یاپیشیر.

کئچیب  ،بخاردییبوغوشونا بنزر سسله بوغازیندا قاینادیب چ

ن اورا یسَسن دئرا ها ،یئری» دا والمق قالخیر،لردن گئدیب پیلله

لره پیلله الجالل ساریمتیل کوتو قولونون اوستونده ی« دئییبدَگئ

 وتئز اؤزون ریضا ینیه آیاق قویجاغپیلله والمق ،ساری گئدیرلر

 والمین قولوندان یاپیشیب دئییر:ق ،یئتیریر

 والم هارا؟«»ق
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 ،« دئییر!بوشدا ریضا» رکنین الیندن چکهریضا ووالم قولونق

-ایکی  سرعتله  دا  یه چیخیر. آرازچهالخیب کوده ق  دنپیللهو  اوچونج

ده  والمال شاپورا، همق ،یه چیخیراوچ آدامال کوچه

نین خیاوانا قوالم کوچه یاخینالشیر. لرهکیسیندهدؤوره

ین الرماشین یراغینداکینین قکوچه قاالن بیرازینا قوشوالجاغ

رک ی« دئیهوتی گئدَا گه» شاپورا ،ییریانیندا یاواشینین بیریسی

یانیجا گلن آچیق ماوی پورون شا آچیر. یماشینین قاپیسین

ماشینی خیاوانین او تاییندا  ،شاپور» اوجادان لیکؤینک

ده به گئنه نولدی؟« اَ» نین چیغیریب، ماشیساخالمیشام« دئینده

 یینیجهالرینا دَقوالقالرین ینداکی جاواننین آغزچهکو ،سیدئمه

باخان نئچه  اونالرادوروب  یانیندا یالماشی ،دؤنورلرییا دال هامیسی

دا  دالالریجا ،لرتمهئییانینداکی یئنی الاسراییل .گؤرورلر کیشینی

بئش آدامدان -او دؤرد ماشی ،یه چیخیرالرچهکو رد آدامدؤ-اوچ

به باال قوتارمادوز گلیب » الرا ساریناو قاوزایاراق یب الینلیریآی

به » والما، قیئتیشیر ال جالالوالمساری باخان ق ااون ،سیز؟« دئییر

یجا خیاوانین نین داللیآچیق ماوی کؤینک دئییب، لدی؟«گئنه نو

 « دئیه» شاپور! دا گئدن شاپوروه یاونون ماشینینا مینمه ،ااو تایین

 اورتاسیندان دؤنوب باخیب »بلی؟«وانین خیا شاپور .ییرسسله

-نال چاالعتله، سیگسر قاییداندا یساریه کوچه ،پیادا یولونا ،دئییر

نین آغزینداکی کوچه یندا،خیاوانین قیراغ چاال گلن بیر ماشینین
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 ییب خیپ دایانماسینا دؤنوبز ائلهترم ینداکؤرپونون قاباغ

 آمما سسی گور چیخان سوروجوسو ،ینمهروناوزو گؤ ،ینباخجاغ

گئنه  دنمهاونا جاواب وئر شاپور «؟دا وار قمار ،شاپور» :سوروشور

 دئییر: ،ساری دؤنوب یاماشی

 ؟«بلی»

 «.دای یئری چیخ گئت داینا»

ینده، ایسته ده دئمک بیر سؤز ساری گلیب یاماشی ده شاپور گئنه

شاپور م شاپور!« »من اؤلی سینه چکیب دئییر:چنهالینی  ماشی

 ده گؤزلرینین اوستونه قویوب قاییدیب گئدیر.ی ، ایکی الیندایانیر

دای، یوخسا سنون...«  یاماشیگئت قوربان اول بو » ادانوجا والمق

گؤزونو تورشالدیب -بردن، آغیزبونا ساری دَ یرا الیننسو دئییب

 کسیب دئییر: وباخیب سؤزون یاماشی ننیدئیآلتی دوداق

 ،ا ساری گلیربونالردیم اوچ آد-ایکی !« شاپور دؤنوبها »استغفراهلل

 دئییر: رکهیسیلکه یالین

 ؟«ئدوننه د»

 «!ی؟ یئری چیخ گئتجَده هئس زادئ! نه دییهاَ» دئییر: ماشی

 الجاللیله یال ،ال باخیرآجیقوالما ق شاپور دؤنوب گئدیر، ماشی

آدامی  واداکی  سن ،والم»ق ییر:رک دئلدهائوه ساری یؤن یایکیسین

 دون!«یرییدَ
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 ؟«های ماشی»  دئییر:  اوجادان  سوروجو  سوروشان  شاپوردان قماری

 دا وار؟« قمار» دئییر: ده ینینجهی دؤماش

به باال ناصیر »  دئییر:  رکدهگؤرسه  الریله دالداکیییال  دؤنوب  ماشی

 «اولماز؟اوالن یئرده قمار 

گولمک سسی  «ها ها های»سوروجو  ،گولوربعضیسی  لرینائشیدن

 ،سوووشوب گئدیر نال چاالراقایکی یول سیگ-بیر چیخارداراق

 دئییر: ی قاوزایاراقالینری سا یاماشی ده ناصیر

 کی!« دای آبریمیزی آپارما ماشی»

 « دئییر!ولسین هئش بیلن یوخیدیعاییب ا !واد دده وای» ماشی

 ؟«های ماشی» :ری چاغیریربی ،گولور الریانینداکی

 لرین قیرمیزییئتمهیئنی ،یوخاری باخیر-یآشاغ بویانا یانهامی او

نین ایکینجی قاتیبینانین یله بیر یگوله ال-گوله تیشرتلیسی

ی ائشییه چیخاردان آغ آغ توکلو باشین نسیندآچیلمیش پنجره

 «.دییئعمیکریم دئییر: » رکدهگؤرسه کیشینیبیر  لیترکؤینک

 ،نین آلتینا ساری گئدیرریم؟« دئییب پنجرهک آغا بیی!» ماشی

 کی گؤزلری ات ایچینده ایتمیشهروندین بؤنیماشی حیطده

ر دونیا آخیرا یئتیشنده بئلنچیی للیدئ» ا یاواشجاسیناالریانینداکی

 ر.شوهامیسی گولو ،الر آدام!« دئییرغلر دؤنیب اوالجایائششَ

 دئییر: کریم
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منه  .یجَبی نئچه نفر قوناغیم گله اون گوننن سورا-»منیم بئش

 دن...«ملییْاَ ،لیدانویاخجی بی تو

ور منیم بی ک» دئییر: گؤزونون اوستونه قویوب یالین ماشی

دئییب  «ن آلماسین!نلونآلاله سوبایلیغو اَ» کریم ریم اوسته!«گؤزده

 الرا، اونوقاباقدا دوران بیراز وزاییبال قاکریمه  ماشی گولور،

ی دیلی... آی دیل» یندنتوی حیط ،لره ساری یوال دوشورنیگؤزله

-الری دئشیب اورکنین سسی قوالقسیهنیمادیلی دیلی دیالور« 

 کریم دئییر: یندهیزادا یئر هیهیربؤ

 یمی دای باغلئن!«یدا دئنن او ایچین سیهد االراو»

لرین قیرمیزی یئتمهیئنی ،کریمه باخیر ییبگولومسه ماشی

 «!دی داینایم عمی بی گئجهکر» دئییر: تیشرتلیسی

 ن بیلیر گلیبسن بیرا؟«ده ددؤاَ»

 «.نییه بیلمیر، بیلیر»

ی اد وار گلیب دلی اینَراغ زها، بیلسه آده او عظیم دلیدیاَ» کریم

 ماشی هامی گولور، دئییر، یغالر!«غلییان کیمی اؤزو اَیباالسین اَ

 سوروشور:

 تویا گلمئبسن؟« »به یاخجی

ی حیط سسی قالخان نینماهنیسی «دیالور» هلیکریم الی

هئی یئل یر نییه آغا مننن کوسیب! دئ» رکدهگؤرسه

دن پنجره وؤتونگولنده گ بونالررا نسو ،دئییب« ؟بیراخئیسان
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یرنینا...« ب 1رییکؤن او دئنن ددؤ» اوجادان ب،یه ساری توتوکوچه

 بونالر ،خاردیرچی یبیرین یننسیچوخ یئکه دئییب دایانیب

گؤزلری ات  ،حیط قاپیسینا ساری یئریییرلر گوله-گوله شاققاشاق

  !«آد قویانووا ایرحمت» دئییر: یاواشجاسینا ایچینده ایتمیش

 یاریضا قاباغا گتیریب آغاجدان یباشین ،تؤکور راغا آاستکان آراز

 ،ی یئره قویوراستکان ، »سالیغووا« دئییب باشینا چکیر،باخیر

 مکگؤتوروب دیشله بیر خیار نین آلتینداکی موشامبادانیصندل

سی ائشیدیلیر. « دئمه!یئمه ده اونیاَ» نین اوجادانیبیر ،یندهایسته

 ،دؤنوب اویانا باخاندابعضیسی  ینالرده اوراداکی بیر ،ریضا آرازال

 کاوار اکیلمیش  یینبیر آیاغ  لرینین یانیندانیللهنین پحیط قاپیسی

 نینکردی لهلرصندلدا دال سیرا ی یناو بیری آیاغ ،یهردیک

 ره قویانی،یئ ا قالمیش موزاییکلیآراسینداکی آیاق باسماغ

سی اؤزین نه هلک نین نوهممی »گؤریسن قیز لرینکیدهرهودؤ

آرازا  یئیین-یئیین لرینه قوالق آسماییبگولمه ،لرینهائلئر؟« دئمه

ین ناری آرازو نئچه دنه گیلهن توتدوغالرینداساپاق ،ساری گلنی

 صندلدهینداکی بوش آراس دووارال آرازین کئچیب ،نیزینا قویاآغ

االری اق سیرله قابیالی اونا ساری باخیب ریضا. اوتورانی گؤرورلر

 ررک دئییر:گؤسته

 «به اوردان نییه دوردون؟ ،سلیمان»

 
 .بان درشکههیسا ،یو زرگر یدم آهنگرکؤریک:  1
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 دئییر:  یرکگولومسهدؤنوب    نادیر  ،یا باخیرریضادینمز  -سلیمان الل

 لیمان ندی؟ دئنن موهندیس!«ده ساَ»

 اجدان سوووشدوروب قیزی آغباشین، قاوزاییر ی باالجایانین ریضا

ده ی  ینال  رکدئیه  !«وای باغیشدایئ، موهندیس»  سینهنین نوهممی

 سیندننین نوهممی بویون دؤنور قیز چؤپ قویور،سینه سینه

 مهندیس گینانارراری هاردان آلدون؟«» :سوروشور

 «ایندی بیری وئردی!»

رک ده اؤلچه یالین ییبرینه زیللهگؤزل وننچؤپ بوی وگؤزون نادیر

، الالس  احامآز ت  لرهاَده مین دفه دئمیشم بی پوخ تورش شئی»  دئییر:

م اؤلیب یائششه ،یرت خاالم دیزّیعبئناوا  .اؤلرسن ،فیشارون یئنر

 باشی قیزیلدان!«

 یریب تعجوبلهگت ساری نادیره یسی باشیننین نوهممی قیز

 سوروشور:

 تدی؟«نین آدی عیزّسیننه»

ده  منیم» دئییر: گوله-گوله «!هه» دؤنوب اوجادان دئییر: نادیر

 «!تدیآدی عیزّ ینخاالم اَرینین قارداشین

سن بی  گه بی آغا شهراما .داینا تئز اول گه به جابیر دهاَ»یبانین ع

دان سی بلندگودئمه «کی سؤزیمیزه قوالغ آسمیر! بیزیم .سؤز دئ

 ،باخیب ساری یینههجگیرهدؤنوب حیطین  جاماعات ،قالخجاغین

نارینج  ،لیکؤینک یالن یئره ساری گلن آغدن اوینانکجکئچهدار 
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 !جابیرهارای سالیب »های ،ال چالیرالر تلینی گؤروبیالی کراوابو

« !جابیرهای  !جابیر !جابیردا » یباع « دئییرلر،!جابیرهای  !جابیر

 دهگله -گله ،گلیره ساری لرصندلالر اوتوردوغو رک قوناقدئیه

 اوجادان اسراییلین ،ییرالرین بیری باشینا دَن المپسیمدن آسالنا

 ،سیلهدئمه ؟«آخی الراولییده ده توی بَیی بی یئکه !م قورباندَدَ»

 دئییر: جابیر اوجاالندا گولمک سسی جاماعاتین

  دی یاخجیدی؟«یسئبه سنون کیمی توپیغینا پیسیدان اول»

 ،ییردیشله ییندوداغ باشینا چکیب یاسراییل الین ،گولوری هام

ینا توپیغ» ا قالخیب دئییر:آیاغ یئتمهیئنیقیرمیزی تیشرتلی 

 جابیر  ،هامی گولور  وقیلووا اوسدیریر!«ف  یدهاو پوخ ایرَ  وخئ، سنونی

نین یانیندان ماشی باخا-باخا یهیئتمهیئنیال دؤنوب آجیق ده

 دئییر: ه ساری آپاریب اوجادانجابیر یباشین ماشی ،کئچنده

 زیپون آچیغدی!«ده به گئنه اَ»

 ،دئییر  «رادییئ!ا هاهار  یگؤرَ  بی  ،بیرنو چک اَینه  !ده ماشیاَ»  جابیر

سی ائح ائح ایی« ائتمهائح » دهنین مَحی ،گولور الرتویداکی

 باخاراق یاواشجاسینا دئییر: یه ساریمَحی دؤنوب جابیر ،قالخاندا

 دهخوروز الین ده جابیر ،لر گولورائشیدن «!یوخ بئینووه دورتیم»

نام چوخ اَ-چوخ» رکدهگؤرسه شادایی ،وراند آیاق اوسته

شادایا ساری الینی  گئده-یبایا دوغرو گئده« دئین عتئرئایس
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 باشدی آدامیفرّ خارابادا بی نئجه بی» دئییر: اوجادان توتوب

 !«قاباغیمیزا چیخمیرئ

 ایرج ،ده هاهاهای گولور اؤزو شادای ،الخیرگولمک هایی گؤیه ق

ینا« ون سالیغکراواتایچیرم او    ،جابیر»  ی قالدیراراقاستکانکی  الینده

 اونا باخیب دئییر: جابیر ،ی باشینا چکیراستکانئییب د

 آالن چاغیراندادی تاماشا!«ایندی بی آزدان گؤت»

باشین  جابیر ،سی الپ اوجاالنداگولمه ده نینمَحی ،هامی گولور

اَده بی قحبه » اونا ساری توتاراق یاَلین ،یه باخیربولالیاراق مَحی

 :ا دئییرجاماعات رانسو « دئییب؟دون بهترگیتمه یوگولمه

 «.اوالجاغئ دده سحر-نویده بو پیسهله پیس»

 یناَده به سن منیم آروادیم» ده مَحی ،جاماعات هاهاهای گولور

 جابیر ی اوجالیر،ائح ائح ائح ایی«یب »قارنینا نییه باخیسان؟« دئی

 ام؟«یخاجیکیمی قارنووا با تئجان او به سنون ،یوخ» دئییر:

 نییه» داراقاوزا ساری اوروفا یالین دا رانن سوهایی یاتاندا گولمک

 شادایینالینی  دئییب «میسن؟باشین کس یب آلیببی شئی وئر

 دئییر: ده چکه-بئلینه چکه ،ابوینونزون خورو کیینداقوجاغ

 گؤریسن، تئی یاغدی ها...«»

رین قانین هسی اؤلنن، کؤپئین گئدهده قوی جهنم اولسینئاَ»

 «!ریایستئ



   63      ●حافظ خیاوی   

 
 

دئییب  اوجیز وئر«آز ر داینا، بییئده دوز داَ» شادایا دؤنوب جابیر

نن گؤرسهسی آچیلیب قارنی دویمهیدان ایکی نین آشاغییهکؤین

نه » دئییر: قاشییا-سالیب قارنین قاشییا یالرینرماقیئردن با

 سن؟«یدئ

ی قیز رَهئش گَ» جابیر اوسته آتیر، یییب باشینهگولومس شادای

 یبایاع دا رانسو « دئییبلالمییئیدییئریزی سننن یوخو ائوی بی

 دئییر: باخیب

 «!سن اؤلئ»

 ،الراغباشوزا دؤنیم اوشراق »داه ساری اوزاجابیر  الشادای  ییبا الینع

قاباق  شادای بورا باخینجا-اورا جابیر ،« دئییرشوزبویروز اَیله

اوتورور.  اوتوردوغو صندلده سیراداکی تکجه بوش قالمیش اؤزو

رادا من هاردا اوتیریم؟« دئییب قاباق سی ،یاخجی» یبایاع جابیر

 اوروفون آپاریب یلینرا انسو ،دیریرن گزا گؤزوبوش صندل تاپماغ

نین اتلی شالوارلیکوتاوتوران یئکه یوغون آچیق ماوی  تاییندا او

 دئییر: ینا قویوب اوجادانقیچ

 «!آز ییغ دایناقیچو بی زادهنعلیقای حسآ»

 ،تلی، اوزو ائنلیباشی ا زاده دئدیییحسنعلی ،جابیر ،ولورهاممی گ

بویان -ناویا صندلدهو اؤزون قیرمیزی قیزاریبقیپ خاقآغ بو

سی دئمه !«ه بیرا باخگ ؟جابیراَیه » اسراییلین بیردن ،ییرائله

 یینسؤزونون دال ،ورلردؤن الرسیراالردا اوتوران قاباق ینقالخجاغ
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 وار« دئین اسراییال باخیب ربیردا یامان بی ایستی یئ »... توتوب

ده »اَزاداراق او ساری اونا یالین ،ا قالخیرآیاغ ماشی لوشورلر.وگ

 ده  رکدهگؤرسه  اوتاغی  سؤندورولموش  یچیراغ  ...« دئییباسراییل

 دئییر:

 »...عاییبدی آخی!«

ایشین  ونگؤراَیه » رکدهگؤرسهنی یله ماشییاسراییل ال

 جابیر « دئییب گولور.!رویوی یشیرردهیریب ماؤلی دو ،هاراسیدی

 یئیین-یئیین یباع ،ینی...« دئجه دلی شیطان دئیر» اوجادان

دَدَم » رکاَیه سین دئیهباشینی چیراغا دَیمه ،ساری گلیر هجابیر

الرینین دوداق یینبارماغ ! بی سؤز دئمه« دئییبجابیرقوربان 

و رسول الیتیبایا بیر شیق ممیآ ییر.« ائله!سیس» ویوبق اوستونه

!« هه !»هههارای سالیب های الرتویداکی ،چاغیریر هیشاباش وئرمه

بَی گیله ساری  دن کئچیبکجکئچهدار  دوروب رسول ر،زاد دئییرل

برکیش -چکیش رکمنه« دئیه وئر ،میمنه دئ وئر» جابیر گلیر.

اوچ یول قاناد -خوروز ایکی لیر،آ الیندن خوروزو شادایین ،ییبائله

 ،ورالرا توتاوتوران حیطده واوزون رانشندن سویتلهچالیب ساک

 دئیوز  ایندی»  ئندیررکنای خوروزو قاوزاییب  الریندان یاپیشدیغقیچ

سارماشیقلی  رانسو ،باخ؟« دئییر سوزی بی خوریزا نئچه وئریگؤرَ

ینه دئدیی ستونه اَییلن شاپوروننین اوباشی ،دووارا ساری گئدیر

 دئییر: قاوزاییب وزوخورایمانا ساری  قوالق وئرن
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 نه خوریزدی؟« !ایمان عمی»

اَده » شاپور ،باخیر هجابیر یرکگولومسهرحیم  قالین توکلو ،آغ

 دا ایمان ،دئییر «؟گؤرمیسن دانیشیروغ به ،باجون گؤتینه سوخیم

 ییندئجه لره بازام!«سنون کیمی بئچه !کی رمیمن خوریزا باز دَ»

 بَی گیلال  رسول  لر هاهاهای گولور،کی ائشیدنریندهلرهوله دؤرحیم

« دئییب !وای وای دده» جابیر ،الرا باخیب گولورلرنده دؤنوب بو

 شادایا  بیرینه ووروب-بیر  یلریناوروف ال  ،شادای گیله ساری قاچیر

 ه دئییر:جابیرگوله ده -گوله ،باخا شاققیلداییب گولور-باخا

 ا!«ندوقوخ جابیر»

 قوخدیم؟«»

 ،گئنه شاققیلداییر  قورخاجاخسان؟« دئییبدن  هآمما سن ن»  اوروف

 :دئییر یبساری گل شادایا جابیر ،هیرهیرهیر هیریلداییر شادای دا

 خوروزو سات!« ،ئیسفئی سفئی گولمَ دهاَ»

کیمه ساتیم؟ یاخجی پیل وئرن »  کسیب دئییر:  یسینگولمه  شادای

 «!کی یوخدی

اوریف  چوپیر بیدئی باخ، نام ایسته قویآز اَ »اَده نییه یوخدی؟

 «!آلسین

ینداکی گیلین قاباغ بَی رسول ،لر گولورکی ائشیدنلریندهرهودؤ

 ،رباخی  هجابیرال  تئز دؤنوب آجیق  ل آتاراقبیر پو-میزین اوستونه بیر

ماسیندان لرینین اویناتقاییرما دیش یز دیلینتئ دا اوروف
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ی ایک-بیر دیباوزاه ساری جابیر یالین ،یئریندن دورور ییبساخال

 دئییر: گله-ی گلهدا اونا سار یمددآ

 یئ...«ده کس سسواَ»

 ،کئچیر روندنیبؤ یبانینع ،اچیرق وئریب تئز خوروزو شادایا جابیر

ین جابیر تئز جوموبرسول  ،سوووشاندا یندانگیلین یان بَی

 زیریلدایاراق دئییر: جابیر ،یریلهوب سیلکهییندن توتخیرتده

 «!پوخ یئدیم وخ یئدیم رسول!پ»

قوخما » سسله گوبود آروادین بیر ،سسی اوجالیر گئنه گولمک

 ،سیدا ویرا بیلمز« دئمه نین اوجینهئش کیم سنه الی !جابیر

سوساراق  الرآدام ،دان حیطه یاییالندااوتاقسؤندورولموش  یچیراغ

 ده هوی موتال!اَ» آرواد سسلیگوبود  یه ساری باخیرالر.پنجره

بعضیسی  لرینائشیدن ،ئیندهسان!« دکی ویرا یرید دَسیز زاآدام

 ،قاوزانیر لر« زاد دئمه!»وای دده وای دا وردانب-اوردان گولور،

 دئییر: اسراییل

 !«دیی جمیله! ائرکَیرهایلیغ زاد گؤتیرن دَشوخ»

یاواشجاسینا  یئتمهیئنی لیقیرمیزی تیشرت ،لورجاماعات هایال گو

 اسراییل ،گولور ئییب!« دهداششاغلی جمیل ،ی یوخئائرکَ» اسراییال

 الرتویداکی پیر.یرچ ییینه یاواشدان الینگوله اونون کوره-دا گوله

یندان انلیغقار آال ائوین ساریمتیل آروادین ،یوغون ،بیر یئکه

امیر  ،اَده هوی» چیخا-چیخاینا نین اوستونون ایشیقلیغلریپیلله
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« ا!ارامن قیچین سوخودایو  گلیب گؤتووه او چوپیر  !سیآستانین نوه

هارای دان گولوب هایاوجاگئنه    ،آیدینجاسینا ائشیدنده  یسیندئمه

لره گولوشمه ،هارایاهای یائح ائح ایی«ائح » ده ننیمَحی ،سالیرالر

ی جابیر ییبینا بیر سؤز دئغگئدیب رسولون قوال یباع .قاریشیر

 یباع .ساری گلیر هلرصندلاویا -اویا بوینون جابیر الیندن آلیر،

باجی  جمیله» ،لردن قالخیرپیلله گئدیب لره ساریپیلله هعتلسر

یه ساری جمیله  وبوینون« دئییب  ئ، خوایش ائلئرم منی ویر!منی ویر

دؤنوب ائوه ساری  ده جابیر ،رشوهاهاهای گولو . جاماعاتاَییر

ره شیلله یامان هئله یاغلی پئیسه !خاال جمیله» قاییداراق

 یبانینع ده جمیله ،اییب گولورققیلدمی قاها ،دئییر «!آیاپیشار

 ،هارایال ال چالیرجاماعات های ور.قاوزاییب آلنیندان اؤپ یباشین

 نسیراداین دال چالجاغ یهاواسینتئز بیر اویناماق  دا الرچالقیچی

 ،آچیب دبردیر وقولون-ال ،ا قالخیریاغاینجه بئل آ ،زیل قارا تئللی

گیلین  ماشی ا ساری گلیر،غاوینایا قابا-اوینایا دنکجکئچهدار 

ساغول افشین... » حیطین هر یئریندن .سیراسینا یاخینالشیر

 ،ا قالخیرآیاغ ماشی ،آلیرو اوزوناسی گؤیقییه «!ساغول

ی رینبی ،رانیندن سودوروب گؤزله ییاتماسینهارایین های

 ینلرصندلکی ا ساریسارماشیقلی دووار یاوچون الین مکرستگؤ

سنون باشووا » افشینه باخاراق ،دیرینا ساری اوزاباقداکی سیراالرقا

 یلرینال رکاق چکه« دئییب قاقان!او صفرین مالی دوالنسین باال
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 تئز قالخیب گؤزلری ات ایچینده ایتمیش .بیرینه چیرپیر-بیر

دا دؤنوب دال سیرا  ماشی  ینپیچیلداجاغ  ینا بیر سؤزقوالغ  نینماشی

 ساری ال قاوزاییب یهگوده سا توکلوین یانیندا اوتوران قیافشین

صفر  مه ها، منیم بیْقورخیب ائله ! اصلنهای محرم» دئییر:

های لر هاهاکیحیطده« !دا داغیدا بیلمز یئش قاتیغقارداشیم ه

 هیرهاهیردا    قارا بوغ  بیر زیل  ییب صفر دئدییدهسری گؤماش  ،گولور

 راقیچ یئکه باشینداکی اوینایا گلیب-اوینایاافشین  .هیریلداییر

 یاغالنیب دارانمیش ندایایشیغ نیچیراغ ،یه یاخینالشیراوالن میله

 یه بَیگولومسه-یهلومسه، گوپارپار پاریلدایارکن لریقارا توکقاپ

ی باالجا باشین ،و یئره ساری گئدیرز اوتوردوغسولدو-ساغدیزله ای

 یلرینین، الساغدیز ،الریندا اویناییرن قاباقالریناو گیله اَییببَی

 ،سینه قویورسینه یچالماسینا الین کقالخیزیب چپی باشی هاوادا

ی لندیردییسرعت چینینقاوالقوجا  یالیقارا ساققال قارمانچ رانسو

الپ  ،یدیریحیطه ساری قا رکرهاویناماغینی یئیینلشدی هاوایال

ا ساری اوروف یایکی الین ،ق سیرادا اوتوران اوروفا یئتیشیراقاب

را دیداش داش داراش« »دیش دا  الرینچالقیچی  اد  یباشین  ،دیراوزا

دان قاوالیر. قارمانال ا چاغیراونو اویناماغرک دبرده یالهاواسی

 ،جاماعاتین سومویونه دوشور  لریالن سسی، حیطه یالرچیخان سس

قول -ال ،ا قالخیرآیاغ اوروف ،ییرو یئرده دینگیلدهچوخو اوتوردوغ

 لشدیرندهیئییندا  بیرازاوانی ی هالریقدا چالد الرچالقیچی ،آچیر
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 ،کوی سالیر-جاماعات های باشالییر.یه یانا سوزمه-له یانافشین

آلاله قویسا ائله ایشی  ،عمی اوریف» ا قالخیب اوجادانسجاد آیاغ

دوداق لؤک .گولور الرتویداکی ر،« دئیی!بی گئجه یئرینه قویارسان

 یه یاواشجاسینایلکؤینکبوال -یانینداکی آال دؤنوب دالییا باخاراق

اونون  ،گولوب دا هیرهاهیر بازدی ها!« دئییب دا جادسن سییهد»

گوله قاییدیب یئرینده -گوله یناَلی ن باشگَوَ دیزینه شیلله ساالندا

اَده دای » دئییر: یاواشجاسینا ،قویور چیینینهجادین س اوتوران

 ساری ایاشاد یاوینایا الین-افشین اوینایا کی!« آبریمیزی آپارما

افشینین  ،قالخیر خوروزو او بیری الینده توتارکن شادای ،دیراوزا

جاماعات  ی هاوایال اویناییر.اوینادیغ اونالر الیندن یاپیشیب

لری آیاق اوسته دوروب اوچ اوینایانین بعضی ،شاپباشاپ ال چالیر

، فیش گولوب ،لرینه باخیبهیاق دبرتمآ-بورجوتماالرینا، ال

م باال« زاد یافشین... جانو یئم یجانو یئ» ده لرییبعض ،چالیرالر

 بلندگودان  دا  یباع  ،«اغول، سئساغول  !شادایاَیه  »  دئییرلر. اسراییل

سسی  گولمک « دئینده!یوخ! آقا شهرام... آقا شهرام شادای»

 ا قالخاراقین بیریندن آیاغلرصندلدالداکی سیرا  جابیر ،یراوجال

 دئییر: اوجادان

ینین ایچینه نییه گول کیمی آد شادایین او هئی به یبا»ع

 سیچیسن؟«
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 ،هامی ال چالیر ،« دئییر!ت! صحیح استصحیح اس» اوجادان صفر

 .ائشیدیلیر سی!« دئمهساغول صفر» بیرینین سیراالردانداکی دال

»ساغول صفر« دئین پیرپیز  ریه دالییا دؤنوشینه-یهصفر شینه

»باشووا مالیم دوالنسین  قال قاوزایارا دومبا گؤز میثمه ،باشلی

ری النیب قاباق سیراالگیالس آغاجینا باغ ،« دئینده!میثم

نین بوزارمیش باشی یندان ایشیغیچیراغدان الپ یئکه الایشیق

 گؤزوندن خیردا-خیردا ،قیریشمیش اوزوندن ،سئیرک توکوندن

ایکی  اوروفییر. دَ هلرپارالق بوغو گؤز قارا بویانمیش، قاپچوخ

الینده پول  یاق اوستهآ قاباق سیرادا ،اورتادا بیر دوالنیر اوینایانال

اوزوندن آخان  ،نداننیتری آل و قولونون اوستونه آتان،، کوتونتوتانا

ی لریندیش قاباغیندا دوروب ،یه ساری سوزورزادهنعلیآقای حس

اونون   یینالاوچ دؤنه  -ایکی  ،یراسدیر  یبدنین  ،یاردا باشینآغ-آغاردا

 آراز ،ریب قایتاراندااتلی الینه ساری آپا آغآپآغپول توتموش 

 یینآراغ، ینداغآالقارانلی نینین دیبیکوچه دووارین یندا،لین دالگی

ییرما سنون قَ  !تو»  سی اوزوناوالن چنه  ی الیندهاستکان  بوش  ایچیب

ایکی آددیم -بیر  ،ینی« دئجهاوغلییالتاغ کؤپئی  ،میدیشووه توریملئ

تئز بونا ساری  رسول دووار دیبینده دوران اوندان اوزاق، ائله

دووارا  یباشین یاپیشیب ییندنخیرتده آتیب یالین ،سیچراییب

سی « دئمه!وای دده !وای دده وای» سی اوزونونچنه وورور.

 سیآریق چنه ،یرالرگیل دؤنوب دالییا باخ آراز ،ینقاوزانجاغ
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 دا رسولون یندا گؤروبین رسولون قییناغیخیرتده وناوزون

« ؟یریبی دَ ییر؟نی جانون بی دَهوئراوغلینین گؤتکؤپئی»

 ریضابرینجن دَ سینین نوهممی قیز آرازال ،ده ائشیدندهی سیندئمه

 ،تئز رسول گیله یئتیریر واؤزون ،الریندان سوووشوبین قاباقاونالر

 ،لیچنه اوزون یینرسولون قییناغ بوشدا« دئیه ،ده رسول بوشدااَ»

قی خوروزو موسی شاداییندن قوپاردیر. یین خیرتدهاغناآریق تاقق

-بوزوب ال ییندوداغ اوروف ،رکیلهال اسدیریب سیلکهیهاواسی

-ساغدیز لهبَی هیگولومسه-هیولومسهده گ ، افشینرکهدبرد وقولون

ا اونالره  الر دئیالری آلسینشاباشالری  لرینده توتدوقسولدوزون ال

 لده اوروفوالریال اوّگوله باش-افشین گوله الشادای ساری گئدیرلر.

 ،ینبَیلده اوّ اؤزلری دا رانسو ،ا یولالییرالرالری آلماغپول گیلدن بَی

دا ساغدیزین الیندن  رانسو ،سولدوزون نداکیسولو ینبَیرا نسو

ی دار یردیدینؤنلَیب یدهسریله گؤیال یباده ع اوچو الری آلیبپول

آداما ساری  دؤرد-ول توتموش اوچده پلرینال ادآغزین یینهجکئچه

 اتفاقدانالر دیب دووارین یانینداکی  قاباق سیراالردا اوتوران  گلیرلر.

خاردیب لردن چیرسولون قولوندان یاپیشیب پیلله  خبرلری اولمادان

ا باخیب قالخیب دالیی نینده ماشی هم ،الرییه آپارانکوچه

 «نه اولوب؟»هیمله  ،دبردیب نینه الالرین بونو گؤرهاورداکی

موسیقی سسی  هارایال ال چالیرالر.دن هایگؤرمه یسورماسین

 ،ی بیتیریرلرده اویناماغ وچوالر اایاناوین ،کسیلیر یاواشیییب
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چالماسی . جاماعاتین ال الرال چالیرفیش وئریب  ماعاتاج

عمی... چوخ  »چوخ ساغول اوروف الییبا بلندگونرا، عکسیلندن سو

اؤز تویوندا«  ،. اؤز تویونداده ساغوالسان افشین.. ساغووول، سنی

 توییندا لاله آغا شهرامیننشایا» ده هیگولومسه-هیگولومسه ،دئییر

لردن پیلله اسراییل ین،یداشییاجیام« دئجهم قلبیرده سو دا اؤزی

یال بیرلیکده یئییب هام« د!شادای  ،یه شادایئاَ»  چیغیریب  ائنه-ائنه

 واوزون ،ا گئدنده دایانیریجا اوتورماغدال گولور. شادای اوروفون

من  ،یاخجی» ه قویوب دئییر:سینسینه یجاماعاتا توتوب الین

ی ندی دئیون گؤرَای» دئییر: دا خوروزو اوسته قالخیزاراق م!«شادایا

 ،یماش  بایاق  ایمان  ن خوریزینا نئچه وئریسوز؟«قارداشوزی  بو شادای

 یسینمهالرینین دؤنمال افشینین باشینا اونون دیبگؤرسهصفری 

 ،شادای» دئییر: ا قالخیبآیاغ رکو کیمی گولهینا گولدویالدیغآرزی

ایندی  اسراییل ،« ائدیر!هووو» هامی تعجبله نئچه ایستئسن باخ؟«

 اَیه» اوجادان گلیب کئچیب اوتوردوغو یئریندن آیاغا قالخاراق

 ،ئییرییب آ« دسن زئرزمیده ایمانین باشینا کرپیچ زاد دَدییه

عزیزیم زمیسینه... » نینشیق ممیآ ،ساغدیز .جاماعات گولور

االن چ القابزمیسینه... بابک وئرسین اَنامی...  ینبَیگیردیم 

 ه گلنیئرمهشاباش و بلیریچاغی سینه« دئدییی بایاتییالعمی

 یینیهسدیر بَی ده گولور، سؤزونه اسراییلین رکگؤروشه لهبابک
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 ده بابکه دئییب «!یبدی گولمهده عایاَ» یناووراراق یاواشجاس اونا

 باخاراق دئییر: الاسراییال میسمیریق ایمان دؤنور، ییر،گولومسه

 سن باال اوستا نجفین زئرزمیسی یادوننان چیخیبئ؟ هه؟«دییه»

ن چیخار آخی؟ من سنون یاددا ده او بویدا زئرزمی !اَیه» اسراییل

 گولمک  ،یین« دئجهدامخارلیغیمی یاددان چیاوشاغ  کی  دَیرم  کیمی

 ونوپول شاباش بیر-میزین اوستونه بیر بابک یه قالخیر،ؤگ سسی

یب تاپیبسانا مهدی...« دئییب، یامان سئچ» را، بَیهنقویاندان سو

 دئییر: قالخیزاراقالری قدر سولدوزون بوی-ساغدیزده  یلرینال

مننن   »دئدیم  یاواشجاسینا  ده  بَی  «.ده بی بویدادیدوز ایکیسی  ...»

 دؤنوب شادای .« دئییب گولوربی آز گوده اولساالر یاخجیدی داینا

ن اوتاغیی سؤندورولموش چیراغ له پیچیلداشاراقیبیری-بیر

 هایرج  السامان  دانیشان  ادالردانسیندن باخان قیزالردان، آروپنجره

 ده بلیسوز کیم اوستا نجفین زئرزمیسینه گئدیب؟« دئییب بی»

 ،سیده دیشو آغارتمایئ« دئمهاَ» بیرینین ،قاقاناق چکیب گولنده

 ،موسیقی سسی یاواشیییر قاوزانیر. ییندنهجگیرهنین زئرزمی

اوغالنی گؤرورلر.  اوزون ،آریق چوخ ساری گلن یبایاع الرتویداکی

ن یچیراغکه یئ یین میله باشینداکییئتیشجه اوغالن اوزون آریق

 ،دیراوزا یالین نا ساریمیکروفو ایشیلدادان یسینکلله بوزی ایشیغ

ه، سن اوخییاسان اینشالاله؟« دئیندیایستئ ،حیدرآغا» یباع

 اوچ یول-ایکی ،الیندن آلیب آغزینا توتور یبانینمیکروفونو ع
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 ،یک دو سه« دئییر یک دو سه،» ،هچیخماییر دئیسس  ،ییرپیله

ر؟« ئلیبه نییه بئلئ ،یباباخیب »ع یبایاع ده سس چیخمایاندا گئنه

خوریزین بویین سن یایستئ» لر گولور. شادایائشیدن ،دئییر

 خوروزو تکم کیمیو یئرده ائله اوتوردوغ رکاوخشییاسان؟« دئیه

 یوانی چوخ اینجیتمه«اخجی دای ح»ی اوروف ،ئندیریراالخیزیب ق

قاوزایان  یایندی سسین رکدهگؤرسهی له شاداییحیدر الی دئینده

، قویون جهنم اولسین!« دئییب  نیئده اونا پیل زاد وئرماَ»  فونامیکرو

تئز  یباخجاغین، عغزیندان چیوئرن...« آ»کؤپوغلی گؤت دا یجادال

« !ده ادبلی دانیشاَ» دئینده،منی یازیغ ائلدی...« »... حیدر ،بریردَ

دان آغزین  یالین  یبانینحیدر ع  ین آغزینا باسیر.حیدر  یالین  ،دئییب

 ،یندن قالخیرئز یئرحجت ت «.هیناَ ده سیهدیراَ» دئییر: چکیب

دا  او ،ییرالیندن میکروفونو آلماق ایسته حیدرین قاچیب گلیر

 یله ده حجتینیاو بیری ال  ،ییبوئرمه  ،برک اووجوندا سیخیب-برک

ییر. دالی قاجی-دال ، حجتییرلهتهدالییا ای ،سیندن باسیبسینه

 یهاَ» چاغیریر: جادا ساری قاوزاییبس یالین ،ا دورورآیاغ اسراییل

قاباغینداکی   ،یینه گؤرهیدائشیتمه ینجادس «جاد!های س د!جاس

 ،لرجادا ساری دؤنورده س  کیسیای  والم،ق  الجالل  اوتوران  دهلرصندل

اسراییل نه دئر؟« گؤر » دئییر: رکدهگؤرسهیله اسراییلی یال لجال

دبرده -ساری دبرده اسراییال ینیباشالییله  ،اویانا باخیر جادس

 ؟گؤریسن» چوخ اوجادان اسراییل سن؟«ینه دئ» ییر:اوجادان دئ
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هامی  ،دئییر !«ها نین عاغلی توپیغیندادیسیننارین هامیواوز

لی نگشم ریَ ده چالیرالر. گوله ال-لر گولهیئتمهیئنی ،ولورگ

روفونو یئره میک حیدر ،ال اسراییال باخیردؤنوب آجیق لیشالوارکوت

اسراییال  یئیین-یئیین ییبده کس سسویئ!« دئاَ» اوجادان ،آتیر

تئز  دئیه ؟«به نییه بئله آخی !م قورباندَدَ» یباع ساری یورویور.

ین یئردن یبانتئز گلیب ع حجت ،یئردن گؤتورور میکروفونو

ی دییدا پیله بوراسینا باخیب گاهدان-اوراگؤتوروب الینده 

حیدر اسراییال  .دان آلیریبا!« دئییب عدایبا باغیشع» ونومیکروف

تئز  ، ماشیدان سوووشاندایانین نینماشی ری گئتسین دئیهسا

 دئییر: سینه قویوباونون سینه یالین یئریندن قالخیب

 ؟«باال هارا»

 چکمک یالین نینماشی « دئییب!ینه سیهدیرالو چک اَ» حیدر

بوینونا ایلیشدیریب اونون  یینتئز قییناغ یماش ،یندهایسته

ین سیکیم یون سومیلوبوشدا، اؤ»  چالیب  یاقآ-ال  حیدر  قیفیلالییر،

 وق وورور،یومور بیر له قارنیناییری الیاو ب ماشی .بوشدا...« دئییر

 یچیراغ .« دئییب زیققاییر!ده وای، اؤلدیموای د» حیدر

»اونی آلاله ویریب داینا، سن  بیر قوجانین داناوتاقسؤندورولموش 

 ،اییلیرحیطه ی نین سسیسینیه ویریسان خاال قوربان...« دئمه

یه ین سسی گلن پنجرهقوجا آرواد  یباشین  یال حیدرینماشی قییناغ

یران خالییا باخ« گئت قوربان اول جِ» اوجادان ،ریرساری دؤنده
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اونو حیط قاپیسینا ساری  دنبوینوندان چکمه یینقییناغ دئییب

 ،سین باال!« دئییروا ایرحمت ائلهآلاله او گؤزل آنو» یرانج آپاریر،

ین یران خاالنج» یئریندن قالخیب اوجادان دئییر: تئز دا شادای

 ریضا ،هامی ال چالیر «.اویناسین سالیغینا بی ال چالون گلسین

 حیدره ده بی شومی» دئییر: بویونا پؤچ قاباغا آپاریب یباشین

 اوخشئیر ها!«

 کیم؟ جفر؟«» دئییر: چؤپ بویون

 «.ینا، جفرهه دا»

 ئ!«ایده باس بیراَ» دئییر: دیبزایا ساری اوریضا یدؤنوب الین نادیر

 ییر:دئ  اچؤپ بویون  نادیر  ،الینه چیرپیر  شاپباالق نادیرینالینی    ریضا

بی آز » دئییر: ریضا دی!«بی آز گوده دنزیدی، فقط حیدردوز اؤ»

 «!ندی هاچوخ اوزی . یانی حیدرییوخ، خئیله

یران ج» ا ساری باخیب، اوجادانتاغووش اسؤندورولم یچیراغ یباع

ال  ،دیرگؤرسه ییئرینیله ده اویناماق یال « دئییب!بویروز باخخاال 

 دئییر: اچؤپ بویون ریضا ما سسی اوجالیر،چال

 تانیمیسان؟«دا  اونی نئجه؟ سونانی»

 «!امتانیر اونی نییه؟»

 آروادداری تانیسانئ؟ هه؟« فقط ائله سن»دییه

 کردهگؤرسهو چؤپ بویون ،یا ساری دؤنورریضا گوله-گوله نادیر

  یلیب؟«اوشاغین ایچی اوز یوانده به گؤرمیسن حاَ» دئییر:
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 کؤینک یئرلی قیزیل گوللو آچیق یاشیل، اؤرتموش کالیاغی آغ

و وتوردوغا گیل بَی ائنیبلردن حیطه آرواد پیلله بیر قوجا گئین

اوجاغوزدان، »  اوجادان  ،دایانیر  یئتیشنده  بَی گیله  یر،یئره ساری گل

 ،« دئییر!قوشا قارییاسوز غوزدان یارییاسوز باال،بیجاغوزدان، قوجا

 شادای ،رانال چالما سسی سوساندان سو جاماعات ال چالیر،

دا گلسین  االدئنن ریحان خ ،عمی یبا»ع اوجادان ئریندن دوروبی

شیق ممی یبا آع  .ال چالیر  جاماعات گئنه  ،ینیچالسین« دئجه  القاب

اگر، ریحان  رسهجازه وئممی ای »آشیغ گیله ساری باخاراق دئییر:

 ،دینقیلدادیر یینقاوالا قالخاراق .« آشیق ممی آیاغگلسین دا خاال

دیم دی » ائودن بیر دا رانوس ،«!ساغولشیغ، ساغ اول آ» جاماعات

لره یللهیاواش پ-یاواش سسی قالخیب «دیم... دیم دی دیم

ینک ی یئرلی کؤماو ،ریحان« دئییرلر ،ریحان» ،ینالشاندایاخ

 قاوال یآریق گوده آرواد باشینا باغالیان کالیاغی قیرمیزی گئییب

ریحان«  ،ریحانباشیندا گؤرنده، ال چالیب » نلرییللهپ چاال-چاال

 لردنپیلله ،آرواد لییقیرمیزی کالیاغ .الپ اوجالدیرالر یلریندئمه

ی دان یاپیشدیغالرینقیچ یئریندن قالخیب شادای ئننده،حیطه ا

ریحانا  آچیب وقولون-ال الیین هاواسیقاوالان ریج .خوروزو اوینادیر

یال یالریاقیب آرونه وئربؤی یلرینیندا الاونون قاباغ ،ساری گلیر

دا اؤز باشینا  رانسو نیبلهائله الی بؤیرونده سیلکه جیران ییر،اوینا

»جانا جیران  لیجاوان سس ایچیندن بیر آروادالرین ،فیرالناندا
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لر ال کیشی چالیر. یفیش لولبوا بد ریسیبیر آی « دئییر،!خاال

النمیش باشی پارپار یاغ  ،ده قالخیر  ایرج  ،هارای سالیرالریب هایلچا

 اؤپوش تولالییر، ساری اتاغوندورولموش اؤس یچیراغ پاریلدایاراق

 دئییر: اوجادان والییبوت یباخاراق باشین هایرجدوداق لؤک

 «!رنوئ غا آراغشامو-بوین اولسین اوشاغ-قول دون ایتننگؤریم دَ»

 ،سی قاوزانیرائح ائح ایی« ائتمه»ائح ائح ائح ائح ایی ائح  نینحیمَ

نین مَحی ،نیگئیه کؤینک ساریاو بیریسی، آغ  لرینیئتمهیئنی

ده  لرکیبرینده-رهودؤ ،گولور ی یانسیالییب مَحی کیمیینسگولمه

 گوله دؤنوب دالییا باخیر.-ده گوله مَحی اؤزو ،گولور

 ،یاخینالشیر اوروفا دینگیلدییه-یال دینگیلدییهیسهاوا قاوالان جیر

یاپیشیب ندن یال اوروفون بیردن راناوینایاندان سو بیرازیندا قاباغ

 ،« دئییب ال چالیرالر!هه !هه !هه» اتاعجام ،ییرقالخیزماق ایسته

آیاغا  شادای ا باشالییر.آیاغا قالخیب جیرانال اویناماغ دا اوروف

جیرانا ساری  اوروفال ی خوروزوالریندان یاپیشدیغقیچ دوروب

جیبینه سالیب   یالین  ،دان دایانیرقاویناما  اوروف  .ئندیریراقالخیزیب  

 آلماییب شادای ،ساری توتور شادایا واوچون-ایکی ،ل چیخاردیرپو

 نین یاخینیندان،اجیگیالس آغ جابیر « دئییر.!یوخ !یوخ»

او اوریفی نییه   !اَده شادای»  وجادانا قالخاراق ااوتوردوغو یئردن آیاغ

لرینین نین پیللهیحیط قاپیسرسول    ،« دئییرداینا!  اینجیدیسن، وئر

 گؤزویله میرتالنا-آلتی میرتالناسیگار الینده دوداق اوستونده
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الرین اوستونه قویوب پول دا اسبیر اسکن اوروف .ی آختاریرجابیر

 اوریف» اوزاقالشارکن گئدیبدالی -دال شادای ،ساری توتور شادایا

 ییبهلیلساری ایره اوروف شادایا بونا وئرمرم والاله« دئییر، عمی

قاناد ایکی یول -خوروز بیر ،وورور سینهسینهاونون  دومبوزونو

 ،ییردئیه سسله «!های شادای ده شادای!اَ» انبیری اوجاد .چالیر

به »  یر:ئید  یاق اوسته دوروبآ  ناصیر  ،را باخیردالداکی سیراال  شادای

چال باش  بیر جوی آخی!«یز شورباسی یییهخور باال بیز گئجه

 ،گوله-شادایا دئییلن بو سؤزه گوله لیشالوارکوتی لنگسورمه ر

اوتوردوغو   ،نداخینییا  نینکردی  ینداکین قاباغاوتاغیآروادالر اوالن  

 خاردارکن شادایاپول چیجیبینه سالیب  یالین ،قالخیر صندلدن

سورمه  ،اونا ساری گئدیرکسیب  غیاویناما وفورا ساری گلیر.

یوخ! یوخ! سن گه الریندان توتاراق »قول ننیلیشالوارکوتلی نگر

 دئییب« 1نین دؤلیاوغلیکؤپئی بئله، سننن الپ چوخ ایستر بی

اورتا بوی  لیشالوارکوتلی نگسورمه ر اوینادا-اوینادا یلریننیچیی

 اوروفو . ریحانسالیر و یئره دوغرو یوالاوتوردوغ کیشینی

 ،یاخینا گلیب ،ینیگؤرجه لیماراق توتماسینا ینین دالینیغاویناما

ی دیغیران چالج  شیق ممی دهآ  ،یریرهاواالنداوسته قاوزاییب    یقاوال

ی هاراجاماعات های ،ا قالخیردینقیلداداراق آیاغی ینقاوالهاوایال 

 ال چالیرالر. هاواسییال قاوال ،« زاد دئییرلرسالیب »ساغول آشیغ

 
 مه، نسل، نژاد.دؤل: تؤره 1
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 نیوئرمیر هئچ، وئره  اؤزی»  یاواشجاسینا  شیبیرانا یاخینالج  شادای

ین سؤزونه اوینایا شادای-دا اوینایا یرانج ،دئییر !«ده قویمیر

  یر.یگولومسه

آقای » یباع ،ساری گلیر جیرانال شادایا اوینایا-اوینایا اوروف

ساری  یبایاع اوروف چاغیریر، اوروفو دئییب «!آقای شیری شیری!

اورتاسی  ،وشالینده پول توتم کیلرین اوستوندهپیلله یباع .دؤنور

قوجا آروادی  کؤینکلیبنفش ی اؤرتنغایکال ساری یقیراغ ،آغ

قوجانین  ،لردن قالخیرگئدیب پیلله اوروف. دیرگؤرسهاوروفا 

 ائنیبلردن پیلله اوینایا-اوینایا ،را پولو آلیرنوالیندن اؤپندن س

 دا گئدیب قوجادان شاباش آلیرالر، ریحانجیرانال  یدیر.یقا حیطه

 «!منسیحاجی های  !حاجی منسی» شادای ،یدیب گئدیریقا قوجا

 لی گئدیب دئییر:ایره شادای ،ییب چاغیریر. قوجا دؤنوب باخیردئ

 ؟«به منه شاباش وئرمیسن»

اولوب خوروز  خیط شادای ،قوالق آسماییب گئدیر منسی حاجی

»های  اوجادان بیرینین ساری قاییداندا، نهدلیصن ینداقوجاغ

سس گلن   یسینا،حیطین آشاغ  . شادایسی ائشیدیلیرشادای!« دئمه

 « دئییب!اوینا ،وینایئا» رکدبرده شادایاالینی  ریضا ،باخیر یئره

 یگله الین-ساری گله شادایا سرعتله ،چیخیر هیهجکئچهدار 

 هامی ال چالیب .ریروئ ی پولو شادایاچیخاردیغ ،الیرجیبینه س

قاییدیب دار  ریضا ،« زاد دئییرلر!ریضاساغول  !ریضاساغول »



   81      ●حافظ خیاوی   

 
 

 ،الرچالیرالر ال سیراداکی ینیا کئچجهسیرای دن گئدیبکجکئچه

 .الرینا دوروریاغپ بویون آچؤ نادیرله ،دا یاخینالشاندا اؤز صندلینه

 آراز  هدنیاق ایستهده اوتوروزئ، اده بویروزئ« دئییب اوتورماَ»  ریضا

یا ریضای حاضیرالدیغی آراغا بوشالدیب استکانقاباقجا  ،ا قالخیرآیاغ

« !آدامسان بلفضلی کیشیا، چوخ ساغول سنی آراز» ریضا وئریر،

یری آدامی شاباش بیر آ حجت الینده اوتورور. استکاندئییب 

ما هایینا بنزر ال چال قارمانچی ،هامی ال چالیر ،یریره چاغیوئرمه

ینداکی قاباغیلین گ ریضا بیری ،خاردیرسس چی قارمانیندان

 ونداکیقولتوغ ،ا قالخیرآیاغ یندانچاتاجاغ هجَیکئچه سیرانین دار

 !اسمایل» اوجادان ریضا ،ئدیرا ساری گیاواش قاباغ-یاواش چلیکله

 یرکگولومسهلی دؤنوب  چلیک  ،ییرویریرام سنون سالیغووا« دئ  بینی

 ی باشینا چکیر.استکان ریضا ،« دئینده!ریضاساغول » باخیب

لرین ی موزاییکاسماعیل چلیک  ،لییا دؤنورلردا  ین چوخوالرتویداکی

 ،گیلین سیراسینا یاخینالشاندا ماشی ،ا گلیرقویوب قاباغ اوستونه

ماشالال  !سمایلا» دئییر: اوجادان زلری ات ایچینده ایتمیشگؤ

گؤزو ات ایچینده ایتمیشه باخیب  خجیسان ها!« اسماعیلیا

یننان لاوغبه او کؤپئی سمایلده ااَ» دئییر: دا ماشی ،ییرلومسهگو

 دون؟«مهائله تیَکَشی

 «کی! مئببیله ائله-دئدی بیله .، آرواد قویمادیماشییوخئ »
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 ده اویاندان جابیر ،دئییر «به!هب !بهبه» بولالیا-بولالیا یباشین ماشی

« یدییئاو اوزین قیشدارینا گؤز دَ اییلینسما »ماشی چیغیریب

 ،باشالییب بیر هاوانی چالیرالر الرچالقیچی ،هامی گولور ،دئییر

 .یاواش بَی گیله یاخینالشیر-اواشی اسماعیل

ال ، ریحاننسیندایلرینین الپ آشاغپیلله جکائوین گیره یرانج

!« های شهرام !های شهرام» زایاراققاو یالین و یئردناوتوردوغ

دئیرکن  «»های بلی! ائشیدیب شادای چاغیریر، شادایی دئییب

 ،جیران گیله ساری گئدیر یئیین-یئیین ،وروزدوروب الینده خ

 بلی جیران خاال؟«» یئتیشنده دئییر: لرهپیلله

 ؟«یریدییسی دَنوه قاتیغچی سلمانین یْب»

 »کیم؟«

 «.ر دایناینی دئسنه شاباش وئره» ریحان دئییر:

 نی دئسوز؟«ریضاهه، »

 «دی؟ضاریآدی » جیران دئییر:

خوروزونون بئلیندن، نن لههکسیل یب، قاناد چالاللیایکی شادای

نی سیدی، آمما بیْبیلمیرم کیمین نوه» دئییر: توتاراق دؤشوندن

 «.دیبیللم فامیلی موالیی

سی اوالجاغئ، ائله سلمانین نوه» جیران ریحانا باخیب دئییر:

ائله » دئییر:« .گؤزدی-ده ائله قارا قاش باباسی کیمی ایرحمتدییْ

 ده الی آچیغدی!« اونین کیمی
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ریحان بیر  ،یرب یئرینه قاییدلیریآیآروادالردان  گوله-گوله شادای

 ،کی چیغیدیلی آاَ» دئییر: رکهییئلله وال اؤزونیییغقاردون قیر

 ران« سو.اوال خیط اوشاغ یوانح گلدی قویمادی دوردی اوردان

نا یاپیشدیراراق والغینین قجیرا یآغزین دبردیب باالجا واؤزون

 بیر .دئییر ؟«لیغین گؤردون دایلچییو ده ننیسیاجی منح»

الروزون توییندا اینشالال سوبای خاال!ریحان  »جیران خاال!

 لرینپیلله ب،باخی آلتدان ده دؤنوب نه ایکیسی« دئیهینییاغوا

 و یئردنیا ائله ایندیکی دوردوغریضابایاق  دوران، وندهاوست

 یران، جینیگؤرجه وئرن قیرمیزی کالیاغیلینی ؤینکک داموشامبا

باشووا » دا حانری ،«!اینشالاله قوشا قاریسیننار !اولسیننار رباخداوَ»

 « دئییر.یم قوربان!یدؤنیم، اوره

الیندن  باشا ساری گلیبگئیَن چال شالوارکوتده نگسورمه ر یباع

 الرتویداکی ،یزیرقالخا اویناماغ ا فیروز بویروز« دئیهآغاق »ریشایاپ

 فیروز ،« زاد دئینده!ساغ اولسین آغا فیروزی هه هه هه،»

 ساری و یئرهوردوغسولدوز اوت-ساغدیزله یا یبَ آچاراق یالرینقول

 ریحان ،ا قالخیرکئچنده جیران آیاغ یندانقاباغین لرپیلله ،گئدیر

اوسته یاقرونه قویوب آی بؤیقاوالکی دا تئز دیزینین اوستونده

 لوبولر گکیهسیندرهودؤ ،چالیر آغزینا سالیب فیش یاراق الیندور

ا اونالرن وبَی فیروز ال چالیرالر. رکههئی« ائد ...هئی ...هئی»

 اوستونه گول ،ا قالخیرغیاآ ینیزجهئس یسینساری گلمه
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، گوموش شمع لرمیوه نگربهنگده ریمیس مژمئ، یئکه قویولموش

 میزله ندن آلچاق اوالنش دیزلریقویولمو لرشمعانار دا ینابیق

ایله سورمه  شوب اونا ساری گئدیر. بَیوان سوون آراسیندوسولدوز

بَی  یینینه یئتیشجهلربیر-بیر ،گئین چال باش شالوارکوتده نگر

ین الرتویداکی ،ییشیبهاوانی دَ الرچالقیچی ،ییلیب الیندن اؤپوراَ

 یهاوایال سازالرین  زربن الریناچالدیق  ال چالیب فیش  یئیین-یئیین

باش کیشی قوجاقالشیب  چال اورتا بوی لهیا یبَ ،سسلندیریرلر

ی دا محبتد بیرینه بیننان-بیرباالنی -آلاله بو دده» یباع اؤپوشورلر.

یئریندن دوروب الینده  شادای ،هامی ال چالیر ،دئییر «!سینائله

 یباع .گئدیر یله آتاسینا ساریا یاوینادا بَ-اویناداو خوروزو توتدوغ

مکله و دبرتقولون-دا ال اماق باشارماسااوین ،ینآتاسی ینبَی گیل

 گوله ال چالیرالر،-راالرینا آلیب گولهآ ،یآتاسین ا چالیشاناویناماغ

الرا ساری آالن یسینرهودؤ نینآتاسی ینبَی چاال-ال چاال دا اوروف

 دان بانالییر،خوروز اوجا ینیانیندا دورجاغ شادایین ،گلیر

 ال خوروزا ساری باخیبآجیق دا اوروف ،لرگولوشور الرتویداکی

ن اوجادا گؤررسن!« دئییب رمباشو کَسَ ایندی ،سنباشیما دؤنه»

نین ریضادن. لمکر گولیریجاماعات قی ،خوروزو یانسیالییر بانالیاراق

سی « دئمه!سالیغینا یننعمی اوریفبینی ایچیرم » اوجادان

 ،الریا ساری باخیرریضاگوله دؤنوب -هولجاماعات گ ،ائشیدیلنده

و الیندن بونا ساری توتدوغ  آرازین  ریضا  ،ال قاوزاییر  باخیب  دا  اوروف
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قوی گؤریم دوز » آراز ییر.دیشله !« دئییبساغول» ی آلیبخیار

نیرمئ!« یده دوزی نئاَ» ریضا ،بورا باخیر-اورا رک« دئیه؟هاردادی

دوز سی الینده نین نوهقیز ممی .ده وورور بیر دیش اخیار دئییب

ده  اوچ دیش-ایکی تئز ریضا دئییر، «!گاال دوزدا» دیبینی اوزاقاب

سینه نوه نینممی قیز وگؤتونین خیار ،رکخارتاخارتال یئیه ووروب

« کیمی !ینا سپب دولو اولدوغونا گؤره »دوزیآغزی ،آپاریر ساری

ووه دوز گتی اؤز گؤت» سینین نوهممی قیز بیر سؤزو لوغاالییر.

یو باال شیت گؤت اوره» ریضا ،گولور آراز ،دئییر یمئ باال«ویر

لین یانیندا گی نادیر لور.دا گو چوخ اوجادان ز؟« دئییبقالخیزی

الرین اوتوران الرینداکی سیراداقاباق گیلین الرال، نادیراوتوران

 ده ینه، همدئدیی نهسینین نوهممی نین قیزریضا اوچو،-سیایکی

 بیر سئیرک توکلو ،وب دالییا باخیرالرسینه دؤنمهگولان اوجاد

مینی -سن گئنه ده اونیدییه  ریضا»  دئییر:  دا  یسیلیخط باشاوزون  

 یی باشدادونئ!«اینجیدمه

 دوغیردان؟«»

 قارداش جانی!«»

رحمت، ای، اؤلووه دوغیردان ساغول آراز» دیباوزا آرازا یالین ریضا

نین ییله قوالغالی  دا  آراز  ،« دئییر!دی بئله اولور دایکی دوز اول  راغآ

ه یگولومسه-هییش ساچینی تومارالیاراق گولومسهآلم واوستون

»گؤر آراغ نه  ریضامنی یوخ!«  صادیغی ساغولسینئ،اَده » دئییر:
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 «دای...  باش ائلئب-باباسین ائله گؤته  ؤمیرتیضین بؤ  ،راغیمیشساآ

دوغیردان » :دئییر دا رانسو کسندن یسینگولمه ،دئییب گولور

بتر ده  اؤز» آراز ه باباسی قالیر!«ؤرتیضین بؤهئش بیلمیردیم می

 ،...« دئیندهکی قوجاالر کیمیلردهدوز فیلیم ،لی قوجادیمهایسته

سؤزونون  باخا-اونا باخا آراز ،ا قالخیرسی آیاغنین نوهمیقیز م

قارا  ی،، آغ کؤینَآغ ساققال، آغ عاراغچین»... توتوب ییندال

یندان کئچمک قاباغ سینین نوهممی قیز ،دئینده دا قا«یقجیل

 ؟«مهندیس به هارا: »دئییر آراز ،ییرایسته

 «.گئدیرم یاتام»

 ،باخیرالرالر دؤنوب  الریندا اوتورانقاباق  گولوباوجادان    ریضا  آرازال

سوووشا، -سی سوووشانین نوهممی  قیز  به ایشمیسن؟«»  دئییر:  آراز

 ،ا قالخیرآیاغ ریضا «م اولمیرامئ!مزاحی» ئییر:اخا دب-یا باخاریضا

ده تویدان گئدر؟ وَ دا بیْ آدام» قوجاقالییب یسیننین نوهمیم قیز

نین ممی قیز یالین رکئ« دئیهیگئد اوتی یئرونده قَیت اَده

 ریضا یر.قویوب اوتوردوغو یئره ساری قایتار یینهسینین کورهنوه

 الرینحیطین اورتاسینا ساریکی ،الرینداکی سیراداباقگیلین قا

یجا داللرین ئرنشاباش و آتاسینا ینبَی ،ا قالخیراوچو آیاغ-ایکیسی

 قیز ایندی یئرینده اوتوران آراز ،الن یئره ساری گئدیرلرنیاوینا

 سیندن سوروشور:نین نوهممی

 ون وار؟«استکان»



   87      ●حافظ خیاوی   

 
 

آغاجین   لهیرا الینسو  یوخ« دئییب  ،یوخیمدی»  سینین نوهممی  قیز

ی ائله جَیه»نئینی دئییر: رکدهگؤرسهی استکان کیدیبینده

 دئییر: یرکگولومسهآغاجین دیبینه باخیب  « آراز.اؤزونکینده وئر

ساری  سینهنین نوهقیز ممی ین گؤتوروباستکانیلیب اَی یوخئ!«»

نین قیز ممی زحمت آپار یاخاال گتی!«یاوندا ب» دئییر: توتوب

-گوله  آراز  ،یندهاستکانی آلماق ایسته  رکهدئی  «ده تؤکئاَ»  سینوه

برکیشده قالیب -گؤزو بو چکیش .دالی چکیر ییناستکانتئز  گوله

 اؤلچه-سینه اؤلچهنین نوهممی قیز یالین ،ریضاین گولومسه

 ،دئییب «!کان تاپ گتی دایناوه استاؤزو قارداش به دو گئد»

قاشیغی بئلینده   نپوخ ییین ایتی»  لوغاالییب دئییر:  دا  یاواشجاسینا

یون!« گئده»  بویونا  پدا چؤ  رانسو  ،رب گولودؤنوب باخی  نادیر  «!الراو

 ییا ساری باشینریضاسی نین نوهممی قیز ،ا قالخیردئییب آیاغ

 دئییر: 1رکهنرزلهدیب کَاوزا

 نه دئدون؟«»

 نادیر ،ینی« دئجهالراوه ی بئلینداستکاننین راغ ایچه»دئدیم آ ریضا

بویون دؤنوب  پچؤ ،اوجادان گولور ییبخالیا بیلمهسای نیسگولمه

نییه اوتیریبسان؟ دو  ده سلیماناَ» دئییر: سینهنین نوهمیم قیز

ده آز اَتؤکوب »قاباق قاش نادیر «!یئینهدیب یننباس قوالغی

 ریضا ،اشجاسینا چؤپ بویونا دومسوک ووروررک یاودانیشئ!« دئیه

 
 کَرزلنمک: غرورال دانیشماق. 1
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لره کسومو الرینچالقیچی وز؟«به باال گلمیس» ده دئییر: گیله

اوینادا -اوینادا یلرینچییین ریضا ،دوشن یئنی هاواالری سسلنیر

ساری  !هوی» دیباوزا وبوینونسینین نین نوهقیز ممی ،ا دورورآیاغ

سینه قوالق آسمادان ائله « دئمهمئ!نهسی، سننندیرین نوه

 ...راد دیری دارای»  دا  نین آلتیندااوینادا، دیلی-نادااوی  یلرینچییین

یب ر جیبینه سالشالوا یمیزیلدایا الین-دئییب میزیلدایا «را را رای

 وبوغونون اوجون ،یبیبونا گولومسه ،خاردیرچی یالرینپول

-سایا یالرینپول نادیره ویانگؤز ق بونا الرییال اوووشدوراراقبارماق

 یآغزین ،رانجیبینه قویاندان سو یرینالپول ،ییرشینهباخیب  سایا

دن گولمک رکسؤز دئیه ینا یاخینالشدیریب بیرقوالغ نادیرین

را ده بی بیاَ» دیبایا اوزریضا یسی الیننین نوهقیز ممی لنیر.سیلکه

ب او پوخلی دوری» اندا دئییر:باخ دا دؤنوب ریضا ،باخئ؟« دئییب

 نادیر ،لر گولوشورکیدهرهوسوخارام ها« دؤی آغ گؤتووه شیغقا

 ،ان قاقاناقالییریده!« دئییب اوجادرَایرا گؤتون نه بیلی هامی ریضا»

 آراز  «.»یاخجی دای گلون  دئییر:  بویون  پچؤ  ،ایچینی چکیر  دا  آراز

گؤتوروب گئیمک  ی کوتودیغالآس یندنیهجنهسؤیکهنین یصندل

 دئییر: ریضا یندهایسته

 زاآرا  یالین  دا  ران« سو!قوی قالسینئ»  دئییر:  اَده کوتی نئینیسن؟«»

 «!تئز اول گه» ی توتوب دئییر:سار
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 قیز ،یندهو یئردن آسالماق ایستهقایتاریب گؤتوردوی وکوتون آراز 

 م سن گئت« دئییب کوتو آرازدانیآسدئ وئر من» سینین نوهممی

دار  ال گئدیبیرانین آراسیایکی سی دوروب یال آرازریضا آلیر،

 کئچیرلر. هجَیکئچه

یاواش، سلقئیله -یاواش وکوتون سی آرازیننین نوهممی قیز 

 لینده اوتورور،صند بورا باخیب-را اورانسو ،آسالییر دنکجنهسؤیکه

 نیناویون میدانی دنگؤرمه یآتاسین ینبَییئردن  اوتوردوغو

الرا، اورتا وانلرینده پول توتان جاسینه توپالشیب الرهودؤ

 ،گؤرور  ر یارپاقنینده بییکوتونون چی  را آرازیننسو  الرا باخیر،یاشلی

نرا سو ،ییریال تمیزلها نینی چیرتمایکوتون چی ،گؤتوروری غیارپا

 خیببا-باخیب ،اجینا باخیری قاوزاییب آلما آغباشین ،ا باخیریارپاغ

موش میش، بوزوشدؤرد اؤلوشگه-آغاجین اوچ ،یئریندن قالخیر

الرا کی یارپاقب الیندهقوپاردیب گئنه یئرینده اوتورو یینیارپاغ

ری یاواش الائله بایاقدان چالدیق  چیقاوال  الیقارمانچی  باخیر.  دقتله

 دا!«،اؤز تویز» یبانینگاهدان ع ،ریتملی بیر هاوانی چالیرالر

گولوب قاققیلداماسی   دا  ، گاهدانسی« دئمه!الروزون توینداسوبای»

شا، دانی-یشاآدامال دان اوچ-الرینداکی ایکی، یانریضا آرازال .اوجالیر

 .دیرالریقای یئرلرینه ساری گوله-هگول

 قیز نه،سینین نوهوئریر قیز ممی تؤکوب غراا آاستکاندن دببه آراز

 آراز « دئییب ایچیر،!سنون سالیغووا» باخیب سی آرازانین نوهممی
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 ،او  توتانداگؤتوروب اونا ساری    خیاران بیر  یلیب مزه موشامباسینداَی

نین باشی ریضا بورا باخیب-اورا رانسو ،باخیر ی آلمادان آرازاخیار

امین  ینهدییبونو گؤرمه ولماسینا،ه قال ایدانیشیب گولمه نادیرله

ین آراز رکهیئ« د!سن داینایْامان قشَ»ی آپاریب یباشین تئز اوالراق

 و دوزدووارین دیبینه قویدوغ  ی آلیبخیارالیندن    ،یندان اؤپوریاناغ

ریضا   رانسو  ،لرلوراوجادان گو  ریضا  نادیرلهال دوز سپیب یئینده  ییقاب

 آراز بی دئیر باخ!« ،نه بیلیم» دئییر: رکدهگؤرسهییله آرازی ال

راغ ین باباسینا آمیرتیض» ریضا یی؟«نه» دئییر: یرکگولومسه

راواتینی ماوی کتوت  رانسو یرم ایناممیر!« دئییبیوزی دئوئرمه

 دای؟« زون دئدوناؤ» دئییر: رکهییئر ائلهیئربهدا بوینون

 ممییا دئمه کی!«اده دای ها»

 ده نادیراَ» دئییر: وورا-قولونا وورا نادیرین یلینا ریضا

 «!ئیاؤزیمیزینکیدی

 ی!«وئرَ کی دویمیربیز ایسده» دئییر: آراز

 ،اوندا زورنان آلدی ایشدی؟« دئییر» گوله-گوله ،باخیر آرازا ریضا

ساری  آرازاین گؤتوروب استکاندن یلیب آغاجین دیبینرا اَینسو

 گئنه ده دئییر: توتوب،

  هه؟ زوررادی سیزی؟«»

نی یلیب دببهاَی  نی گؤرستدی!« دئییب»دئدی باال او ندی؟ دببه  آراز

نی دببه ریضا .ینی آچیردیزینین اوستونده قاپاغ ،یئردن گؤتوروب
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 آراز ،دئییر نی باخ!«دببهبی » گوله-گوله رکدهگؤرسه نادیره

شئیه نی بی »به سن دببه ده دهتؤکن راغینا آاستکان

قولونو  والیاوت-والیاوت یباشین ،سوروشور قویمامیشدون؟« دئیه

ا باخان بونالر یرکگولومسهقویوب  ینهجَینهسؤیکهنین صندلی

 الپ گیژ ممودییئ!« ده بیْاَ» دئییر: دیبگؤرسه نادیره آرازی

 ،وئریر ی آرازااستکان « دئییب!ساغول آراز» سینین نوهممی قیز 

یا ریضا یباشین ،ی آلیراستکانرک « دئیه!ده ساغول »سنی آراز

راغی ریم صادیغین آگؤ  میرتیض دئدی قوی»آخی    ریب دئییر:دؤنده

بورنونا  یاستکانکی لیندها ریضا« ؟الر کیمیدیکیگئنه ده قاباغ

 یباشین درین نفس چکیب ،یومور یگؤزلرین ،ساری آپاریر

ساغول!« دوغیردان    ،آراز  به! ساغولبه! بههب»  یاواشجاسینا تووالییب

 یباشین ،رانسیز گولوب ایچینی چکندن سوسس ،گولور آراز دئییر،

 دئییر: یاواشجاسینا ساری اوزادیب نادیره

سی آغریر اونا مین معدهننهه ؤ»دئدیم معده درمانیدی. دئدیم بؤ

 !«آپاررام

آرازال   ،دئییر  «!غوزاسالی»  نادیرله آرازا  قاوزاییب  باالجا  یاستکان  ریضا

 یآغزین  ی باشینا چکیباستکان  ،ده »ساغول! ساغول!« دئینده  نادیر

گؤتوروب  خیارریب بیر کی موشامبایا آپایئرده یالین ،بوزور

»بئناوا کیشی دئدی ائله  چکه گولوب-ایچینی چکه آراز ییر.دیشله

دن گولمکییب دا وئر من ایچیم...« دئ یازییر، بیم آغرهده معد منیم
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 ،آپاریب آغاجا یاپیشدیریر یباشین ،ییبهبیلم توتا یینسؤزونون دال

ا، باغیشدا، باغیشد» دئییر: نادیر سیلیر، ینین یاشینیله گؤزلرییال

 یاغآش یگوله باشین-گوله درمانیدی؟« آرازسن دئدون معده 

مه ه ننهؤدئدیم معده درمانیدی. دئدیم بؤ»هه!  دئییر: بردیبدَ

بویون  پچؤ دن چیخیر،گولوب اؤزون ده دئییب گئنهآپاریرام« 

 گوله-گوله نا!« آرازی دئنن، سورا گول دایباال هله ب» دئییر: دؤنوب

  لندی؟«»کئف  سوروشور:  نادیر«  !لیسی دالدادی»هله ائشیتمه  دئییر:

»بیلیسن نه  را دئییر:ن، سوگئنه گولور والییبوی تباشین آراز

 یردی؟«نه قَ» دئییر: نادیر یردی؟«قَ

»دئدی باال منیم  یاخینالشدیریب آراز گولوب گولوب باشین نادیره

 دا گولنده ریضا گولوب، دئییب دوردی نامازا...« ،نامازیم قالیر

اویناسین«  علیزاده تشریف گسسین »آقای آراز بلندگودانیبانین ع

ایجازه وئرسون،   یباع»  اوجادان  ،الخیر آیاغقا  نادیر  ،سی اوجالیردئمه

 .یقییا گلسین« دئییب اوتوروربی د

 نه وار!« یهمهبی دیقا گؤزده یاخجی دای! آرازی»

 اسراییل ،الرنوب دالییا باخیرده دؤ لریبعضی ،هامی ساکیت اولور

آلاله الی  اَیه سیزده» ا باخاراق دئییر:اونالردؤنوب  ،ا قالخیرآیاغ

 ریضا «!ز اوردا بی پوخ زاد چیخاردارسوزیوخدی ها، خبریمیز اولما

سورا؟ » دئییر: ده آرازا نادیر ،اسراییال قاوزاییر یالین یرکگولومسه

 سورا نولدی؟«
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گلدی اوتدی بیزیم  .دی»دوردی نامازا. سورا نامازی پارا قوی

 سورا آغالدی...«یانیمیزدا، 

 »آغالدی؟« دئییر: نادیر

 دیسورا منه دئ .ظولوم آغلئردی... آغالدی-بئناوا نئجه ظولوم»

 ردیم!«یامان چوخ ایستئ ؤیخا ننؤسنون زل

 دئییر: اوزاداراق آرازا ینادیر الین

 یردان؟«دوغ»

 نادیر ،سوال آپاریر-نئچه یول ساغ یباشین « دئییب!هه !»هه آراز

 یبانین بلندگودانع  ،بیرینه وورور-بیر  یلرینال  ییبقاققیلدا  اوجادان

 وجادانا نادیر سی قاوزانیر،ی کئچدی ها!« دئمهیقانبی دَ آراز»

یاخجی دای » دئییر: دا دؤنوب آرازا دئییب« !گلدی، گلدی یبا»ع

گه  اولتئز  آراز اَیه» دؤنوب اسراییل ا قالخیر،آیاغ آراز «.یغادو اَ

« !تئز گه آقای علیزاده گه!نوم سنون باشووا دؤ» دا یباع ،داینا«

ی یئره ساری یغیاواش چاغیریلد-یاواش گئییب وکوتون آراز .دئییر

هاوو »  قاوزاییب  یالین  ساری  آرازا  ه قالخیبق اوستیاآ  ماشی  ،گئدیر

لی نگسجادال یشم ر .گولوشور الرتویداکی ،!« دئییرهاوودئیئ، 

 ،دئییرلر «!لزگی !لزگی» اوجادانقالخیزیب  یلرینال لیشالوارکوت

 !واغزالی» « دئییرلر:!زگی یوخل »یوخ! دئییرلر: لریئتمهیئنی

له ی« دئمکواغزالی واغزال» لرییئتمهنییئاسراییل  «!واغزالی
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 !« دئیههای آراز آراز!اَیه » اوجادان را آرازینسو ،یانسیالییر

 گوله دئییر:-گوله دؤنوب باخاندا دا آراز ،ییرسسله

 «!یناهالر لزگی اولییلری دئین نوهنردووان هشیم»

ر دو باس یدَلی شیطان دئ» یالیشالوارکوتلی نگیشم ر جادس

 یاریملیق سو رینداکی لیتقاباغ ران« دئییب سو!ین دیبینهنقوالغی

 یلینن باش تئز اگَوَ ،تؤکنده راغا آاستکانکی قابیندان الینده

 ن باشاوَد گَجاس «!دای بسدی جاد»اَده س قویوب دئییر: چیینینه

قویوب  چیینینهلین جال یالین مئ!« دئییبئررهو جالال» باخمادان

رک دئیه !«مییئ وآی سنون توی پیلو» لجال ،وئریر ی جالالاستکان

 جیم ها!«وئره سنه ده » قولی دئییر: داوالما سجاد ق ،ی آلیراستکان

 لیسینگلی کؤینکیاسمن ر رینالیکی قوناقسارماشیقلی دووارا سار

ین ساغدیز ،آشا اوینانیالن یئره ساری گئدیر-آشا ،ندن قالخیرییئر

 دنییب ائشیتمهگؤرمه یینس« دئمه»یالال صابیری، ال قاوزاماسین

سالیب چوخلو پول  جیبینه یالین گئده-ساری گئده الراچالقیچی

اوستونه  الرینداکی میزینقاباق الریناون الریپول ،خاردیرچی

چوخی  آشیغ ممی باخ!»چییا قاوالیاواشجاسینا قارا آریق  رکسپه

الرا ناو آرازی رانسو ،قوجانین اوزوندن اؤپور « دئییب...سنوندی ها

بیلیرم او نه »من  دئییر: اوجادان توتماز-دیلی توتار رکدهگؤرسه

ه ده پیل اوینییاجاغ، یاخجی چالون، یاخجی چالسوز گئن

 اوجادان یئندیررکن-خوروزو الینده قاوزاییب « شادای.جییموئره
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الرا ساری اوتوران صابیر ،یینوئر...« دئجه دا عمی بی پیل صابیر»

یله ایمانی یرا النسو « دئییبمئ...من دَرهاَده عمی » دؤنوب

« جاماعات !ایماندی عمی باخ »...بی داها دئییر: رکدهگؤرسه

یب ال رحیمه باخایمان آجیق ،رحیم الپ اوغونوب گئدیر ،گولور

 صابیر آرازا ،رانسی کسیلندن سوجاماعاتین گولمه ،باشین بولالییر

 دئییر:

 اوینا دای!« بسان؟ بهدورینیه »

 دئییر: اوجادان اییلاسر

 «!آخی قورخیریوان اوشاغ سننن ح»

منن قورخاندا...«نی دیییآبادون منیم مئییسنون جدّ» صابیر

»... بو گؤزللییده اوشاغ  رکدهگؤرسه له آرازییالی دئییب، دؤنوب

ح ئح ا»ائ مَحی ،امی گولوره یینجهخماسینئ« دئمننن قوگلسین 

میثم  ،دَبَردیر یساری الین ب صابیرهالخیا قک آیاغرایی...« ائده حئا

 صابیر  چاغیریر، صابیری  های صابیر! های صابیر!« دئییب»  اوجادان

 ر:دئیی رکدهگؤرسهنی میثم مَحی ،میثمه ساری باخیر

 »بیلیسن مَحی نه دئییر؟«

 ؟«آخی یجَنه دییه بئیناو پوخ اَده»

ی مَح رکگوله یباع ،ده ال چالیرالر لریبعضی جاماعات گولوشور،

قولونا  صابیرین یالین ،یاخینالشیب صابیره باخیب،گیله ساری 

ؤنوب د صابیر «!باشداسین یجازه وار آرازا ،آقا صابیر» دئییر: قویوب
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 ،!«کی اوینییا هاواسین دئمئب» ،یوخارییا باخیر آلتدان یبایاع

دی هئله» آراز ،« دئییب سوروشور؟یر آرازیئله دَ»ه دا آرازا رانسو

اوا سوز او هوسیز نه هاوا بویر» دا یجادال ،« دئییب!صابیرآقا 

صبوحانی » یبایا باخیب گؤز وورور. صابیرع ام« دئیهیاوینییاجی

الیندن میکروفونو  یبانینع ،ین گئنه جاماعات گولوریدئجهینا« او

قوالغی زادی   ...افورولالهین...، استَیه گولوسوز باخ؟ ائششهین»  آلیب

-سی آغیزنئچه  ،گئنه ده هامی اوجادان گولور  ،گول آچیب؟« دئییر

 الرچالقیچی « دئییرلر،!صبوحا !»صبوحا دانآغیزا وئریب اوجا

ییب میکروفونو هیم ائله یبایاحجت ع .الرچالیرباشالییب 

 یبیر سؤز دئییب الین  یبا یاواشدان صابیرهع  ،ی بیلدیریرینیدیایسته

 یبانینع یینیهب دیرسو چکیمیکروفون صابیر ،میکروفونا آپاراندا

 میکروفونو آغزینا توتوب « دئییب!ینهلو چک اَاَ» ووروب سینهسینه

ر لیریجاماعات قی ،اوخویاندا ینصبوحا...«... وجدانسیز !یزانصافس»

حا دا صبو باشین ،ساری دؤنور اوخویا آرازا-ا اوخویارنسو دن،گولمک

دیب رپهن تیاالندا یالرینقول آراز .ییرلهال سیلکهیهاواسی

گئنه ده  ،ال اویناییریهاواسی «صبوحا»ه یمسهلوگو-هیگولومسه

 . صابیرسی قاوزانیرائح ائح ائح ایی« ائتمه  ائح ائح ائح ایی»  نینمَحی

بی  !یبا»ع یبایانرا عسو ،یه باخیرکسیب مَحی یاوخوماسین

یچیر خالخین تویین ایچینه« س  گؤریسن  بئینی آت چؤله داینا،پوخ

جیام!« ده گولسه جرمه آال بی» یباع نه ده گولور،ئگ مَحی ،دئییر
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 ،دیرترپه یباشین یرکگولومسه صابیر ،هامی هایال ال چالیر ،دئییر

ساری   یهمَحیب  ییهلیلایره  یباع  ،سی هاواالنیرنین گولمهگئنه مَحی

ی آل!« مَحی نیئری جرمه ،یباع دای یاخجی» دئییر: صابیر ،باخیر

ایجازه وئرسون  صابیرآغا » یبا صابیره دئییر:ع ،یری کسسینگولمه

 یباشین ،آچیر یالرینقول ی باغیشدییاغ!« صابیربی سئرین

حیطه  وناوزو رانسو ،ر وورورون یئری بیر دؤنیالاوینا رکهدترپه

ستیکان دولدیر گتی« یی یئکه اتئز اول منه ب  رحمت»  ساری توتوب

، توتور یاوخوماسینین دالین ی دؤنوبسار ارا گئنه آرازنسو ،دئییر

نین میزی ینالرچالقیچیتئز  یباسکورور. عؤچکنده ا نی«صبوحا»

 صابیره  گؤتوروب  نیاستکان  اوالجاق  کی اوخویانین داغ سواوستونده

 یباع ،راناوچ قورتوم ایچندن سو-یکیا صابیر ،ساری قاچیردیر

شیق آ میزین اوستونه قویور. حجت آپاریب ی قایتاریباستکان

ه یردیکرینداکی  الال قاباقآجیق  ینینداغ سویون قاال  باخاراق  یهمیم

 رک یاواشدانهدهاوسته ترپ یباشین شیق ممیآ ،تولالییر

 قارمانچی توتور، ینسیبوحانین دالیص صابیر .دئییر «!یئ»نئینه

خوماقدان او صابیر ،چالیر دیائلهتوتماییب باشدان هاوانی جیددی

؟ به به نییه بئله چالیسان» ال باخاراقیری، آجیقاَ-اَیری اونا ،دورور

ساری  ااونالر دئییب «سن؟ی؟ بلکه گئنه پیل ایستئدیمپیل وئرمه

یئریندن  جابیر ،ختاراندالرینه سالیب پول آجیب ینلریال ،گئدیر

صاباح به پیلو نییه کوررئسان؟ باخ  ابیرص» اوجادان دئییر: قالخیب
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انک ب  دنین سؤزونه قوالق وئرمهابیرج  پئشمان اوالجاغسانا!« صابیر

 یبایاده ع دؤنوب بیر آرازا، بیر ،خاردیب الینده توتوری چیکارتین

 ،؟« جاماعات اوجادان گولورخوانون وارکارت یبا»ع دئییر: باخیب

های  »های عادیل؟ ر:چیغیری توتوب میکروفونا یآغزین صابیر

ین یم ایرحمتدیهی کومودینا پیل قویمیشام، ننشَؤد-؟ یورقانعادیل

 «.ین هامیسین گؤتی گتی بیراالراوتئز اول دو  .یین آراسینادؤشه

 یئریندن ساغدیز ؟«راغ نئج اولدیآبه  !رحمت» دئییر: رانسو

یله ییندان ایکی الدال صابیرین ،گلیر اقاباغ یئیین-یئیین قالخیب

ی بلکه ده صابیر چاغیردیغین نم هانسینا، الرحیطده اوتوران

 له بیلیندیرمکدان هیمخارتمای چیسسین ،نی«گتیرمه» ،هرحمت

 ،نی اوخویورتوتماز صبوحا-غی توتاردودا-دیل صابیرین .ییرایسته

-ی نئچه یول اؤیوروبنسیز«»انصافسیز، وجدا حالی اولمادان

بعضیسی   لوبوجاماعات گئنه هایال گ  ،سسی یاواشالشیر  ،1ئویریرچ

 ،سالیر یی آشاغباشین ساکیت اولوب صابیر .نی چکیر«صبوحا» ده

ینداکی ن قاباغاوتاغیآروادالر اوالن    تئز  یباع  یانینا دوشور.  الریقول

گؤتوروب  صندلی وقویوالن، بایاق اؤزو اوتوردوغینا نیا نینکردی

 قویوب چیینینه ی، الینییرکهالرینا سؤیقیچ صابیرین ،گتیریر

 .وتورورا « صابیرم اوتی.یر باشووا دؤنیصاب» دئییر: یاواشدان

 دا یباع ،هامی گولور ،توسو میکروفونا دوشورخورول دا یناوتورجاغ

 
 مک.بویان ائله-چئویرمک: اویان-اؤیوروب 1
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نین لریچییین ،ده آلیب گیزلتسه یینینین قاباغسگولمه

یه گؤزله-یهگؤزله یاواش،-یاواش دنبیلمه دهلهگیز یاویناماسین

 ،جاماعات گولور .اوخویانا ساری قاچیردیر ن آلیبندالی میکروفونو

باالجا   یآچیب الین  وگؤزون  اوجاالندا، صابیر  الپ  سیهنین گولممَحی

بئیین او پوخ رمو آل،جَیئری  ،یبا»ع دئییر: یاواشجاسینا قالخیزیب

 ین چوخو کیمی صابیرینالرتویداکییبا گئنه گولدی باخ!« ع

 و دئهاو» یاواشدان ساری گلیر، تئز آرازا دنائشیتمه ییندئدیی

 الرا ساری قاچیبچالقیچی یینلزگی« دئجه» آراز ،باال« دئییر

 صابیرهال آجیق نو باغالییبمیکروفو لزگی چالون« دئییر. حجت»

میزین اوستونه قویور.  اقرو قیریشدیرابورنون-آغیز ،باخیب

!« هه !هه» اوجادان دا جادینس یناغا باشالجاغچالم الرچالقیچی

ال ییآچیب موزیکین هاواس یالرینقول ین، آرازسی قاوزانجاغدئمه

یله ا یر ووروب بَودؤ دا اوردان ،ینا ساریالرین قاباغچالقیچی

-یهخا، گولومسهبا-باخا الراناو .ا ساری گئدیرسولدوز-ساغدیز

 یالرینآیاق  ،دا جاماعاتا ساری گلیر  ارنساری، سو  یبایایه عگولومسه

ی الرچیراق دؤنور، بیردن رکال دبردهیسیموزیک هاوا

، قارانلیقدا کیم الراسیندن باخانرهپنج ناوتاغیسؤندورولموش 

ده  بلکه الرا،اوجادان گولوب دانیشان ینالری بیلینمهاولدوق

قیزالرا،  دنهسربیرلرینه گؤ-لری نشانالییب بیرکیشی ،الریاوغالن

 توتور. بوزقورد عالمتینی دا یالیالرارماقب آروادالرا اؤپوش آتیب
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 یرکگولومسه دا آراز ،الیرالرچکیرلر، ال چ یهایآروادالر ق ،قیزالر

کی تئز الینده ایرجالرینا چکیر. ساچ اوزون ایکی یول-بیر یالین

 ،ا قالخیررک آیاغیه وئرهلیکؤینَک کی آچیق یاشیلی یانیندااستکان

یئریندن قالخیب   ماشی  .« دئییر!ساغول  !ساغول آراز»  الچا-ال چاال

 ،اردیرخپول چی ده گئده جیبیندن-یالن یئره ساری گئدهاوینان

اونون  یئیین-یئیین ،دورورالر لیشالوارکوتلی نگسجادال یشم ر

اونون آیاق   دیبساری اوزا  پولو آرازاو  توتدوغالینده    ،دیرلرگئ  جایدال

 یئتیشیرلر. یاماشی« دئین !هه !هه» اوجادان له دهیما ریتمیاوینات

 ایندی ،ینال اویناماق ایستهیهاواسی «یانیق کرم» بایاق ن باشگَوَ

 نهگئیه زی کؤینکقیرمی علی آدلی اوتوران ائله همانده یانیندا 

 دا او ،خ!« دئییری باجَیی وار جیبینده اورا داغیدیب گلهایندی نه»

 « دئییب اوجادان گولور.ریدین خیردا ایشدهوهله بی توت»

-ده حیطین اورا اوچو، هم-سیالرین ایکییانیندا اوتوران نینماشی

ا آیاغ لر. نادیرساری گئدیر آرازا دوروب سینئچه بیر ندابوراسین

 یسینتؤکمه راغا آاستکاندن نین دببهریضا دؤنوب ،قالخیر

ده هله او اَ» دئییر: والییبوت یباشین ،اؤلچوب یالین ،ینیگؤرجه

 کی!« قاشمیر

ن گئده بیللم!« دئییب باشینا قوی گؤریم بی گئجه هاراجا» ریضا

 دئییر:  یا ساری آپاراراقریضا یبویون الین پچؤ  ،یندهایسته  چکمک

 !«ریضا !ریضا !ریضا»
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 هه؟«» دئییر: ال ساخالییب ریضا

 ایچ!« ،نوالر بی سالیغ وئر»

یه، گلین گئدیر ده اوبا دوریر کؤشمهاَ» دئییر: بویونا چؤپ نادیر

ی استکان الینده ریضا «!سنئ دییهده واخ تاپدون سن ،یهسیشمه

 آغاجیندا  گیردکان  او  ایچیرمنه ساری اوزاداراق »ائویقالدیریب توی  

ی استکاندئییب  سالیغینا« لرینن سئرچهجوه ویراجوه ،سحر-رسح

 ده اوالنردیکینداکی ین قاباغالرچالقیچی نادیر ،باشینا چکیر

اَرییه  کاندی؟او گیرده دهاَ» دئییر: رکدهگؤرسهیا ریضا آغاجی

ی یی اَریدئدیی نادیرگوله -گوله ریضا« کان!دئییر گیرده

کین ریندهدَاَده بینی دئمیرمئ! دال حیط» :دئییر رکهدهرسگو

سیرانین آغزینا  یوخ!« دئییب» گؤرمئبسن؟« نادیر» دئییر: «.دئیرم

ب لیرییو ایندی آراز ،ده دای گلون داینااَ» رک دئییر:یئرییه ساری

نده اوتوران دیب دووارین دیبیاوزا  وبوینون  ریضا «.اویناماغدان دوشر

 قیز ،ا قالخیر»سن گلمیسن؟« دئییب آیاغ سینهنین نوهیمم قیز

 اواشجاسینا دئییر:اوسته آتیب ی یسی باشیننین نوهممی

 یوخ!«»

ون دن یانوندا پیلبیر» دئییر: یاواشجاسینا اونا ساری اَییلیب ریضا

 اولمازها!« زادون

 «.ساغولئ، واریمدی»
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 ،بورا باخیر-اورا سین دئیههی گؤرمبیر ،جیبینه سالیر یالین ریضا

 اونا وئریب یالرین ایکیسینی اسکناسنرا جیبیندن چیخارتدیغسو

لرین صندل سینین نوهممی یال قیزریضا « دئییر.!گه ،یگئدَ گه»

حیطین  یندانچاتاجاغرین حیطه لپیلله ،آراسیندان سوووشوب

بیرینین  ،گئدنده لره ساریاوینایانا شاباش وئرن-اوینایانا اورتاسینا،

یر. سی حیط قاپیسیندان قالخهمبیردا؟« دئ او صابیر» اوجا سسله

تیشرت   غآ  قیرمیزی-ساری  ،ینیتئز سسه ساری دؤنجه  الرتویداکی

 نی،یههانی؟ هاردادی او؟« دئ» اؤلچه-الین اؤلچه ،نیگئیه

اونون  یسی الیننین نوهممی قیز .نی گؤرورلرائنهلردن حیطه پیلله

اونا قوالق  عادیل ،نه اولوب عادیل؟« دئسه ده» وبینه قوییهکور

یردادی ب» گئده چیغیریر:-گئده ساری یالن یئرهآسماییب، اوینان

 ،کسیر یآراز اویناماسین ،الر چالماقدان دایانیرچالقیچی او؟«

توتوب ساققال  یبادا، علر ده دؤنوب بونا باخانه گئدنیئرمهشاباش و

  دئییر: گله-لهبونا ساری گ سرعتله

 «من اؤلیم عادیل!»

 «لندگونان منی چاغیریردی!»ب

 ده»اَ بیردن عادیل ،دئییب گولور ده ظارافات ائلئردییئ«اَ» یباع

یالال » ،ساری گئدیر صابیره یئیین-یئییناوداهایئ!« دئییب 

 اؤلچه-اؤلچه یالین یاماشیقالخیزان  ی باالجایانین دئییب «عادیل

 ات ایچینده ایتمیشه ده گؤزلری«، ردون؟وقوینییه  ماشیبه »
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تئز  ،یندا؟« دئییردوراسوز مچیدین قاباغگلیب  ،سوز اؤلهیگؤزدئ»

 سینهسینهسی ین اوستونده چنهصندل ،الری سوووشوب گئدیرناو

 ،قویوب ترپدیر چیینینه صابیرین یالین ،یئتیشیر یاپیشان صابیره

 دئییر: باخاندا آچیب وگؤزون صابیر

 یردا نیه یاتیبسان؟«ه به بداَ»

ا اونالرمادان ارتچیخ دا سینه، بیر جینقیلتیسیزجههامی سس

« !یغا، دودو اَ» وندان یاپیشیبقولتوغ صابیرین عادیل ،باخیرالر

جاماعاتا  عادیل ،ا قالخیرغاو-اغاو وگؤزون بییاسنه صابیر ،دئییر

دا  رانسو ،وئردی؟« دئییر راغه کیم بینا آگئن» ساری باخیب

 بوی جاواناغیریر. بیر بستهچ رحمتی « دئیه!رحمت» اداناوج

ایکی سیرانین آراسیندان  ،یندان دوروریقلی دووارین یاخینسارماش

 ت رنگده، اَیا چاالن تئلیساری ،چیخیر هجَیکئچهب دار سوووشو

م روحی دایجا من هنن ،ؤلاسن عادیل» ندهلره دَیَی گؤزیهکؤین

 ،دئییر «!وریشس ننرامین باخ اوداهادیم ایچه، ایناممیسان قویمیر

 سیکتلهدوروب  ساغدیز دیر.سهرگیلی گؤیله بَییدئیه ده ال-دئیه

ی بی شئ»  دئییر:  قویوب  چیینینه  صابیرین  یلینا  ،ساری گلیر  عادیله

ساری  الری یئرهگیل اوتوردوقنوب بَیدؤ عادیل «!اولماز اینشالال

بَی یئریندن   ن؟«امیشدومنی نییه چاغیرم  مهدی به»  باخیب دئییر:

 ،گیلین، عادیل گیلین یانینا گلیر یه رحمتاَ-هیاَ وبوینون ،دورور

حمته دئدیم ز» دئییر: سورته-الینه سورته ییئتیشیب الین عادیله
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را نسو ،یریباخیب گولومسه الاونا آجیق « عادیل!دوشرسن بیردن

وچ ا-ایکی ،ا ساری یوال دوشوریاپیشیب قاپیی قولوندان صابیرین

 ،الری قاتالنیرقیچجا باال ،ییربودره صابیر رانیم گئدندن سودآد

 واؤزون یچراییبس رحمت .بئلینه سالیر یبیری الینتئز او  عادیل

عیبا اوجادان  ،یاپیشیر اللی صابیردنایکی ،الرا یئتیریبناو

 ،»قوخمئن! قوخمئن! هئس زاد اولماز اینشالال!« دئیه گلیر

لریندن توتوب »اوزادون! ن چییینیین ده صابیرییئتیشجه

هه بئله!  یی اوسته یوخ! بؤیرو اوسته! بؤیرو اوسته...اوزادون!.. کوره

 صابیر اوروف ،ساری گلیرلرا بونالر دا ال شادایاوروف .بئله!« دئییر

نن لهسیلکه قاناد چالیب شادای ،گیله ساری اَییلنده بؤرکو دوشور

 گؤتوروب بؤرکو یلهیاو بیری ال لیباَیی ،راقبیر الینده توتا خوروزو

هارای های یئرلریندن دوروب ین چوخوالرتویداکی .وئریر اوروفا

»باشوزا دؤنیم  دئییر: اوجادان یباع ،یندهلهیلهایر اقاباغ ساال-ساال

ن یئروزده قویون اوتورو گلمئن! قاداالروزی آلیم ییغیشمئن بیرا!

 « !هاوا گلسین

 دئییر: ماشی

 «؟نس گلسینویراغ آمبیال یْدیسه زَالزیمعیبا »

 !حمت ماشیایر  هه، ننووه»  دئییر:  اغاو-اغاو  ینینیچی  یبا صابیرینع

 «!ی ویر گلسینی ویر، زَزَ
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 دئیه دای« ی ویرسینزَ به قویون آراز» ندنیجاماعاتین ایچ ریضا

من » دئییر: ، یاواشجاسینایا یاخینالشیرریضاتئز  آراز ،ا گلیرقاباغ

 ریضا  «!ی ویراوردا نه گزیسن؟ سن زَرسام به دئمز سن  ی ویباباما زَ

 ،خاردیرچی یدئییب جیبیندن موبایلین به ائوه دئمئب گلیبسن؟«»

 «.ماماما دئمیشم» دئییر: آراز

 «.سین دئننشماره ،یاخجی»

ده ویریسوز یا اؤزیم اَ» دئییر: دیباوزا ا ساریاونالر یالین ماشی

 «؟ویریم

به بابون » ریضا ،آختاریر یسینین شومارهنا باباسیموبایلیند آراز

 وران اوروفایانیندا د سین حیفظدن بیلمیسن؟« دئییبشوماره

باباسینین  آراز ،یریگولومسه اوروف ،والییروت یباخیب باشین

 دئییر. یسینشوماره

بی  آقای قادیری .قادیریالو... سالم! آخشامون خئیر آقای »

 درمانگاها...الزیمدی... آپاراغ اورژانسی مریضیمیز وار آمبیالنس 

 ...«ریضامن؟ 

ساری  دال سیرایا یاواش-یاواش اوردان له آرازیسینین نوهممی قیز

 قیز «ندیس!آغایی موه موهندیس!» بیری چاغیریر: ،گئدنده

 ینین بیرینیبارماغ ،یینسی سسه ساری دؤنجهوهنین نممی

، او باشیندان سیرانین « دئییب!یقا موهندیسبی دَ» قالخیزاراق

. الرا ساری گلن ایمانی گؤرورلرناو ،سارماشیقلی دووارین یانیندان
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و ال اوزون قولونیماشینین ایچیندن یئکه باشی  ،تویا گلنده  بایاق آراز

دئین آچیق ماوی  «وئرن؟ایندی گلیسن گؤت !آراز» یبردخاچی

یاواشجاسینا  لره یئتیریبینمانی گؤزلهای واؤزون لی،ان کؤینکتک

ان تکدؤنوب  آراز دئییر، بی شئین وار؟«» قوالغینا آرازیندالدان 

 اَل وئریر. رک!« دئیهاوغلیبیی! یالال عمی» ینیگؤرجه لینیککؤین

نین ممی قیز دیبی اوزاالین اوغلی آرازال اَل وئرندن سونراعمی

 آددیم  ایکی-، بیرنیساری باخماسی  ؤروشوب، اونون ائوهگ  هلیسینوه

 دئییر: اوجادان سانیب لیقنیگران گؤره صابیره یسینئتمهدا اویانا گ

مان ای «.راماونا هئس زاد گلمز، اونی من تانی !نیگران اولمایئ دهاَ»

له گو-گوله اوغلوعمی، له گؤروشندهسینین نوهقیز ممی یئتیشیب

یاخجی »  « دئییر:رم به...یده هله دئ  من  ه باخئ!اَده من»  دئییر:  آرازا

 «!ییئری گئدَ

 لرینه باخاراقاحوال ائتمه-کئف مانینسیله اینین نوهممی قیز آراز

ی مان گئنه ده الینای  «.موهندیس بیز گئددوی اورا»  دئییر:  اوجادان

 آراز  ،دئییب«  !یقابی دَ»  رکدهگؤرسهی  نین بیرینیقالخیزیب بارماغ

 سینهنین نوهممی قیز ساری گئدنده، ال آخیر سیرایایاوغلوعمی

بورا -اورا رکام« دئیهیسننن بی سؤز سوریشاجی !یسموهند»

ی یانین ین، چارتالق دوواریحیطین آخیرین لهیرا الینسو ،باخیر

، اورا بی آز سایخیندی...« باخ اورا  یی اودئگئدَ»  دئییر:  دیبگؤرسه

 جکگیره ینه قویوبینین کورهسینین نوهممی قیز یالینایمان 
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و سیرانین اسراییل اوتوردوغ  گئدیب  دنکجکئچهدار    لره ساریپیلله

« !گؤزده ها !اَده سلیمان» آغزیندان کئچنده، اسراییل اوجادان

 حئیف دای» ایمان دؤنوب اسراییال باخیر، هاهاهای گولور. دئییب

 یجا گئدیر.دال سینیننوه نینممی رک قیزیهئ« د..موهندیس بیردا!

وارین آراسینداکی دو دا آرازال اوغلوعمی ،یئرینده اوتورور آراز

یسین داورا مهن !اوغلیعمی» دئییر: آراز ،ساری کئچنده صندله

بوش  یاناکی نئچهاوتورارکن آغاجدان او اوغلوعمی.« یئریدی ها

 ،اخ!« دئییرهامیسی بوشدی ب »نه چوخ یئر! دیبگؤرسه یصندل

ه ایمانین حیطین سیلنین نوهممی دیب قیزاوزا وبوینونرا نسو

 بوش قالمیش یئره ال سون سیرانین آراسینداکیووارکی ددهیندیب

ده هله  اؤزی» یاواشجاسینا آرازا باخاراق لرینهکئچیب گئتمه

ساری  ن اورا، سلیمانی« دئییب!کی قالدی آلالهاسلیمانین

ایمان دؤنوب  رک سلیمانا ال قاوزاییر.یین گولهینی سئزجهباخماس

باخیب، سونرا گئنه تئز سلیمان باخدیغی یئره، ال قاوزادیغی یئره 

 سینه ساری دؤنوب دئییر:نین نوهقیز ممی

 «دای! م او یاماژداکی یئریمیزی تانیسانبیزی !موهندیس»

 «!یوخ! باغیشدا تانیمیرام»

ستیردیم گؤرم او ییئ بابام! انئینه» را دئییر:نمان گولوب سوای

دا  یاغیش یاغاندا نن آرخ گئدیر،نلوی؟ اوستویئردن ائو تیکه بیلْ

 «.هئی آرخ داشیر، یاماژدی دئین آخیر گلیر آشاغا
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مان عمی! من عمران چوخ باغیشدا ای» سیین نوهنقیز ممی

تلفونو زنگ  ،ئییرد یم!«رم، کشاورزی مهندیسیییمهندیسی دَ

ده  تویدا... سن ...؟ساغول...؟ بلی» خاردیبجیبیندن چی ،چالیر

دا »ایمان ایمانا  ،«ن؟..؟ به نه گلدونین آغزینداکوچه اورداسان؟...

لردن گئدیب پیللهیئیین -یئیین عمی چوخ باغیشدا!« دئییر،

 یه.چیخیر کوچه قالخیب

یطین یوخاری باشینا، دا ح ردانه کئچیب، اویجَهکئچ دار مانای

حیط قاپیسینا ساری گئدن  ،ساری قاییداندا اوتوردوغو سیرایا

به  !ایمان» یاواشدان نیباسراییل دایا ،ا گلیرقاباغ-اقال قاباسراییل

بورنونو -آغیز مانای شون واریدی؟« دئییب گولور.مهندیسنن نه

مهندیس! » ایکی یولال آجیق ،بادالدال ،تورشالداراق قیریشدیریب

 یساری الین  ی یئرهاونون گئتدیی  دؤنوب  دا  رانسو  ،مهندیس!« دئییر

 1یزَاؤزقالقان ؟دیهندیسیده نه سیکیمین ماَ» رکاؤلچه

-بیر یلرینال ین اسراییلی« دئجه!وی سیهدیرسین، قندیسیدیهم

-هیلر گولومسهکیدهدؤوره ،گولور قاققیلداییب وبیرینه وورب

 اؤز یئرینه ایمان .ال ایمانا باخیرالره دؤنوب اسراییلیولومسهگ

 ده آچیق یاشیل هم ین،ایرجال گئنه ده سامان هدئی گئتسین

 های سامان!» اوجادان سولدوز ،کئچیرالریندان نین قاباقلیکؤینک

 
 .ییایله اؤززه اؤززَی: قالقان کولومرکز. قالقان اؤززَی: هسته، 1
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 ا قالخیر،لی گؤزلوکلو آیاغرا دستهقا ،چاغیریر !« دئیههای سامان

 اوجادان دئییر: رکهداونا ساری ترپه یالین

 نه دئسن؟«»

 ،دیرندهیناونا بیل ییندییریب سیگار ایستهآغزینا آپا یالین سولدوز

ئ، وار دهحمید» رکدهگؤرسهه دال سیراالری لیالی سامان

»های  نئچه سیرا دالدا اوتوران حمیدی دؤنوب دئییبده« حمید

 کیالینده  هه؟«»  دئییر:  حمید  ییر،سسله  !« دئیههای حمید  حمید!

نه » دئییر: رانراندان سوموسو بیر نفس آغزینا آپاریب سیگاری

 ایرج ،کئچیر هجَیکئچهسامان یئریندن دوروب دار  دئسن؟«

 ییر:ان سسلهاوجاد ی قالخیزیباستکان

 «!های پرویز»

ده ظالیم اَ» ایرج ،دیرترپه ییله باشینیبونا ساری باخیب ال سولدوز

اورا  ی باشینا چکیر. ساماناستکاندئییب  «!راغاوغلی آراغ ایچئ، آ

-سورتوشه بیر-سورتوشه  الرانباشینا توپالشا  صابیرین  ،الراغیالنیی

 یاواشجاسینایندن بیر دوروب یاق اوستهآ ،ایکی سیرانی سوووشور

انین یانیندان کئچنده ماپان سوروشان »به قومارا قالمییاجاخسان؟«

ین بابک بایاق روندناتلی باشینین بؤی ،ماپانین یئکه ،بیر دایانیر

 نیباشی قیرخیغ ،راواتلیش کبنف الرینیدن چیخانزئرزم یجادال

، دئینده  سن؟ وارسان؟«ینه دئ»  قیرخیق باشا  نه دهگئ  ماپان  ،گؤرور

 بابکی اوتوران سیرانین آغزیندا گؤز ایله-قاش ،راواتلیش کبنف
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چوخ  آغزینی ماپانین قوالغینا یاخینالشدیراراق ،دیبگؤرسه

ییب « دئاننان سورادئر خیدمتی قوتار  ،کی  ، قویمیربئناوا»  یاواشدان

کی ماپان تئز دؤنوب الینده ،ییرپانا بارماق ائلهسامان ما گولنده

 .حمیده ساری قاچیر گوله-گوله ،یندهرماق ایستهله اونو ووتسبئح

ینا یئتیشیب یاواشجاس  حمیده  ،یانیندان کئچیروچ سیرانین  ا-ایکی

 رکدهگؤرسهی یال قاباغدا باشی رانن وار؟« سوبی شئی» سوروشور:

 ،هسینیؤره-یانگؤزآلتی  حمید «.ایستئرئ پرویز» ئییر:د

 باخا-میثمه باخا لهیخیسین دانیشان مَحی-بیربیرلریله خیسین

ایچیندن بیر  ،خاردیری چیپاکاتینو سیگار ا قویدوغجورابین اَییلیر،

ین الرآدام یئیین-یئیین گؤتوروب سامانا وئریر. سامان گیله

-سیراالرین ایکی ارتالق دووارا ساریکیچ ،گلیر اقاباغ آراسیندان

 دا ماشی ،گولور هاهاهای الریندا اوتورانبری باشی اوچونون

 نالرا باخیب،وا دؤنوب آراسیندان ینلرینکیسیندهرهودؤ رینصابی

 باال چوخ گولمئنئ، گولدانوز آتار!« دئینده» یاخینالشاراق الراناو

 قویوب دئییر: داماغینا سولدوز ،ا وئریرسولدوزسیگاری 

 «!یاندیر»

نینی یچی ینبَی ،خاردیب یاندیریردن چییی جیبینفَنده سامان

سیگاری رکدن باداال اولیول دا اوچ-ایکی وزسولد .یدیریقا سیخیب

 کیمی اؤزوویله دانیشار-اؤزو ،بورا بویالنیر-اورا بَی ،سومورور

 .ییربابامی گؤرمیسوز؟« دئ باخون گؤرون»ا ساغدیزال سولدوز
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 ،یینه گؤرهیدسیگارال قال ائله ودوغدن سوری اورکباشین ،سولدوز

بیر   رانبورا باخاندان سو-رااو  ساغدیز  ،ده  هسائشیتمه  یدئدییین  ینبَی

اویانا  !هه» یبَ ا«اوداها باخ! اوداه» دئییر: دیبگؤرسهیله یال یئری

 ایکی نفس ویریم« دئییب-ده بی  من  !منهاونو  »  دا  اسولدوز  ،«!باخیر

ائله نفسین  ،رورموقویوب سو دان آلیب داماغیناسولدوزسیگاری 

-باخا اسولدوز ،یئره آتیر ئز آغزیندان چکیبت ،یینایچری وئرجه

-دئیه  ،دئییر  یدمیشم آخی!«یردون ترگده به دئاَ»  یاواشجاسینا  باخا

نه ئگ ایرج. باسیری سیگارین اوستونه یئره آتدیغ یدابانین ده دئیه

« !های پرویز  پرویز!  های»  ی قالدیراراق اوجاداناستکانکی  ده الینده

 یشینه ساری باخیب یاواشجاسینا باایرج سولدوز ،دئییب چاغیریر

ی استکان« دئییب !ییدراغ قَشَ! آراغ ایچئ»اَده آ ایرج ،ییرلهسیلکه

 دئییر: اوجادان یباع باشینا چکیر،

 او آمبیالنس هاردا قالدی؟« !ریضابه باال »

« !ی ویریمده زَ ایندی بی یبا عمی»ع ،یبایا ساریدؤنوب ع ریضا

هله » الرانینداکییا ماشی ،جیبیندن گؤتورور یب موبایلیندئیی

ماحمید دورا، توالئته کئچه، سورا گله بیرنین سیله، آینان قاباغیندا 

 الرناو ،ولماسا بی یاریم ساهات چکر« دئییرهئچ ا ،باشین دارییا

 ریضا .نی چاغیریرریضا ؟« دئییبریضا» را اوجاداننسو لر،گولور

 یاماشیرک هیگؤزله یاوابینآتاسینین ج یندا آرازینموبایل قوالغ

  «!ی ویرسین دایزَ به دئنن آراز» دئییر: ماشی ،باخیر
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ر بو آلتینا، او بؤی یننینین صندلریضا نین آلتینا،اؤز صندلی آراز

ش وی آغوشالوارینین جیبیندن چیخارتدیغ دا نرابؤیرونه، سو

 یالین سینهنون صندلینین دستهاوغلوعمییران دستماال فینخ

 ن دیبینه زادا باخیبی دوواریقویوب آزجا قالخیب آرخاالرینداک

 ییانین  بیراز  اوغلوعمی«  الر!سن بیجیدیبدییه»  دئییر:  اوتورا-اوتورا

! ده»اَ رکدهترپه یباشین ،جیبینه قویور یدستمالین قالخیزیب

 دیبگؤرسهنی  یؤره-ییله یانرا النسو  الر یانی نه؟« دئییببیجیدیب

نین ساقی زئرزمیده ،دئینده باخئ!« بره عمللی-دؤوره دو دهاَ»

یغو اَ-نه یامان ال اوغلیعمی» گوله-گوله ،ران فرزادیانیندا اوتو

کی آغاجین هبؤیروند  آرازین  ،گیله ساری گلیر  دئیه آراز  ؟«اؤلچیسن

 ریضایاپیشانیندا، بایاق ین آغاجا دؤرد بوش صندل-بو تاییندا، اوچ

دا اوتورمامیشدان  ،ییراوتورماق ایسته یئردهو اوتوردوغ

نین ریضا» نادآراز رکچکه یالین یندن آسالنان کوتایهجهنسؤیکه

 یسیندئمه «!هه» ینآراز ،سوروشور هدئی هه؟« ،یئریدییئ

 گتیریب ساری آرازا یباشین دا اوتورجاغین ،دن اوتورورهمگؤزله

 دئییر: گوله-گوله

 «!مان اوردادی ها»ای

 «.گؤردیم !هه» دئییر: گوله-گوله آراز

-ده آتدان ننرحیمای .دا هئی افشینه باخیردی یاندان اوینیافشی»

 «.دانیشیردی تدانآ
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 رحیم؟«اینه » :سوروشور آراز

 همایونون باباسی...« ،رحیم داینا! او یئکه آال گؤز کیشیای !اَده»

باخ »  اوزونه ساری توتاراق  آرازین  یفرزاد الین  ،دئییر  «!هه  !هه»  آراز

ی ینَهئله عِ ،گوبیدیدی غکی چوخقابا !ی سنه یاراشیر آرازینَبی عِ

کیمی ممد  »... داراقااوز یالین هجَیکئچه دار ...« دئییبباخ اوداها

 ،نئچه فیش چالیر رانسو ،« دئییر!اراشارالرا یکؤتیر آدام-کلم

ده اوالن کجکئچهالرین بعضیسی، دار راداکیقاباقداکی سی

ادان اوج فرزاد ،اوچو دؤنوب دالییا باخیرالر-دا ایکی الرینآدام

 ییب دئییر:سسله

 !«ممدهای »

بنزر  رنگینه بیر کِرِم دانیشان الجاللسن اوزادیب دئیه ینباشی

 ،گلیم!« دئییرباخیب ال قاوزایاراق » الرا ساریندؤنوب بو کؤینکلی

فرزاد  والم اوتوران یئره ساری اوزادیر.ق الجالل یباشین یئکه گئنه

دی؟ ده نولیشیر زئرزمیگیلدن سور  هلبت جالل»  آرازا ساری دؤنوب

ه ساری ممد  را دؤنوبنسو  ،ناه کیمدئیدی؟« دئییبکیم ویردی؟ گو

ل جالممد  «!ئایده گه بیراَ !ممد» ال قاوزایاراق اوجادان دئییر:

گئنه فرزاد  ،ا ساری گلندهالرنبو یرکگولومسهب لیریآیگیلدن 

پوخ پلیسی  بیْنئینیسن آخی؟ سنه هئی دئرم  !دهاَ» دئییر:

ا نیسسیرا الریننبوگوله گلیب -گولهممد  «الردان آز اوخی!کیتاب
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 یرکگولومسهفرزادین سؤزونه  سا توکلو گوده دهقی ،کئچنده

 ؟«! نه جور اولدیممد» سوروشور:

 سن؟«یدئ صابیری» :دئییر قویوب چیینینه اونون یالینممد 

 «!هه داینا»

ی هاوادا دیزلر یرا الینن« سوسین!بدن نئینه ،بئناوا» دئییر:ممد 

دا ایچیب بیر-اوردا ، ائله بیْمن بئله اوشاغیدیم» رکئندیرها

ده ائله سن اَ» فرزاد ساری گلیر، فرزاد گیله نردی« دئییبکئفله

لیبسن« لیب، یئکهکؤکه فقط .اوشاغسان دایناده خیردا  دیاین

-گولهممد  دیر،ه ساری اوزاممد هیوئرمه ینی الرک اللهدئییب گو

عادیله  دا اوریف داهایله هایه» رکال وئره ، آرازالالفرزاد ولهگ

 گوله-گوله ز جوررانار!« دئییبر اونی ائولندیرونئ، ائولندیرسؤیدئ

 فرزاد دئییر: فرزادین یانیندا اوتورور،

 ی؟«جَگلیب اونی ائولندیره نین اوشاغیهاَده عادیل دون»

 دئییر: دؤنوب نادیر

هامیسین چایا سوسیز  الرینمبیرداکی آدا !نیسنیاوشاغلیغین نئ»

 «.گتیرر سوسیز آپاریب

 یندؤنوب باخجاغممد  ،چاغیریر یممد « دئییب!ممد» اوغلوعمی

« !دیماغیشدا گؤرمهوای ب»ممد  بیزی سایمیسان!«»دای  دئییر: دا

 رکال وئره ایله اوغلوعمی دیبی اوزاالین ،رک قالخیردئیه

 آغام جانی !هاه اولدیم بتر شرمندده سننن  او گون ،اوغلیعمی»
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 یئرینده دیبیقای ،دئییر «دیمساخلییا بیلمه 1نییایشیم واریدی دئ

ی باال! عیبی زادی یوخدی...« دئیه »نئینَ اوغلوعمی اوتورور.

 فرزادین ،اجدان سوووشدورب، آغآرازدان یی الیناوزاتدیغ

ه یدرَای ده بیْ »...منیم سینه قویوب، یاواشجاسینادسته یننصندلی

هاهاهای  الریانینداکی ،دی ساخالردون!« دئییریییم اولسئمهدَ

به سنون » دیباوزا یهیریلدایا باشین-فرزاد هیریلدایا گولورلر.

 ،الریانینداکی ،لورونیر؟« دئییب گئنه گیسنی نئ مبیرنووا کئچیردی

 بویون پچؤ ،لرائشیدیر الرکی سیرادا اوتوراناالریندده قاباقهم 

الینه  یالینهاهاهای ائدیب  ده نادیر ،دئییر «!ادسنی فرز»آی 

ممد  یر،سیل یاشینون یدا گؤزون باخا-ا باخابونالرنوب دؤ ،وورور

 ییر:ییب دئلهسس باخان آرازی ینادؤنوب دال

 «»آراز!

بی یئره  ریضا سنگؤره» دا اشجاسینایاو باخاراق نادؤنوب دالی آراز

دییینه ائشیتمه یسینمهین سسلهممد ،میزیلداییر قویمئب؟« دئیه

 چاغیریر: داناوجا دا بیراز ده، بیرمد م ،گؤره

 «!آراز»

ممد  «»بلی! ی باخیب دئییر:تایینا سار اجین اونوب آغتئز دؤ آراز

گیل  ریضاده ی الین ،« دئییب!ریضییا دئنن گه اوتی داینا»

 »بئناوا هاچاندی ائله دئییر: داراقتوپاالشدیغی یئره ساری اوزا

 
 دئیین: دئیه. 1
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 ر،دئیی«  !یئسهباشین ک  ،ؤلها  ر صابیرییگؤزدئ»  فرزاد  «.اوردادوریب  

 بیری اوجادان دئییر: ،لر گولورکیدهرهودؤ

 «!نس گلدی»آمبیال

ییا الر کیمی قاپنحیطده آرالیقدا اوال ،الرلوب قاققیلدایانگو

تئز صابیر -تئز ائنیبلردن حیطه للهپی الینده، برانکارد ،باخیرالر

 الرینین اوستویله بوینونون دالینیقوالق نینگیله ساری یئرییه

ر ده، اونون گؤزلره لهسگؤرمه ییبفیکیر وئرمه قیرخدیرماسینا

صابیری  رلر.گؤرَ حتمن یتیشرتین آغ ایشیلدایانآپغآچارپان 

م گؤزدئن! باشوزا دؤنی»  یباع  ،قالخیزیرالرنکاردین اوستونه قویوب  ابر

 یدئییب گؤزلرین «!شاغی یئندیرلو آم بی آز اَیگؤزو یئ ریضا ...

ده  ، رحمتکیقاباق ریضا ،بورا اؤلچنده-اورا یینآیاغ-ال ،یییبق

 یندهلرصندلری برانکاردی القلریندن یاپیشدیدالداکی دسته

ان یوم یحالی اولمادان گؤزلرین ،الرینصابیره باخان الرین،اوتوران

 آراسیندان، نالریباخان بورنونو بوزوشدورن صابیره-آغیز صابیره،

ین ممد رکگوله فرزاد .کئچیردیب آپاریرالردن کجکئچهدار 

 یرا باشیننی گولدورندن سوممدپیچیلداییب  ینا بیر سؤزقوالغ

 ینا پیچیلداییب آرازالقوالغ دا دیب، آرازینجین بو تایینا اوزااآغ

 یالین یرکگولومسهالرا باخیب نبو اوغلوعمی ،گولوشنده

 سوز؟«یه گولی»نه ور:ییب سوروشلهیلکهس
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 ،ایا حیط قاپیسیندان اوزاقالشیراووولد-آمبوالنس اووولدایا

یال ریضادا  رانالردان سوناو ،یباع لهجابیر لرله اسراییل،یئتمهیئنی

اوچ -او ایکی یه چیخانکوچه یندایان برانکاردین دههم  ،رحمت

 نیجابیر ائنه-ائنه دنلرپیلله یباع یدیرالر.یحیطه قا ،آدام

« !نین باشینا نه اوین گلدی بی گئجهجیبی سورا بیلر قوساننان»

جاواب  رکا!« دئیههده بتر پیالکیسان سن ،جابیر» ،سینهدئمه

 لرینیئتمهیئنی اَییلیب ،یینه وورورین کورهجابیرده  یالین وئریب

ب یسعید! بابووا دئ» دئییر:  یاواشجاسینا  ده  سینهتیشرتلی  قیرمیزی

 گلیبسن؟«

نئچه   گله ده-گله  ساری  یئرینه  دؤنوب  ،ائنیرلردن حیطه  پیلله  اریض

اونا   ،مونقورخیب ائله  »اصلن  بیرینه  ،آدامال دانیشیب شوخلوقالشیر

»سنه ده  قویوب یالین چیینینهده  بیرینین ،«!هئش زاد گلمز

 له فرزاداممد  باخان  رکهنهلتدؤنوب شی  اونا ساری  ،دئییر  «!قیسمت

ا ی قاوزاییب آیاغیانینممد  ،بورنونو قیریشدیریر-آغیز ال قاوزاییب

تئز یئتیریب   ،ئییب« د!اوتی یئرونده  ده!اوتی اَ»  یندهقالخماق ایسته

 دا فرزادا ساری قویوب اوتورداراق الینی چیینینهین ممد یالین

 رهبؤی  یلریننین توکله باشیییال  ،« دئییب گؤروشور!یالال»  دیباوزا

 ده اوتورور.یانینداکی بوش صندلین ممد هامارالییب تومارالیاراق

 ، بیراوخویورباشالییب ی ار...«»گؤیده بیر اولدوز و گئنه ده حجت

زینی فرزاد آغ ،چاغیراندا یهشاباش وئرمه «قاالنی یاددان چیخیب»
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 اوخویانا یالین ،گؤزلرینی قییارکن ،شیشیردیبالرینی یاناق ،یاییب

« !یوغین آروادووای او گؤتیکیاالنسا طالیبین سی» ساری توتارکن

 هله اَده» گوله دئییر:-گولهممد  ،لررشوگولو الریانینداکی ،دئییر

 کی!«ائولنمئب حجت

 «ن بیرین یانیندا گزدیریردی آخی!ؤبه اؤ» فرزاد دئییر:

 !«کی باجیسیمیش اولی»

 دا آراز ،وییب!«بی یئره ق ریضابلکه » آرازا یاواشجاسینا اوغلوعمی

 ریضا .ب سوروشورییئره قوییبسان؟« دئیی بی  آراغ  !ضاری»  اوجادان

ده اَ» دئییر: بولالیاراق یوموب باشینی یؤزلرینگ ،باخیب آرازا

 باخئ!«

 ده گزدیم تاپمادیم!«قَقهن»

الریندان ن قاباقنواوغلوعمی را آرازالنله فرزادین، سوممد ریضا

ایکی ی  تایینا، حیطین سونونداک  او  نینکردی  ،سوووشور  لهچتینلیک

 راغآ تویا گلنده بایاق آراز ،ینا ساری گئدیردووارین بوجاغ

لرین ایندی بوش قالمیش ینال پامادور دیشلهخیار لرین،ایچن

 گوله-گوله خاردیبچی نیدببه ن، گول کولونون دیبیندنیئرلریند

سی دئمه »آلچا گؤزوننن گلسین!« نینبلندگودان بیری ،گتیرنده

 اوجالیر.

 ،ئوین قاباغینا ساری باخیرا یرکگولومسه روبینده دودببه ال ریضا

سن هده سنه کیم دئدی اونی گؤتیراَ» زئرزمیدن چیخیر، یباع
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 یبانیع جابیر .گلیر ه ساریجابیر سیکتلهرک یه؟« دئآخی

 نج بویالیی، ناردؤیه-قویوب گؤتونه دؤیهونو یئره  میکروف  ینیهگؤرج

 ریضا یر،کئچ هجَیکئچهچیب دار قا بولالنا-کراواتی بوینوندا بولالنا

 «!آراز» دئییر: گوله-گوله

 بلی؟«»

 سن دئدون؟« هجابیر»

 «!یوخئ» گوله دئییر:-گوله آراز

 ،یئرینده اوتورور ئچیبرا کنسو ،وئریر نی آرازایب دببهگتیر ریضا

سی بلندگودان « دئمه!چرییر اییجفر بو» یبانینع بیردن

 ،دان آغاریرگؤزلری حیرانلیقینیب سلده دیکاوّ ریضا ائشیدیلنده

دن گولمک دا آراز ،گوله آرازا باخیر-هالینه چیرپیب گول یرا الیننسو

یال ریضا ،یه یئریندن قالخیرفری گؤرمهعج رکایچینی چکه

»جفر به گه ایچری داینا!   یباع  ،پیسینا ساری باخیربیرلیکده حیط قا

 الپ اوجادان دا الرنبو ،ساخالمیشام« دئییر وشیرنی پایو گه بیرا!

 ن دوشموش، دَبئش گون قیرخیلمامیش اون-اون فرعج گولورلر.

یالن اوینان ائنیب لردنبورا باخیب پیلله-اورا قاشییاراق یساققالین

 ،چاالندا ال یباع ،ال چالیر گوله-گوله یباع ،گلیراری س یئره

اورا » ریضا .الرده فیش چالیر لریبعضی ،ال چالیب دا الرتویداکی

ین الرچالقیچیقاچیب  یبانینع ،ا قالخیرآیاغ « دئییب!خاورا با !باخ

 یچیراغ سیکتله، سینهتورمهؤگ یانینداکی بوش صندلی
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 حیطه ساریکی نینکردیینداکی باغن قااوتاغیلموش ندوروسؤ

 فری اوتورتماسیناعین یانینا قویوب جاؤزو اوتوردوغو صندل  ،یناقیراغ

 دئییر: یبداساری اوز آرازا یباشین باخیب،

 ن قورخیسی!«ؤیوپؤک»

 دانریضا دیبو اوزافرزاد بوینون ،گولوب گئنه ده ایچینی چکیر آراز

لی دئمه !یوخئاوسته آتاراق » یباشین ریضا نولیبئ؟«» سوروشور:

شیرین -فره شیرینعج  یبانینع  االریانینداکیگئنه ده    دئییب  ییر«دَ

 ،دیرگؤرسهینی سآغزینا تپمه ده شیرنینی فرینعج، یدانیشماسین

لرله کیدهرهودیزینه ووروب دؤ ی« دئییب الین!جفره باخ ! باخ!باخ»

 دئییر: باخیب ساری آرازا گوله ده-گوله ،وربیرلیکده گول

 قورخیسی!« کؤپؤیون »

 فرزادا  دهممد    ،« دئییر!ده نوالر؟ دئنن داینااَ»  ایریضافرزاد گئنه ده  

 ه باخیبممدفرزاد  «!اییر داینلی دَهلبت دئمه دهاَ» دئییر:

! دهاَ» دئییر: نین دیبینه یاپیشدیریبیقوالغ و آپاریبونغویومور

 دا ریضا ،گولور هاهاهایممد  «.آز دانیش قویارام آلالهلیغووا ها!

سوریش  آرازدان» دئییر: دیبگؤرسه یله آرازییال گوله-گوله

 ،بایاق گلدییی کیمی ده سی گئنهنین نوهممی زقی «!باخ دئسین

 یایکی یول الین-بیر آراز ،گلیر ین آراسیاللرایله صندل ردیک

 آرازا  یفرزاد الین  !«عاییبدییئ»  باخیب دئییر:  نالرابو  ساچینا چکیب،

 « دئیه!دییبیعا  !بدییعای!« دئییب »نئده سؤزو دئنَاَ»  هاؤلچ-اؤلچه
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ی آغاجا، بیرین یبیر الین سینین نوهممی قیز .یانسیالییر آرازی ده

 یسینهنین نوممی قیزدؤنوب  آراز قویور، چیینینه ازینآر ده

دئدیم بیرا موهندیسین چوخ »...ایتیریب  یآیاغین-ال ،ینیگؤرجه

 دئییر: رکدهگؤرسه نواوغلوعمیرا نیئریدییئ...« دئییب سو

اری س آرازا یفرزاد الین «.قوالغ آسمادی اوغلیعمی آنجاغ»...

دا ی دؤنرکن باشین آراز ،ریر« دئییب چاغی!ده آرازاَ» یبدزااو

 !ده»اَ  دئییر:فرزاد    ینفرزادا باخجاغ  ا گتیریبآغاجین دالیندان قاباغ

نین ممی قیز «!بیرا باخ بی !زادین اؤتیرئسین نین نوهقیز ممی

ه ونداونون باشینین اوست ونویوموروغ سی فرزادا ساری جوموبنوه

 ،مهرپارسان تپهریغو چیده گوپین کیمی یومیاَ» فرزاد ،ساخالییر

اوجادان را نسو ،دئییر «!ینهاَ چک وشر اوجیمایئ! الوگؤزدریم دو

نین ممی گوله ده یئریندن قالخیب دالیندا دوران قیز-گوله ،گولور

اوتوراندان  ،دن اؤپوراوزون اوچ یول قوجاقالییب وسینین بوینوننوه

 نه جور اولدی؟« هه!» دئییر: را آرازانسو

 عاییبدییئ!« یبادانع» دئییر: م؟«دئیی» دئییر: آراز

! دهاَ»  فرزاد  ،یه چیخیرقالخیب کوچهلردن  سی پیللهنین نوهممی  قیز

یسدی بی قارا ه ینممد بابالین قوی یبانینی! عالراورئ تیاؤ

 ا قاوزایاراقغپاالق سالماین بوینونا شاممد یالین نا...« دئییببوینی

 ی توتوبالینفرزادین  قیساراق وتئز بوینونممد  ،!« دئیندهدئنن»

-ال ییبقوالق آسماممد  .یری!« دئبوشدا !بوشدا !دهاَ» فرزاد بورور،
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 دئییر: ایایلدزیقق-ایایلدفرزاد زیقق ،مالدیروادا یقول بورماسین

 ،!« دئییرشدابو م!ییبوشدا دئ ممد» آراز !«ممدسنی مامون جانی، »

 من ماما !دهاَ» رکاؤلچه فرزادا یالین ده گوله-گوله ،بوشالییرممد 

شنی مامون » دئییر: یانسیالیاراقدا فرزادی  رانسو «!زاد دئمیرم ها

سیز  بیلیرم. ،یئهَ» فرزاد دئییر: «!شنی مامون جانی نی!جا

ساکیت  یاخجی دای!» دئییر: ریضا« .سوزیآنا دئ هاموز قارداشدیغا

 ی!«جَلون گؤرون آراز سیزه نه دییهوا

 دئییم؟«» دئییر: آراز

 دئییر: دیبساری اوزا آرازا یلینفرزاد ا

 «!بیزین ردویوچؤ-سیهدون ،دئنن دایناده دای اَ»

 ،تومارالییر یساچین ،آغزینا توتوب باالجا اؤسکورور یالین آراز

 ،الرینا ساری قاوزاییبوستوندن قاشبورنونون ا  وونیگؤزلو  بارماقییال

را نسو ،اونون دیزینه قویور یالین یا باخاراقاوغلوعمیدؤنوب بیر 

گیلین باغینین  یباجفر عخیب »بی گون فرزاد گیله ساری با

 یینتاریرمیش...« دئییب سؤزونون دالیانینداکی یئرلرینده مال او

بورا -اورا یلریندئینده ال الر ناغیلاوشاق ریضاینده، توتماق ایسته

بیری  ،بیری واریمیش» بورا آپاریب-اوراالینی  الری کیمیآپاردیق

به نجور » دئییر: آراز گولور،لر کیدهرهودؤ ،« دئییر...یوخیمیش 

 م؟«یدئ

 »منه نجور دئدون؟«
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 ریضا ،« دئییر...جفر مال اوتاریرمیش ،هه» ده باشالییب بیر آراز

ا، هاردا مال ی دئنن داینده قشَاَ» ین سؤزونو کسیبآراز

 اؤلچوب یالین یا ساریریضا دؤنوب فرزاد ،ینیاوتاریرمیش؟« دئجه

 وتوبت آرازا ورا اوزوننسو «!ن دایناقوی دئسی ،الل اول ه دیداَ»

یله یدا ال رانسو «!دئنن اوجور ،ستئرنجور کئفون ای !آراز باخ»

ده سؤزینه  نینهوئرگؤت-گؤر یبئلنچی» رکدهگؤرسهنی ریضا

. آراز ییرچیمدیکله  ونین اوزونریضا  گوله-« دئییب گوله!زادینا باخما

ین یانیندا مال گیلین باغین یباع »هه! ده باشالییب بیر

تانیسان او » وبفرزادا ساری توت ورا اوزونن، سو«...اوتاریرمیش

تانیسان؟« دئییب  !ین»هَ دا یااوغلوعمیدؤنوب  ،یئرلرین؟«

 دادی...«ئنن، قارا داشدیده تانیرامئ داَ» دئییر: فرزاد سوروشور،

بی  ،تاریرمیشاوال اوردا م !هه»...  توتوب یندالی ونسؤزون آراز

را بوز او !ی یوخدیز ائششهوا آییلیب گؤروب بسور ،انیبهوشد

ه ممدفرزاد ین ی...« دئجه ی، گل ها گلششهئوز ارا بی، بیائششه

دا اوالجاغ گیلین باغین یبا»وای دده وای... گه گؤر ع دؤنوبساری 

 :سوروشور باخاراق را آرازانسو آ!« دئییب

 هه؟«»

 «!هه»

وای دده »  دا  هدانگا  ،چیرپیر  دیزینه  یالین  رکگوله  هایهاهافرزاد  

 رکدهگؤرسهیله فرزادی یبویون دؤنوب ال پچؤ ،« دئییر...وای
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« !وئرمئن غراموشاغا آ-ه دئمیشم بئلنچیی اوشاغمین دف» دئییر:

کی آیری   ولیراغ آدامی بئله گولدیرمز، اده سفئی اولمایئ! آاَ»  نادیر

ده جفره اَ» ا قالخیبیردن آیاغب ریضا دئییب گولور. شئیدی!«

فر عج ،دیرگؤرسهفری عله ده جی« دئییب الی!جفره باخون!

نی وندن قارا نوشابهتاوس ،دا آغزینا تپیبی نین بیر آیریسینشیرنی

 .رتلفونو زنگ چالی آرازین ،باشینا چکیر

ی ممد، فرزادی ،اجیآغ ،را قالخیآیاغ « دئییب!لیمگ !گلیم...» آراز

 :سوروشور گؤز ووراراق ریضایا یئتیشنده، ریضاسوووشوب 

 ،ه کئچیرجَیکئچهدار  لیرم« دئییب گئدیبگ» هارادی؟« آراز»

سونا » حجتین یه.لردن قالخیب چیخیر کوچهپیلله دا اوردان

بیر آغ  الرین بیریندنقاپی ،یالنداییه یاوماسی کوچهلر« اوخبولبول

، وینه ساری باخانداردیب توی ائخاچی یچادرالی قوجا آرواد باشین

 ده بونا یینگؤرجه ،هیننین آغزیندا دوروب بونو گؤزلهکوچه آراز

 بیرینه-بیر گئدیر، سینه دوغرونین نوهممیقیز  ساری گلن

 خیدمتیندییم مهندیس!«» دئییر: یرکگولومسه آراز یئتیشیرلر،

 سی دینمیر، یئره باخیر.نوهنین قیز ممی

 نولیب؟ بی شئی اولیب؟«»

 «احمد گلیب اوتیریب اوردا؟» سی دئییر:نین نوهممی زقی

  هانسی احمد؟ سیزون احمد؟«»
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 ،الییرقوجاق وبوینون آرازین « دئییب!هه» سینین نوهقیز ممی

دالیمجا گلیب بیرا، پیل » چکه دئییر:-بورنونو چکه دولوخسانیب

 «!ده یوخیمدی منیم» آغالیا دئییر:-« آغالیا.رییایستئ

 قیز یین ایکیسینالرناساسک ،ن پول چیخاردیرجیبیند آراز

 یرکگولومسه دیبگؤرسهده اونا  بیرین ،سینه وئریرنین نوهممی

 ،ساری گلیر  توی ائوینه  دؤنوب  ،جیبینه قویور  دا منیم« دئییب  بی»

 بیری «.راغین چوخی قالیرگه تویا! هله آ ،»وئر گله ده دئییر:-گله

خانیم  !بیر بوسه وئر وئر!»دئدیم بیر بوسه  اینجه بیر سسله

 !رمدئدی وئرمه !رمدئدی وئرمه» دا دالیجا اوخویوب نی«!آماندی

 ین گولمکالرتویداکی ،...« دئییررممین آغزینا وئرمههدسیش دَ

قاپییا ساری  یئیین-یئیین ،گوله-گوله دا آراز ،هایی قاوزانیر

 یسینهموشلهسؤی دیم...«لهآروادینا ایته» ینبیرین یر،ییئری

ائوین ایکینجی  یانیندان کئچدییی قاوزاییب یباشین ،ائشیدنده

نین گئجه ، اؤزیاغیمی عاییب بیلیرمنیم اوستیر»... ،باخیر قاتینا

 یالین یرکگولومسه سینهدئمه «!سی آغزیننان سیچیردهبی وَ

 قالخیزیب وقولون کریم ،« دئییر!کریم عمی سالمقاوزاییب »

 گؤریسن دای بیزیم شَبئهیمیزی؟«» ئییر:باخا د-ساعاتینا باخا

بئبئله خود ی بیلندگووا گرَ ، دوز بویروسوز!بلی» دئییر: آراز

دا ائله سیزون کیمی بی سس گلدی یاتا  منیم بابام .لروئرمییه

 «!ر یوخیم دوشدی باشیمایبیلمیر، دئ
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 بابون کیمدی سنون؟«»

 «.ماحمیدین اوغلییام، ماحمید قادیری»

 ؟«ماحمید انویراو اینه»

سنه بی گاال  »  کریم  «.اینه ده ویریر  ،بلی»  دئییر:  یرکگولومسه  آراز

 آلمانی توتوب  آراز  آرازا بیر قیرمیزی آلما آتیر،  رک« دئیه!آلما وئریم

« ایجازونن من گئدیم تویا .کریم عمی به! چوخ ساغوالسانبه»

 یباع ری کئچندهچقاپیدان ای ،دئییب توی ائوینه ساری گئدیر

 دیبگؤرسهفری عیله جیال رکدونن بیزیم بی جفره...« دئیه»

-فره ساری بیرعرا جنسو ،..یامان بی ایش راس گلیبئ!« دئییر».

الرا ساری ناو یالین جاماعاتا ساری باخیب ،ددیم آتیرآایکی 

ال  جاماعات «!ل چالون گلسین اؤزی دئسینبی ا» دئییر: داراقزااو

ره فر یئعج چالیرالر. فیش سالیبهارای ده های لریبعضی ،چالیر

جا بیرازدیبینده  سینینی نوشابه بطریدییقویماق ایسته

 ،قالخیزیب باشینا چکیر ده بیر بطرینی ،یینگؤرجه یقالماسین

ا آیاغ ئره قویوبی ینبطری یدیغتبوشال ،گئنه ده جاماعات گولور

 یینفر یئتیشجهعج ساری گلیر. یبایاع چیرپاراق واوستون ،قالخیر

 آغزینا جعفرین دا میکروفونو یینه قویوب،فرین کورهعج یالین یباع

 باخاراق  یبایاعفرین عجفر دَدم قوربان دئ!« ج»  توتوب دئییر:  ساری

 ینسی بلندگودان اوجالجاغاون گون بیننان قاباق...« دئمه-بئش»

 چیغیریر: بیری جاماعاتین ایچیندن
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 فر آدین دئمه ها!«ج»

 «آخی! سم اولماز»آدین دئمه

 فرعج .چالیرالر ده فیش لریبعضی ،ب ال چالیبجاماعات گولو

دئییب   ...«چاغیردیجی سونا منی  هه، حا»  توتوب  یینسؤزونون دال

الرینداکی ن قاباقبویون گیلی پچؤ ،قاققیلدایاندا هامی گولوب

رک دین دئمه؟« دئیهدیم آبه سنه دئمه !ده»اَ باشیلیاوزون خط

 ،خیره چیجَیکئچه سیرانین آراسیندان دار ایکی ،یئریندن دورور

چیب نین یانیندان کئسیسیرا ینگیل ماشی یئیین-دا یئیین اوردان

م رنگده رِکِ  یالین  تئز یئریندن قالخیب  ماشی  ،فره ساری گئدندهعج

 دئییر: قویوب چیینینهنین لیکؤینک

 «!یئنئینهزِینی »

، ینی قاوزانجاغسئ...« دئمهایبوشد ده ماشیاَ» گودانفرین بلندعج

گلسین گؤریم...« دئینده میکروفونو »...قوی    ،دیراوزا  یتئز الین  یباع

ی هارااقالییب های، فیشدیرین دا ال چالماسیجاماعات  ،الیندن آلیر

هئچ  ی«!ی، قوی یئسینجَهیپوخ یی »... نه ،هدئی سالماسی اوجالیر

 یندهدی ،ده زِینیاَ» بیری اوجادان بیردن یاخجی ائشیدیلمیر.

اجینا گیالس آغ سس چیخان یئره، الرتویداکی ،..« دئییر؟نوالر

ی، جیندالیغیننان جَلیییننن دئمییهقحبه» ،الرساری باخیر

 ،لری فیش چالیربعضی ،جاماعات گولور ندهدئی ده ی«جَدئمییه

دئییب « !جابیرساغول » ،یرادان آیاغا قالخیردا دال س فرزاد
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اوچ  یینیئتیشجه ،یه ساری گلیرینیزِ جابیر .قالییب کئچیرقاقانا

نین شیق ممیآ گؤتورور،وزوندن او اوز بو ان نیینیاؤپوش زِ

قارا  یومان یگؤزلرین یدینغ-خوشاگلیم دینغادا دا نینیقاوال

 ،نین سسینه قوشوالندای قارمانیباسدیغ سینهسینه ساققالین

نین ینیزِ یالین ،الرا یئتیریرناو وتئز اؤزون یبار. عال چالی جاماعات

 ماشی»  دئییر:  دا  یاماشی  ،قویوب یاواشجاسینا بیر سؤز دئییر  بئلینه

ئییب « د!میشمیشْ» باشووا دؤنیم من میتیلیمه ا  ماشی  «!داینا  بویر

ین یوخاری باشینا ساری یوال له حیطیبا زینیع یئرینده اوتورور.

تئز » ،اوزو اتلی کئچل ، بیرسوووشاندااوچ سیرانی -ایکی ،دوشور

هاه هاههاه یباع !« دئییب اوجادان گولور،دوز تؤکماوره یول سا

 رک دئییر:هیائله

غدان یَبه سن بَ یمین باشی قوربان!بیی سنه اوره !منوچهر»

 ؟«بیردئمیشسان

یئریندن  رکدیم« دئیهلرده گلیوخئ، ائله ایندی» اوزو اتلی کئچل

 یاپیشدیراراق ایایبی عیئکه قارنین ،اؤپوشور ال وئریب ،قالخیر

ده  ائله سندئییر: » ینا باخیبباش یبانینع داسونرا  ،قوجاقالشیر

منوچهرین باشینا  ییبا الینع !«منیم کیمی باشی زادی تؤکیبسن آ

ل زاد چکر گلیب من اون ای هله قاتما باال! سن اؤزو منهچکیب »

 ،آغا منوش» اوجادان جابیر .هاهاهای گولور رک« دئیهاوالسان
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اسراییل  ،گولور هامی اوجادان ر!« دئیندهده آپا ووا دئنن منیدوست

 چیغیریب دئییر: دا

 «!ده منی !یئده دئنن منی اَیه»

 گوله-ولهگ « دئییب!ده گلوز ی دای گلوز، ایکوزنَنئی» دؤنوب یباع

 دئییر: منوچهره ساخالیاراق هدی قاوزاییب اوسته سارجابیر یالین

لاله آ  هه،»  منوچهر  هه؟«  ،ره وئریبسناَ  هلییله قیزوائشیتدیم نوبارَ»

 سهتله-سهتله جابیر .دئییر «!سینقیسمت ائله ده هرلَیکسنون

عیبا   وزونقاچا اؤ-قاچا  یجاالین دجابیردا    اسراییل  ،ساری گلیر  یبایاع

سی ده گولمه  نینمَحی  ر،ه« چکیایییووو»  لریبعضی،  گیله یئتیرنده

ادیف تص به قالیر؟ مَحی اَده» :سوروشور منوچهر یاییالنداه دحیط

 منوچهرله ،دئییر «!ایدییئ » قارداشی بئناوا یبا؟« عمیشدیمهائله

اؤزو  ندیم« دئییبیوؤردیم چوخ سؤدوغیردان سنی گ» رکوئره اَل

 یباعیالن یئره ساری گئدیرلر. یناناو ینداده دال گیل ینیزِ ،قاباقدا

!« دی گلیرممن این »جفر سن دئنن فرین یانیندان کئچندهعج

 !ممهدی باشووا دؤنی» دئییر: قاوزایاراق یالین ده هرا بَینسو دئییب

 ،قاوزاییر  یدا الین  باالجا  ،باخیب  یبایاع  یرکگولومسه  « بَی!گلیرم ها

یجا دال نینیبایال زِینیاسراییل ع یه ساری گئدیر.زئرزمی یباع

زاد  »اَیه یاالن یاواشجاسینا ،فرین یانیندان کئچندهعرک جگئده

« !ام گؤتووهلیب او میکروفونی آلیب دوز سوخارگ یوخسا دئمه ها!

من اوستا نجف کیمی پوخلی  !ف داییح» فرعج ییب سوووشور،دئ
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کی الینده ،ده ی الپ یاواشجاسینا دئسه«!مرَیگؤته باز دَ

باندالرال  ،فایردا گوجلندیریبسسینی آپاریب آمپلی ونمیکروفون

 ه قالخانداهایی گؤی گولمک ،ینا یئتیریبامینین قوالغه ،لدیباوجا

 یدیبیقاپیسیندان قانین  زئرزمی  ر!« دئییبجف  اَده»چیغیریب    یباع

الیندن  میکروفونو ده جفر به عاییبدی آخی!« دئیهاَ» گلیب قاچیب

بارماق  کیقارا جوجه گؤزلرینین اوستوندهعفر قاپآلیر. ج

انیندان ین ییبانع رکیونلهدوی یالرینقاشیوغونلوقدا اوالن گوده 

 یر:دئی دن یاپیشیبنینیچی یباینده، عایسته حیطه ساری گئتمک

دن یننیچی یچیمخیراراق الین یبایادؤنوب ع فرعج جفر به هارا؟«»

 یباع  .یراوجال  سیمهائله«  !اووو»  جاماعاتین تعجبدن  ،ساالنداووروب  

 ،اؤپور  وزوندنعفرین او اوز بو ان جیایسته  یب گئتمکگئنه اووونمای

دان گولوب اوجا ،الرالریندا اوتورانیان ده، هم ریضا آرازال

 چی ممیقاوال الیقارمانچی قارا ساققال ،هارای سالیرالرهای

 «!یانیندیگی بو دنسئو !قاچما مننن آ سئوگیلیم» یرکگولومسه

 خوروز ،گولور یآه هاهاهاآهماعات آهجا ،چالیرالر یهاواسین

، جفر گه تئز اول دئ قوتار»  اوجادان  اوروف  ،ییربانال  الینده  شادایین

ی ئییب الینسن چوخ داریخیر!« ددییه دوریم بینین باشین کسیم!

 گوله خوروزو چکیب اوروفدان-شادای گوله ،داندااوزاخوروزا ساری 

رک « دئیه!یبا»ع ییندههجگیرهنین زئرزمی جابیر اوزاقالدیر.

 ،اماعاتی گولدوروراوینادیب ج  یلریننیدا چیی  الینین هاواسیماهنی



   131      ●حافظ خیاوی   

 
 

ه ساری جابیری استکانکی الینده ،ا قالخیرگوله آیاغ-گوله ایرج

 دئییب باشینا چکمک «!سنون سالیغووا جابیر» قالدیریب

 دئییر: ینده، ماشیایسته

 «!ایرجده اَ»

 ماشی ،دیرترپه یباشین ،یالین ،دؤنوب باخیب ساری یاماشی ایرج

 دئییر:  دا  حیط قاپیسینا ساری توتاراق  ینالی  .«بسدی داینا..»  دئییر:

 مرَیعمی من کئفلی دَ »ماشی ایرج دون؟«گؤرمه به صابیری»

 صابیر ،کئفلی» ده رکدهگؤرسهیالن یئری آپار یله صابیرالی ،«کی!

 ی باشینا چکیر،استکان ،ر!« دئییب قاقاناق چکیب گولوالراوکیمی 

 گئنه ده دئییر: جابیر

 اینا!«به گه د یبا»ع

 قاوزاییر لره النیدوروب بونو گؤزله ییندههجگیرهنین زئرزمی یباع

وب بلندگودا اوجالیب میکروفونا دوش  ده  سی« دئمه!گلدیم  !گلدیم»

رک « دئیه!لیرمده گ  سن باشدا من  ،میگؤزو یئ  !جفر»  ،هامی گولنده

نین زئرزمی سه،تله-سهتله ،یئیین-یئیین ،فره وئریرعمیکروفونو ج

 !« دئیهزیدئباغیش !زیباغیشدئ» ،گئدیر الرا ساریکیقاپیسیندا

قاپیسیندان نین زئرزمی !« دئییببویروز !بویروز» ،ا یئتیشیراونالر

سالونونا نین  زئرزمی  گلنده  ائنیبلردن  یجا پیللهدا دال  اونالر  ،کئچیر

سینده آز رهومیزین دؤ  « دئییب!سالم علیکیم»  اوجادان  ،وریاق قویآ

دالیندان توسونون سیگار توس ،ی المپین آلتیندا اوتوروبایشیقل
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آداما ساری  آلتی-بئش ین اوجی گؤرسنمهیاخ اوزلری اوزاقدان

عمی!«  یبا! عبهبههبَ» بیری لرینکیسیندهرهوگئدیر. میزین دؤ

 باشووا دؤنیم» دئییر: داراقاونا ساری اوزا یالین یباع ،دئییب دورور

قیرمیزی  «.جییماغ اوسته بیرین ایچیب گئدهائله ای ! اَیلش!ضارعلی

 ی تئز گؤتوروب یانینداکیاستکان ینداکیقاباغ یئتمهیئنی تیشرتلی

ساغ  کفیندهنین زئرزمی اوتوردوغو یئردن، ،آلتینا قویورین صندل

ن ییا ساری اوالآرخاالری قاپ .ا قالخیردووارا دایاندیغی یئردن آیاغ

بی  ئ!شاَیلَ عمی هَله گه یباع» بیری ،ردورورالدا الر ایکی اوتوران

 یین بیرینصندلایکی  یالربوشالتدیق رک« دئیهدنه باشو آغریدار

قاداالروزی آلیم  !شوزیلهباشوزا دؤنیم اَ» یباع .دیرگؤرسه یبایاع

چوخدان بیردییوغئ ، »ائله دوروردوغئ«» دا الرناو ،« دئییر!اوتوروز

 دا باالجا ،اوزونو بیراز الرینناو قاپییا ساری گئدیرلر. دئییب بیز«

« !ن گؤردیم آیواؤ»  ندهین یانیندان کئچجابیرآریغی    سیندناوبیری

دوغیردان » باخا-الرا دالدان باخاناو یباع ،دئییب هاهاهای گولور

 ،دئییر «!الرچوخ ساغوالسوز اوشاغ» ده ینیزِ ،«!دوزاشرمنده ائله

 دئییب !«ئده گؤردیم من یون! اؤارییشهر اَیه» اوجادان دا اسراییل

سیندا ین دووارا ساریکیلرصندل یبوشالتدیغ اونالر یباع گولور.

 ده ، ایندینینه گلَیله شاباش وئرمهچلیک بایاق ،اوتورا-اوتورا

من دورا  ،باغیشداها یبا»ع اوتورانین صندلدهکی دووارین یانیندا

 ب وئریر،له جاوادئمک «!مئهائلئر خوایش»بابا  سینهیرم« دئمهبیلم



   133      ●حافظ خیاوی   

 
 

 کالبای ریشه دئدورام، ننم همه مدیهیفوظ آخی!یوخ » لیچلیک

وه ننؤ» یباع ،سن قارنیمدئدون« دئییب گولور ،ندااوال عیبادولال

 یبایاع یاق اوسته دورانا،یندا آاونون یان م یئتیر« دئییبالنن سمن

 دئییر: ده یهیئتمهیئنین یساری گولومسه

 «ان!ده بیردئمیشس نده ساَ »سعید!

 «!الالی» یبانینع ،اوتورور صندلدهداکی یانین یبانینینی عزِ

« !عمی  یباع  باشووا دؤنیم»  ،قویاراق  سینهسینهی  سینه ده الینئمهد

 یبانینع ایندی ،نین یانینداکیساقی اسراییل .دئییب جاواب وئریر

 بوالالنمیش-تئز آغاریب آال یاشیندان نین،ضارعلی ینا دورانآیاغ

 ،اوتورور یئرینده نینضارعلی آالن والرینین اوستونوالقالری قاچس

 !« دئییبباس بیرا باخ ونوگتی او پیال گئده !جابیر اَیه» ه دهجابیر

 گلیب ده جابیر ،ییغیشدیریب یئر آچیر واؤزون صندلده گوله-گوله

 ،سوروشور دا ایچیبسن؟« دئیه آراغ ،»سعید سعیددن یبااوتورور. ع

و یانینداکی صندلین آلتینا قویدوغ رکهنیکسبیردن دی سعید

نین ساقی ،قاوزاییر یرا باشیننسو ،قالیر توتولوب ا باخیباستکان

 یبا»ع نیبلهاورک نآتماسیندا سیندن، باشینیمهائله گؤز-قاش

ی استکان ینا قویوالنقاباغ یباهامی گولور. ع ،یریدئ عمی یوخئ!«

مه! یوخسا یب ائلهایچ ساغول! اصلن آی» گؤتوروب سعیده باخاراق

را نسو ،دئییر نی دوز باشیمیزا اوچیردار!«دون گلیب بیرااو دَ

بینده گؤزو دووارین دی ،یندهباخیب ساغلیق وئرمک ایسته یهرهودؤ
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 سنگؤره» قبولالیارا یباشین ،ردوشو اوزانیب یاتان اوزون مجیده

 یاون دیریمنه دئ بئناوا سین ننهیوؤهاچان جورراناجاغ؟ هله ا بی

بوتون آناالرین » لره باخیبکیدهرهورا دؤنسو ،دئییر «ائولندیرئ!

ی یئره قویوب بیر تیکه استکان  ایچیر، ایچندن سورا  دئییب  «!سالیغنا

رک دئیه  هارا؟«  به  یبا»ع  ساقی  ،یندهتوروب قالخماق ایستهگؤ  خیار

 ینااستکانی بوشالتدیغ نینیباع نی گؤتوروبن دببهاَییلیب یئرد

 توکور. راغآ دئیه «!سورا ،ئلهایکی ا»

 اوتوران چتینلیکله یانیندا قیسیلیب گؤتوروب ییناستکان جابیر

یاق آ کیدالیندا ،ینده« دئییب ایچمک ایستهوا!سالیغو» اسراییال

رین ویر او بی نف  جابیر»  ووروب  چیینینه  یالین  ضاردوران علی  اوسته

باخمادان  دؤنوب یاضارعلی جابیرمی گولور. ها ،دئییر «!سالیغینایئ

 یب« دئی!خوررارین سالیغیناسنون کیمی موهته بینی ویررام»

 کیالینده رانسو کانی میزین اوستونه قویاندان، ایچیب استایچیر

 .سیخیر یاپیشیب بوینوندان ضارعلی ،یندهایسته مکدیشلهی خیار

 خیارالینده  یبیاینجی ،بوینونون سیخیلماسیندان آجیییب جابیر

« دئییب !یمی یاندیردیراغ خیرتدَآ !بوشدا ده! اده بوشدا!اَ !دهاَ»

 ضارعلی «.باشووا دؤنیم بوشدا ضارلیع» دئییر: یباع ،زیققاییر

خارتال -تادیش ووروب خار را بیخیارتئز  جابیرین بوشالجاغ

به دوز » یا دئییر:ضاردا دؤنوب علی ااوغ-ااوغ ،وراوغ ورک بوینونیئیه

 ،سالیبسان بیرا ون بَیاغداندی یئرویئوار دراغ ! موهده آرم دایییدئ
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« دئییب یئریندن !ئیاوغلی دوده کؤپئیاَ» یباع !«چیخمیسان

 ،پییا ساری قاچیردوروب قا جابیر، دبردنده ودورماق هاواسینا اؤزون

او  رید داینا!ه بی آز اونی اَاَی» راحاتالیاراق ییئرین دهصندل اسراییل

قاپییا  جابیر هامی گولور. ،دئییر آخی؟« الراولییده ده گؤت یئکه

 رمئ،دوز دئ  ضارعلی»  باخیب  الرا ساریندؤنوب بو  ،رقاالن دایانی  بیراز

 خورراریندای سنون کیمی موهده ریندی!هشاباش وئرنن راغبی آ

دای بو دؤنه  سیکؤپئن گئده» یاغادورور آ یباع ییندئجه «!یوخ

 ونگؤتو ینخیار رکجییم« دئیهرووه سامان تپهدَ دوز توسسام

 .گولوشور الریانینداکی ،آتیر یجادال

 حجتین ،حیطه کئچیر لردن قالخیبپیللهیئیین -یئیین جابیر

گلسیننر  ،الرینا محکم بی ال چالونمهرانین سالیغجادنان »س

، جاماعات ال چالیب ،دگودان ائشیدیلیرسی بلناویناسیننار« دئمه

 ه کئچیبجَیکئچه دار جابیر ده فیش چالیرالر. لریبعضی

 گئین شالوارکوتلی یشم رنگ جادالن سیالن یئره ساری گلاوینان

 «ائح ائح ائح ایی»نین بیردن مَحی ،مهرانین یانیندان کئچنده

 ،خیرالرری بایه سادؤنوب مَحی لریبعضی ،سی اوجالیرائتمه

 ،زانیر« سسی قاو!گه  !گه!«، »نی آلهحجت گه جرم»  بوردان-اوردان

سی بلندگودان « دئمه!مَحی تئز اول دو پیلی گتی» دا نویانیاوخ

 یلرینال ا قالخیر،آیاغرک ائده «ائح ائح اییائح » مَحی ،قالخیر

 .بیلیندیریراوخویانا    اولماماسینی  پولو  لرینین اوستونه وورماقالبجی
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یوخ بئینووه » اؤزونه-ه اؤزوگئد-دال سیراالرا ساری گئده جابیر

بلندگودان  ،پ اوجالیرسی النین گولمهحیمَ ،« دئییر!دورتیم

« ده گولدوی گولیسن باخ؟ دئ بلکه بیزنه  !مَحی» الحجتین آجیق

دییینه کسیب بیتیره بیلمه یسینگولمه مَحی ،سی ائشیدیلیردئمه

 یالین میثم ،دییینه گؤرههسؤزو دئیه بیلم یدییایسته دئمک ،گؤره

ؤزینه جفرین س  گئنه ده  لهائ  حجت»  قاوزاییب دئییر:  ساری  اوخویانا

 گولیرئ!«

مهران  جادالس ،چالیرالر یهاواالریندان بیرینر اویون الچالقیچی

سارماشیقلی دووارین  حیطین اورتاالریندان جابیر ،اویناییرالر

 .ییرسسله !« دئیهریضاهای  !ریضا» دیبینه ساری باخیب اوجادان

آغزینا  یالین ی،سیناَدا ماتوت استکان اونون ،باخیر هجابیر ریضا

 گوله-گوله ،یینرجهگؤ داسینیاَ ایچمک راغآیاالندان آپاریب 

 ریضا  ،ساری گئدیر  گیله  ریضا  جابیر  الرینا چاغیریر.ی اؤز یانجابیر

باخیب  افشینه سیرانین آغزینا ساری گلیر، استکانالینده بیر  دا

 ،وئریب یاستکانیین یئتیشجه جابیر ،گؤز وورور یرکگولومسه

 دئییر: گوله-هگول

 «!سالیغینایسن ویر اونین ؤکیمی س گاال»

 ده، دئسه «!ویر او بی نفرین سالیغینا» افشین ،ی آلیراستکان جابیر

 ی قالدیریب اوجاداناستکان ،ا باخیررک قاباغدئیه یوخ!«» جابیر

ا!« دئییب لرینین سالیغینشیمین نوهبینی ویریرام اوزون هَ»
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 دالییا  دؤنوب  لریبعضی  ،لرگولور  الرداکیتویی باشینا چکیر.  استکان

»ائح ائح ائح   ده  نینمَحی  ،« دئییرلر!جابیرساغول    »ساغول!  خاراقبا

 اوجالیر. یائح ایی«

 کی سیرا قاباقدا اوتوران جاللیای ،ن باش یئریندن قالخیرگَوَ

شاباشا گلیسن؟« » ل باخاندا دئییر:جال ،چاغیریر ل!« دئیهجال»

رک ن؟« دئیهگلیس» دا والماق ،!« دئییرهه !هه» ل گَوَن باشاالج

ده بیالردان خوشیم اَ» یاواشجاسینا دئییر: قوالم ا قالخیر،آیاغ

ده اَ» ینایاواشجاس اَییب یساری باشین قوالما ل!« جالگلمیرئ

ناواالرا شاباش وئرن یوخدی« بئ !ئ، باخسوی ناراحات اواللالروئرمه

یالن اوینان  یجااشین دالن بوَگَ  دا  اناورد  ،ه کئچیرجَیکئچهدار    ،دئییر

 ،سوسماییب ،هایی یاتماییب نین گولمکمَحی. یئره دوغرو گئدیر

اویون  الرچالقیچی ،هاواالنیب اوجالماسینا گؤره جهگئتدیگ

 جادال مهران اویناماقدانس ،کسیرلر ییاواشیدیب سسین ینهاواسی

ساری  یهمَحی دایانیب ن باشگَوَ .باخیرالر ب حیطه ساریدورو

نی سسی ،ارن...« دئیندن سوآی» رکاؤلچه یباخیب الین

 نی«!بسدی داینا»... رانسو ،دبردیر یالریندان دوداقماتراچیخ

 دئدییی  ینجابیر  ،قوشور  ینادال  ونسؤزون  یدییمهایسته  ائشیدیلمک

« »... آخناغ دؤتون آواسیناینه گؤره ییدگمیر یخیاروئردییی  ریضا

 مَحی» الینده میکروفون دا یباع ،سؤزه دؤنور ازآنالشیلم کیمی بیر

 یه ساری گلیر،دئییب مَحی  «دَدم روحی دای بی دؤنه پیلی آالجیام!
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گوله تئز -گولهین یگؤرجه یسینین اونا ساری گلمهیبانمَحی ع

اری یندان کئچیب حیط قاپیسینا سین قاباغحمید ،دورور یئریندن

مَحی  ،ده فیش چالیر لریبعضی ،جاماعات هاهاهای گولور ،قاچیر

مَحی » دئییر: یباع ،یه چیخیرلری قالخیب کوچهپیللهقاچا -قاچا

 «!ی هاجَگله ماشی پیلی آلماغا بو دؤنه دای

 یهشیق ممیآ  سسی آزالیب کسیلرکن قارمانچی  مکجاماعاتین گول

 چی ممیقاوال ،سسلندیریر ی« دئییب قارمانین!ولسوننوش ا»

دن زاددان آغزینا قویمادان مزه ،نا چکیرباشی ی بیر نفسهاستکان

 ،یا قوشوالرکنساققاللی قارمانچی ی ایکی الینده قالخیزیب قاراقاوال

گئنه ده جانالندیریب  یالری اویون هاواسینبایاق سوسدوردوق

 باشالییب اویناییرالر. ده بیر جادال مهرانس ،هاواالندیریرالر

-ساغدیز ،دندا گلیب بَی اوینایا-، اوینایااییرالرالر اویناوزون

-اوردان ،سسی قوپور آالندا، آزاراق گولمک دان شاباشسولدوز

 یالین یباع .ائشیدیلیر سیدئمه « زاد!جابیرساغول  !جابیر» بوردان

 الریناو باخسین دئیه هجابیرالر یاناوینا ،حیطه ساری توتور

اری س ال مهران حیطهجادس ،یریردریب باخالرا ساری دؤندهاوتوران

، یانیندا دوران لینن باشال جالوَگَ ه گلیبیشاباش وئرمه ،دؤنورلر

ان اوزادساری  الرااوینایانو پولو الینده توتدوغ ده کیمی اونالرائله 

 ساری گئدیرلر. الراناو گوله-گوله ،اوینایا-اوینایا ،ی گؤرورلرجابیر

 نادلن باشال جالوَده گَ  ایکیسی  یاخینالشیب  الرانال مهران اوجادس
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 ،یندهلماق ایستهده الیندن پولو آ ینجابیرمهران  ،شاباشی آلیرالر

 ،وینونو قوجاقالییرآلمادان ب  وین پولونجابیر  ،اقاباغ  جاد تئز کئچیرس

 ،ی بیتیریرلراویناماغ جادال مهرانال چالیر. س الهارایهای جاماعات

وسیقی م ،یرالرپوش آتالرا اؤناو قاوزاییب الراچاالنال یلرینال

دار  جاد. سساری قاییدیرالر هلرصندلالر اوینایان ،ی کسیلیرسس

الری ندوروب بو ن باش گیللهگَوَ قالمیش بیرازآغزینا  یینهجکئچه

گوله -گوله ده قویوب بئشی یالین چیینینهین جابیرین لهزگؤ

باید   جابیر»  بیری اوجادان دئییر:  ه ساری گئدنده،الری یئراوتوردوق

الپ دالداکی سیرادا  ،سس گلن یئره ساری باخیر ابیرج «!برقصد

 «!باید برقصد جابیر» اوچ یول ایکی گئنه ده یاق اوسته دوروبآ

 جابیر» سسه وئریب-سس فرزاداللری بعضی گؤرور. دئین فرزادی

یاغا دوروب دا آشادای  ،« دئییرلر!باید برقصد جابیر !..باید برقصد

دئیه -« دئیه!دباید برقص جابیر» خوروزو یالریندان یاپیشدیغقیچ

باید  جابیر» دا ینیبانع ئندیریر. بیردن بلندگوداناقالخیزیب 

یالن اوینان  دؤنوب  جابیر  ،گولور  جاماعات  ،اوجالیر  سی« دئمه!برقصد

جابیر باید  !باید برقصد جابیر» گئنه ده یباع ،یئره ساری باخیر

 ،جاماعات ال چالیر ا چاغیریر.یناماغاو یجابیریله یدئیه ال «برقصد

های  !..جابیر! جابیر» دا بوردان-اوردان ،فیشالییرالر لریبعضی

 یآچیب بدنین ینالریتئز قول جابیر .قالخیر لرسه سی« دئ!جابیر

 سینااویناتما  بدن  ،نهسیدبرتمه  ال  ینجابیر  دا  الرچالقیچی  ،اوینادیر
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چالیرالر.  گؤروب اویغون نی«...گؤریشدیم یاریمال بیالغ باشیندا»

 چارتالق دووارین یانیندا .دا چالیر الرچالقیچی ،اویناییر جابیر

 دؤردو-ین اوچالرینآخیرا یاخین سیراالرینداکی الریناوتوران

ده  بیری ،الراوخویور ین بیالغ باشیندا«گؤریشدیم یاریمال»

 ماشی .چیخیر هجَیکئچهاوینایا دار -اوینایا یئریندن قالخیر

ولوب قاققیلداما گ ،!« دئییرچکن راغه ایرحمت آ»ددوو چیغیریب

 بیری  رانسس یاتاندان سو  ،چوخالیر  هارایهای  ه قالخیبسسی گؤی

 دئییر: چیغیریب

 «!سی اؤلمئب هاده عمی هله دَ ماشی»

لر اوتایکی کیروندهیال بؤییماش ،گئنه ده هامی اوجادان گولور

قلی دووارا ساریکی سارماشی ،الرباخیر الرا ساریلرده اوتورانصندل

ساری ی گیله ماش اییبقاوز یالین بیری نالرینداسیراالرین اورتا

سی هئچ ددهگؤر    باخ  ی عمی بیداها!بیداها باخ! ماش»  دئییر:  ترپدیب

 دئییر: ی قالخیب اورا ساری باخیبماش ر؟«ینه اوخشئهاؤل

 ده قابین نئچییه وئریسن؟«اَ»

« !موهدهی سنه  ی عمماش»  ینینبیر  ینداندووار دیبینین آال قارانلیغ

 ،رانن سوهایی یاتاندا گولمک ،گولور جاماعات ینسی قوپجاغدئمه

منن تویا دَردیم دَیییَدا تویدا پوخ    یبیلسئیدیم ماش»  اوجادان  جابیر

گئدیب  الآجیق ،گئنه گولمک هایی قاوزاناندا ،ئییرگلردیم« د

تئز قاچیب  یباعاوتورور.  صندلدهین یانینداکی بوش الرچالقیچی
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الیندن  ،قویوب اوزوندن اؤپور چیینینهن یجابیر یالین ر،گئدی

ین الیندن یبانچکیب ع یالین جابیر ،ییرقاوزاماق ایسته یاپیشیب

، ساری باخیب  یبا دؤنوب اوروفاع  ور،اوتور  گئنه یئرینده  خاردیبچی

 دئییر: قویاراق سینهسینه یالین

 «!نن گلسین اویناسینه دئجابیرسن  !باشووا دؤنیم آقای شیری»

 جابیر ،!« دئییرده به دو داینااَ» هجابیرا قالخیب اغیآ اوروف

ه ساری جابیر یئیین-یئیین اوروف ،یئرینده برکیییر دورماییب

ا تئز آیاغ جابیر «!ده دویئاَ» دئییر: قاوزاییب یالین رکیئرییه

 ،جاماعات گولور ،!« دئییردوردیم یم!عمی دورد اوریف» قالخیب

گوله -گوله ین الیندن یاپیشیبجابیر یباده ال چالیر. ع لرییبعض

 ،!« دئییرجابیرساغول  »  اَل چالیب  یبَ  ،یرساری گتیر  یالن یئرهاناوین

 :ه دئییرجابیرراق ه باخیب گؤز وورایدؤنوب بَ یباع

 «ائله بیاغکی هاوئنان اوینئسان؟»

 «.بِ کارون»ل یوخ!« اوجادان دئییر: » دئییر: جابیر

الر باشالییب لبِ کارون چالقیچی ،لمه سسی قاوزانیرواتین گجاماع

 ،اوینادیر ینینیچیی ی،، باشینوقولون-ال جابیر ،یرالرچال نیهاواسی

 دئییر: اسراییل اوجادان

 !«اوینامیاجیام آخی ی فارسیدون دان دئؤبه اؤ جابیره ی»اَ

قارا دن ب وئرمهاسراییال جاوا جابیر، گوله ال چالیر گوله جاماعات 

 یده قارماندان چیخاردیغترپه دهترپه یشیننین باساققال قارمانچی
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ندان اینجه بیر سس یدال اوینادیر، ینینبد یینیال الا "الالیدا "

 :چیخیر

 «!جابیر»

ییب اویناماسین ائشیتمه اولدوغونا گؤره هارایهای جابیر 

 اوزانانداسی قدئمه  "جابیر"دا    ایکی یول، خانیمین بیر  یرمالندیروادا

 «!جابیر» :ییرسسله میکروفونو گؤتوروب اوجادان یباع

نی یله پنجرهیال یباع ،اوینایا دؤنوب باخیر-اوینایا جابیر

« !ننندی آخیده به بیاغداندی خانیم ساَ» دئییر: رکدهگؤرسه

 ،باخیرسینه ساری ن پنجرهاوتاغیموش نؤی سالرچیراق جابیر

 گؤروب ساری پول توتان الیه چیخمیش بونا دن ائشیینجرهپ

، یئریندن دانیشمادان دینیب ،ناماقدان دوروریاواش اوی-یاواش

ین باخیر فقط. خانیم  او آغ اله، آغ قوال  گؤزلریله  برلمیش  دن،دبرمه

میش رُژالن  سیمهسسله  جابیرگئنه نئچه یول    رکنلهیلکهس  قولو-ال

 چاتیب رینااللرین قوالقکیشی الرینین آراسیندان چیخیبدوداق

 ینایرج ،«!یئری داینا جابیر» بیرینین اوجادان ،هوپور الریناجان

 هیبه نی جابیر» داراقاوزا یه ساری الینجابیرا قالخیب ده آیاغ

مچیدین » واشجاسینایا ماشی قالخیر، سیده؟« دئمهدوروبسان اَ

 الریانینداکی  ،« دئییر!غالنارین گؤزی بایاوالندا، کؤپهقاپیسی آچیغ  

 اَده»ک رهدسهرنی گؤیله پنجرهیال ساری گلیب هجابیر یباع .گولور

 ،ا ساری قاچیرالرچالقیچی دئییب انیم نریمانی سننندی آخی!«خ
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 چالیببیر هاوانی باشالییب  الرچالقیچیالرا نه دئییرسه، ناو

لر یاتا ن گئجهفیکریند» دنپنجره چاتاندا،اوخوماق یئرینه 

لرین یکیش یپ کسمیشخ یلرینسس ماهنیسی بیلمیرم«

یه یاواش پنجره-یاواش  جابیر  .الرینا یئریییرالرینا دولوب جانقوالق

 یجابیر گلیب قاچیب یبانالشاندا، عیه یاخیپنجره ساری گئدیر،

 ق«لیری»آی چیخیبدن میکروفونو خانیمین پنجره ،سوووشور

الیندن یمین دؤنوب گلیب خان ،دبرن الینه وئریر هاواسی اوستونده

ینده، بلندگودان ساری توتوب وئرمک ایسته هجابیردا  آلدیغی پولو

 وزوناؤ  یبا، عندهالرا دَیَ« قوالق...م کی سنه چاتا بیلمیرمیی»نئینه  دا

« !الراویم ناراحات  آلماسون خان  جابیر»  ، یاواشجاسیناده  سهتک ائهلَ

ال گؤزلری ییالرقوالق  ،قاییدیب گئدیر  پولو آلماییب  جابیرده،    دئسه

 به هارا؟« جابیر» ریضا ،آراسیندان سوووشورلرین ننماهنییا زیلله

 یبویون باشین پچؤ ،ده به ایشمیسن؟« دئییراَ» اوجادان دا رانسو

سینه گؤره کسمه یسسیننین ریضا قاوزاییب یالین دندؤندرمه

 یه چیخیر.لردن قالخیب کوچهپیلله جابیر ،ال دبردیرآجیق

یال ین یانالرماشینن ینداکی ساخالنیالین قیراغنکوچه جابیر

 !غلیریآی !غلیری»آی بلندگودان دا ،گئدیب توی ائویندن اوزاقالشیب

یه « سسی کوچه!غلیریآی انن اولور یامدبیر درد هر !غلیریآمان آی

ین الرماشین ساخالنیالن نین اورتاالرینداکوچه یاییالندا،

 دا آراالرینا الر،یب اوتورانآراسیندا دووارا دایاننین ایکیسی
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 الرین اوزونقویان استکانرلیک سوقابیال ایکی خیردا لیتیاریم

 ی گؤرجکجابیرکوتلوسو  ه بنزرمخمل یا چاالن، قاراسیساچلی

 دئییر:

 «!جابیر»یالاله 

قارانلیقدا رنگی  ،ین گؤزلوک تاخان اینجه بوغلومی گؤرسنمهئیرف

وی دیزلرینین آراسینا قویان ت و قارنییالین کوتونیاخجی بیلینمه

قوالق آسمادان  جابیر بویور!« جابیر» دئییر: دا ائوینه ساریکیسی

 بیراز »به نه تئز گئدیسن؟« دئییر: دا دیم اوزاقالشاندااوچ آد-ایکی

باشینا  سنون سالیغووا« دئییب جابیری قاوزاییب »استکاندا  رانسو

 .چکیر

سسی   فیشالما  سسی،  ل چالماحیطدن ا  ،خیاوانا ساری گئدیر  جابیر

 !چوخ ممنون» نازالنا-دا نازالنا ، خانیمیننی باشینا گؤتورندهوچهک

 «!جابیرده اَ» اوجادان ماشی ،یالنداییه یاکوچه سی« دئمه!مرسی

 یمباجون گؤتینه قویده اَ» دا ؤنوب باخانداد جابیر ر،چاغیری دئییب

ده  من اونداماشی » گوله-گوله کریمین دنپنجره ،دئینده هارا؟«

دوروب آجیقال کریمه ساری  جابیر. ائشیدیلیر سی« دئمه!وارام

 ایکیسی فیش آدامین بیر بئش-دؤرد یانینداکی نینیماش ،باخیر

های  !جابیر! جابیر» یزا وئریبآغ-آغیز سونرا دا هامیسی ،چالیب

قاوزاییب  یالین یماش ،گلیرلر دئیه اونا ساری-« دئیه!جابیر

اَده هئله نییه » کریم ،دئییب «!ده به گه داینااَ» چیغیریب
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 ،یندهق ایستهه ساری بیر شئی آتماجابیر رکباخیسان؟« دئیه

 ،ال چالیرالر  لریجا گلنین دالجابیر.  ی گیله ساری قاچیرماش  جابیر

 جابیر ،؟« دئییبدا کوسر مآدا ده قوریمساغاَ» دا یماش

ؤپور. بلندگودان اوزوندن ا الییباققوج وبوینون ینییئتیشجه

ین جابیر ،سی ائشیدیلندههارا گئددی؟« دئمه جابیربه » یبانینع

 !« دئیهبیردادی !بیردادی !ادیبیرد» چیغیریب لریجا گلندال

آغ  ائله بایاقکی ساری قاچیرالر. توی ائوینه له بیرلیکدهجابیر

خاردیب توی یه چیکوچه  یقاپیدان باشین  دمیر  وادچادرالی قوجا آر

سسی  کلتسیباشیندان بیر موتور نینساری باخاندا، کوچه ائوینه

 لی بؤرککیبیر دیمد ،قوپور. قوجا سسه ساری دؤنور

 دئییر: یرکگولومسه ،یندان سوووشانداقاباغ گلیب یچتسیکلتورمو

 «»عظیم!

ه یائشیتمزلی اؤزونو دا یا ،ییبائشیتمه یقوجانین سسین ،موتورچو

 یندا ساخالییر.قاپیستوی ائوینین  ووروب کئچیب گئدیر

 !جابیر»بعضیسی  ،ش چالیرالرفی سالیب هارایهای الرتویداکی

 رانیاتاندان سو سس ،چیغیریرالرب « دئیی!جابیرهای  !جابیر

جابیر  رالر،باشالییب چالی یکارون« هاواسین لبِ» الرچالقیچی

لرین پیلله ،موتورچو قاپیدان ایچری کئچیر اویناماغا باشالیاندا

 دئییر: دا دوروب اوجادان چیغیریبباشین

 »سعید؟«
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دوشن ونه ده تزه سوموی جابیر ،لر قاپییا ساری دؤنورلرکیطدهحی

ب الپ یساالن موسیقی یاواشالش  هیتیترتمه  یقیچین-، قولموسیقی

باشیندان گؤتورن  وبؤرکون ،آجیقال ،دایانیر سوساندا، اویناماقدان

-یئیین یباع یه باخیر.یلونه داش آتان کیشؤا گقورباغ یه،کیشی

لردن پیلله دا موتورچو ،لره ساری گلیرپیلله دنکجکئچه دار ئیینی

 گئنه چیغیریر: یاخینالشیب یبایاع ائنیب

 هاردادی؟« او اوشاغ یباع»

 باشووا دؤنیم؟«اوغلی، خال اغهاردا اوالج»

 یمقوی چاغیر عظیم عمی» یئتمهیئنی لیکؤینک ساری آغ

 عظیم چیغیریب ،زئرزمییه ساری قاچیر سیک« دئییب تله!گلسین

 الراوبئله ده ظولوم  !لاله»آ یئره قویوب ییانین ،هارا گئدیب به؟«»

قویوب  قالخیزمیش دیزلرینه اوسته یآلنین ،دئییب ؟«آخی

 .ییرسیزیلدا

به » لیبهقویوب یانیندا چؤمب چیینینه یآتاسی گلیب الین ینبَی

 دا یباع ،قارداش؟«ئسن؟ نولوب حت ائلیه نارایاوستا عظیم اؤزو ن

»به نولیب  دئییر: اوتوروبیانیندا  قاتالییب یدیزلرین گلیب

 ؟«اوغلیخال

 ،دا پوخالنا« دئییر یرام گلیب بیردا»قورخ قالخیزیر، یعظیم باشین

-قارمانین سسی یاواش دیزلرینین اوستونه قویور. یه باشینگئنه د

دا  یینغ دادا دینغن دنییقاوال نینشیق ممیآ ،یاواش قالخاندا
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زئرزمیدن چیخیب   یئتمهیئنی  لیآغ ساری کؤینک  قارمانا قوشوالندا،

دووارا  یالین رنگی آغاریب بوزارارکن،؛ سعید گلیر دا یجادال ،گلیر

ال رنگی بوزارمیش آجیق ،الرا ساری یورویورناو جابیر .وئررکن

یندن ین السعید ،دئییر ؟«به قودیغ اوردا نه پوخ یئردون» سعیده

تئز  ساغدیزگیلین یانیندان سوووشاندا،  بَی ،توتوب چکیب گتیریر

 دئییر: یاواشجاسینا ساری گلیب هجابیر دیماوچ آد-ایکی دوروب

 «!ؤزدهدلیدی ها، اوشاغدان گاو عظیم  !جابیر»

سعیدی عظیم  دنجاواب وئرمه ،باخیر اساغدیز دؤنوب جابیر

بعضیسی  ،ی سالیرت هاجاماعا و یئره ساری گتیریر،اوتوردوغ

ده بیری ناریندن  دنآروادالرین ایچین ،زاد دئییر «!جابیرساغول »

ده اَ» یم یئریندن قالخیبعظ آماندی ها!« جابیر» دئییر: چیغیریب

 ینبَی  یبایالع  ،دئیه اوشاغا یومولوروخدی؟«  به سنون آبرون حایون ی

عظیم اوستا » «،!باشووا دؤنیم ایشون اولماسین !اوغلیخال» آتاسی

 »آقاسی بی  ده  جابیر  ،ییرلریب عظیمی توتماق ایسته« دئی!باغیشدا

اماعات گئنه ج ،« دئییر!نننپوخ یئب م باغیشدا! گؤرهنی منه دفه

ح ائ» لرین باشیندانقاپینین آغزیندان، پیلله ده نینمَحی ،گولنده

الیندن   ینجابیر  بچکی  یسعید الین  ،سی قالخانداائح ائح ایی« ائتمه

غلونا عظیم او  ور.ییب قوسائله  ویئره قویوب اؤؤ  یینلردیز  ،ردیرخاچی

سینه قاپاز ین تپهین اوشاغگؤرمه یآتاسین یداباشی آشاغ ،جومور

 آتاسی تئز سیچیراییب عظیمی توتوب ینبَی یبایالع ،سالیر
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ده به اَ» ،دا گؤز قیرپیمیندا قالخیرماشی  ،اوغلوندان اوزاقالدیرالر

 ،ا یئتیریراونالرتئز  واؤزون یشی؟« دئیهیوخدی کون رحمون سن

 دئییر: عظیمین بوینوندان یاپیشیب

 سن؟«یی نییه اؤلدیربه اوشاغده اَ»

عظیمین بوینوندان   یینغنایینین قیسیله ماشمهگؤز ائله-یبا قاشع

ی هامیمیز خیه ائلئسن؟ بی پویبه هئله ن»  یاواشجاسینا  ،قوپارتدیریر

 یندنلرصندل قولوندان یاپیشاراق دئییب عظیمینایچیروی داینا« 

، «!اوغلی اوتاممیرئکؤپئیآلتی میرتالنیب »دیل الرین،دوران

 لرین آراسیندان«دان زاددان دئین!هیکلووه اوستیریم»

لردن پیلله بیرلیکده آتاسیال ینبَیده  ال، بیرییماش ،سوووشدورور

بی آزدان  !اوغلیخال» دئییر: ده عظیم موتورونا میننده ،خاردیرچی

 «!گتیررم، سن گئد آرخئن یاتاؤزیم 

ال توی قاپیسیندان یقیژیلتی  ،ل ووروب یاندیریریظیم موتورونا هندع

 اوزاقالشیر.

 یالیبارماغ دا اسونر ،ییرستمالال سعیدین آغزینی تمیزلهد سولدوز

تویا  آراز بایاق .« دئییر!ساغول پرویزبَی ده » ،ورغو اوبوینون اونون

، ینایسته سؤز دئمک لیائشیتمه آرازا ندایپیسنده حیط قاگل

یلیب یاَ ،نینده اولمایاناَی ایندی ده کوتوبایاقکی آچیق قهوه رنگ

 رانچکیب سو یئره هئی تئییه سین دئیتمیزله یینسعیدین قوساغ

سارماشیقلی دووارین دیبینه ساری قاچیردیب ینا، دا ائوین قاباغ
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 ،ی پارپار پاریلدایانالرارا ساچبیر اوزون ق یویاندا، شیرین آلتیندا

 لریندنائوین پیلله یئیین-یئیین یاپیشقان دونلو گول قیرمیزی

تاق تاققیلدایاراق سعیدین ی تاقدابان باشماغدیک ،ائنیر

سعیدی، باشینا  جاماعات ،الرا ساری گلندهآالن یسینرهودؤ

 ایسالنانردن الری تَقولتوق نینییکؤینهده م رنگرِالری، کِنییغیال

ه نولوب؟ سعید» اینجه سسله نی بوشالییبچکهلی تئیدسته غآ

اوجا گؤز،  -قویان قارا قاش  چیینینهسعیدین    ینه، الینهنولوب؟« دئی

 ،ئننده دایانیرلردن اپیلله لهگیل یباع دا یماش بوی قیزا باخیرالر.

 مووهرَکَ» گؤیه قالخیزاراق یلرینال یآچدیغ دا باالجا ،ه باخیرگؤی

عیبا  دئییر، ده« دا خاالسی وار بیزیم رینالخاخ چوخ شوکور!

دا  آتاسی ینبَی ،آغزینا باسیر یلداییب الینیهیرهاهیر هیر

  ییر.گولومسه

نی «...قیز، آی قیز، آتشهمنی آتدین آی » الر باشالییبجاوان

، ممدفرزادال  ا قوشورالر،اونالر یدا اؤزلرین الرچالقیچی ،اوخویورالر

اؤز  نبوراسیندا-حیطین اورا نئچه جاوان کیمی ه اونالرهم د

« ...داییم پئشم  مکدیر عشقیویبسله»...  یئرلریندن قالخیب اوجادان

 اوجادان نوبؤد یادالی یماش .توتورالر ینینین دالماهنی رکدئیه

خوماسینین آراسیندا او  فرزاد  ،»فرزاد!« دئییب شاققیلداییب کئچیر

 :دئییراوجادان 

 عمی ایشمیسن؟«ی ماش»
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 رک جاواب وئریبهدهقاوزاییب ترپ فرزاد گیله ساری یی الینماش

جاغدین ا»...آت  توتوب  ییننین دالیماهن  دا  جاماعات  ،دئینده  «!یوخ»

 دئییر: فرزاد چیغیریب دئینده ...«چینئسؤیله بس نمنی سئودین 

 ها!« آرازیندی»

 هارایهای ده نهاَ» لریلهدؤنوب دالی باخیب ال نادیربویونال  پچؤ

قیرمیزی  سولدوز .قاندیریرالر فرزادا کیمی بیر سؤزو «؟سالیبسان

 !اولمئن زاد نیگران اصلن» یرکگولومسهاخیب دون گئین قیزا ب

 الریانینداکی  ،« دئییرمن اؤزیم هئچ اولماسا اللی دفه بئله اولمیشام

اؤزووه گورا دا بی دوختدیر قیریغی  ائله» ساغدیز .گولوشور

 یالین سولدوز .رشوگولو الرگئنه اورداکی ،ن!« دئییرایبسلاو

 ده الیندن یاپیشیب لهیبیری الی او ،ینه قویوریرهسعیدین کو

جاماعاتین  .اوزوندن اؤپور سعیدی قوجاقالییب ،خاالسی قالخیزیر،

جانین هئله خاالنین من ، »«!ور باشوواباخده» نینبعضیسی

، بیر سؤز ده یئریندن قالخماق ایرج .ورالری قوپ« پیچیلتی!رمهییی

دون  قیرمیزی .گئنه اتورور ییب، آمما قالخا بیلمهییرایسته دئمک

 ،« دئییر»چوخ ساغوالسوز... مرسی! الیندن توتوبسعیدین  ،خاال

 ،لرلردن قالخیب ائوه گیریروب پیللهی یئره ساری یوال دوشگلدیی

 لری« دئمه...ائتمه کیالواریرام گل، منی آتما، تر» لرینکیشی

 .باشینا گؤتورور وگؤی-یئری



 

 

3 
 ی،لرینی ماشینین شوشهغاورتاسیندا ساخالدیدوز خیاوانین  

نین سیقیدن موتیتره دیبگیزیلده یزادین یالرینقاپی

یا ریضا یباشین ،هیائشیدیلسین دئی یدئدی مَنهنندن وگومبگومب

و خلیل قوریمساغین ان یهگئد »اَیه چوخ اوجادان ،ریاخینالشدیری

بونا  یالین ،ریردالییا دؤنده یشینبا ،!« دئییرئیونیهقاپیسینا ایشی

 یچیراغ سؤنن-یانیب دا هارانین، نمآرازین ینباخیب گولومسه

 ،ین دیزینه قویورآرازقیزاردیب بوزاردان  ینیغیا ساریکی قوالیقاپ

ون؟« ییه»ایشی رکگوله آراز ،سوروشور ه»هه؟« دئیدا ن دااون

ماشینین   ،ماشیندان ائنیر  یب« دئی!گلوز  !گلوز»  الرانهایال بو  دئینده
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 ،باغالمادان خیاوانین او تایینداکی پیادا یولونا قاچیر یاپیسینق

نین موسیقی دا آرازیال ریضایه گیریر. ر کوچهدا بیر دا اوردان

 الریالری قاپیهئچ آچدیق دا رانآلمادان، دوشندن سو وخودون

 ،کئچیرلر یهراییل کئچن کوچهاس قاچیب گوله-دان، گولهباغالما

بایاق  ،ان دؤنورلر، بیر برق آغاجینین یانیندوموندننین دؤنکوچه

ن یچیراغی برق آغاجینداکی ایند ییهکؤین حیطده ساری

کِرِم یندا غراق ایشیایشن آزنین دیبینه یئتکوچه گلیب لهکچتینلی

اونا  یگوله اؤزلرین-گولهاسراییال ساری قاچیب  چاالن رنگینه

 بچکی یشالوارینین زیپین ین، اسراییلییئتیشجه بونالر یئتیریرلر.

ال هیم یدا باشی  ابونالررا  نگولوب، سو-گولوب  ،خاردیریچ  یسیننهنمه

-گوله  آراز« دئییر.  !چیخاردون  !»چیخاردون  ارک یاواشجاسینهیائله

عاییبدییئ!«  دهاَ» اقیوخاری آتار یباشین یا باخیبریضاگوله 

 یگوله زیپین-گوله ریضا .گئدیردیم دالییا دایکی آ-بیر ،یبدئی

یه سین دئیمهه دَیی دوشوب سودوغآشا هلیبیر الی ،آشاغی چکیر

ده شئییندن ه لیه ییغیب ساخالییر، او بیری الیاوست یراواتینک

اسراییل چوخ  ،اسراییال باخیرگوله -، گولهخاردیرچی یاپیشیب

ین یده دئجه ی«بیر»ایکی« ساییب  اوچ...» یاواشدا  ی، چوختیاس

چیخیب قاپییا  کالرینین باشیندان سودوده شومبول ننیایکیسی

یال اسراییلدان ریضا ،دالییا چکیلیر دا بیراز گوله-گوله آراز .دَییر

 سینه زادینا دَییبقاپینین کیلید یئرینه، دسته کچیخان سودو
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اسراییل  ،زورولیب یئرده سینا گغیاآیب قاپینین دا آخ اوردان

رینا قابالدیغیم وسینین گدهدَ !اوغلیکؤپئی» دئییر:یاواشجاسینا 

ن او قحبه آغزینا ؤتو نن»  « دئییر:!...تو»  « دئییر:!یدقیزی منه وئرمه

ده  ایکیسی ،باخیر آرازایه دؤنوب هایش-یههایش ریضام!« یقابلئ

سوووشوب   خیاوانی  ،یبماشیندان قاوزان  ،لورلروسینه گهسیزجسس

 آزیب داغیلیب، بورا-اورا ی یئرینه گلینجهیدیایشه بونالرنین کوچه

 یرلر.متائشی بلکه ده گوپوگوپ نآزاال

بیر  ،قالمیش بیرازاسراییل گیلین ماشینینا  ،ینداغخیاوانین قیرا

 ،ا ساریکی دال قاپیسی آچیلیرخیاوان ،ینماشین اَیریسینه دایانجاغ

دا  ساغدیزائله همن تویداکی  ،ا ساری قاچیرشوب ماشینود ادایش

رک یلین ماشینیدییئ« دئیهیده اسرااَ» فرمانین دالیندان ائنیر

یا ساری کیبوینوندا ،داناَینینده اولما لی کوتونگربایاقکی سورمه

 سککیز آددیمی-او یئددی  دالیجا  ادایینش  بولالناراق  چاالن کراواتی

 رکنینین ایچینه باخاماش تعجبله ،قاچیب ماشینا یئتیشیر

ینا. غکئچیب گئدیر ماشینین قابا سن نولیب؟« دئیهگؤره»

کی دال قاپیسی یولونان قاباق قاپیسیال، پیادا نیین ماشینیساغدیز

دن ائله اوردان مَهلیلهآنجاق ایر  ر،قاباق قاپیدان دوشو  بابک  ،آچیلیر

پیدان الر دالداکی قاجاوان ایکی یانینداکی بابکیندا،  باخیرسا

-ده ماشینین اوتای  ینییئتیشجه  ،یئریییب گئدیرلر  یئییندوشوب  

ماشیندان قوپان  ساغدیز ینا باخیرالر.غقابا-دال ،وتاییناب
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الینی  گوپدنن گوپباشینا گؤتور گویو-یئری گوپدن،گوپ

و قیریشدیرماسیال بورنون-یب آغیزیقی وگؤزون سیله،مهرتدب

 :دئییر رکدهگؤرسهینی ساینجیمه

 میش گلمئب؟«-سن باشینا بی ایشگؤره»

ه لری قهوتوک ،ادا باخیرالرز دالینا ،رونهبؤی ماشینین ایکی جاوان

 ماشینا» رک دئییر:یانینا گله شادایین ،قارا پاپیونلو رنگینه چاالن

ره پَیدال س اَییلیب « باشی قیرخیق دا.بمئییب ائلهبی شئی دَ

دوز   ،دئینده  «!د اولمئبزا  هئش  ! هئش زاد!یوخ»  یاخیندان باخاراق

 ماشینین جیغیلتییال ترمز توتماسیندان بیر دایانان دالیندا

یوب قو سینهسینه یالین ،باخیر رک دؤنوب دالینادیکسینه

تئز دبریب او  ساغدیز نه خبروندی؟«» :دئییر یههشوتؤ-یههشوتؤ

 گلمک شادای دا ،لی توکلهقهوه رنگ ،ساری یورویورا ماشین

خیاوانین  بیراز ماشین ،گولوشمک هایی قاوزانیر ه،یندایسته

کئچی  شاگرد طرفیندن بیر ،ا گلیرا ساری آلینیب قاباغاورتاسین

 گوله دئییر:-گوله خاردیبشییه چیائ یباشین گؤزلی گؤیساققال

 ؟«ده به یاخجی قومارا قالمئبساناَ»

 ؟«خیآ  الراو! بئله ده شوخلوغ  داینالدیم  اَده اؤ»  دئییر:  قیرخیق باش

ییب ائشیتمهین اوجا اولماسیندان نسسی کئچی ساققال موسیقی

نه دئدون؟« بنفش » :رک دئییردبرده یالین بقییی وگؤزون هدئی
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دیم ماشینا ساری گئدیب آد ایکی-بیر ،قیرخیق باش راواتلیک

 آخی؟« الراورم بئله ده شوخلیغ یدئ» اوجادان دئییر:

 رانقوخدون؟« سو» :ه اوجادان دئییرگول-ساققال گولهکئچی 

یه یین سربازین نتکده مملاَ» دئییر: اری باخیبسوروجویه س

ندن گوپوینین خیاوانا یاییالن گوپرا ماشنسو «قورخیزدون آخی؟

 باشی قیرخیقدان چوخ اوجا سسله ،دئدییی ائشیدیلسین دئیه

 ؟«»قومار واریدی سوروشور:

 «!هه»

 ی قاوزاییب دئییر:الیندا    اشادای  دئییب  ؟«اوردا دَیریدیکی    ناصیر»

 راواتلیبنفش ک ،ال قاوزایییر ییبگولومسه شادای!« شادای یالال»

 یین آچیق قاپیسیندان باشیننماشینی اسراییلین ،قیرخیق باش

یئره  هر ،قاپینی اؤرتور ،کسیر ینین سسینموسیقی دیباوزا

 »قوالغیمیز گئددییئ!« دئییب اؤزونه-اؤز ،سیزلیک چؤکورسس

 نه دئدون؟«ن سوروشور: »ادچی ساققالکئ رانسو

 «دئدیم ناصیر یوخیدی؟»

 «اوردئدی! ؟یوخیدی نییه»

 دئییر: توتوب یانینداکی سوروجویه واوزون ساققال کئچی

ردی یناهاردا دئ به» ساری باخیب دئییر: الرانرا بونسو ؟«گوریسن»

 یدیییم وارن گئجه نهیوردی اؤی! دئیوخام آخی توییندانین مهدی
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را دؤنوب نآتیرام!« سوله  نا گولبی قیرا  ایندی دوز  ردییزدیم، دئاوتی

 ساری دئییر: سوروجویه

 !«پیتی یئدوی دی آجیمننان اؤلیرم، گئتدویدئهله »

پیتی پیلی یوخیدی » دئییر: ا گلیبدیم قاباغایکی آد-بیر شادای

 یییه؟«

 منه آلدیردی!« ده نیتیرم دای، پییدئ»

نام ائله ایندی هامیدان چوخ او اَ ده یئری قاش گئدئ!اَ» شادای

 ،دئینده !«آلدی منننخوریزی »...دا  ...« دئییب دالیجاوئردی

ها چکن ی!« دئیه قیاوجادان »اَیه شادای نخیاوانین او الیند

 »اَیه شادای! ...اَیه شادای!« دئیه اونو یانسیالیان جا دااسراییل، دالی

اسراییل  ن یئره گلیرلر.دورا الرماشینآراز قاققیلدایاراق  یالریضا

 یالین رانسو ،کئفوز؟« اَیه» ابونالروله گ-، گولهیههلهل-یههلهل

یوان اوشاغ دون آ! حی اؤرهقشَ مهدییه اَیه او» رکاؤلچه اساغدیز

 پوخلی یئره زادا باباسی کیمی قیرمیزی صمد بیردن،باشارماز 

ووا ساققاله  اَی»  ساققاال  کئچی  ،شاق گولورهامی شاشا  ،دئییر  «سوخار

کئچی ساققالین یانیندا اوتوران  یالین ،یوخیدون؟« تویدا !یمایشئ

 بیراز دا رانسو ،دی؟«او کیم اَیه» دا سوروجویه ساری توتاراق

 کی!« یمیشاَیه امین ا» رکگئدیب گولهینا ساری ماشینین قاباغ

 قاباق بایاق ماشینین آچیلمیش ،ین ماشینینا باخیرساغدیز .دئییر

ده کئچیب یئرینده  ن دالیندان دوروب باخان، ایندینیقاپیسی
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 ،سن؟« دئییرنئجه سن اَیه بابک» قاوزاییب، یالین بابکه اوتوران

 امین  ،قاوزاییر  ال  کئچی ساققال  آچیب اوتورور.  یقاپیسینماشینین  

 پیادا یباشین اسراییل .نال چالیب یوال دوشورسیگ دؤنه ایکی

 :ادان دئییراوج داراقیه اوزاکی پنجرهیولونا

 !«اوتوروزئ، اوتوروز !آراز !ریضا اَیه»

 اسراییل ،وراوتور یانیندا اسراییلین دا ریضا ،صندلدهدال  آراز

باشی  راواتلیال، بنفش کیپاپیونلو ین قارابابک ،آینادان دالییا باخیر

ین، یگؤزو دوشجه الریجا گئدن شادایادال الرینینیانچی قیرخیق

 یا دئییر:ریضا نال چاالراقسیگ اوچ-ایکی باداالدال تئز

 «!چاغیرئ او شادایی یهاَ»

 «!شادایهای » :چاغیریر دن چیخاردیبپنجره یباشین ریضا

 سن؟«نه دئ» هه؟« دئییر:» دؤنوب دئییر: شادای

 سینه ماشینینر؟« دئمهییل نه دئیگه گؤر اسرا» نین اوجادانریضا

شادای  ،ییا باخیردؤنوب دال دا ساغدیزین آچماق ایسته یقاپیسین

 شادایا یالین اسراییل ین،یماشینا یئتیشجه ،گیله ساری گلیر ریضا

 یه وئردون؟«نئچی خوریزی هاَی» ر:سوروشو داراقساری اوزا

 !«وئردیم دای»

 نئچییه وئردون داینا؟«»

 گولور. شادای

 «به گؤتووه ایمان قابالسین دئ داینا!»
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 گولور. گئنه شادای

 ؟«دای ناصیر وئردی دا امیاَن» اسراییل دئییر:

 «هه!»

ر؟« دئییب دبرمک ئخژد ن، نهیدئ »موهده پیلدی اسراییل

 خاردیب شادایا دئییر:ه چیدن ائشییپنجره  یباشین  ریضا  ،یندهایسته

لر آلیب نه وئرسه هر ی، گرَنئ شادایسیده چوخ برکی سن»

یل اسرای  «!سینسن آلاله موبارک ائلهقویاسان گؤزون اوستونه، دییه

ایکی  ،« دئییریئمهه ائلهه دای مؤعظاَی» اؤلچه-اؤلچه یاریضا یالین

 دئییر:  یاریضا  دا  اوجادان  ،یوال دوشور  نال چالیبباداال سیگیول دال

 یالین ریضا ،گوله ایچینی چکیر-گوله آراز وغلی!«»آمدیغیمین ا

 اسراییل ،ندان یاپیشیب سیخیرنین آراسیقیچی اسراییلین آپاریر

 شالییببو ریضا ،« دئییر!بوشدا وئرن بوشدا!ه گؤتیاَ» بچیغیری

 دا وار؟« »آمدیغون :دئییر

بوش خیاواندا یاواش بوم-یاواش  ،وئریر  ونین خودونموسیقی  اسراییل

آرازین موبایلی زنگ   ،یه چاتانداخیاوانی آخیرا یئتیریب فلکه  ،گئدیر

یله یال بدئیی «!دده وای مامامدی» نا باخیبموبایلی چالیر. آراز

 ریضا «!خودین آلاونین بی آز » دئییر: ووروب چیینینهنین ریضا

 ده آرازاالینی  ،میرتالنیر باخیب آینادان آرازا اسراییل .آلیر وخودون

 دئییر. «!مامامدی !مامامدی» ساری اوینادیب یاواشدان
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 !یاخجی  !یولدییام... بابام بیلدی؟.. یاخجی  !هه بلی!.. گلیرم...»  آراز 

 یلیاسرا»  اسراییال دئییر:  رانی تئز گلیم« دئییب دانیشاندان سوایند

 :ریب دئییردؤنده یباشین ریضا «!قاپیمیزداتئز منی قوی 

 ده به نه تئز؟«اَ»

 اسراییل «!ز گه داینادون؟ مامام دئدی تئبه ائشیتمه» دئییر: آراز

 دئییر: لچهاؤ-اؤلچه آرازا یخیب الینآینادان با

 ئ!«رریکه دییماما کمر باه یاَ»

مامام دئدی، » گوله-گوله اسراییل ،اوجادان هاهاهای ائدیر ریضا

 «.میجیه اؤزینه دییهوالال» :دئییر دئدی« دئینده، آرازمامام 

!« »ها دئنن  :کیمه؟ مامووا؟« دئییر»  :آینادان باخیب دئییر  اسراییل

 :دئییریاخینالشدیراراق  آیناداکی شَکیلینه آرازین یینبارماغ

 «!ائلر منی هوپ دی ائله سنون مامون گلیباین»

ده به اَ» دئییر: دیبگؤرسه له آرازییده الیگوله -گوله ،گولور ریضا

ده بینین ماماسیننان قوخمیسان؟ والاله من بینین ماماسین گؤرن

 م شالوارا!«روئر

 :دئییر الغایالدا الغ ران« سو!ن داینادئنده دای آز اَ» دئییر: اسراییل

 «!اماسیم !ماماسی»

دؤنوب  دئییب دی! چوخ! فقط بی آز کؤهدی!«یشَدا قَ »چوخ ریضا

 اسراییال  ارن« سو.رمیز دئدو  میرم آ!»شوخلیغ ائله  :باخیب دئییر  آرازا
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 دئییب  ان«پاسه خاال کیمی بی آرواد تاکاش ائله سن اؤزون حمید»

 بینا باخئ؟«» :رک دئییرهرگؤست اسراییلی آرازا دؤنوب

، قاییداندا ی خیاوانا ساریگلدیی دؤنوب ه یئتیشیبیفلکه اسراییل

دیرم ؟ به من آخی گئدونده نه قَیت به بی یلیاسرا» :دئییر آراز

 ائیمیزه!«

 ریضا ،یرسرعتله گل « دئییب!دیقا صبر ائله فقط بی یقا!»... بی دَ

گئتدی یوخدی!« زدییه ائوهئسن بی تدییهدؤنوب آرازا باخیب »

نین آغزیندا کوچه اوالنخلیلین ائوی  گلیباسراییل  ،دئییب گولور

لیمیز اوشماسئیدی گئدیب او کئفلی» :ساخالییب دئییر

 رکیگولومسه ریضا «ده ایشردوی! اوغلینین قاپیسینا بیکؤپئی

یون سویمادی؟« ن اورهدویشهدفه ابه بی » دئییر: باخیب اسراییال

؟ دوز آراز هه» دئییر: دا باخیر، گؤز ووراراق اونا دؤنوب آرازا

  دئمیرم؟«

ی یولو قاییدیر، تله ایندی گلدییسرع ریر،ماشینی دؤنده اسراییل

 آراز ،دهنیب گئدنسوال دؤنوب گئنه سرعتله ،یهیئتیشیر فلکه

ا بونالر به هارا؟« اسراییل دهاَ» :دئییر ا آپاریبی قاباغباشین

 ه من سنی بئلهیاَ» دئییر: گئده-باخماییب ائله او سرعتله گئده

باخیب  آرازا دؤنور ریضانه قورخاغیمیشسان؟«  بیلمزدیم،

 رانسو  ر،« دئیی!رویدهایندی گئ  !بی آز دؤز  یئنئینه»  یرکگولومسه

 یله ده آرازییگئدیسن؟..« دئییب الده به هارا  اَ»  اسراییال  گوله-گوله
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 سیر؟« اسراییلاوشاغ تله به گؤرمیسن»... :دئییر رکدهگؤرسه

 ،یه دؤنندهچهنین آغزینا یئتیشیب کوکوچه ردیب بیسرعتی آزال

عزیز گیله » دئییر: عزیز یاتارا!«ه ایندی داَ» :گوله دئییر-گوله ریضا

 گئدیسن دای؟«

 «.ی ویرگؤتی اونا بی زَ»

میرتالنا ریضایا -میرتالنا اسراییل .دئییر «بئواخدییئ؟ من»ریضا 

اوندا سن  !آرازئم گؤزو ی» :دئییر باخاراق آینادان آرازا سونرا ،باخیر

 «!کی میرَ»من عزیزنن مشتری دَ دئییر: « آراز!ی ویرزَ

ه ائشیی ریضا ،وشوب گئدیرنین اورتاالریندان سووکوچه اسراییل

یر؟« گئنه دؤنوب ییل بیرا دَیاسرا» :دئییر را دؤنوبنبویالنیب سو

یا ریضا دئییرسه ده، اسراییل «!ه بیرادییئاده باخیب »ائشیی

 ماشین نین دیبینه ساری سورور.شینی کوچهله ماباخمادان ائ

ساری  ال آشاغییایققتوقاچوخورونا دوشوب تاق-نین چاالکوچه

آلمییاجاغسان؟« یل به عزیزدن یاسرا» :سوروشور ریضا ،گئدیر

را نگلمیشوی؟« سو  یههبه بیرا ن»  :ماشینی ساخالییب دئییر  یلیاسرا

« ئ!یاورا چوخ ایشیغدی»  :دئییر  یه ساری توتاراقکوچه  یالین  ،دؤنور

اوزوندن بیر قیرتما گؤتورمک   اسراییلینگتیریب    ینالی  ،گولور  ریضا

اسراییل  ،دئینده امان آدامیمیشسانئ!«ده سن یاَ»ییب، ایسته

-گولهدا  ریضا    ر،ریضایا ساری آتی  یین دالیننقاچیردیب الی  یباشین

قچا آلتینداکی تا پخشین او یانا چکیر. اسراییل یگوله باشین
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 یینرک بارماغدئیه «!عزیز !..عزیز» ،روروگؤت یدن موبایلینکیمی

گؤزیم  ولی» دا ابونالرینا توتوب موبایلی قوالغ ،سینه سورتورصفحه

 ،منیم زنگیمه جاواب وئره!« دئییر اوغلیاو کؤپئی شمیرای سو

نرا موبایلی سو  ،سوسور  بیرازیرکن  گؤزله  یسینزیزین جاواب وئرمهع

 :ن چکیب دئییرینداقوالغ

 دیم!«دئمه»

 «کوسوبسوز؟یه؟ به نی» :سوروشور ریضا

 !«سین زادین ییغدیم بی یئرهآالندا ننه بیاغ آراغ»

 .کوسوب گؤراهلبت آیری بی شئیه » :دئییر یرکگولومسه ریضا

یا ریضا « اسراییل!ریییز ننه یامانینان زاددان کوسن دَعز یوخسا

یاماننادیم!« دئییب هاهاهای ن  سینین عاییب یئریآخی ننه»  باخیب

 وب آرازادؤن دئییب یبسن...«بلکه پیلین زادین کس» ریضا گولور.

 نینییکؤینه وونیگؤزلو ییر؟« آرازهئله دَ؟ هه آراز» دئییر: باخیب

 :باخیب دئییر ده اسراییال بیر ریضا ،یریگولومسه رکییله سیلههاَت

 ه؟ پیلیننان کسدون؟«»ه

 ،ینیوغلی یامان باهاالشدیریبئ« دئجهین اقوریمساغ» اسراییل

 ،دؤنوب باخیب دا آرازا ،ولورال گهارایهای بوروالینه و یینال ریضا

 !یئه قحبه آرواددار کیمی گولمهاَی» اسراییل دیم؟«دئمه» دئییر:

نین را باشینسو دئییب «!تؤکیلیب گلر قونشی-ی قاپیایند
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 دؤنور ریضاکیمیدی؟«  ه بیْاَی» کی آینایا باخاراق دئییر:ندهاوستو

 :دئییر ، بیردنباخیر تاخیب دؤنوب وونیگؤزلو دا ییا، آرازدال

 !«ده سیروساَ»

 نه سیروس؟«» دئییر: اسراییل ؟«سیروس» دئییر: ریضا

 «!داینا بابامین همکاری»

 یئیین-یئیینآلتیندان  تیرینینبرق  ،دالییا گئنه دؤنور ریضا

 دئییر:  «یدی؟بابون همکار»  ییر:دئ  سوووشوب گلن کیشییه باخاراق

 لیر؟«وا ای بیردائو»

 «!یوخئ»

 ؟«قَیریرده بیردا نه به بی وَ»

 ریضا!« بیراالردا سی زادی وارکی صیقه اولی» :دئییر اسراییل

 یکؤینکل بوز ،« دئییر!باشو چک اَینه بی آراز» اسراییل گولور،

ر بی باسمادان آچار سالمادان، زنگی ننیکیشی یوغون نگؤرون

یاخجی شغل بینا » باخا-باخا آینادان سینهری کئچمهقاپیدان ایچ

سحرین » ر بلکه بئناوا...« دئییب،للیائوده ده دئیم باخ! دئمیش

و فرماندان یاپیشاراق اؤزون ،دئیه-جن کئشییدی!« ده دئیهاؤزینه

 گوله ده دالییا دؤنوب-، گولهگولور  ریضاقاباغا آپاریب دالییا گتیریر.  

 «!سنون بابو دئمیر آ» دئییر: آرازا
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 ولدییئ، نوالر منی آپارونده منه یامان بئواخت ااَ» دئییر: آراز

رک اؤلچه  ییا ساری باخیب الینریضا« اسراییل  !دایناائیمیزه  قویون  

 «!ی ویر دایناده تئز اول گؤتی او عزیزه بی زَاَ» دئییر:

 «.»یاتارئ

 «!تئز اولئ ها یاسسین!»اده 

دان اسراییل رکسینه سورتهنین صفحهموبایلی ینیبارماغ ریضا

 غ؟«آچیشوشه یا » سوروشور:

 ه آچیغئ، دوز شوشه وار ایندی!«اَی»

 بی قاب؟«» سوروشور: ریضا

 ریب آرازداندؤند یدان، باشینریضارا نسو دئییب، «!بی قاب »هه!

 ، موبایلریضا« ، هه؟رم ائله بی قاب بسدی داینایدئ» سوروشور: دا

 «!دریادی» « دئییر:»هَیئ! دا دئییر:ینقوالغ

میز ییی.. بی آز اسگیشدا! چوخ باغیشدا!عزیز یاتمیشدون هه؟.. باغ»

ام... یوخ! دوز قاپوزدا یواریدییئ... هاهاها... بی قاب گؤرر... قاپوزدی

نن اورا چوخ ایشیغدییئ... دو.. آخی .یوخ! بی آز آشاغیدا

 هاهاها...  الر؟..ب قوشیلسن ویریب تؤکیسن اوالر گلی  الر؟..قوشیب

یاخجی... بی  !ائلئرم... یاخجی خوایشپیلی نئچئیلئر؟..  دوغیردان؟

 دانیشماسینی قورتاریب، دئییب آز یئنسون آشاغی منی گؤررسن«

المپی هئی » دئییر: رکهقوالغیندان چک یموبایلین ده گوله-گوله

 «!الرقوشیل گلیب اوالر، داشنان ویریب تؤکیر عزیز
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 ریضا ،جیبینه سالیر یالین رکدئیه دئدی نئچه؟«» لاسرایی

 دئییر: ائنه-ماشیندان ائنه

 «.من حسابلییاجیام»

 ماشینین ریضا ،ده ه« دئس!آپار گاال ،گه ا!یوخ اَیه» اسراییل

دن، شهودؤنوب ش آراز زو یوخارییا یئریییر.او دناؤرتمه یقاپیسین

قاپیسینا  ین گئدیب عزیز گیلیننریضادا آینادان  اسراییل

سا شالوارال ین قی، عزیزاوردا دورماسینا  کیمی  یقهقر دچاتماسینا، بی

 سینهیا وئرمهریضاموشامبانی  قارا بیر کیهقاپیدان چیخیب الیند

اسراییل  ،خاردانداجیبینه سالیب پول چی یالین ریضا باخیرالر،

 دئییر:

 دان نئچه آالجاغ؟«ریضا سنگؤره ،یمبیرنینا تاخدیغ»

قاپینی  ،ماشیندا اوتورورگلیب سیک تلهامبا ینده قارا موشال ریضا

خیاوانا  ا گئدیبنی اوزو آشاغییکوچه ین اسراییل سورور.یاؤرتجه

یئکه -ارینداکی یئکهسا شالوقی آغووش ده عزیزین اوچو .چیخیر

 سینه، اسراییال یولالدیغی یامانامهرستیا گؤریضای شییباتیق بله

ئنه ، گسوالنور دن دؤاسراییل فلکه رکنلقیلداییب گوقاوجادان قا

ماشینی   ز توتوببیردن ترم  ،رانگئدندن سو  بیرازده سرعتله گئدیر.  

ه یبیر سؤز دئمه یغزینباخیب آ تعجبله اسراییال ریضاساخالییر. 

سلم دوش م !آراز گؤزو یئم» :دئییر دؤنوب آرازا اسراییل ،آچینجا

 «!تی گهدان گؤخیاردوردان  کی پمهای-دایون توکانین قاباغیندان بی
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 سلم داییم گیلنن کوسمیشویئ!«م»

سوز!« هییسوز یا کوسمکی کوسه یریدَ توکان آچیغه اَی» اسراییل

 دئییر:  ریضا  «!ریضاگئنه اؤزونئ  »  :یا توتوب دئییرریضا  واوزون  دئییب

ن مامو بیردا ؤبه اؤ»  دئییر:  دا  دؤنوب آرازا آچیب  قاپینی  «!یاخجی»

 «گؤردیم آخی!

 هاردا؟«»

، مسلمین توکانیندا» الرا ساری توتاراق دئییر:توکان یالین یالیباش

 «.دانیشیردی دورمیشدی دایونان

 «.سن کیمی گؤریبسناولمازدی، گؤره مامام»

 «.زدی دالی منه ساریدی، ولی تانیدیمدو»

 «!کی مامام اولمازدی، اوزین گؤرمئبسن دیمدئمه»

 وننان سورا بی شهرده کیمین اوسنون مام هاَی» اسراییل دؤنوب

دان اوجا ریضا هاهاهای گولور، دئییب بویدا گؤتی وار آخی؟«

 یئیین-یئیین باغالمادان نیقاپی ،قاققیلدایاراق ماشیندان ائنیر

هئچ بیر سؤز  آراز گئدیر، آرخدان کئچیب توکانا ساری بییئریی

  باخیر. اسراییال بولالییب یمیر، باشیندئ

 لرین اوستونه چکیلن چادیرینمیوه ،ییا باخیرشاغآ-یوخارییا ریضا

تئز قاییدیب  ،گؤتورور یسینهبیر نئچ لردنمیوه ،قاوزاییر واوجون

 !ریضا»ساغول  گوله-گوله اسراییل ،ماشینا مینیر ،گلیر قاچیب

قاپینی  ینا قویوبلری قوجاغمیوه ریضا ،« دئییر!دوغیردان ساغول
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 دندؤندرمه یباشین ریضا .یوال دوشور ماشین ،باغالییر چکیب

 اسراییل آینادان آرازا ،« دئییب گولور!حئیف آلچا اولمادی ،آراز»

 گوله-گوله ریضا ؟«نان ایچیسنسن آلچئی آراز» سوروشور: باخاراق

 «.رمئیجفرین آلچاسین دئ هاَی» دئییر:

 «؟هانسی جفر !اَیه»

 «دی؟مهبلندگونان دئ به بیاغ گلیب ده جفر داینا!اَ»

 !«ائله بیز اوندا دوردوغ گئددوی زئرزمییه یاخجی !یئدیپوخ »

من ده ائله ایندی اوردا  !ده یامان جالیبدییئاَ» گوله-گوله ریضا

 یلریننین توک، باشیگوله-گئنه گوله دئییب ائشیددیم!«

 دئییر:  اسراییل  ییندئجه  حاجی سونا جفری...«»  تومارالیا-تومارالیا

 رکدهگؤرسه یسینداشبوردون جعبه یلهیال «!ه جفری اؤتیرئاَی»

باخیب  دا آرازا آینادان دئییب «!وار، گؤتی تؤک استکاناوردا »

 دئییر:

 ؟«هه ،ل تؤهسین سنه وئرسینوّا ،آراز سنیدئ»

 دینمیر. آراز 

یه خوشون یبه ن»  دئییر:آختارا  -آختارا  یسینجعبه  داشبوردون  ریضا

 »شیریندی؟« :یراسراییل دئی «!کی شیرین آدامدی جفر میر؟گل

 «!ه ایت توریمیدییئاَی» دئییر:

ولی » ،تؤکور اغرآ سیناجانیین یاراستکان رکگوله ریضا

ی اسراییال ساری استکان ن گئدر ها!« دئییبنسون جیبونائشیدمه
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 «!داینا قارداش ائشیدممیرم ایسته ؟زوردی» اسراییل توتور،

 دئییر: وبگؤر ین توتماسینستکانین بونا ساری اریضا رکدئیه

 «!یئل وئر آرازاوّا»

 «.میجیوئره دا آرازا !سن ایچ هله گاال»

 ،مییه قالخیرماشین اوزو یوخاری کی ،دن ساغا دؤنوراسراییل فلکه

آلچا سن سنه ئد، »ساری دؤنور آرازا ریضا ،آلیر دانریضا یاستکان

قییمادون؟ بینی » ا باخاراقاستکاناسراییل  .تاپیم؟« دئییب گولور

 آرازآینادان آرازا باخیب » رانسو ،دئییر «!دون داینایدولدیرئی قشَ

 تئز بیر آلما ریضاچکیر.  ی باشینااستکانیب « دئی!سالیغووا سنون

ه یوخیدی؟« دئی خیار» اسراییل ،یندهوئرمک ایستهسراییال ا

 خیارهایدا سنه های !اَده» ریضا ریضایا وئریر، کانیاست سوروشوب

 کرلیلیتیاریم ریضا .آلمانی آلیر گوله-گوله ،« دئینده؟تاپاجاغدیم

ینده، ال ساخالییب سوروشور: تؤکمک ایسته دن استکانا آراغبطری

 »آراز پارا وئریم دای؟«

 «!ایشمیرم»

 «!ها ده بینی کوسدیردوناَ» اسراییال باخیب دئییر: ریضا

نه » خیب دئییر:با دا آرازا آینادان کوسدیردیم؟«دئییر: » اسراییل

کوسیب   گورا  هلبت او سؤزه»  دئییر:  ریضا؟«  من باشووا دؤنیم  دئدیم

 «!داینا

 نه سؤزه؟«»
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 «!دئدون ها گوراماماسینا »

 کوسیبسن؟« دئییر: گورااونا » باخیب دئییر: اسراییل آینادان آرازا

 !«عوضی چیخسین  ،ده منه بی سؤز دئ  سن  ! آننامادیم!پوخ یئدیم»

 گولور. ریضا

، سن دئینه دئ باخ هر» باخیب دئییر: ادان آرازااسراییل آین

 «.سانآزاس

  گولور. گئنه ریضا

 «.م جانی دوز دئرمهنن گولیسن؟ اَیه نه» اسراییل دئییر:

 گئنه گوله-گوله ،ینا بیر سؤز دئییرقوالغ دؤنوب ساری آرازا ریضا

 نه دئدون؟«» اسراییل دئییر: ا،دؤنور قاباغ

 وخودون نپخشیرا نسو «!هئس زاد» دئییر: یرکگولومسه ریضا

 ی دولدیریم؟«استکان آراز» ساری دؤنوب دئییر: آرازا ،وئریب

 «!یوخ»

 «!ده قوی بیرین وئریم داینااَ»

 «!یوخ»

 «!سنی مامون جانی بیرین ایچ»

ی بیرین نئینه» دئییر: یرکگولومسهوالییب وبیر ت یباشین آراز

 «!وئر
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بطریدن داراق اوینا ینینیچی ،وئریر وخودون پخشین دا بیراز ریضا

-میرم ائوه آشاایسته »دیبینده وئر آ! دئییر: ا بوشالداندا، آرازاستکان

 «.آشا گئدم

ریب را دؤندهنورا باخاندان سوب-اورا  ،یاستکانی  بوشالتدیغ  آراغ  ریضا

 دؤنور،  ریضا  « دئییب باشینا چکیر،!»ساغولونآلیب    آراز  ،وئریر  آرازا

 ریضا« !ئوئر آلما» دئییر: آراز ،ساری توتور آرازا الینده بیر هولو

داشبوردون  بیی« دئآخی؟ رینه فرق ائلئ !اَده» رکگوله

« !آلمادا    بی  ،گاال»  رک دئییر:وئره  آرازا  تاپیب  آلمادن بیر  نسیجعبه

م قوخدی» یه دئییر:چئینه-یهئینهچ ،ربیر دیش وورو آلمایا آراز

 لییه!«ییمی بَآخا، کؤینه هولی

 ،یه دؤنوربیر کوچه ائنلی الده سول ،چاتیر یوالبیر اوچ ماشین

یامان  بیرا» اسراییل یه،بؤیرونده خیردا پارک کیمی اوالن کوچه

 ،ا گئدیرقاباغ بیراز رکشه گلیروی بیرا« دئیههمهبیز  سایخیندی،

لره ساری وئریب ینداکی یوغون قلمهپارکین قیراغ  یباشین  ماشینین

گاهدان آراالریندا  .الرلیبآ ینسیرهولر پارکین دؤدایانیر. قلمه

دا چوخ  الریدی. یارپاقآمما چوخو قلمه ،ده گؤرسنیر سویود

دا. قارقاالردان الردا وار آغاج یاواش بیر یئلله اسیرلر. قارقا یوواالری

الر. اویاق . هامیسی یاتیبهلبت الریاتیب .آمما خبر یوخدور

 یماشینین ییلیناسرایدی یئره، یری، یووادان باخسایدی باولسا

ی ردی. گؤرردگؤرَ ده یلرکیایچینده یدیهسایسته .گؤرردی
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لرینه کخیرتد قالدیریب استکانبادال نین دالریضاال اسراییل

 ندن، آلماداهولو رانده ایچندن سو گؤرردی ،یلرینتؤکمه

ه بیاغ اَی» اسراییلین ده ائشیدردی بلکه .یلرینینه چکمهلردیش

بیرنینا کئچیردیم سونا  ، جفرینداینا ائشیدم میرمدئدیم ایسته

آمما قارقاالرین   .یسیناوجادان گولمه  دالیجا  ،سیله« دئمه!قاریشیق

، سیلهرمهب دبلیریالر. هئچ ماشینین یاندیهامیسی یاتیب

مورالر هئچ دور داال یسیخیاوانا چیخما قاباق اولوب-یرهانیرال دالن

 بیری.

 هایی ین بلندگوالریندان موسیقیماشین .گئدیر اسراییل لهسرعت

 ،یه یئتیشیرفلکه تله گئدیباو خیاوانی سرع یایلیر، خیاوانا قوپوب

الییر بایاق ساخ گئنه سرعتله گئدیب ،دن سوووشورفلکه

 آراز ین،سینخلیل گیلین کوچه ،نین آغزینداچهی کوساخالدیغ

 دئییر:

 «!قیراغدا ساخال بی آز»

 یاریضا  ،والییروت  یال الینیباشی رکگوله  ،باخیر دؤنوب آرازا  اسراییل

 اسراییل .ئنمیرا ریضا .ئنیرا « دئییب!دوش گه تئز اول !تئز اول»

-ساری گلهیا ریضا یندان سوووشوبماشینین قاباغیئیین -یئیین

 یالین النیبسینه آجیقمهئنمها اوتورماسینا، ده هله ، اونونگله

 «!نابه دوش دای» رک دئییر:اؤلچه
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 یاسراییل ماشینین قاپیسین  یوخاری آتیر،  یگوله باشین-لهگو  ریضا

 به گلمیسن؟« اَیه» آچیب دئییر:

 اسراییل «!دوی بسدی دایبی دفه ایشه» رک دئییر:گوله ریضا

 ونگوله ده سؤزون-گوله ...« دئییبجانیم جهنم !ی دوش گههنینئ»

نین دا جریا ناو جفر آغزینا قابالدیغیمی...» ینی توتوب دئییر:دال

ننم  کی بئله اولدی، ایندی» اؤلچه-اؤلچه یالین ریضا «!دییرسن

 ،ماشیندان ائنیر رکم« دئیهیجیده دئمییه سنهئچ اؤلهجانی 

  یه گیریر.دا کوچه اوردان گئدیب پیادا یولونا الاسراییل

 ،پخشی باغالییر ،، کئچیر فرمان دالینااقاباغ یردوشوب گل آراز 

 دوشوب گلیر گئنه ،سؤندورور ،ینا وئریرغخیاوانین قیرا ینیماش

 !ماما... گلدیمتلفونو گؤتورور »  موبایلی زنگ چالیر.  اوتورور یئرینده.

 گؤتوروب وتونوک ،« دئییر!رم ایندی.. ائله بی دیقییا یئتیش!گلدیم

لری ایندی ماشینال گلدیک گئیه-گئیه وتونوک ،ماشیندان ائنیر

نین آغزینا چهبیر کو ،یه ساری قاچیر. قاچیب، قاچیبفلکه

ال اسراییل  .ا باخیردالیی  دؤنوب  یههشوتؤ-یههشوتؤ  ،یئتیشنده دایانیر

ماشینین ایچینده  ،ماشینا ساری گلیرلر دن چیخیبکوچه ریضا

نین کوچه آراز بورا باخیرالر،-وراا لری اوچوندیکهگؤرم آرازی

 دا رانسو ،یربردبیر نئچه یول دَ ال قاوزاییبا ساری اونالر آغزیندان

ه سس گلن د ایکیسی اونالر ییر،« دئییب سسله!ریضاهای  !ریضا»

 اسراییل یه.کوچه گئنه ال دبردیب گیریر ، آرازیئره ساری باخاندا
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 ی« دئییب باشین!ننان آپارئیدیم دایناه به دایانئدون ماشیاَی»

 ی!«اوتی گئدَ گه» دئییر: یاریضارک ماشینا مینه ،بولالییر

گئنه ده موسیقی سسی اوجاالراق سرعتله یئریندن   .یشیرماشین آل

 سرعتله گئنه ،دؤنور ساغا دنفلکه ،یه ساری گئدیردبریب فلکه

اوستوندن  آالنینبیر سرعت ،رانگئدندن سو بیراز ،اییگئدیر آشاغ

یندا ، خیاوانین قیراغقاباقدا بیراز ،رک سوووشورهیتیلیب تیترهآ

انلیقدا قار قاپینی، الریساخالدیق ینداقاباغ ریضا .ساخالنیلیر

ده دَدم اَ» اوجادان رکدهگؤرسه یینقاپ گؤروکن بیر قارامتیل

آلماق  وونیب خوداوزاد پخشه یالین دئییب« دورارئ ایندی

 له سالیبنین اوستونه بیر شیلنین الیریضااسراییل  ،یندهایسته

 آلیر. وپخشین خودون دئییب «!ینهاَ کلو چاَ» گوله-اوجادان گوله

دال قاپینی  .قاپینی آچیب دوشور ریضا .ی هایی کسیلیرموسیق

 ،ی اؤرتور« دئییب قاپین!ده قیسمت سنه» ،گؤتورور وتونوآچیب ک

ه به اَی» اسراییل دئییر: ،یندهایسته مکدؤنوب پیادا یولونا کئچ

 !«آخی دوندئمه

دئدیم دای » ،سیندن باخیرپنجرهماشینین  دؤنوب گلیب ریضا

 یدیبیگئنه قا ،« دئییر!ا آند ایشدیممین جانینم، ننهیجیهدئمیی

 گئدیر.

اشینی تئز م !« دئییبکئچیردیم ن گؤتینهنؤن» اسراییل چیغیریب

چوخ  خیاوانا، تئز قاچیب گلیر ریضا .دبردیب سرعتله یوال دوشور
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دئییب « !ئ، گؤتینهگؤتینه سوخیم شیمانین» اراقاوجادان چیغیر

ترمز  ،گئدن ماشینی لهاسراییل سرعت ر.ائولرینه ساری قاییدی

ر. یجا قاچینین دالریضاب دوشو ،ساخالییر جیغیلتیسی قاوزاناراق

الرینا ین، تئز قاپییسئزجه یسینگلمه قاچا-قاچا اسراییلین ریضا

ین ییئتیشجه ،قاچاراق دا جیبیندن آچار چیخاردیر ،ساری قاچیر

ه باغالنان قاپییا لگورومپوی اسراییل. ائوه تپیلیر نی آچیبقاپی

 ،لیرچا یزنگین ،رانسو اوچ یوموروق ووراندان-قاپییا ایکی ،یئتیشیر

زنگدن   یالین  ،ینیدئجه  بلی؟«»  سسله  آیفوندان بیر کیشی مضطرب

 ووه دیللن!«نهوئرگؤت»  ال دئییر:دا آجیق  ، چوخاوجادان  چوخ  ،چکیر

 یبگل سرعتله .رک دؤنورآف چکهتئیک ،مینیر ماشینا اسراییل

 بایاق ،قاباقدا بیراز .دن سوال دؤنورفلکه .یه چاتیربایاقکی فلکه

باخان  یوخاری-یدوروب آشاغآغزیندا  ایندی نینی کوچهکئچدیی

 ماشینی خیاوانین اورتاسیندا ،ین تئز ترمز توتوریگؤرجه آرازی

ردون به گئدی اَیه» خاردیب دئییر:چیدن رهپنج یباشین ساخالییب

 «ائوه؟

گئد  بابام دئدی ائله هاردئدون قَیت» دئییر: یرکومسهگول آراز

 اورا!«

 ی!«گه اوتی گئدَ »اوندا گه اوتی! دئییر: اسراییل

اوتوروب قاپینی  ،ماشیندایاواش گلیب کئچیر اوتورور -یاواش آراز

 گئتدی؟« ریضا» :ده سوروشور ینیاؤرتجه
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ندن دبریب رک یئریدئیه !«ئنین نَکوارینا قابلئمریضا اَیه» اسراییل

 سرعتله ،ساغا دؤنور دا اوردان ،یهچاتیر فلکه ،سرعتله یوال دوشور

ائوی میش تویسونونا یئتیرمه  ،خیاوانی گئدیر  یوخاری قالخیر،اوزو  

بایاقکیندان سایی  ینداکینین قیراغکوچه یه دؤنور.اوالن کوچه

قاپیسینا   ینائوین  سوووشوب توی  نین یانینداالرماشینچوخ آزاالن  

ینا نین چیخاجاغچهیندان دبریب کونده، دووارین قیراغگئد ساری

ی ائشیدیرلرسه هارایهای ری گلن بیر ماشینین ایچیندن گلنسا

ماشین  دوشدویونه گؤرهگؤزلرینه  یینین ایشیغالرچیراق ،ده

ال اوجادان آجیق سالیب هارایهای یینجهئچمهرلریندن کوبؤی

یاخجی گؤرمورلر.  لری ماشینیده میندیکه ن ،الریآدام دانیشان

ایچینده  ات گؤزلری ،نیرلریندن کئچنده ماشیوبؤی ماشین

یر، ئخ» گؤرورلر. اسراییل یال بیر آیریسینده بهنام ی، بیرایتمیش

ماشینی دووارین  رکدئیه« ی!جَم ال چَهمییهبهنا سندییه

نین او الینه کئچیب توی کوچه ،یرائن ساخالییر. آراز ینداقیراغ

 یسینگلمه اسراییلینیندا دیملیغاوچ آد-ایکی نیناپیسیق

ی دووارین چوخ ماشین ،قاپینی آچیر اسراییل ییب دایانیر.گؤزله

 یباخیب باشین  آرازا،  نه گؤرهیدییهبیلم  ائنه  یاخینیندا ساخالدیغینا،

 ائنهقاباق ائدیر، راحات -دال ،یاندیریربولالیاراق گئنه ماشینی 

 دان آرالی ساخالییب دوشور.ی قدر دووارسهمبیل
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دار  ئنیباه لردن حیطهلپیل سینهیئیینجه ال آرازاسراییل

ایندی  ندورولموش،ؤی سالرچیراقبایاق  دن کئچیبکجکئچه

ساری   اتاغوا  یه ساچیلمیشردیکریحان اَکیلن    ینداکیایشیغی قاباغ

 بیرینین لرینکیشی دوران نده، سارماشیقلی دووارین یانینداگئد

 ،الرا ساری باخاندانده دؤنوب او ایکیسی ز!« دئیه چاغیرماسینا»آرا

دئین  «؟دونقَیت گؤراخوریز شورباسینا »... توتوب ینیسؤزونون دال

 هایی گولمک ورلر.ؤرگ لریکیشی گولوشن ، یانینداکیجابیرله

به اوالردان یئر پیلی  !جابیر» را، آرازنهاواالنیب یاتاندان سو

»به بیردا  جابیر .دیرگؤرسهی وتاغا دا الییباش « دئیهآلمییاخسان؟

»فئیروز عمیم   ،گولور  الریانینداکیگئنه    ییندئجه  «ه دورمیشام؟ین

آراز  ،تانناردان یئر پیلی آل« دئینده دهاؤزی دئدی دو بیردا او

 ر. جابیرگئدیرل ساری ینان قاباغاوتاغی الییلاسرا رکیهگولومسه

اسراییل دؤنوب  ،چاغیریر ئیههای ایسی؟« د» اسراییلی دالدان

جاواب  ییل جابیرهبیجور میجورسانا!« اسرا» ، دئییر:باخاندا

یانیندا   آرازین  ،گئدیر  ینا سارین قاباغاوتاغی  جادالی  دن آرازینوئرمه

وستوسونه سیگار ت .دن ایچری باخیرپنجره ده کیمی آراز ،دورور

 الرالینجبا رلری اوستهوبؤی ،آدامی بئشاون-بورونموش او اون

 نینییکؤینه دیزلری اوسته اوتوروب روندهبؤی وتو، کلریننکهیسؤ

کی دقتله الینده ،ماالیاندن اوسته چیررسکدی وده بیر قولون

رکونو ، بؤناصیری  « دئین!وئریر»  قاوزامادان  یباشین  باخیب  الراکارت
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 .رگؤرورل  اوزو اویانا ساری اوالن اوروفو  نیندهیچی  وتوک  ،یانینا قویوب

ه ساری یردیکرک هیو ائلهؤب، اؤآغزینا باسی یاسراییل بیردن الین

 اسراییلین  یگلیب الینتئز    ه اَییب قوسور. آرازیردیک  ی، باشینقاچیر

 ،ی ده اویور. اسراییل قوسوبنینیچی الراودئمک  ،قویور یینهکوره

 رکدئیه دای راحاتداشارسان!«» قاوزاییر. آراز یباشین ،قورتاریب

 یایانبره -نین یئرینه دؤورهگلین« هاواسینی زنگ سسی »ساری

 یناقوالغ سینه دقت سالیر،صفحه ،جیبیندن گؤتورور یموبایلین

 گلیم؟.. یتدیم تویا داینا...گئنه قَ» ییر:دئ بلی؟«» قویوب دئییر:

 «!یاخجی !یاخجی

، گاهدان الییالرچیراقلرینین  برق دیرکینداکی  پیادا یولونون قیراغ

 اسراییلینی ینین ایشیغالرچیراقین الرماشینلن ان گقاباقد

-یاواش آراز رینه دوشور،یوموالن گؤزلنن باشینا، کهیه سؤیشهوش

 بیراز ،یه یئتیشیر، ساغا دؤنوراوانین سونونداکی فلکهخی اواش اوی

-اللی ،یه کئچیرا، سولدا بیر ائنلی کوچهرنا گئدندن سودا قاباغ

یه ماوی یندا زیلنین آال قارانلیغکوچه ،ییبلهیلهر ایرتمیش متآ

قاپینین   ی قدر ائنی اوالنیهجکئچه بیله  شینبیر ما  ،قاپینین  چاالن

 ،خاردیرسوویچی چی ماشینی سؤندوروبیندا ساخالییر. اغقاب

 نینییهبرق دیر کیییندههجنین گیرهدؤنوب اسراییال باخیر. کوچه

لنن پهرییب سَسَ ،تینجااوزونه چا اسراییلین گلیب نینیچیراغ

 لریتئل آغ ننآش دنی کیمی گؤرسه تویدا یندا باشینینایشیغ
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 آراز ،باخیر آرازا آچیب یاسراییل گؤزلرین مور.گؤرون هئچ بوردا

!« ماشیندان ائنندن اغیات  یگئدَ  دای»  :رک اسراییال دئییریلومسهوگ

 «!من گئددیم، گئجون خئیر» دئییر: را دانسو

، بئله یئیین-یئیین گئدیر.یئیین -یئیینی وزو آشاغخیاوان ا آراز

یانیندان  وئرمیرده هئچ فیکیر ، بلکه دهسیک یئریمکتله

نار دا گیله هدانگاا، نالریآغاج ، کؤهرهانالریقلمه آغاج وسوووشدوغ

 ده یآخان سویون سسین آرخدان شارال-شارها بلکه ده .االرینجاآغ

 ائشیتمیر. هئچ

 


