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 .دیمیشاوز وئر کیمی شیلو یاغیدوْ سی ئوریلمهحؤکومتین دقاباقکی 
 لری  واسیطه  آلتی أل کودتاچیالریندی. میش، سونرا کسیبیاغ شیدیرقی

. دیلرمیشچکمکانالرا هجوم  نیشانالنمیشاؤنجه  ،زاماندا بیر نمعیّ
 :بو یانیندا گؤزدن ایتمیردی او یان پایتختین، لرقالمیش ایزدتادان کو

چئویر  -ائولر، چپ شمووناولاوست  -شیاالری آلتأسینیق قاپیالر، 
  خاناالری و...  ، دانیشجو یاتاقیئرلریش ایش ائدیلمی

 فاکتوراؤنملی بیر  همیشه کودتاچیالر اوچون نین قارانلیقی گئجه
لری  مکانالرا قونوب، مخالیف قاباقجا نیشانالنمیش یکیمقوشو  گئجه ساییالر.

دونیادا اوز وئرمیش بیر چوخ کودتانین اورتاق  ،اقم، یاخاالتاپداالییب
 نیواک وزوندنلین تدبیری ادلال رغماً باش لره بو تجربهدیر.  لریندن نیشانه
  دی. میشیندا اوز وئرچاغ رتااوْ گون سی گونونکودتا سینین اؤلکه

. پایتختین آستا اویانیردیالر -آستاالر  شمیشدی. آغاجیی هفصیل د
لرین زنگی  درسهجماعتدن دولوب، بوشالیردی. م ه تاینهر گو خیابانالری

 سو گیلیفینی خاطیرالدیردی. نین آچیلیشیقاپیالری یب،واختیندا چالین
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 بؤلومهقاپیدان چیخیب، نئچه لر  محصّل گیلیفدن سو چیخان کیمی
  ... مهگئت، سولدان سول، دوز، ساغدان کسمه. ساغ، بؤلونوردولر
یداسیندا گئدیردی. کارمندلر اق اؤز وئر -لرده آل الردا، تیمچهراستا

سینه  ییشمه هلر فصیلین د . ایشچیدوالرورده حاضیر اوللر ندا ادارهواختی
ینالر چیخیردیالر. ماش -سالیب نیاومود باغالییب، قازانجالرینین حسابی

 .ییردیلر ؤزلهدایانیب، یاشیل چیراغی گ شجکیئتیقیرمیزی چیراقالرا 
هر شئی  پایتختینده ده یننیواک لری کیمی دونیانین بوتون پایتخت

  وغو کیمی گؤزه گلیردی. اولدقایداسیندا اولماسا دا، قایداسیندا 
نی باشا یاوز وئردیی نینکودتاجماعت سونرا  دنرتا خبرلریناوْ گون

چاتیلماز ری شهرلره قاچان کیم، أل آی ،لره اؤلکه قونشو. دوموشدوش
، یلر فیکیرلی آیدین ین نی ترک ائتمه  اؤلکه؛ نن کیم همکانالردا گیزل

ب، یییاخاال نوبیر چوخو لرین قارشی دوران شخصیت کودتایا، یهنرمندلر
  . الردیمیشسال اکیمی زیندانالرزو قوُ -یونقوْ

ده ن وئجینه جماعتین بیر قیسمینی سی یلمهئورحؤکومتین د
 ،گئدردی، هر کس گلیر گلسین -گلدی الریباشچی  . حؤکومتدئییلدی

  . یدیلر فیکرینده قتاپما گئدیر گئتسین دئییب، گون چؤرکلرینی
 -گئجه لرده صحرایی محکمهسین تانیمیردی.  یهیایت ی مملکتده

 ،میش گؤرمه سی دؤوره نیظام گون یوخ ایدی. دوگوندوز حؤکم صادیر اولونور
یارپاق تؤکومو  محکومالری اشی نیشاچیالرین سیالحالرینسیز  سرجوخه

لرین  اؤلکه آیری ،بئله بونونالسین.  یئره تؤکمه یاشام آغاجیندان کیمی
حادیثه اوز هئچ بیر  بیر قیسمی ینینجماعت نیواک نه تایلری جماعتبوتون 
 کودتا ایسهبیر قیسمی  دایدیالر.عادی یاشاییشالرین کیمی میش وئرمه

یابانجی رادیوالر و دیگر سوسیال ییب،  بیلمه نی گؤرمز ساناسی حادیثه
ا یولداشالرین -گیزلیجه یار دان ألده ائتدیکلری خبرلریالردیامی
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ریسک  بیر بؤیوک پیچیلداشمانین اؤزو ده نجاق بویچیلداشیردیالر. آپ
هر بیر وطنداش قارایاخا امنیّت « ینا گؤرهاعالنین حؤکومتیئنی  .ایدی

 -باجی. او اوزدن بللی دئییلدی قوالغینا پیچیلدایان نیردیآدال »مورومأ
دور یوخسا عادی موروقارا یاخا مأ یئنی حؤکومتین قونشو -قارداش، قوهوم
  . سینین بیری جماعت کوتله
أمانلیق ایچینده  -نین بوتون شهرلری أمن پایتخت و اؤلکهخبرلرده 

 لری نمیش سُنتتاپداالطرفیندن  دئوریلمیش حؤکومت. اولونوردو اعالن
اعالن  مبولویسداشلیق وطن زی و زینقروْ تره گئری قایتارماق اوچون

لیکده  رینا اوسکوک یئکهساغ آیاقالرینین توپوقال قادینالر. شدورومناولو
زی  لر ایسه پالتارالرینین ساغ دؤشونه تره باغالییب، کیشی وْرزینق
زینین  وک و ترهاوسک«یازیلمیشدی: . اعالندا دیالری تاخمالی مبولویس

لیک  سیندا نئچه تیرهوطنداشالرین آرا بوْیالرینا باخمایاراقچئشیدلی 
 ن مکانالردامعیّ ،زالرسای دیییتیه، حؤکومت اعالن ائئسین د دوشمه

مبولالریندان یس  زی مدرن و دیجیتال تره ،لیک اوسته. ساتیشا قویولوب
 ،بیزلیق ساییلیسایقیسسینین کولتورونه  نیواک اؤلکهاستفاده ائتمک، 

ایش و تحصیل مکانالریندا،  . بوتون وطنداشالردیرقاداغان قطعیاً
 دیلر.ی لی مهتانالردا، وئریلن حؤکمو مراعات ائخیابانالردا، عمومی مک

 لر توریستو  ده یاشایان یابانجیالر اؤلکه. الناجاقالرجزا لر ین مهتاطاعت ائ
لیدیلر. یوخسا  ستفاده ائتمها دانالرلومبیسده  یاشادیقالری سوره دانیواک
   ».گئری قایتاریالجاقالرلرینه  اؤلکه اؤز

یولداشالری  دیگر ایش بیر چوخ سرهنگ کودتا خبرینی ائشیتجک
یب، ائوینه دیغیشدیریب، ایش یئرینی ترک ائیوخونو ی - وار تک

دان خودوقینی اوْلر تجربه اوزرینده اوز وئرمیش کودتادونیا اوْ، . ودشدؤنمو
دونا یانار. اوْ رویاش دا قوُ ،داکودتا کی هانسیسا بیر ی بیلیردیخشیا ساری
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سون. اولدا نیاودونا یانان یاشالرین سیراس میردی قورو هئچ ایسته اوزدن او
سیز. اؤزل  نه طرف ،دییا نه طرفدار .یدی، نه سوالا نه ساغا ماییل

لره ضرری  تگئدر حؤکوم -گلدی یالنیز لرینه باخمایاراق، عالقه
   یدی.ا خونمایان بیر سرهنگتو
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کی  نین اؤنونده قفهکی کیمی  همیشه اوّلایچری کئچمزدن  طیّب
قاپینی  سایاق 1زوهوْسینه بیر قارا پول آتیب،  هر کفه تندیسینینزی  تره

عادت  کیشی قوجار کوْ ،ایچری کئچمکده طیّبایچری کئچدی. آچیب، 
ون آتدیغی اونقالخیب،  سیندن لهپیل  نین قفه یئردن، اوتوردوغو همیشه  وزرها

 یه قفه طیّب ایدیایللر باغالندی.  القاپی تاققیلتی قارا پولالری گؤتوررکن
زی  تره وجونا پول قویماق عوضینهکور قوجانین اوْ اوّلکئچمزدن 

سسیندن،  آیاغینین یطیّب ایسه قوجا تندیسینین ایچینه قارا پول آتاردی.
لرینه ده  نین آیری مشتری ین بو عادتی قفهبطیّ. یارنیبدنینین اییسیندن تا

  میشدی.  سرایت ائله
کی کیمی ایچری  همیشه کتور دهیه گلن دؤ دن اؤنجه قفه طیّب

وجونا قورداالییب، ألینه گلن قارا پولو قوجانین اوْ کئچمزدن جیبینی
 رلر آدامین روزوسونو آلاله یئتیرر، سنجهیقوجا عمی، دئی«باسیب، دئدی: 

  »؟ ئییلممن آلاله د
                                                            

  له داورانان آدام. هوْزو: خشونت -1
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 ،ده أیلشنلری نیشان توتموش داش کیمی تورون سسی قفهدؤک
بیرینه  -جلیل ایله ایبیش بیرسیندن ایچری دوشدو.  نین آچیق پنجره قفه

بو بیزیم سن  گؤره«جلیل دئدی: قیرقی  ییب، گولوشدولر. قاش گؤز ائله
  »رولمور؟دان یوْاولماخ لـالهیهر گون کور قوجانین آ دؤهتورآ

قوجانین اؤزونو مش باغلیرام «گوله دئدی:  - یبیش گولهابایقوش 
  »بولور. حکی آلـالهدان دا بؤیو یینده اوره

مه ده بسدی،  ده ریم دهالیتمیشم، باغالدیخمن مش باغالماغی ترک«
  .» مه ده ننه

ساری  تندیسینهزی  کی کیمی تره قوجا همیشه ،دؤکتور ایچری گیرجک
لرین  هسولونا باخیب، قارا پولالری کف -آدام کیمی ساغ گؤزو گؤرنگئتدی. 

عسگردن  کَبهدی یرچینین شاگ ایچینه آتیب، گئری قاییتدی. سونرا قفه
 دئیینه -ئیینهدوداغی آلتدا د -دیل عسگر کبه. دی ایستهسو  لیوانبیر 
 ووسلق طهارتگئنه قارا پولالرین «ن دولو سویو قوجانین ألینه وئریب لیوا

  ، دئدی.»..!باشالندی
باشینی  نوندن کئچنده سالم وئرمک عالمتیلهور سرهنگین اؤتدؤک

آلـاله بولور بو «یینده دئدی:  اوره شنده هاویانلیقدا أیلدیب، ایکی میز  ترپه
ائله پنجره اوغلو  پک! کوویاالنچی معلیم بوردا کیمین گودوکچوسود

  »جن ساییر. لرینه دیش سن آدامین کی، دئیه باخیرب یاتی هدالیسیندا کمین
سونرا قارا ایچینه بوشالداندان لرینین  زی کفه سویو تره ،قوجاکور 

شالوارینا چیخاریب،  یایخاالدی. سونرا اونالریپولالری سویون ایچینده 
   جیبینه قویدو.یاندان سونرا سوروتوب، قوروال

  »الندی!حر پاقارا پولال«
لریندن  مک سرهنگین مشغولیت ایزله داورانیشینی نین کیشیکور 

 اولمایاندا اونالرینده  قفه تصادف اوزره تورقوجا یا دؤک کور ی. بیر گونیدا
   گؤزونه گلردی. اونون بوش یئرلری
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پنجره  لریمشتر دائیمی دی.اؤزل یئری وار ده قفه سرهنگین
سرهنگدن عالوه  ،لیک آدینا چیخمیشدیالر. اوستهاونون  کی میزی اؤنونده

 ن ایله وئری اوچون، ده -لقوش آ مشتریلرین چوخوآیری یه گلن  قفه
 یا قوش دؤیوشدورمه ،بیلمکدن خاطیر نیسی ندهنین گون مظ قوش زیلی

   یه گلیردیلر. قفه دن ساریخبر بیلمک زامانیندان ینلرین مسابیقه
بیر  کرار اوالنهر گون ت، کور قوجانین داورانیشالری و طیّب دؤکتور،
تورون دؤک نن ی، طیّبکور کیش ایله ولقارا پسرهنگه گؤره، . چرخه ایدی

    .لرایدی لرعنصر دونیاگؤروشونو آنالماق اوچون الزیمی
بیر  دابیر گؤزو کیتاب ،شیب کی یئرینده أیله همیشه گئنه سرهنگ
  .یه باخیردن ائشی گؤزو پنجره

  »لر پوزوالجاق؟  صحنهاوالن سن نه واخت بو تکرار  گؤره«
توک قالمیش ایشیقلی  -هتک ،آستا -هاوا توتقوندور. قارا بولودالر آستا

  یاغماماق آراسیندا ایکی هاوالی قالیبالر.  -بولودالرین اوستونه سریلیب، یاغیب
سینین  زی کفه ألینی تره قوجا ییر. هلآلتی قوجانی ایزگؤز سرهنگ

یوال دوشور.  گؤتوروب قارا پولالری طیّب آتدیغی ایچینه سورتوب،
وجا ایسه نه بئلی بوکولوب، نه ئدیر. قتعقیب ادن ایتینجه گؤز اونوسرهنگ 

رخادان باخان اونون کور اولدوغونا ر. آیدیک یئریی -آخساییر. دیم آیاغی
  . بیلمز لنه اصال شوبهه
وئرمک اوچون سرهنگین ألی جیبینه  قوجایا پولجن کور  هیایندی

همیشه  نسه قارا پول وئرمک لره حتاج اوالن شخصؤمییب.  گئتمه
  قارا پولالری اونا خاطیرالدیر.  شاؤلولرین اوستونه آتیلمی

یله  صداسیز، کیمسه -سیز سس شیب هپنجره اؤنونده أیلسرهنگ 
عادّی بیر ایش  مشتریلرینه دائیمی نین قفه ،یاوخوماغ دان کیتابادانیشم
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قاپی چیرپیالندا . گلیردیی عادّ ادا اونالر زولوغوین هوْطیّب، گلن کیمی
   باخمازدی. هطیّب دن عالوه هئچ کیم دؤنوبنابلد مشتری
چال وغلو خالوغلو أیلشدییی میزه ساری گئتدی. بیر باشا خال طیّب

 - أل کیمی گؤرونوردو. تندیسنینه قوش قونموش بیر یچی الی ساچی
دو. طیّب کیفینی میز اوسته زولورپوْ لیییتندیس دیکجه تلونو ترپقوْ

  دی.  ایشینی تکرار ائله ی اولدوغوقویوب، عادت
طیّبین حرکاتی ذهنیندن  دانزکیتابیندان قالدیرماسرهنگ باشینی 

ایندی  ...توپوغوندان آچدی... دواوسته قویصندل ایندی آیاغینی « :دیکئچ
دانیشا  -اوتوروب، دانیشا ، ایندیوالدیأیلشدی، تسبئح کیمی بارماغیندا توْ

  ...»اجاقنه آتیکیفینین ایچییب، سونرا والگئنه بارماغیندا توْ
گؤزه  -گؤز اونونال ،ده دانیشماییب کلمه بیر له بطیّجن  هیایندی

یئتیشیب یه  اونون قفهاؤزللیکله . یدیا یزبرأحرکاتی  باخماسا دا، اونون
هم  ،نیب لههم تعجوب ،آیاغیندان آچماقدان مبولونویس زینقروْمیش  یئتیشمه

  ده خوشالنیردی. 
 اونون طیّب آرتیق هامیدانیه آچیالن گوندن بری  قفهآیاغی 

ه ده حرکاتیندا اونو ، نردیایسه نه گؤیچک طیّب. ینی چکمیشدییققتد
 ین کوْبودلوغو دانیشیغینینطیّبشوه گؤرونور. آمما قادینسل عتحریک ائدن 

لیک و  بیر ساده غیرعادیلوغوندا اونون کوْبوددیر.  لحنی کیمی خوشا گلیم
  . گؤزه چارپیرصمیمیت 
وغلونون ی کیمی خالک همیشهایسه  طیّب ی سوزدو.طیّباوجو گؤز

تندیسینی تسبئح کیمی بارماغیندا  زینقرو بو دفه دی.ش أیلهکناریندا 
نه کیشیدن «دو: قویو و میز اوستهزینقروْواویناتمادی. آیاغیندان آچدیغی 

 کی بیر جوتدی...اولسا منیمنه  هد ین بیرخالخ .، نه آرواددان آروادخکیشی اولدو
  »ر...یییدلی شئیطان د
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ساماوار  -چایه گئدیب، نین دیبین قفهیئریندن قالخیب نیشا دا -دانیشا
  سی گؤتوروب، دؤندو.  لچادان بیر چیمدیک قند خَکهدوْ کی بؤیرونده بوساطینین

اگر و اوالر، سنده بیر پوسگوتوگؤ ینهر کیشمیش«وغلو دئدی: خال
سن ده ر... ر، سن ده کوْهامی کوْ دا چؤرک قازاناسان سن نیواک ایسته

حاق . ناداشیمالیسان پوغوندا، توْهلالری دؤشوندوبمیبو سمی هامی کی
   !»، دئنهاگر رمییدی

  » دوز دئمیرم دؤهتور؟«دن سس چیخمادی. خالوغلو سوروشدو: طیّب
موبایلینی قورداالدی. دیب،  هترپ باشینی ،یهدئ» حاقلیسان«تور ؤکد
 کلرینیتو نین قاناد أبالغی قرهنینه قونموش ییوغلونون چخال طیّب
قوش کیمی  ،توتوبنین آلتینا یدیمدییقانادین  قرهوجونو الییب، اوْتومار

  دی.  سینی دیمدیکله جونداکی قند خَکهواوْ اونونقوش قورولدادی. 
ین ایچینده یاتمیش سرهنگ دیکجه وجونو دیمدیکلهطیّبین اوْ قاناد قره

لمس و وزینقروْجیبیه سالیب،  کوْتونونألینی نیسگیللر اویانماغا باشالدی. 
قاشلی  آروادینین داش ننیفرت ائد قوشالردان ایللر ایدیدی.  ائله

 ،لر کیمی تسبئح اوینادان کیشی. دیجیبینده دوالندیراؤزویله  ونوزینقروْو
  . دیجیبینده لمس ائتمکدن خوشالنیر وزینقروْواو دا 

 اوستونه آتدیغی یئردن آالچیق آلتیندا میز توپوغوندان آچیبآروادی 
جیبینه  وزینقروْو ،اوگوندن بریجیبینه قویموشدو.  توروباونو گؤ

  . یمامیشدوتهئچ اونقویماغی 
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قیچیمی «دئمیشدی:  اعالنینی ائشیتجکآروادی کودتا دؤولتینین 
کی من،  تمک اوالرور ائتصوّ نئجه. داها ریب، ائشییه چیخمارامیسیند
 -زینق، زینقا -نقازی ب،دی، آیاغیما زینقرو باغالییسرهنگینین آروا  اؤلکه
اولسایدی  خالخالم! یاینک کیمی خیابانالردا یئریی لیزینقروْوبوْینو  زینق،
  ...» جور راضیالشماق اوالردی بلکهبیر  گئنه

 لر کیمی بیر چوخ ایش تاخیب، تاخماماقلونو دؤشونه وبمیزی س تره
ده اوخودوقالری  لدی. نیظامی دانیشکدهیسرهنگین وئجینه دئی

، اوخودوغو اؤزل کیتابالر اساسیندا ، شخصاًن عالوهدلرلیک درس
اوز وئرن  اوْ، بلد ایدی. چوخ -آز سینه سهییشیلمه پرا هلرین د حؤکومت
 حاقدا آز کیتاب دیکتاتورالری دونیانین آدلیم ،لیک گؤره، اوسته کودتاالرا

یئنی قدرته چاتمیش بوتون . اوخودوقالرینا گؤره اوخومامیشدی
توتالیتر  سیاسی قدرتی ألده ائدن یالیکله کودتالر، اؤزلل حؤکومت
ک اوچون له اقتدارالرینی جماعته گؤسترملر مختلیف تشبّوثلر  حؤکومت

لی  ی ایرهاقتدار همین. لرزاخالقدان اوزاق هئچ بیر عملدن واز کئچم
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 ر،یاخاالرا تاخیال حاضیرالنیب،ندا فورماسی الرآرم سورمک گاهدان بعضی
 سیله الر واسیطهکیتابشان اولولردن  آفوریزمسئچیلمیش  دا گاهدان

بعضاً ده قدرت  رلر.اوخوماغا مجبور ائد اونالری کوتله طرفیندن
 بؤیوکشهرین  سینده بنرلر چرچیوه لرینی شکیل یئکهباشچیالرینین 

هر  رالر کی،خاطیرالدا هجماعتیب پاپیشدیرا ینخیابانالر ی ویدانالرئم
 .اونوتماسینالر تی آلتیندا نفس چکدیکلرینیاقتدار نظار آتدیقالریندا آددیم
لریندن  دونیا کودتاالرینین تجربهلری  تئوریسین سینینکودتا نیواک آمما
جماعتین کولتورل اینامالرینا لالری مبویآلمیش، س یلر درس نیلن ایسته
لرین شکیللری گؤرونوردو، نه  حاکیمیئنی دا نه خیابانالردیلر. سئچمیشگؤره 

 -ن، آتاالاوموشدو. آنجاق جماعته تانیش وناولچاپ  یاق کیتابالرسا ده آفوریزم
 کونجوندهن هر شهری لری تندیس زی و زینقرو ان میراث قالمیش ترهدالربابا

   .اؤیرنمیشدیلرلرینی یاخشی  درس الرکودتاچی ،دئمک .چارپیردیگؤزه 
 کیمی گؤبلک گونو گوندن لر مبول اعالن اولونموش تندیسیس
سرهنگین ذهنینی بوکی،  حالرد بوجاغیندا گؤیریردیلر. دؤ نین اؤلکه

ودتانین بوراخدیغی ایزلر کدئییلدی.  مبولالریمسئله سین  مشغول ائله
مئیدان  دئییلن سؤز »شرّ«گئنه ده  جوانلیق چاغالری کیمی اثرینده

لویزیونا باخاندا، تاقدا، تو. یاتاقدا، ایدی مانور وئرمکدهذهنینده تاپیب، 
رّ چیق آلتیندا اوتوروب، مُآالدئییننده،  وازینقروْووغونداکی توپآروادی 
قوشخانادا ه گؤز تیکنده، سینده کی عجیبه دویونلر ن گؤودهآغاجینی

، ائیواندا مکان یسویونا یئتیشنده، حتی أن سئودیی ینه،ن هقوشالرین د
ذهنینن أل » شرّ« ،شیب، اویناغان قوشالرینین رقصینه باخاندا بئله أیله
 ذهنینده فیرالنیب،چرخ فلک کیمی  آنالمیشرّ ردو. اولوحاضیر  ندهائوی

 کلی دهبوراخیب، گونیی  هر نه ،ینین دادینی قاچیرانداس شئهموسیقی ن
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 ن سؤزلری کاغیذ اوستهائدوالن ؤپناه آپاریب، ذهنینده ج یادداشتالرینا
   قاراالنیردی:ذالری دالبادال بوشالدیردی. دفترین آغ کاغی

نی هانسی اؤلچویله  ن مسئلهیسبت وئریلن شرّ دئدییاینسانا ن«
 ی حقیقتاً شرّ سانماق اوالر؟عمل هانسی ایشی، هانسی اوالر؟ اؤلچمک

   الر؟اودوشونجه، جان، مال... هانسینی اوستون توتماق 
بیر  ، ایمان کیمیکیمی، نیفرت کیمی سئوگیشرّ ده محبت کیمی، 

 ون دئییل. بو جورمکواؤلچمک ملری  بو حیسدیر. طبیعی کی  حیس
سیله بلکه باشقاسینا چاتدیرا  واسیطه لر نیشانه آنجاق لری حیس شهودی
   ؟هاردان گلیر لر و اؤلچولر بو نیشانه الکین. بیلدین
آنجاق  سا دا،لاواینسان ساییسی قدر  لرین قاوراییشی بو حیس  

 له تمحبلری وار.  نیشانه و اورتاق مومیوع اینسانالر آراسیندا اونالرین
تانرییا سی،  نیفرت نیشانه  کدورت -کینسی،  نیشانه سئوگی داورانماق

  ندیر؟  یلر مومی نیشانهوع ینرسا، شرّاولوسی  تاپینماق ایمان نیشانه
لرین  حؤکومت ،ایله ن شرّائد ضوتعرّ ینا، مالیناجماعتین جان

 ندعصیان ائ وغونا باخمایاراق)اولد(یالنیش یا دوغرو قارشی  لرینه سیاست
سیاسی  لهسی واسیطه ؟ کودتااوالرمی، عجبا!یله اؤلچمک شرّی بیر اؤلچو

 سایماق اوالر،  سیاسی شرّلره قارشی ،یلر حؤکومت قدرتی ألده ائدن
 ؟ مالحسابالنا بیلرشرّ  هانسی عمل اصلینده ر؟لشرّدی ذاتاً لرییوخسا اؤز

شرّین  ؟ین وض ائلهلره تعرّ یوخسا دوشونجه ا توخونان عمل شرّدیر،جان و
   »معیاری ندیر؟..

آنجاق دا،  لیک دفترین آغ کاغیذالری جیزماقارایال دولسا گونده
گؤتورودو.  ییریسینیتابی قویوب، او بک جوابسیز قالیردی. بو الریسوْرغو

دیردیغی یئکونالشبیر اوخویوب،  هبَلری بیر نظریهیازیلمیش  شرّ حاقدا
بیلگیسینی آرتیرسا دا ألده  ،گ اوخویوبسرهن. ثبت ائدیردیی سوْنوجالر
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نه، ودتا دؤولتیک ایستر او یالنیز اؤزو اوچون ایدی. ائتدییی معلومات
دی. ایبیر شخص  زیانسیز - کی دؤولته ضرر کودتادان اؤنجه ایسترسه

 قارشی لرینه دان آلدیغی لذتیاشاییش ،آنالمدئییلن شرّ  بو گونلر آنجاق
   ادی داماغیندان قاچمیشدی.د نیی بؤیوک بیر مانع تؤرتمیشدی. هر نه

نی خبرلری ئلویزیونشیب، ت أیله یانینداگلیب آروادینین  گاهدان بیر
 یئنی تشکیل تاپمیش ی قضاوت مسندیندهدلالل ییردی. بازارین باش ایزله

ین زیندانالر ین ساییسییاخاالنانالر .وئریردی ه حؤکمدلر محکمهصحرایی 
  . ساخالنیلیردی نفراییرمی دا ولللس لیق. دؤرد آدامآرتیق ایدی یندنظرفیت

سینین  میلهیرینده شومش معا اوّل بازاردا میلیاردالر دهکودتادان 
 القضاتی قاضی حؤکومتینینکودتا  سهایندی دلالل باش ناوال باشیندا

 الریناوالباغلی  هدؤولت قاباقکی ،الریکودتایا قارشی دوران . او،موشاول
دار  ،دسته زینداالرا دسته ائدیب،یونگول  -آغیر زیسینده تره عدالت
 ،یازدیغی کیتابالر لر عالیم. تاپشیریردی لرینه جوخهتیرباران  الرینا، آغاج

 .لندیریلیردی قیمت ال یمحک داش یاراتدیغی اثرلر کودتا دؤولتینین هنرمندلر
گون یوخ  .جزاالنیردیالر جاآغیر یونگول گلنلر -آغیر زیده تره -بو داش

سین. یئمک  صدرینده سیاسی شرّلردن آد گلمه کی خبرلرین ایدی
 -الردا آل ینؤوبه چکنده، چارش داخانا دا گئدنده، چؤرک ، تاکسییئینده

لرینی  حؤکومت مخالیف حبتؤص -هانسیسا بیر سؤز ،بئله وئر ائدنده
   .وورغوالماقال بیتیردی
. بو سن یه و سؤزونو خبرلرده ائشیتمهزی و زینقر تره گون یوخ ایدی

، کاپیتالیست هم نین ایقتصادیندا دئییل، بلکه یالنیز اؤلکه مبولیس ایکی
ندا اؤزل تاثیر بوراخماقدایدی. اتیلرین ایقتصادی کمونیست اؤلکه هم ده

له  ، کودتا دؤولتیسانیبواختی غنیمت  چیالرقیرانی گؤیده ووران کرخانا
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 بولالرینمیالر. سرین استحصالینا باشالمیشالمبولییب، سباغالیلر  مقاویله
  نوردو. اولووئر  -بازاردا آل بئله خاریجی مارکی

دی. سیمولالرین بازاری قیزیشارکن، اعتراضالرین دا بازاری قیزیشیر
باغالماق  لری توپوقالرینا زینقرو نین مختلیف صینیف یجمعیت قادینالر
الرا قاتیلیردیالر. بعضی ، اعتراضتاخیبزی  دؤشلرینه تره عوضینه
اوستونه قیرمزی چارپی  شکیللرینینمبول یس کی زریندهوین االرپالکارت

وقالرینی هاواالندیریب، زینقروالری حؤکومت رقادینالر یومچکمیشدیلر. 
توت ها ها قاچ، توت خیابانالردا قاچ سونرا توُلالییب،مورالرینا ساری مأ

حمایت اوچون  لریندن جمعیت قادینلر  دوشوردو. حتی بعضی کیشی
ییردیلر. اعتراضالرین آردیجا  باغالییب، اونالری دستکله روتوپوقالرینا زینق

لر  تلنده، بیرلشمیش میلسی نتیجهاعتراضالرین  همینندانالر دولوردو. یز
 .صادیر ائدیردیبیانیه  را کودتا دؤولتینه گؤز آغاردیب،سی -تشکیالتی آرا

وشدو. متشکیالتالرا أل دوش رویانحاقالرینی قوْ اینسان ،یاندان دا یبیر او
 یناحاقالرینین قورونماماس اینسانسینده  دونیانین باشاباشیندا نیواک اؤلکه

اینسان لر قورولوردو. کودتا دؤولتی،  گلر و میتین گؤره آنباشی جلسه
اؤز لرینی گؤرمزدن  الرین گؤز آغارتماقالرینی، میتینگتشکیالتحاقالری 
  . یدی ایشینده

 زینقروْوزی و  ترهینی لر دؤولت -لر بوتون وار وزیرلر، وکیل
 ،دی کی دؤولتمیش. ایش اورا چاتقویموشدوالر کرخاناالریندا قازانجا

لرین،  ره، ادالالریمبویلموش سوتؤکمه تؤک، موشداشدان یونول
  .لماسینا فرمان وئرمیشدیرییاراشدیدا مئیدانالرین دانیشگاهالرین و شهر
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دان اشباع نقروزی و زی نین خیابانالری تره اؤلکهلرده سون ایل
 ایندیسهمبولالر یسین  عئینینه گلمهنین  کیسمهاؤنجه  ایللر. موشدواول

  . دیتاخیلیر آددیم باشی گؤزه
 تندیسین زی تندیسینه دالمیشدی. کی تره دهننین اؤنو سرهنگ قفه

 او، لدی.یکور قوجا یئرینده دئی .چالیردی رنگینه بولودالرین قارا رنگی
  یان میزه باخدی.  ،دؤنوبوغلونون اوجا سسینه خال

  » شاییردی گؤروسن؟دؤهتور، بو دارقا«
 چپکی چؤنوب، ساری 1یه أبالغیقاناد  قرهینینه قونموش وغلو چخال
نین  زی ترهتیتانیوم  تاخدیغی یاخاسینا . کاپشنینینماقدایدیدانیش

  .یؤنلمیشدیال سوْ ،سی قاریشیب نگه هد

                                                            
رنگده،  قارا اوچاندا گؤیه پرلری شاه قوشون بو. نؤوعو بیر قوشالرینین قوشباز: أبالغی قاناد قره -1

 .گؤرونر رنگده آغ دؤننده یئره
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اؤز یوواسینا  ، دان بویاناشاییردین آیاغینی قیرقی ووراندابو دارقا«
ایکی قاباغیندا.  2ینیننگهسَ 1نین ریحانی دوز اوتورور . گئدیر دوممیر زیلله

گل  ،کی بیرلرینه آتیشدیالر -بیرائله  نن  یی ائرکه نین ریحانیگون قاباق 
ایستیر  چوالخ -چوالخ. ییر دهده  گئدن اوزدنشاییرد دارقا !سن گؤره

  » ین.مایاسینا آتیلس نین ریحانی
   »ن سو ایچر.د  سرچشمهتورو نین قوْ گئچی«گوله دئدی:  -گوله طیّب

  .دیآتاوزره ساغ قاشینی یوخاری  یعادتایسماعیل 
نین بیری  لیخده محله هدی گؤیچای ده بیر آرواد وار زیم قدیم محلهبی«

ین دوروب قاپیسین دوغان چاغی آمما هر گون سحر گون بیرداناسی...
سنین ده  رمیزیبیلی تؤکردی قونشونون قاپیسینا. دیقاباغینی سوپوروب، 

  .»آروادینا  او گؤیچه نین چکیب بیزیم محله أبالغینبو 
 زیبیل آروادینین  ین گؤیچهز محله: «له گولدوریشخندیقیرقی جلیل 

  » ؟!یه آتیلماسینا نین ریحانی أبالغی نه دخلی وار نیینس مههؤت
  »رم یانی...یید«

  ین سؤزونو کسدی. ایسماعیل قاباقایبیش جلیلدن بایقوش 
  .»یا یوخ گؤر دخلی وار چیخ... -سال«

له چال  دؤکتور میز اوسته دیرسکلنیب، بیر ألینده پیپ، بیر ألی
 سی کفهبیر  نین زی تره یاخاسینا تاخیلمیش. ساققالینی تومارالماقدایدی

 اونین  یز . هر دؤنه پیپی آغزینا آپاراندا، ترهلونون دالیسیندا قالمیشدیقوْ
 نظرینه گلدی ساتاشاندا اونا ین گؤزوسرهنگ. دیدن ایتیرتایی گؤز بیری
  گیزلنقاچ اویناییر.  اونونال مبولیس کی تورون دؤشوندهدؤک

                                                            
 بیر نؤوع قوشباز قوشو. -1
لرینین ایچینده یومورتالیاندان سونرا یومورتاالرین  شالر اؤز سهنگسَهنگ: ساخسی قاب. قو -2

 . اوستونده اوتورارالر
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تازاالییب، پالتاری کیمی  زینی تره کی نئچه آیدان بیر دؤشونده
  .ردی عادتی دؤکتورون ماقسینه باغیشال مطّبین ایشچیزینی  ترهنیمداش 
  .دی داغینین بوجاغیندان توستونو تاغا ساری پوفلهدو توردؤک

من هله خومدان دوشدو. وت کییف یدی، حئایقوش جیس «
او  ینسن گتیریب یی کؤینه قره ئچن ایل ایکی میلیونا آلدیغیمایستیردیم گ

  .»لشدیریمنان جوفنأبالغی
  .دئدی وغلیخال» !ارادت وار دؤهتور، سن جان ایسته«

 2چیتی 1هیس بیرینه ده - کؤینه بیر قره اننغیأبال«ایبیش دئدی: 
  .» دؤهتور دوشر
   .ژستی توتموشدوبیر عالیم یه دالمیش  درین دوشونجه ایسه تورکؤد
  !»..دان یوخقاناد أبالغی قره جانیم، دان چیتی دوشرساری، قیرمیزی أبالغی«
  .» بتر بورسدادی 3ایندی پارپارلی«

 بتر زی ایبیش، ایندی ترهما آم«وغلو ایبیشه گؤز ووروب دئدی: خال
  » !بورسدادی

دیب، چیخارینی جیبیندن ذنین برائت کاغی وله محکمهگ -ایبیش گوله
  دی:رستگؤ ای ووغلخال

  ».اؤزومدن آییرمارام جانیم چیخسا دا«
ایللر اؤنجه  وغونا گؤرهاولدی قیزین آدی گؤیرچین ایبیش سئودیی
دؤین ده  ادان خالقضدؤیدورموشدو.  شکیلینی خال دؤشونه گؤیرچین

ایش . اوخشاییردیبایقوشا  دن چوخگؤیرچیندؤیمه شکیل میش. ی ناشی
تامامالمیشدی. بیر یوللوق  هر زادیایبیش  ندهیئتیش مبولونایسزی  گلیب تره

                                                            
 . لشدیرمک. قوشبازالرین  اؤزل اصطالحالریندان یمک: جفت بیرینه ده -بیر -1
  . چیتی: قوشالرین بیر نؤوع ژنتیکی اختاللی -2
  الر.پارپارلی: قوش نؤوعو. پارپارلی قوشون آیاقالری توکلو او -3
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دؤیدورموشدو. بایقوشون بؤیرونه  اونو یئرینه، تاخماقیاخاسینا  زینی تره
ییر. حؤکومت  لهدیکزینی دیم لیردی کی بایقوش ترهائله گباخانا 

یب، ائدنده ایبیش دؤشونو گؤستر لوکنتر مبولالرییسمأمورالری 
  » !دؤیدورموشم میشام،اخمات ایشی گرک برک توتاسان. من«دئمیشدی: 

اولوب   اهانتمبوالیسزیله بایقوشو بیر یئرده گؤرجک،  مأمورالر تره
 آند یئددی آرخاسینا یشایبیه آتمیشدیالر.  ایبیشی ایچری دئیه

 .دئییل، گؤیرچیندی بایقوشکی دؤیدورمه  دؤشوندهکی  ایچمیشدی
دی گل  .دؤیولوب دؤورونده تمکئچمیش حؤکو، اؤنجه لرایل ،لیک اوسته
  ! ان کیم ایدی..اینان سؤزونو کی

 سونرا عاینه اولوناندانلر. میگؤندرمیشد 1هینی کیملیح قانوناونو 
موشدو. او لاوتبرئه  نیب، لهتصدیق سی اؤنجه دؤیولمه دنزی تره ونبایقوش

کی پالتاری کیمی  کاغیذینی أینینده  نین برائت گوندن بری ایبیش محکمه
   داشیییردی.اؤزویله 

نین  کانی نعلبکییی ایستدودیب آرم لدههؤرتو کی چایی ألیندهجلیل 
 یب،ی آتقاشینی یوخار یامسیالیاراق ایسماعیلی سونرا .ایچینه قویدو

  . ویا باخدیخالوغل یوخاریدان آشاغی
بیر حئکمتی  اؤزونه گؤره هر ایشین .!ر.اوال، ائله ووغلر خالاوالائله «

 .راوالائله  ...سن ییشمه ده نان  ساری أبالغی قاناد أبالغینی قرهوار. سن 
  !»اوت ائلر ناکگؤیده قیرقی اونو 
سنه فدا اولوم دئه گؤراخ صاباح «خالوغلونو قاباقالییب، دئدی:  طیّب
گؤیده قوش  قیرقی اوْالن، !ان دانیشیسان..دحئکمتدن زاد نوالجاخ!؟

  !»دی سئرچه ...یی هقیرقی د وورماسا او،

                                                            
  یی: پزشکی قانونی. قانون حکیملی -1
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جلیل » !دا 1یواکامانکار نوکرم ده اؤزووه من سنین خاال، طیّب«
کی چایی  لیندهأعسگرین  کبه دئییب، یئریندن جلد قالخدی. أل آتیب

   آلیب، میز اوسته قویدو.
  »!قوناخسانخاال، منه  طیّببویور «

  دی.ونه دیرسکلناوست ینییب، میز له ی جلیله ساری ایتهله چایحیرص طیّب
  !»منه بیر چای گتیسین سفارش وئرعسگره  کبهسورا  بونو اؤزون دردلن،«

  قانی چیخمازدی.  جلیله پیچاق وورسایدین
   ».!ب.یگلمیی بو جاماعتا یاخچیلیخه هااا... لـالغفروتأس«
وغلو خال» زی سنه یاراشیر تره اخدیغینت ، الحق کی دؤشووهطیّب«

   .ترسه باخدی -ترسهجلیله  چکه -أبالغینین قانادینا چکهألینی دئییب، 

                                                            
  کامانکار: أسکی یوک آپاران روس ماشینی. -1
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اؤزلرینی قانونی دؤولت اعالن الر کودتاچیکودتادان نئچه گون سونرا 
ولت، دؤ«ییشیلدی.  هدؤولت طرفیندن د یئنی یاساالر قاباقکی ر.لدیائت

، یه کراسیوبور، دئدیلر. »گوزگوسودور... تینللمی میللتدی. دؤولتهمن 
بیر  نی وه، اوچ قوّدئیهسون قویماق  کاغیذبازلیغا، ایشلرین اوُزاندیرماسینا

گؤتوروب،  نی ینداکی کلمهباشن سؤزونو  هر قوّوه. لشدیردیلر جمع هد وهقوّ
  » .دؤولتی بیرلشمهم. ا. ق سینین  نیواک اؤلکه« دؤولته یئنی آد وئردیلر:

بیلدیرندن سونرا، یئنی یاساالر  میللته نووغواولد کسگیننین  ا یاساآن
 ماسی اعالن اولوندو.آرتیریل جکده آنا یاسانین گله کئچیریلمه شرطیله

نین دؤولتیبیرلشمه ق .ام. ،بئله آرتش و... لری موزیرلیکلر، اداره سیستئ
  دی. آلتینا کئچ نظارتی

لیینی  ین اجراسینین نئجهملرحؤکاعدام ن غفیلد لاللد بیر گون باش
آتش دو. ه احوالی پوزوللرینی گؤردوکد جرا تشبّثا ،یه گئدیب گؤرمه
 -لمحکومالرین قوْ میش ناشی نیشانچیالری سینین تعلیم گؤرمه جوخه
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 -چیغیر تی گؤروب،وضعیّ  للالد گؤزونه آتش آچیردیالر. باش -قیچینا، اوز
  . باغیری گؤیه قالخدی

 مکر، بو نه اوضاعدی..؟! بئله ده اؤلوم سوردوبو ندی، بو نه ایشدی«
ئیوانینی دا گاه؟! آلـالهین ح شیکنجهایاعدام مئیدانیدی یوخسا  ؟ بورااوالر

 اؤرزونه گؤره دایوغون توْ - روزخوْ حتی ،زوقوُ -یونقوْ بئله اؤلدورمزلر. حتی
  !»بشرین.. کی آدم اوغلو بنی وار، قالسین سیقایدا -ذبح قانون

 الرین ناشیلیغینداننیشانچی: «دیدئ توتوب، نلرینهو معاواوزونسونرا 
بیرلشمه دؤولتینین ق م.ا. مقصدیمیز یمبیز ماز.اولکئچمک  واز

 -لبیر یوْ بو قصدین الکین ؛رکدیم لرینی یئر اوزوندن یوخ ائله دوشمن
 مجبوراً لریندن تجربه سولوموزدا اوز وئرمیش کودتا -می وار. بیز ساغ یؤنده

دؤرد گؤزلو بیزی گودور.  کیمی قوزغوندونیا  بو آنق. ییدرس آلمالی
لر گؤرسون سی دالیسینجادیالر. ایستیرلر گوندوز بیزده ضعف نؤقطه -گئجه

 یایکین -دا ایکیدورومبئلنچی بیر  !لربیلر بیزی هانسی بهانه ایله آشیرا
هئچ بیلیرسیز  .!.، جانیمباشینا دسمال باغالماز دؤرد بیلن آدام آغریماز

رویان تشکیالتالر حاقالرینی یاالندان قوْ اینسان، رلشمیش میللتلربی
ونی ساالرالر؟!.. به شو.نئجه ق.. ییندن خبر توتساالرلی اعدامالرین نئجه

 بوندان شوربانی -شلمبو  ،زنییدی سهیل! ب... بیلمیسیز... بیلمیسیزبیلمیسیز
  !» ..زنیدیراپورت وئرمیش منه قاباق چوخ

، لری دی بوتون کئچمیش آرشیو أمر ائلهرینه ل ل معاوندلال باش
اوصوللو اعدام ترتیباتی وئرمک اوچون  -دوز آراشدیریب، لری دوْسیه

زیانسیز أمنیّتی  -ضرر ،آراسیندان لری دئوریلمیش حؤکومتین نظامی
  .مأمورالر ایشه دعوت اولسونالر

ینا لر واراقالندی، آدالر باشالندی. دوْسیهآراشدیرماالر لیکله  بئله 
ین میزی اوسته قویولدو. دلالل ی باشلر لرین پرونده یپوشک دوشن نیظام

   ده بئله یازیلمیشدی: بیرینجی پرونده



 مُرّ آغاجینین کهربا گؤزلری   30

  آد و سوْی آد: پدیدار زمانه«
  آتا آدی: پایدار 

   درجه: سرهنگ
   یدین  بابا -: آتادین
  سانت 179 ی:بوْ

  رنگی: خورمایی ونونگؤز
ده  دانیشکده ،بیتیریبنی  هدانیشکدنیظامی ایله   بیرینجی رتبه 

  لدوغونا گؤره بیر کمری سیالح اؤدول آلیب. اوْ اوّل لیقدا نیشانچی
 و آراشدیرما. اوخوما قوشبازلیق، موسیقی، کیتابلری:  اؤزل عالقه

و کیتابالرین مضمونو جنایت، جنون اوخودوغآراشدیرماالری و  ،اؤزللیکله
آدلی  »لری دام طریقهاع«موش ونلاوچاپ  .دیر سینده اخالق باره و

  یفی.مؤلّ کیتابین
کی  دییرگل سینی اوخودوقجا ائله ذؤوقه ین پروندهسرهنگ دلالل باش

  قازانمیشدی.  خئیلک ده معامیلهبؤیوک بیر سن  یهدئ
ایللر  اونونوسوز سوْ -سؤزسوز دلالل ، باشسرهنگ اوتاغا گیرمکده

هر  اوسته قویدو.نلوق کیمی میز قیزیل اوْ کیتابیاؤنجه تألیف ائتدییی 
 ،هیجانلی آنالردا بئله ،لیک اوسته لی و تجربه ،یئردن خبرسیز سرهنگ

لین قیزیل اونلوق لالد ایدی. او، باش اینسانبیر  نقورویالیغینی قانلی سویوق
له ینه آلیب، واراقالییب، اوجا سسدی. کیتابی أل اؤزونو ایتیرمه آتدیغینا

   اوخودو.لمیش عنوانالری یده یاز هفحبیرینجی ص
  لرینده:  لری غرب اؤلکه اعدام طریقه

  .گیوتین، از اوتاغی، گالکتریکی صندل، دار آغاجی ،تیرباران 
  لرینده: لری شرق اؤلکه اعدام طریقه
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، یون وورمابوْ، یاغ قازانی، آجین شمع، قاالق داش، دار آغاجی، تیرباران
  تمک.ثله ائمُ

کیتابین  دن،نیشین ترپه قانلی سویوق سرهنگین لاللد باش
اونون سؤزونو  شاشقین قالدی. ماغینداناوخو ذؤوق ایلهعنوانالرینی 

  »؟دیر یاینسانهانسی  بونالرین ایچینده سیزجه«کسیب، سوروشدو: 
  » .اوچوندی اینسانآمما هامیسی  هئچ بیری.«

 ق...به مادر«یینده دئدی:  اوره باخیب،سرهنگین اوزونه  تبسّومله للالد باش
   !»جالد دوغولوبآنادان ائله ه کی آدام دییر بّ قانلی دانیشیر ائله سویوق

 ده دی، نهای جالد مؤهورو وار نینداآلندا نه دوغوال دانسرهنگ آنا
آلیب یئمیشدی.  جالد ألیندن پایبیر  یلو قاالندا هانسیساآناسی اونا بوْ

  یدی.  سیما بیر کیشی ، خوشسایتالیلو، بوْاوجا
ائدن جالدالرا  محوشرّی یئر اوزوندن  یاوشاقلیق چاغالریندان بر

مخمر باجینین  1سیتایا  اونون . بو عالقهمیشدی بسله  قهعال العاده فؤوق
. ک سالمیشدیذهنینده کؤ آستا -له آستاسی واسیطه ناغیلالر دییی سؤیله
گؤیدن اوچ آلما « ن عادتی ایدی ناغیل باشا چاتان زامانتایاسنی

ا دا، بئنوسا یی داشدان چیخ نین چؤره هامی« دئمک یئرینه» دوشدو...
  یردی.دئ »رزیندان چیخیبوغا ییرمانینین دار شرّ ده کی ینجالد

توتدو ناغیلالریندان   ایدی. قیرخ حرامی قاریدفتر بیر  تایاسی سینه
اونون کی، ائلردی  روایت ائله شیرین ماجراسینیییرتیق کاظیمین  قارنی
سی  سیناما پرده لری شخصیتلالرین ناغی یوخویا دالینجا ،لوبیومو گؤزو

اؤلوب  ایللر اؤنجه تایاسی .اؤنوندن رژه کئچردیکیمی گلیب گؤزونون 
  . قالمیشدی  دیری قوالغیندا دیپ هله دهآهنگی  ینیناونون سس ده  گئتسه

                                                            
  . تایا: دایه -1
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تین جانی اماعج جالد، وور باشینی..! جالد، آل جانینی، بلکه«
  !»..اونون شرّیندن قورتولسون
ذؤوق ایله جالدالردان دانیشاندا او ایسه خیال  -تون شؤوقبو تایاسی

ناغیلالرین جالدالرینا واله  ینهعوضلره وورولماق  قیزینا، ملک  شاه عالمینده
  . لرایدی اینسانالرن  هسینه اوز یون تراونا گؤره جالدالر همیشه سوردی. اوال

رینین یاشاییشاللی  جالدالرین ضدیّتاؤز خلوتینده ساعاتالرجا او، 
 .زون اوزاداردیاو -ی اوزونناغیل قاالنینی دوام وئریب، ائشیتدییی

 سینی کؤرپه یاناشی ینونو ووردوغو أللریلهمحکومون بوْ ،جالدبیر  هانسیسا
هر  آروادینا نه تَه باغرینا باسدیغینی، ، آناسینی نه جورهنئجه قوجاقالدیغینی
اونون  دن آتمازدی.دا گؤز ساچینی تومارالدیغینی یاخینالشیب، اونون

به و غریجالدالرین أللری  ،خودوغو ناغیلالریندااوشاقلیق عالمینده توْ
اوغلونو باغرینا باساندا، اوغلو  بیر گاهدان جالد .لراونودولماز أللر ایدی

سی اوسته قویاردی. گاهدان دا  ن لکهباشینی یاخاسینا داشالنمیش قا
ردی. نون اوستونده قالیوپول قارای سی اوغلونا وئردیی قان لکه همن

 .رموشی اولوپولالر گوموش ووج دولواوْ همیشه جالدالرین کیناغیلالریندا
 باشی بدنیندن آیریلمیش جماعت، بال اونالردان اوزاق دورسون دئیه - قادا

   الر.رمیشگوموش پول آتی هلَشی اوست آدامین
 خولو، قان قوْباللی - قاداجماعت داغیالندان سونرا جالد مجبور ایدی 

   سین. سینه خرجله عایلهییب،  ب، تمیزلهیویو پولالری
هئچ بیر قیزین ألینه  سرهنگین ألیدک ی زاماناائولندیی

سی  قیز گیوتین دغدغه بیر هئچ ائتمیشدی کی یقین میشدی. توخونما
اقدا یازی و حگیوتین  ساعالقه قورا بیلمز. هاردا هلبیر اوغالن همدرسی اوالن

اوخویاندان سونرا اؤزل  آلیب تاسیندان گیزلی اونوآ یدی کیتاب گؤرسه
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اختراع ائتدییی قتّاله آلتی اوچون اؤزل  1دؤکتور گیوتینهردی. آرشیوینده ساخال
  لردن بیری ایدی.  أن چوخ سئودییی شخصیت 2حؤرمتی وار ایدی. روبسپیر

 اؤزونده پوزویا قاریشدیغیندان -آتاسی اوغلونون باشی کیتاب و یازی
نه اوخودوغوندان خبر  بوراجان بیر دفه ده اونون آمماوردو. دوی غرور

  توتمامیشدی.
کی  بؤیروندهخاناسینین  آرشیوینی قوش شخصینندن بری  هسرهنگ ائول

آتاسیندان گیزلی ساخالدیغی  ایشکاف ایچینده قیفیللی اوتاقداؤزل ا
  دی. میشگیزلی ساخالدا آروادیندان کیمی 

ییرتیق  ان اوندا کی بیلمیشدی قارنیان زامده درس اوخوی دانیشکده
یمیش، ذهنینده عجیبه بیر  کاظیمی دارا چکن اؤز تایاسی مخمرین آتاسی

ی کؤورلمیشدی. ی اوره لره خاطیره دییی تعریفله . تایاسیرطوفان قوپموشدو
ألیندن  نیندا آتاسی، بایرامندانریالبازا چرشنبهشیرین  -نئجه ده شیرین

   ..دن دانیشاردی.نلری سوفته بایرام آلدیغی
  !» باشقا قیزالر کیمی آتاسینی سئوه بیلرمیش ی داجالدین قیزبیر ، دئمک«

قانلی گؤرونسه ده، اؤلوم و  لین گؤزونده سویوقلالد سرهنگ، باش
  هؤوشنه دییی اوچون سوْنو بیلینمهحبتین ؤص -باشالنمیش سؤز الاعدام
 اولوندوغونون وتدن ایشه دعیئنی سرهنگینبیر باشا  لاللد باش. چکیر

لین آغزینا لالد ؤزو باشگ ،یر. سرهنگ ایسهسایبیر به بیر ندنلرینی 
  .چینه دالیب، اؤز اینمیش زیلله

ینیمه ائندیرمکله، چمنیم  یوکودئمک روزگارین گئدیشاتی بو « 
! دیر.. ییمه قویماق قصدینده اولماغی منیم أته آپاریجیسیاعدام مدرن بیر 

                                                            
  نین اختراعچیسی. سی دؤکتور گیوتین:  گیوتین آدلی اعدام وسیله -1
لریندن بیری. بو  جو میالدی ایلینده  فرانسه انقالبینین آدلیم سرکرده-1789روبسپیر:  -2

چوخ اینسانین باشی روبسپیرین أمریله گیوتین آلتینا گئتدی. ماراقلی بو کی نهایت، انقالبدا بیر 
   اؤزونون ده باشی گیوتینله وورولدو.
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تابالریم، یقوشالریم، ک ی دوْلدوراندونیام وّلدان ازآیاق قویما بورا
 لاللبو د سهبیر ده آروادیم ایدی، ایندی ...، باخچاممرّ آغاجیموسیقی، مُ

لریمه بارماق قویوب، ایستکاؤزل ، له منی قامچیالیارکنایپک دلاللغلو او
سونرا  ،منه تاپشیریب یلر یم دیریدیی گؤرمه تانیییب ییر تحریک ائله

  » مندن تحویل آلسین. یلرین مئییت
مادّی  جوره به جورهباشا دانیشیر. دیل بوغازا سالمادان بیر لدلال باش

ن تاماح اوْدونو آلوْوالندیریب، بوتون وار اونو ائتمکله تکلیف لر وعده
دیقجا دانیش للالد  . باشرچالیشی یه گوجویله مقصدینی اونا تحمیل ائتمه

   :ک کیمی فیرالنیرفل -چرخسرهنگین ذهنینده یت شعر ئبیر ب
  دانی بدانی، اگر رمز ی نکته این

   1»هر چیز که در جُستن آنی، آنی
 نداکیآلتی بیلینج اونون گویا کی. کئچیریردی لر  حیس غریبه  سرهنگ

اؤزو  گون دوالنیب، زامان اؤتوشوب، .ماقدایدیالراوزه چیخ لرایستک گیزلی
ین جالدالرین  غول ائلهشذهنینی م اوزونوایللر  ، چالیشمادان،دن ایستمه

ین دلالل  باش. یدییلماقدااوزونه آچ عنقریب نین قاپیسیدونیاسی لیسیرّ
ایکی  داققاتیلماما -عالمینه قاتیلیب جالدلیق ،ایش تکلیفینی قبول ائدیب

کی  ین سؤزلریندن بئله معلوم اولوردودلالل باش. هاوالی قالمیشدی
   .نه ساری چکیراؤزومز  ایسته -ایستراونو  لیق عالمیدجال

یندا اؤزونو ضعیف حیس لین قارشیسلالد سیسقا رغماً سایتاللیغینا
بونونال بئله  ،دیجانی چیخار یدینرنونو سیخسابوُ لینلالد دی. باشائدیر

 همسندینایکینجی  یندؤولتین کودتا اوتوردوغو میز اونو آرخاسیندا
 ،ری آتیلیبدیشا ایشدن کیمی لهسی ایشاره قاونون بارما .قالدیرمیشدی

                                                            
  دیوان شمس، رباعیات. -1



   35  کهربا گؤزلری  مُرّ آغاجینین

یالنیز اونا  حؤکمو اوْلوم - کیمیسی ایشه آلینیردی. اینسانالرین اؤلوم
  .یدی باغلی

یونگول  -آغیر یانیندا اؤز تکلیف اولونموش ایشی باشالدی سرهنگ
   چیخدی. ،سالیب ، بیچدی.نئچه دؤنه اؤلچوب .یه ائتمه

ب ییئنیلمیش یوخسا غال؟دایانمیشام  ده سن هانسی جبهه گؤره«
یوخ!  قطعیاً ..؟ یوخ!چیالرین سیراسینداطرفینده؟ کودتا نین یش قوّوهگلم

ی نظرده مخالیف اولمادیغیم منفی جواب وئرسم، دلالالاوغلو  دلاللاگر بو 
اگر اونون  یوخ، یالجاغام.صفینه قات لر مخالیف مز ایسته -، ایسترآلماییب

 قویمامیشه آددیمیمی قاپیدان ائشیی کلیفینی ردّ ائدیب، دوروب گئتسمت
لرینین  یدیغیم اعدام شیوهسا اؤزوم . بلکه دهیام داعالشمالیییمال وحیات

 نیواکین یقین کی اوندا ..؟دئسم ههجک.  ریله وارلیغیما خاتمه وئریلهبی
ی، آمما ام. هروسترواتوس جانینی ألدن وئرمیشدجاغالاو 1وهروسترواتوس

منه  نداگؤز قیرپیمیبیر  دلالل باش ،دئسم . یوخاماق ایستیرمیاش سهمن
  »...سینی تاپیب، ایشی اونا تاپشیراجاقتای بیری

  »!ایستیرم جواب ،یوخ -هن. یه فرصت یوخ فیکیرلشمه«
 نه دئدییینه یندلالل باش طرفه، بیر لیغیقانلی سرهنگین سویوق

آغیر بیر اؤزویله  -اؤزایچینده  بری ایش تکلیفینی ائشیدندنباخمایاراق، 
   .کئچیردیمجادیله 

 اؤزوندن دئه گؤروم ؟..هه ؛هااا قورخوسانسن  سرهنگ، دییه« 
... ندن قورخوسان؟ اعتراف دن؟ نییه قورخوسانجماعتیوخسا  قورخوسان

یوخ!  سیبیری باشقا سنین اعترافینی ائشیدناؤزوندن  بورادا ائله! قورخما،
. جک سه سنین ذهنیندن کئچنی بیلمییهکیم هئچ ندن چکینمه،

                                                            
آدلی بیر کیشی شؤهرت قازانماق اوچون یونانین  هروسترواتوسایل میالددان اوّل  356 -1

   ه چئویرمیشدی.آرتمیس معبدینی اوْدا چکیب، بوتؤولوکله کول
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عاغلین  دئمیرم. ذهنینده قاالجاق و آنجاق اؤز اقآنج کیلر ذهنینده
   ..!سن اؤزون جار سالیب دونیایه بیلدیره چاشیب،

 !لاوْدوروست  اؤزونله ،لاوْاؤزونله صاف  وناؤز! جانیم ی بوراخجماعت
ایش تکلیفینی  کی بئله بیر زونسن، بیر ده اؤزون. اعتراف ائتبیر اؤ

یدین...  کیمی ین کلیفی گؤزلهت بودین. حتی  لنمهوبتعجّ ائشیتجک هئچ
جالد ... سن دی چئوریلمکده یاالرین حقیقتهؤکی ر اعتراف ائت

به وتجر عملده، و سؤزده، کیتابالردا یوخ دانیاشاییشینی اوزاخ
 - مأمور بیلرسن کی،  دییه چوخ راحات جماعتهجکسن...  ائده

ینده کرین ألفرق ائتمز حؤکومت بَ منه کی، سندییه بیلر ...!؟سانمعذور
   اولسون یوخسا زئیدین..!
 تاخماغا مبولیس توپوغائرمک، دؤشه، و نیآمما اعدام ترتیباتی

دیر. اعدام  ن بیر نسنهاوالحمیل باشا ت -أیین مبولیس. اوخشاماز
وورماق کیمیدیر. حتی اگر او هورو جالدلیق مؤ نینالماق، آاول آپاریجیسی

اعدام  ،ه، سندلردهلرد پرونده سه بئله، آدین گؤرونمههور گؤزه مؤ
   دامغاالناجاق. آلتیندالرینین  حؤکم

ن اوالده اوزونو ذهنینایللر دان، دامغانی گؤزووه آلما وار نجسارتی
 دی نه دهماجراجولوق نه اوچون سنینبو ایش  سن..؟ آردینجا گئدهنین  دغدغه

تاب یبیر کو، ووون جالدلیق یؤنوناؤز . قبول ائتسن، اؤزونبیر هوس تریاؤ
و سؤزده، خیالدا دئییل، عملینله واؤزو .واراقالییب، اوخویاجاقسان کیمی

  . تانییاجاقسان
سنین  بو ایش .دیرقوشماق کیمی باشدانسؤکوب،  وواؤزو بو ایش

ن ائده ی معیّآدلی سرحدلریواخالق تاثیر قویا بیلر، درین  وه هروحیّ -احوال
در جستن آنی، "بیلر.  اورتایا چیخا "من"بیر  تانیمادیغین دک ایندییه بیلر.
  »؟تکلیف اولونموش ایشی قبول ائتسن، جومردلیییوی قورویا بیلرسن... "آنی!



6  
  

کی  گؤیده. آ واختی گؤرموشوخ جَل 1یوی آتیمیسنین جومردلی«
أله  -نن أل سن دی. او بیری قیچینی دا وورسا یئی نن نکی قیرقی یئرده

   ».آ رم جَل سوتمه
 - بیر دا، آتماجا آتساالربیرلرینه  -بیر جازارافاتوغلو جلیل ایله خال

گونلرین بیر گونو جلیل  دیلر. دئییلنلره گؤره پیچاق کیمی -له قانلیبیرلری
الغا ن قوشالرینی وغلونوی دئییب، خالبوْ چوخ اؤز آتیم قوشالریندان

الر مسابیقه وئرسینلر.  آتیم قویورالر قرارقفه اهلی بیرلیکده . قوْیور
اوچوردوب، پایتختده تحویل یوز کیلومتر قالمیش  قوشالری پایتخته

گؤیه آتاجاق. اونون  وغلو گؤی آتیمیخال آلسینالر. جلیل بیلیردی کی
دیر.  هدا گیزلاؤز کاپشنی آلتر بیر آتیمی اوچون خالوغلونون قوشونا بنز

وغلو، سن منیم قوشومو آتاجاخسان، من ده مسابیقه چاغی دئییر: خال
» قبولدی أیه سیخماسان 2نان سینسیرغا«سه وغلو ایکینی. خالسنین

                                                            
 یین: گؤی آتیم. سی). یاریش قوشالرینا دا آتیم دئیرلر. اؤرنه آتیم: قوشالرین یاریشی (موسابیقه -1
   سیرغا: قوشالرین دیمدیک آلتی. -2
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دان وغلوگیزلتدییی آتیمی اوچوردوب، خال آلتیندا کاپشنیدئییر. جلیل 
، جلیلین آتیمی سوْووشور. بیر گون دیر قوشو کاپشنی آلتدا گیزله آلدیغی

ییر، آتیمیندان خبر چیخمیر. جلیل دئییر:  ها گؤزله ایسه وغلوقاییدیر، خال
  » دی!لیخ باشزوْیی کی، ب هسون. دئمیشدیم دا قوش دلاور گؤزله، گؤزون وا«

گئدیب،  لهوغلو نئچه نفرسونرا ایشین باراسی چیخیر. خال نئچه گون
وغلو گلیر. خال ، گؤتورورتاپیباؤز قوشونو  جلیلین قوشالرینین ایچیندن

  میشدی.  هورلهقانادی آلتینی مؤ قوشونوناؤز 
هور مؤ«آردینی توتدو:  غلونون سؤزونونوگوله خال -گوله بطیّ

  » چیخادانین آتاسینا رحمت!
سانیب، ریشخندیله دئدی:  میش ین آتماجاسینی ائشیتمهطیّب ،جلیل

یا آال قارقانین پایی  قانادین قره و بیر قیشلیبئله کی گؤرورم، سنین ا«
  »جاق یا دا مستانین.الاو

سنه  جانیم آمما ... قالیب قیسمته.رم هممآ، آال قارقانی دیی جَل«
ردومو مستاننان غوباشیما ایچسم ده، یوْ تک یچاخیریممن  دئسین کی،

او بعضی آدامالردان  رم. مستانین قارنی دا توخدو، گؤزو ده. هیاری بؤل
منیم قوشالریمین  مستان .اوزاتمازا هر قوشسینی  چنگه معرفتلیدی،
  »دی. چوبان ایتی

، ایبیش »هاااا اردن بتر چوبان ایتی چیخ کپیشی اؤز آرامیزدی آمما«
  . دی گولومسهدئییب، 

سینه  قوشبازالر قفه ر،تکجه قوشباز آرواددی طیّببوخونلو  -یاوجا بوْ
 دا وغلونونیاشا دولموش خال بوی و ، گودهلیک گئدی وار. اوسته -گل

وغونا اولدنی  ؤرک گتیرهسینین چ عایلهوچ باش ا طیّبسی آلتیندادیر.  حمایه
نین یازیلمیش  بیرلشمه دؤولتی »قم.ا.« اخمالیدیر.ت مبولویسهر ایکی گؤره 

هر ایکی  بیر قادین أرسیزهانسیسا  ناوال باشچیسیعایله  ندایاساسیاساسی 
  و توپوغونا. زینقروْوزینی دؤشونه،  تره؛ ایدی  تاخمالی مبولویس
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میش ده  أری اؤلمه یر.د ین أری اؤلندن بری کامانکاری اؤزو ایشلهطیّب
آنجاق شهردن کنده،  ماشینیئتیشرمیش.  طیّبنه ماشینین هر ایشی

یرلرین  ییشیب، طه ماشینین یاغینی ده طیّب. ایشلیردیکنددن شهره 
شوفر کیمی بیر اوستا  ماسا دالاو... تصدیقی یئلینه باخیب، پنچر توتوب و

، دؤیوبگؤزونه  -باش . أری اؤلندن سونراردییماشیندان باشی چیخ
 شیب لـلهمین مصیبتله أ چیرماالییب، یلالرینقوْ عوضینهسیزالماق 

لرین  آلمیشدی. کندلی سینه عهده ماعاشینی اغینتصدیق آلیب، اوچ اوش
شهردن  زیویرالرینی کنددن شهره، - قیویر بار و تره زوالرینی،قوُ -یونقوْ

   .چیخاردیر گون خرجینی  الکنده داشیماق
 ونهمی اؤزکی طیّبسن  گؤره«دی: دالدا، فیکره گؤزو کیتابسرهنگ،  

 هاردان بَللی کینئجه اوالردی؟  ،آروادا راست گلسئیدیمبیر  نمیش هووگ
دونیامداکی آروادالرین هئچ  یممن .!کئچمیشدی. یاشاییشیم باشقا جور

هئش بیرینده اینه ... داآروادیمنه  ،داتایام نه .بو آرواد میر بیرینه بنزه
خبری اونون سن  گؤرهیوخ ایدی.  نلیک هگوو اؤز ده اوالنطیّباوُجوجان 

 رومالردان کئچیب،وچ، هانسی اوُگلیبلر  نه اشیمامن کیمم، ب کی سالاوْ
  » یردی؟!نه دی ،بورا چاتمیشام گلیب

 دیایللر اونا ائله گلدی کی ،گؤرجک طیّبی هسرهنگ بیرینجی دف
دیردی، اؤزو ده بیلمیردی.  ، کیمه بنزهاونو . هاردا گؤرموشدوبو قادینی ییریتان

  . کیمی آسیلی قالیبل تانیدیغی هله ده ذهنینده بیر سوآ هارداناونو 
، نه آرواد. نه کیشی گؤرونور طیّب لرینه گؤره جینسل حیس سرهنگین

ائله گلیر کی  نظرینه آدامدی. بونونال بئله،بیر  اوْرتاق ایکی جینس آراسیندا
  !دتامامدی. الپ بئله آرواد قیزی آروا آرواد طیّب خالوغلونون گؤزونده

 دانیشاراق میز باشیندا اوتوران آدامالرالکی کیمی  ایسه همیشه طیّب
یمی ئنین دا سرهنگی چیخاندان سونرا قفه. سرهنگی گودور گیزلیجه
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 نهدونیاسیندان هئچ . خبری وار کوندنربؤ -جیکّ لرینین مشتری
ی طیّب ،ئچمککاؤنوندن  اوْنون گؤروب،گون هر آدامیدییی  بیلمه

گون گؤردویو اینسانین اؤنوندن سایمازیانا کئچمک هر راحاتسیز ائدیر.
عالقه  سرهنگلهچالیشیر نه اولور اولسون  اونا گؤرهه یاراشمیر. طیّب

 بو آدامینلر وورور.  تخمین حاقدا نا تای سرهنگباشقاالری او دا. قورسون
 دیر... معلیم اؤز تصوّورو وار:ین اونا عاید هر کس ن بری،یه آچیالندا آیاغی قفه

دیر... تازا زینداندان  یازیچی... دیر خبرچیسیخبرنیگاردیر... حؤکومت 
   چیخیب....

  ، دؤکتور دئمیشدی. »کی... 1ییر خانا ده قرائت  قفه،«
بیریدی، نه ایشیز  ینآزار هآی باال، اونون باشی اؤز ایشینده، بئ«

   ، خالوغلو جواب وئرمیشدی.»وار؟!
 رایشدن ائشییه سالیبال نظره گلیر یمدی،گومان ائلیرم معلّ«
   .میشدی طیّب سؤیله ،»سینی بیله

 کلمهبیر  یله سینده اوتوروب، کیمسه شبازالر قفهقوسرهنگین 
اونا . دن آرتیق ماراقالندیریردی ی هر نهطیّب غیکیتاب اوخوما دانیشمادان

جمعیّتینده سؤز  کارالر سینده کیتاب اوخوماق شبازالر قفهقو گؤره
چوخ . دیر قوروپوندا نقّاشی سرگیسی قورماق کیمی ررال، کوْمک سؤیله

، سرهنگی کیتاب اوخویارکن گؤرنده، یبلیه گ ین قفهآرق -رقونواختالر یوْ
ه گؤره کیتاب طیّب. یینی دئشیردی آرزیسی اوره ماقلاواونون یئرینده 

. نئجه کی تازا دیر یوکسک نئچه باش آیریالریندان اینساناوخویان 
بوتون  اونون نظرینده نین مقامیبؤیوک قارداشیزینداندان چیخمیش 
   .گلیردی نظرینه یوکسکباجی قارداشالریندان 

                                                            
  یازیلیب.» ییر ده«اوزره   دانیشیقالر دئییم دیلی». دئییل«ییر:  ده -1
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نی گؤتوروب، میز اوسته قویدو. بیر ینینه قونموش أبالغیخالوغلو چ
بیر حبّه  طیّبدی.  دیمدیکلهی قاناد أبالغی آتیلیب، میز جایناقلی قره

، قوشون اونو أزیبقیریب، بارماقالری آراسیندا  قندین قیراغیندان
  نین آلتینا توتدو. یدیمدیی
بو دفه  ،شدیرمهی، اؤزووه شیرنطیّب«دئدی:  رک وغلو گولهخال

  » ن آسیالر هااان ریحانینی بوراخیب سن
  گولوشدولر.  قاه قاهمیز باشینداکیالر 

، بیقوشا باخدیقدا ایچینده سارسیلآیاقلی ایسه بیرسرهنگ 
اعاتی ترسه ذهنینین س دوشدوکجهسیخیلدی. قوش میز اوسته آتیلیب 

قیچلی محکوم هانسیسا بیریه آخدی.  باشالدی. زامان گئری یه مه ایشله
. سرهنگین تیکیلدی گؤزونون اؤنونهگلیب  ،آلتیندان باش قالدیریب بیلینج

   .گؤزوندن قاچمادیین طیّبزولدوغو صیفتینین پوْ
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غین یئرینه قاش الر شافاق سؤکولن چاین فرمانیله اعدامحؤکومتیئنی 
یاتان  جماعتده  لری لئش اعدام اولونانالرین .واختا سالینمیشدی قاراالن

   دی.یریب، نامعلوم بیر مکانا آپاریریلن یوکله ماشینالرینا لی أتزامان یخچال
علیم گؤرموش . تازا تییردی سی صف چکیب، فرمان گؤزله آتش جوخه

 حکوما باخیردیالر. محکوملرینده م نیچیی لری  توفنگ الر نیشانچی ناشی
ییب، قولوندان یاپیشماقدان امتناع ائدیب،  ائله ردّ یجوره یاردیم هر ایسه
یینه ساری  اعدام دیره آتیال -آتیال رک ناققیشلی گئده قیچی اوستهبیر

نه ده گؤزلرینی. محکومون  قویمادی نه أللرینی باغالسینالر، .یورودو
  . حئیرته سالمیشدی کیمی رال نیشانچیسرهنگی ده غی لیباشلی دیک

تاماشا  هنیس صحنه اعدام دایانیب، چکیلیب بیر قیراقدا سرهنگ
سی اؤزوندن اوزون و عظمتلی گؤرونوردو.  کؤلگه ائدیردی. محکومون

قیچینین  او بیریبوش یئرینه باخاندا، مایان قیچینین لاواؤزللیکله 
نا نه گلدییی قیچینین باشیسی چوخ اوزون نظره گلیردی. اونون  کؤلگه
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اؤلوم  بئله جسارتلهقیچلی محکومون یلدی. آنجاق بیردئی ده وئجینه هئچ
   .ینی چکمیشدیدیققت سرهنگینسی  گئتمه آیاغینا

 محکوم اوچون قیچلیبیر، آنالمآز سونرا اؤلوم دئییلن ، کی سیز شوبهه
 یندنس بدنی یاشام قوّوه جک. تصوّوردن واقعیّته چئوریله لشیب،یمادّ

   جک. آیاقالری اؤنونه سَریله نین جوخهکیمی  مئییتب، بیر یبوشال
سینین اؤنونده دایانمیش  سرهنگه گؤره هانسیسا بیر اعدام جوخه

 بیر اؤزل دا کیتابینطبیعی کی، هر  .ربیر کیتابدیاؤزلویونده  محکوم اؤزو
آتش  ونو ألینه آلیبمکومون اعدام حؤکهر بیر مح او .دونیاسی وار

هم ده بیر تدقیقاتچی  ؛اوخویوراو کیتابی  ،هن وئردیکدسینه فرما جوخه
قارشیسینداکی  یینین دیره اعداممحکومون ی معلوماتی، ألده ائتدییکیمی 

لیک  دهگونلرینی گؤره اؤز حیسامحکوم ،لیک اوسته، داورانیشالرینی
خالص تیری وورماغا  هامیسی اعدامالرین .دفترینده یازیر خاطیره
اؤزل بیر روایتی، هر بیرینین او  بیرینینهر  اقآنج ،دا سانسوْنوچال

   ...وار کیفیّتیفرقلی بیریسیندن 
ین آخیرینجی سطرینه کیتاب هر باسدیقدا یینیتی آتشچیلر توفنگ تَه

  کیتاب باشالنیر... بیر قویولوب، باشقا  سوْن نؤقطه
بیر قیچی ایله لیک  اوسته ،لیلیغیلو و دیک باشقیچلی محکومون غروربیر

  ماراغینی چکیر. سرهنگین  ،سینی قوروماغی دنگهسینین اؤنونده  جوخهآتش 
. ..جک هکؤتویو چوروموش بیر آغاج کیمی یئره دوشسونرا  زآ بیر«
لر بدنینه قابالناندا  گولـله ...دیزه چؤکوب، یئره جاالناجاقبلکه ده  !گوپ
ویا سینی قور جک. ایندی کی دنگه سه، گؤزومدن دوشه ألینی سیپر ائلهاگر 

اونون ذهنیندن کئچن اؤلوم قارشیسیندا دا دیک دورمالیدیر. البید بیلیر، 
ایناندیغی  ؟..سی له بیلر؟ عایالاوْسون خاطیره نه ، سون آد، سون سؤز

  » ؟نین نیسگیلیمادیغیلاوْیوخسا بیر قیچینین آلالر..؟  ایده



 مُرّ آغاجینین کهربا گؤزلری   44

  دی.  یئرینده تصوور ائله محکوموناؤزونو بئله بیر آن 
 بئلهال ایکی قیچیماؤلوم قارشیسیندا  ئرینه اولسایدیممن اونون ی«

   »!دیممزمی قورویا بیل دنگه اؤز
آتش . میرلذت آل مکدن حؤکمونو اجرا ائله اؤلوم سرهنگ

اونون اوچون یالنیز  ،آتش فرمانی وئرمک ،ماقلاوین باشیندا سین جوخه
تاثیر  دیر. هر ایش اینسانین جیسم و روحوندا باشقا ایشلر کیمی بیر ایش

  روحوندا تاثیر بوراخیر.  خدیغی کیمی بو ایش ده اونون جیسم وبورا
باشیندا دایانیب،  نین سرهنگه گؤره هر هانسی بیر شخص جوخه

اونون  سیقاباشبیر  دا ماسالاواو  یی اؤنملی دئییل. تش فرمانی وئرمهآ
ه یئتم یئنیی بوردادیر کی، یاؤزللی اونونجک. آمما  هیئرینه بو ایشی گؤر

  طرزلرینه عالقه یئتیریب.  یاشاییشجالدالرین چاغیندان 
اؤلوم حؤکومو وئرمک، حؤکمو اجرا ائتمک، مدنیت، دؤولت و قانون 

  لر کیمی بیر پئشه ایله یاشیددیر. تاریخ بویو جالدلیق دا آیری پئشه
وغونا گؤره، اولد جانی  اینسان ابزاریساییلیب. آمما بو پئشه نین اساس 

  دیر.  ئشهریبه بیر پغ
بیر یؤنو  اینسانلیغینین گیزلیسرهنگین هر بیر حؤکمون اجراسیندا 

 ،گلسه ده، گؤی یئره قالخیبیقینی وار، یئر گؤیه  اونونچیخیر.  زهاو
، بئلهسا لاوه حاکیم دیئر اوزون اصولو بوتون -دارهاحؤکومت  دموکراتیک

 دئدییینن . اینساایاجاقصینفی آدیندا تشکیالت قورولم زامان جالدهئچ 
  راضیالشا بیلمز.ینا رلیق بئله بیر تشکیالتین قورولماسوا

رین هانسی یولدا، نه سببدن اؤلومه محکوم محکومال سرهنگ
دایانان  اوجا باشیاؤلوم قارشیسیندا  آنجاق، دن وقالرینا فیکیر وئرمهاولد

الر اینسان اؤلومدن قورخان میش و الرا همیشه درین حؤرمت بسلهاینسان
  . میشدییب، سیخیلایچینده سارسیلاوچون 
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باتیرمیشدی.  شالوارینیمیش  آتش ائتمه دوننکی محکومالرین بیریسی
ین اعدام اوالنالراونون یئرینه عذاب چکمیشدی. ایسه سرهنگ 

اؤلوم آیاغیندا دایانماق، یاشاییشدان آیری  نین عاغلینا سیغمیرسی بعضی
  اوزودور. باشقادئییل، یاشاییشین 

 لرین گؤیرچینفیرالنان گؤیده  یئردهباتان  گون ،محکوم بیر آیاقلی
سئیر ائتمک یالنیز قوشالری  دی کی اولیرائله گباخانا . دیدالمیش اوچوشونا
ونه اؤز احتشامال محکومونیینین اؤنونده دایانیب.  اعدام دیره اوچون

ن واابوراخمیشدی. جتاثیر ده سینه  آتش جوخه  سی حتی نمه هگوو
بیر لدی. یکی کیمی القئید دئی همیشه بو دفه باخیشالری نیشانچیالرین

 اسی بیر آز دا یوبانساحؤکمون اجر اگرآن سرهنگین عاغلینا گلدی 
   .سوستاالجاقالرالر نیشانچی

نه  ،ین اؤلومونو نه یاخیندان گؤرموشدواینسانآیاقلی جن بیر ایندییه
. وئرمیشدی سینه فرمان بو دورومدا آدامین اعدامی اوچون آتش جوخه ده

آتش  بو کیتابین اؤلومه ساری گئدن کاراکتری عجیبه بیر کاراکتر ایدی.
  قالمیشدی.  بخودوْنو دیلینین اوجونداسرهنگین فرمانی 
   !»قیچلی سون، یوخسا جوتلاوقیچلی اؤلن بیر ائلر نه فرق« 

وندان غرور یاغیر. . دوروشوغییر بنزه تندیسهبیر  یوْغرولموشمحکوم 
قیچلی بیر سنه قورخوسان کی اعتراف ائله«اؤزونه دئدی:  -اؤزسرهنگ 

آلـالهین  ه دئییرلر متعالیلعزرائآالن  جان ..دئسینلر! یجالدمحکومون 
  »سن؟! یی اؤلوم ملهگوجون  ئجه؟ سن هانسی متعالدی، سن ن یی اؤلوم مَله

ز دا آ یر. حؤکم اجراسینی بیرمحکوما باخدیقجا ایچینده سارسیل
  جاق! لدان دوشهوقاراو فنگ تو، ساوباندیری

ده.  نهسی ده، جالدالرین یاشاییش فلسفه هاؤلوم عنت اولسونل«
 منی بو قدر میردیم بیرقیچیلی، شیکست بیر آدامین اعدامی گومان ائله
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قانونا قارشی چیخان قیچلی محکوم دا بو بیر، ه گلندهسارسیتسین. منطیق
 میشم. وئرمه منکمونو حؤ دوغرودور کی اونون اؤلوم .ردی بیر آنارشیست

تاپیلیب بو ایشی  سی، بیر آیریسم ایندیسه اعدام اجراسینی یئرینه یئتیرمه
بو مکاندا  کیمسه . منیم یئریمهیوخ کّیمده ش. آمما بیر شئیجک گؤره

 سی جالدالرین یاشاییش فلسفهمحکومالرین کاراکترلری، دایانسایدی، 
گوجویله باغیراردی:  ، بوتونگؤزونو یوموب .گلمزدیده  هئچ وئجینه

  »..!آتش ...جوخه
محکومون ألینه وئردی. محکوم  یولو سوُدوْ قوروشقا بیر سرجوخه

اولوب، ینده پئشمان  . ایچمک ایستهیاخینالتدیقوروشقانی آلیب، آغزینا 
لرینی  فنگوت ایسه الر. اطرافا گؤز گزدیردی. نیشانچیأل ساخالدی

قوروشقانی  . محکومرسیخدیال، دؤشلرینه شیریبلریندن آ چیین
 شمادتلیقوروشقانی یئره آتیب  سونرا سویو باشینا جاالدی. قالدیریب،

  . ققوشدوبیرینه تو -بیر بیر آن . باخیشالریگؤز تیکدیسرهنگه  الباخیش
یوخسا قوروشقانین قارا آسفالت  ،باخیشیندان شمادتلیمحکومون 

بیر جزا قانونون  نیلمز بیر آندا آنجاق گؤزله ،توخوندوغو سسدن اوزرینه
شیکست «ینه تاققا ووردو: نسرهنگین یادینا دوشوب، ذه سی مادّه
  »!یاساقدیر  مالری اعدام ائتمکآدا

. آنا یورودودفترینه ساری  یندئییب، زیندان »أل ساخال«یه  سرجوخه
  . میشدی اعتبارینی ألدن وئرمهیاسانین قانونالری هله ده 
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 گلیب طیّبلی محکومو دوشونور. قیچبیر ،سرهنگین گؤزو کیتابدا
  دیسکیندی.  اویسا ،أیلشنده اوزونده هبَ اوز

اوغالنالری یولالدی مکتبه، قیزالری  .توهلویدی منیم آتام قوالغی«
ده  پوزماغی، بیر -. بیر ایمضام وار، بیر آدیمی یازیبگیزلتدیصاندیخانادا 

الرا گؤره اونو دا قوش حساب بیلیرم. آرتیق جازآندان بارماق ساییسی
شا گؤروم بوْ امقوشالریمی سایار اؤیرنمیشم. هر گون ایکیندی چاغی

 یمز. گیژ یا ده قوش بئش شاهی 1شا دوشن. بوْکی مویوباولنی  دوشه
نین یولونو ایتیرن آداما ائویشا دوشن قوش بوْ ... نئجه دیییم،راوالبئیین 

دوشدویو  خاولسون. بورام قوی جهنم ر یهیر. قوش کی بوشا دوشدو، دبنز
  »یئرده قالسین.

آغزینی سرهنگین دوداغی قاچدی. دانیشیغینا  صمیمیین طیّب
، »ب دورمارامحانه تای بوشا دوشن قوشا صامن ده س« آچدی دئسین

                                                            
   قوشا بوْشا دوشن قوش دئیرلر.بوْشا دوشن: قوشبازالر اؤز یئرینه قاییتمایان  -1
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 بیرینینهئچ  کیلرین ده قفه. دی آنجاق ندنسه سوسوب، بیر سؤز دئمه
  بابالی قوشبازدی.  -سرهنگ آتا کی خبری یوخ ایدی

یب، در بیر کیسه چیخار سینه بنز ندن توتون کیسهغلی جیبیوخال
  ساری توتدو.  اقاناد یله دولدوروب، قره وجونو کوروشنهاوْ

ییب،  لهوجونو دیمدیکگلیب، اونون اوْ آتیال -ایله آتیال قوش بیر جایناغی 
  یه باشالدی.  آتیال میز اوسته گزمه -گئری چکیلیب، گئنه ده آتیال

سی یئدیتدین کی، ایندی  و قدر قند خکهطیّب! بو دارقاشاییردا ا«
  »بوزور! ینیدیمدیی گؤرنده  کوروشنه لبیوْ

  !»سانمنیم باشیما ساال قوشون توخلوغونو دا یه بَه گؤر«طیب دئدی: 
. توتدو سرهنگه ساری ونودن گئنه اوز مه وغلونون جوابینی گؤزلهخال

دی. یرگزدیر ده اوتورانالرین آراسیندا چایی قفهدولو یی  عسگر مژمه کبه
قند گؤیده  جلیل بیر حبّه قندی اوستالیقال گؤیه آتیب، آغزینی آچدی.

کانی یستیدوشدو. سونرا ا فیرالنا فیرالنا گلیب، دوز آغزینین ایچینه
  رتولدتدی. گؤتوروب هؤ

آشما، اوستا  اوغول باال، او قوش یوواسینی او جور گؤیه«عسگر دئدی:  کبه
ؤردون قند تاخیلدی . بیر گون گهاااا یاهاالر هردن نین دا قورشونو نیشانچی

  !»ناحاق دییرم سن دئنه«سونرا سرهنگه باخیب، دئدی: » خیرخیراوا.
ی. سی طیّبین گؤزوندن قاچماد ییشیلمه هرنگ روخونون د  سرهنگین

  خود اولوردو.  سینه بَر ب اونون تالطوملو چؤهرهایدی طیّ  هایکینجی دف
یان میز  بدیگوله أل اوزال -ولهگ جلیل چایینی ایچندن سونرا

یب، بارماغینی کاکیلینه چک قانادین قویوروغونو تومارالدی. قرهکی  اوسته
  ورکوب، تاغا ساری اوچدو. سیخدی. قوش ه بیر آن قوشون سیرغاسینی

خایا  دییرلر نادا بو«ترسه جلیله باخیب دئدی:  -وغلو ترسهخال
  »شوخلوغو هاااا
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أسگیم  ممنی مور.اولسنه ده سؤز دئماخ لـاله دوخ کی؟ ماشا نئینه«
  »نن سنین یانیندا یانیخدی! ائله اوّل بیر گون

آنا بطنیندن بو جلیلی گؤروسن، «آستاجا پیچیلدادی:  طیّب
   »ا یازیبالر مردم آزار...نن آننین دوشن

اولدوغومو  نه کاره یممن سن گؤره«یینده دئدی:  سرهنگ اوره
  !» ؟منه دیوئرر نه لقب، یدی بیلسه
تور دؤک »!اوالر کؤورکییندن ده  شون سیرغاسی اورهآ، قو جل«

  حبته توتدو. ؤوغلونو صخالساکینلشدیرمک اوچون  اورتانیدئییب، 
  »؟اویناداخوغلونو حؤصلن وار بیر آز خال«ین قوالغینا پیچیلدادی: جلیل ایبیش
   .ده طیّب ده ائشیتسین،سرهنگ  ،کیوئردی  جواب ایبیش ائله

  »جاخسان؟ ن أل چکهن ناواخ بو ایشلرینگئده، سن «
گؤزویله  -قاش سونرا ، جلیل دئدی.»ل باال، منه یوخ کی!اوْو«

بو  أریش بااا.گئت اونا دوز دییسن «یب، آرتیردی: سرهنگی گؤستر
  »بللیدی. سی دوْسیهنین  یمهام بوردا ن سوران معلیمآ

ئدی: یینده د هاور میش کیمی کیتابی واراقالییب، سرهنگ ائشیتمه
  »ها! داغارجیغیدی بو جلیل الپ شرّ«

ائشیدیبسن پراغی قیرخالالر،  سن جلیل، باال،«اوجادان دئدی:  طیّب
  »ن!ن ونوسن باشیننان قیرخالالر یا گؤ..آمما بولم

یب، اوخودوغو دتونون جیبیندن بیر میداد چیخارسرهنگ کوْ
آراسیندا شرّ یا جالد؟ بو ایکیسینین «سینده یازدی:  نین حاشیه هحیفص

   »؟هانسینی سئچمک اوالر
   .»سنین کیتابیندا یازیالنالری اوخویا بیلردیمکاش من ده «دئدی:  طیّب

 ،»منیم کیتابیمدا یازیالنالری اوخویا بیلسن، اذیت چکرسن«
   ...کیتابینا تیکدیگؤزونو گئنه ییب،دئ سرهنگ
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دوشدو.  یوال آددیمالریالظامی ی. نگؤتورولدودن یئر قفیلدن دوردوغو
یینه ولوله  سینین نیشانچیالرینین اوره آددیمالرینین سسی آتش جوخه

  سالیردی. 
یینده اؤز  اوره دن ایشه آلدیغی اوچون سرهنگی یئنی دلالل باش
مایشه ون هئیبتینیسرهنگ  اونا ائله گلیردی کی،آفرین دئدی.  ذکاسینا

. بیلن بیر آدامدییه چئویره  می عنعنهالری کی لری اؤلوم آیین وب، حؤکمقوی
ین ایچینده عجیبه بیر دلالل آددیم آتماسی باش قدرتلیسرهنگین 

سرهنگ ایسه نه ساغا باخیردی، نه سوال. گؤزو . زدوروردودوغو نلوقجوشغو
  ده، باشی یوخاریدا، جوخه ایله دریادارین اورتاسینا یئتیشنده دایاندی.ناؤنو

یوق و. جانینی سوْددور بیز -لری بیزدی. توک لدهیجانی گیزدریادارین 
  . تر باسدی

  »!بوراجان ایدی عؤمروم«
 ،اعدامیدریادارین بئله کی گؤرورم بو «معاوینینه دئدی:  دلالل باش
   ».جاقالاوکیمی  یالر ینآئلی اؤلوم  طنطنه
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  دی.  گولومسهن یمعاو
  »ین کیمی...بلکه ده مقدس بیر آئ«

دؤنوب ، بیر ده دوغرو یه جوخه کیقارشیسیندا بیر سرهنگ
   باخدی. دلالال باش

  »..؟!سایدیلاوریادارین یئرینه د دلالل اگر باش«
ایله دانیشیردی:  غالیب گلمیش بیر سرکرده کیمی معاوینی دلالل باش

ن کیمدی، نه اوالاعدام  . سایمیرندورمورقوْ دا زگؤروسن؟ هئچ اوزونه توْ«
  »یمیش!جالد ا دا اوغلونون یئددی آخارسی پهدی! ائله بیل کؤ کاره

 -یئر قالمیش میراث بابادان -یئددی آرخاسی دا مالیک ایدیلر. آتا«
یوردالری وار. آمما اؤزو عجیبه بیر مخلوقدی. کیتابینی اوخویاندا آدامین 

  »جانینی هؤول باسیر.
  تدی. سینه ساری گئ گ اوچ آددیم آتش جوخهسرهن

دی  . حیس ائلهیندیسینه ساری آخ لری سینه چیین یندریادار
  گوجونو آیاقالرینا سالدی.  بوتونیچدن بوشالمیش بیر آغاجدیر. ا

أللریم  یوق تر..!یوق تر..! سوْ... آمما بو سوْجان ایدیبورا عؤمروم«
  » اؤلوم تَری یوق تر...بو سوْآمما  آخ..!یوخ!  ..؟آیاقالریمیوخ!  ..أسیر؟

اوزونو خدمت ائتدییی میشدی اونو ایللر  دن ایسته دریادار محکمه
نیزه تاپشیرسینالر. آمما  همئییتینی د یب،یمرغ ناویندا تیرباران ائدس

 یی چکینمیشدی. دریادارین سون ایسته عصیانیندانملوانالرین  دلالل باش
   موشدو.لاوأللری آزاد و گؤزو آچیق اؤلمک  اؤلوم آیاغیندا

نیز...  هد« ذهنینه چیرپیلیر.دریادارین  دالغاالری تکنیز  هفیکیرلر د
ر عاغلیندان یکلرینده مین فی سون لحظه ...»1سوالر... سیمرغ، کرکس آزاد

                                                            
  سیمرع و کرکس: سیمبولیک اوالراق ایکی ناوین آدالری. -1



 مُرّ آغاجینین کهربا گؤزلری   52

لر  وارلیغیندا نهیی أسیر.  اوره ناسی، اوغلو...،آحیات یولداشیکئچیر. 
گزمیشدی.  کئĤنالریمیشدی، اوْنیزده کئچ هلر! جاوانلیغی د نه ...گؤرموشدو

ن سویو ترسه آخا ،طوفانالردان جان قورتارمیشدی. طوفان گوجوندن
نیز  هنین د اؤلکهایللر بویو لر...  ، نهنگلر گؤرموشدو. کؤپک بالیقالر اللهش

 یله ا ملوانالری برپا اوالندا حؤکومتیکودتا روموشدو. سرحدلرینی قوْ
دایانماغی باجارمیشدی.  قارشیسیندابیرلیکده اوزون مدت کودتاچیالرین 

 جانینیحؤکمویله ین دلالل باشیینین اؤنونده،  آمما سونوندا اعدام دیره
 نینداآل نین یدریادار گوجلو نیزین ه، دطوفان گؤرموشایندیسه وئریردی. 
  وب.اوتور یوق تَرق سوْجونمونجوق مو

سرهنگ یینه باخیب، اؤزونو أله آلماغا چالیشدی.  کوره ائنلیسرهنگین 
 دی. اؤلومای دؤنوب، اوچ آددیم گئری چکیلمکده وارلیغی باشا چاتاجاق

  قماری اودوزموشدو. ، بواوْ. سیدیر رینین سون مرحلهیاشاییش قما
آخیر  هی آب، ما را غوطه ده...«اندی: میزیلددیل دوداغی آلتدا 

  !» یدی، اولمادیا لیمااولنیز  هدوراغیم د
ا باخدی. قاش ننلیغیاده آچیب، آخشامین آالقار بیر .دوگؤزونو یوم
قوردوغو آن  دی. پالنسرهنگ ایسه دریندن نفس درقارالماقدایدی. 
  یاخینالشیردی. 
حؤکمونو سرهنگه وئرنده، فیکره گئتمیشدی. اعدام دریادارین 

 گوجلو وکودتاچیالرا گؤره دریادار، کئچمیش حؤکومتدن قالمیش 
لر تشکیالتی و اینسان حاقالرینی  بیرلشمیش میللتشرّ ایدی. بیر سیاسی 

صداسیز  -سیز سسدان، دریاداری وْرقانالرین خبری اولماقورویان ا
  یه چالیشیردیالر.  مه باشالریندان ائله

ندن فرقلی ایدی. کودتا حؤکومتینین اؤلچوسوسرهنگین اؤلچوسو 
ض وماعتین ناموسونا تعرّچاپقینچیلیق، زوراکیلیق، ج سرهنگه گؤره
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ایسه کئچمیش  . دریادارساییلیردی شرّ بئله ایشلر -مک و بئله ائله
 او، ن ایدی.لریند ی جمعیتین عالیمندن و نظاملری تئوریسین حؤکومتین

سینه  اؤلکه اؤزلرینی  تجربه بیتیرندن سونرالرده  تحصیالتینی یابانجی اؤلکه
  بخش ائتمک اوچون گئری دؤنموشدو. 

زیده اؤلچمک اوالردی؟  ال دریاداری نئجه بیر تره قارنی ییرتیخ کاظیم
اهیّت م ایجتماعیین شرّی کاظیم هارا، بونونکی هارا؟ شرّی اونون

یلر بو ب الاوْنئجه . معنا داشیییردیایسه، سیاسی  کی، دریادارینداشیدیقدا
هانسی ؟! سن اؤلچهلرده  رابر کفهزیسینده ب شرّی عدالت تره یایکی فرقل

  ؟!شر ایجتماعییوخسا سیاسی  ؟دیر متینه ضررلیکودتا حؤکو شرّ
 سرو آغاجالری کی حیطینده ینزیندانسیندن  پنجرهایش دفترینین 

ییندن بری بوتون آغاجالر گؤزوندن یدآغاجی أک 1رّباخچاسینا مُ .گؤرونوردو
دوشموشدو. اؤزونون جالدلیق یؤنو ایله مرّ آغاجینین آراسیندا معنوی 

  اولموشدور.  قاصدیباغلیلیقالر دویوردو. مرّ آغاجی دا اؤز زامانیندا اؤلوم 
  »زهر دادی وئریر.ده عاغلیما گلن فیکیرلر کیمی سی  کیکیگّهمرّ آغاجینین «

  سواال چکدی. -نو سورغواؤزو ده گئنه
خبرین وار توتدوغون ؟! ، هنیشدینم هفیکیرلشم ایشین بوراسینا«

  » یول جهنم کیمی عذابلی بیر یولدی؟!

                                                            
مُرّ آغاجی: آفریقا، سعودی عربستان و هندوستان جغرافیاسینین یئرلی آغاجیدیر. آغاجین  -1

مک و اؤلولری  بیرینه بند ائله -دیر. سینمیش سوموکلری بیر سیندن سیزان صمغ آجی گؤوده
لیغینی صبرین  ئتمک اوچون اوندان استفاده اولونار. مرّ آغاجینین صمغینین آجیمومیایی ا

  دیبلر. آجیلیغینا بنزه
لییینده اونا مرّ آغاجینی تؤحفه  میفولوژیک یازیالرا گؤره مجوسالر عیسی مسیحین کؤرپه

 نین خاچا چکیلمک سیمبولو اولموشدور. انجیل یازیالریندا مرّ وئرمیشلر. بو تؤحفه عیسی
لری قادینالرین جینسل تحریکینه سبب اوالر.  له ایلگیسی وار. مرّ قطره سؤزونون اؤلوم و جنسیت

، راونا و راپرد شفرد، فارسجا چئویرنلر: »هزار نماد«لر: کیتاب  (بو میفولوژیک آنالما عاید بیلگی
   )1393آزاده بیدار بخت و نسترن لواسانی. نشر نی 
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شرّ... « ش آشاغی...گل ائتدی. باش یوخاری، با - راتاقدا ووگئنه ا
 لین بارماغیاللالد باش کی، لچاغی دئییلممن تئاتر قوْهانسی شرّ؟!.. 

 له دریاداری اؤلدورسونلر.ناشی نیشانچیالر رذالتبو حاقسیزلیقدی اویناییم. 
  » .اولمالیدی ده سویّه ی آدامالرین اؤلوملری ده اؤزلریدریادار کیم

لری  آلتی ثانیه یینده، دیل ائنلی کورهدریادارین گؤزو سرهنگین 
  »بیر، ایکی، اوچ، دؤرد...« سایماغا باشالدی:

صدا  دا عکسینسسی اعدام مئیدان گوجونو بوغازینا ییغدی.  رهنگس
   :دوْغوزدوردو

  » آزااااااااااااااااااد!جوخه... «
 لرینی یئره ساری ائندیردیلر. وفنگباش بیر حالدا ت چاش نیشانچیالر

   یاغینی ایتیردی.آ -أل بیر آن سرجوخه
دئشیب،    غرینیبایی  دی اورهیرآز قالب، قالدی. خونووْد ایسه دریادار

  ...آتیلسین دیشاری
یانی بوالرین هامیسی اویون ایدی؟ فیلیم ایدی؟ منی امتحانا «

  »چکیردیلر؟
یردی: یینه قویوب، معاوینینه باغ اوره و. ألینیاولدشوک  دلالل باش

  »سن بولوسن بو آخماخ نه ایش گؤرورو؟!«
ینین ی دی. اوره گرد ائله عقب ری هقد  سرهنگ یاریم داییره

 ،. زامان بئلهرموشدولاونوا  له همسی آددیمالرینین سسییچیرپینت
 .میشدیچاشمیش، سرعتینی ائندیرنیلمز عملینه  گؤزلهسرهنگین 

چ اوزون ثانیه چکدی. او  جن هن هیئتیشین قارشیسینا دریادارسرهنگ 
یی چیرپینیردی.  هر ایکیسینین ده اوره سینه دایاندی. بَه سینه ایله دریادار
بیرینه هؤرولموشدو.  -رین باخیشیندا تعجوب ایله اومود بیردریادا
ققوشاندا بیرینه تو -بیربی کیمی باخیشالری ین ایکی مخالیف قطماگنئت
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اومودسوزلوغا دؤنسون.  دی اونون اومودولو باخیشی وئرمه مجال سرهنگ
بوتون گوجویله ألینی قالدیریب، دریادارا نیظامی سالم وئردی. دریادارین 

ده، دیک سالمین جوابینی وئرمک ایسته  ألینی قالدیریبولدو. گؤزو گ
مونو یب، دریادارین اؤلودکمریندن چیخار قفیلدن سیالحیسرهنگ 

  اونون بئینینه سیخدی.  دوز سیالحی آسانالتدی...
  »لی..! هد ...سَفئه ...آخماق اوغلی آخماق«باغیردی:  لاللد باش
 ینهدیم مقدس بیر آئ هدئم«دئدی:  هیجانال یالین معاویندل باش
  »جک! چئویره

سرهنگ سرعتله اعدام مئیدانینی یینجه  آیاق ائله -أل دلالل باش
   ...دیترک ائت

ا ائوینده، باخچانین کناریندا، قارانلیقدا، آالچیق آلتیند ،اؤزونه گلنده
  اوتورموشدو.  یا قارشی - مرّ آغاجی ایله قارشی

اونا  2نیفیدانینین  غاجیآ آالندا، مرّ نیقوشالری  1پارپارلی آغ
سینین یئرلی آغاجی  یشدیلر. مرّ آغاجی نیواک اؤلکهمائشانتیون کیمی وئر

 میشدی. آمما سرهنگ آغاجی گئری قایتارماق ایسته گؤرهمادیغینا لاو
ه أکمیشدی. د، باخچاسینین گونشلی یئرینسونوندا قایتارماقدان واز کئچیب

  موشدو. لاوسیرداشی  ، سرهنگینی آتیبآغاج گونشی سئویب، بوْ
ییب مرّ آغاجینین  میز اوسته دیرسکله یقولالرین آالچیق آلتیندا

 دی. نظرینه گلیراوتورموشدوگؤزه  -کی دویونلر ایله گؤز سینده گؤوده
   .رلدیا دوشموش دویونلر، آغاجین گؤزلرییان -کی یان سینده هآغاجین گؤو

                                                            
بازالرین آراسیندا آیاق توکلرینه گؤره  الرینین أن قیمتلیسی. قوشباز قوش پارپارلی آغ: قوش -1

لری پارپارالرینین قُوْسوندان (چرخیشیندن) بیلینر. هر  پارپار دئییلیر. بو قوشالرین جیس نؤوع
   وی اولسا، قوش بیر او قدر قیمتلی اوالر. قدر پارپارالرین قوْسو داییره نه
ن آغاج. ارن و سونرادان باشقا یئرده أکیلن جاو ندن گؤیهفیدان: آغاج و کوْلالرین کؤتویو -2

 فارسجا: نهال، بوته.
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نن  دیققتییلم. کی آدام دئ دونن گئجه دا،گؤروسن صبیر آغاجیم، «
  »سکیلیب؟مندن نمنه أ باخ گؤر

  . گؤزلرینی یوموب، آچدیاونون سؤزونو ائشیدندن سونرا آغاج نظرینه گلدی 
، صبیر دا صبیر آغاجالری بولمورسن ماسا گل سن ده منی قینا!لاو«

  » ؟قوالق آسمالیدیالرداشالری کیمی 
. گویا التدیاوزلرینه ساری حالدا بارماغینی آغاجین دویون بیر عصبی

  یمیش.  و مرّ آغاجیلوسسوُچایشین  له گؤردویوسی اؤز اراده
. رسنه بیر شئی آرتیریلی، یبسکیلمندن بیر شئی أهر آن  بیلیرم،«

من ده داییما سیرالریمی  !الرلر آرتیریر داییما سنه بیر شئیتورپاغینان گونش 
  » سکیلمکدیر!أ کی ایسهآرتماق، منیم باختیندئمک سنین یم.  کدهم هیوکل سنه

 ذهنینه گلدی بیردن ،نسه ، اوتورموشدو.نیب له آغاجا زیللهتام دیققت
ینه کورک نآی ایشیغینین آلتیندا چی ،یق تمثالیدیرنون قوجالاو آغاج

دی. یرش هلساکین غینی خاطیرالدیقجااؤز قوجالی ییر. اونو ایزله ،سالیب
  . یدی حاال چئوریلمکدهن دوشگون ادعصبی حال سسی
جاسان، یندالیسسن اؤز طرزینده اؤلوم  چیز که در جستن آنی، آنی...هر «

 ..!لر نه ،ووشدولر سوْ میمده. بویون باشیمدان نه یؤنده -یولاؤز  ده من
  »اؤزون تخمین وور. یم. قالسین، جه ئمیهددیر،  حیاتیمین أن بؤیوک سیرّی

   .لردیدویونلر گؤز کیمی اونا زیللنمیش کی سینده آغاجین گؤوده 
یم. بولوسن نییه؟  جه دئمیه ب؟اولولر  سن نه سن بیلهچوخ ایستی«

 ساال. سرّیمی دونیایا جارسدیکجه منیم یارپاقالرین هر یئل أقورخورام 
سا، نه دئدییمی اولباشین  -. هوشآمما قوالق آس سنه بیر ناغیل دئییم

قیل  دا بیر جوتنین باشیایسکندرلی  مقدونیّهدئییرلر  ...سانرآنال
دن جماعتونو وغاولد نونبوینوزو ایسکندر .میشدیگؤیر لیکده بوینوز کهیئ

اونون باشینی قیرخیب ک لدل سا بیرهانسی هرواخت .گیزلی ساخلیرمیش
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 ایسکندرینک . بیر گون بیر دللباشی باده گئدیرمیش اؤز قورتاراندا،
قسم  -آند قیرخیب قورتارارکن چوخلو یالواریب یاخاریب، باشینی

جن  اؤلنه سینلر، او دا سؤز وئرسین کی لدورمهاونو اؤ یک میشدیائت
بو قرارا راضیالشاندان  .سین دئمههئچ کیمه  اولدوغونو بوینوزو شاهین
گوندن  -گونو ، ایسکندرین سیرّیرواؤتوش، ایللر ریکئچ آیالر سونرا

باغرینی دئشیر.  اونون سیرّ ر کیدللک گؤرو. یرفیکرینده شیشیین  لـلهد
ندا، یاریسی نین گئجه بیر پاتالیاجاق. یی اورهسه،  ی بیرینه دئمهبو سیرّ اگر

هاگئت  صحرایا. گئت روآالندا، دوروب اوز قوی نی بوتون قارانلیق چئوره
توتوب، چوخ  قویونون ایچینه باشینی .ریتاپ قویو گئدیب، آخیر خلوت بیر

دت . بیر م، بوینوزوبوینوزو وار : ایسکندرین قیل قدرییرییاواشدان دئ
لر قویودان سس گلیر. رو، چؤلدن کئچن آدامالر گؤرکئچندن سونرا

 ن ایچیندهقویونو بیر جوت قمیش لرروقویویا یاخینالشیب گؤرگئدیب 
بوینوزو...  ین قیل قدری بوینوز وارایسکندر: «سس سسه وئریبلر

  » بوینوزو... قیل قدری بوینوزو وار ینایسکندر
  آالچیغین کناریندا دایانمیش گؤردو.  سرهنگ باشینی قالدیراندا آروادینی

یانی قمیش ندی؟ بوینوز نن دانیشیسان؟ ایسکندر کیمدی؟ یکیم«
  » موسان؟لاولی  هد باشیوا هاوا گلیب؟ ؟نه

 - بیردن. ادینی گؤرجک عجیبه بیر حال اوز وئردی اوناروسرهنگ آ
اؤزونو آج قورد کیمی حیس ی سیندی. سدّ ینبیره جینسی ایستکلرین

داغ  سی یانار اویاندیغینی دویدو. غریزه یین ایستهایچینده وحشی بیر ائتدی. 
. آروادی اونا یاخینالشیب بیر داها سوروشدو: یه باشالدی هپوسکورمکیمی 

  » دانیشیردین؟نن یایسکندر کیمدی؟ موبایلینان دانیشیردین؟ کیم«
گئده  -آروادی دانیشدیقجا اونون ایچینده اویاندیغی حیس گئت

مرونده وحشی حیسی تانیمردی. عؤسرکش،  سرهنگ اودی. رین هشدتل



 مُرّ آغاجینین کهربا گؤزلری   58

یاشاییردی. آرودای آالچیغین ایچینه  ییدی بئله بیر احواالت بیرینجی دفه
کئچیب، سرهنگین اوتوردوغو صندلین کناریندا دایاندی. آروادینین 

ائله بیل ایکی چاخماق یاس عطری بورنونا توخوندوقدا، بدنیندن قوخویان 
وتان کیمی آروادینا ق انروحشی بیر اوْووردوالر.  یرینهب -نی بیرداشی

 رومایدی. آروادی عؤ یاس عطری همیشه دویدوغو عطرسالدیرماغی گلدی. 
. آمما بو آن، ووراردی اؤزونه یاس عطری ،اوّلدن ز بویو، حتی اونونال ائولنمه

کیمی  آدامالر  لی هد .سرهنگی وحشی بیر آداما چئویرمیشدیعطر اییسی 
  چکیلدی. یله بیر آددیم گئری  هؤوشنه ایسه آروادیندن قالخدی. یئری

  »ب؟اولوایسکندر کیمدی؟ بو گئجه سنه نه «
ری چکدی. اؤزونه سا اونو لونو آروادینین بئلینه سالیب،سرهنگ قوْ

  دی.  گولومسهآروادین ذهنی دینجلدی. 
.. ایسکندر بوفالونو مینن ایسکندر کیمدی؟! ایسکندر، ایسکندردی.«

  »باشا دوشدون؟ ایندی ...دی رکردهس
کی کیمی دئییلدی. گؤزلری پیشیک  سرهنگین باخیشالری همیشه

گؤزو کیمی قارانلیقدا ایشیلداییردی. ایکی شک آراسیندا قاالن آدامالر 
باشالدی. بیرلیکده  یه وْخومو جوجرمهکیمی آروادین ذهنینده شوبهه ت

اونا بئله باخدیغینی  یاشادیغی بوتون ایللر، حتی اؤزل آنیالریندا
رخو ایستک، شهوت و قوْنیفرت، یندا باخیش نینأری خاطیرالمیردی.

سرهنگ آروادینین جواب وئرمکده یدو. لری دوُ قاریشیمی حیس
  زونون آردینی توتدو.اؤزو اؤز سؤ ،گؤرونجهسینی  لنگیمه
سورا هئچ کیمه مینیک ایدی، اوندان   آتیبوفالو ایسکندردن «

  » ...نیی، عئوئرمزدی
اونو کیمی  کردهفاتح بیر سر ایسه سرهنگ آرواد اؤزونه گلینجه

قیشقیردی:  آروادیدی.  له ه ایتهوناوست ینکی میز ایچینده آالچیغین
  » بسان؟اولولی  هد«
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أل آتدی آروادینین  زدانسسینی سایما لی شنههؤو اونونسرهنگ 
شا پالتارینی باماق یئرینه یاخاسیندان چکیب، بیرلری آچ یاخاسینا. دویمه

 سیز چالدی. سرهنگ بو آن رحم قیشقیرا أل آیاق -ییرتدی. آرواد قیشقیرا
  بیر مغلوب. آیاق چاالن  -أل ایسه ایدی، آروادی بیر سرکرده

 چاپقینلیغینا شاهداؤز باشینی قالدیراندا مرّ آغاجینی سرهنگ 
  ناغینا دؤنموشدو.اچ گؤردو. مرّ آغاجینین گؤزلری قان

کی  یغین آلتیندا باشینا بوراخیب، قوشخانانین بؤیروندهآروادینی آالچ
تاغینا قاپانیب، قاپینی اوزونه باغالدی. قوشالر یوواالریندا وااؤزل 

   قورولداییردیالر.
آروادینی چالیب،  قفیلدنیدی سرهنگ بئله  بیرینجی دفه

 قفیلدنییلدی. ئچاپمیشدی. آروادینا گؤره سرهنگ چاپقین بیر کیشی د
ه سالمیشدی. اونو هم قورخوتموشدو، هم ده فیکرسی  مههجوم گتیر

ی. سیز کئچمیشد آرام و دغدغهائولندیکلریندن بری یاشایشالری چوخ 
بیرلریله  -ائلچی گئدیب، بیر اونالرا سی سرهنگین عایلهق ارالاوعرف 

سی  اسی کیمی قوشالرا عالقهسرهنگ ده آت بیلیردی ائولنمیشدیلر. آرواد
ن یانیندا دو کی سرهنگیموشباشا دوشگلندن سونرا ائوینه  ماوار. آم

  وار.  قوشالرین اؤزل بیر یئری
 سین، سرهنگی قوشالردان ائله یله چالیشمیشدی  هر شیوه

یه  یمیشدی. سونوندا بو نتیجه هداشا د اوْخو ههر دف اولمامیشدی.
یه  قوشالرین آراسیندا بیرینی سئچمه اونونال سرهنگ اگر کی چاتمیشدی

  . جک قوشالرینی سئچه کی یقینقالسا، مجبور 
سن ده ایشی ایشه قاتما، کیشی ائله گَل «، »..ایشدن کئچیب. -ایش«
کیشی « .»یاتاقدی سی عالقهرتاق نن آروادین اوْ کیشی«، »ر.الاوبئله 

باشی قوالغی اویناماز.  -باش یسا،قارنی دوْ ده ، بیرخ دوروبیاتاقدان توْ
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لر کیمی گؤزو  شوکر ائله کی آیری کیشیقوشالرینا قاریشسا یاخچیدی. 
  » دئییل! داغیناق

نمکدن أل لری ائشیدندن سونرا دیر نصیحت -دسونوندا اؤیوآرواد 
  دی.اؤزونه قنیم بیلمیش قوشالری همیشه بونونال بئلهچکمیشدی. 

جوشان هوسینه  بیره -بیردنأرینین نیب،  آرواد میزه دیرسکله
آالچیغین لری  دویمهآغ صدفی  ،شپالتارینین قیریلمیشیر.  فیکیرله

 اوخشاییر. 1بیر جوت ایلبیزهیانا دایانمیش  -میز اوسته یان آالقارانلیغیندا
أرینین  .گوجو توکنمیش کیمی حیس ائدیراؤزونو  باشی ائشیکده، -دؤش

 کی، هله ده باش قالمیشدی سینه ائله چاش رمهستگؤ لمئی بئله خشونتلی
  بیریندن آییرا بیلمیر. -ی بیرلر یاشادیغی حیس بیر آز اؤنجه

بیر لذت! آخی نئجه  .. بلکه ده قوْرخونجرخو؟!لذت ایدی یوخسا قوْ«
هم  مئیلیندن رین بئله شدتلی و ده یبیلر کی آدام أرینین گؤرستدیی رالاو
  »هم ده لذت دویسون؟! رخسون،قوْ

؛ سین معنا ائله نئجه یداورانیشین کوْبودأرینین قالمیشدی  
 بو ،سینده بئله یرماق! أری گردگ گئجهسا سالدیوخ سئویلمک

  اونا یاخینالشمامیشدی.  لیکدهگرگین
 ه گلیب؟ من آالچیغا یاخینالشاندانین باشینا ن سن بو کیشی گؤره«
یردی ایکمیزده اؤلوم انیشیردی؟ ایسکندر کیمدی؟ کیمه دینن دیکیم

  »جاییق؟!ندالیسی
اتیم هاواسی یه ی اوره نین ، گئجهمیشن دیرسکله زرینهاو ینآرواد میز

، سواال چکدیکجه -ورغاؤزونو سوْالنیر. خوشدان باشینا توخونماق -دؤش
   اؤزو اؤزونه توختاخلیق وئریر.

                                                            
قوالغینا اوخشار بَرک چاناق ایچریسینده یاشایان یومشاق بدنلی موْلیوُسک  ایلبیز: اکثراً بالیق -1

 (حلزون).
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 بئحال یوْلدان أیه ن قورخار؟دا اؤز أرینن نه قورخوسو؟ آدام«
 یاتاغینا ناخوش کیمی میش یئمه -بیر تیکه چؤرک یئییب ،یئتیشیب
  »ووا گلر؟!کؤپسه اوندا خوش تَپیلیب

اونون  اولسون کی ؛چیخیر - رهنگین داورانیشینی سالیباؤز یانیندا س
آغاجین  ،. بیر آن نظرینه گلدیتاپسینشدتلی عملینه قطعی بیر معنا 

لری  یله دویمه شنهوچاناغی اونا باخیر. هؤ بیر جوت قان  سینده گؤوده
  نی اؤرتدو. سی توتوب، سینه بیر ألیله قیریلمیش پالتارینین ایکی تایینی

نه گؤر  ؟!اوالر ودا گؤزین آغاج آخی .؟.بیسن باشیما هاوا گل گؤره«
  »؟میشدیم گؤرمه لرینیجن گؤز هیآغاج باخچادادی. بس نییه ایندی بو زاماندی

کی  سینده آغاجین گؤوده. آددیمالدی ساری قالخیب، آغاجایئریندن 
تر باسدی.  یوقآچیلیب، یومولدو. آروادین جانینی سوْ بیر آن لرگؤز

  ائوین ایچینه ساری قاچدی.  دوالشا -بیرینه دوالشا -آیاقالری بیر
سونرا نئچه دفه یئریندن لالدی. ینی قیفقاپی اوتاغینا گیریب،

وتاغین ا ین گؤزلرینه باخدی. آغاجیباخچانین دیبدن  پنجره قالخیب،
 ایالن ووران یاتدی، استرسدن اونون گؤزونه یوخونموردو. گؤرو ایچیندن

هر نه اولور اولسون،  دی. بیلمه أله آالاؤزونو  هاوا ایشیقالنینجادی.  گیرمه
آغاجین کنارینا دوروب یدی.  مالیتآغاجین ایشیندن باش چیخار آنجاق

ه ه گؤزدسین یاخینالشدی. آغاجین گؤوده اوناقورخا  -گئتدی. قورخا
اسیندا ورتدویونلرین ا دینجلدی. جانی دوکدهگؤر وبیر جوت دویون اوخشار

   با رنگینده کیکیگّه ایشیلداییردی.کهر
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. یبایشیغینی یازی میزینین اوستونه جاالینی سؤکوب،  پردهتور آی 
نیر، نه  هییر. نه ألی ترپ سرهنگ مبل اوسته اوزانمیش بیر جسده بنزه

ان آیاغی. کیپریک بئله چالمیر. بیر آن اؤنجه ایچیندن باش قالدیر
آدام  بو شخصیّتله آروادینا سالدیران خشونت .حئیران قالیب شخصیّته

   ایدی یوخسا حئیوان؟
میشدی.  رمهاؤزونو گؤستیؤنو سالدیرقان  ینشخصیّتین جن بو گونه

هانسی گوجون تاثیری  ؟دینه گیرمیشدی!یاونون جیل هانسی تجاوزکار
 یؤنتجاوزکار  بو !؟جوشوب داشمیشدییوان کیمی ئحسی  غریزه آلتیندا

بو  بیره - بیردنمیشدی؟ اؤزونو گیزلی ساخال هیندالبیرنت ذهنینین هانسی
ایدی؟ دریادارین اعدامی یوخسا... یوخسا   سببی نه سینین لمهییشی هقدر د
  ی؟اید بیر سببی وار آیری

ؤنموش ناغینا داچ مرّ آغاجینین قانگئنه ده گؤزلرینی یومدو. 
  . گؤزلری خاطیرینده جانالندی

  !» انآغاجی ایمیشس دئمک سن لعنت ..!جیمرّ آغا«
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دن  تاقداکی اشیاالر، پردهودی. اای گؤزونو آچاندا عجیبه بیر حالی وار
. کیتاب لرموشدویه دؤن ، کؤلگهایتیریبسیزان ایشیغین آلتیندا مادیّتینی 

ه ینلر کیمی نظر کی کیتابالر بئله یازیدان بوشالیب، ایچی بوش جعبه رفینده
قوشالرین  گلن قوشخانادان یالنیز دئدییین حقیقت بو آن. گلیر

   .دیرالریقورولتو
اؤلن پارپارلی آغ کئچن ایل چیراغی یاندیردی.  ،قالخیبیئریندن 

قوشدان  سرهنگ باخیردی. اونادن یان دؤنوب،  وهیچرچ دیوارداکی 1مایا
لی مرّ آغاجی هئیبتنین قیراغیندان باخچایا باخدی.  اوز دؤندریب، پرده

 غین آالتوْران آستاناسینداآالچی ایسهی آروادجا بیر کیشی ایدی، قوْ
  . انوقوْ موش بیر قوشاوتور

 جینسی. یدی مالیهر بوشال بیر ته .یه ائتمهگل  -تاقدا وارواباشالدی 
وارلیغیندان  ایتمیشدریادارین  ،ذهنی بونونال بئلهمئییلدن بوشالمیشدی، 

الشا له آیاقجیسمی ،ایدی کی پریشاناو قدر  دولوب داشماقدایدی. ذهنی
دؤنموشدو. هله ردا بیر قوُ قوُدوز جیسمی ،بیلمیردی. آروادینی گؤرونجه

کی  دیرمیشدی یوخسا ایچیندهآروادینا سئومکدن سال ،ده آییرا بیلمیردی
جیسمی آروادینین  ائولنندن بریلی گوجدن بوشالماق سببیندن! خشونت
شدتلی  را بونبونجا ایلدن سو آمما یاخینالشمیشدی. اونا ی اوچوناحتیاج

   قالمیشدی. باش چاش اولوب اولمادیغینداداورانیشین سببی سئوگی 
ب، سئوگیلی وتاغین اورتاسیندا دایانیگل ائتمکدن یورولدو. ا -وار

 .دیذهنیندن أل چکمیرلی فیکیرلر  واهیمهآمما لینه باخدی. شونون شکقو
  تیکیلدی.   ذهنینهگئنه گلیب گؤزلری  غیاناچ نین قانمرّ آغاجی

 سینی ورهبینؤ ومونمرّ آغاجی اؤل ...مرّ آغاجیندان باشالندی شئیهر «
سی...  حلقهاوچ بیر زنجیرین  ، دریادار..!آغ مایا ،مرّ آغاجی .باخچامدا قویدی

                                                            
   مایا: دیشی. فارسجا ماده. -1
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 بیلر طبیعتین اوچ الاونئجه  غاج هارا، قوش هارا، آدام هارا؟ بیلر؟ آالاونئجه 
  ؟ وئرسیننی تشکیل سی حلقهاوچ فرقلی وارلیغی بیر زنجیرین 

اوندا دریادار نئجه؟ اونون دا  بختیم بو آغاجا باغالنیب؟..یانی منیم 
تیکان  سی... 1هققوتوم کیکیگّمرّ آغاجی... زوْ یمیش؟.. بختی منه باغلی

سن بوندان سونرا  گؤره تاجی... آغ مایانین اؤلومو... دریادارین اعدامی...
  » نئچه حلقه بو زنجیره آرتیریالجاق؟

دفترینی  یادداشت کلی شیب، گونده هنین دالیسیندا أیلیازی میزی
  ذ اوسته قویوب، یازدی: دن قلمی کاغی آچدی. هئچ فیکیرلشمه

یوخسا  ،آچدیم اؤز ألیمله اؤزومآچیلدی.  2یقچاسبویون پاندورا صاندی«
آنجاق منیم نسه، اوراسینی بیلمیرم.  ..؟ایدی ألی بختین اختیارسیز اؤزومدن

   موریتیم ایدی.ریادارین اعدامی منیم بیرینجی مأدله آچیلدی. ألیم
دیمه یجیل "من"آچیلماز تانیمادیغیم بیر  - آچیلیب چاصاندیق

  . یادالشدیمندن یر آندا اوزاقالشیب، ب "من"وغوم اولدگیردی. 
                                                            

  کیکیگّه: صمغ -1
سی اوالن اوْدو  نین ایالهی قووّه ینه گؤره، زئوس پرومتهلر پاندورا صاندیقچاسی: یونان میف -2

 و نیب، اونو جزاالندیرماق اوچون سو اوْغورالییب، اینسانالرا تؤحفه وئردیییندن حیرصله
گؤیچک بیر قادین یارادیر. تانریالر و تانریچاالرین هر بیری اونا  -پاندورا آدلی گؤزل تورپاقدان

لیکله  آنالمیندادیر. بئله» لرین هامیسی نعمت«دورا سؤزو  -ا پانبیر تؤحفه بخش ائدیرلر. یونانج
یه هدیه  لرینه مالیک اولور. زئوس پاندورانی پرومته پاندورا قادین یئر اوزونون تامام نعمت

،  سینی باشا دوشوب، اونو آلماقدان بوْیون قاچیردیر. پرومته وئردیکده، پرومته زئوسون حیله
سین. آمما ائپیمته  یریر کی زئوسدان هئچ بیر هدیه قبول ائتمهیه تاپش قارداشی ائپیمته

سی اوالراق،  نیر. زئوس پاندورایا ائولیلیک هدیه نین تاپشیریغینی اونودوب پاندورایال ائوله پرومته
اگر «رک تاپشیریر:  قاشلی بیر صاندیقچا تؤحفه وئریب، صاندیغین آچارینی پاندورایا وئره     داش

  » یاشایاسان، بو صاندیقچانین آغزینی آچما! ایستیسن خوشبخت
یه ماراق گؤسترمک خیصلتینی پاندورایا بخش ائتمیشدی. او اوزدن پاندورا  هئرا هر شئی

یه جان آتیردی. هئرانین بخش ائتدییی خیصلت  صاندیقچانین ایچینده  نه اولدوغونو گؤرمه
آچیر. صاندیقچانین ایچینده اوالن  سینه غالیب گلیب، نهایت، بیر گون صاندیقچانی اونون اراده

آیاق ائدیب صاندیقچانین قاپیسینی باغالدیقدا  -لر یئر اوزونه داغیلیر. پاندورا أل بوتون مصیبت
  اونون ایچینده قالیر، بلکه اینسانالرین تسلّیسی اولسون. » اومود«یالنیز 
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ییه اؤزونو جن هاردایدی؟ ن هیایندی بس "من"تانیمادیغیم بو 
هه!  لر اونو یاراتدی؟.. ادیثهحدی یوخسا اوز وئرن ای میشدی؟! وار گؤرستمه
مما ایندی . آلردن حادیثهروحومون دا خبری یوخ ایدی بو  لر!.. حادیثه
موشام. لاوسی  حلقه شاه لرین حادیثهلنمیش نبیرینه دویو - بیر کیمی زنجیر

  آغالمالی؟!  لیدی یوخسا گولمه ..آپاریجیسی!کودتا حؤکومتینین اعدام 
دی، یوخسا آلین یازیم  هه دویونلین گئدیشاتی منی بو زنجیرلرایش

دن  یدی، من ایشدن چیخیب، یئنی سه ؟ اگر کودتا اوز وئرمهیمیش بئله
گئنه ده  سن یدیم... گؤره سه دلاللی گؤرمه ماسایدیم، باشلاوایشه دعوت 

یازیسینی  لینجن کیم آ نه بیلیم..؟ ایندییه بیلردیم؟ الاو آپاریجیسیاعدام 
   خویوم..!؟اوخویا بیلیب کی من ده او

دیم. من  م ایله قبول ائله ماغی اؤز ارادهلاوسی  حلقه شاهبو زنجیرین 
دی. ای جک ه، بیر آیریسی اعدامالرین ترتیباتینی وئرده یدیم سه مه قبول ائله

   سی اولماق. حلقه زگونصداقتلی و دو زنجیرینبو  یانی اولماق، حلقه شاه
مسئله، منی  داییما پوْزانمی ذهنی اوزونولر ایل یم کی، لی اعتراف ائتمه

سه دوغرو قرارا . آمما ایندییؤنلتدیاغا ساری ملاوسی  حلقه بو زنجیرین
 منیم اوچون اؤزومدن سوروشورام:نیرم.  له شوبهه ییمه گلیب یئتیشمه

تجربه  ینی اؤزومیلی ؟ بیر جالدین یاشاییشینین نئجهیدی اؤنملی هانسی
 ،یمادیغیم یؤنلریمی اوزه چیخارتماقتان ائتمک، اؤزومو آراییب آختارماق،

   !باغلی قالماق؟ ماعتین ایناندیقالرینایوخسا ج
چوخ زامانالر حسابالرین چوخو حؤکم  کی، بونو یاخچی بیلیرم

ین جماعتین مأمورون آدینا یازیالر.  حؤکمو اجرا ائله عوضینهنین  وئره
 دوروست. دیر لر کیمی بیر پئشه جالدلیق دا آیری پئشه زامعاغلینا سیغ

اوصوللو  -رویوب، دوزب، محکومون حاققینی قوْاولو آپاریجیسیبیر اعدام 
  نین اؤزللیکلریندندیر.  بو پئشه مک اعدام ائله
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دایانیب.  قارشیمدا »من«ایندی اؤلومو دریادارا آسانالشدیران 
دریادارین بئینینه گولـله سیخاندا اؤزومدن سوروشدوم: اگر کودتاچیالر 

دایانسایدی، گئنه ده  دلالل ، دریادارین یئرینده باشالردیسایلاومغلوب 
سینین ترتیبینی وئره بیلردیم؟ بیر داها اؤزومدن  اونون آسان اؤلمه

من گئنه ده بئلنچی بیر ، الرسایدیلاوسوروشورام: اگر کودتاچیالر مغلوب 
بو ایشده تقدیرین یئری  ؟ماغا راضیالشاردیملاوسی  زنجیرین حلقه

 - نی بیر تقدیر و اراده له ین یئری هارا؟ هانسی محکن دههارادی؟ ارا
   ..؟بیریندن آییرماق اوالر

سون، لاوسی  کفه بیرزینین  تره یبیرهر   اراده لهتقدیر کی توتالیم
  آغیر گلیر؟  میندایاشا یناینسانهانسی کفه 

واب تاپا اجبیریندن آییرماغا عاجیز قالمیشام.  - نی بیر بو مسئله
 دیم، سیندا قبول ائلهومدن سوروشورام: بو ایشی منطیق اسازبیلمیرم. اؤ

   ا معروض قالدیم..؟قالمیش ماراقالریم دایوخسا پاندورا کیمی بیلینج آلت
بیر  آنجاق ایندی حؤکومتین ر،ایسترسه اراده؛ هر ندی تقدیر،ایستر 

زنجیردن کی یاخچی بیلیرم  لقه!بیر ح ضدیتلیآمما م. ی سی حلقه
  ده آسان دئییل. قوپماغیم ائله 

 کوونگ بو .دا قالسینقیراق هله وغوماولد سی حؤکومتین بیر حلقه
  یام؟!  نئجه یوزمالی میداورانیشی

 جن ایندییه قوردو اویاتدی؟ قودوزیاتمیش  پوسگوده لر محرکهانسی 
منده  آخشامبو  اوندا بس. ممیشدیمالاوطاماحکار  اصالجینسل حیاتیمدا 

گلیب منی ، دن نههاردان،   ی، او وحشی حیسباش قوْوزایان او ییرتیج
   ؟!یام نن سوروشمالی یام، کیم تاپدی؟ بو سوالیما هاردان جاواب آختارمالی

 جینسل انرژیم قاپانمیش قالمیشدی؟ پاندورا صاندیقچامدا سن گؤره  
 بلکه سئوگیدن دئییل، یدی بو قیزغین ایستکسالاوآروادیمین خبری اگر 
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 اوندا نئجه یدی، یستکدن آسیلیقالمیش ا مداپاندورا صاندیقچا
له نئجه ده رضایت ه دوالشدیراندان؟! ألیمی بئلیقارشیالردی بو هوسی

  »... گؤزومون اؤنونده یی مه هله ده گولومسه دی!... گولومسه
. دان یئری سؤکولموشدوه قویاندا، وناوست ینسرهنگ قلمی دفتر

قیراغا چکدی. مرّ آغاجی نی  تاغا دولوردو. پردهوقوشالرین قورولتوسو ا
 دی.ای  جه بیر مرّ آغاجی . سادهمیشدیکی هئیبتینی ألدن وئر گئجه

   .دیبوشالمیش واندانقوْ ایسه قوش آالچیق آلتی
 دی.، دینجلمیش، هم ده جیسمی بوشالیبذهنی هم بوکنده، دفترینی

   .کیمی حیس ائتدی میشن هل هگوناهدان سیلکاؤزونو 
بیر  جوشا بیر قاشیق قهوه، کی قهوه هونداوست ینمیز ، کیتابخانانین بؤیرونده
کئچن  بیر داهاسینی پریزه ساالندا،  دوشاخه جوشون فینجان سو تؤکوب، قهوه

   ذهنیندن اؤتوشدو.  نئچه ثانیه کیمیم رئکالمی یلفی ،آروادینا سالدیردیغی هگئج
ب یولری یوکی وجونو سو ایله دولدوروب، اوزونه چیرپدی. سو ذهنیندهاوْ
الرینین خوشا گلیم  جییالنیز سو دام ،یاو آن حیس ائتدیی. آپاردی

  .یدی سرینلییی
، دونن باشیندان نکنی ایچر ه قاباغیندا دایانیب، آجی قهوهپنجر

صفحه  بَه صفحهدن  ینی کیتابی واراقالیان کیمی لری حادیثهودوغو سوْ
  . ذهنیندن کئچیرتدی

آمما  یینی أله گتیره بیلردی. ، اونون اورهداورانیبآروادیال بیر جور 
قانلیلیغیندان  اؤز سویوقگئنه ده ، دریادارین اعدامینا گلدیکده

   آردینا آرتیردی: . دفتری آچیب، یازیسینینوبلندیتعجب
ندی زامانین بو چاغیندا، ای ،ماغیلاوهر حالدا دریادارین اعدام «

ل. کودتا ییدئ  مسئله نیلمز بیر گؤزله لر اساسیندا شرط یاشادیغیمیز
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ونالرین بلکه بیر یوللوق ا ،وورورینی الرباش لرین حؤکومتی مخالیف
  قورتولسون.  شرّیندن

ییم کودتا حؤکومتینین هر ایشینه  هم ایشی قبول ائله یم بوآمما من
. من سیالحی دریادارین بئینینه معناسیندا اوْال بیلمزقول چکمک 

لیشدیم چا دیم.میشحؤرمتیمی اونا گؤرست اؤز ،اؤنجه سیخمازدان
القلب دئییلم.  قسی جالد اولدوغومدا یم.ی شاردیقجا اؤلومو اونا آسان ائلهبا

  !» یام آپاریجیسیبیر قانون  زگوندو صداقتلی و
 جوش ایله قهوه. سینه قویوب، قیفیلالدی جه دفتری بوکوب، میزین چکمه

  ینه قایتاردی. یئر اؤزوب، یوی اوز یویان یئرده -کی أل وتاغین بؤیروندهفینجانی ا
 .ذهنی دورولدوآچیب، قوشالری گؤرونجه قوشخانانین قاپیسینی سونرا 

 یین کؤینه نینده اوتوردو. ألینی قرهقانادالنیب، چیمایا  1کؤینک ویزویزایی قره
خانادان  قوش ،قوشالر اوچوشوب چکدی. لرینه کتئل یومشاق مخمر کیمی

ائیوانا  قابالرینی دولدوروب سو -ن  ه. سرهنگ قوشالرین دقوندوالرائیوانا 
مایاسی اؤلندن  .اوتورموش گؤردو 2گولدانیندا یی ائرکه  چیخاندا، پارپارلی آغ

  میشدی. لشدیرمهفاونو هئچ بیر قوش ایله جو ، سرهنگبری

                                                            
سی گؤی  قانادالرینین قارا یرلی بیر نؤوع قوش. بو قوشون کؤینک: قیمتلی و ده ویزویزایی قره -1

  قورشاغی کیمی گؤرونر.  
گولدان: قوشخانادا هر بیر جوت قوشون اؤزلرینه عاید اؤزل یوواالری اولور. اونالر آیری قوشو  -2

  اؤز یوواالرینا یول وئرمزلر. بو اؤزل یوواالر قوشبازالر آراسیندا گولدان آدالنیر. 
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 عاید الرینامبولیس زینقروْ -زی مسندینده یایالنیب، ترهاؤز ل دلال باش
گونو  یجمعیت لوقلیونمی 200نین  هلرین حسابینی گئدیر. اؤلک معامیله

لالر مبویس اوچون ونالزیمدیر. اون مبولیبیر س کسههر  .یرگوندن آرت
 دا، لره بوراخیلسا وکیل -وزیرل لر دلال خیردا معامیله .دیر قایناغیثروت 

 .سی دئییلایه بوراخ هسملالرین استحصال امتیازینی کیمبویآنجاق س
وغونون بؤیوک سببلریندن بیریسی اولدیر ب ال ألالر کودتاچی دلاللین باش
  .ماق ایدیلاوبوتون امتیازالرینا صاحیب  وئریشینین -آلیش مبولیده س

ل ایمیش. آتاسی بازارین آدلیم دا دلال لین یئددی آرخاسیدلال باش
 -آدی ناونو سا دا، اؤزو آتاسینین اوزونو آغارتمیشدی.لاوریندان دلاللال
 ،وضعیت یارانمیشدی کی . ائلهلیم اولموشدوآدآتاسیندان دا  ایندی سانی

   .آد آپاریردیالر لهنیشانی -مآتاسیندان اوغلونون ن
 یشیب، ألییوخاریداکی باشالرا قارهمیشه لین باشی دلال باش

 یئییب نان قویروق سی قورد اونون یاشاییش فلسفه.   یدی یوخاری أللرده
لیک  بئله کؤله یالده خالصه اولوردو. اربابلیغن ائتمک هوشو چوبانال
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، یوخاریداکیالرین بیلمیردی. آشاغیداکیالرین اربابیندن أل چکه خاصیّتی
لرینه  قتصادی منفعتیاخالقی، ا سیاسی اونون. ایدی سی کؤله

 ی اخالق، اخالقسیزلیغینایناندیغلین دلال سرهنگه گؤره باش. والشمیشدیب
و ساییر  هنرین ،سئوگینینسیاستین،  سرهنگین عالَمینده. تام اؤزویدو

وارسا، جالدلیغین دا  اؤزل اخالقی اینسانی ایشلرین هر بیریسینین اگر
  اخالقی اولمالیدیر.  اؤزونه عاید
قاباقکی  ،ندان ساریقورخمامازلیغی اولوب، ریسک اهلیل دلال باش

 -، گونوجان آتیبلره  معامیله کالنندن اؤنجه، یس هدئوریلم حؤکومتین
روزگاری  ،گونو اونا گؤره ده .چاتدیرمیشدی ئرلرهیگوندن اؤزونو یوخاری 

  له کئچیردی. لر  وکیل - ال، وزیر خانباشی
 جور جوربَه ،بیتیبلر  ین معامیله لمهاونون وکالت دفترینده حسابا گ

لرده  عالوه سیاسی معامله لردن لهقتصادی معامیی. اایمضاالنیردیلر  مقاویله
وشن قوش دئییلدی. سیاسی ل بوشا ددلال دی. باشای ألی وار ،بئله
گؤزنو  اولوب،بیر  چیالرال ألکودتا ماسایدیلاولرین قازانجی  لهیمعام

دین آی یا مستقل و، دئوریلمیش حؤکومتین طرفدارالرینایوموب، 
   لر وئرمزدی. آغیر حؤکم -آغیرلی اینسانالرا  دوشونجه

 لرین کالن قازانجی اوزریندن معامیلهسیاسی  -قتصادییا ذاتاً او
   میشدی.بیرلییینی قبول ائت اونالرال ایش ا قاریشیب،کودتاچیالر

 دی.ای سی وار بیر فلسفه اؤزل دعای لره حؤکومتین لدلال اصلینده باش
چئشیدلی وارلیقالر  کی ده طبیعتده لر حؤکومت یه گؤره بو فلسفه
بو  دیلر. لی لر ایسه آرادان گئتمه لر قالمالی، ضعیفگوجلو. دیلر حؤکمونده

،  شرایط یاقلیمده طبیعت گؤره سینه تماعی داروینیزم فلسفهایج
 لر اساسیندا عامیل ظامییو ن ، سیاسیقتصادییا ایسه لرده حؤکومت
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 کودتایه گؤره  اونون ایناندیغی فلسفه. آیریلیرالر لردن ضعیف لرگوجلو
   دیر. دئمک موتاسیون کی آدالنان حؤکومت نؤوعو، طبیعتین تکامل پراسسینده

. یدیلر لری مه اونون اؤز تؤره ینلرین هامیسی دا ایشلهلین ألی آلتالدل باش
اصلینده  سا دا،ورلاواوغلو  بئلیندن گلن آتاسینین ،نه گلدیکدهاؤزو

  دی. ساییلیر سی مه تؤره خانباشینین
 الرآرخا پالن او ماراق گؤسترن دئییل؛ماغا لاوگؤز قاباغیندا  لدلال باش

اوستون توتور.  قدانمالاوی گؤز قاباغیندا زانجالریقتصادی قاا او، دیر. یآدام
توستو ایچگی و ، لرین رسمی عنعنهغیر ،بئلهحؤکومتده کئچمیش 

قدرت  ،سیندن توتدو قیزیل شومش معامیله ین،لرین مجلیس
  . خانباشینین ساغ ألی ساییلیردی جن سینه معامیله

 یال گؤسترمیشدی کی یئنقوشولماق رهبرلرینهکودتا  ،دلالل باش
الرا گؤزلردن ایراق کودتاچی او .دور وعموناسیب نؤ أن اوچون محیط

 عالمیندهاونون . سوْیوخ سو تؤکموشدو ألینه خانباشینینقوشولوب، 
ن نی معامیله لر وعجیس نؤیالنیز  مز. آیری ایشلره بنزه معامیله ایشی

   قازانجینا یییه دورارالر.
کسک یندن داها یوس خانباشینین مظندهلری  ندهکودتاچیالرین مظ

و سامان لرینی ائشیدندن سونرا، سوی الرین وعده . او اوزدن کودتاچیایدی
خانباشینین ألینی  اوْرتا چاغی گونون گونئله دی، الپ ب آلتدان یئریتمه

 .ین چوخو گئجه چاغی اوز وئریباوز وئرن کودتاالر دونیایادا خینایا قویدو.
میشدی. ایش اوز وئر کودتا گونوز هپالنینا گؤرلین دلال دا باشنیواکآمما 

لرده، تیجارتخاناالردا،  تخاناالردا، ادارهرزاوبوتون  ساعاتی باشالناندا
لری درس کیالسیندا، کارمندلری ایش  معلیمدی. میشباشالن یاخاالنماالر

یازی  الری یازیچی، داالرخانا دا، یاتاقالریئرلرینده، دانیشجوالری دانیشگاه
 ،لیک اوسته. یاخاالمیشدیالر پادگانالردا لری نیظامی ،امیزلرینین آرخاسیند
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عمارتینی  آالقاپیاؤنجه  شبّوثدنت هر مأمورالری گیزلی لیندلال باش
گولـله،  چیخانسیالحیندان   نینناشی بیر کودتاچی .تصرّوف ائتمیشدیلر

خانباشی له لیک بئله میشدی.تاخیل یینه خانباشینین اورهاوزره  »تصادوف«
قضاوت  چیالر غالیب گلمیشدیلر؛ و یئنی حؤکومتین، کودتادئوریلیب

  دی. میشال چاتدلال مسندی باش
 نیکیتابی -حسابقتصادی یا او، ،تاغینا گیرندهوا دلاللین باش سرهنگ

دیالر. یئری  دانیشیق اوستاسی الر عومومیّتله یاریمچیلیق بوراخدی. دلالل
 1کسیک قا مؤوقعیّتدهباشرالرالر، یاغالرالر، یئری دوشنده زوْ دوشسه

صدی ردی. قسرهنگی یاخچی تانی  لدلال باش کسرلر. باش السالیب، پامبیق
. فایداالنسین یوخ ایدی سرهنگه یاخینالشماق اوچون یاغالییب، زورالمادان

   ییلدی.ئکسیلن باشالردان د ، سرهنگین باشی پامبیقاللیک اوسته
 -مال له برابر، اؤزللری عادت لری و اؤزونه عاید اؤزل عالقه اونون
 مستغیلّاتین آتاسیندان میراث قالمیش ،کیتابیندان -حساب دؤولتینین

، بانک یریندن دهن قوشخاناسینداکی باهالی قوشالری ،ندانساییسی
آیریالریال  یدی. سرهنگای قیرانیندان بئله، خبری وار -تومن حسابالرینین

. حؤکومته التاقینه  کش ایدی دسمال. نه یئره قویماق اولمازدیبیر 
 ساوادلی و اؤزونه گؤره اؤزل بیر دوشونجهاولسایدی دا، آنجاق  ضررسیز
 یسیلهاونون کیمی بیربوْیو  رودلالل عؤم باش .ایدی  صاحیبی
حؤکومت  یدی کی، یئری گلمیشجه ماراقلی بوراسی مامیشدی.شراستال

آرتیق ا داهسرهنگه  سببدنبو  .فایداالنا بیلردی ندنلری اونون اؤزل عالقه

                                                            
حالرینداندیر. قوشبازالر قانادی کسیلمیش بیر قوشو کسیک سالما: قوشبازالرین اؤزل اصطال -1

نین یولونو ایتییرمیش قوشونا گؤستریب، اونو أئندیررلر. تبریزده بو ایشه قیدیخ وئرمه ده  اؤزگه
دیر کی مثالً بازاردا، پوللو بیر شخصی  دئیرلر. بو اصطالحین باشقا مؤوقعیّتده قوالنماسی بئله

  نا شیره یاخیب)، پولونو ألیندن چیخارتماغا کسیک سالما دئییلر. وعیدله توْوالییب (باشی - وعده
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 لیقال قانلی یر آختاریردی. سویوقبیر جیغ وئریشلی ألیاخینالشماق اوچون 
جکده بوندان آرتیق اونون  گله دارین بئینینه گولـله سیخان آدامدریا

   بیلردی. الاوایشینه یارارلی 
چیخمیشدی.  هر اوزونو سالیب،نین  حؤکومت گئدیشاتیل دلال باش

بیر گون کودتا حؤکومتی  ی، اگربوراسینا دا فیکیرلشمیشدی ک حتی
یدی، بیلیردی اؤزونو  ایش اوسته گلسه، آیری بیر حؤکومت یلیبردئو

لرده سرهنگی اعدام  اونا گؤره بوتون یازدیغی گزارش .چیخارتسین نئجه پاکا
میشدی. کیمی تانیتدیر  یارارلی بیر قوّه و بالفعل آپاریجیسی لرینین حؤکم

  . قالمیشدیوز وئرنلر هله ده ذهنینده جانلی مراسیمینده ادریادارین اعدام 
اوزونو سرهنگه توتوب،  میش، حادیثه اوز وئرمههئچ بیر  اوْ، سانکی

نین نیشانچیالری  بئله کی سن باشالمیسان، بیزیم جوخه«دئدی:  ظارافاتجا
  !»آز دا اونالرا مئیدان وئر گؤراخ . بیرالرناشی قاالجاق جن قیامته -قیام

یینده دئدی:  اوره سوسدو. نی آشاغی سالیب،ایسه باشی سرهنگ
  ....» کؤپ من ده ایناندیم... خیلباشی ،سن دئدین«

بونونال  دانیشماغا گؤیلو یوخ ایدی.سینده  باره ینربیر کلمه بئله دریادا
سینی  سواال چکمه -رغوسوْاونو ، قورخو گلیب -دلاللین قره ، باشبئله

نیلمز  گؤزلهسوالالر  -رغوسوْ لنچی، بئانالرداوْرقنیظامی اییردی.  گؤزله
د آدی تمرّم سوالسیز -رغوسوْ بیرینی ،بعضاً کی اولموشدو حتی دئییلدی.
 -قورخو یئرینه گوله -قره لدلال باش. وئرسینلریه  صحرایی محکمه قویوب

اونا  یناسا،یونونو اوْهر کس اؤز اوْ«دئدی: ، گوله ألینه بیر لیست وئریب
  »توققوشان اولماز
ل دلال لمیش آدالرا گؤز دوالندیردی. باشیازی یستدهل سرهنگ

دوشمانالری یاز، بیز ده  اؤز تدقیقاتیوی ائله، یازیوی سن«آرتیردی: 
  »ر.الاو رئی بَهرئیحسابیمیز  اوندا مک پالنینی حاضیرالیاق. باشدان ائله



 مُرّ آغاجینین کهربا گؤزلری   74

باخا اؤز یانیندا  -اونون سؤزونه هویوخدو. لیسته باخا سرهنگ بیر آن
بئله خبری وار! تدقیقاتیمدان منیم  !بیل یئددی باش ایالندی لهائ«دئدی: 

  » یاراشدیریبالر؟! وسایطیمویا ائویمده جاسوسلوق لاو
 -بس نییه دینیب«ونجه آرتیردی: گؤر سوکوتونول اونون دلال باش

 ... معامیله دی دا؛ منتها سیاسی دانیشمیسیز؟.. بو دا بیر معامیله
بوردا معمالی بیر  .؟.یووار اوزو دؤنر ی یووار، أل دهأل -أل میسن دییرلر ائشیتمه

  » !کینی یوال سالالمسن منیم ایشیمی یوال سال، من ده سنین .ایش یوخدی
ایچینده غوغا  آدالری اوخودوقداألینه وئریلمیش لیستده سرهنگ 

ساتقین بیر قاتیل  یلهبیر سفیر سیراسیندا نیواکین قاباقکیقوپدو. آدالرین 
قئید بیر گونده، بیر یئرده، بیر ساعاتدا  لرینین اجراسی حؤکمام اعد آروادین

  اولونموشدو.
   »یئددی باش اژدها... دئنه ،یئدی باش ایالن دئمه«

بئله : «سینی میز اوسته قویوب، دئدی همحکومالرین آد لیست
  » من یوخام! ،گئتسه

 کدهحیس ائتدی یینی دن گئری چکیلمه سرهنگین معامیله  دلالل باش
باشینا بیر  یانی ایستیسن تک«گوله دئدی:  -ب، گولهمزلییه وور زونو بیلمهاؤ

  »نی یوال سال! وخهائله، ج أیاغ -ز ألآ سن؟! بیر گؤره اؤزون نین ایشینی جوخه
  .»..دئییل یه سیغان بیر لیسته آدالربو «
بیر مأمور، و  میسن! سن محکوم، محکومدی. حؤکمو کی سن وئرمه«
  » نیندی، سنین یوخ! ابالی حؤکم وئرهب سان.معذور نهایت،

 :له دئدییفتسرت بیر صیومشاق دانیشماغینا رغماً  سرهنگ اونون
من ده هر قازانین باشیندا  .الرقایناماز قایناتسان، بیر قازاندا یبو آدامالر«

  »!ییلمئد آدام دوران
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حؤکمونو  نین به ق... قاتیلبیر  کی اؤلومدی، سنه نه فرق ائلر اؤلوم«
سیفارتخاناسینین سیرّینی ساتان .. ا سفیر بیر آروادین؟سن ی  ییهائل اجرا

ساتقین  بیرینجیساتقیندی.  او دا دی، به...قبیر آرواد دا سیاسی 
اونو بوغوب؛  پولونا صاحیب دوراندان سوراساتیب،  قیزی بیر والدیغیتوْ

سیرّینی ساتیب، قازانجینا سینین  ساتقین دا نیواک اؤلکهایکینجی 
  ».. منجه بو ایکیسینین هئچ فرقی یوخدیدوروب یبصاح

 چیخیب، هاوایا بوراخیلدیقجا آغزیندان سؤزلری لیندلال باش
یه دئ آشکار اوزونه -آچیق اونون جوابینی. دیالیرسسسرهنگین دیلی قی

  . دواونا سوخوشدورور ووزویوْ -یئتیشن یامانعاغلینا  ایچیندهسه ده  بیلمه
ی باشین خان ائله بیل ییب.  جن ایشله یینهیایل ون الپوثدیّ بو لیقدلال«
هئش کیمین خبری  ائله بیل! میشبو دئییل هئش ، فیتیلینی باسانساتیب

  !»دی ین ألیندهکیم ایپین اوجوسینده  صحنه لیقباز شب یوخدی بو خیمه
سرت لری اونون  ل سرهنگین ذهنیندن کئچندلال باشسن  دییه

  دو. باخیشیندان تخمین وور
بیلیسن، من ده بیلیرم کی هر ایشین اؤز یولو وار. دونیا  سن ده«
خانباشی سیاست دونیاسینین جیس فیرالنیر. دونن  دابانی اوسته قدرت

 فقط بونو دییم کی من اونون یئرینده بیز اوتورموشوق. ، بویونووعویدنؤ
م بئله قیزدیرماالرین آخیری سرسیلم. یئنن قیزدیرما توتان د بیر کیشمش

 -بوش گل باشیوی سال آشاغی ایشیوی گؤر. ..ندن سنه نصیحت!گتیرر. م
  »وه جیزیق چکمه! بوشونا بو ایکی ساتقینین اعدامینا گؤره پرونده

. من ایجتماعی دیر مه قارشی همنیم اؤلوم فلسف ،ن سنین اؤلوم فلسفه«
   دئدی سرهنگ.» مورم.رله، سیاسی شرّی بیر گؤزده گؤشرّ

دوداغی  -رکن دیله یازااغیذ اوزریندانلیقال کخوش دلالل خوش باش
  :میزیلداندی آلتدا
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شرّه سیاسی شرّ... ایجتماعی شرّ... دئمک سنین تدقیقاتین سیاسی «
نه «له آرتیردی: ومقالدیریب تبسّ وندنسونرا باشینی کاغیذ اوست» دی! گؤره

  »لرین فرهنگیستانین کارینا گلر. ده خوشا گلیم ترکیبدی. سنین بو ترکیب
اونو  ائتمزدن، تحقیرمحکومو  و،حؤکماعدام  مه گؤره لسفهمنیم ف«

  .»مالیدیرلاواجرا زدن اینجیتم
له ی ألینه آلیب، اوجا سسن هلیست ،دئییب» ألمأمورُ معذور« لدلال باش
، اونون سرهنگه باخیب آلتیگؤزنی اوخودوقجا  هر بیر کلمهاوخودو. 

   بیچیردی. -ذهنینده اؤلچوب العملینی عکس
ییسی. ، تاخما آد: کوله منیش، ین باش ر ه سبوسی، پیگالمنیژ آد:«

  »م: تیربارانغوب، اؤلدورمک. حؤکمحکومیت سببی: بیر ساتقین آرودای بوْ
کوله منیش ده  ؛خبریم یوخدیییر بَه ئد«یینده دئدی:  سرهنگ اوره

  » لردن ایدی. .به.ن ق.آرپا یئی آخیریننان اونون
 ،آد: یوخدو ، تاخمایسفیر یمیندئوریلمیش رژبانو فرخی،  آد: ماه«

لره  اؤلکه یادرالرینی یسینین س ؤلکه، نیواک الوقمحکومیت سببی: جاسوس
   »...ساتماق

له دئدی: ی میز اوسته آتیب، صندلینه یایالندی. اوجا سسن هلیست
  !»جنابی باز سرهنگقوش ،دیر بیرینه قارشی -لریمیز بیر دئمک اؤلوم فلسفه«

ایدی. ی خونان یئرسی اونون توْ اؤزل عالقهین قوشالرا گؤره سرهنگ
. سینه توخونموشدو وغو عالقهاولدسیرا اونون قوشالرا  -آراقاباقالر آروادی دا 

پیچاق  .! بو آنهارا. کی لیندلال آمما آروادینین توخونماسی هارا، باش
وقالرینی اولدقوالق  -بیر مدت ایدی اونا گؤزقانی چیخمازدی.  وورسایدین
 سینی ن شوبههاونو سؤزو بو آتماجا لیندلال ایندیسه باش دی.حیس ائدیر

کی  یکدهائش -، ائوکی دانیشیقالری ، اونون ائوینده. دئمکدیچئویر یقینه
  لر. موشگودور حرکاتی
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 لهباز دئمکخصوصیله قوشلین سسی اؤزونه خوش گلیردی. دلال باش
نین تیعقوشبازلیق نیواک جما ارت حیسینی سرهنگه دوشوندوروردو.حق
گؤزو سرهنگده، . گؤرونموشدوکیمی داورانیش ونده همیشه منفی بیر گؤز

 باشا چاتسین،سنین ده مصرف تاریخین آز قالیر « اؤز ذهنینده دئدی:
اوجا  سرهنگین اوزونه باخیب، لهومتبسّبیر داها  »ی!قوشباز سرهنگ جناب

شباز قو میز...لری اؤلوم فلسفه سی... اؤلوم فلسفه: «دیائت کرارسسله ت
  »جنابی!.. سرهنگ
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  واله نئجه سیز کیتاب اوخوماغیوا سس - سیز بولموسن سنین بو سس«
 بالیا بوالشسا دا، گئنه. کیتاب اوخویان آدام بوشا دوشمز. باشی اولموشام

  .»ارارماغی باشایچینده باش ساخال الرباش
. ی تانیییرسرهنگ دیایللرائله بیل ائله ایچدن دانیشیر،  طیّب

  »ر؟یییدوسن منیم قارداشیم نه بول«
مجال  طیّب، »نه دئییر؟« کی سرهنگ آغزینی آچدی دئسین

  سؤزونون آردینی توتدو.  ییب، وئرمه
مان مین قات جاهیل دوستدان یاخچیدی. ر کی عالیم دوشییید«

  .» سونلاوآدامین جالدی دا کیتاب اوخویان  یر کاشیدی
رنگی  هد. گئنه زولدوسؤزونه سرهنگین صیفتی پوْبو ین طیّب
  گؤزونو کیتابا تیکدی. دن  زه تهبوزاردی. 

رم یییداونا گؤره سنه  نساناسن کیتاب اوخویاؤز آرامیزدا قالسین، «
نه قدر کی یوخ وب. تولنامردلرین ألیندن قور قارداشیم مازلاوبیر آی ها، 
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جن  هیایندییدی ماسئلاووغلی نون قوشالرینا من باخیردیم. خالاو ایدی
   »دیم.اؤرگش ننانیئتیشماغی اوْ. قوشالرا موشدیلاوین هامیسی تلف قوشالر

 وغلویا باخیب،خال باخیشال لی تطیّب سؤز آراسیندا دؤنوب محبّ
  سؤزونون آردینی توتدو. سونرا

 توفونده، -قیشین توفه گونلرین بیر گونو،، کی جانیم سنه دئسین«
 دؤنوردوم.شهره  کامانکاردان یئندیریب، لری دیکت کولک ایچینده -قار

قاش دی.  سی گؤردوم. شوفری أل ائلهدایانمیش بیر تاخ یول اوزو
هله چیخمامیشدی.  أریمین ایلییاغیردی.  قوشباشیقار  .لماقدایدیقارا

قارنینی  لریمین یئتیم توتموشدوالر. اوالردیبیر ایکی آی  قارداشیمی دا
لومو یوْ المادیم.ساخ ایدی. ریشانیدیم. آنجاق احوالیم چوخ پ یورمالیدوْ

 بیر آز سورا اؤزومه دئدیم -وم. اؤزاولدپئشمان  سورادیم. توتوب، گئش
. خئیلک گئتمیشدیم، گئری جاناوار بودار نیقارانلیق دوشسه، بو کیشی

یوخ  یجک قالمیشدی. ماشینین ،وبلاوپنچر  ماشینی وغلونونخالدؤندوم. 
ندی یها زیقق ن،ییشسی هیرینی د هنکارین جکینی وئردیم طاکامایدی، 

  ».یی یم چکیل قیراغا، سنین ایشین دهلالریمی چیرماالییب، دئدمادی. قوْلاو
ین باشی طیّب ،بالغی اوچوبقاناد أ ین قره وسته کوروشنه دنلهمیز ا

خالوغلویا ساری  طیّبنینه قوندو. وغلونون چیخالگئنه اوسته فیرالنیب، 
  .» لیرم تعریفونو ، اها موشدولاوپنچر یری  هسیوین طتاخ«دؤنوب: 

ه طیّبمعلیم، یئددی جانیمنان بیرینی آ«گوله دئدی:  -خالوغلو گوله
  » !لویامبوش

  سؤزونون آردینی توتدو: طیّب
بد گله، دویون  کی دیاونداوای  آدامین ایشی راست گلنده، گلر.«

بئناوا مزدیم. ن ر بئجهقوشالری یدی، ماسئلاووغلو خال. دوشر هدویون اوست
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دؤنوب، گئنه ده قارداشیم کی  ردیالر. ایندیالاوبیر تلف  -بیرسیزلر  دیل
  .» یئتیشیرما من قوشالر

  دانیشیر.  باشابیر دن مه جواب گؤزله سرهنگدن طیّب
یدی، داغی داغ اوسته سئلاواریغیم سنین کیمی یازیب اوخوماق باش«

قورماق  نیقویاردیم. الپ بئله کیچیک ایشیم قوشبازالر سندیکاسی
ائله بیل جینه  آدی ائشیدندهندیکا س !..او جلیلی گؤروسن ردی.الاو

قوالغینا  آدی ندیکایبیش ده اونا تای، سادیسن.  الـله گؤرسه بیسم
بئش نن  سن منیرم یتومانینی باتیرسین. خالوغلویا دیآز قالیر  توخوناندا

یالس ساوادین وار، سن قاباغا ک آلتی -کؤینک آرتیق ییرتیبسان، بئش
. ییر ندیکا یئری دهبو اؤلکه سر. ر، سن ده کوْی کوْم، هامریییددوش. 

او  ین سندیکاالرینین باشینا نه گلدی.یادیندان چیخیب دانیشجوالر
لی آدام لعاغییر یی. دیدی سیاوغلو باجوغلونون خالده دانیشجوالرین بیری 

مالی شینا دسمال باغالماز. سندیکا قورآغریمامیش با ده همانبو ز
 ،اوْ یرم آخییدؤهتور قاباغا دوشردی. دی ممیدان قاباخ، هایدیسئلاو

ایندی  ییب،میلاوْیه ندان دؤهتورلرین سندیکاسینا دا اؤرخوسوگؤ..نون قوْ
  » ؟جاخ نی قورماق اوچون قاباغا دوشهسندیکاسی قوشبازالر گلیب

 بیلسه کی طیّبجواب وئرسین.  ین سؤزلرینه نهطیّبسرهنگ قالیب 
  ؟!ررالعمل گؤست نئجه عکس سن گؤره ،شیب أیله قارشیسیندا کیمین
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ب، دسته سرهنگین دونیاسینا داخل اوْلو -ستهبیر، د بَهکومالر بیرمح
 ،آیاق باسیب ابوراخاندان سونرا تیرباران مئیدانینلیک ایزلرینی  نئچه دقیقه

 کلی سرهنگین گونده نیشانالری -من لر ده، ائتسهترک  دونیاالرینیاؤزلری 
 اؤزو ر. سرهنگ اوچون هر محکوماولوترینده قاالرقی دف یادداشت

  وارلیقدان یوخلوغا دوشور.  دیر؛ بیر حقیقت کی اؤزلویونده بیر حقیقت
اونالری اعدام مئیدانینا گتیردیلر. سرهنگ  و بیرگهمحکومهر ایکی 

   »رومو..!وسیله اوچ وارلیغین زیروه«یینده دئدی:  اورهگؤرجک 
یدی. اوقالری بللی اولد صینیفدن باشالریندان هانسی -أیین 

رینین آغیرلیغینی چکن، یالنیز وجودال آراالریندا اورتاق گؤرونن
لری و  ده دوشوک چیین الری، بیر ین زیندان دمپایی سوروتله آیاقالریندا
  . یدیا لری جینسیّت

. سورونن آددیمالری آسفالتین گودهایسه  سیبیری او بوی، بیری بسته
 ایکی . آددیمالرینین سسیندهبوراخمیردی ه ده، ایزاوستونه جیزیق چکس

. آمما هر بیرینین یارادیردیالرنوالیق  له همبیری - بیر ناساز موسیقی
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نوْتونو  »ال« سیاو بیری چالیرسا، »دو«بیری یدی.  لیله فرقبیریسی هاواسی او
 ،الرینا باخاندا ین دمپایی سرهنگ اونالرین سوروتله. سسلندیریردی

بیر داها باخدی. هئچ  وقالری دیققتینی چکدی.اولدین بوش توپوقالرین
   یوخ ایدی. زینقروْبیرینین توپوغوندا 

 .ردیلیا تانینمیش آروادالر اؤزلویونده هر ایکیسی دهالرین محکوم
  . ایسه سیاسی شرّی سیی یادا سالیردی، او بیریشرّ ایجتماعیبیری 

بو ایکیسینین  هدنگؤر باتوش بیریله توش -ایکی شرّی بیرسرهنگ 
 ن مثبتشرارت اینسانی ایجتماعییو تاریخ بوْ. آنالییرفرقینی داها یاخچی 

اینساندان یازیق، ده  سونوندا محکمه یوخا چیخاریب، نیخیصلتلری
رّین . آمما سیاسی شبیر چؤهره اورتایا قویور رهئیوَو ه بدبخت، مطیع

نین مقابیلینده  هحاکیم قووّ محکوم ایسه .آرخاسیندا بیر دوشونجه یاتیر
 ن شخص اؤزونو والاوله محکوم روماغا چالیشیر. عومومیتنفسینی قوْعزت 

آلالری،  ایدهسیاسی شرّلرین  ،لیک سینی حاقلی بیلیر. اوسته دوشونجه
و  ،قهرمان سیماالری آدلیمآراسیندا یاییلیب،  ینجماعتلری  دوشونجه

   .لیریرچئو شخصیّته وی افسانه حتی اوندان دا یوکسک،
، گئیمیشبیر گون دوپییئس  اغلینا دا گلمزدیعسرهنگین 

 ،میشگئین دوْ ناخیشلی، گؤیرچین ین بیر سفیرله سینی سوروتلهیدمپای
 - رییس خانیمی، بیر زامان خاناسی، پیگالین پایتختینین نجیبنیواک 

 آددیم آتدیقجا خانیم ییسر. حاضیر اولسونالرا دمکاندا اونون قاباغین
لر  گؤیرچین ،نظره گلیر ائله ،رپنیبت لر کی گؤیرچین یینده أته پالتارینین

  اجاقالر. وشپالتاریندان قوپوب، اوچ جهایندی
دوپییئسی او قدر   له فیروزه رنگیندهلری زیندان دمپایی ینخانیم  سفیر

قونموش  دوداقالرینا دا الری نین نیشانچی کی، جوخهگؤستریر   ضدیت
  .لره مانع اوْال بیلمیرگولوش مالیم
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شوقلو، دورو سینده گؤرونن لویزیون صفحهئت قاباقالرسابیق سفیر، 
مئیدانینا تولالنمیش بیر  اعدام ،خانیم دئییل باخیشالری اؤزونه جلب ائدن

ایندی بدنینه  ین باشی تیتره داغیلمیشنا نیاوْ. تئللری آل دیوارلیق
راسی، قا -بنک آغ -ساچینین بنک ،ین باشی اونون تیتره. یردآغیرلیق ائ
  . سرهنگه خاطیرالدیر نیسی نه أته 1کاتاالنقوشالرین 

اونون بئلینی أییلمیش کیمی  لری دوشوک چیین خانیمین  ییسر
بوخاغی هیندوشقا بوخاغی لیک بوکولسون.  دفهبیر گؤستریر. آز قالیر

دولدوروب، یاریمچیلیق  سینه هاوانی سینه آتدیقجا . آددیمییر کیمی تیتره
 یسینین خیسیلتی سس ین اؤنوندن کئچنده اونون سینه. سرهنگبوشالدیر

دان چیخان نفس، نیو دوداقالروْ. گؤیومسریی سرهنگین قوالغینا ده
ان، خیرخیراسیندان گئری قاییدیر. بیر جوت زدسینه چاتما سینه

  ییندن پئیسرینه دوغرو قانادالنماقدادیر. گؤیرچین کوره
   »سی... م مالکهقانادسیز اؤلو بیر جوت یئریین آیاق اوسته«
اونون ذهنیندن  میش اؤتوشمهایکی آددیم سرهنگدن  خانیم ییسر
بیرگه آیاق سفیر ده اونونال خانیم . ریمیش کیمی دایانشیتنی ائ هکئچ

سرهنگه  خانیم ییسر. ریمه سسی کسیلالرین سوروتل مپایی. دیریساخال
   ر:ساری دؤنو

  » گار وئرسینلر.سی گیلهمیش منه بیر  سی گلمه دئنه اؤلوم مالکه«
  قانلیلیغینی ایتیرسین.  سویوق ر اؤزیسرهنگ اونون سؤزونه هویوخوب، آز قال

   » نی اوخویور؟! منیم ذهنیمدن کئچه مویا بو دا مرّ آغاجینا تایلاوْ«
ر. باخیشیندا نه یالواریش ین قادین ایسه سرهنگین اوزونه زیلله سفیر 

 سوْ هگیج آدامالرین اینانمایان لره اوز وئرمیش حادیثهنه ده قارغیش.  وار

                                                            
   یه کاتاالن دئیرلر. نه کاتاالن: قوشبازالر، قوشالرین یومورتاسیندان چیخان نامرغوب أته -1
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لالرینا قاندالالنمیش لالری قوْسفیرین باخیشی. قوْ ییر الرینا بنزهباخیش
   لر.یه مجبور ائدیر یئریمه محکومالریهر ایکی طرفدن ر ایسه مأمورال
سوسدوغو کیمی  برابرینده یی رهنگ دوننکی محکومون ایستهس

اؤز ذهنینده نه معذورام . روسوس برابرینده یی دا ایسته ینخانیم  ییسر
ر دیائدا أزیلمیش کیمی حیس آنجاق آغیر بیر یوک آلت نه ده مأمور. رییدئ

 خانیم اؤز ییسر ،کیاولور   معلومشالریندان، باخیشالریندان داورانی. اؤزونو
. آمما ییر سینی گؤزله اؤلوم مالکه ایندیسه ،دیباؤلوم حؤکمونو قبول ائ

  ییب. وغونا اینانا بیلمهاولده محکوم هله ده اؤلوم خانیم سفیر
آروادین  . بو ایکیگؤروربرابرینده عاجیز  نآروادینو ایکی فرقلی اؤزو
الرینین اعدامیندان داها باشچی تشکیالتگیزلی کیتابالر یایان اعدامی 
  اونا.  ریآغیر گل
مورون بیریسی مأ اونالرین نده، ین اؤنونه دوزشجوالری دیواریدان

ینونو قوجاقالییب، اؤکوتمه سرهنگین بوْ گلیب ب، قاچیبولورتألیندن قو
 قویمایین... قویمایین منی اؤلدورسونلر... قویمایین...« دئمیشدی وورا -وورا

 اوخوماقدان اؤتورگؤروبسوز کیتاب  دونیانین هاراسینداآخی  قویمایین!...
 ،»سینلر لر؟ قویمایین... سیز دئیین منی اؤلدورمهآدامی اؤلدورسون

میشدی. کندیر کیمی سرهنگین بوینونا دوالششجونون قولالری یندا
میشدی. مأمورالر یالواریشینا سرهنگین روحو سارسیل وان دانیشجونوناج

ه باغالییب، گؤزلرینه گؤزلوک ی ایله اونو آییریب، أللرینی دیره بیلاله - گوج
  .اوغالن شالوارینی باتیرمیشدیبئله،  دانزآچماالر. جوخه آتش وورموشدو

 اعالن یاساقیدی. اونالر  لری بللی لرینین جرم تشکیالت اؤیهدانیشجویی 
  . یاییرمیشالر ائدیب، نشردا چاپخاناالر یئرآلتی کیتاب و نشریاتی نونالاو

 یکرخاناالرینداکی استحصاالت اؤز ،آدلی وارلیغی دال اینسان الدل باش
اینسان باشاباشیندا  یننیواک گوجو چاتسایدیکیمی قیمتلندیریر. 
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. فایداالناردیایستیقامتده  یدیی ایسته اونالردان اؤز استحصاالتی یوال سالیب،
ذهنینین  سونرا یاخاالندیقدان لری یهتشکیالت اؤ »یئرآلتی نشر«

 الکرخاناسی ایشه دوشموشدو. عاغلینا چاتان یولالر دوزلدن اینسان
ونو نیواک لدیب، اؤز محصول دانیشجوالردان یئنی اینسان دوزچالیشیردی 

 یئری گلمیشجه و ،تهدید گاهدانسا ،گاهدان اؤیودسین. سترگؤ هتینجماع
 دؤیمه - وعیددن بئله جان قاچیرتمیردی. ایشکنجه و ووروب - وعده

   سوْنونجو یول ایدی.
یونگول  لرینی توجیه ائتمک اوچون ثوتشبّ اؤزروپو قو» یئرآلتی نشر«

خوماق و یاخود اونالری چاپ و یاساق کیتابالر او .جزاالر دالیسیجایدیالر
 .عاغیلالرینا سیغمیردیه جزاالنماق هئچ لنشر ائتمک اوچون اؤلوم

الرینی اینام آنجاقدا،  معروض قالسایدیالر هینلرلین حؤکمدلال باش
  میشدیلر.  ایتیرمه

فیکرداش ایدی، نه ده  روپویالقو» یئرآلتی نشر«ایسه نه  سرهنگ
یایینچیالرین ایشی و  اونا گؤره یئرآلتی لریله راضیالشا بیلیردی.تشبّوث

یدی. او سببدن  لرینین گؤستریجیسی اونالرین قابیلیت ،یارادیجیلیقالری
اینسانین گیزلی یؤنلرینی  اونالرین دایانیشالرینا حؤرمتله یاناشیردی.

لردن  ختیاریندا قویوالن فرصتییه جان آتان سرهنگ، اونون ا اؤیرنمه
روپونون اعدام تؤرنلرینی آئین کیمی بیر قو» ریئرآلتی نش«فایداالنیب، 

  اؤلوم مراسیمینه چئویرمیشدی. 
زینداندا  دانیشجوالراؤنجه،  دانزآتش آچماسی  آتش جوخه

موسیقی  دیرمیشلر. بیر آناعدام مئیدانیندا سسلن سرودالریاوخودوقالری 
 ینلرینرتلرینی گؤزلوکجسا اونالرین .خمیشالرقال دیک الرسسینه باش

لرینی  چییندؤشلرینی قاباغا وئریب، ردو. اولو حیسّ ائتمک ندانآلتی
 تئز -تئز باشینی دانیشجووان اج خارابالیان شالوارینیلتمیشدیلر. دیک
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وغونو اولدنه  نین حادیثه گؤزلویونون آلتیندان، یبچئویر سوال -ساغ
  قرار گؤرونوردو. بیبیلمک اوچون 

او  آدالندیرسا دا، »لیسی اؤلوم ده« و »تسادیس« سرهنگیل دلال باش
  . یردییرلندیر هکیمی د  اؤز ایشینی جالدلیق اخالقی ایسه

وان دانیشجونون احواالتینی مرّ اج ه یئتیشجکینائو سرهنگ گئجهاو 
، آرتیقجین گؤزلریندن آغانظرینه گلمیشدی  میشدی. لهسؤیآغاجینا 

  یور. اونون سؤزلرینی دو ب،اولویارپاقالرینین هر بیری بیر قوالق 
تاغینین وااؤز گؤروب،  ییغیندله دانیشآروادی اونون مرّ آغاجی 

باش  ایچینده ئنهگ سؤندوروب، یاتمیشدی. سرهنگ ایسه یچیراغین
یینه یوخ  جیسمی ایستهخالتاالمیش، چتینلیکله نو قوْوزامیش مئیلینی

اعدام  روپونونقو» یئرآلتی نشر«باشا وتاغینا کئچیب، بیرا، دئیندن سونرا
 سون گونلرده چالیشیردی باشاردیقجامیشدی. ماغا باشالیازنلریندن تؤر

   .آزدیرسین سینی   غریزه جینسی الیازیب اوخوماق
کندیر سالیب، منیم دونیاما  دوالیاندا دئدیم بَهقولالرینی بوینوما «

کیمی دوشودویوم آمما داش  ،دیم، اینجیدیممده سارسیلایچی سهسیخیر. من
، یه باغالساالر دا ییریب دیرهدیم. اونو مندن آ مهترپنن یئریمد یئرده قالیب،

وان ابو ج یم. جه بوینومدا حیس ائده وم بوْیورعؤم نیقولالرینین آغیرلیغی
النفس یؤنو کیمی ذهنیمده قاالجاق.  اینسان وارلیغینین ضعیفدانیشجو، 

   دئییل. ناونون قولالری... آخ... اونون قولالری بوینومدان قوپا
یالالرا  مراما، هانسی ایدهبو جاوانالر هانسی  کی ملی دئییلاؤن هئچ

دیر. یوان جانالرااونالرین تورپاغا تاپشیریالن ج اوالن الر، اؤنملییاینانیر
 تینینجماع لر نیواک اوان بئیینوان جانالر، بو جاجکده بو ج بیلمیرم گله

ونو ؤلومئدیشاتی اونالرین اروزگارین گ آمما یوخسا یوخ؛ جک گلهعئینینه 
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ایزی قانچیل بیر  اونالرینلییم  اعتراف ائتمهدی.  دویونله دیریلیییمهمنیم 
   یارا کیمی همیشه ذهنیمده قاالجاق.

 عئین حالدا یی جالد اورهکی  هئچ تصوّور ائتمزدیم بوندان اؤنجه
  اوال بیلر.  ی دهی دونیانین أن کؤورک اوره

هر ب. اولوچئویر  -چپ متا لریم حیس .! جینسی.راولو  بیلمیرم منه نه
آروادیما یقینیم وار ییم گلیر.  سئویشمه سینه جهسونرا دلی تؤرنیندناعدام 
  کی آرواددیر.  همیشه ائله اومنیم اوچون  مامیشام.لاودن عاشیق یئنی

بلکه ییرم دیر. د یزمانوْرقسیستماتیمک بیر ا ،اینسانین جیسمی
 مالرین فشارینی آزالتسین.اعداتا م ذهنیمین دادینا چاتیر  جینسی غریزه

داورانیشالریما لیکله یاشادیغیم آنیالردان قاچماغا چالیشیرام.  بئلهده بلکه 
شهوانی  جینسی رابیطه یاشامینوئرنده باشا دوشورم کی  دیققت

قاباردیب، ذهنی اؤلومدن  سینین قارشیسیندا یؤنلرینی اؤلوم مسئله
ورکوب، مندن یشیما هدیم ایسه منیم بئله داورانآروا یاییندیریر.

منی  لرله عشوه باشاردیغیکی، بیر زامانالر  بو حال چالیشیر. الشماغااوزاق
میرم.  سینی هئچ ایسته اونون اینجیمه. أللشردییه  تمهنه جلب ائاؤزو

  آروادیمی سینسیتمک عاغلیمدان کئچن سون ایشدی. 
ئنی گوندن ی - باشالیاندان بری، گونو بیرلییی ایش لهکودتا حؤکومتی

منیم اؤزل جان گیزلی یایینچی دانیشجوالرا، دریاداردان توتدو تا آدامالر
 نهایت، دونیادا یاشاییب، سینده بو سوره  ، نئچه دقیقهدونیاما آیاق قویوب

 لری یوخا چیخسا دا، جیسم آنجاق .میشالرب، یوخا چیخاولوتیرباران 
دونیاما داخیل منیم جک. بو اینسانالر  یه ذهنیمدن سیلینمه لری خاطیره

   جاقالر.الاودونیامدا قاالرقلی  دک نهب، اؤلاولو
 ، اؤلوملرینین آدینا یازیلسا داآناالری -آتا وارلیقالری او جاوانالرین

  منیم آدیما یازیلیب.  ین، ایکینجیلدلال باش بیرینجی ایسه
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، یوخسا منیم رالاوگئنه اؤزومدن سوروشورام: بونا تقدیر دئمک 
  دی؟!  ئلهمالری منیم دونیاما داخیل ام بو آدا اراده

 ینی تجربه ائتمکیلی مینین نئجهیاشا جالد بیر بئله کی گؤرونور،
قالیب،  فاداروینا . جالدلیق اخالقمنیم اوچون چوخ باهایا قورتوالجاق

  ایش بیرلییی ائله ده راحات دئییل.  آدام ایلهل کیمی دلال باش
گوندن  -گونوب کیمی اوخویورام. مامیش بیر کیتاولاؤزمو اوخون گونلربو 
 دئییلن پازلین بیر» من«رام. هر گون یی تانییلریم قطهتانینمامیش نؤ اؤزومون

دونیاما  ،لیک سینه دوزورم. اوسته هحیفپارچاسینی تاپیب، وارلیغیمین ص
لم. بونونال سیز تانیماغا چالیشیرام. من تانری دئیی نالری دا قضاوتالاو داخیل

سورونون من وغوما آگاهام. اولدبیر وارلیق  الردان فرقلیاناینسبئله آیری 
  قویونویام. قره

  ...و آمما تدقیقاتیمین آردیندا
 بیلمزلر. منجه شرّ آنجاق الاو مصداقیدانیشجوالر شرّ  منه گؤره

. بو ایجتماعی ، ایسترسهسونلاوسیاسی شرّ  ایسترنه بیلر.  ایقتصاددان تؤره
. بیلمیرم لرهئچ صورتده ایقتصادا باغلی دئییل یالرتشکیالت یشجوآرادا دان

بئش ایل  -بو صینیف دؤرد !اوالر یئرلشدیرمکبؤلومده اونالری هانسی 
 ،لری قوْرخودوب ضعیف دؤولت، سیاسته ده یاناشیب تحصیل آلماقال برابر

دانیشجو جا گئدیرلر. سیاؤز یاشاییشالرینین دالی لری قورتاردیقدا تحصیل
بو حرکاتین  بعضاً .اوخشاییر هبیر تسلسل لمیشیاریمچیق قا یحرکات

 ولچیخیر کی سیاسته داها آرتیق کؤندانشجودا   نئچه بیرایچیندن 
اونالر ر. لرینده قرار تاپیرال ق یا مخالیف جهبهیمواف لرین حؤکومت، وئریب

 رسمی ،آیریلیب دانینحرکات دانیشجو دا یئرلرینی برکیدندن سونرا
   .ورالرسینا قدم قویسیاست دونیا
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قبول ائتسم ده،  کؤنوللوجهبو ایشی  نظریمه گلیر ندنسه بو گونلر
بو . گؤرورمألینده اویونجاق کیمی  اللینلد هر باش هبیر تَاؤزومو  گئنه

نی  بو مسئله ایشه باشالیاندا نییهییمه توخونور. یل من نی دوشونمک مسئله
   .؟میشدیم. هئچ دوشونمه
 اؤز بو عملی ایله دوالیان زامانوینوما دانیشجو قولالرینی ب او قورخاق

تشکیالتا  . یقین کییگؤسترمیشدان دینحرکات دانیشجوبرائتینی 
 اؤلوم قارشیسیندا قولالرینی بیر گون هئچ عاغلینا دا گلمزدی قاریشاندا

اوندان یاردیم  جانینی قورتارماق اوچون ،دوالییبجالدینین بوینونا  اؤز
 واختهئچ  یدی نی قاباقجا بیلسه ئلهبو مسیقینیم وار  سین. ایسته

لرینده تشکیالتدان  سون دقیقه اونون عؤمرونون تشکیالتا قوشولمازدی.
سرود اوخویارکن اؤلومو ده  آنجاق بیر من بیلدیم بیرینی قیریلماس

آراسیندا اونون دا آدی  ینجماعت آنجاق یولداشالری.قارشیالیان 
  جک.  یندا گئدهسیراسیولداشالرینین 
ل ندن بو جاوانالرین اؤلومونه حؤکم وئریر؟ گؤز دلال باشقالمیشام 

اؤزونه  و هحؤکومت دوغرودان دا اونالریوخسا ی اوچون، قورخوتماق
   »دوشمن ساییر؟!

 آز سونرا، میش یه بیلمهدلاللین وئردییی حؤکمه یوخ دئ باشسرهنگ 
ین پئیکرلری ن حؤکمویله بیر قازاندا قایناتسان، قاریشماز ایکی آرواداونو

لریندن  بیر آندا گولـله یاغدیریب، یاشاییش یوکونو اونالرین چیین اوزرینه
   بوشالداجاقالر.

  »ین؟خانیم  ییسر یوخساهانسینین یوکو آغیردی؟ سفیرین سن  گؤره«
 ،اؤنجه دانزیه باغالما الرین أللرینی دیرهله آروادسی ین اشارهسرهنگ

رییس وئردیلر.  خانیما بیر بارداق سو، سفیر بیر گیله سیگار اخانیم رییس
  سینه چکدی.  سینه هنفسایکی  -دان بیرزدایانما نوسوتوستو نسیگاریخانیم 
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او قیز  قیزی بوغموشدو.بیر  میشتیریلگ زه هت پیگاال خانیم رییس
، بیر ائدیب اؤزویله ألی دا خانیمالرآیری  بیر عوصیانچی کیمی خانادا نجیب
دیگر خانیمالرین ایسه  خانیم یسریئرمیردیلر. یول واؤزلرینه لری مشتری

  اوچون قیزی بوغوب، اؤلوسونو قویویا سالمیشدی.  گؤزلرینی قیرماق
کیتاب  یاساق و  شبنامه یله دانیشجوالرین ا بو عملی ینخانیمرییس 
 دهسین کفه زیسینین بیر ین عدالت تره لاللد لری، هر بیری باش نشر ائتمه

  . ورموشدوتاو
ألینین  اینسان ،نیب سیگار توتان ألینه زیلله ینخانیم سریی سرهنگ

   .رشی باجارغینا فیکیرله
ییب،  له ی اؤوکهجانالر خانایا گلن نجیباونون ألی بیر زامان «

آلمیش، ایندیسه سیگار  نیسونرا بیر نافرمان قیزین جانی ؛دینجلدیرمیش
   ییر. ، توستولهسینی توتوب گیله

لودور. بئیین هر نه فرمان وئرسه، قوُ ونونا دیر، سی أل بئینین کؤله
فرمان  بئیین جک. آمما اونو یئرینه یئتیره یکیمل قوُ بیر سیز اراده
لنمیش سوموکلر   ینه پیچبیر -بیر ،ین  کارا گلمهبدنین باشاباشی  سه وئرمه
أل  کی گلیر دا آن، اینسانین جانینی آلیربیر  ،أل کی آن گلیردیر.  کیمی

کی أل  آن گلیر .اونون یورقونلوغونو چیخاردیر ،ازش ائدیباینسانی نوبیر 
 قویور،آن گلیر سیگاری داماغینا یازیب، یارادیر،  الشاراقآیاق بئیین ایله

  »فرمان وئریر. أل... أل... أل..!سینه  آتش جوخه گلیر آن
 زه ته لرینین طغیانیندان عالوه، سون گونلرده شهوانی حیسسرهنگ 

سواال  -رغواؤزونو سوْ النغیجینداهر ایشین باش او دی.تاپمیش ده بیر عادت
 وغونا محک داشی آختارمیردی،اولدیالنیش  -لرینین دوغرو چکیردی. عمل
توتوشدوروردو. بیر  لرله حادیثهسینده کی  لرینی چئوره یالنیز اؤز عمل
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ده ایسه اؤز عمللرینی قویوب،  ی کفهبیر او ،لری حادیثهده اوز وئرن  کفه
  .یردییوْخالی
خانیم من ده کودتا حؤکومتینین ألی ساییلیرام؟ بو  ..من نئجه؟«
یی  ن ألی، کیمین آیاغی، کیمین آغزی؟ کیمین اوره؟ کیمینئجه.. سفیر

زه ایش  ته سهبیر سفیر، ایندی حؤرمتله آدی چکیلنزامان  ربی ایدی؟..
ا بو آراد ...اینسانحؤکمویله اؤلومه محکوم بیر  ینحؤکومتاوسته گلمیش 

  ین ألی، کیمین آغزیدیر؟ ل کیمدلال باش
ل حؤکومتین دلال اگر باشمن کیمم؟ ، دیل کیمدلال باش

اؤزو  لقوْ !..لویامقالدیران قوْ اونون شرّ من ده سه، دئمکردیبئینی
 بیلر؟! الاوْ قوْلو جالد دانزبیر اوْرقاندان فرمان آلماآیری  اؤزلویونده

یوخسا ؟ ده وار سی جنبهجالدلیق ذاتاً  ایچیندهسن هر اینسانین  گؤره
  »؟!آلیردن سین سونراالر چئوره نی جنبهاینسان بو 

باشینا  جه زه او هله ته یینه باغالیاندا سفیری اعدام دیرهخانیم 
آرخاسیندا قوْلالرینی مانع اولور  آیاق چاالراق -أل ،آنالییبگلدیینی 

باالییر اؤزونو اعدام چا، سورا تاخیالندانک گؤزلرینه گؤزلو قاندالالسینالر.
 ائله ائله بیل دوز ،وبیقینه دؤن شاشقینلیغی آرتیق، .ییندن قورتارسین دیره

سرهنگین  خانیم ییسر. آمما بوباشا دوش  سینی دورولمهبو آن اؤل
تسلیم  باختینا. دیر، نه اعتراض ائریآیاق چال -نه أل عکسینهورنون تصوّ
وتینی اونون یاشام گوجونو نیک سیگارینبلکه . رگؤرونو  کیمیموش لاو

وارلیق اونون اوچون  گلدیکدهگؤزه  - له گؤزکئهلتمیشدی. بلکه ده اؤلوم
  . سونده خالصه اولوردوسیگار توستو یالنیز بیر

اؤزل  باجاریقلی رین حؤکمونون ایجراسی اوچونسرهنگ آروادال
آلینالرینین  محکومالرین، دستور وئرمیشدی نیشانچیالر سئچیب
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 - آغری ائله او آنگولـله  اصابت ائدنیشان توتسونالر. آلینا اورتاسینی ن
  زدن آدامی اؤلدورر. مکآجی چ
  . دوگؤزلرینی یوم فرمانی وئرنده» آتش«یه  جوخهبونونال بئله،  
  »دیر. ایرنج ایشی أن تیرباران ائتمک، دونیانین قادین محکومالرینی«
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 سی صحنهیرباران ت .سالمیشدیه ینائو اؤزونو بیر حالدا پوْزقون
 بیرآنداسی  آتش جوخه النیردی.کرارن رئکالمی کیمی ذهنینده تملرییفیل

 لیکده ره یئکهیی خیردا بیر دایلر آلینالر گولـله .تَتیکلری سیخمیشدیالر
 . او ایسه گؤزلرینیلرین آرخاالرینی سؤکوب چیخمیشدیالر دئشیب، کلّه

   سین. گؤرمه شدو کیوبرک یومم -برک
. بو باش قالدیرمیشدی سی غریزهکی   ایچیندهگئنه  شجکیئتیائوه 

 دن آرتیق هر گئجه حئیوانین سسینی کی ییرتیجی  گئجه ایچینده
کی  ایدی کی، هر گئجه گرگیندویوردو. ایچینده اویانمیش غریزه او قدر 

  . واز کئچدیگئدیب، اونونال دانیشماقدان کیمی مرّ آغاجینین کنارینا 
مد ژورنالینی واراقالییردی.  زینقروْ یایالنیبته مبل اوس ایسه آروادی

 لر و مختلیف چئشیدلی مدل بازاری ،ؤونقه گلیبر استحصالی زینقروْ
نین آیری آروادالرینا تای  . سرهنگین آروادی، اؤلکهدوْلدورموشدو رنگلرله

  . سالماغا مجبور قالمیشدی زینقروْآیاغینا ،ییب ائوده اوتورا بیلمه
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 ماعاش گوجو تعیین ائدیردی. نین عایله یرینی ده روْزینق ینهر آرواد
قاشلی قیزیل  داش الر وارلی الپ و گوموش، کیمیسیقیزیل،  کیمیسی

 تیتانیوم خانیمالریلرین  لهعای بابیفاریش وئریردیلر. اورتا س زینقروْ
   لنیردیلر. کیفایتجینسینه 
قیسا یندا نین باشاباش لری اؤلکههندیسولین کرخاناالرینین مدلال باش

 زینقروْ، خبر توتوبلریندن  سلیقه خانیمالرین مئساژ گؤندرمکله
الر بازاری زینقروْر  میشدیالر. خالخاال بنزانقالب یارات صنعتینده

دن آسیلیب، هر  بیر حلقه زینقروْنئچه  یئرینه زینقروْ بیر .دولدورموشدوْ
چکیردی. ینی دیققتگئدن و آرخادا گلنلرین سسی اؤنده  آددیم آتدیقجا

خیابانالری باشینا  ،الرین زینقیلتیسیزینقروْ ،ماشینالرین سیقنالی
 جن توپوق یهآلمیشدیالر کی ایندی  نتیجه ایجتماعی عالیملرآلمیشدیالر. 

جن هئچ بیر تدقیقاتچی  ، بو گونهبنواولوائستئتیکاسینا حاقسیزلیق 
 -. قاباقجا قاشیمیشد اوْرقانینا اعتنا ائتمهدان بدنین بو ینائستئتیک باخیم

ز ، ایندیسه یالنیداسا لاو عیاریین میگؤزللیو ساییره، باش، ساچ  -گؤز، دؤش
   .ساییلیردی عیاریم توپوق، آروادالرین گؤزللیک

لرینی  ذائقه ،سیله برابر ییشمه ده نوکولتورلر  کیشی گؤز آج
باشالرینا  -گؤز، دؤش -یمالرین قاشخانخیابانالردا  .ییشمیشدیلر هد

حظ  سسیندن ده زینقروْاونالرین توپوقالرینین  اقدان عالوه،باخم
 خانیمالرینر ل زینقروْلو حلقهر خصوصیله خالخاال بنزآلیردیالر. 

   آددیمالرینا موسیقایی بیر حالت باغیشالییردی.
قتصادینا سرطان کیمی کؤک یسینین بوتون ا لالر نیواک اؤلکهمبویس

رنگ شوکوالت،  بَه لینده رنگشک وْزینقرزی و  . کرخاناالر ترهسالمیشدی
پارچاالر، پالتارالر، ساچ سانجاقالری، ائو  الوان،  بیسکویت، ماکارونی

ه یردیلر. بلدیّاستحصال ائد زینتی اشیاالر و ساییره اوچون اسیونودکور
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ایله  مبولالریسلرین آدالرینی  ، خیابانالر وکوچهینبولوارالر، ینسی مئیدانالر  اداره
  دی. ییشیر ده الرآدال باغلی

میشدی. گون یوخ  دان جان قورتارا بیلمهبو سرطانهنر و ادبیات دا 
 لر، کؤشه یازیالر لرده مقاله زئتق قورولماسین، سیسرگیمبولالر یسایدی 

مدرن  مدرن و پساپست پست اوچون زینقروْلرده  یازیلماسین. ادبی درگی
آنالمالر فلسفی  ییسیزلی سی و دنگه زینین دنگه ه. تریازیلیردی شعرلر

مضمونلو کیتابالرین  زینقروْزی و  . ناشیرلر یالنیز و یالنیز ترهداشیییردی
زی  ترهی وئریردیلر. ادبیات و هنر اؤدوللری آنجاق قیازیچیالرینا مؤلف حاق

الر و هنرمندلرین بیر  . ادبیاتچیبخش ائدیلیردیمضمونلو اثرلره  زینقروْو 
 ین حؤکومت ایسته، دا سالاواوچون  یینی قازانماق چوخو گون چؤره

  یارادیردیالر.  لراثر ردامضمونال
لر،  تیک متنمانوایدی. ر بیر قادین اوخویان کیتاب آروادیسرهنگین 

 ، آشپازلیقتزیینی ژورنالالر ،رنگ فال کیتابالری هبَ عاشیقانه شعرلر، رنگ
  .ساییلیردیکیتابالری اونون سئویملی کیتابالری 

شعر پست مدرن عاشیقانه پسان آلدیغی کیتاب سرگیسیند
یه  دوشونمهشعرین آنالمینی  جاساعاتالر اوخویاندان سونرا کیتابالرینی

باشی  آن اوخویارکن شعر دی.باش قالیر آنجاق بعضاً چاش دا، چالیشسا
بلکه شعر ، ردیا باخیزینقروْوغونداکی آیاغینی میز اوسته اوزالدیب، توپو

 سونراتاپسین.  باغلیلیقمانتیک بیر وراسیندا رآ زینقروْایله آیاغینداکی 
ه گئنه د بونونال بئله. لیردیکرار ائگؤزلرینی یوموب، شعری ذهنینده ت

 اوخودوغو شعرین عنوانیندا کیتابدا. ردیمیبیل باشا دوشهشعرین آنالمینی 
 دؤرد بنددنیازیلمیشدی. یازیالن شعر  سؤزلرپساپست مدرن  -پسیالنیز 

  عیبارت ایدی:
  ...نقروْزی
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  گؤزلریوی قاپات
  دینله!

   آه...
اؤزونو  ائتگیسی هر زاددان آرتیق معمارلیقدا مبولالرینیس

 لینمیش بیناالرین سایی نی اوزره دوزهپال زینقروْزی و  . ترهگؤستریردی
 پالنی اساسیندازی  الر تره بانک خصوصیلهگئده آرتیردی.  - گئت

لرین  زی معمارلیقدا تره معمارلیغا عالقه گؤستریردیلر. ندنسه یئنی
، او سی گؤیه دوغرو بینانین بیر کفه. الردایانمیردی لی دنگهلری  کفه
  . ساری وئریردی یئره ایسه مئیلینی سیبیری

 یی أته آشاغی گلدیکجه یوخاریدانلر لن هد گؤی طرحینده زینقروْ
 ک معمارلیغینیبارو یئنی معمارلیغی نیردی. نیواکین گئنیشله

 پس« ،»پُست پسا« ،»پُست«کؤکلو ساوادلیالر  آنجاق .خاطیرالدیردی
یلر. اونالرا گؤره بیلمیرد راضیالشا الژانرالر و بئلنچی سؤزلر و »ستپُپسا

ایسه  زی و تره ن بوْیونالریندالری ین اینک گؤوشه باییردا -چؤل زینقروْ
بر سی برا ی کفهایک زینین تره .یدی عومومیّتله باققال توکانالریندا اولمالی

بیر  ر. بئلنچی ابزاریاولو پاآراسیندا عدالت بر ساتیجیایله   دایاناندا، آلیجی
نسانین شعورونا گولمکدن ساوایی هئچ یاعالن ائتمک امبولو یسنین  اؤلکه

   معنا آنالتمیردی.
اثرلرینی  ییب، اعتنا ائتمه مبولالرایسالر  هنرمندلر و ادبیاتچی  بعضی

 اونالری نشریندن واز کئچیب، ادیب،یار یازیب دیکلری کیمی ایسته
  اوسته دوزوردولر. -دا، اوستچاالرصاندیق

لیک مد ژورنالی یوزلرجه  کی هفته ألینده آروادینینسرهنگین 
سرهنگی گؤرجک ، آروادبیریسی ایدی.  ژورنالالردانمضمونلو  مبولیس

قالدیریب،  توپوغونو نینآروادیایسه ژورنالی میز اوسته قویدو. سرهنگ 
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اؤز قیچی اوسته  آیاغینی اونونیب، شمبل اوسته أیلون یایالندیغی اون
  . ینلشدیردیگرگیینی  ایسته ن اینجه سسی اونون غریزیوزینقروْو قویاندا

و بارماغی ایله زینقروْوقاشلی  ییب، داش له توپوغونو اؤوکه آروادین
 نی سسی قالخدی. ایکیسی ده بیر آزینقیلت اینجه -اویناتدی. گئنه اینجه

. سرهنگین گؤزه گلدیلر -بیریله گؤز -بیر ینده، گولومسهسسینه  زینقروْ
 ،ناغیل دئین گئجه کیمیمرّ آغاجینا ایسکندرین بوینوزوندان  ،گؤزلری

هؤوشنه باسدی. أرینین گؤزلری اونو  آروادی ناغینا دؤنموشدو.اچ قان
 نلرینی مصرف ائله لر مخدّر مادّه ،کی ذهنینه گلدیبیر آن قورخودوردو. 

   .بئله اوالر ائله ده گؤزلری
گئری  گئری چکیلدی. او آرواد یش ائتدیکجهنو نوازسرهنگ او

ین طاماحی آرتیق حئیوانکی ییرتیجی  چکیلدیکجه سرهنگین ایچینده
، دجل بیر اوشاق کیمی یاپیشیب توپوغوندان اونون ،سرهنگ .شدتلندی

 اونونگولدوکجه  الری اوینادیب، سسینه اوجادان گولدو. سرهنگزینقروْ
غوندان سرهنگ توپو آیاغینی قارنینا ساری ییغاندا. سی آرتدی هؤوشنه

 دیکجهگئتگؤزلری  نا دؤنموشناغیاچ قان سرهنگینتوتوب ساخالدی. 
 نین سالدیرماسیهله ده آالچیق آلتیندا أری .الندیریردیخوف آروادی

سرهنگ  وجوندان چکیب،آیاغینی اونون اوْشدتله ذهنیندن چیخمامیشدی. 
   قیفیلالدی. اؤز اوزونه ، قاپینیتپیلیب اینتاغواؤزونه گلینجه قاچیب ا

ن وندنا سویوق سو قاتدیالر. میز اوستآشی ایستی سرهنگین ائله بیل
کی  بؤیرونده ونلویزیونئ. تتوُلالدیلویزیونا ساری ئت ژورنالی گؤتورب،

رتیجی کی یی سی ایچینده غریزهزی یئره دوشدو.  تره یلیینتز گوموش
  .اقدایدیحئیوانی آشکارا چیخارتم

داشمیش  لری جوشوب نین حیسأری، هئچ یئرینه قویوبو اونآروادی 
  میشدی. قیفیلالقاپینی اوزونه  حالدا
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گؤره کیشینی یدی. اونا ا گؤره اؤزل باخیشی وار آروادالراین سرهنگ
دان قاچان ینآلت تکلیف«ایدی.  تکلیفیأن اساسلی  آروادیندینجلتمک 

   »یمز! ده اوْن شاهییا وادآر
دن دایانیب، مرّ آغاجینا  ز تینا کئچمهلباخچایا چیخدی. آالچیق آ

دونن گئجه داماغی قالمامیشدی.  -باخدی. اونونال دانیشماغا بئله دیل
 ک دفترینیلی ازیانا داورانیب، گوندهینه سایمس وْرقانالرینین دیله گلمها

 یادداشت کلی ی، بلکه گوندهوتاغینا ساری گئتداجیزماقاراالمیشدی. 
   سین.اؤزونو ساکینلت الیازماق
بیر کلمه ده ها فیکیرلشدی،  آمما آچیب، یازماغا باشالدی. دفتری 

کی ییرتیجی  میشدی. ایچیندهقال دوْنوب م ألیندهدی. قل عاغلینا گلمه
قلمی  ناچار، .بیر دیدیب داغیدیردی بیربَه لری کلمه ذهنینه گلن حئیوان

چیخدی. قوشخانانین قاپیسینی  دیشاری تاقدانوآتیب، ا میز اوسته
لرینده میسیب،  ینی هقوشالرا باخدی. قوشالرین چوخو سئ آچیب،

جوفتو اونو گؤرونجه اوچوب، تک قالمیش نین  آغ پارپارلی قالمیشدیالر.
ینیندن یوخ ایدی. قوشو چ هیرییه بئله  ینینه قوندو. قوشو دیندیرمهچ

  چینه قویوب، قاپینی باغالدی.ینین ای گؤتوروب، سئه
لرینه غالیب گلن بیر اینسان ایدی. عاغلینا  سرهنگ همیشه حیس

 -آنجاق ایستی چؤلقالسین.  عاجیز سینین ألینده گلمزدی بیر گون غریزه
 دی اؤزوندن اختیارسیز. آز قالیریدی کیمی آدام قالمیش عطشان باییردا

کی  ایچیندهول تاپیب، بیر ی هر اولور اولسون گرک هر ته .باغیرسین
   کسسین. سسینی جاناوارین
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باشیندا  سینین چهپیگال کوائودن چیخیب، پیادا یوال دوشدو. اؤزونو 
  مکده ایکی هاوالی قالدی. ده، ایچری کئچیب، کئچمهدایانمیش گؤرن

 ،الر کی المپقاپیالرین باشیندا، سمتیندههر ایکی  نین کؤچه
ایچینه  ائولرین سینه گؤیولجه -تریلری رحملیب، مشایشیق سا ستاناالراآ

   چاغیریردیالر.
اونون نین اومودسوز چاغیندا  گئجهجانسیز ایشیق  ،آجیناجاقلی

یاریم . سی وئریردی وعده لره ساکینلشمه کیشی  جانی عطشلی کیمی
لیکلرینین آغیرلیغینی  لنمیش کیشیعرضینده جانالرینا یوک ساعات
  شعاالرینین آلتیندا قالمیش ائولر.  ز ایشیقماق مکانی ایدی جانسیتبوشال

اونو حرکته   کی غریزه نین باشیندا دایانیب، باخدی. ایچینده کوچه
 گؤیول گؤرونسه ده،  -گتیردی. قاپیالرین باشینداکی ایشیقالر رحم

  لی گؤرونموردولر. هئچ ده شفقت لرچی نؤوبتگل ائدن  -ده وار کوچه
یه احتیاج  گلمه یه و کوچهبهئچ زامان  بو یاشیناجان سرهنگ

 سایتال. اوخشاییردی یاجن مزاجی آیاز هاوا سون گونلره دویمامیشدی.
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 بیر کیشی ایدی. زاجیم باخیمدان سویوق جینسی ندویونه رغماًگؤرو
بیر چوخ ن لذت آلیردی. ، قوشالرینین رقصیندیاتماقدان آرتیق آروادیال
یندن گوجلو ایدی. سّسه حییی المره حیسّیباصاونون دا  کیمی،  کیشی
 چوخ واختردی. ائتمکدن چوخ، گؤزویله لذت آلماقدان خوشالنی لمس
کیتاب و موسیقیله مشغول اولدوقدان غیندا، وتاکی ا نین بؤیروندهخانا قوش
بونونال بئله هئچ زامان . ردیی هنی سحر ائل گئجه داسفری یاتاغین سونرا

  میشدی. مه لریندن بویون قاچیرماق ایسته ائولیلیک وظیفه
یدیلر، بلکه هئچ زامان ائولنمزدی.  سه یینه کسمه گؤبه اونونآروادینی 

سینه قارشی  هر زامانکی کیمی آتاسینین اراده، بئلهائولیلیک قونوسوندا 
سینین ایزی وار  ا آتاسینین ارادهباشیندمیشدی. حیاتینین باشا لمهبی دورا

 الیقیز سی ی، عمنداده درس اوخوماغی یدی. نیظامی دانیشکدها
ردّینی آیاق بئله آتاسینین  یئتیردییینده  حتی قوشالرا عالقه نده،یی ائولنمه

. میشقوشبازالریندان ای 1. آتاسی پایتختین آدلیم یئر بازتاپماق اوالردی
  لی قوشالر بئجردردی. قیمت مستغیلالتیندا

کؤک ایچینده  نسرهنگی گئده - نیظامی دانیشکده و قوشالر گئت
یینه  گؤبه . آمماآرتمیشدی سی عالقه اگوندن اونالر -نوگو، سالیب

ک کیمی وجودوندان قوپوق گؤب ، کسیکقیزیسی عمکسیلمیش 
 اونا ییب، کیمی منیمسه چیلیکو نیظامی قوشالر آروادینیمیشدی. قال

   میشدی. بیلمهعالقه باغالیا 
قاییتدی.  سونرا گئری یوخاری گئدیب، قدر یاریسینا  نین کوچه
میردی. قاپی قاباقالریندا یینه قرار وئره بیل جه یچری کئچهاپیدان اهانسی ق

ب، اونو منفی تاثیر قویو سینه غریزه جوشغونلر چی نؤوبتگل ائدن  -وار
  لشدیریردی.  عصبی

                                                            
سی اوْالن قوشباالزا دئییلیر. یئربازالر، اؤز قوشالرینی  یئرباز قوشباز: تزیینی قوشالرا عالقه -1

  لری اوالر.  یرکت وئرمزلر. جیس قوشالرساخالماغا عالقهلرده ش موسابیقه
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مایان بیر لاو چی نؤوبتقاباغیندا  ،نهایت نظر سالدی. یه کوچهدایانیب، 
نین بیر نئچه یئرینه سی قاپیدان ایچری کئچدی. حیطین موزاییک دؤشمه

ز آرالی بئش بوجاقلی آ یاماق سالمیشدیالر. ائیواندان بیر دن سیمئنت
 نئچه پالستیک صندلبیر  وض اطرافینالینده بیر حوْوز شکاولد

ائیوانین طاغیندان جاالنان مهتابی چیراغین دوزولموشدو. صندللر 
  . لرو گؤرونوردوسوْ ایشیغیندا چیرکه

. هله دردی رین آیاغیندا دایانیب، دریندن نفسل ائیوانا چیخان پیلله
ده،   لرده گؤرسه ده ایچری کئچمکده ایکی هاوالی قالمیشدی. فیلیم

دا نئجه دانیشیب، ااور کولتوروندن،خانانین  کی نجیب دهواقعیت
کیمی استرسلی  اوغالنبیر  1شمیشبیلمیردی. أرگنل نههئچ  دانقداورانما

 جانینیده، دوشون قارشیالشاجاغی یادینا القادینبیر  یادایدی.  و قرارسیز
. ، آمما آیاق ساخالدیگئری قاییتسین دی بیر آن ایسته. تر باسدی

بیرینه مئیدان  -بیرسی  ایچینده باش قالدیرمیش غریزه و تانقاجلیقاو
غالیب گلدی. بیر نفسه  تانقاجلیغینااو ،سی غریزه. سونوندا اوخویوردو

  کئچدی.  دان ایچیریقاپی آچیقیوانداکی ائلری یوخاری قالخیب،  پیلله
عکسینه سالون بیکنی گئیینمیش  دییینین ور ائلهذهنینده تصوّ

وان ابیر جزوربا قیزالردان بوش ایدی. قاپینین قارشیسیندا میز باشیندا 
باشینی مانیتوردان قالدیریب،  کیشی اونو گؤرجککیشی أیلشمیشدی. 

میزین بیر جوان کیمی  جانقاندی. سرهنگ ایسه اوت سرهنگه زیلله
سیز سوروشدو:  شدی. کیشی مقدمهلرین بیرینده أیلصندل قارشیسینداکی

  » سون؟لاومدت دار «
یه باخدی. کیشی سرهنگین ناشی بیر  مات کیشی -ماتاو ایسه 

   باشا دوشدو. چوخ تئز وغونواولدمشتری 

                                                            
  أرگنلشمک: بلوغا چاتماق. -1
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  »... هانسی؟یرم یانی ساعاتلیخ، گونلوخ، آیلیخدی«
 - نین ده آیی یانی نمنه؟ مگر ق...به«دا دوشدوندو: سرهنگ اؤز یانین

  » ر؟الاوگونو 
لیک مانیتور  اینچ 24کی  نین باشی اوستوندهکیشی همن آن،

نین  . خریطهگؤروندو 1 سینده بیر خریطه . مانیتورون صفحهایشیقالندی
  » .سی هوایی خریطه سینین محلّهپیگال «باشلیغیندا یازیلمیشدی: 

یه  گونو بوراخیب، مانیتوردا گؤرونن خریطه -سرهنگین ذهنی آی
سینین  سینین خریطه سی، نیواک اؤلکه یؤنلدی. پیگالین هوایی خریطه
وغونون سببی ذهنیندن قیراغا اولددا اکیچیک بویو ایدی. بیر آن اور

ییب،  توتا بیلمه چکیلیب، خریطه بوتون ذهنینی اشغال ائتدی. اؤزونو
یه ساری توتوب،  خریطه کی دهنین باشی اوستونبارماغینی کیشی

  » ین؟سیدی یوخسا نیواک بو خریطه پیگالین خریطه«سوروشدو: 
قیزالرین یئرینه، جن  هیکیشی تعجوبله سرهنگه باخدی. ایندی

  مامیشدی. شراستالیه  کیشی سینه ماراق گؤسترن بیر پیگالین خریطه
  » ؟سن مهندیس«

سوروشدو:  دنوالدی. کیشی یئنیباشینی توْیوخ دئیه، سرهنگ 
ن اونا گؤره سایستی یسین؟ هانلیخ؟ آیلیخ خ، گونلوخ؟ هفتهساعاتلی«

   ».یازیم مقاویله
 باش قالدی. ا، مقاویله سؤزونه الپ بئله چاشو خریطه بیر یانگؤردوی

  !یه گلمیشدی مقاویله یازسین مه مگر یئر اجاره ائله
 دیم سورا سین قیزالری گؤرسهایستی«کیشی بیر داها سوروشدو: 

  »؟یازاق مقاویله

                                                            
  خریطه: نقشه. -1
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. اونسوز دا سی ایله آنالتدی باشینین اشارهینی دیی قبول ائله ،سرهنگ
آمما نظرینه گلدی بورداکی قانونوندان خبری یوخ ایدی.  -پیگالین قایدا

  قدر اجاره وئریلیر.  انموش زاماناولوده قئید  انالری، مقاویلهوْرققیزالرین ا
یری ب، آییشی دهسینی  فحهن صومانیتوردن بیر  نئچه ثانیهکیشی 

   یردی:صفحه آچ
 قیزالر لیخ آیلیخ، هفته...آیلیخ، آلتی آیلیخ اوچدی. آیلیخ بو قیزالر«

دن عالوه  مقاویله گؤره، ریناالیخبرابر گئتد نن رک ائدیب، مشتریپیگالی ت
  »الزیمدی. وثیقه ده

 ،لیک دی. اوستهاماولدوغوندان باش آچ کلی نین گر وثیقهسرهنگ 
آز سوره لیک قیزالر ایله ایشی یوخ ایدی. یالنیز گلمیشدی  ، هفتهآیلیق

قیزالرا باخدی. أیین سین. دن بوشال کی ییرتیجی غریزه ندهایچی عرضینده
ساری، اسمر ساچالری... هئچ  ؛باشالریندا بیر قاریش بویوندا تور پالتار

  ییلدی. ئلی د اوچون جذبه اونونبیری 
لیک قیزالری  ییشیب، هفته هسینی د هکیشی دالبادال مانیتورون صفح

لرینی، دؤولتین مالیاتینی و ائو صاحیبینین پورسانتینی  قیمت یب،سترگؤ
 ظامیین -مقتصادی نظیکیمی ا . سرهنگ ایسه پیگالین بیر اؤلکهدی سؤیله
  وغونا تعجوبده قالمیشدی. اولد

دن لری باشا چاتیب، پیگاال دؤنن دؤوره لیخ ، هفتهبو قیزالرین آیلیخ«
لرینی آلیب، بیر آیری دؤوره باشالرالر.  ل برگهورا، بهداشتی کنترسو

 مکلرینده فاصیله دوشور. اونا بهداشتی قورونماالری اوچون آرادا ایشله
  »یوخاریدی. لری ز قیمتآ گؤره بیر

  » ر؟مگر دؤولت پیگالدان مالیات آلی: «سرهنگ تعجوبله دئدی
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ین سوالالریندان یدی سرهنگ اشالرینی ییغدی. بللیکیشی ق
ییشیب، ساعاتلیق قیزالرین  هسینی د خوشالنمیر. مانیتورون صفحه

  » !لردی یکی  الرین درجهبئش قیز ساعاتلیخ بو«دی. رستگؤشکیلینی 
یه باخدی. نهایتده بیرینی  مات صفحه -سرهنگ گئنه مات

دن  شنههؤوایدی. اورتاداکی قیز اونا چوخ تانیش گلدی. آمما   لی سئچمه
قیزین آدینی،  دی. گؤزو شکیللرده، دوشمه یادینای دیی بنزه یه هسکیم

سینی  چؤهره دی. آمما کیشی وغونو سورشماق ایستهاولدهانسی شهردن 
تانیش گلن گؤزونه بارماغی ایله  وب،دی کی، سرهنگ سوستورشات ائله

   دی.رستقیزی گؤ
  اونا ساری اوزالتدی. کاغیذبیر صفحه ی یئردن، أیلشدییکیشی 

  .»دی مقاویله بیرساعاتلیخ !مضاالیوخو، اا« 
 نی مقاویلهیه مات قالمیشدی.  کبکبه -سرهنگ بئله بیر دبدبه

اوخوجو  کارتکی  میز اوستهیازیلمیش پولو  ده مقاویلهمضاالییب، سونرا یا
کیشی سرهنگین  کیتاب ایشی قورتولماقدا -و. حسابحسابا تؤکد جیهازدان

دئدی. سرهنگ  ،»وتاخده، بئشینجی ا ی مرتبهایکینج«، ألینه بیر کارت وئریب
  و. اولدخود رلره ب پیلله یک سالونون دیبیندهکارتی آالندان سونرا 
ور نوش حالیندا تصوّ -میش، قیزالری سالوندا عیش پیگاال گلمه

 ینپیگال واقعیدو خیالینداکی پیگال ایله ائتمیشدی. ایندی باشا دوشور
نین  پیگال اؤزونه گؤره اؤلکه اقعیو ،لی دئمهیئردن گؤیه فرقی وار. 

  ش.لو ایمیقتصادی بیر قوْیا
قاباغیندا دایانیب، دریندن نفس دریب، اؤزونو أله  تاغینوبئشینجی ا

نین  دستگیرههتل قاپیالری کیمی ا چکدی. آلیب،کارتی قاپیی
نی آشاغی بوروب،  دستگیره و.اولدکی قیرمیزی چیراق یاشیل  اوستونده

تاغین وایدی. ا دا گؤردویو قیزدان خبر یوخوایچری کئچدی. ویدی
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بیر حامام  دیواری اوالن  دن اورتاسیندا ایکی نفرلیک یاتاقدان عالوه شیشه
دامجی  -بخارالنمیش، اوستونده دامجی شیشه ایچری طرفدن. دیوار ای

  اؤنجه بیریسی بو حامامدا دوش آلیب.  آزسو دایانمیشدی. بللی ایدی 
رنگ پورنو شکیللری  به راندا دیواردا رنگاوستونده اوتو یاتاغین

و. قالخیب یاخیندان شکیللره باخدی. اولدگؤردوکده گؤزلری دؤرد 
ندن قوپوب، شکیللرین یمنی جیسییرتیجی حئیواایچینین باخدیقجا 

جن باشی ایشینه، قوشالرینا  بو گونه ییردی. ایستهتونه آتیلماق اوس
نه عاغلینا گلمیشدی، نه ده قاریشمیشدی. بئله بیر دونیا هئچ زامان 

آروادینا یاخینالشماق  گئجه ایکی -. هفته ده بیرچکمیشدی ینی دیققت
  اونون اوچون بیر وظیفه ساییلیردی. 

  آروادی ذهنیندن کئچدی. 
نییه بئله بیر احواالتا  عاغلیم قاچیب؟ منیم بوردا نه ایشیم وار؟«

  ...»ین دوشدوم؟ آروادیما دا تاماحیم یوخ ایدی هاندا قالس
میش  دا گؤردویو قیز ایچری گیردی. سالم دئمهقاپی آچیلدی. ویدیو

  » ؟زیشنپوْهانسی «یب، سوروشدو: ستردیوارداکی شکیللری سرهنگه گؤ
دابان اونون ایکی تیکه پالتارینا، اوجاخموش کیمی وسرهنگ هوی

پیگالدا لی  دئمهیوخ ایدی.  زینقروْباشماغینا باخدی. قیزین توپوغوندا 
مانیتوردا  یاشیقیزین  ،لیک وستهاکارا گلمیردی.  مبولویداشلیق سوطن
  وندن داها کیچیک نظره گلیردی.دویگؤر

  » ؟نئچه یاشین وار«
ایشچی جینسل قیز سرهنگین سوالینی حسابا قویماییب، اوستاکار 

ساعاتدان ده یازیلمیش  سئچ، مقاویله زیشنپوْبیر  لاوْتئز « ئدی:کیمی د
  » نی دا حسابا سال.المارام. دوش زامانیانیه آرتیق قبیر ث
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بیر آن نبضی . سی آرتدی شنههؤو ندئدیکجه سرهنگی »لاوْتئز «قیز 
قیز  .نی خاطیرالدییدیی له چالماغا باشالدی. قیزین کیمه بنزهشدّت

  ییردی.  وانلیق چاغالرینا بنزهجآروداینین 
آروادی اگر بیر قیزا نئجه یاخینالشا بیلردی؟ جوان ر آروادینا بنز

  . دیبو قیز ایله یاشید بیر قیزی وار ایسایدی، بلکه ایندی لاودوغماغا قادیر 
بیر حئیوان کیمی اونو پیگاال ساری ، آج سی ییرتیجی غریزه
میشدی. ایندیسه پیگالدا، ساعاتلیق قیزالرین الپ بئله باهالیسی  سوروتله

اخدی، بیر ده بیر شکیللره بگئنه ده . یدی سینده اجارهبیر ساعات اونون 
  گؤزونون اؤنونه تیکیلدی. گلیب، آروادی قیزا. قیزا باخدیقجا 

رتاسیندا تاغین اووا آغزیندا ساققیزقانلی بیر حالدا  قیز ایسه سویوق
ساری بیر ییر. سرهنگ ایسه قیزا  گؤزله، سرهنگین سئچیمینی میشدایان

نی ییرتیجی حئیواکی  ذهنینده یوخدور.جسارتی آددیم آتماغا بئله 
  . عاغلینا چاتیرل وچون یالنیز بیر یوْا ساکیتلشدیرمک

نی ائله آچمیش و. قیزگؤزلریاولدباخا اؤزویله مشغول  -شکیللره باخا
دن گلمیش بیرینه باخیر. بیردن بیره  سن آیری سیّاره یهباخیردی، دئ

  »ن، گل گؤر نه خبردی!ماماااا«گوله قیشقیردی:  -گوله
  میش کیمی ایشینه دوام ائتدی.  سرهنگ اونون سؤزونو ائشیتمه

  »...ایشی ائوینده ده گؤره بیلردین دااسن، بو الی هسن د«
ووق چیخاردیب، دی. قیز ساققیزینی قوْ سرهنگ اونا جواب وئرمه 

یب، غین اوستونه آتتااؤزونو یا . سرهنگدن جواب چیخمایینجارتالتدیپا
 ترپتدی. نیبدنییاقالرینی یاتاغین باش دایاغینا قویوب، اوشاق کیمی آ

   ییب، قیز ایسه یاتاق اوسته چالخاالندی. تیترهیاتاغین فنرلری 
  »؟ سادیسمین وار؟..هسادیسمین وار؟ ه مویالاو«
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چکیب گولدو. قاه  دی. قیز قاه الینا جواب وئرمهسرهنگ قیزین سو
  »نی بوشالییب، قابیغینی گمیریر! یرلر مئیوهدییرلر؟ بولوسن بو ایشه نه دی«

لی دانیشیقالرینا، داورانیشالرینا دؤزه  یزین وقاحتسرهنگ ق
دانیشاجاغینی قیزالرال  بئلنچی انسی ادبیاتالهانسی دیلده، ه دی. بیلمه

دی  چکمه ن دقیقهاوْ بیر ساعاتین پولونو وئرن سرهنگ باجارمیردی.
ب،آیاغینی خیابانا قویماقدا، تاغی ترک ائتدی. قاپیدان چیخیوا

ماشینین ارشیالشدی. شوفر اونو تانیمامیش کیمی له قین شوفریدلالل باش
آچدی. ایکی قیز کئچیب، ماشیندا أیلشدیلر. سرهنگ گوجونو  سینیقاپی

  آددیمالرینا وئریب، خیابانا ساری گئتدی. 
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اوز  یله اوزبَه حادیثهبیر سیز  فیلالییب، چارهیسرهنگین آروادی قاپینی ق
  ه اوتوروب، دیزلرین قوجاقالدی.ن آدامالر کیمی یاتاغین اوستوندالاو

یه اوْال  مه بیلر؟ الاوْاوندان سورا نه  ییب. مخدّر مصرف ائلهیقین کی «
  » سون؟دؤناوزدن بو اوزه  ی بیردن بیره اوْزاجآدامین می بیلر

 التفاتاونا  ر قی قدهحاق بوراجان هئچ واخت آروادینین سرهنگ
 تکلیف گلمیش لنیز بوینونایا آروادلیق مناسیبتینده -أر دی.میش گؤسترمه

ایللردن سونرا اونا  ایندیسهسینی یئرینه گتیریب،  بیر کیشی کیمی وظیفه
  . دیریرستعالقه گؤ گرگین
  »دؤیونورم! عوضینهسن عاغلیم قاچیب؟ آخی نییه سئوینمک  گؤره«

أرینین  میزاج یوقیور. سوْسیزلیک دوُ نگه هأرینین داورانیشالریندا د
ن سوْبو  -لریندن بریلیکباشا دوشمور. ائولی هئچ ینیی تهولو ایسآلوْ -داوْ

میش،  لر گؤرمه ولو حیسآلوْ -دهئچ زامان أریندن اوْ -گونلردن ساوایی
احتیاجالری لیک  گونده یاشامینمامیشدی. لاولردن  گیقیزغین ایللری  گیایل

  ینه گتیریردیلر. احتیاجالرینی دا یئرجینسل بیرلرینین  -بیر کیمی
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بیرلرینین  -لری اونالری بیر لهده بیر گونده دوغولموش، عایایکیسی 
 هگؤر ایقتیضاسینا، زامانین . دونیا یئنیلشمیش1یینه کسمیشدیلر گؤبه

قتصاد، یلری ا عایلهقالدیریلسا دا، اونالرین  لر ب لرده بئله ده لهآیری عای
 عایله، آلیبه لری نظر دیگر عامیلو بیر چوخ  سی میراث مسئله -ارث

سرهنگ  اوزره بیر اینام . بئلنچیقرار وئرمیشلر لیک قورماغاچینده ائولیای
بو یازیلمامیش یاسایا  اوغالنالری کیمی -قیز  نین دیگر ایلهعایله آروادی دا 

اوستونه سؤز  نده آتاالرینین سؤزلریهئچ بیریسی حؤرمت قوْیمالیدیالر.
 یدی. سی کیمی دهسی تانری ارا . آتاالرینین ارادهیوخ ایدیی جسارتدئمک 

  ممکن دئییلدی.  مک سؤیلهنین سؤزو اوسته سؤز اؤزللیکله سرهنگین آتاسی
اؤزوموزه . خیی دیبلی بیر عایله -بیز کؤهلو؟ دن بیزه نه دخلی اؤزگه«
ده،  ب، بیزیباباالریمیز بو قایدادان چیخمیی -قانونوموز وار. آتا -قایدا گؤره

ریمیز ده بو قایداالرا اویمالیدیالر. ل نتیجه -، نوهدا الریمیزبیزیم اوشاخ
  »یوردوموز داغیالر. -، یئرکؤکوموزیوخسا 

  سؤزونون آردینی توتوب آرتیرمیشدی: قارداشینین سیعمیسرهنگین 
قیزینین کبینی  عم -اوغلی م عمدئمیرمن قوالغی توهلولر کیمی «

آنجاق اؤز . ایشیمیز یوخ نن گؤیبیزیم  ؛دوغوالن گون گؤیلرده کسیلیب
الییب، گوجوموزو قولوموزو چیرماچاتار.  کی گوجوموز یوردوموزا -ئری

قتصاد یبیرینجی سؤزو ا . هامی بولور کی همیشهخیلیی تمهیئرده گؤرس
ده  ، نهیه دخلی وار یئنیلشمهنه بونون . ییر بو دا تازا سؤز دهدانیشیر. 

 یزنهایت، بیر قدی.  ساده بیر مسئله چوخ کیمی ایکی ایکون دؤرد. سنّته
نین  عایلهائولنسه،  بیریله -بیر قیزی نن عم اوغلی عمدیر.  بیر اوغالنین پایی

                                                            
اوغلو ایله  یینه کسمک: أسکی زامانالر (بلکه ائله ایندی ده بعضی یئرلرده) عمی گؤبه -1

لر  بو کؤرپه ییب، نیشان کسرمیشلر. بیرینه آد قوْیما ائله -قیزی دوْغوالن گونده اونالری بیر عمی
    بیرلریله ائولنمک زوْروندا قالیرمیشالر. -باشا چاتاندان سونرا بیر -بویا
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 عایلهده گونشین دوالنیشی کیمی  روتث ایچینده قاالر.  عایلهی روتث
  »قاریشیمی قالسین قیراقدا.قان  لیخ ایچینده دوالنار. هله

ائلچیلیک  بیرلرینه دالداالنیب، -بیرسی عمیله سرهنگین آتاسی
، آلمادانیوخ جوابی  -هنسؤزلرینی دئییب، قیز اوغالندان یمینده مراس

  . لردئمیشدی» سونلاومبارک «
چیردا بویون قاسیندن  آتاسینین ارادهآرواد دا سرهنگ کیمی 

 - ایدیلر، نه ده بیر  بیرلرینه عاشیق -ائولنمیشدیلر. نه بیر .رمیشدی بیلمه
بری سوفرایا  ریندانل. هر ایکیسی ده اوشاقلیق چاغالینه ماییبیرلر

عادت  یه مجبور ایدیلر، بو مجبوریّت یی اعتراضسیز یئمه قویوالن خوره
لرینین وئردیکلری  هلهر ایکیسی ده عایدیر ایللر ایندیسه موشدو.لاوکیمی 

  قالیبالر.  قرارا، وفالی
حالدا اؤزویله أرینین  بیر یدّیآرواد دیزلری باغریندا، چوخ ج

قفیلدن آالچیق آلتیندا یی،  نین جینسل ایستهأری دوشونور.دونیاسینی 
یی ذهنیندن کئچرکن، بیردن بیره  هجوم ائتمه اونا بیر غارتچی کیمی

  مانیکورلو بارماقالرینا. أللرینین گؤزو ساتاشدی 
وضوع ذهنینی ؤیری بیر مآرلشدییی آن، ییه فیک ی بیر مسئلهدّیج

 اونون یر عادت ایدی.اونون اوشاقلیق چاغالریندان قاالن ب ،اشغال ائتمک
مدرسه چاغالری تاریخ درسینی . دیر نویا آتیالن بیر ذهننودان قوْذهنی قوْ

ن، الرکینی حسابجذرین یادینا دوشردی. عدد ریاضی کیالسیرکن، اوخویا
ذهنینه یه، دئ نیشانالنیبایله  هانسی رنگ لر جزیره لرینده جغرافیا خریطه

یا  ؛ ووم ذهنینده جانالناردیرا شاد بیر دوُبیر آندلی  غصه .گلردی
أری ایله بیر لی بیر خاطیره یادینا دوشردی.  ایچینده غصه  قهقهه، عکسینه
بونونال یی دوشونردی.  ، صاباح هانسی پالتاری گئیمهیاتان زامان یاتاقدا
دی. گونون ی سیبدنینه دیققت وئرن بیری بوتون قادینالر کیمی اؤزبئله 
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 -یه صرف ائدر. ساچینا، قاشینا، أیین یشمهچوخ واختینی اؤز بدنینه یئت
  وق آالر. ؤباشینا یئتیشمکدن ذ

أریندن آشیری  ینی جلب ائدیب،دیققتأرینین  میزاجلی یوقسوْ
 سیناماغیبیر  هبَ رمک اوچون باشاردیغی یولالری بیرگؤ  ایستکجینسل 

ین اوچون حاضیرالییب، او گونلر بدنینی مقدس بیر آئیادینا دوشدو. 
ت وئرردی. ایندیسه قباشینا دیق -اؤزونه، أیینیندن داها آرتیق کایندی

   یالنیز آینا قاباغیندا اؤزندن راضی قالماق اوچون بدنینه دیققت وئریر.
اوسته قویوب،  -الری اوستزلرینی قوجاغیندان بوراخیب، بالینجدی

  باشالدی. یه دوشونمهأرینین داورانیشالرینی یاتاغیندا اوزاندی. گئنه 
لر. گلین یید لرینده آتاالری اونالردان داها آرتیق هیجانلییلیکائول

قیزیل، گلینین کبینینه  ی ائویندن گلنائویندن گئدن جئهیز، بَ
نوردو. مادی اولوله آراسی مبادیله میش مالیکانه و هر نه وارسا، عایسالین

 -یماق اوچون بَلری تامامال یله. مبادچیخمیردیدن کنارا  عایلهوارلیقالری 
تاغینا گؤندردیلر. هیجانسیز بیر مبادیله اوز وئرمیش، سونرا وگردگ ا گلینی

دینج یاتیب، سحر یوخودان  مامیش کیمیلاوسرهنگ هئچ بیر شئی 
  دورماق همن، گلینی یاتاقدا یالنیز بوراخیب، قوشخاناسینا گئتمیشدی. 

، بو جن اویاق قالمیش سینده سحره آرواد ایسه گردگ گئجه
 بختینهیب، سینین اؤنونده دایان اراده  لهوشونموشدو. عاینی د مبادیله

میشدی. بونونال بئله أری اونون  عصیان ائتمک عاغلیندان بئله کئچمه
سینین  گردک گئجهلدی. یدئیبیر ایش  دؤزوملو سی مه هقادینلیغینی گؤرم

  ه دولموشدو. نیی سی اوره قوشالرین کینه سیسحری
 اجزمی وغونو باشا دوشموشدو. سویوقاولد اجزمی گونو گوندن أرینین سویوق

خونوردو. گئج قادینلیغینا توْ ،یاشاماق اونا آغیر گلیب له و اعتناسیز بیر کیشی
بوتون باجاریغینی  ئولیلیکلرینین بیرینجی آییندا. ایدی مازدان چاره قیلمالیلاو
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آند ایچمیشدی پالن قورموشدو.  ققتینی چکمک اوچونید نتوپالییب، أرینی
  ییب، اؤزونه عاشیق ائتسین. نگی قوشالریندان ائلهسره

تاق دونیاسیندا لرینین اورائولیلیکاغواگرلییی بدنیندن باشالمیشدی. 
یئنی بیر دونیانین   لیکائولی اگریدی.  لی مهاونون بدنی أربابلیق ائت

بیر حاکیمی  یالنیز بو دونیانین، ساقاپیسینی اوزلرینه آچمیشدی
قادین بدنی أن  .قارماقاریشیق بیر دونیادییز دونیا س یدی، حاکیم مالیلاو

  دوشونموشدو.  ،یه بیلر دئالاوْگوجلو حاکیم 
 - گئجه وب، سیرّالرینی ساخالییردی.لاوبیر  أل اونونال هایسآینا 

أرینه اویونالر اوینامیشدی. بیر گون   اولوب، بیر أل بدنی لهذکاسیگوندوز 
، لرینده لنمیش ساچی چیین شالله ژوپ، بیر گون دکولته، بیر گون مینی

یئتمه چاغالرینی أرینه  بیر گون ساچینی ییغیب، بیر گون یئنی
  ، جین پالتار گئییردی. خاطیرالتماق اوچون ساچینی هؤروب

نین مقابیلینده اویون آینا قاباغیندا دوروب، گئیینیب، أریهر گون 
اندا نظرینه ندا دورهردن آینا قاباغی عادتی اولموشدو.اونون اویناماق 

الری کیمی اؤزونو اینسانلرین  ین گؤبیینده وحشی قبیلهگلیردی مدنیّت
الر سیراسیندا بدنینی تانیماغا  ینالرین اویونونا حاضیرالییر. بو آئ ینآئ

نسیّتی اونون وارلیغینین یتازا باشا دوشوردو هر اینسانین جباشالمیشدی. 
ن طبیعی اؤزونوداالنماغی فای جینسیّتیندن. لشدیریر ننی معیّیلیی نئجه
  سون. لاوارضاء  سینداائولیلیک دونیا چالیشیردی ،سانیب یحاقق

ی، بدنینی نومایشه قویدوغو سرهنگ ایسه آروادینین گئیینیش
لرینی آیدین آشکار گؤروردو. آمما  گؤزوندن قاچمیر، اغواگرلیک نیشانه

گئنه ده بیر ه تاثیر بوراخمیردی. لرین دینین اغواگرلییی اونون حیسآروا
 حرمسرا قادینالرین اؤزونو. ریردیستوظیفه کیمی آروادینا عالقه گؤ

سرهنگه گؤره قادینسل . یان کیمی حیس ائدیردین ایچینده یاشانواویونو
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نا چاتینجا سوْ نیب و اینسان نؤوعواویونالر اینسان یارانیشیندان بری باشال
  دوامی اوالجاق.  دا اویونالرین بو

، نه ده طبیعی بیر ایستک  یزه اوزوندنرنه غ انیشالریآروادینین داور
هر گون بیر اویونا ، یالنیز سرهنگده مئیل یاراتماق اوچون یدی کیمی

کیمی گؤزه لمیش بیر یاماق ییانا تیک گیریردی. اونون اغواگرلییی ناشی
یئمک پیشیرمک  باشارمازدان، آشپازلیق کیتابینین اوزوندن. گلیردی
ن مئیل یاراتماق چاباالماقالری. آرواد گونو گوندن یدی آروادینی کیمی

سرهنگ اؤزونو اونون اویونوندان  یکجهدرستییشیک داورانیشالر گؤ هد
قاتیردی. خبری یوخ ایدی آروادین  قیراغا چکیب، باشینی قوشالریال
  دیر. چاباالماقالری قوشالرین علیهینه

رینا ال ینیئمک اویونالرینی دا آئگئده  -گئت ی ایسهآرواد
ضیافت  بیر نفرلیک ایکی لهلری یئمکآرتیرمیشدی. هر گئجه أرینین سئودیی

الری کیمی سرهنگین  ضیرالییردی. آمما یئمک اویونو دا بدن آئینحا
 نیخالی تکاویونون تاثیر قویموردو. آرواد سونوندا هئچ ینا اجزمی سویوق

  الدی. ینی حاضیرله رقص آئی موسیقیینین أن سئودیاورتایا قویدو. أری
سینین  موسیقی 1»قو گؤلو« ایکیندی چاغی دیر ین عادتیسرهنگ

نی موسیقی ا بوراخسین. قوشالر ایسهسسینی قالدیریب، قوشالری ائیوان
  لر.رقص ائدر گؤیه اوچوب، مَلالق ووروب، ائشیتمکده

 قوشالرینموسیقی . دیرسرهنگ قوشالرین غریزی اویناماقالرینا باز
قوشالر باشلی  -هوشلویناماقالرینا نظم وئریر. سینی جوشدوروب، او غریزه

نین  پارپارلی اؤزللیکله آغله هماهنگ ائدیردیلر. اویناماقالرینی موسیقی
بیر یانا، یئرده موسیقی هاواسینا  یس هرقص ائتم گؤیده ملالق ووروب

                                                            
جی -1875-1876نین مشهور بالت اوچون یازدیغی اثر. بو اثر  قو گؤلو: پیوتر چایکوفسکی -1

  جی ایلده ایفا اولموشدور. -1877لنمیش،  میالدی ایللرینده بسته
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سینه فیرالنماغی سرهنگین  ر کیمی آچیب، اؤز دؤورهیقانادالرینی چت
ایچیندن جوشان حیسین  او ایسه. وردوی جوشدورعاغلینی آلیب، حیسین

لرینین ردی؛ آمما یقین ائدیردی دونیانین گلینیموغونو بیلاولدآدینین نه 
کیمی رقص  سییلاونون آغ پارپاربئله حتی قو قوشالری هئچ بیریسی، 

باشلی بیر قوش ایدی. موسیقینین  - هوشلو لیآغ پارپار .لربیلمز  ائده
رینین چترینی بوکوب، سرهنگه ساری دؤنردی. سسی کسیلمکده، قانادال

ینی یه قونوب، دیمدینی اونا ساری اوزاتماق همن، ألینسرهنگ ألی
، قوش یینجه یندن اؤپمهییساری توتاردی. سرهنگ اونون دیمد سرهنگه

   حالدا قاالردی. اوائله 
آرواد ایسه یئمک  الرینین رقصینی تاماشا ائدرکنقوش سرهنگ

کیمی دکولته   ییب، گلین زونو گلین کیمی بزه. اؤضیافتینی حاضیرالدی
دی. بو  اویونالری تمرین ائله جک هی ینا قاباغیندا أرینه عرضه ائلهگئییب، آ

  دی. یقینی وار ایغا دورماه أرینی جوشدف
یوب، ویئرینده قور گئیینمیش گؤرنده کیمی  لینگسرهنگ آروادینی 

  چینده حیس ائتدی. اؤزونو حرمسرا اویونالرینین ایگئنه قالدی. 
 اوددوغونو اویونون گؤروب،آرواد ایسه سرهنگی حئیرت ایچینده  

دوشوندو. یئمک ضیافتینده باشاردیقجا قادینلیغیندان مایا قویدو. 
آروادینی رکن، اواله مشغول ی یئمه بوایسه میز باشیندا اوتورسرهنگ 
 ایدی.  تندیستؤکمه تؤکولموش ظرافتلی بیر  آروادینین بدنی سوزوردو.

ی یوْنموشدو. الکین سرهنگین بو تندیستراش  هئیکلبلکه ده بیر ماهیر 
   سوز ایدی. لر کیمی روح بوتون تندیس گؤزونده

ی دا اؤز یوندوغو هئیکلی دوغال تراش هئیکل آنجاق دونیانین أن اوستا
روحو بخش ائده بیلمز. آروادی  اینسان سینه چاتدیریب، اونا اینسان سویّه
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لردن  گوندن دوغال جیلوه -واغواگرلیک اویونالریندا گون سل یندا، آئ
  . بوشالمیشدی

 - گؤزه، یاراشیقلی ساچ - کلی اوز آروادی بیلمیردی هر کیشی بزه
اویونسوز  -بوراخیب، آیین یاگر اغواگرلییماز. لاونه اغوا دباشا، تؤکمه ب

 لری مناسیبتایدی، بلکه یینی اونونال پایالشس جینسل ایستهطبیعی 
    بیلرمیش.الاوایندیکیندن داها فرقلی 

یئریندن کیمی یئمک ضیافتی باشا چاتمیش، آرواد فاتح بیر ملکه 
سسی اوتاغا دولدو.  نین بالئتی »قو گؤلو«قالخدی. سرهنگ اؤزونه گلنده 

  راق، آروادی اونو حئیرته سالدی. الاوه ایکینجی دف
نی قو قانادی کیمی قولالریفیرالنیردی، باشالدی.  یه آرواد رقص ائتمه

  دی.سرهنگی میز باشیندان قالدیر دا رقص حالیندا گلیبنیوموردو. سونو آچیب
 ایله سرهنگ هله ده حئیرتدن آییلمامیشدی. هاندا قالسین آروادی

بونونال بئله بیر ایکی آددیم آروادینا ساری گئدیب، سین.  برابر رقص ائله
 آروادی اونون حئیرتی. ودایانیب، دوردمیخ کیمی اوتاغین اورتاسیندا 

هانسیمیز گؤزل رقص : «دیللندیح بیر ملکه کیمی فاتمقابیلیینده 
  » ائلیریک، من یا پارپارلی آغ قوشون؟

  قیسقانیر. کی آروادی قوشالرینا دوباشا دوشو او آنسرهنگ 
نیفرت  آنجاق اوندان ماسا دا،لاوآروادینا عاشیقانه حیسی  سرهنگ

سا لاواالرینین اورتاسیندا یازیلمیش بیر مقاویله لری آتلیکائتمیردی. ائولی
قالسینالر.  یه وفالی ا گلمیشدیلر بو مقاویلهدا، هر ایکیسی ده قرار

یی  مهباخا اونا آغیر بیر سؤز دئ -آروادینین گؤزونه باخا ،لیک اوسته
 تکلیفینیلیک باشاردیقجا کیشی بیلیردی. چالیشیردی اوزاقلیکدن کیشی

قدر هر نه  بونونال بئلهوادینی راضی ساخالسین. یئرینه گتیریب، آر
آیاقالشسین. اونا ائله گلیردی کی،  دی اونونال آیاغی گلمه سه ده، ایسته
   .جک دوشه نهطیلیسیمی ننی ساختا بیر ملکهمور بویو ؤعآیاقالشسا،  الآروادی
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میخ کیمی اوتاغین اورتاسیندا  آرواد یاتاغیندا اوزانیب، أرینی او گئجه
 - آستاجک قدر ذهنی یورقون ایدی.  یه اؤزونه معنا ائده بیلمهماغینی دایان
   بیرینه قیفیلالندی. -لری بیرکیپریک آستا

سی  چؤهرهپارپارلی آغ قوش دؤشونه قوندو. سرهنگ قوشون 
. قوشون ناغینا دؤنموشدواچ اونا باخیردی. گؤزلری قان آرخاسیندان
ئلینه دوالشدی. آرواد ألینه دؤنوشوب،آروادین ب اینسانقانادالری 

سی  زهلهچاباالدی اؤزونو قوشون آلتیندان کنارا چکسین. قوشالردان 
ردو. قوش اولوقوشون آلتیندا گیرفتار داها آرتیق چاباالدیقجا  گئدیردی.

ه گوجونو بوغازینا ییغیب او ایس .دی دالباداال دوداقالرینی دیمدیکله
 ،قوش لخمادی.ی خیرخیراسیندان یوخاری قاآمما سس چیغیردی؛
لیب، بوخاغینین آلتیندا بیر  هبوغازینی داونون  یه دیمدیکله یه دیمدیکله

ر  کی گؤزه بنز سینده غاجینین گؤودهدویونلر مرّ آ. بیتدی دویونجوت 
بوغازینداکی باشا کیمی بیر لن ده آغاجدویونلرین ائکیزلری ایدی. قوش، 

یمی آچیلدی. قوش دئشیک ک ین آغزیدی. دویونلر دویونلری دیمدیکله
 بئل سویونو دویونلرهسالیب،  کلرینی دئشیکلرین ایچینه قویروغونون تئله

اؤزوندن اوزاقالشدیرماغا  پارپارلینی. آرواد گوجونو قولالرینا ییغیب، تؤکدو
لری  کفه زی دؤشونه دؤیولموش تره نین پارپالی ینده، له اونو ایته چالیشدی.

، قوپوبالری قالرینداکی مانیکور بویا. دیرناآروادین أللرینه یاپیشدیقوپوب، 
آروادین . لریدی زینقروْ شکلیندهالر خالخال کیمی یاناقالرینا دؤیولدو. 

. أل یئرینه، الرب، یوخا چیخدییلرینین ایچینده أریی زی کفه قالری ترهدیرنا
  بؤیویوردو. لر  سی یاپیشمیشدی. چاباالدیقجا کفه زی کفه لرینه ترهبیلک

جیالق  جیمتاغیندا گؤردو. واؤزونو ا داشالنیب اویانانداخودان آرواد یو
نه بدنینه و. یوزلرجه ایبدنینی کؤشوموشد دی. بئلدن آشاغیی تر ایچینده

هاندان هانا اؤزونه گلدی. یدی.  أللری یئرینده. آمما ایدی  باتاین کیمی



   117  کهربا گؤزلری  مُرّ آغاجینین

 گونش اوتاغین اورتاسیناگؤردویو کابوسون وحشتی هله ده جانیندایدی. 
  اوزانمیشدی. 

 سون.قاتدی، بلکه گؤردویو کابوسو اونوتلیک ایشلرینه  باشینی گونده
سایتدا ایلین  رینی واراقالدی، مد مدیاسیندا، بیر نئچهمد ژورنالال

  لرینی، کیمرالرین هارا گئتدیکوْییآکتلرینه باخدی. اؤزل رنگسئچیلمیش 
ی گؤزدن کئچیرتدی. نلری می، سیناماالرین یئنی فیلالرینیایله دارتیشما 

لری  ی مغنّیالرینین ایچینده سئودییمیش موسیقی آلبومیئنی یاییل
آختاردی. بیر نئچه دوستویال تئلفونالشدی، بونونال بئله گؤردویو کابوسون 

   .دی هبیلمچیخا  دانتاثیری آلت
نه پئشمان کیمی ییینه یوخ دئدیی اؤز یانیندا أرینین آشیری ایسته

یدی. آرواد،  لیک سببلریندن باش آچمالیییشیک هسا دا، أرینین دلاو
لرینه چوخ دا مئیدان وئرن بیریسی دئییلدی، آمما ندنسه ایندی  حیس

  سینه غالیب گلیردی.  کی حیس اونون بوتون دوشونجه ایچینده
اوتاقدا اؤزل  کی سببینی قوشخانانین بؤیرونده ییشیلمه هدنین أری

   لی پناهگاهی ایدی. نین امنیتارماغا قرار وئردی. او اوتاق أریآخت
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لری یوخاری قالخاندا  باشا قوشخانایا ساری گئتدی. پیللهبیر آرواد
ائیواندا دایانیب، باخچایا، حیطین . دن واردی اونو آرخادان گو حیس ائله

. نه دیوارالرین یدی ز دوالندیردی. هر شئی یئرلی یئریندهگؤباشاباشینا 
سی آراسیندا بیر  هآغاجالرین گؤود ده نه ،وردونگؤرو سییباشیندا نابلد بیر

یومولدو. نین گؤزو  آغاجی نظرینه گلدی مرّبیر آن  .دینمیشگیزل شخص
نین  یدی مرّ آغاجی ف باسدی. بو ایکینجی دفهاؤز فیکریندن جانینی خوْ

 ، کیم اینانادیوغونو دویوردو. کیمین عاغلینا گلراولدبیر آغاج گودوکچو 
   ی گودسون؟!اینسان جاغینداکی بیر آغاجبیلردی باخچا بو

گؤرموشدو.  آددیمالیان آغاجالری دهبیر فیلیم لر اؤنجه مدت
ائله  یا تاماشاچی. آددیمالییردیالرگونشه ساری  لریکؤکین الرآغاج

 بیر سؤزنه گودوکچو آغاجالرا گؤره . آمما لرریالر یئرییآغاج کی گلیردی
  و. اوخوموشد کلمه میشدی، نه ده بیرائشیت
دیک  -دیم دی. آغاج آلتی ایزلهیواندا دایانیب، مرّ آغاجینی گؤزائ

  . نیردی ترپه نسیم گوجویلهایسه  پاقالرینده دایانمیش، یاریس باخچانین گوشه
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له اویون اویناییر. غاج دوشونر بیر وارلیق کیمی منیمسن بو آ دییه«
بو  یانی ؟مامیشاملاوخود  وغونا براولداونون گودوکچو  جن ایندیهندن 
بیر گودوکچو کیمی باخچانین بوجاغیندان منی گودورموش؟  ده سوره

لر کیمی گؤردوکلرینی أریمه گزاریش  بلکه ده هر گئجه گیزلی پلیس
 بلکه ائله !ده بیر جاسوس آغاج وارمیشاولمییه یاشادیغیم ائووئریرمیش! 
ا آغاج، ئچمزدن اوّل آالچیغا کئچیبائوه کأریم هر گئجه اونا گؤره 

آالچیق  الریمنان ائشیتدیمبو قوالخ او گئجه اؤزوم ...نیر؟! او گئجه زیلله
 موییهلییردی. اویشیردی. ایسکندرین بوینوزوندان دیداننان  آغاج آلتیندا

ایسکندرین  !دیی همادّ مخدّر بیرنوزوندان مقصودو ایسکندرین بوی
  ».!مخدّر مادّه.گؤزلر...  نا دؤنموشناغیاچ بوینوزو... قان

ر کی گؤزه بنز سینده آغاجین گؤودهبیر داها یاخیندان  .گئری دؤندو
ه ایشیلداییردی. گّشار کیمی کیکی  ویونلرین ایچیندهدویونلره باخدی. د

  ییردی.  ه بنزهلریناینسانین گؤز بَبَککهربا رنگینده  شارالر
سی  هؤوشنه. کابوس یادیندان چیخمامیشدیگئجه گؤردویو هله ده 

رتاسیندا، اؤز ائوینده بیر اوْ مزدی گونون گون مان ائله. هئچ گوآرتدی
یه ائندی.  سیک قوشخانانین آلتینداکی زئرزمی تله -آغاجدان قورخسون. تلم

گؤتوروب، آغاجین کنارینا گئری  ناجاق ایچیندن بیر وسایطیباغبانلیق 
قالدیریب، دویونلره  ناجاغیقاییتدی. آغاجین دویونلرینی نیشان توتوب، 

دا قوشالر کیمی أرینین و. مرّ آغاجی اولدائندیرنده، ندنسه پئشمان ساری 
  یدی؟  لی أرینه نه جواب وئرمه  یدی، نسهل زده ایدی. آغاج یبیر عزیزلریندن
 . قارا بیر شالیورودوباخچانین ایچینه آتیب، ائوه ساری  ناجاغی
آغاجین شالی یه  تؤوشه -یه تؤوشه تدی.گئری قایی گؤتوروب،

اوستونه دوالییب، دویون ووروب، گئری  کی دویونلرین ندهسی گؤوده
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گؤرونوردو، نه ده  لردویونر گؤزه بنزنه لیب، قیراقدان باخدی. چکی
  لر.  کیکیگّه کی ندهیکهربا رنگ  دویونلرین ایچینده

  »ن؟!اخساج منی گود، گؤروم نئجه گوده بییوْلایندی «
ینا گلمیش کیمی، قوشخانایا ساری گئتدی. هانسیسا بیر فیکیر عاغل

و زینقروْویاری یولدا دایاندی. گئری قاییدیب، توپوغونا زنجیرلنمیش 
  اوزونو آغاجا ساری توتدو: ،قویوب میز اوسته کیآچیب، آالچیق آلتدا

دان! ها قوالخالریوی شوشله کی آیاغیمین سسینی زینقروْبو دا «
  » سن! ائشیده
ائیواندا دایانیب،  ایچری کئچمزدن. دؤندوتاغینا ساری ورینین اأ 

 گؤرونجه،قارا گؤزلوک آلتیندا  نیآغاجا باخدی. گودوکچوسونون گؤزلری
   دینج بیر نفس آلدی.

قوشالر ایسه اونون  .یدیروغونداسرهنگین قوْهمیشه قوشخانا 
له برابر قوشخانایا أری ایکی دفه کؤنولسوزجه -یرجن ب ییه. ایندلریدی قنیمی

  ی. گلمیشد
دن میشدی، پیشیک قه باغالیا بیلمهچ زامان عالحئیوانالر ایله هئ

ایتدن دیسکینردی، آمما قوشالر الپ بئله آجیغی گلدییی  ،شردی هچیمچ
شخانانین قاپیسینی قو دیی سه دن چکینمهسرهنگ. لریوانالر ایدیئح

   .بوراخاردیهاوایا آچیب، قوشالری 
 اسیندن بری قوشالر ه ده گردک گئجهس أرینین یانیندا دیله گلمه

ایسه  نونصه بوروموش، اویردی. آغ پارپار اؤلنده سرهنگی غقیسقان
دی. آمما بیر مدت لموش کیمی سئوینجک بیر حالی وار ایگونوسو اؤ

یئرینی  ینینلآغ پارپار - قره آغ قویروق -میش، بیر آیری قوش  کئچمه
نیب، آز  توتدو. سرهنگ اونون رقصینه، گؤیده ملالق وورماغینا فرحله

  ؤزو ده اونونال برابر ملالق وورسون.قالیردی ا
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ینی بدنلرینه سی بویونالر سیندن باخدی. بیر نئچه قوشخانانین پنجره
 اوستونده  مه هسی ده دؤش اوتورموشدوالر. بیر نئچه ، گولدانالرینداقیسیب

  دوشونموشدو.  ،هده بیلر دئی نی قوشخانادا گیزله همادّ  مخدّریردیلر. أری ییئری
بوراسی  لر... یوووو... سه پیب، دیمدیکلهتا نی مادّه مخدّرقوشالر «

   »یئر دئییل. یارارلییه  گیزلتمهاونو
نین تاغیوقوشخانایا گئتمکدن واز کئچیب، سرهنگین اؤزل ا

. ایچری للی دئییلدییقاپی قیف ،سینهعک قاپیسینی آچدی. دوشوندویونون
بؤیوموش  ین چرچیوه ایچیندهینلغ پارپارآ میخالنمیشگیرجک دیوارا 

لیق دویغوالری جوشدو. جانق، گئنه ایچینده قیسشکیلینی گؤرونجه
ن قاباغیندا . شکیلیگؤرونوردووندن نئچه قات بؤیوک قوشون شکیلی اؤز

مخدّر  أرینین ا قیسقانجلیغی،لییآغ پارپار آنلیق،بیر دایانیب، قوشا باخدی. 
  یادیندان چیخارتدی.  مصرف ائتدییینی

الماز... چ بئله قابا سالیب، دیوارا میخهئ من اؤلسم ده، منی«
  »گئدیر! اؤلوسوندن ده زهلم

ایکی  -بیرتاقدا فیرالندی. سرهنگ ایله برابر قوشخانایا گلنده، وا
تاقدا ون اوستونده اوتورموشدو. اسفری یاتاغی ،تاغا کئچیبولیک ا دقیقه

ن اوخویا -ایکینجی شخص اوچون بیر صندل یوخ ایدی. سرهنگ یازیب
لر بیر آز اونونال  گئجه ری تک قالماغی ترجیح وئرردی. چوخ زامانزامانال

 تاقدا یازی میزی و کیتابوتاغینا گئدردی. اوسونرا قالخیب اؤزل ا یاتاندان
 عالوه کیچیک بیر میز اوستونده تک نفرلیک چای سرویسی وار رفیندن

ه دن حیط شیب، پنجره دالیسیندا أیله ینینمیزیازی یدی. آرواد کئچیب ا
میش شال یئرینده ایدی. اؤز عاغلینا خدی. مرّ آغاجینین گؤزلرینه دوالبا

نئجه سببینی سینین  ییشیلمه هآفرین دئدی. سونرا قالدی أرینین بو قدر د
او دی.  ترپنمهآمما یئریندن دی.  ق ایستهتابالردان باشالمایکاوّل . تاپسین
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أل آتدی میزین  ونراس .تنبللییی گلدییه  مه قوی ائله -قدر کیتابی گؤتور
آرتدی.  داها سی قیفیللی گؤردوکده شوبهه نی جه سینه. چکمه جه  چکمه

تئلیندن سانجاغینی یدی.  نی آچمالی جه چکمه اوّلأری ائوه دؤنمزدن 
ی ی. آتا ائوینده باجیسینین قیفیلللی قورداالدییب، قیفدچیخار
یدی داها سانجاق موشدو. آمما ایللر الاوسینی آچماقدا اوستاکار  جه چکمه

 لمامیشدی. نه قدر چاباالدی قیفیلل آچماغا مجبور قایایله قیف
تاغینا ساری قاچدی. وسیک ا آچیلمادی. عاغلینا بیر فیکیر چاتدی. تله

ین . مرّ آغاجینقاییتدیکی آچاری گؤتورب،  مودونون اوستوندهپالتار کوْ
لدی آغاجین نظرینه گ اؤنوندن کئچنده عجیبه بیر حیس اؤزونده دویدو.

یارپاقالرینین هامیسی گؤز چیخاردیب، اونو گودورلر. آمما آیاق ساخالماغا 
  یدی. نی آچمالی جه او چکمه نه اولوردو اولسون، گلمزدی.

 آچارینفس دریب، اومودسوز بیر حالدا  دریندن گیرجکتاغا وا
جه آچیلدی. بو قدر راحات  نین قیفیلینا سالیب، بوردو. چکمه جه چکمه
ایله  اوْالییجاغینا اؤزو ده اینانمیردی. حیاتینین أن آجی آچیال

 یونوردو.ؤدن قلبی شدتلی د هؤوشنه .دیحالی وار ایقارشیالشاجاق کیمی 
یی  اؤزونه ساری چکدی. استرسدن آز قالیردی اورهآستاجا نی  جه چکمه

تخمین  اؤنجه .آتیلسیننین ایچینه  جه قوپوب، چکمهسینه قفسیندن 
له دفتر -کیتاب  نین ایچینده جه چکمه ر مادّه عوضینهمخدّ ووردوغو

 ین ایسهیدی. کیتاب رنگینده قهوه گؤن جیلیدلی دفتر قارشیالشدی.
ن ه آالنی أل لی بیر نسنهتیکان .أرینین آدی یازیلمیشدی جیلدی اوزرینده

یب، میز اوسته دچیخاردن  جه چکمهدفتری  -کیتاب الاحتیاط کیمی
  ب واراقالدی. قویدو. کیتابی گؤتورو

  »ییب؟!میلاوب کی منیم خبریم اولوبو کیتاب نه زامان چاپ «
  لدی.  گؤزلری تعجوبدن بَر نی آچدیقدا فهحیبیرینجی ص
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  » لری! اعدام طریقه بو ندی داها؟..«
نی واراقالییب،  صفحه ندن قورخدو. جانینی هؤوشنه باسدی.اؤز سسی

  ش عنوانالری اوخودو. یمیازیل
  بیرینجی بؤلوم:

  لرینده:  لری غرب اؤلکه اعدام طریقه
  تیرباران -1
  دار آغاجی -2
  الکتریکی صندل -3
  اوتاغی گاز -4
  گیوتین -5

  ایکینجی بؤلوم:
  لرینده: لری شرق اؤلکه اعدام طریقه

  تیرباران - 1 
  دار آغاجی -2
  قاالق داش -3
  آجین شمع -4
  یاغ قازانی -5
  یون وورماقبوْ -6
  تمکائ ثلهم -7
  »ی بو کیشی یازیب؟بوالر ند«

دیکجه تعجوبدن بیلمیردی نه چئویر نیکیتابی واراقالدی. هر واراغی
سی تامامیله ذهنیندن  مسئله مخدّراغی قوروموشدو. دود -ائتسین. دیل

. هئچ توتموشدوکیتابین یازیالری  اونون یئرینی ،یوخا چیخیب
ین  بیلردی قوشالرالاویازسین. نئجه  أری اینانمیردی بو یازیالری
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قاالقدان،  لیقال داش قانلی قنن بیر کیشی بئله سویو فرحلهرقصیندن 
سکندرین یآجین ائتمکدن، اؤلومدن، اؤلدورمکدن یازسین. یقین ا شمع

  ! اولمالیدیبوینوز ائله بو کیتاب 
اوخوماقدا ایکی  اونو آچیبکیتابی میز اوسته قویوب، دفتره باخدی. 

 شهوتلیأرینین  ،لیک اوستهغیلینی، ظنّ ائتدی ایسکندر ناهاوالی قالدی. 
  دفترده تاپا بیلر.  ائله همین سیرّینی کار کیمی اونا سالدیرماسینینبیر تجاوز
. سمجه توتوبأ بیر . أللری نارینتاپباتاپینی ائشیدیر یینین اوره

 .ییر هر ائلچئوی - لیجه أرینین أشیاالرینی چپگیز دی هبیرینجی دف
الرینا  رلرینین اؤزل دونیاالرینا، اؤزل آنیبی - لریندن بری، بیرائولیلیک

حیسی یاشاتماغی  امینلیکبیرلرینه  -، بیرساخالییبسایقی 
بیر آروادین  امینلیک حسی دویدورانآمما بو آن أرینه  میشالر.رباشاری

 اونونخبرسیز، ولونو چیخارتماغین یئری دئییلدی. أریندن اوص - ادا
  . دیبیلیرایشیندن باش آچماغیندا اؤزونو حاقلی 

. موشدوموش کیتاب یئترینجه احوالینی پوزونلاونین آدینا تالیف أری
کیتابی واراقالدیقجا باشا دوشوردو کی اورتاق بیر حیات قورموشساالر دا، 

  . دونیاسیندان قیراقدا ساخالییبأری اونو اؤز 
 اراقالرینوزهرلی بیر حئیوان قفیلدن  حیس ائدیردی دفتری آچسا

  یله دفتری آچدی.  شوبههشکّ  . بونونال بئلهب، اونو سانجاجاقآراسیندان چیخی
یینی  اوره  فهیسی آغ دیر. ندنسه آغ صح فهیدفترین بیرینجی صح

دینجلتدی. دفتری واراقالدی. سون یازینین آلتیندا اولسا  آزجا دا
یه  یی دؤیونمه تاریخی یازیلمیشدی. گئنه اوره نین کئچمیش گئجه

  دو: باشالدی. یازینی اوخو
ین دلالل آغیر و آجی گونونو یاشادیم. باش بویون حیاتیمین أن«

لری هئچ عاغلیما دا  الرین جینسیّتتکلیفینی قبول ائدنده محکوم
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اضالرا مور و یا اعترلاوده محکوم  دی. دئمیرم آروادالر بو اؤلکه مهگل
رالر، اوغورلوق قاریشمیرالر، جینایته أل ویرمیرالر، قانونا قارشی دورمو

یوخ! بو ایشلرین هامیسی  لر؛ینده دئییلوئریش -آلیش مخدّر مادّه ،لرمیر ائله
جن  اوز وئریر، آمما بو گونه دا دانیواک تای نهلری دونیانین آیری اؤلکه

میش، ذهنیمی بو قدر  لری منیم عئینیمه گلمه آروادالرین بئله بیر عمل
  قاریشدیرمامیشدی. 

ن بیر آروادین اعدامی ایله الاوجن نظریمه گلیردی سیاسی شرّ  دوننه
. رمالیدیلاوسی فرقلی   ن آروادین اعدام طریقهالاوبیر شرّ  ایجتماعی

خانیم کی بو ایکی شرّی بیر قازاندا قایناتماق ممکن دئییل. او اوزدن  نییه
ماغی لاوبیر یئرده، بیر زاماندا اعدام  ینینخانیمیس ریسفیر ایله پیگالین 
ایکیسینین بیر  دلالل دی. باش یم کارا گلمهمخالفت دیم. ایله مخالفت ائله

  دو.نی قوی حؤکم وئریب، سون نؤقطهاولماغینا آندا اعدام 
ن بو ایکی آروادین اعدام ترتیباتینی الاولی بیر جایگاهدا  ضدیت

ییشدیردی. اؤلوم قاپیسینین قارشیسیندا  هوئرمک منیم فیکریمی د
ین اینسانثبت یا منفی شؤهرت م ، عنوان و هر هانسیمقام دایاندیقدا،

گلن مسئله، محکومون  هننیین عئیاینسانذهنیندن قیراغا گئدیر و آنجاق 
نین ور. بیر آروادین اعدامی یوز کیشیوغوداولدندن یتیّآرواد جینس

  » اعدامیندان آغیر گلیر منه.
   :توتدوینین آردینی یاز ،آرواد اوخودوقالریندان حئیرتلنمیش

آدامین آناسی، باجیسی، آروادی  مراسیمینده بیر آروادین اعدام«
حاقلیدیر یا  یاراق محکوم آروادکیلیر گؤزونون اؤنونه. بونا باخماگلیب تی

آنالیق، آروادلیق، آنجاق یوخسا گوناهسیز،  حاقسیز، گوناهکاردی
  ل چکیرسن. سن ده قوْ اؤلومونه لرین لیک ن اینجهالاوتی لیک قابلیّ معشوقه
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صادیر ن ایکی فرقلی آروادین حؤکمونو الاوم هر چند بویون اعدا
یوخ ایدی، آمما من ده بیر مدتدی جان دخالتیم ینه اوجومکده منیم ا ائله

موشام. اؤزومدن لاوسینین بیر پارچاسی محکوم اویونونون پراس -بو حاکیم
  »ماسایدیم، بو ایش دایاناجاق ایدی؟لاو اسسدهشورام، من بو پرسورو

ینی یازیدان قالدیریب، اوجا باشآرواد کیمی  میشیاوتاقدا بیری وار
یس خانیمی... اعدام... ریسفیر خانیم... پیگالین یانی نمنه؟ «له دئدی: سس
  »بو سؤزلر ندی بو کیشی یازیب؟! ...دلالل باش

   اوخودو: و دالسینی 
سایدی، بویون لاوالبته کی یوخ! بلکه منیم یئریمه بیر آیریسی «

ألینه بیر گیله سیگار وئرمزدی.   یس خانیمینینری اعدامدان اؤنجه پیگالین 
یه  یم کیمی جوخهواختی اؤلدورمزدی او سیگارینی چکسین. من

یله، چوخ درد  نی نیشان توتوب، بیرینجی گولـلهنالرییتاپشیرمازدی، آل
 سه ده، أن آزی سینلر. هئچ کیم بیلمه چکمزدن محکومالری تیرباران ائله

القلب آدامین گؤزو  کیمی قصی دلالل م. باشاؤزوم بو فرقی باشا دوشور
  »غرور دویورام. فرقلی بیر ایش گؤردویومه باخا -باخا

یردی قوالقالرینین دیبینی آرواد باشینی دفتردن قالدیردی. حیس ائل
  ایله سیخیرالر.  منگنه
  » یورموش؟!!بوالر ندی یازیب!!! هله غرور دو«

  گئنه دفتره ساری أییلدی.  ییب، له هکقوالقالرینین دالیسینی اؤو یالبارماقالر
  »یازیر؟! مانوربو کیشی  مییهلاو«

بیر داها دفتری واراقالدی. یازیالرین آلتیندا تاریخ یازیلمیشدی. 
گئنه دیر. هؤوشنه ایله لیک یازی دفتری گوندهنین آشکار ایدی أری - نیآید

  :قالدیغی یئردن اوخودو
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ین آنجاق آتامین چترینپئشمانام یا یوخ؟ بیلمیرم. هر ندیرسه، «
شم. ن بو ایشی قبول ائتمیبیلرکاؤزوم ، لهم آلتیندان قیراقدا، اؤز اراده

ن بیر ایشین دالیسینی توتموشام. الاوم  له دغدغهم دیر اؤز اراده هبیرینجی دف
آتامدان منه چاتیب، آتامین اصراری ایله نیظامی  م عالقه اولدوغوقوشالرا 
 ینآتام سینه چاتمیشام. هلیک روتب سرهنگ ب،ده درس اوخویو  دانیشکده

بیر نظریمه گلیر آتام  میشم، هر دؤنه آروادیمال یاتانداله آروادیمال ائولنأمری
سیز بیر وارلیغا  اراده لهیس آتامین ارادهنظارت ائدیر.  بیزه ،ده دایانیبیئر

قووتلی بیر قوش  -للویش، قوْظامی پالتار گئیمیناؤزومو چئوریلمیشدیم. 
  .وان کیمی حیس ائدیردیمقوْ

ومه حاقسیزلیق ائلیرم) اؤز آمما جالدلیغی (جالدلیق دئسم بلکه اؤز
 ،بیلیرملیقدان قورتاردی. قووان میشم. جالدلیق منی قوش ئلهمله قبول ا اراده
تورپاق  ییب، ییغیش ائله -سایدی، سوموکلرینی ییرلاوآتامین گوجو اگر 

سکلت سیز ای دری -سیز ردی. یقین أتالاوقالخیب، گلیب منه مانع  آلتیندان
لرینین ردّی اوزومده قاالردی. والغیمی قیزدیراندا بارماق سوموکله قألی

  »یوخ! سینه باش أیردیم یوخسا آتامین اراده او زامان دا آیا م وار شوبهه
  له دئدی: آروادین گؤزو دفترده اوجا سس

 ایشی قبولبئله بیر  بیله -بیلهن؟ یانی سن اؤزون بیلرکاؤزوم «
  »ب، ألیوی قانا باتیریبسان؟یی ائله

  سس چیخمادی.  هئچ بیر یازیالردان  
دن، او  آروادالرین بیرینی زیروه ایکی آرواد... ایکی محکوم...«

 آیاغینایینین  ایسه اوچورومون دیبیندن اعدام دیره سینیبیری
بیری آیاق آلتدا أزیلمیش،  سی ایسهگتیرمیشدیلر. بیری غرورلو، او بیری

ایجتماعی شرّ؛ بیری  سینین نظرینده سیاسی شرّ، او بیری محکمه
 هپاتیت -را، ایدزخو -یارا لرهکیشی سی، او بیریحؤکومته تاققا ووران
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هر  .س خانیمیین رییایسه پیگال سی. بیری سفیر، او بیرینداراشدیرا
   ایکیسی شرّ، هر ایکیسی ضرر یوکو!

وم. سون اولدشاهید  اسیمینهمرآروادین اعدام  بویون ایکی ضدیتلی
ی اخالقی، قایداس جالدلیغین دا اؤزونه گؤرهآخی دقیقه گؤزومو یومدوم. 

دیمده قالسایدیم، گؤزلریمی یوما بیلمزدیم. جالدلیق یقووان جیل قوشوار. 
  ییشدیریر.  هلری د منده بیر شئیگوندن  -گونو

نرا سو مراسیمیندنآمما بیر شئیدن باش تاپاممیرام. هر اعدام 
، ایچیمدن "من"ن بیر الاوبیگانه  تانیمادیغیم،ر. اولوچئویر  -وجودوم چپ
داشیرام بو  ییم یوزه یوز آرتیر. آشیب ایسته . جینسلباش قوْوزاییر

هاردان قایناقالنیر،   وادیمی قورخودور. بو ایستکایستکدن. بو ایستک آر
بو وجودو یاخچی  نالاورم. دئمک بیر بئله ایل منیمله برابر یمباش تاپا بیل

سیندن قورتولماق اوچون جینسی  جالدلیغین هؤوشنهتانیمامیشام. بلکه 
  .».ییم آرتیر؟! ایسته

سن  ب. ائله دفتره باخیردی، دییهیدی أللری کئهیی آرواد حیس ائله
  یازیالرین ایچینده گؤرور. اوخودوغو سرهنگین اؤزونو

 ..!نیملهیانی سن... سن ألیوی قانا باتیریب، سورا گلیب م«
  »اینانمیرام... اینانمیرام. بو یازیالر ناغیلدی...

دی.  تدی. کئهیمیش بارماقالری گیزیلدهوجوندا گیزلآرواد اوزونو اوْ
بئله.  گؤزوندن بیر دامجی یاش چیخمادی آنجاق ده  آغالماغی گلسه

ألینی اونون بئلینه  ؤزو یادینا دوشدو. اؤزللیکله أریله اآالچیق آلتیندا أری
 ده مویله تبسّ ونه ساری چکنده أرینین اوزونه عشوهالییب، اؤزدو

بوردالری کیمی  رئکالم بیل ی آنیم ائتدیوتبسّایندی أرینه ائتمیشدی. 
   ذهنینده یانیب، سؤنوردو.
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بو  یی جوشوب. من... آبتال من... هله ألینی قانا باتیریب، سورا ایسته«
 خاخول من.... آخماق من... ده گولموشم... آبتال من.. اوزونه وارین نهج

  »ائششه من..!
ری یالالنین بوتون اوْ داکی صحنهخئیلک او حالدا قالدی. آالچیق آلتین

ینین ذهنیندن چیخمیردی. یاز آجیسی یین گولمهبیر یانا، أرینین اوزونه 
  آردینی اوخودو:

تاغین قاپیسینی وبو گئجه آروادیم منیم داورانیشیمدان اورکوب، ا«
ر اولوموشدو. هر نه لاور منه غالیب یاو آن یالنیز بیر فیک قیفیلالدی.

یام. عاغلیما گلن بیرینجی فیکیر  سون، اؤزومو بو وضعیتدن قورتارمالیلاو
  و. اولدپیگاال گئتمک 
رومده پیگال عؤمزومدن سوروشورام ندن پیگال؟ ؤیازا ا - ایندی یازا

سل احتیاجالریم م. جیناحتیاج دویمامیشدی هئچ یه کیمی مکانالرا گئتمه
جان چکسین. بو یاشیمامنی بئله یئرلره  اولمامیشدیلی او قدر شدّت

 ینخانیم یسری میشدی. بلکه بویون پیگال هئچ زامان عئینیمه ده گلمه
  آلتیم پیگالی عئینیمه گتیردی! بیلینجاعدامینین تاثیرینده 

نی آشنا م -یدی. دوستا لیم وارندا عجیبه بیر احواالاوپیگاال وارید 
 - گؤردوکلریندن چکینیردیم. آمما گویا پیگال دونیاسیندا دوستاوراالردا 
 لر . گؤرسهلرده، یان کئچیب، تانیشلیق وئرمز لر بیرلرینی گؤرسه -آشنا بیر

 أسکیک تین گؤزوندهپیگاال گئتمک جماع ده گؤرمز سانارالر. چونکی اگر
بو  ینینا گئدنلرین هامیسراو، سایرساییل داورانیش ایجتماعیبیر 

 قیغینی گؤردون،وه  ده"اوزدن پیگالدا  . اوْوار أسکیکلیکدن پایی
گالدان چیخاندا باشا نی پی حاکیمدیر. بو مسئله أصلی "دون  گؤرمه

رکن، ماشینا میندیر خانیمینی ین شوفری ایکی پیگالدلالل دوشدوم. باش
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کیمی  ایت لاووبو کی هر گون قار گویا هئچ منی تانیمادی. حال
  چکر.  ینیین ایش یئرینین قاپیسیندا اونون کئشییلاللد باش

منی پیس بیر وضعیته قویان یدیم.  اوان کیمیبیر ج ارگنلنمیش
سم ده، اوتانیردیم. عجیبه بیر دونیادی  یمدن بوشالماق ایستهی ایسته

 ین خانیمالرین اورادا ایشله پیگال دونیاسی. مدرنیزه بیر دونیادی.
  رقلی قیمتلری وار. ساعاتالرینین ف نون،گونو

ر آرخاسیندا اوتورموش، بیر کیشی کامپیوتگؤرونن  سایتال مندن ده
ویدیوالرینی  خانیمالرین مانیتورونداوی  تی بیر النمیش بؤیوکدیوارا میخ

اطواردان چیخیردیالر.  -ن اداماسیلاو الرخانیم کی. ویدیوالرداستردیمنه گؤ
یین سببی  مهلریدی. ساققیز چئین الپ ادبلی ایشلری وقاحتله ساققیز چئینمه

هامیسینین  سن؟ گؤزلی، چیرکینی، لوندی، ساریسی، اسمری... ندی گؤره
دیر  سی ین چرخهی لی بلکه ده بوشلوق و بیهودهییردیلر.  آغزیندا ساققیز، گووشه

الری مک بو خانیم ریمه گلدی ساققیز چئینهبیر آن نظ مک. ساققیز چئینه
 ینآغیزالرینالرین خانیمویدیوالردا  ییر. وتلهسوراوچورومون الپ دیبینه 

الل گؤرونوردو. گویا ساققیز له پاریحرکات نومایشه قویموش بدنلرینین حرکاتی
ندنسه  بؤیوک بیر نوقصان اوز وئرردی. دیلر، حرکاتالریندای سه مهچئین

منه. هرچند چالیشیردیم ناشیلیغیم  بیری چوخ تانیش گلدی خانیمالرین
ییر.  کیمه بنزه خانیم، آمما استرسیم قویمادی یادیما سالیم بو بللی اولماسین

ویدیوالرا باخدیقجا استرسیم آرتیردی. ایشی اوزالتماییم دییه، گؤزومه تانیش 
   سئچدیم. خانیمی گلن

 آراسی آغزینداکی ساققیزی  هلماوتاغا گیریب، هر جواو خانیم  
لبادال اخا. ائله مهارتله داب -، پارتالتدی. منسه قالدیم باخاالندیریبووققوْ
مشغول  قوْناغیلهنظریمه گلدی ، کی ق چیخاردیب، پارتالدیردیووقوْ

  سی دئییل.  چکه ندان ألماسیتالترقوووق پا اولسا دا،
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 -یقه، منیم دلاوْتئز  نیم هویوخدوغومو سایمازدان دئدی:، ماوْ 
  .هاااا ساعاتیمین حسابی وار

 ییردی. آمما آروادیما بنزه ،دو. اوْی یادیما دوشیدی کیمه بنزهاو آن 
مز. آروادیمین ساققیز  ئینهله ساققیز چآروادیم هئچ زامان بو وقاحت

ز اؤزونو آ ، بیرلوبیر آز غرورآروادیم . دیری کیمیسی ده آیری اطوار چئینمه
یینین  لی اونون دا بوشلوق و بیهوده. دیر منش دا اشرافز آ بینمیش، بیر

 دیم آیری اطواریآرواکی یقین بوالشیب.  وناورغر اشرافیت وسی  چرخه
ییب،  ساعاتالرجا آینا قاباغیندا تمرین ائله یی ده مهساققیز چئین ،کیمی

  اؤزونو گؤزدن کئچیریر.
یینین طرزی و  اطواری، ساققیز چئینمه -یاشی، اداکیچیک  خانیمین

  »دیم. ا بیلمهییمی ووردو. اونا یاخینالش دییی اوره آروادیما بنزههر ندن اؤنملی 
  دی.  له حالدا دفتری میز اوستوندن یئره ایته لشمیش بیرآرواد عصبی

ییب، منه گؤره بئله  نئجه جرئت ائله ...اولماسا یاخینالشاردین داااا«
لیک  بیهودهز اؤزونو بَینمیش... آ ز غرور، بیرآ سؤزلر یازیبسان؟ بیر

  »بب...یی ائله یی تمرین مهآینا قاباغیندا ساققیز چئین سی... چرخه
بیرینه قاریشمیشدی.  - عصبانیت، قیسقانجلیق، نیفرت دویغوالری بیر

دفتری یئردن  تاقدان چیخیب گئده بیلمزدی.وآمما یازیالری اوخومازدان ا
   نی آچدی: هحیفیاریمچیلیق قالمیش ص گؤتوروب،

یودان سو چکمک ش قوُبوْ ماغیمچاباالدیم. چاباال وغوم یئرده...ددور«
  .یید کیمی
   ان، گل گؤر نه خبردی!ردی: مامااابیره قیشقی -بیردنقیز  

آمما  جک. ن ایچری گیرهقاپیدا ائله ایندیجه قیزین آناسی دئدیم بَه
  گلمیشدی.  وقهقیز ذؤ ، سن دئمه
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 بیر بئله یولو آتیلیب مین وار؟کیمسن؟! سادیسسن  گئنه دئدی:
  ؟نس گولدورهو واؤزو سن کیمی پول خشله، گلیبسن پیگاال

پولونو قاباقجا قیزین سؤزونو حسابا قویمادیم. من بیر ساعاتین 
 -می اؤزومه گؤره حاقلر کیمیشدیم. بو بیر ساعاتدا آیری مشتری اؤده
یدی. قیز اؤزونو یاتاق اوسته سالیب دئدی: بولوسن بونا نه قوقوم وار اوح

   نی بوشالییب، قابیغینی گمیریر. دئیرلر مئیوه دئیرلر؟
چئویر منه  ووگوله آرتیردی: باری اقالً اوزو -له گولهسونرا وقاحت

  رتدادی!قووتیوی گؤرونجه بیزیم ده اؤلوموز خوْ - ساری، بلکه سنین قول
بیر قیزین آغزیندان بئله سؤزلر  واناجهئچ عاغلیما گلمزدی 

ندنسه آروادیمین سؤزو یادیما دوشدو:  دئیندهائله  ائشیدیم. قیز
   "؟ک؟ من یا آغ پارپارلیص ائلیریهانسیمیز گؤزل رق"

 مضاالدیغیم بیر ساعاتلیقیااوستونه قوسماغیم گلدی.  قیزین
رین اوستونه قوسماق یاساق بیر ایش کیمی قئید ده، قیزال مقاویله

دیم نئجه اوردان چیخیب، اؤزومو خیابانا  بوشالمامیش، بیلمه. اولونموشدو
تاغی ویردیم. آروادیمین اییمی بیلم جه . بیر باشا ائوه گلدیم. نه ائدهسالدیم
یق آلتیندا اوتوردوم مرّ یدی، چیراغی دا سؤنوک. کئچیب آالچ قیفیللی
ین بو  مهأل چک دنیممبلکه جیس ،ایکی کلمه دانیشیم - له بیر آغاجی

 - دینیبکی کیمی  م ایتیب، گئتسین. مرّ آغاجی همیشهیی ایسته حئیوانی
. من آالچیق دونی اوخو دان منی باشا دوشوب، عاغلیمدان کئچهزدانیشما

ه بیریمیز -بیر  اقارشی -آلتدا، او ایسه قارالمیش گؤیون آلتیندا قارشی
ناغینا دؤنوشدو. داها او اچ غاج ایچیمی اوخودوقجا گؤزلری قانندیک. آزیلل
. میشدیم عادت ائله هناغی گؤزلراچ زلر جانیما خوف سالمیردی. او قانگؤ

گؤزه  - ایله گؤز آغاج. قالخیب، بیر آن عاغلیما عجیبه بیر شئی گلدی
 واناجر ی نه ده پیگالداکی آروادیما بنزیدم اجی نه آروادیدایاندیم. مرّ آغا



   133  کهربا گؤزلری  مُرّ آغاجینین

ناغی گؤزلردن اؤپمک اچ نه قوسماغیم گلیردی نه ده او قانقیز. 
دیم. مرّ  ییردیم. آنجاق ذهنیم فرمان وئرن ایشه یوخ دییه بیلمه ایسته

  وشالماغی منه حیس ائتدیردی. آغاجی خشونت ایله ایستکلریمدن ب
یم  سیین بیریمن مازوخیست یازا اؤزومدن سوروشورام -دی یازااین

دا منیم  دلالل یوخسا پیگالداکی قیز دئدییی کیمی سادیسمیم وار؟ باش
بعضی ایشلریمه سادیسم عنوانینی یاراشدیریر. آمما خبری یوخدور او 

جالدلیق اخالقی ندیر. رماقداینی قوْجالدلیغین اخالقایشلرین هامیسی 
   آسانالشدیریم.الرا اؤلومو محکومیر منه حؤکم ائل

رم من نه مازوخیستم، نه ده سادیسمیم وار. بوتون  اؤزمه قالسا دییه
وغومدان قورتولوب، آزاد اولدقووان کیمی بیر وارلیق  حیاتیمدا قوش

  » ام.اینسانسینه اوغرامیش بیر  نین سونامی اراده
دو. آمما قوسونتودان و. دفترین اوستونه اؤییبارآروادین رنگی بوز

بیرینه  - بیر   کی یدی. ایچینده ومهلری قورو اؤی مهوخبر یوخ ایدی، اؤی
بلکه  دی،ی یفرتی دفترین اوستونه قوسا بیلسههؤرولموش حئیرت ایله ن

ب، یوکی فیشاردان راحاتالشاردی. دالبادال اؤیو قوالغینین دیبینده
نی گئری  هفحیاوخوماقدان أل چکه بیلمیر. صا، گؤزلری قارالسا د
   یازینی اوخودو: کی  ن اؤنجهچئویردی. ایکی گو

 "یئرآلتی نشر"یدی.  ین کیمینی اؤزل بیر آئ تؤرهام اعد بویونون«
شجوالرین یو. آرمانخواه داناولدروپونون باشچیالرینین حؤکومو اجرا وق

لیجه چاپ ائتدیکلری حرکاتی. گیزروپونون وق "یئرآلتی نشر"دیر  حرکاتی
سی  ین محکمهدلالل کیمی ایشلره گؤره، باش بو و  نامه درگی، شب کیتاب،

و اونالرین باشچیالرینا تیرباران حؤکمو وئرمیشدی. من ایسه گئنه ده ب
  یدیم. سیآپاریجین مراسیمینیتیرباران 
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اونالری باشا  دا آنجاق الرین تک به تکینین یئرینه قویساماؤزومو اون
من هئچ زامان اونالرین  یه چاتدیم کی آخیر بو نتیجه دیم. بیلمهدوشه 

ا قاتیالجاق روپوقبیر  مزدیم. جاوانلیغیمدا بئله ایسته ماقلاودونیاسیندا 
گؤره اؤلوم   یه اینانمامیشام. اونالر ایسه ایدئولوژیه یقدر هئچ بیر ایدئولوژ

  ییردیلر.  یه فخر ائله نا گئتمهآیاغی
یاواش اوستو  -یاواشسینین  محکمه ننوروپووق "یئرآلتی نشر"

ین علیهینه دلالل باشده  مهمحکدتا دؤولتینین، اؤزللیکله ، کوْآچیلیب
 کی ده محکمه آغزینا دوشوب، دؤولت ایسهسؤزلر جماعتین  یالندانیش

لری  جماعت آراسیندا پایالشان شخص دانیشیقالرین ویدیوالرینی
دانیشگاهالردا،  . دؤولتبوشا چیخیرلری أل آنجاق ارسا دا،گیلی آخت گیلی

  محکمه دانیشجوالرینلرینده، اوتوبوس دوراقالریندا  مترو صف
   سینه هئچ دؤزه بیلمیر. گزمه نین آغیزالردادانیشیقالری

روپون وبو قم کی، ی لی مه . اعتراف ائلهدلالل آمما من نه دؤولتم، نه باش 
دوشمانا حؤرمت  رمته یاناشیرام. بو حؤلشهامتینه حؤرمت عضولرینین

 لهسی سیّار بیر چاپخانا واسیطه روپونوبو قدئییل. من  آنالمیندا مک بسله
یه سالماقالرینی  حؤکومتی ولولهدیشدن دیرناغاجان سیالحلی اوالن 

  . تحسین ائلیرم سینی ارادهبو دانیشجوالرین ایچیمده آلقیشالییرام. 
ینی کئچیردیکلری ایکی ساعات اؤنجه، سون ساعاتالر -اعدامدان بیر

 نه سایاقیه گئتدیم. اونالرین  اونالری یاخیندان گؤرمه ،الریندالولسل
ولون لآنجاق سل .دیم ماراقالنمیشدیم. آمما ندنسه ایچری کئچمه اوقالریناولد

وانالرین بیریندن عالوه، هامیسی بیر اگؤزلویوندن اونالری گودوردوم. ج
الر. ائله اوردا ذهنیمه بیر فیکیر چالیردی ی آستا سسله فیتبیر مارشلیکده 

 دن قووه او فیکری مراسیمیندهاعدام  روپونونوق "یئرآلتی نشر"چاتدی. 
  . گتیردیم فعله
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ین قوالغینا چاتاندا دئمیشدی: بو سرهنگین دلالل منیم بو ایشیم باش
ییر. گؤزوموز  دا تیرباران ائلهده، بیر فورما سادیسیمی وار. هر کسی بیر مدل

 ؛دانیشجوالرنی دریادارین بئینینه سیخدی. بو دا  اؤزو گولـله خابا -باخا
تیرباران  ایله مارشوانالری اج عصیانچیجن گؤروب  هییکیم ایند

و ب مکدن کئف ائلیر. بو خط ائله مدل اعدام به سینلر. سرهنگ مدل ائله
 دا بویون صاباح کیتابی "لری وعتیرباران نؤ" ناونو بئله گئتسه، نیشان؛
   اوزو گؤرر. ایشیق

ن الاواوچون موخالیفت و نیفرتدن آسیلی  دلالل اؤلدورمک باش
نین  ده نوز گؤرسهحؤکومته بوی دلالل یون کیمی بیر ایشدی. باشاوْ

من  ،سینه نین ترسه یاونون دئدییبوینوزون سیندیرماقدان لذت آپاریر. 
 ایازیلمیش اؤلومو اونالر آلمیرام، من تقدیرلرینهاؤلدورمکدن لذّت 

ر. دی ده ین باخیش فرقی دقیقا بو مسئلهدلالل باش لهاحاتالدیرام. منیمر
   ین اؤزونه یاراشیر.دلالل منجه سادیسم عنوانی آنجاق باش

دئسین. او اؤز اؤلچوسویله منیم ایشلریمی اؤلچور.  نه دئییر دلالل باش
لرینی اؤز  وارلیغینین سون دقیقه روپونونوق "یئرآلتی نشر"من 
  »لره چئویردیم. لری دقیقهدیک ایسته

 . هر بیر کلمهدیآروادین قوالقالرینین دیبیندن باشینا قالخ سانجی
آرواد گئنه  .منگنه کیمی قوالقالرینین دیبینی، بئینینی سیخیر

  . تاپسینتسکین بلکه سانجیسی دی  له وکهنی اؤیقوالقالرینین دیب
نین بو کیشی گؤر !بیر بئله ایل من باشیمی قارا قویالمیشدیم؟یانی «

  »یب!ش ألی کیملرین قانینا بله
ل چکه أدفتری بوکوب، اوخوماقدان  غماًاحوالینین پوزولدوغونا ر

   ینی آچیب اوخودو:سینده یازیلمیش یاز فهینجی صحبیلمیر. دفترین ایکی
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وم. دریادارین اولدیسی نین آپاریج مراسیمیی بویون بیرینجی اعدام «
بیریسی. وورغوالمالییام  مخالیفلریندن َنه تین ایری دهحؤکوماعدامی. 

  مخالیفی، منیم یوخ. نه ایری دهحؤکومتین  آنجاق
جیدیر. اونو اوزاقدان اوزاغا دریادارین اعدامیندان یازماق منی این

 اوغروندا لرینه تحسین گؤزویله باخیردیم. اؤلکه یردیم. رشادتتان
لی  یل آلیب، تجربهتحص ردادن کنا اؤلکهگؤردوکلری ایشلر اونودولمازدیر. 

   یه حصر ائتمیشدی. دؤنوب، علمینی اؤلکه می مهندیسی کیمیبیر گ
دن  سمادی، یوخ، هؤوشنهدئمیرم دریادارین آدینی گؤرنده هؤوشنه با

مدن ورخو دا باسدی. اؤزومله ساواشماغا باشالدیم. سونرا اؤزقوْ آرتیق حتی
ین جیناحی  لدلال باش ،ده اوز وئرن کودتادا سوروشدوم: اگر اؤلکه

اوالردی؟ دریادارین گیلین جیناحی قازانسایدی، نئجه اودوزوب، دریادار
قبول ائلردیم یدیلر  تکلیف ائتسهکیمی یسی جیناحی منه اعدام آپاریج

   یوخ؟ یوخسا
آمما تخمین وورورام قبول ائدردیم. گئنه بوردا  له دئمیرم،قطعیت

 دلالل باش م اوالن شخصاعدا یم. توتالیم لی مه اؤزومدن بیر سوال ائله
بیر سؤز له دار کیمی رفتار ائلردیم؟ قطعیتاونونال دا دریا اولسایدی، گئنه

  ر. اوالدن سونرا یئتیشمک  دییه بیلمیرم. بعضی جوابالرا تجربه
اؤزو ده اعدام مئیدانیندا  دلالل ینده باشدریادارین اعدام مراسیم

دریادارا ن الاویاغیندا آ دوزموش، اؤلومایله اوُ و. حضورموشدولاوحاضیر 
یه  جوخهدایانمیشدی. اونو گؤرمزدن، سایمازدان  ر. دریادایوردومئیدان اوخو
ه جکی سئوین ییمده، اونون گؤزوندهینیظامی سالم وئرد دریاداراآزاد دئییب، 
له بئینینه ذهنیمده قاالجاق. سیالحی سرعت مور بویوحئیرت عؤهؤرولموش 

ماغینا لاوحئیرتین محو ه هؤرولموش سیخدیم. باخیشینداکی سئوینج
  دیم. مجال وئرمه
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 اینانیلماز بیر حاال دوشدوم.یندن سونرا یمسدریادارین اعدام مرا
وغونو بوتون دونیایا اعالن اولدبوغازیم جیریالناجان باغیریب، اونون اعدام 

رومون سونونا قدر یاندان دا سوسماغیم، عؤم یبیر او ،بیر یاندان ییم ائتمه
  ماغیم گلیردی. لواالل 

م. قارشیدان گلن، وایکی ساعات خیابانالردا سومسوند -بیر 
الرا باخیب، اؤزومدن سوروشوردوم: بو آدامالرین اینسانکناریمدان کئچن 

ین بئینینه سیخیب، اینساناؤنجه سیالحیمی بیر  سا من بیر آزلاوخبری 
وب،گزیرم، ویدوغو یئرلره قویایندی خیاباندا آیاغیمی اونالرین آیاق ق

الرین ایچینده منه تای اینسانسن بو  لر؟ گؤرهدیرمنیمله نئجه معامیله ائل
  تاپیالر؟  سیبیری

سینده   لر چؤهره ی عملدیی فیکیرلر، ائله نین ذهنیندن کئچاینسان
. قدیم میشی فاجیعه اوز وئرراینسان، یقین کی بؤیوک بیر عکس اولونسا

ایندی یدی.  هور اونالرین سیجیللیسیزامانالر جالدالرین آلینالرینداکی مؤ
الر منیم کیم اینسانن اطرافیمدا گز ،نئجه؟ یقینیم وار ایندی بو خیاباندا

 تیکه -سا، منی تیکهلاونه ایش گؤردویومدن خبرلری  ،وغومداناولد
  آتارالر.  قاباغیناپیشییین  -ائدیب، ایت

دی. ائوه دانیشیب، احوالیمی دئمک قدر جسارتیم یوخ ای الاینسانبیر 
 اینسانکی کیمی آالچیق آلتیندا اوتوردوم. مرّ آغاجی  گلدیم. همیشه

میشدیم. سیرداشیم اونسیّت تاپساندان آرتیق اونونال نآمما من ایدئییلدی. 
گوجو  اونون یه پارچا ائتمه -ایدی مرّ آغاجی. اونا دانیشسایدیم منی تیکه

ییم، آمما  ناغل ائلهووشان آنیالری دیم باشیمدان سوْ چاتمازدی. ایسته
ده، سوسدوم. ایچیمه غاجین یارپاقالرینی یئل هاواسیله اوینایان گؤرنآ

بو آغاجین یارپاقالری دیل آچیب، منیم اگر  قورخو دامدی. اؤزومه دئدیم:
   .راواللر، دونیا خبردار  سه سیرّیمی سؤیله
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خ. بس بو یوخ. پئشمان ایدیم؟ یو یدیم؟ مندهگؤردویوم ایشدن شر
   میشم. تاپا بیلمه اونوجن  یه ونون سببی نه ایدی؟ بو دقیقهقورخ

کی دویونلر عجیبه بیر گؤز  سینده ، آغاجین گؤودهمن سوساراق
موش، منیم لاوگئده قیزاردی. دویونلر گؤز  -شکیلینه دؤنوشدو. گئت

یوردو. من قورخومو دوُ نی اوخویوردو. مرّ آغاجی منیم ذهنیمدن کئچه
کن، آروادیم گلدی. آروادیمی گؤرونجه دراونا ناغل ائنی یناغیل ینایسکندر

   .یزه ایچیمده جوشماغا باشالدیغرحئیوان سایاق بیر 
مرّ آغاجینین  سن گؤره: اؤزومدن سوروشورام سه بونالری یازاراقایندی

ذهنیمده بئله بیر یوخسا منیم  ،دوموشگؤزه دؤنوشا دویونلری حقیقتً
   ور یاراندی؟تصوّ

ن گؤزونده یی یاشادیم. منیم ذهنیماو آنمن  دا آنجاق ماسالاوحقیقتی 
  مرّ آغاجینین دویونو گؤزه دؤنوشدو. ذهنیمده اوز وئرنلر منیم حقیقتیمدیر. 

م یدی رم او دقیقه آروادیمین یئرینه بیر آیری شخصی گؤرسهیمبیل
دیم سؤززونو  آروادیما مجال وئرمه گئنه ده بئله احواالتا دوشردیم یا یوخ!

  ...رسیندوام وئ
ایکی ساعات اؤنجه سیالحیمی بیر  -سایدی من بیرلاوخبری  اونون 

یی  بیر حئیوان ایسته ه سیخیب، ایندیسه اونو ییرتیجییندریادارین بئین
ز اؤنجه آالچیق آلتدا آ بیرکیمی سیخیشدیریرام، نه ائلردی؟ هله ده 

  »دیر. وم ائتدییی ذهنیمدهلیقال تبسّراضی
رخیراسینا یئتیشنده ری قالخدی. نفسی خیدن آغنسی سینه نآروادی

  یاریمچیلیق قالیردی. 
یم یئرده داشا دؤنردیم، بو نه داش ایمیش منیم دیی وم ائلهکاش تبسّ«

 وارینان بیر م کی بئله بیر جنهمیش باشیما دوشوب؟ من نه باشی داشلی
  » رام؟یئرده یاشی
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 - ن بیرگؤزوندهر خیرخیراسینی سیخیردی.  قوروموشدو. قه ندانقوتو
یدی، دؤشوندن قوپان آغری کسیلردی.  ایکی دامجی یاش سوزسه

 ر.یمان واز کئچه بیلیازیالری اوخوماقد غماًآغریالرا ر -آجی یچکدیی
  چکیر. ساری ت کیمی اونو اؤزونه ئگنایازیالر م

موشام... یوخ! لاو آپاریجیسیسا من اعدام لاواگر آروادیمین خبری «
دخلی وار. اونو  آنجاق منه ینبو ایش. مایاجاقلاوآروادیمین خبری 

مایاجاق. لاوْهئچ بیر زامان خبری دیر.  و ایش منیم ایشیمایلگیلندیرمز. ب
یاشاییشی آروادینا یوخدور  حاققی نینن کیشیی دریادارین اؤلومونو آسان ائله

  سین. زهر ائله
ییا دایانمیش ایکی قارشی قارش وادیمین دونیاسیرمنیم دونیام ایله آ

 ،لیک دیر. یالنیز کیچیک بیر مساحتده اورتاقلیقالری وار. اوسته لی قارّهفرق
بیر  گئنیشیی  اوره جک قدر منی باشا دوشه یرم آروادیمیاخچی بیل

  »دئییل... اینسان
یدی،  وقالرینی یوخودا گؤرسهاوخودآروادین گؤزلری قارالیر. 

انالردا بئله بیر مومزدی. ناغیلالردا، ر آییالندان سونرا هئچ یاتماق ایسته
بیرلیکده ماجراالری اوخوماق قدر تابی یوخ ایدی، هاندا قالسین ایللرجه 

   اوخوسون. لیک دفترینده گوندهیاشادیغی أرینین 
   !»راستالشدیم ابیر جالد عوضینهماغا گلدیم، تاپا مخدّر«

دن اونا باخیردی. داها نه سین وهیچرچ اؤز یئریندن قالخدی. آغ پارپارلی
ساییلمیش سی گئدیردی.  زهله اونالردانقیسقانیردی نه ده  اقوشالر

دویغوالرینی بیر جالد ایله پایالشماغینا گؤره اؤزوندن نیفرت ایللرینی، 
  ی: یا خیطاب دئد کی پارپارلی ده وهیگئده چرچ -گئده یا ساری ائدیردی. قاپی

 میباشی رم. دئمک من بیر جالدنان ال بیلمهبیر دقیقه ده بو ائوده قا«
  ...» یاسدیغا قویوردوم... بیر جالدنان بیر
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سورونه ائیوانا  -قولالری سوستالمیش، آیاقالری دالیسیجا سورنه
. گلدیلردن آشاغی  پیلله سی اوسته تپهمیش  چیخدی. بیر پیلله ائنمه

. لندی هن آیاغیندا یئره سرلری یه توخونوب، پیلله میر نرده هدباشی 
ایکی دامجی حیطین  -ندان سوزوب، بیرقوالغیندان سیزان قان بوینو

  ...سینه دامجیالدی مه دؤشه
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قالخیب،  ی یئردنأیلشدیی سرهنگین اوز به اوزونده خافاخافدان طیّب
هئچ بیر سرهنگ بؤیرونده أیلشدی. اوزون زامان ایدی  اونونکئچیب 

أیلشمکده، سرهنگ اونون  طیّبسی یوخ ایدی.  عالقه -ایله ایلگی  خانیم
آروادینی خاطیرالدی.  دویدو. بیر آنعطر اییسینی ندن قالخان بدنی

. بیر داها دریندن نفس آروادیندان همیشه یاس عطرینین اییسی گلردی
هلو عطری ایدی. یاس عطری دئییل،  ،دن قالخانطیّبآمما دردی. 

  ین گؤزوندن قاچمادی. طیّب سی دریندن نفس درمهسرهنگین 
 »انکار دولوسو هلو گتیرمیشم شهرهامبویون کهلو اییسی توتموشام. «

ی یئردن ندیی غلو دیرسکلهوخال ،یان میزدن دن قالخدی.ینیئردئییب، 
بیر هلو  رک کیفیندن یه ینی گؤتوروب، گئری دؤندو. گولومسهکیف

  چیخاردیب، میز اوسته قویدو. 
  » !یمیش بو سنین قیسمتینده«

وله دئدی: گ -هگول طیّبدی.  لهییاهلونو گؤتورب،  ایسه سرهنگ
  »سی قوخویار. دادی اییسیندن خوشدی. اییسی اوشاق أسکی«
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  » اوشاق أسکیسی؟«
نین أسکیسیتمیز  یویولموش؟ کؤرپه اوشاغین یانی نمنهبولموسن «  
  » .ی وئرراییسین

نین یی توتدو. آمما اوشاق أسکیسی لمهسینه گو بنزتمه اونونسرهنگ 
رک  یه گولومسه ی بیر حالداارادغیردی.  بیلمه یه هور ائلاییسینی تصوّ

لو اییسی وئرر یا هلو دیم اوشاق أسکیسی ه من باشا دوشمه««سوروشدو: 
  » سینین اییسینی وئرر؟!اوشاق أسکی

   »سن ده میرتجیلسان هاااا!وه دئییل، یسیزلیی سساؤز آرامیزدی، «
میز اوسته  قینادی. هلونو اؤزونو اله صمیمیت قوردوغون طیّبسرهنگ 

اونون  ینه تایلر نین آیری مشتری یدی طیّب قفهچ گویلو یوخ اهئدو. قویو
    وندن خبری اولسون.کبؤک - جیکدا 

  شدی. نده أیللری نین پیلله دن قفهکور قوجا ألینده سنگک، یئنی
گؤی هاندایدی بولودالرینی نیواکین  گئده توتقونالشیردی. -اوا گئته

گئتمک واختی دی. یاغدیرسین. سرهنگ ساعاتینا باخ پایتختی اوزرینه
 طیّب همن آن آیاغا قالخسین، ائله دی کیتابینی بوکوب تمیشدی. ایستهچا

  » ده نمنه یازیب؟ بو صفحه«ألینی کیتابین آراسینا قویوب دئدی: 
ین قصدی یوخ طیّبدئییب، آیاغا قالخدی.  »لیخدن، اؤلومدن لی هد«

بو «دئدی:  له چکسین. أرکویون بیر لحن نایدی ألینی کیتابین آراسیندا
  »...ایغینی منه اوخو داادده نه یاز صفحه

اوخوماماق  راسیندا قاالن آدام کیمی اوخویوبسرهنگ ایکی شک آ
ییب، ایلدیریم شاخدی. سرهنگ ولداهاوا بتردن گورآراسیندا قالدی. 

   ، اوخودو:ییب ین سؤزونو یئره ساال بیلمهطیّبدن یئرینده أیلشدی. یئنی
دیغیندان بری، بشرین هر یا آیاق باسدوغولوب، بو دونیا او«

باشیندان اونالری دؤزوب،  وضعیتینه، طبیعتین دؤزولمز یاراالرینا



   143  کهربا گؤزلری  مُرّ آغاجینین

رکن، اؤلومه دوغرو گئد الآغریالر -دی. فالکت و آجی وماغی قبول ائلهسوْ
ایدی.  دی. عئین حالدا بو یول، جنون یولولی بیر یولدان کئچ مصیبت

ه للره حؤرمت لی هوغونا گؤره، داولد جنونلرینین بیر شکلی  مصیبت ینبشر
له یاناشماق، مک الزیمدیر. جنونا حؤرمت ائلههمدردلیک  یاناشیب، اونالرال

بیر حادیثه سانماق آنالمینا  دن ایراق لییی بیر ناخوشلوق و یا اراده لی هد
سینی  نین چؤکموش بیر بؤلگه اینسانین حقیقتیده گلمیر، بلکه 

   1»ر... لشدیرمک آنالمیندادی رسمی
طلب اوخوماغینی  نین هحیفآیری بیر صنی چئویریب،  هحیفص طیّب

 بوراجان من«له دئدی: اوجا سس طیّبکیتابی بوکدو.  ،یهدئ سین ائتمه
  !» ده تاپیالر سیلره حؤرمت قویان بیری لی هد یئر اوزونده هئچ بیلمیردیم

  » جنونون دا هر شئی کیمی بیر تاریخی وار.«
ققتینن ید طیّب«گوله دئدی:  -غلو گولهوخال یان میزده أیلشمیش

  !» ؟ید فقط تاریخ نادیرائله سن بَه تاریخ سن دییقوالق آس! 
 الغلو میز باشینداکیالروباشا دوشدو کی خال زه تهسرهنگ 

ین دانیشیقالرینین طیّبدئییل، بوتون فیکری قالیب اونونال  ادانیشماغین
آتماجا سؤزونون  نغلونوواوزدن گئدن دئییلدی. خال طیّبیانیندا. 

اگر، دئه گؤروم سن ییاحالنما. دوز دا اؤزووه قرّچوخ د«جوابیندا دئدی: 
  » اؤلومون تاریخی نه واختا گئدیب، چاتیر؟

بیلر دا، رم بَه نه سوروشور. بونون جوابینی اوشاق دا یدئی ده من«
  »تاناجان...وم ده اوننان آیاق بَه آیاق گلیب تا قبیساؤل بیرینجی آدام دوغوالندا

مانینا قابیل ز -احالنما! اؤلوم تاریخی هابیلگؤردون دئدیم اؤزووه قرّ«
  .» یباؤز قارداشی هابیلی اؤلدورندن سورا، اؤلوم تاریخی ده باشالن چاتیر. قابیل

                                                            
  . 95انگان بؤلومو، ص میشل فوکو، تاریخ جنون، دیو -1
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! سنین طیّبدئمه شوخلوق ائلیرم، سنین جانین دوز دییرم ها «
  » ردین!الاوی دهر  یدی، علّامهسئلاوبئش اون کیالس ساوادین 

ی بو یازیالری اوخویا معلیم کیمش، اگر آکئ شپئ لیخ علّامه«
  » لمازدی.ن خوشبختی تاپین یدیم منبیلسئ
سن بولوردون : «دؤندوغلونو بوشالییب، سرهنگه ساری وخال طیّب 

  » قابیله چاتیر؟! -اؤلوم تاریخی هابیل
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آغزیندا  دیر، ؤودهجسد کیمی بیر گ ، یوغون باخیم آلتینداآروادی
لر  اوزانمیش سیم 1دانونتیالتوریاتاغین باشینداکی  ،کسیژن ماسکاسیوْا

یونتولری زیگزاگ دؤقلبینین  ال نبض ساییسیآنباشی موش. لاودؤشونه وصل 
باز بیر  دؤکتور سفسطهکی دستگاهدا گؤرونور.  باشی اوسته کیمیشکیلی 
ثبوت  ینی تجربی یولالرالی یزلیعاج ین اؤلوم برابریندهاینسانچی کیمی  فلسفه
سؤزلرینی راحات ثبوتا ندن یاردیم آلیر بلکه لریألدانیشاندا یه چالیشیر.  ائتمه

ئزمیش بیر حالدا اونا سرهنگ ایسه دؤکتورون دانیشماغیندان بیئتیرسین. 
  . قوالق آسیر

العملی  کسیژن. هئچ بیر عکسوْداها بئینینه نه قان یئتیشیر نه ده ا«
   »!ریوخدو
 دیر.لری زی کفه لری ترهأل وندؤکتور ،سرهنگه ائله گلیر کی  

  ییر.  یونگول ائله -سینی آغیر قالیم مسئله -آروادینین اؤلومدانیشاراق 
                                                            

لرینده بستری اوْالن  یو بخش سی یو و آی سی ونتیالتور: مصنوعی نفس ابزاری. مریضخانادا سی -1
   لرینه یاردیمجی اوْلماق اوچون ونتیالتورا باغالرالر. ناخوشالری نفس آلیب وئرمه
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ر. گؤروب، وئر تینی ألدنادراک قابیلیّ ،ین بئینی اؤلندن سونرااینسان«
نه آغرینی حیس  .رلری یوخا چیخا بوتون حیسائشیدیب، قوخالماق و... 

  » ر.د العمل گؤرسه ین تحریکاتینا عکسر نه ده بدنینائد
میر. اونا درد چک ی اوچونییدحیسینی ده ألدن وئر بئشآروادی 

آمما  ،یه سئوینیردئ یرمگؤره هم سئوینیر، هم ده دؤیونور. درد چک
قولو باغلی اوتوروب،  -یدؤیونور. أل اؤلوم آیاغیندا اولدوغونا گؤرهآروادی 

نسان ایله حئیوانین فرقی ای. یه گوجو یوخدور ظارت ائتمهاونون اؤلومونه ن
آگاهدیر. اینسانین خبری وار  دییینه اؤزوچک کی، اینسان درد بوردادی

اؤلوب.  ونلوکلهآروادینین بئینی بوتایندیسه  دیر. دردین مرکزی بئیین کی
  ن بؤیوک بیر قیسمی یوخا چیخیب. اینسانلیغینیدئمک، 

موشدور. لاودونیاسینین أن گوجلو حیسی  نسرهنگی سون گونلرده درد
 گتیریب،یئرینه اؤزل بیر طرزده  مراسیمینیاعدام هر بیر محکومون 

اونا چکمیشدی. قانلی داورانماغینا باخمایاراق، ایچدن درد  ، سویوقلیک اوسته
    ده گوجلودور.سئوگیدن لرینین أن گوجلوسودور. حتی  حیس اینسان گؤره درد

اعدام قارشیسیندا اوالن ده،  وغو سورهاولد آپاریجیسیاعدام 
گؤرموشدو.  لر ، چوخ چئشیدلی تپگیچوخ فرقلیمحکومالرین آراسیندا، 

آیاغی کئهیین، عصیان ائدیب،  -ب، ألیآغالیان، اؤلوم آجیسیندان کیریی
یه چالیشان، اؤلوم آغریسینا  ییندن آزاد ائتمه هیرأللرینی اعدام د

   یان اینسانالر گؤرموشدو.روییب، غرورونو قوْ لمهییئن
ه نیلرینی ألدن وئردیی حیس ،یاتاقدا جسد کیمی اوزانمیش آروادی

انالری وْرقا بوتون کیمی سیگؤز، قوالق، بورون، دیل و دری گؤره
دونیاسی دا یوخا  لهکموش. آروادینین بئینی اؤلملاوعاید  کئچمیشه

 دیر.ر بدنسیز بی شخصیّتیاتاق اوسته اوزادیلمیش  چیخمیش، ایندیسه
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باغیرساق، داالق  -ک، جییربؤیر -کسیز اور السین، بئیینلر یاندا ق حیس
   نه کارینا گلر؟!بدنین بو و... 

 درد قاالییر. دی اوستهسرهنگین در اغیسوسم نینبدن دیلیاونون 
عادتی ایدی. ساعاتالرجا آینا قاباغیندا  آروادینینله دانیشماق بدن دیلی

ییب، اورتایا چیخاردی. آروادینا گؤره بدن  سوسلهقالیب، اورجینال بدنینی 
یئتمه  یئنیاو رکار بیر دیل ایدی. و سئح  لی دیلیندن داها جاذیبهز دیلی، آغی

له بری، هر بیر عملینده بدن دیلی نداناآینانی تانیی چاغالریندان،
 اینسانمیشدی. اؤزللیکله قارشیسینداکی  سؤزلرینی چاتدیرماغا عادت ائله

، جلب ائتسین. کوسو لهینی بدنینین دیلیدیققت ردیچالیشا نداالاوأری 
مکدن  سؤیله لهلرینی آغیز دیلیباریش، سئوگی، حتی جینسل ایستک

قوشالری سرهنگین  ،. ایش اورا چاتمیشدی کیآروادی عاجیز ایدی
، دوغرو بیر نیب سؤیکهسینه  عاغیل و دوشونجه ن سالماق اوچونگؤزوند

سرهنگ ایسه اونون نه، بدنیندن مایا قویموشدو. یؤندم تاپماق یئری -یول
ک یشعورا مال ،میشدی. آروادیگؤرنده ایچدن سارسیل چالیشقانلیغینی

اؤزونو توتوشدوروردو.  ن قوشالرالالاویه مالیک  ن بیر وارلیق، غریزهالاو
  بیرینه هؤرمکدن عاجیز ایدی.  -له دوشونجه دیلینی بیرآروادی بدن دیلی

  » ؟لیقص ائلیریک؟ من یا آغ پارپارهانسیمیز گؤزل ر«
دن  لی گئجه آروادینین سؤزونو خاطیرالدی. ایللر او خاطیرهگئنه 
نه یدیی او گئجه آروادینین سوالینا جواب وئرمه ایندی کئچسه ده

 قانلی داورانیشالرال سویوقایندی باشا دوشوردو پئشمانلیق حیسی دویور. 
لسون. وبدن دیلیندن ارضا اادی آرومامیشدی لاوهئچ بیر زامان یاردیمجی 

اؤزوندن سوروشور:  ،دهبئینی اؤلموش بدنین آروادینین وسه گؤزایندی
لر  او گئجه و سونراکی گئجهلییی اونا حیس ائتدیرمک اوچون  خوشبخت«

   »یدیم؟ لی یاالن دئمه
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او قدر ذکالی  بلد ایدی. آروادی شخصیّتینهاونون اوشاقلیق چاغیندان 
بیرینه هؤروب، دانیشا بیلسین.  -له دوشونجه دیلینی بیربدن دیلیلدی یدئی

. میشرالاوسایدی، دونیانین اینانیلماز بیر وارلیغی لاوتی بئله بیر قابلیّ اونون
بلکه ده اورتاق یاشاییشالری   بیلردی؛الاوآروادینا عاشیق او زامان بلکه ده 

یوخ  ینهین ایش تکلیفدلالل بلکه ده باش ؛رمیشالاوایندیکیندن فرقلی 
سیندن واز  ن باش آچماق دغدغهسیند دئییب، جالدالرین یاشاییش فلسفه

یالتور گوجویله نفس آلیب ونت بو گون بلکه ده او زامان آروادی کئچرمیش؛
   بلکه ده... وئرمزدی؛
 بوزارمیش، ینا دوزولور. گؤزو قالیب الل بدنآرد -لر ذهنینده آرد بلکه

راضی  اونوآروادیندا. ت کیمی یئیمچؤهره، یاتاق اوسته اوزادیلمیش 
ب، حقیقتی سؤیلمک اولوسالماق اوچون یاالن دانیشماق و یا صداقتلی 

   قالدیغینی دوشونور.اوچون چوخ گئج 
دن بئیین  دؤکتور ایسه سؤزونو کسمه آغری ایچینده، -آجیسرهنگ 

 سؤزلرینی ر. دؤکتوراؤلوموندن دانیشیب، بیلمزدن اونون یاراسینا دوز سپی
ییندن توتوب،  آروادینین بیلهاونون  چاتدیرماق اوچون دن فعله هقوو

لونون باخین، نه آغری دویاجاق، نه ده قوْ«دئدی:  ،یوخاری قالدیریب
  »جک. ک ائدهحرکتینی در

یینی یوخاریدان یاتاق  بیله اونوندانیشا  -گؤزو سرهنگده، دانیشا
یه توخونوب،  ده رهاوستونه بوراخدی. آروادین ألی یاتاغین قیراغینداکی ن

ییندن  له یاتاغین اوستونه دوشودو. سرهنگین اوره لئش کیمی شاپپیلتی
  و. اولدبیر شئی قیریلیب قوپان کیمی 

، همیشه یئره دوشنده لنمیش گولـلهبیر  ساهانسی سینده صحنهاعدام 
  . اردیییندن نسه قیریلیب، قوپ هاور ،ببئله بیر احوال یاشایی
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انالری اوزون زامانا جان ساخالماق ممکن وْرقابو «دؤکتور آرتیردی: 
حیات یولداشیزین بدنینین  زسی یین، اگر ایسته رلریزی ائلهیدئییل. فیک

جن بو ایشی  یه بیر هفته باغیشلییاسیز، تئزلیکله، نهایت انالرینیوْرقا
ب اراخ انالروْرقن دؤرد گوندن سونرا ااوْ ،ییز الزیمدی. بئیین اؤلومونده گؤرمه

  » غا باشالیار.مالاو
  » باغیشالماق؟«دی:  کرار ائلهسرهنگ تعجوبله بیر داها ت
 -یوخدور. آمما اؤزونوز آغیر زور: «آرتیردیدؤکتور قاپیدان چیخاندا 

. اونون کارا گلن دیایاغیس اینسانگؤرون هانسی عمل  ،یین یونگول ائله
  »رپاغا تاپشیرماق؟یوخسا تو ،الرا باغیشالماقاینسانن الاوانالرینی احتیاجی وْرقا

 سایاغی اینسانباغیشالماق؟ «دوداغی آلتدا دئدی:  -دیل  سرهنگ
آدام  اعدامالر« دن ایشه دعوت ائدندها اونو یئنید دلالل باش» باغیشالماق؟!
  ، دئمیشدی. »دن ایشه چاغیردیقسنی یئنییه، سون دئلاو ایاقس اوزلو، ایسنان

قوالغیندا ورون سؤزلری شدی. دؤکتده أیلینداکی صندلیاتاغین قیراغ
انالری دؤکتور اوچون بیر شئی وْرقا یننظرینه گلیر اینساننیر.  لهسس

   .!بلکه ده ماکینانین بیر ابزاری کیمی.ر. دی کیمی
قارشیسیندا دؤکتور ایله اورتاق سینین  اؤلوم مسئلهبونونال بئله 

رین الاینسانن الاوهر ایکیسی ده اؤلومه محکوم  .میشای لری وار قطهنؤ
قانلی داورانیب، اؤلومو محکوما  رویاراق سویوقمقابیلینده اؤز طرزلرینی قوْ

بیر اؤلومه  ، آدام اوزلوسایاق نسانیآسانالشدیرماغا چالیشیرالر. اؤلومو ا
  ر. یه أللشیرل چئویرمه

ایشلر یازیلیب! حؤکومتین اعدام  سایاغی اینساننیما دئمک منیم آل«
  !» یسپانسرئنالرینی احسان وئرن ااوْرق، آروادیمین اآپاریجیسی

گؤزو آروادینین اوزونده، اونون ألینی اووجوندا توتوب، سیخدی. 
اینانا بیلمیردی بو قدر یاشاییشا  دی. گؤسترمهالعمل  آروادی هئچ بیرعکس
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بدنیندن لذت آپاریب،  اؤزونه باخیب، ن، آنباشی آینا قاباغینداالاوباغلی 
  یاشاییر.  هله بدنیبئینی اؤلوب، وئرن آروادینین  دیققته بدنین

یه  لردن عالوه نه کی مانکن ینلریندهترسیز بدن توکانالرین وی بئیین
بوراخیلدیغی یئرده لری یومولو، کیپریک بئله چالمیر، أل وگؤزیلر؟ ب  یه بنزه

الیا وخه، قوْر، بورنو یئریندیمآتا بیل آددیم یئرلی یئرینده،آیاق قالیر. 
خونوشو ر، دریسی هر هانسی بیر توْیمنده، ائشیده بیل، قوالق یئریریمبیل

کیمی سویوق دئییل،   بونونال بئله آروادینین ألی ویترین مانکنی دویمور.
کسیژن هله ده زینه بوالغین آخیمی کیمی، داماریندا وْقان و ا دیر. ایستی

  آخیر. آمما بو آخیم ایکی طرفلی حیس یاراتمیر. 
 نییبوالغین سرینلییسویونا ساالندا،  ألینی بوالغین سرین ،اینسان

نسان و یسه ده، ا . گؤزه گلمهبخش ائدیر، ألینین ایستیسینی بوالغا آلیب
ایندیسه  .یارانیر مناسیبتوئریش کیمی بیر  -آلیش بوالق آراسیندا

آروادین ألی ایستینی  وئریب.سینی ألدن  نین بیر طرفی ادراک قووه رابیطه
 ألینین ایستیسینی حیس ائتمکدن سرهنگین ألینه کئچریب، آمما اونون

  عاجیز دیر.
یه  لری ده بئله بیر رابیطه لیک رابیطهائله گلیرکی ایللر بویو ائولی اونا

 عملیندهدانیشدیغینا گؤره، هر  لههمیشه بدن دیلی  ییرمیش. آروادی بنزه
   ایمیش.نسان یبیر ا آلماقدا عاجیزیه چالیشیرکن، حیس  حیسینی وئرمه

دؤکتورون نه باخیرکن، ایکی هاوالی قالیب. نین جیسمیآروادی
وجونو آچیب، باش اونون اوْ نیر. له سؤزلرینه قطعیت وئرمکده شوبهه

سینه  لر چکیب، گؤزونو اونون چؤهره رهینارین دایایچینده  یالبارماغی
کیپرییی  ده قیدیغی گلدی، نه نه دوداغی قاچدی، نه تیکدی. آروادینین
ریسیندن توتوب، سرت بیر حالدا قیرتدی، اونون دترپندی. ألینین 

کیمی دی. بیر داها دؤکتور  العملینی گؤرسون. هئچ بیر اتفاق دوشمه عکس
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دی.  ییندن یاپیشیب، یوخاری قالدیردی. بیلک ألینه آغیرلیق ائله اونون بیله
یی  یی هئچ بو قدر آغیر دئییلدی. بیله بئینی جانلی اوالن زامان آروادینین بیله

   وراخدی. أل، لئش پارچاسی ایدی، یاتاغین اوستونه دوشدو.ب
سینده اؤزونو تقصیرکار بیلمیر. یازیلمامیش  آروادینین بئیین اؤلمه

 لیک گوندهموش، اونون اؤزل لاویاساالری آیاق آلتینا قویان آروادی 
دفترینه باش اوزالتمیشدی. حتی بو ایشه گؤره اؤز یانیندا آروادیندان 

  رک قایداالری پوزموشدو.  هی. او سرهنگین خاصیتینی بیللی ایدیگیلئ
وغونو اولد آپاریجیسیسرهنگه قالسایدی، هئچ بیر زامان اعدام 

دی آروادی اونون بئله بیر ایشی قبول مزدی. یقینی وار ای آروادینا سؤیله
اونون لدی. یدئی آنالییشلی، جک قدر یینین ندنینی باشا دوشه بیله مه ائله

  . دی بیلمزالاون بیر شخصین یئری الاو آپاریجیسیاعدام  دونیاسیندا
ن باغیشالییب، باغیشالماماقدا سوْ نیانالریوْرقایندیسه آروادینین ا

باشی اوسته دایاندی. اونون  اونون ،ایدی. قالخیب یه مجبور قراری وئرمه
سی یئریندن قوپان کیمی  گؤزلری یومولویدو. هر دؤنه نفس آلدیقجا سینه

  نفس قایتاراندا، یئرینده اوتوروردو. ر، اولو
قیسقانان  یی، قوشالرا لتیندا چیرپینان اورهقفسینین آ  سینه او«
یله باخدیغی گؤزلرینی نئجه؟  رم؟ عشوه ها باغیشالیا بیلاینسانیی آیری  اوره

   »..بؤیرک، قارا جیییر؟ داالق؟
عئینینه  راقالاوآشکار  -آیدین بو قدرانالری وْرقا اینسانجن  هیایندی

مک  ائله ثلهانالری باغیشالماق موْرقبیر آن نظرینه گلدی امیشدی.  گلمه
تاریخ بویو بیر جزا کیمی  ثلهکی م دیر. یالنیز فرق بوردادی کیمی بیر ایش

لرینه وئریلیب.  لرین، گوج صاحیبلرینین طرفیندن مخالیف حؤکومت
. ر جزادیرجزاسی بدنین دیشاری عضولرینه عایید بی ثلهم ،لیک اوسته

ک، بؤیرک یئرلی یئرینده قالیر. محکوم آالتی، بئیین، اور -بدنین ایچ
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وْرقانی قوالغی، جینسل ا -لو، بورونقوْ -باخا أل - اوالن شخصین گؤزو باخا
سیندن آییرماغی  دهگؤوپارچاالرینی  - بدنین تیکه کسیلیب، محکوم ایسه

ش شخص آجی آجیسینی حیس ائدیر. آمما بئینی اؤلمو -دویوب، آغری
  اولور. انالریندان مثله وْرقائتمزدن ایچ ا آغرینی حیس -

بیلمیر. اؤزونو اونون  راضی اوالماغا لاو مثلهانالرینی وْرقاایچ آروادینین 
آروادینین  ،یاشاماقلیکده بدنینین مالیکی کیمی تانیمیر. ایللرجه بیر

گر قانون اونا ینی قازانماق معناسیندا دئییل. حتی اقبدنینین مالکیّت حاق
ی وئرسه، هئچ زامان، هئچ اینسان باشقاسینین بدنینین قبئله بیر حاق

  . مالیکی اوال بیلمز
بو یاتاقدا اؤلو کیمی دوشوب قالسایدیم، یئرینه  من آروادیمیناگر «
   »نئجه بیر قرار وئرردی؟! آروادیم
شلری، یه چاتمیر. آروادی ایله اونون دونیا گؤرو هئچ بیر نتیجه  

  لیدیر. یله فرقبیری -لری قدر بیر اوروپا و آسیا قارّه لری شاییش فلسفهیا
انالرینی باغشالماقدان وْرقعملینی تصوور ائتدیکجه آز قالیر اونون ا مثله

ئشمانلیق دویاجاق. واز کئچسین. آمما یقینی وار سونرا بئله بیر قراردان پ
وچون هر ایشدن بیر قرار وئرمک ا سایاق دؤکتورون دئدییی کیمی اینسان

مایان بیر لاو یمالیکبونونال بئله لیدیر.  سؤزونو ذهنیندن سیلمه ثلهم اوّل
   باش قالیب. وْرقانالرینی باغیشالماقدا چاشا جیسمین

 -وئریشی ائدیبلر. بو آلیش -آلیش  بیرلریله حیس -بیر ،بدنلریایللر بویو 
آروادینین وارلیغی وئریش گئنه ده هئچ بیرینه مالکیّت حاققی قازاندیرمیر. 

هر ، ائولیلیک قایداالرینا گؤره دیرلی و مستقل بیر وارلیق اونون وارلیغیندان ایره
بیریسی وارلیغیندان بیر پارچا اورتایا قویوب، اورتاق بیر حیات قورموشدوالر. 

ین اینسانسینی چکن  تتینمههر بدن آغیرلیغینی داشییان، ، فیکریجهسرهنگین 
بو بعضی اینسانالر ساغالم چاغالریندا دیر.   بیر مالیکانهید جانلی ؤزونه عاا



   153  کهربا گؤزلری  مُرّ آغاجینین

دیلر. بونونال بئله  جک قدر ذکایا صاحیب بیله ائده منین تکلیفینی معلو مالیکانه
اؤزلریندن چوخ اوزاقالردا  لی و یا ین بیر چوخو اؤلومو اؤزلریندن ایرهالراینسان
  لر. گؤرور

، یدی ینین تکلیفینی بللی ائتسهنالراوْرقبدنینین الیغیندا آروادی ساغالم
   دایانمیش کیمی حیس ائتمزدی. آیریمینداایندی سرهنگ اؤزونو ایکی یولون 

قوش،  -قورد ییر. آروادینی بیر جسد کیمی تورپاق آلتیندا تصوور ائله
ایالن، سیچان آیری اؤلولرین قبیرلرینه داراشان کیمی، اونون دا قبیرینه 

جکلر. هانسی ایالن اونون  یکه پارچا ائدهداراشیب، آز مدتده جسدینی ت
   جک... گؤزلرینده یووا قوراجاق، هانسی سیچان اونون بدنینی گمیره

سن هر گون  یهدئذهنینده جانالنان تصویرلردن جانینا لرزه دوشور. 
  دئییلمیش.  مراسیمین آپاریجیسیب، بو اولوحاضیر  مراسیمیندهاعدام 

ظامی یل. ایللرجه نیامانی دئیلرینه قاپیلماق ز آمما ایندی حیس
دورست  -دوغرو ینا دایانیب،، عاغلقیراقلرینه دایاناراق، احساسدان  تجربه

ندن بری، چتین یه گئیدیینیپالتارینی أینظامی ین. ردیلی بیر قرار وئرمه
نضباتلی یقانلی داورانماغی، ایشلرینده ا یی، سویوق دورومالردا قرار وئرمه

  اؤیرنمیشدی.  یاشامیبیر  سیز سئوگیاولماغی، حتی 
شیب. ندنسه  آروادینین کناریندا أیله اؤلونون باشیندا اوتوران کیمی

گؤز هئچ آغالماغی گلمیر.  یه بورونسه ده، غصه -غمباشینا گلنلردن 
  اونو بئله چتین دورومدا اؤزباشینا بوراخیب. دا یاشالری 

ن آزی ایکی جکده، أ آروادی چوخ یاخین گله ینه گؤرهون دئدییدؤکتور
انالرینی آیری وْرقجک. اونون ا هفته ایچینده بیر یوللوق دونیانی ترک ائده

  .عجیبه فیکیرلر ذهنیندن کئچیر اینسانالرا پئیوند وورماغی دوشوندوکجه،
الرا باغیشالماق، خلیفه اینسان ، آیریانالرینیاوْرقینین آرواد گاهدان

ساغلیغینا لیغین اینسانیش باخ ئله بیرب .گلیر  سیندن باغیشالماق کیمی کیسه
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یی  هر بؤیره بیر جوت بؤیرک؛ دیر. وئرمک کیمی آروادینین بدنیندن پای
کسیژن وْگوندوز ا -نی گئجهیا کیفایت ائدر. یقین کی آغ جییراینسانبیر 

ندن یجییرآغ  اونونا پئیوند ووراجاقالر، اینسانن بیر الاونا باغلی لوکپسو
 بیلر؟ جوان، یاشلی؟ آرواد، الاو ینسانانئجه بیر  اینساننفس آالن 

 سی اوسته ألینی سینه اینسانندن نفس آالن یکیشی؟ اونون جییر
دن نفس ینجییر باشقا بیرینین قویوب، هاوانی جییرلرینه چکنده،

آلدیغینی خاطیرالیاجاق؟ یوخسا اؤز جییری کیمی هاوانین عنصرلرینی 
شخص  .. پئیوند آالن.جک سینه دولدوروب، بوشالداجاق، آه چکه سینه

سینه چکنده، بیر آروادین جییری  سا، هر دؤنه ألینی سینهلاوکیشی 
   جک؟! هلر دویا بیل لی حیس وغونا گؤره لطافتاولدقفسینین آلتیندا  سینه

منه صاحیبی  بدنین ایچینده چیرپینسا، بو بدنینیا قلبی بیر آیری 
ن یئنی صاحیبی ایله ؟ من نئجه؟... قلبیبیلر! الاوه نئجه بیر حیسی گؤر

، اینسانقلبینی اؤزویله داشییان یمین آرواد بیلر؟ الاوم  ه رابیطهمنیم نئج
  جک؟   کیمی قوشالردان نیفرت ائده اونون

نین  یه پئیوند وورساالر، کیشی قلبینی بیر کیشیمین اگر آروادی
وج سئوگی، بیر دونیا نیفرت و او کیمی وییشیلر؟ بیر اوْ هدونیاسی د

سینی پئیوند  گؤزو نئجه؟ اونون قرنیهشیر.  قلبین هاراسیندا یئرله لر حیس
 ...باخاندا اؤز گؤزویله باخاجاق یوخسا آروادینین گؤزویله؟! ،آالن اینسان

ا بیلر؟ اؤزو نئجه؟ آروادینین گؤزویله باخان بیر اینسانال نئجه قارشیالش
نئجه سؤز  السینه قفسینده چیرپینان اینسان آروادینین قلبی بیر آیری

  وئر ائده بیلر؟ -آل
آروادی کیمی  ،اینسانآروادینین قلبینی داشییان  عاغلینا سیغمیر

باشیندان أل سیز فیکیرلر  عجیبه و منطیقگئنه ده  آممالر دویسون.  حیس
کیمی آیری اینسانالرین چوروموش،  اوْرقانزاپاس  انالریاوْرقاونون چکمیر. 

  .ولدوراجاقیئرینی د اوْرقانالرینینأپریمیش 
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ی بوراخیر. هله ده اونون ألینین ایلیق ایستیسینی آروادینین ألین
سی یئریندن آتیلیب، اؤنه گئتدیکجه، زامان  دویور. ساعاتین هر ثانیه
  لیدیر.  دارالیر. سون قرارینی وئرمه

بوراخیب، ائشییه چیخیر. سرگردان آدامالر کیمی  آروادینی اؤز حالینا
غینی دوشونور. وارلیبدنین اوزاقالشدیقجا، او ر. ییخیابانالری آددیمال

، بیر اینسانین منتشر پارچا آیری بدنلرده یاشایان وارلیغینی - پارچا
ان یئنی بیر بدنی جانالندیراجاق. ندنسه وْرقهر بیر ا ...اولموش وارلیغینی

   یادینا دوشور. »روپوویئر آلتی نشر ق«
 ورا دوغارلیقدان یوخلوغتیرباران یئرینه حادیثه اثرینده وآروادی 

بوتون سرهنگین یاشاییشینا، سیز بدنی  اونون بئییندیر.  گئتمکده
هر هانسی فیکرین آخیری اونون بدنینه چاتیر.  یب.فیکیرلرینه کؤلگه سال

کی دردی دیشاری تؤکمک  یوخلوغونا گؤره آغالییب، ایچیندهاونون 
  یوق تر باسیر. جانینی سوییندن  قانلی دوشونمه یئرینه، بئله سویوق

 گون گلدیقانونالری دوشونور. بلکه  ایله الرآددیمالدیقجا محکوم
ن دنلرینیب محکومالرا یئرینه، جزاسیتیرباران   ییشیلدی. هالر دقانون

بئله بیر یئره چاتسا،  وئردیلر. اگر ایش سیجزاانالرینی باغیشالماق وْرقا
 ،جالداو زامان ر. آدی یالنیز تاریخده قاال شخصیّتینجالد دئییلن بیر 

  دیر.  برکیشده -اؤزویله چکیش غماًر. بو فیکیرلره رالاوخین نوستالژیاسی یتار
سن  گؤرها بئله بیر حؤکم وئریلسه، اینسانن بیر الاواؤلومه محکوم «
   »؟دوربیر حؤکم سایاق اینساندئیرلر 

 تابلوالرینکلرینین، تئلفون پوتقاالرینین، آددیمالیاراق برق دیر
چوخو بؤیرک  ناعالنالریینی چکیر. دیققتنده گؤردویو اعالنالر اوستو
  دیر.  وئریشنه گؤره -آلیش
  »سی... تئلفون نومره ،روپو: ب +وک. قان قساتیلمالی بؤیر«
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ار. عالقه باغالماق تیاجیمیز ویه اح روپوندا بیر بؤیرهوی قان قنفب م«
  » سی... نومره اوچون تئلفون

قتصادی یوئر اولونور، ا -پول ایله آل یاوْرقانالرائشیتمیشدی بدن 
ساتیب،  اوْرقانینیلر سبب اولور بیر چوخ اینسان بدنینن بیر  لیک چتین
گؤزویله جن  یهایندی یینی تاپسین، آمما سینین گون چؤره عایله
لر گؤز اؤنونده  سن یالنیز اینسانین باشینا گلن مصیبت یهدئمیشدی.  گؤرمه
بئله بیر اعالنالر الردا آددیمالیاندا هئچ زامان خیابان قاباقالر ر.لیقاباری

 باغیشالماغی اوْرقانالرینینیندی کی آروادینین امیشدی.  عئیننیه ده گلمه
ینی چکیر. دیققتاعالنالر ارا گئدیر، هانسی دیوارا باخیر، سؤز قونوسودور، ه

لی جان. ییب لری اؤلمه بو اعالنالری یازانالرین بئیینکی،  بوردادیدرد آمما 
انالرین یازیب، دیوارالرا یاپیشدیر نینیاعالساتیش  اوْرقانالرینین لهلر بئیین
قتصادی وضعیتدن استیصاال یار. یمده اولماغی تصوّور بئله ائده بیلیئرین

چاتمیش اینسانالری دوشونور. دئمک وارلیغین أن اؤنملی فاکتورو اوالن 
سینه  ه اؤز داییرهوئریشینی د -آلیش اوْرقانالرینینقتصاد، اینسان یا

دلالل  سینین ایچینده هم باش ریش داییرهوئ -قتصاد و آلیشیچکیب. بو ا
  لرینی ساتانالر!  ککیمی آدامالر وارمیش، هم بؤیر

 بیر یاندان اعدامته گتیریب. یققاؤزونو ر لر جهدوشونضدیتلی 
 نیاوْرقانالریدیر. بیر یاندان دا آروادینین  ، اؤلوموم ایجراچیسیآپاریجیسی
جک. آروادینین  ائده تیراکشایالرا حیات باغیشالماقدا اینسان الباغیشالماق

ئجه سا، نلاوپئیوند آالنالر اونون ضدیتلی حالیندان خبرلری  اوْرقانالرینی
فرقلی دونیاالریندا اونون کیمی اینسانالرین رلر؟ العمل گؤستر عکس

قصاصینی تقدیر  قولالندیغی عمللرینبلکه ده لره یئر وار؟  ضدیتلی شخص
  !اؤز قاباغینا چیخاریر
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خبری یوخدور،  یندنی لیکیچیک -بؤیوکالرین دونیاسینین اینسان  
دیر،  عئینینه نینمرّ آغاجینه تی آمما یاخچی بیلیر اونون ضدیتلی شخصیّ

 اباشین -غریزه اوزوندن چییناونو گؤرجک، قوشالری نه قوشالرینین. 
کی  سینده هگؤودمرّ آغاجی ایسه  ائدیرلر.موسیقی سسینه رقص  قونوب،

 یر.ی دینله نیاونون سیرّالری سیز بیر آغاجدیر دیل غماًگؤزه بنزر دویونلره ر
نه یاخچی کی  بوراخیر.سیرّالری هاوایا  ائشیتدیییدیکجه یارپاقالری أس

   ییب. اینسان آغاج دیلینی کشف ائده بیلمه
ره آالچیق آلتیندا عادت اوز ،اوّل مزدن، قوشخانایا گیرائوه یئتیشیب

آغاجین  اوّل هر ایشدنده،   سه شیب، یورقونلوغونو آلماق ایسته أیله
 اوسته آتیر.داکی میز شالی آچیب، آالچیق آلت نمیشدویونلسینه  گؤوده

نلرین ایچینده کهربا دویونیر.  کی دویونلره زیلله سینده دهگؤو ینآغاجینمرّ 
لرینی خاطیرالدیر.  ببک آروادینین بال رنگلی گؤز  هرنگلی کیکیگّ

 بیر سس ر. ذهنیندهاولوپارالق کهربا رنگینه هیپنوتیزم باخدیقجا 
  .ییر باغیشالیاجاغینی سؤیله اوْرقانالرینیآروادینین 

سی  جاذیبه نینکی کهربا رنگی قاش قارالدیقجا دویونلرین ایچینده
قوشالرینین دیر.  میش کیمیهیپنوتیزمدن چیخسکیلیر. سرهنگ ایسه أ
بوراخیب، قوشخانایا  باخچاداغاجینی آوغو یادینا دوشور. مرّ اولدج آ

گؤتوروب،  وزینقروْوقاشلی  بوراخیلمیش داش میز اوستهگئتمزدن، 
ر بویو ودن یقینی وار. عؤم بیر مسئله قوشخانایا گئدرکنجیبینه سالیر. 

  میر. قارشیالشماق ایسته الداشییان اینسانالر اوْرقانالرینیآروادینین 
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دؤزه بیلمیر. اونون صمیمیتی بال  ین صمیمیتینهطیّبسرهنگ 
ین طیّبشنه یارادیر. هؤوب، آریسینین زهرلی تیکانی کیمی ذهنینه باتی

  . دوشورشنه هؤوجانینا خدیقجا ی گؤزلرینه بالکهربا رنگ
وغومدان، نه ایش گؤردویومدن خبرلری اولدقفه اهلی منیم کیم «

غلو... میز دالیسیندا چرت ووران دؤهتور... و.. خالسا؟... جلیل... ایبیش.لاو
یه آتش  ه جوخها نئچه دفسلاودیر. اونون خبری  طیّبهامیسیندان اؤنملی 

  »...!فرمانی وئرمیشم
   سواال چکیر. -سی آرتیر. اؤزونو سورغو طیّبه باخدیقجا هؤوشنه

بو گونلری دوشونموشدون؟  آتش فرمانی وئرندهسینه  اعدام جوخه«
سن؟ هامیسینی دئمیرم، هئچ اولماسا طیّب  یه ن وار اعتراف ائلهجرئتی

؟ اینسانین یانیندا اعتراف ائده بیلرسن؟!... قورخوسان اؤزگورکیمی لوطو، 
سان؟ سنه اهانت تحقیردن قورخو سن؟جالد آدینی دیلیوه گتیره بیلمی

  سان؟ جکلریندن قورخو ده بیلهائ
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کی، قفه اهلینه دئدین توتالیم سن او قدر جرئت صاحیبی اولدون 
لم، تقاعد اولموش، أسکی بیر جالدام. نیظامی ی، من معلیم دئیکیریخیبسیز

 هله نین اؤزل اینسانالرینین آدی دولدوروب. باشقاالری می بو اؤلکه پرونده
شیب، کیتاب  هیاندا قالسین، همین بو طیّب، سنین بؤیرونده أیلبیر 

سینه چیخماز؟!  نگینده گؤزلری تپهاوخوماغیوا واله اوالن طیّبین کهربا ر
سینه دؤنوشوب،  سنه هلو پای وئرن مهربان ألی بیر آندا حئیوان چنگه

  خیرخیراندان یاپیشماز؟
نیردی. یئددیدن  الرینا مؤهورلهآلین لری أسکی جالدالرین سیجیللی

یئتمیشه آلین مؤهورونو گؤردوکده، جالد اولدوغوندان خبردار اولوردوالر. 
، مدرنیزه سیستمده کیمین کیم اولدوغو هئچ کیمه بللی دئییل. آمما ایندی

الر گؤز کدییی ماسکاالر، گئیدیکلری قالیبآنجاق اینسانالرین اوزلرینه چ
  » دان خبرسیزدیر.سینکی دونیا دیر. هر کس آیریسینین ذهنینده اؤنونده

رنگ  به اونا ائله گلیر کی رنگهاوا گورولداییب، ایلدیریم شاخدیقجا 
، گلیر اوستونه دیوارالریخانانین  قفهنمیش بز ین شکیلی ایلهالرقوش

دان یوارالر. قوشالر دگئده دارالیر، جانی سیخیلیر - گئتدایاندیغی یئر 
لرینین آلتیندا  نه بیر سؤز. قوش تئلکیدی، گئ قوپوب، اوستونه گلسه

آراسیندا  یلردی، آمما ذهنینین دیوارالریأزیلمکدن جان قورتارا ب
   دؤزه بیلمیر.هئچ اغا سیخیلم

الر هاوانین قاشینی ودمامیش قارا بوللاوساعاتینا باخیر. آخشام 
گؤیو سوپورور.  -قاباغی یئر -قارالتماقدان عالوه هاوانین قاشقارالدیب. 

لیدیر.  ین قوشالرینین یانینا گئتمه سواال چکمه -لیدیر. اونو سورغو گئتمه
ا باخیب، سؤزلرینی ت اونورهو -هوروت اونون سؤزلرینه قوالق آسیب،

  لیدیر.  مرّ آغاجینین یانینا گئتمه ین دینله
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 السیز حئیوانالر و آغاجالر چوخ واختالر اونا ائله گلیر کی، دیل
کئچینمکدن داها  ال، عالقه ساخالماق، دیل بیلن اینسانالرکئچینیب

، دیی راحاتدیر. بلکه ده قوشالرین و مرّ آغاجینین دیلینی باشا دوشه بیلسه
  . ردیاوالچتین  ده کئچینمک الاونالر

   دؤیور.سینه  شهیخانانین ش قفه ب،. یاغیش باشالییرکیتابینی قولتوغونا وورو
  ییر.  سؤیله طیّب ،»!دؤز یاغیش کسسین گئت«
دئمیرم بیری . میر بنزه ام کسن یاغیشی من گؤروربو یاغیش ک«

  » آتسین! تاپیلیب گؤیون آغزینا پیچاغ
باخیر. بیر قارالتی   یب، گؤیهیغینآلتینا س بانی نین سایه هر قوجا قفکوْ

آیاقلی بیر کیشی،  تکیوخاری قالخیر. قاپی آچیلیر. لریندن  نین پیلله قفه
کیشینی  طیّبر، بیر ألینده چلیک ایچری گیریر. یبیر ألینده قارا چت

چترینی ألیندن آلیر.  ب،گؤرمکده یئریندن قالخیب، اونا ساری گئدی
سالم  دانن اورتاسیندا دایانیب، اوجانی قیچلی تندیس کیمی قفهیرکیشی ب

نین چترینی کیشی طیّبشنلره باخیر.  هأیل  ده بیر قفه هبَبیر لهوموئریب، تبسّ
ائشیک  یرینچت ، بوکور... هر دؤنه چتری آچدیقداآچیببوکور، آچیب، 
پنجره اؤنونده قورویوب، مات  اطرافا، قالمیش یاغیش سویو اوزونده

قیچلی کیشی گؤزونه سیچراییر. بیر -تونه، اوزقالمیش سرهنگین اوس
تعجوبلو  اونونباخیشی دیر.  هباشینی ترپ لهمو، تبسّچؤنوبسرهنگه ساری 

 دیوارالری ینسرهنگین رنگی بوزاریر. اؤزونو ذهنینتوققوشور. ینا باخیش
 سیز آدامالر کیمی ارادهآراسیندا سیخیلیب، أزیلمیش کیمی حیس ائدیر. 

هاوا داکی کیتابی میز اوسته قویوب، أللرینی جیبلرینه سالیر. غو آلتقولتو
بیر آندا یئریندن بتردن گورولداییب، گئنه ایلدیریم شاخیر. سرهنگ 

نین قاپیسینی آچیب، ایچری  کیشی قفه یا ساری گئدیر. کور قوپوب، قاپی
شییه کور کیشینی سایمازدان ائدؤشه گلیر. سرهنگ  -دؤشاونونال گلنده 
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کناریندان کئچنده آیاق تندیسینین زی  کی تره نین اؤنونده چیخیر. قفه
لرین بیرینین ایچینه  کفهزینقروْونو قاشلی  ساخالییب، آروادینین داش

دامجی  -لرینده گؤل دوروب، دامجی زینین کفه آتیر. یاغیش سویو تره
   یئره دامیر.
باش  ه چاشدن قوپوب، گئدیشیننسرهنگین بیردن بیره یئری طیّب

 ،کی هلو قالیب. قارداشینین چترینی میز اوسته قویاندا، گؤزو میز اوسته
 ساری قاچیر. یا گؤتوروب، قاپی اونالریسیک  تله کیتابا ساتاشیر. تلمده  بیر

یاغیش آلتیندا  یاغان یییر. سرهنگ ایسه شیدیرغ لهسرهنگی سس
ؤزوندن ایتینجه گ، سرهنگ نه دایانیبیقلی کیشی چلییآیااوزاقالشیر. بیر

   ...ییر هلاونو ایز
  سون.
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