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 آتامین یوخوالری

  غالمحسین ساعدی: یازار

  حسین واحدى: چئویرمن

ق کاغیذ گتیریب، اؤز اؤنونده، اوتورما اوتاغیندا آتام نئچه دفترله نئچه قوجا. جمعه گونودور

] کارمندلرین[لری، چئشیدلی دفترلرله امکداشالرین تاخجاالر ھزینه سند. دیر ییب له سره

آنام . آتام مالیه ایداره سینین موحاسیبیدیر. لری ایله قاالنیبدیر لیسته] حقوق ماھانه[آیلیق

  :لرده اوتوروب، ایشاره ایله منی اؤز یانینا چاغیریر رک اوتاقدان ائیشیگه چیخیب، پیلله دئیینه

آخیردا من . لریمیزدن نیب، بودا جمعه  گؤروسن نه خبردی؟ گؤروسن باشیما نه کول اله" ـ 

یین،  بیلیرم گئجه یاریسینادک داوامی وار، یول گئتمه. سم، بو یاشاییش دان قورتولمارام گئتمه

ھله اوتاقالری ... ییدی دوشدو؟ داھا یاواش دانیش، منیم دفتریم ھارادا؟ دانیشمایین، او نه

  ."ل باخ ل، گه ده اولمور، دلی اولور، گه ترپنمک. مشیم بیشیرمه] غذا[قیدا. میشم وپورمهس

پتو اوستونه  میتیل آتام، اوتاغین یوخاری باشیندا،. سینه پنجره آلتینا گئدیریک-ایکیمیزده، سینه

رینی آلنینا تؤکوب، گؤزلوگونو بورونونا میندیریب،  توکله] ایکى بویالی توک[نیب، گؤزل چال  له ره سه

دن داھا دیک و  یه تای قابیرقاالر ھمیشه دی، او آچیق یئردن، قفسه لری آچیق گینین دوگمه کؤینه

  .داھا برک گؤرونورلر

کاغیذ [کاغیذ باغالماالری] iri[سولودا ایری -وب، ساغبیرینین اوستونه دوز-نئچه بویوک دفتری بیر

لرین آراسینا بیر قلم قویوب، دقت ایله  دیش. ییر آما ھئچ ایش ائتمه. دیر ایله قاالنیب] لری بسته

  :آنام بیر داھا باشالییر]. گؤز تیکیب(اوتاغین بیر بوجاغینا ساپالنیب

بیرى یوخدو بو . دیردان یاخشی م یوز دفعه بو حیاتبودا اولدو ائو، بودا اولدو حیات، تانریم اؤلو"  -

دراؤزونو اؤلدورورسن؟ باخ ھله، باخ ھله،  دن بوقه نه. یه دئسین، بورا ایداره دئییل، ائودیرکیشی

قاتیشیب،  سینده کلله  پیشیگه تای گؤزون تیکیب او بوجاغا، ایندی باشالیار، یوموالر، نئچه عدد

  ."ییر آییرا بیلمه

  :دن یورولموشام، زور ایله آنامی پنجره باشیندان قیراغا چکیب، دینج سس ایله دئییرملر بو صحنه
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یاخشی دا آنا، ھئچ ایش گؤرمک اولماز، دؤزومون اولمالیدیر، آز قالیر، ایکی ایلدن سونرا امکلی "  -

  .اولوب، بوالرین ھامیسیدا قورتوالر، بیزده راحاتالشاریق

ھا دؤزوموم قالماییب، پیلله لردن یوخاری چیخیرام، قوناق اوتاغینین چکن دئییل، دئیینیر، دا آنام ال

مده آتامین گنجلیک  اوزه -اوز. لیر آز قالیر باییالم باشیم گیجه. سین آچیب یئرده اوزانیرام قاپی

لری ایسه  سی، یاناقالری یاقالشیق قالخیق، توک بزکلى قیافه. شکیلی دوواردان آسیلیب

وای بدنیم  - بو اؤلو. اشینا چاتیغیمدا نه قیافه ده اوالجاغیمی، خیال ائدیرممن آتامین ی. دارانمیش

سی  به یئر اولور، آتامین شکیلی، شکیل قابینین ایچینده جان تاپیر، قیافه باشیمدا بیرزاد یئر. ایله

 - توکلری قاریشیب، قاش  .گؤرونور] لر بوکوش[الر آغزینین ایکی قیرناسیندا درین قیریش. ییشیر ده

لری یوخاری گئدیر، آغزی آچیلیب،  لر، چیگین یاناقالری باتیر، چیگین. اباق سالالییر، اوزو بوزوشورق

ک بوالنما تاپیر منى، قالخماق ایسته  حس ائدیرم، عجایب اوره .بیرآن قوسماغا باشالییر

] حمله[یوروش . سی قوخوسو بورنوما دییب، دالیجا اوتورما اوتاغیندان آتامین باغیرتی شئح .ییرم

  .باشالییب

-غریبه اسیم. آتام یالنیزدیر. سیک اؤزومو اوتورما اوتاغینا چاتدیریرام تله

  .دوشوبدور یه جه اسمه اسیم

  ییندی آتا؟ بیرزاد اولوب؟ نه -

  .لک وار ده بیر که بو ایش. دوز دئییل، دوز چیخمیر -

  یی آتا؟ له نه که -

  .بو دفترلرده ھرنمنه یئربه یئر اولور -

  یئربه یئر اولور؟نه  -

  .ییرسن نه یئربه یئر اولسون ایسته. عدد ایله رقم -

  .ھر یئربه یئر اولور نه ته -

  .الر منی اله سالیب. قاریشیرالر. ھامیسی قاریشقاالرا تای یول گئدیرلر -

  .آتا بئله بیرزاد مومکون دئییل -
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دوققوز ایله بئش، توو ایله یئرلرین نئجه مومکون دئییل؟ اؤز گؤزلریم ایله گؤردوم، نئچه دنه دؤرد،  -

  .دییشدیلر

  ...بو اؤنملی دئییل آتاجیم  -

  .اؤنملی دئییل؟ موفته یئییرسن، موفته دوالنیرسان، سنه اؤنملی گؤرونمور -

  ...یورولوبسان آتا، بیر زاد  -

سى چیخار، سن ھئچ منیم  بیلیرسن حئساب یالنیش چیخارسا نه حادثه. دیر یورولوبسان نه -

؟ فرق نه چیخسا بیلیرسن نه اوالر] اختالف[سؤزومو باشا دوشورسن؟ باالجا بیر فرق 

  برابردیر؟  ایله

  .فرق ھمن فرقدیر -

  .یعنی یئیینتىفرق ]. دیر اختالس[دیر فرق باشقا آنالمی یئیینتى. یوخ بوینو یوغون -

  یانی کیم یئیینتى ائدیب؟ -

  .سوز آتان سیز، ناموس شرف. یانی من -

  .سیزین پول ایله ایشینیز یوخدور کى -

  !بونالر پول دئییل. دیر اوندا بو یازدیقالریم نه -

  .آخى پولون عددین اوغورالماق اولماز کى -

  یی اوغورالماق اوالر؟ اوندا نه -

  .پولون اؤزون -

  یادیندا دئییل؟ "دفتری"رحمتلیک . گئت ایتیل، سن نه باشا دوشورسن -

  .نییه، یادیمدا -

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  نه اوچون اؤزون اؤلدوردو؟ -

  .بیلمیرم -

  .ائله بو فرق اوچون اؤزون اؤلدوردو. ییرسن بلی، بیلمه -

  .ییب دیر دوز ایش ائتمه -

  .جکسن بونو دئیهده اؤزومو اؤلدورنده ائله  من. دیر بلی، سیزلردن ائله بئله -

  دن اؤزونو اؤلدورمک؟ آخى نه -

دان  خیال ائدیرسن ندن قورخورام؟ تورغان. دان پیس اولماق دان، آدی جانیم، آدی پیس اولماق -

دان، آدینین  پیس اولماق دان؟ یوخ آغا، فقط آدی یوخسا محکمه رئیسیندن، یادا زیندان] دان پاسبان[

  .پیس اولماسیندان قورخورام

  !آدین پیس اولماز، ھامی سیزی تانیییر، آرخایین اولونآتا  -

دن ھرنه  بس ندن بئله اولوب؟ نه. قاباغا گلیب  لى گلیب ایندی، بو آنا قدر کى لى گلمز؟ ایره ایره -

الیا بیلرسن یوخسا یوخ؟ نییه الل اولدون؟  یه؟ جاواب بیره قاتیشیب؟ نه -دن ھرنه بیر قاتیشیب؟ نه

  .دئ گؤرک قئیرتسیز سببچی دیلین توتولدو؟ داھا

من اؤزومو اوتاغدان ائشیگه آتانادک، آغیر بیرزاد . الینی ھاوادا دوالندیردى، دفترلرین بیرینی توتدو

  .یا دؤیدو دالیمجا، برک بیر یوموراق قاپی

آتامین . ناھار یئییب ائشیگه چیخیریق دا دوالب اورتا ساعات ایکی ده، من له آنام گون

ده آنامین یئمک واختینی  دور، نه من، نه تاخجادا سویویوب] غذاسى[قیداسى

  .باشینی قالدیریب، گؤزلوک آرخاسیندان من له آناما باخیر آتام .جسارت یوخوموزدور خاطیرالتماغا

  جه منه باخیرسینیز؟دن بئلهنه یینیزدیر؟ نه  -

  :یاواشجا دئییرم   یم، کلی ورهدان داھا ا من آنام

  .بیرزاد دئییل -
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  .ییرسینیز سیزلر بیلمه. نییه، چوخ زادالر وار -

  .مومکوندور آتا -

  .ل یوخ، مومکون دئییل، بیر دقیقه اؤنه گه -

توردوم ْ الری ایله  آتامین اؤنونده آچیق اوالن دفتر، عددلرین سایسیز ستون. اؤنه گئدیب، یانیندا او

  .ریر یله بیر عددی منه گؤستهابارماغی آتا،. دولودور

  دیر؟ بو نئچه  -

  !دوققوز -

  .آما نئچه دقیقه بوندان اؤنجه یئددی ایدی -

  دیر؟ بو بیری نئچه -

  .اوچ -

  .دیر ین تکجه رقم دوغرودور، بو یئریندن ترپنمه -

  .بو بیری -

  .دیر یئددی -

  .دن اؤنجه سگگیز ایدی بونو گؤسترمه. آلچاق شرفسیز -

  نئجه اوال بیلر؟ -

  .یانی من یاالن دئییرم؟ سگگیز ایدی دا -

  نئجه اوال بیلر؟ بلی؟ -

  !سونرا سئوینج له] خیره اولوب[نئچه آن اوتاغین بیر بوجاغینا ساپالنیب

  یوخسا یوخ؟. دیر، سگگیز ترسه دوشر اوالر یئددی یاخشی بللی  -
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  .جا جاوابینی وئریرم یوموشاق

  .دومباالق، ترسیته. بلی، دومباالق آشیب یئددی اوال بیلر  -

  .دوغرودور -

  ده دوققوز اوال بیلمز، اوالر؟ آنجاق یئددی نه ایش ائتسه -

  .نیب، دوققوز اوالر له نییه، اوال بیلر اولدوغو کیمی اوزانیب، بیر اولوب، اوندا باشینی اگیب، گیرده -

  .مدن آتیلدیمییب، یئری برک بیر یوموروق بؤیرومه ده

بلی، بو آرادا . یام دن باش چیخارتمالی آنجاق من بو کلک. اوال بیلمز. ری آخماق آدام، اؤزونو سه -

ٌ واردیر   .دیر مادو ایشده-بیر جادو. بیر غریبه سیر

ن ْ و ]. خیره اولور[چیخمیش گؤزلر ایله اونا سانجیلیر] گیندن گؤز ببه[دان آناما ساری قاییدیب، قُ

  .قویور  وگون چیخاردیب، دفترین آراسینایاواشجا گؤزل

  رواد باخ گؤروم، بو ایش، سنین ایشین اولمایا؟آ  -

  !نه دئییرسن کیشی، الپ دلی اولدو ھا -

  سن؟ نه ائدیب. ھه اؤز جانین اوچون، فیکر ائدیرم ھامیسی سنین گوناھیندیر -

  رسن؟یی یی منیم بویونوما ییخماق ایسته ایندی ھرنه. ال چک گئت ایشینه -

  یه بو ایشی ائدیم؟ نه -

  .یم دئیه نی ائوه گتیرمه نین ایشی ایداره -

  .یم کى جه یه لر ائشیتمه آمان آلاله، داھا نه -

بیر   ییر، ھردن سینده سوروتله دن یاپیشیب، اوتاغین دؤوره لرین سیک آنامین توک آیاغا قالخیب، تله

  .لرینین اورتاسیندان برک یومروق چالیر چیگین
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  .سن، دوزونو دئ ک دئیه گره! یم جه اؤلدوره! یم جه ؤلدورها  -

آغالیا دالبادال قارغیش  - آنام اوجادان آغالیا. آنامی آتامین الیندن قورتاریرام. آجیق ال آرایا آتیلیرام

  .ائدیر

- آنام آغالیا. سیک آرخاسیجا قاچدیم تله. آنام چادیراسین گؤتوروب، قاپینی آچیب ائشیگه چیخدی

  :دن حیطه سالالنان آتاما قاییدیب، پنجرهآغالیا 

ییمی اووجوما  یاخشی عؤمروموزون سونوندا بو قاری واختی امه. سنی یاریمایاسان کیشی  -

  .فیکر ائدیرسن اسیر توتوبسان؟ گئدیرم قارداشیم ائوینه. قویدون

  :له باغیردى آتام اوجا سس

سن سنی، ھرکیمسه ایداری ایشلرده موداخله ائدیرسه،  ھانسی قبیره گئدیرسن گئت، اؤله  -

  .یی بودور جه گؤره

، ]کاکلی[کیللی کی که رینده اوزه. دفه زنگ چالیر 12] شماطه دار ساعات[چاالر ساعاتیمیز

سسی   ینن کیللی قونشونون خوروزونون سس ایله که. آغزین آچیب یومور] دفه[دؤنه   ایکی اون

چکیردیم، بیرآن قاپی آچیلدی، آتام، ] سیقارئت[من قوناق اوتاغیندا اوتوروب، سیغار. قاتیشیر

  .اللری دؤشونه قویوب، اونومده دیز چؤکور. ری گیردی چاشقین ایچه - چاشقین

مه دقت ائده سینیز، من  ائدیرم، منیم سون مودافعه] خاھیش[ریجا! لری اجل حضرت" -

بیر عؤمور، تام . آرتیق بیرزاد دئییلم] کارمنددن[دان امکداش] رموشفلک وو[آجیناجاقلى

دک ان کیچیک  دیر، بوگونه آلاله شاھید. چیخ ائتمیشم -الرینی سال ال، مالیه حئساب فداکارلیق

له  من تام شرافت. دیر دک منیم آیاغیم بوراالرا چاتماییب یه ایندی. میشم ده ائتمه خالف ایش

ده قانون  بیلیرم. دوشدوم] وضعیته[ییرم نه اولدو بئله دوروما بیلمه. اغامیاشامیشام و یاشایاج

نی باغیشالماز، عدالت ھامینی توتاجاق، آنجاق بو دفعه، گوناه او قورخمالی آرواد ایله  کیمسه

دان  دن قورخوم یوخدور، فقط آبیرسیزلیق من، جزا چکمک. اوغلومدادیر کى بئله اولدو  بوینو یوغون

نین یوخسا  منی اوشاقالرینیزین باشینین تصدقی اوالراق بوراخین، قویمایین ھر کیمسه. قورخورام

لرده یایمایین، من یازیغام، مین جوره  منیم آدیمی قزئته. آلچاغین یانیندا آبیریم آرادان گئتسین

ریجا ائدیرم، . یین منی آبیرسیزائتمه. آنجاق ھئچواخت، آبیرسیز اولمامیشام. یازیقلیق چکمیشم

  ."بللی ائدین] تکلیفیمى[ویمى ریجا ائدیرم، منیم اؤده
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  :یم اوتاقدا دوالشیر سس] آمرانه[منیم آغایانا. ییر، قالدیریرام منیم آیاقالریمی قوجاقالماق ایسته

  .آپارماماغینیزدیر   امرلریمیزی بیزیم] فقط[سیزین گوناھینیز یالنیز  -

  .یم جه بیر ائده رسانیز بیربهھرنه سیز بویو. ائلیرم] اشتباه/سھو[من یالنیش -

  .بئله دیرسه، الپ ایندی، بیر آسپرین حببی آتیب، راحاتجا یاتاجاقسینیز -

- دن سونرا سینه نئچه دقیقه. رک، اوتاقدان ائشیگه چیخدی باش اوستونه دئیه-آتام باش اوستونه

دیر، بللی  ان اوجالیبآتامین خورولتوسو اوتورما اوتاقیند. گیردیم] راھرو/دھلیز[ یه نه سینه کئچه 

  .نین سسی قوالغا چاتیر کیللی اولمایان یئردن ایسه بیر که
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