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  بدبخت اولماق

 س کافکافران:یازار

  یو دوکتور رئزو علی: ادان چئویرنآلمانج“

 ایلقار خیاولی: روب رئداکته ائدنکؤچو

داکی ائنسیز پاالزین  من اوتاغیم –بو بیر نووامر آییندا باش وئرمیشدی  –آرتیق دؤزولمز اولدوقدا 

دن ایشیقالنمیش  اوستونده قاچیش زوالغیندا اولدوغو کیمی او طرف بو طرفه قاچیردیم و پنجره

نی گؤردوکده قورخوردوم، گئرییه دؤندوم و اوتاقداکی گوزگونون درینلیگینده سونراکی ھدفی  چهکو

جک و  یه آلدیم و قیشقیردیم، سسیمی ائشیتمک اوچون، بیلیردیم کی، اونا ھئچ کیم ھای وئرمه

یلمیر، سیز اوجالیر و بوغولسا بئله کس ھئچ نه اونو ضعیفلتمک ایقتیداریندا دئییل، او ھئچ بیرمانئع

سمک الزیم ایدی و داشلی  سیک آچیلدی، چونکو تله تله-بو زامان دوواردا بیر قاپی آچیلدی، تلم

یرک دال آیاقالری  لشمیش آتالر کیمی کیشنه کی آرابا آتالری بئله، دؤیوشده وحشی ده کوچه

شاق تام قارانلیق، المپالری سؤنموش دھلیزدن روح شکلینده کیچیک بیر او. اوسته قالخدیالر

اوتاقداکی . نین اوستونده آیاقالرینین اوجوندا دوردو تاپیلدی و قریبه ییرغاالنان دؤشمه تاختاسی

یه  دن کوچه دی، آمما پنجره ظولمت اونون گؤزلرینی کور ائتدی و اللری ایله اوزونو اؤرتمک ایسته

اوشاق . باتمیشدیاورادا کوچه فنرلریندن قالخان ایشیقلی بوغ قارانلیغا . بویالنیب ساکیتلشدی

دا دایانمیشدی و ائشیکدن گلن ھاوا آخینی  رک آچیق قاپی یه یینی دووارا سؤیکه ساغ دیرسه

من بیر موددت اونا باخدیم، سونرا . اونون آیاقالرینی، بوینونو و تئللرینی سیغالالیاراق کئچیردی

ن قارشیسیندا بئله یاری ییمی گؤتوردوم، چونکو من اونو دئدیم ساالم و سوبانین قارشیندان پئنجه

دن نفس آلیب ھیجانیمی  من بیر آنلیق آغزیمی آچدیم کی، درین. چیلپاق دوراسی دئییلدیم

ییردی، قیساسی، منه ائله بیرجه بو  آغزیمین دادی قاچمیشدی، کیپریکلریم تیتره. سؤندوره بیلیم

رینده دورموشودو، ساغ الینی کی یئ اوشاق ھله ده دووارین یانیندا اوول. نیلن قوناق آز ایدی گؤزله

دووارا باسمیشدی و یاناقالری قیزارسادا بارماقالرینین اوجونو باسان آغاردیلمیش دووارداکی 

دورالردان دویماق بیلمیردی ُ سیز امینسیز کی، منیم یانیما دوز گلیبسینیز؟  -: من سوروشدوم. جو

،  دیر”بئله ائله“منیم آدیم . مکوندوربو یانلیشلیق دئییل کی؟ بو بؤیوک ائوده یانلیشلیق ھمشه مو

ساکیت، ساکیت، اوشاق  -دییینیز منم؟  لی سیزین گؤرمک ایسه دئمه. اوچونجو قاتدا یاشاییرام

نی  قاپی -. ییرم اوندا اوتاغا کئچین، من قاپینی اؤرتمک ایسته -. ھر شئی قایداسیندادیر –دئدی، 

آمما بو دھلیزده بیر دسته آدام . زحمت دئییل -  .یین اؤزونوزه زحمت وئرمه. من ایندیجه اؤرتدوم
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یاشاییر، البتته اونالر منیم تانیشالریمدیر؛ اونالرین چوخو بو چاغالردا ایشدن قاییدارالر؛ اونالر ھر 

ھانسی بیر اوتاقدا صؤحبت ائشیدن کیمی، صؤحبته قاریشماق ایقتیداریندا اولدوقالرینی 

بورادا بیر شئی ائتمک . دیر ایچینه یئتسینلر، بو بئله یین باش وئردییینین دوشونورلر کی، نه

ایش گونو قورتاردی، اونالر بیر موددت آزاددیرالر؛ اونالر بوش بوش واختالرینی کیمه . مومکون دئییل

نی  ایجازه وئرین قاپی. لیدیرلر؟ اونو دئییم کی، سیزین اؤزونوز ده بونو بیلیرسینیز حسر ائتمه

ن کی؟ نه دانیشیرسینیز؟ مندن اولسا قوی بوتون بیناداکیالر ایچرییه ھه، نه اولسو -. اؤرتوم

یئنه ده تیکرار ائدیرم، قاپینی باغالمیشام، دوشونورسونوز کی، تکجه سیز قاپی . کئچسینلر

من باشقا . اوندا ھر شئی قایداسیندادیر -. دیم بئله باغالیا بیلرسینیز؟ من قاپینی آچارال کیلیدله

سیز کی، آرتیق بوراداسینیز، اؤزونوزو . یه ائحتیاج یوخ ایدی مه آچارال کیلیدله. ممیر ھئچ نه ایسته

یه  من سیزی نه بورادا قالماغا، نه ده گئتمه. سیز منیم قوناغیمسینیز. راحات حیسس ائدین

یوخ، سیزین بونالرین  -لی ایدیم؟ سیز منی یاخشی تانیمیرسینیز؟  من بونو دئمه. زورالمیرام

من ھله . یه مجبور دئییلدینیز داھا دوغروسو سیز بونو دئمه. ه ائحتیاج یوخ ایدییینیز دئمه

ده  آمما ائله. سینیز البتته سیز ھله اوشاق. ھئچ نه اولماز -دیر؟  یه الزیم اوشاغام، بو سؤزلر نه

اوتاقدا اگر سیز قیز اولسایدینیز، منیمله بیر . سیز آرتیق بویا باشا چاتمیسینیز. سینیز باالجا دئییل

ییردیم کی،  من دئمک ایسته. بو حاققدا ناراحات اولماغا دیمز - . یالقیز قالماغا ایجازه وئریلمزدیر

جه سیزین یاالن دانیشماغا  من سیزی یاخشی تانیییرام، بو منه ھئچ نه وعده ائتمیر، ساده

ین بو اویونو، قورتارین، قورتار. بونا باخمایاراق سیز منه تاعاروف ائدیرسینیز. چالیشماغینیزی آزالدیر

بیرده کی، اونو دئییم من سیزی ھر یئرده ھر دورومدا تانیمییا بیلمیرم، اؤزللیکله . خاھیش ائدیرم

یوخ، اولماسا . سینیز یاخشی اوالردی کی، سیز ایشیغی یاندیرماغا ایجازه وئره. دا ده بئله قارانلیق

؟ من سیزی !نئجه - . نوتمایاجاغامدیگینیزی او له ھر حالدا سیزین منی ھده. دیر یاخشی

من دئدیم نھایت، . ؟ بوش وئرین من سیزین نھایت بورادا اولماغینیزا چوخ سئوینیرم!می دیم له ھده

اوال بیلر کی، من . یینیزی آنالیا بیلمیرم من سیزین بئله گئج گلمه. چونکو آرتیق چوخ گئجدیر

شمیشام و سیز بونو دوز باشا لر دانی سئویندیگیمدن ھیجانلی اوالراق بوش بوش شئی

آمما سیز آلاله . میشم له من بئله دانیشدیغیمی بوینوما آلیرام، من سیزی ھده. میسینیز دوشمه

یه  آمما سیز بونا نئجه اینا بیلردینیز؟ سیز منی نئجه اینجیده بیلردینیز؟ سیز نه. سؤزو اوزاتمایین

حتتا سیزه باخاندا کنار شخص بئله . یشیرسینیزگؤره بورادا اولدوغونوز قیسا موددتی کورالماغا چال

من البتته کی سیزه ! بونا اینانیرام، دئییرسن به بؤیوک بیر شئی اولوب -. داھا دیققتلی اوالردی

یه الزیمدیر؟  بونو سیزده بیلیرسینیز آخی، بو نیگرانلیقالر نه. ھر ھانسی بیر یاددان داھا یاخینام

یه  بئله؟ سیز بونو منه دئمه - . یرسینیز، اوندا من او ساعات گئدرمسیز منه دئیین کی، اویون اوینای

سیز . داسینیز اونوتمایین کی، سیز منیم اوتاغیم. جورات ائدیرسینیز؟ چوخ قاباسینیز
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بوندان عالوه ! منیم اوتاغیم، منیم دوواریم. بارماقالرینیزی دلی کیمی منیم دوواریما سورتورسونوز

سیز دئییرسینیز کی، سیزین . لیدیر اؤزباشینالیق دئییل، ھم ده گولمهسیزین دئدیکلرینیز تکجه 

دوغوردان سیزین طبیعتینیز سیزی مجبور . طبیعتینیز سیزی منیمله بئله دانیشماغا مجبور ائدیر

کیدیر و اگر من سیزه طبیعی اوالراق  سیزین طبیعتینیز منیم. ائدیر؟ بونو ائشیتمک چوخ خوشدور

من  - بو نزاکتدیر؟  - . اوندا سیزده منه قارشی باشقا جور اوال بیلمزسینیز سه، نزاکت گؤرستمیشم

و من گئجه . ھئچ نه بیلمیرم -بیلیرسینیز من سونرا نئجه اوالجاغام؟  -. کئچمیشدن دانیشیرام

دا نه گاز  ھمین آندا منیم اوتاغیم. کی شامی یاندیردیم ماساسینا یاخینالشدیم و اونون اوستونده

نه قدر، سونرا پالتومو  من بیر موددت ماسانین قیراغیندا اوتوردوم، بوندان بئزه. وار ایدی ده المپ نه

اوتاقدان چیخاندا اوتوراجاغین آیاغینا . گئییندیم، دیواندان پاپاغی گؤتوروب، شامالری اوفوردوم

یئنه  -. یمچی ایله راستالشد نده بیزیم قاتدا یاشایان کیرایه دن آشاغی ائنه کن پیلله. ایلیشدیم

دئدی او، و ایکی پیلله آراسیندا تاریمالنمیش آیاقالری اوستونده  –! ائودن چیخیب گئدیرسن، آوارا

سیز بونو ائله  - . ایندیجه منیم اوتاغیمدا روح وار ایدی –. سوروشدوم –ملییم،  بس نئینه -. دوردو

. سن ظارافات ائدیرسینیز دئیه -. دئییرسینیز کی، ائله بیل شوربانین ایچیندن ساچ تئلی تاپمیسیز

بس اوندا نئجه، اگر آدام روحا . دوغوردان دئییرم -. آمما اونوتمایین، روح، روح اوالراق قالیر

ییرسینیز کی، من روحالرا اینانیرام؟ منه بو اینامسیزلیغین  یانی دئمک ایسته -اینانمیرسا؟ 

 - . یه چالیشین مه ده قورخونو اوستله کسیزین اوتاغینیزا روح گلدی. چوخ ساده -دیر؟  فایداسی نه

او منه . و بو قورخو قالیر. اساس قورخو اوالیین سببیندن قورخماقدیر. آمما سؤز قورخما دا دئییل

دان  اگر سیز روح - . لندیم یه باشالدیم و ھیجاندان جیبلریمده ائشه من عصبلشمه –. عذاب وئریر

سیز یقین کی، ھئچ  -بینی اوندان سوروشمادینیز؟ یه گؤره گلیشینین سب قورخورسونوز، اوندا نه

اوردان، . اونالردان ھئچ واخت دقیق بیر شئی ائشیتمک اولمور. میسینیز روحال صؤحبت ائتمه

سن بیزدن داھا چوخ اؤز وارلیقالری حاققدا شکک ائدیرلر، آمما بو اونالرین  بو روحالر دئیه. بوردان

بیلیرسینیز، من ائشیتمیشم کی،  -. وبلو بیر شئی دئییلده تعج سیندا ائله ضعیفلییینین قارشی

آمما کیمین بونا . بو مومکوندور. سیز یاخشی معلوماتلیسینیز -. روحالری یئدیزدیرمک اوالر

یه  دئدی و یوخاری پیلله –نییه کی؟ اؤرنک اوچون اگر بو قادین روح اوالرسا،  -حوسی وار؟ 

قونشو داھا دا . من اؤزومه گلدیم. من دئدیم –ا دیمز، ھه، حتتی بئله اوالن حالدا د -. قالخدی

 –یئنه ده،  - . رک بوینونو اوزاتدی یا اییله یوخارییا قالخدی، منی یاخشی گؤرمک اوچون او آشاغی

کی  داکی روحو گؤتورسن، سنینله منیم یا گلیب منیم اوتاغیم اگر سن یوخاری –من قیشقیردیم، 

 –اوندا یاخشی،  - . یه چکدی دئدی و باشینی گئری –ائتدیم،  جه ظارافات من ساده -. قورتاردی

آمما من اؤزومو چوخ یالقیز حیسس ائتدیم، . یه گئتمک اوالردی اصلینده راحاتجا گزمه. من دئدیم
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 .”اونا گؤره ده، اوتاغا قالخیب یاتاغیما اوستونلوک وئردیم
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