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 !دونیا قابار چالیب، یولداش

 رقیه کبیری

 

 .دیر لرین ھر جوره اوخشارلیغی تصادوفی لریله حقیقی شخصیت نین شخصیت بو حکایه*

 »ام ام، موجم سرگردان شده من طفل طوفان شده«: اونون اوتاغینا گیرنده، دیلکش اوخویوردو

 .دن دیلکشین سسینی قیسدی هآنجاق منه بویورون دئم

 .دئدیم -،»رم ون چوخ سئوه - قویون قالسین، من دیلکشین موج« -

دؤور دیسکین اوستوندن اینه  ٣٣نین سسینی اوجالتمادان اؤنجه، قرامافوندا فیرالنان  ماھنی

: دیلکش باشدان باشالدی. نین اوستونه قویدو سی یینی گؤتوروب، دیسکین بیرینجی دایره دسته

 »…سیلی طوفان حاصل م… وشان منزل منبحر خر… خبرم دنیا بی… از… موج دربدرم …من«

سه یئتیک خانیمالر کیمی اونون اوتاغینی  اوتورمامیش، من -یی صندلده اوتوروب گؤستردی

آمما . رم بوجاغا باش اوزالتماغی ھئچ سئومه -نین ائوینه گئدنده بور آیریالری. یوخالماغا باشالدیم

یی یقین  لی نین نئجه آپاراجاغیم دانیشیقدا اونون اوتاغی. مز نین اوتاغینا بنزه ی آیریالریاونون اوتاغ

ایلدی  ۴۵لیک،  اوسته. نین بیر نئچه سطیرینی دولدوراجاغینی دوشونموشدوم کی، موصاحیبه

 .نین اَنتئللوکتوآل تاریخینه قاریشیبدی مز، اؤلکه ایسته - اونون آدی، ایستر

اونون ضیالی، یازیچی و معلیم یولداشی، . دا یازدیغی سؤزلر عاغلیمدان کئچیرسه اؤز کتابین نه

َری، و ھمن گوندن، آدی اسطوره آدالرینین سیراسیندا یئر “سلیمان” ، آرازدا بوغوالن گوندن ب

ین آدی “سلیمان”او گوندن . لر آلتیندا بیر تراژیک یاشام سوروب سا تھمت “نریمان”توتدوغو گوندن 

بیر چوخ انسان بو نسلین یاشام ماجراالرین اوخویوب، . ییب له مینی، آدینی بئله کؤلگهاونون یاشا

تی، بیر ژورنالیست اوالراق، منیم دقتیمی چکیر ائتگی ّ . لنسه ده، آنجاق ھر انسانین فردی

سینی  سینی، نبیره نتیجه -ین نوه“نریمان”ین اؤلومو و آدی ائله کؤک سالیب کی، بلکه “سلیمان”

 .جک یه له لگهبئله کؤ

ییم ژورنالین موصاحیبه بؤلومونه مطلب حاضیرالماق اوچون اونون  ایندیسه، امکداشلیق ائتدی

رداکتور  ژورنالین دفترین ترک ائتدیکده باش. برلین شھرینده یاشادیغی ائودن باش چیخارتمیشام

 :بیرداھا وورغوالمیشدی

 »سن یوخسا تولکو؟ جک گؤروم آصالن دؤنه« -

 :گوله -هسه گول من

رداکتور دوداغینی  و باش… دئمیشدیم -،»لر تولکو سویونداندیالر یوخسا آصالن؟ ژورنالیست« -

 قاچیرتمامیشدی بئله
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دا  رستوران ماجراسی… . نین آلتیندان چک دیکلرینی دیلی ھر نئجه اولور اولسون، دئمه« -

  »!یادیندان چیخماسین

بیر ایکی آددیم . ییمی دوشونوردوم مال غافیلگیر ائتدیی سوآلالری“نریمان”اوز یانیمدا تولکو کیمی 

 :رداکتورون اوتاغیندان اوزاقالشمامیشدیم کی بیر داھا اونون بم سسینی آرخادان ائشیتدیم باش

ً سوروش گؤر « -  »نین آخیری نئجه اولدو؟ “ساری”آی قیز، یادیندان چیخماسین، حتما

ل رداکتورو، ایکی آ قفیلدن دؤنوب باخدیقدا باش ّ یورویا آلدیغی قورد سویوندان  ١٠٠٠ی بوندان او

َنزه» آالش«اوالن  وبلندیم دی آدلی ایتینه ب ال »آالش«جن  دن بو گونه نه. یینی دویوب، اؤزومدن تعجّ

سه آغزیمی دولدوروب،  نه. دیکلرینی ھئچ دویمامیشدیم بیرلرینه بنزه -رداکتورون بو قدر بیر باش

 :دیم ایسته

ین کتابیندا “نریمان”دئییم، بیردن  - ،»یکی ایل قاباق ماشین آلتدا قالمادی؟یر ساری ا مه  « -

 .آدلی ایت یادیما دوشدو» ساری«اوخودوغوم 

ایکی ایل قاباق . آدلی بیر ایتی وارییدی» ساری«رداکتورون دا قورد سویوندان اوالن  باش

ایسه عاغلی  »ساری«. یا ایچگی ایچیرتمیشدی»ساری«رداکتورون شوخلوغو توتوب،  باش

آالتی ائشییه  -قاریشیب، نه زامان خیابانا قاچمیش؛ قارانلیقدا اؤزونو بیر ماشینا چیرپارکن، ایچ

سینده دئپرسیونا گیریب، اؤزوایله آند  رداکتور بیر ایل سوره اؤلندن بری باش ساری. تؤکولموشدو

َیمه  ایچمیشدی کی، داھا ایچگی امیش بیر یاسایا گؤره او گوندن بئله، یازیلم. سین دیلینه د

 .دان دانیشماق ژورنالین دفترینده قاداغان اولموشدو»ساری«

دییی  ایته بنزه» آالش«یوخسا دئپرسیونا سوردوره بیلردیم . نه یاخشی کی، بارا قویمادیم

 .رداکتورومو باش

 :رمیشدیمییب، نؤوبتی سوآلالریمین آخیرینا آرتی نوت دفتریمی چیخاردیب، دیواری دفتره دایاق ائله

 .رداکتورا گؤره اؤزللیکله باش. یاددان چیخماسین» ساری«! دیقت! دیقت

  

ین »آالش«رداکتورون قاپی آغزیندا دورموش رسمینی جیزماقاراالیاندان سونرا،  یازیمین آلتیندا باش

ده  ین شکلینی جیزماقاراالیاندا، گئنه“آالش”سیک  تله -تر. یدیم، گئده بیلمزدیم سه شکلینی چکمه

 :رداکتورون سسی گلدی باش
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املیق خسته. یوباندین ھاااا! یر باخآی قیز، ساعاتیوا ب«-  »ییندن لی ال چک بو رسّ

قلمیمین . یه دؤنوبموش لی او دئمیشکن ائله بیل بو جیزماقاراالما منده درمانسیز بیر خسته

نان بئله، گئنه ده  بون. ین شکلینی رسم ائتمکدن»آالش«دیم  جؤوھری یازاناجان، ال چکه بیلمه

 …اسی یاریمچیلیق قالدینین جیزماقاراالم آالشین شکلی

  

شیب، اسپیکره باغالنمیش  نین باشیندا یاناکی اَیله او، اؤز میزی. اوز اوتورمامیشیق وزبهھله ا

سی ماھیر ایدمانچیالر کیمی گوجلو و یئرلی یئرینده  یاشالنسا دا، گؤوده. لری قورداالییر سیم

 باخیشی قورشون. نھایت، منه ساری دؤنور. ییب لری ھئچ ده اَییلمه تاقچا کیمی چیین. گؤرونور

بلکه ده ائوینه آیاق قویوب و حیاتینا باش . اؤزونه آشاغی دوشور - لریم اؤز چیین. کیمی آغیردی

ومله اوزومه گولدوکده، ائله بیل . شیر گلیب، قارشیمدا ایله. اوزالتدیغیمدان خوشالنمیر تبسّ

تا بیر ساخ. یرم اؤزومو اله آلیب، بئلیمی دیکلد. نین آغیرلیغی چیینلریمدن گؤتورورلور باخیشی

وم قونور دوداغیما چیخارا،  -نوت دفتریمی، مدادیمی، وویس رئکوردریمی چانتامدان چیخارا. تبسّ

 - یی آغری سینده چکدی ایل سوره ۴۵. دیر بوجاغینی گزمکده -نین بور گئنه ده گؤزوم اوتاغی

ت لره  میش نه سوروشاجاغیمی، نه ائوینه گلمه. لرین ایزینی آختاریرام آجیالرین، استرس دیقّ

سایار میزیندن باشقا، آیری بیر میز  اوتاقدا، بیلگی. بیر نوت دفتریمده یازمیشام ییمی، بیربه جه ائده

سینی باسیب،  مه دویمه رئکوردرین ایشله. سایار میزینه یاخینالشدیریرام صندلیمی بیلگی. یوخدور

حافظ، : نی گؤزاوجو اوخویورامسایارین بؤیرونه دوزولموش کیتابالرین آدی میز اوسته قویدوقدا، بیلگی

 …شبیسترلی معجز، ما نیز در این خانه حقی داریم، گذر از خیال و

 .نی باشالماق اوچون یازدغیم سؤزلره گؤز گزدیریرم نوت دفتریمی دیزیم اوسته آچیب، موصاحیبه

ت» ت! دیقّ  !دیقّ

… لر عکس… لر نهنیشا. بوجاغین گؤزدن کئچیرمک یاددان چیخماسین -ین ائوینین دیب“نریمان“

 »…الر یازی

مین، شھریمین  تاوانیندا دوالندیراراق، اؤلکه -بوجاغیندا، تاغ -یانا اوتاغین بور گئنه ده گؤزمو ناشی

بیر  میزی، قونشوالریمیزی بیربه ائویمیزی، کوچه. ییمین باشینا سانجیلیر می اینه تک اوره اؤزله

ه خانیم یادیما دوشور. ییرم اؤزله ھفته یئددی او سگگیز گون قونشوالرین ائوینه . قونشوموز خجّ

قاپی پایالشان  -سینه دریب، قاپی نین اوالیالرینی سینه ن اوچ اؤونه گل ائدیب، ائولرده اوز وئره -وار
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ه خانیم؛ ائله اونا گؤره ده، پالتارالری ه  ۴٠اوسته  - ال اوست خجّ کیلو آغیرلیغی اولمایان ھمین خجّ

 .قویموشدوق» سی بی بی«خانیمین تاخما آدینی 

ه بی بی«آنجاق . ییمین باشیندا قالسین لریمی بوراخیرام اوره اؤزلم نین یئرینی توتموش، »سی خجّ

کی داشدان یونولموش بیر جوت ویولون ھئیکلینه، ھئیکللردن  نین اوستونده اسپیکر باندالری

ا گؤزوم “نریمان”قووزاییب،  باشیمی. اوتاغین بوجاغینداکی پالتارالرال قاالنمیش آسالمایا باخیرام

 -لرینی در آجیالرینی، استرس -زه باشا دوشورم کی، انسانالرین آغری ساتاشدیقدا، ھله ته

. یام لرینده آختارمالی صؤحبت - بوجاغیندا دئییل، اونالرین باخیشالریندا، سؤز -دیواردا، اوتاغین دیب

 :ییب  شاره ائلهاوسته قاالنمیش پالتارالرا ا -یال، اوست قاشی“ نریمان”

 .»تؤکونتودور -اوتاغیم ھمیشه بو جور تور. قیزیم، من ھئش ده مرتّب آدام دئییلم« -

ییندن خوشالنسام دا، اوتاندیغیمدان پول کیمی پؤرتوب،  خطاب ائتدی» قیزیم«اونون منه 

ین “یماننر”دن،  آمما اوزومه گلمه. لیک، اؤز الیمدن جینیم توتور اوسته. قیرمیزی قیزاریرام قیپ

 :اؤزومه -ییمده اؤز اوره. اوزونه باخیب، دوداغیمی قاچیردیرام

 .دئییرم -،»پاییوی آلدین؟! بویور« -

 .چانتامدان بیر قیرمیزی جوھر قلم چیخاردیب، اؤنجه یازدیغیمی قاراالییرام

  

نین آلتیندا بیر ائو  قاراالدیغیم یازی. ندیغینی گؤرورم ین الیمه زیلله“نریمان”باشیمی قووزایاندا، 

 :دا اوخویا بیلسین، یازیرام“ نریمان”ییب، ائله کی  شکیلی رسم ائله

  

ائوی «. ی یاییندییریب، کیتاب رفینه دوغرو دؤنورمسه باخیشیم من. تعجوبله منه باخیر“ نریمان"

 .بوجاغی یوخالماق عاغلیمدان چیخمیر - یازسام دا، ھله بور» بوش وئر

- قیم  لرده اونون اوتاغینا آیاق باسمامیش، رف. دن دوشوندویوم کیمی دئییل کیتاب رفی اؤنجه

بیریندن آرالی  - ه بیرآمما ایندیس. اوسته قاالنمیش کیتابالر عاغلیمدایدی -قیراق، اوست

ییرم یئریمدن قالخیب، کیتابالرا  ایسته. یله دوزولموش کیتابالر خیالیمداکی گؤرونتونو پوزور سلیقه

دیش دور، «: اؤزومه - ییب اؤز آمما یاواشجا بودومو چیمدیکله. بیر گؤز گزدیرمیش اولوم
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ا، کیتاب رفینده کیچیک بیر دیواردا، ھئچ اولمازس. دئییرم -،»!سین میش قوردون قئینمه یئتیشمه

آمما اونون یئرینه، کیتاب . ین شکیلینی آختاریر“سلیمان”چرچیوه ایچینده، گؤزوم آرازدا بوغولموش 

 - ایله بیر جاوان قیز، باشالریندا کاسکت، بیر “ نریمان”نین یوخاری قاتیندا، چرچیوه ایچینده،  رفی

. دیر باشینداکی کاسکت تر یارپاقالرین رنگیندهقیزین . بیرینی قوجاقالمیش، منیم اوزومه گولورلر

 .بونو گؤردوکده باشقا بیر رسیم جیزماقاراالییرام

 :ورامدفتریمده یازدیغیم سوآلالرا باخمادان سوروش

 »خانیمیز ائوده؟« -

یدیکده قلمیم قرارسیز بیر حالدا » آرواد«. دئییر» یه آرواد گئدیب پیاده روی« - َ سؤزو قوالغیما د

 .دفترینین اوستونده اویناماغا باشالییر

  

 :کی قیزی گؤستریر ده یاییندیریب، چرچیوه کاغیذیمدان -سا گؤزلرینی منیم قلم “نریمان"

 »قیزیمدی« -

نی یازمادان، اوخویانالرا  قانلی گؤرونسه ده، نوقطه سویوق. ا باخیرام“نریمان”بیر شکیله، بیرده 

دئییمینده   نین دربندی» داشقاچیالر«ین »قیز امیره«ده یاشاسا دا، ھله  ایللردن بری برلین. ییر بنزه

َن بو » قیزیم« تئز  -منه تئز!!! نه ائش، نه حایات یولداشی، نه ده خانیم» !آرواد«: دانیشیر دئی

! خانیم قیز«: اؤزومه دئییرم -اؤز. ییر جناب، دئمک منی گؤز آلتیندا ساخالیاراق، سانجان ایالنا بنزه

 »…ایالن آدامین توپوغونو گودر، آدام ایالنین باشینی… قوالخ اول -گؤز

. گؤرونور  ای رنگینده ت ویولون، بیری زیل قارا و او بیریسی آچیق قھوهدیواردان آسیلمیش بیر جو

نی  ھر ھارا گئتسم خوشوم گله«. دئییر» اون دانا ویولونوم وار«: ویولونالرا باخدیغیمی گؤرونجه

 »آالرام
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 »:لی ویولون کوللئکسیونئریسیز؟ دئمه« -

ؤرورسوز دا، ھر ھارا گلدی آتارام آمما پالتاریمدان گ -پار… کوللئکسیونئر دئماغ اولماز… یوووو« -

 »ده سی بیر دره ویولونالریمین دا ھره. رم ھئش زادی ایتیرمه

تله گؤزلرینه باخیرام، بلکه، فیکرینده کئچنلری  .نین ایزینی گؤزلرینده، باخیشالریندا تاپا بیلم دیقّ

 :دفتریمده یازدیغیم بیرینجی سوآلی اونا اوخویورام

 ال تانیش اولدوز؟ یولداشلیغیز نئچه ایل داوام ائتدی؟“سلیمان”نه زامان  -

َییشیلیر -سوآلیمی ائشیتجک قفیلدن سیر . قانلیلیغی ھیجان دالغاسینا دؤنور سویوق. صیفتی د

لریمه وفادار قالمیشام من موسیقی باره« –: دانیشماغا باشالییر  «سینده اوشاقلیق حیسّ

دیکجه، انسانین نئچه یؤنلولویو عاغلیما  نی دینلهاونون ھیجانلی گؤرکمینی گؤروب، دانیشیقالری

 .گلیر

نین، دیلکشین سسینه قوالق آساندا ھپروتا  ھمیشه سینماالرین قاباغیندا دایانیب، مرضیه« -

لرینی ائشیدندن سورا بیلدیم کی من وورولدوغوم  دونیانین کالسیک موسیقی. گئدردیم

آمما من گئنه ده . له کامپیوتر قدر فرق وارای آراسیندا چؤتگه  له، کالسیک موسیقی موسیقی

لری  ایندی ده یاشیمین بو واختیندا، گئنه ده بئلنچی موسیقی. زمانیندا دایانیب، قالدیم  چؤتگه

َه چارراره شھنازدا ایران سینماسی  .«نین قاباغیندا دایانیب، ھپروتا گئتمیشم ائشیدنده، دئییرم ب

 :یله گؤستریر ماغیای ویولونو بار دؤنوب دیوارداکی قھوه

َتر . ردیم من تبریزده تربیت آغزیندا بھروزون آتاسی، جعورآغانین ویولون کیالسینا گئده» بھروز چوخ ب

بولوسن دا بھروز اؤلنده اونون بیر . یدی انسان چوخ یاخچی . اونون تایی چتین تاپیالر. یدی کیشی

 »…ائله او ایندی منیم ده اوغلومدی. اوغلو واریدی

آمما قلمیم اؤزومدن . کدر وار - ییم بیر غم دی دا معناسینی اؤززومه ترجمه ائده بیلمهباخیشین

 .اختیارسیز جیزماقاراالماقدادی

  

گؤرونور . قاراالدیغیم ویولون شکلینی سوزورباشیم آشاغیدا باخیشینی حیسّ ائدیرم؛ جیزما

یی کیمی  اؤز دئدی. دیر نین چیرپینتیسی، سسینی تیتره یی اوره. اوشاق کیمی ھیجانالنیبدی

یی آز قالیر کؤکسوندن ائشییه آتیلسین؛ ھله  دن دانیشاندا، اوره یی موسیقی ھله ده سئودی

 !قالسین کی، ائشیدنده نه حاال دوشور

ت هآرخامداکی پنجر ل بیرینجی دفعه  ۴۵له دنیزه باخیر کی، دئییرم بس  دن ائله دیقّ ّ ایل بوندان او
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اونون . دنیزین اوستونده قورولموش حالدا گؤرور» تیگلر«یی موسیقی کیالسینی ایندیجه  گئتدی

بالیال ساخالییرام کی، بلکه  - بونونال بئله اؤزومو گوج. اؤزل دونیاسینا باش اوزالتماغا جان آتیرام

ینی ایزله یه ساری دؤنوب، اونون باخیشالری پنجره ّ یقین کی، اونون اوچون بو پنجره . ییم مه نین رد

 …چوخ اوزاقالرا آچیلیر

ین اؤلومونه “سلیمان”ساده موسیقی نوستالژیاسیندان دانیشان انسانین اؤنونده،  -بو قدر صاف

اونون ویولون وورغونو . قالیرامباش  چاش -ییم سوآلالری نئجه سوروشوم، دئیه دی گؤره تنظیمله

ّه اولدوغونو اؤنجه تمبر، اسکناس، قوروموش کپنک، اووالنمیش . ده دن بیلیردیم، آمما نه بو سوی

بئله کوللئکسیونالری  -نه بیلیم بئله… حئیوانالر، پیپ، کیبریت، موشلوک، سیگار، عقیق اوزوک و

 .مامیشدیگؤرموشدوم، امما ویولون کوللئکسیونی ھئچ عاغلیما سیغ

اونسوز دا سوروشدوغوم . بیرینجی سوآلیمی سوروشمادان، جاوابینی آلمادان واز کئچیرم

 .کی بیرینجی سوآلین اوستونه خط چکیرم دفتریمده. سوآلین جاوابینی کتابیندا اوخوموشام

 نیز واریدی؟ روحیه -ک نه احوالی، آرازدا بوغولدوقدان سورا گؤرج“سلیمان“ –

ایکینجی سوآلی اوخودوغومدا یقینیم واردی کی، او گئنه ده الیمه باخیر، آمما باشیمی 

للره دالمیش  ۴۵دیییمده، اونو ھله ده  قالدیریب،سوآلیمی سورشماق ایسته ّ ایل بوندان او

اغیذ اوستونده ندنسه قلمیم ک. باخیشیندان نیسگیل جاالنیر اوتاغین ھاواسینا. گؤروروم

 :اوینایاراق، آیری بیر سوآل دیلیمه گلیر

  

 »عؤمروزده عاشیق اولوبسوز، ھئچ؟«

 :کاغیذیمدا قالیب، دئییر - مگؤزو قل

دیخالریمی سنه  جان ھئچ کیمه دئمه یه نم نییه ایندی. سنین او بیری خبرنیگارالرینان فرقین وار« -

 »دئماغیم گلیر

 »دی چوخ حمیل. میر سن، سانجان ایالنا بنزه دئیه«. دئیرم -،»قورخما خانیم قیز« اؤزمه  -اؤز
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اون  -لر کیمی، بئش میش آیری ژورنالیست ا گلمهین خبری یوخدور کی، من ده بور“نریمان“

قویمامیش،  -آمما ندنسه اونون اوتاغینا آیاق قویوب. کلیشه سوالی دفتریمده دوزمه دوزموشدوم

» یانیق«لیک دئمک قصدیم ده یوخدورکی  دیم، اوسته اونا دئمه. دیم یانیق قوخوسونو حیس ائله

سی  اونونال دانیشدیغیم آنیالرین ھر دقیقه. ز دئییلمنیم اوچون کاغیذ اوستونده یازیلمیش بیر سؤ

کیتابیندا یازدیغی سؤزلر عاغلیمدان . اؤتوب کئچدیکجه، یانیق قوخوسونو داھا آرتیق حیس ائدیرم

ایمیش، یوخسا دونیا  نه ده بؤیوک بیر نعمت  مک یانیق حیسینی آیریالرینا حیس ائتدیرمه«: کئچیر

اونونال . قجا اونون گؤزه گؤرونمز قابار چالمیش یاراالرینی دویوراما باخدی“نریمان» ”قابار چاالردی

َریم، اتیم، قانیم بئله یانیق قوخویور امما کلیشه سوآلالریمال، . اونا دئمیرم. برابر منیم ده د

 .میرم یاراالرینا دوز سپیم ایسته

باالجا، او بیریسی  سیندن ایکی پاکات چیخاردیر، بیری جه یئریندن قالخیب، میزین چکمه“ نریمان“

سه  کیچیک پاکاتی آچیب، اونون ایچیندن بیر یارپاق آغ کاغیذ گؤتورنده من. بیر آز اوندان بؤیوک

 :دفتریمده یازیرام

  

نن کاغیذین  چرچیویه دایاناراق، ساغ اَلی. اری گئدیریه س بؤیوک پاکاتی گؤتوروب، پنجره“ نریمان"

یله  نین اوستونه بوراخیب، سیگار کاغیذین اؤزل بیر سلیقه ایچینه بیر آز توتون تؤکوب، پاکاتی ھئره

گؤردویوم بو منظره او قدر منه . ایسالدیر   سونرا دیلینی کاغیذین بوکوک یئرینه چکیب، اونو. بوکور

اوشاقلیق چاغالریمدان، . دوروبدو - یه دایانیب س، آتام ائله ایندیجه چرچیوهدوغمادیر کی، دئییرم ب

یله  سی اوسته اوتوروب، سلیقه ھئره  یادداشیمدا قاالن تصویرلردن بیریسی ده آتامین پنجره

 .دیر سی بیر گوموشو سیگار قوطوسونا دوزمه ایله بیربه  سیگار بوکوب، اونالری حؤوصله

یه ووروب،  مزلی ده، ندنسه اؤزومو بیلمه  ین سیگار بوکدویونو بیلسم“نریمان”نان بئله،  بون

 :سوروشورام

 »دی؟ گراس« -

. دیر ریب، یوخ دئیه، باشینی ترپه ز دن اوز دؤنده-دن گؤرونن دالغالی تگلر بیردن پیققیلداییب، پنجره

ومله منه باخیب  وورا اؤسگوره - سیگارا قوالب وورا  - ،»توتون ساتان آتووا لعنت«رک چؤنوب، تبسّ

 .دئییر

ّت« -  »سیزدی؟ کئیفی

ییب،  قدیم زمان قوجاالر چوبوخ چکنده، اؤسگورردیلر، آنجاق قوجالیقالرینا فیکیر وئرمه! یوخ قیزیم«-

َتدی دئیردیلر بس توتون ساتان باشالرینا بؤح قویوب، کئیفیت  »ییب اوالرا سیز توتون ب
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ائوینه گلنده، . دن ائشییه باخیرام یالنیب پنجرهاوتوردوغوم یئردن بو. ایکیمیزده گولوشوروک

ایندیسه یوخاریدان باشقا بیر . قاپیسیندا دایانیب، بیر نئچه دقیقه دنیزه، اورمانا باخمیشدیم

سول طرفده دنیز، و دنیزدن . ساغ طرفده بیر ایکی بینا گؤیه دوغرو چکیلیبدی. گؤرونتویه شاھیدم

یوخ بیر تک  -ر، وار سیچان یوواسینا بنز. اجالری گؤرونوریاشیل آغ بیر آز آرالی اورمانین یام

. سینه آچیالن آپارتمانیم یادیما دوشور سی اوالن و قارشیداکی قونشو آپارتمانین پنجره پنجره

 .ا، ھر گون بئله بیر گؤرونتویه گؤز آچدیغی اوچون قیسقانیرام“نریمان”

دئییردی . یدی اجیمین مدرسه یولداشیبیرینجیسی ب«. دئییر -،»اوچ دفعه عاشیق اولموشام« -

باشیمیز  - آخی، نه دوزعمللی اَیین. یدی ده یازیخ حاخلی. دارقاشاییردان زاددانام  بس من

 .»…دن زاددان واریدی، نه ده دوچرخه

ومله منه باخیب آرتیریر  :تبسّ

َردیم دفتریمی دیشیمده توتوب، اللریم اوسته یئری - گؤرردیم ھا گلیرلر، کیتاب« - قیزالرین  .ی

دیم عاشیق اولدوغوم او قیز  ده اولموش اولسا، گؤرمه آمما بیر دفعه … ھاممیسی گولوشردیلر

 .»سینه ایکی دفه خیاواندا سؤز آتمیشدیم بیله -آجیغیمنان بیر. منه گولسون

  

ور ائدیب  ّ  .قلمیم گئنه ده کاغیذین اوزرینده بیر زادالر جیزیراونو اللری اوسته یئرین کیمی تصو

یی منی  لی یوخسا جیزماقاراالما خسته. قلمی چانتامین ایچینه قویوب، زیپینی چکیرم

 .دن قویا بیلر موصاحیبه

من ”: بیر گون اونا دئدیم. ایدی کی ھمکیالسیم  ایکیمینجی عاشیق اولدوغوم قیز، دانیشکده« -

آغزیم آخمیشدی ایندی او . چوخ دا گؤزل ایدی“ ییم؟ ما نه کول اَلهسنه عاشیق اولسام باشی

اؤز باشیما : بیره دئدی -نه آلدی، نه ساتدی، بیردن. دولما دوداقالریندان نه جواب چیخاجاخ

َلیس ده سنه یولالرام اله  »دیغیم کولدن بیر ت

 .اوجادان گولورم

 »ده گولگول قیزیم، من قوجایا بیر . گولرسن قیزیم، گولرسن« -

 .دفتریمی بوکورم

 »اوچونجوسونون ماجراسینی کیتابدا یازمیشام«
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سینده قالمیش سئیرک گوموشو توکلرینه، گؤزلویو آلتدا اضطرابینی  نین دؤوره اونون، یالنیز باشی

منه ائله . گیزلی ساخالماغا چالیشان گؤزلرینه، گیرده اوزونون ائنینده یاپیق، یئکه بورونونا باخیرام

 - او یئکه، یاپیق بورونویال مندن داھا راحات نفس چکیب و بو دونیانین آجی“ نریمان”ی، گلیر ک

لر،  حسابسیز موصاحیبه آپاران ژورنالیست -جن اونونال سایسیز یه ایندی. آغریالرینا گوله ده بیلر

ابر آغیر یاشاییب و یاشاماقال بر  سینده نین کؤلگه ین آدی“سلیمان”اونون اؤزونه گؤره دئییل، دئمک 

لر کیمی من ده  اگر باشقا ژورنالیست. ال موصاحیبه آپارمیشالر“نریمان”لره قاتالشان  تؤھمت

. یم گرک لنمه ، یقین کی، اونالرا تای کلیشه جاواب آلدیغیمدا شوبھه کلیشه سوآلالر سوروشسام

ّت آمما من ه آلدیغیما ییب و اونالری قلم لرین تانی سه بیر ژورنالیست کیمی انسانالرین فردی

 .لردن یان دورموشام ماراقلی اولسام دا، ھمیشه کلیشه

 :نوت دفتریمی میزین اوستونه بوراخیب، دئییرم

 »ایندیسه منه ویولون چاالرمیسیز؟« -

 :یینه اینانماییب، تعجوبله منی سوزور گویا کی، ائشیتدی

َه سن مجلّه« -  .دئییر -،»قسان؟نن دولدوراجا یی لرینی نه نین موصاحیبه صَفه قیزیم ب

 .دئییرم -،»له موسیقی سسی« -

سه  من. دن اوزاقالشیب میزه دوغرو گلیر سونرا پنجره. ثانیه آخیمی قدر دوردوغو یئرده دونوخور

یئرسیز بیر سؤز دانیشمیش آدامالر کیمی، آز قاال پئشمان اولوب، سؤزومو قایتارماق 

 .له قھقھه چکیب، گولور اوجا سس سوروشاراق،» له؟ موسیقی«ییمده، او ایسه  دی ایسته

تیمی چکیر . تاخما، یوخسا دوغما اولدوغونو سئچه بیلمیرم. ائله دوز بو آن، دیشلری دیقّ

 :یه باشالییر گؤزه باخدیغیمی گؤرن کیمی، بیر داھا گولمه -دن، بیرباش اونا گؤز چکینمه

 »…له بس موسیقی… ھه… له موسیقی« -

نین  میرم دیشلری ایسته. رک گؤزومو اوندان یایندیریرام گولوشه. لورمبو دفعه من ده اونا قاتیلیب گو

لیغیم توتسا اگر،  عنایین. ییرام اؤزومو یاخشی تانی. تاخما، یوخسا دوغما اولدوغونا فیکیر وئرم

. جک منی یه لی وه اولمایان سؤزلر، فیکیرلر گلیب گیره -دییم بیر آندا، ھئچ دخلی اولوب مه گؤزله

ییب،  اونون گؤزوندن گیزلی، یاواشجا بودومو چیمدیکله. لیغیم باشالماقدادی نه عنایینسن گئ دئیه

سنه نه تاخمادی یوخسا دوغما، سن دیش حکیمیسن یوخسا «: اؤزومه دئییرم -ییمده اؤز اوره

آدام اول بیر ! ژورنالیست؟ بو قدر یول گلیبسن کی اونون دیشلریندن یازاسان، یوخسا ایشلریندن؟

َهع..! آز  »!لو خانیم اغلیوی ییغ باشیوا، گیج

نه سا اَل آتیب میزی “نریمان“ َ سینی  نین بؤیروندن بیر ویولون گؤتوروب، سول الینده ساخالیاراق چ

نه َ . دئمک، ویولونو چالماق اوچون اونو ال ائوینه قویموشوموش. دانیندا میزانالییر اونون قارا چ

 …ن یانیندایمیشبیلگی سایاری  سی ده میزین اوستونده آرشه

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

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


کی  دان اذن آلمادان بیر یارپاق آغ کاغیذ میزین اوستونده“نریمان”اوتوردوغوم یئردن قالخیب 

یانا توتون پاکاتیندان بیر چیمدیک توتون گؤتورب،  ناشی. یه یاخینالشیرام پاکاتدان چیخاردیب، پنجره

کاغیذین . ا، دیلیمه چکیرمیندن سور له کاغیذ اوسته تؤکوب، اونو یارپاق دولماسی کیمی بورگه

نین بؤیروندن فندکی گؤتوروب،  کی کول قابی سینده نین ھئره پنجره. ایکی باشی بیر بیرینه یاپیشیر

نین طامینی  سیگار آتامین اؤپوشلری. توستونو دریندن کؤکسومه چکیرم. سیگاریمی آلیشدیریرام

وم، ویولوندا دیلکشین  “نریمان”. وئریر نین موسیقیسینی  سی ماھنی» موج«سا دوداغیندا تبسّ

دالغاالر قرارسیزجاسینا اؤزلرینی ساحیلین . دنیزینه دالیرام» تیگلر«سه  من. سیزالماقدادی

 …ییم گلیر دالغاالرین ایزینی یاخیندان گؤرمه. قومسالینا چیرپیرالر

سوروشوم سن  گؤره. لی بیر سوآل باشیمدا جوالن وئریر موصاحیبه واختیم باشا چاتسا دا، شوبھه

سوآلالرینا حاضیرالماق اوچون بھانه  - رداکتورون سورغو یوخسا اوندان واز کئچیب، اؤزومو باش

ل، ژورناال ته ّ زه گلیب ایشه  دالیسینجا گزیم؟ بیردن عاغلیما گلیر کی، اون دوققوز ایل بوندان او

انام، سیاسی وور باشالیاندا، ژورنالین مسئول مدیرینه دئمیشدیم کی، من کولتورال بیر قلم

 .بو منطیقی بیر بھانه اوال بیلر. لری اؤز اھلینه وئرین، منه یوخ مسئله

 .اوالیینا گؤره سوروشماقدان واز کئچیرم» رستوران»

ھامیسینی سوروشماق اولماسا دا، . سه، سوروشمادیغیم کلیشه سوآلالریم آز دئییل آمما نه

اؤزللیکله . ساری یاددان چیخماسین…تدق… دقت«رک قفیلدن گؤزوم  نوت دفتریمه گؤز گزدیره

 .بیر نوتا ساتاشیر» رداکتورا گؤره باش

 .، سوروشورام»نین آخیری نئجه اولدو؟ ساری» -

 :سونرا گؤزلری دولوخور. سن اونو ایلدیریم وورور بیر نئچه ثانیه آخیمی دئیه

 «…اونون اؤلومو منی اوددادی! منه اود ویردی ساری! قیزیم، سارینی دئمه» -

اردیب، جیزماقارالمایا باشالییراچانتامدان قلمی چیخ. الیم دیش دوراسی دئییل

  

 :ش دوداقالریندا اوتورورالیمده قلمی گؤرونجه آجی بیر گولو“ نریمان"

َه. یدی ساری دئمه، اود قیرناسی« کیتابی، خودکاری … یه قویاردی بیر ایکی خط بیر شئ یازام م
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ائو قاپیسی آچیخ اولماخدا . نان یولداش اولموشدی اوغلو بیر قانجیغ  الیمنن چکردی، کؤپی

 »…دادی ساریآخیر بیر گون قالدی تریلی آتدا، اؤلومویله منی اود. جوموردی ائشیه

سینی اؤز »ساری«ین “نریمان”آمما، . سین یاخیندان گؤرموشدوم»ساری«باش رداکتورون 

ییندن  نین محبتی اوره »ساری«سینده ھله ده  ایل سوره ۴۵. کیتابیندا یازدیقالریندان تانیمیشدیم

دن ین اؤلومون بیر ایت«: اؤزومه -صفتینی گؤردوکده اؤز -اونون کدرلنمیش سیر. چیخماییب

سی  نین کؤلگه ین اؤلوم تؤھمتی“سلیمان”سینده،  نن انسان، بونجا ایل سوره لیب، کدرله کؤوره

دفتریمی اونا ساری اوزالدیب، جیزماقاراالدیغیم . ، دئیه، دوشونورم»آلتیندا نئجه دؤزه بیلیب

 :یا، بیر ده منه باخیب دئییر»ساری«دارلیقال بیر  منت. نین شکیلینی گؤستریرم ساری

َییسن قاپییدان گیرنده حیس ائله» - وم . »دیم سن او بیری خبرنیگارالرا تای د شیرین بیر تبسّ

 .گئنه ده دیشلری تاخمادیر یوخسا دوغما، دئیه فیکریمی آزدیریر. دوداقالرینی بورویور

یئریمدن . جک لیغیم الیمه ایش وئره سم عنایین دوروب بو اوتاغی ترک ائتمه. اؤزومو یاخشی تانیرام

رداکتور گؤزومون اؤنونده  الخییب، رکوردریمی، نوت دفتریمی چانتاما قایتاردیقدا بیردن باشق

اونون تأکیدله وورغوالدیغی قونویا یاناشماماق، بیلمیرم منی اونون یانیندا آصالن . جانالنیر

 ..جک یوخسا تولکو؟ گؤستره

٩٣٫١٫١٧ 
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