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 دویمه

  حامد احمدی
   

  .مؤحکم و سارسیلماز اولمایان ھر شئی، توستو اولوب گؤیه گئدر"مارکس دئدی 

  !آمین. سینحیکایه باشالندی، توستو اولماسین گؤیه گئتمه

   

لی ایستی قانینی حیس الینی بورنونا آپاردیقدا، شیره. اویاندی  آرواد اؤسکوره اؤسکوره یوخودان

. دیونرا ایسه یورغانی اوستوندن قیراغا آتیب دورماق ایستهیاواشجا آه چکدی، س. دیائله

  .دئیه سوروشدو" نه اولوب؟"کیشی یوخو ھاواسینا ـ 

  .دئییب الینی توتدو بورنونا!" نان قان آچیلیببورنوم"ـ 

  "آخی نییه؟"ـ : گؤزلرینی اووا اووا اونا باخدی. کیشی دوردو

ـ . نی یاندیریب ایشکافدان بیر آز پامبیق گتیردیکیشی اوتاغین المپی. لرینی چکدیآرواد چییین

  ."دا سیخ، باشیوی دا اوسته ساخالجولو بارماغیوی ... بونو سوخ بورنووا"

سونرا باشینی . کیشی دانیشاراق، آرواد پامبیغی بورنونا آپاریب جولو بارماغینی دا سیخدی

  .یوخاری توتدو

  .یه دوردومدن آنجاق سو گتیرمهلهجاواب گؤز. کیشی دئیه سوروشدو" سو ایچئیسن؟"ـ 

  ."یوخو گؤروردوم"ـ 

  "نه یوخوسو؟" ـ

فقط بیر الی . الرینی کسدی، سورا الین، سورا باشینگؤروردوم بیر نفر اؤزون کسئی، اول آیاخ"ـ 

  ..."دین منیم اوزومهقالمیشدی، قالمیش الی سن اولدون، گلدین ایشه

نه رنگ "دی آروادین اوزونه، ـ کیشی دوشونرک، یاتاغین قیراغیندا اوتوروب گؤزونو ایسه زیلله

  "ایدی؟

  "نمنه؟"ـ 

  !"سودویوم؟"ـ 

-منی روانشناسی زاد ائله"  دئدی، ـ  ،"دور جھنم اول"دی، سونرا ـ ائله او دقیقه جاواب وئرمه

  ..."نین گورونا سیچیمسیدا، ننهون فُروید مه،

آرواد الینی قویدو آلنینا، بلکه ده . ییب سو گتیرسین دئیه اوتاقدان چیخدیاشینی یئللهکیشی ب

قدیم . بورنونون قانی کسیلمیشدیسه ده، یئنه تکرار اولماسیندان قورخدو. باشی آغریییردی

نین یولونو قان بوغازی. نین یوخودا بورنوندان قان آچیلدیغی یادینا دوشدوقونشوالردان بیری

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

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


سین دئیه باشینی یئنه گؤیه ساری آلاله اوزاق ائله. ش، یازیق ائله اوردا بوغولوب اؤلموشدوتوتمو

  .توتدو

- الری آختاریردی، آلالھین پیشیهده آشقالبیر نفر کوچه"ـ . کیشی بیر لیوان سو الینده قاییتدی

  ."خین دوشسونالرا یهمیر او آشقاللری ده رغبت ائله

  "نییه ھاممی آلالھی گؤیده تصوور ائلر؟"ـ : وآرواد سویو ایچیب سوروشد

  .، کیشی دئییب ایشیغی سؤندوردوکدن سونرا یئرینده اوزاندی"سین؟بس ھاردا تصوور ائله"ـ 

ساعات تاق . یوخوسو گلیردیسه ده، اوزانا بیلمیردی آنجاق. الری ایچینده گیزلتدیآرواد اوزونو اووج

  .دئدی!" باشیوی قوی یات دا"ریلیب، ـ کیشی بؤیرو اوسته چئو. تاق سس سالمیشدی

  .اووجونون ایچینده میزیلدادی

  .، کیشی دئیه سوروشدو"ھن؟"ـ 

  .، دئدی"یاتانمیرام"یه باخیب ـ الری آراسیندان کیشیبو دؤنه بارماق

  ."اوزانسان یاتارسان"ـ 

. ییخیلماسین دئیه الینی آتدی دیوارا. اوتاقدان چیخماق اوچون آیاغا قالخدیغیندا باشی گیجلدی

شھرداری بالکون قاباغینا . نین سیقارالریندان بیریسینی گؤتوروب بالکونا چیخدییاواشجادان اری

  ."آخی اوندا بالکون اولماز کی، اوالر زیندان دا"ـ . یی تکلیف ائتمیشدینرده چکمه

  ..."بوالر ھامیسی برای حفظ حریم خوصوصی اوچوندی، اؤزوزدن اؤتوردی! خانیم" ـ

لرین بیر نفر زیبیل. سیقارینی آلیشدیردی وینستون یه باخا باخاالرین آرخاسیندان کوچهدمیر داراق

 سی توتماق اوچون گئتدی ائوه، بیرسیقاری تئز تئز چکیب بیر تیکه اَت بلله. ایچینده قورداالنیردی

لری آختاران قاراشین زیبیل. دئیه سسلدی!..." آغا!...آغا"یاواشجادان ـ . ده قاییتدی بالکونا

  .کیشی دیکسینیب سس گلن یئره باخدی

مووی یئییم"سونرا، ـ . نی آتدیقدا، کیشی اونو گؤیده قاپیب بیر دیش ووردوبلله دئییب ..." مَ

  .قاچدی

بلکه ده . ق پالتارییال چیخمیشدی بالکونایاتا. سیز قیشقیردیآرواد سؤزو ائشیتجک سس

-آوارا دیدرگین ائوده وار گل ائله. لر دئیه دوشونوب اوتاغا قاییتدیالری دوز دئییرمیششھرداری آدام

ر ھلبت باشینا ھاوا گلیبگئجه. دی َ بل. نین بو واختی، بیری اونو بو حالدا گؤرسه دئی ُ ـدا م

بل جورولداییر، اری خورولداییردی، مطبخین . یردییئنه ساعاتین تاق تاق سسی گل. اَیلشدی ُ م

ایندی دلی اوالجاغام دئیه . ھر یاندان سس گلیردی. شیریندن ایسه دامجی دامجی سو دامیردی

الرین دا شیری برکیدیب ساعات. گئتدی مطبخه. لر یئنه ده وار ایدیسس. لرینی قویدو باشیناال

دئیه !" خورولداما"قوالغینا ـ . ارینی دالدان قوجاقالدی سونرا یاتاغا گیریب. باتریسینی چیخاردی

  .پیچیلدادی
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  .دئییب گؤزلرینی یومدو" ایندی بلکه یاتا بیلدیم"سونرا، اؤز اؤزونه ـ 

***  

گیج حالدا . دن سحره قدر اوستو آچیق یاتماسینا دوشوندواوشویه اوشویه یوخودان دوروب گئجه

نئجه . اری ھله خورولداییردی. دیتعججوب ائله. ر ایدیساعات بی. آیاغا قالخیب ساعاتا باخدی

  !"ساھات بیردی"ـ : اورتا چاغی ساعات بیره قدر یاتمیش؟ کیشینی سسلدیگون

نی کی قویمامیسان یاتاخ، بو میرتیوین باشی یاریمدی؟ گئجه"ییب توتقون سسله ـ کیشی اسنه

  ..."یینمهدا ایندیکی ساھات یئددیده آدامی یوخودان ائله

ییمیز "ـ . یله ساعاتین باتریسینی چیخارماغی یادینا دوشدوبیر آز فیکیرلشدیکده، گئجه َ دور دا، چؤر

  ."یوخدی

، کیشی یوخولو "ایتی وورسان یوخودان دورماز! دی ھاقوی یاتیم، مثلن جومه بابا سن آلاله"ـ 

  .یوخولو دئدی

. نین اوستونه اوزاندی، آرواد دئییب کیشی!"او سویوخدو کی، ایتی وورسان ائشییه چیخماز"ـ 

سونرا، ـ . سیز بیر اؤپوجوک گؤتوردوالریندان ایسه سسنین توکونو اوینادیب دوداقباشی

  .دئیه سوروشدو" سان؟دورمو"

  .، دئدی"گل بیر آز یاتاخ، سورا دوروم"کیشی اونو اؤزونه سیخیب ـ 

نین سونرا، اؤزونو کیشی. ، دئدی!"اوز وئردیخجن آستار ایستیر! اؤتور گؤروم"آرواد حیرصلَنیب ـ 

  .قوجاغیندان چیخاردی

  .، دئییب حاماما کئچدی"گئدیرم حاماما، چیخینجا چؤره آلیبسان ھا"ـ 

-زه لعنت دئیه سویوق سویال ایت غسلدده. حامامدا ایستی سویو نه قدر آچدیسا، سو قیزمادی

-ـین سیرشیدسیماورین آلتینی یاندیریب. اری ھله ده دورمامیشدی. ییب تئزجه چیخدیـی ائله

الرینی ین سسینی اوجالدیب ماھنینی ایسه میزیلدایا میزیلدایا ساچضبط. سینی اوخوتدودی

  .دارادی

  .، کیشی اوتاقدان قیشقیردی"اونون سسینی آزات"ـ 

  ...لر اوخور، چھچه وورور، باغدا گول اوسته بولبول: ... مزلییه ووردواؤزون ائشیتمه

  ..."چیخادانین دا، ضبط چیخادانین دا آغزینا رشید  .آدام اول اونون سسینی آزات"ـ 

  ."دو چؤره آل، ساھات بیر اولدی"ـ 

کی الپ دای قورت تؤکئیسن، او گئجه"ـ . قاشییا اوتاقدان چیخدی کیشی جانینی قاشییا

  ."اداالرین، بو دا بویونکی سحردن خوتداماغین

  .، دئدی!"خوری؟صبحت بخیر عزیزم، صبحونه چی می"آرواد گولوب ـ 

  .، دئییب گئتدی تووالئته!"خورمپوخ می"کیشی ده ـ 
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  ."ئاَییل ی... دن اوردا بیر آز قالیبائله گئجه"ـ 

دئیین کی گولمه، دانیشما، . "... دیییب چای دملهلیغیندان کئف ائلهسونرا اؤز حاضیر جاواب

  ..."رقیبه ناز ائتمه

دووی گوناه سنده دؤیر، من گئجه ایسته"ـ : اوزونو قورولویا قورولویا، تووالئتدن دئدی کیشی ال

  ..."نان قان گلمه زاد دا باھانایدیرنونبو. میشم، اونا گؤره بئله چاش باش ووروسانیئرینه یئتیرمه

  ..."سؤزو آیری یئره چکمه اوستاد"ـ 

***  

  "گینه چای ایچیسن؟"ـ 

یه یاخدی !"ھنپ" کیشی باشییال ـ َ   .دئییب پنیردن بیر آزینی بایات چؤر

ییم یاندیگئجه گؤردوم او کیشی ھله زیبیل"ـ  َ ، "بیر آز خوروشون اتیندن وئردیم. لری آختاریر، اور

  .آرواد چایینی تؤکه تؤکه دئدی

  "ده بیلئیسن بو پیس اوزلولری؟گؤر پیس اؤرگه"ـ 

. نین آتدیغی تیکه یادینا دوشدو، آرواد دئییب زیبیل آختاران کیشی"دیچوخ دا تشککور ائله"ـ 

شیب، او آندا ایسه ایستیکان الیندن یئره دوشوب پارام کیشی دیکسینیب ـ . پارچا اولدوچیمچَ

  .دئیه سوروشدو" دین؟نئینه"

یی َ   ..."وی ییییمشوعور منه دئدی ممهبی"نین باشی سؤکولوب ـ آروادین اور

یه چؤرک بوغازینا آتیلیب اؤسکورمه. قاه گولدوییب سونرا ایسه قاه کیشی اول باشا دوشمه

  .باشالدی

  .دئیه سوروشدو" یه گولورسن؟نه"آرواد آغالیاراق، ـ

  .دئدی!..." دئییب دا، یئمیییب کی"کیشی گولوب اؤسکورندن سونرا، ـ 

نین نئچه گون بوندان قاباق ایتیردییی کؤینک غا، کیشیالرینی ییغا ییآرواد ایستیکانین سینیق

. یا بوشالدیب بیر آیری چای توکدوالری زیبیل قابیسینیق. سینی کابینئتین آلتیندان تاپدیدویمه

نی اوینادا اوینادا، اونون ایکی باجاسینا، صدفی باشینی آشاغی سالیب دویمه. داھا آغالمیردی

-آخشام یادیمدا اولسون تیکیم دئیه دوشونوب دویمه. ه فیکیرلشدیرنگینه، بیر ده گیرده شکیلین

  .نی قویدو جیبینه

***  

  .تلفونون سیمینی الینه دوالییب آچیردی. تلفون الینده تختین قیراغیندا اوتوردو

  .، یاواشجادان دئدی..."گینه گلیبلر"ـ 

  "نئچه نفردیلر؟"ـ 

  .نین شیریغیندان باخدینیب قاپیدئدیییندن امین اولماق اوچون بویال" دؤرد نفر"ـ 
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بل"ـ  ُ   ..."الرین اوستونده، دانیشیرالر، گولورلراوتوروبالر م

  "قورخوسان؟"ـ 

  !"بیلمیرم"ـ 

***  

  ."اَده قورومساخ نه یئیسن؟ منه ده وئر"ـ 

یی تئز تئز گمیریب، ـ  َ -سونرا گه. دئدی" سیھدیر اویانا، اؤزوم تاپمیشام"قاراشین کیشی چؤر

  .ییردی

  ..."ھاردان تاپدین؟ من آجیمدان اؤلورم"ـ 

  .ییب یوال دوزلدیقاراشین کیشی جاواب وئرمه

الری آیاغیندا باشماق. یه ساری گئتدیبیر آز دا جاوان اوالن او بیریسی، او گلدییی کوچه

ین داشال آذرشھر.ائولره باخدی. مدیسیز باخیب بیر زاد آییرد ائلهلره حؤصلهزیبیل. الققیلداییردی

  !"زه ییخسینآلاله تپه"ـ . له باخدیجه تیکیلمیش بیناالرینا حسرتگؤزل

سینه گؤزونو او ائوین پنجره. ساعات بیر اوالردی. یهائولرین بیریندن ایشیق سیزیردی کوچه

باشینا "ـ . له باخدیدیقت. او ال، بو اله گئدیب گلیردی. دیکدیکده، باشی آچیق بیر آرواد گؤردو

  .، دئییب گولدو"سنهھاوا گلیب دئی

  .باشینداکی قاراشین کیشی سسلدی ، کوچه..."دی جھنم اول گئده"ـ 

***  

اول باشینی کسدی، . بیر نفر اؤزون کسیردی... چوخ قورخورام، گئجه پیس یوخو گؤروردوم"ـ 

ھله اوندان قاباخ دا بیری گلدی یورقانی اوستومدن چکدی . الرینی، سورا الینی کسدیسورا آیاخ

  ..."دور گئداخ... دی دور گئداخدئ

  .دئدی" سالم"نین آستاناسیندان ـ بیردن اری قاپی

  .دئیه سوروشدو" گئتدیلر؟"ـ . دیکسیندی

  ."ھامیسی گئتدی، عوضینه من گلدیم"ـ 

***  

  .سیقار چکه چکه. خیابانین قارانلیغیندا، ایکی آوارا دیدرگین، روح کیمی یول گئدیردیلر

رفتی اوالر. چوخ اسگیھسن"ـ    .جاوان کیشی دئدی ،"آدامین مَ

ییدی دا"ـ  َ   .نین آراسینی دیلییله قورداالدی، دیشی"نه اولوب کی؟ بیر تیکه چؤر

  .جاوان دئیه سوروشدو" ھارا گئدیریخ؟"ـ 

  .سیز سمیرسیز گئدیردیلرالرال سسقیسا آددیم. دیقاراشین کیشی دینمه

***  
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  ."چوخ یورقونام"ب تختین اوستونده اوتوردو، ـ کیشی آروادا یاناشی

  .اونو میزین اوستونه قویوب گؤزونو دیکدی دیوارا. تلفون قوجاغیندایدی. دیآرواد بیر سؤز دئمه

  .، کیشی دئییب جیبیندن ایسه بیر سیقار چیخاریب آلیشدیردی"چوخ یورقونام"ـ 

  !"بیر سؤز دئ آخی"ـ 

  .دو، آرواد اؤزونه گلیب سوروش"ھن؟"ـ 

  "ھارداسان؟"ـ 

  .دن آروادین گؤزلری دولدوجاواب وئرمه

***  

، قارا "بلکه سنه ده بیر زاد تاپیلدی... لر واربو خیاوانی آتالساق او اله، اوردا یاخچی زیبیل"ـ 

  .ین بیر یئری گؤستردیکیشی الییله خیابانین او بیری طرفینده بیلینمه

- قارا کیشی دیشی. یب ایکیسینی ده باسالدیخیابانی سوووشوب سوووشماز، بیر ماشین گل

-له آلیب اؤتورهلیکنین آراسینی دیلییله قورداالیا قورداالیا اؤلدو، جاوان اوغالن ایسه ھاوانی چتین

  ...رک، قان قوسوردو

***  

ماشینی . دا اوخویوردو حمد کایاا. نین میدالی اویناییردیچگوارا  ماشینین آیناسیندان آسالنمیش

سندن آلدیغیم نه وارسا، . "ییردینی دینلهاوغالن دا آیاغینی قازا باسیب ماھنی سورن جاوان

ریم   ..."یئرینه کویار گئدَ

  .الر ایسه خلوت ایدیساعات بیری سووشموش، خیابان

دییی سؤزلره دوکتورون آخشام سؤیله. اوغالن بیر سیقار آلیشدیریب یئنه وار گوجویله قاز وئردی

بلکه ده پولونون الینده . دوکتورون یانینا گئتدییینی ھئچ آنالمیردینه اوچون . دوشونوردو

آتدیغی . مین تومن وئریب، بیر ساعات دوکتورون بوش بوغازلیغینی ائشیتسین اون. قالمیشدی

یه لری، اونون ایسه ھرنهدیکیه دوشونمهالرین ھئچ نهباشقا آدام. لر حالینی دوزلتمیشدیحب

کیمی بیر زادین  اکستازی دونیاداسیزیف  .یدییی قدر اونو اینجیدیردیاینج سیزیف دوشوندویو،

یئنیدن بیر سیقار . یدی، بلکه ده داش داشیماق اونا بیر آز آسانالشاردیاولدوغونو اؤیرنسه

  .آلیشدیردی

***  

  "دی؟آدیز نه"ـ 

بال لم وئرمیش، قیچینی ایسه او بیری قیچی "یه سوروشورسان؟نه! اوردا یازیب دا دؤھتور"ـ  ُ ، م

  .اوسته آشیرمیش حالدا جاواب وئردی
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چون موشکولون وار بورا گلمیسن، آدیوی  باخ بیر آقای محترم، من بوردا دؤھتورم و سن"ـ 

  .، دوکتور حیرصله دئدی"سوروشورام، آدیوی دئه

  !"سیزیف فرض ائله. ائلیر آخی آدیم ندینه فرق "  -

  .بیر آرا ھئچ بیری دانیشمادی

  "موشکولون ندی؟! چوخ گؤزل"  -

  .، دئدی..."ھر دن تر باسیر، سس زاد ائشیدیرم، آغزیم قورور"اوغالن دریندن نفس آلیب ـ 

دا  گاھدان. اؤز اؤزونه گولورسن، آغلیرسان"دن، اوغالنین سؤزونو کسیب ـ دوکتور آرا وئرمه

  .دئدی..." داریخیرسان

نی تزه ھاوا ماشینا گلسین دئیه شوشه. الرینا دوشونوب گولوردوقاز وئریب دوکتورال دانیشدیق

  "ھارا گئدیرسن؟"تر باسمیش بوینونو سیلدی، ـ . ائندیردی

  "ھارا گئدیرسن؟. جاواب وئر... ھوووی"قاز وئردی، ـ 

  "ھارا گئدیرسن؟"ـ . سوسموشدو ااحمد کای .سس چیخمادی. ضبطین سسینی اوجالتدی

  ...یئنه ده قاز وئردی   دئییب" سن ماشینین تورموزو یوخدیدئیه" الینی قویدو باشینا، ـ

لریندن، دویغوالریندان اوغالنین حیس. گؤروشون یاریسیندان چوخونو دوکتور دانیشمیشدی

یازدیغیم سؤزلره عمل  بو کاغیذدا. لریدیبوالر ھامیسی بیر نوع اضطیراب عالمت"ـ . دئمیشدی

  ..."سن حل اوالرائله

بال سؤیکندی، راضیلیق دویغوسویال . کاغیذی اوغالنا ساری اوزاتدی ُ دوکتور گؤزلویونو چیخاریب م

  .دولو

  .سوسوز ایدی. قاز وئردیکجه اوچماق حیسی ال وئریردی اوغالنا

  ."دیبلکه سنه ده بیر زاد تاپیل! بابا ائله خیاوانین او تاییندا، گل"ـ 

  "ھارا گئدیرسن؟"ـ 

  ..."اؤلومه"ـ 

یدی   .حتمن ایتدن، پیشیکدن ایدی دئیه یولونا داوام وئردی. ماشین برک بیر زادا دَ

سنه دوکتور "ـ . ییب اونو آتدی دوکتورون اوستونهلهحیرصله آیاغا دوردو، کاغیذی الینده بوکده

نین آغزینا َ ، ..."م و سن بونو تشخیص وئره بولموسنقانماز من داوا آتیرام، مواد مصرف ائلیر! دیی

  .آلتی سؤیوش یاغدیرا یاغدیرا دوکتورون اوتاغیندان چیخدیدیل

  "؟...ھاراااااااااا"ـ 

له اونونال سورعت ١٢٠ .دییی زامان چیراق قیزاریب بیر ماشین اوردا دایاناجاق ایمیشاسنه

یدیتوققوشوب باشی قاباق شوشه   ...یه دَ

  "ھارا گئدیرسن؟"ـ 
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ریم"ـ    ..."کافاما سیکار گئدَ

***  

لرینه، گیرده شکیلینه، نی چیخاریب اونون دلیکجیبیندن دویمه. نین یاشینی سیلدیآرواد گؤزلری

  .دئییب اوتاقدان چیخدی..." ده یورقوناممن "ـ . بیر ده صدفی رنگینه باخدی
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