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ر  َ  کَد

 آنتون چئخوف

 ایلقار خیاولی: چئویرن  

 

جه یاندیریالن فنرلرین باشینا دوالنیب آستاجا یوموشاق،  لری تزه قارین سولو ایری دن. دی آخشام

و یولچوالرین چیگین و بؤرکونه اینجه اؤرتوک کیمی شیروانی دامالرین اوستونه، آتالرین بئلینه 

. ییردی دان آیاغا قارا بورونوب، روحا بنزه داشقاسی سوروجوسو یوآن پوتاپوف، باش آت. قونوردو

. دن داشقانین اوستونده اوتوروب اینسیانین سون درجه بوکوله بیلدیگی قدر بوکولوب، ترپنمه

دا  اینجارسیز آتی. گه ماراغالندیرمازدی لنمه رینه بیر شپه قار توکوسن بئله اونو دوروب سیلکه اوزه

دن ائشیگه ووران  بدنین. دن یئرینده دورموشدو دوم آغ قارا بورونوب اؤزو کیمی ترپشمه

. دیردی الرینین دورقونلوغو اونو اؤلومجول تورپاق چکن مادیانا بنزه سوموکلرینین و قوروجانلی قیچ

جه اوال بیلر بیر آتی جوت آرخاسیندان، آخی نئ. سی کیمی فیکره گئدیب سن اودا یئیه دئیه

لردن اوزاقالدیب گتیریب بورادا قیمیلدایان اینسانالر ایچینده،  لی منظره آلیشدیغی او گؤزل سئومه

سیک اوتای بو تایا قاچان اینسانالر آراسیندا بیراخاسان و او فیکره  تله-بو سس کوی ایچینده و تلم

 !…یه  گئتمه

َرمه دیر یوآن ایندی ھاچاندان ب َ ده  دن چیخیبالر و ھله اورتادان قاباق طؤوله گون. ییبلر و آتی یئرلریندن د

آرتیق قارانلیق شھره چؤکوب و فنرلرین . ییب دیر بیر یولچو بئله راستالرینا کئچمه کی ھله

گئده خییاوانداکی اینسانالرین سایی داھا دا  اینجارسیز ایشیغی آزجا جان آلیب قیزاریر و گئت

  .آرتیر

  :ییر بیردن یوآنین قوالغینا بیر سس ده

  !…سوروجو ! ویبورسکایا سور! سوروجو -

لری یاپیشمیش کیپریکلری آرخاسیندان اوزون پالتویا بورونموش بیر  قار دنه. یوآن اؤزونو دبردیر

  .نیظامی گؤزونه ساتاشیر

  .یاتمیسان؟ دئدیم سور ویبورسکایا! سوروجو -

دن قار  دن و آتینین بئلین چیگینین! ندیر دئمک سن دئیه. ریرسین قالدی دن قامچی یوآن دینمه

  …پارچاالری یئره سوورولور 

نیظامی داشقایا قالخیر، سوروجو دوداقالرین اوینادیر، بوینون قاز بوغازی کیمی اوزادیر، آزجا 

آت بویونون بوروب، جانسیز قیچالرین . دن تووالییر سین عادت اوزون دن دورور و قامچی یئرین

  …قاتالییب آستاجا یوال دوشور 
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دان قیشقیریق  سیندن چوخ کئچمیر کی قارالتی کیمی قیمیلدایان جاماعات داشقانین یوال دوشمه

  :چیخیر

  …دوز یولونا گئت ! ھارا گئدیرسن؟ -

  :رک دئییر نه نیظامی حیرصله

  !داشقا سورمک باجارمیرسان؟ دوز گئت دا -

ییر، غضبله یوآنا بیر باخیش آتیر و  گئدنلردن بیرینین چیگنینه ده سوروجو دئیینیر، آتین بورنو خیاواندا

نین آلتیندا ایگنه قالیبمیش کیمی ھئی  سانکی یوآن. سیزجه قولونداکی قارالری چیرپیر سس

ییر و ائعتیراضال دولو گؤزلرینی اوتای بو تایا یاییر؛  یئرینده چاباالییر، اوتای بو تایین دومسوکله

  :نیظامی ظارافات ائدیر. دادیر و ندن بورادادیرسانکی بیلمیر ھار

قریبه پیس آدامالردیرالر؛ سانکی آند ایچیبلر سنینله ساواشسینالر یاداکی آتینین آیاقالری آلتینا  -

  .آتیلسینالر

ییر آنجاق  لر دئمک ایسته بیر شئی… یوآن یولچویا ساری دؤنور، گؤزلرینه باخیر و دوداقالرین دبردیر

  .وغونوق سؤزجوکلر آغزیندان چیخیرآنالمسیز و ب

  :نیظامی سوروشدو

  نه دئدین؟ -

  :رک، اودقونوب بوغازین صافالدیر و توتقون بیر سسله دئییر یوآن گولومسونه

  .اوغلوم کئچن ھفته اولدو… من … ! ارباب -

  ندن اؤلدو؟… ھاه -

  :سین یولچویا ساری چئویریب دئییر یوآن گؤوده

آلالھین . خانادا یاتدی سونرادا اؤلدو اوچ گون خسته. ؤلوب سانکیقیزمادان ا! آلاله بیلیر -

  .گی ایدی ایسته

  :دان بیر سس قووزانیر قارانلیق

  !ییرسن؟ گؤزلرینی یوال تیک می ایسته قوجا کافتار، آدامالری آیاقالماق! شئیطان، باشینی چئویر -

  :یولچو دئییر

  !ال یالاله آتی قامچی. بئله گئتسن صاباحادا ویبورسکایا چاتانماریق! داھا یئیین! یئیین گئت -

سونرا . سینی تووالییر ال قامچی دن قالخیر و اؤزل بیر آغیرلیق بیرآزدا یئرین. سوروجو بوینون چئویریر

آنین سؤزلرینی بیر نئچه دؤنه یولچویا دؤنوب باخیر آنجاق یولچو گؤزلرین باغالییب، دئمک یو

یوآن داشقانی موسافیرخانا . ویبورسکایا چاتیرالر، یولچو داشقادان ائنیر. میر ائشیتمک ایسته

  …دن اوتورور  ده ترپشمه اؤنونده ساخالییر، بوکولوب یئنه

  .بیر ایکی ساعات بئله کئچیر. گین و آتینین بئلین آغارتماغا باشالییر ده سولو قارالر کوره یئنه
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سی  ایکی. رکن داشقایا یاخینالشیرالر بیرلرین سؤیه-چیرپا، بیر-الرین داشالرا چیرپا لیشاوچ گنج قا

  .دیر بئل اوزون بویلودور، آنجاق او بیری گوده و قوز

  :ر بیر سسله باغیریر بئل قیریلما سسینه بنزه قوز

  …اوچوموزه یاریم روبل … شھر کؤرپوسونه گئت ! سوروجو -

آنجاق … لردن بئله آزدیر  یاریم روبل عادی کیرایه. و دوداقالرین دبردیرسین اوینادیر  یوآن قامچی

آرتیق بیر روبل، بئش روبل اونا فرق ائتمیر، یئتر کی یولچو گلسین . بوگون بازارلیغا حالی یوخدور

  …دئییر 

وروب لر اوت کیم. رکن داشقایا ساری گلیرلر و اوچوده بیردن داشقایا مینیرلر لر بیربیرلرین سؤیه گنج

دان سونرا بئله قرارا  بیرآز سؤیوب یامانالماق. کیمین آیاق اوسته دورماسی اوسته دیدیشیرلر

بئل آیاقالری  لیکله قوز بئله. دیر دان قیسا اولدوغونا گؤره آیاق اوسته قالمالی بئل ھامی گلیرلر، قوز

  :اوسته سوروجونون دیک آرخاسیندا دورور و اؤزل بیر سسله قیشقیریر

  .زسن تایی تاپیلماز بوتون پطرزبورگو گه! یامان بؤرکون وار! له قارداش ھئی -

  :یوآن گولور و دئییر

  دیر؟ نئجه… ھئی … ھئی  -

سن؟  سورونه گئده - ییرسن بوتون یولو بئله سورونه ایسته! مکدیر له دیر؟ ھئی نئجه! دیر؟ نئجه -

  …!ییر ھا سن گؤیلون قاپاز ایسته ھا؟ دئیه

  :دئییراوزونالرین بیری 

  .دونن گئجه منله واسکا، دئگماسوفون ائوینده دؤرد شوشه کینیاک ایچدیک… باشیم پارتالییر  -

  :نیب دئییر او بیری اوزون حیرصله

  !بیلمیرم نییه بئله یاالن دئییرسن، اؤزوده ایت کیمی -

  …نی آلاله باتیرسین  یاالن دئیه -

  .دیر نلر کیمی بیر شئی ده دوز دانیشماغین سیچانالر آسقیریر دئیه سنین -

  :یوآن گولور دئییر

  .قریبه سرخوش اربابالردیرالر… ھئی … ھئی  -

  :نیب دئییر بئل حیرصله قوز

رلر آخی؟  دیرسن یا یوخ؟ بئله ده داشقا سوره یئیینله! کؤھنه طاعون! جھنم شئیطانی! توه -

  !یئیین گئت! یالاله! نی تووال گؤروم قامچی

گی یالقیزلیقدان  دئدیگی سؤیوشلری ائشیدیر، اینسانالرا باخیر و اوره بئل آرخاسیندا یوآن قوز

. ر دئیینیب، سؤیوش وئریر ر و اؤسگورک آمان وئردیگی قده بئل نفسی قالدیغی قده قوز. بوشالیر

  .اوزونالر نادژنا پئطرونا آدلی بیر قیزدان دانیشیرالر
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  :ؤکنده میزیلدانیرسیزلیک اورتالیغا چ یوآن اونالرا باخیر و قیسا بیر سس

  .گنج اوغلوم اؤلدو… او … کئچن ھفته  -

  :رک دئییر دن سونرا آغزین سیله بئل آه چکیر و اؤسگورک قوز

  دوستالر من بو سوروجودن آرتیق بئزدیم، ھاچان چاتاجاغیق؟! ھئیله… اؤلوم حاققدیر  -

  !دیرسه، بیر قاپازال اونو حاال گتیر دا ائله -

لر  سه می؟ سنین کیمی آدامالرا تعاروف ائله ییرسن می؟ قاپاز ایسته ائشیتدین! آمانسیز عجل -

  یوخسا سؤزلریمیزی بوشا وورورسان؟! ائشیدیرسن… رسیز  دن ده یاواش سوره یئریمک

الپدان ! جه بیر ویزیلتی کیمی بوندان سونرا یوآن آرخاسیندان گلن سسلری ائشیتمیر، ساده

  :گولور

  !آلاله سیزی ساخالسین… سرخوش اربابالر … ھئی … ھئی  -

  :اوزونالرین بیری سوروشور

  آروادین وارمی؟! داشقاچی -

نه آروادیم قالیر  سرخوش ارباب ایندی آرتیق بیر ده… ھئی … ھئی … منی دئییرسینیز؟ ھئی  -

دیر،  قریبه. یم ه دیرید گنج اوغلوم اؤلدو و من ھله… یانی قَبیر … ھاه … ھاه … دیر  اودا قارا توپراق

  !عزراییل منی آپارماقدنسا اوغلومو آپاردی

بئل راحات بیر نفس آلیب دئییر،  یوآن باشینی چئویریر اوغلونون نئجه اؤلدویونو دانیشسین کی، قوز

یوآن یاریم روبل اونالردان آلیر و بیر نئچه واخت بیر ائوین . آلالھا چوخ شوکور سونوندا چاتدیق

سیزلیک و یالقیزلیق گلیب  دن قورخونج سس یئنی. ن بو اوچ گنجین آرخاسینجا باخیردھلیزینده ایت

  .یاخاسین توتور

نین گؤزلری ایشکنجه چکن  یوآن. سین سیخیر دن باش قالدیریر و گؤوده بیرآز سولوخان کَدر یئنی

  .اینسان کیمی جاماعات آراسیندا ایتیر

آدام بئله یوخدور کی یوآنین سؤزونه قوالق آسا؟  مین آدامین آراسیندا بیر می بو نئچه دوغوردان

و   یوآنین کدری درین… مدن اؤز یولون گئدیر  کی دردی اؤنمسه جاماعات اونو سایمادان ایچینده

گیندن چیخارتسایدیالر، بوتون دونیانی آغزینا آالردی،  سینی یاریب کدرین اوره سینه. سونسوزدور

  .دیب کی، گوندوز چاغی چیراغال بئله اونو تاپماق اولماز یزلهلیکده گ آنجاق اؤزون ائله بو دار ده

  :ییر اونونال دانیشسین، سوروشور چینی گؤرور ایسته یوآن اَلی توربالی بیر قاپی

  دیر؟ گؤزلیم، ساعات نئچه -

  !یه دوروبسان؟ بیرآز قاباقلیق گئت بورادا نه! ساعات اوندور -
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آرتیق اینسانالرا . گه چالیشیر بورویوب و اونو اؤز آلتیندا ازمهیوآن نئچه آددیم قاباقالییر، کدر ایچین 

بئش دقیقه چکمیر اؤزونو شاخالدیر، سانکی آغیر بیر . دا کار سالمیر اوز ووروب اونالرال دانیشماق

  :آرتیق دؤزه بیلمیر دوشونور. سین اوینادیر سانجی حیس ائدیر، قامچی

  .ریه قاییدیب داشقانی آچماق الزیمدی طؤوله -

دان سونرا بؤیوک و کیرلی  سین ائشیدیر و یوال دوشور، بیر ساعات یاریم سانکی آتی دوشونجه

سی ده میزلرین اوستونده یاتیبالر و  نئچه کیشی یئرده و نئچه. بیر سوبانین یانیندا اوتوروبدور

س آدامی دیر آنجاق ھی ری ایستی ایچه. توستو قارا ایالن کیمی ھاوادا قیوریلیر. خورولداییرالر

جادا  یونجا دالی: اؤزونه دئییر-اؤز. یوآن یاتانالرا باخیر و تئز گلدیگیندن پئشمان اولور. بوغور

دا توخدور  نین اؤزوده آتی دیم؟ بو غم کدرین ندنی ائله بودور، ایشینی بیلن کیمسه گئتمه

  کی ھمشه راحاتدیر؟ ده ھم

یوآن . ر، یوخولو یوخولو الین سو دولونا اوزادیربوجاقالرین بیریندن گنج بیر داشقاچی یوخودان اویانی

  :سوروشور

  می؟ ییرسن سو ایسته -

  ھه -

  …خانادا  ائشیتدین؟ بو ھفته خسته. منیم اوغلوم اؤلدو! ایچ ساغلیغا قارداش… یاخشی  -

ییرمی؟ آنجاق اونون اوزونده ھئچ بیر دییشیکلیک  یوآن گنجه باخیر گؤرسون سؤزلری اونو ائتیکیله

دن بیر آه چکیر، قوالغینین دالین  قوجا درین. گنج اوغالن یورغانین باشینا چکیب یئنه یاتیر. رگؤرمو

ایندی . دا دانیشماغا ائحتیاجی وار گنج اوغالنین یوخویا ائحتیاجی اولدوغو کیمی یوآن. ییر قاشی

ره دانیشا دیر کیمسه ایله اونا گؤ کی ھله ده دوز بیر ھفته اوغلونون اؤلوموندن سوووشور، ھله

اوغلونون نئجه ناخوشالدیغی، . سؤز گرک دوشونجه اوزوندن و ترتیبله دانیشیلسین. ییب بیلمه

خانا دا اوغلونون  نی و نئجه خسته لر دئدیگی، اؤلوم تؤره دن قاباق نه نئجه آغری چکدیگی، اؤلوم

سی یالقیز قالیبدیر،  یکندلرینده آنیا، اوغلونون آداقل. سین پالتارالری دالینجا گئتدیگی گرک دئییل

  .ائشیدنلر گرک آه چکیب آغالسینالر! دئدیکلریم آز دئییل آخی. دا دانیشماق الزیمدیر اوندان

  :اؤزونه دئییر-یوآن اؤزو

  .گئدیم آتیما بیر باش چکیم، یاتماغا واخت چوخدور -

ا ایله سامان آلماق و یولدا یونج. یه، آتینین اولودوغو یئره ساری یولالنیر پالتارالرین گئییر، طؤوله

بیری ایله اوندان دانیشماق اولور آنجاق . یالقیز اوالندا اوغلونا دوشونه بیلمیر. ھاوایا گؤره دوشونور

  .دا اونا دوشونمک و اوزونو خاطیرالماق دؤزولمزدیر یالقیزلیق

  :نده سوروشدو یوآن آتینین پاریلدایان گؤزلرین گؤره
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من آرتیق ! بلی! ایندی کی یونجان یوخدور سامان یئ! نهدیر چئی ییرسن؟ یاخشی نه چئینه -

دیری . بو اوغلومون ایشی ایدی! حئییف. قوجالیب الدن دوشموشم، سنه یونجا تاپانمیرام

  .قالسایدی داشقاچی اوالجاقدی

  :یوآن بیرآنلیق سوسور سونرا یئنه سؤزونه داوام ائدیر

بوندان آرتیق . آرتیق آرامیزدا یوخدور! اوغلوم، قوزمایونیچ. دیر بئله! سئویملی آتیم! قارداش -

سان  بئله دوشون بیر دایچا وار و سن اونون آناسی. ناکام دونیادان گئتدی. دی مه یاشاماق ایسته

  !و بیردن بیره او اؤله

  یین یانمازمی؟ دوغوردان اوره

لیییندن چیخان بوغ یوآنین الینه  بورنونون ده. یوآنا قوالق آسیردییه  چئینه -یه آت ائله چئینه

دیگی  یوآن اؤزونو ایتیریر، بی آنلیق اؤز آداملیغینی یاددان چیخاردیب اینسانالرا دئیه بیلمه. ییردی ده

  .… گین بوشالدیر ھر شئیی آتینا دئییر و اوره

 ایلقار خیاولی

  

  14/8/1391سون 
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