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 !اورا آمئریکادیر
   

  رضا کاظمی
   

ايكیسي قاپي آغزيندا . اري ده وار ايدي. الريني گؤردو قوجا ننه اؤز ائولرينده توي توتماق 
بیر دفعه . كیشي تئز تئز اوغلويال گلینه باخیردي. الرا خوش گلدين دئییرديلر دورموش، گلن قوناق

ینده، قوجا الري قارا اولسايدي الپ سنین جاوانلیغینا اوخشایاجاقدی دئدیی ده، اونون قوالغینا ساچ
اؤز توي . لري يوخو اولمايايدي ماغیل گؤردوك. ننه چؤنوب یئنه گلینین اوز گؤزونه باخمیشدي

لريندن  اونون ال. دن سوروشدو يه دوشونورسن دئیه قوجا ننه نه  الري كیمي گنج اولموش اري، چاغ
وجا ننه، اري كیمي يئر تؤوشوين ق. الرال بیرلیكده اوتاغین اورتاسیندا اوينادي ایسه ياپیشیب قوناق

لري اوتاغا  گلیني گولموشدو، اوغلو گولموشدو و اونالرين گولوش سس. گؤيو قاتا بیلمیردي آنجاق
نین  ساعاتین تیك تاك سسي ايدي، بیر ده گئجه. دولموش كیمي قوجا ننه گؤزلريني آچمیشدي

  .قارانلیغي

و ... له ھمیشه ھامیدان باش ايدينسین، ائ آلاله سنه رحمت ائله. نین رقصی يادينا دوشدو اري
ر دوشوندوسه ده، بیر شئی تصوور ائله گلینین قیافه َ . دییه بیلمهسینی خاطیرالسین دئیه نه قد

. لري اسه اسه المپین كلیديني آختاردي ال. يیب احمالجا آياغا قالخدي له يورغاني قیراغا ايته
ي شکیلی تاقچادان گؤتوروب المپین ايشیغي رديی سونرا، اوغلونون نئچه گون بوندان قاباق گؤنده

نین بوينونا ساريمیش دییی حالدا قولونو آداخلیسی اول گولومسه. آلتیندا گؤزونون اؤنونه توتدو
گون آلتیندا ايشیلدايان  .ين گلینینه قوجاغیندا باالجا آغ بیر ايت شؤنگه اوغلونا باخدي، سونرا ایسه

يدي، و بیر نفر  اونالري اوزاديب بئلینه كیمي يئتیرسه. يلتمیشد الريني چوخ گوده قیزيل ساچ
لره ھئچ ده  گلین. نمیشدي قیزالر كیمي بزه. داھا گؤزللشردي  يدي، آرخاسیندان اونالري ھؤرسه

يالنیز باالجا قوناقلیغیمیز اولدو آنا، نئچه نفر من چاغیرديم، : اوغلو تلفوندا دئمیشدي. اوخشامیردي
اوغلونون اوزونو اؤپوپ شکیلی قایتاردی اؤز . الريمیزدان اؤز ياخین يولداش ...نئچه نفر ده جولیا

میشدن اؤنجه  بیرينجي شکیلی گئتمه. بو، اوغلوندان تاقچايا قويدوغو اوچونجو شکیل ايدي. يئرينه
لردن، آغ قارا  گؤزلري دولو اوزاق دوشونجه. يیب تاقچا باشینا قويسون دئمیشدي ائله اؤزو قاب ائله

. لرينده لري جیب رمیشدي؛ ال سیني اوچ آي گئدندن سونرا، اوردان گؤنده ايكینجي. شکیلبیر 
و اوچونجوسونو نئچه ايلدن . كامئرادان اوزاق دورموش، گؤزلرينده ایسه بیر شئي اوخونموردو

بیر آز قوجالمیشدي و قوجا ننه اؤتموش . سونرا، ائله ايكي اوچ گون بوندان قاباق يولالمیشدي
الر، اونونال دانیشا دانیشا، زنگ آچدیغی زامان. بونو سسیندن آنالمامیشدي ھئچ  لرده، لسون اي

ـا گلیب بوردان كئشكه ايران. ايكینجي شکیلی قاباغینا قويوب اوغلونون بويونا پوسونا باخیردي
ي اؤلنده س دده. دي دي كي گلمه آنجاق گلمه. ر ده قیز تانیییردي ين نه قد اؤزو يوخ دئمه. ائولنیردي

بو غوربتده و بو خبري ائشیتمیرديم ... تلفون دالیندا آغاليیب، دئمیشدي تكي من اؤلوردوم، بوردا
  !آنا
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قیزي . نماز آلديآذانا ھله قالیردیسا دا، قوجا ننه سالالنا سالالنا مطبخه ساری گئديب دست
قولونو ساريییب ايندي اوغلو : فیكیرلشدي. دئمیشدي بورا گئجه اوالندا، اورا گوندوزدور

  !سین آلاله خوشبخت ائله... لر و  نین بوينونا و ايكیسي پاركدا گون آلتیندا اَيلشیبآداخلیسی

دك، بیرجه كلمه ده گلینییله دانیشا  يه ايندي. ناماز اوسته، گؤردويو يوخو يادينا دوشدو يئنیدن
ك  لرسه، ايتي گره گلسه و بورا! والضالین. ايت اونون قوجاغیندا ھوردو ندنسه. میشدي بیلمه

  .دیر آخیگلین موسلمان اولماسا دا، اؤز اوشاغی موسلمان باالسی. الر حیطده باغالسین

سینه و  دي، سونرا اوغلونا، سونرا ایسه قیزينا، يئزنهنامازدان سونرا، ایلک اؤنجه ارينه دوعا ائله
ھامیدان سونرا دا . آز يوخاليیرديالرسي كي، دونیايا گلندن بري قیزيیال اري آرتیق اونو  باالجا نوه

  .او گون گلینه ده دوعا ائتدی. الرين ساغلیغینا لرين باغیشالنماسینا، قاالن اؤلن. اؤزونه

سونرا، . قوجا ننه صلوات چئويره چئويره ناماز بساطیني يیغیشديردي. دالي آالتورانلیق ايدي  پنجره
دونن گئجه اونو بوينوندان آچیب . اغیني چیخارديب  ياتاق اوتاغینا آددیمالییب ايشكافدان بويون

باغي بیزيم  بو بويون. آناسي اونو بوينونا باغالمیشدي گلین اوالندا رحمتلیك قايین. قويموشدو بورايا
اوغلو حتمن ياديندا، نئجه ياددان . اونا الیني سورتدو. ائوده ھمیشه بؤيوك گلینه يئتیشمیش

و اوغلو بو سؤزلري ياد ديلینده دئدیکده، . يیب و بوينومدا گؤرمهيم عؤمور بویو اون چیخارتسین؟ به
  .سیني نظره گتیرسین دئیه دوشوندو بیر آز گلینین قیافه

یینی، جهدي، بورايا گله قیزينا زنگ آچماق ايسته. باغي الینده ایکن تلفون بؤيرونده اَيلشدي  بويون
آنجاق ھاوانین . یینیجهره نه گؤندخانايا آپاريب اوغلونون آدرسی باغیني پوست و بويون

  .دي؛ قوي قیزين اري ايشه گئتسین سونرا ايشیقالنماسیني گؤزله

خبرلر قورتارمامیش . آمئريكايا فیرتینا گلن ايل، تلويزيون اورانین اوچموش ائولريني گؤستریردی
و تلفون    . . .اولمايا : میر؟ و دئمیشدي بو اوغالن نییه زنگ ائله: قیزينه زنگ ائديب دئمیشدي

آغا داداش اولدوغو : قیز دئمیشدي. سي قیزال اري يانینا گلمیشديلر گئجه. دالیندا آغالمیشدي
لرينه اينانما، او بويدا آمئريكادا  تلويزيونون دئديك: ، اري دئمیشدي يیب ايالتدن ھئچ فیرتینا كئچمه

زاد اولماسین، ائوي داغیلسا دا اؤزونه بیر : يالنیز نئچه ائو خارابا قالیب و قوجا ننه دئمیشدي
الزيم اولسا ائويمي ده ... رم، ره سه گؤند ھر نه ايسته: قیزيیال ارينه باخیب دئمیشدي. داغیلیب

يینده  قوجا ننه اوره. اورا آمئريكادير و يئنیدن گولموشدو! ننه جان: يئزنه گولموشدو... ساتیب پولونو
قوجا ننه اوتاغین اورتاسیندا . ي تويدا گولرلر داھادير؟ قیزي دئمیشد لي دئمیشدي ھاراسي گولمه

ري  پنجره آرخاسیندا، فیرتینا اسیردي و قوناق. رقص ائدن قیزالرا باخمیشدي الر تئز تئز ايچَ
َي پیچیلداشیب گولوردولر گلین. کئچیردیلر » و ان يكاد«آلتي  دير و قوجا ننه ديل نه اوزلو گلین. له ب

لر  قديمكي. بو يانا قاچیشیردی   الري آراسیندان، او يان الرين آياق قايت قونا. اوخوماغا باشالدی
يه دوشونورسن دئیه سوروشدو  نین قولوندان ياپیشیب، يئنه نهكیمي گنج اولموش اري، قوجا ننه

  .اوندان
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