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  شیاری

 ناظیم نریمان

 

دن یوال  یئنی. ایسه مینیردی بیر تعداد ائنیب، بیر تعداد. دایاناجاقالردا بیر نئچه دقیقه دایانیردی

سورعتله . ال اؤزونه یول آچیب، گئدیردی لرین قیراغی بوروال داغالر کناری دره -بوروال. دوشوردو

  .لری کئچیردی کؤرپولری اؤتوب، تونل

بیرجه آن گؤز اؤنونده دوغرولور، . ایدی لر قوناغی واریدیسا، سانکی لحظه  ھر نه  دان دیشاری قاطار

  .ده آخان اولدوز تک، آخیب یوخا چیخیردی میش، گئجه ھله سئچیلیب سئچیلمه

لرین  کی ده نین کورسوسو کیمی کوپه سی لرین بیرینده گئدن قیزغین مباحثه قیش گئجه کوپه

اونون خطابی یاشلی بیر . بیر گنج اوغالن حرارتله دانیشیردی. ه ییغمیشدیباشین بیر یئر

اونالر تام دقتله اوغالنی . نین ماراغینی داھا آرتیق قازانمیشدی یه اولورسادا، باشقاالری کیشی

چونکی یاشلی کیشی اعتراض . دی بونونال بئله او سؤزون سونا چاتدیرا بیلمه. ییردیلر دینله

  :ریب، اوغالنین سؤزون یاریدا کسدیبارماغین قالدی

. ییرمی ایکی… دایان بیر گؤروم سنین ھامیسی نئچه یاشین وار؟ ییرمی! دایان. یوخ، اولمادی-

گؤرموشم . سن؟ آمما من گؤرموشم ھله سن نه یاتیبسان، نه یوخو گؤره. الپ توتاق ییرمی دؤرد

گؤر بیری دوز باش گؤرا آپارا بیلیب؟ یوخ، . ی اولماییببیر دانا آخیرا چیخان. ده گلمیشم گؤره - و گؤره

اؤز . ایکیجه گونون ایچینده بیرین قویمادیالر قاال. ایدی الپ ائله بیل دونن… لیکده  فرقه. آپارماییب

اؤلن اؤلدو، قاچان . نی قاننادیالر اللرینه دوشه. دؤردون بازار آغزیندا گبرتدیلر -گؤزومون قاباغیندا اوچ

آمما من؛ یوزو گلدی . گلن گئتدی فدایی یازیلدی. سن حالوا پایالییرالر ئییردیلر بس گؤرهد. قاچدی

گلدی … دیم آخیر کی فرقه داغیلدی؛  صاباح ائله -ر بوگون او قده. قاپییا کی گل یازیل، یازیلمادیم

ده  گئنه .دای آدام قالمادی قوشولمویا. ده مرده باد، زنده باد باشالندی گینه. لیگه چیخدی مصدق

ده  ییردی، ھم الر منی ایسته آمما بیر ایش گؤرموشدوم کی ھم شاھچی. من قوشولمادیم

آمما منبم   توتوالن کیم، آسیالن کیم؛. سؤز اوزانماسین اونودا تختدن سالدیالر. لر مصدقچی

حزب رستاخیز کی قویولدو، گؤردوم یوخ، بونون آلتیندان قاچماق … ین اولمادی گؤزوموده پیله

. گئتدیم آنجاق یازیلدیم. اوالن ایش دئییل! دولت نوکری اوالسان بویون قاچیراسان؟. ولمویاجاقا

آمما نه . فقط بیر قورو آد؛ والسالم. یه کی اصال توتوق وئرمزدیم ملسه - جلسه. دا امما ائله یازیلدیم

ائله . نرامخصوصا انقالبدان سو. ر قارین آغریسین چکدیم اونون ایشین وار، گل گؤر نه قده

ایدی آلاله اوزومه  ھر اوالجاق بو؟ آمما گئنه ھر نه سن نه ته قارینیمی اوووشدوردوم کی آلاله گؤره

تبریز قاریشدی؛ دالینجا تھران، . ویردی بو انقالب باشالدی. باخدی، منی دیندیرن اولمادی
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ازنشسته اولمامیشام؛ ھله ب. دئدیم محال مومکوندو ھئش زاد ائلییه بیلمزلر. اصفھان، ھارا ، ھارا

صاباح، آنجاق گون او گون اولدو  -صاباح، بوگون - بوگون. یم آوادا؛ رئیس اداره اؤزوده ھاردایام، بوستان

سن انقالب  اوندایدی کی دئدیم یوخ، دوستوم بو یول دئیه. دی کی دئدیلر صاباح بوردادا راھپیمایی

. کئچدیم بازارا. کامال بوشالتدیم - سابیمی تامامح. فورا اؤزومو یئتیردیم بانگا. دی دوغرودان انقالب

سینن بیر تای، ایکی تای، اوچ تای آلدیم، گتیردیم  بو نه دی یاغ، دویو، لپه، مرجمک، نه، نه، ھره

ده حسابی داش آلیب  سورا ایکی دست اعال واراغ، الپ درجه یک تبر؛ بیر جوت. ییغدیم زئرزمییه

دئدیم بئله . جک ری قوی محکم بیر یئره کی بیر گون کاریمیزا گلهدئدیم آرواد آل بونال. گئتدیم ائوه

بعلی، . نان ائودن ائشیگه چیخمالی اولمویاخ نان، اوج آی کی باخیرام مومکوندو الزیم اوال؛ ایکی آی

آمما . رده اوزانمادی ایشیم اوندا یوخ کی آلاله طرفی ایش او قده. دی بونالرین ھامیسی تجروبه

عرضیمه . ھمن آلدیغیم یاغ، دویونو بیز جنگ ایللرینده ھنوزدا یئییردیک. دی گئنه احتیاط شرط

  ”.…التفات بویورورسان؟ 

بیر دوالنیب، گلیب دایاندی گنج اوغالنین  -لری بیر کی ده نین گؤزلری کوپه بورا یئتیشنده کیشی

  .اوزونده

سیاستمدار منم، یوخسا او ک اصل  دی اوغول دوستو؟ ایندی سن بویور گؤره خوب، نئجه“-

  ”لر؟ یوموروغون دویونلویوب کؤتک یئین

باخیشی داھا . اونون دوداقالرین معنالی بیر گولوش مؤھورلمیشدی. دی اوغالن بیر سؤز دئمه

سونرا . کیشی فقط بیر نئچه لحظه اونون باخیشینا قاتالشا بیلدی. مرکب معنا داشییردی

  .دن ائشیگه باخدی ن کیمی، ھؤولجک دؤنوب پنجرهوئردیگی سووالین جاوابیندان واز کئچ

سی جاوانین سوکوتونو و اونون باخیشینداکی معنانی  اونالرین ھره. لر فیکره دالدیالر کی ده کوپه

 .قاطار ایسه اؤز یولون گئدیردی تام سورعتله؛ سانکی زامانال یاریشیردی. بیر جور دوشونوردولر
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