
یای گلدی
اوشاقلئغئمئزدا یایئن یاخئنلشئب گلمه سینی، قاباقجا مدره سه میزین چیگنینده دایئ نئن دوکانئنا گلن اوشقون،

دالئسئ چاغال، الچه ایله یالما، اقاقیه لرین «بسم» شکیل لی گول لری گؤرسده ردی. یایئن اؤزو اوچون خصوصی
هه چ آیرئ بیر هاله کی، قئش اوچون زومار و هر ایش یایدا گؤرولردی یای اوچون  بیر ایش گؤرولمه زدی. یانئ 

هگده ردی. بیزلیک بیر ایش وار فصلده تداریک گؤرولمزدی. یای دا، یاز کیمی اؤزو گله ردی و اؤزو ده 
 گون بیر قلمه، آراسئ کسیلمه دن باغلندئغئندان۹۳! یای آمما گلمک هامان مدره سه لر اوچ آی تامام،  ایدی؟

اؤزونو گؤرسده ردی. 
هسوینجک هاله کی،  هینی ایلین گلمه سینه  سسنا چاتماسئنا،  سسیوقدان قورتولندا، ایلین  بیزلر قئش چئخاندا، قاردان، 

سسرا، هامان بو هال هئرنا ایله هنچه آی  دوشه ردیک و دوشوروک ده، یادئمئزدان چئخاردئ کی، بیر 
هینی ایل گلمه یی هگتمه سینی ایسته یه جه ییک. و بیر آیرئ  سقیوب چئخئب ایشی نین دالئسئجا  قارشئلدئغئمئز ایلین، 

سانون دا باشئنا گتیره ک. دا بیلمه زدیک کی، بو ایلین، و هر ایلین ل پ بره کتلی سایونو  گؤزله یه جه ییک کی، هامان 
سیخدو کی. هر نه یاز تؤره دیر یایدا اله گله جکدیر. بیز هر راحاتچئلئغئ و هیمیش  هاله هامان بو یای دئ. یازدا  زمانئ 

سالسون. هبله  هاله سین،  هبله  سبرجو ایدی کی،  هاله بیل یایئن  هه چ بیر زاد سازلمازدئق.  سانون اوچون  سبل لوغو یایدا تاپماقل 
سی خ ایدی کی؟!  سبرجوموز زادئمئز  بس بیزیم بیرینه، 

سالردئ، بو فیکره دوشدولر هیر کوره سینین بیر آیرئ بوجاغئندا کی، قضادان یایئ دا بیزیم یایدان قئسسا  آمما 
کی، بالم، بو یای اوچون ده کی، بیز تعطیل ت اوچون، گزمه یه، داغا چئخماغا، دنیزه دوشمه یه، چیمرلیکده

سچ خ واخت صبیرسیزلیک له گؤزله ییریک، بیر ایش گؤره ک. سانو  هورمه یه  اوزانئب اؤزونو گونه 
 ایل بوندان قاباق، فرانسه اؤلکه سینده کی، عاده ته دؤنموش ساغ حزب لر ایش باشئنا گله ردیلر، از قضای۳5-۳6

سسسیالیست حزبی طره فینده ن سسلخای بیر حکومت ایش باشئنا گلدی.  سسل، یا  هیدی موراببانئ،  ربانی پیشیک 
سالمایانلر دا فرانسوا میتران آدلئ بیر عدلیه وکیلی نی سسل  سایانا  ساندان دا  سسل لر،  سا بیری  سالن و بوتون  کاندیدا 

سالمامئش سا زمانا کیمی  هسچدیلر. بونون دؤرونده اؤلوم جزاسئ عدلیه دن یئغئشدئ، و رادیو تلویزیوندا  پرزیدنت 
سارادا «جک لنق» آدلئ بیر  کولتور هوریلدی و بو تشکیلتلر دؤلتین انحصارئندان چئخدئ. بو زماندا  آزادلئق لر 

هگجه ده هر کیم، هر هبله نچی بیر  هاتدی. کی  وزیری تاپئلدئ و یایئن ایلک گونونو رسمی یای بایرامئ اعلن 
سانون آدئ موسیقی چالقئ آلتی چال بیله ر، گتیریب کوچه لرده و محله لرده دؤشه ییب چال بیلسین. و بوردان دا 

سا ولده ن بو بایرام فرانسه شهرلرینده کوچه باجادا بایرام توتولر. سالدو.  بایرامئ 
هاشیتمک اوچون هگدیب موزیکه قولق آسارام. تک ده قولغئمئ  هگجه نی چئخئب  هنچه ایلده ن بری من ده بو 
هشزین بؤیوک گیریش قاتپئسئ دوزبه دوزونده کی هیر پرل ههگتدیگیم  هگجه  سدلندئررام. دونن  آسمارام، گؤز ده 

هنچه قا ت بؤیوک کوچه ده خیاواندا یوز مترجه آرالئ بیر بیسترو ایدی کی، هامئ نئن تایئ بیسترودان 
ساغلنلئ، قئزلئ. سچخلوغو جوانلر ایدی،  دؤشه میشدی. میز باشئنداکئلرئن بؤیوک 

سدغرودان دا ساتورانلرا دا گؤز گزدیریردیم.  سسرا دا، چالقئ چالئناندا قارشئدا و یانلردا  موزیک باشلمامئشدان و 
دییه بیله ره م کی، هر جور پرسناژ، حتی ویکتور هوقونون رومانلرئ پرسناژلرئندان، من آیرئ واخت

سال بیلن، پرسناژلر گؤزه ده ییردی. بیر قارئ، بالجا، کوچه لرده راست گلمه دیگیم، یا گؤزومده ن یایئنمئش 



ساتوردو نیمکت اوسته و جوان بیر قئز هوه سی ایله قولق آسدئ. باشئنئ و ال یوماق، اؤزو ده قوز خانئم گلدی 
سانون ساتوردو. بو، دورهادوردا، بیر آیرئ هامان یاشدا خانئم دا گلدی اه یله شدی  سقلونو ترپدیردی. بیر ساعا ت جان 

هآغ خال لئ گؤی5۰-۴۰یانئندا. بونون باشئ دوم آغ، اؤزو بیر   کیلولوق بالجا قادئن ایدی. اوجوزلو، آمما تمیز 
سا دا منیم سچ خ احتمال ل  ساخوماغا قولق آسدئ.  سچ خ ماراقل اوزون زمان موزیکه،  هگیمیشدی. اه یله شدی و  سدن 

هنجه دی.  هاشیده گؤره  هاشیتمه میشدی، آمما ایستیردی  سچخونو قاباقجا  تایئم بو موزیک لرین 
هیکه بیر اوشاق مالئ ترومپت له گلیب سسرا بالجا دؤرد بش یاشلئ اوشاق،  چالقئ نئن باشلنماسئندان بیر ساعا ت 

سقلونو آشاغئ یوخارئ چکیردی. هپشه کار چالقئچئ کیمی ترومپتین  سارکستره، و  قارئشدئ 
سقیدو. ساتورموش ارینی سوروب گتیردی بیر میز باشئنا  سسرا یاشلئ بیر آرواد، تکه رلی بیر صنده لده  بیر ساعا ت 
سچ خ طبیعی هیمه لی دن، ایچمه لی دن نه تاپار، یا به یه نر. ار ده  هگتدی گؤرسون  سقیوب   اؤز کیفینی میز اوستونه 

سسرا بیر پاپروز حالدا، اؤز جیبینه باخان کیمی، آروادئن کیفینی آچدئ ایچینه اؤتری باخدئ و باغلدئ. 
ساتوردو آروادئ گؤزله دی. آرواد ایکی بال کاغاز ایستکاندا ایچگی گتیردی و چئخاردئب یاندئردئ و 

ساتوردولر دانئشدئلر، قولق آسدئلر. هگجه یارئسئنا جان  سقشولدو.  سا دا بیر پاپروز چئخاردئب ارینه  اه یله شدی. 
هاولرینه آپاردئ. من هر تهه ر فیکر سالن  سسرا آرواد دوردو، و ارینی گتیردیگی کیمی سوروب و لبود یاخئنلردا 

سچخو دا جوان، هبله آدام،  هگجه، بو چالقئ، بو یئغئناق و بیر  سالرئ گؤزده ن ایته نه جان ایزله دیم. بو  سالراق،  ایچینده 
هورمه میش، پاپروز چکمه لره سؤز هگده بیله ردیلر؟ مزاحمت سیز، گیریش پولو  سا ار آرواد هارا چئخئب  سالماسایدئ، 
سالرا جوانلئق هدییب گولن جوان تاپاردئلر کی،  ساتوران، دوران، ایچه ن،  هیر تاپاردئلر؟ هاردان یانلرئندا  هدمه میش 

سالمایان زمانئ نئ یادئنا سال بیله ردی؟ ساتوراق  هاواسئ گتیره یدی؟ کیشی نین لبود اؤزونون جوانلئغئ، صنده لده 
سارکستره سالموشسا دا،  هنچه دقیقه لیک  هنچه جوان دا بیر  هاشیکده ن بیر  ساخوماقدا  اوچ دؤرد ساعا ت چکه ن چالئب 
ساندان برک حظ آپاردئلر. ساخودولر و  سقشولوب  ساخویانل  ساخوماغئ  سقشولدولر. تانئدئقلرئ و باشاردئقلرئ 

هیرلشدیریب ساخوماقدا ماهنئ یا، سؤزلره اؤز اجتماعی شعارلرئنئ هامان هاوادا  سسسیال سسلیردیلر.  بیرینی 
ساخویوردو و هامئ چپیک چالئزدئ.

سدغوم گونو سانون  هددیلر کی، بو گون  ساخودو و  ساخوماغئ گلیب گیتارچئ نئن یانئندا  بیر آیرئ جوان دا تانئدئغئ بیر 
هادیر.  سا بونو اؤزونه بیر کادو کیمی حساب  دور و 

سچخدان مینمیشدی، آمما سیلداشئم منوچهرین سؤزو ایله، قره قره نی  هگتمیش  من دوراندا، یاخئن زمانلردا رحمته 
هگجه ده، مترو دا سحره هبله نچی بیر  هگتمک بیلمیردیلر.  سچ خ میز باشئنداکئ لر و آیاق اوسته کی لر  هله ترپشمک و 

سیلداشلرئنئ خطره سچ خ ایچمیش جوانلر اتومبل سوروب اؤزلرینی و  کیمی آچئق قالر کی، بیر آز 
سالماسئنلر. 

هیتمه قارئ یا، ساغلم صنده ل اوسته کینه هینی  سقجایا،  هیرینده، جوان  موزیک بایرامئ ایچینده و چالقئ نئن شیرین 
هگچدی کی، یاشاسئن وارلئق، یاشاسئن حیا ت ! قارئشاندا ذهنیمده ن 

محمدعلی


