
ییلآتئ 
یهنن چگرهیینننهده ااملمامئشنندئ. ییلآتئسننئ یهنن چواخننت ممنندعلینینقابنناقل ر
اانننوسنو رهبیلمننک ااملسننایدئدا، اا ینهجننه،بننودابیننری.بیننرده دهییلدی.هنامئ

ای خایدی. ییلآتئزاد ایسته ردی.بالاجااوشاقل راوچونایندیکیکیمی
یینلآتننئدا، ییلاتئسو رمکاؤ رگنه،آنهجاقبیراجنو ر هرکیمایستهسهیدی
اچ خآز تاوسنته ؤ رهبیله ردی.اوس یگ وایش دا،ب لآتئ یی بؤیوکملرمینن
یبلهبیرمینیگیوا رایدی.هامئنندانداآ رتئننقمینندانبینکنندا رل رئنئن آدامئن
میرزهملننریانننومینه ردیلننر.ال رشننهرینبوتننونمحلهملریننندهباققننالل را،و
اسغزوچول راسحرچاغئساتدئقل رئماملئنپوملونننوآخشامباشننئیئغماقنندان
یگدهسننهیدیلرهئنن چیا رئسننئنادا یگتمهملننیادیلننر،وآینناقل ایننل اچنن خ اؤتننرو

چاتمازدئل ر.
ایننل ابیل رئچاتمادئغئننناگؤ ره،بیننر ییلاتننئسننو رمکاؤ رگنمهیننه، بالاجننال ر
یدییله ردی.یننا رئمآینناقدادوزاؤملچننوایلننه اانننایننا رئمآینناق تاپمئشنندئل ر.
یدییلهینندی.اوشنناق دانئشساق،گرهکآینناغئنل پآ رتئغننئاوچنندهنبیننری
یپننداملئناوسننتونه اسنلآینناغئنئ ااملسایدئ ا رملوتوتوب،ساغاخای ایکیاملیایله
اابیریآینناغئناوسننتونه یگچیردیب، ااتاغئنآ راسئندان اقیوب،وساغآیاغئنئ
االبیلمهمهسیندهنسنناغ اقیوبآیاقوئرماغاباشل ردئ.بوتونآیاقوئرماغئن
ایلداداملئقایتا رماقلینهباشدانباشل ردئ.بوایننت آیاغئقاباغاباسئبیا رئ
اال ردئ. ایلآپا رمنناق ییلآتئنننئ اسرا ایلوایلهبیراجا ردان کؤکوندهآیاقوئرما
اتدپندا اغئن یگندهبیله ردیلنر.بنوآی یادهنلربوتهنراوزاغنادا بیرآزسیمیتنملیک
اچ خ میزانلماسئناگؤ رهآغئرآیاقویونگولآیاقاصطلئحئدوزهملمیشدی.
اق ولایناقآی یبلهبیله ردیکی،کا رخانادانچئخما،آغئرآایاق،یونگ آدام

اال ر.
اانننو یهنن چواخننتدا اانننوبهینمهدی. ممنندعلییننا رئمآینناغئسئنامامئشنندان،
املئدا سئنامادئ.یا رئمآیاقدانیئخئلناوشاغئن،شنیریمشنهرهقئچنئباخم
اسلآیاغئپداملداساغ ییلآتئنئدووا رادایایئب ااآممااملینهدوشنده ااملمازدئ.
ل ای رخ ااتنوزقئ ل ردئ. اغئباش ا رئمای ااتاغئناوستوندهنآشئرئبی آیاغئنئ
دوو رادهیمکدهن،کردییهدوشمکدهنپاچاسئآ راسئبرکاینهجیمیشدی
اا ااملنندوکننی، یبلهنچننی واوفاوفینناویحویننحسسننیگننؤیهقاملخمئشنندئ.
یگتمهینیمنیمسنهدی.بوتنونآیناقوئرمناق ااتوزمنتر یئخئلمامئشایگیرمی

ابیآتماغا. قاملمئشدئبیرآزبؤیویوب
اانوسو رمکاوچننونماشننئنتصنندیقیکیمننی، اچ خآزایدی. ییلاتئ شهرده
ااننندا کؤهنهخیاوانننداکئسننوو رواجوملوکادا رهسننیندهامتحننانآل ردئل ر.و



االیدئ.نومرهنیقاپئپلکننئکیمننییهریننن گرهکدینامکاسا،ونومرهده
آملتئنننداترکبننندیناوسننتونهبنناغل ردئل ر.تصدیقسننیزسو رسننهیدینآاجننان
ینهجننهکننیدییه ردیلننر توتوببیرایکیتومنآملماسایدئ،نائحیهیهآپا را رادئ.
اانبننشیاشننا راداوااجیننب ییتمیشیاشئنداکیشییهنهمنهوااجیبدی(دینننده)
یبله. ییییلآتئاوچننوندههننا یبلاوچونگرهکلیایدی، یاملهاجهده،نهمنهاتوم دی،
ییلآتئداننننه اان،ایگیرمی االنبش، ییتیرمکملهشهرده ییرینه بوائحتیاطل رئ
ااملمننازدئ. ااغو رلیان؛معلننومدوکننی،ترافیننکزاددا اانو اال ردئ،نه یئخئلن
االن ییرینده.ایندیسنزنننگچاملنندئنوباشننئنداآلچا رشنناب «مقر رات»دا
ییننرهسننرهملندی،ترافیننکمتخصصننیده اانوناثرینننده یاشیتمهدی،و اانو آ رواد
ااتنناتوتسننایدئل ر،تقصننیرکا ردان،بیننر ااملسننایدئ،ینناتوکونننو اا ردا االنآاجان،
اوستباشئنایا راشاناجرمهآملئب،وآ روادادییه ردیبااجئ،آدامبیرآیاغئ
یگده ردی.هلهقا رقئشنئایلنهایشنیمیز اقیوب ااداآفاوفل آملتئناباخا ردا!و

اقلسوزابوملفضه.ایخدوکی اا یگتسنیتاپشئردئم یاملهسین، :آمللهسنیذملیل
یگنهده یدسهن، یبلهبیرمحیطده،بوصنعتیاؤ رگنمهیینیاخچئلئغئنداننهقده ر
ییرهزیلملمهسهیدینایرهملیملمک ااایدیکی،داشلئقکوچهده،گؤزو آزدئ.

یو ره ردی. اترپاقکوچهملرقئرقومثوابئ ااناگؤ ره اال ردئ. چتین
***

ییلآتئوا رایدی.هامئسننئدااو روپننادانگلمیننش.آمریکننابیننزه ینچهآددا بیر
یزم،کاپیتانامریکازادگتیریب،آممننا یش کوکادانتوتدوکودتایااجان،پدپسی،

ییلآتئگؤ رمهمیشیکوتانئمامئشئق. بیزبوگونهکیمیآمریکادانگلن
ااتنناغئن ااتنناقدایننانئ اال ردئل ر.اجننوت ااتاق ااتاق،یااجوت ییلآتئل رتک
ااملننوبوبیربیرینیننن اقلننوبیننراجننوت قاباقدانداملئیا،یاداملئدانقاباغااوزانان
ییلآتئل رئن اقیول ردئ.ایننندیدوزهملن اانایکیسانتیمترآ راملئ اان، آملتئندا،
ینهجننهکننیاجننوتقانننادطیننا رهملردبدندوشدو،وبیز ااتاقدئر. هامئسئتک
اا رداآینناقاوسننتهدو رانو قاملدئقایکیقانادئبیربیرینهباغلیانسننیملرین،و
یتسننلرینئحسننرهتینده. ییلنندهتیننترهینننآ ر ابیونشاملئ،بیزیایناندئرماقاوچون
اپلدئندوزهملمهپروسسینینیاخچئلشماسننئنئگؤ رسنندیر، ااتاقهمی تک
اانونچکیسینیودوزهملتمهخراجینیآزاملنندئرویونگولملنندیر.خراجننی همده
یاملهآزاملدئرکئ،مظفراملدینشاهزمانئهامانبیزهسنناتئلنفیلیدپننسچرخنیننن

ینچهیوزپاوننندا.بونننا۶شیلینق،۱۹پاوند،۲قیمتی یپنسدهنگلیبچئخئببیر 
یدمهزملربسنهدییرملر؟ اواجوزلشما

بول رداترموزل ر رینقین،یانئقاسناغئنایچینهدایانمنناقلایشننلهین-ماشننئن
ی وزل رئکیم کترم وزل ردیس ی-ایندی.اینندیآممناترم اترموزوکیم

یاندانمنتشهسئخئلئر.



اگبننود، ییلآتئل رگلنندی، ات پترموز ااملمایان اترموزو بیرزمانشو رویدنال
ااننناهمیشننهآینناق اترموزملوغادابو ردانایدیکی، ات پ ایغونوبالاجا. تکه ری
وئرماقلزیمایدی.آیاغئداملئیادؤنده رهنده،یانئساخلماقهامننانکننی،
اتدپونایچیندهکیدیشلیچرخهبیننردیننلایلیشننیبدایانننا ردئ. دؤنده رهسن،
ید ر یدییرمیشبول رئقامان ات پداایدی.بونونتعریفیندهفهیمآذ ر اترموزو یانئ

االبیله ر؟ ییکهئحهجت یگدیبلر.دابوندان ماتئشقال رمینیباجبههیه
ییلآتئل راینگلیسمنناملئاینندی. یگچیلسه،شهردهتاپئلنبوتون بواستثنادان
یاملهبیننل یشر، بؤیوککا رخاناسئدافیلیدپسآدلنا ردئ.نیشانئدابیرآصلن،
اادو رانننداداعکسننیینناخچئ ااتننو روبفخننریهدهعکننسسنناملدئرماغا،انصنناف

ییراوزوندهآدملئم،وآملتئندادادوشموشدو.یوخا رئسئندااهیرییازئلمئشدئ :
اال رئننن یبرمینقام،هردهنناتینقهننام.هامئنندانتاماشنناملئ اینگلیسماملئ،هردهن
گؤنیهه رملریایدی.بیزیمشهرهگؤنده ریلمهین،آمماکا رخانننادادوزهملننن،
بعضییوکماشئنئشوفرملرینکو رهیینهیادؤشننونهدؤینندو ردویواوزاننناقلئ
اسنرادا،آیناق بیرخانئمااجانتاپئلنناققئشل رداگؤ رمهملیایمیش.بیننرزمنان
یشری یشربوندانیاخچئدئر.بو ااتو رموش یددیلر یشرگلدی، اوستهدو رموش

اایونگلدی. اسرال رداهاگؤ رمهدیک،وبیلمهدیکباشئنانه
یشننره،تکنیننکاوسننتونلویونوباشننا یشننرین،دو روق ااتو رمننوش ااننندا، ممدعلی
دوشمکاوچونکیچیکایدی.بیرگننونفیلیدپننسکا رخاناسننئنئاؤزوننندهن
اسننرا-بننسکاپیتاملیسننتشننیرکتملر بؤیننوکبیننرشننیرکت، راملننه،آلننندان
ابیونلننو، ییرینننهاوزون یشننر یاملهدهتازابیرسؤزدهییلمیننش.- بیربیرینیاودماسئ

اقیوملموشدو.بودا راملهنینعلمتیایدی. دیمدیگیاوزونبیردو رناباشئ
ییلآتننئدابینرزمنانگلندی،ونیشننانئدااوچ،سنونگوملو،چاتمنا بیرآینرئ
توفنگایدی.بودابیراینگلیسمنناملئاینندی.اؤزواصننلدهسننیل،ح،مهمننات
االننندادا،تننوفنگی ااملمایاندا،یننا دوزهملدهنبیرکا رخاناایدی،ودآوادؤیوش

ییلآتئایدی. دهباغلیئبآپا رماقاوچونایشلهننبیر
ییلآتئساتانبؤیوکدوکانل ر،بیربیرینهیاخئنایکیدوکاناینندی. شهرده
یو رهن اچ خ،کیره بیریفهیمآذ ر،بیریدهسرابی.آممابینکدا رچرخساتاندان
وا رایدی.ممدعلینینمحلهسیندهاوچدوکانبوایشدهاینندی.ل پقندیمی
ئحیده رآقاایدی.گؤیگؤزکیشی،یاخچئواوزوگوملرآدام،ایشباشا ران
اسراعلیچرخچیگیل،داملئسئدائحسینقردهشلری.کیرهنین ود ردهدهین.
ییددیقئرانایدی.زنیتگؤتو رهندهآمما،اواجوزادوشردی.یننا رئم ساعاتئ

اال ردئ. اانبشدقیقهدهگؤتو رمک ساعات،
شهردهچرخسو رهنآزایدی.هرئحاملدابو راآمستردامدگیلدی.فیلیدپننسده،
یدمهملننیبیزیننمشننهر ااملدوغوننندان،  راملهده،اوچتوفنننگدهاینگلیننسمنناملئ



ینهجننهکننی، اینگلیسماملئنئنبازا رئایدی،یانئاسترملینقئحوزهسیندهاینندی.
اا ردانگلننه ردیامیننربازا رئنننا.-ایننندیاملبتننهفاسننونیهگلسننهده، فاسننونیهده
ییرتاپابیلمهز.-آنهجاقبیننرفرقننیوا ر امیربازا رئنداقئزئلچئاملیندهن،دؤشنمهیه

یبرمینقامدان.واملسلم. ایدی.فاسونیهمنچستردهنگلمهایدی،فیلیدپس
ادنوننندابیزیننمخینناوانل رداسننوملنمهیهباشننلدئ، یاملهکیقدیمواکسالپیکان
ییلآتننئسننو رهنینسننایئآزاینندی، ممدعلیبیردهنباشادوشدوکی،نییننه
یتننز اانونایکیتکه ریاسگیکایدی.بونواینگلیسملرممنندعلیدن اچ خآز.
باشادوشموشدوملر.ایکیتکه رملیایلهویتنامکیمننی،باشننئنابیننرسننوماقپالن
هردهاوز از.بینریبونناگنؤ رهکی،بیزینمش ااملم افرداشنئماق ویریبمس یچ
املهبیننلتبننتاؤملکهسننیندهزیننا رهته اچخدو،اؤزودهنهاوزویوخا رئئ یوخا رئ
ییردی.بیریدهبوناگؤ ره ااووجایچیکیمیبیر چئخئرسان.ویتنامآممادوز،
یو رسنین. اا رانفننت یو رمننییینبدا،آمللهایسنتهمیییب ایخنندو. اا ردانفننت کی،
اال ر.شنناعیر ااملسننون،هننرایننشگؤ رمننک ااملننو ر یدملننده ام آممنناواکسننالل،هننر

ااندابیلدیمسببخلقتآدهم[یاواکسال]نهایمیش. یدمیشکن
االنگیزملنی۲۸هاواسئنادگیلمیشکی، یپینجقرا رئننندا اسراامینی- مو رداددان

مادهملردهکنسرسیومدانآملئنانپوملونمعینبیربؤملومننواسننترملینقئحوزهسننینده
ااملمننازدئ.ایننندی خرجملنمهملییازئلمئشدئ.هامئسئنئآمریکنناداخرجملمننک
و ااملندو.ممندعلینینب ران هوی یی ران،ن های یدم ینعلنتینی، هایش بیلدینس
یهنن چآسیدابوملحسننناقننانئنداباشننئ زادل ردانباشننئکننی،چئخمننازدئ،
ییرده،آیاقاوسته،توفنگملننریچاتمننادا، یشرییاتدئق ااآنهجاق چئخمازدئ.

ودو رناباشئنئگؤ ره ردی.
***

ااتننو رل رئن ییننرهسننرهملندی،دونیننانئ یگچدی،آیل رسننوزوملدو،ایلملننر گونلر
یگهجهملننرگوننندوزونساپئنا توستوسوبو رودو،طیا رهملرگؤیلرهخننطسنناملدئ،
اان یگدهنلرینسایئا رتنندئ،ماشننئنل رئنداسننایئمیلیونننو، دوزوملدو.زیا رهته
االنل ر یگچنندی.آزادملئننق،انقلبادعاسننئندا میلیونننو،یننوزمیلیونننواؤتنندو

موزدو رل رادؤندو.یاملقئزدیریقاملسایدئیازابیله ردیسیزبوتونبیننرخلقننی
ییایلهدوز. اانننونموزدو ر یددی یبلهبیرباساباسدونیادا،داهابؤیومننوشممنندعلییه بیرنفر،ایندی

یددی یو ره ر؟ ااننناایننش یاملهسننین. ییلآتئسئوا ر،ایستهییرباشننئندان بیرکؤهنه،
ااداگؤتو ردو. گؤ رستگؤ روم.گؤ رستدی،

***
ییلآتئنئبودا رلماغننا.هننر اسراباشلدئ اا رتادان یایایدی،برکایستی.گون
ییننریوا راینندیآچئننبتؤکنندونفتننه.سننئنئقشننا رل رئ نهباغلنئبآچئلن



اتدپننونشننا رقاپاغئنئگؤتننو روب دهییشنندی.چننو روکتهیرملننریتننازالدئ.
اترموزکابلئنئقریننزملهدی،قئننناسنناملدئ،بنناغلدئ. یینی اقیدو. ییرینه آیرئسئنئ
ابشلوغونومیننزانلدئ.ییییلمیننشقاملئققننال رئچئخننا ردئبآیرئسننئنئ برک
ا رملننومیننزانلدئ.سننئنئقگیلگیرملننرهیامنناق یا راشنندئردئ.یهه ریقنناملخئزدئ.
ا رملوناوسنتونهملننت ساملدئ.دینامکاسانئباغلدئ.پاسئنایتیرمکاوچون،
ااتنناغئن رنگینننی کیمننیکسننیلمیشتیننوبسننریدی.هامئنندانآ رتئننقبوتننون

اسغزو رنگییاخدئ،ترکبندیبرکیتدی. دهییشدی،توندیاشئل
ییلآتئ. ااملدون یددیایندی دو روبباخدئ،باخدئ.

یاملننه اقیدو. یشیشویو یمهیبیرکیف،پینجآچا روپنچر یهه رینداملئسئنابالاجا،
ییلآتئنئخیاوانقئراغئندابیرآغااجاباغلیئببیننرزادآملماغننا بیرینهجیگون
ییلآتئنننئ ابشگؤ ردو. اسراگلندهکیفیآچئق،ایچینی یگتدی.یا رئمساعات
ی یددیبنواملل رااؤزاؤزوننه اس وندو. اال ردئ؟دوش ه ایدئن آغااجاباغلماس
ااغو رلیانمینمکاوچونبوایشیگؤ رمو ر ایلینماملئنئکیمهساتابیله ردی.

یادیر. کی،بشیوزوامللییهساتئبا ریتمکاوچون
ییننل ینهجهماشئناگواجوچاتمیاندااوستونواجئزئر،داملئچئراغننئسننئندئرئر،
االندا،اؤزونودهآپننا رابیلمهینننده، امد آتئنئدابیریاناباغلیاندا،ایشلک،آل
اادوکی،تکه ریقئفئللیاندا یادیرملر. ای خ یهه ریندهن،تکه ریندهنچئخا ردئب

یهه ریدهآیرئهجاقئفئللیئرل ر.
ییلآتئنننئآپا رمنناق ایلگؤ رسدهنعلمتلرینبیرینهباغلنمئش یگهجه آممابیر
ایسننتهینلر،قئفئلننئسننئندئرابیلمهدیکلننریاوچننون،گیننرده،بؤیننوکشننام
اانننونمیلیننندهن ییلآتئنئ ابشقابئآچئب ایلگؤ رسدهن ییکه یممژمهییسیکیمی
اا رداناندیریبآپا رمال رئنئگؤ رهنده«همماملراجالتقلع اقوزایئبو یوخا رئ
املهجبال»فرماییشییادئنادوشدو.آممابو راسئداوا رایدیکی،ممدعلینین
اانونایکیآددئملئغئنداباغلنمئشدئ.میتینقدنچئخننانبننرک ییلآتئسئدا

االبیله ر. داماغ
یقییتمننه، اانننونلبیرملیکننده یاودهنچئخاندا،آخشننام ییلآتئایله یبلهملیکملهسحر
ینچننه اسروشدول ر-بیزیمایتملردهناملبتننه-گونننده اؤزوقاملئبشانسا.ایتدن

.انصافئنا. یددیقاملئب …داشیییرسن؟
***

ه هایش حرممندعلیایل لهدی.س ییلآتئبوتازاقومللوغونداایلملرملهایش آمما
اا،خننطدن یقییتدی.ایکییاننندانشننهریآیاقنندانسنناملدئل ر. یگتدی،آخشام
ایننن خایننندی. زاددانیننناخچئایننندی.منننتروپیللهسنننیانینننبچئخمننناغئ
ییددییوزاؤملچوسو،ایننندیکی کؤهنهملدیکهجهامنیتیآ رتئردئ.تکه رملرینین

یه چ کیمیند ردینهدهیمهزدی،اؤزوننندهنایگیرمیآملتئاینچلرهدوشمو ردو،



سووای.
االننندادهییشننیلدی. اتدپونشا رقاپاغئآچئلدئ،باخئلدئ،گرهک ایل ایلدهبیر
اوچ رنننگدهییشنندی،آممنناهامننانگننؤیماینادا.اننندونزیتهیننریسنالندا
ااملنندو.اواجننوزاتیننن اینلدهییشننیلمهملی. اواجوزاباشناگلنندی،آممناایلنندهبینر
االنداباهاآملئندئ،آممااوزونسو ردو. ااملمادئدا.میشلن ااملمازدئ، اشرباسئ

ییلآتئنننئبیننریاننندابنناغلمئشگؤ روننندهممنندعلینینهننندهو رده ایلداشننل ر
یاوقاپئسننئکیمننی ااملدوغونوبیلدیلر.هردهندایانئبگؤزملهدیلر.هننردهنبیننر،

ایخودون،ترکبندهایلیشدیردیلر. گلدیم
ابزآتننا یو رمهسهده، ییرینی یگتمکاوچونقئرآتئن یایلل را ییلآتئیاخئن بو
ییننل ایلداشل رئدابوخاملیصتبریزسؤزونواؤ رگننندیلر،و ااخشادئ.باکئملئ

اال ردا. یددیلر آتئ
اچ خایشلهمکدهن.بعلی،دمیرینده ایلآیاغئدیبدهنسئندئ. ییلآتئنئنبیر
بیرعؤمرووا ر،هرایشننلهینمکانیننکپا رچاسننئنئندابیننرعننؤمرو،وگننؤ ره
ایرقونلوقنندان ییننریگلنننده ایننرول ر،و بیلدیگیبیننرایننشسناعاتئوا ر.دمیننر
ی رزبهملرینننناؤملچوسنننو اسنننرا، یینننلآتنننئدوزهملنننندهنایلملنننر قئنننرئل ر.بنننو
اقلونایا راشانآیاقداناؤترو،ممدعلیآزقننال ااناگؤ رهبونون دهییشیلمیشدئ.
را، اس ل ینچنهاین ونداملئسنئبینر اان ردهتاپندئ. یی ر آیاقداندوشدو.دیبدهبی
اقلل ردانبیننری،قئرمئننزئچئننراغداملئننندادایانننانممنندعلیآینناقوئرئننب
ی رزبنه اقلنون اقنلدیبینندهنسئنمئشندئ.دابنو یگتندی. ابشنا اغئ قاملخانندا،آی
اؤملچوسونهگؤ رهتایئتاپئلمازدئ.بویاپئشماملئ،یاداآتماملئایدی،ایللهدا
ییلآتئملئننققاملمننازدئ. ااننندا ادلندئرانآیاقایدی.آتسننایدئندا کی،زنهجیر
یقیناقایسته ردی.قا راژل رئنبیریندهپاترونونااجازهسیایله،بیننر یاپئشدئرماغا
ااملدوغوناگؤ رهداشاچکیلمهمیشدی. ییرده یقیناقپیس یقیناقلدئ. اانو مکانیک

یگنهدهایشلهدی. ییلآتئ اقلوکی،ساخلمئشدئ. آمما
فهلهملرچرخآنبا رئنننداایشننلهیندهچئننراغکاساسننئنئسئندئرمئشننل ر.شننرکته
یو رهک.اواجوزملو یددیلراؤزوزآملئنپوملونوبیز یدییلیبخسا رهتایستهنیلدی.

اقیوملدو. ییرینهسهمانبیرکاسا بیرکاسانئن
ااملدوهاچا.بننو ابغازئندانچاتگؤتو ردو.چاتبؤیودو،وماشا ایلداماشا بیر
اقلتوغونا،دوشدوکوچهملره.اوزاقبیننرمحلهده ایلداممدعلیماشانئوئردئ
ینچننهایننلدهبننو کؤهنهبیرماشاتاپئلدئکئ،ایندیزاپاسادؤنموشنندو.بیننر
ااملمابیرعیننبیوا راینندی. یدمهبهآنادان یگدیلدی.آممابوماشانئن ایل ماشاایله
اانوآملمیونزادل ابروسوبیرکؤینهکبؤیوکایدی.بیرتهه ر یگچن اقلو ا رملون
ایل ااملو ردوممدعلی.بیرایکی ا رملوبرکیتمهملی ینچهگوندهنبیر، باسدئراندا،هر

یو ردی. داخیاوانئنآ راسئنداسؤزهباخمادئول پخهجاملتملئق



ر، یی یینلآتئدادهییشنیلمهمیش االنداممدعلیباخندئکنئ،بنو یبله ایل اسن
ابروسننوبیربیری ا رل ااتاقایسننته رکننی،ماشنناو ااتاقاؤزودو.ایندیبیر آنهجاق
اسننرا، یادیلننندهن ااتاقباشآملننتئ االبیلنسانئلنبیر یبله اال.دیبده ایلهاویقون
ی رزبننه ی رزبننه ینهجهکی،ایلملننرقابنناقبیننرینایایکیندیسننی،پینن چپینن چ، ییلآتئ،
االن یاملهاجنهدهسؤکوملدو،سؤکوملنپا رچال ر،ایندیباشآملتئ اقشوملموشدو،

ااتاغاداشئنسئن. اا ااتاغئگؤزهتلیرکی،
یدسین ییلآتئ.ممدعلیدهباخئب ااملدون :هن،ایندی

***
اقدپمنناز اقلتوغوآملتئندادئ،و،ممنندعلیقئر ییری ییلآتئکئ،ساه یبلهبیر ایندی
یاشننیگهآتمنناغئ،وبینرتازاسنئنئآملمناغئ اانننو ااملنوب،وهیندایتده اانننابننند
ااننومینندیوگنؤ ردو تاپشئرئر،نهیهدهیر.هامانبوهیندایتیناؤزوبینرگنون
اا راسننئدا ییلآتئنئن یگنهقئناماقدانالچکمهدی.بو ااملماز،آمما یبلهمال کی،
اانننا ااملوب،اوزو یاخچئدئرکی،اؤزوهریانئنئآچئبباغلماقدانداتانئیان
انکنؤهنه رفیقندهن؟هیندایت ادیماس یدمهییبکی، اؤ رگنیب،وبهیهشهریا ر
یگنت اقنی، ایئرئق.دوکنانئآچئنق هبیلیردیکی،بیزسلمانشنهریندهیاش یبل
ااسلماندؤ روقاملدئافسانهملرده.بیردهبونونل اقییات.دابیلمیرکی، باشئوئ
اوزیوخنا رئنئچئخماقایستهمهینده،یاچتینقاملخاندا،دییهبیلهسندندهسننی
یینلآتئدان ایخنندو،واوزوآشاغئل رئسندمهمیشنندهناؤزوآخئننر.دابیننر

اال رهیدایت؟ !بوندانآ رتئقنهایستهمک
محمدعلی


