ی یلآتئ
ممنندعلینینقابنناقل ریهنن چواخننتی یلآتئسننئااملمامئشنندئ.یهنن چگرهیینننهده
دهییلدی.هنامئن یهجننه،بننودابیننری.بیننردهااااملسننایدئدا،اانننوسنو رهبیلمننک
ایسته ردی.بالاجااوشاقل راوچونایندیکیکیمیییلآتئزادای خایدی.
هرکیمایستهسهیدیی یلاتئسو رمکاؤ رگنه،آنهجاقبیراجنو ریینلآتننئدا،
بؤیوکملرمیننی ی لآتئ دا،ب وایش یگ ؤ رهبیله ردی.اوس تاوسنتهاچ  خآز
آدامئنیبلهبیرمینیگیوا رایدی.هامئنندانداآ رتئننقمینندانبینکنندا رل رئنئن
میرزهملننریانننومینه ردیلننر.ال رشننهرینبوتننونمحلهملریننندهباققننالل را،و
اسغزوچول راسحرچاغئساتدئقل رئماملئنپوملونننوآخشامباشننئیئغماقنندان
اؤتننرواچنن خ ایننلیگتمهملننیادیلننر،وآینناقلیگدهسننهیدیلرهئنن چیا رئسننئنادا
چاتمازدئل ر.
بالاجننال ری یلاتننئسننو رمکاؤ رگنمهیننه،ابیل رئچاتمادئغئننناگؤ ره،بیننری اننل
تاپمئشنندئل ر .اانننایننا رئمآینناقیدییله ردی.یننا رئمآینناقدادوزاؤملچننوایلننه
دانئشساق،گرهکآینناغئنل پآ رتئغننئاوچنندهنبیننرییدییلهینندی.اوشنناق
ایکیاملیایلها رملوتوتوب،ساغاخایااملسایدئاسنلآینناغئنئپ یننداملئناوسننتونه
اقیوب،وساغآیاغئنئااتاغئنآ راسئندانیگچیردیب،اابیریآینناغئناوسننتونه
اقیوبآیاقوئرماغاباشل ردئ.بوتونآیاقوئرماغئناالبیلمهمهسیندهنسنناغ
آیاغئقاباغاباسئبیا رئایلداداملئقایتا رماقلینهباشدانباشل ردئ.بوایننت
کؤکوندهآیاقوئرماایلوایلهبیراجا رداناسراییلآتئنننئایلآپا رمنناقاال ردئ.
بیرآزسیمیتنملیکیادهنلربوتهنراوزاغنادایگندهبیله ردیلنر.بنوآی اغئناتدپندا
میزانلماسئناگؤ رهآغئرآیاقویونگولآیاقاصطلئحئدوزهملمیشدی.اچ خ
آدامیبلهبیله ردیکی،کا رخانادانچئخما،آغئرآایاق،یونگ ولایناقآی اق
اال ر.
ممنندعلییننا رئمآینناغئسئنامامئشنندان،اانننوبهینمهدی.یهنن چواخننتدااانننو
سئنامادئ.یا رئمآیاقدانیئخئلناوشاغئن،شنیریمشنهرهقئچنئباخم املئدا
ااملمازدئ.ااآممااملینهدوشندهییلآتئنئدووا رادایایئباسلآیاغئپداملداساغ
آیاغئنئااتاغئناوستوندهنآشئرئبی ا رئمای اغئباش ل ردئ.ااتنوزقئ رخی ا ل
دوو رادهیمکدهن،کردییهدوشمکدهنپاچاسئآ راسئبرکاینهجیمیشدی
واوفاوفینناویحویننحسسننیگننؤیهقاملخمئشنندئ.یبلهنچننیااملنندوکننی،اا
یئخئلمامئشایگیرمیااتوزمنتریگتمهینیمنیمسنهدی.بوتنونآیناقوئرمناق
قاملمئشدئبیرآزبؤیویوبابیآتماغا.
شهردهی یلاتئاچ خآزایدی.اانوسو رمکاوچننونماشننئنتصنندیقیکیمننی،
کؤهنهخیاوانننداکئسننوو رواجوملوکادا رهسننیندهامتحننانآل ردئل ر.وااننندا

گرهکدینامکاسا،ونومرهدهاالیدئ.نومرهنیقاپئپلکننئکیمننییهریننن
آملتئنننداترکبننندیناوسننتونهبنناغل ردئل ر.تصدیقسننیزسو رسننهیدینآاجننان
توتوببیرایکیتومنآملماسایدئ،نائحیهیهآپا را رادئ.ن یهجننهکننیدییه ردیلننر
ییتمیشیاشئنداکیشییهنهمنهوااجیبدی)دینننده(اانبننشیاشننا راداوااجیننب
دی،ایملهاجهده،نهمنهاتومیبلاوچونگرهکلیایدی،ی یییلآتئاوچننوندههننایبله.
بوائحتیاطل رئییرینهییتیرمکملهشهردهاالنبش،اان،ایگیرمیی یلآتئداننننه
یئخئلناال ردئ،نهاانوااغو رلیان؛معلننومدوکننی،ترافیننکزادداااملمننازدئ.
»مقر رات«داییرینده.ایندیسنزنننگچاملنندئنوباشننئنداآلچا رشنناباالن
آ رواداانویاشیتمهدی،واانوناثریننندهی یننرهسننرهملندی،ترافیننکمتخصصننیده
االنآاجان،اا رداااملسننایدئ،ینناتوکونننوااتنناتوتسننایدئل ر،تقصننیرکا ردان،بیننر
اوستباشئنایا راشاناجرمهآملئب،وآ روادادییه ردیبااجئ،آدامبیرآیاغئ
آملتئناباخا ردا!وااداآفاوفلاقیوبیگده ردی.هلهقا رقئشنئایلنهایشنیمیز
ایخدوکی:آمللهسنیذملیلایملهسین،یگتسنیتاپشئردئماااقلسوزابوملفضه.
یبلهبیرمحیطده،بوصنعتیاؤ رگنمهیینیاخچئلئغئنداننهقده ریدسهن،یگنهده
آزدئ .ااایدیکی،داشلئقکوچهده،گؤزوییرهزیلملمهسهیدینایرهملیملمک
چتیناال ردئ.ااناگؤ رهاترپاقکوچهملرقئرقومثوابئیو ره ردی.
***
بیرینچهآددای یلآتئوا رایدی.هامئسننئدااو روپننادانگلمیننش.آمریکننابیننزه
کوکادانتوتدوکودتایااجان،پدپسی،یشیزم،کاپیتانامریکازادگتیریب،آممننا
بیزبوگونهکیمیآمریکادانگلنی یلآتئگؤ رمهمیشیکوتانئمامئشئق.
ی یلآتئل رتکااتاق،یااجوتااتاقاال ردئل ر.اجننوتااتنناقدایننانئااتنناغئن
قاباقدانداملئیا،یاداملئدانقاباغااوزانانق الننوبیننراجننوتااملننوبوبیربیرینیننن
آملتئندا،اان،اانایکیسانتیمترآ راملئاقیول ردئ.ایننندیدوزهملنی یلآتئل رئن
هامئسئتکااتاقدئر.ن یهجننهکننیاجننوتقانننادطیننا رهملردبدندوشدو،وبیز
قاملدئقایکیقانادئبیربیرینهباغلیانسننیملرین،واا رداآینناقاوسننتهدو رانو
ابیونشاملئ،بیزیایناندئرماقاوچونی یلنندهتیننترهینننآ رت یسننلرینئحسننرهتینده.
تکااتاقهمی اپلدئندوزهملمهپروسسینینیاخچئلشماسننئنئگؤ رسنندیر،
همدهاانونچکیسینیودوزهملتمهخراجینیآزاملنندئرویونگولملنندیر.خراجننی
ایملهآزاملدئرکئ،مظفراملدینشاهزمانئهامانبیزهسنناتئلنفیلیدپننسچرخنیننن
قیمتی۲پاوند۱۹،شیلینق۶،یپنسدهنگلیبچئخئببیرینچهیوزپاوننندا.بونننا
اواجوزلشمایدمهزملربسنهدییرملر؟
بول رداترموزل ر رینقین،یانئقاسناغئنایچینهدایانمنناقلایشننلهین-ماشننئن
اترموزوکیم ی-ایندی.اینندیآممناترم وزل ردیس کترم وزل رئکیم ی
یاندانمنتشهسئخئلئر.

بیرزمانشو رویدنالاترموزوااملمایانات پترموزی یلآتئل رگلنندی،اگبننود،
تکه ریایغونوبالاجا.ات پاترموزملوغادابو ردانایدیکی،ااننناهمیشننهآینناق
وئرماقلزیمایدی.آیاغئداملئیادؤنده رهنده،یانئساخلماقهامننانکننی،
دؤنده رهسن ،اتدپونایچیندهکیدیشلیچرخهبیننردیننلایلیشننیبدایانننا ردئ.
یانئاترموزو تا پداایدی.بونونتعریفیندهفهیمآذ ریدییرمیشبول رئقامانید ر
ماتئشقال رمینیباجبههیهیگدیبلر.دابوندانییکهئحهجتاالبیله ر؟
بواستثنادانیگچیلسه،شهردهتاپئلنبوتونییلآتئل راینگلیسمنناملئاینندی.
بؤیوککا رخاناسئدافیلیدپسآدلنا ردئ.نیشانئدابیرآصلن،یشر،ایملهبیننل
ااتننو روبفخننریهدهعکننسسنناملدئرماغا،انصننافاادو رانننداداعکسننیینناخچئ
دوشموشدو.یوخا رئسئندااهیرییازئلمئشدئ:ییراوزوندهآدملئم،وآملتئندادا
اینگلیسماملئ،هردهنیبرمینقام،هردهنناتینقهننام.هامئنندانتاماشنناملئاال رئننن
گؤنیهه رملریایدی.بیزیمشهرهگؤنده ریلمهین،آمماکا رخانننادادوزهملننن،
بعضییوکماشئنئشوفرملرینکو رهیینهیادؤشننونهدؤینندو ردویواوزاننناقلئ
بیرخانئمااجانتاپئلنناققئشل رداگؤ رمهملیایمیش.بیننرزمناناسنرادا،آیناق
اوستهدو رموشیشرگلدی،یددیلر ااتو رموشیشربوندانیاخچئدئر.بویشری
اسرال رداهاگؤ رمهدیک،وبیلمهدیکباشئنانهاایونگلدی.
ممدعلیااننندا،ااتو رمننوشیشننرین،دو روقیشننره،تکنیننکاوسننتونلویونوباشننا
دوشمکاوچونکیچیکایدی.بیرگننونفیلیدپننسکا رخاناسننئنئاؤزوننندهن
بؤیننوکبیننرشننیرکت ،راملننه،آلنننداناسننرا-بننسکاپیتاملیسننتشننیرکتملر
بیربیرینیاودماسئایملهدهتازابیرسؤزدهییلمیننش-.یشننرییرینننهاوزونابیونلننو،
دیمدیگیاوزونبیردو رناباشئاقیوملموشدو.بودا راملهنینعلمتیایدی.
بیرآینرئی یلآتننئدابینرزمنانگلندی،ونیشننانئدااوچ،سنونگوملو،چاتمنا
توفنگایدی.بودابیراینگلیسمنناملئاینندی.اؤزواصننلدهسننیل،ح،مهمننات
دوزهملدهنبیرکا رخاناایدی،ودآوادؤیوشااملمایاندا،یننااالننندادا،تننوفنگی
دهباغلیئبآپا رماقاوچونایشلهننبیری یلآتئایدی.
شهردهی یلآتئساتانبؤیوکدوکانل ر،بیربیرینهیاخئنایکیدوکاناینندی.
بیریفهیمآذ ر،بیریدهسرابی.آممابینکدا رچرخساتانداناچ خ،کیرهیو رهن
وا رایدی.ممدعلینینمحلهسیندهاوچدوکانبوایشدهاینندی.ل پقندیمی
ئحیده رآقاایدی.گؤیگؤزکیشی،یاخچئواوزوگوملرآدام،ایشباشا ران
ود ردهدهین .اسراعلیچرخچیگیل،داملئسئدائحسینقردهشلری.کیرهنین
ساعاتئییددیقئرانایدی.زنیتگؤتو رهندهآمما،اواجوزادوشردی.یننا رئم
ساعات،اانبشدقیقهدهگؤتو رمکاال ردئ.
شهردهچرخسو رهنآزایدی.هرئحاملدابو راآمستردامدگیلدی.فیلیدپننسده،
 راملهده،اوچتوفنننگدهاینگلیننسمنناملئااملدوغوننندان،یدمهملننیبیزیننمشننهر

اینگلیسماملئنئنبازا رئایدی،یانئاسترملینقئحوزهسیندهاینندی.ن یهجننهکننی،
فاسننونیهدهاا ردانگلننه ردیامیننربازا رئنننا-.ایننندیاملبتننهفاسننونیهگلسننهده،
امیربازا رئنداقئزئلچئاملیندهن،دؤشنمهیهییرتاپابیلمهز-.آنهجاقبیننرفرقننیوا ر
ایدی.فاسونیهمنچستردهنگلمهایدی،فیلیدپسیبرمینقامدان.واملسلم.
ایملهکیقدیمواکسالپیکانادنوننندابیزیننمخینناوانل رداسننوملنمهیهباشننلدئ،
ممدعلیبیردهنباشادوشدوکی،نییننهی یلآتننئسننو رهنینسننایئآزاینندی،
اچ خآز.اانونایکیتکه ریاسگیکایدی.بونواینگلیسملرممنندعلیدنت یننز
باشادوشموشدوملر.ایکیتکه رملیایلهویتنامکیمننی،باشننئنابیننرسننوماقپالن
یچ ویریبمس افرداشنئماقااملم از.بینریبونناگنؤ رهکی،بیزینمش هردهاوز
چخدو،اؤزودهنهاوزویوخا رئاملهبیننلتبننتاؤملکهسننیندهزیننا رهته
ئ
یوخا رئ ا
چئخئرسان.ویتنامآممادوز،ااووجایچیکیمیبیرییردی.بیریدهبوناگؤ ره
کی،اا ردانفننتیاخنندو.یو رمننییینبدا،آمللهایسنتهمیییباا رانفننتیو رسنین.
آممنناواکسننالل،هننرامیدملنندهااملننو رااملسننون،هننرایننشگؤ رمننکاال ر.شنناعیر
یدمیشکنااندابیلدیمسببخلقتآدهم]یاواکسال[نهایمیش.
هاواسئنادگیلمیشکی۲۸،مو ردادداناسراامینی-یپینجقرا رئننندااالنگیزملنی
مادهملردهکنسرسیومدانآملئنانپوملونمعینبیربؤملومننواسننترملینقئحوزهسننینده
خرجملنمهملییازئلمئشدئ.هامئسئنئآمریکنناداخرجملمننکااملمننازدئ.ایننندی
بیلدینس هایش ینعلنتینی،یدم های ران،ن یی هوی رانااملندو.ممندعلینینب و
زادل ردانباشننئکننی،چئخمننازدئ،یهنن چآسیدابوملحسننناقننانئنداباشننئ
چئخمازدئ.ااآنهجاقیشرییاتدئقییرده،آیاقاوسته،توفنگملننریچاتمننادا،
ودو رناباشئنئگؤ ره ردی.
***
گونلریگچدی،آیل رسننوزوملدو،ایلملننری یننرهسننرهملندی،دونیننانئااتننو رل رئن
توستوسوبو رودو،طیا رهملرگؤیلرهخننطسنناملدئ،یگهجهملننرگوننندوزونساپئنا
دوزوملدو.زیا رهتهیگدهنلرینسایئا رتنندئ،ماشننئنل رئنداسننایئمیلیونننو،اان
میلیونننو،یننوزمیلیونننواؤتنندویگچنندی.آزادملئننق،انقلبادعاسننئندااالنل ر
موزدو رل رادؤندو.یاملقئزدیریقاملسایدئیازابیله ردیسیزبوتونبیننرخلقننی
موزدو رییایلهدوز.
بیرنفر،ایندییبلهبیرباساباسدونیادا،داهابؤیومننوشممنندعلییهیددیاانننون
بیرکؤهنه،ی یلآتئسئوا ر،ایستهییرباشننئندانایملهسننین.ااننناایننشیو ره ر؟یددی
گؤ رستگؤ روم.گؤ رستدی،ااداگؤتو ردو.
***
یایایدی،برکایستی.گوناا رتاداناسراباشلدئییلآتئنئبودا رلماغننا.هننر
نهباغلنئبآچئلنی یننریوا راینندیآچئننبتؤکنندونفتننه.سننئنئقشننا رل رئ

دهییشنندی.چننو روکتهیرملننریتننازالدئ.ت ادپننونشننا رقاپاغئنئگؤتننو روب
آیرئسئنئییرینهاقیدو.یینیاترموزکابلئنئقریننزملهدی،قئننناسنناملدئ،بنناغلدئ.
برک ابشلوغونومیننزانلدئ.ییییلمیننشقاملئققننال رئچئخننا ردئبآیرئسننئنئ
یا راشنندئردئ.یهه ریقنناملخئزدئ.ا رملننومیننزانلدئ.سننئنئقگیلگیرملننرهیامنناق
ساملدئ.دینامکاسانئباغلدئ.پاسئنایتیرمکاوچون،ا رملوناوسنتونهملننت
کیمننیکسننیلمیشتیننوبسننریدی.هامئنندانآ رتئننقبوتننونااتنناغئن رنگینننی
دهییشدی،توندیاشئلاسغزو رنگییاخدئ،ترکبندیبرکیتدی.
دو روبباخدئ،باخدئ.یددیایندیااملدونی یلآتئ.
یهه رینداملئسئنابالاجا،یمهیبیرکیف،پینجآچا روپنچریشیشویواقیدو.ایملننه
بیرینهجیگونی یلآتئنئخیاوانقئراغئندابیرآغااجاباغلیئببیننرزادآملماغننا
یگتدی.یا رئمساعاتاسراگلندهکیفیآچئق،ایچینیابشگؤ ردو.ییلآتئنننئ
آغااجاباغلماس ایدئن هاال ردئ؟دوش وندو.اس رااؤزاؤزوننهیددیبنواملل ی
ایلینماملئنئکیمهساتابیله ردی .ااغو رلیانمینمکاوچونبوایشیگؤ رمو ر
کی،بشیوزوامللییهساتئبا ریتمکاوچونیادیر.
ینهجهماشئناگواجوچاتمیاندااوستونواجئزئر،داملئچئراغننئسننئندئرئر،ی یننل
آتئنئدابیریاناباغلیاندا،ایشلک،آلامداالندا،اؤزونودهآپننا رابیلمهینننده،
یهه ریندهن،تکه ریندهنچئخا ردئبای خیادیرملر.اادوکی،تکه ریقئفئللیاندا
یهه ریدهآیرئهجاقئفئللیئرل ر.
آممابیریگهجه ایلگؤ رسدهنعلمتلرینبیرینهباغلنمئشییلآتئنننئآپا رمنناق
ایسننتهینلر،قئفئلننئسننئندئرابیلمهدیکلننریاوچننون،گیننرده،بؤیننوکشننام
یممژمهییسیکیمیییکهایلگؤ رسدهنابشقابئآچئبییلآتئنئاانننونمیلیننندهن
یوخا رئاقوزایئبو اا رداناندیریبآپا رمال رئنئگؤ رهنده»همماملراجالتقلع
املهجبال«فرماییشییادئنادوشدو.آممابو راسئداوا رایدیکی،ممدعلینین
ییلآتئسئدااانونایکیآددئملئغئنداباغلنمئشدئ.میتینقدنچئخننانبننرک
داماغاالبیله ر.
یبلهملیکملهسحری یلآتئایلهیاودهنچئخاندا،آخشنناماانننونلبیرملیکنندهیقییتمننه،
اؤزوقاملئبشانسا.ایتدن اسروشدول ر-بیزیمایتملردهناملبتننه-گوننندهن یچننه
داشیییرسن؟یددیقاملئب….انصافئنا.
***
آمماییلآتئبوتازاقومللوغونداایلملرملهایش لهدی.س حرممندعلیایل هایش ه
یگتدی،آخشامیقییتدی.ایکییاننندانشننهریآیاقنندانسنناملدئل ر.اا،خننطدن
زاددانیننناخچئایننندی.منننتروپیللهسنننیانینننبچئخمننناغئی اننن خایننندی.
کؤهنهملدیکهجهامنیتیآ رتئردئ.تکه رملرینینییددییوزاؤملچوسو،ایننندیکی
ایگیرمیآملتئاینچلرهدوشمو ردو،یه چکیمیند ردینهدهیمهزدی،اؤزوننندهن

سووای.
ایلدهبیرایلاتدپونشا رقاپاغئآچئلدئ،باخئلدئ،گرهکاالننندادهییشننیلدی.
اوچ رنننگدهییشنندی،آممنناهامننانگننؤیماینادا.اننندونزیتهیننریسنالندا
اواجوزاباشناگلنندی،آممناایلنندهبینراینلدهییشننیلمهملی.ااملنندو.اواجننوزاتیننن
اشرباسئااملمازدئ،ااملمادئدا.میشلناالنداباهاآملئندئ،آممااوزونسو ردو.
ایلداشننل ری یلآتئنننئبیننریاننندابنناغلمئشگؤ روننندهممنندعلینینهننندهو رده
ااملدوغونوبیلدیلر.هردهندایانئبگؤزملهدیلر.هننردهنبیننر،یاوقاپئسننئکیمننی
گلدیمایخودون،ترکبندهایلیشدیردیلر.
بوییلآتئیاخئن یایلل رایگتمکاوچونقئرآتئنییرینییو رمهسهده،ابزآتننا
ااخشادئ.باکئملئایلداشل رئدابوخاملیصتبریزسؤزونواؤ رگننندیلر،وی یننل
آتئیددیلراال ردا.
ی یلآتئنئنبیرایلآیاغئدیبدهنسئندئ.اچ خایشلهمکدهن.بعلی،دمیرینده
بیرعؤمرووا ر،هرایشننلهینمکانیننکپا رچاسننئنئندابیننرعننؤمرو،وگننؤ ره
بیلدیگیبیننرایننشسناعاتئوا ر.دمیننری اننرول ر،وی یننریگلننندهایرقونلوقنندان
قئنننرئل ر.بنننوی ینننلآتنننئدوزهملنننندهنایلملنننراسنننرا،ی رزبهملرینننناؤملچوسنننو
دهییشیلمیشدئ.ااناگؤ رهبونوناقلونایا راشانآیاقداناؤترو،ممدعلیآزقننال
آیاقداندوشدو.دیبدهبی ری ی ردهتاپندئ.اان ونداملئسنئبینرینچنهاین لاس را،
ق الل ردانبیننری،قئرمئننزئچئننراغداملئننندادایانننانممنندعلیآینناقوئرئننب
قاملخانندا،آی اغئابشنایگتندی.اقنلدیبینندهنسئنمئشندئ.دابنواقلنونی رزبنه
اؤملچوسونهگؤ رهتایئتاپئلمازدئ.بویاپئشماملئ،یاداآتماملئایدی،ایللهدا
کی،زنهجیرادلندئرانآیاقایدی.آتسننایدئنداااننندای یلآتئملئننققاملمننازدئ.
یاپئشدئرماغایقیناقایسته ردی.قا راژل رئنبیریندهپاترونونااجازهسیایله،بیننر
مکانیکاانویقیناقلدئ.یقیناقپیسییردهااملدوغوناگؤ رهداشاچکیلمهمیشدی.
آممااقلوکی،ساخلمئشدئ.ی یلآتئیگنهدهایشلهدی.
فهلهملرچرخآنبا رئنننداایشننلهیندهچئننراغکاساسننئنئسئندئرمئشننل ر.شننرکته
یدییلیبخسا رهتایستهنیلدی.یددیلراؤزوزآملئنپوملونوبیزیو رهک.اواجوزملو
بیرکاسانئنییرینهسهمانبیرکاسااقیوملدو.
بیرایلداماشاابغازئندانچاتگؤتو ردو.چاتبؤیودو،وماشاااملدوهاچا.بننو
ایلداممدعلیماشانئوئردئاقلتوغونا،دوشدوکوچهملره.اوزاقبیننرمحلهده
کؤهنهبیرماشاتاپئلدئکئ،ایندیزاپاسادؤنموشنندو.بیننرن یچننهایننلدهبننو
ماشاایلهایلیگدیلدی.آممابوماشانئنیدمهبهآنادانااملمابیرعیننبیوا راینندی.
ا رملوناقلویگچنابروسوبیرکؤینهکبؤیوکایدی.بیرتهه راانوآملمیونزادل
باسدئراندا،هرینچهگوندهنبیر،ا رملوبرکیتمهملیااملو ردوممدعلی.بیرایکیایل
داخیاوانئنآ راسئنداسؤزهباخمادئول پخهجاملتملئقیو ردی.

اسنایلیبله االنداممدعلیباخندئکنئ،بنویینلآتئدادهییشنیلمهمیشی ی ر،
آنهجاقااتاقاؤزودو.ایندیبیرااتاقایسننته رکننی،ماشنناوا رلابروسننوبیربیری
ایلهاویقوناال.دیبدهیبلهاالبیلنسانئلنبیرااتاقباشآملننتئیادیلننندهناسننرا،
ی یلآتئ،ینهجهکی،ایلملننرقابنناقبیننرینایایکیندیسننی،پینن چپینن چ،ی رزبننهی رزبننه
اقشوملموشدو،ایملهاجنهدهسؤکوملدو،سؤکوملنپا رچال ر،ایندیباشآملتئاالن
ااتاغئگؤزهتلیرکی،ااااتاغاداشئنسئن.
ممدعلیدهباخئبیدسین:هن،ایندیااملدونی یلآتئ.
***
ایندییبلهبیری یلآتئکئ،ساهییریاقلتوغوآملتئندادئ،و،ممنندعلیقئراقدپمنناز
اانننابننندااملنوب،وهیندایتدهاانننوایشننیگهآتمنناغئ،وبینرتازاسنئنئآملمناغئ
تاپشئرئر،نهیهدهیر.هامانبوهیندایتیناؤزوبینرگنونااننومینندیوگنؤ ردو
کی،یبلهمالااملماز،آممایگنهقئناماقدانالچکمهدی.بوی یلآتئنئناا راسننئدا
یاخچئدئرکی،اؤزوهریانئنئآچئبباغلماقدانداتانئیانااملوب،اوزواانننا
اؤ رگنیب،وبهیهشهریا ریدمهییبکی،ادیماس انکنؤهنه رفیقندهن؟هیندایت
یبل هبیلیردیکی،بیزسلمانشنهریندهیاش ایئرئق.دوکنانئآچئنقاقنی،یگنت
باشئوئاقییات.دابیلمیرکی ،ااسلماندؤ روقاملدئافسانهملرده.بیردهبونونل
اوزیوخنا رئنئچئخماقایستهمهینده،یاچتینقاملخاندا،دییهبیلهسندندهسننی
یاخنندو،واوزوآشاغئل رئسندمهمیشنندهناؤزوآخئننر.دابیننریینلآتئدان
بوندانآ رتئقنهایستهمکاال رهیدایت؟!
محمدعلی

