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 ٣٢  خیابان شماره
 سٞر ثختیبر ح٠٘

 تزخ٠٘: صیبر ١ٞٗز

 

 

ٝر تختخٞاثی  ٝر ٝ آٙ ، سٙ ٝ ٗزدی ایٚای رٝسٛب٠ٗ در ایستی. كزٝضی ٗی رٝسٛب٠ٗی  د٠ً خٔٞی

ُذاری.  ت ٗیًٜی ٝ سیز ثـٔ اٛذ، سٙ رٝیص را ث٠ پٜدزٟ ًزدٟ ٝ ٗزد ث٠ سوق. رٝسٛب٠ٗ را تب ٗی ٛطست٠

؛ پبرى ضذٟ كزٝضِبٟكزٝضِب١ی است. ٗبضیٜی خٔٞی  صٜذٓی  رٝی رٝث٠ثیٜی.  خبٓی ٗی ی ا صٜذٓی

 ٛطیٜی. ی. ٗیضٞ ٛ٘یٝارد ًٜذ.  اضبرٟ ٗی ٝرٝدث٠  ،است ای ٝ است. رٝی سزدرِ كزٝضِبٟ ٛٞضت٠ إ یث

 

دادٟ ٝ  تٌی٠ٝر خیبثبٙ ث٠ ستٞٛی  ًٜی. ٗزدی آٙ ُذاری. سیِبری رٝضٚ ٗی رٝسٛب٠ٗ را ًٜبرت ٗی

صذای ًسی، سزت  ُذاضت٠ الی ضٔٞارش.ٝ ًزدٟ  پیزا١ٜص را تبراست  ، آستیًٜٚذ ٝر را ِٛبٟ ٗی ایٚ

، ثب ًسی در سبخت٘بٙ یي. آٙ ضخص، اس ثبالی خٞرد پطت ٓیش ٗی. ًال١ت ً٘ی ث٠ ذًٜ را ثٜٔذ ٗی

سٛذ، صذا  ٗیست. ضخص پبییٚ حزكی  ا ی سبخت٘بٙ رٝی خیبثبٙ اكتبدٟ سٛذ. سبی٠ پبییٚ حزف ٗی

 ُٞیذ: ضٞد. ضخص ثبال ٗی تٞی ١ٞا ُٖ ٗی

 
1Halatı sıkı baǧla - 

 

خٞرد ٝ  رٝد. ُب١ی ث٠ دیٞار ٗی آ١ست٠، پ٢ٔٞی دیٞار سبخت٘بٙ راٟ ٗی-آ١ست٠  یا رٝی خیبثبٙ، سبی٠

 ضٞد.  ُب١ی اسش دٝر ٗی

 

 تٌبٙ یت راریشد. پب ١بیت ٗی ًٜی، خبًستزش رٝی ًلص ست. دست ثٜٔذ ٗی ا  ضذٟ ٛصقسیِبرت 

خیبثبٙ هزٗش است. ُب١ی، ٗزد رٝی د١بٛص دست  سٞی آٙ را١ٜ٘بییِاكتذ. چزاؽ  د١ی، ٗی ٗی

 دالیْ اثتذایی خذا: »ٛٞضت٠ ضذٟ ػٌس داری، سیز ًٜذ. رٝسٛب٠ٗ را ثزٗی ٝر ِٛبٟ ٗی ُذارد ٝ ث٠ ایٚ ٗی

 «اكتٜذ... دیٞار ٗی داخْضذٙ سٙ ٝ ٗزد، ٗبٜٛذ آٙ درس١بی ثبریٌی ١ستٜذ ٠ً 
                                                 

 (یطناب را تند گره بسن )به زبان ترک1
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 .رٝی ٝ ٗی ضٞی ٗیسزدر كزٝضِبٟ ثٜٔذ  ی پبرچ٠ ی ًٜی ٝ ث٠ اضبرٟ رٝسٛب٠ٗ را تب ٗی

 

 ثیذار ضذی؟ــ 

 ...  ــ

 ؟!اآلٙ ثیذار ٗیطی ــ

 ...ــ 

 ٗٚ ٛذاضتٖ ثخٞاثی یب... ــ

 ... ــ

 ُزدٕ. ؿزٝة ثزٗیــ 

 ... ــ

 ٖٛ.تٞ ٛ٘یظ٢ز ــ 

 ... ــ

 ٕ.-ٙ-ٝ-ت-ی-ٕ-٠ِٗ ِٛلتٖ، ٙ ــ

 ... ــ

 اٝٗذ؟ دستلزٝض٠ ــ

 ... ــ

 سٖٛ. ث٢ت سَٛ ٗی اًضٔٞؿ٠، ثؼذ ٗـبسٟثبض٠.  ــ

 ... ــ

صذای دختزی را پخص  پیطخٞاٙدست. رادیٞی رٝی  ث٠ضبپ٘ٞ ِٙس كزٝضِبٟ، تٞ ١ستی ٝ یي در

داٛیذ خٞردٙ  آیب ٗی"ُٞیذ:  سٛذ ٝ ٗی حزف ٗی  ز در ٗٞرد ُٞضت خزُٞش ٝ ٗزؽًٜذ. دخت ٗی

سٛذ ٝ  ٗی رًبةی كزٝضِبٟ، تٜذتٜذ  ی هزٗش، پطت ضیط٠ ی ثب دٝچزخ٠ ا ثچ٠ "ضبٙ ٗلیذتز است؟ ًذإ

ٚ . ١ٜٞس ٗط٘ئًٜذ تٞی سبًص ٗیُذارد ٝ دستص را  ٗی پیطخٞاٙ ضٞد. سٙ ضبٗپٞ را رٝی دٝر ٗی

ٝ  "!خذاث٠ ًٜی  ت ٛ٘یتٞ سبًدست "ُٞیذ:  یب خزُٞش. ٗزد ٗی ٛطذٟ ٠ً ُٞضت ٗزؽ ٗلیذتز است

 آیی. ٗی   ثیزٝٙ ًٜذ. ٗی هطغصذای دختز را 

 

را   ، صبحت كزٝضِبٟ دست سُٙزداٛی سزت را ثزٗید١ذ.  سزدر كزٝضِبٟ را تٌبٙ ٗی ی ثبد ٛٞضت٠ 

.. ضٞی: ٝین.. ٝین.. ٝین اٛذاسد. خٖ ٗی ٝ ٗی إ ثزَد ٝ سیز ثی ت را ٗیثبد ًال١ خٜذٛذ. ١ٖ ٗی ُزكت٠ ٝ ثب

ًٜذ ٝ ثبال  ص را ُزٟ ٗیضٞد. ١ز دٝ ٗطت ٗی كزٝضِبٟ خبرجًٜذ ٝ ضتبثبٙ اس  ٗزد دست سٙ را ر١ب ٗی

 رٝد. طذ ٝ ٗیً ایستذ. ٗزد ٛلسی ٗی ٝین ٗی ٝیناس ٗبضیٚ ًٞثذ رٝی ًبپٞت ٗبضیٚ.  ثزد ٝ ٗی ٗی

 

 ُذرد. ی درخت ٝ تبثٔٞ ٝ سبخت٘بٙ ٗی آیذ، اس سیز سبی٠ سٙ ثب سبى چزٗی اس كزٝضِبٟ ثیزٝٙ ٗی

 

 ذ.ٛرٝ راٟ ٗیت یپبییٜی پب١ب هس٘ت، ٝیتزیٚ كزٝضِبٟتٞی ُذاری.  ًالٟ را سزت ٗی
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 ًٜی. را طی ٗی بٙػزض خیبثسٞی خیبثبٙ سجش است،  چزاؽ را١ٜ٘بیی آٙ

 

پطت سزت را ِٛبٟ رسذ،  ت ٗی ا ث٠ ضب٠ٛ ی دستص ُذری. سبی٠ ٗی ٗوبثْ ٗزدٝ اس  ًٜی طی ٗی

است. خبٓی ٛیست، پُز   ٝ خبٓی آٝیشاٙ ضذٟص ًٜی، آستیٚ پیزا١ٜ ش را ِٛبٟ ٗی، دست دیِزًٜی ٗی

ًبؿذی  ٠ً پز اس دست٘بّ را صدستًٜذ.  كت٠ ٝ سزك٠ ٗیص ُزد١ذ، ٛلس . ثٞی دِتّٞ ٗیاس ثبداست 

پطت سز را است.   ذی هزٗش ضذًٟبؿ دارد، دست٘بّ ص را ثزٗی، دستُذارد خٔٞی د١بٛص ٗیاست، 

 ر.١٘یٜطٞ چزاؽ ١ٖ .ًٜی ِٛبٟ ٗی

 

 یبدت ٛیس؟ ٜٞٗــ 

 

 .تیبدت ٛیس رااٝ 

 

 ٠٘١ سبّ! اٝٙطٞر؟ ٝاهؼبً؟!  ــ چ٠

 

 ُٞیذ: د١ذ ٝ ٗی ص را هٞرت ٗیآة د١بٛ

 

، خُت ثبض٠. سٞاد. ثیشِ پٞ ٗزد ضیي ی٠، ٗذاٝبدٕ یٝضٔٞار ثب ًزاٝات! خًٞی  ٠ٗ، ًتٛبــ رٝس

 ١بتٞ ٌٛٚ تٞ ١ٖ. سِز٠ٗ

 

 كوط. ًٜی ص را ِٛبٟ ٗیآستیِٚ پیزا١ٜ

 

 ؟ًٜی چی ًبرا ٗیــ 

 

)ُب١ی(، ثیزٝٙ ركتٚ،  سدٙ (، ریصُب١یسدٙ ) ًزدٙ، ٗسٞاى ثیذار ضذٙ، كٜدبٛی ه٢ٟٞ دٕ ثیذٙ،خٞا»

هذٕ سدٙ تب آخز ضت، ثزُطتٚ، ؿذا خٞردٙ: چبی، پٜیز یب ٛی٘زٝ. خٔن سدٙ، دٝش ُزكتٚ )ُب١ی( ٝ 

 ِٛلتی. «ثبس خٞاثیذٙ.

 

 ــ ١یچ!

 

ذ، ًٜ طزف ضي ٗی. یبدت ٛیست؛ ١ب ٗبی٠چیشی تٞ ایٚ ، ثٞدیذ  ، ُٞیب ركینثزد اسٖ سیشدٟ ٛلز را ٗی

ًٜذ،  دراس ٗی س٘تتص را . دستٖ یبدت ٛیستثبس ١ٚ، ُلتخٞدٜذ ث٠ پزسیذٙ ٝ اسً دٝثبرٟ ضزٝع ٗی

 ُٞیذ: اٛذ. ٗی ضبخ٠ ضذٟ ص ٗثْ درخت ضبخ١٠بی دست رٍ
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 ٛذاضت. ُٜٞزكت، اٗب ای ٕ ٗیا  ١٠ب ١ٖ سزكٖ ــ هذی

 

 ًٜذ: ثزد. ِٛب١ص ٗی ٗی ًٜذ ٝ ثبد دست٘بّ ًبؿذیص راٗطت ثبس ٗی

 

 اٝٗذٟ.ٚ پذرٕ دراس دست ای ــ

 

. ث٠ صضٜبسی ١ٜٞس ٛ٘یضٞد،  اكتذ ٝ ٗثْ ُْ ثبس ٗی رٝی سٗیٚ ٗی یخٞٛ ی تٞدُٟیزد، ٗی شا سزك٠

 ذ.یضٞ ٗی اس ١ٖ دٝر پطت ث٠ ١ٖ ،ذرٝی ٗی دٝ طزف ٗخبٓق خیبثبٙ

 

ٛصق . داری هذٕ ثزٗی تیبطحا، ثب سٛی ٗیضٔٞارت را ثبال  ی ٠رسی، خیس است، پبچ ای ٗی ث٠ ًٞچ٠

ی، ا ًٜذ. ثچ٠ ٗی سٞاكزِٛی  ُٞخ٠ دارد . سٛیًٜی ١بی یي دستلزٝش طی ٗی ًٞچ٠ را تب ٛشدیٌی

 دستثب  ضٞد ٝ ٗی رَٛ آثی اسپُز  ١بیص ، یٌی اس دستًطذ س٘ت خٞدش ٗیسٙ را  2ًسیبٗ  پبییٚ

آٝرد. ٗبضیٚ  ضٞد؛ دستص را پبییٚ ٗی درس سیز در رد ٗی اس : دُٗی،ًٜذ اضبرٟ ٗی خبیی ث٠دیِزش 

١ب  ١٘شٗبٙ ٠ً ُٞخ٠، دستلزٝش یبرٝی .زضبَٛذت ٗیرسذ ٝ ١ٞای ثؼذ اس خٞدش را  ث٠ ًٞچ٠ ٗی سثب٠ٓ

 ُٞیذ: ٠ً ٗیضٞی  ایٚ را ٗتٞخ٠ ٗیكوط سٙ،  ١بی اس حزف. د١ذ ًٜذ ث٠ سٙ ١ٖ ُٞش ٗی را ٝسٙ ٗی

 ''.ُطتی ٝ.. ظ٢ز ثزٗی ٝاس٠ ًبضٌی'' :ُلتٖ صث٢ ــ

 

سٛذ ٝ ثبال  ُزث٠ ث٠ دیٞار چَٜ ٗی. ذاٛپز اس خٞاة ٗی را   ای ُزث٠ًزدٙ در حیبط،  ٠ٝ ثست ثبس صذای

 رٝی. ضٞد. داخْ ٗی ًٞچ٠ ضٜیذٟ ٗی در صپبی تبحِ تبحرٝد،  ٗی

 

ت ُٞض. صذایی ث٠ ًٜذ ٗیخٞش خب ٝ...  رٝی ٗیش اكتذ ٗی صٛصل، ػسٔی رٝی ٛذاسی ا ٗیرٝسٛب٠ٗ را 

 ًطی: ثیزٝٙ ٗی  یيثبر یدرس اس ای را پبرچ٠ ت٠ٌرٝی،  دیٞار ٗی س٘ت ث٠خٞرد، ٠ٛ! دٝ صذاست.  ٗی

 

 سبػت چٜذٟ؟ــ 

 

 یي سٙ ٓخت است، سیز ثبسٝی یي ٗزد ٓخت.

را ای  چیش دایزٟیي ًٜذ ٝ  . ٗزد دست دراس ٗیاست  ، رٝی ٗیش ًٜبر تخت رٝضٚ ضذٟٛٞر آثبصٝر ًٖ

 ُٞیذ: دارد، ٗی ثزٗی

 .س دٝ دهیو٠ٝ دٝاسدٟ ٝ ثیست ــ

 "پٜح دهیو٠. ٝ  ١لت ٝ سی"ٓت ثدٜجبٛی: ٠ً  آٙ ثی ًٜی، ٗی سبػت رٝی دیٞار را ِٛبٟ

 

                                                 
 )مترجم(پوشند.  را می آنماکسی: لباس راحتی بلند. در کردستان عراق، زنان وقتی خانه هستند 2
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 ُٞیذ: ًٜذ ٝ ٗی سٙ ث٠ سوق ِٛبٟ ٗی

 .اتلبهی اكتبدٟ ثبض٠تزسٖ  ٗی ــ

 ُٞیذ: ٝ ٗیًٜذ  ٟ را ِٛبٟ ٗیزتبریٌی تٞی پٜد، ُزداٛذ سزخبی خٞدش ثزٗیٗزد سبػت را 

 !؟ت٠اتلبم ثیل ای٠ٜ ٠ً چیشی ٝهت ٙاآلخ٠ آــ 

ضٞد ٝ حیبط  رٝضٚ ٗی، چزاؽ داخْ پٜدزٟ د١ذ ًٔیذ ثزم را كطبر ٗیٝ  ذآی ٗیپبییٚ ٗزد اس تختص 

پٞضذ ٝ  ١ب را ٗی آٙیٌی اس ٛذ، اٟ ضذٝپال  پخص تٞی اتبم ١بیص ٓجبس خٞاةتيِ  تي. ًٜذ ٗیرا رٝضٚ 

 رٝد. ثیزٝٙ ٗی

 

 ًی٠؟ ــ

 

پٜیز ، ثخٞریرٝی س٘ت آضپشخب٠ٛ ٠ً چیشی  ٗیُذاری.  پبرچ٠ را الی درس دیٞار ٗی ٠ٌت ١ٖ ثبس

 تٞی یخچبّ است.١ٖ ٗزؽ  تب تخٖ ًزاكت ١ست، س٠

 

 ری:ٝآ ٗی ثیزٝٙپبرچ٠ را اس الی دیٞار  ٠ٌُزدی. ت یثزٗ

آثی، یِ ذ. سٙ ثب ٗبًسًٜ یحیبط را تبریي ٗ ٝ ضٞد دزٟ خبٗٞش ٗی، چزاؽ داخْ پٜآیذ داخْ ٗیٗزد 

 ًٜذ. ٗی دست ث٠ دستای را  دایزٟ یچیش ٝ  تختخٞاة ٛطست٠ ی ٓج٠

 

 ؟ًی ثٞد ــ

 ثٞد. ایٜٞرٝٗٞٙ  پذرسَِ ١٘ٞٙــ 

 ُٞیذ: ًٜذ ٝ ٗی سٙ دستص را ثٜٔذ ٗی

 ًدب ثٞدٟ؟! ضت پٜح دهیو٠! ای داد ثیذاد، تب ایٚ ٝهتِٝ  دٝاسدٟ ٝ ثیستــ 

 ثٞدٟ.ی  ا ٠ٛٞخ خٜذٟ ًذٕٝتٞی  د٠ٛٝ ٛ٘ی ًی ١یچــ 

 ػصجبٛی ٛطٞ. ،ػیت ٛذارٟ حبالــ 

 ػصجبٛی ٛطٖ! ط٠ی٠ِٗ ٗ ــ

 .ػصجبٛی ٛطٞ ٝ ١٘یٚــ 

 

 ُٞیذ: ٗی ٝرد،آ ص را درٗیٞاث١٘بٛطٞر ٠ً ٓجبس خٗزد 

 درآر! ٞٗبًسیت ــ

 

 ًطذ پبییٚ. ٗیرا  ٔٞارتض

 

 ُٞیذ: سٙ ٗی
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 ُطی. ٛب١بر ثزٗی ٝاس٠ ًبضٌی كزداــ 

 ٕ.-ٙ-ٝ-ت-ی-ٕ-، ُٙلتٖ ٠ً ــ

 

 ٛذ.اٟ ضذ ٝپال خصپ٠ٌ تٞی اتبم ت ١بی ٗزد، ت٠ٌ ٓجبس

 

 ُٞیذ: سٙ ٗی

 ٠ٛ؟ ٠ِٗ ،ٛیتٞ تٞٛی ثجٜذیص، ٗی ، ٗیرٟخت در ٠ً داــ 

 آر.در ٞٗبًسیتكؼال تٞ  ــ

 

تٞی اتبم   ٠ٌت ت٠ٌ ،١بیص ًٜذ ث٠ درآٝردٙ ٓجبس ُذارد، ضزٝع ٗی ٗی صخبیسزسٙ سبػت را 

ًٜذ. ثب اٝٓیٚ  دٝ دست، پب١بی سٙ را ثٜٔذ ٗی ًطذ. ٗزد ثب ١ز ، رٝی تخت دراس ٗیضٞٛذ ٝپال ٗی پخص

، یدیٞاراكتذ رٝی سبػت  ٗی ت٘ٚ ٛلس ٝ خیؾ سٙ، ثزای یي ٓحظ٠ چطٗزد ٝ اٝٓی ی تٔ٘ج٠

 "پٜح دهیو٠. ٝ  ١لت ٝ سی"٠ً ٓت ثدٜجبٛی: ٙ آ ثی
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