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 مترجم :پيشگفتار 

 وركش ممتاز معاصر نويسندگان از يكي عنوان به اخير دهه يك از بيش طول در كتاب 12 انتشار با شفق اليف
 هايكتاب. بوده داستاني رمان او كتاب 8 و نويسدمي انگليسي و تركي زبان دو به او. است شده مطرح تركيه
 ترجمه زبان 20 از بيش به كشورها ساير در و بوده مواجه زيادي فروش و استقبال با تركيه كشور در شفق
 .است كرده كسب را مختلفي جوايز و شده

 هاتابك در را چندفرهنگي دنياي در زندگي اين اثر كه كرده زندگي بسياري شهرهاي و كشورها در شفق اليف
 تركيه، از غير به و شده بزرگ عمان و مادريد در و آمده دنيا به فرانسه در او. ديد توانمي زندگيش در هم و

 .است كرده زندگي هم انگليس كشور و آمريكا ايالت چند در

 كتاب بهترين به جايزه اين. شد »رومي« جايزه برنده تركيه در 1998 سال در »صوفي« نام به او رمان اولين
. شد منتشر 2004 سال در نوشت انگليسي زبان به او كه رماني اولين. شودمي اهدا عرفاني ادبيات زمينه در

 چهل« كتاب با تركيه كتاب فروش ركوردهاي از يكي بعد سال 6 اما. »ديوانگيها نخستين تقدس« نام به رماني
 در و تهنوش انگليسي زبان به شفق كه است هاييرمان از ديگر يكي كتاب اين. رسيد ثبت به »عشق قانون

 انگليس در 2012 و تركيه در 2011 سال در كه او رمان آخرين. است يافته انتشار انگليس و آمريكا كشورهاي
 .دارد نام »شرافت« است رسيده چاپ به

 ردك اشاره تركيه دارنام نويسنده »پاموك اورهان« از ايجمله به توانمي نويسنده توصيف در خالصه طور به
 .»است تركيه اخير دهه نويسنده بهترين شفق،: «گفته جائي در كه

 : جوايز

 )2012( »عشق قانون چهل« كتاب براي  IMPAC دوبلين ادبي الملليبين جايزه نامزد-

 )2009( تركيه نگاران روزنامه و نويسندگان بنياد جايزه-

 )2000( »خيرگي« رمان براي تركيه نويسندگان انجمن سوي از داستان بهترين جايزه-

 1998 »صوفي« رمان براي رومي جايزه-

 ايتاليا و انگليس فرانسه، كشورهاي در ادبي جايزه چندين براي نامزدي همچنين و
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 لهاستسا. خورممي غبطه خوابيدن، راحت االن كه اونائي به و قطار ايستگاه توي ايستادم. سشنبه يك صبح
 ايوزنامهر سطر به سطر! زنم مادر و پدر از استقبال نفره يك كميته. بود واجب ديگه امروز ولي نيومدم اينجا كه
 رو قطار زنم مادر نقليه وسيله همه اين بين. هاشوآگهي همه حتي خوندم خريدم، شدن سرگرم واسه كه رو

 اگه( شهنمي سوار اتوبوس) نيستم راحت! نه آسمون؟ توي پرنده مثه واي( شهنمي سوار هواپيما. كرده انتخاب
 )ه؟باش مست روروبه ماشين راننده نكرده خداي اگه( شهنمي سوار شخصي ماشين) چي؟ ببره خوابش راننده

 !ديگه مونهمي قطار فقط پس نداريم كه هم كشتي و قايق

 متهخس خيلي خونه وضعيت كه معلومه. نبودم زنم خانواده منتظر چشمي چار اينطور حاال تا. گيرهمي امخنده
 هب همه و رسهمي قطار باالخره. كنه گوش اونا حرف به شايد بزنن حرف دخترشون با و بيان اونا بلكه. كرده
 شنيم پياده كه كساني اولين بين كردممي فكر كه همونطور. كنممي نگاه مسافرا چهره به. افتنمي تكاپو
 كرده جمع دقت به كه موهائي و ماركدار كيف و روشن آبي دامن و كت با زنم مادر. بينممي آشنائي چهره
 خوش :گممي و جلو رممي سريع. گيرهمي كردن سالم ژست و برهمي باال پادشاهي مثه رو دستش. سرش باالي

 كو؟ بابا پس. اومدين

 .رماد بگم تونمنمي رسهمي كه مادرزنم به نوبت ولي نيست سخت برام پدرزنم به گفتن بابا. عجيبه

 كلمه دو! عدنان گممي هي  كرد حل جدول راه تموم! يواش... يواش دوني؟نمي رو عدنان اخالق. آدمي داره"
 "... روسي اشاره حرف حرفي؟ پنج حيوان گهمي زيرلب راه تموم و جدوله توي سرش! نخير. بزن حرف

. هميشگي محبت و لبخند همون با "؟ داما چطوري": گهمي و پشتم زنهمي و رسهمي پدرزنم موقع همين
 و پيژامه يه زنم پدر. مادرزنمه وسايل تمومش مطمئنم. سنگينه چه! اوووه. گيرممي دستش از رو چمدان
 كفشي، هر براي و مناسب كفش لباسي، هر براي و لباس دست ده مادرزنم؟ ولي. داره لباس تا چند فوقش
 .سر هايگل و آرايش وسايل انواع و مناسب كيف

 گيزند زني چنين با سال چهار و سي چطور آرومي اين به آدمي پرسيدممي پدرزنم از كشيدمنمي خجالت اگه
 !كرده؟
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 و هوا آلودگي و ترافيك چي، همه از! بحثه موضوع ترينخنثي كه گيممي هوا و آب از.  شيممي ماشين سوار
 زن كه ساله چهار و اوناست دختر كه " ناالن" زنيمنمي حرف اصلي موضوع از فقط. زنيممي حرف توريسم

 .منه

 در بعد و زنممي داد و دممي فحش. ماشينم جلوي پيچهمي راست خط از زدن راهنما بدون ماشيني يكهو
 آنمي فروشگل دختر دو قرمز چراغ پشت. كنممي پيدا رو كار خطا دبستاني بچه يه حس مادرزنم، مقابل
 مزن از قدر اين چرا. شهمي بيدار درونم خشم بالفاصله ولي بخرم گل زنم براي كنممي فكر خودم با. جلو

 عصبانيم؟

 ".نيست خوب زياد ناالن حال". موضوع سر رممي باالخره

 "يعني؟ چطور": گهمي مادرزنم

 الكي بفهمه كه داره تجربه قدر اين باشه چي هر. زده حدس حتماً. شهنمي ديده تعجبي اشچهره توي ولي
 . بيان نكردم دعوتشون

 گفته؟ چي مادرزنم  فهممنمي و  زنهمي بوق يكي "...نا خيلي ناالن دخترم"

 ؟" نازنازي"

 ؟" ناراضي "

 ...؟" نابلد"

 " شده عوض خيلي ناالن":  گممي

 "شهمي رو و زير هورموناش همه كنهمي زايمان كه زني آسونه؟ مگه. معلومه": گهمي

 "...مادرجون": گممي

 .نكردم صداش مادر بعد به نامزديمون روز از. سغريبه خودمم واسه كلمه اين

 "حرفاس ازين ترجدي موضوع كردمنمي خبر رو شما بود ايساده چيز اگه... "

  .مونيممي ساكت خونه تا. دزدهمي ازم نگاهشو پدرزنم و كنهمي اخم زنم مادر
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 تنتورِ  بوي شير، بوي بچه، بوي. خوابهنمي بچه نباشه جور اين. زديم كلفت پارچه تور، هايپرده زير خونه توي
 تدوس زنمو بايد هروقت از بيش كه زماني درست. دهمي آزارم گناه حس. گرفته رو جا همه افسردگي بوي يُد،

 توي خواب لباس با روز تموم كه گرفته زني اونو جاي و رفته بودم عاشقش كه زني. ندارم دوسش باشم، داشته
 و قرمز چشماش. كرده گريه بازم انگار. پرته حواسش و نامرتبه وضعش سر و توهمه دچار چرخه،مي خونه

 .متورمه

 آرايش مادرش، مانيكورشده هاي ناخن. هست شونبين عجيبي تضاد ايستهمي مادرش رويروبه ناالن وقتي
 .نناال لكه از پر و سبز خواب لباس مقابل در نكرده شوننامرتب ترن با سفر حتي كه موهائي و نقص بي

. نمكمي نگاه هستن خيابون توي كه مرتبي هايزن به. بيرون زنممي خونه از و ذارممي خودشون حال به رو اونا
. دارمن مسئوليتي هيچ و شناسمنمي رو هيچكس كه ببينم شهري توي خودمو و كنم باز چشمامو خوادمي دلم

 رهب و بذاره شوبچه و زن خوادمي كه القلبي قسي مرد ازين خودم، از. دور جاي يه برم و بگيرم مرخصي كاش
 سوزهمي اممعده. آدمي بدم تفريح

 .وجدانه عذاب از شايد

 .ذارممي جا در بيرون رو بد هايحس همه. خونه گردمبرمي شب نيمه

 گهواره توي بچه و مبل روي پدرش.  روشروبه مادرش. كاناپه روي زنم. خوابيدن سالن توي همه

 .خوابممي اونا كنار فرش روي و شممي مچاله بچه يه مثه. كنممي حس بهشون نسبت دلم توي عجيبي محبت

***  

 آد؟مي كجا از دونهمي خدا. خونه توي پيچيده مشروب گند بوي. خوابم كنهمي فكر. كنممي نگاه چشم زير از
 !نه ولي "بودي؟ كجا حاال تا معلومه! داماد آي " بگم و جلوش وايسم برم

 ريختم و موندم ساكت مدت همه اين. كنهمي دخالت مادرزنم گهمي فردا. شوهرشه و دخترم بين مسئله اين
 ناالن گهمي تازه. كرد نگاه فقط نازنينيه دختر ناالن گفتم كه ماشين توي. نشه ناراحت دخترم كه خودم توي

 بهش هم موقع همون. خودمه دختر تقصير اما نشدي؟ عوض خودت مگه. شهمي عوض كه معلومه. شده عوض
 .نكرد گوش حرفمو ولي كردي؟ پيدا اينو گشتي گشتي، گفتم

*** 

 



۶ 
 

 مادرم نه امخومي. كنممي گريه صدابي. خوابم كنن فكر بذار. شمنمي بلند ولي گرفته پشتم. خورمنمي تكون
 شدن متحد و كرده دعوت رو مادرم تازه. زايمانه از بعد افسردگي گهمي. خورمنمي دارو من. شوهرم نه و ببينه
 مه بيرون. دادم استعفا كارم از كنه؟ بزرگ غريبه يه بدم موبچه گيري؟ نمي پرستار چرا گنمي! من عليه
 هاعشق از اون بگم؟ چي. ندادم جوابشو بود، زده زنگ قديمي دوست يه. ببينم خوامنمي هم رو كسي. رمنمي

 بچه؟ پوشك از بگم؟ چي از من. گهمي زندگيش هيجاناي و

 

*** 

 

 و رنجهمي كه دخترم. زنهمي نق كه زنم. كنممي كارو همين هاستسال. خوابم يعني كنممي خرخر آهسته
 .بحث و جر و دعوا بدون. خودم چمبره توي رممي كنهمي قهر

 شماره باالخره. كنممي حل جدول ذهنم توي. شده ولو زمين روي دامادم و خوابيدن كاناپه روي زنم و دخترم
 !كردم پيدا رو عمودي نه

*** 

 .پدربزرگ رومروبه. مادربزرگم چپ طرف. مادرم راستم طرف. دممي گوش صداها به باز چشماي با گهواره توي
 كال زندگي يا انآشفته و ناراحت قدر اين شونهمه اومدم دنيا به من چون آيا. خوابن همه. پدرم زمين روي
 فراموش رو اونا بايد اما اومدم دنيا به خودم هاياحساس و هادانسته با من ايه؟كننده ناراحت و مزخرف چيز
 .كنم

 !دماآ اين بين كنممي حس عجيبي لرزش. بگيري ياد اول از و كني پاك رو چي همه اينكه يعني شدن بزرگ

*** 

 فتهآش افكار هجوم. گرفته هاشونبيني و كنهمي درد كمرهاشون. شنمي بيدار خانواده افراد. سدوشنبه صبح
  .كرده اضطراب از پر و تاببي شونوهمه
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