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   علی سالالخ

  میرھدایت سیدمرندی: ریازا

َسینده ساغا گئچن گونلر؛ گؤزومون اؤنونه گلیب . سوال گئدیردیم  - دقیقه لریدی کی ؛ باغین م

فقط بؤیوک آلاله بیلیردی ؛ بوبئش . ایچیم نفرتله دولویدو. ،دیشلریمی قیجیدیب گؤزلریم دولوردو

یی دییشیلدی کی علی سالالخ مین گله جه  اوگوندن عاییله.ایلده من و عاییلم نه لرچکمیشیک 

کیمسه . اوندان سونرا قونشوالر بیزی آتدیالر  .اوخول یولوندا باجیمین اؤنونو کسیب اونا سؤزآتدی 

تؤکوب ؛  بیزیله ، اؤزلیکده منله قونوشمادی ، چونکو دوشونوردو؛ بیز محلله نین آبریسینی

آچیغین دئسم ؛ بو ایش اوردان باشالندی کی بیرگون ؛ گون اورتاچاغی .یشیکباشینی یئره تیکم

ن کوچه میزه چاتارکن علی سالالغی گؤردوم باجیمی. گونده کی کیمی ؛ اوخولدان ائوه گلیردیم

باجیم قارا چرشابا بورونوب اوزونو سیخ توتوب ، اوجا .ری گئدی آردینا دوشوب ؛ اونویال یاناشی یول

علی دن ؛ نه من ؛ بلکه محلله نین .آددیمالریال ایستیردی اؤزونو علی نین اَلیندن قورتارسین 

کوچه دن گئچندن سونرا ، دقیقه لر . یؤنولمامیش بیر دئوه اوخشایاردی. ھامیسی قورخاردی 

اودورکی . قویروق و آغزینین شاراپ قوخوسو کسیلسین - چکردی، اونون بدنینین پیی

ن دوغروسو اؤزومو گؤرمه مزلییه. آددیمالریمی یاواشالتدیم ، کی اونالرا چاتمایام  َ اؤره . ووردوم  اَ◌

ایستیردیم گئری دؤنم، بیردن علینین یولداشی کریمی گؤردوم کی منیم . تاپ ووروردی  -پییم تا

و اونو گؤرورکن آغزینی گولمه یه آچیب وکیفیر ساری دیشلرینی منه گؤستردی . آرخامجا گلیر

  ...علی آغا...علی آغا_ :سونرا بیر ایکی دؤنه سسلندی 

َلینین کفه سینی دالیا ترپتدی ؛ یانی، دینمه کریم ؛ اؤزونو     ....علی باشینی دؤندرمه میش ؛ ا

ریمله برابر ھیرناماغا خیب منی گؤردوکده ؛ کعلی گئری یه با. علی یه چاتدیریب قولونو چکدی 

باجیم منی گؤروب اؤترگی اَلیندن قورتوالن، بیرپناه سیز قوش .قالشدیالراوزا باجیمدانباشالییب،

باجیمی قولتوغومون آلتینا آلیب . اؤره یی چیرپیردی . یتکین منی قوجاقالییب ، آغالماغا باشالد

مو بیلمه مزلییه ووروب چاره اؤزو!؟..بس اونالر... داداش_:بیردن باجیم سوروشدو . وشدوم یوال د

دن ،  من باجیمین نظرین یاخجی بیلیردیم جواب بکله مه؟!نه اونالر؛   :ز حالدا سوروشدومسی

 میش ؤزچؤندرمها؟ اَمریز واریدی..! علی آغا -:تیتریه سسله دیم  - سیز حالدا، سسیم تیتریه  چاره

سون گونلرده ده .سونرا اوجادان قاققیلداییب ؛ گئتدیلر...!دیدا باجیوا دئدیکاولسای -:میریلدادی

ینین بیر گون خسته وقوجا آتام عل. دؤرت دؤنه ده خبریمیز اولدو -علینین اؤجشمه ییندن ؛ اوچ 

گل کیشیلیق ائله ، آبریمیزا توخونما ؛ قیزیمین ! علی آغا  -:لوارمیشدیاؤنونو کسیب یا
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آتام بیرگون ائوده آه چکیب، .آما علی آتامی قووموشدو کی قیزیوین آغزی وار...نیشانلیسی وار

  ؟...!نه اوالردی آلاله علینین بورنونو اؤواسان -: آلالھا یالواریب آرزیالدی

بیر گون کی علی یئنه !ن بورنونو اووام نیمنده بویله دوشونموشدوم کی آتام ایستیر؛ من علی

باجیمین آردینجا دوشموشدو ، یئتیریب پنجه بوکسویال اونون کورک وقافاسینا دوشه دیم ، آما 

لیده باشارینجا ع. کریم قافادان منی توتوب ، قولالریمی آرخادان داراخالدی کی علی وورسون 

اوندان اؤنجه اگر باجیمین قونوسون ؛ بیریده . گؤزوم شلم شھره اولموشدو  -اوزوم. منی دؤیدو

سینین  باجیمین نیشانلی. بیلمه سیدی ؛ منیم ساواشیمدان سونرا کیمسه خبرسیز قالمادی

ن ؛ اوخوالدا دای اوتانجیندا. باجیم اویوخموشدو.عاییله سی، باجیمین اوزویونو گئری دؤندردیلر

َوه ائتمیشدیلر. گئتمیردی،کوچویه ده چیخمیردی بیزی گؤرنده اوز چوندریب . قونشوالر اینه نی ؛ د

بیر گون اوخولدان ائوه چاتینجا، ائوین اؤنونده بیر یئکه جوماالشماق .باشقا یولدان گئدیردیلر

ائوی بیر پیس . ین ایچیندن ائوه آتدماؤزومی آدامالر. ییم تؤکولوب ،ائوه ساری قاچدیم  اؤره. گؤردوم

آما کرتیه باخینجا باجیمین یانیخ لشینی . اؤنجه دوشوندوم کی ائو اود توتوب.قوخو بوروموشدو

دایانا بیلمه ییب نفتی تؤکوب دئمه اونون کیچیک اؤره یی بوسؤزلره . گؤردوم کی یئره اوزالدیبالر 

باجیمین او گؤزل . باجیمین لشیندن ھله ده توستو و بوخار قالخیردی. اوستونه کیبریتله ییب 

کؤمور اولوب بدنینین اتیله بیر یئره    پالستیک کوینه ییده. ساچالریندان بیر ایز قالمامیشدی 

 -: جماعتدن بیر سس چیخدی. ی باجیم ناله ائلییردی ، آما گؤزلری یوموق اید. قوووشموشدو 

ل چرخی اوستونه قویدوالر تا خسته خانیا ، ...یھامبال تیمور گلد َ تله سیک لشی گؤتوروب اَ◌

آنام باشینی یولوب . اغا گئتدیماوت....سن ائوده قال -:یا منه امر ائتدیآغل - آتام آغلیا .یرتسینالرقاچ

منی گؤردوکده ؛ چیغیردی آنام    .ا توختاخلیق وئریردیلرقونشو قادینالری اون. یئره سره لنمیشدی ؛

باجین ؛ سنین واو قورومساق علینین اوستونده ...گل یئنه ساواش...گل قورخاق...گل به قئیرت- :

ئره سو گتیره بیلمه دین،آرخالری یاشاتدین ؛ بیرایش گؤرنمدین آماھری. اؤزونو اودا چکدی

َنمیردیم ..!.سالدیردینجار قاپی نین دیبینده  آناما باخا باخا. بوغازیم توتولموشدو ؛ بیر شئی دئی

؟ بو اوغالن اصلی !بونو نییه دانالییرسان  -: دی آروادالرین بیری منه آرخا چیخیب دئ.دیزه چؤکدوم 

  ؟...!؛ علی دئویلن نه ائده بیلردی 

*****  

آما او گؤزل ومھربان . دی و یانیخ بدنی ائوه دؤندو آیالرگئچدی، باجیم اؤلمه. گونلر ائوده یاسیدی

دوداقالری پیشیب تؤکولموشدی ، . اوزو ؛ بیرحاال دوشموشدوکی ؛ آدام قورخوردو اوزونه باخسین

یر نیشانه قالمامیشدی، یالنیز بورنونون ایکی کوفله سی گؤزه بورنونداندا ب. دیشلری گؤرونوردی
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ت گتیرمیشدی . چارپیردی ؛ گؤزلریده برلمیش حالدا گؤرونوردو َ بارماقالری . بدنی آرتیق قیرمیزی اَ◌

دلی لر کیمین بیر بوجاخدا اوتوروب ؛ کیمسه ایله . بیر بیرینه یاپیشیب ؛ دای بیر یئره قوووشموردو

ھردن یانیخلی گؤزلریله منه ائله باخیردی کی؛ . ردیق دیلیده پیشیب تؤکولوبسانی. دانیشمیردی

َلوالنیردی  کاشکی دیل آچیب منی دویون قارین . بیلمیردیم ایستیرنه دئسین . جانیم اود توتوب ؛ ا

ھرزامان باخیشینین آلتیندان . کاشکی منی دؤیردی ؛ آما بؤیله باخمازدی . سؤیوشلردی

شاید اودا . ایدی  سینین سببی منیم باشاراجاقسیزلیقیم نون بوگونه دوشمهشاید او. قاچیردیم 

درس اوخوماغا ؛ نه برنامه لریم . داھا منده ، او ائوده آرتیق دایانا بیلمیردیم .منی گوناھکاربیلیردی

ایلده دؤزه بیلسیدیم، دیپلم آلیب بیلیم یوردونا گیره جک اگر بیر. ر چالیشیردیم واریردی؛ نه قده

منده گئدیب آد . ائشیتدیم آرتشه قووه توپالییرالر.ایدیم؛ آما زوروندا قالدیم؛ درسی بوراخام

ه ن یئر یازدیردیم ، وبیرگون خبرسیز قاطار واغزالینا گئتدیم کی اوبور آدایالریال برابر ؛ آرتش ایستییه

واغزالدا ؛ آدایالرین اقرباسی ؛ عزیزلرینی یوال سالماق اوچون توپالنمیشدیالر، آما منی .یولالنام 

کی کیمسه یالقیزلیغیمی    جاقدا گیزلنمیشدیمبیر بو. یوال سالماق اوچون کیمسه گلمه میشدی 

سئوینجک اونا یاخینالشدیم     .بیردن گؤزوم باجیما ساتاشدی کی گلیب منی آختاریر. آنالماسین

دانیشمیردی ؛ آما . ؛ منی گؤرورکن؛ او برلمیش گؤزلریندن ، یاش دامجیالری ؛ یانیق اؤزونه آخدی 

. لغینین اوزویو گؤرونوردو اوووجوندا نیشانلی. زالتدی بارماقالری بیر اولموش ؛ اوووجونو منه او

بیلیب بیلمه . اؤز حالیمدا دئییلیدم. حتمن بیلیردی جیبیمده پول یوخدور. ایستیردی اونو گؤتورم 

قاطارا . باجیم یئنه دینمه دن، گئری دؤنوب اوزاقالشدی .دن اَلیمی آپاریپ اؤزویونو گؤتوروپ اوپدوم 

پنجره دن ائشییه باخیب، . میندیک ونئچه دقیقه دن سونرا قاطارنئچه دودوت چالیب یوال دوشدو 

بیردن یئنه باجیمی گؤردوم کی گئتمه ییب ؛ قلمه لرین . قارانلیق گله جییمی دوشونوردوم 

اؤره ییم اود توتوب . اودا منی گؤروب ؛ اَلینی قالدیردی . آرخاسیندا گیزله نیب ؛ منی ایزله ییر

بیلمیرم منه نییه بویله . دیم ر باجیمی یاش پرده لر آرخاسیندان ایزله ایمکانی اوالن قده. یاندی

. قاطارگئتدیکجه اؤره ییمین وطنه باغلییان تئللری بیر بیر قیریلیردی؟!ائدیردی، من کی قاچیردیم

گؤز یاشالریم . اؤکور آغالدیم -وم ، اودور کی ، پنجره نین آرخاسیندا اؤکورگله جکدن قؤرخورد

  .اوزومو ایسالتدی 

******  

لرله ، گونو او گونه چاتدیردیم کی  چتینلیک. نھایتده پادیگانا چاتیب آغیر گونلریمیز باشالندی 

بو مودتده ائوه ؛ نه مکتوب یازدیم ونه بیر شئی ایسته . یمیز بیتیب درجه آلدیق نیظامی درسلر

  !دیم، اصال بیلمیردیلر ھاردایام 
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گوندن  -گؤنوللو اوالراق بوش ساعاتالریمیدا، ساواش سپور کیالسالریندا چالیشیب ؛ اؤزومو گونو 

آیالر گئچدی ، ایللر گئچدی، ساواش سپورالریندا .آرتیق بسله ییردیم ، من گرک قودرتلی اوالیدیم 

کیمسه اؤنومده دایانا . اؤزلیکله کیک بوکسینگده آدلیم قھرمان اولوب ؛ میدال الر قازاندیم 

میردی ؛ نیه کی من ؛ ھرزامان اؤنومده کی رقیبی ؛ علی سالالخ دوشونوب ، عاییله مین بیلَ 

  .چکدیگی آجیلیق الری ، اونا ایچیرت دیریردیم 

***  

یولومو کیمسه . اوزامان کی دوشوندوم گئری دؤنمک زامانی چاتیب، خبرسیز شھریمه دؤندوم 

آما باجیم منی گؤرورکن سئوینیب گؤزلری پاریلدادی ، ساندیم قافامی اوخودو . گؤزلمیردی

دوشدوم آروادینین . بئش ایلده ائولنمیشدی او بو . صاباحدان دوشدوم علی سالالخین ایزینه    .

آلاله  -:داشیردیالرپیرچیلبیزی گؤرنلر؛ شاشیریب ؛.یول بویو قوالقینا پیرچیلدیردیم . آردینا 

دی ؛ علینین یاخین  چوخ چکمه....جاوانلیغینا رحم ائیله سین ، علی بیلسه ؛ اونو دوغرویاجاق

سؤزون وار اؤزومه ده ؛ ائویله نه ایشین وار ... علی آغا دئییر - :یولداشی کریم ؛ منیم اؤنومو توتدو 

َر اوندا بیردامجی  -:  آجیلیقیال جاواب وئردیم؟! علی یه دئ ؛ ھم ائوینین آغزی وار ؛ ھمیده ای

کریم اینانا ....!یشاقن یاخیندان دانکیشیلیق وار ؛ آروادینی جومه گونی دمیر قاپیلی باغا گتیرسی

یری باخیب اوزاقالشدی  -منه اَیری . بیلمیردی  َ یم وسؤزوم ، دیللره محلله ده منیم ایش. اَ◌

  .منده جاواب وئرمیردیم؟!..گینه نه پوخ چیخالداجاقسان -:ائوده آتام دئیینیردی .وشدو دوشم

*****  

شالواریمین پاچاسینی جوراب . بو گون اوگونویدو و من دقیقه لریدی کی علینی گؤزله ییردیم 

بوینومدان باجیم وئرن اوزوگو کی ببه ییم . لتیندا بوغوب ؛ پوتونالریمین قیطانالرینی موحکملتدیم آ

قاپینین جیریلتیسیال ، قاپییا ساری  ...نه بوینوما سالدیمتکین ساخالمیشدیم چیخاردیب ، اوپوپ یئ

اینانا بیلمیردیم علی ائششک لیک    .علی سالالخ وآروادی ؛ کریمیله برابرباغا گیردیلر. دؤندوم 

 -:میریلدادی  منی گؤروب ؛ دیشلرینی قیجیردیب ، گؤزلرینی بره لدیب. ائدیب ، آروادینیدا گتیره 

. دن، آروادا یاخینالشیب اَل آتیب چاناسینی قالدیردیم  بیر شئی دئمه؟...!یائویم له سؤزون واریرد

َمده اوتوروب ؛ منی گئریایسته دیم بیر سؤز دئیم کی ع گئری گئتماق  - لینین یوموروغو سین

َسه ایلیشیب یئره یخیلدیم، او ھینده آیاقالریمی گؤیه قالدیریب ؛ یای تکین . زوروندا قویدو آیاقیم م

سیچراییب ؛ آیاقا قالخدیم وپوتونومون اوجو ایله علینین انگینین آلتیندان ائله ووردوم کی علینین 

  .بیرینه دئییب دیلینی پارچاالییب آغزی قانیال دؤلدواؤن دیشلری بیر 
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کریم منه ساری قاچیب . ھئچ بیری اینانا بیلمیردیلر؛ نه اولدو. علی منه باخا باخا یئره اوتوردو

آما من اَل لریمی گؤیه قالدیریب ؛ قولتوغوندان . ی علی وورسون گئریدن منی قولتوقالدی ؛ ک

کریمین . بالیق تکین یئره سوزوب ؛ جوت آیاقالریمی قالدیریب ؛ موحکم کریمین بوغاز آلتینا ووردوم 

گئری گئدیب یئره اوتوروب  -کریمده گئری. او ساری دیشلری اووولوب ؛ چیرکین آغزی قانال دولدو 

علییه ساری گئدیب قافامیال اوزونه چیرپدیم ، بورنو .ره توفله دیآغزینی توتوب یئائده  - ناله ائده

دی منی آروا. سونرا آروادینا ساری چؤنوب ؛ چادیراسینی چکیب ، کوینه یینی ییرتدیم . پاتالدی 

علی بونو گؤروب منه ساری قاچیب ، . جیرماقالییب یئره اوتوروب بدنی نی اؤرتماقا چالیشدی

چؤنوب بیله یینی توتوب بورخوب ؛ ھوندور لشینی گؤیه قالدیریب . آرخادان منی یوموروقالدی 

علی اینانا بیلمیردی بو نئچه دقیقه ده باشینا نه بال گلیب، سانیرام مکان . موحکم یئره چالدیم 

یئنه قافامیال اوزونه . وزامانی ایتیرمیشدی، نییه کی یوموروقالرینی ھدفسیز اویان بویانا آتیردی 

ایکیسیده . ووروردوم   اؤلدورماق نییه تیله. تپیکلریمله ھر ایکیسینین جانینا دوشدوم . چیرپدیم

ھر تپیگی ووردوقجا ؛ عاییله مین چکدیگی آجیالر؛ . رجان قوردو تکین یئرده ائشیلیردیلرسووو

یه  محلله نین لوطوالرینی نجیسلی. دای حرکت اده بیلمیردیلر. گؤزومون اؤنونده سیرا گئچیردیلر

ایسته دیم . آروادینا یاخینالشیب چادیرانی گؤتوروب باشینا سالدیم    علینین  .جومدورموشدوم 

گئرییه دؤنونجه،کریمین پیچاقی  ...وای گؤزلهای  -   :  اوزاقالشام کی، بیر سس باغدا جینگیلددی

یئره  .بؤیرومدن بیر غریب آجیشما جانیمی بورویوب ؛ قان ائشییه ووردو. ساپیناقدر بؤیرومو سوکدو

دوشمه میش ایکی پاچاسینین اورتاسینا ائله ووردوم کی ریشه سیز آغاج تکین یئره 

اونالر، قونشومو گؤردوم کی . دوشه ، گؤزوم باغین دووارالرینا ساتاشدی  -یئره دوشه .ریلدیس

یمدا ره یی یانمیش باجآتام و اؤ. سس سیز دووار آرخاسیندان بویالنیب ؛ بیزی ایزله ییردیلر

ھرکیمسه دن اؤنجه ؛ باجیمین یانیق اللرین گؤردوم کی یارامی سیخیر، .اونالرین اورتاسیندایدیالر

ب ، باشینی قوالغیما یاخینالدی. باجیمین گؤزلریندن یاش دامیردی. کی قان ائشییه وورماسین

آتامیندا آغالر گؤزلرین گؤردوم اوستومه اَییلیب اوزومو ...ساغ اول....ساغ اول داداش - :ی فیسیلداد

بو محبتلری .الرساری آپاریردی قونشوالر منی گؤیه قالدیریب ائشییه. گؤزلریمی آچدیم . وپورا

  .....راحلیق عملییاتینا دؤزوموم وارگؤروب ؛ بیلیردیم کی ھر آغیر ج
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