
 

حمید آرغیش
 

 

 

Web address:www.marand

Facebook:www.facebook.com/marandoyku

Email:rezaaydin491@yahoo.com

 مرند اؤیکو

Mərənd öykü 

 

 آنا

حمید آرغیش: یازار  

  

ress:www.marand-oyku.arzublog.com 

book:www.facebook.com/marandoyku 

Email:rezaaydin491@yahoo.com 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.facebook.com/marandoyku
mailto:Email:rezaaydin491@yahoo.com
http://www.facebook.com/marandoyku
mailto:Email:rezaaydin491@yahoo.com
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  آنا

  حمید آرغیش

 

تاغین ْ جاغیندا دیزلریمی  او ْ جاقالییب  بیر بو ْ   ھریانی  سوکوت.  ، اؤزومله ، اوتورموشدوم قو

.  بیر زاد آختاریردی  سانکی...  اختیارسیز اطرافا دوالنیردی  گاھدان  گؤزلریم. بوروموشدو

  دا گؤزلریم  گاھدان...  دیردی ترپه  سین پرده  نین اسیر، پنجره بیر یئل   سرین  ھردن

مولوردو ْ   سسی.  داشالندیم  دویدوقدا یئریمدن  سسین!"  باالم  دور گل"  ، آنامین بیردن   ...یو

  چیخاندا، آنامی  طه حیه.  آیاغا قالخدیم  ـ سورته  دووارا سورته  اللریمی.  گلیردی  طدن حیه

لدوم  دیکده گؤزله  ، منی دایانمیش  بیر آز آرالی  دن پنجره ْ  . بو
  : گؤرونجه  منی  آنام

  سن  ایندی.  قورتاردیم قاتیب   من  خمیری.  دوشدوم  آیاقدان  ـ الپ  ـ دئدی! آیاقال  باالم  ـ گل

  .. آیاقال خمیر گلسین
  . سوروشدوم  ـ تعجبله! ؟ خمیری  ـ بیر بئله

  : باخیب  خمیره  کی اوستونده  اؤرتویون  سالینمیش  یئره  آنام
  . ـ دئدی. .. ـ دؤرد چاناقدی

  اعتراضیما قارشی ؟ ـ منیم  یاپاسان  ک چؤره  کند اھلینه  مگر ایستیرسن! ر؟ بو قده  ـ نییه

  : دی گولومسه
  قیتلیغی  زاماندیر، آز قالیر او قدیم  باھالیق  ایندی.  میرم یاپماق ایسته  ک چؤره  ـ کند اھلینه

  . توتموشام  اوچون  اریشته  بو خمیری...  دا کئچسین
  !؟ ـ اریشته 

ر گلیریمیز یوخدور  او قده  ، بیزیم قیشدا یا یارما اوالر یا دا اریشته  یی یئمه  نین کندلی..  ـ ھن

  ...قیشا ساخالیاق  دویو ـ مویو آلیب  کی
  .چیخار  ک چؤره  خئیلک  بو خمیردن! ؟ دئییل  چوخ  ده  یه ـ اریشته

  ...آیاقال  گل  تئز اول.. اولما  ـ تنبل
  منه.  چکدی  باشقا بیر اؤرتوک  اوستونه  خمیرین  آنام.  گئتدیم  طه ، حیه یئنیب  لری هپیلل

  : تاپیشیردی
  . جک کسه  پاییز خاال گلیب  بیر آزدان..  ـ تئز اول
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  : آنام.  دیم اختیارسیز گولومسه  گلنده  آدی  پاییز خاالنین
  .سوردو  ئیه؟ ـ د ییدی نه  مگر پاییز خاالنین! ؟ گولورسن  ـ نییه
  ..بیر سؤز یادیما دوشدو...  زادی  ـ ھئچ
  .؟ ـ نمنه

. آروادالر یاسا گئدیردیلر. اؤلموشدو  کیم  اوندا بیلمیرم.. اوینوردوق"  کوش"  ده کوچه  ـ بیر گون

  یینی گلمه  پاییز خاالنین  ال گولگز خانیم  خانیم  ترالن.  میشدی گلمه  پاییز خاال دا ھله

  ترالن.  او دا یاسا گئدیردی.  چیخدی  یه کوچه  الریندان قاپی خانیم  خزان  یردنب. گؤزلوردولر

  ..." گلدی  خزان!  گل  تئز اول! پاییز  آی: " دی سسله  اوجادان  خانیم
  آدی  پاییز خانیمین  ایسه  ایندی.. باشالدیالر  یه اوشاقالر گولمه  سؤزوندن  خانیمین  ترالن

  ...یادیما دوشدو  او گون  ائله  گلنده
  ... اؤلدو گئتدی"!  خزان"  ـ یازیق
  ؛ چکیب  بیر آه  دریندن

  . ـ دئدی... تئز اؤلرلر  آدامالر ائله  ـ یاخشی
  : دئدی  سونرا بیردن.. بیر آز سوسدو  آنام

  ، او دا دئموکرات کی  بیر اوغلو وار ایدی  دئییرلر تکجه.  سیز ایدی ـ او بو دونیادا کیمسه

  باشی  کیمسه..  ایدی  تک  اؤلنده یازیق .. دارا چکمیشدیلر  توتوب  اونودا تبریزده.  ایدی

  … بیلدیک  سونرا، اؤلومون گون   بیر ـ ایکی  اؤلندن.  ایدی  یوخ  اوسته
.  اوتاغا گئتدی  دئییب  بو سؤزلری  آنام.  کالالشمیشدی  ، سسی دولموش  گؤزلری  آنامین

  . م گؤره  یاشالرینیگؤز   میردی ایسته  سانکی
  گاھدان.  آیاقالدیم  خئیلک … ، آیاقالماغا باشالدیم چیخاردیب  لریمی مز لئپیک دینمز ـ ائله  من

  ... باخیردی  منه  بویالنیب  دن پنجره  دا ھردن آنام … آیاقالییردیم  دن ، یئنی چئویریب  خمیری
"  ـ دسته  چیلیک"اوشاقالر   … گلیردی  طه حیه  لری ـ کوی  سس  اوشاقالرین  اوینایان  ده کوچه

  …اویناییردیالر
ییغیشدیرا ـ   پاییز خاال چادیراسینی.  ، آچیلدی جیریلداییب  سی تاختا قاپی  طین حیه  بیردن

  تام  توکلری  نین باشی.  اوالردی  یاشی 60  پاییز خاالنین..  گیردی  ییغیشدیرا ایچری

  .قونموشدو  قیریشالری زامان   و اوزونه  آلین.  آغارمیشدی
  :سوروشدو  ، کئفیمی وئریب  پاییز خاال ساالم
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  باال؟  سن ـ نئجه
  . یاخشییام! پاییز خاال  اول  ـ ساغ
  خمیره  ألین  آریق.  لدی یانیندا چؤمبه  خمیرین.  گلدی  لی ایره  یه ـ اینله  یه اینله  لیکدن خسته

  . باسدی
  . اوالر ـ دئدی  یاخشی  ـ بیر آز دا آیاقالسان

  : اوتاغا چاغیردی  پاییز خاالنی.  بویالندی  ائشییه  دن پنجره  آنام
  . میشم دمله  ییچا  زنجفیل  سنه! پاییز خاال  گل  ـ ایچری

:  او دئییردی..  سیز ایچمزدی زنجفیل  چایی.  ردی سئوه  چوخ  چایین  پاییز خاال زنجفیل

  .."وار  خئیری  آداما چوخ ساخالر، ساریمساق کیمی   ساغ  آدامی  زنجفیل"
آیاقالماغا   خمیری  یئنه  من.  گئتدی  ایچری  چیخیب  ـ یاواش  یاواش  لری پاییز خاال پیلله

  .. ، اطرافا یاییلیردی آلتیندا أزیلیب  خمیر آیاقالریم.  باشالدیم
جادان ...  دی گؤینه  ییم اوره.  قیچیما بیر زاد باتدی  خمیردن  بیردن ُ   ... دیم اینله او

رتاسیندایدیم  طین حیه...  گلدیم  اؤزومه  له  اینلمک ْ   گلدیییمی  ھاچان  طه حیه.  او

،  قووزاییب  آیاغیمی  یالین  سیزیلدایان.  ایدی  یوخ  کیمسه.  باخدیم  مه دؤوره.  خاطیرالمیردیم

  اوشاقالرین.  ایدی  ھر یئر ساکیت.  دابانیما باتمیشدی بیر داش   کیچیک.  آلتینا باخدیم

.  دؤندوم  طرف  یه پنجره.  قالمیشدی  یئتیم  زامان  سانکی.  کسیلمیشدی اویناماق سسلری 

  آغرینی  ایتیرمیشلر کیمی  بیر شئی. سوزوردو  ائشییه  دن پنجره  سوکوت.  ایدی  آچیق

نودوب ُ ...  ایدی  پاییز خاال دا یوخ.  ایدی  یوخ آنام .  باخدیم  ایچری  بویالنیب...  قاچدیم  او طرفه  او

  سینه دؤوره  اختیارسیز اوتاغین  گؤزلریم..  ساخالیانمامیشدی  دیری  اونالری  زنجفیل

  دوداقالری. تاقچادا ایدی  عکیزی  آنامین.  تاقجاسیندا دایاندی  آخیردا اوتاغین.  دوالندی

ْخشاماسی  گؤز یاشی.. گولوردو  منه  سانکی  له گؤزلری  چکمیش  او محنت  دن ترپنمه   آنا او

  : ، اختیارسیز اوخودوم نیب سؤیکه  سینه ھئره نین  پنجره..  یاناقالریما آخدی  ین ایسته
  !آنا  نورو، جانیم  گؤزومون"

  یانا ـ یانا  منی  سن  بؤیوتدون
   کیمی  گون  اودلوسان

   کیمی  بیر قاینار حیات
   سنه  من  بورجلویام
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  ..." بیر ائوالد کیمی  سنه
   

  سون
  76  یای
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