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ّت آنا   یمحب

  )سمندر.م( قاضی محمد

 

ّللرینده مین. کندینده بؤیوک بیر گؤل وار» قیرخ بوالق « اویماغین چار لر کؤچری ھر ایل یازین او

بو . رلرن آیالرینا قدر بو گؤلون ماوی سوالریندا اوزوب و گزهاؤردک بو گؤله گلیب و پاییزین سو

قاشقالداقالرین بدنلری قارا، آلینالری آغ و آیاقالری . رلردئیه» قاشقالداق « اؤردکلرین آدینا 

اوغالنالری یاز و یای  –کندین قیز . لدیر دا بو اؤردکلر چوخ گؤیچک و گؤزه دوغرودان. دیرقیرمیزی

پاییز گلنده، او . ؤردکلرین تاماشاسینا دوروب و اونالرین تاماشاسیندان لذّت آپارارالرگونلرینده بو ا

زامان کی چمنلرین رنگی سارالیب، گوللر سولوب و بولبوللرین خوش سسلری باغالردان کسیلر، 

ر نه چتین اولو: کؤچ فیکرینه… رلرگؤلون قیراغینا ییغیشیب و آغیر بیر فیکره گئدهالر »قاشقالداق«

  …آیریلیق

ّه   یینی سیخار، آیریلماغی اؤزلرینه الرین اورهسی قاشقالداققیرخ بوالق گؤلوندن آیریلماق غص

  .حزین آغالیارالر -کدردن حزین -کدر حساب ائدر و بو غم –بویوک غم 

اد قاتار بغد - کی دورناالر قاتارگؤیده. یاواش دونوردوالر - سوالر یاواش. ایدیپاییزین سون گونلری  

  .الردا مین حسرتله اؤزلرینی کؤچ اوچون حاضیرالییردیالرقاشقالداق. ائللرینه کؤچوردولر

آخشام قارانلیقالشاندا اؤردکلرین باشچیسی گؤیه قالخیب . الر سفره گئجه چیخارالرقاشقالداق  

  :دئدی آدلی بیر کؤرپه قاشقالداق اوزونو آناسینادوتوب» آرزی « . یی تکلیف ائتدی و یوال دوشمه

  آنا یول منی یوراجاقدیرمی؟ –  

  .دئیه آنا جاواب وئردی -.یوراجاقدیر باالم –  

  .دئیه آرزی یئنه ده سوروشدو - آنا یول بیزی آیاقدان ساالجاقدیرمی؟ –  

دئیه آنا جاواب  -.یول بیزی یورسادا آمما ھئچ واخت آیاقدان ساالبیلمز! یول منیم گؤزه ل باالم –  

  .وئردی

دوزدور کی . اؤردکلر گؤزلرینده غم، اوزلرینده سئوینج قاناد چالیب قارانلیق گؤیلره یوکسلدیلر  

شھرینده ایستی گؤللر، آل الوان گوللر » کرکوک « لی گؤللریندن آیریلیردیالر الکن اونالر اؤز سئومه

دک اوزونو یولداشالرینا ھله بیر آز یول گئتمیشدیلر کی، آنا اؤر. ییردیلرو گؤی چمنلر اونالری گؤزله

  :توتوب دئدی

  .منیم آرزیم ھانی؟ سسی گلمیر  

  :بیریسی جاواب وئردی  

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

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


. آنا ھامیدان سوراقالشدی. الکین ایندی گؤزوموزه دیمیر. بیز اونو اوچمامیشدان قاباق گؤردوک –  

ه دی، سانکی آرزی بیر دامجی سو اولوب یئرکیمسه سوراغینی وئرمه. ایدی آمما آرزی یوخ

  .باتمیشدی

  :آنا دئدی  

  .من قاییدیرام –  

  :دئدیلر  

  …گئتمه تاپا بیلمزسن –  

  :آنا قاشقالداق گؤلونون یانینا گلیب سسله ندی. آنا قاییتدی، اؤردکلر اؤز یولالرینا داوام وئردیلر  

  …باالم! آرزی –  

-ا دالمیشدی چاققالگئجه سکوت. بیر داشین اوستونده اوتوردو. یورولموشدو. دیبیر سس گلمه  

دان بیر خبر آمما آرزی. آنا گؤلون ھر طرفینه باش چکیب باالسینی گزدی . الر اولویوردوالر

  .دیآمما اوندان بیر نیشان تاپا بیلمه. آنا سحرآچیالنا دک باالسینی گزدی. چیخمادی

  :سحر آچیالندا، آنا اوزونو داغا توتوب یئنه قیشقیردی  

  …باالم… آرزیم –  

  :داغدان بیر سس قوپدو –  

  .اال…ب…اال…ب –  

قیشین ایلک قاری یاغماغا . داغدا ایسه بیر نیشان یوخ ایدی. آنا داغا ساری اوچدو  

کیمسه … سیزجه کؤکسونو گؤیدن دوشن قارالرین اوزونه آچیمیشدیگؤل سس. باشالمیشدی

یئنه ده داغالر اونا . دیسسلهآنا یئنه ده بیر قارا داش اوستونده اوتوروب باالسینی . گؤرونموردو

. جاواب وئردی؛ گؤزلری یاشا دولدو اختیارسیز ایکی دامجی یاش میرواری کیمی گؤزلریندن آخدی

 -یی آغالیااؤرده. بو زامان بیر ساری دووشان اوردان کئچیردی. سیزجه آغالماغا باشالدیآنا سس

  :آغالیا گؤروب اونا یاخینالشدی ساالم وئریب سوروشدو

  آنا، نییه آغالییرسان؟ –  

  .دئیه آنا سوروشدو -دین؟ سن منیم آرزیمی گؤرمه  

دور . ایندی یولداشالرین اوزاقالشار، سن تک قالیب ھالک اوالرسان. آنا ایتیرنی آختارمازالر –  

  .گؤیه چیخ، ایندی یولداشالرینین گؤزلری یولدادیر

  .ریراممن باالمی آختا. رم باالمی تاپماسام یوال دوشمه –  

  .قار چوخ یاغیب، شاختا سنی قوروداجاق، دور آیاغا یوخسا گئج اوالر –  

دووشان گؤردو کی آنا . نی آختارماغا باشالدیدئیه آنا یئنه ده آرزی - من باالسیز نئجه گئدیم؟

  :اوزونو آنایا ساری توتوب دئدی. گئتمیر
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  !یینه بیر باخاو داغین اته –  

آنا . آنانی گؤرجک دیک دوروب قاچدی. بیر تولکو یاتمیشدی. یینه ساری اوچدوآنا داغین اته  

خینالی آیاقالری و قانلی ککیلینی  - لرینین قارا للکآپپاغ قارالرین اوستونده آرزی - یاخینالشاندا آغ

  .گؤردو
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