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  ربختیارال

  ناظیم نریمان

 

ٍک پارک ٍ » میللت پارکی«الریندان ساییالن  شھرین بؤیو ربه بویو،  اؤز اوزون عؤمرو ٍ ر اینسان جو ٍ الری  جو

ٍ شاھیدی اولوبدور سینی، سئوینج و کدری روحیه -الییب، اونالرین احوال قارشی  ملو ٍ . نین دؤزو

سی اؤز  سی درد الیندن قورتاریب قاچمیش، پارکین بیر بوجاغینا سیغینان؛ کیمی اونالردان کیمی

سی اعتیاد  ن رؤویاالرا داالن؛ کیمیایستکلیسی ایله بیرلیکده بیر دینج یئر آراییب آختاریب، شیری

ٍشه لییین  سی گنج ین؛ کیمی له یه دالداالنیب گئجه جایناغیندا سیخیلیب، یئرسیزلیکدن بیر گو

رک دانیشگاه عشقی ایله  گل ائده -سینده وار ال کیتاب الینده آغاجالر کؤلگه قانادلی آرزیالری

داالن، ھر بیری بیر رنگه چاالن  سی بیر درده آنجاق ھره… سی کیمی… سی اوچوشان، کیمی

  …ایدیلر

ٍک دروازاسی ساققال کیمی سانکی باشقا  نین یانیندا یئرلشن قوجامان چینار، بیر آغ پارکین بؤیو

  .لری یوال سالیردی لری قارشیالییر، گئدن وریندن گلن آغاجالرین ھنده

ٍن ایسه بو قوجامان چینار ال لیکله  ایله بیر قیزین شن اله وئریب قوشا گئدن بیر اوغالن -او گو

ٍب دروازادان چیخماالرینی ایزله گزیشمه زو ٍ اونالر . دی لرینی، بختیارجاسینا اونون قاباغیندان سو

له خییاوانا چیخدیالر - دئیه ٍ   .گو

کی قیسا قول ساریمتیل  بئش، ایییرمی آلتی یاشار ایدی؛ اونون ائینینده  اوغالن ایییرمی

یمه»شئرت تی« ٍ ٍچ دو نین آلتین زنجیری  بوغازیندان آسیالن بویون باغی. سی آچیق ایدی ین ھر او

ّابی دار شالواری اونون آریق و اوزون قیچالرینی . ایشیلداییردی کیبریتی مخملدن تیکیلمیش عن

ییرغاالنا  - دن ییرغاالنا ال تلسمه او آغ ایسپورت باشماغی. داھا آریق و اوزون گؤستریردی

  .یئریییردی

نموش نومودلو اندامی یولدان کئچنزو - قیزین زوالق ٍ رو ٍ . لردن باخیش اوموردو الق نازیک مانتووا بو

نارین  -سیندن نارین آستا پیچیلداشیر، اونون نسه سؤیلمه -قوال گئدیر، آستا - ال قول قیز، اوغالن

 ٍ ردو ٍ لو ٍ ٍب، سونرا باشین  احتیراصلی، چیلغین باخیش بعضن ده دایانیر اوغالنی . گو زو ٍ اونون الریال سو

  .رک اوغونوب گئدیردی چیینینه دؤیه

ٍ قوالغی سالالق، . اوغالن او بیری الی ایله ایکی ایتین مکسیگیندن توتوب چکیردی یو ٍ ایتین بؤیو

باالجا ایت اوزون و . پار پاریلداییردی - اونون زیل قارا بویالی دریسی پار. جانلی بیر تازی ایدی -اتلی

ٍدک قیچ ایدی ٍ نده قارن یئرییه. گو ردو ٍ ٍشو یرو ٍ آغیمتیل . الری اویناقالییردی اوزون قوالق. ی یئرده سو

ٍک   .لری اونو املیک قوزویا اوخشادیردی قیوریم تو
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کی بیرزئنت ساکی  الینده. اوتوز آددیم آرالی بیر کیشی گئدیردی -اونالرین قاباغینجا ایییرمی

نی  دئیه، کیمسه -»ده یئیین اولگئ«یه چئوریلیب بوغوق سسله  اله وئریر، گاھدان بیر گئری -الدن

کی توربانی  اون ایکی یاشار بیر اوغالن اوشاغی الینده - بو سسی ائشیدجک اون. ییردی سسله

ٍ کیشی -دالینا آتیر، قاچا نو ٍ میش  اون قدم گئتمه -آمما ھله بئش. یه یئتیریردی قاچا گئدیب، اؤزو

ٍب داال طرف باخیردی ٍ  دن سونرا بیر آز گئدیر، یئنی. دؤنو ردو ٍ  - مز یاواش ایسته -آنجاق ایستر. دؤنو

گاه اونالرال یاناشی گئدیر، گاه دا اونالری . الشیردی لره یاخین دن آرا آچیب، ایت یاواش کیشی

آمما قارا . ییردی ھردن ده بیر الینی اوزادیب باالجا ایتی تومارالماق ایسته. ییردی آرخادان ایزله

دؤنه جان آتیر، آمما ایتین  –اوع بو ایشه دؤنه . چکیلیردی ایتین میریلداماسیندان قورخوب گئری

  .چیخیریغی اونو اوغورسوز قویوردو

کی پیالستیک توربانی قورداالییب بیر  لیب، الینده بیر آن اوشاق دایاندی، سونرا سئوینجک چؤمبه

نو ایت ایسه او. یی ایته ساری اوزاتدی دئیه چؤره -قاراش -قاراش. ک چیخارتدی تیکه چؤره

  .دی دی، آمما یئمه له یی ایی ایت چؤره. یی ایتین قاباغینا آتدی ییب چؤره موچ ائله -موچ. سایمادی

نه کده ٍ زو ٍ ٍ  اوشاغین او ٍ قیزا ساری وئردی. ر چؤکدو نو ٍ ٍب . قارا ایت اؤزو ٍشو رتو ٍ اونون قیچینا ساری سو

ٍک ٍچو ٍ . یه باشالدی لنمه کو نه نازدی … ائی وآآ«نا چکیر، الینی اونون باشی. قیز ایته دوغرو دؤندو

نه ساری چکدی -»بووو ٍ ٍ . دئیه، اونون ایکی قوالغیندان یاپیشیب اؤزو زدو ٍ بله قیزی سو ٍ و ّ . اوشاق تعج

  .ایندیسه ایتین بیری بو الدن، بیری او الدن گئدیردی. قیز ایتین کمسییین اوغالندان آلدی

ٍ . اوشاغین قیریشیغی آچیلدی لدو ٍ ٍرصتی . گؤزلری گو ییب؛ قانوو قیراغی ایله باال  فؤوتا وئرمهاو فو

  .دن آرا آچدی رک یئنه ده ایت الشدی؛ آمما اوغالنین ایتی باخیشیندان چکینه ایته یاخین

ٍل. دن ائشیدیلدی سسی یئنی» !گئده، یئیین اول«نین  کیشی اوالن کیمی   لو   اوغالن ایکی کؤنو

سانکی سون دفه اوالراق بیر داھا ایتی تومارالماق . یه طرف، بیر ده ایته باخدی بیر کیشی

  .سیک ایته یاناشدی یی ایله تله ایسته

نه  -ده قارا ایت بیردن ھامان لحظه ٍ ٍستو . کمسیک قیزین الیندن چیخدی. سیچرادیبیره اونون او

بوق . اوشاق قانوودان آتیلیب خییاوانا ساری قاچدیقدا، یوخاری باشدان گلن ماشین اونو حاخالدی

ٍسافیرلر ماشین… سی ائشیدیلدی سسی، سونرا تورموز قیژیلتی دان یئنیب اوشاغا طرف  مو

ٍ ایسه  ٍجو رو ٍ ٍب باشینی فرمانا رک، ایکی الی ایل دئیه…» خ  آخ«قاچدیالر؛ سو ه گؤزلرینی اؤرتو

  .دی سؤیکه

ٍ بیر نئچه لحظه او حالدا قالدی، سونرا جاماعاتین ھای ٍجو رو ٍ نه گلمیش کیمی  -سو ٍ ندن اؤزو ٍ یو ٍ کو

نه دان یئنیب، قیچ ماشین ٍ رو ٍ ٍ صحنه -الری دالینجا سو نو ٍ نه اؤزو ٍ رو ٍ جاماعاتی یاریب، . یه یئتیردی سو

ٍب اوشاغا باخان کیمی ایکی الی ا ٍ  -…»ی وای«یله باشینا دؤیو   .دئیه یئره چؤکدو
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رکن قارا ایت . »!!Blacky«:اوغالن اوجادان بیر فیشقا وئریب چیغیردی ٍ ماشینین سسیندن ھو

 ٍ بله . اوغالن قاچیب اونون کمسییین توتدو. سسه دوغرو دؤندو ٍ و ّ ٍ اوغالنا یئتیریب، تعج نو ٍ قیز اؤزو

نه اوالجاق ایدی، حامبال اوغلو حامبال، آز قالمیشدی «اوغالن . »نه اولدو؟… ائوآآآ«سوروشدو 

Blacky –ٍمه وئرسین ٍب قانوو . دئیه، قیزین قولوندان یاپیشیب چکدی -»نی اؤلو رو ٍ یو ٍ سونرا یو

ٍب قالمیش برزئنت ساکا بیر تپیک ووروب، قیزی دالیجا چکه ٍشو   .رک بوروغو بورولدو قیراغیندا دو

ٍش -ین ھارین»بختیارالر«ن آرزوالری ین آتانی دئیه اینیلده -باال وای لو ٍ . لرینده بوغولوردو ھارین گو

 ٍ ردو ٍ ٍ سانکی قارا بولودالراؤرتو نو ٍ زو ٍ نه آغ پرده چکیلدیکده گؤی او ٍ ٍستو   .اوشاغین او

  …قوجا چینار یئنه ده دونوخوب قالمیش نظره گلیردی
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