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  بایرام

 میر ھدایت سید مرندی

درائوسیلیب . نووروزبایرامی گلمه میشدن ؛ گئتمیشدی  َ ◌ َ ◌ اوقدرماراقیال یئدی  –سوپورمکدناوقَ

 –یومورتا دوووشدورمکدن  –شال سالالماقدان  –لووون آلیب آخیرچرشنبه نی گؤزله مکدن 

 .بایراملیق آلیب وئرمکدن، دای خبر یوخویدو  -گؤروشه گئدیب گلمکدن 

مدرسه لر آچیلیب کیالسالر . یاخشیدان یئل کیمین گلیب کئچمیشدی  - بایرام گونلری پیسدن

  .رولموشدوقو

  .اوشاقالر گلیب بیربیر اینشاالرین اوخویوب یئرلرینده اوتوروردوالر 

یاالن ، گئدیب یا  - ھرکس گلیب ، دوغرو. ایدی )نووروز بایرامینین خاطیراالری ( اینشانین قونوسو 

  .آردینا دوزدوغو جومله لری اوخویوب بیر نومره آلیردی  -گئتمه دییی سفرلردن؛ آرد 

کریم اوجا بویلو آریق وساری یوزلو، قاشقاباخلی اون دؤرت یاشیندا بیر . اتدی سیرا کریمه چ

دوغروسو کیمسه لر اونویال قونوشمازدیالر . نورمالدا کیمسه ایله قونوشمازدی . اوشاقیدی 

وساناردیال کی بیر اسکی یویان وفرش توخویانین اوغلوایله دوستلوق ائتمک ، اونالرا باش 

یم ویقارلی آددیمالرال کیالسین اؤنونه کئچیب دفترینی آچیب اینشاسینی کر .آشاغیلیق گتیرر

  .اوخوماقا باشالدی 

اوشاقالر اونون سسینی سایمادان بیربیرلریله قونوشوب دئییب . کریمین سسی کیالسی بورودو

آما گئتدیکجه کریمین اوخودوغو جومله لر چکیش سسی تکین قوالقالریندان کئچیب . گولوردولر 

دانیشیقالر بیربیر کسیلیب قافاالر کریمه ساری دؤنوب؛ گؤزلر کریمین آغزینا . ریندا اوتوروردوقافاال

  .تیکیلیردی 

موعللیم ده کی کیالس دان قافا چؤندریب پنجره دن حیطه ساری باخیردی؛ کریمه ساری دؤنوب 

کریمین . موشدوکیالسی آغیرسیکوت توت. کریمین آغزیندان چیخان کلمه لری قوالقالریال اودوردو 

  ...سسی کیالسدا جینگیلدیردی
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اوگؤندن کی سن ، منله باجیمی بوراخیب آتامین یانینا کؤچدون، بیز آغیر گؤنلر ... گؤزل آنام.....« 

ایلک گؤنلر قوھوم قونشو گلیب گئدیردیلر ، آما گون کئچدیکجه گلیب گئتمه لر آزالیب . کئچیریریک 

  .یالنیز ھردن سکینه خاال گلیب یاردیم ائدیری . توتموردای بو گؤنلرکیمسه بیزدن سوراغ 

یاخشی بیلیرم کی خسته جانیال  !؟.....دوزدو سن گئدیب راحاتالشدین آما بیزی کیمه تاپشیردین

بونون پالتارالرین یویاسان وبوش ساعاتالردا بیزیله برابر دزگاه باشیندا  -نقدر چالیشیردین اونون 

  .ن تاقابالالر تئزتئز بیتیب اربابدان پول آلیب دردلریمیزه وئره سناوتوروب ایلمک دویونلویه س

یادیندادی آنا ، بیر گون نازلی کوچوک باجیم تله سیکدن بارماغینی کسدی ؛ آما سن دونیانین 

زورلوغونون آجیسینی اوندان چیخارتدین و اونون بارماقینین قانینا باخماییب ؛ اینجه بدنینی 

  ؟!ینپیچرقاجین التینا سالد

  :آغلییا دئییردی -باجیم آغلییا

. ؛ منده تله سیک دوتلوردوم بیردن بارماغیم پیچاق آلتینا گئتدی ....سن دئییرسن تئزتئز دوتله دا 

نئجه . باجیم آجی آغلیردی ؛ دؤزنمه دین اونو باسدین باغریوا،سنده آغالدین ؛ منده آغالدیم  ...

  .زول شیشیب گؤیرمیشدی - گون اونون بدنینده پیچرقاجین یئرلری زول

  :یادیندادی ایلمک ساال ساال ، ایلمک لرین دیلیله اوخویاردین 

  قانالرین رنگیدیر، بویویوب منی                    یئنه صف باغالییب باخیرسیز منه       

  گئجه لر یاتماییب ،توخویوب منی                    اینجه بارماقالرال مظلوم باالالر          

  ھله ده قلبیمه دفه دویورلر                   سویوق زئرزمیده نازیک بیلک لر           

  دئییب ، توخوجومو سئویورلر) ریه(                 آلنیمداکی رنگیم ، بارماق قانیدیر          

  گئدک کرخانایا ، دزگاه باشینا                    ایستیرسیز اؤزومو تانیدام سیزه؟         

  آالق دفترلرین باخاق یاشینا                اوشاقالر اوخوسون غملی سؤزلرین         

  اؤزلرین چئویریب توخورالر منی                     دزگاھین باشیندا خیرداجا قیزالر        

  ایلمه یین ایجینده بوغورالر منی                کیفسه میش ھاوادا قانلی پیجاقالر         

  سورمویون قانیمی ظالیم زلی لر                       آچیلین داغیلین قانلی دویونلر         
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  بوغمایین سسیمی ، ظالیم قالیالر                      چورویون اویولون دار آغاجالری         

  اویارام دامالری ؛ باخارام گونه                     باغلی پنجره یه پرده سالمایین          

  )١(آچارام ؛ قاچارام ؛چاتارام گونه                 ئورتمه یین قاپالری کورقوش دئییلم          

صوبح گون چیخمادان دزگاه باشیندا اوتوراردیق ، مدرسه ساعاتی چاتینجا ! یادیندادی آنا 

 اوسدوموزون تویلرین سوپورگه ایله سوپوروپ تمیزلردین، بیزده گولردیک کی میه بیز یئریک یا

؟ بیلیردیم کی بیزگئدندن سونرا تشت باشیندا اوتوروپ !فرشیک کی اوستوموزو سوپورورسن 

قونشوالرین پالتارالرین یویورسان کی یئنه بیزمدرسه دن دوندوک زامان برابر دزگاه باشیندا 

نه سنین حووصله ن اوالردی بیزیم باشقا نییازالریمیزا چاتاسان ونه بیزیم بؤش  .اوتوراسان 

دوشوک نومره آالندادا سئوینردیک کی اَن آزی . یز اوالردی تا آرتیقراق درسلریمیزه چالیشاق وقتیم

یوخدورتا بیله سن ، آما سن اؤزون سیندیرمازدین کی بیز بیلک ساوادین یوخدور،   سنین ساوادین

  .دفترلریمیزی آلیب ترسه توتوب باخیب ، مخصوص گولوب یئنه بیزه گئری وئرردین 

آغا موعللم سانییاردی . نالر کیالس مشق لرین یازانمازدیم نیه کی وقتیم اولمازدیمن چوخ زاما

بس من بیر اؤزلو ودانقاز اوشاغام ، آما بیلمیردی کی منیم نه واختیم وار ونه چوخ زامان ، آغ 

اودوکی آغا موعللیم ایسته مه میش الیمی آچاردیم تا گونده لیک شووومو . دفتریم تا مشق یازام 

  .ون ، اما شاد ایدیم کی بونالری سن بیلمیرسن وورس

قورخوردو . سن اؤلن گوندن نئچه گون سونرا ، ارباب بیزه گوونمه ییب گلدی دزگاھی گئری آپاردی 

ایندی من مدرسه دن چیخان زامان بیر باشقا کرخانایا قاچیب . بیز فرشی پوزوب ریه لی توخویاق 

رخانایا گئتسین ، آخی بیلیرسن آنا کرخاناالردا کیفیر آما باجیمی قویمادیم ک. فرش توخویورام 

  !سوزلر دانیشیالنیر واورا بیر قیز اوچون اویقون یئر دئییلدی 

سنه سؤز وئریرم سنین . گئجه لرگلیب ھم اؤزدرسلریمه ، ھمده باجیمین درسلرینه چالیشیرام 

َرلی اینسان اوالق  ی َ لری سنین یانیوا گلیب جوما گون. ایسته یین کیمین درس اوخویوب بیر د

البت سنین پوزقون قبریوی . بیلیریک کی بیزیم سسیمیزی ائشیدیرسن . سنینله دانیشیریق 

سنین قونشوالرین قبیرلری ایکی اوچ قات آینا کیمین قیرانیت . گؤرنده اوره ییم کدرلنیر

  ..!داشالرداندی آماسنین قبرین قارا سیمیتدندی

ت ائدن بیرکیالس یولداشیم ؛ منه سینه توتموشدوکی آپاردیق نئچه گون اؤنجه بؤیوک آتاسی وفا

یانی ایستیردی دئیه کی من ایلییه بیلمه میشم سنه باھالی یئر ! بابامی دونبش یئرده قویالدیق 
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گرکلیدیر آدامالرین : سانیرام سن خسته اوالن زامانالر بو گونلری دوشونوردون کی دئییردین ! آالم

ن ایچی آباد اولسون و ایلال قبرین ایچی جھنم واوستو بھشت اولسا دوزعمل لریله قبیرلرینی

آنا بو . آما آنا؛ سؤز وئریرم چالیشام تئزلیکده سنه بیر موناسیب قبیر تیکدیرم . فایداسی یوخدور

چالیشدیم بایراما بیر کوچوک . گونلر بایرام گونلریدی وسنسیز بو گونلر بیزه چوخ زور کئچیری 

آنا بیز قوھومالرین گؤروشونه گئتدیک آما دئیه سن . ما قیرمیزی بالیق دا آلدیم باجی. سوفره آچام 

  !بیز یوخوق ، کیمسه بیزی گؤرمه یه گلمه دی

. اگر من له باجیم تازا پالتار گیمه میشیک آما پالتارالریمیز تمیزدیلر. بوگون مدرسه نین ایلک گونودو

گر اوشاقالر گئتدیک لری سفرلردن وآلدیقالری ھدیه ا. اگر یئماغیمیز یاغلی دئییل ، آجدا دئییلیک 

لردن یازیبالر منده سنین قبریندن یازاجاغام ، سنه وئردیییم سؤزلردن یازاجاغام کی قویمویام 

اگر آغا . چالیشاجاییق یاخشی نومره لر آلیب روحووو شاد ائیلییه ک . باجیم غوصه یئسین 

روحون شاد . لرده بئله من اونالری سئوه جاغام  موعللیم و صینیف یولداشالریم منی سئومه سه

  ».اولسون آنا 

کریم اینشاسینی بیتیریب کیمسه نین اؤزونه باخمادان یئرینه ساری یوال دوشدو، نیه کی ایسته 

میردی اوشاقالر اونون گؤزونده اوالن یاش دامالسین گؤرسونلر، آما بیلمیردی اوشاقالر دا دینمز 

َر وئرمه ییب واونون سویله مز آغالییرالر و  ی َ ر نیه بو بؤیوک اینسانا یاخشی د َ اوتانیرالر کی بوگونه قَد

َرینی پالتارالریال اؤلچوبلر ی َ   .آغا موعللیم ده گؤزلویونو گؤتوروب یاش دامالالرینی اوزوندن سیلدی د

آغا موعللیم آیاغا قالخیب و بو کوچوک یاشلی بؤیوک اینسانین .کیمسه دن بیر سس چیخمیردی 

کیالس بیردن بیره بومبا کیمین آچیلیب آلقیشالما سسی گؤیه یوکسلدی . ؤنونده باش اَیدی ا

.....  
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