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  بولبول

  میر ھدایت سید مرندی

بیرینه  - گؤزقاپاقالریمی نئچه دؤنه بیر. گؤزلریم بیریئری گؤرموردو. زورال گؤزقاپاقالریمی آچدیم

یاش پرده آرخاسیندان اؤزومو . ووردوم بلکه قانلی پالچیقالر گؤزومون اؤنوندن دوشسونلر

ییم  لری گؤردوکده اوره میله. لرله اورتولموش بیر جیققیلی یئرده گؤردوم  سی نازیک میله دووره

دیم یئریمدن قالخام، نفس کسیجی بیرآغری  ؟ ایسته!بورا ھارادی ، من بوردا نه ائدیرم. تؤکولدو

گوجومو توپالییب بیر ایکی . بدنیمه باخدیم، یئلکلریمین اوجوندا قان دونموشدو. جانیمی بورودو

بیربوجاقدا . ایدی  قافام قاریشیق. لر چوخ موحکم گؤرونوردو لره چیرپدیم آما میله دؤنه اؤزومو میله

یادیما دوشدو بیر آز اؤنجه اوبور یولداشالریمال . سینم اوستونده اوتوروب کئچمیشی دوشوندوم

بیردن بیر شئی قانادیما دئییب جانیمی آغیر بیر سانجی . چیچکلی پوتاقالردا اویناییردیم 

گؤز آچیب   ایندی ایسه. ومسی کیمین یئره دوشد ییب بیراَت تیکه آرتیق پوتاقدا دایانا بیلنمه.توتدو

 .اؤزومو بوردا گؤرورم

بیر قارا پاراق پیشیگی گؤردوم گلیب . دیکسینیب اؤنه باخدیم. دی  بیردن ساخالندیغیم یئر تیتره  

قورخودان پرپر چالیب اؤزومو . منی توتسایدی بیر تیکه ائدیب اوداردی. منله اوز به اوز اوتوردو

زجانیم تیتریه اؤزومو دیپ بوجاغا چکیب چاره سی. قاچاجاق یئریم یوخویدو. لره ووردوم قارشی میله

قورخوردوم گؤزلرینه . پیشیک اؤنومده اوتوروب بیغالرین یالیردی. تیترییه پیشیگه گؤز تیکدیم –

موو  - یاواش موو. گؤزلرینده مھریبان بیر باخیش گؤروردوم. ییردیم  گؤزیانی اونو ایزله. باخام

صاحابینین اوغلوندان اودا ائو . سن ایستیردی منه آنالداکی اوندان قورخمویام دئیه. ائدیردی

یین  راحاتسیزایدی، نییه کی دونن اونون ایکی گؤزل پیشباالسین آپاریب آزدیریب و اوره

        .یاندیریبدیر

. آغریدان اوشاقالریم ھئچ یادیمدا دئییلیدی. اوشاق آدی ائشیدرکن باشیم فیرالنماغا باشالدی 

سوسوز سویوخدان  -آج. ه حالدادیالرم وار ، ایندی اونالر ن آخی منیمده ایکی جیققیلی جوجه

ه َ . لره چیرپدیم آما فایداسی یوخویدو یئنه گوجومو ییغیب اؤزومو میله. لر یاخشیدیر اؤلمه س

سی  آجیشمادان گؤزومدن یاش دامجی. قاناتیمین یاراسی گؤز آچیب قان دامجیالری یئره آخدی

 -جه جه.جالرین ایچینه دوشدوسسیم آغا. جه جه  –آغریدان چیغیردیم جه جه . اوزومه دامدی

یاخینلیقدا اوالن بیر ایکی بولبول قفسین باشینا گلیب فیرالندیالر آما پیشیگن . جه جه

  .جه جه  –جه جه : فقط چیغیریردیالر.دیلر قورخوسوندان یاخینالشابیلمه
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       :پیشیک بونالری گؤررکن سوزه گلدی   

   "می؟  م مندن قورخما، سنه یاردیم ائده بیله ره" -

    :جک سوروشدوم  سئوینه. اینانا بیلمیردیم

  !یانی قفسین قاپیسینی آچا بیلرسن می؟ -

         :اوتانا دئدی  -اوتانا     

َلده بیللم کی چیخا  ره قیفیلی کی آچا بیلمه   - م ،اما سیملری گئن

                                                   .سن بیله

  :ردی سونرا فیکیرلشیب آرتی 

                                                  ".آما گرک صاباحادک دؤزک بلکه یاران بیر آز ساغالسین -

فیکریم . گئجه نی گؤز بئله یوممادیم . پیشیک بونو دئییب آغاشدان یئره ھوپبالیب اوزاقالشدی 

سحر چوخ گئژ .ئچمک بیلمیردیایندی اونالرسویوقدان نه ائدیرلر؟ زامان ک.لریمین یانیندایدی جوجه

آغزی بورنونو؛ سیملرین اورتاسینا . دن ایشه باشالدی تئزدن پیشیک گلیب دینمه. آچیلدی

لرینین قیریلما سسینی ائشیدیردیم آما او سایمادان فیشار  سیبیل. سوخوب فیشار وئریردی

       .وتدوبیردن پیشته سسی، پیشییی اولک. سیله سیملری جیرماقالییردی وئریردی وچنگه

پیشیک . سسین آردینجا بیرباشماق تایی پیشییین قارنینا دئییب اونو آغاجدان یئره دوشوردو

بیر پؤتا اوغالن یاخینالشیب قفسه باخیب سویون ودنینی . قاچیب دوواردا اوتوروب منه باخدی

    :او گئددیکده پیشیک یانیما گلیب دئدی. دئییشیب بیرآز دوروب سونرا اوزاقالشدی

   .ده باالالریمی بو آزدیریب سنی بو اوغالن ووروب؛ منیم   -

دئمه اوغالن پیلله لر اوستونده اوتوروب رئزین داشیال آغاجدا اوتوران قوشالری قوووردو وھردنده 

گینه پیشیگی قفسین یاخینیندا گؤردوکده دوشوندوکی پیشیک ایستیر منی . قفسی ایزله ییردی

پیشیک قورخودان توویال .  بیر ایکی داش پیشییه ساری آتدیتوتوب یئسین، اودوکی اوخویال

اؤزومو اورتاسی آچیق سیملره ساری . من دای آرتیق دؤزه بیلمیردیم. دوواری آشیب قاچدی

. دی لردن ائشییه چیخدی آما بدنیم چیخا بیلمه باشیم میله. چکیب، چالیشدیم ائشییه چیخام
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َهقاناتیمی. چوخ چالیشدیم فایداسی یوخویدو نه اؤنه .ییمی آجیشدیردی  ن یاراسی گؤز آچیب اور

نفسیم آغیر . سیملرین اورتاسیندا گیر ائله میشدیم. گئده بیلیردیم نه گئری دونه بیلیردیم 

                  :چاره سیز سسلندیم . چیخیردی

 .جه جه  –جه جه  –جه جه  -

. ن منی توتودوغونو سانیردیبلکه پیشیگی. اوغالن سسیمی ائشیدیب قفسه ساری قاچدی

منی او وضع ده گؤردوکده آجیقالنیب باشیمدان یاپیشیب حیرصال سیملرین اورتاسیندان ائشییه 

آغریدان نفس چکه بیلمیردیم شایدده . سی قوپوب قفسده قالدی قاناتیمین بیر تیکه. چکدی

                             .م تئزآچیب یوموردوم کی بیر آز ھاوا آال بیل -دیمدیییمی تئز. بوغولوردوم

. نفسیم کسیلیب دای اؤزومو بیلمه دیم. اوغالن منی گؤیه قووزاییب موحکم یئره چیرپدی

پیشیک قفسین . دن گؤزلریمی آچدیم موووندان ترپنمه -دیم نه زامان کئچدی پیشیگین موو بیلنمه

دن  سانیردی وفاسیزلیق ائدیب؛ اونو گؤرمه. دن منه سویوش وئریردی یانیدا دوروب منی گؤرمه

چوخ گوج ووردوم یالنیز بیرآز قانادیمی ترپده بیلدیم . دای گوجوم قالمامیشدی. اوچوب گئتمیشم

منی اوحالدا گؤردوکده گؤزلری . پیشیک منی گؤروب یانیما ھوپبالدی . کی پیشیک منی گؤرسون

. لره ساری یؤنلدی دن اویان بویانا باخیب پیلله دینمه. کدن مووولدادی، دانیشابیلمیردی دولوب اوره

ییب  ندنینی بیلمه. ازیله، اؤزونو اوغالنین آیاقالرینا سورتدو - قویروغون قووزاییب ازیله

لدی پیشیگی قوجاغینا آلدی و یاواش اوغالن اوخونو بوینوندان آسالییب ائیی. شاشیرمیشدیم

. سین آچیب اوغالنین اوز گؤزونو ییرتدی پیشیک بیردن پنجه. یاواش اونون تویلرینی تومارالدی

. اوزونده کی جیزیقالردان قان سوزدو. چیغیرا اوزونو اووجالدی - اوغالن پیشیگی یئره آتیب چیغیرا

وروب تشککورومو بیلدیردیب گؤزلریمی جه و-پیشیک یانیمدان قاچان زامان آخیر گوجومله جه

  .....یومدوم 
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