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  چیللھ قارپیزی

 میر ھدایت سید مرندی

دیقّتله میوه . پوتا کیشی کوتونون یاخاجیبیندن یئکه قارا گؤنش گؤزلویونو چیخاردیب گؤزونه ووردو

چوخ . قولتوق آلتینا آلیب یوال دوشتو  بیر بارماقالرینا گئچیردیب یئکه قارپیزی - پاکتلرینی بیر

 :سی آرخاسینحا قاچیب سسلندی اوزاقالشمامیشدی کی محلله میوه چی

 !آناناسالر قالدی....! حاج آغا - حاج آغا -

 :وورا گولدو -شیشه بوخاخ سالالییب نفس وورا -پوتا کیشی گئری دؤنوب شیشه

قارانلیقدا . می یاندیراردی آناناس آپارماسایدیم، قیزیم دده...! ھا یاخشی دئدین... ھا...ھا..ھا..ھا-

 .دیم رگیلده ایسته میشدی تاپا بیلمهھله نا. حک ایدی ره ایدی بئله، منی گئری دؤنده چؤکسه

. پاکتلرینی بارماقالریندا آیارالییب آناناس یارپاقالریندان یاپیشیب یوال دوشدو  گینه پوتاکیشی میوه  

ده  بلکه! جورسئچیری بیلینمیردی پوتاکیشی قارا گؤزلوک آلتیندان یولونو نه. ھاوا قارالماغا گئدیردی

 !.آماکی ایندی گون یوخ ایدی.رالقلیغی، گؤزلرینی وورماسینایستیردی بوگون یاغان قارین پا

لی گؤرونتو  ھرحالدا یئکه قارا گؤزلوک، اونون ایکی شیشیک وسالالق اووودالریالن برابر بیرگولمه

کیشی گؤرونتوسونو سایمادان ھینقا ھینقال ! یاراتمیشدی، سانکی بیر کورمیلچک یول گئدیری 

آلتی یاشینداکی قیزینی گؤردو،  -ا چاتارکن قونشونون بئشکوچه باشین. لری تاشیردی میوه

باخماغا   سیندن یاپیشیب آرخایا اوز چؤندریب چالیشیر آناسینیدا گئری آناسینین چادیرا گوشه

 :اوحالدا یالواریردی. زورالسین

 ....یم منده قایپیز ایستی... ده قایپیز منه -

شین او سویوق ھاواسیندا نه گرکی وار دیش ده قیز کوچوک قافاسیندا ھئچ بیلمیردی قی بلکه

 .یی قارپیز یئمک ایستیردی آما اونوندا کوچوک اوره! لر دوندوران باھالی قارپیز یئیه
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پوتا کیشی جیققیلی قیزین یالوارماغین ائشیدیب چالیشدی آددیمالرینی اوجاتماقال، قارپیزی 

لیشدی اؤزونو دووارا ساری چکیب آرواد سایمادان چا. دیب اونالری گئچسین قوجاغیندا گیزله

 :کیشی دوشوندو. سینه یول وئرسین نین گئچمه کیشی

 "!ایت الیندن سوموکده گمیرمک اولمور!! باخ سن آلاله "-

قیز . سونرادا اونالرا چاتارکن دوداقالرینی بوزوب باشینی گؤیه آتیب تووویال اونالری گئریده قویدو 

آرواد خفه سسیله دوداق آلتی . یزدان گؤز قوپاردا بیلمیردیاونون یئریشیندن وقوجاغینداکی قارپ

        قیزینا توختاقلیق وئریب اووودماغینا

                                                                                                              :چالیشدی

 .ریک دی ائوه چاتیب یئیهین...!بیزده مئیوه آلدیقدا -

 :جیققیلی قیز شیرین دیلیله چیمخیردی

 !...سنکی اوننایی چویوح قوطوالیدان سئشدین! ھایدا مئیوه آیدین یایانچی -

سیک اوزونو داالنا آتیب  تله. بیرشئی بوغازینی سیخیردی. دی آرواد جاواب وئره بیلمه

. راخیب اوتاقدا اوالن باجیسینین یانینا یونلدینین چادیراسینی بو قیز ننه. دالیسینا سؤیکندی قاپی

نئچه دنه . کیلری یئره بوشالتدی آرواد حووض باشینا گئدیب چادیراسینین دویونونو آچیب، ایچینده

ده ازیک نارنگی گؤزه  سی چوروموش آلما و نئچه دنه ده یان یووره دنه  بوزوشموش یئرکؤکو بیرنئچه

نارنگیلرین قابیغینی آچیب سالیم .وروکلرین پیچاقال آلدیآرواد دیقتله آلماالرین چ. چارپدی

لری تمیزلییرکن چالیشیردی گؤزو اوتاغین  آرواد میوه. ییغدی یر بوشقابافالالرینی آراالییب ب

دنه کیچیک قارا گؤز اونون ایشلرینه  کی جامالردان دؤرت بیلیردی. نه توققوشماسینسی پنجره

آرواد اوتانیردی . آرزیالییردی کاش ایندی اری گلیب اونو بوآغیر گونلردن قورتاراردی. نیبدیر زیلله

 .بوشقابی ائوه گؤتورسون

 بوشقابی تاقچایا. یونلدی   جانینی دیشینه توتوب ائوه ساری

 : ومسندیگول  قویوب

 .سی توتاجاییق ایندی شام یئییب ننه باال قوناق باجی ائدیب چیلله گئجه-
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بیلمک اوچون، اوشاقالرا شیرین نی بایرام  گئجه. پنیر چؤرک گتیردی  آرواد دسترخانی آچیب بیرآز  

 :یی تؤکولوب دوشوندو آروادین اوره. سسی قوالغا چارپدی رزه بیردن حلقه. چای سالدی

 "!نین بوسویوق قارانلیغیندا کیم اوالبیلر؟ گئجه"-

 :قورخا قاپییا ساری گئدیب ، سسلندی -سیز کیچیک قیزال برابر قورخا چاره

 !کیمسن؟-

 :بیرمحبتلی سس قوالغا چارپدی

 !میرسن؟ بیزیق قونشو، قوناق ایسته -

 :یی قارنینا دوشدو آرواد دوواربیر یاشلی قونشوالرینین سسینی تانیییب اوره

 " ؟ من نجور قاباقالرینا چیخاجاغام آلاله؟!ایندی نه قوناغی "-

. آرواد قاپینین اؤنونده دورموشدوالر-قونشوالری ار. قاپینی آچدی. زوروندایدی قاپینی آچسین

  یین ده قارپیز اوالن مئژمه پشمک وبیردنه -قوجاکیشینین قوجاغیندا بیرایکی بوشقاب مئیوه

 .گؤرولوردو

 :گلدی ری گیریب، قونشو آرواد سؤزه آرواد ایچه- قاپینی آچینجا ار

 .سی توتماغا داریخدیق، ایجازه وئرسز گلدیک برابر چیلله توتاق وجا چیلله گئجهبیز قری ق -   

جیققیلی قیز قارپیزی گؤرونجه، اللرینی . دن کنارا چکیلدی بیرسؤز دئمه. آروادین بوغازی بیچیلدی

 :بیربیرینه چالیب چیغیردی

 !.....باجی جل، قایپیزززز...باجی -
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