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 یخیرداس چؤرک

  )نیسگیل(ھریس زاده تقی مقصود

 

 !چؤرک خیرداسی… چؤرک خیرداسی آلیرام، آی

یاناقالری . نیردی ده سوروتلهرین اونون کیچیک و یورغون آددیمالری کوچه نین آسفالتینین اوزه

ساریمتیل تئللری قیزارمیش قوالقالرینین اوستونده . گونشین آلتیندا چارپاناق قویموشدو

. نیردی یی یونگول یئلین اؤنونده یئلله اَینینده کی اسکی و بنؤوش رنگه چاالن کؤینه. قیوریلمیشدی

نیگران و . لی سوروردو ایرهایکی باالجا الی فورغونون ایکی دسته سیندن یاپیشیب، اونو 

ده رنگ به رنگ قاپیالرا تیکیلیب و قوالقالری قاپیالرین آچیلماق سسینی  سوالنمیش گؤزلری کوچه

  .ائشیتمک اوچون شکلنمیشدی

ر چؤرک خیرداسی  یا قده فورغونون ایچینده بیر کؤھنه نایلون تلیس و اونون ایچینده یاری

یه فیرالنیب و اوغالنجیغازی آرخاسینجا  جووولده - یه دهیری جووول فورغونون ته. ییرغاالنیردی

اویناماق سسی و خییاواندان جور به جور ماشینالرین  -حیط لردن اوشاقالرین گولوب. چکیردی

اونالرین . بعضی قاپیالرین اؤنونده سون سیستئم ماشینالر دایانمیشدی. نریلتیسی ائشیدیلیردی

 -ھردن ده اونونال یاشید اوشاقالر آل. و قاماشدیریردیین گؤزون»حسن«پارالق رنگ لری باالجا 

  …آتیال اورادان سوووشوردوالر -الوان گئییملری ایله آتاالرینین الیندن توتوب، آتیال

چؤرک «- :کویون ایچینده گاھدان بیر یورغون و یالواریش دالغالی سس دویولوردو -بو ھای

  »!چؤرک خیرداسی…خیرداسی آلیرام آی

دوقدان سونرا کوچه نین سونوندا یئرلشن بیر ائوین قاپیسی آچیلیب و بیر گنج نئچه آن سوووش

حسن چؤرک کیسه سینی گؤرن . ائشییه بویالندی - قادین الینده بیر کیسه چؤرک خیرداسی

  .نی اونون الیندن قاپیب، فورغونداکی تلیسه بوشالتدی کیسه. کیمی قادینا ساری جومولدو

حسن ییغدیغی چؤرک خیرداالرینی باققال ایسماییال ساتماق . دیگون باتان چاغینا یاخینالشیر

یی بویونکو  اونون باالجا اوره. نین سونونداکی خییاواندان اوتایا آتالمالی ایدی اوچون کوچه

تلیس آغیر اولسا دا، حسن . ر دولماسیندان سئوینیردی قازانجیندان و تلیسین آغیزا قده

گؤز ائله  -او، گؤز. خییاوان شولوق ایدی. ییردی له ا ساری ایتهیه فورغونو قاباغ تؤوشه -یه تؤوشه

بیره چؤرک خیرداسی ایله دولو  -ر آپارمیشدی کی بیردن ییب فورغونی خییاوانین اورتاسیینا قده

حسن . لندی لر خییاوانا سپه خیردا چؤرک. تلیس فورغونون اوستوندن سویروشوب یئره دوشدو

ورده اوالن آدامالری  یر بؤیوک ماشینین تورموز سسی ھندهتلیسی قالدیرماق ایسته ینده ب

  …ھورکوتدو
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   آرخادان گلن ماشینالر دا. نئچه آن سوووشموشدو کی خییاوانین اورتاسی شولوقالشدی

حالقا وورموش آدامالرین اورتاسیندا بیر فورغون اوزو قویلو دوشوب و اوندان بیر آز آرالی . دایاندیالر

یالن یرینه یاخ ماشینین ته. لنمیشدی یئره سره -گؤزونده قیرمیزی قان -اوز - بیر اوغالن اوشاغی

لر اوغالنین ھنده ورینده یئره  تلیسدن تؤکولن قورو چؤرک. قان، گؤرنلری اؤز یئرینده دوندوروردو

  .سپیلمیشدی

او، اؤز دوستو و . لی گلدی فورغونو بیر یاندا ساخالییب ایره -ایبی -او آرادا حسنین دوستو

اونون معصوم . وقازانجداشی حسنی خییاواندا قان ایچینده گؤرنده ھویوخوب یئرینده دوند

  .گؤزلرینده قورخو و بیر ده یولداشینین اؤلومونون آجیسی دالغاالنیردی

یه  چاال ساغ الده کی کوچه -ییب ایچین چاال ایبی دؤزنمه. حسنی یئردن قالدیریب بیر یانا چکدیلر

ده ھر گونه تای فورغونونو گؤتوروب  دن بیر گون سوووشموشدو کی ایبی یئنه بو حادیثه. دؤندو

 - حسن اؤلن یئره -قضادان اونون گوذاری دوننکی. چؤرک خیرداسی ییغماق اوچون یوال دوشدو

خییاوانین اورتاسیندا بیر آز قوروموش قان و نئچه تیکه یئره سوواشمیش چؤرک . دوشدو

آرتیق . لیب، گؤزلری دولدو ایبی بو منظره نی گؤرن کیمی کؤوره. خیرداسی گؤزه چارپیردی

  .دان اوزاقالشدیدایانانماییب اور

ماشینالر . اویناماق سسی کوچه لره دولموشدو - یئنه ده گونده کی کیمی اوشاقالرین گولوب

ایبی، یولداشی حسنی . آیاق چالیردی -کوی ایچینده ال -ھر سس نریلده ییردی و شه

  !چؤرک خیرداسی… چؤرک خیرداسی آلیرام، آی - :ھرلی بیر سس له باغیریردی خاطیرالیاراق قه
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