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  دول دیغیر

 واحدى حسین

دئییب، زور ایله بیلگی سایارین باشیندان » .آتا، آتا، گل منی پارکا آپار، چرخ سوروم«اوغلوم آراز، 

. پارکینا گئتدیک» ائلیمیز«اینترنتدن چیخیب، بیلگی سایاری سؤندوروب، آرازال بیرگه . آییردى

. پارکا چاتدیق رک دا آراز چرخی سوره او آرانی. میزدن ایکی خیاوان آراسی وار ایدی پارکین کوچه

. دیم سینی ایزله گئدیب پارکین بؤیوک حووضونون یانینداکی صندلده اوتوروب، آرازین چرخ سورمه

  .آرازین یئددی یاشی واردیر: اونوتمامیش دئییم

اویانا آتیب اورا گلنلره -گؤزومو بویان. یرک اوراالردا فیرالنیردی آراز حووضون یانیندان اوزاغا گئتمه

بیری . بیری کتاب اوخویوردو. دیزی اوستو بیلگی سایار ایله باشین قاتمیشدیبیری . باخدیم

  .آراز ایسه سئوگی ایله چرخ سوروردو. …سئوگیلیسی ایله دانیشیردی و

دسته،  ده یئددی داش، پیلله کوچه. اوشاقلیغیم گؤزلریمین قاباغینا گلدی  باخا اؤز- اونالرا باخا

او اویونالرین یانیندا ان چوخ سئودیگیمیز باش قاتما . وینایاردیقاویونالرین ا… زو،  -شعبه، زو-شعبه

اون یولداش . ایدی ھر یئر تورپاقلیق. سگگیز ائو وار ایدی-میزده یئددی کوچه. ایدی»دیغیر دول«

. ایدیم او اوچ نفرین، بیری ده من. آنجاق، یالنیز اوچوموزون دیغیر دولو وار ایدی. ایدیق

آناالریمیز قویسایدیالر -آتا. ایدیک ایله ھامیدان چوخ صمیمی» بایرام«یولداشالریمین ایچینده 

دیغیر دول بیزه تکجه چرخین بیر تکری . الریمیزال اوینایاردیق ده دیغیر دول نی ده کوچه گئجه

  .او، دونیا ایدی بیزیم اوچون. دگیلدی

اندان سونرا بایرام ایلکین ساعاتالرجا اوینای. گونلرین بیرینده، یئنه دیغیر دول یاریشی قویموشدوق

تورپاق اولوب آلنیمیزدان تر -باشیمیز بوتون توز-اوست. سینه کانادا آلدیق پول ییغیب بیله. اولدو

گون . ییردیک آنجاق، دیغیر دول سورمکدن دویمایاراق، یئنه اویناماقدان ال چکه بیلمه. سوزوردو

. بیزه یاخینالشاندا آتامدیر گؤردوم. دیاوزاقدان بیر کیشی بیزه ساری گلیر. باتیب، آی گلمیشدی

دی؟ نه زامان ائوه  ھئچ بیلیرسن ساعات نئچه«یاخینیما گلیب، . گؤزلری باشینا چیخمیشدی

یه، ائوه  سوروتله-یه دئییب، قولومدان یاپیشیب سوروتله- »!جکسن؟ گل جھنم اول گؤروم دؤنه

یاری یولدا آتام دیغیر دوال باخیب  .بیر الیم ایله دیغیر دولومدان یاپیشمیشدیم. سارى آپاردی

آتا، «آغالمایا باشالییب، . روحوم بدندن آیریلدی، ساندیم. الیمدن آلیب، گوجو وارکن توالزالدی

دیگیمده،  دئییب دیغیر دوال ساری قاچماق ایسته-»!سن آلاله. دن آتدین؟ قوی گئدیم گتیریم نه

  .سونرا یئنه قولومدان یاپیشیب ائوه آپاردی !آتام یئنه الیمی توتوب قوالغیمین دیبین قیزدیردی
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یه گئدیب، ھر یئری آختاردیم،  صبح آتام ایشه گئدندن سونرا، کوچه. میش یاتدیم ائوده، شام یئمه

یولدا، اوشاقالر اویناماق اوچون منی ده . ائوه سارى قاییتدیم. دیم آنجاق، دیغیر دولومو تاپا بیلمه

  .ییب، ائوه گئتدیمآنجاق اونالری سایما. چاغیردیالر

. دیم ھئچ زاد دئمه. دئدی-… »دن توموبسان؟ کیمله ساواشیبسان؟  نه اولوب؟ نه«آنام نه قدر،  

گیم پارتالماق  اوره. سیزجه آغالماغا باشالدیم اوتاغا گئدیب، دیزلریمى قوجاقالییب، سس

  .میردیم یاشاماق ایستهدونیادا . گوندوزوم الدن گئتمیشدی-گئجه. بیلمیردیم نه ائدم. ییردى ایسته

بوغازیم پارتالییب، آغالماغا . دی آنام گلیب، دیله توتماق ایسته. ایکی گون بئله کئچیب، گئتدی

  .دئدی- »یاشار باالم نه اولوب سنه؟ دئ گؤروم آنانا«آنام باغرینا باسیب، . باشالدیم

من دیغیر دولومو . آتام دیغیر دولومو ائشیگه آتیب! آنا، دیغیر دولوم«کدن آه چکیب،  اوره

-».اولسون، بیر دنه آیریسینی تاپاریق«آنام ایسه باشیمی تومارالییب، . دئدیم- ».ییرم ایسته

  .گیمی یوموشالتمایا چالیشدی دئییب، اوره

نئچه سفر بایرام قاپیمیزا گلمیشدی، آنجاق . بیر یئددیجه دیغیر دولومو ایتیردیگیمدن کئچمیشدی

طده اوتوروب  حیه. گون اورتا ایدى. گیم چوخ داریخیردی ورها. یئنه ائشیگه چیخمامیشدیم

. آیاغا قالخیب سالم وئردیم. آتام ایدی. بیردن قاپینین ایشگیلی آچیلدی. لریمه دن وئریردیم جوجه

  .یاخینیما گلیب، اوزومو اؤپدو

یر دیغیر بوگون چرخچی احمدین یانینا گئدیب اوندان ب. منیم گؤزل اوغلوم، سنه بیر زاد آلمیشام- 

  .گئت قاپینین دالیندان گؤتور. دول آلدیم

  !سؤز وئریرم یاخشی اوشاق اوالم. سنى چوخ سئویرم   .ـ آتاجان چوخ یاشا

  !الپ یاخشی اوالجاقسان انشالاله. ـ سن یاخشیسان

. گیلین قاپیالرینا ساری گئتدیم سئوینه کوچه قاپیسینی آچیب دیغیر دولو گؤتوروب بایرام -سئوینه

منی گؤردوگونده دیغیر دوال باخیب او . بایرام قاپیالریندا تک باشینا اوتورموشدو. ه اوچوردومگؤیلرد

ساعاتالرى . سوره دیغیر دول میدانینا گئتدیک-ایکیمیز ده، دیغیر دولالریمیزى سوره. دا سئویندی

اال داغین ب- گونش باال. اولالشما چاغیناجان، ھئچ دایانمادان، اوینادیق یرک، گونشین ساغ بیلمه

  …دادیر دئیه ھله ده اویناییردیق  بیز ایسه دونیامیز دیغیر دول. دالیندا گیزلنیردى

» آتاجان«مزدیم، آنجاق، آرازین بیر داھا،  لریمده یاشاماقدان، آیریلماق ایسته اوشاقلیق خاطره

آیاغا . دودئییب، الیمى توت- ».ییرم آتا، من دوندورما ایسته«آراز، ! سسى ایله پارکا قاییتدیم

  …قالخیب، دوندورماچى یانینا گئدیب، اوشاقلیغیمدان ایسه آیریلدیم
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