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  قره گؤز

 میر ھدایت سید مرندی

بوردا اوتوروردو، آما اوتورمامیش یئنه یئل  - قار دنه لری پامبیق گولو تکین ھاوادا اوچا اوچا اوردا     

کیشی تیفتیک بؤرکونی قوالقالرینا قدر . اونو گؤیه قالدیریب اوینادا اوینادا داش قیه لره چیرپیردی 

آشاغی چکیب بویون شالینی آغیز و بورنونون اوستونده برکیدیب گؤزلرینی قیییب بیر قارا جیزیق 

ھردنده بیر، قار دنه لری . ایزلیه یول گئدیردی  -کیمی گؤرولن گؤزلرله اویان بویانی ایزلیه 

ینین کیپریکلرینین اوستونده اؤتوروب گؤز قاباغینی توتوردی و او زوروندا قالیردی الجک لی ال

بیرآز دینجلسین دئیه دوروب ، دؤرد یاشیندا اوالن قیز . دالیسیال گؤزلرینی سیلیب یوال دوام ائده 

. اوشاغینین باغلیسینی بئلینده برکیدیب سییتمه سینی اَله آلیب یئنه یول گئدماغا دوام ائتدی 

لیکدن بیر گؤرونتو او قدر داش قیه دن و چوخور یوکسک. چؤلون اوزو اَل ایچی تکین صاف گؤرولوردو

  .کئچن ایکی گونده یاغان آغیر قار چولی صاف ائتمیشدی. گؤرولموردو 

دونن گئجه قونشوالر اونالرین . صوبح آال چرپوو ایشیقالنارکن قره گؤز کندیندن ائشییه چیخدی      

نئچه گونویدو کوچوک قیزی خسته لنیب . ائوینده جوماالشیب ھر بیریسی بیر اؤنری وئرمیشدی 

کندین یاشلی قادینالری اللرینه ھر نه گلسه . اش قوالغی پورتوشوب قیب قیرمیزی اولموشدوب

داغ بیتگی لریندن گتیریب دمله ییب خسته کوچوک قیزین بوغازینا  - داوا دووادان و چؤل 

اؤزلیکله دونندن اوشاغین حالی پیسله میش دای . تؤکموشدولر ، اما بیر فایدا گؤرمه میشدیلر 

سی زور اولموشدو؛ اودور کی قونشوالرکیشینی زورا قویدوالر تا صاباح اوشاغی  نفس چکمه

بیر ایکیسیده ایسته ییردی اونا یاردیم ائتمک اوچون شھره گلسینلر . شھرده حکیمه گؤتورسون 

صوبح آروادی ایسته میشدی جوان اوغلونو یوخودان قالدیرسین تا . اما او قبول ائتمه میشدی 

  .ھره گئدسین ، آما کیشینین اوره یی راضی اولمامیشدی آتاسیال برابر ش

صوبح قالین پالتار گئییب شالوار پاچاالرینی یون جورابین آلتیندا دوالما کیمین برکیدیب آروادین     

آغالر گؤزلرینه باخمایاراق ؛ اوشاغی بئلینه چاتیب بیر شالیال موحکم باغالییب سییتمه سینی اله 

قاپیدا آروادی اوندان ایسته میشدی شھردن قاییداندا مومکون اولسا . آلیب یوال دوشموشدو 

پولک دن و پوک شیرنیدن آلیب گتیره ، بیر ده ایسته میشدی  -بایرام سوفره لرینه بیرآز نوغولدان 

اونالر اوشاغی اؤلدوررلر ، اودا اؤلسه من ! نابادا اوشاغی خسته خانادا یاتیراسان  - کی نابادا 

. دوشونه کندی گئری ده قویدو  –کیشی بونالری دوشونه . اولسا قایتار گتیر اؤللم ؛ ھر نه 
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اؤنجه . اونالرین کندی ؛ دره دیز داغینین گون چیخان الینده بیر تپه نین اوستونده قرار تاپمیشدی 

لر کند ، اللی آلتمیش ائوییدی ؛ آما چوخو شھره کوچموش و ایندی یالنیز اون ائوه یاخین 

بیری قیسسا یول ؛ دره طرفیندن کی ایندی بو . ره گؤزدن مرنده ایکی یول واریدی ق. قالمیشدی 

قاردان سونرا اوردان گئتمک چوخ تھلیکه لیدی و ایکینجی یول داغ تپه باشیندان آیراندیبی کندینه 

  .و اوردان ماشینال مرنده گئتمک یولویدو

دؤرد ساعات سورردی تا اونالر؛ اؤزلرین  -اونالرین کندلرینه ماشین یولو یوخویدو و نورمالدا اوچ  

کیشی ایکینجی یولو سئچیب آیراندیبی یه چاتماق دئیه یوال دوشدو . آیراندیبی یه چاتدیرسینالر 

.  

سیرا قار یاغمادان سونرا دونن ھاوا آچمیشدی ؛ اما دئیه سن بو گونده  -ایکی گون آرا       

    .ق ایز یولو واریدی کی ایندی قار آلتیندا ایتمیشدیایکی کند آراسیندا بیر کوچوک آیا. قارلیاجاق 

کوچوک قیز ھردن بیر خفه سسیله . گئتدیکجه قار یاغماسی کولک ایله برابر؛ چوخالیردی 

 –آلاله . اوسکوروردو و کیشی اونون ایستی نفسیندن آنالییردی کی قیزین تبی چوخ یوکسک دیر 

یه و سونرا مرنده چاتیب قیزینی تداوی ائدیب نجات  آلاله ائدیردی قار کسه تا او تئز آیراندیبی

اوره یینده یئره گویه سویوش وریردی کی نیه اؤنجه گونلر اوشاغی شھره گؤتورمه ییب . وئرسین 

کاشکی ! قیزی اؤلسه آروادینا نه دئیه جک؟. و چالیشیبالر داوا دووا ایله اوشاغی تداوی ائتسینلر 

بیلردی شھرده فھله لیک ائده ، یاخود ال چرخینده میوه ساتیب ؛ او دا ائلیه . اودا شھره کوچیدی 

  .قورو چورک توپلویا 

کولَه یین سسی کیفیر . چالیشیردی آیاقی بودوره مه سین ؛ آما آددیمالرینی اوجا گؤتوروردو      

قار دنه لری بیر آغ پرده کیمین گویدن یئره چکیلیب ، اونون . آھنگله قوالغینی آزارلیردی 

ھردن دؤنوب اویان بویانا . کیشینین اوره یینده بیر گیزلین قورخو واریردی . اغینی آزالدیردی گؤرم

اوره یینده . باخیردی نیه کی یاخشی بیلیردی دره دیزین قورد الری قافالن کیمین گوجلو دورلر

بیر قورد  دوعا ائدیردی اونالرال راستالنماسین ، آما نه ائتسین کی بیردن گؤزو بئش آلتی دنه لیک 

کیشینین اوره . سونجوخلویا آددیمالییردیالر  –دسته سینه دوشدو کی اونون آردینجا سونجوخلویا 

قوردالر . گؤز آلتی قوردالرا باخا باخا آددیمالرینی اوجالدیب نھایت قاچماغا باشالدی . یی تؤکولدو

گئدیب اوزو اوسته قارالرا کیشینین آیاقی بیر چوخوردا بوشا . اوندان توولو قاچیب اؤنونو کسدیلر

قار اوستونده سورونوب اؤزونو سییتمه سینه چاتدیردی و تله سیک آیاغا قالخیب . سره لندی 

اونالرین دیللری ائشییه سالالنیب . قوردالر دایره نی داراتدیالر. سییتمه نی موحکم اوووجالدی 

  .آغیز بورون الریندان بوخار چیخیردی
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  .ه قاری قازیب گؤیه سوووروردوایکی سیده پنجه لریل -بیر

قورد . کیشی عومرونده قورد چوخ گؤرموشدو اما بو قدر قورخوب زھله سی گئتمه میشدی      

اؤزونو .کیشی ایسته میردی قوردالرال چیرپیشا. ایکیسی کیفیر حالدا اووولدوردوالر  -الرین بیری 

ین بیری سیچراییب گؤیه قالخدی تا بو حئینده قوردالر. یاواش یاواش آیراندیبی یه ساری چکیردی 

کیشی دوزمه دن سییتمه نی قالدیریب قوردون قافاسینا چیربدی . کیشینین اوستونده اوتورسون 

قوردالر قانی گؤررکن کیشی یه ساری یوگوردولر . قوردون قافاسی پارچاالنیب قان ائشییه ووردو . 

کوچوک قیز اونون آرخاسیندا گؤیه  بئل شالی بوشالمیشدی و. کیشی یئنه قاچماغا باشالدی . 

قورد الرین بیری آرخادان گؤیه قالخیب . قالخیب دوشوردو و اونون قاچیشی نین تووونو آلیردی 

کوچوک قیزین آغالماغا . کوچوک قیزین شالدان ائشییه دوشموش قیچینی آغزینا آلیب قوپارتدی 

. ادان آتاسی نین تویلریندن یاپیشدی جانی یوخویدو ، بیر ضعیف ناله ایله ای وای دئییب ، آجیشم

کیشینین بویون . قیزین آیاغیندان قان یئره سوزدو . قورد اونون اتینی آغزیندا اویان بویانا آتیب اوتدو 

اما . چاره سیز کیشی اویان بویانا باخیردی تا بلکه بیر یاردیم تاپا بیله . شالی آچیلیب یئره دوشدو

سونرا سییتمه نی ... اوره کدن چیغیردی یا ابوالفضل   .الدی بیر شئی گؤرمه دن آغالماغا باش

ھم قوردون بئلی قیریلیب . قالدیریب یاخینداکی قوردون بئلینین اورتاسینا چیرپماق زوروتدا قالدی

آما بئلینده کی . کیشی بیرآزدا قاچدی . یئره یاتدی ھم ده اونون سییتمه سی ایکییه بولوندو

کیشی . قوردالر اوشاغی دوره لییب دیتمه یه باشالدیالر . ه دوشدوشال آچیلیب کوچوک قیز یئر

اوشاغی . کیشی بیلمیردی نه ائتسین . اوشاغ الدن گئتمیشدی . چیغیرا چیغیرا آغالییردی 

پیچاغینی چیخاردیب . بوراخیب اؤز جانینی قورتارسین یا اونون یاری لشینی نجات وئرسین 

قیزی یئرده چاباالییردی و . قوردالرین بیرینین بؤیرونو سوکدو  پیچاقال ؛. قوردالرا ساری یوگوردو 

کیشی دیزه چؤکوب اوشاغین دیدیلمیش لشینی . ایستی قانی ؛ قارالری اریدیب قیزاردیردی 

قورخما قیزیم ؛ قورخما ، : آغلییا اوزونو لشه سورتوپ ؛ دوداق آلتی دئدی  -آغلییا. باغرینا باسدی 

  ...بوردایام 

َبشمه دن . کیشی بؤیرو اوسته قارالرا ییخیلدی . رین بیری کیشی نین بئلینه آتالدی قوردال      د

کیشی نین . اوبور قورد کیشی نین خیرتالغیندان یاپیشیب باشینی موحکم گئرییه چکدی 

. خیریلدیا بئلی اوسته یئره سره لندی  -کیشی خیریلدیا. خیرتالغی قوپوب قوردون آغزیندا قالدی 

  .وشاغی یانینا چکیب الینی اوستونه قویوب گؤیه باخدی او حئینده ا
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قار دنه لری رنگ به رنگ پولک شکلینده یئره دوشوردولر و یئل له برابر اوینایا اوینایا اؤزلرین       

قوردالرین اووولدوسو . بیرآزدان سونرا قانالردان بیر ایزگؤرولموردو. داش قیه لره چیرپیردیالر

  .چؤلو آغیر بیر سیکوت بوروموشدو. اوزاقالشیردی 
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