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  تغورب

  ناظیم نریمان

 

  :نھایت کیشی سینسیییر

  !آخی، ائلدار، اده آز دانیش …ائلی … ائلی … سن بو گئنه ده قویمایاجاق بیز یاتاخ  یوخ، دئیه -

  .دورور یئرینده اوتورور، گؤزلرین اوووشدورور. ائلی یوخودان سیچراییر

  گئنه ده یوخو گؤردون؟ -

  .ییر دن گؤزلرین میلیونالر چیراغین ایشیغی ایله یانان نھنگ شھره زیلله ائلی جاواب وئرمه

بیرینده نین  لری نین ھله باشا چاتمامیش مرتبه ھوندور بیر تیکینتی. دی یایین اوغالن چاغی

  :بیر پاپریز آلیشدیریب، سوروشور. کیشی ده دورور اوتورور. یئرلشیر قالیرالر

  دین نه یوخوسو گؤردون؟ دئمه -

دن یوموشاق بیر کولک اسیر،  قوزئی. دئیه ائلی توما گئدیر -!یم، ھر گئجه گؤردویومو جه نه گؤره -

  .اییربوغازین اوخش -سیز ائوده دوالشیر، اونون بویون پنجره - قاپی

  نر؟ نین باشیندان بیزیم کندیمیز گؤرسه سن او گولدسته دئییرم اژدر عمی، گؤره -

  .جک نه او گولدسته دئییل اوغول، اونا بورج دئییرلر، گویا قیرخ تاباغا ایشله -

  نر؟ یاخچی، اولسون، بورج اولسون، اونون باشیندان کند گؤرسه -

  !دی، بوردان کنده یوز آغاج یولدو، بلکه ده چوخ اوغالن ھئش گؤر آغیال سیغان -

  .ائلی سوسور، گؤزلری بورجا دیکیلی قالیر

ائلدارین . الرین اوستونه یاراشدیریر اوستا اژدر توخونموش آلماتورالری سوتون. قیزمار گونش شاخیر

  :ایشدن چکیر سوروشوراؤزو بورادادیرسا، باخیشی بورجون باشیندا گزیر، الین 

  سن، او بورجدا آلماتور ایشی ده وار؟ دئییرم اژدر عمی، گؤره -

  :اوستا اژدر آجییـیر

اورتا اولدو، بیر ال  ھله سن بیر دوغدوغونو بؤیوت، بورانین ایشین قورتاردین قالدی اورا؟ گون -

  !گئنه نه اولدو، کورکووه بیره دوشدو؟! رت آخی دبه

دئمک، . آمما بورجا چیخماق فیکیری ذئھنین چولقاالیـیبدیر. ن ایشه قوشولورد ائلی بیر سؤز دئمه

او اؤزونده دئییل، بونا گؤره ده ھاچان قانادالنیب، ھاچان بورجون باشینا قونماسینی اؤزو ده 

کی گدیکده  نین اوستونده بوالغی حسن… دی  نازلی. اؤزودو… بویالنیر، تاپیر … بویالنـیر : ییر بیلمه

ھه، اؤزودو، … کند یولو اوزونو باخیر . ییر لیک ائله یب، کوزه چیینینده، اللرینی گؤزونه کؤلگهدایان

اؤزودو حیط سوپورور، سئشمه … اؤزودو، کرمه کسیر، تؤوله چیخاردیر، … دی، یاپبا یاپیر،  نازلی
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دی گؤ،  آمان«: نی گؤرمور، ھئچ نه ائشیتمیر، یالنیز ائلی کیمسه. اؤزودو… اؤزودو . الیـیر چالغی

  …ده اوستا اژدرین وای سسینی سؤزونو ائشیدیر، بیر ده سون لحظه» !!گؤزله

یازیق، یازیق نازلی، نه …آی ننه، ننه، آی ننه، نازلی … ننه، «: ائلی بایغین دوشوب سایـیقالیـیر

… دی  قویمام، گلین… سن، بو قیزالریوی گتیررم  نازلی، نه اوچون، آنا دئییل… اوچون اینجیدیرسن 

  .…»تھرانا گه. آپارارام سنی. قویمام… آنا، منزیل توتارام، منزیل، منزیل … نازلی … کنیزدی 

گاه بوز، گاھدان آغ گئییمده گؤرونن بیر قادین . گؤزلری آچیلیر، یاخشی گؤره بیلمیر و آالجاالنیر

یانیندا   ر عمینین اوستوندن بیر توربا آسالنیب، اژد باشی. ییندن یاپیشیب ساخالیـیبدی بیله

 - ھاچاندان. یی بللی اولمور جه شیر، نه دئیه قورویوب قایساقالنمیش دوداقالری ترپه. دایانیبدیر

  »اژدر عمی بورا ھارادیر، منه نه اولوب؟«: ھاچانا سسی آیدینالشیر

یر شئی ائله ب«: نین آلنینا تؤکولموش ساچینی بارماقالریال دارایـیب یئرینه قایتاریر اوستا اژدر ائلی

  !ائله بیر شئی دئییل، نیگران اولما… دئییل، اوغلوم 

سینه  کی سورنگی، سوروم کیسه دئیه الینده» شوکور آلالھا، ھوشا گلدی«آغ گئییملی قادین 

  :یازیق اوستا اژدره باخیر، اوزون زاماندان سونرا سوروشور -ائلی یازیق. بوشالدیر، گئدیر

  ؟بس قیشالریم نییه بو جور آغیردیر -

  :اوستا اژدر دئییر

  .…گجه سالیبالر  -

  .ائلی گؤزلرین یومور، یئنه ده ھوشدان گئدیر
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