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 قورخو

  میر ھدایت سید مرندی:یازار 

  

البت بیر بیریمیزی گؤرموشوک ، آما . منده بو شھرده یاشییرام ! ؟...بو شھری ، کی تانیر سیز 

من سحر لر شھرین گوی دلن لرینین بیرینین قاباغیندا دورارام و ھر . سایمازدان کئچمیشیک 

 چیخانی گؤررکن بؤرکومو گؤتوروب ، احترام اوچون اییلرم و یاخود بیلیرسیز کوچه نین ان بؤیوک

جوما گونلری ارباب اجازه وئرر من . گؤی دله نی منیم اربابیمین دیر و من اورانین گؤزتجیسی یم 

 . اونون داغ شله سینی چینیمه آتام و یاخود اوو ملزمه لرینی داشی یام و اونویال چؤله چیخام

» یوخ « منیم آغزیمدا ارباب نرمالدا بیراوو ، اوولویانماز ، منده ھر نه اووالسام ، توتار آالر ، نیه کی 

داش آشدیق ، آمما بیراووا  –چوخ داغ . بوگون ده اربابال برابر چؤله چیخدیق  .کلمه سی یوخدور 

. توش گلنمه دیک ، بودورکی یورولوب بیرھوندور قایایا سویکه نیب ، اونون کولگه سینده اوتوردوق 

گون شاخالمیشدی ، ! اوجا گولم  –اوجا من یئنه زوروندا قالدیم تا اربابین دوزسوز گولمه جه لرینه 

ھاوادا ایسسی و دورقون حالدایدی ، ایکیمیزینده گؤزوموز ایسترایستمز مورگوله نیردی سحر 

بیرآز آیاق الریمی اوزالتدیم ، یئریمی . تئزدن چؤله چیخمیشدیق و منیم چوخ یوخوم گلیردی 

ی بیردن اربابین باغیرتیسیال دیسکینیب ، آز کئچمه دی ک. راحات الدیم تابیرآز گؤزلریمی قیزدیرام 

 ...یوخودان گویه آتالندیم 

  .....دبَش مه ، بیریانادا باخما  -

  !!یئریمده قورویوب یاواشجا سوروشدم ، نیه ارباب ، نه اولوب ؟

  :ارباب گؤزلرین قییب یاواشجا دئدی 

  ....وار آدی باتمیش دالیندا بیر -

  !نی نه مه نه ؟آدی باتمیش یا: کاریخیب سوروشدوم

  !ایالن... ایالن دا: آجیخال دئدی
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  ...داش قیه ده ترپنمک واریدی ، آما منده یوخویدو. یئریمده الب قورودوم

میسا ایالنا ساری یاخینالشدی و بیردن بیره ، ایکی خاچالی  -ارباب میسا . گؤزآلتی اربابا باخدیم 

صا ایالنین بئلینین اورتاسیندا یئره اوتوردو ع. عصا سینی ایالنین اوستونه توشالدی ویئره چیرپدی 

  .آما اؤزونو ، گویه قووزاییب قمچی تکین یئره چیرپیردی . و ایالن تورا دوشوب بیر یئره قاچانمادی 

  ... .تئزدور آیاغا ، بیرداشال اونون باشینی از ، تئزاول : ارباب چیغیردی 

تیتریه آیاقا قالخیب ،  –تیتریه . الماییب اَھَک تکین آچیلمیشدیم و بیلیردیم کی اوزومده رنگ ق

ارباب ایالنین آتالنیب دوشمه . اوطرف بوطرفه باخدیم بیریئکه داش بلله ییب ، الیمه گؤتوردوم 

سینه و بیرده بوکی آخیردا بیرشئی اووالییب ، اوجاسسیله گولوردو و گولماق دان آزقالمیشدی 

ایالنین باش قیسمی .... تئزاول  -وور باشینی از...  وور -: اوحالدا منه امر ائدیردی . کئچینسین 

تئز ایکی  -عصایا یاخینیدی و چوخ ترپه ننمیردی، اودورکی حرکت سیز گؤرونوردو ، فقط ، تئز

گؤزوم حرکت سیز و روح سوز . خاچالی قارا دیلینی دوداق چاتالغیندان ائشییه چیخاردیردی 

گؤزلری یالواریردی کی اونو . ان منی سحیرلدی سانیاس. گؤزلرینه ساتا شدی واورادا دوندو 

. اربابدان بوراخما ایذنی ایسته دیم ، آما ارباب یئنه ایسته دی کی اونون باشینی ازم . بوراخاق 

شانسدان ، داش دوز . گؤزلریمی یوموب داشی گویه قالدیریب ، موحکم اونون باشینا چیرپدیم 

گؤردوم ایالنین . اشی بیرده گوتوردوم تا بیرده وورام د. اونون باشینا ده ییب باشینی پاتالتدی 

ایالنین . الیمده کی داشا باخدیم . شوربا اولوب ، دای اوندان بیر ایالن چیخمازدی  -باشی شلم 

قان ایچینده ، ساب سالیم داشا یاپیشیب منه ساری باخیردی ، دییه سن منی  –بیرگؤزو ، ات 

  ... .دانالییردی 

 -باش سیز ایالنین آتالنیب دوشماغینا باخماییب ، ترتوکه . اوره ییم بوالنیردی . داشی یئره آتدیم 

. حالیم اوزومه گلر گلمز ، اربانین امریله ، ملزمه لری توپالییپ یوال دوشدوک . توکه یئره اوتوردوم 

، یورولموشوق « : ارباب اورانی گوررکن دئدی . بیرآز گئدیب بیر کیچیک یاشیللیغا توش گلدیک 

اوجاقی آلیشدیردیم ، . تله سیک چادیری قوردوم . » چادیری قور گئجه نی بوردا قالیریق 

سونرا چادیرین ایچینده . سوقاینادیب ، چای دمله دیم و ایکی کنسرو آچیب ، شام یئد یک 

و  دوغرودان ایالنا راجع ھر نه خاطیره عاغلینا گلیردی ، سؤیله ییردی –ارباب یاالندان . بویرولندیک 

نیه کی . من اونون سسی نین تیتره مه ییندن بیلیردیم کی اودا منیم تکین فیکرده دیر و قورخور

ھم من و ھم او یاخشی بیلیردیک کی ھر ایالنین بیر یولداشی وار کی مین لر متره یول گئدر تا 

یولداشی  اونون یولداشینی اولدورندن اینتیقام آلسین و بیزده فیکیر لشیردیک ، اولمویا ایالنین
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بودورکی ھاوا قارانلیقالمامیش ، ایکی میزده یوخو کیسه لرینه گیریب .... گلیب بیزدن اینتقام آال 

  .یورقونلوقدان گؤزوم تئز قیزدی و یوخویا گئتدیم . بوتون زیپینی باغالدیق و یوخالماقا چالیشدیق 

ولور و بارماقیال منی گؤرسه یوخودادا اربابی گؤروردوم کی قایانین اوستونده دوروب اوجا سسیله گ

منده الیمده کی داشا و اونون ..... " سن اولدوردون ... ایالنی سن اولدوردون : " دیب دییر

  ....اوستونده کی ایالن گؤزونه باخیب آغالییرام 

اوالن دورگور بوسس ، نه « : بیلمیرم نه قدر یاتمیشدیم کی اربابین سسیله یوخودان قالخدیم 

  »!! دیر ؟

آما . قوالخ الریمی قیپدیم ، اولده بیرسس اشیتمدیم . ابین سسی ، قورخودان تیتریردی ارب

مگر بوسس موھوم : اربابدان سوروشدوم . سونرا بیر ضعیف خیشیلتی سسی قوالغیما دیدی 

  !؟... دور 

بو ایالنین یولداشیدیر کی گلیب بیزی سانجا ، دور بیر چادیرین دووره ! بلی کی موھوم دور « -

  »... ! سین گز ، گؤر ھاردادیر 

ایالنی سن ! نیه به من ؟: اؤزاؤزومه دییندیم . بوسوزلرمنیم ده اوره ییمی تؤکوب بوشالتدی 

  !!؟...اولدور ، ایندی ده من دوروم ایالنین یولداشین آختاریم ... توتوب منه امرائتدین 

، دینمز سوله مز کیسه نی  آما نئجه کی دئمیشم ، منده یوخ دئمک جورعتی یوخدور ، بودورکی

. اَل چراغینی او طرف بو طرفه سالدیم . آچیب ، چادیرین گوشه سینی قالدیریب ائشییه چیخدیم 

بولعنته گلمیش چیراغیندا باطریالریندا گوج یوخویدو و بیرکیبریت ایشیغی تکین بیرایشیق 

را قالدیرا چادیری دوور ووروب و سالیردی ، قارانلیقدا آیاق بارماقالریمین اوستونده دیزلریمی قالدی

سونرا گیردیم ..... ارباب بیر شئی گورنمه دیم ، سس کسیلمیشدی : تئزچادیراقاییتدیب دئدیم 

ھردن . قوالخ قیپمیشدیق   ، وتوروباایکی میزده کیسه نین ایچینده چونبه لتمھ. کیسه مه 

  .خیشیلتی گلیردی ،ھردنده کسیلیردی 

ھر دن ده ارباب . چیراغی اویان بویانا سالیردیق . قؤرخودان یوخو باشیمیزدان قاچمیشدی 

  !قاشیقی، روح کاسایا چالیردی تا اگر بیرشئی ده گلسه ، قورخوب قاچسین 

  .منده توفنگی الیمده ساخالمیشدیم تا بیر شئی گورسم ، آتش ائله یم 
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سولتوسو بوروموشدو ، آمما بیز قورخودان چؤلون قارانلیق ھاواسی نی ، چیت چیت الرین سو

اَل چیراغینین باطری . ساھات الر بوجور قالدیق . خیشیلتی دان باشقا بیرَ سس اشیتمیردیک 

. ارباب ھر دن بیر کیبریت یاندیریردی اودا تئز سونوردو . سی توکندی ، دای بیرایشیق یوخویدو 

ؤزلریمیزی اوست اوسته قویاق ، باشاردیقجا دا یوخودان اؤترو الوردوک ، آما جورعت اله میردیک گ

. ساھات چوخ یاواش سووشوردو . گؤزلریمیزی بره لدیب باخیردیق کی الب اینجه ترپنماقی گؤرک 

گؤز گؤزو گؤرر گؤرمز . ایکیمیزده اوره ک لریمیزین یاعنینی یئدیک تا ھاوا ایشیق النماغا اوز قویدو 

بیر شئی تاپانمردیق تا بوکی ارباب . قتیله آختاردیق چادیردان ائشییه چیخدیق و ھر طرفی د

قوتویا . بیردن قوتونو منه گؤرسه دیب قاه قاه گولدی . کنسرو قوتوسونون باشینا چاتدی 

. گول ھا گوله سن . بیردن بیره منده باشالدیم گولماقا . یاووقالشیب منده قوتونون ایچینه باخدیم 

گولوردوک تااوتانماغیمیزی گیزله دک ، نییه . ه دینگیلدیردی بیزیم قوندارما گولماق سسیمیز چؤلد

  .....!!کی گئجه دن بیردنه پوخ دیغیرالدان کنسرو قوتوسونا دوشوب چیخانمیردی 

*********************************************************  

  :سوزلوک

  دایانماق: سؤیکنمک           آسمان خراش: گوی دلن 

  شکار: اوو                     مصنوع : قوندارما 

  جوک –لطیفه : گولمه جه               اوجا –بویوک : ھوندور 

     یئکه و آیاقی اوزون قارا بوجک: پوخ دیغیرالدان                  نگھبان: گوزه تجی 
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