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 مبیر من آییق ایدی

  مدومان ارد

گؤزلریم . میشدیقاجاق سسینه اویاندیغیمدا، ھله دان یئری سؤکولمهمطبخدن گلن قاب

یه میسمارالنمیش مین دؤرد بوجاغیندان یورغان دؤشهسانکی گؤوده. آغیرلیقدان آچیلمیردی

نده، سحرین خفیف باش آغریسینی دا نظره آلیردیم، آنجاق او . ایدیم َ نسه، ھر گئجه چوخ ایچ

. یی یاخشیالتمیشدیلری اوستونه قویوب یاتماغیم، ھرنهنین پامبیق ممه"آرایلد"گئجه باشیمی 

آتام قاپی آغزیندا دوروب چوپوغونو . الرینی گؤروردولرمطبخده یول حاضیرلیق" آرادیل"آنامال 

سینی کی خوروز شیرنیلتمه اوتوروب دیوارا دایانمیش، الیندهھردن ده، یانیندا چؤمبه. ائشیردی

  .لرینی سیغالالییردیـین تئل"سولئیمان"ومورتالیان باالجا قارداشیم ایسه س

دیییمیز ھر زامان، آتام بیزیم ائوده، بیرلیکده بیر یئره گئتمک ایسته. یینه داوام ائدیردیآتام دئیینمه

سیندن ایداره" جھاد"آتام . آنام دئییر بونالرین ھامیسی بئکارچیلیقداندی. بیر فیرتاناق چیخارار

سی اؤز کؤلگه. ازنیشست اوالندان بری، سحردن آخشاما ائوده نه آروادا گون وئریر، نه اوشاغاب

َر آجیلیق بونالرین نسلینده وار؛ دده باباسی دا، بونون . له یوال گئدیرلیکایله ده چتین خاالم دئی

  .لررمیشکیمی دانیشاندا، زھریمار دادی وئره

ـ : چوپوغونو حیرصله یئره تولالییب دئدی. صبری داشدی آخیراو گون، دوشوندویوموز کیمی آتامین 

َک« جه ماشین ایندی. ییرمیللت ھامیسی مئیداندا حاضیرالشیب بیزی گؤزله! قورتارین دی گؤر

  ».سیزنن بیر یئره چیخماق امام حوسئین موصیبتیدی. آلاله سیزین نسلیزی کَسسین. گلر

یا چیرماالیا الالرینی چیرماسیندن چیخاریب قولپنجره سین دئیه باشینی مطبخینآنام اوزدن گئتمه

-سنی بی. نین آغزینیندی آی کیشی؟ شافاق آچاندان کسیبسن قاپی«ـ : اوجا سسله دئدی

  »...گلیریک دا. آبیر اوالسان، خالقین دا کیشیسی وار، بیزیم ده

، بیر آز سونرا، »و یئییببیل دیل اوتآرواد ائله! یاخشی«ـ : آتام آددیمینی دالی توسودوب دئدی

نی گئجه. وی ده چاغیر دورسون دایاو گئده«یئنه فیکیرلَشیب باشینا باشقا بیر سؤز سالدی، ـ 

لرینی ـین تئل"سولئیمان"سونرا ایسه » ...جا دا یوخدوکئشیک ایدی؟ باالجا سولئیمان

. سولئیمان اؤزومه چکیب. وجا دا یوخدالبتته کی، باالجا سولئیمان«دی، ـ سیغالالیاراق، گولومسه

  »...الر بوالغیندان سو ایچسینھله قوی اوغول! قوچ باالم ائی
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سویون الل آخانی، «ـ : الرینی چیرماالییب یاستی یاستی دئدیآنام اکج آروادالر کیمی قول

  ».اوغلو اوالجاقلسه، اوندان دا کؤپکیئکه. اونون موخوللوغونا باخما. آدامین یئره باخانی

، آنامین سؤزلری وئجینه دئییلمیش کیمی، یئره آتدیغی چوبوغونو یئنیدن گؤتوروب، باشینی آتام

  .یه گیردیتووالیا تووالیا قوربانلیغی گتیرمک اوچون طؤوله

آغ گوزملی، قویروغو یاغلی، آپاو، آغ. ییردیکبیز حاضیرالنیب کوچه قاپیسی آغزیندا آتامی گؤزله

  .رک، قاباغیمیزا دوشدوی سورویهیجه چیمیزدیریلمیش شیشهتزه

ییرمیش کیمی دایانمیش ، مئیداندا حرکت اوچون بیزی گؤزله"ائویکو"قیرمیز رنگلی سون مودئللی 

. ییمیزه امر وئردینرک، مینمهسینه بوراخیب، کیشیلهآتام قوربانلیغی ماشینین دال جعبه. ایدی

. ی تاپمامیشکن ماشین حرکته باشالدیکس ده اوتوراجاق صندلینمیش، ھئچھله قاپی اؤرتولمه

  .نین بانی کندی بیردن بورودوسینین بئچه"دیلشاد خاال"

. لریسی ایدی اوجاغا گئتدیکلرین ایلک دفعهجه سالینمیش یولدان، کندلیقیراغیندان تزه" آراز"

-خا قورتارماقسیندن یالرین تھلوکهلرین، گَدیکیولونون اوزونلوغوندان، دؤنگه" خاروانا"اونالر، 

لریندن لریندن، اوستونلوکالریندان، بیر ده یول صؤحبتی اولسون دئیه آسفالت یولون اؤزللیک

لرین خاطیرینه، ھا بئله شوفئرین کی اؤلوب گئدندا آرا بیر کندده" حاجی نجف آغا. "دانیشیردیالر

  .امواتینا اوجادان صلوات چئویتدیریردی

" قیزیل سولو کاظیم"منیم یانیمدا . میسی گلمیش ایدینین ھالریآشاغا محلله ساکین

نین اونالرین دئدییینه گؤره، اونون عاغلی. دا سسلردیلر" دلی کاظیم"جاماعات اونو . اوتورموشدو

-سی اوزوندن اولموشیئمه" بادباد"الریندا سی، جاوانلیق چاغآزالماسی و نھایت زیررامایا دؤنمه

َیی یئمیش، یاراشیقلی بیر ایگید ایمیشیوخسا او، جاوانلیقدا ا. دور . وجا بویلو، گؤیچک، قورد اور

یی یئدیرتمه" بادباد"اونا . لؤوح وآخماق نؤوعوندانھه بیزدن ده ایگید ایمیش، آمما داھا چوخ ساده

من ایشی گؤرندن سونرا، یالنیز، سئیر . ایدی" نیشرانلی کریم"من پالنالشدیرسام دا، یئدیردن 

درخشان . "نین ائوینی باشینا ییخدیغیم اوچونده پئشمان دئییلم بیریسی ھئچ. ائدیردیم

ھئچ نه . ـا وورولموشدوسا دا، آنجاق اونا من الییق ایدیم"کاظیم"، "آرادیل"ـنین قیزی "کیشی

  ."آرادیل"تکی . نی دوشونوردوم"آرادیل"من تکی . وئجیمه ده دئییلدی
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الرین امان تایاالرینی اودالییر، آلووالنان سامان، ھر گئجه یاریسی دوروب کندین س"کاظیم"

باغیرار، . نین خورتالییب گلدییینه گؤره ھای ساالر"شیرزاد آغا"ایچیندن ایسه مرحوم آتاسی 

  .آغالیار، گاه دا گولر

" لئیال"بیزیم قاباغیمیزداکی صندلده قارا بوغدایی ساچلی، ایری شوه گؤزلو، آغ بنیزلی قادینی 

- دن ایچری ووروب، آلنینا دوشن دیلبرلریدان قالخان سحرین سرین یئلی پنجره"آراز. "اوتورموشدو

سئویملی جئیران . ییردی ائھمالجاتیتره. نیردی ھردندریسی ھورپه. نین اوجونو تومارالییردی

زلییینه بو تورپاق. الرینی قوجاقالییب اؤزونو کؤکسونه قیسیردیکیمی قول َ الرین بوتون غمینی دینم

. اونو دانیشدیرماسایدیالر، دانیشماز ایدی. ـا باخیردی"آراز"موش کیمی، ساکیت ساکیت گؤم

نین قارنینی آناسینین، بیر ده قاییننین، اَرینین روحی دورومو آغیرالشاندان سونرا، باالالریاَری

  .دویورسون دئیه ائولرده اونا بونا چؤرک یاپیب پول آلیردی

... ھهھه« ـ: بیردن دئدی. قورخودان باشیمی آشاغی سالدیم. باخدیگؤزلریمین ایچینه " کاظیم"

َن ھاشیم گتیریب سنی، دلی اولموسان؟د سن دئیه! ھه میللت«، سسینی باشینا آتدی، ـ »د

سیز؟ آی سیزین آرواد اوجاقدان شفازی آلماغا گلیب. ھامیز دلی اولموسوز اینشالـاله

لر من اونو تایاالرین ایچیندن چیخاریب ائوه گئجه .آغام شیرزادی سیز اؤلدوردوز  …اوشاغیزا

بیر اولوب اونو یئنه ده آمما سیز آنامنان، بیر ده بو قحبه آروادیم لئیالینان اَل... گتیریرم

منی ده . لرین قوجاغیندا یاتیرمنیم عوضیمه آیری کیشی. لئیال دلی اولوب. باسدیریرسیز

شیرزاد آغا ھامیزین ایپیزی . سیکیمین باشینی یئییرسیزیه آپاریرسیز، باالالریمی دا؟ اؤلدورمه

  ».قیراجاق

نین اوزونه باخیب ساکیت بیر بیری نین دردیندن اللالرین ھامیسی، آبیرالریـداکیبوسمینی

نین اورتاسینا لریپوشقا دئییب ممهآشق" طوطو خاال. "الرینی دا چیخارتمیردیالرجیققیرتی

  .توپوروردو

َطین اورتاسیندا ایدی اوجاقبؤیوک بیر حَ  َکیھنده. ی الر، گیرده گیرده کیچیک اوتاق   وریند

الردا نار، انجیر، جویز، تاباق. لر وار ایدیوئرچیالر، آللر، قاراچیحیطده دیلنچی. تیکیلمیش ایدی

لرینده اوتاق گئجه، میللتین چوخ اولدوغونا گؤره، بیر ده اورانین اؤزل منزیل. لرنوخود، قارا زیره و نه

الردان یاتدیالر نه دئمک، باالجا اوشاق. الری بیزیم اوتاقدا یاتدیالرو اوشاق" لئیال"قالمادیغی اوچون 

ر کی. باشقا ھامی اویاق ایدی َ بیر آزدان نه اوالجاغینی ھئچ کیم ! کیمین گؤزلرینه یوخو گیر

بونو دا، . دا اؤزونو آلدادیری" لئیال. "توختایاجاق دئیه اؤزلرینه اومود وئریردیلر" کاظیم. "بیلمیردی
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. سورویه سورویه ایچری آپارمیشدیالر" زرنیشان خاال"ـی آتام و آناسی "کاظیم. "ن ائدیردیبیلَرکد

چایین قیراغیندا، . ییردینین دامارالرینا ایشلهجیرجیرالرین سسییله چایین شیریلتیسی گئجه

ن الرینا قاآرالیقدا ایسه آلین. لرینی سویوردوالری چنگدن آسیب دریمیللت، کسدییی قوربانلیق

  .الر اویناییردییاخیلمیش اوشاق

-دیل"نین آغزیندا دیزلرینی قوجاقالمیش، آنامال ساکیت قاپی" لئیال. "گئجه یاری اولموشدو، آرتیق

آنام تسبئحینی سایا سایا آلالھا . الرینا سالیب دوعا اوخویوردوالرباش ایسه آغ چادراالرینی" آرا

باالالری . خطرینه، کاظیمین ایشینی یوال سال سنی آند وئریرم سئیید آغانین«یالواریب، ـ 

  .دئییردی» ...نین ده باالسینی یامان درده سالماسینآلـاله ائرمنی. آرواد اوشاغی وار. یازیقدی

بیر آز دا، . سینی ده بیلمیردیمنییه. من دالغین ایدیم... دیردیالرینی مندن گیزلهگؤز یاش" آرادیل"

  .ییردینین دامارالرینا ایشلهین سسییله چایین شیریلتیسی گئجهجیرجیرالر. ندنسه قورخوردوم

ریدن آغالماق سسی قوپدو َ - گئده آغالیاراق، ال. سانکی آغالیان بیر نفری قوواالییردیالر. بیردن ایچ

کاظیم قاچما، «آتام چوخ آلچاق سسله ـ . ایدی" کاظیم. "ییردیلریندن قاچماق ایسته

ایسه آغالیا آغالیا آتامین آرخاسیندا " زرنیشان خاال. "قاچیردی، دئییب آرخاسییجا »باالمسان

سیز گؤرمک ھرکسین ایچینی نی بو قوجا واختیندا گؤزو یاشلی، چاره"زرنیشان خاال. "یورویوردو

یطی آلدی باشینا"کاظیم. "قووراییردی َ بیز، بالکوندان دیک حیطه ساری . ـین سسی بیردن ح

. ییرچایین او تاییندا منی گؤزله... شیرزاد آغا... شیرزاد آغا«ره ـ ھؤنکوره ھؤنکو" کاظیم. "قاچدیق

نین یاشی گیله گؤزلری. ، دئیه قیشقیریردی»آنا باسدیرما. آنا، باالالریمی باسدیرمایین... لئیال

یه چاخماغینی چاخیب چایین قیراغینداکی یه تیترهچایی آتالنمیش، تیتره. گیله آخیردی

  .ا باشالدیقامیشلیغی یاندیرماغ

بیری دوعا . ھامی بو تایدان باخیردی. الر اود توتموش، کیمسه ده چایدان آتالنمیردیقامیش

ھؤنکورتویله " کاظیم. "ساکیت باخیردی" لئیال. "یه سؤز تاپمیردیکس دئمهھئچ. اوخویوردو

لئیالنی، . ییاودالیاجاغام ھر نه. ھر گئجه سنه تونقال قاالیاجاغام! شیرزاد آغا«باغیریردی، ـ 

  »...اؤزومو، باالالریمی، آنامی

" کاظیم. "دا یاتمیشدی" لئیال. "ھامی یاتمیشدی. باغیریردی" کاظیم. "ھامی اوتاغینا دؤنموشدو

  " ...آرادیل"بیر ده   من آییق ایدیم،. یئنه باغیریردی
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