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  ممری

  

  قربانزاده کریم

 

, یه یامان تلسیردیم؛ آخی، دوز اوتوز ایل بوندان اوول بیر پاییز آخشامیندا بوگون ائوه گئتمه

یه سؤز  جان ائشیتمه, بیریمیزه جان دئییب - له بیر ائنه مریم -لرینی ائنه گؤلونون پیلله شاه

لرینی  گئت  -تلسیک گل - یارپاقالری اویناتماغینا باخمادان، قارقاالرین تر, یئلین. وئرمیشدیک

یوواسینا سیخیالن بیر قوش کیمی . نن گؤلون کناریندا عھد و پیمان باغالمیشدیق له دن، لپه گؤرمه

ایله  کوی- دلی بولودالر ھای, لی شیمشک. قلبینین دؤیونتوسونون سسینی ائشیدیردیم

لیق  الریمیزا پاخیل ایدیلر؛ سانکی بیزیم سئوگی پیچیلتی  ده گئت   - گل باشیمیزین اوستونده

  .ائدیردیلر

. ایدیم  لی بازارا گئتمه. ایش یئریندن ائشییه چیخدیم. تلسیک ییغیشدیردیم- ماسامین اوستونو تر

آچیالندا گؤزل بیر پیانو . اورک شکیلینده بیر قوتو. بیرآی بوندان قاباقدان بیر زاد نیشانالمیشدیم

شکیلمیزی . دیی نین ایچ اوزونده شکیل سالماغادا بیر یئر وار قوتونون قاپاغی. آھنگی چالیردی

  :له اؤزومه گلدیم سوروجونون سسی. اورا ساالجاغیدیم, ک کیمی کسیب اوره

  .دیر تربیت آغزی! آغا  -

دا،  اوتوز ایلدن سونرا ھمان گونده، ھمان ساعات. قاچ دوشدو - قاچا. آمانسیز یاغیش باشالدی

ن سحر بیر سؤز بو گو. سن میش یاغیش سن نه ظالیم. دوداقالریم قاچیر. یئنه یاغیش یاغیر

  .ر بو آخشاما تلسیر قده آمما بیلیردیم اودا نه, دن بیربیریمیزدن آیریلساقدا دئمه

. نین چیراقالرینی یاندیرمیشدیالر الر ویترینلری توک باشماقچی -تک. ایدی  ساعات بئش میزانی

ؤزوم خیاوانین او میشدیم کی گ ھله بیر آز یول گئتمه. ایدیم  لی ر پیادا گئتمه تربیتین آخیرینه قده

یولونا , باشی آشاغادا, ھرزامان اولدوغو کیمی چانتاسی قولوندا. بیری طرفینده مریمه ساتاشدی

ن  ده او سئو بیل دونیانی وئردیلر منه؛ دئدیم نه یاخجی اولدو؛ گئدیب بیرلیک ائله. دوام وئریردی

نیب  نه آلدیغینی اؤیره, گئدیبدالینجا , یوخ. دن شیطانلیغیم توتدو بیلمیرم نه. نی آالریق ھدیه

  .یم لندیرجه اونو الپ تعجوب, یم، ائوده منه نه آلدیغینی دئیب جه بیله

شرت  بیر آزدان باشا دوشدوم یاشیل تی. دایاناندا، دایانیردیم. ده آردینجا گئدیردیم او گئتدیکجه من

یین  شیردی کی دوز چیھردم ده اوغالن ائله یاخینال. گئین گنج بیر اوغالن مریمین دالیجا گزیر

ً ده اوغالن مریم. لر یین گئدیردی چی به دن قاباغا دوشوردو؛ مریم اونون آردینجا گئدیردی؛ مریم  بع؟ا

  .اودا اورا, ھارا
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اؤزومه  -اؤز. ؟ مریمین دالینجا نه دوالنیر؟ گؤزلریم دؤرد اولموشدو!سن بو کیمدی ایالھی گوره

او دا , دیر کی؟ خیاوان نه اولوب, سونرا دئییردیم یوخ. یندننین دیب دئییردیم گئچیم قویوم قوالغی

روزنامه ساتان کیوسکون کناریندا . دیم کیھان چاپخاناسینی نه زامان کئچدیم ھئچ بیلمه. گئدیر دا

. دن بیر آز آراالندی یاشیل تی شرت گئین اوغالن مریم. بیر قیرمیزی یاماھا موتور دایانمیشدی

ده مریمین آردینجا یوال  یئنه, فوری اوندان آیریلیب. نسه پیچیلداشیردیالرموتورچویا یاخینالشیب، 

سن بس بو  آی آلاله بو نه ایشدی من راست گلمیشم؟ گؤره. ییمه الیم گیرمیشدی اوره. دوشدو

 -الپ زور. بابا دؤن بیر طرفدن بیر زاد آل قورتار. دن بیر شئی آالجاق آرواد ھارا گئدیر؟ اولمایا مریخ

  .اؤزومو ساخالمیشدیم زوراکی

  !یام یوخ بو ایشه سون قویمالی-

میشدیم کی  ھله خیاوانی کئچمه. لدیم اؤزومو مریمه یئتیرمک اوچون بیر آز یئیین, خیاوانی آتالییب

  .ھمکارالریمین بیرینه راست گلدیم

  ده دوالنیرسان؟ ایندی تربیت, ده او جور تلسیردین ایداره, ھن-

مریم اونون , ده اوغالن قاباغدا گئدیردی بو دفعه. جور آیریلدیم دن نه یدیم آقای نجات ھئچ بیلمه

ده اونون دالیجا ھمان بوتیکه داخیل  مریم. من اؤزومه گلینجه اوغالن بیر بوتیکه سوخولدو. دالینجا

بیر اوندا گؤردوم مریم . ده اونالری گؤزدن قویموردوم بیر لحظه. ال بوتیک دولویدو آرواد اوشاق. اولدو

لری زھرلی پیچاق کیمی  گولوش. گؤزلریمه اینانا بیلمیردیم. شیرین دانیشیرالر - ال شیرین اوغالن

تئز  -اوغالن تئز. ییم یئریندن چیخسین آز قالیردی باغریم چاتالسین؛ اوره. قلبیمی پارچاالییردی

ال  ا بیر قادینسن مریم منی بو حالدا باشق گؤره. اطواردان چیخیردی -مین ادا. یینلرینی آتیردی چی

آز قالیردی روحوم بدنیمدن . یدی نه اوالردی؟ نئیلردی؟ کاش کور اوالیدی گؤزلریم گؤرسه

صوراتیم اود . قیرمیزی قیزارمیشدیالر-  قوالقالریم کؤز کیمی یانیردی؛ یقین کی قیپ. چیخسین

ھردم . ییردی تیر تیتره- دیزلریم تیر. ھاگوپ سسینی ائشیدیردیم قلبیمین گوپ. یانیردی, توتوب 

نیردین؛ بیر نفر یوخودو سنه  بودا سنین طالعین؛ سئوگینه چوخ گووه. ایچیمدن بیر سس گلیردی

  .دیر بازلیغی ده نه سئوگی بو زمانه, دئسین کیشی

دئییردیم . بیل قاینار قازانالری باشیمدان آخیتمیشدیالر ائله. قورو قوروموشدو - دوداغیم قوپ -دیل

ً بیری  ایندی بو صحنه, ییب کی شیطان اؤلمه. ی ھامی منه باخیربازار اھل  -به توکان لری حتما

  جکدیلر؟ یه سن اوشاقالریم نئیله اوندا گؤره. گئدیب بوتون دونیایا جار ساالجاقدیر, گؤروب

کیمسه بو قئیرتسیزلییه . ھر آن مین فیکره دالیردیم. آز قالیردی بوغوالم. تر باسمیشدی

  .یام ایشی ائله بوردا قورتارمالی. بازلیغی ایتیوخ، نه شیک. بیلمز دؤزه

بیرآن ھئچ . دن چیخیب منه طرف گلیردیلر  ایکی خائین بوتیک. بوتیکه طرف جلد یوال دوشدوم

آغا … آغا توتون . جاماعات توکانالردان ائشیه تؤکولدو. کوی قوپدو -بتر ھای. دیم نه اولدو بیلمه
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بیریندن یاخچی آییرا  -لری بیر سس. طرف گؤتورولدولر ، بیر ایکی نفرده خیاوانا…آغا … قویما 

  .بازار باشیما فیرالنیردی - توکان  . قارا قارالمیشدی -دونیا گؤزومون قاباغیندا قاپ. بیلمیردیم

پارتالق بیر ھدیه . ییلدی چانتاسی قولوندا ده. لنمیشدی بیر قادین بوتیکین قاباغیندا یئره سره

  .سمیرسیز منه باخیردی - سیز بیر جوت تانیش گؤز سس. یقوتوسوندان پیانو سسی گلیرد

چیراقالر بوتون . یاغیش یاغماغا باشالمیشدی. ھری بوروموشدو آیناالرین قاققیلتی سسی شه

  …خیاوانی ایشیقالندیرمیشدیالر

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

