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 ...ق دااااؤزوموز واری

  نیگار خیاوی

   

. قورتاردي، سورا چیخدين   نیکلیپی  "جانسیبل"   دینائودن چیخاندا سحرچاغی گؤزله

. لدینـین قاباغیندا دویمه"جانسیبل"لریوي تلسه تلسه گتیریب شالواریوی اوتاقدا گئییب دویمه

او بیری جیبوندن . دارادینالریوی اونون قاباغیندا دا جیبونده گتیریب چالالنمیش ساچ   داراغیوی

سورا الیوی چکدون بویون . آتکولون چیخاردیب تزه قیرخدیغین اوزووه، بویون بوغازیوا سپدین

دن جن آچیب تزهییوهلرینی گؤبهییوین دویمهکؤینه. جن ائندیردونالیوی شالواریوین زیپینه. بوغازووا

سینا ساری گئدنده جیبیوه سالیب دھلیز قاپیالیوی شالوار . ـین قاباغیندا"جانسیبل"لدون دویمه

سیوهتزه. قاپینی باغلیییب چیخدون. دؤنوب منه باخدون َ قایغیلی ھاوا وئریب   دن قاپینی آچیب س

  :دئدون

ن آپاریم؟ـ مامان َ   گیله زادا گئدیس

  .ـ حؤوصلم یوخدو، دئدیم

  .لرگیلی تئز تئز یادیما سالیسان بو گونمامام

*  

کی الونده. اله گلمیردی شووقريب. الریمینن دالدا باغالدیم ساچچکیب کئش  ناھاردان سورا

ـ چوخداندی دای آرایشگاھا زادا گئتمیسن آی آرواد،   ی یاخا یاخا،الریوا رهنایلون قابچاغدان بیغ

  .دئدون

    .ـ حؤوصلم یوخدو، دئدیم

   .یه قویاندا چینی بیر سس داغیلدی اوتاغاایستیکانیوی نَلبکی

یئکه . یمینجی چایی ایچه ایچه، ـ قیزیل گول ایچیریک، چای ایچمیریک کی، دئدونایک

. آرامیزا گَییردین نننین چینی سسیسورا نَلبکی. الرنان چايیوي ھورتیلداتدونقورتوم درین

بیر سورا ساچیمدان . ییمده، دئدیم اوره...!نان، ـ ز َ َ َھریماااارن قورتارجاغین اونون ھاواسیگَییرمه

       .سینی بارماغیمنان سیغاللییا سیغاللییا ياناغیمین اوسته قیویردیمدسته

. قویلو اوزاندیم   اوزو  .گئديب ایکی بالیش گتیریب یان یانا آتدیم آرایا. تووالئته  دوروب گئتدون

ویردیم اوزومو چئ. او بیریسینی ده اوزاتدیم  قیچیمی قارنیما ییغدیم، سن تووالئتدن چیخاناجان  بیر

. اوزاندون. گلدون. ییمی چکدیم یوخاریلیق، بودالریمی تؤکدوم ائشییهاته. سنون بالیشیوا ساری

. بورنووو چکیب بوزوشدوردون  ، دئییب آغیز...باشیوی بالیشا قویا قویا، ـ آی دده وای ائی ی ی

اوسته اوزانیب  آرخاسی. لی دئییلم و بئله بئله سؤزلردیندیرمه   سیزم،یانی چوخ یورغونام، کئف
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ـ نینا : ديزيمي بیرآز دا ییغدیم قارنیما و میزیلداناراق، دیلیمین آلتینا بیر ماھنی آلدیم. تاوانا باخدون

  .باخیردون ھله تاوانا... . ناي ناي ناي نیناي

. سورا قولومو قووزاییب ھاوادا اَیدیم سنون اوستووه. الریمي سالیب ساچیمي دارادیمبارماخ

لریمی مین آراالرینا ایلیشن بیر نئچه تئلیمی گؤزوون قاباغیندا اوینادیب اوینادیب تئلالریبارماخ

   .اوزووه  اوچورتدوم

  .دن گؤزومو قاماشدیریر، دئییب، دالیوی چئویریب بؤیرو اوسته دؤندونـ ایشیق چالیر پئنجره

*  

ییلم! کوپولوکئچن ھفته شاققاناق چکیب ـ دئییر اوغلوم منه آتا دئینده، دئییرم اَده  َ اِئي، من  آتان د

سورا تومانیوی قارنیوین بوغازینا کیمین چکیب ـ ائووونن مھندیس نوری، . دئدون   ،!وام داییندایی

ِ اِئي بئله  الریما من دیش ساپینی بارماخ. ، دئییب گئنه شاققاناق چکدون...بئله شیرین آدامدی ا

    ...م وَ ی دا دئسین، باال من سنون بیبیاوندا آرواد... ـ وااا: تووالیا دئدیم  تووالیا

ینده، ائله بیل اؤز بودوما . سیننئینه... زاد اولور دا... ـ دای بیلیسن َ دئییر، الیم آروادیمین بودونا د

ییر َ   .الیم د

جن سینهو سسیمی رئزین کیمی چکیب الیوین یان یؤره  ـ به نییه؟: آخماق آخماق دئدیم

  .ن گؤزونه گیریرـ او کی آدامی  اوزاتدیم،

  .آروادی سیر صیفتدن دوشوب   اونون دا... ـ نه بیلیم والال

  .ـ اوغلونون تویوندا ائله گؤزل لزگی اوینوردو كي

Az tv   كانالیندان توركییه كانالینا چئويريب قیچیوي قیچیوين اوسته آشیردون.  

  .نئینیر؟، سوروشدوم   کی تزه آروادیدهاییرمی بئش یاشینداکی رشت   آغاجفرآغانین  ـ

شیرکتینه بی شعبه ووروب اوراالردا قالیر    گئدیب  .الرا گلمیرـ مھندیس نوری دئییردی داي بو یان

  .ائله

  ...بس آروادی بوردا  ـ

    ...نان نه ایشیمیزخاخ. کسدون سؤزومو، ـ اَه بابا نئینیریک آخی

*  

َییشیب اوتاقدان چیخمان اوزون چکدی گئجه ائو موبایلووینان اوینایا اوینایا . ه گلدیییندهپالتاریوی د

گؤتوروب    کی کیتابینی ده آچیب میز اوستوندهتیلویزیونو آچدون؛ دالیجا ماھواره. گلیب اوتوردون

" سستاتلی"تیلویزیون   .نئچه آیدی بو کیتاب الونده. Şu Çılğın Türkler .اونو دا قویدون قاباغیوا

گؤزووو کیتابدان آلمادان ـ . دئدیم  ـ نه خبرلر؟،. سیقیدی، سسی ده قیکانالی اوستونده

َیقه بئله. دئدون   ،...ھئش اونا . بیلیردون گؤزومون آلتینا آلمیشام سنی. سینه کئشدیبئش اون د

  .حتتا یوخالمیش کیمی ده گلیردون گؤزومه ھردن. لریوی داھا یاتیردیردون کیتاباگؤره کیپریک
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  !ـ یوخلییبسان؟ وور اخبارا

َه   ینتیوی تئز گیزلدیب تیلویزیونا باخا باخا، ـدیکس ، دئییب دیزون اوسته بوراخیلمیش کنترولو ...اَھ

  .تیلویزیونا ساری توشالدین

  .ـ کئشدی اخبار، دئدیم

  .ـ یوخ بابا ھله

  به سیتاره خانیم درخشیشـه باخمیسان؟  ـ

- دیش شه بنزر سس دهاوزون تیلویزیونا ساری باشیوی تووالدون منه و تیھی کیمی بیر گولو 

شادیلی . ـ سیتارا خانیم اولماسین، لونا خانیم شاد اولسون. لریوین آراسیندان ائشییه تؤکولدو

. من ده و سنین بایاخکی چیخارتدیغین تیھي كیمي سسدن چیخارتدیم  ، دئدیم...شاد اولسون

ھارا قاچا . دیمپیس یئرده کاریخدیرمیش. می قورماغابیلیردون یاواش یاواش باشالمیشام تله

اونو دا كي . بیلردون؟ جانیوی نئجه قورتارا بیلردون؟ بیرجه قورتاراجاغین ھوپ توتماندایدی

دون و سوسوب دینمه. وارام، يئمیمي یاخچی تانیرامبیلیردون من ده احتیاطلی جنه. توتموشدون

  .یه باشالماغیمیزین وریانین یئرينده بوغدونسینه دئییتدشمهبئله

  الردان نه خبر، دانیشیبسان بویون دونن؟ـ اوشاخ

ساغ اول، ائله منیم ده داديما چاتدون . الر الپ یئرینده دوشدو یادیوااؤز آرامیزدی اوشاخ

اولسئیدی . يه حؤوصلم يوخئیديھئچ منیم اؤزومون ده او ساھات دئییتدشمه   .واختیندا

ه پورسوق گلیب اَیلنمک تکی ھردن بیر، آرادا سن. باشالتماسینی یاخشیجا باجاریردیم

  .لریمی دينجلديرديدیکسیندیرمک، عصب  لریويدیکسینتی   کیایچونده. ایستیردیم

تھرانین دا ھاواسی قیزیشیر . الری قالدیباش. الری باشدانیبترم امتیحان. ياخجیديالر... ھه  ـ

  .یاواش یاواش

باشیوی کیتابدان . ق ساواشیمیزابو اوزون جاوابیم یئترلی آرا آشدی بایاخکی آتدان آتدان سویو

خارابادا باش قاشیماغا ... قووزویوب منه باخاراق، ـ او قدر باشیما ایش تؤکولوب کی شیرکتده

رادیوسونا " سی. بی. بی"ماھواره کانالیندا   کنترولو آلیب  سورا. ماجالیم اولمور، دئدون

  .چئويردون
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