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  شقاراقی

  فرشباف حبیب

 

تئز گئری دؤنوب آرخامجا  - تئز. میشدیم لییینه باخمایاراق یامان ترله نـین سرین پایـیز آخشامی

دایانـیب، یـولون قیراغـینداکی بیر داشین . ؤزه دیمیردیباخیردیم، یـول اوزونو ھئچ بیر قارالتـی گ

  :یـورغونلوقدان آنامین دالیجا دئـیینیردیم. اوستونده اوتوروب، چانتامی یـئره قویدوم

  .…»نی دولدوروب چانتایا رحمتلییین قـیزی الینه گله«

انتانی قوی آی قارداش چ«: کی  چی منه تکلیف ائتدی چایخاناسیندا قھوه» یایجیلی«اینصافن 

  .»ر کنده الر گتیره آوالی رم گوموش بوردا قالسین، وئره

دوغروسو ماشیندان . دئدیم - یی وار کی، آپارارام بونون نه -   منسه اونون تکلیفینه راضی اولمایـیب

یوخوشونو » یایجیلی«آنجاق . دوشوب چایخانایا گیرنده چانتا نظریمه چوخ یـونگول گلدی

میش یـورولوب  جه بیر ساعات یـول گئتمه بئله. به گئت آغـیرالشیردی چیخدیقجا شووقریب گئت

یـئنه ھر . یـیمی دردیکدن سونرا آیاغا قالخیب، چانتانی گؤتوروب یـوال دوشدوم بیرآز تؤوشه. قالدیم

بئله . له آرخاما باخـیردیم دئـیه، دؤنوب حسرت -  بیر آتلی بلکه گلدی –نئچه آددیمدان بیر، 

کی، یـول   حایـیف. ده پییادا گون باتمامیش کنده چاتاردیم  یا وئریب اؤزوم امی آتلیاولسایدی چانت

  …یه باشالدیم سیز آستا، آستا یـئریمه چاره. گئت گؤزه گؤرونموردو - اوزونو ھئچ بیر گل 

، تورپاقدان-گؤیه قالخان توز. حئـیـوان سسیندن قوالق توتولوردو - لرده مال آوایا چاتاندا کوچه گوموش

. کیمی بوروموشدو تورپاق دومان  - الرین ایشیغـینی، توز لرده اوالن فانـیس ال. گؤزو گؤرموردو -گؤز

دئـیه، اوجادان  - برکتلی اولسون - ده گوجومو توپالیـیب الریم یـورغونلوقدان سورونسه  قـیچ

انـیس الینده الرین آراسینداکی بیر گنج اوغالن منی سسیمدن تانـیـیـیب، ف حئـیـوان. سسلندیم

  :الشدی منه یاخـین

  :سونرا آرتـیردی. دئـیه، چانتانی الیمدن آلدی - یـورولمایاسان میرزه -

  یدیک قاباغـینا دایـنا، یدین گله ایه خبر وئره -

  .دئدیم –یاواش گلدیم  –چوخ ساغ اول احد، اؤزوم یاواش  -

اال، منی آپاریب منزیلیمین س - احد فانـیسین سولغون ایشیغـینـی آیاغـیمین آلتـینا ساال

کی قوللوقچونو یـوخاری  قاپینـی چاالندا، قـیزقایـیت ننه قاپینـی آچیب، الینده. سینا چاتدیردی  قاپی

منسه . دئـیه، دالی چکیلدی» !بویور! بویور«منی گؤرجک . قالخـیزیب، ایشیغـینی اوزومه سالدی

نی  دؤرد پالچـیق پیلله - اوچ. ی گیردیمر نین حالـینـی سوروشوب، ایچه سی ساالم وئریب کیشی

لجه فانـیسی، سونرا تور . یـوخاری قالخـیب منزیلیمه چاتدیم ّ تاخچادان کیربیتی گؤتوروب او
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سیندن چیخـیب، زیل  نـین ایشیغـی اوتاغـیمین پنجره تور چیراغـی. چیراغـینـی یاندیردیم

اوتاغـیمین قاپیسی چالـیناندا من . نـیب گئتدیر اوزا یارا دوز کندین او باشینا قده -قارانلیغـی یارا

 -یه بیر او، سینی. گئری قایـیتدی نی آستانایا قویوب  کی سینی آیاغا دورونجا قـیزقایـیت ننه الینده

ایکی تیکه  -دن بیر ک چؤر - قاتـیق. دا پنیر قویموشدو یی، بیر پییاال قاتـیق، بیر قاچ  ایکی ال چؤره

. نی چانتاما دولدورموشدو دا آنام الینه گله  دوغرودان. تماغا باشالدیمیـئیـیب، چانتامی بوشال

. دنه ده نار چانتامدان چیخدی دنه آلما، بیر نئچه خییار، بیر تکجه   بئش اون: نده ده دئـیه  مئیوه

ری ال لرین قاالن مئیوه. یه آپاردیم یه یـیغـیب قـیزقایـیت ننه سینـی سینی خییارالرال آلماالرین یاری

دئـیه، » یـیم اوالر قـیشدا گره«تکجه ناری . الری یوال سالدیم ایله ده گئجه گؤروشه گلن قوناق

نه   آخی اؤتن قـیش بیر ناسازین باخماغـینا گئدنده کندده ھئچ. چمدانا قویـوب ساخالدیم

ین آجـیسی ده بو ایش ھله . یی آپارمیشدیق ال بیرلیکده بیر اوووج اریک چؤرده تاپانمایـیب خوناخام

  …یادیمدان چـیخمامیشدی

الرین باشیندان ائـنیب کنده  آپباق آیاق ایزلریله، داغ -پایـیز فصلی سونا چاتـیب، قـیش فصلی آغ

ائله بو . گئدینی کسیردی - الری باغالیـیب، شھرین گل قـیش فصلی گاھدان یـول. الشیردی یاخین

آنام مندن  –. کتوب یازیب دوستوما وئرمیشدیمسببه تبریزدن گلنده آنامین عونوانـینا بیر نئچه م

 -  لر قاپ قـیشدا کندلی. دئـیه، دوستوم ھر آی بیر مکتوب آناما چاتدیراردی - نییاران قالماسین

ر مؤحکم قاپاساالر دا، یـئنه شاختا بابا بیر یـول تاپیب اونالرین  باجانـین جیریغـیـنـی نه قده

لرله  آنجاق ھفته. ده نؤوبه چاتـیردی گاھدان بو آرا دا منه . یاردیناسازلـیق پایـینی ائو به ائـو پایال

دؤنه ائـویمه  -دؤنه. یه قـییمادیم ده تکجه ناری یـئمه دا، یـئنه   لی بیر شئی تاپماسام ائـویمده یـئمه

  :ننه قاپیمی چالیب نھایت بیر گون قـیزقایـیت . ده یـئنه تکجه ناری ساخالدیم قوناق گلسه 

  .دئدی -ک ییر، دور گل گئد دا سنی گؤزله ده آشاغی اندام ناسازدی، کیشی  مشه گول باال، -

اندام  لیکله تکجه ناری گول بئله. مز تکجه ناری چمداندان گؤتوروب آشاغی ائندیم ایسته -ایستر

  .خاالنـین گؤروشونه آپاردیق

مین  قـیزیلجا توتموش بیر طلبهایله  یـئنه بیر گون ننه . آغـیر کئچیردی -قـیشین قاراگونلری آغـیر

ننه صاندیـغـیندان اوچ یومورتا  قـیزقایـیت . منیم بیر زادا گومانـیم گلمیردی. گؤروشونه گئتدیک

یه قویولموش بیر نار  نـیـن یانـیندا، سینی مین ائـوینه گیرنده، ناسازین یاسدیغی طلبه. گؤتوردو

  .االیا آپاردیغـیم ناری تانـیدیماندام خ له باخاندا، گول دیققت. گؤزومه ساتاشدی

سینی صبیرسیزلیکله  الر یازین گلمه کندده بوتون جانلی. الشیردی لرینه یاخین ن قاراقـیش سون گو

او ھله یـئره اوتورمامیش پالتووونون . لردن بیری گؤروشومه گلدی بیر گئجه کندلی. ییردی گؤزله

چدی قوناغـیم قاپیدان چیخماق ھامان ناری گئجه کئ. جیبیندن بیر نار چیخاریب تاخچایا قویدو
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دئمک، . نـین رنگی بوزارمیشدی لری سینـیب، قابیغی پولوشویونون بوتون پره. گؤتوروب باخدیم

  .اله دوالنمیش تکجه ناریم اؤزومه قایـیتمیشدی - قیش فصلینی بوتون کندی الدن
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