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  رومانتیک بیر گئجھ
    

  رقیھ کبیری
   

دن  ایداره. باشا قالمیشیق ایکیمیز- باش. الر بئش گونلوک بیر سفره گئدیبلر اوشاق. لردن سونرا المالییام ایل رومانتیک بیر گئجھ حاضیر  

  .ن تؤکولوردو ھر زامانکی کیمی یورغونلوق سسیند. اونون ایش یئرینھ زنگ آچدیم

ل. بیر سورپیریزیم وار بو گئجھ«ـ  َ   .، دئدیم»!لوطفن بیر آز تئز گ

سیمین نئشھکلمھ» گؤروم دا«ییندن ـ  بیر آن تئلفونون دستھ   .نیب ایتدی سی بوغازیمدا دویونلھ سینی ائشیدنده، بوتون سَ

کلیکدن ب. ییرم ساعات بئشده ترمینالدا یولونو گؤزلھ«تئلفوندا ـ . ایدی  کولک-یول قار َ   .دئمیشدی» ... اغریم چاتالدیت

ری گیرنده، ـ  َ َکدن قورتارمیش اتوبوس ترمینالین قاپیسیندان ایچ نده،  سنی دونموش پنجره«ساعات یئددی اولموشدو؛ کول َ لرین دالیندا گؤر

َنمیشدی گؤزلریمھ. پیچیلدامیشدی قوالغیما» سئوینجدن قلبیم دایانا بیلردی نین ایزی الری، بارماقالیمی ائلھ سیخمیشدی کی. سونرا زیلل

  .الیمده قالمیشدی نئچھ گون

م ائوه الی دولو گئتمھ. لریم بوشال َ م  یی پیشیرمھ ان سئودییی یئمھ. لیی َ تام ایلک گئجھ بیرلیکده . ھر شئی مکمل اولمالی بو گئجھ.لیی

  .چیچَک آلماغی دا اونوتمامالییام. اولدوغوموز کیمی

ز قونچاسی وئرمیشدی نمھعقد خطبھ. الیمھ بیر چلنگ آغ رُ َ   ...لردن دیم چیچکسینی اوخویاندا دا، گؤزلریمی گؤتور

ز قونچاسی گؤزومو توتدو  نھ. گولچو مغازاسینا گیرنده، تانیش بیر قوخو، مریم گولونون اییی دولدو بورنوما ـ . ایسھ ایکی قیرمیزی رُ

ل« َ   .الریمین قیزارماسینی حیس ائتدیمییمده، یاناق، دئدی»آپاریرام   نیشانلی ایچون   ایکی! باغالیین   لوطفن گؤز

ر سئویندیره. الریمدان اود قالخیردی سانکییاناق َ . چیچک قوخوسو اوتاغی گؤتورموشدو. مزدی حیاتدا ھئچ بیر شئی منی بو قد

. یاتاغا ساری آپاردی منی لریمدن یاپیشاراق،گؤزلریمی یوموب، ال. ایدی اوتاقداکی چیچک قوخوسو فرقلی . دیم کی چلنگی اییلھ الیمده

ز  یورغانین آلتی دولو . نفسیم چیخمیردی سئوینجیمدن   یورغانی آچاندا،   .ایلھ یی ایلھ، مریم چیچھ ایدی قیرمیزی رُ

ندن سونرا، ھر ایشدن قاباق دوش آلیب، ساچ َ  قادینلیغیمی حیس. ییردیم مکمل بیر قادین اولماق ایستھ. دیم الریمی بیگودیلھائوه یئتیش

  .ایدی بو گئجھ محتشم بیر گئجھ اولمالی . ییردیم ائتمک ایستھ

َشدیردیمموسیقی اوچون ایکی کاسئت سئچیب ضبط. یئمک حاضیر   .ایدم نی باسمالی  زمانیندا یالنیز بیر دویمھ. ده یئرل

مُدونون ق. آمما من ھلھ حاضیرالنمامیشام. سیر آخشام اولماق اوچون ساعات مندن چوخ تلھ ُ نھ . اباغیندا دونوب قالمیشامپالتار ک

ییمی بیلمیرم گئیھ َ   .لی اولمالییدیم آغیر قابیل، عینی حالدا وسوسھ. بیر ایکی دونو گئییب چیخارتدیم. ج

لی و پارالق  آمما خصوصی حیاتیندا، ھوس. دیر گئیینیشی، منجھ فیکرینھ باغلی. دیرلیمنیم اوچون قادینین فیکیری ھر شئیدن ایره«ـ 

  .، دئمیشدی»!دیر اولمالی

الریمی دا بویون قوالغیمدان  میرواری. لری اوالن یاخاسی آچیق بیر دونو سئچدیمای، گوموش رنگینده نارین گول بیر سورمھ

  .آسالدیقدان سونرا، قاش گؤزومو قاراالدیم

نده، گوزگوده ووقارلی، آز آججا دا گؤیچک بیر قادین گؤردومماشینی َ   .نین سسینی دویوب سالونا ساری گئد

ری گیردی َ گؤزلریندن . یئنیدن دؤنوب باشدان آیاغا منھ بیر نظر سالدی. قاپینی آچدیقدا، ھر گونکی کیمی اوزومھ باخمادان ایچ

پالتارالرینی . ایلھ اوتورما میز باشیندا  لوطفن بوگون حولھ«اما ساری گئدنده، ـ حام. ایدی  لری قاپ قاراال. یورغونلوق یاغیردی

  .، دئدیم»حاضیرالمیشام
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ز چیچھ. دوشدان چیخیب اوتاغا گیردی لرین  شمع. الری سؤندوردوم چیراق. لرین آراسینا قویدوم یی میزین اورتاسینا، شمعایکی رُ

  .ییردی دیوارالرداایشیغی تیتره

ریلی قالمیشدی ی تخت اوستھشالوار- کت - نییھ سؤندوردون چیراق«نین اوستونھ چکیب اوتاقدان چیخاندا، ـ شرتی ائو شالواریتی. سَ

  .الری یاندیردیدئییب چیراق» !الری؟ قارانلیقدا نھ یئمک اوالر کی

ییردی مریم  لرین ایشیغی تیتره شمع .الری سؤندورموشدولری یاندیریب، چیراق شمع. نین قوخوسو دولموشدو جانیمیزالری مریم چیچک

ریندهلری چیچک َ   .میز دیواردان یاتاغا یئنمیشدی بیزیم کؤلگھ. نین اوز

ییب، آرامیزداکی سس َ نگل بوشقابا د َ لردن بیرینی  اؤزومو سیندیرمادان، حاضیرالدیغیم کاسئت. سیزلییھ سون وئریردی قاشیق چ

  .نمیردی یئمک لذتینھ ده اوستون گلھ   کاسئتدن چیخان موسیقی سسی. اونونال اوز بھ اوز اوتوردوم. اوخوتدوردوم

بیر بالیش دا . یھ سؤیکَندی ھر گونکو کیمی تلویزیون قاباغیندا اوتوروب، مخده. ن قالخدیدئییب، میز باشیندا» !لرین آغریماسینال«ـ 

  .نین آلتیندا، کنترل ایسھ الینده الری آیاق

  .نین سسی ایتمیشدی موسیقی سسینده، تلویزیوندان یاییالن خبرلر ایچیندهلری نفس

ز چیچک ھم ده . ایدی  ایسھ ایشدن گلمیش، یورغون او . ینی ده الیمده اوینادیردیملرمن، تک باشینا میز باشیندا اوتورموش، قیرمیزی رُ

  .چوخ یورغون
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