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  قآیریلی ساری

  اردبیلی یانار

 

. ایدیر اؤرتوکلو داغالرین اتکلرینده بیر دوزنگاه کیلومترکنارالردا، آق ۴٠-٣٠گوللوک شھردن  ساری

اوشاقالرین گوللره . ال بویامیشدیالر ساری گوللر یئر اوزون بوروموش و ھر یانی ساری -اوردا ساپ

اوبیری آیاقالرین  اودور کی بیر آیاقالرین گؤتوروب،. “ایینه آتسان یئره دوشمزدی”حئییفی گلیردی؛ 

بیر یاندا . آنجاق بیر آزدان ھامی مشغول اولموشدور. آتیال کئچیردیلر -بوردان آتیال -قویوب اوردان

اوبیری یانداایسه آیدانین قیرمیزی قارمونون آناتومی اوستادی تومروس   اوغالنالر توپ اویناییر،

ان اوغالنالردا توپدان ال چکیب، اونالرا بیر آزد. قیزالر ھامیسی اویونا گیرمیشدیلر. خانیم چالیردی

گوللوکده بارماقالری اوستونده سوزور و اوغالنالر اؤز تشویقلریله  قیزالر ساری. یاخینالشدیالر

  .اونالرا قووت باغیشالییردیالر

لرده، آنجاق آیدا اؤزونو ھله یورولماز حیس  بیر چکیلسه -خئیلک اوینایاندان سونرا اونالر یورولوب بیر

ایاغینی گؤرمک اولموردو؛ فیرالناندا قارا ساچالری چیگینلری اوستوندن  -اونون ال. دیردیائ

گول اونون باشینین اوستونده  ین آتدیغی بیر دسته ساری “آیدین”بئله بیر واخت . اوچوردو

  .لری اوشاقالرین ھوراسینا قاریشدی گول لئچک. لندی سپه

***  

  :بیردن ھای دوشدو. شماقدایدیکوی سسی یاخینال - اوزاقالردان گلن ھای

  .بوردان دمیر یول چکیریک! چکیلین کنارا، چکیلین کنارا -  

تعجوبدن . یئرسیز گؤرونن بو ھایقیریق اوشاقالری دیسکیندیریب، رقصین ھاواسیندان آییردی

  .یئرلرینده دونوب قالدیالر

ومروس خانیم یول چکنلری ت. یه چاتمیشدیالر  ایشچیلر و یول چکن ماشینالر آرتیق گلیب دوشرگه 

. سونونجو دفعه دقتله نظردن کئچیرتدی -گوللوگو ساری -ایشده جیددی گؤردوکده، دؤنوب آرخایا

یینه  گوللوگون ناخیشالرینی گؤزلرینه ھوپوزدوروب، اوره آیدا باشا دوشدو کی تومروس خانیم ساری

  .ایدی سیز آدام کیمی سانکی چاره. ییر مک ایسته حک ائله

بیر آز کناردان   چکنلرین اؤنوندن کنارا چکیلیب، دن سونرا اوشاقالر ھامیسی یول چه دقیقهبیر نئ

  .اونالرا تاماشا قیلدیالر

اونون آردینجا آغیر ماشینالر . ییردی له لی ایله ایره بولدوزر گولشنی سؤکوب، بیر خطین اوستو

لر چیگینلرینده تاختاالری گتیریب، تورپاقالری یاتیردیب، برکیدیر و اونالرین آرخاسینجاایسه ایشچی

  .یئره باسدیریب، اوستوندن دمیر خطلری دوزوردولر
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اونالر . لرین جیریق پالتارالری یئل اسدیکجه اسیردیلر ایشچی. آیدا آتاسین اوزاقدان تانیدی

. نیردی ھامیسی آریق اولساالردا، آیدانین آتاسی ھامیدان آریق و اوستو باشی جیلیز گؤرسه

  .یی دؤیونتویه دوشدو اورهآیدانین 

کی تاختانی یئره قویوب، اوشاقالرا ساری باخاندا، آیدا اؤزون قیزالرین آراسیندا  آتا چیگنینده

. لره ساری باخاراق، آیدا حاقیندا دوشونوردو دوز دایانیب، اؤیرنجی - آتا دوم. ییردی گیزلتمک ایسته

او آتاسین ھر زاماندان . میشدی کلینه زیللهآیداایسه قیزالرین آرخاسیندان گؤزلرین آتاسینین ھئی

بیاض اولموش،  - ساچالری بام. آتانین صیفتینین سوموکلریده گؤزه چارپیردی. آریق گؤروردو

گؤزلریندن ایکی دامجی یاش آخماق . یی آلیشدی آیدانین اوره. ایسه چوخورا دوشموشدو گؤزلری

  .دالیسیال اونالری محو ائتدی ییب، الینین او گؤز یاشالرینا آمان وئرمه. دی ایسته

ل و گؤیچک  لره دئسین کی، اونوندا گؤزه ایله اؤیرنجی ییردی غرور حیسی یی ایسته آتانین اوره

. دی  آنجاق باجارا بیلمه. اؤیرنجی بیر باالسی وار و ایندی او باالسی اؤیرنجیلرین آراسیندادیر

  .قاییدیب باشقا بیر تاختانین اوجوندان یاپیشدی

ر گوج وئریرسه،  میشدی کی گؤردو آتاسی نه قده ین نیگران باخیشالری آتاسیندان اوزولمهآیدان

لر  ایشچی. و نھایت او اؤزوده تاختانین یانینا ییخیلیب، اوزاندی. تاختانی یئریندن قالدیرا بیلمیر

ق بیریسی دعا اوخویارا. کوی قوپاردیالر -سینی آلیب، صلوات سسینه اوخشار ھای آتانین دؤره

آنجاق آتانین چوخدان بدنی سویماغا . ایسه اوزونه سو سپیردی ییر، بیریسی آتانی سسله

  .یی بیر یوللوق ساریلیغا قاریشمیشدی اونون آتا اوره. باشالمیشدی

او اؤزونو زورال . نین نه اولدوغونو باشا دوشموردو ده فاجعه نیب، آنجاق ھله آیدانین آلنی دویونله

او . یی آتاسینین ییخیلدیغی یئرده چیرپینیردی اقالرین ایچینده اوالراق، اورهاؤزو اوش. ساخالییردی

سوالینین جاوابیندا یالنیز دولغون گؤزلریله اوزاقالرا  -نییه بیردن حالین پوزولدو آیدا؟ –آیدینین 

  .آیدانین آتاسی ایشچیلرین چیگینلرینده یوال دوشموشدو. باخیردی

آیدانین گؤزلری اؤنونده، . قاییدیب، شھره دوغرو گلیردیلر دن گون باتان چاغی ھامی دوشرگه

گوللری . نین ھئیکلی یولداشالرینین چیگینینده ییرغاالنیردی رینده بیر آریق کیشی ساری پرده اوزه

قاریشقاالر تورپاغین . چکه گئدیردی -سولموش دوزنگاھین اورتاسیندان بیر قاطار نعره چکه

  یسه قایناشیردیالریین سوراغینداا سینده نه سینه
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