
 

میر ھدایت سید مرندی
 

 

 

Web address:www.marand

Facebook:www.facebook.com/marandoyku

Email:rezaaydin491@yahoo.com

 مرند اؤیکو

Mərənd öykü 

 

 سیککھ

میر ھدایت سید مرندی دکتر :یازار  

  

ress:www.marand-oyku.arzublog.com 

book:www.facebook.com/marandoyku 

Email:rezaaydin491@yahoo.com 

 

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

http://www.facebook.com/marandoyku
mailto:Email:rezaaydin491@yahoo.com
http://www.facebook.com/marandoyku
mailto:Email:rezaaydin491@yahoo.com
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 سیککه

 میرھدایت سیدمرندیدکتر

علی گونده کی اوشاق دییلیدی کی ؛ اوخولون بیر گوشه سینده توموب کیمسه ایله 

 .اودا بوگون گولوردو و اوبور اوشاقالریال برابر اویناییب ، سونجوخالنیردی. قونوشماسین

علی ایسته .دنینی سوروشوردوالراوخولداشالر؛ بونو گؤروب شاشیرمیشدیالر و زوروال علی دن ، ن

  .میردی جواب وئرسین آما اونالرین ایصراری اثرینده ؛ شاد اولماق ندنینی دئدی 

  ..."دونن اوخولدان ائوه گئدرکن ، یولدا بیر قادین اَل چانتاسی تاپدیم ، اونو  -"   -

  :اوشاقالرین بیری جیجیح ائدیب علی نین سؤزون کسدی 

  ..! "بلکه بیر دولو قارین ییه سیز اودا پول ال دولو ، آپاردین وئردین آتاوا تا  -"

  :علی کئدرلنیب ، گولمه یینی کسدی

یوخ، چانتادا پول یوخویدی، ایچینده بیر جیلد ائو سندی وبیرآز قیزیل بویون باغی وسیرغا وبیله  -"

ه گوتوردوم ، آتام چانتانی گورورکن ، تله زیک واریدی ، کوچه ده کیمسه یوخویدی،چانتانی ائو

کوچه لری بیربیر دوالشدیق ، ھرکیمی گوروردوک . سیک گئییم لرین گئییب منله کوچویه چیخدی 

  :چانتا ایتیره نی سوروشوردوق حتتا باققالالردان ، آتام دئییردی 

  .... "ایندی بونو ایتیرنلر راحات سیزدیالر  -"

کی موتورویال  نئچه کوچه دوالشمیشدیق ، بیرکیشی وقادینا توش گلدیک قان تر ایچینده ، بیر

گؤرمه  - بیزی گؤرنده بیزدن چانتانی گؤروب . ایفیل آختاریردیالر،آرواد آغالییردی - لری ایفیل- کوچه 

  :آتام جاواب وئرمه میش چانتانی گورستدی .دیییمیزی سوروشدوالر

  "   !؟...باخ گؤر بودور -  "

سوینجدن آغالماق سسینی . نتاسینی گوردوکده ؛ آز قالدی چیچه یی چاتالسینآرواد چا

ھرشئی یئرینده یدی . اوجالتدی، چانتانی آلیب باغرینا باسدی، سونرا چانتانین ایچینی یوخالدی 
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بیردن آروادَ ال آتیب بویون باغینین بیر سیککه سینی . ، بیلمیردیلرنه جور تشککور ائتسینلر 

  .وئردی  موشتولوققوپاردیب منه 

  :قاییتاندا آتام چوخ راضیدی و گولوردو

بیزدن ده چوخ الزیمی اوال، آما  اوغلوم ھرتاپیالن شئی، تاپانین اولماز، شاید ایتیره نین ،   -"

ایندی بو قیزیل سیککه حاللیندا سنیندیر، صاباح اونوساتاریق ، سنه الزیم اوالن ملزمه لری 

  ..."آالریق

  :ی دئیندن سونرا، اوخولداشالری ھامیسی بیردن سوروشدوالرعلی بونالر

  " ؟ ...ھانی سیککه - " 

  .علی گوله گوله الینی جیبینه آپاریپ،سیککه نی چیخارتدی 

اوشاقالرین بیری ، بیردن . اوشاقالر بیربیرلرینین اوستوندن ؛ بویالنیردیالرکی سیککه نی گؤرسونلر

فیرالنا گویه یوکسلدی، سونرا یئره  –سیککه ھاوایا قالخیب فیرالنا . بیره علینین الینین آلتینا ووردو

اوشاقالرال . نا بیلمیردی اینا. علینین اؤره یی تؤکولدو. ساری دؤنوب ، شابپیلدیال حوووضا دوشدو

بارماقلیقالر اوجا وکیپ ایدی، آما . برابرحوووضو دؤوره لییه ن دمیر بارماقلیقالرا یاخینالشدی 

بیلینمه دی علی بیر آندا نه جور بارماقلیق الرین آراسیندان اوبور طرفه کئچیب ، حسرتله 

  !حوووضون سویونا باخیر

علی یئره اوتوروب قولونو .ا قیرمیزی بالیخالرگزیردیلرحوووضدا بیر شئی گؤرونموردو، فقط سود

اوشاقالرین بیری ، بیر اوزون سوپورگه ساپی .اَلی حوووضون دیبینه چاتمیردی. سویا سوخدی 

سو لیلله نیب دای بیر شئی . علی اونو آلیب حوووضون لیغالرینی بیربیرینه ووردو.گتیردی) دسته(

  .  ، حتتا بالیخ الردا گؤرونمه دی

  :اوخولون باباسی نین سسی اوشاقالری بارماقلیق الردان اولکوتدو

بابا ، علی نی . اوشاقالر ھربیریسی بیرطرفه قاچدیالر ..."؟ !اورا نییه جومالشمیسیز - " 

! ایت توخومو: " آجیغالنیب ، چیغیردی. گؤردوکی حوووضون قیراغیندا یئره یاتیب الیله سویو آختاریر

  .علی اوتوردو و یالواران گؤزلریله بابایا باخدی      ! "ه سویا دوشدون؟ بلک!اوردا نئیلیرسن
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  .... "قیزیل سیککم سویا دوشوبدور - " 

  :بابا اَھک تکین آچیلدی 

  !!.. "نه سیککه سی ؟ - " 

اون بئش آغیزدان بیریئرده سیککه ناغیلی بابایا  -اون . اوشاقالر بابایا یاخینالشمیشدیالر

  .یئتیریلدی 

بابا شاشمی بیرحالدا، آچارالری چیخاریب بارماقلیق الرین قاپیسینی آچیب سویا و علی یه 

علی آغالمیردی ؛ آما ھربیرنئچه ثانیه . قارایدی و بیر شئی گؤرونموردو -سو قاب . یاخینالشدی

  .دن بیر ، ایچینی چالیردی

یرماالییب ، قولتوغونا قدر سویا سوخدو بیله یینی چ. بابا اونو گؤروب اؤره یی یانیب ، یئره اوزاندی 

  .چاره سیز آیاغا قالخدی . اونوندا الی دیبه چاتمادی . 

صاباحاجان دؤزه ریک تاسو دورولسون ، ..دور گئت کیالسا ...ناراحات اولما. اولسون اوغلوم " -

  " اوندا سیککه نی تاپاریق ، الزیم اولسادا سویو بوشالتاریخق 

کیمسه دن سس . ینین توپراغینی سیلیب ، علی له برابر ائشییه چیخدی بونو دئییب شالوار

علی ده یئرینده اوتوردو، . اوشاقالر سیرا دوروب ، کیالسالرا یؤنلدیلر. زنگ چالیندی. چیخمیردی 

  .آما گؤزو حیطده واونون حوووضوندایدی 

شوجا نیظام مشروطییت زامانی مرندین زوردئین . اونالرین اوخولو ، شوجا نیظامین ائویدی 

بو حوووض ؛ اونون   بلکه شوجا نیظام یوزلر دؤنه بو حوووضدا یویونموشدی ، آما ایندی. حاکیمیدی 

. اودورکی اؤره یینده شوجا نیظاما واونون حوووضونا سوخوشدوروردو . سیککه سینی اودموشدو

  .نھایت ده چیخیش زنگی چالیندی . زامان چوخ آغیر کئچیردی

آما علی ماواال ساری گئدیب ، . چکه اوخولون قاپیسینا ساری قاچدیالر -اوشاقالر ھورا چکه 

. دقیقه لر دؤزدو تا بابا تمیزلیک ایشلرینی بیتیریب قاپیالری کیلیدله ییب گئتدی. بیرینده گیزلندی 

سو ھله . یب بارماقلیقالرا یاخینالشیب اونالردان کئچدی علی ماوالدان ائشییه چیخ

بدنی . پاییز گونلریدی وسو سرینیدی . پالتارالرینی چیخارتدی وحوووضا گیردی. دورولمامیشدی 
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دورت درین نفس چکیب ، آغ جییه رینی ھاوا ایله  -اوچ . سو دؤشونه قدر چاتدی . تیتره ییر دی

  .بیر لیغالری آختاردی –رماقالریله بیر دولدوروب باشینی سویا سوخدو و با

اون بئش دؤنه بو ایشی  –اون . نفسی کسیلینجه ، آیاغا قالخیب یئنه ھاوا آلیب سویا جوموردو

دیرین تیتره  -علی نین دیشلری ھم ؛ سویون سرینلییندن ، ھمیده قورخودان دیرین . تیکرارالدی

  .ییردی

آما باجیسی نین یالواران .، واز کئچمک ایستیردی ھر دؤنه کی الی بوش ھاوا آلماغا چیخیردی

باجیسی اوندان قولچاق ایسته میشدی ، اودور کی یینه نفس . گؤزلری ، گؤزونون اؤنونه گلیردی

. دای چوخ یورولموشدو کی بیردن بارماقالری سیککه نی حیس ائتدی . آلیب سویا جوموردو 

سوینجکدن ایسته . قالدی چیچه یی چاتالسین  آز. سیککه نی بیر اوووچ لیغال برابر اوووچالدی 

آغزینی آچدی کی بیرراحات نفس چکسین ، سو آغزینا دولوب آغ ...دی چیغیرسین ، گولسون

ھر . ایسته دی ھاوار چکسین ، اویان بویانا اَل آتدی   .چوخ قورخدو . جییرلرینه ساری یوال دوشدو

. زامانی ایتیرمیشدی. نیا باشینا فیرالنیردی دو. آیاغی بیر یئره گلمیردی . یئر زوولداق ایدی 

  ....چاباالدی نھایت سویون اوزونده حرکت سیزقالدی - چاباالدی 

*****  

ھاوا تازا قارالمیشدی ،اوخولون قاپیسی سسله آچیلیب، بیر نئچه کیشی کی ھر بیرینین الینده 

علی نین . ھر یئردن اونجه حوووضون باشینا قاچدیالر . واریدی اوخوال گیردیلر ) فانوس(بیر فنر

تپه بارماقلیق الری  - علی نین آتاسی ھاوار تپه . چیلپاق لشی سویون اوزونده گؤزه چارپیردی 

اوووجالرینین . لش بوم بوزویدو. لشی باغرینا باسیب ، ائشی یه وئردی. آشیب ، سویا دوشدو

لیغالرین ایچینده ، بیر قیزیل سیککه گؤز . بیر آراالدیالر  –بارماقالرین بیر . اغلی ایدی بیری ب

  ....ووروردو

 

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

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

