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  سومسوک ایت
 

 حمید آرغیش: یازان 
 

  قاباغیندان  گونشین  بولود ھردن  ، نئچه یکن آرخاسیندا گیزلنمکده  داغالرین  باتیدا اوالن  گونش

لو کؤلگه  چؤلده  کئچیب ُ  .دیردیلر لر تؤره او
بؤیرو   سول  گؤیون. ایدیلر ده  ـ گئت  گل  ماشینالر سورعتله  ، کیچیک یولدا بؤیوک  الخالق بین 

  .اویونا توتوردو  و تیکانالرینی  ن گوه  ، چؤلون أسیب یئل   سرین  گاھدان.  ایدی  رنگده  نارینجی
  یئر، شھره  اوزاندیغی  ایتین.  اوزانمیشدی  کناریندا بیر ایت  بیر داشین  قیراغیندا، بؤیوک  نین جاده

  چوخ.  ایدی  قومرال رنگده  ایت   . ایدی  قوووشاجاق یئری نین  جاده  تورپاق یولو ایله  بیر کندین  یاخین

روموش  اوسته  قیچی  ساغ.  گلیردی  نظره  دوشموش و گوجدن   آریق ْ   نئچه  سینه دؤوره بیر یارانین   قو

  قانی. قوووردو  اونالری  قویروغو ایله  ایسه  ایت. قونوردوالر  ارا اوستهدا ی  فیرالنیر، گاھدان  چیبین

  . بیر یارا ایدی گونلوک   قورودوغو یئر نئچه
  ... ایدی  دا کسیک  ، قوالقالری قویروغو چنبرلی  بو ایتین  ین بنزه  سورو ایتینه  آرتیق
واختیندا   قیداسی.  ایدی  مالیک لییه  و اؤتکم  اؤزو گؤرکم  ، بیر زامان بو ایت  آراالردا قالمیش  ایندی

  لیکده تزه  بو ایت. اویونو اوالر  چوخ  آمما روزگارین.  یوواسیندا یاتاردی  حاضیر اوالر، واختیندا گئدیب

  ...اولموشدو  ایتی سومسوک 
  داواردان 200  ایشی  اونون.  ایدی داوار ایتی   نین چوبانی  بیر کندین  یاخین  یه ، بو جاده اؤنجه  بوندان

  بو ایسه. ییر ـ پارچا ائله  تیکه  داواری  چاتیر، ایکی  قورد سورویه  بیر گئجه...  اولماق ایدی  موغایات

: دئییر  سینه یییه زنگین   ، داوارالرین سوچالییب  ایتی  آمما چوبان.  ایدی  یوخالماسینا گؤره چوبانین 

داوارالری بونا تاپیشیرماق یانلیش بیر . یوخدور  ق باجاریغیقوروما  داھا داوارالری  بو ایتین"

  .."دیر ایش
، آمما  ایدی ایشی   ایتین  5ـ  4اولماق   موغایات  داواردان 200  چون.  ایدی  یوخ  گوناھی ایتین 

  آدالنان"  قروش. " آتدی  ائشییه  تپیکله  او گون  ایتی  گؤردوکده  ده تھلکه  اؤز مالین  صاحیبی  داوارالرین

سینا و  قاپی  اربابین  دفعه  نئچه  ایت..  آلمیشدی  مکافاتین  نین قالماغی اربابینا وفالی   ایل  نئچه  ایت

  ایکی  یئرینه  اونون..  قارشیالشیردی و تپیکله   سؤیوش  نئچه  ، آمما ھر دفعه دالینا گئتدی  سورونون

"  قروش. "جکلر گؤستره  لرین سیزلیک سونرا لیاقت  گوندن نئچه   ایدی  بللی. گتیرمیشدیلر  ایت

ّللر . اولموشدو  لر ایتی کوچه.  سونرا داھا قالماغا بیر یئر تاپمادی قووولدوقدان  اوشاقالر او

  قروش. آتماغا باشالدیالر  ، اونا داش آچیلیب  اوزلری  ـ یاواش  قورخوردوالر؛ آمما یاواش  سیندن بیله

ّللر ھیرس آرتیق   اونالری  آمما گؤردو بو ایشی.  قاپدی  اونالری  گون  نئچه.  فیلداییردینیر، ھا له او

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

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


  بیر اوفاجیق  اؤنجه گون   نئچه.  قاباغیندا دینمیردی  داشالماسی  داھا اونالرین... شدیریر اؤجه 

،  ووردو کی ر آغاجال او قده  گلیب  آناسی  اوشاغین.  قاپدی  یانین  اونون  شرکن ایجه  اوشاق اونا برک

..  یاراالندی  برک  اونو داشالدیالر؛ قیچی  اوشاقالر یئنه  دونن..  دورانمادی  یئردن  دک گونه  ایکی

بیر   بر بیابانی  مجبور ایدی ایت .  ، آخسایا ـ آخسایا قاچماغا مجبور قالدی چیخیب  آخیردا کنددن

  .... یاتیردی  ، اؤیله قالیب  آج ، آمما ھر اؤینه  دوالنسین  اوچون  یئمک  تیکه
  ، ایتین بیر کامیون  آپاران  أت. یوخوسونو پوزدو  سسی  بیر ماشین  ، بیردن یاتمیشدی  کی  نئجه  ایت

تئز آیاغا .. قول قاناد تاپدی.  تاپدی  جان  یینجه قوخوسو ده  بورنونا أت  ایتین.  گئتدی  کئچیب  یانیندان

باخمایاراق   سینه آغریسینا، اینجیمه  نین قیچی.  باشالدیآرخاسیجا قاچماغا   کامیونون  دوروب

  . دالیجا گئدیردی  کامیون  سورعتله
  . گؤستریردی  آریق  آرتیق  سینی گؤوده  ساچاقالری  سون  گونشین
  آمما أت.  قوروجوسو ایدی  نین قایناغی أت  200  بیر زامان  ایت  دالیجا قاچان  سوموک  بیر تیکه  ایندی

قاچماقدان   قروش. اولدو  غایب  گؤزوندن  بیر گؤز قیرپیمیندا ایتین.  ایدی  حؤکمونده  ایلغیم  ماشینی

  .بوروغوندا محو اولدو  نین جاده  کامیون.  دایاندی 
. گؤردو  یاخینالشماسینی  بیر دومانین  یارانان  یولوندا توزدان  ـ تورپاقلی  داش  کندین  دؤننده  گئری

یاناشدیقدا بیر   دومان.  دئییلدی  اولدوغو بللی  نه  ساچاقالریندا بو توزون  لن ؤنهباتماغا ی  گونون

  .اولدو  اولدوغو آیدین  ماشین
  پاترول  بیر نیسان  بو ماشین.. بیر زاد اونا آتاالر  ، بلکه قاچدی  اونا ساری  گؤردوکده  ماشینی  ایت

  آچیق  قول  نین بیری. اوتورموشدوالر  ا دؤرد کیشید  ماشین. گلیردیلر  گزمکدن  ، آدامالری کی  ایدی

  لرینه چییین  بیر آرخالیق  اوالن  قارا رنگده  بیر کیشی  اوالن  یوغون  قارینی.  واریدی  پالتاری یاشیل 

  گنج  یانیندا ایسه  سوروجونون.  سینا اوخشاییردی"بوخچا حامام"  بیر بؤرک  باشیندا دا آغ.  آتمیشدی

  کیرلی  پالتاری  بونون.  ایدی بیر کیشی   قارا ساققال  سوروجو ایسه. اوتورموشدو  اوغالن لی قیلیق

  . ائتمیردی  اشتراک  ، گولمکده دئییب  ترسینه  نفرین  اوچ  اؤزوده.  ایدی
ـ "  م حسابینا یئتیشه  بو ایتین  م ایستیره!  گئت  یاواش!  اوغالن: " خطاب  سوروجویه  کیشی  یوغون

  . دئدی
راخ …! دی یازیق: " یانینداکی ْ   . ـ دئدی!"  گئتسین  بو

  . وئردی  جاواب  ـ گوله  گوله..".  سالیم  اونو ھورومکدن  قوی!  یوخ" 
ماشینا   شیب اؤجه  آرتیق  ایت. دوشدو  سورعتدن  یوال چاتارکن  اصلی  ماشین. گولدولر  کیشی  اوچ

  آجلیقدان  کی  ایندیدی  ییردی گؤزله..  قاچیردی  فیندهطر ساغ   دوز ماشینین  ایندی.  قاچدی  ساری

  ..اولماز  یی چؤره  ـ وئرین  آل  بو بیر طرفلیک  آمما بیلمیردی. چیخاجاق
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  تپیلمک  ایچری  ایت.  آچیلدی قاپیسی   ماشینین  کناریندا قاچدیقدا، بیردن  نین قاپی  دالی  ایت

  قاپینی  کیشی  یوغون  ، قارینی کی  گیرمیشدی  ایچری دان آراسین  قاپی  باشی  ، آمما تزه دی ایسته

ایتین .  سریلدی  یئره  ایت.  آچیلدی  قاپی  بیردن.  آراسیندا قالدی  قاپی  باشی ایتین .  دی کیپله

  سورعتله  ماشین.  قارالمیشدی  گؤزلری. آشکار گؤرموردو  سینی داھا دؤوره.  لدی گیجه  باشی 

  یئری  آمما ھئچ.  اورتاسیندا ایدی  نین دوز جاده  ایندی..  ا باشینا فیرالنیردیدونی.  اوزاقالشدی

  … تووالنا ـ تووالنا یئریییردی. گؤرموردو
یدو  یاناشماسین  نین بیر قارالتی  بیردن ُ سیز  طاقت  دن آمما او ترپنمه.  ایدی  ماشینی  او بیر یوک. دو

  . یاخیلدی  قارا تکینه  نین و جاده  ، أزیلدی لتیندا قالیبآ آغیر تکرلری   نین ماشینی  یوک  نی بده
  . باتمیشدی  تمامیله  گونش  ایندی

 

=========================== 

 .. کیتابیندان -... لریم و سنین حئکایه
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