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 مناظی نریمان

 خانیش

 

. لدی بیچدیگی اوتالری ییغیب جمع. سته آرخین قیراغینا ماندیردیخانیش اوراقجاسینی بورنو او

. ر اوجالمامیشدی کی، باغا گله بیلسین اوتالر ھله او قده. باردانا باسدی، باردانین آغزین کئچدی

لیگینه باخمایاراق آرتیق ایکی ھفته ایدی کی، ھر گون ایکی  آمما خانیش اوتون بویـوک کیچیک

 …بیچیب دوشوروردو باردان اوت آرخالردان

دن سونرا  بیر ھفته. ھله قیشین سون آیی باشالنمامیش خانیشین اوت تایاسی توکنمیشدی

قیشین بو « : خانیشین ایکی الی اولموشدو بیر باشی. سامان آنبارینادا سوپورگه چکیلمیشدی

ره بیر  یر اورهایکی گامیش، ایکی باالخ، ب« . »کیمین قاپیسینا گئتسین؟ «. »سین؟  واختیندا نئیله

ییده،  لیک خرجلریندن آرتیق قاالن پولو چی گونده. »دونیا یـئم ایستر، بس ھارادان گتیرسین؟ 

. آخی اونالرسیزکی، سودون یاغی اولمازدی، او سود خاما سالمازدی. یه وئرملی ایدی کوروشنه

بونالرین . اشالناردیپئندیر کیمی ق. نین اوستونده اوچ بارماق قایماق دایاناردی خانیشین قاتیغی

آنجاق خانیش کئچن ایکی آیی یامان کورلوق . یید ـ کوروشنه گوجونه ایدی ھامیسی چی

آمما ھر نئجه ایدی حیوانالرین سودون قوروتمامیش . چوخلو بورجا دوشموشدو. چکمیشدی

تده ایکی یـول آروادی بیر یـول. اونالری گتیریب گؤگ اوتا چیخارتمیشدی ّ  دا اوغالنی بو مد

لیگین گؤتوروب ساغ  خانیش چه. یه ایدی، یـئر برک اوالندا اؤکوز اؤکوزدن گؤرر نئـیله. دؤیموشدو

گین سؤیودون  کوره. سینده قوروالن اوجاغین یانینا کئچدی سؤیودون کؤلگه  ـ چکه قیچین چکه

 .رن اودنان اونو آلیشدیردی اوجاقدا کؤزه. ییب بیر پاپیروز ائشدی سینه سؤوکه کؤلگه

ماوی گؤزلرینه اویغون اوالن ساریمتیل ساچ ـ ساققالی اونون اوردو . لی یاشین بیتیرمیشدیال

. گون اورتادان سوووشموشدو. باتمیش، درد چکمیش و عینی حالدا مغرور صیفتینه یاراشیردی

 :خانیش دوشوندو. آمما سحر چاغیندان شھره گئدن اوغلو ھله گلیب چیخمامیشدی

 .« !ده یامان بوغازیما کئچدی دی؟ بو شوقریب اپا بیلمهسن یـئنه ده ت گؤره » -

نین یولو اوزونو باخدی،  کؤوشه. دی ائله  بئل ـ بوخونونداکی آغرینی یـئنیدن حسّ . دریندن آه چکدی

 :ییب توما گئتدی گؤزلرین قی. کیمسه گؤزه گؤرسنمیردی

لیگینه چاتان آدام  رورین تکی ـ ھای فلک، بوغدا بیچینینده اون ـ اون ایکی چاروانین خ آی »  -

ی، مصلحتیوه  ھئی! ایندی اوتوروب یـول گودور، بلکه بیری تاپیال اونون ایکی باردان اوتون چاتا

 .«!شوکور آلاله

. سیز، دالغین، بیر شئی ایتیرمیش کیمی ایدی بو گون سحردن حؤصله. خانیشی داریخما باسدی
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ّی ده آخشام چاغی ایشدن  بیرین. رین آتاردینین بی ھر گون سحر قلیان آلتیندان سونرا حب

ّی قورتاریبدی  :چیخاندا، ایندی ایسه کئچن آخشامدان حب

دی؟ قارا یوال، تیریئک  ال اله اال هللا، بس بو اوغالن ھاردا قالدی، یانی گئنه تاپا بیلمه » -

ّه او دا آی شانس ایچیوه ایت سیچسین، دریایا آیاق قویسام . باھاالناندان ھامی چکیلیب حب

 .« !قورویار

دا بیر نئچه آی تیریـئک  مریضخانادان چیخاندان سونرا خانیش. یئنیدن بیر پاپیروز ائشدی

دوکتورالر دئمیشدیلر بو آغری زامان اؤتدوکجه . باعثی بئل ـ بوخونونداکی آغری ایدی. چکمیشدی

 :نین سؤزونه آلدانمیشدی چی میرولی آمما خانیش قھوه. اؤزـ اؤزونه توختار

گونده . اوالر ھامیسی ھاوا سؤزدو، باشدان سالما ائلیرلر، سنین درمانین تکجه تیریـئکدی »  -

 «.گؤر نه گؤرورسن! جه نفس چک ایکی

آنجاق بؤیوک قارداشی . لیکله خانیش ایلیشمیشدی تیریـئکه، آمما ھامیسی اوچ ـ دؤرد آی بئله

 :اونو دانالییب دئمیشدی

 «.غیرتچیلیک گتیرر بو زھریمار بی! خانیش، تیریـئکی سال الدن » -

ائله او اولموشدو کی، میرولی » !غیرتچیلیک بی«: خانیشین توکلری بیزـ بیز دورموشدو

« سینی و اونون اؤزو آدالندیردیغی  نین نسخه خانیش میر ولی. خاناسینا آیاق قویمامیشدی قھوه

ّی  نجیدن، روحونو سارسیدان آمما جسمینی ای. لیک آتمیشدی نی بیر دفعه »اه نئـینیم حب

او، بئل آغریسیندان ھر کسه سؤز آچا بیلردی، آمما آدسیزـ سانسیز . دردلرینی آتا بیلمیردی

لیک آالن گوندن جماعتین باخیشالری  الینه چه. ایدی جک دیلی یوخ یه دئـیه دردلریندن کیمسه

» ! آخی نیه ساخالدین منی! نئجه اؤلوب قورتولمادیم آلاله« او، . گینه نئشتر کیمی باتیردی اؤره

ّم دویدوروجو باخیشالردان قاچیردی ـ بیر جماعتدن اوزاقالشیردی، یالقیزلیغی داھا  گونه. دئـیه ترح

نین ان سایخاش یئرلرینه سیخیلیب یـئتیم سئگاھیندا دائم ذھنینده  کؤوشه. آرتیق سئویردی

آستاجاـ . زین سسله اوخویوردوشعرینی ح…» فلک بوکوب بئلیمی انتقام آلیر مندن« لنن  کؤلگه

 .میردی گینی ایسته آستاجا، سانکی اؤزوندن باشقاسینین ائشیتمه

دک  نی صبحه او گئجه. تیریـئکی ترگیدندن سونرا گئجه یـوخوسوزلوغو خانیشین آمانین کسیردی

کتور دو. آنجاق یـئنیدن دوکتورا گئتملی اولموشدو… دوشونور، یالنیز دوشونوردو . پاپیروز چکیردی

 :نسخه یازاندا دئمیشدی

. لری کسرسن لری آتارسان، بئل آغریوی وامالدار، آمما یوخون مرتب اولجاق حب بو حب » -

 « .چونکی، چوخ آتماسی عارضه وئرر

آمما . میشدی نین معناسین باشا دؤشمه دئمیشدی، آمما عارضه» باش اوسته « آنجاق: خانیش 

ّ آتما اونون باشیندا قالمیشدی « اؤزـ اؤزونه . لری تاپیپ آتاردی ایدی حبّ  ر یـئردن اولمالیھ. حب
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. غیرت کیشی دئـییلدی دا بی خانیش دوغرودان. دئـییردی» غیرتچیلیک گتیرمز  بوکی، بی

ـ یاواش چالیشیب بیر باالخ  یاواش. میشدی مریضخانادان چیخاندان سونرا بیر گامیشین ایکی ائله

ریسینده بیر  آمما دائم اؤز ایچه. ایدی معاشیندا چتینلیگی یوخ. وده اونالرا قوشموشد ره  ایکی اوه

ّ ائله اونون . ایدی آخی بیر زامان کندده اونون اوستونه ایشچی یوخ. ییردی نؤع بوشلوق حس

. ائل آرخینا گئدن گونلر او ان قاباقجیل بئلدار ایدی. ده بیلمزدی ایشلتدیگی بئلی کیمسه ایشله

بوستان آالغیندا بیر قاریش آغیزلی، باتمان آغیریندا . ارماالر یاراردیبئل ساپی درینلیگینده ی

اونو رژبر «… . جی گونلرینده دسته چکن، ایشچیلرین آپاریجیسی ایدی ایمه. شته ایشلدردی تیره

جی  آپارماغا دؤنه ـ دؤنه قاپی یا گلن ھامپاالردان دای نییه خبر یوخ ایدی؟ نییه دای اونو ایمه

یارمانی بئل نن « : کیمسه سانکی قوالغینا سسلدی… » نییه دای …نییه دای چاغیرمیرالر، 

. دی آجیجاسینا گولومسه. یوخودان آییالن کیمی دیکسیندی» ! نن یـوخ لیک یارارالر خانیش، چه

 .بارماقالری آراسینداکی پاپیروزو برکدن سوموروب توالزالدی

ارشدین ایشچیلرینین سسی آرابیر یالنیز حاجی اژدر اوغلو . سکوت کؤوشنی بوروموشدو

لر  سیخیجی دوشونجه جان. میشدی خانیشین داریخماسی داھادا بجیدله. لیکدن گلیردی چلتیک

. لرین یانماسی خرمن: لر یـئنیدن باسقینا باشالمیشدی آجی خاطره. بئـینینده قایناشیردی

غیندا گؤزو یولدا قاالن خانا بوجا غریب یـئرده خسته. دیدرگین دوشن گونلری، چالین آچیلماسی

دؤنه ـ دؤنه یوال . سین قویسون، نئـیله بیلمیردی جانین ھارا. لیردی آنالری بیرـ بیر ذھنینده دیرچه

دی باردانالری چؤلده قویوب کنده  ایسته. باخیردی، نه اوغلوندان خبر واردی نه باشقاسیندان

لری اونا  شا اونون یانینا گلیب حبّ سونرا واز کئچدی، بیلیردی کی، اوغلو گلسه بیر با. گئتسین

دیشلی « : خانیش دوشوندو. لیگیندن اوجالدی بیر آندا اوھا ـ اوھا سسی ارشدین چلتیک. یـئتیرر

ھیروو وئرن اؤتگون سسله اؤکوزلرین بویون …» زمینی ھیروولیرالر… ماال باغالییبالر ھا

اونون . جانینا یاییلیردیخانیشین . نین سرین سویو کیمی آخیردی سس کوزه. اوخشاییردی

سی سانکی خانیشی چاغیریردی، اونو اؤزونه ساری  امک نغمه. پریشان روحونو دینجلدیردی

 .چکیردی

لیگه دوغرو یوال  جا دورومسونوب چلتیک بیر آن. لیگی گؤتوروب آیاغا قالخدی دن چه مه خانیش ایسته

اون ـ . سی داھا آیدین ائشیدیلیردییه یاخینالشدیقجا ایشچیلرین دئـییب ـ دانیشما زمی. دوشدو

بیرینجی . نی ائنلی اوزون آتماالرال بیر نئچه بؤیوک تاختاالرا بؤلموشدولر اون ایکی نفر بئلدار زمی

ایکی نفر آتماالرین دؤشونو . لرین باغالییردیالر الرین آتیب لک ایکینجی تاختاالرین بازی

. لرین قاراسین داغیدیردی بیر نئچه نفر لک. ردیالری آغاردی اوچ نفر بئلدار بازی. قیراقالییردی

الری  ییب بازی له آبی بداخالق، اوغلو ایله بیرلیکده ایزلری اوسته. الرا ایز قویوردو ارشدین اؤزو بازی

 .سازالییردی
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اوتو  کؤندم بیلن، تئزدنجیل، وجھینده آمما ایستی. ایدی آبی اورتابوی، چال ساققال بیر کیشی

یه یـئتیشنده او اوغلونو توپاراغا  خانیش زمی. یوشجول بیر آدام ایدیمزاج و یامان سؤ

 :گؤتورموشدو

ک  آی او یـئدیگین چؤره. دا سینه اده بوغاز آرواد کیمی بئله نییه کرکینیرسن آخی؟ سال کؤنده » -

 .« !حارامین اولسون ائله

دئیه اونالرا » یاسیزھامیلیغان یؤرولما! گینه نییه اؤزوندن چیخیبسان آی مشد آبی« خانیش 

خانیشی گؤرجک آبی . دئدیلر» ساغ اوالسان « ایشچیلر خانیشا طرف دؤنوب، . یاناشدی

 :بداخالقین دردی دئشیلدی

 .«جان آلالھا وئریر اؤزون ایشه وئرمیر. آی خانیش بو کؤپک اوغلونون اوغلو برمال منی دیغالدیر » -

 :سلطان کیشی دئدی

. دا بئش بئتردی منیم او وورولموشوم بوندان. ینا قوی گئتسینآی کیشی اؤتور اؤز باش »  -

گین یئـین کؤپک  شھرین موفته چؤره. وئر یـئـییم، باسدیر یاتیم. دیرالر ھامیسی بیر ـ بیرینین تایی

 .«اوغلو اؤزون لئھه ـ چامیرا ساالر مگر؟ آلاله وئریب سحردن آخشاما قویاسان تئللرین یاغلییاالر

 :ردی الپ دئشیلدیآبی بداخالقین د

بودو باخ بو خانیش ایمانیندان دئسین، ھمین بو . دا بس بویور بیزلری اینک دوغوب » -

بئش ایل بوندان قاباغین  ییرمی ـ ییرمی. ده قمیش ایچینده آدام ایتردی دیگیمیز زمی ایشله

اؤزن  یزیلق. سئل ـ سو یوال دوشموشدو. قیشین آخیرالری ایدی، ھاوا باالجا قیزمیشدی. سؤزودو

خانیشال گئتدیک چایدان . من ده میرابچی ایدیم. ایدی او ایل خانیش حاجی اژدره رژبر. جوشوردو

یارما دولوسو سو گتیردیک باسدیق . دن ییرغاالنیردی لئه! قان قیزیل! سو نه سو. سو باغالدیق

ک اولدو  یمیز چؤرهیـئدیگ. یاالن اولماسین اوچ گئجه ـ گوندوز چاریق ـ پئتاوانی آچمادیق. یه زمی

کی آتما بوغازیناجان  سینده  دؤوره. یه لئه دوشدو قورشاقدان آمما عوضینده زمی. یاوانلیغیمیز چای

بوتون قالدی لئه . ائله او اولدو کی قادا ـ باال جانیزدان گئدن کیمی قمیشلرده یـئردن اوزولدو. دولدو

ایمان عزیز ایش قدری بیلن ایدی . ایدی واختیاو زامان حاجی اژدرین بوروـ بورو . آلتیندا قویالندی

لر چکمیشیک؟ دئـییر بلکه زمی ائله  لرده نه جانی ساغ اولموش ارشد نه بیلیر بیز بو زمی. او

 «.اولدن بئله ایمیش

 :ارشد اؤزون اوندا قویمایـیب خانیشا ساری دؤنوب دئدی

گئنه . ـ حیـوانا قاریشیبیامان باشین مال ! خوش گؤردوک سنی آی مشه خانعلی، نه عجب » -

 .«!آسوداسان. دؤشون آچیقدی. آالغ ـ اکینین یـوخدو. والاله خوش سنین حالیوا

 :ارشد دئدی. دی دی، تکجه باشین ترپدیب گولومسه خانیش ھئچ بیر سؤز دئمه

 .«!مشه خانعلی چایسیزدی! او چایدانین آلتین یاندیر! سلطان »  -
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دئـیه اوجاغا یاناشیب چؤرـ چؤپ ایله » من اؤزوم یاندیررام سن ایشیوه یـئتیش سلطان،« خانیش 

 .اوجاغی قاالییب یاندیردی

نین قیراغیندا اوتوروب ایکی الی  خانیش زمی. یازین ایلیق گونشی گون باتارا ساری سالالنیردی

او، حسرتله . لیگی قیچالرینین آراسیندان یـئره دایاییب اونا سؤیکنمیشدی ایله توتدوغو چه

ھیرروچو اؤکوزلرین ھله خام اولدوغونا گؤره ھیررو ماالنی . یلرین چالیشماسینی سوزوردوایشچ

یه  ھله زمی. یه یاخینالشیردی اوزاقدان بیر آتلی زمی. آچیب حیـوانالری اوتالماغا بوراخمیشدی

ایری . ک اوجا بوی، ائنلی کوره. ایدی گلیب چیخمامیش خانیش اونو تانیدی، حاجی اژدر

ایدی یؤرغان  بیر نئچه ایل. ده قاباقکی صالبتین داشییردی ده ھله اتین سیتمیشدیرسهسوموکلری 

. دا چؤخ آز اونون گؤروشونه گئدردی خانیش. گاھدان بیر چؤله چیخاردی. گه دوشموشدو دؤشه

لر اویادیردی، اوندا حسرتلر  نیشیگی خانیشدا خاطره چونکی اونون ھر بیر دانیشیغی ـ ترپه

ده  لرینین اؤز یـئرلریندن عالوه نئچه. ایدی ایله حاجی اژدر کندین بؤیوک ھامپاسی ختیوا. یارادیردی

خانیش ایللر بویو . بیر سورو مال ـ حیـوان قاپیسیندان چیخاردی. یـئرینی یاریلیغینا گؤتورردی

حاجی اژدرین اؤزو قابیل بیر ایشچی اولدوغونا گؤره ایشچینین . حاجی اژدره منزیلچی گئتمیشدی

خانیش، سن « : ھمیشه دئـییردی. ییردی او، خانیشا دریندن عالقه بسله. درین یاخشی بیلردیق

ده خانیش حاجی اژدرین منزیلچیسی  خرمنلر یانان ایلی. »منیم جاوانلیـغیمی یادیما سالیرسان 

 :حاجی اژدری گؤرجک او گونکو صحنه گؤزونون اؤنونده جانالندی. ایدی

کیده اؤتوروب قلیان  خاناسینین قاباغینداکی سه ه کؤوشن قھوهحاجی اژدر ایله بیرلیکد …

. لیغین برکتیندن دئم ده، سولودا آرپا ـ بوغدا قات وئریردی یاغینتی. ایل خوش گلمیشدی. چکیردیلر

کولک اسیردی و اونالر ھر یـئردن خبرسیز دئـییب . ایکیندی چاغی ایدی. دن ایدی سونبوللر جیغ 

الین خرمنلیگه ساری توتوب . نرگیس اوغلو حسن آتینان یـئتیشدی بیردن بیره. گولوردولر

اده، نه اؤتوروبسوز، توستونو گؤرمورسوز؟ اده، دور خانیش، خرمن اؤد توتوب ائـویمیز « : باغیردی

حاجی اژدر ایسه سرسم آیاغا قالخیب خرمنلیگه . خانیش یـئریندن سیچرادی. »!ییخیلیب، دور

خانیش . خانادان چیخیب حاجی اژدری توتدو کیمسه قھوه. گئتدی ساری گئتمزدن، دالی ـ دالی

خانیش . ایدی لرین دالیندا باشیندا، تپه  خرمنلیک کندین او. دک قاچدی بیر دیلیمه خرمنلیگه

نین شدتیندن کیمسه تایاالرا یاناشا  ایستی. خرمنلیگه چاتاندا تایاالرین چوخو اود توتموشدو

نن آلووالرین بئلین بوکوردو، آلووالر اژداھا دیلی تک قونشو  ؤیه دیرهیـئل تایاالردان گ. بیلمیردی

اوشاقالر آغالشیر، قادینالر . ایدیلر کیشیلرین چوخو ھله کؤوشنده. تایاالری یاالییب اودا چکیردی

نه خانیش نه باشقاالری ھئچ بیر ایش گؤره . ساچالرین یـولوب، اؤزلرین بوداییردیالر

ده  ایله برابر اؤرکلری الرینین یانماسی ؤزلرینین اؤنونده یانان وار ـ یوختکجه گ. میشدیلر بیلمه

کندین بوتون تاخیلی . قاش قاراالندا خرمنلیکده یانمامیش تایا قالمامیشدی. آلووالنیب یانیردی
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تیل او گئجه اوجا ـ اوجا تایاالرین یانیندا فنارالرین یـئرینه کؤمور تونقالینا بنزر قارام. کوله دؤنموشدو

یالنیز بیرجه سورغو . ـ شیون سسی سحر آچیالنادک کسیلمیردی  ناله. ریردی تونقالالر کؤزه

یـیق؟  قیشدا تاخیلسیز نئجه اولمالی« : لرینده دالغاالنیردی کندین کدره بورونموش ائـولرینده، تنگه

 .لری آغزین گؤیه آچمیشدی کندین بوش کندی. »

حاجی اژدر گلیب خانیشین یانیندا . نون آیاغینا دوردوحاجی اژدر آتدان دوشنده خانیش او …

ّتله اونو سوزدو. اوتوردو خانیش اون . جگیندن سوروشدو سیندن، کئچینه اؤزوندن، عائله. محب

ده حاجی اژدرین دانیشیـغیندا  سککیز ایلده بوتون گؤروشلرینده آختاردیغی کیمی بو دفعه

ّ . اینجیکلیک، گیلئی ایزینی آختاردی دوغرودورکی، . دی تدن باشقا بیر شئـی سئزمهآمما محب

نین آغاجین  خانیشین اؤزو خرمنلر یاناندان سونراکی گؤروشده حاجی اژدرین سؤزونه باخماماسی

سککیز ایل . آمما اونو خسته حالدا قویوب چیخماسیندان ھمیشه عذاب چکیردی. یـئمیشدی

سؤزو اونون قوالغیندا » ئتمه،منی بو آیاقدا تک قویوب گ! خانیش« تامام حاجی اژدرین 

آمما او دؤشوندوکلرینی دیلینه گتیره . ایدی بیر اؤزونه باخاندا خانیش حاقلی. سسلنمیشدی

سن ھامپالیق حاققی آپاراجاقسان من « میشدی کی،  حاجی اژدره دئـیه بیلمه. میشدی بیلمه

ـ قارپیز منیم اوشاقالریمین  قوھون« میشدی کی،  او دئیه بیلمه. «  دن بیرینی سن آپارانین یـئددی

 «.قارنین دویورماز، منه ایل زوماری الزیمدی، بوغدا الزیمدی

دسته ـ . او ایل کنددن چوخو گیالنلیق اولموشدو. زومارسیزلیق تکجه خانیشین دردی دئـییلدی

 .دسته آدام آرواد ـ اوشاغین بوراخیب غوربت یولون توتوب گئدیردیلر

خرمنلر یانان گونو . آنجاق حاجی اژدرین ائـوینه گئتمیشدی. یشدیبیر ھفته خانیش داوامالشم

چؤله . او، خسته دوشموشدو. خاناسیندان ائـوه گتیرمیشدیلر حاجی اژدری کؤوشن قھوه

ّی یانمیش تایاالرینی گؤرمگه. چیخمیردی خانیشال حاجی اژدر قول ـ بویون . میشدی ده گئتمه حت

اوزون زامان سوکوت . ھئچ بیر سؤز دانیشمامیشدیالرنه تایادان نه خرمندن . اولموشدوالر

آنجاق خانیش دیله . ریسینده خانیش پاپیروزون چکمیشدی، حاجی اژدر ایسه قلیانین ایچه

 :گلمیشدی

 ”.ییرم من ده اوشاقالرا قوشولوب بیر طرفه گئدم حاجی عمی، حاالللیغا گلمیشم، ایسته“ -

 ” سن؟ سن، ھارا، ھارا گئده گئده“ -

ک دالینجا  ک قسمت ھارا اولور، بیر تیکه چؤره رم، گؤره ده بیلمیرم ھارا، آنجاق بیر یانا گئده زوماؤ“ -

 ”.ییک ھارا گئتملی

بوستانیمیزی آالقدان . آلاله قادیردی. آزدان آز، چوخدان چوخ! خانیش گئتمه، دایان قال“ -

 ”.رساندی آلاله روزی. ریک ئچینهده وار، بیر جور ک لیگیمیز بیر ایکی اوچ تیکه چلتیک. چیخارمیشیق

… خرمنلردن کئچنده قول ـ قیچیمین آرامیغی چکیلیر، اینان. گیم ایشه قیزمیر حاجی دای اؤره“ -
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 ”.دؤزه بیلمیرم والاله. دؤزه بیلمیرم دای. یم حاجی لی یوخ، من گئتمه

زونه دئـیه حاجی اژدر گؤزون خانیشین گؤ» خانیش، منی بو آیاقدا تک قویوب گئتمه، »

 :سونرا باشین آشاغی سالیب دئمیشدی. خانیش بیر آن دورومسونموشدو. میشدی زیلله

آنجاق بیرجه خواھیشیم . حاجی منی حاالل ائله، منیم سندن ھئچ بیر چشمداشتیم یوخدو » -

 «!ده بیر پای چیخاسان بیرده قیش اوتوندان منه. دا قوشاسان ناخیرووا منیم او بیر گامیشیمی. وار

 .دن تکجه قولون خانیشین بوینونا سالیب وداعالشمیشدی اژدر بیر سؤز دئمهحاجی 

ایل . یـئددی آی تامام اوندان خبر چیخمامیشدی. او گئدیش اولموشدو کی، خانیش گئتمیشدی

خانیشا چال دئیمه آغیزدان ـ آغیزا کنده . بایرامیندا ھامی قاییدیب گلمیشدی، خانیشدان سوای

ه گؤره او، کیرماندا یول ایشینده چال آچیلما سببینه یاراالنمیشدی، دئـییلنلر. یاییلمیشدی

لیک  آنجاق ایکی آیدان سونرا خانیش بیر دری بیر سوموک الینده چه. خانادا یاتمیشدی خسته

 .کنده قاییتمیشدی

. ھیررو ماالچی یـئنیدن اؤکوزلری ایشه سالمیشدی. ییردیلر لیکده ایشچیلر ایشله چلتیک …

چای ھله دم آلمامیش اونون سوتولوندن بیر ایستکان تؤکوب حاجی . میشدی دمله خانیش چایی

بیردن چایی یـئره . لیگی سوزوردو ییب چلتیک حاجی اژدر چای الینده گؤزلرین قی. اژدره وئردی

 :قویوب دئدی

چن ده کئ ده گؤزوم سو ایچمیر، بئله کی، باخیرام بو ایل لیگیندن ارشد، سنین بو ایلکی چلتیک » -

لرین سویو اوچ گون  بو باغالدیغین لک. جکسن ایل کیمی چلتیک یئرینه سیلیف ـ دارجان بیچه

سن نه ائلیرسن، بیر منه دئی گؤروم سن . پیب اوتلوغا چیخاجاق یوبانسا بوتون سیلیف سه

! گین قانلی ـ قانلی چلتیگی سپ کئچن ایل دئدیم ماالنی چکجه. جکسن ھاچان ایش اؤرگشه

ده چلتیگی قورودوب  آغ دیشه. دین آخیر لئھی برکیتدین کی، سئی ـ سئی ائله بس! یوباتما

 .«!…یه، بو دا بو ایلدی وئردین سئرچه

. نین جینقیری چیخمیردی زمیده کیمسه. سسی اوجالیردی. قوجا گئتدیکجه اؤزوندن چیخیردی

. چکینیردیگؤزو حاجی اژدرین گؤزونه ساتاشماقدان . آبی بداخالق باشین یـئره دیکمیشدی

 :حاجی اژدر الین آبی بداخالقا طرف توتوب دئدی

لکیوه   مه بئله اوالر؟ یوخسا خرور زمیدن چیخسیندی؟ او بؤیوک ننم آی آبی، ایش ایشله سن » -

بونا سن . آمما یوخاریسیندا ھامیسی اؤچ بارماق سو دایانیر. لیکدی آشاغیسی اؤردک! بیر باخ

 .« لک باغالما دئـییرسن؟

 :دقونا ـ اودقونا دئدیآبی او

ک ایکی بؤلونه،  ک کسیله، گره اودو باخ، او سو گولن یـئردن گره. دوز دئـییرسن لک بؤیوکدی » -

 .«چؤخ بؤیوکدی
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 ؟دئـییرسن» !منه نه«دیلین یوخدو، یؤخسا . بس نیه دئمیرسن -

نییه دانلیرسان؟  اده من کؤپئی اوغلونون بوردا سؤزونه باخان کیمدی آخی؟ منی…ال االه اال هللا -

 «…استغفرهللا. سایمیر…ش ش منی داش. ارشدین اؤزو ایز قویوردا

سینی چیخارتدی،  دئـیه، جئبیندن توتون کیسه» قوجالیق یامان درد ایمیش خانیش « حاجی اژدر 

ایشچیلره ساری . لدی خانیش حاجی اژدرین چایین تزه. ـ اسه چوبوغون باشین دولدوردو الی اسه

 :دؤنوب دئدی

 «!سالین الدن، گلین چاییزی ایچین» -

کیمسه . حاجی اژدر چوبوغون چکدیکجه یاواش ـ یاواش توختاییردی. ایشچیلر چایا چیخدیالر

خانیش گئتمک . ییب ھوشت ـ ھوشت ایله ایچیردی آبی بداخالق چایی پوفله. دانیشمیردی

 :ایله آیاغا قالخیب دئدی مقصدی

 .« !دا چاتاخ شک، منیم او اوتومو اوردان سال، کؤمکله مشد آبی ائـوه گئدنده یولونو »  -

 :حاجی اژدر دئدی

 .« !خانیش اوتور، ایشیم وار » -

سونرا خانیشا ساری دؤنوب . حاجی اژدر چوبوغون باشین بوشالتدی. خانیش قاییدیب اوتوردو

 :دئدی

یوی باغال، گل صاباح سحردن دستیرخان. کی، باخیرام بو ایش تکجه سنه باخیر خانیش، بئله“ -

 .« !دایان ایشین باشیندا، قویما منیم اکینیم ھدر اوال

 :سیز دایانیب حاجی اژدره باخدی، سونرا دئدی خانیش نئچه لحظه سس

سی دئـییلسن، من ایندی بئلی دبردممیرم، سنه نه ایش  حاجی، سن کی، اؤزگه“ -

 ”گم؟ جه گؤره

 .م بیلن آدام الزیمدیایندی منه بئلدار الزیم دئـییل خانیش، منه کؤند

حاجی اژدر سؤزونه داوام . ین کیمی یـئنه حاجی اژدره باخدی خانیش سؤزو باشا دوشمه

 :ائتدیردی

سنین . اوتوردوغون یـئردن آیاغا دورمیاجاقسان، گؤرست، قوی ایشی دوز گؤرسونلر» -

 ”.ایشین عیب ـ ایرادین دئسن بسدیر. دانیشماغین کفایتدی

 :آتینا میننده دئدی. حاجی اژدر آیاغا دوروب آتینا ساری گئتدی. دی دئمهخانیش داھا بیر سؤز 

 .« !ارشد، صاباحدان نفر قویارسان، خانیشین اوتون بیچر، تؤکر قاپیسینا » -

 .دئدی» باش اوسته « ارشد 

. او گون آخشام چاغی خانیش چارواسین قاباغینا قاتیب ائـوه گئدنده سانکی یـونگوللشمیشدی

ّ ائله نی  آرواد سفره. قاش قاراالندا ائوه یـئتیشدی. سیز ده یول گئده بیلیر لیک ییردی چه حس
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اوغلو حب . ییردی ایله قاینایان سیماوارین یانیندا اوتوروب ارینین یولونو گؤزله جوققولتو. سالمیشدی

یویوب خانیش ال ـ آیاغین . دیگینه گؤره او بیری اوتاقدا اؤزون یوخولوغا وورموشدو تاپا بیلمه

خانیش آروادیندان . نین باشینا دوزولدولر اوشاقالر بیر ـ بیر سفره. نین باشینا گلدی سفره

 :سوروشدو

 .«صابر شامین یـئییب یاتیب؟ »  -

 :دی خانیش اوغلونو سسله. دئـیه جاواب وئردی»  یؤخ« آرواد 

 .«!گیوی یـئی، شامسیز یاتما اوغالن دورگل چای ـ چؤره »  -

خانیش . نین قیراغیندا اوتوردو کیمی سوزولوب سفره  کؤلگه. انا صابر اوتاغا گلدیھاچاندان ھاچ

الرین یـئمین  مال. یه گئتدی سونرا آیاغا دوروب تؤوله. گین یـئدی، چایین ایچدی ایشتاھال چوره

وغا اوتاغا قاییداندا صابر بیر بوجاقدا یورغانی باشینا چکیب اؤزونو یوخول. تؤکوب یـئرین ساھمانالدی

 :خانیش یاتاغینا اوزانیب دئدی. ایسه چیراغ ایشیغیندا توخومما توخویوردو آناسی. وورموشدو

ده  سحر ائرتئـیکن منیم. الرا اؤزون باخاجاقسان صاباح مال! اونو سال الدن، دور، یات »  -

 .« جگم ایشه گئده! دستیرخانیمی باغال

 :آرواد سوروشدو

 .« نه ایشینه؟ »  -

آرواد داھا بیر سوال . دئـیه یورغانی باشینا چکدی» اژدرین ایشینه، چلتیگه  حاجی« خانیش 

میش صابر، یورغان آلتیندا کیریییب  ھله اون بئش یاشین بیتیرمه. سوروشماقدان چکیندی

دا ذئھنینده  ایله برابر بیر سؤال گی گی کیمی چیرپینان اوره اونون قوش اوره. قالمیشدی

 :چیرپینیردی

 « !دی؟ دن بیر شئـی سوروشمادی؟ بس نییه منه ھئچ بیر سؤز دئمه دم حب دهنه اوچون  »
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