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  وخود

 فرشباف حبیب

 

  !ـ قوی اوتاق تندیرکیمی قیزیشسین یم جه ـ دئـیه آبا بوخارینی چوخالت

  :یـیمی گتیریب، منی دانالماغا باشالیاجاق آنام منی بو حالدا گؤرنده تئز یون کؤینه

آوانین  ھئی دئدین زنگ! یـیب قیش پالتارالرینی گؤتور؟  دیم کی ھاوا پایـیزی باال سنه دئمه«ـ 

  »!ـ ایندی جزاندی چک!ماشین یـولو وار، تئز قایـیداجاغام

آرخالیـغیمین یاخاسینی قووزایـیب، . ایینه بدنیمه سانجیلیردی - سازاق ایینه: ایدی آنام حاقلی

اللریمی قوالقالریمین . ه، قوالقالریم شاختادان دوغرانیردید باشیمی سویوقدان گیزلتسم

نی  باخ ائله بو تپه«. آرتیق ورزقان جاداسینا یاخینالشمیشدیم. اوستونه باسیب قاچماغا باشالدیم

  .»جک ده آشسام ورزقان اوتوبوسو گؤرونه

ی قات اییب، یـئلین قورخوسوندان بئلیمی ایک. لری اوینادیردی قارشیدان اسن یـئل، لوت قلمه

  .نی دیرمانماغا باشالدیم تپه

ن جادادا بیر  گؤز ایشلدیکجه اوزانیب گئده. نین باشینا چاتان کیمی ورزقان جاداسینا باخدیم تپه

نی ائنیب، تورپاق جادانین کناریندا  ـ سورونه تپه قیچالریم سورونه. دا گؤزه توخونماییردی قارالتی

ھرگون ورزقاندان تبریزه تکجه بیر اوتوبوس یوال دوشور، . اندیمالریمی قولتوقالریما باسیب دای قول

  .سی معلوم اولموردو دا کی، واختی وعده اونون

ھئچ بیر دالداناجاق تاپا . یه گؤز گزدیردیم ـ یؤره یان. انتظار سویوغون شدتینی داھادا آرتیریردی

  .دیم بیلمه

ال  توز تورپاق. سولغون بیر ایزی گؤرونوردوگؤیه باخاندا قارا بولودالرین آرخاسیندا تکجه گونشین 

له،  بیر اود یاندیرماق حسرتی. سورونن قورو یارپاقالرین سسی، یـئلین سسینه قاریشمیشدی

نین  بیردن جادانین اوتایـیندا، بیر تپه. ـ بیله، ھئی جیبلریمی آختاریردیم کیربیتیم اولمادیغیـنی بیله

. سئـوینجک سورویه طرف قاچماغا باشالدیم! م ساتاشدیدالداسیندا، بیر قویون سوروسونه گؤزو

ـ بلکه . ـ باغیرسام دا، چوبان باشینی بوالدی ـ کیربیت، کیربیت ھله سورویه بیرآز قالمیش

ـ  »دی  والیم«لی گئدیب، اللریمی گؤزونون قاباغیندا اووشدوراندا، ـ  ائشیتمیرـ دئـیه، بیرآزدا ایره

دا آلتینا  چؤپ ییغیب، قورو یارپاقالری - اوالـ تئزـ تئز بیرآز چؤر» یلیم گت«، »نیغ «دئدی، ـ سن اودون 

یون بؤرکونون ایچینده شوه کیمی . خیرداجا بیر اوغالندیر! گلیب چاتدی. دولدوروب، چاغیردیم

کیربیت قوتوسونو الیندن آلیب آچارکن، یـئریمده . ـ آدیم خودو دو ـ دئدی. پار پاریلدایـیر -گؤزلری پار

  !قوتودا تکجه بیردانا چؤپ قالمیشدی! ب قالدیمدونو
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دا، اوجاغین دیبینده  ییمه مطلق اینانماسام جه له اود یاندیرا بیله لی ھاوادا بو تکجه کیربیت بو یـئل

. سونرا ایکی قات اوجاغین اوستونه اییلدیم. دیزه چؤکوب، آرخالیغیمی چیخاریب باشیما چکدیم

توسدو آرخالیـغیـمین آلتینی . له کیربیتی یاندیردیم ک اللریم نفسیمی سینمده حبس ائدیب، تیتره

خودو ایسه باشیمین اوستونده دیک دایانیب، . دولدوروب، گؤزلریمی یاشاتمایـینجا آیاغا قالخمادیم

کی  الیمده. لرینی برکیتدیم سئـوینجک آرخالیغیمی گئـییب، دویمه. دینمزـ سؤیلمز منه باخیردی

ینده، خودو چاالغان قوش کیمی بیردن قوتونو الیمدن  اوجاغا آتماق ایسته بوش کیربیت قوتوسونو،

لی باخیشیمی گؤرنده باشینداکی ایپ بؤرکونو گؤتوروب، اونون قاتیندان بیر  او منیم تعجب! قاپدی

له اونا باخارکن، یئریمده قورویوب  سه تعجب من. دسته کیربیت چؤپو چیخاریب، قوتویا دولدوردو

  .قالمیشدیم

نین آراسیندان چیخان شیرین سؤزلری، اونون  ـ آپباغ دیشلری نی بئله گؤرنده، خودونون آغم

  :شیرین گولوشونه قاریشدی

  .»ایدیم جه ده وئله ناندیالنماسایدین بیلین«ـ 
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