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کابوس

شاهی آداسی
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شاهی آداسینین خالقینا

"اونالر داش آتالرال گلدیلر
گؤلو ایچیب چایالری بنده چکدیلر "!...
A.E.

" " ...الچین چاپاراق آتینی قوووردو .کهر بیردن-بیره دوردو .قاباق
آیاقالرینی گؤیه قووزاییب بیر قورخونج کیشنهدی .الچین یئره ییخیلدی .و
آت هورکوب یولدان چیخیب گتدی .
الچین گؤروردو :بیر سورو آتلی اونا طرف گلیر .اوزلرینده باغیر
چاتالدان اوزلوک ،ایینلرینده اوزون گئن ،قولو قیسسا ،قارا پالتار ،و
اللرینده چاپاجاق .آتلیالر ،قهویی ،قارا قیرمیزی ،و بوز آتالرین اوستونده،
باغیرا-باغیرا اونا ساری گلیردیالر .
آتالرین دیرناغیندان بیر قالین توز-تورپاق دومانی هاوایا قالخمیشدی.
اونالر یاخینالشدیقجا الچینین گؤزلری قورخودان الپ بؤیویوردو؛ سانکی
چاناغیندان چیخماق ایستییردی .
ایستهدی گؤزونو یومسون ،یوما بیلمهدی .ایستهدی الی ایله گؤزونون
قاباغینی توتسون ،توتا بیلمهدی .حس ائدیردی آز قالیر آتالرین ال-آیاغی
آلتیندا قالیب ازیلسین .چتینلیک له اؤزونو یولدان قیراغا چکیب آدانین
ساحلینده بیر داشا سؤیکندی .
گؤروردو :چئوره یه بیر زیل قارانلیق چؤکور .آدامالر سورو-سورو
فنار اللرینده اوز قویوبالر داغا ساری قاچیرالر .اوجادان اینیلتی ،چیغیر-
باغیر سسی قوالغینا گلیر .و باشی اوزولموش قوشالر ،قان فیشیلتیسیندا
کناریندا آتیلیب دوشورلر !
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کسکین بیر یئل ،دوزلو توز-تورپاغی اوز-گؤزونه چیرپیر .و داغ باشیندا
فنارالر یاواشجاسینا بیر-به-بیر سؤنورلر .
بیر آز گئچرکن ،سس-کوو کسیلدی .قوشالرین جنده کی یان-اؤوره یه
سپلنمیشدی .بو آندا بیر آغیر سسسیزلیک چئوره نی بورودو .
گؤردو :اوزلوکلولر آتدان یئنیب ،قامچی قمه ،بیر ایپین دار حالقاسی
اللرینده ،نئچه آددیملیقدا اونا ساری گلیرلر .
"گؤزومدن ایتین گئدین! ایتین گئدین!" -دئییب باغیردی .و اؤز سسینین
جینگیلتیسینده اؤزوندن گئتدی .
زهرلی ایالنالر تورپاق چمن اوستونده یول بویو زوووردولر .

الچین ،اورتا بویلو ،سولغون ،گؤزه آریق ،اسمر ،اوزو کیچیک ،قلم
قاشلی ،ایشیق گؤز ،و آغیزی بورونو یاراشیقلی بیر قیزدیر .
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او ائله ،ایلک باخیشدا دورولوغو ،سئوگینی ،گؤره نین اوریینه سالیر .
آیاغیندا سورمیی قیوراق باشماقالری ،باشیندا ماوی گوللو یایلیغی ،قهویی
هؤروکلری ،اورتاسی تاال-تاال آغ گول ایله بزنمیش الله رنگلی دونو،
گؤزه چارپیر.
الچین سارای-دا یاشاییردی .شاهی یاریم آداسینین الپ چوخ نوفوسلو
کندینده .
آدا اورمو گؤلونده گؤزل طبیعتلی بیر داغ-داشلی یئردیر .گئچمیشده ،یایدا
چایالرین سویو آزاالندا او یاریم آدایا دؤنوردو .و ائل قورو یولال
چئورهدهکی شهرلره گئت-گل ائدیردی.
آدانین کوتلهسی بیر نئچه بؤیوک-کیچیک کندده یئرلمیش ایدی .گمیده،
اکین-بیچینده ،باغدارلیق ،حیواندارلیقدا چالیشیردی .اونون بوالقالریندان
دورو ایچملی سو زینلیردی و یاشیل بیر چئوره سی وار ایدی .یئرلی
کؤچرگی قوشالر ساحلین قمیشلری آراسیندا یومورتالییردیالر .و
اوشاقالر درسه گئدیردیلر .
الچین آناسینین اؤلوموندن سونرا ائوین ایکیمجی دیرکی و آتاسینین دایاغی
اولموشدو .حس ائدیردی آناسیندان سونرا آدادا یاشاییش چوخ دییشیبدیر.
گؤله آخان چایالرین اوستونه بند وورموشدوالر .آزالمیش یاغیم ،و بنده
قالمیش سوالرا گؤره ،قوراقلیق چیرکین اوزونو گؤرستیردی .درین
قویوالر گون-به-گون چوخالیردی ،و گؤلون بؤیوک پایی یاواش-یاواش
قورویوردو .یئل اورک آچما یئرینه دوز توزونو هر یئره سپیردی.
ایشسیزلیک ،اوغورلوق ،قاچاقچیلیق ،و آغیر جزا اوزرینده گئدن سؤزلر
دیللردن اسکیک اولموردو .
داها ،حیات ،بیر سینیق-سالخاق آرابانین اسکی تکری کیمی ،جیرا-
جیریال ،چور -چومور ایچیندن ،گئچیب گئده بیلمییردی .و یاشاییش
چارخینین دوالنیش آرزوسو ،درین حسرتله اورکلرده قالمیشدی.
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الچین او گون اؤز قهویی آریق آتینی ،کهری ،پیهدن چیخاردیب ،محببتله
تومارالییب ،اوز-گؤزوندن اؤپندن سونرا باغرینا باسمیشدی .الله،
اونون قونشو دوستو ،گؤروب دئمیشدی :
"قیز هارا گئدیرسن؟"
"آتام یانینا .یالقیزدیر".
"کهری گؤزله!"
"کهر منیم سئوگیمدیر".
و آتی مینیب زمییه ساری قووموشدو.
آتاسی اونا تاپشیرمیشدی"،یاخشی اوالر ائوده قالسین" ،امما الچین
دؤزمهییب ،بیر ناهار بیشیرمیشدی ،ایستییردی اونو آتاسینا وئرسین.
کرم ،الچینین آتاسی ،زمیده بئلینی ایمیشدی بیچین بیچیردی کی ،کهرین
کیشنهمهسی اونو قالخیزدی .کهر قاریشمیش ایدی .تورپاغی دیرناقالییب
یئرینده دورموردو .کیشی بیلدی کی ،بیر خبر وار .
"نه اولوب بئله ،به نیه تک گلدین؟ هانی به الچین؟" -دئدی.
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کهر شاشقین و قریبه حرکتلری ایله اونا بیلدیردی کی ،تئز اولسون،
زاممانی الدن وئرمهمک گرک .
امما بوندان آرتیق ائلییه بیلمهدی فیکیر و دویغوسونو گؤسترسین .او کی،
دفعهلرله الچینین پیس حالینی گؤرموشدو دیه بیلمهدی ،عؤمور بویو آغیر
یوکلری داشیدیغینا دایاق ،نئجه عزیز و بیر دنه دوستونو الدن وئریر .
و بو اونا زهردن پیس آجی گلیر .کیمسه بیلمهدی او زاممان کی ،بو قیزین
تومارالیان ،اوریه یاتان ،سسی و اؤپوشو ایله باشینی اونون باغرینا
باسیردی ،یا اونو اؤز بئلینه آلیردی ،نئجه بیر گؤزل دویغو حس ائدیردی.
و ایندی او ،نئجه قار کیمی زرره-زرره اریییب آرادان گئدیر .ایه
بونالرین هامیسینی دسیدی ،بیر آدام اونون دویغوسونو آنالیا بیلردیمی؟
کیمسه بیلمهدی کهرین اوریینده داها نلر قایناییب جوشوب گئچیردی .

کرم اوراقچانی قیراغا قویدو .یئیین میندی آتا ،دوشدو یوال .یولدا بیر شئی
ایتیرن آدامالر کیمی آختاریجی و داغ-داغالی باخیشالریال هر یئری
گزیردی کی ،بیردن گؤزو الچینا ساتاشدی .
آتدان یئندی .کهری بیر آغاجا باغالدی .الچین داشین دیبینده دوشموشدو.
اونو باغرینا باسدی .پینهلی الیله آلینین ترینی سیلیب سوروشدو:
"الچین! الچین! قیزیم سنه نه اولوبدور؟"
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قیز گؤزلرینی آچدی :
"آتا گلدین؟ من قورخورام! "  -دئییب ،آغالدی .
"ندن قورخورسان باال؟"
"آدامجیقالردان! سبتهلردن! قارانلیقدان!" -آغالر ایکن دئدی .
"قیزیم ،بیر شئی یوخدور .سنی قورخودان بیر شئی یوخدور".
"وار! گئتمهییبلر .گئنه گلهجکلر .بیلیرم گئنه گلهجکلر! باغریمی
یاراجاقالر .ایکی آیدی منی بوراخمیرالر .سیز اونالری گؤرمورسوز،
امما من گؤرورهم! کیمسه گؤرمور ،من گؤروره م .دئییرم امما هئچ کیم
اینانمیر.
هامی کابوسو یوخودا گؤره ر ،من اونو اویاقلیقدا داشیییرام .بیر بویلو آنا
تکین کی ،اوشاغینی داشییار .اونالر منی ایچیمدن یئییرلر !
نه اللریندن قاچا بیلیرم ،نه ده اونالرا بیر جاوابیم وار! ترپهنمهدن الالم-
کارام اوتوروب هوروت-هوروت اونالرا باخیرام .آتا ،من قیرتی-قیرتی
یونولوب تؤکولوره م! من قار کیمی ارییرم"!...
"نیه ،اینانیرام باال .امما دایانماق گرک .چالیش گؤرستهسن کی،
قورخمورسان".
"کاش کی ،آنامدان ،باجیمدان ،قاباق من اؤلیدیم!"
"یوخ ! ائله دئمه! سن یاشامالیسان .یاشاییش آغیر و رحیمسیزدیر .امما
شیو اولوب سینا بیلمریک .تاب گتیرمک گرک!"
"اؤلوم بله یاشاییشدان یاخچی دئییلمی؟"
"یوخ ،اؤلوم یاخچی دییل .اؤلوم ایشین سونودور .سن هله یاشاییشین
اولینده سن .قورخوالرا گوج گلمه لی ییک .حیاتی یاراتماق گرک .اونا دا
بیر یول تاپاریق .دورا بیلرسنمی؟ دور مین آتا گئدک"...
**
7

ایکی هفته ،اوچ گون سونرا ،الچین خیاواندا ایدی ،کوتله ایله .
"ائل گلینی جان وئریر! " -دئییب باغیریردی.
**
کؤچ! کؤچ! آدادان کؤچ!
اونوتما کهر ایله آدانین سئوگیسینی .
یوخ! او سیلمه میشدی اورییندن ،رؤیاالریندان هئچ بیر سئوگیسینی.
*
کهری الله مینیردی .و قارا ساندیقالردان دانیشیردی کی ،همیشه سو
اوزونده آوارا ایدیلر !
口
دووارالرین سوسماسی ،قوشالرین سسی ،دریا
یاش چمنلر ،دورو شئه لر ،دوز -توزو ،دریا
آیاق قویورسان یوال ،بیر آوارا کیمی
هئچ ده بیلمیرسن هارا آپاراجاق سنی
تزه یولالر ،یئنی سؤزلر ،یئنی حیات؟
ییخیلماسان ،سینماسان
ایر گؤرمهیه گوجون اولسا ،بلکه .
ایش آغریسی آجیسی ،گؤزده
چؤرک آتلی ،سن پیادا
ایستر-ایستمز آتلینین دالینجا قاچماغین گرک .
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باغلی !
قیفیلالنمیش یوخویا
قاریشمیش رؤیاالرا .اوت-علفه ،داغ-دره یه ،چؤله حیوانالرا
و گؤل قیراغیندا گؤزو یوال ،چایالرین شاققیلتیسینا .
بلکه یئل-توفان ،اؤزگه یولالر آپارماسین سنی؟
یوخو؟ درین حسرت یوخوسو؟...
ائو اوزاقدیر ،یوخو یاخین .الچین! یارییا بؤلونوب سنمی؟ !
"قیزیم ،اویان! ایش واختیدیر ،اویان باال " !...
"آتا ایستدیم کهرین بوینون قوجاقالیام ،او مندن بویون قاچیرتدی"!...
" ائو اوزاقدیر ،یوخو یاخین .الچین! یارییا بؤلونوب سنمی؟ !
اوزاقالردا ،باالجا گؤللرده سولوکلر قایناشیرالر".
"گوندوز ،چؤرک
آخشام ،دوز
باهارین سون آییدیر".
*
اوفوقده دریا اوستونده ،تزه چیرتالمیش گونش ،آغاجالرال بیناالرین
آراسیندان قیزیل تئللرینی یایمیشدی .
تورانلیق چنی هله چؤلدن چکیلمه میشدی .
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چئر حاجی حسین" ،کونتارات-چی معمار" ،حاجی زیناال اورمودا
عمارت تیکیردی .ایکی بنا ،آلتی عمله ایشلیردیلر .بیر آی ایکی گون
ایدی .
معمار بینانین قورتولموش قیمتینی حساب-کیتاب ائلمیشدی و پولونو قیسط
اینان حاجی زئینالدان آی-با-آی آلیردی .او چالیشیردی مصالحین و
فهلهلرین پولوندان کسسین کی ،اؤزونه چوخ منفعت قالسین.
معمار ایشچیلرین یانیندا چوخ دورماز ایدی .بننا اونالرین ایشینه
گؤزتچی ایدی .
ایش صبح ساعت یئددیدن باشالمیشدی .الچین بئلچه ائلینده سرندی
قویموشدو تورپاق الییردی .اینینده مانتو ،باشیندا چارقت ،قیچیندا گؤی
ایش شالواری ،قیراقدان باخانین گؤزونه اویغون گلیردی .اونا یاخین بیر
کیشی کولونگ الینده کؤهنه بیر دوواری ییخیردی .توز-تورپاق هاوانی
بوروموشدو .الچین جوم-جوالق تر ایچینده ایدی .آلنیندان آخان توزلو
ترین دامجیالری گؤزونه دولوب یاندیریردی.
کرم بنایا سطیلده قوم-اهنگ وئریردی و اومود ،تزه حبسدن چیخان گنج
بیر اوغالن ،کرپیج آتیردی .بیر آز ایرلی ده اوبیری ننا-فهلهلر
ایشلییردیلر .
بیر کیشی ،بئلینده اسلحه ،اورادان کئچیردی .گؤزو ساتاشدی الچینا
دوردو:
" باجی باشییین اؤرت!"  -قالین بیر سسله دئدی.
الچین باشیندان بیر آز زووموش چار قتینی دوزلتدی .اومود کیشینین
سسینی ائشیدرکن دئدی:
"ایه دوز دئییرسن ،باشییان بیر لئچک اؤرت گل ایشله ،گؤرک نئجه اونو
ساخالیا بیلیرسن .سسین ایستی یئردن چیخیر".
"چوخ دانیشما! سنی دیندیرمدیم- " .دئییب گئتدی .
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"کؤپک اوغلونا یاخچی جاواب وئردین- ".بننا گولومسنهره ک دئدی.
"یوخ ،یاخچی جاواب وئره بیلمدیم .گئتسین دعا ائله سین کی ،تئز قویوب
گئتدی .یوخسام اونا ائله بیر سؤز دئیجییدیم کی ،همیشه یانا-یانا قالسین".
اومود دئدی."بیر سؤز .سن کی ،درس اوخویوبسان" ،دانئشجو" دا اولوبسان؛ و
بیلیجی بیر آدامسان ،بس بو الت-لوتون دیلینی هارادان اؤیرنیبسن؟
اولمویا بونون دا درسینی آلیبسان؟"
"اونون دا درسینی اوخوموشام! من هم دانئشجو-یودوم ،هم ده «تور-
دوواری» دالیندان باخمیشام .اونالرین دیلینی یاخچی آنلیرام".
"قاچ بیر قوجاق کرپیج گتیر!"
الچین اوردا-بوردا یولچونون سؤزلریندن چوخ ائشیتمیشدی .امما هئچ
بیلمزدی نه جاواب وئرسین .یالنیز یادینا سالیردی کی ،آدادا بئله بیر
سؤزلری آز ائشیدردی .و چؤلده زمیده قوشالر کیمی آزاد ایدی .بیریسی
یوخ ایدی اونا دیه قیچین ایریدیر دوز قوی! حس ائدیردی هر یاندان
چارمیخا چکیلیبدیر .اؤزو -اؤزوندن سوروشدو:
"الچین! قول ایدین یا ایندی قول اولوبسان؟"
فیکیرلی ،بئلچهنی تورپاقال دولدوروب سرندین دؤشونه آتدی .ایری داش-
قومالر نارین تورپاقدان آیریلیب سرندین قاباغینا تؤکولدو.
" ...فلک گل ثابت ائیله هانسی گونوم خوش گئچدی- »...دئییب دوداق
آلتی اوخودو .
گؤیده بیر آال-قارغا قار-قار ائدرک گئچیردی .الچین بیر نفس آالراق
باشینی قووزادی اونا باخسین .بیردن گؤردو کؤهنه دووار ،آلتی متیر
اوزونوندا ،اوچ متیر انینده  ،یاواشجاسینا تیتره ییر .و ایش یولداشی اونو
دیبیندن قازیر!
" عمی قاچ! دووار گلدی!" -چیغیریب قیراغا قاچدی .
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کیشیده قاچدی .دووار یاتدی .توز-دومان قالخدی.
"آی هاوار قیشالریم!" -عمله دئییب باغیردی.
هامی یاردیم اوچون قاچدی .
" دیمه یین! بو کؤپک اوغلو اؤلمهلیدیر! اونا من دئییرم دوواری دیبیندن
ییخمازالر ،دئییر «من قابال توتموشام ،ایستیرم تئز قورتاریب گئدیم،
اوشاغیم ناخوشدور" .ایندی اؤل! اؤلوم جزاندیر! کؤپک اوغلو!" -بنا
قاچا-قاچا دئدی.
آدامالر گلینجه الچین اونو تورپاقدان چیخارتدی .کیشینین "وای ددهم-
وای "...سسی کسیلمیردی .ال-آیاغی بوتون یاراالنمیش ایدی...
اونالر بیر تاکسی چاغیریب اونو تئز مریضخانایا گؤندردیلر.
الچین آیاق اوسته قورویارکن ،اؤزونو الپ ایتیرمیشدی و بوتون
دردلرینی ده اونوتموشدو  .قان-ترینی ،بئل-آغریسینی ،فهلهلرین اؤزگه-
اؤزگه باخیشالرینی ،و یاریم فهله حاق آلماغینی دا .
اوره یی تلهدن قورتولوب قاچان بیر قوشون اوریی کیمی چیرپینیردی.
اؤلومو بیر آددیملیغیندا گؤرموشدو .و بیر باشقاسینی دا اونون آغزیندان
قاپمیشدی .فیکری گئتدی فهلهنین ائو-اوشاغی یانینا :
"عمی اؤلسیدی کیم اونون ائو-اوشاغینا چؤرک وئرهجک ایدی .ایه ر
ایشدن قالسا هارادان یئییب-ایچجکلر؟» -اؤز-اؤزونه دئییب سوروشدو.
"الچین یوخالما! تئز-تئز اله ،تورپاق الزیمدیر!" -بنا امرلی بیر سسله
دئدی.
" باش اوسته اوستا- ".الچین جاواب وئردی .
و هئچ بیلمهدی نیه بئله سؤزه باخان اولموشدو .بلکه ده بونا گؤره کی،
چوخ ائشیتمیشدی« :ایستهسن چؤرک ییهسن ،هر نه دئدیلر باش اوسته
دئ!» سؤزو آغیر-یونگول ائتمهیه اونون واختی یوخ ایدی .گئدیب-گلمه،
یورغون دوشوب یاتماق ،زامانی اونا قیسالتمیش ایدی .
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„هر نیه باش اوسته دئ! الچین! قول ایدین یا ایندی قول اولوبسان؟ "
آغلینا یئرلشمیردی .آتاسینین سؤزو یادینا دوشدو:
"یاشاییش آغیر و رحیمسیزدیر .امما سینماماق گرک- "!.و آرتیردی:
"چوخ دا ظالمدیر!"
بئلچهنی تورپاقال دولدوردو ،تئز-تئز سرندین دؤشونه ووردو .
او گون آخشام ،معمار ،دووار آلتیندان جان قورتاران عملهنین "حاقینی"
اومودا وئریب دئدی:
" عسگرین ائوینین هارادا اولدوغونو دئمیشهم ،اونون پولونو آپاریب
وئرسن یاخچی اوالر .صاباح جمعه ،ایش ده تعطیلدیر".
" وئررهم- ".اومود دئدی.
الچین آتاسیینان دانیشاندان سونرا :
"اونون احوالینی سوروشماق اوچون ،اوالر منده گلهم؟" -اومودا ساری
دئییب سوروشدو.
"بو ایشلره قاریشما! سن هله اوشاقسان!"
" من اوشاق دییلهم ۱۶ .یاشیندایام".
" ائله اودو کی ،اوشاقسان دا .هله  ۱۸یاشیندا اولمامیسان".
"باهانا گتیرمه! بیر یول دئ ،یوخ ،قورتار".
"یوخ!"
口
"یولدا سایسیز آیاقالر ،قوشالرین یاتی چاغی،
اوغورالییبالر چؤریی ،داش آلتیندادیر چؤرک.
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قارنی آج ،الی بوش ،ائوه دؤنمک گرک .
الچین باال! قال! جوم شیرین یوخوالرا!
چؤرک آغریسینی ،قوی من اؤزوم چکیم.
باال! قورقوشوم دوراسینی ،قوی من اؤزوم کسیم “!
„آخ! آتا! آتا!
آغریندان منی اوزاقالتما!
اویانیش کابوسالریمی داشیماغا،
گوجوم یوخ منیم!
آپار منی اؤزونله ،آغری-امک ایچینه!"
**
صبح قارغاالر یوخودان دورمامیش ،یولو قاتمیشدیالر قاباقالرینا  .قوجا،
جاوان ،اوشاق .چانتالی ،چانتاسیز .چیینی بئلچهلی بئلچهسیز .کؤهنه پار-
پالتاردا .قوشالر تکین ،بیر-بیر ،ایکی-ایکی ییغیشدیالر .ییرمی ،اللی،
بلکه ده یوز آدام.
ساعت بئشی گؤرستیر .جمعه گونودور .اونالرا جمعه ایله شنبهنین بیر او
قدر ده فرقی یوخدور .میدان جمعه گونلری ده ،آیری گونلر کیمی ،فهله
اینن دولو اولور .چوخ آز آدامالر بو گون ائوده قالیب دینجهلرلر .ساعت
آلتیدان یاواش-یاواش فهله توتانالر تاپیلیب گلرلر.
نشتوولوقدا ،اومود ،یای کؤینیی ایله جینز شالواری اینینده ،ایسپورت
باشماقالری آیاغیندا ،میداندان گئچیردی .فهلهلرین ایچینده گؤزو الچینال
آتاسینا ساتاشدی .گئتدی اونالرا ساری سالم وئریب دئدی:
" آی باالم! سیز بوردا نئینیرسیز؟" -و دوداغی گولوشلو ال وئردی.
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"دئدیک یاخشیدیر بو گون ائوده قالمییاق ،ایش دالیجا اوالق .بیر گون ده
گئنه بیر گوندور .دونقوزدان بیر توک ده چکسن قنیمتدیر- ».کرم دئدی.
" ایش نئجهدیر؟"
"گؤردویون کیمی .بو گون اللی کیشیدن بئشی ایشه گئتمی ییب .دورماقدان
آیاقالریمیز شیشیبدیر .بیریسی یوخدور ،کئفیمیزی سوروشسون".
"بیر دده-باالیا ،باالدا کی ،قیز اوال ،کیم حاضر اوالر ایش وئرسین؟"
"الچینا دئدیم :قال ائوده ،قوی من گئدیم! یوخ دئدی .ال چکمیر دا .ایندی
ده بورادا هامی گؤزونو بره لیییب بیزه باخیر .دئییرلر بو کیشی ده الپ
سفئهلیییب ها! بیز کیشی اوال-اوال ،ایش تاپا بیلمیریک ،بو اؤزونه هئچ،
قیزینا دا ایش تاپیر".
"بینا ایشی آرواد-اوشاق ایشی دییل .حاجینین یانیندا ایشلمه ییز ،بیر خوش
تصادفدور".
" سن هارا گئدیرسن؟" -الچین سوروشدو.
"گئدیرم او آخماق کیشینین پولونو وئره م .اولمویا سنده ایستیرسن
گلهسن؟"
"آپارسان گلره م- ".الچین گولوشلو دئدی.
" آتان راضی اولسا گله بیلرسن" .
" قیزیم گئدیرسن گئت .من ده گئدیرم ائوه .بو گون چؤرک داش آلتیندا
قالدی".
"آتا نییاران قالما! ایندی قاییدیرام"...

میداندان بیر آز اوزاقدا بیر لندووئر ماشینی خیابانین قیراغیندا ساخالدی.
دورت کیشی آتیلدی ائشییه ،الچین و اومودون اوستونه هوجوم گتیردیلر.
اونالری قولالریندان توتوب ،کنارا چکدیلر .
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"بو اوغالن سنین نییندیر؟ هارا گئدیرسیز؟“ -بیر گزمه الچیندان
سوروشدو.
"ایش یولداشیمدیر .گئدیریک بیر یارالی یولداشین پولونو وئریب احوالینی
سوروشاق .او دونن دووار آلتیندان جان قورتاریبدیر".
" ایشیگیزین آدی؟"
"بینا ایشی .بیر حاجییا بینا تیکیریک".
گزمهلر اومودو دا دانیشدیردیالر .سونرا ،بیر-بیرلر ایله پیچیلداشیب
دئدیلر:
"گئدین دعا ائلیین سؤزلریز ترسه چیخمادی ،یوخسا ایشیز یاش ایدی.
خوش گلدیز".
بو اینجیتمهدن سونرا ،ائله کی ،اونالرین فیکری اؤز یئرینه گلدی ،اومود
الچینا دئدی :
" بو خارابادا قیز اینان اوغالنین خیاباندا گئتمهسینین ،مین بیر باش
آغریسی وار .منیم ده آدیم ایت دفترینده آال ایتدن بللیدیر .آدامی گؤتوروب
آپارارالر ،گرک گئده چومور آیاقلییا ،هئی ائششک گتیریب مرکه
یوکلویه".
"من نه بیلیم بوردا آدامین نفس آلماغینی دا گودورلر- ".الچین دئدی.
"هیه ،سن بیلمه سن .دونن آدادان گلیبسن دئییرسن به هله هر یئر آدادیر.
بو قونشونون ،او قونشونون باشی آغریدی قاچیب کئفینی سوروشا
بیلرسن .یوخ دوستوم ،بوردا ساغ گؤز ،سول گؤزو تانیمیر .قارداش دا
قارداشی .آغزین دولو قان اولسا یئره توپورمه! هامی بیر-بیرینه گؤزدور.
گؤزون گؤردوکجه خبرچی ،ایکی اوزلو ،حیله کار سیرایا دوزولوبلر .او
کی ،دئییر سئویرم سنی ،ایرینج قمهسینی وورماغا گلیبدیر .و باشسیز
بدن ایستی ییر .سئوگی ،محببت ،یاخشیلیغی ،کیمسه تانیمیر .چونکی،
بئله بیر شئیلری گؤرمویوبلر ،و هئچ وقت ده یاشاییشالریندا
اولمویوبدور؛ اولسا دا آنالمیییبالر .بیری سندن محببت گؤرسه ،دئیر به
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هله مالیندا گؤزون وار یا جانیندا .بونالرین باشقا بیر حسلری یوخدور؛
اولوب-قاالنی دا اؤلوبدور .ده یرلی فیکیر دویغوالرینی یئنیدن
دیریلتمک ،هئچ تارینین دا ایشی دییل! بئله بیر آدامالرا یاس توتماق
گرک!"
"آنلیرام".
"یاشاییش اوچون هله چوخ آجیالری دادمالیییق".
"اومود ندن اؤترو دوستاقدا ایدین؟"
"هامییا بیر باالجا راحت یاشاییش ایستدیک .دئدیلر سؤز بیرجه بیز
دیندیر .سن دینمه ،دانیشما ،کس سسیین .البته بیرجه منه یوخ ،مینلر جاوانا
دئدیلر .هامینی ووروب توتوب داغیتدیالر .اؤلن اؤلدو ،قاچان قاچدی،
توتانی دوستاغا باسدیالر".
"هردن فیکیر ائلیره م ،نئجه اوالر کی ،اینسانالر یاشاییشدا ،ایش ،ائو،
درمانسیزلیق ،یوخسوللوق اوزو گؤرمهسینلر؛ بیریسی اونالرین هر
شئیینی گودمهسین؛ اؤزلری سئچسینلر نه ایستهییب ایسته میرلر؛ بیر آز
راحت یاشاسینالر؟"
"من ده بو سورغوالرا قاباق گلدیم .هر گون اونالرا توققوشدوم.
اوشاقلیقدان ایندییهجن .اونالرا دوز جاواب تاپماق راحت بیر ایش دییل.
هله الزیمدیر آیریالری دا ،دوز جاوابالرا چاتسینالر .یول تاپسینالر.
مجبوروق بعضی شئیلری ده کیتابالردا آختاراق .اونالری اؤز حیاتیمیزدا
آغیر-یونگول ائدیب اؤزوموز اوچون بیر یول سئچک .واخت ایکن سنه
بیر شئیلر تاپارام اوخویارسان ،بلکه یاردیمچی اولدوالر".
الچین و اومود خیاواندا  ،توستو و سس -کوو آراسیندا  ،رنگ به رنگ
ماشینالرین گلیب-گئتمهسینده ،دانیشا-دانیشا عسگرین ائوینه گئتدیلر.
سونرا الچین اؤز ائولرینه قاییتدی .
"گل قیزیم ،گل! ناهار حاضردیر .هن ،دئ گوروم یازیق کیشیدن نه خبر
وارمی؟" -کرم سوروشدو.
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قیز دولوخسونارکن:
"آتا ،عسگر عمی گیلده یاس ایدی! ائوه گیرمدیک .پولو قاپیدان وئریب
قاییتدیق .او مریضخانادادیر .امما اوشاغی اؤلوبدور!" -الچین بونو
دئیرکن یاش گؤزلریندن پیریلدادی .
口
"باال الچین !
کیمسه سنی آنالمماز
سویو ایچ ائله
چؤریی ده!"
"آتا! شوراکتده بوغدا!؟
نه بوغدا گؤیردی
نده سؤز!"
"قوشالرین یوکو دوز!"
"قورو گؤل!"
"آجی کئچمیشلر
ایتن گلهجک
دالیمداکی یوک".
"زامانی داشیییرام من .
اورتادادیر
فیرتینالی دالغاالر".
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口
قارانلیق دوشوب.
الچین نان کرم ایشدن چیخیب گلیرلر .خیابان چوخ قاریشمیشدیر.
هامی تلهم-تلسیک ایستییر ائوینه قاییتسین .یوک داشییان ماشینالرین
سسی ،آدامالرین اوجا-اوجا دانیشیقالری ،دوزلو توز هاوانی
بورویوبدور .
کرم یولون اورتاسیندا بیر دوردو ،گیرده بؤرکونو یوخاری وئرهرک الینی
قاراشین اوزونه ،قالین بیغالرینا چکیب الچینا ساری دئدی :
"ائوده یئمهیه بیر شئی یوخدور .یول اوستونده ده تاپیلمازآالق .سن چوخ
یورغونسان ،گئت ائوه! آیاقالرین دالینجا گلمیر .من گئدیم بیرآز آیین-
اویون آلیب گلیم .تئز قاییدیرام".
"اولسون آتا ،تئز قاییت!"-الچین بیر یورغون سسله جاواب وئردی .
او ائوه یئتیشنهجن پیادا چوخ یول گلدی .یولدا اوجو-بوجاقسیز
فیکیرلرینین آردینی توتا بیلمهدی .گؤزلری اؤز-اؤزونه یومولوردو ،و
بئینی سؤزونه باخمیردی .سانکی ایشدن دوشموش ایدی .باالجا حیاطدن
گئچیب بیر اوچ-او-دؤرد اوتاغا گیردی .ائوی کؤچدن سونرا کیرایا
توتموشدوالر .اونالرین یاتیب اوتورماغا یالنیز بیر اوتاقالری وار ایدی.
اونون بیر بوجاغینا قاب-قاجاق ،اوبیری بوجاغینا دا یاستیق ،یورغان-
دؤشک ییغمیشدیالر .و ایکی گولدان  ،ایچینده قیزیل گول ،پنجره قاباغیندا
ایدی .اوتاغین ترکینه بیر کؤهنه کیلیم سالمیشدیالر .
الچینی آجلیق ،یوخوسوزلوق ،یورغونلوق و اورک چیرپینتیسی برک
سیخیردی .پنجره نی آچدی .یایلیق" ،مانتو" و چانتاسینی اوتاغین بوجاغینا
قویدو .سفره نی گتیریب سالدی؛ بوشقابالری دوزدو .بیر گؤز
دوالندیردی ،گؤردو بیر بوشقاب اسکیکدیر! گئتدی گتیردی .قویاندا
سفره گؤزونه بوش گلدی!
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پنجره یه ساری باخدی .بیر آغ پالتارلی کیشی ،بوشقاب الینده ،دوزلو بیر
سونانی اونا بویور دئییردی! الچینی قورخو باسدی.
"کیم سیز؟" -بیر تیتره ک سسله سوروشدو.
جاواب گلمهدی .الچین یئرینده دوندو:
"آل! یئمک دادلیدیر- ".کیشی بوشقابی الینده ترپدیب آنالتدی.
و اوزون ایتی پیچاغینی گؤرستدی کی ،ائله اؤزو سونانین باشینی کسیب،
اتی حااللدیر .
الچین ایختیارسیز یاواش-یاواش اونا ساری چکیلدی .یوخولو-یوخولو
یئریین کیمی .کیشینین اوزو بللی دئییلدی ،کابوسدا گؤردویو آدامالر
تکین .
او ووقارال پیچاغینی الچینین بوینونا ساری آپاردی و بیردن ،ایتی بیر
حرکتله ،قیزین بوغازینی ووردو! الچین ،اونون بیلیینی گؤیده توتدو! او،
کوخا شیشمان جمدیینی قیزین اوستونه سالدی .الچین دالی اوسته یئره ده
یدی .و کیشینین ال -آیاغی آلتیندا باشی اوزولموش قوش کیمی چابالیییب
چیغیردی:
"آ...ت...آ!"
کرم قاپیدان گیردی .الچین کیلیمین اوستونده ال-آیاق چالیردی.
"الچین! الچین! گلدیم باال !" -دئییب اونو باغرینا باسدی.
الچین گؤزون تیکدی آتاسینین گؤزونه و بیر نئچه آن ائله ،قالدی:
"گئج گلدین ،بوغازیم قانیییبدی؟ "-بیر تیتیره ک سسله سوروشدو.
"یوخ قیزیم ،سن ساغسان .بیر شئی اولمویوب ،نیگاران اولما!"
"آتا منی یالقیز قویما! بوغازیما بیچاق وورورالر .چؤره یی یوخ،
قوشالرین جندیینی منه بویور دئییرلر .دوکتور دئییب یالقیز قویما منی".
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"یوخ ،سنی یالقیز قویمارام باال .خیالین راحت اولسون .بیر ده چاشماریق.
امما بونو بیل کی ،بو شئیلرین هامیسی گئچیب گئدهجک .اویاقلیقداکی
کابوسالرییین دا سونو وار .قالخ آیاغا چؤرک گتیریم ،آجسان".
"ها زامان قورتوالجاق؟ من قورخو یوواسی اولموشام .او زامان
قورتوالر کی ،داها من یوخام .گؤز آچاندان هر شئیی بیر-بیر الدن
وئرمیشهم .آنا-باجیمی ،دوست و قارداشیمی ،یئر-یوردومو .هامیسینی.
ایندی بیرجه سیز منه قالیبسیز ،قورخورام سیزی ده الدن وئره م .دوغوم
یوردومو الدن وئردیم .او یئری کی ،داش-قومونا ،اوت-الفینه ،چای-
چئشمهسینه ،دالغاالرینین اترینه وورولموشدوم .ائله کی ،کهری ،الله نی
ده مندن آلدیالر .آتا! سندن آیری کیمیم وار منیم ؟ سئوگی ایله درس
اوخوردوم اونو دا الدن وئردیم .
من هر شئییمی ایتیرمیشهم .ایندی هر یئرده اؤز ایتکینلریمین دالیسیجا
گزیره م .الدن وئرمه قورخوسو منی دلی ائلییب .بوردا بیر "توال" کیمی
دوشموشهم سنین دالینجا ،ایسته میرم بیرجه دیرییمی ده الدن وئرهم،
یالقیز قاالم.
همیشه قورو-قوروسونا سئوینمیشهم بؤیویوب بیر ایش تاپاجاغام ،اؤزومه
ائو تیکیب آتاما یئتیشهجهیهم .امما گونو گوندن پیس اومودسوز اولموشام؛
و داها آرتیق قم -قوسسهیه جوموشام .خوشلوقالر بوتون یوخو خیال
اولوبالر .ترسینه ،قارا گونلر ،آجی شئیلر یاشاییشیمی یارادیبالر.
بیلمیرم ،اؤز آخیر-عاقیبتیمیزدن چوخ قورخورام .یاشاییشین دوزلمهسینه
هئچ بیر اومودوم یوخدور .بیر زرره ده .بیلمیرم هر شئی نیه بئلهدیر ،نیه
بئله اولوبدور .بلکه ده ظالم فلک بیزیمکینی بئله یازیبدیر".
"باال من ده بیلمیرم هر شئی نیه بئلدیر .امما بونو بیلیرم کی ،اینسان
بیلمدیی شئیلرین آدینی فلک قویوبدور .اونالری بیلسه فلک ده ایشدن
دوشر .قیزیم ،سن هر شئیی الدن وئریبسن ،منده وئرمیشهم .آجی
کئچمیشلر اوچون اؤزوموزو آرادان آپارا بیلمریک.
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کئچمیشه فیکیر وئرمه ،همیشه گلهجهیه قاباغا باخ ،بوراخ آجی
کئچمیشلری! کئچمیشین دویونو کئچمیشده قالیبدیر ،آچیالن دییل.
گلهجهیه فیکیر وئرملیگیک".
"بیلیرسیز ،اؤز الیمده دییل .توتماجا گلنده ایختیار الیمدن چیخیر .هئچ
بیلمیرم نئجه جومورام .ال چکمیرلر دا!"
"ایندی بیر باالجا ایش تاپمیشیق باشیمیزی دوالندیریریق؛ ایشسیز دییلیک.
آیاغیمیز بورادا برکیسه گؤندررهم درسیین ده اوخویارسان .آدادان بیر
یوللوق ال چکممیشیک .اورادا یاشاییش اولسا قاییدا بیلریک .اوریین
راحت اولسون .قالدی کی ،بیز بو توفانالردان کئچمیشیک .دمیر ایدیک
پوالد اولموشوق .گرک هئچ زاددان قورخون اولماسین .بیزی دییرمانین
بو یانیندان اؤلو سالسان ،اویانیندان دیری چیخاریق .ترسه فیکیرلری
بوراخ! سنه بیر قادین ایشی ده تاپاریق .درسیین اوخویارسان ،اؤزوین ائو
ده تیکرسن .دور سفره باشینا ،آجیق! شامدان سونرا ایستییرم سنه
کوروغلو و اصلی-کرم دن اوخویام .بیر مصرع سن اوخویارسان ،بیرینی
ده من".
ائله کی ،الچین ناغیلالرین آدینی ائشیتدی باشالدی :
"آتش کرم ،توستو کرم ،یان کرم !
آتا ،گل!"
کرم ایکیمجی مصرعنی گلدی:
"اصلی اولسون سنه قوربان ،جان کرم"!...
"قول دئیرلر قولون بوینون بورارالر"
"قولالر قاباغیندا گئدن تیره م من"...
"کرم یاندی ،اصلی یاندی ،من یاندیم".
"ایندی اونالرین عشقینی من ایناندیم"...
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口
"آتا !
دامجی-دامجی قان
دنیز-دنیز امک
دنه-دنه اینجی
اوست-اوستونه دوزوروک .
اؤز الیمیزله
یئنی بیر قات تیکیریک
یئر اوزونه!"

"الچین ،باال !
بو نه حیکمتدیر
بله بیر اللر
بئله چیلپاق
بله بوم-بوشدور؟"!....
**
الچین خیاباندادیر .تزه اوتولو پالتارالرینی گئییب ،چانتاسینی چینینه
آسیب ،فیکیرلی ،ایتی آددیمالرال ،آدامالرین آراسیندان گئچیر .
هاوا ایستیدیر .گزمهلر چاپیرالر .و خالق اونالرین یوروشونده اسیر.
قوجا-جاوان ،اوشاق -بؤیوک ،ائولی-سوبای ...
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هم ده ،سود امر اوشاقالر .اونالر یئرلرینی باتیرارکن ،پامپئرس`لرینی
دییشه-دییشه آغالییب چیغیریرالر .
"باجی! اوشاغی یولون اورتاسیندا لوت ائلییبسن کی ،نو اولسون؛
گؤرمورسن هامی سیزه باخیر؟!"
"قوی گئت آغا! قوی گئت! سیچمالی شئیه سیچارالر .اوشاق هر شئیی
باتیریب!"
الچینین گؤزوندن هئچ بیر شئی یاییلمیردی .امما اونون فیکری ،چوخ
آیری یئرده ایدی .اومودون یانیندا .فیکر ائدیردی ،بو ایش یولداشی ،قیزیل
گوله بنزییر .اونون سؤزوندن هم دینج آلیردی ،همده آغری .اؤزو-اؤزونه
دئدی :
"هره بیر تهردیر .کیم-کیمه بزه مز .قیزیل گول خارسیز اولماز ،هئچ
کؤنول قوبارسیز اولماز"...

بو فیکیرلرده ایدی کی ،بارماغینی قویدو زنگین اوستونه باسدی .بیر نئچه
آن سونرا اومود خیابانا باخان پنجره دن باشینی چیخاردیب :
"گلدیم!" -دئدی  .و قاپینی آچدی .
"سالم .نئجهسن ،یاخچیسان؟"
"یاخچییام".
"گل اوسته!"
الچین ائوه گیرجک هر شئیی گؤزدن گئچیرتدی .کیتاب قفهسهسینه ،یازی
میزینه ،آشپازخانایا ،قاب-قاجاغا ،موکئته ،و هابئله قیویر-زیویرالرا بیر
باخیش سالدی.
"اومود ائله بیر اوتاغین وار؟"  -دئییب سوروشدو .
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"بس دئییرسن نئچه دنه اولسون .کئفین یاخچیدیر؟ بورانین کیراسینی دا
چوخ چتین اؤدییرم .ایلش !
او اوتوردو :
" نیه دووارا بیر اکیزدن زاددان وورمامیسان؟» -سوروشدو .
"هله بیر شئی تاپمامیشام".
"بیر شئی گتیرمیشهم .بلکه سئودین".
"ایشین راست اولسون .منه بوت دوزلتمه! بوت-موت اینان آرام
یوخدور".
"یوخ! بوت دییل .بیر داراقدیر".
"داراق؟!"
"هیه ،داراق".
"باخیم".
الچین داراغی چانتاسیندان چیخاردیب اونا وئردی .
"آهان! «سونبول داراق»! کولشدن .دستهسی قیزیل کولش .دیشلری ده
قیلچیقلی سونبولدندیر .بو دا آسقیسی".
"ایندی بونو خوشالدین ،یا قایتاریم آپاریم؟"
"یوخ! اللرین آغریماسین .چوخ گؤزلدیر .اؤزون توخوموسان؟"
"هیه ،اؤز ایشیمدیر .آدادان گتیرمیشهم .توخوماقدا الی سولویام .هر شئی
الیمدن گلر".
"بس دئ هنرلی آدامسان ،دوستوم!"
"سن نئجه؟ سنین الیندن نه گلر؟"
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"دوزو هئچ زاد .منیم ایکی گؤزوم وار ،بیر قلمیم .گؤردویومو یازارام".
"ائله اودا بیر هنردیر".
"بیلمیرم ،بلکه".
"اومود هاواختان یالقیز یاشاییرسان؟ آتا-آنان هئچ بورایا گلیب-ائلر؟"
اومود کی ،یازی میزینین سینیق-سالخاق سندلینده اوتورموشدو :
"چوخداندیر تک یاشاییرام .هیه ،آتا-آنام ،باجی -قارداشیم ،هامیسی منه
باش وورارالر .امما آز .چوخ من اونالری یوخالرام- ".دئدی .
"نیه یالقیز یاشاییرسان؟ میه اونالرین یانیندا سنه بیر یئر یوخدور؟"
"نیه ،وار .امما منیم سویوم هئچ کس اینن بیر آرخا گئتمز".
"بللیدیر .اؤز گوناهیندیر .هامینی سانجیرسان .سندن ایراق ،نوخوش
اولوب دوشوب قالسان ،کیم سنه یئتیشهجک؟"
"دئ ،بورادا دوشوب اؤلسهم کیم منی گؤتورهجک؟ اؤلدوم ده اؤلدوم.
جهنمه توننه! آز فیکیریم وار ،هله اونو دا دوشونمهلییهم؟ تینجیخ ایییمدن
خالص اولماق اوچون دیریلر اؤز ایشلرینی گؤرهجکلر ،خیالین راحت
اولسون .گل! بوشقاب دا بوردادیر ،ایستدین یئیرسن .باغیشال! آلمادان
سووای بیر شئیی ائوده یوخدو .ایندی چای دا قویارام".
"اولسون .اؤنملی دییل".
"ایش دالیجایدین ،نئجه اولدو؟"
" سبزه کارخاناسینا گئتدیک ،آرواد و کیشی ایشلیر .بیر خبر یوخدور.
آیری یئرلره ده گرک باش ووراق".
"کومپوت کارخاناسینا دا گئدین .اوردا دا آروادالر ایشلیر".
"حتمن".
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"یاخچی اولدو اؤزون گلدین .کیتابالرا باخ ،هر هانسی دردیین دیسه
گؤتور .ایستدیم اؤزون گلیب سئچهسن".
اونالر کومودا ساری گئتدیلر .
"چئشیدلی مؤوضوالرا گؤره کیتابالر وار- ".اومود دئدی .
الچین قفهسهدن بیر کیتاب چیخاردیب اونون عنوانینی اوخویوب دئدی :
"باشا دوشمدیم!"
"بو اوشاقالر اوچون دییل!"
"اومود اینجیتمه منی! قوجا کیشیلر کیمی دانیشیرسان .ائله بیل اؤزون
چوخ یاشلیسان .تزه  ۲۱یاشیندا اولوبسان".
"یانلیش!  ۲۲یاشیندایام".
"یاخچی ۲۲ ،اول ،کی نه اولسون؟"
"الچین ،بیر سیرا آدامالر جاوان ایکن قوجا اوالرالر".
"بیر سیرا آدامالر دا ،تزه گنجلیکده عقلدان بالیغ اوالرالر- ".الچین
جاواب وئردی .
"دوزدور".
"بس دئ گؤروم بوردا منظور ندیر .یوخسا آجیقدان بونو آپاراجاغام".
"آپارا بیلرسن .امما منیم نظریمه یاخچی اوالر کی ۱۸ ،یاشیندان سونرا
بونو اوخویاسان".
"ایچینده نه یازیبالر؟"
"اینسان هارادان گلیب ،هارایا گئدیر؟ بئله بیر شئیلردن بحث ائدیر؟"
"آتام دئییر اینسان یئردن گلیب ،یئره ده گئدیر .گول کیمین گلیر ،تیکان
کیمین ده گئدیر".
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گؤی اوت تکین بیر گون بیتیر ،بیر گون ده سولوب آرادان گئدیر".
"بودا بیر نظردیر".
"عقال باتان دییل؟"
"نیه ،امما کسیردیر".
"ندن؟"
"یاشاییشی گؤزللشدیرمک ،حیاتا معنا وئرمک اوچون ،بیر سؤزو
یوخدور ".
الچین سؤز آراسیندا قفهسهدن بیر دفتر چیخاردیب سوروشدو :
"بو دا کیتابدیر ،ال اینن یازیلیبدیر؟"
"هیه ،ال اینن یازیلیبدیر".
الچین کیتابین عنوانینی اوخویوب باخیشینی اومودون یاشیل گؤزلرینه
تیکرکن سوروشدو :
"منظورو ائله بیزیم بو اؤز ایشیمیز و موزدوموزدور؟"
"هیه ،دوزدور".
"بونو آپاراجاغام".
"آپار!"
او بیر شعر کیتابی و بیر رومان دا سئچدی .سونرا اونالر اوتوردوالر
یئمیش یئییب چای ایچدیلر .
اومود اونا ساری دئدی :
"الچین سنه دئییم کی ،اورییمین دیبینده بیر قورخو کؤک باغالییبدیر.
اوزومدن اؤترو یوخ ،سندن اؤترو .قورخورام ،سوالالرین اوچون،
چتینلیکلره دوشهسن .چون بو خارابادا فهله نین حاقی یوخدور علم
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ساحابی اولسون .حاقی یوخدور دوستالریال چوخ گئدیب-گلمهسی اولسون.
حکومت فیکیر بیرلییندن قورخور .گزمهلری گؤرورسن کی ،هر یئرده
سولنه-سولنه ،هامینی گودورلر".
"قلط ائلییرلر منیم اوخوماغیمین قاباغینی آلیرالر .من هم درسیمی
اوخویاجاغام ،همده هر کیتابی کی ،سئویره م اوخویاجاغام".
"تحصیل ،مسئله دییل .کیتابالری اوخویارسان ،گئدیب امتحان وئررسن.
چتینلیک ده اولسا یاردیم ائدره م  .قیشدا دا چوخ واختیمیز وار".
"بو ایشدن اؤترو آتامال دانیشمالییام .دردیمی آنالماغین اوچون چوخ ساغ
اول".
"فیکرین باشیندا اولسون ،بالیا گلمییهسن .اوخودوغون شئیلر بیر کسین
الینه دوشمهسین ".
"اولسون ،دقت ائله ره م".
"بس سنه بئل باغلییا بیلره م؟"
"البته ،اوریین راحت اولسون".
"اومودوم وار اعتمادیمی شا خلییا بیلهسن".
الچین باخیشالرینی اونون سئیره ک بیغالرینا ،چاتما قاشالرینا تیکهره
ک دئدی :
"آرخایین اول!"
"بس صاباح ،ایش باشیناجان".
"صاباحاجان".
口
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الچین ائشییه چیخیب ائوه ساری یوال دوشدو .ایکیندی چاغی ساعت
دؤرد ایدی .یولدا ایکی اوشاق ،قیز و اوغالن ،ساز چالیب آدامالردان پول
ییغیردیالر .او ،بیر آز اونالرین یانیندا دایانیب سازین سسینه قوالق آسدی.
گزمهلر ییغینجاغی داغیتماق اوچون تاپیلدیالر .اونالرین بیریسی
اوزاقدان الچینا ساری باغیردی :
"خانیم دور! چرقتین...؟"
الچین دورمادی .ایتی آددیمالرال اوزاقالشدی .گزمهلر دوشدولر دالیجا.
او گؤتورلندی .گیردی بیرکوچهیه و دال-کوچهلره .بیر قاپینین یانی آچیق
ایدی .گیردی ایچرییه ،قاپینی باغالدی .بیر آزدان سونرا قاپینین دالیندان
گزمهلرین سسینی ائشیتدی کی ،دئییردیلر :
"بورادا دییل".
ائو ساحابی بیر قوجا آرواد ایدی :
"قیزیم نمهنه اولوب ،بیشرفلر قوواالییبالر؟"-گلیب سوروشدو .
"بلی".
"چرقتیندن بللیدیر ،زوووب دوشوب بوینویان".
الچین لئچیینی دوزلتدی .
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"سودان ،زاددان ،بیر شئی ایچیرسن؟"
"یوخ! چوخ ساغ اولون .داها زحمت وئرمیره م".
"بس گل دال-قاپیدان گئت! ایه بورادان گئتسن اوال بیلر کی ،گئنه اله
دوشهسن ".

او قوجا آروادا خدا-حافیظ دئییب ائولرینه ساری یوال دوشدو .
"الچین! سنه آرخایین اوال بیلرهم؟" -او یولدا دوداق-آلتی اؤزو-اؤزونه
دئییب سوروشدو .
口
" آتا !
یوخولو گزمهلریمده
آوارایام!
هارادا قویالییبالر
دیری-دیری گوندوزلریمی؟
هارادا قویالییبالر
اوچوش قانادالریمی؟

باخ!
گؤر نئجه یاتیب
اوشاق بؤیوک
گئجهنین قورقوشوموندا،
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داردا"!...

"قیزیم !
هامی قولالر
آوارادیرالر
هامی قولالر
یارالی
آج
زنجیرده دیرلر
بورادا هامی گوللر
یاتیب
گئجهنین قورقوشوموندا
داردا"!...

"قاییغیم
آتیم
یاشیل چیسکینلی داغالریم
جوشقونلو دالغالی ماوی سوالریم
گوموش آی ایشیغیم
یاغیشیم ،قاریم
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هارادادیر او اوچوش قانادالریم؟
باخ!
گؤر نئجه یاتیب
اوشاق بؤیوک
گئجهنین قورقوشوموندا
داردا !...

همیشه گؤزوم یولدادیر
قوالغیم سسده
بوتون وارلیغیمال
یارادان قاییق
بالیقالر کیمی آخا دالغاالر اوسته.
قوربتین دنیزی یوخ
سوالری دایاز
گؤزل بالیقالر اؤلور
کیرلی سوالردا!
هارادادیر او اوچوش قانادالریم؟
گؤر نئجه یاتیب
اوشاق بؤیوک
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گئجهنین قورقوشوموندا،
داردا...؟"
口

گئجه کؤلگهسینی آی ایشیغیندا یاییبدیر .برک بیر یئل ،دوزلو توز-
تورپاغی تووالییب الچینین باش-گؤزونه چیرپیر .او آیاق یالین ،باشی
آچیق ،خلوت بیر خیاباندا گئدیر .دیزینه جن اوزون ،قولو قیسسا ،اینجه بیر
آغ دون گئییبدیر .بوردا-اوردا یارییاجاق یانمیش ائولردن ،توستو قالخیر.
بیر آغیر سسسیزلیک اطرافی بورویوبدور .
خیابانین او تاییندا ،دار آغاچاالرینداکی اؤلولر یئلده ترپهنیرلر .بو تاییندا
ایسه آدامالر کیرلی اسکی پار-پالتاردا ،ال-آیاقالری باغلی سسسیز
اوتوروبالر .باخیشین ایشیق تئللری گئدیب-گلیرلر .کیچیک بیر دربچهنین
دمیر میللری آراسیندان ،بیر باخیش تئلی ،اونا ساری گلدی :
"قیز ،سن هارا ،بورا هارا؟"
"اومود اینن کهری آختاریرام".
"اومود ،او اوزاقالردادیر".
"کهر نئجه؟ بس کهر هارادادیر؟"
"کهری بیلمیرم".
ایستهدی سوروشسون" :سن کیم سن؟" -امما او گئتمیشدی .
"دلییه باخ! دلییه!" -اوزاقدان گزمهلرین سسی گلیردی .
میدان طرفیندن الچینین قوالغینا سس-کوو گلدی .
"اوشاق ،چکیل قیراغا! دوشر-دوشمزی وار .دوشرسیز اوالر ،دلی
اوالرسان! یاخینالشما! ال-آیاغینی برک باغال"!...
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الچین میدانا ساری گئتدی .میدانا چوخ آدام ییغیشیمدی .قصاب بیر ایتی
اوزون بیچاغی جماعته گؤستریب دئدی :
"...چوخ ایتیدیر .آغری چکمییهجک .گؤزویون یوموب-آچانا ،باشینی
بدنیندن آییراجاغام .قان فیشیلتیسی آز چکهجک"!...
الچین ییغینجاغا گیردی .کهری ،ال-آیاغی باغلی ،یئره اوزاتمیشدیالر .
"که...هه...ر!"-او ،آتی گؤرجک ائله باغیردی کی ،سسی هر یئرده
جینگیلده دی .
بوتون باخیشالر الچینا ساری دؤندو .و کهرین مهربان دورو باخیشالری
دا .چوخ آیریلیقدان سونرا .الچین اونو اوز-گؤزوندن اؤپوب قصابا دئدی:
"آتی بوراخ!"
"کرمین قیزی! پولونو وئرمیینجه بوراخمارام .آت منیمدیر .اؤنو آلمیشام.
چؤرییم چیخا گرک .دریسینه بیر قوجاق پول وئرمیشهم".
"اونو بوراخ ،گل ائودن پولویون آپار!"
"یاخشی .بو اولدو گئنه بیر سؤز".
الچین قصابین الیندن بیچاغی آلیب کنارا آتدی ،چکیب آتی میندی و
اومودو آرامماق اوچون خیابانا چیخدی .
یاغیش یاغیردی .اوردا-بوردا اینجه-اینجه آرخالردا قان آخیردی !...
口

"آتا! بوردا گؤیدن قان یاغیر! کیمسه-کیمسه ایله سیرداش دییل .هامینین
فیکری قارین-قاسسیق یانیندادیر .هر شئی منه اؤزگهدیر .همیشه قریبهیهم.
یاشاییش حسی بیلهمه ال وئرمیر .آدانی اونودا بیلمیرم .ایچیمده بیر
بوشلوق حس ائدیره م .بیر بوشلوق کی ،قویو کیمی منی اؤز کامینا
چکیر -».الچین آتاسینا دئدی .
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"قیزیم! هارادا راحتسان گئدک اورایا .امما درددن قاچماق چتینلیین
دویونون آچماز .دایانماق گرک .ایه درددن قاچسان ،دالینجا گلر؛ و هر
یئرده الی یاخاندا اوالر".
" آخ آتا! آتا !
هارادادیر او اوچوش قانادالریم؟"...
口

اومود شامما اونالردا ایدی .سفره باشیندا :
"ایسته میرسن بیز اینن گلیب آدایا بیر باش ووراسان؟" -الچین اوندان
سوروشدو .
"چوخ سئوینریک .گل گئدک اورانی دا بیر گؤر- ".کرم آرتیردی .
"من ده سئوینره م .امما ایندی گله بیلمره م .قالسین سونرایا ".اومود
دئدی .
الچین :
"نیه؟"
"منیم ،بو کوناز ایش دوستالریم اوچون آرزوالریم وار ،بلکه اونالرین
بیر بؤلومونه چاتدیم .من گرک اؤیرنیب اؤیرهده م".
"همیشه یالقیز؟"
"آدام یالقیز دوغولور ،یالقیز یاشاییر ،یالقیز دا اؤلور .یاخچیدیر کی،
اؤزونو بیر سیرا اویدورماالرال آلالتماسین ".
" بلکه ده سن حاقلیسان .قور ،یالنیز بیر آن ایشارار ،سونرا ابدی سؤنر.
قور یوخ ،گونش اولماق گرک".
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"ائله بونا جهت ،ایسته میرم اونو الدن وئره م .سن ده حاقلیسان".
گئتمک زامانی الچین قاپییاجان اومودال آیاقالشدی و آیریالندا اونو باغرینا
باسیب ،یئیین قاییتدی ...
口
ایداره نین ائو آلتیسیندا ،الچینی اوزوقویلو لوت-اندام بیر اسکی تاخت
اوستونه اوزادارکن ال-آیاغینی باغالییبالر .
او ،اوز-گؤزو یارالی ،قان ایچینده هوشدن گئدیبدیر.
آغاج سندللرین یانیندا ،ایکی گزمه دوروب بیر-بیرله دانیشیرالر :
"دانیشدی؟"
"یوخ! بیر سؤز دئمهییب".
"آدی ندیر؟ هارادان گلیب ،نکارهدیر؟"
" تئلئفون ائلمیشدیلر گئدیب اونو گتیردیک .کارخانادا ایشچیلره دئییرمیش
کی ،گرک اونالرین سیندیکاسی اولسون ،یوخسا هئچ کیم اونالرا بیر ایش
گؤرمز".
"ایتین قیزی ایت ،سیندیکالیستدیر .جوجه تویوق اولمامیشدان ایستییر
رئژیم دییشسین .او گرک دیری قالیب دانیشسین .بیلهسینی ووروب
داغیدیبسیز .الیزدن معجزه گلمیر".
"چالیشدیق اویاداق اویانمادی".
"حالی چوخ قوالیدیر .گؤتورون اونو مریضخانایا .ایه تلسمسک بو دا
اؤلجک .کیم اولدوغونو دا بیلمیه جییک".
اونو ماشینا قویدوالر و اوچ گزمه ایله مریضخانایا آپاردیالر ...
口
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صبح ائله کی ،کرم یوخودان دوردو ،الچین یئرینده دییل ایدی .تلسیک
حیأطه چیخدی .گؤردو ،او اؤلو کیمی یئره سریلیبدیر!
"به باال بوردا نیه؟" -اونو ائوه گؤتورهرک دئدی .
ائلکی الچین گؤزونو آچدی کرمی باشی اوستونده گؤردو:
"آتا من هارادایام؟"
"قیزیم سن ائوده سن".
"اومود هارادادیر؟"
"اومود اورییندهدیر".
"بس کهر ،کهر هارادادیر؟"
"کهر ده ائودهدیر ،نیگاران اولما"
口
"ائوده کیم وار؟» -کوچه قاپیسیندان بیر سس گلدی.
"گئدیم گؤروم قاپیدا کیم وار- ».الچین آیاغا قالخدی.
"بویورون - ".ائشییه چیخیب دئدی.
"باغیشالیین ،بیز داغچیییق .بیر یولداشیمیز یاراالنیبدیر ،ایستییریک
اونو ماشینا یئتیره ک .یاردیمچی اوال بیلرسینیز؟" -بیر جاوان دئدی.
"آت وار .دورون گتیریم".
الچین قاییدیب آتاسی ال دانیشدی و کهری ائشییه چکدی .
اونالر یارالینی جاددهیه یئتیریب شهره گؤندردیلر .ماشیندا جاوانا یئر
اولمادی .او قالدی آیری بیر ماشینال گئتسین .امما ماشین تاپیلمادی .
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"گل گئدک بیزه قوناق اول! ایندی داها ماشین تاپیلماز .صاباح گئدرسن".
الچین جاوانا دئدی."چوخ ساغ اولون .ایسته میرم سیزه زحمت وئره م .ائله بوراالردا بیر یئر
تاپیب یاتارام .صاباح صبح ده گئدره م»- .جاوان دئدی.
"بو نه سؤزدور؟ ایستییرسیز چؤلده قاالسیز؟ سیز بیزیم قوناغیمیزسیز.
گل گئدک- ".الچین دئدی .
اونالر کنده ساری یوال دوشدولر.
"نظره تانیش گلیرسیز .ائله بیل بوندان قاباق من سیزی بیر یئرده
گؤرموشهم- ".الچین یولدا دئدی.
"اوال بیلر .بیز داغا گؤره چوخ بورایا گلمیشیک .بلکه ده منی
گؤروبسوز".
"سیزین آدینیز اومود دییل؟"
"اومود؟! بلی ،بئله ده دئییب چاغیرماق اوالر- ".اومود حیران قاالراق
دئدی.
"سیز او محبوس دانئشجو`سوز کی ،فهلهلیک ائلییر؟
"بلی .امما سیز بونالری هارادان بیلیرسیز؟!"
"من بیر زاد بیلمیرم .من یالنیز اؤز کابوسالریمی بیلیرم".
"کابوسالرینیزی؟!"
"هن .کابوسالریمی  .مئیلین وار اونالری حس ائدسن؟"
"البته".
"باخین:
الچین چاپاراق آتینی قوووردو .کهر بیردن-بیره دوردو".....
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الچین باشینین قضا-قدرینی دئییب قورتاردی .
"نئچه ایل درس اوخویوبسان؟» -اومود سوروشدو .
"دوققوز ایل .قارداشیم منی هوسلندیردی ،یازیب-اوخوماغا .درسیمین
کناریندا باشقا کیتابالر دا اوخودوم .بیر گون قارداشیمی توتوب آپاردیالر
و هئچ بیر خبر-اتری ده چیخمادی .
بیلمیرم باشینا نه بال گتیردیلر .هردن بیر اونو یوخودا گؤروره م .بیر گئجه
یوخوما گلمیشدی ،اوزومو ائللرینین ایچینه توتوب آغالدیم .دئدی آغالما!
چالیش یئریمی دولدوراسان .امما من بو خارابادا ،نئجه اونون یئرینی
دولدورا بیلمیرم؟ ...اونو آپاردیالر ،نه سسی چیخدی نه ده سمیری .هر
یئره قاچدیق هئچ بیر خبر اولمادی ،گئتدی کی ،گئتدی ،ائله بیل هئچ یوخ
ایدی! دانئشگاهینین اوچونجو ایلی ایدی .اونو آپاردیالر ،مننن آتامی دا
دلی ائلدیلر .بودا بیزیم یاشادیغیمیز چئوره دیر ،گؤرورسن کی ،هر شئی
داش-دوزا دؤنوبدور .آخیر-عاقیبتیمیز ،سونوموز بودور"...
"آدام قالیب نه دئسین .بلکه ده یاشاییش گئت-به-گئت اؤز یولونو
تاپدی- "...اومود دئدی ...
口
قارانلیق دوشموشدو .کرم عمی ساحلده نیگاران و گؤزو یوال ایدی.
یورغون قوشالرین و اؤلومجول دالغاالرین قوسسهلی سسیندن،
دوزالغین ایییسیندن ،اؤزونو کدرلی حس ائدیردی .اوزاقدا بیر نئچه
قارالتی سالالنا-سالالنا اونا ساری گلیردیلر .
ائلکی اونالری تانیدی اوریی راحاتالشیب اونالرا ساری گئتدی .
"آتا! باغیشالیین کی ،گئج گلدیم .قوناغیمیز وار- ".الچین سالم وئریب
دئدی .
کرم قارانلیقدا قوناغا باخیب :
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«سالم ،اومود ،باالم سن هارا ،بورا هارا؟» -دئدی .
و اونو باغرینا باسیب اوز-گؤزوندن اؤپدو .
"کرم عمی داغ-داغا یئتیشمز ،آدام-آدامما یئتیشر- ".اومود دئدی.
"سنی گؤردوم چوخ سئویندیم .خوش گلدین ،گؤز اوسته .قاپیدا سسیین
ائشیتدیم تانیش گلدی ،امما یاخچی تانییا بیلمدیم".
"قیزین منی تانیدی .گؤرمه میش! چوخ شاشقیندیم".
"الچین بئلهدیر .او قدر سندن دئییب دانیشمیشیق کی ،اومود اولوب
یاشاییشیمیزین بیر پارچاسی .ائله بیل همیشه بیزیم یانیمیزداسان .مرادین
ایییسینی سندن آلیریق".
" بؤیویوموزسوز ،لوتفونوز وار" .
"نه خبر؟ نه یاخچی یولون بو یانا دوشدو؟"
"ساغلیغین .باشیمیز بنددیر ،گؤردویون کیمی .سؤیله ،حس ائدیره م
یاشاییشینیز چوخ دییشیبدیر".
"هیه ،یاشاییش چوخ دییشیبدیر .الچینین آنا-باجیسی فوت ائلدی .اوغلوم
موراددان هئچ بیر خبر یوخدور".
"الچین دئدی؛ اورک داغالنیر .ایندی بئله بیر وضعیتده چوخالری درد
چکیر .قازان قایناییر ،بو خارابادا .بیر گون ده داشاجاق و داش-داش
اوستونده قالمایاجاق .امما سونراسی نه اوالجاقدیر ،کیمسه بیلمیر .گئنه بیر
جلالدین ائلینه دوشجییک یا لیاقت گؤستریب بیر آدام اوزلو ،دیرلی،
یاشاییش ساحابی اوالجاییق .کیمسه بیلمیر".
"نه دینج وار ،نه ده یاشاییش .نه یوخودا ،نه ده اویاقلیقدا-".کرم آرتیردی .
"هر شئی کابوسدور"- .الچین دئدی .
کهر قوالقالرینی شوشلهدی .قالین بیر دوز دومانی هر یئری
بوروموشدو ....
41

口
بیر ون ماشینی کرمین ائوی قاباغیندا دایاندی .بیر کندلی ،اوچ کیشی ایله
برابر یئندیلر .کندلی الی ایله کرمی گؤستریب دئدی :
"اودور با ،اوردادیر ،گلیر .گئنه ده اؤز-اؤزو ایله دانیشیر .بو گون ناهار
چاغی ،چؤلدن قاییدیب گلندن سونرا ،ائله-بئلهسینه ال-قولون اؤلچرکن
دئیینه-دئیینه گزیر".
اونالر کرمه ساری یوگوروب :
"عمی گل گئدک اوشاقالرییین یانینا" -دئدیلر .
و تلسیک اونون ائللرینی بوخووالدیالر .
کرم اونالری قیراغا دارتیب :
"اؤتورون منی ،اؤتورون .منیم قوناغیم وار؛ قیزیم بوردادیر- ».دئدی .
«گل سنی اوغلویون یانینا آپاریریق".
اونالر کرمی قولوندان توتوب چکه-چکه ماشینا باسدیالر .و سوروب
گئدیلر .
口

الله کهره سو وئریردی و دوداق آلتی اوخوردو :
بو آدا اصلی آدا
کسیلمز نسلی آدا
گولونو دردیلر
چمنی یاسلی آدا .
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گولهین قوشالرین سسی هاوانی بوروموشدو .
口
سون دفعه کی ،الچینی گؤردوم توت آغاجی آلتیندا ایدی ،توتلوقدا.
میز-سندل وار ایدی .اوز-به اوز ،گؤز-گؤزه اوتورموشدوق دانیشیردیق.
او گولوردو و بیر اینجه یئل تئللرینی اوینادیردی .
بیردن یانا باخیب دئدی :
"ایکی گزمه بیزی گودور .بورادا دانیشا بیلمره م ،گئدک"...
بو آن ،هئچ واخت منی بوراخمیر .
口
"گلمهسن الیمدن قورتوالجاغین یوخدور!"
الچین سؤز گؤندریب ،گئدیرم آدایا .مراد قاییدیب ،کرم عمی ساغالیب و
کهر کؤکلیبدیر .الچین سئوینجدن یئرده-گؤیده دورمور.
ایستیرم دوستالریمی گؤره م .
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