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(سون بؤلوم) 
  

ــي  … بير آز دوروخسونوناركن توموب، سونرا تعجبله دئدي: «حج
بابا.. ياني سن، كيملردن دانيشيرسان؟ كيملرده..ن!» 

ــهردن  ح-: «اونالردان دانيشيرام كي كندين، كندليلرين داشين بهت
ــده ايسـتهييرلر كـي زورويـال اونـالر  دؤشلرينه چاليرال..ر، آمما ايش
دييهنلر اولسون، نيه كي..! فيكير ائيلهييرلر كي كندليلر، «كـهتدي-

مهتدي» ديله..ر، هئچ زاد بيلمزلر، و تكجه اؤزلريني «ائلجه بيلهن» 
ساييرالر. نئجه دئهيرلر، «هامي هئچ، من هر نه!»  

هئچ بيلميرديم كي نه دئييم. نئچه لحظه سكوتدا گئچدي. سـونرا 
ــده، سـن، بونـو،  حجيبابا منه باخاركن دئدي: «باخ گؤرو..م، كؤكون
نظرده آل كي، ياني باخ گؤر، قاباقكي شورا زاماني، كيملره قازاندي، 
ــرده پـول كورهديلـر؟  كيملره يوخ؟ كيملر قورو يئرده قالدي؟ كيمل

كيملرده يازيقاولدوالر؟» 
ـــي.  الپ بئلـه كيريخـان كيمـي اولموشـدوم. يـاني گيجـهلن كيم
ائشيدميشديم كــي بعضيلـري خهشـه خهشـه مينليـق قـازاندي، 

كندين جاوانالريدا شهرده فهلهليغه مجبور قالديالر. 
حجيبابا دئدي: «يــاني..! سـنين نظرييـهن؟ قابـاقكي شـورا، شـورا 

اوالندان قابا..ق؟ نهيي وارايدي؟ ايندي نهيي وار؟» 
ــيم بونـا بـوي وئرمـز، آممـا  دئديم: «والاله حجيبابا، منيم كي ياش
ــير سـؤزلر ائشيدميشـهم  كندليلردن ائله بئلهسي، قاچاق-قوچاق، ب

دا..» 
دئدي: «سن ائله او قاچاق-قوچاق ائشيدديكلريندهن سؤيله هله.» 

دئديم: «نهمهنه دئييم آخي، ياني كندليلر دئييرلر كي، شــورا! ائلـه 
ـــاغ آالدي..،  شـورا گوجونـه ايـدي كـي اؤزونـه ماشـين آلـدي..، ب
ــدي..، يوخسـا هئـچزادي كـي  حهيهطين دهييشيب يئكه حهيط آل

يوخويدور..» 
ــده گولومسـهيهرك دئديـم:  حجيبابا گولومسهيهن كيمي اولدو، من
«هله بونودا دئييرلر كي اوتانماز اوتانماز، او آغ ساققال چــاغيندا، آغ 
ساققاليندان اوتانماييب، يازيق آروادينيــن اوسـتونهده بـير جـاوان 

آرواددا آلدي.» 

ــا..، اونـودا  حجيبابا دئدي: «آالر به.. آال..ر، هله بئشده گئچهر اويان
هله بوالر بيلينهنلردي هـا..، دئييلنلـردي، اوزه چيخـانالردي هلـه، 

آلاله عاليم.» 
ــدي بـاش تـاپـيرام كـي كندليلـر نـهدن؟  دئديم: «هله من ائله اين

قاباقكي شوراني، يئني دهن شورا چيخاردماديال..ر!» 
ــهرديندا..، هلـه بـاش  حجيبابا دئدي: «هله سنده بير آز صبر ائيلي

تاپاسا..ن!» 
ائله سؤز بورا چاتميشدي كي جهوهر عمي كي كندده اونون اوچون 
ـــول  هئـچ كيـم اصـالً پـول-مـول بـورج وئرمـزدي. آممـا نئچـه ي
حجيبابادان بورج آلماغا گلميشــدي. حجيبابـا دا دئميشـدي كـي 
ــي آلتينيـدان، احتيتغـي  گئدسين ائوين بيجاغيندا، پاالسين قوالغ
اولدوغو قدهر گؤتورسون. آمما بو يول جهوهر عمي پاالسين قوالغي 
آلتيني بوش گؤروبن آتدان آتدان بير حجيبابايا باخان كيمي اولدو. 
ــب، دئـدي: «اح جـهوهر  ائله حجيبابا دا اونا باخيب، باشين توواليي
ــانين اولـوم بئلـه بعضيلـري  عمي، والاله دا..، گؤرورسن كي..، قورب
آپارديغي بورجالريني قايتارماياندا..، احتياجي اوالنالريندا الي بوشدا 

قالير، به قادان آليم.» 
جهوهر عمي يازيق اوتانان كيمي اولوب، باشين آشاغي ساالركن بير 
سؤز دئمهييب، گئتدي. آمما منده اوزومو، حجيبابايا دؤنوب اؤزومه 
حق وئرهوئره دئديم: «بئله اوالرها حجيبابا، ايندي گؤردون كي من 

دييهنلر گؤوهردي..؟ يوخ!؟»             
تعجبله دئدي: «هانچي سن دييهنلر؟» 

ــير بئلـه اونـا  دئديم: «آخي ياديندان چيخيب كي هئي دييهرديم ب
بونا ايطمينان ائديب، پول وئرمه..، دئمهزديم كي پولالري گتيرمزلر، 
ــوم ايكـي اليـن اوالر، بـيرده بـير  اوندا آرادا ايتهر-باتار-گئدهر، بيول

شيرين بييانين كؤكو..؟» 
حجيبابا گولوب دئدي: «يوخ يوخ يو..خ، چوخدا اوجور دئييــل كـي 

سن فيكير ائديرسن!» 
قالميشديم كي نه دييهم ياني! داها نهجور اوال بيلهدي؟» 

پرويز فروهر
اورمو-١٣٧٩
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حجيبابـا سـونرا بئلـه سـؤيلهدي:«سـاح پـول        هئـــچ وقــت               
آرتماسادا 

                                                قوتولماز 
ساح پولو            آپاريب 

                       باتيرماق اولماز 
اونالرين كي پولو گئدير قاييتمير 

اوجور پولالر 
ساح پولالرا قاتيلماز.» 

سؤيلهديكلريني بير سال-چيــخ ائلـهديم. بئلـه بـاش تـاپديـم كـي 
ــؤزون الپ ممـد قولـو» سـون  «كهسمه قاراباغي» ايله حجيبابا، س
دئييبدير. آمما گينهده من بونو قبول ائلييه بيلميرديم دوز او زامانا 
ــالري يـئرينده  كيمي كي گينه پاالسين قوالغي آلتي، آپاريالن پول

گؤردو. 
ــونده  بئلهليكله بو سؤزلرين اوستوندهن نئچه گون گئچدي. هر گ
صبح اذانيندان قاباق مچيدده اوالرديق كي نامازي وقتينده قيــالق، 
ـــاالردي. اونــودا  آممـا چـوخ زامـانالر جـهوهر عمـي بئوهقـتده ق
ايستهيردي كي گئج گلمهگيني، دوروب «اورت-باسدير» ائلهسين، 
حجيبابايا زورو چاتيب، هردهن اونا دييهردي: «ائوين ييخيلماسـين 
ــير هئـچ، بـو يـازيق نوهيـهن  حجيعمي، اؤزويهن كي رحمين گلم
ــوندان قويمـا.  اورهگين يانسين كي بو جاواني بو قدهر صبح يوخوس

اؤزون كي بيليرسن، صبح يوخوسو چوخ شيرين اوالر.» 
حجيبابادا دييهردي كي، اولسو..ن، تئز دوران آپارار.  

آمما بير گون گينه صبح تئزدهن مچيده گئديرديــك كـي بـيردهن 
ــي  بيره، نئچه جاوان، اوتانماز اوتانماز، باشالرينا بير تاي آرواد جوراب
ــانديراندان سـونرا،  گئچيرديب، بيزيم يؤلوموزو كهسيب، چوخلو يوب

هله جيبلريميزي ده سويدوالر. 
ــاليرديم پاتديـام. آممـا نئيليـه بيلرديـم،  منده هيرسيمدهن آزجا ق

ترپهشسهايديم نئچه ياندان بيلهميزي شيل-شوت ساالردياالر. 
ـــونرا،  هلـه، يـول كهسـهنلر جيبلريمـيزي سـويوب، گئدهنـدن س
حجيبابا بير فيكيره گئديب، بارماغيني ديشلهييب، بئله سؤيلهدي: 

«من هئچ يئرده ”من” دئمهديم 
اوغالن بوردا بيـــر ايش واردي 
من كيمسهيه “سن“ دئمـهديم 
اوغالن بوردا بير ايش واردي.» 

دئديم: «حجيبابا نهدن دانيشيرسان؟» 
دئدي: «دئييرهم ياني، مگر! بير نفردهن سونرا! كيم بيليردي كي بو 
ــاحالنميش  گون منيم جيبايمده بير بئله پول اوالجاق كي اونا تام

اوال؟!» 

سونرا بئله سؤيلهدي: 
«ايللر بويو دوز دانيشديم 

دوز ايلهشديم دوز چاليشديم 
دوز ايشلرده دوز قاتيشديم 

اوغالن بوردا بير ايش واردي.» 
دئديم آخي سن بيليرسن ياني بو كيمين ايشيدير؟» 

دئدي: «آز چكمز بيللهنه..ر!» 
سـونرا گـؤرهك نـه يؤيلـهدي، منـده عـرض ائيلـهييم هــامينيزين 

ساغليغينا… 
«كيمين پيشيكينه پيشده 
كيمين تويوغونـــا كيشده 
دئمهميشم هئچ بير ايشده 

اوغالن بوردا بير ايش واردي.» 
ــج اولموشـدور. آممـا آلالهيـن  هر حالدا مچيده چاتديق. بير آز گئ

كؤمكي ايله ناماز باشالنانا بيز اؤزوموزو يئتيرميشديك. 
جهوهر عمي ناماز دوعادان سونرا، اؤزون نيگرانليغا ووروي دئدي: 

«حجي عمي ائوين تيكيلسين، بو گون گئج گليــب، بـيزي نيگـران 
قويدوز» 

ــهميزي آلـاله قورتـاردي،  حجيبابادان اؤنجه من دئديم: «والاله بيل
يوخسا اؤلوموزوده هئچ مچيده چاتديرا بيلمهجكديك.» 

حجيبابادا ماجراني باشدان ديبه دئدي. جهوهر عمي دئــدي: «هلـه 
ــي سـن دئيـيردين كـي تـئز دوران  الحمدهللا سالمتسيز، آمما آخ

آپارا..ر!» 
-: «گينهده ائله تئز دورموشدوالر، آپارديال..ر.» 

مچيد اهلي بو جاوابا خوشالنديالر، آمما حجيبابا دئدي: 
ــاقييديم.  «هله جهوهر عمي من او پولالر ايله مچيده قند چاي آالج
ــورج  ايندي آلاله ايشيوي راست گتيرسين، واريندي منه بير آزجا ب

وئر، اينشالاله تئزليكجه قايتارارام. 
جهوهر عمي ده كي نئچه يول حجيبابادان بورج آلميشدي، قـالدي 
كي نئيلهسين، آمما دئمك اوالر كي ايستهدي مچيد اهلي ايچينده 
ــدن پولـو چيخـارد دي كـي  اؤزون ياخجي بيللهنديرسين، جيباين
ــه چيخـدي. آخـي پولـالر،  حجيبابايا وئرسين، گؤزلريم دوز كهللم
ــدن وورموشـدوالر كـي  هامان پولالريدي كي حجيبابانين جيباين
ـــاي آرواد جورابينيــن ايچينــدهن  جـهوهر عمـي اونـالري بـير ت
ــا وئـردي. الپ بئلـه آزجـا قالميشـدي كـي  چيخارديب، حجيباباي

دوغوردان ائله بورنوز چيخاردام. 
بوندا ايدي كي حجيبابانين كؤنلو جوشوب،بئله سؤيلهدي: 

« هر كيم 
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            اؤز خئيري اوچون 
 
 
 

صفحه ٢٧: 
«ايش» ناغيلينين قاالني،       ٢٩ نجو صحيفهدن: 

اؤزگهيه خئير ايستهمهسه! 
شيطانـــــين 

                 كج يولــــــــونو 
                                     دومبهله دوز ايزلهيــــــــــــيري، 

خالـــــــــقا  
                 خئير ايستهيهنــــــين 

                                            آلاله الـــــــيندن ياپيـــشار 
شيطانين كج يولونا 

                       قويماز اياغين، 
                       نــه گؤزه..ل، 

گهل 
      حجيبـــــابـــــا ديــيهن   

                                       سؤزلره ســــن بـــير قوالق آس، 
عشق اوباسيندا 
عذاب اولسادا.. 

            عشقين اودودور. 
بويله عشقين اودونا 

مين كره من قوربان اولوم 
بويله عشقين اودونا 

مين كره من قوربان اولوم 
 
 

قاالنين ٢٧ نجي صحيفهده اوخويون


