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   قمبر-آرزي

   

   

حق . داغا، داشا، بٍوتون يئره آي ايشيغي ياييلميشدي. سي قارا چادير قُورولموشدو ياي گئجه
  . قُوشونون ايلك سسيله كيچيك سارا آييلميشدي

  : آنا دئيير

  ! گؤزلرين يوم، يات گؤزليم- 

  : سارا دئيير

  . لسيندستان سؤيله، يُوخوم گ.  آناجيغيم، يُوخوم گلمير- 

اينجه، آيدين آهنگ ايله باشالر دستان . ]1[…رك باخار او دم بير سارايا، بير باييرا آنا درين آه چكه
  . …مگه سؤيله

   

ياز سْوووشوب، . بيري وارميش، بيري يُوخوموش. بيري قازا، بيري اكه، قٌيزيل سٍونبول، گٍوللو مكه
  . چاتميشدي قيش

: كيليم اٍوسته ايكي قارداش. كي ياغلي شْوربا قايناييردي ائو ايچينده اْود يانيردي، قارا قازان ايچينده
هر .  قانلي- بيري اينجه، او بيريسي اتلي: آروادالري ايكي خاتين. بيري ياشار، بيري باالش اْوتورموشدو
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بيري : هر ايكيسي تْوخوردوالر. ٍولثوم پُوللو، بيري زهرا، بيري ك- هر ايكيسي آللي. ايكيسي ايكي جانلي
  : بؤيوك قارداش ياشار دئيير. ناققيش، بيري كيليم

  ! بيرينه آداخالنسين- كيمين اْوغلو، كيمين قٌيزي اْولسا اگر، بير- 

  : باالش دئيير

  . قئيدي يْوخدور!  ائله اْولسون - 

آيدان، دْوققوز گٍوندن سْونرا زهرا دْوققوز . …كاروان قْونوب، كاروان كؤچر. آيالر گليب، گؤنلر گئچر 
  . جيك، اْوغالن تْوپبوز قٌيز اينجه. كٍولثوم ايسه گؤزل بير قٌيز. اْوغالن دْوغار

 قونشو توپالنديالر آد قْويسونالر - قاپي. ك پيشدي، چٌيراق ياندي، تْوي تُوتدوالر اٍوچ گٍون سْونرا چؤر
  : ازي ايكي اُوشاق آدالنديالر قَدر يازارايكن آلينالرا قارا ي- قضا. لره كؤرپه

  بيري قمبر،         

  . بيري آرزي 
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قٌيزيل حيات بُوالغيندان قمبر ايله آرزي . كاروان قْونوب، كاروان كؤچر، گٍوللو باهار گليب، گئچر
ركن چن، بير قُويروقلو بْوز داغالري بٍورو. بير چْوخ چٌيراق يانيب، سؤندو. بو ساياقال دٍونيا دؤندو. ايچر

هامانكي ايل . آراز گليب، مخلوق ايچره قٌيرغين سالدي. اُولدوز گؤيده گؤرونركن، يئللر اسدي، سئللر باسدي
  …يازيق قمبر يئتيم قالدي

 گٍوندن قمبر، آرزي -گٍونو. ك، گؤي آغاجالر يارپاقالرين ساراتديالر ر ليكله نئچه خزان اٍوز وئره بئله
  : دئديلر.  گيرمز اُوشاقالري گؤتوردولر بير مْولالنين مكتبينه- يئدي ياشا گيرر. بْوي آتديالر

  .  اتي سنين اْولسون مْولال، سٍوموكلري بيزه يئتر- 

سي وار، قارا داشدان  ناخيشلي گؤي قوببه. مكتب قديم بير مسجيدده، سلجوقالردان قالما مسجيد 
لر آي  گٍوندوز گٍونش، گئجه. ديوارالردا گؤيرچينلر باال قْويار. سُوتونالري، شبيستاني زٍومرّود تك باغا باخار

  . باجادان ايشيق ساالر

 سٍورو كيچيك اُوشاق ديزه چؤكوب، - مسجيد آال قارانليقدي، حصير اٍوسته قيز، اْوغالنلي، سٍورو
  . درس اْوخورالر

بر چْوخ چاليشير، چْوخ اٍوسته يازيق قم» ابجد «…شير له گٍونو گٍوندن آريق آرزي بْوي آتاراق گؤزل
  . دْوداقالري ترپشيرسه، ايكي گؤزو آرزيدادير. اللشير
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سانكي اْونون . سْونرا گؤرور، اْوغالن قٌيزين گؤزلرينه گؤز تيكيبدير.  مُولال باخير قٌيزا ساري            
 ساققالين - ساچاساطيرين يْولالريندا . مُولال درين، دانا بير ذات. سيني سيماسيندا اْوخور حٍوسنون آيه

او بيلر كي، بير چْوخ آرزي ليال كيمي . او بيلر كي، گؤيده آلاله، يئرده سُولطان حؤكوم سٍورر. آغارتميشدي
  : خبر وئرر قٌيزجيغازين آتاسينا، آناسينا. قمبرلري مجنون ائدر

  … مجنون دستاني وار- چٍونكو بُوردا ليلي.  آمان، گلين قٌيزينيزا صاحيب اْولون- 

آرزي ائوده فرش تْوخوركن، قمبر گئتدي …ي گٍون اُوشاقالري قْويماديالر درسه گئدهصاباحيس
  …ديكجه دلي اْولدو قيز قمبري گؤرمه…قويونالري، قُوزوالري اْوتارماغا

   

  : ننه دئدي

   سو قالماييب - 

  : آرزي دئدي

   تُولوغو وئر ننه گئديب، سُو دولدوروم- 

  : سي دئدي ننه

گئج گتيرسن سُويو، والاله واي . غا، سئوداالنيب، گئتمه قٌيزيم چْوخ اُوزاغا قالخ گؤزليم گئت بُوال- 
  . حالينا اؤلدوررم سني، دئدي

  : دئدي

  .  ننه، بُونجا آند، بُونجا يمين تئز گلرم- 

عشق اْودويال يانان قمبر باخدي، . نيردي نيشانليغي بيلرزيكلر سسله. رك قٌيز گئديردي يه تؤوشه
  : دي آلدي سازين، ايندي گؤَرك، نه سؤيله.  سُو باشيناداغدان ائنير آرزي

  آرزيم ائندي بُوالغـــا، 

  سسـي گلير قُوالغـــا، 

  آرزييا پئشكش اْولسون، 

  .شيروان، تبــريز، ماراغـا

رك الين، اٍوزون يُودو، سْونرا تُولوغو دْولدوراندا گؤردو، اْونا ساري گلير  يه  قٌيز هئچ جاواب وئرمه
  .  سرين، سُو باشيندا اُونوتدو قٌيز بيلرزيگين- سُو آخيردي سرين…قاچدي…قاچدي. اْوغالن

ائوه گيرجك ننه گؤردو قٌيز پؤرتوشوب، ياناقالري گٍول آچاراق قارا گؤزلر پاريلدايير ننه قٌيزي 
  : اؤنجه چالدي، دئدي

  نيشانلينال گؤروشدونمو؟ سُو باشيندا، اؤپوشدونمو؟!  گئج گلدين آي ساچي كسيك- 
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  ننه باخدي، گؤردو قٌيزين بيلرزيگي يْوخ قْولوندا، دئدي؛

 گؤردون نيشانليني، بيلرزيگين ايتيردينمي؟ دئمك قصداَ بيلرزيگين سُو باشيندا بُوراخميشسان، بير - 
  .  دئدي آنا- !بيلرزيگين گتيرگيلن يْوخسا والاله ايندي سني اؤلدوررم. سن ده گئديب قمبر ايله گؤروشه

اْوتالديري قمبر گئنه .  سرين-سُو آخيردي سرين. بيلرزيگين تاپمادي.  باشينادؤندو آرزي سُو
  : آرزي آلدي . قْويونالري

  تُولوغومـو دْولدوردوم، 

  . دْولو ديبين قالديرديم

  دينيم، ايمانــيم قمبــر، 

  . بيلرزيگيم سالديرديـم

  : آلدي قمبر 

  هه گٍولشني، گٍولشني  

  . گٍوللر يئره دؤشــني

  يگين اٍوســتوندهبيلرز

  نه واريـدي نيشـانــي؟

  : آلدي قٌيز 

  هه گٍولشني، گٍولشـني، 

  . گٍوللر يئره دؤشـــني

  بيلرزيــگيم اٍوستونده

  .  قمبر نيــشاني-آرزي

  : آلدي قمبر 

   بُوروق، -بو سُوالر بُوروق

  . قٌيزالر دْولدورورو تُولوق

  بــــيلرزيگـــين تــاپانا 

  ق؟ نه وئريرسن مُوشتولو

  : آلدي قٌيز 

   بُورروق، -بو سُوالر بُوروق
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  . قٌيزالر دْولدورورو تـُولوق

  بـــيليرزيگــــيم تـــاپانا 

  . شيرين جانيـــم مُوشتولوق

  : اْوغالن دؤندو، قٌيزي اْو دم قُوجاقالييب، اؤپوركن، بيليرزيگي قْولونا تاخدي، دئدي

  .نوتموسان بيلرزيگين سرين، سُو باشيندا اُو- سُو آخير سرين!  آرزي- 

   

*****  

   

  : آرواد دئدي. آخشام چاغي كٍوچه، بازاردان آياق كسيلدي، كيشي ائوه گلدي

  .  قٌيزي وئرمم قمبره، كاسيبدي- 

  : كيشي دئدي

   نه اْولوب كي؟- 

   نه اْوالجاق؟ هئچ بيليرسنمي قٌيزين هردن فرصت تاپيب، گئدير اْوغالن ايله گؤروشور؟- 

  : دئدي

   چاره؟ - 

  : ئديد

آرواد ساغدي .  قارداش–قٌيزال اْوغالن اْوالر اْوندا باجي.  بو گٍون من قمبره اؤز سٍودومدن ايچيردرم- 
  . لمه اْود اٍوستونده، ائتدي سٍودو ده. اؤز سٍودونو، بير قابا تؤكدو

  .  يْورقون- قمبر گلدي آرغين…گٍون اْورتادير

   ناهار اْوچون نه پيشيردين؟- دئدي-  عم آروادي، - 

ايله  گؤتور اْوغلوم، چؤرك . لمه وار  او دور طشت آلتيندا ده- دئدي-  عم آروادي قُوربان سنه، - 
  . گيلن يئ

  : قٌيز آنانين كلَگيني بيليردي، آتش دٍوشدو جانينا، دئدي

  !هي هاتيبدي، هاتيبدي

  .  قُوزو ياتيبدي-قْويون

  !لمــه يئــمه قمـبر ده

  . م سٍودون قاتيبدي ننه

  : دئدي, دي، قالخدي ني يئمه لمه دؤندو اْوغالن، الين سيلكدي، ده          
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  .  دْولــو داش]2[ميز جه تـره

  . بير ياستيغا قْوياق بــاش

  دن اْولمـــاديق،  بيــر نــنه

  .  قارداش-نئج اْوللوق باجي

  : ننه دئدي. ئتديك گؤتوردو، چٌيخدي، گ بير باش سْوغان، بير آز چؤر

   داماقدان سالدي،- چالدي، قٌيزي ديلدن… فايداسي يْوخ- 

سئوداالنيب، اؤلسن بئله، قْويمام ! ايله عاشيغينا آنالتدين  غزل-سن هر سيّري شعر!  ساچي كسيك- 
  . ديگيم چْوبان اْوغالنا قٌيزيم نصيب اْوال اؤز قاپيمدا بسله

  .ايينا آغي قاتدي، قْويدو طشتين آلتينا قمبرين پ…صاباح تئزدن، آنا اتي قْوووردو

  . قمبرگلدي آرغين، يْورقون…گٍون اْورتادي

   ناهار اٍوچون نه پيشيردين؟- دئدي-  عم آروادي، - 

  . گلين ايله يئ ك  او دور قْووورما قْويموشام، گؤتور اْوغلوم، چؤر- دئدي- عم آروادي قُوربان سنه - 

  : دئدي. جك ورما زََهرليدي، يئسه قمبر اؤلهدٍوشوندو كي، آمان قْوو. قٌيز اْودالندي

  !اَمه، قمـبريم اَمـه

  !نين عقلي كمـه ننه

  اؤنونده قُوزو بيريان، 

  !آغي قاتيبدي يئـمه

  : دي، دئدي دؤندو اْوغالن الين سيلكدي، قْووورماني يئمه

  دي بــو گٍون دوشنـبه

  دي؟  كؤنلومه دٍوشن نـه

  اْود يانار تٍوستو چٌيخماز

  دي؟ پيشــــن نهقازاندا 

  .ك گؤتوروب، گئتدي گئنه بير باش سْوغان، بير آز چؤر
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باخمازديالر نه كماال، نه جماال، … آنا اؤز قٌيزيني قٌيزيل پُوال ساتارديالر- اْو زامانالر بو گؤنكو تك آتا
نگين اْولسا چيركين اْوغالن ان گؤزل قٌيز سئوگي دستان، ايستك ياالن، ز: سئوگي، ايستك بيلمزديلر، دئيرديلر

  . دي نصيبي

ايدي،  او بير يئتيم اْوغالن .  يْوخسولآمماايدي، ياراشيقلي، چْوخ عاغيللي،  قمبر ايگيد بير گنج 
چْوماق، : آتاسيندان. سئوگي، وفا: ارث دئديگين اْونا چاتدي آناسيندان. اؤزگه چيراق دالداسيندا

  . له چْوخلو بهره يئتيرردي سينه امگي ينردي، قْويون، قُوزو اْوتاراردي، عميداغدا، داشدا گئچ…چُوخا

*****  

تاتين . بير سئوداگر، زنگين، درين؛ بير اْوغلو وار آخماق، چيركين. قْونشولوقدا بير تات واردي
هرزه، . ن جامليلر الوا نكلي اْوتاقالردي، پنجره بند سالونالري، دؤشه  باغچالي آينه- باغ, واردير بؤيوك ائوي

  . رك، دٍوشدو آرزي كيمي بير گلين سئوداسينا آخماق اؤز اْوغلونو دٍوشونه

  .  آتا اؤز قٌيزيني پُوال ساتا-راضي اْولدو آنا. ائلچي گئتدي، سؤز دانيشدي. خبر وئردي آتاسينا

*****  

ٍون باتاندان شفق گ. ياندي تاتين ساراييندا چيلچيراق.  آياق- لردن ال كسيلركن كٍوچه…آخشام اْولدو
  : ]3[قٌيز آيديردي.  يْورغون ائوه دؤندو- اْوغالن گئنه آرغين. سؤندو

  ! قمبر- 

  : دئدي
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   هه؟- 

   خبرين وار؟- 

  : دئدي

   نئجه ؟ - 

  : دئدي

  . بابام وئردي تاتين اْوغلونا، بير چاره ائت. دي  چْون ايسته-  مني بابامدان تات اْوغلو- 

  : قمبر دئدي

  . سيز دي؟ نه ائده بيلر منيم كيمين بيركيمسه  چاره نه- 

  : دي قٌيز سؤيله

، او بُوراخماز نيشانليني آتام ]4[دير، او گؤندرر فّراشالرين  او گٍوجلودور، او عاديل.  دور، گئت خانا- 
  . ساتا قٌيزيل پُوال

  : ديدئ, قمبر گيردي ائوه

 عم آروادي، منيم آرتيق طاقتيم يْوخ، مادام كي سيز نيشانليمي تات اْوغلونا وئريرسينيز، من بو - 
  . ك گتير، قاتيق گتير دور يْولجويا چؤر.  ديار- جگم ديار سانما دٍونيا اْولموشدو دار، گئده. ائوده دايانمارام

گئت قمبريم . لون آچيق، گؤنلون آيدينك وئررم، يْو  ايندي سنه چؤر- دئدي آرواد-  باشيم اٍوسته، - 
   …سن خْوش گلدين

  . اْوغالن اٍوز قْويدو گئتدي، آرخاسينجا آرزي سرين سُو سپدي 
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انين  خ]5[دره، تپه، دٍوز گئتدي، آخشام چاغي واردي. آز گئتدي، اٍوز گئتدي…هه بورادا، هه اْورادا
  . ائوينه

  : خان دئدي

   قاشي قره، گؤزو قره، نه دٍوشموسن بو چؤللره؟- 

  : آلدي قمبر

  خان ساغ اْولسون دٍونيادا، 

  گلــميشم ســــنه دادا، 

  ماليم يُوخدور دٍونيـــادا، 

  .خان، آرزويم گئدير يـادا

  : اٍوز تُوتدو خان نؤكرلره

  !ليم دُورون، دُورون گؤره

  . ـــملي عاشيق حالين بيله

  چاغيرين خزانـــه داري، 

  . ليـــم عاشيغا مال وئره

  : آلدي قمبر
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  يير؟ عاشيق مالي، نئيله

  ييـر؟  دٍونيا وارين نئيله

  عاشيق دادا گـليبـدي، 

  . ييــر سندن امداد ديله

نا  بئله اْولسا آليب اْو هانسي قٌيزي ايسترسه گٍوجله.  اْوغالن ايله گؤندرين- دئدي خان-  فّراشالري - 
  . وئرسينلر

  : دي وزير قالخيب، سؤيله

  . ده آز اْولور  خان ساغ اٍولسون دٍونيادا، عاشيق اْوالن يْوخسا دا، الكين جاندان سئونلر، بو اؤلكه- 

  : دير؟ خان دئدي  تدبير نه- 

  : وزير دئدي

  . ايميش  بيرينه قاتارسا يئددي جٍور يئميشين، دئمك دْوغرو عاشيق-  باغچانين بير- 

  : قمبرآلدي 

  . آلما، اريك هـالوچــه

  قْووون، قارپيز بو نئجه؟ 

  هئيوا يئديم سارالديـم، 

    غْونچه-نار ايچي غْونچه
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جا اْونا پامبيق چكيب،  بير قاريني چاغيردي، آغيرليغي. نين سيندن آرزي سن گل ائشيت دستاني ننه
  : وئرركن

خانا دادا گئديب، بو گٍون، , ْولسون بو پامبيق، قمبر بيليرسن قاريسنين ا) دي سؤيله( قاري ننه - 
  . صاباح فّراشالر گليب، قٌيزي آالرالر، بير حيله قُور آ گؤزوم، گئري دؤندر اْونالري

  : قاري دئدي

  !سن بو ايشه قاريشما…!ك وئر ده چؤر چين، بير تندير   بير قازان حالوا پيشير منيم- 

گين  دي حالواني، هر چؤر له يه، دٍوگمه ك وئردي قاري ننه ده چؤر ر تنديرليكننه حالوا پيشيردي، بي
. دي اؤلولرله اْوردونو بير نئچه گٍون گؤزله. قبريستانا يْولالندي بير تزه قبرين باشيندا اْوتوردو. ايچينه قْويدو

  … تْوزاناق گؤروندو- بير گٍون، گٍونش چٌيخاركن تْوز

  . اشالريال گلير فّر-دي  سؤيله-  بو قمبردي- 

فّراشالري دُوردوتدو، سْوردو قاري . فّراشالر چاتاركن، قمبر گؤردو بير قاري ساچين يْولور، آغاليير
  : دن ننه

  آلتيميـــز بورادانـدي، 

  اٍوستوموز يــاراداندي، 

  : قاري سؤال ائـــديرم
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  گليشين هـــاراداندي؟

  : دي آلدي قاري سؤيله 

  آلتيميز بـــوراداندي، 

  . ٍوستوموز يارادانــديا

  اگر سئوال ائديرســن، 

  . گليشيم اْوبادانـــدي

  : دؤندو اْوغالن دئدي كي

  دير؟ اْويانيميــز داغمـــي

  دير؟ بو ياينميــز داغمـــي

  قاري ســندن ســْورورام

  دير؟  آرزيم اؤلوب، ساغمي

 - مي يْولورام؟ تزه اؤلن گلينبس نه اُوچون ساچالري…ن  سنه، اْوغلوم قْوربان اْولسون قاري ننه- 
  . ك پايليرام  چؤر- چين حالوا

  : دئدي

  مي؟  اؤلن آرزي- 

  . اؤلوب گئدن آرزيدي.  هه، آند اْولسون آلالها- 

   چاره نه؟-  دئدي-  ائه - 

  …سي  چاره وارسا هر شئيده، يْوخدور اْوغلوم دٍونيادا آنجاق اؤلوم چاره- 

 …قبريستاندا بٍوتون گٍون آرزي اٍوچون آغالدي . رديقمبر آرتيق كْور، پئشمان فّراشالري قايتا
اُوزاقالردان آرتيق مغريب اْوخوندو، سس ساالركن بايقوشالر، گئچدي يْولدان . آخشام اْولدو، قاش قارالدي

  . بير آدام

  : دئدي

ر بيلمزميسن آ قارداش بو دٍونيا بي. بو آلالهين چٍولونده نه واقتا دك آغالرسان!  دور گئت ائوينه- 
جك، اؤلولره آغالما، هامي بير  قْونوب، اْوجاق قُورارسا، يئنه بير گٍون كؤچه. انسان اْوغلو كاروان, منزلدير
  . جك گٍون اؤله
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 چاتماز باخدي كي آرزي الي - سينين ائوينه چاتار عمي. رك كنده ساري يْولالندي گؤز ياشيني سيله
سانكي او دم قٌيريلدي ديزلرينين قاپاغي، .  چكير قْويودانسُو. ده بئلينده الينده، بيلرزيگي قْولوندا، اتگي

  . گي دُوردو قاپيدا، باشيني دايادي چٌيرپيناراق اٍوره

  : كي دؤندو آرزي دئدي

  !قاپيـدا دوران آدام - 

  !بْوينونو بــُوران آدام

  گئتميشدين خانا دادا، 

  هاني خاندان بير آدام؟

  : آلدي اْوغالن

  ،  نْولدو قاريدان اْولدو-

  زٍولفو ساريدان اْولدو، 

  فّراشالر گئري دؤندو، 

  . گؤزل تاريدان اْولـدو

  .اْوغالن گيردي ايچري، دٍوشدو شامسيز، آج ياتدي

*****  

.  جٌيريلدادي]6[ بؤجك-دي، زميلرده اؤجك صاباح اْولدو گٍونش چيخدي، قُوشالر باغدا جيويلده
. جاهاز بيچيلدي. مُولال گلدي، كبين كسدي. آل ائتديلر، وئر ائتديلر، قٌيز وئرديلر. ات ائويندنائلچي گلدي ت
  :  اؤزونه مٌيريلدادي ناكس آنا- ناماز اٍوسته اؤز

  .  يانا- قمبر قالسين يانا.  قْوي قٌيز گئتسن راحات اْولوم- 

   

ون قْوناقالر، آرزي، زري مخمل گئييب، آخشام اْولدو ياندي ائوده چٌيراقالر، تْوي تُوتولدو، گلدي بٍوت
او گلنده اْوندا . سن قْونشوالردان بيري گلدي قيز، گليني بزه. سُولطان كيمي صندل اٍوسته اَيلَندي. گٍوللندي

  : دي آغالر گؤردو قٌيزي قمبر سؤيله. آرزي آغالدي

   !هي هؤكولسون، هؤكولسون

  !قانلي داغـالر سؤكولســون

  نين،  ــي  بزه  آرزيــــــني

  !اْون بارماغي تـــؤكولــسون
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  .  بنديندن تؤكولدو-يني ساغ عاشيغين تُوتدو او دم قارغيشي، بارماقالري بندي بزه

  سين؟ سين؟ بو دئدي بو گليني كيم بزه او دئدي بو گليني كيم بزه

  : بيري قالخدي دئدي

  دي تُوتسون مني قارغيشي؟ رم، قمبر نه  يالال، يالال من بزه- 

  : و قمبر دئدي كيدؤند 

  من قمبـرم داغ كيمي، 

  م يارپاق كيـمي،  تيترره

  ينـــــي،   بزه آرزيني

  ! قارا گئيسين زاغ كيمي

آي زاوللي ديوار اُوچدو، ائو يٌيخيلدي دؤرد اْوغلونال بير كيشين دام آلتيندا : بو آردا خبر گلدي
  . يدو، قاچديقٌيز گليني آرواد قْويدو يئرينده، شيون سالدي قْو! قاليبدير

  : كيلر ديلر ائوده سؤيله

  سين؟  بْونو كيم بزه- 

  . مريك، بددُوعاسي ساغ عاشيغين تُوتار بيزي والاله بزه: مريك، بو دئدي والاله بزه: او دئدي

  : لر دئدي

   چاره؟- 

  : دي اْوغالن سؤيله

  .سه يْوخسا بددوعا باسارام قٌيزي هر كس بزه…ييم آرزيني منه وئرين بزه

عم قٌيزيدي، آخي بال دگيل كي . سين جانيم قْوي بزه: سين، بو دئدي جانيم قْوي بزه: دياو دئ
  . بارماقالسين

  : دي آنا سؤيله

  .  بْوينو قٌيريلميش گل بزه گؤَرك، تاماشا قٌيالق- 

  : دئدي

  …رم، آمما شرط ايله  بزه- 

  بير اؤپوش آلالم،  ساچين داراسام 

  پاچين گئيديرسم بير اؤپوش آلالم، 

  وسمه ياخارسام بير اؤپوش آلالم، 

  سؤرمه چكرسم بير اؤپوش آلالم، 
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  . انليك سٍورترسم بير اؤپوش آلالم

  : دئديلر

  ! يْوخ قيدي، آل بزه- 

دي  َچِكت گئيديردي گليني اؤپدو، پاچين گئديردي گليني اؤپدو، ساچين دارادي گليني اؤپدو، بزه
  . گؤزونو اؤپدوكجه، اؤپدو -اٍوزونو

*****  

 كٍوي قالخدي، اْوغالن ائوي قٌيز گليني آپارماغا گلديلر، كيشي آت گتيردي، قٌيز – آرادا هاي بو
  : دئدي كي, قمبر چٌيخدي. گليني مينديرسين

  سئل سُوالري دُورولسون، 

  لرده بـــُورولســون،  دره

  آرزيم مينن آتالريــــن، 

   !گؤروم بئلي قٌيريلسيــن

 - قاپي…لي قٌيريلدي، آت بير يانا، قٌيز بير يانا دٍوشدولر، تات آغالدي مينمز آتين بئ- گلين آتا مينر
  : دي تات سؤيله. قْونشو گٍولدولر

   قمبر چاره؟- 

  گتيررم مينسين، ]7[ اؤز داييمي- 

. ي بُونودا اُوزاتمايينمه كيم او دئدي بابا داي اْولسا نه وار؟ بو دئدي بابا داي اْولسا نه وار؟ گلين بزه
  . دي، قْويون دايينا دا مينديرسين قيزي دي گلين بزه قارغيش ائله

آت . او پيادا، قٌيز سوارا. قمبر اْوندا جيلو چكدي.  قْونشو چٌيخدي هايا، گلين ميندي قٌيزيل دايا-قاپي
  : قان گؤرركن قٌيز قٌيشقيردي. باشماغيندان قان فٌيشقيردي. دي، دؤزدي قمبر دينمه. يئريركن دابانيني اَزدي

  !هاننان قمبريم هانـــــنان

  سؤگين چٌيخمايير جاندان، 

  گلين گئــــدن يـــْولالرا، 

   .ايز ساليب قيزيل قانــــنان

ين، آرتيق قايناتان.  قالديردي، گؤردو آال گؤزلر ياشا دْولوبدو]8[قمبر دؤندو قٌيز گلينين دُوواغيني
  . صبري قالمادي، آلدي قامچيني جيلْووداري تاپدادي

  : دي كنه سؤيله دؤندو قمبر يانديغيندان كٍوره
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  جه بْوي،  تات اْوغلو كٍوله

  ائتدي خان آرزيما تْوي، 

  سين من آلميشــام،  كره

  . آيرانين بـــاشيوا قْوي

  : دي، آجيقالنيب، دئدي بو سؤزلري قٌيز آت اٍوسته دينله

 بو بؤهتالنال رٍوسواي  يير، اْو دٍوشونمز، بير قٌيز گلين باخ منه سئوگي بسلر ايكن نئجه بؤهتان ائله - 
  . اْولور عالمده

  !دين دين، ائيله هه ائيله

  . دين  پُول ائيله]9[آلتينيم

  ميشدين،  سن منه َديمه

  دين؟ چون بؤهتان ائيله نه

   :آلدي قمبر

  ديــم،  ديم، ائيله هه ائيله

  ديـــم،  آلتيني پُول ائيله

  هاميسي آغاج زْوروينان، 

  . ديــــم سنه بؤهتان ائيله

گيله  آخشام چاغي اْوغالن.  گلين آپارانالر آز گئتديلر، اُوز گئتديلر، دره، تپه، دٍوز گئتديلر…َمخَلص 
بير بددوعا . نين قاپيسيندا يه، قمبر دُوردو تْوي ائوي گلين گيردي ايچري. ايدي ائو قاپيسي آچيق. يئتيشديلر

  : باسدي دئدي

  !يه منله اْوالن گئـري

  !يـه لي سين ايره گئتمه

  آرزيم گيرن ائولـري، 

  . اؤلوم تْوزو بٍورويـــه

يانديغيندان . ايدي ايدي، بير طرفي گٍوموش نين بير طرفي آلتين ايدي، ساچالري قمبر گؤزل اْوغالن
  . ن بٍوتون ساچي سياه اْولدوآلْوووندا
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قمبر چايين . تات ائوينين داليسيندا بير بْوالنليق چاي آخيردي، اٍوفوقلره شعله كيمي سٍورونوردو
  .كناريندا آج، سُوسوز دٍوشوب، ياتدي

گئجه يامان قارانليقدي اُوزاقالردا بايقوش اُولور، ايندي گلين . تات ائويندن…دن؟ آمما سيزه دئييم نه
تاتين اْوغلو بُودور گلدي، گيردي پرده آرخاسيندا ناماز قيلسين زنگينلرين . يندا آرزي يالنيز اْوتوروبدواْوتاغ

ديلر اْوغالن چٌيخسين،  گؤزله.  ائتمز دٍوشوب اؤلدو- الكن ركوع ائدر. موراد آلسين تانريسينا سجده ائديب 
!  پرده آردي، گلين اْو تايدا، اْوغالن بو تايدا.ائوه گيريب نه گؤردولر. چٌيخمادي، ائو قاپيسين سٌينديرديالر

  . ميب، مين ايلدي اؤلوب ايندي اؤلمه

آند ايچدي، . اْونون قٌيرخ اْوغلو واردي. بابا تات گلدي. قمبرين قارغيشي تُوتدو، تْوي ياسا دؤندو
  . يمين ائتدي

ياخود قٌيرخ اْوغالنين قانينا  بو گئجه قٌيرخ اْوغلومدان گؤز يُومارام، قْويمام قمبر مورادا چاتسين، - 
  . گيررم

بابا تات اْوغلونون لشيني قالديردي آپاردي آيري اْوتاقدا اُوزاتدي، مُولال چاغيردي آرزينين كبينين 
  : چاغيردي اْوغالني. ايكينجي اْوغلونا كسديردي

ن امريدي، بو آلالهي. داداشين اْولدو، آرزينين كبينين كسديرديم سنين آروادين اْولسون!  گل باال- 
  . گئجه آلاله يا قمبره وئرر يا بيزه وئرر

بابا تاتين ايكينجي اْوغلو بُودور گلدي، گيردي پرده آرخاسيندا ناماز قٌيلسين سئوداگرلر 
  . كن، ناماز اٍوسته دٍوشوب اؤلدو ده قٌيرخ كٍوره بير گئجه. اُوزاتماييم حكايتي، آغريتماييم باشينيزي…تانريسينا

  : ، بٍوتون كنده جار دٍوشدو كيصاباح اْولدو

ده،  بير گئجه. ده مُولال كسدي قٌيرخ اْوغالنا قٌيز گلينين كبينيني  قمبر تاتي قارغيشالدي، بير گئجه- 
  .گلن الي بئللي قبريستانا لش داشيدي. كن ناماز اٍوسته دٌوشوب، اؤلدو قٌيرخ كٍوره

   

دي مُولال گلدي كبين كسدي، قٌيز  امر ائله. سانكي بير شئي اْولماميشدي: سيزه دئييم تات بابادان
  . نين باشين يئييب، ان نهايت تات بابايا آرواد اْولدو دئمك آرزي قٌيرخ كيشي! گلينين كبينيني

  : او دئدي. دي آمما قْورخدو ايچري گيرمه! قٌيرخ بيرينجي داماد گلدي. گئجه چاتدي، ائللر ياتدي

ديمسه، كبينيني كسديرميشم من اؤزومه، ياخشي قُوالق وئر  آرزي، قٌيرخ ايگيدي قبرستانا گؤندر- 
ده قٌيرخ گٍون ياس تُوتارام قٌيرخ اْوغلوما، قٌيرخ گٍون  چين، من قٌيرخ گٍون ياس تُوت قٌيرخ كيشي: سؤزومه

  . سْونرا گللم سنين سْوراغينا
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 چيچگه -  گٍولكٍوللوكلرده گزن ميلچك. قٌيزين قْوجا اري گئتدي، دئمه هر شئي اْولوب بيتدي
  قْونارمي هئچ؟ بير اپريميش قْوجا كيشي سئوگي، ايستك قانارمي هئچ؟

آتا، . ايدي قَدر اْونون آلينينا قارا يازي آمما حئيف يازميش. تات گئدركن راحات نفس چكدي آرزي
  !يشآنا سانما قٌيزين قٌيزيل پْوال ساتاجاقميش، قْوجا عاشيق قٌيرخ گٍون سْونرا مُورادينا چاتاجاقم

  : تات درويش تك بير اْوتاغا سيخيالراق گاه آغالدي، گاه دٍوشوندو

  … بو نه ايشدير؟ بير اْويناتميش قٌيز بدلينه قٌيرخ اْوغلومو فدا ائتديم- 
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بير گٍون . سانكي گٍونلر اُوزون ايلدي. گينده بير سيخينتي قالدي قيزين بئش گٍون، اْون گٍون اٍوره
  …آرتيق گؤزلرينين ياشين سيلدي، يالاله دئييب، داما چٌيخدي

 يانميش گٍونون … بير گئديري…بير گليري. گؤردو بير كس اُوزاقالردان, گٍون چيخاركن آال داغدان
  . قاباغيندا، آه ائتمگه طاقتي يْوخ

 - :ن، دئديتانيياراق سئوگيليسي. بير آوارا كؤلگه كيمي ياخينالشيدي، باخدي داما گؤز قاماشدي
  : دئدي. ده سئوير گؤروم آرزي مني گنه

  ! آي قٌيز- 

  : دئدي

  وار؟  نه- 

  : دئدي

   بير باخ من اؤزومو آتيم چايا؟- 

  : دئدي

  . دا جهنّمه دا، آتماسان  آت، آت، آتسان- 

 دام -  آي بو قمبرايميش-دئدي. آرزي اْونو تانيياراق رنگي قاچدي. اْوغالن چايا ياخينالشدي
  : غيردي قٌيزاٍوستوندن چٌي

  : دؤندو قمبر دئدي!  چايا آتما اؤزون]10[ آمان قمبر، ايكي گؤزوم، ساقين- 
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گٍونده . باخ شكيلدن چٌيخدي قمبر.  ماشيقليغا ايقتداريم قالماييبدير- داها عاشيقليغا,  آرزي بسدي- 
. گل آشاغي اْوتور چايين قٌيراغيندا. آه، باهاريمدا يانديم، سْولدوميانديم، هيندي اْولدوم، بُوداغيمدا قُورودوم، 

 گئد ائديب، سني هردم -چاي بْويوندا گل. نئچه گٍوندو نه يئميشم، نه ايچميشم، نه ياتميشام، نه دُورموشام
  .گل باشيمي قْويوم گؤزل ديزين اٍوسته بير اََبدي يُوخو آليم. ياد ائتميشم

  . ده قمبر اؤزون قارغيياجاق  قارغيماقدان، گل آشاغي گؤزل آرزي، بو دفعهلري يْورولموشام اؤزگه

.  قاچا دامدان ائندي، باخدي اْوندا بير اْويانا، بير بو يانا، ائودن چٌيخيب، گئتدي چايا دْوغرو-قاچا
  . ساچالريني تُومارالدي…عاشيغيني قْوجاقالدي، باشين آلدي ديزين اٍوسته

  : ير گؤيلره، بير ده جْوشغون آخار چايا، گؤزلريني يُوموب او دم دئديايله ب قمبر باخدي حسرت

 ايستك يئتر آرتيق، آل -  يارب طاقتيم يْوخ ناز چكمگه، دينله مني اوجا خاليق، سئوگي- 
  . ايدي ايدي دُوعاسي قبول قمبر ساغ عاشيق…امانتيني

  : قٌيز دئدي

  .  قمبر خاص قمبـر-قمبر

  !ني باس، قمبـــر اٍوزنگي

  رزين كي يانينداديـــر، آ

  !نه تُوتوبسان ياس، قمبر؟

  .دي قمبر جاواب وئرمه

  : قٌيز دئدي

  !بيلمم نه ائديم؟.  نئجه اْولدو بيلمم قالخمير يُوخودان- 

  : چاغيردي. ايندي تات گلسه، مني بُوردا گؤرسه دْويونجا دؤير:  اؤزونه دوشوندو- قٌيز، اؤز

  … قمبر، قمبر- 

  . استي داشي چكدي، قْويدو باشين آلتينا، اؤزو قاچسين، گئتسين ائوهبير ي. باخدي آييلمير

قوي، تات . ير قمبر آييلسا، باشي داش اٍوسته گؤرسه مندن اينجي.  اٍوزوم قارا اْواليدي-  دئدي- واي
بير ده قمبرين باشيني داش اٍوستوندن قالديردي، قْويدو ديزي اٍوسته، , گليب. ده مني الپ اؤلدورسون 

  : يچاغيرد

  … قمبر، قمبر- 

  . ....ييب، مين ايلدي اؤلوب باخدي قمبر ايندي اؤلمه
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. يه عؤمور بْويو يار اْوالجاق بو دٍونيادا تك قاالجاق، يادا قْوجا بير كيشي. آرزي گؤردو قمبر اؤلدو
خنجر چكدي او دا اؤزون اؤلدوردو، قَدر دئمك . بير گؤيلره، بير قمبره، بير ده جْوشغون چايا باخدي

  . هوسيله ايكي چٌيراغي سؤندوردو

*****  

عاشقالري بدبخت ائدن كٍوپ قاريسي يْولدان گئچدي، چاي سُويوندان بير آز ايچدي، گؤردو 
  : دئدي. يه وئردي خبر تات كيشي. آرزي، قمبرايله چايا ياخين قُومالر اٍوسته آل يْورقانا بٍورونوبلر

عاشقالرين آراسينا .  اْووسون دؤنمزايدي يْولدان قْوشون- يدي جادو سه  گٍوناه ائله قاريدادير، ائتمه- 
سكسن ايلدن سْونرا آرتيق تات اْوجاغي . هرگيز هيجران دٍوشمزايدي، قٌيرخ ايگيديم اؤلمزايدي

  ...قٌيلينج چكدي، كٍوپ قاريسين فنا ائتدي. سؤنمزايدي

*****  

 تيكاني ]11[چايير. ين آراسينا دٍوشوبدون  بو قارينين قانيندان بير دامجي قان آتالنيب ايكيسي- :دئييرلر
  .اْولوبدور

  .ده گؤورر هر ايل گليب، كسرلر ائللر، چايير تيكانيني، الكين اْو يئنه 
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 ائشيك، چؤل: ر بايي-]1[
  . چكه، اٍوستونه ميوه قوروتماق اوچون، قاميشدان، چؤپدن هؤرگو: جه  تره-]2[
  دئدي:  آيديردي-]3[
  عدليه مأمورو، خدمتچي:  فّراش-]4[
  . گئتدي:  واردي-]5[
  . لر  بؤجك، حشره-بؤر:  بؤجك- اؤجك-]6[
  . ايكي ياشار اركك آت باالسي، دايچا:  داي-]7[
  .  گلين گئدن قٌيزين اوزونو اؤرتن اؤرتو: دُوواق-]8[
  . قٌيزيل:  آلتين-]9[
  . گؤزله، مواظب اول:  ساقين-]10[

f[11]-بير نوع آالق اْوتو:  چايير .  


