قیز
چئویرن الله جوانشیر

آیاغیمین اوجو ایله یورغانی آچیرام:
" دور آیاغا  ،قیز "
سحره یاخین ،غزلین سوتونو وئرنده کیپریکلرینین تیتره مه سیندن اویاق اولدوغونو بیلدیم .همیشه بئله اولور .ائرته سی گون آناسینی
گؤرمه یه گئده جه یی گئجه یاتا بیلمیر
قیوراق و سرعتله یاتاقدان قالخیر .بو گون حمید یوخدو .اولسایدی " ،زرنگ اولوب بو خانیم! " دئیه جکدی.
منسه " معمانین جوابینی تاپین " .دئیه رک آتماجا آتاجاقدیم.
حمید شاشیراجاقدی:
" بوگون آیین سونو مو؟ "
هر آیین سون گونو ،دوز ساعات ایکی ده من قیزی ننه سینین ائوینه آپاریرام .بیر ساعات سونرا آناسی گلیب اونو اؤزو ایله آپاریر و قیز
باشالییر خبرچی لیگه
بیلیره م .آیاغینی ائودن ائشیگه قویونجا ،آرتیق او کار ،الل ،دقت سیزلیگی و گیج لیگی ایله آدامین حیرصینی چیخاردان قیز دئییل .گئجه
گئری گتیریلنده ایسه ،بوتون قانی چکیلیب قورودولموش قوش کیمی دیوارا یاپیشیب قالیر .ایندی هله آدامالر و اونون آناسی کیمی
یازیق" دئین قادینالر بیر طرفده قالسین ،شهرده کی آغاجالرین بئله حمیدین منه "بدبخت لیگی اونودوب راحاتجا گولن ،میزی لیقال
شیلله وردوغونو بیلدیکلرینی حس ائله ییره م
حمید ،یازیق دئمه دی .دئدی:
" لیاقت سیز "
" دئدی " :ساوادین بیر قیرانا ده یسه یدی گلیب اؤزونو بو اوشاقال منیم باشیما سالمازدین
نه آغالدیم ،نه یامان دئدیم .نه ده قاباقکی آروادی کیمی اونو جیرماقالدیم .سویوق قانلی لیقال بئینیمه گلن ایلک سؤزو دئدیم:
" آپارمایاجام .هئچ زامان آپارمایاجام "
اؤز اؤزومه دوشوندوم کی بو فیکیر اوزون زاماندان بری ایچیمده ایدی اما اوزومه گتیرمیره م .اوره ییمده کی سؤزومو راحات و سرعتله دئیه
بیلدیگیم اوچون راحاتالدیم .غزل آغالییردی .قیز دیرناقالرینی چئینه ییردی .باشینا قیشقیردیم
" گئت اوشاغین سوتونو گتیر .آغالماقدان اؤلور .گؤرمورسنمی؟ "
قیز یوخ اولور و من ،او اولماسایدی بیزیم ده بوتون ار – آروادالر کیمی داوا داالشدان سونرا کیچیک بیر صلحوموز اوال بیلردی دئیه
دوشونوره م
قیز سحر یئمه یینه سفره دوزوب .سهو ائتمه سین دئیه چوخ دقت ائدیب.
غزلین یومورتاسین اوزومه دوغرو اوزادیر:
"گؤزومه سوخما .یاواش – یاواش وئر یئسین"
بیر گؤزو منده بیر گؤزو ساعاتدادیر .ساعاتین باطریسینی چیخاردیب زامانی دایاندیرماق ایسته ییره م.
پیاله نی الیندن آلیرام:
" وئر گؤروم .فیکرین هاردادی؟ "
غزل اونا دوغرو ال – آیاق چالیب گولومسه ییر .قیز آرخامدا دایانیب .غزلین گولوشلریندن اونون اؤزونو بیر سیچان شکلینه سالدیغینی
آنالییرام
" حیطی سوپوروم؟ "
.اؤرونو شیرینلتمه سینه هئچ حؤصلم قالماییب

" .الزیم دئییل "
غزلین اوزونو یویور .بورنونون اوجونو اؤپور .کیچیک داراقال ساچالرینی داراییر و هر آن اونون باشینین اوستونده کی ساعاتا باخیر .زندانینین
سون دقیقه لرینی یاشایان بیریسی کیمی هیجانلی دیر .یاناقالری قیزاریب .گؤزلری قیزدیرماسی اوالن آدامین گؤزو کیمی پاریلداییر
" بوگئت گل لر قیزی حال به حال ائدیر .قویمور بو ائوه اؤیره نسین "
بو سؤزو من دئییره م چوخ آدام دا قبول ائدیر .اما بو  ،آنا باال محبتی حاقدا بیلدیگی هر شئیی دانیشماق اوچون حمیده بهانه اولور
"آنانین اوره یی اوشاغینا یانسایدی آتیب گئتمزدی "
هله ده بیلمیره م حمید قیزین آناسینی آتیب ،یوخسا او بونو.
آناسینی بیر دفعه گؤرموشدوم .گیزلیجه و کنجکاولیقدان .دولو و فرمدا اندامی ،نرمال اوزو وار ایدی .بیر میلیون قادینین ایچینده ایته جک
آنجاق دوداقالرینداکی خفیف تیتره مه اونو او قده ر قادینین آراسیندان قورتارا بیلیر ،اونا سونسوز ساده لیک و تمیزلیک .قده ر نرمال ایدی
آنادان گلمه شعورسوزلوق " دئییردی "وئریردی .حمید بئله شئی لره
ضبطی آچیرام .پرده لرین آراسیندان اوزومه دوشن گونون آلتیندا اوزانیرام .قاپینین آراسیندان غزل – له قیز گؤرونور .غزل پالستیک
دووشانین باشین دیشله ییر .قیز اونا زیلله نیب
" اویما ،اوشاق بوغولدو "
سونوندا بو گون آناسینی گؤرمه یه جه گینی باشا دوشور ،دئیه دوشونوره م .موسیقس ریتمینین سرعتینی آزالدیب و ایندی بیر آز داها
یوموشالیب .بو حمیدین ایلک گونلرده منه وئردیگی کاسئت دیر .او گونلرده گئیدیگیم کؤیینه گی خاطیرالییب بوش یئره گولوره م .او
گونلر قیز یوخیدی ،خاطیرالمیرام .آنجاق گؤزه ل گئییملی ،باالجا بیر شکاالتا ماما دئین ،هر کسین قوجاغیندا گئدن کیچیک بیر قیز
ایدی .سانکی هئچ بؤیومه یه جکدی
غزلین قیشقیرماسی ایله اویاندیم .غزل قیزین اوزون و دارانمامیش ساچالرینی بارماغینا دوالییب چکیر.
قیز یاواش سسله دئییر.
" چکمه ،چکمه دئییره م "
دال – دالی گئدیر .غزل ال چکن دئییل .یئنه ده چکیر
" عزیزیم ،گل آنانین قوجاغینا "
تاتی منه طرف گلیر .اونا الی -الی چالیب یاتیردیرام .قیز قاشیق بشقابالرال سس سالیب .سفره نی توپالییب مطبخه آپارماسینا –تاتی
هئچ نه یه مئیلیم یوخدو .چوخ تئز یاتیرام .اویاندیغیمدا گونش اتاقدان چکیلیب .غزلین اوستونده پتو ،منیم کینده ایسه .اشاره ائدیره م
مالفه وار
قیز قیرمیزی و شیشمیش گؤزلری ایله منی گؤزله ییر .اؤنمسه میره م .گؤزلریمی یوموب باشقا شئی لر دوشونمه یه دوشونمه یه
چالیشیرام؛ باشیمین اوستونده اوتوروب هر زامانکیندان داها قریب گؤرونن بو الل قوشدان باشقا شئی لر .مییزیلدانیب نه سه اوخویور و
گؤزلرینی کیچیک عقربه سی اوچون اوستونده دوران ساعاتدان آییرمیر .گؤزلریمی آزجیق آچیرام.جورابینین ده لیگینی،سخیب بوراخدیغی
آیاق بارماقالرینی گؤروره م .کؤره لمیش سسینی ائشیدیره م
" چای گتیریم؟ "
اوزومو قولالریمین آراسینداکی قارانلیغا سیخیرام .هر شئیی ،حمیدی ،غزلی ،اؤزومو ،بیر سئحیرباز کیمی یاواشجا دعا ائدیب آغالیان قیزی
اونا باخیرام .اوزو سانکی مین گؤزله آغالمیش قده ر ایسالقدیر .ساعاتین یئل قووانینا(ثانیه شمار) ذیلله نیب قالیرام .نه .اونوتماغا چالیشیرام
قده ر زامان کئچدیگینی بیلمیره م .قیز آرتیق آغالمیر .قالخیب قیزین کیچیک چانتاسینا ،منیم قاتالنمیش حاضیر لئچه ییمه باخیرام .او
دیرناقالرینی یاواشجا دیشلرینین آراسیندان چیخاردیب آیاغینین آلتیندا گیزله دیر .بوم – بوش گؤزلرله ،ماددیم – ماددیم منه باخیر.
دوداقالرینین خفیف تیتره مه سینی گؤروب باشیمی چئویرکن اؤز قیزغین سسیمی ائشیدیره م " :حاضیرالش گئدک ،گئجیک میشیک

