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 ِتمانئ بُوالن ميِيته ِايهحأ لئۉ ا چينۆا حالق پُوِوستينده ئقبُولماد لئۉ لئ ااقاُونچ ۉب انُووحسارئ رمئراتۉن

 کۆ يرۆچ اديأن ئزماتح سئنپئنا اتاتُورالرۉِاکسپل تئنئنگنگاۉس حالق پُوِوستينده ۉب آوتُور . يارغاز غوُ 

 بيِلن ِدليلِلر ائناندئرئجئ مِح  بيِلن ستيۆا ُوبرازالرئنگا جانلئ ئنئئغريانلۉد ِدِرِجده ِبِلنت اسح تداننگاۉس

 ۉش رامان،غا ئنائغيازئالنل اُوزال انندۉم ِچِمسي يئل ييگريمي پُوِوستينگ ۉب . گؤرِکزيأر راتالندئرئپۉس

راسئندا آ پرُوزا ِاِسرِلرينينگ  رکِمنۆت پُوِوستي ”شئاغب رۆکۆ ش“. ُوقنره ييتي مماتئنئغئ اؤز نده اُولۆگ نکيۆگ

  . يارالرقااوُ  بيِلن سؤيگي لئۉ اُونئ ا جئالرقئاوُ  . بيريدير ِاِسرِلرِدن زانانغا راتحشؤ اينگ
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  بير ايکينجي ِارتير ِگلسه، اُوبادان بير نۆگ   ۉب  . ِيتيرِمزديِلر اُوباسئنا ُونئ اؤزا   

 -آدامال اُوباسئنئنگ اؤز ديييپ، ”کۆ نلۆگ    بير”ياالنگ اُونئ . گيِدرديِلر آلئپ ُوباا   

  آلنئپ دييليپ ”کۆ نلۆگ بير”شُول ِولين   يؤنه . گيِدرديِلر آلئپ سُوراپ رئندان 

  ميشهِح  . ِگلِمزدي دا-آيدان ايکي دا،-آيدان بير يدئپغا سازاندا گيديِلن  

  ائزئنا آنگساتالر اُونسُونگ بيلِسِلر، رئپقاچئ بير اُوباسئندان اُونئ اؤز  . يِلديش 

  . ئراردئالراغچ تُويا-تُويدان ؤيه،ا-اؤيِدن ُوبا،ا-اُوبادان :ِگِزگينه-ِگِزک . يتارمازدئالرغا

 -سازان ييگيت ياش انآغ زدانۉاُوت نگئيا ئز،اغرايغا اِجتلي،آغ زئن،ۉا

  . بُولمازدئ آرتدئرماسئ نأزيني ليگي،ۆجؤگ ئ،ئغمسئلۉلۉ بُولسا ا دانئنگ

  . دئُوقي يادارئ نگۉاُون مِح  يالئ نگۉنۉش

  نينگۆاؤي نشۆد بارئپ نگۉاُون . باراردئ ِيره ئرئالناغچ رزئالنئپآ

  وه باشالردئ ااغچالم تارۉد اُول . ُوالردئد آدامدان ِدرِرو داشئ-يچيا

  تأريمينگ ِسرپيپ، ِاِتگيني گينگۆ زۆا ييگيتِلرِدن، رانۉاُوت رئپۉدُولد ؤييا

  . ِگِلردي جُوشا تيزِدن زالردانغئ-ِگلين ِسِرديأن باشئندان

  الرئنئاقبارم زئنۉا وواتلئ ِالِلريني،قۉ تارئ ِامِگنمأن،ۉد ُولا

 -رئحغا نگِلريِح  چاليان نگۉاُون کؤپِلنچ . الردئچا شابرام ُوينادئپ،ا

  ييگيتِلر رانۉاُوت دينگألپ اُونئ . ئندادئاقح ِاِدرِمنليک ،ئقمانچئل

  ِبِتر بيِلن ِرکِلريۆي وه ياردئۉد يالئ سؤِوشده بُولسا اؤزِلريني

  . جُوشاردئ

  بُولسا بيِلن ئئغسازاندال . چالياردئ ساز دينگه- سازاندادئ ُولا

 -ۆش”ايچينده آدئ ايل نگۉاُون ِولين يؤنه . بيليپدي آلدئرئپ نيۆنا اؤزقئالح

  . يؤِرديِلردي دييليپ ”شئاغب رۆکۆ ش”يؤِرديلمأن، دييليپ ”سازاندا رۆک

  . باردئ ِسبأبي ِيِتسي نهۆاؤز نگۉنۉم

  بُولسا ۉب . آيدئپدئ آيدئم ساپار نده ايکيۆاؤمر تينۆب نينگۆاؤز اُول

 -ما يؤِرن بيلمأن آلئپ سايالپ نأرينيحۆ بئنئ،قئۉا نينگۆاؤز نيزِح 

  نگۉاُون بيِلن ئاغآيتم آيدئم ِگِزک ايکي ۉش اينه، . پدئۉبُول الالرئنداح

  بير ده-هيؤن آت اُول . يايراپدئ آراسئندا ايل پ،ۉبُول ”شئاغب رۆکۆ ش”دئآ

  . باشالدئ پۆشۆد زااغ-ئزدانآغ بيِلن نليليکۆيؤرگ اؤرأن يايرامادئ،

  نِدنۆيبۆد ئنئاغآيتم آيدئم نينگۆاؤز آيتمادئ، آيدئم سُونگ لوُ ا

  پۉبُول يالئ زات يؤِنِکي چئلشئرئمسئز، نگااوُ  اقآيتم آيدئم . يدئغوُ 

  نهۆني اؤزۆنسۆا نگۉاُون تارۉد . النمادئئقز غئ بيِلن نگۉاُون . نديۆگؤر

  لينه آلدئ،اِ  ِارکيني اؤز تارئنگۉد . گيديشيأردي بيِلن نگۉشُون . ِچکيأردي

 -شوُ  . باشاردئ ئاغدئرمئغس ايچينه نگۉالرئنئ اُونغۉيۉد ِرگيندأکيۆي ؤزا
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  لئقاآر  تارئۉد ِبرِجگيني بيِلن ِسسي بيِلن، ديلي نينگۆده اؤز-چينۆا نگۉن

  ِولين يؤنه چالدئ، ساز ميشهِح  . ِاتدي مِح  شيله . دئرئشدئ ِبرمأگه

  . چالدئ دؤِرديپ نگِلرِح  أزهت-هتأز  نِدنۆاؤز دأل، نيپۆالرا اؤيکغاباش

  نئۉش اينه، ئندا،اقح ِاديأنليگي لۉبقا يليحنأ نگقئالح سازئنئ نگۉُونا

 -تئلاغي انحجا آتئپ، دانگ تأ ده-گيِجِلرين شغئ اقز ۉا :بُوالر اقيتمآ

  رانۉاُوت رئپۉدُولد اؤيي شامدانغقاِامما ايل . چاالردئ ساز يانچا اُول

 -قاق کيرپيگي گؤزِلرينينگ وه نمازدئغاز غوُ  مِح  بيرجيگي مأِرِکِدن

  :بيرِدن مِمسيِح  نداننگۉسوُ  نگينينگِح  رِح  لئشمازدئ،

 - . آيداردئالر ديييپ- !ياشا ايکي ِاللي اؤلمأسينگ، شئ،اغب چال-

  !بيتسين لِلرۆگ لِلرينگهاِ 

  گؤوني رئپغا نگۉاُون بيِلن نگۉنۉش . ِبسدي ديييلِمگي شيله سازاندا

  الپاقرانجغا زاناغا نکي اُولۆچ . گؤِتريليأردي گؤگه ئۉحر وه بيتيأردي

  ِبرِميأن، زيلِح  تاپئپ اناالرحبا رليۆد شِمسهۆد لۉپ اُورتا ران،ۉُوتا

  نگقئالح ِگِرگي نگۉاُون . دألدي شئالرداناغب زيأنۆکيرشيني ا تارئنئنگۉد

  نئدا اوُ -راالرقاۉپ-رئپغا چينۆا نگۉنۉش . ئدئاغتاپم زيلِح  نِدنۆؤزا

  . بيليأرديِلر چالدئرئپ ساز ئرئپ،اغچ تُويالرئنا مِح  ؤيِلرينها

  ساز بُولسا چينۆا نگۉنۉش ِيتِميأن، ربئغۉ ااغرمۉيۉب نگِح  للئۉپ

  ده-ِگأليِسِلر بيلِميأن، ِگليپ ِيره آيدئليان آيدئم چالئنيان،

  شئاغب رۆکۆ ش“ :رئپالرغا ريانۉاُوت سئپغئ ِچتده ِاگينِلريني-اقر غئ

  ايشِلريني رانۉد ِاديپ ِدسِلرينه، ِاشيِدن دييشيپ ”چاليار ساز اُول ليپدير،گِ 

  البزئنئ يجيۆس سازئنئنگ نگۉوه اُون ِگِلرديِلر ِيرِدن-ِيرلي تاشالپ،

  . دينگألرديِلر رئپۉاُوت يئنقاآر  سيز،ۆنجۆا

  بير دا-بُولسا نيِرده اُول . دئُوقي ده اُوباسئندا-أزيرح سازاندا

  ِبريپ زيلِح  قاالح چالئپ، ساز اؤيده رانۉد پۉدُول آدامدان يچيا ِيرده،

  . راندئرۉُوتا

  گيِدنينه آلئپ اُونئ آتلئنئنگ سانئ ايکي ِگليپ، اُوبادان بير اقز ۉا

  نِلرينگۆگ ِگِچن قئسُونگ ندانقاچئ اُوبادان نگۉاُون . ِگچيپدي تاغو  کأن

  . کأندي آدامالر رانۉتاوُ  اساپالپح باسئپ اقبارم . ييتِميأردي اسابئح

  آلئپ آتلئالرئنگ ِگِلن اُوباسئندان ِکلِتِلرينگ شئمئزئاغب“ :ُوالرا

  . ديِيرديِلر ”بُولدئ نۆگ بير اُون آي، ايکي نۆگ ۉش گيِدنينه

  . ِگلدي يدئپغا سازاندا اُوباسئنا شامسئآغ نگۆنۆگ ۉش ،اينه

  مِمسيِح  ينگِميدانئندا اؤيِلر ئراقت-شئر ئنگاغشۉد يئلالر ُولا

  نه اؤرأنۆگؤز سازاندانئنگ اُوباسئ ريانۉاُوت پۉبُول ِرنۆک ِيرده بير

  . ِگليپدي گؤِرسي اُوباالرئنئ اؤز نگۉاُون . نديۆگؤر آتئپ مغئسال داناقز ۉا

 -ِگزِ  دا،-بُولسا ئقبارماد آتلئ اُوباسئندان ائزئنئ ايدأپ، ِگِزک ۉب

  دا-اُوباداشالرئنئنگ دا،-االربُولس ئقيتمادغا آلئپ نيۆاؤز پ،ۉرۉد گه
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  کيچي-لئۉ ا اُوبانئنگ شامآغ ۉب“. بيليأردي ِگليأنليگيني اُول گؤِرسي نيۆؤزا

   .”يسرِلرۆميزه اۆاؤي بيزينگ مِمسيِح 

  ِبرمأگه چالئپ ساز آتيانچا دانگ تأ اُوالرا پيکيرِلنيپ، شيله ُولا

  شيله ده-هِين . ئبُوليارد شيله ميشهِح  . ِگليأردي ِاديپ نۉبُوي نيۆؤزا

  . ائنانياردئ يانئندان اؤز اُول ديييپ، بُوالر

  رئشئۉاُوت اؤيِلرينگ ت،قاۉت ِگلديگيچه اُوباسئ . ِگليأر اليغوُ  شئ اُوبااغب

  رانۉِچتينده اُوت بأري اُوبانئنگ مِح  آيراتئن . نيأرۆگؤر پۉبُول ارلئحغا

  ِبيِلکي . ُوقي يانئقچ-أنگيري نگااوُ  . اُوتئر چئتئلئپ راجا اؤيِلريغا ؤزا

  دا،-بُولساالر ريانۉد نگئالقاآر  آتالر ِکِچلي آق پئسئنداغا ؤيِلرينگا

  پئالرئنداغا أزيرح مِح  آتالرئ- ِبِزگي وئغوُ  اينگ اؤيِلرينينگ ُوالرئنگا

  . نِميأرۆگؤر

  شامئنگآغ ده،-ِگلدي ِگچيريپ نِدنۆگؤز مِمسينيِح  الرئنگۉب ُولا

  رئپ،ۉدُولد ياشئنئ چۆ ا نگۉاُون . گيردي دا اؤيِلرينهئنئغتامئشل-شۆمۆا

 -گؤر شُونئ اُول . باردئ ازئاغزجغئ اقلپغۉ سارئ گيِدن نهۆدؤرد نگئيا

  . . . ِگليأردي ِاديپ ؤِوسح گؤِترمأگه ئنااغجغۉ وه اُونئ مأگه

  . ئپدئئقچ نگشئ اؤيِلرينهغوُ  بيِلن ِاِجسي اُول . ُوقي زئ اؤيدهغئ 

 -ۆب مرهۆچ باشئنا دُونئ کؤنه اُول . بار ِينگنِگسي هِيک يِچردها

  ِگِلنينه رجيسينينگۆوۆي . اُوتئر پۉبُول يالئ رئالنۉدُونگد ِاديل ِرنيپ،

  رئشئناۉاُوت شُول . ماشدئغا يتامغا آچئلمادئ، زيۆي نگۉاُون ِبِگنيپ،

  مِح  نهۆزۆي شئنئنگاغب اتداح آلمادئ، مِح  ساالمئ ِبرِلن نهۆؤزا

  . ديِسِرتِم 

  . رادئنگا غااوُ  اُويالنئپ، رۆکۆ ش ديييپ، ”؟قاۉبُولد نأمه نگاۉم“

 -گيديپ چيشيپ يالئ پۆگ الرئاقبغا الپاغ-الپآغ سسالئ،غۉ-ملئغا“

  ”ن؟ۉبُولس نأمه ِاتميشيم ِمنينگ . يالئ اؤيِکلي مِح  ِمنِدن ۉب . دير

  بير ابُولسا ائزئمد ده-هنأم”:پيکيرِلندي ده-هِين ديييپ، شيله اُول

   .”بُوالندئر رِبتچيليکاِ 

 -چغا ِکيپي وه نديۆشۆد نئۉش شئاغب رئشئندانۉاُوت پۉبُول نگۉُونا

  دا،-ردئۉد ِچکينيبرأک بئنداپغاجوُ  ِبرِجک ِينگنِگسينينگ اُونسُونگ . دئ

  :سُورادئ ُوندانا

  ِبردي مئ؟ئقنچئلغۉر غۉ ز؟نگئاُوتئرسئ ِبيديپ نأمه ِينگنگه،-

  ُوبادامئ؟ا

  ۉش دا-يا ِگپِلسه، اُول . رئشدئۉرئشئ اُوتۉاُوت بير شُول گنِگسينينگِين

  . ُوقي مانۆگ نگاۉم . دئاقالجآغ نساغاز غوُ  ئقبيرازاج رئشئندانۉُوتا

 -زغوُ  وه دئمئپ چينۆا نگۉنۉش نگۉاُون . اُوتئر پۉبُول تاييار ااغالمغآ

  سُونگ ک،ِگرِ  بُولسا مِح  آنگالن شئاغب ئنئئغرانلۉاُوت بيلمأن نئپغا

  تارئنئۉد ِاگنينِدن بُولمان، ِاشيتِجک زات وه اُوندان ِگپِلتِجک ُونئا
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  . . . يؤِنلدي تاراپ اجاآغ يابالئ ئاقلدۉ د دا،-آيئردئ بيِلن ِکيپسيزليک

  مِلديپ،حۆ وه ايچيني ردئۉت سيلِتنجيرأپ مِح  ِينگنِگسي االتداح ۉش

  . گيتدي ئپئقچ ئقداشار  ناۉراۉغ نينگۆزۆي

 -ِينگنِگسي رۆکۆ ش النغا اؤزي بير ايِچرده ديييپ، ”ش؟ۉبُول نأ ۉب“

  تانئش نهۆاؤز دا،-ردئۉد بيلمأن آنگالپ زات بير يچح ندانۉبُولش نينگ

  ليگينهۆؤنگک-اؤنگکي زات ممهِح  . ِسِرديشديردي شالرئناغوُ  اؤي بُوالن

  أريمينگت لدا،ۉ د ميشهِح  بير دينگه . ُوقي ِکمأني-آرتانئ اُوالردان . رۉد

  لئجئنئغئ ِاگري ِبردينينگ سئغاآ- لئجئغئ ريانۉد غئآسئل باشئندا،

  ده-ِبردي امآغ ِاِيسي الرئنگۉب ،ُوقي آت پئداغا ،ُوقي لئچغئ“. گؤرِمدي

  الپ،آغ ِيره بيِدِرک ِينگنِگم . باردئر ِامماسئ بير نگۉنۉم . ُوقي

  پيکيره نگۉچ يپ،ديي شيله سازاندا  .”دألدير چيشيِرن الرئنئاقبغا-شغا

  . مديۆچ

 -دي بُوسسان نِدنۆِيرده اؤنگ ِلنۆ پدالئنا اؤورغا نگۆِينگنِگسي اؤي

  نِدنۆگؤز ِينگنِگسينينگ نگۉاُون آيال اُول . دئئقچ آيال ياشان اُورتا ِين

  شيله نگااوُ  دا،-ردئۉد ِچکيپ اقآي پ،ۆگؤر ياشئ يانآق وِمألپۆد

  :ِبردي نليکۆگؤو

  نگ؟ۆيؤرس ُورالپح نگيۆاؤز الپ،آغ نأمه ِسن ن،ۉرسۉد ن،غادوُ -

  . ِگِلر اغس-آمان بُولسا، ئقلاغس . ئرئنحآ ييتمأندير-اؤلمأندير اُول

  نأِم؟ تمئغئ ِگليأن ئپئقچ

  ي،ِح  ِمن، اُوندا بُولسا، ِيتيأن مۆگؤز ِگلِجگينه ن،غادوُ  آي-

 -ليأبي نئۉش ِمن . رۉدُوقي ِگلِمک ايندي نگااوُ  يؤِررميديم؟ الرغآ

  ايندي نگۉاُون . ِکسدي نيۆسؤز آيالئنگ ِينگنِگسي اُول رينگۆکۆ ش ديييپ،- رين

  شئنئنگاغب قئيانگ دأل، اماغآچئلم بير يؤنه . گيديپدي آچئلئپ ديلي

  اُول . ِگپِلدي بيِلن ماجئئقآرت مِح  رانالرئنئۉاُوت دئمئپ يانئندا

 -ۉغس ائزئندان نينگبيري-بير پ،ۉبُول بيرينه ِاشيتديرِمکچي غاباش يندي

  نگاايندي اوُ  بُوسسان، ن،غادوُ  جان- . سؤزِليأردي ياتلئقاشي رئشدئرئپ،ۉش

  نگۉاُون ِمن . رۉدُوقي اقرمۉايچينده اُوت السئنئنگغاماش ِگليپ ِگلِمک،

  ده اُوزالئندانام-چينۆا نگۉشُون . بيليأرديم ئنئ اُوزاالماغبُولج شيله

  ِگليأنِلرينينگ بُوشاپ ده-هِين پ،ۆشۆد زئندانا ايلِلرينگ . الپدئمغآ

  ُوسسارالرئح ِيتيأن زاتساۉا نيرأ ِاليني آالداسئنئ ِاديأني، نئ،غادوُ 

  نئنگقاچئ ِيکه ِيرِدن اُول ُوسسار؟ح ِزييللي انئ اُوندا اُولح . باردئر

  اُول دألمي؟ بيري ِيکه دييِجگينگ آالداسئنئ ِاِدر نگۉاُون . ئرئنحآ بيريدي

  شُول نگااوُ  يؤرسه، ِاديپ ِبتحسؤ-ساز ايچينده ايلينگ آالداسئنئ ِاتِمز، گنۉُونا

  . . . رۉشُولد ِبيِلِکم-رۉشُولد نامغادوُ  نگااوُ  . ِبسدير

  اؤز ِاتمأن، پيکير زادئ يچح أزيرح ِسن . نۉرسۉد دأل، ِبيله ،ُوقي

 - . ِگِلر ؤتِدسينِدنح مِمسينينگِح  شئاغب . يانگرايارسئنگ نگاباشئ
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 - . دئئقچ رشئغا ِيتيرِمگينه ديل شااغب نگۉاُون ديييپ، شيله بُوسسان

 -ۉمُوقي ُوسسارئح نگۉاُون ِيِکميدير، اُول . ِاديأرسينگ ئقئللآق ِکم ِسن

  . . . باردئر نيۆگ-ايل نئ،غادوُ  دألدير، ِيکه اُول دئر؟

  . . . ِمن . . . ِگلِمز اُول . ديي دييِسنگ زات رِح  ِسن-

  آلئپ اُونئ ِولين، ِبِرر بارئنئ اُوبا . نامارتاي ر،ۉاُوت پۉيغوُ -

  . ِگِلر

  . يارئنغوُ  :آنگسات ِمنگکي دييِسنگيز، يغوُ -

 -هيؤرم الپآغ ِبيديپ بار، ايرئح نأمه !بُولسانگ ييانغوُ  ي،غوُ -

  گينگ؟

  ياپالنئپ، مشئناغا نگۆِينگنِگسي اؤي رينگۆکۆ ش ديييپ،- مۉيدغوُ -

  دُووام دؤکِمگيني ياش گؤزِلرينِدن المجئراپ،آغ اُول . ردئۉاُوت اقشآ

  . ديأردياِ 

 -نانغئ ريقۉۆش ِاديپ، شيله . ئرئنحآ بار نيشيۆشۆد اؤز مِح  نگۉُونا

  ِينگنِگسينينگ اُول . چئمئشاقزدئرمغئ نئنئغا نگۉوه اُون چئمئشاقدئرم

  . مالئمئشئقچ ناۉراۉغ نئنئنگغادوُ  چئدامان، ينگيرديسينها

  نگۉاُون . زارغئ مِح  زۉشُونس بُولسا، بُوليان رۆکۆ ش رۆکۆ ش ِاِگر-

  . دألدير رامالئغا گيتِميأنليگينه وه آالمانا نِميأنليگينهۆم تآ

  ِيرِدن يؤنه نگِلريِح  لئئقرئمانچئلحغا چاليان تارئنداۉد نگۉُونا

 -ِيِتر دييِمک ”ِات يراتغا”:بير دينگه نگااوُ  . دألدير زات يانئقچ ِگليپ

  نگااوُ  بُوسسان ديييپ، شيله- . . . بيِلر ِاتِجگيني اؤزي اؤز اُول اُونسُونگ . کلي

  . کأييندي بيِلن راچئنئغا

 -داشار ِيرينِدن رانۉد ياپالنئپ کهۆ ي ئاقندۉلۉ د نگۆشئ اؤياغب

  وه سادئنااقم ِينگنِگسينينگ . بارئنئ ِاشيتدي نگينگۆررۆگ ِگليأن دان

  ِيسير گيديپ، آالمانا اُول أ،ح“. نديۆشۆد ِکمسيز بير الرئناغاباش

  راداقااي ۉب ِمنينگ . ِاِکن تاسانيان چينۆا نگۉنۉش ِينگنِگم سندير؛ۆد

  گؤني يؤنه شارتمان،غئ نيۆگؤز-نيۆزۆي اُول ؟قابار  نأمۆگ نأمه

 -رۉد اُويالنئپ بيراز ديييپ، شيله اُول ”؟قابُولمايارمئ يدايانداآ

  سازاندا نينگۆاؤز شدي،ۆد ِگچميشِلر اقز ۉايادئنا  نگۉاُون أزيرح . دئ

 -گؤزِلري نئغادوُ - آدام بُوالن ِسبأپکأر بير-بيرِدن ئنااغبُولم

  نينگۆاؤز . سازدئ يانئ بير ياتالسا، نئنئغادوُ  اُول . ِگلدي نهۆاؤنگ نينگ

  . مينِنتداردئ نگاشئ اُو اغب چين،ۆِيتيسني ا پۉبُول سازاندا

 -ِدنگ اؤز . پديۆشۆد ئندانئغالنلاُوغ ياش ناقئائش تارئنگۉد سازاندا

 -يا تارۉد اچدانآغ اُول اُويناسا، ِادينيپ آت دانئقچئب النالرئاُوغ شۉد-

 -آزا ِپگينيۆي ِاِجسينينگ . ِگچيِرردي زاپغا شُونئ نيۆگ زئنلئۉا سانئپ،

  . تاراردئغۉ ِاديپ کيريش تارئناۉد ياسان اؤز رالپ،ۉاُوغ دانئقازاج-ئقج
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 -بي ِاِجسي اُونئ ِارتير . بُوزاردئ چالئپ-چالئپ تارئنئۉد الرئنئنگۉنگشغوُ 

  بيِلن تارئۉد ياسان دا اؤز-ِميدان اُول . نا ايبأرديۉدا اُود-يا اُوتا ِلن

  اؤز اُول . ِگِلردي يدئپغا يالئ ديِين بُوش ئقشاملآغ پ،ۉبُول لغۉِمش

  ِکِسسينِدن لمانچا اؤزي . بُوالردئ کأن تارلئ اؤيِلردهۉد ؤيِلرينِدنا

 -يا پۉبُول اقرجۉيۉب ايش بير نگااوُ  . ِاديأردي زيلِح  دا-رساۉاُوت ِسِرديپ

  تارلئۉد اُوبانئنگ بارئپ، بيِلن ايلکي اينگ تاپماساالر، تئاغو  ارحنا دا-

  . تاپئالردئ ِيرِلرِدن شُول رنأِح  اُول . ردئالرقاچئ بارالپ ؤيِلرينيا

  ِسن”:بُولسا اسئقاق دييسه، ”اقبُولج لۉاُوغ پبهِح بي ِسن”:ِجسياِ 

  ِيرِدن يکي-ايکيسي ديييپ، ”گؤريأرسينگ وئغوُ  تارئۉد آتدان لئ،اُوغ ِننگاِ 

  . کأيأرديِلر نگاوُ ا

  بيرينده نِلرينگۆگ شُول اُول يتام،غا کأِيِمزدي، اسئآغ بير دينگه نگاوُ ا

  . ِبردي آلئپ ساتئن تارۉد تاشالنان- اقوار  بير نگاوُ ا

  اسئنئنگآغ ِولين يؤنه . الندئاُوغ ياشلئ زۉُوقد-ِسکيز شُوندا شئاغب

  اح-آسئل يادئندان نگۉاُون سينگيپ، نهۆيبۆد ينينينگحزِ  ئئغشئلاغي شُول

  . ماياردئئقچ

  تارۉد ِگِزک ايلکي ِالينه اينگ نينگۆاؤز پ،ۆشۆد اؤنگه تاسئندانآ-هناِ 

  آلئپ ِيرِدن اُونئ اُول . زئنداندا اُوتئر أزيرح آدام ِبِگنديِرن ِبريپ

  پ،ۉرۉد سارسمان اُول ِاديأرکأ؟ پيکير نأمه شئاغب ئندااقح اقمئقچ

  آلئپ لئچغئ بُولسا، ِبِرن آلئپ آت شُوندا اسئآغ . اُويالنيار زاتالر بير

  مئناناقت نأمأني اُوياليانئنئ أزيرح نگۉاُوندا اُون بُولسا، ِبِرن

  . ئرئنحآ ِبردي آلئپ تارۉد نگاسئ اوُ اآغ ِامما . بُوالردئ أتِمک اقچ

  دؤرت زۉاُوت رمأن،ۆشۆد اُونئ ِالينِدن بُولدئ، لغۉِمش بيِلن تارۉد اُول

  . ياشادئ

 -پغا ِبيله نگۆاؤي ديييپ،- ِگلدينگمي؟ اغس-آمان جان، شئاغب-

  ايِچريک ده،-ِگلدي پۉبُول يالئ بار آلدئرانئ آيال ررئغا بير دالئندان

  کأن ِبيله س،ۉپِح ِال . بُوليار ِيرينگ ِگِلن اغس-آمان- . گيردي پۉرۉ

  جان، شئاغب نگ؟ۉبُولد نيِرِلرده نگ،ۉيدغوُ  يُولدا ميزيۆگؤز . گِلندينگاِ 

 -دأل شانامۉد ِبلکي، ،نگااوُ  ِسن . ايِبريپديِلر آتالم ائزئنگدان ينۆد

  ِلرينگهگِ  ِسنينگ ييگيتِلري اُوبانئنگ جان، شئاغب . دئئقالح- گيِدن سينگ،

  . راندئرالرۉد راشئپغا

  پيکير اُوزاالم اُول . بُوزدئ پيکيريني سازاندانئنگ ِگليپ، ررئغا ۉب

  نگۉاُون . ِينگِسسينِددي ئغال غۉ ايکي . دئُوقي زادئ بيليأن پۆچؤز ديپ،اِ 

 -بيلِم  ده-لِجگينيۆگ دا،-ئنئاغارالنجحغا زاتالرئنا رانۉد يدئپآ

  . يأردي

 -رانۉد راشئپغا ِگِلرينگه ِسنينگ ييگيتِلري ئنگُوبان”:ررئنئنگغا

  . ِچکدي نهۆپيکيريني اؤز نگۉاُون دييِمگي، ”دئرالر
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  :اُول ُونسُونگا

 -ۉاُوت تدئرئلئپۉۉغچ ررئنئنگغا ده،-دييدي- . . . أ-نۆاؤز ِگلديم-

  . ِسِرتدي رئشئنا

  لاوُ  ديييپ،- !جان شئاغب وئ ِاديپسينگ،غوُ  اؤرأن بُولسانگ، ِگِلن-

  ديييپ، ”ِگِرک لئغاوغوُ  باشئ أر”— . ِاتديردي دُووام نيۆسؤز ررئغا

 -نۆگ نقئ نئ،غاوغوُ  باشئنئنگ أر ۉب . دألدير ِيره آيدئالن بيِدِرک

  ۉش سنينهۆد ِيسير انگآغ . زاتدئر آيدئالن چينۆبيلِجگي ا ِچکيپ ِلري

 -ليئغئ دان،اقنانمغئ . اُوتئرئس نانئپغئ بيز ر،ۆندۆگ ِسکيز نۆگ

  سازانداسئنئ اُوبا اؤز . ئناغبُولم نانئجئغئ ِسن ِپيدا؟ نه داناقم

  . . . بُولماسئن ئنگاغد . شاِبرگينغۉ تاۉغپ بيلينگي ايندي ِسن . دئراقلداجغوُ 

  ِولين يؤنه . ابارلئدئح اُوبادان اُول . کؤپدي نگيۆررۆگ ررئ ِانأنينگغا 

  قئسُونگ ساتاقم ِاساسئ ده،ِجمألنين ِگليأنِلريني آيداسئ ليحأ نگۉُونا

  پ،ۉبُول اقآيتج رتيۆاؤنگ شا ايلِدناغب شُونئ . مِلسينِدديۆج چۆ ا يدانآ

  . رئُوغد . ِگچيريپدي ِسِرديپ يُوال نيۆگ ينکيۆد بيِلن نۆگ نکيۆگ ۉش اُول

  ِدسسينه آيدان . آيتدئ اُول ديييپ، ”دئراقلداجغوُ  سازانداسئنئ ُوباا“

  . آلدئ پغاجوُ  ِمرت شئداناغب مِح 

  ِاجه شۆمۆک راتدئر،غۉ اؤرأن مِح  تارۉد دئر،غئشالغۉ تاۉغپ بيل-

  . دييدي-

  ِاييأم نِدنۆزۆي نگۉاُون  . اُويالنئپدئ پيکيرِلنيپدي، سازاندا

  پۆگؤرن ئئغتانلۉت ساتاقم بير وه آيدئنگ ِگِلنليگي راراقا بير ِبللي

 -لغا ِاگينِلري سنۆد اقآش ييِتلدي، گؤزِلري تئالندئ،اغي زيۆي . باشالدئ

  آسئپ بيِلن ِکيپسيزليک نگئيا-ياپ تارئنئۉد بارئپ، بيِلن ِينگيلليک . دئ

  ندهۆستۆا ِکچأنينگ اُورتاسئندا، نگۆاؤي اُونسُونگ . آلدئ ِيرينِدن يانغوُ 

  :ادااغر ۉاُوت پۉرغۉ داشئنئُوغيبآ

  ِبرِجک ئپچال ساز سيزه ِمن . رۉلئ اُوتئقاُورناش انئ،ح ِاجه، شۆمۆک-

  . باشالدئ ئپقاق بيِلن زاپغا-ارحغا ئنااغپغا تارئنئنگۉد ديييپ،-

  !رئنگۉانئ اُوتح- 

  . . . گيتديگيدير آتيانچا دانگ تأ ايندي نگۉنۉم
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  کيچي-لئۉ ا اُوبانئنگ چالسا، ساز سازاندا . بُولماياردئ ِبيله ُوزالالرا

  سنِدنۆد تاغو  اقز ۉا شيله آرا ِبِتر اسامح . ِگِلردي مِمسيِح 

  . بُولمادئ شيله شامآغ ۉب نأِم؟ شامآغ ۉب . . . بُولسا أزيرح سُونگ،

  قئدا اُوزال-اُوندا  . چاليار ساز رئپۉاُوت لدئرمان،غا باشئنئ شئاغب

  ساناپ آتالرئنئ ِگِلنِلرينگ ِامما . دأل دا-ئاغد ئاقچ چالئشالرئنئنگ
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  سازئنئ ”ِدرِلتِم ”شئاغب مشاآغ ۉب يا چينکأ؟ۆنأمه ا . يمالئقاچئ

  نگۉنۉش ئئغآزل ِگِلنِلرينگ اؤيديأرِلرميکأ؟ سيِلدير ؟قاچاليارمئ

  ِگِلنِلر . لئِبرسينِلرغا يالئ ِگلِميشي ِگلِمديکِلر چينميکأ؟ۆا

  تارۉد يالئ ميسکيسيِح  ِگليپديرِلر؟ چينۆنأمه ا اُوالر اُوندا؟ کيمِلر

  شئالرئنئنگاغب دا-يا ينميچۆا اقنانئشمغئ يا چينمي،ۆا دينگِلِمک

  . . چينمي؟ۆا کؤسشديرِمک ِرگينيۆي

 -غئ زادا شِمديکۆد ناۉشُوو نيأن،ۆايشِلرينه اؤک ِاِدن اؤز ُوالرا

  . ييگيتِلري وه ررئالرئغا ديِين ”ِمن”اُوبانئنگ . دأل آدامالر نانيان

  راجاغا شئالرئنگاغب ِگليپ،-ِگليپ . دأل آزام بير شيله يالئ ديِير از

 -ييگيت مانحمئ يکيألن-بيرألن ايچينده اُوالرئنگ . ردئالرۉدُولد ؤيِلرينيا

  ِاشيديپ کؤپ-کؤپ سازئنئ اُوزالالر شئنئنگاغب مِح  اُوالر . بار ِلِرم

  . . . رانالرۉُوتا

 -سازان وه سازئنئ اؤزِلرينينگ ِگِلنِلر رکمانغوُ  ”ِدرِلتِمِدن“

  ئاقئقح بُولمان، سيۆسؤيگ گهکؤلِ  يؤِنِکي ۉب . سؤييأرديِلر داسئنئ

 -گؤر ِگِزک بير ده-هِين ِلرينيۆسؤيگ ۉش اؤزِلرينينگ اُوالر . ديۆسؤيگ

  دا-يا ِگلديِلرميکأ دينگِلمأگه يؤنه اُوالر . ِگليپديرِلر ِکزمأگه

 -لۉپ سينيۆبۆج ِيکه-ايکي ِگلديِلرميکأ؟ رئپۉدُولد لدانۉپ ِلرينيۆبۆج

  ئقآزاج ۉب) . مکينديۆم ئاغاليمبوُ  مِح  ِگِلنِلر رئپۉدُولد دان

  ِولين ِامما  .(گيرِميأردي يپِدنۆد ييگيتِلر مانحمئ ايچينه سانئنگ

 -ِگلمأن بُوشام اُوالر رئ،ُوغد . ِگلمأندي بيِلن نيِيت ِبيله سيۆکؤپ

  سازاندامئزئ مِح  سازئمئزئ بيز“. ِگليپديِلر اتلئحماسال . ديِلر

 -اغب شامآغ اؤِتن ديييپ، ”گؤرِکِزريس لئ ايلهۉ سؤييأنليگيميزي ا يليحنأ

 -احماسال ئنگاغمئقچ آلئپ زئندانئندان انئنگح اسئنئآغ شئالرئنئنگ

   .(باردئ ايچينده اتئنگحماسال ۉب ييگيتِلِرم مانحمئ) . تئنئ ِاديپديِلر

  . ِگليپديِلر ِبرمأگه ابارح شااغب اتالرئنئحماسال شُوندا ِاِدن ُوالرا

 -اقۉحب رازئالشمازمئ، رازئالشارمئ، شئاغب يِلنب ِاتِجگيميز بيزينگ

  اؤزِلرينينگکيني ِبلکي، . بُولماندئ مِح  نگۆررۆگ آراسئندا دا اُوالرئنگ

  ديييپ چئرمازغا نۉبُوي ندانۉش شئاغب وه بيليأنديرِلر ديييپ رئُوغد

  . تا ائنانياندئرالرۉغپ

  . چاليار ساز سازاندا

 -شئالاغب . رياردئالرۉده اُوت-هليشِلرينگِ  وه ِگليأرديِلر اُوالر ،اينه

  . ِچيِنيأرِلر الپاقس نداۉجۉا ديلِلرينينگ بُولسا الرئنئاقآيتج رئنا

 -غا تارئنگۉد . چاليار لدئرمانغا باشئنئ . چاليار ساز سازاندا

  شيله . چاليار نگِلرِح  لئئقرئمانچئلحغا پ،ۉرۉا بيِلن زارپ ئنااغپ

  گيجه اقز ۉِگِلنِلري ا ااغآيتم اتالرئنئحالماس اؤز اُول بُولسا، ديپاِ 
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  . رتدئۉاُوت راشدئرئپغا

  دئرئپئغس تارئناۉد وه ِرگينهۆي بارشئنا زئپغئ نينگۆشئ اؤزاغب

  :يِبرديغوُ  آيدئپ بيِلن ِسس تئغا ِبندي بير شيله يالئ، بيلِمديک

  سازئنگ ِبرِگن مبار،غا بابا

  . اچداندئرآغ نگۉنۉم سلئآ

  گؤرمأنگ، يامان دييِسم، اچغآ

  . اچداندئرآغ لِلرۆگ ممهِح 

 .!اچداندئرآغ اچداندئر،آغ لِلر،ۆگ ممهِح  لِلر،ۆگ ممهِح  ،حآ

.   

  النئپاقس دا-رانالرۉاُوت سدئرئپغئ ايچيني ِبيِلکي سُونگ ندانۉم

  :اُوالر . بيلِمديِلر

  بير ِگِلن پۉبُول اقآيتج نگاسا مِح  بيزينگ !رۉد شئ،اغب ر،ۉد-

  . سُورادئالر اُوندان ديييپ،- شئاغب ِبر، ِگِزک بير نگاشوُ  . بار زادئمئز

  ايچينِدن ِتلِپگينينگ راغا ياتان پدالئنداغا وه ردئۉد شئاغب

  ِدريني نينگۆزۆي بيِلن نگۉاُون دا،-ردئقاچئ ئئغلاغي زئلغئ انقلالۉ ا

  . سئردئ

  . نگرئۉاُوت آيدئپ . سيزينگکي ِگِزک ايندي م،ۉبُولد ِمن بُوليا،-

  نگۉاُون أزيرح . دئاقب پۆلۆگ نهۆزۆي ييگيتِلرينگ ديييپ، شيله اُول

 -ِي  وه ِينگنِگسينينگ بُولسا ئندانئغلئقداچحشأ ۉش  . دئئقآچ ديحشأ

  ئئغبارل نه ائنامئۆئنا اؤزاغلماجغا ئندااغآش جاالتئغئ بيرينينگ نه

 -يي وه پدئچالئ نگِلرينيِح  سؤِوش بيِلن ئئغشاتل ۉش اُول . نيأرديۆگؤر

  . رئپدئۉجُوشد ِبِتر ده-ِدنۆِرگيني اؤنگکۆي گيتِلرينگ

  شيله ئزداناغبير  مِمسيِح  اُوالرئنگ- !بار ِسنيميز بير بيزينگ-

  بيز . بيلِمريس اح-آسئل ناندئرئپغئ ِسني بيز چينۆا نگۉنۉش- . دييديِلر

   . .!اقجئقچ سؤِوشه

  ِچپ ِاديأن، ئقارلِسرد ييگيتِلرينه اُوبانئنگ ديييپ،- نگۉرۉد-

 -با قچُوال”ده-چينۆا نگۉشُون گيِدن، آلئپ لئچغئ الرئنئاقبارم لينينگاِ 

  بير دا،-الدئاقس باشالنالرئ سؤزه ِيرِدن-ِيرلي باتئر النغا آت ”تئر

  . سؤزِلدي تاراپئندان مِمسينينگِح  ؤزي اُوالرئنگا

  مئزاتئحماسال بير يانغوُ  ِاديپ اُوزالدان بيزينگ شئمئز،اغب-

  اغس باشئمئز بيزينگ اتئ،حماسال شُول نيانۉبُول اقآيدئلج نگاسا . بار

  زئندانئندا انئنگح انگآغ ِسنينگ . ِيتيِرريس ِيرينه ؤکمانح بُولسا،

  اُول ديييپ، ”ِگِرک؟ رئُوغد“. مأليمدير مِح  نگهۆاؤز ۉب- ئاغرماجۉُوتا

  شيله بيز گؤرأ نگاشوُ  . التدئئقتاسس مِمسينهِح  رانالرئنگۉنگي اُوتۆسؤز
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  بُولسا اُوندان  . چُوزمالئ زئندانئنا انئنگح گؤني :ِگلديک راراقا

  مِح  ِسنينگ داناغيار -آت . مالئئقچ آلئپ اقحنأ-ۉاقح نگئاآغ ِسنينگ

  . ۉش ِاتِمليسي نگ؟ۆگؤرد ِنِننگ . اقتجۉت نگئشايئ

 -شئاغب آيدئالنالر ۉب . ردئۉد ِسِرديپ نهۆزۆي شئنئنگاغب باتئر

  يؤنه ِگنگيرِگنمأن، اُول چينۆا نگۉنۉش . دألدي زادئ ئقراشمادغا نئنگ

  . دينگِلدي رئپغئيئل

 -  !آيتسانا مِح  نگيۆررۆگ ايکينجي بُوالن اتداحماسال باتئر،-

  ِمِرت لغااقس آق رانۉاُوت ياپالنئپ واالۉچ دايلئۉغب ئاقلدۉ د ديييپ،

  . يِلري اُومزادئا

  . باردئ مِح  يادئندا باتئرئنگ زادئ انبُولي اقآيتدئرج نگۉُونا

  أزيرح ئپدئ،ئقچ رشئغا اُوزاالم نگااوُ  . دألدي اقآيتج اُونئ اُول ِولين يؤنه

  اقآتئلج ده اُورتا-هِين نگۉاُون چيِنمۆا نگۉشُون  . ئئغرشئلغا شُول مِح 

  :چئتئپ نيۆزۆي اُول اُونسُونگ . ِگلدي مِح  ارئحغا ئنااغبُولم

  . دييدي- !ُوقي زات راسئۉد آيدئپ غاباش ا،آغ ِمِرت- 

  ِيره ۉب اُوالم  . بيلِمدي ائنجالئپ ررئغا ديِيني ِاديلِمديک اُول

  مِح  نگۉاُون !ئرئحآ ِگلمأندي تُوماشا ِاتمأگه دينگِلمأگه، ساز يؤنه

  ده-هلسۆ گؤر يليحنأ شُومئ  . بار زادئ ِگليأن آيداسئ شئالرئنااغب

  :اُول . اقيتجآ

 - . . . اُوندا جان، شئاغب رازئالشماسانگ، بيِلن آيدانئ نگباتئرئ-

  . دييدي

  . ِکسديِلر بيلينِدن ني اُورتاۆسؤز نگۉُونا

   . .!اوح لسئن،غا ”ُونداا”-”ُونداا”—

  ديييپ،- اليئنغا آيدئپ ئمئاغآيتج ِمن بُولسا، دا-زات رِح -

  . ِاتديردي دُووام نيۆسؤز ررئغا اُول

  بيز بُولسانگ، رازئ ِسن ِاِگر :اتحماسال بير ده-هنيِ  اُوندا شئ،اغب-

  بارئمئزئ اؤز چينۆا ِسنينگ . بار دا-ااغآلم پۆدؤک لۉپ نگئاآغ ِسنينگ

  . آتيارئس ُورتاا

  الن،غا گيتِمکِدن آالمانا پۆنۆم آت ررئ،غا يالئ اؤزي نگۉُونا

  غااشب دان،اقاُوينام شتۆک ان،اقد بيلينه نئنگۉلاُوغ لئجئنئغئ ينديا

  :دا-ياپئشدئ زئناآغ نگۉاُون ئقآرت ئقبُولماد پيسسي-يشيا

  بُولمايار ِکِرم زۆي !نامارتاي ِمِرت، ِسِنم، اليت-يغوُ -

 -بي ِسن !آتيارسئنگ اُورتا ِگتيريپ ده-هِين زادئ بير ِگچيِلن دييليپ،

 -دي ”آلئپدئر ساتئن اسئنئ اُوباسئآغ سنۆد ااغي شئالرئنئنگاغب”زي

  ئنئنگاغد ِاِسنپُوالت نأِم؟ ِگليأرمي ياسئنگغوُ  آدا زياراما ِين

 -شئمئاغب بيِزم يالئ، ئشالرئئقچ آلئپ زئنداندان دُوستالرئنئ ؤزا
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  کيشينگ رِح  اُول ،اقآلم ِبريپ زات . رئسقاچئ آلئپ شيله نئنئغادوُ  زئنگ

  مِح  بيرليگينه شُول بيردير، اتحماسال ييگيتِلر، . ِگِلر مِح  لينِدناِ 

  . دييدي- !بُولماز ئسئاغد . مالئدئربُول

  . ردئالرغاياز  ده-ِبيِلکيِلر ررئنئغا اُول

  آلئپ اسئنئآغ شئنئنگاغب ييگيتِلر اُوندا بُولسانگ، بُوليان زاتلئ-

  شُونيانچا ِولين يؤنه . ِبرأي اقباير  دائقچ اُورتا ِسن ِولين، ِگرِلر

  . . . رۉد الپاقس يانئنگدا اؤز نگئاتئحماسال

  . شديۆد بيري ييگيتِلرِدن مانحمئ آراسئنا ُوالرئنگا

  . دييدي- ِل؟-شُونئ ِاشيِدلي نأمه آيديار، شئاغب انئ،ح-

  بُولسا ده-هنأم ئنداناغرمغئيئل نگۉاُون . رياردئغئيئل شئاغب

  باشئندا آدامالرئنگ گؤرأ نگاشوُ  . نياردئۉبُول اقآنگشئرئلج زات بير

  لۉبقا بيريني ايسئح دييِلنِلرينگ ۉش شئاغب”:ِگلدي ِاِمله سُووال شيله

 . . ؟قابُوالر  نأم نجيۆچۆا !آتار دا-آتسا ِتکليبي اُورتا بير نجيۆچۆا اُول ِبلکي، بيليأر، کيم ِدرکأ؟اِ 

   . .!تاشالر تارئۉد أزيرليکچهح شئاغب

 -ئاغسُور  ِبِرن تاراپئندان رانالرۉممه اُوتِح  ييگيدينگ مانحمئ

  . ِبردي پغاجوُ  شيله شئاغب نا

  سيزِدن . دئئقچ تامام ِاِدن سيزِدن يؤنه ديِييين، نأمه ِمن-

  !نگۉبُول اغس ز،نگئسئاليارسئ ِمني . بيتدي مۆگؤون

  انئ،ح گؤريأرسينگ؟ لۉاقم بيريني ايسئح آيدئالنالرئنگ شئ،اغب-

  . الندئاُوق اُورتا اغسُور  بير لدانۉ د قئرانگغا ديييپ،- آيتسانا نئۉشُونس

 ِينه ائزئنا ئنگاغسُور  اُول ديييپ، شيله- آيت بيريني ايکيِدن :ئنگئغرازئل ِسنينگ شئ،غاب-

  . رئلدئۉشۉغس اغسُور  بير

  نگۆررۆگ ِيرده ۉب يالئ، ِاتِمز لۉبقا بيريني ِاديپ، لۉبقا بيريني-

 -يتاغا پغاجوُ  شيله ده اؤزي-هايکيسين الرئنگاغسُور  اُول باتئر- . دأل يکيا

  نأمه ِات . تاشال تارئۉد ِانِتک ِسن شئ،اغب- :زِلنديۆي شااغب رئپ،

  ائزئما ِمنينگ نده،ۆم آتا منگااُونسوُ  ئن،اقد لئچغئ بيلينگه دييِسنه،

  !ۉش ايشينگ أزيرکي ِاتِمليح ِسنينگ !شۆد

  باتئرئنگ سيۆکؤپ رانالرئنگۉاُوت دييشيپ،- رئُوغد تئغا رئ،ُوغد-

  . لالدئالرۉاقم يدانئنئآ

  دا،-بُولسا يليحنأ ِمِسأل ۉب اُول . اُوتئر رئپغئيئل ده-نيزِح  رۆکۆ ش

  اُول . گؤرِميأر اغنغئ-اغسسغئ بير يچح . يالئ رايانغا نۆستۆا ُوالردانا

  کيمي يچح دييِمگي ”نگۉبُول اغس“. بُولدئ ِبرِملي پغاجوُ  باتئرا ينديا

  . ئرئنحآ اتالندئرماياردئاغنقا

 -دا لئچغئ بير ؤکمانح لمازمئ،تاپئ تأري بير غاباش نگۉنۉم-

 -ۆس-سئرئپ بارئنئ دا اُوبانئنگ-يا نِمليميۆم آتا يا نمالئمئ،قئ

  اقآماتلئر  بير ي،ِح  گؤِرلينگ، اُويالنئپ ِگلينگ، ِبرِمليمي؟ اناح ريپۆپ
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 -ۆش ده،-دييدي- باتئر ر،ۆکؤپد يُول باشارانا تاپئلمازمئ؟ تاراپئ

  . ِسِرتدي نهۆزۆي باتئرئنگ رۆک

 -تُووال نئۉرتۉم باتئر ديييپ،- بُولماز تأري غاباش نگۉناوُ -

  دئز يانئندا نگۉاُونيانچا اُون دييِمکچيدي، زات بير ده-هِين اُول . دئ

  :ييگيت رانۉاُوت ِدگشيريپ

  بيز . بُولماز ايش باران باشا اُوندا گؤزألِبرِسنگ، تأر غاباش-

  . ييديد- ئقيالئسئنئ اُويالند اُويالنار ُووالئندانا

  زات يچح غاباش اُونسُونگ . ِيتدي گؤوني ييگيده اُول باتئرئنگ قچُوال

  :يالئ سئقئيانگ يؤنه دا،-يتمادئآ

  باتئرئنگ سازاندا . يدئغوُ  ديييپ- بُولماز تأري غاباش نگۉاُون-

  :وه ِسِرتدي ايچينه گؤزِلرينينگ

  ِاليمه ِمن آالنئندا، لئچغئ ِالِلرينه ييگيتِلريم شۉد-ِدنگ اؤز-

  ِمن چاپانالرئندا، شاۉد-ملئۉد پ،ۆنۆم آت اُوالر . آلدئم تارۉد

  مينگۆاؤز . چالدئم ساز آراسئندا ايالت پ،ۆشۆد ائزئنا الئپاالرئمئنگح

  . آلدئم ”پاتاسئنئ”گؤکِلنگينگ رادأليغا . مۉيدغوُ  رداۉاۉغ ۉش بارئمئ

  . دييدي- مئ؟ۉرُوغد ۉش

  :باتئر

  يؤنه  . بيليأرين مِمسينيِح  بيليأرين، ِمن رئ،ُوغد رئ،ُوغد-

  . ِکسدي نيۆسؤز ديييپ،- . . . ِولين

  بيتيرِجک ئنگاغيار  مِح  آت تاراۉد ۉش ِمن آيدئنگ، بُولسا، اُوندا-

  ؟ُوقي دا-يا بيِلرينمي بيتيرديپ يشينيا

  . ردئۉد ريپۆرتدۆک يالئ نِمديکۆشۆد ئنااغسُور  ۉب نگۉاُون باتئر

  پغاجوُ  سازاندا ِيرينه باتئرئنگ رانالرۉکي اُوتِبيلِ  گؤرأ نگاشوُ 

  . ِبرديِلر

 -سُورا شئنئنگاغب . ِگِلنده ِيري ِولين يؤنه بيِلرسينگ، بيتيريپ-

 -نۆشۆد مِح  ئنا اُوالرئغياتاند ِمِسألنگ يليحنأ ئندااغآش نئنگغئ

  . ِميأرديِلر

 -شديِيتي بيِلن نئ ِاليۉرتۉم باتئر سُونگ، لماندانۉ رۉت ندانۉرۉغا

  :سُونگ رانئندانۉاُوت بيراز ِاديپ، شيله اُول . تُووالياردئ گينِدن

  سُونگ، ايشيميزي ِاِدنيميزِدن ِاتِملي . غاباش ايش أزيرح شئ،اغب-

 -آتئنگ تاراۉد ِسن رئ،ُوغد . ِگپِلسلي رئپۉاُوت يئنقاآر  ئندااقح تارۉد

  أزيرح . بيِلرسينگ بيتيرداپ مِح  ايش اقر ئغآرت ايشينِدن بيتيرِجک ئنگاغيار -

  . نۉرسۉد ِبيِلده ِانِتک اُول . . . ِولين

  . ايشده ۉش تحۉ . آيديارئن أزيرکيسينيح ِمن-

  چئتئلئپ زيۆي باتئرئنگ- بار؟ ئلئحدا نأ تارئنگۉد بيِلن ايش ۉب-
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  . شئاغب نِميأرين،ۆشۆد نِدنۆيبۆد نگاۉبُولش- . گيتدي

  . زدئغئ مِح  شئاغب 

 -وا”ۉش ِمن . نگۆگؤر يِبريپغوُ  ماۉراۉغ اؤز ِمني سيز اُوندا-

  ِاِگر . سئنانايئن ااغرمقاچئ ِيرِدن شُول امئآغ بيِلن تارۉد ”اقر 

  . نۉبُولس ديِينينگيز سيزينگ اُوندا بيلِمِسم، باشارئپ

  ئالآق ۉب بيِلرسينگ؟ نأمه ِاديپ بيِلن تارئنگۉد ِسن ايشده ۉب-

  نئنگۉم شئ،اغب . شايئدئر کؤِلگه بير دينگه تارۉد . شئاغب مايار،ئغس

  . ِاتده آيت اقر ئغآچ بُولسا ِگليأن ديِيسينگ نأمه ِسن انئ،ح . بُولمادئ

  انئ،ح بُولسا، ده-هنأم . ِگليأر ا-راسئنگقاچئ زات بير نگاباشئ اؤز ِسنينگ

  . سُورادئ بيرِدن رانالرۉاُوت ديييپ،- . . . رالئۉاُوت ِاشيديپ بيز . يتآ

 -باتئ قچُوال ده-ِبِتر ِبللي ئنئ،اغئلجئقچ رشئغا پيکيرينه اؤز رۆکۆ ش

  ديِينينينگ اؤز اُول ِولين ِامما . بيليأردي ئنئ اُوزاالماغجئقچ رشئغا رئنگ

  . دئاقرجۉد ندهۆستۆا

 -تاۉد سازاندا- . بيِلرين ِاديپ زاتالر کؤپ بيِلن نگۉنۉم ِمن-

  ِمن گؤرِکزمأنگ، قئنأرازئچئل سيز يؤنه- . لدئردئغا ئقر قايوُ  رئنئ

   . .!سئنانايئن بير

  ِمِسِلم؟-

  ِونۆد ِرگينهۆي نينگۆاؤز اُول ديييپ،- . . . نگۉاُون ۉش ِمِسِلم،-

  بيِلن تارۉد مۆاؤز بير ندانۉم ِمن- . ردئۉا اُوتاغآيتم ئيالئنئح

  . اقبارج يانئنا انئنگح گؤني گيديپ،

  . دييديِلر- اُونسُونگ؟-

  . . . ِبرأيِجک چالئپ نگِح  سانئ انا ايکيح چينۆا امآغ اُونسُونگ-

  نگااوُ  . بُولدئ يالئ رجاالنغوُ  گينيۆ اؤيج آرئنگ دييِمگي ِبيله نگۉُونا

 -لماغا . دييدي زات بير ايسئح رِح  . بُولمادئ ده-بيري ئقمادئقچ رشئغا

  الاغلمغا . بُولمادئ يالئ آلشار ينۆايچينده ا نگۆراجا اؤينگا غايا لدانغا

 -باش نيليپۆشۆد ديييأنديکِلري نأمه اُوالرئنگ سُونگ، واشاندانۉي بيراز

  . الدئ

  . . يانئنا؟ انئنگح دييدينگ؟ نيرأ-

  امئ؟اغرمۉب نۉبُوي ندهۆاؤنگ نگۉاُون مئ؟غايارانجانگلئ اناح-

   . .!ِاتِمز زيلِح  سازئمئزئ ِاشيديپ بيزينگ انح-

 ِسنينگ انمئح شُول-  . .!بيِلريس پآلئ مِح  زۉآدامئمئزئ اُونس اُوندان بيز-

  ِبرِجک؟ احبا نگاسازئ

 -اُوق ِتلِپک نگائاغآش نؤِکرِلري وار،قوُ  سالئپ ايت نگاائزئ انح-

  راالدئپغاماس سازئمئزئ اؤز نگااوُ  بيز . . . ِيِتر لئ ايلهۉ بُولسا ا ۉب الر،

  !بيلِمريس

  :ِگپِلدي اؤزي بير باتئرئنگ قچُوال ده-هِين الپ،اقس الرئغاباش
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  نۉدا اُوي-يا چئنئنگمئ ِسنينگ رانالرئنگۉاُوت آيدئپ ۉش شئ،اغب-

  بيِلن تارۉد ۉب ِيره اُول . ال-يالئ گيتِجک تُويا ِسن اُوتئرمئنگ؟ ديپاِ 

  ده-چينۆا نگۉنۉش . گؤِتر ِال ئيالئنگدانح ۉب . بُولماز اقبارم سئلآ

   . .!ُولب بيِلن نگۉشُون بُولسا، نأمه ِاديِلن اتداحماسال

  ديييپ،- !الر-آدام او،ح بار، جانئ دا-آيدانئنئنگ شئنئنگاغب-

  آي، شئ،اغب جان دؤِنيين، نگاباشئ- . زِلنديۆي سازاندا رۆکۆ ش ئقرتآ

  نيأنينگۆد نگينگهِح  ايکي ِسنينگ . آيديارسئنگ رئُوغد ِسن ر،ۆکۆ ش ينيما

  بيز نئۉم ِولين يؤنه . رۉدُوقي سؤز نگاۉم . بُوالر ِبرِمک نيۆزۆي

  اُول ديِينينگ، انح :آيت ايندي ِسن . بيليأنديريس بيز بير دينگه بيليأريس،

  رتغۉ ده-يِح  دألميدير؟ رانۉد تأپۆت تاراپ بيزِدن ايچي نگۉاُون کيم؟

  يِبِررغوُ  ِبريپ نگهِح  سانئ اُونئ ايکي شسه،ۆد ِالينه ييگيتِلرِدن يالئ

  ِيري دا ِاشيديِلن-يا پۆگؤرل مِح  زادئنگ بير ِبيله بيليأنگمي؟ ديييپ

  ئنائغلقئاُوزال اتحماسال آدامالر، ُوو،ح اندان؟ح دا-اُوندا بارمئ؟

  ييگيتِلر، . بُولماز اقرمۉاُوت ِدگشيريپ ئقآرت ندانۉم اُونئ . ليارغا

  . زنگئبُوالرسئ بيِلن اقتمۉت زئنگئشايئ ئقآنگر  رتيرِدناِ 

 - دئرغئلۉتۉت شايئمئز بيزينگ- :بيرِدن مِمسيِح  ييگيتِلرينگ

  :شئاغب اُوندا . دييديِلر

 - له-شئ ِاشيتِسنگيزاغي نأمه ِاتِمکچيديگيمي ِمنينگ انئ،ح-

  . باشالدئ آلئپ ِيرينِدن لدئرئالنغا ألکيح نيۆسؤز ديييپ،

 -آلنئن انئنگح ِامما . چئاقبارم يانئنا اؤز انئنگح گؤني ِمن-

  باش چينۆنأمه ا . دأل اقبُولج نۉبُوي ِاگيپ، باش . دأل شِجکۆد چؤکه دا

  مداقاآر  سيز . بارارئن پۉتۉت رئقايوُ  ميۆزۆي بارمالئمئشئم؟ گيپاِ 

  دا-بارارئن ِاِگرينمي؟ باش ندهۆاؤنگ آدام ِمن زدا،نگئتئاغو  رانۉد

 -بُول زئنگئئئغرئشۉاُوت پۉبُول ۉش زئ،نگئاتئحماسال ۉش سيزينگ بيِلن ايلکي ينگا

  ييگيتِلري نگه اُوبامئنگۆستۆا ِسنينگ“. آيدارئن نگااوُ  يالئ ِاديپ بُولشئ-شئ

  رئپ،ۉدُولد لدانۉپ نئۉُورجح بيليأرديم، ِگليپ مِح  لئاغيار -آتلئ بيِلن

  مما“ِ. ديِيرين ”بيليأرديم ِگليپ مِح  کألپۆ ي الئدانح يأنيۆد

  شيله اينه، ده،-چينۆا نگۉنۉش بيلِمديم، اتحماسال ِگلِمکليگي شيله

  . گؤرِکِزرين تارئمئۉد نگااوُ  ده،-ِيريندي ”ِگلديم

  . ا-با-

  اُونسُونگ؟- . رايساۉاُوت ِاشيديپ انح دا، اقبُولج-

  زاتدان ممهِح  بيزينگ . باشالرئن کؤومأگه ايچيني نگۉاُون اُونسُونگ،-

  . ديِيرين ساز زادئمئز گؤريأن وئغوُ  ينگا

 -ِسِرت هنۆزۆي باتئرئنگ گؤني سازاندا ديييپ، ”ياالنمئ؟ ۉش“

  يِح ”:دا-الدئالرئقتاسس مِمسيِح  رانالرئنگۉاُوت ديييپ، ”رئُوغد“. دي

  . دييديِلر ”بارمئ؟ زات ِيِتسي ِبتهحسؤ-ساز
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  شئاغب يؤريته نگيزينگۆاؤز مِح  سؤييأنليگينگيزي مِح  سيزينگ سازئ-

 -يانئ سيزينگ چينۆا نگۉشُون . ديِيرين- زئ ِاشيديأريسنگئئئغاليانلاقس

  لئۉ ا اينگ بيزينگ ۉش . ديِيرين بيلديک اتحماسال ِگلِمگي بيِلن زسا زانگئ

 -ۉد داشئنا نگۉاُون بيِلن سئياسات-آباي شيله . ديِيرين ُورماتئمئزح

  اينه، . . . بُوليار ِگپِلتسه ديليمي چالدئرسا، ساز نگاما اُول . ِاِدرين اقز 

  گؤريأرسينگيز؟ يليحنأ ِاتِجگيم، ِمنينگ

  . ُولدئب ئقدئرسل-دئم

  نقاچئ پدالئندانغا ِبِرن، پأسِگل سؤزِلِمگينه نگۉاُون ِگِزک ۉب

 -آالما ئنگئغرازئل- اقدئمم . رازئالشاندئرالر ِبلکي، . بُولمادئ

  ِبرِمکچي پغاجوُ  مِح  بيري ديِينينه ”گؤريأرسينگيز؟ يليحنأ ُونئ“. تئ

  گينگۆ ينۆت رسئناقايوُ  سئپاالپ، نئۉجۉا لئنئنگغااقس ئقآرت . بُولمادئ

 -اؤزِلري الرئندانئقيئرت گينگۆ زۆگؤزِلري ا نگۉاُون . ِسِرتدي ئنائغار اغچ

  . گؤردي يئلدئزالرئنئ يالدئراشيان گيِجسينينگ يزۆگ رانۉد راپغا نه

 -رۉم دا،-بُوشاتدئ رانئقاچاللئ اوُ  يهۆد آيالنيان اُورتادا باتئر قچُوال

  . ِسِرديليأردي ايکيسينه ۉش . آلدئ ِدميني دانۉلۉ ا سئپاالشدئرئپ، نئۉت

  سالئپ، اقآش زِلرينيۆي اُوالر . ديييأرديِلر ”ِبِررکأِلر؟ پغاجوُ  نأمه“

سلي-مأِرکأني اؤزِلرينه ِاپ  -بُولما ئرئحآ . راشدئردئالرغا سالئم ِِ

  نهۆاؤنگ نگۉوه اُون رانۉيانئندا اُوت باتئرئنگ شُول ده-هِين سُونگ، نئندان

  :بُوزدئ ئئغلاقرمۉاُوت دئمشئپ ۉب ييگيت انساتي ئقباتئرل پ،ۆشۆد

 -ۉد ِالينگِدن بيِلن ايلکي اينگ اُول بارسانگ، شيله يانئنا انئنگح-

  نگنگئاآغ مِح  نگيۆاؤز اُونسُونگ دؤِور، اُونئ ايکي ِاپألپ دا،-آالر نگئتارئ

  . ردارۉيانئندا اُوت

  شئپدئم قئيانگ ده-هِين . بُولمادئ النۉشغوُ  ديِينينه نگۉنۉم

  . ِاتدي دُووام ئقلاقرمۉُوتا

  ارئپآغ کأِتبير لئغااقس لداۉ د قئرانگغا . سؤزِلِمدي مِح  شئاغب

 -گؤو ِولين، ِامما . ِگپِلِميأردي کأن اُول . باردئ لئۉياش نيأنۆگؤر

  ده ِاديل-هِين آيدئپ، ئزآغ دا ايکياقح اُول بُولسا، زات ئقماداقي نهۆن

  لئغااقس نگۉاُون . ديِيرديِلر اآغ اُوراز نگااوُ  . دئريار ۉاُوت پۉبُول يالئ ُوقي

  ِاگنينِدن ييگيتِلرينگ رانۉيانئندا اُوت اُول ندي،ۆگؤر ارئپآغ ده-هِين

  . دييدي شيله ده-يشديۆس ايِلري ياپئشئپ،

  ِولي ديييپ، ”ِيريندِ  دئرئقباتئرل بير مِح  يلهح”آدامالر،-

 -يغا نينگۆاؤز مِح  يميرکِ  . باردئر آيدانئ بير لئنئنگغۉتئماغم

  بيرنأچه ده-بيِلن سئياسات-آباي داشئندان ئنئنگئغباتئرل وسئزۉد

  قئيانگ آيدانالرئ شئنئنگاغب ،اقرسۉاُوت ِسِرديپ . ِگليپدير بيتيريپ يشِلريا

  بيز . ِگِرک نِمگيميزۆشۆد شااغب بيزينگ . ِگليأر رئُوغد يدانالرئماآ
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 -رۉد مِح  ِدپيپ ِيريني بير دايانئپ، ااغيار -آت ييگيتِلره، بير دينگه

  ئقباتئرل آسال . يؤِرِمکدير تاراپ غااراپچئلئح ۉب . دألديريس مالئ

  :مِح  اُول بُوالرمئ؟ باتئر يالئ لئُوغگؤر  ي،ِح  . بُولياندئر يلح-يلح

  ِاِگر . ئرئحآ آيدئپدئر ديييپ ”ِبرِمِنم ماۉوشقوُ  بار، چئشئمغا“

  ي،غوُ  . ِگِرکدير ِپيداالنئِبرِمگيميز بارئمئزدان بُولسا، ِپيدالئ

  بيليأرديم، گيديپ آلئپ امئآغ مِح  پۉچُوز نگهۆستۆ”:دا-بارسئن شئاغب

  ديييپ، ِبِريين ِاديپ نگِح  سانئ يکي-بير چين،ۆا بُوالنئم شئاغب يؤنه،

  بيِلن، دييِمک انح . آيتسئن ديييپ ”يدئِبرديمغا دا-آلدئم سازئمئ

 -ئقچ ئنداناغآش ئنئنگاغتُوين آت مِح  نگۉاُون . يرِگِرکد جان مِح  نگاوُ ا

  شئنئنگاغب ي،غوُ  . دألدير رانۉد ِگليپ السئغا آستئندا تُوزانئنگ يان

  نگۉاُون ن،ۆگؤرس راالپغاماس اُونئ ن،ۆگؤرس آسمان قالغۉ يدانئناآ

  ِاِگر . گؤِرلينگ سئنانئپ بير ِگلينگ، . نۆگؤرس ندالالپغا ئنئاغيآ-لينياِ 

  . . . بار منگااُونسوُ  بيز بُولسا، يالئ باشارتماز شااغب

 -ِگنِگشي بيزينگ  .”رقاچئ اراماح سئۉلُوقت بُولسا، کؤپ مُولالسئ”—

  ا،-بُولمادئ آي، . بُولدئ کؤپ اتدارحماسال . باردئ نگاشوُ  نگئسوُ  ميزينگ

 -ِاديش ابارح دا-ااغد دا ِاِسنپُوالتاقح ۉب ديييپ، ِاتِمکچي شيله بيز

  دا،-سالدئ اقآش نيۆزۆي ئقآرت ديييپ،- دا-بُوليار آي،  . أ-يگديرد

  . ِسِرتدي ناۉرنۉب الرئنئنگاقيآ

  :بيِلن ائزئ ئنگئغآرت ييگيت رانۉاُوت پۆشۆد نهۆاؤنگ باتئرئنگ قچُوال

 -رئۉاُوت دييليپ ۉش آسئل . سئياساتام بُولماز، آبايام ندانۉم-

  نهۆستۆا دئزئنئنگ بير دا،-دئآيت تاالپۉغپ ديييپ،- بُولمايار النالر

  . لدئغا

 -  بُولمان؟ پدئرۉبُول نأمه . بُولدئرئن تامغا بُولدئرئن،-

  ِمن- . ِالينه آلدئ يتادانغا تارئنئۉد يانغوُ  پدالئنداغا سازاندا

  ِارتيرينگ تحۉ دا-اُوندا . الرئنغا ا-سئنانئب مِح  بُولماسا . بُولدئرئن

  .  . .مۆاؤز بير دينگه نده،ۆؤزا

 -ِبيِلکيِل  وه شئنئنگاغب اليئن،ئقباشل ئقآرت بيِلن باتئر قچُوال

  اؤزِلري اُوالرئنگ . ليکديۆکؤپچ يانالرئقچ رشئغا يدانالرئناآ-ديِين رينگ

 -يِش  . ِگليأردي راسالرئغۉ يؤريش بيِلن آدئ سازالرئنئنگ وه گيِدسي

  لئ ايلهۉ ريني اگؤريأنديکلِ  وئغوُ  يليحنأ سازالرئنئ بُولسا اؤز له ِاديپ

 -ائنان ديييپ بُوالر رازئ مِح  شئاغب نگاۉش . ِگليأردي گؤرِکِزسِلري

  چدئ،غا ِکيپِلري گؤرأ نگاشوُ  . مادئئقچ تاماسئ اُوالرئنگ . ياردئالر

  . لدئغا نِلريۆگؤو سازانداالرئندان

  اقبُولج لئپغا آلئپ ندانۉيُول شئنئاغب . لمادئغا سؤز سؤزألره ينديا

  ِبريپ پاتا سازاندانئ بير دينگه“. ِيتدي گؤزي مِمسينينگِح  نگاوُ ش . دأل

   .”ِگِرک اقراتمۉغا
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 -ِبيِلکي بيِلن ائزئ نگۉاُون . ردئۉت سالئپ اقآش نيۆزۆي باتئر نا،آ

  . الرۉ ردۉت ده-ِلر

  :ِيرده رانۉد پۉبُول اقجئقچ پئدانغا باتئر

 -ِاديأر ئقشلئنگيال بير ِسن شئ،اغب . ِگِلر بيزه ئرئمحآ ِگِزک-

  بيز اُوندا بُولماسا، يالئ ِايِگرِدر ِاِگر سئنان، بير . ُوقي ئحپار . سينگ

  . دييدي- بار مِح  نداننگۉسوُ 

 -بُول اُوالر الر،ۉ ردۉت ِيرِلرينِدن مِح  تاراپدارالرئ سازاندانئنگ

  :سا

  لماسئنغا آت يامان !بيِلن تانِيرليليکۉت وه ِمرتليک شئ،اغب-

  . دييديِلر-

  ۉب باشئندا نگۉاُون  . دئُوقي وئۉيدغا پيکيرينِدن اؤز رينگۆکۆ ش

  ئنئاغرشئالجغا يليحنأ نيۆاؤز انئنگح . ماندئُوغد جاالتدانغئ پيکير

 -نِمزۆشۆد ئنااغسُوراج بارئپ بير نينگۆاؤز م،ِح  بيلِمزليگينِدن

  وه اؤز نيۆاؤز . نيأرديۆشۆد مِمسينهِح  اُول . دألدي مِح  ليگينِدن

 -بيل راالپغاماس نگۉاُون دييسه، رااليئنغاماس انح ِاِگر زالرئنئ،سا

  ئنائغباتئرل ييگيتِلرينينگ اُوباسئنئنگ اؤز . نيأرديۆشۆد مِح  ِجگينه

  يانئ آنگرئ گؤزي مِح  بيلِجکِلرينه ِگليپ آلئپ نئنئغادوُ  وه اُوالرئنگ

  . ِيتيأردي بيِلن

 -ۉد ۉش اسئنئآغ وه چيگيتِمک بيِلن تارئۉد اُول رامان،غا الراۉب

  ِالينه اينگ نينگۆاؤز . چئدئاقتارمغۉ مئندانۉلۉ ز انئنگح بيِلن تارئ

 -بيلِم  ِاديپ آزات بيِلن تارئۉد آدامئ ِبِرن تارۉد ِگِزک بيرينجي

  باشئندان، نگۉاُون پيکير ۉب . دألدي اقبُولج جاي ِرگيۆي نگۉاُوندا اُون سه،

  آدامالرئنئنگ اُوبا ده اُول-چينۆا نگۉنۉش تحۉ . پدئۉُوغد نگدانۉش ،اينه

  . رياردئۉد تاۉغپ ندهۆستۆا پيکيرينينگ اؤز ِاتمأن، لۉبقا اتئنئحماسال

  :آلئپ تارئنئۉد وه ِالينه ردئۉت ِيرينِدن مِح  سازاندا

  اُوندا بيلِمِسم، ِگليپ آلئپ بيِلن تارئمۉد ۉش امئآغ ِمن-

   .دييدي- بيلِمديگيم پۉبُول اينيسي نگۉُونا

  ُوشح نينگۆگؤون اؤز مِمسينِدنِح  ِگِلنِلرينگ اؤيِلرينه اُول ُونسُونگا

  . راتدئاۉغ بيِلن زۆي ِلرۆگ اُوالرئ بيلديريپ، ئنئئغبُوالنل

 

 

III 
 

 

  آيالنئپ، ِکِرم زۆي يُول اُول . رسينگشۆد آيئرتدان ُول-ُو -وُ ح يُوال-



20 | P a g e              عبدالقهار صوفی راد              : آراپ حاتا گچیریپ نشیر اِدن      

 

  ايچيني ئنگاغد لئر غا نيأنۆگؤر ارئپآغ باشئ شُول دُوالنئپ، ِکِرم زۆي

  لگهۆج نگقاباريار  . نغئر ۉاُوت گيتگين دا-نغئآل شُونئ . . . گيِدر ده-سؤِکر

  شُوندان آنا،  . رقاچئ ئقاُوباچئل نگِدنۆاؤنگ اُونسُونگ باشالر، گينِگليپ

  . . . رۉدُوقي ئقئرئملاقچ السئ اُونغا انح ئقنگر آ

  ِبسِلنِجک-نِجکِبزِ  شئاغب ديييپ، ”يانئدئر انح ِيريم اقبارج“

  ِاگنينِدن ِگيدي، شُونئ ده-هِين بُولسا، ِگييأن نأمه اُوزال . بُولمادئ

  . آتالندئ آتا ررئغا النغا گيتِمکِدن سؤِوشه وه آسدئ تارئنئۉد

  شيله ِيرينِدن رانۉد پ،ۉسُوو تاراپ باشئنئ ايِلرليگينه نگۉاُون ُونسُونگا

  . رادئاۉغ دا-آلدئ غئسال مئناناقت

  لدادئپ،ۉ ووۉش نئغئۉيرغۉ آت ررئغا ِبِلت يُوال . باريار گيديپ لاوُ 

  . ردئۉتدۉت آيئردا شُول گؤني

  ِسيراندا-دا-ِستان !ِمرتليک يليحنأ ۉب !ِرکليليکۆي يليحنأ ۉب

 -ييگري کِلنيپ،ۆ ي الراغيار  گيديلمأن، شيله دا-اُوندا گيديليأن، بير

  گيديپ نگۉاُون . باريار گيديپ بيِلن ِير گيديليأن پۉبُولن آتلئ زۉُوت-مي

 -ِي  واۉس نا،ۉاُود ليپ،ۆدؤک نهۆستۆآتلئالرئ ا انح ِيرينِدن باريان

  يچح ِيِکجه اؤزي دا،-بُولسا ِيري ريانۉد گيديپ آلئپ نگئنالرئقاچئ که

  ۉش . تارئۉد- ئاغيار  ن،ۉاُون . باريار گيديپ ِاتمأن ِدرِح  زاتدان

  . باريار گيديپ يئناقآر  اؤرأنگ النئپ،قاآر  تارئناۉد

  دان،ئقآرت باتئردان، قچُوال بير دينگه) مِمسيِح  کيچي-لئۉ ا ُوبانئنگا

  ديِينِلري اؤز اُوالر . بُوالر دييِمک اؤزِگِلري ييگيتِدن بير ده-هِين

  آلئپ، ِدم دانۉلۉ ا مان،ئقچ دا-ئقداشار  نۆگ سُونگ، ديلمأنينِدناِ 

  نگۉاُون رادئپ،اۉغ زانداالرئنئسا (ياتئردئالر ارلئحغا شئالرئنداناغب

  . باريار گيديپ اُول . ِسِرديشيأرِلر ئزئندانا

  ديييپ، “ نأِدرکأ؟”:بيري آراسئندان رانالرئنگۉد ِسِرديپ نگاوُ ا

  اُون ِيرِدن اُون نگااوُ  ِبيِلکيِلر . آتدئ ئ اُورتااغسُور  بُوالن مِمدهِح 

  بُولسا گيِدن بيِلن يگيتِلريي نأتِجگيني اُوبانئنگ”:ِبرديِلر پغاجوُ  رليۆد

  زات بير يچح بيِلن گيديشي ۉش اؤيديأرسينگ؟ نأمه ِاِدر“  .”ئقيداردآ

  اؤزي ده،-هنأمه ِاتس“ .”رارۉيانئندا اُوت اسئنئنگآغ باراردا تِمز،اِ 

  بيِلن گيديشي ۉش نينگۆاؤز :شُول نأتِجگي نگۉُون“ .”بُوليار ِگلسه امان-اغس

  رِح  گيتسين، ِسِرِدلينگ، نانگۉسوُ “ .”ِگتيِرر مئسنا-آر سازئمئزا بيزينگ

  اُول ِبلکي،“  .”الرغا آت ِبلکي، گيديشينِدن، ۉب نگۉاُون سا،-بُول دا-زات

  “. . . ِگتيِرر راتحشؤ سازئمئزا بيزينگ

  . باريار گيديپ اُول . ديييأرديِلر شيله پۉرۉد ِسِرديپ ائزئندان نگۉُونا

  نئۉم ؟قار قاچئ پۉبُول رئُوغد بيري سئايح ِچنِلرينگ ِاديليأن ۉب

  ِامما . بيِلر پۉبُول بُولسا دا-ايسئح . بُولماياردئ اقآيتم أزيرِدنح
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 -بي ئقمئتسئزلۉبارشئنا ا گيديپ ۉب نگۉسي اُونۆکؤپ رادانالرئنگاۉغ ُونئا

  دألديِلر چئاقراتماۉغ ِبيله سازانداالرئنئ اُوالر . راياردئالرغا ِلن

  . ئرئحآ

  . باريار گيديپ اُول

  نهۆستۆِلسي احشؤ نگۆنۆگ نغادوُ  تأزه  . ِسِرديأر نگاسازاندا اوُ 

  اغد . گيتِملي پۆسؤک ايچيني ئنگاغد ِسِرديأر، الرااغد رانۉد پۆشۆد

  . يالئ باريان ِچکيپ ِدمينه بيله اؤز زادئ-آتئ ُونئا

  نيۆؤزِامما ا . باريار گيديپ ناۉراۉغ نينگۆزۆي رامان،غا ائزئنا اُول

  ائزئندان اُوالرئنگ الرئنئ،ئقماندغادار  نيزِح  آدامالرئنگ رادانۉغا

  ِدگشيريأنديکِلريني بارشئنئ گيديپ ۉش نينگۆوه اؤز ِسِرديأنديکِلريني

  الر،ئقنأرازئچئل بُوالن گيتِمگينه شيله نگۉاُون ِولين يؤنه . بيليأردي

  . رديبيلِميأ الپاقس ندانۉيُول اُونئ الراقمئتسئزالنمۉا

  . باريار گيديپ اُول 

 -يالئ تقانوُ  راسئغا . ِيتدي بارئپ نهۆيبۆد ئنگاغد . گيتدي ااغز ۉا

  آدامالرئ اُوبا . ييتدي گؤزِدن سُونگ گيِرنينِدن آيئردا شُول پ،ۉبُول اقج

  . راتدئالراۉغ بيِلن گؤزِلري اُونئ . الرۉ ردۉد راپغا ِچنلي نگاشوُ 

 -اؤي قئشامآغ اؤِتن آرتياردئ، پيکيري گسازاندانئن گيتديگيچه نگرئآ

  ائزئندان بيرينينگ-بيري مِمسيِح  نگِلرينگۆررۆگ-ِگپ بُوالن ِلرينده

  ايچينه ِاييأم ئنگاغد بيِلن پيکيري نينگۆاؤز اُول . شيأرديۆد يادئنا نگۉُونا

  ئنئئغآالنل باپغا تؤِوِرگيني-داش اؤز ئنگاغد راغا وه گيِدنيني گيريپ

  . لدئغا بيليپ سُونگ

  !اغد ِسِرتسه نيرأ !اغد !اغد

 -ِانِچ  ِگچيِرن، رِلريۆدؤو ِانِچمه ِانِچمه آسئرالرئ، نِدنۆستۆا

  شينيۆگؤرن بير ميشهِح  ررامايان،غا ِامما رالرئ ِاريِدن،غا لئنگغا مه

  اغد- ديِرگي نگۆگؤگ اؤرکي، ِيرينگ گؤرکي، نيأنينگۆد ريان،ۉد الپاقس

  . رۉد شاپغۉ داشئنئ تؤِوِرک نگۉُونا

  !اغد ِسِرتسه نيرأ !اغد !اغد

  ِاِتگينده نگۉشُون . ُوقي ئئغتانئشل نگۉاُون بيِلن سئرئ ايچکي ئنگاغد

 -کأن باتئرالردان ِمرِگنِلرِدن، ئندااقح اُول دا،-بُولسا ؤِسن-پۆؤنا

  راپغا الرااغد راغا ۉش مِح  اؤزي دا،-بُولسا ِاشيِدن رُوواياتالر کأن-

  نيزِح  دا،-بُولسا ِزنۆد نگِلرِح  بيرنأچه آلئپ، امحائل شُوندان وه

  ئنداناقي شيله نگااوُ  يالئ، أزيرکيسيح گؤرمأندي، ئپئقچ نهۆستۆا نگۉُونا

  . ِسِرتمأندي لئپغا تأسين وه

 -پيکير ِپلِپلِلشيأن باشئندا ِچکدي، نهۆني اؤزۆنسۆا نگۉاُون اغد

  يالئ رئالنقاچئ ايشِلنيپ ِيرِلرده سساتۉا . ِاتدي ئناغد-ِدربي ِلريني

 -گؤ ندهۆستۆا اُوالرئنگ داشالر، راغا گؤِتريِلن آسمانا لئپ،غا تغا-تغا
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  ِگنگ اُونئ يالئالر نگۉنۉش ِينه اچالر،آغ وقاِکر  وه آرچا رانۉاُوت ِگريپ

  . ديييأردي شيله ِيرينده رانۉد ِسِرديپ الراۉش اُول . لدئردئغا

  ده-هِين سؤزي دييِلن ”بيِلن ؤزگ گؤِرن بُولماز ِدنگ شيِدناِ “

  . اللئپدئرۉ ا گؤِگريپدير، اچآغ ندهۆستۆا داشئنگ . الدئئقتاسس ِگِزک بير

  اُوالرئنگ . ريارالرۉد پۆگؤرن دا-اُوبامئزدان بيزينگ اح-بارئپ الرۉب

  ايچيأرکأ؟ تاپئپ نيِرِدن وئۉس ِگچيأرکأ؟ ِدشيپ داشئ ِنِننگ کؤکي

  لئجئغئ آلئ زِرتيِح ”ايشيکأ؟ کيمينگ ۉب . پدئرۉيلغوُ  تغا-تغا داشالر

  ۉب ي،ِح  . دألدير رئُوغد ۉب . ديِيرديِلر ”يارئپدئر ئ ايکياغد بيِلن

  الرئنگاغد ۉب ِولين يؤنه بُوالرمئ؟ اقيارم ايکي بيِلن لئچغئ داشالرئ

  . دئرۉرُوغد ِبلکي، الدانالرئ،آغ زارئن ندهۆستۆا ِبرمأن، يُول الرائقشآ

  . . . اقرجۉاُوت گيتِجک بيِلن لگهۆج ۉش اينه، . ئقآچ مۉيُول نِولي ِمنينگ

  نگۉچ اُول . ِاتدي پيکير شيله سالئم بيراز ِچکيپ، باشئنئ آتئنگ شئاغب

 -ِسِرد باشالرئنا الرئنگاغد- رسئناقايوُ  پ،ۉرۉد ايچينده لگأنينگۆج

  باشالرئنا دئرمادئ،قاتالاغنقا اُونئ اقرامغا ِيرِدن ۉب . يأردي

 -پدالئناغ غاس اُونسُونگ . شديۆد آتدان . ِاتدي ؤِوسح گؤرِمگي ئپئقچ

  دئرماشئپ ِدِپسينه يرۆس ئنگاغد لئۉ ا رانۉد نه آبانئپۆستۆئ ااقد

  . دئئقچ

  بيرينجي واتانئنا اؤز ليپ،ۆ ائزئنا اؤور ِيرده اُول ۉش اينه، !اغد ِبييک

  ده،-هدييس يؤِرديم نأچه . ِگليپدير آستئنا اقآي اُوباسئ . رادئغا ِگِزک

 -ايلين گؤرِميأنليگينه، نينگۆاؤز ِولين اُوباسئنئنگ . يالئ ُوقي ِيري گيِدن

  ارايح کيمِدن يچح گيتسه، ئقآنگر  ندانۉش ئنا،ئغآچانل آراسئنئ ِدن

  . نديۆشۆد ئنائغچارامالئد ِگلسه اؤزي نأمه باشئنا وه ناغئۉلُوقي

  . ئپدئئقچ پۉبُول نۉبُوي ااغمچارا اؤزي بير باشئنئ اؤز اُول رئ،ُوغد

  ايکي الياناقس ندهۆگؤوس اؤز نگۉوه اُون اغد ِيِکليگي، ۉش گؤرأ نگاشوُ 

  . بيلِميأردي باسئپ ئۉحر ِبِلنت :شئالرئاغو  لئاقآي دؤرت لئ،اقيآ

  ِمني اُول بيِلرين؟ بارئپ يليحنأ يانئنا انح ِمن”:مِح  يالئ نگۉنۉش

  ريپ،ۆندۆم ِترس ِاسگه  ِاِدرکأ؟ لۉبقا يليحنأ  ِاِدرميکأ؟ لۉبقا

  مئنگقئالح بارشئما گيديپ ۉش ِمن . شئدئراغي سااليماسا ئزئما ايتا

  پيکيرِلري لئغئيغا يالئ ديِين ”شئدئراغي ِگتيرِمِسم سازئنا ائسنات

  ئقآنگر  ندانۉش ،ُوقي نجيۆاؤک نگۉِيِتنينه اُون ِگليپ ِيره ۉش . تِميأردياِ 

  ااغد يؤنه أزيرح . گيتِجک اُول . کيرجينگِلنِميأراي بير يچح ده-هگيتمأگ

  اح-بارئپ اُول ديييپ، ”يتمازغا داشدان اُوق اتئالن“. رۉد تُوماشا ِاديپ

  . . . ئرئنحآ آيدئپدئ قامانئقچ ُوباالرئندانا

 -ِيري باريان أزيرکيح . دألدي چئاقرمۉد ايچينده ئنگئغچئز  بير اُول

  مارئنئ، جئ،قاِکسار  بيِلن ئئغسازاندال . گيتِمکچيدي نگئسوُ -نه اؤنگي

 -ِاي ئوانئ،ح . اتالندئرماياردئاغنقا اُونئ اقالماغب ئئغسار -سالئر
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  ِولين يؤنه . ِگليأردي بيلديِرسي نيۆاؤز مِح  ِيرِلرده اُول ِگزيپ، رانئ

  وه بيِلن شئاغب آلئ دُوستئ سؤِور نينگۆاؤز . دألدي گيتِمکچي ِبيله

  . تِمکچيديگي بيِلن الرئغاباش

 -پأ  . ردئۉاُوت اقز ۉا سالئپ ِسر تؤِوِرگينه باشئندا اُول ئنگاغد

  . رالياردئۉد پيکيريني وه ِگچيأردي ياالپ نيۆزۆي نگۉاُون سمال کيزه

  . ِگچيردي پيکيرينِدن يتادانغا يدئشئنئغا ۉب نينگۆِيرده اؤز ۉش اُول

 -تئرالرئنئ اؤيِک با اُوبامئنگ بُواليمايئن؟ شياننگئيال ِمن ِبلکي،“

  زئناآغ اُوبا اُوالرئنگ . ئرئنحآ دألديِلر آدامالر الحبي اُوالر . ِلتديم

  اُوالر بُولمادئم؟ بيِلن ديِيني اُوالرئنگ چينۆنأمه ا ِمن . ِسِرديأر

  ئقئللاقِکم . ئرئنحآ بيليأنديرِلر شئاغي ِمنِدن کيمليگيني انئنگح

  ِبييک الرئنگاغد تؤِوِرگيندأکي ديييپ، شيله اُول ”بُولمايئن؟ ِدناِ 

  سُوران نِدنۆؤز-وه اؤز دئئقچ راپغا ِگِزک بير ده-هِين باشالرئنا

  . ِبردي پغاجوُ  شيله ارئنا-اغسُور 

 -بي تارئمۉد امئآغ ِمن . بيلِمز پۉبُول ئقئللاقِکم ۉب ،ُوقي“

  ائزئنا ئنئئغشئلاغي ِاِدن نگۉاُون ِمن شُوندا . ِاتِمليديرين آزات ِلن

 -بُول مِح  زُور ر،ۉزُورد لئچدانغئ- تارۉد !تارۉد . بيِلرين يتارئپغا

  بُوالرمئ؟ زات بير ده-ِيِتسي ِبتهحسؤ-ساز نيأدهۆد ي،ِح  . مالئدئر

  تأسير مِح  ايوانالراح ِاتمأن، تأسير ائنسانا بير دينگه ۉب  . .!بُولماز

 -ۉد . بُولماز بيلِميأن مماتئنئغئ-دئرئنئغا نگۉنۉم . ديأنديراِ 

  ياناقب لينيۆ لدۆ د آلئنئنگ ازِرتيح امباراغباب مِبريغاپئ تارئنگ

  :اُول اُونسُونگ . آنگالپدئر نئۉم آلئ . باشالپدئر ُورالنئپح لۆلدۆ د . أِکن

 -بوُ  بيلِجک ِسبأبيني نگۉاُون ديييپ، ”؟قاُورالنيار ح چينۆنأمه ا لۆلدۆ د“

  امباراغباب نۆگ بير ئرئحآ يؤريأرکأ، آنگتاپ بيِلن ِيراستئ . پدئرۉل

  بارئپدئر، نِدنۆستۆا نگۉآلئ اُون ،قااُوتئر  چالئپ تارئنئۉد ياسان ؤزا

  . . . ِاِکن رانۉد آسئپ قالغۉ سازا نئ اييمأن،ۉاُوت مِح  لۆلدۆ د تاغو  شُول

  بيلِمگي دئرئنئغا تارئنگۉد مِح  انئنگح رانۉاُوت پۉبُول انئح يلينگا

 -گيتِملي شيله ِمن  !دئراقح شئمبار  ۉش ِمنينگ  . ئرئنحآ ِگِرک

  . ِگِرک بُولساالر ِننۆشۆد ايندي مِح  آدامالرئ اُوبانگ نگاشوُ  . ديرين

  وه بُوالردئالر اقيتارجغا ائزئما ِمني ِگليپ، ِاييأم اُوالر سامُوغي

  ِبلکي، آراسئندا، ِگلِجگيمي اُوالرئنگ بُوش ِمنينگ . تؤِولال ِاِدرديِلر

  امئنگا آغاوُ  مِح  بارارئن يانئنا انئنگح . رۆکؤپد مِح  بيليأنِلر

  نگِلرِح  . ِبِررين چالئپ نگِلرِح  يالئ بُوالر رۉِمجب يِبرمأگهغوُ  ِبريپ

  “. . . بُولماسا

 -يۆد ئنگاغد بير دينگه . دئُوقي زات بُوزيان پيکيريني نگۉاُون أزيرح

 -کيش رأپِيِکسي آتئ يدانغا پۉيغوُ  ِيکه ايچينده لگأنينگۆج دار نده،ۆب

  . ئرياردئاغچ يانئنا وه اُونئ اؤز نِگيأردي
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 -گؤزِل  يتادانغا ناۉردۉي بُوالنئندا شِمکچيۆد داناغد شئاغب

  اُوالرئنگ مالالر، ريۆس-ريۆس اُوباالر، الر،اغب راغا . دئئقچ ِگزديريپ ريني

 -نأ !زيلِح  يليحنأ . . . ِدِپِلري نگۉمۉاغر غا نيأنۆگؤر بيِلن رسئنگئآ

  نِدنۆستۆا الرئنگاغد ِبِلنت ۉش ئپ،ئقچ رتدانۉي ۉب“  . .!ؤِزلگ يليح

  . . . رۆکؤپد ييگيتِلر بيليأن ِگليپ يدئپغا ناۉردۉي ده-هِين شئپ،آ

 -با گيديأن، پۆدؤن ندانۉم تاشالپ، مئزئۉردۉي گؤِزل ۉش بيزينگ

  اُوالرئ  . .!نۉبُولس نأِلت سؤمِلره راغا کۆ دؤن ِاديأن ئزماتح اناح رئپ

 -سالسا زئندانئنا ِاديپ ارحغا انح ِمني !نۉرسۉشئ اغئر غا مئنگقئلاح

  “ . .!لدئرمازغا ِالينده انئنگح ِمني مۉردۉي ۉب دا،-

 -اغد جاغوُ ”دانۉلُوغگؤر  آلئپ، تارئنئۉد ِالينه ديييپ، شيله اُول

  مِح  آيدئمئنا نگۉاُون بيِلن يانئ نگۉنۉم . چالدئ نگيِح  ديِين ”الر

  . ئردئغئغ

  باشئندا الرئنگاغد اجغوُ 

  . يانا بير شغئ يانا، بير ياز

  ايچينده زئمئنگآغ تيترأر

  . يانا بير ديش يانا، بير ديل

 

  آشئپ، يُولالر داناغد جاغوُ 

  داشئپ، چايالر بُوالندا ياز

  پ،ۆشۆد آيرا آتئمدان رغئ

  . يانا بير ألش يانا، بير باش

 

  لدي،ۆکۆ ب بيليم ِچکديم، حآ

  . ِچکيلدي شاآر  نيمۆتۆس

  لديۆدؤک ِدک سيل مِدنۆگؤز

  . يانا بير ياش يانا، بير نغا

 

  نأِدلي؟ ديِير لئُوغگؤر 

  گيِدلي؟ نيرأ آلئپ باش

  ِاِدلي، کؤِمک ؤِوزها

  . يانا بير بأش يانا، بير دؤرت

  !يانا بير بأش يانا، بير دؤرت ،حآ

 -اغم ِسسيني نگۉاُون ِاِگر ئردئ،غئغ بير شيله آيدئما سازاندا اُول

  اؤزِلرينه يِبرمأن،غوُ  يانا بير يچح لِگِلرۆج نگۉچ الر،اغد ِبِلنت نيتلي

 -ۉاُوت دينگألپ آدامالرئ اُوندا اُوباسئنئنگ بُولساالردئ، ئقرمادۉد ِچکيپ
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  . بيِلرديِلر رئپ

 -وه آتالن رشئالدئغا رانئپُوقح اُونئ آت . شديۆد داناغد شئاغب

  . ردئۉد ِبريپ نيا ِگليپ ئنئ ايسألپ،اغم

  نمأنديۆم ده-ِگِزک بير نگااوُ  اُوزال . دألدي ِاِيسي آتئنگ ۉب شئاغب

  ادئنگاغس بأش ِگِچن ِامما اُوالر . ِبرمأندي دا اُوت-سئمغئ بير وه

  . دُوستالشئپدئالر يچيندها

  . باريار گيديپ اُول

  شالرئنگدا راغا- ندانۉيُول ِگِچن ِگليپ اُونالرچا نينگۆاؤز اُوزال تآ

  . باريار گيديپ باسئپ يغاباتئر  الرئنئاقآي نِدنۆستۆا

  يؤِردي، نۆگ ايکي يؤِردي، نۆگ بير سازاندا  .”آشار رغئ رمئلدانغئ“

  اقآي ِيتيپ ايشيگينه السئنئنگغا انئنگح ئرئحآ . يؤِردي نۆگ چۆ ا ُونسُونگا

  . بُولمادئ آدام شانۉد بيِلن نيِيت يامان نگاِچنلي اوُ  ِيره ۉش . ِچکدي

  اُونسُونگ سُوراپ، ئنئئغباريانل چينۆنأمه ا ايلکي سا،ئقچ نِدنۆاؤنگ کيم

  . ِبريپدي غئسال يُول نگاوُ ا

  بير شيله ”السلئحئ”بير شيله شئنئاغب نؤِکري سانئ ايکي انئنگح

  . بُولمادئ يالئ ئ ِاِدراغد ايدار-ديييپ ييح رشئالدئ،غا ”دئرلئغا“

  رانۉد راپغا ناۉيُول نديزۆگ-هگيج ِاشيديپ، نِدنۆگاؤن آي بير ِگلِجگيني

  . . . ِگِرک بُولساالر ”رشئالمايانغا”ايچگين شيله مِح  مانالرئنئحمئ

  جايالرئنا وه آجايئپ ِبِلنت رينگِح شأ سئنا،ۉُوولح انئنگح سازاندا

  . يمادئالرغوُ  مِح  تُوماشا ِاتمأگه ِسِرديپ

  . آتئپدئ ريپۆيندۆس نينيۆتۆس ِيره اؤز ۉش  . پدئۉرۉد الئسح تآ

  . دئُوقي گيِدري مِح  لساۉ وقوُ  الپاقتاي نگۉاُون ئقآنگر  ندانۉم

  دا-ياپئشدئالر شاپبا جئالوئندان ايکي نگۉنؤِکرِلري اُون انئنگح

  . رديِلرۆشۆد الپاقتۉت شئنئاغب نِدنۆستۆا نگۉاُون اُونسُونگ . الدئالراقس

  سئپئرئپ تارئنئۉد ِاگنينِدن دانئنگسازان ِيرِدن ايکي ايکيسي ُوالرئنگا

  . ِلرۆ گؤرد رئپقاچئ بئندانغا دا،-لدئالرآ

  !تارۉد رانۉد لداپنگئزئر  کيريشِلري رات،غۉ اؤرأن !دأل ِپنگۆت ئرلئح

  رئلئپۉنده اُوتۆستۆا ئنگاغد ِبييک شُول نگۉاُون . چالئِبرِملي لينگه آلئپاِ 

  . بُولماندئر اقوشاجغوُ  دا-ئقبيرازاج کيريشِلر . ليشيۆ زۆد

  بير اُونئ . النمادئالرئقز غئ بيِلن تارۉد اُوالر . زات لمالئغا ِگنگ

  . الرۉ بُولد بيِلن ِاِيسي نگۉاُون دا،-تاشالدئالر ِترسينه ِالِلرينينگ يانا،

  نگۉاُون پ،ۆچؤز ئنئاغشغۉ اُونسُونگ . بارالدئالر نئغئۉلتغوُ  سيني،ۆبۆج

  ِامما ِالِلرينه :ِلرۆ دؤکد . الرۉ در ۉد ااغتارئشدئرمآغ تالرئنئغا

  . ايلِمدي زات ُونگلئا

  نأمه . دئقاياي باشئنئ ديشألپ، ئنئاغدُود ئاقِيرده آش ۉش شئاغب
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  يانا بير نگۉاُون ِاديلمأن، اساپح زات تارئۉد  ِبيله ِاتديکأ؟ چينۆا

  ِگلمأني رئپۉدُولد لدانۉپ سينيۆبۆج ِاتديميکأ؟ شيله تاشالنانئنا

  اؤزي نگۉاُون ِولين يؤنه !ِننديرۆاؤک نگاشوُ  ِبلکي، بُولماسئن؟ چينۆا

  نۆگ بير يئلدا-آيدا نگۉاُون !چينکأۆنأمه ا . ِسرِمشديردي بيليني مِح 

  ايکي گؤزألندير؟ شُونئ ِبلکي، . باردئ گؤِترأيِمسي اقپئچ ساپلئ قآ

  ُونئش گيتِمگي چئزئلئپ پۉبُول يالئ جُويا امئنگح ئاقآراسئند شئنئنگغا

  . رماياردئۉد ِاتديرمأن ِچن مِح 

  ايچگين قئيانگ اُوالر ديييپ،- ز؟نگئباريارسئ نيرأ ِگليپ، نيِرِدن-

  . سُورادئالر شئداناغب بيِلن ِسس تئغا دا،-الرۉ يدغوُ  الرئنئاقياپئشم

 !ِبر نگئابارئح بيزه- . سُورادئ شئ اُوالرداناغب ديييپ،- زمئ؟نگئۉبُولد ايندي-

  ليأرسينگ؟گِ  نيِرِدن

  چئتئلئپ تاراپ ائزئنا ِگِلن شئاغب ديييپ،- ِگليأرين يِلِدنش-

  بُولسا بارشئم . نِدنۆزۆي آنگرئ ئنگاغد ۉش- . رديۆني اؤوۆزۆي رانۉد

  !بارئنگ آلئپ يانئنا نگۉِمني اُون !يانئنا زئنگنگئانئح سيزينگ

  نقاآر  اُوالر ديييپ،- ز؟نگئبُوالرسئ کيم سيز يانئنا؟ انئنگح-

  !ِگچينگ نأميزيۆگ بيزينگ بيلمأنديريس، بيز- :دا-الرۉ ردۉد ِچکيليپ

  . دييديِلر- !زنگئبُولسا باريان يانئنا انئمئزئنگح

  . الرۉ ردۉد ااغسُورام نچۆاؤت شالرئندانۉبُول قئيانگ وه ااغيالبارم شااغب ديييپ، شيله ُوالرا

  !ندهۆاؤز أزيرينگح بارارئس،- !رئنگبا آلئپ يانئنا نگۉِمني اُون . يانئنا انئنگح اوا،ح-

 -ِاديليشين لۉبقا نينگۆاؤز ِولين يؤنه ،ئقبُولماد سئقۉر غوُ  چارغا

 -ِبي لئپ،غا بيري يانئندا اُوالرئنگ مانئنئنگحمئ بُوالن نأرازئ ِدن

  . گيتدي پۉرۉايچينه ا النئنگغا ِلکيسي

 

 

IV 

 

  ِگچيرِجگيني يِمنيپۆگ نأمأ نيۆنۆگ ئندااغاُوت ريانۉاُوت اؤز انح

  نأمه اُول . الدا اُوتئردئح تقاۉت الپ،اقرانجغا تؤِوِرگيني بيلمأن،

  نگچيِلريۆررۆگ وه شئسئاغب بيِلنمي، آيالالرئ ياش سئن؟ئقز غئ بيِلن

  . ايريزيپدي الئسح اُونئ چين،ۆرانئ اۉد پۉبُول ندهۆگ رِح  الرۉب بيِلنمي؟

  يليحنأ . ِگِرکدي ِينگيلليک گنگينۆس بير تأزه بُولسا ده-هنأم أزير،ح نگاوُ ا

  الداح رِح  . بيلِميأردي ِبريپ آيدئپ اؤزي انئنگح اُونئ اُول؟ تأِزليک

  نگۉدا اُون-بُولسا يليحنأ . رمازۉاُوت اقز ۉا سدئرئپغئ ِبيله ايچيني . اندئرح

  يانئندا بارمئ؟ مانۆگ نگاۉم . تاپئالر زيلليکِح  يالئ تارۉت ِکيپي

  . . . ئرئنحآ ِاتِميأرديِلر آز آالداسئنئ نگۉشُون آدام نئسا ايکي رانۉُوتا
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  ئنائغآلد اقآي اؤزي پ،ۉيغوُ  ندهۆزۆي داش ِدرِوزأنينگ سازاندانئ

  ئنئنگاغاُوت رانۉاُوت انئنگح يازمان، يدئشئندانغا شُول نؤِکر، يدانغا

  لدادئپقئشار  پئنئغا ،ُوقي ِبيِلکي-اقآلم ساتۉغر ده،-ِگلدي يشيگينها

  :باسئپ پۆج الرئنئاقآي اُونسُونگ . ئچدآ

  آدام بير سُوراپ-س ِگلِمگي زانگئيانئ سيزينگ-س ا،آغ انح-اح-

  . دييدي- ِگلدي

   . .!تأِزليک نگاسا ناآ

  پۉبُول نؤِکرينينگ . آچئلدئ يالپا گؤزِلري رانۉد ليپۆ زۆس انئنگح

  نگالدئآ دألديگيني اُول آدام بير يؤِنِکي آدامئنگ ِگِلن ِگلشينِدن

  :ده-بيلدي ديييپ بيريدير آدامالرئندان ليۆسؤيگ وه اؤز

  . دييدي- !ِگلسين بار،- 

  بار زادئ آيتمالئ نيزِح  نينگۆاؤز . گيتِمدي ِگلمأگه آلئپ نؤِکر

  رِسِجکۆد ِدميني يالئ، تايياراليان نيۆا اؤزاغآيتم شُونئ وه يالئ

  :ِاديپ ارحغا ئنااغرمۉد يپديِرن نگۉاُون انح ابارسئزح اُوندان . بُوليار

  اقراشمغا بئناغاجوُ  ِبرِجک نگۉاُون دا،-سُورادئ ديييپ- اُول؟ کيم- 

  :ده-هِين بُولمان، بيِلن

  بار،”:نگااوُ  . سسادئغئ اُونئ ديييپ،-  !ِگل آلئپ ِدرِرو بار،-

  کيمديگيني اُوندان ِگِلنينگ اُول بيِلن ايلکي اينگ دييمأن، ”ِگل آلئپ ِدرِرو

  آيتمان، مازالئ کيمديگيني ِگِلنينگ نؤِکر . سُورامالئدئ لئئقئما

  مانئۆگ ِگلِجک ِيره آلئپ ۉب اُونئ بيِلن دييِلني ”!ِگتير گيت،”يؤنه

 -بُوليار رِسِجکۆد ِدميني وه ردئۉد ديِرنيپ ده-چينۆا نگۉشُون . دئُوقي

  . دئ

  :سُوجاپ ده-هِين اُول

  . آيتمادئ ِولين مغاسُورادئ  .بيلِمديک کيمديگيني نگۉاُون بيز-

  ”بارئنگ آلئپ يانئنا انئنگح ِمني”!اؤزي بير تأک يؤنه . رکِمنۆت أ-ؤزا

  . دييدي- سُورادئ بيزِدن ديييپ،

  يايراپ نينگۆوه اؤز سُورادئ يتادانغا انح ديييپ،-  کيم؟-

  :ناندئئغي بيِلن ئقچالتل رئشئندانۉُوتا

  دييدينگمي؟ رکِمنۆت بيلِمدينگيز؟ ِگِلنليگيني چينۆنأمه ا کيمديگيني، نگۉاُون چينۆنأمه ا-

  :سساندئغئ نؤِکر

  ”زنگئبُوالرسئ کيم سيز”:ئقسُوراد بيز . اآغ انح-ح ،ئقتاناماد-

  ”بارئنگ آلئپ يانئنا انئنگح ِمني”:يؤنه . ِبرِمدي پغاجوُ  اُول . ديييپ

   . .!اؤزي بير تأک . رکِمنۆت يسۆت أ-اؤز . دييدي

  انح . باريارئن يانئنا انح ِمن“ .”اؤزي بير تأک کِمن،ر ۆت”—

  الرئنااقدُود تيۆک نؤِکرينينگ ديييپ، شيله انح-  .”باريارئن يانئنا

  کيمکأ؟”:دا-ِتکرارالدئ بيِلن ديلي سؤزِلريني اؤز آيدان يِکشديريپۆس
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  يا نديرشۆد پۉبُول کۆ دؤن ِبلکي، کأ؟ۆ شدۆد چينۆنأمه ا ِيره ۉب اُول

  اُونسُونگ . گيتدي پيکيره ديِين ”ِگلديميکأ؟ ااغآلم ساتئن ِيسيرِلريني

  :ده-هِين اُول

  . سُورادئ دانداننگايا ديييپ،- مي؟ۆاؤز بير تأک-

  . بار تارئۉد بير بيِلن، يابئسئ ُورح بير . اؤزي تأک اوا،ح-

  انح ديييپ،- ِگل آلئپ تيز اُوندا بار، دييدينگمي؟ بار تارئۉد-

  !ِگتير تيز ده-گيت پغاائل- . ردئۉيۉب رينهنؤکِ 

 -يا اُونسُونگ . ِاتدي ِيتيرديم نيۆستۆا نئنگغئۉيرۉب ديييپ، شيله اُول

  . يِبرديغوُ  پۉشنگا غوُ اوُ  مِح  بيريني رانالرئنگۉنئندا اُوت

  . گيتديِلر پغاائل . ِگِلرِلر نده آلئپۆاؤز أزيرينگح مانئحمئ ُوالرا

 -رۉت تاسانجئراپ ِيرينِدن . ِيتِمدي سابرئ دا-نگاشوُ  انئنگح ممااِ 

  ئپئقچ ايشيگه داش ؟قاچئمئاقمغاائل مِح  اُول ائزئندان اُوالرئنگ . دئ

  ِگچيپ نؤِکرينينگ بير ابارسئزح زاتدان بير يچح بيِلن وه اؤنگي ردئۉد

  :ئردئنگا غئغاوُ  انح . گؤردي ئنئئغباريانل

  !ِگلينگ آلئپ تيز بار،-

  . ئرئنحآ بيلِميأردي زات يچح نؤِکر اُول ِگلِملي؟ آلئپ نأمأني

  آلئپ نأمأني نينگۆوه اؤز ردئۉد ديکيليپ يالئ ئقز غا اُول چينۆا نگۉنۉش

  . ِاتدي مِح  شيله . نديرِمزۆشۆد نگااوُ  انح . سُورادئ ِگلِمليديگيني

  نگااوُ  ِيرينه، ئنگاغسؤزده آيدايم بير ريانئنئۉيۉب نأمه نينگۆؤزا

  يليحنأ ۉب . سؤگدي بيِلن نچِلرۆسؤگ اپاح رئپ،ۉدُولد زئنئآغ کِگزِ  اُون

  ارحغا شيله مِح  مانئحمئ ِگِلن اينِدلِمزِدن  ان؟ح ارلئحغا

  . شئدئراغي رشئاليماساغا بيِلن

  . ِگتيريلدي يانئنا انئنگح سازاندا

 -شۆد ئقدئرسل-دئم آرا سُونگ، ساالمالشانئندان شئاغب بيِلن انح

  کيمينگ يچح مِح  بُولسا ِچِکن ااغز ۉا ئقلاقرمۉاُوت ئپدئمش ۉب . دي

  دُووام مِح  اقر ئغآرت ندانۉم نگۉاُون ِبلکي، . شِميأرديۆد ِرگينهۆي

  ايسِليأندير؟ تاراپام ايکي تِمگينياِ 

 -ِتلِپگي سيلکمه راغا تارئنا،ۉد نگۉاُون :شئدااغب گؤزِلري انئنگح

  پيکيرلي جُورابئنا، لليۆگ انئ اُوواداقئنداغوه آي چأکِمنينه ارآغ نه،

  گؤزِلرينه رايانغا بيِلن ِگلِمکليک گؤِرسي زادئ ممهِح  نه،ۆزۆي

  . ِسِرديأر

  دا-ئقآزاج گؤرمأن، اغسسغئ-نغئ نگۉاُون . ييگيدي رکِمنۆت سادا

 -مِمسينِح  نيۆنسۆا انئنگح ئاغرمۉاُوت يئنقاآر  اؤرأن رمان،غئيئل

  چالئپ رتۉي دا-يا قاشئمئاغب کيمکأ؟“. ِچکدي نهۆاؤز ِبِتر ِدن

  ”بُواليماسئن؟ ِپرِدسي نينگۆزۆي تارئۉد يؤِرنميکأ؟
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  ِگليپ ِنتيجأ بير ِبللي ِاتِمگينِدن سئن نگااوُ  ِاديپ، پيکير شيله انح

  نگااوُ  نگئئرسوُ حآ ديييپ، ”دألدير يؤنه آدام الداح رِح “. بيلِميأردي

  . ِبردي انئحبا مئۉمۉا ۉش

 -آنگال بيِلن ئقلاقآش ِگچيريليأنليگيني گؤزِدن نينگۆسازاندا اؤز

   .”ُوقي ئمئغيئرت-ييريکا . دأل کؤر . دأل ِکل . سئنالِبرسينِلر“. ياردئ

  . ِگچيريأردي گؤزِدن ِدِرِجسيني ياشايئش انئنگح ِگپِلديپ، شئ ايچينياغب

  . رديۆشۆد انالرئنئح يادئنا اؤز نگۉِدِرِجسي اُون انئنگح مأمِمتيار

  . چالماندئ ساز بارئپ، قانگۉاُون بارماندئ، قاانئنگح رِبرديۉن اُول

  چادئردا انقلالۉ ا ئشالناناغن بيِلن ِبگِرس زئلغئ نگۉاُون ِولين يؤنه

  الئح ايچينه نگۉاُون  . گؤريأردي ِسِرديپ ِکِسسينِدن ئنئئغريانلۉُوتا

  . ِاشيديأردي گؤِرنِلرِدن بُولسا لگيديگينيشۆد

  . . . شُوالردئ ،اينه

  اُووادان نگۉاُون . تامدا اُوتئر يالئ ِلنۆرکۆپ لۆگ ايچينه أزيرح ُولا

  ِدِرجأ ۉب نينگۆالدا اؤزح رِح  اُول . ِسِرديأر گيديپ گؤزي ئشالرئنااغن

  . بُولياردئ گيزِلِجک بيلشينِدن گيزألپ ئنئئغالنلغا ِگنگ

  نگئئرسوُ حآ ئئغلاقرمۉاُوت دئمشئپ ۉب ِاِدن دُووام تالرچاۉمين

  . بُوزدئ اؤزي انئنگح

 -کأ !رئنگۉاُوت دانئشئپ انئ،ح ِگلدينگيز، شئاغي مان،حمئ م،ح-

  ديوارا پدالئنداغا سازاندانئنگ انح ديييپ،- بُوالر؟ نأمه رينگيز

  . . . دا-يا ز؟نگئشئمئسئاغب- . رادئغا تاراۉد رانۉد سؤِيلگي

  پۆشۆد چؤک بير شُول شئاغب ديييپ،- اآغ انح دئر،ئقسازاندال کأر-

  . ِبردي پغاجوُ  رئشئناۉُوتا

  دا-ندئۉبسغوُ  بير سئپاپ، لئنئغااقس انح ديييپ،- !شئاغي حچُو -

  :سُورادئ ِينه

 -رکِمنِل ۆت ِمن ز؟نگئبُوالرسئ کيم رئنگ،ۉاُوت آيدئپ سيز، اُوندا،-

  شئنئ،اغب آلئ شئنئ،اغب رادأليغا :شئالرئنئ ِاشيديأرديماغب آتلئ رينگ

  . . . رئال غاباش

 - . ِبردي پغاجوُ  سازاندا ديييپ،- دألديرين شئاغب آتلئ ِمن-

 -ِچ -گؤزِلريني ِاِلک انح ديييپ،- دييِسنه مئنگۉردۉي يؤنه اؤز ِمن

  أزيرکيح نگۉاُون . ردئۉد ااغرامغا ندانغاياماش نگااوُ  اُول . ِاتدي ِلک

  دا-يا يالئ نبيلِ  زادئنئ ايندي لدئرانغا بيلمأن پۆگؤر ِسِرديشي اُوزال

  . ييتيدي يالئ اؤرأن بُوليان اقتاپج گؤزألپ زادئ بير ِمنگِزش نگاشوُ 

 -يتۆنده اۆگؤز-هندۆزۆي . رئشئدئۉرئشئ اُوتۉاُوت بير شُول شئنئنگاغب

  . ئرئنحآ آيدئپدئ سينيۆگؤن اُول . ُوقي ِيري ِگيأن

 -يا دا-يا چئندانمئ انئنگح نهۆسؤز نُوماي ۉب سازاندانئنگ
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  :تدئۉت سيۆلکۆگ راز،غا نمئ،الندا

 -ئح مان؟حمئ دييدينگمي، ”سازانداسئدئرئن مئنگۉردۉي ؤزا”—

  . . . ح-ح-حئح حاح-

  . گؤِتريلدي ِکيپي گيتدي، زيلِلشيپِح  بيِلن شئاغب اُول . ليأرۆگ انح

  . ليأرديۆگ دا-آدام ايکي ِبيِلکي لدانغوُ  سينيۆلکۆگ نگۉُونا

 -نۆشۆد دا-سازاندا ِبلکي، ديکِلرينه،ليأنۆگ چينۆنأمه ا ُوالرئنگا

  :ده-هِين يالئ ِاديپ، ديِين ”نگۆلۆگ لِسنگيزۆگ”:اُول . يأندير

  شيله . دييدي- !سازانداسئدئرئن مئنگۉردۉي اؤز ِمن اوا،ح-

  . گيديپدي چئتئلئپ مِح  زيۆي نگۉاُون بيِلِنم دييِمگي

  انح لئ،يا ِبِگِنن ِاِدنينه تأسير مانئناحمئ سينينگۆلکۆگ ؤزا

  . ِاتديردي دُووام سينيۆلکۆگ شُول ده-هِين

  نه ديييپ، ”مئنگۉردۉي ؤز”ِسن مان،حمئ ،ح-ح-ح-حئح-حاح-

  نگ؟ۉردۉي ايسئح باشالدئنگ؟ ِگپألپ لئۉ ا

  . مئنگۉردۉي اؤز-

 مئنگۉردۉي اؤز ِمن اوا،ح- مان؟حمئ دييدينگمي، ”سازانداسئدئرئن مئنگۉردۉي ؤزا”—

  . سازانداسئدئرئن

  شُول :ِبر آيدئپ انئح ديييأنينگ؟ مۉردۉي اؤز اُول، رتۉي بير ايسئح-

  اقبُولج ده اُول-ِاِگر مئ؟ۉردۉي نگيزينگۆِکيميرکؤر- بيليأنيميز بيزينگ

  زنگئۉردۉي يالئ بُوالر ِبيِلکي يالئ، بُوالر شئلئاغب سيزينگ اُوندا بُولسا،

  . ئرئنحآ پدئرۉبُول نگيزديِيني ِکيميرکؤر زنگئۉزُور اينگ سيزينگ . رۉدُوقي

  دئرئنۉرتلۉي اُول ِولين يؤنه . داالشئپدئر ده-بيِلن شا ِندير اُول رئ،ُوغد

  ِمنينگ”:ميسِح  اُول . ئرئنحآ ِگچيپدير بيلمأن يارئپ ديليني ديييپ،

  . ِاِکن ياشار ندهۆستۆا يأنينگۆد ديييپ، ”السئدئرغا اتاپح مۉردۉي

  ن،ۉبُولس رتۉي نأ سيزده . . . بُولسا ينگيزِدنبأر ئوا،ح زداننگئآنگرئ سيزينگ

  . . . ئح-ئح-حئح يالئ، آيدار رئپۉدُولد ئزغآ

 -ِي  رانۉاُوت لئپغا ِگنگ ئنائغمسئزلغا گينه،ۆ کؤکل ِکيپي انئنگح

  يادئنا شئنئنگاغب سؤزي آتاالر ديِين ”ِيِتر ندانۉاُوي ِگپ”رينده

 -يؤ . ياتاندئر زات بير بُولسا ده-هنأم ئندااغآش لکينينگۆگ“. شديۆد

  مِح  رانالراۉيانئندا اُوت لِمز،ۆگ ِادينيپ ِبيله آزار ۉب ِيره ِنِکي

  بُوليانچا پۆلۆگ انح شئاغب  .”ِسِرتِمز بيِلن رايئشغا ديِين نگۆلۆگ

  اُول بُولسا، سُونگ الندانغا سيۆلکۆگ انئنگح اچانح . ِاتدي پيکير شيله

  :ده-هِين

 - باردئر مِح  شئسئاغب مئنگۉردۉي ،باردئر مۉردۉي ِمنينگ-

  . ِبرکِلشديردي آيدانئنئ شئاغب ديييپ،



31 | P a g e              عبدالقهار صوفی راد              : آراپ حاتا گچیریپ نشیر اِدن      

 

 -آليان سُونگ نِدنۆگ بير ابارئنئح مانئنگحمئ اح-آسئل بيز-

  . يالئ اقبُولج دا-اقآلس أزيرِدنح ِولين، زئنگئابارئح سيزينگ . دئرئس

  ديييپ،- ِگلدينگيز؟ بيِلن نأمه ايش سيز رئنگ،ۉاُوت آيدئپ اُوندا انئ،ح

  . سُورادئ اُوندان انح

  بُوالر، اماغآيتس أزيرِدنح اُونئ . اآغ انح بيِلن، ايش کيچيجيک بير-

  سيزه ايکي بيِلن تارۉد ۉش :آيدايئن نئۉنسۉش يؤنه . بُوالر اماغيتماسآ

  ِمنينگ ِالينگيزده سيزينگ اووا،ح . ِگلديم ِبرأيمأگه ِاديپ نگِح  سانئ

  . ِگلديم ااغسُورام سيزِدن ديييپ، ِبرينگ مِح  شُونئ بار، نئمغادوُ 

  . ِمنينگ ُوقي مِح  ابارئمح ئقرتآ

  اُول؟ نغادوُ  نأ-

  . پديرۆشۆد ِبندي سيزه اُوزال نۆگ بير اُون ندانۉم-

  ديييپ،- الندئرۉتۉت چُوزانالردان السئناغا ربُووئنگغۉ اُوندا-

  . رِبرديلِ  آيدئپ انالرئناح رانالرۉيانئندا اُوت انئنگح

  شُول”له،-دييِسنگيز اُول أ،ح ِبرِجکمي؟ چالئپ چينۆا نگۉشُون نگيِح -

 -ِس  يتادانغا نهۆزۆي شئنئنگاغب انح- . دييِسنه ”ِگلديم ديييپ

  . حاح-حاح ِبرمأگه، چالئپ ساز- . ردئۉد لمأگهۆگ ده-هِين ِرديپ،

  .  . .ِاِکن بار نئنگغادوُ  شئاغي . دييِسنه ”نئمدئرغادوُ  ِمنينگ اُول“

  . نگيزۆلدۆگ کأن سيز ا،آغ انح- 

  . دأل يالئ لِمزۆگ زنگئۉرشۉا ِگپ سيزينگ گؤرمه، تئغا مانحمئ-

 -ِگ  زات بير يچح نگهۆگؤون نداۉم ِسن ِامما . ِگنگ تئغا زنگئۉبُولش

  ِدگيشِمگي بُولسا قئالح شئاغب . ِدگيشمأميزدير بيزينگ ۉب . تيرمه

  مانئمئزحمئ گؤِرن شئاغي بيز مِح  گاُونسُون . بُولمالئدئر گؤِتريأن

  . . . ح-ح-ئح . آيدئِبر نگئابارئح ِسن . . . سيِلديريس ياالنگ بيِلن

  ئقبيرازاج اووا،ح . ِگتيرِميأرين زات بير يچح مهۆگؤون ِمن-

  مي؟ۆلکۆگ ِگلشيم ۉش ِمنينگ ا،آغ انح . رمايارئنۉد ِگتيرمأِنم

  رئ،ُوغد :ِگلشيم پۉبُول وئغوُ  اينگ ۉش . . . بيلِمديم بُولسا يالئ نگۉُونا

  ِمن ،ُوقي . دييِسم ِگِليين ِاِگر باردئ، ِگليشِلريم مِح  يليح غاباش

  . بيلِمدي اتحماسال مِح  اُونئ اُوبام . ايسِلِمديم ِگلِمگي يليح غاباش

  پۉبُول لکيۆگ ِگلشيم ۉب ِامما . ِگلديم شيله اينه، ده،-چينۆا نگۉشُون

  . . . ِولين بيليأرين تئغا دئ،بُول يالئ يانئقچ

  يليحنأ غاباش آيت، انئح . گؤريأريس اينه، أ،-ِگلشينگ ۉب مان،حمئ-

  باردئ؟ ِگلشينگ

 -ايچ مِح  اُوندان ِبلکي، ليان،ۉشغوُ  سينهۆلکۆگ انئنگح ئاغسُور  ۉب

  بُويلئ اُورتا لئ،اقشغۉ گؤک بيلي للئ،غااقس راغا اقرچغئ ليأنۆگ اقجر غئاقي

  لئنئغااقس پ،ۉبُول ُوشح گؤوني ئنداناغسُور  نينگۆاؤز اُول . ِبردي دامآ

  . رادئغا نهۆزۆي انئنگح سئپاپ،
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 -رِ ۆي يالئ ِگِلندأکيسي ايندي . يئنالشئپدئقاآر  بيراز سازاندا

  دأل، ئقآرت نِدنۆرانالرئ اؤزۉاُوت ِگپِلشيپ . دئُوقرانۉا تارسئلداپ گي

 -اح شئاغب ديييپ، ”آمان ايچي داشئندان نگۉرشۉ“. يالئ بُواليسا اؤزي

  اُول . سالدئ يادئنا سئنئغئيغا نينگۆنئ ايلکي ِاشيِدندأکي اؤزغئسال نئنگ

  گؤني . سؤزِلشيأر بيِلن نگۉاُون . يانئندا اُوتئر ئناقي انئنگح أزيرح

  آسماندان نيۆاؤز انح چيندير،ۆنأمه ا . گؤردي مِح  شارئپغئ دأل، مِح 

  ،ُوقي ؟قائندانمئئغنمانلۉُوقد گؤزِلري انشئداغب . رمادئۉاُوت سئپآ

  . ليأرۆگ نهۆسؤز-هِگپين شئنئنگاغب اُول رئ،ُوغد . يالئ دأل ا-ُونداناما

  بير سيۆلکۆگ نگۉِامما اُون . رِلشيأرۆگ يالئ بألچيِرشيأن بيِلن نگۉُونا

  آواماسئ رِکۆي يليح بير اُوندان يالئ، دأل سيۆلکۆگ أسِگرِمزينگ يلي،ح

 -زات بير نأِمدير ِسِرِدنده، نهۆزۆي سازاندانئنگ اُول . رلياۉيۉد

  سُوليار، مِح  ِرنگکي نينگۆزۆي شُوندا . بُوليار يالئ ِاديأن پيکير الرئ

 -سِسرۆک رتئۉم چال . ِبريأر ”قائر ح-ئرکح”نئنگۉسوُ  مِح  سينينگۆلکۆگ

  ده-هشسۆد زاتالر بير غاباش يادئنا انئنگح ِبلکي، بيليأر، کيم . يأر

  . شيأنديرۆد

 -پيکيرِل  از-بير سازاندا ديِينده، ”باردئ؟ ِگلشينگ يليحنأ غاباش“

  . ِبردي پغاجوُ  سُونگ رانئندانۉاُوت نيپ

  سايالما اينگ ديِلمأگه ايليمينگ نئمئغادوُ  ادانآغ انح ِمن-

 -بيل ِگليپ مِح  بيِلن الرئاغيار -آت سايالما اينگ م،ِح  بيِلن ييگيتِلري

  شئاغب اُونسُونگ- !رداشغا بيري، ۉب !دييِسم ِگِليين ِاِگر يأرديم،

  . تدئۉت رئقايوُ  نيۆزۆي

  مانئنگحمئ اُول . ِدگدي شارپئلداپ اناح بارئپ بئغاجوُ  ۉب نگۉُونا

  رانالرئناۉاُوت آيدئپ اينديکي باشالپ، ديييپ ”سازاندادئرئن”سؤزده

  نهۆزۆي ئنگمانحمئ . سئزالندئئقائنجال ِگِرک، بُولسا ِننۆشۆد ينديا

  . آتدئ بيِلن ِينگيلليک نهۆستۆا نئنگغئۉيلۉِبيِلکي ا رامئنئآغ ِسِرديپ،

  آسئل يالئ، لِمديکۆگ ده-ِگِزک بير ندهۆاؤمر شاردئ،غئ ِارني زي،ۆي

  چيندير،ۆنأمه ا اردئ،آغ اسح لئغااقس . بُولدئ يالئ پسئزقئۉلمأگه اۆگ

 -مؤ گؤزِلري . نديۆگؤر زارئپغئ دا-ئناح نِدنۆيبۆد نگۉاُون أزيرح

  ايندي . ردئۉد آچئلئپ گينگِدن سالمان، نازار زادا بير ِبللي ده،-ِلردي

  ليأنۆگ راالپغاماس شئنئاغب نگئيا-ياپ نگۉاُون . ُوقتانۉت سيۆلکۆگ

  ِلرۆلکۆگ اُول گيتديکأ؟ چينۆنأمه ا گيتديکأ؟ نيرأ اُول !انئ؟ح سيۆلکۆگ

 -بُول ا-اليانۉيغوُ  سئالنئپ نماحمئ وه دييليپ گؤريأر تئغا سازاندا

  نِمگينيۆلۆگ نهۆاؤز مانحمئ . ِگِرک بُولسا دأل چينۆا نگۉاُون ماسئن؟

  مانئنگحمئ انح ِاِگر . بيلديريپدي مِح  ايلکيباشدا گؤريأنليگيني تئغا

  ِبرِمليۆلۆگ نيِزمِح  اُوندا بُولسا، ِلنۆگ ِاديپ ِکيپ گؤريأنينه تئغا

  انح ِولين يؤنه . گؤريأر تئغا سينيۆلکۆگ نگۉاُون مانحمئ . ئرئنحآ
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  ِمسايئ”يؤنه اُول دييدي؟ نأمه مانحمئ يالئ سرۆد دايااغي ِبيله

  يالئ ارالنارحغا وه نچقۉر غوُ  نأمه نداۉش . ئرئنحآ دييدي ”زات بير

 -آنگالن زاتالر بير دييِمگينِدن ِبيله نگۉاُون انح ِبلکي، بار؟ زات

  ”ِگلدي رکِمنۆت”:ِگليپ نؤِکر . ِلرديۆگ ده-هِين اُول سام،ُوغي . دئر

  سئردئم لئ،ئقدايان نهۆاؤنگ گؤزِلرينينگ انئنگح دا،-آيدانئن ديييپ

  ديييپ ”اؤزي بير تأک”:نؤِکر . ِگليپدي آتالرئ النغۉ وه اُوالرئنگ ييگيتِلر

  بيلي بُولسا سُونگ . پدئغئۉُوولح گؤرمأگه ِگِلني انح بُولسا، يدانداآ

شيگي-ِاگين أديکسيز، ئواح بؤِکِجم ئاغيآ لئچسئز،غئ   ييگيت يؤِنِکي ِِ

  . ِگليپدي ِکيپينه نگۉُونا

  ”سازانداسئدئرئن مئنگۉردۉي اؤز ِمن”:ناۉبُولش شُول مانئنگحمئ

  ارئنئحغا يتام،غا رمادئ،ۉتدۉت سينيۆلکۆگ انئنگح بُولسا، دييِمگي

  پيکير ِيرده ۉش ِاتِجگيني ”غسئال”يليحنأ مانئناحمئ اُول  . ِگتيردي

  ِمني . گؤرله رانالرئنئۉاُوت آيدئپ ِگچيپ رشئماغا نگۉنۉم”:تدياِ 

 -زئندا دانگدئرئپ، ئنئاغاي-ِاليني ِاديأرميکأ؟ ئيالح ئاغزمقۉر غوُ 

  بيِلن ييگيتِلر سايالما”؟قاۉمُوقي ابارئح ئمداناغآتدئرايج نا

 -نأ . يدييد ”بيليأرديم ِگليپ مِح  بيِلن الراغيار -آت سايالما م،ِح 

  شُونئ ۉب چينۆنأمه ا ِگلديکأ؟ سئنئپ نۉبُوي ،شيله اُوندا چينۆمه ا

  . . . نِميأرينۆشۆد ناۉبُولش بير يچح . نِميأرينۆشۆد ؟قاآيديار  نگاما

 -قۉر غوُ  ِمني بيِلن ايباتئنگح ۉب ِسن بُواليماسئن؟ ئقسامس بير ۉب

  انالرئح ِسم،نأمه ِات نئۉم !بيلِمرسينگ گيديپ آلئپ نگئنئغادوُ  زئپ،

  ائزئنا ايت بيِلرين؟ گؤرِکزيپ گؤز شئاغي مِمسينهِح  بيِلن ئسئاغد

  نأمه ِاتِملي؟ دا-يا تاشالمالئ زئندانا يا ومالئمئ،قوُ  سالئپ

  نئۉم ِمن اُوندا . دييدي مِح  ”ِبرِجک چالئپ ساز سازاندادئرئن،“

  نگئنئغادوُ  بيلِسنگ، ِينگيپ شُونئ . ِبِريين ِالينه شئنئنگاغب المغۉ

  اُونسُونگ . داالر يالئ ِاديپ داالن کۆ جۆگ نئۉم المغۉ . ديِييين گيت لئپآ

  ائزئنا ايت ريپ،ۆندۆم ِترس ِاسگه . بيِلرين مۆنأتِمليديگيني اؤز نئۉم

  ِولين يؤنه . ِاِدرين شيله . يِبِررينغوُ  پۉوقوُ  ناۉردۉي اداغساال 

  . نۉبُولس شُول بُولسا نأمه . شئدئراغي بُواليبيلسه شئاغب اؤزي نگۉنۉم

  “. . . ِاِدرين شيله

  شااغب يالئ، نغاۉُوولح ِيتيرمأگه ِيرينه تيزِدن پيکيريني ۉش انح

  :ِبردي اغسُور  شيله

 -ِس  دأل، شئاغب ِسن ِگل، رئنگدانُوغد انئ،ح ييگيت، مانحمئ-

  ِسن . دأل زاتالرئ اقآيتج شئنگاغب آسال زاتالرئنگ رانۉاُوت آيدئپ نينگ

  . . . ِگپله رئُوغد ِگل، . . يا؟ شئمئ؟اغب
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  . سازاندا ئمائغسازاندال ِمن ا،آغ انح ِگلِسم، رئمدانُوغد-

  زئلدانغئ نئۉُورجح زانگئيانئ سيزينگ ديألپ، نئمئغادوُ  اؤز ِولين يؤنه

 -بيل ِگليپ مِح  کألپۆ ي الئدانح يأنيۆد سانئ يکي-بير م،ِح  رئپۉدُولد

  مِح  ِگلِمگي ِبيله زانگئيانئ سيزينگ . دييِسم ِگِليين ِاِگر يأرديم،

  بيزينگ . ِگلديم شيله اينه، بُولسا، چينۆا نگۉنۉش . بيلِمديک اتحماسال

  ِبلکي، نئ،ۉم ا،آغ انح سازدئر، زادئمئز گؤريأن ِازيز نيأده اينگۆد

  وه تيانئنئۉت يهۆد بير نگهِح  بير رکِمنِلرينگۆت بيليأنسينگيز، سيِزم

  مِح  سيزينگ . سيِلديريس بيز . بيليأنسينگيز تيانئنئۉت الرزات غاباش

  . زئ ِاشيديأريسنگئاليانئاقس شئاغب نگيِزمۆاؤز سؤييأنليگينگيزي، سازئ

  بيزينگ سؤز ۉش . ديييپ ”انح بيليأن دئرئنئغا ساز- انح مأمِمتيار“

 -اح دا،-ئقردۉاُوت بيز چينۆا نگۉنۉش . رياردئۉد ُوبامئزدا ِاشيديليپا

  ِاتديک، اتحماسال ديييپ بارمالئ يليحنأ ديألپ، آدامئنئ يانئنا نئنگ

 -بار بيِلن لۉپ بيِلن، ارحغا ديِلگه اناح”:ِگلديک راراقا ۉش ُونسُونگا

  ”بيتيِرر مينگيحۆمؤ شُوندا اُول . بارمالئ بيِلن ساز بير دينگه دأل، مالئ

  ِمن چين،ۆا نئمبُوال سازاندا مۆاؤز ده،-گؤرأ نگاشوُ  اينه، . ديييلدي

  ِاِدرين آزات نئمئغادوُ  ِاِگر . ِگلديم بيِلن ساز زانگئزئرئحۉ سيزينگ

  ِبرِجک، ِاديپ نگِح  يکي-بير بيِلن تارۉد ”اقوار ”ۉش سيزه اُوندا دييِسنگيز،

  . اآغ انح

  . پالالدئ يشئپغا نقاآر  مسئراپ،ۉلۉ ا انح

  ديييپ- مي؟شيأرۆد مِح  ِيرِلره شُول سؤييأنليگيم ساز ِمنينگ-

  . سُورادئ

  بُولماز، زات بيلينِمز-نِيده ِاشيديلِمزۆد ا،آغ انح اوا،ح-

  . ندهۆگ رِح  دا-اُوندا . شيديأريساِ 

  . الندئئقز غئ اسح انح

  ِاشيديأردينگيز؟ زاتالر يليحنأ غاباش ئمدااقح ِمنينگ-

  انح ِاشيديأريس، زاتالر کؤپ ئندااقح زنگئئئغلۉ وغوُ  دا-غاباش-

   .اغآ

  نأِمِلر؟ ِمِسِلم،-

  . دييدي- . . . مِح  اُونسُونگ- :دا-ردئۉد يايدانجئراپ بيراز شئاغب

  . سُورادئ چينتگأپ ده-هِين انح ديييپ،- نأِمِلر؟ ِمِسِلم،-

  . ِگليأر ِاشيِدسي نگۉُونا

 -يوُ  . لدئغا تِدلِح مأ بيلمأن، ِبرِجگيني پغاجوُ  نأمه شئ ايندياغب

  گؤزِلريني ديييپ، ”دييِسمکأم نأمه“. ِلنديپيکير  راپغا رسئنئقا

  ِگليأنليگيني آالسئ پغاجوُ  يليحنأ انئنگح اُول . پيکيرِلندي رپئلدادئپغئ

 -ئندا ِاشيداقح زنگئئئغباتئرل ز،نگئئئغآداالتلئد سيزينگ”:نگااوُ  . بيلدي

  ده-ِيرين رانۉاُوت ِسِرديپ نهۆزۆي زئلغئ انئنگح اُول . دييِملي ”يأريس
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  . بارمادئ ديلي ده-هيِبرمأگغوُ  انئ اُويناپح يؤنه دييمأگه، هِبيل

  تُوسالپ نينگۆوه اؤز تاپمان دايئنئاغي رمانئنگۉيؤنه اُوت ُونسُونگا

  :پۉبُول اقآنگالتماج اناح تاپيانئنئ

  زاتالر کؤپ يؤنه ،ُوقي اجاتئح ئنگاغرمۉاُوت ساناپ ا،آغ انح آي،-

  . دييدي- شيديأريساِ 

  ده،-بيلدي ِچِکنيني ئقنلقئ ِبرمأگه پغاجوُ  ااغسُور  ۉب گنۉاُون انح

  . ِگچدي ااغسُور  غاباش

  . دييدي- ئندا؟اقح ئمئغسازاندال آ،-

  . ِاشيديأريس ديييپ ”ِچپِبِکي انح”يؤنه . ِاشيديأريس مِح  اُونئ-

  . ِاِکن بيليأر چالئپ تارۉد مِح  بُولماسا سازا اؤکده انح رئ،ُوغد

 -ِير بير سازاندا اُوزاالم دااقح ۉب . رئُوغد مِح  يليگيِچپِبِک  نگۉُونا

  نگۉنۉش . بُولدئ ِيرليکلي ئ اؤرأناغآيتم نئۉش شئنئنگاغب ده ِاشيديپدير،

  بارئنا آيدانالرئنئنگ تُوسالپ شئنئنگاغب انح مِح  بيرليکده بيِلن

  :مسئالنئپۉلۉ ده ا-هِين اُول اُونسُونگ . ئناندئا

  ِگِلنينگ ِبرمأگه چالئپ ساز نگاما ِبلکي، رئ،ُوغد آيدانالرئنگ-

  . دييدي- دئرۉرُوغد مِح 

 نيۆبؤور بيراز انح ِاديپ،- مح- . . بُولمان؟ رئمُوغد پدئرۉبُول نأمه !اآغ انح رئ،ُوغد-

  . دييدي- ِاتميشليدير آدامئنگ ِگِلن ديألپ ِامما- :دا-ردئۉد دينگألپ

  . اآغ انح بيليأرين،-

  . مماتدئرغئ اسئحبا نگۉاُون بُولسانگ، بيليأن-

  نأمه نگۉيانئندا اُون انح يؤنه . بيليأرين شئاغي مِح  اُونئ-

  !ئرئحآ آدام بير اُول . اآغ انح ن،ۉبُولس مماتئغئ

  چئمئ؟اقآلم بيِلن تارئنگۉد ۉش نگئنئغادوُ - 

  . اآغ انح ِگلديم، بيِلن نيِيت شيله- 

  !بيلِمرسينگ آلئپ بيِلن سازئنگ-

  نئۉراۉغ انئنگح نگئيا وه دئمدئ سازاندا ديييپ،- . . . اُوندا-

  . بُولدئ يالئ چايئالن زئنا اؤتآغ يجأنۆس ديييپ تاپاندئرئن

  ِسِرتدي نهۆزۆي سازاندانئنگ انح ديييپ،- ؟هنأم ”ُوندانگا”—

  ِسن ُونداا“. ِگلدي يدئپغا ده-هِين پيکيرينه ألکي ِاِدنح نينگۆوه اؤز

  ايچيني ديييپ، ”!گؤر بير ِگليِبم شيله انئح سينگ،ِگِلر  لئاغيار -تلئآ

  . يدئغوُ  رتش شيله ندهۆاؤنگ شئنئنگاغب ده،-ِگپِلتدي

  ده،-ِينگ شُونئ بُولسانگ، سازاندا ِاِگر . بار شئماغب بير ِمنينگ-

  ِسنينگ ِمنينگِکم اُوندا ِينگيلِسنگ، ِاِگر !گيديِبر آلئپ نگئنئغادوُ 

  !بُوالر  . . .”ُوندانگا“

  رانالرۉيانئندا اُوت نگۉاُون . سالدئ اقآش نيۆزۆي ديييپ، شيله انح

  . ردئالرۉاُوت نئشئپغاز غوُ  لالپ،ۉاقم دييِمگيني شيله انئنگح مِح 
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  . آيتماسئن ي،غوُ  . آيتمادئ نأمه ِاتِجگيني انح ِينگيلسه، شئاغب

  . دألدير راشيانغا غاشئلئاغي شئ ايندي اُونداناغب

 -بُول-بُوالرمئ ِينگيپ اُونئ کيم؟ شئسئاغب انئنگح”:رۆکۆ ش ُونسُونگا

  :ِاتمأن پيکير يالئ ديِين ”مازمئ؟

  شُونئ نأمه ِاتِسنگ اُوندا باسئلسام، ِاِگر . سئنانارئن بُوليا،-

  . دييدي- تاِ 

  ِگنگ انح بئناغاجوُ  ِبِرن بيِلن ِمرتليک يي ِامِگنمأن،ۆت نگۉُونا

  :وه تيسگيندي لئپغا

 -تا شئنئاغب المغۉ- نگئئئغچالئشمالئد ساز بيِلن کيم ِسن-

  . سُورادئ ديييپ- نايارمئنگ؟

  . گيتدي اينگکيسه بير شئاغب ده،-دييدي- ِاشيديأرين-

  ِيرينِدن ديييپ، شيله انح- !باشالرئس ِارتيرِدن . بُول اُوندا-

  نگئدئنجئ بيِلن شامئآغ نۆگ ۉب . سؤييأنديريس مانحمئ بيز- . ردئۉت

  . دييدي- يچا-ايي ل،آ

 -مانحمئ سازاندانئ بيرينه رانالردانۉيانئندا اُوت اُول ُونسُونگا

  ئئغيمازلغوُ  زادئنئ ِکم يچِمکِدن-وه اييِمک ئاغبارم آلئپ اناح

  . ردئۉيۉب

 -رۉت لئغئيغا پ،قانيِيتِلريني اوُ  ِارِبت نِدنۆزۆي انئنگح سازاندا

  . دئ

V  

 

  ِمن !شئاغب المغۉ . ِگِرک بُولسا تانۉت بُولمازئنا الئسح انح“

  اُوباالرئمئزا بيزينگ آشئپ، اغد داباراسئ نگۉاُون . ُونئ ِاشيديأرديما

 - اؤتأگيتِمک آلئپ نئغادوُ  ِينگيپ اُونئ ا،-با . ِيِتندير بارئپ ِچنلي

  گؤوني شئسئنااغب مِح  انئنگح . دألدير ا-اغآاليم پاالن کِدنِاش

  بأرسي ُوندانح ِگپألندير، لئۉ ا دايانئپ نگاوُ ش بير دينگه اُول . ِيتيأر

  “. . . گيديِبر آلئپ نگئنئغادوُ  ده،-ِينگ شئمئاغب ِمنگ”:جُوشاندئر پۉبُول

 -سي باريانچا اناحمانحمئ پ،ۉرۉت يانئندان انئنگح سازاندا 

  . ِاتدي پيکير له

  آدام بير ده-ايچين تامئنگ . باردئالر آلئپ تاما کيچيجيک بير ُونئا

  ۉقمرۉي مِح  اُول پ،ۉبُول أپيشِگسي ِيِکجه . بار سکۆد رئِبرِمليۉُوتا

 -ياشا مِح  آدام مداۉلتغوُ -اليغوُ  ۉب اُوندا . ئقداراج يمالئ،قاسوُ 

  شئاغب ِکِرپِلري ِيلِمسن نهۆزۆي ديوارئنگ . ِچِملي بُوالرا ئقماد

  بيِلن ئتارۉد وه پيکيري نينگۆايچينه اؤز نگۉنۉم الداح رِح  اُول . گؤردي

  . بيلدي ِيرِلشيپ



37 | P a g e              عبدالقهار صوفی راد              : آراپ حاتا گچیریپ نشیر اِدن      

 

  نگااوُ  ِگتيريپ، پيتي اقتاب بير بيِلن چايئ گؤک چأيِنک بير يانئنئنگ

  . ِاگيسِمدي يچيپ-ايييپ چايدان-اردانحنا اُول . ِبرديِلر

  . ِاديأر پيکير لپئلداپغا يالئ، آت يِبريلِجکغوُ  . يانئپدئر يشدأسيا

 -شئاغب يالئ شئغاب المغۉ ارئن؟گيئدار  ِبيله نأِمِدن ِمن“

  بُولسا کيمي انح ،ُوقي يدئپمئدئم؟غا ِيره ۉب ديييپ، گؤرِمرين الرئ

  نگاما . بُوليار بُولسام آلمالئ چالشئپ ساز . رئِبرسينقاچئ مهۆؤنگا

  چالشئپ ساز بيِلن شئاغب يالئ شئاغب المغۉ !ئرئنحآ شُول ِگِرگي سئلآ

 -ِگ  پۉبُول يليح غاباش نگهۆتسۆا ِسنينگ اُوندا بُولسام، اقرکجغوُ  بيلمأگه

  ِبِررديم ييگيتِلرينه اُوبامئنگ باتئرا، قچُوال ِگِزگي اُوندا . ِلرديم

  . ِگلديم ِاديپ ِمييل ااغچالئشم ساز . اُونئ ِاتِمديم ِمن . ئرئنحآ

  اينيسي نگۉاُوندا اُون بيلِمِسم، ِاديپ آزات امئآغ بيِلن تارئمۉد ۉش

  ِسنينگ سامئقا ۉش . ِگلديم ِاديپ سامقا ديييپ، بيلِمديگيم پۉبُول

  . ئرئنحآ ِاتديم پۉرۉد بيليپ کأنليگيني شئالرئنگاغب يالئ شئاغب المغۉ

  يليحنأ . شئدئراغي تاپئاليبيلسه ندهۆستۆا نينگۆسؤز انح ِولين يؤنه

  . تاالمالئۉغپ تاراپئنئ ۉش نگۉاُون بيِلن ايلکي دا اينگ-بُولسا بيِلن يُول

  . . . ِگليأر ديِينيم ِمنينگ يسۆت اُوندا رسا،ۉد ندهۆستۆا نينگۆسؤز اُول ِگراِ 

  “ . .!المغۉ شُول ِگلسين  . .!نگئالمئغۉ ِگتير . لمايارغا رمانئمآ

 -داشا . ردئۉت زؤووه ِيرينِدن پ،ۆشۆد لۉُووح ِرگينهۆي شئنگاغب

  سازاندا . نيأرديۆگؤر أپيشِگِدن ئقداراج پ،ۉبُول قئرانگغا-مۆت رئ

 -اين . رديۆشۆد يادئنا گيِرنيني ِگليپ قاياشمان نۆگ تاما ۉب نينگۆؤزا

  يانئنا نگۉاُون . آنگالدئ گيِدنيني پۉبُول تالرئاغو  بير گيجأنينگ بُولسا دي

 -گي شُول ئپ،اقي چئرانئ لئاغي تۉماز آدامئنگ بير . ُوقي گيديأن-ِگليپ

  ايِچرده . يأرديِاشيديلِم  مِح  ِسسي اقآي ِسسي، آدام داشاردان . ديشي

  نچاۉم ِيِکليک، ِبيله . ريارۉد ِسِرديپ چئرا گسيۆ اؤل ِگزِمِليأر،

  ِيرده، بير ايسئح نگۉاُون ِگچيرِمک رئپۉاؤزي اُوت بير اؤيده بير تئاغو 

 -اُون . بارياردئ يئرتئپ ايچيني نگۉاُون تام ئقداراج زادئ؟ گؤِرن اچانح

  نهۆستۆا سگينگۆد رانۉد غئيازئل ،بيلمأن نأمه ِاِدريني ئاغد اُول سُونگ

  . يِبرديغوُ  گؤوِرسيني ياداو نينگۆؤزا

 -ؤح نگۉاُون مئدئ؟اقياتج ندهۆستۆا سگينينگۆد اقمشۉي انئنگح اُول

  ِاتِجکدي، پيکير ِانِتک اُول . ُوقي آسئل !ُوقي ايسِليأرديمي؟ گؤرِمک زيريني

 -ئقچ چالئپ تادانيغا-يتاغا نگِلريِح  بيرنأچه آلئپ، تارئنئۉد لينهاِ 

  . دئاقج

  ِدسسينه يانغا غوُ ياسسئ باشئنئ . بُولمادئ ايسئح يچح الرئنگۉب

  . الدئۉقا

  . ئرئنحآ ِگِرکدي قئۉا ِبِتر زاتدان ممهِح  نگااوُ  أزيرح

  ياتدئ، اُويا اُول . رمادئۉت ِولين يؤنه اُوياندئ، بيِلن دانگ شئاغب
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  ِگپِلِمکِلري نِدنۆؤز-اؤز ي،پيکيرِلر قئشامآغ اؤِتن . ياتدئ اقز ۉا

  لپئلدئغا ده-هِين نهۆنگنگۆس . بُولدئ أزيرح باشئندا نگۉده اُون-هِين

  . شديۆد

 -ِيتيأن گؤوني نهۆاؤز نگۉاُون . . . شئسئاغب انح . . . شئاغب المغۉ . . .“

  اُول  . .!نۉبُولس شئسئاغب انح اُول ي،غوُ   . .!آالر رتغۉ کؤِپک لئقاآر  . دير

  اندانح ۉب ده-ِمن بُولسا، شئسئاغب انح اُول . يچح چينۆا ِمنينگ اپئتار 

  يؤنه . سازانداسئدئرئن ييگيتِلرينگ باتئر ِچکينِميأن دا-ئقزاجآ

  ِاِدر أسِگرِمزليک شئاغب المغۉ . بارئمئ ِاتِمليديرين ِالده ِولين

  سآلئ آشئپ، اغد ِيره بيِدِرک داباراسئ نگۉاُون . دألدير شئاغب يالئ

  ساز سُونگ تداناغو  بيراز ده-هِين بيِلن نگۉاُون . دألدير ِيِتن رتالراۉي

  “. . . بُوالرئس رمالئۉا اُوتاغچالئشم

  . ئيالالندئح ااغرمۉت يالئ، سنۆد لۉُووح ِرگينهۆي سازاندانئنگ

  ۉقمرۉي . ايردي ِانِتک . ِسِرتدي أپيشگأ لدئرئپ،غا باشئنئ دانئقياسس

 -گؤ چاالرئپ سئقئرانگغا آال نگنگئدا أپيشِگِدن ئقداراج يمالئقاسوُ 

  ِيريم ياتان ِمنينگ“. ِاشيديلِميأر ينۆ-ِسس :دينگشيرِگندي . نديۆر

  ”لياندئرۉ رۉت دا-لساۉ رۉت گيچ ِيرده ۉب ِبلکي، . ئرئنحآ السئغا انح

 -ِگپ بيِلن ؤزي-اؤز شُول يِبريپ،غا غوُ ياسسئ باشئنئ ده-هِين اُول ديييپ،

  :ِاتدي دُووام يِلشِمگين

 -ُو -بوُ  بُوالر؟ نأمه اُوندا يسا،قاچئ ِينگيپ شئاغب المغۉ ِگر. ِ . .“

  ِمن اُوندا . دأل مِح  يالئ ئ ِاِدراغد ِررۆشۆد يادا ئنئاقاُوند ُوو،-

  اؤز . ساالرئن ِيره نيۆزۆي مِمسينينگِح  آالنئنئنگ تارۉد ِالينه يليمينگا

 -يِش  نأِدر؟ رادأليغا ِبِرن نئپاتاسئ ئقسازاندال نگاما الئپام،ح

  نأِدر؟ . . . بيلِمز ِگتيريپ دؤز نگاۉم اُول بُولسا، ئقراچئلغاماس بير له

  . . . اُونسُونگ . ساالر ده اُودا-ِاِدر ُووراما-تارئنئ اُوورامۉد بيِلن ايلکي ينگا

  بير شيله . بيلِمز ياتئپ اتحرا برئنداغا مِح  شئاغب ردئۉدؤوِلتد

  . يارۉد ئۉحر نگۉاُون ِيِتر، مِح  نگااوُ  بُولسا، ئقراچئلغاماس

  نداۉراۉغ اؤسِمگي نگۉاُون مِح  ِلرۆ سؤيد يليحنأ سازالرئنئ ُوالرا

  بير يچح ئنااغراالنمغاماس سازالرئنئنگ اُوالر . . ِچکديِلر؟ جان يليحنأ

  “. ئرئنحآ بيلِمزِلر چئداپ

  يالئ، گؤِتريِلن يِلنب ِال ِاديل اُول ِيِتنده، ِيره ۉش ِاديپ پيکير

  ِگنگ پيکيرِلره ِگچيأن-ِگليپ باشئنا اُونسُونگ . لدئغا ِيرينِدن زؤووه

  ياتالماالر شيله پيکيرِلر، شيله باشئما چينۆنأمه ا“. ردئۉد لئپغا

  مئنگۉسسۉس شئداناغب المغۉ ۉش ِمنينگ يا نأِمِدنکأ ۉب ِگليأر؟

  ِمنمي ؟ُوقيامۉد مۆزاؤ چينۆنأمه ا اُوندا گيميکأ؟ۆ يؤرد باسئلئپ

  ،ُوقي ِدگيشليميکأم؟ نگاۉش ِمن ِگتيرِجک؟ ئقراچئلغاماس سازئمئزا
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  ِسن“. آالندئرئن پاتا گؤکِلنگِدن رادأليغا ِمن . . . بيلِمز پۉبُول ۉب

  . ئرئنحآ آيدئپدئ نگاما بيِلن ديلي اؤز اُول ديييپ، ”نگۉبُولد سازاندا

  ساز نئمئغادوُ  ِاِگر . . رئنمئ؟يداغا داناقچالئشم ساز سُونگ ندانۉم

  ديِينيم ِمنينگ ِگِرک؟ نأمه ئاغد نگاما بُولسام، آلمالئ چالشئپ

  . ئرئنحآ ِگلديم ِيره ۉش ِمن مِح  چينۆا نگۉنۉش تحۉ . ئرئنحآ ِگليأر

  چيرک نهۆزۆي الئپاالرئمئنگح اؤز !ِگتيرِمرين سازئمئزا ائسنات ِمن

  ”!ِگتيرِمرين ئقرالغا دا-اقيالئج

 -ِگ  دا،-آيتدئ بيِلن ِکسگيتليليک ني اؤرأنۆسؤز قئسُونگ سازاندا

  دا،-بُولدئ تاييار گيديِبرمأگه ديييلسه يؤر نيرأ وه ردئۉد يينمأگه

  . ردئۉا اُوتاغچالم بيِلن ِينگيلليک تارئنئۉد

  . پدئۉرۉت السئغا انح

  بيِلن ئقسابئرسئزل ئنااغئرئلماغچ نيرأدير نينگۆشئ ايندي اؤزاغب

  نگۉاُون مِح  ِمني أزيرح . ِگتيريِلندير شئسئاغب انح“. راشياردئغا

  مِح  انح . . . بارئلياندئرغا اُول . شئسئاغب انح . بارارالر آلئپ يانئنا

  “. . . ِبِرندير الرئنئئقتابشئر  اؤز نگاوُ ا

 -آغ نه اؤِتنۆگؤز نگۉاُون تام کيچيجيک ۉب أزيرح . ِاديأردي پيکير اُول

 -نأ . نيأرديۆگؤر پۉبُول سدئرئجئغئ رِکۆي وه دار اسح نسئنداقئشام

  . رمالئۉاُوت سدئرئپغئ ايچينده ايچيني نگۉئرئليانچا اُوناغچ مه ِاتسين؟

  داناقز ۉا . گؤريأردي زاتالرئ کؤپ اُوندان ئپ،اقب تاراپ أپيشگأ اُول

  . نيأرۆگؤر باشئ ئنئنگاغد لئۉ ا رانۉاُوت ئپئقچ نهۆستۆينکي اۆد شئنئنگاغب

  ييگيتِلر مِح  زالرغئ-ِگلين گؤِزِلک راغا ِکسيپ، نيۆاؤنگ ئنگاغد اُول

  ِگليأن، يانئنا نگۉاُون نيِزمِح  . اُوتئر ِسِرديپ شئاغب . ِگچيأرِلر

  . . . ُوقي آليان ابارح الئندانح

  راندانۉاُوت راشئپغا اقز ۉا ”بُواليماسئن؟ زئندانئ انئنگح ۉب“

 -ايچي تامئنگ ده،-ِگلدي ِنتيجأ شيله ئنداناغاُوت رانۉاُوت شئ اؤزاغب سُونگ،

  ايچينده ايکي نگۉاُون پ،ۉرۉت وه دئئقچ راپغا يتادانغا پاغا أپيشگأ، :نه

  شامآغ انح سامُوغي سيِلدير، ِبلکي“. ردئۉد ِگزِمِلمأگه تاراپا

  ِاشيديپ نگۆررۆگ چالدئرمازمئدئ، ساز ئرئپ،اغچ يانئنا نينگۆِمني اؤز

  ِمنگ اُونئ گيديشيأرميکأ؟ بيِلن شئسئاغب اؤز يا اُول دئ؟رمازمئۉُوتا

  ِاتِسنگ ِچن نأمأني ؟قاتايياراليارمئ پۉبُول اقرجقاچئ رشئماغا

  ِمنينگ . پديرينۆشۆد ِکمسيز-بير دايااغي يسئزنگااوُ  رمالئ،ۉاُوت ديپاِ 

 -اُوندا !ِيريمي رانۉاُوت ِگليپ ئپ،ئقچ ايچينِدن ييگيتِلرينگ گؤِزل نه

  اناسئحمانحمئ انئنگح ۉب رئ،ُوغد . . . أ-ِگليب بيِلن ئماغآي ا اؤزد-

 -ايچين نگۉنۉش ِمني انح . بيِلر پۉبُول دا-بُولسا زئندانئ بُولمان،

  بيِلرين؟ نأمه ِاديپ ِمن . بيِلر ردئپۉده اُوت-هدييس ردايئنۉده اُوت-

 -انح نئنگآدامالرئ اُوبامئنگ بيليأرين؟ نأمه ِاديپ دا،-ا اُوتئرئنحئنا
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  . . . بُولماسئن يانقاچئ مِح  پۉبُول شيله . ئرئنحآ دئۉش تاماسئ دان

  اقمآق ؟اقجئقچ ِپيدا نأمه اناح ندانۉم  . .!نۉبُولس شيله ي،غوُ 

  مالئنا؟ نيأۆد ِدگِميأرمي ِاشيِدنينگ ”ِليليني ياندئم،”بير ان،ح

  دييِسم، گيجه ايسئح . بُوليار بُولسا ايچي نگۉنۉش ئنگاغرجۉاُوت منگاُونسوُ ا

 -زئن ِمني ِسن ،ُوقي . بيِلرين گيديپ ئپئقچ بُوشادئپ ايچيني نگۉنۉم

  المغۉ ِمني . دئرغاباش نيِيتينگ ِسنينگ !دألسينگ رديانۉداندا اُوت

  مِدنۆستۆا ِمنينگ ِسن ايسِليأنسينگ، اقراالمغاماس داالدئپ، شااغب

  ”؟قابُوالر  لِمليۆگ ِدننۆستۆا کيمينگ-کيم گؤِرلي، انئح . لِجکسينگۆگ

 -ِرگيۆي نلئغۉجُوش نگۉاُون . ردئۉا اُوتاغچالم ساز ده-هِين سازاندا

  . بيليأردي کؤسشديريپ بيراز ساز پيکيريني ِاديأن ني،

 -زۆد نگِح  بير ديِين ”ميۆاؤل سازاندانئنگ”رئپۉِيرده اُوت ۉش ُولا

 -ۉد . بُوالر نگِح  بير ييتِمز-اؤلِمز ۉب . ِيري ِاديل . ِاتدي ئيالح ِمگي

  ييگِرِنرِلر انئح بُولسا رانالرۉاُوت ِاشيديپ . چالنار کؤپ-کؤپ تارالردا

  . رالرقااوُ  نأِلت نگااوُ  مِح 

  ئاغآچم پئنئغا ِگليپ سسانماچغئ بيرينينگ رداننگئآ االتداح ۉش

  . بُوزدئ پيکيريني سازاندانئنگ

  ۉب . سُورادئ تييگي ِگِلن اُول ديييپ،- زمئ؟نگئۉردۉت مان،حمئ-

  ِنبسي  . ييگيت مئاليئم  . دألدي رشئالنالردانغا ينکيۆد شئنئاغب

  مِح  شئاغب . ردئۉد راپغا نهۆزۆي سازاندانئنگ کيلدهش ريانغئآ

  :ده-ِسِرتدي يالئ بُوالن اقآنگالج زادئ بير نأِمدير نِدنۆزۆي نگۉُونا

  . ردئغئيئل ديييپ- ردئمۉاُوت کأن مِح  راشئپغا- 

 -اح مان،حمئ شئدئر،اغي بُودايبيلسه ِيتيأن نگۆگؤون نگهۆزاؤ-

 -رکۆت بيِلن شئاغب المغۉ نۆگ ۉش“. دئرۉلۉ تئ اغا سئغاِدس تانۉت نئنگ

  . يايراتدئ ابارح لئ ايلهۉ ا اُول ديييپ، ”اقچالئشج ساز شئاغب ِگِلن ِمنِدن

  المغۉ زاتالرئنئ بيلِميأن ايييپ نينگۆاؤز انح بُولسا شامآغ ؤِتنا

  . دئاقب اُونئ شا اييديريپ،اغب

  . سُورادئ سازاندا ديييپ،- ِگلديمي؟ شئاغب المغۉ-

 -اُوندا ِگِلر، اُول بُول، يئنقاآر  . ِگِلر احائن ،ُوقِگِلن اُول ِانِتک-

  !ِگِلر . . . کرأپۆ ک دا-

  سازاندادئر؟ ِنِننگ اُول-

  اليماسا،بوُ  ِيتيأن گؤوني تئغا نهۆاؤز . رۉزُورد تئغا ر،ۉزُورد-

 -تؤِوِرک ۉب بيزينگ سئناقۉر غوُ  اُوندان . دألدير شئاغب يالئ ياناشار

 -ِگ  سيز . دألدير بيليأن ِسکيپ ئاغآي سازاندانئنگ شئنگ،اغب ِلريميزه

  چُوالجا يِلمي؟ش . زنگئشئسئاغب بار شُونچا مِح  سيز ِبلکي، . ليپسينگيز

  . آيداي نگاما ِيرده

  . لديۆگ رۆکۆ ش ديييپ،- دألديرين ئشئساغب انح ِمن . ا-ُوغي-
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  نيۆسؤز ِسِرديپ، بيِلن ئقلاقئرمآغ ِنبسي ده-هِين شااغب ييگيت ُولا

  :ِاتدي دُووام

  ا-يال ديِير نۉبُولس ِمنگکي ئنگاغي  . . . شئاغب دأ،-گؤر نگۆاؤز-

  . . . شئدئراغب ديييليأن ُوقي تايئ-ِدنگي المغۉ . دألدير

  . ۉقبُولد گؤرِملي بيِلن نگۉدا اُون-بُولسا يليحنأ-

  . ايِبريپديِلر ديييپ ”ِگل آلئپ تيز”:ِمني گيِدلي، اُوندا-

  ديييپ،- گؤِرلي شئسئناماغب المغۉ انئنگح بُولسا گؤرِملي-

  . ردئۉت بيِلن ِينگيلليک نگنگيۆس آلئپ، تارئنئۉد سازاندا ِالينه

 

VI  

 

  بُولدئ، ائسسئ ئالرئنداناقباي نيۆگ نکيۆگ ۉب آيئنئنگ ئاقاُورت نگۆيزۆگ

  . مادئاقي ِکم اناح ۉب . يالئ ِگِلن شئپنگئيال نيۆگ بير نگۉتُومس ديلا

 -ِس  ِبِلنت باشئندا، نگۉُووزح ئاقاُورتاسئند ُوولئنئنگح نئغاِدس ُولا

  انقلالۉ ا رانۉد يايرادئپ تؤِوِرگينه چار لالرئنئغوُ  نده،ۆستۆا کينينگ

 -کشۆد الئح نهۆستۆا ِسکينينگ . رادئغۉ کؤِلِگسينده اجئنئنگآغ مۆجۆگ

  مِح  الئالرئح رکِمنۆت ايچينده اُوالرئنگ . لديشۆد ِاديليپ تغا-تغا ِلر

  . باردئ

  بيِلن ئقلاقمِمسينه آشِح  زاتالرئنگ نيأنۆگؤر نهۆگؤز شئاغب

 -اُوال . شديۆد مِح  الئالرئناح گؤزِلري اؤز نگۉاُون آنا، . ِگلدي ِسِرديپ

  آيرئپ گؤزِلريني آنگساتالر ستِلرينِدنۆوه ا ِسِرتدي بيِلن ئقرا ائسسئل

سلي-ِاپ بيلمأن،  -گؤر نۆگ ۉش اُوالرئ  چين؟ۆنأمه ا  . ردئۉد سالئم ِِ

  اؤز . ُوقي يتگأپمي؟ۆئشالرئ ااغن گؤلِلري، يا اُوالرئنگ نأمه ِمليمي

  . شالرئقادوُ  رئپۉسته اُوتۆا اقآي را اؤيده،غا زالرئنئنگغئ-ِگلين

  ِير بير غاباش ااغرمۉنده اُوتۆستۆا الئالرئنئنگح اؤز ِولين هيؤن

 -آدام ئناقي اينگ ئراناغچ آرزئالپ انئنگح ندهۆستۆا اُوالرئنگ . بُولمادئ

  يالئ ِپکۆي آيئرمان، الرئنئئقشئب زئنۉا الرئنداناقدُود تيۆک الرئ

  سساسئزغۉ-مسئزغا سادئپ،ۉغرۉب آسمانا سِسسينيۆت يالئ اغي نينگۆتۆت

  . اُوتئرالر پۆلشۆگ وه رِلشيپۆگ

 -گؤز نگۉاُون . رتدئالرۉنده اُوتۆستۆا الئنئنگح بير غاباش سازاندانئ

 -ِس  بيِلن ئاغتغئ گؤز ِيرينِدن رانۉاُوالرا اُوت الئالرئندا،ح ِلري اؤز

  ايچينِدن اُوالرئنگ لمان،ۉشغوُ  الئالراح ِبيِلکي الئالرئح اؤز . ِرديأر

 -آيالال اؤز ئنا،ئغدۉوغوُ  سازاندا اُوالرئنگ . رالرۉد ئپئقچ سايالنئپ

  بيزينگ“. نديۆشۆد ِگِزک بير ده-هِين ِيرده ۉش نأرليديگينهحۆ رئنئنگ

  رئپۉرا اؤيده اُوتغا اُوالرئنگ . بار الرئاقح نمأگهۆاؤو يالالرئمئزئنگآ
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 -آدامال آرزئلئ انئنگح . پديرۆشۆد نيِرِلره گؤر، الئالرئ،ح دۆکان

  ۉب يؤنه اُوالر . ُوقي آرمانالرئ بيلِسِلر رئپۉنده اُوتۆستۆا رئنگرئ اُوال 

  ِپِرنگيستانا الئالرئمئزح بيزينگ ِبلکي، کأ؟ۆ شدۆد يليحنأ ِيرِلره

  نگقئالح سايالنئپ، مِمِلرِدنِح  مِح  ِيرِلرده اُول پ،ۆشۆد دا-ااغد

  ۉش نگنيۆاؤز ِاديپ، پيکير شيله اُول  .”بيليأندير ِچکيپ نهۆني اؤزۆگؤز

  . رديۆشۆد يادئنا زاتالرئ کؤپ پيکيرينِدن

  سازاندانئ ِسِرديپ، اقيآ-باشدان رانالرۉنده اُوتۆستۆا ِسکينينگ

  کأ؟ۆ مۆش اقچالئشج ساز بيِلن شئاغب المغۉ“  . ِگچيرديِلر گؤزِدن

  بُوالرا ِيتيأن گؤوني نهۆاؤز . لئئقائنجال ا اؤرأنح-رئشئۉاُوت نأِدرکأ؟

  . پئشئرداشيارالر اؤزارا ديييپ “. . . ِچِملي

 -ِير ِبِرن ابارح انئنگح ِامما . ِگلمأندي نيزِح  شئسئاغب انح

 -ِگل پۉبُول تُوپار-تُوپار لمأن،ۆ زۆائزئ ا ِولين تُوماشاچئالر ِلرينِدن

  رانۉايچينده اُوت مأِرکأنينگ بيِلن ايلکي گؤزِلري ِگِلنِلرينگ  . يأرِلر

  بيِلن شئاغب المغۉ يانالرئندان اُونئ اؤز وه اُوالر شيأرديۆد سازاندا

  . گؤريأرديِلر ِدنِگشديريپ

  :بيرِدنکأ

   . .!ِگليأر شئاغب-

 -يانگ ِگچيپ زاغآ-ئزدانآغ ِسس ديِين- !ِگليأر شئاغب المغۉ-

  . الندئ

 -پاال ِاديِلن الئدانح تئرئنگغا ِبِزِلن :ِگليأر شئاغب المغۉ

  ناۉجۉا ساپئنئنگ آتئپ، ئنائغيانل ربي ئنئاغآي نده ايکيۆستۆا نئنئنگ

  ”ِيلِپِزِلندي”بيِلن تارئۉد تازلئغوُ  ِپکۆي ِگيديريِلن، شۆمۆک

  . ِگليأر چالئپ نگيِح  ديِين

 -سا ايکي ِگليأر، باشئنئ اييديپ تئرئنگغا بيري . زُور گؤِتريگي نگۉُونا

  نهۆستۆا ُورماتح . ِگليأر پۉبُول تاييار رمأگهۆشۆد بُولسا اُونئ نئسئ

  . ُورماتح

  اؤرأن نگااوُ  ِولين يؤنه نمادئ،غاز غوُ  مِح  بيري ِگِلنده رۆکۆ ش

  . الرۉ ردۉت زؤووه ِيرِلرينِدن ايندي ِسِرديشديِلر، پيکيرلي وه يچگينا

  . . . الراقيجغوُ  ُورماتح نگااوُ  ئپ،ئقچ نِدنۆاؤنگ شئالرئنئنگاغب اؤز ُوالرا

  ِاندامئ رينگۆکۆ ش نگؤِرنيندِ  ِگلشيني پۉبُول شئسئنئنگاغب انح

  اؤز ِولين يؤنه ِگِلن، يِرنيپۆس بيِلن ئاغآي اؤز آرزئسئز، . الدئئغد

  چايلئ ِاليندأکي اُوتئر، رمانقاچئ ِسسيني سازاندا بُوالن يلينده آرزئلئا

  پيکير نأمه اُول . سُوواتدئ پۉرۉد پۉتۉت يانئندا زئنئنگآغ کأسأني

  نگۉايباتئ اُونح ئسئنئنگشاغب انح ِکمسينِميأرميکأ؟ ديأرکأ؟اِ 

  اتئنئحماسال شُول باتئر قچُوال ؟قاسئندئرمادئمئ نئ ِاييأمۉحۉر

  ِاشيک يؤِنِکي اُول ِبِررديکأ؟ پغاجوُ  نأمه ايندي نگااوُ  سااليسا، تاغو  ۉش
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  ِگلشينه شئنئنگاغب المغۉ پ،ۉيغوُ  تارئنئۉد پدالئنداغا يچينده،ا

  . آنگالتماياردئ زات بير يچح نِدنۆرئشئندا اؤزۉاُوت ۉش وه ِاديأردي سئن

  بُولسا گؤزِلري  . لمايارۉ بُوز زيۆي سئلمايار،غئ ِاگني ِولين يؤنه

  . ئلئپدئئقس بيراز يالئ ِگليأنينگکي ِلسيۆگ

 -سازان اقچالئشج ساز بأسِلشيپ نينگۆگؤزِلري اؤز شئنئنگاغب المغۉ

  گؤِتريلدي، گؤگه رِبتِ  ده-ِدنۆئ اؤنگکۉحر نگۉشُوندا اُون . شديۆد داسئنا

 -بوُ  ياساما ۉش نينگۆاؤز . باشالدئ چالئپ باتلئ تئغا مِح  سازئنئ

  نگۉاُون ئندانئغرانلۉاُوت ِگليپ ِلسيۆگ ئنئنگاغچالئشج ساز شالرئناۉل

  . دئُوقي ابارئح ده-بيرجيک

 -تؤ بأش للياِ -ِاللي . رديِلرۆشۆد گؤِترگيألپ نِدنۆستۆا تئرئنگغا ُونئا

  پيلينگ مئقئآل . ِسميز . شئاغب رانۉد ديکيپ گؤگه نيۆگؤز ِوِرگينده،

  . چالئِبرِملي پأکي ِينگِسسينه . گيديپدير سالالنئپ اقآش يالئ مئۉُولتح

  لئنئغااقس وۉچئرپ . ارگيئس زُوردان ايچينه چأکِمکينينگ تۉماو گؤک

  . ئنئپدئراقد کۆ زۉي زئلدانغئ بيرينه ئنئنگاغبارم وه ئناالپدئرح

  نهۆده اؤز-هِين اُول دئ،ُوقي تاي نگاتؤِوِرکده اوُ  ۉب دااقچالم ساز

  اسامح . ده ائنانيارالر-ِگِلنِلر ِيره ۉب نگاۉم . اؤيتِميأردي بُوالر تاي

  ئرارمئدئاغچ ئاغباير  ”لئۉ ”ِبيله اُول سام،ُوغي . ائنانيار انح ِبِتر

   . .!ئرئحآ

 -مۉلۉ ريني اِاللِ  اُول ديييپ،- شئاغب مانحمئ م،ۉکساالوماِلي-

  . زاتدئۉسازاندا ا بيِلن ئقسئل

  :پۉرۉت مِح  رۆکۆ ش

  لداپقئمئل نگۉاُون ده،-دييدي- شئاغب المغۉ م،ۉکساالوماِلي-

  . سدئغئ الرئنئاقبارم لئاغي رانۉد

  . ديِيرِلر رۆکۆ ش بيزه- . سُورادئ المغۉ ديييپ،- ز؟نگئبُوالرسئ کيم-

  . تدئۉت مانگاليئنئ اُول ديييپ،-  دييدينگيزمي؟ رۆکۆ ش ر،ۆکۆ ش-

  أ،ح چدانمئ؟قاآر  . شِمديۆد يادئما ِامما آدئم، ِاشيِدن بير-

  دئرئنئغا ساز انئمئزح بيزينگ  . أديپسينگ شئاغي ِگليپسينگ،  . بُولدئ

  . . . اندئرح بيليأن

  شئاغب تلئ ايلهاغب”اوا،ح . اآغ شئاغب ِگلشيميز، شُونئ ِاشيديپ-

  يالئ مازالئ ِاشيِدر انح نئۉم رۆکۆ ش يييپ،د- ديييپديرِلر ”ِگِلر

  . آيتدئ ديپاِ 

  اُويالنئلئپ رداننگئا”:وه ايچينِدن دينگشيرِگندي بير شئسئاغب انح

  :ده-دييدي ”آيتدئ سالئپ ِيرينه سؤز، ِگلِنن

  ديييپ،- بار ئيالئمح گيتِمک رکِمنِلرهۆت بير مِح  ِمنينگ-

  . ئشدئردئلدئر غا نئۉرتۉم چال رانۉد زئنا اينيپغآ
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  سازاندانئنگ سازئنگ، !بارئنگ وئ ِاديأرسينگيز،غوُ  اؤرأن !بارئنگ-

  . بيليأنديريس شئاغي تئغا بيِزم دئرئنئغا

  بأرکي . بارارئن تاراپالرئنا تابازاراغت مارئ، گيتِسم ،ُوقي-

   . .!ُوقي رئاۉغ زئنگنگئسازانداالرئ

 -ِگپ اُوالر . دئريانئقچ سازاندا مِح  ِيرِلريميزِدن اُول اوا،ح-

 -رشئغا نگۉاُون يالئ، ديِين ِاديليپ گؤز شااغب رۆکۆ ش ِاديل الر،قار ۉد ِلشيپ

  پِبريليپۆگ سکچهۆد ِپکۆي ندهۆستۆا الئنگح چينۆشئسئ ااغب انح سئندا

  . يازئلدئ

  !تاييار ِيرينگيز اقرجۉاُوت سيزينگ ۉب اينه، !رۉاُوت ا،آغ شئاغب ر،ۉاُوت-

  سکچأنينگۆد رانۉد بارئلئپغا ِپک،ۆي داشئ ِيِلک، شئ ايچياغب المغۉ

  . ِاتدي دُووام نيۆسؤز دا،-ردئۉاُوت پۆمۆچ يچينها

  ديييپ زُور سازاندا ۉش اينه، آراسئندان، رکِمنِلرينگۆت ِمن-

  آيت، ِسن شئ،اغب رۆکۆ ش مان،حمئ . ُوقبيِلم ئمئاغتجۉت بيريني ايسئح

  آيدئپ شُونئ نگاما کيم؟ زنگئانئتيۉت ديييپ زُور ۉش نگيزينگۆاؤز سيزينگ

  . ِبر

  ِالينه کيم . اآغ شئاغب بُولماز، ئمئزاغرمۉد سايالپ بيزينگ-

   . .!ديييأنديريس شئاغب زُور نگاشوُ  آلسا، تارۉد

  ئزئندانا-ائزلئ المغۉ ديييپ،- رئُوغد اؤرأن رئ،ُوغد رئ،ُوغد-

  :زِلنيپۆي نالراراۉاُوت لداالپغا داشئنئ اُونسُونگ . لديۆگ الپئقتاسس

  . مۉبُولد ِبِلت تئغا اُوالرا ِاشيديپ، گيِدنِدن-ِگِلنِدن ِمن-

 -ياتان نهۆگ ديييأرِلر، سازاندا آالنئنا تارۉد ِالينه الرۉب رئ،ُوغد

  مِح  اُونسُونگ . ديييأرِلر باتئر الرئناقاقر غوُ  ديييأرِلر، انح الرئنا

  ديييپ، شيله المغۉ-  .گؤريأرِلر شئاغي زدانغئ بُوي زالرئنئغئ لۉد

  . رديۆلدۆگ شئجااغي ِگليأنيني ِلسيۆگ رانالرئنگۉُوتا

 - . دييدي شيله دا-ردئغئيئل مِح  رۆکۆ ش ديييپ،- دئرۉرُوغد-

 -مِح  . رۉدُوقي ده-بيرجيک لمايانئمئزۉشنگا غوُ سا بيزينگ چينۆا نگۉشُون

  نگئئده آر -نۆم تاآ”مِح  ئمئزاغقار غوُ  . باردئرئس رپۆگ اُورتا مأميز

  . گيِدر دييِسنگ ”يؤر سؤِوشه دا-يا ااغلمآ

  انئنگح دا-يا نيپميۆشۆد نهۆسؤز شئنئنگاغب . ياتدئ بيرِدن لکيۆگ

  نأمه راز،غا ِسِرديپمي، ناۉرنۉب لئۉ وه ا نهۆزۆي گيِدن شارئلئپغئ

  . لدئغا تاپبا پۉبُول يالئ ِسپيِلن وۉس نهۆستۆلکي اۆگ دا،-بُولسا چينۆا

  . ُولدئب ئقدئرسل-دئم 

  . رياردئۉاُوت ِدگشيريپ يانئندان اؤز انح ِگپيني ِگپألن رينگۆکۆ ش

  نگاشوُ  . اؤيديأردي ياتاندئر زات بير ئندااغآش نينگۆسؤز بير رِح  نگۉُونا

  انح ِمن“ . گؤريأردي وئغوُ  ِگپِلتمأنيني مانئنئحمئ اُول گؤرأ

  ديألپ نئمئاغدوُ  . سازانداسئدئرئن مئنگۉردۉي اؤز دألديرين، شئسئاغب
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  ِگليپ مِح  بيِلن الراغيار -آت سايالما م،ِح  بيِلن ييگيتِلر سايالما

  انئنگح سؤزِلري آيدان نگۉاُون ديييپ، ”دييِسم ِگِليين ِاِگر بيليأرديم،

  آتار يالئسئنئ اُورتا نگۉنۉش ده-هِين اُول . ماياردئئقچ آسئل يادئندان

  . بانجئرادئغا ديييپ

  نگاشوُ  . دئُوقي ابارئح شئنئنگاغب المغۉ انندۉبُولش ۉب انئنگح

  . ياردئقاق ِچتينه سازاندانئنگ اُول گؤرأ

  ايچي نگۉبئنا اُونغاجوُ  ِبِرن قئسُونگ سازاندانئنگ . باندئغا انح

  وه شديۆد آراسئنا شئالرئنئنگاغب بيلمأن، رئپۉاُوت اُونسُونگ . ِتديۆت

  . دئئقچ ناۉراۉغ ئنگاغمآشئر شاۉرمۉد نيِيتيني ئقياپ شُول نينگۆؤزا

  . . . ِاديپ گؤز دا ايله-اُوندا چئ،اقداالتم شئسئنااغب مانئنئ اؤزحمئ

  . . . کؤپدي تئغا مِح  ِگِلنِلر . ِبريپدي ابارح ِيره کؤپ چينۆا نگۉشُون

  :دييدي شيله آيدئپ، ئنئئغلمالئدغا نگينگۆررۆگ-ِگپ انح 

  . باشالنگ ِبريپ زيلِح  انئ،ح . راشيارغا سيزه حالق سازانداالر،-

  ايکينگيز- . لدئغا ِيرينِدن ديِرنيپ، ِالينه اُول ديييپ،- ۉش بُولسا رِتمش

  زُور شئاغب رۆکۆ ش . نگۉوقوُ  بيرينگيِزم چئنگ،غا بيرينگيز . چالئشمالئ ساز

  رانۉنداللئ اُوتغا ئاغيآ-زئنداندا ِالي نينگۆاؤز :ئاغباير  نگۉاُون سا،ئقچ

  ِالينه مِح  چينۆا نگۉنۉش اُول . گيتِملي آلئپ بيِلن ئ اؤزينئنغادوُ  تميشلياِ 

  اُوندا سا،ئقچ زُور شئاغب المغۉ ِاِگر . ِگليپدير ِيره ۉب آلئپ، سازئنئ

  دا-اُوندا . ِبرِجک آلئپ زئنئغئ رکِمنۆت بير :ِبللي ئاغباير  نگۉُونا

   . .!نتاپارئ ِاِدرين سيپِح -ِاِدرين رِح  اُونئ ِمن . سايالپ ُووادانئنئا

 -يا شئنئنگاغب المغۉ ديييپ،- تاپئِبر زغئ اُوندا ا،آغ انح-

  ساز شئمئزئاغب المغۉ بيزينگ ي،ِح - . آيتدئ ييگيت بير رانۉنئندا اُوت

  . . بُوالرمئ؟ ِينِگن چالشئپ

  ِترتيپ مِمسيِح  اُوالرئنگ . کؤپدي تئغا ِگِلنِلر ِاشيتمأگه ساز

  ايلکي ئنئ ِاشيديپ،اغباير  ئراناغچ نگانئح مأِرکه . ردئلئپدئۉاُوت بيِلن

 -ِسرِ  نهۆزۆي المئنگغۉ مِح  اُونسُونگ رينگ،ۆکۆ ش اُونسُونگ نه،ۆزۆي نگۉُونا

  ِاِگر . يِبرِجکغوُ  ِبريپ نئنئغادوُ  ؟ئقآدئلل يليحنأ ۉب”:وه ديشديِلر

  “. . . نسئۉش اينه ؟اققاراتجاۉغ يليحنأ اُونئ نأتِجککأ؟ اُوندا باسئلسا، اُول

  . ئشدئالراقچ شۉچاو ئناغال غۉ بيرينينگ-بير ِيرِلرينده رانۉاُوت پ،دييي

  :ِاتدي دُووام نيۆسؤز ِسِرديپ، رانالراۉاُوت انح 

 -ِينگ . دأل آيتمالئ أزيرِدنح ديييپ، ”ِينِگر شئمئزاغب بيزينگ”—

  !ِينگسين گؤرِکزيپ نئۉزُور نينگۆشئ اؤزاغب المغۉ ي،غوُ  اُوندا بُولسا، يأن

  مۆسؤز ِمنينگ . . . بار اچانح رِح  ِمن ِبرمأگه ئنئاغباير  نگۉُونا

 -يالئ ِات ِگلِمز زات نهۆگؤون شئنئنگاغب مانحمئ يؤنه . . . رۆسؤزد

  يالئ، ِبِرر آيدئپ زئغئنگئۉزُورد زئنگنگئايسئح شئ،اغب مانحمئ . ِملي

  . الدئس ِگنِگش رهۆکۆ ش انح ديييپ،- ِبلأليينمي؟ ِوکيل ائبارات بيرنأچه آدامدان
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  رئپ،قاچئ ِينگينِدن ِاليني اغس اُول ديييپ،- اآغ انح بيل، نگۆاؤز-

  اآغ انح بير، بارئ نگاما- . دا-سئردئ ِدريني نينگۆزۆي بيِلن ئئغلاغي

  . دييدي-

  . بُولماسئن ئقنأرازئچئل نگئسوُ   . شئاغب مانحمئ آيت، ،ُوقي-

  . . . ازبُولم شئاغي برايئمئزاآ-آدئمئزا بيزينگ ُونسُونگا

  اقرمۉد ِبلألپ ِوکيل ا،آغ انح بُولسانگ، سُورايان ِمنِدن-

  نگاما آيدانئ الرئنگۉش آچسئن، اؤزي نگقئالح ۉش اينه، آرانئ، . دأل ِگِرک

  . . . بُوليار

 -ِسِرتدي نهۆزۆي انئنگح ِتِگألپ، گؤزِلريني مِح  شئاغب المغۉ

  :ده-

  شئنئنگاغب رۆکۆ ش پ،دييي- مۉردۉد پۉبُول اقآيتج شُونئ ِمِنم-

  . لدئۉشغوُ  ديِينينه

  شئ،اغب رۆکۆ ش چالسئن، شئاغب المغۉ !باشالنگ اُوندا، بُوليار-

 -ايسئح دينگألنگ،- :زِلنيپۆي رانالراۉاُوت مِح  اُونسُونگ- !وقوُ  ِسن

  ِوکيل سيزي شئالراغب !ِبرينگ آيدئپ نگيزۆئنئ اؤزئغسازاندال زُور سئنئنگ

  . دييدي- ِبلِليأر

 -سؤي اينگ نينگۆشئ اؤزاغب ردئالنۉنده اُوتۆستۆا کچأنينگشۆد ِپکۆي

  . تدئۉت ”ِپِزِلندأ-ِيل”،”اجئناآغ نار”نگينهِح  رِگنألنۆت وه ليۆگ

 -پاغا تارئنگۉد ِامِگنمأن، يچۆگ ده-بيرجيک ئداناقرشئسئندغا ؤزا

  ئشئنا،قاق نگۉاُون . باشالدئ ئپقاق بيِلن بات ِاِسرِدنگ، نا اؤرأنغئ

  يالئ ئ ِاِدراغد ايِلر گؤز ئشئنائقچ-اينيپ باسئشئنا، الرئنئاقرمبا

 -ۉدا اُوت-رشئسئنغا . چاليار سيلکيپ باشئنئ يشاردئپ،غا نيۆدؤش . دألدي

  نگۉاُون . آتيار نۉيالئ اُووس يئالن اُوق ِاديپ، شيله نهۆستۆا ييگيدينگ ران

  اؤزي مِح  نبيلِ  ايباتئح ۉش نينگۆاؤز ن،ۉرسۉد ِبيِلده ئئغسازاندال

   . .!بيلِجک ييتيرديپ ئنئاغاي-ِال شئنئنگاغب بير يالئ

 -بار وه ئشئناقاق تارئۉد ِبرمأن، نسۆايباتئنا اح نگۉاُون رۆکۆ ش

  ”ِگزيأر رداقايوُ  ِپرِدِدن اق“. ِسِرديأردي باسئشئنا الرئنئاقم

  . پيکيرِلندي نأِمدير ده،-ِبلِلدي ِبک نئۉش ديييپ،

  ِولين يؤنه . اؤيديأردي بيليأنديرين ده-رۆکۆ ش ”اجئنئآغ نار“

  دا-نگۉاُون سامُوغي دئ،ُوقي اقبارئلمغا نهۆستۆا ئنگاقرشئسئندغا ُونداا

  رئالنۉدُونگد ِاديل راشياندئر؟غا ِگِلرينه ِيري ِبلکي، . باردئر ُوينئا

  . ويارقوُ  اُونئ رئپ،ۉيالئ اُوت

 -ماس سازاندانئ ردئ،ۉا کأن نداۉم-شئ ِالِلريني اُوندااغب المغۉ

  . ِگِلنيني ِاتدي ِالينِدن بيِلن راچئنئغا پ،ۉبُول اقراالجغا

  . باريار پۆشۆد ائزئنا رۆکۆ ش 
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  . چالدئ نگِلرِح  بيرنأچه دا-شئاغب المغۉ

  . ِبرِمدي ِنتيجه ِاديجي تغئآي نگِلريِح  چاالن شئسئنئنگاغب انح

  شابراپ نِدنۆزۆي ،پۉبُول يالئ ِاِريأن ِاديل چايئ، ايِچن قئيانگ-ياپ

  ِدميني دانۉلۉ ا سئرئپ، ِدريني بيِلن ئئغلاغي ِپکۆي اُول  . لديۆدؤک

  . ردئۉدا اُوت-لدئآ

 -رانۉاُوت ِچِمألپ نيۆا اؤزاغئرمنگا غئغاوُ  ديييپ، ”شئاغب بُول، اغس“

  . مادئئقچ ِسزا-ِسس بيريسينِدن يچح اُوالرئنگ چينديرۆنأمه ا . کؤپدي الر

  . ِسِرديشديِلر نهۆزۆي رينگۆکۆ ش . پئشئرداشدئالر مأِرکه اؤزارا

  . راشماياردئغا ديييپ بُوالر شيله اُول . مادئاقي الماغۉ شۉبُول ۉب

  بيِلن اقسئرم ِدريني بير دينگه بيلمأن، لدئرئپغا نيۆزۆي چينۆا نگۉنۉش

  نامئس نهۆگيِدنيني اؤز داشاقآي بيِلن شئاغب رۆکۆ ش اُول ِبلکي، . بُولدئ

  . نديربيلِ 

  . ِگلدي رهۆکۆ ش ِگِزک

 -نگِلريِح  سيزينگ مِح  شئاغب المغۉ باشال، ِسن ايندي سازاندا،-

  اؤز اُونسُونگ دا،-آيتدئ بيِلن ِکيپي ۉقبُوز انح ديييپ،- نۉوسقوُ  نگيزي

  :زِلنيپۆي شئسئنااغب

  رکِمنِلرينگۆت ِسن باشال، گؤرِکزيپ نگئۉزُور انئ،ح الم،غۉ-

  . دييدي- اؤکِدسينگ رينِدننگِلرينه اؤزلِ ِح 

  ئئغسازاندال نگۉنۉم”:ردئۉسئنئ اُوت شئسئنااغب انح رينگۆکۆ ش

  ايچيني رۆکۆ ش  .”آلئپدئر تاناپ انح . ِاِکن بار ِاشيديِلنيچه داناقز ۉا

  چالشئپ، گؤني تارئۉد”:ِسِرتدي يتادانغا نهۆزۆي نگۉاُون ِگپِلديپ،

 -بُول اقرايمقاچئ ندانزئندا مِح  نئغادوُ  بُولماز، ِينگِمک نئۉم

  چالئنسا ايرئ-آيرئ ِينگِمز، چالشئپ شيله سازاندانئ سازاندا . ماز

  نأمه ِاتِمک بُوالر، ِبللي چاليانئ وئغوُ  کيمينگ شُوندا . بيلِميأرين

  . ِبردي اغسُور  نهۆؤز-اؤز ديييپ، ”ِگِرک؟

 -ِبر غئسئنت کيرشينه تارئنئنگۉد سالدئ، اقآش نيۆزۆي اُول نا،آ

  . يمالئدئرقار غوُ  پيکيرِلنِمگينِدن سالئپ اقآش نيۆزۆي نگۉاُون . يد

  رشئسئناغا نگۉاُون آنگالپ، ئنئئغبارل نأِمسينينگ شئسئنئنگاغب انح

  يديانغا لئپۉشغوُ  کيريشِلرينگ . راندئرۉاُوت دا اُويالپ-اُويالسا زاتالر بير

  ئنااغپاغ تارئنگۉد دا،-ردئۉد باسئپ ئنئاغبارم ِلمۆک ِپرِدسينه

  . باشالياردئ بيليپ ِيرِدن ۉش ئنئئغراتلغۉ تارئنئنگۉد اُول . دئقاق

 -ِي  سئرئپ ر،ۉد ئپآق ِدر نيِزمِح  نِدنۆزۆي شئنئنگاغب المغۉ

  . ِچِملي بُوالرا گؤِرن اغسسغئ-نقئ بُولسا ده-يليحنأ اُول . بُوالنئ تيشسه

 -چال ساز ِدنگ ِلنبي نگۉنۉم“. پيکيرِلنديردي ئ اُونئئغتاييارل رينگۆکۆ ش

  نهۆزۆي نگۉاُون دا،-آيديار ايچينِدن ديييپ ”مۆاؤل نگاما اقرمۉاُوت شئپ

  . رِدديۆکۆ ش گؤزِلري ده-ِبيِلکيِلرينگ دا،-انئنگح أزيرح . ِسِرديأر
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 -تاۉد ِبرِمگي، غئسئنت کيرشه سالئپ، أوِمزليگه مانئنگحمئ

  اُونسُونگ . شديۆد ِرگينهۆي المئنگغۉ ئ،اغبارالم شينيۆزلۆد رئنئنگ

  :ُولا

 -باش پۆرنۆس ده-هنۆستۆا نگۉاُون ديييپ،- بُول سازاندا، انئ،ح-

  . الدئ

  :رۆکۆ ش ُونداا

 -اآغ نار”نگيِح  چاالن ايلکي نگۉاُون ديييپ،- ِيت ،نگئۉبُول ِمن-

   .”جئدئ

  نار”؟قاچاليارمئ پۆاؤيد الرئنۉتغۉ نِدنۆاؤنگ نگۉنگي اُونِح  ۉب

  نگئيا رۆکۆ ش اُونئ . بُولدئ يالئ ايِنن اقباشاش المغۉ چالناندا ”جئغاآ

  ئ ايسألندير؟اغباشالم ِيرينِدن باشالن نگۉاُون ِبلکي، . ئرئنحآ گؤردي

  . تدئۉت نگِلرهِح  غاباش رۆکۆ ش . باريار گيديپ باسمارالپ المغۉ

  . بيليأر نگِلرينيِح  ديِين بيلِمز ،شيله ِينه اُول

  نهۆؤزا-وه اؤز پيکيرِلنمأگه ده-هِين رۆکۆ ش ”نأمه ِاتِملي؟“

 -بُول ِاديپ تغئآي بيِلن نگۉنۉم شداۉبُول ۉب“. ردئۉد ِبرمأگه اغسُور 

  اغس”:ِاييأم مِح  نهۆستۆا نگۉاُون . ِيتدي گؤزي ده-هِين نگاۉش . ماز

  ِدنگ . بُولدئ دا-باشالنالر ِبريپ بات نگااوُ  ديييپ، ”شئاغب المغۉ بُول،

 -بار الرئنگاقئرجغئغ ديييپ ”ِينگدي شئسئاغب انح”دا-رساالرۉاُوت چالشئپ

  ِبرِجک غئسئنت کيرشه ده-هِين اُونسُونگ . آنگالياردئ اُوزاالم ئنئ اُولئغل

  . تاريارآغ يُول . پيکيرِلنيأر اُول دا،-ساليار تاغو  آرا ِاديپ، شيله . بُولدئ

  . بار ياندا بير مِح  المغۉ تسا،ۉت نگهِح  ايسئح . ُوقي يُول

  ”نأتِسمکأم؟”دا-رساۉاُوت پۉبُول يالئ سسانمايانغئ زانداسا

 -نأ ديِرليکده-دارا ۉب“. ِبريأر ئدانئغي-ئئغي ئاغسُور  نهۆاؤز ديييپ،

  آلالجانالرئم، . ُوقي نگيِح  بيلِمِجک چالئپ نگۉنۉم بيِلرسينگ؟ مه ِاديپ

  ”بُواليماسئن؟ شيله بُولمايئن؟ تاپايان گؤرأ پأليمه ِمن

  ِولين ِامما . بُوليار يالئ اقالنجغئيغا ديييپ، لهشي سازاندا

  ِيِنِلر وه ردئۉدؤوِلتد گؤکِلنگ، رادأليغا أزيرح يادئنا نگۉُونا

  ئنئاقرشئسئندغا دينگه اؤز . ِيتيکدي نهۆپيکيري اؤز نگۉاُون . شِميأرديۆد

  نگۉزادا اُون غاباش شُوندان شئاغب المغۉ . ئندا اُويالنياراقح ِينگِمک

  بير ايسئح ديييپ، بيري نگِلرِدنِح  چئلشئرئملئ اُول . ِيتيرِميأردي يليناِ 

  يانئندان آنگرئ شئسئاغب انح بُولمايار، دا-نداۉم تسا،ۉت نگهِح 

  . ُوقي نگِح  اقلجۉتغۉ نِدنۆاؤنگ نگۉاُون چالمالئ؟ نأمه ينديا“. شيأرۆد

  مزِس ۆد نگِح  تأِزِدن يا تاپمالئ يليحنأ نگينيِح  بيلِميأن نگۉُونا

 -ِبر غئسئنت کيرشينه تارئنئنگۉد ِينه دا-اُويالندئ اُول ”؟قابُولمازمئ

  . پيکيرِلنيأر ده-هِين سازاندا ِپيداالنئپ، ندانۉش . ردئۉد مأگه
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  . نديۆگؤر پۉبُول يالئ ِينگألن کيۆ ي نگۉاُون . لدئردئغا نيۆزۆي اُول نا،آ

  . بُولدئ يالئ رانۉد پۆلۆگ مِح  گؤزِلري آچئلدئ، زيۆي

  نأمه ِاتِمليديگيني نينگۆاؤز اُول ِبلکي، . دألدير ِيرِدن يؤنه ۉب

  سئرئنئ ئنگاغراالمغاماس شئسئنئاغب انح وه ياندئرغوُ  بيليپ ييأماِ 

  . تاپاندئر

  ديييپ،- بُولمالئدئر نگيميزِح  قئئر حآ ايندي ۉب شئ،اغب چال،-

  ۉب  . يدييد- بُولما مالحآ مِح  نهۆاؤز-  . ردئۉا اُوتاغچالم اُول

  ِالِلري سازاندانئنگ . دئئقچ يتِگشيکۆا باشدان ِسسي تارئنگۉد ِگِزک

  . باشالدئ يؤرأپ چالت گؤزه ايِلرِدن

  گؤزي گؤألنينگ يِرليأنۆس گؤزِلريني وه آنگالدئ مِح  المغۉ نئۉم

  :ده-ِسِرتدي نهۆزۆي انئنگح اُونسُونگ نه،ۆزۆي سازاندانئنگ يالئ ِاديپ،

  اُونسُونگ . دييدي- بارئنئ ِات اُوندا ِالده ينگمي،دييد ”قئسُونگ”—

  . راسالدئ شئاغي نيۆاؤز ديييپ، ”آلئ يا“

  اُول . دألدي نگِح  شيديِلناِ -پۆگؤرل نيزِح  نگِح  چالئنيان أزيرکيح

 -سازان . دؤرأپدي دا-ئناغآش نئۉاُووس شئسئنئنگاغب انح ِيرده ۉش

  ِيرده بير نينگۆارئشدا اؤزي ِجِدللي پ،غئۉُوولح ااغماقد آت نگادا اوُ 

 -چال ِپيداالنئپ مِمسينِدنِح  شُوالرئنگ بُولسا، بار بيلشي چالئپ ساز

  يالئ نگۉنۉش . چاليار ايالپ-آيالپ نِدنۆستۆا باشئنئنگ ِالِلريني . دئ

  تارئنگۉد يؤنه ِاليني بيرِدن ،قاباريار  شئنئ ِاِيرديپاغب المغۉ ديپ،اِ 

  نئنگۉسوُ  نگينينگِح  باريان چالئپ ده،-ييِبردغوُ  يالپآ-نه آيالپۆزۆي

  بيِلن ِالي بير رينگۆکۆ ش ۉب . ردئۉدُولد بيِلن ِسس يانئقچ ِپرِدِلرينِدن

  . چالشئدئ

  پ،ۉبُول يالئ ئالنئقي داناقسالالنچ شئسئاغب آپالئ انئنگح نا،آ

  ديشألپ، ئرچئنئح اُونسُونگ . لدئغا بيلمأن يانئنئئقچ نيِرِدن نگينگِح 

  :دا-دئقاياي باشئنئ

  نيۆزۆي زارانغئ ديييپ،- پئللئسئ-پئللئ مانئنگحمئ ،حآ-حآ-

  . سالدئ اقشآ

 -اُوق ِتلِپک ئنااغآش رانالرئنگۉاُوت الپاغب مئتۉشئالرئنا ااغب ؤزا

 -بُول انح ئقآلماد رۉاۉغ الرئئقايئنلح ِاتِجک اؤز . بُولدئ يالئ النان

  . ِسِرتدي آالردئپ رينيگؤزلِ  شئسئنااغب . لدئغا زؤووه ِيرينِدن سا

  راغاماس ِمني ِکسيلسين، ِاتينگ ِسنينگ”:رشئ ِاديلۉد ِسِرديپ نگۉُونا

  . يالئدئ يانغار غا ديييپ ”تدينگاِ 

  دا-لساۉ رۉا ده،-هلسۆسؤگ . لدئرمادئغا باشئنئ دُوالنئپ المغۉ

  . دؤندي تيِکنه ِدمير کچهِش ۆد ِپکۆي  . ردئۉاُوت پۉبُول يالئ يئلقا

  باش بُولسا ده-نيرأ وه اقرجۉت نِدنۆستۆا نگۉتاپسا اُون ئدايئناغي

  ديِيرينِدن زات بير کيمينگ رِح  ائزئندان ِولين يؤنه . گيتِجک ناغئسال
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  ِير اُوتئردئ، تانئپۉا بير شيله اُول . بيلِميأر دا-ناغاز غوُ  پ،قۉر غوُ 

  . شديۆد نِدنۆگؤز ممأنينگِح  اُول باشالپ، اندانح . گيرِجکدي يارئلسا

  نأِمدير ده،-ِسِرتدي آواپ ِرگيۆي رينگۆکۆ ش آدامسئ ساز بير دينگه نگاوُ ا

  . ِبردي بيِلن ئقئرلئلآغ جان دئنئغئياپ نگينگِح  قئيانگ يالئ، ِاِدن ارحغا

  يالئ، ئسئاقندۉردۉي اؤز ِولين يؤنه  . بُولياردئ ِگپأليِجک تارۉد

  اؤز دينگِليجيِلر کي،ِبل . ِسسي ِاشيتِميأردي ديِين ”بُول اغس”سازاندا

  بيِلن زادئ-رنئۉب انالرئنئنگح دا-يا سئالياندئرالر شئالرئنئاغب

  بُول، اغس”:اُوالر سامُوغي ِچکينيأنديرِلر، نِدنۆزۆي گيِدن شارئپغئ

  نئۉش رئشالرئۉاُوت دينگألپ سازئ رمان،ۉت ده-بيرينينگ . ديِيرديِلر ”شئاغب

  چالئپ نگِح  بيِلن تارۉد اقوار  ۉش سيزه ا،آغ انح“. ِاتديريأردي ِچن

  ِلنۆگ ِيتمأن گؤوني آيدانئندا، رۆکۆ ش ديييپ ”ِگلديم ِبرمأگه

  ااغرمۉد سالئپ قالغۉ سازئنا چاليان أزيرکيح سازاندانئنگ دا-انح

  . بُولدئ رۉِمجب

  اُوالر . زالردئغئ-ِگلين يالئ ديِين يارئسئ لالغئ تُوماشاچئالرئنگ

  مِح  آدامالر ِارِکک  . اُوتئردئالر پۉتۉت نئتُوپارئ بير مأِرکأنينگ

  . ِترتيبيدير يانغوُ  انئنگح ۉب . ُوتئرالرا

  بيِلن ِال کأ-بيرِدن اُول . بُوزدئ آيال ياش بير ِترتيبيني اقرمۉُوتا

 -مِح  دا،-لدئغا زؤووه ِيرينِدن رانۉاُوت پ،ۉبُول يالئ لدئرئالنغا

  ياش گؤزِلرينِدن نگۉاُون . ردئۉد سؤِمليپ ندهۆاؤنگ نينگۆگؤز مأنينگ

  . ليأرديۆدؤک رداپۉبُوي

  ِينگِلنينه نگۉاُون ؟قاُوسسارئمئح شئنئنگاغب المغۉ ،ۉب کيم“

  رانالرئنگۉاُوت ِسِرديپ نگااوُ  ”؟قااليارمئآغ رانئناۉاُوت تانئپۉا مِح 

  . بُولدئ مِح  ِاِدنِلري اقچ شيله راسئنداآ

 -دألديگي ُوسسارئح شئنئنگاغب المغۉ نگۉاُون ِسِرديپ، مِح  انح نگاوُ ا

  چئلئپغا آلئپ زغئ اُول . بيليأردي ئنئئغالماياندآغ نانئپنگا غئاوُ  ني،

  يئل ِيدي يؤِرنينه پۉبُول ئاغرنغئ انئنگح نگۉاُون . زدئغئ ِگتيريِلن

  . بُولماندئر ِگِلن ائزئندان نگۉايچينده اُون تئنگاغو  نچاۉش . پدئرۉبُول

  :بيِلن ارحنگا غااوُ  انح رانۉد ِگليپ ارئحغا ُوزاالما

  . دييدي- !رۉاُوت دأليِردينگمي، نگ،ۉرسۉد ِبيديپ نأمه-

  ااغالمآغ ِسسلي اُول . ديييپ- اآغ انح بيلِميأرين، رئپۉاُوت-

  . ردئۉد

  نيۆزۆي نگۉاُون . زارئلدئغئ انح ديييپ،- !رۉاُوت دييديم، رۉاُوت-

  . نيأرديۆگؤر ئاغيتماجاغ مِح  چالئِبرِمکِدن بارئپ گؤِرنينگده،

  . ردئۉد بيراز راشئپ،غا باغاجوُ  الدا اُوندانح رِح 

  . ِبردي پغاجوُ  آيال اُول ديييپ،- ِيتِميأر تئيارئمائغ ااغرمۉاُوت-
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  تئيارئماائغ اؤز ا،آغ انح يالئ، رارۉديِينيمده اُوت رايئنۉاُوت ِمن-

  مِح  أزيرح  . زدئۉرۉت ِسسي زارئن تارئنگۉد ۉش ِمني  . رمادئمۉت

  ِنِلريمي،اِ -آتا اؤز ِسسينِدن نگۉاُون ِمن . شُول رانۉد الدئپآغ ِمني

  ِمن بُوالنسُونگ، شيله . گؤريأرين ايليمي تينۆب ِيرِلريمي، ؤِسنا-پۆؤنا

  . . دؤکمأيين؟ ياش گؤزِلريمِدن ِنِننگ المايئن،آغ ِنِننگ

  . لدئغا تِدلِح مأ بيلمأن، نأمه آيدارئنئ بُولشا ۉب انح

  . پدئۉيغوُ  ئنئاغچالم مِح  سازاندا . شديۆد ئقدئرسل-دئم ُورتاا

  زنگۉدوُ  نهۆبؤور اُول . باشالدئ اندانح باشئ ئنگئغلاقدئمم ۉب

  ِيرده ۉش اُول . ِسِرديأر آالردئپ گؤزِلريني شئسئنااغب ساليار، دينگيني

  زات بير بُولسا ده-هنأم ياماندان-شئداناغي وه کؤپِدن-زدانآ

  . نديۆشۆد ئنداناغرمۉاُوت راپغا نهۆاؤز ممأنينگِح  ئنائغئديتمالآ

  ،قاتاپئالرمئ ندهۆستۆا نينگۆسؤز آيدان ألکيح ديِيرکأ، نأمه“

 -تاراپئن نگۉاُون يِبِررميکأ؟غوُ  ِبِرر شيله ِاتميشليني نشۆد لينهاِ 

  شيله مأِرکه ”زاتمئدئر؟ شيديِلناِ -پۆگؤرل مسيزليکۆدؤز ِبيله دان

 -ئناغآش نگۉرتۉم چال لِلِرنۆس وه ِسِرديأر نهۆزۆي نگۉناوُ  بيِلن ِچن

  مِمسينِدنِح  رۆکۆ ش . راشيارغا بيِلن ئقسابئرسئزل سؤزه اقجئقچ دان

 -تا تاپئالرئندان ندهۆسؤز انئنگح ِولين يؤنه . راشياردئغا ِبِتر

  ئنداناغرمۉد شاردئپغئ نيۆزۆي انئنگح . کأندي سئقۉر غوُ  پئلماز

  . ئرئحآ دأل مکينۆم قاراشمغا غاشئلئاغي

  ندانۉش . ِسِرتدي آالردئپ گؤزِلريني ده-هِين شئسئنااغب انح

  شيله اُول آنا، . نيأرديۆگؤر ئاغنه آتجۆستۆا شئسئنئنگاغب نأنيۆگ بار

  :ِاتدي مِح 

  ِسنينگ ،(تاشالپ شاندئنئغوُ  ”شئاغب”آدئنئنگ نگۉُونا) المغۉ-

  . نِمسينۆگؤر رانگغا ِسنينگ يمدهِير سُوران ِمنينگ . ُوقي ِگِرگينگ نگاما

  انح- . را ِاتدينگغاماس سازئمئزئ بيزينگ را ِاتدينگ،غاماس ِمني ِسن

  ِمنينگ شئ،اغب مانحمئ- . أتدي دُووام نيۆسؤز زِلنيپ،ۆي رهۆکۆ ش

  . دييدي- يمايئننگئ غوُ زادئ ِکم نيأدهۆد ل،غا دا-بُول شئماغب

  ئنئاغلماجغا نينگۆؤزا بيِلن اقمقاياي باشئنئ يؤنه سازاندا

  :دييدي شيله دا-يتدئآ

  سازاندانئنگ المغۉ لماسئن،غا نگۆگؤون شئنگداناغب ا،آغ انح-

  پۉبُول دا-سازانداسئ ايل دا،-سازانداسئ انح اُول . ُوقي ِکمي سازاندا

  . بيلِجک

 -ئردئغئغ انح ديييپ،- دأل ِگِرک نگاما ئئغشئلاغب نگۉاُون-

  نينگۆاؤز دانئقرلۉِمجب بيلمأن، چئداپ زابئنااغ-ارحغا نينگۆاؤز دا،-

 -رانالۉد ايکيرجينگألپ ديييپ ”دييِمِسمميکأم يا”دييِسمميکأم،“

  . يِبرديغوُ  آيدئپ رئنئ
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  المئغۉ قئيانگ بيِلرسينگ، گيديپ آلئپ نگئنئغادوُ  سازاندا، ايندي،-

  آلئپ مِح  زئنگئزئغئ ۉب ِبرده، چالئپ بير ِينه بُولسا نگينگيِح  ِينِگن

  اقآش پۉرۉا قرغا پ،ۉتۉت ايچيني انح دا،-تاردئغۉ نيۆسؤز ديييپ- گيت

 . ردئۉُوتا

  ساز مۆِيکه اؤز ندهۆاؤنگ شئنئنگاغب المغۉ ِمن ا،آغ انح-

 - ِادينگ ساتۉغر ااغچالم بيله بيِلن نگۉاُون گؤرأ نگاشوُ  . بيلِمرين چالئپ

  . سُورادئ رۆکۆ ش ديييپ،

  . دييدي- چال دا-چالسانگ يليحنأ-

  . باشالدئ رۆکۆ ش ديييپ،- اآغ شئاغب بُول،-

  . آلدئ تارئنئۉد ِالينه مِح  المغۉ ديييپ،- لمارسئنگۉتغۉ ايندي-

  . چالدئالر ِچنلي شاماآغ تأ رئشالرئناۉاُوت ِارتيرِدن چالدئالر، ساز

  ئقلاقبُولم اقراالجغاماس بيريني-بير ِجتليک، آراسئندا يندي اُوالرئنگا

   .دئُوقي

  شيله . چالدئ پۉبُول ِبرِجک زيلِح  قاالح بيِلن رِکۆي آق ده-يکيسيا

  . ِاتديِلر مِح 

 -ِبيِلکي دا،-اندانح دينگِليجيِلر سُونگ، تارئالندانغۉ چالنئپ ساز

  . دييديِلر ”نگۉبُول اغس”:بيِلن ِسس دُولئ شئالرااغب ِچکينمأن، ده-ِدن

 -  :دا-دئاقچ شۉچاو ئناغال غۉ المئنگغۉ رۆکۆ ش ندانگۉسوُ  ينگا

  ِمني . بُولدئ انح يِبِرنغوُ  کديريپۆ ايکيميزي اؤج نأمي اؤت،ۆگ شئ،اغب

 - انح نأکأر،ۆگ انح . بُولدئ انح ِاِدن رۉِمجب ااغآتم ساپ رليۆد زۆي

  اُول سئردئ، بيِلن ِينگيلليک ِدريني نينگۆزۆي دا،-ردئغئيئل المغۉ . دييدي

  ديِينينه ”انح نأکأر،ۆگ انح”:ينگرۆکۆ ش . دألدي اقرمغئيئل يؤِنِکي

  ندهۆاؤز نگۆنۆگ ۉش مانئنئحمئ انح . رماسئدئغئيئل ئنگاغلمۉشغوُ 

  . لدئغا راپغا آوئلئ ِرگيۆي ائزئندان نگۉوه اُون راتدئۉغا

  . ِاِکن بُوالن يئلدا نجي-1871 گؤرِسم، ِاديپ اساپح ايندي ا،اقو  ۉب

 

 ********************************نگئسوُ ******************************

 عبدالقهار صوفی راد: اتا گچيردیحآراپ 

 ِانه ديليم سايتی: چشمه

 

  . اناسئحکيتاپ ئپاسئنئنگحسا ”ِانه ديليم“

- 

  انُووحسارئ رمئراتۉن شئ،اغب رۆکۆ ش

   .1961 بات،غاآش - ِنشيرياتئ دؤوِلت رکِمنيستانۆت
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- 

  ِسييتمأدُوو . گ :ُوراکتِرد

  سالين . آ :راتچئۉس

  2014 نُويابر  .1 :ِگچيريلدي ا-پدف

  ربانۉاغآنن نازار :تاييارالن

- 

  . ِگتيريليأر ِکپيلليکسيز ِاساسالردا، ”يالئ بُولشئ“ ماتۉلاغم ئاقکيتاپد ۉب

  مِح  گؤرِلن چأِرِلري ئقِسِرساپل ليحأ تاييارالناندا ايش ۉب

  اينفُورماسييا کيايشدأ  ۉب ئپاسئحسا ””نه ،(الر)نه آوتُور بُولسا،

  چينۆا ِزِلل يا ييتگي اليئناقتغئ يا گؤني ِچکيِلن ِسبأپلي

  . ِچکِميأر پکأرچيليکغاجوُ  ندهۆاؤنگ رامانئنگغۉ يا آدامئنگ بير يچح

 

 


