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 اودلي قيلينج

هاوا ايشيقالنديقجا، گردمان قاالسـينين محتشـم بـرجالري آيـدين گورونمـه گـه       . گونش دوغوردي 
اوزاقالردا گوموش بير كمر كيمي پاريلدايان كـور چـايي اوزانـوب گئـديردي، كـورين                . باشالييردي

بـورادا قـديم   . اطرافي مئشه ليك ايدي، گوز ايشله ديكجه اوزانان دوزلر ياشيلليق ايچينده اوزوردي  
هـئچ بيـر يانـدان سـس     . باباالريميزين اليله يارانميش گوزه ل بير آذربايجان شهري يئرلشميشـدي      

 .ايلك باخيشدا بو شهرده حيات عالمتي گورونموردي. سمير گلميردي، قوشالر بيله يوخودا ايدي

گردمـان  . يشـدي ايله بيل وقتيله بوراني زينتله نديرن انسـانالر چوخـدان هـارا ايسـه كوچـوب گئتم                
 بير دايانوب اطرافي -سارايينين قوجا كشيكچي سي عادتي اوزره يئنه ده گنيش حياطده گزينير، آرا

 آيــدين ائشــيديلمه گــه باشــاليان بــاغيرتي و قيليــنج سســلرينه -بيــردن او يــاواش. دينلــه ييــردي
 - چكـوب بيـر    ديكسينوب اطرافي دقتله دينله مه گه باشالدي، ايله بيـل ايكـي بويـوك دسـته نعـره                 

 ديريم ويريشينا گيرميشدي، قوجا، شهره دشمن قوشوني دولوشـديغيني ظـن ائـديب              -بيريله اولوم 
 .حكمدارينه خبر آپارماق ايسته دي، بو آندا ويريشانالر حياطده گورونديلر

قوجا كئشيكچي قهقهه چكوب گولدي، قوشون حسـاب ائتـديگي آدامـالر يـالنيز ايكـي نفـر ايـدي،                    
 . دالي چكيلير، اوبيري ايسه ايلديريم كيمي قاباغينداكينين اوستينه شـيغييردي       -ي دال اونالردان بير 

اونالر قوجانين بـوردا اولماسـيندان خبـر سـيزديلر، اونـين قهقهـه سـيني بئلـه ائشـيتميرديلر چـوخ                      
قيزيشميشــديالر پــوالد قيليــنجالر يئنيجــه دوغــان گونشــين قيزيــل شــعاعالريني عكــس ائــده رك 

 .پاريلداشيردي

 .ويريشان گنجلرين اوزي گولدي

 .ايـدي )) جوانشـير ((يـن اوغلـي     )) واراز((ايره لييه دوغـرو شـيغييان دليقـانلي گردمـان حكمـداري           
قوجا كئشـيكچينين گولوشـي بيـردن كسـيلدي ، بئلـه            . اونالر قيلينج دوگوشديريب مشق ائديرديلر    

ــر  ــر بيــ ــو گنجلــ ــديغي بــ ــي تانيــ ــه ياخشــ ــر دي -گئتســ ــده بيلــ ــر بيرينــــي هــــالك نايــ  .لــ
 :جوانشــير قاباغينــدا كــي اوغالنــا محكــم بيــر ضــربه انــديره رك، اونــين قالخــانيني يارييــا بولــدي  

بونينال سن اوچ دفعه دير ...  ارنلر اوچه تن دئميشلر-: دييه باغيردي-! آت يئره قيلينجيني، اورموز-
 ...مغلوب اولوبسان

 غلبـه سـينه دوزمييـوب اعتـراض         قوجا كئشيكچي يالنيز ايندي گوروب اوتانان اورموز جوانشـيرين        
 :ائتدي
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مـن قصـدأ    ... سن هله يالنيز ايكـي ضـربه انديرميشسـن        .  يوخ، بو اولمادي، آياغيم داشا توخوندي      -
 .خاطرينه دگميره م

ــدو    ــوخ اولــــ ــيلينوب يــــ ــري ســــ ــم ايزلــــ ــي تبســــ ــدا كــــ ــيرين دوداقالرينــــ  .جوانشــــ
 . دئدي- بو بهانه دير، دوستوم،-

ــ   ــماغا حاضيرالشــ ــه ويريشــ ــالر يئنــ ــدي  اونــ ــيره ياناشــ ــيكچي جوانشــ ــا كئشــ  :اركن، قوجــ
 . دئدي- من دعوانيزي آيرد ائده رم-

قيلينجالر يئنه پاريلدادي، اورموزين ضربه سي چوخ ناگهاني اولدي، جوانشـير ايكـي آدديـم گئـري                 
 :چكيلدي پرت حالدا گوزلريني دوگدي

 . بهــا اوتــورديويريشــاركن اوزون دانيشــماق منــه چــوخ.  دئــدي- بــاخ، بونــا ســوزيم يوخــدير، -
جوانشير الينده كي قالخاني اوزونده ن كناره       .  قوجا كئشيكچينين ايشه قاريشماغينا احتياج قالمادي       

 .آتاراق اورموزين اوستينه جومدي

  اينـدي راضيسـانمي؟    - دييـه سـئوينجله بـاغيراراق اورمـوزا محكـم ضـربه ووردي             -! آل، بودا اوچ   -
ولتــدي قيلينجينــين اوجــوني يئــره دايــادي چيگنينــين اورمــوز بــو ضــربه دن گوجلــه اوزينــي دوغر

 : بــــئش دفعــــه هــــاوادا فيرالتــــدي   -آغريســــيني اونوتمــــاق اوچــــون قــــولالريني دورد   
بويوك حكمـداريميز واراز  .  من سنين مهارتيني اوره كدن تصديق ائديره م        - دئدي - چوخ گوزه ل   -

دمـانين ايگيـد سـركرده سـي     دوغرودان دا خوشبختدير، اونين سويمه لي اوغلي جوانشير ايندي گر      
 !گل، گل اوزوندن اؤپوم... اولماغا دوغرودان دا الييقدير

قوجا كئشيكچي قيلينج مشقينين بئله قالماقالسيز قورتارماغينا سئوينيردي، اونـين صـدف كيمـي آغ               
گردمـان داغالرينـين    . ديشلري پاريلدايير، ايري آال گوزلري درين بير صميميتله آليشوب يانيردي         

هاواسيندا بويوموش بو قوجا يئتميش ايل ياشاميشسادا، هله قوجاليقدان شكايت ائتميـردي، او             تميز  
جوانالرين بئله دوستجاسينا اوپوشديكلريني گوره ركـن سـئوينجدن ياشـاران گـوزلريني سـيلدي و       

 .جوانشيره ياناشدي

 هـئچ نـه دن    دشـمن بيـرده اوسـتيميزه قيليـنج قالديرسـا، گردمـان داغالرينـين           - دئـدي  - اوغلوم -
 !قورخوسي يوخدور، واراز قوجالوب گوجدن دوشسه ده جوانشير ساغ اولسون
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بيردن هاراداسا شيپور چاليندي، چوخ كئچمه ميش گردمان جنگاورلري بويوك ميداندا دنيز كيمـي              
 .دالغاالنوب تالطمه گلدي

ي هــاميني وطنــين آيــدين سيماســي قــارا بولــوتالر اورتنــده هميشــه بئلــه اوالردي، شــيپور سســلر  
اونـين بيـر سـوزي      . گردمانين ايگيد سركرده سي ميداندا ديك بير يئرده گورونوردي        . چاغيراردي

ائولرين دامينا چيخميش آال گـوزلي شمشـاد بـويلي          . ايله بو انسان دنيزي بير سمته دوغرو آخاردي       
 دوشـنلره خيـر    ماهني اوخويار و ووروشما ميـدانينا يـوال      - گردمانين بو غنيرسيز گوزه للري     -قيزالر

ــر  ــره رديلـ ــا وئـ ــه ردي   . دوعـ ــده گلـ ــه وجـ ــر بئلـ ــالر دره لـ ــيندن داغـ ــاهني سسـ ــن مـ  . اونالريـ
اؤلوم سوزينين نه دئمه ك اولديغيني بيلمه يـن گردمـان ايگيـدلري ووروشـما ميدانينـدا ييخيلـوب                   

 .دييرديلر)) ابديته قووشدوق((حياطال وداعالشيركن 

ر سركرده يه زيلله ندي، قوجا واراز اؤز يـاخين آدامـالري            ايندي ده گوزل  . ايندي ده شيپور چاليندي   
گردمانين آناسي، وارازين اوزون و كشمكشلي حياتينين مهربان يولداشـي جـواهر            . ايله برابر گلدي  
 .خاتون دا گلدي

اونين سسينده غريـب بيـر اومودسـيزليك و         . واراز سوزه باشالدي  . انسان دنيزي سكوته غرق اولدو    
هامي جبهه لر يـارميش بـو قوجامـان سـركرده نـين سسـيني ائشـيدنده                 . ك واردي يازيق بير تيتره    

 .فالكتين بويوك اولديغيني آنالدي

 :واراز دئدي

مقـدس گردمـان اؤلكـه سـي بيـزدن وفـا       !  عزيز اوالديم، بو قوجانين سوزلرينه دقتله قوالق آسين     -
روب ييخـان، انصـاف دييـه نـده،         اودور، يئنه اوستوموزه دشمن گلير، چاپوب تااليـان، وو        . ايسته يير 

. دئييرلـر )) وحشـي خـزر   ((اونين آدينـا  . قيلينج چكه ن، ناموس دييه نده، اود ياغديران بير ياغي وار          
منده سيزه سون بورجيمي وئرمه گه گلديم، اوتـوز ايلـده هميشـه             . اوستوموزه قان گلير، اؤلوم گلير    

اما . ان آدي گلنده، هامي اطاعتله باش اگدي      اؤلوم بيزدن اوزاق اولدي، ناموسيميز تاپدانمادي، گردم      
ايندي من قوجالميشام، بوگون سحر اوخ سوزدوروب قيلينج چالماق ايسته ديـم، اللـريم تيتـره دي،                 

 !گوســـــــــــــــترين ! ســـــــــــــــركرده نيـــــــــــــــز كـــــــــــــــيم اوالجـــــــــــــــاق   
ــا، حكمـــــدارين اونينـــــده احتـــــرامال بـــــاش اگـــــدي   :آغ ســـــاچلي، نـــــوراني بيـــــر قوجـــ

اوتوز ايلده دوستيميزي دا، دشمنيميزي ده تانييان سنسن،        . ر اؤزون گوست  - دئدي، -! اولو حكمدار  -
ــاقالر      ــدن اويناداج ــالري يئرين ــه داغ ــوزي ايل ــر س ــين بي ــدلريميز اون ــا، ايگي ــركرده اولس ــيم س  .ك
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 :ائلين سسين دينله مـك ايسـته دي       . واراز نوراني قوجانين اوزونه حرمت ائتديسه، سوزينه باخمادي       
 .ي دئد- كونولليلر ميدانا چيخسين،-

او، وارازين قارشيسـيندا اگيلـدي، تعظـيم ائتـدي، قيلينجينـي            . بو آندا اورموزين قيلينجي پاريلدادي    
 :اويناتدي

 من آرتيق يئتگين بيـر جنگـاورم، سـركرده ليـك قيلينجينـي منـه                - دئدي، -! بويوك حكمداريميز  -
 !وئرين

 .واراز اونون جسارتيندن راضي قالديسادا، فكرينه شريك اولمادي

سـركرده يـه قيلينجـي حكمـدار وئرمـه ز، ووروشـما       .  سن هلـه جوانسـان     - دئدي، -يد اوغلوم،  ايگ -
 .ميداني وئره ر

 .سونرا جوانشير ميدانه چيخدي. اورموز بير داها دينمه دي، حكمدارين سوزلري اوني قانع ائتدي

ي  دئـدي، دشـمن سـركرده سـينين گومـوش دسـته كلـي قيلينجينـ                - منيم ده سوزيم واردير، آتا،     -
 .آالجاغيما سوز وئريره م

 .واراز اوغلونـون دا جسـارتين بگـه نـدي، امـا اونـي داهـا چتـين سـيناقدان كئچيرمـه ك ايســته دي          
  بلكه بيردن او سني مغلوب ائتدي؟-

 :جوانشير سسيني اوجالتدي، بويوك بير غرورال جواب وئردي

 . دئدي-! كور چايي دايانار، واراز اوغلو باسيلماز-

ه افتخارال باخدي، واراز ايسه، تجربه سيندن بيليردي كي، چـوخ زمـان قشـنگ سـوز                 هامي جوانشير 
جوانشـيره دقتلـه    . دئمه گي باجاران آدامالر، چتين حالالردا قهرمانليق گوسترمكدن عـاجز اولـورالر           

 .باخــــــدي، ســــــونرا دونــــــوب جــــــواهر خــــــاتونين رايينــــــي بيلمــــــه ك ايســــــته دي 
ــيندادير،    - ــاق ادعاســــ ــركرده اولمــــ ــون ســــ ــن؟    اوغلــــ ــرده ســــ ــه فكــــ ــن نــــ  ســــ

 -:جوانشيرين مهربان آناسي دينمه دي، واراز يئنه اوغلونا باخدي، اورموزا دئـديگيني تكـرار ائتـدي           
 .دئدي! هله جوانسان، اوغلوم 
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 :هــامي ائشيتســين، دييــه، سســيني داهــادا اوجالتــدي     . جوانشــير آتاســي ايلــه راضيالشــمادي   
 ووروشما ميدانيندا دشمن سركرده سينين باشيني        اون دورد ياشلي بير حكمدار تانييرام كي، قانلي        -

 .بدنيندن آييردي

 :واراز تجربه لي سركرده ايدي

 . دئدي-! قوشونين باشچيسي اؤلسه ده، محكم قوشون داغيلماز-

ــه دي       ــته م ــاق ايس ــيز قويم ــي ده جوابس ــو فكرين ــينين ب ــدي، آتاس ــكوته دال ــوخ س ــير چ  :جوانش
ــونيني داغيتد  - ــيله قوشـ ــركرده سـ ــمن سـ ــن دشـ ــدي   مـ ــاجاغام، دئـ ــونرا قاباقالشـ ــدان سـ  .يقـ

واراز ايسته كلي اوغلونـون چـوخ عقيللـي بيـر گـنج اولـديغيني ياخشـي بيليـردي، الكـن اونـين بـو                         
 .جوابالريني ائشيتديكدن سونرا، جوانشيره محبتي داها دا آرتدي

 . دئدي- ايله ايسه، تدبيريني سويله، اوغلوم،-

 .ييـــه جوانشـــير يئنـــه غـــرورال جـــواب وئـــردي  د-! ووروشـــمانين ســـونيني گوزلرســـن، آتـــا-
 :سونرا واراز اوزوني خلقه توتاراق سوروشدي

 سيز نه دئييرسينيز؟!  اوالدالريم-

 . دئديلر-! راضييق، راضييق-

اونوتما كي، گردمان تورپاغينين سرحدي كور چايينين اوتايينـدان         ... ايله ايسه اوغورالر اولسون، باال    
 .باشالنير

 .قوي مهربان آنام منه خير دعا وئرسين...  بوني بيليرم، آتا-

بوتون خلقين گوزي گردمانين آناسي جواهر خاتوندا ايدي، اونون هر بير كلمه سيني ياخشي دينلـه                
 .مك اوچون هامي بوتون دقتيني اونا وئردي

 :جواهر خاتون دئدي

سن اوشاق ايكن دعـواده، دشـمنين پـوالد         ايندي ده منيم سوزلريمي دينله، اوغلوم، بير زمان، هله           -
دئـديم، ائـوه    )) جوانشـيريم سـاغ اولسـون     ! ((قيلينجي مني سينه مدن ياراالدي، من آغالديم، اوغلوم       

سـن ده   .  درمانسـيز سـاغالديم    -مـن دواسـيز   . سـنين سـينه نـي تـازه آل قـانيمال بويـاديم            . قاييتديم
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. آتاني دا، مني ده سن عـوض ائديرسـن        . رسنبويويوب ايگيد اولدين، ايندي ووروشما ميدانينا گئدي      
چاليش كي، دشمن سني آرخادان وورماسين، سينه دن آلديغين سنه اؤلوم يوخـدور، آنـانين صـاف                 

 .قانينا خنجر باتماز

آنانين خير دعاسـيني ائشـيدندن گردمـان جنگـاورلري قيلينجالرينـي قينينـدان چيخـاروب هـاوادا                  
 .اويناتديالر

 . دئديلر-! ساغ اولسون آناميز-

 :سونرا جوانشيرين سسي ائشيديلدي

 آتام منـي جوانسـان سـوزي ايلـه يـوال سـالير، آنـامين خيـر دعاسـي ايسـه،                      - دئدي، -! ايگيدلريم -
منيمده شرطيم وار هـر سـاعتده       . آنام بيزي امتحانه چكير   . قولالريما قووت، گوزلريمه ايشيق وئرير    

باخ، بـورادا، گردمـان سـارايينين قارشيسـيندا         . ينيئددي قاصد محاربه ميدانيندان آناما خبر گتيرس      
 خنجـر، او    -ايكي جرگه دليقانلي دوزولسون، بو جرگه نين بيرينـده يئـددي اوغـالن، الينـده قيليـنج                

مغلوب اولوب قاييتسام، قـوي او يئـددي        .  چيچك، دايانسين  -بيرينده ايسه، يئددي قيز، الينده گول     
ا وورسون، غالبيته گئـري دونسـه م، يئـددي قيـز اوسـتيمه              جنگاورين هره سي منه ساغالماز بير يار      

 ... چيچك سه پسين-گول

 .واراز بو شرطه راضي اولدو

 دشمنين قارا ديرناقلي آتالري كورون مقدس سوالريندان بير دامال بيله ايچرسه            - دئدي، - اوغلوم، -
.  ووراجاقـدير  كـه سـي  اونوتما كي او قيلينج ياراالريني سنه يئددي ايگيـد يـوخ، بوتـون گردمـان اؤل            

ــك         ــه جـ ــه پـ ــان سـ ــون گردمـ ــري بوتـ ــتينه او گـــوللري، چيچكلـ ــه ن، اوسـ ــتون گلسـ  .اوسـ
 .جوانشير قوجا آتاسينين بو سوزلريندن داهادا روحالندي

 . دئدي- اوغوريميز خوش اوالرسا، يئنه ده بورادا گوروشه ريك، آتا،-

 .نين اليندن اؤپوب، جلد آتا سيچرادي آناسي-جوانشير آتا. اونين آغ ديرناقلي كهلن آتين گتيرديلر    
 .كهلن آت شاهه قالخدي

جوانشـير مهربـان آتاسـي      . گردمان جنگاورلري اوني بو حالدا گوره ركن، دونيـالر قـدر سـئوينديلر            
 .وارازه به نزه ييردي



 ٧

گورالدي داغالر، دره لر تيتره دي ، جوان سركرده نين قوشوني حركته گلنـده،              . حركت شيپورالدي 
 .زلرينده كي سئوينج ياشالريني سيلديواراز گو

 .دئدي!  اهللا سنه يار اولسون، اوغلوم-

ــدي  ــه كئچـ ــر هفتـ ــه دي . بيـ ــدي گلمـ ــيرين قاصـ ــدي  . جوانشـ ــبري توكنـ ــن صـ ــا وارازيـ  .قوجـ
  كيم بيلير، بلكه ده بوتون قوشون اسير دوشموشدور؟-

 :آنا اوره گي بو آغير حكمه دوزمه دي، جواهر خاتون دئي

 ... سن قوجالديغجا، حكمدار اولديغيني اونودورسان! صبر ائت واراز-

بو آندا سارايين ياخينليغيندا يئل قانادلي بيـر سـوار گورونـدي، جـواهر خـاتون اونـي هـامودان اول                     
 .گوردي

 . دئدي- او، جوانشيرين ائلچيسيدير،-

دارال هامو درين بير هيجان و انتظارال آتلي گلن سمته باخدي، قاصد گلوب آتـدان دوشـدي و حكمـ                  
 :جواهرخاتون قارشيسينداتعظيم ائتدي

 دشمن كورچايينين بري تاييندا ايـدي، اوسـتيميزه         - دئدي، - مرد سركرده ميزين ايلك قاصدييم،     -
سركرده جوانشير گوزلـه دي، دشـمني ياخينـا         .  بوجاقسيز نيزه لر دنيزي آخوب گليردي      -اوجسوز

ه اوچ يـوز ايگيـدين قـاني كورچـايينين          بوراخدي، ايلك حمله ده دشمندن ايكي يـوز و بيـزدن ايسـ            
دشـمن بيـزدن اون قـات       .  گئده داها دا قيزيشير    -سوالريني قيرميزي رنگله بويادي، ووروشما گئت     

 . قانينـــا حريصـــدير  گوجلـــودور، خـــزر ســـركرده ســـينين قـــارا ديرنـــاقلي آتـــي انســـان       
ــيزيلدي       ــيش ســ ــره يــ ــر تيتــ ــف بيــ ــا خفيــ ــدي، دوداقالرينــ ــالري چاتيلــ ــن قاشــ  .وارازيــ

 !... بو آجي خبري ائشيده ن آناالرين اوره گي قانا دونمه سين- دئدي،-ت اوغلوم، گئ-

 .قاصد يئنه تعظيم ائتدي

 . ايكينجي قاصدده اينديجه گلر- دئدي،- بويوك حكمدار،-

گتيريلن خبردن كـدرلنميش جـواهر خـاتون، حمـدارين اطرافينـه توپالشـميش اوغالنـالرا، قيـزالرا                  
 :اوزوني دوتدي
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 بيرينجي شرطه عمل ائدوب قاصد يولالدي، گردمان ايگيدلري، سيزده اونون           - دئدي، -، جوانشير -
 !ايكينجي شرطينه عمل ائدين

بيـر يانـدا قيليـنجالر      . بويوك آنانين مقدس حكمينه عمل اولوندي، گنجلر ايكـي جرگـه دوزولـديلر            
 . چيچكلر عطر ساچدي-پاريلدادي، بير ياندا ايسه، گوللر

 .نشيرين ايكينجي قاصدي اؤزيني يئتيرديچوخ كئچمه ميش جوا

 بير گردمان جنگاوري دشـمن سـركرده سـينين قارشيسـينا چيخـدي،              - دئدي، -! بويوك حكمدار  -
آتين قانتارغاسيندان توتوب ساخالماق ايسته دي، كافر دشمن قيلينجال جنگـاورين قـوليني كسـوب               

 قـانلي ووروش    -!))يرمييـه سـن   اي، قـورخ كـي سـن، باشـيني ده ايت          :(( آتدي، جوانشير نعره چكدي   
 ...دشـمن بيـزدن اون قـات گوجلـودور    .  گئده دونياني بورويه ن مدهش بير طوفانا بنـزه ييـر         -گئت

 .اونين گوزلرينده دونيا قارالـدي، او تيتـره يـه ن الينـي قيلينجـا آتـدي                . وارازين قاني باشينا ووردي   
ــدي- اوخ،- ــير - دئ ــير، جوانش ــه   ...  جوانش ــده بئل ــوز ايل ــن اوت ــديم  م ــيتمه ميش ــر ائش ــي خب  .آج

 .ايكينجي قاصد اونا تسلي وئرمه ك ايسته دي

 . بويوك حكمدار صبر ائدين-

 دييه قوجا واراز يـارالي بيـر آسـالن كيمـي            - جوانشير مغلوب اوالرسا، اؤزوم قيلينجا ساريالجاغام،      -
ي حالـدا    گويي تيتره تدي، بو آنـدا اوچينجـي قاصـد آتينـدان دوشـه رك يـارال                 -نعره چكوب يئري  

 . سلديره يه گلـدي، گوجلـه اوزينـي دوغرولـداراق، قيلينجينـا دايانـدي، تعظـيم ائتـدي                  -سلديره يه 
او، قـارا ديرنـاقلي آتينـي       .  جوانشير دشمن سركرده سيله قاباقالشـدي      - دئدي، - بويوك حكمدار،  -

شيرين آتـي   جوان. اگري قيلينجيني دوز اونين باشينا انديردي     . عزيز اوغلونيزين اوستينه سكيرتدي   
بيـرده  . بيردن كناره سيچرادي وبيردن دائره ووراراق اؤزيني دشمن سركرده سينين اوستينه آتدي           

 ...ن نه گورسه ك ياخشيدير؟ بدندن آيريلميش بير باش هاوادا فيرالنير

 .قوجا وارازين اوره گينده اوغول محبتي جوشدي

 . دييه صبرسيزليكله خبر آلدي- او كيمين باشي ايدي؟-

 . سوألي سانكي هامو بيردن تكرار ائتديبو

  او كيمين باشي ايدي؟-
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 .اونين قانلي دوداقالرينا خفيف بير تبسم اوينادي. قاصد نفسيني دردي

 بويوك سركرده ميز جوانشيرين اودلي قيلينجي وحشي خزرين كله سيني قارا ديرناقلي آتينـدان               -
اري جنگاوريميزلـه مئشـه طرفـدن دشـمنين         سونرا جوانشير بيـر اووج سـو      . اون آدديم كنارا آتدي   

گردمان ايگيدلري دوزلـري    . آرخاسينا هجوم چكدي، قان سو يئرينه آخوب ياشيل دوزلري باسدي         
ايندي اونالر ايلـديريم مثـالي قيليـنجالرال        . حلقه ايچريسينه آلوب دشمني گئري قاچماغا قويماديالر      

 .دشمن عسكرلريني بيچيب توكورلر

 گويه سيغيشـميردي، چتـين سـيناقدان چيخمـيش اوغلـونين يـارالي            -جي يئره بويوك آنانين سئوين  
 :قاصدينه باخاراق يئنه امر ائتدي

 بو شاد خبرلي ائلچينين ياراالريني بـاغاليين، اونـين سـينه سـي دشـمن قيلينجينـا                  - دئدي - قيزالر -
 .قالخان اولموشدور

 .قاصدين گوزلري سوزولدي

 ...سـو ... من بير دقيقه دن سونرا ابديتـه قووشـاجاغام، اوف        . ييل الزيم دئ  - دئدي -! يوخ بويوك آنا   -
آال گوزلي گردمان دلبري بوز كيمي سـويوق چشـمه دن سـو گتيـروب يـارالي جنگـاوره وئـردي او                      

 .ايچدي و سوزونه دوام ائتدي

دئيـين  ...  سركرده جوانشيره مندن سـالم يئتيـرين     - دئدي - ايندي منيم سون سوزيمي دينله يين      -
 ...كي

بو آندا ماوي گويلرده اوزون بير دورنا قاطاري گوروندي، جنگاور اونالرين قافقيلتيسـيني ائشـيتدي،        
 :سون قووتيني توپالياراق اوزوني اونالرا ساري توتدي

من داغالر قوينوندا كي طالستان كنديندنم، بوردان بير بـاش          !  گويده اوچان ايپك قانادلي دورناالر     -
تظارلي آناالرا، مهربـان بـاجيالرا، آل يانـاقلي قيـزالرا سـويله يـين كـي، مـن                   ان! بيزيم شنليگه اوچون  

 !منه هئچ بير زمان اؤلوم يوخدور. اونالرين يوليندا ابديته قووشديم

او دوغرودان ابديته قووشدي، دورنا قاطاري اوزاقالشدي داغالر قوينونداكي طاليستانا اونون سالميني 
 ...آپاردي
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 .الدي، اينـدي جوانشـير اؤزي گردمـان ايگيـدلري ايلـه برابـر قاييـديردي               يئنه شيپور سسلري گور   
او، جوانشـير هلـه آت      . وارازين آالو كيمي يانان گوزلرينده اوغلونين غلبه سيندن بير افاده وارايدي          

 :بئلينده ايكن، سوروشدي

 مي؟سويله، اوغلوم، سـويله منـيم كورپـه پلنگـيم، دشـمن آتـالري كـور چايينـدان سـو ايچـه بيلـدي                       
جوانشيرين كهلن آتي شاهه قالخدي، بويوك بير قيلينجالر دنيـزي گونشـين آل شـفقلريني عكـس                

 .ائــديردي، هــامو اود كيمــي پاريلــدايان قيليــنجال حكمــدارا جــواب وئــردي، جوانشــير ديللــه نــدي 
كـن   كور چايالريندان ايچه بيلمه دي، ال  قارا ديرناقلي كافر آتالري آنا وطنين مقدس- دئدي-: آتا -

 .دشمنلر اؤزلري بو سوالردان دويونجا ايچديلر

 :سونرا وارازين سسي اوجالدي

 . دئـدي -...اوالدالريـم واراز اؤلسـه ده، جوانشـير ياشـايير    ...  گردمانا هئچ بير وقت اؤلوم يوخـدور      -
آال گوزلي قارا تئللي شمشاد بويلو دلبر قيزالر، جوانشيري چيچك دنيزينـده اوزدورديلـر، امـا يئنـه                  

 ...نون اودلي قيلينجي پاريلداييردياو

تاريخ ميالدينين يئددينجي عصرينده پارالميش بو قيلينج اودالر يوردينين شـهرتيني بوتـون دنيايـه               
 .تانيتدي

 حسين مهدي
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