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  جکبؤیوک آغا نھ واخت گلھ
 

  پورفھیمھ مصطفی

   

. یئددی الی لوردن سونرا، فرش قورتوالجاقاون. سینی سالیریقنین آخیرینجیباالشی. بئلیم قورویوب، آمما سایمیرام. لری بیر بھ بیر سالیرامایلمَک

ن؟نھ اولوب تلھ«ـ : الرا گؤره، الیم ائلھ قیزیشیپ کی، آنام دئییرگؤردویوم پوتون   »سیسَ

ن، بیر جوت پوتون آالراملیییمیزصاباح ھفتھ...! ھن دا بھ«   »...!اؤزون دئمیسن. ی وئرنده، اوش دؤرد تومن شایدانا وئرجک، بیر آز دا سن وئرسَ

فھ»!آی بئلیم« َ ده«نی تئز تئز تاپدایا تاپدایا، ـ ، آنام دئییر، د َ ایندی . نئجھ جاوانلیقدا گئدیپ بیر ایش صاحابی اولمادی. زی تون بھ تون دوشسوند

لی ایش تاپ، سونرا . دن چیخاندا، دئدیم چیخمااوتوز ایل قاباق، ارتش. اغیندا اوتورموشام ایلمک سالیرامعؤمرومون سون چ َ ھئچ اولماسا، بیر تؤر

  ».لیغا گئدیرایندی ده آتمیش یاشیندا ھلھ فھلھ. شالواریمین اوتوسو گرَک قارپیز کسھ. فیکرین وئردی عطر اودکلونا. چیخ

َردی .ییمدنپئشمان اولدوم دئمھ . یئددی الی قالیرھلھ چوخ شوکور کی، اون. فرش اوستھ ھر واخت بیر سؤز آچیلسایدی، آنام الی چیخینجان دئیین

الر یادیما دوشوب، ـده گؤردویوم پوتون"تربیت. "بیر کلف، متدی قیرمیزیدان آچیب باشالییرام. یئتیشدیک لورا. نازیک آرغاجی آنام چکیر تاپداالییر

  .یی سالیب، تختھ بنددن آپبیلیرام یئرهآخیر ایلمھ. سالیرام تئز تئز ایلمک

رنھ. تختھ بندین آشاغاسیندا اوزانیرام. تختھ بند ائلھ اوجایا گئدیب کی، دوراندا الیم سقفھ یئتیشیر َ . لریمی قویورام باشیمین آلتیناال. شیرمباجاردیقجا گ

ھلم گئدیردوزونو ایستھ. بؤیوک آغا گلھ بیزه آلاله نھ واخت صاباح اوالجاق،. باخیشیم المپا تیکیلیب َ ھر واخت بیزه گلردی، . سن بؤیوک آغادان ز

ردیمیینھ تلھگئتمھ   .سیندهاوتورورام ھئره. گئدیرم پنجره قاباغینا. سیرمیینھ تلھآمما ایندی گلمھ. دئییردیم باخیشی یازیغا باخان باخیشدی. سَ

َه ر قار یاغیب. چوخ شوکور. یالندیمسویوقدان سانج...! نھ سویوقدو...! ا َ نده، بو قاردا ائشییھ چیخسام، ھامی منھ صاباح پوتون. گؤر نھ قد َ الریمی گئی

  .نین دا یانیندا باشیمی اوجا توتاجاغام"سارا. "یمجھیا پوز وئرهمن ده ھامی. باخاجاق

   

ل بو دفھ«ـ  َ   .، آنام دئییر»الیمنن توشدی. نی وئر منھقیز ھارداسان؟ گ

  »!نییھ قویمورسان باری خیالدا خوش اوالم؟! آنا«ـ . نی وئریرم آنامااؤزومھ گلیب، گئدیرم دفھ

  ».ایندیدن دئییرم ھا، ایییرمی میندن اوستھ اولسا، آلمیاجام«ـ 

  »...!یاخچی بابا«ـ 

  »قیز دور گؤر کیمدی؟... قاپیدی«ـ 

قاپینی آچاندا، بؤیوک آغا دوروب . میشمالریمی گئیمھدمپایی. ییرالریم ائلھ بیل کی گیزیلدهآیاق. طی آیاق یالین قاچیرامحیھ. چادرانی آتیرام باشیما

  .، بؤیوک آغا دئییر»آنان ائوده؟«ـ . الپ آغیزدا

  ».بویورون! بلی«ـ 

  .الریمااخیرام آیاقدک تالری بؤیوک آغا یئتیشنھکی پاپیشدھلیزده. الریم دونوب سویوقدانآیاق. ائلھ بویورون دئییب، قاچدیم ائوه

  .بیر بستھ پول چیخاردیب سایاندان سونرا، اونالری دا اوزادیر آناما ساری. بؤیوک آغا حئساب کیتابی بیر کاغیذا یازیب، وئریر آناما...! یئتیشدی

ھلم گئتمیش...! یئنھ ائلھ باخدی ھا َ َییلیبایکی متیرلایل یاریمدی بو اون. ائلھ بیل کی، موفتھ پول وئریر بیزه! ز   .یک فرشین اوستونده بئلیم ا

لیمباشماق«ـ . نین یانیندا دورموشامآنام گلنده، من گئیینیب دھلیز قاپیسی. الریمی گئییرمبؤیوک آغا گئدندن سونرا، جوراب َ ، آنام »الریوی گئی گ

  .دئییر

سین الریمی قارلی یئره قویورام، سو کئچمھآیاق. نھ سو کئچرسم ایچیمھگؤزلھ. الری جیریلیببورون. الری گئییرمدی بو باشماقبوگون، آخیر دفعھ

لری ایشدن الرین شوشھ سیلیجیائلھ یاغیر کی، ماشین. قار دا ائلھ بیل مندن آجیق آچیر. اویناییرام" ناخیشلی"اوزاقدان باخان دئییر بلکھ ده . دئیھ

  .دوشمور

گیریرم آروادالرین . سونرا چیخیرام اوستھ. قارالر تؤکولور. سینھط واحیدین اول پیلھالریمی چیرپیرام خآیاق. گلدی" خط واحید...! "ائی... آخ

  .آراسینا، بیر آز قیزیشام
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ھر کیمی دیندیریرسن دئییر . قار ھامینی ائلھ کیریخدیریب کی، بازاردا قاچان قاچاندی. بازارا یئتیشدیک. خط واحید ساخالییب ھامی دوشور

  .الر ساری گئدیرماول دوکانداکی گؤردویوم پوتون. ؟ یئتیشدیک تربیت آغزینا...ییربھ بو جماعت بازاردا نھ ائلھ پولسوزلوقدو، من بیلمیرم

  .، دئییرم»!؟ ائلھ بورا قویموشدو آخی...ھانی بھ«

  ».ـده ده یوخدیاو سایزدا، او مدل. دئییر ساتمیشیق«ـ . آنامین ایچری گئدیب چیخماسی، ھئچ ایکی دقیقھ سورمور. ،آنام دئییر»قوی سوروشوم«

ره. دئدیم بھ تربیت خیابانی باشیما فیرالندی یدیم اونالری وئرسھ؟ بیعانھ ...نھ پوخ ایدی یئدیم. سیندنیاپیشدیم دوکانین شوشھ. لنم یئرهآز قالمیشدی سَ

  .ساخالردی

ھم گؤزل اولسون، ھم ده . سیدیمعدن ده، شئخ معده«، دئییر، »ین ھر یئرینده تاپیالراوننان تربیت«ـ . آنام گلیب الیمدن توتوب، اؤزویلھ سورویور

  ».اوجوز

  .الری تاپدیقیندن سونرا، من دئدیییم پوتونائلھتربیت خیابانینی نئچھ دفعھ ائن بوی . الردادیفیکریم پوتون. اونون سؤزونھ قوالق وئرمیرم

   

الریمی یاپیشدیریرام بوخارینین آیاغینی چوخالدیب، آیاق. الریمی چیخاردیب، بوخارینین بؤیرونھ گیریرمایسالنمیش جوراب. اؤلومو سالدیم ائوه

دوغرودان دا، چتیندی . دیالر، ھئچ دوستلوق سالمازدیمدیم وارلییبیلسھ. جک منیصاباحین فیکری آخیر دا اؤلدوره. ھئچ ایستی بیلمیرم. یھبوخاری

- شالواریم دا قاالجاق پوتون. بیلدیر، قار یاغمادی پالتوالری حراجا قویدوالر. یاخشی ھلھ بیلدیر پالتو آلدیق. لی آدامنان دوستلوق قورماقدؤولت

  .الریمین آلتیندا

کئش . لری ده قار آلتیندا قالیبپالتار گیره. ریتین اوستونده دؤرد بارماق جا قار اوتوروبش. چوخ شوکور. گؤر نھ یاغیر. دریندن نفس چکدیم

. ییم یوخسا بو سؤزباز آروادالرین فیکرینیبیلمیرم صاباحین فیکرینی ائلھ. یا ییغیشماسینالرائلھ یاغسین کی، آروادالر قاپی. دک قار یاغسینسحره

! ـ زھرا خانیمین قیزی نھ مودا دوشوب. الرلر، دالیمجاق سؤز جورالیاجاقالریمین ایچینھ قویدوغومو گؤرسھنصاباح شالواریمی پوتو...! بیلیرم دا

  !آخی سیزه نھ؟!... سن نھ اولوب؟گؤره

قویون  ...!یازیق آروادا دئیَن یوخ ایدی اؤز تای توشوموز یور یولچیدی دا. م دئییردی باال اؤز تای توشوزونن توشونرحمتلیک بؤیوک ننھ

نک  اوچ َ   .دؤرد نفر باشلی قوالقلی آدامنان اوتوروب دوراق، بیر ایکی کلمھ سؤز اؤیر

ییم لھدان سیلکھ"پوتوشکا"لری قوی دستمال آراسینداکی خیردا چؤرک. الر ھئچ نھ یئر تاپیرالر اوتورماغا، نھ ده یئمکیازیق...! لره باخسئرچھ

  .ائشییھ

  .، آنام دئییر»شوربا قویموشام، ایندی سویون چکر. نین آیاغین آلتھدور گئت پیلھ! قیز«

. الریمی قارا قویدوقجا، آیاغیم باتیرآیاق. طین او باشینداکی آشپازخانایا گئدیرمالری گئییب، حیھطین چیراغینی یاندیریب، بوزا دونموش دمپاییحیھ

  .الریمین یولونو توتوپ قاییدیرام ائوهن آیاغینی آزالدیب، آیاقنیتھپیلھ. قار تؤکولور اوستومھ

   

مین تسبئحینی آلیرام الیمھ، بؤیوک ننھ. آی اولدوز سایماقدان یورولدوم. الرین فیکریندن یاتانمیرامپوتون...! یھ یوخوم گلھیئریمین ایچینده بھ

  .یھباشالییرام صلوات چئویرمھ

   

. دیایشیق دئییل، گونش. تسبئح دوشموشدو یئریمین ایچینھ. اووا اووا یئریمدن دوردوم. لریم آچیلمیردیکیرپیک. زلریمھدئدیم بھ ایشیق سالدیالر گؤ

ایندی . ائلھ بیل ھئچ قار یاغمامیشدی! ؟...بھ قارالر ھانی...! داش باشیما. قاچیرام پنجره قاباغینا. دیگون ائلھ دوشوب ائوین ایچینھ کی، ائلھ بیل یای

نووداندان . الریمی دا آتدیم ائشییھآیاق باشماق! داش باشیما. ده ھامی منھ گولھ جکبئلھ گئیسم ده، محلھ! الریمی گئییم؟سی قارین اوستونده پوتونھان

  .یامان قالمیر اؤزومھ دئییرم. سوزولن سویا گؤزوم تیکیلیب

  »!ده اولسون آخییاریمدا مدرسھ بیرسارایا دئمیسن اون...! بیر اولوب ھاساعات اون...! قیز دور«

  »!؟...؟ نھ اولوب...ھن«ـ . دیک دوروب اوتوردوم

  .، آنام دئییر»!دور بئواخدی«
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ر بئلھ قورخولو یوخو گؤرمھایندی! چوخ شوکور. الیمی قویورام قلبیمین اوستونھ. جک قار یاغیبیاریم متیره. سیک قاچیرام پنجره قاباغیناتلھ َ -یھ قد

بوگون، داھا ناخیشلی . یا ییغیشماییبالرآروادالر قاپی. الریم اوشوموربارماق. الریماالری تاخیرام آیاقسیک گئیینیب، پوتونتلھ   تر. میشدیم

  .الریمی ھارا سئوسم، قویاجاغامآیاق...! اوینامایاجاغام
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