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  یباج گلین
  
  کبیری رقیه

 

ن؛ قارا بوغدایی ساچلی، اورتا یاشلی  وئره میز آرخاسیندا اوتوران نومره . الیرمیزه ق ھله نوبه

گؤزوم دووارداکی، آغ اؤرپکلی، . یقین او دا بیلیر بیز نییه گلمیشیک. یه باخماقدان اوتانیرام کیشی

  .گؤیچک اوشاغین سوس دئیه، بارماغینی دوداغیندا ساخالیان شکیلده قالیب

  ”!یم جه گئتمیه“: نیب، دئدیم سینه سؤیکه آشپازخانانین سکی

لی گیرده گؤزلویونون  قار چرچیوه. نین آلتیندا سانجاقالدی گلین باجی آغ یایلیغینی بوخاغی

  ”!…آنان بیر شئی بیلیر دا، دئییر گئت” : اوستوندن منه باخدی

دیم گلین  مه ایسته” !جیآخی سنه نه دخلی وار، گلین با“بیردن دیلیمه گلدی دئییم کی، 

  .دیم تئلویزیونو آچیب، گؤزلریمی اکرانداکی اوچان قوشالرا زیلله. باجینی اینجیدیم

الیمیزده کاغاذ اولسا، بیر سؤز ” : سینه دیرسکلندی آنام، قاشیق الینده آشپازخانانین سکی

  ”.ریک گؤزلرینه دئینده تپه

  .دئدیم -وئرمزدیز دا” ؟ !اسی زھر تولوغویدودین، آن گؤرمه” : گلین باجی آنامین سؤزونو کسدی

تک سن دئییل ”.دئدی” !گئنه باشالما“. نین اوستونه دامجیالدی کی قاشیق سکی آنامین الینده

  ”.سندن سونرا ائوده ایکی قیز دا وار…سن ھاااا

ی تدقیقاتچیالر نیشان قویماق اوچون حالقاالر. گؤزوم اکرانداکی قوشالردا قالمیشدی. دیم دینمه

  .قوشالرین آیاقالرینا برکیدیب، بوراخیردیالر

. لندی آنام ایدی یئنه آشپازخانادان سس… ” لر قاپینی یئریندن چیخاردیر آخی ائلچی. ییم نه ائیله“

  .دئدیم…” بیر دفعه دئه الیمده قالمیشدین دا“ - گؤزوم اکراندا

کی گؤزلوکلو  لرده یزگی فیلیمگلین باجی یئنه گؤزلویونون اوستوندن منه باخاندا، ائله بیلدیم ج

  .دیب نین آلتیندا گیزله گوموشو ساچالرینی آغ یایلیغی.بوتؤو آیدی

  .دئدی” !قیسمت قیزیم، قیسمتی نه گؤرموسن”-

  ”دی؟ یه الزیم کاغاذ نه. نیرم  من اؤزومه گووه”-

جاق منیم اوزومه گؤزونو، آن. گؤزلمه اوتاغیندا، دووارداکی سوس دئین قیز، باشقا اوتورانالرا باخمیر

ائله بیل . ھردن منه، بیر ده یانیمداکی قومرال ساچلی قیزا باخیر–ن ھردن  وئره نومره . تیکیب

  .بیزدن سونرا، بوردا باشقا بیر آدام یوخدور

قاشیغی اوجاق اوستونده کی بوغالیان قابالمانین . یا آنام بیر منه باخدی، بیر ده گلین باجی

  .دئدی” سن یا چکه ام گلین باجیقورخور” قیراغینا ووروب، 
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یه  سوروتله- یه لرینی سوروتله سوروتمه. قاشیغی قابالمانین اوستونه قویوب، اوجاغی سؤندوردو

سن بیر سؤز دئه گلین “: نین یانیندا اوتوردوب، دئدی الیمدن یاپیشیب، گلین باجی. بییه گلدی تنه

  ”دی بو قیز کؤنز! باجی

” . آپباغ ایدی-لری کیمی آغ ساختا دیشلری، میرواری دنه. گولدو گلین باجی آیاقالرین اوزالدیب

  ”!نین دالیسیندا کئشیک چکه موشاتا قاپی-بلکه بیزیم زامانیمیز کیمی یئنگه! قیزیم

  ”.ھر شئیی بیلیریک. بیز دانیشگاه گؤرموشوک“دئدیم ” !ایندی او زامان دئییل“

ّه آنام دا گلین باجی نین  گلین باجی. مه کؤنزلیک ائله“. ندا یئره اوتوردونین قاباغی نین یانیندا موخد

  ”.طایفانین گؤزو قورخوب، الیمیزده کاغاذ اولسا دیلیمیز اوزون اوالر - سیندن بری، ائل توی گئجه

یاییلیغی سورمه رنگینه . نین اوجویال سیلدی لری یایلیغی گلین باجی، ساغ یاناغیندان آخان گیله

  ..، سول گؤزونون چوخوروندا بیر گیله قالدیگؤزلویونون آلتیندا. بویاندی

  ”!یم جه گئتمیه…بیلدیز.…یم جه گئتمیه“: تئلویزیون کنترلونو یئره چیرپیب آناما باغیردیم

ا گلدیم جه دئدیم گئتمیه ّ آداخلیمدان عالوه، . لیک یانیما بیر یئنگه ده قوشدوالر اوسته. یم؛ ام

  .نه گلین باجی گلیردیکاشکی اونون یئری. له گلدی باجیسی دا بیزیم

و چارپایی گؤزلمه اوتاغی ْ   .سی یانچاقالریما باتیر، میخدی سانکی نین آغ، چیرکه سو

یانیمدا اوتوران . نین مؤھورونو کاغاذا باساجاقالر سانکی اونون قیزلیغی. آداخلیم یئرینده قایناشیر

، دووارداکی شکلین قیز منه باخیب. قومرال ساچلی قیزین عطیر قوخوسو، بورنومو آجیشدیریر

آپباغ اللرینی   قیرمیزی دیرناقالری آغ. دیر او دا قومرال ساچلی. شن قادینی گؤستریر آلتیندا ایله

نین اوجا  باشماقالری. نین اوستونه آشیریب بیری-آیاقالرینی بیر. قات گؤزل گؤستریریر- قات

ماماسی، . سینا باخمیرام آداخلی”  یمکی دا آداخل یانیمدا”.دئییر” ! مامام“قیز . دابانالرینا باخیرام

سیزده ماینایا “. دیر نین الکی رنگینده ماتیکی دیرناقالری. ییر ال اوزومه گولومسه ماتیکلی دوداقالری

. دئییر” !دی بلی، بو جومه تویالری“: آداخلیمین باجیسی مندن قاباق اورتایا آتیلیر” سینیز؟ گلیب

  .ییب،گولور شجا قولومو دومسوکلهآداخلیم یاوا. جانیمی قیزیشما باسیر

ن  آز قالیرام دوروم نومره وئره. سانکی دامارالریمی سیخیر. ییمده بیر شئی قایناشیر اوره

کن  آغ رنگلی، کوره. نی آداخلیمین باشینا چیرپیم کی کاغاذ دله نین اوستونده نین میزی کیشی

. دئیین قیزین دوداقالرینا تیکیرم گؤزومو، دووارداکی سوس. شالواری گؤزومه چیرکه سوو گلیر-کت

  .قیز دوداقالرین بوزوب، آداخلیما باخیر

آپباغ -من یازیلمامیش آغ” . سی ھله قورومامیشدی نین گؤز چوخورونداکی یاش گیله گلین باجی 

قابیله - او زامان حکیم“. یایلیغینی باشیندان آچیب، بیر ده سانجاقالدی. دئدی” کاغاذ کیمی ایدیم

  ”.موشاتانین سؤزو حکم ایدی”سونرا باغداش قوروب، بیر ده دئدی” !ی قیزیمیوخ ایدی ک

  ”..ھله طایفا داعواالریندان دئه با! گلین باجی“: آنام
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  ”!…، اؤزگه دئییلدی کی…ھله اؤز عمواوغلوم ایدی ھا“گلین باجی دئدی 

دن اؤز یانیمدا  ینده، بیلمیرم نه ماینا سؤزونه گولوب، قولومو دومسوکله. گؤز اوجو آداخلیما باخیرام

لر یادیما  تاکسی الر دا، اؤزلرینی قادینالرا سورتن کیشی. دی یانیمدا اوتوروب دئدیم بلکه اؤزگه

  .بیر آن دئدیم بس، اوندان زھلم گئدیر. دوشدو

. یانیمداکی عطیرلی قیز منه ساری اییلیر. ن کیشی پول ساییر میز آرخاسینداکی نومره وئره

  .الینی قوالغیما طرف گتیرنده، اوزون، ماوی مانیکورلو دیرناقالری یاناغیما باتیر

  ”سن ده قورخوسان؟”-

  ”بیر آز”-

  .دیرناقالری یاناغیمی اینجیدیر

  ”؟…یلر، ھنترمیمی ده یاخشی ب. دیر دئییرلر بو قابیله اؤز ایشینده باجاریقلی”-

  ”دی؟ ترمیم نه”-

  …”ھئچ زاد بابا، قیزلیغی تیکیرلر دا”-

  ”دی گلیرم م بیرینجی دفعه. نه بیلیم”-

دووارداکی قیز، گؤزلرینی میزین . دوداقالری پاریلداییر. قیزین ایستی نفسی یاناغیمدان اوزاقالشیر

لری سوس دئین قیزا  کی اوشاق شکیل رینده لرین اوزه درگی. ییب لره زیلله کی درگی اوسته

لرین بیرینی قومرال  شکیل. لیدیر نین دوداقالری ماتیکلی،گؤزلری سورمه سی ھامی. اوخشامیرالر

گؤره سن بو اوشاقالر، بیزیم یاشیمیزا یئتیشنده، اونالردان دا قیزلیق “یا گؤستریرم  ساچلی

  ”جکلر؟ یه سی ایسته وثیقه

قیزین گولوشو . نین قاپیسی آچیلدی اینا اوتاغیینده م قومرال ساچلی، شکیله باخیب گولومسه

  .اوچ نفر ائشیگه چیخدیالر. دوداقالریندا دوندو

اونالرین آرخاسیندان گلن قادینین . یا ساری گئتدیلر گوله قاپی-گنج قیز ایله آداخلیسی گوله 

اوجو اشاره   یا گؤز ن کیشی، قومرال ساچلی نومره وئره. سیز بیر پاکات واریدی الینده، اوزون، ائن

نین گؤزو اؤنوموزدن کئچن قادینین الینده کی  قومرال ساچلی. دئدی” زدی سیزین نوبه“ییب  ائله

  .پاکاتدا قالمیشدی

ھله سلطان “. دیم دی، اؤز یانیندا دئدی بس گؤرمه یا گؤز ائله آنام آشپازخانادان گلین باجی

ّه   …”قیزینی دئه با عم

. یا اوچدوالر لر سانکی اتگیندن یوخاری آغ دونونداکی ساری کپنک گلین باجی آیاقالرینی اوزالداندا،

ّه“   .دئدی…” قیزی یازیق سلطان عم
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گلین باجی، گؤزلویونون ” .منه گئجه ناغیلی دانیشما! گلین باجی“: دیم دئییم ایسته

والییب، یایلیغی شوشه ْ بی  بی! اونون گوناھی یوخ ایدی کی“نین اوجویال سیلدی  لرینی ھو

  ”.قیزلیغینی پوزموشدوالر. چیلیقالری وار ایدی، آجیغینی اوندان آچمیشدیالر ال دوشماناوغلوی

  ”دان، منه نه وار؟ آخی سلطان عمه قیزی“: دیلیمین اوجوندایدی آز قالمیشدی دئییم

ّه خانیم، موشاتانین اووجونا پول باسمیشدی،  -سی توی گئجه“گلین باجی اودقوندو  عم

یینی موشاتایا  رینه توکمه یه دولدوروب، دسمالین اوزه شوشه نین دابان قانینی کیمسه

نی چالخامیشدی، بیر  موشاتا، ھا شوشه! ھارا چاتاجاق. دئمه بس قان قورویوب. تاپشیرمیشدی

ّه. میشدی دامال قان بئله دسماال تؤکولمه قیزینی  او گئجه، ھم موشاتا، ھم ده سلطان عم

  ”.اؤلدوسونه دؤیموشدولر

  ”.ھله دئییرلر سلطان عمه قیزی، بیر ایل یاتالیق یاتدی“: لنیر انادان سسآنام، آشپازخ

نین قیزی کیمی  بونالرین ھئچ بیری، خاال قیزی“. نین گؤزوندن یئنه ده یاش آخدی گلین باجی

اونون قیزلیغین پؤزاندان سونرا،کبینینی بیر قوتو شیرینی ایله ائولرینه . لی دئییلدی نیسگیل

نه قدر  اؤله. دی له سیندن فیججه دی قیزین غصه زیق خاال قیزی، ایکی آی چکمهیا. گؤندرمیشدیلر

  ”دی نین قبرینی بئله گؤرمه قیزی

کی  رینده ن کیشی، میزین سورگوسوندن تئلویزیونون کنترلونو آلیب، دوواردا پایا اوزه نومره وئره

قوشالرین آیاغینا . یردینین تکرارینی گؤستر یئنه دوننکی قوشالرین فیلیمی. تئلویزیونو آچدی

  .مئتال حلقه وورودوالر

دئییرم بس . گوپ گوپبولداییر- ییم گوپ اوره. دان سونرا، سیرا بیزه چاتاجاق ایدی قومرال ساچلی 

کی قوشالردان  آنجاق اونون ایسه گؤزو تئلویزیوندا. ک دؤیونتولریمی ائشیدیر آداخلیم دا بو اوره

وم. یایینمیر ّ . منیم دوداغیم قاچیر. دئییر” میزدی ایندی بیزیم نوبه“ب، له اییلی باجیسی تبس

نین   قیزین، بارماقالری. دئییرم…” بو زھلم گئتمیش گلمه سیدی، اولمازدی ھا” -دووارداکی قیزا 

  .ییر آلتیندا، دوداقالرینین گولومسه

ّین قاپیسی ھوژمونن آچیالندا دووارداکی قیز دیسکیندی من ده . رودوگولوشو دوداقالریندا قو. مطب

قیزین آیاقالری یئرده . ری گیردیلر ایکی قادین، گنج بیر قیزین قولوندان یاپیشیب ایچه. دیسکیندیم

نین  یی اؤرپه. سینه آخینیب نین قاراسی قیپیقالرینا یاییلیب، یاناغیندان چنه لری ریمل. سورونور

سیز دوداقالری  ماتیک. ریلداییرکی گول، آلماس کیمی پا آلتیندان یایینیب ائشییه چیخان تئللرینده

  .جاداردی-جادار

ری گیریب، نومره  اونالرین آرخاسینجا، اوتوز یاشلی بیر کیشی ایله ایکی چارشابلی قادین ایچه

و صندل قادینالر، قیزدان بیر آز آرالیدا، چیرکه. نین اؤنونده دایانیرالر ن کیشی وئره ْ لرین اوستونده  سو

ائنلی . دیر سی قیریشیق قار کوتونون کورک حصه. له دانیشیر ن ره وئرهاوتوربالر، کیشی ایسه، نوم
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سیز  نوبه“. یالنیز سسینی ائشیدیرم. ییمه مانع اولور ن کیشینی گؤرمه یی، نومره وئره کؤره

سیگاری ائشیکده “ن  نومره وئره. ییر نین الینده گیزلتدیگی سیگار، توستوله کیشی. دئییر” !اولماز

کی سیگارینی چارشابلی  کیشی، الینده. آغیزیندا اؤسگورور کی قیز، الی کیلدهش. دئییر” .چکین

ریملی یاییالن قیزین گؤزو، اونون قیریشیق کوتوندا . دئییر” !یم من ائشیکده“ -قادینالر گؤستریب

  .قالیب

  ”سینیز؟ سیز نه اوچون گلیب“: بالدیزیم، قیزین یانینداکی قادینالرا اییلیر

الیمیزده کاغاذ دا وار، ائله “کی کاغاذی گؤستریر  دئییب الینده” .تویالری ایدی دونن گئجه“: قادین

  .دئییر” بو خانیم دوکتور وئریب

لرینه  اوتانیرام قیزین یاییالن ریمل. نین گؤزونون چوخورونداکی یاش گؤزومده پاریلداییر گلین باجی

  .باخیم

آداخلیسی، قولوندان . قومرال ساچلی، باییرا چیخیر. سیندا قالیب نین قاپی گؤزوم ماینا اوتاغی

  .ییر قیز اوزومه گولومسه. پاکاتی کیفینه قویور. ماماسی آرخاسیندان گلیب. توتوب

دئییب ” چتین دئییل! قورخما“اییلیب قوالغیما . سیندان آیریلیب، منه ساری گلیر آداخلی

گئده -نین سسی گئت  الری نین دیک دابان ماماسی. ین الیندن یاپیشیب، گئدیرن سی آداخلی

  .اوزاقالشیر

آداخلیمی . له بیرلیکده قالخدیالر ال بالدیزیم منیم آداخلیم. دی ن کیشی، منه اشاره ائله نومره وئره

دی  کار او اصل“. او ایسه یئنه دیشلرینی آغارتدی” سین؟ اوالر بو گلمه“: بالدیزیما گؤستریب، دئدیم

  .دئدی…” دا

دووارداکی شکیله ” !زھلم گئتمیش گولنده، نئجه ده دوزسوز اولور” : دی ییم گلمه اوزونه گولمه

  .دئدیم

گلین باجی کیمی . اوندان خوشوم گلیر. قابیله خانیم اوزومه گولور. ری گیریرم اونالردان قاباق ایچه

ماوی . اوتوردوغو صندله یاراشیر. ندن سالالنیبگؤزلویونه باغالدیغی زنجیر، اوزونون ایکی طرفی

. سی قیریقدی مانتوسونون بیر دویمه. لری قاشقاسینا تؤکولوب چرقدینین آلتیندان قارا تئل

  .دئییر” !نین آرخاسینا کئچین پرده“اوزومه گولور . قیرمیزی بلوزو گؤرونور

اوتاقدا، نابلد تخته . منه باخیرسی دوواردان  نین آرخاسیندا سوس دئیین اوشاغین اکیز باجی پرده

کئچمیشده آپاندیس عملیاتی . لری کیمی دئییل خاناالرین تخت مریض. اوخشار بیر شئی وار

قالخ اوزان ماینا ! شالوارینی سویون”:قابیله خانیمین سسی گلیر. خانادا یاتمیشام اوچون مریض

  ”.تختینه، گلدیم

  .زلیغیمدان اونون آدینا نه دخلی وار، بیلمیرممنیم قی. آداخلیمدان آدینی، شھرتینی سوروشور
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اورتاسیندا گیرده . دیر جن مه ماینا تختینه نئجه چیخاجاغیما معطّل قالمیشام؛ اوجالیغی منیم سینه

  .ایکی طرفینده آیاقلیق کیمی اوجا پایا گؤرونور. بیر دئشیک، آلتیند ایسه ایستیل بیر قاب وار

ّی الجک بس بئله نییه؟ شالوارینی چیخار، اوزان “: نین دالینا گلیر ، پردهقابیله خانیم، اللرینده طب

  .”!تخت اوسته

  .دئییر” مز ایسته“قابیله خانیم ” می؟ یه گلیم کؤمه”-نیر له بالدیزیم پرده آرخاسیندان سس

  .یدی، چیخیب قاچاجاغیدیم او زھلم گئتمیش گلسه. دئدی” مز ایسته“نه یاخشی کی، 

قابیله چارپایانی . سه اوتانیرام کی سوس دئین قیزدان نه ا، شکیلدهچیخار-شالواریمی چیخارا

  .بیلاله ماینا تختینه چیخیب، اوزانیرام-گوجن. ییر له آیاغیمین آلتینا ایته

  .دئییر” یینی بیر آز یوخاری قالدیر جان کؤینه! آیاقالرینی، آیاقلیقالرین اوستونه قوی“قابیله 

  .سین دئیه، گؤزلریمی یومورام ؤرمهمنی گ. دووارداکی شکیل منه باخیر

ّه : دئدیم. گؤزونون چوخورونداکی یاش قوروموشدو.یه دایاندی گلین باجی گؤزلویونو چیخاریب، موخد

  .دی بیل سؤزومو ائشیتمه سوسدو؛ ائله” سونرا نه اولدو گلین باجی؟“

ین آراسیندان گؤزلریمه ریملی یاییالن قیز کیپریکلریم. دیر بیلمیرم گؤزلریمدن قوالقالریما آخان نه

ن کیشی ساعاتینا باخیب،  نومره وئره. یه ساری گئدیر گلین باجی یئریندن قالخیب، پنجره. گیریر

ّه. اوتورانالری ساییر سینی دؤیوب، شیرنی  نین قاپی خاالقیزی. قیزی یاتالیق یاتیب سلطان عم

  …نین کبینینی وئریرلر کی پاکات ایچینده قیزی قوتوسو اوستونده

  .کی قیز گؤزلرین یوموب شکیلده. گؤزلریمی آچیرام.دئییر” قالخا بیلرسن “ابیله خانیم ق

  .دئییر” دی بوتؤو قاالجاق، قیزلیغین گیرده“چیخارا -لرینی چیخارا قابیله خانیم الجک

رینه باسدیقدان سونرا بارماغینی شالوارینا  کاغیذین اوزه.آداخلیم بارماغینی استامپا باتیریب

  .…سی قالیر آغ شالواریندا جوھر لکه. سورتور

  ٩٠فروردین
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