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  دن ساییلمیر قادینالرین اؤزل توی سالونالری بو اؤلکه

  

 رقیه کبیری

  )الر توپلوسوندان آنی(

 

یر وئریب منی ده شنلیک. ھاواسیندا دئییلدیم -توی حال َ لرینه دعوت  مجلیس  اما ایکی سئودییم اینسان د

لری  قالخیب سحردن ساچالریما بوردوغوم بیگودی. پوزونو بوشالدیم -گون اورتادان سونرا یازی. ائتمیشدیلر

له چوخ  دوزک -بزک. گئییندیم. کی کیمی ییغیب، سانجاقالدیم ھمیشه   سونرا بورولموش ساچالری. آچدیم

میرواری بویون باغیمی بوینوما . دن خوشالناراملی گئیینمک حالبو کی تمیز، سلیقه. دا آرام ساز دئییل

منه گؤره میرواری تاچر . دؤولت رئییسی، تاچر خانیم یادیما دوشدو  سالدیغیمدا انگلستانین اسکی

ایال  الری ندنسه ھمیشه، اونو دونیاسین دئییشدیغینده، میرواری. خانیمین وارلیغینین بیر بؤلومندن ساییلیر

قوالقالریمی میرواری سیرغاالریما مزیین ائدیب، نه قدر . اجاقالرینی دوشونموشمبیرلیکده تورپاغا قویالی

َل قولباغیمین ایشگیلینی، بیر الیمله اینجه حلقه چالیشسام دا، میرواری َد سینه کئچیره  یا یاراشان ب

َم سالوندا بیری باغالر قولوما وئره« . دیم بیلمه لدی، اؤزوم کیمی گوزگولندییمده مارگارت تاچر دئیی. دئدیم» ر

  .سیرادان بیر قادین منه باخیردی

بنی بشر قالسین، . آدینی یازمیرام –تاق سس وئرن ماشینال  - آژانس گؤندردییی داشقا کیمی تاققا

اوتوباندا یاریمچیلیق آشاغی . پارس ھتلینه دوغرو یولالندیم - میرم سؤزوم بیر ماشینا بئله توخونسون ایسته

اوچ تئل،  -چرقدیمین آلتیندان تؤکولن ایکی. یاتیم یئل اسیردی  یه اوره دن سرین، چیکیلمیش شوشه

شوفر ماشینین سس . نیردیم سیز مئھله سس -سیز منسه سس. آلینیمدا یئلین ھاواسینا اویناییردیالر

آیاغیم  -چالیشدیرینجا، ال  -دن چیخیر یوخسا سی دی دن دیم سس کاست بیلمه - سیستمین

ون سسی -سس سیستمینده، داریوش. ایللریمین نوستالژیاسینا قاپاندیم  57-1356گئنه . سوستالدی

با گل سفید … روزی که تورو دیدم، موھاتو بافته بودی« : کؤزمک باغالمیش یاراالریمی آغریتماغا باشالدی

سرین یئل بیر یاندان، نوستالژیامی جانالندیران موسیقی سسی باشقا » .…یاس، گلو بند بافته بودی

ایلک و سون . لریم بیر بیرنه قاریشمیشدی له، آجی حیس لذت. منی گیرداب کیمی ایچینه چکیردیطرفدن 

  .…تصنیفی قوالغیما پیچیلدامیشدی   لرجه بو ایله دفعه عاشیق اولدوغوم اینسان، پلتک دیلی

اتماق اوچون ده یقین قورخو یار الر دقت چکسه توی سالونونون اؤنونده، بیر جور، بیر تاخیم گئیینمیش نگھبان

ھر گوزگونون . قیراق قادینالرال دولویدو - سالونون پالتارسویونان بؤلومو قیم. قاپینین اؤنونده دایانمامیشدیالر

َییشن کیم، اوز! ایدی کیم کیمه. بئش قادین چاباالییردیالر - اؤنونده دؤرد ھئچ کیم … ین کیم گؤز بزه -پالتار د

. او قاالبالیقدا اؤزومه بیر یئر آچدیم . ایدی یه واختی یوخ کئچیرمه آیاغا گؤزدن -باشقاسینا باخیب، باشدان

گوزگولرین . دیم دن دومسوکله مه چرقدیمی آچیب، مانتومو ایینیمدن چیخاراناجان بیر ایکی قادینی ایسته

جه  باشیمین دالیسیندا سانجاقالدیغیم ساچالریم ائله. بیرینین کناریندان بویالنیب، اؤزومه باخدیم
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ده بیر  ھر زامان، ھر اؤلکه« :نین سؤزو یادیما دوشدو گؤزومه چکدییمده بیر ثیالی -الیمی اوز. میشدیقال

ده آزادلیقدان سوز  کین اوزویله داشیمادی، او اؤلکه بزه - نئچه قادین بیر مجلیسه گئدنده، گؤردون کی آینا

. انتومو رختدار خانیما تحویل وئردیمم  .ایدی یه واختیم یوخ نین سؤزونو دوشونمه ثیالی» دانیشماق اوالر

اؤزومه  -اؤز. یئرینه دمیرده یازیلمیش بیر نومره قایتاراندا ندنسه مچیدلرین باشماق یئریسی یادیما دوشدو

  »مچید ھارا، پارس ھتلینین توی سالونو ھارا« . دئدیم» سنده چوخ اَنایین بیریسن ھا«

دانیشماز الینی منه ساری  - ر بیر قادین دینمز آغاسینا بنزه ری گیرینجه، قاراقاباق، قیزالر سالوندان ایچه

ن ایکی باشقا قادین دعوت کارتالرین اونا وئرینجه،  له برابر ایچری گیره منیم. باش قالدیم - چاش. اوزالتدی

. قیزالر آغاسینین اَنلی قاشالری گیژگاھالرینا دوغرو چکیلمیشدی. دیغینی آنالدیم ھله اوندا نه ایسته

یاناقالرینا سیلکونو ائله تزریق . الشدیرمیش دوداقالری آز قاال بیر قات ائشیگه اَییلسین ال قالین ونسیلک

! بوخاق واریدی، نئجه. سن درینین آلتیندا کوت تویوق یومورتا قویموشدو ائتمیشدیلر کی، دئیه

  .…ھوندوشقانین بوخاقی اونون یانیندا ھئچ ساییلیردی

  آناالردان میراث قالمیش بیر سؤز -آتا. دیم گؤرمه. بلکه بیر تانیش گؤروم دوالندیم، بیر نئچه میزین اطرافیندا 

 - لی یی آچیق، پیلک کوره  »تانییان یئرده اؤزونه حورمت ائدرلر، تانیمیان یئرده کورکونه« :یادیما دوشدو

نیب، بیر نئچه  مه گووهاونا گؤره کورکو. ایدیم ده، پالتاریم یاراشیقلی دوروردو لی پالتار گئمیسه مینجیق

رینه کیف، شال و اونون کیمی اشیاالر  بوش صندللرین چوخوونون اوزه. میزین اطرافین دوالندیم

بیر میزین باشیندا دایانیب، بوش   .یولداشالرین دا گؤزه آلیبالر -یار  ایدی آرخادان گلن بللی. قویموشدولالر

اؤزومدن یاشلی نئچه قادین   به یئر اولمامیشدیم،ھله یاخشیجا یئر . بوراخیلمیش صندل ده اوتوردوم

تبسومون ساختا اولدوغونو . رینه باخدیم له اوزله ساختا بیر تبسم. لر، گؤردوم شیب سینده ایله میزین دؤره

لی  پار پاریلدایان پیلک -میزلره، پار. اؤزومه آلمادیم. ھئچ بیریسی دوداغین بئله قاچیرتمادی. آنالمیشدیالر

. گؤرونوردولر  لردن داھا دا گؤزل، یاراشیقلی قادینالر اکرانا چیخان مانکن. لره باخدیم لیک اتک الرا، دون

دونیانین   .لری گؤزدن کئچیرتدیم لیک قیسسا، یئرده سورونن اوزون اتک  الری،  یی، یاخاسی آچیق دون کوره

بیزیم قادینالر دونیانین    .ردیلری بو سالوندا گؤرمک اوال لری رئکالم ائتدیکلری، سون مدل گئییم مانکن

  .لریندن قالیجی دئییلدیلر مانکن

. یه رقص ائدیردیلر ایله ھر ھاوا دا چالینان موسیقی لری لیک پیله اتک - اینجه بئل قیزالر، اسپانیولی پیله

   کی،اؤزومو دوشوندوم  -رک اؤز یه ییب، قیزالرین، قادینالرین صنعتکارلیقالرین ایزله قولومو میزه دیرسکله

ک ماسکاسینا باخمایاراق، بیر چوخ فاییزی یالنیز و یالنیز توی  کی بزه گؤزلرینده - قادینالریمیزین اوز

لرینی دئییل، گؤز  ری اونا گؤره ده ایچه. یه امکان تاپیرالر سالونالریندا اؤزلری اولوب، اؤزلوکلرینی گؤسترمه

لرین گؤز  لرین، صنعت لیک ده قادینالرا میدان آچیلیب، اینجه بو اؤلکه . اؤنونده اوالن ارگانالرینا اھمیت وئریرلر

سیز،  تصنیف. ھاوادایدیم کی موسیقی ھاواسی دییشیلدی - ائله بو حال  !لر لر اوالر، نه اؤنونه قویساالر، نه

اینجه   دئدییمده؛» سن بو اولدو دئیه! آھان« اؤزومه  - اؤز. رقص ھاواسینین سسی سالوندا سسلندی

موسیقی . من دیریلدیم. یر قیز رقص لباسی ایینینده، الینده قاوال سالونون اورتاسینا سوزدوبئل، گنج ب

  ».…گؤرموشم، سئومیشم ایسترم سنی«: ایال آستاجا میزیلداندیم ھاواسی
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ائله او آندا . ن له گلین خانیم ایچری گلیرلر ھله گؤزل رقصین دادی داماغیمدایدی کی بویوردوالر کورکه

. لر، یاخاالر، دوزولموش تئللر، ھامیسی اوتورکلرین آلتیندا قالدی آچیق کورک. ولوله دوشدو سالوندا بیر

  .بیر من قالدیم، بیر ده بیر نئچه باشقا قادین…چرقده بورونن کیم - چادیرا اورتن کیم، شال

ندان توی باشا چاتمامیش قالخیب، سالو. پوزویا داریخدیم -گلین خانیمین گؤزل رقصیندن سونرا، یازی

. الرین جامادارالری کیمی پیشخوانین آرخاسیندا اَیلشمیشدی رختدار خانیم اسکی حامام. چیخدیم

می  کی نومره ینده وئردکلری دمیر اوزره. نارین گیرده شکیللر چکیردی - رینده نارین کی کاغیذین اوزه اؤنونده

یسی پلتک دیلی ایله قوالغیما بیر بیر. یاتیم یئل اسیردی اوره. ائشیگه چیخدیم. وئریب، مانتومو آلدیم

  .موسیقی پیچیلداییردی

  .ائوه یئتیشدیغیمده، قوناقلیق کیفیمی بوشالداندا، بدل قولباغیم کیفیمن دیبینده قالمیشدی، گؤردوم

92.7.8  
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