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 آدرس

 رقیه کبیری

 آغزینا نینقاپی یه سوروتله-  یه سوروتله بیرلیکده ایله چمدانی کیچیک کیتابالری، دولو چانتا 

ز ساری کی دیبینده دیوار .دایاندی قیراغیندا کردی قویوب، ُ  بوتا بیر سولموش آنجاق ییندن چیچه ر

 لره نانه   اوجاالن ابویونج   لری سکی نینکردی اَلینی .دولدو بورنونا اییسی ریحان-نانه .قالمیشدی

 نین نانه عطیرلی .قویدو آغزینا سونرا سیلدیکدن بارماقالریال توزونو، قوپاریب، تئل ایکی .اوزالتدی

 .یاندیردی بوغازینی یاییلیب دیلینده دادی

-یارپاق ھئیوا سولغون تؤکولموش یئره  آلمادان وئجینه سسینی زنگ .چالیندی زنگ تلفون اوتاقدا

 بوراخیب قیراغینا نینکَردی نی سوپورگه .ییغدی بوجاغا بیر سوپورب، یاواش-یاواش الرینی

 چارپایی آلتینداکی نینآغاجی ھئیوا کیمی، کی آخشام ھر .توتدو سانجی آغیر بئلیندن قالخاندا،

 آغاجین ساعات ایکی بیر الرآخشام .اوخومایاجاقدی کیتاب بیر ھئچ آنجاق گون بو .اوتوردو دا

  .یازیردی ویوب،اوخ آلتیندا

یطینده اونون پاییز، َ  ده مدرسه .سوالناردی آغزی ھئیوایا اوشاقلیقدان .وئرردی قوخوسو ھئیوا ح

رچیوه الرینقاپی ایراق، گؤزوندن ناظیمین َ  .داماغیندایدی ده ھله دادی ھئیواالرین اَزدییی سیندهچ

یطین یئردن اوتوردوغو َ  گئتمک اوتاغا قالخیب .سوالندی آز بیر گؤزلری .گزدیردی گؤز یئرینه ھر ح

  .آپاردی بئلینه الینی یئنه دیگینده ایسته

 ھئیواالرین .دردی ھئیوا [1]گولؤیشه یئتگین ایکی قاییدیب، چیخمامیش، یوخاری لری پیلله

 چیخارکن لری پیلله .یئرلَشدیردی آراسیندا نینپالتارالری ،چانتاسیندا ده ایکیسینی

 اِیواندا .قاریشدی سیناتیققیلتی نین لری سوروتمه سی،شیققیلتی  نین اویناقالری دیز

  .گزدیردی گؤز یه کردی بیرده   نیب سؤیکه[2]بارماقلیغا

 بیر بوکولو بئلی آینادا،  داکی قارشی .دونوخدو یه   پنجره قوجاقالییب  بالینجینی اوتاغیندا، یاتاق

 یئرلشدیریب، آلتیندا یورغانین  بالینجی .چالدی زنگ یئنه تئلفون .گؤرونوردو کیمی ھئیکل

َلتدی قیریشیقالرینی  یورغانین  اوستونه نینبیری-بیر آچیب، قاپیسینی   ایشقافین   .دوز

  تییه کی ایچینده آچیب، بیرینی   بوقچاالرین .کسیلدی زنگی تلفونون باخاندا، بوقچاالرا دوزولموش

 صابونو .دوشدو یئره صابین قالیب بیر   قاتیندان قوماشالرین .چیخارتدی الریقوماش )(3میش دیمه

 .گولوردو اوزونه قیز، ساچلی ساری قابیغینداکی اوز صابونون .قوخالدی دریندن توتوب بورنونا

  .دی دویونله باغلینی یئرلشدیریب، بوقچایا یئنه قاالنینی گؤتورب، دستمال بیر تیرمه بوقچادان
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 نی انجامه اولسون یادیمدا« .اریخدیردید یینی اوره سسی جیریلتی نین قاپی  باغالرکن ایشقافی

 سینه شیشه نین قابی شکیل الینی گؤتورب، اوستوندن میز شکیلینی نیناری .دئدی »یاغالییم)(4

 ائشییه واراغی تاختا نازیک دالینداکی  نین چرچیوه .گؤرونوردو توزلو یئنه شیشه ندنسه .چکدی

 یئرینه دن یئنی شکیلی .دی اوفله توزو، دالینداکی  شیشه .دوشدو یئره شکیل چکدیکده،

  .قویدو سینه جه چکمه میزین اونو بوکوب، ایچینه دستمالین تیرمه قایتاریب،

 ایشیق، دوشن اوستونه  نین اوجاغی گاز دنپنجره .گئتدی مطبخه باغالییب، سینی قاپی اوتاغین

 .یوخالدی ده بیر ایچینی یخچالین بوش .راحاتالدی آییریب برقدن یخچالی .قاماشدیردی گؤزلرینی

ّل، قویمازدان ایچینه دوالبین استکانی کی یئرینده قاب   .ایچدی دولدوروب ایله سویو شیر او

 کویو- ھای اوجاالن الریناوشاق دنبی تَنه .دیرسکلندی میزه اوتوروب، اوزرینده اوتوراجاق مطبخده 

  .اوزاقالتدی کویوندن- ھای اوشاقالرین اونو زنگی تلفونون .دولوردو الریناقوالق

 یئتمهیئنی ایکی   ده شکیل .باخدی گؤتوروب قابینی شکیل یانینداکی تلویزیونون .کئچدی یهبی تنه

 .دوشوندو ایچینده اؤز دئیه »جم یه دؤنمه سؤزومدن ده، لر گلسه قایتارماغیما« .گولوردو اوغالن

 بئله، دا دایانسا آن بیر سوووشاندا، قاباغیندان آینانین الرالآددیم آستا قویوب یئرینه قابینی شکیل

  .آنجاق باخمادی اؤزونه

رقدینی گئییب، مانتوسونو َ  سونرا دایانیب، آز بیر قالدیریب، یینی دسته تلفون .سالدی باشینا چ

  .اشالدیب ییغماغا نی نؤمره

  »!ائوینه قوجاالر« ـ دئدی، ،»ییرم ایسته ماشین بیر« ـ 

 .دوردو آیاغا چکیب، پیریزدن سیمی .چالدی زنگ ده بیر تلفون .قویدو یئرینه  آستاجا یی دسته

 نئچه .سیزیلداییردی سیزیم- سیزیم بئلی .چیخدی اِیوانا اوتاقدان سالیب، قولوندان چانتاسینی

یطه دایانیب دقیقه َ  پیادا   نین کوچه دوواردان، .چیخدی ائشیگه آچیب، سینی قاپی کوچه .خدیبا ح

  .خیشیلداییردی خیش-خیش آلتیندا آیاقالری لرین اؤتن یولدان ،الرییارپاق ھئیوا تؤکولن یولونا

  .چالیردی   رنگه گوموشو آلتیندا چرقدینین رنگلی ساری الریساچ قادینین

  *** ١٣٨٨اردیبھشت      رقیه کبیری ***
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