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یی، دؤولت نوکری پا چؤیه آی  

 

 رقیه کبیری

 

نی  یئریمیزده، دؤولت نوکرلرینه وئردیکلری صبحانهاولورکی ایش   ایکی آیدان آرتیق 

 10یینین خمیر اولدوغوندان،  اینانین کسدیکلری بیر ال بویو الواش چؤره. لر کسیب

گرم صابین قالیبی کیمی  30گرم اسید استیک دادیخان مربادان،  15گرم کره، 

. ی، بیلمیرمیین برکتیندن وئردیکلری برکت کسیلد نه. پنیردن، ھئچ سؤز آچمیاجاغام

ییب کی دیل  باشیما ھاوا گلمه. مزلییه ووراجاغام ندنینی بیلسم ده، اؤزومو بیلمه

یاخشیجا بیلیرم کی، دؤولت نوکرینه یاراشیقلی دئییل آغزیندان . ییم اوزونلوق ائله

 !یئکه سؤزلر دانیشسین

کی سنسورلو  ھر گونکو کیمی بارماغیمی بوتون گوجومله ساعاتین اوستونده

. بارماغیمین ایزی ثبت اولمادی کی، اولمادی. اقلیغا تانیتدیرماغا چالیشدیمبارم

ندنسه بارماقلیغین .باش قالدی - سنسور گئنه ده بارماغیمی تانیماقدا چاش

دن اللریمه گوالب قاریشیمی  خاصیتین اونوتموشدوم؛ گئنه سحر ایشه گلمه

بارماقلیغی،  آخی بیزیم ایش یئریمیزین الکترونیک. گلیسیرین چکمیشدیم

بونا باخمایاراق کی  - .مکدن عاجیزدی یوموشاجیق بارماقالرین ایزلرینی ثبت ائله

ییمین  بارماغیمی اؤرپه - فاییزی قادینالردی 90ایش یئریمیزین دؤولت نوکرلرینین 

عصبی حالدا . توزو سیلینسین - ایز   بلکه گیلیسیرینین. لرجه سیلدیم اوجویال دفعه  

سز قالیب،  بارماقلیغین اوستونه باسدیم کی، سنسور چارهبارماغیمی ائله 

  .سونوندا ایشه گلدیییم ساعات ثبت اولدو. لرینی تانیدی بارماغیمین خط

دؤولت وئردییی برکت، کسیلدییی گوندن بری، آ موصطافانین الواش خاناسینا یول 

کی  یندهبو گونده ھر ایشدن اول، حیطین دیب. دؤیمک، منیم ھر گونکو ایشیم اولوب

  .الواش خانایا ساری یولالندیم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


نئچه آی اؤنجه یازدیغیم بیر حیکایه سببیندن، چؤرک یاپماغا عائید ماتریالالر 

اویسا منیم تورکجه یازدیغیمی . توپالماق اوچون آ موصطافادان یاردیم آلمیشدیم

گئدیرسم، آ او گوندن بری، نه زامان الواش خانایا  . آنالدیغیندا چوخ ھیجانالنمیشدی

  .منی اوتاندیریر   ایله حؤرمتی - موصطافا خاطیر

بیر آیاغی   قاپیدان ایچری گیردییمده، امکداشالرین بیریسی الینده بیر نئچه الواش

  :ایسا ائشیکده شاطیرا اعتراض ائدیردی چؤرک خانادا، بیر آیاغی

پیینین رنگینه باخ؛  بوغدا چؤره...باشارمیسان پیشیرمه داااا! قارداش-  ره، بو دا  - قَ قَ

  ...آلاله کسسین بو برکتی...اورتاسی یانیخ، قیراغی خمیر. ییندی پیشیرمه

  »سین دئدیم مه آلاله ائله«: له سالم دئیرک اورییمده اوجا سس

مه بوز دوالبیندان چیخمیش بایات  ھر گون صبحانه  ایدی، ده کسسه آلاله بو برکتی

باشینی تندیردن قالدیریب، امکداشین   اآ موصطاف. کجکدی ییم گره یی گتیرمه چؤره

  .دئدی» علیک ام السالم خانیم باجی« میش کیمی اعتراض سسینی ائشیتمه

کی تاباغین باشیندا  تندیرین اؤنونده. امکداش قاپینی چیرپیب دیشاری چیخدی

  :اوتورموش ایشچی

دیی یی یئمییب کی، بو چؤیه  آی پا چؤیه. نایاحات اولما آ موصطفا«-    »نی بیلسنیین قَ

آ موصطافانین . دئدیم» ییندن باھالیدی یی بوغدا چؤره ایندی آرپا چؤره« :منسه

ایندی ... به نمنه... ھه« :آچا دئدی - ایله آچا نی تاختا اوسته وردنه وردستی، کونده

  »یی یئییللر خانیمنار رژیم توتاندا، آرپا چؤره

رالمیش چوروک دیشلری ینده، سیقارادان قا ایشچی اوزونو منه توتوب گولومسه

دیییم آن، ندنسه اونون  باخیشیمی یاییندیرماق ایسته. تیکان کیمی گؤزومه باتدی

  :اویسا. دیشلرینه دونوخدوب قالدیم
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یی کی، قوی دئییم دا«-  ائله  والالھی آ موصطافا، اوشاخلیخدا ...باجیم دا اؤزگه دَ

ه اولوب کی، بی پایچا ائل. میشیح ح تاپا بولمه گون اولوب کی، بی پایچا چؤییه

 -ایندی اوتانماز... یی تاپیب یئیینده، چیلووکاباب دادی وئییب میش چؤییه کیفسه

  »اوتانماز آلالھین نعمتینه ناشوکورلوح ائلیییح

کی تاختایال الواشالری بیر به بیر تندیردن چیخاردیب، تاباغین  آ موصطفا الینده

ییم  شچینین سؤزلرین ائشیتدیکده، اورهمنسه ای. اوستونه، ایشچینین اؤنونه آتیردی

لریم دیلیمین اوجونا  دوشونجه. بئینیمده نسه قیمیلداماغا باشالدی. کؤورلدی

بیلیرم کی دؤولت نوکرینه یاراشیقلی  -.ییم دیم دینمه دیلیمی دیشله. سوزولدو

ایدی، یوخسا   تندیرین ایستیسیندن  ندنسه  -دئییل، یئرسیز سؤزلر دانیشسین

سؤزلرینین تاثیریندن، نه قدر چالیشدیم، دیلیم دیش دورمادی کی،  ایشچینین

  :سؤزلر آغزیمدان ائشییه آتیلدی. دورمادی

  ».بیر آی قالیر دا آذربایجانین آژلیق گونلرینین ایل دؤنومونه«- 

منیم . ایشچی امکداش آنالمسیز بیر سؤز ائشیتمیش کیمی آ موصطافایا باخدی

  :مین دیلمانجی اولدو جهباشی باللی دیلیم گئنه دوشون

میش  او زامان کی میلت کیفسه...آلتمیش آلتی ایل بوندان قاباغی دئییرم دااا«- 

  ».ک ده تاپا بیلمیردی چؤره

کی خمیرین قیریشیقالرینی، قیریشمیش پارچا کیمی  رینده نین اوزه آ موصطافا چکه

  :نی تندیرین ایچینه چیرپدی آچیب، چکه

   بابام. سین مه یروو گونلرینی ھئش کافیره ده قیسمت ائلهق - آلاله او شاختا...ھه«- 

  »...بیز دورار - لریم بیز ھله ده او گونلردن دئینده، توه

  :منسه

  »...آنام او ایللرده درس اوخویوب. منیم آنام دا او گونلردن دئییر«- 
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آ موصطفا . ایشچی امکداش ھویوخموش کیمی بیر منه، بیرده آ موصطفایا باخیردی

یی آلیب، بؤکدویوم  ایله، ھر گون چؤره ندیردن چیخارتدیغی الواشی سلیقهایسا ت

بویور خانیم « .کیمی بوکوب، ایکی اووجونون ایچینده حؤرمتله منه ساری توتدو

یازیالریندا او گونلردن ده ! خانیم باجی« قاپیدان دیشاری چیخدیغیمدا. دئدی» !باجی

  .دئدی» !یاز

سین دئیه، دیل  آ موصطافا ائشیتمه. دیم ائله منسه آ موصطفانین اوزونه تبسم

دولت نوکرینه یاراشماز اؤزوندن « :اؤزومله میزیلداندیم -دوداغیمین آلتیندا اؤز

  »....یئکه

1391.8.21 
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