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  لماوای

 کبیری رقیه

  شنبه

سی ھامیمیزا  بلکه ده بئله. یئدی گوندور قاپینی اؤزومه قاپاتمیشام. نین ایلک گونودور ھفته

دن، مندن اوزاق، باری بیر آز تمیز  قوی منی گؤرمه. دوالنمیرام  سینه  اونالرین دؤره. یاخشیدیر

  .لر نفس چکسین 

. سوز قونشوموز الینده ایکی بربری، آپارتمانا ساری گلیر ایکینجی قاتداکی دؤش. دن باخیرام پنجره

سیندن باخاندا  اوچونجو قاتین پنجره. سیندن اوزاقالشیر اوغلوم کیتاب قولتوغوندا باخیشیمین دایره

وتورون عکس م. دیر اریم، ماشینی ایشله. بویو اولدوغوندان دا بیرآز قیسسا گؤرونور اونون 

ماشین یولالندیقدا . سینه توخونوب، گئری قاییدیر لی، توزلو شوشه نین لکه صداسی پنجره

  .لیر قوالقالریم دینجه

سیزام،  سیز، داماق سه کئف من. ایل بایرامینا آز قالیر. لری ائله بیل اللریمه باخیر نین لکه شوشه

ھوسی منده اؤلوب؛ یاشاماق  ایش گؤرمک. سانکی آت باسیب، داشقاسی اوستومدن اؤتوب

  …کیمی، گولمک کیمی

نین دووارالری اوستومه گلدی؛  بی بیلدیم تنه  اریم، اوغلوم، قیزیم، اوچو ده بیرگه گولنده، ائله

  .سیدیم، دووارالرین آراسیندا ازیلردیم قاچیب اوتاغا گیرمه

یین ھمراھین  ھر نه«: گوله دئدی-اوغلوم گوله. ایگیرمی گوندن سونرا ائوه دؤنموشدوم

او ایسه اؤزونه آلمادان پیققلداییب بیر ده دئدی . اریم اؤسگوردو. »گؤرموشدوک، ماوالدان سونرا

  »!…موبایل؛ ماوال! دوغرودان گؤر نه یاخین لیقالری وار«

و دادی وئردی. ایدی پارتالدی دیم نه گولوشومده بیلمه. من ده اوزونه گولدوم ْ . آغزیم زققتو

  .یل بوالق شیرالدیگؤزلریمدن ائله ب

اوغلوم دورتمه ایله . دئدی» جھنم اول«ییب  قیزیم، اوغلومون قولونو چیمدیکله. اریم گؤزنو آغارتدی

بوکا دا  ھله شکیل چکیب، فئیس…ییرم داااا کی؟ ظارافات ائله نه دئییرم«قیزیمین بؤیروندن ووروب 

  …»قویاجام

اؤزومون خبریم اولمادان یئل . لوشدولراوچو ده بیردن گو. دن سس چیخدی کی کیسه بؤیرومده

  .الدیم قاپینی قیفیل. قاچیب یاتاق اوتاغینا گیردیم. بوراخمیشدیم

یاتاغیمین آغ . ھاوادا اوینادیر  ]١[واؤرتویون  نین تول نین آغ یئلی پنجره بایرام آیی. پنجره نی آچیرام

یئل، نه قدر چاغالییب، چیرپینسا دا، ائوده بوران جمدک قوخوسونو ! بیلیرم. لرینده گزیشیر حفهمل

  .اوتاقدان آپاراسی دئییل
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دیر بیر  بیر آیدان آرتیق. داریخدیقدا بارماقالریم یازماغا جان آتیر. اؤز ایچیمده، اؤزلویومه داریخیرام

نین  توزلو شوشه. ین قاپیسی ھؤرولوبم سانکی دوشونجه. بئله یازمامیشام کلمه اولسون 

نین توزوندا  شوشه. نین اوستونده اویناییر بارماغیم شوشه. نیرم له اوزرینده یازی یازماغا ھوس

  »ماوایل«:نین ایزی قالیر یازی

  بازار 

سیزلیقدان،  گئدنده سئوینیردیم کی، قان. نین ایکینجی گونویدو یگیم ھفته خانایا گئتد مریض

ّت … اؤزو ده…دوشدوم دا. یم جه دئییردیم بس سود گؤلونه دوشه. ذابدان قورتاراجاغامدن، ع خشکی

  .دیم، ساغ بؤیروم اوسته دوشدوم اوسته دایانا بیلمه. …اوسته

اح حکیم  ّ گؤرمک اوالردی، اما ایله بیر ایش ]٢[ودن دووار اولسایدی، بورغ سیمینت«: دئدی جر

  »!یولو ائله دولوب، تیخانمیشدی کی، دوالیی یول آچدیق نین  سنین باغیرساغی

پالتارالریمی، . جمدک قوخوسو ھر یانیمی بورویوب. ایسه دوالیی یول بؤیرومدن باش آچیب  ایندی

ی ن گونده نئچه دفعه پنجره. باشیمی، جانیمی، ساچالریمدان بئله جمدک قوخوسو گلیر-اوست

ساغ بؤیروم اوسته دوشسم دئییرم . لر یاتا بیلمیرم گئجه. اودکلون دا قانیق وئرمیر-عطیر. آچیرام

خانادان دؤنن  مریض. قورخومدان یاتاغیما پالستیک سالمیشام. بس بؤیرومدن قوپوب جاالناجاق

ان ایدی، دیم خیشیلتید بیلمه. نه اریم سیندان نه اؤزوم یاتا بیلدیم  خیشیلتی گون، پالستیکین 

سمیرسیز یورغان یاسدیغین گؤتوروب - سیز یوخسا پیس قوخودان، اریم گئجه یاریسی سس

  .ن قارداشدی کی، گئدیب او گئده. بییه گئتدی تنه

بویون اوالجاغیق - قول«. آنجاق ایکی آیاغین بیر باشماغا دورتدو کی دورتدو» !اوتاغیماگلمه«دئدیم 

سؤیلمز سویوقدان - ھمیشه کی کیمی دینمز! … ولدوقبویون ا- قول نئجه ده . دئدی» بو گئجه

الی . قیزیشما آیاقالریمدان بوتون جانیما یاییلدی. بوزا دؤنموش آیاقالریمی قیزدیردی

اوجاق کیمی . ییمی ایسیتمیشدی نئجه ده اوره. دی دوالشاندا، جانیم گیزیلده  ]٣[ااویلوغومد

ٌ داغارجیغی! …ایستی اللری بو شیشمیش کیسه ایکیمیزین - باغرینا باسیب، اوزومدن اؤپنده، شر

اونا، . دی آغزین آچدی بیر سؤز دئسین؛ دینمه. دیسکینیب، بیردن گئری چکیلدی. آرامیزدا قالدی

  .دیمحیرصیمدن دوداقالریمی گمیر. اونا دال چئوردیم. گلدی  سینه ساریلماغیم  جه وحشی

الی یاواشجا . کلریم قیزیشدی بئلیم، کوره. خیشیلتیسی بئینیمه دوشدو یئنه پالستیکین 

ینده، الینی غیض ایله ائله چکدی کی،  کی کیسه آلتیندا مین  لییمین یاخاسیندان سینه گئجه یه دَ

  .بیر جاناوارا توخونموشدو  نج  اییره سانکی . یاخاما توخوندو

یورغان -خیشیلتیسی گلدیکده، یاسدیق  بیر داھا پالستیکین . دویئنه گؤزلریمدن بوالق جوش

قونشوموز، یادیما  سوز  ایکینجی قاتداکی دؤش. کیمی اوتاقدان ائشیگه چیخدی الینده، جین 

. باخا قورودو-گؤزومون یاشی دووارداکی کوبلن تابلویا باخا. مده داراقالدیم اللریمی سینه. دوشدو
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آیاقالری سویون ایچینده  ]۴[نتایاقالری  تیندا، منه ائله گلیر کی، قیزیلدن سیزان ایشیغین آل پنجره

له  اؤز الیم  ایلمه- بو تابلونو، ایللر اؤنجه ایلمه. باتاقلیقدادی سانکی  دئییل، لؤھمه 

  .]۵[.آرغامیشدیم

  سی ائرته   ربازا 

  دیر؛آنجاق من ده یی یی اوتاغین بیر بوجاغیندا مژمه سحر یئمه

  .بوغازیمدان ھؤپدوردومامیش، بؤیرومدن چیخیر. دن قورخورام یئمک. اونا ال ده وورمامیشام

» ریک سن بیز گله سن گلمه«. ائوه دؤندویوم گون قیزیم دسترخانی گتیریب، اوتاغیمدا آچدی

  .بؤیرومدن کیسه نین ایچینه دوشوب، پاققیلدادی میش  ایکی قاشیق یئمه. دئدی

والاله، الپ ائله « -آغزینداکینی اودمامیش. ییب، پیققیلدادی اوغلوم، اؤزونو ساخالیا بیلمه

  .»!بوکدا یئرلشدیرسم بیرینجی چیخار دی، ایندی شکیل چکیب فئیس واختی

ین  خرکن ماشینالرینا تورپاق یوکله-قاشیغی. نیردی باشینی آشاغی تیکن اریمین آغزی ترپه

دسترخان باشیندان،  - قیزیم. ی، آغیزینا دولو آپاریب، بوش قایتاریردیمکانیکی قازما ایدی سانک

  .قاچدی  دوروب الی آغزیندا باییرا 

سین گزر دئمیشلر؛ ھامی اؤز ایشینه  ھر کس اؤز دوه. سکوت ائوی بورویوب. یئریمدن قالخیرام

 گؤیرتی،- سوز قونشوموز بیر قوجاق گؤی دؤش. دن باییرا باخیرام پنجره. دور مشغول

  .سانکی ]٧[ردی قوجاغی، دیررک. گتیریر ]۶[یوز تره

دن باخاندا سارالمیش چیمن  پنجره. یب پارکدا، بایرام یئلی قارالی ارید  آپارتمانین قارشیسینداکی 

بیردن بیره بؤیرومدن . یم جه صاباح آغاجالرین جوجردییینی گؤره-بوگون. یاشیل رنگه چالیر-آغ 

ن باغیرساق،  ر منیم بؤیرومدن گؤیه. دؤشسوز قونشوموزون تام ترسینه. ن باغیرساق کیمی ر گؤیه

  .نین یارا ایزلری ھئچ ده عاغلیمدان چیخمیراونون کسیک دؤشلری

  .مانتوسونو یادیما سالیر  پینتی قادینالرین شورا قویموش   یش قار ایزی، رینده اَریم آسفالت اوزه

بیده  یاسدیغی تنه- اریمین یورغان. روح کیمی ھر یئری گزیرم  ائوده کیمسه اولمایاندا سرگردان 

  .دیر موبلون اوستونده اوغلومون تومانی . دووار دیبینده بوکولو قالیب

اوتاغین اورتاسینا داغیالن کیتابالر، قیریلمیش . باخیرامقاپیدان اییلیب اوشاقالرین اوتاغینا 

  .قوشوندور سانکی اوتاقدا یئرده قالیب

یولدان   یاری. اوستوندن گؤتوروب، اوشاقالرینا اوتاغینا ساری گئدیرم اوغلومون تومانین موبلون 

  .شرلر یوخسا اونالر چیمچه. ال وورماییم پالتارالرینا -ک اونالرین پار گره. قاییدیرام 

ییشیک دوشوب آشپازخانام الرین باشالری  چنگال-قابالماالر، قاشیق. دا ھر شئیین یئری دَ

تیکان کؤلو دور   قابی  اوجاغین قیراغینداکی یاغ. لر آشاغی، سانکی مندن کوسموش

  .سانکی،گؤزومه باتیر
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کانالرین دیبینده استی. لری وار ده چای لکه یی مژمه. دیر ھله جانی ایستی. یوخالییرام ساماواری 

یئرینده -ھر شئی یئرلی. دؤزه بیلمیرم بوراسی منیم آشپازخانام. چای تیلیفی قورویوب، قالیب

ییشیک -نییه قاب! …میشم کی ھله اؤلمه. لییم  بونو قیزیما دئمه. اولمالی قاجاغین یئری دَ

  !!!…دوشوب

  آخشامی چرشنیه 

وای دئین چوخ - یئتیمه وای”دئییرلر. آرادا قالمیشام .نه آرخاما باخا بیلیرم، نه اؤنومو آیدین گؤرورم

خانادان گلدیییم گون، تلفونوموز سوسموردو، زنگ، زنگ اوسته  مریض.”.ن آز ک وئره اوالر، چؤره

  !تزه سیگاری، سؤنن سیگارین کؤتویو ایله آلیشدیردیغی کیمی -گلیردی؛ اریمین

تلفونوم . خبر اولمادی کی اولمادی شودان بو گون، نه قدر پنجره قاباغیندا دوردوم، دؤشسوز قون

. ایکی گوندور کی، اریم ده ایش یئریندن زنگ آچیب، احوالیمی سوروشمور. سوسوب دا 

  .یم آتیلمیش، اونودولموشالر کیمی

گئدیب کیتابالرین بیرینی . آرخادا کیتابخانامدا سیرایال دوزولن کیتابالر وار. گوزگو قاباغیندایام

اؤلومله ” آن سکستونون“. کیتابین جیلدینده یازیلیب”دورالر مشغول له  اؤلمکاونالر “. آچیرام

. نه ائتدیگیمی بیلمیرم. کیتابی اوخومامیش یئرینه قایتاریرام. داریخیرام. ایلگیلی شعرکیتابیدی

  !…ایتییم ایتیب سانکی

. ؤزلریم چوخورا باتیبگ. دیر پیرتالشیق-نیب، پیر له ساچالریم کیلکه. یئنه گوزگو قاباغیندا دورورام 

بیر آچیب  به گوزگونون قاباغیندا سیرایال دوزولموش روژالرین قاپاغینی بیر. دوداقالریم بوزاریب

. الیمی اوزومه چکیرم. آچیق زیپی ائشیکده قالیب گؤز میدادی، بزک کیفیمین یاری. باخیرام

الیمی . اوزومه یاخیرام، بیرآز سیغالالییرام. کیرئمی اووجوما سیخیب. دیر کیمی ]٨[ققاقیردا

سینی  داراق، ساچالریمین کیلکه. چھرایی روژ دوداقالریمدا گزیشیر. یومشانمیش یاناغیما چکیرم

نیم دئیه، قارا میدادی گؤزومه چکرکن  له بیرآز دا سورمه گوزگوده قادینا اوخشاییرام، . آچیر

وخ  بیر آنلیق. نین ایچینه بوشالیر دن کیسه باغیرساغیم غفیل ْ نی  کیسه ]٩[ااولسا دا بئله بو سو

. قارا ایز بوراخیر میداد گوزگوده، ایگنه بویدا . میدادی گوزگویه چیرپیرام. اونوتموشدوم

ژ، سیر. له سیلیرم دوداقالریمداکی روژی الیم ْ له  ساچالریمی الیم. مه یاییلیر صیفتیمه، چنه-رو

  …منه باخیر ین بیر قادین  یینه بنزه گوزگودن، سیرک تلخه. پیرتالشدیریرام

  چرشنبه 

. قولوم سوستالیب. اوجاقدا قاالن کؤزلردن بیر قور بئله چیرتالمیر. اودونلو گونلریم اؤتوب-اودلو

اولدوغوم کیمی، جانیم قیزدیرمالی،  باشی  ھر آی. یوخدور نجاریم یاتاغیمدان قالخماغا ای

بو قیزدیرما؛ جینسی ھورمونالریمین . دیر توخوملوقالریمین آکتیو زامانی. دیر لریم داش کیمی دؤش

. سی منی راحات بوراخمیر دوشونجه قونشوموزون   سوز دؤش. دیر، یقین بیلیرم سیندن یوکسلمه
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سن او،  گؤره. یوکسلمه زامانیندا دؤشلریندن قاالن یارا ایزلرینی دوشونورمنین  اونون ھورمونالری

ده  ؟ بلکه!…می بوزوشور ؟ دریسی!…ییرمی گیزیلده لری  باشی اوالرکن نه حاال دوشور؟ دؤش آی

  !…ییر نین یئری گؤینه یاراالری

وانین گچ گؤزوم، تا. آلتیمداکی پالستیکین خیشیلتیسی یالقیزلیغیمی اوزومه چکیر سانکی

آغ چلنگینه اوخشاییر بو   لرین دوم دووارین چھرایی بویاسیندا، گلین. قالیب  لرینده  مه ایشله

  .قابارتماالر

اریم،  ده  بلکه. نیر له سیدیر سانکی، قوالغیمدا سس بیدن گلن تلویزیون سسی، آری ویزیلتی تنه

کی  بؤیرومده. لیق مسافه وار پیآرامیزدا بیر قا. ییر ماجرالی و چوخ ھیجانلی بیر فیلیم ایزله

  .دیر، من ده بیر فلیسطینلی قادینام سینده قاپی، سانکی ھابیل دوواری کولوستومی کیسه سایه

کی کیسه اولماسایدی، دووارین آرخاسیندا تک  اگر پالستیکین خیشیلتیسی بیرده بؤیرومده

  .باشیما قیزدیرما ایچینده یانمازدیم

چیلپاق گوزگوله - چیل. اوسته گئیدیگیم پالتارالری سویونورام-اوست .نین کیلیدینی بورورام قاپی

سینه باخماسین،  کاشکی دؤشسوز قادین ھئچ بیر زامان گوزگو قاباغیندا اؤز چیلپاق گؤوده. نیرم

یورغانین . یاواشجا یورغانیمین آلتینا سوزولورم. دور بوش لیک بوم کی کیسه، ھله بؤیرومده. دئییرم

  .گؤزلریمی یومورام. ین قیزدیرماسینی آلیرسرینلییی، جانیم

  جوماآخشامی 

ھله . ییر یورغانی قاوزایاندا، سویوق جانیما ایشله. اوشویورم. قولومو یورغانین آلتیندان چیخاریرام

بیر شئی بؤیرومده . چیلپاق یورغانین آلتینا سویروشموشدوم-ایندی یادیما دوشور، گئجه چیل

گوزگونون قاباغیندان کئچنده . لییم دوروب دییشمه. یادیما دوشور م کیسه. آغیرلیق ائدیر سانکی

. م یادیما دوشور سه ننه ندن. یه باخیرام قارنیمین چیزگیلرینه ساری سالالنان کولوستومی کیسه

دوغرودان دا ائله . دئیردی» ]١٠[ردی پوخ موتالی«یدی  ھارداسا بیر پینتی اوشاق گؤرسه

لی ھئیکل  بیر آن گوزگو قاباغیندا، چیرکین گؤوده. دؤنموشم کی کیسه ایله پوخ موتالینا  بؤیرومده

؟ یوخسا …؟ بونالر ھاردان چیخدی…دی کیلر نه نین ایچینده کیسه! واااای. کیمی قورویوب قالیرام

  !…میلدییرالرنین ایچینده قی ؟ گؤر نه کیسه…قارنیم قوردالنیب

یوخسا ! ؟ اریمه زنگ آچیم؟ اوندا ھئچ ائوه دوالنماز…ییم ؟ کیمه دئییم نه ائیله. اللریم اسیر

ھارادا اولسا اؤزونو یئتیرر - او! …بلکه اوغلوم. ائله اولورسا، تلفون دالیسیندا کئچینر…؟ یووو…قیزیما

اح حکی! …سینه سورپریز بیر شکیل اوچون بوک صفحه فئیس ّ   …مین یانیناقاچیم جر

دی؟  الر نه آخی بیردن بیره منه نه اولدو؟ بو نارینجی. ییم بوالنیر اوره. یه باخیم قورخورام کیسه

! آاااخ…سی لرده سوپون اریشته ین یوخسا قوردا بنزه..!.…اولمایا یئرکؤکو. شاما سوپ ایچمیشدیم
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نه یاخشی ائوده ھئچ کیم . یقالمیشد  بیرجه ائله قورد قویماغیم . اؤلردیم ھاااا قورد اولسایدی 

  .ایچمزدیلر دا بئله سوپ   قیزیم عومور بویو بیر قاشیق -ن اوغلوم یوخسا بو حالی گؤره. یوخدور

ھر . سن دیر دئیه فرقلی دن تؤکولن سو،  ین بوگون، چیله. شیرم، سویا جومورام اؤزومدن چیمچه

نازالنا بدنیمده -بیل نازالنا خیر، ائلهمھربان آ- سو ائله مھربان. دیر گون دوش آلدیغیم سودان دییشک

سرامیکین اوستونده سو یولونا . اطرافا سیچراییر دن  مینجیق بدنیم-دامجیالری مینجیق. اویناییر 

  .آخیر

بارماغیمی باغیرساغیمین باشینا . لی الیم بذنیمده سویروشور صابین. ییرم له جانیمی لیف

سوز قونشوموز  دؤش. لی الیمی باغیرساغیمدان یوخاری چکیرم صابین. آجیشیر…اووووف. وورورام

  .…عاغلیمدان چیخمیر

تول . وستونه دوشوبگونشین ایشیغی اوتاغیمین اورتاسینا، یاتاغیمین ا. نی جانیما بورویورم قتفه

آپباغ تون -کی دیبچکده، آغ قوجاغیندا دؤشسوز قونشو . دالیسیندان باخیرام اؤرتویون 

  .…آپارتمانا ساری گلیر ]١١[یی چیچه

  گونو جوما 

. اوالردی تعطیلی   کاشکی حیاتین دا . ھر یئر باغلی، ھر شئی تعطیل. سون گونودور  نین  ھفته

بو . یم آلتی گوندور اؤلو کیمی. گون یاشاییب، یئدینجی گون اؤلوب، سونرادان دیریلردیک  آلتی

  .لی حیاتیمدا، یالنیز یازیالریمال یاشامیشام جمدک قوخولو، کیسه

بیده یئتیم اوشاقالر  اریم، تنه. قاپینی یاواشجا آچیرام. ده اؤزومه باخیرامگوزگو. یئریمدن قالخیرام

ان  د قاپی. ری گیرمیرم اوشاقالرین اوتاغیندان ایچه. کیمی بالینجینی قوجاقالییب، خورولداییر

. ییرم حاماما گیرمک ایسته. ییم گلیر کی، اونالری اؤپمه یوخودا ائله معصوم گؤرونورلر. باخیرام

مدن چکدییی شکیلیی  ده کیسه اوغلوم دوز دئییر، بلکه. ھا الق الققیلداییر  م الققا ده کیسهیئریین

  …بوکا قویسا، بیرینجی چیخدی فئیس 

گئجه یاغان یاغیشدان . کی پارکا باخیرام دن آپارتمانین اؤنونده پنجره. چیخمیشام حامامدان 

دؤشسوز . الییر لریمه دامجی چیگین ساچالریمین سویو   .گؤرونور دا دینج، توختاق   آسفالت 

ده بارماغیلمال  توزلو شوشه. نی آچیرام پنجره. قادین، الینده ایکی بربری آپارتمانا ساری گلیر

  .یه چکیرم الیمی شوشه. ده دورور ھله سی  کلمه” ماوایل“یازدیغیم 

نین عطری  یی چیچه ندن اوتاغیم تو بو گئجه. ییرم نه قدر، اونو ایزله دؤشسوز قادین گؤزومدن ایته

  .…ایله دوالجاق دئیه، دوشونورم

  ١٣٩٠اسفند 
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  :ایضاح الر

 .ی توری نازک پرده. تور پرده: تول اؤرتوک- ]١[

  .دریل. لتباجا دلمک اوچون آ- ]٢[

  .بود. سی آیاغین دیزدن ویخاری حصّه- ]٣[

  .فالمینگو قوشو. بیر نوع بؤیوک سوقوشو: قیزیل تایاق- ]۴[

  .تیکمک. توخوماق- ]۵[

  …لری، بامادور، بادمجان، خیار و س بستان بیتگی- ]۶[

  .گی یئرلرین اکیلدی وزی تره: دیرریک- ]٧[

  .جیزلیق- ]٨[

  .میراث. آندیر – ]٩[

  .دن حاضیرالنان تولوق پندیر و یاغ ساخالماق اوچون دری-  ]١٠[

  .بو گل شب. لر عطیز ساچان گول گئجه-  ]١١[
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