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ÖNSÖZ 

Öykü, Avrupa’da müstakil bir edebi tür olarak Orta Çağ’ın 

sonlarında ortaya çıkmıştır. Romanın gölgesinden kurtularak esas türsel 

ayırıcı niteliklerini kazanıp büyük romancıların ilgi gösterdiği bir tür 

haline ise ancak 19. yüzyılda gelebilmiştir. Bazı edebiyat tarihçilerine 

göre Arap dünyasında Lübnanlı yazar Mihail Nuayme’nin 1914 yılında 

yayınlanan “Kâne mâ kâne” adlı öykü koleksiyonu, bazılarına göre de 

Mısırlı yazar Mahmud Teymûr’un 1917 yılında “es-Sufûr” gazetesinde 

yayımlanan “Fi’l-kitâr” adlı öyküsü ile bu türün ilk örnekleri 

verilebilmiştir. Günümüze kadar aşamalı olarak 22 Arap ülkesinin 

tamamına yayılıp gelişme imkânı bulmuştur. Arap yazarların büyük bir 

kısmı gerek ülkelerinde gerek ülkeleri dışında gerçekleşen olaylar, 

savaşlar, toplumlarının durumu ve kültürleri ile ilgili duygu ve 

düşüncelerini bu türde anlatmayı tercih etme yoluna gitmiştir. Bunu 

bazen içerisinde bulundukları dünyayı, olayları ve çekilen sıkıntıları 

olduğu gibi yansıtmak için bazı durumlarda ise insanlara hedefledikleri 

yüksek değerleri anlatıp onları bu değerlere yönlendirmek için 

yapmışlardır.  Bu kitapta Mısır, Cezayir, BAE, Moritanya, Katar, Fas, 

Filistin, Lübnan, Libya, Suriye, Kuveyt, Ürdün, Somali, Umman, Irak, 

Sudan, Suudi Arabistan ve Bahreyn’den çeşitli öykülerin analizi ile 

Arapça asıllarına ve Türkçe çevirilerine karşılıklı sayfalarda yer 

verilmiştir. Ancak farklı temalarda kaleme alınmış her bir öykü analizi 

ve çevirisinden önce yazarının ülkesinde öykü türünün ortaya çıkışı ve 

gelişimi ile yazarın biyografisi ile ilgili kısaca bilgi sunulmuştur. 13’ü 

erkek ve 6’sı kadın toplam 19 yazarın gerçek ya da kurgusal olayları 

ilgi çekici bir biçimde anlattıkları öykülerinden oluşan bu kitabın 

keyifle okunmasını diler 35728 numaralı GENÇLİK PROF. DR. FUAT 

SEZGİN YOLUNDA projesi kapsamındaki desteklerinden dolayı 

Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür ederim. 

 

İbrahim ŞABAN 



 



 

MISIR’DA KISA ÖYKÜ, TEVFÎK EL-HAKÎM 

VE ZOR DURUM ADLI ÖYKÜSÜ 

 

Sara AKKUŞ 

 
Mısır’da Kısa Öykünün Gelişim Süreci 

Klasik Arap Edebiyatında öykü Kur’an kıssalarından sonra 

“Elf Leyle ve Leyle” (Bin bir Gece Masalları) ile anılmaktadır. 

Bu dönemde tahkiye edebiyatı Batı’dan önce Doğu’da görülmüş 

olup Batı’nın sonraki dönemlerde geliştirdiği kısa öyküsü çeviri 

yoluyla Doğu’dan yaptığı alıntı ve benzetmelerdir. XIX. yüzyıla 

kadar gelişip müstakil bir tür haline gelen kısa öykü; bu dönemde 

sosyal çıkmazlar, problemler içerisinde olan Arap dünyasında 

edebiyat alanında canlanmaya neden olmuştur. Bu canlanmanın 

öncüsü Mısırlı edip Muhammed Teymûr’dan (1881-1950) 

başkası değildir. “Fi’l-Kıtâr” (Trende) adlı öyküsü modern Arap 

edebiyatında bu türün ilk örneği olarak kabul görmektedir. Ve 

buradan Mısır’ın Arap edebiyatındaki rolü ve etkisi açıkça 

anlaşılmaktadır. 

Lübnan’dan sonra Arap edebiyatının en önemli Batı 

temsilcilerinden biri sayılan Mısır’da edebî faaliyetlerin 

başlangıç tarihi Napolyon’un Mısır’ı işgali olarak kabul 

edilir.(1798) Kısa süren bu işgalin ardından Mısır’a vali olarak 

atanan Mehmed Ali Paşa, Bulak’ta kurduğu matbaa ile edebî 

hareketi hızlandırmış ve daha da canlandırmıştır. Bunun 

neticesinde birtakım yeni edebî türler ortaya çıkmıştır. Bu yeni 

türler arasında en önemlisi çeviri alanında yapılan çalışmalardır. 

Arap edebiyatında ilk öykü çevirisini yapan isim yine Mısır 

edebiyatından “el-Abarât”(Gözyaşları) adlı çalışmasıyla Mustafa 

Lutfî el-Menfâlûtî’dir. 

XIX. yüzyılda Arap romanının doğuşuna öncülük eden 

isimler yine Mısır edebiyatının öncüleridir. Muhammed Hüseyin 

Heykel “Zeynep” adlı romanıyla bu alanın ilk örneğini sunan 
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Zor Durum Öyküsünün Tercümesi 

Bir sabah, sıradan bir kahve köşesinde arkadaşım Hasan 

Bey’in yanında oturuyordum. Bey dediysem; unvan sahibi ya da 

rütbeli biri olduğundan değil; gösterişe meraklı olduğu için ona 

bu şekilde hitap ediyorduk.   

O gün de tesadüfen karşılaştık. Aylardır onu görmemiştim. 

Masama buyur edip birer kahve söyledim ve konuşmaya 

başladık.  Birden tereddütlü bir tebessümle bana yaklaşan birini 

fark ettim ve dönüp sordum:   

− Kimsiniz acaba?   

− Adım Morkos...  

− Ne istiyorsunuz?  

Kulağıma eğilip fısıldadı:   

− Hiçbir şey yapmadan oturduğun yerden günde elli kuruş 

kazanmak ister misin?  

− Tabi ki… Reddedilemez bir teklif bu . 

İlham gelmiş gibi cevap birden ağzımdan çıkıvermişti.   

Bu cevap üzerine adam atılarak şöyle dedi:   

− Anlaştık o halde…   

Gerçekten destesinden ellilik çıkartıp avucuma sıkıştırdı. Ben 

de hemen alıp cebime attım ve dedim ki:   

− Anlaştık … 

Onu bırakıp Hasan Bey’le yarım kalan konuşmama devam 

edecektim ancak adam bana ters ters bakıp şöyle dedi:   

− Konunun aslını sormayacak mısın?  

− Hangi konu?  
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 موقف حرج 
حدث ذات صباح أن كنت جالسا على إفربر المقهى المعتاد بجوار صديقي  
حسن بك... وهو ليس من أصحاب األلقاب وال حملة الرتب، ولكن هكذا نناديه،  

 ألن حب المظهر شيء في دمه، والرغبة في التظاهر طبع فيه. 
مر بي ذلك اليوم مصادفة، فأسلجته وأكرمته، ولم أكن رأيته منذ شهور...  

مني  وأ يدنو  وإذا شخص  الحديث...  وأخذنا في  القهوة...  له بفنجان من  مرت 
 مبتسما مترددا، فالتفت إليه وبادرته:  

 من حضرتك؟   −
 أنا اسمي... مرقص...   −
 طلباتك؟   −

 فمال على أذني هامسا:  
هل تقبل أن تكسب خمسين قرشا في اليوم، وأنت جالس في مكانك  −

 هذا، بدون أن تصنع شيئا؟  
 بالطبع... ال موجب للرفض...   −

 قلتها على البديهة، كأنها من روحى الشعراء.  
 فبادر الرجل يقول:   
 إذن اتفقنا... وهذه دفعة على الحساب... −

سها في كفي، فوضعتها  وأخرج بالفعل ورقة مالية من فئة الخمسين قرشا، د 
 جيبي، وأنا أقول:   على في 
 اتفقنا...   −

حسن بك، ولكن    وبين وانصرفت عنه إلى استئناف الحديث الذي انقطع بيني  
 الرجل حدجني بنظرة شديدة وقال:  

   الموضوع؟أال تسألني عن أصل  −
 أي موضوع؟   −
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Yaşlı İmam Öyküsünün Tercümesi 

Yaşlı imam altmış yaşlarında, iri cüsseli, gür sakallı, esmer 

tenli, ürkütücü ve ciddi bir görünüşe sahipti. İnsanlar ondan 

korkar ve ona hürmet gösterirlerdi. Onun şöhreti hakkında 

yalnızca birkaç insanın inandığı bazı şüpheler dönerdi. Onun 

oğlu, babasının mirasından mahrum edebilmek için ona sunulan 

maddi meblağlar karşılığında mali işlerde gayri meşru 

davranması gibi şüpheler. Bazı vatandaşlar ise onun hakkında 

çıkan yalan söylentilerden uzak olduğuna inanıyorlardı. Bu 

söylentilerin imama olan hasetten ve faziletine olan 

nankörlüklerinden dolayı çıktığını düşünüyorlardı. Ayrıca bu 

söylentileri çıkartanların ne onun evini ne mescidin ne de ikisi 

arasındaki yolu bilmeyen insanlar olduğunu düşünürlerdi.   

İmam kahvaltısını alelacele yaptı. Her sabah namazının 

ardından yapmaya alıştığı sabah zikrinden kalan tespihlerine 

devam etmedi. Hizmetçi ona bir fincan sıcak kahve getirdi, 

hızlıca içti. Ardından hizmetçiye yolculuğunda ve vardığı 

yerlerde hiç yanından ayırmadığı namaz elbiselerini ve 

seccadesini getirmesini emretti. Asasını ve tespihini yanına 

alarak evden çıkmak için hazırlandı. Eşinin yakınmalarını duyana 

dek neredeyse evden çıkmış olacaktı.   

− Bu da nedir! Kahvaltını bile rahatça yapamayacak mısın? 

Her zaman insanların dertleriyle mi ilgileneceksin? 

Anlamıyorum seni, ailene ve çocuklarına verdiğin ilgiden 

uzaklaştıran bu çabalardan aldığın sonuç nedir?  

İmam, karısını karşı çıkan bakışlarla izlemekten başka bir şey 

yapmadı. Yüzündeki kızgınlığı apaçık bir şekilde cevapladı:    

− İnsanlardan ne fayda mı sağlıyorum? Sen de rabbani 

işlerine kirli materyalist düşünceler bulaştırmış gafillerin kocan 

hakkında düşündükleri gibi mi düşünüyorsun? Onların zevkleri 

onları, Allah’ın yolundan uzaklaştırmıştır. Ben insanlara Allah 

için yardım ediyorum. Gasp edilen haklara hizmet ediyorum. O 

hakların sahiplerine geri verilmesine çabalıyorum. 
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 الشيخ رّزوق 
الشيخ رزوق رجل في العقد السادس من عمره، ضخم الجثة، كثيف اللحية،  
أسمر اللون، ذو مهابة ووقار، يخشاه الناس ويحترمونه، تدور حول سيرته شبهات  

يام بأعمال مالية غير مشروعة ويقولون  لم يصدقها ٕاال نفر قليل؛ حيث يتهمونه بالق
ما قدم له مبلغ من األوراق    إذا ٕان في استطاعته ٔان يحرم االبن من ٕارث ٔابيه  

مجرد إشاعات كاذبة يروجها حساد    أنهاالمالية ... ولكن أغلبية مواطنيه تعتقد  
 الشيخ وناكرو فضله، فهو ال يعرف سوى داره، والمسجد، والطريق بينهما.  

على عجل وهو ال يزال يتمتم بالبقية الباقية من    إفطاره الشيخ طعام    تناول
  احضر تسابيح ورد الصباح الذي اعتاد ٔان يتلوه يومي ٍّا عقب صالة الصبح. ثم  

يحسوه بسرعة، وهو يحث الخادم على    اخذ له الخادم فنجاًنا من القهوة الساخنة  
حله وال ترحاله. ؤاخذ    بقية مالبسه وسجادة الصالة التي ال تفارقه في  إحضار

يستعد لمبارحة المنزل وقد تناول عصاه ومسبحته، وما كاد يبارح غرفته حتى  
 زوجته متذمرة:   أدركته 
ٔادائمًا  ... في راحة؟ إفطاركما هذا! ٔاال تستطيع حتى ٔان تتناول طعام  −

أعمال الناس؟ ال ٔادري أية فائدة تجنيها من وراء هذه المتاعب كلها التي صدتك  
 ؟!   وأوالدكعن العناية بأهلك 

حادة   بنظرة  رمقها  ٔان  ٕاال  الشيخ  من  كان  على    وأجابها وما  باد   والغضب 
 قسمات وجهه:  

ن الغافلي  أولئكٔاي شيء ٔاستفيده من الناس؟! ... ٔاتخالين زوجك مثل  
المادة الدنسة عن أعمالهم الربانية، وأشغلتهم بطونهم عن   أوضار ألهتهمالذين  

جهدي   وأحاولٔانا ٔاِخدم الناس لوجه هللا: ٔاِخدم الحق الضائع  اآلخرة؟ ...
 ٕالى نصابه... إرجاعه
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Vatandaşlık Öyküsünün Tercümesi 

Niçin Kuveyt vatandaşlığı almıyorsun ey Salim? Salim, 

Kuveyt gümrük sorumlularından Ebu Ali beyin odasındaki 

dosyaları toplarken gülümsedi . 

− Allah iyiliğinizi versin Ebu Ali. Cevabımı çok iyi 

bildiğiniz halde daha kaç kere bana bu soruyu soracaksınız!   

− Hâlâ bizi istemiyorsun.   

Salim bundan etkilenmişti.   

− Başımın üzerinde yeriniz var ama...   

Ne zaman Ebu Ali ile Kuveyt vatandaşlığı hakkında 

konuşmaya başlasa, boğazında düğümlenen ama kelimesi ona her 

daim çeyrek asır önce terk ettiği şehrini hatırlatıyordu.  

Salim güçlü ve zeki bir gençti. Deyra’daki Ahmediyye 

medresesinde eğitim görmüş ve bu eğitimini başarıyla 

tamamlamıştı. Okul müdürü, el yazısı diğer öğrencilerden daha 

güzel olduğu için onu severdi. Bu zamanda güzel yazı 

öğrencilerin diğer arkadaşlarına karşı sahibine ayrıcalık 

veriyordu. Kırkların sonunda Britanya hükümeti Deyra’da bir 

uçak pisti inşa etmeyi amaçlamıştı. Bunun üzerine birçok 

vatandaş, kas gücüyle toprak düzleme işinde çalıştı. Salim ve 

arkadaşı da işe başvurdu. İkinci dünya savaşının etkisinin ve inci 

ekonomisindeki çöküşün eşlik ettiği bölgedeki maddi sıkıntılar 

yüzünden bu zor işe mecbur kalan işçilere maaşlarını 

dağıtıyorlardı. Salim, bazen kısa pantolonlarla işi kontrole gelen, 

gülen, sigara içen ve onlara eşlik eden Yemenli tercümanın 

söylediği gibi işin yavaşlığından şikâyet eden İngiliz 

askerlerinden nefret ediyordu. Çalışma yavaş değildi. Zira böyle 

yüksek kum tepesini düzlemek kolay bir iş değildi. Sabahtan 

akşama kadar çalışıyorlardı. 

Britanya hükümeti dikkatini başka işlere verip bunu 

önemsemediği için proje devam etmedi. Salim yapacak iş 

bulamadı. Birkaç kere akrabalarından biriyle balık avlamaya gitti 

ancak bu iş de sıkıcı ve kazançsızdı. 
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                                                   جنسية
ساليم؟ يبتسم سالم وهو يجمع الملفات  لماذا ال تأخذ الجنسية الكويتية يا   

 :عن مكتب السيد أبو علي، أحد مسؤولي جمارك الكويت
و انت تعرف ردي     هللا يهديك يا أبو علي كم مرة سألتني هذا السؤال −
 .جيدا 

 .ما زلت ال تريدنا −
التي    “لكن”يتأثر سالم: أفضالكم على رأسي يا أبو علي ولكن. تلك ال

يغص بها سالم كلما كلمه أبو علي عن الجنسيىة الكويتية، تذكره دائما بمدينته  
  “األحمدية”التي تركها قبل ربع قرن. كان شابا قويا و ذكيا درس في مدرسة  

في ديره، تفوق في دراسته وكان ناظر المدرسة يحبه، فخطه كان أجمل من  
وقت يعطي صاحبه تميزا  خطوط باقي التالميذ و كان حسن الخط في ذلك ال

على باقي زمالئه من التالميذ.في نهاية األربعينات كانت الحكومة البريطانية  
فعمل كثير من المواطنين في تسوية    “ديره”تريد أن تنشئ مدرجا للطائرات في  

يسجلون   معه  كان سالم و زميل  و  بدون آالت.  العضلية  بجهودهم  األرض 
الع  و يوزعون الرواتب على  الشاق  الحضور  العمل  لهذا  الذين اضطروا  مال 

بسبب األزمة اإلقتصادية التي صاحبت انهيار إقتصاد اللؤلؤ و آثار الحرب  
العالمية الثانية في المنطقة. كره سالم الجنود اإلنجليز الذين كانوا يأتون أحيانا  
لمراقبة العمل بسراويلهم القصيرة وهم يبتسمون و يدخنون السجائر و يتشكون  

ء العمل كما يقول المترجم اليمني الذين يرافقهم. العمل ليس بطيئا، يرد  من بط
سالم ولكن تسوية تلك الكثبان الرملية العالية ليست باألمر الهين أو البسيط  

 .وهم يعملون من الصباح الى المغرب
ذلك المشروع لم يستمر إذ يبدو أن الحكومة البريطانية قد صرفت النظر  

ا يعمله، ذهب عدة مرات لصيد السمك مع بعض أقاربه  عنه. لم يجد سالم م 
 .ولكن ذلك العمل كان ممل وغير مربح
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Satıcının Hayatındaki Bir Gün Öyküsünün Tercümesi 

Göreceli olarak şu dar sokakta, motorlu arabalı kömür 

satıcısının yanında ve polisle çatışmaya her an hazırlıklı iş 

arkadaşlarının karşısında, suyla dolu olan yeşil salata demetinin 

içinde olduğu büyük tabağını, kömürü ve yanmış artıkları 

oluşturan o yerin zeminine yayılmış eğrelti otu tabağının ve şehir 

merkezinde bulunmasına rağmen en önemli yerleri, arının 

hacminde sinek sürüsünün ve pis kokulu şeylerin yanına koymayı 

adet edinmişti.   

Sabahleyin Kemb etkileyici cümlesini tekrarlayarak “Haydi 

bir şey satın alayım!” dedi, her gün yaptığı gibi yakıcı yaz güneş 

ışınları sebebiyle çoğunlukla tazeliğini kaybeden yeşillik 

dizilerini istiflemekle başlıyor. Bu 40 yaşını aşmış kadın 

satıcısının görüntüsü, kırmızı çarşafıyla yılların yüzüne çizgiler 

ve dağınık kırışıklıklar resmettiği yüzüyle ve zamanın zorluğunu 

anlatan sürmeli gözleriyle ve geniş tebessümüyle sıcak bir sahne 

oldu. Bir sabah ben, başkentin uzağında kalan okuluma giderken 

yolda, Kemb’ e selam vermek için elimi kaldırmaya yöneldim ve 

birden...   

Anladım ki mekân boş. Beni garip hisler kapladı. Bir şey 

olduğunu hissettim. Kömürcünün radyosu, seyyar kontör 

satıcılarının anonsları ve genel gürültü … 

Gürültülü bir ritim oluşturan tüm bu şeyler, konumun 

özelliklerindendir. Ne yapayım? Merakım beni zavallı satıcı 

kadına soru sormaya itti. Ama kimse bilemez. Zorunlu olarak 

mekândan ayrıldım. Sapa okulumun fotoğrafları, masum 

öğrencilerimin yüzleri, hafızamda canlanıyor, bir yandan da 

müfettişin hayali siyah gözlükleriyle, gri takım elbisesiyle 

fikrime hâkim oluyor. O gün sağ salim bitti. Bundan sonra 

Kemb’e sormaya tekrar devam ettim. 
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  يوم في حياة بائعة
المتحركة،  وبجوار بائع الفحم ذي العربة    نسبيا،...في ذلك الزقاق الضيق  

أن تضع    الشرطة، اعتادتزميالتها المتأهبات في أي لحظة لمناوشات    وقبالة 
جانب    بالماء، إلى رزما من السلطة الخضراء غمرت   يحوي صحنها الكبير الذي 

الصحن خنشة مهترئة فرشت على أديم ذلك المكان الذي يشكل الفحم ومخلفات  
النتنة وأسراب ذباب بحجم النحل أهم معالمه رغم وجوده    المحروقات، والروائح

 في قلب المدينة.  
عادتها كل يوم برص صفوف من الخضروات  ...في الصباح تبدأ "كمب" ك 

التي فقدت _ في الغالب _ طراوتها جراء أشعة شمس الصيف الحارقة وهي تردد  
   .عبارتها األثيرة " هيا اشتري شيئا
البائعة   الرابع من    التي أصبح منظر هذه  العقد  بملحفتهاتجاوزت    عمرها، 

وعينيها    مبعثرة،عيد  الذي رسمت عليه يد األيام خطوطا وتجا  الحمراء، ووجهها
 مشهدا آلفه.   العريضة،وابتسامتها   الزمن،الشاحبتين اللتين توحيان بقسوة 

من   قصيا  مكانا  تنتبذ  التي  مدرستي  إلى  طريقي  في  وأنا  صباح  ذات 
 فجأة... “كمب ”التفت أللوح بيدي لتحية  العاصمة،

المكان    أن  شعور    شاغر، تبينت  ما    غريب، خامرني  شيئا  أن  وأحسست 
العامة    المتجولين، وضوضاءوأبواق باعة الرصيد    الفحم،كان مذياع بائع    حصل،

 كل هذا يشكل إيقاعا صاخبا هو من خصوصيات الموقع.  
ال أحد    المسكينة، لكندفعني الفضول إلى السؤال عن بائعتي    أفعل؟ماذا  

   يعرف!
المكان   وصورغادرت  ووجوه  مرغمة،  النائية  البريئة،  تالميذي    مدرستي 

بينمافي    تتراءى السوداء،  مخيلتي،  بنظاراته  المفتش  الرمادية،  وسترته   شبح 
تفكيري.  يسيطر اليوم    ..على  ذلك  ألسأل    بسالم، مر  الدوام  بعد  وعدت 

 داخلي: وحوار  “كمب”عن
 



Katar'da Kısa Öykü, Delal Halifa ve Set Adlı Öyküsü 

 80 

Set Öyküsünün Tercümesi 

Rüzgârın birçok cepheden kendisine estiği, düzensiz küçük 

bir şehirdi. Günlerden bir gün, köy halkından bir delikanlı, şehrin 

güney kısımlarında dolaşırken tepelerin arasında bir oyuktan 

suyun yükseldiğini ve taşmak üzere olduğunu gördü. Bu su 

taşarsa köy sular altında kalacaktı. Bu sefer buna izin 

vermeyecekti. Delikanlı oyuğa bir göz gezdirdi ve yaklaşık sırtı 

kadar olduğunu gördü. Ne eksik ne de fazla, tam olarak sırtı 

kadardı. Böylece önüne oturdu. Sırtı ile orayı tastamam kapattı. 

Güneş etkisini kaybederek hızlıca batmaya başladı. Fakat 

genç, yerini terk ederse suyun küçük şehrine baskın yapıp onu 

batırmasından korktuğu için yerinde kaldı. Delikanlı, suyun 

yavaş yavaş yükseldiğini hissediyordu; zira toprak giderek 

soğuyordu. Daha sonra güneş, son ışıklarını da yeryüzünde 

bırakarak tamamen kayboldu. Artık gitme zamanıydı. Çünkü 

ertesi günün güneşi doğuncaya kadar yeryüzünde sadece karanlık 

artacaktı. Fakat o, yerini terk etmek  istemiyordu. Çünkü bu gece 

şehri koruyan set oydu.  Nitekim yerini terk ettiğinde suyun 

yükselmesi ve şehre gark etmesi kaçınılmazdı. 

Su yükselip delikanlının bedenine ulaştı ve onu sıkıştırdı. 

Adam, suyun soğukluğuyla ürperdi fakat yerinden ayrılmadı. Bu 

ıslaklığı hissetmek, çok can sıkıcıydı ve suyun alçalıp 

yükselmesi, insanı çileden çıkarıyordu. Islaklık hissine 

aldırmamaya ve aciz kaldığında ise bu duruma alışmaya 

çalışıyordu. Oraya oturmuş hayali elleriyle karanlık suyun 

yüzeyine vuruyor, vurdukça yükseğe sıçrayan su damlacıklarıyla 

bir yandan da hafif meltemle eğlendiğini hayal ediyordu. Tıpkı 

küçükken yaz günlerinde güzel nehre oturup yaptığı gibi… Ne 

var ki hafif meltem, suyu daha da soğutuyordu; mühim değil, 

soğuğa alışmaya çalışacaktı. Bu güzel kış gününde küçükken 

elbiselerini çıkarıp karşısında durarak ona meydan okuduğu çetin 

kış rüzgârlarıydı. İşte şimdi de aynı şekilde ona meydan 

okuyordu. 
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د    السَّ
في أحد األيام   مدينة صغيرة تضربها الرياح من جهات كثيرة ألنها بال وزن.

مّر شاٌب من أبنائها بأطرافها الجنوبية فإذا به يرى الماء من فجوة بين المرتفعات  
لن يدعه يفعل هذه   يرتفع ويكاد يفيض فيصب من خاللها على المدينة ويغرقها.

ظهره تقريبًا، ال تصغره إال بما يكفي    تفّحص الفجوة بنظره فوجدها بحجم  المرة.
 .سدها ظهره تماماً  وقدفجلس أمامها  لسّدها سدا ُمحكمًا.

وهنت الشمس وأخذت تتسارع إلى المغيب فلم يغادر مكانه. خشي أن يتركه  
فيهاجم الماء مدينته الصغيرة ويغرقها. إنه يشعر به يرتفع شيئًا فشيئًا ألن األرض  

راد. ثم غابت الشمس تاركًة بقايا ضوئها الحائر في الكون.  تبرد وتزداد برودًة باطّ 
إنه وقت الرحيل، فلن يزداد الكون إال ظالمًا حتى ظهور الشمس التالية. ولكنه  
ال يريد أن يترك المكان. إنه السد الذي يحمي المدينة الليلة، فالماء المناص 

 .مرتفع ومنسكب في المدينة إذا ما ترك مكانه 
فلمس جسم الرجل فضاق به واقشعّر من برده، ولكنه ثبت في  ارتفع الماء  

الغيظ.. تثير  خاصيٌة  وبه  جدًا  بغيٌض  بالبلل  الشعور  تجاهل  مكانه.  يحاول 
يعجز يؤقلم نفسه عليه: إنه يجلس في النهر الجميل في   وعندماالشعور بالبلل 

إحدى عصاري الصيف كما مان يجب أن يفعل في طفولته. إنه جالي هناك  
رب بكفين خياليتين سطح الماء الداكن ويستمتع بقطرات الماء المتقافزة عاليًا  يض

بفعل ضرباته، كما أنه يستمتع بالنسمات العليلة. بيد أن النسمات العليلة تجعل  
الماء أكثر برودة. ال بأس، سيحاول التأقلم على البرودة: إّنه الشتاء الجميل.  

اها عندما كان صغيرًا بخلع مالبسه والوقوف  إنها أنسام الشتاء القارسة التي يتحدّ 
 أمامها. إنه يتحداها اآلن.
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Kaçak Öyküsünün Tercümesi 

Bu berrak gecede deniz her zaman olduğundan daha sakindi. 

1992 senesinin şubat ayının beşini altıya bağlayan gecesi çok 

berraktı.   

Yunus, Beni Mekade’nin çocuğu olarak adlandırılırdı çünkü 

İstiklal zamanında eski Tanca’nın fakir semtlerden biri olan Beni 

Mekade’de doğmuştu. Yunus yıldızlarla dolu gökyüzüne 

bakıyor, sanki onu mutlu edecek bir yıldız arıyor ve hava soğuğa 

meylederken Allah’ı arıyor gibiydi. Gökyüzü o gece Almeria 

denizinde yaşanacak olan trajedi hakkında kendisini uyaracak 

hiçbir işaret göndermemişti. Bu sahil kentini sadece arbede ve 

eğlenceye milyonlarca dinar harcamak için yöneten ve Tanca 

şehrinin kahvelerinde sohbet eden, Körfez’in zengin 

kabadayılarını düşünmekteydi. Onları kalitesiz alkolle sarhoş 

olan, cüsseli ve sarkmış bedenleriyle cinsel organlarından başka 

bir şey düşünmeyen kişiler olarak gözünde canlandırırdı . 

Yunus onları, insanların onlardan bahsederken abartarak 

anlattığı küçümseyici tavırlarıyla ve kibirleriyle bilirdi. La Costa 

Del Sol’dan denizi geçer, göz açıp kapayıncaya kadar ise 

kendilerine ulaşılması kolay, diğer insanların anlam veremediği 

hoşgörüyle tanınan güzel kadınlarla meşhur olmuş körfezdeki 

şehre ulaşırlardı. Çünkü yoksulluk, işsizlik ve geleceğin 

olmaması ahlak ve değerlerde ihmale, insanların gözlerini yumup 

hiçbir şey görmüyormuş gibi olmalarına, alçaklığı ve utanmazlığı 

kanıksamalarına sebep olur . 

Yunus hayatta sıkıntıdan başka bir şey bilmezdi. Hatta 

isyancı, kızgın bir çocuk olmayı istemiş ve insanlar onu Beni 

Mekade’de çıkan ayaklanma olaylarında katılımcı olarak 

görmüşlerdi . 
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 المتسلل 
على غير العادة فقد كان البحر هادئا في تلك الليلة الصافية، الصافية جدا  

 .  1992من ليلة الخامس الي السادس من شهر فبراير 
, هكذا كان يسمي ألنه ولد في تلك األحياء  “ولد بني مكادة  سيون  ’’كان  

زمن االستقالل. كان ينظر    في “ مكادة   يبن   ’’الفقيرة من مدينة طنجة القديمة  
الي السماء المليئة بالنجوم كأنه كان يبحث عن نجم سعده، كأنه يبحث عن هللا  

ره  في هذا الليل حيث كان الجو يميل الي البرودة. لم تنبئه السماء بأي إشارة تحذ 
الليلة. إنه كان يفكر    تلك“ الميريا   ’’من المأساة التي تنتظره في عرض بحر  

في تلك المدينة الشاطئية التي يؤمها أثرياء الخليج المتعجرفين لينفقوا فيها مالئين  
الدينارات في العربدة واللهو، كما كان يروي في مقاهي مدينة طنجة. فقد كان  

هم يفركون أعضائهم التناسلية على صدور  يتصورهم سكارى بالخمور الرديئة و 
 مكتنزة متدلية.  

يتهم التي كان يرويها عنهم الناس مع   كان يعرفهم يونس بازدرائهم وعنجه
وفي لمح  “كوستا ديل سول ال ’’القليل من المبالغة. كانوا يجتازون البحر من 

يكونون  تشتهر   البصر  والتي  المضيق  على  تقع  التي  المدينة  بنسائها  في 
يفقهه هؤالء   الذي ال  بالتسامح  والمشهورات  عليهن  الحصول  سهل  الجميالت 

في األخالق والقيم   الناس. إن الفقر والبطالة وغياب المستقبل يؤدي الي التساهل
ويجعل الناس يغمضون أعينهم فيبدون كأنهم ال يرون شيئا ويتجرعون المهانة  

 والمجون.  
ير المرارة حتى أنه أراد لنفسه أن يصبح  عن الحياة غ  “يونس  ’’ال يعرف  

طفاًل رافضًا وغاضبًا فقد يكون الناس شاهدوه مشاركًا في أحداث الشغب في  
 .  “بني مكادة ’’م التي اندلعت في  1990عام 
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Çalıntı Gömlek Öyküsünün Tercümesi 

Neredeyse ağzından kaçacak olan küçük bir küfre engel 

olarak, karanlık göğe doğru başını kaldırdı. Siyah mermer parçası 

gibi sık dokunmuş, siyah bulutları gördü. Yoğunlaşıyor ve 

boşalmaya başlıyor.    

Bu yağmur, bu gece, dinmeyecekti. Bu da demek oluyor ki, 

çamurlu suyu çadırın kazıklarından uzaklaştırmak için, suyun 

akıp gideceği  bir ark kazarak küreğinin üzerine eğilip kalacak ve 

bütün gece yatmayacaktı. Sırtı, soğuk yağmurun darbelerine 

alışmak üzereydi. Fakat bu soğuk, ona, uyuşma ile birlikte hoş bir 

his veriyordu.    

Dumanı iyice içine çekti.  Karısı, ekmek pişirmek için ateşi 

yakmıştı. Bu çukuru  bitirmiş, çadıra girmiş ve üşümüş avuçlarını 

yanıncaya kadar ateşe sokmuş olmayı ne çok isterdi.  Kuşkusuz 

o, ateş közünü elleriyle tutabilir ve ellerindeki bu buzun 

çözülmesi için onu, bir elinden öbür eline alabilirdi. Ama çadıra 

girmekten korkuyordu. Karısının gözlerinde, uzun süredir orayı 

kendine mesken edinen ağır bir soru vardı.  Hayır, soğuk, o 

ürkütücü sorudan daha az kasvetliydi muhakkak. Çadıra 

girdiğinde karısı ellerini hamura sokarak ve gözlerini gözlerine 

dikerek: “ Bir iş buldun mu? ”  

Ne yiyeceğiz öyleyse? Falanca nasıl burada bir iş bulabildi? 

Filanca nasıl şurada çalışabiliyor? diyecek ve çadırın bir 

köşesinde ıslak bir kedi gibi büzülüp kalmış  Abdurrahman’ı 

işaret ederek binlerce azardan daha açıklayıcı bir suskunlukla 

başını sallayacaktı. Bu gece, her gece söyledikleri dışında, 

karısına anlatacak nesi vardı ki?   

− Abdurrahman’ın sorunlarını çözmem için benden hırsızlık 

mı yapmamı istiyorsun? 

Sakin bir şekilde soluyarak belini doğrulttu. Ama fazla 

beklemeden işine döndü. Daha sonra kırık küreğine dayandı ve 

büyük bir endişe ile koyu çadıra gözlerini dikip kendi kendine şu 

soruyu sordu:   
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 القميص المسروق  
أن   كفر صغيرة أوشكت  يقاوم شتيمة  المظلمة وهو  السماء  إلى  رفع رأسه 
تنزلق عن لسانه، واستطاع أن يحس الغيوم السوداء تتزاحم كقطع البازلت، وتندمج  

 ثم تتمزق.   
إن هذا المطر لن ينتهي الليلة، هذا يعني انه لن ينام، بل سيظل منكبا على  

عيدا عن أوتاد الخيمة، لقد أوشك ظهره  رفشه، يحفر طريقا تجر المياه الموحلة ب
 أن يعتاد ضرب المطر البارد.. بل إن هذا البرد يعطيه شعورا لذيذا بالخدر.  

انه يشم رائحة الدخان، لقد أشعلت زوجه النار لتخبز الطحين، كم يود لو  
انه ينتهي من هذا الخندق، فيدخل الخيمة، ويدس كفيه الباردتين في النار حتى  

ال شك انه يستطيع ان يقبض على الشعلة بأصابعه، وان ينقلها من االحتراق،  
يد إلى أخرى حتى يذهب هذا الجليد عنهما.. ولكنه يخاف ان يدخل هذه الخيمة،  
ان في محاجر زوجه سؤاال رهيبا ما زال يقرع فيهما منذ زمن بعيد، ال، ان البرد  

غرس كفيها في العجين،  ستقول له إذا ما دخل وهي ت اقل قسوة من السؤال الرهيب.
 .هل وجدت عمال وتغرس عينيها في عيونه: 

ماذا سنأكل اذن؟ كيف استطاع )ابو فالن( ان يشتغل هنا وكيف استطاع  
يشتغل هناك؟ ان  المكور في زاوية   )ابو علنتان(  الرحمن  الى عبد  ثم ستشير 

ماذا   الف عتاب..  الف  ابلغ من  الكبول، وستهز رأسها بصمت  كالقط  الخيمة 
 نده الليلة ليقول لها سوى ما يقوله في كل ليلة..  ع

 هل تريدينني ان اسرق ال حل مشاكل عبد الرحمن؟   −
  ، ونصب قامته بهدوء الهث، ثم ما لبث ان عاد، فاتكأ على الرفش المكسور

 :وهو يسأل نفسه يحدق بالخيمة الداكنة مستشعرا قلقا عظيما وأنشأ 
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Şehadet Öyküsünün Tercümesi 

Haberler sona erdiğinde abim Ziyad son birkaç dakikadır 

Filistin’deki ilk savaş hakkındaki haberlerle sesi yankılanan 

radyoyu kapattı sonra uzun bir iç geçirdi. Ümitsizlik ve yenilgi 

ima eder bir şekilde kafasını sallamaya başladı. Çok geçmeden 

sanki kendi kendine konuşuyormuş gibi basık bir sesle dedi ki:   

− Ne fayda bu iş bitti Araplar Filistin’i kaybetti!   

Yüzünde abisinin sözlerinin tesirini görmek için küçük 

kardeşim İmad’a baktım doğal olarak. İçlerinde saklı bir kızgınlık 

ve öfke olan gözlerini abisine doğru dikiyordu. Aniden öfkeli 

biçimde yerinden fırladı ve yatak odasına girdi sonra hepimiz 

üzerine yattığında gıcırdayan yatağının sesini duyduk.  

Kısa bir süre hiçbirimiz bir şey söylemedik. Abimin 

ümitsizliği ile üstümüze bir üzüntü havası çöktü. Çok geçmeden 

hepimiz yataklarımıza gittik . 

Ne var ki gözüme uyku girmedi, hemen aklım kardeşim 

İmad’a gitti. Onun bir haftadan fazladır sessizliğe gömüldüğünü 

fark etmiştim, etrafında ne olup bittiğinin bile farkında değildi.   

Ben biliyordum ki o daima susmayı cevap vermeye tercih 

ediyordu. Bunun tahminimce basit bir sebebi vardı: Onun için 

sözlerin, fikirleri ve duyguları ifade etmek için en iyi yol 

olmaması.   

Kardeşim İmad olağanüstü bir anlama gücüne ve fikre sahip 

olmayan sessiz bir gençti. Onunla buluşma fırsatın olsa zihninde 

bir parıltı ya da görüşünde bir parlaklık bulamazsın. Sohbet bir 

lise öğrencisinin idrakini aşacak bir meseleye geldiğinde, 

düşünsel bir çaba isteyen alanlara dağıldığında homurdandığını 

ve memnuniyetsizliğini belli ettiğini görürsün. Sonra 

konuşmadan topluluktan çeker gider ya da iki dudağı arasında 

bazı özlü sözler mırıldanır. Bunlardan birisini bir keresinde 

duymuştum:   

− Alın işte. Bu tuhaf zamanda her hoca Sokrat, her öğrenci 

Eflatun oldu!   
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 استشهاد
انتهت نشرُة األخبار، أطفأ أخي األكبر، زياد، الراديو، وكان صوُته منذ  حين  

لحظات يدّوي بأنباء المعركة األولى في فلسطين. ثّم صّعد زفرًة طويلة، وجعل  
يهّز برأسه إيماءَة اليأس والخيبة. وما لبث أن قال بصوٍت مكبوت، كأّنما يحدِّث  

 نفَسه:   
 العرُب فلسطين.    ال فائدة. لقد انتهى األمُر وخسر −

وكان من الطبيعّي أن ألتفَت إلى أخي األصغر، عماد، أستقري على وجهه  
تأثيَر كالم أخيه، فإذا عيناه تحّدقان به، وفيهما مثُل الغيظ والحنق المكنون. وإذا  
هو ينهض بحركٍة غاضبة، ويلج غرفَة النوم، ثّم نسمع جميًعا صوَت سريره َيصّر  

 إذ يستلقي عليه.  
وقٌت قصير، لم ينبس أحُدنا فيه بكلمة. كان يأُس أخينا قد نشر فوقنا    ومضى

 جوًّا من الكآبة، وما عتَّم كلٌّ منا أن مضى إلى سريره.  
بيد أّن طْيف الكرى لم يأخْذ بَمعاقد جفنّي، فسرعان ما انتقل فكري إلى أخي  

يأبه لّلذي  عماد. فقد الحظُت أنه مغرِّق في الصمت منذ أكثر من أسبوع، ال يكاد  
 يجري حوله.   

وكنُت أعلم أّنه يْؤثر دائًما أن يصمت على أن ُيجيب، لسبٍب يسيٍر على ما  
 أظّن: هو أّن الكالم لم يكن عنده الوسيلَة المثلى للتعبير عن األفكار والمشاعر.  
كان أخي عماد شابًّا هادًئا عاديَّ اإلدراك والتفكير. وأنت إذا أتيح لَك أن  

فلن يتناول    تلتقيه،  وحين  النظر.  في  إشراًقا  أو  الذهن  في  التماًعا  لديه  تلمَس 
الحديُث أمًرا يعلو على إدراكِّ طالبِّ البكالوريا، ويتشّعب في مناٍح َتستلزم بعَض  
التبّرم، ثّم يغادر الجمَع من دون أن يتكّلم، أو   جهٍد فكرّي، تراه يتأّفف وُيْظهر 

 عُت مّرًة إحداها:   يتمتُم بين شفتْيه عباراٍت مقتضبة، سم 
خذوا.. أصبح كلُّ أستاٍذ "سقراط،" وكلُّ تلميٍذ "أفالطون،" في هذا الزمن  −

 العجي! 
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Şaka Öyküsünün Tercümesi  

Bugüne kadar akıllarının alamayacağı büyük bir olay 

gerçekleşmemişti. Fakat gerçekleşti. İşte onlar, birbirlerine ceza 

verip her şeyin biteceklerini sandıkları gün, büyük bir felaketle 

karşı karşıya kaldılar. Her şey,  hafta sonu tatillerinin bir parçası 

olan Rıdvan’ın şakalarından bir şakayla başladı. Beş arkadaş, 

kendilerini sabahtan beri pikniğe gitmek için hazırlıyorlardı. 

Piknik için gerekli olan tüm ihtiyaçlarını hazırladılar. Ardından, 

kendilerine her hafta gelmeleri için izin veren çiftlik sahibinin 

çiftliğinde piknik yapmak için Rıdvan’ın arabasına binip oraya 

gittiler. Çiftlikteki ağaçların arasında dere kenarında piknik 

yapıyorlar ve çiftlikten uzakta olan bir alanda top oynuyorlardı. 

Öğle vakti olunca yemeklerini hazırladılar. Kısa bir süre misafir 

odasında zaman geçirdiler. Gece bitinceye kadar sohbet edip, 

iskambil kağıtları ile oynadılar. Bunu, onları aynı ofiste bir araya 

getiren fonksiyonel hayatlarını yenilemek ve rutinliği kırmak için 

yapıyorlardı. Rıdvan’ın bugünkü şakası gerçekten çok ağırdı. Bu 

şaka onları rahatsız etmekle beraber arzulamış oldukları yemeği 

kendilerine haram etmişti. Fakat bu sefer arkadaşlar kendi 

aralarında Rıdvan’ı cezalandırmak için şaka yapmaya ve bu 

şakanın kurbanının onun olacağına dair karar aldılar. Bugünün 

sürprizi çölün adamlarından ve güzelliğinden sıyrılmasından 

sonra eti pazarda nadiren bulunan deve satan bir kasap 

bulmalarıydı. Ağaçların arasındaki pikniklerini tamamlamadan 

önce bir tabak salata yapmak için yeterli olacak kadar kıvırcık ve 

birkaç domates topladılar. Topun ardından koşmak onları 

yormuştu. Döndüklerinde, misafir odasına yakın bir yerde 

getirmiş oldukları deve etini pişirmek için birbirlerine yardım 

etmeye başladılar. Rıdvan, yemek yapma hususunda aralarındaki 

en maharetli, en aktifi ve en çok konuşanıydı. Şişman bedeni, o 

odunları toplayıp ateşi yakarken titriyordu. Köz haline gelmiş 

odunları harlamak için odunlara üflüyordu.  
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 الداعية
كان ما حدث أكبر من أن تصدقه عقولهم. لكنه حدث. وها هم أمام الكارثة  

االجازة. يوم  دعابات رضوان، التي   التي انتهى بها  بدعابة من  بدأ كل شيء 
أصبحت جزءا من يوم عطلتهم األسبوعية. يلتقي األصدقاء الخمسة منذ الصباح  
يستقلون سيارة   تموين. ثم  تحتاجه من  ما  لها  وقد عادوا أنفسهم للنزهة، وهيأوا 

ة المجئ إليها كل أسبوع.  رضوان إلى هذه المزرعة التي أتاح لهم صباحها فرص
بعيدا عن   الكرة في طرف منها،  ويلعبون  أشكالها وجداولها  بين  قليال  يتنزهون 
غرفة   في  القيلولة  فترة  ويقضون  طعامهم،  فيعودون  الظهيرة،  وتأتي  الزرع. 

يفعلون ذلك كل أسبوع،   الضيافة، يتسامرون ويلعبون الورق إلى أن ينتهي النهار.
وتجديد للروتين،  دعابة  كسرا  واحد.  مكتب  في  جمعتهم  التي  الوظيفية  الحياة  ا 

رضوان هذا اليوم كانت ثقيلة، أزعجتهم كثيرا وحرمتهم من أكلة كانوا يشتهونها،  
فقرروا عقابه بدعابة يكون هو ضحيتها هذه المرة. كانت مفاجأة النزهة لهذا اليوم،  

ا في السوق بعد أن  أنهم عثروا على جزار يبيع لحم اإلبل، التي صار لحمها نادر 
أمحلت البداية من رجالها وجمالها. وما أن أكملوا نزهتهم بين األشجار، والتقطوا  
من حبات الطماطم وجزور الخس ما يكفي لصنع أطباق السلطة، وأعياهم الجري  
وراء الكرة، حتى عادوا يجتمعون في موقع قريب من غرفة الضيافة ويتعاونون  

بل. كان رضوان أكثرهم نشاطا ومهارة في إعداد  في طهي ما جلبوا من لحم اإل
وأكثرهم حديثا عنه، يترجرج جسمه البدين وهو يجمع األحطاب ويشعل   الطعام،

 .النار، وينفخها بأوداج كثيرة اإلحمرار
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Hazine Öyküsünün Tercümesi  

Ahmet, güzel bahçesi olan küçük bir evde bekar ve yalnız 

yaşayan uzun boylu cılız bir adamdı. Doğduğundan beri, 

bahçesinin güllerinin bir kadın eli tarafından, çekilip 

kopartılmasını düşlerdi. Hiçbir zaman bir kadının dudakları 

arasından sarhoş̧ inilti gibi çıkan yumuşak bir kahkahadan 

dökülen çiğ̆ tanelerini görmedi. Ahmet bir gün kapı zilinin 

çalmasıyla erkenden uyandı. Şaşırdı ve kendi kendine durumu 

garipseyerek “Acaba kim geldi?” dedi . 

Uyuşuk bir halde yatağından kalktı. Kapıya doğru yöneldi ve 

esneyerek kapıyı açtı. Karşısında beyaz sakalları, gri gözleri olan 

yaşlı bir adam buldu. Gözlerinin derinliklerinde çocuk şefkatiyle 

karışık bir acımasızlığın parıltısı vardı . 

Garip yaşlı adam: “Ben Şeyh Abdu” dedi. Ahmet kısa kuru bir 

öksürüğün hemen ardından içinden sigaraya lanet etti. 

Şeyh Abdu: İçeri girmeme izin verir misin? dedi . 

− Bu erken vakitte çocuk gibi davranan bu yaşlı ne istiyor? 

diye sordu. 

Ahmet’in odasındaki tahta koltuğa oturduktan sonra Şeyh 

Abdu şöyle dedi : 

− İsmim Şeyh Abdu. Benim işim hazine aramaktır . 

Ahmet’in gözlerinde şaşkın bir bakış̧ belirdi. “Hazine ?!” dedi. 

Şeyh Abdu gülümsedi. Güven ve inanç̧ dolu bir sesle şöyle dedi : 

− Evladım! Dünya bulunmayı bekleyen gizli hazinelerle 

dolu. Belki sen bu sözün seninle ne alakası olduğunu soracaksın. 

Kısaca anlatayım: Senin bahçende gömülü̈ bir hazine var. Ve o 

tam olarak limon ağacının altındadır. Orayı kazacağız ve altınla 

dolu iki testi bulacağız. Sen altını al bana sadece iki boş testiyi 

ver, ne dersin? 
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 الكنز 
كان أحمد رجاًل طويل القامة هزيلها؛ يعيش وحده بال زوجة في منزل صغير  
ذي حديقة جميلة، وردها حلم منذ والدته بأن تقطفه يد امرأة، ولم يذق في أية مرة  

ة ثملة من بين شفتي امرأة  مر من ضحکة ناعمة تنفلت کآه طعم الندى المنه 
 طرية اللحم.  

ام على رنين جرس الباب، فدهش وقال  واستفاق أحمد في صباح يوم من االي
   “ ترى؟ القادم يا   :” منلنفسه باستغراب 

ض من سريره بتثاقل، واتجه نحو الباب وفتحه وهو يتثاءب، فوجد قبالته  ونه 
لحية بيضاء وعينان رماديتان تتألق في غوريه  له  ما قسوة ممتزجة  رجال هرما 

 بحنان أطفال.  
أحمد سعلة جافة قصيرة،    فسعل“ يخ عبدو.الش  أنا  ”:قال الرجل الهرم الغريب

 ولعن في سره السجائر.  
 تسمع لي الدخول؟    هلبينما أردف الشيخ عبدو قائاًل: 

 وتساءل أحمد:   
 في هذا الوقت المبكر؟     المهترئ ماذا يريد هذا   −

 وقال الشيخ عبدو اثر جلوسه على مقعد خشبي في غرفة أحمد:   
    .ث عن الكنوزاسمي الشيخ عبدو.. مهنتي البح  −
الشيخ عبدو    فابتسم “؟!  كنوز ”: فأطلت من عيني أحمد نظرة متعجبة وقال 

 وقال بصوت كله ثقة واعتداد:   
يعثر عليها.   − تنتظر من  بالكنوز المختبئة التي  مليء  ولدي  يا  العالم 
    .ولعلك

تتساءل عن عالقة هذا الكالم بك. اني سأتحدث باختصار. في حديقتك كنز  
مدفون، ومكانه بالضبط تحت شجرة الليمون. سنحفر هناك، وسنعثر على جرتين  

   جرتين الفارغتين فقط، ما رأيك؟ل مليئتين بالذهب. أنت خذ الذهب، وأعطني ا
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Bazı Şeyler Beklemez Öyküsünün Tercümesi 
Yaz serttir, yüzlerse yorgun… Kimi yüzler uykusuzluğun, 

kimileri dertlerin izlerini taşır… Kimi yüzlerde ise hayat 

yorgunluğu ve bıkkınlığı ifadesi görünür… Bekleme kuyruğu, 

uzunca uzayıp mekânın kıvrımlarına göre şekilleniyor, sırada 

bekleyenlerin boylarına göre alçalıp yükseliyordu... Tembel ve 

sarkık yaprakların arasına ekilen ve altın renginde bir meyve olan 

“Bember”in kokusu yakınlardaki bir ağaçtan etrafa yayılıyordu … 

O ise içeride uzanıyor… 

Göğsündeki tümörle ilgili doktorların kararı belli oldu: 

Bu kötü hastalık, iyice yayılmış... İki göğsünün de alınması 

lazım . 

Kocasının korku dolu hali, telefon ahizesinden yalvarır bir 

şekilde yükseliyordu : 

− Ne olur… Acil ziyaretçi kartı istiyorum! Able ölüyor… 

Lanetli hastalık, onun göğsünü bitirdi… Aylardır uğraşıyorum 

ama nafile...  Able, o annesinin biriciğidir ve ... 

Hıçkırarak ağlamaya başladı!   

Bu şekilde hıçkırarak ağlayan bir adamı ilk duyuşum değildi, 

fakat bu ağlayış oldukça tesirliydi. Göğse saplanan bir ok gibiydi 

ve kelimeler boğazda düğümleniyordu . 

Ona ne diyeyim?  

Onu nasıl teselli edeyim?   

Şu an acil ihtiyaç olan ziyaretçi kartını çıkarmak için yarın 

hemen pasaport idaresine gitmekten başka onun için ne 

yapabilirim, bilmiyorum. Kartı çıkarayım ki annesi, kızının bu 

zor zamanlarında yanında olabilsin ve geceyi çocuklarla 

geçirebilsin . 

Tanıdığım görevli ofisinde değildi... Önemli bir iş için 

çıkmıştı!   

− Diğer görevli?   

− Gitti!   

Sabrımı tüketen cevap geliyordu...   
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 بعض األشياء ال تنتظر 

الصيف قاس.. الوجوه متعبة، بعضها عليه آثار األرق.. وبعضها النكد..  
 وعلى بعضها اآلخر يبدو تعب الحياة وقرف منها...

سب المكان.. يعلو ويهبط.. حسب األطوال،  الطابور يمتد طويال يتعرج ح 
ورائحة ))الَبْمَبر(( تفوح من شجرة قريبة.. ثمرة ذهبية تنزرع بين األوراق المتهدلة  

 الكسول...
 .وهناك... هي تستلقي..

 ينزرع في صدرها الورم.. ويأتى قرار األطباء: 
 لقد تفشى المرض الخبيث.. وال بد أن يبتر الثديان.   −

وحالة الفزع امتدت من صدر زوجها إلى جرس الهاتف الذي زعق صوته  
 مستغيثًا: 

الداء   صدرها  أكل  تموت..  عبلة  مستعجلة!  زيارة  بطاقة  أريد  أرجوك... 
 اللعين.. شهور وأنا أحاول... ومحاوالتي ترفض...عبلة وحيدة أمها... و.....

 ش! أجه 
لم تكن أول مرة أسمع فيها رجاًل يجهش بالبكاء، لكن هذا الجهشان مذب..  

 يخترق الصدر سهمًا ويجعل الكلمات تموت في الحلق؟ ماذا أقول له؟؟  
 كيف أواسيه؟؟  

وما الذي أستطيع أن أفعل من أجله إاّل أن أسارع غدًا إلى إدارة الجوازات..  
صارت في هذه اللحظة حاجة ملحة.. تقف مع  ألعمل بطاقة زيارة لحماته التي  

 ابنتها في محنة العذاب! وتمضي الليل مع الصغار.
 لم يكن المسؤول الذي أعرفه في مكتبه.. لقد خرج ألمر هام!

 والمسؤول الثاني؟  
 سافر!  −

 يأتي الجواب ذابحًا صبري..
 



Tunus'ta Kısa Öykü, Ahmet Momuo ve Yusuf'un Gömleği Bayramı Göremedi Adlı Öyküsü 

 200 

Yusuf’un Gömleği Bayramı Göremedi Öyküsünün 

Tercümesi 

Yusuf gömleği hakkında konuşuyor ve diyor ki;   

“Hıfzıyyedeki eski elbise satıcısından aldığım yeşil ceket 

kumaşından yapılmış bir gömlekti. Sağ kolunun üzerinde sarı 

renkte bir rozet bulunduğu gibi sol kolunun üzerinde ise 2. Dünya 

Savaşından kalma askeri sayılar bulunuyordu. Ve her şeye 

rağmen o benim gömleğim oldu.”   

Yusuf her sabah gününün tamamını geçirdiği, kapının 

arkasındaki sonu dökümhanede biten büyük fırına gitmek üzere 

Ahfaz trenine binerdi. Akşam olup Bab-ı Süveyga’ya geri 

döndüğünde ise dilindeki son kelimeleri gömleği için kullanırdı 

ve;   

“Sağ cebinin üzerinde sarı renkte bir yıldız bulunan, sol 

tarafında ise başka bir cep taşıyan her zaman satın almayı 

düşlediğim gibi bir gömlekti Sağ cebine kimlik kartının sol 

cebine ise sigara kutusunun ve kibritin sığabileceğini 

düşünürdüm.”  

Yusuf her sabah uykusundan babasının sesiyle uyanır, babası 

ise her zamanki yaptığı şeyi tekrar ederdi.    

− “Kalk Yusuf. Vakit geçti!..”   

Yusuf’un babası henüz abdest almamıştı. Yusuf yatağında bir 

diğer tarafına dönmek için hareket etti. Babasının takunyaları ise 

çoktan  evin avlusundaki kuyuya doğru hareket etmişti. Yusuf 

uykusunda dönerken evin sesini ve  giden Traktörün sesini duyar, 

hemen ardından kuyunun dibine doğru batar ve sesler ölürdü. 

Günün geri kalanında...    

Yusuf gözlerini ikinci kez açtığında babasının elini 

omuzlarında onu sararken buldu.    

− “Kalk Yusuf. Vakit geçti!..” 

Yusuf uyku haricindeki her şeyin ertelenebileceğini eğer 

uykusunu alamaz ise uykunun gün boyu onu takip edeceğini 

düşünürdü. 
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 هد العيد قميص يوسف لم يش
   ;يتحدث يوسف عن قميصه يقول

القديمة  ” الثياب  بائع  من  إشتريته  األخضر  الجاكي  من  قميصا  ...كان 
بالحفصية وكان يحمل رساما من القماش األصفر على ذراعه األيمن كما كان  
يحمل أيضا رقم جندي من الحرب العالمية الثانية. ورغم كل ذلك فهو قد أصبح  

يكون يوسف يركب قطار األحواز في كل صباح إلى جبل الجلود  “ قميصي...
  “المتجمعة  كمساب  ”يمثللكي يغوص كامل يومه وراء بوابة تنتهي إلى فرن كبير  

وعندما يعود يوسف في المساء إلى باب سويقة فقد تكون على نهاية لسانه كلمات  
 يخصصها لقميسه لذلك يقول:  

أن أشتري مثله يحمل نجمة صفراء    ...كان قميصا كما كنت أتمنى دائما”
أن   دائما  أفكر  وكنت  األيسر.  في جانبه  آخر  ويحمل حيبا  األيمن  جيبه  فوق 
السفاير   لعلبتي  األيسر  والجيب  القومية  تعريفي  لبطاقة  يتسع  األيمن  الجيب 

 “ والكبريت...
يكرر كما اعتاد أن   وهو يتحرك يوسف من نومه صباحا على صوت والده، 

 باح:  يفعل ذلك كل ص
 “ قم يا يوسف الوقت فات...!” −

يوسف لكي يستدير على    ويتحرك ذلك يعني أن األب لم يتوضأ بعد.    ويكون 
قبقاب األب في اتجاه البئر الذي في ساحة الدار. ثم يسمع   اآلخر، ويتحرك جنبه  

الجرارة ثم يغوص يوسف في قعر البئر   ويحركيوسف صوت الدار وهو يتحرك 
 األصوات. وراء بقية اليوم...   وتموت

   كتفه.عندما يفتح يوسف عينيه للمرة الثانية تكون يد األب تهزه من 
 “ إنهض يا يوسف الوقت فات...!” −

وسف يدرك أن كل شيء يمكن أن يؤجل إال النوم ألنه يبقى يتابعه  ويكون ي
 ...طوال اليوم
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Fotoğraf Öyküsünün Tercümesi  

Dijital kameranın icadından önce –belki de icat edilmişti- 

ancak kullanımı yaygın değildi. Nispeten daha küçük hacimli, 

üstündeki düğmesine basıldığında flaşı patlayan kameralar 

kullanıyorduk. Fotoğrafçılıkta uzman da değildim. Hatta en 

önemli sosyal etkinliklerde, gezilerde bile yanıma almayı 

unuturdum. Yanıma aldığımda da kullanmayı unuturdum. -

Kamera uzun şeritten sarkan kare kütlesinden ötürü kola ve omza 

ağırlık yapıyordu.- Stüdyoya sadece resmi bir iş, yolculuk ya da 

kimlik çıkarılması gerektiğinde gitmeyi tercih ediyor ve rastgele 

çekilen aile ve arkadaş fotoğraflarına tutkuyla bakıyordum, bu 

fotoğraflarda insanların gülümsemeleri ve alınlarındaki her 

zamanki alışılmış çatıklık görülürdü. Bazen de fotoğraf 

makinesinin flaşı patlayınca ışığın arkasında ve gölgede kalan 

taraflar kayboluyor ve fotoğrafta hafif bir çirkinlik bırakıyordu.   

Daha önce hiç önemli bir fotoğraf çekmemiştik. Ama bu oldu. 

O fotoğraf nasıl çekildi, sıradan kameramız o pozu nasıl bu kadar 

iyi yakaladı bilmiyorum. Fotoğrafı tamamen ortalıyoruz, 

kenardaki boşluklar düzenli, ışık doğru, ayrıntılar neredeyse 

baskı kâğıdından uçacak kadar canlı, basım oldukça güzel, 

renkler gerçekçi ve yüzlerdeki tebessümler doğal; yapmacık 

değil, korkulu ve hazırlıksız değil, hatta gözler de gülüyor, 

fotoğrafı basmak için seçtiğimiz boyut ideal, fotoğrafın hikâyesi 

mütevazı albümümüze atılması mümkün olmayan bir hazine 

misali şaşırtıcı derecede güzel. Fotoğrafı masanın üzerine 

koydum, akşamları bakmak için sürekli yanına geliyordum. 

Arkadaşlar, ailem ve koltukta oturan herkes fotoğrafın güzelliğini 

fark edip:    

“Hangi dahi kamera bu?” dediler.   

Güldüm, fotoğrafın çekilme anı olağanüstüydü, kamera aynı 

kameraydı, biz de aynı bizdik. Onu kül tablasını masanın üzerine 

koymaması için uyardım, ancak bana:    

“İstediğin yere koy” dedi. 
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    الصورة
قبل اختراع كاميرا الديجيتال، أو ربما كانت مخترعة، ولكنها ليست في متناول  

ف يلمع  اليد  بفالش  نسبيًا، مزودة  الحجم  كبيرة  كاميرا  نستخدم  كنا  ي األسواق، 
أوتوماتيكيًا عندما نضغط الزر في أعالها، ولم أكن خبيرة بالتقاط الصور، حتى  
أني في أهم المناسبات االجتماعية والرحالت كنت أنسى اصطحاب الكاميرا،  

د والكتف طبعًا بشريطها  وإذا ما جلبتها معي، نسيت استخدامها، كونها تثقل الي
الطويل الذي يعلق مدليًا كتلتها المربعة، أفضل الذهاب إلى االستديو اللتقاط  
استخراج   أو  سفر  أو  معاملة رسمية  بسبب  مني  ما طلبت  إذا  مناسبة  صورة 
بطاقة، وأتفرج بحماس على صور الصديقات واألهل التي تؤخذ بعفوية، وتبدو  

هم المعتادة، وقد تختفي بعض أطرافهم وراء  فيها ضحكاتهم أو تقطيبات جباه
الفالش   نور الشمس بشعاع  التقاء  تأتت من  إنارة ساطعة  أو خلف  ما  ظالل 
اقتنينا صورة مهمة،   أن  لم يحدث  الصورة.  تشوه  يترك عتمة  مما  الصناعي، 
استطاعت   وكيف  الصورة،  تلك  التقاط  تم  كيف  أعرف  ال  حدث،  ذلك  ولكن 

المشهد على هذه الدرجة من اإلتقان، نتوسط الصورة  كاميرتنا العادية من ضبط  
تمامًا، الفراغات حولنا منتظمة، اإلضاءة مضبوطة، التفاصيل تكاد تغادر الورق  
المطبوع، الطباعة غاية في الجمال، األلوان حقيقية، وابتساماتنا طبيعية غير  

لذي  مصطنعة، دون رهبة وال تأهب وال استعداد، حتى العيون ضاحكة، الحجم ا
اخترناه لطباعة الصورة مثالي، أمر تلك الصورة مذهل، بدت كما لو كانت كنزًا  
ال يصح رميها في ألبومنا المتواضع، وضعتها على الطاولة، كنت أعود لرؤيتها  
 مساًء، الصديقات واألهل وكل من جلس على األريكة انتبه لكمال الصورة، قالوا:  

    أي كاميرا عبقرية؟؟
ة التقاط الصورة استثنائية، فالكاميرا ذاتها، ونحن هم  ضحكت، كانت لحظ

 نبهته إلى عدم وضع منفضة سجائره على الطاولة، لكنه قال:     .من نحن..
    “.ضعيها في المكان الذي ترغبين”
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Annem Sayesinde Başardım Öyküsünün Tercümesi 

Kuran hocasının es-Sukbe’deki İbn Kayyim mescidinde bize 

öğretilen Hafs kıraati yerine Kuranı Kerim ezberimi Duri 

kıraatiyle yaptığımı öğrendiğinde bana attığı tokadı hala sağ 

yanağımda hissediyordum. Bu benim diğer öğrencilerden farklı 

olduğum tek konu değildi.    

Annem henüz yetenekli olamadığım Arapça’ya karşı 

önyargımı yıkmak için çok sıkıntı çekmişti. Somali’nin 

kuzeydoğusundaki köyden daha yeni gelmiştik. İç savaşın her an 

patlak verdiği ve hala ateşi sönmeyen bu Arap ülkesinde beşinci 

seneme giriyorum anneciğim ama 20’lerden sonra beş...  

Kısa saçlarımı tararken bana bazı sözler mırıldandığını 

hatırlıyorum. Hatta 13 Eylül 1991 Pazar akşamı, ışıklarda dört 

araba çarpıştığında ve babam hastaneye kaldırıldığında, bana 

birkaç kelam ederken ona eşlik eden hafif melodileri 

hatırlıyorum. Çünkü Mogadişu’daki halifelerin ve çobanların 

mülkü olan, gurbetten boşanmak ve vatanla evlenmek için 

babamın inşasını yeni bitirdiği o güzel semtin göbeğindeki ev 

bizim evimizdi.   

Ama vatan yok anneciğim...   

Lise zamanlarımda, annemin öbür yüzüne uzun cevaplar 

kaydetmek için gelenlerden kasetler aldığını öğrendim.  Bu 

konuşmalar, bizim kabilemizdeki komşularımızla olan 

konuşmalarımızın ses kayıtlarıydı. Kasetler, bizden öncekilerin 

ilk kez yaptığı gibi kaside ezberlerken kayıt yapan ninemin 

sesinden başka bir ses değildi, onları anneme gönderirdi ve 

annem de hep karşı çıkardı. Tıpkı bizim ülkemizdeki şairlerin 

yaptığı gibi… 
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 طريقة أمي الموت شعرا على 
مازالت صنعة أستاذ القرآن مرسومة على خدي األيمن منذ أن علم أني أحفظ  
واجب القرآن الكريم بقراءة الدوري بدال عن قراءة حفص التي كان يلقننا إياها  
في مسجد ابن القيم بالثقبة، ولم يكن ذاك الشيء الوحيد الذي اختلف فيه عن  

 باقي الطالب...
كثيرا ألتجاوز حاجز اللغة العربية التي لم أتقنها بعد، ونحن  كانت مي تعاني  

البلد   ذلك  الصومال...  من  الشرقي  الشمال  في عمق  قريتنا  للتومن  القادمون 
العربي الذي اندلعت فيه الحرب األهلية فجأة، ومازالت نارها لم تخب بعد، وأنا  

 أدخل إلى عامي الخامس لكن بعد العشرين يا أمي...
أنك   القصيرأذكر  شعري  تمشطين  وأنت  الكلمات  ببعض  تترنمين    ، كنت 

وأنكر أنك قلت كالمًا كثيرًا يصاحبه لحن خغيف حين دخل والدي المستشفى  
عندما اصطدم بأربع سيارات أمام اإلشارة ألن    1991  -9-  13مساء األحد  

األحياء   ولقطاء  للرعاع  ملكأ  مقديشوغدا  وسط  الجميل  المدينة  حي  في  بيتنا 
 ة، وهو الذي كان قد أتم بناءه ذلك العام ليطلق الغربة و، تزوج الوطن...الخلفي

 والوطن يا أمي...
في الثانوية اكتشفت أن أمي تستقبل األشرطة من القادمين... لتسجل ردودا  
طويلة على وجهها اآلخر... ولم تكن تلك المحادثات سوى مساجالت قبيلتنا مع 

غير صوت جدتي التي تحفظ القصيدة كما  ولم يكن ذلك    -الهبر جعل-جيراننا  
درج األولون منا من أول مرة... لتبعث بها إلى أمي ولتعارضها مباشرة... كما 

 يفعل الشعراء في بلدي...
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Ben, Annem ve Kız Kardeşim Halime Öyküsünün 

Tercümesi 

Her sabah ana caddeye yürüyorum. Cadde, yüzlerinden 

uyuşukluk akan ve esnemede birbiriyle yarışan insanlarla birlikte 

kalabalığın ortasında arabaların yolunu kesen kornaların 

gürültüsü, gazete satıcıları, turuncu kıyafetleriyle temizlik 

görevlileri, güneşin doğuşuyla dükkanlarını açan sınırlı sayıdaki 

bazı mağaza sahiplerinin koşuşturması ve annemin bana bu 

görevi verdikten sonra sabah bu işi yapmaya başladığımdan beri 

görmeye alıştığım kahvehane sahipleriyle dolup taşıyor. Annem 

karanlık yollardaki gece hırsızları, bazı sarhoş ve sapıklar 

sebebiyle benim için endişelendiğini söyler.   

 “ Land Crouiser” türünden arabaların birinin önünde 

çömeliyorum. Görüntüsüyle asillik ve görkemini ele veren bu 

arabaların modellerine ne kadar aşığım! Bir gün o arabaların 

koltuklarının birinde oturmayı nasıl hayal ediyorum!  

Her defasında kız kardeşim Halime kibirli ve sert gözlerini 

bana dikip, karamsar diliyle beni sustururken ben ise ona öylece 

anlatıyordum.   

Arabanın güler yüzlü sahibi, burnunun ucuna uyan yuvarlak 

mercekli numaralı gözlüğü takıyor. Ben de yeşil ışığın 

yanmasından korkarak yürümeye çalışıyorum. Nefes nefese o 

adama ulaşıyorum. Adamın gayet parlak penceresinin camını 

pencereye yansıyan suretimi ve arkamdan geçen bazı suretleri 

görene kadar siliyorum. Adam bana doğru dönüp bakıyor. Cep 

telefonunu işaret ediyor… Benim gözüm onun pahalı altın 

saatinin üzerindeyken bekledi. Ne zaman işe çıksam, hayal ile 

gerçek arasında beni; zamanı bilmenin sıkıntısından kurtaracak 

bir saate sahip olma sözünü kendime veriyorum. Beni zorla 

pencerenin camından kenara çeken ve gazetesini Land 

Crouiser’ın sahibine gösteren gazete satıcısının sesiyle hayalim 

yıkılıyor. Land Crouiser’ın sahibi gazeteyi alıyor ve satıcı parayı 

kapıyor. Ben korna çalan arabaların penceresine yakın sıramda 

dururken peşinden yeşil ışıkla birlikte araba hızlıca geçiyor. 



Merve Görgülü, Modern Arap Edebiyatı Öykü Seçkisi, 2020, s. 247-265 

 253 

  أنا وأمي وأختي حليمة 
أبواق   يكتظ بضجة  العام، حيث  الشارع  أقطع الخطى إلى  في كل صباح 
التثاؤب   لذة  تصارع  أفواه  مع  الزحام  وسط  في  طريقها  تشق  وهي  السيارات 

ة بائعي الجرائد وعمال النظافة  الصباحي ووجوه أخرى يعانقها الخمول... وهم  
بزيهم البرتقالي ونسبة شحيحة من أصحاب بعض المحال التي تفتح دكاكينها في  
بكرة شروق الشمس... وأصحاب المقاهي الذين عهدتهم مذ بدأت أمارس نشاطي  

تقول إنها تخاف علي  من لصوص    هذا في الصباح بعد ما كلفتنى أمي بذلك..
 ..والشاذين في الطرق المدلهمة الليل ومن بعض السكارى 

.. كم أعشق أنواع هذه  “الند كروزر”أربض أمام إحدى السيارات من نوع   
أجلس في أحد   أن  أحلم  والفخامة...! وكم  بالعلو  التي تشي مظهرها  السيارات 

  ..مقاعدها يوما ما

هكذا كنت أحد ث أختي حليمة بينما هي في كل مرة كانت ترمقني بنظرتها  
 ..التي ال تخلو من العجرفة وتسكتني بلغتها التشاؤمية

صاحب السيارة ذو وجه بشوش يضع على عينيه نظارة طبية بعدسات دائرية  
أزاحم الخطى خشية أن تظهر العالمة الخضراء.. أصل إليه    ..تالءم أرنبة أنفه 

انعكاس   أرى  أنني  حتى  جدًا  الالمعة  نافذته  زجاج  على  أنقر  الهثة.  بأنفاس 
رتي فيها وصور بعض المارة من خلفي.. يلتفت نحوي.. يشير إلى هاتفه  صو 

. وأمن ي نفسي بأحالم  .النقال.. انتظر وعيني على ساعته الذهبية باهظة الثمن
اليقظة بامتالك ساعة توفر علي  عناء معرفة الوقت بالضبط في كل مرة أخرج  

قوة عن زجاج النافذة  فيها.. ينفقئ خيالي على صوت بائع الجرائد وهو يزيحني ب
يستلم الجريدة ويقبض البائع الثمن   “الالند كروزر”ويعرض جريدته على صاحب  

النافذة المشرعة تزعق أبواق السيارات من خلفه   وحين أقف بدوري بالقرب من 
 ..فتمرق السيارة مسرعة مع اإلشارة الخضراء
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Şems ve Cennet Öyküsünün Tercümesi 

Beni bir başıma bıraktılar!    

Dediler ki: Burada bekle… Seni daha sonra arayacağız… 

Köyün sınırından dışarı çıkma!    

Görünen o ki halk, köyden yakın zaman önce göç etmişti. 

Hala orada burada dolanan birkaç keçi vardı. Bu bekleyişim ne 

zamana kadar sürecekti bilmiyordum. Vakit geçsin diye terk 

edilmiş evlerde aylak aylak dolandım. Yorulduğumu 

hissediyordum. Yeni hayatımda uykuya yer olup olmadığından 

emin değildim. Evlerden birinin damına çıktım ve etrafa göz 

attım. Komşu köylerden çatışma dumanları yükseliyordu ve iki 

askeri helikopter ufuk çizgisinde ilerliyordu. Pamuk tarlaları 

köyü dört bir yandan çevreliyordu. Daha önce pamuk çiçeklerini 

görme şansım olmamıştı. Belgesellerde ya da filmlerde belki 

görmüştüm. Pek hatırlayamıyorum. Bütün ömrümü önce fırında 

çalışarak ardından taksi şoförlüğü yaparak en sonunda da 

gardiyan olarak geçirdim. Devrim patlak verdiğinde son işimden 

kaçtım. Direniş güçlerine katıldım ve son nefesime kadar 

çarpıştım. Pamuk çiçekleri sanki yapay kar taneleri çiseliyormuş 

gibi gözüktü. Eğer böyle değilse de kavurucu güneş ışıkları bütün 

tarlaları eritmiş gibiydi. Derken, köydeki evlerden birinin 

çatısında oturmakta olan bir genç kız fark ettim. Yanına doğru 

ilerledim. Beni görmediği kesindi. Güneş ışığına fazla maruz 

kalmaktan yüzü esmerleşmişti. Küçük ahşap bir taburede 

oturmuş, yeşil bir tarakla uzun saçlarını tarıyordu. Evin 

avlusundan bir kadın seslendi:   

− Güneşin altında otur, yerinden kımıldama!   

 Kız iç geçirdi ve elleriyle yüzünü kapattı. Kadının bulunduğu 

yere doğru geçtim.   

Gözleri şişikti, görünen o ki uykudan payını yeterince 

alamamıştı. Otuzlu yaşların ortasındaydı. Kuvvetli bir bedene 

sahip, dinamik ve asabi tavırlı köylü bir kadındı.   
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  شمس وجنة
   تركوني وحدي! 

   قالوا: انتظر هنا.. سنتصل بك الحًقا... ال تتجاوز حدود القرية! 
بدى أن األهالي قد هجروا القرية منذ وقت قريب. ثمة عنزات ما زالت تتجول  

وهناك. لم أكن أدري كم سيطول انتظاري. تسكعت داخل البيوت المهجورة  هنا  
ا إذا ما كان النوم ما زال ضمن لقضاء الوقت. كنت أشعر بالتعب. لست متأكدً 

نطاق حياتي الجديدة. صعدت إلى سطح أحد البيوت وألقيت نظرة على الجوار.  
كان دخان المعارك يتصاعد من البلدات المجاورة، ومروحيتان عسكريتان كانتا  
تقطعان خط االفق. حقول القطن تحيط بالقرية من كل الجهات. لم يقدر لي من 

لقطن. ربما شاهدتها في البرامج الوثائقية واألفالم. ال أذكر  قبل ان أرى زهرات ا 
في سجن.   تماما! قضيت حياتي أعمل في مخبز ثم سائق تاكسي وأخيًرا حارًسا

وقاتلت   برجال المقاومة  التحقت  الثورة.  اندلعت  األخير حين  هربت من عملي 
لكانت   حتى النفس األخير. بدت زهرات القطن وكأنها ندف ثلج اصطناعية وإال

أشعة الشمس الالهبة سيحت كل هذه الحقول. ثم لمحت فتاة جالسة في سطح  
أحد البيوت القرية. انتقلت إلى جوارها. من المؤكد إنها ال تراني. كانت بشرتها  
بمشط   الطويل  كانت تسرح شعرها  الشمس.  التعرض ألشعة  كثرة  محروقة من 

   وش البيت: أحضر، وتجلس على تخت خشبي صغير. نادت امرأة من ح
   تحت الشمس... ال تتزحزحي من مكانك! ابقي  −

  وغطت وجهها بيديها. تنهيدة أطلقت البنت
انتقلُت إلى جوار المرأة عيونها منتفخة، يبدو أنها ال تأخذ حصتها الكافية  
العمر. قروية بجسد مكتنز وحركاتها   الثالثين من  أواسط  كانت في  النوم.  من 

  نشيطة وعصبية.
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Ayın Düşüşü Öyküsünün Tercümesi 

Bu anlar ne güzel... Sabırsızlıkla beklediğimiz perşembe 

günü, sıcak bir kahve, tam bir sessizlik, ışıldayan bir sabah ve 

gazetemin kenarlarını okşayan havanın ılık meltemleri... Ve ben 

Hartum şehrinin Nil caddesinde Hacı Fatıma’nın (Çay Hanım) 

yanında oturarak o ağaca yaslanıyorum. Fatıma, acı ve 

zorlukların kadehlerini yudumlamış 50 yaşında bir kadın. Eşi 

vefat etmiş ve onu beş oğlu ile birlikte yalnız bırakmış. Ailesinin 

geçimini sağlamak için çay satarak, halk otobüsünde şoförlük 

yapıp ailenin geçimini üstlenen büyük oğluna yardım ediyordu. 

Beni hayatın dertlerinden ve acılarından, bitmeyen davalardan, 

günlük meşguliyetlerden uzak; ofisin havasından, sürekli çalan 

telefonlardan zihnimin arındığı bir dünyaya götüren ilginç 

şikayetlere kulak verdim.   

Oturduğum yere yaklaşan bir araba sesi duyduğumda o yöne 

baktım ve onun arabasını gördüm, benim arabamın yanına park 

etmeye çalışıyordu.   

− Fred!  Hey Fred!   

Ah... Bu sesi çok iyi tanıyorum... Ondan başka kim olabilir 

ki... Fox olmadan normal bir günümün olması düşünülebilir mi?  

− Sevgili dostum Fred... Ah o kadar mutluyum ki...   

− İnşallah hep mutlu olursun, ancak seni bu kadar mutlu 

eden şey nedir?   

Fox ellerini semaya kaldırdı ve sanki gökyüzüne hitap 

ediyordu, vücudu bu mutluluğu neredeyse taşıyamayacak 

gibiydi:   

− Hissettiğim şeyi hissetmiyor musun Fred... Sanki sanat 

kanımda akıyor gibi hissediyorum... Ve dilim şiirden başka bir 

şey söylemiyor...   

Şaşkın bir şekilde Fox’a baktım: 

 

 

 



Sena Feza Osman, Modern Arap Edebiyatı Öykü Seçkisi, 2020, s. 291-369 

 297 

 سقوط القمر  
قهوة   الصبر،  بفارغ  ننتظره  الذي  الخميس  يوم  اللحظات..  هذه  أجمل  ما 
ساخنة، هدوء تام، صباح مشرق ونسائم هواء عليلة تداعب أطراف جريدتي..  
بقرب   جالسا  الخرطوم  مدينة  في  النيل  في شارع  الشجرة  تلك  متكئ على  وأنا 

كؤوس    الحاجة فاطمة )ست الشاي(. سيدة في الخمسين من عمرها التي تجرعت
بيع   أبناء. عملت في  والعذاب. توفي زوجها ليتركها وحيدة مع خمسة  المشقة 
بعمله سائق   بدوره  يعيل األسرة  الذي  البكر  ابنها  لتعيل أسرتها وتساعد  الشاي 
حافلة مواصالت عامة. وجدتني األذن الصاغية لحكاويها الشيقة التي تسرح بي  

لية ذهني من مشاغلي اليومية والقضايا  إلى عالم يخلو من هموم الدنيا وآالمها وتج 
 التي ال تنتهي؛ وأجواء المكتب والهواتف التي ال تنفك عن الرنين.  

حين سمعت صوت سيارة متجهة بالقرب من مكان جلوسي، التفت فوجدت  
 أنها سيارته يحاول ركنها بالقرب من سيارتي.   

 فريد ياااا فريد..      −
ن غيره.. وهل يعقل أن يكون يومي  أه أعلم هذا الصوت جيدا.. ومن يكو 

 طبيعيا دون مقاطعة فوكس.  
 أه كم تغمرني السعادة.   صديقي وعزيزي فريد... −
إن شاء هللا دائما ولكن ما هو هذا األمر الذي يجعلك سعيدا إلى هذا   −

 الحد؟!   
فوكس رافعا ذراعيه عاليا إلى السماء كأنما يخاطبها، وجسده ال يكاد يتحمل 

 تلك السعادة:  
 ..أحس وكأن الفن يسري في دمي.  ...أال تشعر بما أشعر يا فريد −

 ولساني ال ينطق إال شعرا..  
 :نظرت إلى فوكس متعجبا
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Boş Kadro Öyküsünün Tercümesi 

Küçüğün uzaktan kim olduğu görünüyordu, kum 

yığınlarından indi ve hızla ekin tarlasına doğru ilerledi. Sevinçten 

yüzü gülüyordu, elinde çay kalıntıları ve suyla ıslanmış sarı bir 

gazete parçası vardı:    

− Baba… Baba… Gazetede bir iş ilanına rastladım.   

Çiftçi toprağı sürmeyi bırakmıştı ve oğlunun söylediği bu 

cümle, onu sürekli hayalini kurduğu âlemlere götürdü, yürüdü 

ve gazeteyi çocuğun elinden hırsla alarak:   

−  Gel… Oku. Dedi.   

Küçüğün gözleri iş ilanını arayarak satırlarda gezinmeye 

başladı.  Kısa bir sessizlik hâkim oldu… İkindi rüzgârı esiyordu. 

Rüzgâr esintisiyle ağaçlar hışırdamaya başlamıştı, uzaktan bir 

eşek sesi kesilene dek anırıyor, akşam güneşinin batışı her yeri 

sessizlikle kaplıyordu. Küçük, ilanı bulma gayesiyle birden 

okumaya başladı, sanki bir şey bulmuştu : 

− Buldum… Nasıl iş baba...? 

− Oku bakalım...   

Küçüğün gözleri satır aralarında geziniyordu...    

“Santral memurluğu... Tecrübeyle birlikte ilkokul 

diploması”. 

Kendisi okumayı denemek için küçüğün elinden gazete 

parçasını çekip aldı. Çoktandır okumayı da seneler önce aldığı 

ilkokul diplomasını da unutmuştu… Sonra eğitimini tarlada 

çiftçi olarak çalışmak için yarıda bırakmıştı. Artık tarlayı 

suluyor, saban sürüyor ve Mekke’nin çarşılarında satmak için 

küfeleri sebzeyle dolduruyordu.   

Gözleri satırların üzerinde dolaştı, bu işin onun için uygun 

olduğunu hissetmişti. Öyle ya belki de bu iş onu rahatlatacaktı… 

“Tecrübe…”  Tecrübe ile burada kastedilen neydi? Yoksa hayat 

tecrübesi miydi kastedilen?  
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 وظيفة شاغرة 
يطل الصبي على البعد، يهبط التل الرملي، ويتجه مسرعا الى وسط الحقل  
على وجهه فرحة مزروعة، وفي يده قصاصة صحيفة صفراء مبتلة بماء، وبقايا  

 شاي:  
 أبويه.. أبويه.. لقيت جريدة فيها وظيفة..      −

يطفئ )ماتور( "الحراثة"، وجملة ابنه تنقله إلى عالم جديد طالما حلم به..  
 ل، يتناول الصحيفة من الصبي بنهم:  يترج

 تعال.. اقرأها..  
ينبت    ..“المطلوب”تندفع نظرات الصغير تتجول عبر السطور بحثا عن  

لهبوب   أُهُزوجة الحفيف  تطلق األشجار  العصاري.  َتُهَب ريح  للحظات  صمت 
حتى   صوته  من  األخير  المقطع  يتهادى  البعد،  على  حمار  ينهق  الريح، 

يتوزع   الصبي في  اإلنقطاع..  يندفع  مكان هدوء،  الشمس في  األصيل غروب 
 القرأة فور عثوره على العنوان وكأنما اكتشف شيئا:  

 لقيتها.. شوفها يا بويه..   
 اقرأها..  

مأموُر سنترال.. الشهادة اإلبتدائية مع ”تتلّوى عينا الصبي بين السطور..  
 “  ِخبرة..

َينتزع قصاصة الصحيفة من يد الصبي، ليجرب هو قراءتها، لطالما نسي  
توقف عن   ثم  من سنين،  عليها  التي حصل  اإلبتدائية  الشهادة  القراءة، ونسي 

الحقل   وُيعّبُئ  “مزرعا”التعليم ليعمل في  الحراثة،  ويقود  يسقي،   “الهوارئ ”.. 

 بالخضرة ليبتاعها في أسواق مكة..  
السط على  عينيها  أراحته..  مرت  فُرّبما  له  مناسبة  الوظيفة  أن  أحّس  ور، 

 مافهم المقصود بها، تصور الخبرة بالحياة هي المقصود.. “خبرة”
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Yabancılar Öyküsünün Tercümesi 
Karnımda hissettiğim tekmeler üzerine daldığım uykumdan 

uyandım. Evin içinde üç kişi vardı. İki adam ve bir kadın. Yaşı 

büyük olan adam, biraz irice ve sağlam yapılıydı. Tamamen 

bilmediğim bir dil ile konuşmaya başladı. Başlangıçta rüya 

gördüğümü sandım. Çünkü çok fazla rüya görürüm.  

İki adam beni yatağımdan sürükleyip çıkardılar... (çünkü 

zayıf yapılı biriydim) 

− Yatağım! Evim! Ne yapıyorsunuz?  

Yapılı olan adam, eşi gibi görünen kadınla konuşmaya 

başladı. Kadın biraz tedirgindi. Benim heyecanlı hislerimi biraz 

olsun paylaşıyor gibiydi.  

Adam beni sandalyeye oturttu. Diğer adam, arkamda durdu. 

Yaşı büyük olan, büyük sarı bir kâğıt aldı. Okudu da okudu, fakat 

ben hiçbir şey anlamadım.  

Dedim ki:  

− Beyefendi, burası benim evim ve ben bu dili 

anlamıyorum.  

Adam, itirazıma aldırmadı bile ve okumaya devam etti.  

− Benden tam olarak ne istiyorsunuz? 

Okumayı bıraktı. Kâğıdı bana verdi. Kalın, çizgili, içinde 

garip yazılar ve resimler olan kâğıdı. Deniz, gemiler, bankalar ve 

şirketlerin resimleri vardı.   

− Beyefendi, bu bir film mi yoksa doğaçlama bir tiyatro mu? 

Bununla ne yapıyorsunuz? 

Kadın bağırmaya başladı. Biraz kasılmıştı. Belli ki beni 

savunuyordu. Ama adam onun bağırmasına hiç aldırmadı. Kâğıdı 

yere attı ve birden önümde dans etmeye başladı. (Zorbayı taklit 

etme aşağılık herif) hareketlerinde evimi ve uzak bir ülkeyi işaret 

ediyordu. Evimi işaret ederek bu ev bizim, diyordu. Sen 

benimsin, ben yabancıyım, diyordu.  
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 الغرباء 
فسات في بطني. شاهدت ثالثة أشخاص في  صحوت من نومي على أثر ر 

لغة   يتكلم  البنية. راح  متين  السن ضخم،  الكبير  الرجل  وامرأة.  المنزل. رجالن 
أجهلها تمامًا. أعتقدت في بادئ األمر إنه مجرد حلم. فما أكثر األحالم التي  

 أرى.
 جرني الرجالن من السرير.. )أنا ضعيف البنية(.

 تفعالن!؟ سريري! بيتي! ماذا  −
راح الرجل الضخم يتكلم مع المرأة التي يبدو أنها زوجته. كانت منفعلة قلياًل،  

 يظهر أنها كانت تشاركني جزءًا يسيرًا من عاطفتي الملتهبة.
أجلسني الرجل على الكرسي. وقف الشاب ورائي. الرجل الكبير تناول ورقة  

 صفرا كبيرة، انطلق يقرأ ويقرأ. لم أفهم شيئًا.
 فقلت: 

 ال أفهم هذه اللغة أيها السادة، وهذا بيتي. −
 لم يهتم الرجل باحتجاجي. واصل القراءة.

 ماذا تريدون مني بصراحة؟!  −
فرغ من القراءة. ناولني الورقة. الورقة سميكة، مخططة، فيها كتابات وصور  

 غريبة. صور بحر وسفن وبنوك وشركات.
 تقومون به؟ أهو فيلم أيها السادة أم مسرحية مرتجلة ما  −

المرأة تصرخ. إنها متشنجة. ال شك أنها تدافع عني. لم يهتم الرجل بصراخها.  
ألقى الورقة. فجأة راح الرجل يرقص أمامي. )ال تقلد زوربا أيها الحقير( أشار  
في حركاته إلى بيتي. وإلى بالد بعيدة، هذا البيت، يقول باإلشارة، بيتي. إنه لنا.  

 أنت، لي أنا، أجنبي.
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