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 یــاتــایـب
 بهروزصدیق

 

 ودول -دَلی یارانان مصررراعدان کؤورک دؤرد بو وئریر تامینی، دادینی دنیزین دوغرودان دا
. ویورسرراند الرینیسرریزیلتی یانقیلی، آغیر خالقین اولو بیر مصررراعسرریندا هر. دئییم دادلی

 دوغرولمایان نیندده سرراققا آغ. گؤرورسررن کئچمیشررینی اولو، دورورسرران، دوشررونورسررن
 کلردهورا بیرسرررؤزله و گیلئیینی بویلو دؤزولمیین درده آنانین چک بیر آغ، ایسرررتیینی
 دَرینک گاه، اورک چیلغین نیرفرحل باهاریندان سررئوینجین گاه. کدَر، سررئوین  یوواالنمیش
 . یارانیر سؤز مصراعلیق دؤرد جهیاغماالنیر و بؤیله یوروشوندن

 ارانمیشی سیندهاؤلکه اؤز شاعیری گؤرکملی نینخالقی اسراانیا «لورکا گارسریا فدریکو»
copia ( رسؤیلنی لهدیلی الر موسریقیماهنی ملّی اوندا کی شرعرلر کیچیک) حاقدا شرعری
 و ورخولوق. چیرپینیر سرررورغو بیر دَرینلیینده شرررعرلرین. ائدیر ایفاده جهبؤیله فیکرینی
 :سوروشورالر بیرلریندن - بیری هامی. سورغو بیر جاوابسیز

 
 ین؟سؤیله کیم دیر شعرلری بو   

 و سررولمو  آرخاسرریندان قبیرسررانلیق ایللرین. گلیر لردننسرریل اوزاق. یوخدور جاوابی
دوغرودان  انانس. اؤپوشدن و ایلک گلیر دونیایا یاشیندان گؤز ایلک. بوداقالریندان کولکلرین

 ؤردد یا اوچ الرینیدویغو نینآنالری یاشرراییش نینملتی نئجه شرراعیرین آدسرریز بیر دا
 . دالیر حیرته دویدوقدا بیلدییینی یهسؤیله ییغجام بئله مصراعدا

 آیین واردیر حالقاسی

 .  وئرمیش جان سؤگیلیم 

 خالق شرررفاهی بایاتی یارانان اضرررطرابالریال و ایچری هیجران، حیس الرینانسررران»
 ادبیات. رسرراییلی بیری فورماالریندان شررعر اؤنملی ان و یاییالن گئنیش چوخ ادبیاتیمیزین
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« یوونافند پاشرررا». ائدیرلر قبو  کیمی فورما بیر ده، سررربک هردن نیبایاتی بیلیینلری
 و بدیعی دا مصرررراع دؤردجه چونکو. دئییلدیر قوالی دا چوخ یاراتماق بایاتی فیکرینجه
 و نسیله، سیلدنن بایاتی. اولونور طلب ائتمک ایفاده فیکیر بیر تامامالنمیش شکیلده تاثیرلی
 ورود باخیمیندان آنالم حالدا و عین لیییسرراده اویغون اؤزونه کؤچمکله یهسرینه دنسرینه

 و یغییلققاالر بیلمیشرردیر و بو تاپا امکانی یاشرراما قدَر زامانیمیزا چاغدا  دولغونلوغویال
. الراو آختارماق لیییندهو سرراده صررمیمی، صررا  نینبایاتی سررببی تکجه مزلیییناؤلمه

 اوالراق سییئتیشمه نیندوشونجه بیر جمعی اسراسا بایاتیالر کی اوالر دئمک لیکلهکسرین
 . «دیر بیلمیش اوال گؤسترمیش یلیغینیققاالر اؤز

 و تکایس اونون، اولوب محصولو یارادیجیلیق حالدا توپلو خالقین ادبیاتی خالق شرفاهی»
 دونیا و اینام، ذووق، لرینیگلنک و عادت، طرزی یاشاییش، سرئوینجینی کدَر و، آرزوالرینی
 .  «دیرائتدیرمکده عکس گؤروشلرینی

 وتونب بللیدیرکی دؤورلریندن اوالن معلوم تاریخده الرینخالق بوتون توپلوموندا بشررر»
، اتیادبی شررفاهی آغیز خاص اؤزونه خالقین هر داخیلینده خالقالر قاباق ادبیاتالردان یازیلی

 ویمو ق داشررالرینی تمل ایلک ادبیاتالرین یازیلی هم ادبیاتی آغیز و بو فولکولورو اولمو 
 کجهکئچدی زامان ده هم، فورماالشمیش دوشوب شکله اسراسریندا اونالرین ادبیاتالر یازیلی
 ئنیشگ ادبیاتیندا آغیز نینخالقی جانیآذربا گونکو بو دئمک. «دیر قیداالنمیش اونردان
 لهشررک حاضرریرکی حا  فورماالشرراراق تدریجله اوّلدن مین بئش، دؤرد آزی بایاتی یاییالن

 و اوالیالر لرحادثه اؤنملیسی ان و بیری لریندنسبب تاریخی یارانما نینبایاتی. دوشموشدور
، فرم، یلشک معیّن نینهامیسی آغیالرین اولونمو  حصر وفاتینا ارتونقانین آلپ. اولموشدور
 کلهشرر تمامیله زامانیندا ارتونقا آلپ بایاتی کی گؤسررتریر آیدین اولماسرری ده وزن حجم و

 اوچونجو قافیه بیرگه 4و2و1 دا بایاتیالریمیز گونکو بو. ایدی فورماالشرررمیش، دوشررروب
 -آ - آ -آ الربایاتی کی زامانیندا ارتونقا آلپ.  -آ – ب -آ -آ. دیر آزاد سرریقافیه نینمصررراع

 آزاد سیقافیه نیندؤردونجو مصراع و قافیه بیرگه مصررع 1، 2، 3 یعنی. ایدی شرکلینده ب
 یحاضیرک حا  و دَییشمیش سریندهسروره ایل مین اوچ سرون سریقافیه نینبایاتی. ایدی
 القخ دارعالقه وفاتیله ارتونقانین آلپ لیکلردهایل یوز جی – 8 - 7 ق. م. دوشموشدور حاال

 جانیذرباآ دناو جمله، تورکلر بوتون گونکو بو تمامیله وزنی آغیالرین قوشولمو  طرفیندن
 اولمو  عبارت هیجادان یئددی مصررراعسرری هر یعنی. دیروزنی الرینینبایاتی تورکلری
 تورک بوتون تقریبا و جانیآذربا بوتون گون بو. دیرعبارت دن4×3 یا 3×4 لریبؤلیو داخلی
 لرینینورکت آنادولو نینبایاتی یاییالن شرررکیلده گئنیش ادبیاتیندا آغیز لرینملت دیللی
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 فو مختل آدالنیر آدالرال چئشرریدلی خالقالریندا تورک مختلف «شرررقی» دئسررک لهدیلی
 یاقاارتونآلپ یعنی. دیر عینی وزنی نینهامیسرری الیالی، آغی، بایاتی نوعالری مضررمونلو
 یا و 3×4 بؤلیولری و داخلی هیجا یئددی مصررراعسرری هر کیمی وزنی آغیالرین یازیلمیش

 .  دیرعبارت دن 4×3

 ونداناوتوردوغ یئرینده دوزگون لرقافیه چتین و گوجلو، اوخشرراتماالر نیلنایشررل داژانر بو
 ولماغیالا انسررانین تصررویر شررعرده». دیر بیلمیش ائده یاتیملی اورگه و گؤز  داها نیبایاتی
 . «قوروناندا سیرابطه اشیانین انسانال سؤزله بیر و لنیرییه آنالما آرتیق داها یاناشی

 
 آغالماقدان یورولدوم

 باغالماقدان سو آرخا

 قوتاردی یارپاق باغدان

 .  باغالماقدان یاراما

* 

 دوشر دولو داغالرا

 دوشر دولو یاغار قار

 قاز اوسته یو  قبریمی

 دوشر یولو آنامین

* 

 یمیک بایراق ئنیلمز بیری ائدرک نکشرررا ا و آددیمالمیش بیرگه زامانال بایاتیالریمیز
 بیر ائنمیی اونون کی دیر سررانجیلمیش محکم ائله سررینهزیروه کاور نینخالقی آذربایجان
 .دیر دئمک اولونماسرری محکوم و اوغرادیغی زاواال نینسرریعنعنه عادتو  معنویات، خالقین

او  یاناشرری آلماقال سررینیقارشرری زاوالین بو، سرراخالنیلماسرری قورونوب بایاتیالریمیزین
   .دیرباغیشالماق یاشام دنیئنی وارلیغا بیر نازلی یاشایان سیندهچرچیوه دؤردولوک

 

 :قایناقالر

 . شعرلری سئچیلمیش ینلورکان گارسیا فدریکو -1

 . تیهئ دکترجواد باخیش بیر و فرهنیینه تاریخ تورکلرین -2

    .زهتابی محمدتقی پروفسور جلد بیرینجی تاریخی اسکی نینتورکلری ایران -3
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 0(لردلی قدیمکی)  تبریز هایدیوانه
 یجولفال

 

 تبریز مختلف محالت در از این قبل سررا  پنجاه الاقل هاییسررا  در و االیامقدیم در 
 و کردندمی زندگی مردم سایر کنار در خود خاصّ اصو  و ادا و رفتارها با زیادی هایدیوانه

 برای که بود شده تکرار هاسرا  و هاماه و روزها طی در ازبس آنها غریب و عجیب رفتارهای
 هاینشررانه از یکی و هویت از بخشرری عنوان به و بود آمده در عادی شررکل به محلّه مردمِ

 عموم افکار در محل و منطقه آن شررناسررایی
 . . .  رفتمی شمار به

 قردیمی محلره در هرادیوانره ینا از یکی
 داشت نام «بِدوام علی»، «شرتربان چی/دوه»
. بود داررسررم و اسررم یَلی جوانی در گویا که

 رسدنمی وصالش به و شودمی دختری عاشق
 موقعیت و مقام. شودمی دیوانه بدین خاطر و
 به و دهدمی دسررت از را پهلوانی شررهرت و
 کار. گرددمی معرو ( توان فاقد -بِدوام علی)

 یک و تربچه دسته یک که بود این ا روزانه
 داروخانه از که) صرررنعتی الکل شررریشررره

 مقداری گاهی و( بود ا سررهمیه و گرفتمی
 الی در پیچیده «سرررفید جیر -جییَر آغ»

 درهم و برهنه پا و گرفتمی بغل در سررنیک
                                                                                                                     

 . بؤلومو وج -39سیرا یازیالرین « روزی روزگاری» - 1
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 درختی زیر خلوتی گوشرره در و رفتمی، زدمی حر  خود با بلند بلند کهحالی در ریخته
 الکل ایجرعه گذاشررتمی دهانش در و کَندمی را تربچه یک، نشررسررتمی جوب کنار
 او ردمو در اما، کشنده است سمّی صنعتی الکل. . . زدمی سنیک لقمه به گازی و نوشیدمی

 را او دنب شهناز خیابان آخر در هاآمریکایی بیمارستان که بودند کرده شایع نداشت تاثیری
 یبررسرر را کبد  وضررعیت و کنند شررکافی کالبد فوتش از بعد تا بود کرده خرید پیش
 .اعلم و اهلل. . . نمایند

که  بود هم شخصی یک «داالنی ضایر میرزا» اطرا  و منصرور چهارراه در سرالها آن. . . 
 خیا  در، داشت ایکرده تحصیل برادران و محترم خانواده که او داشرت نام «حسرن دلی»

 و قصد با وقتی که طوری به  داشرت دوسرت را او عجیب و بود نامی «سریّد» هواخواه خود
 هب شدمی ولو زمین روی «مُرد سیّد حسن -اؤلدی سیّد حسن»: گفتندمی او به قبلی غرض
 آرامش و شود پیدا یکی تا کردمی زاری و گریه بلند صدای و با زدمی خود  صورت و سرر
 . . . . بکند

 و درشررت هیکل و بلند قد با که کردمی زندگی هم «مقصررود دلی»بر  و دور همان در
 رد را خود  همیشه مقصود دلی بود ترسرناک خیلی( اسرتغفراهلل) گوریل شربیه ایچهره
 سوار  و داشتند را هوایش خیلی هم رانندگان و کردمی تصرور واحد خط رانندگان هیبت
 و گرفتمی جالبی هایژسررت و ایسررتادمی اتوبوس جلوی قسررمت در مقصررود. کردندمی

 بطر  قطب میدان، 2 خط هایاتوبوس در بیشتر را او دادمی انجام را خود خاص رفتارهای
 . . . دارم یاد به بازار

 میعال خود برای که است شخصیتی دییر( وسواسی آقای بیوک) «آغابؤیوک واسرواسی»
 خانهوضو در بیشتر. کشیدنمی طو  دو ساعت از کمتر گرفتنش وضو. داشت اصرولی و ادا و

 حوض هایشبهداشررتی سرررویس کنار در که(  سرراعت میدان نزدیک) «شررهیدی» مسررجد
 نظر تنگ و طمع او هایخصلت دییر از. . . . کردمی اینکار به اقدام داشت قرار زیبائی بسیار
 اناحس جنبه بیشتر که) شام یا ناهار برای را او کهوقتی. . . بود غذاخوردن هنیام در بودنش

 انواع از بود سررفره در چی هر بزرگ ظرفی در ایشرران کردندمی دعوت( داشررت اطعام و
 بعد و مخلوط باهم را همه. . . و ترشرری ماسررت، مربا، خورشررت، برن  مانند موجود غذاهای
 این از آنقدر و( شررود تمام و بخورند دییران مبادا اینکه توهّم با) کردمی خوردن به شررروع
 هب آغابؤیوک پیه بار یک که اشرخاصی. . . افتادمی حا بی سرفره سرر که خوردمی معجون
 هاشرب و اطعمه همه از و نشاندندمی سفره از ایگوشه در اورا دوم بار بود شده مالیده تنشان
 هب کسرری هسررت آقابؤیوک ما  اینها که گفتندمی و دادندمی قرار کنار  بزرگ ظر  یک
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 دییر و خوردمی را غذایش راحت خیا  با آقابؤیوک که بود آنوقت !نزند دسرررت هااین
 . . .  کردنمی خرابکاری

 هب مشهور است شخصی تبریز معرو  هایدیوانه و جالب بسریار هایشرخصریت دییر از 
 الهک و کردمی تن به ایسرمه شلوار و کت همیشه ایشان( فندق میر)« فیندیق میر» جناب

بودند  چوبی، برق چراغ تیرهای روزها آن. . . گذاشررتمی سررر به رنگ مشررکی چینعرق و
 ریزهسنگ با و داشتمی بر قدم موقّر خیلی و مصرمم همواره میرفیندیق. . . (1331 حدود)

 ودخ گو  و کوبیدمی چوبی برق چراغ تیر بدنه به داشت مراهه به همیشه که مخصروصی
 یدستورات گاها و کردمی صرحبت( خیالی) مقابل طر  با و چسرباندمی برق چراغ تیر به را

 مانه از دستوراتی شهر مسئولین به گاهی اینکه جالب و نمودمی دریافت بالعکس و صرادر
 نینیاوانیخ منصور کی نئیید رئیسینه نینبلدیه»: گفتمی مثال دادمی چراغ تیر و تریبون

 آسفالت که بیویید شهرداری رئیس به) سرینائله قیرقوم تئز بورانی اولوب خراب قومی قیر
 وزر چند اینکه تر جالب و( !بکنند درست را اینجا بفرستد زود شرده خراب منصرور خیابان
.  . .!شدمی انجام بود ایشان مورد نظر که موردی هر یا و شدمی اسفالت منصرور خیابان بعد
 در (سرباز) روس سالدات دو بودند کرده اشرغا  را تبریز روس قوای که زمانی کنندمی نقل

. شررودمی پیدا خیابان در آن «میرفیندیق» کله و سررر ناگهان دادندکهمی کشرریک خیابانی
 و دهز تیر به ضربه چند مخصوصش سنگ با و رسرانده برق چراغ تیر نزدیکترین به را خود
 سررینالرداغیت لَریبوگئده، یینیوللی سررربازالریمنان منیم دانابش اون - اون: گویدمی بلند
 وسیر سالدات تا دو که گویندمی( . . . کنند رد اینهارو بفرستید منو افراد از نفر پانزده، ده)

 .  . .شدند دور محل از فورا و کردند نیاه به همدییر لحظه چند، مکالمه این از شنیدن پس

 دییر جای هر از را هفته روز شررش معموال که بود تبریز باغشررما  خیابان در اما ما خانه
 با بود تبریز جای شررلوغترین ا جمعه اما، بازی برای دادمی جان و شرردمی ترخلوت شررهر

 را سرراالنم و سررنهم و من فرود  و فراز، جمعه عصرررهای، که نفری هزاران بلند صرردای
 دورِ که اسررت اسررب بر سرروار هاییپاسرربان دارم یاد به آنروزها از آنچه و کرد فوتبا  جذب

 مردم داشتند دست در که بلندی نازک هایچوب با و گشرتندمی باغشرما  بلند دیوارهای
 هایدیوانه هم دورو بر آن و باغشررما  ما محل. کردندمی دور دیوارها کنار از را بلیطبی

 بغلِ «پیر» در مجنونی پیرزن یک ماراالن غیاثِ محله در جمله از، داشررت را خود  خاص
، ردندکمی صدایش( شکوفَه دَلی) مردم که کردمی زندگی فعلی مسافری شرهید دبیرسرتان

 جلوی شبنیمه تا صبح از صردابی و حر بی و مات، نداشرت کاری چیز هیچ و هیچکس با
 یرسرر دییری عالم در و بود دنیا ینا از فارغ گویا. . . کردمی نیاه فقط و نشررسررتمی «پیر»
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 غییریت کوچکترین بدون، «شکوفه دلی»، آمدیممی تبریز به که تابسرتان هر سرا . کردمی
 با که روزها از روزی. کردمی نیاه مغموم و مات و زدنمی حر ، رفتنمی راه. بود سرجایش

 «شکوفه دلی» یکدفعه گذشتیممی که تربیت خیابان از، بازار بودیم رفته مادربزرگم و مادرم
 ادربزرگمم. کردیم بسیارتعجب !است نشرسته دیوار بر داده تکیه، رو پیاده کنار که دیدیم را

 عجب چه) !بوردا؟ عجب نه، خانیم شکوفه: که شرد خم کمی روبرویش متعجب و رفت جلو
 !!دا اورداندی، بورادا: داد جواب و کرد مادربزرگم به ایحوصررلهبی نیاه شررکوفه دلی( اینجا؟

 راه کرده نیاه را همدییر بِرو بِر، نفهمیدیم چیزی (کنهمی فرقی چه !آنجاسررت هم اینجا)
 !!. . .است داده ما به شکنیدندان و فلسفی جواب چه «شرکوفه دلی» از اینکه غافل افتادیم

 مان همه جواب یَه؟ین بوردا» پرسررید کسرری اگر که اسررت معرو  ما فامیل در هم حاال)
 (!دا اورداندی بورادا: است یکسان

 همیشه که بود الغری میانسرا  مرد، نمانده یادم اسرمش که دییری مشرهور دیوانه یک
 آویزان پرتغا  یا سیب یک نخی با چوب نوک به و داشرت دسرت در نازکی بلند چوب خدا
 و کردمی حرکت( دو نیمه حالت به) تند ساعت طر ه ب منصرور چهار رو پیاده از و کردمی
 همه، این که شرردمی پرتغا  و سرریب چرخیدن باعث و خوردمی تکان چوبش حا  این در

 ات. رسیدنمی هیچکس به آزار  و بردمی زندگیش از سرا  هایسرا  پیرمرد که بود لذتی
 شتِپرپ هایریش با سفیدمویی پیرمرد یک منصور چهارراه حوالی همان که بیم نرفته یادم
 و عصرربانی قیافه و رفتمی شررمار به ترسررناک هایدیوانه زمره در که کردمی زندگی درهم
 یشلوار زیر با پوشیدمی ایپارچه کت بود بزرگ هیکلش. داشت خشرمیین نیاهی و اخمو
 با و رفتمی راه بلند هایقدم با و کشیدمی باال زیربغلش تا را شلوار  زیر و رنیارنگ گشاد

 از وقت هر. داشت لبش گوشه سرییاری هم همیشره و کردمی غرغر و زدمی حر  خود 
  ز یکبار بود کافی، مقابل روپیاده رفتممی فوری دیدممی را زیرشررلواری پیرمرد این دور
 هایدیوانه همه از «جاواد دَلی» ما محله دیوانه اما !بردنمی خوابم شررب سرره، من به بزند
 با را او. نشناسد را او که یافت توانمی کسری کمتر و بود ترمعرفت با و معروفتر تبریز دییر
 حا  در خدا همیشه و داشت دسرت در همواره که سریاهی عکاسری و فیلم بلند قواره و قد

 دلی» اما داشتیم زیاد تبریز در «جاواد دلی» البته. آورممی یاد به بود آن کردن باز و بستن
 یطور کردمی تصور ماشرین را خود  که بود بلند قد جوانی تقریبا واقع در اصرلی «جاواد
 آرامی به، داشتی کاری باها  یا کردیمی صدایش اگر، شدنمی رو پیاده وارد هیچوقت که
 دهانش با که)موتور  صررردای چرخاندمی را سررروی  و کردمی پارک، خیابان بغل آمدمی

 مردم که خردهایی پو  که بودم دیده بارها !زدمی حر  بعد و شرردمی خامو ( آورددرمی
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 آسررتر از بنزین حالیکه در و ریختمی کتش جیب در و خریدمی بنزین دادندمی بهش
 ار فرمان مثال یکدستش با و میاورد در ماشرین موتور صردای دهانش با کردمی چکه کتش
 هایخیابان در دییر هایماشررین بین و کردمی عوض دنده دییر  دسررت با و چرخاندمی

 کاری کسرری با معموال و بود آرامی دیوانه. دادمی ویراژ سررابق شرراه و شرراهاور و باغشررما 
 جاواد دلی، شدیممی رد باغشرما  خیابان عرض از عمویم زن و مادرم با که یکبار. نداشرت
 ترمز و ما طر  آمد سرررعت با که رسررید عقلش به چیزی چه و کرد فکری چه نمیدانم
 عمو زن اما ترسرریدیم کمی بود خلوت خیابان راسررتش، رفت جلویی عقب و کرد محکمی
 هم همسایه ما با تازه، کنهنمی اذیت را هابچه و زن، خوبیه مرد آقا جاواد: کرد دستی پیش

 دلی، . . . جاواد آقا آفرین. . . بزنه بنزین بره دممی پو ، مونخونه دم بیاد عصررری، هسررت
 . . .  رفت و داد گاز و برگرداند را ماشین شنید رااین تا جاواد

 خیابان در بار آخرین را «جاواد دلی» بودم تبریز دانشرریاه دانشررجوی که بعد هاسررا 
 فیدس سر  موهای. بود شده شکسته درهم و پیر، دیدم صرادرات بانک کنار تبریز طالقانی

 پیرمرد و داشررتهنیه خیابان بغل. بود نکشرریده دسررت رانندگی از اما شررده خمیده قد  و
 دقیقه دچن رفت و داد گاز بعد، کردمی نیاه بود نشسته بانک بغل سکوی روی که را فقیری
 پیرمرد کنار رفت، بود دسرررتش نیمداری کفش جفت یک گرددبرمی دارد که دیدم بعد

 هاکفش درآورد و پایش از را پیرمرد دررفته زوار هایدماایی بعد و کرد پارک را ماشررینش
 ندازبرا جدید  هایکفش با را فقیر پیرمرد و ایسررتاد ایدقیقه چند. . . کرد پیرمرد پای را

 شرریرین و سرراده هایزندگی با همراه. . . رفت که رفت. . . رفت و داد ویراژی بعد و کرد
 صمیمیت و صفا همه همراه و تبریز بلوار کشیده فلک به سر درختان با همراه، دور هایسا 

 خوشمزه هایبسرتنی لذت و شراهیلی طعم خو  هایبال  بوی و قدیم محالت در زندگی
 رخت مان بین از هم تبریز قدیم هایدیوانه، هاسا  آن خو  خاطرات همه و گلسرتان باغ

 . . . گذاشتند تنها را ما و رفتند و بربستند

 ح:یتوض
 و «آغاوکیبؤ واسرری واس» و «میرفیندیق» خاطره و نکوفر خانم را «بدوام علی» خاطره)
  (رتشک با.  اندنوشته برایم کامنتی در راد احتشامی آقای را «حسن دلی» و «مقصود دلی»
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  كـیـاوزرل
 زارع ناصر

 
وجا له خینده خصرروصیئرلریر چوخ ین بیجانیآذربا

 چوخ لردهعنعنه د عادتیرنره عرایو ورزقران کنردلر
 شییاخ هم کی اوالر راستالشماق واریانتال بیر چتین

 ینیع گونلر آجی هابئله پیس هم ده گونلر و شیرین
 . اولسون اجرا و ساخالنیب، قورونوب شکلده

 عمله کولالردان اوجالیقدا سرررانتیمتر 61 یا 51
 آدی نینبیتیی اوالن قطری سررررانررت بیر گرلرن

حیرلر چوخ بریتیی برو، اولروب «اوزرلریررک»  سرررِ
 چوخ، باشاریب سِرحیرلری چوخ بیلیب( اووسرونالر)

 کیئم بیتیی بو آنجاق، آپاریر آرادان ده سررحیرلری
 ایچینده اونون شررخصررلر یئین بونو. دئییل اوچون
 ده مرردتده آز عراغیلرردان دوالیی لردنمراده اوالن

 اوزرلییین زامانالر قدیم ان. جایارالر اولسررا اولمو 
 اوچون بویاماق ایاک و ایپ لردندنه اوالن ایچینده
 یرمیزق ایایی، ایپ و آپاریب آرادان جادو -سحیر تک ایشی اوزرلییین اما، ائلردیلر اسرتفاده
 دا هاوا توسررتوسررو اونون یاندیرماقال اوزرلیک کی دئییرلر لرعالم گون بو. دئییلدی بویاماق
 ایش اوزرلییین لرعالم دئمک، ییرائله عفونی ضرررد هاوانی، اؤلدوروب میکروبالری اوالن
 دئمک ماا، دوشوبلر باشا ایندی اولدوغونو قاتیلماسیندا هاوایا اونون یفایداسین و سریگؤرمه
 یاندیراندا اوزرلیک خاطرده اونا، بیلیردیلر چوخرداندی سرررؤزو بو آنراالر بیزیم کی اوالر

  دئییردیلر:
 

  هاواسان اوزرلیکسن

  داواسان درده بیر مین
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 وقت ره اوزدن او. بیلیردیلر سیلهواسطه هاوا اولدوغون داوا درده بیر مین اوزرلییین یعنی

 .بوراخاردیالر هاوایا توسرررتوسرررون، یاندیریب اونو گؤرونوردو احتیاج درمانینا اوزرلییین
 یشرریا ا  بیر گؤز ، دوزوب دالیسرریجا بیرینین -بیر سرراپال، دریب واختی یا  اوزرلییی

 اختالرو چوخ یتورالماسین اوزرلیک. دئییردیلر «تورالماسی اوزرلیک» ایشره بو. یاراداردیالر
 تزه» یک واریدی سؤز بیر بئله آخی، آپاراردیالر ائولرینه بخت اؤزلریله دوزوب قیزالر آداخلی

 وب ایله واسررطه او و یدیایشررلنسرره اوزرلیک چوخ تورالمادا بو قدرنه هر «دَیر گؤز تئز ائوه
 شررانن اولدوغونو باجاریقلی و سررولو الی قیزین خانیم او، یدیوئریلسرره فورم گؤز  تورالمایا
 ینتورالمان) سررونوندا یا اورتاسرریندا یا ایلکینده نینسرریدوزمه اوزرلیک سرریرا هر. وئریردی
 اد اشرریاسرری بزک ویسرریمیه بیر آدلی «قوتاز» دوزلمیش ایادن( دیباغلی ایله شررکلی

 میشدیگئتمه آرادان آذربایجاندا نسلی حیوانالرین یئکه اوندا کی زمانالر قدیم. آسرالردیالر
 وغونقویر اونون یدیاؤلدورسرره یسرریننئچه هر یا یبیرین رینحیوانال یئکه بو کیمسرره هر

 قوتاز. ردیآال آدین قوتازلیق ائلدن، آسریب بوجاغیندان بیر ائوین یا باشریندان نینقاپیسری
 بو و دئمک پهلوان تقریبا معادلی بوگونکو دئمکدی قورخماز گوجلو باجاریقلی رشررادتلی
 ئییرلر:د ایچینده ائل وار سررؤز بیر بئله گونده بو. اولدوالر سرریسرریمیه قوتازلیق قویروقالر

 «کیمین قوتاز وار اوغلو یا قیزی بیر کسین فالن»

 وتازق کیمی قویرغو حیوان ایادن گؤروب الیق قوتازلیغا آداخلیالرین اؤز قیزالر آداخلی
 بالریآسالی تورالماسینان اوزرلیک دوزلدیب سیسیمیه

 لکهب بورادا تک نه قوتاز سرریندَیمه گؤز یهبَی قوتاز کی
 اپئتاوای، دوالق، جوراب توخودوغو یهبَی خانیمالر گلین
 . تیکردیلر قوتاز دا

 یراندیریلماغیندان اوزرلییی کیمی دئردیییمیز امرا
 فایداالنماق لریندنخراصررریت چوخ اونون کی ایردی
 . اولوردو

. الریاندیراردی اوزرلیک دَیدیکده سررویوق بیرینه ائوده
 توی چاغالر اوالن گللی -گئت ائو ده مراسم هانسی هر
 وقوخوسررون یاندیریب اوزرلیک مزدیائله فرق یاس یا دا
 ،پوفلردیلر توسرررتوسرررون دوالندیریب بوجاغیندا دؤرد

 پاتالدیقجا هر پاتالردیالر یاندیقجا لریدنره اوزرلیرک
   دیلر:دئیر
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 . «چیرتالدی گؤزو نظرین بد»
 

 دانا - دانا اوزرلیک

 یانا - یانا اوسته اود

   اوال یاد اوال قوهوم

 یانا بوردا نظری
 

  هاواسان، اوزرلیکسن

 داواسان درده هزار

   داغا بیر اوجا چیخدیم

 آلالها یالواردیم چوخ

  بیچاره؟ دینه دردین

 چاره بیچارَیهَ دئدیم

  اوزرلیک لیممه دئدی

 اوزرلیک گوللو دیبی

 چاتالسین اوددا دررسن

  پیرتالسین گؤزلر یامان

 پیرتالدی گؤزلر یامان

  چیرتاالدی یمیاوزرلی
 

  اوزرلیک بؤرکلو باشی

 اوزرلیک کؤکلو، کؤمَجلی

  اودا بو سالیرام سنی

 . اوزرلیک حکمون گؤرست
 

 بیرآز یچیندها توربانین بو و تیکردیلر تورباسرری اوزرلیک پالتارالرینا اوشرراقالرین کیچیک
 کی بئله یاندیراردیالر اوزرلیک اونا آغالیاندا چوخ اوشررراق، قویاردیالر سررریدنه اوزرلیک
 آدینا کیقابدا بیر اؤز  یاندیرماغا اوزرلیک، سررونرا دوالندیرانان باشررینا یلریندنه اوزرلییین
 اوخویاردیالر: شعر بیر بئله قویوب اوستونه اودون دئییلردی قابی اوزرلیک
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 ، هاواسان اوزرلیکسن

 داواسان درده بیر مین

 اولسان سن ائوده هانسی

 سان(ر)سووا باال - قادا

 گلنده قاپیدان درد

 قووارسان باجادان سن
 

 اوزرلیک بؤرکلو باشی

 اوزرلیک کؤکلو دیبی

 اودا ساالرام سنی

 اوزرلیک حکمون مگؤر
 

 دیراردیالریان گون صاباحیسی و قویاردیالر اوزرلیک دوزال آلتینا نینباشی اوشاغین بعضرا
 اوخویاردیالر: شعری بو و

 
   باالمدی شکر شیرین

 قاالمدی باسماز دشمن

  قودوزدور قاالن گؤزو

 توتوزدور اوخا، آلاله
 

  اوزرلیک دئشسین گؤزون

 اوزرلیک ائشیسن بورنون

   دانا، دانا اوزرلیک

 سانا گؤتور اوجاقدان

   النین او بد نظری

 یانا اوددا گؤزلری
 

 بیرینه - بیر دمیری ایکی یا یدلراؤپسرره اوشرراغی او اگر سررونرا یاندیراندان اوزرلیک
 . گئدردی آرادان اثری اوزرلییین وورسایدیالر

 . مازاول الر اثرییردینانیا چون، یاندیرمازدیالر اوزرلیک آخشامالریجمعه بیر ده لرگئجه

 وزرلیکسررنا گون بیر ده بلکه، یاالندیالر ده بلکه، گلیرلر نظره لیگولمه بونالر ده بلکه
 .  تاپیلدی دنینه دا بونالرین کیمی هاواسان



19 
 

 
 
 
 

 
 

 ییچا« آغالغان» ینه باغلیر شهر ین 
 )صودئف( یمحمد صولت

 
 رسقیَیو»شرهریندن ساواالنا ساری گئدنده  «Nirنیر»کیلومتر آرالی اوالن  45 نداردبیل

Viyərsəq»  گؤیرچین»کنردیندن سررروراGöyərçin»  گؤگه»کندینه چاتمامیشGögə» 
 .  کندی بیزیم کندیمیز

وستون ان ا، نین ان چوخ فایزی اکینه باغلی اوالراق سوبیزیم کندیمیزده خالقین یاشامی
 .  یری اؤزونه عایید ائدیبدیردَ

  .مک قرارینا گلرایشله یم دوروما باغلی اوالراق هر ایل بایرامدان سونرا خالق آرخیدئدی
کندین اورتاسیندا چیخار بیر دام اوسته بئله کی آغ سراققا  وریندن سرئچیلن بیریسری 

 . «دن آرخا گئدجییک هاااااحبصآییییی کند اهالیسی صاباح » :کنده های ساالر کی
  .ه بوتون کند آدامالری اکین یئرلرینین سایینا باغلی اشتراک ائدرلریمآرخ ایشله

 . نفر 4 نفر و باتمانا2 یاریما، ه بیر نفرگکی چرهبئل
 7پارچا یا  16)تقریبی  ت سرررو پایی اوالن اکین یئرلرینه چرکعسرررا 3لیکده یبیر یئدد
 هکتار( 
 یین ایکی قاتی( )مرَ سویو اوالنا یاریم باتمان قتلیاساع 6
 سویو اوالن باتمان آدالنیلیر قتلیاساع 12
مک چگن  یاشرررلی اوالنالر توپالنیب و گونده سرررحر تئزدن یئمک ای امومعلیکلره بئلره
ی  یئرینده قین ان باشررالن«آغالغان»بئللرینه آسرریب گئدرلر  یچاینیکلرین قارا، یلرینهئیبه

 . آرخین بندینه
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   :آغالغان
بو  هر زامان آغالییب، بیزیم و باشررقا نئچه کندین یاپیشرریغیندا چوخ اسررکی زاماندان اوزانیب

ریب و یاکینلرین یئت، باغالرین بارالندیریب، دورو یاشررریندان دویوروب -کنردلری گؤزونون دوم 
 .  ن ان گؤز  بیر درهندیرلنهایت اوشاقالرینا اؤزونده یویوندوروب بیر فیدان سایاق گو 

 .  دیر هر زامان آغالییبائله کی آدیندان دا بللی
 مکی گؤرسررونلر نچؤله ایلین ان قوراق چاغالریندا دا کی کند آدامالری گئجه هئی چیخارالر 

   .ائله بیر سس گلر سانکی چای پؤسکوروب سئل یولالنیبائشیدرلر کی آغالغاندان ، وار یا یوخ
 . لیکله اورکلری قیزاردیبئله

 .  ائله آدی دا بو دوروموندان یارانمیش
 . آغالغانین آغالر گؤزلری نئچه پارچا کندی دویوراردی

 Günگون دوغان»، «Layالی»، «Sırxabسررریرخراب»، «İrinciایرینجی»او سرررایردان 

doğan» ،«مرزرهMəzrə» ،«گؤیرچین Göyərçin» ،«گؤگررهGögə» ،«بورانBoran» ،
و نهایت نیر ده  «Qərətəpəتاهقره»، «Vələzağardولزاغرارد»، «Viyərsəq رسرررقیَیو»
 . چایا قوشوالردی «Balığlıلیقبالی»

خرمنلرین بو  ائدیب قیش زومار آنبارالرین ، بئجریرب یگؤز یراشررری خرالقین تراخیلین
 .  اووالغی و قیش دا کهلیک اووالغی اوالن آغالغان قگنجلره یایدا بالی، دولدوروب

وتوب اؤزلرینرره تیررایین ایسرررتی چرراغالری کنررد اوشرررراقالری سرررویون قررابرراغین 
 . )اوزمک یئری( دوزلدیب اوزردیلر «Görməncگؤرمن »

 .  قآد آچمیش باالجا بالی ه: آغالغانین قارا بالیغی بوتون محلدقبالی
 .  رآاااخ هله ده دادی داماغیمدا قالی

   .لری سانکی آغالغانین یاز خالچاسییدیالر کی قیشا قالمیشدیالرگؤز  کهلیک
یه سیغمایان بیر گؤزللیک کی هر ایل دوشونجه، آغالغان سؤزه اوزون سرؤزون قیسراسی:

 لهکبرایرامردان سرررونرا هر کنردین گنجلری بیرلشررریب یولدا  اولوب آرخالرین تمیزلم
 . آماجییال سویون بندینده آغالغانا قوشوالردیالر

 وبگول، بییر آرخ اوسرررتونده دئگون گونش چیخاندان باتانا قد15َبلی قوشررروالردیالر و 
 . چالیشاردیالر

 یمیشرررلر کیب و کئچمیشرررییندنلره گؤره آغالغان دورومو دَ یبو گون بلل یق کیازینه  
 . ه آز گؤرمک اولورندیسل چئورهیاشی -امیاونون  یگؤز  آنالر
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یئئلئئرز رئئئئ  لئئر  
آدالر توپونیملر  
 اؤ ز رئئئئئ  لئئئر

 
 
 
 
 
 
 

 پرویز زارع شاهمرسی. گلینله باغلی تورک سؤزلری ●

   رضا همراز. «سو»فولکلوروموزدا  ●

 نیارق اوجاقی علی محمد. معلومات قیساجا حاقدا سؤزو «شؤیگه» ●

 نیارق اوجاقی علی محمد ....و نیارق در آتا و آغا، دده کلمات کاربرد به کوتاه نگاهی ●

 رامین جبرائیلی ننه قیز. ●
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  سؤزلری تورک باغلی گلینله
  پرویز شاهمرسی :توپالیان

 
 گیریش

 بؤیوک ونهاؤز یاشررامیندا لرینائل بوتون دئمکدیر؟ نه بو. زگوسررودورگو گؤزللییین گلین
 گونلری شررن ،دویغوالر گؤز  گلرکن ائوه یئنی. گلیر ائوه باشررقا ائودن بیر، گلین توتان یئر

 سوی، نرکنتؤر سئوگی. قورولور ائو بیر یئنی. تاپیر گلینده ایشریغینی بیر سرئوگی. گتیریر
. لیشیکدیرگ، لیکاینجه، گؤزللیک سؤزله بیر گلین. سورور دیریم، آیالنیب یاشاییش. دورور
 آیریجا لیباغ گلینله، یاشررامیندا لرینائل تورک. قایقالدیر سررؤزلر ده باغلی گلینله هابئله
، الریوارلیق گؤز  گؤرن دیرگیلرده یوخسررا بیتکی آیریشرریق تورکلر. وار قورالالر لرتؤره

 یآنالم دادلیلیق، گؤزللیررک چوخونردا آدالرین بو. قویوبالر آد اونالرا برراغالدیررب گلینلره
 اراسرریپ بیر سررؤزلرین بو توپالمدا بو. قاییدیر گلینه یئرینده اؤز آنالمالر بو. گؤرسررنیر
 . اومولور سیگلینمه قونویا بو اوخوجوالرین سایقین، سونولوب

 

 .  شوندمی ساخته گلین با که ترکی کلمات :سؤزلری تورک باغلی له«گلین»
 

 نیز اوتو اؤلمز. عروس گل( گریان عروس( )Ağlayan gəlin) (گیا) - گلین آغالیاان
 .  گویندمی

 . پوست روی سرخ هایلکه( Al gəlin). ا - گلین آل

 . سرخ زردآلوی نوعی( Allı gəlin) (گیا) - گلین آللی

 .  مار( قدبلند عروس( )Uzun gəlin). اص - گلین اوزون

 . آراسته و شیک، ژییو  زن. کرده بزک عروس( Telli gəlin). ا - گلین تئللی
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 به اصطالح در. باشد شده سراخته نازک چوب از که عروسرکی( Çöp gəlin) -گلین چؤپ
 . شودمی گفته الغر و نحیف بسیار آدم

 آن با و درآورند عروس شکل به هابچه که جارویی( Çömçə gəlin). مر. ا - گلین چؤمچه
 .  کنند بازی

 .  باشد نیذشته روز چهل هنوز ا عروسی از که عروسی( Çilləlı gəlin) -گلین لیچیلله

 . جواب حاضر( Dilli gəlin). ص - گلین دیللی

 مشهور ترانة و رقص یک( زردپو  عروس. گندمیون عروس( )Sarı gəlin) -گلین ساری
 .  آذربایجانی

 . توفان( Şeytan gəlini). مر. ا - گلینی شیطان

 . شوهر مادر( Qoca gəlin). مر. ا - گلین قوجا

 . عروسک( Qollu gəlin) -گلین قوللو

 نمایشررنامة. آذربایجانمردمی نمایش نوعی. عروس و کوسرره( Kosa gəlin) -گلین کوساا
 باران تا آورندمیدر اجرا به باران نزو  قطع هنیام در که اسررت داریخنده و مضررحک

 .  ببارد

 چرخ زه عبور نقطة. عروس مانند. وار عروس. زیبا. عروسرررک. عروس( Gəlin) -گلین
 .  ریسندگی

 . مشاطه. یئنیه( Gəlin aba). مر. ا - آبال گلین/  آبا گلین>>

 .  آذربایجانی رقص نوعی. (شد اسب سوار عروس( )Gəlin atlandı) -آتالندی گلین>>

 . حیوانات در کوچک معدة( Gəlin artdamaz) -آرتداماز گلین

 و داماد برای زفا  شب از پس عروس خانوادة که ضیافتی( Gəlin ardı) -آردی گلین>>
 .  دهند خویشاوندانش

 با کوچک گالبی نوعی( عروس گالبی( )Gəlin armudu) (گیا). مر. ا - آرمودو گلین
 . سرخ به مایل رنگ

 شرررب در که آموز عبرت ایترانه. (عروس گریاندن( )Gəlin ağlatma) -آغالتما گلین
 . شود او گریة و اندوه موجب و بخوانند عروس برای حنابندان

 .  بروند عروس آوردن برای که جمعی( Gəlin alayı) -آالیی گلین
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 در کوچک معدة. غروب هنیام( فریبرک عروس( )Gəlin aldadan) -آلادادان گلین
 . حیوانات

 . آلوچه نوعی( Gəlin alması) (گیا) -آلماسی گلین

 .  سیاه خالهای با قرمز حشره نوعی( Gəlin alıcı) (جان) -آلیجی گلین

 .  نامادری. مشاطه. ینیه( Gəlin ana). مر. ا - آنا گلین>>

 از قبل روز یک عروس بازدید برای که مراسرمی( Gəlin ertəsi). مر. ا - سایائرته گلین
 .  دهند ترتیب داماد خانة به آوردنش

 . آالله( Gəlin əli) (گیا). مر. ا - الی گلین

. پرده پشت عروسرک. کذرالقدس. کاکنه. پرده پس عروس( Gəlin otu) (گیا) -اوتو گلین
 (Phjsalis alkakengi). گویندمی نیز چیچیی فنر. فناری

 .  عروسی از پیش روز یک زنانه مجلس( عروس چهرة( )Gəlin üzü). مر. ا - اوزو گلین

 کشمش و انیور، آرد مانند چیزهای( عروس برکت( )Gəlin uğuru). مر. ا - اوغورو گلین
 .  افشانند عروس روبند روی داماد خانة به عروس آوردن هنیام که

 . سوز راحت و خشک بسیار هیزم( Gəlin üfürməz) -اوفورمز گلین

 حال  حیوانات زانوی اسرررتخوان( کُشررران عروس( )Gəlin öldürən) -اؤلدورن گلین
 . گوشت

 .  لذیذ شیرینی نوعی( Gəlin önü) -اؤنو گلین

 . خویشاوند  طر  از کوچک خانم عروس برای خطابی( Gəlin bacı) -باجی گلین

 .  شربت ظر ( Gəlin bardağı) -بارداغی گلین

 لوبیای. خار تیغا . عروس انیشت. عروس پنجة( Gəlin barmağı) (گیا) -بارماغی گلین
 سیوان. زحمت علف. زیرک. چرخک. برفک. سیون. سرشکافته سرردار. خارفر. شریطان
 . شتانی شکل و اندازه به انیور نوعی نام همچنین. گویندمی نیز چیرتدیق و چیچیی

 . عروسک( Gəlin bala). مر. ا - باال گلین

 Coccinella). کفشرررردوزک نوعی( Gəlin bücəyı) (جرران) -باوجاگای گالایان
septempunetata) . 

 مرغ تخم با که برنجی کوفته. کوفته نوعی( عروس لنگ( )Gəlin budu). ا - بودو گلین
 .  نمایند سرخ روغن در و شده آغشته
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 عروس. گوسرررفند دنبالچة. اسرررتخوان. مارمولک( Gəlin boğan) (جان) -بوغان گلین
 . حیوانات کوچک معدة. غضرو . نرم استخوان. کنخفه

 . گویندمی نیز گؤتو آت. چیو سوره. داربهوک( Gəlin boğan()گیا) -بوغان گلین

 . دوشیزه. خانم عروس( Gəlin bəyım) -بیگیم گلین

 .  عروسی دورة( Gəlinət) -گلینت

 .  کودکان پای پشت بر دمل روییدن( Gəlin təpmək). اص - تپمک گلین

 که کسررری. باشرررد آمده خود به خود آنکه. کوچولو خانم عروس( Gəlinti). ا -گلینتی
 .  وارداتی. واردات. شونده وارد دییر جای از. نباشد معلوم درستی به اصالتش

 .  عروس تازه. جوان عروس( Gəlincək). ا -گلینجک

( Mustela niralis). راسو. عروسک. کوچک عروس( Gəlincik()گیا( )جان). ا -گلینجیک
 معنای به( Papaver rhoeas). گویندمی نیز سیالله داغ که اسرت گلی نام همچنین

 .  شودمی استفاده نیز دمل

 گوشررتی با مارماهی به شرربیه ماهی نوعی( Gəlincik balığı()جان) -بالیغی گلینجیک
 (Mustela tricirrata). خوردنی

 . آالله( Gəlin ciyəri) (گیا) -جیگری گلین

 بر اسررب از عروس شرردن پیاده هنیام که آجیلی یا نُقل( Gəlin çərəzi) -چرزی گلین
 .  پاشند سر 

 . ساله سه مادیان. بیایند پدر خانة از عروس بردن برای که گروهی( Gəlinçi). ا -گلینچی

 خصی. هرمس عصا. املس حریف. تره سلمه. سلمه( Gəlin çiçəyi) (گیا) -چیچگی گلین
 . عروسان زلف. خروس تاج. الزنبق حشیشه. هرمس

 .  خانم عروس( Gəlin xanım) -خانیم گلین

 .  کمان رنیین( Gəlin dastarı). مر. ا - داستاری گلین

 . دایی زن( Gəlin dayza). مر. ا -دایزا گلین

 . برادر دو زنان. جاری. چاق( Gəlindəş) -گلیندش

 برگزار داماد خانة در عروس آوردن هنیام به که جشنی( Gəlin düşdü) -دوشادو گلین
 .  گویندمی نیز گتیرمه گلین. شودمی
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 Centaurea). زرد پیغمبر گل( Gəlin düyməsi) (گیا). مر. ا - ساایدوگمه گلین

solstitialis) . 

 . شود بیوه عروسی از پس کمی فاصلة در که زنی( Gəlin dulu) -دولو گلین

 . عروس دیدن برای جشنی یا مراسم( Gəlin duvağı) -دوواغی گلین

 .  ساچی گلین ←( Gəlin dırnağı) (گیا) -دیرناغی گلین

 . سرخ گل نوعی( Gəlin dili) (گیا) -دیلی گلین

 . بسر شانه( Gəlin serçə) (جان) -سئرچه گلین

 بدون و طناب به شرربیه انیلی گیاه نوعی. عروس زلف( Gəlin saçı) (گیا) -سااچی گلین
 .  برگ

 به عروس، عروسی فردای صبح که مراسمی. (سالم عروس( )Gəlin səlam) -سالم گلین
 داماد نزدیکان از هریک به زنی مراسررم این در. شررودمی معرفی داماد خویش و قوم
 سررالم و تعظیم او به خاصرری طرز به عروس بعد و گویدمی حالش مناسررب هایبیت
 .  کندمی

. داماد خویشرراوندان طر  از خانم عروس به خطابی( Gəlin sultan) -ساالطان گلین
 . (چئویر مینیه منطقة گویش)

 .  آمدن محض به. آمدنی( Gəlinsıra) -سیراگلین

 Frillaria). گویندمی نیز کیرازی قو . گیاه نوعی( Gəlin fənəri) (گیا) -فنری گلین

impesrialis) 

 . راسو( Gəlin qadın()جان). مر. ا - قادین گلین

 .  ساکن هوای( Gəlin qalaq) -قاالق گلین

 .  بلند هایپنجه با چارق نوعی( Gəlin qaytaran) -قایتاران گلین

 .  کمان رنیین( کمرعروس) (Gəlin quşağı) - قوشاغی گلین

. خوار زنبور. (Otocoris pencillatus). طاووس( Gəlin quşu) (جان) -قوشااو گلین
 .  گویندمی نیز قوشو آال و قوشو تانری. پرستو

 گاه که کوهاایه و بیابان در خودرو گیاهی( Gəlin quyruğu()گیا). مر. ا - قویروغو گلین
 تخم چند حاوی و فندق شررکل به رسرریدن از پس گلهایش. رسررد متر 3 به آن طو 
 . است صیقلی و صا  نیز آن ساقة. است
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 تا را عروس آذربایجان نقاط برخی در. عروس چلة( Gəlin qırxı). مر. ا - قیرخی گلین
 خانه از، هوا شرردن تاریک از پس و نرود جایی به تنها که کنندمی مراقبت روز 41

 . نشود بیرون

 .  نامزد دختر( Gəlin qız). مر. ا - قیز گلین

 . شوهر خواهر( Gəlin qızcıq) -قیزجیق گلین

 . جوان زنان و دختران( Gəlin kəsək). ا - کسک گلین

 . فرستادن داماد خانة به عروس( Gəlin köçürtmək) -کؤچورتمک گلین

 . صبح صفای( عروس پیراهن( )Gəlin köynəyi). مر. ا - کؤینگی گلین

 قاسررم. زینتی گل نوعی( عروس مژگان( )Gəlin kirpiyi()گیا). مر. ا - کیرپیگی گلین
 .  گویند نیز پاتی

 . سیائرته گلین ←(Gəlin gedi). مر. ا - گئدی گلین

 .  آذربایجانی رقص نوعی( آوری عروس( )Gəlin gətirmə). مر. ا - گتیرمه گلین>>

 .  بازی عروسک( Gəlin gəlin). ا - گلین - گلین

 .  عروس تازه با آشنایی و بازدید. رونما( Gəlin görməsi) -سیگؤرمه گلین

 . عروس کادوی( Gəlin görə) -گؤره گلین

 زمان از بار اولین برای عروس آن در که مهمانی مراسم( Gəlin görüşü) -گؤروشو گلین
 .  شودمی دعوت پدری خانة به، بخت خانة به رفتن

 تیرة از خوشررربو درخت نوعی( خندانک عروس( )Gəlin güldürən) -گولدورن گلین
 .  پرتقا 

 .  گویندمی نیز اوتو اؤلمز. عروس گل( Gəlin gülü()گیا) -گولو گلین

 . یئنیه. مشاطه( Gəlingə) -گلینگه

 . شدن زیبا( Gəlinlənmək) -گلینلنمک

 که دختری. (عروس لوازم یا و لباس) عروس به مربوط. وار عروس( Gəlinlik) -گلینلیک
 . است رسیده عروسی سن به

 عروس پوشرراندن را خود و نکردن صررحبت( Gəlinlik etmək). اص - ائتمک گلینلیک
 . عروسی از پس زمانی مدت تا شوهر خویشاندان از تازه

 . عروس لوازم فروشندة یا مغازه( Gəlinlikçi). ا - گلینلیکچی
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 عروس به داماد خانوادة طر  از که ایهدیه یا سوغات( Gəlinlik görə) -گؤره گلینلیک
 . شود فرستاده

 . شدن وارد( Gəlinmək) -گلینمک

 اصلی هایدستیاه از. شریراز بیات مقام( عروس مقام( )Gəlin muğamı) -موغامی گلین
 .  آذربایجانی موسیقی

 . سرخ گل نوعی( Gəlin mumu) (گیا) -مومو گلین

 سبک هوای. آذربایجانی رقص نوعی( عروس آهنگ( )Gəlin havası) -هاواسی گلین>>
 .  دریا

 شرربیه درختی. زرد هایگل با گیاهی. پاپاتیا( Gəlin yemişi) (گیا) -یئمیشاای گلین
 . به درخت

 . عروس آرایش( Gəlin yazma). مر. ا - یازما گلین

 نیز دختران که عروسی جشن در عروس رقص آخرین( Gəlin yallısı). ا - یاللیسی گلین
 .  برقصند گرد بر

 خوراکی قارچ نوعی. شده سرخ و برشرته نان( عروس لُپ( )Gəlin yanağı) -یاناغی گلین
 .  رنگ پرتقالی

 . عروسی از پیش زنانه کوچک جشن( عروس همراه( )Gəlin yanı). مر. ا - یانی گلین

 . عروس روبند( Gəlin yanısı). مر. ا - یانیسی گلین

 . عروس جهیزیة( Gəlin aş boğazı) - بوغازی آش گلینین

 .  اوزو گلین ←( عروس راه( )Gəlin üzü) -یولو گلین

 . حیوانات در کوچک معدة( Gəlin yumaz) -یوماز گلین

 . کوچک معدة( Yetdi gəlin) -گلین یئتدی
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 «سو»فولکولوروموزدا 
 رضا همراز

 
  سو گلر آخار گئدر
 دورناالر باخارگئدر

  بو دونیا بیر گوزگودور
 .  هرگلن باخارگئدر

 «خالق بایاتیسی»
 

سررو  .یوک بیر اهمیته مالکدیرؤره ده بؤائله اونا گ. رد عنصرررون بیریدیرؤده دسررو طبیعت
بوتون دینی آنالم داشررییان . سررو اولماسررا حیاتین آنالمی اوال بیلمز. برابردیریاشررایشررال 

ز ؤانری ات. زو ایله باخمیشررردیالرؤا احترام گیزللیکله پیغمبرلریمیزین کتابالریندادا سررروؤا
 . لر گؤندریبه بیر چوخ آیهرؤا گییندا سوقرآن

اق رنک اوالرؤا. اشرمیشالرسرویا حرمتله یان، شراعیرلریمیز ده ائله هامی دوشروننلر کیمی
 32دیر سینده کی اسالم پیغمبرینه عایدباشلیقلی قصیده« سو»ز بو قونودا یمییوک فضولؤب

سانی جه نئجه سو انننین نظریحکیم فضولی. بیت بیر گوجلو شرعر یازماغا موفق اولموشدور
یسییل ن. چیخارتماقدیرنین ده رسرالتی انسرانالری پاکا ائله اسرالم پیغمبری، پاکا چیخارار

 . یه توجه بویوراسینیزائدیرم همین قصیده
  کی اودالره سونلومدهؤز اشکدن کؤساچما ای گ

 کیم بو دنلی توتوشان اودالره قیلماز چاره سو
 بیلمزم، گوندور گنبد دوّار رنییآب

 یا محیط اولمو  گؤزومدن گنبد دوّاره سو
 چاک -نلوم چاکؤوق تیغیندن عجب یوخ اولسا کؤذ
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 لر دیواره سوکیم مرور ایلن بوراخیر رخنه
  زونؤیلر د  مجروح پیکانین سؤوهم ایلن س

 ایلن ایچر هرکیمده اولسا یاره سو احتیاط
  سینسویه وئرسین باغبان گلزاری زحمت چکمه

 بیرگو  آچیلماز یوزون تک وئرسه مین گلزاره سو
  اوخشادا بیلمز غبارینی محرّر خطینه

 زلرینه قاره سوؤاقدان ائنسه گتک باخم خامه
  عارضین یادی ایله نمناک اولسا مژگانیم نوالر؟
 ضایع اولماز گو  تمنّاسی ایله وئرمک خاره سو

  غم گونو ائتمه د  بیماردان تیغین دریغ
 سو خئیردیر وئرمک قارانقوگئجه ده بیماره

  وقوم ساکن ائتؤنو  هجرینده شؤایسته پیکانین ک
 صحراده بنیم چون آره سوسوسوزام بیرکز بو 
  زهّاد کوثر طالبی، یامبن لبین مشتاقی

 هوشیاره سو، نئجه کی مسته مِی ایچمک خو  گلیر
  ی کویونا هر دم دورماییب ائیلر گذرروضه

 عاشق اولمو  غالبا او  سرو خو  رفتاره سو
  کرگسو یولون او  کویدان توپراق اولوب توتسام 

 ه قویمان واره سوچون رقیبیمدیر داخی او  کوی
  دوستالر، لسمؤبوسی آرزوسی ایله گر ادست

 ن اونونال یاره سوکوزه ائیلین توپراغیم سونو
  یازیندان میرنسرکشلیک قیلیر قمرین  سرو

 دامنین توتا آیاغینا دوشه یالواره سو
  ایچمک ایستر بولبولون قانین میر بیر رنگ ایله

 سوتاره نین مزاجینه گیره قورگو  بوداغی
  طینت پاکینی روشن قیلمیش اهل عالمه
 اقتدا قیلمیش طریق احمد مختاره سو

  سید نوع بشر دریای درّ اصطفا
 کیم سایبدیر معجزاتی آتش اشراره سو
  قیلماق ایچون تازه گلزار نبوّت رونقین
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 میش اظهار سنگ خاره سومعجزون دن ائیله
  ایمیش عالمده کیممعجزی بیر بحر بی پایان

 بین آتشخانه کفّاره سو -یئتمیش اوندان بین
  حئیرت ایلن بارماغین دیشلر کیم ائتسه استماع

 نو انصاره سوبارماغیندان وئردییی شدت گو
  دوستوال گر زهرمار ایچسه اولور آب حیات
 خصمی سو ایچسه دؤنر البته زهر ماره سو

  خیزدن مین بحر رحمت موجمیش هر قطرهائیله
 خساره سور اج وضو ایچون گو ا  سونوب اورق

  عمرلردیر متّصل، خاک پایینه یئتم دئر
 داشا اوروب گزر آواره سو -باشینی داشدان

  رون الایستر ساذره خاک درگاهینا  -ذره 
 پاره سو -دؤنمز او  درگاهیدان گر اولسا پاره

  ردینی درمان بیلیر اهل خطایذکر نعتین و
 مِیخواره سوائیله کیم دفع خمار ایچون وئره 

  البشر مشتاقیناماهلل یا خیریا حبیب
 لر یانیبدیالر همواره سوائیله کیم لب تشنه

  سن سن او  بحر کرامت کیم شب معراجدا
 شبنم فیضین یئتیرمیش ثابت و سیاره سو

  ی خورشیددن هر دم زال  فیض ائنرچشمه
 حاجت اولسا مرقدین تجدید ائدن معماره سو

  المیش د  سوزانیمابیم دوزخ نار غم س
 وار امیدیم ابر احسانین ساه او  ناره سو

  زلریؤس« فضولی»یمن نعتیندن گهر اولمو  
 ابر نیساندان دونن تک لولوی شهواره سو
  خواب غفلتدن اوالن بیدار اوالندا روز حشر

 ی بیداره سواشک حسرتدن تؤکنده دیده 
  دور کی روز حشر محروم اولمایاماومدوغوم او 

 . ی دیداره سووصلین وئره من تشنه یچشمه
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ز ؤدفتریمه گ. دا خو  باخیلمیشررردیر یمیز کیمی فولکولوروموزدایسرررو عبارتینه دئدی
  .ردوم کی بورادا سیز ایله پایالشماق ایستردیمؤلری گعاید بو ترکیب یاگزدیردیکده سو

، چیخمررایررب لیرراقتلی اولوب الینرردن خطررا، : بیر کیمسررره کی اردملیالی سااولو -1
 . دئییرلر فالن کس الی سولودور، ز  باشا وئرسهؤتاپیشیریالن ایشی گ

 یعنی. رنلنه ده دوزو اونا ایشر، ه کی نه دادی اوالگ: بیر خورَبوندا یوخ، سودا داد وار -2
 .  دیرسیزمعط. دادسیز دیر

 . ز آنالمیندادیرؤیمیز سیی: ائله اوست سطیرده دئددادی وئریر سو -3

لر هست ائتمهاخنجری یا کسررین آغزین آچدیراندا مراع، : بیر پیچاغیقاشماق سویو -4
 . ین بیر شئی اولمازیعنی درده دَ. اونون سویو قاچار

بیر نوع . نین خوشو گلندیرهامی. لردن دیرز  سسؤ: سرو سسی ان گساو ساسای -5
 . مونوسو اورادا واررموسیقی ها

حرمتی ده  رهؤوگونکو معنادا اولماماغینا گرلر سررویون بؤو: اسررکی دا چیخماقیسااو -6
لک مو، ا چیخاندا قویودان ائشرررییه چیخیبیکنکانالر قویونو قازاندا سرررو. داها آرتیق ایدی

 . ا چیخارتمیشام دئییردیلریقویونو سو، صاحبیندن انعام آلیب

 .  کمک دئمکدیرؤاودا ت. دیر: بیر زادی اوجوز ساتماقدان کنایهکمکؤسویا ت -7

 . دیر: بیر زادی ان اوجوز قیمته ساتماقدان کنایهسویو قیمتی -8

نیلرکی سرررو حیوانا ایشرررله –: سررروسررروز بیر یئرده اوالن ما  سااوسااوزدان ملر -9
 .  تاپمادیقالرینا گؤره ملرلر

نه اعتماد زوؤبیر آدام کی ا. نیر: زرنیلیک آنالمیندا ایشلسوسوز گتیرر، آج آپاریب -11
، پاریبفالن کسی آج آ نم»اوندا دئییرکی:  ی طرفی ایسه عاجز بیلسهاو بیر، نفسی اولوببه

 . «سوسوز گتیررم

 . تمیز سو یعنی. : او سو منظوردور کی یالنیز ایچمک اوچوندورلی سوایچمه -11

: بوندان قدیم بیر سیرا یاوا پارچاالر وار ایدیالر کی یوواندان سونرا سووا ا گئتمهیسو -12
دا لیک یاتاغینر کی خسررتهالردا ایشررلنیبو آنالم داها چوخ او آدام. قیسرراالردییا  گئدردیلر
 .  یبا گئدیرنلر دئییرلر فالن کس سوؤسونراالر او آدامی گ. الیارقجسمی ایسه آری، اولوب

و رنده بؤ: بوندان قدیم آداخلیالری گکجه اورک یاناریایچد، تازا کوزه سرین سو -13
 . . .  دردیلرعبارتی ایشل
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فالن » :ییرلردئ، ینده او یوخ دئیندهیرسیز بیر شئی ایسته: بیریندن دَبیر ایچیم سو -14
 .  «!!کس بیر ایچیم سو وئرمز

کنایه بونداندیر کی هله . نده دئییرلرنبیر شرررئیی چوخ ایشرررل: دیردیبی سااودا -15
 . دینچالیشین قناعتله ایشله، دین قورتولمازایشله

لر کی یاغ یئمک زیان ائدیر اونالرا عالمینده او خسرررته: طب سااودا بیشاایرمک -16
 . «یی سودا بیشیرینفالن خوره» :دئییرلر

دن بو یاوا ایش یئنی ». ندمسرریز اوالندا دئییرلرؤ: بیر ایش کباخ سااویون آخارینا -17
 .  «داجاق او  کی حالینایقای

موال دیر کی معسوناسی بیر صفت سو. رنده ایشرلنیلرؤز  گؤ: بیر گساو ساوناسی -18
 . رنایشلالرینا کیچیک یاشلی قیز اوشاق

روب هئچ کسررین خبری ؤ: بیریسرری بیر قوالی ایش گدیسااو سااودان ترپنمه -19
 . «دینمهسوسودان ترپ» :دا اولونمادان دئییرلراونا بیر اعتراض، اولماییب

داندا ارسررینه چیخنین الیندن موفتهبیر دیرلی شررئیی بیریسرری: الینه سااوتؤکدی -21
 . «الینه سو تؤکدو»دئییرلر: 

، رتقو، بوزونا باخمادان -آغینا ، باشینا چکیب یو: بیر کیمسره سروساو قانتارماق -21
 . قورت ایچنده ایشلنیلر

 .  یه الزیم اولمایا: گمان کی بیر ایضاح وئرمهسو سووارماق -22

 .  لیدیرباش -بللی  اهامییبونون آنالمی . دیر: داها آرتیق بیر مثلنو سویا وئرمکگؤ -23

بیر سهوکار . پاکا چیخارتماق یز سرهو و خطاسینؤ: یعنی اجاناماز ساویا چکمک -24
 . «الن کس جاناماز سویا چکیریف» :داناندا دئییرلر کی یز عیبینؤا

 .  رنده دئیلرؤ: بو عبارت ده بیری بیر سهو ایش گا وئرمکیوریانی سو -25

 :ه دئییرلرسلندیرمهنی سویو خستهبیر کیمسه، رین: بیر بلدسریز یئسویو دوشمک -26
 . «سویو دوشور»

که سررویو بل» ر:: بیر کیمسرره بیر باشررقا یئرده آلیزالسررا دئییرلیشاایلیبیساویو دَ -27
 . «یشیلیبیدَ
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 معلومات قیساجا حاقدا سؤزو «شؤیگه»
 نیارق اوجاقی علیمحمد

 

، یلیبآپار تدقیقات گئنیش طرفدن عالملری تورک اوزرینده اتیمولوژیسرری دیلیمیزین
 کی وار ؤزلرس ایشلنن شهرلرده حتا و کند بعضی یئنه، دا یاییلسا، یارانیب سؤزلوکلر مختلف

 . میشدیرکئچمه سؤزلوکلره

 سرراالن یئر اتکلرینده داغالری باغیرو اردبیلین سررؤزو «kəvərzin کورزین» اوچون مثا 
 دهال آنجاق، دیرایشررلنمکده آنالمیندا «مکه و بال » کندینده niyara نیارا جمله او کندلرده
 -رکیت اتیمولوژیک لغتنامه» او  بوندان مدت نئچه بیر. اولماییبدیر قید سررؤزلوکلرده اوالن

 ینهسررکلمه کورزین او،  دانیشرریردیق ایله هادی اسررماعیل اوسررتاد یازان کتابینی «فارسرری
 :  دئدی ائدرک اشاره

 کی ییکلیایشلتمه و توپالییب، دئییملردیر محلی کی سؤزلری گلمه حتا و یئرلی بئله -
 . وارلیغیمیزدیر معنوی بیزیم

 او. مایستردی دانیشماق قیساجا دنکلمه بیر آیری بلکه یوخ دن«کورزین» بورادا حالدا هر
 ماقوالغی چوخ - آز کلمه آنالملی بو کؤلیه یئریین، ترپنن. سررریدیرکلمه «شرررؤییه» دا
، سؤز بو کی دئییر «شاعیر» نیکزاد یعقوب آنجاق. میشردیمایشرلتمه قدر او آما میشردییدَ

 . ایشلنیر کندلرینده اطرا  و شهرمشکین
 

 :مثا 

 «دیمگؤرمه اؤزونو آنجاق دوشدو سیشؤییه ماشینین»

 یا و

 «اوخشاییردی خانیما سیندنشؤییه کئچدی نفر بیر دنکوچه»
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 دااکیب. ایشررلنیر معناسرریندا کؤلیه ائدن حرکت «شررؤییه» کی اولور معلوم مثالالردان بو
 کؤلیه کلمرره همین دا کترابردا آدلی «oğuz eli anzov آنزو ائلی اوغوز» اوالن چرا 

 «yardımlının anzov kəndi -بوک فیس». گلیب معناسیندا

 کتابینبو  یاییمالنان فیسرربوکدا کی وئریلمیشرردیر آنالمی لغتلر دیالکتولوژی کتابدا بو
 او ده سؤزو «شؤییه» کی گلدیم راست سؤزلره اوالن درج لریندهصحیفه جی 295 - -275

 . گلمیشدیر آنالمیندا کؤلیه و ایچینده لرینصحیفه

. سوناول قالما اوغوزدان بلکه و یوخدور معلومایم قدر او کی منیم حاقدا کؤکو نینکلمه بو
 . . 

 منه حاقدا لرکلمه بیر بئله« مدیری نینسیسهمؤس بیلیمی ائل»صرافی  علیرضرا اوسرتاد
 :کی ائدیر قید بؤلومونده بیر مکتوبون یازدیغی

 کند، هرش بعضی و آلینمیش قایناقدان شفاهی کی سرؤزلری یئر  ینکئچمه یهلغتنامه»
 .  «تانیتماق عالمینه علم کیمی تاپینتی یئنی بیر گرک، ایشلنیلیر لردهائل یا و

 
 :  قایناق

https://m. facebook. com/permalink. 
php?story_fbid=724029657626249&id=709968439032371
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 کلمات کاربرد به کوتاه نگاهی
 . .. و نیارق در آتا و دده، آغا

 نیارق اوجاغی محمدعلی
 

 گذشته هایدوره در باشدکهمی پدر معنی به «آغا» لفظ اورخون هاینوشرته سرنگ بنابر
 . است شدهمی اطالق سلطنتی خاندان به لفظ این و بوده آمیزیاحترام کلمه

 معنی به همچنین و ملک صرراحب گاهی و اببار، رییس مفهوم به آغا عثمانی ترکی در
 چاووشی :مانند. رودمی بکار نیز دییر کلمات با بعضرا و اسرت آمده هم خانواده سررپرسرت

 . ارشد برادر =بیگ آغا، آغاسی

 درپ معنی به آغا لفظ از دور هایگذشته از نیارق روستای جمله از ویلکی  اهالی میان در
 .  شودمی استفاده

 یاهال میان در که مانده یادگار به نیارق عمومی قبرستان در گذشته هایسده از ایمقبره
 «اغیرب میر» گرفته آرام اینجا در که شخصی نام گویندمی اهالی. است مشهور قبیری آغا به

 آغا». است شده اضافه نامش به« آغا» بوده خاص و عام احترام مورد اینکه خاطربه و اسرت
 . قبیری نین(آغا میرباغیر) همان یا «قبیری

 این بزرگ برادر= قاردا  آغا مثل شررودمی اسررتعما  هم بزرگ معنای به معموال آغا
 . است رای  نیارق در هم اکنون قدیمی ترکیب

 در فظل این تاریخ هایداده بر بنا رودمی کاربه پدر معنی به که است ترکی دییر کلمه آتا
  است شدهمی آورده اشخاص نام بدنبا  احترام عنوان به اوغوزها میان

 :نویسدمی و دارد اشاره کلمه این بودن مقدس به اسالم و ایران دانشنامه کتاب
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 رپ و نغز سخنان که «سروزو آتاالر». دارد نیز مقدس حتی و حکیم فرعی معنی کلمه این
 .  آتاست کلمه از ترکیبی است پدرانمان مغز

 هاستفاد مورد پدر مفهوم به آذربایجان نقاط سرایر و نیارق در که اسرت دییری لفظ دده
 زاره به نزدیک قورقود دده کتاب. است برخوردار بیشتری قدمت از کلمه این. گیردمی قرار
 کمتر و است فراموشی حا  در حاضر نسل میان در کلمه این حا  این با. دارد قدمت سرا 
 .  کند صدا دده مقدس و زیبا لفظ با را پدر  که یافت توانمی جوانی

 در گویا که دارد وجود بوالغی دده نام به گوارا و شیرین آب با ایچشرمه نیارق حوالی در
 کردهمی استفاده چشمه این از بوده منطقه اهالی عالقه و احترام مورد که شخصی گذشرته
 . شودمی شناخته دده نام با بوده که هر وی. است
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 ننه قیز
 رامین جبرائیلی

 

 
وغوز و اولوشررردوران ا ولرینده اؤزللیکله آذربایجان تورکلرینین چوخلوغونبوتون تورک ائل

شرراقالرال او، دک گلیب یئتیشررن بیر سرریرا اینانجالر وار کیلرینده قدیمدن بو گونوموزهائل
 .  آناالرین حاقیندادیر -آتا
 «آناسییال تانییارالر -اوشاغی آتا»

 .  یرچوخ اؤنم داشی -آنا سایغیسینا تای چوخ -لرینده بیر اوشاغا آد وئرمک ده آتاتورک ائل
 .  «بیرآد دا اوشاق اؤزو قازانار، م قورقود بویورمو  اوشاغا بیرآد قویارالردده»
 . «ندنلری وارایکی آدلیلیغین اؤز  »

اوشررراغین هانسررری دورومدا دونیایا گؤز ، اوشررراغرا آد قویماغین اؤزو بیریانا دورسرررون
 !یال باغلی دا اوشاغا آد قویارالرآچماسی

اؤرنک اوچون بیر ائوده بیر اوغالن اوشراغی دونیاسرینی دَییشمیش اولسا اوندان سونرا او 
ون قاباقجا دونیاسینی َدییشمیش اوالن ائوده دونیایا گلمیش اوشراغین آدی نه اولورسا اولس

 مثا . چاغیرار «قرد  /قاردا » قارداشررین سررایغیسررینا یئنی دونیایا گؤزآچمیشرری هامی
دی آما شرررهید داییمین احترامینا هامیمیز کیچیک داییمی «قادر»اوچون: }داییمین آدی 

 . قرد  سسلریک{
سینی دونیا !وار اولماقدادیر لریندنقاردا  سرایغیسرینا تای باجی سایغیسی دا تورک ائل

نین آدی نه اولورسررا دان سررونرا دونیایا گؤز آچمیش باالجا باجیدَییشررمیش بؤیوک باجی
مثا  اوچون: }قونچا خانیما . یرسسله «باجی» اولسرون ائل آراسری هامی او قیز اوشراغینی

 . هامی باجی دئیر آدینی هئچ چوخ آدام بیلمز{
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را اوالن سایغی باباال -آتا سیراسیندا یئرلشن بیر سیرا آیری اینان  داسایغی اینانجالرینین 
ؤز دونیاسرینی دَییشمیش اولسا یئنی دونیایا گ بیر ائوده بؤیوک آتایا )همان بابا( !اینانجیدیر

نین آدینی قویمو  اولسرراالر او اوشرراغین آدینا سررینا باباسرریلرین هرهانسرریآچمیش نوه
 . یرسسله «اباب» باخمایاراق هامی اونو

هامی اونون اؤزونو ده بابا ، دیر بوآد نین آدیدیرآمرا چون باباسررریاوغالنین آدی یرداهلل»
 . «دئییر

 !بابا آدینا تای بؤیوک آنا اوچون ده سایغی اینانجی وار
ونه نین اوسررتسرریقدیمدن دونیاسررینی دَییشررمیش بؤیوک آنانین آدی هانسرری قیز نوه»

نی دئمکدن قاباق بؤیوک آناسررینا سررایغی دویماقدان اؤترو هامی او قویولسررا اوقیزین اؤزآدی
 . «دئیر بییم{}ننه قیز اوشاغینا

نین اینانجی «چیلیکتؤره» سایغی دویماق تورک اینانجالرینین ایکینجی قاتیندا یئرلشن
 . لرلرسک بونالر اوال بیسایغی اینانجالرینین سیراسینی سایماق ایسته. کؤکو ساییلیر

اؤرنک . لررییاکله «خان» آدینا، میش آتاسی اؤلن اوشاق سینیقماسین دئیهونیایاگلمهد. 1
 . {. . . خانالر، خزرخان، علیخان، اوچون: }تاریخان

 «خاتین» نین آدینیمیش آتاسی دونیاسینی دَییشمیش اوالن قیز اوشاغیدونیایا گلمه. 2
، نخاتیحلمه، اؤرنک اوچون: }قیزخاتین !یرلرهردن ایسرره آدینا خاتین آدینی اکله. قویارالر
 .  {. . . آناخاتین و، نازخاتین

ن: اؤرنک اوچو. یرلراکله «جان» نین آدیناگلمزآناسی اؤلن اوغالن اوشاغی -دونیایا گلر. 3
 .  {. . . جان قولو و، جان اوغو ، جانعلی، جانالر، }جانخان

شرراغینا آدی نه اولورسررا اولسررون گلمزآناسرری دونیاسررینی دَییشررن قیز او -دونیایاگلر. 4
 . یرلرسسله «قیزننه» آناسینا سایغی دویماق اوچون اونو

 {!نین نیشانی}ننه قیزآناسی
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 حسین محمدزاده گونئیلی. لرکایهح -مئشین کندینده روایتلر ●

   ووقار نعمت. سی(خاری بولبول. )آذربایجان شفاهی خالق افسانه ●

 سولماز محمدرضایی. اوغلوآیی ●

 سولماز محمدرضایی تولکو ایله قارغا.  ●

 آی(دوست )گونجمیله امام .خان ایله جوتچو ●

 خدیجه خانی .سیجین دره ●
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 لر هیکاح -تلرینده رواین کندیمئش
  (یلیزاده )گونئن محمدیحس

 

، لرجهولمهگ، تلریحکا، تلریرا روایر سینده ده بیمئشر یمیبوتون باشرقا کندلر و شرهرلر ک
 . ریهجولر وارد
 یراسیس ریب، ئرلرده ده گؤرمک اْوالرسررایر آز فرقلرله باشرقا یب ینیراسریر سرین بیبونالر

 .  ریدیله باغلیاشاماقدا اوْالن آدامالر ایش و یاشامین اؤزو و بو کندده یز بو کندیالنی
 
 

 ر؟یدنه ین فرقیتیله روایا هیحکا ●

ن ی نانسااا یجی رادیاار ی  بیااش و ی رانمیااناا   یرین تاا  ییاْول  یخیر تاا ریق بیآرت، هیااحکاا 
  نینهیحک  -، ب شاا  ساله ه دکسا . ر قْننندوریب یغی رات ین ینیو ذهن یسادوشاننجه

 
بعضا 

 د  ایت ن
 
، تیروا، یر ح   ا کیر؛ بیوارد یسااایجی رادی ن ینم یش و ت نیب تم -بیتین ن و بعضااا 

  یو ، لمیف،   نگید، یسله گلمهین دییر اْول یش بیب ش وکرم،  راقیمحصن ن اْو م ق یلیجی رادی
ب ش ، لییق دکیلیجی رادیت یب شاا  ساله ه دکس  روا. ریدیرم ساین  چ ت ی هم قال ب شاا لری

 . ریمک لهیگلسترم  و سل ییر اْول یش بیوکرم
لن ینهلیو بن کنا د  سااال ینیسااایکین ایتلریچْنخلن روا یلاه با  لیاین کنا یبنرادا مئشااا

  :ن اْوخنجنلرا سْنننروقیی ا س یآش   ینیرین بی رهیحک 
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 تیروا -0

 !ریدره وئرمیرحیتومن مشه م یالل ●

 یها ا م رساااهیاوشااا قل ینیجعفر ین ن محم علیلاه ت نییآد« یدمشاااه»نا    یمئشااا
ننلر چْنآ گ. رییئیملردن کلتك یگنن   معل. ریر گلیدرس اْوخنما ق بننا  چْنآ آ . ر ریگلنا ر

 ی ر )ح جیرحیمك مشااهیاْولن رحمتل یساای متچین خیناّم  م رسااه. ریدن ق چم رسااه
 ب، لهیالیب اْونن آل دیبن دا گئ  یمیاْو الن ق چ ن ک. ری( بننن بنراخمی ر منساانیرحیم

 
عضاا 

تن  گن    شااا  ب ینیتیر نین خئی ریرحیمشاااه م. ریت ریه قا یالاه ما رساااهیاد  قْن ننا ان تنت
 ر ییر گنن دکین اْو الن بیدوشمه

 . م د یمن، وار یسن دا دد یاوش قالر یریآ
نه ی  یاا ان قنرت رم    گلر  ک خ ایك ساااربا ه یاللیا یکیا ینیاْو النالر ی رن دد یاْونالر

ر یتنمن مشاااه م یدن قنرت رم    ا لك م رساااهیللیا یآ ت یم منم دد یر ر؛ منیتنمن پنل وکر
 !ری ر  وکرمیح

 
 ت:یروا -3

 . ریجکدوئره یر باتمان بوغدانیان بیآغالما -انیآغال ●

 .  یدیر رسم وارینده بیکند« . . . ت»ن ینیسبؤلیه یگونئ

ن ییحه اْوخنم    تعیه و م ی رد  مر رامالردا مجلسیب  یهم د  ماهه ، نا  یوفا   و عاا گننلر -
او . ی یای لن( بنت  ا وکرمهیک ۵۱ر ب تم ن)یلا   بیا یرین بیش آدامالرا وکرما  اوچنن اکنیلمیاکا 

 .  لرین ا بل ردیاؤه آرالر یلن ن سْننرا اْو نئچه نفر اْونالریل وکریبن  الر مسج   تحن
 ییکربال»ك یاْولن رحمتل یرین بی ن آدامالریه اْوخنین مر یل ع شااانرا گنننن   همیار ایب
اْو . یدر ینردو؛ اّم  هئچ کس آ المیه اْوخنیمر ، اْوتنرو  ن  یسللهیپ ین آش  یمن ر« . . . ریم
  ساااه دننلااهیناه دویریب -ریب ینهیاآ التما ق اوچنن نئچااه مر  یمجلسااا   اْولنالر یشااایک
ج دان دک یب مجلی شیبنن گلر  د  عص . یدگلرمه ینین آ الم  ینمسهیک  اوت

 
  یسه خط ب 

امااّ  بننن . ایرسااایآ الم یکا د یرام؛ سااایرتیی یمیآ التماا ق اوچنن بن اا ه یایمن سااا
د   نینیوکرمااه. ریجکاا وکر  یر باا تماا ن بنت اا انی ن بیااآ الماا  - نیااآ ال، یاکیسااای لمااهیب

 . م. . . .  -یننن سین سنمنینیسدد 
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 ه:یحکا ●

 ینیآرواد یمیک رنی ان گیق پ. یردین   اکن  گتیا ، بیت پ یر آ  ن  یب یشیر کیر گنن بیب
  یدک ب یریچ  
نم یم، ن ی  یبننن دا چ لج   م اْوننن آ. ر آ  آلج   میانش ا له ب، س خال یآل بن ن  ، آرواد -

 .   یگئ م کربال
  یآل دک  -اْون ان آل یآرواد ن  

 جکسن؟ر ین ید  آت  میکربالدان گلن ن سْننرا من -
 ن  ین ج نیب دوش و آروادیق پ یآ  ج یشی ن کیبن سلهو اکش

 !؟رسنینه تلس، نینسنن اْون ان سْننرا میسنْ  ین تریآت یهله قنْ ، «یاین قیگکلپ» -
 
 

 

 

 



 46 
 

 

 

 

 

 0بولبول خاری
 (سیافسانه خالق شفاهی آذربایجان)

 نعمت ووقار
 

 بیر دئییلن «بولبو  -خاری» آدینا، شروشادا اوالن بیری شرهرلریندن قدیم آذربایجانین 
 . واردیر گو 

 دیییتهایسرر گئتمک گؤروشررونه گولون سررئوگیلیسرری اؤز بولبو  گون بیر، گؤره روایته 
 اسرریندقارشرری گؤزلری بولبولون گولو مقصرردی کولیین. اسرریر کولک بیر برک واخت

 .  ایمیشآلچالتماق

، گلنده حرکته، اسررنده او. نیرمیشگووه آرتیق یندنحدّ سررینهقوّه، گوجونه اؤز کولک 
 ترمکگؤس مقاومت، اَییلرمیش سینداقارشری اونون الرجانلی بوتون بوروینده توزاناغا عالمی
 .  سالیرمیش یئره ییبائله بوداق -شاخ یئره نئچه ینلریایسته

 مسررالخی، سرررولر اوجا، چینارالر نهنگ. اسرریرمیش ایلهسرریقوّه وار کولک یئنه گون بیر 
 گو  یعطیرل و گؤز ، ظریف، یالنیز. اَییلیرمیشلر دؤنه -دؤنه سینداقارشری اونون سرؤیودلر
 :گلیر حیرته کولک نگؤر بونو. اولمورمو  تابع ظولمونه، لیغیناآزغین کولیین

 وجونوگ بو سن اَیمیرسن؟ با  منه جسارتله هانسی سن !گو  جانسریز ائی، اینجه ائی -
 !آلیرسان؟ هارادان

 :وئریر جاواب اینامال گو 

 مکاَی با  کسه هئچ او، اولور ووقارلی سرئون. اولور یئنیلمز گوجو محبتین !دنمحبّت -
 . قویماز اَیمیه با  منی محبّتی صا  اونون. سئویرم بولبولو من. میرایسته

                                                                                                                     
 . جیلدیندن ایکینجی نینکتابی «دوشدو آلما اوچ گؤیدن» حاضیرالدیغی چاپا مؤلفین - 1
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 . . . تیمینفر ده من، سینا محبّتینی سن. . !ریکگؤرَ، باخاریق -

 گؤروشونه ونگول سئوگیلیسی بولبو  واخت بو ائله. ییرکوکره دئییب سرؤزلری بو کولک 
 فیل مو توت اوتالردان ظریف. سیغمیرمیش گؤیه -یئره ایسه غضربی کولیین. گئدیرمیش

 قارشررریسررریندا زوراکیلیغی اونون ایسررره گو . اَییردی با  اونا رقدَ آغاجالرا لیگؤوده
 توکنمیه مقراومتی اونون، آنجراق. توپالییر سرررینیقووّه سرررون گو  آرتیق. اَییلمیردی

 . .  !اولسایدی یانیندا بولبو  کئشکه. قالمیشدی تک او چونکو. باشالمیشدی

 دا آز یرب. اوغولدادی برکدن داها سئوینَرک سریندنغلبه کولک. اَییلدی یارپاق بیر، گو  
 نداواختی اؤزونو بولبو . جکدیرائده قات ایکی قارشرریسرریندا گوجو اؤز گولو کولک، قالسررا
. ییرؤیکهس کؤکسونه گولون ناَییل یاوا  -یاوا  سرینیسرینه، او. چاتدیریر هارایینا گولون
 حکمم کولک آنجاق. لدیردوزَ قامتینی اَییلن آزاجیق گولون بولبو . لنیرحدّت دا داها کولک
 بیر، اد اولورسررا محو بولبو . سررانجیر سررینهسررینه اونون تیکانینی خاری گولون یرکلهایته

 بّتمح و سررئوگی اؤزونو واختدان همین ائله. قویمور اَییلمیه گولو چکیلیب گئری آددیم
 . هوپور لچیینه گولون جانی بولبولون ائدن فدا اوغروندا

 بیر گولون. آچیر گوللر گؤرکمینده بولبو  خاری، گو . قالیر بولبو  -خاری آدی گولون
 . یاتیب بولبو  بیر کی بیل ائله اوسته لچیی
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 وـاوغلیــآی
 محمدرضایی سولماز :توپالیان

 

 خیاو: یئری دوغوم، 1329: ایلی دوغوم، بییلری سررکینه: ناق شررخصیقا
 غربیشما  نینمرکزی نیشرهرمشریین تاه کندی )قورد تاهقورد، شرهری
 کیلومتر 21 شهردن مشیین و( دئییرلر دشرت دهسرتان طرفه او) طرفینده
 مروارید، آناسرری ناغیلی، خیاو: یئر یاشررادیغی ایندی، وار( سرریفاصرریله
 . لیا1387خ: ینان تاریقلمه آل، نیباؤیر دنفتاحی

 دیر.ناغیل استاندارد دیلده یازییا آلینیب 

 اودون گئدیب چؤله اوچون یاندیرماق اود گئجه قیزالری شررهرین آخشررامی چرشررنبه
 ودونا گئتسررین قیزالرال سررئویردی چوخ نی«ماهی» قیزی خانین. ییردیلرایسررته ییغماق
 . ولدوا راضی آتاسی کی یالواردی قدر او ماهی دفعه بو. وئرمزدی ایزین آتاسی آنجاق ییغماغا

 هامی. گلدی آیی بیر ییغارکن اودون بونالر. گئتدیلر چؤله بیرلیکده قیزالر ایله ماهی
 الراتیکان گؤره اولدوغونا اوزون چوخ پالتارالری نینماهی آما. قاچدیالر طرفه بیر قورخوشوب
 ؤرهگ خوشررالندیغینا دنماهی آیی. آپاردی یوواسررینا توتوب ماهینی آیی. قالدی ایلیشرریب

 نینماهی آیی ده گؤره بونا ائله. دیائتمه قبو  ماهی آما، دیایسرررتره ائولنمرک اونونال
 آیی اهیم سونوندا. دیبیلمه یئرییه ماهی و اولدو یارا کی یاالدی قدر او آلتینی آیاقالرینین

 .  ائتدی قبو  ائولنمیی ایله

 هایل بیشرریرمک چؤرک ماهی گلینجن آیی صرراباحیسرری و گتیرردی اون گئجه هر آیی
 اوغالن بویلو اولوب بیر ماهی سررونرا آی نئچه و کئچیردی بئله گونلر. اوالردی مشررغو 
 .  دوغدو

 الیانداآغ اوشاق یا بیشریرنده چؤرک کی بئله. تمیشردیاؤیر دانیشرماق بیرآز یاآیی ماهی
 :چاغیراردی بئله اونو آیی
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 «ماهی های -ماهی های. ای -ای به به. پیرت -پیرت خمیر»

 ئدیبا ایضاح اوغلونا اوالنالری بوتون ماهی گون بیر. دولدو یاشا اوغلوآیی و کئچدی لرایل
 .  قاچدیالر سارایینا خانین گؤتوروب آناسینی. اینجیدی چوخ آتاسیندان اوغلوآیی و

 ئجهگ قیرخ، گون قیرخ و سررئویندی چوخ گؤروب قیزینی دوشررن ایتیین ایل نئچه خان
 . ائتدیلر شنلیک

 بیرینی گون هر اوغلوآیی آنجاق، گؤندردی مکتبه اوچون اوخوماق درس اوغلونوآیی، خان
 . دئینمیرمیش سؤز بیر ده کیم هئچ. چیخارارمیش چکیب قوالغینی دؤیوب

 : دوشوندو یورولوب گیلئییندن مردومون خان گون بیر
 بونو تَهَر بیر بودور یاخشیسی، ساالر گونونه باشرقاالرینین ده منی آجیقالنسرام بونا من -

 .  «اؤلدوروم

 :  دئدی اوغلوناآیی خان
 . دَییش یولونو چایین قیراغینداکی شهرین گئت -

 طرفه اوالن اوغلوآیی دؤندو سو، باشالدی قازماغا طرفیندن باشقا چایین گئدیب اوغلوآیی
 . آپارانمیردی چاتیب گوجو اوغلوناآیی گلیردیسه گوجلو ده قدر نه سو آما

 .  قایتارسین یولونا اؤز چایی دنیئنی دئدی اوغلوناآیی و هویوخدو گؤروب بونو خان

 :  دئدی اوغلوناآیی خان دفعه گلن
 ائوه نسرربیلمه ییغا، ییغ اودون هامیسررینا آراباالرین قدر یهگئجه گؤتور آت آرابالی 31 -
 . گلمه

 هویوخوب ال  خان. گلدی دولدوروب ایله اودون آراباالری بوتون سرراعاتا اوچ اوغلوآیی
 .  قالدی سیزچاره

. ییرتهایس قورتارماق الیندن اونوک آتاسری بؤیوک کی آنالمیشردی ایشرلردن بو اوغلوآیی
 :  دئدی آناسینا اینجییب گؤره بونا
 .  جیمگئده بوردان و میرمایسته قالماق سیزینله -

 . گئتدی ییبائتمه قبو  اوغلوآیی آنجاق یالواردی چوخ ماهی

 :  دئدی گؤروب اوغالن بیر یئین دمیر گئدرکن یولدا اوغلوآیی
 اوالرسان؟ دوست منیمله اوغالن آی -

 :  دئدی اوغالن
 !یولدا  سنه من یاخشی -

 :  دئدی دا اوغلوآیی
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 .  قاردا  سنه ده من -

 .  وشدولرد یوال پایالشیب اوغالنال ئینیدمیر  گؤتوروب فتیر بیر خورجونوندان اوغلوآیی

 یرب، اولوب دوسررت دا بونونال اوغلوآیی. گؤردو اوغالن بیر قویان اوسررتونه داغ یولدا داغی
 .  دوشدولر یوال و پایالشیب اونونال فتیرینی

 دا ونونالب. گؤردولر اوغالن بیر قویان اوسررتونه گون گونو، سررونرا گئتدیکدن یو  دا آز بیر
. تیشدیلریئ قویویا یئکه بیر دوست دؤرد بو. دوشدولر یوال بیرلیکده هامیسری اولوب دوسرت

 . دیلربیلمه گؤره ایچینی باخیب قدر نه قویویا بو

 :  دئدی اوغالن یئین دمیر
 . بوراخین قویویا بو و باغالیین سیجیم بیر منه -

 : قیشقیریر کی ائشیتدیلر بیر آزدان و بوراخدیالر قویویا اوغالنی

 دوستالریم چیخارین منی/ مچارتالدی آی/ پارتالدیم آی -

 دوسررتو دا بو. آتدیالر قویویا اوغالنی قویان اوسررتونه داغ داغی چیخاریب قویودان اونو
 «دوستالریم چیخارین منی/ چارتالدیم آی /پارتالدیم آی»: قیشقیردی تئز کیمی

 کیمی باشقاالری دا بو. آتدیالر قویویا اوغالنی قویان اوستونه گون -گونو چیخاریب دا بونو
 . چیخدی چؤله تئز ییبدؤزنمه یهگؤرمه قویونو قارانلیق او

 .  جکدیگئده آشاغی اوغلوآیی دفه بو

 . «نچیخارمایی قویودان منی سیتقاسام یالواریب قدر نه من»: دئدی دوستالرینا اوغلوآیی

 آما دیایسررته چیخارماقالرینی اونو ییندوشررجه قویویا کیمی دوسررتالری دا اوغلوآیی
 . گئتدیلر بوراخیب قویودا بونو دوستالری

. ئشیتدیا سسی آغالماق یئریییب آددیم نئچه بیر. دوشرموشردو دونیایا قارانلیق بیر آیی
: ئدید قیز و سرروروشرردو ندنینی نینآغالماغی قیزدان. گؤردو قیز آغالیان بیر یاخینالشرریب

 ایشلرینی کی ساخالییب منی تکجه. یئییر اونو گلسره بورا کیم هر، یاشراییر دیو بیر بوردا»
 . «گؤرم

 . جکاؤلدوره دیوی کی دئدی اوغلوآیی

 : دئدی ائشیدیب سسلری بو دیو

 گلیر اییسی بادام آدام »

 «گلیر سییای آدام گؤز  نه

 .  قوخومدور منیم قوخو بو منم آدام دئدی قیز

 . ائتدی تیکرار سؤزونو اؤز دفعه نئچه اینانماییب سؤزونه قیزین دیو
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 اوغلوییآ سونرا توتوشماقدان چوخ بیر. یاخاالشدیالر ایله دیو گلیب قاباغا اوغلوآیی سوندا
 نه مندن»: دئدی اوغلوناآیی سرررئوینجک چوخ قیز. بوراخدی آزاد قیزی اؤلدوروب دیوی
 . «دیله ییرسندیله

 . ییرمایسته چیخماق دونیادان قارانلیق بو: دئدی اوغلوآیی

 او سنمینر آتا قارا. قارا بیری آغ بیری جکسرنگؤره آت ایکی، گئت یولدان بو: دئدی قیز
 .  آتاجاق دونیاسینا ایشیق سنی آت آغ و آتاجاق اوستونه آتین آغ سنی

 نهاوسررتو آتین قارا اونو آت آغ و میندی اوسررتونه آتین آغ، گئدیب سررئوینجک اوغلوآیی
 .  اوغلونوآیی آتدی دونیایا قارانلیق الم ایسه آت قارا، آتیب

 بیر قاریشرریق -قار چوخ و کدرلی چوخ آدامالری، قارانلیق چوخ گؤردو بیردن اوغلوآیی
 . آخیر قان یئرینه سو یئردن هر و. دونیادادی

 :دئدی دا او سوروشوب ندنینی دورومون بو نفردن بیر اوغلوآیی

 سو هرهش وئریر ایزین و یئییر اوغالن بیر گون هر او یاشاییر اژدرها بیر چاییندا شهرین بو
 .  دیرسینؤبه اوغلونون شاه گون بو. جکگله قان چایدان یئرینه سو سهیئمه اوغالن. گلسین

 اژدرهانی سررونرا دؤیوشرردن چوخلو گئدیب و جماؤلدوره اژدرهانی او من: دئدی اوغلوآیی
 .  اؤلدوردو

 . دیله، ییرسندیله نه بیزدن دئدیلر اوغلوناآیی سئوینیب هامی

 . ییرمایسته قاییتماق دونیاسینا ایشیق: دئدی اوغلوآیی

 سنی وا مینرسن یآت قارا، جکسنگؤره آت ایکی یولدا بو: دئدی گؤسرتریب یو  بیر شراه
 .  آتاجاق دونیاسینا ایشیق سنی دا آت آغ و اوستونه آتین آغ

 دا تآ آغ. میندی آتا آغ یانیلیب ده یئنه آنجاق گؤردو آت ایکی یولدا ده یئنه اوغلوآیی
 یققارانل قدر بو اوغلوآیی. اونو آتدی دونیایا قارانلیق چوخ ال  دا آت قارا و اوسررتونه آت قارا

 بؤیوک نداباشی آغاجین سرونرا گئتدیکدن یو  بیرآز. کدرلندی چوخ گؤره گلدییینه دونیایا
 .  ایدیکدرلی چوخ کی گؤردو قو  بیر

 تینداآل آغاج یاشادیغیم من: دئدی قو  سن؟ کدرلی نییه سوروشدو یاخینالشیب قوشرا
 انییومورت گلیب تئز او قویورام یومورتا هاچانسررا. یاشرراییر( ایالن بؤیوک چوخ) گورزو بیر

 .  قالیر ناکام لریمجوجه و یئییر

 گورزونو سررونرا سرراواشرردان ئیلکخ گئتدی. جماؤلدوره گورزونو بو من: دئدی اوغلوآیی
 .  اؤلدوردو

 !دیله، ییرسندیله نه مندن اوغالن اییید آی: دئدی قو 
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 . ییرمایسته گئتمک دونیاسینا ایشیق من: دئدی اوغلوآیی

 و روئ سررو منه یاندیم دئدیم هاچان. مین بئلینه گؤتور سررو و ات بیرآز سررن: دئدی قو 
 . قایتارارام دونیانا اؤز سنی لیکلهبئله. وئر ات منه قاندیم دئدیم هاچان

 . قورتاردی ات سونالریندا یولون آنجاق ائتدی بئله اوغلوآیی

 یدیبقای دونیایا قارانلیق میردیایسته داها. قالدی سیزچاره اوغلوآیی. قاندیم دئدی  قو
 ریاخشرریلیقال و یئر دوغولدوغو آنادان اونون دونیاسرری ایشرریق. شررسرریناوزل پیسررلیکلرله

  .وئردی قوشا کسیب اتیندن نینقیچی دوشونوب بونالری اوغلوآیی. ایدیدونیاسی

 من: دئدی قایتاریب اوغلوناآیی اتی قو . یئتیشدیلر دونیاسینا ایشیق و چاتدی سونا یو 
 . سنیندیر بو آ . دیمیئمه و دیراتی آدام بو بیلدیم

 .  دوزلدی قیچی و اوستونه نینقیچی قویدو آلیب اتی اوغلوآیی

 .  گئتدی وداعالشیب اوغلوندانآیی قو 

 امردلییین دوستالرینین کئچمیشده سئوینیب چوخ گلدیییندن دونیاسرینا اؤز اوغلوآیی
 و نیاوغال قویان اوستونه داغ داغی، سونرا اوغالنی یئین دمیر اؤنجه گئتدی و دوشردو یادینا
 . چیخاردی چکیب قوالغینی اوغالنین قویان اوستونه گون گونو سونرا داها

 .  یاشادی یاخشیلیقالرال، سئوین  و شن ایلهسیعایله ایللرجه بئله بوندان و
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 قارغا ایله تولکو
 محمدرضایی سولماز: توپالیان

 

، کندی تاه قورد، شررهری خیاو: یئری دوغوم، 1329: ایلی دوغوم، بییلری سررکینه: ناق شررخصیقا
 . لیا1387 خ:ینان تاریقلمه آل. نیباؤیر دنفتاحی مروارید، آناسی ناغیلی، خیاو: یئر یاشادیغی ایندی
 دیر.ناغیل استاندارد دیلده یازییا آلینیب 

 

 : دئدی، گلیب اورایا تولکو، چیخارکن یومورتادان سیجوجه اوچ قارغانین

 . کسیرم آغاجیمی من دا یا، منه آت بیرینی لرینجوجه یا باجی قارغا آی -

 نینیلرجوجه قورخوسرروندان، تولکونوندور آغاج کی دیائله فیکر آلدانیب تولکویه قارغا
 . آتدی تولکویه بیرینی

 ینجیایک قارغانین ایله ماهاناسرری کسررمک آغاجی، گلیب ده یئنه سررونرا گون بیر، تولکو
 .  یئدی آپاریب ده سینیجوجه

 آغالماق قارغانین، قورد. گؤردو آغالیاراق قارغانی کئچرکن اورادان قورد، گون اوچونجو
 . ائتدی ایضاح قوردا اوالیالری بوتون ایسه قارغا، سوروشوب ندنینی

 :  دئدی قورد
 ققوال سؤزونه، جیمکسه آغاجیمی سرنوئرمه جوجه دئسره، گلیب گئنه تولکو اگر -

 !کس آغاجی گل باشاریرسانسا دئ گینن. وئرمه

 :  دئدی قارغا گلنده تولکو دفعه بو
 !کس آغاجی وارسا باشاریغین، آلالدیرسان منی سن بیلیرم -
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 آنجاق. باشررالدی کسررمیه مثلن آغاجی ایله قویروغو اوچون قورخودماق قارغانی تولکو
 وردونق گئتدی و دیباؤیر قورد بونو یقین کی دوشرروندو تولکو. اینانمیر اونا قارغا گؤردو

 . سوراغینا

 چایا دندره ،سالیب توربایا اونو قولالناراق فرصتی تولکو، یاتمیشکن آلتیندا آغاجین قورد
 .  دیغیرالتدی ساری

 یئکه یرب ایچینده سررویون بیردن. یویوردو قاشرریق -قاب قادین گن  بیر قیراغیندا چایین
 ائوه. پاردیآ دوغرو ائولرینه، توتوب توربانی قادین. موتالدیر بلکه کی دوشوندو، گؤروب توربا

   :دئدی ناآناسیقایین سونرا یئتیشدیکدن
 .  تاپمیشام موتا  ربی سودان -

 بچیخی قورد توربادان آندا بو. باشررالدی آچماغا آغزینی توربانین رکسررئوین آنا قایین
 .  قاچدی پارچاالییب قارینی
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 له جوتچویخان ا
 (یآله امام دوست )گونیان: جمیتوپال

 
 

 آبادنصرت کیانی اسمعیل ناق شخص:یقا

 . دییشیبده دونیاسینی  -1384 اسمعیل بی کیانی، کندی آبادگوران شهرین سولدوز

 

 خانین بو، وار ایدی آروادی اوچ کی یاشررراییردی خان بیر دهاؤلکه بیر زامانالردا قدیم
 یمدای کی واریدی جوتچوسررو بیر. ایدی چوخ جوتچوسررو، گؤره اولدوغونا چوخ یوردو، یئری
 کی واریدی خانیمی بیر جوتچونون بو، چاالردی چیلتیک شررهیهم و دوالنیب شررن و شرراد

 .  ایدی یاخشی چوخ اخالقی

 .  یدیا بتر آجی یدیل ده نیبیرین، اخالقسیز بیری، اوغرو بیری، وار ایدی آروادی اوچ دا خانین

 و گزردی زمیلرینده و یئرلرینده، گئدیب گون هر، اوچون قاچماق آروادالریندان بو شرراه
 . کئچیردیردی داشدا، داغدا، زمیده واختین بئکار

 چاال - چاال چیلتیک و فیشررقیراق جوتچو کیوگؤرورد، گؤرنده جوتچونو زامان هر آنجاق
 . خوشدور حالی چوخ و سورور جوت

 یالردانیشارد، گؤروشوب بیریله -بیر گون هر و اولموشدوالر یولدا  بتر جوتچو لهیا خان
 .  تاپیردی لرحیس یاخشی چوخ خان و

 کی گؤردو، ائوینه جوتچونون گئتردی، گؤتوروب اوچون ده آروادالرین خران گون بیر
، بدئی یورولمویاسرران، چیخاردیب پالتارالرین ارینین سررایمادان خانی خانیمی جوتچونون

 .  دئدی گلدین خو  خانا سونرا، ییبائله محبت چوخلو

 دئدی:، وئردی  فرمان بیر عجیب جوتچویه سونرا گؤرندن یشیداوران بو خان
 . آلیم من، بوشا آروادینی سن ده آ  و سن بوشاییم آروادی اوچ بو من  -
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 .  ائتدی قبو  ناچار، گؤره قورخدوغونا خاندان آمما، دئییلدی راضی جوتچو
 گئدیردی جوتچو. جوتچویه وئردی خانیمالرین اؤز و آپاردی خانیمین جوتچونون خان
 یک یئتیشررردیلر کؤرپویه گلین بیر برابر منله، دئدی ده اوچونه باشرررینا آروادالرین زمی

او  ونونکؤرپ کئچیرتسررین بیر به بیر دیایسررته آروادالری، آخیردی چای گور بیر آلتیندان
 : سوروشدو چاتاندا اورتاسینا کؤرپونون آرواد کیاوّ ، نهیطرف یریب

 ایدی؟ آجیقلی سندن نییه خان گؤروم دئ دوزون -

   :دئدی خانیم
 . ائدرم اوغورلوق من -

 شررردییئتی خانیم ایکینجی، الینه یسررریریاو ب کؤرپونون کئچیرتدی خانیمی جوتچی
 ایدی؟آجیقلی نییه سندن خان: سوروشدو دا بوندان اورتاسینا جوتچو کؤرپونون

 . آدامام بیر اخالقسیز من :دئدی خانیم

 . ااورتاسین کؤرپونون یئتیشدی خانیم اوچونجو، کئچیرتدی کؤرپودن اونو دا جوتچی

 . ایدیسندن خان آجیقلی میزیگؤره ب یهنه، گؤرک دئ سن: دئدی جوتچی

 خانیمی بو جوتچو. یآجید م بتریلید آنجاق، یاخشرریدی ییمنه هر منیم: دئدی خانیم
 . بیلمرم چاال سننن من، باال گئت دئدی، سویا آتدی

 وئرمیشرردی سرریککه دویونجا خان، ائوه قاییتدی خانیمال ایکی، جوتچو چاغی آخشررام
 :دئدی آروادینا آسدی اخالقسیز قاپی ایکی و تیکدی ائو باال بیر جوتچو. یهجوتچو

 قاپیدان بیری او، اولسا ائوده کس هر م سن دهیجگله اؤسرکوره - اؤسرکوره همیشره من
 . ییمگؤرمه من کی گئتسین سا  یوال

 یاریندااخت اونون ائوده باالجا بیر و وئردی خانیمینا اوغرو و گتیردی آلیب زیتر بیر سونرا
 نییرسررائله اوغورلوق قدَر نه مندن، آرواد آی اونا دئدی تاپشرریردی ییننه هر ائوین و قویدو
 شررولوزوممه )مشررمو  ضررمه( خالقا، کیچک یلهزیتر بو سرراتاندا جنس خالقا آمما، ائله

 زمی دیگئت، بیدئی بونالری کیشی. ائله اوغورلوق مندن تک سنائله اوغورلوق، اولمویاسان
 .  باشینا

 :دئدیلر بیرینه -بیر و اولوب پئشمان گؤرنده یاخالقین بو نینکیشی آروادالر

 وب قویدو گل آزاد بیزی کیشرری بو آمما، سررالیردی حبسرره و قورویوب بیزی خان باالآی
 !چکک ا  ایشلریمیزدن

  . الیندن آدامین آجی دیل آمان آمما، اولدوالر آرواد یاخشی ده ایکیسی بونالر
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 سیجین دره
 یجه خانیان: خدیتوپال

 

ؤنونون ین غرب ینیل شررهریاردب لیا یج -1326، خانی ناق شررخص: احمدیقا
ل یاردب کدهیلیندیدوغولوب ا ئرلشرررن گندیشررریمین دهینده یییلومترلیک 35
 . رییاشاینده یشهر
  21/2/97:یخینان تارین قلمه آلیلیناغ

  یازیا آلینیبناغیل استاندارد دیلده 

هر ناغیلین بئله . کیم یوخ ایمیشآالهردان سرررونرا هئچ. بیری وارمیش بیری یوخمو 
 . باشالنماسی آداما با  تکین یاپیشیر

 بیر گون گلینینه دئییر:. یارمیشابیر کیشی شهرده چوخلو اوزاقدا اوالن کتدده یاش
 .  اگئدیرم خَشه سووارماغ، لریمی گتیرمنیم چکمه  -

 باخیر دئییر:  لهباوزونه تعجگلین 
 . گؤرمیر وگؤز گؤز، فاناری دا گؤتور -

کتدده . والدوزلیر ی، لرین گئییرچکمه. کیشری باشری سویوقلوق ائلییر گلینه های وئرمیر
 نیننین خَشرره یئری او درهاز قضررا کیشرری. دئیرمیشررلر« سرریجین دره»بیر دره وارمیش 
ت بیر واخ. یه ساریدؤندریر خَشه. سرویون یولون آچیر، بئلی چالیر آرخا. اوسرتونده ایمیش

هلنیر )در، دن سررس ائشرریدیردره نده اورگی. (وراول یقتلید، یرندن قوالق وئریقوالقالری شررَ
 دئییر:
  !خئیر اولسون؟ !باالبان سسی گلیر -دن ساز دره واختینین بو گئجه -

 اوجادان چیغیریر: . ده یایلیرالپدان بیر سس دره



 58 
 

 .  رحمااااا ائن گل آشاغی شام یئ رحماااانهای  -

یکیر گؤز ت. بو یانا با  دوالندیریر -او یان. (ورا دوشیقورخو، بیکسری)دکیشری هوشَرنیر 
ولور کی ن ایآرخای. نن قوالق آسرریرنین دالینا بیر آز دقتالین قویور قوالغی. نین ایچینهدره

تیشررریر ی. نین ایچینهائنیر دره. غیناآرخین قیرا، کی بئلی قویورالینده. سرررس اوردان گلیر
ر یرجاماعات اللَرینن تَای. پیلو دوزولوببو باشدان او باشاجاق یاغلی تویوق. دوموخور سیرفایا

بارماقالرینان  .تئز آپاریر آغزینا -الین چالیر پیلووا تئز . باخیر سیرفایا دوزه بیلمیر. آغیزالرینا
گئییب چوخلو  1بیر قیرمیز مخمرل یَل. ان آرواداگؤزو دوشرررور اورترادا بورجود. رییراغ دام

ر یاغلی الین دالدان یاپیشدیری. قیرواق اَیاق چکیر آروادا ساری. لینهیاوخشراری وار گلینین 
، چوپور -لیکیشررری اونون پیس میریتی )چ. آرواد قاوریلیب دالینا باخیر. آروادین کؤرگینه

 . اییچکیلیر دالجر( اوزون گؤروب دیسیینیر بهیع، نیرکیاوزو چ
لین آنجاق ی. داها ایشرریقالنیردی چاتیر ائوه. نی یامان خو  کئچیردیراو گئجه یهکیشرری

 ن هاردادی؟ییل کییر دئییر: گلینیگلینی سسله. ردییفیکری باشیندان چیخم
 . گلین دئییر: بوقچامدا صاندیقین ایچینده

، بوقچاسررین صرراندیقدان چیخاردیبگلین . دئییر گتیر گؤروم، نین اورگی قیزمیرکیشرری
گؤرور یاغلی  .سرریک دؤندریب کؤرگینه باخیرکیشرری تله. گتیریر وئریر قایناتاسررینا یلینی

کیشی  .نین اوزونهگلین تعجوبونن دوموخور کیشری. ن یئری دوشروب کورگینهیبارماقالرین
لر نخسررا جییو، ا سررانجاق وورارسررانینپالتار یلان سررونرا صرراندیقداکی گئیمهدنودئییر: ب

لر: بابامیزدان قالیب بو نصررریحت -آتا. سررریز قایتاریب قویوالر یئرینهسرررس، آپاریب گئییب
گلین  .قوالغینداناسان یییب آسالبو سؤزلری گرک سیرغا ائله. «لر دمیردن قورخوالرجین»

 .  قورخا پالتارینا سانجاق سانجیب قایتاریر صاندیغینا -قورخا
 

 

  

                                                                                                                     
 . آرخالیق قیسا گئین اوستوندن دون گلینلر -قیز هابئله قادینالر: یل - 1



59 
 

 

 

  یلمکلر
 جکلرایچه

 
 
 
 
 

 
 

 لودکتر حسن امین. تهیه نان در وایقان ●

 ذکیه ذولفقاری .چیلوکباب ●

 قاسملو)جانای( حاجی رضوان .شورباسی سامان ●

 رضوان حاجی قاسملو )جانای( .نیدوز تؤر ●

 قاسملو )جانای( حاجی رضوان .دوشاب بیشیرمک ●

 )جانای( قاسملو حاجی رضوان .نیتور تیکمه توربا ●



 61 
 

 

 
  



61 
 

 

 

 

  تهیه نان در وایقان
  لودکتر حسن امین

 

 
های خود همة خانوارها نان مصرفی خود را در خانه. در ایام سرابق در وایقان نانوایی نبود

برای فرو  در ، ها عالوه بر تهیه نان مصرفی خانوادة خودشانبعضری. کردندشران تهیه می
 .پختندشهرهای فوق نان میخامنه یا به سرفار  بعضری از سراکنین  بازارهای شربسرتر و

اصرری طعم و بوی خ، ها بود و رنگبدون اغراق باید بیویم کیفیت نان وایقان یکی از بهترین
های خیلی بزرگ از نظر سطح نان، های وایقانبه علت داشتن گلوتن زیاد در گندم داشت و

نند کاغذ آن های وایقان به حدی بود که ماظرافت نان. شدو نازک از نظر ضخامت تهیه می
آوری آن نیز بسیار مهم بود بعضی از زنان البته غیر از مرغوبیت گندم عمل. طرفش پیدا بود

هایی بود که بهترین مرحومه مادر من از جملة زن. وایقان در این کار مهارت زیادی داشتند
ند باز داشتشد حتی اگر یکسا  هم نیه مینانی که در وایقان تهیه می. کردنانها را تهیه می
 . داد و قابل خوردن بودعطر خود را ازدست نمی طعم ورنگ و

گفتند که تغییر یافتة کلمه مطبخ می «موبّاخ»ای بود که به آن ها آشرررازخانهدرتمرام خانه
عالوه بر چند  "موبّاخ"در هر . گرددمطبخ نیز در عربی به محل طبخ غذا اطالق می. باشرردمی

تنور را از خاک . گفتندمی «تندیر»بره تنور در وایقران . اشرررتیرک تنور هم وجود د، اجراق
 «تندیرچی»به استادکار تنور . کردنددرست می، آوردندهای شانجان میمخصروصی که از کوه

 .ها بیشررتر اهل شررانجان )چَنَوان( بودنددر وایقان هم تندیرچی بود ولی تندیرچی، گفتندمی
هر تنور حدود . تنور دیواری در وایقان وجود نداشرررتزمین بودند و  یروتنورهای وایقان در 

سرروراخی از عمق تنور به صررورت اُریب به . یک متر قطر و حدود یک ونیم متر عمق داشررت
د و بخاری بو «خفک»به مثابة  «کووله»عملکرد . گفتندمی «کووله»آمرد که به آن بیرون می

 .  کردند و برعکسیخواستند لهیب آتش بیشتر شود در آن را باز مهر وقت می
مایه در واقع . زدندبه خمیر مقداری مایه می. کردندروز قبرل آرد را پس از الرک کردن خمیر می

 . ندگرفتای از خمیر دفعة قبل بود گاهی نیز مایه را از همسایه که تازه نان پخته بود میباقیمانده
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المثلی شده است بدین مضمون آید و همین موضروع منش  ضربخمیر بدون مایه ور نمی
 بی» دگویندارد که می دالمثل در فارسی هم وجومعاد  این ضرب «سریز فتیردیامای»که 

 . «مایه فتیر است
. بیاید «َور»ماند تا خمیر بسرته به فصل و درجه حرارت هوا بین پن  تا دوازده ساعت می

های خورد یا نانو به درد نمی ترشیدماند چون در این صورت میالبته نباید بیش از حد می
 . شدن خوشمزه نمیآحاصل از 

هیزم یا فضوالت خشک ، از روز قبل به قدر کافی مواد سوختنی مثل برگ خشک درخت
ور های تنکردند تا دیوارهاز صبح زود تنور را روشن می. ریختندشرده حیوانات کنار تنور می

و یک سفره  «روفیده»، «نیمدان»، «ردنهو»وسایل پخت نان عبارت بود از . خوب داغ شرود
 «ندهکُ»نشست و زن دییری خمیر را زنی که استادکار بود سر تنور می. چرمی بود اًکه اکثر

زنی  به. شددر طی یک روز معموالً پنجاه الی شصت کیلو نان پخته می. کردیعنی چونه می
دادند همین سررره عدد نان می ازای پخت هر ده کیلو نان دو یاکه اسرررتادکار بود معموالً به

ده  رَکؤبیر چ، هیر چورَکچیئی وگرؤچ» :گوینده میکالمثلی شده است وع منش  ضربضمو
 .یعنی پختن نان را به اسررتاد کار بده برای دسررتمزد  هم یک نان اضررافه بده «رئو قآرتی

ینکه ولو االمثل در جایی اسرت که بخواهند بیویند کار را به اهلش بساار کاربرد این ضررب
شرررد نان پخت به محض تا زمانی که دیوارة تنور کامالً داغ بود می. کمی هم گرانتر باشرررد

چسرربید همین موضرروع شررد دییر خمیر به جدارة تنور نمیاینکه از گرمای آن کاسررته می
 «ی یاپیشدیرگرؤچ شدانیومامیسروتندیر  »گویند المثلی شرده اسرت که میمنشر  ضررب

المثل در جایی است که بخواهند بیویند کاربرد این ضرب. سرت بچسبانیعنی تا تنور داغ ا
 .  فرصت را از دست مده

ه نانی ک. رفتشد بوی معطر نان تا چندین همسایه دورتر میای که نان پخته میدر خانه
سبدهایی از بید مخصوص . کردند تا کامالً خشک شودآمد در یک اتاق پهن میمیاز تنور در
د برای گفتنمی «موسینچی»گفتند توسط استاد کارانی که به آنها می «موسرین»که به آن 

ارتفاع این سبدها حدود یک متر و دهانة . ها وجود داشتنیهداری نان بافته شده و در خانه
ها را پس از خشررک شرردن در این نان. های خانیی بودآنها به شررکل بیضرری و به اندازة نان

داشتند و با افشاندن مختصری هر وعدة غذا به قدر نیاز بر می کردند و درسبدها ذخیره می
 .  آوردندآب مانند نان تازه سر سفره می

به این  .افتادندها به علت چسبندگی کم خمیرشان از دیوار تنور به ته آن میبعضی از نان
. دشمیشران بیشررتر «کوددَمَه»هایی که آرد آنها نامرغوب بود گفتند نانمی «کوددَمَه»نان 

شرررد با خمیر مخصررروص دییری که قبالً تهیه نموده بودند در پایان روز که خمیر تمام می
زدند که بسیار خوشمزه مرغ میگردو و بادام و زردة تخم «کوکه»به روی. پختندمی «کوکَه»
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 آن به خمیر شررد وها بزرگ تهیه میبعضرری از کوکه. بودند «کوکه» طرفدارها شررد بچهمی
زدند و با بادام و گردو روی آن را تزیین مرغ زیراد میروی آن زردة تخمحیوانی و برهروغن 
خانوارهایی که پسرررر یا دختر نامزد . گفتندمی «یاغلی کوکه»، «کوکه»کردنرد بره این می

 .  بردندمی «یاغلی کوکه»داشتند حتماً برای عروس و داماد یک 
ب بر حس. دادنداندة آتش تنور را به هدر نمیشد باقی مبعد از این که پختن نان تمام می

اگر پختن نان در فصل زمستان بود باقماندة . کردندنیاز و مقتضیات فصل از آن استفاده می
گذاشرتند حتی به همسایه ها هم خبر کشریدند و زیر کرسری میمی «تاوا»آتش را به تابه 

ر نان پختن در فصرل تابستان اگ. دادند که برای کرسری خود از این آتش اسرتفاده کنندمی
. پوشرراندندگذاشررتند و روی آن را با خاکسررتر میبود مقداری سرراقة درخت در آن آتش می

در فصررل زمسررتان یکی از . گردیدسرروخت و تبدیل به زغا  میسرراقة چوب بتدری  می
ای نان تهیه روزی که در خانه. های مردم برای صبحانه چغندر پخته شده )لبو( بودخوراکی

گرذاشرررتند و درِ خمره را نیز با گِل محکم ای میشرررده بود مقرداری چغنردر را در خمره
نحویکه هیچ هوایی داخل آن نشود یا بخار آن خارج نشود این خمره را در تنور هکردند بمی
مقصودم از بیان این کاربردها این است . شدگذاشرتند با حرارت تنور چغندرها پخته میمی

کردند و در واقع آنچه ما امروز از هر چیزی به نحو مطلوب اسرررتفاده میکره سرررابقاً مردم 
ایم قرردمررا در عمررل در هر موردی وری را تئوریزه کردهنررامیم و مفرراهیم بهرهوری میبهره
 حتی خاکسررتر باقی. مواردی که بیان کردم به عنوان مثا  بود. بسررتندوری را بکار میبهره

 .  شدد در مزارع استفاده میمانده در تنور نیز به عنوان کو
آوری کردند المثل دییری را هم در رابطه با گندم آقای مهندس ایوب غفوری یادضررررب

 هایی برای عرضه گندمقبالً گفتیم که در بازار شربستر و خامنه میدان. آورمکه در اینجا می
رو  به این میادین ها از جمله وایقان کشاورزان گندم مازاد خود را برای فبود از همة آبادی

گندم به قیمت ، کننردة گندم زیاد بود معموالً در اثر رقابتزمرانی کره عرضررره. آوردنردمی
ر ها کمی باالتشد قیمتکننده کمتر میشرد ولی وقتی تعداد عرضرهتر فروخته میمناسرب

گفتند این هفته بازار گندم شرریرین بود یعنی خریداران به قیمت رفت که اصررطالحاً میمی
حا  اگر فروشنده فقط یکی دو نفر . خریدندباالتر و خیلی سریعتر گندم را از کشاورزان می

فروخت و همین فروشررنده گندم خود را به قیمت دلخواه خود می، بود و خریدار زیادتر بود
 «روبؤبوغدا میدانیندا تک گ ونوزؤا»المثلی شده است بدین مضمون: موضروع منشر  ضرب
المثل در جاهایی است که کاربرد این ضرب. ازار گندم تنها دیده اسرتیعنی خود  را در ب

د نمایخواهد عرضه کسری در کاری رقیبی نداشرته باشرد و در مقابل کاال یا خدمتی که می
 . مطابق خواستة خود عمل کند
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 چیلوکباب
 ذکیه ذولفقاری

 

، کره ،بو یئمک چیلو، چیلوکباب ایران و آذربایجانین ان اصرریل و مشررهور یئمکلریندندیر
نه سوماق کبابین اوستو، لریبئله دئی. لریسوماق و بامادورال یئی، عمومیتده. دان اولوشورکباب

چیلو دویونون سروزولمو  و یاغسیزینا . آرادان آپارار یاتده اوالن سرم احتمالین، سرایلسره
 . پیلوون یاغی دمه قویاندا وورولور. دئییلر

 بوالر اولوردو: نوعالریشده کبابین مختلف یکئچم
 . ریلیشیشه چک، یوموشالدیب یقویونون فیله و راستاسین -کباب )کباب برگ( دؤیمه

  .سوغانال اَتین چرخلنمیشی ائنلی شیشه چکیلیر لوله کباب )کباب کوبیده(:
 . لری شیشه چکیلیرن تیکهیرقانیقاب شیشلیک:

 کبابکباب: بیر شیش لوله کباب و بیر شیش دؤیمه  یسلطان
ریلره خاناالردا مشتیئمک، یئنی آدالرال چوخالیب، مختلف چئشریتلری سرونراالر کبابین

 . سونولور
ابین کب، یازدیغینا گؤره« محمدرضرررا معتمدالکتابین»نین یازاری کتابی« تراریخ قاجار»

سرررونراالر دربار . شیایمبو بیر قفقاز خورگی . آیراغین نراصررررالردین شررراه ایرانا آچیبدیر
بوگونکو کباب شررکلینده ایران و آذربایجانین قاالرغی و ، یشرریبیاونو بیر از دَ، ریآشررچیال

 . بیلیمشهور یئمکلرینه چئور
رالدین ناص. نقل ائدیر« دوستعلی خان معیرالممالک»لریندن بیری ین نوهناصررالدین شاه

 ،جمعه گونوبیر . قاالنی صیغه اولوبدور، اونالردان دؤردو رسمی، یخانیمی وارید 87ین شراه
قولوقچوالری مجبور اولور جمعه . قصرررد ائدیر یشررراه حضررررت عبدالعظیمی زیارت ائتمی
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نفر  1111اؤزونه و ، کباب 2111 -1111ین امریله آخشرررامینردان اورا گئردیرب و شررراه
گؤی و سوغانال لیشه یئمهیکبابالر دا هم. حشرملرینه حاضررالسرینالر -خانیمالری و خدم

 . لیرمیشییئی
دؤرد  -بازاردا اوچ ، خیبییراوا  چیلوکبراب دربار خورکلریندن چ -سرررونراالر یراوا  

تبریزلی  ،دیر اونون قوروجوسو« نایب»اونالردان بیری . رالرییایشه باشال رنیشیچیلوکباب ب
ن دربارینا یو  تاپیر و چیلوکبابی گؤروب یاو تهراندا ناصرررالدین شرراه. حاج علی نایب اولوب

 . تهران بازاریندا آچیر ینیرشیر و ایلک چیلوکباب رستورانیؤا ینیرمییشیب
ینده دئییر: مشروطه دئور. چوخ یازیرالر، ده نسریاسرتده تاثیرلریند، تاریخده چیلوکبابین

یر: ن بیری سوروشور یانی نه؟ دانیشان دئییچیلوکباب ساتانالر. شریخ سلیم نطق ائدیرمیش
قولونو ، هم ده، یله گؤرسررردیرزونلوغون الیسرررونرا کبرابین هم او. یرانی اوجوز چلوکبراب
 .  !ده منیم قولوم یوغونلوغوندا اوالجاقدیر یگؤستریب دئییر: ائنلیلیی

 
 یالریاطمینان و اسرررالمی چیلوکبابچ، معرفرت مرنردین ان قردیم چلوکبرابچیالرینردان

 .  اولوبدور
ؤنده یاطمینان دا دوغو ، پهلوی خیاوانیندا، فتین چیلوکبرابی مرنردین گیریشرررینردهمعر
 . ده ایدیبختیشاه

حاجی ، رحمتلیک، جی ایلده -1347، دری میردانین اوّللرینده، یاسرررالمی چیلوکبرابچ
یقین اونون چیلوکبابین ، مرندلیلرین چوخو، قدیمی. شررریرنین همرت و زحمتیله آچیلدی

ه یایندی ،یینه گؤرهدئدی نینیر چوخالریبلر و بیعؤمورلرینده ان ازی بیر دؤنه ده اولسرررا یئی
ایلدن چوخ مرندده  -51 یاسرررالمی چیلوکبابچ. یربیقردَر دادی دامراقالرینردان گئتمره

ون آنجاق اون. باغالندی، رحمته گئدندن سررونرا، یتاسررفله حاج شرریرین بَ، فعالیتدن سررونرا
 .  دیرآدیال دوام ائتدیرمکده« غذاخوری حاج شیرین»لیاقتلی دامادی بو ایشه 

نره کبابالری او ، چوخرالسرررا دا یئرلریئمرکیو  یمیزین چیلوکبرابچیالربو گون مرنردی
 . . . نه چیلوالری، کبابالردی

سونرا ، دیر«آدی شیرین»اصل آدی ، ینرحمتلیک حاجی شریرین، امییرمالیسرونوندا آرت
 . قیسالیب اولوب حاج شیرین

را آدالر اوغالنالکیمی « آدی گؤز »، «آدی شیرین»ر چوخوندا ین بیشلرده کندلریکئچم
  . قویوالن گؤز  تورکجه آدالرداندیر
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 ئمك کولتوروندهی آذربایجان
  لردندب آدالنان

  0شورباسی سامان
 (یقاسملو)جانا حاجی رضوان 

 

 الریاقلیمار سرایسیز کولتورونون تانینمیش آذربایجانین لردهاؤلکه باشرقا هابئله و ایران
   .یاشانیر و وار، اولوب دبلریمیز آنالملی و دَیرلی، دوغا  یاشادان کولتورو کی نییه، وار

 رلهعزیزل اَکینچی سرریندهباره نین«شررورباسرری سررامان» اؤزلجه لریمیزدندب تانینمیش
 آرپاالر قاالن گون اون مؤوسررومونه یای ایل هر اسرراسرریندا نیغیشرریدان کئچیردیییمیز

 رینآرپاال، باشرررالنار بیچیمی بوغدا گئدن گون اون دانیای و ییغیشررردیریالر، بیچیلیب
 ایشررله بو ،بیچیردیلر آرپانی، گئدیب بیچیمینه آرپا قادینالر گؤره اولدوغونا آلچاق سرراپالغی
 ده ندنی ئچیمینس بو، یئتیریردیلر یئرینه کیشیلر ده ایشرینی بیچمه بوغدا اوالن بنزرلییی
 سیلیآ دنعوامل باغلی تانیتیما یازیالن سیندهباره الرآراج داآشاغی و اولدوغو اوجا بوغدانین

 .  گئدیردی باشا

 اوجا نینساپالغی سیهره کی آراجالریدیر ایشلنیلن فرقی نینایشری بیچمه بوغدا -آرپا 
/ ویداییره یاریم و لیدسررته قیسررا «چین -اوراق»)ال اوراق آرپا گؤره؛ اولدوغونا آلچاق یا
 اسد»/  لیدسته اوزون «کرنتی -دَریاز»)ایله کَرَنتی دا بوغدا( فارسجا «کوتاه دسرته داس»

 . بیچیلیردی( فارسجا «بلند دسته
                                                                                                                     

 «توربان تیکمک تؤرنی»هابئله « دوشاب بیشیرمک»، «نیدوز تؤر»بو یازینین و بوندان سونراکی  - 1
بتو  » آناسی، سالخاق اوالراق رضوان خانیم حاجی قاسملو -سینیق ، یازیالرینین سونوندا گلن بایاتیالری

ازاراق ایندیکی دن ییئنی، لرینه دوزن وئریبه قافیهسونرا اؤزو بایاتیالرین وزنی ایل، ائشیدیب« زادهشورابی خانیم
 ایندی، گلیب دونیایا کندینده «شوراب» دا جی ایل خوی -1317« زادهبتو  خانیم شورابی». حاال سالیب

 . یاشاییر سیندهکوچه امیر دا -خوی
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، دوروب مککؤ بیرینه -بیر ایشلرده دئدیییمیز دنگتیرمه آرایا سؤزو پو  خالقی کندین 
 نینعاییله سیزایییت یا قادینسیز، اَرسیز کی آرتیرمالییام، یاشادیردیالر سروسیالیزم بیر تام
 ئرینهی لیکلهکؤمک آرتیقراق هئچ، کی قالماییب یئرده دبده یئرلی بو ایشرررلری کینا ده

، بیشیریب ورباش کؤوشنده سونرا بیتندن ایشلر لیکدهدین  و خوشلوق سیبئله. یئتیریلیردی
 یشینها بیچمه بوغدا مؤوسومونده یای شوربانین. یاراناردی شنلیک ایلهچالقیسری اوزانالرین

 . آدالنیبدیر شورباسی سامان دب بو گؤره اولدوغونا باغلی

 بوغدادان دؤیولن ایلک اوالراق اؤرنک اولوب دبلر آرتیرما تؤرنه بو ماحاال -دانمراحا 
 سامانی اد یا یئییردیلر( یاغی داوار یا اینک /یاغ حیوانی -یاغ ساری)یاغال  ساری بیشریریب
 جیزیق سرررینهدؤوره( قاب ییغیشررران بوغدا)نین کندی بوغدا و قارالدیب آزجا اوتونران

 . اولسون اوزاق گؤزدن یامان، اولوب برکتلی کی نییه، چکیردیلر

 
 زلرعزی سررینینئچه الردانبایاتی اوخونان زامان گؤرولن ایشررلری دبین دانیشرردیغیمیز

 :یازیرام اوچون

 
 ائله وئرمیشیک الریقو 

 یئله وئرمیشیک بوغدانی

   قاینیر شوربامیز سامانلی

  بئله گون بو چؤنسون کؤوشن

 
   یامانی قوواالدیق

   سامانی حاضیرالدیق

 یهطؤوله دولدوروروق

   زامانی قیش ایشلنر

 
  اوراقالر بیلوولودور

  داراقالر سونبو  اوراق

  گتیر آیرانی قیز آی

 یاناقالر قیزاریبدیر
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 یندوز تؤر
 (یقاسملو )جانا یرضوان حاج

 
 نارینداک گون گئدندن سررونرا گؤلون بئش اون یایدان یاشررایانالر اطرافیندا گولونون اورمو
 ییغیشرران یهجهگؤلمه. دولدوروردوالر سررویویال شررور گولون، دوزلدیب جهگؤلمه دایاز چوخ
 الینق سالین البت. اوالردی دوز سا  بؤیوک جهگولمه و قورویاردی بوغالنیب گونه نئچه سو

 ویروقق، گؤروردولر کیشرریلر ایشررلری بو. اولوردو باغلی لییینهدرین نینجهگؤلمه اولدوغو
 .اویناردیالر اوسررتونده الرینسررا  اوغالن - قیز دهگئجه آیلی سررونرا گیرندن ییدوغان آ
 -رساال آغ گؤزوموزه و کوسرر بیزدن گؤ  -دئیردیلر:. یاسراق ایدی مطلق اویناماق گوندوزلر

 دَینده گؤزه اوسررتوندن دوزون آغ گونش، سررؤزدور بیر دوغرو تام دا باخیشرردان علمی البت
، یناردیسرر الرسررا  لیکلهبئله. اولور لییییخسررته گؤز سررونوجو، کی یئتیرندی زیان گؤزه
 یانداقورو دوزالر، گون گئدن سونرا بئش اون دوغاندانقویوروق چئویریردیلر سالالری سرونرا
 پارچا ایله بیر رنیلی یاوزلرین گرک داشرییانالر ائوه چؤلدن دوزو. آپاراردیالر ائولرینه ییغیب

 دوز ئلههاب، قورونوردو گونشرردن گؤزلری لیکلهبئله کیمی دئدیییمیز اوسررته، توتوردوالر
   الردان:بایاتی اوخونان اورادا آما و قوشولموردو لرینهنفس

 
  اوینار قیز اوستونده دوز

  اوینار دوز الینده قیز

  اوزان چالسا هاوا هر

  اوینار دوز قیز آداخلی
 

  وار دوزوم دهجه گؤلمه

  وار سؤزوم گؤلونده دوز

 پارچاال سن الریسا 

  وار گؤزوم سنده قیز آی

  سیندیرمیشیق الری سا

 میندیرمیشیک داشقایا

  اوستونه دوزالرین سا 

 چیخدیرمیشیق قیزالری
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 رمكیشیدوشاب ب
 (یقاسملو )جانا حاجی رضوان

 

، هسرراند دن، ایسررتر اولوب یاردیمالر پای -پایا پولسرروز شررهیهم واختی ایش آراسرریندا ائل
 .  یشلریا عایله ایستر (آتماق آرخ اوالراق اؤرنک)اولسون  ایشی اَ  ایستر، واختی بیچین ایستر

 سونرا، رگئدرل ییغاندا یارپاق اوالراق ایلک. اولوب یالیاردیمیی ائل همشه ده ایشلری تنکه
 دوشرراب، سرریرکه، میالق، یئمیش، درمک اوزوم سررونو ان و تؤرنی توربا هابئله واختی قورا

 .  ریبچاتدی باشا ایشلری، قوشولوب بیرینه -بیر ائل بیرینده هر کی باخارالر ایشلرینه

 پامبیق)آسارالر  میالق سالخیمالردان سئیرک، دریب اوزوملری اؤنجه ائل اوچون دوشاب
 لخیمیسررا و قیزیشرردیریب لریبیسررکه ایپ یون، آسررارالر یئرده قارانلیق اوزوملری ایالرله

 یشدریلم یاری سررویو ریناوزومل، گلر باشررا یهچیلله، دایانماسررین دووارا گرک، کوفلندیرر
 اوزوملری سررونرا، دریرلر تام سرروالری یویولوب اوزوملر سررئچیلن اوچون دوشرراب. (اوالر
 لبتا. آیاقالرالر قازاندا یا حووضرردا بؤیوک تلیسررلری. باغالرالر آغزین، دولدوروب لرهتلیس
 کی سارالرآ الردانبوداق تلیسرلری آیاقالنمیش تام ایییتلر گن  و آیاقالر گلین -قیز اوزومو
 . سوزسون تام سویو

 چاغی باتان گون گرک تورپاق، قاتیالر تورپاق سررراری کیلو بیر سرررویا یاریمبراتمان
 قاتیر هیئمکلرین تورپاغی ائل گؤررسرره گونش کی وار اینان  بو آراسرریندا ائل آرتیریلسررین

 تورپاغی، سوزوب سوالری اؤنجه گونشدن ده سرحر - سرحر .اسریرگر ایشریغین و اینجییب
 آییرد و بیرلشرردیریب تورپاغی اوزومله اوالراق دؤنه سررون ریدئی ائل. ریگرکد ائتمک آییرد
  !مزبسله اوزوم بیزه تورپاق ایل گلن سکائتمه

 سودان. رگتیر خئییر ش ائوهیبو ا اولسون گرک یایلیغی لرینگلین اوچون سوزمک سوالری
 .  اییتسینق لیکشیرین و برکت باغا کی قویالیارالر گیریشینده باغین تورپاغی آیرلیالن



 71 
 

 زونوناو اوزدن او، داشییار رنیین قانلی گونشین میس آخی، قاینادیالماز ده میس دوشاب
 . اوالر آغ رو  آخی بیشسین گرک قازاندا رو  دوشاب !دوشابا یاخار یقاراسین

دئییر:  یئرده یاد کی وئرر دینجلیک سررویونا اوزوم آغاج، اولسررون آغاجدان گرک چؤمچه
 !داشمایین قورخمایین سیز

  .دولسون قابالرا سونرا و سویوسون قالیب داقازان گرک سونرا اوالندان حاضیر دوشاب

 بو یئرده ققارانلی تام، ریگرک ساخالماق، باسدیریب یئرده ایستی پولوشلری قاالن تلیسده
، سالیرالر ؤمورک تیکه بیر ایچینه پولوشون، اونودسرون آیریلدیغینی شریریندن کی فیکیرله
 ایاناتلید کی (میخ اوالراق اؤرنک)سالیرالر  سیتیکه دمیر بیر، آلسرین یقاراسرین نینایچی

 لرونجهدوش بو) !سریناینجیمه بیزدن پولوشرو وئریریک آند کی چؤرک تیکه بیر و اولسرون
 چوخ سیندهیئتیشمه نینسریرکه اوالراق کاتالیزور کی یئتیشریب ثبوتا تام باخیمدان علمی
 قویماق تورشو سروزرلر و آچیب اوسرتونو پولوشرلرین سرونرا گوندن 41. (وار یئری اؤنملی
 !ساخالرالر مئیوه دنیئنی ده پولوشو اَپریمیش قاالن و اولوب حاضیر سیرکه اوچون

 . گلردی باشا قوپوزال و شنلیک هامیسی ایشلرین بو البت

   بایاتی: نئچه بیر شعرلردن اوخونان
 

 تلیسه سالدیم اوزومو

 پیلیسه اولدو لرتلیس

 آیاقالییر شیرین بئله قیز

 وسوسه اولورام من
 
 آلمادی یاناغی قیز

 قالمادی سو اوزومده

 بیشیرنلره دوشاب

 دولمادی ناهار بیزده
 

 الدوشاب چیخار سیرکه

 الشراب گلر کاباب

 سوزوروک لریاوزوم

 1دیرابال کی دهگلین

                                                                                                                     
 قوما  ایاک جور بیر: دیراب - 1

 قاریشدیرین دوشابی

 آراشدیرین تورپاغی

 کؤنوللری کوسولو

 باریشدیرین دوشابال
 
 آپباقآغ گلیر قیز بیر

 یاناق الله گؤز آال

 وار بایدا بیر الینده

 تورپاق ساری دوشابا
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  نیتؤر تیکمه توربا
 )جانای( قاسملو حاجی رضوان

 
  تؤرنی تیکمه توربا لردن؛دب باغلی مؤوسومونه اوزوم

 

 و دنیز، یاماج، داغ، هاوا دئینده دوروم، وار ایشرررلری اؤز  باغلی دورمو ایله ماحالین هر
 داوار داداشرر - داغ، دیر باغلی بیرینه -بیر بونالر البت و اولور الرحیوان و لربیتیی هابئله

 فرقلی امت الرباغ و لربیتیی یئرده سیبئله سرین هاواسری الرینیایالق و اوالجاق سرورولری
 ایله ییکؤمه ائل اؤنجه لرایل ایشررلر سرریبئله آراسرریندا ائل یئرلرله اوالن بو  یاغیش اولور؛

، یسرروووارماسرر هابئله اکیب اونو اکیلیر لردهاؤلکه بوتون بوغدا اوچون اؤرنک. حاضرریرالنیب
 آرایا سؤزو پو  هابئله سروروشمادان بیریندن خالق، اوچون داشریماسری ائوه و سریدؤیمه
 ساده بیر دئسرک لرلهسرؤزجوک ایندیکی. اولوبالر کؤمک پای - پای ایچلرینده اؤز دنگلمه

 . یاشاییبالر سوسیالیزم

 لریکهتنه اوزوم. اولوب اویغون اوچون اوزوم، چوخ دننه هر تورپاق و هاوا ماحالیندا اورمو
 نه ارو لردب گؤز  اوچون اوزوم آراسرریندا ائل بوینوندادیر شررهرین او کیمی بویون باغی بیر

 «کمهتی توربا» دب گؤز  بو. چیخارتمیشیق یاددان و اونودوب ایندی لریدب بو کی یازیق
، ونراس حاضیرالیاندان اوچون لری -گون قیش سرویون، دریلیب قوراالر. باشرالنیر ایلهنیتؤر
 یکیردیلرت توربا اوچون لراوزوم و توپالنیب ائوه بیر گونده گلینی - قیز نینمحله و کَند هر
 یک بللی، اولوردو الزیم توربا لرنئچه اوچون باغ هر، قورونسون قوشردان و آری لراوزوم، کی
 اسررونر قورادان اوزدن بو ائله، یدیا یوخ زامان اوچون سرریتیکیلمه توربا قدر بو ائوده هئچ
، دانآ  اوچون اونالر آسرریلی دوروموندان دا صرراحابی ائو. باخیردیالر حاضرریرالماغا توربا

 باری یلکا نینباغی کسین هر کی بو گؤزلی آن نینایشی ائل بو، حاضیرالییردی شروربادان
. بیلردی دایاق اؤزونه ائلی آدام او لیکلهبئله. تیکیردیلر یتورباسررین اونون اؤنجه، اولسررایدی
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 و ریردیوئ بورج تورباالرین آرتیق، اولسررایدی آز یا د ا، اولماسررا بار باغیندا بیرینین بیردن
 اولماق صرراحاب باغ، کی اوچون قوجاالر لیکلهبئله. آالردی دوشرراب یا اوزوم قارشرریسرریندا

 گون نئچه لرتیکمه توربا. وئریردیلر بورج و تیکیب توربا لریگئجه قیش دئییلدی مومکون
 بو ئلها قیزالر دا چوخلو، اولوردو باغلی سایینا باغالرینین ماحالین یا کندین، آپارماسی زامان

 اد بایاتیالر گؤز  اوچون لرتؤرن بو آراسرریندا ائل. آداخالنیردیالر و سررئچیلیب تورنلرده
  واریمیزدی:

 
 اوزوم واردی دابوداق

 دؤزوم نئجه اوزومسوز

  قیزالردا تیکن توربا

 گؤزوم منیم دیرقالیب
 

  دیربیزده گون بو توربا

  دیردیزده قالخیب پارچا

  اوچون وئرمک نیشانی

  دیرایزده گؤزوم منیم
 

  آلمیشام باغی اوزوم

  قالمیشام حیران دادا

  الیندن الرینآری

 سالمیشام تورباالرا
 

  وار پیلوو گونو توربا

  وار سینوو اوچون پیلوو

  اَییلسه باشی اینه

 وار بیلوو بیر یانیندا
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جان یآذربا
 یملرییگل

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ناصر زارع .پاپاق ●

   زارع ناصر .ساریقالر یا دوْالقالر ●
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 پاپاق
 ناصر زارع

 

 
آذرب یج ن جغرافی ساای دا لیق ه بئله ساانینق بیر بل گه او  و ن اوچنن چنآ لهم گلرونن 

 بن پ پ ق کن تنرومنهون ایچین   یئر آچ راق بیرگئ    -گئت، گئیملردن بیری د  پا پ ق او ن 
اجتم عی ق تالری ، سااینه چئنریب ی  ساایمگهن منسااال کیشاای، ع ر، هم نالر اؤهونن  یر 

 بلینک ش عر شهری ر دکمیشکن ، بیلین یرم  رو ننن اوین ییب
 «بلرکن ب ش  قنی ن گرک بلرکننه د  بیر ی راش »

 «!هر ب ش  پ پ ق کئچر ام  هر پ پ    هر ب ش کئچما  »ب ب  سلهو واردیر دکیر -ی  بیر آت 
س خالنم  ی اوچنن د  ، و حتی اکله هم ن او ن  کی تنپلنمنن گرک و گرکما رین قنرونن 

کی اونن ب شاااین ا، بیر قا ینا ق او ن ؛ اونا ا کی بیر کیشااای گرک و گرکما ری ساااین یریب
ت نم    تکلیف اکله  . ق ب  ین ا دای نی الرقین ییب ، ییبپ پ  ین ان اوت

 . پ پ  ی ایستی سنینق ه وا اوچنن ب ش  قنیم هلر
 . پ پ  ی قنی ق ب  ین  ی خشی دوشنن

 
اسین ا بیلم  ین آر ب ب  سله رین ن پ پ  ین و اوننن یئرینی بن ملت -ه بئله ینه رجه بئله آت 

 .  شیرسله آچیب دانی  ر کی پ پ  ین و اوننن یئرین ناولر ا  ته بننالر تکجه سن  دکییل
 ،میث  چنن "گلن پ پ ق" ا یف سااای، دا او نبالر یال تا نین ن ا یف لرآذربا یجا نا ا پا پا  ی

ف سی ین بیر ا یف  و ق راپ پ ق ا ینین بیر قن ن اولن و مغ ن ا قیشاالق اکلهَبی ا یف سایقنج 
آدلن ن  ین ان ت نین ن وتنرکیه ه بئله گنرجنسااات ن ا ی شااا ییرلر پ پ  ، ایران، کی آذربا یج ن

 .  ا یفالردان یرلر
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ینلرینین چنآ او ا و نن  ب خ راق پا پا  ین اولن اؤنملی یئریناه گلر  بیرد  اوننن ایساااتاه
 حتی اؤهونه شااهر بل نملرین   د  یئر آچیب بن، ین مرکا رد  اؤه لی  ق هانیباوننن تن ی  اکله

نآ نین او م  ی چب خ ن ا پ پ قچی ب هاریاردبیل کیمین شاااهر ر  ، هنج ن، ت ریا، گنن خنی
ام  بلینک بیر ساان دی بلینک بیر عاانعتچیلیک ن و اونننال ی ن شاای ،  ن یرن دکییلدا تعجب

آذرب یج ن پ پ قالری دا گئییملری کیمین چئشااای  ی او ن  .  ی بیر گئی م یربلینک عنعنه
 نین  ن تج ر  مرکای او ن  و دنیاوننن ا ن نلری بننالردان آسیلی یر کی عصر ر بنین آذرب یج

وکر ین نننن )ایپا  ین ن( اوساااتننا   او ن  و بنرانین تن یا  و تج ر  آدامالرین  -اؤنملی آل
و  و ن ه وانین سنینق ا، یی لرم  اوچنن چئشای  ی پ پ قالر تن ی  اکلهوکر اکله -ی خشای آل

و ن و اون  ایساات  چنآ او   رین بیری و اساا س گئییم ساا ییلیب اوچنن احتی   اولن گئییم
 . اوچنن چئشی  ری چنخ  یب

بنرادا او ا وقجا  ما تریا ل چنآ او ن  و او اوهدن چنآ راحا تلیغین ن چئشااای  ی پ پ قالر 
 سی نین او منین اؤهونه اؤهل پ پ  ی رین او م سی و هر ا اهتیکم  او ن  اجتم عی ا اه

قج  هنگین او ن  و پ پ قچیلیق ایشااای چنآ دنلر  گلر  پا پ ق تننعی او  وو چنخلن آیری ناه
چیلرینه  رین تنپلنمنن اؤنملی عنعت ردن بیرینه چئنریلیب و بن پئشاه عا حبچتین پئشاه

 آد یم نظ می گنجنی دکییر . چئنریلمیش ی
 . «ی ریمچیلیق پ پ قچی او م ق ان بنتنن پ لنچی او م ق ی خشی ی»

نی . . .  .کی بنرانین قهرما نالرین ادی لرین و م او قاا ر ملتین ایچینا   یئر آچیابیبن گئی
عریف بئله اونالرین پ پ قالرین دا ت ین  قهرم نالری تعریف اکله پ پ قساایا تصاانر اکتم  او م ه

 .  اکلردیلر
م ه نح م م ا بیر د  دساات پ پ  ی،  ری واری یپ پ ق قنیم  ین ا اؤهونه گلر  آدا  و عنعنه

  .آلن چ غ ب ش ان گلتنرردیلر
 پ قسیا پ  ی  سا ییالردی بیر او النه چنآ بلینک اساکی یپ پ قسایا او م ق بیر کیشای

نین پا پ  ین  تنخننم ق اوننن اؤهونه تنخننم ق دولنسااا یا ی اونا  قیا وکرمادیلر بیر کیشااای
 .  س ییالردی

 دنآدام اگر چنآ بلینک بیر گنا هی او سااا  اوننن پا پا  ینا  تنپنرو  اونن او کنا  ی  منطاه
ساااینه اعالم جنئ اکتمگی ی پ پ  ی ب شااا ان پ پ  ین او نرلنم  ی اوننن یییه. قنواردیالر

 . وورو  س  م ق جنوابسیا ق  م م سی گرکن بلینک بیر تنهین و آ چ تم  س یالردی
نین اؤهوناه گلر  پا پا  ی واری ی بیر چنب نین ب شاااین  َبی پ پ  ی سااایتنپلنمنن هر ا ااه

 . بیر ایش س ییالردیقنیم سی چنآ گن ننج 
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آدام  ساای ت  ت نین ردی هرپ پ  ی ب شا  اگری قنیم ق قنچن نق ه بئله ایگی  ی  سایمگه
 آنج ق آت ب ب لر دکمیش کن ، یه بیلمادی بلرکنن ی ن کی ب شین  قنیسنناکله

 . پ پ  ی ایستی سنینق اوچنن ب ش  قنیم هلر
 

 
 چوبان پاپاغی

 
 قاجار پاپاغی

 
 داقا پاپاق

 
 شله پاپاق

 

 
  پاپاق قیرخیم
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خا  چا لرین اوهون ایچلرین قیرخ ن ن ساااننرا چنخلن ما ار دا ایشاااه گلما ای  کی چنآ 
 .  ن رین یالر ا ه گلیردی بننالرا قیرخیم دکیردیلر

بننا  با خا راق کی پا پ قسااایا یق چنآ بلینک بیر ایراد سااا یالردی کن ین و اوب نین چنآ 
ی ن ن یغیب سیریالیادامالری بن قیرخیمالری پ رچ  آراسین   ج وانالریینخسنل اوش قالری و 

 .  سننرا اؤه رینه پ پ ق تیکردیلر

 
  پاپاق شیش ◄

ساا نت اولن بن پ پ  ی دکم  اولر کی ۰۲اوج  یغی . یدن اولردبن پ پ  ین م تری  ی دری
  چنآ اوج  او  و نن  خ ار ام،  ر قنی ردیالرهاد شهرد  ان ت نینمیش و پن ن ت جیر ر و اشراف

 . بیر آه او بیریسی پ پ قالردان فرقلی او ن  و آه م   استف د  او نننبالر

 
  پاپاق شله ◄

شااالاه پا پا  ین یننگنل او ا و ننا  گلر  قنجا  کیشااایلر بن پا پ  ی داه  چنآ ب شاااالرین  
پ پ  ی بنتنن ب ش  بن . س نت اولردی۵۲دن اوج  یغی دا پ پ  ین جنسی ق را دری. قنی ردیالر
 . ییب ب ش  دی  ی  دا ق یم قنچنلر ت  ی ن کی قنی ردیالرکئچیرتمه

 
  پاپاق داقا ◄

دنلر آیاا ین بن پاا پاا  ی ان چنآ ایشااالااه، داهاا  چنآ شاااهر رد  قنینلردی یبن پاا پاا قالر
 .  سناد یالر بیر د  دو ت آدامالری اولردی،  رفیکیر ی

ب شاا  کئچن بل نمنن اؤ چنساان هر شااخصااین ، اولردیساا نت ۰۲ت ۵۱پ پ  ین اوج  یغی 
 . نین اؤ چنسننه گلر  تیکیلردی ام  اوست بل نمن گئت یکجه دارالردیب شی

 
  پاپاغی چوبان ◄

م تری  ی  پ پ  ین. آدین ن بللی اولن ت  بن پ پ  ی چنخراق چنب نالر ب شااالرین  قنی ردیالر
بن پ پ  ین . نردیپا رچا لر ایشااالاه ی  یاچئشااادن اولردی آساااتا رینا  دا اوهون تنکلن دری

  رین ه بئله اکالتالرین ینخساانل انساا نالرینا    او م  ین  گلر  کن  ی، نین اوجنهم تری  ی
 . یپ پ قالردان اولرد یغی الن یدا قیش چ  الرین ا ف 
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  پاپاغی قجر ◄

اوسااات بل نمنننن  سااا نت  ق ر اولن بن پ پ قالر ب شااا  کئچن ه بئله ۰۲دان ۵۱اوجا  یغی 
ن  آساات رین  دا مخمل پ رچ  دن او بن پ پ قالرین م تری  ی دری. یقطری داه  چنآ او نرلرد

ق ج ر . الری ردینا  قنید  چکیسااای آ یر او ن  جنانالر با شاااالراوننن اوچنن ، نیردیایشااال
نالر دا  ر ه بئله خ لر بن پ پ  ی َبیام  ساااننرا. الری الن ردیینلر د  ف دؤرون   دینان ا ایشاااله

 . ب شالرین  قنی ولر

 
  پاپاق بخارا ◄

د  َدیر ی بان پاا پاا قالری دوهتماا  اوچنن بخاا را شاااهریناا ن دری گتیرردیلر اوناا  گلر  
دا او نردو ام  اوچ رنگی داه  آرتین فرقلی بنی لری  نین چْنآبنخ را پ پ  ی. ای یپ پ قالردان

، خ نالر، ر بن پ پ  ی َبی. بیر د  قا را پا پ ق، نشااان پا پا قگنم، قیایلی پا پا ق. قن النیلیردی
 پ ق بخ را پ. نا ا اولنالر با شاااالرینا  قنی ردیالریآشااایاالر ها بئلاه تنپلنما ا ینخا ری قا تالر

 . س نت  ق ر اولردی ۵۰دن ۷اوج  یغی ، ای شکل  استنانه

 
  پاپاق یون ◄

. یردتنخننم  ین نیال ب شااا  گل، ینن او ن آدین ن بللی او  و ن کیمی بن پ پ  ین م تری  ی 
 . د  قن النیالردیبن پ پ قالر درم ن اوچنن

نین هر جنر پ پ ق ب شاااین  قنیسااا ی ی آ تین ن تسااا  )آراقچین( قنیم ساااین  مساااهیهر ک
رم ن  یکله دساایا ب شاا  قنین ن  بئلهب خ راق ب ش آ ریساای اولن چ غ ینن پ پ  ی آراقچین

  .اوچنن قن النیالردی
بن پ پ  ی قنلقالرین اوسااتننه ق ر . ساا نت  ق ر اولردی۵۲دان ساا نت۷پ پ  ین اوج  یغی  

 .  چکردیلر
 دار ان چْنآ  ینه گلر  بن پ پ قالری کن یگیما تری  ی اوجنه یننگنل ه بئله راح   ا ه گل 

 . قنج لری ب شالرین  قنی ردیالر
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  ساریقالر یا دْوالقالر
  زارع ناصر

 

ونه میش ن ق ب ق دْولم قال بنرونم  یْنلریال اؤه س پال پ  ت ر تیکمگی اؤیرنمه -انس ن ایگنه
 . پ  ت ر دوه  یب گئییرمیش

گی قیرا   لر بن چئشی  گئیینما  ته تیکم  یْن الرین کشاف اک ن ن سْننرا دا آذرب یج نلی
اؤه رینااه گئییم دساااتی ، ییاابدان اساااتفاا د  اکلااهلهیم اْولن واقتالر بن متند، قْنیماا ییااب

 .  ردوه  یب
 

  دواْلقالری باش کیشی ◄

یردیلر بن دْولقالرین م تری  ی ایپ  و دین ع  ملری ع رفلر و بعضااا  شااا عر ر اساااتف د  اکله
ه هم د  قا دینا  عا ییب یابا ش آچیق اْو ما ق کیشااای. بعضااا  االس پا رچا دان اْو نرمنش
سْننرا  ن( ب ش  قْنی ن انیپ پ  ین ی  دا کی تساکی )آراقچ، سا ییل یغی اوچنن ب ش سا ریغین

نین اوهونلن ن بیر متر ی ریم ی  ایکی متر او نردو کی اْونن چئنرسااایناه دْو ی ردیالر ب ش دول ی
ین اوستننه ننین اوستنن ن کئچیب او بیریسی چیگینئچه دؤور ب شا  دولن ن ن ساننرا ساینه

غ ب ش دْولقالرینین رنگی چنآ وقت آ. گلرونتنسااان اْو نردو  یکلاه گلهل بیرآتیلیردی و بئلاه
 . او نرمنش آم  ی شیل بنه و ق را رنگلرد  د  او نرمنش

 

  دوالقالری باش خانیم ◄

بننا  با خ راق کی ب شااای آچیق اْو م ق کیشااای و آرواد اوچنن بلینک ع ییب سااا ییالردی 
ناا ا خاا نیمالر باا ش اؤرتنکلرینین  ی چاا  الریناا ا بیرد  ایش واقتیهاا وانین ساااْنینق و یئاال

 . اوستنن ن بیر ب ش دول ی دا س ریب ب  الردیالر
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س نت ۸بن ب ش سا ریغی اوچنن آ ین کل آی  یسای ایشال ردیلر ا ین کل آی  یسین تاری   
 یق ب  ین نیننین سااانروشااان  دوشااامگیاکنین   ق تالیب آ ین  ب  الم قال بئله ب ش گئیمی

روینردو هم د  کی ب ش سااا ریغی آذرب یج ن ق دین گئییم دساااتینه آلراق ساااْنینق ان دا قن
ن ن دن اولردی و ب تی  چ پی ین نینین م تری  ی ایپ آ ین کل آی  یسااای. گله ی  وکریردی

 نین درم نق یم آروادلر آ ین کل آی  یسااای. گلهل ب سااام  ن خیشاااالر اوهرین   ی راداردیالر
 . الرخ عیتینه ع حب او م  ین  این ن ردی

 

  دوالقالری بویون ◄

بْن  هل اوهو ساْنینق ان قنروم ق ان اوچنن ایشالنن بیر گئییم کی بنینن دول ی ی  ش ل دا 
ام  پ رچ دان دا شااا  الر ، چنآ هاما نالر شااا  ی ایپا ن تنخنم  یْن نین ن دوه  ردیلر، دکیردیلر

بیر متر ی  متر ی ریم  کیمین س نت و اوهونلن ن  ۵۱ی ۵۲شا  ین اکنی ننرم ل ح   ا . اْولرمیش
ف   پ  ت ری بیر تشری ش  ی معمنل کیشیلر قیش فصلین   ب  الردیالر ام  س رایالردا. اْولردی

 . دا س یالردی
 

  دواْلغی قوْل ◄

 . س نت  ق ر اوهونلن ن اْولردی ۸۲دن  ۱۲س نت اکنی و تخمینن۵۲ا ی  ۸قْنل دْول ی 
دول ین بیل  قیسامتینه دْو نی راق ق ر و سْنین نن نفنذ ه وانین ساْنینق چ  الرین ا قنل 

قْنل دْول ین اکینچیلر اکین بیچین وقتی قْنلریناا  . آ یردیالر ینایان قاا باا  ایناکاتاماگای
چیب چلپ ب نه کئ -بیر د  کیچی  بلجکلر ه چلر ، سینب  الردیالر ت  هم بیل  هْورا دوشمه

 .  سینایجیتمه
 

ن رد  اسکی هام نالراردان ق لن َبی دولقالرین ن اوه شم  اولر هله د  آذرب یج ن ا چنآ اک
دنی وار اْو دا بنناا ان آسااایلیاا یر کی اْو النالر کیشااای بن دْولقالرین سااا خالماا  ین دا نااه

وی ی اْو ما ق ان ق ب ق دْولقالری اْو م هدی بلکه اکن ن یک ن ساااْننرا بن گلین خ نیمین گلر 
ی اْو االناا  دْولق با  ییااب وکرساااین او اوهدن چنآ عایا ساااا یالن بیر کاا دولردان  کای باَ

 . حس بالن ردی
قنل دْول ین قْنل دْولدیا ان ساااْننرا . دن و ت فت دان اْولردیدْولقالرین ما تریا  ی االس

 . سینس نتلیق ای  ایله اْونن ب  الردیالر ت  آچیلیب یئر  دوشمه۰۲ی ۰۲
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 (پئتاوا) دواْلغی قیچ ◄

دان  ۵۲نن بن گئیمین  رد  ایشااالهایش چا  الری و بعضااا  خ ا مراسااامقیش فصااالی؛ 
 . دن بیر متر ی ریم  کیمی د  اوهونلن ن اْولر -س نتی متر  کیمی اکنی بیر۵۱

  .قیچ دْول ین آی ق تْنپن نن ن بعض  دیا  و بعض  دیادن بیر ق ر آش  ی  کیمی دْولردیالر
آدامین اقتصااا دی دورومنن  ب خ راق پ رچ دان گلن ن ی  دْولی ن  -دْول ین م تری  ی دْولق 

 . دا کی تنکلن دری ن اْولر
ایلین ن اْولن ایپ ن ۱۲دان ۰۲پئت وانین بیر ب شاااین  

َ
سااا نت  ق ر اوهونلن ن اْولن کئچی ق

 . آ سین ینین ق ب  یندْول ین آچیلیب دوشمگی، تیکیلردی
چلپنن با نه  -دا بلجکلرین و چلر  قیش مْنسااامینا   قیچی ساااْنینقا ان ایش واقتینا ا

رین نی پی د  گئ ن آداماللر اوهون مسااا فهآلن بن گئیم ننرم ل واقت ینین ق ب  ینگئتمگی
 . آ یر ینین دا ق ب  یناحتم  ی قیچ بنرخن م  ی

مین با ب  ی دگ ری کی - رد  چنآ اکن رد  آتا  ساااهآذربا یجا نلیالر بن گنن بن گئیمی گئیماه
 . النیرقنرونن  س خ

 

 (قورشاق) دواْلقالری بئل ◄

اْون دان ایگیرمی سااا نتی متر  قاا ر اکنی اْولن قنرشااا  ین بیر متردن ایکی متر  کیمی 
 . اوهونلن ن اْولردی

 . قنرش  ی بیر د  اْولراق قْنج لر بئللرینه ب  الردیالر
دا  لن اقتصاا دی دورومنننقنرشاا قالرین م تری  ین  ب خ ن ا اْونن ب  الی ن آدامین تْنپلنم ا اوْ 

آم   ،کی ان پن ن آدامالر ایپکا ن بئل دْول ی تیک یرردیلربئلاه، با شااا  دوشاااما  اْولرمیش
 .کا سااایاب آدامالر اؤ چن و فْنرمن قْنروی راق اوجنه ن م تری دان اؤه رینه قنرشااا ق تیک یرردیلر

   .یئرینه یئتیرردی یدکم  اْولرکی بئل قنرش  ی بن گننکن کیف و جیب ناشین
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 راپئئور
 گزارش

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 نژاد قابل رحیم کندینده. جیغا خاتینچؤمچه ●

 . محلی گویش به روستا شعر استانی جشنواره ●

 خاروانا ییالقات در« قیرخیمی قوزو»  سنتی آئین مراسم برگزاری ●
  حسن رشتبر

 نشااساات ماهانه فرهنگی ترکان در خطه خراسااان پنجمین گزارش ●
 اسماعیل ساالریان

  ر بؤلومیئنی نشاار اوالن اوغوزنامه آتاالر سااؤزو کتابیندان قیسااا بی ●
 محرم پریزاد )سورگون(
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 ندهیکند غایج نیخاتچؤمچه
 نژادقابل رحیم

 
 

. سترلریا شیاغی داناهلل نانیولالری مختلف چوبانالر و لرینچیاک باهاردا، لیا هر جاندایآذربا
 ترودهشرر، آباد بسررتان، زیتبر، یغیقوربانل اؤکوز ندهیکند اسررفنجان نیاخی نهیشررهر اسررکو
 دهنیلربؤلیه یبعض نی«قاراداغ» و یمراسرم «نیخاتچؤمچه» ندهیکندلر اطرا  و یشرهرلر

 هندیکندلر یبعضرر و یمراسررم «نوورسرره» ندهیبخشرر خاروانا، ندایداغ یمصررل اوالن ندایاخی
 . سترلریا شیاغی داناهلل رمکلهیمراسم کئچ یآدل «هوْبولال»

 

 .یمراسمد «یمصل» و «نیخاتچؤمچه» 91 وزدهی نینیمراسملر ستمهیا شیاغی مختلف

 ندهیکند «غایج» یباغل نهیسبؤلیه «بدوسرتان» نیبخشر بو یبخشردار «خواجه» لیبو ا
، یدگؤتور قدم مثبت ریب تمک اوچونیریددن یئنی ینیمراسم «یمصل» و «نیخاتچؤمچه»
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 لهیا یدکن «یلوئردیب» قاالن لومتریک نئچه «بئلهجهیگؤ» بدوسرررتاندا یغرب یکند غایج
 ییچا آخار یدائم ویبو دره یسرایجغراف گؤز ، وار ولوی لومتریک 5 نینیسررجاده «خورمالو»

 اورادا نینیحضرررتلر «ینب یایارم» ندنیامبرلریپ اهلل، یکدیمنلیچ و باغات -باغ بوتونلوکله
، یستیاقان و اوالر نیسر یهاواس دایای، بیئرلشریالقدا یایر یب یصرفال نیکند بو. وار یمزار

 الزم هر نه مسررافره ریب و بیرالنیحاضرر ائو قوناقالرا آدالنان «یگردبوم»، وار یملّت یمحبتل
 . وار یآراس لومتریک 61 اندنوولیاوچ اهر زدنیتبر. اولونار فراهم اولسا

 دا «غایج» یمراسرررم «نیخات چؤمچه» دن 8 سررراعت سرررحر 14/2/97 گونو جمعه
 . یلدیریکئچ

 یکینه ایاللر، بیآل «چؤمچه» اوالن آغاجدان نهیال خانم اوالن یصاحب حرمت ریب کندده
 داآچان ینیقاپ یصاحب ائو، چاالر یالریقاپ دوشروب جایسریدال ش اوشراقالر اونونیدا  آلم

 . اریاوخو یشعر یتیب دؤرد بو «نیخاتچؤمچه»
 
 ستریا نه نیخات چؤمچه)

 ستریا شیاغی داناهلل
  ردهیخم قولو -یال
 (ستریا سو قیقاش رجهیب
 
 هیگؤ ویسو اوستوندن نینیباش نیخاتچؤمچه و تؤکر سو نهیچیا نینچؤمچه یصراحب ائو
 یهانس هر و یمرج، نوخود، ارمای آز ریب یصاحب ائو داها، اغاری نایباش نیاوشاقالر سو و سار
 نهیریب -یریب یداشالر اوشراقالر حالدا بو، وئرر نایخاتچؤمچه ینیسرملزمه رمکیشریب آ 

 دوشرلر والی یسار اییقاپ یریب او ایاوخو -ایاوخو یشعرلر له بویا اؤز هاوا ووراراق
 
 یداش چاخماق یداش چاخ)
 یباش نیمیگاور یاندی
 بولودو نینیداغ ریپ

 اومودو نیبالریکاس
   گؤندر شیاغی ریب اهلل
 (قورودو بوغدا -آرپا
 

 .  الناریپا بیریشیب آ  دوشله -دن یقالریغدیی و بیدوالن یائولر بوتون
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 دهکیرلیب یسرریاهال کند :یدیخماق ایچ ایمصررال ده یریب مراسررملردن اوالن ایاح لیا بو
، الریتدنالیاخی نهیسررورولر قوزو ینیسررورولر ونیقو. الریخدیچ هیتاه «یرلیپ» نیالیاقیآ

، الریاشررالدمیه بمله هیدئ نیشررسرریئتی نهیریب -ریب باال - آنا گؤردوکده ینیآناالر اؤز قوزوالر
، الریآغالماغا باشررالد اوالر دا، الریاوزاقالد ندانیآناالر لحظه نئچه دا یاوشرراقالر امرسرروت

 نیلرینعمت شیاغی نهیحرمت نیاوشاقالر امرسروت و قوزوالر بو، بیالوارینا یدرگاه اهلل یاهال
 رکعت یکیا اوخوناراق یدوعاس شیاغی، بیلیکس قیقوربانل سونرا. لریدستهیا ینیرماسیاغدی

 .  یسونا چاتد لهیالنماق ایپا آ  مراسم. یندیلیق یحاجت ناماز

 لهیرسه وار گوجلیا یاهل کند، لریائتد استقبا  مسرئولالر و قوناقالر چوخلو یمراسرملر بو
 . نلریرسیئتینه یئری لدهیشک یاخشی یمراسم بو کؤلکو الریشدیچال

 یندسینما اوالن مجلسده نیسیهر -اهر، یمیرح استاد یمعاون نیاسرتاندار دهمراسرم بو
 قوناقالر بوتون. یدیوار یحضرررورالر نینیبخشررردار خواجه و یفرماندار سیهر، یعبداله

 معلم یاناشایبو مراسمله ، الریدیقوناغ ناهارا ندهیمسجد اوالن ندهیسمحلّه یآشراغ نیغانیج
 نینیبخشرر خواجه گون بو. یزلندیعز گونو ده شررورا، گونو یسررازسررالم نیعتیطب، گونو
 نیجانیآذربا ندایاشرری 12 سررخاوت قیآشرر. لریوئرد قیرلیآغ داها مراسررمه دا یقالریآشرر

 .  یردیماراقالند لهیا یهنر اؤز یافتخار

 . سیندنصحیفه بوک فیس بیلیمی ائل
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 محلی گویش به روستا شعر یاستان جشنواره
 

 

 کل مدیر حضور با 14/4/97خ یمحلی در تار گویش به روستا شعر یاستان جشنواره اولین
 این ادبی و فرهنیی کارشناسان و معاونان و مرکزی )اراک( استان اسالمی ارشراد و فرهنگ
 و روستایی امور دفتر کل مدیر، اسرالمی شرورای مجلس در شرازند مردم نماینده، کل اداره

 شهرستان اجرایی مسئوالن از جمعی و بخشرداران، فرماندار، مرکزی اسرتانداری شروراهای
 روستای در یمردم فرهنگ به مندانعالقه و مردم، دانشجویان گسترده حضرور با و شرازند

 . شد برگزار شهرستان نیا مرکزی بخش در واقع «نریغئ»

 دبیر و شررازند شررهرسررتان اسررالمی ارشرراد و فرهنگ اداره رئیس
 این در :گفت محلی گویش به روستا شعر یاستان جشنواره نخستین
، اراک هایشهرستان از مرکزی اسرتان شراعران از نفر 69 جشرنواره
 و خنداب، محالت، دلیجان، کمیجان، تفر ، سرراوه، هیزرند، شررازند
 .  کردند شرکت خمین
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 : افزود و کرد عنوان اثر 138 را جشنواره دبیرخانه به رسیده آثار تعداد عظیمی مسعود
 ورن پیام دانشیاه علمی هی ت اعضای از متشکل داوران هی ت توسط آثار بررسری از پس -

 صاحبان و انتخاب برگزیده آثار عنوان به دییر اثر پن  و برتر آثار عنوان به اثر پن  شازند
 . گرفتند قرار تجلیل مورد، جشنواره ویژه لوح و تندیس دریافت با آثار این

 هایگویش و هازبان به خود آثار ارائه به منتخب شرراعران از تعدادی جشررنواره این ر
 . پرداختند یشاهسون و یراج، تاتی، یوفس، یسربند ترکی، یشازند

 .  افتندی دست جشنواره این برتر رتبه به «یمیلیب ائل» اعضای از رمضانی علی و مولوی امیر

 رکت و لک، لر، فارس قومی و زبانی اختالط نقطه آخرین شازند شرهرستان اسرت گفتنی
 شرهرستان دومین سرکنه دارای روسرتای 214 از برخورداری با و اسرت مرکزی اسرتان در

 نیا جمعیت درصد65 از بیش. است میانه شرهرسرتان از بعد روسرتاها تعداد نظر از کشرور
 .است درصد 31 شاخص این در کشوری میانیین که دارند سکونت روستاها در شهرستان

 
 

 .گرفت تقدیرقرار مورد اثر 1 همایش برتر بخش در ♦

 زرندیه ازشهرستان مطیع محمدابراهیم آقای

 اراک شهرستان از مولوی امیر آقای

 شازند شهر شازند از شهرستان هرمز احمدی آقای

 کمیجان از شهرستان سجادی سیدمهدی آقای

 تفر  از شهرستان صابری مجتبی آقای
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 :قرارگرفت مورد تقدیر اثر 1 همایش تقدیر بخش در ♦

 زرندیه از شهرستان صابری اله ولی آقای

 ساوه از شهرستان رمضانی علی آقای

 خنداب از شهرستان یادگاری غالمعلی آقای

 دلیجان از شهرستان یوسفی عبداله آقای

 شازند از شهرستان عبدی مریم خانم

 

 قرار تقدیر مورد اثر 3( روستا هایعاشقانه و هاالالیی) همایش ویژه بخش در ♦

 :گرفت

 ساوه از شهرستان محیط محمدتقی آقای

 شازند شهر شازند از شهرستان بمانی مسعود آقای

 هندودر شهر شازند از شهرستان گاپله بتو  خانم
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 وقوز »  سنتی آئین مراسم برگزاری
  خاروانا ییالقات در« یمقیرخی

  0رشتبر حسن
 
 با خاروانا ییالقات در یمقیرخی وقوز سررنتی مراسررم 11/5/97 مورخه پنجشررنبه روز در

 بخشررداری همت به مسررتندسرراز و تبریز رادیو خبرنیار، گردشرریران، منطقه اهالی حضررور
 برگزار خاروانا شهر اسالمی شورای اعضای و ورزقان شهرستان فرهنیی میراث اداره، خاروانا
 تال  با امسا ، شودمی برگزار مردمی و سنتی صورت به ساله همه که مراسرم این. گردید
 نتیس آئین یک صورت به مراسم این تا گردید برگزار رسمی صورت به، خاروانا شهر شورای
 اینیونه ملی ثبت و گردشرریر جذب برای زمینه و گردد معرفی همیان به خاروانا شررهر

 گردندمی دعوت ییالق به شهر اهالی همه، ساله همه مراسم این در. گردد فراهم مراسرمات
 هابره، مراسم این از قبل روز چند. دشومی برگزار سنتی مراسم این مشرخص روز یک در و
 توسط، مشخص روز یک در ساس و شده داده شرستشو کامال هابرکه و هارودخانه محل در

 همه. گویندمی یمقیرخی وقوز آن به اصررطالحا که شررودمی چینی پشررم، ایحرفه افراد
 هب خود با قند کله حتی و شرریرینی یا و میوه خود با اندشررده دعوت ییالق به که مهمانان
 یک با، مهمانان بدرقه زمان در نیز ییالق سرراکنین و آوردندمی سرروغات عنوان به ییالق

رمَه» رمَه». کردندمی خود هایخانه راهی را آنها« سررَ  بزرگ کاسرره یک از عبارتسررت«  سررَ
 دستما  این و بستندمی دسرتمالی کاسره روی بر که یماقئق با همراه گوسرفندی ماسرت
رمَه را بسررتن  با محلی هایترانه خواندن به محلی هایشرریقآ هااین کنار در. گفتندمی سررَ
 هایبازی اجرای به آنها کنار در نیز جوانان. کردندمی اجرا دامداری و ییالقی هوای و حا 

                                                                                                                     
 عضو ورزقان و شهرستان اسالمی شورای عضو، خاروانا شهر شورای عضو، خاروانا شهر متولد، 1347 متولد - 1

 جانآذربای استان اسالمی شورای گردشیری و معدن صنعت کمسیون رئیس، شرقی آذربایجان استان شورای
 . پنجم دوره و دوم دوره خاروانا اسالمی شورای دوره دو سابقه، شرقی
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، «چیلی - چیلی« »اویدورما« »دیتقاچی ئییشق» مراننرد پرداختنردمی محلی و بومی
 . سنتی و محلی و بومی هایبازی سایر و« قاویناما خآشی»

 هایمصاحبه انجام با تبریز رادیو گزارشیر نصیری آقای جناب توسط، دیروز جشن مراسم
 هایبرنامه و تبریز رادیو طریق از تا شررد گیریگزار ، جشررن محل در حاضررر افراد با الزم
 .  برسد عزیز هایاستانی هم اطالع به« سیبرنامه وزؤسائل»  و« آخشامالر»

 زندگی» مسررتند سرراخت، فیلمسرراز، کارگردان، صرردیقی نوید آقا، جشررن این در دیروز همچنین
 .  کنند ارائه هاجشنواره در را فیلم این تا کردند فیلمبرداری را« خاروانا ییالقات در عشایری

 و پرداختند« اویدورما» محلی بومی بازی اجرای به منطقه جوانان مراسررم این کنار در
  .شد خواهد پخش تبریز رادیو در و ضبط رادیو محترم خبرنیار توسط آن صوتی گزار 

 احیمد و رشتبر، شناسمردم نژادقابل آقای اتفاق به رادیو زارشیرگ، هابرنامه این ادامه در
 خاروانا قیهقره ییالق از، آذربایجان لوریکفولک کارشررناسرران از زارعی آقای و شررورا عضررو
 ورادی در تا ددادن انجام را الزم هایمصرراحبه ییالق آن سرراکنین با، رادیو خبرنیار و بازدید
 .  گردد پخش تبریز
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نشست ماهانه فرهنگی  نیپنجم گزارش
 ترکان در خطه خراسان

 اسماعیل ساالریانگزارشگر : 
 

 :فرهنیی ترکان در خطه خراسان بزرگاهدا  برگذاری جلسات و نشست فعالین 

به منظور حمایت؛ احیا و ارتقا زبان و فرهنگ ترکان خراسان شامل )رقص؛ صنایع دستی 
موسیقی مقامی( و استعداد یابی و دیدار پیشکسوتان و بیداری  -لباس سرنتی -گلیم -قالی

رینه خود در خراسان بزرگ از ابتدا یهای دنسربت به تاریخ و فرهنگ و داشتهآگاهی ترکان 
در هر ماه بنا به دعوت ترکان شهرهای مختلف فعالین فرهنیی و ادبی اقدام به  1397سا  

 .  نمایندبرگذاری نشست در یکی از شهر می

 انی؛ معرفیها بنا به نیاز و موقعیت اقدام به برگذاری سرخنرانی؛ شعر خودر این نشرسرت
کتاب ترکی؛ معرفی صرنایع دسرتی؛ لباس های سنتی؛ بررسی اشعار شاعران ترک معاصر و 

 .  شودقدیم و حمایت از هنرمندان ترک می

ها و خوانندگان ترک و دییر ؛ فرهنییان؛ بخشیها از شاعران؛ نویسندگاندر این نشرست
در تمام . آیددعوت بعمل میمندان به زبان و فرهنگ ترک در سرراسر خراسان بزرگ عالقه

ها اقدام در البالی برنامه بخشی. شوداین نشرست سخنرانی و اشعار تماما به ترکی بیان می
 .  نمایندبه اجرای مقام ترکی می

های منطقه خراسان در شهر زیبا و در زیر گزار  پنجمین نشرست فرهنیی ادبی تورک
 . همیشه تورک بجنورد آمده است

به همت فعالین فرهنیی تورک صورت گرفت از دست اندرکاران صدا و  در این جلسه که
 .  نویسندگان و خوانندگان دعوت بعمل آمد، شاعرین، شورای شهر بجنورد، سیمای اترک
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ر )ص ر ترکی زیر توسط سرکار خانم سعادتمند و شعگویی به حضااین نشست با خوشامد
 .  مثنوی ترکی یوسف و زلیخا( شروع شد 181
 

 .  طاقت و صبر وا ی: هان یدئد زلیخا
 . رجه ساعتیرسم بود یرین آدکه سن
 !یله ای جانئم چیخماقدادیر رحم ایجان

 !که جانیم باشینیه مینگ دفعه قربان
 ، نگ آگاهیدیگیمدن اگر اولسئیوره

 .  گاهبی و منه رحمینگ گلوردی گاه
 ، دورغریب جانیمه نه اودالر دوشوب

 . دوشوبدوریانرم من سنیا خوشالر 
 ، چوخ -چوخ ، یوک ییغیلمیش غصه -غمیم یوک 

 . یم بیر غمخواریم یوخیهیلئغریبم ن
 ، یله درمانئش ایدردیم چوخ اولم مینمن

 .  م جانیینن حسرتینیدن وئرهیاخین
 ، گین زار و غریبملهیمنه رحم ائ

 . بمینص یمه بوصالینیدن گل ائت
 

ا ههای خلقی با ذکر نمونهها و داستانآوری مثلاسماعیل ساالریان ضمن بیان لزوم جمع
 ( :162اشعار زیر را قرائت نمودند )مثنوی ترک یوسف وزلیخا ص 

 
 وال سروِ خرامانیم منیمپیارب اوال تا

 گلسه یانیمه اوتورسا ماهِ تابانیم منیم
 ی عزیزادوشدو  هیمدم قارداشیم یاوردؤسنی گ

 یمسنی چوخ اوخشاریدی خورشیدِ تابانیم من
 امآیتورور سن که سنه قاردا  دئیرم تا زنده

 م تا گرک اوال دلداریم منیمیهانی قارداش
 قارداشین یئرینی توتماز هئچ یارِ مهربان

 هانی قاردا  تا اوال دلداریم منیم
 یوسفینگ قارداشی گوردو چونکی قاردا  یوزینی

 .  دی سولطانیم منیممظلومِ بیچاره دئییر گلمه
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ید گریوانی شرورای شهر بجنورد نیز با نطق سخنانی به محجور ماندن قای جمشرآجناب 

 ایشان در بخشی از سخنان خود فرمودند:. زبان و فرهنگ ترکی در این منطقه اشاره کردند
 ها و بقیه حضار درنوازنده، هانویسنده، شاعران، ایشران ضمن خو  آمدگویی به خواننده
 .  بسیار شادمان و خرسند شدندخراسان ها در جلسه از تشکیل جلسات فرهنیی تورک

ها بسیار چه در رسانه چه در حوزه فرهنگ در حق تورکخراسان ایشان بیان داشتند در 
 . بسیار اجحا  و ظلم شده است

تشکیل شده است از اقوام خراسان گونه که عضرو شورای شهر بجنورد بیان داشتند همان
( ضررمن محترم شررمردن همه اقوام در . . فارس و ،تورکمن، تات، کورمان ، مختلف )تورک

بسرریار ابراز تاسررف خراسرران ها در الکن از نادیده گرفتن و اجحا  در حق تورکخراسرران 
 !کردند

ریزی شده و به نرمی به صورت کامالً برنامهخراسان ایشان ابراز داشتند فرهنگ تورک در 
 . و شیب مالیم رو به نابودی قرار گرفته است

به نام قومی دییر  آداب و رسوم و گلیم( تورک، رقص، که این فرهنگ )موسریقیدرحالی 
 !برنامه منظم در حا  ارتقاء و اوج گرفتن است ک)کورمان ( به صورت ی

قالی و قالیچه ، جاجیم، آقرای گریوانی گفتنرد در خود منطقره مرا گریوان مرادرم پاالس
دست  الکن این، تورکی در منطقه بود هایبافتند و گریوان مرکز این دست بافتهتورکی می

مظلوم تورک در  مردمچرا در حق  !ها اکنون بنام کورمان  و سفره کوردی ثبت میشودبافته
 !. . .شودظلم میخراسان 

از فرهنگ تورک در جلسه فرهنیی شورای شهر بجنورد  دایشران در این جلسه قو  دادن
دفاع کنند و حمایت الزم را جهت برگذاری همایش بزرگتر دییری در شرررهر بجنورد انجام 

 .  دهند
 :زیر نمودند ی با مطلعقدام به خواندن اشعارآبادی از جوین اجناب بال  زور

 
 نازی عالمی گزنده، یاننده آقوشکه دوروب
 یآواز زدنیگیند گجه، آلمیش قرار بیللم یقین
 
 

های گلین عالوه بر نقل داستانی ترکی در آبادی نویسنده کتاب افسانهسررکار خانم حکم
چک یده تا سررئر یباجنی: درکتاب گلایشرران فرمودند. کتاب خود پرداختند یادامه به معرف
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ا یها چکیسر. امدم ولی بفارسری منتشرر نمودهیزبان پدر ترکم به ترکی شرن نوشرتم که از
 .باشندآباد میعطاملک حکم، بخش از و ن هستندیجو یمنطقه های خلقی ازهمان افسرانه

طال  مچ بند یری نیز با نام محمدنام ویک کتاب دی و المثل هم نوشتمان کتاب ضرربیدرپا
ه قص ییرید عباس است ودرباره شراه یکی. ن داردیریشر یاین کتاب دو افسرانه. امنوشرته
 . خانم است هزهر رزا ویطاهرم

سررخن  چنین یابی کلماتدر بخشرری از این نشررسررت جناب کریم معینی در باره ریشرره
 :گفتند
ارسری حکم صادر فیعنی ، امرسرمیحتی در زبان ، ترکی بوده، اممادری زبان پدر و چون
نی یم به اصل اثبات شده و یقیاما از آنجا که در زبان مادر !تاچه رسرد بزبان عربی، کنمنمی

 . . .  ی زبانها وجود دارد کهبنظرم قانونی در همه، مفهوم کلمات رسیدم در ریشه و معنا و

 معنی گرفته ریشه و، صفت بارزی از هد  و کاربرد و، ا اصلی هرکلمه در زبان مادری و
همه کلمات را معنای . . . ، فکری و، محدودیتهای زمانیه که حضررات فرهنیستان باتوجه ب

م ارسررری هفبلکه در کلمات ، گاهی نه تنها در کلمات بییانه، حقیقی نکردنرد ای وریشررره
 بیابان را، نام محصررو  کشرراورزی، کلمه برن  را مثالً !نظر عوام عمل کردند مطابق عُر  و

 ا ر. . . کلثوم و زینب و، حسین محمد و مریم و، موسی، نوح، کرده ظفلت سررزمینی خشرک
 ادر وم و کلماتی مانند پدر. . . معنی نمودند. . . و )پیام آور( !رفقط بعنوان نام پیامب ناقص و
 . . .درحالیکه، دختر را معنی نکردند و پسر
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 است «بی آب آن»بیابان = 
 است «به رَن »برن  = 

 . . .  چون آقا کشتی ساز بوده، «ملوان وکشتی ساز»نوح =  
 ()عبری. . . از آب گرفته شده موسی = موشی =

ل یزیق ز ویها: قبقو  ترک، استینیرجیو و، . . دختر، بکر، دوشریزه ماری= مری =مریم = 
 !شرم است با حیا و ز ویرمقی و

 . . .  ستوده بوده و شده محمد = حمد گو و قدرشناس و
 . . .  خوب کوچک بوده و، حسین = حسن کوچولو

 چون ایشان خوشیل بوده. . . ، خوشیل بابا زین اَب = زینب =
 !های تال داشتهچون ایشان گونه، چاق تُاُل و کلثوم =

نچه برخال  غ، لبخندمیزند بازشده و، شرکوفا، گو = لبخند حالتی ازگیاهان که شرکفته
 !ریشه ترکی دارد، که یعنی بسته

 
 درحالیکه در زبان اصلی بمعنی قٌرب و، شدن معنی شده کلمه عربی قربان به اشرتباه فدا

 .  نزدیک شدن است عزت و
ذلیل  پسرررت و، ه وضررریعکلم

درحالیکه در اصررل ، معنی شررده
کسررری کرره خود  را کوچررک 

د فروتن معنی یداند اسررت و بامی
 . شود

غلط هکلمرره بخیررل درایران برر
، حسرررود مرعنی وعر  شررررده
درحالیکه در اصل خسیس کاربرد 

 . . . دارد و
کلمرره کررانیورو بررا نفهمی ��
 !نامیذاری شده؟ انتخاب و !مطلق

ا  چون این کلمه در زبان اصلی
  بمعنی نفهمیدن است؟
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ان نام حیو !د؟یدینفهم !دنفهمن یر رایچون زبان مادری همد، نفر انسان دانشمند یعنی دو
 . . . بییناهی را نفهم نامیدند؟

های ترکی شررربکه اترک نیز قای مهنانی مجری توانمند برنامهآدر بخش دییر از برنرامه 
 .  ها و زبان و فرهنگ ترکی بیان کردندبرانییزی من باب ترک سخنان بسیار تاثیر

های ترکی نشررینی از یکی از البسرره سررنتی ترکان خراسرران و پاالسدراین هم همچنین
 .  منطقه خراسان رونمایی شد و در مورد آنها توضیحات جامعی ارائه گردید

جناب رسررو  . نعلی مالجردی اشررعار ترکی خواند، محمد حصرراری، آقایان سررراج اکبر
های خود را در مجالس تماما به ترکی اجرا محمدیان از خوانندگان ترک خراسرران که برنامه

 . درداختنپکنند به ایراد سخن می
 آقای جوان هایبخشی توسط ختاییشراه مقام خواندن و نوازندگی ن در قسرمتیهمچن
 .پرداختند ییختاو خواندن مقام شاه یقیموس یبه اجرا احمدی و(  گریوانی) سلیمیان
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نشر اوالن اوغوزنامه آتاالر سؤزو  یئنی
 ر بؤلومیسا بیندان قیکتاب
ان: یرماالرال سهمانالیآرت یئنیکؤچوروب 

 زاد )سورگون(یمحرم پر
 
 

 « ف -اَل »
  -آ) 

 
 ( ( a - ə - e - o - ö - u - ü - ı - i       (یا -یا  -ۆا -او -اؤ  -اْو  -ا   -ا

 
  َ1. دَلی سانسون نآبدا  اوْ ، سنی گؤر 

  2. شوریالی نیالی -نیالینجا یانیاَمّا قرآن ، رمَزیقرآنا گ یآتاالرون سؤز 
  اؤگدو  اوْلماز جاقیآت ائودَن اوْل . 
  بولونماز ریاَ، آت بولونار . 
  ریدنی  قوشانانیلیق، ریدنینَیآت ب  . 
  کروق گَریقو دهتیا، اق گَرکیآ داآت  . 
  کر؛ ائشَیمار گَرکدیواقت ت یر؛ کؤشَک دؤشوردوگیمار گَرکدیت واقت یدؤشوردوگ آت 

 3.ریقازما گَرکد واقت یدؤشوردوگ

                                                                                                                     
الر بعضی تدقیقاتچی، لره دئییرمیشلرحَیات کئچیر، یْوخسو  و درویش سایاغی اوْرتا عَصرلرده، اَبدا . 1

 . ع. ص !اَبدالالری خصوصی اتنیک قرو  حساب ائدیر
دونیانی  .پاک انسانالر، یئددی آلاله آدامی، یئددیلر. آچیقَالی، شریف، بدیل، بد  اَبدا  جمع: وه اوْالراقعالایضاً 

سی اوْنالرین وجودوندان دئییرلر هئچ زامان یئر کوره. انسانالراداره ائتمک اوچون هر دؤورده موجود اْوالن اولو 
. ئرینی آلیراوْنون ی، بیر آیری سئچیلمیش پاک انسان، لردن بیریسی دونیادان کؤچن کیمییئددی. بوْ  قالماز

 .  . م. همیشه کامیل قالیر س، له یئددیلر گروهولیکبئله
)بوندان . (آدلی اثرینده1973)، استانبو ، م قوْرقود کیتابیین )دَدهیایگؤک اوْرخان شاییق، آتاالرسؤزو همین. 2

ده سینلر سیاهیائدیلن نمونه یازیالجاق( دَده قوْرقودا عایید( او ) نین آدی اختصارال:سوْنرا تدقیقاتچی
. گئتمیشدیرینده شَکل یالین یالیشیر( -یالین، سی)اوْت قرآن یانینجانین ایکینجی حیصّهالکین جمله. وئریلیب
 . ع. ص. ده ایسه )اوْت(سؤزو عوضینه )امّا(سؤزو آیدین اوْخونوراوْغوزنامه

کدیر، کولونگ گر -ائشَکدن ییخیالندا ایسه، قازما آتدان، کؤشَکدن ییخیالندا، معالجه الزیمدیر؛» یعنی. 3
 س. م.  .. «قازمالیسانمومکوندور یعنی؛ ایکی باشلی کولونگ ایله قَبیر  -دئمَک، ساغالماق غئیری»
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  ن؟یمیک، . . . نیمیآت ک 

  ریآت مورادد . 

   نه ائشَک باغالمایئریآت  . 

  اریمده توْییائ راویرق قیق، آت . 

  لوقدورومیدوْ یوئردوگ یتانر، کؤنوللو یآنا وئردوگ -آتا  . 

 جانا باق، توْنا باقما آتا باقما 

 .  سولطانا باق یکندهیچیر کؤنو  ایگ 

  ریمَکدجان اوستونده جان بَسله، نمَکیآتا ب . 

  ریراثدیم اوْغوال یآتا صنعت . 

  لینه مَنز آتا  . 

  اؤکسوز قالور اؤلَن یآناس، اؤکسوز قالماز اؤلَن یآتاس . 

   یورت»، شلریدئم« یآت اوچد». شلریدئم« اوْال یدیالقوْ»، شلریدئم«یآت قالد»آتاالر 
. رشلیدئم« اوْال یدیاتو  عؤورَت اوْغلی»، شرلریدئم« یاَر قالد». رشرلیدئم« اوْال یدیا

 1. شیدئم «الشسونن یلیندا ساقارو قیآ  آتلو آلن، شلریدئم یدوشمان گَلد»آتاالر 
   اؤکسروز اْولموشررسان، یآنام اؤلد»شرلر؛ یدئم«نا دوشرمو یباشرشیا، یبابام اؤلد»آتاالر» 

، یم اؤلدیزیق» اَمّرا  شرررلر؛یدئم« نره اوْق توْقونمو یگورهی، یاوْغلوم اؤلرد»شرررلر؛ یدئم
 2. شلریدئم« شیلَنمیئنین یگدؤشه، یم اؤلدیعؤورَت شلر؛یدئم« خرجدَن قورتولموشسان

  ده کیدلیییدَن و یقیلده خَسرررتهغُربت نیمُسرررلمانالر یتعالحق»ش: یتمییآتاالر آ
  3. «وْخسوللوقدان ساقالسونی دهکیرلیپ اؤلومدَن و

                                                                                                                     
ده بعضی سؤزلره سیراالنما، هم  ن همدلر اوْغوزنامهویغون َگلن نمونهالرله، مضمونجا دا، همین جمله(او . )2

بیر  ئمیش؛د -آلنیندا ساقار قیلیجالسون،  دئمیشلر، آت)؟( آتلو -آتاالرا دوشمان گَلدی، »یعنی: . گؤره فرقلَنیر
. «دئمیش -دی اوْال، دئمیشلر، دو  آورات اوْغلی -اَر قالدی،  ؛میشآت، دور اوْال، دئ، آ  لردئمیش -آت اوچدو، 

 توری آت آدینین. دا، آ  آت آدی وئریلمیشدیر(او  )کی تورو آت آدی عوضینه دهگؤروندویو کیمی اوْغوزنامه
، راْوغلو داستانینداکی دور آتیقین کی، کوْ . معلومدور ندیییآیغیر کیمی ایشله دا، دورو ده قوْرقودکیتاب دَ

سؤزلرینین « دورآت» و« قیرآت»)باخ: اِ، ای، عزیزاوْو: . آدی دا، دورو سؤزو ایله عینی منش دندیر
سی(، مْورفوْلوْژییا قورولوشو )عِلمی اَثرلرین تئماتیک مجموعه -تورک دیللرینین لئکسیک -مولوگییاسییائت

  ص. ع.. (114 -97، ص1981باکی، 
 ،دئمیشلر، قْونشین اؤلدی»  عالوه اوْالراق:، دا(او )الکین ، له تَکرار اوْلونورعینی، دا(او )لر جمله همین. 3

 . ع. ص. سی ایشلنمیشدیرجمله« دئمیش -، چون گئتمیشتانیشیق
جالیق وْق، لهلیغیبئله بیرنمونه واردیر: )قورولوق خسته، نشَسؤزونون مضمونو ایله سَسلهبوآتاالر، دا(او ). 6

 . ع. ص. سون(یه مینیتمهکیمسه تعالی -َحق. ایمیشزییاده مشکل ، یوْخسوللوغو
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 یمیتیكتاب تان
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . صامت علیزاده. کؤچورن: محرم پریزاد )سورگون(اوغوزنامه ●

 قلماله صاحبپرفسور موراد اوراز. ترجمه: روح اساطیر تورک. ●
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 اوغوزنامه
 زادهیصامت علیازان: 

 زاد )سورگون(یمحرم پرکؤچورن: 
 
 
 
 

اوغوز آتاالر سرررؤزو و ، اوغوزنامه»نده یسرررنهیداشرررار فولکلور خز -ن آشررراریجانیآذربرا
ندا یفباسل الیریله کیا ین چاباسینزادهیبو اثر صامت عل. ق اوزو گؤردویشیا« یلرالمثلضرب

زاد یمحرم پر»قلم چاالن اسرررتاد انمادان یات و فولکلوروندا دایرجران ادبیآذربرا، الرکنیازیر
 235، بیرماالرال سررهمانالنیآرت یئنی، له کؤچورولوبیا ین زحمتینیجنابالر« )سررورگون(

ن یکتاب، ندن نشر اولونوبیطرف یناشر« مکتب استوند»ل ماراغادا یا یج -1397ده صرفحه
  :سا سؤزلریش بؤلوموندن قیرین گیندا کتابین حاقیبو اثر. ریتومندنیم15 یریدَ

 عرب یاثر بو. ریدمجموعه ریب عبارت لردنالمثلضررربِ و آتاالرسررؤزو اوْغوز، اوْغوزنامه
 یمحمّدعل االَمثا ِ مَجمَعُ ای و یمحمّدعل اَمثا ِ، مؤلف یآدل یمحمّدعل انیتوْپال ندایاَلفباسرر
 نینیلمحمّدع ؛یعنی یمؤلّف لکیا نیالک، ریشرردیرمیگت دا ینیآد اؤز ندایعنوان نینیکتاب

 . وْخدوری اَلده معلومات نه هئچ رماغایتدیتان اؤزونو
 بوتون سوْنرا اسالمدان ده هم اؤنجه اسرالمدان هم اوْغوزنامه یرکیمدیالز ائتمک دیق بونو
 یمیک سند یملّ ریب و ریائد احتوا ینیسمیق ریب سؤزونون آتاالر لنیشلدیا ندایاسیدون تورک

 یادب و یخیتار - یمدن اؤنجه بوندان لرلیا وزی زیمیبراباالر اولو یکگؤره بونرا، ریمتلنیق
 یحتّ، مهزلهیعز، ودیاؤ، لیدل، قیریتاپش: ندنیسنهیخز لرمثل دؤنه - دؤنه ندایشرالرییاشرای

 وْ ی یمیک اسررای پوْزولماز نینیلریداه اؤز رمکلهیگت لرنمونه یمیک آتماجا و زوْربا - حربه
، لهینس دنلینس، وبیقوْرو یمیک یببی گؤز یاوْنالر و شیداالنمیفا ندنیسؤزلر یجیگؤستر
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 زامان بو .شررالریرمیچاتد زلرهیب یمیک امانت ریب، بیریگَزد لهید لدنید هینهیسرر دننهیسرر
 .  ریدیاوْلمال لهیبؤ ده جکدهوگله
 نایغیوارل یملّ و کولتور نیاوْنالر و بینیکئچ یوار قاردا  الرالقوْوم اؤزگه سررهیا یندیا

 و ماقیتان قیآرت یزیمیشررریکئچم، قوْروماغا یزیمیغیوارل یملّ اؤز، براخرارکن حرمتلره
 نظرله تِدقّ منبعلره یاَسک یمیک اوْغوزنامه، رماغایتاپش بیریچاتد زهیمیلرلینسر یصراباحک

 لهیا سرررویو لیزیق و اونودولماز و لمَزکؤهنه بو چونکو، ریمدیالز داها داالنماقیفا بیباخ
 - بیلیازی تکرارال اوْالراق جواب خلرهیتار دورمایاو یبعض سرؤزو آتاالر اوْالن قییال لماغایازی
 .  ریجکدائده شیتان قیآرت داها زلهیخیمیتار نیزنی دهیزیمیگنجلر، یلماسییای

 و سرررؤزو آتاالر اوْغوز 1863 اثرده یحاضرررر بو میییائتد میتقد اوْخوجوالرا یحرمتل
 فولکلوروندا آذربایجان و ضاحیا و شرح سّایق 131، لغت اوْلونمو  معنا 1416، المَثَلضررب
 وب یاوْالرک دئمک. ریبدیگل کیمی یازی اَتَک نمونه172 ده لردنالمَثَلضرب شلَکیا بوگونکو
 . ریائد احتوا لریالمَثَل ضربِ و سؤزو آتاالر قیآرت دَن -2111، صورتده غجامیی کتاب

 بؤلومونده سررؤزلوک، رالماغایحاضرر بییسررهمانال ده صررورت بو و کؤچوروب یناوْغوزنامه
، سررنیالخ دنیاسررترآباد خانیمهد زایم عالوه دناوْغوزنامه ویکؤچوردو زادهیعل صررامت
 پروفسررور، سررؤزلوک تورکجه دانیآغاکا محمد، التّرکلغات وانید دنیکاشررغر محمود

 رّممح، دا ندایاتیادب خلق یشفاه و بؤلومو سؤزلوک دَن(یمحمدعل امثا ) اوْغوزنامه داناتیب
 ناقیقا ریب دؤنه -دؤنه، ندَنیسنهیخز فوْلکلوْر، سریبؤلیه سرولدوز اوْلمامیش چا  نیزادیپر
 .  بیلیداالنیفا قجایآرت یمیک
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 اساطیر ترک
 سنده: پروفسور موراد اورازینو

 اله صاحب قلمترجمه: روح
 

 

 سؤزوندن خالصهین اؤنمترجم

اونو  ،لییی قدَر اوالن میفیک دونیاسرررینین گئنیشانسرررانین جمعی بیلینجسررریزلییی
یاشرررام آنالمالریندان ، آنالدانالرین دوشرررونجره و اوچو  اوفوقلری یراردیم ائتردییی قدَر

لرده تجسرم ائتدیرن بو فلسفی جنّت انسانین یارانیش انسرانین آرزوالرینی افسرانه. دولودور
 . تاریخینه کیمی اوزانیر

 وحشرری، سرراواشررالردان، اینجیکلریندن، لریندنلر بعضررا انسررانین اوتدوغو عقدهاسررطوره
شان پری، گؤمولمکدن، اؤلومدن، لریندنماغاراالر خاطیره، طبیعت قارشیسیندا قورخوسوندان

 .  باباالردان دئییر -روحالردان یا دا یاردیما جان آتان آتا
یجی یاراد، ایلک تانریالردان، قاوراییشررریندان حیرتینیبعضرررا انسرررانین وارلیقدان اوالن 

 . سیزلییین آغیر یاتاغیندا دوغمادان دانیشیرقادینالردان و چاره
، میفولوژی .بوتون بو آلقیالر اسرطوره آراشدیریجیالرینی فیلسوفالرین یولونا چیراق ائدیر

 . نی آلتونا دؤنوشدورن اکسیردیریمعرفت بیلیملر
، یلییبیلمچیروح، آنا سرررورونالرا یو  آچان، نین دئدییینه گؤرهیچهانسرررانین روحو و ن

، ازیسییبشررین تاریخی و آلین، نین آراییشرینین و اونون آنالمیفلسرفه و انسران یاشرامی
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ان هامیسررری میفولوژی اولماد، ادبیات و اونون آلتون واراقالری، بیلیمی و توپلوم بیلیمیائل
 . ان بیر قوشا بنزرباشارمای، ییباوچوشو بیلمه

( م1917 -1986) میرچا الیاده، شرناسالریندانایلین تانینمیش اسرطورهایییرمینجی یوز
و  نین اؤرنکلریلرینین ایشرررلَوینی انسرررانین بوتون آنالملی چالیشرررماالر و آییناسرررطوره

 . اولیولرینی تاپیب ایشیغا چیخارتماقدا بیلیر
« اسرراطیر تورک»یازدیغی ، ین آراشرردیریب -( م 1892 -1981)پروفسررور موراد اوراز

لری اقی دیلبو کیتابدا التصرر !نین بیر یارپاغیدیرکیتابی تورکلرین انیین اسررطوره دونیاسرری
نا لغتنامه آدالری -دئولر و پریلرینین باشرررقا کتابالردا اندر گؤرولن، اوالن ملتلرین تانریالری

 . اولونوب سایاغی اشاره
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 الریندان:صاحب سلطان خانیمین ناغیل

 سناور پادشاهین ناغیلی
رس  یا خود )  دی؟(نئیلهدی، گول سناوره گوله نئیله ناو 

 

 

 

 
 
 

  

011 
 موسسه غیرانتفاعی آذربایجان ائل بیلیمی

 03۳۱(  شهریورماه)  ییآ زومار                                  
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 بیر باخیش سناور پادشاهین ناغیلینا
 علیرضا صرافی

 
 والراقاو دعوتلی ا. ندان ساییلیر"ناغیل آناالری"دگرلی  سلطان خانیم خالقیمیزینصاحب

و همین مناسررربته چاغریالن قوناقالرا ناغیل  بیر نئچه دفعه درنییمیزه تشرررریف گتیریب
سررلطان خانیمدان باشررقا بیر ناغیل )اوچ قارداشررالر بوندان او  ده صرراحب. میشرردیرسررؤیله

بورادا تقدیم . نشررر اولموشرردور جی سرراییندا -96 درگیمیزین ناغیلی یا ملیک ممد ناغیلی(
باشررقا آدا دا مشررهوردور: گو  سررناوره  کی ،دیرپادشرراهین ناغیلیاوالجاق ناغیل سررناور 

 دی؟نئیلهسناور گوله ، دینئیله
جک آما اوندان او  ناغیلین عمومی آشرراغیدا همین ناغیل حاقدا بعضرری معلومات وئریله

ایدا وار ایله آچیقالیاجاغیمیزدا فوی توتوشدورماسیخصوصیتلرینی دستانال ناغیلین مقایسه
 . دوشونورمدییه 

 
 دستان و ناغیل حاقدا

دستان . ارکلری وبیلدییینیز کیمی تورک خالقالرینین چوخ گوجلو دسرتان و ناغیل گلنه
 ریک کی:وی شکیلده آچیقالساق دییه بیلمقایسه یلیکلرینفرقلیبنزرلیکلرین و و ناغیلین 

دسرررتان و ناغیل هر ایکیسررری ده شرررفاهی خلق ادبیاتیمیزین ان ایری حجملی  -1

 )البته دستان ناغیال گؤره داها بؤیوک حجمه صاحیبدیر(. لری ساییلیرنمونه

وار اوالن شخصیتلردیر و بللی زمان و مکانا عموما دسرتانداکی شخصیتلر تاریخده  -2

خیالیدیر و زمان و مکاندان عموما  الرداکی شررخصرریتلرناغیلحالبوکی ، الرباغالنیر

 اسرتثاالر دا وار یعنی بعضی ناغیلالردا دا تاریخیدئییلدیر. )بونا . آسریلی دئییلدیر

 (.شخصیتلردن سؤز گئدیر
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دسرررتاندا خالقین کئچمیش تاریخی ، ناغیلدا اخالقی بیر درس وئرمک آماجی وار -3

 . واراقالنیر

آما دسررتان آنجاق تورک ، دا دا راسررت گلمک اولوررناغیل نوعونه باشررقا خالقال -4

 . خالقالرینا مخصوص بیر ژانر ساییلیر

غیل نا. سازین مشایعتینده اوخونار، لریندن اولوشروبدسرتانالر نثر و نظم حیصره -5

 بؤلومو عموما یوخدور یا وارسررا دا قیسا شعرلردیر ومنظوم ، ایسره تمامیله نثردیر

  .ارونایفا اول سولو آوازی کیمی معین هاوا ایله، سازال دئییل

معین مهارت و گوجلو حافظه ، مک هر کسین ایشی اولماییبدسرتان و ناغیل سرؤیله -6

شی عاشیقالر ایسه عموما کی. ین اوستاد بیر عاشیق اولمالیدیردسرتانی سرؤیله. ایسرتر

وجلو البته بعضری کیشیلرده ده گ. ناغیلی ایسره ناغیلچی آناالر سرؤیلر. خایالغینداندیر

 .  بونونال بئله اکثر ناغیلچیالر خانیمدیر، مه قابلیتی وارناغیل سؤیله

خاناالردا دسررتان ین عاشرریقالر یا توی مجلیسررلرینده یا دا قهوهؤیلهدسررتان سرر -7

مک دئمک دستان سؤیله. لررسرؤیلرلر و بو ایشی معین موزدون قارشیلیغیندا گؤر

ناغیل ، یلمک بئله دئیحالبوکی ناغیل سؤیله. سی ساییلیرعاشیغین ایشی و پئشه

ی دئییل سو بو ایش اونون پئشهناغیلی یاخین آدامالرینا ائولرده دانیشار  ینسؤیله

 دیر و ائشیدنلردن آلدیغی آلقیشسرئودییی بیر مشغولیت، لنیبداها چوخ ایلیی

 1. اونا یئتیر

 
 ن اؤزتینیناغیلیسناور 

حتم طئی آدلی باشررقا بیر پادشاهین اوندان ، الی آچیقلیغی ایله فخر ائدن حتم پادیشراه
لنیر و بو حدده سخاوتین سیّرینی ائشریدینجه تعجبنئچه قات آرتیق سرخاوتلی اولدوغون 

ر و آنجاق حتم طئی سیرّینی دئمی، اؤیرنمک اوچون درویش پالتاریندا اونون قاپیسینا گئدیر
 .  اجاقاو دا اؤز سیرینی آچ، شرط قویور کی دمیرچی اسماعیلین سیرّینی تاپیب اونا گتیرسه

سینجا قهرمانی ایکینجی بیر سیرّین دالیین دستانین لیکله بیر سریرّی آچماق ایسرتهبئله
اه بیر لیکله حتم پادشبئله !دئییر -عینی بیر شررطله اؤز سیرّینی آچاجاق -آما او دا ، گئدیر

                                                                                                                     
بند ساالن  ،دن قدیم قا  آالنناغیل دئیردیلر او جمله کار قادینالر داقئید ائتمک الزیمدیر کی بعضی پئشه -1

وب قاالنین شیرین یئرینده اونو پارا قویاکثرا ده ناغیلین چوخ ، خانیمالر گئتدییی ائولرده بیر ناغیل باشالردیالر
 . گلن سفر قالدیغی یئردن باشلییب دئیردیلر
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منز  سرررناور پادشررراهین  سرررون. لی اولوربئش نفرین سررریرّینی اؤیرنمه، یا ایکی دئییل
یرم ن سیرّیمی بیر شرط ایله دئم -قورخولو بیر شرط قویور و دئییر:  سناور اونا. دیرقاپیسی

بیر  -آنجاق او سناور پادشاهین الیندن قورتولماغی باجاریر و بیر - !کی سرونرا سنی اؤلدورم
اونون دا  .یین قاپیسررینا گلیرحتم طئی، سرریرلرینی اؤیرنرک، باشررقاالرینین یانینا گئدیب

بو  .صررلینده بیر قیزدیرعجاییب سرریرینی اؤیرنیر هم ده بو آرادا معلوم اولور کی حتم طئی ا
تانین دس، بؤیوک ثروته صاحیب چیخیب سونرا دا شاه اولوب قیز دوزلوگو و صداقتینه گؤره

سی و هر ایکی مملکته اورتاق صاحیب اولماالریله سونو همین قیزال حتم پادشاهین ائولنمه
 .  سونا چاتیر

یل او آدلی ناغ« دی؟هگو  سررناوره نئیل، دیسررناور گوله نئیله»قئید ائتمک الزمدیر کی 
اورادا دا سرررناورین اؤز ماجراسررری همین بوردا . الرداندیرترای آذربایجاندا دا یایغین ناغیل

 آنجاق ،نن ماجرایا چوخ یاخین و بونالر عینی ناغیلین ایکی واریانتی سررراییال بیلیرسرررؤیله
ن یرکلهسررو کو، دمیرچی اسررماعیل، حتم طئی، عمومی قورولوشرروندا حتم پادشرراه ناغیلین

اورادا ملیک جومشررود و ملیک ممد کیمی . جوان و بو کیمی شررخصرریتلره راسررت گلینمیر
 . تیالردن سؤز گئدیر باشقا

 
 ناغیلدا اوالن بعضی خصوصیتلر

آچیلماسرری الزیم اوالن آلتی سرریرین  بورادا. دیرسررناور ناغیلی مرکب بیر ناغیل -1

 بیرینده ایکی باشرررقا ناغیل داحتی بو آلتی ناغیلین . دالیسرررندا آلتی ناغیل وار

 جمعی دوققوز ناغیلین یله بیرلیکدهلی اصررریل سرررناور ناغیلیدئمه. یئرلشررریب

 .  دیرکمالکسی ساییلیر

الردان بیری و بلکه ایری حجملی ناغیل الری ایچینده سررناور ناغیلیخالق ناغیل -2

یرساق دآدالن "الرین ناغیلیناغیل"همین اعتبارا گؤره بونو . ده ان ایریسی ساییلیر

 .  هئچ ده یانیلمامیشیق

الرین هانسی زماندا و هانسی مکاندا الریندا اولدوغو کیمی بورادا ناغیلخالق ناغیل -3

لر حادثه، دئمرک زمران و مکرانردان آسررریلی دئییرل. اوز وئردییی معلوم اولمور

سررناور ناغیلی سررئحیرلی وارلیقالر و . سرریر ائدیر وی و میتیک بیر فضرراداافسررانه

 . ارانییز ماجراالرال دولودوراسر
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 چوخ اوزاق یداناسارناغیل حتم پادشاهین سارایندان باشالنسا دا بوتون ماجراالر  -4

 م دهه، ناغیلین سررونوندا قهرمان هم آختاردیغی سرریرّی تاپیر. یئرلرده با  وئریر

   .نین شاهی اوالن بیر قیزال ائولنرک خوشلوقال اؤز سارایینا قاییدیرقونشو اؤلکه

اسررراس ناغیلدا الی آچیقلیق و . لر و اخالقی درسرررلر واروی جنبهنراغیلردا تربیه -5

ه بیر الرین هر بیریندکی کیچیک ناغیلآما ناغیلین ایچینده، سررخاوت تبلیغ اولور

 . . .  نیلیر و هو خیانتکارلیق پیسل اورادا طاماهکارلیق، درس وئریلیر

ایش  ،چتین سرریرالر اورتایا چیخیردیر کی بیری بیریندن ناغیلین قورولوشررو ائله -6

ییجی بوتون بونالرین بیر تهر آچیالجاغینی هئچ نوع ایله اورا یئتیشرریر کی دینله

یله آنجاق ناغیل قهرمانی سرناور پادشراهین الیندن قوتارماسی. تصرور ائده بیلمیر

 . بیر آچیلیر -لر و سیرالر بیربوروشوق مسئله، بوتون دویونلو

 ،اوراالطبیعه شخصیتلر و اسرارانییز ماجراالرال دولودور: دیولرناغیل سئحیرلی و م -7

حیوانالرین ، انسرررانالرین حیوانالشرررمرراسررری، الرآدام قیزیررل، ازگیررل آغرراجی

اود  بیر یئرده عالوه حیوانالردان حیوانالرین جانلی اولماسی حتی، انسانالشماسی

اوشررراق اونا  شرررعور تصرررور اولونور و یئنی دونیرایا گلن یا بئلره جرانلی و ذی

 . . .  تاپشیریلیر و 

 
 ناغیلین آدی حاقدا 

، دبادسناوال بیلر ، الیمیزده آیدین بیر معلومات یوخدور سرناور سرؤزونون معناسرینا گؤره
قئید ائتمک الزیمدیر کی عرب . ییشیلمیش فورمو اولسونسرمباط یا سرومبات سؤزونون دَ

ین مثال صرنابراالشتا قیش. ایشرلنیرلیک معناسریندا دیلینده صرنابر سرؤزو شراختا و چتین
 سینه(نامه)باخین دهخدا لغت. شاختاسی دئمکدیر

بئله بیر سررروا  اورتایا گله بیلر کی دوققوز ناغیلی بیر آرایا گتیرن ناغیلین آدی نییه )بو 
انسی بورادا ه سناور پادشاهین. او ناغیلین آدینی داشییر الرین ایچینده سرناور اوالن(ناغیل

 ر موقع وئریب؟ وصیتی وار کی اونا بئله بیرقلی خصف
 -بیر ،ناغیلدان معلوم اوالن کیمی سرناورین سیرّی ناغیلداکی بوتون سیرالرین چؤزولوب

بلکه بو  .دئمک اصرریل ناغیلین آچیالن دویونو سررناوره قاییدیر، بیر آچیلماسررینا باعث اولور
 . استثنا موقعینه گؤره بو ناغیال همین آد وئریلمیشدیر
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 ثرین یازییا آلینماسی و ائدیتی حاقداا

ینا ه آردینجا حاضرریرالنماسررناغیل کئچن ایلین پاییزیندا توپالنمیش و تایپ ایشررلری د
 . اونون نشری بو ساییدا ایشیق اوزو گؤرور، رغما

 سرونرا رسو  بی. دیری کاربرینیسرلطان خانیمین اوغلو رسرو  بَاثری لنته آالن صراحب
او ، شمییه تاپشیرداخلی مدیری سروسرن خانیم نواده رضی نمیزیدرنیی نیالریسرس فایل

پوردان باولدوز خانیم طهماسدن و رساملیق ایشلرینی ده ایسه تایاینی تانسو خانیم خیاوی
 . دیرمیشایسته

ن ایسررره منهایی ائدیتینه ، بیرینجی ائردیتی احرد بی فرهمندی اوزرینده آپارمیشررردیر
 .  باخمیشام

یشرردیغی نین دانچیالزمدیر کی ناغیلین نهایی ائدیتینده چالیشرردیم ناغیلقئید ائتمک 
عینی  .لر اولسونآنجاق بو ایشرده گرک کی بعضری نقیصه، شریوه خصروصریتلرینی قورویام

حالدا چالیشرررمیشرررام متنده ایشرررلنن بعضررری مهجور یا دا یئر  لغتلرین ده معناسرررینی 
 . سوروشوب اتک یازی کیمی گتیرم

بئله اولورسرررا یقین بو ، ینره گؤره بیر داها نشرررر اوالجاغینی تخمین ائدیرمیتاثرین اهمّ
 .  لر اولدوقجا آرادان قالدیریالجاقدیرنقیصه
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 الریندان:صاحب سلطان خانیمین ناغیل

 سناور پادشاهین ناغیلی
 دی؟(گنل سن ور  نئیله، دین َورگن ه نئیلهَس ی  خند )

 

 
 رسول کاربرینی

 1396/ 12/8: یخیتوپالما تار

 . ناغیلدا اوجان )بوستان آوا( آغزی خصوصیتلری قورنماغا چالیشیلیب

 . بیرنؤیا ندانیناسانیقا یلیناغاو ایسه ، یآبادنیاک ییسلطان آقاصاحب :ناق شخصیقا

 آوانین اکین آباد کندی( -)بوستان 1321: یلیدوغوم ا

 حاضیرالیان: تانسو خیاولی 

 پوررسام: اولدوز طهماسب
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 .نانییآد نیآلاله انییشلیباغ بانیمهر
 
 شاهیپاد دانا ریب. یدیاخ ویآلالهدان سرورا هئچ کس . یدای وخیگون  ریب، یدیا گون وار ریب

آچالالر . درگئبی  شیبابا درو ریب نایسیگون بونون قاپ ریب. یدیا اهشیم پادتَحَ یآد، یدیوارا
 دئیر:  شاهیپاد، رلریدئ شاهایپاد. یدشیدرو لر بابالگؤرَ، ینیقاپ

 !نیگئتس نیوئر، رییستهینمنه ا -
 ینیهمان قرار گلر قاپ نهیگ، صررراباح اوالر. گئدر، تومن وئررلر ریب خاردالالریبونا چ 
 :ریپادشاه دئ. رلریدئ شاهایپاد. یدشیهمان درورللر گؤ، آچالالر ینیلر قاپگلَ. ریدؤ

 !نیوئر رییستهینمنه ا -
گون یریب، اوالر گون[ یسررریری]او ب گونیریب. للر گئدروئرَ خرادالالریتومن چ ریب 
 ی:ک رلریدئ شاهایللر پادگئدَ، اییگلر بو قاپ نهیگ

 .  یدشیدرو بااو همان با  -

 :ریدئ
 . بورا نیگلس نیریاونو چاغ -

 ر:یدئ 1ا  باغالر دورار، رریبا  ائند، نایانی نیشاهیگئدر پاددرویش 
  ؟یدیا وار زیمنه امر !عالم ساغ اولسون یقبله -

 :دئیر
 . یسنه سؤزوم وارد ئرهیتور وا، یبل -

 ی:دئیر ک. وئرر خارداریتومن چ ریبونا ب نهیگ، ینان اوز به اوزشاهتورار وا او
 !؟گؤرموسن شاهیپاد یسخ یمیک میهئچ من -

 دئیر:
دانا  ریمملکتده ب النیآمما ف، زیسرریاخجیچوخ  زیسرر .عالم سرراغ اولسررون یقبله -

گئدرم ، وار یسررریدانا قاپ رخیاونون ق. یدشررراهیپاد«یئطم تَحَ»یآد، وار شررراهیپاد
 .تومن رخیتومن آالرام اوالر ق ریب ندنیسهره

                                                                                                                     
قدیم زمانالر شاهالرین، خانالرین و چوخ حرمتلی شخصلرین قارشیسیندا  ƏL BAĞLAMAQا  باغالماق:  -1

 . دوروشونا ا  باغالماق دئیرلر یه دایاراق دورماق. بو سایغیاللرینی چارپاز سینه
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 :  ریدئشاه 

 ؟وخی -
 :ریدئ

 .  یبل -
 :ریدئ

 یزیمیپس گل پالتارالر. او یدشاهیپاد یمندن سرخ، یبوجور اولد یک یندیپس ا -
  اوْ، تور تختدهوا دالیخهله، او  شررراه یگئ یمیپالتارالر میسرررن من، اخییعوض ائل

 یرّیسرر، یاندیاونو گؤروم نه جر میگئد، مییگئ ینیپالتارالر نیمنده سررن. شرراهیپاد
 .یدنمنه

 :ریدئ شیدرو
 !تهبا  اوس -

 شیبابا درو، ریگئ نیپالتار نیشیبابا درو شراهیپاد. للرعوض ائله، خادالالریچ نیبوالر پالتارالر
گئدر . ندایباسیل شیگئدر درو شراهیپاد، لررائل لیغظیخوداحاف. ریگئ نیپالتارالر نیشراهیپاد

 ریدر بگئ، اپارت نیسیقاپ نیشراهیسروروشرار پاد، یبل. ر او مملکتهشریئتی، ها اوردا، ها بوردا
، نایسیقاپ یسیریب گئدر او. دانیللر او قاپتومن وئرَ ریبونا ب خادالالریچ، ریدئ1دهیقص. نایسیقاپ
 اندیسرریجنیرخیق، تومن بو آالر خیریتا ق. للرهتومن وئر ریب خادالالریچ، ریدئ دهیقصرر نهیگ
 ی:ک الرسوروشال شاهدانیگئدرلر پاد. جاغامگؤره یشاهیمن پاد، یک ریدئ

 .  جاغامگؤره یشاهیدئیر پاد یدشیدانا درو ریب  -

 :ریدئ شاهیپاد
 .  نیریگت نیگئد  -

 . ا  باغالر دورار، قو ، رریبا  ائند. نایانی نیشاهیبونو آپارالالر پاد لررگل
 :ریدئ شاهیپاد

 ؟ یدنمنه نیمرا شیبابا درو -

 :ریدئ
ن م ندهیچیگونون ا ریب، یوارد نیدانا قاپ رخیق نیسررن !عالم سرراغ اولسررون یقبله -

. ومنت رخیاولوب ق، شامیتومن آلم ریب ندنیسرههر شرامیدا دوالنم نیرخیق نیبوالر

                                                                                                                     
 . ه: درویشلر حضرت علی مدحینده شعر اوخورالر کی بو شعرلر عموما قصیده قالیبیندادیرقصید -1
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 رخیگونده ق، یک یدشررریا ریب وکیبو بؤ یرگنم کؤا نیرّیبونون سررر شرررمیمن گلم
 میائله اونو دا من، اییبو قاپ یگلرد شیدرو یمیک میبلکره گونرده اون دانرا من، تومن

 . شمیتورو گلمؤدان انیرّیمن بونون س. یدشیا ریب وکیآلسا بؤ یمیک

 :ریدئ

 ؟سنیتورو گلمؤا ندانرّیس شیبابا درو -

 دئیر: 
 .  یبل -
 :  دئیر

 نیرّیوار اونون س یچحنیپ، یباشماقچ دانا یب ئردهی النیسن گئت ف، وخدوی یعیب -
ور شررر -قان شرررور ندنیلید، نهیلید ریریبات، باشرررماغا ریریبات یزیاو ب، منره ریگت

 1ئلهه هییگئت گؤر او ن -!اوالسرران میلید -میلید یسررن میلید -دئیر، وریشررورولدو
 . سنه میوئر یمیرّیمنده س، منه ریسن گت نیرّیاونون س. رییائل

 :دئیر
 !با  اوسته -

، یؤرر بلگ. هییچنهیر او پشررریئتی، رچوخ گئد -رآز گئد. رگئد، ریائل لیغظیبوندان خوداحاف
 ریخیچ، نهیلید ریریدؤنور برات، گؤنره نیقرال، گؤنونره نیبراشرررمراغ ریریبرات یزیب یچنرهیپ
 ی:بو دورار دئیر ک. ریشور گئد -قان شور ، نانییلتیسیخ

 !؟یویلید سنیائل هییبه اوجور ن یشیک -
 دئیر: 
 ؟سنینینئ -
 :  دئیر

 . توروؤا ندانیرّیبونون س شمیمن گلم یآخ -
 :  دئیر

 تورو؟ؤا ندانیرّیس -
 :  دئیر

 یبل -
 :  دئیر

                                                                                                                     
 هئله: ائله -1
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اونون ، یوارد لیاسرررماع یرچیدم دانا یب ئردهی النیسرررن گئت ف، وخدوی یبیع -
، ااوت اریقو یلیوسا، ده نهیسریددئیزد وئرر واوالرادا م. یوارد یدریدانا شراگ یئددی

 لیوسرررا، خجادؤوه یاوسرررتونه ک نیندانیاو ز اریقو زاراریق یزیرمیق -پیاوت دا ق
وتا ا الریقو نهیگ. اریسرروو ندهیچیا ونیقاالر سررو نهیز ائله گمیاونو دؤ. جاخلدهدوزه

 لیوسرررا. یائله اوجورد یلرپئشررره - شیآخشررراماجان ا. زاراریق یزیرمیق -پیق
 ینیرّ یسن گئت اونون س، زد وئررودا م ایدانا یئددیتمزلر ائله اونو سروودالالر او دوز

 . سنه میوئر یمیرّیمنده س، ریمنه گت

 .  یگئتد، یدائله لیغظیفبوندان دا خوداحا
 لیاولورمو  تا وسرررا یزیرمیق -پیرق، شیرمیزاریده قهکورورموشرررالریقو یریدم یان)یر
 1نیندانیز ورموشرررالریبونو قو، هر نمنه. یشمیجاغلدهاوراخ دوزه یانی لیوسرررا. لرلدهدوزَ

اوجور  ندهیاللر 2پونواو گ، لالریتاپدام. . . نلریدوزتس لیوسرا، یک نالریتاپداسر یاوسرتونه ک
. ائله اودو یلرپئشررره -شیآخشررراماجان ا. ولالریقو نهیگ، وریسررروو ریاو قال نرهیگ. ریقرال
 (  . ریزد وئروده م نهیردلریشاگ
 ریب. دوروب آماده ندهیچکو  ال دهیسررریئددی، یرددیاگدانا شررر یئددی، یگؤرور بل ریگئد

 لریدمادهدا آ اوسررتونه بوالر نیندانیز وریقو، ریزاریق یزیرمیق -پیق هیهکورورینفرده اونو قو
 ائله آخشراماجان. اولور یزیرمیق -پیاوتا ق ولالریقو نهیگ، وریسروو نهیگ. وورمورالر، وورماغا
 . اوجور

 :  یکدئیر شیبو بابا درو
 -پیق ریزاریاوردا ق وسررانیقو یاونو ک، توروؤا ندانیرّیسرر نیسررن شررمیآغا من گلم -

 وسانیوق نهیگ، وریسوو نهیگ سانیرتاپدام، سندوزلده یلیبوردا وسا، اولور یزیرمیق
 . شمیتورو من گلمؤا ندانیسیرّ بونون. سنیزد وئروده م ردهیدانا شاگ یئددیبو . اورا

 :  دئیر
 !سن؟یتورو گلمؤا ندانیسیرّ اونون -
 :دئیر

                                                                                                                     
 .اونا ایستنیلن فورمو وئرمک اوچون قولالنیالن وسیله، اوستونده دمیری تاپداالییب  ZİNDANزیندان:  -1

آغیر اوالن  .آلتینداکی تاختایا ایلیشدیرردیلرزیندان چوخ آغیر و نسبتا ایری حجملی دمیردن دوزلر و مسمارال 
 سندان . فا ،ائله بیل زینداندی{، نسنه لری زیندانا بنزدرلر مثال: }بو صاندیقچانی یئریندن ترپتمک اولمور

بیر بؤیوک میخ یا میسماری  ییب قیرماغا یا داسا  داشالری گوپسه، ؤیوک چکیشب GÜPÜNپون: وگ -2
 پُتک. فا، ینده برکیتمک اوچون ایشلنن وسیلهیئر، ییبباشیندان گوپسه
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 یبل -
 :دئیر

. یدابانیب -بّری للوؤچ، چاهارراه وار دانایب ئردهی النیسرررن گئت ف. وخردوی یعیب -
ی( دلیاسماع یرچیاو دم، یدلیسرماعا یبو اووچ). یوارد لیسرماعا یاووچ ردانایب

اون ، ائلر نیتاپدار نار -دؤنر تاپدار، قاالر نه هاوادا یلیزیق یوارد لیسرررماعا یاووچ
 رییهئله ائل هییگئت گؤر او ن سرررن. گؤتورر آپارار ئلی، هیسررروورار گؤ، ائلر نیمیک
 .  مییسنه دئ سیّریمیمنده ، ریمنه گت سیّرینی؟ اونون یالرلیزیق

 :  ریدئ
 . با  اوسته -
اوسررتونده  نیداشرر ئکهی یالرلیزیق، بو یبل ررگؤ رگئد. گئدر ریائل لیغظیدا خوداحاف اوندان
 : ریدئ. هیسوورور گؤ رننیدم -نانیداش ئکهی، وریدؤو

 ؟سنیلاوجور ائ هییبه ن ؟لرلییدئ فیاوالر حئ ی؟الرلیزیق سنیائل هییآغا به اوجور ن -
 :  ریدئ

 ؟یندیمیالز لیزیق ؟نیشینه ا نی؟ سنسنینینئ -
 :دئیر

 . اؤتورو ندانیرّیبونون س شمیمن گلم. وخی -
 :  دئیر

 ؟سنیاؤتورو گلم ندانیرّیس -
 :  دئیر

 یبل -
 :  دئیر

 دانا یب ندایباش نینچشرمه، یچشرمه وارد ردانایب ئردهی النیاولسرون سرن گئت ف -
 ای، ریتئی رّبیم ای -یر: یدئ، ریریشرردیقار یهئ ویبو سررو، گیکور ندهیال، یجاوان وارد

سن . ریئتی رّبیم ای یریدئ، یآلالهدان ک رییستهیسرن گئت گؤر او نمنه ا !ریئتی ربّیم
 .  سیّریمی میمنده سنه وئر، ریگتمنه  سیّرینیگئت اونون 

، یبل رؤروگ. نایباش نیناو چشمه ریشیئتی. ریچوخ گئد -ریآز گئد. ریاولور گئد اوندان دا ردّ 
 !ریئتی رّبیم ای، ریئتی ربّیم ای -یر: یدئ، ریریشدیقار ویسو یهئ، یجاواند دانا یب

 کیمی: شنیئتی
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 کیسالم عل -

 . السالمکیعل -
 : یریدئ

 ؟نیرسیئتیآلالهدان سنه  نییستهیا دیاوغو  نمنه -
 : ریدئی

 ؟سنینینئ -
 : یریدئ

 . اؤتورو سیّرین انبونون  شمیمن گلم -
 : یریدئ

 . اؤتورو مدانیرّیس -
 :یریدئ

 یبل -
 :ریدئی

 دا اونون دانا یب یدشاهیسرناور پاد یآد، دانایوار ب شراهیسرناور پادبیر سرن گئت  -
ره سن گئت گؤر او گو  سناو. ید«گو »دا  یآد نینیسیشانلین. یوارد یسیشانلین
 یّریمیسمنده ، ریمنه گت سیّرینیسن گئت اونون  ی؟دلهیسرناور گوله نئ، یدلهینئ
 . سنه میوئر

 : ریدئی
 یاخجی -
 ی:ک ریرینفر بونو دالدان چاغ ریگؤرور ب ولدای. گئدر رییائل لیغظیدا خوداحاف بوندان
 !شاهیپاد نحتم -

، یک رییه تانن میک اباندایب -ریبر یللؤبو چ یمن، یدورور ک زیب -زیب ندایباشرر یلرکبونون تو
 کیعلسررالم. یدیدانا روحانیگؤردو ب، بو دؤندو بئله. رییسررسررله منانیآد، شرراهامیمن پاد
 . یدائله
 :یدئد

 ؟سنهریگت سیّرینی نیشاهیسناور پاد رسنیگئد -
 :دئیر

 یبل -
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 :دئیر
 یک رسنیدئ. نایانی نیشاهیگئدرسرن سناور پاد. رسرنسرتیا جازهگئدرسرن ا، یاخجی -

نمنه ، سیّری ینه کا  چ شیبابا درو -یدئیر ک. اؤتورو سیّرین ان نیسن شرمیمن گلم
 میمن، هرنه، میوئر سررنسررتهیا شیا، میوئر سررنسررتهیپو  ا، میوئروار  نییسررتهیا

. ؤتوروا سایّرین ان نیسن شمیدئنن من گلم. مهکسن ا  چ. وار نیشرینه ا سایّریمن ن
 .ندئنن اولسو. یولهیجاغام بهلدورؤسنه دئسم ا سیّریمیمن  یجاخ کهییدئ او ردهیآخ

 :یردئ

 .  یاخجی -

 نیاوران، یوارد یرزمئدنه آشرراغادا زیآپاراجاخ ب یسررن، نیدهسررن قبو  ائل یائله ک -
 ،اؤتورو ساایّرین اناونون  بلریگئد، یک یلشررد، یتامام باشررد، نیسرریآچاجاخ قاپ

سرررنه شررررح ، وار اوردا نایدانا دا آ یب. هییرزمیاو ز بیغییلدوروب ؤا ینیسررریهام
 سایّرینیبو اجاخ یباشال، سان اوستهخجااوندان سورا گله. جاخهیید یاوالر، جاخوئره

او  -یقوتارد - ی:دئد یائله ک. ازی ندایآلت نینیینیکؤ جانیخاو دئد. سرررنه دئماغا
، رهیتگ ینجاخ قمههگئد وب. منه ریگت ینگئت او قمه یکجاخ ییهد نرهینهییرشرررلیا
. نیسریگت نیزو گئتسرؤدوراجاخ ا رصرننیبو ح. میتاپامماد ینجاخ قمههیدئ بیگل

 نیرغمبیپ مانیسل -دئنن. اوستونده نیخالچان یغوسرن تئز دور اوتور اونون اوتورد
 اریقو رریگت دهیگؤ یبو سن -نایانی نینیچکاو کورَ یبوردان گؤتور قو یمن نهیعشرق
 نینیینیهمان کؤ ساایّرینیبونوندا ، ررسررنیگت ساایّرینیاونون . نایانی نینیچککورَ
 .  ازی ندایآلت

ؤرر دؤننده گ. دؤنر باخار نایدال، او طرفدن ریگل یمدیگؤرموسررن ک شرراهیحتم پاد، یک دئیر
 . یوخدیآغا 
 ر: یدئ بو

 .  هاشیمیاکبر آغا ا آلالهُ -

 . نیبو با  آالر گئتس
بونو . نایسیقاپ نیشاهیسرناور پاد یشردیئتی، یچوخ گئتد -یآز گئتد. . . یگئتد -یگئتد
 لرلگئد -. جراغامگؤره یشررراهیمن پراد -یدئیر ک  نرایالریچیقراپ، نرهیلردمرتیرخپئش
 :ریدئ. آاللالر جازها شاهدانیپاد

 .  نیگلس نیوئر جازها نیگئد. نیاولسون گلس  -
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 .  نایانی نیشاهیسناور پاد رلریریگت
 :دئیر شاهیپاد سناور. رریدورار با  ائند، قو  باغالر -ا  ، السالمکیعل، سالم
 ؟یدیا وار نیامر شیبابا درو -
 :  دئیر

 .  یدیا وار عرضیموئرسز  جازهاگر ا، یبل -
 :  دئیر

 ؟یدینمنه ا نیامر -
 :  دئیر

  .اؤتورو سیّرین ان نیسن شمیوئرسز گلم جازهاگر ا، عالم ساغ اولسون ییقبله -
 :  دئیر

 سنیستیا هیاگر سرما. سنینینئ سایّریمی میمن یآخ، نیشدیاپی دنیبتر شئ شیآه بابا درو -
 . وار نیشینه ا ن نسیّریم میمن، میوئر سنیستیپو  ا، میوئر سنیستیا شیا، میوئر

 :  دئیر
 . اؤتورو سیّرین ان نیسن شمیمن گلم، وخی -
 :  دئیر

 !یولهیها ب جاغاماولدوره، دئسم سیّریمیسنه  -
 :  دئیر

 .  وخدوی یعیب -
 :  دئیر

 .  یاخجی -
 :  دئیر

بو ، اندقاباخ شررراهیپاد، ریبو گئد. میوار اورا باخ گل یرزمئز دایگرل گئرداخ آشررراغ -
، یدنایآ وکیدانا بؤیاو  گؤرر ب، آچار نیسیقاپ نینیزمرئز، یگؤرور بل، جانیسیدال

 ،یتمام باشرررد یون تکتبو نینیرزمئز. یزاد وارد یلیوسرررا بزک ندایاونون قراباغ
 . رااو بیآت بیکس، یلشد

 :دئیر
 !ا هادجاغام بورلدورهؤده بوجور ا یسن شیبابا درو -
 :دئیر
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 . اولسون -
 . ندهیئریر اتوروا رگل. رگل یبدییبو قئ
ونون ا !گؤروسررن یقفسرر لیزیاو ق ندایقاباغ نیمیقصررر میمن شیباشررالر: بابا درو شرراهیپاد
 . بولبو  وار رهیسئ ریب ندهیچیا

 :  دئیر
 یبل -
 -ریبدیخ یمعشرروق ا -قیعاشرر، یخدیا یزیق یعم، اوغلو یعم، بولبولنن من رهی: او سررئدئیر
 -ا  یزیق یبو عم یگؤردوم ک میشرردیمتای یسرریاریگونونده گئجه  ریب نیگونلر. زهیمیریب
 -ا  هیین نیسررن یزیقیعم میئدد، میندیسررکیمن د. مهیئری میمن یردیبوز گ -بوم یاغیآ
 ؟سنیهاردان گل یبوزد -بوم نیاغیآ
 . یجواب وئرد نیرکیچ یب یتدیمنه قئ بو
 :  یدئد

 سرررهاالیا یانی»من زئهر زارا دوشرررموشرررم . یزیق یچور عم، یزیقیزهرمرار عم -
 «مدوشموش

 :میدئد. جاغامهیینه دئ قاباغیندامن بونون  یمنه بئله جواب وئرد یبوک یدامیدئد
 . یولهیهتوره آپاراخ بؤدئنن د، اولسون توخدارسان دا -

 مینم یردیبوز گ -بوم یاغیآ -گؤردوم بونون ا  میلدییآ نهیگ. صررراباح همان قرار، یخاتدی
 :میدئد. مهیئری

 ؟نیبه توخداماد یزیقیعم -
 :  دیدئ

 .  یددئ -شامیتوخدامام وخی، یزیق یچور عم -یزیق یزهرمار عم -

، میدوز باسد، میکسد یمیمن بارماغ. لییسؤز بو دئ میمن دئد یصراباح اولد. میدینمهدا من د
من  دننیسمهنهیگؤ بارماغیمین !؟ریهاردان گل، ریبو هارا گئد !یدنمنه انیگؤروم بو جر میدئد
او  همن یگئتد، اغایآ دودور یزیقیبو عم، شیبابا درو یسررریاری ریب نینگئجه. میاتراممرادیر
ار پالت، زونهؤا یوئرد نتیز، ندایدوردو اونون قرابراغ !ینرانییآ ئکرهیگؤردون هرا  یک هییررزمئز
، النیفزک ب. یالدلیفیباشدا ق -یدیگئ اقدانیآ، یالدلیفیق اقدایآ -یدیباشردان گئ. یدیگئ
 بیمنده گل، اوسرررتونده نیمیباشررر میدوردو من یگلد نهیبئل یباغالد ینقمه، اسررربراب ریپ
 :  یک یدئد مایشیاتمی وخولویم یمن. ایوخویزومو ووردوم ؤا. مهیئریم یشدیرمیگ
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 .  یولهیب میجاخدهییپارچا ائل یکیا لهیبو قمه ا نیدیاولسا غایاگر او، سانیاتمی یدوعا ائله ک -
 میگئتد اوا ی -اوا ی نجهیزلیگ. میدوردوم گئتد اواشجانای جانیسیمنده بونون دال، یگئتد

 :یک یدئد. ی(انیساخال ینآتالر یانیمئهترده ). یردیچاغ یمئهتر یگؤردوم ک
 !هییائش کچ یمیآت میمئهتر من -

 :یک یدؤندو بو مئهتره دئد. یندیم زیق، هییائش یچکد. یدیا وار یدانا مخصوص آتیب
 !دونگؤرمه نیغیق، وه گؤردوندَ -

ا منه دانا دیب. منه چکدانا دا یمئهتر ب، یک میدئد جانیسررریمنده دال، یگئتد، یبو گئتد
 :  میدئد. یچکد

 !دونگؤرمه نیغیق، وه گؤردوندَ -

 :یدئد
 !با  اوسته -

. غایلمئشه یشدیئتی، یگئشد یابانالریب -یچؤللی برّ. میگئتد جانیسیمنده دال، یگئتد او
 یآت، یوارد یسرریچیقاپ نیاوران، یگؤردوم ک. رمیگئد زلنهیگ -زلنهیگ، پنهان -منده پنهان

 :  یاونا دا دئد. اونا یردیتاپش
 !ندوگؤرمه نیغیق، وه گؤردوندَ -
 .  یدیا داوا زاد وار. مدایانی یدیا هر نمنه وار، شمیمنده آماده گئتم. هییچریا یگئتد
. بونا میئردو یآت، آتدان میائند. نایاننین یقاپیچی میشرردیئتی. جانیسرریمنده دال، یگئتد او

 :میدئد
 !ندوگؤرمه نیغیق، وه گؤردوندَ -
 :  یدئد

 !با  اوسته -
، دانا خیریق. شاهانه، یقصرر وارد ندایباشر نیگؤردوم باغ. ندانیسریقاپ نیبو باغ میردیگ من
 رخیاودا ق. ریاوسرررته دوالن غایده آ یریهمان بشرررماخ یئتی زیبو ق. دوزولوب یحرام رخیق

 ماریزهر نیبوالر، میدائله غایآ -ا  نییئیمن . اوسرررته دوالنان غایآ یدیباشررر نینیحرام
 میقد یحرام رخیق). اونا میدائله لیداخ 1یهئشدارئتئز ب «نیپلروک شرراب» مین تاپدیپلروک

 . ر(شلیملوتوالرا دئیر

                                                                                                                     
قدیم  .بیر ساعت یوخالدان بیر توز، ایچیب یا یئیینجه انسان هوشدان گئدیب BEHEŞDARİبئهئشداری:  -11

 . بعضی عطارالردا اوالرمیش
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، طرفده ریاولدوم ب نهانیپ، میدائله لیداخ ینیهئشدارئب نهیپلروک ماریزهر نی: من بوالردئیر
 نیمیمیخان. اوزونه نیمیشررانلین میمن دویقو یللیخ سررشررَ  یباشرر یامرح رخیگؤردوم بو ق

 :یدئد. نهیریب -ریب یدیدَ یبورنونون قان یآغز، «گولون اوزونه»
 به سحردن؟  نیدیا اندایسن ها -

 :  یدئد
 !یشدیاتمامیاوغلو هله یکوپئ -
 :یدئد. یگلد ودوی یزاد ینیاغیآ -ا  یگئتد یبو آپارد
 . لیغ ائلهیتور ساقؤگ -

. اوالر لریگئتد. 1لریندلوللَ یسیهام، یالدیپا یشررابالر یردیده گت ییهمئژم ریب وتوردؤبو گ
. لریلوللند ،لریبوالردا گئتد. لریچدیباهم ا یسرریکیبوالردا ا. زیبو ق، نانییباشرر یحارام یقالد
 یب میالدسرر میکسررد نیباشرر نینیحرام رخیاو ق میگئتد !شیبابا درو، من لریلوللند یائله ک

 :میدئد، اییچیاو قاپ میوئرد میگتد نهیچیا نیدانا توربان
اح بونو صاب« شاهامیسناور پاد» شاهامیپاد یمنده ک. یدیباشر نینیباشر یبو حرام -

 یزیرمیاوسرررتونه ق، هیییمئژمه یزیرمیدانا قیب ارسرررانیقو یاورترا چاغ گونزدو
 . زهیب ولالرسانی یاورتا چاغدوز گون. اؤرتوک چکرسن

 :  یدئد
 . با  اوسته -
اخ یآ -ا  یزیق یعم نهیگؤردوم گ. یدشررچوخ گئ، یدشررگئ رآزیب نهیگ. میگلد دومیقو من
 :میدئد میگؤزومو آچد نهیمن گ. مهیئری میمن یردیبوز گ -بوم

 ؟نیآزار نیسن یتوخداماد یزیق یعم -
 :  دئیر

 .  یتوخداماد وخی، یزیق یچور عم، یزیق یعم ماریزهر -
 :میدئد

 . انشاآلاله نیسبتر ائله میآلاله -
. ینچا گلدونن باهم اوتورموشررردوخ گؤردوخ خگو  زیمیکیا یک یناهار چاغ، اولدو صررراباح

 :میدئد
  !؟زهیب بیآچ گؤراخ نمنه تحفه گل یزیق یعم -

                                                                                                                     
 .چوخ مست اولماق، ی اولماقللو  کئف LÜLLƏNMƏK  لوللنمک: -1
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اونو  مدایانی میبو گؤتوردو من. یدیباشرر نینیحارام رخیبئله بونون اوسررتون آچاندا گؤردو ق
 :نایباغر یباسد

 !میلرشاد اوالن گون ننسن، میگولن گونلر ننسن، میگونلر شانیدان ننسن یوا یائ -

 یشدیارق یبورنونون قان یبونون آغز، بونا میدکچ یللیسر یب، یدهمهقبو  ائل مگیاور میمن
. ودومی نهیگ، 1یگلد میغیوانلیحئ میندن سرررورا دوردوم آپاردقران گئد رآزیب، نرهیریب -ریب
 نیاجآغ لیازگ میقد). یدیوارا یآغاج لیازگ ندایدال یقاپ، رنردهیگ نردایدال یقراپ میردیگت

 نیآغاج لیتوردو ازگؤبو گ رندهیگ دانیقاپ ی(او اوالرد نیدیهر نه دئسررر نرهیریچراالنردا ب
. هییائش الریسالد یمن، هییائش نیبونو سال کائشش یریب نیائششی، یک یدئد، منه یچالد
 نیلیگمیمع میردیگ میگئتد، میینه ائله، مییلهینئ، میدوالند، میسررررگردان دوالند میگئترد

 . نیلیگ یسدده نیزیهمن او ق. نهیسلهؤط
 . یدبتر سئورمنی  یدیوارا میزیدلبا کیچیدانا کیب میمن

 :  یک یدئد یگلد هیلهؤط یگئتد
 مایانی بو، الریباخد مایانی او میمن لریگتد. بیائشرررشرررک گل یریدانا آیب زهیملهؤبرابا ط -

 .  الریباخد

بو . رابو بیریگ، بیگل یمیبو نجور آدام ک، یک یدتعجب ائله اترامردا نیبو قئ
 :یدئد. مهیگؤزلر میمن یباخد یب میزیبالد

 !یوارد نیبابا خبر -

 :  دئیر
 ؟ندن -
 :  دئیر

 !یاوغلومدیسناور عم میبو من -
 :یدئد

 !ی؟اوغلومد ینئجه سناور عم، مهگئچ گئت سفهله زیق -
 :دئیر

 !یداوغلومیلاله سناور عماو -
 :  یمنه دئد یچالد، اوالردان شیمیهر ائوده وار، لریردیگت نیآغاج لیازگ لریگئتد
 !اوغلویسناور عم، اوغلویسناور عم -

                                                                                                                     
 . اورگیم رحمه گلدی، لیغیم گلدیحیوانلیغیم گلدی: یازیق -1
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 :  یدئد. نهیاوغلو گیمن اولدوم سناور عم
 ه؟بئل هییبه ن -

 ی:ک یدئد میزیبالد میبو من، یدبئله انیجر یک میدئد اتامانیقئ
 . یاجاخدیقو شلرهیبونو چوخ ا نیزیق1لاو چا نیسن  -
 نهیگ، انیقاباغ دویقو یاو باشررر یردیدوردو گت مدایانی میمن نرهیگ، ائوه نرهیگ میگئترد من

 -ریب یشرردیقار یبورنونون قان یمن بونو ووردوم آغز نهیگ. نایباغر یباسررد، النیف، یآغالد
 دانیقاپ. میدگؤتورمه نیآغاج لیازگ یخدیچ مدانیادی. ودومی میدوردوم آپارد نهیگ. نهیریب
 :  یدئد. گؤتوردو ووردو منه رندهیگ

 !تیا یریب نیتیگئت ا -

من . هییائشررر یمن الریسرررالد، میسررررگردان قالد، میآوارا قالد نهیآلاله گ. تیمن اولدوم ا
. نهیرطدیح نیلیگ اتامنیقئ میردیگ میگئتد نهیگ میینئجه ائله -مینینئ. میدائله میدوالنرد
 :یدئد، یباخد مایانی او، یباخد مایانی بو یب نهیگ یگلد میزیبو بالد می: مندئیر

 .  نیقالس طدهیحاخ ییبونو باغل، یتدیا حبو ائله قش -
 می: مندئیر ر(شرررالیرمالتوربا آسررر یب دنیرگؤ طردهیح میقرد). طردهیح الریبراغالد یمن
 یباشیآ، یردیاورا سال یردیریتومن گت ریگونده ب، بو، یدیا وار یکیشرر یدا ب نیاتامنیقئ
، ینه جورد، یبو هارداد. تومن رخیق یگلد کیسکاَدن هیسرما. یگلد کیسرکاَتومن  رخیق
اورا  میردیقولوندان گت نیتامآنیقئ میشرردیاپی می: من گئتدردئیی؟ نه تهرد، یگؤتورد میک
 .  میوئرد شانین مننیال یرب

 :یدئد، یردیاونو ائند یخدیچ تامآنی: قئدئیر
 . یتومن اورداد رخیگؤتور ق -

بو  میمن. میوئرد شانین منانیبارماغ. یردیریبو گت یک میوئرد شانین، شیرمیگت یکیاو شرر
 مهیرگؤزل میمن نهیگ، یباخد مایانیبو -یبراخد مرایانیراو یب میمن یگلرد نرهیگ میزیبرالرد
 .  یباخد
 :  یک یدئد

 ی؟وارد نیبابا خبر -

م من اولدو، منه یچالد یردیگت نیآغاج لیازگ نهیگ. یاوغلومدیسررناور عم میمن نهیگ بو
 . سناور نهیگ
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 :  یک یدئد
 لیوئرمه ازگ نهیال نلیاو چا !گؤتور اوردان نیآغاج لیگئرت او ازگ، اولمرا ینراشررر -

 !نیآغاج
، یآغالد مدایقراباغ میمن یردیگت یبو براشررر نرهیگ، توردوموا نرهیگ میگلرد !شیدرو برابرا
 نهیگ. گؤتورموشدوم نیآغاج لیقاباخجان ازگ. بونو ووردوم میمن باشالد نهیگ، یلدادیزیسر

 نیآغاج لیازگ یآتد نیال رنردهیگ هییرچریا. نیبورنونون قران نیبونون آغز ودومی میآپرارد
 :میبونا دئد میمن آلد، یدیا مدهیال میمن. وخدوی یگؤرد، گؤتوره
 .  ریقات یریب نیریگئت قات -

من سورا . هییائش نیبونو سال نیگل یک میمن دئد. ریدانا قات یبو اولدو ب. میچالد مایزیقیعم
 لیازگ من دوباره. نهیگه مزوئرم اؤ قاتیریمیمن اؤز  وخدوی یغیلیاخجی میدئد، میدهائل کریف

 :میدئد. بونا میچالد نیآغاج
 !بولبو  رهیسئ یریبولبولون ب رهیسئ گئت -

 . بولبو  رهیدانا سئ یبو اولدو ب
 یک یدمیزیقیعم میمن یکندهیچیقفس ا لدانیزیگؤروسن دا ق ندایقاباغ عمارتیناو  یندیا

 !میرّیس میمن بودا. ندایگؤزومون قاباغ. یبولبو  اولوبد رهیسئ
وله سناور گ، یدلهیگو  سرناوره نئ» شیاونا گؤره بابا درو. اودا منه باخار، گونده باخارام اونا 
 .میرّیس میدا من بو. دینین جوابی بئله«یدلهینئ
 
 دئیر:  گلر، تاپامماز، رهیگت یچاغیپ ریبو گئد !منه ریگت یچاغیگئچ او پ زیق

 .  میتاپامماد، عالم ساغ اولسون ییقبله -
 یر: دئ. اوستونده نینیدورور اؤتورور اونون خالچاس شیبابا درو. نیرسیگئدر اوزو گت دورار
 .  نایانی نینیچکاو کور یبوردان گؤتور قو یمن نهیعشق غمبریپ مانیسل -

 دئیر: . ریگئد دهیگؤرر گؤ نیکسس ینیبونون باش یک ریدیبو قئ
 .  نیسن آپارد یمیرّیس میگئت نامرد من -
 : لراونا گؤره دئیر، قوتولدو، اؤزون اؤلدوردو -اؤز، گؤرر سیرّی فا  اولدو سناور

 «یدهینسناور گوله نئ، یدهینگو  سناوره نئ»
 . شیمیا ورجبو یرّیس ندایبوالر
 .  نایانی نینیچککور رگل اوردان
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 :یک دئیر
 . ن منهدئن ینیرّیسن س یندیا، شمیرمیگت ینیرّیس نیشاهیقاردا  من سناور پاد -
 :دئیر

 !سن؟یرمیسن نئجه گت بییهلمیب رهیهئچ کس گت ینیسیرّ اونون  -
 :دئیر

 .یدسیرّ واقعن یبل رگؤر، اریاوخو، ارآچ !هاوبود -
اوغلو  اهشررریپاد، یخدیاوچ قاردا  ا زیب، گونونده ریب نیمنده گونلر شیبرابرا درو یبل :رییدئ
اواب بونو دوقتورالر ج، او دوقتور بو دوقتور. توتولدو یدیآغر یگؤزلر نیزیمدده میزیب. یخدیا
 :یک یدئد یریب. یدهائل

 . الریآچ یبونون گؤزلر سازیزدام نیقان نیغیآال بال لیزینا قدایب -
 انیباشررر نینبو همن چشرررمه کیگلد، کیگئتد یدهم مور ائل یاوچ قارداشررر زیب شررراهیپاد

توروما  میدانا من یمن گؤردوم ب. یدلمهیتاپا ب میقارداشالر یرسریب او، یغیبال زیآختاردیخ ب
نو کسرررلر بو یک یگلد میییلفیبونا حئ میمن. یدکدهیل نه گؤز. آال بالیخ دوشررردو لیزیق

. واتوردوم سررروؤدن ابونو دوباره. یگلد میییلفیحئ، نرهیگؤزلر نیمدده راالریزدیدام نیقران
، ریمهستیا یآتا بو اوغلون سرن یک یخبر وئرد زایآتام یگئتد. گؤردو میاو آرا قارداشر میمن
 یگلد غضبه شاهیپاد. دن اوتوردو سووادوباره یبو باخد، آال بالیخ بونون تورونا دوشردولیزیق

 :یک یدئد
 . وورسون نونیبو اوغلومون بو میمن نیاد گلسجلّ -

 :  یک لریدئد الریشدیغیی یزارتیو -ریوز اندانیبو -اندانیاو
 نونیسرررن اؤز اوغلونون بو وخرردوی یغیلیاخجیررعررالم سررراغ اولسرررون  ییقبلرره -

 . اؤتور ائشییه، ناراحاتسان یک یندیا، راسانوووردوتد
 لدانیزیق، پولدان، دنرهئل رآزیب ریآغ متدهیق، ونیو یمن وزنده ، سررالدی ائشررییه یمن آتام

ره ق، یدانا قره آتل ریگؤردوم ب. نایباشررر نینبو همن چشرررمه میگلد میگؤتوردوم برا  آلد
، مایانی میمن یشررردیئتی یبو گلد. یمدیگؤروم بو ک یقو میدئد. ریجاوان گل ریب یلگئییم
 :یمنه دئد. کیدائله کیعل، سالم
 ؟سنیجاوان هارا گئد -
 :میدئد من

 .  هئچ رمیهارا گئد رمیلمیب شمیگلم یندیا، ائشییهسالیب ، اؤز یانیندان قووب یآتام من -

 :یکیبو قاردا  منه دئد
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 اندانی یکیگل ا، رگل لیخیفرالچ مردنیال مردهیمن، اوالخ ولردا یگرل ، منرده تکم -
 . کییائل ستراحتلیخا ندایباش نینبو چشمهراخ یگت، قازاناخ

 نیشرراه کیگئتد. اورا یدیمملکت وار ا یریآ ریب زدایمیانی. کیگئتد زیب. میدهمن قبو  ائل
 یلییمبو قره گئ. یسسلند میبو قارداش میمن -ازارامیدوعا ، فاال باخارام -ندایقاباغ نینیقصرر
 :یک یدئد یگلد یریب ندانیخدمتیزارالر نیشاه. اوغالن

 . رییستهیا یسن شاهیپاد -

 : سوروشور شاهیپاد. دوردوخ، یخا  باغالد، بیریبا  ائند. کیگئتد زیب

 ؟زیسیفالچ  -

 :یک یددئ میولداشی

 .قیییفالچ یبل -
 :یک دیدئ

 . ینجورد اخگؤر نیاونا باخ. یدال ، بییآچم لید میزیبو ق میمن -
 :دیدئ بو

  .قیاوچ گوندن سورا باخار، وئر ستراحتاوچ گون ا زهیب !عالم ساغ اولسون یقبله -
 :یدئد

 .  وخدوی یبیع -

 لریلدگ لهیا یسرررخانواده شررراهیگئجه پاد، گئجه اولدو. لهمنز کیگئتد، لریوئرد  منز زهیب
 . لهیمنز میزیب

 سالم -

 السالمکیعل -

 . نیقوناخ صحبت ائلس کیشیگلم، گلر نیریش یصحبت نیقوناغ کیشیگلم -

 :یک یدئد شاهیپاد اندانیبو -اندانیاو لریلشداَی

 . آساخ غقوال زدهیب نییصحبت ائل ورونیبو، اوالر نیریش یحبتص نیقوناغ -

 :یدئد، وناا یدیووردو کورسونون اوستونده جام وار ا نیییلتیچ میولداشی یملییبو قره گئ میمن
 .  شاجامیبو گئجه جامدان دان -

 وار یزیدانا ق ریب نینیریب. یدیقاردا  وار ا یکیا، گونونده ریب نیگونلر :یجامدان باشررالد
 وکیبؤ یریب نیاوچ دانا اوغلو اوالن بو، یدیا رامیبا. یدیاوچ دانرا اوغلو وار ا نینیریب، یدیرا

 :یدئد. گؤروشونه نینیعم یاوغلو گئتد

 !مبارک اولسون نیرامیبا یعم -
 :یدئد
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 . اولسون نیوار اودا سن میزیق دانا ریاوغو  ب -

باال ، یباال اوغالن گئتد. یآرا اوغالنا دا همن سرررؤزو دئد. یگئتد، یسررراخالد ندهگیبو اور
 یناهار زامان. رینیسررئو ندهگیهره اؤز اور، نهیائولر لریگلد الروب. یدئداوغالنا دا همن سررؤزو 

 :یک یدئد ندایاوغالن ناهار باش بو باال، لریدیئییرناهار ، یدیا
 ی؟وارد نیبابا خبر -
 :یدئد

 ؟دننمنه -
 :یدئد

 . منه یوئرد نیزیق، یعم -
 :یآرا قاردا  دئد اندانی او

 . منه بیوئر یزیق !وورام اؤلرسن ها -

 :یقاردا  دئد وکیبؤ اندانی او

 . منه بیوئر یزیق، ده اؤلدوررم یزیکیا -

 -ریب یردییآ یبو دده دوردو بئچررارا دده بوالر، وورو ، شیرپیچ. بوالر دوردوالر جنیرره
 نینیقارداشررر یگؤتوردو آپارد یبوالر. نایانی نینیگئدک عم نییهوا ائلمعدا، یک دنینریب
 :یدئد. نایانی

. سررندانا وئره یب نهیسررههر نیبوالر یدیا وخی ومورتانیاوچ دانا  نیقاردا  سررن -
 . اولسون نیدا سن او، وار میزیدانا ق یب بسنیاوچونه ده دئ

 :دیدئ
 دا  وکیبؤ دانایب ادادرواز زیگئدرسررر. زهیسررر مییاوتورون دئ نیگل وخدوی یبیع -

 ،سوال گئدن. سالمت گلر، سراغا گئدن سراغ گئدر بیلیازیاونون اوسرتونده  یوارد
 .  یولدیگلمز  -گئدن گئدر ایآرا، ر خوبییَگلر خوب گلم

 یخلظیبوالر اوچو ده خوداحاف. جاغامهییرمن گؤروم نره ائل، نیریخبر گت یاوردان منره ب نیگئرد
ؤرورلر گ، همن داشررا رلریشرریئتی. ایااوچو ده گئدرلر درواز. رلریدن ده گئددده، دن دهیعم رلرییائل
گلر ، دنسوال گئ. سالمت گلر، ساغا گئدن ساغ گئدر یک یبدیازیاوسرتونده ، یداشرد ریب وکیبؤ

 :رییبو باال قاردا  ملک محمد دئ. یولدیگلمز  -گئدرن گئد ایآرا، ر خوبییَخوب گلم
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 -ساغ گئت، سنییمؤک نیزیمدده میزیسن ب، قاردا  سرن گل گئت سراغا وکیبؤ -
 میدمنده گئ، ر خوبییَخوب گلم گلر، سوال نیدا گئتس زیمیآرا قارداش. سالمت گل

 .  والیگلمز  -گئدر
گؤرور ، ریمحمد گئدملک. گئدرلر الرالریریآ، شررللرلَیظداحافوللر خگؤروشررَ ، للراؤپوشررَ  بوالر
 ،یدویاوسرررتونده اوچ دانا د نیبو داغ، اوجا داغ ریداغ گؤرسرررن ریاوزاقدان ب ندایقراباغ، یبل
گؤرمررک همن بوالر ا   ی(ملررک محمررد) یمن رالریشررریرپیچ بلریوئر نوزایبو -نوزیبو
 :یک ولرید الریالدخالس

 ؟ریینه دئ زهیب ریگؤرک او گل یقو، ریمحمد گلملک نییصبر ائل -

 رللاوالر اوچاجاخالر گله، تسرررمییمن بوردان قئ یندیا یک میدهائل ا یاؤزومه خ -منده اؤز
، ریئدگ یدنمنه هیگؤروم قضررر میگئد، مییهتمییدا من هله قئ، لرهیییر، بیرهالک ائل یمن
 :رلرییدئ. ریائل کیسالم عل. نایانی نیبوالر ریشیئتی

 یریب، یدیموشررکولوموز وار اوچ دانا شررئ میزیب، سررنیگلم یاخجیچوخ  !محمدملک -
 رؤتوربوردان گ یمن نهیعشق نیغمبریپ مانیدانا اوتوراسان اوستونده سل یب، یدخالچا

دان اون نهیبیج یقو، یدکدهیلئکهیبوک بو ، یدفرهوسررر یریب، اورا اریهارا دئسرررن قو
 -ناز هر، ریییلشیر قوشون  ریب الریآچ «!لیم آچسرفره لیآچ» ئنند ئرهی یسرورا قو

ه اوالر بوکولر بو بئل «!م بوکو فرهوبوکو  س»دئسن  نهیگ، ندهیچیا یردینعمت حاضر
اشووا ب اسرانیقو یک یبؤرکد ده ریب، یخالچاد ردهیب، یبود یریب، نهیبیج ارسرانیقو
 زهیمهره نیهانس زهیبؤ  ب یبوالر. گؤرمزلر یسن، راسانیلشیر قوشونو ق ریب ررسنیگ
 .  رلرییمحمده دئملک -یسن قییجهیییسن وئرمه یللمَعدوز. وئر سنیوئر

 (:آلاله ساالر بونون نایعاغل یانی )یک رییملک محمد دئ

 نایانیاونون  شررسررهیئتیاوخ هارا گئتسرره هر کس تئز  وب، 1ررمیندللیدانا اوخ پ یب  -
فره وا سد یسیاونون دال، یدیبؤرک اونونک شنیئتی یسیاونون دال. یدیخالچا اونونک

 .  یدیاونونک

 نیناوتورار خالچا انرداز گؤتورنرده بو تئز، 2انرداز گؤتوررولریبو د ررینردللیاوخو پ دانرا ریبو ب
 :رییدئ. نهیبیج اریده قو ینسفره، نایاشباسار ب یاوستونده بؤرک

 !ناینای نیمیقارداش وکیبؤ یبوردان گؤتور قو یمن نهیعشق نیغمبریپ مانیسل -
بونو . یقوتولد یاللر نیدا بوالر، ی(گئتد دهیرگؤ)، یگؤرورلر اوووخ گئترد هنرددَییرقئ ولرید
 :رییئد. رییائل ورلوققاردا  دا دوقت وکیگؤرور بؤ. نایانی نیقارداش وکیبؤ اریقو رریگت
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 !قاردا  -

 . یوخدیآمما  یگلد یسس نیمحمدقاردا  گؤرر ملک وکیبؤ 

 :رییدئ نهیگ
   !قاردا  -

 :رییبو دئ

 ؟ یمحمد هارداسان؟ به گؤرمورم من سنملک -

ه اوسررتون نیخالچان اریدا قو ینیقارداشرر اوردا. یمحمددگؤرر ملک، ندانیبؤرکو گؤتورر باشر
 :رییدئ

 . نایانی نیزیمیآرا قارداش یبوردان گؤتور قو یزیب نهیعشق نیغمبریپ مانیسل -

. رلریاوسرررتونه گت نیخالچانالالر یدا قو اونو، رییائل لیغاطیگئردرلر گؤرللر آرا قراردا  دا خ
 ؟شریئتی نایسیهانک نیبوالر زیبو ق یندیا. نایانی نینیگللرلر عم

 :رییدئ اندانیاو زیق ال 
 زیق، نیسهائل نیغیلاطیخ اطیخ، نیسرهائل نیغیدوقتور دوقتورل. شرریئتی رنهیاو گت -

 . شریئتی رنهیگت
 : رییدئ. یلدیآچ یلید نینیزیگؤرر ق شاهیپاد

 ، بوالرا خلعت نیستهیا یمن -

. اوالر صررراباح، هله گئجه گئچر. ندایبوالر قااللالر خلعت آلت یر بوالرا خلعت تؤکللر کقدَ او
 : رییدئ شاهیپاد. نهیلمنز نیبوالر لهیا یسخانواده شاهیدورالالر گئدرلر پاد نهیگ صاباح
 نیزیق، ییخجهییصحبت ائل شمیگلم نهیگ، منه زیصحبت نیزیس یگلد نیریچوخ ش -

 . توتولدو نهیآمما گ یلدیآچ یلید
 :رییدئ

 . ردهیآخ الجاغیآچ وخدوی یبیع، قبله عالم ساغ اولسون -
 :یک رییدئ شاهیپاد. . . اندانی بو، اندانی اوتوراالر او نهیگ بوالر

 . شاجاخیقوناخ دان، اوالر نیریش یصحبت نیقوناغ نهیگ -

 :رییدئ، وورار شمعدانا نیییلتیاوغالن چ یلقوناخ همن او قره گئییم

 . شمعدان، ییخشاجایدن دانبو گئجه ده شمع -

 نلریتسررگئ یتوتدوالر ک میبوالر تصررم، یدیوار ا ولدا یگونونده اوچ  ریب نیگونلر: باشررالر
ده  یریب، یدیا اطیخ یریباهم اواللالر ب. ماغا مثلن بوجورشررلهیا ایمملکته دوالنماغا  یریآ

  دانا ریللر بیشرررَ ئتیگئجه اوالر ، بوالر با  آاللالر گئدرلر. یدیده مالال ا یریب، یدیرنجرار ا



 

 138 
 

 
 

 
 
 



 

139 
 

 :یک رلرییبوالر دئ. ورولموشدوالر ییدا، هیمئشه
 . اخییگئتمبو گئجه ، اخییائل ستراحتیبوردا ا -

 :رلرییدئ
دان سررورا اون. وئراخ کیکئشرر زیمیریب، اتاخی زیمیکیا. اخییمور ائلهجن، اخیینجور ائل -

 . نوبت به نوبت تا سحر اولسون

 :رییدئ
 .  نیاتسی، ریاتی میک وخدوی یبیع -

 :رییدئ
 .  نیاتسی اطیخینان مالال، نیقالساخ ینجار قاردا  او -

نئجه ، مینئینئ -ریگل وخوسرررویگؤرر ، دوالنار ینبو مئشرررهنجار قاردا  گلر ، اتارالری بوالر
، 1وررارج یسمجسمه زیدانا ق یبوردا ب راریق رریذاتدان گت -آغاجدان رآزیگئدر ب -مییمئائله

 ر:یدئ اداریاو یقارداش اطیگئدر خ، اوردا دووارا اریدا، اورا اریقو دوزلدر ینمجمسه
 . رک وئیکئشدا سن  رآزیدو ب ریگل وخومی میقاردا  من اطیخ -

 ر:یدئ، دورار اطیخ بو
 .  اتارینجار ، اتیگه  یاخجی -

 نانییلتیوورار گؤرر شررراقق یچکر توفنی، ینفر وارد ریگؤرور اوزاقدا ب، یدریگلر دوالن اطیرخ
 :رییدئ بو. اناد یب بیدوزلد یسمجسمه زیبو نجار ق، گؤرر بابا نایانیبو گئدر بونون ، ئرهیدوشدو 
 نیارالرمنده پالت، (بیلددوزه ینیسرمجسرمه نیزیق، بو) مییمنه ائله، مییآلاله نه ائل -

 .  جاغامکهیت
 :رییدئ. اداریوا یگئدر مالال قارداش. وروالری رریدیگئ، ریکیت نگقش نیدا باشالر اونون پالتارالر بو

 .  ئرو کیسن کئش، میاتیدا من  رآزیب ود، ورولدومیده  من مالال قاردا  دو، مالال قاردا  -

و نفر ا ریگؤرر ب یردیگئدر دوالن، اغایمالال دورار آ، (اتاری اطیخ)اتاریربو ، اغرایرمرالال دورار آ
 نانییلتیوورار گؤرر تاقق یکر توفنیچبو . یدوروبد ای، بونرا طر  ریگل ایر یبراشررردا وارد
ونون هر ب، یزدیدانا ق یگؤرر برابرا بو ب نرایغینلیاخیرر گئردر بونون ییئریبو . ئرهیدوشررردو 

 نگقش، یدبیکیت نیپالتارالر اطیخ، یدونوبی نیسرنجار بونون تخته. یدلیتکم یسرنمنه
 ر:یدئ. الریق یرکعت حاجت ناماز یکیلر اگ، بو گئدر دستاماز آالر. یزدیدانا ق یب
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زون منه ده اؤ، یدبیکیت نیالتارالرپ اطیخ، یدنوبوْی نیسرررآلاله نجرار بونون تخته -
 . اولسون زیدانا ق یبو ب، وئر لطف ائله بونا نفس

، نایانیبو گلر مالال ، بونا طر  ریگل، یزدیدانا ق یبو ب یزار گؤرر بلودن قوسررجده نیبو باشرر
الال گؤرر م اغایبو دورار آ، بابا ریقاردا  گؤرر سس گل اطیبو خ، ائلرلرصرحبت  -بوالر وحدت
 :ریبو گئدر دئ. ریشیدان نننفر ریقاردا  ب
 . لییدئ میبو ک، یمدیک، یک وخدویکس  ریبوردا ب یآخ میک -
، دورار گلر ناراینجار او اندانی او، نان دانیشرریرزیق رنییدگئ یبکیت ینیاو بو پالتار مالال گؤرر

، امونموشرریمن  نیسرربونون تخته رینجار دئ. ریشرریمرتب دان، یدا یزدیبو ق یدا یگؤرر بل
 . شمیمتهسیمنده آلالهدان بونا نفس ا یر کیدئمالال . شمیکمیمن ت نیر پالتارالریدئ اطیخ

 ؟رشیئتی نایهانس نیبوالر زیبو ق یندیا -
 :یک رییدئ زیال  ق اندانی او

 . رشیئتی ایمالال زیق، نیسهائل نیغینجارل، نجار، نیسهائل نیغیاطلیخ، اطیخ -
 یک ریدئ .بو توتولدو نهیو گ ریدئ زمکالچ شرراهیپاد. رالیآچ یلید نیزیق، ایمالال لرلوئر یزیق

 . زهیجاغام سهوئر یزیبو ق
 :یک میدئد مایولداشی یلمن بو قره گئییم، میمدستهیمن ا شیدروبابا

 . یدستهیا میاشولدی یلبو قره گئییم. لمییکاره دئ یرمن ب، سنییستهیهر نمنه ا ستهیسرن ا  -

 :یدئد
 یاراتیختا، یعالم سراغ اولسون بونو آپارساخ بونون خرج ییقبله، زیب. وخدوی یبیع -

 . یالجاخدیآچ یلیبونون د، یدا ینندیزیب
 :یدئد

 .  آپارون، سوزیآپار هارا، گؤتورون -
 اواججایمنه  میقارداش یلبو قره گئییم. یدیآغاج واربیر ، نایباش نینبو چشرمه کیتدئگ زیب

 ی:ک یدئد
ق ایدانا قمه من گؤتوروم وورمو یب، سررن گؤتور دانا قمه یب، آغاجا اغیباغال یزیبو ق -

 یلید نیزیاوندا بو ق. یخریچیبونو ب یک نیلسرریائله ب زیبو قراخ یها اوزاقدان بئله گت
 . الجاخیآچ

ه ائللر بو حملرر، بو ینجیلیق ریب، بو گؤتورر ینجیلیق ریب، برراغاللالر آغرراجررا یزیق وانیبو حئ
 :ریدئ ردنیب زیبو ق، اوستونه نیزیق
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 !.. وووغ -
، یدشیدان زیق. شاریدان زیق ئرهیدوشر  ندانیبونون آغز النینده ایوواؤ، 1ریَوواؤ، ریَائل. . . وووغ
 :  یک یمنه دئد میقارداش یلقره گئییم، ادهئسس
 یک ولتؤد -بو وار یندای، قاردا  یدا یلدیآچ، یدیا النیتوتان بو ا ینیلیبونون د -

ن م یبوالر و زیهر نمنرره بو ق، پولرردان -لرردانیزیهر نمنرره ق بلریانعررام وئر، بلریوئر
ن یسرررن میگلد غرامیآال براللیرزیمنرده همن او ق. رمیمنرده گئرد، سرررنره میوئرد
 .  گئدم، مییائل نیعوض نیویغیلیاخجی
 ویومن بو س، شیبابا درو انای او واختدان بو یندیا اجومدو سوو، آالبالیغ اولدو لیزیبو همن ق

، ریئتی !یمربّ ای. ادایاوجور قاردا  اولماز دون، ریئتیاونو منه  نهیآلاله گ رمییدئ رامیریشرردیقات
 .  یازدیاونودا ، یازدی. یدمیسیرّمیبودا من !ریئتی ربّیم ای

م سررال. نایانیاونون  هیگؤ یردیوردو سرراؤید یلیزیق، کی اسررماعیل یاو آووچ یگلد اوردان
 :یک یدئد، یدهائل کیعل

 . شمیرمیگت نیریاوندان دا سورا ب، شمیرمیگت ینیسیرّ نینیچکمن کؤر -
 :رییدئ

 ؟ یمدیک -
 هدینیسرریکیآچار ا. یندییلکروهمن او سررو ک ده یریب، یدشرراهیسررناور پاد یریب -

 . نیسیرّ نیبوالر بیریمرتب گت یگؤرر بل اریاوخو. اوخودار
 ردانایب یگؤردوم ک، میدیا یگونونده من ائله بوردا آووچ ریب نیگونلر شیبابا درو -:یک رییدئ

 یردینینئ، یردیاونو سررانج یندیا، اوسررتونه یخدیچ نیالنیدانا آغ ا یب، یگئتد النیقره ا
آغ  یدیدَ نداوورا یالنیووردوم او قره ا یتوفنی میدکرمن چ. یدهمرهروحوم قبو  ائلر میمن
 لریلدگ النیقره ا ئکهیدانا  یکیگؤردوم ا یچوخ گئشررد، یآز گئشررد. اننروغونیقو نیالنیا
، رییسررتهیا شرراهیپاد یاسررماعیل سررن یآووچ، جنیملیاؤز د میمن یک لریدئد، مایانی میمن

 النالریا الریآپارد، النالریگؤتدولر بو ا یمن. اننروغونیقو نینیزیق نیشررراهیوورموسررران پراد
 :یلر کیمنه دئد. یدالنیبوتون ا ئری، یدالنیتامام ا دومگؤر. وارد اولدوم نهیشهر

 .  گئچ اخالیآی النالریا ئکهیاو  -
اونون اوسرررتونده  یوارد ایدانا قا یاوزاقدان گؤردوم ب، الریچوخ آپارد، الریآز آپارد، الریآپارد

 نیاشب نهیگ، ریباخ ریالنیبو النالردانیدانا آغ ا یب ندهیچیاونون ا، یجام وارد یدانا سرار یب

                                                                                                                     
 فا: عق آمدن، اورگی بوالنماق، سی بوالنماقمعده ÖVUMƏKاؤوومک:  -1
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 :یک الندانیا ئکهیمن سوروشدوم . نهیچیاونون ا ریچک
  !؟ریباخ زهیاوجور ب یدنمنه -
 :یدئد

 یجاخ کهییبو سندن سؤا  ائل، نایانیاونون یخ ریآپار یسرن. یزدیمیشراهیپاد میزیب -
عالم ساغ  یقبله، یدئنن ک سرن وورموسران؟ هیین یمیزیق میمن اسرماعیل یآووچ

و ب. نهیسرریریاو ب یدیدَ باهنیشرررتیا یووروردوم گئتد یالنیقره ا من او !اولسررون
 یویغیسرراغل نیسررن دئنن: سررن !؟سررنییسررتهیمندن نمنه انعام ا یجاخ کهئیید
 چوخ. ستهیا داز ریب نهیگ وخی :یجاخ کهیدئ !نعالم سراغ اولسو یقبله رمییسرتهیا
ومو  گ یکندایآلت نیزیلید، زیرسررریلطف ائل یک یندیا، یندن سرررورا دئنن کیدئ

 .  النایغ ابو آی اوالن شاهیپاد ایالنالر بیریبوالر گئدر با  ائند. نییلطف ائله یآچار
 :یک ریدئپادیشاه 
 وورموسان؟ هیین اننروغونیقو نیمیزیق میاسماعیل من یآووچ -

 :رییدئ بو
 تیاونا اذ یردییستهیا یک یسیریاو ب، من اونو وورموردوم، قبله عالم سراغ اولسرون -

 .  روغونایاونون قو یدیدَ یگئتد باهنیشتیاونو ووروردوم ا -النیقره ا -نیوئرس
 :  ریدئ

 ؟سنییستهیمندن انعام نه ا یندیا، یاخجیچوخ  -
 :  ریدئ

 !عالم ساغ اولسون یقبله رمییستهیا یزیغیساغل نیزیس -
 :  ریدئ

 !ستهیا داز ریب هنیگ وخی -
 ر: یدئ نهیگ

 . رمییستهیا یزیغیساغل نیزیمن ائله س وخی -
 :ریدئ

 !ستهیا یشئ ریب وخی -
 :ریدئ

 . نییلطف ائله یگومو  آچار یکندایآلت نیزیلید، زیرسیلطف ائل یک یندیا -
 ر:یدئ بو
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 !نیشدیاپی ئردنیبتر ، اسماعیل یآووچ -

. هیبونو آپارالالر خزانه، نهیریب نیم مورالر یکندایانیوئرر بونون  یگومو  آچرار خرارداریچ
 نیالنیاو ا« شیمیا لیسرررماعگومان ا یآد»اونوندا، یوئرنده ک یگومو  آچار بیخاردیچ
 . یاوردا بسد، یهاردا دئسه بسد لیاسماع. شیمیا لیسماعا یآد
 ر:یدئ بو

 !با  اوسته -
 .سررن وارسررتهیهر نمنه ا، مجسررمه، لیزیگلن ق وایآچار گؤرر بابا بوردا عاغل ینآپارار خزانه

، آچار نیسررینجیبئشرر، ردونجوسررون آچارؤد، آچار نواوچونجوسرر، آچار نیسررینجیکیا
 ر:یدئ. اناراوت یبو دا شندهیئتی انیسینجیآلت، لییبس دئ، یبسد. آچار نیسینجیآلت

 .  یبسد یدا یبل -
 ر:یدئ

 !فیحئ، فیحئ -
 :ریدئ یکندایانی

 . نیدیئیستهیدا ا یاوران، نیدیئییکا  دئم یبسد نیسن بوردا دئد  -
 :رییدئ

 . دا میدا آچ باخ یاوسسون گئت اوران -
 بیاتی زیدانا ق یب، یدتخت لیزیدانا ق یب یگؤردوم ک میباخد یآچد، شیدا بابا درو یاوران

 لیزیق« زیمن ووران ق یزیق نیشررراهپاد» زیمن ووران ق. یدارای یاغیآ، اونون اوسرررتونده
 .  یدا وئر دا ی: بورانیک میمن دئد، یردییائله ستراحتده اتخت
 :  یک یدئد م مور
 . قانونوموز اوجوردو میزیب. یاوردا بسد، یهاردا بسد یگؤردون دئد وخی -

بو  رمییدئ یندیا. میگلد دومیقو لریمنه وئرد نیلیزیق نیندانا خزانه یبو آلت کیگلددوخ یقو
، رمؤیود، ورمؤید یاونا گؤره بوالر یندیا، یالرلیزیبو ق اغرامجرییرهنیسرررورا من نئ زدانیق

 .  میسیرّ میبو دا من. هیگؤ رامسوورو
 

، یشدیئتی نایانی نیاسماعیل یرچیدم یگئتد، یآلد نیسیرّ نیلیسماعا یآووچ شیبابا درو
 :یدئد -کیعلسالم، سالم -

 . توروؤا ندانیسیرّ نیسن شمیگلم -
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 :یاسماعیل دئد یرچیدم
 منه؟ نیردیگت ینیکنیاسماعیل یآووچ -
 :یدئد

 . سنه شمیرمیهن دؤردون گت -
 :رییدئ

 ؟یهان -
 . گؤرسدر آچار

 میدیا یرچیگونونده ائله بوردا دم ریب نیگونلر بودو: میسیرّ ده میمن !شیبابا درو یباشرالر ک
من  یدیز  اؤبو چوخ گ، بولبو  قوندو رهیدانا سرررئ یب نایآغراج میهمن او سررر، گؤردوم بو

 یو منب، ندانیچیق میشررردیاپی، نایچیق نبونو میآتد یمیال میخدیچ، بونو توترام میخردیچ
 دانا یب یشررردیئتی، یآپارد و یمدت  ریب، یچوخ آپارد، یآز آپارد. یآپارد ایگؤتوردو هاوا

 :یگلد میدانا خان یگؤردوم ب یگئشد زآ ریب. یاؤزو گئتد ئرهیدویقو یباغدا من، باغا
 ، کیعلسالم -

 ، سالم -

 . سن بورا بسنیاسماعیل چوخ خو  گل یرچیدم -
 :میدئد

 . والسانا ساغ -
 :یک یدئد

 . جاغام سنهوئره سئچسن نیسیاوالرا باخ هانک، ریگل زیدسته ق یکیا -
 :یدئد. یگئشد -یگلد زیدسته ق یکیبو ا میباخد

 ؟سئچدین نیسیهانک -

 :میدئد. بو مندن سوروشدو
 . سانیاخجی ندانیسیسن اؤزون هام یول، یدیاخجی یسیهام !میخان -
 :یک یدئد

م قورخورا رآزیاونا گؤره من ب. وخدوی زیصبر رآزیب نیبشر زیسر !اسرماعیل یرچیدم -
 . خاریسؤزوموز چ

 :دیدئ
 . سانیاخجیسن اؤزون ، خمازیچ، وخی -
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 زیمیزیق دانا ریب میزیب، یگئشرررد یدوققوز آ. خاولدو میخان -ابوننان آغ، کیدعقد ائله زیب
 ی:بو دئد، بو آنادان اولماخ همن. یاولد

 . . .  النآ قورد، النآ قورد، النآ قورد -
 هنیشرررلرید یاونو آلد، نایباغاونون قا دویقو یاوشررراغ ا ی. دانیقاپ یردیقورد گ دانرا ریب

 :یمنه دئد میبو خان. میاؤزومو ساخالد، من ناراحات اولدوم. یگؤتوردو آپارد
 !ناراحات اولدون لیاسماعیل ائله ب یرچیهن دم -
 :  میدئد

 .  میناراحات اولماد میخان وخی -

 .  میاؤزومو ساخالد
 :یهمان دئد بو اولماغ نهیگ، یدانا اوغلوموز اولد یب میزیب. یگئشد لیا ریب نهیگ

 . . .  تولکو آالن، تولکو آالن -
ؤتوردو گ نهیشرررلرید یآلد، نایتولکونون قاباغ دویقو یاوشررراغ ا ی، یردیگ دانیقاپ تولکو
 .  یآپارد
 :میدئد نهیگ من

 ییرلبوجور ائ هیین یمیاوشررراقالر میبو آرواد من، مییهمهنئجره ائل، مینئیآلاله من نئ -
 . یآخ

 :میدئد رامیتداشدیپ میدستهیا نهیگ
 . روگؤراخ نجور اول یقو، اولسون نیهله صبر بییمنه دئبو  -

 :یاولماخ همن دئد زیبو ق، یاولد زیمیزیدانا ق یب میزیگئچندن سورا ب لیا ریب نهیگ
 . . .  آالن داو، آالن داو -

من اؤزومو . گئشرردی داو، نهیچیاوتون ا یآتد یبو اوشرراغ یدکنعره چ داو ندانیآراسرر نیائو
 یمیقالرم اوشایمن یزیق نییکؤپ یتورشولو آ  ک، سنیئمیدوردوم بونا نه ، میاممادیساخال

 !؟سنییهبوجور ائل هیین
 :یاوتوردو او طرفده دئد یندن سورا گئشدؤید خالصه
 ؟سنییستهیا یویاوشاخالر !اسماعیل یرچیدم -
 :میدئد

 . رمیستیا یمیهن من اوشاخالر -
 :یدئد
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 . . .  قوردآالن، نقوردآال -
 . یوئرد لیقرآن قولتوغوندا تحو، یردیگت یقورد اوشاغ

 . . .  تولکو آالن، تولکو آالن -

 . یوئرد لیقرآن قولتوغوندا تحو یردیگت یتولکو اوشاغ
 :یدئد

 . . .  آالن داو، آالن داو -

 ی:دئد هییائش یخاتدیچاودون ایچیندن  یاوشاغ ا ی
 !ی؟ک یوخدیر سؤز یب یریآ یدا. نیاوشاقالر نیبو دا سن -
 :  میدئد

 . میردیستیا یمن بوالر، یدا وخی -
 :یدئد

 !اندمیچیق میمن شیاپی ردو -
 مین سهم دویقو یردیگت یمن، بولبو  رهیبو اولدو همن سئ ندانیچیاونون ق میشدیاپیمن 
دوز  نینیآغاج میاو سررر یک مدایتوکان، مایتوکان میگلد میئندیمن . نایبراشررر نینیآغراج

 .یدیا قاباغیندا
اونا  یدبیخیدان چداو یریب نیمیاوشاغ ینکینه ا میمن انای او واختدان بو شیبابا درو یندیا

دان او اوتیخ تاپداالمار، کیدوزلتمر یشررئ یب رمیمزد وئر ردهیدانا شرراگ یئددیگؤره من بو 
 میدا من بو. یبدیخیاوتدان چ یریب نیمیاوشررراغ میمن یک ریاونرا خراط، یریدم خرانیچ

 . میسیرّ
 .  نایانی نینیچکنیپ نهیگ یگلد، یازدی ینیسیرّ اد اونون
 :  یدئد یگلد

 . توروؤا ندانیسیرّ نیسن شمیگلم، دئ ینیسیرّ قاردا  -
 :دیدئ

 ن؟یردیگت نیکنیاسماعیل یرچیدم -
 :دیدئ

 . یدبیریگت یالرسیرّ مرتب او، یگؤرر بل، آچار گؤرسدر، شمیرمیگت نیهن بئش -
 نیبح نامازومن صررر، میدیرا یچکنیگونونرده من ائلره بوردا پ ریب نیقراردا  گونلر :دیدئر
 گون  یکیا. تومن پو  وئر ریب هونده منرگ !آلاله، یرک مریدستهریدان ارسورا آلاله الندانیق
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 یب .بیر نفر قاپینی دؤیوب بیر تومن وئردی. میشرردیتزه قوتارم یاوچونجو گون ناماز، میدئد
 ی:ک میدئد. زهیب یاو گلد یدیوارا میولداشیدانا 

 .  گوندو یکیا ریریتومن پو  گت ریمنه گونده ب وریدؤ ینینفر قاپ ریکس بالنیف -

 :یدئد
 !ریریهاردان گت، یمدیاو ک کگؤر میزلنیبوردا گ میمن گل یقو -

 میولداشررری، ندهدؤو نهیگ یهمان روحان، دویدؤ ینیقاپ نهیاوچونجو گون گ یزلندیگ یگلد
 ی:اوندان ک یشدیاپی یخدیچ

 ؟سنیریسن بو پولو هاردان گت -
 :یدئد اوزون توتدو منه یروحان او

 .  میردیریگت ندنیطرف نیمن آلاله، یدیاو ا، نیردییستهیسن آلالهدان ا یاو پولو ک -
بو  میبونو دئررد هییررمن ن، یم کتارره ریب یاولررد میال یکیا میمن. یاولرردو گئتررد بیررغ بو
ورا دؤنرم س، باشماغا دلرم رامیریبات یزیاو واختدان من بو ب. یاولد انیبو جر هیین، مایولداشی
 . یدمیسیرّ میدا من بو، رارامیبات مهیلید

 .  یگلد یازدی ینیسیرّ دا اونون
 :یک یدئد، شاهایپاد یئط حتم یگلد

بئش دانا دا  ،شمیرمیگت ینیسیرّ ده نینیچکنیپ !قبله عالم ساغ اولسون شمیرمیگت -
 . شمیرمیاوندان سورا گت

 :دیدئ
 ؟یهان -

 . یدتگؤرس نیسیهام یدآچ
 . نهس یمیسیرّ مییمنده دئ، سنیرمیگت نیسیهام نیالرسن بوسیرّ، حچوخ قش :دیدئ

 میمن. ندایاشرریبئش اون بنیتقر. میدیا یزیق نیبیکاسرر دانا ریمن ب، گونونده ریب نیگونلر
 یجدانا حا یب. یبئش تومنه سرراتد داندایمئ یمن یردیگت، یک یدیا بیر کاسررم اوقدَدده
 :یک یبو باغا دئد یردیگت یآلد، بئش تومنه یمن یآلد

 . آپارام رامیمک آلؤک مایمن بونو خان -

 :میدئد میردیباغا گ کیگلد
 ؟نیمیبه خان یهان -
 :یدئد



 

149 
 

 . . .  هئسساد !یدا شمیرمیگت میاؤزومه خان یسن، یمینه خان -

 .  میخان -اولدوخ اوننان آغا زیب کیگلد میاؤزومو ساخالد، مهگیاور یردیگ میال میمن یاد
 :یک یدئد میشدیمهمن اوننان عقد ائل یسورا ک دانیاوچ آ، گون ریب

 .  گئدک دوالناخ ردو سنیمگؤرمه ینیاو باش نیسن هئچ بو باغ زیق -

 یب یم کگؤردو ندایبو باشرر نیدوالندیخ باغ، یخدوالند، نایباشرر نیبو باغ یردیگت یدوردو من
 :میدئد، یوارد یدانا قاپ
 !ی؟دنمنه یقاپ وا یحاج -

 :یدئد
 . یدگؤر نمنه، یآچ باخ دا، گئت -
، یچریا یدکچ یمن یدحملره ائله مونیدانرا مئ یهمران گؤردوم ب آچمراغ ینیبو قراپ من
 . یدمهیندا د یدا بو حاج. رتدوؤا ینیقاپ

 یدلهتهیا یمن ینیقاپ یآچد مونیآججادان سررورا بو مئ ریب، دن سررورامدت ریب خالصرره
 .  میگلد دومیقو. هییائش
 :میدئد

 !ینجورد، یشدیبو نه ا یحاج -
 :یدئد

 . وخدوی یبیاوسسون ع -
 یدنب، یآدامد یبونون باشرر، یدانا اوغلوموز اولد یب میزیدان سررورا بیدوققوز آ، ائوه کیگلد
 :یک یگون دئد ریب منه لیخیاولدو اوچ آ بو اوشاغ. مونیمئ

 ؟ندایاو باش نیباغ یمدیولور دو گئت گؤر کیدؤ یقاپ زیق -
. یلموشداو تمنه ثاب یشلریابوروق ، نایانی نینیاو قاپ یشردیآپارم یمن یاو ک، میلدیمن ب

 . وار یشلریبونون بوروق ا میلدیب
 ریدن بر  اغایبو دوردو آ یگؤردوم ک، بونو گؤددوم ندایدال نیاوردا دوردوم آغاجالر میگئتد

 یدریگت نیاوشرراغ بو، یدشررآ یدانا دسررمال یب، ئرهی یردیائند یدیدانا شرروشرره وار ا یکیا
تئز گؤتوردو ، رفه دویقو هلراو شوشه یسوزد، یاوالر ووردونْ دو رادی تئا ق، یکسرد نیباشر
 وناوستو دا(باغچا)ده یردکَ یردیباست یگؤتورد ونگسومو -رسرو نیاوشراغ، یردیشردیغیی

 .  میقوتوالندان سورا من گلد. یاورتد

 :یدئد
-  
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 !نیَدؤ یقاپ یدای میک زیق -
 :میدئد

 ؟!میدئد -یهان به اوشاغ، یلدییآغا هئچ کس دئ یحاج -
 :یدئد

 . یدا نیزون آپاردؤا یبه اوشاغ -
 . والسالم، میشمادیدان بیآچ یمیمن قورخومدان آغز یدا
 :یک یبو دئد. یگئشد دازهفته  ریب

 .  یوارد میقوناغ میمن زیق -

 اغدانیگؤردوم او ، خیردیشررریخورو  پ، یخردیشرریپ ویدو. یردیگت یدان آلدتاز -دنویدو
 !یوئرد یآپارد، یردیدوالندیخ قاشررر ریب نهیسرررههر بیاو خوروشرررو چک نیبوالر یردیگت
 نیبوالر جاوان، یلکلیه، یسیهام یدیا نجاوا، یشردیرمینفر جاوان چاغ وزی یکیا بنیتقر
 ریم او بدوگؤر، اغدانیاو  یوئرد نهیطرف ریده ب نینیاؤزوموزونک. یگلد، یوئرد انیسررریهام
 :میدئد من. منه طر  یده دؤندرد یطرف

 .  ئماغایباشالدیخ ، یوارد شیا یربوندا ب  -
 :  میدئد من

 !ریئچگ ریگل چانیس ئردهیآغا اورا باخ اوتوردوغوموز  -

، یگؤتورد کررهیت ریب بو. اونررا طر  میدؤنرردرد یتئز بوشرررقرراب، بو اورا دؤنوب برراخررانرردا
 .  ندودوْ، یاولد لیزیگؤردوم بو شو  ق ندهیسینجیکیا

 :میدئد
 !ها بییتامام اوجور ائل یاو جاوانالر نیلسیخیی نیائو یوا -

 بیگئد یریب، اولوب لیزیق اندایقو نایآغز یریگؤردوم ب هیینبت میهله باخد میدوردوم گئتد
. یدلیزیشو  ق یسیهام، اولوب لیزیباخاندا ق انایبو یریب، اولوب لیزیگؤتورنده ق ینکهیت

 ینیرزمیز میگئتد، گؤتوردوم یمن بو آچارالر، ئردهی یشررردیمقال یدا آچارالر نینیحراج
 -آدام  یسررریهررام، یدیرزمیز یآلت نینیئریگؤروسرررن هر  یک یگؤردوم بو برراغ میآچررد

 نیالتارالرپ نینیحاج میگلد، نایانی نیتؤکدوم اوالر میردیگت میدیدا داش یبوالر. یدلیزیق
 یلددانا قو  گ یرگؤردوم ب. میردیدوالن طدهیح مهیال میآلد ییاریسرر، میدیدسررت گئ یرب

 .  دولریؤد ینیقاپ :دیدئ. مدایانی میمن یائله قالد یدهبو قو  گئتم، مهینییچ میقوندو من
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 یگئشد رآزیب نهیگ. الریگؤتوردولر آپارد، یدمدهینییچ میگؤردولر قو  من، میآچد ینیقاپ
. شررروقو الریآپارد، دولریدؤ ینیقاپ نهیگ. مدهینییچ میاوتوردو من یگلرد نرهیهمن قو  گ
 الریآپررارد یمن، مرهینییچ میقونردو من یقو  گلرد. لریدگؤتورمره یدا نردهواوچونجوسررر

من  یندیا ،لریدائله شاهپاد یمن. یدوبونونک سمتق یک لریدشاه ائله یمن، نهیچیا نیآدامالر
 .  یدشاهیپاد یئطدا حتم میآد زامیق
س هر ک، شمیرمیدکچیخ قاش -قاب شمیمن وئرم یلالریزیاو آدام ق انایاو واختدان بو یندیا

 لدانیزیق یخشیقا -قاب، دا وئررم اؤزونه هر نئچه گون قالساالر یغیقاشر -قوناخ گلسره قاب 
 .  وئررم او گلن قوناغا

 !میسیرّ میمنبو دا 

 دئدی:
، سررنشیتومن وئررم ریگونده ب ندانیرخیق، شیمیوارین دانا قاپ رخیق یک نینسرر -

 میئردو یمیپالتارالر، توروؤا ندانیسیرّ نیسرن میاونا گؤره گلد، میدهائلمنده تعجب 
 یمیپالتارالر مدهیئری میمن یندیا «شرراهامیحتم پاد»منده شرراهام . بابا درویشرره 

 . توروؤا الردانسیر من دوشموشم. یدشاه شیدرواو بابا  بییگئ

 
 نیلر بوالرگرالالر یچاغ یقاض{ .ائلرقیز دا قبو  . }سورا حتم پادیشاه قیزدان ائلچیلیک ائلر

 ردّ ده یشرریبابا درو { او.}اؤز قویوب حتم پادشرراهین مملکتینه گئدرلر. کسررر ینیلرنیکب
 .اواللالر  یشاهیدا پاد نیبوران، اوالرالر یشاهیپاددا  نیاوران، ائلرلر

، رلرییی، یراغیائولرده شمع چ، یراغین چداغالر گوّ، توتالالر یگئجه تو یئددی، گون یئددی
 . شللریئتی نهیمطلبلر، رلرچیا

 {!}سیز ده یئیین ایچین مطلبیزه یئتیشین
 
 
 
 
 
 
 



 

153 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 154 
 

   

 توپالنیب یاییمالنان ماتریالالرین جغرافیاسی

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


