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 اوغلوائل -اؤن سؤز

 همیشه ادبیات و فولکولوروموزون قایغیسیندا اوالن وطنداش  
میزین دائمی عضوو دوکتور جعفرزاده ده تحریریّهالریمیزین بیری

چوخ یایینالنان فولکولور -روموزده آزماوچاغداش دؤ .دیرجنابالری
یغی چئشیدلی فولکولوریک تیمیزدا یازدلری اوالن نشریاصحیفحه
سینده گؤستردیگی  کی،اونون فولکولور ساحهگؤستریر مؤوضوالر

لرینده قایغیالر یقین کی فولکولور تاریخیمیزین اونودولماز صحیفه
لوروموزون همیشه چئشیدلی فولک .اؤز َدیرلی یئرینی تاپاجاقدیر

قلم داشیمیزین آرایانالریندان اولموش بو توفارقانلی  -آختاریب
اونون هر بیر فولکولور عونصورونه اؤنمله  قلم اثرلرینی  اوخویاندا،
لور توپالماقال یوخ وجه فولکساده نالراو .یاناشدیغینی گؤروروک
الری ادبی و اجتماعی یوندن ده بحث بلکه توپالدیغی ماتریال

 25-23فرزاده اؤتن جع دوکتور هر حال دا جناب .ائدر آرشدیرار
  چالیشقان ،جیّدی مشغول اوالنی فولکولوروموزال رَ ب نایلد
نون قلم ده اوبو ساحه .دیرلریمیزدن بیریشخصیّت ادبی

نین سایینی لریچاپ اوالن مقاله ؛اثرلرینی  گؤزدن گئچیرسک
ور ولجه فولکسادهندن باشقا یلرمقاله]. گؤروروک آرتیقدان  93

 :ردان عیبارت دیربونال الرساحه سینده حاضیرالدیغی کیتاب
 :الرچاپ اوالن کیتاب

سنتی  44 ین-توفارقان) (توفارقان) های سنتی آذربایجانبازی-2

 2932سومر نشر،-(نین شرحی اویونالری

کیتاب ) آذربایجان قصص فولکلوریک هایشخصیت هایویژگی-1

-(لری آراشدیریلیرنین ناغیل اؤزللیکناغیل شخصیتی 35ن یذربایجانآ دا،
 2931،تبریز، مر نشرسو

 (PDF-2931گۆز()دولو و توزخورماتو واریانتالریکرکوک، آنا)آرزی ايله قمبر-9

 (PDF-2931قیش()نتیاشیراز واری)اصلی ایله کرم -4

 :الرچاپ عرفه سینده اوالن کیتاب
 153 ،کیتاب) جی جیلد-2آتاالرین حیکمتلی سؤزلری و کؤکلری،-2

 تهران، نشر شریف -(ما کؤکلرینی آچیقالییرنین یارانآتاالر سؤزلریدئییم و 

 331 ،کیتاب) جی جیلد-1آتاالرین حیکمتلی سؤزلری و کؤکلری،-1

 تهران، نشر شریف -(نین یارانما کؤکلرینی آچیقالییرآتاالر سؤزلریدئییم و 
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آذربایجان الریندا صمدین ناغیل ،کیتاب) های صمدکندوکاوی در قصه-9

 2931،تهران، نشر پلک -(رلیدیبحث ائ یزلریفولکلورنون ا
کیتاب دا ) داستانی گولگز پری ایلهباس اعتوفارقانلی عاشیق-4

شعرلر  ،واریانتی 7اولمایان -نین نشر اولوبباس و گولگز داستانیاععاشیق
  (وئریلیر ی ايله تطبیق

 [(مقالهفولکلوریک  95)بوخچاسیآذربایجان فولکلورو،توفارقان -5
 

 ائل اوغلو -2932
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 گیریش
 

زره ۆالری خاراکترلری اناغیل آذربایجان نئچه ایل بوندان اول
سومر ) "های قصص آذربایجانهای شخصیتژگیوی" رچالیشا

آدلی کیتابی حاضیرالیاندا   (ديرسیندهعرفهسی ایله چاپا نشر واسیطه
دیکده قونشودان نئچه توفارقان ناغیلینی دینله -قوهوم

 .الری دا توپالدیمن ناغیلیمه وظیفه بیلیب ونودولماسین دئیها
جه چون بو ناغیلالر سادهۆناغیل توپالماق نیتیم اولمادیغی ا

. حصر ائدیلدی الناغی 21-23سینده دیللرده اوالن عایله ایچری
الری حاقیندا بوندان اول ساهمان  و َدیرلی توفارقان ناغیلچونکو 

توفارقان نین آذربایجان ناغیالری الا ثم. ایشلر آپاریلمیشدی
حؤرمتلی  -دهسهزو گورمهۆایشیق ا لیکهله–واریانتی حاقیندا 

-دانا ناغیل 72چاپا حاضیرالدیغی  فارسیجا گ مهیارینب عباس

 کیتابینی آد وئرمک اوالر «ما دیارهایافسانه» دان عیبارت اوالن
-ناغیل ذربایجانآ»ون حاضیرالدیغی "بهروز" ایله "صمد" یا مثالا 

دان توپالنیلمیش الری توفارقانتوپلوسونون بیر سیرا ناغیل "الری
الری توپالیان اساساا بو ادعانی صمدین ناغیل .الردیرناغیل

-لیک ائدن توفارقان مدرسهایللرده چالیشدیغی یئر یانی موعلیم

 الرلری و بیر سیرا ناغیلالرین لهجهلری و هابئله بعضی ناغیل
 گئچی" مثالا بیز .بیزه وئریر ،سینده بعضی یئر آدالریریایچ

 ؛غیلیندا آچیقجا بونا راست گلیریکنا "کؤپک و دانا قوزو،
 . «... نین بیر دانامهدی ده حاجی "دستیری" دئییر بو»

 -توفارقان کندلریندن "دستیری" حؤرمتلی اوخوجوالر بیلیرلر کی
 .دیر

تجروبه و  گؤروشلرینی، نیاۆباباالریمیزن د-آتاهر حالدا، 
 ندا، ناغیل دان اوالنالریناغیل آذربایجانآرزوالرینی ترنوم ائدن 

الریمیزین ناغیلونا رغماا اولدوغ واحید اساس مضمونو نواریانتالری
 بیر شئی اؤنمیندن هئچ الرینی دا نشر ائتدیرمک ناغیلواریانت

ه لرحادیثه الردا بعضاا باشقاتچونکو بیز بو واریان. اسکیکتمیر
الر و  داها ایصطیالح ،مثل، سؤزلر یئنی یئرلی یریک یاگلراست 
لرله  حاقیندا یئنی بیلگی سی محلی لهجهاؤنملی

 . قارشیالشیریق
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اَن شوهرتلی ناغیالریندان اوالن نیانین تانینمش ۆاؤرنک اوالراق د
دن بو توپلودا کی نبیر یؤ( پامبیق پرنسی)"سفید برفی"
 "نخاتینار" بعضی یؤنلردن ده صمدین توپالدیغیو  "ناراخاتین"

" الرجیباچ ۆا" کی بو توپلودا یا .دیرنین  واریانتی کیمیناغیلی
 تانیش اولدوغوموز ناغیل آذربایجانین بعضی شهرلرینده ایله آدی
 "زگوۆگسحیرلی" بیز .آدی ایله تانینیر" زگوۆگو سحیرلی"

هابئله  .لره راست گلیریکادیثهناغیلیندا یئنی ماجراالر و آیری ح
 "رمضان" مالیندایآرازین ش ،ناغیلی "عمیبایرام" بو توپلودا كی

 "عمیبایرام" .آدی ایله تانینیر "ییین ایشلهایکی آرواد"و 
-ساده نینناغیلی "ییایشله آروادین ایکی" بو واریانتی ناغیلی

اتینا گؤره لورون ذوفولک اساسا. بیر بؤلومون تشکیل ائدیر جه
دا هر ناغیلین واریانتالری آغیزالردان آغیزا کئچدیگی اۆچون یانی 

آدی ایله  "فاطما گؤیچک" عومومیتله مثالا  .اؤزل َدیر داشیییر
-لی بؤلگهدچئشی آذربایجانین تانیدیغیمیز آذربایجان ناغیلی،

 ،"آرواد دیللی" ،"زولیخا" ،"قاچ گلدی فاطما" ،"احمد"لرینده 
بو عینی حالدا  .دالر ایله تانینیرآ  فرقلیکیمی  "ن و آروادایال"

یوخ  ایله کی آدالرین هئچ بیری دا توفارقاندا  یوخاری ،ناغیل
فرقلی  جه بو ناغیلینساده .آدی ایله تانینیر" خاالخجه"بلکه 

آدالری، ناغیال فرقلی باخیشالری گؤستریر و بو اساسدا چاپ 
دا  توپالنیب  نشر الریاریانتالریمیزین واولونموش ناغیل

                                                              .دیرلیائدیلمه
راسی ایلک دفعه اوالراق نشر یالرین بیر سبو توپلو داکی ناغیل

بو قونودا  -بوندان اول  الرین واریانتیناغیل یائدیلیر آما بعض
لرده نشر رقلی کیتاب یا سیتهف یازارالریمیز طرفیندن -چالیشان

                                                          .ائدیلمیشدیر
الریمزا چاتدیریلسین دئییه جییآنجاق بو توپلو اوخوجو و آرشدیر

نین مجموعهاوغلو جنابالری متلی عالیم دوستوم ائلحؤر
   تکلیف ی سی کیمنین یئددنجی نومره"ائل ادبیاتی"نشرینی 

---------------------------------------------------------------------------------------------                                                      
 سی یوخسا آذربایجان فولکلوربرفی دیزنی کومپانیاسی سفید والت" باخینیز؛-2

                                      www.Rezahamraz.com (جعفرزاده.م-حسن)"ناغیلالریندان ناراخاتین؟
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 صحیفه باغالندی، آما اوزل سایی سینه بو مجموعهبئله. ائتدیلر
بلکه ده بو           نه بیلیم .میز ده بوراخیلمادینشریهتاسوفله بیر یانا 
                                                  ! ؟ایمیش" بدقدم" توپلو

سین دئیه بیر ایلدن سونرا باتمادوستالریمیزین امکلری بیالخره 
          .غی موساعید گوردومیایما فورمتینده" PDF" نیبو مجموعه

 .ساغ اولسون دوستالرائدن  "بندیهفحص" ،دیبپ ائتای

                                                                        جعفرزاده.م-حسن
 2931 گۆز
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 شاه ضیقم

 .ایدیچوخ -آلالهین کرمی چوخ .یدیابیری وارایدی بیری یوخ
 -احمد. شاهبیرده ضیقم احمدتاالنی آدلی بیریسی وار ایدی،

 . اوخون گوتورر دورار مینر آتینا گئدر شیکارا ،نوتاالنی بیر گ
 جئیرانا اوخ آتار،کمند آتار .لرگئدنده قاباغینا بیر جئیران راست گ

 .احمدتاالنی ده دالیسیجا ،قاچارجئیران کنمددن  .توتانماز
نلرده واوردا گ-بوردا اوردا،-بوردا. احمد قاچار جئیران قاچار،

لرده یئل کیمی کیمی تپه لرده سئلبیرمنزیل طی منازیل دره
 .سرسر کیمی قاچماغا مشغولدوالرباد
لیر بیر یدن سونرا جئیران تپگئدن ندوز یولۆگ-نئچه گئجه 

 .ر گیرر ایچریدان یئنهاحمد قاالچانین قاپیسیندا آت .قاالچایا
 بوینوندابویوندوروق قیزیل  ،جئیرانی بوردا باغالییبالر گؤرر بلی،

 احمدتاالنی جئیرانی آچار گؤتورسون گلسین .قاباغیندا یونجا
 اا بیر صاحیبی وارای دل غافیل قاالچانین حتم»اؤزونه دئییر –اؤز

  .«صاباح سنه بیر آدالر قویارالر،َگل بیر قاالچانی دوالنگینان
احمدتاالنی گلر قاالچانی دوالنسین بیر دسته کلیدلره راست 

آغاما عرض  .گؤتورر آچار  گؤرر بلی بیر آنباردا دویو وار یاغ وار .گلر
وش  آیری بیر انبار دؤی جواهرات وار، بیر انباردا  لعل، ائدیم،

را آیری بیر سو. خنجر وار قمه، قالخان، زوبین، دی،وساییللری
نی لهوهر طو .له واردیرودسته آچارا راست گلر گؤرر نئچه طو

را گورر آیری بیر سو .سینده بیر رنگده آت واردیرآچار گؤرر هره
سینده آتالرین یهری  گؤتورر آچار گؤرر هره .دسته کلید وار
 .لوازیماتی واردیر

یر نفر یاتیب باشی اۆسته بیر گؤرر ب .ن کئچیب رد اوالراوردا
باشی اۆسته بیر  .آیاغی آلتینادا آیری بیر شمع یانیر، شمع

احمدتاالنی آج ایدی اوتورار  .بوغالییر تاباق یئمک حاضیردی،
زوگو ساالر ۆاحمدتاالنی ا .زوک چیخدیۆ  گؤرر بیر ا .دن یئیریئمک

لردن  گؤتوروب اسلحه،پله-پولدن قیزیل ا کئچیب خزانهبارماغین
احمدتاالنی یوال باشالماق  .آتالرین بیرینه مینب یول باشالر

شاه یوخودن قاالخار گؤرر ای دل غافل یئمگین ضیقم هامان،
در گؤرر کلیدلر دیقت ائ .دینفر بورا گلیب باخار بیلر بیر. یئیبلر
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 جئیرانی دای، بیلر قیزیل دان سونرا آت. یئریندن ترپشیبدی
ر قالخار آتالریندان بیرینه مینیب رددین آرخاسیجا دوشه .آپاریبالر
نی گؤرر بلی بیردن احمد تاالنی ،اوردا-ردابو اوردا،–بوردا .گئدر

-ضیقم در،تاالنی آتا مئهمیز گورسهاحمد .آرخادا بیر آتلی گلیر

آرخادان  یه یاخینالشار،در احمد تاالنیشاه آتا مئهمیز گورسه
آتیمی آپاریرسان  ،پله می جئیرانیمی -شخص پول ای» جارالر

 .«زوگو آت گئتۆایشیم یوخ اما او ا
شاه  آتا در ضیقمآتا مئهمیز گورسه .احمدتاالنی بونا اینانماز

بیر یئرده احمدتاالنی گؤرر  ها  گئت،گئت در،مهمیز گورسه
زوگو آت ۆگل بو ا»رهدئی ؟دیرچاره نه .شاه بونو یئتیرجکدیضیقم
 .زوگو آتارۆا .«رباشینا نه  گله گؤر
نی بوهت قاییداندا احمدتاالنی .زوگو گؤتور قاییدارۆشاه اضیقم 

زوکده نه حیکمت وار کی بو بیر وگؤتورر ای دل غافل گؤرسن بو ا
زوگو پسند ۆدی اما اآتی آپاریرام پسند ائلمه، ه لعل جواهیربئل
احمدتاالنی  .زوک ده نه حیکمت وارۆدی،گل  گئت گؤر بو اائله

سسلر ای شخص گئتمه من » شاه دالیسجا،آتی قایتارار ضیقم
گٶتور نمنه آپاریبسان » رشاه دئیهضیقم. «سنه قوناغام بو گئجه

حالل خوشون اولسون، سنین منه قوناق اولماغا صالحیتین 
 راحمد تاالنی دئیه .«یوخدور کی باشین قضا قدره راست گلر

شاه ضیقم. «امنن آلاله قوناغیقضا قدره راست گلسه ده م»
 بونالر گلرلر صوحبت .«آلاله قوناغیسان بس گل گؤرک»ردئیه

 .«یئمیرممن» راحمدتاالنی دئیه .آخیرده شام گلر آرایا وحدت،
 «نییه؟»رشاه دئیهضیقم

-گرگ منه او اۆزوگون سیرینی آگاه ائیلیه »راحمدتاالنی دئیه 

منیم  ،مهبیلمک  ایسته سن بو سیردن»رشاه دئیهضیقم .«سن
ر احمدتاالنی دئیه .«زوگون سیری چوخدورۆا بو .دردیمی تازاالما

اگر اولماسادا دردینه شریک  ،جیماولماز من دردینه عالج ائده»
 . «اوالجاغام

منیم بیر عم قیزیم  »ردئیه شاه باشالر سیررین آچار،ضیقم
ن صوحبت ۆبیر گ .اونو گتیردیم قاالچایا وارایدی او آداخلیم ایدی،

دان او ماوال .من دوردوم کناردا جیم،سونو دئدی من ماواال گئده
دن بیر اَل گلدی چیخاندا گؤی شاققیلدادی گورولدادی  گؤی
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-عم» دئدی،عم قیزیم اۆزوگون آتدی .می آپاردیمنیم معشوقه

زوگو ساخال منی ۆا .اوغلو منله سنین دیدارین قالدی قیامته
 .«زوگه باخۆا زامان بون ینلون ایستهؤگ

 .را سوراغینی توتدوم گؤردوم بلی  بونالر یئددی دئودیلرمن سو
بئش قیللی  ،دؤردقیللی قیللی،چ ۆا قیللی،ایکی بیرقیللی،

منیم  نیشانلیمی یئددی قیللی دئو  .قیللییئددی قیللی،آلتی
قوشون شیکست . ما عالج اولمادیآمن قوشون چکدیم  .آپاریب
معشوقه مین ، نشین اولموشاماولدو من خانه ئلهب .اولدو

 . «فراقیندایام
دان خبر من گئدرم سنین نیشانلین» احمدتاالنی دئدی

احمدتاالنی   .«مصلحت یوخدو!گئتمه»شاه دئدیضیقم .«گئتیررم
احمدی موصیر  شاه،گئجه سحر اولدو ضیقم .«جیمگئده»دئدی 

احمدتاالنی   .سیالح و یاخشی آت وئردی پله،-گوروب بونا پول
ایکی بئش آی یول  بیر، ن،وبئش گ ایکی، بیر، .دوشدو یوال

باد سرسر  لرده یئل کیمی،لرده سئل کیمی تپهدره .گئدیر
گئتدی یئتیشدی آیری بیر  .ه مشغول اولوبیاَسمه کیمی،
 .مملکته

 وزرا-اوردا وزیر. بو مملکتین باش کندینده بیر یئمکخانادا دوشدو
احمدتاالنی ده اوردا  .لیک ائدردیلرشینئنبگلیب ش امرا-امیر

-یهبو شخص کیمدیر؟ غریبه» وزرا سوروشدوالر–ایدی کی وزیر

ین نشانلی -شاهدی،گئدیر ضیقماحمدتاالنی»دئدیلر .«اوخشور
ای دل غافل بو گؤر نئجه بشردی »اونالر دئدیلر .«سیندان اوترو
ین بیزیم شاه رلریدئی. داعواسینا گئدیر قیللی دئوین کی یئددی

گلیر شاهین  اونال باشارا بیلمیریک، قیللی دئو آپاریب، چۆقیزین ا
 شاها خبر آپاریرالر یاخشی دی .«ده تجاووز ائدیراندرونی سینه

 سوراقیللی دئودن سووسون چۆاحمدتاالنی سنین باشینی ا
 .گئتسین یئددی قیللی دئو داواسینا

نین احمدتاالنی باشی .رنی احضار ائدر دانیشاحمدتاالنیا شاه،
ای شخص یاخشی » ردئیه شاه .قدرین ناغیل ائدر -قضا

 .ده بیر موشکولوم وار بو موشکولومه عالج ائتگلیبسن منیم
-ده گلیر اندرونایندی .چ قیللی دئو منیم قیزیمی آپاریبۆا بیر

 .دار ائتمیریاساول عوهده بونا قاراول، .آیاق قویوب قبیرونوماجا
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ندن شام یئیه. «لی دئوین شرّین بیزیم باشیمیزدان گوتورقیلچۆا
سین قاپی، نی اوتوررلر دئو گلن َحیطهاالنیسورا احمدت

نین بیر احمدتاالنی بیر گوشه ده  دالداالنیب گئجه .باغالرالر
لریندن طین میوهقاتدی حیهاَلین  .زامانی گؤرر بیر هنیرتی گلدی

 یب یاخینا گئده بیلمز امااحمد قورخودان قلینج چک .هيیئمه
 ربودو دوشه قیلنج توتار دئوین بودوندان، اوزاقدان قلینجی آتار،

ئددی ی»ر دئیه احمد قاپینی چاالر اوالر، سحر. دئو قاچار .یئره
 !«تکرلی آرابانی گتیرین دئوین قیچینی آپارین

نئچه نفر دئوین قیچین قویارالر آرابایا آپاراالر  مأمورالر گلیب، 
شهرین اهلی گلر تاماشایا کی احمد تاالنی  .ین وسطینهشهر

احمد گلر شاهین محضرینه  .دیرچ قیللی دئوین قیچین سالیبۆا
بو دئو یارالی "؛ لشروزیر فیکیر .صوبحانه یئییب گتمک ایستر

ساغالسا  دیر،ایشلری گٶروردو ایندی کی یارالی دئییلدی بو
غالنالرین دا قوش بو گلیب دده یاندیرار، یاخشی بودور شاهین او

 ."گئتسینلر دئوین سوراغینا احمده،
اوغالنالرین چاغیریب  .رشاه پسند ائله .آنالدار وزیر بونو شاها 

گلین بو احمدله گئدین  .سیزچ قارداشۆایندی سیز ا»ردئیه
 « دا نجات وئرینی باجیز .یارالی دئوی تاپیب اولدورون

قانین ردین توتوب گئدرلر بر و احمدتاالنی ایله دورارالر  اوغالنالر،
 .ین بؤیوک اوغلونو ساالرالر قویویاشاه .قویویا چاتارالر بیر بیاباندا

 .«قالدیم منی چکین اۆسته –اؤلدوم »یولون یاریسیندا باغیرار 
اورتادا  .ا باال اوغلونو دا هکذا قویویا ساالرالررسو .اۆسته چکرلر

 .اۆسته چکرلر .«ستهقالدیم منی چکین اۆ –اٶلدوم »هارایالر 
 –اؤلدوم»راورتادا،احمددئیه .آخیرده احمدتاالنینی قویویا ساالرالر

ر احمددوشه قارداشالر ایپی کسرلر .«قالدیم منی چکین اۆسته
 .قویویا حالدان گئدر

. دورار قویونو گئدر بیر َحیطه راست گلر .را حاال گلربیر آزدان سو
نین نی قویوب  شاهین قیزیدئو یاتیب باشی .گؤرر نه هنگامه دیر

قیز  داش آتار،بیر احمد باالجا  .قیز یلپیک چالیر ،ستهۆدیزی ا
من »راحمد دئیه. «سن؟سن کیم» سوروشار اوالر، خبردار
بو دئو »رقیز دئیه. «ن گؤندریب سنین دالینجادده یم،تاالنیاحمد

نووو ۆاگر اویانیب سنی گؤرسه گ نون یوخوسونا،ۆچ گۆگئدیب ا
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 «؟بو دئوین جانی هاردادیر»سوروشار احمد قیزدان .«ا ائدرقار
اگر اَله گتیریب بورداکی  .چ مین کیلومتر گؤیده دیرو  ا»رقیز دئیه

ر مینر احمد گئد .«حوضون مرمر داشینا چالسان جانی چیخار
ت ری سالیب بودوندان نئچه باتمان اَ خنج سینه،دئوین سینه

 راویانار دئیه (نیسبتاا  -آزجا)وریدئو باال .آتار او طرفه قوپاردیب
احمد بیرده  .«نازنین قیز قویما میلچکلر منیم یارامی یئسینلر»

نازنین قویما »ر دئو اویانیب دئیه .رخنجری ساالر اَتدن سوکه
میلچک دئییل »ر قیز دئیه .«یارام دان میلچکلر یئسینلر

آتار  اَلین .دئو احمد آدین ائشیدیب هاراسان قالخار .«احمددی
« سنی یئره  چیرپسام نه اوالر؟»ردئیه ی گؤیه قالخیزار احمد

 .«ائله بیل تویوق نینین دن دوشموشم یئره» رحمد دئیها
 «بوردان یئره چیرپسام نئجه اوالر؟» ربیر آز گؤیه قالخیزار دئیه 

 .«ائله بیل اۆچ  پیله نردوان دان یئره  دوشموشم»ر؛احمد دئیه
بوردان » ریه قالخیزار دئیهؤداها گ لنیب احمدیسدئو حیر 

من ده »ردئیه نی گٶتورریده کی شوشهؤاحمد گ «نئجه؟
احمد . «اماندی اونا َدیمه»ر؛دئو دئیه .«نی یئره چاالرامشوشه

دئو  .«نی وئریمده شوشهمن سن منی اَندیر یئره،»ردئیه
-هاحمده شوش قیز اشاره ائدر، یئره آز قاالندا، اَندیرنده،احمدی 

گؤی قاراالر بونالر هوشدن  .ده یئره آتیالرنی وورار داشا اؤزو
 .گئدرلر

ی قیزی احمد تاالن .را هوشه گلرلر گوررلر دئو اولوبدوربیر آز سو
اول  .یئددی دؤولتین قیزیلین گؤتورر قویو آغیزینا ساری گلر ایله 
 به احمده چاتانداوما نوآ .سونرا قیزیلالری یوخاری چکرلر قیزی،
ایکی  .راحمد قویونون تکینه دوشه. قارداش ایپی کسرلر ایکی

ؤتوروب یئددی دؤولتین قیزیلالرینی گنی، الریقارداش باجی
احمد یول دا دئوه »شاها دئیرلر. اؤزلری مملکتلرینه دؤنرلر

 .«چاتمامیش بیزی بوراخدی گئتدی
قورباغادان بالیقدان  وددت قاالر قویونون تکینده اوردااحمد نئچه م

ن ۆگبیر  .باشین توک باسار-زونۆاحمدین ا .پار باشین ساخالرتا
احمد  .شاه باغینا گئدیردئمه بو نقیب ضیقم .نقیبی توتار گئدر

ن نقیبین باشیندا باغبان ۆبیر گ .نئچه آیالر نقیبی توتوب گلر
دن گورر بیر باغبانباشی نقیب .یه راست گلرباشی احمدتاالنی
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شاه بو  .چاتاریرارالر ن خبری شاهاتئز هاراسا. جاناوار چیخدی
. آدم دیریئمکدن وئرر کی بو بنی اونا  سودان، رجاناواری گتیر

گؤررلر بو جاناوار . له اونون اۆز باشینا یئتیشرلرای مریشاه اَ 
من سنه دئدیم گئتمه »رشاه دئیهضیقم .تاالنی دیدئییل احمد

 .«باشین قضا قدره راست گلر
مر ایله احمد شاه اَ  .رچیب شاها دئیهباشین قضا قدرین آاحمد

شاه دا بیر بؤیوک عریضه یازار گؤندرر او ضیقم .استراحت ائدر
مین ه بو اویونو منیم فیریستادهیین» قونشو مملکتین شاهیناکی

نی وئرر نامه .«باشینا گتیربسن من سنه اعالن جنگ وئردیم
آچار شاه  .د یئتیرر قونشو مملکتین  شاهینایقاص .گوندرر قاصیده

رین بیری آخماقال»رمکتوبو اوخویوب  اوغالنالرین احضار ائدر، دئیه
-من ضیقم .ین باشینا گتیریبسیزدور احمدآخماقالر بو نه  اویون

توپراغیمی قوشون چکیب  .شاهین موقابلی پادیشاه دئییلم
وزیر  . «دیر؟وزیر عالج نه اؤزوموده اسیر ائدر، ،یه دولدورارکیسه
قوربانین اولوم »شاه یازدیرار .یاز شاها مکتوبر ضیقمبی»ردئیه

ده سنی آگاه ل منگؤتور بیزه قوناق گَ  نوایشتباه اولوب قوشونو
-ضیقم چاتار مکتوب گلر .«اَمرین نه اولسا من سنه نوکرم .ائدیم

دان ائدرلر نئچه آغاجاونالر ایستقبال  .شاه قوشون گؤتوروب گئدر
شاه یاساوول کی ضیقم-قراوول دورباش،–دورباش نئچه آغاجا

 .احمدتاالنی شاه ایله  برابر گلیرلر ،امرا-وزرا، امیر-وزیر .گلیر
شاهی شاه شاهرخضیقم. دوشر آیاغینا ،اؤزو پئشواز ائدرشاه 

ده بیر ایچری «.ایش  شاها برازنده دئییل بو»قالخیزار کی 
قیزیمی »ریب دئیهشاه عوذر ایسه .مجلیس تشکیل ائدرلر

ده شاه سناوغالنالریمین اۆزو قارا اولسون ضیقم. ه وئریرماحمد
ما آ .نوز قوناقلیق ائدرلرۆیئددی گئجه گ .«دان کئچتقصیراتیم
سی شاهین آدخلیائوینه آپارماز کی من ضیقم یاحمد قیز

احمدتاالنی  .شاه اؤز مملکتینه دؤنرضیقم .جیمدالیسجا گئده
لرده یئل کیمی بادسرسر لرده سیل کیمی تپهدره ر،یوال دوشه

سونرا یئتیشر بیر گئدر نئچه ایلدن  ه مشغول،یکیمیی اسمه
من  تک واحید آدام  حئیران قاالر ای معبود، .ینادریانین قارشی

آدامی رعب  قو وورسان قوالق توتولور، .نئجه بوردان کئچیم
 . یوخویا گئدر ،احمد اوتوروب باشین قویار دیزینه .وحشت گوتورور
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-گؤیرچین. آییق ایکی گؤیرچین گلر قونار آغاجا یاری -یوخو یاری

 . «آی باجی بیلیرسن بو شخص کیم دیر؟»رلرین بیری دئیه
ر اَولکی دئیه .«یوخ آی باجی» راو بیری گؤیرجین دئیه

سین یئددی  شاهین نیشانلیگئدیر ضیقم دیر،احمدتاالنی»
باجی گئدیب » راو بیری دئیه .«قیللی دئو اَلیندن خالص ائده

ایندی ده . رر اما گتیره بیلمزؤیوخ قیزی گ» راوّلکی  دئیه «گتیرر؟
عالج بودور بوردا  .بوردا حیران قالیب دریا دان نئجه کئچه

اونون  .سحر دریادان بیر دانا اینک بالیغی چیخار. نی قاال گئجه
چراغی اینک بالیغی شب .آغیزیندا بیر گوهرشب چیراق اوالر

 اوندا احمد گرک چیراغا بیر آز پالچیق توکه اوتالسین،قویار یئره 
اینک   زون پنهان ائده،ؤاو زامان َگرک ا ن ایشیقی سؤنهچیراغی

نوز او گوهرشب ۆگ .ر دریایااویانا چاالر دوشه-بالیغی اٶزون بویانا
او زامان دریانین سویو اونون  ،باغالیا چیراغی گؤتوروب قیچینا

 .را بیر اورمانا راست گلرئچندن سوگ دنیزی .توپوغوندان اوالر
نین آلتینا توپراق آیاغیگرک . دورسئحر و جادو،اورمان طیلیسم 

" اونو توت!توپراق" اورماندان سس گلر .باشینا آغاج قویا،باغالیا
بئله ، "هئچ زاد -رلتوپراق توپراغا نئی"؛ ئیهاو گرک جاوابیندا د

" اونو توت! اجآغ" یئنه سس گلر .دئسه طیلیسم باطیل اوالر
یئنه ده طیلیسم  ، "هئچ زاد-رلآغاج آغاجا نئی"؛ اوندا گرک دئیه

اوردان کئچیب گئدر اورمانین سونونا  .اوالر سئحیر باطیل، اثرسیز
دان یئسه اگر او آلما .یئتیشر اوردا بیر آلما آغاجینا راست گلر

. وردان گئدیب بیر قاالیا راست گلرا .اوالربئشه یاشی دٶنوب اون
 . «سی اولمازاوردا قیزی گؤرر اما نتیجه

 .احمد بونالری ائشیدر .اوچار گئدر قوشالر بو سؤزلری دانیشار،
ئچر آلمادان یئییب گاورماندان  دریادان، .سؤز میثلی عمل ائدر

کیچیک بیر یول تاپا بیلمز سونو . سونو بیر قاالیا چاتار .جاوانالشار
نین بیر گئجه .نرهگیزل ،ئچرگا یه راست گلر و اوردان قاالیرهبیر کو

شاهین ؤرر ضیقمگئدر گ .زامانی گٶرر بلی بیر یئردن ایشیق گلیر
یئددی قیللی دئو ده باشی قیزین دیزی دی، سی بوردانیشانلی
نفس . نده آز قالیر روحو بدن دن چیخسیندئو نفس چک .اۆسته
دان تفیکیر خیاال .ه دٶنوبپچو اَرییب، گؤرر قیز .ده هاکذاوئرنده

احمد  .کی آلاله من نئجه اَلیمی بو ظالیمین تنگیندن قورتاریم
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قیز دئوین باشین قویار یئره چیخار . نی دینقیلدادارشوشه
نین بو زامانی قاالدا ای شخص سن گئجه» ردئیه .ائشیگه

 .«بوردا قوش قوشلوغوندا قاناد چاال بیلمز نئیلیرسن؟
 یمدردیگی احمدتاالنیشاهین گؤنمن ضیقم» راحمدتاالنی دئیه

سنی آپارا ما آ»ردئیه .«گلمیشم سنین سوراغینا سنی آپارام
 ردئیه قیز .«ردوم قورخو دوشدو جانیماؤبیلمم من کی بو دئوی گ

اوغلوما عم سن منیم دردیمی تازاالدین ائله ده بو مکتوبو آپار»
 قیز مکتوبو یازار وئرر احمده .«کی بیزیم دیداریمیز قالدی قیامته

 . اوالر و قیزدا قاالر قاالدا هد احمد گئتمک .وئرر آذوقه ز دا بیر آ
. شاه یانینا گلرنئجه گئتمیشدی اوجور دٶنوب ضیقم احمد
نین قضا و احمد باشی «اولدو؟احمد نئجه» رشاه دئیهضیقم

بلی گئتدیم بو زحمتلرله دئوی  گؤردوم »؛ ردئیه قدرین آچار
سین سنه نین نامهقیزیما عمآ .روعب دوشدو جانیما

روحو بدن دن چیخار  شاه مکتوبو اوخویار،ضیقم .«گتیرمیشم
آپاریب ! احمد» رآزدان آییالندان سونرا دئیه بیر .ن گئدرد هوش

ما من  اوزاقدا آبلی » راحمدده دئیه .«می  منه گؤسترنیشانلی
 .«قاالجاغام هللا سنین و عم قیزین کومگی اولسون

آی دریایا بئش آی،اۆچ ن،ۆگبئش گون،چۆ  ا رلروشهبونالر یوال د 
احمدتاالنی ضیقمی میندیرر بئلینه سودان کئچیرسین  .چاتارالر
 .«ده باشین چیخار؟احمد سنین سحردن» رشاه دئیهضیقم

 .«یخار قوربانچآزجا باشیم » ر احمد تاالتی دئیه
ینا آلما آغاج.اورماندان کئچیرر احمد تاالنی ضیقمی سودان، 

شاه  جاوانالشار شوجاعت آلمادان یئیرلر ضیقم .چاتارالر
دان احمدتاالنی اوزاق .قاال اوزاقدان گورونر گئدرلر، .شهامت  تاپار

ناچار -چار احمدمن گئدیرم،»ر شاه دئیهضیقم .قاالنی گؤسترر
سسیم گلدی بیل من  "یاعلی"ه قارشیالشاجاغام اگر اول دئول
سسیم گلدی " یاعلی"رایکینجی ئوله قارشیالشمیشام، اگد

سسیم گلدی " یاعلی" اۆچونجو. لشیرمۆمن دئوله گ بیل
دی بیل من اۆچونجو سسیم گلمه اگر اما. بیلگینن دئوه غالیبم

 .«اوندا سن اٶزونه عالج ائت .اٶلموشم
بیر آز سورا بیر یاعلی  .ربیر زامان گؤزدن ایته .شاه گئدرضییم 

ایکینجی . ه دئوله قارشیالشیبشااحمد بیلر ضیقم .سسی گلر
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 شاه دئوله اَل به یاخااحمدتاالنی بیلر ضیقم یاعلی سسی گلر،
احمد تاالنی  .اۆچونجو سسه مونتظیر قاالر سس گلمز .اولوب
شاها غالیب گلدی اما ایندی دئو ضیقم داد،ای» راؤزونه دئیه–اؤز

ق من بو قدر زحمت چکیب بورایا گلمیشم  بو عاری گورا آپارما
 .«ل سن ده قاالیا گئت یا اؤلرسن یا نتیجه آالرسانگَ  اولماز،

سی دوشوب یئره هین جنازهشااحمد گئدر قاالیا گؤرر ضیقم
بیرنه ائله ضربه ووروب کی -شاه بیردئمه بس دئوله ضیقم

 چؤرک یئینده وفا» راؤزونه دئیه–اٶز .ده محو اولوبایکیسی
 .«ده چیخمیرشیگهسی ائشاه اولوب نیشانلیاولماز ضیقم

آزدان  بیر .ستونده اوتورار آغالرۆشاهین باشی اضیقم احمد،
دئمه بس . سینی آختارارشاهین نیشانلیسونرا قالخار ضیقم

بیر آزدان سونرا  .دا قورخودان ائشیگه چیخمیرنیشانلی کی،
سی ائشیدر ائشیک دن بیر آغالماق شاهین نیشانلیضیقم

 .لر ضیقم شاهین اؤلوسونو گوررائشیگه چیخار گ. سسی گلیر
ین اوغلوسو باشی اۆسته اوتورار خنجرین دسته سقیزی عمعم

اۆرگینه دایار  باشینی اؤز، شاهین اۆرگی اۆستهقویار ضیقم
ر احمد اؤز آغیرلیغین ساالر خنجر اۆسته بودا بوردا اٶله .آغالر
و احمد دورار اونالری یویوب کفن  .گؤرر عم قیزی دا اولوب گلر،
 .للرهؤدان دوشر داغا داشا چئدر خیاالتدفن ا

ن ۆبیر گ. آواز اوالر چؤللرده یاشارایله هم داغدا داشدا جئیرانالر
 چیدئیرلر بیر ندیم .ییردیپیغمیبرین دیشی آغری سلیمان

ندیم دئسین بلکه بونو یوخو  گتیرک، (نقال-داستان روایت ائدن)
ر یمچی  تاپیلماز بیری دئیهاما بیر ند .توتسون یوخسا هالک اوالر

نین سرگذشتین نقل ائتسه بیر احمدتاالنی وار اگر باشی
گئدیب داغالردان  .سی یاددان چیخارسولیمان پیغمبرین آغری

احمدتاالنی بو صوحبتلری نئجه من سیزه  .احمدتاالنینی گتیررلر
سی ریسلیمان پیغمبرین آغ. ناغیل ائتدیم اودا ناغیل ائدر

لری تاپیب گتیره او جنازه» ریه  دئیهر و احمدتاالنییاددان چیخا
 .«بلی اگر آدام وئرسن گئدیب گتیررم» راحمددئیه .«بیلرسن؟

لر سالیم آپار سورت جنازه» رسلیمان پیغمبر بیر داوا وئرر دئیه
احمدتاالنی بیر نئچه آدام  .«قالسین گوتور منیم یانیما گتیر

سلیمان  .سلیمان پیغمبره گتیررنی گئدیب بو ایکی جنازه گوتورر



الریتوفارقان ناغیل  21 

 -ر بو عم اوغلوایکی رکعت نماز قیالر و آلالهدان ایسته پیغمبر
شاه نیشانلیسی آلاله اَمر ایله ضیقم .قیزی دیریلسینعم

ائله او دۆنیا  .رلر پیغمبر آیاغینا کی سنه فدا اولومدیریلیب دوشه
زی بو دۆنیایا دا بیزیم تویوموزو توتوردوالر اما سنه گؤره آلاله بی

 . قایتاردی
احمدتاالنی سولیمان پیغمبردن ، شاه ایله نیشانلیسیضیقم

یه ینده احمدتاالنیشاه مملکتلشیب گلرلر شاهرخخداحافیظ
دان گلیب ضیقم شاها سونرا اور .نوز توی توتارالرۆیئددی گئجه گ

دا  شاهضیقم .نوز توی توتوب شاد یاشارالرۆیئددی گئجه گ
 . ری اؤزونه وزیر تیکهاحمدتاالنین

 
 اسماعیلی حاجی اکبرعلی حاجیرحمتلی  :سیروایناغیل 

 سوادسیز توفارقان 

  زریندن کاغاذا کؤچورولموشدورۆسسی ایله کاست اناغیل راوی . 
 ده تانیناردی ایلهآ "احمدتاالنی" ناغیل . 
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 اوغلوایله عمی  قیزی عمی

  بؤیوك . وارایدی  قارداش  ایكی .ایدی یوخ  بیری ، وار ایدی  بیری 
 . قیزی  چۆدا ا قارداشین  كیچیك.  بیر اوغلو وار ایدی  قارداشین

بیر مودت  .اؤلونو باسدیریب یاس توتدوالر .لدوؤا  قارداش  بؤیوك
 .قالیر  اوغلوسو تك گؤردو قارداش  قارداش  كیچیك .کئچدی
-،قاردشی قیزین  تارسین بؤیوكقور  دی اونو یالقیزلیقدانایسته

 یزیق عمی . اونا آرواد اولسون بلکه گؤندردی  ائوینه سواوغلو
 : یا دئدیعمی قیزی  اوغلو عمی  ماآگلدی   ائوینه  اوغلونون عمی

  یولدان  هانسی  !جان قیزی عمی ـ  چیراغ شاه ـ چیراغ ، چیراغ-
 ! دا قاییت او یولدان  گلیب سن

قیز گلیب  .قاییتدی  ائوینه آتاسی ، گؤتوروب  نجاهازی  قیزی عمی
مكوندور مو"؛ لشدی كی فیكیر  كیشی .آتاسینا دانیشدی  جریانی
یاخشی  خوشو گلمیر،  قیزیسیندان عمی  اوغلوم بؤیوك قارداش

 "گؤندریم  قیزیمی،ائوینه  ایكینجی دی
دئمیشدی ائله او سؤزلری  جوریا نهقیزی عمی  اوغلو بؤیوك عمی
 بوخچاسین  قیزی عمی .دئدی دا یاقیزی ینجی عمیایک

؛ اؤزونه دئدی-اؤز   عمی .دؤندو  ائوینه  قولتوغونا ووروب آتاسی
دا خوشو گلمیر،َگل   اوغلوم ایكینجی قیزدان قارداش ده بلکه "
 "گؤندر  ائوینه  چونجو قیزیۆا

گؤندردی  ائوینه سواوغلوده کیچیک قیزین قارداشبو دفعه  عمی
هامان سؤزلری باشالییب  دا  سیناقیزیاوغلو بو عمعمی
 .دئدی

  یولدان  هانسی ! جان قیزی عمی - چیراغ شاه -چیراغ  چیراغ-
  !قاییت  او یول دان  گلیبسن
 :دئدی اوغلویا عمی قیزی، عمی  كیچیك

  قاییتمایاجاغام   من  اوغلوجان عمی  .چیراغ شاه ، چیراغـ چیراغ- 
 !المقا  سنله  ایستیرم
بیر   آیری  آما اونالر هر بیری.قاییتمادی  ائوینه  قیز آتاسی  كیچیك

قیز   نۆگبیر . ئچدیگسینه  بئله  هفته  نئچه .اوتاقدا یاتدیالر
 راسو  دانقاییدان  دنایش  اوغلوم ن عمیۆگهر " فیكیرلشدی

 "هاراگئدیر؟ الر نئیلیر؟ آخشام
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چیخارماق   باش  دنایشین  اوغلونون ن عمیۆگبیر   بو فیكیرله
اوغلو بیر باغا  گؤردو عمی .ا دوشدونآردی  اونون  گیزلیجه  اۆچون
باغدا  .سیجا باغا گیردی دالی  قیز یاواشجا اوغالنین . گئتدی

سته قویوب ۆا  باشین بیر گؤزل قیزین دیزی  اوغلوسو گؤردو عمی
آما  یوخالدیالر؛  ده سی را ایكیآز سو بیر .قیزیشیبالر دانیشیغا 

  قیز لئچگین باشیندان . ،اینجیدیرردوشو  اۆزونه  ن اونالرینۆگ
زلرینه ۆن اۆگباغالدی بلکه  توللرینه  ئچدی آغاجینگآچیب 
 . قاییدیب ائوه دؤندواؤزوده  . سین دوشمه

قیز . آییلدیالر  را قیز ایله اوغالن،یوخودانساعات سوایکی–بیر
 : گؤروب اوغالنا دئدی  لئچگی

 . ائوینه قاییت دور !واردی  روادینآ  سنین-
 :دئدی  اوغالن

 !گلمیر  او قیزدان خوشوم!سنی سئویرم  من-
 :قیز دئدی

وئر  آپار،  سو بوراخدیم،اونو ائوه  بیر دولبورا م،آما  گئده  ك َگر  من-
 .  یوسون  زونۆبو سو ایله ا  آروادین

سو دولونو   اوغالن .اولدو  غاییب  ن ر بیر آندا نظرددئیه  قیز بو سؤزو
اوغلو گتیریب سویو  عمی .قاییتدی  پئشمان ائوه -کور  گؤتوروب
  قیزی عمی . زونو یوسونۆدی سو ایله ایا وئریب ایستهعم قیزی
. وسویو وئرن حوری صیفتینه دوشد ، همن  یوماق  زونۆسو ایله ا

اونالر . ئچدیگ  رگینهۆا  اوغلونون عمی  قیزین محبتیسینه بئله
 . سیزده یئیین ایچین تاریخه کئچین .دؤوره کئچدیلر ایچدیلر یئدیلر

  
 توفارقانلی یاشلی،55 -بئساواد -پورخانیم قصاب.ف : راوی 
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 عمی بایرام
آروادی   كیشیوئرچی-بیرآل ایدی،ن یوخون وارایدی بیر گوبیر گ

  آلیب  كیشمیش  بیر چووال  نوبیر گ  كیشی .ایله یاشاییردیالر
بایراما قالسین   سین كیشمیشلردن یئمه  آروادی .گتیردی  ائوه
 :آروادا دئدی  دئیه

او  .دیر،گلیب آپاراجاق نین عمی مآرواد بو كیشمیشلر بایرا آی-
 .  وئرر  بیزه  دن كیشمیش دا آز بیر  زامان

 ـ   آغیزیندا دایاندی گلیب   قاپی  آرواد چیخیب  صاباحیندان نون وگ او
 : سوروشدو  دنكیشی  ن گئد
 سیزسیز؟  عمی بایرام-

  كیشی .گلدی  راست  یه كیشی  چی سونرا بیرحیله  ندنوگ نئچه 
 :آروادا دئدی

 ! یم عمی بایرام  هن،من-
 :آرواد دئدی

  ایندی آپارمیرسان؟  گلیب  كیشمیشلری  نییه  كیشی  آی-
 ؟ گلیرسن  هاردان
 :دئدی  كیشی

 ! دن گلیرم جهنم-
 :ئدیآرواد د

 خبر؟ نه  دهجهنم-
 :وئردی  كیشی
ن تورشولو نه یئمیسه» باغالمیشدیالر  فلكه  آناوی-آتا  ـ سنین

 !کؤتک ووروردوالر «آش
 :آرواد باشینا چیرپاراق دئدی

 اوالر؟  قورتارماق  نئجه  دنجهنم  اونالریآی کیشی ـ 
 :وئردی  جاواب  كیشی
 !اولدو  پله ایله قورتارماق- پول  ـ شاید

  یانا قویدوغو پولالری  دال  سی كیشی  آرواد تئز گئدیب
 :وئریب،دئدی  یه عمی ،بایرام گتیریب
  جهنمدن  آنامی-آتا تئز گئت منیم  ، آل  بو پولالری  كیشی  ـ آی
 . اولساغ!دا آپاریچووالین  كیشمیش  دههمی .قورتار
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یوال   آرخاسینا گؤتوروب  چووالین  ،كیشمیش آلیب  پولالری  كیشی
 . دوشدو
 : ییب دئدی  سسله  ،آرواد آرخادان دئیه  سین گئتمه  یاواش  كیشی

-آتا  كی گئدیرسن  بو یاواشلیغا  ؛سن وئریم  بیرآت  گل  كیشی  آی-
 . رلر ائیله  لوک  یاندیریب  جهنمده  آنامی

  كیشی.وئردی  یه عمی بایرام  گتیریب  نین آتینآرواد کیشیسی
 :لیگین بیلیب، آروادا دئدی هآروادین داها ساد

  ییم،بلکه كیشمیش گتیر آتا چول ائیله  ده بیر گیلیم  باجی  آیـ
 .  سین دوشمه  زویوب  چووالی

  عمی بایرام. وئردی  یه عمی بایرام  گتیریب  آرواد تئز بیر گیلیمده
پولالر  ، آتا چاتیب  چووالینی  كیشمیش  ائدیب  ، پاالن آلیب گیلیمی
 . یوال دوشدو  یندهدا جیب

اورتاچاغی كیشی ائوه قاییتدی،آرواد سئوینجك اَرینی نوگ
 :قارشیالییب،دئدی

عمی كیشمیشلری آپاراندا بیر آز دا بیزه كیشی دئدین بایرامآی-
آنجاق  سینی آپاردی عمی كیشمیشلرین هامیبایرام .جك وئره
 !دی هئچ زاد وئرمه  بیزه

را باشینا اوالندان سو خبردارایشین نئجه اولدوغوندان  كیشی
 :دؤیوب،دئدی

دئ گؤروم او یندی  ا.آخماق آرواد،كیشمیش اؤزوموزن ایدیآی-
 !گئدیم دالیسیجاتئز دئ  .هارا گئدیردی كیشی هاردان گلیب،

 :لیكله دئدی آرواد ساده
آنامی فلكه –دئییردی جهنمده منیم آتا .جهنمدن گلیردی-

دا یانا قویدوغون پولالرینینله او دالسنین ایذ دؤیورلر، باغالییبالر
 !ده فلك دن قورتاراآنامی جهنمیه وئردیم گئدیب آتاـ او كیشی

دی آتینی مینیب  كیشی سؤزلری ائشیدن كیمی تئز ایسته
دا نین آردینجا گئتسین آنجاق گؤردو ساده آروادی آتی عمیبایرام

 كئچیب باشینا بؤیوك بؤرك  كیشی گؤرور .یه وئریبدی او كیشی
جا نین آردی چی كیشی نی آلدی،حیله ییب قونشونون آتچتئز گئ
 . گئتدی

  چووالی  كیشمیش پولالر،  كیشی  آدالندیران  عمی اؤزونو بایرام
  سئوینه-  سئوینه  سیندن  كئچمه  اَلینه  دن  هئچ  یو آت  گیلیم
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ی دالینا باخاندا،گؤردو بیرآتل  اورتاسیندا چؤنوب  یولون . گئدیردی
او   آتلی  فراستله آنالدی بو گلن  كیشی  چی  حیله .گلیر  چاپاراق 

َدییرمانا   دا اوالناو یاخینلیق  قوروب  تئز حیله .دیر  اَری  آروادین
 : یا دئدیگئچدی،َدییرمانچی

  او بیر كئچل .دیر آدامی ؟شاهین گؤرورسن  نیآتلی  او گلن-
باشیوی   ییرسن تهایس اگر . آپارسین شاها  باشین آختاریر

اؤزونده او سو  ، منله َدییش  پالتارالریوی  قاالسان  سالیم  قورتاریب
 . گئدر  رمائله  اونو باشدان  ده من. یولوندا گیزلن
  َدییشیب  ایله  كیشی  چی حیله  گئییملرین  كیشی  َدییرمانچی

  گئییملرین  نین َدییرمانچی  كیشی  چی حیله .سو یولونا کئچدی
  چاتیب یا َدییرمانچی  آتلی .باشالدی  ایشه َدییرماندا  یبگئی

گئییمی   َدییرمانچی  عمی بایرام .توتدی  سوراغین نین  عمی بایرام
 .اوردادیر  عمی یانی بایرام .گورستدی  سو یولون  اَینینده اَلی ایله

  دیایسته  دن كیشی  َدییرمانچی ،سو یولونا گیردی  كیشی
 بیچاغی  كی  اَلینده  ده كیشی  َدییرمانچی . چیخسین  ائشیگه

 :دئدی  باشینا چیرپاركن 
 !رم اٶزومدن دهده ائلهسندن-

 :سوروشدو  كیشی
 ؟  دئییرسن نه  كیشی  آی-

 :کچل دئدی
 !دهرم اؤزومدنده ائلهسندن !رمکچل باشی شاهادا وئرمه بو

 :کیشی کچله دئدی
 ی کیم نئیلیر؟ یووباش  كئچل  سنین دیر؟ كیم  اوغالن شاه-

 :دئدی  َدییرمانچی
  چونو  ا  شاها آپارماق  باشیمی كئچل   منیم  سن مگر-

   !میسن؟  گلمه
هامان یاالنچی   یكیش  كی ائشیكده  بیلدی  فراستله  كیشی
 .دیر تووالییب  ده سینی ایكی  اونالرین. دیر عمی بایرام

 :یا دئدی َدییرمانچی
  میزی ده ایكی  ،او كیشی چیخ  ئشیگها  وندانسو یول  كیشی  آی-

 !دهییب مندنده ائلهسندن .تووالیبدیر
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  اونالرین دا نین َدییرمانچی ، كیشی چیخیب،گؤرورلر  ائشیگه اونالر
  .چیخیبدیر  آرادان  پولالرینی گؤتوروب

  
 اسماعیلی،سوادسیز،توفارقانلیاکبرحاجیعلیحاجیمرحوم :روای 
 5آذربایجان ناغیلالری،) "ییکی آروادین ایشلهای"و " رمضان"بو ناغیل 

ایله آرازین  آدی (جی جیلد-2،باکی،1335غرب نشریاتی،–جیلد،شرق

 .شیمالیندا نشر ائدیلمیشدیر
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 خاال خّجه
 حیاسیز  چوخ  آروادی  نین كیشی .یاشاییردیالر  آرواد- اَر  كندده بیر

 .دا جانا گتیرمیشدیقونشوالری  بلكه  یوخ  نی كیشی . ایدی
  دن كیشی  اۆچون  اقشمال  تاراح  ن اَلیند  قونشوالر آروادین

 :دئدیلر  یه ،كیشی ورسون اؤلد  دیلر آروادینایسته
 «. قیز آالجاییق  ل بیر گؤز  سنه  ورسن اؤلد  اگر آروادی»ـ

 :یآروادینا دئد قوشوب،  بیر فئل . ائتدی  قبول  ده كیشی
  باجاناقیمیزگیله  كندده  یوخاری  گۆن  نئچه حاضیرال،  وی شله»ـ

  «. ك گئده  قوناق
مینیب   ائششگه  ایله  كیشی ، حاضیرالییب  سین  آرواد شله

بیر  اورتاسیندا گلیب یول .یوال دوشدولر  ساری  ائوینه  باجاناغین 
 :آروادینا دئدی  كیشی . قویویا چاتدیالر

  را یولوموزا داوامسو  ایچیب سو  دوش  یئره  ن دآرواد ائششك»-
  «. ك وئره

 .دوشدو  یئره  دنائششك  باخیب  سؤزونه  نین سی آرواد كیشی
-قویویا ایته  آروادینی  هامان كیشی  باشینا یئتیشمك  قویونون

 گلیب   كنده کیشی. دؤندو  گئری  ساری  ،كنده ییب له
 :دئدی ، یانینا گئدیب  قونشوالرین

  سیز دئدیگینیزه ایندی . دیم ائله  عمل  دئدیگینیزه  سیزین  من»-
  «منه آرواد آلین .یینائله  عمل
  عمل  گؤردو قونشوالر سؤزلرینه  كیشی .سوووشدو  نۆگ  نئچه
 .دئدی او قدر آز فایدا وئردی  قدر چوخ  نه  كیشی .میرلر  ائله

بلکه باشینا گلدی   آردیجا قویونون  نین آروادی  گؤروب  بئله  كیشی
 .قویویا بیر ایپ سالالدی کیشی، .آروادین قویودان قورتارسین

  كیشی. یوخاری گلیر  دوالشیب  ایپه  آما گؤردو بیر ایالن
 :دئدی  گلیب  دیله  ایالن .دیایسته  كسمك  ایپی  قورخودان

  خاالنین  خّجه  منی  انینا آند وئریرمج  كسین  سئودیگین  سنی-
 .  ائدیب نومو قاراۆگ  او منیم .قورتار  ن اَلیند

 :دئدی  كیشی
 دیر؟ نه  فایداسی  منه  بو ایشینـ

 :دئدی  ایالن
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بوینونا   نین قیزی  شاهین  گئدیب ، چیخارسان  ائشیگه  منیـ
سن  ،ا َگلسارای ، ایله  عاسیاد  اوینادان  ایالن  سن  ارامدوالش

  یاخشی  سنه  اوندا شاه . آچیالرام  بوینوندان  اونون گلنده من 
 . وئرر  انعام

  یادا یاخشی  قویودان  ایالنی ، بئینینه باتیب  نین سؤز كیشی
  سؤزه دا وئردیگی  ایالن .قورتاردی  اَلیندن  خاالنین خّجه  دئسك
هر  .دوالشدیبوینونا   نین قیزی  گئدیب شاهین  ییب ائله  عمل

کی هامی ائله .آچا بیلمه دی  بوینوندان  قیزین  کیم گلدی ایالنی
  شاهین  ایله  دعاسیا  اوینادان  ایالن  قالدی كیشی عاجیز
سؤزه گؤره قیزین   دا وئردیگی ایالن .یانینا گلدی  نین قیزی

 . وئردی  انعام  یاخشی  یه ،كیشی شاه .آچیلدی  بوینوندان 
 :دئدی ه ی كیشی  ایالن
  کوچون.   گینن  گلمه  داها سن ، گؤرسم  بیر ایش  بئله  ده  یئنه  ـ من
 .  داها بورجلو دئییلم  گؤره  سنه
  پادشاهی  نین اؤلكه  آیری ایالن گئدیب. آیریلیب گئتدی  ایالن
قارا وزیر قونشو  .عاجیز قالدی  هامی .بوینونا دوالشدی  قیزی

پادشاه بیر . ن خبرین پادشاها دئدینیمملکت ده بئله بیر حادیثه
-شو پادشاه دان او ایالن اوینادان کیشیندردی  قونوؤی گچائل

ی ایله قونشو چنی تاپیب ائلپادشاه کیشی. دینی ایسته
  ایله عاسی اد  اوینادان  ایالن  كیشی .مملکته گوندردی

 . قوللوغونا گلدی  نین شاهزاده
 :یدئد  هامان  گؤرمك  نی كیشی  ایالن

 ؟ دئییلم  دئمیشدیم  داها بورجلو  سنه-
 :،ایالنا دئدی شدیریبرلوج  تئز كلك  كیشی

  ائدیب  اؤزونو خالص  خاال قویودان خّجه وار؟  خبرین  هئچ  سنین-
 -آرخا  ده قاپی ایندی .  گلیب آردینجا بورایا  سنین ، قاپی - قاپی

 !سیندادیر
  بوینوندان  تئز قیزین ورخودانق خاالنین آدینی ائشیدیبخّجه  ایالن

 !قاچدی آچیلیب،
 :دئدی  یه كیشی  شاه
 ؟ من دن دیلهوار   گین دیله  هر نه  كیشی  ـ آی
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دا   بیر یاندان، خوشو گلمیشدی  قیزیندان  شاهین  كی  كیشی
. یدلهلیك ائ ائلچی  قیزین  شدی،شاهدانقویویا سالمی  آروادین
 . یئتیردی  ئرینهی  گین ایسته  دا اونون پادشاه

 
 خاال آدینا زینبمشه "آهنگری اشرف  زینب"رحمتلی   :راوی

 . توفارقانلی سوادسیز، .شوهرتی وار ایدی

 بو ناغیل آذربایجانین موختلیف شهرلرینده فرقلی آدالر ایله تانینیر. 
 "آرواد ایلهایالن  " ،"آرواددیللی" ،"زولیخا" ،"قاچفاطماگلدی" ،"احمد" :مثالا 

 . میسی بو ناغیلین آدالرینداندیرها
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 له سیچانپیشیك
 . ده یاشاییردیالر له سیچان بیرلیكپیشیك
 :ن سیچان پیشیگه دئدیۆبیرگ
 .  حاضیرالیاق(2)قووورما َگل قیشیمیزا بیرقاب، قارداش پیشیك-

 :پیشیک دئدی
 یاخشی  -

 . نباردا باسدیردیالراونالر قووورما حاضیرالییب،یئرآلتی بیر آ
فِئل قوشوب گئجه یاتان  .دین پیشیک قووورمایا یئریكلهۆبیر گ
 :یاالندان قوالقالرینی شوش توتوب دئدی ،زامان

 . دی؟گلدیمقاپی چاالن كیم-
 :قاییتدیقدا سیچانا دئدی .یاساری گئتدی را قالخیب قاپیسو
 .ردیبیر اوغلو اولوب منی اورایا چاغیری خاالاوغلوم ایدی،-

پیشیک یئرآلتی اوتاغا گلیب  .حاضیرالنیب گئتدی سورا
گلیب باشین  دا، آخیر واخت قوورمانین آغزین آچیب بیر آز یئدی،

دن صاباح یوخودان قالخان زامان سیچان پیشیك .آتیب یاتدی
 :پیشیك دئدی .اوشاغین آدینی سوروشدو

 .قویدوق" باشی آچیلدی" آدینی-
 :سیچان دئدی

 !ی وار؟نه غریبه آد-
 :پیشیک دئدی

 .هن او طرف لرده بئلنچی آدالر رسمدی-
ده قووورمادان یئمك گؤیلونه را پیشیك یئنهدن سو بیر مودت
 بی اوغلونون ده بیبو دفعه .ائله هامان كلگی ایشلتدی .دوشدو

 :صاباح سیچان سوروشدو .تاپدی ااوشاغی اولماغی بهان
 اوشاغین آدینی نه قویدوز؟-
 .قویدوق" اولدو ریمیا" آدینی-

او  .اوغلونون اوشاغین باهانا تاپدیدا عمی رادن سو بیر مودت
صاباح سیچانین سوالیندا  .گئجه قووورمانی یئییب قورتاردی

 :دئدی
 .قویدوق" قورتولدو"آدینی-
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نلرین بیرینده سیچان ۆگ .دان كئچدین بو جریانۆنئچه گ
آلتی آنبارا چكمك اۆچون یئر له برابر قووورمایا باشپیشیك
 . گئتدیلر

پون ۆبیریندن كبیرـ سیچان ایله پیشیک قووورما آنبارینا گئدیب،
 . دیلرآغزینی آچماغی ایسته

پون قاپاغین ۆک .آتیلدی پون آغزیناۆایشین سونو سیچان ك
 .  په راست گلدیۆبوش ك گؤتوردو،
 :زون پیشیگه توتوب،دئدیۆسیچان ا

-باشی"ایندی بیلدیم  .دیرهامیسی سنین باشین آلتیندا بونالر-

   !ایمیش ایشاره یه نه" قورتولدو"،"اولدویاریم"،"آچیلدی
دا ده یوگوروب سیچانیپیشیک .ائتدی پیشگی تهدید سیچان،

 . توتوب اوددو
 
 توفارقانلی دیپلم، یاشلی،99جعفرزاده، خانیمفاطمه :راوی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------- -----------------------------------------------
دوغرام  -داوار اَتینی دوغرام -کئچمیشلرده پاییز فصلینده  مال .سی دیرقیش آذوقه -2

اَتی قیزاردان دان  .ائدیب سونرا ائله داوارین اؤزونون قویروق یاغیندا قیزاردارمیشالر
زرینه همان قویروق ۆپون اۆسونرادا ک .سونرا سویودوب ساخسی کوپلره توکردیلر

بونا  .پ دن چیخاریب یئیردیلرۆبو یئمگی قیش دا ک .یاغین توکوب کوپی باسدیراردیالر
 .قووورما دئیرلر
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 اوغلوسو عمیایله   آلی
  قارداش  ایكی بیر شهرده ایدی،بیری وارایدی بیری یوخ

  یچیكك . اوغلو وارایدی چو  ا  قارداشین  بؤیوك یاشاییردیالر،
  قارداشی  كیچیك  قارداش همیشه بؤیوك  . قیزی  چودا ا  قارداشین

 : ،اونا دئییردی ائدیب تحقیر
  چلیگی  اَلیمین  قوجالیق زامانی  صاباح واردی،  اوغلوم  چوا  منیم-

 !اوالجاقالر
 .گلدی  سونرا ائوه  وقدان اولد تحقیر  قارداش  كیچیك بیر دفعه،
  ناراحات گوروب عیلتین  آتاسین آلی،  یقیز  بؤیوك  نین  كیشی

آتاسینا   سونرا آلی  ائدندن  تعریف  جریانی  آتاسی .سوروشدو
 :دئدی

 -گؤندر  سفره  منله  بیرینی  نین اوغالنالری  دئگینن  یه عمی  گئت-
 . دی زیرك  كیم  كی  ،گؤرونسون سین
یصراری ا  نین آلی آّما .موخالیف اولدو  بو ایشه  آتاسی  نین آلی

  دا قبولنین قارداشیکیشی .بو سؤزو قارداشینا دئدی  ایله 
 . ردی گؤند  سفره  ایله  اوغلونو آلی  بؤیوك. ائتدی
  ایله  ائو اهلی ، گؤتوروب  بوقچاالرین  اوغلوسو یول عمی ایله  آلی

  را ایكیسو  گئتدیكدن  بیرآز یول .یوال دوشدولر  شیبله  خداحافیظ
 :اوغلوسونا دئدی عمی  آلی .نا یئتیشدیلر آیریمی  یول
بیر   هر كس ، ییقآیریلمالی  بیریمیزدن -اوغلو بورادا بیر عمی-

یاریغیندا   بو آغاجین  واخت قاییتدینه  هر كس . گئتسین  شهره
  نین سی او بیری  دا اوندا یوبانان ، گؤتورسون  لئچگی  دیگیم گیزله

 .  ربیله  قاییتدیغینی
  ،شهرین یئتیشیب  بیر شهره  آلی راسو  نۆگ  نئچه  دان آیریالن

 . دایاندی  چونۆا  تاپماق  مئیدانیندا ایش
 .یا دوشدو دا گؤزو آلیمئیدان . نوكر آختاریردی  كیشی  بیر وارلی

تاجیره ده   پالتاری گئیمیشدی  كیشی  اَولیندن  سفرین  آلی
 . كر گؤتوردونی نوآلی  كیشی  وارلی .تانیتدی  علی  اؤزون
  اربابین. دی ایشله  ائوینده  ارباب  ایل  آدی ایله نئچه " علی"، آلی

آلتیندا ساخالمیشدی، گئدیب  گؤز  نی اوغلو نئچه ایل آلی
 :آناسینادئدی
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وتوروب ا  لری حركت آرتیق قیزا اوخشاییر،  بو علی  بیزیم  آناجان-
 . یریی دا قیزالرا بنزدورماسی
 :آنا دئدی

  آرخایین  ییرسن ایسته . فیكیرلشیرم  كیمی  سنین  ده من  اوغلوم-
 . اونو بازارا گؤتور  اوالق
 . آلسین  دی بیر شئیدان ایستهآلی  بازارا آپاریب  نی آلی  اوغالن
را سو قاییداندان   ائوه .آلدی  آتاسی اۆچون بیر پیچاق  بازاردان  آلی

  اوغلوندان آنا .دئدی  آلدیغینی  پیجاق  نین آناسینا آلی  اوغالن
بزازالر    ،گؤرسون بزازالر بازارینا گؤتورسون  دی اونو صاباح ایسته

 .  لر آالجاق بازاریندان نه
  اربابین .بیر چادرا آناسی اۆچون آلدی فقط  بزازالر بازاریندا آلی

 . دیاولدوغونو بیلمه  اوغالن قیز یا  نین آلی  ده اوغلو یئنه
الر قیزیلچی  نی آلی  ندهۆبیر گ  سؤزو ایله  نین آناسی  اوغالن

 بیرزاد قیز هئچ   ایصرارینا باخمایاراق  اوغالنین .بازارینا آپاردی
 . آلمادی
 حاماما  آلی  ایله  گی ایسته  آنانین اوغلو  اربابین  صاباحی  اونون

  چیخاریب  دی  پالتارالرینایسته دان  آلی  حامامدا اوغالن .گؤتوردو
 :دئدی  آلی . اولسون  داخیلحاماما 

  پالتاریزی  اول سیز . اولمارام  حاماما داخیل  قاباق  سیزدن  من-
  قویوب یئرینه   پالتاریزی  سیزین  من . حاماما گیرین  چیخاریب

 .  ایچری گلیم
بیر کاغاذ   آلی .حاماما گیردی  چیخاریب  اوغلو پالتارین  اربابین

 :چیخاردیب یازدی
  اوغالن ، گئتدیم زود ، گلدیم زود . گؤردوم  ایش  سیزه  لای  یئددی-

  ! ،قیز گئتدیم گلدیم
نیشانینی پالتار   یئرین  یاشادیغی اؤز ، كاغیذی  یازدیغی  آلی

 .ساری یوال دوشدو  والیتلرینه چیخیب،  یئره قویوب  سویونان
 .یئتیشدی  یئره  آیریلدیغی  اوغلوسوندان سورا عمی  ندنۆگ  نئچه

اوغلو  هله عمی بیلدی  اولدوغوندان  یئرینده لی لچكآ
-عمی .یوال دوشدو اوغلو گئدنآلی عمی .دیرقاییتماییب

اوغلوسون آختاریب اونو بیر شهرده یولچولوق ائتدیگی حالدا 
اوغلوسونا آلدی برابر كنده  بیرده پالتار عمی ، بیر آت  آلی .تاپدی
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اورتاسیندا بیر   یلر َگلیب یولاوز گئتد-آز گئتدیلر. دؤندولر ساری 
 :یا دئدی اوغلو آلی عمی .قویویا چاتدیالر

 .  را یوال دوشكسو  بیر سو ایچك  ائن  قیزی  عمیـ
  قیزینی عمی  اوغلو بیر كندیر ایله آتالریندان یئره دوشوب؛عمی

اوغلو یاری دا كندیری  عمی .قویویا سالالدی  چونو  ا  سو گتیرمك
آلی اؤزونو قویونون سو اولمایان  .دوشدو قویویا  آلی .اوتوردو 

لری آلدیغی سوقت ، پولالری  نین آلی اوغلوعمی .گؤزونه چکدی
اوغلو َگلیب ائوه  عمی .یوال دوشدو  شهرلرینه ساری  گؤتوروب

  دا خبرسیزلیگین  دان گؤرسدیب آلی  لری سوقت ایله  پول  .چاتدی 
 . دئدی

َگلیب   آلی .چیخاردی  قویودان  نی آلیبیر کاروان   ده آما بو طرف
  اوغلوسون عمی  وئرمكله  نیشانین  سوقتلرین چاتدی،  ائولرینه
 .ستونو آچدیۆا  نین خیانتی
  لیک ائتمكائلچی  دان آلی  ایله ،اوغلو اربابی  نین نلر آلیۆهمن گ

 . گلدیلر  ائوینه  نین آلی  چونۆا
سی مینتی و یغا چاتیب عمیراحتل  سی و عاییله  آلی  لیکله  بئله

 . سیندان قورتولدوالرادیل یار
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 نوخودون ناغیلی  

 آرواد ایکی بنده–زاق کندده اَربیر او .ایدیایدی بیری یوخربیری وا
 .اولموردو اوشاغی   بو اَر، آروادین .ایدی وار
 .  یا دئدی یا َگلن  فالچی قاریقاپی  آرواد دردین  نۆبیر گ  

 :دا دئدی قاری
  ستونهوا  باشین ایسالت، نوخودو سودا دا بیر كاسا یاتان  گئجه-

 . اوالر  اوشاغین سنین   زامان  قالخان  سحر یوخودان . قوی
ن کیمی بیر کاسا نوخود آرواد گئجه یاتان زامان فالچی دئیه

 .اشی اۆسته قویدوایسالدیب ب
  آرواد گؤردو نوخودالر هامیسی  زامان  قالخان  یوخودان  صاباح 

 . لنیبلر سپه  هر یئره  ائوده اولوب، اوشاق 
 .اَلینده قالدی آرواد اوشاقالرین سایینی چوخ گوروب اونالرین

 .دا آروادی زارا گئتیردیمیغانی-اوشاقالرین جیغان
آما  .سالدی  تندیره  سینی هامی  بیاندیری  تندیری دیآرواد کئچ 

دا  اورا  آتیب  سینه(2)كوفله  تندیرین  اؤزونو  بیری  اوشاقالرین
 . گیزلندی

 دئدی  اؤزونه-اؤز .اولدو  را چوخلو پئشمانسو  ن د آرواد بو ایش
  اولماسا  هئچ  ده ساخالمادیم  اوشاقالرین بیرینی !باخ اورا»

 «. ناهار آپارسین  سینه دده
 : سسلندی  دن اوشاق اورادانگیزله  ده ون كوفلهاؤز
 .   دئگینن  منه وار،  ایشین  نه  تمیشم اؤزومو بورادا گیزله  من! ننه-

آدینی نوخود   چیخاریب  دن كوفله  آرواد چوخلو سئویندی،اوشاغی
 :وئریب دئدی  را بیر کاسا آشسو .قویدو

 .  نه آپار   بونو چؤلده دده-
  آنجاق اوشاغی قویدو،  ستونهوا  گینائشش  آشی آرواد

نوخود  .دوشدو  یئره  تََهر قویدو او زویوب  نه  ستونهوا  ائششگین
 :دئدی
 .  یئر تاپارام  اؤزومه  من  ـ ننه

 . آتیلدی،اوردا اوتوردو قوالغینا  نوخود بونو دئییب ائششگین
  یه اورتاسیندا بیر كیشی  یول .یوال دوشدو  ساری  نوخود چؤله

 ستوندهوا  ائششگین  ییب نوخودو گؤرمه  كیشی .گلدی  استر
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نوخود ائششگین  .ایچدی  قاشیق  نئچه  آشدان صاحابسیز  كی 
 :قوالغیندان سسلندی

 چۆادی افراط ائیله ، قاشیق ایكی ، بیرقاشیق دوشدو، طاماحین -
 . قالمادی  مهدده  آخ ، قاشیق 

لردن ایی بیزدن ،بس دئدی دیگی اۆچون آدام گورمهكیشی هئچ
  بوراخیب  آشی ، قاشیغی  قورخودان .دی کی سسلندی

 .دیگی یئره چاتدی سی ایشله نوخود گلیب دده .قاچدی
سینه دده  جریانی .تاپدی  سین دده  باغیراركن" هوی  دده" 

 :سورا آتاسینا دئدی. اونا وئردی  آشی ، دئییب
 .  دئگینن  وارسا منه  ایشین  آتا،نه-

 :دئدی  یكیش
 . یوخدور  ایشیم  جك گؤره  سن  اوغلوم-

 :سیز قالیب دئدیچاره زورالماسی ایله دده  نوخودون
 .  اونو آل  بورجلودور گئت  منه  عاباسی بیر  شاه-

آز گلدیکدن  او بیر .یوال دوشدو  نا ساریسارایی  نوخود شاهین
  دان كئچهنوخود گؤردو چای .گلدی  سورا بیر چایا راست

 :جك،دئدی یه بیلمه
 وم...اوت گؤ  بو چایی وم،...گؤ  هوپ وم،...گؤ  هاپ-

 .  رد اولدو  اورادان ، اودوب  چایی... گؤ  اوشاغین
قوردودا ائله  نوخود،.  گلدی  بیر آز دا گلیب  یولدا بیر قوردا راست

 .داوام وئردی یئنه یولونا .قالدیردی  چای کیمی اورتادان
گلدی اونودا چای   راست  گلیب بیر تولكویه ی،اوز گئتد آزگئتدی، 

 . نا چاتدیسارایی  شاهین .گؤتوردو  کیمی آرادان
 :گلیب شاها دئدی  نوخود ایچری

  چونۆا  بورجون وار،اونو آلماق  بیر عابّاسی  مه دده سنین -
 .  گلمیشم

 :دستور وئردی،دئدی  شاه
 . سینر اونو َدنلهآتین بلکه تویوقال بو اوشاغی تویوقالر یوواسینا-

 :تویوقالر یوواسیندا نوخود دئدی .نوخودو تویوقالر نینینه سالدیالر
 وم...گؤ  آت  تولكونو  اوتدوغون وم،...گؤ  هوپ وم،...گؤ  هاپـ



الریتوفارقان ناغیل  
 

37 

. بیر بوجاقدا سوسدو  سی هره  َهمن  گؤرمك تویوقالر تولكونو  
  نین سی دهد یانینا َگلیب   شاهین  ده یئنه  چیخیب  ائشیگه نوخود

 .دی ایسته  آالجاغینی
اورادا  .یانیناسالدیالر  اونو قوزوالرین  ایله  اَمری  شاهین  بو دفعه 

قوزوالر دا قوردو  .آتدی  قوردو ائشیگه سؤزو دئییب،  نوخود هامان
 . اوتورورالر  دالی  گؤروب

  آالجاغین  آتاسین  یانینا گلیب  شاهین  چیخیب  ده نوخود یئنه 
  .دی ایسته
تویونا َگلن آدامالرین   نین اَمر ائتدی نوخودو قیزی  بو دفعه  شاه

 . آیاغی آلتینا تولالسینالر
  قالری  قونا .آتدی  ائشیگه  نوخود همن سؤزله چایی  ائوینده  توی
 . گؤتوردو  سئل

  سین بیر عاباسی  نینسی دده  یانینا گلیب  نوخود یئنه شاهین
 :عاجیز قالیب دئدی  ناَلیند  اونون  ده شاهآخیر .دی ایسته

 !  بلکه گئتسین  وئرین بونا بیر عاباسی  ـ
 :ییب دئدیگتیردیلر آّما قبول ائتمه  نوخودا بیر عاباسی

 .  دئییل  عابّاسی سی  مین دده  ـ بو منیم
 :دی دئدیگتیردیلر آما یئنه قبول ائتمه  عابّاسی  آیری نوخودا

 .  دئییل  سی بّاسیعا  مین دده  ـ بو دا منیم
  اَمری  آخیردا شاهین .دیائتمه  گتیردیلر نوخود قبول  هر عابّاسی

سین اؤزو  عاباسی  سین بلکه دده سالدیالر،  یه اونو خزانه  ایله
  . تاپسین

 :دئدی گؤتوروب،  بیر عابّاسی  ده نوخود خزانه
  .م...اوت، گؤ  نی بو خزانه وم،...گؤ  هوپ وم،...گؤ  هاپ-
شاها   سینی عاباسی  نین سی دده ، چیخیب  خود ائشیگهنو

سینه  َدده  نی آپاریب  بیر عاباسی .چیخدی  دان سارای  گؤستریب
 .را ائولرینه گلدیسو .وئردی
 :دئدی  ائوده

مو  بیر ...گؤ  منیم  سن . اوتوراجاغام  بوجاغیندا  دامین  من  ننه-
  .جك تؤكوله  قورداال قیزیل  ایله (1) هئیره

. دینوخودون دئدیگینی ائله  سی ننه  ایصراری ایله  نوخودون
  .الر تؤكولدو قیزیل
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هئیره  ،بوجاغینا قویدو  دام  گؤروب اودا اوشاغین  قونشو آرواد بئله
 .اؤلدو  او قدر قورداالدی اوشاغی... گؤ  ایله 
 
 یاشلی،بئساواد،توفارقانلی55قصابپور،.ف خانیم :راویت ائدن 
 وفایی نشر ائترمیشدیر خانیمزوهره-فارسجا -یانتینناغیلین وار . 
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 .  رتندیرین دیبیندن ائشیگه تعبیه اوال لر،رتندیرین هاواآالن یولونا دئی: küflə/کوفله -2
 .اوزون مئیوه چالماق آغاجی:رهیهئ -1
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 الرباجی  چۆا
قیزی   اۆچ   بیر والیتده بیر كیشی .ایدیبیری وارایدی بیری یوخ

آیری بیر آرواد  آروادی اولموش نینکیشی . ایله یاشاییردی
اونالر ایله  ، بو قیزالرال ساواشیردی  نۆهر گ  لیك ننه .آلمیشدی

 :دئدی  سینهكیشی آرواد   نۆبیر گ .یولالنمیردی
اونالری آپار   رم بو اوشاقالریوی ساخالیا بیلمه  آی كیشی من-

 !اؤزون قاییت َگل بیر یولدا آزدیر،
  َدرمك  تئز قیزالرینی گیردكان .قورخوردو  كیشی آروادیندان

لیکده قیزالرینا کیشی مئشه .آپاردی لیگهایله مئشه باهاناسی
 :دئدی

 .سیز یئمییه  الردانبلکه گیردكان  زی باغالییرامگؤزلری  من سیزین-
را گلیب اؤزوم  گؤزلریزی دان سوقورتاران  َدریم  گیردكان  من

 .  ریكهگئد   ائوه آچارام 
را ایكی تاختانی بیر ،سو گؤزلرینی باغالییب  نینالریكیشی قیز

  بیرینه ووروب -یئل تاختاالری بیر .آسالدی  آغاجدان
قیزالردا بئله فیكر ائدیردیلر کی آتاالری گیردكان   ؛شاققیلدادیردی

سیز   اؤزو سس  ده بوراخیبكیشی یاواشجا قیزالری مئشه . َدریر
  سونرا یورولوب،آتاالرین  دنقیزالر بیر مودت .ساری قاییتدی  ائوه

ییب دیلر بیر سس ائشیتمهنه قدر سسله .دیلر سسله
ده آوارا قیزالر مئشه. یوخدوگؤردولر آتاالری  آچدیالر، گؤزلرینی 

 . یئتیردیلر  نی سحره بیر دالداالناجاق تاپیب  گئجه ، قالیب
ندن ۆنئچه گ .سوسوز قالدیالر- ده آجمئشه  نۆگ  نئچه قیزالر،
باشینی   نین بیری قیزالر قرارا گلدیلر، را آجلیق زور گلیب،سو

دا باالجا قنجی قوربانلیسینه بیربئله .یئسینلر  اتین  اونون  كسیب
نو آخشاما ۆائتدی او گ  کیچیک باجی خاهیش .قیز سئچیلدی
  یئمك ،یئمک تاپسین   ده دوالنسینمئشه آلدی،  قدر مؤهلت

 . یئسینلر  كسیب  باشین  تاپمازسا اونون
آختارا گلدی بیر سارایا آختاراـ  یئمك ، ده دوالنیب قیز مئشه  كیچیك
قیز یاواشجا سارایا  . دی ییسارا  یایالق  گؤردو شاهین .چاتدی
نؤكری گلیب شاهین آتینا نوخود   گؤردو شاهین ، چكیب  باش
نوخودالری   قیز گئدیب را،سو  گئتدیكدن  نؤكر نوخود تؤكوب .تؤكور
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 و  قیزالر او گئجه .یانینا قاییتدی  نینباجیالری  دولدوروب  اَتگینه
 . ر ایله كئچیندیلر کولن نوخودالؤآتا ت  نۆگ  نئچه
آریق   آتین پادشاه .گلدی اۆچون   آتینا باخماق  شاه  نۆوگ بیر

 .  یئتیشین  دی آتا چوخ ایسته  نوكردن  گؤروب
 :نوكر شاها دئدی

  یئمگینی آرتیریرام  دن نۆگ- نوۆ،من گ اولسون  ساغ  عالم   ی قبله-
  .آریقالییر  دن نۆگ- نوۆگ  آّما بیلمیرم نییه گؤره ده یئییر  بوتونون
یاواشجا اونو نظر آلتینا  اینانمادی،  دئدیگینه  نین نؤكری  شاه
  قیز گلیب  را بیر گؤزلسو  ن گؤردو نوكر نوخود تؤكند  هپادشا .آلدی

  یولونو كسیب  قیزین   شاه .آپاردی دولدوردو،  نوخودالری اتگینه
قدرینی -قضا  نین قیزدا باشی .سوروشدو  عیلتین  اوغورلوغونون

 .نفری  گؤندریب قیزالری سارایا گتیردیلر  نئچه  شاه .یشاها دئد
و اۆچونجو قیزی   قیزی وزیرینه  ایكینجی  قیزی اؤزونه  بؤیوك  شاه

 !دا اوغلونا آلدی
 :سوروشدو  قیزدان  بؤیوك  سی شاه  گئجه  زافاف

 ر؟ هانسی هونر گله  اَلیندن  ـ سنین
 :دا دئدی  قیز جاوابین

  جومله  یومورتاسی پیشیررم  ا ایله بیر یاغدانا یومورت  چۆا  من-
 . قوشونو دویورار

  دی هونرینایسته  قیزدان  اؤنجه  اوتاغینا گئتمدن  َگردك  شاه
او قدر اونا دوز  .یومورتاسی پیشیردی  قیز دا بیر یاغ . گؤسترسین

  بوتونو دویماقالرین  ووروب  بیر بارماق  قوشون  جومله، قاتدی
  قیزی زافاف  خوشو گلیب  هونریندن  قیزین  هشا .بیلدیردیلر

 .اوتاغینا آپاردی
 :سوروشدو  ایكینجی قیزدان  وزیرده

 وار؟  لی نه هونرین  گؤسترمه  وزیرینه  شاهین-
 :دئدی جاوابیندا  قیز وزیرین

  شاه آما !اولماز  قویماق  اونا قیمت توخورام  فرش بیر  من-
. ر  اؤلدورتدور  ده منی  ده سنی لنر،فرشی یییه نیب،گیجیكله

  خوشو گلدی  ذكاسیندان  زیر قیزینو .دیر یاخشی  توخوماسام
 .  گیردیلر  گرَدگه دئدی  اَحسنت اونا

 :سوروشدو  قیزدان ن سوالی كیچیك یاوغلودا هم  شاهین
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 :كیچیك قیز دئدی
  را شاهیندن سو دوققوز دقیقه ، نۆدوققوز گ آی، دوققوز  من-

  یاریسی قیزیل  نین ساچالری  دوغاجاغام  اوغالن اوغلونا بیر
 .     اولسون  دا گوموش یاریسی 
 . اوتاغینا آپاردی  اوغلودا قیزی گردك  شاهین

دوغماق   نین آروادی ولیعهد راسو  دن  نۆدوققوز آی دوققوز گ
 . واختی اولدو

ئز ت بیلیردیلر؛  هونرین  نین باجیالری ،آروادالری  ایله وزیرین شاه
قیز   ده قابیله . جورلشدیرسین  وئردیلر بیر فئل  پول  یه بیر قابیله

  قیزین دوغدوغو. آپاردی اوتاغا  اونو بیر خلوت  نۆگ  دوغان
 چایا اوغالنی صاندیغا قویوب  ساچالری یاری قیزیل یاری گوموش

 :دئدی  دیبهگؤرس  بیر كوچوگو ولیعهده  یئرینه تاپشیردی
 !  نو دوغوببو  آروادین  سنین-

 . دوستاغا سالدی  آروادین  گؤروب  ولیعهد بئله
بیر   آچیب آغزینی  آلدیالر،  آرواد صاندیغی سودان -بیر یوخسول اَر

اوشاقالری اولمادیغینا  آرواد-اَر .اوشاغی گؤردولر  اوغالن  گؤزل 
 .كئچدی  سینه  بئله  ایل  اون .دیلر ائله  اوشاق  اونو اؤزلرینه گؤره 
شاه  تازا پاد  نۆبیر گ .تاختینا چیخدی  اؤلدو و اوغلو سلطنت  شاه

 هد كند بیر ،اۆچون موسافیرته چیخمیش  چكمك  باش  رعیتلرینه
اوغالنا   یاریسی گوموش بیر- یاریسی قیزیل   نین ساچالری

دئدیگینی   نین شاه دوستاقدا كی آروادی .گلدی  راست
 . خاطیرالدی

اونالر دا  .ائتدی  تفتیش  آرواددان رـاَ   اوغالنی ساخالیان شاه،
اَول  هر شئی دن. سارایا دؤندو  شاه .جریانی شاها دئدیلر  بوتون
دوستاغا سالدیغی آروادینی گتتیردیب بیله   اؤنجه  ایل  اون 

 :سوروشدو  سیندن
-سسینی ائشتدین  اونون اوالندا  اوشاق  قاباق  بوندان  ایل   اون-

 ؟ می
 :آرواد دئدی

  دوغوالن  ده سسیلرین دئدی كوچوك  ا قابیلهآم . ائشیتدیم  نـ م
 ! اوالر  اوشاغی تك  آدم بنی زامان،
 . ائتدی  تفتیش  اناوند نی چاغیریب، تئز قابیله  شاه
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 :ین دوغروسونو شاها دئدیقابیله هر شئی
ساچلی اوغالنی یانی یاخشی   قیزیل یاری - یاری گوموش  شاه

. سارایا قایتاردی  آروادین .ولیعهد ائتدی اوغلونو دئسک اؤز
 وئردی  قیزیل-آروادا دا چوخلو پول-ساخالیان اَر  ایل  اون ونواوغل

 .دا دوستاغا سالدی سینی  ایكی باجی  نین نی و آروادی قابیله
 
 بئساواد،توفارقانلی یاشلی،55 قصابپور،.ف  خانیم :راوی 
  آذربایجان"رازین شیمالیندا آ آدی ایله" باجیچوا"ناغیلین  واریانتی-

 (1335غرب نشریاتی -جیلد،شرق5) جیلددهجی-2کیتابیندا، "الریناغیل

 . نشر ائدیلمیشدیر
 آذربایجان "نون چاپاحاضیرالدیغی "خضرلو خانیم فروغ" بو ناغیل

دؤنمینی  بیر نین،ناغیلی "زگوو  گسحیرلی" کی کیتابیندا "جیلد1-الریناغیل
  .نشر ائدیلمیشدیریتاب بو قلمین اؤن سؤزو ایله بو ک .تشکیل ائدیر
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 كیل  ننه

 ایکی والیتلرین بیرینده بیر کیشی، .ایدیبیری وارایدی بیری یوخ
-قیز یاشاییردیالر اوشاقالرین ننه بیری، اوشاغی بیری اوغالن

ا د لیناغ .میشدیلیک گتیرده اونالرا ننهلریدهد .اولموشدو لری
  یالر  اوشاق  بیگل بو ائوه   كیل ننه  ی،ك  یباشالند  اوردان

 . یردیدینجیا  یالر ن اوشاقۆهر گ  كیل  ننه . یباشالد   هی تمهینجیا
اوشاقالر  .یردیمجبور ائد  لره شیا  نیلیک اوشاقالری چتننه

  نیآرواد ،وللرده آتاا . یردیوئر  ئمكیآز  ووروب،  یاونالر باجارمایاندا 
او قدر  (2)مالالسیآما گئجه .یردیفت ائدیموخال  ایله یلر شیبو ا
  گؤرمگه  نیالر ده اوشاق یشیك  ینا اوخودو كیقوالغ  نین یشیك

 .  یگؤزو اولماد
  ده ن ۆر گیآرواد ب . یردیی كلهیئریلو اولموشدو یك تازا بویل  ننه

  ن دنیس یشیآرواد گلیب ك . ید  لهكیئری  نهیاَت  لوغونوناوغول
.  نیرسیاونا گت ن ندی، اَت بیكس  نییباش  لوغونوناوغول  ید ستهیا
  نیآرواد آّما سونو .اولمادی  یراض  شهیبو ا  اوّلجه  یشیك

 . یآپارد آروادا ، نیاَت  بیكس  نییباش  زورالماسی ایله اوغلونون
 . اولدو  یآج  ،اَت ندهیئی  یآما آرواد ایله کیشی اَت

 .آغالییب گؤز یاشی توکدو زار-زار ی،نجیدیخ اشدن چویز بو ایق 
ن ین یگلدی قارداشدان یادیگاری اولسون دئیه آخیرده قارداشین

نا یقان  نین یقابا قارداش  نۆقیز هر گ .غدیییر قابا یب  نیقان
 .ن دان رحمه گلدیین بو آغالماغیزیق  آلاله . یردییب،آغالیباخ
  شانیر دانیب  قابدان  لهیا  ینیذا  نیسونرا آلاله  ندنۆگ  یئددی

قیز بو قوش ایله  .اولدو  ولداشیز ایله یق خدی،یچ  قوش
 . اویناییردی صبیرداش اولموشدو،

  قیز گؤزون .اوتورموشدو ندایراغیق (کردی) زۆز كیق  نور گیب
  زومو  نا ایآغز  نیزیق  قوش دا  شانیآچیق قویوردو؛دان  نی،آغز وموبی
اونالر دا كوز   گؤروب  یشیایله ك  كیل ننه . یردیسال یس لهیگ
آچدیالر   نیزالریآغ ، وموبی  نیده گؤزلرایکیسی .نا گلدیلریراغیق
 .  نیسالس  نا اۆزومیزالریدا آغاونالرین  قوش  ی،ك
نا یآغز  نیگیل سالدی آما ننه  زومو  نا ایآغز  نیزیق  قوش  شانیدان

دی ستهیا  قوش. ولیک بوغولدننه ،سالدی  رداشیگتیریب ائله ب
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  نین  یز آناسیق ، نیسالس  داش رینا بیده آغزنین یشیك
ندان یآتاالر یدشیم ستهیا  ینا دوشدو؛كیادیسؤزو   یغیردیتاپش

 .آلدی  نیقاباغ  نینایشی  تئز کئچیب قوشون .اولسونالر  بیمواظ 
ده  قوشو اوّلکی چونۆاو ا .خوشو گلدی  ندنیشیبو ا  نیزیق  آلاله
 . نا چئویردیاوغال

آتا و  -اونالر .دیاولوب تووبه ائله  پئشمان  ندنیلر شیا  ده یشیك 
 . اشادیالری  لهكیشنل  كدهیرلیب -ایکی باال

 
 یاشلی،توفارقانلی55 بئساواد، اسماعیلی،بتول حاجی :راوی 

 ایله توپالمیشدیر کی  آدی "آوازخوانپرنده" صمد ناغیلین واریانتین
( نشرامیرکبیر) "صمدهاینامه" قارداشی اسد نی،ناغیلین فارسجاسی

 . کیتابیندا وئرمیشدیر

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
------------------------------------------ ---------------------------------------------------

واد آر .آرواد خایالغینا کنایه دیر" گئجه مالالسی"توفارقان دا  :گئجه مالالسی -2
نین قوالغینا موعظه ائدر اونون شیرین دیلی ایله کیشی -جاماعت گئجه شیرین

 .نظرین َدییشدیرر
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 ناراخاتین 
 .ایدیچوخ–نین کرمی چوخ تانری ایدی،بیری یوخ ایدی،بیری وار

ايله  بیرلیکده  آناسی اؤیرآتاسی و  یئتمه ناراخاتین،یئنی
ن ۆیگینه گیجیکلنرک هر گزللؤلیک  نارا خاتینین گننه .یاشاییردی

 .اونو  اینجیدردی
قیزین  » لیگ گیجیک دن کیشی سینهنو ننهۆنلردن بیر گۆگ 

ن تک اؤزو، بیر یولدا آزدیریب ایتیر نارانی گزمک آدینا  گؤتور،
 .اونو  بو ایشه زورالدی  ریهدئ« !باشینا ائوه قاییت َگل

قدر  لیک اوآما ننه .ده کیشی بو ایشه راضی اولمادیاول
قبول  ،لشیبکیشی ده راضی قوالغینا اوخودو کی،نین کیشی

ن کیشی  گزمک آدینا قیزینی گوتوروب ۆلیکله  بیر گبئله .دیائله
 .ائوه  قاییتدی اورمان دا اونو آزدیردیقدان سونرا اؤزو تکجه

ــدن ســوبئ ــز، آتاســینی ایتیردیک ــارا قی ــؤردو  ؤرا  اچ ــالقیز گ ــو ي زون
ــ ــون اورتاس ــدیگی  یول ــا یندا دیزلایت ــب  آغالماغ ــی قوجاقالیی رین

  .باشالدی
 .قضــادان اینســان دیلینــی بــیلن بیــر پیشــیک اوردان کئچــرمیش

-آغالمـاغینارانین یانینـا گلیـب  . دیاستالپیشیک  آغالر نارایا ر

نــی ناراخــاتین  باشــینا گلــن حادیثــه. نــین ســببینی  سوروشــدو
دیب ن  شــرح حــالین   ائشــیپیشــیک  قیــزی .پیشــیکه دانیشــدی

را ک نارانی  دیله توتماغا باشالدی  سوپیشی .رگی یاندیۆنارایا ا
 :دئدی

 .،من سنی یئددی قارداشالر ائوینـه آپـارارامقالماآی قیز نیگران -
.  دیرلـرعتمیلـریم ن دهشهری ،چوخ یاخشی اینسانالردیرالراونالر 

 .حوکماا سنه کؤمک ائدرلر
ــددی قارداشــالرین یا ــوه  پیشــیک یئ ــوال  شــادیغی  ائ ســاری ی

پیشـیک  نـارانی یئـددی . جا  یولالنـدیینارادا  اونون آرد ،دوشدو
 .نارا، قاپینی چالدی .قارداشالرین ائوینه چاتیریب  گئتدی
 .یا گلدییئددی قارداشالرین کیچیگی قاپی

اوندان  ،یا گلن اوغالنا دئدیاتین  باشینا گلنلری قاپیخنارا
گی رهۆن ائشیدیب ااوغالن قیزین سؤزلری .دیکؤمک ایسته

قیز . یه او بیری قارداشالری  یانینا آپاردینارانی ایچری. یاندی
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 .تیکرار او بیری قارداشالرا دا دانیشدی قضایانیکئچیردیگی 
دیگر طرفدن ده  .رگی یاندیۆنین نارایا ایدا هر بیرقارداشالرین
چون نارا ایله  ۆقارداش نارادان خوشالری گلدیگی اهر یئددی 

چون یئددی ۆلیکله نارا ایله ائولنمک ابئله .دیلرلنمك ایستهائو
 .بیری ایله  سؤزلری اولدو–قارداشالرین بیر

یئددی قارداشالرین هئچ بیری  اؤز ایسـته دیگینـدن واز کئچمـک 
ســیزلیکدن  کیچیــک قارداشــین  مصــلحت  چــاره .دیایســته مــه

ئـددی قارداشـالرین لیکله  نارا یبئله. نارا اونالرا  باجی اولدو ایله،
یـن -خـاتینرا نارائچه ایلدن سون .ائوینده قالیب اونالرا باجی اولدو

 .نـارا، یئـددی قارداشـالری باجیسـی اولـوب لیگی ائشیتدی؛ننه
بیـــر فئـــل قوشـــوب  .قیســـقانجیلیقیندان آز قالـــدی پارتالســـین

 :سینه دئدیکیشی
 !لدور یا دا منی بوشاؤآی کیشی یا نارانی ا -

لیگی او آما نارانین  ننه .سی  بو ایشه راضی اولمادینارانین آتا
لیک ننه .شدیلقدر ایصرار ائتدی کی سوندا  کیشی راضی

نارانی اؤلدورمک اۆچون زهیره  سینی راضی ائدیب،کیشی
نارانین یا هامان یئددی  وئرر اونو یاتیردیغی آلماالردان 

وروب یوال کیشی آلماالری گوت .قارداشالرین  ائوینه یوال سالدی
 .دوشور

نی قاپی ري،دیکیشی،گلیب یئددی قارداشالرین ائوینی تاپ
آتا  .دیتعجوب ائلهآتاسینی گؤروب  .یا گلدینارا قاپی .چالدی

-نارا آتاسی. دیپئشمان اولدوغونو  بیلدیر دینارادان عذر ایسته

 .ایچری  دعوت ائتدی ،یتیردیگینی  اونودوب باغیشالدینین ا
ائوده زهیره  ياتیريلمیش آلماالردان نارایا آتاسی ین ناراخاتین

ناراخاتین زهیرلی آلماالردان یئمک  .یه چاغیردیوئریب اونو یئمه
 .آتا تئز ائودن چیخیب قاچدی .َهمن  یئره ییخیلدی

 قارداشالر ایشدن  ائوه قاییدانداآخشام چاغی، یئددی 
،چایا ، نارانی صاندیقا قویاراقظن ائدیبناراخاتینی اؤلموش 

 .تاپشیردیالر
 .صاندیقی  سارایا  گؤتوردو یندان كئچن  چاي،-شاهین سارای

لری صاندیغی سودان آلیب دا  شاهین خیدمتچی سارای
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سارای  .آغزینی آچاندا  گؤزل بیر قیز  ایله راستالشدیالر
 .تئز صاندیغدان چیخاردیالر  نارانی دیری بیلیب ،لریخیدمتچی

 :اه امری وئردیپادش .دیخبر پادشاها چات
 !نارا  موعالیجه اولونسون -

ندن ۆنئچه گ .زل حکیمی نارانی موعالیجه آلتینا آلدیؤشاهین ا
را پادشاه نارا ایله نارا ساغاالندان سو .را نارا ساغالدیسو

 .دی کی نارا  بویلو اولدوچوخ کئچمه .ائولندی
ان ساعات نارانین بویلولوغونددوققوز  ن،ۆدوققوز گ ،دوققوز آی 

 .بیر  اوغلو اولدو دیکئچ
 .ن شنلیک قورولورۆین امر ایله سارای دا نئچه گشاه

یاشاییر   ییب،نارا اؤلمه لیگی ائشیدیر،ین ننهاو یاندان نارا خاتین
ه گیجیكیندن بیر  فئل دلیک يئنهننه .ائولنیبدیر ده شاه ایله
 .سینی گؤتوروب  شاهین سارایینا گلدیکیشی قوشاراق،
لریندن واز آروادین پیسلیک ایلهخاتین، کیشی نارا ایله پادشاه
 .لدیالرآسارایا  ،اونالری باغیشالدیالر کئچیب

ارشیالییب جاسینا قلیگین یاخشیننه-ارانین امری   ایله آتاسینن
 .لریداونالرا قوناقلیق وئر

لیک  ذاتی  پیس ننه را،ی یاتدیقدان سوآما گئجه چاغی هام
ن اوغلونون باشین کسیب، بیچاقی ناراخاتینییاواشجا ناراخاتین

اوغلون  .باح  پادشاه ایشدن خبردار اولدوصا .دوین جیبینه قوی
 :اؤلموش گؤردو؛امر وئردی

 .هامی تفتیش اولسون-
را بیچاق  لری هامینی تفتیش ائتدیکدن سوچیین گؤزتسارای

پادیشاه امر  .دیخاتینی قاتیل بیلنارا .نارانین جیبیندن چیخدی
 :ئردیو
باشی کسیلمیش اوشاغی  ین گؤزلرینی چیخاریب،ناراخاتین-

 !دان ائشیگه آتیندا قوجاغینا وئرین، سارای
ناراخاتین . لری پادیشاهین اَمرین یئرینه یئتیردیلرزتچیؤسارای گ

 .باش گؤتوروب چؤللره باش قویدو
یورغونلوقدان آرخ قیراغیندا  چؤللرده آوارا سرگردان اوالن نارا،

ایکی گؤیرچین  ناراخاتین سؤیکندیگی آغاج باشیندا، .وردواوت
 : گؤیرچینلرین بیری او بیرینه دئدی .اوتورموشدور
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 بیز اوچاندا، بو قیز بیزیم دیلیمیزی باجارایدی هکاشك-
سورتوب گؤزلرین یئرینه  لگی گؤزونهلَ شن قانادیمیزدان دو  

 .یین  کسیلمیش باشینی یاپیشدیرایدغده اوشاهمی قویاردی
گؤیرچینلر اوچان زامان دۆشن  .تدیناراخاتین بو سؤزلری ائشی

 راسو لگ ایله اول اؤز گؤزلرين یئرینه قویدو،نارا لَ  .گوتوردولگی لَ 
  .نین کسیلمیش باشیني یاپیشدیردیاوشاغي

کیــب اوغلــو ایلــه  ن یئــرده آرخ كنارينــدا بیــر ائــو تییناراخــاتین همــ
ن قضـادان  پادشـاهین  ۆبیر گ .دیایللر کئچ .الردییاشاماغا باشال

ل ۆگـ پادیشـاه بـورادا بیـر .دوشـدو  نین یانینـدانانین ائوییولو نار
 نـین باغچاسـینـارانین ائـویپادیشاه  .دیبئجرن  اوغالنا راستال

ــاۆگ ــه تماش ــدیللرین ــ .یا دایان ــاهین  گ ــو ش ــارانین اوغل للردن  ۆن
 :پادیشاها دئدی خوشو گلدیگینی حیس ائدیب 

 .ره بیلرللردن دَ ۆرسه گستهشاهیم اگر ای-
 :دئدیپادشاه 

ریم، سنین اونالرا  نه قدر زحمت  نئجه ده آخی بو  گوللری- ََ
 !بیلیرمچکديگیني 

   تمیشدیآناسیندان ائشی لریچمیش حادیثهكئاوغالن کی 
 :شاها دئدی

 ر اؤز اوغلونون باشینی کسسین؟بس بیر آنا نئجه قییا بیله-
ایشیندن  پادشاه .آروادین تانیدی، بو سؤز ایله شاه اوغلون

 .اوغلو پادیشاهی باغیشالدیالر ایلهنارا  .پئشمان اولدو
ــون شــاه،  ــارانی ،"ناییــب" اوغل ــن -ناراخــاتین .ائتــدی" ملکــه" ن ی

 .اؤلدوروتدوردو ده لیگینآتاسی ایله ننه
 

 توفارقانلی بئساواد، یاشلی، قصابپور،.ف  خانیم:راویت ائدن 
 آذربایجان "و  میشآدی ایله توپال "نارخاتین" ینیصمد ناغیلین واریانت

 . کیتابیندا وئرمیشدیر" ناغیالری
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 دوك َ  هو ایله  كیَهد
  كیَهد  یآدالر . یدیوار ا  دؤرد آدام . یدیاوخی  یریب ، یدیوار  یریب 

 . عبدالرحمن یرناچیز، كوساكوراوغلو هودوك،
دؤرد یولداش اؤزلرین  .دیالراورمانا چیخ  اوو اۆچون بونالر  ن ۆر گیب

. كار ائتدیلریغا شیم غیر میآنجاق ب غا ووروب،یلغا او آغاجلیبو آغاج
-عبد  اۆچون  ماقیسو  نیسیر دَ   نیغانیم غیرا مسو اووالماقدان 
 :ز توتدو دئدیۆا  دوكهو  ه- كیالرحمن، هد

 وار؟  نیچاغیپ  نیسن! دوكوه وار؟  نیچاغیپ  نیسن !كیهد-
 :وئردیلر  جاواب  كهودو- كیهد
  وخیـ 

 :دئدی  عبدالرحمن
 ! اوخ  امانیووزا یـ قارن

 :دئدی  دانیتا كوسا كوراوغلو او
 .وار  میچاغیز پیس هییر تیب  میمن-

  نیسیر دَ   نیغانیم  غیچاقال میز پیس هییكوراوغلو او ت كوسا
 :سوروشدو  ن د هودوك - كیهد ، وبیسو
 وار؟  نیقازان  نیسن! دوكوه وار؟  نیقازان  نیسن! كیـ هد
 :وئردیلر  جاواب  دوكوو ه  كیهد
  وخیـ 

 :كوسا كوراوغلو دئدی
 ! اوخ امانیووزا یـ قارن

 :دئدی  دانیتا او  عبدالرحمن
 !وار  میز قازانیس بیر دیب  میـ من

 گلمگه. ئدیلری  بیریشیپ  یغانیم غیم ب،یریگت  یقازان  عبدالرحمن
آختاریردی َدرینی   پیا  عبدالرحمن  زامان،  یلر كید  ائله  رادهیا 

 :دئدی  دوكهوه - كیهد . نینا آلسیباغالییب آرخاس
 وار؟  نی-پیا  نیسن! دوكووار؟ه  نیپیا  نیسن! كیهد-

 :دئدیلر  دوكوه - كیهد
  وخیـ 

 :دئدی  عبدالرحمن
 ! اوخ  امانیووزا یـ قارن
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گلدی   بیقوپارد  ندانیساچالر  ر تئلیكوساكوراوغلو ب  دانیاو تا
چون ۆا یغیجو چاتمادوگ .باغالسین ینیسین َدریغانیمغیم

جو چاتمادی ودا گنیاونالر اآم .ده یاردیما گلدیلر دوكوه - كیهد
نا آلسین یآرخاس  ینیر گلدی دَ  ، گؤرنده  یس بئله  عبدالرحمن

 ترپندی  ن ندیئری  یس موهره  یئددی ن ین یبئل  ندانیغیرلیآغ  وكونی
  بیشقا تاپیقار  یآتل رین سونوندا بیشیا اونالر .ز قالدییجعا
 . ب،گلدیلریی  وكلهیاونا   ینیر دَ 
 
 توفارقانلی یاشلی،بئسواد،55 اسماعیلی،حاجیخانیم  بتول: راوی 

 چوخ فرقلی واریانتالر -آذربایجانین دیگر شهرلرینده بو ناغیلدان آز
 .رلری چاپ اولموشدوواریانتالرین بعضی .واردیر

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



الریتوفارقان ناغیل  
 

50 

 
   قولچاغی  صوبور-صبیر

 و آتا  قیزی  ناغیل  نۆگ بیر .یاشاییردیالر  ایله  آناسی  -بیر قیز آتا
 .چیخدیالر  ائشیگه  ائودن  اۆچون  دوالنماق  ایله  آناسی

دا  سورا،  آتاسی  قیزین .بیر باغا یئتیشدیلر  اونالر دوالناركن
قیز  .دیآما فایدا وئرمه غا چالیشدیالر،آچما  قاپینی  آناسی
قیز  .گیردی  ایچری قیز .آچیلدی  قاپی ، همن  یا آتماق قاپی  اَلینی

  آناسی-قیزین آتا .جا باغالندیآردی ایچری گیرمک همن قاپی
ر  نه قد  ن دقیز ایچری،  ن د آنا ائشیك-آتا .قالدیالر  ائشیكده

  گئری  ساری  ائوه  آغالیاراق آنا -آتا .آچیلمادی  چالیشدیالر قاپی
 .آختارماغا باشالدی  یول  اۆچون چیخماق   دان قیزدا باغ .قاییتدیالر

  توش گلدی کئچیب ائوین قاپیسینی  قیز یول آختاراندا بیر ائوه
  تاخت ال، دولو سانجاق  بدنی  بیر اوغالن  دهگوردو ایچری. آچدی

 .دا واربیر مكتوب ، كیتابی  اونون یانیندا بیر قرآن. اۆسته یاتیبدی
هركیم اوتاغا » گؤردو کاغاذدا .اوخودو  قیز مكتوبو گؤتوروب

نده بیر ۆ، گ اوخویوب  قرآن  نۆهر گ  كیمی نه وگ  قیرخ رسهگیر
 آیاغا ، ساغالیب  اوغالن چیخارسا،  بدنیندن  اوغالنین  سانجاق
 . یازیلبدیر «قالخار

-اوخویوب اوغالن دانن قرانۆهر گ  كیمی نه ۆدوققوز گ قیز اوتوز
 .کی سانجاقالردان بیرینی چیخارتدی ین بدنینده

  ساغالیب  اوغالن  صاباح» ؛دئدی اؤزونه اؤزـ  نۆدوققوزونجو گ اوتوز
 « .یویونام  حاماما گیریب  ده دی من یاخشی .آیاغا قالخار
ن یولدا. آغزینا گلدی  قاپی  چونۆا  یالقیز بوراخماماق  قیز اوغالنی

  .قویدو  گؤزتچی سته ۆا  باشی  اونو اوغالنین ، بیر قوللوقچو تاپیب
  اوغالنین قوللوقچو .حاماما گیردی  چونۆا  اؤزوده یویونماق

  گلیب ناغیل .مكتوبا گؤزو ساتاشیب مكتوبو اوخودو  یانینداكی
  نۆگ  وقچو قیز قیرخینجیللقو. ائتدی  حامامدا حبس  قیزین

 .بدنیندن چیخاردی  اوغالنین  سانجاغی  قاالن ، اوخویوب  كیتابدان
 :سوروشدو  اوغالن قیز دان .آیاغا قالخدی  ساغالم  اوغالن

 ؟ چیخاریبسان  سانجاقالری  دان یاراالریم  منیم  سن-
 :قوللوقچو قیز دئدی

 !هن،البته-
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  اونودا ائوین گتیردی،  قیزینی  ناغیل  قوللوقچو قیز گئدیب
نو ۆاو گ. دی ایله ائولنمك ایسته  قیز  اوغالن .قوللوقچوسو تانیتدی

اوغالن  .بیر شئی آلدی هر  گئییم قیزی بازارا گوتوروب اونا
  دی او دا بیر شئی  ایسته  قیزیندان  ن ناغیلۆسی گصاباحی
 : ناغیل قیزی دا دئدی . بلکه اونا آلسین ، دئسین

 . صوبور قولچاغی آلگینان–منه بیر دانا صبیر-
 .دیصوبور قولچاغی تاپا بیلمه–صبیر  نو بازاردانۆو گاوغالن ا
  قولچاغی تاپیب  دان یر قاریب ، گئدیب بازارینا  هفته  صاباحی،

 . آلدی
 :اوغالنا دئدی  ،قاری ساتان قولچاق

بو    كدرینی-او غم ، هر كیمه وئرجكسن  بو قولچاغی  اوغول-
  قولچاق ، سن  بؤلمه  ایكی  قولچاغی ، دانیشارکنقولچاغا 
 ! جكاؤله  صاحیبی
آلیب   قیز قولچاغی .قیزا وئردی  قولچاغی  قاییدیب  ائوه  اوغالن

  قاپی آلدی،  بیر قیلینج اَلینه  دن  دا اونا دئمه اوغالن .اوتاغینا گلدی
  را قولچاغیسو  دانقورتوالن  سؤزلری  قیزیندالیندا دایاندی کی 

 .  بؤلسون  اورتادان
 :اولموشدو قولچاغا دانیشیب آخیردا دئدی  ر نهه  قیزی  ناغیل

  چاتالما من  سن  ایندی قیز،  صبیرلی  ،من قولچاق  صبیرلی  سن-
 . چاتالییم
 .ین دوزونو بیلدیقاپی آرخاسیندان ائشیدیب هر شئی  اوغالن

 . بؤلدو  اورتادان  تئز قاپینی آچیب ایچری گلیب قولچاغی
چو سؤزو ائشیتمیشدی  قوللوق آرخاسیندا هر  قاپی  كی  اوغالن
 !قیزی ایله ائولندی  ناغیل، ائشیگه سالدی  بوشاییب  قیزی
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