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بیر نئچه سؤز

ده گؤتورولموشـدور 1373توپالنما و یازیلماسینین ایلکین آددیمـالري  بو دفترین
دا 1386سـی  کیتـابین مکمـل نسـخه   . اورتا مکتبده تحصیل آلدیغیم ایللردهیعنی

بیلگـی سـایارال بیرگـه    سینه یازیق کی کیتابین مکمل نسخهاماسونا چاتمیشدیر
کیتـابی  . ديگئـري وئریلمـه  و کیتابالریم هئچ بیريقایناقالر، نوتالریم. یاغماالندي

ر اوزانـدي و کیتـاب   ایـش بـو گونـه قـده    .. یئنیدن ایشلمک مجبوریتینـده قالـدیم  
...نقصانالرال دولو اولدو

بو اوزدن بو . ان اؤنملی سورونوم قایناقالر اولموشدودیییم ایللردن بريکیتابی ایشله
عائیـد  و اؤزونه دان بیر آز فرقلی اولموشکیتابالرباشقا تدقیقیقایناقالري کیتابین

یـن  گونئی آذربایجان حئکایه ادبیـاتینی آراشـدیرماق ایسـته   .. واردیرلريللیکاؤزه
هر بیر ینایستهلنمکب بیلگیتارایییه واریب بو قونونوبو ساحهو یا آراشدیرماجی
»!!غییقایناق قیتل«:یرآجی بیر واقعیتله اوغراش،رحئکایه سئوه
ر هـئچ بیـر محقـق و ادیـب گـونئی آذربایجـانین حئکایـه ادبیـاتینی         بو گونه قـده 

، سـاحه نلـه بـو   ندهآراشدیرمامیشدیر و بو،ییبلهاینجهبیر ادبیات کیمی باغیمسیز
حئکایـه  «نـین  بیـر اؤلکـه  . .یرمیشـد قالو خام کیمـی  گیزملیمیش، تدقیق ائدیلمه

بو ایـش  دیر واولدوقجا گئنیش و اطرافلی یعنی ایشاولورساسوقونوسؤز » ادبیاتی
بیـر  بیـر بیچیمـده   نلـی دوزهق ا؛ بلکه آکادئمیک اوالرآراجیلیغی ایله دئییلبیر نفر 

اؤترگـی و  ر بـو موضـویا  قده، بو گونهکیاما تاسوفلر.. لیدیرگروه طرفیندن گؤرولمه
کـی کیتـاب بـو یولـدا     و الینیـزده باخان دا اولمامیشدیرشکیلده)صوري(سل اوزئی

. ...ساییلیرگؤتورولموش ایلک آددیم 
» آذربایجان ادبیاتی تاریخی«و یا » گونئی آذربایجان ادبیاتی تاریخی«ر بو گونه قده

بـونالرین هـئچ   . دیریاییلیببیر سیرا کیتابالر ده قوزئیباشلیغی آلتیندا گونئیده و یا 
هابئلـه  ... میش، اوندان سؤز آچیلمامیشـدیر یئر وئریلمهسینهبیرینده گونئی حئکایه

آنجـاق .. اولمامیشدیرده ین کیمسه ن و یا اؤنم وئرمک ایستههروئیئترینجه اؤنم اونا
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ین قیسـا بیوگرافیسـیله   ایکی یـازار دن سؤز گلدیکده بیر حئکایهالریمیز ادبیاتچی
...یه قناعتلنمیشلروئرمهاثرلریندن پارچاالر 

.. کلـی ایـدي  بئله بیر کیتابین اورتایا چیخماسـی الزیـم و گـره   بئلنجی بیر دورومدا 
دیییندن بو ایش بیر نفـرین  آنجاق کیمسه بو موضوع حاققیندا آراشدیرماق ایستمه

. ه اؤنه چیخمیشدیربوینونا دوشموش و کیتاب مکمل اولمایان بیچیمد
بـو  . الزیـم دیـر  کمـ وئرآچیقالمـا فایداالندیغیمیز قایناقالر حاققیندا بیر آز سیرادا

:یه بؤلمک مومکوندوراوچ حیصهنیقایناقالریکیتابین 
کیتابالرـ1
لرادبی مجموعهـ2
..لر و بو کیمی نشریاتالرلر، درگیلیکگوندهـ3

:کیتابالرـ1
»آذربایجان ادبیاتی آنتولوژیسیجنوبی «

بیرینجـی جیلـد   . جنوبی آذربایجان ادبیاتی آنتولوژیسی دؤرد جیلدده نشر اولوبدور
جو عصر ادبیاتی، ایکینجی جیلدده ییرمینجـی عصـرین اوللرینـدن    19فولکلور و 

ر کی ادبیات، اوچ و دؤردونجو جیلـدلرده قیرخینجـی ایللـردن معاصـیر     قده1941
اصـلینده  . ده چیخیـب 1994سونونجو جیلـد  . رکی ادبیات یئر آلیبدیردؤوره قده

آنتولوژیـده شـعر داهـا    ..رکی ادبیات احاطه اولونوبدورجی ایللره قده1980بورادا 
بونودا . سینی اورادا تاپماق اوالرنین نئچهچوخ یئر توتور، آنجاق گونئی نثر یازارالري

لمیش خاطیرالیاق کی، کیتاب سووئت دؤورو حاضیرالنمیش اولدوغو اوچون سـئچی 
..  دیرگؤرونمکدهایدئولوژي ایزي بیر ایچینده اورتاق اثرلرین

» آذربایجان یازیچیالري«
بو کیتابدا گـونئی  . جی ایلده نشره وئریلمیشدیرـ1995تیمور احمدوف طرفیندن 

. وئریلمیشدیرلراؤرنکیازیچیالریندان نئچه یازارین بیوگرافیسی و اثرلریندن 
»یئددي نار«
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-حئکایـه و بیـر مقالـه   7کیتابا .بو کیتاب نادر ائلخان طرفیندن حاضیرالنمیشدیر
داخیـل اوالن اؤیکـولر معاصـیر گـونئی     . داخیـل دیـر  -ائله بـو قلـم صـاحیبیندن    

..  جنجو ایله1379جی ایلدن ـ1357یعنی ،آذربایجان یازارالریندان اولموشدور
کیتـاب  . لریندن توپالنمیش ایلک اثردیرمیزین نمونهبو کیچیک اثر معاصیر حئکایه

.  جو ایلده خوي دا نشر اولموشدورـ1379
»لريآذربایجان حئکایه«

صبحدل دؤرد جیلـدده نظـره   . بو کیتابی حاضیرالیان محمد صبحدل جنابالري دیر
بیر و ایکینجی جیلدینین نشرینه موفـق  کیتابین»لريآذربایجان حئکایه«آلمیش 

آذربایجـان  آنجـاق جنـوبی  ،جنوبی آذربایجاندا نشر اولسـادا بو کیتابالر. اولموشدور
آذربایجـان  «کیتـاب  .. یراوالراق نظره آلماییبدستقل بیر ادبیات منیحئکایه ادبیاتی

اورتایـا  .. لمیشدیرمیش و اینجهبوتون بیر وارلیق کیمی منیمسه»ادبیاتینیحئکایه
ــدان اولمــوش دور  ــوزئی آذربایجان ــازارالرین چوخــو دا ق بیرینیجــی و (.چیخــان ی

)..اوچ و دؤردونجو جیلدلر چیخماییب هله.. دیرایکینجی جیلدلر بئله
»ان تورك ادبیاتی آنتولوژیسیایر«

بو اثر آلتی جیلـدده  . اولموشدورپروفسور علی قافقازییالیمؤلیفینبو کیتابی
. بؤلونموشـدور یـه  کیتابین آلتینجی جیلدي ایکـی حیصـه  . حاضیرالنمیشدیر

. بیرینجی بؤلوم شاعیرلر و شـعرلر، ایکینجـی بؤلـوم ایسـه یـازارالر و اثرلـري      
رك یازارالر بؤلومونده گونئی آذربایجانین نئچه یازاریندان قیسا بیوگرافی وئره

ــاالر   ــه و پارچ ــدن ده نمون ــدیرگتیریلماثرلرین ــدا  . یش ــاق قیتلیغین ــو قاین ب
نییه کی همین اثر، گونئی . یرنین اثري دیقّت مرکزینده دورماقدادقافقازییالی

ــه   ــونئی حئکای ــه گ ــونال بیرگ ــاتینی و اون ــهآذربایجــان ادبی ــینی تورکی ده س
تانیتدیرمیش و تورکیه اوخوجـوالرینی گـونئی نثـري و اونـون ادبیـاتی ایلـه       

نـین اثرینـده بعضـی نوقصـانالر گـؤزه      آنجاق قافقازییـالی . .ائتمیشدیرتانیش 
ین آدي کیتابا داخیـل دئییلـدیر و بعضـا بیـر     بیر چوخ یازارالر. چارپماقدادیر

بیـر یـازار حاققینـدا    یاچوخ یازارالرین حیاتی و بیوگرافیسی بوش قالمیش و
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ایران تورك «نین بوتون بونالرال بئله قافقازییالی.. یانلیش بیلگی وئریلمیشدیر
اثري بعضی نوقصـانالرا باخمایـاراق گـونئی آذربایجـان     »ادبیاتی آنتولوژیسی

اتی و کولتورو حاققیندا یازیلمیش ان دولغون و ان دیرلی قایناق اثرلـردن  ادبی
.بیریدیر

ایران تورکلري
نـین  افقازییـالی قیئنه پروفسور علـی  ، بو سون ایللرده چاپا حاضیرالنمیش اثر

» لرایران تورك حئکایه و رومانالردان سئچمه«سی کیتابین سون حیصه. دیر
گـونئی آذربایجـان و ایرانـدا    بـو بؤلومـده   . شـدیر آدي آلتیندا اورتایـا چیخمی 

. یاشایان یـازیچیالریمیزین حئکایـه و رومانالرینـدان پارچـاالر وئریلمیشـدیر     
ــدن    ــازارین آدي و اثرلرین ــوخ ی ــر چ ــورادا بی ــاب ــک اوالراق پارچ ــی اؤرن س

. بو اثر ایران تورك ادبیاتی آنتولوژي کیتابیندان داها مکمل دیر. وئریلمیشدیر
ي چیخـان و گـنج یـازارالریمیزین آد و اثرلـر    یـا دان بویانا اوراتا1380بورادا 

..داخیل دیر

لرمجموعهـ بدیعیادبیـ2
لـرین  »ادبـی مجموعـه  «گونئی آذربایجاندا باسین ادبیاتی تاریخینی آراشـدیردیقدا  

اولـدوغونو  بیـر موقعیتـده  داها اؤنملـی توتوشدورمادایئري بعضا کیتاب و درگیلرله 
. لـر نشـر اولموشـدور   ادبـی مجموعـه  چئشیدلیمختلف ایللر و دؤورلرده . گؤروروك

لرین یئـري داهـا پـارالق    ماتریالالرینی آختاراندا ادبی مجموعهکی دفترینالینیزده
لریمیـز همـین ادبـی    نییه کی بیر چوخ نثـر و حئکایـه نمونـه   عیان اولدو،شکیلده 
ایلک لردهلر ائله بو مجموعهبیر چوخ حئکایه. دیرزلیگیلرینده لرین صحیفهمجموعه

.قالمیشدیرحالداکیتاب شکلینه سالینامامیشدا سونراالر باسینا چیخمیش،
نشـر  ر گونئی آذربایجان ادبیاتی ایله بـاغلی بیـر چـوخ ادبـی مجموعـه     بو گونه قده
نـین  عؤمورلريریناوناللرین قاباریق اورتاقلیغیو تاسوفله بو مجموعه. اولونموشدور

!!! لرین عؤمورو آز اولمالیدیربلکه ده ائله ادبی مجموعه. آز اولدوغودور
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. لردن گونش، یئنی یـول، آلیشـیق و س  آذربایجاندا نشر اوالن ادبی مجموعهگونئی 
. آد آپارماق اوالر

رلر و بو کیمی باسیناللر، درگیلیکگوندهـ3
لیـک و درگـی مختلـف    ر بیـر چـوخ گونـده   جی ایلدن بري گونوموزه قـده ـ1300

لیک و بو گونده. زامانالردا مختلف دوشونجه و مسلکدن آسیلی اوالراق باسیلمیشدیر
پارچـاالري دا سـئچمک   سیندن لرینده گونئی آذربایجان حئکایهلرین صحیفهدرگی

لر لیکهمین درگی و گوندهدئمک بیزیم بو آنتولوژینین اساس قایناغی. مومکوندور
لرینده لیکلرین صحیفهلري همین گوندهیازارالریمیزین بیر چوخ حئکایه. اولموشدور

بیر چوخ یازارالریمیزین اثرلـري مسـتقل بیـر کیتـاب فورماسـینی      . ثبت اولموشالر
تاسوفله بئله بیر قایناغا اساسالنماق دا . آلمادان اؤنجه دؤورو مطبوعاتدا باسیلمیشالر

لیکلـرین بیـر ایکیسـینی    بـو چتـین  .رل چتینلیکلري مئیدانا قویود اؤزهاؤزونه عائی
هـر بیـر یانلیشـلیق چیخمـا احتیمـالی     بـو دفتـرده   چونسیراالماق الزیم گؤرونور

ینـه  یبیرینجیسـی و ان اؤنملیسـی یـازارالرین کیملی   . اولورسا اونـا سـبب اوال بیلـر   
تاخما بیر آد ،ن زامانعاتدا اثرلرینی نشر ائدبعضی یازارالریمیز دؤورو مطبو. قاییدیر

یازاردان چوخ تاخما آد .. بیزیم ادبیاتدا تاخما آدین اساس رولو واردیر(قولالنمیشالر 
ــدغونو تانیمــاق ادبیــات   !!!) وار ــازارین کــیم اول ــو قاینــاق قیتلیغینــدا ی ــو ایســه ب ب

دنه تاخما آد قولالندیغی هله بیر یازارین نئچه .. لییه سالیرآراشدیرانینی داها چتین
جو ایللـرین دؤورو مطبوعـاتینی آراشـدیراندا،    ـ1324؛اؤرنکبیر ... کناردا قالسین

ایمضاسـیال چاپـا   » آیدین«نی عنوانلی بیر حئکایه» بتول«لییینده گوندهآذربایجان 
سی، حئکایـه ادبیـاتیمیزین ایلـک    ین حئکایه"آیدین. ن  بیر یازارا راستالشدیموئره

یـاش  . اولدوغونو تانیماق واجیب گؤرونـوردو لریندن اولدوغو اوچون اونون کیمنمونه
ایـل سـونرا هلـه مـن دونیایـا      30باخیمیندان باخاساق حئکایه چاپ اوالن زامـان،  

دا (!)باشقا قاینـاقالردا .. بو او دئمک دیر کی ایش هئچ آسان دئییل .جک ایدیمگله
..نی بیر دفتـره کؤچـوروب سـاخالدیم   حئکایه.میشديبو یازاردان هئچ سؤز گئتمه

“سـحر ایشـیقالنیر  "نی شعر فورماسیندا حبیب ساهیرین سونراالر او حئکایهآنجاق 
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نـی چـوخ   کـی حبیـب سـاهیر او نثـر حئکایـه     بئله. کیتابیندا باشقا بیر آدال گؤردوم
. قویموشـدو » گولشـن «رك ییشهشعرین آدین ایسه ده. باجاریقال شعره چکمیشدي

حبیب ساهیرین قیسا حئکایـه . نهایت یازارین حبیب ساهیر اولدوغو بللی اولموشدو
ده حبیـب سـاهیرین بیـر    و بو سـون گـونلرده بیـر مجموعـه    ..  یازدیغینی بیلیردیم

جــو ایللــرده آیــدین تخلــص ائتدییینــدن ـــ1324او، ؛ســینی اوخویانــداخــاطیره
.دانیشمیشدي

حئکایــه ر بعضــی بــو گونــه قــدههلــه . لــديجــه بیــر نمونــه اوالراق وئریبــو ســاده
. میشـیک یازارالریمیزین کیملییی حاققیندا اطرافلی بیر معلومات الـده ائـده بیلمـه   

میـزین  اونالریـن رولـو حئکایـه   . آنجاق اونالرین اثرلرینـی کنـارادا قویـا بیلمزدیـک    
. دیراؤنملیسینین توخونماسیندا بینورهیارانماسیندا و

بـو  .. اورتایا چیخاردیرلییی اق اوالراق اساسالنماق باشقا بیر چتینلره قاینلیکگونده
جـی  ـ1300لیک و درگی لیک، هفتهر گونئی آذربایجاندا بیر چوخ گوندهگونه قده

لییی بیر راماق چتینتالرینی لیکلرین تامام صحیفهبو گونده. ایلدن بویانا باسیلیبدیر
ییق کی بو بونو خاطیرالتمالی.. لیکدیرکناردا قالسین، بونالرا ال تاپماق، باشقا چتین

لیک، نشـریه  لر صحیفه گوندهآنتولوژینین حاضیرالنماسیندا الیمیزه دوشن اون مین
هله بیر چوخ نشریه و درگی ،کیییکلیبیلدیرمهمیشیک و بونو دا و درگینی ورقله

..گؤزدن قاچمیشدیردوالییه اولمادیقدان الد
جـن اورتایـا چیخـان یـازیچیالریمیزین اثرلرینـی      ـ جـی ایللـره  1380بو دفتـرده 

لـرین اسـاس اورتـاقلیغی یـازارالرینین     بورایـا داخیـل اوالن حئکایـه   .آختارمیشیق
. کیتابا داخیل اوالن یازارالري تاریخ اساسدا سیراالمیشیق. اولدوغودورچیحئکایه

اوولجه کیتابا رومان . سینی اؤنه چیخاردیرمیزین تاریخ بویو گلیشمهبو ایسه حئکایه
. یـی دوشونموشـدوك  یازارالرینی و اونالرین دا اثرلریندن نمونـه و پارچـاالر وئرمـه   

جه بونا گؤره کیتابا ساده. ده کیتابین حجمی نئچه قات آرتیردينیکرآنجاق ایش بی
لر ایسه شخصی سـلیقه ایلـه   سئچیلمیش حئکایه. ئتدیکاؤیکو یازارالرینی داخیل ا

...سئچیلمیش و هئچ بیر ال آپارمادان کیتابا داخیل ائدیلیبدیر
ایلـده بیـر چـوخ گـنج یـازار و      10ـ جی ایللـردن بویانـا یعنـی بـو سـون     1380

اینترنـت اورتایـا چیخانـدان سـونرا بیـر چـوخ       . ادبیاتچیمیز مئیدانا آیاق قویوبـدور 
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بیـر چـوخ ادبیـات    .. ررینده نشـره وئریـ  جه اینترنت اوزهاثرلرینی سادهاؤزیازاریمیز
.. لرده وئریلمیشدیرمیزدن نمونهلرده معاصیر حئکایهسی یارانمیش و او سیتهسیته

میـز آراسـیندا اوالن   لریلـه حئکایـه  سـی،گون پـروبلئم  معاصیر و گونوموزون حئکایه
بلکـه سـونراکی بیـر    و حئکایـه توخوسـونو  دیلـی میـزین  حئکایهچاغداشایلگی و 

. کیتابدا آرادیق

ن و سؤزون سونوندا یئري واردیر بو کیتابین حاضیرالنماسیندا منه یاردیم ائده
بوتون فیکیرداشالریم، یولداشالریم و ادبیاتچی قلمداشالریمدان دؤنه دؤنه تشکر 

لري دستکفیکیر ابالر و اونالرین منیم اختیاریمدا قویدوغو قایناقالر، کیت.مائده
یادا هئچ چاپ اوزو . شکیلده چیخاجاقديیئترسیزاولماسایدي کیتاب داها

...یديجهیهگؤرمه

حمید آرغیش
خوي- 1391
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ادبیات؛ حئکایه ادبیاتی و حئکایه ادبیاتیمیزین تاریخیینه بیر باخیش

لردن ن کلمهیلنسی اولدوقجا چوخ ایشلهکلمه»ادبیات«لیک حیاتیمیزدا هگوند
» ادب«نین سؤزو، عرب دیلی» ادبیات«یمیز یتدیایشلهبو.اولموشدوربیري
آنالمینی ... سؤزو ایسه یاخشی اخالق، تربیت و» ادب«. سیندن آلینیبدیرکلمه

. روبیر آز فرقلی گؤرونگؤرونوشدهسؤزو » ادبیات«بیر آچیدان بو . داشیماقدادیر
یارانمیش .حاطه ائدیراموضوعالري بوتون  ادبی اثر و سی گئنیش و دایرهرمهایچه

چنبري ـ ایستر یازي فورموندا، ایسترسه شیفاهی شکیلده ـ الريچیخانو اورتایا 
الر، میللی و مذهبی سرودالر، بوتون ماهنیبو او دئمکدیر کی،.یرآلتینا آل

بونو .ساییلیرادبیات .سلر و سؤزلري، یازیلی آبیدهلر، آتا فولکلوریک ناغیل و افسانه
چوخ آز بیر یاشا مالیک توتوشدورمادا؛ آغیز ادبیاتیال یازي و خطالراق کی،آنظره 

... دیر
سی بوگونکو آنالمدا بیر آز دایرهرمهایچهسؤزونون آنالم و » ادبیات«دیگر طرفدن 

سینی دایرهرمهایچهتین لر، ادبیابیر چوخ ادیب. دیرقارما ـ قاریشیق 
حساب » ادبیات«لري اونالر ادبی، سیاسی و تاریخی مقاله. محدودالشدیرمیشالر

لري ده ادبیات ن آردیجیل نووئلمیش، حتی قزئته و درگیلرده گئدهائتمه
بعضی ادیبلر ایسه بونون ترسینی . رآلمیشالهسیندن دیشاریدا قئیددایره

. یی وورغوالمیشالراؤلچمههیرلالري داشیدیغی دهآنجاق بو نؤوع یاز،دوشونموش
ی آنالمین» ل یازيگؤزه«سؤزو التینجه Litertureلرینده لیتراتور اؤلکهباتی

یازي شکیلده ین»ادبیات«دانباخیشبو . نمیشدیرتؤرهدان Litteraeداشییان 
.  اولماسی اؤنملی دیر

هر هانسی بیر خالقین، دؤورون «: الرادبیات سؤزونو بئله بیر شکیلده ده آچیقالییب
. وتوپلوسنین و یا بوتون بشریتین یاراتدیغی علمی، بدیعی، فلسفی و سایره اثرلري

.1».نظره توتولور)اثرلر(یاپیتالر دا، بوتون آنالمهمچنین گئنیش 

239ص . 1ج. نین ایضاحلی لوغتیآذربایجان دیلی-1
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سیز و اینسانیادبیات. بیریدیرندانآراجالریادبیات اینسان یاشاییشینین اؤنملی 
چونکو ادبیات گاه . سیزدیراوالناقمدنی حیاتداآیري نظره آلماقداناینسانی ادبیات

سی ن نقطهن و گاه گووهاونون روحونو اوخشایان، گاه اونون وارلیغینی مدافعه ائده
چئشیدلی لري لر و فیکیر صاحیببو آرادا ادبیاتی مختلف یازیچیالر، مکتب. دیر

: ده آچیقالییبالرصورتد
ادبیات . ادبیات سؤزو صنعتی اولماقال یاناشی وارلیغی صورتلرله عکس ائتدیریر«

1.»دیرحیاتین آیناسی اینساندا بدیعی هیجان اویادان بیر صنعت
: نی اورتایا قویورکیتابیندا بئله بیر دوشونجه» دیرادبیات نه«ژان پل سارتر 

»...یلیک و اؤزگورلویو الده ائتمک اوچون مبارزه دیرآماجی بادبیاتین «
2»فیکیر، دویغو، ایفاده و یا تصویر«: ادبیات اوچ عنصردن یارانمیشدیر

فیکیر: الف
اساس وجودو و اولقونونو یا هر بیر نسنههر بیر اینسان طرفیندن یارادیلمیش 

سیله یارانان هر بیر ماده و اثره اؤنجه فیکیر اینسان واسیطه. تشکولو فیکیردیر
اولدوغونو بیان اؤنجولیه اوستون و نین مادههدوشونجفیکیر و » هگل«. نیازدي

.کلی دیري یاراتماق اوچون بیر فیکیر گره»ادبیات«.ائدیر
دویغو: ب

شاعیرین شعرینده احساس . ر دویغو و احساسدیرایکینجی عنصاولوشدورانادبیاتی 
. نیلمزبیهاولماسا هر ایکی یارادیجیلیق سئوگیو بیر صنعتکارین ایشینده ماراق و 

3».چکدییی نفس شعرده دویولماسا، اؤلو شعردیرینشاعیر«
. آز ایشه گلیرداها حئکایه و حئکایه ادبیاتیندا احساس شعرله قارشیالشدیردیقدا، 

.دوشونجهایسه،ده، حئکایهگلیرشعرده احساس و دویغو اوستون،زلهباشقا سؤ
ایفاده:ج

هر بیر دوشونجه و . رودوعنصردیجیبوتؤولهادبیاتین »بیان«جه ایفاده و ائله
بیان عنصري ایله قاتیشماسا یارانیب ،دااحساس نه قدر گوجلو و هیجانلی اولورسا

22ادبیاتشناسلیق ـ ص -1
22ادبیاتشناسلیق ـ ص -2
خاطرات نرودا ـ پابلو نرودا-٣
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شیفاهی شکیلده : و اوسلوبال اورتایا چیخیربیچیمایفاده ایکی . اوال بیلمز» ادبیات«
ائله بورادان دیر کی شیفاهی یا آغیز ادبیات و کتبی ادبیات اورتایا .. و کتبی شکیلده

بو ادبیات قدیم . شیفاهی ادبیاتدان منظور دیل ازبري اوالن ادبیاتدیر. چیخیر
یه و دیلدن دیله ینهدن س، سینهالشیبوارسیلایللردن بري تاریخ بویوندا یارانیب، 

آذربایجان شفاهی ادبیاتی دونیانین ان زنگین و دولغون . گلیب چاتمیشدیر
تدن عمیللتی ملموس طبیتوركآذربایجان. ادبیاتالریندان بیري ساییلیر

بو عنصرلر اطرافیندا یارانان . مختلف فولکلور عنصرلرینی یاراتمیشالرركنلنهآسی
ن تاریخی، یاشام طرزي، دوشونجه و اینامالري نیادبیاتدا آذربایجان میللتی

. الر، آتاالر سؤزلري، تاپماجاالر و سشیفاهی ادبیاتیمیزدان ناغیل. دالغاالنماقدادیر
کیتابینی » دده قورقود«لریندن، شیفاهی ادبیاتیمیزین ایلک نمونه. آد آپارماق اوالر
تال مقایسه ده گنج بیر کتبی یا یازیلی ادبیات، شیفاهی ادبیا... آد آپارا بیلریک

منظوم اوالراق یوزایلدهـ جو 13بو نؤوع ادبیات آذربایجاندا ایلک دفعه . ادبیاتدیر
و گونو لمیشلییرهاو عصردن بري مکتوب ادبیاتیمیز سورعتله ا. یارانمیشدیر

ن مکتوب ادبیاتی.پروسئسینه گیرمیشدیرو گئنیشلنمه الشماوارسیلگوندن 
ایللر اؤتدوکدن سونرا، حئکایه ادبیاتیمیز دا یارانیر، ائله کی چوخ نده ویائتگیس
.نین یاشی آز اولسادا ادبیاتین واز کئچیلمز و ان اؤنملی قولو اولورحئکایه

ي شعر و »ادبیات«یعنی . ادبیاتی یارادیریاناشیحئکایه شعر ایله بیر سؤزله بوگون
لرینده حئکایه اؤلکهباتیدونیانین . دیراوالناقسیزسیز تصور ائتمک حئکایه
یاشی 150لرینده و آذربایجاندا ایسه،دوغو اؤلکه. ایله چاتیر300نین یاشی ادبیاتی

. ..اولور
لریندن اؤلکهباتیلردن بیري؛ سبب اوالن عامیل)اینقالبینا(دئوریمینه مشروطه 

ه همین بوگونکو آنالمدا، حئکایه ادبیاتی ایس. گلن فرقلی مدنیت و کولتور ایدي
لرینده حئکایه اؤلکهباتیقئید ائتدیییمیز کیمی یوخاریدا. لردن بیریدیرتؤحفه

. داها اسکی بیر تاریخه مالیکدیرتوتوشدورمادا،ادبیاتی بیزیم حئکایه ادبیاتیمیزال 
نده یارانمیش، گلیشمیش و یئرینی جیتاریخ سورهآخیمالراورادا بیر چوخ ادبی 

گلیشمیشدیر » رئالیزم«گونئی آذربایجاندا یالنیز . میشدیریئنی بیر ادبی آخیما وئر
سل اوزئیاولدوقجا گلیشمهبو .. بو ایسه بللی و معین ندنلردن آسیلی اوالراق(
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یه فئودالیزم اؤلکهدئوریمینه کیمیمشروطه..). رسیز اولموشدورهو یئت)صوري(
دیرساق هئچ ده آدالن1فئودالیزمی بیر باخیشدان دورغون تاریخ. حاکیم ایدي
م ایله هئچ بیر ایلگیسی یییشده. آراییردورغونلوقفئودالیزم مطلق . یانیلمامیشیق

خاراکتئرلره »مطلق«الردا بو اوزدن او دؤورلرده یارانان افسانه و ناغیل. یوخدور
دا یانجیب رول داشیییر یاخشی و اولوملو، تامیعنی خاراکتئرلر یا . راستالشیریق

اوالیالرلرده هها بئله بو افسانه و حئکای. دیرلرپیس، چیرکین و لومسوزاوتام ترسینه
.. الردا اوز وئریرلرمطلق بیر زاماندا و ثابیت مکان
. ردن دوشورهـ جی عصرلرده کس18و 17لرینده فئودالیزم آوروپا و باتی اؤلکه

الغا یرلريدهفئودال داشییان » سروانتس«و » رابله«الري اریاز» رئالیزم«ایلک 
نین ایلک تمل داشالرینی ن بیناسینین بوگونکو آنالمدا گئدهقویورالر و حئکایه

لر ناغیل، افسانه و حئکایت و »حئکایه«اؤنجه اوالن ه،اثرلرینداربو ایکی یاز. دوزورلر
» حئکایه«آذربایجاندا ایسه مشروطه اینقالبیندان اؤنجه . فورمادا یاشاییردي. س

مشروطه . دیر. هر نه وار ناغیل، افسانه و س. ر یازیلمامیشدیردئیه بیر اث
قاال »مطلق«و ثابیت»مکان«و »زامان«ده اوالن اینقالبیندان سونرا حئکایه

نجی –18. اؤزونو گؤسترمیشديیوزایلدهجی ـ18للیک آوروپادا بو اؤزه. بیلمزدي
آدلی بیر » رومانس«یر و لرینه زامان و مکان عنصرلري آرتیریلحئکایهیوزایلین

نین لريحادیثهدیر و رومانس حماسی، لیریک و خیالی بیر حیکایت. یارانیرادبی ژانر 
نییه کی هامان ایللرده رئالیزم . فورماسیندا اولموشدور» رئالیزم«لري ایلک نمونه

آوروپادا . لرینده ائتکی بوراخان اوسلوب کیمی ساییلیرديآوروپادا و باتی اؤلکه
رئالیزم . دالیزم داغیالن ایللرده معیشت باخیمیندان اورتا بیر طبقه وجودا گلیرفئو

جو ـ19. یارانیر و فئودالیزمین قارشیسینا چیخیریالآرایجیلیغیایسه همین طبقه 
بورژوار بو عصرده دونیانی صنعتی .. بورژووایا قارشی چیخیر"حئکایه"عصرده 

نین زون قیساسی بو کی بوگونکو حئکایهسؤ. ییرديکاپیتالیزمه ساري سوروکله
لرین رولو دیقته سینده تاریخده باش وئرمیش توپلومسال حادیثهیارانما و گلیشمه

قصه نویسی ـ رضا براهنی: اوچون باخ حاقدا آرتیق معلومات ؛ بو ـ دورغون تاریخ و حئکایه1
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لر، توپالنیش کیمی تنقیدچی» آین وات«و » آرنولد کئتل«، »والتر آلن«. دیرالیق
...رنین یارانماسیندا اونودولماز رول اولدوغونو وورغوالمیشالو تاریخین حئکایه

)sepik=پیکسه(نثرلییی اساس نئجهننیحئکایهنین یازیلیشنا گلدیکده، حئکایه
. دئمکدیر"لیقداغینیق"و "میشساچیل"لغت ده » نثر«. .دیریسفورموندا اولما

. نؤوعودورسؤز و یازيبوتون و قاوراملیدن آسیلی اولمایان ادبیاتدا، وزن و قافیه
آماجیلهنی بیان ائتمک والر؛ نثر، بیر مفهوم و دوشونجهاآچیقالماق ده نثري بئله
سیندان عیبارت نین توپالنتیلر قالیبینده نئچه کلمهجمله)اویومسال(هماهنگ

.اولوشورلردن داشییان جملهقاورامیك نثر بیر داها قیسا شکیلده دئسه. دیر
حئکایه «یر یازینی آنجاق هانسی ب.ادبیاتین چئشیدلی قولالري اولدوغونو بیلیریک

هانسی یازي ،كییق؟ باشقا سؤزله دئسهساخالمالیسی ایچینده دایره» ادبیاتی
:الرري بئله آچیقالییبوزمانالبونو حئکایه احئکایه ادبیاتینا عائیددیر؟ 

سی اونون تاریخی و لیق حیصهنین تخیلی و یارادیجینتیهر بیر یازي و سؤیله«
بو . »اولورسا او یازي حئکایه ادبیاتینا داخیلدیریندن اوستون یلیگئرچک
یعنی . اولدوقجا گئنیش و هر طرفلیدیرهله ده سی دایرهرمهایچهنینآچیقالما

آنجاق بوگونکو آنالمدا یالنیز نثر و روایی . لرادبی فورماالر بونا داخیلدیربوتون
...لرشکلینده اوالن یازیالر حئکایه ادبیاتینا عائیددیر) آنالتیسال(

نین نه »حئکایه«یه ادبیاتینین نه اولدوغونا قیساجا گؤز آتدیق؛ آنجاق اساس حئکا
.!لیییکاولدوغونودا بیلمه

: کیتابیندا حئکایه بئله آچیقالنیبدیر» دونیا ادبی اصطالحالرین ایضاحی«
حئکایه ادبیاتیندا؛ . دياوچون عامی بیر کلمهاوالیین آچیقالماسی و آنالتیمی«
نین گؤستریشی دیر بیر ایکی متضاد قروپون چکیشمه و چالیشماالري» حئکایه«

1»اوغرونداآماج
گؤز بو آچیقالماالري . هر بیر وارلیغین اؤزونون نئچه عنصردن یاراندیغینی بیلیریک

..دیربییاراندنلرعنصرنئچه ق اوالراقبیر وارلیده » حئکایه«،آالراقاؤنونه

32ص . عناصر داستان ـ ١
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.وارتکجه اوچ یولحئکایه یازماغا : دئییر) 1850ـ1894(رابرت لوییس استیونس 
یا خاراکتئر .. نظره آالراق، اونا خاراکتئرلر آرتیرا) Plot(ایمکانی وار یازار بیر طرح 

لندیرمک لري خاراکتئري گئنیش)Situation(نظره آالراق، حادیثه و موقعیت 
) عمل(رك خاراکتئر و اکتیوي سئچه ویا ایمکانی وار موقعیتی دوشونهاوچون

اوالن طرح، عنصورونین اوچ اساس "حئکایه"بو سؤزلردن ... اونالرا یاراشدیرا
...بلیرلنیرصاحیب اولدوغو هخاراکتئر و واقعیت و عمل

بیانی دیر زامانین اولقوالرینحئکایه «: ایضاحالندیریرنی بئله فوستر حئکایه. ام. اي
نین ایکی دیگر عنصري آیدینالشیر؛ زامان بو آچیقالمادان دا حئکایه.. 1»اؤتوشونده
..و حادیثه

یه اوچ اثرینده حئکایه» بوطیقا«ن ارسطو، حئکایه حاققیندا ایلک آچیقالما وئره
ـ سون نقطه 3ـ اورتا 2ـ باشالنغیج 1. اساس بؤلوم آییرد ائدیر

مدرن و یئنی . لیکده کالسیک بیر گؤروشدوریه باخیشی گئنلایهارسطونون حئک
. اولدوقجا آزدیردایانانالرلرده ارسطونون بو فورمولوناحئکایه

: دیرکلینین وارلیغینا نئچه عنصور گرهرك حئکایهبوتون بونالري گؤز اؤنونه دوزه
.و سمکانـ5زامان ـ4حادیثه و عمل ـ3خاراکتئر ـ2تاسالقـ1

»قیسا حئکایه«یا )nouvelle( اؤیکو
short(سؤزو، » حئکایه«بو یازیدا  Story (آنادولو ..ایشلنیرسی معناسیندا کلمه

ننایشلهآدي آلتیندا » حئکایه«قوزئی آذربایجاندا ،دئییلن» اؤیکو«سینده تورکجه
نین أن تانینمیش و ادبیاتیآدالنان ادبی ژانر، حئکایه » داستان کوتاه«و فارسجادا 

. نیرگونئیده ایسه بعضا همین معنادا ایشله. .گئنیش شکیلده قارشیالنان قولودور
.. دیریکنو ایشله»اؤیکو«آنجاق بو یازیدا بیز 

ا-»رومان«نون باشقا حئکایه ادبیاتی ژانرالرینا؛ خصوصا »اؤیکو«چاغییاشادیغیمیز 
) Raymond Carver(» ریموند کاروئر«.ریکسی کیمی بیان ائده بیلهغلبه

Principles of aأن باشدا گلن حئکایه یازیچیالریندان بیري، چاغیمیزین

فوستر. ام . اي. هاي رومانـ جنبه1



~٢٤~

Storyین اورتاالریندا آنالدیم کی؛ اوزون یجی اون ایللیـ1960«: اثرینده دئییر
بیر نئچه مدت اوزون .. توپالیانماییرامدیقتیمیحئکایه ادبیاتی اثرلرین اوستونه 

ده اثر یازیب یاراتماقدا دا اثرلري اوخوماقدا ماراقسیز اولدوغوم اوچون، او تیپ
ائله . زامان باخیمیندان تمرکز و دیقتیم اولدوقجا آزالمیشدي. لیک دویوردومچتین

کی رومان یازیب یاراتماقدا اؤزومده هئچ بیر دؤزوم و حوصله اولدوغونو 
ریموند کاروئر بونو . »دیربوگون شعر و حئکایه یازدیغیم بوندان آسیلی... دویموردوم

حئکایه «ییر کی، یاشادیغیمیز عصرده حئکایه یا اؤیکو، بیان ائتمک ایسته
مدرنیزم حیاتدا یاشاماق رومان و اوزون .نین ان اؤنملی نؤوعودور»ادبیاتی
..دیراؤیکو یا قیسا حئکایه داها اؤنملی.ییرقالمالري اوخوماغا بوش زامان حئکایه

ائدیب، ایضاحنی مختلف شکیلده لري حئکایهبیلگینو حئکایه ادبیاتی ادبیاتچیالر
. آچیقالییبالر

: دیربئله آچیقالییبنیکیتابیندا حئکایه» ادبیاتشناسلیق«دوکتور هئیت 
ولو ایله وئریلن نثر یه، تحکیه اصجه بؤیوك اولمایان تصویر ائدیلن حادیثهحجم«

».ريیدئییل} اؤیکو{اثرینه حئکایه
. ینه اؤیکو دئییلیر»روایت شکلینده کیچیک ادبی نثر اثر«ایضاحجاباشقا بیر 

اولدوغونو رومان و شعر ایله مقایسه ده گنج یاشالریندا) داستان کوتاه(نوناؤیکو
ایلک ایللرینده ـ جو عصرین19میز ادبی ژانر، یییبو گون اؤیکو دئد. بیلیریک

و روس یازاري نیکوالي واسیلی ) 1809ـ 1849(آمئریکالی یازار ادگار آلن پو 
روس یازاري 1.میشدیرنطرفیندن یارادیلمایا باشال) 1809ـ 1852(یوویچ گوگول 

لرده آنجاق اؤیکونو بیر ادبی فورما یرلندیرسهو اؤیکونون آتاسی کیمی ده"گوگول
نون اؤیکولرینده -"پو. ن یازار، ادگار آلن پو اولموشدورائدهایضاحکیمی آچیقالییب 

پو، . داها شیددتلی گؤزه چارپان عنصر، اوخوجویا درین تاثیر بوراخماق ایدي
سی ایچینده دایره) تأثیر(ی کآیدینجا چالیشیردي کی، اوخوجونو واحید بیر ائت

لر، قورخولو مکانالر، حادیثه» غیر عادي«بو اوزدن اونون اؤیکولرینده . ساخالسین

و » دئکامئرون«نون اثري اوالن »بوکاچیو«ـ جو میالدي یوز ایللیگینده یازیالن 14ـ بیر گؤروشه گؤره 1
. یرلرلري دایلک اؤیکو اؤرنک» لريکانتئربري حئکایه«ین یازدیغی »چاسئر«
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لر لر و توصیفتمهگوجلو و قوي تلقین و ایناندیرما، آغیر و هیجان دوغوران بنزه
.بوللوجا گؤزه چارپیر

لري اولدوقجا دویوالن و ادگار آلن پونون اؤیکولرینین ترسینه، گوگولون حئکایه
نین لریگوگول حئکایه. عموم طرفیندن سئزیلن بیر اوسلوبدا قلمه آلینیردي

خاراکتئرلرینی عادي و یوخسول آدامالردان سئچیر، اونالرین حیاتالرینی تصویر 
هامیمیز«:گوگول ایله چاغداش اوالن روس یازاري ماکسیم گورگی دئییر. ائدیردي

بو ایسه گوگولون اؤیکوده دانیلماز رول . »گوگولون عباسی آلتیندان چیخمیشیق
ک تمل داشالري پو و گوگول طرفیندن اؤیکونون ایل. اوینادیغینی وورغوالییر

و  ) 1880ـ1930(ئنس الر. اچ. ، دي)1863ـ1916(قویولسادا هنري جیمز
ال وکیمی یازارالر طرفیندن اینکشاف و تکام) 1882ـ 1941(ویرجیینیا وولف 

. چاتمیشدیر
ـ1842او، . یمیز کیمی پو اؤیکونو بیر ادبی ژانر کیمی آچیقالمیشدیریقئید ائتدی

ون حئکایه کیتابینا یازدیغی ادبی ـ تنقیدي -»ناتانیل هاسورن«یلده جی ا
آلتینا ) تأثیر(ی کیازار، اوخوجونو واحید بیر ائت«: سینده اؤیکونو بئله آچیقالییرمقاله

ر کی، اوخوجو او اثري بیر نهدن تؤرهبئله بیر اثر ایسه یالنیز او حئکایه. آلمالیدیر
بو اوزدن » .سین ـ تام اوخویا بیلسیناوزون سورمهاوتورومدا ـ ایکی ساعاتدان 

نین بیر پارچاسینی اؤیکو اینسان حیاتی. لر محدودالشیراؤیکوده خاراکتئر و حادیثه
. تصویر ائدیر

خالقه و قیسا بیر «: واردیردا بیر آچیقالما ایلگینجوئبستر سؤزلویونده اؤیکو اوچون 
بو خاراکتئرلر ایسه یالنیز و تک . یارانیرروایت اوالراق، محدود بیر خاراکتئرلرله

...»آکتیولرده ایشتراك ائدیرلر
. نیش طرزي و بوي اساسدا آراشدیرماق مومکوندورخاراکتئر، سؤیلهلري اؤیکو

لف تسی، مخدا خاراکتئرین بوتون احواالتی، ایچ و دیش روحیه» رومان«
خاراکتئرلر زامان . رلري گؤرمک مومکوندوو عمللرده گؤستردییی حالتموقعیت

آمما اؤیکوده خاراکتئرین . لشیرلرلرده تکوینسینده و مختلف موقعیتسوره
لشمیش حالدا ن خاراکتئرلر تکوینایشتراك ائده. یوخدورییه زامانلشمهتکوین

اوخوجونون ماراقلی گؤزلري قارشیسیندا خاراکتئرلر باش .. اؤیکوده گؤستریلیر
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اؤیکو ،یازار.. والن حادیثه ایچینده چابا گؤستریرلروئرمیش یا باش وئرمکده ا
بیر حالدا کی . سئچیریئرینی »یوکسلیش«و » حساس«نین حیاتیقهرمانی

باشقا . روماندا خاراکتئرین بیر قسمت یا تامام حیاتی، اؤخوجونون گؤزو اؤنونده دیر
جو بو اوخو. شکیلده آچیقالساق؛ اؤیکوده بیر کیچیک پنجره اوخوجویا آچیلیر

دن قیسا بیر زاماندا خاراکتئرین او آندا اولدوغو و داشیدیغی حالت و کیچیک پنجره
داها .. لشمیرریر؛ تکوینخاراکتئر ایسه یالنیزجا اؤزونو گؤسته. گؤرورنورولو

آلن پونون دئدییی کیمی اؤیکو تخیلی بیر . یه زامان یوخدورلشمهدوغروسو تکوین
بو . قونوشورنی ـ ایستر مادي ایسترسه معنوي ـ یثهژانردیر کی، واحید بیر حاد

.. دیرلیامی بوراخکیا اونا ائتیاراتمالی، اوخوجودا هیجان پارالمالیتخیلی قطعه 
دن اؤیکونون سونوناجان صاف و هامار بیر یولدا حرکت باشالدیغی بیر نقطه

..لیدیرائتمه
دن بیر ـ ایکی صحیفه. یوخدوردابوي باخیمیندان اؤیکونون مشخص بیر بویو

آلن پونون دیلیندن یوخاریدا،. جن بویو اوال بیلریهییرمی یا حتی اوتوز صحیفه
یاریم ساعاتال ایکی (یازدیق اؤیکو، بیر روایتی قطعه دیر کی اونو بیر اوتورومدا 

بیر . لري بیر موضوع اطرافیندا دیراونون تام قسمت. اوخوماق اوالر) ساعات آراسیندا
...یالنیز بیر واحید اثري.. ایناندیرماغا چالیشیراثري 

ده و اؤیکویه پونون وئردییی چرچیوه،بونو دا خاطیرالداق کی بوگونکو تام اؤیکولر
بیر چوخ اؤیکولر بو آچیقالمانین دیشیندا . دا سیغماییریناساسآچیقالماوئردییی 

...اوالراق یازیلمیشالر
آذربایجاندا حئکایه یشلرله اؤز حئکایه ادبیاتیمیزا باخاق؛ گتیردیییمیز گیریوخاریدا 
ایلک اؤنجه سید جمال الدین . ـ جو عصردن بري یارانمایا باشالمیشدیر19ادبیاتی 

ایله ) 1932ـ 1886(آنجاق اؤلچولو شکیلده جلیل ممد قلیزاده 1.اسد آبادي
نین قلیزاده) .سو 1906، اوستا زینال 1902پوچت قوتوسو . (یرنیارانمایا باشال

دئمک ادبیاتیمیز اؤیکو . دیراؤیکولرینده رئالیزمین ایزي درین گؤرونمکده
دن سونرا اورتایا چیخان جلیل ممد قلیزاده. سینده رئالیزمدن باشالمیشدیرساحه

)اؤن سؤز(6ص .. لریمـ توغرول آتاباي ـ و سنین حئکایه١
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ـ 1881(شایق . ، ع)1939ـ 11875(ثانی آخوندزاده . دن ساو جملهیازیچیالر
ایله حئکایه ادبیاتیمیز ) 1944ـ 1889(میر ن دهسبی اوغلو قا. و ع) 1959

..لشیرتمل
داوامیندا ینادبیاتینادبیاتی، آذربایجان حئکایهگونئی آذربایجان حئکایه

بو ایسه تاریخی، سیاسی و . بیر وارلیغا صاحیبدیرباغیمسیزقورولموش اولسادا 
.دیرلردن آسیلیل حادیثهکولتوره

مختلف دؤوره بؤلمک 5گونئی آذربایجان حئکایه ادبیاتی تاریخینی قیسا شکیلده 
. مومکون دور
1300کیمیجو ایله1324جی ایلدن ـ
میللی حکومت دؤورو
 اینقالبیناجان1357میللی حوکومت دئوریلدیکدن سونرا
1357 جانجی ایلهـ1380دن
1380دان سونرا

جی ایلدن ـ1300گونئی آذربایجانین حئکایه ادبیاتی مستقل بیر ادبیات اوالراق 
آذربایجان یازیچیالري ،بونا باخمایاراق بعضی ادبیاتچیالر.. بري باشالنمیشدیر

طرفیندن فارس ویا باشقا بیر دیلده یازدیغی اثرلري ده آذربایجان ادبیاتی سانمیش 
ا گؤره -"توغرول آتاباي. یه آپارمیشالرگئريو حئکایه ادبیاتی تاریخیمیزي داها

علی 1.طرفیندن یازیلمیشدیرمیز سید جمال الدین اسد آباديایلک حئکایه نمونه
حئکایه و سئچیلمیش رومان کیتابیندا2»تورکلريایران«، زییالیقافقا

میرزا «لرینی نده حئکایه ادبیاتیمیزین ایلک نمونهپارچاالریندان اؤرنک وئره
ـ1837(نین ايو زین العابدین مراغه)1911ـ1834(» زادهعبدالرحیم ابوطالب

الکین آنا دیلیمیزده .. لردیاثرلري بیلمیش» سییین سیاحتنامهابراهیم به«) 1910
و ایلک . جی ایلدن سونرایا عائیددیرلرـ1300لریمیز یلک حئکایه نمونهیازیالن ا

اؤن سؤز–کیتابی » لریمو سنین حئکایه«- 1
739ص –ایران تورکلري - 2
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» پریشان«جو ایلده ـ1304او . یه عائیددیراثر ایسه ظاهیرده ماکولو عباس پناهی
1.سینده نشر ائتمیشدیرسینی یئنی فیکیر روزنامهآدلی حئکایه

یقلی کاتبی حئکایه تاریخیمیزین ایلک دؤورو یازیچیالریندان بیري ده عل
. سینی نشره وئرمیشدیرآدلی حئکایه»وولقان«جی ایلده ـ1320او . اولموشدور

جتماعی یل بیر سیاسی و اجن اؤزهجو ایلهـ1324دن 1300،گونئی آذربایجان
سی و محاربه بیتدیکدن سونرا یارانان ایکینجی دونیا محاربه. دوروم یاشاییردي

. آذربایجانین سیاسی و ایجتماعی وضعیتینده درین تاثیر و ایز بوراخمیشدي،اورتام
جو ایلده ـ1324یه حاکم اوالن دوشونجه و سیاسی ایدئولوژي بو آرادا جامعه

. دیرقوروالن میللی حکومت دؤورونده یازیچیالریمیزین اثرلرینده آیدین گؤرونمکده
رزي و میللی حکومته دستک وئرمک او آزادلیغا هوس، آنا دیل، جاماعاتین یاشام ط

میللی حکومت دؤورو گونئی . لرین اورتاق موتیولري ایديدؤنمده یازیالن حئکایه
یر پروسئیه داخیل آذربایجان مستقل بیر دؤولت اوالراق ادبیاتی دا مستقل ب

میللی حکومت طرفیندن »سیآذربایجان تورکجه«اوالن دیلیمیز آنا. اولموشدور
شاعیرلر و یازیچیالر ایسه همین . نیرديالن ائدیلمیش و دستکلهرسمی دیل اع

همین دؤورده آذربایجان . مئیدانا قویموشدوالرلیقالرینییارادیجییارانان فضادا اؤز
یه لر یارانمیش و حئکایه ادبیاتیمیزدا دیرچلمهبدیعی مجموعهـمطبوعاتیندا ادبی 

لره و دؤنه حئکایهـلرینده دؤنه یفهلیکلرده و مطبوعاتین صحگونده. باشالمیشدیر
محمدلوي عباسی، فتحی . لریمیزه راستالشیریقدیرچلمکده اوالن نثر نمونه

بو دؤورون تانینمیش . زاده و سخوشگنابی، علیقلی کاتبی، قهرمان قهرمان
. اولموشدوالرندانیازیچیالری

.دیریشیشگینلشمپآذربایجانین ادبی دیلی داها ندهمیللی حکومت دؤورو
لرین چوخو خالق کوتله دیلینی قورویاراق ادبی ن حئکایهلیکلرده گئدهگونده

یازیالن یازیالرین چوخو یئنی یارانمیش میللی . فورماسینی ساخالماقدایدي
حکومته دستک وئرمکده و اورتایا چیخان آزادلیغین دواملی و داها میللته فایدالی 

ن میللی حکومت زامانی بیر ایل سوره. اولماغینی وورغوالیان یازیالر ایدي

نین بؤلومونههمین کیتاب، عباس پناهی: آرتیق معلومات اوچون باخ - 1
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ه اؤز ایچ گوج و دآذربایجانین بیر چوخ آدلیم شاعیر و یازیچیسی آنا دیللرین
او زامان گئده ـمیز گئت لرینده حئکایهمطبوعات صحیفه. سینادیالرنکلرینییئته

ه نئچه حئکای. فورماالري اوالن رومانتیزم و رئالیزمی تجربه ائتديدونیادا اوستون
درسلیک کیمی حاضیرالنان آنا دیلی . توپلوسو دا بیر ایل بویوندا نشر اولدو

هابئله . لر وئریلديکیتابالریندا دا دونیانین آدلیم یازیچیالرینین اثرلریندن ترجمه
ال یاناشی ونبون. لر درج اولوندونین اثرلریندن ده نمونهآذربایجان یازیچیالريقوزئی

...غداش یازیچیالریندان دا اثرلر باسیلمیشديگونئی آذربایجانین دا چا
ن میللی حکومتدن سونرا یارانان آتموسفئرده گونئی ادبیاتی تاسوفله بیر ایل سوره

بوتون اله کئچن تورکجه . یال قارشیالشديسی آغیر سیخینتیگونئی حئکایهو
و آغیر ر جیددي بو ایش او قده. قاالق اودا وئردیلرـلري قاالق کیتاب و نشریه

لرینه ال تاپماق چوخ چتین و کی، بو گون او دؤورون مطبوعاتی و نشریهاولوندو
شاعیرلر و یازیچیالر . تورکجه یازیب اوخوماق یاساق اولدو. گؤزوکوربعضا ایمکانسیز 

بعضیلري ده وطندن بیر چوخ یازیچی سورگون و. یه معروض قالدیالرشیکنجه
آذربایجانا .) زاده، عباس پناهی و سقهرمانقهرمان(یه مجبور اولدوالر کؤچمه

کومتی گونئی آذربایجانی ون پهلوي حدئیه»فتح آذربایجان«حاکیم اوالن و 
. ساخالماغا باشالدي)یوخسونلوقدا(فرهنگی و سیاسی باخیمدان آغیر محرومیتده

بیر ال بارماقالري ساییسیندا آنا دیلیمیزده دئوریمینه کیمی1357دن 1325
. گونئی یازیچیالري فارسجا یازماغا مجبور قالدیالر. حئکایه کیتابی نشر اولونمادي

ین و اؤز آنا دیلینده یازیب حتی باش أیمهابونونال بئله بو آغیر سیخینتیالر
دان اؤرنک اوالراق بئلنجی یازارالر. یازیچیالري دا تاپماق اوالریایینالیان گیزلینجه 

تلخون (دن صمد بهرنگی،.حئکایه توپلوسو» قارتال«دن گنجعلی صباحی
شاه «دن علی تبریزي،»سیقوردالر نمایشنامه«، غالمحسین ساعدي )سیحئکایه

.آد آپارا بیلریک. ) .ورومانی» اسماعیل
بیاتی و ایل ایش باشیندا قاالن پهلوي حاکمیتی دؤورونده گونئی آذربایجان اد32

یارانان . ما و گئریلمه دؤورونو کئچیردياقالاونال یاناشی حئکایه ادبیاتیمیز دور
گؤستردي کی، ادبیاتیمیز شعر و ائتکیر نثر ادبیاتیمزدا آغیر لر او قدهتضییق

بونون ایزینی هله عموم کوتله آراسیندا آذربایجان . فولکلوردا محدودالشدي



~٣٠~

1357الکین .. ئیه سورانالردان آنالماق اوالرسینی یازماق اوالرمی؟ دتورکجه
ظاهیرده کی . یه نسبی آزادلیق گلدياؤلکه. ییشديیی دهاینقالبی بوسبوتون هرنه

پهلوي حاکمیتی دؤورونده بونا باخمایاراق هله الکین. گیزلین قاداغانالر قالدیریلدي
. دیرنین بئیینلرینده سورمکدهکی شوونیسم اساسلی دوشونجه هله بعضیلري

میللتین بیر چوخ ایجتماعی . ایديدئوریمجی اینقالب گئرچکدن ده بیر ـ1357
آیاق آشامایاگونئی آذربایجان ادبیاتی دا پارالق بیر . ییشديو سیاسی حیاتینی ده

بیر چوخ درگی و سیندهتورکجهآذربایجان اورتامدان یارانان اینقالبدا.. قویدو
یئنه شاعیرلر و یازیچیالریمیز اؤز آنا دیللرینده یازماغا . لیک نشره باشالديگونده

بونا باخمایاراق . ایدينه باشالدیالر الکین یئنی نسل و گنج نسل اؤز آنا دیلی
تورکجه کیتابالرین دا سایی نالنانیایی. یه آیاق باسیرديادبیاتیمیز یئنی بیر مرحله

لی یاواش اولسادا ایرهـدونوق قالمیش ادبیاتیمیز یاواش . گئده چوخالیرديـگئت 
...يدچارپیرهده گؤزاؤرنکلرينشر اوالن مطبوعاتدا حئکایه . گئدیردي

لرین نثري مدرن و یازیالرین موتیولري گؤز قاماشدیریجی اولماسا دا حئکایه
. سینده او دؤورون بؤیوك رولو اولموشدورتیمیزین تاریخی گلیشمهحئکایه ادبیا

گونئی یازارالریندان عالوه دونیا یازارالریندان و شیمالی آذربایجان یازیچیالرینین 
او دؤورده مطبوعات . دیراثرلریندن پارچاالر دا نشر اوالن مطبوعاتدا گؤرونمکده

ردان گنجعلی صباحی، حبیب ساهیر، لري نشر اوالن یازیچیاللرینده حئکایهصحیفه
آد یازارالردان . مرتضی مجدفر، محمد قاضی، الف نورانلی، علیرضا ذیحق و س

لرین آنا خاراکتئرلري عمومیتده کوتله ایچیندن قلمه آلینان حئکایه. اوالرچکمک
رعیت آراسیندا اوالن ـلري، کند احواالتی و ارباب گون پروبلئم. سئچیلمیشلر

بو آرادا آذربایجانین میللی . لرین آنا چیزگیلري ایدیلرر حئکایهتوققوشماال
هابئله ایدئولوژي . لرینه توخونان یازیالري دا سئچمک مومکوندورمسئله

.باخیمیندان یازیالن یازیالر دا آز دئییلدي
جتماعی یبعضی سیاسی و ا،اثرینده یارانان آچیق آتموسفئریاینقالب1357
لر تورکجه درگی و قزئت. گئده محدودالشديـاوالراق گئت لرله باغلی حادیثه

بیر ایکی نشریه لر قاپاندي و دن بویانا دئمک اکثر نشریه1363. آزالماغا باشالدیالر
سی جه وارلیق نشریهلردن سادهین نشریهوامینی ایتیرمهد.بیلديه داوام گتیر
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نشر اوالن . لرینده ده حئکایه اولدوقجا آز نشر اولورین صحیفه“وارلیق. قالدي
بو آرادا تورکجه . یازیالرین چوخو مقاله شکلینده دیل و تاریخ حاققیندا اولور

حئکایه ادبیاتیمیز بیر نئچه ایل سوکوت دا . حئکایه کیتابی قیتلیق حالینا گلدي
»یول«ن اورتایا چیخان جو ایلده کیهان نشریاتی طرفیندـ1369نهایت . یاشادي
یول درگیسی آیلیق بیر . سینده یئنه حئکایه ادبیاتیمیز اؤزونو گؤستردينشریه

ا داونون مختلف سایالرین. نین ماراغینی قازانا بیلمیشديدرگی اوالراق عموم کوتله
اورمولو، . اورادا قلم چاالن یازیچیالریمیزدان ع. لریمیزي تاپماق اوالرحئکایه نمونه

یول درگیسی . ریکآد آپارا بیله. عیل هادي و بهروز ایمانی، ایواز طاها وساسما
ایل نشري بویوندا دئمک نثریمیز حاققیندا 4حساس بیر دؤنمده اورتایا چیخدي و 

ناصر منظوري همین ایلده سون ناغیل، سون افسانه آدلی . گلیم رولو اولدوگؤزه
ده فروغ آزادي و سونراالر مهد آزادي همین دؤنمده تبریزده . رومانینی نشره وئردي
تبریز ده نشر اوالن . لري نشر اولوندولرینده ده حئکایه نمونهنین تورکجه صحیفه

سینده ده فجر آذربایجان و همین ایللرده زنجان دا نشر اوالن امید زنجان نشریه
یرا جی ایللر آراسیندا بیر سـ1376دن 1370. لرینی تاپماق اوالرحئکایه نمونه

جک سینده ادبیاتیمیزین آیدین گلهنثر کیتابالري اورتایا چیخدي و نثر ساحه
حئکایه (» قوي اولسون اون«بو کیتابالردان . وئرديموشتولوغونواولماگونلرینین

. ریکآد آپارا بیله. سو ناصر منظوري » قارا چوخا«میشوولو، . م) توپلوسو
لر داها گوجلو نشره سونرا تورکجه نشریهلردن ن سئچگیده گئدهدا اؤلکه1376

تبریزده مهد آزادي، . ظاهیرده یئنه بیر آز آچیق آتموسفئر یارانمیشدي. باشالدیالر
ده هردن ده هفته. دواملی اوالراق نشر اولوندو. فروغ آزادي، صاحب، ارك و س

گونئی نین بیر چوخ سایالریندا مهد آزادي. ل ساي بوراخیلیرديادبیات اوچون اؤزه
بو . لر ده درج اولوردوآذربایجان یازیچیالریندان کؤچورمهقوزئییازارالریندان عالوه 

آرادا خانیم سوسن نواده رضی بیر چوخ حئکایه و رومانی کؤچوروب مطبوعاتدا 
درج اوالن یازیچیالردان کیان صفري لريگونئی یازارالریندان حئکایه.نشره وئردي

جه جی ایلده سادهـ1376بو قلم صاحیبی . پارماق اوالرو توغرول آتاباي و س آد آ
لرده ایمضا یه مهد آزادي و باشقا قزئتیاخین حئکایهیه ـ50بیر ایل بویوندا 

گنج یازارالریمیز اؤز . یه آیاق باسمیشديحئکایه ادبیاتیمیز یئنی بیر مرحله.. آتدي
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لیبلرینه گؤز آلتی مدرن و پست مدرن قه. گوجلرینی سیناماغا باشالمیشدیالر
لردن »کیبریتی حئکایه«بعضی یازارالریمیز . باخان یازیچیالري دا گؤسترمک اوالر

نین بو قلم صاحیبی.  لرین یازماسینا دا رغبت گؤستردیلراولوشان قیسا حئکایه
حئکایه توپلوسو همین ایللرده » قارلی ارك«لري اوالن یازیچیلیغین ایلکین تجربه

لییی گوجلو بیر ادبی و خبري هفته» پیام اورمیه«ده 1378. ولدوده نشر ا)1377(
لرینده بیر چوخ حئکایه و نین صحیفهبو نشریه. نشریه اوالراق اورتایا چیخدي

لرده ده حئکایه آراسیرا باشقا نشریه. یاییلديلر ادبیاتینا باغلی یازي و مقالهحئکایه
کایه ادبیاتیمیز و نثریمیز دئمک گوج و حئ. ادبیاتینا باغلی یازیالر درج اولوردو

. ماراقالنیرديگنج نسلیمیز ده ادبیاتیمیزال داها آرتیق . لی گئدیرديقدرتله ایره
.. .یی بللی ایديهجقدرتلی و دونیا مقیاسلی یازیچیالر یئتیشدیرهینمیزحئکایه
و حئکایه جن دیقته الیق اوالن حئکایهجی ایلهـ1380جی ایلدن ـ1376

لی نثریمیز دئمک اؤز یولونو تاپمیش و گوجله ایره. لري چاپدان چیخديمجموعه
م آغداشلی، ـ) رومان(چاپ اوالن حئکایه توپلوالریندان شامان . ایديگئتمکده

داشقین، علیـعزیز محسنی، کند گلینی ـباقر رشادتی، یورد ـآلتون خیال قوشو 
مرتضی مجدفر، سنه ساري ـ.. لره سو سپمیشمتوغرول آتاباي، کوچهـمانقورت 

کریمی، . توپالیان مـ) کیتاببیر شعر و حئکایه توپلوسوندان اورتایا چیخان (
. نادر ائلخان و سـ) نین اثرلریندن توپالنان مجموعهنئچه یازیچی(یئددي نار 

.   لررلردین نمونهجه ایشیق اوزو گؤرهساده
یه میز باشقا بیر مرحلهجی ایلدن بري ادبیاتیمیز و اونوال یاناشی حئکایهـ1380

نی مستقل بیر مقاله و داها گئنیش باخساق بیر کیتاب کیمی بو مرحله. آیاق باسیر
.قجه بو یازیدا نئچه باشلیقالرا توخونوروآنجاق ساده. آچیقالماق الزیم دیر

،لرنجیسل درگیلري طرفیندن بوراخیالن اؤیرهنجیان اؤیرهدان بري آذربایج1380
هابئله . یه ایمضاء آتیرآذربایجان ادبیات و مطبوعاتی تاریخینده پارالق بیر صحیفه

. ل رولو اولموشدورسیاسی و ایجتماعی باخیمیندان دا بوراخیالن درگیلرین اؤزه
بو . ديلر بوراخیلیردرگی و قزئتهنجیسل آذربایجانین اکثر شهرلرینده و تهراندا اؤیره

لرله اوغراشاراق نشرلرینه ل چتینلیکدرگیلرین چوخو آیلیق اوالراق اؤزلرینه اؤزه
ده نشر ساحهکولتورل و مدنیـبوراخیالنالرین چوخو ادبی . داوام وئریردیلر
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حر یاشماق و س. (بونالرین آراسیندا محض ادبیاتا دایانانالردا وار ایدي. اولوردوالر
اؤرنک (ل سایی دا ادبیات اوچون بوراخدیالر هابئله بعضی درگیلر اؤزه)  درگیلري
آدلی آلتیندا » یاساق یئمیش«سینی سون نمرهدرگیسی،» یاشیل یول«اوالراق 

.)گئنیش سایدا نشر ائتديتمیشادبیات اوچون حصر ائ
نجیسل درگیلرین رولو حئکایه ادبیاتیمیزدا دانیلماز ادبیات باخیمیندان اؤیره

و بیلیمنجی و آیدینالریمیز اولموش، درگیلري بوراخانالر اؤیره. اولموشدور
اونیوئرسیته محیطینده یاشادیقالري اوچون دونیا ادبی آخیمالریال دا تانیش 

لرینده اونالرین ایزلرینی گؤرمک بو اوزدن یازدیقالري نثر و حئکایه. الرایدی
نجیسل درگیلر یئنی یازیچیالر اوچون اؤز باشقا بیر آچیدان بو اؤیره. مومکوندور

چیچکلندیرمک اوچون بؤیوك بیر فرصت و نکلرینییئتهگوجلرینی سیناماق و 
ئکایه یازارالریمیزین ایلک لرینده بوگونکو حبو درگیلرین صحیفه. آالن ایدي

باخیمیندان دا بو درگیلرده لیکنئجه. بعضا گؤرمک مومکوندوراؤرنکلرینیحئکایه 
لر توخو، دیل و داشیدیغی یازیالن حئکایه. لرین سایی دا آز دئییلباسیالن حئکایه

لره سیغمایان یازیچیالر یئنی لیبداها کالسیک قه. ریسؤز باخیمدان دا فرقلید
داها دوغروسو هر بیر یازیچی اؤزونه . باشالمیشالریهلري تجربه ائتمهتی شیوهسؤیلن

،رعیتـسئچیلمیش موضوعالر دا؛ اسکی ارباب .. ل بیر یازي دیلی تاپمیشدیراؤزه
سی یوخ، بلکه بوگونون ماجراالري، مدرن یوخسول حئکایهـکند احواالتی، کاسیب 

سایاقکی کیمی دیقت مرکزینده اوالن و هرسورونالرحیات و اونون داشیدیغی 
...لري اولموشدورآذربایجانین دیل و میللی مسئله

سینده اینترنت بوگونکو سی سایهجی ایلدن بري تکنولوژي گلیشمهـ1380
ـاینترنته باغلی اوالنالر و بو یول ایله بیر . یاشامین بیر پارچاسی اولموشدور

هر دهایندي اینترنت. گئده آرتمیشدیرـگئت بیرلریله ایلگی ساخالیانالرین سایی 
لر آچیلمیش ل سیتهادبیات اوچون اؤزه. بیر قونودا یازي و مقاله تاپماق مومکوندور

دا بو آذربایجان ادبیاتی. دیرلرکلی اوالراق اوخوجوالرال ایلگیدهیازارالر سورهو
الري طرفیندن بیر ون آذربایجان ادبیاتی وورغونگبو. قالمامیشدیردهقونودان گئری

اینترنتده کاغاذ و کیتاب دا اوالن . الري یوال سالینمیشدیرچوخ ادبیات پورتال
اورتادان ) و سچاپ خرجی، نشر مجوزي و یاییم سورونالري(ر لیکلچتین
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هر ده یازیچی دوشوندوکلرینی و یازدیقالرینی بیر نئچه دقیقه. قالدیریلمیشدیر
بوگون . اوخوجوسونا چاتدیریر،ركیهه یوکلهسینهانسی بیر اینترنت دوشرگه

رینده گوجلو بیر شکیلده دونیا اوخوجوسونا گونئی آذربایجان ادبیاتی اینترنت اوزه
ان ایندي هر بیر یازیچی و شاعیرین اؤزونه عائید بیر سیته و. چاتدیریلماقدادیر

اورادا اوخوجوالریال یازیشیر هر آن دوشوندویونو اونالرال . وئبالگی واردیرآزي بیر
...پایالشا بیلیر

عمومیتده هر . رینده داها اکتیودیرسی اینترنت اوزهایندي گونئی آذربایجان حئکایه
بو . دیربیر یازیچی اؤزونه بیر وئبالگ و یا سیته آچمیش یازیالرینی نشر ائتمکده

لر ده بو نئچه ایل بویندا ل سیتهذربایجان حئکایه ادبیاتی اوچون اؤزهآرادا گونئی آ
ل سی گونئی آذربایجان حئکایه ادبیاتینین ایلک اؤزهسیته» آرغیش«. قورولموشدور

» حئکایه«و بو سون ایلده » یاغیش«او سیته قاپاندیقدان سونرا . سی ایديسیته
.....یديسی یارانیب چالیشماقداسیته

....
و داها خیزلین سؤز بو کی، بو گون حئکایه ادبیاتیمیز دوشوندویومدن داها سو

بو گون گنج یازیچیالریمیز قدرت و دوشونجه ایله قلم . لی گئدیرگوجلو ایره
سینده داها یوکسک، داها سینی دونیا  سویهچالیرالر و گونئی آذربایجان حئکایه

بو گون . جکلرینه اینانیرامیرا بیلهچاتدآشامایابیر اؤنجولو داها لمیشلیایره
محمد صبحدل، اکبر رضاپور، حامد احمدي، محمود مهدوي، رقیه صفري، داوود 

، زیبا نیگار خیاويزاده، ووقار نعمت، دوستار، رضا کاظمی، عبدالمجید چاوشی
د اوغلو، توغرول آتاباي، ملیحه عزیزپور، صالح مآراز احرقیه کبیري، منوچهري، 

گونئی آذربایجان حئکایه ادبیاتینین گنج و چالیشقان .عطایی و س
ییر، و اونالر گونئی میز اونالرا اومید بسلهبوگون حئکایه. یازیچیالرینداندیرالر

جکلرینه نه گتیرهیییچـن یییسیله چآذربایجان حئکایه ادبیاتینی دونیا حئکایه
..ییرماومید بسله
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اوشاقلیق «. ده ماکو شهرینده دونیایا گلمیشدیر1281عباس پناهی گونش ایلی 
1296ـ1286ن عباس ایلک و اورتا تحصیالتینی ایللرینی دوغما دیاریندا کئچیره

آتاسی حاجی علی اکبر تجارت . نجی ایللر آراسیندا خوي شهرینده کئچیرمیشدي
...الی و آیدینالریندان ساییلیرديایش ایله مشغول اولوب، اؤز دؤورونون بؤیوك ضی

سینده عباس هله اون بئش یاشیندا ایکن میرزا علی اکبر صابرین تاثیري نتیجه
سی لی پریشان آدلی حئکایهده بؤیوك حجم1304. شعرلر یازماغا باشالمیشدیر

و بو . سیندا نشر ائتدیرمیشدیرنین بیر چوخ ساییسیروزنامه“یئنی فیکیر"
...ده ایکینجی یئره الیق گؤرونموشدورکئچیریلن مسابقهده ساحه
نجی گونش 1315نین وفاتینا گؤره باکی شهرینه گلیر و جی ایلده آتاسیـ1928

ایلینده ملی آزادلیق حرکاتینا قوشولدوغو اوچون حبس اولونور و بیر ایل سونرا دا 
. زنجان شهرینه سورگون ائدیلیر

سینده ن پناهی، آذربایجان روزنامهزه گئدهجی گونش ایلینده تبریـ1321
نئچه . لر یازیردن حئکایهده آردي کسیلمهن نشریهچالیشماغا باشالییر و آدي گئده
نجی گونش ایلینده باکی شهرینه کؤچوب، 1325ایل سیاسی فعالیتلردن سونرا 

. و باشالییرنین ان فایدالی دؤورو بو زامان اونون ادبی چالیشماالري. اورادا یئرلشیر
قیریل "، "ستارخان"، “لريتبریز گئجه"، “قیرمیزي آشیقالر"، “سیریلی چوبان"

...و بیر نئچه باشقا اثري او ایللرده یازمیشدیر“زیندان
لیکدن سونرا ن بیر خستهن عباس پناهی، چتین و اوزون سورهماکولی تخلص ائده

، "خیابانی"اونون ال یازما شکلینده اوالن ده وفات ائتمیشدیر1971سپتامبر 29
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نین اؤلوموندن سونرا، اوغلو شفیق و بیر نئچه باشقا اثري یازیچی“حیدر عمو اوغلو"
1».پناهی طرفیندن بیر نئچه ایل بوندان اول نشر ائدیلمیشدیر

اینترنت-قایناق . مقاله–صمد شفیع زاده –ماکولی عباس پناهی و ستارخان رومانی -1
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سیستهام دنتقا

". قورو چینار قیریالر، الکین اییلمز”
وطنآزاد 

آدامجیل قوردالر

دن یاغــان تــزه قــارالري هداغالریــن آراســیندان اســن گوجلــو کولــک گئجــ
قـارا «کندینـدن  » کنـدال «. چوخورالرا دولدورماقدا ایـدي ـسوووراراق، چاال  

هفر آتلی باش قوالقالرینی ایستی و یون شئیلر ایلـ نگئدن اوچ هکندین» زمی
ی یبیـر بیـرینین دئـدی   اوغولتوسـوندان، یـین  هو اسن کولهساریلیقالرینا گؤر
. بیلیردیلره ائشیدهسؤزلري گوج ایل

رین  لوخ سرت بیر ائنیش باشالدیغیندان سوواريه چآغ یوخوش دئییلن یئرد
مجبـور  هیـ هچکمـ هلرینـد كهانیب و آتالرینـی یـد  هآتالریندان یئره داوچو

انین سـویوقلوغوندان  تیندن و هـاو دییین، بورانین شـ هاونسوز دا کول. اولدوالر
ر گوجلو اسیردي کی، هکولک او قد. مومکون دئییلدياوتورماقهآت اوستوند

گؤتـورمز اونالریـن ایزلرینـی قـار     ـرگؤتورنیولچوالر و آتالر آیاقالرینی یئرد
.  دولدوروردو

یـاخین  همیشدیلر کی، کندال دوزونهائنمهآغ یوخوشو تامامیلهیولچوالر هل
سسی اونالرین دقتینـی  گوللـههزمی یولوندان ائشیدیلن بیر نئچقاراشوط و

چکـن گـنج آیـاق    هینـد یههامیدان قاباقدا آغ مادیان آتینی یـد . جلب ائتدي
ـسـاخالییب، اوزونـو دالینجـا گلـن یولداشـالرینا توتـاراق الینـی هووخـورا          

:  هووخورا سوروشدو
ائشیتدینیز می؟ هسسلرینی سیز دگوللـه



~٣٩~

-هسینی چکن کیشـی دینمـ  نجین آرخاسیندا آریق و قیرمیزي یابیهمین گ
. ینی بیلـدیردي یسسـلرینی ائشـیتدی  گوللــه هرکتی ایلحباشینین ه، دهسئد

:  جاواب وئرديهدوردوغو یئردن اوجا سسله آرخادان گلن گنج ایس
زمی یولونـدان  قاراشوط وهتوقاي باجی، من الپ یاخشی ائشیتدیم، اؤزو دـ

.گلیردي
: هور ایلطآرادا اوالن یاشلی یولچو گنجین سؤزونو کسیب، سایماز یانا بیر 

. آتیب هاوار چاغیریرسن هانسی یازیغین بیریدیر، هاوایا گوللـههگؤرـ
کیشـی لباسـی گئیمـیش بیـر قـادین      ؛وچـ چاغریالن یولهتوقاي باجی دئیـ

بیر شئی پارالییردي، الکـین بـو   هی زامان اونون دؤشوندیت ائتدیحرک. ایدي
قیزیلـدان قـایریلمیش باشـقا زینـت     قاش وداشصوصقادینالرا مخههئچ د

اشـتراك  هورتدصـ ال فعـ ر اینقیالبیندا ذیرمی بیر آیبو، . شئیلریندن دئییلدي
رفینـدن بـو قادینـا وئـریلمیش     طکـومتی  حربایجان میللی ذی اوچون آیائتدی

یوکسـک ، کیرپیک، قاراقاش، قاراگؤز، اوزونبو. مدالی ایدي“رذیرمی بیر آی”
. شالوار چوخ یاخشی یاراشـیردي هی فرنج قالیفیبئل قادینا گئیدیهبوي، اینج

لـري،  هلی، پارالق چکمنو، بوز شکقوالقلی مخمر بؤراوالنه مخصوصلریئفدا
ی باالجـا بیـر توفنـگ اونـا     کـ هنلریندن آسدیغی پاترون قاتارالري، الیندیییچ

شـیتدیکلري  ئا. ریـردي ئیفتی ده وصـ دلیک یییـ ار، مردلیک وبرابهکلللیهگؤز
نـی گؤرونجـه، بـو   یییدرمـه ئت ویسؤزلرینه یاشلی یولداشالرینین اهمگوللـه

یرك اوزونـو  رمهئورهینی ظاهیییاو اؤز پرتل. قادین بیر آز توتوالن کیمی اولدو
:ديئهمین یاشلی یولداشینا توتاراق د

.  ییقهارایینا چاتمالیله ایسه اونون ئاـ
: ور ایلهطه ده القید بیر عکیشی بو دف

تیشـینجه او آدام اؤزونـو سـاغ    ئدي، یـا بیـز اورا ی  ئیدن بیریدیر، دئایکی شـ
یریب جانینی قورتارار، یا دا کی آدامجیـل قـوردالر اونـون    ئتیساالمات کنده
ـ    ئد، او کی قالدي سنرایشینی بیتیر اق، سـؤزوم  ییرسـن اونـون هارایینـا چات
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. ریرسـه، چاتـاق  ئیـه ایمکـان و  هریمـ ئقـار و بـوران بونـدان آرتیـق ی    . یوخدور
اگـر دوزده قـار آز اولسـا، او زامـان     . گؤرورسن کی، آدام آیاغینی آتـا بیلمیـر  

. مومکوندور کی، آتالرا بیر آز زور گلک
: ديئه اوالراق سؤزه قاریشیب دعبو واخت آخیردا گلن گنج ایکینجی دف

لري آتـان تـک بیـر    له چیخیر کی، گویا او گوللـهئدانیشیغینیزدان بسیزین ـ
آتیـب اؤزونـه هـاوارچی    واناتین قورخوسـوندان گوللــه  حئیده آدامدیر؟ اؤزو

دیر می؟  لهئچاغیریر، ب
: ديئریب دئقوجا سؤزه باشالمامیش توقاي گنجه جاواب و

.دیرلهئنین فیکرینجه امیعن حسبلی، ـ
.  رديئا جاواب و‘یه گنج توقايئی یوخدور، دئله بیر شئیین بطعقـ

بو ، ین قوجالیقال دینلهقانلیبیر سویوقالعادهقوبایاقدان بري دانیشیقالري ف
:  حالدا آرخایا دؤنوبعصبیه عدف
.  تديئاعتراضیه، گنجه ائریک، دریک، گؤرهدهئگـ

:  ورلهطین گنج چوخ ساده بیر رمهئاهمیت وسینهلشمهعصبیقوجانین بو
. ییـل ئله سـیز دوشـونن کیمـی د   ئدي، مسـ ئ، آجیقالنمایین، دـ حسن عمی

لـر  همین گوللــه . سسلرینی بیر ده خاطیرینیزه گتیریننیز گوللـهیییشیتدئا
نین  آغزیندان بیر آندا چیخان چه  نفرین  توفنگیئبیر نفرین یوخ، بلکه بیر ن

تله دالبـادال آچـیال   عسـور لـه ئسـی ا نفرین گوللـهبیر. سسلري ایديگوللـه
ــونالردان . بیلمــزدي ــب ــیالن  هالوع ــا آت ــاق اوچــون هاوای ــاوارچی چاغیرم ه

لرین گومبولـداییب همـین   بو گوللـه. لرین سسی همیشه هاوادا یاییالرگوللـه
اولماییـب  لرین هـاوایی گوللــه  سی آتیالن گوللـههنین کسیلمدقیقه سسلري

لـري  بونا گؤره ده آتـیالن بـو گوللــه   . اولدوغونو گؤستریرن گوللـهههدفه دی
ر منجــه، بیــز باجــاردیغیمیز قــده. تمــک اولمــازئی حســاب ائعــادي بیــر شــ

.  یکیلیتیرمهئزمی یولونا یسورعتیمیزي آرتیریب اؤزوموزو شوط و قارا
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یاشـلی یولداشـالري اوالن   هالوعـ دان ‘سی توقايحظهگنجین بو دوزگون مال
رکتلرینی حلردن سونرا یولچوالر اؤز بتصحبو . تديئمینی ده قانع  اعن حس

حسـن  . دیلـر هدیلرسه ده، آرزوالرینا موفـق اوال بیلمـ  ندیرمک ایستهسورعتله
اونـالر  . رمیـردي ئیه ایمکان وریمهئمیشکن، قار، بوران بوندان آرتیق یئدعمی

میشدیلر کی، اون آددیملیقدا گوجلـو بیـر قـار    تیشمهئآغ یوخوشون آیاغینا ی
توقـاي  . قیشقیرديیهئدـ“!قیز، دایان”:حسن عمی. بوراناغینا راست گلدیلر

نیلمـز باغیرتیسـیندان اؤز   نـین بـو گؤزلـه   ال دایاندي و حسن عمیحایسه در
تلســیک تــوفنگینیبــو زامــان حســن عمــی. ديهیــه بیلمــهبونــو گیزلــجعت

نـین بـو ناگهـانی    حسن عمی. خماغینی چاققیلداتدينیندن آشیریب چاگچی
سـی تـک   تیرمـه ئیـه ی اونون دالینجـا پـاترونو سـالدیقدان لولـه    باغیرماسی و

ـ عي دخـی ت ‘ییل، گـنج یولداشـالري ایسـالم   ئي د‘توقاي لندیرمیشـدي بج .
.   نین بو حالتینه هر ایکیسی مات قالمیشدیالرحسن عمی

:  نیبدوباره سسلهبو زامان حسن عمی
یـه بـاغیردي و اونـالرا    ئیـه دوروب باخیرسـینیز، گؤرمورسـونوز مگـر؟ د    ینـ

آدامجیـل  : ریـب قیشـقیردي  الشان قار بوغاناغینی بارماغی ایله گؤسـته نیاخی
!  قوردالر

الحتدي و درئاته هامیدان قاباقدا دوران توقاي بوغاناغا دوروست دقّعبو دف
چــه بــوز قــوردون، ئاو دا بیــر نتــوفنگینی چیخاردیــب پــاترونالدي، چــونکی 

لرینـی  هلملیسووورا ایرهـ  دؤندریب قارالري سوووراطرف آرخاالرینی بونالرا 
دي، قـوردالردان بیـري   نین تـوفنگی سسـله  بو زامان حسن عمی. گؤرموشدو

آخان قانینی اونون. بیر سس چیخاراراق قارین اوسته ییخیلديعادي یري ئغ
یـوانی پارچاالمـاق اوچـون    حئجنسـلریندن اوالن بـو   ن باشقا قوردالر اؤز گؤر

. ین توفنگی دخی آچیلـدي ‘دیلرسه ده، بو واخت توقايتمک ایستهئهوجوم ا
نـین یـاراالدیغی   حسـن عمـی  . ییب کنارا چکیلـدیلر بیلمهیههللیقوردالر ایره
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نـین دالینجـا سـورونه    قورد دخی یاراسی یونگول اولدوغو اوچون او بیریلـري 
.  اچماغا باشالديسورونه ق

ا مـ آم. لشیب هـاوا آچیلمیشـدي  دیکلري زامان کولک ساکیتلهیولچوالر دوزن
. بیلمیردیلـر نه ده آتالرینی سورعتله سـوره ئاولدوغو اوچون اونالر یقار چوخ

دولـو اوالن چوخورالرینـا دوشـوب دؤشـلرینه کیمـی      یولون قارالعضاآتالر ب
.  تله یوال چیخا بیلیردیلرحمباتیر، چوخ ز

ر کی ایزلردن بیر قدههردئتیشدیکده یئزمی یولونا ییولچوالر شوط و قارا
بو . چدیکلرینی بیلدیلرئرفینه کطدن گلیب ماکو زمیپییادانین قاراآتلی و

نی عل، یبونالر اون گون او. لندیرديبجعمشاهده یولچوالرین اوچونو ده ت
نین ‘سیموکرات فیرقهئبایجان دذرده آ‘12نین ر آییذجی ایل آ‘1325

لري، وزهحقاراقویون ماحالیندا اوالن رفیندنطسیقارازمی رایون کومیته
خالماق اوچون سفره جاوانالر تشکیالتی و قادینالر تشکیالتینی یو

نین نین انگلیس و آمریکا دؤولتلريهطنسلالن قوامئاونالر خا. چیخمیشدیالر
ن باسقینیندان، ئکومتینه قارشی خاحربایجان میللی ذایله آییبی و کؤمهطل

ایران دؤولتی الینده اولماسیندان و هر عکومتین مرتجحده ‘ایندي تبریز
سیندن هله ده خبردار دیلمهئقیب اعن تیربایجان دموکراتالرینذرده آئی
زمی کندیندن قارا،تدیکلري داغ کندلريئاونالرین گوونکچ. ییلدیرلرئد

و آرامسیز یاغان قار کند آراالریندا اوالن جیغیرالري توتوب اوزاق ایديچوخ 
ده ‘زمیو قارااد‘ده، ماکو‘بونا گؤره ده اونالر تبریز. گلی کسمیشديـت ئگ

اونالر یوال چیخدیقالري .ی بیلمیردیلرئبیر شچئیندا هلر حاقّهثادحن رئباش و
زیز اؤز آروادي عدري صسیکومیتهزمی کندینین رایونزامان همین قارا

. لرینی تاپشیرمیشديهز دؤنمئیه باجاردیقجا تیعمن حسسی میعا و ‘توقاي
یییییلدئیوخاریدا د. لی ایديري دؤنمهئل گچه گون اوئت نیئهمین ه

خیره اکیمی، و بوران یولالري باغالدیغیندان اونالرین قاییتماسی ت
لوماتالري اولمایان بو اوچ نفر عچ بیر مئیندا هلر حاقّهثادحسون .دوشموشدو
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یه ییغیلیب اورادان شوط ‘زمیر آتلی و پییادانین قارادهقبویولداکی ایزلردن
.لی اولدوالرهیلی دوشونمئتدیکلرینی بیلرکن خئرفینه گطو ماکو 

. رق اولموشدوغیولچوالرین ایچینده توقاي هامیدان آرتیق فیکیر دریاسینا 
لندیریر و بونا گؤره هالقعین ایشلري ایله ‘زیزعاري ندنسه، توقاي بو ایزلري 

اوالن صوصقادینالرا مخ. دیرديئایسحده کندینی چوخ ناراحات 
ابلیتی ایله بو قتمک ئنی قاباقجادان درك احادثهجک هرئساسلیق و باش واح

باشینا . باخارکن او، پیس بیر حادثه ایله قارشیالشاجاغینی دوشونوردوایزلره
. یی اوچون مین جور بد فال ووروردوقارا فیکیرلر گلیر و اؤز گلجهمین جور

بو قورخونج و سیخیجی فیکیرلردن یاخاسینی قورتارماق اوچون باشینی 
.  سه ده، باجارمیرديتمک ایستهئیله مشغول ائباشقا بیر ش

ــدي  ــاکیتلیک ای ــوخ س ــارالرین   . آرا چ ــن ق ــدا ازیل ــالالري آلتین ــن ن آتالری
یولچـوالرین هـر اوچـو اؤز    . شـیدیلمیردي ئچ نـه ا ئباشقا هـ خیشیلتیسیندان 

.  چ بیري دانیشمیرديئلرینه دالدیقالریندان هدوشونجه
نـین  نـین دیبینـده حسـن عمـی    ر قالمیش بیـر تپـه  کنده اوچ کیلومتره قده

ن داهـا سـورعتله   ااو، بایاقکینـد . ن داها آرتیـق اوجالـدي  لکینداوقیشقیریغی
ـتـوفنگینی دولـدورا    ی پـاترونالدي، حسـن عمـی   آتیندان دوشوب توفنگین

یـه  ئد“ر ده بیلمیـردیم من گویـا دوننکـی اوشـاق قـده    "اؤزونه ـاؤز،دولدورا
:  ركرف دؤنهطسونرا یولداشالرینا . یینیرديئد
ـ لــه میـردیم مگـر بـو گول   ئبایاقـدان د ـ ري آتـان کـیم ایسـه جانـاوارالرین     ل
. ایـا آتیـب کندینـه کؤمـک چـاغیریر     ري هاولهلـسینده قالیبدیر، گولرهصاحم

م ئاؤزلریندن اللی قدم آرالی یولون ساغ کناریندا، یـ دي وئبویورون، گؤرون، د
: تـدي ئاهالوعـ ریـب  چه جاناواري یولداشالرینا گؤسـته ئاوسته قارپیشان بیر ن

. یه مشغولدورالرمهئجه داغیدیب یهانسی بدبختی ایسه تزه
رفـه باخانـدا چـوخ دهشـتلی بیـر      طن گؤسـتر ایسالم ایله توقاي حسن عمی

ایکـی  ،کـی قـارالر  رین اوسـتونده ئچه متر یئبیر ن. ره ایله قارشیالشدیالرمنظ
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اوزو اوسته دوشموش بو ایکـی جسـدین   . نفرین قیرمیزي قانینا بویانمیشدي
بوغوشــا اؤز ـبیرلــري ایلــه بوغوشــا   ـرافینــا ییغیشــان قــوردالر بیــريطا

. ردیالرلرینی پارچاالییقیسمت
. یغی تـوفنگلرین سسـیندن جانـاوارالر قورخـوب داغیلـدیالر     دیولچوالرین آت

تیریـب  ئلرین اوسـتونه ی ییتئمی، توقاي و ایسالم تالشال اؤزلرینی معن حس
یـه  تمـه ئینـه ا عااوچـون جسـدلري م  کتمـ ئیـین ا عاونالرین کیم اولدوغونو ت

.  باشالدیالر
نـین و  اونالرین بـودالري . شدولرلرین هر ایکیسی ده اوزو اوسته دوشمودجس

. ییـب قورتارمیشـدیالر  ئنین یوموشاق اتلرینـی قـوردالر بوسـبوتون ی   قولالري
کلرینده توتاراق جسدلرینی یانیندا دایانیـب  دیولچوالرین هر اوچو آتالرینی ی

اونـالر کسـکین و کـدرلی باخیشـالر ایلـه      . میشـدیلر هگؤزلرینی اونـالرا زیللـ  
ایسـالم سـؤزه باشـالیاراق    باخاندان سونرا بیرینجـی اوالراق یلی ئییتلره خئم

:  سوروشدو
ـ ر بونالر توفنگ آتیـب هـاوارچی چـاغیران آدامالردیسـا،     ـ اگ س بـونالرین  ب

انی؟  هتوفنگلري 
ــارالري اولمــادیغی کیمــی،  للئدوغــرودان دا جســدلرین ب ــاترون قات ــده پ رین

یـن بـو سـؤزلریندن    ‘مایسـال . چ بیر توفنگلري دخی یـوخ ایـدي  ئیانالریندا ه
رك یوخـودان آیـیالن آدامـالر کیمـی کـوت      هدیکسـین توقاي و حسن عمی

: یالردنین اوزونه باخرلرله بیر بیرينظ
نـین  یه، آتیئتوت آتی گؤروم، د.  ندیریهئیسن سن دئه، باال دـ ا:  میعن حس

هـر  .ف اییلـدي طرییته ئریب اؤزو ایسه قاباغیندا اوالن مئا و‘یلووونو ایسالمج
ـ نـین سـایر   نین اللرینـی، آیـاقالرینی و بـدنلري   ایکیسی تلـه  لرینـی دقّ هحیص

لیب اوزونو یولداشالرینا توتـاراق  هیوخالدیقدان سونرا جسدلرین یانیندا چؤمب
: ديئییرغاالیا دـباشینی ییرغاالیا 
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بو بدبختلر هر کیم اولسا دا چوخ نامردلیـک  . که بیر جنایت واقع اولوبدورئیـ
نـین ده ال آیـاقالري بـاغلی اولـدوقالري     هر ایکیسـی . قتل اولونوبدورالرایله

آدامجیـل قـوردالرین   . لیکله آرخادان ووروب اؤلـدوروبلر یرتغحالدا، چوخ بی
نـین  باخین هر ایکیسـی . ییلئی دئا بیر شقادفدن باشتصبونالري داغیتماسی 

-هن آدامـین کـور  رفده دوشـ طبو سول . دیرده اللري کندیر ایله دالدان باغلی
ریدیر، ئیییب، او، گوللـهکی دلیک قوردالرین ایتی دیشلري ایله دلینمهیینده

.  ین گوللـهههم ده چوخ یاخیندان د
:  نین سؤزونو کسیب سوروشدوایسالم بورادا حسن عمی

ن بیلیرسینیز؟  دهسینی ننین یاخیندان دیمهگوللـهـ
اؤزیه، حسن عمـی ئجه یاندیریبدیر، دئباریت نسینی باخ گؤر یارانین دؤورهـ
بـو زامـان   . ديویرمـک ایسـته  ئدیب جسـدلرین بیرینـی چ  ئقیقاتینا دوام احت

ن حسنین جیلووالرینی یهرین قاشیندا برکیدیب توقاي ایله ایسالم دا آتالري
.  یه گلدیلریه کؤمهمیع

گؤزو جیریلیب داغیلماسا دا، اوزونـده  ـن جسدین لباسالري و اوزطرفدقاباق 
جسـدین اوسـت   . دونوب قاالن قانلی قارالر اونون تانینماسـینا مـانع اولـوردو   

یـی ده قـانالرا بوالشـیب    لدن چیخاریلدیغی اوچون اونون آغ کؤینهپالتاري او
نسه اونالرین تانینماسـینا توقـاي هـر ایکیسـیندن     نده. بدنینه یاپیشمیشدي

او، بایاقدان بري باشینا ساریدیغی یون باشـلیغی  . دیرديئاجهديآرتیق جید
یـه  جسـدین قـانلی اوزونـو سـیلمه    باشیندان آچیب، تمیز قارالرال ایسالداراق

ــده. باشــالدي ــر چکمــهاو ق ــی، جســدین اوزو تمیزل ــاق هدي ک ــب تانینم نی
داري مـردان  نین خزینهسیزمی رایون کومیتهبو آدام قارا. سینه گلديدرجه

ن اولـوب، کنـد   ال عضـولریند عنین فسیزمی رایون کومیتهمردان قارا.ديای
ت بیر آدام ایدي، بونا گـؤره  صفنین قایغیسینا قاالن مهربان و خوش اهالیسی

یـن  ‘توقـاي . ؤرمتی وار ایـدي حـ یانیندا اونون خصوصی نینده کند جماعتی
آدامـین  زیـز بـو  عدري صـ سی نی همین کندین رایون کومیتهیعاؤزو و اري، 
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بونا گؤره ده، توقـاي و یولداشـالري بـو    . ردیلرخاطیري هامیدان آرتیق ایسته
کیمـی  تدیکلري زامان ایلدیریم وورموش بیر آدامئادف اصقیقته تحدهشتلی 

اوچـو ده  . اونالرین رنگی قار کیمی آغارمیشـدي . رلرینده قالدیالرئقورویوب ی
ـ نـا و عچ جـور م ئهـ . الرنـین اوزونـه بـاخیردی   رلرله بیر بیـري ظسوروجو ن ره ئ

جـور فیکیرلـر   بـه قلبینده جورسینینسینده هرهدیکلري بیر ایش بارهبیلمه
یی اوچون بد فالالر ووران توقـاي، او  هجبایاقدان بري اؤز گله. چمکده ایديئک

مکـدن  دوشـوندوکجه اؤزونـو تیتـره   یینـی جهت اوال بیلهحقیقفیکیرلرین بیر 
ینکینـدان  ‘یـن حـالی توقـاي   ‘ایلـه ایسـالم  عمـی حسن . ساخالیا بیلمیردي

کم بیـر ایـراده ایلـه، گـؤزلري     حبیـر آز سـونرا توقـاي مـؤ    . ییلديئیاخشی د
یاشاردیغی حالدا همین جسدین باشینی قار اوسته قویوب، او بیـري جسـدي   

بو زامان حسـن  . یه باشالديردي و اوز گؤزونو تمیزلمهؤندهچآرخاسی اوسته 
یرماغا چالیشـدي،  دییتـدن اوزاقالشـ  ئي م‘توقـاي نـه ایسـه دوشـونوب    عمی

زیـز  عمردان ایلـه  ”: توقاي اؤز اؤزو ایله دانیشیرمیش کیمی. مومکون اولمادي
ـ ئآلـاله ا . ده اولسـون آیریلمـازدیالر  بیر دقیقه ییتـین  ئم“...!سـین بلکـه  مـه هل

ییتـی باغرینـا باسماسـی    ئقیشقیریب م“زیزع"ین ‘سی ایله، توقايوریلمهئچ
. وبیر اولد

یـن پارچـاالنمیش   ‘زیـز عوگیلی اري ئیـن سـ  ‘دوغرودان دا بـو جسـد توقـاي   
.  ییتی ایديئم
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)(
نین ، آذربایجانین مقاومت شعري1آدییال یازیالرینا ایمضا آتان یازیچیمیز» آیدین«

ـ جی ایلده تبریزین سرخاب 1282سی، حبیب ساهیر سارسیلمایان تمثیلچی
جه خاناالریندا، سونرا دا یئنیلر مالال مکتب اول. سینده آنادان اولموشدورمحله

. ده و نهایت اورتا مکتبده تحصیالتینی قورتارمیشدي»لرمدارس متحده«آچیلمیش 
ـاستانبول اونیوئر. سونرا استانبوال گئتمیشدیر. لیک ائدیرکوردستاندا معلمبیر مدت 

ایل اورادا 7.سینده جغرافیا بؤلومونده تحصیالتینی داوام وئرمیشدیرسیته
آذربایجان ادبیاتی سورعتله اینکشاف . قالدیقدان سونرا گونئی آذربایجانا دؤنموشدور

ساهیر بیر آز زاماندا چوخلو حئکایه، شعر حبیب) دن سونرا1320(تاپدیغی ایللرده 
-شفق مجله, سیآذربایجان روزنامه(و مقاله یازیب، او زامانین دؤورو مطبوعاتیندا 

دن سونرا تورکو دیلینده یازماق 1325آذربایجاندا ... نشر ائتدیرمیشدیر.) سی و س
او بیر داها . یاساق اولدوغو ایللرده حبیب ساهیر یازیب یارتماقدان قالمامیشدیر

اینقالبیندان سونرا وجودا گلن نسبی آزادلیقدان فایداالناراق بیر داها دؤورو 1357
اینقالب یولوندا، ،دده قورقود،یولداش،گونش. (مطبوعاتدا اثرلرینی نشره وئرمیشدیر

نین صدري اولدوغو حالدا نثر او عینی حالدا آذربایجان مدنیت جمعیتی..) و
نشریه سینین “یئنی یول"یر دؤورون یارانماسینی نوید وئرن ادبیاتیمیزدا یئنی ب

. مسئولو ایدي
سینده یئنی بیر آذربایجان ادبیاتی، ساهیري باجاریقلی، تایسیز و شعر ساحه

اوسلوب یارادان شاعیر کیمی تانیسا دا، آنجاق گونئی آذربایجان حئکایه ادبیاتی، 

. تخلص ائتدییینه شوبهه ایلـه یاناشـیردیالر  "آیدین"بیر چوخ ادبیاتچی دوستالریم حبیب ساهیرین نثرده -1
بـدیعی  –ادبـی  "یئنـی یـول  "جی ایللرده نشر اوالن و نظـري آلتینـدا بـوراخیالن    _60آنجاق حبیب ساهیر 

ده آذربایجان روزنامه سـینده  1324مجموعه نین ایکینجی ساییسندا ساهر و صباحی آدلی خاطیره یازیسیندا 
. آیدین ایمضاسیال  یازي باسدیردیغیندان دانیشیر
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. ییرکیمی منیمسهبیرينداننین اؤنجول یازارالریساهیري حئکایه ادبیاتی
ر مستقل حئکایه کیتابی چاپ اولماسا دا اونون بیر چوخ ساهیردن بو گونه قده

ساهیر حئکایه . لرده باسیلمیشدیریازیالري مختلف ایللرده، مختلف درگی و قزئته
اونون آذربایجان 1»میوه گس«. سینده فارسجا بیر اثر ده نشر ائتمیشدیرساحه

.  دورا نشر ائتدییی حئکایه توپلوسوموتیولی فارسج
:ساهیرین چاپ اولموش اثرلریندن

ـ لیریک شعرلر1
ـ کؤوشن2
ـ سحر ایشیقالنیر3

.ریکآد آپارا بیله
میش و بو ساهیرین بیر چوخ اثرلري ایستر نثر، ایسترسه نظم ایشیق اوزو گؤرمه

لر، باشا گلن چکیلیر رهخاطی: (ر چاپ اولمامیش قالمیشدیر؛ اؤرنک اوالراقگونه قده
بیر قاالق چاپ .. «: اؤزو دئمیشکن.. کیمی اثرلر) و حیاتین یئددي بوروقالري

ساهیرین چاپ 2»..اولونمامیش و بوقچادا قالیب توزالنمیش اثرلریم واردیر
. اولمامیش نثر اثرلري آراسیندا رومان دا واردیر

یلده نشر اوالن آذربایجان ـ جو ا1324سی ساهیرین آشاغیدا گلن ایلک حئکایه
نی سونراالر ساهیر شعر صورتینده بیر داها بو حئکایه. سیندن گؤتورولوبدورروزنامه

کیتابینا داخیل » سحر ایشیقالنیر«عنوانلی ایله 3»گولشن«و ) ده1344(یازمیش 
. ائتمیشدیر

4.ییشیرده دونیاسینی ده1364ساهیر 

.آدي ایله ده نشر اولوبدور» الزن ایده«ـ بو کیتاب 1
7ـ مصاحبه ـ اینقالب یولوندا ـ نمره 2
147نیر ـ  ص سحر ایشیقال-3
ل ساي ـ بهمن امید زنجان ـ اؤزه: ـ ساهیرین حیات و اثرلري حاققیندا آرتیق ایضاح و معلومات اوچون باخ4

1376
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بتول

رنگـین قانـادالرینی آچیـب، مجلیسـین اورتاسـیندا      ل قرقاوول تک، بیر گؤزه
ــؤزلرینی    ــاحرانه گ ــان س ــدا یات ــري آلتین ــون اوزون کیرپیکل ــارکن اون فیرالن

!ال وورولدوماو گؤزلردن چاتان ایلدیریم... گؤردوم
لـري آلتینـدا   ن، آنجاق اونون پردهللیک و جذبه وئرهلرینه گؤزهشرقین افسانه

!دیر، اسمر گؤزللري)ه سؤننلردو بعضا ده پرده(نن بسله
توي مجلیسینده فیرالنان، هیاللی، اینجه قاشـالرینی، ایـري سـیاه گـؤزلري     
اوستونده اویناتان، و کسیک خورمائی ساچالرینی داغیتـان رقاصـه اون بیـر،    

!اون ایکی یاشالریندا، ظریف و اسمر بیر قیز ایدي
انکی سرمسـت  او بیر قرقـاوول تـک، یابـانجی بیـر محیطـده دوالشـارکن سـ       

آلود باخیشالریندان اورکوب، بیـر نـازلی پیشـیک    حریفلرین آتشین و شهوت
...کیمی منیم یانیما سیخیلدي

نـین اویونجـاغی و تهـران فئودالیسـم حکـومتینین      او کیچیک رقاصه، جامعه
ك و اینجه بیر سـس ایلـه، اؤز   سینده قاراالن لکه، او گئجه تیترهجنایت پرده

:نه آنالتديدردناك سرگذشتین م
ـ بابام اؤلدوکدن سونرادا، اوگئـی آتـام منـی بیـر زنگـین      ! دیمـ آنامی گؤرمه

!زنجانلی مالیا ساتدي
ـــ منــه ایپــک پالتــارالر گئیینــدیریب، ســاچالریمی هــؤردو، یانــاخالریمی و 

کلی ببک کیمی باشـیما تـور سـالیب، تویـون     و بیر بزه! دوداخالریمی بویادي
...ریک ائتديدئیه، منی تب! مبارکدیر

چـونکی او چـوخ   ... دیـم مالنین ائوینده، بیر نئچه گوندن آرتیق دایانـا بیلمـه  
... تکرار اوگئی آتـانین یانینـا گئتـدیم   ! قاچدیم! سرت و وحشی بیر آدام ایدي
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لرینـدن عـذاب دویمـاییردیم، اونـون مـذمتلی و      آرتیق اوگئی آتامین کؤتـک 
منحوس و ایگرنج گولوشـلریندن  !)مالنین(لی باخیشالري منه اریمین کؤلگه

. داها دا خوش گلیردي
آتالیغیمین قارا و نمناك داخماسی منه زنگـین مالنـین قیمتلـی کوردسـتان     

داهـا  ) گلـین اوتاغیمـدان  (بنـد اوتاغینـدان   نمیش اوالن آینـه خالچاالریال بزه
ه گیمده آند ایچمیشدیم کی بیرده اریمین ائویناؤز اوره... لی گؤرونوردوجیلوه

.یمعودت ائتمه
دا ) شـهرنو (بونا گؤره، منی بیر گـون  ! سانکی اوگئی آتادا بونو دویموش ایدي

:یه تاپشیردي و دئديتانیمادیغیم بیر ائوه آپاریب و بیر قاري عفریته
گـین  اوره... من بو ایاق فروشـه گئـدیرم  ! قیزیم...) دورمنیم آدیم بتول! (بتول

اوچ گـون،  . ده اؤزومله برابر تهرانا آپاراراماوچ گون سونرا گلیرم سنی! سیخما
مـن بیـر یـاد آروادیـن     ! ديآرتیق اوگئی آتام گئـري دؤنمـه  ! اوچ آي چکدي

ائوینده قالـدیم و او منـی هـر گئجـه زور ایلـه بیـر نئچـه حـریفین یاتاغینـا          
ایلک گـونلر چـوخ آغالردیـم الکـین سـونراالر آلیشـدیم داهـا        . رديرهگؤنده

!...آغالمیرام
. ییم اودالندياوره. ده آغالتديالري منیکیچیک قیزین، معصومانه اعترافاو

هر دقیقـه  . دیمتک یاتا بیلمهاو گئجه سحره . دونیا گؤزومده تیره و تار اولدي
زواللی قیـزین آجـی و چیـرکین حیـاتینی دوشـونوب آجیـدیم و اونـو قـارا         

یانینا گئدیب، قیـزي  نین سی گون خانیمینزینداندان قورتارماق اوچون ائرته
افسـوس عفریتـه بـو امـره راضـی      . دیـم قیزیل مقابیلینده اوندان آلماق ایسته

نئجه راضی اوال بیلیردي؛ بتول او اسمر و شیرین قیز اونون ائـوینین  ! اولمادي
هئچ اونو بوراخا بیلرمی دي؟. گی و سودلو اینَگی ایديبزه

نـین و  زامان کی رضا شـاه ملکـه  او . آیالر ایل اولدو. گونلر کئچدي، آي اولدو
نازپرورده قیزالرینین باشیندا قارا چادرشـبی آچیـب و اؤزیلـه برابـر پارلمانـا      

اعالن ) کشف حجاب(ده قادینالرین آزادلیغی بوتون ایران شهرلرینده. آپاردي
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اولونــدو و بیــر چــوخ نجیــب ایرانــی خــانیمالري باشــالریندان قــارا چــادري 
نین او قارا گونلو و بدبخت قیزالري یعنی جامعه! لرگؤتوردولر، الکین فاحیشه

نـین حکمـی   تهـران حکـومتی  ... ده قارا چادرالر ایچینده مستور قالدیالریئنه
!ایمیشبیله 

کـی بیـر بـوالق یئـردن قاینـار و اوزوم      سینده او یئـرده زنجانین شرق دروازه
بیـر  . ییرا تؤکرلرآغاجالري اؤز یاشیل و اوزون ساچالرینی باغ دیوارالریندان با

مـن چـاي کنارینـدان و    . نئچه کامیون و بیـر اوتوبـوس سـاخالنمیش ایـدي    
نی قارا چادرا بورونموش بیـر  دن دؤنوردوم ناگهان اونو یعنی اسمر رقاصهتفرج

بتـول بیـر آز بؤیومـوش و    . ییم غملندي بیلمم نه اوچون؟اوره. حالدا گؤردوم
الري غمگین سی سولغون و باخیشده چهرهالکین یئنه! للشمیش ایديگؤزه
...ایدي

! اونا ساري گئدیب سوروشدوم
!هارا بئله؟ بتول

سـی کیمـی آچیلـدي و    سیز گـول قونچـا  زواللی قیزین قورو دوداقالري رنگ
:دئدي

!خانیم منی بیر زنگین آروادا ساتمیش و اودا منی اؤزیله برابر تهرانا آپاریر
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قونشوموز شاهقولو خان

لی، یاغلی پیلووا قوناق قونشوموز شاه قولو خان منی بیر گئجه آیرانلی، شربت
ر قـورد رضـا شـاه کبیـرین جـاه و      دي؛ آمما کی گئجه یاریسیناجان، قدهائله

... ر دئدي، دئدي کی الپ بئینیمی آپـاردي جاللیندان، عقل درایتیندن او قده
داها یاخشی اوالردي؛ هـئچ  یدي پیلوو عوضینه زهر وئرسه. می یاندیرديدده

...اولمازسا اونون ألیندن قورتوالردیم
...

آممـا  ! نین شیرین یئرینده منی یوخو باسیب، مورگولویوردومخانین صؤحبتی
:کی اونون بیر پارا فرمایشلري یادیمدا قالیب، قوالق وئرین

ه نوح زامانیندان بري روزگارین گؤزو رضـا شـاه کبیـر کیمـی بیـر پادشـا      ... ـ
لرینـه  رضا شاه یئکه باش خانالري اؤلدوروب اونالریـن خزینـه  ... ییبدیرگؤرمه

ده جهـان  خمسه: سینی ساخالدينئچه“نمونه اوالراق“یالنیز. صاحیب اولدو
. دا قـوام خانـدانینی  شاه خـان افشـاري، سـردار اسـعد ذولفقـارینی و فـارس      

ــانکین آچــدي کــی، قیزالرینــی “بانــک ملــی“دا امیــر شــوکتیسیســتان ب
تاجیرلر، اعیـان و اشـراف دا شـاها باخیـب     ... صاندیغیندا امانت ساخالسینالر

او زاماناجـان  ! آخی، بیلیرسـن کـی، آغـا میـرزا    . پولالرینی بانکا تاپیشیردیالر
لر اوغروالرین قورخوسوندان قیزیل ـ گوموشـلرینی داغارجیغـا    یازیق دؤولتلی

الردا، عثمـانلی قیزیـل   ؤزو دار وارلـی بیر پارا گـ . دولدوروب یئره قویالیاردیالر
گئجه ـ گوندوز  .. نین آلتینا دوزوب، اوستونده اوتوراردیالرلرینی دؤشکچهلیره

تبریــز خــانیمالري، آغــاالر ... ردیلــرلرینــی گــودهســیچان کیمــی اؤز خزینــه
: سینده دانیشارکنباره
...ردیلردئییب، گوله»!...گؤتونون آلتی دولودور! باجی«ـ 
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دي؟الري اینگلیس بانکاسینا وئرمهشاه نه اوچون پول: وشدومسور
مـثال . دیرلره امین اولماق احمق آدامالرین ایشیخاچ پرست! آغا میرزا: دئدي

. »نه هامام؟ نه تـاس؟ «: رلرشاهین باشینا بیر قضا گلیرسه، دئیه“خدا نکرده“
میـر یـول   دهر شیمالدان جنوبا، یعنی خزر ساحیلیندن، عـرب دریاسـینا قـده   

..چکدیرمک اوچون قنده، چایا آغیر وئرگی باغالدي
ـ یعنی یوخسولالري دیشلمه چایا دا حسرت قویدو؟

بیـر ده  . دیر کی؟ قلبه ضرري وار، دیشـلره ضـرري وار  چاي نه! ـ داها یاخشی
آلالهین آنبـار  !.. سه ده گؤیلر یئره ألنمزکیکی، کاسیب کوسوب چاي ایچمه

...یر؟دسویونا نه گلیب
:دئییردي! خانین أنگی قیزیشمیشدي

لـردن  الردان و کنـدلی قوردو کی، فئـودال » سیثبت اسناد و امالك ایداره«ـ 
لري، باغالري، سوالري اؤز خاندانی آدینا ثبته یئتیرسـین کـی،   آلدیغی مئشه

...اؤلندن سونرا گلیب کلک قورماسینالر
.ئله بیر اوردوسو یوخ ایديآلمانالرین دا ا... پوالد اوردو قوردو... 

ـ اوردو نییه الزیم ایمیش؟
لـري یئرینـده اوتورتـدو سـونرا دا،     اوالً اجـامر اوباشـی، یـاغی   ! ـ قوي دئیـیم 

شـیمالدان دا بالشـوویک روسـالرین قاباغینـا     .. لري قـوودو جنوبدان اینگلیس
...حیصار چکدي

ر چکسـیدیلر  سـینا قـده  دن، جنـوب دریا میر یولونو بندر انزلیده: سوروشدوم
داها یاخشی اولمازدي؟

سینی دوتـوب،  اوالً روسالر داعوا زامانی سفیدرود دره... هله خامسان! ـ جانیم
لیکلري، تورکمن ایکینجیسی، مازندرانین مئشه.. ده تهرانا قوناردیالربیر گئجه

رانا اونا گؤره ده مازنـد .. صحرانین، منبت اوواالري شاهین نظرینی دوتموشدو
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لره صاحیب دوردو کی مخلوق گلیب مئشه.. قصیرلر تیکدیردي.. کؤچ سالدي
..قورو آغاجالري کسیب آپارماسینالر

رضـا شـاه   . ده قصـرلر تیکدیرمیشـدي  »اشرف«شاه عباس جنت مکان یالنیز 
لـر وجـودا   لري بویونجا، بیر چوخ یئرلرینـده مالکانـه  مازندرانین، خزر ساحیل

رك، اونـالرا شـاهانه   جک گونلرینی دوشـونه الرینین گلهآرواد اوشاق. گتیردي
.میراث تأمین ائتدي

نین یئرلرینی کامینا چکدي، خلقی بیر ییرسن کی اهالیدئمک ایسته: ـ خان
یه محتاج قیلدي؟یاوان چؤره

» قصـه شـاهانه  «من سنه ... سن ده یاپیشمیسان خلقین قویروغوندان! ـ آخی
...سن ده باشالمیسان.. دئییرم

..مرخص بویور گئدیم.. ـ خان بئواختدي
...كـ هله، بیر آز دا اوتور گؤره

.آمما کی خان نوطقونا داوام ائدیردي.. منی الپ یوخو کیریخدیرمیشدي
الرینـا، وزیرلـره، شـاعیرلره، مرثیـه     ـ قاجاریه شاهالري اؤز نؤکرلرینه، ناییـب 

لقبـی اولمایـان   ... بویـوراردیالر عطـا  “لقـب “خانیمالرینا“حرمسرا“خوانالرا،
”آبدارخانـه مبارکـه  “لـردن شـاهین  لَر، تاجیرلر، مـولالالرا، والیـت  خانالر، بی

...ریب اؤزلري اوچون لقب آلیردیالرگؤنده“برگ سبز“سینه،
.. نین قارشیسینی باغالتديسازلیق کارخاناسیرضا شاه کبیر، بیر فرمانال لقب

الري و قیزالري و خاتونو اوچـون، خانـدان سـلطنته،    یالنیز اؤزو بیر ده اوغالن
اؤزو کی شاهالر شاهی ایدي اعالحضـرت  ... لره ال وورماديسزاوار اوالن لقب

.علیا حضرت، اوغالنالري و قیزالري دا واال حضرت اولدوالر: آروادي
:سوروشدوم

دیر؟ـ اعال حضرت، علیا حضرت، واال حضرتین معناسی نه
..دئمکدیر“اوجا“اعال، علیا، وار، اوچوده.. عربجه قاپیحضرت،! ـ آغامیرزا
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ـ دئمک کی هامیسی، اوجا قاپی ایمیشالر؟
:خان باشینی قاشیدي

جـن بوتـون شـاهالر و    دن خاتمـه آدم! ـ سن ده اوصول دیـن سوروشورسـان  
...الر وئرمیشلرلره بو جور عنوانشاهزاده

..لرمیشدئمک کی، احمق کیمسهـ بونجا گولونج عنوانالري قوراشدیرانالر، 
!آغا میرزا یالتاق دئگینن! ـ احمق دئمه

..سن ده بو دفعه اینصافال دانیشدین! ـ نه عجب خان

الــین .. آیاغــا قالخــدي.. گــؤزلري خومارالنمیشــدي.. خـانی یوخــو باســیردي 
:اوزاتدي

..ـ سوروشدو! ـ گئدیسن؟ آغا میرزا
..ییب، سوروشدوماق ایستهمن ایسه بو دفعه خاندان انتقام آلم

نین لقبی نه ایدي؟ـ آي خان، بیر منه دئ گؤروم بس شاهین قایین آناسی
سرکار علیه! ـ نه اوالجاق

لرینین لقبی؟نین، نتیجهلريـ نوه
...ـ واالگهر

دیر؟ـ آخی، واال گهر، فارسی
سی تاپیلمادي ـ دئديلر کیتابالرا باخدیالر عربجهلر، مورخـ عالیم



~٥٧~



~٥٨~

بیر .  کندینده ایشیق دونیایا گؤز آچمیشدیر» میاب«جی ایلده مرندین ـ1285
جی ایلده باکی دا دیل و ادبیات ـ1932مدت شیمالی آذربایجاندا قالمیش و 

ن جو ایلده آذربایجاندا باش وئرـ1324. سینده تحصیالتینی بیتیرمیشدیرساحه
الکین .. میللی حکومت دؤورونده علمی و ادبی چالیشماالرینی گئنیشلندیرمیشدیر

ایجتماعی شرایطین ـده آذربایجان دؤولتی سقوط ائتدیکدن سونرا سیاسی 1325
. الرا معروض قالمیشدیرآغیرلیغینا گؤره سورگون و سیخینتی

ـخصوصی ایله حئکایه ادبیاتی ـنین نثر قولو یاتیمعاصیر گونئی آذربایجان ادب
لر؛ صباحینی گونئی آذربایجانین بعضی ادبی شخص.. دیرباغلینین آدییالصباحی

.. نثر آتاسی کیمی خطاب ائتمیشلر
شناس صباحی حئکایه یازاري اولدوغو کناریندا قدرتلی و باجاریقلی بیر ادبیات

بو . لرده یاییلمیشدیرلري مختلف درگی و قزئتههتنقیدي مقالـاونون ادبی . ایدي
جن تنقیدي اثري هله بو سون ایللره» .شعریمیز زامانال آددیمالییر«ده ساحه

نین ادبی اثرلري بیر چوخ صباحی. کیتابالر سیراسیندا باشدا گلن اثرلردن بیریدیر
..یشدیرباسیلم. ) وارلیق، اینقالب یولوندا، یولداش و س(ده  درگی و قزئته

آدلی » لریندنحیات فاجعه«و » قارتال«نین بیر سیراسینی لريحئکایهصباحی،
اثري ایسه بیر اوتو بیوگرافی » اؤتن گونلریم«اونون . کیتابالردا بیر آرایا توپالمیشدیر

.سینده داهی اولدوغونو اثبات ائدیراوالراق صباحینی نثر ساحه
1.ییشیرجی ایلده دونیاسینی دـ1368صباحی 

موعاصیر دئموکراتیک «: لیغی حاققیندا آرتیق معلومات اوچون باخنین حیات و یارادیجیـ صباحی1
گنجعلی «و . 1383پاییز . 5ساي . سیآذري درگی. ائلدار موغانلی ـ مقاله. »ادبییاتیمیزین نثر آتاسی

1376مهد آزادي ـ. حمید آرغیش ـ مقاله. »نین حئکایه اثرلرینه اؤتري باخیشصباحی
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سون سوز محبت و گذشت

گولر اوزلو ،وایري گؤزل،دولو صیفت،رمی یاشا دولموش اوجا بویلویییرشید ا
تیم قالمیشدي ئاو ایکی یاشیندا ایکن آتادان ی.ورزشکار بیر جاوان ایدي

یییلسی و پري خانیمین توکنمز محبتی یئتیمنین سونسوز قایغیعمیسی
نین سؤنوك جه ده او بو سونسوز عایلهائله. اونون یادیندان چیخارتمیشدي

ندنسه سون . ه سبب اولموشدوگلیحیاتیندا اومید دوغورموش، ائوده شن
شادلیق ساچان . ییشیلمیشديگونلرده رشیدین رفتار و اخالقی بوسبوتون د

بو حالی آسالن اونون . کدر بولودو اؤرتموشدوـم غایري گوزلري، گولر اوزونو 
.لیغا سبب اولموشدوده حئیرت و نیگرانداها آرتیق پريندکیشی

هاوا قارالمیش اولسا دا، المپاالرین ایشیغی اؤز نورو ایله هر . آخشام ایدي
دن ائوه دؤننده پري خانیم گولر رشید ایش. یئري گوندوزه دؤندرمیشدي

نین او دوداق اوجو پري.وروشدونوازیشله حالینی س. اوزله اونو قارشیالدي
رینده لردن بیرینین اوزهسینده صندلیرك میزین دؤورهلینی رد ائدهسؤا

رشیدین . ديتوتقون، کوسگون حالینا قلبی سیخیالن آنا دایانا بیلمه. اوتوردو
سیندا اوتوروب،قارشی

سان؟ آدام کی، دردینی بو گونلر نییه پریشان. ـ سنه نه اولوب، قادان آلیم
دیر؟ آخی من سنی یینی سیخان نهبیر دئ گؤروم اوره. سیندان گیزلتمزآنا

ییم اود توتوب یانیر ـ دئدیکده اوره. بئله توتغون غملی گؤرنده دؤزه بیلمیرم
نین گؤزلرینه رشید باشینی قالدیریب معنالی باخیشالرال گؤزلرینی آناسی

:توتغون سسله. ديزیلله
ییرسن؟ مک ایستهلیغیمین سببینی بیلـ ناراحات
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.ییرمـ البته کی بیلمک ایسته
لردن معلوم اولور دئییلن. من کی، اوشاق دئییلم! آناجان. رمـ چوخ گؤزل دئیه

سیجیللیم ده آنامین آدي ترالن . م ده واردیرالریم، بابام، ننهکی منیم دایی
. مدئمک آنا دا واردیر ساغدیر نه او چون گرك من اونالري تانیمایا. دیر

دئیه آناسینی ـ؟دیرهین معناسی ننیلماسیناونالرین مندن گیزلی ساخال
بدنینده سویوق بیر . لدان پري خانیم برك توتولدوؤابو س. ال توتدوؤاس

همیشه . ال دئییلديؤاونون اوچون بو ساده بیر س. ائتديگیزیلتی حیس
. بیر گون او دوغما آناسینی  تانیسا منی آتاجاق:اونون فیکریندن کئچیردي 

سانکی او گون .دئیه روحو عذاب چکیردي. رمزهؤاونون آیریلیغینا نئجه د
:حالداگلیب چاتمیشدي اینجیک بیر

ن  یـییآدینی چکدـدئییب بیر آز فیکره دالدي سونرا هیجانال .... ـ بس بئله
جا گلر سنی یوخالر نیمی دالییدیلر بو واختا کسهقوهومالرین سنی ایسته

ره اَرپه واختیندا سنی آتیب ؤآنان آنا اولسایدي ک. فیکرینده اوالردیالر
گوندوز پروانه تک باشینا دوالنیب ـسنین زحمتینی چکن گئجه . گئتمزدي

ـاودونا یانان ترالن اولماییب من اولموشام ایندي من آنا دئییلم ترالنی آختا
تو ایله آغالماغا باشالدي ائله بو آندا اسالن کیشی  نکوروؤدئییب ه...ریرسان

می آغالر رشیدي توتغون دولغون گوردوکده یقاپیدان گیردي پري خان
:حئیرتله

تویونون اوجو ؤرپري باش ا. دئیه سوال وئرديـ. ـ سیزه نه اولوب نه خبردیر
:سیلهـزلرینی سیله ؤایله گ

دئدیکده آسالن کیشی ـآختاریرـ نه اوالجاق اوغلون ترالن آدلی آنا 
:ديمسهوگول

ترو آغالماق یاس قورماق الزیم ؤبوندان ا. ـ نه عیبی وار قوي آختارسین
:مهربانلیقال. نلديؤدئییب رشیده دوغرو یـکی یل دئی

:زونو دوغرولداراقؤدئدي رشید اـئآچ منه ده د؟دیرهنعـ اوغلوم موضو
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زومو تانیماق ؤجان من فقط اعمیـ ائله بیر موهوم مسئله یوخدور 
کئچمیشیمین مندن گیزلی ساخالنیلماسی بئینیمده مین جور . ییرمایسته

آنامین مندن ،الریمینییدا،مینننه،دومانلی فیکیرلر دوغورور بابامین
لومونده اونالرین الی می ؤآتامین ا؟دیرهگیزلی ساخالنیلماسینداکی معما ن

دئدیکده ـ. یمیه گرك من بیلمهین. ز می وارمییییقان دوشمنچیل؟اولوب
.قاه چکیب گولدوـآسالن کیشی قاه 
.دئدي بئله فیکیرلري باشیندان چیخارتــ یوخ گولوم یوخ  

.ـ دوغرودانمی آنام منی آتیب گئدیب
سن :ییمیلهؤنی اولدوغو کیمی سنه سـ هئچ ده یوخ  قوالق آس من قضیه

. آنان جاوان ایدي. ده الیمیزدن چیخديفوایکی یاشیندا ایکن آتان بیر تصاد
سن . توروب آتاسی ائوینه گئتديؤت اوتوردوقدان سونرا سنی ده گبیر مد

سندن آیریلماق . ل ایدین بیز سنی اونون الیندن آلدیقیسیز دئیصاحیب
زلرینی ؤئییب گدـل آغیر بیر درد ایدي یاونون  اوچون ائله ده آسان دئی

یردیقالري آنالر یآغالیا ترالندان آـرپه رشیدي آغالیا ؤسانکی ک. یومدو
زلریندن یاز یاغیشی کیمی آخان دامالالر اونون پریشان حالی ؤترالنین گ

:زونه بئله ادامه وئرديؤرك  سدرین بیر آه چکه.نونده جانالنديؤزونون اؤگ
پري خانیم . توردوكؤاوغوللوغا گوالدیمیز اولمادیغیندان سنی ؤـ بیزیم ا

نه راحاتلیغینا بوي ورلرینی سنین تربیهؤمرونون ان قیمتلی جاوانلیق دؤع
بیر . سن گولنده گولدو آغالیاندا آغالدي. آتیب یاشا دولماغینا صرف ائتدي

بیر . دئییب الینی جیبینه سالديـنده دوردو یـییآنا قایغیسی ایله کئش
یوس بیر أم. توستوسونو هاوایا بوراخدي.وموردوحکم سؤسیغار آلیشدیریب م

- کی سن اونو آنا منی ده آتا کیمی قبول ائدهقبیز اومیدواریدیـحال آالراق 
.دئديـجکسن 

.ديزو بو یئره چاتاندا رشید تاب گتیرمهؤآسالن کیشینین س
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یا خود سیزدن آیریلماق . ـ عمی جان مگر من سیزین حاقینیزي دانیرام
سیز منه آتادان آنادان . نه دك سیزدن آیریلمارامهلؤمن ا. یمفیکیرینده
زوم ؤمنیم س؟میرمسیزین قایغی و محبتلرینیزي اونودا بیله. عزیزسینیز

هم ده بیلیرسینیز .ز قان قوهومالریمی تانیمایامؤیه گرك ایبوردادیر کی ن
کی وقعینده هاردان معلومدورؤگئتسم بو جنگ م. تیم دیرخواقکی سربازلی

ر دئدیکده آسالن توتولدو متاثّـ. یامآرزیالریمی گورامی آپارمالی. یدامیساغ قا
:سوز بیر حالدازومؤپري خانیم د. بیر آنلیغا فیکره دالدي. اولدو

زلري ؤدئدي البته بو س. لر دانیشیردیر نههآمان آلاله بو اوغالن دلی اولوبدور ن
تیریرديتینی یئایله او رشیده اوالن درین محب .

،دولو انداملی،ساچالري آغارمیش،آسالن کیشی آلتمیش یاشیندا اورتا بویلو
دونیانین ایستی ـ سویوغونو دادمیش جاوانلیغین . ساغالم بدن بیر آدام ایدي

فیکرینی . رورینی آرخادا قویموش بلکه ده اونوتموشدوغجوشغون باریشماز 
اه شخصیت کیمی  وخیرخیه چالیشیردي بیریره ایشلتمهئیاخشیلیغا خ
. حاق وئریرديهفیکرینده رشید. تانینمیشدي

دي من چوخدان قوهومالریمیزال سنی دوز دئییرسن اوغلوم حاق سنینله
- هرهچؤدئدیکده رشیدین توتغون ـدیر تقصیر منیم. لی ایدیمتانیش ائتمه

. سینی قوجاقالديیئریندن سیچراییب عمی.سی قیزیل گول کیمی آچیلدي
.ؤنه اؤپدودـنه ؤد

زوم یوخدور ؤیري بیر سآ. ییرمائله من ده اونو ایسته. قوربان اولوم عمی جان
:یینه ووراراقآسالن کیشی الینی اونون کوره. دئديـ

ـین یانینا آپاراجاغام نسنی حسن باباصاباح. چون حاضیر اولاوروشو ؤـ گ
سالمیش ینده یئردن پري خانیم داریلدي بئینلینان بو نتیجهآ. دئدي

.یینی سیخدياعتمادسیزلیقال دولو شوبهه اوره
باهارین اورك آچان . نین سرت سویوقالریندان خبر یوخ ایديشییتبریز ق

لري اوینادیر آرزي و دیلکلر ساچان ایشیقلی اوزلري سرین نسیمی تئل
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. الرینی هر یئره یایماقدا ایديعاعگونش ایلیق قیزیل ش. اوخشاییردي
نموش شور و هیجانال قاناد چالیر دوزلر باغالر ؤقوشالر گئري دچري ؤک

قدا اچیچکلرین عطري هر یئره یاییلمـگول . یاماجالر آل یاشیال بورونموشدو
رك جهجه وورماقدا سانکی اینسانالري روحالندیرماق لر شوقه گلهبولبول

.حیاتی سئومه یه مهر و محبت عالمینه چاغیریردي
یز ایل اوزونه حسرت کاون سک. ده ده شادلیق ایديحسن بابانین ائوین

سینی مهؤسی رشید اونون کیچیک کقالمیش بلکه ده اونودولموش نوه
ت نورو زلردن محبؤوم گروشدن دوداقالردان تبسؤایشیقالندیرمیشدي بو گ

قاباقالریندا تزه . لر دوزولموشدولر شیرنییوهئاورتادا م. ساچیلیردي
آنجاق هئچ . ز ووروردوؤعطیرلی چایالر اوتورانالرا گسوزولموش بوغالنان 

نین سیکس الینی بیر شئیه اوزاتمیردي چونکی وورغونون آذربایجان ترانه
.ناواري قویولموشدو

.داغالردانچوخ کئچمیشم بو
.زلو  بوالقالردانؤدورنا گ

.ائشیتمیشم اوزاقالردان
.ساکیت آخان آرازالري

.سینامیشام دوستی یاري
.سنبیلیرکی سن منیمائل

.سنام مسکنیمویوردوم ی
.آنام دوغما وطنیم سن

جاندان،ؤنولآیریالرمی ک
.آذربایجان. آذربایجان

.من بیر اوشاق سن بیر آنا
.اودور کی باغلیام سانا

.هانکی سمته هانکی یانا
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.هئی اوچسام دایووام سن سن
.ائلیم گونوم اوبام سن سن

جه قوتارمیشدي لري اوخشاییردي ترانه تزهاوركزل سسؤدئیه اوجاالن گـ
.مریم تئز آیاغا دوردو. یولدوؤکی قاپی د

دا یا دوغرو یویوردو آخی قیزي تهراندئییب قاپیـدیر ـ حتمن ترالن
میش هؤیلنمز تئلفونا دانیشمیش جریانی سؤیوك قارداشی دؤیاشاییردي ب

قیرخ یاشیندا .قاپی آچیلدي.روشه دعوت ائتمیشديؤاونو اوغلو رشید ایله گ
آنا ایله باالنین . ن ایچري گیرديیزل بیر قادؤاوجا بویلو خوش انداملی گ

. روشندن سونرا گئدیب اوتاغا گیردیلرؤالري آچیلدي قوجاقالشیب گقول
- زونو یاد بیر جاوان قارشیؤروشندن سونرا اؤترالن آتا و قارداشالري ایله گ

رپه ؤسی آرتمیشدي یعنی بو منیم کرپینتیروب دایاندي اورك چیؤسیندا گ
. مات اونا باخیرديـده ماترشید.زلرینه اینانمیرديؤدئیه گـدیررشیدیم

. حسن بابانین دوداقالري قاچدي
دئدیکده رشید ـدیر دا  میسان آختاردیغین دوغما آنانلیه مات قایـ اوغلوم ن

-ایشقیریقالر ایچريآخاـزلریندن یاش آخا ؤگ. یاز بولودو کیمی دولدو
.سینده

رن ؤهیجانا توتولدوغونو گ. زونو ترالنین قوجاغینا آتديؤدئییب ا.... ـ آنا جان
:آنا

اوغلونون آراسی . دئییب اونو باغرینا باسديـ. ـ آغالما منیم رشیدیم آغالما
رپه رشیدي زورال آغالیا ؤیز ایل قاباق ککسی اون سکین ایشقیریق سکسیلمه

بوتون وجودو . نونده جانالنديؤزونون اؤان آییردیقالري آنالر گدآغالیا اونـ
.سلهتوتغون س. زلریندن آخان ایري دامالالر اوزونو ایسالتديؤسارسیلدي گ

دئیه رشیدي ـ؟کیشی ده آغالیارمی. ـ سن یئکه اوغالن اولموسان
ان اورك لر اوزونو دوغما آنا حسرتیله چیرپینایل.توختاتماغا چالیشدي

.لديورؤیی کنین اورهداکیالرین هامیسیاوتاق؟آسانلیقال توختایا بیلردیمی
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کدردن دئییل وصال ـ م غز یاشالري ؤبو گ. لر بوشالديزلر دولدو اوركؤگ
.کولن دامالالر ایديؤبولودوندان ت

آنا . روشونه گلمیشديؤنین گنه آناسیئرشید ی. سحر ساعات اون اوالردي
یانا و وصاال چاتمیش ایکی ـلر آیریلیق اودوندا یانا اوزون ایلایله باال 

بیرینه تاماشا ائتمکدن ـاوزه اوتوروب بیر ـسئوگیلی کیمی اوز 
ایلک .یردينلر قیمیلداترالنین باشیندا کئچمیش خاطیره. دویماییردیالر

شیرین نین آجی و یـییلو گنجیندوؤن قارا بیر یئلدن نئجه سسدلو عشقی اَوا
:ركدرین بیر آه چکه. آنالري خیالیندا رقصه گلمیشدي

کیم دئیه بیلردي کی آتان .نین بیر سرنوشتی واریمیشـ دوغرودان دا هره
ز جانیمدان آرتیق ؤجک ائویمیز داغیالجاق الهؤده انیلمز بیر تصادوفزلهؤگ

وم رمکدن ده منی محرؤاونو گ.م بیرجه باالمی الیمدن آالجاقالریییسئود
وم نئجه اولدو ؤردي گ... بیزیم ده آلنیمیزا بئله یازیلمیش ایمیش. جکلرائده

دان پري خانیم،ندنیوخسا عمی.نکی بیردن دوغما آنا فیکرینه دوشدو
:ردیکده رشیدئدئیه سوال وـ. ناراضی ایدین

ز جانیندان آرتیق سئومیش همیشه نازیمال ؤـ یوخ آناجان اونالر منی ا
آنام ساغ . لومونو درك ائتمیشدیمؤدن بویانا آتامین اآغلیم کسن. اویناییبالر

بو آرزي . ییم چیرپینیرديوسیله اوررمک هؤسیزي گ. اولدوغونا دا اینانیردیم
. لی کیمی اولموشدومسون گونلرده الپ د. لنديتگوندن شیدـگونو 

منی حسن بابانین یانینا آپاریب .انی آچدين عمیم معمرؤلیغیمی گناراحات
-جهدونن گله. ییم بیر آز توختاديروشدوم اورهؤالریما گیتانیش ائتدي دای

دئدي ـیه بیلمیرم ئنی دیییمنه نه حال اوز وئرد. یینی منه خبر وئردیلر
:ترالن

.... دیر یوخساروشوندن پري خانیم خوشحالؤـ بیزیمله گ
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روش فیکرینه دوشموشم اونون گولر ؤمن گاو گوندن کی. ـ متاسفانه یوخ
نه قدر دانیشدیریرام .زلري دولورؤنده گهرؤمنی گ. رتوبدورؤام بولودوغاوزونو 

ن ینلیغیسانکی اونون ناراحات. دئدیکده ترالن فیکره گئتديـجاواب وئرمیر 
. تینی دویدوعیلّ

دور ،اوغلومدور . لیقدان چیخارداممن گرك اونو نیگران. دئديــ یوخ 
نین رشید آناسی. دئییب آیاغا دوردوـیام یمن اونونال دانیشمال. گئدك سیزه

ال یوال یدوروب آناسی. ديز دئمهؤتصمیمیندن حئیرته دوشسه ده بیر س
.دوشدو

به جور قاریشیق فیکیرلر قایناشماغا یول اوزونو ترالنین بئینینده جور
-اوزه گلهـله اوز منیم. ر اولماديروشه حاضیؤبلکه پري من ایله گ. باشالدي

کیم بیلیر . ديبلکه ده هئچ ائوینه یول وئرمه. رفتاري نئجه اوالجاق؟جکمی
چوخ فیکیردن سونرا بو قرارا .... ایندي او نه دوشونور فیکري هاردادیر و سایره

- اونونال بیرلیکده پري. ین خاتونون یانینا گئتسینییوك قاؤل بوگلدي کی ا
بیلیردي کی زینب خانیمین اونون یانیندا . روشونه گئتسینلرؤا گنین یانین

رشیدین اوچ عمیسی واردي ائولري . ائله ده ائتدي. ریرامی واردیوخ احتچ
نین کیچیک گلینی ترالن اوچ ایل بو خانواده. بیرینه یاخین ایديـبیر

اونو . يتینی قازانا بیلمیشدنین محبز اخالق و رفتاري ایله هامیسیؤاولدوغو ا
لر آیري دوشموش بیل اوزون ایلرنده ائلهؤزینب خانیم اونو گ. سئویردیلر

.ردوؤدوغما باجیسینی گ
:روشدن سونراؤپوش ـ گؤدئییب اونو قوجاقالدي  ا.... آي قیز ترالن

روم نه عجب ؤگئهله د. دا بئله وفاسیز اوالرمیشباجی. ـ سن هارا بورا هارا
ئچدیلر اوتوراندان کاوتاغا . دئیه بیلمیردي نه ائتسینـ. بیزي یاد ائتمیسن

اینسانی ،زینب اونون پاك.ديیلهؤنین سببینی اونا سسونرا ترالن گلیشی
سن بونونال اونون تالطومه . دئديـآفرین باجی ـتیندن خوشحال اولدو نی

چ زون بیلیرسن کی اونون بو دونیادا هئؤا. توتولموش قلبینی توختادا بیلرسن
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. دیری اونا باغلیشدیر یاشاییتینی رشیده سالیببوتون محب. کسی یوخدور
هر اوچو یوال . دئییب چادراسینی باشینا سالديـاونسوز او دلی اوالر 

ترالن و رشیدله ،ا زینبدپري قاپینی آچدیق. یدوؤرشید قاپینی د. دوشدولر
ترالنا قارشی نیفرت قلبینده. اونا عجیب بیر حال اوز وئردي.اوزه  گلديـاوز 

پدوؤب ایترالن گولر اوزله اونو قوجاقالی.لديآزونو اله ؤی دویسا دا احیس .
زینب گولر .اوتاغا کئچدیلر. نین توتقون دومانلی اوزو آچیلماديآنجاق پري

:اوزله
ترالن باجی ائوینه گلیب ـ . ـ آي قیز نه یامان قاش ـ قاباغینی سالالمیسان

.کوسگون بیر حالدادئدیکده پري 
.الشاراقدئدیکده ترالن اونا یاخین.... یه گلیبدیرآمما نه. ـ خوش گلیبدیر

خیال ائدیرسن کی من رشیدي سنین . سن نه فیکیر ائدیرسن!ـ باجی جان
او گوندن . منیم نه حاققیم وار ائله بیر فیکره دوشم. الیندن آلماغا گلمیشم

نه باعث سن یییللدویه قویموشدوم دیريؤاکی اونو منیم الیمدن آلدیالر اونو
گوندوز ناز ایله اویناییب  زحمتینه قاتالشان من ـگئجه . اولموسان

د اوغالن یییرپه رشیدي ایندي بیر اؤآیریلدیغیم ک. اولمامیشام سن اولموسان
ککور شلرینیز اوچون سیزدن تگلدیم قایغی و زحمت. ردوکده سئویندیمؤگ

گلنده یولدا اونا .سیزسینیزاولسام دا حقیقی آنامن دوغما آناسی. ائدم
نیز منیمله سهسیز ایجازه وئرمه. دیرلیسلمهمنی ترالن سیزي آنا س:دئمیشم

ـاو همیشه سیزینله یاشایاجاقدیر. ده حاققی یوخدوریهروشه گلمهؤگ
ین نسئوینجی. رتولموش اوزو آچیلديؤم بولودو ایله اغنین دئدیکده پري

پدوؤنه ترالنی اؤدـنه ؤدوروب د. زلري دولدوؤندن گتیشید.
حاققینیزدا پیس قضاوت . ـ قوربان اولوم سنه ترالن گرك منی باغیشالیاسان

:دئدي زینبـائتمیشدیم 
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میب حاالل سود اَ. دیم می ترالن کیشی قیزیدیرمن سنه دئمه. ـ آي خانیم
خوش رشید . ائتمزز یوموب حاققینی پایمال ؤهئچ واخت سنین زحمتینه گ

.باالنین حالینا کی قلبلري سونسوز محبت و گذشتله دولو آناالري  واردیر
لیق قیمیلدانديزلرینده راضیؤگ،ومرشیدین دوداقالریندا تبس



~٦٩~



~٧٠~

جی ایلده گونئی آذربایجانین سراب شهرینده دونیا ـ1911میرزا ابراهیموف 
داننیاشالریکیچیکسونراائدندنوفاتآتاسیایلدهجو1919. گلمیشدیر

چؤركتیکهبیرایلهزحمتیاؤزائدیبموزدورلوقکندلریندهزابراتوباالخانی
زاوودـفابریکسونراقورولدوقدانحاکیمیتیسووئتآذربایجاندا. قازانمیشدیر

ادبیاتفهلهزابراتدایارادیجیلیغابدیعی. میشدیرایشلهواوخوموشمکتبینده
آدلی“بوروققازیالن”ایبراهیمووونمیرزه. عوضولویوندن باشالمیشدیرنیندرنگی
. اولونموشدوردرجسیندهمجموعه“آلووالريآپریل”ایلدهجوـ1930شعريایلک

پوبلیسیستتنقیدي،ایلکاو،. ائتمیشدیرنشرشعرلرمطبواتدادؤوروسونرابوندان
.یازمیشدیرایللردهجوـ30دهاوچئرکلرینیوحئکایهلرینی،مقاله

“یولونداوطن”اوالرکنآذربایجانداجنوبیسیراالریندااوردوسوایلدهجیـ1941
حئکایه،دؤورلردهبو. میشدیرایشلهسیندهوظیفهرئداکتورومسئولنینقزئتی

، )1935(“حیات":آلمیشدیرقلمهاثرلرینیصحنهیاناشی،رومانالرالوپووئست
سونرادنفاصیلهایلییرمیپیئسلریندن) 1941(“محبت"،)1937(“مادرید"
) 1967(“اوجاقالرکؤزرن"، )1963(“آدامیاخشی"،)1961(“قیزيکندچی"

و شکسپیرین. زنگینلشدیریردراماتورگییاسینیآذربایجانایلهپیئسلري
نینوسترووسکی.ن.آ،“سنیزایستهنههریاخودگئجه،ایکینجیاون“،“لیرکرال"
چئخووون.پ.آ،“لیکسادهکیفایتدیرکسههراوالنمودریک"،“پولالرقودوز”
ترجومهدیلینهآذربایجانپیئسلرینی“ژواندون"مولیئرین،"باجیاوچ"

. ائتمیشدیر
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سینده هر طرفلی قلم میرزا ابراهیموف آذربایجانین ان چالیشقان و ادبیات ساحه
او عینی حالدا سیاست عالمینده ده تانینمیش و . چاالن یازارالریندان بیریدیر

. واختیله اؤنملی رول اوینایان خاراکتئرلردن بیري اولموشدور
فخريائتمیش،وفاتداسینده باکیـ17دئکابرین ایلجوـ1993میرزا ابراهیموف 

.  اولونموشدوردفنداینخیابان
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قفسدهقارتال

اؤرتـور، اوسـتونو نـین ‘بـاکی تئـز ـتئزـ بولـودالر بـوز قارامتیلزامانالرسون
کولـک گونلرله. کسیرديقاباغینیگونشینیاتاراقاليالياوفوقهاوفوقدن

.  بوغوردواینسانیاولور،بورکوهاواندنیییداسمه
. بـاخیردي شـیماال قوجـاالر دئیه! آالقنفسبیرگلخزري،آيهارداسان،ـ

:  بورداـاورداایسهاوشاقالربعضی
گلخزريگل،خزري

گل،نذريوئرمیشم
.  چکیردیلرهايلهآهنگبیراویناقدئیه

یادینـا اونـون لـرده دقیقـه کـدرلی بـو اوزاقالشـدیغی باکیـدان اینديندنسه
یئـل بیـر تمیـز اوشـاقالر، جـک، اسه".  دوشدوماهنیسیغریبهاوشاقالرین

هاواسـینی شـهریمیزین قورتاراجـاق، بورکـودن بو بوغوجـو سیزيجک،اسه
.  دوشوندودئییب“!جکدیریهتمیزله
وارلیغـی بوتـون فعـالیتی، بوتـون زامـانالر سونکی،گلیرديائلهاوناایندي
لرینـی کوچـه لرینـی، اولشهرین: اولونموشدوحصرمقصدهبو بؤیوكمحض

! مکتمیزلههاوانیو ناتمیزکثیفاوالنبوروموش
اینسـانا  آلمـاق، نفسدولوسوسینهآذربایجانبوتونیوخ،شهریالنیز! یوخـ

بـو آخـی، . ایـدي حصـرتینده اودمـاق هـاوا بیـر سرینوتمیزوئرنسعادت
آیلیـق بیـر لیـک، هفتـه بیـر گونلـوك، بیـر هاواناتمیزکثیف، بوبوبوغوجو،

ــون ــهبورکون ــینتیج ــدي،س ــر،دئییل ــر،اونایلل ــوزایلل ــری ــیندهایلل عرض
دههمفریادین،آه قوپانییندناورهیانیقلیمظلومالرینهم: ییغیشمیشدي

.  یارانمیشـدي توستوسوندنخانیمانالرینیاندیردیغیووروباودلرینظالیم
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. باشـالییردي یهایتمهایچریسیندهدومانشهردیقجااوزاقالشدان‘باکیگمی
. اولـوردو گـؤرونمز کیمـی پردهقارانلیقچئوریلیر،شئیهبیرلر شکیلسیزاول
گؤزونـو ایسـه آدامبـو بویلواورتااَییلمیش،کیمیخطیاوفوققاشالريقارا

شیرینعؤمرونآخی،. میرديایستهكچکمهبیلمیردي،چکهشهردندوغما
ــالالرال، ــزغینخی ــوآرزوالرالقی ــونلريدول ــدي،اوراداگ ــالیردياوراداای ق

مو؟مومکوندوراوزاقالشماقاونالردان
بیـر قـارانلیق آنالشـیلماز، مجهـول، . گئـدیردي یـاراراق دنیزيگمیالکین

طـالعین ییـردي، گؤزلـه نـه اونـالري جکدهگلهبو. گئدیرديدوغرویهجهگله
قـارا آغیـر کیمـی داشسـال جکـدیلر؟ گلـه راسـت اویونونـا آمانسیزهانسی

نـین سحريایلک باهارنفسلیخوشوایشیقلیسحرین،اوییرتیبلريپرده
نـین یـی او، اورهمی؟اوالجاقديقیسمتاونالراگؤرمکدهبیراوزونوموبارك

: پیچیلـداییردي چالیشـاراق بوغماغالريشوبههقالدیرانباشلیکلریندهدرین
! اوالجاقدیر

گـؤزلرینی دااوایتدیکدهگؤزدنتامامیلهشهريآرزوالردادلیخیالالر،پاك
سـون . قاییتـدي یـا ‘باکیدهبیرقانادالریندادورمازیورولماز،خیالین. یومدو

قارشیسـیندا گـؤز لـري مبـارزه آنـدیران دریـانی دالغـالی فیرتینالی،آیالرین
شـفقیندن سـحر نـین دونیاسـی سـعادت وآزادلیـق ابـدي اونالر. جانالندي

دهیئنـه ده،یئنـه یـوخ، ! آچمیشـدیالر هوسلهنئجهقاپیالرینینورالنمیش
!  آچاجاقالر

گمـی الکـین . ائتمیشـدي تـرك نـی ‘باکیاومیدلهبوهامیسیقهرمانین26
لـر انگلـیس کیمـی چاتانتورپاغیناتورکمنیستانساحیلینهبیرياوین‘خزر

او،آراسـیندا دیـوارالري قـارانلیق محبسـین . آتـدیالر زینداناتوتوباونالري
بوغوالـبوغوالچؤللریندهقاراقومیییگردقاناداؤلومون. خاطیرالدينی‘باکی
الاونـدان خیـالالر حاقّینداکیجک گلهخوشوباکیداقاتارداینلهلیایره

.  چکمیردي
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. بـاتیردیالر لـر ایینـه یاناربدنینهسانکی. دوشدواوشوتمهجانینااونونبیردن
اوزونوآریـق ساریشین،قدرجکگؤرونهرنگسیزقاالآزآچدیقدا،گؤزلرینی

بـو داسـاالن اوشـوتمه بدنینهگؤردو،باخیشالرینیسویوقظابطینبیردراز
ایچینـه  گؤزونـون ظـابطین ودوشـوندو دئییب!  تازیسیانگلیسآه! ایمیش

ركگؤسـتره اونـو ودئـدي ایسـه نـه عسـکره نداکییانیظابط. باخديدیک
: یاخینالشدياوناسیکتلهزئتعسکر. گئتدي

!  گلوزیروو،ـ
ائـدیجی سـوال سارسـیلمیش، دفعـه ایلـک سـونرا چیخدیقـدان شهردناو،

وئـرمیش، نـه یییچنییـی چهامیسیسوزدو،دوستونوبئشرمییییاگؤزلرله
بیـر قایـانین بؤلـونمز پارچاالنماز،بواو،. دورموشدوبیرلشیبکیمیقایاسال

انگلـیس عـادي . میـردي ایسـته گئتمـک قوپـوب اونـدان وایديسیحیصه
... ییرلرایستهآلداتماقسسلندي،ایلهاستهزاایسهکیمدئییباوصولودور،

سئچمیشـلر؟ منـی نییهبس. چیرپینديغضبلهوهیجانییاورهون‘وزیروو
سـه تاثیرینـدن فیکـرین بیـر هانسـی داسونرا. گلیبخوشالرینااوزومیقین

لـه تبسـم بـو گـؤرونن آنالشـیلماز سینهبعضییولداشالرینداندي،گولومسه
.  گئتديدالینجاعسگرین

اللرینـی دوغروسـو، داها. ییرديگؤزلهسالونداخصوصیاونوظابطاوزون دراز
دنپنجـره باالجـا ركدوشـه قالخیباوستونهلريپنجهپازالییبچاربئلینده
ائـدن حیسآچیلدیغینینینقاپی. ائدیرديسئیرصحرانیبوالنلیقدومانلی

: ائتديامراوتورماغیمحبوساودؤندوکیمی
.  وئرديسؤالبیرنیلمزگؤزلهدئییبوزیروو؟یوخدورمو،وطنینیزسیزینـ
جنـاب قالخمیشـام، آیاغااوچونقورتارماقتاپداغیندانیادالروطنیمیمنـ

!  ییرایستهآزادلیقآذربایجان! ظابط
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چونکـو دئییلـدي، مومکـون بیلمکنییییائتدتاثیرنئجهظابطهسؤزلرینبو
نـه قیزاریـر، نـه آغـاریر، نه: ایديماسکابیرجانسیزسیماسیاونون رنگسیز

.  قارالیردي
چـار سـاخالمیش زنجیـرده قافقـازي بوتونحتّیآذربایجانی،میگؤرهاوناـ

ییرسینیز؟ایستهدیریلتمکایمپئریاسینی
ی للمیاو،ایندي. جانالنديلريحادثهآیالرینسونخیالینداون‘وزیروویئنه

دولــدورانبؤهتــانالرالوشــایعهمختلــفشــهريقیزیشــدیران،اخــتالفالري
ظـابط، جنـاب : چیخمیشـدي گلیبمنبعیهبوالنلیقیییایچدسوآدامالرین

انگلـیس یـا . داقاراسـینا لعنـت، آغینـا دا ایالنـین : وارمثـل بیـر بئلهبیزده
ایکیسینههریوخدور،فرقیاوچون بیزیمایمپئرییاسی،چاریاایمپئرییاسی،

! نیفرت
. آجیقالنمـادي قیزیشمادي،ظابطاوالراق،ترسینهنینیییدگؤزلهون‘وزیروو

جکلریندن،ائدهبرپاروسیانیکؤهنهبولشویکلرینباشالدي،توتماغادیلهاونو
اولـدوغونو، جـاوان اونـون . دانیشديجکلریندنبیچهدونقایداالرینیکؤهنه

بیرنیلمزگؤزلهمخصوصاؤزونهوديسؤیلهجگینیبیلهائده خیدمتوطنینه
وزیـروو، . اولمـاز آچمـاق بـاش ایشلریندنطالعین:   دییشديسؤزودؤنوشله

دنتلـه بـو سـن سـن ایستهحالبوکیحاضیرالنیب،تلهبیرسیزهقاباقدابلکه
. بیلرسنقورتارا

یئنـه تبسـم گـؤرونن زامـان آیریلدیغییولداشیندانبئشرمییییااولآزجا
: معنالیـمعنالیوسالديایشیقاوزونهقارابوغداییون‘وزیروو

.  سوروشدودئییبظابط؟جنابدیرنهتکلیفینیزـ
: سایديعالمتیراضیالشماقویومشالماقبونوظابط

یـین، ایسـته آمـان دؤولتینـدن انگلـیس ایلـه خواهشـنامه بیرجـه یـازین، ـ
!..  خواهشنامهبیرجه... چالیشارسینیزاوچونوطنینیزداسونراقورتارارسینیز،
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اولـدوغونو سـئوینج بیـر گولوشـون بـو ظابط. ییرديگولومسهدههلهوزیروو
: دئديتکرارـتکرارركائدهگومان

!  خواهشنامهبیرجهـ
تمکینلـه وسـاکیت وزیروونهایتدئییبظابط،جنابیوخدور،قلمکاغیذـ

ــردي،جــاواب ــزیموئ ــزدهبی ــهجیبلریمی آختاریــبســیزینکیلرواردیســا،ن
.  گؤتوردولر

سؤزونو“جناب"قاباغینانینآدياونوندفعهبیرینجیوگولدواوجادانظابط
: ائتديعالوه

.  آساندیرقالساقلمهکاغیذایشوزیروو،میسترمه،ائلهفیکیرـ
مرکبـی  وقلمـی چیخارتدي،کاغیذآغپارچابیریاخینالشدي،استوالظابط

اوسـتونده لـري پنجـه چکیلـدي، قاباغیناپنجرهیئنه. ديایتلهطرفا‘وزیروو
. دالديسئیرهصحرانیحالداراضیاؤزوندنركدوشهقالخیب

واردي،یئــريشــالالقاوزونــدهون‘وزیــرووقاییدانــدایانینــایولداشــالرینین
گـؤیرمیش سـئوینج بیـر بورومـوش وارلیغینیبوتون. گولوردوایسهگؤزلري

آلـدادیب دوشـمنی او،قاباغیاؤلوم،دفعهسون. ایشیقالندیریرديدهاوزونو
.  ائتمیشدياستهزاگولوباونا. بیلمیشديساالاله

یـازدیغی کاغیذدا. ائتديناغیلیولداشالریناچاغریلدیغینیاوچوننهوزیروو
دوشـدویونو آتیلیـب کیمـی یابییئمیشقیرماجظابطیندنجوملهایکیجه
مشهدي . گولدولراورکدناونوداراقوضعیتلرینیآغیریولداشالريدي،سؤیله

:  سوروشدوبی
یازمیشدین؟نهگؤركدهبیرـ

اونـون دیـواردا رنکلـی . باشـالدي یازماغادیوارداایلهبارماغیشهادتوزیروو
اوخویـا آیـدین سـؤزلري بـو یولداشـالري دا،بوراخماساایزبیرهئچبارماغی
نـی یییگرلحیلـه لـرینین چـی مسـتملکه انگلیسمنظابیط،جناب”. بیلدیلر

.“گؤرورماینديداآخماقالدیقالرینیایتیریبعاغیلالرینیآرتیقبیلیردیم،
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زاده
قاراداغ نین ایکینجی گونونین بهاريجی ایلی–1292زاده قهرمان قهرمان

سیله ایلده عائیلهوجـ1299. نین وردین کندینده دونیایا گؤز آچمیشدیرماحالی
ده ایشچی اوالراق چالیشاراکن قهرمان دا ایلک آتاسی گنجه. یه کؤچورلربرابر گنجه

ـ جی ایلده آذربایجان پئداگوژي انستیتوسونا 1307. و اورتا تحصیالتینی آلیر
یا گئدیر و ـ جو ایلده باکی1312تحصیلینی تامامالدیقدان سونرا . داخیل اولور

ده اورادا 1314. سینه داخیل اولورگوژي دیل و ادبیات فاکولتهآذربایجان پئدا
1درسینی تامامالییر

» قیزیل عسکر«و » وطن یولوندا«جی ایلده ـ1320قهرمان قهرمانزاده 
.سینین عضوو اولورـ جی ایلده ایران دموکرات پارتییا1321لرینده چالیشیر قزئته

سینین عضوو و عینی حالدا ایلده تبریز شهرینین فرقه کومیتهوجـ1324
یازیالري و سیاسی . سینین رئداکتور یاردیمچیسی اولورآذربایجان روزنامه

1325الکین . یه چالیشیرنین حقوقونو مدافعه ائتمهچالیشماسیال آذربایجان میللتی
ن گیزلی مامورالري ـ جی ایلده آذربایجان میللی حؤکومت دئوریلندن سونرا شاهی

اؤزونو ایسه . ائوي تاالنیر، کیتابالر و یازیالري یاندیریلیر. طرفیندن تعقیب ائدیلیر
ایللري آراسیندا مختلف شهرلرده 1335ـ1325..دزفول شهرینه سورگون ائدیرلر

سیله ایللرینده سیاسی فعالیتدن دوالیی عائیله1337ـ 1335. سورگونده قالیر
ـ 1337سورگونلردن، سورغو ـ سووالدان قورتولماق اوچون . آتیلیربیرگه حبسه 

. سیله برابر باکی شهرینه سیغینیرجی ایلده عائیله
لریله سینده یاییمالنان حئکایهقزئته» قیزیل گنجه«ده 1314حئکایه یازارلیغینی 

لرینین اساس موضوعوسو آذربایجانین یوخسول و اونون حئکایه. باشالمیشدیر
. سی احتوا ائدیرنین ظولم و حاقسیزلیقالرال مبارزهچی طبقهایش

6جیلد –ـ ایران تورك ادبیاتی آنتولوژیسی 1
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ـ جو ایلده 1324سی آدلی حئکایه» سیمهاجرلر دسته«نین قهرمان قهرمانزاده
قیرمیزي «؛ )1350(» آیریلیق«؛ ) 1344(»توزلو پالتو«؛  )1342(» افترا«تبریزده؛ 

) 1361(» ن قوناقتانینمایا«؛ )1360(» بایراقسیز آدام«؛ )1353(» باشماق
1.لري ایسه باکیدا یاییمالنمیشديحئکایه

قهرمان قهرمانزاده تبریزده اولدوغو زامان میللی حؤکومت دؤورونده اؤز 
هامان دؤورده نشر اوالن ... لریندن دؤورو مطبوعاتدا نشر ائتمیشدیرحئکایه
آد آپارا ... و4»چاغیریشا جاواب«، 3»منیم دیلیم«، 2»ناکام جاوان«: لریندنحئکایه

. ریکبیله
.  جی ایلده شیمالی آذربایجاندا وفات ائدیرـ1369قهرمان قهرمانزاده 

6جیلد –ایران تورك ادبیاتی آنتولوژیسی -1
1324آذر 13ـ 70آذربایجان ـ نمره -2
1324بهمن 17ـ 119آذربایجان ـ نمره -3
1324اسفند 21ـ 147هامان ـ نمره -4
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چاغیریشا جاواب

ك داها بسـدیر تـک اوتـوردون ـ     اي صولت باالم هاردا قالدین، دور گل گؤره
.نی ده گتیر دییه قونشوموز خاور منی چاغیرديدئدي ـ گئت ده روزنامه

اؤزوده تـک  . آنانین قونشـولوغوندا بیـر منزیـل کیرایـه ائتمیشـدیم     من خاور 
یـه کـدریمی داغیتمـاق    لرین آغیرلیغینی اؤزومدن رفع ائتمـه گئجه. اوالردیم

او منیم، یوخسول و غریب اولـدوغومو  . ردیماوچون همیشه خاورآنا گیله گئده
مـان  م زایییائولرینـه غمگـین گئتـد   . رديگؤروب بیر آنا کیمی حؤرمت ائـده 

لرینـدن منـه   ل نـاغیلالر و اؤز خـاطیره  فیکریمی داغیتماق اوچـون او، گـؤزه  
. للیـک وار ایـدي  لرینده بیر جاذیبـه و بیـرده گـؤزه   اونون صحبت. دانیشاردي

گوندن ـحیاتین آغیرلیغی تدریجا خاور آنانین آرخاسینا ییغیندیقجا او، گونو  
ك قـارا سـاچالرینی   رهوشهقوجالیر و عؤمرونون یولو اوستونه حیاتین قاري د

ــاردیردي ــدیران قیریشــیقالر   . آغ ــینی آن ــاتین دالغاس ــدا حی ــون آغ آلنین اون
. چوخالیردي

ك رهخاورآنا چوخ دردلی اولدوغوندان سـؤزونون آراسـیندا همیشـه آه چکـه    
حیات اونو چوخ یورموشدو، نـه دیزینـده طاقـت و نـه     . گین بوشالدیردياوره

تارینا، چادیراسـینا او قـدر یامـاق وئرمیشـدي کـی،      پال. گؤزونده نور وار ایدي
خـاور آنـانین   . چیتین نه رنگده اولدوغونو بیلمـک اولمـازدي  یییقاباقدا گئید

قاراسی جاوان بیر اوغلو وار ـاونون گؤزونون آغی. دن آرتیق یاشی واریدي70
نـی چولقاالیـان   او چوخ غیرتلی و جوان بیر گنج ایـدي، الکـین اؤلکـه   . ایدي
اونون اوغلو ایلین اوچ آیینـی  . یزلیک خاور آنانیندا قاپیسینی دؤیموشدوایشس

لـري شامسـیز   ییردي، قیش گونلرینده ایسـه آنـا و بـاال گئجـه    یاخشی ایشله
اودورکـی بـو مرحمتلـی آنـانین گـؤزلري چوخـورا دوشموشـدو،        . یاتیردیالر
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کیمـی  لندیـییم زامان او پروانهمن خسته. همیشه اونون رنگی سولغون ایدي
باشیما دوالناردي و منیم یاسدیغیمین دیبینی کسیب اوتـورار و آریـق الـین    

بعضا اونون گؤزلریندن دوشن سـویوق گـؤز یاشـالري منـی     . باشیما قویاردي
ك بیـر  من گؤزومو آچیب اونون اوزونـه باخـاردیم و تیتـره   . رديدیسکیندیره

قت او باشینی آشـاغی  صدا ایله خاورآنا نییه آغالییرسان؟ دئیه خبر آلدیغیم و
. رديسالیب دئیه

لیک بیزیم کیشی ناخوش اولدو نه پول تاپـا بیلـدیک کـی، او یـازیغی     رحمت
. سـیز اؤلـدو  لیک درمانرحمت! ده درمان آال بیلیردیکرك نهحکیمه گؤسته

.ییباونون نیسگیلی منیم قلبیمدن هله سیلینمه
سینی اوخـوداردي، مـن   وزنامهر) آذربایجان(هر گون خاور آنا منی چاغیرار و 

ملـی دؤولتـین یئنـی ـ     . ردينی اوخودوقجا خاور آنا دقتیله دینلـه ده روزنامه
یـی،  ده اوخودوقجا اونون گؤزلري ایشیقالنیر اورهامرلرین و قرارالرینی روزنامه

دیـیی کـدر  خاورآنا قارا گونلرین تأثیریندن آلنیندا دویونله. ایسه شادالنیردي
ساالم سـنی  . من ایچري گیریب ساالم وئردیم. ئوینج الی آچارديدویونونو، س

ك بس نییـه یوبانـدین؟ بـو گونکـو     گل اوتور گؤره. ساخالسین اوغلوم دئدي
. ده نه یازیبالر و اوزومه باخديروزنامه

: بیر قدر سکوتدان سونرا 
تازا حؤکومتیمیزین قاداسی منـه گلسـین، او خـالقی قـارا گـونلردن چـوخ       ـ

نی او طرف بو طرفه چئویردیم و باش من روزنامه.دئديـ.قورتارديیاخشی
:    نی اوخوماغا باشالدیم مقاله

لـر بیـر داهـا جـاوانالریمیزي اؤپـوب وطـن و       قوي آتاالر باجیالر، قوجا ننـه «
نـین بـو   مـن مقالـه  »آزادلیغیمیزي مدافعه اوچون میللی قوشونا گؤندرسـین 

نه منیم جانیم قوربان اولسون، تازا حکومتین دئیهیئرلرین اوخودوقدا، او، بونو
ده نـی یئنـه  مـن روزنامـه  . دئـدي و دایانـدي  ــ .قاداسی منیم جانیما گلسین

. اوخوماغا باشالدیم
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میز، جاوانالریمیز، آتا ـ آنا، بـاجی ـ قـارداش، گلـین ـ قیـز، اوشـاق ـ          فیرقه«
.»شمالییقیاشلی بوتون خالق امتحانیندان باشی اوجا چیخماغا چالی

مـن  . خاورآنانین اوزوندن شادلیق باغچاسـی اکیلیـرمیش کیمـی گؤرونـوردو    
نی قورتاردیقدان سونرا او میللـی دؤولتیمیـزه دوعـا اوخـوردو، بیـزده      روزنامه

.آمین دئدیک، سونرا بیزي درین سکوت بورودو
مـن  . ریمیزدن قوپوب دوشـوردو عؤمروموزون ساعاتالري آن به آن بیزیم اوزه

فیرقـه بیـر منـی    . فیرقه منی چـاغیریر . نا گیلدن آیریلیب منزله گلدیمخاورآ
یوخ بوتون آذربایجان خالقینی چاغیریر دئیه دوشـوندوم و قطعـی بیـر قـراره     

نین و میللـی  ك گئدیب خالق قوشونالر سیراسینا یازیالم، یا فرقهگلدیم، گره
ردا یاشادام دئیـه بـو   دؤولتین یولوندا قوربان اوالم یادا اونو گون کیمی دونیاال

سحر من یوخودان اویانارکن، خاورآنا الینده آغاج منی قاپیدان . خیالال یاتدیم
اونـون  . دي؟ دئیه قـاپینی آچـدي  صولت یاتیبسان؟ یاتماق زامانی. چاغیردي

. جاوان اوغلو دا یانیندا ایدي
.خئیر اولسون؟ دئیه تعجبله اونون اوزونه باخدیم.. خاورآنا هارا بئله

ئجه هاراسی، آخشام اوخومادین کی بوتون آنـاالر، بـاجیالر جـاوانالریمیزي    ن
مـن اوغلومـون اوزونـدن    .. اؤپوب خالق قوشونالري اوچـون یـوال سالسـینالر   

بوراجاق بویـوم برابـریم   . یمجهجگم، اؤز الیمله آپاریب اونو سرباز وئرهاؤپمییه
. اوغول بؤیوتموشم کی منیم دادیما چاتسین

آغ . اونـا مـن ده راي سالمیشـام   . میللی دؤولتده منیم ده پـاییم وار ،بیلیرسن
قـوي اوغلـوم   . اوستونده؟ منده بارماق باسمیشـام، بئلـه منـیم ده حقّـیم وار    

رم مـه اگر گئتمسه من سودومو اونا حالل ائلـه . گئتسین هامان حقّی توتسون
نو یازمـاقال  سـی اولـدوغو  من بو آنانین میللی دؤولتیمیزه نه قدر عالقه. دئدي

:آنجاق من اونو بیر داها سیناماق اوچون. رمقورتارا بیلمه
.ديخاور آنا گولومسه. بس سنی کیم دوالندیراجاقدیر ؛ دئیه خبر آلدیم
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ك یاخشی دوالنـاریق، آنجـاق سـیز بیزلـري گـره     ـسیز ساغ اولون بیز پیس  
جـوراب  اوغولالریم سیز قوشـونا گئـدین مـن سـیزه    . سیز، دئديمدافعه ائده

آلالها چوخ شوکور من بو قوجـا وقتیمـده آرزومـا    . ررمالجک توخویوب گؤنده
من ده باشقا آناالر کیمی شادام . مده آرزوم قالمازاوندان سونرا اؤلسه. چاتدیم

چونکو، گؤزومون آغی ـ قاراسی اوالن اوغلومو خـالق قوشـونالري سیراسـینا      
خمایین بیـرده گؤردونـوزکی، قوجـا    اوغولالریم ساچین آغلیغینا با. ریرمگؤنده

بـورا بـاخ گـؤروم مـن الزیـم      . نیزده سیزین ایله قوشـون سـیراالریندادي  ننه
.دئدي. رمك پیشیرهرم، خورهسینده سو گتیرهاولمارام؟ سیزه یایین ایستی

هر اوچومـوز سـئوینه ـ سـئوینه     . من سئوینجیمدن بو آنانین اوزوندن اؤپدوم
. خاور آنا اؤز اوغلونو یازدیرماغا آپاردي. گئتدیکخالق قوشونالري سیراسینا
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. ـ جی ایلده تبریزده آنادان اولموشدور1294رضازاده محمدلو عباسی محمد
بو . یه أل آتمیش، علمی ـ اجتماعی تدقیقات آپارمیشدیراوزون مدت درین مطالعه

: لریندهاولونان بوتون روزنامه و درگیاوزدن تبریزده آذربایجان و فارس دیلینده نشر
فرهنگی درگی ده یازارالر هئیتینده ـبو ادبی (1آذربایجان، فریاد، خاور نو، شفق

او یئنی دونیا . ده اونون اثرلرینه راست گلیریک. ، یئنی شرق و س)اولموشدور
مه و الردا ترجوالریمیزا چاتدیران بیر سیرا علمی ـ فلسفی کیتابگؤروشلري ضیالی
2.تالیف ائتمیشدیر

او، آذربایجانین میللی حکومتی دؤورونده ادبی ـ اجتماعی ایشلرده فعالیت 
نین ترویجینده، سی اوالن آنا دیلیاو میللی حکومتین اساس ماده. گؤسترمیشدیر

العاده سورعتله تالیف و انتشاري ایشینده آذربایجان دیلینده درس کیتابالرین فوق
. امیشدیراؤنملی رول اوین
بو حئکایه ایسه . آدلی بیر حئکایه کیتابی واردیر» لریمخاطیره«نین محمدلو عباسی

3.هامان کیتابا داخیلدیر

: آرتیق معلومات اوچون باخ. ییندا نشر اولموشدورآجو ایلین شهریور –1324نین ایلک ساییسی بو درگی-1
قایناق –رضا همراز -شفق درگی سی: میللی حوکومت دوورو مطبوعات تاریخیمیزدن یارپاقالر -مقاله 

اینترنت
138ص . ـ آنا دیلی ـ بئشینجی کیتاب2
139ص.. ـ آنا دیلی ـ بئشینجی کیتاب3
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لرقیزیل شعله

 *1*
قار ستارخان خیابانینی بوسبوتون . گئجه ایدي، ظولمت هر یئري بوروموشدو

قیش فصلینده یاپراقالري خزانـا اوغـرامیش آغـاجالرین چیلپـاق     . اؤرتموشدو
لـر کیمـی   بوداقالري، ضعیف الکتریـک چیـراقالري آلتینـدا گومـوش شـاخه     

آداما ساعات هله یئددي اولمامیشدي کی خیاواندا چوخ آز . گؤرونمکده ایدي
لـر  لیتوك گؤزه چارپان پالتوولو و ایستی گئییمـتک  . راست گلمک اوالردي

یاخاالرینی قالدیرمیش، شالالرینی بوروموش حالدا گزمکده ایدیلر، بیر چـوخ  
ـن فقیـر   ییب قیش پالتـاري تاپـا بیلمیـه   یالین قات گئیمیش دیشلري تیتره

ــوب اؤز ک  ــوقرادا ســویوغون ضــربیندن ســورعتله یوروی ــا گیرمگــه ف وماالرین
.سیردیلرتله

سـینا یاخینالشـاندا   بـاغینین قـاپی  ) گولوسـتان (ایلـه سـردار   ... من دوسـتوم 
ییردیم کی بیـر حادیثـه   دئییب ائوه گئتمک ایسته»ن خئیره قالسینگئجه«

.منه مانیع اولدو
جیندیرلی ـاون بئش نفر جیر  ـسی آلتیندا اون  داریوش پادیشاهین مجسمه

ـن، بـاش آچیـق اوشـاق ییغیشـیب هامیسـی بیرلیکـده، وییلـدییا         آیاق یالی
بـونالرین جمـع   . سینا، قبریستانا طرف یؤنلمکده ایـدیلر وییلدییا گجیل قاپی

لـري منـی ماراقالنـدیریب    اولوب مستقیم بیـر هدفـه دوغـرو حرکـت ائتمـه     
سگگیز یاشیندا اوالن بو معصـومالرین  ـیئددي  . دالالرینجا سورمگه باشالدي

اوشـاقالرین  . کلـري داغالییـردي  سی گؤزلري یاشاردیب، حسـاس اوره همنظر
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. آیالرال یویولماییب، گون آلتیندا قیوریلمیش ساچالري قـارال اؤرتولموشـدي  
اونالر، یالین و بوزاریب قارالمیش ال آیاقالرال انساندان داها آرتیق بیر حئیوانا 

ــاییردیالر ــه. اوخش ــز گئج ــريتبری ــدیریجی شاختال ــین یان ــالري ن ــی اون س
من ایسه اونالرین هارایا پناه . اونالر سورعتله یوگوروردولر. شالالقالماقدا ایدي

واللـی  ادن سـونرا، ز بیر نئچه دقیقه. سیردیمآپاراجاقالرینی بیلمک اوچون تله
نین شـرق طرفینـه، شـاپور پادیشـاهین هئیکلـی      یئتیملرین گولوستان باغی

. ونـه یؤنلـدیکلرین گـؤردوم   یکوللوقارشیسینداکی کؤهنه گجیـل قبریسـتانی  
لریندن بیـر اوچورولـوب داغیلمـیش اؤلـولر     سیز شاختانین تازیانهاونالر آمان

یـه گیریـب بـو    ده اونالرین آردینجـا موغـاره  من. سینه پناه آپاریردیالرموغاره
اوشاقالردان احمد آدلی بیریسی فـورا  . ماراقلی معمانین حلّینه منتظیر اولدوم

واللی یئتیملر، اَتلـري چورویـوب   از. نی ایشیقالندیرديموغارهکیبریت چکیب
رینـده  اوزه»لرینصندل«تورپاغا قاریشمیش اؤلولر سوموگوندن دوزلتدیکلري 

ـچـؤر   ییـی قیسا بویلو قارا گؤزلـو احمـد گونـدوز ییغیـب گتیرد    . اوتوردوالر
یــل قیز. تونقــالی ســورعتله یانــدیریب آالوالنــدیرديیییلتــدچــؤپلردن دوزه

سـینه  فوریتله هامی تونقـالین دؤره . نی ایشقالندیرديلر یئر آلتی دخمهشعله
.لتدیلرپیلوو دوزهـییغیشیب دونموش ال آیاقالرینی ایسیندیریب اَلوو 

سـینه داخیـل   ده احمدین یانینا سیخیلیب بیر تَهر اؤزومو اونالرین جرگـه من
نلیق و محبـت گؤسـتریب   سـیز مهریبـا  سیزالر مثلصاحاب. دیمائتمک ایسته

.منه یئر وئردیلر
پیلـوو منـه چـوخ شـیرین     ـلی اولماغیما باخمایاراق اَلوو  منیم ایستی گئییم

سیز صمیمیت، صداقت و قارداشلیق روحـی  ن مثلبورادا حؤکوم سوره. گلدي
ـبورادا احمد ایله آرام، حسن ایله هوسپ بیر  . منی درین دویغوالرا دالدیردي

مسلمان ـ ائرمنی هر ایکیسـی بیـر ایـدي ؛ انسـانلیق،      . نمیرديبیریندن فرقل
ده حؤکـوم سـورمکده   قارداشلیق و امکداشلیق حیسلري تام معناسیله دخمـه 

بشر . ییر هامی یئییرهامی ایشله. ییرسه محمدده چالشیرمحمود ایشله. ایدي
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خورلــوق، ســیز فالکتلـره اوغــرادان موفتــه حســابـســیز  جمعیتینـی ســاي 
چیلیـک و سـاییر چیـرکین ایشـلر بـو کیچیـک و       مار، آغـالیق، نـؤکر  ایستیث

.مهریبان جمعیتده نظره چارپمیردي
نهایت بیـر تَهـر حئیـرت دالغاالرینـدان اؤزومـو قورتاریـب اونـالرال صـحبته         

دیکلـري بیـر همـدردین    هئچ واخت حیاتالرینـدا تصـادف ائتمـه   . گیریشدیم
.ري سئویندیریديتاپیلماسی و دردلرینه شریک اولماسی، اونال

بخـت و  «لی کئچمیشینی نقل ائدیب سی بیر جور، اؤز فاجیعهیازیقالرین هره
الریندا قویدوغو میسکین، چیـرکین و دؤزولمـز بیـر    ایندي قارشی»طالیعین

.زیندگانلیقدان شیکایتلنیردیلر
لیکن من صحبته گیریشیب اوشاق دیلیلـه اونالریـن بدبختلیکلرینـه باعیـث     

نـین  چیلیـک سیاسـتلري  رین مستعمرهلري ساییب ایمپئریالیستلاوالن سبب
ــایه  ــی س ــه دوام و بقاس ــینده اؤلک ــوره س ــوم س ــوزلوق، ده حؤک ن حوقوقس

واللـی  انـی ز قانونسوزلوق، ریاکارلیق، شارالتانلیق، موهومات و خرافات و سایره
طـالیع و  «سیزلره شرح ائتـدیم، اونـالر آیدینجاسـینا دوشـوندولرکی     صاحیب

لـردن  دیر، حیاتدا هر بیر حادیثه حقیقی و واقعی عیللتوش بیر شئیب»بخت
نـین  نین آزادلیق یولونـدا و جامعـه  اونالرا آذربایجان دئموقراتالري. دیرآسیلی

جکده حق یولونـدا اوالن بـو   لرین و یاخین گلهاوغروندا مبارزهیییلخوشبخت
سـیزلره  لیکله صاحیبلرین قطعی موفقیتینی مژده وئردیم، تئزتاریخی مبارزه

صاحیب تاپیلیب اونالرین آذربایجان خـالقی طرفینـدن یارادیالجـاق میللـی     
بؤیـوك  . جکلرینـی اینانـدیردیم  سـیله تربیـه و اداره ائدیلـه   حکومت واسـیطه 
نین عصیرلر بویو اؤز آزادلیق و استقاللیتی یولوندا آپـاردیغی  آذربایجان خالقی

الرینـا آلمـاالرین   سـینی آغـوش  یـق پـري  لـري و نهایـت آزدال  آمانسیز مبارزه
لرده آزادلیـق یولونـدا، وطـن یولونـدا خـالقیمیزین      تاریخی دؤوره. دیمسؤیله

لرین بیر چوخ شاهیدلر و جهانشمول لرین و نهایت موفقیتسیز مجاهیدهمثل
.اجتماعی سیماالرین تذکورویله بیان ائتدیمـشهرت صاحیبی اوالن تاریخی 
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رین گؤزلرینده پارالیان اومود نورو و حیات عشقی یئر آلتی بو موقعده اوشاقال
مــن . لرینــه اوســتون گلمکــده ایــديکــی آالویــن قیزیــل شــعلهدهموغــاره

دیکـده قولتوغومـدا اوالن خورمـا    اوشاقالردان آیریلیب ائـوه گئتمـک ایسـته   
پاکتینی کیچیک بیر تؤحفه کیمی تازا دوستالریما تقـدیم ائتـدیم و یـاخین    

اونالري خوشبخت بیر حیاتدا قارشیالیاجاغیما قطعیا اومود ائـدیب  جکده گله
.وداعالشدیم

 *2*
»سـاري داغـین  «نین شرقینده اوالن گونشین آل شفقلري قوجا تبریز شهري

ل فـایتونون  بیزي آپاران گـؤزه . سین سون شوعاعالري ایله قیزارتمیشديقله
سـاالر  . طـرف یورویـوردولر  یه ) ائل گؤلو(ـ»شاه گؤلو«کهر آتالري سورعتله 

نین آرخاالریندا شاققیلتی ایله آخان سوالرین سسی میللی، باقرخان، خیاوانی
یاشـیل آغـاجالرین   ـو همین خیاوانین کناریندا سیرا ایلـه دوزولمـوش یـام     

. سی بیزیم گؤز قـوالقالریمیزي نـوازیش ائـدیردي   نین زمزمهزمرد یارپاقالري
ـ دن کئچـرکن  »زنجیـر «ان آز اوزاقالشـیب  توخوجو کارخاناسیند»قزوینی«

یـازیلمیش بؤیـوك بیـر    »تربیت ائوي«رینده خیاوانین سول الینده واقع، اوزه
بـورا آذربایجـان میللـی    . سی منـیم دقتیمـی جلـب ائتـدي    عیمارتین منظره

سیز و یئتـیم اوشـاقالر اوچـون تهیـه اولونمـوش      حکومتی طرفیندن صاحیب
کئچمـیش دؤورده، شـوم سیاسـتلر    . نئچه یوز تختخوابلی تربیت ائوي ایـدي 

یوخونـدان چیخیـب   ــ زاره دؤنوب اهالیسی وارسینده عمارتلري خرابهنتیجه
خلقی بوتون معاصیر و مدنی نعمتلردن محروم قالمیش آذربایجانـدا، اینـدي   

سـی  نـین وجـودا گلمـه   میللی حکومت طرفیندن بئله بیر اجتماعی موسسـه 
بورا، کئچمیش دؤورده بوتـون ایرانـدا حـاکیم اوالن    . اولدوقجا اهمیتلی ایدي

بـدبختلیک و سـفالته   سـینده کؤهنه اجتمـاعی و سیاسـی قورولـوش نتیجـه    
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اوغرامیش معصوم آذربایجانلی باالالرین نجاتی اوچون آذربایجـان دئمـوقرات   
.سی قوردوغو میللی حکومت طرفیندن یارادیلمیش پناهگاه ایديفیرقه

لـرده قـالمیش   بورادا آذربایجان میللی حکـومتی طرفینـدن یوزلرجـه کوچـه    
سایلی برپا ائدیلمیشـدي  سیزلره استراحت و تربیت ویئتیم، سفیل و صاحیب

لـردن و  نین قیسا بیر مودتده یارتدیغی خارقـه و بودا آذربایجان میللی نهضتی
سـیز اجتمـاعی   حسـاب ـسـیز   سـاي یییقهرمان خالقیمیزین ووجودا گتیرد

.لردن بیري ایديموسسه
سـاخالنیالن اوشـاقالرین   »تربیت ائوینده«من، بینانین داخیلی تشکیالتی و 

البتـه هـر   . یاخیندان تانیش اولمـاق مقصـدیله بینایـا گیـردیم    وضعیتی ایله
یئنـی اجتمـاعی و   ـآذربایجانلی وطنداش، اؤز وطنینده ووجودا گلـن یئنـی    

ده بؤیـوك تـاریخی کئچمیشـی و    مـن . نیـر میللی اصالحات و آثارالرال فرحله
سـیندن،  جهانشمول شؤهرتلی مدنیتی اوالن وطنیم آذربایجانین چیچکلنمـه 

سـیندن و نهایـت میللتیمیـزین معاصـیر     نین سعادته سووق ائتدیریلمهاهالی
سـیندن فرحلَنیـردیم و بـو بؤیـوك     لیلمهمدنیت عالمینه دوغرو سورعتله ایره

.اجتماعی بینانین تاسیسینه چوخلو اهمیت قاییل ایدیم
نین مـدیریتی ایلـه گؤروشـوب بینـانین ایچریسـینه      ـ بیناسی»تربیت ائوي«

کن اوجا و معنالی سالم سسی منیم توجهیمی خوصوصیله جلـب  داخیل اوالر
ن قیشـدا گجیـل   سـالم وئـر  . ائتدي، بو سس منیم قوالغیمـا تـانیش گلـدي   

.ده گؤردویوم قیسا بوي قارا گؤز احمد ایديقبریستاندا یئر آلتی موغاره
سیز بیـر سـئوینج ایلـه منـی قارشـیالییب آذربایجـان دئمـوقرات        احمد مثل

نـین  سینده، اؤزو و یولداشـالري نین یارتدیغی آزادلیق حرکاتی سایهسیفیرقه
ــه چیخمــاالرین ســؤیله ــرديآغ گون ــب اوزون اوزادي شــرح وئری ــد . یی احم

تربیـه  ـ نده یارتدیغی تعلـیم و »تربیت ائوي«نین آذربایجان میللی حکومتی
وساییلیندن، یئمک و اسـتراحت شـراییطیندن گئنـیش معلومـات وئـردي و      
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ده جکـده جامعـه  سینده یاخین گلـه نین قایغیسی سایهنهایت میللی حکومتی
.ديخوشبخت حیاتا چاتاجاقالرینی سؤیله

نـین اَنگلـی   سیز دگیللر و اونالر داها جامعهاحمد و یولداشالري داها صاحیب
. دیرلرسیندهی عضولري اولماق عرفهیوخ بلکه فایدال

لرینی تاماشا ائدیب فرحلـه  ـ نین مختلیف تربیتی شعبه»تربیت ائوي«ده من
. شهره قاییتدیم
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ـ 1299ن علیقلی کاتبی تخلص ائد» آغ قوش«. ژورنالیست، شاعیر و یازیچی دیر
گنج یاشالریندان ادبیاتال .جو ایلده ماراغا شهرینده دونیایا گؤز آچمیشدیر

ـ جی ایللردن سونرا گونئی آذربایجاندا میللی شعورون 1320". ماراقالنمیشدیر
سی ایله، مرحوم کاتبی ایسه اؤزونو بؤیوك بیر اینقالب و ادبی حرکته گوجلنمه

هامان . آدلی کیتابینی نشر ائدیر» وولقان«ـ جو ایلده 1323“..حاضیر ائدیردي
» آزاد ملّت«و » آذربایجان«. ات عالمینه ده آیاق قویموش اولورایللرده مطبوع

سی آدلی حئکایه» گنج فدایی«ان دیرلی اثري . لري درج اولورلرینده حئکایهنشریه
.میللی معارف طرفیندن نشر اولونان درسلیک کیتابینا داخیل ائدیلیر

ولونمامیش چاپ ااونون . نین بیر چوخ اثري نشر اواونمامیش قالیرکاتبی
1.ي آد آپارماق اوالر»قولچاقباز«و » ساري کرپیچ«لریندن حئکایه

2آذري درگیسی ساي : سی حاققیندا آرتیق معلومات الده ائتمک اوچون باخنین حیات و ادبی ارثیهکاتبی-1
ـ مقاله ـ حمید آرغیش ـ نوید آذربایجان ـ » ...قوووشدونین بانیسی ابدیته جنوبی آذربایجان حئکایه ادبیاتی«و 

86نمره 
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گنج فدایی

. لـره قـارانلیق چؤکـوردو   گونشین سون قیزارتیسی سـؤندوکجه، داغـالرا، دره  
کـی  داغـین بؤیرونـده  . یینین آلتیندا یـوخالییردي قارالمیش طبیعت آغ اؤرپه

نین چیـراقالري، اولـدوز کیمـی    قاالنان ائولريکندین بیر ـ بیرینین اوستونه  
بیـر آتـا ایلـه اوغـول و اونـون آناسـی اؤز کنـدلی ائولرینـده         . ایشیقالنیردیالر

کلرینـدن قـارا شـیطان    نـین دیـرَ  بو هیس وورموش ائوین سـقفی . گؤرونورلر
ائوین هر بیر طرفینـده ایکـی تـاي قـیش زومـاري ایلـه       . توروالر آسالنیبدیر

لـري قویولوبـدور، بیـر طرفـده اوتـوروب ـ یاتمـاق        اوت دستهیاناجاق و قورو
لی میش طرفین تاقچاالریندا جور به جور گؤرمهدؤشنمه. نیبدیراوچون دؤشه

آتا بوغالنان سـاماوارین  . آنا تندیري آلووالندیریر. لی شئیلر دوزولوبدورو یئمه
.یانیندا اوتوروب، اونون قورولتوسونا قوالق آسیر

. لرینـه بـاخیر  نین اوستونده اوتوروب و تندیرین شـعله یر اوت باغاسیاوغول ب
. اونون فیکري توستو ایله برابر باجـادان چیخیـب و گؤیـه طـرف اوجـالیردي     

نین نـه فیکیـر ائتدیــیی بیلینمـزدي، آنجـاق گـرك بـو گئجـه         ”گنج فداي“
ــه       ــتونو ال ــدارما پوس ــداکی ژان ــر یاخین ــالریال براب ــدایی یولداش ــدیب ف گئ

.رسینلرکئچی
لیـک  اون بئش یاشیندا گنج، بو گون چوبانلیق چوماغین یئره قویـوب فـدایی  

.توفنگینی گؤتورموشدور
لرده سورو دالینجا دوالندیغی حالدا بو گون او، ایللر بویو ساکیت داغالردا، دره

.اؤز یوردونون حرکته گلدیـیینی یاخشی آنالییردي
گؤزونـو آچـدیغی زامانـدان    . ایديیی، بؤیوك کدرله دولواونون کیچیک اوره

لردن قلبینده اوالن کدرلر، بو گون دهشتلی انتقاما چئوریلیـب  گؤردویو ظولم
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اونون ایشیقلی گؤزلرینده، تندیرین آلووالري مـنعکس اولدوقـدا   . آلووالنیردي
.لري گؤرونوردونین انتقام شعلهییاوره

ایتینـی چاغیریـب   گنج فـدایی اؤز وفـالی  . دن اوچ ساعات کئچمیشديگئجه
یـه باخمایـاراق اؤز   شـیددتلی کولـه  . توفنگی چیینینده قاپیدان خـارج اولـدو  

گـرك قـرار قویـدوقالري    . یولونو باشالدي، ایتی ده اونون دالیجا یوال دوشـدو 
مکاندا فدایی یولداشالرینا چاتیب اونالر ایلـه برابـر ژانـدارما پوسـتونا هجـوم      

. آپارمالییدیالر
الرال گنج فدایینی بورویوب و سویوق کولک دهشتلی ویـییلتیقارانلیق ایچره 

کسـکین سـویوق، قورخولـو    . اوزونه قاري چیرپـاراق گـؤزلرینی دولـدوروردو   
یـی  ییب توفنگدن مؤحکم یاپیشدیغی حالدا کولـه قارانلیق اونو قورخودا بیلمه

، ایت گـاه فدایــییه یاخینالشـیب کؤمـک اولـدوغونو      .یاریب قاباغا گئدیردي
.ندیریردي، سونرا اوزاقالشیب و اونو قورویوردوآ

گنج فدایی بیر آیاغین قار ایچیندن زحمت ایله چیخاردیب، او بیري آیـاغین  
ر قــارا قاباغــا آتیــردي داهــا اینــدي شــپه دولــدورموش یئرلــرده یارییــا قــده

لشیب و سـویوقدا بیـر طرفـدن    قویالنیردي، اونا سورعتله یول گئتمک چتین
چــوخ جــان آتیــردي کــی، تئزلیکلــه یولداشــالرینا . رمیشــدیراونــو کیریخدی

یی نظرینه آلیـب، نئچـه سـاعات یـول     او آنجاق مقصده یئتیشمه. یئتیشسین
اوزون یولـو ایتگـین حالـدا زامـان نـه      . گلدیینی، هارا گئتدیـیینی آنالمیردي

ــؤره ــه   ایســه گ ــه و هجــومالرین فیکریل ــه کیمــی حمل جــک ایشــلرینی و ن
...کئچیرمیشدیر

گنج فدایی قاري سؤکدوکده دالی طرفـدن شـیددتلی گورولتـوالر اوجالـدي،     
او، سـورعتله گوللــه آچـیالن    . لر بیر ـ بیرینین دالیسینجا آچیلیـردي  گوللـه

. سمته قاچیردي
داها یئیین ـ یئیین قاچماغا باشالدیقدا توفنگ آغیرلیق سالیب دیـزه کیمـی    

او قار ایچره . وزو اوسته ییخیلیرديییب اقارا باتمیش قیچالرین قالخیزا بیلمه
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قار . ییله آیاغا قالخیرديچارپیشاراق، توفنگی یئره دایاق وئریب و ایتین کؤمه
اوزونه یاپیشیب گؤزلرینه دولوب و پالتارالرینـا سوواشـمیش حالـدا قاچماغـا     

لـرین  یی چیرپینیردي، سون قـوه ییب و اورهنی ترلهبوتون بده. ادامه وئریردي
ر تئز اولورسا فدایی یولداشـالرینا  ه توپالییب جان آتیردي کی، نه قدهبیر یئر

.چاتسین
بیـر  . سیندن حرارتلی نفـس اوجالیـب هـاوادا بـوغالنیردي    اونون آلوولو سینه

یانغین آدام کیمی دهشتلی انتقام گؤزونون اؤنونـده صـاف و سـرین چشـمه     
یـه سـاري   چشـمه نـین اودونـو سـؤندورمک اوچـون او،     یـی گؤرونوردو و اوره

آنجـاق اؤزو قاباغـا گئتدیکجـه    . سورونوردو و تـوفنگی آرخاسـینا آسمیشـدیر   
.سیله توفنگی دالینجا چکیرديآیاغی وسیله

لـر کئچیـر، ژانـدارماالرین    نین هیجانلی فیکریندن مختلف صـحنه گنج فدایی
گورولتـوالر سـون   . کلرینی سونگویله پارچاالماق آرتیـق جـانالنیردي  قارا اوره

.ددتینه چاتمیشدیرشی
سـین توپالییـب، بـئش ـ آلتـی قـدم        گنج فدایی سون دفعه اوالراق وار قـوه 

ییب گورولتویال بـوزو یاریـب چـایین ایچینـه     قاچمیشدي کی آیاغی زویولده
.دوشدو

ر سویوق سویا باتدي، ایکی قولالري باجادان ائشـیکده تـوفنگی   او، باشینا قده
نـین اومیـد تئلـی قیریلمیشـدیر،     قلبـی . یرسینه مؤحکم دایاق وئرمیشدسینه

.یینده جوشوردوسی اورهنهایت نیفرت و کینه
اوزاقدا آچیالن توفنگلرین ایشیقالري داها بیرده گؤزلرینی ایشـیقالندیردي و  

.رك توفنگی ژاندارم پوستونا بوشالتديگنج فدایی ده یولداشالرینا سس وئره
توفنـگ ألینـدن دوشـدو و باشـیال     . ديبیلینمـه ییییـد نـین هارایـا د  گوللـه

.قولالري بوز اوسته سریلدي
. دن، مـؤحکم سسـله هـوروردو   آرا وئرمـه . ایتین زینگیلتی سسی اوجـالیردي 

گـاهی  . لرینده درین هیجان و اضطراب آنالشـیلیردي اونون سیزیلتی هورومه
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نـو  یاخینا گئدیب ایللر بویو اونس توتموش دوستونون پالتاریندان یاپیشیب او
.سو ایچیندن چیخارتماغا دارتیشیردي

لرلـه  چارپیشماسیندان مأیوس اولدوقدا قیراغـا چکیلیـب تـاثیرلی زینگیلتـی    
دن ایشـینه  دیکـده یئنـی  الکـین کؤمکـدن اثـر گؤرمـه    . کؤمک چـاغیریردي 

.باشالییردي
لـرین سسـی   ر سـویوق و قـارانلیق ایـدي و گوللــه    هاوا سـحر آچیالنـا قـده   

لرلـه قـاري   نـین قاباغینـدا داهـا تـأثیرلی زینگیلتـی     اپیایت ق. کسیلمیشدیر
نین آناسی هراسان حالـدا قـاپینی   گنج فدایی. دیرديسوووروب قاپینی تیتره

. آچدي
لی حئیوان کیمی اویان ـ بویانا آتیلیرديایت سورعتله ائوه گیریب بیر د.

ائشـییه  باشـین قاپیـدان   . ديدي، الکین بیر سس ائشـیتمه آنا اوغلونو سسله
بیـر داهـا اوجـا    . اوغلونـدان بیـر اثـر یـوخ ایـدي     . چیخاردیب اطرافا باخـدي 

ــه جــاواب ائشــیتمه  ــب  ایچــه. ديسســلدي، یئن ــین عجی ــوب ایت ــه دؤن ریی
یینـدن قلبـی هیجانـا    مـه حرکتلریندن و اونون آیاقالرینا دوالشیب زینگیلـده 

شـدیریردي  ایت یاشال دولموش گؤزلریندن نه کیمی آچیق سؤزلر آنال. دولدو
نــین آتاســینی یوخــودان و نهایــت هیجــان و تأثیریلــه قاچیــب گــنج فــدایی

یینـدن یاپیشـیردي و اونـو چؤلـه سـاري      نین أتهآییلدیردي، قاییدیب آناسی
.او سمته طرف کی اورادا گنج فدایی بوز ایچینده دونموشدو. چکیردي

ایت بیـر  . ردیالرنین جانسیز جسدینین باشی اوسته آغالییآتا و آنا اوغولالري
کندلیلره خبر اولورکن اورایا چایین قیراغینا . طرفده غملی حیرته دوشموشدو

بعضـی  . دن فیکـره جومـوردوالر  توپالشیردیالر و گؤردوکلري عجیـب حادثـه  
نـین یولداشـالري بـو ایشـدن     قیزالرین گؤزوندن یاش آخیردي و گنج فدایی

.تأسف ائدیردیلر
. تابوت ایلـه گـنج فـدایینی قبریسـتانا آپـاریردي     بوتون کند اهالیسی قارا بیر 

کندین داغ اوستونده کی قبریستان سمتینه بیر غم کاروانی یـاواش ـ یـاواش    
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لـرده قولـو بـاغلی ژانـدارماالرال بـو کـاروان ایچینـده گـنج         فدایی. گئدیردي
اونالرین فداکار و شـجاعتلی  . لی اؤلوموندن غملی ایدیلریولداشالرینین حادثه

.ریندان بیري اسکیلمیشديیولداشال
بو قبر . نین اوستونده، قارالرین ایچینده تزه تیکیلمیش بیر قبر گؤرونوردوتپه

گـنج  : ییردي، اونون قبیر داشی اوستونده یازیلمیشدیربیر جاوان قبرینه بنزه
.فدایی
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کؤهنه . اولموشدورـ جو ایلین فروردین آییندا خوشگناب کندینده آنادان 1300
بیر ایل رسمی مکتبده درس . اوصول مکتب تحصیلینی کندده بیتیرمیشدیر

15. اوخویاندان سونرا، ایش تاپماق اوچون ایرانین چوخلو شهرلرینی دوالنمیشدیر
دن سونرا آنا دیلینده داها 1324یاشیندان یازیب یاراتماغا باشالیان فتحی اعتبارن 

تون یازماغا مشغول ییب، حئکایه پووئست، مقاله و فیلهجیدیتله چالیشماغا باشال
او میللی حکومت دؤورونده بیر مدت آذربایجانین رسمی اورگانی 1.اولموشدور

او هامان . نین باش کاتبی کیمی چالیشمیشدیرلیـییگونده» آذربایجان«اوالن 
. لیک ده بیر چوخ مقاله، یازي و حئکایه یازیب نشر ائتمیشدیرگونده

:نین نشر ائدیلمیش اثرلریندنفتحی خوشگنابی

)حئکایه توپلوسو(ایکی دوست 

)حئکایه توپلوسو(سونونجو بایراقدار 

)حئکایه توپلوسو(لر حئکایه

)رومان(آتا 

)رومان(ایکی قارداش 

٩٩لري ـ ایکینجی جیلد ـ صآذربایجان حئکایه-1
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آدلی بیر » یاغیشالر یاغاندا«لریندن ها بئله اونون حئکایه. ریکدان آد آپارا بیلهـ
آدلی بیر کیتابی بولغاریستاندا تورکجه نشر » ایکی دوست«و توپلو روسجا 

1.ائدیلمیشدیر

نین لیـییهفته» آذربایجان«ـ جو ایلده نشر اولونان 1324آشاغیدا گلن حئکایه 
.سینده درج ائدیلمیشدیرـ جی نمره107

100لري ـ ایکینجی جیلد ـ ص آذربایجان حئکایه- 1
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پیلوو

ده چـوخ  7ساعات . ئچمیشديکگون 5ـ10میللی حکومتیمیزي قوراندان 
یولداشالریمین بیرینـی گؤرمـک   . خسته و یورولموش حالدا ایشدن چیخدیم

ال یقصد ایله، سویوق هاوادا یوال دوشدوم، منیم قاباغیمجا بیر کیشی بیر قیـزی 
همیشـه اؤز  . دیریارسیز، دیلنچیییز تانینگئدیردي، بو کیشینی عایدسیز هام

دیـر و حیـاتین ان واقعـی    اونـون دانیشـیقالري چـوخ سـاده    . اؤزیله دانیشـار 
ـ   . حالالرینی خواسته سؤزلر ایله گؤستریر رام و یتـان ومـن چوخدانـدیرکی اون

ایکی آي بوندان ول گئجه اوناو. دا دالینجا قاچارك قیزيرهمیشه یول گئده
:قاباق گؤردوم کی دانیشیردي

ائـوه سوسـوز  ـدا آج  ده ایـش اوالر؟ آخشـاما کیمـی دوالن و آخشـام    بؤیله
کـی بؤیلـه ـ بؤیلـه     منیم کیمی آدامـالر نـه اوچـون اؤزون اؤلدورمیـه    ! قاییت

...ده گؤرهگونلري
آلـاله مصـلحتووه چـوخ   ... آلـاله سنی منیم الیمدن آلسین! قیزیم یئیین گل

.روکوش
دور، آخی من گئتدیم قارانلیقدا نئجه اوتوراجاغام؟ نـه  هاوا نه سوووق! واه! واه

یئـره  ! آج، سوسوززز، قیـز یئـري  ... ققورقان وار، هاوا سوووقچیراغ وار، نه ی
...سنگهده

:قیزي ایسه اونون دالینجا قاچیردي
...آخی داي نه جور گلیم کی، قاچیرام داي

* * *
مـن اونـون سـؤزلرینی موضـوعنون     . ده یئنـه قیـزي ایلـه گئـدیردي    او گون

.یاریسیندان باشالنماغین گؤردوم
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لر قـوالق  بیزیم ائولرده قوو دییه! یریر؟یو بیزیم ائولرده نه قاکیشی پیلو! پیلوو
ییـر  گینه ایسته! ا باخ بیرنقیزین یئکه ـ یئکه دانیشماغی ! پیلوو! توتوالر، پیلوو

!...پیلوووو! رسن هاه دؤندهتمنی ای
، !ك دايگـؤره ویه پیلوو اوزر چهارشنبهین آخدر چهارشنبهیبیز اؤیله بیر آخ

! یـره الپ هـا  تیام کی جـین گ اکؤپگین قیزین او قدر ووراج! ه تاپاقدا هلو اون
نه بؤیوك ـ بؤیـوك دانیشـیر، ائلـه     گؤر! قیز دیلیوي قوي قارنووا پیلوو! پیلوو

!پیلوو! پیلوو... سؤز دئییر کی پیشمیش تویوغون گولمگی گلیر
بیـرده بـاخ بؤیلـه بیـر     ! گـین تاپـدیق قالـدي پیلوومـوز    ماغیل بیز آرپا چؤره

ك بیز بایرامدا دا بیر چؤره! پیلوو... مسنه وئررهینکغلطلردن دارتسون سنین
!ریک، سفیه کؤپگین قیزین سؤزونه بیر باخشیله ائلهوتاپاق اونودوی
بیـر  ! پیلـوو ! قیز یئیین یئري قان قوساسان! هریرديمهاوا اؤیله بیر ز! واه! واه

...کؤپک اوغلی، آداما بیر شاهی وئرمیر
:ایسه دوشونورکن آتاسینین سؤزون تصدیق ائدیرديقیزي 

ك تاپاق بیـزه  بیز ائله یاوان چؤره! دیک کیمهداي بیلدیم داي؛ خاطا زاد ائله
...چوخدور

دن خیابانین طولینده گئـدیردیلر  یکیندا سغبو جور دانیشا ـ دانیشا آي ایشی 
...منده قوالق آسیردیم

آرزوالرینـی و حیاتالرینـدا اوالن بـو    وغوبو ایکی انسانین ان عالی و مهم اولد
...لري ائشیدیردیمچتین مسئله

* * *
. یمیشـدي ئیئنه اونـالري گـؤردوم، قیـز تـازا لبـاس گ     قبیر هفته بوندان قابا

.نین ایسه اگنینده تازا پالتاري وار ایديآتاسی
داي، اهللا بـو  کیشـی بؤیلـه اوالر  ... آتاسی گینـه دانیشـارکن یـول گئـدیردي    

.ر وئرسین، یوخسا بو ایل سویوقدان، آجلیقدان اؤلردیکومؤتی قورانا عحکوم
:گئده دئییرديـنین دالینجا گئده دا آتاسیقیزي
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...یدي، گؤردون سنه دئییردیم داریخماابوگونکی درسیمده غلطیم یوخ!آتا
یـه آپاریـب لبـاس    للی حکومتیمیز قورولدوقدان سونرا اونـالري دارالتربیـه  یم

.ده اوخویورر، قیز ایسه مدرسهالخالییبوئریب سا
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کومتی دؤوروندهوگونئی آذربایجانین میللی حنین یازیالري بیگلر حائیلی
حیات و یاشامی حاققیندا بیر معلومات . لیـیینده باسیلمیشدیرگونده»آذربایجان«

د آبلکه ده تانینمیش یازیچیالریمیزدان بیري دیر باشقا بیر تاخما .دیکالده ائتمه
:لردنقلمه آلدیغی حئکایهایسه هرنه ..ایله

آد آپارماق ... و3»...حیاتدا منیم نصیبیم«، 2»آزادلیق یولوندا«، 1»تصادفی کؤمک«
.اوالر

128و  127، 126آذربایجان ـ نمره -1
141دان 136آذربایجان ـ نمره -2
170دن 165آذربایجان ـ نمره -3
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تصادفی کؤمک

1
ناخیردان گلمـیش ایـدي، حـاجی    مال ـ قارا  . لطیف بیر آخشام سرینی ایدي

نین قاباغا توپالشیب تئز ـ تئـز   باش اینک طویله10ـ 12طینده مالکین حیه
قلم قاشلی اوزون ساچلی قاراشین بیر قیـز  . شیر و باالالرین چاغیریردیالرمله

آهسته و اینجه بیر آواز ایله سئوه ـ سئوه اونالري نوبه ایله ساغیر، اوجا بویلـو   
جوان بیر اوغالن دا اونـا کؤمـک ائـدیر و عـین زمانـدا اونـون       خوش سیمالی 

کـی  اوغالنـین اَینینـده  . ق آلیـردي ولـی صداسـیندان ذؤ  موسیقی قدر جاذبـه 
حرکت و رفتـاري  ،کؤهنه لیباس ظاهري گؤرونوشوندن اونون نؤکر اولدوغونو

گـنج قیـز مـاهنینی    . ایسه جسارتلی بیـر جـوان اولـدوغونو اثبـات ائـدیردي     
.ن اوغالن اونا یاناشاراق شاد بیر طرزده و آهسته بیر سسیله دئديقورتارارک

جگی اوچون بو گون آنامـا سـؤز   حاجی آقا یوز تومن وئره! می وئر ستارهمژده
.وئرمیشدیر

:ییب سوردوك گولومسهرهستاره آال گؤزلرینی اونون اوزونه تیکه
دوغرودان دئییرسن احمد؟
.سنین عزیز جانین اوچون

.دور{} رسه بؤیوك ر حاجی آقا بیله بیر ایش گؤرهاگ{} نه
جکدیر؟نه وقت وئره. هم ده آلالهین اونودولماز بیر لوطفو

رسـه او بیریسـی   اگر صـاباح وئـره  . ك وئرسینبئله ظن ائدیرم کی صاباح گره
.یمجهنه گؤره شهره گئدهیییگون انشاء اهللا صوبح تئزدن آنامین دئد

.ده اؤز ایشینه مشغول اولدویئنهانشاء اهللا دئییب ستاره 
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2
بـونالر ایکیسـی   . بیري ایله عمواوغلو و عمی قیزي ایدیلرـستاره و احمد بیر  

نـین آدي قوالغینــا  سـتاره . ده دونیایــه گلمیشـدیلر ده زحمـتکش بیـر عائلـه   
کیچیـک یاشـالریندا ایکـن    . چاغیریالن گونـده اونـو احمـده نیشانالمیشـالر    

بیچاره . لیک توزو قونموشدوندن اوزلرینه یئتیمیییبونالرین آتاالري وفات ائتد
نفـر صـغیر اوشـاقال باشـالري صاحابسـیز      2ــ  3سـی  نین ایسه هـره آناالري

. قالمیشدي
نلـري اولمادیغینـدان مـال و    نلري ـ قازانج گتیـره  رهبینوا قادینالر اکیب بئجه

لرینـی تدریجلـه سـاتیب اؤزلـرینین و اوشـاقالرینین حیـاتینی تـامین        مولک
قیلماق اوچون آرتیـق بیـر   } {. بیر نئچه ایل بو منوال اوزره کئچدي. ائتدیلر

لـري اونـالري   ش پنجـه یدهوداها دوغروسو یوخسـوللوغون مـ  . شئی قالمادي
بو گونلرین بیرینده ایـدي کـی کنـدین اربـابی اوشـاقالرین      . باشالديیههازم

: چاغیریب دئدياآناالرینی حضورین
حالـدا  سـیز بـورادا اولـدوغونوز    . ـ منیم ائویمه بیر نئچه خـدمتکار الزیمـدیر  

گلــین منــیم ائویمــده . گــیم یاخشــی دگیــلســینی گتیرمــهگئــدیب اؤزگــه
رم و یین، منده سیزین اؤزوزون و اوشاقالرینیزین احتیاجینی رفـع ائـده  ایشله

عالوه احمده کی ماشاء اهللا یئکه اوغالن اولوبـدور، اودا مـال ـ قـارانی اوتـارار      
ین مصـلحتی اونـالر   رم، حـاجی مـالک  عوضینده بیر مقدار حقوق تعیین ائـده 

.اوچون اَلوئریشلی ایدي
اونالر بو پیشـنهادي قبـول ائتـدیلر،    . بوندان باشقادا آیري بیر چاره یوخ ایدي

. مگـه اقـدام ائتـدیلر   سینده ایشـله همین گوندن اعتباراٌ حاجی مالکین مالکانه
ك اربـاب راضـی اولسـون و اوشـاقالر بیـر پارچـا چـؤره       «لرینی اونالر وظیفه

دئیه جان و دل ایله یئرینه یئتیردیلـر، هـر گـون خمیـر یوغـورور      » .یئسینلر
ك پیشیریر، نئهره چالخاییر، بعضا پالتار یویور و غیـر بـو کیمـی ایشـلر     چؤره

گؤروردولر، بیر سؤز دئمک هـر گـون صـبح ایشـیقالناندان آخشـام قـارانلیق       
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ــینده    دوشــه ــر، عوض ــه یئتیری ــلري یئرین ــون ایش ــدر تاپشــیریالن بوت ــه ق ن
ینـین کؤهنـه پالتـارالرینی    نین عورت اوشـاقالر لرینی یئییر و حاجیكرهچؤ

احمد ایلـه سـتاره بؤیـودولر و    . آیالر و ایللر بو طریق ایله کئچدي. یویوردوالر
بیرلرینـی صـمیمی بیـر محبتلـه سـئومگه      ـنامزد اولدوقالرینی آنالییب بیرـ 

حـاجی اونـون   . رديسینی الزیمجه انجام وئـره احمدده اؤز وظیفه. باشالدیالر
ده پـول قـرارا   تـومن 18جـوت چـاریق و   2اوچون ایلده بیـر دسـت پالتـار،    

قاپی باجانی سوالییب سوپورمک اوچون ائـو قوشـالرینا باخمـاق،    . آلمیشدي
.یه حواله ائدیلمیشدياینکلر و قویونالري ساغماق کیمی ایشلرده ستاره

نـین یگانـه   آنـاالري . ریاشـینا چاتمیشـدیال  22، احمد ایسه 18ستاره آرتیق 
آنجاق یوخسـوللوغون اوزو  . نین تویونو ائتمکدن عبارت ایديآرزوسو باالالري

لده یوز تومن پول دوزه. قارا اولسون کی بو آرزو اوالرین گؤزلرینده قالمیشدي
اونا گؤره آناسی احمده . بیلمیردیلر کی خرج چکیب اونالرین تویونو ائتسینلر

ایل اَکین ایشینده جد و جهد ائدرسن، بلکه زحمـت  بو! اوغول«دئمیشدیکی 
الکین بیچین باشالنان زامان احمـد غفلتـا   . »كحقین ایله تویونوزو ائده بیله

نهایـت سـاغالیب   . گون دوام ائتدي40یییلاونون خسته. لنیب یاتديخسته
دوران گونلر بیچین موسیمی تمامیله قورتـاردیغی اوچـون اونالریـن شـیرین     

بیر نئچه آي داها کئچـدي، مقـدس   . لوغا چئوریلديآجی بیر مأیوسامیدي 
ــی21 ــی آذر انقالب ــارالق گونش ــین پ ــبخت،ن ــان  خوش ــعادت یای ــک و س لی

. لرینه ساچماغا باشالديشعاعالرینی آذربایجانین بوتون نقطه
بیر گون احمدین آناسی بو قرارا گلدي کی، توکل آلالها دئییب احمدین توي 

سـین،  ارباب ایله دانیشسـین و اونـدان کؤمکلیـک ایسـته    خرجی خصوصوندا 
رکـن حـاجی اونـون    بیچاره قادین اؤز مطلبینـی حـاجی مالکـه اظهـار ائـده     

سـین اگـر   جوابینده دئدي کی من بو ایشدن چوخ ممنونام، آهللا مبـارك ائلـه  
کیمــی بــس نــه اوچــون منــه خبــر  بئلــه بیــر فیکیــر وار ایدیســه ایندییــه
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لـدیب  وخدور، صاباح اوغلون گلسین، یـوز تـومن دوزه  میشسیز؟ عیبی یوئرمه
. رسیزرم احتیاجیزي رفع ائدهوئره

نـین  رك قاییتدي و احمدي تاپیب حـاجی نین حاقّیندا دعا ائدهعورت حاجی
بـو خبـردن احمـد،    ییـی دمـه گؤزلـه . دن اونو خبـردار ائتـدي  وعدهیییوئرد

ده نیغان موقعده ستارهده سئویندي و همین گون اینکلري ساانتهاسیز درجه
.رك سئویندیرديآگاه ائده

3
حاجی پولو بیر . نین یانینا گئتدياو گونون سحري احمد پولدان اؤترو حاجی

جگین بیلدیردیکدن سونرا بیر باالجا یادداشت یازدیرماق اوچون شرطیله وئره
ینـده  نامـه حق مولال یازاجاغی مقاوله. نین حضورینه آپاردياونو کند مولالسی

. ییـب یازماغـا باشـالدي   لیغینی دینلهنین شرطلرینی و احمدین راضیحاجی
. نهایت قورتاردیقدان سـونرا اوجـادان اوخویـوب احمـده بارمـاق باسـدیردي      

من احمد اؤز اربابیم حاجی مالیکدن یوز تـومن  : مضمونو بوندان عبارت ایدي
ایل تامام بیر 7بو شرطیله کی گؤستریلمیش تاریخدن اعتبارا.نقد پول آلدیم

مولال کاغـاذي بوکـوب   . یملیدن نؤکر اولوب اونا خدمت ائتمهحق طلب ائتمه
حاجی ایسه یوز تومنی ساییب تامام کمـال احمـده وئـردي و    . یا وئریرحاجی

سونرا مولالنین دا حق القلمینی تقدیم ائدیب احمد ایله برابـر اورادان خـارج   
.اولدوالر

4
سی اوچون آلیناجاق تـوي لباسـی و   د، اؤزو و نیشانلیاو گونون صاباحی، احم

غیر واجب اوالن شئیلر حقینده آناسیندان دسـتور آالراق شـهره طـرف یـوال     
. ديندن یورولماغین نه اولدوغونو خیالینه بئله گتیرمـه یییاو، سئویند. دوشدو

او شهره . آخشاما قدر ایتی آددیمالرال یول گئدیب نهایت شهره یاخینالشدي
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رینـه  نین قارانلیغی قارا پرده کیمی بوتون عالمین اوزهد اوالن وقتده گئجهوار
اورادا کیرپیکلرینـی  . یـه گئتـدي  خانـه احمد تانیدیغی بیر قهـوه . چکمیشدي

:چالمادان صبحه قدر دادلی خیاالته غرق اولدي
ـلـر آچیلیـب آلـیش     دکـانالر مغـازه  . گون چیخان وقتده اودا بازارا چیخـدي 

احمد بازاردا گیریب دوالندي، بیر پارا مالالرین قیمتی ایله . نديوئریش باشال
نهایت اوجوز قیمتلی وطن پارچاالریندان، باشـماق، جـوراب و   . تانیش اولدي

دن کیشمیشــدن آلیــب کیلــوغرام دا ایگـده 5-6نــدان و عـالوه  یغیـر لوازم 
رارا ین قـ یـ هجـ او گئجه آي دوغاندان سونرا یـوال دوشـه  . خورجونا دولدوردي

آخشــام . آلمیشــدي اونــا گــؤره بیــر قــدر خیابــانالردا گزیــب تماشــا ائتــدي
2گـونش غروبینـدان   . یه گئدیب وقته منتظر اولـدو خانهیاخینالشارکن قهوه

احمـد خورجونـو چیگنینـه آتـاراق یـوال      . ساعات کئچرکن آي طلوع ائتـدي 
یکـري  لـر ایلـه آددیمالییـردي دا آنجـاق ف    او، دار و دوالشیق کوچـه . دوشدو

اونا گؤره شهردن نه وقت چیخدیغینی دا ابدا متوجه . خیالی کندلرینده ایدي
بیر حالدا یییدآي نازلی بیر دیلبر کیمی اونون یوزونه گولومسه. اولمامیشدي

نئچـه سـاعاتدان بیـر    . یوخوش یولالرینی طی ائـدیردي ـاو صحرانین انیش  
ونـه تیکیـب بـاخیر و     لـرکن گـؤزلرینی آیـین یوز   یانینی یئره قویوب دینجـه 

دییـه غیـر ارادي اوالراق اؤزونـه    »ده اونـا بـاخیرمی؟  سن ستارهایندي گؤره«
ستاره ایلـه گؤروشـمک شـوقی اونـی او قـدر      . ده باخیرديسوال وئریر و یئنه

نین نـه وقتـی اولـدوغونی اصـال     قاریشدیرمیشدي کی اؤزونون هارادا و گئجه
اینـدي سـتاره منـی    . ییـردي ییر و هئچ بیر شـئیدن واهمـه ائتمـه   دوشونمه

.ی آرتیریرديییر دییه یئرییرکن سرعتینگؤزله
سـینی  نین اوچدن ایکـی حیصـه  احمد کندلري ایله شهر آراسیندا کی مسافه

اینـدي سـتاره منـی    «او، . قطع ائتمیشدي کی دان یئري آغارماغـا باشـالدي  
رکـن  دییه خیال ائـده »گؤرمک اوچون دامین اوستونه چیخیب یولالرا باخیر

احمـد  . ن دیکسـیندي ن قابـا بیـر سسـد   دییه»اده ترپنمه«یییغفلتا ائشیتد
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سس گلن طرفه دؤنوب باخدیقدا یولدان کناردا بؤیوك بیر داشـین دالینـدان   
ـنی گؤردو و آهسـته اوالراق اؤز   ییینین اونا قارشی چئوریلدسیتفنگ لوله2

ساغ قالماق «داشین دالیسیندان . دئدي»یاخشی یئرده آخشامالدیق«اؤزونه 
دییـه  »ز تاوا باخمـادان، چـیخ گئـت   ییرسن اگر خورجونی یئره سال، آایسته

احمـدین بوغـازي قـورودو او قورخـان اوغـالن      . اوغروالر اونا تکلیـف ائتـدیلر  
. ده جواب وئـره بیلـردي  اؤیله اجالفالرین ایکیسی سهلدیر، دؤردونه. دگیلدي

اما نه فایداسی کی اونون الی یالین حریفلر ایسه مسلح ایدیلر، اونا گؤره ناچار 
: ماغا باشالديقاالراق یالوار

سیزدن چوخ خواهیش ائدیرم کی منه بند اولمـایین، یـول وئـرین    ! قارداشالر
مندن اؤتري ایندي آنامین گـؤزلري  . چیخیم گئدیم، منیم خیر ایشیم واردیر

. یولدادیر
.ـ اوزون دانیشما، ائله بیزیم ده خیر ایشیمیز واردیر: قولدورالردان بیري
. سندن واجب دیر، دئدیلرهله بیزیمکی: ایکینجیسی ایسه

اهللا رضاسینا، گلـین منـیم ایسـتی آشـیما سـویوق سـو قاتمـایین، اگـر چـه          
میش خیال ائدین، من ده هئچ وقت خیر و دوعادان سـیزي  گؤرورسوز گؤرمه

. میشـم آهللا شاهیددیر کی بو شئیلري آلدیغیم پولـو دا بـورج ائلـه   . اونوتمارام
:اوغروالردان بیري دئدي

بیز دئدیک کی خورجونی سال یئره، سـاغ  ! تما هیند اوغلی هیندـ سؤزي اوزا
سالمت چیخ گئت، خیر و دوعانی اؤزووه ائله کـی بلکـه شـاهیدین اوالن اهللا    

سن، ایندي کـی سـن ائشـیتمیر و    لده، تویووي تئز ائدهایشیوي یئنیدن دوزه
ییـه  د» میرسن، گوناهین اؤز بوینووا آل کتديمیزي آنالماق ایستهیییبیز دئد

نـین اوسـتوندن   تفنگینی بوشالتدي گلوله سورعت ایله گلیب احمدین باشـی 
سـه جـانینی   احمد گؤردو کی اگر اوالریـن تکلیفینـی قبـول ائتمـه    . کئچدي

اونا گؤره عالجسیز قاالراق خورجونو یئره سـالدي  . جکسالمت قورتارا بیلمیه
. و اللرینی یوخاري قالدیردي
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دئیه او بیري قولـدور آجیقلـی بیـر طـرزده     » ایندي چیخیب گئده بیلرسن«
مـز آزاجیـق بیـر    ایسـته ـایسـتر   . احمد اوز چئویریب یوال دوشـدو . دیللندي

رك اؤزونــه ســئوال وئــرهـمسـافه گئتدیکــدن ســونرا آیــاق ســاخالییب اؤز   
یـه نـه   ایندي من هارا گئدیم؟ آناما نـه دئیـیم؟ سـتاره   «: دانیشماغا باشالدي

ر؟ هله آلدیغیم پول اوچـون یئـددي   ها کیم پول وئرهجواب وئریم، منه بیر دا
ده واریـم  بو نه اود ایدي کی من دوشـدوم، یئنـه  . یملیایل نؤکرچیلیک ائتمه

مــن هانســی گونــاهین ! اولســایدي ذره قــدر وئجیمــه گلمــزدي، اي خــالیق
گـیم  اؤلمـه ... منی آخیر نه اوچون یوخسول یارادیردین؟ یوخ. صاحیبی ایدیم

ك یولـون اوسـتونده   رهدییـه “دیرنینا الی بوش گئتمکدن یاخشینین یاستاره
سینه آغالماغا باشالديلیجهاوتوروب د.

گونش، سانکی احمدي آرزوسونا حسرت قویان جانیلري و اونون آجیناجاقلی 
.اوچون چیخمامیشديیییدمهحالینی گؤرمک ایسته

ییغینی دومان کیمی فضایه ریندن بؤیوك بیر توز اوزاقدان شوسا یولونون اوزه
بو توز سواري بیر ماشینین . رك یاخینالشیرديیه گلهلیقالخیر و تدریجا ایره

ماشین، صحرانین منحنـی خـط کیمـی    . سورعتلی حرکتیندن عمله گلیردي
رك احمدین برابرینـدن  یري یولالرینی ییلدیریم سورعتیله قطع ائدهگؤرونن اَ

نییــه ! کنــدلی قــارداش: ریســیندنیچــهکئچــرکن بیــردن بیــره دایانــدي و ا
ن اوجـا بیـر سـس    دییـه ! دیـر آغالییرسـان؟ سـنه نـه اولمـوش؟ دردیـن نـه      

زاواللی احمد خیاالت رویاسـیندان غـرق اولدوغونـدان منتظـري     . ائشیدیلدي
باشینی قالـدیریب جنگـی بیـر ماشـین،     . اولمادیغی بو تصادفدن دیکسیندي

سـی  او، دئمـوکرات فیرقـه  . نی گـؤردو سینفر آذربایجان فدائی3رسینده ایچه
ن فـدائی نفرلـرینین   ایله قورلوموش میللـی حکـومتی مدافعـه ائـد    یییرهبرل

مقدس بیر مسلک و شرافتمند بیر وجدان صاحیبی اولدوقالرینی بیلـدیردي،  
ــ  : اونا گؤره یئریندن قالخاراق بیر سیچیراشال اونالرین قاباغینـدا دایانـدي و  
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اوغروالر منی سویدوالر، وار یوخومـو الیمـدن   ! ویمایینآماندور کمک ائدین، ق
اونــالر، . ديآلـدیالر، دئیــه یـالواریجی بیــر طریقیلـه اوالردان یــاردیم ایسـته    

احمـد الیلـه   . احمددن اوغروالرین هانسی طرفه گئتـدیکلرینی سوروشـدوالر  
دور اودور باخ، اونالر«ـ : ركرهسینی گؤستهاوزاقدا گؤرونن اوغروالرین قارالتی

جسور . دئییب برکدن چیغیردي»گئدیرلر، منیم دولو خورجونومودا آپاردیالر
: طرفه باخاراق اوغروالري گؤردولر ویییلر احمدین اشاره ائتدرشید فدائی

دئیـه اونـالر سـالح اللرینـده ماشـینی      » سن بورادا بیزیم منتظیریمیـز اول «
لـه، دالیسـیندا   یییلعاحمد خاطرجم. اوغروالرین آرخاسینجا حرکته گتیردیلر

رینه چیخیـب گؤزلریلـه   نیب اونا تفنگ آتدیقالري داشین اوزهاوغروالر گیزله
ماشین اوزاقالشدي و قالدیردیغی توزون ایچینده . ماشینی گؤزلمگه باشالدي

گولـله 5ـ 6دن دقیقه کئچمدي کی احمد آراسی کسیلمه5. گؤزدن ایتدي
ده شـرق  بو حالدا گونش. یاشارديسسینی ائشیتدي و سئوینجیندن گؤزلري

ــده ــه   طرفین ــدین یوزون ــدیریب احم ــاش قال ــیندان ب ــن آرخاس ــی داغالری ک
دقیقه داها کئچدي، ماشین مظفر بیر فـاتح کیمـی   25تقریبا . نديگولومسه

ییـب  احمـد اؤزونـو سـاخالیا بیلمـه    . قاییدیب احمده یاخینالشماغا باشالدي
سینی آچـدي و  ینی دایاندیریب قاپیشوفر ماش. نین پیشوازینا قاچديماشین

دا رنگی آغارمیش و پریشـان  احمد باخیب اوغروالري. اونو اؤز یانیندا اوتورتدو
نین شـئیلري ایلـه   خورجون ایسه ایچی. نین ایچینده گؤردوبیر حالدا ماشین

» کنـدینیزه هـارادان گئـدیر؟   «. دولو، آغزي باغلی، سوروجونون یانیندا ایدي
ده حرکتـه  ماشین یئنه. احمد یولو نیشان وئردي. وشدوالردئیه احمددن سور

نین خالص اولماالري اوچون یـالواریر یاخـاریر، بیـر    قولدورالر، اؤزلري. گلدي
فدایلر ایسه اونالري . جکلرینه آند ـ آمان ایچیردیلر داها بئله ایشلردن گؤرمیه

نین تري ایله یگی آلنك بیر پارچا چؤرهانسان گر«: رك دئییردیلرمذمت ائده
ك شـرافت و ناموسـیله   انسـان گـره  . نین زحمتـی ایلـه قازانیـب یئسـین    الی

اوغورلوق قولدورلوق و غیر بو کیمی خیالف یولالرال حاصیل اوالن . دوالنسین



~١١٣~

. گین برکتی اولماز؛ اوغرونون عاقبتی یا اعدام و یا تبعیـده محکـوم اوالر  چؤره
ین، بیزیم سیزي خالص ائتمگه حـق و  شین، بیزه یالوارمایایندي ساکت اگله

ــدارمالري  . اختیــاریمیز یوخــدور ــون ژان بیــز رضــاخان دیکتــاتورلوغو دؤورون
. میز فقط سیزي حکومتـه تسـلیم ائتمکـدن عبارتـدیر    دگیلیک، بیزیم وظیفه

جکـدیر،  حکومتیمیزده معـین اولونمـوش قـانون اوزره سـیزیله رفتـار ائدیلـه      
ــاقال  ــاز بوراخاج ــالنمالی اولس ــهباغیش ــبس ائدیلم ــدانا  ر، ح ــانیز زن ــی اولس ل

.جکلر و السالمرهگؤنده
احمـد خورجونـو   . بو صحبتلر اثناسیندا ماشین کندین یاخیلیغینـدا دایانـدي  

:رك دئديلرینه مراجعت ائدهگؤتوروب ماشیندان دوشدو و وطن فدائی
نیز یییاؤلـن گونـه قـدر سـیزین حقیمـده ائتـد      . یـام من سیزدن چوخ راضـی 

اگر سیز بو گون منـیم هاراییمـا چاتماسـایدینیز    . لیغی اونوتمایاجاغامیاخشی
آهللا سـیزین  . اوندا من یاشاماغی اؤلومله عـوض ائتمگـه مجبـور اوالجاغیـدیم    

دئیـه اونـالرا قارشـی اظهـار تشـکر      . سینقیلینجینیزي همیشه کسگین ائیله
.ائتدي

ر ال وئریـب اونـونال   لـر بیـر ـ بیـ    رك فـدایی خـداحافظ دئیـه  ! لیک احمدهله
. ده سرعتله یورومگه باشـالدي یه دؤنوب گئنهگؤروشدولر، سورا ماشین گئري

یـن داهـا دوغروسـو اؤز خالصـکارینین     احمد دایانیب بیر نئچه دقیقه ماشین
ندن سـونرا ائولرینـه طـرف    دالینجا باخدي و اونون قارالتیسی گؤزلریندن ایته

.یوال دوشدو
نین تویونو ائدیب اونالري بیر یم کی احمد ایله ستارهاوچ گوندن سورا ائشیتد

. بیرلرینه تاپشیریبالر
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. م
ایمضاسینی آتان پروفسور محمد تقی زهتابی » میشوولو. م«لرینه حئکایه و خاطره

ـ جو 1309. ده دونیایا گلمیشدیرجی ایلده شبسترده کیریشچی بیر عایلهـ1302
ـ جی ایلده ابتدایی 1315یه گئدیب، لتی مدرسهایلده یئنی آچیلمیش دؤو

اوچ ایل فیوضات اورتا مکتبی قورتاران زهتابی؛ . آلتینجی کالسی بیتیرمیشدیر
ـ جی ایلده تبریز دانیشسراسینا داخیل اولوب اورانی قورتاردیقدان سونرا بیر 1320

ندن ـ جی ایلده میللی حکومت طرفی1325. لیک ائتمیشدیرـ ایکی ایل معلّم
سونرا عالی تحصیل آلماق . سینه داخیل اولوردانشگاه آچیالن زامان ادبیات فاکولته

ده دوستاقدا قالیر سونرا دوشنبه شهرینه ایکی ایل سیبري. یه گئدیراوچون شوروي
سینده باکی دؤولت بئش ایل سوره. یا گلیرـ جو ایلده باکی1333. سورگون اولور

ـ جی 1350. سینی بیتیریران دیل و ادبیاتی فاکولتهسینین آذربایجاونیوئرسیته
ایلده عراقا گئدیر و اورادا بیر مدت اسکی تورك دیلینی تدریس ائدیر و هامان 

نهایت .. شهرده پروفسورلوق مدرکینی آلیر و اینقالبدان سونرا گونئی آذربایجانا گلیر
. ـ جی ایلده مشکوك شکیلده ائوینده اؤلوسونو تاپیرالر1377

هامان شهرده . زهتابی بیر چوخ علمی اثرلرینی باغداددا اولدوغو زامان یازمیشدیر
لر حئکایه و خاطیره» قوي اولسون اون«. آیلیق بیر درگینی ده نشر ائدیردي

نین زهتابی.  سینین بیر نئچه یازیسینی باغداددا اولدوغو ایللرده یازمیشدیرمجموعه
، باغبان ائل )سیشعر مجموعه(ین سرگذشتی نپروانه: چاپ اولونموش اثرلریندن

، بختی )منظومه(، بذ قاالسیندا )منظومه(سی ، چریک افسانه)منظومه(اوغلو 
، معاصر ادبی آذري دیلی، علم )سیشعر مجموعه(، هستی نسیم )منظومه(یاتمیش 

. و س آد آپاراماق اوالر) ایکی جیلد(نین اسکی تاریخی المعانی، ایران تورکلري
اثري گونئی آذربایجان ) لرحئکایه و خاطیره(» قوي اولسون اون«نین ابیزهت

لرین یازي دیلی؛ ادبی حئکایه. دیرلریندن بیريحئکایه ادبیاتیندا پارالق نمونه
نین آشاغیدا گلن حئکایه زهتابی.  دیرلریندندیلیمیزین ان دورغون و روان نمونه



~١١٥~

لریندن حئکایهده یئر آالنیوکسک درجهایستر توخو ایسترسه نثر باخیمیندان ان 
1. دیربیري

بیریجیک : سی حاققیندا آرتیق معلومات اوچون باخنین حئکایه ادبیاتیندا اوالن رولو و حئکایه ارثیهـ زهتابی1
لیگینوولیست توغول آتاباي ـ پیام ارومیه هفته
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صمد خانین مؤهورو

نـووي  «بورگـدان  زظاهیرده تهراندان آذربایجانین والیسی، اصلینده ایسه پطر
تعیین اولونان گوندن بیر فیکیر همیشه حـاجی صـمد   » قافقازین قوبئرناتورو
نـین آلالهـی و مراغـه    ائلیآخی او ایندي داها افشارانلو . خانی دوشوندوروردو

سی یوخ، بوتون آذربایجـانین، بیـر سـؤزو ایکـی اولمایـان      کارهنین همهایالتی
گونــده بیــر دســته مجاهیــد و آزادیخــواهین اعــدام . دیکتــاتورو اولموشــدور

حؤکملرینی گوج نه ایمضاالیاندا، حاجی صمد خانین قـانی قـاراالر،   نه ـ گوج
 یرولوغونـو گؤردوکـده   وخشاماماسی و ایري ـ ا ایمضاالرینین بیري ـ بیرینه او

:یینده دئیردياوره
بـو ایمضـاالري   . یممن آذربایجانین والیسی. مؤهورسوز ایش کئچمز! ـ جانیم

یمـده  رلر؟ اعالحضرت امپراتور ایمضاالریمی گؤرسه، منیم حقّنلر نه دئیهگؤره
نه دوشونر؟

لر او کوره.  رديییلمیه دئیه بالکین حاجی صمد خان دردینی آچیب کیمسه
هردن جاوانلیقدا . لره اوخوتمازديهله ـ هله ألینی اؤزگه . کسمیش آدام ایدي

یینـدن  امرلره ایمضا یئرینه بارمـاق باسماسـینی خاطیرالییـب اوره   یـییوئرد
آبرو ایمضاالر عوضینه بارماق باسـماق داهـا ال وئریشـلی    کئچردي کی، بو بی

:یینده دئییرديییب اورهاؤزونه گولومسهاولماز؟ الکین در حال اؤز ـ 
.ـ بو کی الپ پیس اوالر

صمد خان نئچه آي ایدي کی، مطلـق دیکتـاتور کیمـی آذربایجانـدا حـؤکم      
نین مخفی امرلـري اساسـیندا یوزلرجـه مجاهیـد و     سوروردو و روس سفارتی

. آزادیخواهی آسدیریب، بوغدوروب، قودوز ایتلره دیـددیریب، شاققاالمیشـدي  
. میشديکین مؤهورسوزلوك دردینه چاره تاپا بیلمهال
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شـیب، باشـینی آشـاغی    یلـه اَعـادتی اوزره، دیوانخاناسـیندا   ،دهبیر گون یئنه
للـري  اَمیرزاسـی  . سالیب اعدام حؤکملرینی گوجنه ـ گوجنـه ایمضـاالییردي   

صمد خانین زورال بیـر ایمضـا آتـدیغینی    . دؤشونده، آیاق اوسته دایانمیشدي
:میرزا، جسارته گلیب دئدين گؤره

. دیـر، آیـري ایشـلرینیز چوخـدور    سـیزین وقتینیـز چـوخ قیمتلـی    ! ـ قوربان
لتدیرسـیز،  قونسول خانانین آدامی چوخداندي سیزي گؤزلور بیر مؤهور دوزه

.هم زحمتیز آز اوالر، همده وقتینیز گئتمز
باشـینی  . دویونو آچیلديیـییدبیل صمد خانین چوخدان بري آچا بیلمهائله

:قالدیریب دئدي
لتدیریم کی، هم آدیمی، هـم ده  ا نئجه مؤهور دوزهمآـ دوز دئییرسن، میرزا، 

!می بیلدیرسین؟یییلوالی
تبریـزده مشـهور لعلـی حکیمـین آدینـی      . ـ قوربان، بو چتین ایش دئییلدیر

.سیز ائشیتمیسینیز، هردن بیر تورکجه و فارسجا شعر ده یازارشوبهه
سینه نه دخلی وار؟اونون مؤهور مسئله. یشمائشیتم،ـ هه

دیـر کـی، هـم اونـون شـاعیرلیک      » لعلـی حکـیم  «اونون مؤهـورو  ! ـ قوربان
بوندان عالوه بو ایکی سؤز . نی بیلدیریریـییتخلصونو، همده ایشینی ـ حکیمل 

.دیرلریندن بیريقرآن آیه
دیر؟سیهمده بیر قرآن آیه! ـ نئجه؟

.دیرسیـ بلی قوربان، قرآن آیه
لدیبـدیر؟ بـو لعلـی    بو ایمضانی نئجـه دوزه . بو نه شیطان آدامدیر! ـ پاه آتوونا

دیر؟ایندي تبریزده
!ـ بلی، قوربان

.سینلرا دئینه اینجیتمهمآ. ـ فراشالرا دئینه گئدیب اونو تئز گتیرسینلر بورا
ن ـ باش اوسته قوربان، بو ساعات ـ دئیه، میرزا اوتاقدان چیخدي و صمد خـا  

:اعدام حؤکملرینی ایمضاالماغا باشالیا ـ باشالیا
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روغودور یجناب قونسولون بو. مک اولمازمؤهورو گؤزله. ـ بوالر چوخ واجیبدیر
ـ دئدي و بیردن قونسول خانانین آدامینی خاطیرالییب عصاسینی یانینداکی 

...میس تاسا ووردو
، آز قالدي بورنـو  قاپی آچیلدي و قوللوقچو ایچري گیریب ائله باش أیدي کی

یسیندیزلرینه د.
ريـ گده، دئینه قونسول خانانین آدامی بویورسون ایچ...

* * *
. لـره بـاخیردي  دن خبري اولمایان لعلی اؤز مطبینده اوتوروب خسـته هئچ نه

لـري کیمـی،   کـه ئبیردن صمد خانین فراشـالري، عـادتلري اوزره، عـذاب مال   
لـر  ه گلنلر و اونالریله برابر مطبیضرم. سوخولدوالردن ایچري قاپینی دؤیمه

. هامیسینین رنگی ساپ ساري سامان کیمـی اولـدو  . ال ـ آیاقالرین ایتیردیلر 
.سؤزلري اوجالدي!... یا ابوالفضل العباس! یا محمد،!یا آلاله«

!سن اؤزون کؤمک ائله! ـ آي آلاله
ـ    ،ـ دئییب... دادیما یئتیش!ـ یا ابوالفضل العباس ی قیشـقیرا ـ قیشـقیرا مطب

:ینلرترك ائتمک ایسته
.ـ آغا بیزیم گناهیمیز یوخدور، بیز مستبدوخ

.خواه یوخدورمیزده هئچ مشروطهـ بیزیم عایله
. یـه باشـالدیالر  ـ دئیه فراشالرا التماس ائتمـه ... یوخسیـ آقا بیز اوروس تبعه

:فراشالر خلقین قورخویا دوشدویونو گؤروب
لعلی حکیمینن ایشـیمیز وار ـ   . یون، بیزیم سیزینن ایشیمیز یوخدوـ قوخمو

.دئدیلر
:لی گلیب دئديلعلی فراشالرین سؤزلرینی ائشیتجک ایره

نه امریز وار؟. یمـ من لعلی
.ـ آغا سیزي ایستیري

ـ آغانین منیمله نه ایشی وار؟
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ق، دوشـون  بولموروخ، بیزه امر وار کی، سـیزي آغـانین قوللوغونـا آپـارا    زـ بی
.بیز بویوروق قولویوخ. قاباغیمیزا گئداخ

سـونرا  . ییب یوال سالديلردن عذر ایستهمریض. ديلعلی هئچ بیر سؤز دئمه
ین قاپیسینی باغالییب فراشالرا خطابا دئديمطب:

.كـ بویورون گئده
* * *

ر دوشونوردوسـه، بـو ایشـین    یول اوزونو لعلی باشینی آشاغی سالیب نه قـده 
چیلـر، اجتمـاعیون ـ عـامیون     آخی اونـون مشـروطه  . بینی تاپا بیلمیرديسب

دن سئواي هئچ ئیسینی علی مسیو و گنجهسی و مرکز غیبی ایله عالقهفرقه
ئـی ده آوروپـادادیر؛   علی مسیو آلاله رحمتینه گئدیب، گنجه. کیم بیلمیردي

رینـه گلـدي   نین فیکبیلر؟ بیردن لعلیبس صمد خان بو سیري هارادان بیله
دار اولسایدي، اوندا فراشالر اونـو،  سیله عالقهکی، اگر بو ایش مشروطه مسئله

او بیري مجاهید و آزادیخواهالر کیمـی دؤیـه ـ دؤیـه، قولـو بـاغلی، توفنـگ        
بئلـه ایسـه،   ... قونداغی وورا ـ وورا حاجی صمد خـانین حضـورونا آپـاراردیالر    

ر دوشونوردوسـه ده، فیکـري   و نه قـده صمد خانین اونونال نه ایش اوال بیلر؟ ا
...ديبیر یئره یئتیشمه

* * *
:فراش باشی صمد خانین یانینا گیریب باش أیدي و دئدي

.ـ قوربان لعلی حکیم قوللوقدا حاضیردیر
.ـ دئ گلسین ایچري

: اوتـاق آتـا ـ بابـا سـایاغی دؤشنمیشـدي      . لعلی ایچري گیریب سالم وئـردي 
ایکی دووار آراسـیندا ایشـگه و اوزون   ایله ائنلی قالی، قالیاورتالیقدا اوزون و 

لـرده، اوتورمـاق   لـرین اوسـتونده، معـین فاصـله    کنـاره . لر سالینمیشديکناره
ائوین یوخاري باشیندا ایسه گوللو قارا . لر قویولموشدواوچون دؤشک و موتکه

جه و سی سالینمیش و اورتالیغیندا صمد خـانین اوتوردوغـو دؤشـک   داغ کئچه



~١٢٠~

اونون دا قاباغیندا کیچیـک بیـر میـرزا میـزي قویولموشـدو کـی، اوسـتونده        
صمد خانین باشی اوستونده، ایکی أیـري قیلیـنج،   . قلمدان و داوات وار ایدي

باش ـ باشا چاتمیش حالدا، دووارا میخالنمیش و اویان ـ بویانیندان پلنـگ و    
صــمد خــانین آســیلی قیلیــنجالرین آلتینــدا،. شــیر دریلــري آسیلمیشــدي

اوتوراجاق یئـرینین ایکـی طرفینـده بؤیـوك و یوموشـاق موتکـه و بالیشـالر        
ساغ طرفده اورتا حجملی بیر میس کاسا واریدي، صمد خـانین  . قویولموشدو

.عصاسی دا بو میس کاسانین یانیندا ایدي
نـین سـالمینی   بونا گؤره ده لعلی. صمد خان لعلینی صبیرسیزلیکله گؤزلوردو

:آلیب
یاخین گلین، بورادا اوتورون ـ دئیه، ألیله  ... شینعلیکم السالم، بویورون أیلهـ 

دئیـه ـ   » !یا آلـاله «:صمد خان. دورلعلی ساکیتجه گلیب اوتو. یئر گؤستردي
نـین یانینـداکی دؤشـکجه اوسـتونده     دئیه یئریندن قالخیـب گلـدي و لعلـی   

.اوتوردو
اك و وحشـی طبیعتلـی   میشـدي، الکـین نئجـه سـفّ    لعلی صمد خانی گؤرمه

بونا گؤره ده صـمد خـانین بـو مرحمتینـدن     . ل بیلیردياولدوغونو چوخ گؤزه
لشیر و بیـر  بنیر، مرکّبرك ناراحات اولور و یولداکی فیکیرلري داهادا دویونله

دیـر، او منـدن نـه    آخیر صمد خانین مقصـدي نـه  : نؤوع معمایا چئوریلیردي
مـوش لعلـی سوسـموش و باشـینی آشـاغی      بو فیکیرلره غرق اول... ییر؟ایسته

:صمد خان. سالمیشدي
دیر؟ـ آدین لعلی

!ـ بلی
لیکدیر؟ـ ایشین حکیم

!ـ بلی
ـ هردن بیر شعر ده یازارسان؟

!ـ بلی
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!ـ شاعیرلر حاکیملره ده شعرلر یازار و انعامالر آالرالر ها
.ـ قوربان من، مصیبت کربالیا شعر یازارام

اوالن قولالرینا قوربـان اولـوم ـ دئیـه ـ دئیـه، حـاجی        ـ حضرت عباسین قلم 
:صمد خان دستمالینی چیخاردیب گؤزلرینی سیلدي و سؤزونه داوام ائتدي

لیکــده شــعرلریندن محــرم. ديـــ بلــی، مصــیبت کــربال هــر شــئیدن افضــل
سن شاعیرسـن، سـاوادلی بیـر آدامسـان     . دنك بو مسئلهکئچه. ائشیتمیشم

یقین کی، مؤهورون وار؟
.زن یازانین مؤهوروده اوالر تسبیحی دهـ البته کی، قوربان سینه

ایمضا یئرینه کاغیذین آلتینا باسـارالر هـا،   . ـ یوخ جانیم، او مؤهوردن دئمیرم
.او مؤهوردن دئییرم

ـ بلی، واریمدیر ـ دئیه، لعلی اوزویونـو بارماغینـدان چیخاردیـب صـمد خانـا       
ویان ـ بویانینا باخیب اونون قاشینداکی  صمدخان مؤهورون بیر آز ا. اوزالتدي

:رك دئديیازییا ایشاره ائده
.بورادا نه یازیلیبدیر؟ گؤزلریم گؤرمور،ـ اي شاعیر

.یازیلیبدیر، قوربان» لعلی حکیم«ـ بورادا 
نی بیلدیریر؟یـییلـ بو سنین آدین و حکیم

.ـ بلی، قوربان
دیر؟سیـ هم ده قرآنین بیر آیه

!ـ بلی
بونالري بو ساوادسـیز قابانـا   : یر آز دوروخدو و اؤز ـ اؤزونه فیکیرلشدي لعلی ب

تمیشدیر؟کیم اؤیره
تمـک بـاش   لدوغرودان بئله بیر مؤهور دوزه. ـ چوخ هوشلو ـ باشلی آدامسان 

منه ده بیر بئله مؤهور دوزلده بیلرسن؟،منه باخ گؤروم. آفرین سنه. ایستیر
ن، فیکرینی یـوران مرکـب موشـگول    ائدنئچه ساعاتدان بري لعلینی مشغول 

.او راحاتالشیب آچیلیشدي. آیدین اولدو
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ـ قوربان بو کی، چتین ایش دئییلدیر
.دیر، اما بیر شرطی وارـ بیلیرم جانیم، سنین ألینده سو ایچیم کیمی

ـ نه شرطی؟
ك هم آدیمی، هـم ایشـیمی بیلدیرسـین، همـده     ـ بو مؤهورون کیمی، او گر

.ولسونسی اقرآن آیه
ده اونا گـؤره . ر اوخوموش، تصمیمینی ده توتموشدونی آخیرا قدهلعلی مسئله

مله دئدياؤزونه مخصوص معنالی و ریشخند دولو تبس:
ده واضـح شـکیلده،   اما خواهیش ائدیرم مقامالریز بـاره . ـ باش اوسته، قوربان

.سیز، تا مؤهور کامیل و نقصانسیز اولسونیه معلومات وئرهبنده
. چوخــدانکی آرزوالرینــا یاخینالشــانالر کیمــی، تبســم ائتــدي،صــمد خــان

لـر کیمـی، همیشـه توتغـون و غضـبلی قـاش ـ قابـاغی بیـر          کار جـانی پئشه
لـدي و  چه آچیلـدي، بـوغالرین تومارالیـا ـ تومارالیـا یئرینـده دیر       گلیلحظه
:دئدي
نین والیسـی و  یی، آذربایجالدن ائل بهسیزه معلومدور کی، من اؤزوم او!ـ بلی

.دیریام، آدیم دا حاجی صمدخان شجاع الدولهرناتیئبقونووي قافقازین 
تـوکلري  . یام سؤزونو ائشیدنده، دیسـکیندي »رناتیئبقونووي قافقازین «لعلی 

:دههورپشدي و بوتون وارلیغی چیمچیشدیسه
کدور، بونالري کیم بیلمیـر کـی؟ امـا قوربـان     ولـ قوربان بونالر کی کم لوطف

:یلیرسیز کی، بو ایشه وقت الزیمدیر ـ دئديب
!...ـ بیلیرم، بیلیرم، صبرینن حلوا بیشر اي قورا سندن

.ـ قوربان ایجازه وئرسز مرخص اوالرام
صـمد خـان اؤز یئرینـه    . لعلی ده آیاغـا قالخـدي  . صمد خان یئریندن دوردو

:گئده ـ گئده
امی، حـاکیملر  ـ گؤروندویو کیمی سن چوخ یاخشی شاعیرسن، شـاعیرلر انعـ  

..ایسه شعري سئورلر
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.ـ باش اوسته قوربان، سیزه ائله بیر شعر یازارام کی، دیلدن دیله دوشر
. ـ باخ بو الپ نور علی نور، هـر وقـت گلسـن، فراشـالرا دئیرسـن بوراخـارالر      

!!هاگئجیشدیرمه
* * *

یونجـا ـ   یرینا بوللوجا آرپـا و تیه گئدیب قالجه طؤویلهاو. لعلی ائوینه قاییتدي
:سامان وئردي، اونون یهرینی یوخالدي و سونرا آروادینا خطابا دئدي

ده یومورتـا  ك سوال، بیر نئچـه دنـه  دؤرد ـ بئش گونلوك چؤره ! ـ آي خانیم
.یهاونالري بیر آز پنیر و تولوق یوغوردو ایله قوي هئیبه. بیشیر

ـ خئییر اوال، آ کیشی، سفرین هارادي؟
ــ ـــ ــردي، نیگ ــاخئیی ــره   . ران اولم ــر یئ ــدیر، بی ــاقالري گئیین ــونرادا اوش س

.کیـییلگئتمه
.!ك هارا گئدیریکـ آي کیشی، سنه نه اولوب، نه خبر وار؟ بیر دئ گؤره

دن، ائودن چیخیـب امیـر بازارینـداکی    لعلی آروادینین سؤزلرینه فیکیر وئرمه
یلـه اونـا   جـک، گؤزلر لعلی دوستونو گؤره. سینه گئتديبزّاز دوستونون حجره
ایکـی دوسـت   . دوسـتو دا گلـدي  . نین داخیلینه کئچديایشاره ائدیب حجره

یندن سـونرا، لعلـی جیبینـدن باشـی بـاغلی،      سالمالشیب خوش ـ بئش ائله  
:باالجا پاکات چیخارتدي و اونو دوستونا اوزالداراق دئدي

بیـر هفتـه سـونرا   . سینـ بو پاکاتی برك یئره قوي و موغایات اول کی، ایتمه
اونو ایناندیغین بیر آداما وئر و اوزاقدان دوروب باخ و اونا دئینـه کـی، پاکـاتی    

لعلـی  : حاجی صمد خانین قاپیچیالریندان بیرینین ألینه وئریب اونـا دئسـین  
یاخشی باشا دوشدون؟. ریب و سونرا تئز اورادان چیخسینحکیم گؤنده

ـ آ کیشی گئنه نه حوققان وار؟
...هام وقتده چاتدیریییا ائشیدرسن، اما پاکاتی دئدـ ایشین اولماسین، سونر

آخشـــام قارانلیقالشـــاندا، آرواد اوشـــاغینی خیابـــان . لعلـــی ائـــوه دؤنـــدو
:کی کؤهنه بیر دوستونون ائوینه آپاریب دئديسیندههمحلّ
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امـا اونالریـن   . دیـرالر ـ منیم بیر سفریم وار، اوشاقالر بیر مدت بورادا قالمـالی 
.ده آپارمامالیدیریـییان اسیزده اولماسیند

دي لنمـه ییرمیش کیمی، هئچ تعجبکؤهنه دوست، بو ایشی چوخدان گؤزله
.دئمکله کیفایتلندي» دياؤز ائولري«و آنجاق 

:ائودن چیخاندا کؤهنه دوستو. ال وداعالشديیلعلی هامی
.ـ اؤزوندن موغایات اول، اوشاقالردان هئچ نیگران اولما ـ دئدي

خورجونو اونون ترکینـده  . ديه اؤز ائوینه گلیب قاطیرینی یهرلهلعلی سورعتل
لدیب باشینا عمامه دوزه. ییشديبرکیتدي، تانینماماق اوچون، پالتارالرینی ده

بیر عبا دا چیینینه سالیب ائودن چیخدي و قـاري کؤرپوسـونه طـرف    . قویدو
...یوال دوشدو

* * *
صـمد خـانین قـوالغی زنگـده ایـدي و      . دن کئچمیشـدي بیر هفته بو حادثه

سحر دیـوان  . سینی گؤزلوردوصبیرسیزلیکله کؤهنه آرزوسونون حیاتا کئچمه
خاناسینا گلن صمد خان تازا یئرینده اوتورموشـدو کـی، فراشباشـی ایچـري     

:رك دئديیدي و بیر پاکاتی اونا وئرهاَگیریب باش 
.ریبیم گؤندهـ قوربان، لعلی حک

ــید  ــؤزلري ائش ــو س ــدادي  ب ــؤزلري پاریل ــانین گ ــمد خ ــدو و . ن ص اوزو گول
:لیندن قاپیباَنین سئوینجیندن یئریندن قالخیب مکتوبو فراشباشی

.ـ دئدي! ـ دئینه میرزا تئز گلسین
ـ   ر کئچمهاو قده. ییلیب چیخدياَفراشباشی  ري گیریـب  دي کـی، میـرزا ایچ

چیلرینـدن نئچـه نفـري ایچـري     خـانین مصـلحت  بو زامان صمد . یدياَباش 
:صمد خان مکتوبو میرزایا اوزالدیب شیشه ـ شیشه دئدي. گیریب اوتوردوالر

.و گؤروم نه یازیبخـ آل بونو او
رنگـی  . میرزا مکتوبو آلیب آچدي و گـؤزو یازییـا ساتاشـاندا، دونـوب قالـدي     

.یه باشالديمهقاچیب دیزلري تیتره
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دایانمیسان، قورخورسان؟ـ اوخو دا، نییه 
خویا بیلممرـ قوربان من بونو او.

!ـ گئده اوخو سنه دئییرم
ـ قوربان آماندایام؟

.ـ سنه زاوال یوخدور، قورخما اوخو
: ـ میرزا اوجا سسله اوخودو

آرا قالی، یان کناره، باش نمد،
.خرس خدا، غول بیابان صمد

باشـیندان بیـر قاینـار سـاماوار سـو      ن صمد خانین ائله بیلبو سؤزلري ائشید
ییب عصاسینی یئـره وورا ـ وورا   سدي و یومروغونو دویونلهبوغالري اَ. تؤکدولر

:ك سسله قیشقیرديتیتره
ـ بو دقیقه بو کؤپک اوغلو لعلینی توتوب قولو بـاغلی بـورا گتیـرین، جـالد دا     

...ینسدئیین حاضیرالش
* * *

یب ائـوینی تـاالدیالر، الکـین اونـون     نـین قاپیسـینی سـیندیر   فراشالر لعلـی 
نین اؤزو ایسـه، ایکـی گـون    سیندن هئچ کیمین خبري یوخ ایدي، لعلیعایله

اویه گئتمیشديیندن تورکیهل، بازرگان سرحد.
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جو ایلده تبریزده ـ1304لر دوکتورو، پروفسور حمید محمد زاده فیلولوژي علم
ین "گؤرکملی شاعیر و یازیچی حبیب ساهیر. ایشیق دونیایا گؤز آچمیشدیر

. شاگیردي ساییالن حمید محمد زاده گنج ایکن تبریزده ادبی فعالیته باشالمیشدیر
جی ایلده گونئی آذربایجان اشغال اولدوقدان سونرا سیاسی مهاجرت ـ1325

باکیدا نظامی . دن سونرا وطنه دؤنموشدورجی ایلـ1358مجبورینده قالمیش، 
شناسلیق بؤلومونده دوکتورلوق آدینا دیل و ادبیات انستیتوسونا گیرمیش و شرق

.مدرکینی آلمیشدیر
اونون مختلف . دیرنین ادبی حیاتی اولدوقجا زنگین و هر طرفلیپروفسور محمد زاده

اؤرنک اوالراق میرزا . (ورتحقیقی رساله و کیتاب و کشفیاتی بوتون دونیادا مشهورد
نین ملک نین شعرلريلرینین کشفی و یا بهار شیروانینین پیئسآقا تبریزي

...) الشعراي بهار طرفیندن اوغورالنماسی و
نین ادبی یارادیجیلیق اثرلري ایچینده حئکایه اثرلري ده پروفسور محمد زاده

اونون  بعضی . بیر اثردیرپووئستی داها دیقته الیق “فوتپولچو"اونون . واردیر
» لريتبریز خاطیره«اونون . لري آذربایجانین دؤورو مطبوعاتیندا باسیلیبدیرحئکایه

1.حئکایه کیتابیندان  نمونه اوالراق بیر یازیسینی وئریریک
2.ییشديجو ایلده دونیاسینی دـ1379پروفسور حمید محمد زاده 

13سایی . »اینقالب یولوندا«-1
نین پروفسور حمید محمد زاده-مقاله: نین حیاتی حاققیندا آرتیق معلومات اوچون باخحمید محمد زاده-2

118سایی. نوید آذربایجان–دوقتور حسین محمد زاده صدیق –یاشاییشینا اؤتري بیر باخیش 
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!موفته حامام

قیشـدا  . کاسیبالر اوچون یاي هـر فصـلدن یاخشـیدي   کیم نه دئییر دئسین؛ 
هله ایستی پالتـاردان،  . کاسیب اوچون بیرجه ائوي قیزدیرماق بؤیوك درددیر

حامـام خرجـی ده یایـدا کاسـیبین     . سو بوراخمایان آیاق قابیدان دانیشـیرام 
جیبینده قالیر، بیر ـ ایکی وئدره سویو قویور گون قاباغینا، ایلیق اوالن کیمی  

سین؟آمما قیشدا نه ائله.. باشینا، بو اولور اونون حامامیتؤکور
لـی ایـدیم، دوغروسـو جمعـه،     جیبیم بوم ـ بوش ایدي، آمما حامامـا گئتمـه   

سم جانیمی قاشـینما  آخشامی کی، کئچدي جمعه اوالن کیمی حاماما گئتمه
ـ . بیل منی چوواال سالیب بوغورالرتوتور، داریشیرام، ائله ب ل آلالهـا دئییـ  توکّ

دیـر؛ مـن چیخاناجـان حامـام پولونـو اؤزو      دئدیم آلاله کـریم . گئتدیم حاماما
اصلینده بو آلالهـین الینـده نـه دي کـی؟ مـن کـی ؛ اونـدان        . جیبیمه قویار

سی، یا خود اؤلونـو  عصانین اژدها اولوب فرعونون قوشونالرینی اودماق معجزه
یـردیم کـی، جیبیمـه    یبیرجه عباسی پول ایسته. میردیمسینی ایستهدیریلمه

.میا وئرهقویسون، من چیخاندا حامامچی
ــدوم  ــینر یویون ــدا جاناس ــدیردیم. ایســتی حامام ــانیمی دا . کیســه ده چک ج

حوضـون  . جانیم راحاتالنان کیمی منی یوخو توتدو. ندیم دهاوودوردوم، لیفله
یوخـودا گـؤردوم جبرائیـل گلیـب پالتـاریمین      . باشیندا اوزانیب هوشـالندیم 

سـن منـیم   دئیـه . سـینه بـاخیردي  شوبهه ایله یان ـ یؤوره  . دا دایانیبدیریانین
. ییشیک سالمیشـدي نین پالتارینی دپالتاریمال قونشولوغومدا سویونان کیشی

مـن اؤز پالتـاریمی اونـا    . منه باخیب اشاره ایله هارادا سویوندوغومو سوروشدو
. منـه گؤسـتردي  نـین باشـینی آچیـب   اودا الینده توتدوغو کیسه. گؤستردیم

آلالهین کرمینـه  «: دئدیم. قیزیل پولالرین پاریلتیسی گؤزلریمی قاماشدیردي
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داها . میشدیمقوربان اولوم، نییه منی اوتاندیریر، من کی، بیرجه عباسی ایسته
: ییـب دئـدي  جبرائیل گولومسه» !ریب؟بیر کیسه قیزیل پولو نه اوچون گؤنده

ـ     لـر آلالهین سنین کیمی کاسیب بنده« ل دن خوشـو گلیـر، سـنین اونـا توکّ
دیر دئدي اؤزو اوچون نه الزیم. ییندن چوخ راضی قالديدئییب حاماما گیرمه

قوربـانین  «: دئـدیم » .الرینا بؤلوشدورسونگؤتورسون قاالنین شهرین کاسیب
.. یــمجـه یـه سـیندان چوخونـو اؤزوم اوچـون گؤتورمـه    اولـوم بیرجـه عباسـی   

ریـر  ر پـول گؤنـده  بوندان سونرا نه قده. ایالیاجاغامهامیسینی فاغیر ـ فقرایا پ 
مـن بعضـی مجتهـدلر کیمـی     . یـم جهرسین هامیسینی محتاجالرا وئرهگؤنده

الرین فقرا اوچون وئردیکلري پولو یوخسولالرا بؤلوشدورمک دئییلم کی وارلی
.»عوضینه اؤز جیبیمه سالیم

سیک سویا یاتیب تله. هییوخودان اویانان کیمی دوروب اؤزومو سالدیم خزینه
گلیـب  . سـینی جیبیمـدن چیخارتسـینالر   قورخوردوم قیزیل کیسه. چیخدیم

ل کی کیمی بـوم ـ بـوش    او. گیمین جیبلرینی یوخالدیمقوروالنمامیش پنجه
هـره اؤز  . ده اوتورانالري بیر ـ بیر نظـردن کئچیـردیم   شوبهه ایله سکی. ایدي

هئچ نـه  . ر ده جیبلریمی یوخالدیمبی. ایشی ایله، صؤحبتی ایله مشغول ایدي
کـور ـ   . آنالدیـم کـی، گـؤردوکلریم دوغـرودان دا یوخـو ایمـیش      . یوخ ایدي

ییردیم بیـر دوسـتدان ـ تانیشـدان     گؤزله. پئشمان اوتوروب تریمی سویوتدوم
اوزومو گؤیه توتوب . سین؛ او دا تاپیلماديراست گلسین، بلکه منی قوناق ائله

دین، او گونبـذي اوچـور   نی یئتیرمهاسیي کی بیر عبپروردگارا، ایند«: دئدیم
..»ما، قوي اؤلوم، خجالتدن قورتاریمیباش

حامـامین گونبـذي   . سؤزومو باشـا چاتدیرمامیشـدیم کـی، یئـر گورولـدادي     
ن حامامـدان بـاییرا   پالتـارینی گؤتـوره  . عالم بیر ـ بیرینه قاریشـدي  . نديرپتَ

سنین ده ! آلاله«:دئدیم. نفس آلدیمراحات. من ده اونالرا قوشولدوم. قاچدي
ن کیمـی  آممـا دئیـه  . رینیرسـن یـه اَ اسـی وئرمـه  بیـر عب .. غریبه ایشلرین وار

.».حامامین گونبذینی اوچورورسان
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جو ایلده اردبیل شهرینده ایشیق ـ1304شاعیر، یازیچی و ادبیاتچی عزیز محسنی 
. ابتدایی و اورتا تحصیالتینی همین شهرده بیتیرمیش. دونیایا گؤز آچمیشدیر

لیق ایشلرینده فعالیته جی ایلده تهرانا گئتمیش و مطبوعاتچیـ1321
عزیز محسنی آذربایجان ادبیاتیندا بیر باجاریقلی محقّق کیمی .. باشالمیشدیر

لر، نین قلمه آلدیغی حئکایه"محسنی". لدا قدرتلی بیر ناثردیرتانینسادا او عینی حا
محسنی عینی حالدا . لریندن ساییلیرل نمونهنین گؤزهآذربایجان حئکایه ادبیاتی

. دیرن بیر باجاریقلی دیلمانجلرینی آنا دیلیمیزه چئویرالرین حئکایهباشقا یازیچی
لر نین یازدیغی حئکایهحسنیم. آدلی کیتابی بونو ثبوت ائدیر» یورد«اونون 

لري سونراالر بیر آرایا او بو حئکایه. آذربایجانین دؤورو مطبوعاتیندا یاییلمیشدیر
نین دیگر محسنی. عنوانلی کیتابدا نشر ائتمیشدیر» چاي آخیر«توپالییب 

ایکی (» آذربایجان ادبیات تاریخیندن قیزیل یارپاقالر«، »دینله منی«کیتابالریندان 
.  1آد آپارا بیلریک... و»شاعیر و شعر«، »دده قورقود«، )شر اولوبجیلد ن

نین عزیز وارلیق درگیسی: نین حیات و یارادیجیلیق حاققیندا آرتیق معلومات اوچون باخعزیز محسنی-1
131نمره .1382قیش . ل ساییسینایه حصر ائتدیـیی اؤزه"محسنی
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آتا و اوغول

،کلیائنلی کوره،یاشیندا اوجا بویلو35تخمینا.یازین سوي آیی ایدي
،یز یاشیندا اوغلونون الیندن توتوبککسـیئددي ،ساغالم و قیوراق بیر آتا

چیچکله ـبوتون اطراف گول .لیکدن کئچیردیلرشهرین قیراغیندا بیر چمن
اونالرین ،لري قوالقالري سیغاالییرديقوشالري شیرین نغمه.نمیشديبزه

،لرله قاریشیبنین آلتیندا شاریلدایان چایین صداسی بو نغمهآیاقالري
باال بو فرحلندیریجی ـدده .فسونکار و واله ائدیجی بیر موسیقی یاراتمیشدي

،قوشالر،لرآتاسیندان چیچکلر بیتگی،االجا اوغالنب.دن ذوق آلیردیالرمنظره
تله اونون الرا چوخ قایغی و محبلر حقینده سوروشدو و آتاسی بو سوالبؤجک

اوشاغین گؤزلري قاباغیندان ،بو اثناده.عاغلینا سیغان قدر جاواب وئریردي
یر قوش ر بقویروغو دوز و باشیندا داراغا بنزه،ائنلی،قانادي،اوزونیییدیمد

اوشاق آتاسینا اوزونو .اونون الوان رنگلري اوشاغی برك سئویندیردي.اوچدو
:توتاراق سوروشدو

»؟دیربو قوشون آدي نه!آتاجان«
:آتا بؤیوك بیر محبت و سئوینجله جاواب وئردي

».بو قوشا شاناپیپیک دئییرلر،باالجان«
یئنه شادلیق و سئوینج موشتولوقچوسو ،کیمیشديبیر نئچه دقیقه کئچمه

ده بیر اوغالنین یانیندان اوچوب بیر نئچه متر مسافه،ل قوشاوالن بو گؤزه
دئدین بو قوشون آدي نه !آتاجان«:اوغالن آتاسیندان سوروشدو.بوداغا قوندو

»دیر؟
یرا نازالندـاونو نازالندیرا ،تلهباالجا اوغلونا ساري دؤندو و چوخ محب،آتاسی
بیر الهی ،آتا.بو قوشون آدینا شاناپیپیک دئییرلر،منیم عزیز باالم«:دئدي
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ت و درین قایغیال اوغلونون الیندن توتوب اطرافی گزدیریردي و محب
لی یئنه بو نغمه.سینده اونونال دانیشیرديلري بارهلیکلطبیعتین گؤزه

،دهبیر فاصلهل قوش اوغالنین گؤزونون قاباغیندا چوخ یاخین گؤزه
.یه و اویناییب اوچماغا باشالديدوشمهـآتیلیب ،آغاجالرین بیرینه قونوب

الوان رنگلی و باشی،گؤیچکـل بو گؤزه،نین الینی دارتیباوشاق آتاسی
ین قوشو تکرار آتاسینا گؤستردي و اونون مهباشقا قوشالرا بنزه،داراخلی

وغلونا طرف دؤندو و درین بیر ذوق و مهربانجاسینا ا،آتا.آدینی سوروشدو
بو !کاماللی باالم،منیم عاغیللی«:عشقیله و ملیح بیر سس ایله جاواب وئردي

ده بیزیم دیاره گلر بئله بیر فصیل،ائله،بو قوش.قوشون آدي شاناپیپیک دیر
».دا ایستی اوالن یئرلره کؤچرو قیش

* * *
بو زاماندان اوتوز بئش ایله یاخین ،ایل دوالندي،آي اؤتدو،گؤن کئچدي

،لري تؤکولدوساچالري آغاردي دیش.کئچدي او گونکی آتا قوجالدي
اوزره طبیعت اؤز عادتی.قوالغی آغیرالشدي.نین نورو آزالديگؤزلري

عوضینده بو باالجا .یاواش آلماقدا ایديـدن یاواش نی بو کیشییییوئرد
جاوان اوغلو ایله هاوا ،ایندي بو قوجا آتا.اتديبوخونا چـبویا ،اوغالن بؤیودو

ـیه یئنه یاز گولومسه.لمک اوچون شهرین اطرافینا چیخدیالردینجه،یئییب
طبیعت هر بیر آددیمدا اؤز ،یه بونالرین دیارینا گلمیشديگولومسه

،لرالوان کپنک،هر بیر بوجاقدا قوشالر.نی گؤسترمکده ایديیییللگؤزه
جاوان ،قوجا چوخ آغیر یول گئدیردي.کوي سالمیشدیالرـبؤجکلر هاي 

،اطرافیندا چالخانان حیاتی یاخشی سئزمیردي،اوغلو ایله آیاقالشا بیلمیردي
قوجا کیشی ،بیردن قوجانین قاباغیندان بیر قوش پیریلداییب اوچدو

:اوغلوندان سوروشدو
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نه ،ومون قاباغیندان اؤتن قوشاوغلوم بئله سرعتله پیریلدایان و منیم گؤز«
»؟قوش ایدي

:اوغلو جاواب وئردي
».شاناپیپیک«

:تکرار سوروشدو،ییباوغلونون سؤزونو یاخشی تحویل آال بیلمه،قوجا
»؟بو قاباغیمدان اوچان قوش نه قوشی ایدي،اوغلوم نه دئدین«

:اوغالن سسینی اوجالدیب بیر آز پوزغون دئدي
».دئدیم بو قوش شاناپیپیک دیر؟دینائشیتمه«

قوشون نه قوشی اولدغونو ،ديقوجا کیشی یئنه یاخشی باشا دوشمه
.سوروشدو

:نین باشینا چیغیرديآتاسی،جاوان اوغالن بو دفعه برك حیرصلندي
،آخی نئچه دفعه دئییم،منی یوردون،سوروشما،قوالغین ائشیتمیر«

»!شاناپیپیک
قوشون آدینی ،برك قیشقیرتیسینی ائشیدیبقوجا کیشی اوغلونون بو 

،کئچمیش خاطیره،اوغلونو باشدان آیاغادك سوزدو،اوندان سونرا،دوشوندو
...اونون گؤزلري اؤنونده جانالندي،او اونودولماز شیرین خاطیره
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ـ جی ایده مرند ده بیر آل ـ وئرچی 1305عبدالاله اوغلو محمد رضا عافیت 
. او اؤز اورتا تحصیالتینی مرند شهرینده بیتیرمیشدیر. سینده آنادان اولموشدورعایله

.1. آدلی حئکایه توپلوسو چاپدان چیخمیشدیر» آلوو«ـ جی ایلده 1338اونون 
لري دؤورو مطبوعاتدا ـ جی اینقالبدان سونرا حئکایه1357محمد رضا عافیت دن، 

نین ادبی ـ بدیعی مجموعه» یئنی یول«آشاغیدا گلن حئکایه. باسیلمیشدیر
. ایکینجی ساییسیندان گؤتورولموشدور

70ص . ـ آذربایجان حئکایه ادبیاتی ـ ایکینجی جیلد1
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كهتویالرا گل

.شـاهی شـهرینده یاشـاییردیق   ،چوخ اوزاقـالردا ـآنا یوردوموز مرنددن چوخ  
لـري بورایـا   نیلمز حادثهلریمیزي زامانین گؤزلهبعضی،لریمیزي احتیاجبعضی

،عائله ده مجلیسلرده تانیشـالرال گؤروشـوردوك ده  .گتیریب چیخارتمیشدي
لنیـردي   لریمیزله راستالشاندا خاطیراتیمیز تزهمرنددن یئنیجه گلمیش یئرلی

نه ده یاخین قوهومالردان بیـري بیـزیم   ،آمما نه بیزیم یولوموز مرنده دوشور
سـی آلـوودان   بیم نوهایکی ایلدن بیر بی.یاشادیغیمیز شهره گلیب چیخیردي

.کتوب آلیردیق سون زامانالر اونو ندا مکتوبالرینین آراسی کسیلمیشديم
-یوخاري باشدا میتککه.یایین سون گونلریندن بیرینده ایشدن ائوه قاییتدیم

اونـون  .یه سؤیکنمیش آنامین گؤزلرینده یاش دامجـیالري حالقاالنمیشـدي  
آنام تعجبومو .اطرافینا ییغیلمیش عائله عضولرینین اوزونده شادلیق وار ایدي

:در حال دویدو 
.اونـون یانینـدا اوتـوردوم   .منه یانیندا یئر گؤستردي» .شاد خبردي،اوغلوم«

:بؤیوك باجیما مراجعت ائتدي ،او،بوینونو قوجاقالدیم
ــز ــا بســدیر،آي قی ــایین ،داه ــاغرینی یارم ــاجیم آرخاســیندا ! اوشــاغین ب ب

.گیزلتدیگی مکتوبو منه وئردي
:مکتوبون آچیلدیغیندان سوروشدوم » !اوجادان اوخو،آرامالاوغلوم «

مگر سیز اوخومویوبسوز ؟
آنـام  ـ،ییریک کی آلووون یازدیقالرینی بیرده ائشیدكآمما ایسته،اوخودوق

اؤزو ده ،بیز آلووون کدر دولو مکتوبالرینی چـوخ اوخوموشـدوق  .تاکید ائتدي
بـی اوغلومـون جـالدالر طرفینـدن     بـی لنیر، وبو مکتوبالري آالندا یارامیز تزه

ایندي آنام .لی صورتده یاندیریلدیغی صحنه گؤزلریمیز اؤنونده دوروردوفاجعه
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دیگینی و بـو مناسـبتله   مین توي ائتمک ایستهبی نوهباشا چاتمیش بیـبویا  
تکـرار ائشـیدیب شـادالنماق همـین     ــسینی تکرار بیزي مرنده دعوت ائتمه

نین آجیسینی شیرینه قاتیب اونوتمـاق  دار خاطیرهله عالقهلی حادثه ایفاجعه
.تکرار اوخودوـمکتوبو تکرار .ییرديایسته

آنـام  ـ،ییریک کی آلووون یازدیقالرینی بیرده ائشیدكآمما ایسته،اوخودوق
اؤزوده بـو  ،بیز آلووون کدر دولو مکتوبالرینی چوخ اوخوموشدوق.تاکید ائتدي

بـی اوغلومـون جـالدالر طرفینـدن     و بـی ،نیـر لهرامیز تزهمکتوبالري آالندا یا
اینـدي  .گـؤزلریمیز اؤنونـده دوروردو  ،لی صورتده یاندیریلدیغی صحنهفاجعه

دیگینـی و بـو   مـین تـوي ائتمـک ایسـته    بی نـوه باشا چاتمیش بیـآنام بویا  
،تکرار ائشـیدیب شـادالنماق  ـسینی تکرار  مناسبتله بیزي مرنده دعوت ائتمه

نـین آجیسـینی شـیرینه قاتیـب     دار خاطیرهلی حادثه ایله عالقهین فاجعههم
.تکرار اوخودوـمکتوبو تکرار .ییردياونوتماق ایسته

.سـن من اؤزلوگومده بئله قرارا گلدیم کی تویا سن گئده! اوغول ،بیلیرسنمی
ننده گلینـین بئلینـی   بی اوغلومون محمد حسین ائولهاو واخت رحمتلیک بی

.یادینا گلیرمی؟ اؤزوده،باغالمیشدینسن 
گلین گلین، قیز گلین، 

آیاغی دوز گلین ـال 
رم یئددي اوغالن ایسته

...!سون بئشیگین قیز گلین 
.دئییب انعام آلمیشدینـ

-لیتویدا حکمن اشتراك ائتمه! یازیق محمد حسین ! او گونلرـاو گونلر  ،اي
. سن

قونشـوالردان  ـقوهـوم   .گلیـب چاتـدي  ،گونـو پاییزدا تعیین ائدیلمیش توي 
آلــووال بیرلیکــده حیطــه .چوخــو آخیشــیب گلینــی گتیرمگــه گئتمیشــدي

.چیخدیم
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نـین  پیـه ،بیم گیلین ائولري دروازادان گیرنده ایکی اوتـاق و بیـر ایوانـدي   بی
ائشیگه هئچ نـه  ـآلوو ائو  .بی ایسه ساغ طرفده یئرلشیردياوستونده کی تَنه

.میشديمهعالوه ائت
،سـئیرك اولـدوزالر گـؤزقیپیر   .یـاواش چؤکـوردو  ـپـاییز آخشـامی یـاواش     

قلمـه آغاجالرینـدا   .آغاجالرین آزاجیق سارالمیش یارپاقالري خیشیلداییردي
اوشاغین سسلري ـیووا سالمیش قوشالرین و حیطده حاضیرلیق گؤرن آرواد  

اوزاقـدان قـاوال سسـلري و اوشـاقالرین شـن      .بیرینـه قاریشمیشـدي  ـبیـر   
لرله دروازانین اوستونه آلووال بیرلیکده داش پیلله.چیغیرتیالري ائشیدیلیردي

بیزیم آردیمیزجا بیر اوغالن اوشاغی یوخاري چیخیـب آلـووا گـؤي    .قالخدیق
.بیر توربا اوزاتدي
باغالییـب  بی اوغلوم محمد حسینین تویوندا گلینین بئلینـی او زامان من بی

.بـیم گیلـه سالمیشـدیم   انعام آلدیقدان سونرا قاچیب هامیدان اول اؤزومو بی
،بی اوغلوما مـن وئرمیشـدیم  ریسینده الما و خیردا پول اوالن توربانی بیایچه

بی اوغلومـون یئرینـده   بو گونسه بی.اؤزوده غرورال اونون یانیندا دایانمیشدیم
،ینی توربایا سالیب یئکه بیر آلما چیخارتـدي او ال.اونون اوغلو آلوو دورموشدو

ــدیردي     ــو محکملن ــب اؤزون ــا وئری ــدر یان ــر قَ ــاغینی بی ــاغ آی ــؤزلري . س گ
فانوســالرین و شــامالرین  .یاخینالشــماقدا اوالن آدامــالرا تیکیلمیشــدي  

ایشیغیندا گئتدیکجه آیدین گؤرونن گلینی توشـالماغا چالیشـیر و آتاجـاغی    
اونون آتاسینا بـو قـدر اوخشـادیغینی    .شونوردوآلمانین بوشا چیخماسینی دو

وقـارلی  ،ایتی باخیشـالري ،بوخونوـبوي   .میشدیمایندیکی قدر حیس ائتمه
بی اوغلوم محمد حسینین حیـاتی ایلـه   بی.ديلهلریمی تزهدورورشو خاطیره

لرین بیر چوخو خیـالیمین آیناسـیندا عکـس اولونـدو منـه ائلـه      باغلی حادثه
بـی اوغلـوم محمـد    زانین اوستونده یاناشی دوردوغوم آلوو بیدروا،گلدي کی

هـئچ کیمـدن   ،ریسینده یاشاسـا دا یئتیملیک و یوخسوللوق ایچه.دیرحسین
ین اوزون مدت ایش آرخاسینجا لرستان و مازنـدرانی آیاقـدان   نّت گؤتورمهیم
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ی اونـون باشـ  .بی اوغلومـدور ساالن و بیر نئچه ایلدن سونرا مرنده قاییدان بی
لرینـده فالکـت   اوزونون بیر طرفی و اللري مازندران تونـل .بالالر چکمیشدي

آلنینین قیریشالري و کدرلی .زمانی یولداشالرینی خالص ائدرکن یانمیشدي
او سونرا ییغمیش اولـدوغو پـولال تبریـز    .گؤزلري ایندي ده خاطیریمده ایدي

ایلـه قشـنگ مئیـوه    آلـین تـري   ،یولونون قیراغیندا بیر پارچا تورپاق آلمیش
باشـینا گلـن احـواالتالري    . سـیندن ناراضـی ایـدي   زمانه.باغی یئتیرمیشدي

،او.شردينطقی سرتله،نر باخیشالریندان اود یاغاردانیشاندا قاشالري دویونله
ییـب و  لـه ظلمکار قورولوشو هده،ییبلههردن دویونلنمیش یومروغونو سیلکه

:اینامال دئییردي 
!سیزینله بیزیم آرامیزدا او قدر ده قالماییبـ

سـینده آدامـالرال   بی اوغلومو هردن اؤز باغینین برهگونلر گلیب اؤتدوکجه بی
مرندده کی میتینگ و ییغینجـاقالردا فعـال   ،او.ردیمقیزغین مباحثه ده گؤره

ریلن فـدائیلرین  نجی ایلین دکابریندا تبریزه گؤندهـ1945.اشتراك ائدردي
حتی من اونا یاخینالشـماق  .بی اوغلومدا غرورال آددیمالییرديیراسیندا بیس

گوله الینی اوزادیب تبریـز سـمتینی گؤسـتردي و اوجـادان     ـدیم گوله  ایسته
:دئدي 

سـیزینله  «.اونون آرخاسینجا خیلی باخـدیم » !تبریزه گئدیریک،دایی اوغلو«
وغلومـون واختیلـه نـه دئمـک     بـی ا بیـ» !بیزیم آرامیزدا او قدر ده قالماییب

او اؤز آرزوالرینـی حیاتـا   ،لـی دئمـه .دیگینی اینـدي تمامیلـه آنالدیـم   ایسته
سینه کؤمـک ائتمگـه   آذربایجاندا ملی دموکراتیک حرکاتین غلبه،کئچیرمگه
انقالبـا قارشـی   ـاورمـودا عکـس    ،تبریـزدن غلبـه ایلـه قاییتـدي    .گئدیردي
.جنایتلرینی سوسدورماقدا اشتراك ائتديقاراداغدا خانالرین قانلی،ووروشدو

تاپشـیریالن ایشـی صـداقتله    .هـئچ لووغاالنمـازدي  ،آمما اونو دا دئیـیم کـی  
سی التینـدا مرنـدده فغـان ائـدن     شاه قوشونالرینین حمایه.یئرینه یئتیرردي

اونـو  .نین اؤلومونه قارشـی دا جنایـت تؤرتـدیلر   مرتجعلر محمد حسین عالمه
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بیم اؤزونو اونـون اوسـتونه   بی.ز ائوینین قاباغیندا یاندیدیالرکول مئیدانیندا اؤ
هـامیمیز هیجـانلی   .لرین جنایتینـه مـانع اولماغـا چالیشـیردي    آتیب وحشی

ــدیک ــزا ســد  آممــا ظــالیملرین ســینه.ای ــانمیش ســونگولري آرامی ــره دای ل
من بو الووالرین .ریسینده یانیرديمحمد حسین آلووالرین ایچه.چکمیشدي

،سـرت باخیشـالرینی  ،بی اوغلومون دویونلنمیش قاشالرینیریسینده بیایچه
:بو آن.آزادلیق عشقیله یانان قلبینی و مرد سیماسینی گؤروردوم

نی خاطیرالدیغیم اوچون دئمه همین صحنه.دئیه  چیغیردیمـبی اوغلو  بیـ
اؤزو ده منـیم بـو چیغیـرتیم آلـووون     .بی اوغلو دئیه چیغیرمیشامیئنه ده بی

:آلوو سئوینجک،اودور کی.آلمانی گلینه آتدیغی آندا اولموشدو
آتـام  ،هـه ،دیـر نئجـه ـدئدي  »دایی اوغلو چیغیرماغینال آتماغیم بیر اولدو«

!یاخشی آتمیشدي یا من؟
»!بی اوغلومون اؤزوسنالپ بی«

.نیـردي هامی شنله.االن کیمائندیک، اوینایان کیم، چ.گؤزلریم یاشارمیشدي
الینـی آلـووون چیگنینـه،    .سیله چالغینی دایاندیرديتوي بگی کیمین اشاره

:اوزونو منه توتوب
.دعـا و وئرسـین  ـخواهش ائدیریک، اوزاقدان گلمیش دایـی اوغلومـوز خیـر     

بـی گلینیمیـزه   بیمـه و بـی  بوتون اطراف منه باخیردي، قاپیدا دایانمیش بـی 
قــولالریمی .اونالریــن هــر ایکیســینین گــؤزلري دولموشــدو.یاخینالشــدیم

اؤزومو توپالییـب اوجـا سسـله    ،بویونالرینا سالیب حیطین اورتاسینا گتیردیم
:دئدیم 

!همیشه تویالرا گلک
:دیگیمی در حال آلدي و فیکریمی بئله تامامالدي توي بگی نه دئمک ایسته

!سینیزتویونا گلهگون او گون اولسون کی، هامینین تویونا، ائلین
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شیمالی آذربایجانا حیاتینین 1.جی ایلده ایشیق دونیایا گؤز آچمیشدیرـ1931
بونو . چوخونو اورادا یاشادیغی اوچون، گونئیده اثرلري اولدوقجا آز نشر اولموشدور

.لري اولدوقجا قدرتلی و دیقته الیق دیرباخمایاراق حئکایه

.گتیریریکاثرینی نمونه اوالراق.. .دایانانداهاق سوموگچیپ: لریندناونون حئکایه
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...دایانانداهاق سوموگچیپ

:محمد
بیـز  ــ . دانیشـماغا باشـالدي  هایلـ هیاآغیر کنـآغیرهیئدـ! حسن خان آقاـ

ـاوتاغا کئچر، یازیق کندچی الهگلندهوینئیتین اعکی، ارباب رگؤرموشوك
کنـدچی نـین   . ر اوالرظـ منتهبـوکر، آقـانین امرینـ   قویوب بئلینـی هال اوست

گتیـرر،  هآیاغینی یویار، قئیفـ ـآروادي ایستی سو قویوب آقانین چیرکلی ال
دان کسیب، یـاغلی دنکاسیب اولدوغوندان، تویوقدان، کئچی. قوللوق گؤسترر

آقایا بیر بیرهسرتلحدا چکیلیب قیراقهدویاواندان قوناغین قاباغینا قویار، اؤز
ـ  …باخارهچؤرگهد گوئریـب، رنـ  گمحمد دانیشدیقجا حسن خان آقـا رن

قـالیر،  نین باشیندان سانجیلیبآلیردي، بو زهرلی سؤزلر بیر اوخ کیمی اورگی
.دیرديهتیترووجودونو

:او
ـ دــ ! ستون بیري نادوروستوروکس سسینی نادـ ه دي بوغـوق بیـر سسـل   ئ

.باغیردي
...چوخدان بیلیرموبولشئویک اولدوغونسنینـ

.ديهمحمد اونا باخیب گولومس
ریـب  ئیـا گؤسـترمک ایچـون کـؤك بـدنینی قاباغـا و      ‘آقـا ومباشر ولی اؤزون

کـی  هاو، الینـد .ديهنی بیلـدیرمک ایسـت  یییشـد لعصـبی لتـدي،  رَبگؤزلرینی
:شالالغی یوخاري قالدیردي

! کی، کس سسینی، کسبورا باخ، آقا بویورور هگئدـ
:وشدوروریدونن یومورتادان دم ووروب، بو گون آقالیقنان قوز دؤ

:محمد اونون آغزیندان ووردي
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ه دهداریخما، آقا باییرا چیخاندا یئن! چاتارهنؤوبهدهبیر دور، سنهسن هلـ
.بوالیارسانیقویروغون

:رف چئویرديطاربابا ونواو، اوز
میشـم،  سـیز دالینـا   همـ ئمن هامیسـینی د هلشیرسیز، هلعصبیهآقا نییـ

.قوالق آسین
شـکلینی  تعـاد آنجـاق، سـیزین ایچـون    هدو ساکیت دانیشـیرام،  اؤز ههل

…دانیشیرامآلمیش شئیلردن
:ورف دؤندطهییب، مباشرینهساخالیا بیلموآقا اؤزون

ییب؟هم ائیلهگؤرورسن می، ولی، آغیز بـ
:مباشر ولی

.بلی، آقا گؤرورمـ
:تديئوام اادهمحمد سایمازیانا سؤزون

ـ دیرلر، آخیر رئقوللوق اهیوروالنا قدر سیزهیلعاآرواد، بوتون ـبلی ارـ ت عی
اونـون تویـوغی دا،   . دیـر شـئی ین آلینمـیش قـول کیمـی بیـر    تسانیییدئد

آخـی آقـا، سـن اؤزون    . آروادي دا سیزیندیرحتییومورتاسی دا جامیشی دا 
!..یردینئیدهبئل
بیـل کـی،   هقیزیشـیردي، دانیشـدیقجا قیزاریـر، ائلـ    هگئـد ـمحمد گئت  ـ

.يساچیلیردگؤزلریندن اود
ري، یـوخ اگـر  هاگر اربابسانسا، بویـور گـئچ ایچـ   ! ضرغام السلطنهایندي آقاي 

او الینـی  .. میسن؟همهنی تمیزلهؤیلطچون واهوغلو، بس ناکپ، کؤهسنؤکرسن
هگؤیـد عهگی قاپدي و بیر دفباییر دیوارینا سؤیکئنمیش کورنینهؤیلطآتیب 

. نین باشـینا ایلیشـدیردي  ‘حسن خان آقاهسی ایلهقووهرلندیکدن سونرا وار
لتـدي، بیـر   هرقاال آلنینا چیخمیش گؤزلرینی بدن آزهنیلمز داربهآقا بو گؤزل

هیـ هؤیلـ طهایلـ ووجـود یوموب آچدي، سونرا آخیندي و یوغون، ایـري فعهد
بیر تپیـک  هنین اورتاسیندان ائلمحمد اربابین دیک کورگی. سندلديودوغر
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ـ اایلیشدیردي کی، بـو آمانسـیز د   ـ هرب نـین قاپیسـیندان ایچـري    هؤیلـ طواون
واد سـردي، آرا قاریشـدي، آر  هن اوستونیییلپئیینکیه ریدهکئچیردي، ایچ

طحیهدایی قاچیب جلد لیضعفر. ديیهدهبیرینـباجا بیرـطحیهاوشاق، 
.تپیلدیلرهوئاوشاقالر ا. قاپیسینی باغالدي

آتیلمـاق، اوغلونـا   قاباغـا بـاخیر، هرفـ طرف بو طایتیرمیش حالدا او وآنا اؤزون
نـی  یییدهآنجاق اونسوز دا ایشلرین پـیس گئتمـ  . ییرديهمک ایستهائلکؤمک

.ديهمهایستگؤروب، ال آیاغا دوالشماق
.ديشیدیلئنین سسی ا‘دن حسن خان آقاه ؤیلط
..!ائی واي اؤلدومـ

نـی  دونـوب قـالمیش مباشـر ولـی    هایچریسیندطهیحبو سس بایاقدان بري 
هسـین هالکین تپـ . آتیلديهین اوستون‘توپالیاراق،  محمدواؤزوناو. آییلتدي

ین ‘بیردن محمد.ردينین قاباغینا سطؤیلهویومروق، اوننن ایري، آغیر بیرئا
!قیریلمیشديکورك. ساتاشديیههکی کورهقیزارمیش گؤزلري الیند

ه دییـ !.. سـیندیردین هیمـی د یهواي سنی آقا، موردارین بیري موردار کـور ـ
او، یوخاري قالدیردیغی . نین کنارینا قویديسول آیاغینی طؤیلهقیشقیردي و

هربــاینــدن ایکینجــی بیــر دیهآقــانین کــورحســن خــانهین ســاپیلیــهکــور
:يتوتدهلی کیشی آغاجی گؤیدضعندیرمیشدي کی، فرئا

عرکـه سن، سـونرا ائششـک گتیـر م   همییهاؤلدوروب ائل.. قاییریرسان؟هنهگئد
!هیوکل

ـجوان جانینا یازیغین گلمیر؟
-هنین هندیر، کندلیهائلطغلهداي بسدیر، بیر دـ: ركهدئاهاشارهیو، طؤیله

گؤتـور، تئـز   جکسـن، آتینـی  هقـاال بیلمیـ  آنجـاق، اوغـول،  ! دوالنمـاز هرینهو
ـ  لی دایـی ضـع فرهریسـیند هد ایچـ محمـد تـرد  ! دان چیخ‘آواراس هنـین اوزون

هدهیري آلتینـدا یئنـ  اثدرین، داخلـی هیجـانین تـ   یییئچیردکاو . باخیردي
.دیرديئیس احهبیر تیترتمهبدنیند
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هدقیقه، بیر نئچهتلعسورهدهواالتین نئجاحینی زماندا بوتون بو عمحمد 
دیر، باشینی آشاغی سالیب ئجب اعتهنیییردئباش وهریسیندهایچ

، یاخشی ایش هنیییتدئرکت احسیز بیل کی،  احتیاطهائل.  فیکیرلشیردي
هآنجاق، نئج. دیرديئات مذمواؤزونـدیب اؤزئقوي اـنی گؤتوریییدهگؤرم
.  رلر، اوالن اولموش کئچن کئچمیشدي داها وقت ایتیرمک اولمازديهدیی
قالماغین مومکون اولمادیغینی یاخشی باشا هبوندان سونرا کندداو

.  دوشوردي
آنـا ایلـک آیـریلیغین   . محمد قونشـوالرال گؤروشـوب آناسـینا یاخینالشـدي    

. گــؤزلري یاشارمیشــدياونــون. دیرديئــایسحــویاخینالشــماقدا اولــدوغون
اوزونـدن گؤزونـدن اؤپـدي    . برك برك قوجاقالییب باغرینا باسـدي يمحمد

.  ديئدـ“..سن توتدون؟ایشديهبو ن. اوغول”
:  ركپهنین اوزوندن، آغارمیش ساچالریندان اؤمحمد آناسی

یاشـاماغین منـیم   هدي، اونسوز دا آخیـر وقتلـر کنـدد   ئدـ! همهآنا، فیکر ائلـ
ــونوا ــدنچ ــگون ـــ ــینهگون ــدچت ــردیمیییلش ــدیرم، . نی بیلی ــدي گئ این

کـی دوسـتالریم   ه کنـدد …بیلیرسـن آنـا  دوستالریمین یانینا گئدیرم، سن
دیر، هر شئیی اونا تاپشـیرارام،  هدطاهر زمی. قویمازالریههرلوق چکموسنی ک

:  تديئاعالوه اوتانا ـاو اوتاناـ
.  رمهبیلمقویاهکنددوییرم بو ایشدن سونرا اونهنی دا آپارماق ایستعناآنا رـ
.  آناسینی اؤپديهاو بیر دـ

:  آنا
دیر، آنجاق قیـزدان،  اؤز نیشانلین. دیرت سنینصلحم: یرم کی، اوغولئیدهنـ

!..  ، محمدهبیر پارچا کاغیذال منی یاد ائل! ت اولاموغایاؤزوندن
نـین  او، طؤیلـه . کنارا چئویریب یاشارمیش گؤزلرینی گیزلتـدي ومحمد اوزون

وقالخـاراق آناسـینا باخـدي، گـؤز    هقاپیسیندان قاراگؤز کـولگین یهرینـ  دال
:  ی کؤیرلدي ویه، اوروسو دولو کاسا توتموش گؤردهیاشلی آناسینی الیند
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پیمینـدا  بیـر گـؤز قیر  هدییـ ـقاییـداجاغام،   ه، من تئزلیکلـ همهآنا، فیکر ائلـ
.  آغاجالري آراسیندا گؤزدن ایتديکندین

***
اونـالر چاپـدیقجا   . گئدیردیلرهت و جسارتلعسوردوستالر ایندي داها بؤیوك

لیکلـرین  بـودور چمـن  . آچیلیـردي لـر نظرهبیریندن داها گؤزل مـبیرقاباقدا
نقوپـا داغالري گؤرونور؛قارشیداکی داغین باشـیندان کندیندالیندان دوغما

شربت کیمی آشاغی سـالالنیر، دومـان آغیـر آغیـر     گوموش بیراوزون،هشالل
ت اوتانجاق بیر گلـین کیمـی   طبیع، داغین باشینی بورویور، ئدیریکاحرکات
داشـالر، گونشـین   قایاالر،آشاغیدا چیلپاق یاشیل. دیرهنی گیزلیییللهاؤز گوز

.  پار پاریلداییرـالري آلتیندا پارعاعش
چـاپیر، داشـالرا   هتیلعلووي بوشالتدیقجا، قـاراگؤز ایلـدیریم سـور   یمحمد، ج

.  نیرديهلهرافا قیغیلجیمالر سپاطتوخونان نالالریندان 
نـین اوسـتوندن باخـارکن تبریـزین    یییشیبلی گد…آرتیق قارانلیق چؤکور

سـانکی نهنـگ بیـر اود پارچاسـی     هرینـد هپاریلداییر، شـهرین اوز ایشیقالري
گینـی  هیانـان اور هسـرتیل حبیـل کـی، آزادلیـق    هتبریز ائلهو گئجب. یانیردي

قالخمیش ایران خلقلرینـی  یات اوغروندا آیاغاحقالدیریب، خوشبخت هگؤیلر
.  چاغیریر، اونالرین یولالرینی ایشیقالندیریرهیهزیموبار

!...  تی یاخینالشیرديضنجی ایل  نهـ1324



~١٤٦~

نورانلی تخلصی ایله یازیالرینا ایمضاء آتان گؤرکملی و باجاریقلی یازیچیمیز .الف
بوتون . جو ایلده ایشیق دونیایا گؤز آچمیشدیرـ1314احمد صادقی اشرافی 

نین اثرلري بیر آرایا نورانلی. سینده قلمه آالن الفیازیالرینی آذربایجان تورکجه
لري دا، اونون گوجلو نثر یازي و حئکایهتوپالنیب کیتاب شکلینده نشر اولماسا
او بیر . یی اولموشدورنین بزهنین واراقالريواختیله آذربایجانین دؤورو مطبوعاتی

و سونرا آغیر و سانباللی ادبی بیر مجموعه » ادبی یارپاقالر«نئچه دوستی ایله اول 
ن بو ایکی درگی تهراندا یاشایا. درگیسینی چیخارمیشدي» گونش«اوالن 

. الف1.کیمی تانینیردينین اورقانیآذربایجان یازیچیالر و شاعیرلر جمعیتی
.نین اؤز یازیالري ایسه گونش و باشقا درگیلرده نشر اولوردونورانلی

. ییشیرجو ایلده دونیاسین دهـ1364الف نورانلی 

سیناق سایی -لیگییارپاق هفته-1
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سلمه خاال

قـاش  » مـولال بـاغی  «دوران دن اوزانان توزلو یولـون آیریجینـدا  باال باغمئشه
.ییرديقاراالندا، شریم یولو اودان نهنگه بنزه
خــاال نــن، چرقــت بویــدا داخمــادا ســلمهبــاغین شــیمالی حصــارینا ســؤیکه

دوواردان، آزاجیق گئن دوران داخمـا، ملـول ـ موشـگول،     مؤهره. یاشاییردي
. بوینون چیینیه قویوب گؤرونوردو

. ینیق دیرکلرینـدن اوچ دنـه شـاما سـاخالییردي    قاپازالنمیش داخمـانین سـ  
داخمانین ایچینده، گوندوز گون اورتا چـاغی قوشـا پیلتـه ده یاندیرسـایدین،     

.سکیلمزديیئنه زیل قارانلیقدان اَ
سلمه خاالنین سیماسی، ایللر بویو یوخسوللوق گاوینی ایله شوخوم ـ شوخوم  

.نمیش ایديقیریشالرال بزه
هلـه ده قاسـناغی قوپانـدا،    ،یینـدن تندیرده یاپیشان أمجـه ل، ایللر بوندان او

.ایرنج قوخولو ایرین آخاردي،دئشیلمیش چیبان کیمی
نه ده سـبب، سـوموردوغو چوبـوق، اوددوغـو     یییسلمه خاالنین ضیقون نفسـل 

.ك توستوسو ایديسئچمه ـ تزه
سـلمه  . اونا گؤره ده، مانقالین کولو دولو اوالردي باسـدیریلمیش هـاخیرداقال  

. نردي اؤزونه، یاز گلنـده دوشـردي چؤلـون جانینـا    قیشی گووه،خاال، پاییزي
یـدي  رن نـه گلسـه  وه دابانی، کهلیک اوتو، بویمادهلیک، دیئملیک، یارپیز، أوه

ــا، ســلیقه ـ ســاهمانال آییریــب،    قاباغینــا، د ریــب تــؤکردي تــک خورجونون
دار ـ دودوك  ییــب، آددیمــالري شــهرین اوجســوز ـ بوجاقســیز،   لــهدســته
:لرین، هاوا ایله سسلرديکوچه

یئملیک آالن«



~١٤٨~

آي الال خاشخاش
رن، کهلیک اوتوبویماده

»آي الال خاشخاش
ایشگینلرین قوالغینا پیچیلداردي

»!کافتار... «
سـلمه خـاال   . ازواي، مولکـه زیـراق  : گاهداندا بوساطیندا عطار مالی تاپیالردي

ك خیردینـی، کؤهنـه پالتـار آالردي و    ، چؤرهساتدیغی مال باهاسینا، قاراپیل
نـده، حـاجی   بوینونـدان کئچـه  دییرمـان بعضـا  . رديلیکله عؤمور سـوره بئله

بـورادا ایـدي کـی    . ررديَسـینه اهمالجـا قیسـیلیب نفسـین د    ایرمضان سکی
:ییغیالردیق باشینا، باشالردیق اونا ساتاشماغا

سلمه خاال گلدیلر”
دیلرلدام ـ داشیوي د

اینانمیرسان اینانما
”حئیوا ـ ناري دردیلر

نردي، باشالردي سؤیوشه، قیشقیراردي، باغیراردي قیشقیرا ـ قیشـقیرا   جینله
ییزه، ایت قارنیندان چیخانالر، بیسین بحئیوا ـ ناریمین قاداسی ده  : رديدئیه

.. نسییمهییزه دهسیز، اوغول سودویو اتهیهآي سیزي گؤروم باال باشی بیتلمه
:تکرار ائدیردیک

!ئیوا ـ ناري دردیلرحـ حئیوا ـ ناري دردیلر، 
آغزینـدان  . اوزون دیدردي. یا دوشرديشیب، خیریلتیلهحددن آرتیق عصبی
.قونوم ـ قونشو آجیقالنیب، اوشاقالري قوواالردیالر. کؤپوك داشالناردي

ی ـ یـانیقلی   هاچاندان ـ هاچانا، سلمه خاالنین اؤزونه گلیب باشالردي یـانیقل  
سی بیر وئدره بیل کی، هرهاونون گؤزلریندن آخان دامال یاشالر، ائله. آغالماغا

آپاراردیق سو ،ییمیز یانیباوره. قیروولو سویا چئویریلیب باشیمیزا جاالناردي
:رديقیراغینا، أل اوزونه سو وئریب، ایچین چاال ـ چاال دئیه
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میسیز؟ا ـ ناریمی درمهنه اولوب کی، سیز کی منیم حئیو.. .ـ هه
: ردیکاوجادان جاواب وئره

!میشیکیوخ، سلمه خاال درمه!ـ یوخ
حئیوا ـ نارین باغچادا«

گوزگولرین تاقچادا
»!ك گؤراینانمیرسان گئده

:نی دویاردیق، هامیدان بیر ـ بیر سوروشارديگؤزلرینه چؤنن قدرتلی شوبهه
ن قویمایین سئرچه قونار دیمـدیکلر، دورون،  ...ما..آ... ؟ـ حئیوا ـ ناریم باغچادا 
.دورون گئدك باغچایا

قیوراق قالخیب، سئوینجک یـوال دوشـردي، داخمـانین آراا قاپیسـینا کیمـی      
گئري چکیلیب . میز اولمازديیـیییه زآنجاق ایچري گیرمه. یولداش اوالردیق

.نردیکیصار دالیندا گیزلهح
:سی اوجاالرديسائله بو زامان سلمه خاالنین

...ي یاناسیز، اودالناسیز، حئیوا ـ ناریمی دریبلر... و.. و.. ـ ا
سـینه  تمه دوشردي، سس ائله زیـل، ائلـه وحشـیجه   هامیمیزین بدنینه تیتره

وار قوه ایلـه دابانـا   . وري بورویردي سانکی بوراندا یالقیزاق جاناوار اوالییرهنده
ر اوزاقالشسایدیق دا، سسـین  الکین نه قده. قووات، دووار دیبیندن اکیلردیک

.زدا جینگیلدرديبجینگیلتیسی قوالغیم
اوجاقـدا  . ك یـاییردي ا چؤرهجگونلرین بیر گونو ائوده اوجاق باشیندا، آنام سا

آلیشان شؤوکه اودونون پارالق تئلینده منه ائله گلدي کی، آنـامین سـاچیندا   
قـولالرین قاهاریـب بـرك ـ     . دیماختیارسیز بوینون قوجـاقال . گونش آچیبدیر

:وه تاپیب سوروشدومگیره. برك باغرینا باسدي
نیر؟جینله» حئیوا ـ ناري دردیلر«نده نییه سلمه خاالیا دئیه!ـ آنا

سـایماز یانـا   . منی بوراخیـب کؤکسـونو اؤتـوردو   . آنامین قولالري سوستالدي
نـی  یش کونـده لـدي، تاختایـا اون سـپیب، یاسـتیالنم    خمیردن قیریب کونده
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ندنسـه  . الندیرماق اوچون اوخلوو گؤتـوردو اخوی. نه ایله آچماغا باشالديورده
ییـب خمیـر اوخلـودان بوراخیلیــب،    کـی کیمـی جلــد ترپنمـه   آنـام همیشـه  

آنام منه باخدي، سـاجا باخـدي، آنجـاق    . لنديرهقاالنمیش کولون اوستونه س
یـاش ایـز آچیـردي    ریندن سـیزان میـرواري  لگؤز. باخیشیندان غم یاغیردي

:ديیاناغیندا، کدرلی سؤیله
م، سـورغو ـ سـوآال باشـیمی قاتمـا، گـون       قویارسان ایشیمی گـؤره ! ـ آي باال

!اورتایا آز قالیر هله ایشیم یاري اولماییب
او گون کئچدي دالیجاندا گونلر اؤتدو، آیالر گئتدي، گرمیجلی بیر پاییز گونو 

نه سحر مازاري، نه یئددي، . اسدیردیالرسیز ـ سمیرسیز، سلمه خاالنی ب سس
یاشاییش کروانینـدان  . رديده دئیهالکین ائله. بیل یوخ ایمیش سلمه خاالائله

یینــدن یــدي ده، آنــامین اورهقیریلیــب ایــتن پــاخال، ائــل گؤزونــدن ایتســه
.میشديسیلینمه

:جمعه آخشامی، ایکیندي چاغی، آنام بئش ـ آلتی پاي حالوا وئریب دئدي
!یه یاسین اوخوسونالرسلمهئد،لرهاندا وئر یاسینچییستربآپار ق! اوغلومـ 

* * *
آتـامین قـاش ـ    . آخشام ایدي، کورسو تویوندا قیسیلمیشدیم آنامین بؤیرونـه 

قابـاغی یئـردن سـورونوردو، آجیقلـی ـ آجیقلـی خـود وئریـردي پاپیروسـا،          
.سومورماق کی یوخ، آز قالیردي گمیرسین

:سون قویسون سوروشدوآنام سوکوتا
چاي ایچیرسن؟! ـ اووي

:رریک کیمی سیچراییب سسین بوراخديآتام اوزه
ـ نه خبریندي، ظالیمین قیزي قوووغومودا پارتالداجاقسان؟

:یازیق آنام سوسوب دیل ـ دودواق آراسیندا دئدي
!ـ لووا قالمیش الپ جیرت قوز اولوب
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ــديگئجــه ــ. دن چــوخ کئچمیش ــامین خورولتوس ــابالري دا آت ــداکی ق و تاغ
دیردي، گوجلو گـرمیج، ایلدیریسـکی آغـاجالرینین تئلینـده سـاز      جینگیلده
بئلـه بیـر   . آالتا سووانان کاغیذ دا، یئلـین هاواسـینا اویناماقدایـدي   . چالیردي

:دیمقورخونج هارمونیادا، یاواشجا سسله
...!ـ آنا

:سیز جاواب آلدیمفاصله
ان؟ اولمویا سس ـ کویدن قورخورسان؟ـ نه دیر باال، نییه یاتمیرس

حـالیمی دویـوب، اؤز یانینـا چـاغیردي، سـئوینجک سـیچراییب       . دیمدینمه
ندوم محبمـارالدي، دینجـه   .. ت خولوناقولـن  بوینومو قوجاقالدي، تئلیمـی تو

:کیمی سوروشدوم
سلمه خاال نییه اؤلدو؟! ـ آنا

:ديویوب آجیجاسینا گولومسهـ دئیه، آوارمادیم، د! لسینـ اؤلدو کی، دینجه
یـه ده اؤلـوم   دیـر، سـلمه  لرینه اؤلـوم قورتولوشـدور، نعمـت   بعضی! باال...ـ هه

.لمکدینجه
رحمتلیک سلمه اؤلدو چونکو، خسته ایدي، آج ایـدي، ایللـر بویـو آج ایـدي،     

اینـدي  ! خـوش حالینـا  . نی حئیـوا ـ نـارین دردي آپـاردي    یوخ ـ یوخ، سلمه 
.ـ بویوندورباالالري ایله قول

حئیوا ـ ناري کی آدام آپارماز؟ سوروشدوم؛!ـ آنا
:آنام بیر آه چکیب دئدي

سلمه ایلک قارین أکیز دوغدو، ایکی قیـز، آي  ! ـ یوخ باال، چاشما، قوالق آس
نین آدین قویدو، حئیوا، او بیریسـینی  بیري. لپارچاالري، بیر ـ بیریندن گؤزه 

گلدي، گول آچدي، بار وئردي بیـر بوداقـدا حئیـوا    سلمه باغچاسینا باهار . نار
.دوردو، بیر بوداقدا نار گؤروندو

لر قاپیسـینا  يبه. دا، چوخ ـ چوخ غیرتلی ایدي نین أري یوخسول اولساسلمه
چـوخالري ایلـه یـوال دوشـدولر مازنـدرانا، دمیـر یولونـدا        دئیهـسینگئتمه
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نین أري قوربـت  سلمه. قاییتديندن، ایکیسی ییرمی اوچ نفر گئد. یهمهایشله
، یازدا دا قیش رآلالهین کرمینه شوکو. والیتده، نیشانسیز مزاردا باسدیریلدي

نـه یئرکـی، سورسـون، نـه     . گلرمیش؟ سلمه قالدي، حئیوا قالدي، نار قالدي
نـین  ده، بوسـبوتون گـوج دوشـدو سـلمه    گلیرسیز عایلـه . اینک کی ساغسین

. اینجه بئلینه
آز زامـان کئچینـدي الکـین ساتاشـماالر، دیـل      ... شـده تیلـه باششاق، یولما،

پالتـار  . نـی اوسـاندیریب، کؤچـدو شـهره    یاراسی، معیشتین آغیرلیغی، سلمه
حئیـوا، نـار دا یاشـا دولـدوقجا باشـالدیالر      . ك یاپما اولدو ایشییوماق، چؤره

.پارالماغا
ی ایکـی قیـز،   آمـان زامـان  . لیکلـه سـوروندو  یازیق سلمه، اون بئش ایـل بئلـه  

دیش ایلن، دیرناق ایلـن قـورودو   . دوزگون آندي ایکی باالسینین جانی ایدي
الکین شهرده، موندار تیلیفلرده واریـدي کـی،   . ییننین جوت چیچهباغچاسی
.له خور باخسینبو گؤزه

ك یاپماقدا ایدي، قودورغـانالر، قوزغـون   لرین بیرینده کی، سلمه چؤرهگئجه
.ائدیب ایکی قیزین شرفینه توخوندوالرکیمی ائوه باسقین

.کلردن آسیلی گؤردوسحر، سلمه ائوه گیرنده، حئیوا نارین بوداقدا یوخ، دیره
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نین آتاسی کیمی شهرت تاپان صمد بهرنگی، ایران و آذربایجانین اوشاق ادبیاتی
ـ جی ایلدن 1336. ـ جی ایلده تبریزین چرنداب ماحالیندا دوغولموشدور1318

ادبی . یه باشالمیشدیرلرینده درس وئرمهآذربایجانین مختلف کند، شهر و قصبه
بهرنگی او دؤورون آدلیم . ال باشالییری آذربایجان فولکلورونو  توپالماقچالیشماسین

لرینده درگیلریله ده سیخ ـ سیخ ایلگی قوراراق، قلمه آلدیغی یازي و مقاله
.   موشدوالرینا توخونسیستئمین آخساقلیق

حصر ائتدییی و سینده پارالق اوالن ساحه، اونون اوشاقالرا ین ادبی ارثیه"صمد
. لردیرحئکایهقلمه آلدیغی 

لی، مین تهفبیر ش«، »اولدوز ایله دانیشان قولچاق«، »ایله قارقاالراولدوز «
صمد، اؤز . دیرلرصمدین اؤنملی اثرلریندن... و» دلی دومرول«، »لیشفته

لرله بو دیلده یازماق مجبورییتینده لرینی فارسجا یازسادا، آنجاق دفعهحئکایه
» تلخون«ان فایداالنان صمد، آذربایجان فولکلوروند.. قالدیغینی وورغوالمیشدیر

ـ1345ـ جی ایلده فارسجا یازسا دا، آنجاق 1340سینی ایلک دفعه آدلی حئکایه
دن قلمه لیکلر و آرتیرماالرال یئنیییشیکنی بیر پارا دهجی ایلده هامان حئکایه

دئمک صمدین ایلک تورکجه ..سیندهتورکجهآذربایجان آلمیشدیر؛ آنجاق بو دفعه 
.. یازدیغی حئکایه، همین اثردیر

اونون اثرلري آذربایجان . دیرلرله چاپ و یایینالنیبلري دفعهصمدین حئکایه
لرله نشره ده اونون کیتابالري دفعهها بئله تورکیه. دیرسینه ده چئوریلیبتورکجه

. وئریلمیشدیر
لی ـ جی ایلده آراز چاییندا شوبهه1347او . صمدین حیاتی چوخ قیسا اولموشدور

شکیلده غرق اولموشدور
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تلخون

گئدن یوخدو نامه یازام ائللره
قضا ایشی منی سالیب چؤللره

م یولالرام گؤز تیکرهآه چکره
رم انتظاریم وار منیمجان وئرمه

باال قیزین آدي. گونلرین بیر گونونده بیر تاجر کیشی وار ایدي، یئددي قیزي
او بیري آلتی قیزین آدي ماه فیرنگ، ماه سلطان، ماه خورشید، . تلخون ایدي

سـینین بیـر جـوره    بو آلتی قیزین هـره . ماه بیگم، ماه ملوك و ماه لقاء ایدي
ردیـن کـی   اداسی، اویونو وار ایدي کی، اونالري گؤزه گؤستره گاهـدان گـؤره  

قـا  قیـه تؤکـوب قا  چهقونشودا اوالن جاوان اوغالنالري اونالرین سس کویو کو
: رديهـامی دئیـه  . چکیب اوجادان گولوشـمکلري بئلـه دیللـره دوشموشـدو    

آغیزالري بینـالی  . دئو کیمی یئییرلر، ایچیرلر، پیتیرقلیرالر!یئمک نه یئمک«
».ایشلر

ــازدیالر  ــب   . اوســت باشــالرینی دا اونوتم ــر   ـگئیینی ــب فی ــر ـگئچینی فی
. ئره دوشمزديآینا داراق اللریندن ی. فیریلداردیالر

بیر باغ مینجیقدان اؤتور بیـر هفتـه   . ماهانا آختاراردیالر کی، دئییب گولسونلر
ــئوینه  ــردیلر، س ــه گولوش ــر، گون ــاییب   ردیل ــیقالري س ــب مینج ورده اوزانی

هئچزدا سـون بیلمزدیلـر، گاهـدان یئمکـدن الپ آز قـاالردي      . هیریلداردیالر
.دیغیرالناردیالر اویاردیالراوندا بویول، دسترخان باشیندا . چاتالسینالر

. یئییب ایچمکدن سونرا ار سوراغینا دوشردیلر
ده تاپمیشدي کـی، آرتیـق اؤزلـرین    رتاجر کیشی قیزالرینین هر بیرینه بیر اَ

اونـالردا  . ده ائله آروادالرین ائوینده یاشـایاردیالر ي رلراَ. سینلرسینلر اتلهبسله
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ـگونـده ایکـی    : رینه یئتیشمیشـدیلر دیکلان دریندن ایسته. داها خوشدورالر
ــراوچ ســاعاتدان آرتیــق ایشــله ــاجر کیشــی. مزدیل ــه ایــش؟ ت ــین اؤزوده ن ن

. ن یازیب پـوزوب ائـو قاییـداردیالر   یییجوئرهـسینه باش ووروب، آلیب  حجره
هیرنایـا  ـبویول آخشاماجا، وئر یئسسـین، اؤرت یاتسـین آروادالر ایلـه هـاال      

.کئچیردردیلر
ــهتلخــون باجیال ــا چکم ــان    . میشــديرین ــینا اوی ــک باش ــون ـت ــدا گ بویان

یـادا کـی اؤزون ووراردي   . یـن کیمـی  هاولـوب بیتنلـري گؤرمـ   . کئچیردردي
.مزلیگهمزلیگه، بیلمهگؤرمه

میشـدي ره گئتمـه اَ. سـون بئشـیک ایـدي   . ییلدي، آما دوزلـو ایـدي  کؤك د .
دونـو کـیس   چـوخ زامـان   . باجیالري کیمی گونده بیر رنگ پالتار گئیمـزدي 

باجیالري باخیـب دوداق  . سینه ده هر یانا گئدردي، سایمازديبئله. دوراردي
»!ده اوتانمیر بو اوست ـ باشال هر یانا گئدیرنئجه«: ردیلردئیه. بوزردیلر

. هر نه تاجر کیشی آلسایدي، اویودو. مزديسیندن هئچ زاد ایستهتلخون دده
چوخربئله زادال«: دئمک ایستردينه پیسلردي نه تشکر ائدردي سانکی بئله 

جکلـر اؤزونـو   دان کئچیـب گئـده  یاخشـی ـپیسـدن   . گلمـز دا فیکیر وئرمگه
»!ییرتا

گینـه گئتمـزدي سوروشـاندا    نین گؤرمـه کیمسه. کیمسه ایله دانیشماز ایدي
ه کیمــی ســاچالري  وشَــ. قیســا جــوابالرال اؤزونــو آرادان چیخارتــاردي   

دئمکـدن، سـاچی  . یردينیب قارا خرمنه بنزهگینده مؤژلهنلرینده، کورهیییچ
سـی  اینجه ـ اینجه آیاق گؤتوروب یول گئـدیب سـوزمه   . دابانی اوستده ایدي

. لري خاطرالدارديل، صفالی فرشتهناغیلالرداکی مهربان، گؤزه
. يسینه بیر ایـد مک، اله سرییب یا حؤرمت گؤسترمک بیلهسؤیوب یا تعریفله

دیر، باشقا بیر دؤوران، باشقا بیر انسـانالرا  سن کی آیري بیر زادالرا باغلیدئیه
.دیرگؤزو یولدا

.ایشلر بئله ایدي
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قیزالر چوخدان ایـدي کـی فیکیرلشـیردیلر    . بؤیوك بیر بایرام قاباغا چیخدي
ائـل  . سینلر شاد یانالیق خوشلوق ائتسینلرکی، نه بایراملیق آتاالریندان ایسته

هـر  . له کی، داها بو گئن دیبسـیز دونیـادا باشـقا بیـر زادا کؤنـول وئریلمـز      بی
آتـامیزدان هانسـی بیـر باهـالی     : ایشدن ال چکیب بند اولموشدوالر بونا کـی 

؟یکنی، بایراملیغی ایستهتؤحفه
هامان آدامـالر،  : ییل، او بیري گونلر کیمی دورئتلخون اوچون سانکی بایرام د

ان ائودیر، وئر یئسین آروادالر ایله و عیاش و تنبل ارلـر  هام. دیرهامان تورپاق
حتی هر گون آخشام چاغی قوپوب گؤز کور . دور، هامان یئرایله، هامان گؤي

.میشديائدیجی فیرتینا دا بیر آن عادتیندن ال گؤتورمه
میشديییشیلمهبونالري تکجه تلخون سئچیردي و حالی د.

قیـزالر،  «: سینه دئديزالرین ییغدي دؤورهبایرام آخشامی گونو تاجرکیشی قی
».نیزهییرسینیز دئیین آلیم بیلهنه ایسته. وئریشهـگئدیرم شهره آلیش 

سـیندن بیـر شـئی    مـاه فرنـگ دده  . قاباقجا بؤیوك قیز، ماه فرنگ، باشـالدي 
یدي اونون دیز اوستونده اوتوراردي، الـین بوینونـا سـاالردي سـونرا     سهایسته

آقا، من بیـر دانـا حامـام    “:دي دئديبو دفعه ده ائله ائله. دارديقوالغینا پیچیل
».دوشالریندان گوالب تؤکوله. قیزیل حووضلو، گوموش پاشیرلی. ایستیرم

دن آغالرکـن  نـه ئییلدهدیکلنه، معلوم ـماه سلطان ایکینجی قیز، هدیکلنه  
یـل بیـر   باشماغیمین بیر تایی قیز. بیر جوت باشماق، بیر دست پالتار«: دئدي

».پالتاریمین بیر ساپی قیزیل، بیر ساپی گوموش. تایی گوموش
: ماه خورشید، اوچونجـو قیـز، صـورتین دایـادي آتاسـینین صـورتینه دئـدي       

قارا کؤمور کیمی، او بیري ـبیري قاپ  . رم سندنایکیجه دانا قاراواش ایسته«
سـحر آیاغـا   گئجه یئریمه گیرنده قارا سویوندورا منـی،  . اغ سوت کیمیپپآغا

».قالخاندا آغ گئییندیره منی
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ده ائلـه بیـر   آتـا منـه  «: ماه بیگم، دؤردونجو قیز، دوداقلرین قونچاالدي دئدي
ـ  شـمک  لـر پ ه کیمـی قـاراال، گئجـه   وبویون باغی آالجاقسان کی، گوندوزلر شَ

».بیر آغاجا دا ایشیق ساال، نور ساچا. کیمی آغارا
بیـر جـوت جـوراب    «: اوزاتیـب دئـدي  ماه ملوك، بئشینجی قیز، قـیچالرین  

».سگویه یئرلشهوگئینده بوراما چاتا، چیخارتاندا ا. رم عقیقدنایسته
ماه لقاء آلتینجی بـاجی، عـادتی اوالراق بؤیـوك باجیسـی کیمـی ادا وئریـب       

ائله بیر شئی آل کی، حاماما گئدنـده قولـوم اولسـون، تویـا گئدنـده      «: دئدي
».اوزوگومقاراواشیم، ائوده قاالندا قیزیل

دي آمـا هـا گؤزلـه   . تاجر کیشی قیزالرین سؤزون ائشیتیب یادیندا ساخالدي
اولسون . او ائله باخیردي. تلخوندان، سون بئشیک قیزیندان، سس چیخمادي

ییـب  نمـه آخیردا تـاجیر کیشـی دؤزه  . دا کی باخماییردي، ائله نظره گلیردي
».سن ده آخی بیر شئی ایسته مندن«: دئدي

هـر نمنـه گؤیلونـدن    «: تـاجیر کیشـی دئـدي   . زون چئویردي اویاناتلخون او
».کئچسه، دئ منه آلیم سنه

هر«: تئز دئدي. میشديجه بئله گؤرونمهایندیه. تلخونون گؤزلري ایشیلدادي
»سم آالرسان؟منه ایستهنَ

تــاجیر کیشــی هــر زادي یــول وئریــب آلماغــا مطلــق قــادر اولــدوغونا شــک 
دیکلرینـی  یه باجیالرین نه ایسـته مه. سنمنه ایستههر ن«: ییب دئديگتیرمه
»؟دینگؤرمه

ل دفعـه ایـدي کـی    آخی او. هامی گؤز اونا تیکدي. دؤزدو. قیز بیر آز سوسدو
سـن بـو سـاکیت هـر زادا     گـؤره . ییـردي تلخون آتاسیندان بیر شـئی ایسـته  

؟دیریهاعتناسیز قیزین اعتناسی به نه
یی لرین بیري کیمسهاکی نازیک سسلی فرشتهدي، سانکی ناغیلالردآز چکمه

دوداغینین آراسـیندا خوشـبختلیک دعاسـی    ـخوشبخت ائتمک اوچون دیل  
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توسـتو  . دئییب سـاکیت قالخـدي گئتـدي   »!كبیر آز اوره«اوخویور، تلخون 
.پاپریزین دیبیندن قالخیب یاییالن کیمی

گـین  ئتمـه ییبلـر، گ سـن هـئچ زاد ائشـیتمه   تاجیر کیشی و قیـزالري دئیـه  
. گؤز تلخونون آغزي اوالن یئره تیکیـب قورویـوب قالمیشـدیرالر   . ییبلرگؤرمه

. ییـب آخیردا تاجیر کیشی آنالدي کی قیزي دوروب گئدیب، بیر سؤزده دئمه
تکجه ماه لقاء، آلتینجی قیز تلخونون یانیندا اوتوردوغو اوچون ائشیتمیشـدي  

.کی تلخون نه دئییب
ایچمـک  ـنسیز، ائوینیزده یئمک  آخی گؤده؟دو سؤزوده اول»!كبیر آز اوره«

بو سـؤزلر تـاجیر کیشـینین خاطیرینـدن     ؟ییرسنگه یئریکلهیه ازدیر اورهمه
.کئچدي، قالخدي گئتدي تلخونون دالیجا

:او بیریلر باشالدیالر لوغازا قویماغا
سـیز  «: گین قاباغین آلیـب دئـدي  ماه فرنگ، بؤیوك باجی، چتینلیکله گولمه

میـه،  اوتورا هـئچ زاد ایسـته  ـآدام اوتورا  ئییللی ددئییرسینیز، باجی، گولمه
... هـا !كاوره... گـی بـوالنیر  آدامـین اوره ؟یهك ایستهده بیر آز اورهیندهایسته

!دیرلیچوخ گولمه... !كاوره... ها
.اوجا شاققیلداییب گولوردوـاوجا 

ردان ماه لقاء، رودوغ!ها... ها ها... !كاوره«: ماه سلطان، ایکینجی باجی دئدي
ییـل  ئهـئچ بللـی د  ... !ایمیش بو تلخونهنه سئف... ؟قیز سن اؤزون ائشیتدین

...مک ایستیرگی نه ائلهاوره
باشین . ییرديماه خورشید، اوچونجو باجی، اوزو قویلو دوشموشدو و گولومسه

ز حؤوصـله !یرسـیز دور دانیشآوا، بو نـه سـؤز  «: رك دئديقالدیریب، هدیکلنه
دورون ... !دورون گئدك. دیالرخرلریمیز تک باشینا قالیب دارییازیق اَ... گلیب

.گئدك اریمیزین یانینا
: آستانادا آتاالرین گؤردولر، دئـدي . گهنیب دوردوالر گئتمههامی بو سؤزو بگه

ائلـه  ؟گی نه ائدیرسـن هر نه دئدیم  آخی باالم سن اوره. میرآیري زاد ایسته«
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لـی  گولمـه ... مـن بـاش تـاپمیرام   ؟دیریه پیس ایشکلی اولماق مهدئدي اوره
.ایش دیر

ره وئـر تلخونـو،   اَ. دیـر لیدن ده گولمهلیگولمه«: سسه وئردیلرـقیزالر سس  
اویونچاق ـره گئتمک اویون  دئییر اَ. میرر ایستهاَ«: تاجیر کیشی دئدي»!دده

».دیر آما کیشیلرله یولداشالشماغین عوضی یوخدور
نه اوالر، آدیـن قویـاریق   «: ییب دئدیلرقیزالر سؤزدن سؤز آییرارکن گولومسه
».یولداش، یا حسن کچل یا کچل حسن

»...ییللر، حتا سیزین ارلریز، حتا منئدئییر اونالر کیشی د«: آتاالري دئدي
»!داش باشیوا!آوا«: بؤیوك قیز حیرتله دئدي

»...من اؤز گؤزومله گؤرموشم؟یللرئینئجه کیشی د«: بیر ایریسی دئدي
».دیرمن باش تاپانمیرام بو قیزین دردي نه«: آتاالري دئدي

گئـدك  ؟ه، باجی، باشیمیزي بئلـه زادالرال آغریـداق  ینی«: ماه خورشید دئدي
».گئدك باجی. آتامیزدا گئتسین شهر شئیلریمیزي آلسین

 * **
تاجیر کیشی ماه فرنگین حامـامین تاپشـیردي ؛ مـاه سـلطانین پالتـارالرین      

تـازه قـاراواش آلـدي، مـاه     ـباشماغین حاضیرالتدي، ماه خورشیده ایکی تـر   
دن قارا، ماه ملوکه عقیقـدن  بیگمه بیر بویون باغی تاپدي پشمکدن آغ، شووه

حلقه اوزوك آلدي، ن بیر جوراب آلدي، ماه لقایا زمرددن بیر اوسگویه یئرلشه
گئدنده قول اوال، تویا گئدنده قاراواش ؛ اوندا بویول راحات بیـر نفـس   ماحاما

اینـدي گئـدك   . ایشـین چتینـی بوراجایـدي   «: اؤزونـه دئـدي  ـچکیـب اؤز   
».بونو سو ایچیم ساعاتدا تاپیب آالرام. ك آالقعاغیلسیز سون بئشیگه اوره

.شدياو بیري زادالري بیر ساعاتدا تاپیب آلمی
ــا ــؤرهبیــر زامــان اورادا اوره. ان قابــاق گئتــدي بیــر بازارچای ك، جیگــر ك، ب

ك ســاتان توکــان هــا دوالنـدي بیــر دانـا اوره  . سـاتانالري چــوخ گؤرموشـدو  
جـور بـه جـور    . دا ایندي گؤزگـو سـاتیردیالر  یادینا گلن توکانالردا. تاپمادي
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ل، پیسـی  ینـی گـؤزه  بیري مین، باالنی بؤیوك، یاالنی دوغرو، چیرک: زگولروگ
!نه قدر ده مشتریسی وار ایدي. زگولرون گرینی دوز گؤستریاَیاخشی و

نئجـه  «اؤزونـه کـی  ـتاجیر کیشی باخیب آغزینین سویو آچیلیب دئـدي اؤز   
یـدي آلیـب آپارایـدیم هامیسـینین     دئسـه !ديقیزیم آینا دئمههمنیم او سئف

یئکـه قیـز، اینـدي هلـه اوشـاق کیمـی       ـارلیک یئـپ   . آغزي آچیال قاالردي
».ییرك ایستهرهیبؤـك اوره

بعضی توکـانالرین بـاغلی   ـدوز ایکی ساعات بازارالري دوالنیب گزدي بعضی  
ن اولماییـب  ، سـن دئیـه  !سنه نـه «: قاپیسیا بیر سؤزده یازیب یاپیشمیشدیالر

!ییـب وخ یئمکلیـک سـنه قالما  پ!گین یئیگئت باشین سال آشاغا چؤره!هله
»!بیرده بو غلطلردن دارتما

یه توکانالر نه؟قارداش«: بیریندن سوروشدو. تاجیر کیشی الپ گیجلمیشدي
»؟دیرباغلی

»!نهسنه«: جوابین آلدي
ك ساتانالر نـه زامـان ایشـه    هئچ بیلیرسینیز اوره«: ندن سوروشدویآیري بیر

»؟باشلیاجاقالر
گـین  ت باشین سال آشاغا چؤرهگئ!ن اولماییب هلهسن دئیه«: جوابین آلدي

»!یئی
دیـر آدام کیمـی سـؤز سوروشـورام     بو شهر نه شـهر «: اوچونجو آداما دئدي

».قاپیرالر
ائله آنجاق بو سؤز آغیزندان چیخدي، بیر سیللی یاپیشدي قوالغینین دیبـین  

پوخ یئمکلیک سنه قالماییب، بیرده بو غلطلـردن  «: قیزدیردي، جوابین آلدي
»!دارتما

آنجـاق قورخـودان دیلـین قیسـدي قویـدو      . ديتاجیر کیشی ایشی سـئچمه 
.گئتدي
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ك قالمیشـدي  ده، هانسـی کیشـینین یانینـدا بیـر پارچـا اوره     هارادا، کیمسه
!سنگؤره

سوروشدو آ کیشـی،  . وئریشچی تانیشا راست گلديـتاجیر کیشی بیر آلیش  
یز بیر آز آالق آپاراق ك ساتان یئر تانیمیرسان بمورهـك  بو شهرده هئچ اوره

؟میزهیییسون بئش
تانیش، دن سـن گـؤر  «ه نالبنده باخان کیمی، بیر باخیب باشین تووالییـب،  و

دئییـب  » ؟دور آغزیـوا سالمیسـان  بـو نـه سـؤز   . آغاجالر اودونلوغونا کسیلدي
بیر قصاب . تاجیر کیشی داهادا گیجللنمیشدي. دوزنلندي یوال، قویدو گئتدي

قصـاب قـارداش، نــه اوالر دئ   «: غینـدان کئچنـده سوروشــدو  توکـانینین قابا 
ك پارچـا اوره رییرسـینیز شـهرده بیـ   کلرین نه ائلـه ك به قویونالرین اورهگؤر

»؟درمان اوچون ده تاپیلمیر
»؟سنه نه«: جوابین آلدي

اوزاتسـایدي یئنـه سـیللی    . نین قورخوسوندان داها سـؤزو اوزاتمـادي  سیللی
ده فیکیرلـی آدام  تـاجیر کیشـی ائلـه   ؟نرا نه اوالرديدن سوسیللی؟رديیئیه

شـهرین هـر دالـدا بوجـاغین     . دیر کی، بئله سـوروالر خاطیرینـده اوال  یلئید
آرغـین گلیـب چاتـدي بیـر     ـآخشام چاغی الـی بـوش، یورغـون     . آختاردي

بو فیکیرده ایـدي  . کدن یئیب، ایچیب دوشدو یوالچؤرهـچایدان  . خانایاقهوه
دیکلرینـه چاتاجـاقالر آمـا   آلتی قیـزي ایسـته  . جکونا نه دئیهکی، قیزي تلخ

تاجیر کیشی بو ایشـلرین  . چوخدا پیس اوالجاق. سون بئشیک قیزي قاالجاق
شـندن سـونرا تلخونـون    تکجه چوخ فیکیرلـه . ییرديهئچ بیرین باشا دوشمه

بـه بـونالر   . نی آنـالدي یییك تاپیلمادیغینی بیلدشهرده درمان اوچون ده اوره
ل، چـوخ گـؤزه  . ییـر بیري بیلیر، یئددیسی بیلمـه ؟ییرلره بیلمهیئددیسی نیی

.کؤکوندن هئچزادي بیلمزدي. ییرديتاجیر بونودا بیلمه؟هارادان بیلیر
. یول اوستده اوتوردو بیر باغ دوواري دیبینده دینجلسین قـاش قارالمیشـدي  

:بیر اوندا باغدان بیر دانیشیق سسی گلدي
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. کلیکلـري قیـردیالر قوتـاردیالر   اوره. دئمکدن یئر یئرین اولدو، سو سـویون ـ
.وئریشی قدغن اولدوـك آلیش اوره

کلـی آدامـالر   آختارسان گیزلینده چوخ اوره. ییلئیوخ قیزیم، الپدا اوجور دـ
.وار

تــاجیر کیشــی یئرینــدن قالخیــب بویالنــدي دوواردان باغــا باخــدي بیــر آغ 
تاجیر کیشی ائله بیلدي کـی، باشـینا هـاوا    . میشدیریردياَدووشان باالالرین

هـاوا قـارنلیق، کیمسـه    . لرین باشینادوشدو یوال گئتدي چاتدي کوچه. گلیب
قیزینـا نـه   ؟نئجه الی بوش گئتسین ائوه. آیاقالري دایانیردي. ییرديگؤرونمه

کـاش بیـر آز  «. آه چکدي. جه بئله عاجزالمامیشديیهایندي؟جواب وئرسین
دن، توسـتودن  دئیه، ناگاهانـدان اوددان، کـؤزدن، ایسـتی   »!گیم اوالیدياوره

یـول گئـدیردي،   . میـدیریق بیـر زاد گـؤزه گؤرونـدو    ـقاریشیق کیمی کولـه   
.ین کیمی اولوردوانیردي، گولومسه

»؟سنسن کیم«: تاجیر کیشی سوروشدو
»!آه«: جواب گلدي

»؟آه«: تاجیر کیشی سوروشدو
»؟ییرسننه ایسته!ه، آهدهن«: آه دئدي

».كتاپیلسا بیر آز اوره«: تاجیر کیشی دئدي
»؟اؤزونه«: آه دئدي

».یوخ جانیم قیزیما«: تاجیر کیشی دئدي
».شرطی وار. واریمدي«: آه دئدي

. آلتدان اوسته بیر آهـین بیـر قـاریش بویونـا باخـدي     . تاجیر کیشی هویوقدو
ك صـاحابی اوال  اوالن شـئی نـه اوره  شیردي کی، بئله بیر پوفـه بنـد   فیکیرله

:آخیردا دئدي. بیلر
.دورسن قبولومهر نه شرط ائلهـ

».تلخونو وئرجکسن منه«: آه دئدي
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»؟ایندي ائله«: تاجیر کیشی دئدي
».م گلیب آپارارسه آدام گؤندررهاچان گؤیلوم ایسته. یوخ«: آه دئدي

. آخیـري نـه اوالجـاق   ییلـدیرکی،  ئفیکرینـده د . ديتاجیر کیشی قبـول ائلـه  
.دا هله هئچسونراسی. ییرديایندیلیکده ایشین آشیرماق ایسته

.ی آلدي گلدي ائوهیاوره
نـین باشـی   هـره . آلتی قیزین سوقتی گون اورتا چاغیندان گلیب چاتمیشدي

جــه گلیــب شــام وقتینــه. تلخــون نــم هاراالردایــدي. قاریشمیشــدي اؤزونــه
ري گـون اورتـا چـاغی گؤرموشـدو کـی،      تکجه دؤردونجو قیزین اَ. چیخمادي

هامـان  . نین باشـیندا بـاخیر اوزاقـالرا   تلخون چیخیب اوتوروب اوجا بیر قلمه
نــین باشــینا او قلمــهاوال بــاخ اؤزوم کیشــی اوال «: ري یئنــه دئــديقیــزین اَ

».چیخانمارام
. هامی اوتورانـدا گـؤردو اونـو   . دسترخان باشیندا تلخون اهمالجا گیردي اوتاغا

کــی، اؤزو ســندئیــه. ك تاپیــب تاپمــادیغینی سوروشــماديیدن اورهســدده
تاجیر دوردو . یه یقینی واردیرردي نهلیبدئمک اوال. بیلیردي تاپیب یاتماییب

آز . تلخون بوشقابی آلیب چیخدي ائشـیگه . گی بوشقابدا گتیرديگئتدي اوره
یاخاسـی  .سونرادا تلخون اؤزو گلدي. سونرا بوشقابین سینماق سسی دویولدو

ین آتیشـقانی آچیـب   ییئ. سینین آراسی پارچاالنمیشآچیق ایدي، ایکی ممه
.گؤز تیکدي کوچه قاپیسینا

سـینه  زگـو سـاتانالرین حکایـه   وگ. تاجیر کیشی قیزالرینا شـهردن دئییـردي  
اونـدا  . یـدي هیـ ده آینـا ایسـته  کی، کاش قیزالردان بیریسیچاتاندا آرزیالیدي

تلخـون اؤزون آتـدي ائشـیگه    . قـاپی دؤیولـدو  بیـردن . بویول ایچین چکدي
ن گـؤردو یـوخ او دئیـه   . تاجیر کیشـی یوگـوردو آتیشـقایا سـاري    . آتیشقادان

ـتلخون آي ایشیغیندا قاپی چیگنینده دوروب اوجـا بویلـو، شسـتلی     : ییلئد
. یـا تاجیر کیشی اؤزون یئتیردي قـاپی . بستلی بیر جوانال شیرین دانیشیردي

.ییلمیش باخیب گولوردولرقیزالر آتیشقادان اَ
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».آه گؤندردي منی تلخونو آپارماغا«: یه دئدياوغالن تاجیر کیشی
. میشـدي نـی تلخونـا دئمـه   یییته گؤره آهی گؤروب سـؤز وئرد تاجیر ایکی علّ

دا اونـون سـؤزونه   نـ ده قیزیسین، ایکینجیسـی لنمهبیري بو کی، تلخون غصه
ـ . ییرديگؤرمهقوالق وئریب ائشیتمگه حؤوصله  حـالی اوغالنـین   وناما تلخون

سن کـی بـو سـاعاتی چوخـدان بـري      دئیه. میشديییشیلمهسؤزوندن هئچ د
«.رمییل من قیزیمی وئرمهئاوالن ایش د«: آتاسی اوغالنا دئدي. گؤزلرمیش

ـ «: اوغالن ساکیت دئدي ن سـؤزو  یییاولمایـا آهـا وئـرد   . ییـل ئنلیک دداها س
»؟اونوتموسان

رلر آخی آداما نه دئیه«: شی بیر آز یومشانیب ماهانا آختاراراق دئديتاجیر کی
؟سـینه بیر اؤزگهیییدگتیرسه اؤز الی ایله اؤز قیزین وئرسه تانیمادیغی بیلمه

».سن اول منیم یئریمه
».یئتریییتکجه تلخونون تانیدیغی بیلد«: اوغالن دئدي

ن بیـر  یـه جـه گؤرونمـه  هقیزین اوزونده ایندییـ . تاجیر کیشی حیرتله باخدي
ائله آنالشیلیردي کـی، ائلـه بـو دقیقـه     . سئوینج، غرور و راضیلیق گؤرونوردو

.یب اوچاجاقدقاناد چیخار
اوغالن تلخونو آلدي آتین ترکینـه  . یه آرتیق سؤز یئري قالماديتاجیر کیشی

تلخـون اوغالنـی قوجاقالییـب    . آت آیاق یئـردن اوزوب گؤتورولـدو  . هایالدي
آتـین دوم آغلیغـی   . سانکی قورخوردو الیندن قاپـاالر . اپیشدیردي اونااوزون ی

. گؤزونون ایچینده ایدي
جـی  ایللـر بویـو قـان ایچـی    . سو دریاالرین آشـیب کئچـدیلر  وایللر بویو اود

ز بـاغالنمیش و اود  بـو ایللر بویو. دیلرلري یول ائلهوحشی حیوانالرال دولو دره
نـین  ایللـر بویـو هـر آغـاجی    . لري آتالدیـالر نیشئیالري ووشختوتموش یو

دلر یییـ سسی گلن، قورخـونج، قـارانلیق و ا  »!مم، اؤلدوررهاؤلدورره«دیبیندن 
یغـا دوشـدولر،   لایللـر بویـو آج  . دن اورمـانالري اؤتـوب کئچـدیلر   جانی تیتره

. یه راست گلیب ساغ قورتولدوالرایللر بویو مینلر تورا، تله. سوسوزلوق چکدیلر
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الریجـا دوشـوب   لبویو یئتمیش باشلی، مین آیـاقلی اژداهـاالر، دئـولر دا   ایللر
خو یاغدیریب آخیردا آتین نالیندان قوپان قیغیلجیمالرال کور اولوب یولـو  رقو

. مینلر آغاج گون چیخانا، مینلر آغاج گـون باتانـا سـاري گئتـدیلر    . چاشدیالر
. ل اولوب یولدا اسدیلریئ. ل گؤردولرؤسوز چتمین بیر اودلو، یانار، سوسوز، او

ـ آکـی، چاتمـالی ایـدي    گلـدیلر چاتـدیالر او یئـره   . یولون دامارین کسدیلر ا م
گؤز . تلخونون نظرینده بونالر هامیسی بیر گؤز یوموب آچیم آندا اولدو بیتدي

آغـاجالر  . لی بیر باغـدا گـؤردو  بوجاقسیز، میوهـآچیب اؤزون صفالی دیبسیز  
گؤیـو  ـگـول عطـري یئـر     . زانبـاق تـک  باشا چـاتمیش، گـؤم گـؤي   ـباش  

.بوروموش، داي نئجه
دئمک، بونالر هامیسی بیرده بو . باغ آچیلدي، فرحلنديـباغ  . تلخون باخدي

اینـدي دئمـک اوالردي کـی،    . جوان اوغالن بوندان بویونا اونونکی اولموشـدو 
او گولـوردو، سـئوینیردي،   . تلخون تکجه باخیب تاماشـایال راضیالشـماییردي  

. مالیک اولوردوهییردي و دیري بیر آدامدان گؤروکن عمللرلهایش
او باغـدا  یییك بیرللیکه نئچه آي جان ساغلیغی، گؤیول شادلیغی و اورهبئله
.یووا سالديیورد

* * *
تلخون گئدندن بیر نئچه آي سونرا بیر گئجه یاریسـی، آلتـی بـاجی آییلیـب     

آز «: ر بیرینین آلنینـدا بیـر یـازي   رلرین قورویوب قاخا دؤنوموش گؤردولر، هاَ
نـدن  چـوخ دئییشـه  . باجیالر هیرسلندیلر»آهین امضاسی!ییناؤزونوزو بسله

دئیه، تلخونو تاپیـب خـوش   ».بو ایشلرین هامیسی تلخوندان چیخیر«سونرا، 
.گونه حسرت قویدوقالرینی سؤز وئردیلر

آز «: ي وئردیلرنئچه گوندن سونرا تاجیر کیشینی چؤلده سویوب الینه بیر یاز
داها بو دفعـه تلخونـون بـونالرین ایسـتی     »آهین امضاسی!ییناؤزونوزو بسله

اویانا جـان باسـدیالر، بویانـا    . آشینا سویوق سو قاتدیغینا هئچ سؤز یوخ ایدي
ان سـونوندا جـادوگر بیـر قـاري     . اتر اولماديـتلخوندان خبر  . جان باسدیالر



~١٦٧~

قوروسونا کـی  ـقورو  “:قاري دئدي. التدیالردیکلرینی آنبیلیب ایسته. تاپدیالر
».اولماز

مـاه خورشـید   . مـاه سـلطان پالتـارین باشـماغین    . ماه فرنگ حامامین وئردي
. ماه ملوك عقیق جـورابین . ماه بیگم بویون باغین. تزه قاراواشینـایکیجه تر  

.تاجیر کیشی داغیلیب، داي بیر زادي قالمامیشدي. ماه لقا حلقه اوزوگون
ــدي ــاري دئ ــر اَ«: جــادوگر ق ــاجینیز بی گــوودوش . ر تاپیــب آي پارچاســیب

مگینیـزه  لر اؤزونـوزو بسـله  رسیز ایله عداوت ائدی. دیغیرالنیب دوواغین تاپیب
جک، سـو  ایشدن کئچهـسینیز ایش   تمهپرتل اَ. قارا گونونوز قابالشیب. گؤره

»!، بیلینییردا اونالرین سؤزویله ایشلهآه. قالخیب باشدان آشاجاق
ییـب قصـاص آلمـاق    قیزالر آلتیسی و تـاجیر کیشـی یـومروقالرین دوگونلـه    

.ییردیلرایسته
»؟مک اوالر ایندينه ائله«: تاجیر کیشی سوروشدو

اونـو  . ك قولتوغو آلتداللـه. گهدیر بیر للـهاوغالنین جانی باغلی«: قاري دئدي
».تلخون آوارا گؤر دوشر چؤللره. چکسن اوزانیب اؤلر

»؟اوغالنا عالج تاپیلماز کی، داهی«: تاجیر کیشی سوروشدو
یـوخ  : کی، من دئییرمچتین تاپیالراما ائله. یه، تاپیالرین«: جادوگر قري دئدي

».تاپیلماز
سـینیزکی،  رم گئـدیب تاپیـب گؤتـوره   نیز اونوندا یئرین دئیـه هسالبت، ایسته

».دیرموزدو آیريالبت، اونون ایشی، . ایشینیز داها محکم اولسون
»؟اوغالنی بیز هارادان تاپاق. دیکهله بونو ایستمه«: تاجیر کیشی دئدي

بو گونلرده تلخون گلر سیزه بیر باش چکمگـه، باشـا سـالین    «: جادوگر دئدي
. دیـر كکی، هامی دئییر اوغالنین بیر عیبـی وار، اودا قولتوغـو آلتـداکی للــه    

».خوشلوغو یوخدور. ك چکیله آتیالگره
آه . نئچـه گونـدن سـونرا تلخـون گلـدي     . قیزالر، دده سئوینجک قاییتـدیالر 

. گؤروشـدولر دانیشـدیالر  . بئش اون بئشـخوش. یاگتیریب قویموشدو قاپی
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گه تاجیر کیشی سؤزو بوروشدوردو چکدي گتیردي اوغالنا، قولتوغو آلتدا للـه
چوخلـو  . لـدو تلخونون فیکري خـراب او . ديلیلري دئییب، ایشین ایشلهدئمه

داي . دوردو چیخـدي ائشـیگه  . سـاخالدي آیـري وقتـه   . سؤزو واردي دئمگـه 
. ر قویدو گئتديهبیلمک اولمادي هاچان، نه تَ

* * *
ایشلرین یئنیجـه قورتاییـب هـاوا    . بیر گون تلخونال اوغالن باغدا دوالنیردیالر

گـه ائلـه یـول واردي کـی، گؤیـدن      اورهـکـدن   اوره. ییردیلرییشمک ایستهد
تلخـون  . ما آغاجینـا یئتیشـدیلر  لبیر آ. گئچن قوشو ایکیسی بیر آندا گؤروردو

اگیلـه  ـاگیلدي یئره تؤکولن آلمـاالردان بیـرین گؤتورسـون اوغـالن اگیلـه        
».ریمدایان تلخون، قوي چیخیم آغاجداکی آلماالردان د«: دئدي

تلخــون آلتــدان . رتیــب قالخــدي آغاجـا بونـو دئییــب اوســت پالتـارین چیخا  
بیـردن گــؤزو  . ییــرديل قــد قامتینـه، کئــف ائلـه  بـاخیردي اوغالنــین گـؤزه  
. ديتهدیلی اونـو دارتیـب آتمـاق ایسـته    ـتله  . گهساتاشدي کیچیک بیر للـه

کی اوغالن تلخونـون  بیر تهر اولموشدو. بونالر هامیسی بیر آندا اولوب بیتدي
ناگاهاندان یئل ... گی چکديتلخون للـه. ی آنالمادينیییگیندن نه گئچداوره

. دیل توتولـدو . جان سیخیلدي. یئر دارالدي. گؤي قارالدي. توز بورودو. قوپدو
...باغیر چاتالدي

ریـن،  کی یئل یاتدي، گؤزون آچیـب جـوان اَ  ائله. تلخون گؤزلرین یومموشدو
لـی اولـدو بیـر    ایکـی ا . آغاج آلتدا ییخیلیب اؤلوموش گـؤردو . قوچ آرخاسین

اؤلو توزو سپیلمیشدي هر بیر . صفا قالمامیشديجههباغدا باغلیق، ذر. سیتپه
. سن حیات بو یئردن کؤچوبدئیه. یارپاغین، گولون، قوش قانادینین اوستونه

ـ آییـردي  گی یئرینه یاپیشدیرماق ایستهتلخون للـه ك زویـوب یئـره   ا للــه م
آهـی  . ایچـین چکـدي  . گـؤز یاشـاردي  . ك دولـدو اوره. غم باسدي. دوشوردو

واي منه «: دئدي. یاندیردي بیر اوندا آه چیخا گلدي. کی اوتالريسیندهدؤوره
».بئل باغالما
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»؟باشیما نه چاره قیلیم«: تلخون دئدي
یئنـه اؤزون بیـر یـول    . یـیم سـاتیم  گـل آپـاریم سـنی قـول ائلـه     «: آه دئدي
».تاپارسان

سی بودور منه بیر دسـت قـارا   یاخشی. رممهنتک باشینا اؤتور«: تلخون دئدي
هاردان بللی، بلکـه  . سن، اوتورام باشی اوسته قوران اوخویام بیر آزپالتار گتیره

».دیریلدي
ییب گئتدي بیر دست قارا پالتار، بیر دانا قالین قئییم، ایکـی  آه بیر سؤز دئمه

. لیکده قوران گتیردياوچ فرش یئکهـ
یـاش  . نئچه گئجه گونـدوز او باغـدا قـوران اوخونـدو    . باغ مزارلیغا دؤنموشدو

اما داي بیر ایشی ایـدي اولـوب   . سیزیلتی سسی داشی دیللندیردي. تؤکولدو
».آپار منی قول ائله، سات«: آخیردا آهی چاغیریب دئدي. کئچمیشدي

. ده اولدوبئله
بیـر  نیـب، گـه کارلی، قصر صاحابی خانیمین آدامی اونو گؤروب، بـبیر وارلی  

ك قانی آها وئریب، تلخونـو آلیـب آپـاردي    قاشیق گؤز یاشی بیر دامجی اوره
خانیم چوخـدان  .گی آچیلسینمین اورهیقصره خانیمال دئییب دانیشسین خان

ده هـئچ  کـی کنیزلـردن  ائـوده . ایدي بئله بیر آدام آختاریردي تاپانمـاییردي 
ی بیر کنیـز  چنیشدي بئلَآدامینا تاپشیرم. ییرديبیرین بو ایشه یارایان گؤرمه

.دا تلخونو بگنمیشديآدام. تاپیب آلسین
ــدا اوزون    ــدان آیریالن ــی،  ـآه تلخون ــدي ک ــوب دئمیش ــؤزون اؤپ ــه «گ یئن

».جگم، اونوتما منیچاغیراجاقسان من گله
باخیشـالري  . باخیردي، دانیشماییردي: تلخون یئنه قاباقکی کیمی اولموشدو

. ییرولماییردي نه دئمک ایستهائله بیر جور ایدي کی، بیلمک ا
تلخون ماه خورشید ایله ماه ملـوکی  . سیندا نئچه گؤزتچی وار ایديقصر قاپی

سـن  اونـالر دئیـه  . ديتلخون دینمـه . نیرلرگؤردو دووار دیبینده اوتوروب دیله
خـوش عطیرلـی گـوللر    . دان بیر باغا گیردیلرقاپی. تلخونو گؤروب تانیمادیالر
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بؤلـوك آغـاجالرا قونـوب    ـخوش آوازلـی قوشـالر بؤلـوك     . یئري اؤرتموشدو
بـاغین اورتاسـیندا بیـر قصـر     . یاشـیللیق، چیچکلیـک بیـر یئـر    . قالخیردیالر
.گون کیمی ایشیق، آي کیمی پارالق. گؤرونوردو

آمـا نـه   . ن بـورادا تـاپیالر  هر ناز نعمت دئسـه «: خانیمین آدامی تلخونا دئدي
د، اؤلمز آدلی بیر اوغلو ایتیب، یییجوان، ادیر خانیمین کی، چوخدانائدیرسن

کــی اؤزون دهســن. گؤرورســن هــامی قــارا گئییــب. اونــا مــاتم ســاخالییریق
».سنماتملی

بـو گؤزللیکـده باغـا صـاحاب     «:  گینده دئديتلخون باغا بیر نظر سالیب اوره
دئمـک !لر نئجه اولموسانیههکی، هئچ بیلمسناوالرسان، ناگاهاندان ائله ایته

. الیندن بیـر ایـش گلمـز   . ديآما آه گلمه»!آه، داي دئمگه گلمز... بورادا بئله
.اؤزو بئله دئمیشدي

او، تـازا قـارانین   . تلخونو یویوندوروب گئییندیریب گتیردیلر خـانیمین یانینـا  
. ون بـاخیر، یـاخیلیر  غسـول ـون  غدیر بولود دالیندان سولایچینده ائله بیل آي

شـیب،  هبویاندان دئییب دردلـبیر آز اویاندان  . ونوردولی گؤرهخانیم چوخ غص
مگـه  او بیري کنیزلر، بویول باشالدیالر گیجیک ائله. خانیم تلخونو خوشالدي

الپ . تلخون ایشی سئچدي آنجاق سـایمادي . کی، گئج گلدي تئز اؤرگشدي
ـ هدوزو بو ایدي کی، اونا نه فـرق ائلـ   ردي خـانیمال اوتـوروب دورسـون یـادا     ی

. سینمطباخدا ایشله
خـانیم، دیلنچـی   «: صاباحیسی گون کنیزلردن بیري سئوینجک گلدي دئدي

دئییرلــر بیــزي . قیـــیییــا دئییرلــر تلخونــون آتاســی باجیالردایانیــب قــاپی
».ده بیزه وئرسینكباري بیر تیکه چؤره. کدن ساالن اودورچؤره

خانیم قالخیـب کنیزلـه چیخـدي    . فیکره دالدي. ديینمهد. تلخون اورادایدي
یـوال سـالدیم   . فیکرینـی پوزمـا  «: آز سونرا قاییـدیب تلخونـا دئـدي   . ائشیگه

».گئتدیلر
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سیندن، باجیالریندان یئرسیز تلخونون ددهـیئرلی  . کنیزلر ال یئري تاپدیالر
ش آنجـاق تلخـون بـا   . سؤز سالیردیالر کی، بلکه خـانیمین گؤزونـدن دوشـه   

لـر خـانیمین آیـاغی آلتـدا یـاتیردي، گونـدوزلرده اونـال        گئجه. قوشماییردي
.کنیزلرین اوتاغینا چوخ آز گئدردي. اوتوروب دوروردو

دوردو گئتدي . هامی یاتمیشدي. سینبیر گئجه یاریسی داریخما باسدي بیله
ن اوغالنـین تایاسـی بیـر الـده     قاییدیب گلنده گؤردو ایته. باغی بیر دوالندي

بیـر باشـالري   . الالق، بیر الده بیر دؤوري پیلو گیـردي کنیزلـرین اوتاغینـا   ش
دن ســس کـی کیمسـه  ائلـه »؟یاتمیشسـان، اویـاق  «: اوسـته گئـدیب دئـدي   

تلخون اوندان قاباق قاچیـب  . ديچیخمادي، خانیمین اوتاغینا گئتمک ایسته
اوسـته  تایا قاباقجا اونون باشی اوسته، سونرا خـانیمین باشـی  . یئرینه گیردي

»؟یاتمیشسان، اویاق«: گلیب دئدي
تایا الین سـالدي خـانیمین بالیشـی آلتـدان     . تلخون جینقیرین چیخارتمادي

»یـه اوغورلوغـا گئتمـه  «تلخـون  . سی ایله چیخارتیب گئتديآچارالري دسته
.دئیه، دالیجا دوشدو

یـري  بیـر اوتـاق گؤرونـدو، بیـر آ    . نی آچديباغین بیر بوجاغیندا تایا بیر قاپی
قیـرخ قـاپی آچـدي، قیـرخ اوتاقـدان      . بیر آیري اوتاق گؤرونـدو . قاپی آچدي

آیاغین . دورو سویوـبیر حوض وار ایدي، دوم  . کئچدي یئتیشدي بیر باغچایا
کـان وار  اونو قاوزادي پیللـه . بیر سال داش گؤروندو. چکدي حووض بوشالدي

آچیقلیغـا  بـوروق دوشـدو چوخلـو شـئه زئرزمیلـرن کئچـدي       ـایدي بوروق  
باخـدي گـؤردو بیـر جـاوان     . تلخون بیر ستونون دالیندا گیزلندي. یئتیشدي

اوغـالن  . دي قولالریندان آسیبالر اؤزوندن گئدیب، تایا بیر آز سو سـپدي یییا
ایندي باشینی منله بیر ائلیرسن یـا  «: گؤزلرین آچدي تایا تازیانا الینده دئدي

»؟یئنه یوخ
»!یوخ«: اوغالن دئدي
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اوندا بویول تازیانانی چکدي . اوچ دفعه یوخ ائشیتدي. دفعه سوروشدوتایا اوچ
ــدن چیخــدي  ــه آییلیتــدي. او قــدر ووردوکــی، اوغــالن اؤزون ــوخ . یئن اوچ ی

اوغالن اوچ دفعه تازیانـا یئـدي،   . ن سالدياسونرا یئنه ووروب حالددنائشیدن
.ديهاوچ دفعه حالدان دوشدو، دوققوز دفعه یوخ دئدي، بیر یولدا هن دئم

بو وار «: گینده دئديتکجه بیر یول اوره. ییرديتلخون بونالري گؤروب دینمه
دؤولته صاحاب اوالرسان، ناگاهاندان بیر خایین تایا سنی گتیره دوستاق ائده، 

آه داي دئمگـه  ... !دئمکدن بورادا بئلـه !سنه اولمازین سؤزون دئیه، تازیانا وورا
.اؤزو بئله دئمیشدي. بیر ایش گلمزديالیندن . ديآنجاق آه گلمه»!گلمز

آچ «: تایا بیر داها اوغالنی هوشا گتیریـب، زوراکـی پیلـوو یئدیرتـدي دئـدي     
جگــم ســؤزومه باخــدین داردان صــاباح گئجــه یئنــه گلــه!قــوالغین ائشــیت

جگـم، باخمـادین، داي منـده حؤوصـله     سـن وئـره  قورتوالجاقسان، نه ایسـته 
».نیجگم خورتدان یئسین بیلهقالماییب، وئره

باتســایدي دونــن گئجــه . خورتــدانین دیشــی منــه باتمــاز«: اوغــالن دئــدي
».منی یئسینکی، خورتدانی تاپسان وئر ائله بیرده. یئمیشدي

زنجیـرین قیریـب دوواریـن    . ییـل ئتایا باخدي گؤردو خورتدان یوواسـیندا د 
هیرسیندن بیر تازیانـا داهـا اوغالنـا ووردو قاییتمـاق     . ییخیب قویوب قاچیب

تایـا حووضـو دولـدوردو    . تلخون اوندان تئز گلیب گیـردي یئرینـه  . ديایسته
نـی  قیرخ قاپی. اقدان کئچديقیرخ اوت. کی گوللري اوزدوردوسو اوزونده. یئنه

.گئتدي یاتدي. گلدي آچارالري قویدو خانیمین باش آلتینا. باغالدي
. لشـمگه کدن سونرا تلخـونال خـانیم اگلشـدیلر صـحبت    چؤره. سحر آچیلدي
»؟رسن منهسام نه وئرهپنی تایییخانیم ایتیرد«: تلخون دئدي
».نه گؤیلوندن کئچسه«: خانیم دئدي
».كَیک گرهجه گؤزلیههگئج«: تلخون دئدي

ــدي    ــا دئ ــون خانیم ــدا تلخ ــه یاتان ــه دوز  «: گئج ــیب یئرین ــاغین کس بارم
گئجـه  . کی یوخو توتمویـا، آمـا اؤزونـو وورارسـان یوخولوغـا     دولدورمالیسان 
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جینقیـرین  ؟یاتمیسان، اویـاق : جکجک باشین اوسته دئیهیاریسی بیري گله
دیـم،  کـی مـن سسـله   ائلـه . سینسه ائلهقویارسان هر نه ائله. چیخارتمازسان
».رسنریک اوغلونو گؤرهدوراریق گئده

بیله چوخلو دوز یاراسینا سـپدي کـی آرخـایین    ـخانیم بیله  . دیلرده ائلهبئله
: کــی کیمــی تایــا گلــدي سوروشــدوکــئچن گئجــه. یاجــاقااولســون یوخالم

کـی جینقیـر چیخمـادي، آچـارالري گؤتـوروب      ائلـه » ؟یاتمیشسان، اویـاق «
دوشـدولر تایـانین   . خـانیم هویوخموشـدو  . ديتلخون خانیمی سسله. گئتدي
...دالیجا

خـانیم اوغلونـو او   . تلخون بیر پارچا قند، بیر آزدا سو اؤزو ایلـه گتیرمیشـدي  
دا نده، قنـدي باسـدي آغزینـا، سـویو    یههحالدا گؤروب ال هارایا قویماق ایست

دایان سحر اولسون ؟انیمیرسان خلهارا سس سا«: اوستوندن ایچرتدي دئدي
».گلک اوغلونو قورتاراق

».زمورؤگیم دمن گئدیرم اوره«: دئدي. خانیم دایانانمادي
دن تایـا الپ آخیـردا پیلـوو یئدیرتمـه    . ديخانیم گئتدي تلخون قالیب گؤزله

. تـدانین یئـرین اؤرگشمیشـم   ربونودا بیل کـی، آختاریـب خو  «: اؤلمزه دئدي
خورتدان گئدیب قوشـولوب اونـون   . سیسقا قاراواش گلیببورایا تازالیقدا بیر 

. منیم ایشلریمه ال آپاریـب گتیریـر  . میربو اؤزوده دوز توخوما بنزه. باجیالرینا
».جگمدا اونا وئرهاونونکون

سحر آچیلمادان خانیم . کی سایاق چیخیب گلدیلر یاتدیالریئنه کئچن گئجه
ال کولفت تؤکولدو تایانی یوخـوداکن توتـوب  ـقاراواش، نؤکر  ـبویوردو قول  

خانیم بویوردو . مزلیگهتایا اؤزون ووردو بیلمه. قولون باغالییب یانینا گتیردیلر
ـه  ذرآخیـردا  . جهنهه آیاق بارماقالریندان کسیب یئدیرتسینلر اؤزونه، دئیهذر

».ال ساخالیین دئییم«: تایا گؤردو اولومویاجاق، جان هؤولوندن دئدي
ـبویول آچدي نئجه اؤلمزي تووالییب آپاریب باغالمیشدي، هامیسین بیرجه  

ـگؤز، اگنی  ـاوز  . حاماما گؤتوردولر. اؤلمزي داردان قورتاردیالر. بیرجه دئدي
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اؤزو دوزدور آزجـا  «: هـامی باخیـب دئـدي   . ن ائوه قایتاردیالریباش گول کیم
».پوزغون

داشـا،  ـیرین قویروغونا بوشالدي داغا  خانیم، تایانی باغالتدیردي دلی بیر قاط
. نین دیبیندهسی قاال بیر قیههر تیکه

اؤزلمـزین ده  . او داها عزیزلنـدي . تلخوندان ساواي هامی قاراسین چیخارتدي
. ایـدي کـدن راضـی  دا اورهخـانیم . ییـردي آلماق ایسـته . قوشو قونموشدو اونا

».بوندان آرتیق گلین اولماز«: دئییردي
یـوخ، مـن   «: ن هـا دئـدیلر، باخـدي باخـدي نازیـک سسـله دئـدي       آما تلخو

».كم گرگئد. لی قوناغامگئتمه
اؤلمز، دور بیـر بـاغی گـزك    «: سونرا اوزون اؤلمزه توتوب نازیک سسله دئدي

».من داریخیرام. دوالناق
بیر آز گزندن سونرا تلخون اؤلمـزي اوتورتـدو بیـر آغـاج کؤتوگـو اوسـتونده       

»؟تایا اونو هاردان تاپمیشدي؟دیرخورتدان نه«: دئدي
ایندي کـی داهـا هـر زاد سووشـوب نییـه بیـرده خورتـدانین،        «: اؤلمز دئدي

»؟تایانین سؤزون دانیشاق
منـی دوغـرو   . منیم اوچون اوچ ایش یئنـه باشـدان باشـالییر   «: تلخون دئدي

».سئویرسن، سؤزومه جواب وئر
. من اوالندا آتام بیر تایا توتـدو : ایندي کی بئله اولدو قوالق آس«: اؤلمز دئدي

تایـا  . قریبه بیر شئیـسونرا باخیب گؤردولر تایانین بیرده اوشاغی وار عجیبه  
. یـین ییرسـینیز ائلـه  گؤتـورون هـر نـه ائلـه    . دئمیشدي الینده اسیر قالمیشام

بوخچـو دمینـه   . خنچل ووردوالر، باتمادي. دگیرمانا سالدیالر، دیري چیخدي
آخیـردا آتـام بـو قیـرخ اوتـاغی دوزلتـدیردي خورتـدانی        . ديوئردیلر، کسمه

دؤرد ـمـن اوچ   . آچـارالري دا اؤزو قویـاردي باشـی آلتینـا    . باغالدي زئرزمیه
چـوخ سـونراالر دا مـن    . دمیـر ایتـدي تاپیلمـادي   یاشار ایدیم کی، آتام داش
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چون گلیب دوشدوم او حـاالکی،  تایانین فعلینه اویوب آتامدان خبر توتماق او
».گلدین گؤردون

»؟آتان نئجه اولموشدو«: تلخون سوروشدو. اؤلمز سؤزون کسدي
سـونرا خورتـدانا   . اونـودا تایـا اؤلـدوروب سالمیشـدي زئرزمیـه     «: اؤلمز دئدي

تایا اؤزو منه دئدي بیردن خورتدانی کیمدن توتـدوغونو منـه   . یئدیرتمیشدي
».نه دئییمده سییرسن منایسته. دئدي

».ییرمالبت کی ایسته«: تلخون دئدي
اونون بیر . ییرمانچی وارلی، اوزاق بیر کند ده قوجا بیر دتایا دئیه“:اؤلمز دئدي

ر، هامـان بـو اژدهـا خورتـدانین     اژدهاسی کی، گونـده بیـر جـوان قیـز یئیـه     
».دیرسیدده

آمـا بونـودا   . ساتگل منی آپار بازاردا قول دئیه«: تلخون آیاغا قالخدي دئدي
. كگـر زدیـر، سـیزده اؤزونـوزو قورویارسـینی    بیل کی، نه قدر خورتدان دیري

».زاد سووشوب قورتولماییبکی سن دئییرسن هله هردهائله
».جگمده سن ایله گلهمن. من سنی بوراخمارام تک گئدرسن«: اؤلمز دئدي

».یم دگیلسینلیک سن الزهله. بو ایش منیم باشیمدادیر«: تلخون دئدي
اونو وئریم سـن  . ایندي کی بئله اولدو، منیم بیر قارانقوشوم وار«: اؤلمز دئدي

مـن هـاردا   . ساخال، نه زامان الزیم اولسا بو سؤزلري قوالغینا دئـی، آت گؤیـه  
قــوالق آس دئیــیم . رمــی دؤرد ســاعاتا اؤزومــو ســنه چاتــدیرارامیییاولســام ا
:سؤزلري

آي اؤلمزین قارنقوشو 
قانادالن اؤت قوردو، قوشو 

یئل کیمی اس
یولالري کس
ایلی آي ائله 

آیی گون ائله 



~١٧٦~

غملی اؤلمزهـاؤزون یئتیر دردلی 
».دئ گلسین من یورغونون سیرداشی

گلیب ائوده هـامی ایلـه   . تلخون قارانقوشو آلیب سؤزلري قوالغیندا ساخالدي
.نا قول دئیه ساتماغاقاراواش بازاریـاؤلمز اونو گؤتوردو قول . گؤروشدو

* * *
. قاراواش بازاري ائله قاالبالیق ایدي کی، ایگنه سالماغا یئر یـوخ ایـدي  ـقول  

قارانقوش دؤشلرینین آراسـیندا یوماقالنیـب   . دهتلخون دورموشدو بیر سککی
ر، ایکیسـی ده آیـري بیـر عالمـده سـئیر      او نئجه دئیه. اؤلمز یانیندا. اویموش
باخانـدا  . تلخون بیردن گؤردو بیر قوجا یاپیشـیب قولونـدان چکیـر   . ائدیردي

تـاجیر  . جیندا پالتارداـسی تاجیر کیشی، آلتی دا باجیسی جیریم  گؤردو دده
. دلی سن کی دلـی . اوزونه قیز!تو«: بوزارمیش چیغیرديـیزارمیش  کیشی ق

دئییرسـن  ؟یه بوشالدین یئنه دوشدون قاراواش اولـدون یناو گؤزللیکده ائوي
»؟یین دالیجا دوالنیرسانبه بیلمیرم نه

».یازیق قورتوالجاغین یوخدور«: ماه فرنگ دئدي
».رمخورتدانا راست گلرسن سنه دئیه«: ماه سلطان دئدي

»؟ییرسنائویمیزي ییخدین، یئنه ال چکمه«: ماه خورشید دئدي
».یاخشی سئچمیشسن. سنه ائله قاراواشلیق یاراشیر«:ماه بیگم دئدي

».سنآغزینا دادلی گلیب اما داها بیرده او گونو گؤرنمه«: ماه ملوك دئدي
».جکیههنه قدر بیز واریق خورتدان وار، اوزون گولم«: ماه لقا دئدي

آخیردا بیر یانـدان اؤلمـز، بیـر یانـدان خلـق ییغیشـدیالر تـاجیر کیشـینی،         
کـی وار ایـدي یئنـه    اؤلمز باخدي گـؤردو تلخـون نئجـه   . قیزالري داغیتدیالر

. ديائله
اؤلمـز گؤرنـده   . ییرمانچی گلدي تلخونا سـاري بازارین آخیر چاغی بیر قوجا د

»!دیر بونا گئتمه گلنآما«:یاواشجا تلخونا دئدي. رنگی قاچدي
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ایشـین  ئسن منیم قیمتیمـی د . ه رنگین قاچديیآنالدیم نی«: تلخون دئدي
».اولماسین

ییرمانچی تلخونون قیمتین ائشیدنده کی بیر قاشیق گؤز یاشی بیر دامجـی  د
دایـان گئـدیم   . یانیمـدا یوخـدور  «: دیر، بیر آز دوشوندو و دئـدي ك قانیاوره

»...یاساناتمکسه ساآما هئچ. گتیریم
ییرمـانچی بیـر   د. نئچه دانا اوشـاغی . کندده بیر یوخسول دول آرواد وار ایدي

اوغوج اشرفی، بیر اوغوج میرواري وئریب بیر قاشیق گؤز یاشـی، بیـر دامجـی    
ك قانی دولدان آلیب گتیردي وئردي اؤلمـزه، تلخونـو گؤتـوردو گئتـدي     اوره

ییرماناد.«
ده آه گلـدي یاشـی، قـانی اؤلمـزدن آلـدي      ن کیمی یـول اوسـت  تلخون دئیه

. آپاردي
* * *

ییرمان کنددن اوزاق، داغ اتگینده ایديد . ییرمـانی  داغ باشیندان آخان سـو د
. اژدها اوتورموشدو داغین بئلینده سویون قابـاغین کسمیشـدي  . یرديدایشله

نده بیر باالجا ترپهییرمانچی دئیههر دم بیر دییـردي لهییرمـان ایشـ  نیردي د .
گوجوم چاتمـاییر  . نه اوالر اژدها منیم اوالندا«: لرده دیللننده دئییرديکندلی

میرلرسـه  ایسـته . دئییر گونـده بیـر آرتیـق قیـزا بونـدان آرتیـق سـو اولمـاز        
اوچ وئرسـینلر  ـسوزوندان یانسـین، گونـده ایکـی     ـآغاجالري، اکینلري، سو  
».یئییم، چوخ سو اؤتوروم

ــدلی ــار  کن ــر ناچ ــدیردیالر ل ــب قایی ــه. قالی ــش  داي بیلم ــی، ای ــر ک ییردیل
ارماغاوسویو کسدیریر اؤز بوغداسین سو. دیر ائلهییرمانچینین اؤزوندهد .

وقتینـه آپاریـب   ـتلخونون ایشی بو اولدوکی، اژدهـانین یئمگـین وقتینـدن     
ییرمان. ییرماندان مغایات اولسونوئرسین قاییتسین، دچی بیر گـون تلخونـا   د

م یـ هجم بیلم قیزالرین بیري الیندن قورتولوب قاچیب، وئرهدیه ائشیاَ«:يدئد
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اژدها اؤزونو یئسین سنی ائله اوندان اؤتور آلمیشام کی، یئمک اولمایان گـون  
».وئرم یئسین آچ قوالقالرین ائشیت

بو دورولوقـدا گـوالب   «: اؤزونه دئديـسونرا اؤز  . تلخونو بیر اوشوتمه باسدي
بیر قوجا قولدور قاباغین کسـه، خلقـدن قوربـانلیق آال، اؤزوده    کیمی سو اوال

آه داي دئمگـه  ... دئمکدن بـورادان بئلـه  ... !لیک ائلیهبیر زاددا قاباقدان گلمک
. اؤزو بئله دئمیشدي. داي الیندن بیر ایش گلمزدي. ديآما آه گلمه»!گلمز

ر آز یوبانانـدا  تلخون اژدهانین یانینا گئدیب گلنـده گـؤروردوکی، یئمگـی بیـ    
. ییریئگین ایشلهـیئگین دییرمانآتیلیر دوشور، سو زورالییر 

چی گئتمیشـدي سـو   دییرمـان . بیر گون، گون قاباغینـدا اوتـوروب بـاخیردي   
هلــه یوکــو ائششــکدن . تلخــون گــؤردو کــدخودا یــوك گتیریــر. ارماغاوســو

سـان  ضـی کـدخودا را «: بیـردن تلخـون دئـدي   . ا آپـاردیالر دییرمانیئندیریب 
؟نین اژدهاسینین الیندن قورتارامیرماناچییکندینیزي د«
آخی تلخون بورایا گلندن بـري بیـر   . ر، کدخودا قوتوندان قورودواو نئجه دئیه

تلخـون  . هامی اونون آنادان الل اولدوغونا اینانمیشدي. کلمه دانیشمامیشدي
نئجـه اولـدون   قیـز، سـن   «: کدخودا دئـدي . ردينی باخیشال دئیهیییدایسته

»!دانیشدین
»؟مه راضیسانیییدئد. ییلئهله بو سؤزلرین وقتی د«: تلخون دئدي

»؟دیربو نئجه اوالن ایش«: کدخودا دئدي
بـاخ اورادا، آغـاجالرین   . اودور«: تلخون بیر سمتی بارماقال گؤسـتریب دئـدي  

آیـري زادال ایشـینیز  . دالیندا درین بیر قویو قـازین سـونرا منـه خبـر وئـرین     
».اولماسین

. ایشین ال آلتی اولدوغوندا یاخشی بیلیردي. کدخودا قویدو گئتدي
اژدهــا . تلخــون او گونــدن بــري باشــالدي اژدهــانی یئدیرتمگــه ایچدیرمگــه

نـین  یرمـانچی یگه جانی اولمـاییردي، سـو شیشـیردي، د   توخالدیقجا ترپنمه
بیـر گـون   . ائلـه اولـدوکی، سـو بیـر دیبلیـک کسـیلدي      . لرینه آخیرديزمی
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دیر کی، تمام بوغداالرین سو محو یرمانچی باخدي گؤردو ایندي بو ساعاتید
سن اونـون  . دور آیاغا گئت اژدهانی ترپت«: قاچدي تلخونون باشینا. جکائده

».دیلین مندن یاخشی اؤرگنمیسن
او گـون اژدهـانین   . ب بیلیـردي قویـو حاضـیردیر   تلخون کدخودادان خبر آلی

تلخون اونـودا  . سی ایديیئمگینه گؤیچک آدلی قاراقاش گؤز بیر قیزین نؤوبه
میزدیرکـی،  بو گون داها بیزیم نؤوبه«: یولدا گؤیچگه دئدي. گؤتوروب گئتدي

»!دورما گل. كاژدهانی بیر دیبلیک یوخ ائده
زاد گـؤردو هـئچ  . ئمک وقتی آییلـدي ی. اژدها یئددي یوخونون ایچینده ایدي

نده بیـر  یههسونرا یئنه آییلدي یئمک گؤرم. ریلیب یئنه اویدوبیر دبه. یوخدور
اوچونجــو دفعــه آییالنــدا داهــا پیچــاق وورســایدین قــانی  . بــاغیردي اویــدو

غـاجالرین دالینـدان   آتلخون . ییرديیئمک ایسته. ییردينریلده. چیخمازدي
کـی، بیـردن دیـک قالخـدي     ژداها ائله آجمیشـدي ا. شان وئرديگؤیچگی نی

اژداهـا  . تلخونال گؤیچک بوروق وئردیلـر . یوگوردو ایکیسین ده توتوب یئسین
. ديگـؤي تیتـره  ـي کی، یئر  دائله بیر باغیر. نریلدیه دوشدو قویویاـنریلدیه  

جــال اآنجــاق م. یرمـانچی بیلــدي کــی، اژداهــانین باشــیندا بیــر ایــش وار ید
ــادي ــو. تاپم ــدان د س ــر یان ــی ه ــئل کیم ــديیس ــا باس ــانیید. یرمان دا یرم

دا گؤز یوموب آچیم ساعاتدا محو ائتدينییرمانچیید .
تلخونـو  . آغـزین قیـرالدیالر  . لر تؤکولدولر قویونـو داشـال دولـدوردوالر   کندلی

: یاري یولدا بیري دئـدي . گؤیچگی گؤتوروب سئوینجک کنده ساري دؤندولر
».یرمان فیکرینده اوالقیزا بیر دك تاآ کیشی، بیز گر«

ده اونون قاپیسـیندا  اؤزوم. م تلخونامن کدخودالیغیمی وئریر«: کدخودا دئدي
».ریکداي بوندان فیکیرلی آدام تاپا بیلمه. ریکنه دئسه ائله. اوالجاغام

نـی قالیـب، سـحر    بـو گئجـه  . من قاالن دگـیلم . یوخ کدخودا«: تلخون دئدي
کی، گلیب یینگؤزله. اژدهانین اوغلو خورتدان قالیر هلهکی،بیرده. جگمگئده

».قویونون آغزین آچماسین
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. وورا اؤتـورورلر ائشـیگه  ـکنـده یئتیشـنده تلخـون گـؤردو بیـر آروادي وورا       
»؟دیربو کیم«: سوروشدو

بیـر  !بیر قاشیق گـؤز یاشـی وار ایـدي   . بو بیر دول آرواددیر«: کدخودا دئدي
او گـونلرده بیـر اوغـوج اشـرفیه، بیـر      . ئچه دانا اوشاغیك قانی، ندامجی اوره

. یـا یرمـانچی یك قـانین سـاتدي د  اوره. اوغوج میرواریه تووالنیب، گؤز یاشین
دیـر، قـوي   جزاسـی . دئیه، توتـدو بوغـدو  »چوخ یئییرلر«سونرادا اوشاقالرین 

».چکسین
. دهنـی یاتـدي کـدخودا گیلـ    گئجه. ییب، اؤتدو کئچديتلخون بیر سؤز دئمه

نـه  «: کنـدلیلرین بیـري گیـردي ایچـري دئـدي     . صبح اذانی قـاپی دؤیولـدو  
یئکـه  ـغریبه یئـپ   ـاوتوروبسونوز، گئدیردیم سویا باتام، گؤردوم بیر عجیبه  

یاري قـارانلیق یـاري   . حئیوان کسیب سویون یولون، قویونو سؤکورـحئیوان  
ـي  آمــا او منــی گؤرجــک کیچیلــد. ديایشــیقدا گــؤزوم یاخشــی ســئچمه

».کیچیلدي اولدو بیر یوماق قویدو قاچدي
».کدخودا قویو باشینا گؤزتچی قوي. بو ائله خورتدان اوالجاق»:تلخون دئدي

. ك یئـدي چاي چـؤره . تلخون دوردو. داي او گون یاتماق وقتی کئچمیشدي
قاراواش بازارینـا قـول دئییـب    ـکدخودا، دور منی آپار قول  «: کدخودا دئدي
».ك قانیناق گؤز یاشینا بیر دامجی اورهسات بیر قاشی

کنددن چیخاندا گؤیچک هارادان چیخا گلـدي دوشـدو تلخونـون آیاقالرینـا     
سـن منـیم   . قاپینـدا قـاراواش اوالجاغـام   . جگـم ده سن ایله گئدهمن«: دئدي

».جانیمی قورتارمیسان
بـو ایـش منـیم    . اوالن ایـش دگیـل گؤیچـک   «: تلخون اونو قالدیریب دئـدي 

».لیک الزیم دگیلسنسن هله. باشیمدادیر
یوماق دووشـانیم  ـکی بئله اولدو به منیم بیر یومورو  ایندي«:گؤیچک دئدي

هاچان الزیم اولسام بو سؤزلري قوالغینا دئ، یوال . اونو سن یانیندا ساخال. وار
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قـوالق  . رمی دؤرد ساعاتا اؤزومـو سـنه چاتـدیرارام   یییسال من هاردا اولسام ا
:ؤز بودورآس س

آي گؤیچگین آغ دووشانی 
: بودور دوستومون نیشانی

قارا تئللر«
قارا خالالر
قارا قاشالر

قارا ساچالر
»آغابباغ میرواري دیشلر

تئز دوش یوال
قالما داال

یئلین قانادي سنین 
آتین آیاغی سنین 
غملی گؤیچگهـاؤزون یئتیر دردلی 

».دئ گیل گلسین من یورغونون سیرداشی
تلخـون بیـر باخـدي گؤیچگـه، گـؤردو دوغـرودان دا ائلـه        . سؤز تامام اولـدو 

دایـان بیـر بـورادا، گئـدیم     «: گؤیچـک دئـدي  . لـر اونـدا وار  نی نیشانهیییدئد
».دووشانیمی گتیریم گلیم
تلخـون  . یوماق آغ بیر دووشانـقوجاغیندا یومورو  . گؤیچک گئتدي قاییتدي

.دووشانی آلیب یول باشالدي
* * *

قـارانقوش اونـون   . چونجو دفعه ایدي کی تلخـون قـول اولـوب سـاتیلیردي    او
. نیـردي سوتوندن ایچیـب بسـله  . سینه ایسسینیرديایستی. قوینوندا قالیردي

.داي اولموشدو اونون بدنین بیر پارچاسی
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بیـر دمیرچـی اونـو آلیـب     . ديسین، بـاجیالرین گؤرمـه  دنسه ددهبو دفعه نه
لداش اوال، گئجه بو گـئج گلنـده آروادي تـک قالیـب     آپاردي ائوه، آروادینا یو

.یدي اسیرگمزديسهنه ایسته. دمیرچی آروادین چوخ سئوردي. یااداریخم
دمیرچـی و آروادي یوخـاري باشـدا،    . گئجه شامی بیر یئرده یئییب یاتـدیالر 

نین بیر زامـانی تلخـون سسـه آییلـدي گـؤردو      گئجه. تلخون دا آشاغی باشدا
رینـین باشـین بـو    اَ. تاقچادان بیر شمشـیر گؤتـوردو  . دیرآروادينین دمیرچی

صاندیقدان تـوي  . باشی قوروالدي قویدو تاقچایا. قوالقدان او قوالغاجا کسدي
چیخـدي چؤلـه تلخـون دوشـدو     . گئییندي گئچینـدي . پالتارین چیخارتدي

.نین آروادي یئددي قبیر قاباغـا گئتـدي  دمیرچی. یئتیشدیلر مزارلیغا. دالیجا
سـگگیزینجی قبیـري اوچ داشـال اوچ    . یئددي قبیـر سـوال  . یئددي قبیر ساغا

. آرواد گیـردي ایچـري  . بیر قاپی آچیلدي. باش داشی گؤرولندي. دفعه دویدو
. آچلیق بیـر یئـر ایـدي   . کاندان قاپیدان کئچدیلرچوخلو پیلله. تلخوندا دالیجا

یب یئییـب  کـی، دؤورادؤور قیـرخ بوغـو بورمـا حرامـی اگلشـ      تلخون باخـدي 
ه یـ بـو گـون نی  «: قیرخ حرامی باشی آروادا آجیقالندي. رایچمگه باش قاتیبال

»؟یوباندین
بیرده سیسقا قاراواش گتیریـب  ؟ك یا یوخیدي گرهکؤپک کؤپ«:آرواد دئدي

. یـه دئیـه منـی اؤلـدوره    نی آنالیا، دمیرچـی یقورخورام ای. جانیما اوره سالیب
».سمه، سیسقا بیر قاراواش. اربیرده بیر دووشانی، قارانقوشو و
بـو گؤزللیکـده آروادیـن    «: اؤزونه دئديـاؤز  . تلخون قاپی دالیندان باخیردي

سن، اوندا بویول، آرواد گله اویناش قازانا، باشینی یههسه اسیرگماوال، نه ایسته
آه، واي دئمگـه  ... دئمکـدن بـورادا بئلـه   ... !یازیق دمیرچـی . کسه قویا تاقچایا

ــااي. گلمــز ــ»آق ــش گلمــزدي . ديهآه گلم ــر ای ــدن بی ــه . داي الین اؤزو بئل
.دئمیشدي

بیر باخیب باجیالرین . تلخون بو فیکیرده گؤردو آلتی کولفت یئمک گتیردیلر
خانیم، «: ماه فرنگ دمیرچی آروادینین آخیر سؤزون ائشیتیب دئدي. تانیدي
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رخـورام بیـزیم   قو. باشینا دؤنوم، سیسقا قاراواش دئدین نه دئدین، بیـرده دئ 
قـارا  ـسـاچالري قـاپ    : سـین دئیـیم  باخ نیشانه. کیف توتموش باجیمیز اوال

»...دیرسن اللدانیشماز، دئیه. کیمی دابانی اوستدهشووه
».دوردا تلخونآدي. اؤزودور کی وار«: دمیرچی آروادي دئدي

».دوردوزدور، تلخون«:باجیالر بیردن دئدیلر
اونو بیز یاخشی تانیریق نه توکده . الدن قویما خانیم«:سونرا ماه فرنگ دئدي

میـزین  بیـزیم ائـویمیزي ییخـان، دده   . ایالن یئییب اژداها اولـوب . جاناواردي
».قاتیلی او دورکی او

»؟نیزي نئجه اؤلدوروبدده«: دمیرچی آروادي سوروشدو
او . کـی او باعیـث اولـوب   آما آخیري. ییباؤزوکی اؤلدورمه«: ماه فرنگ دئدي
من ایله اولسـا  . یازیق دده؟میزي یئییردیکه آجلیقدان ددهیاولسایدي بیز نی

قالسا، ها، باشینا بیر اویون گتیررکی، گل . سنك او کیف توتموشو اؤلدورهگر
».سنگؤره

»؟نه جور اؤلدوروم«: دمیرچی آروادي سوروشدو
».آقادان سوروش بویورسون“:ماه فرنگ حرامی باشینی گؤستریب دئدي

. یاخشی جانیم«: دئدي. سی داها قاچمیشدينین حؤوصلهباشیقیرخ حرامی
کی، کدن چتین دگیلبو، او یاغدان، للـه. كقورتارین قویون بیر آز عشق ائلیه

».تاپدیم وئردیم سنه دمیرچینین باشین کسیرسن یاپیشدیریرسان
. دیلـر آمـا دینمـه  .بیرلرینین اوزونـه ـنده باخدیالر بیر  دباجیالر بو سؤزو ائشی

. دا بو سؤزو ائشیتدي باجیالرینین دا گیزلی باخیشالرین سئچديتلخون
قیرخ حرامیالر یئییب ایچیب گولدولر، آرواد چالـدي  . دیلرباجیالر قوللوق ائله

هـاوا ایشـیقالمایا آز قاالنـدا دمیرچـی آروادي اوزون توتـدو      . اوخودو اوینادي
. داوانی وئـر مـن گئـدیم   . ایشیقالنار اینديهاوا «: یا دئديقیرخ حرامی باشی

. بیر تـوز چیخارتـدي وئـردي آروادا   . قیرخ حرامی باشی الین سالدي جیبینه
».دا اریدرداغی. سال آشا وئر ایچسین«: دئدي
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نـده، قیـرخ   یـه هچیخمـاق ایسـت  . آرواد زهري آلدي قویدو دؤشونون آراسـینا 
».گئتبیرده بیر چال. تئزدیر هله«: حرامی باشی دئدي

دمیرچــی آروادي چالماقــدا اولســون، حــرامیالر سرخوشــلوقدا، ســنه دئیــیم 
قارانقوشو، دووشانی هـئچ  . او ایشی بئله گؤرجک چیخدي مزارلیغا. تلخوندان

قاباقجا قارانقوشـو دؤشـوندن چیخارتیـب    . بیر زامان اؤزوندن آیري سالمازدي
: اؤز گؤزوندن اؤپوب قوالغینا دئدي

وشواي اؤلمزین قارانق
قانادالن اؤت قوردو، قوشو 

یئل کیمی اس
یولالري کس
ایلی آي ائله

آیی گون ائله
غملی اؤلمزهـاؤزون یئتیر دردلی 

».دئ گیل گلسین من یورغونون سیرداشی
سـونرا  . بونو دئییب قارانقوشو گؤیه آتـدي، قـوش هاواالنیـب گـؤزدن ایتـدي     

: گؤزون اؤپوب قوالغینا دئديـدووشانین اوزون 
آي گؤیچگین آغ دووشانی«

:بودور دوستومون نیشانی
قارا تئللر«

قارا خالالر
قارا قاشالر

قارا ساچالر
»آغابباغ میرواري دیشلر

تئز دوش یوال
قالما داال
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یئلین قانادي سنین
آتین آیاغی سنین

».دئ گیل گلسین من یورغونون سیرداشی
دووشان توز اولوب اوزاقالشدي، تلخون گلدي . بونو دئییب دووشانی بوراخدي

بویون توتـوب  ـنین ائنین  یا آز قاالندا گؤردو خورتدان کوچهقاپی. ائوه ساري
نده کیچیلیب کیچیلیب اولـدو بیـر   دتلخونون آیاق سسین ائشی. قاباقدا گئدیر

.یومورو یوماق قویدو قاچدي
آزجـا سـونرا   . ان تئز گلیـب اؤزون ووردو یوخولوغـا  تلخون دمیرچی آروادیند

. دياؤزون یــودو ســیلدي تمیزلــه. پالتــارین چیخارتــديـپارــ. آرواد گلــدي
قیفیلی بیـر  . بیر قیفیل چیخدي. ایري بیر قاریشقاجا قازدي. ایخدنی قاوزادي

الـین اوزاتـدي بیـر بـاال شوشـه یـاغ       . بیر باجا گؤروندو. دي آچیلديتهر ائله
گی چیخارتدي گتیردي یاغدان سورتدو دمیـرچینین  بیر قوش للـهاوستونده

. اوسـتون اؤرتـدي  . الديقیفیـل . گی قویـدو یئرینـه  یاغی للـه. باشینا، بوینونا
دي ایسـته . گلیب باشینی یاپیشدیردي دمیـرچینین بوینونـا  . ایخدنی سالدي

ــا ــین یانین ــره ارین ــدي. دمیرچــی آســقیردي. گی ــدي دئ آرواد چــوخ «: آییل
»؟هاردایدین. وقسانسوی

تـه  یبـو گئجـه ح  . ارسن ده، هئچ بیلمیرسن آیاغیم گئـدیر ائله«: آرواد دئدي
».گئتمکدن دیلدن دوشموشم

».دوشموشدو یئره؟زادین آغریمیرکیـبوینون «: سونرا آرواد سوروشدو
»یوخ«: دمیرچی دئدي
.اوچوده یاتدي

آروادین اویناشـی  «:سحر تئزدن دمیرچی دوروب ایشه گئدنده تلخون دئدي
».اؤزوده نه بیر نه ایکی، قیرخ بیر دانا. وار
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؟بونالر نـه سـؤزدور دئییرسـن   . ده اوز وئردیمقیز سنه«: دمیرچی آجیقالندي
دوغـرام دوغرویاجاغـام   ـسین، دوز دوغـرام   ن دوز اولدوغونو بیلدیرنمهیییدئد

».آچ قوالغین ائشیت. سنی
بو گئجـه گؤروسـن ایـش نئجـه     . اویانارخانیم . یاواش دانیش«: تلخون دئدي

».دیرایش
مـن بوگـون   «: ناهار باشـیندا تلخـون دئـدي   . دمیرچی قویدو گئتدي ایشینه

کـی،  دمیرچی آروادي ناهارا آش پیشیرمیشـدي . ديهئچ زاد یئمه» .اوروجام
آشین تمیزینـدن بیـر کاسـا اؤزو یئـدي قـاالنین تؤکـدو       . تلخونا یئدیرتسین

. رسنکی یئیهسن صاباحاولسون بوگون یئمه«: اؤزونه دئديـاؤز . ائشیگه
ییـب  کی ایشین ایشـله دهیئنه آرواد دوروب گئجه. نین بیر زامانیاولدو گئجه

دمیرچـی  . نین باشـین یاپیشـدیردي  دا دوردو دمیرچیتلخون. قویدو گئتدي
»؟سنآرواد سن«: دئدي. آییلدي. دریندن بیر آسقیردي

دؤرد دانا اؤزون . ك اویناشالري گؤستریمدور گئده. ، منمیوخ«: تلخون دئدي
».ن قیلینجالردان گؤتوریییدوزلتد

چاتـدیالر  . قارانلیقـدا یـول باشـالدیالر   . نین الیندنتلخون یاپیشدي دمیرچی
. حرامیالردا سـرخوش . ایچري گیریب آروادي گؤردولر چالیر اویناییر. مزارلیغا

نجالردان بیرین چکیب یوگوردو آروادیـن  دمیرچی اؤزون ساخالیانمادي قیلی
یاجـاق، چکیلـدي بیـر یانـدا     تلخون گـؤردو دمیرچـی ایشـی کورال   . اوستونه

. رین گؤرنده قاچدي سیخیلدي قیرخ حرامی باشینین دالیناآرواد، اَ. گیزلندي
».دور اؤلدور یاخام قورتولسون. کؤپک اؤزو گلدي. بودور باخ«: دئدي

.ناتماقدا حرامیالر دمیرچینی دیدیب داغیتدیالرقیرخ حرامی باشی بوغون اوی
: دمیرچـی آروادي دئـدي  . ماه فرنگ ایله باجیالري یئري سوپوروب سـیلدیلر 

»؟سنبونون باشین کیم یاپیشدیرمیشدي گؤره. بوردا بیر ایش وار«
بوگـون اؤزون ووروب  . دیـر کیف توتموش تلخونـون ایشـی  «: ماه فرنگ دئدي

».ییبگئجه دوروب ایشین ایشلهاوروجلوغا سنی آلدادیب، 
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گئدین جهنم اولون ائشیگه، «: دي، چیغیرديقیرخ حرامی باشی داي دؤزنمه
».قویون کئفیمیزي چکک

رم او سـحر اؤزوم گئـده  . سن ایشـینده اول «: سونرا اوزون توتوب آروادا دئدي
».رمقاراواشین قاراواشلیغین اونا گؤستره

کی آرخایین اولدو یئر یئرین اولـدو،  ن ائلهتلخو. چاغیر باشالنديـیئنه چال  
. سویون، خطا سووشدو، چیخیب گلدي قاپی دالیناسو

».داي من گئدیرم«: هاوا ایشیقالمایا آز قاالندا آرواد دئدي
جـه  سحره؟سیرسنبو گئجه کیمدن قورخوب تله«: باشی دئديقیرخ حرامی
».قاالجاقسان

یولـدان بیـر آیـاق سسـی     یییاؤزو گلدیئنه چالیب اوخودوالر بو آندا تلخون 
ــدو ــئچدي  . دوی ــزي س ــدا اؤلم ــؤزو قارانلیق ــدا گ ــؤیچگی. باخان ــادا گ . دالیج

بـاخین گـؤرون   . ایندي هله دانیشیق یئري دگیـل “:گؤروشدولر تلخون دئدي
تدبیر تـؤك  «: اؤلمزله گؤیچک باخیب دئدیلر».ییکهجنئچه دوشمن اؤلدوره

».كقیراق اؤلدوره
دورون «: بیر قیلینج وئردي اؤزوده بیـرین گؤتـوروب دئـدي   سینهتلخون هره

ـمن گئـدیرم تؤولیـه آتـالري آچیـب قاتـام بیـر        . نین اوتاي، بو تایینداقاپی
ده مـن . یـین سیز چیخانـا ماجـال وئرمـه   . حرامیالر سسه چیخاجاقالر. بیرینه

».بودور ها گلدیم
هـاي  . سـس قوپـدو  . هبیرینـده آتالري قاتدي بیر  بونو دئییب گئتدي تؤوله

ایکیســی . گؤیچــک بوینــون ووردو. حــرامیالردان بیــري چیخــدي. دوشــدو
اوچونجوسونه تلخون اؤزون یئتیریـب شمشـیر   . اؤلمز لشین سردي. چیخدي
قیـرخ  . دي بـئش، اون بـئش  . دي، لشـی باشـدان  باشی لشـدن ائلـه  . چکدي

ن قیـرخ حرامـی باشـی گـؤردو گئـد     . حرامیالردان بیر باش قالدي، بیر لـش 
ایتدن عمله گلمیشـلر، دي گلـین چیخـین    «: قاییتماییر، هیرسلی چیغیردي

»؟آخی هارادا اؤلدونوز قالدینیز
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. نده تلخون، اؤلمز بیرده گؤیچک سییرمه قیلینج یوگوردولر اوستونهبونو دئیه
دیلر دمیرچی آروادي، تلخونون آلتی باجیسی ایسته. او ساعات جانین آلدیالر

دا یولداش اونالرین دالشین لشه قاتدیالر مـزارلیغین آلتـی  بو اوچ . قاچسینالر
. اوستونه تاي اولدو

هـاوا یـاري قـارانلیق    . تلخون ایکی یولداشینین الیندن یاپیشـیب چیخـدیالر  
دا قارانقوشـو دووشـانی  . نین ائوینـه کی، یئتیردیلر دمیرچییاري ایشیق ایدي
ائوه گیرنـده بیـر یومـورو    . تچیلیکدن گؤتوروب گلمیشدیلرمزارلیغیندان گؤزه

ــر شــئی دوواردان آشــیب قاچــدي  ــارا بی ــدي. یومــاق کیمــی ق : تلخــون دئ
».ییبده ال چکمهگؤرورسونوز خورتدان هله«

ــر ســاعات هوشــالندیالر  ــوب بی ــره قوی ســونرا دوردوالر گئتمگــه . باشــی یئ
. حاضیرالشماغا
گـه  اوزون توتـدو گؤیچ . کی، اؤلمـزین قوشـو قونـوب گؤیچگـه    تلخون باخدي

».ك اؤلمزهگؤیچک گل سنی وئره“:دئدي
: گؤیچک بیر اؤلمـزه باخیـب دئـدي   ... اؤلمز بیرده بیر باخدي گؤردو گؤیچک

»؟ك منی سئوه یا یوخآنجاق اودا گر. تلخون منلیک سؤز یوخدور«
ین جانیم، باخ گؤر آخی هتلخون، سنی منیم بو اؤلوم بیلم«: اؤلمز دیله گلدي

سـاچالر  . قاشالر قـارا . خالالر قارا. تئللر قارا. ک اوالرمبئله گؤیچگی ده سئومه
. دیشلر آغابباغ میرواري. قارا

: اله وئریب یوال سالدي، دئديـتلخون اونالري ال  . داها سؤز یئري یوخ ایدي
کی، خورتدان هلـه  بیرده اونوتمایین. غایات اولونوبیرینیزدن مـگئدین بیر  «

».دیردیري
»؟سن هارا گئدیرسن به تلخون«: راؤلمزله گؤیچک دئدیل

آنجـاق قارانقوشـال دووشـانی منـه     . لیک تک گئدیرممن هله«: تلخون دئدي
».اولورکی، بیرده الزیم اوالرسینیز. وئرین
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گــی دوردو یــاغی للـــه. تلخــون یــالقیز قالــدي. گؤروشــدولر یــوال دوشــدولر
بیرده باخـدي کـی قارانقوشـال    . چیخارتدي باغالدي دستمالینا قویدو جیبینه

ـاؤز  . گـین باسـدي  غـم اوره . ديتکلیک اثر ائلـه . بیل دانیشیرالردووشان ائله
ایچـین  »...!آه!یـدیم دیمین یانیندا اوالیییده اؤز اآه، کاش من«: اؤزونه دئدي

بیر اونـدا آه تیکیلـدي گـؤز    . گی داغالندياوره. آهی دومان قوپاردي. چکدي
»؟سنآه سن«: تلخون دئدي. اوزونه

».آخیر بیر گون تاپدین. اؤزومم تلخون«:آه دئدي
».دیمین باشی اوستونهیییگؤتور منی ا«: تلخون دئدي

آز . تلخـون آتالنیـب آت گؤتورولـدو   . آه بیر آغ آت اولدو کـی، گـل تاماشـایا   
گئتدیلر چوخ دایاندیالر، چوخ گئتدیلر آز دایانـدیالر، گلـدیلر چاتـدیالر بیـر     

دن یئرین گؤبگیندن گؤیون قورشـاغینا  بیل بیر پارچا قیهائله. داغ نه داغ. داغا
آت آغزیندان . چوب آشانماديقارانقوش قارانقوشلوغویال او. دووار چکمیشسن

داغ . یـب سـپدي داغـا   ردك قانی چیخابیر قاشیق گؤز یاشی، بیر دامجی اوره
و قالخـدي  تبیـر توسـ  . آراالندي ایچیندن بیر قارا شوشه دوشدو یئره سیندي

بو جادوگر قارینین جـانی  «: داغ دئدي. سیازهناولدو ایریمیش بیر قارینین ج
».ك آغریسیندان قورتاردیمسیندي، اورهدوشدو . گیمده ایديمنیم اوره

گلیـب چاتـدیالر   . یئنه آز گئتدیلر چوخ دایاندیالر چوخ گئتدیلر آز دایاندیالر
آت آغزیندان بیـر قاشـیق   . دیر قایناییر، جوشوربیل قازانائله. بیر قاینار دریایا

دریـا سـاکیت   . ك قانی چیخارتیب تؤکـدو دریایـا  گؤز یاشی، بیر دامجی اوره
آت اونـودا گـؤز یاشـی،    . بیرده بیر یانار اودا راست گلـدیلر . یول وئردي. واولد
.ك قانی ایله سؤندوروب کئچدیلراوره

خانادي باري دوز اولسون هـر شـئی   ماتم. باغ نه دئمک. آخیردا چاتدیالر باغا
. اؤلو تورپاغی سپیلمیشدي هر یانا، هـرزادا . ییردياؤز یئرینده دوروب ترپنمه

قوشـالر گؤیـده دونـوب    . میشـدي دا دگیشـیلمه یر تـک یارپـاغی  آغاجالرین ب
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دي، آرخاسـی  یییـ جـه تلخونـون ا  کپنکلر گوللرین اوستونده ائله. قالمیشدیالر
.ده آلما آغاجی آلتدا تیر اوزانمیش اؤلو کیمیجوان اري
ایللـر  . ایللر بویودور بو باغ کاسـیبین بختـی یاتـان کیمـی یاتیـب     «: آه دئدي

ایللر بویو دور بیر قـوش، بیـر   . ییببتر آغاج دیبیندن آواز گلمهبویودور بورادا 
زاد ایللر بویودور هئچ. ایللر بویودور بیر گول آچماییب. کپنک قاناد چالماییب

دین، قوچ آرخان، ارین، سئوگیلین اؤلو یییایللر بویودور ا. دوز یوخدورـاد  ددا 
».گی وورماییبکیمی اوزانیب، قانی دونوب، اوره

».دوز دئییرسن آه«: نیسگیللی دئديـتلخون نیسگیللی 
گی یاغـا ووردو، یـاغی اوغالنـین بئلینـه چکـدي اوغـالن       سونرا گتیریب للـه

بیـل  ائلـه ؟ه منـی اویاتمـادین  یتلخون نی«: آسقیریب قالخدي اگلشدي دئدي
».چوخ یاتمیشام
!اؤلموشـدون ؟رسـن مـی  دیائشی. اؤلموشـدون . یاتمامیشدین«: تلخون دئدي

».سرگردان گزیرمـایللر بویودور دالینجا سفیل 
: اوغالن اؤلموش سوسامیش باغا، دووشانا، قارانقوشا بیـر نظـر سـالیب دئـدي    

».یوخ هله بیر دایان«: تلخون دئدي«.یهيك ایچرگئده. آنالدیم«
: اوندان دووشانی، قارانقوشو گؤتوروب قوجاغینا، قوالقالرینا دئدي

!شوآي اؤلمزین قارنقو«
!آي گؤیچگین آغ دووشانی

گؤرورسونوز باغیمیز اؤلوب 
میز هامی سؤنوب چشمهـچاي 

گزنییز، گزیشینیز
انیشینیزددئیینیز، 

آغاجال، اوتال، قوشال
عاغیال، باشال، هوشال

دا سیزه یولداشآه
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یاتمیشالري آییدینیز
جانسیزا جان وئرینیز
هرزه اوتالري درینیز

رتینیزگؤیو گؤیه
قورونو یاشارتینیز

یینباغی باغ ائله
بیرده باغالرین یاریسی

من سیزي چاغیراندا
هارادا اولسانیز

:یئگین قویون گلین
آسیلمامیش قازانیمیز وار

میش آشیمیز وارهله پیشمه
نه قدر خورتدان وار، بیز واریق

».بیریمیزدن آیریالنماریقـبیر 
اوغالن یاپیشدي بونون الینـدن  . باغابو سؤزلري دئییب حئیوانالري بوراخدي 

هلـــه ایچـــري . دیلـــربـــو اوغالنـــین الینـــدن، ایچـــري گئتمـــک ایســـته
.میشدیلرکی، بیر اینجه سس گلديگیرمه

».گول آچیر. قونچا سسی دیر«: اوغالن دئدي
.بیر آیري سس گلدي

».قوش هاواالنیر. دیرقاناد سسی«: تلخون دئدي
.بیر آیري سس گلدي

».سو آخیر. یردبوالق سسی«:اوغالن دئدي
.بیر آیري سس گلدي

».یردیارپاق چیخار. دیرآغاج سسی«: تلخون دئدي
1345ـتبریز 
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جی ایلده ـ1322. اصل آدي حیدر و سوي آدي عباسی دیر. شاعیر و یازیچی دیر
نثر . دویغولو شعرلر قلمه آلمیشدیر. ماراغا شهرینده ایشیق دونیایا گؤز آچمیشدیر

. لر یازمیشدیریهل و ماراقلی حئکاسینده ایسه آخیجی و روان قلمی ایله گؤزهساحه
چاپ اولونموش . اثري نشر اولموشدور10بو گونه قدر .. یه یاخین اثر یازمیش20

نغمه «، )نمایشنامه(» گولنده هر زامان«، )سربست شعرلر(» ردووارال«: اثرلریندن
...و) لرحئکایه(» دارتیلمامیش دنلر«، )پوئما(» داغی

.کیتابیندان آلینمیشدیر» دارتیلمامیش دنلر«آشاغیدا گلن حئکایه اونون 
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ییایت میلچه

یین قیریق ایپینی جهکئچینه. یه قیرپ قویدومشهدي یاور کندده هر کوزه
البته قیرپی . یه ال آتديهر نه. ديدي کی بیلمهیه بیلمهبیر ـ بیرینه دویونله

. سن بوتون کندلرین اوستونه اؤلو سویو سپیلمیشدياو ایللرده، دئیه. گلدي
چوخلو گؤتور ـ . یت باالالییرديلرده، ایندي امال ـ داوارال دولو اوالن طؤوله

یندن سونرا یاور ده آیریالري کیمی شهره کؤچوب و قوي و آغیر یونگول ائله
شهره . دي باالالرینا بیر آغ گون آغالسینیینن ایستهیول ایشینه گئتمه

یه یا ألنتیلتمیش تومنه حاجی تاغیآسینی ایلی کؤچرکن بوش طؤوله
اغیشالماسایدي دا، حاجی تاغینی درین او ایللر، یاوره خوش ب. وئردي

آلیش ـ وئریشی . کلی ـ دوزه کلی کؤشکه چیخارتمیشديقویودان بزه
یی الینده حالوا نوواالسی اولوردو و قارا تورپاق دا توتوب، ائششک تزه

نین اوستونده آز قاال ایتی قوزو دوغوب و دوواري. قیرمیزي قیزیال دؤنوردو
نئچه پارا کندده فرش دزگاهی . ویوردوالرلر یومورتا قیئرین پیشیک

. قویماغیندان مورتانی چکیلیب، باتمانا میثقال میلیونا دا تومن دئییردي
.قوراسی شیرینلیکدن دیل چاتالدیب، کاالسی دا قایماغا دؤنوردو

نین اوستونده ایلی مین یاورین باجیسی اوغلو هئیبت ده دزگاهالرین بیریسی
نی آیري هئیبت اوسدوبلو اولدوغونا گؤره گول دوزمه. تومنه ایلمک سالیردي
هر گون سحر گونون بورنو قاالقالرین اوجوندا . ندياوشاقالردان تئز اؤیره

ایله سوپوروب نین شئح یئرینی بیر کؤتوك سوپورگهقانایاندا، طؤوله
. نین باجاسینی بیر قاسناقسیز قاوال دریسی اؤرتموشدوطؤوله. سوالیاردي

او . رديحاجی تاغی، قودوق ایکن، یئرین آتا یورغانلیق درسی وئره
ییردي باجادان دوشن گون، فرشلرین رنگینی بوزارتسین و طؤوله ده ایستمه
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کلري وشاقالر چؤرهدن سونرا آز یاشلی اآزجا هئیبت. قارانلیق اولسون
قولتوقالریندا، گؤزلرینی اوغوشدورا ـ اوغوشدورا دزگاهالرین اوستونده یئر 

.توتاردیالر
او گون هئیبت ایشه باشالیاندا بیر سیرتیق یاندیران میلچک اونو گؤزوم 

هردن ده . چیخدیما سالیب، گاه قاشینا قوندو، گاه دوداغیندا یئر توتدو
هیرسلی ـ هیرسلی . شديیلهبورنونون اوجوندا اَنیب ـ دوالنیب اونون أله

. فه توخونوب بورنونون اوجونو جیزديکی دیی قووان زامان، الیندهمیلچه
. آلنیندان آخان تر یارانین اوستونه چاتاندا، آهین ـ آمانین کسیردي

طؤوله آیی . نین زهرلی اولماسینی، هئیبت اوندا باشا دوشدویین آیاغیمیلچه
یه لرین ده گؤزومو هئیبتدن اورهکچیآیري ایلمه. می قایناشیرديیی کیپته

ي چیخماق هوسی ایله، آیري بو یول او سیرتیق میلچک، به. یاتیم دئییلدي
.یه دؤندردیلرشیب هئیبتین بورنونون اوجونو گردهیینن جوتلهبیر میلچه

و پوزان هئیبت دورومونآمما. بیل کؤز قویموشدوالریارانین اوستونه ائله
. الر کیمی دؤزوش گتیریب قوپ ـ قورو قوروموشدوراو غول. دئییلدي

هئیبت . لري گودوردولرلري میلچکنین گیلههؤرومجک کیمی گؤزلري
لر اوووجونون بیر گؤز یوممادا میلچک. دن یئره قویدویریلمهنی دهدفه

و دوشمنی ا. ديسولغون دوداقالریندا بیر گولوش یئر ائله. ایچینده ایدیلر
هئیبتین بوینوندان آغیر . دیزه چؤکدوروب و اللرینی ده ترسه چاتمیشدي

کی سسلري دهآرتیق طؤوله. خیالالرا قاپیلدي. بیر یوك گؤتورولدو
نین دویونو هردن ده قاشالري. هردن قاش ـ قاباغینی تؤکوردو. ائشیتمیردي

آریق اؤکوزون او زامان اؤزونو . نن کیمی نظره گلیرديریلیب گولومسهد
نین اوسته یاناکی اوتورموش گؤروردو کی سحر تئزدن اوشاقالرینان اونباسی

هردن بیر جومبوشوب ییغیشیماغی . بیرلیکده مال اوتارماغا گئدیردیلر
سحرین، اوزو یییدآنالدیردي کی هارادا اولدوغونو اونودوب و سئیر ائله

سی، ینین اؤسگورمهآلتی بارماق شیر. ین سویوغونو حس ائدیرديدیشله
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دن اؤسگوروکلر آغیر بیر بالتا کیمی دالیسی اوزولمه. هئیبتی اؤزونه گتیردي
:گلیرديیـییایندیلیک کار رشیده، گیج. سینه دؤیولوردوتپه

بس دئییل کی عؤمورونده بیر یول دا اولسون اؤسگوروك سسی قوالقالرینا «
جکیهیمهد!«

اؤسگورکلر گئتدیکجه . ا آلیب گزدیرديبیر داها خیال، هئیبتی بوینوزون
قاشالري بیردن ـ . بیل بیر درین قویونون دیبیندن گلیردیلراوزاقالشیب، ائله

سینی گؤروردوکی کیچیک سینی و بیر ده عمهبو یول ننه. بیره چاتیلدي
. نین آلتیندا اوتورموشدوالریینین آیاالرینا ییغیلمامیش یئر ـ دؤشهباجیسی
. نین ایچینه کئچمیشديریب یئريیجه بیر آغیز قان أندهایندباجیسی

نین تري ایله لنمیش توکلري آلنیسی قویموشدو داغیناق، کیلکهاؤسگورمه
سینین اوجویال یاشاران ییب شلتهسی گؤر ـ گؤر ائلهایسالنمیشدي و ننه

:سینا توخونداقلیق وئریرديسی باجیعمه. گؤزلرینی سیلدي
مه؛ سنین توخداییب آیاغا ییوي هئچ سیخیب، ائلههعمه اولسون، اور«

ییم سندن باالجانی، اوره. دورماغین ائله بیر آغیز قان قوسماغین الینده ایدي
رحمتلی . یه آیاغا دورمالیسانساري او قدر ایشیقدیر کی بیلیرم بیر هفته

ـ لیکدن سونرا، سنین کیمی بیر آغیز قان قوسدو؛ قادابیم نئچه ایل خستهبه
. ائله او گؤردویون اولدویـییلجن خستهبال سندن گئدن کیمی اللی ایله

سنین ماشاءاهللا، گؤزوم قارا داشا، . بیل وئرگی وئریلمیشديه ائلهیگرحمتل
نیب، آز قالیردي لیاو یازیغین مامیزالري د. دیرأتین ـ جانین اوستونده

ده آدام اولوب، کیم اینانیردي کی او بیر . سوموکلري ائشییه چیخسین
- ـهنین ایچینده او اپریمیش بدن توپ گوللآمما بیر هفته. آدامالرا قوشولسون

.»سینه دؤندو
شنده، هئیبتین ده نین جووجولرینه بیر مهربان گولوش أیلهباجیسی

. نین سؤزلرینه اینانمیشدیالرهئیبت ده، باجیسی دا عمه. دوداقالري قاچدي
نکورتو ایلن آغالماغی نه اوچون ؤنین دالیسیندا هه دوز دئییردي، قاپیاگر عم
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لیک یول چکن گؤزلرینده اینجیک. هئیبت یئنه آغالمسیندي. اوال بیلردي
قاشالري او قدر . گؤزلري قیپیلدي. ديآغیر نیفرتینن بیرلیکده یئر ائله

دیشلري . اینن بیر سیرادا دایاندیالرسینین گیلهیا اندي کی گؤزلريشاغیآ
نین بیرینه قیسیلیب، اوزونون دریسی تاسما کیمی چکیلیب و انگیبیر ـ 

نین اوغلونو حاجی تاغی. سوموکلري درینین آلتیندا قالخیب یاتیردي
نین گؤزونو سیتوپانجاسیال هئیبتین بئچهیییگؤروردو کی شهردن گتیرد

و، لی سوهئیبتین د. ائله کی ایکی ساعاتدا آرتیق دیري قالمادي. ديکور ائله
هریانا باش چکیب و هر . در ـ دووارا تانیماییرديقیزغین باخیشالري

اؤزلویونده او قدر ایتمیشدي کی حاجی. لیکدن باش چیخاردیرديد
نین داش دوشن قورباغا گؤلو کیمی یینی و طؤولهیه گیرمهنین طؤولهتاغی
یینی رهنین الینده کی شوو کوتاغیحاجی. میشديسیز اولماغینی بیلمهسس

. لر بیردن ـ بیره یوخ اولدوالرگؤردویو صحنه. اوخشایاندا، دیسکینیب آییلدي
تاغی حاجی. لنديبیل قوم سپهدوم ـ دورو الم آخان سویون اوستونه ائله

:باریت آنباري کیمی پارتالییب باغیردي
. یینده گؤروردوننین گردهاي ایت دؤلو کؤپک باالسی، یوخسا اؤزونو باجی«

. نین اوستونه چیخسا، ائله سنین کیمی خییاال گئدرییون یاوانلیغی چؤرهلوت
سیزه نه یاراشیر آل ـ الوان ایپلرینن . یی یوخوسو گؤررنهده یاتیب تهطؤوله
نی یییدلیک، مالین قویروغون گودوب، تسلهبیر الده کره. مکده ایشلهکؤلگه

بیر دامال تر . میشديلههئیبتین آلنی تر. قارماالماق باشینیزا دوالنیر
سول . لر یادینا دوشدوکی میلچکآغیرالشیب بورنونون اوجونا چاتاندا، الینده

:لري دیزینه سورتدون کیمی ساغ الینده کی میلچکنی گؤتوراینن دفهالی
منیم ..!! .منیم قانیمینان!! آخیر اي پیس توخومدان عمله گلمیشلر«

»!!!او ایشلر.. .و.. ....!!بورنومون اوستونده
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سی ین اؤسگورمه"شیرین". لر یئنه ایشه باشالدیالردونموش هئیکل
نین لر طؤولهایلمک. یه اوخشاییردیالرلن گوللر آجیلی میلچهدوزه. قویموشدو

:نین سؤزلرینی تکرارالییردیالرتاغیقاپیسی بویدا آغیز آچیب، حاجی
.».!..یینده گؤروردوننین گردهیوخسا اؤزونو باجی«

او گون آخشام کالسیندا، هئیبت بیر بوجاغا سیزیب، گؤزلري معلمین 
نین اوستونده بیر یئکه ایت یه تاریخ کتابییه ـ بیلمههلآغیزیندا، اؤزو بیم

بیر ده اونا گؤزو ساتاشاندا . یی چکمیشدي کی بدنی آدام بدنی ایديمیلچه
. نديیهشکیلی چوخ ـ چوخ بیییچکد. بیل بیر عزیز ایتگینی تاپديائله

تابلونو سوزمک ده اونو یییدن کیمی، چکدسینی یونگولـلههآغالماق عم
:بیردن ـ بیره آرزیالدي. دیرديیونگوللـه

نین اوستونو ایت ل اوالردي، اوشاقالرین تاریخ کیتابالريآي نه قدر گؤزه«
»!!یه بیلئیدیمیی ایله بزهمیلچه

:اوزاقالردان گلیرديمین سسی اوزاق ـ معلّ
.»...میر یولونون کولونگونو یئره ووردورضاشاه د«

.ديشکیله باخیب گولومسهیییچکد... ديهئیبتین بورنونون اوجو گؤینه
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جی ایلده ـ1324و یازیچی مرضیه احمدي هن شاعیریازیالریندا دالغا تخلص ائده
اورتا . تبریز یاخینلیغیندا اوالن اوسکو شهرینده ایشیق دونیایا گؤز آچمیشدیر

سینه داخیل “دانشسراي مقدماتی"تحصیالتینی بیتیردیکدن سونرا تبریزین 
ـاو زامانینین سیاسی . تمن اوالراق ایشه باشالمیشدیرهاولموش و سونرا اؤیر

. لرده چالیشمیشدیرکتیو شکیلده بو ساحهآشموش و وتوپلومسال جریانالرینا قوو
اوزه گتیرمیش و سیالحلی ـاونون سیاسی چالیشماالري حاکمیتله اونو اوز 

.میشدیرساواشمایا دا اونو سوروکله
نین سؤیلر دیلی اولموش و اونون حاقالرینی سیآذربایجان کوتله،مرضیه احمدي

لرینده آذربایجان شعر و حئکایهبو اوزدن اونون . میشدیرمدافعه ائتمکدن چکینمه
. نین حیات و یاشامی دالغاالنماقدادیرسیکوتله

نیلن رومانالردان بیرى یهاونون دالغا آدلى ناغیلى ایلک چاپ اوالن و ان چوخ ب"
نین فارسجا و تورکجه بوتون اثرلري هله ده توپلو اوالراق ییمرضییه اوسکو. ایدى

داستانى :اینتئرنئتده بولونان فارسجا اثرلریندنمرضییه نین. چاپ ائدیلمه میشدیر
تجربه نخستین مرگ دختران بر مبناى زندگى رفیق على اصغر عرب هریسى،

هابئله دالغانین بیر چوخ تورکجه و فارسجا شعرلرینی اینترنتده تاپماق .. “1کولى
دیل واونون شعر و یازیالري معین بیر ایدوئولوژي اساسدا قورولسادا،.. مومکوندور

..اینجه صنعت باخیمیندان داها دیقته الیق دیر
نین مامورالریال بیر سیالحلی ساواشدا جو ایلده شاهلیق حاکمیتیـ1353“دالغا"

.اوزه گلمیش و بو توققوشمادا جانینی الدن وئرمیشدیرـاوز 

1 - Az.wikipedia.org
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سیایلک اؤلوم تجروبه

آتا آناسی اونون یانینا . یاشاییرديتیم بیر قیز ایدي کی، قارداشی ایله ئنوبار ی
دئییر و “گیج"لر کاسیبالري چوخ راحات اله ساالر، اونالرا دؤولتلی. گلمزدي

ائله آدالر قویارالر کی، اونالري همیشه تحقیر ائتمکدن اؤترو چوخ زحمت 
یعنی دیلی . نین دیلی بیر آز پلتک ایديین قارداشی'نوبار. سینلرچکمه

لدن زحمتکش او، الپ او. سسلردیلر“انگل"ه ده اونو بونا گؤر. شیریندي
ده اولدوغوم مدوغما قصبه. اوغالن ایدي و آخیرا قدر ده زحمتکش قالدي

من . سون ایللرده او یوك داشیماقال یاشاییردي و ایکی اوشاغی واردي
ر رئیسقلبیمده اونا قارشی متکباو، اؤزو . ائدردیملریمدن چوخ احترام حیس
سون ایللرده اونون کیچیک اوغلو کندي یاشیدي . ده بو احترامی دویاردي

اوالن بیر مهندس اوغلونا دئمیشدي کی، آرزو ائدیر بؤیوك اوالندا معلم 
:  مهندس باالسی دئمیشدي.  اولسون

.  دي، سن ده هامبال اوالجاقسانمه، آتان هامبالهیئرسیز بئله فیکیرلر ائلـ
الکین اجتماعی وضعیت کیچیک . الربو ایکی اوشاق بئش یاشالریندایدی

.بورژووا باالسینا طبقاتی اختالفین نه اولدوغونو گؤزلجه اؤیرتمیشدي
بیل بیر ضرورت وار ایدي کی، سؤز بورا لهئالکین ا. ماجرادان یاییندیم

بار، نو. دان دانیشیردیم'نوبار. من ده  قلمین جیلووونو بوشالدیم. چکدي
سی منیم دوستالریم ین مرضیه'یاشلی جاللجر طاهره و بیرطاهره عیبه

قونشولوغوموزدا اوالن . ایدیلر کی، ائولري بابامین ائوینین یانیندایدي
. یا اونالرین یانینا گدردیمونده نهللئیولداشالریمال کوسوشنده یا ائوده و

.  یدانچاسیندا ایديئم“مولال گنجی“ریمیزئاوینایان ی



~٢٠٠~

مولال ”بیلمیرم اورانین آدي نییه . یدانچادا ایديئوي همین مئین دا ا'نوبار
.  ایدي“گنجی

بیرینجی، . یدياالکین اوشاقالر اوچون اورانین اوچ حقیقی بوجاغی وار
لرینی اورا تؤکردي و بیز او یدي کی، خالق زیبیلاسیوشهگیدانچانین او ئم

لر یئن شیچوخلو درده د. رخ و سلرین ایچیندن میخ، شیش، چازیبیل
.  تاپاردیق

ثچمیش واختالردان ارئایکینجیسی، بؤیوك توت آغاجی ایدي کی، ک
.  ده وارقالیردي و ایندي

.  رردیکنار آغاجی ایدي کی، باهاردا گوللرینی د،اوچونجوسو
وراتالري چیرك صین اللري منیم اللریمدن ده پارتالق ایدي و 'نوبار

باغالمیشدي،   
چ واخت داراق اوزو گؤرمزدي، کؤینگی و شالواري بیر اندازه ده ئساچالري ه

اونون آناسی . ساچالري بیت و سیرکه ایله دولو ایدي. جیریق و ییرتیق ایدي
دردیم کی، ئمن آرزو ا. یوخ ایدي، بونا گؤره ده هامیمیزدان چیرك اوالردي

.رديئلیک منه اوز وبیر گون بو خوشبخت. ان گؤرموینی یاخیندئین ا'نوبار
تیشدیک کی، دیوارالري و ئچدیک، بؤیوك بیر خارابا مطبخه یئقاپیدان ک

مطبخین . تاوانین  بیر بوجاغی ییخیلمیشدي. دیرکلرینی هیس باسمیشدي
چ ئسینده هاوتاغین دؤشمه. ییخیلمیش دیوارالریندان دا اوتاغا یول وار ایدي

الکین نه موتککه دن . سینده کورسو قویولموشدوو بیر گوشهنه یوخ ایدي 
.  خبر وار ایدي، نه دؤشکدن

بیر جیندیر یورغان اؤرتموشدو کی، او یان بویانیندان قارین کورسونو
یورغانین آلتیندا جیندا پارچاسی کیمی . ه تؤکولموشدوگشیئباغیرساغی ا

.  یاماقلی بیر چارشاب دا سالینمیشدي
بیزیم کورسوموز تمیز و گؤزل (ورسونو بیرینجی دفعه  گؤروردوم له بیر کئب

).  ایدي
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لر گؤرونوردو کی، یئاوتاغین بیر بوجاغیندا زیبیل قابیندان تاپدیغیمیز ش
لرین نوبار همیشه زیبیل. یدياله ده اولمالیئب. اوسته قاالنمیشديـاوست 

ونکی چ. ایچینده قورداالناردي و بو ایش اوچون بیزدن چوخ واخت تاپاردي
رسیز اونو ئچ واخت آنا، آغا باجی و یا آیري بیر آدام تاپیلمازدي کی، یئه
سرت حسؤزون دوزو، بیز هامیمیز بو جهتدن اونا . اولسونعییب مانسلهس
.  یکددرئا

اونون اویونجاقالري ایچیندن . شالدیقل بونالرال قورداالنماغا بادن اویئهر ش
من کیچیک بیر چارخ با 'نوبار. ندیم و گیزلتدیم کی، اوندان خوشوم گلیری

:  دیمئد
سن؟  رریئونو منه وب

.  ديئاو دوروخمادان د
.  گؤتور. سنین اولسونـ

ییب گؤردوم کی، اگر لهئونکی فیکریمده مقایسه اچ. دیمهلئب امن چوخ تعج
او . رمزدیمئاونا وقاللیتحاایدي، بو راسهنگاویونجاقالریمین بیرینی باو منیم 

گؤز اؤزومو میزي، پاخیل و آج. له اولدوسئگون بو منیم اوچون بؤیوك بیر م
. تینی تاپا بیلمیردیمتیمین علّاونا گؤره کی، بو خاصی. دیردیمئایسح

چ بیریسی ئدیکلریمین هئتیمین سببی دسونراالر باشا دوشدوم کی، بو خاصی
آناسی ـین آتا 'نوبار. سینده بؤیوموشدوممن کیچیک بورژوا عایله. ییلمیشئد

یا اونالر  سین وئد“آنام،آتام”یوخ ایدي کی، او، اونالرا 
میشدي کی، مهئچ واخت اونا دئآناسی ه. سینلرهلئاب اطیه خئد“قیزیم”اونا 

الکین منیم آنام بو . ینی اوغورالماسینالرقیزیم، باخ،   یولداشالرین  قولچاقالر
يویلریئش»لدن انسانین فیکرینی بوالشدیران او. میشديئسؤزلردن چوخ د

.  ن اولمامیشديهیئا د'کیمی بوش سؤزلري نوبار“رمهئباشقاالرینا و
میز حالدا، بیردن  او، آغزینی برك یییزیویرینی اللشدیردـین  قیویر'نوبار

دوداقالرینا قویاراق او بیري الی ایله باغلی آغزیندان هالینی دباغالییب  بیر 
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من بو ایشین . سله منه آنالتدي کی، آغزیمی باغالییمچیخان بوغونوق س
ي و قدر جیداالکین اونون حرکتلري. ناسینی یاخشی باشا دوشموردومعم

.  دیمئتدي، اونون سؤزلرینی قبول ائایدي کی، منی مجبور ا
یاق آاورادا اوزون بیر قیرخ. تديئالی ایله دیوارین  کنارینا اشاره اسونرا نوبار

.  یرديیریئی
دیواردان اوزاقالشدیم و دانحتّی قورخوم. اییرندیم. من دیک داشالندیم

اوم ”او، باغلی آغزي ایله . ییم کی، او دا کنارا چکیلسینئا  د'دیم  نوبارایسته
. له قالدیمئت ببیر مد. ی آچماییمرك منه آنالتدي کی، آغزیمدهئا“اوم

. شیکده گؤزدن ایتديئتدي و آیري بیر دئتناسیز چیخیب گاعیاق آقیرخ
:  ديئنوبار دوداقالرینی آچیب د

سن؟  میرلیم سن بیبـ
یی؟  هنـ
یاق آدامین دیشلرینی سایسا، آدام اؤلر؟  آسن کی، اگر قیرخمیربیلـ
!  یوخ، آـ
ز باغالدیم؟  ئدین، من آغزیمی تم گؤرمهیهه بـ

- ده کی، قیرخ آیاغی گؤرمهسن، او نچه لحظهگؤره. قورخو گؤتوردومنی
میشدیم، او منیم دیشلریمی سایمامیشدي کی؟  

ز اؤلر؟  ئیاق آدامین دیشلرینی سایسا، آدام تآییرسن کی، اگر قیرخئنوبار، دـ
...  جه اؤلهئهه، بلکه ده گـ

وینه ئین  ا'اؤزومه دوشونوردوم، کاش، نوبارـبدنیمی بورودو، اؤزقورخو بوتون 
:  دیمئیارسیز دتاخ. یدیمیهگلمه

.  دیرمئمن داها گـ
.  دیرسن؟ گل، اوتوراق کورسو آلتدائهارا گـ
...  یاق گلسهآنه قیرخئاگر گـ
.  تديئگ. یوخ، داها گلمزـ
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سن؟  یرهاردان بیلـ
هر . سونرا او، الیمی توتوب کورسویه طرف چکدي. گلرده هر گون بیلیرمـ

.  ییردیکتیر تیترهـایکیمیز سویوقدان گؤیرمیشدیک و تیر
. الکین کورسونون ایستیسی چوخ آز ایدي. هر حالدا کورسو آلتینا گیردیک

مک،  اود و سایر باره ده ئدن خاالم یبیلیردیم کی، قونشوالر، او جومله
بونا گؤره ده . بیر میتقال توخویانا جهره اَییرردي“اگل”.تیشیرلرئنوبارگیله ی

:  دان سوروشدوم'نوبار. وه گلرديئلر یاتماق اوچون اجهئآنجاق گ
کورسونون یوخاري (نوبار،  کورسونون  یوخاري باشیندا کیم اوتورار؟ ـ

ونه مخصوص گنین بؤیوسی وار ایدي و همیشه عاییلهنین سرقیفیللیباشی
.)  ر ایديئگؤره اوشاقالرین آرزوالدیغی یبونا . ایدي

بیزیم کورسوموزون یوخاري باشی . سه اوتورا بیلرهچ کیم، هرکس ایستئهـ
.  او اولمایاندا، من. اوتورار“اگل”سن، اورادا رییئاگر دیوار طرفینی د. یوخدو

نه بختورسن؟  ـ
نییه، نه بختورم؟  ـ
).  ردیمهیئتاما داداش دآ(داداشیم اوتورار ویمیزده یوخاري باشدا ئبیزیم اـ
).  ردیمهیئناما آباجی دآ(دي کیبیر طرف ده آباجیمینـ

. سی یوخدوراو بیري ایکی طرفین موتککه. اوالر دالالرینا موتککه قویارالر
. من کورسو اوسته اوتورارام، یا دا باجیمین یانیندا. ایکی باجیم اوتورارالر

-هیئسه منی چیندیقالییب قووالالر و دهؤنوللري ایستکاخت الکین اوالر هر و
.  رلر کی، بورا بیزیمدي

ی دا حاقّ. میردينله بیل سؤزلریمی قائهوروت اوزومه باخیر و اـنوبار هوروت 
.  یدياوار
سؤزلرینه کامیلن “سنین”و “منیم”ولرینده ئم کیمی، او، ایییدئونکی دچ

.  بیگانه ایدي
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له تله بیل خصوصی مولکیئالکین ا. شیدرديئکوچه ده چوخ ااو بو سؤزلردن
یاخشی . ی انسانین فیکرینی آلچالدیب دارالدیرطیحدولو اوالن عایله م
. سالالمیشدیمحین جیندیر کورسوسونه تاما'جه، نوبارئیادیمدادیر  کی، ن

لقه کیمینی آپارماق مومکون حشکسیز، کورسونون  بوش یانیندا او دمیر 
له بیل گؤزلریم  ئا. ویمیزه آپاراردیمئاولسایدي، دایانمادان دالیما آلیب ا

چیر ئلري چتین گؤرور، الکین اوندا اوالنالري راحات سیئدا اولمایان ش'نوبار
ساساتیمی حسونراالر بو ا. سی اورگیمی دولدوروردوولنمک ههو اونالري ییی

لردن سونراالر بو صحنه. چکیرمیادیما ساالندا اوتانیردیم و ایندي ده خجالت 
چوخ گؤردوم  

لنمک اوچون دیش هلر یوخسولالرین آز مالینا یییجه دؤولتلیئنکی،
ورالندیقدا باشا دوشدوم کی، طبقاتی دونیانین عداها دا ش. قیجیردیرالر

.  دیرلهئسی بنؤورهیب
.  کورسو چوخ سویوقدوـ
دونن قونشوموزدا . دیریاخشیشیکدن ئا. ییلئر ده سویوق دقدهیوخ، اوـ

داها بیر . یردیالر، تندیرلریندن اود گتیریب کورسوموزه  تؤکدوكپچؤرك یا
.  میشديآدام اود گتیرمه

دي و اینانا الکین بدنیم برك تیتره. دیمین سؤزونه اینانماق ایسته'من نوبار
یاغین قورخوسو دا آقیرخ. شیکدن چوخ یاخشی اوالئبیلمیردیم کی، ا

. ویمیزه قاییتدیمئا. دیم کی، نوبار دانیشسینمههلئداها صبر ا. جانیمدا ایدي
.  یاق فیکري منی بیر آن دا آرام بوراخمیرديآقیرخ

جه یاریسی ئالکین گ. شیک چوخ سویوق ایديئا. جه برك قار یاغديئگ
اختیارسیز . میشمرلهندن برك تَیییلاویاندیم، گؤردوم کی،  کورسونون ایستی

. دیرشیکدن چوخ ایستیئاگر کی، نوبار اینانیردي ا.  بار یادیما دوشدونو
.  الکین اونالرین کورسوسو چوخ سویوق ایدي
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له بیداد ئیه تؤکولموش قار او قدر چوخ ایدي و سویوق ادامالردان کوچه
اوچونجو گون اورا . دیمده بیلمهئگ“یهمولال گنجی“دردي کی، ایکی گونئا
لیقال قانلیدنده سویوقئال صحبت ارامآقونشوالري دیلدنده خاالم ئگ
:  ییرديئد
صاباح . اؤزو ده کی، قیز ایدي. وده تک قالماقدان جانی قورتارديئباجی، اـ

هر . دياوغالن. ت اولدوحده را“اگل”. بؤیوسه ایدي، باشینا مین بال گلردي
ا پیس 'کی، نوبارتدیم ئایسحمن . جه اولسا کورکونو سودان چیخاردارئن

ان و حتّیقوجاجوللر چوخ گؤرموشدوم، بیري اؤلنده،  او. ریبئحادثه  باش و
! آه، بیچاره”: ردیلرهیئدا اولسایدي، آنام ویا باشقا آروادالر دؤشلرینه دؤیوب د

...!  سینهلئآلاله اونا رحمت ا... نییه اؤلدو
جانی : ردیلرهیئلیقال دیقانلالکین یوخسول، حتّی جاوان دا اولسایدي، سویوق

.  قورتاردي
دان باشقاسی 'راحات اولماسی و قیزین قورتارماسی نوبار“لیناگه”ایندي ده 

.  اوال بیلمزدي
:  ديئرام دآدیل

چ کس او بیریسینه اومود اولموش و بو ئقونشوالرین اومودونا قالمیش، ه
لتیندا بوزوشوب چ کیم اونالرا باش وورمامیش، یورغانین آئایکی گونده ه

.  قوروموشدو
دیم ایکیندي باشی من ایسته. دي کی، سویوق ووروبئد“اگل”دونن ـ
ییرم کی، ئد. ا قوربان اولوم'آلاله. دیمده بیلمهئدیم، قوناق گلدي، داها گئگ

وم اوشاغی نییه دونیایا گتیردین، نییه عصمصلحتینه قوربان اولوم، بو م
حیاتدا نه . ش بارماق بویونان همیشه تکلیک و بدبختلیک چکديئآپاردین؟ ب
گؤردو؟  

.  له ایمیش دهئ، باجی، البد مصلحت بکلیبیز نه بـ
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لرآما بیز بنده. ییلئسیز دچ بیر ایشی مصلحتئجه؟ آلالهین هئالبته، به نـ
.  روخ، گؤرموروخکو

:  من اونالرین سؤزونه قاریشیب، سوروشدوم
خاال، نوبار اؤلوب؟  ـ
یا . سویوق وورار. ت، کورسوده کؤپئهه، سن نییه بوردا بیتیبسن؟ قاش، گـ

.  او دا سویوق آلمیشديلهئآلاله، ا
. ایلک اؤلومون آجیغینی دادیردیم. تدیمئمن سالالنا سالالنا کورسویه گ

ه م سویوق ایکی گوندیب. زحمتی یوخ ایدي کی، بیلیم نوبار نییه اؤلوب
ساغالم آدامی اؤلدوره بیلر؟  

. چ کیم بیلمیرديئرام و هآخاالم، دیل. قلینه سیغمیرعی آدامین ئله بیر شئب
البد یوخو توتوب و آغزي . ین اؤلومونون سببینی بیلیردیم'آنجاق من نوبار

!  بودو کی، وار! یاق دیشلرینی ساییب و او دا اؤلوبآآچیق قالیب، قیرخ
چ واخت بیر آداما ئمن ده اونو ه. ي بیلمیرديبو سیرّمچ کیئوایی هئمندن س

.  ییرمئدیم و ایندي آنجاق سنه دمهئد

)1355/1976دالغا (
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.ع
ن قوجامان شاعیر و تخلص ائد» آذري. الف«و بعضا » اورمولو. ع«، »اورمو اوغلو«

شهرینده دونیایا گؤز ـ جو ایلده اورمو 1324یازیچیمیز علی احمدي آده 
اورمولو قدرتلی و باجاریقلی بیر یازیچی اولدوغو حالدا درین دویغولو . ع. آچمیشدیر

، »لرگؤزو یاشلی کوچه«ر اوندان بو گونه قده.و اینجه روحلو بیر شاعیردیر
.. آدلی شعر توپلوسو کیتابالري نشر اولوبدور» نارگیله«و » ییر آي ایشیغیچیله«
. سینده ده ان قدرتلی و داهی یازارالریمیزدان بیریدیرئکایه ساحهح"اورمولو"

لري مختلف چوخ حئکایهربیر حئکایه توپلوسو نشر اولماسادادان بو گونه قدهاونون
.اولموشدوریی بزهینلردرگی و قزئته

. درگیسینده درج اولموشدور"یول"لرگلن حئکایهآشاغیدا 
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هنارگیل

پاپروز کؤتوگونو کول قابیندا . بارماقالري یانان کیمی، اؤزونه گلديجعفر، 
یه ـ12کی، گؤزلري تاقچا ساعاتینا ساتاشاندا گؤردو. ازیشدیریب، سؤندوردو

:گیندن کئچدياوره. ديآجی گولومسهـآجی. آزجا قالیر
ینه بو آرواد قویماییر آدام اؤز درد. یمـ گؤر نه واختداندیر فیکیر عالمینده

زونون نه آغینی ؤس. آتماجاالرینی آتیر، سونرادا اوزانیب یاتیر. قالسین
یازیق ییر بوبیر دئمه. هارادان گلدي توالزالییر. یوخالییر، نه ده قاراسینی

لر الی اؤزگه. یی اولماسادا، باري آزاجیق دوزلوگو وارنین هئچ نهکیشی
:شديسونرادا دریندن آه چکیب، فیکیرل…جیبینده دگیل

. ییرك ایستهگؤز گؤرور، اور. نه بیلیم بلکه ده حقلی اولسون…ـ آرواددیر دا
لاله دئیه، گیریب اده، ماشكچؤره. دیرجیبم ییرتیق. کی الیم بوشمنیم ده

…سینییر دوشمهداش آلتینا، گؤبک ایسته
بیر. قاشیغی دوزدوـنی سالیب، قابنارگیله، سفره. گئجه شام واختی ایدي

ایله قالراده اوشاحمد ایله سارا کوچه. شابایدادا قاتیق آشین اورتایا قویدو
یاقدان چیخیب، آـدودوکلرینه گؤره آجالریندان الـاویناییب آتیلیب

.ییردیلرکوي ساالراق، شام ایستهـسس
:احمد

!ـ آنا، آنا منیم پاییمی وئر
ـ آنا اول منیمکیل منیمکی، او

:قیشقیرا پیاالنی آناسینا ساري توتدوـسارا قیشقیرا
:نارگیله اوشاقالرین باشینا چیغیریب، آجیقالندي
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!یین گؤروم هلهـ اود پارچاالري دینمه
اوزونو ـجعفر ال. ایله قاییتديسو بارداغیاوتاقدان مطبخه دؤنوب، الینده

دن سفرهاونالر میسیب،  . قوروالیا اوشاقالرا باخديـایله قوروالیاحوله
سارا پارالق گؤزلرینی شابایدادان قالخان آشین . قیراقدا دیوارا سؤیکنمیشدیلر

.میشديبوغونا زیلله
.دیرديلهده آیاق بارماغی ایله پاالزین دلینمیش گؤزونو ایرياحمد

:نی آسیلقاندان آسالیاراقجعفر حوله
نین ـ نارگیلهدئیهـآنانین آجیغینی پاالزدان نییه آچیرسان! ـ احمد، اوغلوم

کؤزه یئل . کدن کسیب آغزینا قویدوچؤره. یانیندا بارداش قوروب، اوتوردو
نین  یاناقالري پؤرتدو، اوشاقالرین پیاالسینا رن کیمی، نارگیلهووروب کؤزه

:یه باشالديش شاپپیلدادیب، دئیینمهآایکی چؤمچه 
ردي چکیم، بیلمیرم اؤز بیلمیرم ائو د! ـ بو اولدو دوالناجاق، بو اولدو ایش

…دردیمی چکیم، بیلمیرم بو اود آپارمیشالرین دردینی چکیم، بیلمیرم
ـ دئیهـده منیم آش پاییمی چکسن، ائلهـ ایندي کی بیلمیرسن نه چکه

عفرین جوه گؤزلرینی نارگیله شَ. گینی بوغازیندا پیققیلداتديجعفر گولمه
:دیب، دیللنديلهاوزونه ایري

قوالقالرین اولوب دروازا، سؤز ! یینها سالیرسان، هرغیی شوخلوهرنهـ سن 
عفر آغاج«زون نه اولدو؟ آي ؤبس دوننکی س. بویاندان گلیر، اویاندان گئدیر

دیرکی همیشه تویایاخشی.. صاباحین قورتارماديـسنین بوگون! »قوربانی
آمما نه . دي، گئتمزدیمبیلاله قارداشیم اوغلو اولماسایـواهللا. ملیئین دگئد

سم، گئتمه. سم، اوزوم قارداش دانالغیندا قاالرگئتمه. ائدیم؟ مجبورام
ر؟ داش گلین نه دئیهزسم او قیزجیغابایرامین اوزونه نئجه باخیم؟ گئتمه

باشیمیزدیر، گئدیم نئجه ـبودا کی بیزیم اگین…نین باشینابیبئله بی
ییم، نئجه اولسون؟ نئجه گئتمه. یرگئدیم؟ فامیل ایچینده آبیریم گئد

اولسون آي جعفر؟
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کدن کسیب آغزینا چؤره. یه مشغول ایديزونه آش چکیب یئمهؤجعفر ا
صاباح، باخ صاباح انشالاله ! لشمه نارگیله خانیمعصبیـ:قویاراق دئدي

دئییرسن هله بیغالریمدان بیر تئل قیریب . ریک بازاراایشدن تئز گلیب، گئده
:رتیرديآسونرادا قاققیلداییب، . گیروو قویومیانیندا 

بوش جیب ! سیوه گؤز نارگیلهسیز کوراوغلونون شَ»قیرآت«بیر ده کی آي 
دیر یا یوخ؟قوالق الزیمبیر آز پاالز. ایله بازارلیق اولماز

:غزینداکینی اودوب، دئديآنارگیله 
میزدان البیلمیرم بو کاسیبلیق نییه بیزیم یاخی. ـ کرمینه شوکور آهللا

…یاغ اوستونه تؤکولور، یارما یاوان قالیریاغ. ییرچکمه
ورین یاغینا یاغ تؤکولوب آي نارگیله؟ـ یئنه هانسی بخته

دن مرحمتـآیاغا قالخاراق. نارگیله عصبی حالدا قاشیغی کاسایا بوراخدي
.ـ اوتاقدان ائشیگه چیخديدئیهـ!باشقا کیم اوالجاق

:الیاراق دئییندي کیقنی قاشیجعفر کاسانین دیبی
آي آرواد آدام بیر بئله قارنی ! ن اولوب مرحمت، مرحمتـ ایشین، پئشه

جن قالدي، گئتدي، ایندییه! آدام بیر بئله گؤزو گؤتورمز اولماز! و اولمازلقورد
لر جیبینده اولماسا پولو سامان یوز دفعه دئمیشم آدامین الی اؤزگهسنه

آیري ! ئی اوتوروب گؤزونو مرحمته تیکمهه. ورا بیلمزوکیمی سو
اونون مین . رمکیمی اوال بیلمهقونشویا دا باخ، من مرحمتین اريـقونوم

آلتی آشیریب ال. یه قولپ قویوروزهکگونده مین . جوره اویونو وار
ور مرحمتین سن نه بیلیرسن بخته…آغزیمی آچما! آرواد. وارداشیرتماسی

ایسه نارگیله نه. دن کنارا چکیلديـ سفرهیهدئـاستغفروهللا…اري
بیر استکان . ایله دانیشماديداها بیر کلمه جعفری سالالییب،نقاباغیـقاش
رك نهجه دیپپیلداتدي کی، استکان سسلهعفرین قاباغینا ائلهجدا چایی

گینده یه باخیب، اورپرت نارگیلهـجعفر پرت. چایی ائشیگه داشالندي
:دئديیاواشجا
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»…یئنه جینلر داغدان گلدي! قاش قاباغینا باخ«ـ
ایسه نه…ایديقاچاقشاوا اوزاـیدي، آرتیق داوازونو اوجادان دئسهؤس

چاي آغزیندا سامان سویونون . تیب چایی ایچديآکؤنولسوز قندي آغزینا 
ایديدوزو، بللی دگیل. پاپروز آلیشدیریب، فیکره دالدي. دادینی وئریردي

باشیندا مین جوره . سی دوالشمیشديفیکرینین کلفچه. یه فیکیرلشیردينه
.ایله آلیشدیریرديپاپروز کؤتوگو

اوشاقالر . گؤزلرینی تاقچا ساعاتیندان گؤتوروب، نارگیله ایله اوشاقالرا سالدي
کیمی، یاتاغیندا نارگیله ایسه ایستی وورموش آدام. ایدیلرشیرین یوخودا

.رديینیشئا ابویانـاویان
:جعفر فیکیرلشدي

قوي . دیرالربونالردا یازیق. یامیـ یوخ، داها صاباح هر نئجه اولورسا، پول تاپمال
آیلیق حقوقوم چاتماسادا …نه اوالر. پالتار گئیینیب، تویا گئتسینلرتزه

آدامین دار گونونده دادینا . دورتیمور یاخشی دوست. تیموردان بورج آالرام
…اي بابا…من ده اونون الیندن. ده کی همیشه اونو یوخالمیشاممن. چاتیر

، بوشال، دور باشینی آت، یات، سحره »قوربانیجعفر آغا«سؤزلري بوشال بو
.ـ یورغانین آلتینا گیرديدئیهـدیرآهللا کریم

قارانلیق ائودن ـمیش آالك یئمهچؤرـکی کیمی چايسحر تئزدن همیشه
آنجاق ایش باشیندا آیري گونلر کیمی فیکیر . گئتديچیخیب ایش باشینا 

ندن یییلایش یولداشالري جعفرین ساکت. ایله مشغول ائتمیشدياونو اؤزو
بلکه جعفر. یه چالیشیردیالراونو دانشیدیریب گولدورومه. لنمیشدیلرتعجب

ایله کارخانانین آجی توتونلو توزلوزلريؤلی سده اونالرا قوشولوب، گولمه
جعفر ایسه . لتسینلیک ده اولسا شیریناون دقیقهـهاواسینی بئش

گینده دئییردياور:
یم؟ کیمه آغیز آچیم؟ هئچ راضی دگلیم لیسه نه ائتمهـ تیمور گلمه

ایندییه کیمی بونالرا . ك دوستومیوخ، یوخ، تکجه تیموردور اور…بونالرا
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توخ اولموشام اؤزوم . مآج اولموشام اؤزوم بیلمیش. الیمی اوخوتمامیشام
نییه یوبانیبسان؟! آي تیمور، اي تیمور هارداسان. بیلمیشم

:بیردن نظریندن کئچدي
؟…ـ اولمایا گرفتار اولوب؟ منه محتاج اولمایا بیرد

:جعفر بو فیکیرده ایدي کی
تیمورو . زونه گتیرديؤسسی اونو اـیورولماسین جعفر آغا قوربانیـ

:اوجا سسله گولدو. گؤزلرینده سئوینج پارالديگؤرمکله بیر آندا 
:یولداشالریندان بیریسی دئدي

، بیزده گولک؟ئلی سؤزونو بیزه ده داو گولمه! ـ آي باال
:آیریسی دئدي

گوله ـبیر آیریسی گوله. گینی تیمور اؤزو ایله گتیرديـ اشی، جعفرین اور
:سوروشدو

کده؟کده، یوخسا بیر جان ایکی اوررلر؟ ایکی جان بیر اورـ بونا مه دئیه
ل دانیشان آرتیردياو:

ـ اشی تیمور، جعفرین باشینا نه گتیریبسن کی، آزاجیق یوباناندا دونیاسی 
سن آدام دئییر گؤره. قاباغی سالالنیر، نه دینیر، نه دانیشیرـقاش. یشیلیرید

یولدا نین هانسی قوماش کاروانینی باشییازیق تاجرسویغونچوالر بو
نه ایسه، هامی گولوشرکن، او آغیر داریخدیریجی وضعیت …سویوبالر

.آرادان گؤتورولدو
اوشاقال هارایا بازارلیغا ـدرواآایدي کی، جعفر اوتوبوسا میننده، بو فیکیرده

دوزدورکی، . ائله اولسون نه شیش یانسین نه کاباب. دیرچیخسا یاخشی
. اولماسین کی هامیسی کورالنسینده ائله. تیمور ایشیمی یوال سالدي

میرم چوخ باها اولسون، اؤزومه نه ک، ایستهیـییلاوجوزلو بیر یئره گئتمه
. نه آالجاغام؟ باشماقالریمی یاغالیارام بیر آز رنگی آچیالر. آلمالییام؟ هئچ نه

…گیمین سؤکویونو تیکسینرم نارگیله پئنجهده دئیهگئجه
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اوتوبوس قفیلدن ساخالنیلدي و آیاق اوستونده جعفر اوندا اؤزونه گلدي کی 
بیلاله ایله ـبیرینین اوستونه تؤکولوشدولر، جعفر گوجوـاوالن آدامالر بیر
.ساخالشدیرديناؤزونو ییخیلماقدا

) سواري(بیر مینیک وکوي دوشموشدو، دئمک، اوتوبوسـهايائشیکده
مک اوچون، ینی گؤزلهسین گلمهسوروجو، پلیس. ماشینی ایله توققوشموشدو

جعفرده اوتوبوسدان ائنیب یوال . بیر ائندیلرـمسافرلر دئیینه دئیینه بیر
بو آندا خیابانین او . سونرا باشقا ماشین تاپیپ، اؤزونو ائوه یئتیرسین. دوشدو

:دوشدويکوـبیري الینده هاي
!آي توتون کیفی آپاردي! آپاردي! ـ آي توتون

دي ایکی اللی باشینا دؤیسون یا کیف آپارانین دالینجا ییریازیق آرواد بیلمه
.دان اوزاقالشیب، گئتديسیکلت قیژهاقیژال، قیشقیرتیموتور. قاچسین

الینی قولتوق جیبینه آپاردي پولو . جعفر آروادا باخیب، حالینا آجیندي
ـ گؤزلري دئیهـاي نارگیله. نه ایسه جانینا ایسیتمه دوشدو. یوخالسین

جر بیر اوتوبوش عیبه. گؤزلرینین اؤنونده اتوبوس نئچه رنگه چالدي.یاشاردي
جعفر اوتوبوسا ساري . ائله بیل شاققاناق چکیب گولوردو. ییرديحیوانا بنزه

جعفر جان . گئده اوزانیرديـلیق یول گئتنظرینده بئش آددیم. قاچدي
ویماز داها دـآنجاق ترمزالرین قیژیلتیسینی دویار. آتدي اوتوبوسا چاتسین

.دي نه اولدوبیلمه
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سلمه خاال

آرغین اؤز ـچا قولتوغوندا یورغونخایدي، سلمه خاال بوآخشام اوستو
سینین بؤیرونده نه گؤردوسه دوروخوب، باخا کیمی، قاپیلرینه دؤننکوچه
بوراخیب، یییجن کیمی، قوجاغینداکی گلینسی نرگیز اونو گؤرنوه. قالدي

یلیب ینین آغریسینا باخمایاراق اَسلمه خاال بئلی. دئیه قاچديـننه
رك، باغرینا مارچ اؤپهـسینین یاناقالریندان مارچالن حالدا، نوهچؤمبه
.باسدي

!م گلیبیییگؤزومون ایشیغی، نرگیزج! ـ آلاله، الاله، گؤر، کیم گلیب
ییشدن جانینا دوشن تیترهران دوردوغو یئرینده آناسینا باخیردي، یجئ

.ییرديگؤیلو نارین گوللو چیت چادرا تیترهـباشینداکی آغلی
رانا یلیکله بئلین قووزاییب، نرگیزین الیندن توتوب، جئنسلمه خاال چتی

بوغوق قویودان سس دویوالن کیمی، ـران بوغوقیجئ. یاخینالشدي
سینه، لمه کؤنولسوزجهدئیه چادرانین آلتیندا اوشونن کیمی اولدو، سـسالم

.قیزینی سالمالییب، آچاري قیفیال سالدي
ك یئدیکدن سونرا بیر استکان سیک بیر، ایکی تیکه چؤرتلهـحسن آغا تلم

میش یاریم پالتوسونو گئییب رچاي ایچیب، نئچه ایلدن قالمیش، رنگی بوزا
.قوالقلی پاپاغینی قویدو باشینا

آروادي، دیلی . ديماق ایستهدئیه ائودن چیخـبوگون گئجیکمیشم
:نی ییغان حالدا دئديتوتماز سفرهـتوتار

!بیر آز تئز گلـ دئییرم، بیر جور ائله، آخشام 
ـ نییه؟ نه اولوب کی؟

.جکـ ائوه آدام گله
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باغالیا، خئییر ـیاغینا تاخیب، باغالرینی باغالیاآحسن آغا باشماقالرینی 
لمه، قالمیشدي کی سؤزونو نئجه س. یه باخديدئیه سلمهـاولسون

.بیتیرسین
!گئجیکمیشم، یوباندیرما! ـ سلمه
!جکدا، ائوه آدام گلهـ دئدیم

!کیم اولدوغونو دئ! ـ آدام اودلوغونو بیلدیم آي سلمه
:مز، قیزدان اؤترو گلن وارگولومسهـسلمه گولومسر

و، او ایللرجهك خیرداالرینی ییغماقال مشغول اولدکی چؤردهـ دئیه سفره
د اولموشدو، بیلیردي بیر پارا لنین اخالقینا بريتینده اَآروادلیق مدـار

رینه دئسین، اونو بیر یاندان کاسیبلیق، بیر سؤزلري نه سایاق و نه زمان اَ
اللشمه هردن ائله سیخیشدیریر کی ائوه آلیناجاق  بیر ـدا چالیشیبیاندان

.غزي آجیلیق سالسینووروب، هئچ زاد یئره، ائوده آ
نین قوالقالرینی چکیب بوغازي ـ بو گلن کیمدیر؟ دئ حسن آغا پاپاغی

.ندا برکیتديیآلت
:سلمه جواب وئردي

.دیرـ زینال عمی
!لی اوغلو یوخدورنین ائولندیرمهلی، زینال عمیلهیـ من ب

:نی قاتالیا ـ قاتالیا دئديسلمه سفره
.رسی واـ عسکر آدلی بیر عمی نوه

نه گؤره داها دایانیب یییآغا گئجیکددئیه حسنــ جئیران هله اوشاقدیر
.ایشین نئجه و نه سایاق اولدوغونو سوروشمادي

نیر، ائله بیل گؤز قاباغیندا الکدن الهده باغیرديدن باشالیان قار، هلهگئجه
وارببوي قاردان دـلرین اورتاسیندا بویانن قار کوچههلدامالردان مور

لرده کی کیمی پاییزین سون آییندا باشالیان قیش، بو اؤتن ایل. چکمیشدي
سویوق گتیرمیشدي کی آدام ویله ائله قاراده، اؤزوایل بیر آز دالی دوشسه
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دا یانداندور، قار بیر یانا، بیرویی دولگوندن اورومایا دالی دوشدلدئییردي او
یرپاراق، آز قالیردي کیرپیک گؤزه چـچارپاز اوزـسازاق، قاري چالیم

آغا، قار اوستو، آیاق آراسیندان گؤزون ایچینده سوخسون، حسن
ایله توواراق گئدرکن، فیکیرلشیردي کی آخشام ائوه نین ایزيشیریمالري

ل ده ذهنینه اواونا گؤره. دیردن زاددان آلمالیلییئمهـقاییداندا بیر آز یئر
.جویز حالواسی دوشدوسونرادا باخان توخومو گونه
بیرگه یاشاییردي، آلتی آي اوالردي کی جئیران، عسکر و قاینانا ایلهـبئش

عؤمور سورمک ایدي، یوخسا ده بیر سایاق گون کئچیریب، نییییاشاماق دئد
چوخ واختالر گلین اولدوغو . میشديگوندن، بیر گون گؤرمهیییگلین گلد

ده نین خاطرالماسی، اونون گؤزلرینی یاشاردیردي، کی، نئجهگئجه
نه قونشودان بیروووز آلینمیش گلین پالتارینی اگنینه یسکؤنولسوزجه
نین سؤزو ایدي کی، ار ائوینه گئتدي، و آتاسییییدکدن سئومهتاخیب، اور
:دئمیشدي

ایله جئیرانی سیزه کنیز وئریرم، گلین پالتاري! آرخایین اول، زینال عمیـ
.ایله او ائودن چیخاجاقگلیر، آغ کفن

و جئیرانین گؤزلري قاپیدان چیخاندا دولموشدو، کی، کئشگه عؤمرونون 
.اؤز ائولرینده اولموش اوالیديیییسونونا، قدر کنیزل

جه سویوق ی آتاسی بیر سادهگلینی ایدي کایلین ایکی ـجئیران بیر
ائو  یییخاال بیلددي، سلمهدگمکله یاتاقدا قالیب، ایش اوستونه گئده بیلمه

ینده یئرینه یئتیردي، آغانین حقّنی اولدوقجا حسنیییلدرمان حکیمـداوا
اوتو چایینا کیمی، اونا رن، زنجفیل، ککلیکنشاستادان توتموش تا شوره

آشی بیشیردي، اوستونو باسدیریب سالدي، اوماجپیینه کوایچیرتدي، کوره
آغا جئیرانی آخیردا، بیرگئجه حسن. ديدي کی وئرمهترلتدي فایدا وئرمه

قونشو گلیب باش ـرزوسویال تاري رحمتینه گئتدي، قونومآرمک ؤگ
:ساغلیغی وئررکن دئدیلر
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.ایمیشمرو بورایاجانؤسین، عـ آلاله رحمت ائله
گیندن سیلمک ده، اونو اوران آزاجیق اینجیک دوشسهجئیران آتاسیند

گی منه ده اونون اورهر نه اولسا آتادیر، یئنه«دئمیشدي . میشديایسته
لنسین میشدي اؤز بختیندن آتاسینا گیلئیده ایسته، بیر، ایکی دفعه»یانار

قوي قالسین سونرایا، بیرگون اوتورارام »میشدي، دئمیشدينآمما اوتا
.»…رم، اوندا او، اؤزو منی بو فالکتدن قورتارارآچیب دئیهیی هرنه

ییردي کی هردن اینانا بیلمهآنجاق آتانین اؤلومونو یوخو کیمی دویوردو، ائله
دیبلی آجیلیغینی ـلیغی دوشوننده دونیانین یئرلیآتاسیز قالیب، آتاسیز

:وگؤزونه چالیب هؤنکوروردـآغزیندا تامسینیردي، ایکی اللی باش
…آرخاسیز قالدیمجهئـ اي واي، ن

خاال اونون سؤزونه دا سلمهبالدان آناسینا دانیشسانه یول باشینا گلچبیر نئ
…باش قوشمامیشدي

ماق اوالر، آمما خلقین دروازانی باغال«آرتیق، نصیحت ائدیب دئمیشدي 
.»آغزینی یوخ

ر قارا دونون نه قدوموندن بیر ایل کئچهلنین اؤنه ایسه، جئیران آتاسی
دن دوداق آراسی سلمهـسی، دیلپئشهـمادي، ایشیتاگنیندن چیخار

:ایديبایاتیالردان اوخویوب آغالماقیییاؤیرند
،یئتیمم آتام یوخدور
.غریبم بوتام یوخدور

،دوشموشم اود ایچینه
.قولومدان توتان یوخدور

نین بو سؤزو آناسینده، ندنسه، گه الینده، اوتاغی سوپورهبیر گون، سوپور
و جئیرانین » ایمیشایلک سالدیغی اوشاغی اوغالن«یادینا دوشدو کی 

او قالمیش اولسایدي ایندي اؤزونه گؤره بیر کیشی «گیندن کئچمیشدي اور
:سونرادا بو بایاتی ذهنیندن کئچمیشدي» اوالردي
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قارداشالر، آي قارداشالر
یاغیش یاغار، قار باشالر

اؤلسوناؤلسه، باجیالر 
سین قارداشالرهئچ اؤلمه

گی سیخیلمیشدي، اوتاق باشینا هرلنمیشدي، دوردوغو گؤزلري دوالرکن، اور
بو آندا قایناناسی …هؤنکور آغالمیشیديـیئره چؤکوب هؤنکوریئرده
:ري گیریب، غضبلهایچه
لمیشدي، دئیه اونون قولوندان توتوب، سیلکهـن سالیبساننه شیوهیئنه
گه بیر عالم ایش تؤکولوب قالیب، سنین بیر اوتاق سوپورمه«شديدئمی

قوالغدان ـاؤلدو، گئتدي، قورتاردي، بیزي باش! باشاراجاغین یوخدور؟ بابا
!سالما

میشدي باخیشیال جئیران باشینی قالدیریب، اونون اوزونه باخمیشدي، ایسته
:اونو باشا سالسین کی

ییم کیمه آغالییم؟ اؤزومه آغالماییم کیمه آتاما آغالما! گؤز آروادـ آي آغ
م گوندن، گونومو قارا ائدیبسن، آلاله سنی بو آجی دیلینی یییآغالییم؟ گلد

! دا سیزدن راضی اولماسینم، آلالهلمن کی سیزدن راضی دگی! کسسین
…یديکئشگه گلین گلن گون قیچیم سینایدي، کئشگه آلاله منی اؤلدوره

یدان سونرا آرد، بئش ؤد! آي آتا«آجیقالنمیشدي گینده آتاسیناسونرا اور
…وشاغا فیکیرلشمیشديادونیایا گلن بیر 

ایدي، قاینانا سی، او ائوده ائله بیل یاسجئیران دوغدوغو گونون، گئجه
بویانا چالیب سسلندیریردي، عسکر، ـقاجاغی هئج زاد یئره اویانـقاب
گمیره پاپروز ـرهدوداغینی گمیـقاباقلی اوتوروب دیلـقاش

گئدیم اوشاقالرال بدورو«گیندن کئچدي بیر، ایکی دفعه اور. دیرديتوستوله
کنده تویا آمما سونرا یادینا دوشدو، یولداشالري هامیلیقال،» قورولوم
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تکلیف ائتدیلر عسکر ایسه آروادینی بهانه ییگئدیبلر، اونا دا کنده گئتمه
.ديگتیریب، گئتمه
.کی بوش یئره آروادي بهانه گتیریبعسکر بیلیردي 

قالدیسی اونون اوچون بیرـجئیرانین اؤلدو. یی جئیرانا یانماییردياونون اور
گون گؤز قویدوغو بیر ائوین دوواریندان آرتیق، اونون فیکري نئچه. ایدي

او ائو ،ایدي کی او گئجهسیمهنین گتیرمهآمما بختی. ایديآشماق
و عسکر …یه گلیرديگولمه سسی کوچهـدئییبایشیقالنمیش، و 

ییب، دیزلرینی کهؤیپئشمان ائوه قاییدیب، مطبخده مانقال باشیندا سـکور
ن توستو ایزینده آیري بیر ائو قوجاقالمیشدي و بورولوب یوخارییا گئد

.ییرديایزله
ندا گوندن او ائوده قاریشدي، قاینانانین دانالغی آلتیـجئیرانین حالی گونو

دئمک اوالرکی، عسکر ده اونو . »نییه قیز دوغوبدور«قالمیشدي کی 
ده آیاق اوستو، آناسینا باش گلنده. میشدي، ائوه چوخ آز گلیرديوئلله

کاغیذ پول باسیب، جئیرانی و قیزي نرگیزي ووروب، اووجونا بیر، ایکی
.میش گئدیرديگؤرمه

خاال جئیرانین یانیندا گون سلمهدا جئیران اؤزو قویدو، بیر نرگیزین آدینی
:اوالندا، دئمیشدي

ییر، سنین یازیغین ایندي کی بونالرین بو اوشاغا یازیقالري گلمه! ـ قیزیم
دیر، اؤزون گئت، سیجیللی سیگلسین، قیز اوشاغی اوالندا نه اوالر، آلاله بنده

ما، باال ایندییه باخ…سینآلاله مبارك ائله! دا نه قویورسان قويآدینی! آل
گینه تی عسکرین اوردا محبدیر، نئچه واختدان سونرا بو اوشاغینبال کیمی
.دا باشی داشا دگیب قاییدار اؤز زندگانلیغینان دوشر، اونو

تی عسکرین ده، نرگیزین محبهسآمما او گوندن ایکی، اوچ ایل کئچ
غینا ده اؤز زندگانلیر آلمادي، عسکرین باشی داشا دگمهئگینده یاور

بیر گلیب آشدیالر عؤمور دوواریندان، ـقاییتمادي، جئیرانین قارا گونلري بیر
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زینی قوجاغینا باسیب یگونلرین قوندوندا نرگیییو، او، آغیر کئچیرتد
:نین بایاتیالریندان اوخودوخاالسلمه

ین قهري منهکفل
هئچ گلمز رحمی منه

عالمه شربت وئردي
ایچیرتدي زهري منه

دا جئیرانین جوان واختیندا یاواش دیل آچیب، آیاق توتساـاشنرگیز یاو
ایله گوندوزلر اوتوروب اؤزوـدوشمه باشالدي، چوخ گئجهساچینا دن

ییب، کیمه گؤره اوتوروب بو دن اؤزونو اسیر ائلههن«:فیکیرلشمیشدي کی
سؤزلري یادینا یییخاالیا دئد، سلمه»گینین یاغینی اریدیرائوده، اور

ده اوزومه قاپی آچماسان، نییه تکجه منم اریندن بوشانان؟ سن«المیشدي س
.رمرم، اوشاغیمی بؤیودهرم ائولرده سنین کیمی ایشلهگئده

هرنه ! جوانسان، آغیزالري باغالماق اولماز! آي قیزیم«: آناسی دئمیشدي
آلاله آي آنا،«:آغالر دئمیشديـو جئیران آغالر» دیرسیاولسا، بورا ار قاپی

یی، م چؤرهیییسینی، آلاله کسسین بو ائوده یئدی ار قاپیچباغالسین بئلن
…جانیم آزادداها جانا گلمیشم، کبینیم حالل،

دئیه اونون ـ! خاال نرگیزي قوجاقالییب، بو اوشاق نئجه اوالجاقسلمه
.گؤزوندن اؤپموشدوـاوز

دئیه جئیران چاتماز ـزیندانالردا یاتانا اوشاق ! دیرـ اوشاق منیم
.هؤنکورموشدو

میش گونلره، اوزاقالرا چگؤره کئـایدي، ایش گؤرهخاال مطبخدهسلمه
او صفالی ییینین ساغلیغینا فیکیرلشیردي، کئچیرتدفیکیرلشیردي، اري

گونلري دوشونوردو کی،کاسیبلیقال بئله دوزگون عؤمور سوروردولر، 
ت اولدوغونو گؤروردو، آرتیق، هئچ گینی گؤروردو، پرآغانین گولمهحسن
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یئر آلماالرین قابیغینی نه واخت و نه سایاق یییدي سودا بیشیردلمهیب
.ري گیرديدئیه ایچهـاوندا اؤزونه گلدي کی، جئیران، آنا. سویوب

گینده اوخودوغو بایاتینی یاریمچیق قویوب، تئزجه خاال اودلو اورسلمه
غانی الینه آلدي کی گویا، سوغان گؤزلرینی سیلدي، بیچاق ایله سو

سیندان گؤزلري یاشاریب، جئیران آناسینا باخاراق، آجی گولوشلو اونا آجی
دئیه بیچاغی آلیب سوغانی سویماغا باشالدي، ـیاخینالشیب، من سویارام

:گینده بو بایاتی گزیردياور
رمبولبولم، باغ گزه

رممجنونام، داغ گزه
یوز یئردن یاراالنسام

رمرم ساغ گزهلمهاؤ
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ابتدایی . نین اهر شهرینده دونیایا گؤز آچمیشدیرجی ایلده قاراداغ ماحالیـ1325
ـ جی ایلده طبیعی دیپلم 1345. و اورتا مکتبی دوغما دیاریندا باشا آپارمیشدیر

. آلمیشدیر
اونون یازیالري . اوبا و آنا وطن اولموشدورـنین الهام قایناغی ائل اونون یازیالري

» آلتون خیال قوشو«. لرینده نشر اولموشدورآذربایجانین مختلف درگی و قزئته
14بو کیتابا داخیل اولونموش . جو ایلده نشر ائدیلمیشدیرـ1379آدلی کیتابی 

. دیرحئکایه، آذربایجان بایاتیالري و شیفاهی ادبیاتیندان قیداالناراق یازیلمیش
.آشاغیدا گلن حئکایه همین کیتابدان آلینمیشدیر
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سیسو نوبه

،باش چکمک الزیم ایدي کیله ووراندا نئچه ساعاتدان بیر اوراؤسویو گ
باغین ـز باغچاؤسویو ایله ا،لو بوشالدیبؤباشقاسی گلیب گیزلینجه گ

.                                                        سووارماسین
فانارین ایشیغی قارانلیغی . ایديمیزبهوله وورماق بیزیم نؤاو گئجه سویو گ

چاتماز یئره قوناق کی، الرموردو، آي داؤزو گؤز گؤگ. بئله دیسکیندیرمیردي
.گئدیب، گئجیکمیشدي

یدین سوهسنین آردینداکی، قبریستانلیغی کئچمهحاجی میر جاببار باغی
زو دوشنده جانیم ؤالپ اوشاقلیقدان قبریستانلیق س. لونه یئتیشمزدینؤگ

و(یازیق رحمتلیک آنام . دیمرسزاغ اَـ یه دوشوب زاغهگیزیلدردي، اوشوتم
دعاسی یازدیریب آرخالیغیمین چیگین آستارینا تیکمیشدي کی، ) ان یکاد

.جکده قورخماز بیر ایگید اولوملیگی جانیمدان چیخسین وگلهقورخو خسته
»له باش چکیب گلیرمؤسیز یاتین من گ«باجیم اکبر ایله منه یئر سالیب 

.دئدي
:شیشه دئدیمـشیشه،الرکیمی سینه گریبیوك آدامؤب

ده قبریستانلیقدان من اوالن یئرده خانیم خایالغینا بو قارانلیق گئجه«
»لونه باش چکمک یارامازؤکئچیب، سو گ

یه ؤدـیهؤال آغاجین یئره د. له یولالندیمؤتوروب اکبر ایله گؤفاناري گ
:میش اکبر بیردن پیچیلتی ایله دئديهله قبریستانلیغا یئتیشمه. گئدیردیک

»ییردایی، ائله بیل ایکی نفر بیزي  ایزلهآغا«
ره ؤدا بیر قارالتی گنین زیل قارانلیغینز دوالندیریب، گئجهؤسوال گـساغ 
:ك وئریب دئدیماکبره اور. دیمبیلمه
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سن ایسه خوفالنما آلاله . هیچ بیر شئی نظره گلمیر. چوخ قارانلیقدیر«
».دیربیزیمله

رحمتلیک ماحمید . زوم خوفالنمیشدیمؤدوزونو دئییم، اکبردن چوخ من ا
زومه ؤفته گمی قارا و سویوق تورپاغا تاپشیریب قاییداندان بري نئچه همعلّ

کیرپیگین اوستونه ـزلریمی یوموب، کیرپیکؤگ. میشديیوخو گئتمه
سوزگون بیر سس ائشیدرکن گومان .قویماق همن منی قارا باسیردي

یاخود کافتارالر قبیرلري .لولر خورتالنیب منه دوغرو گلیرلرؤائدیردیم کی، ا
.یوواالرینا ساري سورویورلرلري چیخاردیب،دئشیب، جمدك

- لمهؤمین گویا شاختایا دوشوب االر ائله یازیق ماحمید معلّیئرسیز خیالبو
سیله زگتیرن شاگردلرین واسطهؤسـز آپاریبؤده سگیندن سونرا مدرسه

بونا . رلر یاراتمیشدين تصوالرین ذهنینده معییوال اوشاقمنیم و آیري اوزو
تیمیزي آرتیریر و الریمیزا ییغیب، جسارباخمایاراق بوتون گوجوموزو آیاق

گئجه . لشمیشديالریمیز ایتیقوالق! ییردیکلهلیقورخا اولسادا ایرهـقورخا
قبریستانلیغین . نین سسینی بئله ائشیدیردیکنین قانادالريقوشالري

. الرین سسی دهشت یارادیرديرینده بانالیان بایقوشباتمیش قبیرلري اوزه
.وئرمیشدیکزؤسچیخیش یولو یوخودو، سینه گریب باشقا

لهلیله دوغرو ایرهؤالرال گینه قاپیلساقدا آستاجا آددیمتمامیله آلدانیش حس -
. ییردیک

نین قضادان، گؤلون یاخینلیغیندا آیاغیم کسیلمیش بیر سؤیود آغاجی
او آندان . یدیمییب، اوزوم اوسته یئره دقیچالریم بودوره. کؤتویونه ایلیشدي

: یادیمدا قاالن تکجه اکبرین سورغوسودور
»دایی، نه اولدو؟آغا«

ن میسی گون اؤزومه گلدیکده گوزگویه باخیب سیر ـ صیفتیائرته
شانسین گتیریب، اکبر تئز اؤزونو «:باجیم دئییردي. یاراالندیغینی گؤردوم

»یوخسا قان سنی آپاراجاقدي. یئتیریب ماجرانی خبر وئردي
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لیر و یاراالریم ساغالیردي، گونلرین بیر گونو باجیم گئتدیکجه حالیم دوزه
:دئدي

ن سونرا داها دیریلیب بو نه گلمیشدي، بیلمیردین آدامالر اؤلنداوغالن سنه«
آتاالر سؤزو «یر سنیله رحمتلیک آنام همیشه دئمزدینیز دونیایا گلمزلر؟ مه

.دیمدئیه آجیقلی جاواب وئرـ» ؟"عقلین گؤزو
»نه اولسون کی؟«:سوروشدو

خاطیریمه گلن بیر کیمسه یا هر کیم رحمتلیک آنامین سؤزونو :دئدیم
گوله ـگوله » !شور یویوراؤلو دوروب مرده«:رديقایتارسایدي، آنام اونا دئیه

.دئدي
له دئمک بو مثل. ریـییایچه دوغرو خاص مضمون داش. دیربو ائل مثلی«

» کلرین یئرسیز جاوابین قایتارماق یاخشی دئییلییردي کی، بؤیوایسته
اوتاندیغیمدان شام کیمی ! آلالهدان گیزلین دئییل سیزلردن نه گیزلین

آما کدو، خیار، . منه ائله گلیردي کی، او ایل محصولوموز اولمایاجاق. ریدیماَ
.الري بؤیودوکجه دادي آغزیمی سوالندیریرديقووون، قارپیز تاخیل
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. ج
تحصیالتینی . قوشا چایلی دیر. دیراصل آدي جاواد و سوي آدي دربندي

همین ایشده ده سونراالر . بیتیردیکدن سونرا تهراندا قضاوت مسندینه اوتورموشدو
ـ 1356. دیرکلییازیالري کوتله دیلی و ائل سؤزلري ایله بزه. امکلی اولموشدور

» لرکئچن خاطیره«لرینی و خاطرهکایهجو ایللر آراسیندا یازدیغی حئ1359
میاندابلی دان بوندان . ج. ـ جی ایلده نشر ائتمیشدیر1381عنوانلی بیر کیتابدا 

1. محبت داستانی چاپ اولموشدور» آشیق واله و زرنگار«اؤنجه 

.عنوانلی یازي» ...شیرین دیر سؤزو«لر ـ اؤن سؤز یئرینه گلن ـ کئچن خاطیره1
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یویور 1اؤلو دوروب میرده شیري

شیم اخشامیندا یولدآموکراتلیقدان سونرایدي بیر گون یاز گونلرینین ئد
- داعالشدیم یولداشیم منی گتیریب کوچهیگیلده درسه باخیب ائوه گلمگه و

سله امر غزیندان یوال سالیردي کی دالدان بیر کره نی کیمی یوغون سآنین 
: وئردي

وئریر، بونون بئله » ایست«ك بیر آژان بیزه ردوچؤنوب گؤ» !دي دورون کی«
، دؤرد آي دموکراتلیقدان قاچیب تهرانا سینه ده سبب بو ایدي کیسسلنمه

سیله ییشیلمیشدي، تورکونو فارسی لهجهدیلی بوسبوتون د. گئتمیشدي
قویاردي بلکه فارسجایا » کی«لرین آخیرینا اونا گؤره ده کلمه. دانیشیردي
.اوخشاسین
:قاباغا گلیب دئدي. بیز دوردوق

دن گلیرسینیز؟ـ اوغالن جلسه
سی؟جلسهـ یوخ نایب، نه 

ـ بیر اتهام دامغاسی ایدي، خلقه یاپیشدیرماق ایسته» جلسه«او زاماندا 
. ییردیلر، هر کسه بئله برچسب وورسایدیالر اونون قورتولوشو آلالها قاالردي

:بیز معصوم بیر لحن ایله دئدیک. جلسه خطرناك ایدي
درسه باخیردیق. ل ایکـ والاله بیز محص.

:بیزه باخیب دئديآتدان ـ آتدان یوخاري 
.!دن گلیرسینیز، الینیزده ده کیتاب وارائله بیل جلسه،عقلیم کسمیر

.دیربو کیتابالر فارسی کیتابی. جلسه زاد یوخدور،ـ والاله، بالاله، سیمه والاله

ـ مرده شور 1
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:بختیمیزدن یانینداکی آژان بیزي تانیدي، سوروشدو
دیر؟ـ بیلمیرسینیز حکومت نظامی

!آغا. ات دوققوزا بیر ربع قالیرعـ بیلیریک آنجاق سا
نعمت پاسبان . ديیه آپارماق ایستهخالصه بیزي قیسقانجا قویوب نظمیه

ات دوققوز اولسون عنعمت سوروندوروردو کی سا. قاباقدا بیز دالدا گلیردیک
دان 9چونکو حکومت نظامی ساعات . بیزي آپارماغا الده باهاناسی اولسون

.سونرا باشالییردي
:لدا، یولداشی بیزه یاناشیب آستاجا دئديیاري یو

ده قالماغیز هنی نظمییوخسا گئجه.. ـ رئیسه اون تومن یئتیرین بوشالسین
.دیرحتمی

. سؤزون دوزو منیم پولوم یوخ ایدي، الکین یولداشیمی بیلمیردیم
.تکجه بیرجه تومن اسکناسیم وار: یولداشیم منه باخیب دئدي

دوستوم . بیر تومنه راضیالشدي. دیکرار ائلهخالصه چوخ یالواردیق، اص
سئوینجک الین آتدي قولتوق جیبیندن کیفین چیخارتسین کی، 

ایکی دنه بیر . سیک اولدوغو اوچون، کیفی یئره دوشدوشانسیزلیقدان تله
!لیک اسکناس کیفدن یئره دوشدوتومن

:دئديدوستوم اوتاندیغیندان قیزاردي. طبیعی کی نعمت پاسبان بونو گؤردو
!؟..ها.. ـ بورا باخ من دئییردیم بس بیر تومنیم وار

:باشالدي بیزي دانالماغا. بوردا ایدي کی نعمت آغزین آچیب، گؤزونو یومدو
دا یاالن دانیشار؟ حالل ایشی ـ دوغروداندا هئچ اوتانیب قاماشمیرسیز؟ آدام

! چیخمازسیز درس اوخویورسوز، سیزدن آدام ار، آخی آلاله قویسحرام ائد
یینی جهمملکتین گله. بیر ساعاتدیر دئییرسیز بیر تومن دن آرتیق یوخومدور

!کیمه تاپیشیراجاقالررگؤ
آدام بونالردان ناامید :دئییردي. بیزي یودو ـ آریتدي. نه باشینیزي آغریدیم
..لراولور، بو یاالن دئمک
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یئنه ده آما گئده ـ گئده. هر حال ایکی تومنی گؤتوروب بیزي بوراخدي
:دئیینیردي

..دیریین، یاالنچی آلالهین دوشمانیمهـ گئدین بیر ده یاالن سؤیله
:يردرحمتلی آتامین سؤزو یادیما دوشدو کی همیشه دئیه... 
.»!شیري یویوروب میردهراؤلو دو«
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جی ایلده اورمودا ـ1331ن شاعیر و یازیچی یوسف بهنمون تخلص ائده» دالغین«
ـ1351اورتا تحصیالتینی اورمودا بیتیردیکدن سونرا ایلک و. آنادان اولموشدور

تحصیالتینی باشا . سینه داخیل اولموشدورجی ایلده تهرانین حقوق فاکولته
1..آپاردیقدان سونرا قاضی اوالراق ایشه باشالمیشدیر

لرینده مختلف درگی و قزئتهاونون قلمه آلدیغی شعر و نثر اثرلري آذربایجانین
اونون بیر چوخ نثر یازیالري اورمو . باسیلمیش و هوسکارالرینین الینه چاتمیشدیر

.نده باسیلمیشدیریییلشهرینده نشر اوالن نوید آذربایجان هفته
. ر بیر نئچه شعر و حئکایه توپلوسو نشر اولموشدوریوسف بهنمون دان بو گونه قده

حئکایه (بوغولموش خولیاالر ،)شعر توپلوسو(دوالما یولالر: چاپ اولموش اثرلردن
حئکایه (ییمیزده، کوللر کولک اته)حئکایه توپلوسو(یاشیل دؤزوم ، )توپلوسو
.و س آد آپارماق اوالر)توپلوسو

1389قیش –50نمره –اوچ آیلیق یاپراق درگیسی :آرتیق معلومات اوچون باخ -1
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سیغم کؤلگه

ا دایانمیش، سیرـسیرا ،قالدیرمادا،بوتؤو المپاالري سؤندورموشدولر، یالنیز
آتوشکه ،، یورغون و سوزالمیش ایشیق یامسیالماالرينینآغاجالريالمپا 

آیاق اؤنون آراییب احتیاطال ،آنجاق.ایچرینی ایشیقالندیرمیشدي،آرخاسیندا
سکوتون داریخمالی ،سیزلیغین سیخینتی بویاسینابو ایشیق.یورومک اوالردي

هردن بیر ،ائتمیشديزومسوز ؤنی دآغیر گئجه،گوز فصلینده،سو، اوویوگورت
سکوتون یارالی باغیرینا بیر داش ،سیخیشیلتی،لرینینآمبوالنسین چرخ

سکوت ،نین دردلی هایقیرماسیآتیردي و هردن بیر ایسه بیر خسته
باش ـبیر گون باشا ،اوغالن سکوتال قول بویون.سین ایکی بؤلوردورههئیوه

او دا منیم اوغلومال .ومموشدونده جیییلاویقو درین،گیندهدرد یوکو اور
اوتاغین ،ك یاندیریجی اوالراقاور،لريگاه نارین اینیلتی.ایديد یاشی
او گاهدان درد الیندن باشی آییرت اولوب .رینده داغیلیرديوهنده

هله اسکی ،مما گؤزلریندهآ.هوروت منه تیکیرديـباخیشالرین هوروت 
سولغون ،یییقدر کی دردلرین ایزلاو،میشديسی سیلینمهدردلرین کؤلگه

بلکه ،سینده درد یوخیاناقالریندا انسانا آنالدیردي کی اونون یالنیز گؤوده
،او یئنه بیر باخیشدا منه ساي سالدي.دورروحو دا اینجیکلی و یورغون

نین آنجاق بیر آجی گولوش دوداقالري،باخیشالریمیز بیر بیریله توققوشدو
هله گولوشون تومورجوغو گول ،من ده بیر نارین گولدوم.سینا یورودوقئیی

نه یییلنین گنجیاشی.سانکی اوتاندي.او ادیالی باشینا چکدي،آچمامیشدي
،لري سوچسوز بیر اوشاغا اوخشاییرديباخمایاراق بوتؤو داورانیشی و حرکت

گئجه ا مآ،له اونو قورویوردویالنیز له.اونون سانکی هئچ بیر کیمی یوخ ایدي
:اونا یاخینالشیب سوردوم.له باش چکیردیلرلیکاولموش چوخ چتین
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الیمدن نه گلیرسه ،م آنجاق اوتانماییرسنه ساغالملیق دیله.. .ـ اوغلوم
.مرماسیرگه

...تداراممینّ،ـ ساغ اول آتا
بلکه ده ،ییمده بیر سونسوز ایستک دوغرولدواور،یرکناو منی آتا سسله

.انی قاینامیشدياونون منه ق
نه سؤزون اولورسا قوللوغوندا .. .آنجاق.. .سن ده منیم بیر اوغلوم.. .ـ اوغلوم

.وارام
...ـ چوخ ساغ اولون آتا

!...ـ بیلمیرم یئنه سورغویا حاقلییام یوخسا؟
...ـ بویورون

سیز؟؟خانایا گلیبن بو خستهدهـ ن
بوردا اون گونه یاخین حکیم تکلیف ائدیب .. .لریمه زده دوشوبـ بؤیرك

.سونرا جراحلیق اولوناجاق،قان و باشقا سیناقالر اولونسون.. .یاتیم
سیز اما له اوغلوم اوتاقداشسیزي،دیرایکی اوچ گوندن آرتیق.. .ـ باغیشالیین

کیمینیز وارسا من آراییب یا خبر وئریم اما .. .سیزي بیر کیم یوخالماییر
یالنیز،یاممن سیزه بیر یاردیمچی،سینیینیزه گلمهاور...

سیز ییبکی دینلهاما ائله.. .ینیزي هئچ زامان اونودمارامگـ سیزین بو ایست
.یه گؤزلري دولدوئد.. .دوغروسو منیم بیر کیمیم یوخ

.میردیمسیزین دویغوالرینیزي اینجیتمک ایسته،ـ باغیشالیین
اون گوندن آرتیق ایدي .یریبسی بورایا گتیهئمنی ایش ی.. .یوخ.. .ـ یوخ

،سانکی قارنیمی ایکی بؤلوردولر.آغیر دردلر آمانیمی کسیردي،دؤزومسوز
،ییب دردیمی آنیبسی منی دینلهیهئاما ایش ی.. .یوخسوللوق زوروندایدیم

.یاردیم اولدو
کیمسه وار می؟.. .باشقا قوهوم قارداش.. .آنا.. .ـ آتا

.اونون دردلرینه آرتیرمیشدیم،سنیهئد،او بیر درین باخیشال سوسدو
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آجی ،نیزما سیزین منه اوغول دئمهآ.. .هئچ بیر کیمیم یوخ.. .ـ یوخ
ت ییمده سیزین اوچون دوغرو بیر محبدن دیرچلتدي و اوریئنی،آنیالریمی

.لیک یاراتديو زنگین بیر سئوگی
.اوغلوم.. .ـ ساغ اولون

نکورتو ایله آغالماق سسی ؤه،چکیباو یئنه ادیالی باشیندان یوخاري 
اونا ساري گئتدیم و الیمی آلنینا قویوب دئدیم.یديقوالقالریما د:

سن دردلی اینسانا اوخشاییرسان اما من .. .آغالما.. .اوغلوم.. .ـ اوغلوم
،منجه ایندي کی سؤز بورا چاتدي.دیککلدیمیاسکی دردلرین،میردیمایسته

آچ و آغزینین دویونون بوشالت بلکه دردلر یوکون نین بوخچاسینی ییاور
...لشسینیونگول
دیر؟ك میـ نه گر
.ییرمکدن دینلهسیزي اور.. .یوخ.. .ـ یوخ

.جکده سیزي اینجیدهبلکه.. .ـ منیم آلنی یازیم
المپاالر سؤنوب سکوت .. .سیاوزون گئجه،نینگوز فصلی.. .دیرگئجه.. .ـ یوخ

لر گئجه اوزونلوغونا الر و دردلشمهیالنیز بو پیچیلتی،هر یئره ال اوزادیب
...سون قویاجاق

ده آیالري نه،نه او گونلر یادیما گلیر.. .رمی دؤرد ایل بوندان اؤنجهیییا
دردلی و .. .او فیرتانالی.. .دویورام و نه ایسه آجی ایللر ناسیل اؤتوشوب

.قارانلیق گونلر
سوز و اویغون.. .آنام ایسه منه بویلو ایدي،یسیهئیآتامال آنام ایکی کؤرپه

اما هله ،نیب ایکی کؤرپه دونیایا گتیریبفیکیرسیز بیر قوندارما ایستکله ائوله
کدن آیري بیر اوجا داغ کیمی اونالري اور،اورتاالریندا اویومسوزلوق

ناسیل ،ساخالییب یاشاییشالرینا آغیر بیر آجیلیق سالمیشدي و ایکی کؤرپه
ا بویا باشاغبو اویومسوزلو،دونیایا گلیب و نه جور فیرتانالی و قیزغین گونلرده

بو سولغون و قارانلیق ،کئشگه،اما من آنامین بویوندا،چاتیب باشقا بیر دوروم
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،دؤیوشلر فیرتاناالر،تارتیشماالر،آنجاق.. .دونیایا آیاق قویمایایدیم
،لیق و بوشانما تاخیلی سون سونوج ایديآیری،اویومسوزلوقالر تارالسیندا

بو دردلی ،من آزجا قالیردي.ساخالدي،نیآتام ایکی کؤرپه.. .آیریلدیالر
رتیق ایلک آغالییشدان آرمی گون یییهله ا،و هابئله.. .دونیایا یولچو اولوم

ابدلیک منی بوراخیب و اؤز حیات یولونا آیاق قویدو ،آنام،میشدياؤتوشمه
ایکی ،قدر نه اونو تانییب نه بولموشام و آتام بؤیله بیر دورومداکی بو گونه

اودا ،کؤرپه ساوا اولونجاق اؤز حالیما بوراخیب،منی،اوشاق الی اوسته
.. .کؤرپه.. .او گونلر.. .نین یولونا گئدیر و مناؤز یاشاییشی،سیزجهرحم

لقیز آغالییرام کی او قدر یالنیز و یا،و سوچسوز بیر انسانی،آغیزسیز،دیلسیز
ده هله ایندي.. .و ناسیل؟؟.. .خانایا آپاریرالرمنی خسته،ار و قادین،قونشوموز

سی اولموشام منه اؤز آدالرینا اسیل کؤرپهنمنه آیدین اولماییب کی اونالرین 
بوتؤو ،لهسونسوز بیر محبت،رمی اوچ ایلیییو ا.. .لیرالرآسیجیل 
بارلی بوداقلی ،لهمنی سولغون گونلریمدن قورتاریب سئوگی،الوارلیقالري

،مهیییلخسته.. .بوتؤو آجیلیقالریما دؤزورلر!!! نه گونلر.. .ریرلربیر آغاجا دؤنده
انسانلیق و آتا آنالیق ،عشق،تاللریندن نه گلیرسه محب،آرتیق سیز

گئجه گوندوز ،حیات پایالرین،رمی اوچ ایلیییییرلر و امهحؤرمتین اسیرگه
.. .دن ایلو او آجی و نیفرت تؤره.. .کی کئچمیش ایل.. .منه باغیشالییرالر

بیر ،نیننین سون گونلرياو چایان آیی.. .نئجه دئییرلر کی سؤز واختینا چکر
:یا گئتدیممن قاپی.سوسغون و بوزارمیش آخشامیندا قاپی دؤیولدو

؟...ـ کیم او
.ـ آچ منم

گیزلی بیر دویغو سینیرالریمدا .نیم گؤزلریمه باخدياو م.. .ـ سیز کیم
.لر بویو تانیردیمیورودو سانکی اونو ایل

.ا گلسینییدیشارـ آتایان سؤیله
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دانیشیب و سون ،بیر ساعاتدان آرتیق قونوشوب،آنجاق آتام او کیشی ایله
.سل دئییشدیلرقیزغین،زامان

مین سؤز آغزیندا او کیشی آتا.. .ـ الیندن نه گلیرسه بئش بوشقابا چک
.اوزاقالشدي

...کیم او.. .ـ آتا
:له منیم اوزومو اؤپوب دئديآتام چوخ نیسگیل

ـمن اونا دئمیشم دؤنه .ییردياو مندن یاالندان بورجون ایسته.. .ـ اوغلوم
آنجاق حاققینی قویدوم .. .منیم سنه بورجوم یوخ.سیندؤنه قاپیما گلمه

.اووجونا
منجه ،ییرديآیاقالري تیتره،ساري ایديـاوزونون بویاسی ساپ ،اما آتامین

او گون بو دوروم اؤرتولو .ییشدیرمز ایديبو قدر بیر کیشینی د.. .بورج
دن بیر کاغیذ میشدي عدلیهرمی گون کئچمهیییاؤتوشدو و او گوندن هله ا

...الیمه چاتدي
ـ آتا بو نه کاغیذدیر؟

اویارسیز خبري ،سیزسن بیردن بیره و باشالنقیجکی ـ اوغلوم اوندان اؤنجه
بیر سیرا اورتاق ،ماویغون گؤروره،یئري وار،لرسنکؤوره،ائشیدیب

.لري سنه آچیقالییب آیدینالشدیردیمگئرچک،یاشاییشیمیزدا
و .. .یازیمی اوخودونیینده اؤزلم آلیاور،و او گؤزلرینده یاش!! !ـ آتا نه اولوب

قارنیما گیزلی بیر .. .بیز اولدوـمده توکلریم بیز گؤوده.. .الدیمآن،نه اولورسا
.آغزیم قوروردو.. .ییشیلديدونیام د،سانجی دولدو

انالردان آرتیق آخان ئیینده اوکاینان آند ایچیرم سنین و آنامین اور.. .ـ آتا
ییرا بیلمز و ایکیمیز آسیزي مندن هئچ کیم ،لرهایستک و محبت

...آغالشدیق
ده هئچ بیر آغالمادي آنام ایشی سئچمه.. .او کاغیذدان آناما دا گلمیش ایدي

له آه چکدي اونون سن بیر داش کیمی قورودو و سونرا بیر سیزیلتییهئما دآ
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آهی سانکی بیر زرلی تیکان ایدي کی آخدیقجاه،ییمین یارالی باشینا اور
ر بؤیله ئجه اوال بیلهن.شریم یاراالنیرديـتیکیلیردي و کؤکسوم شریم 

دوروم؟؟
،دن اوستوندورهر نهعاطفه،سئوگیلیک،یالنیز عشق،ما یوخ انسانالر آراسیآ

یرلی سؤزو قوالقالریمدا میزین دتچیهله او اؤیره.. .بلکه قان اورتاقلیغیندان دا
انسانالري دوغروسو عشق یاشادیر و انسانالر عشق ایله انسان .. .ییرجینگیلده

:بیرده دئدیم.. .ینا یاشاییرآد
بیر وورغون ،مسیزي عشق ایله سئویر.. .سیزسیز منیم وارلیغیم.. .ـ آتا آنا

عاطفه ،منجه عشق.. .انسانلیغیزي تاپینمیرام،محبت،سیزین ایستک،کیمی
.دينین آغیر تاییسیحیات ترازي

...یغوسوز یاساالربو روحسوز و دو.. .اما یاساالر.. .دیرـ اوغلوم بیزجه بؤیله
...لردرد چکمه.. .و آجیلیقالر.. .عدلیه.. .محکمه.. .ایکی ایل.. .آنجاق

...دیلرییمی آییرا بیلمهاما اور.. .دن آییردیالرمنی او ایکی ملک.. .دؤزومسوزلر
هیهات و بو قدر آیریلیق .. .آنام او محبت دنیزي،نسانیآتام او ائشسیز ا

دن دیغالییب و بیر گئجه یاتیب آنامین یاشاییشی آلتی آي چکمه،گوجوندن
آنام بؤیله آجی گونلردن و خینووالر .. .ته قووشدوداها آییلمادي و ابدی

یه لیب بوتؤو یوردون یوواسین بوراخیب باشقا بؤلگهآغیرلیغیندان کؤوره
بو ،ن آرتیقیئددي آیدا.. .یالقیز دردلی،من یالنیز.قارداشالري یانینا گئتدي

روح ،بیر حالدا کی من.ديمک ایستهاو مندن پول و ایشله،له یاشامداکیشی
اونا بویون .لریم آغیریرديكرنه دوشموشدوم و هردن بیر بؤییییلخسته

...دیم اما او منی ائویمدن ائشیگه اؤتوردویمهاَ
اما او ،دردلیمگؤوده،روحوم یورغون.. .دئدیم بیر کیمیم یوخ.اونا یالواردیم

ماق اوچون راجبار زوروندا قارینی دویو.. .آنجاق.. .ديمههئچ زامان دینله
لري ائله همان توکاندا یاتدیم اما و گئجه.. .دیمکابابچی توکانیندا ایشله

لریمین آغریسی منی بؤیرك.سن زامان منله اویغون و یولداش اولماديیهئد
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گؤز .. .دياو داها دانیشا بیلمه.. .میهئاو گون کی ایش ی.ایشدن سالدي
اللریندن یاپیشدیم .. .نکورتولري آغیرؤنه قدر ه.. .یاشالري نه قدر نیسگیللی

:گؤز یاشالرین سیلیب دئدیم
...یمجهیهالیمدن نه گلیرسه اسیرگمه،ـ من سنه یاردیم

:او آغالیاراق پیچیلدادي
یه اینانمیشام اما قان عاطفه،قعش،نییه کی انسانالر آراسی.. .ـ اینانیرام

رمی اوچ ایل منی سئودالی یییکی او کیشی و قادین انییه.. .قوهوملوغونا یوخ
جه لرینده قورویوب بئجردیلر و بو کیشی منی ساوا کؤرپه ایکن رحمسیزاتک

اونودوب و قوجامان چاغی منی اؤزو اوچون دایاق و یاردیم اوزره سئودي و او 
سین یالنیز و یالنیز دونیا مالی قالدیم آتا ائوالدلیق ایلگیزامان کی یالنیز 

عشق قان قوهوملوغوندان ،ایندي دوغرو دوشوندوم کی عاطفه.. .اؤلچو ائتدي
.دیررلی و اؤنملییَد

یاناقالریندا ،گؤزلرینده یاش.. .اونو بیرده قوجاقالییب بیر ائوالد کیمی اؤپدوم
.لوش تومورجوغو آچمیشديسی اما دوداقالریندا گوغم کؤلگه
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گونئی آذربایجانین تانینمیش و باجاریقلی حئکایه و رومان ناصر منظوري 
. جی ایلده ایشیق دونیایا گؤز آچمیشدیرـ1332او.یازارالریندان بیریسیدیر

ده چالیشدیغی حالدا، باجاریقلی بیر دیلچی و حئکایه ادبیاتی ساحهمنظوري 
اؤزنک (یازیالري مختلف درگی . لردن بیریدیرکیمی ده چالیشان ادیبشناسلوغت

:چاپ اولونموش کیتابالریندان. لرده باسیلمیشدیرو نشریه) یول درگیسی: اوالراق
)نووئل(ـ قارا چوخا 1
)نووئل(ـ  سون ناغیل، سون افسانه 2
)رومان(ـ آواوا 3
ـ نظام چهار بعدي زبان4

یازي اوسلوبو تام باشقا نین نووئل و رومان اثرلرینده منظوري. اوالرقامرو س آد آپا
آذربایجان ، لردن بیريللیکتئز گؤزه چارپان اؤزهاثرلریندهاونون. بیر فورمادا یارانیر

-فولکلورونون گئنیش یئر آلدیغی و فولکلور عنصورلریندن اثرلرینده فایداالندیغی
لري خصوصیله میتیکال دن قاالن عنعنه و دباسکیعینی حالدا آذربایجانین . دیر

اؤرنک . اونون یازیالریندا بؤیوك رول اویناییرخاراکتئر و عنصرلر) اياسطوره(
و »آي«اساس و انگین حضورو اوالن عنصرلردن بیري ،نیندااوالراق، آواوا رومانی

...لردیرعنعنهلر، اینامالر و اونونال عالقه ده اوالن دب
.دیرلریندن بیرينین قیسا حئکایهآشاغیدا وئریلن حئکایه ناصر منظوري
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ایبیشین ماتی توتدو

تاپشیرمیشدیالر . کئجینمیشدي، صفرـگئیینیب. جک، تزه شالوارنتزه پئ
یئره . دا قویموشدویناتسی، شالوارینی دؤشک آلگئجه. نسینییاخشی گئی

. آمما اوتو خطی تئز پوزولوردو. سینمازدياوتورماسایدي، بلکه، اوتوسو 
.دیزلري تورباالنیردي، زهرمارین

بؤیرونه » آغا صفر، آغا صفر«ر او قده. قوالغینا قوش دیلی اوخوموشدوالر
بیر مراسیمه، بؤیوك باشالر » رسماً«. میشدیلر کی، یوموشالمیشديیوکله

ایچینده باش آدام ایچینه چیخا، باشالر . ایچینه، باش چاغیرمیشدیالر
ائشیدنده قان چیرپیردي اوزونه، . اونا چپیک چالینا، چارپاچارپ. چیخاردا

.ده نظره آلینمیشدي گویا»هدیه«ییري آغیر بیر یاناقالري گیزیلده
. صفر قوردوخدو. تکین دوشدو صفرین جانینابیره» هدیه«یولسوز بو 

. لنديعشوه. اوینادي» هدیه«اویوق قاالن کؤنلونده ـاومسوقلوقدان اویوق
ده »هدیه«قورشاالدیقجا . بئله بیر مراسیم شوخلوق اوال بیلمزدي کی

…هسینده بیر ائو وئردیلر، آي آلاللر کوچهبلکه فهله. نظرینده بؤیودو
صفتینه برك کیسه ـقارا جانینا، قارا سیر. صبح تئزدن حاماما گئتمیشدي

ورنو، اورتادان قیریشالنیب، اوجو یوموروق بـائوه گلنده یوموزو. چکمیشدي
ساققالی وئردي گازانا، ایکی ـبیز اوالن بیغـبیز. پار پاریلدایرديـپار

آلاله . ر، یوخسا کسدیرمزديده بودارالدي، اوشاقالر کیریخدیرمیشدیالیئردن
ییم، ئلهااوشاق کی نه عرض . بویدا اوشاقـبرکت وئرسین سککیز دنه بویدا

.دا بیلیرديؤیوك باشالرالرینی بلناغی
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کی حلبی داخماالردا، صفرین احواالتیندان سیندن ائشیکدهلر کوچهفهله
.ایدي، بو سحرچاغیزاد یوخن، بیرسن دئیهسوواي، ائله

نین قیراغیندا رود چاییگینده، زایندهسی داغین اتهلر کوچهفهله
ه باشچیالرینا، بعضی لی فهلایرانلی ایشچیلره، بعضی سابقه. تیکیلمیشدي

سوباي ایشچیلر . سالمللره، سوروجولره ائو یئتیشمیشدي، وابعضی مکانیک
.ایکی دنه اوزون سالون تیکیلمیشدي، آسایشگاه آدیندااونـده اوناوچون
بعضی بعضی ایرانلی . لینمیشديدوزه» کارمندلر کویو«ده لیلرهفرانسه

.یئرلشمیشدیلرورلر ده اورادا بؤیوك باش بخته
. ده نه یئرده یئر وارایدي، نه گؤیدهلرهاوشاقی ایشچیـصفر کیمین آرواد

. ده حلبیدن داخما قاییرمیشدیالر، اؤزلريسیندن کنار بیر کندهلر کوچهفهله
.میشدي، بو داخماالرائله» بدمنظره«دا اورانی چوخ

سالونوندا ایبیش یئنه لینین دؤرد نؤمرهکئچن گئجه، سوبایالر یاتاقخاناسی
ایدي، قالین آلت انگلی قاباقلیق. جاوالنالري ییغمیشدي باشیناـجاهیل

هژو ـهژو. لوغا آغاریرديـلوغانین آلتیندان آلت دیشلريبیغی
آروادالرا راجع . قودوق یانیندا قوجاالرا ساتاشیرديـقورما. یانشاییردي

قورد گلدي اویون «آمما . ديییرخلقه داستان بزه. ییرديیئنجیکله
کی اوزاق یولدان یئتیشدي، ایبیشین هیباالبانچی چوروك م» .قاریشدي

.سی پوزولدومعرکه
»سن هارا بورا هارا، بورایا قوش گلسه قاناد ساالر، قاتیر گلسه !هیچوروك م

»…دیرناق ساالر، خوش بئش، اون بئش
نین اوستونه سونرا چوروك مهیدان ـاهللارحمتبؤیوك ماحالالرداـبؤیوك

ایدي، چوروك مهی جانسیز، اؤلوواي بیر قوجا. باالبان چاالن تاپیلمازدي
، اصفهاندان اوزاق یول گلیبـنیب، اوزاقطایفاسینا فرحلهـائل. سونسوز

ین همینده ایشلهرود سدگون باتانا ساري یوز کیلومترلیکده، زاینده
.گلمیشدي، بلکه باالبان چالیب بیر آز پول قازانالرینین یانینا یئرلی
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دا ل سسلی اوروجده چال ووران، گؤزهتونلمهی کی یورولموشدو هئچ،
تعطیل . چالدیرماق قالدي صاباحا. ایدير ایشدهگئجه یاریسینا  قده

.گونونه) استراحت(
مهی . انی چکدیلر آرایبو گون ساعات دوققوز یاریمدان بري، اوروجونان مهی

آستاجا باشالدي، ـآستاجا. گؤزلرینی یومدو. باالبانین دیلینی آلدي آغزینا
قیزیشدي، . جاندا سیزالدي، جانالري سیزیلداتدي. سیز یوال دوشدوـسیز

بوروق بارماقالر ـاگري. اووورتالر شیشدي، باتدي. نفسجوشدو . قاینادي
آشا ـآشا. ه، اویناغا گلديباالبان میللندي گؤی. باالبان اوستونده اوینادي

.دا دامیرديباالبانین اوجوندان، هردن بیر، بیر دامجی یاش. چالدي
.هاواالندي چوروك مهی. آرخا گؤردوکده، هاواالنديـگی ائلنیسگیللی اوره

اوزاق کئچمیشلر بویدا بويـنفس آتدي اوزون. هاواالندیردي چوروك مهی
.هر یانی بورودویـییوا ایهئ. دي، نار درديآلما در. آتان ایستک باغالرینا

سوپورون . یاتاقخانادا ساز نه قاییریردي» !اوروجا بیر ساز«، »!اوروجا بیر ساز«
ایدي، چوروك مهی هامینی اوروج کی، سهل. سین گتیردیلرچالقی سوپورگه

سوپورگه ساز یئرینه، باش قویدو اوروجون دؤشونه، . میشديعاشیق ائله
.دي سازي، باسدي باغریناوج عزیزلهاور. یاتدي

نین بارماقالري، هر بیري، هر یول، هر بیر مهی. جوشا گلدي جوشقون اوروج
هاواالندي . یاناقالردا، قان، چیلمک ووروردو. کده بیر جور چالیردياوره

بوي آچدي دؤشدن چیخان بولبول سسی، داش بوالقالر سسی، قوشا . اوروج
. شاققیلدادي اوروج، بولود تکین. ك سسی، اورهیاغیش سسی. بوالقالر سسی

-بولود تکین شاققیلدایان صاف سسین اوستونه سس چیخماز، بو ائل قاداسی
.دیر
دن ـ»غریب«اوروج، سیندان، عزیزجه یاریندان غریب دوشن باجیـآنا

. مئت قویوب چال وورورسان، یوخساائوین تیکیلسین اوروج، دیله. اوخودو



~٢٤٤~

ایندیجه . ایندیجه گؤیلر چاخار، ایندیجه داشالر چاتالر. سانسن فرهادیمیش
.کلر پارتالراوره
. اوزو یوال صفرین بیرجه ایشی قالمیشدي. کدن شینگیلی ووروردو، صفراوره

نی یئرینه یئتیرمک ایدي، وظیفهمکزیبیلینی تمیزلهـاو دا یاتاقخانانین زیر
.دورما گلدیمساعات اوندا یوال دوشدو، یاتاقخانا . گرك

توتقون بیر توز، اوزاق داغالرین اوستونده گؤي هاوانی . ایديهاوادا بولود یوخ
. ردوگؤي بورولوـرود چایی، گؤمبوز هاوانین آلتیندا، زایندهـآال. بوزادیردي

سرین . نیرديداشا دگدیکده سودان توز اله. بوردا دوه بوینو ووروردوـاوردا
.گلیرديچالیردي، خوشا 

عالیه «دن قالمیش یول اوزونو، سوم هاوادا، تزه قالدیریالن بایراقالر، کهنه
گونشده الوان چیراغالر  . نین شعارالري، آسیلی قالمیشدیالر»تنظیمی

.بوغولموشدو
صفر . مراسیمه حاضیرالییردیالر. ییردیلرسوپور ائلهـمدرسه قاباغینی سیل

.یاتاقخانایا سارييیول آلد. بیر اوشاق تکین سئویندي
هر تخت ایکی . دیبهـایکی سیرا تخت چارپایی، دیب. اوزون بیر یاتاقخانا

والور چیراغالرین یانماغی هله دورسون . ی وروردویاینایینابیر . مرتبه
یدي دؤشونه، اورانین هاواسی اویاندا، هر کس ایکی نفس هاوا چکسه

.قورتاراردي
تزه حامامدان چیخیب، . لندي، صفرین، خفهیلی سالونا، گیرجهنؤمره4

ساققالینی قیرخمیش، مراسیمه حاضیرالنمیش بیر آدام، . گئیینمیش آدام
. زیبیل قابالرینی گؤتوردوکده بوغولوردو، صفر. سینبئله بیر یئرده نه ائله

.کوردوؤتر تمونجوق
:ؤردوایبیش صفري گ. سوپورگه تاپیلمادي. بویانا سوپورگه، اویانا سوپورگه

!نه اؤزونه گلیبسن. ـ قاراالسان صفر
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آدام «. سه ده بیر جورسین؟ دئسه بیر جور، دئمهدئسین، دئمه. صفر قالدي
زونو بئله بیر ؤك سآمما اوره» .دیردیر، دالییا قالیر، گیجقاباغا کئچیر، بیج

.زي بیلدي، تبریز بیلديینرگ. ده یاخشی دگیلآداما دئمک
ییردي صفر هردن ایسته. سؤز آدامین باغرینی دلیر. مگراولور، مک دهدئمه

.هامی بیلسین
.خشام مراسیمه چاغیریبالرآـ

:آلت دیشلري چاخدي. ایبیشین آلت انگی داهادا اوزاندي
ـ آي قاراالسان، نه اوچون چاغیریبالر؟

.ـ اي
ـ نه آختاریرسان؟

.نیگهـ سوپور
.دالر قوینوناایسوپورگه سنی اوزاق گؤردو، گیردي . ـ آهو

.ساز اولوب سنی بگنمز داي
اتدن دیوار ها دؤرهدؤره. زیپبیلتی ایدي. ایديسیرا تخت آراسیندا معرکه

گه سازان یاخشی اورتادا سوپور. صفر دیواري یاردي. لمیشديدوزه
.نیرديدیلله
اوچ آیلیق یولو اوچ گونده » غریب«ایندیجه . رایندیجه مؤوال قاناد وئره…
…ایندجیه آغالماق کور اوالن گؤزلر ساغاالر. گلر

.ناغیلین قاالنی قالدي آخشاما
. کاش صدفلی بیر ساز اوالیدي. کاش ناغیل یاریمچیق قالمایایدي

.گئنیش مئیدان اوالیديدودوك یاتاقخانا یئرینه، بیرـدار
.نمیشدينیب، دوزهگئنیش مئیدان بزه

ین ـ»اعلیحضرت«رمی سککیزي، ییینین ادمردا. یاریمـساعات دؤرد
. آرا قیزدیریردي» سس گوجلندیرن«. دؤنومول ایقاییتما گونونو » وطنه«

اؤز اوستادینی » تواضعکار هنرمند«بیر . یاغیردي» هنرمند«یئردن گؤیدن 
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دستمال . والق کیمی گؤیده ساخالمیشديصاف قیچینی چ. الییرديییانس
ایبیشین گؤزو بیر اوجا بوي یئددي . رك اوخویوردودوشهـالینده آتیلیب

.ایديقادیندا» پرستار«ك ووموش قلم بزه
یه کی، گیردي صحنه» هنرمند«ن یزي دیزدن یوخاري اتک گئیهمقیر

» هنرمند«زیرتیقـقارا. سینی ائشیتديکلمه» هنرمند«ایبیشین قوالغی 
.دیرنه دئمه» هنرمند«ایبیش ایندي باشا دوشدو . باشالدي اویناماغا

یدي، اونون هساو زاماندان سونرا، ایبیش هر کیمه یامان دئمک ایسته
.دئیردي» هنرمند«سینا باجیـآنا
زون اوـاویناماغی قورتاراندان سونرا، بیر کیشی گلدي اوزون» هنرمندین«

. دئییردي» خائن«. دئییردي» وطن«. دئییردي» اعلیحضرت«هئی . یانشادي
» پورت«. دئییردي» هارت«. دئییردي» شاهنشاه«. دئییردي» شرفلی ملت«

بیر. ییرديآمما ایبیش اسنه. بیردن باغیریردي. آلچاق دانیشیردي. دئییردي
.سؤزونو، آمما، آیدینجا قانمیشدي» هنرمند«. زاد باشا دوشموردو

او یانشاق . ییرديدالی طرفدن چاي کوشولده. اد ساکت اولدوزبیر لحظه هر
:کیشی بیردن گورولدادي

عایله «له ـ ایندي بو عزیز گونده، بیر شریف وطنداشیمیزدان کی، صمیمیت
بو سیز، . یه گلسینایله امکداشلیق آپارایب، دعوت ائدیرم صحنه» تنظیمی

…بودا صفر آغا
. یهنه گلدي صحنهسبللهـنهسبلله. نديیوسماجاال. صفر قیزاردي، بوزاردي

گلدي » هدیه«یئره گویه سیغمایان . چارپ چپیک چالديـهامی چارپا
.نمیش پرستاراسینینی وئردیلر او یئددي قلم بزه. قوندو سینی اوستونه

گلدي . لر تکین، پرستار سکدينین کارتوالرینداکی ملک»والت دیسنی«
تکلیف اولوندو اؤز صداقتلی امکداشلیغینا صفره. صفرین قاباغیندا دوردو

.پرستارین الیندن آلسین» قیرخانیبرقی اوز«گؤره، او 
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دئمک، صفري . ایبیش هامیدان تئز باشا دوشدو. هامی هیریلداماغا باشالدي
.پیشمه صفر: یازیق صفرین آدي اولدو. بوروشدوالر

ایبیشین ماتی . سی، عاشیق غریبین ناغیلینا قوالن آسان اولمادياو گئجه
.توتموشدو
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چی محمد قاضی ن شاعیر، یازیچی، تدقیقاتچی و ترجمهتخلص ائده» سمندر. م«
ده کش بیر عاییلهزاده ممقانی، زحمتاله اوغلو قاضیمحمد سیفجو ایلده ـ1334

.ال تانیش اولدوله، تالشلیقدان زحمتاوشاق.ماماغاندا دونیایا گؤز آچدي
سی و لوغون جایناغیندا سیخیلسا دا، چالیشقانلیغی، یئنیلمز ایرادهیوخسول

.لري یاریب کئچديلیکدؤنمز عزمی ایله بوتون بو چتین

دان سونرا نشر اولونان آنا دیللی مطبوعاتیمیزین آرتماسی ایله ده اونون ادبیانقالب
دان نشرینده یاخینمحمد مطبوعاتیمیزین . لشیرده گرگینمطبوعاتی فعالییتیـ

ق و عبداهللا . مـالف ممقانلیـق ماماغانلی.مـسمندر. مـقاضی. م. اشتراك ائدیر
امضاالري ایله اولدوز، یولداش، انقالب یولوندا، یئنی یول، دده …گرگري و 

کیمی …قورقود، اولکر، گونش، فروغ آزادي، عصر آزادي، آدینه، همشهري 
سی نشره باشالیان آذري مجله. چاپ ائتدیریر…حکایه، وشعر،لرده مقاله، نشریه

.سی و ثابت امکداشی اولورنین گؤرکملی یازیچیگوندن محمد قاضی او مجله

ینده جمعه گونو اوتوموبیل قضاسیندا اودالر ـ15نین نجی ایلین تیر آییـ1386
1.یوردونون سئویملی شاعیر اوغلو، ابدي اوالراق دونیایا گؤز یومور

سینین اوچونجو ساییسیندا نشر نشریه» یئنی یول«آشاغیدا گلن حئکایه 
. اولموشدور

اینترنت : قایناق -1
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سی عدالت افسانه

یازدا انسان هوس ائدیر .یازین دالیسینجا برکتلی یاي گلر.یاز گؤزلدیر
سویوق یئرلردن .قارا آغ گؤیچک بولودالرا قاریشسین،قانادالنیب اوچسون
مفرور بردووان ـده مغرور قووشسون و ماوي گؤيالرا  لکؤچوب گلن قارتا

.کیمی هاواالنیب فرحلنسین
قیزالر، گلینلر هابئله خیردا باالالر . آنجاق، او گون ده بیر یاز گونو ایدي

چمنلرین آختاریب، گؤزل گوللریندن و چیچکلریندن ،لرینکندین زمی
.آختاریردیالر،لکلري ده گؤبهبعضی.دریردیلر

بیري اوراق الینده تیکان .لرده بیري جوت سوروردو، یازلیق اکیرديزمی
قاشیق یویور ـسی قاب بوالغین باشیندا دا قیزالر دسته» ساري«.بیچیردي

اوزاقالردان عاشیق علسگرین بیر قوشماسینی .و اوجادان قاققا چکیردیلر
: او دئییردي . اوخویان ایگیدین سسی گلیردي

گؤزو یاشلی، اي فقرا علسگر، 
ایشی اسکیک، بختی قارا علسگر، 

اولمادي دردینه چارا علسگر، 
.دياو دلداره حسرت الین یئتمه

لی لی، غمزهبو جور گؤزل و حسرتلی اوخویان کیمدي؟ یوخسا بیر عشوه
هاردا توي .دیرمی؟ یوخ، او اوچ اوشاق آتاسی پوالد ایدينازنینین عاشیغی

.ولسایدي پوالد اورادا باش ایديشنلیک ا
، بلکه تامام چاراویماغین دؤرد یوزه یاخین کندلرینده »قیز باغیندا«نه تکجه 

اونون ائله مالحتلی، زنگین و . مرسل اوغلو پوالد هامییا تانیش ایدي
نیسگیللی سسی وار ایدي کی هامی تویالردا، قوناقالر اونون اوخوماسینی 
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نون سازیندا ائله » عاشیق علی قولو«دا » پیر سقا«او بیر گون .ییردیلرایسته
بیر یانیقلی کرمی اوخوموشدو کی قوناقالرین بیر چوخو دستمال اله آلیب 

کندین کناریندا دوشن ایکی اوتاقلی . گؤزلرینین یاشین سیلمیش ایدیلر
. نین دامیندا اوچ رنگلی بایراق سازاغین ایچینده اویناییرديمدرسه

باالري کالسدان بوراخیب اؤزو چمنلیکده صندل اوستونده معلم باالجا 
، »بیر قوشوم وار«اوغالن اوشاقالري . الینده بیر کتابچا وار ایدي.اوتورموشدو
.اویونو ایله مشغول ایدیلر» داشـبئش «قیزالر ایسه 

او گیالنلی .سینده چوخ زحمت چکمیشدیرمعلم بو بئش کالسا اؤز مدرسه
دا اونون اوشاقالرین دیلینی تانیمیردي، اوشاقالرایلک اؤنجه. ایدي

یاواش ـآنجاق نئچه آیدان سونرا یاواش .سؤزلرینی یاخشی آنالیا بیلمیردیلر
او ساعاتالرال اوشاقالري ییغیب، .کند اونا و او کنده آشنالیق گؤستردیلر

معلم .رقوشما و متل اوخویاردیال،اوشاقالر دا اونا بایاتی.اونالریله اویناردي
عاشیق ،او. ان آز بیر زماندا آذربایجان دیلینی یاخشی اؤیرنمیشدیر

! نه قَدر گؤیچک!  نه قَدر معنالی: اؤزونه دئییرديـهاواالرینی ائشیدنده اؤز 
!قلبیمده غم دریاسی وار 

دوستا خاین دانیشما ،گرسنحیله
.تاپیلمیر دردیمین چاراسی نرگیز

الپ یاخشی اوخویانی اوچونجو صینیفن خیرداجا اوشاقالردان ،سؤزلرینی
دن کؤچوب »قانلی چوکتو«اونالر .مشهدي علی اوغلو ایدي،شاگیردي یاشار

ـمعلمین گؤزلرینده آجی ،یاشار اوخویاندان سونرا.گلمیشدیلر» قیز باغینا«
بو «: اؤزونه فیکیرلشرديـمعلم اؤز .آجی گؤز یاشالري حالقاالناردي

»لري ائشیدیلیرمی؟نین عنهنهاوشاغین بوغازیندان آذربایجان خلقیخیرداجا 
***

آقا معلم؟
!بلی ـ
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.منه سؤیوش دئییر» عدالت«ـ
جئیرانا نه اوچون سؤیوش ،قیز.ديمعلم سؤیلهـ،»گل بورا! عدالت «ـ

دئییرسن؟
.عدالت دئدي» ...او منله دوشماندیر،دیممن سؤیوش دئمه،آقا معلمـ
.، معلم حیرصلی اوالراق سوروشدو»؟نه اوچون دوشماندیر«ـ
.رك عدالت معلمین جوابین قایتارديدئیه.»من بیلمیرم«ـ
سیز .دیرلر دئمیشم سیزین دوشمانیز اربابمن دفعه،سیز پیس قیزسیز«ـ

:معلم غضبله ادامه وئردي» .بیرینیزله هئچ واخت دوشمان اوال بیلمزسیزـبیر
عدالت ؟ـ
!بلی آقا معلمـ
دوشمان کیمدیر؟ ـ
!دوشمان خاندیر ـ
دوشمان کیمدیر؟،جئیرانـ
.دئیه جئیران جواب وئردي» !آقا ،دیرارباب.. .آقا،دوشمان خان دیر«ـ

معلم باشالدي کتابچاسینی .ایتدیلر،قیزالر معلمین گؤزو اؤنوندن گئدیب
معلم .حاققیندا بحث اولونوبدورسی کتابچادا آذربایجان ملّی مسئله.اوخوماغا

آنجاق بیر سیرا ،ییب یازسینفیکیرلشیردي کی یاخشی صورتده ایسته
اوشاقالري ،معلّم کتابچانی بوکوب.ییبزهرلی تبلیغاتدان اوزاقدا قاال بیلمه

داغین چیچکلرینین .یوققوش داغا ساري گئتمگه باشالدي.مرخص ائتدي
لر رنگلی لچکلرین ل بنؤوشهگؤز.عطري هر بیر یئره ساچمیشدي

غملی بیر تازا ـغملی . غمگین ایدي. معلم توتغون ایدي.آچمیشدیالر
:اؤیرنمیش هاوادا بو شعري بیرینجی دفعه اوالراق داغالرا اوخودو 

صبحون چاغی من چیخیرام داغالرا 
.قوخون عدالت،گؤرورم داغالردا

خسته کؤنلوم ساغالمیري یارادیر 
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.یما اوخون عدالتوورموسان باغر
*

یار اودور کی یارین گؤره ساریشا 
.بیر گون گله باریشا،بیر گون کوسه
سازال دانیشا ،مضراب اله آال

.چوخون عدالت،گؤرموشم دونیادا
*

عاشیق گولور قلم بو دردلرین یاز 
.جوهر قوروماز،لنمزقلم خسته

،یئنه گلر یاز،گئدر هیجران قیشی
.توخون عدالت،کیم دئدي  یارینا

کندین چوبانالري ایلک دفعه ایدي کی معلمین حزین و مالللی سسینی 
.ییردیلرداغالردا دینله

*  *  *
66یئر اصالحاتی اولوب و کندین » قیز باغیندا«اون ایل بوندان اول 

ندین ک،ایکی آخچا یئره صاحیب اولموشدورالر،خانواردان چوخو بیر آخچا
یعنی بیر بؤیوك پارچا یونجا یئري و بیر ده کندین ،الپ یاخشی یئرلري

ارباب ایسه بونالرین . اربابین الینده قالمیش ایدي،اورتاسیندا اوالن آلما
آمما .سیله شهره کؤچموشدواؤزو عائله،هامیسینی حاج صمده تاپشیریب

وشالریله کنده تـآلتی نفر تاي ـایلده یایین اوللرینده ارباب بئش 
ارباب کنده قاییداندا کندین بؤیوك باشالري اربابین سابق .قاییداردیالر

ـنئچه دنه ده قویوندان .اوتاقالرینی خالی و گبه ایله دؤشویوب بزردیلر
توشالري نئچه گونه قدر باغادا ـارباب ایله تاي .قوزودان قوربان کسردیلر

ن ده یاییندا ارباب نؤکریله کنده قوناق بو ایلی.کاباب اولونموش ات یئییردیلر
.گلمیشدیلر
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ارباب اوتاغا .ارباب آغ ماشینین ایچیندن دوشنده قوربانلیقالر کسدیلر
.ائوه آپارسینالر،گئدیب، دستور بویوردو ماشینیندا اوالن وسایلی بوشالدیب

غالم دایی .ره اربابین وسایلینی داشیییردیالرکند اهلی دوشونمزلیک اوزه
ارباب قورخوردو بورادا نفت «،کی بیر حلبین قیلپیندان یاپیشمیشدي

: اربابین شهردن گلن نؤکري دئدي».اؤزو ایله بورا نفت گتیریبدیر،تاپیلمایا
»!ال وورسان اود توتارسان ،دیرماشین اوچون بنزین،نفت دگیل«

آیاق ـلر الیوكبؤ.اوشاقالر صف باغالییب اربابین ماشینینا باخیردالر
.چالیب اربابین وسایلین آپاریردیالر

*  *  *
زمیلردن .پارالق دورموشدو،گونش ماوي گؤیده قیزیل تشت کیمی

اونالر اورمان کهرلري ..اکینچیلرین حزین و سارسیلماز سسلري گلیردي
یونجا بیچیمی چوخدان ،اوت.کیمی شیهه چکیب و درگز ووروردوالر

لر ائله هوسلی بیر سس سونبول،یایین ایلیق نسیمی اسنده.باشالنیشدي
- مدرسه.سینه پیچیلداشیرالرچیخاردیردیالر کی گویا ایکی دلداده گیزلینجه

الکین معلم اؤز . نین دامیندا یئنه ده اوچ رنگلی بایراق اسمکده ایدي
.والیتینه گئتمیشدي

*  *  *
دورورب باییرا ،دیکدن سونراارباب ساراییندا بیر دینج گئجه استراحت ائت

الري دا اونون ارباب تارالنی گزیردي و کندین آغ ساققال.ديچیخماق ایسته
ین چؤلچولر اربابی گؤرن کیمیزمیلرده ایشله.دالینجا یوال دوشموشدولر

،اربابین سنّی آلتمیشا دولورسادا.ایکی قات اولوب اونون الیندن اؤپوردولر
جگی کئچه،ندچیلر اونون سیماسینا باخانداک.هنوز قوجالمامیشدیر

ـاو زمان کی او قودوز ایت کیمی شالالق اله آلیب قوجا .خاطیرالییردیالر
او زمانالر کی او بیر .هامینی قانینا بویایاردي،گلین تانیماییبـقیز ،جوان
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گؤز ،داش اورکلی موجود کیمی انسانالري وارلیقدان هئچلیگه چیخارداردي
.هله ده کندچیلرین یادیندان چیخماییب و چیخماز.دیل کسردي،اویاردي

گونش بیر قانلی الله کیمی ماوي گؤیده آچمیشدي و سمانین باغین گولزاره 
آت ،آتی حاضیرالدیالر.ديارباب آت چاپماق هوس ائله.دؤندرمیشدیر

اربابین.ارباب آتا میندي و در دم چاپدي.ایدي» نیکوره«نین سلطانعلی
اونالر .ي چاپیردي» قیزیل کَهر«یانیندا مظفر حاج صمدین بؤیوك اوغلو دا 

.چوخ گئدیب اوزاقالشمیشدیالر
یولون .یورقا گلیرلر،دن سونرا گؤروندولر کی قاییدیببیر نئچه دقیقه

.لک ییغمافقدان قاییدیردیالرگؤبه،کناریندا اوچ گؤزل قیز اللرینده زنبیل
شاهمار ،گؤزل گؤزلو،آغ اؤرپکله بورونموش،ینمیشباشدان آیاغا آل گئی

اربابین .ده اونالرین اوچوندن بیریسی ایدي» عدالت«آغ بوخاقلی ،زولفولو
او مظفردن .گؤزو اونالرا ساتاشاندا بیر لحظه جوانلیغی یادینا دوشدو

.او عدالتی گؤستریردي»بو قیز کیمدیر ؟«: سوروشدو 
».دیرحسینین قیزياو دمیرچی «ـ: مظفر دئدي 
»دیر؟آدي نه«ـ: ارباب دئدي 
»...آدي عدالت دیر«ـ: مظفر دئدي 

کندچیلر اربابا اوزرلیک .اونالر کند اهالیسینین یانینا یئتیشمیشدیلر
.سالمیشدیالر

*  *  *
ـآستاجا کیرپیکلرین بیر ـگون باتان چاغالري کند آستاجا .گونش باتیردي

.بیري اوسته قویوب گئدیردي کی بیر آغیر یورغونلوغو بدنیندن چیخارتسین
کندچیلر بیر اوزون گون ایشیندن سونرا اؤزلرین حاضیرالییبالر کی باش 

.یئره قویوب دینجلسینلر
سی هشترخان تویوغونون بیر طرفین حاجی صمد و مال داداش هره،ارباب
.صحبته باشالدیالر،ندن سونرایئیه
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ارباب حاج صمده ».حاجی منی بو گئجه حاجی مال داداشال تک قوي«
.باخاراق دئدي

.اوتاقدان خارج اولدو،دئیه»گؤزوم اوسته«: حاج صمد 
!نه یوخ ،نه وار،حاجی،هئی

:حاجی مال داداش یالتاقالندي 
.سیزین سالمتلیغیز. .مد اهللا رب العالمینحال

دیر ؟دمیرچی حسینین معیشتی نئجه،هن مال
.نزول الپ بئلین سیندیریبدیر،چوخلو بورجو واردیر

اونون .اوتاغین یوخاري دوواریندا بیر شکیل اربابین اوزونه لبخند ووروردو
گر گؤزلري اربابی بیر پیس عمله نین آلتیندا گؤرونن حیلهگیرده عینکی

دئییرلر کی تبریزده جماعت ائله«: مال داداش باخیب دئدي،چاغیریردي
. »لره تؤکولوب شاهین علیهینه عصیان ائتمیشلرکوچه

لوت اورسیتدن تؤکولموشدولر کی ـبیر عده الت ! جماعت؟«: ارباب دئدي
».اؤز سؤزوموزه باشالیاق.. چوخدانکی سؤزدور.. .هامیسینی توتوبالر

قویدو ،یوزلوكسونرا اؤز جیبیندن باال بیر کیفی چیخاردیب و ایکی دنه 
.مالنین قاباغینا

دیر ارباب؟بو نه: مال دئدي
.گؤتور دانیشاجاغام: ارباب دئدي

اؤزومله .ییرم بیر آرواد آالممال من ایسته«: دئدي،ارباب سؤزه باشالییب
».هم اوردا خانیما کؤمک اولسون همده من داریخمایام،آپارام شهره

هر کسی دئییرسیز گئدیب ،واشقرهنه چوخ بوردا سیزین اوچون«:مال دئدي
».ییرسیزفقط سیز بویورون هانسی بختورین قیزین ایسته.آلیم گتیریم
آدلی » عدالت«ائشیدیب بیلدیگیمه گؤره دمیرچی حسینین «: ارباب دئدي 

»دوزدور ؟،بیر قیزي واردیر
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جانیم سیزه قوربان او کی «: یاواش جواب قایتاردي ـمال تعجبله و یاواش 
».چوخ اوشاقدیر

!والسالم،عدالت: ارباب یئنه دئدي 
! عدالت کی عدالت : رك ادامه وئرديمال دا اربابین سؤزلرینی تصدیق ائده

!والسالم،خیلی خوب
*  *  *

گؤیده مینلر .یوخالمیشدیالر،طده یاتیبسینده اوشاقالر حیهیایین ایستی
.دیردیلرقارا بخت انسانالرینا تماشا ائ،اولدوز یئرین

دمیرچی حسین و آروادي چمن چوخدان ایدي کی المپا ایشیغیندا دانیشیغا 
: حسین دئییردي.مشغول ایدیلر

دیر کی بیز یاخشی.. .اگر بیز راضی اولماساق دا او زورال قیزي آپاراجاق«
».جکدیرراضی اوالق و آلدیغیمیز پولدا بیزه کؤمک ائده

.رم چوخ اوشاقدیرفتارا وئرمهمن قیزیمی بو کا! یوخ : چمن دئدي
ییر کی مگر من راضی اولموشام ؟ او ایسته: دمیرچی حسین آلدي جوابین 

.زورال اوشاغی آپارسین
.چمن عصبانیتله دئدي»تهرانا،باش گؤتوروب قاچاق«

...کاش معلم بوردا اوالیدي: دمیرچی حسین تاسفله دئدي 
.ییرديقارا بختینه بنزه،قارانلیق گئجه ده،قارا تئللري.عدالت یاتمیشدي
عدالت میس کیمی .عدالتی ماجرادان خبردار ائتدیلر.سحر ایشیقالندي
.ارباب سارایینی اودا چکرم: قیزاردي و دئدي

گوندوز ایدي کی خان ساراییندا چالیب ـچالقیچیالر ایکی گئجه ،سازانداالر
لیکلریندن عبارت ایدیلر الپ نین ماقوناقالري کی ژاندارماالر و دؤره

.یورموشدوالر
رنگی سولموش عدالتین .چاال گلینی گتیردیلرـزیرناچیالر زیرنا چاال 

گلینین یانیندا کندین ماماسی رینب .گؤزلري قان دنیزینه اوخشاییردي
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عدالت بیر یارالی کهلیک .خاتون گلینی گتیریب خان اوتاغیندا اَیلَشدیردي
لري آنجاق بیر لحظه بنزین حلب. ب خیاال دالمیشديکیمی گؤزلرینی یومو

.ارباب شهردن گلنده ماشینا بنزین گتیرمیشدي.یادینا دوشدو
*  *  *

حزین ـاوزاقالردا بیر قوش حزین .گئجه بیر آز اوالردي کی کئچمیشدي
ارباب سارایی ،بیر زمان کندلیلر اربابین ساراییندا یانقین گؤردولر.اوخویوردو

سحر ایشیقالناندا شمالدان .کوي دوشموشدوـکنده عجیب سس .یانیردي
.عدالتین کولون هاوایا قالدیریردیالر،اسن یئللر
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ایله مشغول اولور و بدیعی فلسفهاو، ایختیصاصینا گؤره . شدورومدان اولموغاندا آنا
یازاري نین قوروجوسو و باشسیدرگییولجی ایللردهـ90طاها . ا. نثر یازیر

نین تمل سیدرگی" جاھان"الر آذربایجان جومهورییتیندهونراس. اولموشدور
هابئله . رینه گؤتورموشدوراو ژورنالین باش یازارلیغینی اؤز اوزه, داشینی قویموش

میللی "یارپاق". قزئتینی چیخارماغا باشالمیشدیر"یارپاق"جی ایلدنـ2004او، 
سینده بوراخیالن ایلک قزئت حکومت دئوریلدیکدن بري تام آذربایجان تورکجه

1.اولموشدور

لري و تنقیدلري، ائسسهدك ایکی یوزه یاخین مقاله، اؤیکو، رومان، طاهانین ایندییه
لرینده چاپ بوعات صحیفهبونالرین بیر چوخ مختلف ایللرده مط. واردیرلرترجومه

النان بو لرینده یاییمسینده، فارس و اینگیلیس دیلآذربایجان تورکجه. .ائدیلمیشدیر
لر ادبیات و سیاست قوووشاغیندا یارانان مسئله،الردا، داها چوخ فلسفهیازي

:طاهانین چاپ اولموش اثرلریندن. آراشدیریلمیشدیر
جی ایلده گونئی ـ2007بو کیتاب . (1385باکی، "دیرشعر وارلیغین ائوي"ـ

.شدیرآذربایجاندا ایلین کیتابی سئچیلمی
، بیرینجی باسقی، باکی، یاز )کیچیک رومان("قورشون هاردان آچیلدي"ـ

.2007ایکینجی باسقی، تبریز، قیش ، 2006
.2002ي ایرانیان، تهران، انتشارات جامعه، )فارسجا(، "ي توطئهنظریه"ـ
، یارپاق، "الر سؤزلویولیقنین یانلیشسیآذربایجان تورکجه: نئجه یازاق"ـ

.2006تبریز، 

1 -http://az.wikipedia.org



~٢٥٩~

داش قاالق

لرییله لهئیدن دوشموش گؤرونن أ. باسدیریلمیشديغا جن باتاقلییهگؤبه
بؤیوکلو ـاوشاقلیباتاقلیغین قیراغینا توپالشمیش . ديرساچینی دارتیشدیری

گؤزلري .  لردیییریینی گؤزلهجهاونون هاچانسا کئچینهاینسان قاالبالیغی
نین قوجاغینداکی اوشاغا قاري ننهآستاجا فیرالنیب،، بیرداها گوجله آچیلدي

اووجو ایله اوشاغا ك تیترهسولغون تبسمونو سوندا یالنیز .ایلیشیب قالدي
بورنون داها چوخ قان لماسا دا، صیفتینده ساغالم یئر قا. ه بیلدياوفور

.دواوجوندان سوزولور
الق اولسا دا، اونون تورپاغی چاتـچاتالق.دویقوروـباتاقلیق ایندي قوپ

دك یهاونو ائله بورداجا گؤبه. میشديغینی ایتیرمهیده یومشاقلهله
ز لی کولونگلو بیریسی، اعتناسیاآز اؤنجه همهمه قوپسا دا، .جاقدیالریاقویال
جیغاراسینی . ائشمه بیغلی، توپ ساققالی کیشی. اوزو اویاناموشدواوتور

. ديیپاپریز حاضیر. ديالرییال ایسالدیراقدائشیر، کاغیدین اوجونو دو
بیریسی مر صاحیبی کیمی آپاران ااؤزونو ألینه آالرـ آلماز،آلیشقانی 

سرینی قاشییا قاشییا باشی آشاغی یألی کولونگلو آدام پئ.اوناديیاخینالش
. حالدا اونا قوالق آسدي

الر یاماجقومسالآرایا آلمیش نین گونشی بو قوراق چوخوروچاغیباتانگون
لریندن دویونجا حظ ایشیق دیلیماونون قیزیل. آرخاسیندا هله باتمامیشدي

ارغا قادینی ایکی شیشمان د. یدیلرسهآلماق اوالردي اگر قادینی گتیرمه
- ـ بوردهالر بودرهین آیاقسینی دیک ساخالماغا گوجو یئتمهگؤوده. گتیردي

. دارغاالر قاالبالیغین ایچیندن بیر جیغیر آچمیشدیالر. یه آدالییردیالر
الري آراسیندان اونون باشینا ائنن قاپازالردان اؤزونو قوروماغا دارغاالرین قول
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. ی تورپاق قاالغی اوسته تولالدیالرچالیشمایان قادینی قویالغین قیراغینداک
می، یوخسا ساچینی الرینی باشیندا داراقالمیشديبارماقلنمیشجهیئره سره

لر گؤره نهاونون گؤزویله باخدیقدا. ییردي، بللی دئییلديمی ایستهیولماق
الر گؤیه قالخیر، بؤیوك اوچغون یاماجکی دهسن؟ بلکه چئورهبیلردیک گؤره
. دواشینا اوچورکیمی اونون ب

سی، سماوي بیر جاماعاتین گور همهمه. ديسانکی هر نه سوکوتدا کئچیر
کی بیرجه گؤزلرده. دولري اودورکیمی بوتون خیردا سس]کر[خور 

لی کولونگلو ابایاق . لردن باشقاالرداکی توتقون گولوشاضطرابدان، و دوداق
دیک کیشی دیم. ديیچیلداسه پیه یاخینالشان آدام، اونون قوالغینا نهکیشی

ـسیزکولونگ جاناوار باشی کیمی سس. ودالرینا توپورو، اوووجددور
لی انهایت . دكیهگؤبهديباتاقلیقدا قویو قازیلیر. ديقالخبسمیرسیز ائنی

- تورپاق قاالغی. ودقازدیغی چاالنین قیراغیندا اوتوربکؤلونگلو کیشی چیخی
یارییاجان الري دا گلیب چیخاندا چایالق داش. ریندهنین اوزه

یارا گلیب ـائله بو آندا بیر اؤکوز آراباسی جاماعتی یارا. قویالیاجاقدیالر اونو
الرینی مین باتمان خیرداجا چایالق داش. ديمیدانچانین تن اورتاسینا چیخ

چئوریلیب گؤزلوکلو بیریسی . ديهمهمه یات. تدي، گئيدتبوشال
نییه اوزونوزو «: ديدئتاماشاچییاساچلی اري، سلوگؤزآرخاسینداکی گؤي

اوووجونوزن ایچینه آلمیسینیز؟ بو گونشلی پاییز آخشامیندان، بو 
دئمک . سونرا دؤنوب منه گؤز ووردو» !چاخناشمادان حظ آلین جانیم، حظ

، لوگؤزگؤيگونشلی پاییز آخشامی بهانه ایدي، او، بو وورهاوورون ایچینده 
یاري چئوریلمیش حالدا . یینه یول آختاریردياورهلین گؤزهساچلی ساري
- الري آزغین قولایندیجه جنّتین قاپیداش دا گلیب چیخدي،!باخ«: دئدي

»!الرین اوزونه آچیالجاق
باالق جاماعات باجاردیقجا گئننهالرا هجوم ائدبونو ائشیتمیش کیمی داش

بیر کیشی یه گئجیکمیش قوجاداش گؤتورمه. والردلرینی دولدورتکا
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منی بو ! الردان منه ده وئر کافیرداش«: یینه سووانمیشدينین أتهیولداشی
الرال ر آددیمبیرهـرداش توکندیکده هامی بیره» !موتلولوقدان محروم ائتمه

گؤزلري یئنه ده یالقیز قالمیش قادینین . دیالرتقاباقکی یئرلرینه قایی
بیرداها. ديآچیر،گؤزونو یومور. دوالرال جاماعاتی سوزورچاشقین باخیش

. ديلرینه اینانا بیلمیربلکه ده گؤردوك. سونرا اونالري اوووشدوروردویومور 
می، میش حالدا دارتینمیردي، بونا گوجو یئتمیرديجن تورپاغا قویالنیهگؤبه

، جاماعات.یازیسینا بویون قویموشدو، بیلمیریکیوخسا سارسیلمیشجا آلین
لر ده، غضبلی گؤرونسه. دیالرایدن حاضیرؤکس اؤتورمهک،لرینده داشلأ

هله . یی گلمیرنین بیرینجی داشی آتماغا اورهکیمسهآداما ائله گلیردي کی، 
: ده یولداشی ایله چکیش برکیشده اوالن قوجا کیشی ایستئهزایال دئدي

ینی گؤرمورسن؟ بیرینجی داشی آنجاق عؤمرو بویو بئله الردونوق باخیش«
» می ایچیمیزده؟سوچسوز اینسان وار. میش اینسان آتا بیلرسوچ ایشلتمهبیر 

دیرلگؤزهده ه ئجنگؤر«ایله قادینی گؤستریب قاري ننه ایشاره بارماغی
الري اوشاغین گؤز یاش. دو، سونرا اوشاغین اوزوندن اؤپديدئ»گؤزلري
. اوزونو سیلدينین قولو ایله ییشن کیمی کؤینهاوشاق چیمچه.دامدياوزونه 

اوشاق . نین قیزییدي، بو اوشاغین ایسه آناسیتورپاغا قویالنمیش قادین ننه
. ديدي، دیشی آلماداجا گؤزلرینی آناسینا زیللهآلمانی دیشله

کی قیرمیزي آلمانی آناسینا لیندهأباالجا اوشاق . ودغفلتَن سوکوت پوزول
.دينا یاغباشیداش، یاز یاغمورو کیمی قادینین اوست. ديآت

____________________
.باشلیقلی سئناریسیندن آلینمیشدیر» نان و گل«اؤیکونون سوژئتی محسن مخلبافین * 
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آرخادان آدام گلیر

او سوٍروندوکجه ایکی ایز . لري بورنوندان دامیرگؤزلو پهلوانین چکمهقان تک
اوجابوي آدامین اؤلوٍسونو دؤرد کیشی . رینده بو قانبوراخیر تورپاغین اوٍزه

، »گوٍجنمه، سوٍرو«بیریسینه اونالرین بیري او . سوٍرویورلر، آغزي اوٍسته
نین قانا بوالشمیش رونور؟ چکمهالرین آردینجا یئرده سوٍدي داباناو نه. دئییر

. دیرالريقیوریق باغ
قان چاناغینا . یئر یوخدوآدامدان ایینه آتماغا . پهلوان مئیدانی دوالشیر
ي گؤیه الرداش. سینه دوٍشدویونو وئجینه آلمیردؤنموش گؤزلرین احاطه

رایا مئیدانی اوٍزوك قاشی کیمی آ. الراآتیر، چیینینی دایاق ائدیر آغیر داش
بونو . لرینده قاسیرغا أسیركآلمیش جاماعاتین گؤزلري اونا دیکیلسه ده، اوٍره

الر گاه یئره دیکیلیر، گاه چاشقین باخیش. لمیش گؤزلردن آنالییریقبره
دیز چؤکوٍب، . بیرـ بیرینه توققوشوراونون قولونداکی زنجیرلردن آیریلیر 

ماراقالنمیر الردان باشقا کیمسهشاقآمما باالجا او. ییرزنجیري قیرماق ایسته
دامارالري . لرینه توپالیاجاقتک گؤزونو یومور، بوٍتون گوٍجونو بیلک. اونونال

من «. گؤزونو سیلیرتورپاق باسمیش اوٍزـیایلیغینی چیخاریر، توزـ . شیشیر
سینی چکیرم، سیزین گؤزلریز نییه قان چاناغینا زنجیرین سیخینتی

ر گوٍج وئریر کی، آز قالیر او بیرجه گؤزوٍ ده او قده. ونو آچیرگؤز» دؤنوب؟
. پیرتالییب ائشییه سیچراسین

پهلوان ایسه مئیدانی دؤوره وورموش . همیشه بو آندا زنجیر قیریلیردي
ر، ایندیجه قیردیغی یوغون زنجیرلرین جاماعاتین قاباغیندا فیرالنی

کی، بوغازالردان ائله. لقیش عشقینهآ. گؤستریردي] حالقاالرینی[الرینیبوروم
لخیردي، سئوینجیندن باش الري گؤیه قاهاراي» عشق اولسون پهلوانا«
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ـ مالر ایسه بوروسونرا آرا قاریشیردي، اوشاق. الري اوٍسته یئریییرديبارماق
بیر آز بوندان اؤنجه زنجیري . وم قیریالن زنجیري ییغیشدیریردیالربور

سی ر گوٍج وئرمیشدي کی، چؤهرهالرینا او قدهشیشمان قولکن قیرار
ر پهلوان هرنه قده. ن یوخدور-کؤکس اؤتوره. چوغوندور کیمی قیزارمیشدي

. بیلمیرر گوج وئریرسه ده، زنجیر قیریلماق بیلمیر کی، چالیشیر، هر نه قده
.کیم بیلیر، بلکه ده زنجیرین ضربیندن گؤزلري قارالیر. گؤزونو یومور

باخان کیمی میش گوٍنهقارالماسایدي، باشی اؤلوٍشگه. پهلوانین گؤزلري قارالیر
. قولو باغلی، اوٍزو گؤیه دیز چؤکموش حالدا دونوب قالیر. چیینینه دوشمزدي

مئیدانی . الري سیییریرلرقیلینجبیره لر بیردنبونو باشا دوٍشموش کیشی
همهمه قالخیر. زولورسارمیش آغیر سوسقونلوق گؤز قیرپیمیندا پو .

دن آراسی کسیلمهسی، آرديکی قیلینجین سسیز کؤلگهلیندهاقارادینمزلرین 
. شیریینه أیلهاونون کوٍره

لرينوئرهپهلوان مئیدانین قانشارینداکی گئنیش ائیواندان دوٍنن باش
لرینی بوینونون دالیندا داراقالمیش، تاختا اوتوراجاغین لاخاطیرالییر؛ 

تاختا اوتوراجاق ییرغاالنیر، آغیر سوکوتون ایچینده . کننروٍستونده یئللها
. پهلوانین فیکرینی پوزورجیريـیالنیز اونون جیرها

چیسی یالواریب کی کنده گلنده، کؤمکییندن دوٍزدهدوٍنن داغ أته
کیمه. »!لر سنیجکآغام بو گوٍن مئیدانا چیخما، اؤلدوره«: خارمیشديیا

سی اؤلدوٍرولوبنین باشچیآشاغی قبیله. رسن، قوالق آردینا وورموشدودئیه
کیشی . مک اوالریینی گؤزلهجهسه اؤلدوٍرولهسه، قارشی طرفده کیمین

دهآنجاق یوخاري قبیلهایندي . قورشونال. کن آرخادان وورولوبچایدان کئچر
منی قصد «. رلري سویودا بیلكگؤزلوٍ پهلوانین قانی اوٍرهکی تک

بلکه سون . ائدیرسینیزمی؟ آخی او، منیم قوجاغیمدا جان وئرمیشدي
لی قارادینمزلرین ألیندن قیلینجلیابلکه ده . نی من ائندیرمیشدیم اوناضربه

لورسا اولسون، او منیم قوجاغیمدا جان نئجه او. ییردیم اونوقورتارماق ایسته
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».تاپشیردي
ري آرخا قاپیدان ایچه. گؤزوٍنو یوموب. نی سئیر ائدیرپهلوان ائیواندان مئیدا

. پهلوان گؤزوٍنو آچیر. ده اونون زهمی هامینی باسیرهله . ترپنمیر. دالیرالر
اوتوراجاق . لی بیریسی آرخادان اونا یاخینالشیرقلینجلیان ائله بو آ

. یه آخیرمهـ دامال دؤشهلري اوجوندان قان دامالپهلوانین چکمه. ییرغاالنمیر
.بوشدورمئیدان بوم
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دونیایا داـ1336ادبیاتچی، دیلچی و باجاریقلی ساتیرا یازیچیمیز اسماعیل هادي 
امضاءسیال یازدیغی ساتیریک یازیالر » کند اوشاغی«نین هادي. گؤز آچمیشدیر

درگیسینده نشر » یول«دن لرینده او جملهآذربایجانین بیر چوخ درگی و قزئت
هادي بیر حئکایه یازاري اولدوغو حالدا باجاریقلی و استعدادلی بیر . ائدیلمیشدیر

بونا باخمایاراق . »..دیرلیکمنیم اصیل ایشیم دیلچی«اؤزو دئمیشکن . دیردیلچی
اونون .  لریندن ساییلیرلر ادبیاتیمیزین پارالق نمونهاونون قلمه آلدیغی حئکایه

یاشیناجان 27نین اوشاقلیق ایللریندن "بو اثر هادي(» مانلی گونلردو«:اثرلریندن
رومانینی » الچین«و »  گؤي قورشاغی«، »ترکی هنر است«، )دیراوتوبیوگرافیسی
.آد آپارا بیلریک

کیتابدان نمونه اوالراق » گؤي قورشاغی«سینی حئکایه» کؤنز تاریوئردي«اونون 
.وئریریک
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کؤنز تاریوئردي

ــیش ــدي،    ایب ــی ای ــر قیچل ــه بی ــوق همیش ــون توی ــاریوئردي اوچ ــو ت اوغل
دئمـک سـؤز کئچـی آسـقیریغی دگیلـدي کـی گلـه،        ! کیشی ده سـؤز بیـر  

ــده ــر   . گئ ــدي گ ــزدان چیخ ــؤز آغی ــؤیرهس ــو  . ك گ ــی توپوردوگون کیش
ك آغیــزدان چیخماســین کــی قــاتیق قــارادیر، آمــا چیخــدي گــر . یاالمــاز

!اوستونده دورا
آدي » کــؤنز تــاریوئردي « بیــیش اوغلونــا یئرســیز دگیلمــیش کــی خلــق 

ــون یاریســی   . وئرمیشــدیلر ــرو دانیشســاق، بون ــوروب دوغ ــري اوت ــه اگ البت
نــدن دؤنمــز یییســؤز یــوخ کــی تــاریوئردي دئد! دوز ایــدي، یاریســی یــوخ

ــاحق دئمــزدي  مــز، حقّینــدن آرتیــق ایســته. ایــدي، آمــا هــئچ وقــت ده ن
ــاق   ــمازدي آنجـ ــه دوالشـ ــالیب، بیرینـ ــر سـ ــدان شـ ــدن ده یاالنـ حقّینـ

ــزدي ــه. کئچمـ ــانی گئتسـ ــزدي جـ ــی گئتمـ ــدي، قیرانـ ــل. ایـ ــره دیـ لـ
ــین       ــون اون م ــک اوچ ــی دیریلتم ــومن حقّین ــی او اون ت ــدو ک دوشموش

میشـدي، گئنـه ده پاپـاغی یـانقیلیجی قویـوردو کـی آنجـاق        تومن خرجلـه 
!قویمادیم حاقّیم باتا
ــی ــاریوئردي کیش ــی ت ــین اردمین ــیتینی(ن ــ) شخص ــایدیق، بئل ه آراشدیرس

کؤکونـو اونـون   » ن یییکـؤنزل « لـر دئمیشـکن   باشی برکلیـک، و یـا کنـدلی   
.کئچمیشینده تاپا بیلردیک

نـین آتاسـی، بیـیش کیشـی، اؤزونـه گـؤره وارلـی ـ کـارلی آدام          تاریوئردي
ــدي    ــا ای ــی هامپ ــی بلل ــدده باش ــدي، کن ــی،  . ای ــی، گامیش ــیندا کل قاپیس

یییونیـا مالینـدان اسـک   د... قوچو، قویونـو، اؤکـوزو، داناسـی، آتـی، قـاتیري     
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بیـر ائـو دولوسـو نـازلی اوشـاق، آمـا       . ائـوالددان دا بـول ایـدي   . یوخ ایـدي 
!حاییف کی هامیسی باشی لچکلی

آمــا » .ســی اولمــازآســالنین ارکــک دیشــی« دوزدور کــی آتــاالر دئمیشــلر 
ــیدیر،      ــی یاخش ــالنین دا ارکگ ــی آس ــونوردو ک ــه دوش ــی بئل ــیش کیش بی

.مایاسی بیر زادا دگمز
ــ ــیاون ــدي  ون دیل ــه ای ــري بئل ــین ازب ــوي   « : ن ــی ق ــدو آدین ــون اول اوغل

، آمـا قیـز عیـالی تئیخـا     )ضـرري (نظرعلی، خئیري ده اولماسـا نـه ضـررلی    
! سـی بیـر عباسـییا دگمـز، هلـه قالسـین یاواسـی       قیـزین یاخشـی  . ضرردیر

. قیزدان آداما سون چیخماز
ــدي    ــاغلی ای ــا ب ــوخ اوغالن ــزدان چ ــی قی ــد یاشاییش ــالن او. کن ــاغی اوغ ش

خصوصــیله کــی بیــیش . نــین دیلَگــی ایــديتکجــه بیــیش دگیــل، هــامی
. نـین آغزینـی یوممـاق دا الزم ایـدي    سـی قاشمر، قیلدیر قـاش، دیللـی ننـه   

ــه   ــه ائولنم ــدیکی آروادي ایل ــین این ــدن بییش ــول او ان اول گون ــینه کؤن س
چونکی بـو ایـش اوچـون اؤز بـاجی قیزیسـینی نظـره آلمـیش،        . وئرمیردي

ونوردو کــی کیلکــه تویــوق کیمــی دیلســیز ـ آغیزســیز بــاجی   بئلــه دوشــ
لیـک  کـی سؤزسـوز خـانلیغی همیشـه    قیزیسی گلینـی اولسـا، اونـون ائـوده    

باشــینا دؤي، . آخــی قیزجیغــاز قــوزو کیمــی همیــل ایــدي . قــاالرغی اوالر
!قیز دئمه، قیزیل دئ، فوغارانین بیریسی. گینی آلالیندن چؤره

. توتمـادي، بیـیش آیریسـی ایلـه ائولنـدي     سـی  آما قاشمر تولکونـون حیلـه  
نـده، دب ـ دبیلقـه ایلـه ائولنمـک      یییددئمـه » هـن  « دیر کی قاشـمر  بللی

ــا ســاالردي، قویمــازدي. ممکــن دگیلــدي ــا گــؤره بیــیش . مــین فیرتان بون
ــه       ــی گیل ــو عمیس ــده اون ــدان گلن ــیب، بوالق ــه هیملَش ــی ایل ــؤز آلتیس گ

آنــا اولــدو ـ بیتــدي  قاشــمر. داهــا ایــش ایشــدن کئچمیشــدي. قــاچیردي
آمـا یـازیق گلـین ائـوه گلـن      . سـیز قالمیشـدي  بیر ایش قارشیسـیندا چـاره  

ــه    ــون گؤرم ــوش گ ــدن، خ ــیق    . ديگون ــردي ایش ــؤز وئ ــا گ ــمر اون قاش
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ــه ــه . ديوئرم ــرگ ائل ــینی س ــدي قاچماس ــینا چال ــیدده. دي، باش ــین س ن
ق یـه بیـر دودا  هـر نـه  . دي، لوغـازا قویـدو  ناخیرچی اولدوغونو قـاخینج ائلـه  

ــه    ــد ائل ــوك بن ــر پورچ ــر زادا بی ــوزدو، ه ــالدي،  .ديب ــر داوا س ــده بی گون
الغــا قویــدو، قــان . دياوتــوروب، دوردوغونــو ســؤز ائلــه. هنگامــه قوپــاردي

. اوددوردو
دوزدور کـــی قاشـــمر آنـــا قوجالیـــب، دیشـــی دوشموشـــدو، داهـــا نـــه  

ــزي ــی  آغ ــه ده بئل ــدي، ن ــالمیش ای ــی ق ــین دیش ــه  ن ــی، نئج ــین کیریش ن
آمــا هلــه ده دیلــی !... » . ییــرديیینجــه هــوره بیلمــهچؤملمــه«: رلــردئیــه

گلینـین اوغـالن دوغماماسـی دا اونـون الینـه      . ایله بیـر کنـده قابـاق ایـدي    
:یاخشی ماهانا وئرمیشدي 

یـین قیـزي ائویمـه    دده ـ بابـادان بـد اوغـوردوالر، قـارا دابـان کؤپـه       ـ بوالر
یینــی ق بــاالمین امــهیــازی. آیــاق قویــان گونــدن ائویمــدن برکــت گئتــدي

آنجـاق  ! ریـر نی چـاودرا دؤنـده  یییرئیسـیز زمـی کیمـی اکـد    . ییـر ضاي ائله
ــون   ــور، اولس ــدن اول ــین    : زمی ــازیق بییش ــون، ی ــور، اولس ــدان اول توخوم

. بوتــون چــوودارا دؤنــدو  یییاکــد! اوغرونــا اوغــول پــایی چیخمــادي   
ک بــاخیجی قالمــادي گئتــدي، پیتیــ. دينــی ائلــهقایناناســی الینــدن گلــه

ــدي، نذیرـــ نیــاز قالمــادي   ــره بیتیرمــه... دئــديقالمــادي، اَل بیــیش . ديب
ــیچانینا « ــیناق س ــدو» س ــته،    . دؤن ــدیق، پوس ــود، فین ــوز، کونج ــا ق قاینان

ازدي، قاتــدي بــاال بــوالدي دالبــادال    ... گــول، قنــد زنجفیــل، قیزیــل 
سـی اؤلمـوش بیـیش دیلینـی بیـر قـاریچ       ننـه . نـین بوغازینـا تؤکـدو   یئزنه

ــزدیم    چیخارد ــازیق بئ ــن ی ــانیم م ــی ج ــالواردي ک ــی ی ــانلی کیم ــب، ق . ی
جــانیمی  . قیزیشــیرام، قــارپینیرام . یاتــانمیرام. لــر قــارا باســیر  گئجــه

دیـم یئـددي   ال گؤتـورون، مـن غلـط ائلـه    . قاشییب، دیدمکـدن یورولـدوم  
...ممیراَرخادان دؤنَنیم ایله، اوغول ایسته
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ــره   ــاغینی دی ــی اَی ــا ایک ــا قاینان ــی  اَم ــماغا ک ــر باش ــدي بی ــاز، : میش اولم
ــر اوال، گــر!... دهســن ده دوغ، دیشــیاوالجــاغی  یوخــدور، ائرککســن ك بی

ــالم ــا ـ       ! والس ــانین آتماج ــمر آن ــی، قاش ــانین زورا باسماس ــاق قاینان آنج
ــایدي    ــؤره اولس ــا گ ــی وورماغین ــل یاراس ــیب، دی ــا دانیش ــیش آتماج دا، بی

کـی بلکـه   گونـدوز اوشـاقدان اکیـردي   ـجـانینی ییغیـب دیشـینه، گئجـه      
. ی فایداسـی اولمـادي  کـ آمـا حـاییف  ... انشااهللا بـو دؤنـه دوه قـوز قـیغالدي    

هر نه کـی بوغـدا سـپدي، رئیسـیز زمـی چـاودارا دؤنـدردي ائـو رنـگ بـه           
اینـدي داهـا بییشـین باشـینا قوجامـان      . رنگ دورنا تئللی قیـز ایلـه دولـدو   
ــاش  ــوب، ق ــار قون ــی ق ــدي  داغ کیم ــدا ای ــی آغارماق ــون کیم ــاش ی ــ ب . ـ

ــول هوســی ســؤنمه  ــده اوغ ــديقلبین ــود ایشــیغ ســه ای ــده اوم ی ده،گؤزون
ــدي  ــؤنمکده ای ــانیردي. س ــه  این ــؤنلودور، ائل ــز س ــی قی ــدیر، ک ده قاالجاق

ده یـازي بئلـه ایمـیش، قسـمتدن     مـک بلکـه  نئیلـه ! اوجاغی کـور اولمـوش  
ــق ــاز آرتی ــک اولم ــی یئم ــل . ک ــوق دگی ــن  توی ــاد وئرس ــه قان ــی دئی ده ک

ــه  ــام، وئرم ــن دهاوچاجاغ ــه  ! س ــو ایتیریرس ــیش اومودون ــا ال بی ده، قاینان
اونـون  بوغـازینی ایسـتیلیک ایلـه باسـیب،      ده هلـه  . لـدي سـی دگی گؤتوره

ــر   ــؤیردن واردی ــاجی گ ــورو آغ ــی ق ــردي ک ــاخلیق وئری ــر . توخت کیشــی بی
ده شانســـینی باتمــان داش گؤتورونجــه اوشــاغی اوال بیلـــر، بیــر دؤنــه     

ــوخال ــون اوســتوندن    ! ی ــی  اون ــر الل ــی بی ــی ـ الل ــه! الل ــر بئل اوشــاغین بی
ــوي  ــريواردي، ق ــونبی ــونودا   .ده اولس ــر، اوروزوس ــر چکی ــی یئ آغیرلیغین

ده اولسـون، منـیم قلبیمـه قویولـوب کـی بـو دؤنـه        قوي بیـري . تاري وئریر
.آَللّه آرزینی گؤزونده قویماز

بیــر تیکــه یــالخی کوتــدن، . میــرکــی بیــر خــرج ایســتهـــ اوشــاق اکمــک
ــؤره ــاوان چ ــه     ی ــادا بؤیوی ــاپی ـ باج ــده ق ــب، کوللوک ــدن یئیی ــدیرک . جک

ــو  ــو یوم ــار    گؤزون ــا چات ــا ـ بوخان ــان بوی ــونردا،  . ب، آچیبس ــدن س بؤیوین
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گینـی  نـین چـؤره  چولـوق ـ چوبانـدان بیـري آپاریـب، قـانی      داننـاخیرچی 
! جکدیر دانیاوئره

آنجاق بییش کیشـی تـام اومودسـوزلوق ایچینـده ایکـن بیـر داهـا شانسـی         
آروادیــن . ده شــوخومالدي، اکــديیوخالییــب، رئیســیز زمینــی بیــر کــئش

سـر قاباغـا   آمـا بـو دؤنـه باشـقا بیـر درد     . دیکلـدي، دایانـدي بورنونـا   قارنی
کــی گلــن دانــالدي. اولــوب، خلقــین لوغازینــا قالــدیالرگولــونچ : چیخــدي

ــو   ــزدا ب ــروو« جــانیم قوجــا واقتی ــابوت زینقی ــه» ت ــر؟ کیشــی ســنین ن دی
ــوه ــونالر؟    ن ــده دوغس ــر گون ــزین بی ــنال قی ــارمی آروادی ــر، یاراش ! ن واردی

ــازیق ــه ســو آراســیندا بیــیش ی ــین . قالمیشــدي اود ایل ــا م ــده قاینانای گون
ــالمیش       ــا ق ــین لوغازین ــزي خلق ــه بی ــی نئج ــوردو ک ــت اوخوی ــره لعن ک

ــه ــه!. ديائل ــیش     ن ــؤیردي، بی ــؤزو گ ــانین س ــه ووردو قاین ــو دؤن ــه، ب ایس
دوققّــوز آي آغیـر انتظــاردان ســونرا قوجــا  ... دي، وچــاودارا دؤنمــهیییاکـد 

! الی ایله ایشیقالنديجمآتانین گؤزو اوغول 
نـین  ده بـو تُحفـه  ائلـه بونـا گـؤره   . دیرکی بو بیر معجـزه دئمـک ایـدي   بللی

آمـا  . کـی هـامینی تـاري وئریـر    سـؤز یـوخ  . قویدوالر» تاریوئردي « آدینی 
ــزیم تــاریوئردینی دوغــرودان تــاري کرمینــدن وئرمیشــدي      دئمگــه ! بی

ســته تاپــدیقالري لــر اوکــی تامــارزي آتــا ـ آنــا  بــو یئــددي  ك  یــوخ گــر
:ـ زاغ اسیردیلراوشاغین اوسته یاپراق کیمی زاغ

ــه  ــ دینم ــگورمه ـ ــین دورار اؤس ــار،   ی ــقیرمایین قوخ ــکینر، آس ــین دیس ی
ــایین چیغیـــرار،   باســـیرین اوشـــویر، آغالماســـین اوزولـــر، الینـــدن آلمـ

ــک، ســیندیردي باشــینا صــاداغا، داغیتــدي نئیلــه . آجیقالنمــایین کوســر ی
چـه، سـؤیوش وئـردي اولسـون، یامـان دئـدي       بؤیـوردو چـه  بـه،  گَییردي به

!بؤیویر، دوزلر. اوشاقدیر!... عیبی یوخدور
. گــون بتــر اولــدوبــه گــون! ديآمــا دوزلمــه. شــوکور اولســون، بؤیــودو ده

ــادده باســدي ــه. یامان ــی دوالدي نن ــان ــاپی ـ پنجــره  . آغاج ــردي ق ــی وئ ن
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کـؤر دئییـب، هـر گلنـه وور     همنـ م ننـه !... رمدلـی نظـرم، بئلـه گـزه    «.داشا
»!..دئییب

. نـه دوالشـدي  اؤتـه . داالشـدي یئتَنـه  . نـه ساواشـدي  گئـده . گلنه ساتاشدي
ــه یئتــدي، یئتمــهیئتــه ــديینــه ن ــا اؤجشــدي، چــالی . بیــر داش آت هامیی

بیـر  ... دئمیشـلر » ! بیـر دانـا بیـر نـاخیري پـوخالر     «. کیمی هامییـا باتـدي  
. ی گؤتــوردو، ســالدي جولبنــده  نــالینــه دوشــه ،کنــدي جانــا گتیردي 

نـه بـاغلی   . نـه صـاندیق قالـدي، نـه دوالب    . ینی اکـدي، اوغـورالدي  دوشمه
آچـدي، ســاچدي، سـؤکدو، تؤکـدو، چالــدي،    . قالـدي نـه بوقچـا ـ بوجـاق     

چاپدي،
. بـاال ـ بـاال داراشـدي تویوغـا ـ قـازا       ! ريآتـدي ایچـه  ... قوپـاردي، آپـاردي  

آپـاردي داغـدا ـ باغـدا کسـدي،      . گونده ائـودن ائشـیکدن بیرینـی چالـدي    
... اؤزونه تـاي بیـر ـ ایکـی قـارین قولـو ایلـه پیشـیردي، آشـیردي         . ديتوله

ــه  ــو تپ ــین توتون ــازیق بییش ــديی ــیندن چیخ ــر  . س ــدو، بی ــی اول ــی ال ایک
آمـا داهـا نـه    ! نـین اخالقینـی پـوزدوق؟   کـی نئجـه اؤز الیمیزلـه گـده    باشی

ــدي     ــز ای ــره بیتیرم ــمانلیق ب ــونکی پئش ــدا؟ س ــی  . فای ــاققال کیش آغ س
ــدا گــؤزو کؤلگــه هــامی ــین یانین ــدون ــی  اول ــول آهللا... ل ــده مــین ی دان گون

تـزه باشـا دوشـدوکی ائـوالددا ارکـک      . دياؤلوم آرزیـالردي، الینـه دوشـمه   
ـــ کــاش یئــدي : دورمهــم) شــعور (لیــک مهــم  دگیــل، شــویور ـــ دیشــی

! یـه ایـدي  کور قیـزیم داهـا اوالردي، بیرجـه تـاري بـو تـاریوئردینی وئرمـه       
...آنجاق قوجا بییش دیغالدي، اؤلدي

ــا       ــا ـ بوخون ــا بوی ــاریوئردي داه ــه ت ــو دؤن ــدي ب ــاریوئردي قال ــدا ت یوردون
ــوب، اده ــی ـ دوده  دول ــی کیشــی اولموشــدول ســی اییــهآرواد ـ اوشــاق  . ل

اولــدوغو یییآمــا کــؤنزل. دا دوزلمیشــدي، دئیــه بیلیردیــکاخالقــی. ایــدي
ــده ــديکیمــی یئرین ــورمز، دئدیییدتهایســ. ای نــدن دؤنمــز ییینــدن ال گؤت

البتـه بونـون دا چـوخ غمـی یـوخ ایـدي، چـونکی خیرداجـا کنـده          !... ایدي
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نـین قـاپی ـ    هـامی بیـر ـ بیـرینین حـال ـ خویونـو بیلیـردي، تـاریوئردي         
دئیـه، تـاریوئردي ایلـه بیـر     » یـیم سـنه   دگمـه منـه، دگمـه   « قونشوسو دا 

چیخمـازدي  ) مغلطـه ( ن مقلتـه  سـن دئیـه  تَهر گئچینیردیلـر، آرادان ائلـه   
ــو  ...  ــر بؤلگوس ــی  ( ووردو یئ ــطالحات ارض ــی   ) اص ــدین نظم ــدو، کن اول

دیـردي،  هرنـه ایـدي، ایشـله   . قاباقجـا بیـر کنـد ایـدي، بیـر خـان      . پوزولدو
ــوردو     ــر ـ تؤکـ ــادالییردي. اَکیـ ــی   ... آبـ ــدیردي، آرخینـ ــو دوزلـ یولونـ

ــدیردي   ــی آری ــاردیري، کهریزین ــله. چیخ ــهایش ــم ــب،  ین ــو آلی دن مولک
کنـد آري  . نـین بوینونـو بـوروردو   یـه ینه وئردي، بوینو یوغونلـوق ائلـه  ایشله

ــله  ــی ایشـ ــی کیمـ ــرديکندیسـ ــؤر  . ییـ ــو چـ ــر، چؤلـ ــی آخیـ ك آرخـ
ــی  ــالیردي وئریر،کندیس ــا ق ــاري آرتیقالش ــور، زوم ــر داش. دول ــی دا بی باش

ــالمیردي اکیلمــه ــدي . مــیش ق ــا خــانین دیشــی چکیل خــان . اینــدي داه
ــور  ــا      مجب ــهرده فابریک ــدي ش ــاتیب گئت ــوال س ــر پ ــري بی ــاالراق یئرل ق

ــا( ــالدي) کرخان ــاردي  .س ــدان قورت ــدورغو آلت ــانین بویون ــد خ ــري . کن یئرل
. دیلیم ـ دیلیم دوغرادیالر

بیـر کیچیــک کنـده داهــا بیـر خــان یــوخ،    . لــرهبؤلـدولر، وئردیلــر اکینچـی  
ر آرخـا  نـین سـویو بیـ   ده بیـر هـاوا چالیر،ایکیسـی   سـی هـره . اللی تاپیلـدي 

کــی قدیمــدن دب بئلــه ایــدي! بیــري دئمــه چکیــر، بیــر ســولویا. گئتمــز
پنیـر، بیـر موتـال شـور، ایکـی اؤیـج، بیـر        یایدا ائل یایالغا گلنده بیـر دري 

اینـدي  . باتمان ساري یـاغ وئریـب، قجلـی خانـدان کیراالییـب، اوتـاریردي      
ــرتــزه خــان . یــکســی دئــدي وئرمــهك، او بیریالریــن بیریســی دئــدي وئ

ــه  ــال چیخــدي، وئرم ــر قالماق ــرآرادان بی ــر تاپمــادي  . دیل ــالت یئ ــازیق ائ ی
بـئش ـ اون گـون دیلسـیز ـ آغیزسـیز سوروسـو ایلـه چـؤللرده آوارا          .. اوتارا

قاالنـــدان ســـونرا مجبـــور اولـــدو ســـورونو آپاریـــب، شـــهرده ســـاتیب،  
اوت ! ناؤزوده شــهره داشــینیب، داشــقا اوســته بامــادور ساتســی. سووســون

. دا قجلده قالدي قورودو، تؤکولدو، اوغولدو، قهر اولدو، گئتدي
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ــدو   ــا قوپ ــر قووق ــري بی ــته آی ــز اوس ــور  . کهری ــدو ک ــدو، دول ــدي، تؤکول قال
ــدي ــدو، بات ــو   . اول ــان س ــدو، ق ــؤي توتول ــیندي، گ ــاش س ــته ده ب آرخ اوس

آغـــاجالرین چوخـــو سوســـوزدان . آرخـــدا داغیلـــدي. یئرینـــه آخـــدي
ــدي  ــده قالـ ــورودو، چؤلـ ــدیردي    سـ ــوق یانـ ــان ـ چولـ ــوك . ، چوبـ بؤیـ

. دي، قـارا چؤپـه دؤنـدو، یـاالن اولـدو     اکیلمـه . الر تـرك ائدیلـدي  بوغدالیق
. الر باشســیز بوراخیلــدي پوزولــدو، وئــران اولــدوبــاغ. تــارالالر تــاالن اولــدو

ــالیق ــدي   یونج ــدو، گئت ــؤده اول ــدي، ک ــؤل قال ــی  . الر چ ــبرین بیریس رش
گئتـــدي شـــهرده . دياکمـــهدي ســـئودي اکـــدي، او بیریســـی ســـئومه

ــه ــهفهل ــدي . لیگ ــؤرك کئچیب ــؤردو باشــینا ب ــن گ ــه. اک ــک شــهرده فهل لی
ــازانجلی   ــدن ق ــدده رعیتلیک ــرکن ــدي   . دی ــدي بوراخ ــو کن ــین چوخ خلق

ــدي شــهره ــدي . گئت ــوخ ای ــر ی ــا دا یئ ــی قیناماغ ــه خلق ــدلی. البت ــین کن ن
ك پیشـــمیش چـــؤر. بوغـــدا ایـــدي، او دا خارجـــدن گلیـــرديیییاکـــد

.ا اوجوز ایديبوغدادان داه
یـه بیـر تیکـه داغـین بـو اوزونـده،       هـره . او بیري یاندان یئرلـر بؤلونموشـدو  

ایکــی آددیــم بــاش بوالقــدا، اوچ آددیــم داش     . بیــر تیکــه او اوزونــده  
بوالقــدا، دؤرد آددیــم یئللــی گدیکــده، بــئش آددیــم زشــیلی داشــدا، بیــر  

سـیغیر قیرانـدا،   تیکه قارقا دوالنمـازدا، یـاریم تیکـه دوه اوچانـدا، بیـر پـاي       
ك یـه چـؤر  اونـالري دا اکمـک ایلـه بیـر عائلـه     ... بیر تاختا تکه دوندورانـدا، 

ــازدي ــوخ   . چیخم ــه چــؤرك غمــی ی ــدا آالن ملّت ــب، بوغ ــت وئری اصــالً نف
ــدي ــدي   ! ای ــل ای ــک . اکــین ـ بیچــین الزم دگی ــده اکینچیلی ــه مملکت بئل

ــه ــرن ــر. دی ــا    آدام گ ــز، آغ ــاغی تمی ــز ـ آی ــی تمی ــال اوال، ال باالســی ك دلّ
. ك قازاناکیمی چؤره

بـونالر بیلـه، گئنـه    . لیکله اصـالحات ارضـی برکتینـدن کنـد داغیلـدي     بئله
ده بیر آووج بئینـی بـوش، اؤزو بـرك، توپراغـا بـاغلی کنـدیلی قالمیشـدي        
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کی هله ده گومـان ائـدیردیلر کـی سوسـوز دئـم چـؤللر بیـر گـون قیزیـل          
. جکدیربیتیره
یســی ده بیــزیم کــؤنز تــاریوئردي ایــدي الردان بیرســی خــوش خیــالبئلــه

» آغچـا  « ایلـه  » قیرپینجـی باهـادور   « کی بدبختلیکـدن یئرلـر بؤلوننـده    
. اولموشدو

بیــر آغچــانین   . بؤلونموشــدو ) یــه حصــه (قدیمــدن کنــد اوچ آغچایــا    
ده بیـر ـ بیرلـري ایلـه قونشـو اولـوردوالر،       لـر، کؤوشـن  کی اکینچیایچینده

جــک اکینــه(وئردي ایلــه ده باهــادور آغچــا تــاری. لــري یاناشــی ایــديزمــی
ــار اوزره ایــدي . اولموشــدوالر) قونشوســو  ــو دا اجب آنجــاق گلیــب . البتــه ب

ــاریوئردینی تاپمیشــدي  ــازیق ت ــد. ی ــه ده ائت ــاهالرین جزاســی یییبلک گون
ــدي   ــیش ای ــا چیخم ــی اوغرون ــدي ک ــاریوئردي ! ای ــا ت ــی  یوخس ــین ایک ن

ایــدین باشـینی کســه . يردســی اولسـایدي بیــري باهـادوردان گئــده  زهلـه 
. آمــا پوشــک آتــدیالر بئلــه دوشــدو . قــانی باهــادورا ســاري آخمــاز ایــدي 

لـی چوماغـا راسـت    د. ديتاریوئردي چوخ آتیلـدي ـ دوشـدو، فایـدا وئرمـه     
ایالنـین  « : رلـر نئجـه دئیـه  .گلن کیمی او یـازیق دا باهـادورا تـوش گلـدي    

ــی  ــر، اودا یوواس ــارپیزدان گل ــی ی ــر آجیغ ــدا بیت ــین قاباغین ــی » !ن قیرپینج
باهــادور قبریســتاندان گئچنــده یئــددي اؤلــو اســکیگ گلیــردي، اودا       

ــاریوئردي ــا چیخــديگلــدي ت ــین اوغرون ــادام. ن پوشــک ! شــانش ایچیــوا ق
ایلـه قـول ـ    نـین قولـو قیریالیـدي کـی بیـزي ایـت      قورا چکه! زهر اوالسان

! ديبویون ائله
کنــدده ایکــی . خلــق قیرپینجــی آدینــی باهــادورا یئرســیز تاخمامیشــدیالر

ــایی یــوخ . آزار اولســایدي، بیــري باهــادور ایــديیارامــاز، مــردم بلکــه ده ت
ــدي ــه . ای ــوي ییخیلمــیش دئی ــت   ائ ــئچ وق ــی ه ــد ایچمیشــدي ک ســن آن

ــال یئمــه ــهحــالل م ــه   ! ی ــون اکین ــون ـ بون ــوزو همیشــه اون ــده اؤک جگین
ــایالنیر ــالی. ی ــدي   م ــیندان ای ــین تایاس ــی خلق ــین یئم ــدیري! ن ــین تن ن
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ــدان   ــو قاالغین ــاغی قونش ــوده ده    ... یاناج ــا ائ ــازدي، آم ــره قورم ــدا ب قیش
سـینه ککلیـک دوشسـه ایـدي     گونئیی گزیـر، هـر کیمـین بـره    ! دورمازدي

ــاریردي  ــب، آپ ــه    . اوغورالیی ــاي گل ــا ی ــزدي، آم ــین اکم ــازدا اک ــده ی جک
ــودگئجــه ــی ائ ــازدين ــی اولســایدي،   . ه یاتم ــر یاخشــی زم ــانکی بی ــر ه ه
ــره ــوروردو    ه ــب، گؤت ــز بیچی ــی دری ــر ایک ــیندن بی ــاق. س ــن باشش الری

قیرپینجـی  « ائلـه بونـا گـؤره خلـق اونـا      . یاخشیسینی قیرپیـب، آپـاریردي  
. دئییردیلر» باهادور 

ــدي      ــا تاپمیش ــو داه ــب یول ــر کس ــزه بی ــادور ت ــاال باه ــاال ـ ب ــون دا . ب بون
ــی  ــی  باشالنیش ــدي ک ــه ای ــوزه« بئل ــاغیش  خ ــین ب ــینی   » ی دام ـ داش

ــدي  ــوخ ای ــاتاندا آلیجــی ی ــون دده. س ــونکی اون ــا دام ـ داشــی   چ دن قالم
ــدي  ــرده ای ــر یئ ــه بی ــر   . قارداشــی ایل ــه بی ــدیب، بئل ــت ائ ــیم رغب ــئچ ک ه

:قدیمدن دئمیشلر. شریکلی ماال گیرمزدي
ــالین اولماســین «  ی دا باغیشــین قارداشــ» ! آروادیــن شــریکلی اولســون م

ــته  ــر، ایس ــی بیلی ــو یاخش ــئود   بون ــی اؤز س ــردي دام ـ داش ــه ییییی قیمت
اوندان ساواي کیم بئله شریکلی مالی آالردي کی؟ . ». گؤتوره

دي باهـادورا ایکـی باتمـان قنـد بویـون اولـدو کـی گلیـب،         باغیش آل ائلـه 
باهــادور آلیجــی دونونــدا گلیــب ائــوي . یاالنــدان دام ـ داشــا مشــتري دورا 

باغیشـــین قارداشـــی دا ... ي، اؤلچـــدو، دانیشـــدي، یازیشـــديآددیمـــالد
ــادور     ــی باه ــدي ک ــان ائت ــه گوم ــن، بئل ــیز ایک ــدن خبرس ــین او اوزون ایش

بــو گــون ـ صــاباح ائــوي آلیــب، چــاخیر تیکــان   . دیــردوغــرودان مشــتري
ــدیر  ــه باتاجاق ــون بؤیرون ــا   ... چالیســی کیمــی اون قورخوســوندان ال ـ آیاغ

:دوشوب، باغیشا یالتاقالندي
آدام قارداشـین اتینـی یئسـه    . ییـق ــ قـارداش منلـه ـ سـن قـان قارداشـی       

گـل بـو قـارا تیکـان کؤلونـو منـیم گؤزومـون قاباغینـا         . ده سوموگونو آتمـاز 
.اکمه
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مــین ـ بیــر منّتلــه قارداشــینا   بــو دؤنــه بــاغیش مازاماتــا قویــوب، ائــوي 
رادان باهـادوردا ایکـی باتمـان قنـدي آلیـب، آ     . فیاتـا سـیریدي  ییـی دایسته

. چیخدي
ــاال لوطــو     ــاال ـ ب او گونــدن قنــدین دادي باهــادورون داماغینــدا قالــدي، ب

ر، عــاغیللی روشــوه دلــی جرمــه وئـر « : خلـق ده . خرجـی آلماغــا باشــالدي 
ــاغالییردیالر  »  ــو ی ــادورون بوغون ــه، باه ــالغی . دئی ــو ق ــثالً قونشوس ــین م ن

ــاد     ــاق باه ــدن قاب ــنده، اؤزون ــه کس ــوندان کرم ــی قورخوس ورون بوشالماس
خیرمــان . پــایینی آییریــب، اوچ ســبد اونــا کرمــه حقّــی چیخیــردي      

ــمین       ــاغالملیغینی تض ــانین س ــب، خیرم ــئی وئری ــر ش ــا بی ــی اون یولداش
... ریرديپتکچی هامیدان قاباق اونا بال پایی گؤنده. ائدیردي

ــه ــه بئلـ ــر  « لیکلـ ــیندا یئتیـ ــونکونو آهللا یوواسـ ــور قوشـ ــی، » ر کـ کیمـ
ــا ــی آغریم ــادورون دا بئل ــر، ســی دوزهدان ارادهباه ــردن، ســویو گــؤل« لی ل

!گلیردي» دنی ائللردن 
بـو باخیمـدان   . میز کیمـی، اکـین ـ بیچـین آدامـی دگیلـدي      یییالبته دئـد 

ــاریوئردي ــدا ت ــدي   باخان ــوخ ای ــبب ی ــینا س ــران قالماس ــین نگ ــونکی . ن چ
داشـدا عؤمرونـو قهـر    ـك یولـو تاپانـدان بـري، داغـدا      باهادور راحـت چـؤر  

...ائتمزدي
سـی ایلـه اسـتفاده    ده اؤز شـیوه آما سـؤز بـوردا ایـدي کـی باهـادور یئـدن      

ــتردي  ــک ایس ــردم   . گؤتورم ــل، م ــون دگی ــک اوچ ــري اکم ــق او یئ آزارلی
یــا دا الپ دقیــق دئســک، قونشوســونو اینجیــدیب، ! ییــردياوچــون ایســته

لـردن چـوخ گـؤروب،    البتـه کـی قاباقجـا بئلـه ایـش     ! باج آال بیلمک اوچون
! دادانـان ایلـه قـودورانین تاریسـی اولمـاز     « : رلـر جـه دئیـه  دادانمیشدي، نئ

لـــره دســـتان و باهـــادورون تاریســـیزلیغی ماحـــاال یـــاییلمیش، دیـــل» 
ــؤره... اولموشــدو ــاریوئرديگ ــؤنز ت ــه ن ک ــا بیل ــه ده دیشــی بات ــی جــکی م

ــه   ــا بیل ــاغی بات ــادور دیرن ــدي؟ باه ــاریردي ای ــی قوپ ــین اتین ــی  . ن ــا ک آم
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ین ایــدي، هلــه ات هلــه دیرنــاق باتمــازدي، نــین هــم گؤنــو قــالتــاریوئردي
ــی    ــدي، بیریس ــی ای ــدن آج ــو اتین ــی تولک ــی ات ــم ده ک ــی ه ــین رغبتین ن

ــدي ــز ای ــد . چکم ــه، دئ ــونال بئل ــل یییبون ــادور ای ــی، باه ــو میز  کیم ــر بوی ل
یقـین  . گینـی یئمیشـدي، دادي داماغینـدا ایـدي    نـین چـؤر  ةآزارلیغیمردم

!جک ایديیهکی بو دؤنه ده شانسینی سیناماق ایسته
ــاریوئردي ــو      ت ــارا گونون ــري ق ــدن ب ــا اوالن گون ــه آغچ ــادور ایل ــین باه ن

قابالشدیریب، دونغـوز ایلـه داري اکـن کیمـی، گونـده بیـر دردسـر اوچـون         
ــدي ــه     . حاضیرالنمیشـ ــو ایلـ ــا گوجـ ــی زوپـ ــردي کـ ــی بیلیـ او یاخشـ

. اولمایاجاقدیر
ــینا ســاالر   ــین باش ــانینی آدام ــادورا ال قاوزامیشســان، ق ــا . باه ــو قاناس بورن

الـی ـ بـوش آدامـدیر،      . نین قانینی قویـار اوسـتونه آدامـدان ایسـتر    سیدده
ــر  ــو یاخشــی بیلی ــدان یولون ــو اداره ـ او اداره، آدامــی   . کؤپــک اوغلولوغون ب

ــاغی     ــاز، قازانــدیغی     ـآش ــته قالم ــی داش اوس ــورویر، داش ــاري س یوخ
یـــه آهللا آدامـــین قاپیســـینی عزرائیـــل ایلـــه امنیـــه. ریـــه گئـــدمـــهجر

! تانیتماسین
ك مـین اؤلچـوب بیـر بیچـه، باهـادورون      بونا گؤره بئله دوشـوندو کـی گـر   

یـه  ینـدن سـونرا بـو نتیجـه    چـوخ گؤتـور ـ قـوي ائلـه     ... یهالینه ماهانا وئرمه
... ه گیــرهیــگلــدي کــی الزم گلســه باهــادور ایلــه قــانون یولــو ایلــه مبــارزه

. حسـاب ـ کتــاب واردیــر  . هایانـا دؤنســه مملکتــده قایــدا ـ قــانون واردیــر  
. لی کندي باهـادورا تاپشـیرماییبالر کـی هـر نـه غلـط سئوسـه، دارتـا        دئمه

. مردن قیراغا قویورسا، گئدیب، عرضه وئرهآیاق اندازه
ــوردارالر ــوروب، یئرینــده اوت ــودا تویــوق اوغورالمــاق دئییــل . قــوالغینی ب ب

ــک گئییــب، آدامــین گؤزونــه گیــره،   کــی آلتینــدان چیخــا، قُرآنــدان کؤینَ
اکــین یئریــدیر، اکینــدیر، بیرکنــد ! کــی مــن دئییلــدیماوتانمــاز دانــا، دئیــه

نـین  تـاریوئردي . اورتـا چـاغی کـی اوغورلـوق اولمـاز     گـون گونون. شاهاددیر
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ــوش  ــه خ ــیبینلبئل ــردي  یی ــدي آهللا بیلی ــده ای ــدر یئرین ــه ق ــاق او . ن آنج
! یه ایديآهللا آخیرینی آیدین ائله. لیک چوخ آرخایین گؤرونودوهله

گـون ووردو قـارالري اریتـدي، نـوروز گولـو      . یاز گلدي، تـزه ایـل باشـالدي   
ــدو     ــه گول ــوه ایل ــدیردیب، عش ــاش قال ــودان ب ــدي  . یوخ ــان گل ــره ج . یئ

ــدیلر     ــه گئت ــاهمانالییب، اکین ــرازي س ــت خــئش ـ آم ــا . جماع ــه داه البت
جـک اوسـته بـاش    اکینـه . یئرلري اکـن یـوخ ایـدي   قدیمکی کیمی اوجقار

سـینده  الریـن یـان ـ یـؤره    ـ  قول سـینمیردي، کنـدین اوروشـونده، بـوالق    
بــئش ـ اون وئجــه گلــن یئــر اکیلیــر، قــاالنی قــالیر، اوت ـ علــف باســیر،     

. کؤده اولوردو
ســیک یئرلــرین اوســته گئــدیردي کــی باهــادوردان قابــاق تــاریوئردي تلــه
بیلیردي کـی دالـی قالسـا باهـادور هـر زمیـدن ایکـی        . خااکیب، آرادان چی

ــدیر   ــا قاتاجاق ــب، اؤز پایین ــم قاهاری ــ اوچ آددی ــورونالر،    . ـ ــاال دا ب ــاال ـ ب ب
! اونو ساالر قیراغا... بورونالر

ــر    ــؤردو باهــادوردان خب ــدي، گ ــر هــارا چات ــاریوئردي ه خوشــبختلیکدن ت
ــدي! یوخــدور ــئوینجک اک ــا . س ــادورون پ ــه، باه ــایی ایل ــیندا اؤز پ یی آراس

خئشــله بیــر دریــن ایــز ســالدي، ارا ـ ســیرا نئچــه کلــک قــوردو، مرســی   
آرخـایین ایـدي کـی    . لـر دیکتـدي  اوجـا ـ اوجـا کلـک     . برکیتـدي ) مرزي(

ــؤزه  ــدان گ ــادورون پایین ــایینی  باه ــدي پ ــرد ائتمیش ــه آیی ــه . لج ــا گئن آم
ي اوغلـو، بیـر   سـینه نـامحرم کؤپـه   نگـران ایـدي کـی گـل ـ گـؤر بـو ننـه        

بونـون قورخوسـوندان گـون    ... لـري دبـرده، مرسـی پـوزا    ئده کلـک گئجه گ
ــک  ــالیب، کلـ ــدان سـ ــی آیاقـ ــیري، داغـ ــه    آشـ ــه ـ بیرجـ ــري بیرجـ لـ

ــوخالییردي ــک . ی ــا کل ــدیلر آم ــده ای ــر یئرین ــه . ل ــئچ ن ــادور ه ــه ال باه ی
ــدي ! وورمامیشــدي ــالی دئییل ــودا اینانم ــادور آدام اولمــوش؟  . ب ــا باه اولمای

لی کول دئییل،یرمهاولمایا بیلیر کی تاریوئردي گ
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ــگوره  ــین اؤس ــر؟  آدام ــان ائل ــه دوم ــی گؤزون ــاق  !... یین ــه، آنج ــه ایس هرن
باهــادور ادبلــی بیــر اوشــاق کیمــی باشــی اؤز آخیرینــدا ایــدي، قویروغونــو 

نـــین نیگرانلیغـــی یئرســـیز قیچـــی آراســـینا قیسمیشـــدي، تـــاریوئردي
نـــین نظـــري باهـــادورون حقّینـــده بـــاال ـ بـــاال تـــاریوئردي  . ایمـــیش

کــی دئییرمیشــلر، یــاوا آدام   دهجــانیم کیشــی بیــر ائلــه   . یشــیرديدی
مـــیش گؤرمـــه. خلقـــده دیـــن ـ ایمـــان یـــوخ ایمـــیش   ! دئییلمـــیش

! مـــیش، گئنـــدن ـ گئنـــه، باهـــادورون بابـــالینی یویورموشـــالر   بیلمـــه
یـاي گلـدي، بیچـین واقتـی     . لیکله تاریوئردي یـازي آرخـایین سـوودو   بئله

. سـینی گؤتورمـک واقتـی ایـدي    بهـره نـین ایندي بیر ایلـین امگـی  . چاتدي
ــه    ــووالییب، بیلـ ــی  سـ ــاهمانالییب، اوراغـ ــاالنینی سـ ــاتیرین پـ ــی قـ یـ

ــاالدي ــدي. چیرم ــا چیخ ــامیش   . داغ ــی قالم ــادور دال ــه باه ــه البتّ ــو دؤن ب
ــاریوئردي  ــیش، ت ــر     ایم ــاریوئردي، بی ــی ت ــیش، ایک ــدا ایم ــاق داغ دن قاب

ــدي   ــب، آپارمیش ــدن بیچی ــک! اؤزونونکون ــريکل ــون پول ــدوده بوت . زموش
ــازیق اوزه ــاریوئردي ی ــدي،  ت ــدي، آجیش ــی یان ــوش کیم ــه اود وورولم رلیگ

ــرتالدي ــدو   دؤرد آي دده. چی ــؤزوکیمی قوروموش ــی گ ــب، اکین ــی یانی . س
نـین اوغلـو بیـر یئــرده    سـی سـینی بـو ننـه   نـین بهـره  اینـدي بوتـون امگـی   
. ي اوغلونـو بئـز کیمـی جیـرا    ایسـتردي توتـا، کؤپـه   ... ییغیب، آپارمیشـدي 

ــا ی ــو قاناســا، دده آم ــادورون بورن ــا دوشــدوکی باه ــانینیســیادین ــین ق دا ن
آجیقــدان دیشــی باغیرســاغینی   . اوســتونه قویــار بیــر یئــرده ایســتر    

ــدو   کســه ــب، شــاهاد توت ــارا ســاققالی چاغیری ــامی . رك آغ ســاققال ـ ق ه
: اونو حاقالدي، آنجاق

ی ك بوغازینــدان آشــاغا گئتمزکــمــک، حــاالل چــؤرنئیلــه! باهــادوردو ده«
. دئیه، تکجه تاسف بیلدیردیلر» 

ائلــه بــو یــازیق . نــین  یاراســینی ســاغاتمازديآمــا تاســف کــی تــاریوئردي
ــف بیلــدیرن   باهــادورو بئلــه یییلــرین غیرتســیزلدیلســیز ـ آغیزســیز تاس
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کـی گـون اورتـا چـاغی     اینـدي آغیـز بـورا یئتیـرمیش    . تمیشاوزون اؤیرالی
لـی یئرینـدن   صـاباح سـحر ائرتـه   ! حاصـلی بیچیـب، آپـاریر   یییخلقین اکد

ــان      ــدو، داب ــؤرك قوی ــتارخانا اوچ ـ دؤرد چ ــدي، دوروب، دس « الري چک
ــان  ــد  (» وارزیغ ــدارلیق اوالن کن ــه   ) بخش ــه وئرمگ ــوب، عرض ــو توت یولون

نجــف . یــه تــوش گلــديورینــده نجــف قولـو عمــی کنــدین هنــده. گئتـدي 
: قولو کیشی سوروشدو

ــه   ــارا بئل ــاریوئردي، ه ــر اوال ت ــ خئی ــاراق، گئجینمــیش؟   ـ ــ ! حاضــر ـ ی ـ
نـین اوغلـو منـه    سـی گئـدیم گـؤروم بـو ننـه    . ملعنت شرّه، وارزیغانا گئـدیر 

ــب؟    ــب آپاری ــیلیمی بیچی ــیم حاص ــون من ــه اوچ ــر؟ ن ــب، آالنمی ــه وئری ! ن
ــدي   ــا دئ ــب، آم ــو حاقالیی ــوعمی اون ــف قول ــ:نج ــدن ـ ــوم، من اوغل

ــا   ــو یورم ــن، اؤزون ــو اداره. ائشیتس ــنه   ب ــدن س ــول دؤیمک ــره ی ــر زاد ل بی
. آخیــردادا ائششــکدن دوشــموش اولورســان. گوجــدن قاالرســان. چیخمــاز

ده یادینـدان آداملیـق اؤرگَـدیم کـی اؤلَنـده     مـن اونـا بیـر    . ده دئییـل ـ ائله
-نجـف قولـو عمـی باشــینی تووالییـب، آجـی بیـر گولومســه      . چیخماسـین 
ــ سـن هلـه جاوانسـان، مـن بـونالرین هامیسـینی گـؤره ـ          : ییشله دئـدي 

گئــت، باشــین . یــن دئییلســنکــی ســؤز قبــول ائلــهســن. ه گلمیشــمگــؤر
نجــف قولــو ســؤزو چــوخ . مداشــینا دییــب، آییالنــدا، دئییــر)لحــد (الحــت 

. نـین هلـه ـ هلـه باشـینا سـؤز باتمـاز       کـی تـاریوئردي  بیلیـردي . اوزاتمادي
ــه  ــاریوئردي ده تل ــا  ت ــده اون ــیردي، اورگین ــا «س ــاق قوج ــب » !قورخ دئیی

ــدي ــو گئت ــ.یولون ــین گون ــدي ع ــا چات ــر آز وارکــن وارزیغان ــین دن بی اهللا بی
ــه ــدي،        قف ــؤرك یئ ــاي ـ چ ــر چ ــب، بی ــتارخانینی آچی ــیندا دس خاناس

ــدي  ــی آل ــدارما اداره . دینجین ــونرا دوروب، ژان ــدي س ــینه یؤنَل ــام . س آخش
ــدي، ادارده ــه آدام قالمامیشــديای ــر ســرباز  . ده ائل ــدا بی پاســگاهین قاباغین

ــیندا دبی  ــگ، باش ــده توفن ــدو چیگنین ــیک دورموش ــه، کش ــاریوئردي  . لق ت
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ي اوغلـو باهـادور   ـ سـرکار قـادانی آلـیم بـو کؤپـه     : اونا یاخینالشیب، دئدي
. گؤز وئریر، ایشیق وئرمیر)منه (یه مه

ــه   ــؤر نئیل ــم، گ ــکایته گلمیش ــهش ــوم  ی ــؤزووا دؤن ــه گ ــن، بئل ــه! س ــه س ی
نــین بئلــه قــوالغی توکلــو، عــوام ســرکار تــاریوئردي! مــالیم قوربــان)ســنه(

ــار بیـــر کنـــدده غریـــب یاشـــاماق، ژانـــدارما  . اولماســـینا گولـــدو اوجقـ
هــردن بئلــه بیــر خاخول،پخمــه آدام گیــره  . ســربازالرینی داریخــدیریردي

ــریح   ــر تف ــدیردیلر، باشــقا بی ــریح ائ ــاریماقال تف ــو س ــوخ ســاالندا اون ــی ی ک
ــدي. ایــدي ــاغی چــاریقلی، باشــی  : ســرکار دئ ــاخ گــؤروم عمــی، او آی ــ ب ـ

ــادورو   ــاقلی باه ــن؟پاپ ــه ! دئییرس ــه، ه ــ ه ــو   ! ـ ــن اون ــوم، س ــؤزووا دؤن گ
ــوي،. هــارادان تانیـــییرمیشسان؟ ـ یاخشــی تانیـــییرام   آلچاقــدان اوجــا ب

ــرده     ــی دی ــی کیش ــر ب ــق تَه ــووز، آری ــه  !... دول ــی ایی ــانیم ایت ــینه ج س
تانیدیرسان؟ 

ي سـندن یئـی اولماسـین، چـوخ کؤپـه     . من اونون دباغخانادا گؤنونـه بلـدم  
. کیسی گولدولرهر ای! اوغلودور

ــه  ــاریوئردي گئن ــوم« ت ــؤزووا دؤن ــدو» ! آي گ ــب، گول ــه ـ   . دئیی ــا گول آم
ــندي   ــر آز اوش ــه بی ــه گول ــی دئی ــارییبدیر؟   ک ــو س ــالن اون ــو اوغ ــن ب ! س

سـندن یئـی اولماسـین، چـوخ     ... آلچاقدان اوجا بوي، دولـووز، آریـق تهـر   «
ی ســرکارین اونــو ساریماســین  !... نــه دئمکــدیر؟ » ... ي اوغلــودورکؤپــه
خانایــا قــاش ـ قابــاغی دوشــوك، قفــه  . اوچــون، آغزینــی یومــدویییســرد

ــدو ــازدي   . دؤن ــانی چیخم ــدین، ق ــاق وورا ای ــاغینی  . پیچ ــی باغیرس دیش
ــه ــه ساریمیشــدي  کســیردي، دئم ــو بئل ــاق اون ــر اَلجــن اوش ــی بی ــر !! ل زه

اولســون ایکــی خــالوار چــاودارلی بوغــداکی اونــدان اؤتــرو ایــش ـ گوجــو    
. لالغــی اونــو بئلــه الــه ساریمیشــديبیــر جــووهاینــدي. بوراخیــب، گلیــب

دلــی شــیطان دئییــر، گــل ائلــه بــورادا بیــر داش آتــدان بیــر داش اوســتن، 
ــده   ــت کن ــولو قایی ــوت، اوزو س ــدانی زادي اون ــدا  . بوغ ــه اوالن ــربازي بئل س
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کـی  کـور آتـین کـور دا نالبنـدي اوالر، یقـین     . دیـر نـه اوالر  ده بللـی رئیسی
آمــا ... کــینجــف قولــو عمــی دوز دئییــرمیشده ســربازینا تایــدیر،رئیســی

ــر    ــک بی ــدا ت ــور، اون ــا ائششــکدن دوشــموش اول ــدي داه ــه قاییتســا ای بئل
ــاردي  ــو لوغــازا قوی ــالن ووران گئجــه... ســرباز دگیــل، بیــر کنــد اون ــی ای ن

خلـق  . اینـدي یایـدي ایشـین اوغـالن چـاغی     . یاتدي تـاریوئردي یاتمـادي  
. لرده سوورا گونون ادارهآغاجدان آدام یارادیر، اودا گلیب، بوراد

ــی اداره ــاچی یوواس ــه، زیرن ــدا   ! ده دئم ــده خیرمان ــوب، زمی ــل تؤکول حاص
نئجــه . دا باهــادور ییغــار، آپــارار  بیــر آزدا یوبانســا قــاالنینی  . قــالمیش

ــدي؟ ــا ای ــره ... آرخــایین یات ــان بی ــدان داکــی قودورغ ــر یان ــانی بی ــر یورغ ل
! قاوزاییردیالر
ــه ــحر ائرت ــدي س ــی دوردو، قاچ ــگاهال ــه. پاس ــه قف ــدان ـ   گئج ــادا اون خان

ســـؤزو وارســـا . دیـــربونـــدان اؤیرَنمیشـــدیرکی ســـربازالري بوراخمـــالی
سوراقالشـا ـ سوراقالشـا گلیـب، رئیسـین      . كگـر گئـدیب، رئیسـه دئسـین   

ــاغینی تاپــدي ــاپینی آچیــب، ایچــه. اوت ــر ري گیرمــک ایســترديق کــی بی
مـال کیمـی باشـینی    !... شــ یـاوا  : ديلـه زوربا ال اونو دؤشوندن دالی ایتـه 

ــه  ــالیب، تپیلم ــه. س ــهدور نؤب ــی   ! ی ــین قاپیچسس ــه رئیس ــو هل ــک ب دئم
تـاریوئردي عؤمرونـده هـئچ بیـر     . کـی بئلـه بـی ـ بـی امیـر وئریـردي       ایدي

ــدي   ــه قیسیلمامیش ــدا بئل ــانین قاباغین ــوق   خ ــیلیب، توی ــورادا قیس ــی ب ک
مـک  ئیلـه ــ ن : اؤز ـ اؤزونـه دئـدي   ! کیمـی میسـدي، بیـر بوجاقـدا اوتـوردو     

رك ایکـی ـ اوچ سـاعات دیشـی بـاغیر کسـه      . دیـر ده دا دبـی بئلـه  بـورانین 
بـو نـه قایـدا ـ     . ده ایـش تؤکولـوب، قـالیر   جـانیم اینـدي کنـده   . دورموشدو

ییـی لآمـا ایکـی ـ اوچ سـاعات دورانـدان سـونرا بوتـون پخمـه        ... دور؟قانون
هـر یئـتن   : دیـر دا وارایله باشا دوشـدوکی بـورادا باشـقا بیـر قایـدا ـ قـانون       

دئـه،  » سـرکار اجـازه بویورورسـوز؟   « قـاپیچی سـرکارا بیـر سـاالم وئریـب،      
مکـدن  اونـون ایسـه گؤزلـه   . ري گیریـر اووجونا بیـر شـئی قیسـدیریر، ایچـه    
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ــادي    ــرکاردان اذن چیخم ــا س ــارالدي، آم ــو س ــون کؤک ــه  . گؤزون ــئچ ائل ه
اوشـاق  لیکـده بیـر آدام دگیـل، بیـر کؤرپـه      کی بورادا تـاریوئردي یئکـه  بیل

نـدن سـونرا،   یـه چـوخ گؤزلـه  !... بیله دورمـامیش، بـورادا آدام یـوخ ایمـیش    
آنجــاق ... مگــه زادا چیخــديبیــل اینشــااهللا قــاپیچی ایشــهاینجــه وارا، ائلــه

ــاریوئردي. گئتمیشــدي ــد دوشــوب، دســتارخانینی ووردو  ت ــه کؤن ــین الین ن
ئچ ائلــه کیریخمیشــدي، هــ. ريقولتوغونــا، قــاپینی آچیــب، تپیلــدي ایچــه

ــه ــیر؟  بیلم ــه دانیش ــیم وار، کیم ــدا ک ــی اوتاق ــیش، اوره... دن ک ــی آتالنم ی
: سک دئديهؤوله

سـنی  . نـین باشـینا دوالنـدیر   ییـوا آغـاي رئـیس، منـی بـاالالري     ـ الیم اتـه 
آند وئرمیشـم او قوللـو گئـدیب، قولسـوز گلـن آال گـؤز ابالفضـله، بـو ائـوي          

... ییخیلمیش باهادورون شرّینی مندن سوو
وئردي بیــر اوجــدان پــادار دئییــب، دیلینــی قــانلی کیمــی بیــر قــاریج تــاری

بیـردن  !... ییـردي، آمـا جـاواب یـوخ ایـدي     چیخاردیب، یـالوار ـ یاخـار ائلـه    
ــه گلیــب، اوتاغــا بیــر گــؤز گزدیــردي  ــدا . اؤزون گــؤردو جــانیم، اصــالً اوتاق

ــیش  ــوخ ایم ــاپی . آدام ی ــداکی ق ــاغین بوجاغین ــقاوت ــردا آچی ــک . دی دئم
نــین یــازیق هوشــو   ان گئتمــیش ایمــیش، تــاریوئردي  رئــیس چوخــد 

دیـر، رئـیس ناهـارا    اؤزونده دگیـل ایمـیش، باشـا دوشـه کـی ناهـار چـاغی       
...چیخمیش

ــو ســوودو   ــدان    . ال ـ قول ــور پئشــمان اوتاق ــادي ســینمیش، ک ــول ـ قان ق
یییییــردي کــی بیــردن نــه زحمتلــه اوتاغــا گیــره بیلــد چیخمــاق ایســته

ر داهـا اذن دخـول تاپماسـی قالمیشـدي     چیخسـا ایـدي بیـ   . یادینا دوشـدو 
:لرین بیرینده اوتوردوقاییدیب صندل!... آلالها

چیخسـام  . دیـر یـیم یاخشـی  ـ آنجـاق رئـیس قاییداجاقـدیر، بـورادا گودمـه     
. بیرده راحات یول وئرمزلر
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ــدي   ــون ای ــادا، یورغ ــارنی قورولداییرس ــدان ق ــاق  . آجین ــاه آی ــحردن گ س
ــاه     ــوللنمک، گ ــاق، س ــته اویاالنم ــده   اوس ــن دووار دیبین ــادا ایک دا تالواس

بوجاقــداکی صــندل اوســته   . لیــب اوتورمــاق، اونــو یورموشــدو   چؤمــه
ــه ــو      اگل ــو اون ــؤره یوخ ــدوغونا گ ــون اول ــن، یورغ ــی آالرک ــیب دینجین ش

دي، گـؤزو قیـزار ـ قیزمـاز، بیـردن بیـر       قاتالشدیردي، بیـر باالجـا مورگولـه   
:باغیرتی اونو دیسکیندیردي

نه غلط دارتیرسان؟ کیم سنه اجازه وئردي؟ـ ائششک کیشی بوردا 
ــوالغی ــدن داشــالندي  ق ــی، یئرین ـــه آچیلمــیش کیم ــده گولل ــین دیبین . ن

رئــیس میــر غضــب کیمــی باشــی اوســته دورمــوش، گــؤزلري حاداغــادان  
الرینـی ائلـه گمیریـردي کـی، ائلـه      چیخیب، آجیغیندان قـالین ـ قـارا بیـغ    

. نین اویناشینی گؤرموشدوسیبیل ننه
! دیر، اؤز باشینا سوخوالسان؟یر بورا حامامـ مه

ــه     ــوذور دیل ــر ع ــر تَه ــتردي بی ــاریوئردي، ایس ــازیق ت ــه ی ــال  ی ــی ماج ک
ــوالغی. اولمــادي ــردي ق ــر شــاپاالق قیزدی ــر بی ــی آغی ــین دیبین آردیجــا ! ن

ــ بـاس   : دالینـدان دگـن بیـر تپیـک اونـو اؤزو قویلـو قاپییـا سـاري آتـدي         
ــه  ــاز کؤپـ ــه آنالمـ ــوچؤلـ ــی،  قاپ! ي اوغلـ ــیالن کیمـ ــیگه آتـ ــدان ائشـ یـ

ـــ : قاپــاز، رئیســین کــؤتَگینی بوتونلَتــديییینــین باشــینا انــدیردقــاپیچی
ي اوغلونــون جیریغینــدان جــین اورکــور، اوتــانمیر رئیســین اوتاغینــا کؤپــه
! تپیلیر

. دورتمــه ـ بامباچــادا یئــدي  اورادان پاســگاهین قاپیســینا قــدر بیــر ایکــی
. پاسگاهدان دؤیولموش چیخدي

ـ  نـین جینگیلتیســی  دنی یئـددي یئــردن آغیرییـردي، رئیسـین شــاپاالغی   ب
ــردي،      ــس آلی ــین نف ــدون ده چت ــاغ بؤیرون ــدي، س ــدا ای ــه ده قوالغین هل

یئــر چیخـــاردانین  . کــی قابیرغاالرینــدان بیریســی باتمیشــدي    یقــین  
ــین  دده ــت چیخارتس ــینی ای ــاري  ! س ــدن س ــالوار کولَش ــی خ ــینا آلت باش
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ــه ــهداهــی ن ــر گل ــی شــیطا! جــکل ــور،  دل ن دئییــر، بیــر داش اوســتن، اؤت
. آما اولمازدي... دیرضررین هاراسیندان قاییتسان قازانج. قاییت کنده

ــاالردي   ــازا  ق ــارا قاییتســایدي، کنــدده لوغ ــوش اوزو ق ــی ب ــه ال ك گــر. بئل
ــه ــا گیرم ــدياویون ــه ای ــدي. ی ــا ووروب،  این ــی باش ــدي، ایش ــی گیرمیش ک

ــه ــديبیتیرم ــی ای ــه. ل ــر  ائشش ــدین بی ــه مین ــی  ی ــدون ایک ــب، دوش عایی
! عاییب

ده بیـر ایکـی بـاش بـیلن ایلـه     . خانـادا قابیرغاسـینا سـاققیز سـالدیردي    قفه
یـه  اولماسـا گئـدیب رئیسـین اؤزونـدن شـکایت ائلـه      . ديگؤتور ـ قوي ائلـه  

گونـاهی  ! لـر؟ نییـه هـئچ یئـره بـاش ـ قـوالغینی ازه      . بئله کی اولماز. ایدي
ــ جـانیم ایشـیندن   : ديدئمـه » هـن  «آما هئچ کـیم بـو سـؤزه    ... نه ایدي

ــه ده          ــر نتیج ــئچ بی ــونرا ه ــدان س ــا قاچان ــان ـ بویان ــان، اوی ده قاالرس
لــی؟ گــؤزوم گــؤره ـ گــؤره مــالیمی باهــادور   مــهـــ بــس نئیلــه. آلمازســان

ــ  ! دیـر؟ دا دوردوغوم یئرده منـی بوداسـین، بـس چـاره نـه     یئسین، پاسگاه
جـانیم هـر   . مطلبـه چاتـدین  اینـدي گلـدین   . با بو اولـدو بـی سـئوز   ... هه

!...می وار دهایشین بیر یولو ـ یؤنده
! و یولونودا اونا دئدیلر

بـو  . آزاریـن ائـوینی ییخسـین   آهللا مـردم . خانـادا نی ده قالـدي قفـه  او گئجه
نـی قابیرغـا آغریسـی، اکـین     گئجـه ... حاصـل قالـدي داغـدا   . اولدو اوچ گون

ــوودو  ــه س ــ بیچــین دردي ایل ــره. ـ ــحر اؤی ــدس ــه  ییین ــر عرض ــی، بی کیم
یازدیریب، بیر جوت قیرمیـزي بـئش یوزلـوك ایلـه قویـدو پاکاتـا، قیسـیال        

ــین یانینــا گلــديـــ قیســیال رئیســین قاپیچیســی ــل . ن ــردي، دی ســالم وئ
لیـک اووجونـا   ییـب، بیـر اللـی   کی ادبسـیزلیکدن عـوذور دیلـه   دونن. تؤکدو

ــه  ــونرا عرض ــدو س ــا چاتدیر قوی ــی رئیســین قوللوغون ــردي ک ــی وئ ــینن . س
دئــدي، گئچــدي رئیســین » ســن بــوردا دور « نــی آلیــب، قــاپیچی عرضــه

: بیر آزدان سونرا رئیس اونو چاغیردي. اوتاغینا
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! ـ تاریوئردي قولو زاده، تشریف گتیرسین
! دئمـــک رئـــیس اونـــو آدام یئرینـــه قویموشـــدو! تشـــریف گتیرســـین؟

ــئوینجک ایچــه  لــري دؤشــونده، ایکــی قــات ســالم     ال. ري گیــرديس
:الري اوزونه یاییالراق دوداغی قاچديرئیسین بیغ. ديوئر

ـ تـاریوئردي آغـا، کیشـی سـن کـی بئلـه یاخشـی آدام ایمیشسـان، بـس          
ــادین؟ عرضــه  ــزه تانیتم ــن اؤزون بی ــه دون ــی اوخــودومنیی ــنه . ن ــه س قریب

ــوب  ــم اول ــوزه . ظل ــیم ح ــه   من ــدورلوق ائل ــی قول ــه ب ــري بئل ــده بی ــه م س
ي اوغلـو  لـی بهـادر کؤپـه   دئمـه . اوالرم، بئشـینه ده عبـرت   قوالغینی کسـه 

! بئله بیلیر مملکت اؤز باشینادیر؟
. یوکونـو آغاجـدان توتـارام   . رلـر، اونـو مـال بندینـه بـاغالرام     رم، گتیـره دئیه

یــیم کــی بونــدان بئلــه قویروغونــو قیچــی آراســینا قیســیب، ائلــه آدام ائلــه
. دوالنسین

: سونرا قاپیچیسینی چاغیریب، دئدي
. رکار احمدینی چاغیر گلسینـ اوغالن، س

ــدو    ــیغا توتـ ــاریوئردینی دانیشـ ــیس تـ ــه رئـ ــدي گلینجـ ــرکار احمـ : سـ
یـین واردیـر، مـال ـ قـارادان نـه واردیـر، داوار        دیر، اوشاق نـه هامپالیغین نه

:نئجه
ــدو  ــا دوش ــوم یادیم ــدیم، اوغل ــ داوار دئ ــدیم . ـ ــزده ای ــه تبری ــئچن هفت . ک

ــ  ــر قوی ــا بی ــدا اون ــوم تاپشــیریب، قاییدان ــاراماوغل کنــدیزده یاخشــی . ون آپ
! ارکک شیشلیک اوالر، بیرینی منه آالسان؟

: تاریوئردي ادبله جواب وئردي
بیـل جئیـران   لـریم واردیـر کـی ائلـه     ـ بلی قوربان، اؤزومون ائله شیشـلیک 

... زاگر قابل بیلسه. سینییر تاماشا ائلهدیر، ایکی گؤز ایستهباالسی
. ـ قورخورام سنه زحمت اوال

:رك دئديالرینا چکهسونرا الینی قالین بیغ
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ي اوغلـو  باهـادور کؤپـه  ... ـ آفرین، معلومدور کـی سـن یاخشـی هامپاسـان    
حقّی نه دیر سنه دوالشا؟ 

: سرکار احمدي گلدي، رئیس اونا تعلیمات وئردي
لـی بـو کیشـی ایلـه گئـت      صـاباح ائرتـه  . ـ بو گون داها گئجدیر، چاتماسیز

ــاال، گ  ــادورو یاخ ــورا باه ــر ب ــرینه، دوال   . تی ــال پئیس ــا س ــوخ دا دانیشس چ
بــو کیشــی شــریف آدامــدیر، اهــل . شــالالغا، بــاغال آتــین قویروغونــا گتیــر

. باهادور ناحاخدان بونا ساتاشیر. دیرخدمت
ــان« ســرکار احمــدي  ــی قورب ــووزادي،دئییــب» ! بل ــاریوئردي . چــاس ق ت

یسـین اوتاغینـدان   دالـی ـ دالـی رئ   . ییـب لـري دؤشـونده دووا ـ ثنـا ائلـه     ال
بـو دؤنـه اونـو آدام یئرینـه     . قاپیچی اونـو حؤرمتلـه یـوال سـالدي    . چیخدي

ــدان . ندن دریســینه ســیغماییرديیییســئود. قویموشــدوالر ــر یان ــا او بی آم
ــدي ــران ای ــن اداره . دا نگ ــی م ــدي حاصــل واقت ــاریرام ؟  این ــه آخت ــرده ن ل

ــردم  دده ــین م ــه یاتس ــت ایل ــین؟  . آزارن ای ــوینی آهللا ییخس ــزین ائ آلتیمی
ك؟ اداره دئمـه ســویقونچو یاتــاغی،  ك گــریـه وئــره پـاالزینی ســاتیب، اداره 

. جکدیراوغرودان سالدیردیغیمیز رماال گئده
ــه...  ــر ن ــا ه ــداجاق،   آم ــده باشــی اوجــا قایی ــدي کــی کن دي، آرخــایین ای

. جکدیرباهادورا بیر آداملیق اؤرگده
ــه ــدي او گئج ــایین یات ــر آز آرخ ــی بی ــ. ن ــحر ائرت ــگاها هس ــی دوروب پاس ل

. گلدي
ــدي  ــدي ده حاضــر ای ــاریوئردي. خوشــبختلیکدن ســرکار احم ــؤزو ت ــه گ ی

: دوشن کیمی دئدي
میش هارا گئتدین؟ ـ یاخشی اوغالن، به سن دونن آرپا پولو وئرمه

دیـر،  آرپـا پولـودا نـه دئمکـدیر؟ چـاي پولـو بللـی       . تاریوئردي دوروقسـوندو 
ــوه ــزهروش ــین ب ــی آدين ــا آکل ــر آم ــه دی ــو ن ــا پول ــه  رپ ــا ترس ــر؟ اولمای دی
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ــینی   ائشیتمیشـــدي؟ اینجـــه وارا، ســـرکار احمـــدي اونـــون هویوخماسـ
: نی آچیقالديگؤردوکده مسئله

-سـی ـ یاخشی اوغـالن، بیـزیم بـو کهـرین گونـده اوچ باتمـان آرپـا جیـره        
مـن ده آتـین   . الري آشـانماز لـی یـول  کـی بـو داغـی ـ دره    سـه دیـر، یئمـه  

ــره ــدن وجیـ ــینی جیبیمـ ــده   سـ ــا گئـ ــین دالیجـ ــنین ایشـ ــب، سـ ئریـ
... کینمبیلمه

ــدي  ــرکار احم ــدي  س ــؤزو الپ دوز ای ــین س ــده     . ن ــرده ـ گؤی ــون یئ اون
سـرکاري  . رديدورمایان کهـر آتینـی گونـده اوچ باتمـان آرپـا چتـین گـؤر       

ســه ایــدي اونــو   یارســایدین اوچ آدامــی چیخــاردي، آت بئلــه یئمــه    
. چکنمزدي

ــا . ج اونــون آیاغینــا ایــدينــین ایــدي، خــرده تــاریوئرديایــش دئمــک بون
تکجـه سـؤز بـوردا ایـدي کـی اوال، تـاریوئردي      . هئچ بیر سـؤز یـوخ ایـدي   

ــوردو،      ــازانمیش اول ــره دؤرد ق ــایدي بی ــؤز یومس ــا گ ــادورون آرپادیغین باه
ــه   ــاتینی جرم ــدي نئچــه ق ــونکی این ــوه؟(چ ــه) رش ــه  وئرم ــدي، هل ــی ای ل

ــدي  ــی دگیل ــونودا بلل ــین س ــی . ایش ــرکارایکینج ــو ده س ــا پول احمدي آرپ
:  ییرديده قانینی اوستونه قویوب ایستهنینسیآدینا دده
ــه ــ هل ــور ـ ــومن بورجــون اول ــی ت ــوز الل ــی . لیــک ی ــر آغزین ــاریوئردي بی ت

ــته  ــدوروب، ایس ــیندول ــی دي دئس ــا،  « ک ــانی داش چاتالس ــانین باتم آرپ
ــدیر  ــه     ... »اون تومن ــی  هل ــاپاالغین جینگیلتیس ــونکی ش ــراغا گ ــا ایس آم

ــديقوال ــدا ای ــوه... غین ــیو قه ــؤیلهچ ــین س ــیدن ــوه « یی ــاغیللی اوروش ع
ــره ــه  وئ ــی جرم ــدي » ر، دل ــی ده اونوتمامیش ــؤزونو  . مثلین ــوزدن س او ی
ــدي، یــوال دوشــدولر» ! گــؤزوم اوســته ســرکار« اودب،  ــه بیــل. دئ کــی ائل

ــرکاراحمدي ــی  سـ ــو گلمـــیش کیمـ ــدان خوشـ ــون اوزو یواللیغینـ ده اونـ
: لالییب، دئديالرینی سیغاکی  بیغایدي
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ــرین، گــؤرور ــهـــ آف ــین . یــن آدامســانم ســن خرجل قورخمــا، ســنین حقّ
ماحــالی یایالقــدیر، هــاوا ســرین اولــور، » اوزومــدول « دوزدورکــی ! باتمــاز

نـین  سـرکار احمـدي  . آما هایانـا دؤنسـه یـاي ایـدي، گؤیـدن اود یـاغیردي      
آیقیر آتـی ایسـه اویناغـا گلمـیش، کهلیـک کیمـی سـکییب، یولـو قیلـیج          

. کیمی کسیردي
ــاریوئردي ــاق ت ــادا (ده یای ــدي)پیی ــب،  . ای ــدان تنتیی ــا قاچماق ــین دالیج آت

قــان تــر  . لرینــدن چیخیــردي نییــیســی آجیشــیب، نفــس چ  ســینه
گــی آغزینــا تپیلمــیش، سوســوز ایــت کیمــی دیلــی دؤشــونه ایچینــده، اور

ــه  ــموش، لهل ــرديدوش ــردم  اور. یی ــول م ــین ی ــده م ــر  گین ــی یئ آزارا، حتّ
. نه لعنت اوخویوردوقویوب گئده

ــدي ده   ــرکار احم ــی س ــالم باالس ــدي ظ ــوخ ای ــاف ی ــین ده او انص ــی آت ک
: ده تاریوئردییه بیر آتماجالی سؤز دئییرديهردن. باشینی بیر آز ییغا

ــه اوســال ایمیشســان   ــ یاخشــی اوغــالن، ســن ن ــرت! ـ ــو دب ــر آز اؤزون . بی
نـــین تـــاریوئردي. ان بیـــر آت توتایـــدینپولونـــا قییمیـــردین؟ ورزیغانـــد
ده بیـر آغیـز اوخویـوب،    سـرکار احمـدي  . جاواب وئرمگه نفسـی گلمیـردي  

: بیر گئدیب، بیر دانیشیردي
کـــی بیـــز گلیریـــک؟ ــــ یاخشـــی اوغـــالن، کنـــده خبـــر وئرمیشســـن

تاپشیرایدین بیـر هشـترخاندان ـ زاددان کسـه ایـدیلر، اولمایـا بیـر کیلکـه         
... بیر تویوق گؤرمز هابا منی. سنتویوق کسه

ــدیالر      ــده چات ــب، کن ــه گلی ــل ـ ولّ ایل ــر تّ ــاق بی ــدا  . آنج ــوین قاباغین ائ
گینـی توتـوب، اوزنگینـی باسـدي، سـرکار احمـدي       تاریوئردي آتـین یئـده  

الرا بیــر دؤر ـ بــره ییغیشــان آغ ســاققال  . بیــر فــاتح کیمــی آتــدان انــدي
: تشَرلندي
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ریـن منـیم   لـوب؟ تئـز اونـو گؤنـده    ـ اَ، به بـو کنـدین کدخُداسـی هـاردا اؤ    
ي اوغلـو خلقـین   سـیزدیرکی باهـادور کؤپـه   گـؤروم کنـد بئلـه اییـه    . یانیما

! حاصلینی ییغیشدیریر؟
ــاققال ــته ســـرکار « الر دا آغ سـ . دئیـــه، یالتاقالنـــدیالر» گؤزومـــوز اوسـ

:  نین ائوینه گیردیگده، بیر دوداغینی بوزدوسرکار احمدي، تاریوئردي
ییـردین، امنّیـه   یـه شـکایت ائلـه   اوتاغین یـوخ ایـدي، نـه   ! نـ یاخشی اوغال

بو هیسلی دامدا یاتار؟ 
ریــک باجانــاغیمیز بیــر چــاي مئیــل بویـورون، اینــدي گئــده « : تـاریوئردي 
» لی اوتاغی واردیر گیله، سلقه

. دئیب، اونون دالینا یاستیق قویدو
ــدو ــام اول ــ  . آخش ــترخان ت ــر هش ــدي، بی ــاردان ای ــر ه ــاریوئردي ه دارك ت

یـه  آمـا امنیـه  . الري قاوورمـا شورباسـینا تامـارزي ایـدیلر    اوز اوشـاق . گوردو
نــین قــارنی یــاریمچیق اولســا چــونکی بیلیــردي امنیــه. کســديهشــترخان

ــه. کؤرپــو گئــدیب قاالجاقــدیر چــایین اوتایینــدا  لیــک الــی داش آلتــدا هل
ــون ســرکار احمــدي  ــدي، دوی ــی  ای ــدي، کئف ــه آچیلمــالی ای ــی ایل ــین ال ن

. لمز ایديسه ایدي، ایش دوزهلمهزهدو
آیـــاغی یـــالین، تومـــانی جیریـــق، بورنـــون ســـویو آخمـــیش اوشـــاقالر 

ــا توپالنمیشــدیالرهشــترخان شورباســی ــین قوخوســونا قاپیی ــاریوئردي . ن ت
ــالدي  ــه س ــب، چؤل ــالري هایخیری ــاال  . اون ــر پیی ــا بی ــق اوغلون اؤز خیرداجی

یمـی بوتـون، یاغـدا    هشـترخانی سـرکاین بویوردوغـو ک   . سویوندان چکـدي 
کدخـــدا . ســـینی ده اونـــون قوللوغونـــا آپـــارديقیزاردیـــب، بیـــر یئکـــه

کــی آمانــدي، اولمایــا قــول ـ قانادینــا ال دگــه، ســرکارین    تاپشیرمیشــدي
ــدان        ــی قابیق ــب، آدام ــوهین بیلی ــه ت ــو اؤزون ــز، بون ــونا گلم ــالً خوش اص

!  چیخاردا
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، آنجــاق ن دگیــلـــ البتــه ســرکارکی بیــر هشــترخانی تــک جانینــا یئیــه 
. رسیزنی گؤتورهیییدر، یئمهنی یئیهییییئد

ــی      ــدن گلنـ ــدا الینـ ــون قاباغینـ ــه قوللوغـ ــر بئلـ ــرکاردا بیـ ــافا سـ انصـ
ــیرگمه ــده اس ــب، ه ــادورو چاغیری ــهدي، باه ــدي،    ل ــا گل ــه ـ زوب دي،  حرب

ــردي،      ــادي وئ ــوووز قالم ــان ی ــدي، یام ــانی دئ ــدن چیخ ــینین دیبین دیش
ــدي، یئــددي آرخــادان دؤنَنینــی ســؤیدو، ســوخد  ــا چیخارت ــین دالین و ایت

ــدي   ــوك قالخ ــیندن کؤپ ــالالغا، ووردو دریس ــوالغینی دوالدي ش ــاش ق ... ب
: آما باهادور بیر یوللوق سؤزون آلتیندان چیخیب، یئرلی داندي

ــر   ــاالن دئیی ــد اولســون، ی ــ ســرکار، اعلیحضــرتین جیقّاســینا آن تُهمــت . ـ
ــدان شــاکی. وورور ــم، بوتــون کلــکمــن اؤزوم بون ــري اؤزوی . داغیدیبــدیرل

میـردیم  هلـه مـن ایسـته   . منـیم حاصـیلیمین چوخونـو بیچیـب، آپاریبـدیر     
مــن . ده واردیــرســیدا صــاغیر اره وئریــب، ائوینــده اســلحهم، قیزینــیدئیــه

.اؤزوم گؤرموشم
لیـک  جـم، قاباقـدان گلمـه   یـام، گئـدیب راپـور وئـره    بیلیرکی مـن شـاهچی  

!... دیر؟اتدي حقلی هر کیم پاسگاها تئز چدئمه. ییبدیرائله
ــاریوئردي ووردو  ــازیق تـ ــی یـ ــان تُهمتـ ــه اولمایـ ــیم. خالصـ ــئچ کـ ده هـ

دي، صــاباحینا ســرکار احمــدي، باهــادورون قورخوســوندان شــاهد گئچمــه
ــا     ــورو ورزیغان ــا، س ــدي قاباغین ــادورو قات ــه باه ــاریوئردي ایل ــی اوچ . ت ایک

ــون ــالدیالر گ ــا س ــی  . ده اورادا دام ــین حاص ــاریوئردي او ایل ــه ت ــا ن لینی آم
. هئچه قویدو
ســـینی ایـــت چیخارتســـین، دونغـــوز ایلـــه داري آزاریـــن ددهــــ مـــردم

ــدیک ــدي ... اک ــه ای ــدا بئل ــرایه   قای ــده، دادس ــگاهدان آزاراق پرون ــی پاس ک
شــاکی ـ مــتهم هــر ایکیســیندن بیــر زاد آلیــب، بیــر ـ ایکــی    . ديگئــدره

ــاغالردیالر   ــویانی ب ــالیب، دوس ــا س ــون دام ــیالن  . گ ــل، ف ــه قت ــه تکج بلک
یوخســا پاســگاه . مــی آغیــر دوســویاالر دادســرایه یــول تاپــا بیلــه ایــديکی
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لــرین نــین اوســتونه رضــایت قویانماســا ایــدي، طــرفده پرونــدهدیــل ایلــه
یـه  الرینـی رضـایتنامه  ده پئیسـرینه سـالیب، گـوج ایلـه بارمـاق     نینایکیسی

... باسدیرار، واراغانی بوکردي
سـی باعـث   مـه یـر باشـماغا دیـره   نـین ایکـی آیـاغینی ب   آما کؤنز تـاریوئردي 

. اولدو کـی بـو دؤنـه بیـر یونگـول پرونـده پاسـگاهدان دادسـرایه گئتسـین         
. توتمالی ایدي) ماشین(دیر، شاکی وسیله بللی. دادسرا اهرده ایدي

الر جهـنّم، بـودا قابـاقکی   . تاریوئردي بیـر ماشـین توتـدو، اهـره یولالنـدیالر     
. ال گیــردي قارنینــا. واســادا ایــدياهــره چاتینجــا تــاریوئردي تال! اوســتونه

: سوروجویه یالواریردي. گل گؤر بوگون گئج چاتاالر اداره باغالیا
ـ قارداش قادانی آلیم باس قـازا، بلکـه بوگـون باشـا گلـه، منـیم حاصـیلیم        

. دیرچؤلده
ــاغینی قــازا دیــره ــوپراق   . میشــديســوروجوده آی ــو ت آمــا چــاال ـ چوخورل

.  ولمازديدا قازا باسماق ایولدا چوخ
ــره ــاریوئردي اه ــؤرجــک اورهت ــدي، گ ــی یئ ــا گین ــامیش چات ن اداره باغالم

کـی  اصـالً خیالینـا دگیلـدي، ایـت اوغلـو ایـت        باهادورون !... جه ایک؟بیله
ــاتمیش،       ــی یـ ــو کیمـ ــادان اؤلـ ــینا باخمـ ــب ـ توتماسـ ــینین آتیـ ماشـ

ماشــین . نــین دیشــی باغیرســاغینی کســیرديتــاریوئردي! خورولــداییردي
ــديپول ــو او وئرمیش ــی. ون ــادور خاالس ــدي باه ــی یاتمیش ــوي کیم ــین ائ . ن

ــه  ــر، وور کؤپ ــی شــیطان دئیی ــو باسســین دل ــی بویون ــون ان ــا ... ي اوغلون آم
ــارالر       ــره، باس ــاریق اه ــه چات ــی ایندیج ــردي ک ــاخلیق وئری ــه توخت اؤزون

. زیندانا، هوشو باشینا گلر
دي بــازپرس ســرباز دوسـویانی آپــار . بیـر ـ آز گـئج چاتــدیالر   کــیحـاییف 
. بیر آزدان سونرا چیخدي. اوتاغینا

دوســویانین اتگینــده دولمــا قلــم ایلــه یــازیلمیش ایکــی ســطري اوخــودو،  
:  ديتاریوئردییه ترجمه ائله
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ــده قاییــدیر «  ــر ضــامنه طــرف. اداره واقتــی باشــا چاتــدیغینا گــؤره، پرون ل
ــه ــدهوئریلیــب، صــاباح ائرت ــی گؤن ــازپرس امریدئمــه» ریلســینلرل ــی ب ــه ل ن

ــب، بوراخیلیــب، صــاباح    ــا قاییــدیب، ضــامن وئری ــو گئجــه ورزیغان گــؤره ب
ده هـارادان  بیـر گـون داهـا آوارا اوالجـاق ایـدیلر، ضـامنی      ! لرلی ایديگلمه

ــدیلر   ــالی ای ــدا قالم ــگاهدا دام ــه پاس ــین گئج ــینلر؟ یق ــردم... گتیرس آزار م
. ن ایت ایله یاتسین، غریب گونه قالدیقدده

بازپرسـون امرینـه بیـر آزجـا گـؤز یومـوب، ضـامن        خوشبختلیکدن سـرکار  
کـی گئـدیب، مهمانخــادا بیـر اوتـاق توتســون،     آلمـادان تاریوئردییـه دئــدي  

ــئج ــا گ ــه  داه ــاباح ائرت ــاز، ص ــاق اولم ــا قاییتم ــر، ورزیغان ــرایه دی ــی دادس ل
بیــر گئجــه ده کنــدن، ایشــدن . ديجــه ائلــهده ائلــهتــاریوئردي. قاییــدارالر

نــی آزار ددهمــردم. کــی آوارا ایــديگئجــه ایــديبــو اون بیرینجــی . قالــدي
... ایت چیخارتسین

ــده    ــرباز پرون ــه س ــدولر، گئن ــرایه دؤن ــی دادس ــاباح واقتل ــه ص ــی ایچ ري ن
ــاردي ــاره  یییتاریوئرد. آپ ــک اج ــا گیرم ــه اوتاغ ــه ل ــی وئریلم ــديس و . میش

! تاریوئردي اؤز باشینا اوتاغا سوخولماماغی یاخشی بیلیردي
ــه  ــدي گؤزل ــی این ــینک ــن چیخس ــایین  ... آدی ــاریوئردي آرخ ــه ایســه، ت ن

نــین واراغــی آچــیالن کیمــی بــازپرس باهــادورو کــی آنجــاق پرونــدهایــدي
. ناهـــارا بیـــر آز قـــاال، بـــازپرس ســـربازي چـــاغیردي. باســـار دوســـتاغا

ــاریوئردي ــئویند ت ــین س ــدو  ندن اورییین ــه دوشموش ــی دؤیونتوی ــر ... گ بی
گئنــه همــن دولمــا . ده ایــديآزدان ســونرا ســرباز چیخــدي، پرونــده الینــ

سـرباز اوخـودو، معنـا    . قلم ایله واراغـین آلتینـدا ایکـی سـطر یازیلمیشـدي     
ــه:  ديائلــه ــه(ایــش بیلَنــی لــر ضــامنه وئریلســین، عدلی کارشــناس عدلی (

نــین نــین ســؤزلريپاســگاهین فرمانــدهی ایلــه بیرلیکــده گئــدیب، شــاکی
ــب،       ــدیرما آپاری ــدا آراش ــو حاق ــاالن ـ دوغرولوغ ــدارینی  ی ــارتین مق خس
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ــرف  ــده طـ ــونرا، پرونـ ــدان سـ ــري  آیدینالتدیقـ ــده گئـ ــه بیرلیکـ ــر ایلـ لـ
» نین بوینونادیرایش بیلَنین مخارجی شاکی. ریلسینگؤنده

کـی اؤز الـی ایلـه بیـر بئلــه     نـین بوینونـو آهللا سـیندیرا ایــدي   ــ آي شـاکی  
! باشینا دردسر آچدي

: اؤز ـ اؤزونه دئديتاریوئردي
ــر  ــدي گ ــ این ــر ك ـ ــو وئ ــیلن پول ــش ب ــارینی    ای ــاالرین شــام ـ ناه ك، آغ

ــازالیاق ــته . سـ ــترخان ایسـ ــه هشـ ــهامنیـ ــیس داوار  یـ ــا رئـ ــده، حتمـ نـ
ــهایســته ــدیری ــده. جک ــی شیشــک ســؤزونو سالمیشــدي او گون ــه ... ک غریب

. یازیق اولدوق 
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آغ. ع
ـ1338فولکلورچو علیرضا ذیحق؛ ون شاعیر، یازیچیآغ چایلی تخلص ائده. ع

کیچیک یاشالریندان ادبیاتا . .دونیایا گؤز آچمیشدیرشهرینده جی ایلده خوي
.ماراق گؤسترمیش یازماغا باشالمیشدیر

ر باسیالن بو گونه قده. .نین مولفی اولموشدوربیر چوخ شعر، حئکایه و ادبی مقاله
، غالم )1362(، آذربایجان گولوشو )1361(قشقایی ائل ادبیاتی : کیتابالریندان

لردن و فارسجا حئکایه) حئکایه توپلوسو(، ایتگین اولدوز )1376(حیدر داستانی 
. آد آپارماق اوالر. و س). 1380(اولوشان زخم شیشه 

1359. کیمی ده بیر مدت چالیشمیشدیراو عینی حالدا بیر باجاریقلی ژورنالیست
. اولموشدوراريژورنالین باش یاز» دده قورقود«جی ایلده یایینالنان 1361ـ

خویدا نشر اوالن )  داـ1389ـ1380(بیر مدت ایسه بو سون ایللرده هابئله 
. رکیمی چالیشمیشدیلرینین باش یازاري درگی» اندیشه فرهنگی«و » اورین«

چاپا حاضیر . لیکلرده نشر ائدیلمیشدیرلري مختلف درگی و هفتهتورکجه حئکایه
.بعضی حئکایه و رومانالري واردیر
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ایتگین اولدوز

نین قیریشالري قات با قات قانلی ـ قابارلی أللرینی یوماق ایسترکن، آلنی
مز آیاغا قالخیب دینمز ـ سؤیله. دیزلرینده یئنی بیر گوج تاپدي. دالغاالندي
یینده جوشماقدا غریبه بیر دویغو اوره. قیرپیمیندا قارانلیقدا ایتديبیر گؤز 

ندنسه . لریندن قوپاریب آتماق هوسی کیمینیـییایللرین آغیر یوکو چ. ایدي
سونرا . أللري بیردن بیره پوالددان یونولموش پیچاغا ساري اوزاندي

باخیب پیچاغی بوراخیب و آیین سولغون ایشیغیندا أللرینه . دیسکیندي
یی، ایللردن بري اونا ائله گلیردي کی، أللرینین کتمه. دالديهاوزون بیر فیکر

شاید . دردلر ایدیلر کی کتمک شکلینده أللرینده یئر سالمیشدیالریییچکد
دئیه حبسه » او ساز چاالن أللریمی ایتیردیم«ـ : ده أللرینه باخارکن

ن قورخونج قانادالري قارانلیغی. آلینمیش سازینین قایغیسینا قالمیشدي
یی یامان اوره. لتديالرینی بیر آن یئیینآددیم. آلتیندا، شهر یوخالمیشدي

ایدي ده، بوزا اوخشار قورخو کؤنلونده آلوو چکن غضبین دؤیونسه
لري و دایانمادان بوروق ـ بوروق کوچه. ب یوخ اولموشدویـییسیندن أرایستی

یی هله اؤزونه ده جههارا گئده. دار ـ بوروق داالنالري اؤتوب گئدیردي
.ر ـ گلمز بیر یول گؤرونوردوقارشیندا گئد. بوسبوتون آیدین دئییلدي

الرا داالندا، غضبدن درین ـ درین خیال،یه دوشونندهجهکئچمیشه ـ گله
بایاق آلدیغی خبر، بوتون وارلیغینی . گؤزلري قان چاناغینا دؤنوردو

بو کینه . ردوور سؤنمز اولدوغونو دویقدههنین نسیسارسیتسایدي دا، کینه
بیر سس دویوب ناغافیل . دیزلرینه گوج و حرکتینه استقامت وئریردي

قارانلیق . دووارا دایانیب بویالنارکن بیر افسرین قارالتیسین گؤردو. دایاندي
و اهمالجا یاخینالشان آددیمالرین سسی . اؤز حؤکمونو سورمکده ایدي
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اوالراق، پیچاغی بیردن بیره اونون کؤکسونه سیزاختیار.  سوکوتو پوزماقدا
یانار بیر وولقانا ،وجودونو بوروین بو نفرت و کینه. یئرلشدیرمک قرارینا گلدي

سینی قورویانالري یاندیریب یاخماق دؤنموشدو کی، شاهلیق اوصول ایداره
یر حیاتی ب. اؤزونو بیر آنلیق اولسادا قیوراق حیس ائدیردي. ییرديایسته

دنیزه اوخشاییردي کی، دایانمادان جوشوردو و انتقام هوسی اونون یئنیلمز 
ییردي و دن گؤزلهدؤزمه. نیب کوشولدوردوالردالغاالري کیمی سسله

آمما ندنسه . سینی وار گوجویله الی ایچره سیخیرديپیچاغین سوموك دسته
. چکدیلرقات ـ قاریشیق فیکیرلر گلدي گؤزلري اؤنونده صف. جومدو خیاال

دا بو لریندن اوال؟ اوغلوماولمایا اوغلومون کؤمک«ـ :سه دهدوداقالري ترپنمه
دئیه أل ـ » ...شاها قارشی ووروشوردو. ایديآمما باطن ده ضد. پالتاردایدي
. سیز صداسیز یولونو توتوب گئتديالدي و ارتش افسري سستقولو سوس

قئییم اولسایدي دا خلقه اوالن ر قالین ـکؤنلونده کؤك ساالن کینه نه قده
تی داغالرجا یوکسک و عظمتلی ایديمحب .ت و کینه هر ایکیسی بیر محب

قارانلیقدا آتیالن گوجسوز آددیمالرین . یئرده قوجا قامتینی چولقامیشدیالر
. نین آغیر سکوتونو پوزان بیر زاد یوخ ایديعکس صداسیندان باشقا، گئجه
ن ائله گؤیه تیکیلیردي سانکی ایتگین بیر سولغون باخیشالري ایسه هرد

اوز . طه آتديقاپینی آچیب جلد اؤزونو حیه. ون سوراغینی توتوردو»اولدوز«
. ائتديرکن یورغون قامتینده بیر یونگوللوك حیسـ گؤزونه سو چیله

. ینی خاطیرالیاراق گؤزلري یاشارديیسالالقخانادان ائوه نه سایاق گلدی
یینی سیخیب وغو چاغ آالن خبر، هله ده اورهقویونالري کسیب سوید
یوخ یـییلدئمک کی آلدیغی خبرین هئچ ده تزه. وارلیغینی سارسیدیردي

اندا هر گون سویوق قانلی یاد ـ تانیشالر آغزیندان مکرر بده خیاکوچه. ایدي
بو سؤزلرین شایعه اولدوغونو . بو سؤزو ـ اوغلونون اعداملیغینی ـ ائشیدیردي

یرسادا، بئله بیر زامانالردا باشینا دومان قاوزانیب بوتون عالم یاخشی قان
سس چیخارمادان باغیریردي، چیغیریردي و . گؤزلري اؤنونده قارالیردي
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بو آنالردا . ییشدیرمک حسرتیله یانیردي یاخیلیرديحیاتی کائناتی د
سیردي و بو یه تلهلري اوغروندا فدا ائتمهدیلکیییحیاتینی أن سئود

.صدا اؤزونه سؤز وئریرديخصو
ظولمته تسلیم اولمایان ،سیله یاناشیآیین بولود آردیندا گیزلنمه

. سایریشان اولدوزالرین سئویملی ایشیغی داها آرتیق گؤزه چارپیردي
. نین قورو سکوتونو شهرین ایتلري پوزوردوالر و او دوشونرکن یانیلیرديگئجه

چیالر ییرتیجی قوردالر کیمی دام ـ »ساواك«یه کی دوشونوردو او گئجه
دیدیردیلر هارا گلدي داغیدیب کیم گلدي توتوب. دوواردان تؤکولوردولر

و اونون پیرتالشیق آغ ساچالریندان یاپیشیب بو دوستاقدان او . ییخیردیالر
سرین ـ سرین همئ. دوستاغا، بو سلّولدان او سلّوال سوروندوروب چکیردیلر

صاباحا . دیرديأسیردي و اونون پریشان ساچالرینی یاواشجا هؤروب تیتره
دیدرگین حزین اینسانالر کیمی، . لی ایديگئتمهیئنه تهرانا. فیکیرلشیردي

دي تا بلکه جان ـ جیگري ایلیبوینو چیینینده زیندانالر قاپیسینی کسمه
.ساییالن محبوس اوغلونون احوالین سوروب بیر خبر توتسون

ندنسه بیردن . یی شیشیردينده اورهبو آدي ائشیده. تهراندان بئزار ایدي
دئیه » آرواد ـ اوشاق آییلماسین«دي مک ایستهاوتاغینا یورو. دیسکیندي

ساز و سؤزونون یاساق اولدوغو، . یی دولموشدواوره. دينی کیپلهقاپی ـ پنجره
لردن محروم اولدوغو، درد ـ کدرینی قات ـ قات تویالردان ـ مجلیس

کدن سازي قاپیب کؤینه. دایانمادان دووارا ساري آددیمالدي. آرتیرمیشدي
میضراب . سیرديیی یامان تلهاوره. زون آلیب باغرینا باسديتو. چیخارتدي

سی سؤز بوالق کیمی سینه. تئلده اویناییردي و نغمه دیلده جوشوردو
و سسینه . ییرديردي و آیدین صاباحی سسلهیـییچاغالیارکن قارانلیغی قارق

لداشی، جومموشدو اونون عالمینه کی حزین ـ حزین و وآییالن حیات ی
:ییردي و بوي بویالییرديیانیق سؤي سؤیلهیانیق ـ 

لر اولدواویان ستارخانیم گؤر نه
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آناالر گؤزلري یاشیال دولدو
لرین یولدوباجیالر أل آتیب تئل

...آینالی توفنگی تئز یئتیر منه
قارانلیق ایسه . سیک اؤتوب کئچمکدهاولدوزالر یاتماقدایدي و زامان تر ـ تله

...اوستوندن ییغیشدیریب قاچماقدا» یزتبر«قورخونج قانادالرین 
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سیعاشیق ماهنی

نین نه اولدوسونو بیلمیردیلر، لرده کی هله اینسانالر موسیقیچوخ کئچمیش
گؤزل یییدلی قانلی بیر گنج اوغالن یاشاییردي کی بیر گون کؤنلونده، سئود

نکی بیر سینه بئلهبیر قیزین قارا گؤزلرینده کی پاریلتینی دویوب دوشونجه
دان لر آیریلیقکی سئوگیلیدندیرهن»: یاق قویورآآنالشیلماز سورغو 

یاندیریجی آجی حیسیه کلري آلیشیب یانیر آمما سؤندورمهلره داالرکن اور
»وصالدان باشقا بیر مرهم تاپیلماییر؟

لر بو سوآل اوزره حیاتینی قارالدارکن بیر آن درین دویغوالر و دوشونجه
گؤیه تیکیب یوزلرجه اولدوزون آي ایشیقیندا پارالماسی، اونالرین گؤزلرینی 

کلرینین مشعل کیمی یاندیقالري اونو کدرلندیریب داها بیر آلیشان اور
یینجه من کی ایستکلی سئویملی یاریمی گؤرمه«: سورغو فیکرینه گلیر

قدر دندیر کی اولدوزالر بو هییم بیر کؤز اولوب آز قالیر کوله دؤنه، ناور
یالنیزلیق چکیب وصاال قووشمادان یانا ـ یانا سایریشیب ایشیق ساچیرالر 
اؤزوده کوله دؤنمورلر؟ بو ایش ده حتماً بیر سیر واردیر کی اولدوزالر عشق 

»!دن ایندییه جان دایانیبالردن ازلاودوندان یانساالردا سؤنمه
وگیلیمه سئ« : گنج اوغالن اؤزونو اولدوزالردان خوشبخت بیلیب دئدي

ییمین اودو سؤنوب یانیقلی کؤنلومه بیر سرین سوچاتارکن اورجکپیلهس .
ین غآمما اولدوزالر دونیا بویو عشقی یاشاییب آالوالر ایچره یانمالی و آیریلی

».دیلرلیسینا دؤزمهچکیلمز آجی
يلرجان نهسینه عشقیندن و صبحهگنج اوغالن سحر اولدوقدا سئوگیلی

من ده سن « : سؤز آچدي و ساچی بورما قارا گؤز قیز دئديدوشوندویوندن
سه گرکدیر بو سیرّي آچیب کیمی بیر گئجه کئچیریب و منی سئویرسن
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آمما دونن گئجه من آیین ! سنلره تحفه وئرهتله آلیشان قلببوتون محب
یمه گؤره یسیله یوخویا گئتدیپارالق ایشیغیندان  ذوقا گلن قوشالرین نغمه

منجه اولدوزالر بو . نن کور بیر دویون واردیرلرده گیزلهبو نغمهحتماً کی
. لردیلردا اونالري آیاقدا ساخالیان طبیعتده کی نغمهآجی ایله آلیشساالر

!» سانلري اووالماق ایچون بیر یول تاپمالیسن اووا چیخیب نغمه
سینی نغمهسی گونو بیر باغا گئدیب قوشالرین ت ائرتهیییلی گنج انقااو، دلی

دن لر او قدر سئحیرلی ایدیلر کی گؤزه گؤرونمهآمما نغمه. دياووالماق ایسته
سینه آمما سئوگی. الري مومکون اولمورديچاغالییب آخیردیالر و اووالماق

سؤزو بیر تهر یئرینه یئتیرمک ایچون سونکی گون گونش هله یییوئرد
جاالمادان اول، یئددي گونلوك آذوقه، داغالر آردیندان بویالنیب دونیایا نور

چئشیدلی تورالر و کمانی ایچون یوزلر اوخ گؤتوروب گوللو چیچکلی گؤزل 
هرینی نین یون ایدي کی آتیغباغا چاتدیقدا او قدر یور. بیر باغا گئتدي

سینه آچیب باشی آلتینا قویوب گوللو بوداقلی پیتراق بیر قیزیل گولون کؤلگه
قوشالرین اوچوشونا دالیب اونالرین چئشیدلی . ديک ایستهلماوزانیب دینجه

ائدیب ینده بیر سرینلیک حیسیلرینه قوالق آسدیقجا اورو سئویملی نغمه
لرین یئلدن یئین اوچوب گؤزلرینی آچدیقدا بولبول. شیرین یوخویا گئتدي

رکنسئودیکلري گوللره قونماسینی گؤر .و کلریندن آخان قان اوناونالرین اور
.ديشاشدیریب گؤز یاشالرینی توتا بیلمه

لرله گوللره ساري اوچورالر گه یاتیم نغمهلر ائله اورباخدیقدا گؤردو بولبول
لري تیکانالرا تانقیلیب بیر کی تیکانلی بوداقالردان هئچ قورخمادان کؤکس

لر اونالرین یئرینی توتوب آمما یئنه باشقا بولبول. لررآه چکمه دن جان وئری
.الري بیتمک بیلمیرلرلر و جان آتیشو سئوگی اوغروندا کی نغمهب

لري اووالماق لیکله یئددي گئجه ـ گوندوز او باغدا قالیر و آنالییرکی نغمهبئله
ی هر بیر غروب تانیدیؤآنجاق بو مدتده گ. دیر و نه تور ایشینه اوخ ایشی

لري جان ائوینه نغمهلري ایله دویارکن اونالرداکی گیزلیك تئلی اورغوارلی
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دن بیرینی لر نغمهمینیییقوناق ائدیب آمما نه قدر چالیشسادا، ائشیتد
.دينمهزمزمه ائده

سینین یانینا قاییدیب اونون باخیشالرینا داالرکن کور پئشمان سئوگیلی
کوتوندا ایسه چوخلی ونین سمن نه تکجه طبیعت ده بلکه گئجه« : دئدي
لریندن آسیلسام دا تکجه بیر نغمه تک بوغازیمین تئللر دویوب قوشالرنغمه
بیر سقفین بونا گؤره گل بو سئودادان واز کئچیب! ییمدن جوشمادياورده 

ییمیزده کی عشق اودونو یاشادارکن اونون یاندیریجی لتیندا یاشاماقال، اورآ
لر تک قوشا ك و دونیادا گؤردویوموز باشقا سئوگیلیآالوینی سؤندور

».كب حیات یولوموزو بیرگه دوام ائدهیـییقار
رکن گؤردویو بیر رؤیادان سؤز آچیب اوزلو آل یاناق سئوگیلیسی گولومسگول

بو « : قارا اوزون ساچالریندان یئددي تئل آییریب اونا هدیه ائتمکله دئدي
تئل لري باغرینا باسیب دورناالرین اوچوشو ایله آغري داغینا یوال دوشوب 

دونیادا هر نه . سانلن بیر آغاج آختارمالیسی گؤیلره یوکسهریشهاوردا کؤکی
کلري ناتی و اورئنغمه وارسا او آغاجین کؤنلوندن قوپوب عطیر کیمی کا

آنجاق بوراجان هئچ بیر اینسان، محبت دالغاالریله اونون . بورویوبدور
غاجدان بیر نین اینسانالرا او آلرینه الییق اولمایینجا، تانريچاغالیان نغمه

نی اووالییب قاییتماغینا له او تحفهسئوگی دولو کؤنول! سی اولماییبدیرهدیه
».یمجهیهاینانارکن، یولونو یئنه گؤزله

لرینی قوتسال بیر امانت کیمی اؤزو نین تئلگنج عاشیق، سئوگیلی جانانی
چاتارکن، ایله داشییارکن، آیالر بویو دورناالر آردیجا یول دؤیوب آغري داغینا 

لریندن قان ونلوقدان آز قاال حیاتینی ایتیرسه ده سینهغدان و یورآغري
آغري داغینی آلت . لري یادا سالیب اؤزونه گوج وئرديفیشقیران بولبول

سینده بولورالر تک آخان پارالق بیر ب اوست چیخارکن، اونون زیروهوروو
ا غی اوجالیغین آخدینجان آتیب قایاالرا دیرماشارکن شالله. شالله گؤردو

گؤردو و قاورا چیخدیقدا یوزلرجه چاغالیان دوم دورو بوال. چیخدي
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لرده گؤي قورشاغی تک ریشه ساالن کیمی، گؤيیییسینین دئدسئوگیلی
ینا و اونون غنین عظمتلی وارلیدینجین آلیب اؤزونو تاپارکن تانري. آغاجی
لري او آغاجین نداکی قارا تئللرله دولو یارانیشینا حیران قالیب، باغریمعجزه

بیر جیلینه آسیب گؤزلري ایشیقدان لر تئله آیریالن و یوزلر رنگه چاالنمین
باشینی یئره . ديلیائتدي درین بیر یوخونا گئتمهائله قاماشدي کی حیس

آتیب یاتارکن، رؤیاسیندا آیدان یونولموش بولور قانادلی بیر ملک گؤردوکی 
تحفه نی آالرکن . نن بیر هدیه گتیرديالر ایچره گیزلهاونا ساري گلدي و نور

وی کؤکغکی اونون وارلیبیر زاددیریییدگؤردو ایندییه جان هئچ گؤرمه
-لریله بزهسینین پارالق تئلدوغروالرکن سئوگیلیآغاجدانلنگؤیلره یوکسه

.نیبدیر
. ديچکمهنین جوشدوغو بیر آن لر نغمهلره وورماقال مینأللرینی تئل

ت دویارکن، ایپک ساچلی او ملک گولوب لردن لذّشاشقین حالدا بو نغمه
کده پاك نی اورتانري اینسانالرا سونسوز هدیه وئرسه ده، بو تحفه« : دئدي

اینسانالر . چون آدامالرا ایتحاف ائدیرورمتی اؤرین حالین عاشقسئوگی بسله
ا خاطیر، بونون غماترینی اونودردلري، کدرلري، یالنیزلیقالري و عشق آالوال

تلی یئنی دویغوالرال حیاتین آغیر یوکونو، لریله آرامش تاپیب لذّنغمه
».یه چالیشاجاقالرلتمهیونگول

بونا هر ائل « : نین آدینی سوروشارکن دئديدن بو تحفهکلَگنج اوغالن م
ز دیر کی اؤ»ساز«رچک آدي ئاوبا اؤز دیلینده بیر آد وئرسه ده اونون گ

سینه یئنی آنالمالرال ایکی کلمه داها ی له اینسانالرین دانیشیق خزینهغوارلی
.دیر»ماهنی«و »عاشیق«اودا . آرتیراجاق

نه آلیب درین الهامالر کؤنلونو ایشیقالندیرارکن ائله سؤزلر و بو سازي سینه
ییندن و سازدا اوینایان بارماقالریندان چاغالیاجاق کی هامی لر اورنغمه

.جکاینسانالري واله و حیران ائده
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ی ایچون سنه و سندن سونراکی ساز غنین صافلیغی و یاشارلیسنین عشقی
نین آدي ماهنی اولدوغونا خاطیر، دیلدن و سئوگیلی»عاشیق«چاالنالرا 

».جکدیردئییله»ماهنی«لره دوداقدان قوپان سئحیرلی و شعرلی نغمه
اوالن بو رؤیادان آییالرکن، باشی گنج عاشیق جادوالر قدر اینانیلماز

کین لَگؤیلره اوجاالن آغاجی یوخ بلکه او آي تکین مواوستونده داها کؤک
.سازي گؤردویییهدیه ائتد

دلی قانلی گنج اوغالن یوال دوشوب یوردونا دؤنرکن، سازي ایله و ماهنیالري 
ملک کیمی اونالر ایتحاف ائدیر و سئوگیلیسی، بیر لی نغمهایله ائل اوبایا شن

.دئییب باغرینا آلیر»عاشیق«ساري قاناد آچارکن اونا 
ایکی سئوگیلی بیر ـ بیرلرینه قاوووشارکن اونالرین عشقی ایله دونیادا ماهنی 

کلره هنلیک بیر نسیم تک اورایله ساز چئشیدلی آدالرال حیات تاپدي و شَ
سیقی هاواسی، کؤچوب اینسانالرین دویغوالري ایله سایسیز ـ حسابسیز مو

کلره لیکله سئوگی دولو یانیقلی و دردلی اورههاوانی دالغاالندیردي و بئله
.مرهم اولوب نسیلدن نسیله سئل تک جوشوب آخدي
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جی ایلده تبریز ـ1340شاعیر، یازیچی، دیلچی و ادبیاتشناس علی حسین زاده 
اورتا تحصیالتینی بیتیردیکدن سونرا عالی . شهرینده  ایشیق دونیایا گؤز آچمیشدیر

.سینی اورادان آلمیشدیریه گئتمیش و دوکتورلوق درجهتحصیل اوچون تورکیه
لیکدن شاعیرلییه او دیلچی. یرل چالیشماسی هر طرفلیدکولتورهـین ادبی داشقین

عینی .اؤیره تیم کیتابالریندان حئکایه کیتابیناجان یازیب یاراتمیشدیرو تورکجه
.نجینی ده یئتیشدیرمیشدیرتمن اوالراق بیر چوخ اؤیرهحالدا بیر اؤیره

:ر نشر اوالن اثرلردناوندان گونوموزه قده
شعر (، آنا نیسگیلی )حئکایه توپلوسو(فارسی داشقین، کند گلینی ـفرهنگ ترکی 

...، آلیشیق و )توپلوسو
.توپلوسوندان سئچیلمیشدیرآشاغیدا گلن اؤیکو اونون کند گلینی حئکایه 



~٣٠٧~

سی بایراق کولگه

تویوق .گونشین ساریسی دووارالرین باشیندا سورونوب چکیلمک اوزره ایدي
کی کیمی کندین هینینه چکیلیردي گوندهز یئرینده ؤجوجه یاواش یاواش ا

یینی نمهؤلدن دؤلی اورادا قویون سوروسونون چاورتاسیندا کئچن چایا گئتمه
.لی ایدیممهزلهؤگ

کندده گوز چاغی . الردیامیسی قاپیمیزي تانیمیرهآخی قویونالریمیزین 
یویوب توخلو اولموش قوزوالري قوزو سوروسوندن آییریب داها دوغروسو ؤب

بو اوزدن ده سورویه .الردیقوزو سوروسونو داغیدیب قویون سوروسونه قاتیر
وبانا تاپیشیریلمیش قویونالرا ابئله یئنی آلینیب چهیئنی قاتیلمیش قوزوالر 
ز قویونوؤده هر کیمسه اه رؤبونا گ.ه بیلرلرلیاد گببیر نئچه گون یولونو آزی

ن گون باتان چاغی سورونون قاباغینا چیخیر اونو وچوقوزوسونو آییرماق اـ
ز ؤجک یئرینه گقارشیالییر یول آیریجینی کسیر سورونون کنده گیره

.ديیکیرت
کیتاب ندوزکلی ساتاـرونتو بزكؤی کندده گزینتی گبیزیم کندلر کیم

دزو ده بیر چئشیؤرما اییلنجه یئرلري اولمادیغیندان قویون آیاائوي اویون و 
دن ائله بیر توز ینین ایچیسورو کنده گیردیکده چا.یلنجه و سئوینج ساییلیرا

.ییرگؤرمهزو بئله ؤز گؤلیرکی  گدومان قالخیب یوکسه
اوست باشا زه بورونا قوالغا وؤآما کیمدي بونو سایان او بوالشیق توزالرین گ

ك اولدوقجا چئویک نملی بوراسیدیرکی گرؤا.هئچ کیم.نم وئرنؤباتدیغینا ا
قوزونون ـه یوز قویون چزلو اوالسان یوخسا نئؤساییق و نئجه گـآییق 

.نزدن یاییندیریر سئچه بیلمزسؤزونونکولري گؤایچیندن ا
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ره سورویه یئنی قاتدیغیمیز توخلوالرین باشینا خینا ؤسه ائله بونا گمن
وي بویاالر نه ائده بیلردیم کی آخی بیزیم کندده ایندیکی کیمیه.قویموشدوم

لر و آخشامالر بیر آزجا چیسگین بیر آز یاغینلیق یاخود دا کوچه.یوخدو
آما .چه بیلیردیمرور سئؤز قوزوالریمی اوزاقدان گؤچاي یاش اوالندا ا

کی سیندهقوراقلیق گونلر سورونون دیرناغیندان قوپان توز قوزوالرین تپه
.زدن قاچیریرديؤخینا بویاغینی دا ایتیریب باتیریر اونالري گ

سی سونوجوندا بیر آز ریمهاَم یازین ایلک آییندا قارالرین یچاي دا کی نه دئی
اوزاق .نه ایسه ائودن چیخدیم.قورو اولوردوـپسولو سونراالردا ایسه قو

ا هدا.ینیمه آلمادیماَیمی ده یباشی یاریم ساعاتا ائوه قاییداجاغام دئیه پئنجه
.میردیمآلماق دا ایسته.دوغروسو

پالتار ـگئییلمیش گئییمسکی وانجه کندیمیزه ؤآخی بیر نئچه گون ا
نک ؤیلو بیر کمولـاوندان قولو قیسا بیر آزدا بئله گوللو. ساتان گلمیشدي

.تورموشدومؤگ
بونودا دئییم کی کندیمیزده .ا چوخ سئویردیمهیی دااونو پئنجکسیز گئیمه

اونالري .لرینین ییرتیلمیشینی دا بئله گئیمک چتین ایش ایديشهر گئییم
نین اوشاغی پاپاغینی کندده کیمسه.لردیرهدیر دئیبنه پیس باخیر آییلیگئیه

رئزین چاریق و،مز ساچینی دارامازتورؤه بئله گسیندیتیایین قیزمار ایس
.زاد آیاغینا تاخمازديچوستدان باشقا بیر

آیاغی کیرلی ـلی اباشی جیریق ـبیلیرسینیز بیزیم کندیمیزده اوستو 
ریدن ترو یانیب دؤگونشین و آجی یئللرین قاباغیندا بیر قارین یئمکدن ا

یوخاریدان .لردیایش آدامی دئییرلره دامارلی باجاریقلی و چیخان کیمسه
آجیالرینا لرده اونو ایچدن اینینیرو بیزیمکیلردیتمیشرهؤیآغالیقدان بئله ا

لر کوچه قاپیمیزدان چیخاندان سونرا اویانا بویانا باخیب آتامین دیردوزه
ین اوالندان سونرا یورده اولمادیغیندان آرخاندههیاخینالریمیزین بیرینین 

.للریمی ساچالریما چکدیماتوروب ؤاپ پاپاغی گباشیمدا کی س
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ین ساچالریمی دن بري پاپاغین آلتیندا قالیب بوزوشوب ازیشیب ترلهائرکن
.لررسهؤبیر تورلو بیر یانا تومارالدیم آما گ

رپونون اوستونده اللریمی شالوار جیبیمه قویوب ؤچایین قیراغیندا آغاج ک
یون اوزرینده ؤماوي گموشو آي قویوگو،ا قاش قارالیرهآددیمالییرام دا

وندور داغین هنونده یئرلشن ؤپاریلداماغا باشالییر گونش کندین باتی ی
. نیرديآرخاسیندا گیزله

.ساییق سوزوردومـمی اونوتماییر آییق رهؤیـبیر آن دا اولسون بئله یان 
آتامی باشقا آغ ساققال و آغ بیرچکلري .پاپاغی قولتوغومدا ساخالمیشدیم

ردوکده اونو چوخ تئز باشیما باساجاقدیم یوخسا بو آبیرسیزلیغی هئچ نه ؤگ
روب ؤایله یوماق اولمازدي آچیق باشیمی یانا وورولموش ساچالریمی گ

.رديیقوالغینا چاتدیرسایدیالر منیم کی منه دآتامین
نی یییبو سورونون کنده گیرد.دومان قالخديـن اوباشیندان توز یچای

.ن ایچینه ائندیمیرکومو باشیما قویوب چایؤسیک بتلهـم تله. بیلدیریردي
نئچه آددیملیقدان وآغ توخلوموز.یول آیریجیندا دوروب سورونو قارشیالدیم

ن سارماشیق وچولدن اونون اؤباغچادان چـآخی هر گون باغدان .روردومؤگ
او .لردیدیر دئییربونالر چوخ گوجلو چوخ جیرگیلییونجا گولو ییغاردیم،اوتو

نه ده ؤدییر اوزاقدان منه دوغرو قاچماغا باشالییردي بویدا منی یاخشی تان
میزه بوراخاندان ز کوچهؤاونو توتوب ا.ديلهروب یئیینؤآغ توخلو منی گ

.رد قوزونو دا تاپیب آییردیمؤز گزدیریب قاالن دؤسونرا سورونون ایچینه گ
زومو ؤگـقویونالرین دیرناغی آیاقالریمی ازیب چایین توزو ایسه اوز 

قوزونو سوروب کوچه ـقویون .زومو تانیمیردیمؤزوم اؤبوزارتمیشدي ا
بونا باخمایاراق بیر .ا قارانلیق قوووشوردوهدا.رییه بوراخدیمقاپیمیزدان ایچه
یئنه ده .ومشالریما دانیشیب قونوشماغی دوشونداده یولدنئچه آن کوچه

کندده الکتریک ایشیغی یوخدو ائولرین .رپو باشینا ائندیمؤیه ککوچه
- لی باخینجاالریندان دووار کوپلرینین یاغ ایشیقکیچیک و پالستیک شوشه
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ده دامالر چیخیب لرپکؤیاواش کـیاواش .رونوردوؤالرینین سوزالتیسی گ
.الردییه باشالییرورمههسیرا ـآرا 

الرین اللرینده اوزولور ق ایچینده چاباالییر دار باخیشلی یاشلیکند یوخسوزلو
جی یوز ایلین ـ20آخی .لیشیب کول اولوردوآسیزلیک اودوندا بیلیک

یریمیز امیالر کیمی یاشاماق دهایکینجی یاریسینا آددیمالییریق بیزیم ده 
-لهکیمی اووکهلري باشیمدا یوغور ر دوشونجهله ده یوخ آما بونا بنزئب.......وار

ز ؤسازاق گوجلندي گوز ا.ردیمیـییزولمز دویون کیمی داشؤمده  چیییر ایچ
.یه باشالديسترمهؤنی گیییلسرین

یده ایشیلداییر ؤي گؤگـم ؤاولدوزالر داها آیدینجاسینا هم ده آچیق وگ
یرمادان باغیرمادان قسمیرسیز کندین قارا گونلرینین آیـسسیز 

.الردییشیرتوشدوکلرینی سایرؤا
.اینیمده تک بیر قولسوز کوینک واردي.ائوه دونوم اوشویوردوم.یئتر دئدیم

چوخ دا گئجیکمه .من ائودن چیخاندا آنام یاغ ایشیغینا نئفت دولدوروردو
گه لیب قاپیمیزا چاتدیم هر آخشام بوجاغ ایکی تایلی کوچه .میشدیم

اما ندنسه بوگون قاپینی قا پا .قاپیمیزین بیر تائی آچیق اوالردي
داشیندیم ـقاپینی باغلی گوردوکده اونجه بیر آز دوشونوب .تمیشالردي

.یینی دویوردومجهقورخموش کیمی ایدیم آجی بیر دورومون باش  وئره
یونتوسو آرتیمش ؤمین دییاور.رونوردوؤمده بیرزاد واریمیش کیمی گیایچ

.زمو ایتیرن کیمی اولموشدومؤا
رم یهؤبیر باغلی دا دنه وارکی قاپی آچیق دا اوالـزومو اله آلیب ؤیر آزدان اب

.دئدیمـآچارالر
- ره ائوین ایچهؤلدوغونا گوسینین ائودن آرالی اکند یئرینده کوچه قاپی

آسالییب اونا باغالنمیش ایپین ) زنگ(ویه ایري بیر زینق گرهؤریسینده 
دیکلرینی لگئدنلر گـالر گلیب دیارسینین دیشیندا قویاوجونو کوچه قاپی

.لردیکی  زینقی سسلندیررچکیر ائودهبن همین ایپی توتووچوبیلدیرمک ا
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نه چالدیم هئچ ؤنین توخماغینی بیر نئچه دبیزیم ده قاپیمیزدا واردي قاپی
ایندي .زینقیرووون ایپینی چکدیمبدیکده الیمی اوزالدیمهسس دینلهبیر

.آما یئنه ده گلن جاواب وئرن اولمادي.ده ائشیدیردیمزوم ؤزینقین سسینی ا
نه اوال بیلردي کی ایندیجه چیخمیشدیم آتام آنام و کیچیک قارداشیم ائوده 

.یلریدا
ده چالدیم هم ده نهؤقاپینی بیر د.گئت کسیلیرديـآیاق گل ـدن ال کوچه

ه سوروتمه زو دؤگلیردي انیرتیسیهکز آیاق آما بو.زینقین ایپینی چکدیم
.سئویندیم.لردیریـییآیاق قابیسی ایله یئر

گلیر دیرآخیرکی ائوده کیمسه وارمیش ایندیجه قاپینی آچارالر بو آنام
آیاق سسی .یبقویونالري ساغیرمیش دا قاپینین سسی قوالغینا چاتمای

زدن کئچیریب ؤا گهزومو بیر داؤباشیما بیرده باخیب اـاوست .یاخینالشدي
بیردن آتام .یغی اولماسین دئدیمچان بئله آدلریمدن زادیوخالدیم  دویمه

.دئدي؟ین کیمسن ؤقاپی د.اوالر
ا ینه ده آتام قاپی،من یانیلیردیم  نه آنام.ديیکیچیک قارداشیمین سسی ا

ده قالماییم  آما نه اولورکی کیم آچیرسا آچسین تکی کوچه.لردیمیشگلمه
.دئدیم

.دئدیمـآچ منم ـ 
.آچا بیلمرمـ 
.دن هآما نـ 

.ديلهؤیمیریک  سبیز قوناق ایسته
نئجه اولسا اوشاقدي .نی دوشوندومیییقلیق ائتدانجه قارداشیمین شیلتؤا

....دهرهدئی
.قاپینی آچ اوغالن بوراخ دا بو شیلتاقلیغی گئجه چاغی

بیزه قوناق :ديلهؤیبونو آتام س؟دینمیمهنه شیلتاقلیغی آچمام دئدیم دینله
.دئديـگرك دئییلدیر
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م بوتون ییینجه کئچیردؤآز ا.یمه قویولدوینه ایشین دوغرو اولدوغو اورؤبو د
جکلري یه قوووشور باشیمین چکهیاواش گئرچهـقورخوالر یاواش  اوزونتو و

او .ییردیمیالنیز بو داورانیشی دا آتامدان هئچ ده اوزاق دوشونمه.باشالییردي
قولومو قیریب ـیوب قوووب باشیمیؤنه دؤنجه ده بیر نئچه دؤندان ابو

.سیندیرمیشدي
دیزلریمی بندو و من قاپینین دیشیندا یئره اوتوروؤقارداشیم ائوه د

.یکدیمتز ؤسینه گمهقوجاقالییب اونون تیتره
.نی بیر تور سووارام دئدیمز قاپیمیزدي ائله بورادا اوتوروب گئجهؤولسون ااـ  

نی یییارادان گلده.دن قونشوالریمیزین بیري گلديـ آزجا گئچمه
.بیلمیردیم

ن اوتورموسان ائودن قووموش وچوده نه ااوغالن گئجه چاغی کوچهـ
زوم ؤیه هئچ بیر سدئمه. دیمدینمه.آجی گولوشلري ایله دئدي.اولماسینالر

آتانالرینز ؤبئله س.ديز بوراسیندادیر کی ایش بوردا بیتمهؤس.یوخدو
اوتاندیم هنجؤمن ا.زلري چوخالیرديؤساییسی آرتیر ساتاشانالرین آجی س

ندوم اورادان داما ؤسینه دائومیزین آرخا کوچه.دیمزه بیلمهؤا دهکی دا
.چیخماق اوالردي
دیرمانا ـائشیکده قاالن آغاج اوجالریندان توتوب دیرمانا دامین دوواردان

.داما چیخدیم
تئز ـآتام تئز .یاغیم اسیر دیزلریمی توتا بیلمیردیمآـچوخ قورخوردوم ال 

زومو باجانینؤدره اـآیاقالریمی دره .نی سوزرديرهیؤـداما چیخار یان
یینی یاواشجا چیخاریب جهو باجاسینین تپهتقیراغینا چاتدیردیم توس

م کورسونون بیر ایشیغی قویموشالر کورسونون اوستونه آتا.ایچرییه باخدیم
.لردیاوزه اوتوروب یئمیش یئیرـتوووندا قارداشیم ایسه او بیري توووندا اوز 

.آتام کیچیک قارداشیمی چوخ سئویردي آخی او سون بئشیکدي
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نی آیاز گئجه.جکدي اونوتدوملر گلههآنام ائوده یوخدو بو آندا باشیما ن
امینی هامیسینی و هیمی گجرهؤلر گگون نهسیهاوانین سوغوقلوغونو ائرته

انکی بوجاقدا هرن ؤیالنیز آنامی دوشوندوم اونا یازیغیم گلدي گ.اونوتدوم
.کیرینیب منی دوشونورموش آغالییرمیش

نونده آچیقجا قیلمازدي اودا یازیقدي اودا ؤزلري اؤآخی بونو آتامین گ
.الردییالنیزدي باجیسی زادي بئله یوخدو قارداشالري دا شهرده یاشارمیش

ییر یاپراق کیمی تیر تیترهـتیر .نیرديلشیر و سازاق گوجلهگئجه درین
یمی بئله گجنه ائده.یامان قورخوردوم.بیز اولموشدوـاسیردیم توکلریم بیز 

ینین گزلریمی باجانین تپجهؤآنجاق گ.بیلمیردیم شاشیریب قالمیشدیم
.میشدیمهقیراغیندان ائوه زیلل
ه سونرا ایسه داما چیخاجاغینی طنجه حیهؤدي اونون اآتام یئریندن قالخ

بوباشا ـباشده اوبیر سوره آرخا کوچه.دوشونوب قورخومدان قاچدیم
گئدن اولوردو قوناقلیغا ـآما یئنه ده هردن کوچه ده گلیب .آددیمالدیم

.....گئدن سو باغالماغا چیخان
کندیمیز .کئچیرديز بوراخیر توخونورؤهر گلن بیر آتماجا بیر آجی س

.وك و چوخ ائولی ایديؤیامیسیندان بهقونشو کندلرین .وکدوؤیاولدوقجا ب
توت بیر ـکند ده وور ربونا باخمایاراق اورادا بیزیم یاخین آدامیمیز یوخدو

اونالر .وقدویعمیم له آتامین آراالري چوخ سو.عمیم ایکی باجیم واردي
بیرینین قاپیالرینی آیدان ایلدن ـبیر.آتادان بیر آنادان آیري ایدیلر

نه ده ؤلیک بیر نئچه دله اوستهه.اونو دا بایرامدا خئیرده شرده.الردیآچار
.الردیآتیشیب ساواشمیش

بیرلرینی ـدا  بیر اونالر.چموشدوؤوقلوق اونالرین اوشاقالرینا دا کیبو سو
بو .الردیتانیمیشزگه و یابانجی کیمی ؤعمی اوغلو عمی قیزي کیمی دئییل ا

بونا باخمایاراق .یه اوزوم گلمزديمهؤگیلین قاپیسینی داوزدن ده عمیم
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پکلري ده ؤگیلین چوخ قاپاغان کسینه دوغرو یورودوم عمیماونالرین کوچه
.زومه دئییردیمؤاـز ؤبیر دوشوندوم ادیر آچیق اوالایندي ایسه گئجه.واردي

رم من هئچ بیر پیس کوتو ایش یاپمامیش لهؤینئجه اولوب ائله ده عمیمه س
.میشمتورمهؤزومدن یئکه تیکه گؤهئچ بیر ا

ره ؤز قارداشینا گؤریک و آتام ایهؤسونرا اونونال بیرلیکده گلیب قاپینی د
ره ؤیه چیخدیغیما گاولورسادا قاپینی آچار منی ده آخشام باشی کوچه

گیلین کوچه عمیم.یوك و باغیشالنماز سوچ دئییلؤکی ببو.باغیشالر
قورخا  قاپینین چاقچاغاسینا ـساغ الیمی قورخا .قاپیسینا یاخینالشدیم

:نوللو قالدیمؤاوزالتدیم چالیم چالماییم ایکی ک
ز قارداشی ؤبیر عمی کی ایل بویونجا ا.رلرهآداما نه دئی.دایان اوغالن دئدیم

آغریسینی ـدانیشمیر قاپیسینی آچمیر آجیسینی ـایله اورکدن دئییب 
ایشی ایکینجی بو.ه اونون یانینا آپاریب باغیشالداجاقديجدویمور منی نئ

یالر یائودن قووولدوغوم کنده یا؟ا یاخشی دئییلمیهسم دااونا بیلدیرمه
....آغیزالرا دیللره دوشر بو منیم سورونوم کیمه نه وارکی من بیلرم آتام بیلر

و هم ده چوخ ؤآي ایسه هم بوتدورو ـپي دوؤندوم هاوا آیاز گؤگئري د
جک یایندي بیر.ده گئدیرديلیزومدن خئیلک ایرهؤم الگهؤک.پارالقدي

وك ؤیاومودوم باجیالریم تکجه اومود یئریم ایسه باجیم ائولري ایدي اودا ب
قودا یانیندا یاشاییر ـآخی کیچیک باجیم قایین .باجیمین ائوي اوال بیلردي

یوك باجیمین یولداشی یومشاق ؤب.جا آزديگئدیمیز ایسه اولدوقـگل 
.آدامدي منه قیزماز ایشین اولدوغونو دئیه اونونالر اورتایا قویارام

اونالرین ائولري کندین .یه چیخماقديجک سوچوم آخشام باشی کوچهیبیر
ایندي هم اوشویورم .بیري باشیندا ایديبیري باشیندا  بیزیمکی ایسه بواو

ایتین قوردون قورخوسوندان دووارین دیبی ایله .آجامهم قورخورام  هم ده 
.یاواش باجیم ائوینه یاخینالشدیمـیاواش 
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کینتی ایشلري ایله  تیی بیر آدامدي  چوخ یوروجو چباجیمین یولداشی ایش
.ویارديییینی یئییب نامازینی قیلیب تئز اواوغراشیر یورغون اوالردي یئمه

لر گلر نی باییردا کئچیرسم کیم بیلیر باشیما نهآما اوتانماغا گلمز بوتون گئجه
ـسیز یوردسوز هچکهدؤسیز گلر چیخار آخی بو سرینده پئنجکقارشیما نه

دان قورخ آناما یازیغین یدئییرم آخی کیشی تانر.یوواسیز نه ائدیم نه یاپیم
ن منیم باشیما بو وچویام  نه انین پارچاسیییهگلسین من سنین باالنام اور

یه ده چیخماییم بس دئییرسن یقه کوچهقدانجوآخی من ا.ویونو آچدینا
.ه سن دئنههکوم ؤییم نه داش سالیم نه اود تارانین کولونو الههباشیما 

الیمی .فیرالنا باجیم ائوینه چاتدیمـباشیمدا مین تورلو دوشونجه فیرالنا 
...قاپینین توخماغینا اوزالداندا

ولدوغومو واجیمین یولداشی سونراالر منیم ائودن  قویوخ اولماز بلکه ده بـ
سین منه نه اولور اولسون اونالر دي قوي بیلمهاونون باشینا قاخینج ائله

رك تاپیرالر قوي اونو آغزي ؤده بیر تیکه یاوان چنوگیامان .سینلربیلمه
اونالر میرم گئتمیرم  ایسته.ن منیم اودوما یانسینوچوشیرین یئسینلر او نه ا

... .ییمبیلر دیکسیندیرمهایندي یاتا
ایندي الیم هر یئردن اوزولوب اومود .دئیه اوزومو اوووندورور دیله توتوردوم

هئچ .جک قاپیم یوخدویهؤقاپیالري اوزومه باغالنیب اوماجاق یئریم د
لري دوالشیرام بودا آخشامدان بري کوچه.دن نه کئچیربیلمیرم  گئجه

باجانین .نوب داما چیخدیمؤمیزه دییئنه ده ائو.نه تاپدیم. لدوسونوجو نه او
آتام . ایشیغین خودو آلینمیشدي.ینی یاواشجا قووزاییب ایچري باخدیمگتپج

بیر یاندا کیچیک قارداشیم ایسه بیر یاندا یاتاقالرینین ایچینده سسیز دینج 
ق قادین دیزلرینی یازی...... آما آنام.الردوسیز کیمی اویویورغدان سورادزاهر

.باغرینا باسیب اوتورموشدو
.قالدي باغریم چاتالیاز آ.کند باشیما اوچدو.دونیام قارالدي.کولدوؤایچیم س

مدن ده لگهؤز کؤا.آما بونا باخمایاراق جینقیریمی بئله چیخارمادیم
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یوگو و ؤله ایشین به. قورو اولموشدوـپدوداغیم قوـدیل .دیکسینیردیم
.آرخادا ایديآغیري 

آتام .مگجارا گئدهه.نی بیر تور سوودوم صاباح نه اوالجاقتوتالیم بو گئجه.... 
:بیردن بیره دوشوندوم؟میمیجها چیخا بیلهیقارشیـقارشی ،اوزهـایله اوز 

زوم ده ائله او مکتبده ؤا.کندین مکتبی اورایا گئدیم.تاپدیم.ه تاپدیمهـ
نین باخینجاسی باغالنمازدي آرخاسینا کرپیچ ر اوداسییملمعلّ.اوخویوردوم

باخینجانین باغالنمایان سینیق تایینی .پارچاسی قویاردیق بونو بیلیردیم
نی اورادا سووارام ییب  آچارام سونرا  ایسه  ایچري  گیریب  گئجهلهایته

.رك نه چیخیر دوشوندومؤصاباحادا گ
زو ده  ؤمکتبیمیز کنددن خئیلک قیراقدا ازو ده  قورخولو ایدي آخی ؤآما بو ا

نین بو چاغی کیچیک بیر اوشاغین آغاجالرین گئجه.آغاجلیقدا یئرلشیردي
یی توب او اوزاقلیقدا مکتبه چاتیب ایچري کئچمهؤتیکانلی تئللرین آلتیندا ا

ایندي اورادا او آغاجالرین آلتیندا .یوخ بو اولماز.یمیونگول بیر ایشدیر به
.تاپیال بیلر... .هپک اوغرو اجنّؤقورد سالدیریجی کدیبینده
رموشدوم کی قونشوالریمیز گئجه یاریسی داما چیخیب ؤزوم گؤنه اؤنئچه د

باغچادان  ـچاال کندین یاخینلیغیندان ائله او باغ ـلرین چالغی چاال هاجنّ
ز ؤا.زلریندن ده ائشیتمیشدیمؤبونو اونالرین ا.کئچدیکلرینه باخیرالر

ائشیتمیشدیم کی .. .یوك قارداشیمدان آنامدانؤنه بؤمیزده بیر نئچه دیوائ
:دئییرلر

اراسا گئدیر و هامی یاتاندان سونرا هلر بیزیم  بو پیشیک دئییل  او گئجهـ
یوخسا ایراق .کولنده ائوه قاییدیر اونونال ایشینیز یوخدورؤدان یئري س

.اولسون باشیمیزا بیر ایش گلر
الرینا قاتیلیر اونالرا قوناق گئجه توپالنتی.بو پیشیک یوزه یوز اونالرالدیر

... .رده دویورورالر بونوئدیرکی بیر یزو ده ائوده هئچ بیرزاد یئمیر بللیؤگئدیر ا
یوکلریمیزین دئدیکلرینه  ؤب.ز قوالقالریمال ائشیتمیشدیمؤزوم اؤمن بونالري ا
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ـیري زلرین اَؤله بو سه.ولورموشلره قوشهره بیزیم پیشیک اجنّؤگ
قورخو ایله من نئجه او ـییرد ائتمک منه چوخ تئز ایدي بو قارا آدوزولویونو 

.قورخولو آغاجالرین آلتیندان کئچیب او مکتبه گئده بیلردیم
نوب ؤدن تئز دمههزوم بئله ایستؤا. ك وئریب مکتبه دوغرو یورودومزومه اورؤا

.ییرلر کیمی دوشونوردومایله گلیرلر منی ایزلهآرخام .آرخاما باخیردیم
زلرینه بوکولور ؤاـز ؤیه حیریم یوخ ایدي دیزلریم ایورومه.کنددن آیریلدیم

سیندن آغاجالرین یاپراقالري سازاغین ائتکی. لردوآیاقالریم آردیمجا سورونور
سیز سیزیلداییر بیرینین بیر دیدرگینین باشیندا آغالییرکیمی ـسیز 

.دویولوردو
ود آغاجالري ؤیس.ی باغچایا یاخینالشیردیمیایندي مکتبین یئرلشدی

- آیاز گئجه.دیک دورورـچینارالردیم میرلریکدیکده کلهتباشالرینی آشاغی 
آغاجلیقدان هر .کیلر ساندییمیربیر زادا باش اَنیر هئچ نین  آسینینه یئلله

:الردیبیرینه قاریشیرـتورلو هر چئشیت سسلر قالخیر بیر 
سی هره.. .تولکو اووولتوسو ایت میریلتیسی،بایقوش،گئجه قوشو،لرهگیرتکچ

لی ومهئچاغیندا س،ز یئریندهؤبئله سسلرین هر بیریسی ا.الردیاوا چالیرهبیر 
آما گئجه چاغی هم ده یالقیز بیر .ماراقلی دا اوال بیلردي،لی دهده دینلمه
.الردین قورخونج اوزوجو و بئزدیریجی بیر دوروم یارادیروچواوشاق  ا

- بویانی گزیر ایزلهـلتینی دئییل ده  اویان آزوم آیاغیمین ؤقورخومدان گ
یی باغین قیراغینا توخونان تیکانلی ییمین اتهینهؤره ده  کؤائله بونا گ.ییردي

لریم آغزیما گلسین کهؤپییم یئریندن قوپسون اآز قالدي اور.تئللره ایلیشدي
.ائله بیلدیم کی قولومدان توتوب چکدیلر

لرین سسی ایندي منی قامچی رونن قورو خزلؤلی گگوندوز هر کسه سئومه
باخمایاراق کی اونالر ایله باغلی .تئز دیکسیندیریرديـکیمی چالیر تئز 

میمی سئویندیرمیشدیم او هر چاغ هر معلّشیرین یازیالر یازیب ـشیرین  
:رديیگون دئی
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عالی تحصیل آالجاقسان ـمن بیلیرم سن اوخویاجاقسان هم ده یوکسک ـ
.دیرن آیدین و آچیقوچوبو منیم ا.له یازار دا اوالجاقسانه

یروم ؤتویه تیکان کولونا ایلیشیر اوزوم اوسته بؤهر آددیم باشی داشا آغاجا ک
یمیشدیم کی اللریمین ایچی تیلیت قان اونجا یئره د.ساریلیردیماوسته یئره 

آما بونالر یوخموش .لمیشديآزوم ایسه نئچه یئردن چاپیلیب یارا ؤگـاوزوم 
جکدي لر گلهگون باشیما  نهیدویمور سونک،رمورؤبونالري گ. کیمی ایدي 
.دوشونوردوم

ایندیجه .ا دا یئرینه گلیرديییم آزجا اولسآز قالیردیم اورپایندي اوخوال ال
بونا .دن دينیکهمکتبین دامی تَ.رم دئییردیمباخینجانی آچیر ایچري کئچه

سی رهؤیـره ده آیین ایشیغی اونا توخوندوقجا پاریلداییردي آما یان ؤگ
- مکتبین حیه.یه بورونموشدولگهؤآغاجالرین آلتیندا قاالراق قورخودوجو ک

ـدوم .دیررسم یاخشیؤبیر اوندا  نه گ.م قالیردیمبئش آددیاونـینه اون ط
دیزلریم .سیچراییب قاچدي؟ایتمی؟به دوز قاباغیمدان بیر سورو قوردمو

.زومو ایتیردیمؤدي اتیتره
زومه گلدیکده نئجه ؤا.یکانین ایچینه دوشدومتـدن یئره اوتون مهایسته

خیزلی قالخیب باخینجایا اچاغ ییخیلدیغیمی بئله آنالیا بیلمیردیم یالنیز ه
کرپیج سوروشدو و .دیملهتوتاغی سینیق تایی تاپیب ایته.دوغرو قاچدیم

نئجه اولسایدي .هم قورخور هم ده سئوینیردیم.باخینجانین تایی آچیلدي
.ديم یئردي دوغما مکتبیمیییاوراسی منه تانیشدي ان سئود

ورانین مکتبین اوزوندن باخمایاراق کی باشیما گلنلرین بیر چوخوسو ائله ا
ـلی ماال باییرا گئتمهـله ؤچ.میرديایدي منیم اوخومامی کیمسه ایسته

ارا هآخی بیز .یدیمابیچین ایشلري ایله اوغراشمالیـداوارا باخمالی اکین 
لرین ایش شهرلیبو.ییمیزه یاراشیردي اوخوماقبیزیم نه.اراهاوخو و مکتب 

دن نی ائشیتمهیالنیز من کیمسه.اوشاقالرینا یاراشیرديخانالرین آغاالرین 
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هم اوخویور هم ده یارالی بیر کند اوشاغی کیمی .اونود ائدیر و اوخویوردوم
.بیلردي کیزو اوالؤبونا کیمین  س.چالیشیردیم

م منی چوخ سئویردي هر هفته شهردن یوخالییجی گلنده اوزونو منه معلّ
نه ؤبیر نئچه د.ستریرديؤه منی گگجاواب وئرمـا توتور سوروالري یانیتالماغ

اوخوالریمی .پاي دا آلمیشدیمـدول ؤسیندان امکتب و اوخو یوخالییجی
ره هر گون منی اویور شهره گئدیب اورتا مکتبی ؤیاخشی اوخودوغوما گ

- ایندییه.ا بونا کیم ایناناردي کی من ده ایناناممآ.لرديؤیمه ییمی سبیتیر
.ددن کیم اوخوموشدور کی من ایکینجیسی اولومدك بیزیم کن

ایشلره قاتالشیب اوخوماغیم منیم ائودن قووولوب شهره گئدیب آغیر
ـدن اوخویوب بویا یه یاراشماز یولالرا گئتمهدن کیشییه  باش ایمهکیمسه

.باشا چاتیب هم ده بیر آز اون قازانیب تانینماغیم باشیمدان بئله کئچمزدي
له هاوتاقالردا پئچ یوخدو .دیمایچري دوشوب باخینجانی کیپلهسیک تله

.لردیجکمیشنین ایکینجی یاریسیندا یاناجاق وئرهزون اوچونجو آییوگ
.ز گزدیردیمؤرینی سوزدوم گلیدي ماساالرین اوزم اوداسیدوشدویوم اودا معلّ

اونالري نه اوندا قزئتین نه اولدوغونو بیلمزدیم.ردومؤلیکلري قزئتلري گگونده
- الر منی ایلگیدوساتیرالر نئجه اوخویورارداهن یازیرالر کیملره و وچوا

رندیم اونالردا ؤییوك واراقالرین قزئت اولدوغونو سونراالر اؤاو ب.لندیرمزدي
.منیم ده الین یازیم اوخونماغا باشالدي

زو ایله قزئت ؤننده ایسه اؤکنده دمیم جوما گونلري شهره گئدیرمعلّ
هفته بویونجا  اونالري اوخویور هردن ایسه یازیالرین باشلیغینی .ریرديگتی

سینی سینی یئره سریب بیر نئچهقزئتلرین بیر نئچه.رديهمنه  اوخو دئی
یئردن بوز .رینده اوزاندیموق داشالرین اوزهیسوـپریمه چکیب سواوزه

ـیقه او اوزه قرد دؤدـاوچ .چیخیردي سانکی کاغیذ ایله ایسینمک اوالردي
.دوروب اوتوردوم.و توتماديقاوی.بو اوزه چئوریلدیم اولمادي کی  اولمادي

او .روب نه ائشیتمیشدیمؤنی نه گگئجه یامان اوزون ایدي او اوزونلوقدا گئجه
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میش رمهؤزوم ایله گؤلرین بونجا اوزون چتین اولدوغونو گگونه کیمی گئجه
.جانیم ایله دویمامیش ایدیم

:زومه دئدیمؤاـز ؤا
لدورمک ؤیاخشی ایندي بیري آچیق باخینجادان دوشدو ایچري منی اـ

.ههدي من نه ائدرم ایسته
م اوتاغیندان معلّ.باشقا بیر اوتاغا کئچیب قاپینی قیفیلالماغی دوشوندوم

الیمی .دیمقاپینی کیپله.یاواش چیخیب یان اودایا سوروشدومـیاواش 
بونون دا کی آچاري اوستونده دئییل ایشه باخ هئچ بیرزاد .. .قیفیال آتاندا

.ییرییرکی دئمهمنیمله دوز دئمه
ورگولرین هاوتاغین  قاپینین .اوراسی گوندوزلر اوتوروب اوخودوغوم اوتاقدي

تانیش اولماسی منی بیر آزجا وامالشدیریر اوووندوروردو چیرپینتیمی 
.یما کئچیب دیزلریمی قوجودومز اوتاغؤا.یونتومو قورخومو آزالدیرديؤد

ی تنئجه اولسا ایدي یئردن یاخشی ایدي آغاج اوتراق یئرین داشیندان ایس
.زلریمی بیر آن دا اولسون باخینجانین قاباغیندان یاییندیرمیردیمؤگ.اوالردي

قیسا بیر سوره هم ده .ییردیمزلهؤآرخامجا کیمسه گلمیش کیمی بیرینی گ
.وشدووکلریم قودن کیپریمهزوم ایستهؤا
نونده اوکی وار دانالییر ؤزلري اؤلرین گیرنجیؤم منی چاغیریب اردوم معلّؤگ

- آراسی کسیلمهـاییده آغاجی الینده اویان بویانیما کئچیر و آردي ،قیناییر
:ز یاغدیریرؤدن باشیما س
ز باشینا مکتبین ؤن گئجه چاغی هم ده اوچوروم سن نه اؤگئاوغالن منه د

سنی کیم .سن بورادا نه ائدیردین. باخینجاسینی آچیب ایچرییه دوشموسن
زاد یوخ اولورسا سن بیلیرسن کی بوندان سونرا بوردان بیر.ندرمیشديؤگ

هئچ بیلیرسن .زون اوالجاقمیؤجک ساوندا دئیه.سنی سوچلو تانییاجاغام
... .رن اولموشدوؤکی مکتبه دوشنده سنی گ
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آخی توتالیم من .دیلیم توتولموشدو.ایدیمترقجیالـان جیم داوتاندیغیم
غرویدوم و اوغرولوغا گئتمیشدیم کند مکتبینده نئچه پارچا ویرسیزدیم اه

:ديلهؤینوب یئنه سؤگئري د.کسک آغدان باشقا نه واردیرکی
ا اوزالت تئز اول بو یبیرینین اوستونه قوي و قارشیـایندي  اللرینی بیر ـ

بیر .رسن اوسون باشینا گلربئش دنه یئیهاونـیندان اون یاش اییده آغاج
یریب سنی اونا دترتانی چاغیآسونرادا .ا ائودن قاچیب مکتبه دوشمزسنهدا

:توتمازـتاپیشیرارام او بیلر سن بیلرسن آچ اللرینی دیلیم توتار 
... .آغا سن آلاله سن آلاله یاواش وورونـ

الیمین ایچیندن وار گوجو ایله چیرپاندا دیک یاش اییده آغاجی ایله ساغ 
دا مندن سئل کیمی تر گئدیر هر ااو سرینلیکده هاو.داشالنیب آییلدیم

ردوم بیري باشینی سالالنیب  باخینجانین ؤبیرده باخاندا گ.یئریم ایسالقدي
ز یئریمده ؤدیم آما دیلیم توتولدو اقیشقیرماق ایسته.یروندن ایچري باخیرؤب

جک منی لدورهؤییرمیش ایندیجه توتوب ااو آتامدي منی ایزله.لدیمدونوب قا
باشیمی ... .ییملاله من نئجه ائلهآلیندن آالجاق قورتاراجاق ابورادا کیم اونون 

.دیمرمهؤردویومو گؤنجه گؤاقالدیراندا کیمسه یوخدو 
دن  آخی آتام کی دوروب تاماشا ائ.یلیغرودور حیرسیزدیر آتام دئویوخ بو اـ

بو آندا .بیري دئییل  او اولسایدي ایندي چوخدان گیریب ایشی بیتیرمیشدي
اوتراقدان دوشوب داالنا .روندو اییلیب ایچري باخديؤیئنه همین باش گ

بیر نئچه آن اورادا .داالنین باییر باخینجاسی یوخدو.دوغرو قاچدیم
.کیریندیم

ییر اوداالرین قورخوب اورکمهکی مندن  او.ن ایچري دوشموروچوبس نه اـ
.ایچرییه کئچدیم. بیرینین قاپیسینی یاواشجا آچیب باخدیم کیمسه یوخدو

ز ؤینه گطمکتبین حیه.یه باخینجایا یاخینالشدیمتیترهـیه تیتره
دن کیمدن هنه دئییم بلکه ده گیزلنمیشدي اما ن.دوالندیردیم کیمسه یوخدو

.قاچیرمیش
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.ییرديریم تیترهزلریم قارالیر دیزلؤگ
نی بو اوزونلوقدا دا جهئله گئا قالسین  بتمیراییییوخا چیخسین بیله دیریلـ

آخی بس گونش نه  چاغ  بو آجیماز قارانلیغین باغرینی .گئجه  اوالر
....م گئتديلههزومدن بئله زؤاـزومون ؤبیقدیم بیتدیم ا.یاراجاق

دیر من لزهؤینه باخمایاراق گیوخ بئله دئییل یاشاییش بوتون چتینلیکلرـ
کئچر نئجه اولورسا اولسون بیر چیخیش یولو وبودیه بیلمرم اونو پیسله

-دیر و هر گئجههر قارانلیغین سونو آیدینلیق:آتاالر دئمیشکن.تاپیالجاقدیر
یئنی اوووتما یئنی .ا دا قاتالشارامهرم دازهؤزدا دآبیر .دیرنین آردي دان

.دیله توتما
ییردیم یئنه ده او هم ده چوخ خیزلی توولو اوالراق زومو دینلهؤاـزوم ؤا

مندن .بودا کیمدیر.زلریمه اینانامادیمؤگ.باخینجاالرین قاباغیندان کئچدي
.ییرنه ایسته

جک ائتسین قورتارسین دئیه مکتبین انبارینا نه ائده؟دیرهپاچ نبو گیزلن
.ندومؤروب باخینجانین قاباغینا دتوؤنی گگهکئچیب اوزون ساپلی سوپور

نه اونجا قورخوب دیکسینمیشدیم ؤبو د.زومو گوجله آیاقدا ساخالمیشدیمؤا
.م بوز کیمی ایديودهؤکی گ

نی رییه باخسا سوپورگها باشینی اوزالتسا ایچههلسون بیر داونه اولور اـ
.باشینا چیرپاجاغام دئدیم

یکدیم کیمسه یوخدو ته طباخینجایا حیهزلریمی ؤاتدان چوخ گعیاریم سا
مین ماساسینین آرخاسینا معلّ.ا بوندان آرتیق دورا دایانا بیلمیردیمهدا

.زوم باییردایديؤغیندا اوتوردوم آما گجاراوکئچیب اونون اوزو یومشاق اوت
.دیم گلن اولماديزلهؤچوخ گ

شدي هر ه چولغاالنمیگیزلیسییم یامان چیرپینیردي مکتب ایسه سساور
سینی آیدینجا ائشیدیردیم چوخ ییمین تیپپیلتیاور.یئري قورخو بوروموشدو
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دوشونوب .تئز کیپریک چالیر اللریمی اوووشدوروردومـیونوردو تئز ؤیئیین د
:داشیندیمـ
من .ههمی آختاریر اونون بورادا قالیب یاشادیغینی دوشونور بلکه ده او معلّـ

ییه هنه اییلیب باخیرسا یوزه یوز ایچرؤتورموشام بو دوده کی اونون یئرینده ا
جک او هنی ائدیییییشیک ساالجاق سونرا دا بیلدم ایله دجک منی معلّدوشه

تو  باش ؤاو نئجه پیس ک.ییشدیریم هئچ اولمازسا دئدیمگلینجه یئریمی د
آما .جکردوکده یازیغی گلهؤکسن اوغرو قولدور اولسا دا منی اوشاق گ

رورسه آال قارانلیقدا نه بیلیر کیمدي نه ؤین یئرینده اوتوراغیندا گممعلّ
.ریـییتان

ردوم باخینجانین تایی توولو آچیلیب دووارا ؤآیاغا قالخاندا بیر اوندا گ
زوم ده  ؤسوپورگه الیمدن دوشدو ا.چیرپیلدي بیرده اوز یئرینه قاییتدي

دیزلریم .شدیمز ایچیمده سیخیؤگئري چکیلیب بیر بوجاغا سیخیلدیم ا
نی یییري اوتاغا گیرداونون ایچه.ییب سوروشوب یئره دوشدومتیتره

.سانیردیم
قوشون ـلومو قورد ؤسونرا ا.غزیما قویوب منی بوغاجاقديآجه الینی هیایندی

مز او ایندي نبو آجینی سیندیر.زه بیلمزؤیازیق آنام بونا د.قاباغینا آتار
آغزینی .هئچ سودا بوغازیندان آشاغی گئتمیرارداسا منی دوشونور بیلیرم ه

.یه بئله دئیه بیلمز بو آجینی یالنیز و تک باشینا اوداجاقآچیب کیمسه
.آیاغا بئله دورماغا اینجاریم یوخدو.باخینجانین تایی آچیق قالمیشدي

ز گزدیردیم یئنه ده کیمسه ؤلدیم اودایا گآزومو آزجا اله ؤاوتوردوغوم یئرده ا
هم .بو نئجه اوغرودور.لی اوالجاقدیم بودا کیمديلدیریردیم دچی.یوخدو

.قورخور هم قورخودور
ز ایچیمده گزیشیردیم تیققیلتی سسی گلدي آیاق هنیرتیسینه ؤتومدوم ا

او باخینجانین .یه آیاغا قالخدیمتیترهـیه نیب تیترههکؤیتدیم دووارا سبنزه
باشی ایسه آشاغی ،چوخ دیکبئلی .ایکی قات اولموشدو.یانیندا ایدي
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نیر آما منه  ز یئرینده ترپهؤا.ایالن کیمی قیوریلیر آچیلیردي.یکیلمیشديت
.ایندي دردیم ایکی اولموشدو.دوغرو گلمیردي

.اونا نه گلدي
ینده باشینی باخینجانین قیراغینا نجه ایچري کئچمک ایستهؤسن آز ارهؤگ

.ووردو
....بلکه ده اوشویورموش

دیم قیوریلیب ساعاتدان چوخ من ایچریده قورخارکن اوشویرکن تیترهبیر 
نیب توتوموم زوموم توکهؤدن چیخمیشدیم دآچیلدیم او ایسه دیشاریدا چینه

قورخونو ـقارا یییتدرهؤا اونو و اونون تهدا. دولموش باغریم چاتالییردي
ومو توپارالییب زؤائله بو اوزدن ده ا.یی دوشونمزدیمبوندان آرتیق سیندیرمه

:یله بیر توتوما گلدیمؤب
او ایشینده ایدي قیوریلیب .باخینجانین تایینی آچیب باییرا دوشدوم

دالی اوالراق اوندان ـزو ده دال ؤییم چیرپینیراق ااور.آچیلیردي
ارایا ه.نوب کنده دوغرو قاچماغا باشالدیمؤسونرا ایسه د.اوزاقالشدیم

-دایانیم دینجه.وشکدن دوشوب یورولدومؤیم تمی یئنه ده بیلمیردیییگئتد
:دا مکتبی دوشوننده اونو آنیالدیمهابیر دا.لیم دئدیم

.رادان بیلیرمهالدوغونو ولدورن اؤتو پیس اوغرو حیرسیز آدام اؤاونون ک
بئله ـبئله .. .دیرسیز بیريکسوز یالقیز کیمسهؤکیم بیلیر بلکه او دا باشسیز ا

ـگئجه بویو قورخوب .سوروالر منی بیر آن دا اوندان آیریلماغا بوراخمادي
.لیرديورهؤییم یانیر ایچیم کن ایندي اوروچواورکدویوم ا

لیکدن دئییل اونون بیر یئري آجییر آغرییان توخونان سانجییان بو کیشیـ
من .و قاچدیمنوب مکتبه دوغرؤلی سووجاسینا دد.یملینمهؤیئري وار اونا د

ییشمیشدي منه ائله گلدي کی ینه چاتاندا او یئرینی آزجا دطمکتبین حیه
.ا چوخ دوشوندومهن داوچواونون ا.آیاغا قالخیب یئیندن ییخیلیب
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ویملی ئم دوغما یاخین سگجم اونو دوشونهگجالپ یاخینلیغینا گئدهـ
اولورسا باشیندان ویمسیزئپیس یابانجی س.اولورسا الیندن توتوب قالدیراجام

.ووروب یئیندن قاچاجام
زلریم ؤگئدیرم الپ یاخینالشیرام گ... .لی بیر آددیم گئرییهایکی آددیم ایره

یئنه ده تر .می سئچه بیلمیرم آنجاق اونا زیللنمیشمرهؤیـیویوب یان ؤب
.یودوؤرینه چاتاندا هم ترپندي هم ده اوزا نیب بدوز باشینین اوزه.بوغور منی

زوم ده ؤا.. .سینه ائندیردیمزومو  ایتیررك وار گوجوم ایله آغاجی تپهؤا
زومه گلنده آییالندا ؤا.زومدن گئتمیشدیمؤییخیلمیشدیم باییلمیشدیم ا

.رینده ایديآي باشیمین اوزه.ردومؤزومو آرخام اوسته هم ده یئرده گؤا
- یسه مکتبین حیهاو ا.ردومؤا بیر زادي گهرینده داآیدان باشقا باشیمین اوزه

بایراغین .اوجا دمیر آغاجین باشیندا دالغاالنان بایراق ایديـتینده اوزون 
.یاواش آیاغا قالخدیمـنیب یاواش یکهؤدمیرینه س

ایندي منیم ییخیلدیغیم یئرده یئنه ده او واردي یئنه ده قیوریلیر 
... .لدورن نه دهؤاو نه اوغرو نه آدام ا.بیر اونا بیرده بایراغا باخدیم.آچیلیردي

.سی ایمیشلگهؤایمیش یالقیز دا اولسا بایراق ک
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ـ جی ایلده دونیایا گؤز 1342یازیچی، مترجم و ژورنالیست مرتضی مجدفر 
آتاسی غالمرضا مجدفر آذربایجان شعر و ادبیاتیندا تانینان سیماالردان .. آچمیشدیر

مرتضی مجدفر گنج چاغالریندان یازیب یاراتماغا باشالمیش مختلف .دیربیري
دن آذربایجانین مختلف درگیلرینده  او جمله. ژانرالردا اؤز قدرتینی سینامیشدیر

.. لرینی چاپ ائتدیرمیشدیرحئکایه.. قورقود، آذري، یول، اختر وانقالب یولوندا، دده
مجدفر حئکایه، خاطره . دیرآدالرینداناصالن آدالري دا مستعار. گول اوغالن، م. م

دا 1380آدلی کیتابینی ” لره سو سپمیشمکوچه”لریندن اولوشان و ادبی قطعه
مجدفر عینی حالدا بعضی شعر کیتابالرینا مقدمه یازمیش . تهراندا نشر ائتمیشدیر
.لري الده واردیرها بئله فارس دیلینده یازیالر و ترجمه. ایضاحاتالر وئرمیشدیر
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پهلوان

ایکی یوزه یاخین . نین قیراغینا چاتدیردیم، اؤزومو معرکهراقجماعتی آراالیا
ایله، کويـگوجسوز آدام سسـبؤیوك، ایشسیزـقوجا، اوشاقـجوان

اوتوز بئش یاشیندا اوالن ـرك، اوتوزمیدانچانین بیر قیراغیندا، دایره دوزلده
نین ان جا اوشاقالر معرکهباال. سینه اویموشدوالرمعرکهبیر جاوان، پهلوانین 

ت یییصفالی و مخصوص لژ یئرلرینده، یئرده بارداش قوروب، پهلوانین ا
…لرینی گؤروردولراملـینین آرزورسیماسیندا اؤزل

زیورینی کیچیک ـپهلوان، هر گون، گونش باتمامیشدان قاباق، اؤز قیویر
ردي و آز بیر یسینده یئره دؤشهچیق گوشهایله، میدانین آیاردیمچیسی

لر، بئکار لجه، اوشاقالر، سنورا ایسه بؤیوکلر، ایشدن قاییدان ایشچیزاماندا، او
پهلوان ایله کیچیک . قوجاالر و یولدان کئچن هر بیر کس اورا ییغیشاردیالر

یه  ییغیشانالرین یاردیمچیسی اؤنجه ایالن اویناتماغا باشالیار، معرکه
بو قورخو، دادلی قورخو ایدي و معرکه اهلی …نالرینا قورخو ساالردیالرجا

قدر، آنجاق هر گون پهلوان ایالنی یئرینه قایتارانا. اونا عادت ائتمیشدیلر
.نین واجباتیندان اولموشدودا معرکهقورخماق…قورخاردیالر
الی بیر …اون بئش کیلولوق داشالري گؤیه آتماغا باشالرديـپهلوان اون

صلوات سسی، جماعتین هیجان و . ایله آتاردي، بیر الی ایله توتاردي
او کئچنلري اورایا . رديرك، پهلوانا قدرت وئرهدویغوسونو بیلنیندیره

س مجمعئی جیرماق مراسیمینی، تکجه پهلوانین یدمیر یا م. چاغیراردي
رینی آمما بدنینی، قولال. لرینده گؤرمک اوالرديازدحاملی و شیرین معرکه

یرله باغالتدیریب، اونالري قیرماق ایشی، اونون هر بیر جسینه زنمحکمجه
پهلوانین مراسمینده . سینده اؤزونه مخصوص بیر یئر تاپمیشديمعرکه
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بیرلریندن ـحاضیر اوالنالرین چوخو، بو ایشین نئجه اولدوغونو بیر
ده، یئنهلقیش عالمتی آی آلقیشالیاردیالر و نسوروشاراق، اونون بو ایشی

سهراب ـاو، کوراوغلو، رستم. ده اوخویارديپهلوان هردن شعر. صلوات ایدي
ده عرلردن اوخویارکن، بعضی ساده گؤزو باغلیجی ایشلريشو اؤیود وئریجی 

ایکی ـرانلیقیکئفی الپ ساز اوالندا و جماعت صلواتال، بیر ق…رديگؤره
الرال اونو آلقیشالیاندا، ایکی نفري پوللر و بئش قیرانلیق کاغاذ هرانلیق سکّیق

نین اؤز بساطینین آراسینا چاغیریب، اونالري یئردن قووزاییب معرکه
ده قارنینین هردن. سینده فیرالتماغا باشالیارديدؤره.ورینده تووالماغاهنده

-آلتیـده اوالنالرین بئشاوستونه آغیر یئکه قبیرداشی قویاردي و معرکه
گون باتان …ل ائدرديایله تحمنیراوستو دوالنا قدر، اؤز قاسینی، داشین

ایشلري» اویدوروجو«لرینی، پهلوان اؤز قدرتلی و لحظهننین، توتغویچاغالر
نین نین پوزولماسیمعرکه…رديم گتیرهردي و دوداقالرا تبسلندیرهایله شن

تاندان، منه ردي، هندوسعا ائدهان هرگون ادوپهل, قاباغین آلماق اوچون
چاالن و یئر اوزونده زهري اون نفر تریاکینی اؤلدورن، قویروغو ایله زنگ

وحشت گلن بیر افعی ایالن ـکلره قورخورسیندان اوسوزولن زمان فیشیلتی
ت اوخوساز، موالم عنباخیشالرا لسساز، پیلریبلر، ساکت اوگؤنده

اونو سیزه رسز، نین گول جمالینه اوجالی صلوات گؤنده)ع(علی
سیندان، باالجا بیر قیرمیزي دستمال سونرا باالجا یارنیچی…گمجگؤستره

ورك، الینی قارا بیر توربانین ایچینه سالیبندیرهلآالراق، اونو گؤیده یئل
کی سونرا دئیردي…بویانا گزدیریب و نهایت ائشیگه چیخاردارديـاویان

دیر، ائشیگه بوگون هاوا ایستی…دور، ائشیگه گلمیرمثالً بوگون هاوا سویوق
هر گون بیر باهانا ایله …بوگون هاوا…دیرلیکبوگون هاوا یئل…گلمیر

ك دؤیونتوسو ایله اونو ائشیگه چیخارتماقدان چکینردي و اوشاقالري اوره
اونون بو ایشی سینماالردا فیلمین . صاباح آخشاما قدر خومار ساخالردي

نی یانماسی کیمی، اورادا اوالنالري، معرکهلرینده چیراقالرین سون دقیقه
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بو جاقالریندا بیر ایکی ـترك ائتمگه حاضیرالیاردي و جیبلرینین دیب
اوالن کاساسینی، قیران خیردا پول تاپیالنالر، باشی آشاغی پهلوانین، الینده

.نی آرتیراردیالریرك، اونون آلین ترسسلندیره
مه گلن یده جیبلریمی، آختاراردیم و الهمیشه، پهلوان، پول ییغان زمان، من

گیمدن ایدیم و اورهآخی اوشاق…یردیمخیردا پولالري اویناداراق، وئلله
می اونا یییگلمزدي هرگون آتامدان آلدیغیم گونده ایکی قیران جیب خرجل

…موئره
!دوشموسوز؟…ديهگاآخیر ایست…ـ آقا

م یئردن یییدوشمک ایستهد. ایله اؤزومه گلدیماوتوبوس شوفرینین سسی
آخشام، گون باتان چاغی، اوتوبوسال . بیر ایستگاهلیق اوزاقالشمیشدیم

نی م زامان، اورادا بؤیوك بیر معرکهیییوانینین آغزیندان کئچدافردوسی خی
خیال و خاطره دنیزینده غرق اولموشدوم و اوتوبوس ـن کیمی، فیکیرگؤره

.چیخارتمیشدیمایچینده اوتوردوغومو، اصال یاددان 
رمی ایل یییا. وورا قاییتدیمـم بیر ایستگاهی قدم وورایییقاباقلیق گئتد

لیکله، زییردیم تئده منده دیریلمیشدي ایستهبوندان قاباغین، حیاتی، یئنه
شیب و اونون قوران پهلوانین بساطیندا اگلهفردوسی آغزیندا معرکه

. مده سیر ائدهعالمیمی یئنهاویونالرینا باخماقال، اؤزومون اوشاقلیق 
لیردیم بیلمیردیم بو دویغو دوغوم ائوه ساري یؤنهلدوشونه قوناق اوـدوشونه

کویلو و ماشینالر ـمنده، نئچه ایل دوغما دیاریمدان اوزاق دوشوب هاي
یوکو آلتیندا غرق اوالن تهران شهرینده یاشادیغیم اوچون تکجه منده 

.ریارانیب، یوخسا هامیدا واردی
تانیش . قورانالردان دانیشدیقگئجه قوناق اولدوغوم ائوده، معرکه

آلاله «پهلوانالردان، بوتون آدلیم قوجا و قدیمکی پهلوانالردان سؤز آچدیق 
سؤزو، هر طرفدن، خصوصیله ائوین قوجا » سینروحون شاد ائله

نی اونالرا وم معرکهیباشی گؤردوسیندن ائشیدیلیردي من آخشامکیشی
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نین پهلوانیندان دانیشدیم و قوجا ائو صاحبیندن پهلوانین او معرکه. یمدئد
:ائو صاحبی تعجبله دئدي. آدینی سوروشدوم

یاشایا، ـبیز بوردا یاشایا…زاد گؤرموسن اوغلومـ چوغ غریب بیر
دي کی سن میشیک، نئجهسی گؤرمهمهلوان،  معرکهـایللردیرکی پهلوان

ؤزلریم گؤرمور، قوجالمیشام، اعتناسیز شاید ده منیم گ…گؤرموسن
!کئچیرم

دن دانیشدیم و صاباح سحر اورانی بیرده وم معرکهیده افتخارال گؤردومن
صاباحیسی گون، فردوسی .لري سایماغا باشالدیمگؤرمک اوچون، لحظه

ده نی یاخیندان گؤرمک اوچون و معرکهوم معرکهینین باشیندا گؤردوخیاوانی
پهلوانین شیرین ایشلرینه باخماق قصدیله اورایا طرف یوال بارداش قوروب، 

. اوینایا، قوطودان ائشیگه سوزولوردوـخیالیمدا ایالن، اوینایا. دوشدوم
…پهلوانین بدنینه دوالشان زنجیر قیریلیردي

…رمی نفردن آرتیق اولوردویییقبیر داشینین اوستونه چیخانالرین سایی، ا
ورینده نین هندهؤرد نفري بوینونا آلیب، معرکهایکی نفر عوضینه، پهلوان د

..دوالندیریردي
م ندن ترنّیپهلوان کور اوغلونون بغداد سفري شعرلر. جیریلیرديئییژمئم

ایله دولدوروردو و نهایتگؤیو اؤز سسیـرك، یئرائده
…ییرديلري قوالغیمدا جنگیلدهلرین، سسکاسایا دوشن سکه

سحر باشی . گیمده اومید پارالماغا باشالديگؤردوکده، اورهنی اوزاق معرکه
…نین جماعتی ایکی یوزه یاخین اوالرديوغونا باخمایاراق، معرکهداول

نین اورتاسیندان گؤیه قالخان داها معرکه.  یه چاتمیشدیممعرکه! بودور
ي صورتده ائشیده بیلیردیم آنجاق هله اونالرقسسلري، قاریشی

ائله بیل کی نئچه پهلوان بیرلیکده . آییرماغا قادر دگیلدیمبیریندن ـبیر
نین اوشاقلیق عادتیم اوزره، جماعتی آراالیاراق، اؤزومو معرکه. قوروبالرمعرکه

. نین آراسیندا دوزولموشدومختلف الوان قوطوالر معرکه.اورتاسینا یئتیردیم
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لوانالرین سایی، په. اونالرین ایچینده آل رنگ هامیدان چوخ گؤزه چارپیردي
هر . ایديبیر، ایکی دگیلدي، اونالرین سایی، شاید اون، اون بش نفردن چوخ

نی قبول وم صحنهیگؤردو. ایدیلرورد و سؤز دئمکله مشغولده بیر نوعبیري
:دیمرائده بیلمی

هر نئچه …چیقآباکس ایله، …ونیستون، تیر، بهمن، کنت، مارلبورو«ـ
…آتیل کنارا…سن شوخلوق دگیل کیسن اؤله…سن واردیربسته ایسته

لر بهمن…!یق ونیستون یوخدو؟چآ…اوجوز حسابال، یوز بسته وئر منه
.ایدينین قاریشیق وردلریندنزلري معرکهؤس«…!دي؟نئچه

لر خیال عالمینده توخودوغوم بوتون رؤیاالر و جانالندیردیغیم خاطره
نین اوتانا، معرکهـاؤزومدن اوتانا. هامیسی محو اولوب، گئتمکده ایدي
ائتمک نین تركمعرکه…وشدوماورتاسیندان ائشیگه طرف یوال د

قوجانین . م زامان، قوجا بیر کیشی، قاباغیمی کسديیییدایسته
قوجانین یاشینین آلتمیشدان آز . ده یاخشی دگیلديباشی ائلهـاوستو

:او دئدي. ایدياولدوغو مشخص
وئر ـواهللا سرمایام یوخدور، کالن آل…یر بسته سیگار آلینده بـ آغا، مندن

…قوجانین سسی نظریمه تانیش گلدي. یاملیعیالاهل…بیلمریمیه ائله
اونون سسی، …هاواسی مندن اوزاقالشمامیشديـحالده معرکههله

سینده اوتوردوغوم پهلوانین سسینه لرله معرکهاوشاقلیق چاغالریندا دفعه
تله نظر سالدیم، سینه دقّنین توتغون چهرهکیشی…وخشاییرديچوخ ا

الري یوال دوشدو، اوزو یندان تر دامجینآل.  اوتاندي باشینی آشاغی سالدي
. سینی کنارا چکديقیرمیزي اولدو و قاباغینا توتدوغو سیگار بستهـقیپ

قامتی دگیلدي، آمما یقین ـقوجانین هیکلی، کئچمیشکی پهلوانین قد
. دیرئتمیشدیم کی قوجا سیگار ساتان کیشی، همان قدیمکی پهلوانا

:یمی یقینه چئویرمک قصدیله، قوجادان سوروشدوملقورخا و اؤز شکـقورخا
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ده قورمورسان؟ سیگار ساتماغی بوراخ، یئنهه داها معرکهیبس نیـ پهلوان،
…چیخارتجیر، زنجیر قیر، ایالن ئیقور، ایشلري گؤر، مژمهمعرکه

باخا دئديـتله منه باخاپهلوان، محب:
داها ایندي فلک منه معرکه . ـ اوغلوم سیگار آالن دگیلسن، قوي، گئت

. ی ایشلره اویموشامجییشیرم، گؤزو باغالقوروب، روزگارال گوله
دامارالریم قیریلیب، قانیم ایچیمه …خرجین آلتیندا ازیلیرمـبورج

…بؤیوکلر آلیبالرـاوشاقیالنبویانیمی اـاویان…گئدیر
جیبیمدن بیر اسکناس . ایديهمان پهلوان. اونو دوز تانیمیشدیم

مه باخمایاراق، اونو پهلوانا وئریب، بیر بسته یییدسیگار چکمه. چیخارتدیم
.الوان کاغیذال، باغالنمیش ونیستون سیگاري آلدیم

صورتده قادر گه چتین کدردن یئر اوزوندن ترپتمهـآیاقالریمی درد
.اولدوغوم حالدا، اورادان اوزاقالشدیم



~٣٣٣~

آدسیزین آد قویما گونو

اوشاق . اوغلو دونیایا گؤز آچان کیمی، اونا سیجیللی آلماق فیکرینه دوشدو
.قویموشدو» ائلدار«اوغالن ایدي و اوشاق اولمادان، اونون آدینی 

سینه ساري احوال ایدارهاوشاغین آتاسی، اوشاق اوچ گونلوك اوالن گون ثبت 
آدینی تانیمیردیالر و » ائلدار«نین مامورالري سیثبت احوال ایداره. یولالندي

سیجیللی وئرن مامور . برکیشده ایديـاوشاغین آتاسی، اونالرال چکیش
و » …نه چوخ آد . ییشدئییل کی، آدین دیییلآد قحط«: دئییردي

:مامور دئییردي. قبول ائتمیرديرك، لر گتیرهدا، دلیلاوشاغین آتاسی
دؤرد گون سحردن . و آتا ایسه، ایضاح ائدیردي» ائلدار نه دئمک دیر؟«

سینده بو اوتاقدان او اوتاغا یولالنیلدي و نهایت آخشاما قدر، ثبت احوال ایداره
» استعالم«له مکتوبالشسین و بو حاقدا »مرکز«قرار اولدو ثبت احوال، 

.ائتسین
بؤیوك ننه ایسه، قیز . ایدي» اوشاق«ین آدي »ائلدار«گون رمی یئددي یییا

. دئییردي» اوغالن اوشاغی«لري ایله قاریشماسین دئیه، اوشاغا، نوه
رمی سکگیزینجی گون، سحر، ساعات سکگیزي بیر یییین آتاسی ا»ائلداري«

الرینی دؤشه ربع کئچنده، ثبت احوال ایداره سینین ایشچیلري آزالما بساط
ین لر یاخود همن قین آلتی اوردا ایشله. مان، ایچري گیرديدیکلري زا

.»…ائلدارین آتاسی گلدي«:رك دئدیلریئینلر، بیرلیکده گوله
:نین مسئولو، مرکزدن گلن مکتوبو اوخودو و دئديسونرا دئمک ایداره

مرکزدن دئییبلر بو آد، آدالر کتابیندا یوخدور و ائلدار آدینا سیجیللی وئره «
ینیز محفوظ آنجاق مکتوبون سونوندا یازیبالر سیزین اعتراض حاقّ. ریکبیلمه

یه دور و الده اولدوغونوز مدرکلرله برابر، بیر داها ائلدار آدینی ایسته
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نین ایداره. ديآلتی گونلوك مهلت ایستهائلدارین آتاسی، بئش. »بیلرسینیز
- غی شناسنامهآنجاق اوشا…ن قدر دؤزه بیلرسنیییدایسته«: مسئولو دئدي

گل بو کیتابین …سیز قویما، هویت سیز آدامین باشینا مین بیر اویون گلر
.»…ایچیندن اوشاغینا بیر آد سئچ، قوي اوشاغین آدالنسین

سینین او دا ثبت احوال ایداره. ائلدارین آتاسی سؤزونون اوستونده ایدي
سیجیلیسینی آلماق ائلدارین . سی ایديلري کیمی، ایداره ایشچیایشچی

دوري، وسینین ملیکلر آلمیشدي و ایدارهدن مرخصلرله ایدارهاوچون، دفعه
لر، هم ده لیکبو بیر ایکی ساعاتلیق مرخص. اونون الیندن زارا گلمیشدي

لیکلري، دئمک اوشاغین آنادان اوالن گونلرینین تام بیر ایکی گونلوك مرخص
.لیکلرین آرادان آپارمیشديصنین بیر ایللیک مرخائلدارین آتاسی

اونا گؤره یئنه . میشدیراوشاغین آتاسی یورلموشدو، آنجاق اوزدن گئتمه
ا ایکی گونده اونـمیشدي نهایت، بیرینین رئیسیندن ایستهسایداره

بوراخمیش و شهرین کیتاب وگوجونـسونرا ایش. یاردیمچیلیق ائتسین
اوچ کیتاب . ي، نتیجه مثبت ایديساتان توکانالرینی دوالنماغا باشالمیشد

تورکجه اینسان «، »آذربایجان دیلینده اوشاق آدالري«:الده ائتمیشدي
لرین بیر هم ده تورکجه دیلینده چیخان نشریه. »آدالر و دادالر«و » آدالري

آدي، » ائلدار«هامیسیندا . یه راست گلمیشدیردؤرد مقالهـایکیسینده اوچ 
اوشاغین آتاسی بو کیتابالري و . قید اولونموشدورمعناسینین ایضاحی ایله 

.لري تاپماق اوچون، بئش گون چالیشمیشدينشریه
لرله بیرلیکده، بیر ایداري مکتوبال برابر، شهرین ثبت احوال کیتابالري نشریه

. سینی آلديسینه تحویل وئردي و مکتوبون دفترده ثبت اولونما نومرهایداره
بوگون ائلدار قیرخ گونلوك . ن تاریخه باخدينین آلتیندا یازیالنومره

.قیرخ گون، هویت سیز:اولموشدو
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تله، چوخ عصبانیدیلر وسینین مامورالري، بودؤنه گولمهثبت احوال ایداره
:لرله برابر آلدیالر و دئدیلراونون ثبت اولونموش مکتوبونو، کیتابالر و نشریه

.جکدیرگون چکهق و الپ آزي قیرخ یـییمرکزله مکتوبالشمال
هره اوشاغا بیر آد . اوزه ایديـلیکلرله اوزاوشاغین آتاسی، ائوده ده چتین

. ییردیلردن قورتارماق ایستهوئریردي و چوخالري ایسه، اونو بو مخمصه
-آنجاق او، بو آجی و تیکانلی سؤزلري، قیرخینجی گون قورتارانا قدر، دینله

.ديدي و هئچ نه دئمه
اؤزوـاؤز. سینه ساري یوال دوشديون، ثبت احوال ایدارهقیرخ بیرینجی گ

گون اوشاغا ایله بئله دوشونوردوکی قیرخ بیر مقدس عدددیر و یقین بو
. سی همیشه کی کیمی شولوق ایديثبت احوال ایداره. سیجیللی آالجاقدیر

نین رئیسی تانیردي و یوزلرجه مراجعه آنجاق اونو هامی، خصوصیله ایداره
باخیش و گولر رئیس، خوش. ن آراسیندان، اونو سئچمک ممکن ایدينیائده

لرینیر نتیجه وئردي و زحمت«:اوزله ائلدارین آتاسینی قارشیالدي و دئدي
سه، هئچ بیر مشکل داها بوندان سونرا هرکس بیزدن ائلدار آدي ایسته

.ریکاولمادان، بو آدي اونو وئره بیله
سینین ثبت احوال ایداره. دن تشکر ائتديائلدارین آتاسی سئویندي و رئیس

گرك » ائلدار«ائلدار آدي ایله موافقت ائدیبلر، آنجاق دئییبلر «: رئیسی دئدي
لرینین ایله میزین اوستونده ائلدار و الدار کلمهیلو اَ. »یازیلسین» الدار«

دي، آدین ائلدارین جانا گلمیش آتاسی، اونالردان ایسته.امالسینی یازدي
- یازسینالر و نهایت ثبت احوالین یئنی» الدار«اوخونماسی اوچون، الاقل دوز 

آدینا راضیالشدي و اوغلو » الدار«دن مرکزله مکتوبالشماسی قورخوسوندان، 
گئجه، ائلدارین آدقویما قوناقلیغی، اوچ آیدان سونرا قورولدو و او. آدالندي

ایضاح ائتدي و نهایت ائلدارین آتاسی، ماجرانی بیرینجی گوندن بوگونه قدر 
ییک، یازاندا ایسه هامیمیز بیلیریک جهیهبیز اوشاغین آدینی سسله:دئدي

.دیر»ائلدار«همان » الدار«
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* * *
» الدار«یا خود همان » ائلدار«. یئددي ایل، او گونلردن کئچمیش ایدي

نین سویوق گونلري گلیب آذر آیی. بیرینجی کالسی یاریالرا چاتدیرمیشدیر
سینین چتین گونلري، ائلداري، اونون آتاسی و میشدیر و الیفبا اؤیرنمهچات

. چاتیشمازلیقالر، حددن آرتیق گؤزه چارپیردي. گتیرمیشدیرآناسین جانا
آناسی، ائوده اونونال آنا دیلینده ـکئچن یئددي ایلده، ائلدارین آتا 

غاذا یازدیغی قارا بیر زادالر کاـدانیشمیشالر و بئش آلتی یاشیندان جیزما 
سینی ده، ائله همزه ایله اؤیرنمیش و یازماغا کلمه» ائلدار«زامان، 

بوندان عالوه، هم ده هردن بیر معلم و ناظیم لر، اونو غلط . باشالمیشدیر
.میشدیلرلرله سؤیلهتلفظ

لرده بیرینجی کالس سونا چاتمیش و ایکینجی، اوچونجو و دؤردونجو صینیف
یشمازلیقالر هله دوام ائتمیش و ائلداري، هم ده گلیب کئچمیشدیر و چات

» الدار«اؤز آدینی » ائلدار«داها . آناسینی بئزیکدیرمیشدیرـاونون آتا 
یازدیغیندان دا ال چکمیشدیر» ائلدار«للرده کی کیمی یازیردي و او.

یا ائلدار اون یاشیندا اولموشدور و نئجه گوندن سونرا، اونون بیر باجیسی و
دؤنه اوشاغین آدي ائلدارین آتاسی، بو. دونیایا گؤز آچاجاق ایديقارداشی 

ائلدار، کیچیک اوالندا . حاققیندا، قاباقجادان هئچ نه فیکره دالمامیشدي
» یاشار«و قارداشی اولدوقدا آدینی » نگار«اونون باجیسی اولدوقدا آدینی 
و » ارائلد«ایله » نگار«دؤنه، آنجاق بو. قویاجاغینی چوخ دوشونموشدو

آراسیندا قافیه دوزلتمک فیکیرینده دگیلدي و » ائلدار«ایله » یاشار«
هامیدان چوخ، اوشاغین و آناسی نین سالیم اولماسی، اونون فیکرینی 

نهایت، اوشاق دونیایا گؤز آچدي و ائلدارین قارداشی، . مشغول ائتمیشدي
لی و گؤزل اوشاق، سون درجه ده سئومه. سینی سئویندیردياونون عائله
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آناسیندان ـقارا توك باشی و گؤي گؤزلري، اونون برابر نسبتله آتا . ایدي
.سهم آپاردیغینی گؤستریردي

سینه ساري اوشاغین اوچ گونو قورتارمامیش، آتاسی ثبت احوال ایداره
قصدینی اونالرا . یولالندي، مامورالردان هئچ بیري، داها اونو تانیمیردیالر

ائلدارین آتاسی . ایسه، اوشاغین آدینی سوروشدوالررمامورال. سؤیله دي
هئچ بیر مشخص آد دالیسینجا دئییلم، لطفاً آد کیتابچانیزي منه :دئدي
دیوانالریندان فال » فضولی«یا » حافظ«کیتابچانی آلدي و . وئرین

» پ«. توتدوغوموز کیمی، ورد کیمی بیر زادالر اوخویوب، کیتابی آچدي
:ديآدینی سئچدي و مامورا سؤیله» پیام«وردان ا. سی گلمیشديصحیفه

.» پیام«لوطفاً یازین 
پیام، هئچ بیر مشکل اولمادان، بؤیودو، چون کی سالم اوشاق ایدي هم ده 

آناسی دا راحات ـآتا .اونون آدي، اونا هئچ بیر چتینلیک یاراتمامیشدیر
اوزه ـاوز نین یازماسی دا، اوخوماسی کیمی بیر چتینلیکله آدي. ایدیلر

.دورموردو
ائلدار، . سینی قورتاردي و راهنمائی کالسالرینی باشالديرهؤپیام، ابتدائی د

نئچه ایل قاباق، دیپلم آلمیشدي و ائلدارین نئجه اوخونوب نئجه یازیلماسی، 
آنجاق، پیامین آغیر گونلري، راهنمائی . داها اونون اوچون عادي اولموشدور

. لرین شولوقلوقالري اوزره، باشالنماقدا ایديئتمهکالسالریندا اوالن یئنی ی
پیام «. اونون آدي و سؤي آدي، اوشاقالر اوچون اگلنجه یاراتمیشدیر

ـنن زامان، حتماً اوشاقالرین طرفیندن بئله آدي کالسدا سسله» بازرگانی
،امروز بهتر از دیروز، اشی مشیـایران صا«:بئله سؤزلر ائشیدیلیردي

سیاهی پارسی کوال نمیشه، پاك یادت نره، سالم بانو، پرطالئی، هر 
.»…گالینابالنکا قل قل

آرادا، بو. و پیام هر بیر واخت اوشاقالرین آتماجاالریندان چتینلیکده ایدي
، کیمین ائلدارال پیامین آتاسی، اؤزونو دانالیارکن، آدقویما مراسیمینده
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رمی ایکی ایلین یییاو کئچمیش ا. تقصیرچی اولدوغوندان دانیشمیردي
. بیر آراییب و اؤز اوشاقالرینین ایتمیش آدالرینی آختاریرديـجریانالرین بیر

قویماق اوچون، » بازرگانی«نین سوي آدینی عائلهده آتاسیندان، بواو، هم
او . تی تاالنمیش بیر اینسان ایديآجیقلی ایدي، ائلدار و پیامین آتاسی، هوی

.کیشی ایدي، آدلی بیر»آدسیز بازرگانی«
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ده سارابین سرَنسر جی ایلـ 1343شاعیر، یازیچی، تحقیقاتچی بهروز ایمانی 
کندینده آنادان اولموش، ایلک تحصیالتینی اؤز کندلرینده، اورتا تحصیالتینی ایسه 

.ساراب شهرینده، بیتیرمیش و داها سونرا سربازلیغا گئتمیشدیر
نین میش، شعره، آنا دیلینه خصوصی عالقه گؤستررك، آناسیمکتبه گئتمهاو، هله 

.اوخودوغو بایاتیالرینی و ناغیلالرینی سینه ازبر ائتمیشدیر
نین تحریریه هیئتینه عضو سیـ جو ایلی، تهراندا نشره باشالیان  یول  مجلّه1369

ق ائتمیش و اؤزونون ایل مدتینده بو مجلّه ایله یاخیندان امکداشلی4رك، سئچیله
.لري ایله گئنیش اوخوجو قازانمیشدیرعلمی و ادبی مقاله

او . یازیچی ائولندیکدن سونرا تبریز شهرینه کؤچموش، حاضیردا بو شهرده یاشاییر
لرینی نین تورکجه صحیفهلريتبریزه گلدیکدن سونرا، تبریزین ارك و احرار نشریه

او تبریز . تورکجه بؤلومونون مسئولودوریوال سالیب، نهایت  فجر آذربایجانین
نین آدلی وئرلیشیرادیوسوندان شیفاهی آذربایجان ادبیاتینا داییر شالله

.قوروجوسودا اولوبدور
:ندناونون چاپا حاضیرالنمیش اثرلری

.جیلد ده3ـ ادبیات شوناسلیق 1
.جیلد ده2ـ آذربایجان آغیز ادبیاتینا بیر باخیش 2
.وسوـ شعرلر توپل3
.ـ سؤز اینجیلري4
.ـ آتاالر سؤزونون کؤکو و منشأیی5
.لرـ معاصر فارس ادبیاتیندان ترجومه6
.ـ سؤز سوراغیندا7

سینده اونون حئکایه یازاري نین ادبی چالیشما لیستهایمانی. آد آپارا بیلریک
رده لسینده یازدیغی اثرلر مختلف نشریهاونون حئکایه ساحه. اولدوغونو دا گؤرورك
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اونون حئکایه یازیالرینی نشر الر اینترنت اوزرهها بئله بعضی سایت. باسیلمیشدیر
.ائتمیشلر
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غیرت قانادیندا

کلردن ده اوراربابالرین ائتدیکلري جینایتین آغري ـ آجیسی هله
سینده ده بیر سؤز خبر آالندا یقین قیافههر بیر قوجادان بو باره. ییبسیلینمه

جک کی، جکدیر و سؤز آراسی تئز ـ تئز دئیهییشیکلیک عالمتی گؤرونهدبیر
ده چوخ سؤز آچماق من بو باره. آلاله بیرده او گونلري دالی قایتارماسین

من . ده ده ایندییه کیمی یوزلرجه فیلم تاماشایا قویولوبدوربو باره. میرمایسته
ین ظولموندن و اونالرین اؤزوم بو حقده  سومالی قاسیم رومانیندا اربابالر

الکین بو کیچیک . مبارزه ائدن قهرمانالردان چوخ صحبت آچمیشام
یاشلی سید منی آرتیق هیجانالندیریب و بو حقیقی 70نی نقل ائدن حیکایه

.داستانی قلمه آلماغا تشویق ائدیبدیر

میشدیم، آما یاخین قوهوموموز آغا رضا  من بوگونه کیمی سیدي گؤرمه
نین صاف خئیر خواهلیغیندان، وظیفه شوناسلیغیندان، اؤز والیتیاونون 

فرهنگینی همیشه دیري ساخالدیغیندان و بونالرین هامیسیندان اهمیتلی 
. سیندن چوخ دانیشمیشدياونون دینه، مذهبه حدسیز، حدودسوز عالقه

.يدن ده ائله همین بو  سید ایدیرهؤلی بیزیم  آغا رضا یا قرآنی ادئمه
. ندن اونو یاخیندان گؤرمک منه اوگون قیسمت اولموشدویییبختین گتیرد

آغا رضا . دن دوشدودیم سؤز هاردان گلدي و نهماشینین ایچینده بیلمه
ده اولسا بیزه نین ماجراسینی خالصهاوندان خواهش ائتدي کی، قوچعلی

:او، بیر ساعاتا و بیرده ماشینین سورعتینه باخیب دئدي. دانیشسین

هئچ کس . ـ اونون ماجراسی اوزوندور، وقت یئتیرمز، قوي قالسین سورالیغا
ائله . دينین سورایا قالماسینا راضیلیق وئرمهبو ماجرانین تعریف اولونماسی

:ده او سؤزه باشالديبونا گؤره
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ـ دقیق یادیمدا دئییل، هانسی ایللر ایدي، هم کندلیلریمیزین بیري ایله 
مکدن دویوردوق، نه ده جاوان وقتیمیز ایدي ـ نه ایشله. یکییردتهراندا ایشله

.گزیب، دوالنماقدان

نین الیندن قویوب م تهرانا احتیاج اوچون یوخ، بلکه آتاسییمنیم یولداش
گویا آتاسی اونون راضلیغینی نظره آلمادان اؤز قوهومالریندان . قاچمیشدي

.اونا بیر قیز آداخالمیشدي

آتاسی سوراقالشیب اونو . غوربت والیتینه کؤچموشدودا ائله بونا گؤره او
اوغلوم مندن بتر کوسوب، اونو بیر جور دیله توت، : تاپاندان سونرا، منه دئدي

یه راضی ائله ده اولدو و اوغالنی دا گئتمه. بلکه اؤزومله گؤتوروم آپاریم
کی، اؤزونون باکی سفریندن و ديدوستوم آتاسیندان خواهیش ائله. سالدیق

بیلمیرم، قوجا، : اوردا قوچعلی ایله نئجه تانیش اولدوغوندان بیر آز دانیشسین
ندن ایدي یییلنین مردانهاوغلو ایله باریشدیغینا گؤره ایدي و یا قوچعلی

گونلرین بیر گونو من : او دئدي. بیردن ـ بیره بئله قیزغین صحبته باشالدي
لی یا گئتمهوچون باکیك قازانماق اده بیر چوخالري کیمی بیر تیکه چؤر

سینده نین وضعیتی ائله ده کی اونون بارهاورا یئتیشدیم گؤردوم باکی. اولدوم
.ائشیتمیشدیم دئییل

نین اکثریتی ایشسیزلیکدن جانا نلرین و یا همین منطقه ساکینلريگئده
ك قازانیرالر، منه ائله ینلرده الپ فالکت ایچینده چؤرگلیبلر و ایشله

ك داشدان چیخیر مثلی بو وضعیتدن معروف آتاالر سؤزو چؤرگلیرکی، 
ایشسیزلیک دردي قالسین بیر طرفده، منی بو گونلر الپ . یارانیبدیر

ییمی آجی عذابالرا ساالن مسئله، گونده نفت قویوالریندا داریخدیران و اور
.اونالرجا اینسانین هالك اولماسی ایدي

گون ایشسیز قالدیم، آخیردا بیر آلاله من ده بیر چوخالري کیمی بیر نئچه 
.سی منه دئدي کی، گل خیابان قیراغیندا اوتور سیمیشقا ساتبنده
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گل ،بازاریم ائله توتموشدوکی. همین گوندن سیمیشقا ساتماغا باشالدیم
سی ایله اکینچیلیک یندن سونرا، بیر نفرین واسیطهسن بیر مدت ایشلهگؤره

ابیم او آدامالردان دئییلدي کی، منی چوخ منیم ارب. ایشینه قوشولدوم
. هله اونون مثبت خصوصیتلریندن ساییلیردي. دیب، آز پول وئرسینایشله

او هر سؤز باشی منه دئییردي . ییردیممن ده الپ اؤز ایشیم کیمی ایشله
من سنی بو یئرلردن هئچ : کی، سن منیم ایشچیم یوخ، بلکه شریکیمسن

یادیمدادیر کی، بیزیم یئرین یاخینلیغیندا یاشی دقیق . وقت آییرمایاجاغام
او گونلرینی چوخ وقت اؤز عالمینده . کئچمیش بیر قوچعلی عمی واریدي

بعضاً او ائله فیکره گئدردي کی، اونو توپ ـ توفنگ سسی ایله . کئچیرردي
نین اؤزونه مخصوص خصوصیتی قوچعلی. ده فیکریندن آییرماق اولمازدي

منی هر شئیدن آرتیق هوسلندیرن مسئله اونون . رديمنی آرتیق جذب ائدی
نده نده دئیهیـییبارماق درینل. نده بیر چاپیق ایديیییآلنینداکی بارماق درینل

. او معنادا دئییل، کی، بارماق افقی حالتده چاپیغین ایچینده گیزلنه بیلردي
کی بارماق مایل و یا عمودي حالتده چوخورلوقدابلکه نظره ائله گلیردي

.گیزلنه بیلر

نین کئفی بتر ساز ایدي، او وقت فرصتدن گونلرین بیرینده قوچعلی عمی
او بیر منه و بیر اطرافا . استفاده ائدیب، چاپیغین سببینی اوندان سوروشدوم

:باخیب دریندن بیر آه چکه ـ چکه دئدي

.لریمدن سوروشـ اونون سنه نه فایداسی وار، گل منیم اکینچیلیک تجربه

منیم سؤالیمدان بیر آز ناراضی اولدوغو . م قدر سنه دانیشیمیییبیلدمن ده
م سؤالین یییالکین وئرد. غزینی بوزوب، درین فیکره گئتديحالدا آ

:ییمی گؤرن کیمی دئديجهیهاوستوندن واز کئچمه

لریندن بیر ـ ایندیکی بئله اولدو، گئت آغاج خیرداسیندان و یا اودون تیکّه
چاي حاضیر . قارا چایدانی دا قوي اونون اوستونده قایناسیناود یاندیر و 



~٣٤٥~

. اوالندان سونرا منی  چاغیر، گلیم سنه اؤز باشیمدان کئچنلردن دانیشیم
الپ اوشاقالر کیمی . نین بو سؤزوندن من چوخ سئویندیمقوچعلی عمی

نین عرضینده اود یاندیریب، سو بئش دقیقه. دیمآتیلیپ، دوشمک ایسته
خار بیر سو آ. نین یانینا آپاردیمیندن سونرا، قوچعلی عمیي دملهگتیریب چا

بیر ایستکان چاي ایچندن سونرا پاپریزینی قوچعلی عمی. کناریندا اوتوردوق
:یاندیریب، یاواش ـ یاواش سؤزه باشالدي

ـ هه اوغلوم بو چرخی دؤنموش اربابالر، خانالر، بیگلر نه قدرکی، رعیته 
نین بیر سؤزله بوتون کاسیب ـ او قدرده رعیتین، فهلهآغالیق ائدیر، بیر

اؤزوده گئجه ـ گوندوز ناراحتلیق، ازیلمک، . کوسوبون ایشی دالی دوشور
آدام واهللا بو . جکدیریهبو کیمی شئیلردن یاخا قورتارا بیلمه.. .دؤیولمک و

ده هئچ یئرده دانیشا بیلمیر، چونکی حؤکومتین سؤزودور و اونالرین باره
یاخشی بیر ـ بیرلرینی تاپیبالر بللیدیر اونالر حؤکومتی، . سؤزوده حؤکومتین

آما قارداش اوغلو آتاالر ناحق یئره . حؤکومت ده اونالري ساخالییب
سینه زگهؤو یا  ا! ییبلر کی،  هئچ کسین چیراغی سحره کیمی یانمازدئمه

ده یاخشی دئییبلر بعلی بو ائل آتاالري هم !  قویو قازان، اؤزو دوشر ایچینه
آمیز سؤزلري ایله اونالر بو حکمت!  للیک سنه ده قالمازکی، گئدر بو گؤزه

ظولمون قاباغیندا دایانیب، ظالملرین بئش گونلوك آت چاپدیریب، باش 
نین اولماسینی قاباقجادان نین عاقبتیکسیب، اسرارآمیز فقیرلرده یاشاماغی

.بیلدیریبلر

بو . دا  مورتوض خان آدیندا بیر ارباب وار ایديبیزیم  سومقاییت  ماحالین
آدام جماعتی اینجیدیب، دؤیه ـ دؤیه اونالرین حقلرینی اللریندن آلماق ایله 

.قانع اولموردو و یئري دوشنده هر بیر چیرکین عمله ال آتیردي

ییردي و هئچ کس ده اونا  گؤزون لهنین ناموسونو لکهاو آچیق ـ آشکارا اؤزگه
ییمی اویان، وجودومو یاندیران منیم اوره. ین وار دا دئیه بیلمیردياوسته قاش

بو مورتوض خان منیم : بعضی وقتلر اؤز ـ اؤزومه دئییردیم. ایديسی مسئله
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رم؟ نه گوجوم، گوجونه چاتیر، یه بیلهناموسوما کج باخسا، من او زامان نه ائله
کیمی اؤزومو یا گرك بیر چوخالري. نه ده کی، سؤزوم سؤزونه باتیر

مزلیگه ووروب عارسیز ـ عارسیز یاشاییم، یادا  هر درده دؤزمک اوالر بیلمه
سینه دؤزمک اولماز ـ دئیه اؤزومو بو دونیادان لنمهآنجاق ناموسون لکه

.خیالص ائدیم

یوخ نامردین قاباغیندا اؤلمک کیشیلیکدن دئییل ـ دئیه اؤز ـ اؤزومه 
.باغیریردیم

رم کی،  آلاله عقله سیغمایان ایشی، آدامین همیشه و هر یئرده بونو دئیه
سین من اینانمیردیم بیر گون بو ایشلرین بیري منیم اؤز باشینا گتیرمه

آخی بیرده مورتوض خان منیم دؤزومسوزلویومو، ایتی . جکدیرباشیما گله
تیکانلی اولدوغومو، بیر سؤزله حیرصلی اوالندا هئچ بیر شئیدن

قاباقالردا بیر نئچه دفعه سؤزوموز . قورخمادیغیمی یاخشی باشا دوشوردو
اونا . چیخمیشدي و اونون گؤزونون اودونو اوشاقلیق زامانیندان آلمیشدیم

یاخینالشاندا دا چالیشاردي کی، قویروغومو . گؤره منه چوخ یاخینالشمازدي
یر سؤزو من اؤزوم ده چالیشاردیم کی، اونا توخونان ب. آیاقالماسین
اؤزومه ده ائله . ردیلراونا گؤره کی، باش قووزاسایدیم، باشیمی ازه. دانیشماییم

مورتوض خانین گونو ـ گوندن جنایتی . سنبیر توي توتاردیالر کی گل گؤره
من آیري بیر کنده کؤچمک . و خوشا گلمز ایشلري گئتدیکجه چوخالیردي

ونده آغالیا ـ آغالیا قاپیدان فیکرینده ایدیم کی بیردن کیچیک باجیم الی اوز
رك هونکور ـ یهمه سؤیکهك یاندیریجی بیر طرزده باشینی سینهگیریب، اوره

بیلمیردیم . منیم ده هئچ شئیدن خبریم یوخ ایدي. هونکور آغالماغا باشالدي
کی، اونو کیم دؤیوب، کیم ایله ساواشیب، آغالماقدان سؤزومه جواب وئره 

نهایت چتینلیکله . ن دا الینی اوزوندن چکه بیلمیردياوتاندیغیندا. بیلمیردي
اونون اوزونده بیر وحشی حئیوانین دیش . اللرینی اوزوندن آییرا بیلدیم

نین نه یئرده اولدوغونو یئرلرینی گؤردوکده قان بئینیمه دوالشدي و مسئله
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تئز آیاغا قالخیب، غضبلی حالدا مورتوض خان قاچما گلدیم ـ . باشا دوشدوم
.باشی آلوولو حالدا قاچماغا باشالدیمدئیه

سالیب، بیر تهر دالی رموش آغ ساققالی منی باشاؤیاري یولدا کندین دونیا گ
الکین . من بو جینایتین قاباغیندا بیر ساعاتدا دایانا بیلمزدیم. قایتاردي

همین . ذهنیمه گلن بیر فیکیر منیم قلبیم اوچون بؤیوك بیر دایاق اولدو
رداشالریمی آپاریب قونشو کندده یاشایان بیر قوهوموموز گون باجی ـ قا

یی آچیق اؤزوم ده آت ایله قاییدیب باکیدا منیم مهربان، اوره. گیلده قویدوم
من نه . سینده افسر ایديبیر خاالم وار ایدي، خاالمین اري ده پلیس اداره

هه، نه ده آما او منه نه . می، خاالمین ارینه بیلدیردیمیییاوچون باکییا گلد
بیر نئچه ساعاتدان سونرا . نین اوستوندن سوووشدوبیر تهر مسئله. یوخ دئدي
یه گئدنده خاالما دئمیشدي کی، او اداره. جک ایدينه گئدهیییگئجه کئش

.سه وئر گئتسیننی بیر تهر راضی سال، اؤزوده نه قدر پول ایستهقوچعلی

آچیب، و اوردان تزه بیر سیالح یه گئدندن سونرا، ساندیغینی خاالم اري اداره
من ایندییه کیمی الیمه توفنگ آلمامیشدیم، خاالم گئجه سحره . چیخارتدي
له آتماغی و اونون نئجه آچیلیب قوشولماسینی، آتیشما زامانی کیمی گول

یی و دئمک اوالر توفنگین بوتون رمزلرینی منه دوشمندن نئجه گیزلنمه
منه نئچه مانات، همچنین اؤزونون قیمتلی دندن سونرا، او وقتین پولواؤیره
هارا گیره دوشدون منی خبر ائله، : نی چیخاریب منه وئردي و دئديیییبیلرز

بونو دئییب بیر ـ ! میش بیر لحظه ده اوتورماآما دوشمنی راحت ائتمه
.بیریمیزدن آیریلدیق

گونشین حرارتی گئتدیکجه آزالیردي، یایین آمانسیز ایستیسیندن جانا 
بیري مالالرینی . یه وقت تاپمیشدیالرلمیش خرمنچیلر راحت نفس چکمهگ

قیراغا ووروب، قان ترین ایچینده ایستکان ـ ایستکان چاي ایچمکله مشغول 
.ك سیگارینی سوموروردوشرهبیري کؤلگندیریک آلتیندا راحت اگله. ایدي
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بو طرفه سیک حالدا مالالري کولش اوستونده تئز ـ تئز او طرفبیریسی تله
میش بلکه ایشینی آخیرا چاتدیرسین، مورتوض قوووردو کی، گون اَییلمه

کند خرمنلریندن آرالی، چایین اوتاییندا بوشالییب، بیر یییخانین خرمنل
مورتوض خان اورتا کولشین . نئچه طرفدن خانین محصولونو دؤیوردولر

وخویا ـ اوخویا دن اسینی گؤرمهمهلهاوستونده وله  مینیب، اؤکوزلرین له
یه معلوم علّتی هئچ کیمسه. ولین اوستونده او طرف بو طرفه گئدیردي

هاي سی خرمنچیلریناولمایان خانین بیردن ـ بیره شاققاناق چکیب، گولمه
خان بیر نئچه ساعات بوندان قاباق بوالقدان . ـ کویونه قاریشیب، ایتیردي

دوشوب، اونا یاخینالشماق ایري سهنگ آپاران کیچیک یاشلی قیزین دالینا 
ینده قیز، قورخودان سهنگی یئره آتیب، قاچدیغینی یادینا ساالراق ایسته

گولمکدن اوغونا خان گاه او . گه باشالديبیردن ـ بیره اوجادان گولمه
اؤکوزون اوستونه و گاه دا بو اؤکوزون اوستونه آغناییردي، قدینی دوزلدیب 

له خرمنچیلرین هاي ـ ین گولنا دهتنبل ـ تنبل گولن خانین قاشقاسی
خرمنلیگه ائله بیر سکوت . کویونون بیردن ـ بیره یاتماسینا سبب اولدو

.سن ـ ائله بیل قورباغا گؤلونه ایري داش سالدینکی، گل گؤرهچؤکدو

قوچعلی مورتوض خانی اؤلدورندن سونرا قمیشلیکدن سوزوله ـ سوزوله 
.نیب قالدياکیلیب یاخین کندلرین بیرینده گیزل

سین، گاه کولش نین اؤلوموندن قورخویا دوشن مباشر بیلمیردي نئیلهاربابی
اوستونو آل قانی ایله بویایان مورتوض خانین نعشینه باخیب، باشینی 

ندن سئوینن کندلیلره مراجعه یییتووالییردي، گاه خانین فالکتله جان وئرد
ـ دئیه بوغولوب .  اریه باخرك،  بوندان سونرا گؤرون سیزه نئچهائده

کندلیلر مورتوض خانین اؤلوموندن شاد اولساالردا آرتیق . آچیلیردي
ائله بیل اونالر بیلیردیلر کی، بو ساعات دؤولت مأمورالري . قورخوردوالر

اما ایش، . تؤکولوب، کندي چاپیپ تاالیاندان سونرا هامینی حبسه ساالجاقالر
.ديکیمی بیتمهیییکندلیلر فیکیرلشد
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نین الی ایله هالك اولموش دئیه باش فرمانده ونکو مورتوض خان قوچعلیچ
.نی توتوب گتیرسینلرمأمورالرینا امر ائتدي کی، تئزلیکله قوچعلی

نی منطقه بیر ـ بیرینه قاریشمیشدي، دؤولت مأمورالري هر طرفدن قوچعلی
.دیلرآختارماغا باشالساالردا بیر ایش گؤره بیلمه

او کندن ـ بو کنده، بو کندن او کنده کئچیب، مأمورالرا قوچعلی بیر مدت
نهایت تصمیمینی توتوب، تیفلیسه یولالندي، تیفلیسده . ديتوتوق وئرمه

نین اولوب، باشی. آذربایجانلی چوخ اولسادا، یاشاییش اونا چوخ چتین ایدي
کئچمیشیندن دانیشان قوچعلی دریندن بیر آه چکیب، یاریم ساعاتدان چوخ 

دیکده، دئدیم کی، قوچعلی ه قالیب، سویویان چایینی ایچمک ایستهیئرد
دن گئدیب، دئیه صلهوعمی قوي دوروم چایی قیزدیریم آنجاق سنی آلاله حؤ

دن یاندیرماغا گئتدیم چایدانی قیزدیریب گتیرنده قوچعلی عمی اوجاغی تزه
دئدي بو صحبتی قوي قالسین سونرایا، بیر گون یئري گلر قاالنینی 

سینه ناراحت دن گئتمهصلهونین بو تئزلیکده حؤقوچعلی عمی. رمریفلهتع
بیردن بیره سوسماغیمی گؤرن .. .یه اوتاندیماولسام دا سؤزو بیرده چئویرمه

:قوچعلی عمی چایینی ایچه ـ ایچه

بیرده . یمه دوشرسن، هله باخ گؤر آخیري نه اولورـ آي اوغول سن نه د
ن، هر حالدا سحره کیمی اولسادا اوتوروب مندن بو راحتلیغا ال چکیرس

ییردیم، هم ده ه شوخلوق ائلهلجگم، سنیهباشیمین احواالتینی سؤیله
م دردلري، ییغیب ساخالدیغیم یییییردي کی، چکدییم ایستهچوخدان اوره

.دن سؤزه باشالديشیم دئیه تزهلهغملري بیرینه دانیشیم، بلکه بیر آز یونگول

ده باشیم داشدان ـ داشا دگدي، گون اولوردو کی، هه اوغول تیفلیس
بیلمیرم الیمه هاردان بیر ـ ایکی تومن پول دوشدو . لري آج یاتیردیمگئجه

خانادا اوتوروب اشتها ایله قهوه. ك آلدیمکی، تئز قاچیریب بیر ـ ایکی چؤر
تیفلیسین شیطان بازاري یاخینلیغیندا یئرلشن، بازارا . یئمگه مشغول ایدیم

نی قوالق اونا گؤره آغیز دئیه. خین اولدوغو اوچون همیشه شولوق اوالرديیا
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نین سونرا گؤزو چیسن دئمه بو شولوقلوغا باخمایاراق قهوه. ائشیتمیردي
ده باشیم یئمکدن آچیالندان سونرا گؤردوم بو کیشی بیر لحظه. منده ایمیش

، دئدیم اولمایا بو بونا گؤره بیر آز تشویشه دوشوب. اولسون مندن یان اولمور
دیکده ب، اوردان بیر تهر چیخماق ایستهیر بونو دئییـییکیشی منی تان

بیلدي کی، منیم . چی منیم بیکار اولوب ـ اولمادیغیمی سوروشدوقهوه
تئز دئدي کی، سحر گل بوردا منه کؤمک ائله، سنه . الیمده ایشیم یوخدور

.قهوه خانادن چیخدیم،دئیهمن باش اوسته گلرم  ـ . ریکبیر شئی وئره

بیلیردیم کی، بوندان سونرا . ایش تاپدیغیم اوچون گئجه یوخوم آپارمیردي
اوگونون . جگملیک باجیالریمادا کؤمک ائدهآج قالمایاجاغام، هله اوسته

م اوچون یییسحریسی ایشه باشالدیم، قهوه خانانی یاخشی اداره ائتد
دي، باشیزي آغریدیم آز مدت چکمهنه . اوستادیم منه آرتیق موزد وئریردي

قهوه . ییب، جاده قیراغیندا کیچیک بیر قهوه خانا آچدیمبیر آز ال ـ آیاق ائله
خانانین موقعیتی یاخشی اولسادا تزه آچیلدیغی اوچون بیر ـ ایکی گون گلن 

یندن سونرا، اوتوروب گؤروردون سماوري آلیشدیریب، چایی دمله. اولمادي
هر دن اؤزومه دایاق وئریب، مخصوص . یامان داریخیردیممشتري گؤزلمکدن

سیرم منه بیر چاي گتیر ـ دئیه ل تلهوچی قارداش تئز اآي قهوهلحن ایله
ییب آیاغا قالخیب، بیر چاي تؤکوب غورورال ایچیردیم یئنه بیر آز گؤزله

گئنه اؤزوم اؤزومه امر ائدیب چاي تؤکوب . ديگؤروردوم کی، مشتري گلمه
. همین گونلرین بیرینده قهوه خانایا ایکی نفر داخیل اولدو. یردیمایچ

اولمایا بونالر منی توتماغا :  اونالرین قاباغینا چایی قویا ـ قویا اؤز اؤزومه
گلیب؟  دئیه چاپی میز اوسته قویاندان سونرا سماورین دالینا کئچیب، آتدان 

نی آرخایینلیقال لر چایالریمشتري. ـ آتدان اونالري سوزمگه باشالدیم
ایچندن سونرا جیبلریندن بیر عکس چیخاریب  آي کیشی گل گؤر بو 

من عکسی . رسان یا یوخ ـ دئیه منی چاغیردیالریـییعکسین صاحبینی تان
هر شئی آیدین . نین نه اولدوغونو آچیق ـ آشکارا باشا دوشدومگؤرنده مسئله
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سیزده نه . و منیم عکسیمدیرب. نییه تانیمیرام: اونا گؤره قاییدیب دئدیم. ایدي
: شن مأمورلر بیر چوخ گولندن سونرا آشاغی طرفدن اگلهمشتري. گزیر

لیک خصوصیتین بیزیم ال ـ قولوموزو سوست قوچعلی سنین بو مردانه
سن توتوب سن ده سعی ائله بوردا قالما، حئییف. بیز سنی توتمادیق. ائتدي

یه، زیب، چیخیب گئتدیم روسیهاؤلدوررلر ـ دئیه یولداشینی آیاغا قالخی
ییردیم بیر گون ایشدن قاییدیب، خیابانین کناریندا لیک ائلهروسیه ده فهله

آي فیالنی گل بورا گؤیده : ناهارا مشغول ایکن بیریسی قولومدان یاپیشیب
آختاردیغیمیزي یئرده گیره سالمیشیق، من اونا بیر تپیک ووروب، قویدوم 

بیر تهر اؤزومو . یمی منیم دالیمجا تؤکولدولرقاچدیم، مأمورالر سئل ک
شهردن قیراغا چکدیم، سحره کیمی مأمورالر نه قدر چالیشدیالر منی نه 

...توتا بیلدیلر نه ده

مأمورالر منی توتماقدان اومیدلرینی تامامیله اوزموشدولر، بیر ـ ایکی ساعات 
رالر وار یا یوخ نیب، قاالندان سونرا باشیمی قووزادیم کی گؤروم مأموگیزله

هه اوغلوم بو چاپیق کی، . دایامبیر وقت آییلدیم گؤردوم کی، مریض خانا
قوچعلی عمی دي گؤروم سونرا نه : من دئدیم. گؤروسن ائله همین چاپیقدي

اولدو؟
سی اوستومده مرومو زینداندا چورودوب، قویمادیم ناموس لکهؤنه اوالجاق ع

ندا گون ده تزه ـ تزه چیخماغا من قوچعلی عمی ایله آیریال.. .قاال
.باشالییردي
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هوا 
جو ایلینده تورك کؤچري، شاهسون بیر عائیله ده دونیایا ـ1964تن والی گؤزه
کیتاب 7یاشیناجان 24. جی ایلده آلمانیایا گئتمیشدیرـ1985. گلمیشدیر
آدلی کیتابینی نشر » سیدییرمان کؤلگه«جی ایلده ـ1992. یازمیشدیر
» بایقوش«جو ایلده عالیم و ادبیاتشناس سلیمان اوغلو ایله ـ1993. ائتمیشدیر

اثري » قارالتیالر ماهنیسی«نین "والی). آلمانیا دا(درگیسینی نشر ائتمیشدیر 
آذربایجاندا گونئی. نین ایکینجی سایی ایله بیرگه نشر اولموشدوربایقوش درگیسی

هابئله اونون . لرده یاییلمیشدیروالی دن مختلف شعر و نثر اثرلري درگی و قزئته
بو سون . جی ایلده نشر اولموشدورـ1375کیتابی » !هه«شعرلریندن اولوشان 

.ره یایمیشدیرآدلی رومانینی اینترنت اوزه» ماماجچ«آیالردا واله گؤزتن 
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ایلک گولوش، سون گولوش

یالنیز بوگون اونون قایغیلی، یارالی ! قیرخ ایل. قیرخ ایل اونونال یاشادیم
.ایچینی گؤره بیلدیم

الرینی، قیرخ ایل بیرگه یاشاماقدان سونرا، اونون بوتون دردلرینی، قایغی
بونو . گؤردوم... لرینیلرینی، اوزلمیاراالرینی، یانمیشی، کول اولموش دیلک

آنجاق .اؤزوم ده اینانا بیلمیردیم. ده گؤردومیالنیز اونون بیر گولوشون
.مزگؤرموشدوم ایسترـ ایسته

دن ائشیگه باخاندان نئچه ساعات دانیشمادان، قابان ـ قانشار اوتوروب، پنجره
دوروب، ایکی ایستکان چایی سوزوب، . سونرا، بیرآز اورییم سیخیلدي

:گتیردیم
.چایین سووویار! ـایچ

:گؤزلریمه باخاراق
.بئله یاغسا، بیرآرشین یاغاجاقـ 

داواریمیز می داغدا قالیبدیر؟. ـ قوي یاغسین
ییب، سؤزونو قورتارمادان، اینجه بیر گولوش دوداقالرینی بزه...! ـ داواریمیز

م، تانیمادیغیم، اینجه، گؤزل بیر یییدجن گؤرمهایندییه. لشدیرديگؤزل
:دن بیر گولوشب، تیترهلرینی اوینادیاورییمین، کؤنلومون تئل. گولوش

- لري کپنکالري، کؤپکالري، آتـ بوردا داها داغالري، داوارالري، چوبان
الري گولوشه دئییب، یئنه دوداق. سؤزلوك ایچیندن اؤیرنمک گرك... لري

.لشديچؤمچه
یی، ایچیمی بیر دینج بوجاقدا گیزلنمه ایسته. ییردیمقاچماق ایسته

:سیکچاشمیش، تله. نونده تووالنیردياوتاق گؤزومون اؤ. باسیردي
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دي، دئیه وئج ترینه ده قاردي، قیش! نه گؤزل اوچوشورالر! الرا باخـ قوش
یئنه او . جکمنی دلیره...! آه. الرینا باخیردیمدئییب قورخا دوداق. ییرگلمه

:گؤزلریمی گولوشوندن قورتاراراق. الریندا جان دؤیوردوگولوش دوداق
الر بو قارـ قیشدا یئم تاپا بیلرلر؟وشـ گؤره سن بو ق

.نن قارا باخاراق، یئنه او گولوش دوداغیندا ساز چالیرديگؤیدن اله
الرین ات باالالري قوش. بو یازین اورتاسیندا سولوبالر! لره باخچیچکـ

ینده، مهایسته. ینده، قار یاغارله ایت بورونو ایستهمن قرنفیل. آجدیالر
الرین ات باالالري آجالریندان سولوب، بو قوش. دا، یاز اوالراونودان . یاغیش

سن نه دئییرسن؟. قورویوب، اؤلوبدورلر
گؤزومو باخیشیندان . لره باخان کیمی، باخیشالرینی گؤزومه تیکديدلی

. ائله او گولوش دوداقالریندا ساز چالیردي. آلیب، دوداقالرینا باخدیم
باشیم . الري گؤتوروب، قاپیدان چیخدیمسیک بارداقیئریمدن قالخیب، تله

اؤزومو آیاق اوستونده . گؤزوم قارالیر، گنزیـییم یانیب، آلیشیردي. تووالنیردي
گؤزومون ... الرالر، قاب ـ قاشیقبوتون دیوارالر، قاپی. ساخالماغا چالیشیردیم

لر، اونون دوداغینداکی گولوش کیمی، اورییمده، اؤنونه گلن بوتون نسنه
لرجه گولوش چن دؤیه ـ دؤیه لرجه، یوز مینمین. دا چن دؤیوردولرباشیم

تووالنیب، منی توشالییب، آغزیمدان، گؤزومدن، قوالغیمدان گیریردیلر 
...سیک یوروش آپاریردیالردامارالریما دوغرو تله. ایچیمه

...هوي! گل گؤر نئجه یاغیر. ـ بئله یاغسا، بیر آرشین یاغاجاق
...ـ 

.گل قرنفیل له ایت بورونونو اونودما!ـ گل گولوم
... ـ 
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سؤز من اؤزومم

دیر؟           یاشاییش نه: سوروشدوم
.                                                                                                            گولمک: دئدي

.                                           یرلرمی؟ سوروشدومیالر آغالییب، گولمهآغالماق نه؟ ایالن
بو ! سوسماق نه؟ بو داشا باخ: الیمی قویدوم چیینینه. باشینی تیکدي یئره
...            الریما، بو شیشمیش باغریمامنیم اللریمه، بو ساچ

.ییرسندئمک ایسته. یاشاییش یوکسلسه، سوسماغا چاتار: سؤزومو کسدي
قارانلیقدا . میش، آیاق قویدو قاچماغادئییب ـ دئمه...! شاییش یوخ، سنیا

.ایتدي
. چالخاندي. بورولقان تک اؤزونه ساریلدي. بئش ایل آت کیمی قاچدي

. قاییدیب گلدي. داها من اورادا دورموشدوم...داشا دؤیدو. باشینی یئره ووردو
.الري ایله اویناییرديباشینی یئره تیکیب، بارماق

دان اولدوزو، بولودالرین قارنینی سؤکوب آیا ... سینه کئچديیر آي بئلهب
بیردن، آیاغینی یئره دؤیوب، باشینی . ساري اوزرکن، باشینی قووزادي

سؤز، منیم ! ممن، سؤز. لیکده اریديسؤز ایتگین: قویدوم دؤشومون اوستونه
داها ساچین وار، باغرین وار، سؤزون نسنی. میرمسنی داها ایسته! دوراؤزوم

سن داها گولوب، . ییبسنسن، داها سوسماغین آرخاسینی گؤرمه. وار
...آغالییب، دانیشیب، باغیرا بیلیرسن
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ده دونیایا ـ اینجی ایلده اردبیل1344صالح عطایی .. شاعیر و یازیچی دیر
آدلی ایلک کیتابینی، دیمدئینمهبلکه داها ـ اینجی ایلده 1376. ديمیشگل

دون کیشوت و دلی دومرول سون ایللرده . شعرلر توپلوسو اوالراق یاییمالدي
آدلی بیر رومانی منیم آدالریمآدلی بیر قیسا ناغیل کیتابی و کؤرپوسو

صالح عطایی ایندیلیکده اردبیل شهرینده یاشاییر و اؤز ادبی . یاییمالنمیشدیر
. ریوئرچالیشماالرینا بو شَهرده دوام 
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چپه تو

.قار یاغیر. گئجه قیزما ایچینده ایوانین قاپیسینی آچیر

.سینه دوشوب یاتیرآیاقالرین ایوانا اوزادیر و ائله

دیگی قدر اوزون لشمیش، ساچالري ایستهبیر آز گؤزل. گؤروریوخودا اؤزونو 
.و گؤزلري چوخوردان چیخمیش

.نه ائتدیگی یادینا دوشور و آییلماغا چالیشیر

.دیردیر و اؤزو ده گومان ائدیر کئفلیر کئفلییگؤرن دئی

.سی وار ایديیمهسویوق د! یوخ

اوال ایچیرـسی اوال یمهسویوق د.

.ایديقیزماسی وار 

.هاوا بیردن سویوموش. الري اوشودویوندن آییلیرآییلیر، آیاق

.یی گؤرجک تعجب ائدیرکوله

دووارا چیرپیلیر و چپه تو ـائله بیر کولک کی داما . یه دؤندریبهه، کوله
.رك قالخیردئیه

.یورغان دؤشک آراسینا کئچیر. قاپینی اؤرتور

.قیچالرینی قوجاقالییب اووور

.آییلمامیش

ـییشه یازمیشدین قاطارالري دمنی . شهرینه دوغرو“ وین”ییشه گئدیرم، د
سین، اوغورالنماسین دئیه ایتمه. دیراینجیدن، تکجه چمدانین آغیرلیغی

شدوردوغوم، کیتابالرین ویم، آدامالرین آراسیندان سووگاؤزومله گزدیردی
آز اؤز دیلیمیزده، لدي، بوردا قالدیم بیر دئییرم بلکه ایشیم دوزه. آغیرلیغی

شن اوغالنال بهانه یلهبؤیرومده اَ. یم کیتابالردان یانیمدا اولسونگدیایسته
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او فرانسه ده فلسفه اوخویور و تعجب ائدیر . ائدیب، سؤز سالیب دانیشیرام
ـدیر و منه ایستگاهالري بیر البته مهربان. ي تانییرام“ دئرمیدان”کی من ده 

.بیر تانیتدیریر

.وشویوراآیاقالري . زاق گلیراس. جیریغی واردووارین 

.یینده قیرمیزي گوللري واراو کی قولالریندا و اته. ساري پالتاریمی گئیمیشم

.بیر یئرده دورمایان و اویناغان آیاقالرین یادیمدا. ساري پالتارین یادیمدادیر"

”.نه ایسه ایندي بونالردان باش آچمیرام و هئچ نه دن باش آچمیرام

.یورغانینی باشینا چکیر و گؤزلرینی یومور

موشام و یئنه ده خولیکله اوقاباقالر چتین. بیر اسکی کیتاب دا گؤتورموشم
ـایوبیر یئرده بیر اوغالنا، بؤیویوب ب. گؤزل یئرلري وار. لیکله اوخویورامچتین

تاق باشا چاتاندان سونرا، بؤیوك قارداشینین نئچه ایل قاباقدان بیر قاالدا دوس
ییر و زامان او اولدوغوندان خبر وئریرلر و قارداش، قارداشی قورتارماق ایسته

بیلیرسنمی اوغالن قیزا نه دئییر؟ . داعالشیریسیال وزامان کی اوغالن آداخلی
نه ! هه! دیم اوچ آي دا گؤزلهگؤردون گلمه! دئییر منی اوچ آي گؤزله

؟!دئییرسن
.یوخودان دیک آتیلیر

.دیررسه ده آیاقالري بوز کیمیباشی اود وئری

.قار کولک گؤزلرینه تپیلیر. دورماق اولمور. سینی آراالییب باخیرایوانین قاپی

.ییرکاغیذ آختاریر، یازماق ایستهـقلم 

مثالّ . تله اوخومامیشام، هر کیمدن بیر آز، قات قاریشیقمن کیتابالري دقّ”
کیمدن قاباق و یا سونرا تیم اولماییب، کیمیقّیدفلسفه کیتابالریندا 

.اوخومالییام

یی دادمیشام، دوستاق اولماغی من کیتابالري دادمیشام، شعار وئرمه
”.دادمیشام

.بلکه ده قاراالجاق. آیاق بارماقالري سیزیلداییر
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.یئنه یورغان دؤشک آراسینا کئچیر

.ییریاتماق ایسته

من . دئییرلر…دینی آ. نی یاري یولدا بیر باالجا شهرده قالیرامبو گئجه
ـنا یآ. یمهتل ده یاتاغیمین ایچینده. یم قاطار صاباحالریم اوالجاقگدیایسته

کیتابالر گؤزومون قاباغیندا اوالندا …داراغیمی دوزموشم و بیر نئچه کیتابی
سنین اوچون داها بیر . دیرو اسکی کیتاب الیمده. ق دویورامبیر جور راحاتلی

یی وارسا وار، ایلده بیر یول ائوینی تاالن ائتدیریر، نهبیر کیشی : ل یئرگؤزه
؟!نه دئییرسن! هه. آپاریرالر

.یاتانمادي

.ییریازماق ایسته

.شیریلهئري ایچینده اَی. دؤشکدن چیخماییرـیورغان 

بو ایش ده . ریمی اودا چکیرمجییه. یی دادیرامنتحار ائتمهیبو گونلر ا”
کئچمک کیمی، آسیلماق کیمی دئییل، آرادا ماشین آلتینا . فرصت چوخدور

.دایانیب فیکیرلشمک اولور

بیر طرفدن اؤلورم، و یاخشیلیغی بوندادیر، بیر طرفدن ده ایشلریمه 
”.یئتیشیرم

.بیر داها آییلیر



~٣٦٠~

یی چؤل اؤرده

الرین آراسیندان دؤنوب رك، ماشینخیاوانین اوتایینا کئچه. فیت وئریرم
سینه رهویؤـاوتاندیغیندان یان . من بیر داها و بیر داها فیت وئریرم. باخیر

دا باخ بئله، دیلینی قاتال، ایکی بارماغینی... باخیر و من یئنه اؤز ایشیمده
ده کوییـخیاوانین سس . یوخ، باجارمادي... حالقاالییب آغزینا تپ و نفسینی
. و اونالرکی خیاوانین اوتاییندا توپالشیبالر. بیر طرفدن، یاخشی ائشیدنمیرم

بیل اونو گؤرمورلر یادا بیزه اوشاقالر، ائلهو ـقوجا، جاوان، ـ خانیم دا وار 
.سیرا فیت وئرن وارـاوتایدان دا آرا . ییرلرقاتیلماق ایسته

دا دا بوتاي. بازدیرل و اوجادان فیت وئریر، یقین قوشبیري الپ گؤزه
دان بوتایا ؛ فیشیقا، فیشیقا، بیر آزدان دان اوتایا، اوتايبوتاي. الرتوپالشیب
. الردان دوشوب بیزیم کیمی فیت وئریرلرماشین. ریول باغالنی

بیرده کی من . میشمیه ساري فیت وئرمهکیمسه. یوخ، من اؤز یولومو گئدیرم
. خیاواندا دئییلیم

لریمین آراسیندا دیر و هله بیر چؤپو دیشلیکآییلدیغیم یئر چیمن
. یبقوش آیاغیمی نئچه یئردن سانجـمن یوخودا ایکن قورد . گزدیریرم

. لیکدن چیخیرامچیمن
بیر گؤزومه بیر . بیر گؤزومه باشیم یاستیقدان دوشوب، بوینوم قورویوب

و ایشه . سینه سؤیکنمیشم، سوالرین سسینه قوالق آسیرامکؤرپونون نرده
لر قدم گئیینمیرم و بو گون تصادوفا جومه گونودور و جومه. یملیگئتمه

ئله گلیرکی بونالرین هامیسی کئچن رك منه ایهلهقدم. وورماغی سئویرم
یی گاه چؤل اورده. یی آدیندا بیر شعره قاییدیرگئجه اوخودوغوم، چؤل اؤرده

.ییزامبیالی بیر اوشاق، بیر خانیم، بیر آغا ایدي، گاهدا ائله چؤل اؤرده
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نین هوسینه زامبیا ییاووچوالرین دونیانین هر طرفیندن، چؤل اؤرده
لري خیاوانین اوتایینا آمریکادا یا هارادا چؤل اؤردكتؤکولوب گلیرلر و گاه

.الرین قاباغینی کسیرلرسووشاراق آرادا بیر دایانیرالر، شیلتاق ائدیرلر، ماشین
. یی کؤرپونون آلتیندان چیخیرچؤل اؤرده. سینه سؤیکنمیشمکؤرپونون نرده

.سویون اوسته اوتوروب
. ییرمبو خیاونالردا دوالنماق ایستهکی سیز ایله البته کی فیت وئریرم، البته

.وئرهـبلی فیت وئره 
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. جو ایلده خیاودا دوغولموشدورـ1349. اصل آدي توکل و سوي آدي کیانی دیر
سینده لیسانس آلدیقدان سونرا شاعیر و یازیچی خیاو تبریزده ادبیات ساحه

لري گونئیده چیخان و حئکایهاونون بیر چوخ شعر . لیک ایشینه گیرمیشدیرمعلیم
. لرده نشر اولموشدوربیر سیرا ادبیات درگی و قزئته

نشر اولماسا دا، مطبوعاتدا نشر حئکایه توپلوسو هئچ بیر ر کیان خیاودان بوگونه قده
بیلدیییمیزه گؤره چاپا حاضیر نئچه ..لرینین سایی آز اولمامیشدیروالن حئکایها

.شعر و حئکایه کیتابی واردیر
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اوچوروم

وااااي، آغزیندان آچیالن بو قان نه دیر؟ نییه منیم نبیضیم وورمور؟ گؤر نئچه 
ییمین بؤیرونده ین اورهدؤیونمه! گوندور بورادا اوزانیب یاتیب قالمیشیق

گؤر نه گؤزل دینجلمیشیک . باخیرسانین گؤزونله منهاوزانیبسان، گؤرمه
. پالتارالریمیز دولودور پالچیق چیلنتیلرییله! آغریالریندانـدونیانین آجی

ایندي سیزین یوخسا بیزیم شهرده . سیجیندیریمیزدان جین هورکر بؤیله
من . اولسایدیق، نئچه ساعاتلیق ائوه گئدیب، بیر دوش آلتینا گئدردیک

اردیم، سنسه بو لیی شالوارینی چیخاردیب بیر آغارمیش ساققالیمی قیرخ
.…اتکلیک گئیردین

نیردي، یادیندامی؟ نزیکلیییندن او گون نئجه اتکلییین او دیب اوتاقدا یئلله
الپ بئله ایندیکی کیمی ! نئجه ده گؤزللشمیشدین. بودالرین گؤرونوردو

یره اینانمازدیم بو اوچوروم بونجا بیزي گؤزللشد. لی اولموشدونسئومه
. دیریلیب سئومه ییم گلدي یئنه ده. ییم گلديدوغروسو دیریلمه. جکبیله

. سن بیر ده دیریله بیله ریکمی؟ منجه بیز یئنه ده دیریلمه لیییکگؤره
سی داها آنجاق یوخ، بؤیله. سئویب سئویلمه لیییک. دیریلیب یاشامالیییق

دان دیله سونسوز بیر یوخودا سنی سورکلی گؤرمه یی چوخ. دیریاخشی
سیدیر ایندي بو اوچوروم بویدا بیر قفسده، ایکی قوش سئویشمه. ییردیم

. تکی بورادا بو لیی شالوار یئرینه بیر اتکلییین اسکیکدیر. بیزیم اؤیکوموز
.…دئییرسن دور گئدك گئیین، یئنه بیر تهر گله ریک بورایا

منیم ده قولوم ! کسین چوخ آغریییر، هه؟. وااااي، قیچین بئلیندن دؤنوب
یاناقالریندا قورویوب یئري . آنجاق نه دنسه آغریمیر. دیرسه ییمدن یوخدور

قاالن گؤزیاشالرینی گؤرورسنمی؟ دئییرم دور گل بو سال داشین اوستونده 
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بو سال داشی .ایکی آتدیم بئله آرامیز اولماز! بیر آز اوتوروب دردله شک
قورخما، بورادا بیزدن باشقا بیر کیمسه . سانکی بیزیم اوچون بورا قویموشالر

دور گل . داها هانکیسا قورخونون، ایضطیرابین بیزه آنالمی یوخدور. یوخ
سه ده، بورادا کیمسه بیزي ایزله مه! اؤزوموزه وئردیییمیز رولو باشا چاتدیراق

بوسال داشین ! دار ائتمیریک کینین یئرینیبیز کیمسه! نه اولسون؟
تکی نازلیم دا بورادا . بیر سن وارسان، بیر ده من. سی ده یوخبیلیطلی یییه

آغ . دوز ائنلی ائنچه سییلهـدوپ. آنجاق بیزیم کیمی یوخ هاااا! اولسایدي
او . سی اولدوزلو بیلرزییییلهاو یئنیجه آلدیغیم، چئوره. دونو، آغ باشماغییال

بیر آي ایدي . نجه قانادلی بیر کپه نه یی اوچان قیزیل اوزویویلهاوستونده ای
. من ده بوتون بیر آیلیغیمی وئریب اونو آلدیم. به ینمیشدي او اوزویو

نئجه ده گؤزل . لی اوزویویدو بو، دئییردي قیزیلچیتوکانیمین ان باها
. میشديیاشامیندا اونجا سئوینمه! دولو بارماغیناـیاراشیردي نازلیجامین دوپ

سی اوزویو بارماغینا تاخیب، سن آلدیغین سولو بویاسییال، چوخ گؤزل گئجه
رسیم بو . بیرینهـآغاجی، قوشو، آدامی قاتمیشدي بیر. بیر رسیم چکدي

رسیمینده، اؤزومو . من ده وار ایدیم، سن ده. اوچورومجا گؤزل ایدي
. موتلویدوم دا هاااااونسوز دا نازلیمال. دونیانین ان موتلو وارلیغی سانیردیم

هئچ بیلمزدیم سئوگییه اوغرایان گونون . بیردن بیره منه نه اولدو، بیلمه دیم
میز اؤز ماسامیزین آرخاسیندا یوخسا ایندي هره! آغی دا زیل قارا اولورموش

گؤزلریمیز بوتون نسنه نی . سه قاراالییردیقسه، نئجهیلهاآغ کاغیذالري نه 
.…عات کیمی ایشله ییرديییمیز ساگؤروردو، اوره

دن ایکیندییه کیمی دوغوردان دا، بیردن بیره بیزه نه اولدو؟ اوال بیلر ائرته
اونسوز دا . نئچه ساعاتی بیرلیکده باشا ووردوقدا، الدن دوشوب یورولدوق

و ده . سیدیربوراسی دونیانین سون نوقطه. بورادان سونرا بیر یئر یوخ ایدي
اوخودوغوموز، یازدیغیمیز بوتون . یم سون اؤیکومنیم سنین اوچون دئدیکلر

بوندان . بورادان اویانا داها بیر هاراسا یوخ. سؤیون سونودور بوراسیـسؤز
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باشی ـداها بیزدن جانی. دولو قارانلیقالر ایچینده یاشایاجاغیقـسونرا دولو
کیمسه آنجاق اونون یئرینه ! جاق، امین اولسولو بیر آدام بئله اولمایاـصاف

ین نین دؤیونمهکیمسه بؤیله کیمسه. جاقبیزیم یاشادیغیمیز آنالري یاشامایا
کیمسه . جاقین گؤزویله اونا باخمایایینین بؤیرونده اوزانیب، گؤرمهاوره

ـدؤرد چاییر، اوچـباخ، بیزي یالنیز اوچ. جاقیه بونجا یاخین اولمایاکیمسه
آنجاق نه . بیریمیزدن آییریرـخور بیرچوـدؤرد چاالـدؤرد چینقیل، اوچ

بیریمیزي گؤرموروك، ـبیر! بیریمیزهـدنسه چوخ ال چاتماز اولموشوق بیر
بیلمیریک ده بو اوچورومون باشیندا . ائشیتمیریک، دویموروق، دوشونموروك

آخی بیز نییه بو . آنجاق من داریخیرام. بیزسیز نه لر اولور، نه لر اولماییر
ئجه اولدو بیردن بیره سنین ساغ الینله منیم سول الیم ایشی گؤردوك؟ ن

بو . بیریمیزي ایته له مه دیک ده آخیـبیرینه دویونلندي؟ بیز هئچ بیرـبیر
بیز نئجه او سیخ دومانین ایچینده . اوچورومون دیبی گؤرونموردو کی هئچ

لیک یولچولوغا چیخدیق؟ تکجه حاضیرمیسان، اوچ ثانییهاونـایکیاون
.…سن ده حاضیرام، دئدین. دومسور

الم . نه ایستییدي، نه سویوق. ایکیندي چاغییدي. یدي، نه گوندوزانه گئجه 
گؤیده . یئرله گؤیون آراسیندا آسالق و ایسالق. یدیکابیر هاوا ایچینده 

دونیامیزدان . چایانالرـبولودالر بیزي چاغیریردي، اوچوروم دیبینده ایالن
. گئده قارالیرديـقاش گئت. بئله بیزي گؤرموردوتانریالر. اوزاق ایدیق
من سالخیم سؤیوده سؤیکنمیشدیم، . گئده سیخالشیرديـدومان گئت

اؤنوموزده گؤز ایشله . سنسه باشینی قویموشدون کؤکسومون سول یاریسینا
بیر توو . دویونجا قورخموشدوق. دیبسیز، اوجسوز، بوجاقسیز. دیکجه اوچوروم

بیز بو . قورخدوق، آنجاق یولوموزدان دؤنمه دیک. شدیقسیخ قوجاقالـسیخ
اؤنجه هانکیمیز دئمیشدیک، یادیندامی؟ بو یولو . یولو وارمالیییق دئییردیک

آنجاق نه دنسه . بو یولچولوغو گؤیلوموز ایسته میردي. سئومیردیک
. بیردن بیره باشالندي بیزیم اؤیکوموز. گلدیییمیز بو یولون دؤنوشو اولمادي
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بیر ده گؤز آچدیق کی داها . یر بیلیط، من بیر بیلیط، گلدیک بورایاسن ب
چایانالرین سسینی دینله ـنه بولودالر، نه ده ایالن. گؤرموردوك

.…میردیک
قوجاغا یوال ـقوال، قوجاقـقول. سن بیر بیلیط، من بیر بیلیط گلدیک بورایا

کیمیلرینی . چیغیردیق، باغیردیق، گولدوك، سئویشدیک. دوشدوك
شاققیلتییال . دن سؤیدوكمهکیمیلرینی ایسته. سئودیییمیزدن دئدیک

دومان داها . اوچورومون باشینا چاتاندا ایچیمیز دولدو. گولدوك، گولوشدوك
. آغري بیزي ایچدن سیخیشدیرديـچئشید آجیـچئشید. سیخالشدي

گوزل شئی كیاشاما”. هانکیمیزسا او بیریمیزه، نه اولور گل یاشایاق، دئدیک
“…!به کاردشیم

بیرینه ساریالندا، قورخودان بیر ـسنین ساغ الینله منیم سول الیم بیر
یاشامدا بونجا دریندن، . باغیرتی یئرینی آغالماق آلدي. باغیرماغیمیز گلدي

آردینا گؤزلریندن دامان ـآنجاق سنین آرد. بونجا ایچدن هئچ آغالمامیشدیم
اؤزومدن چوخ سنی . اؤزومه یازیغیم گلدي. سوالر اورییمی پارتالدیردي

اؤزوموزه . قاییتمادین. بوش وئر، قاییت، دئدیمیمن. آندیم، دوشوندوم
. جاقالربیر آن سونرا ایکی یارادیق اؤزلرینه قییا. چووووخ یازیغیم گلیردي

اتله . جکلرالرینی قبول ائدهقاداسینی، ان آغریلی یاراـدونیانین ان آجی قان
میزه تینیمیزدن گؤوده. جاقبیرینه توققوشاـآغاج، سوموکله داش بیر

یاپ یالنیز، . سونسوز بیر قارانلیغا گئده جه ییک. آغریالرـجاق آجییزاس
ایندي ده کی بورادا . سیز، کیملیکسیز بیر هاراسیزلیغاکیمسیز، کیمسه

صاباح، . آالق ایچیندهـبونجا آغاج، بونجا داش، بونجا اوت. اوزانمیشیق
! سن؟جاقالر گؤرهیاچایانالر بیزي نئجه دوـبیریگون ده هاوا قیزینجا، ایالن

. باخدیقجا گؤزلریمه اینانا بیلمیرم! نئجه ده بورا تانیش گلیر منیم اوچون
بوتون بو گؤرونوش، بو گؤرونتولري سانکی . سانکی بورایا نئچه دؤنه گلمیشم

سانکی اؤنجه ده بورادا نئچه دؤنه اؤزومه . یوخودا گؤرموشم کیمییم
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نئچه دؤنه . ؤکوب داغیتمیشام بورادابئینیمی تـنئچه دؤنه باش. قییمیشام
ین اورییمین دؤیونمه. سنینله بورادا اؤلموشم. سنی بورادا اؤزله میشم

منسه نئچه دؤنه سنه . ین گؤزونله منه باخیبسانبؤیرونده اوزانیبسان، گؤرمه
.…سون اؤیکومو یازمیشام

وار، منیم ده باشیمین کاساسیندا بیر آغري . آغزیندان یامان قان آچیلیب
تکی بارماقالریمین اوجوندا . آنجاق آغرینی دویمورام! سنگل گؤره

. بو آغري هله ده مندن ال چکمیر. میلیونالرجا سؤزجوك آغریسی وار
بارماقالریمدان باشالنان بو آغرینین ایزییله گؤوده مین آناتومیسیندن باش 

آغریمی آنجاق باش. لریم سؤزجوك آغریالرییال دولودورگؤزه. آچا بیلیرم
یالنیز بارماقالریمدا . دیرسه ییمین ده آغریسی یوخدور. هئچ دویا بیلمیرم

بیرر قیریلسایدي، داها ـبارماقالریم بیرر! هامیسی بو. سؤزجوك آغریسی
دن اونسوز دا بارماقالریمی اؤنجه. آنجاق پروبلئم یوخ. یاخشی اوالردي

م ایلکینیندن بارماقالری. سن بونو یاخشیجا بیلیرسن. تؤکموشدولر
دؤیون ـاورییم ده دؤیون. اولماسایدي، ایندي اوال بیلر بورادا دئییلدیم

دوزونو دئسم، ایسته سک گؤره ده . سنین ده گؤزلرین گؤروردو. دؤیونوردو
نه ییسه ایسته . آنجاق بونو ایسته میریک. ریک، دؤیونه ده بیله ریکبیله
. وتون ایستکلریمیزدن کئچدیکبیز بوسب. یه آرتیق بیر نه دن قالمامیشمه

. سینی بیز اؤزوموز ایسته میشدیکبؤیله. سی داها یاخشیدیر سانیرامبؤیله
دولو ایستکلریمیزدن بیریسینه وارمیشیقسا، داها نه دن ـایندیسه دوپ

گیلئیلی اوالق؟ بوراسیندان دینج بیر یئرهارادا وار کی؟ یاشام بویو بؤیله بیر 
آغري ایچینده ـمین بیر آجی. ایندي ده بوراداییق.دینج یئر دیله میشدیک

. دینجه لیش، کیمین پایینا دوشر کی؟ بیزي آراییب آختاران دا یوخدور
بیز بؤیله بیر . آنجاق اؤز آرامیزدیر. بونو کسین بیل. جاقاولسا دا بیزي بولمایا

سینی سئویردیک ده، نه دن بیز داغالرین زیروه. یاشاماغا آلیشمامیشیق
هارایسیز ـنه یسه بورا چوخ هاي. چوروما سالدیق اؤزوموزو، بیلمه دیکاو
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یاشام بویو . چوخ سئویرمـمن کی بوراسینی چوخ. سنی بیلمیرم. بیر یئردیر
دوست . سسسیزجه دینج بوجاقالرا سیغینمیشام. اؤز قینیما قاپانمیشام

ي دا دوشمان اولساید. اولماسین، دوشمان اولماسین دئمیشم چئوره مده
دوشمان دوشماندیر . سی دئییلدوست دئدییین هئچ دؤزوله. دؤزوله سییدي

اینسانین . دان قوش کیمیدیردئییرسن، آنجاق بو دوست دئدییین، چوبان آلدا
. اؤزللیکله قاچ قورتار نئچه اوزلو دوستالر الیندن. باشینا چئشید اویونالر آچیر

آغالماقالري دا . سته میرماونالري بورادا، اؤلومون اوستونده گؤرمک ای
ـبو سسسیز. اونالرین آغالییش سسی منی اینجیده بیلر. باشالرینا دیسین

سه، سمیرسیز، درین، اوستو آچیق مزاردا، اوستومه بولودالر بیر آز سو چیله
گؤیرسم ده هپ . اوال بیلر بو اوچورومدا یئنیدن گؤیه ره بیلدیم. یئتر منه

بیري گون هاوا ـباخ، صاباح. اماق ایستردیمچایانال یاشـبورادا ایالن
چایانی، گؤز یاغینی یئدیرتدییین ـبو اوچورومدا قایناشان ایالن. جاققیزا

ایالنین آدي ایالنسا، . جکسندوستالردان دا داها گؤزل، داها سئویملی گؤره
خاللی ـدوست اؤزونه دوست سؤزونو تاخما آد کیمی یوکله میش، آللی

دوزونو دئسم، من دوشمانالرین اوزونو، دوست اوزوندن آغ . ایالندیر بوتونلوکله
دوست دئدییینین . دوشمانا باخما قیلینجی اوزدن باغالییر. گؤرموشم

سنی بیلمیرم، من بو آرتیق دوستچایا دؤنن . پیچاغی آرخاسیندا گیزلیدیر
و، گئندن گئنه بویالرینا ایللر بوی. دوستالردان هپ اوزاقدا یاشاماغی سئویرم

آخ، بیر آیاغا دا . باخیب سئوینسم ده، اونالردان اوزاقدا دایانیب دورموشام
…!دورا بیلسه یدیم

سنی باغریما . آیاغا دورا بیلسه یدیم، او آغزیندان آچیالن قانی سیلردیم
اییلیب آیاق بارماقالریندان باشالردیم . دوز اورییمین باشینا. باساردیم

اونوتمازدیم . ده نی اوزوناسینا اؤپوب تومارالیاردیمبوتون گؤو. ییاالماغ
آنجاق . قادیناسا یاشاماق اؤلمکدن داها چوخ یاراشیر. اؤنومده دوران قادیندیر

داها او آشیري ایستکلریمیزدن . داها سن ده اونودوبسان منیم ائرککلیییمی
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. ا قوخوموش اتیکآرتیق قانسیز، جانسیز بیر پارچ. سوراق یوخدورـبیر سس
هارداسا بیر گؤل . بئش دامال اوالن سویو چکیلمیش اوجقار بیر گؤلـاوچ

ناغیل ! تکی نازلیم دا بورادا اولسایدي. ایچینه دوشموش بیر جوت کپک داش
سول بؤیرومده ! کیتابالرینی توپالییب، گتیریب سرسه یدي دؤرد بیر یانیما

بیرر اوخوسایدیم او ـیلالري بیررناغ! اوزانیب، باشینی چیینیمه قویسایدي
اونا بیر ده ناغیلداکی حئیوانالرین سس تونالرینی ! اینجه جیک قوالغینا
یدي گولوب کئچینسهـگولوب! نین بیر یاریسینا کیمییانسیالسایدیم گئجه

نازلیما . هله دئ گؤروم، اونا دا قیسقاناردینمی؟ یوخ آنجاق! راقبوینوما ساریال
آلسایدین دا پیکاسو . اونا هئچ ده سولو بویا آلمازدینقیسقانسایدین،

نازلیمی چیخ، قویمام منی باشقاسیندان . مارکالیسی اولمازدي
باخ، گل اؤلک دئدین، ! جاق، بونو بیلسن نه دئسن او اوال. قیسقانمایاسان

اینان، اونو دا یئرینه ! یئنه نه ایسته یین وارسا، دئ منه. گلدیم ده اؤلدوك
.…رمیئتیره 

گؤزون بوزوشوبدور؟ ـنییه بونجا اوز! باخ، اؤیله قال، گؤروم سنه نه اولوب
اؤزوم ! یدیماوشویورسن؟ آخ، بیر یورقان گتیریب اوستونه چکه بیلسهیااولما

نییه بورایا گلنده، ! بئله ساغ بؤیرونده اوزانیب سنی قیزیشدیرسایدیم
چیلپاق ـاؤلولره تاي چیریلدیک؟ باشقا اؤزوموزله بیر آغ ملفه بئله گتیرمه

اوال بیلر . هئچ اوشومزدیک ده. سویونوب دا آرخایینجا اونا بورونوب یاتاردیق
گؤرن اؤلولر ده اوشویورلرمی؟ من . سین دئیه کفنه بوکورلراؤلولري اوشومه

نه . یالنیز اولدوغوم چاغالر داها چوخـاؤزو ده یاپ. کی چووووخ اوشویورم
! انلی کؤینه ییمین آلتیندان سنین الین گؤیرسه یدي؟اوالردي ایندي بو ق

بوندان ! لریمی قیزیشدیرسایديکؤکسوم اوستونده گزیشیب بوتون گؤزه
یالنیزلیغیما قوشوق . اسکیلر اوشودویوم چاغالر بیر بوجاغا سیغیناردیم

نه . بیر ده آن سئکستوندان. هامیدان چوخ مارینا تسوه تایوادان. اوخویاردیم
سونرا دا . اؤدباشی دا سنی آنیب دوشونردیم. شونوب داشیناردیملریسه دو
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واسواسیالر . یه باشالیاردیمقیچیمی سورتمهـقول. بیردوش آلتینا گیرردیم
ـبیزده نه دنسه عطیر. کیمی سودان آیریلماغیم دا چوخ چتین اوالردي

. ازدیماونالري چوخ قولالنم. بول دسمال اوالرديـبول. اودکولون تاپیلمازدي
داها دوغروسونو دئسم، . سه آینانی هئچ سئومزدیملی، گولندهآغالیاندا دسما

سن . لی سئوردیملردن، اؤیله آینایال دسماائشیکده اوالن باشقا نسنهـائو
سنله . چوخ سئوردیمـاؤزو ده چوخ. بیلمزدین، آنجاق سنی ده سئوردیم

او دونیانین . آچیلیرديیاگیزملی دونـاوالندا اوزومه باشقا بیر گیزلی
یب د. سن اونو یاخشی تانیییرسان. هاراسینداسا بیر اوتاغیم وار ایدي

گونباشی، گئجه باشی، نه آراییب نه بولسایدیم، دیب . اوتاغیمی دئییرم
ـدیب اوتاغیمین ایچینده چئشید آنالر. اوتاغیمین آال تورانینا آپاراردیم

لرین هامیسینی مات شوشه. میشدیمآنیالردان بؤیوك بیر موزئی دوزلت
او . ئرلریندهکسین هله ده ال دیمه میش قالیبالر اؤز ی. ایچینه قویموشدوم

کیمیسینی گونباشی . آردینا یئرلرینی دییشیردیمـاو آنیالرین آردـآنالر
کیمیسینه دؤزوموم اولموردو دا، قویوردوم . سول قولتوغومدا دوالندیریردیم

سن بونالري نییه گؤرمه دین، . بوجاغیندا توز باسسیندیب اوتاغیمین بیر 
دان باخیردیم گونباشی دویما. بوجاقباشیندا بیر گؤرونگو وار ایدي. بیلمیرم

اؤرنه یین آن سئکستونون گؤرونگوسو، یاشامیمدا ان قوشوقسو . اونالرا
. باخیشیندا بیر چوخ قادین قوشوقچونو گؤره بیلیردیم. گؤردویوم گؤرونگویدو

سئکستونون باخیشیندا سنجه سنی نئچه دؤنه گؤرسم یاخشیدیر؟ آن
سنینله هانکیسا اوتاقدا گؤروشنده ده، هانکیسا خیاواندا گزیب دوالشاندا دا، 
هانکیسا رئستوراندا اوتوروب یئییب ایچنده ده، هارداسا بولوشوب سئویشنده 

ـه، دوداقدیزـگؤزه، دیزـچییینه، گؤزـده، سانکی آن سئکستونال چییین
بیر بیلسه یدین سیزین باخیشالرینیزي نئچه دؤنه دییشیک . دوداغا اولوردوم

بونو بورا کیمی هئچ بیلیرمییدین؟ بوتون گؤزلرینی، ! سالیب دورموشام
مینی، سس تونونو یآغیزینی، یاغیزینی، اللرینین فورماسینی، یئریش بیچ
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ن کیمی بیر کسین او دا سنی. بئله هپ آن سئکستونا اوخشادیردیم
بورنو . بیریجییین ده گؤرونگوسو پیس دئییلدي. قادینمیش دئیه دوشونوردوم

لرینین بوتون سانکی هیندیستان گؤزلچه. گؤزل، بورنونون اوجو گؤزل
اونو اولدوغو . او اؤز اولدوغو کیمییدي. تؤکدوکلرینی او ییغیشدیرمیشدي

اقدا نئچه دؤنه منه بونو اؤزو دیب اوت. کیمی ده دویوب دوشونن یوخ ایدي
اونون گولوشلرینده ده، آغالییشالریندا دا اوالن ایچدنلیکلري هله . دئمیشدي

دوز دئ گؤروم، . هله ده اونالري بیر تور یاشاماقدا کیمییم. ده اونوتمامیشام
مندن اونا سنمی بیر سؤز دئمیشدین؟ آخی سنینله تانیش اولدوغوم گوندن، 

تکی اونونال بیر ساعات اولسایدیم، . الریمائودااو اؤزونو اؤزگه قیلدي منیم س
لري اونونال سهآرامیزدا اوالن بوتون ن. جاقدیمگؤزل بیردئوریمه ال قاتا

. ایندیسه بورادایام. دیم آرتیققویمادیم دا قویا بیلمه. اورتالیغا قویاجاقدیم
.…!تکی داریخمایاسان. سنین سونسوزلوقالرا دك قوروقچون کیمی

لره ان اوجا زیروه. جاقهامی بیر گون بیزیم گونه قاال! داریخمایوخ، سن 
بیز اولدوق، اولمادیق، یاشام اؤز . وارانالرین دا، سونوندا بؤیله بیر اوچورومو وار

بیزیم اوچون دونیانین نه داماریندان بیر دامال قان، نه ده . یئرینده سورونور
ا یانیلیب اونو اؤزوموزه بیر قوالیجبیز. گؤزلریندن بیر دامجی یاش اسکیلمز

اینسانی سونوندا داش . دوست دئدییین بودور آرتیق. دوست سانمیشدیق
بو دونیا ! آنجاق یئنه ده داریخما. اؤزو ده الپ اوچورومون دیبینده. قاالق ائیلر

هئچ ایللر بویو ایالن کیمی قولتوغوموزدا بئجردیییمیز دوستالرا دا 
اولورالر اولسونالر،یوخسا بیزیم کیمی هانکیسا بیر دهایندي زیروه. جاققالمایا

. جاقبوتون گئتدیکلري یولالر هپ یاشامین سونونا گئدیب چیخا. اوچورومدا
قارا تورپاق چئشید . جاقاؤلومون بیر تورو ده اونالرین یاخاسیندان یاپیشا

یم لیک، باخ، بیزاوسته. اوچورومالریندان بیرینی ده اونالرا آییریب ایندیدن
. گؤز ایشله دیکجه گؤیو، گؤیرتیسی وار. بوجاغی یوخدورـاوچورومون اوج

دئمیرم داها اونالر دا بیزیم . جاقاونالرینسا اوچورومو یالنیز اؤزلري بویدا اوال
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هر قوشون دا ایشی . الرکیمی اوزو اوچوروما ساري اوچان قوشالردان اوال
یدان آشاغییانی اوستون دئییل، آشاغیدان یوخارییانی بوراخیب، یوخار

بیزیم ده باشیمیز اوستونده گؤي اوزو وار ایدي داااا، یوخمویدو؟ . توتسون
ـاؤلمه یین ده گؤزل. لري آلدیرمادیق دا اوچورومو سئودیکآنجاق بیز زیروه

لی بیر وار اؤزون بویدا بیر چوخوردا سونسوزا کیمی یاتما. چیرکینی وار آخی
بیر . اسی کیمی آجون بویدا بیر اوچورومدا یاتاساناوالسان، بیر وار هپ بور

لر، بیر وار اؤزون بیر اؤلوم تورونو وار سنه بیر اؤلومو، بیر یوخلوغو یوروده
سئچیب، اونونال سئودییین کیمی سئویشیب، ان دیبسیز بیر بؤیوك بوشلوغا 

، یوخسا بیز باشقا جوره ده اؤله بیلردیک داااا، دئییلمی؟ دئییلسه. سنگئده
لرده یاشاماق ایسته سن زیروه! اؤز گؤزللییینه منی باغیشال! منی باغیشال

اورییمین بونجا ! یرکن، من سنی بو اوچوروما چکدیمسه، منی باغیشال
گؤزلرینه تاپشیر بونو . ایشدن دایانماسینا باخما، هله ده سنه دؤیونور

…!گؤرسون داااا
. کیمی ده اوال بیلردیک آخیبیز دوغوردان نییه اؤزوموزه قییدیق؟ اسکیلر

نین گوموشو گؤزللییینین اوستونده سن منی اؤز اللرینله اؤز خاچ گؤوده
بوندان داها دادلی اؤلوم اوال بیلرمییدي هئچ؟ بورایا . چارمیخا چکه بیلردین

دوستاغا سالسایدین، گلمک یئرینه، سن منی دیب اوتاغیمدا اؤزونله بیرگه
ایکی شیلله قویا بیلردین قوالغیمین ـالپ بئله بیرداها یاخشی اولمازدیمی؟ 

! یاشا سونونا کیمی منیملهاؤلمه، . اؤلمه منه گؤره، دئیه بیلردین. دیبینه
من بیر توغرول کیمی اوچدوم، سن ده . آنجاق آرتیق اؤنومو آال بیلمه دین

هارا . اوچوشدوق بیرلیکده اوزو آشاغی. قانادیمین آلتینا سیغیندین
بیردن بیره بیزه . آخی اوچورومون دیبی گؤرونموردو. بیلمه دیکگئدیردیک،

دن یئرله گؤیون آراسینی اؤلچمه! نه اولدو، بیر آن اؤزوموزو بئله اونوتدوق؟
. قات دومانالري یاریب کئچدیکـیه قاتاوچ ثانییهاونـایکیاون. اوچدوق

بو اوچورومون بوتون یاشامین توزونو پالتارالریمیزدان چیرپیب، اوزاندیق
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. بولودالر هاراسییدي؟ بیز تانرینین یانینا بئله اوچوب گئده بیلردیک. دیبینه
ـبیز آشاغییا اوچاندا پرن. اوچمادیق دا آشاغینی یوخاریدان اوستون توتدوق

. سینه ساندیمدیم، آنجاق بؤیلهبونو گؤرمه. پرن تینیمیز گؤیه اوچوردو
. سؤکوله اوچوردو قانادالریمیزـیال، سؤکولهیارـاوچوروم اوزو آشاغی، یاریال

بیریمیزه اوخویوب، سونرا جیریب اؤزوموزدن اؤنجه ـاوچورومون باشیندا بیر
بیريـصاباح. لریمیزبورا سپدیییمیز قوشوق کاغیذالرینا اوخشاییردي تیکه

ـایچیمیزده خرونیک آجی. جاقچایان اونالري یئییب اوداـگون ایالن
آغریسیز ـاوندا اوال بیلر بیر داها آجی. جاقنیب اودوالا چئینهآغریالر د
میزي سوردوره ریک دان، قالخینیش سورهاؤیله اولسا، اؤیله بورا. دیریلدیک

چاتماسا دا اوچوروم قالیر، بیز . الیمیز چاتدي، چاتدي. سینهداغالرین زیروه
بیز . ؤزه گلمیردان بو اوچوروم چوخ دا درین گدئییلمی؟ بورا. قالیریق

. جاقالرچایانالر مات قاالـمیزي باشالساق، بوتون ایالنقالخینیش سوره
اونالري اؤزوموزه دوست . ییکجهیههر ده اونالري قولتوغوموزدا بئجرمیوخ، بی

الر، کؤند تاپسا. جاقالراونالر اوزوموزه بئله دورماغا کؤند تاپمایا. قیلمایاجاغیق
سالالییب دا سونرا . ر اوچوروما بیزي سالالیا بیلرلردان دا درین بیبورا

. قیردیالرمی یاالندان اوتوروب بیزه اوخشاما اوخشایارالر. ایپیمیزي قیرا بیلرلر
سنی بیلمیرم، منیم ان یاخین دوستالریم بئله، بو ایشلري قوالیجا گؤره 

تکی ! بوراخ، قوي یوخ اولسونالر. نه گؤزل ده کی بورادا یوخدورالر. بیلرلر
دولو بارماقالرییال ـان آزیندان او دوپ. نازلیم اولسایدي، بیزه یئتردي

یی اوره. او بورادا اولماسا یاخشیدیر. یوخ آنجاق. گؤزلریمیزي باغالیاردي
. اونون ایندي ان شیرینجیک بیر یوخودا اولماسینی دیله ییرم. پارتالیا بیلر

میزین گئدیب قوناردیم پنجرهآخ، بیر قوش اولسایدیم، اؤیله بو آن اوچوب
نازلیم یوخودا اوستونو آچسایدي، المجا یورقانی چیینینه چکیب . سینههئره

.…ایکی ده اؤپوجوك گؤتوره ردیم گول یاناغیندانـبیر. گلردیم
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بو آت کئچمز، . یاالن دئیه نی دئییلم، منیم یئنه ده هاراسا اوچماغیم گلدي
. الرا گئتمک کؤنلومدن کئچیراوزاقبو قوش اوچماز داغالردان، آشیب 

آن سئکستون مزارینی . رمدان ماساچوستا دا گئدهقانادالریمدا گوج اولسا بورا
الپ بئله . رمسنی ده سول قانادیمین آلتیندا گؤتوره. هاردا اولسا بوالرام

دوغودان باتییا کیمی، باتیدان دوغویا کیمی بوتون . یوالبوقانی دا یوخالیاریق
هارادا . سینه قوناریقلرین هئرهقاپیالرین باشینا، پنجره. ریکباش چکهلرهائو

سئودیییمیز بوسبوتون ایشی گؤره . ریکلهدیب اوتاق وارسا، اورادا دینجه
اونالري . قوشوقچوالرین جیب دفترلرینه کیمی واراریقـیازار. ریک

لریندن هنئجه کئچیردیکلري آنالري، آنیالري، آنی دفترچ. واراقالیاریق
لر بیزي ماراقلی نه سه. ریکالرینا بئله گئدهیاتاقخانا. ریکاوخویوب ایچ ائده

میش کسین گؤردوکلریمیزین بیر چوخونو بورا کیمی گؤرمه. دوشوندورر
چیلپاق سویونارالر گؤزوموزون ـلر چیریلسی بوتون نه سهبؤیله. اوالجاغیق

نینه گره داها بالماسکه تؤره. ریکهدوواقسیز گئرچکلیکلرله اوزله ش. اؤنونده
نه منیم اورییم ! اؤزوموزو آلداتمایاق. آنجاق قوشقونماغا گلمز. ییمیز قالماز

بوتون یاشامیمیزین دوزه . دؤیوننه اوخشاییر، نه ده سنین گؤزلرین گؤره نه
بو اوچوروم . قورالالرین هامیسی سیلینیب گئدیب ایشینه. نی پوزولوب آرتیق

دوزونو دئسم، گئت. ان سون دیب اوتاغیمیز. ان سون ائویمیزدیرداها بیزیم
. بوجاغی واریلماز اوچورومدانـبو اوج. گئده قورخورام بودیب اوتاقدانـ

ـهاواسی سویوق، دومانی سیخ، ایالن. جاق، بیلینمیرهاچان هاواسی قیزا
سنین قیچین، منیم قولوم اورتاسیندان . چایانالري هارداسا گیزلی

بیرینه ـسینه بیرگؤزلریمیز گؤرمزجه. آغزیمیزدان قان آچیلیب. یریلمیشق
راق، گل بیر دئییرم سون دؤنه اوال. اوره ییمیز ده دؤیونمور. دیکیلیب قالیب

! سمیرسیزدیرـبوراسی نئجه ده سسسیز! بیرینه چاتدیراقـده اللریمیزي بیر
ورانی بوراخیب هارا گئدك؟ بیز آخی ب. نه بیر قورخو، نه بیر ایضطیرابیمیز وار

قاباغی یئرله ـیاشامین قاش. دیرلر بامباشقابورادان دیشاریدا بوتون نسنه
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بیز اؤیله بونا گؤره . قاباغیندانسا اؤلوم گولوشو یاخشیدیرـیاشام قاش. گئدیر
اؤزوموزو قوش کیمی بوراخدیق دومان . گلدیک داااا، بو اوچورومون دیبینه

قفسدن بیر تهر ! یمیزا باغالنان ایپلردن یامان قورتاردیققانادـقول. ایچینه
. اؤزقیییما اوغرامادیق. یووووخ، بیز اؤزوموزه قییمادیق. قاچدیق دا اوچدوق

. آرتیق چووووخ یورولموشدوق. قوالیجا قانادالریمیزي آچدیق، اوچدوق
! نه پیس اولدو! گل گؤزلریمیزي یوموب دا یاتاق. ایندیسه دینجلمه ده ییک

بیز گؤزو آچیق . بیز ایسته سک ده داها گؤزلریمیزي یوما بیلمه یه جه ییک
نئجه ده الم، . دیریلرین بئله گؤزلري بونجا آچیق اوال بیلمز. یاتمیشیق آرتیق

تکی نازلیم دا ! بوراسی انایین بیر دیب اوتاقمیش! نئجه ده یونگول یاتمیشیق
موزه بیر مزارلیق قارا تورپاق میزین اوستوهئچ دئییلسه هره! بورادا اولسایدي

ایندي منسیز ! دیر؟ بو دؤیونمز اوره ییم اونا قوربانآخ، نازلیم هارادا! آتسایدي
کسین سون ائودن سونرا دا ! دان کؤچک آخیدور بورا! گونلري نئجه کئچیر؟

.…!ائشیدیرمیسن منی؟! دور گئدك، دور. باشقا بیر سون ائو ده واردیر
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لریندن بیري گونئی آذربایجانین تانینمیش شاعیر، یازیچی، ادبیاتچی و ژورنالیست
ده هئریس شهرینده دونیایا گؤز 1350او گونش ایلی . محمد رضا لوائی دیر

او ایلک تحصیالتینی دوغما یوردوندا باشا آپاریدقدان سونرا تبریزده . آچمیشدیر
سی، شرق فلسفهلرینده یه حوزهاورتا تحصیالتینی بیتیرمیش و سونرا قم علم

.سینده تحصیالت آلمیشدیراالهیات، منطیق و عرب دیلی ساحه
لرله نشریه.فروغ آزادي، مهدي آزادي، شمس و ستبریزده نشر اوالنواختی ایله 

.شر ائتمیشدیرنلرمقاله، شعر و حئکایهاونالرداعالقه ساخالمیش،سیخ ـسیخ 
داها سونراالر . ده تبریزده نشر اولموشدور1378شعر کیتابی "منی اینان گلیرم"
. ده نشر اولموشدورـ1382"ترور و آزادلیق"دا 1380"درینلیییمدیر دنیز"

کیتابی چاپدان "ییمی اونالرا وئردیمسونرا اوره"اوالن ده حئکایه توپلوسو 1384
. چیخدي
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وئردیمییمی اونالرا سونرا اوره

بیر یابانجی دهشتین .بیر آخشام اوستو.گونو هئچ زامان اونوتمایاجاغاماو
لر نی دفعهبو صحنه. ك، سونرا بیر قارا آرابانین وییلتیسییونن اورؤایچینده د

آرابایا . بیر گون منی ده یاخاالیاجاقمیشالر.ذهنیمده سالیب چیخمیشدیم
آز . اهانتلر ائتدیکلرینی دئمیرم آرتیقآتیلماغیمی، گؤزلریمین باغالنماسینی، 

بیر قورو سس باشیما . سونرا بیر داریسقال اوتاق بوجاغیندا صندله باغالندیم
.دوشدو

.سن بئش یوز دوققوزونجو پاخماسان کی دیلین دینج اوتورمورـ

.بیر بیریمیزین دیلیمیزي قانمیریق،دوغروسو
.آما من خالق دیلی ایله دانیشیرامـ

!بیر داها دانیشمایاجاقسان ابلیس.. .سوسـ
حیس ائتدیم ایکی نفر منه یاخینالشیب، بیریسی .بو آندا قاپی آچیلدي

دیلیمه آمپول . مؤحکم باشیمدان یاپیشاراق انگیمی آشاغی باسدي
. سونرا دیلیمی قارماقال توتوب، کسدیلر. سینین تاخیلماسینی دویدمایگنه

اللریمله . سی، یارامین ساغالماسیامانین اؤتمهز.پیب بوراخدیالرآغزیما داوا تَ
، سونرا بیر ...بیر قورو نفس،بیر قورو اتاقم هوس،یییدانیشماغا گؤسترد
:بو هامان قورو سسین صاحیبی ایدي.. .لماسییسیک آچگئجه قاپینین تله

کی سنی بوراخیرام یالنیز بیر شرط ایله، اودا بو،قوالق آس گؤر نه دئییرمـ
!صاحیب دوراساندیلینه

کی، آخی دیلیمی الیمدن آلیبسینیز، ریمله اونا آنالتدیم لال،من باشیمال
ده بیر افسانه آما سن دئمه بو ناغیلین سونو هله. ؟ییرسینیزآرتیق نه ایسته

.ییرلردئمه دیلیمی کسندن سونرا آپاریپ آشغال قابینا آتماق ایسته. ایمیش
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باخ گؤر نئجه اوزون دیل «: یریسینه دئییرلرین بیریسی او بنسدیلیمی کَ
آخی طرف هم شاعیردي همده یازار، «: او بیریسی جاواب قایتاریر» !ایمیش

او حالدا » یر؟گؤرمورسن مه. ائله دوغروسودا بو گونلر دیلی چوخ اوزانمیشدي
سینین الیندن پیرالییب سالوندا کانگورو کیمی آتیلیب دیلیم بیرینجی

آلیب خیاوانا دوغرو یولالنیر گئت ها گئتده اونالرا دوغرو سونرا باش. دوشور
:باغیریر

لیک خوش چاغ قالینیز هله! یاخشی منی او کافتارین الیندن قورتاردینیزـ
!...باى باي.یلربه

له ضبیر امنیتی مع. چوخ اجالسالریمیز سنین دیلینین حاققیندادیر
یه مضحکهبیر،چیخیشینیپرئزدئنت جنابالرینین . چئوریلیبدیر بو دیل

«.ایندیسه سن اؤزون بو دیله صاحیب دورمالیسان... چئویریبدیر

اولماسی بیر جور . بئصاحاب دیلیمی تاپمالی ایدیم.سونرا منی بوراخدیالر
یه دیلیمی مندن ن یوخدور نهآخی بیر دئیه. دیر اولماماسی باشقا جورعذاب

گونه قالمیشالر؟آییردیالر کی ایندي بو
بیر . زامان، پاییزین رنگینه قاتیلیب رحمسیز کئچن چاغدا بیر پارکا واردیم

. شاعیر قادین قورو آغاج کؤتویو اوستونده فیکیره دالیب، هوپموشدو
او قادین ! نده یوخویا گئتمیش گؤردومیـییدیلیمی اونون اته... الخالقجل

.منیم شاییردالریمدن ایدي

!.اوستاد ساالمـ
:شاعیره داوام ائتدي. جاوابالدیمبارماقالریما

بعضا منه پناه گتیریر نه . لیک دیلینیزه بیر یئر تاپانمامیشامهله... دوشونورمـ
بو . لر قوشون ـ قوشون اونو آراییرالردیلینیزي کسن. اونو آتانمارام؟ائدیم

سینی دووارالرا ده ساخالماسینین اعالنیهسون گونلر اونو موزئی
.آما دیلینیز کؤنول وئرمیر. یاپیشدیرمیشالر
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منه . ده آغزیمدادیریه آنالتدیم کی، او منیم دیلیمدیر، یئريشاعیرهـ
یینده یوخالمیش دیلیمی دیم اتهسونرا اونا یاخینالشیب ایسته. قاییتمالیدیر

. سیلینمز. یینده آرینمازآستاجا گؤتوروب آغزیما تپیم، آما دئمک اونون اته
دیلیم بالیق کیمی سیچراییب الیمدن زویویرك، .بؤیوك لکه واریمیشبیر 

باخیشالریما اوندان سئوال .جه قالديیینه یاپیشیب ائلهاللریم قادینین اته
:ائتدیم

!یینه یاخمیش؟نی، کیم اتهقیز بو لکهـ
بعضا خیال ایله گرچگی قاتیشدیراندا بو کیمی عجایب .. .بیلمیرم کیـ

؟نه بالایندي ایسه بو.. .گلمیرمایشلره راست 
ییندن یوخ کی یوخ اللریم اونون اته،ر چیرپینیب ـ چالیندیمنه قده

:دیلیمده بیزدن آیریالرکن دئدي،هله.قوپمادیالر
!لیکهله...باي باي،ي افندیمدیر بهچوخ رومانتیک بیر صحنهـ
پارکین ،كرؤزومه دئیهاؤزـ ا» جکدیر؟آلاله بو دیل باشیما نه اویونالر گتیره«

:نگهبانی اوزاقدان باغیردي
!؟لر اولور اوراداآهاي حیاسیزالر، نهـ

:تیکیب آنالتدیمیهگؤزومو شاعیره
.ال مندن، اتک سندن، ایندي بیر چارا قیل منهـ
ل بیر گوندن باشیمیزا هر جوره نه چاراسی قیلیم؟ ائله دوزو سنین دیلین اوـ

.بودا یئنی بیر اویون. اویون گتیریبدیر

:دي هامی ییغیشدي باشیمیزاهآز زامان چکم
یینده نه قاییریر؟اکسیک، سنین الین بونون اتهـ
!بوجور آدامالري آسماق گركـ
!سینآلاله گؤسترمه.. .خالقین گؤز قاباغیندا... واه واه گون ائشکارـ

:دوغرو چیغیرديکالنترینین رئیسی منه . پولیسلره کیمسه خبر وئرمیشدي
.لیدیربو اللر کؤکوندن کسیلمهـ
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:اوتاناراق دئدي. شاعیره اوزونو اونا دوغرو توتوب
.منله ایشی یوخ ایدي سرهنگ. ییرديیز دیلینی ایستهناو یالـ

یینیزدن باشالنیبدیر؟دیلینی؟ یانی اونون دیلی سیزین اتهـ
:بیریسی ازدحام ایچیندن باغیردي

...کسیله یاداگرك بو اللر یا

؟یادا نهـ
!یادا گرك او اتک چیخاـ
.سیزکس دیلینی غئیرتـ

.سوزناموسـ

سونرا هوشدان گئتمک و سونرا آییلیب .. .آرتیق نه یازیم؟ یئنه بیر آمپول
بس نئجه یازاجاغام؟ . آه اللریم، اللریم. اؤزونو زنداندا بیر تاخت اوسته گؤرمک

اللریم، گوجلو . اللریم کسیلمیشدي... غا الیمنه دانیشماغا دیلیم، نه یازما
سیندن ده سی دیلیمین حئکایهسن دئمه اللریمین حئکایه. سیرداشالریم

اللریمی کسندن سونرا اونالري بیر ایته آتیرالر کی . لی ایمیشائشیتمه
.همن پارکدا هامینین گؤزونون قاباغیندا، اللریم ایته دوغرو یوگوروب. یئسین

الیمین بیریسی قلم . ییرلران یاپیشیب، اونو بوغماق ایستهخیرخیراسیند
دن گؤتوروب هر یئرده دیلیمین حاققیندا، اونا گئدن ظولملر اساسیندا، نه

دیلین صاحیبینه ،لر یازیبلر، کیتابالر و اعالنیهحاقدا مقالهیییکسیلد
داغ داشا. توروبؤاو بیري الیم ایسه توفنگ گ. ییرقاییتماسینی ایسته

کوي سالیب بیر دهشتلی فضاالرین یارانماسینا باعث ـدوشوب، هاي 
ساغ الیمین طرفلرینه ساغچی، سول . لونموشدوؤیه بمیللت ایکی. اولموشدور

سینین بحثینه بیر گون اونالرین ایکی. الیمین طرفلرینه سولچو دئییرلر
چکیب طینده آخشام چاغی منی بیر بوجاغا زیندانین حیه. شاهید ایدیم

:دئدیلر
.دیردیل نئجه قاییتمالیسن حؤکوم ائت بوـ
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.بیرلریله غریب دانیشیقالر آپاردیالرـسونرا منی بوراخیب بیرـ

کی، اساسدا بیزیم من بئله دوشونورم . دورقلم یالنیز بیر قورو چؤپـ
.من توفنگه اینانیرام. کیـیینیز سالقاالرادا فرقللاختالفیمیز یوخدور، یا

ریک، ائله هئچ اولمازسا بیر اورتاق نظره چاتا بیله.زورو بوتون دونیا رد ائدیرـ
؟دئییل

گؤر اؤزو نه دئییر؟،سن بودا دیلین صاحیبیبو،من اونو بونو قانمیرامـ
..ديائله باشیمیزا هر اویون گتیرن سنین قانمازلیغینـ
...!؟یانی من قانمازامـ

؟ایدیملیمن آرادا نه ائتمه. وتوشدوالرتاونالر .دیمهاچان؟ نه واخت؟ بیلمه
کی گؤزلریم شوشه ائله بیر بامباچا.مههارادانسا بیر بامباچا اوتوردو کلله
حیاتیمین سونونجو .گؤزلریم.. .آه گؤزلریم.ماوزي کیمی آتیلیب دوشدو یئره

بیزي بیر سویوق .بودا اونالرین داواسینین خئیري منه. ایشیق یولالري
اؤزومونکولرده گؤزلریمی . لر دیلیمی، الیمی کسدیلراؤزگه. داخمایا آتدیالر

کی سن نه اومودال یاشاییرسان اینسان اوغلو؟ ن یوخهئچ دئیه. چیخارتدیالر
.بو فیکیرلرده ایدیم کی اونالرین سسی ایله اؤزومه گلدیم

.نه یامان سویوقدور بو داخماـ

.نه ده قارانلیقـ

!لی ایندي؟ائتمهنه ـ
ییمی قوپاریب من اوره... لی ایدیمدا گئتمهسونونجو یولو. چارام یوخ ایدي

. دیراونالرا وئردیم آز سونرا اونالرین سؤزوندن دویدم کی داخما ایشیقالنیب
سینی دا اورانین قیزیشماسینی اؤزوم ده حیس ائتدیم، هله اونالرین پیچیلتی

:ائشیتدیم
یاغی قورتارمیش فانیس کیمی الیمیزه ایش ،دهكسن بو اوردئیهـ

!گؤرورسن نئجه پیرت ـ پیرت ائدیر؟... جکدیروئره
!یینی نییه دئمیرسن؟مههله توستولهـ
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!لی اینسان بئجردیرسن؟دئمه
آما بیزیم آرواد ایکی آیاغین بیر . من اینانمادیم. خبر، بومبا کیمی آچیلدي

:باشماغا تپدي کی تپدي

!اینانمیرسان گئت گؤر.. .ؤزوم گؤردومکیشی من اـ

:آیفون چیغیردي. یوال دوشدوم. چارام یوخ ایدي

کیمسن؟ـ
.آچینیز لطفامنم،ـ

:هامییا اوز توتاراق دئدیم. ایچري کئچدیم

!گؤزونوز آیدینـ

.اؤزوده بؤیوك بیر سهو. سهو ائتمیشدیم سانکی

یاشیندا نسکس. ما دوغرو یئریدیمآستاجا خاال. ديکیمسه منه جاواب وئرمه
.خاالم یورقان دؤشک ایچره اوزانمیشدي

آز . نین اؤرتویونو اوستوندن گؤتوردومکؤرپهشیرنی قوتوسونو یئره قویوب،
بعلی اوخوجوالر، خاالم اینک دوغموشدو، دیبلی . قالدي بوینوز چیخاردام

!کؤکلو بیر اینک

رك، چکیلیب بیر بوجاقدا ، دئیه!ديطایفامیزا بیري ده آرتآلالها شوکور،
- گؤزونوز یامان گون گؤرمه. اؤتدو... بئش ایل، اون ایل، اوتوز ایل. سوسدوم

لجه لر گؤزهبو اینک! بیزیم آروادالر یالنیز اینک دوغدوالر، اینک. سین
او . آما بیلمک اولموردو سودلري هارایا گئدیر. ساغیلیب بئجریلیردیلر

ایدي کی بو اینکلر، مکتبه گئدیب، ساوادالنیب، لري بولرله فرقبیریسی اینک
.یه چاتیب بعضا دوقتورلوق مدرکی آلیب، مقامالرا چاتیردیالریونیوئرسیته



~٣٨٣~

سینین هریمین یونیوئرسیتهچوخ عذابال شه. من آما چوخ ناراحات ایدیم
رئیسی اوالندان سونرا، اول بیر گوندن اؤز فیکیرلریمی هامی اوچون 

بو «نین قاپیسینین آغزیندا یازیالن بو سؤزله،اونودا یونیوئرسیته. آچیقالدیم
.یونیوئرسیته ده، اینسان بئجریلیر، اینک یوخ

اینکلر منه زنگ . دن سؤز گئدیرديلیکلرده بول بول بو بحثقزئتلرده، گونده
:آچیب هر سؤز دئدیلر

!رئیس، چوخ یئکه جیریبسانـ

.اقسانبیر گون پئشمان اوالجـ

!لی اینسان بئجردیرسندئمهـ

بیر گون خبر چاتدي کی اینکلر بو سؤزون حذف اولماسی اوچون اعتراض 
من قارا گونلو . سینگؤزونوز یامان گون گؤرمه. ائدیب سودلرینی کسمیشلر

لر سی حاقدا بیر آي بحثمجلیسده بیر قانون کئچیریلمه. اولدوم کی اولدوم
تصادیاتی، اجتماعی اوالیالري نظره آلیندیقدان سونرا مملکتین اق. اولدو

:نیلديسونرا بو قانون یازیلیب اجرا اولونماسی ایسته

ن، وچولري اینکلردن آسیلی اولدوغو انین اساس اقتصاد قووهبیزیم جامعه»
اینک بئجرمه اؤنملی بیر مرام ساییالراق، اونالرا نسبت هر جور تهمت، 

لر اولونوب قانون الی ایله بو حاقدا محکمهساتاشماق یادا کنایه جرم حساب
!قوروالجاقدیر

نین آغزیندا یونیوئرسیته. بعلی، پئیسریمدن یاپیشیب منی ائشیگه آتدیالر
بو «یازدیردیغیم سؤزوده بیر آزاجیق دگیشمکله هاي کویه سون قویولدو،

.» یونیوئرسیته ده یالنیز اینک بئجریلیر
اینانمادیم دئمک طایفامیزدان بیر آرواد بیر من. خبر بومبا کیمی پارتالدي

.دیبلی کؤکلو بیر اینسان. اینسان دوغموشدو

:لرین تیترلرینه نظر سالینیزلیکگؤنده

.» مملکته یازیقالر اولسون یازیقالر« 
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!» اقتصادیات، الفاتحه« 
!» مدنیت ذیروسینده اسن قارا یئل« 
!» قاها چکديهنین کئچمیش رئیسی دونن قایونیوئرسیته« 

چون . ديآما بو سئوینجیم چوخ زامان سورمه. قاها چکدیمدوغروسودا قاه
بعلی، او . رموردوؤسونراالر هامی بو خبرین اینانماسینا هئچ شبهه یئري گ

!کؤرپه اینسان، دانیشا بیلمیردي، بلکه اینک کیمی باغیریردي
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شاعیر و یازیچیسی حسین اقبالیان استعدادلییوکسک آذربایجانین قدرتلی و 
او . جی ایلده خوي شهرینده ایشیق دونیایا گؤز آچمیشدیرـ1351» دنیز«

کیچیک یاشالریندان ادبیاتا ماراق گؤسترمیش یارادیجیلیق عالمینه آیاق 
. باسمیشدیر

دنیز درین دویغولو و خالق بیر شاعیر اولدوغو حالدا چوخ یوکسک استعدادلی و 
اونون یوکسک ایماژالري، . دیراوسلوبالر آرایان و یارادان بیر یازیچیاثرلرینده یئنی

. لري و یازیلیش اوسلوبو هر بیر اوخوجونو واله ائدیرتمهبنزه
، )فارسجا حئکایه توپلوسو(» یادداشتی بیر دیواره سنگی«ر دنیزدن بو گونه قده

. آدلی کیتابالر نشر ائدیلمیشدیر) نروما(» دلی رسام«و ) شعر توپلوسو( » ساراي«
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قارا پول

دین منیم آدیمی دونیانین تام دمیر پولالرین اوستونده قازدیراسان کی ایسته
سونرا بیریسی چاتالمیش سسی, نلریمده چکیب یییی چغر آغیرلیمن بو قده

:ایله دئیه
. زو یاددان چیخاؤسونرا دا ا. منی یاددان چیخارما

چات اولموش اوستول اوستونده ـآناسی چاتالمیش سسی ایله بیر چات 
یه زلرینی میزین دالیندا اوتوران کیشیؤاونون کناریندا اوتورموشدو و گ

:لر اونا ساري آتمیشسا اودا هر دونه باغیرمیشديیکمیشدي و چوخلو کلمهت
!نین نظمینی ساخالیینخانیم جلسه

انتاما چون غمیز و استوله هله منیم یورز سکوتونوؤآناسی سوسموشدو و ا
:باغیشالمیشدي، باشیم چاتالییردي، میزین دالیندان باغیردیم

!…اینانین کی
الري باغچانین اورتاسیندا رانلیقیتوروب و آپاردین کی تام ایکی قؤآدینی گ

رانلیق یقویالیاسان نییه کی منیم آدیم اورادا قازیلمیشدي، هله من ایکی ق
:م و قوالق آسیردیماولموشدو

منیم گولوم ائو سنسیز ! ك سنسیز معناسی یوخدومنیم گولوم گرد
! …بوسبوتون سوسموشدو و 

یر من مه!ديییم چیرگینلهو کیمسه آنالمادي کی بئلیم بوکولوب اوره
؟!آدامییدیم

:سینین آراسینا قویدونپورترهزؤتوردون تاقچادا منله اؤآدامی گ
!یدیکتدهاولماسایدي بیز ایندیسه جنّر یسن اَرهؤگ
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لریمیز اونا ساري آچیلیردي، بهشتی اکدین باغچانین اورتاسینا کی آتوشگه
:سونرا ایکی اللی تلئفونا چیپدین

!ديمسخره
کویونده ائله او تلفونا فیکیرلشیردین کی ـاوتوبوسالر مسافرلریمین هاي 

:سنی چاغیریردي
!زلریمه قوالق آسمادینؤهله س! نه تلفون آچدیمؤمین د
:دئدیم

ن رموسن کی من هیرسدؤیر گب تلفونا نییه جاواب وئرمیسن مهآخی المص
!ییم کی دانیشیر؟سایاقداکینی نئیلهپاتالییرام، او

منیم آدیمی بوتون ایکی قیرانلیقالرین اوستونده قازدیردین، سونرا سالدین 
! ندراقالدین توتمادي، یئنیاهیرسلی وـلري هیرسلی تلفونا، سونرا نومره

دین، بیر گون اوندان لتیینی اونا بوشاتوتمادي، بیر یوموروق تلفونا چالیب اوره
!ال نومره ساالنسونرا بیر طرفده منیم آدیم بیر طرفده تلفون

:آخیردا بیر آدام جاواب وئردي
!بویورون

:اغباشالدین آغالما
…ییمله رگین اورن من بو دیدلوم بویورون، درد بویورون، هئچ دئمیسؤا

ییردیم کی تئز قورتاراسان، سه ایستهاَـسه ییم اَدي، اورآغالماق آمان وئرمه
سونرا چتیرینی باشینا توتوب ائله اونون یانینا کیمین قاچاسان، آغالیاسان، 

:سایاقدان بیریسی یئنه دئدياو! داشاـسن داغ نه بیلیم دوشه
لر واریردي، بیزیم آرامیزدا بیزیم آرامیزدا چوخلو شئی!منی یاددان چیخارما
یوخودان گئچدیم،  سونا چاتدیم، باري ـمن کی بو وار! هئچ نه ده یوخویدو

!سن منی یاددان چیخارما
ن چیخاردیب سونرا تلفونو باغالمیشدي، یئنه بیر ایکی قیرانلیق جیبیند

:زومه دئیینیردیمؤاـز ؤتلفون آچدین، من ا
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! ییمی نییه یاندیریرسانب منیم اورمصآخی ال
منیم آدیمی دونیانین دمیر پولالرینین اوستونده قازدیرین، سونرا سسینی 

لی ائتدین کی تلفون ماموري گلیب منی بئینیمه دولدوروب، منی د
سین، فایداسی یوخ بیر کیمسه جاواب ن اللرده گزدیردچیخاردیب یئنی

!ديوئرمه
دیم آتیردین یا آغالییردین یا دهیرسلی آـهیرسلی ! دیمراحات بیر نفس چک

…دا 

ن منی چیخاردیب هیرسلی خیاوان یدي، جیبیندن الین اوزومه دبیرد
.الدینلاورتاسینا تو
ن ك مسافرلرین عذابینی چکم، بیري گله آیاق یالین اوستومدایندیسه گر

لرینی منیم راو بیریسی اتومبیلین تک! گئچه هئچ منه ساري باخمایا
!هئچ آنالمایا! ن گئچیرهاوستومد
! ن گئچدينومدؤاعتناسیزجا ا! ؟ گلدي!بوگون نه خبرایدي!بولورسن
رکو کی سنله اونون باشینا ؤتریبون سسی هله او یونگول ب!میزيمحاکمه

،منله اوز به اوز! بولورسن او هله اوزویدو! قویموشدوالر منی آلیشدیرمادي
!ییلديتلفون دالیندا دئ
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سئوگی ـ یوخو ـ ساز

! بیر شکیل قابینداـی غارماباللرینده کی سازي و ایسالنمیش چوروك 
!  نین پارچاالنمیش یادگارالري اولموشاورگی

پینه باغالمیش اللرینده یاشاییش یاراالریندان سئوایی هئچ بیر شئی 
!  نین چاتالریندا یالنیز اومور آدلیمالرینین ایزي قالمیشدیرینیوخوموش و آل

ـقوروموش یاپراقالر کیمی سس سالمیشـآیاقالرینین آلتینداکی گیلیم 
!  یالنیز یاشاییشین چتینلیکیندن بیر سورغو کیمی آسالنمیشیر

سین آچارسا گردگین سئویشمگی اوتاغی نین دربچهیاواشجا اومور ساندیغی
! بورودو

دورو ـائله بیل اونالر دوم! اللرینی دنلنمیش و کؤهنه ساققالالرینا چکدي
و بیر کیچیک قارا بالیق ! لر بالیق اورادان کئچیردیلرنبیر چاي کیمی می

!  اونون قارا باختینا باغالنمیشدیر
آتیب گئچمیش گونلرینه بیر آه هنلرینیییاؤزوندن قورخارکن چاکتینی چ

!  چکیب آغالدي
قیچالرینین آلتینداکی ـاللرینده کی  ساز: دياوتاغین هامیسی خاطیرهبو 
!  بوتون بو یاشاییشین سئوگی اللريـوئ بوس! ؤینگیکؤمور عـیلیمک

نین سسینه بیر زامان دالباداال گلمیش اؤنونده اوتورموش یاراالنمیش سازي
اصالن :میشدیلرلهوججؤرلرینی هشعو اونون یانمیش ! قوالق آسمیشدیالر

یب  !
هانسی داغ سنین سازینا قوالق وئریب سیزالییر؟  

!  ساواالن: نین آلتیندا یاواشجا دئمیشدیراودا دوداقالري
ایز قویموش؟   هنین نیفرتی اورگیندسهمکی! اصال":  ـ
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!  ارباب: نین آلتیندا یاواشجا دئمیشدیراودا دوداقالري
دیر؟  هیوخو ن! اصالن":  ـ
!  اؤلوم:  اوجادان باغیرمیشدیر! دن آغالمیشكودا اورا

!  سونرا اؤزونو یاراالنمیش سازیندا ایتیرمیش دئیسن به اؤلوم واختی یئتیریب
ائله بیر زامان دا گؤزلرینین ! ائله بیل اؤلوم اونون پارماقالریندان سوزورموش

ال اوز به اربابلرینی باشینا چکمیش یاشینی ایچرکن ائالتالرین کؤهنه باده
اَیر منله دؤیوشمک ایستیرسن سازیندا ": ب اوخوموشییهوز سازینی کؤکلا
!  تمگین الزیمدیرئا

لرینین ساییجا ساز چالیب ینسنین باش توه": ارباب اوجادان گولموشدور
سرتینده حیا منله چالیب اوخویارسان یا دا سئوگینین ! شعر دئمیشم جاوان

"! قالیب یانارسان
آخی او ! آخی او سئوگیسیله پیمان باغالمیشدیر! یمیشق ابو انصافدان اوزا

!  لر ایچمیشدیرسئوگیسین ایسالنمیش گؤزلریندن بوالقالر باشیندا باده
مینلر سئوگی ایسالنمیش ! ایکی گیلیم پارچاسین دیزلرینین آلتینا آچمیش

!  یکمیشلرتارماقالرینا گؤز بیله ؤزلريگ
! ائله جاوانلیق زامانالرینا تاي! ینا قویموش چالديننین آلزيارماقالرینی ساب

هله اونون ! وش اوتاناجاق تري اونو بوروموشدورمکی اربابین گؤزلري یاشا دول
!  آغارمیش تئللریندن چوخ دا شعر اوخوموشدور

ارباب دا اللرینه شالالق آلمیش ،ائله بیر چتینلیک کی اربابین بئلین بوکوب
!  اونون اؤلوم ماهنیسی داغالري آغالتمیشدیر

له سرتیحئچمیشلرین کسونرا سئوگیسی اللرینده سینیق بیر ساز 
!  باغیرمیش

نین اوستونه مرهم سونرا سئوگیسی گلمیش اربابین شالالق یاراالري
! وگیمسئممنی":ئچمیشديکنوندن ؤقویموش یاغیشال چیچک کیمی ا

"! ریمیز یوخویدو هئچاآخی بیزیم بئله قر
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اینان گؤزلریم ! اصالن! همشه گؤزلریم یولالردا قاالجاق": سئوگی آغالمیش
"! یولالردا قاالجاق

- هن! دیندن گلمههن": سئوگی هله ده پالچیق دووارا دایانمیش آغالییردي
من هله ده ! ساندین کی منیم گؤزلریمدن بو آغیر یوخونو آالهدن گلم

"! قورخورام اصالن!گؤزلریم یولالردا
دوروب باشینی مؤحکم دووارا چالیب نئجه تاب گتیرمیش بو کؤهنه اآیاغ

بو یورغون گیلیم کی یئددي گئجه گونوز اونون سازینا قوالق ! یلیمک
؟  !ایندي نئجه تاب گتیرمیش یئتمیش ایلدن سونرا! وئرمیش

یلیمده کاقالرینین ایزي هله ده او یانمیش یئتمیش ایلدن سونرا آی
!  ونوردورگؤ

ؤموردن سونرا سئوگیسیعسازینی باغرینا باسیب دیزي اوسته اوتوروب بیر 
-دن مینلر سئوگی اونو دؤورلهائله بیل یئنی! رلري باغیرديشعله اوخودوغو ای

!  دییه آغالییردیالرـدییه "سئوگی ـسئوگی "میش گؤزلري یاشلی  
! داغالرال قبیرلر آراسینداـلرده یوخ کوچه! نین سسی داغالري بورودوسازي

!  هله اربابین توپراقال بورونموش قوالقالریندا
بلکه ده یئتمیش ایلدن سونرا آتلیالر !گوندوزدن سونراـهیئددي گئج

یلیم له کورولوب گلدیلر و اونو دیزي اوسته بیر یانمیش یهایوانلی گدیکلردن 
یلیمه بورویوب تامام داغالر کسونرا اونو ! برابر سازي کؤنلونده گؤردولر

له یوخو برابر یب اینانسین کی اؤلومددؤشونده آغالدیالر بلکه سئوگیسی ائشی
ؤمور گؤزلري یولدا عاونا کی بیر !نی آیاق اوسته اؤلومعیوخو ی! دئییل

!  قالمیشدیر
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جی ایلده اورمو ـ1351شاعیر، یازیچی و توپلومسال تدقیقاتچی کیان صفري 
سیله اورمودان مرندین یاشیندا عائیله7. شهرینده ایشیق دونیایا گؤز  آچمیشدیر

اورادا تحصیالتینی قورتاردیقدان سونرا تبریز دانشگاهیندا . کهریز یکانینا کؤچور
.سینده لیسانس آلیرروانشناسی ساحه

. ر یازیرمختلف شعر و یازیال. ي کیچیک یاشالرینداکن ادبیاتا ماراق گؤستریرصفر
لري آذربایجانین بیر چوخ حئکایه و توپلومسال مقالهاونون قلمه آلدیغی شعر،

درج ... نوید آذربایجان، فجر آذربایجان، مهد آزادي و: دنمطبوعاتیندا او جمله
ده آنجاق آذربایجان سهکیتاب نشر ائتمهر هئچ بیر صفري بو گونه قده. اولموشدور

یییر نشر ائتداونون بو گونه قده. دیرمطبوعاتیندا تانینمیش سیماالردان بیري
لرله بو حئکایه آذربایجان مطبوعاتیندا دفعه. لردن بیر نمونه اوالراق وئریریکحئکایه

.او ایندي اورمو شهرینده ساکین دیر. چاپ اولوبدور



~٣٩٥~

تورپاق

)خوجالی شهیدلرینین خاطیره سینه(

پنجره اؤنونده دایانیب » شامیل«. نده قار شیددتله یاغماقدایديیییائوین ائش
ن یالقیز توت آغاجینا طه اورتالیغینداکی شاختایا، بورانا دؤزهقارانلیق حیه

.باخیردي
کی دؤیوش پالتارینی سیندن یئتیشیب، هله أینیندهیئنیجه دؤیوش بؤلگه

اصالن اوتاغین سکوتونو سیندیردي. میشديییشمهد :
! كلرینده نه وار ـ گل اوتور سؤیله گؤرهدؤیوش بؤلگه! ـ اوغلوم شامیل

ـ تئزلیکله بورادان گئتمه! آتا«: رك، آرام لحن ایلهاو آتاسینا ساري دؤنه
.ـ دئدي» .ـییکلی

!لیـییک، نییه اوغلوم نه اوچون؟ـ نئجه، نه دئدین، بورادان گئتمه
لرده دوروم جبهه. ـ هر آن ایمکانی وار قودوز دوشمن بورایا باسقین ائتسینلر

... بو گون ـ صاباح. دیردوشمن وار گوجویله یوروش ائتمکده. یاخشی دئییل
مرم، خوجالی منیم دوغما یوردوم ـ یوخ اوغلوم من بو شهري ترك ائده بیل

نئجه من بوراالرین داغ ـ . من بورادا بوي آتمیشام، یاشا دولموشام. دور
لریندن أل چکه بیلرم منیم هر زادیم داشیندان، سرین سوالریندان، مئشه

.من بورادا کؤك سالمیشام. بورادادیر
:شامیل دریندن کؤکس اؤتوردو

بو گون ـ صاباح او . آمما نه ائتمک اوالرـ آتا من سنی یاخشی باشا دوشورم،
اونالر . جکلریهیه رحم ائتمهدیغاالرین آیاغی بورایا آچیلسا، هئچ کیمسه

یه هانسی کندده، قصبه. دیریلر قالسین بیر یانا، اؤلولره ده رحم ائتمیرلر
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دوشمن . چوخ چتین گونلر کئچیریریک! آتا. چاتیرالر قبیرلري ده سؤکورلر
.دیرلمکدهلیتورپاغیمیزدا ایرهگون به گون
اونون یانیندا اوتوران باالجا . یینده آغیر بیر درد حیس ائدیردياصالن اوره

آتا اوغلونون دئدیکلریندن بئله . قوالق آسیرديسی دانیشیقالراغالن نوهاو
سینده آخی او، اؤزو ده ایکینجی دونیا محاربه. بیلمیرديراحاتجاسینا کئچه 

باشینی . نی یاخیندان تجربه ائتمیشديلره راست گلیب، محاربهچتین گون
شامیل اونون ایکی گؤزونون . آیاق اوسته دوران اوغلونا ساري قووزادي

.نده نفرتله انتقام حیسینی دویوردویییدرینل
:سسینده آیدینجا آنالشیلمایان بیر غم واریدي

بو تورپاقدان . مک اولمازتورپاغی کی باشینا بوراخیب، دوشمنه وئر! اوغلومـ
اونون . دیرر اؤز پایینی قورومالیهامی ایمکان قده. نین بیر پایی وارهره

قارینج ـ قارینجیندان وار . میز چوخ آغیردیرقارشیسینداکی وظیفه
اولورسا بو تورپاغی چیـیینلریمیزده . لیـییکگوجوموزله مدافعه ائتمه

من بیلمیرم بس . لیـییکمهوئرمهآمما اونو دوشمن الینه. داشیمالیـییق
نین میزین میللی اوردوسو نییه دوشمن باسقینیسیزلر نئیلیرسیز، اؤلکه

!قاباغینی آلمیر؟
دوشمن باشدان ـ آیاغاجان . ـ آتا بیرین بیلیرسن، بیرین بیلمیرسن

لرله سیالحالنیب، روس ایمپریاسی، آمریکا، فرانسا، آیري بوینو یوغون اؤلکه
یی اونالرین کؤمه. ییرلره قالماسین یاردیمی ائرمنیلره ائلهبیرلیکد

اولماسایدي، ائرمنیلر کی جرأت ائدیب بیزیم تورپاقالرا گؤزلرینین اوجو ایله 
قالدي بیزیم اؤز اوردوموزون احواالتی، آدام اوتانیر . ده باخما بیلمزدیلر
ار گوجلري ایله لریمیز ولرینه اوالن قوهدؤیوش بؤلگه. سؤزونو دانیشسین

قانالریندان، جانالریندان کئچیرلر، آنجاق تأسفلر اولسون کی . دؤیوشورلر
دن گؤرورسن نئچه گون اولور کی آرخا جبهه. چاتیشمامازلیقالردا آز دئییل

.الی بوش، آرخاسیز دوشمن اؤنونده نه ائتمک اوالر. اوردویا یاردیم اولونمور
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:ین گؤزلري یاشارمیشدي“ناصال
کاشکی ال ـ . سن آخریمیز نئجه اوالجاقایالهی نه گونلره قالدیق، گؤرهـ 

ردیم کی اوندا اونالرا گؤستره. یدیمآیاغیمدا گوج اوالیدي، سیالح گؤتوره بیله
.آذربایجان تورپاغیندا او آلچاقالرا یئر اوال بیلمز

:باالجا اوشاق هوروت ـ هوروت بؤیوك آتاسینا باخیردي
قوجالمیسان، داغدا قاچا بیلمزسن، قوي من آتامال گئدیم ـ اصالن بابا سن

. دوشمنله دؤیوشوم
:ركاصالن الینی اونون باشینا چکه

سن هله چوخ باالجاسان، بؤیویوب ! آمما واقف! چاغیمـ آي ساغ اول منیم قو
نه آلاله ایسترسه محاربه قورتارار، امن ـ بویا ـ باشا چاتمالیسان، سن بؤیویه

.اوالرآمانلیق 
***

ین اصراري ایله خوجالینی سی شامیلنئچه گون ایدي کی اصالنین عایله
لرین ن عایلهاو گونلرده خوجالینی ترك ائد. ترك ائدیب آغداما گلمیشدیلر

. سایی چوخ آز ایدي
یییدوشمنین اشغال ائتد. لرینده قیزغین محاربه گئدیرديدؤیوش بؤلگه

لرین، بومباالرین پارتالماسینی آرتیق گوللـه. تورپاقالر گون به گون آرتیردي
.نین یاخینلیغیندا ائشیتمک اولوردوخوجالی

سیله دهشتلی، آجی بیر خبر دي کی رادیو ـ تلویزیون واسطهچوخ چکمه
:ائشیدیلدي

دا یوزلرله گوناهسیز اینسانی سینه خوجالیلري وحشیجهائرمنی قوه
.غیتمیشالراؤلدوروب، ائولرینی یاندیریب دا

بو سارسیدیجی خبر اؤلکه ده بومبا کیمی سس سالیب، هامینی غم، کدره 
ده ده هلهشن قارقار ساحیلینده کی مئشهخوجالی اطرافیندا یئرله. چولغادي

یه پناه آپاران سیالحسیز اهالی مئشه. آرا بیر گوللـه سسی ائشیدیلیردي
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سیله ادا وحشی دوشمن واسطهآجلیقال، شاختا ـ بورانال مبارزه ائتدیکده هار
اونالر نه قوجایا نه ده آرواد . لنیب، یادا اسیر توتولوردوالرتاپیلیردیرسا گوللـه
.ییردیلرـ اوشاغا رحم ائتمه

سی ایله بیرلیکده ووروشاراق نئچه نین بیر بوجاغیندا شامیل اؤز دستهمئشه
ده بو ایشی گؤره بیلسهاو بو. ییرديدن قورتارماق ایستهآرواد ـ اوشاغی تهلکه

یولدا نئچه حرب یولداشینی الدن وئریب، اؤزو ایسه قولوندان شیددتله 
.یاراالندي

***
یا »خوجالی«، »آغدام«سانکی . ین دام ـ دوواریندان کدر یاغیردي»آغدام«

نین سویوغو دوشمکده یورغون ـ شامیل آخشام چاغی. یاس توتموشدو
نین قوجاغینا سک آتاسیباالجا واقف هؤوله. آرغین گلیب، ائوه چاتدي

:قاچیب، شنلیک ائدیردي
سینی اؤلدوردون، خوجالیداکی لریندن نئچهـ دئ گؤروم آتا دوشمن قوه

ائویمیزي قورویا بیلدینمی؟
نه یییاصالن کیشی چل. دئدي» یمجهیهسؤیله«: آتا باشینی آشاغی ساالراق

:ا باسديرك یارالی اوغلونو باغریننهسؤیکه
هانسی الی قوروموش قولونا گوللـه ووردو؟! ـ اوغلوم یاراالنمیسان؟
:شامیل دولوخسوندي

ائرمنیلر هامینی اؤلدوروب، یا دا اسیر . ـ آتا خوجالینی اشغال ائتدیلر
!دیک آتاائولریمیزي داغیتدبالر، تورپاقالریمیزي قورویا بیلمه. توتدوالر

دان چیخیب، تئزلیکله الینده بیر پارچا ایله بو آندا واقف سورعتله اوتاق
نین گؤزلري او پارچانی اصالن کیشی ایله آتاسی. اونالرین یانینا قاییتدي

:اؤنونده آچدي
.ـ بیر باخین بورا من اؤز پاییمی قوروموشام



~٣٩٩~

اصالن بیر . ر خوجالی تورپاغیندان وار ایديپارچا آراسیندا ایکی اوووج قده
کی زلرله اوشاغی سیخ باغرینا باسمیشدي شامیل الیندهحالداکی یاشلی گؤ

.سینه سیخیرديجهسیالحی مؤحکم
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ده خوي شهرینده ایشیق دونیایا گؤز 1968عباس احمد اوغلوشاعیر و یازیچی
ده 1974.تمنی آتاسی اولموش و اونا درس وئرمیشدیرایلک اؤیره.آچمیشدیر

جو ایلده اورتا مکتبه داخیل –1983. نی فارس دیلینده باشالییربیابتدایی مکت
مکتبی بیتیردیکدن سونرا شیراز شهرینده طب دا اورتا–1986. اولور

سی آلتیندا دونیا آچیشی ائتکیدا وارلیق درگیسی 1989. سینه گئدیراونیوئرسیته
یجانین کالسیک آذربا.و آذربایجان دیل و ادبیاتینین وورغونو اولورییشیرده

1990..و گونو گوندن آنا دیلینه آرتیق رغبت قازانیر.ادبیاتینی اوخوماغا باشالییر
الرسونرا.ملیق ایدارسینده استخدام اولورنین طب تعلیم و ساغالدا اورمیه

.سهند آدلی بیر مکتبده ایشه باشالییرویرره عالی تحصیل آلدیلی اوزه"انگلیس"
لرده درج شعر و یازیالري بیر چوخ درگی و قزئتهاحمد اوغلونون بیر چوخ 

ایستر گونئی عباسر اوندان بیر کیتاب نشر اولماسا دا بو گونه قده.ائدیلمیشدیر
.  ده قوزئی آذربایجاندا تانینمیش شاعیر و یازیچیالریمیزدان بیریدیرایسترسه
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مومو دونیا

بایرام آیی اولدوغونا گؤره هامی ائو . نلري ایدينین سون گولیصقیش ف
-آما هله قیش بابا سازاغی ایله پؤشله. تؤکوب، گؤي گؤیردیب بازارلیقدایدي

آناالري اللریندن توتان ـآتا. لرینیییردي خیاوانالرداکی گؤزللرین الله
گئتلی ـخییاوانالر چوخ گل. اوشاقالر او بیري اللرینی هوفالییردي هردن

ـجیریییآنجاق بو آرادا او سویوغو بیلمیردي، چونکو یایداکی گئید. ایدي
یه کئچیب آرخین قیراغی ایله سکی. جیندیري هله ده اَینینده ایدي

نین او الینده اوالن دوکانالر، اوجا یییردي، آما سکقاالبالیغا قاریشماق ایسته
یاوانالرداکی ماشینالرا دوغرو غاجالر خآتوك چینار یا قاراـلر، تکتیکینتی

اونالر دا آغاجالرا قاتالنیب . اَییلیردي، ماشینالر دا یئرلرینده دوران دئییلدي
.  لره گیریشیردیلردوکانالرا، تیکینتی

او اؤزو قیزیشدیقجا هر بیر شئی . مومدان دوزلمیشدي اونون دونیاسی
لر ستیللر ي اؤیرنجیسینده بویاالرهنر فاکولته. یب شکیلینی ایتیریرديیاری

اوچ ـقاریشیق بویاالري اوزاقدان باخیب ایکیایله دیوارالرا سپیب قارما
یسه اوالرین اونداکی اویدورماالري ه ان. لرینی آنیالدي بیر آنساعات اؤیمه

.  ایندي اونا داها آرتیق آنالملی گلیردي
ده کؤرپو. ديه کئچمک ایستهیچوخ چتینلیکله کؤرپودن کئچیب سکی

یسه کؤرپونون انگی ه ااو قیچینی دوز قویموشدو، ن. مومدان ایدي سانکی
"شن ده نامید؟ شن ده منی الغامی قویوشان؟ ". اَییلیب دوداغی قاچدي

. رك آرخاداکی سو قالخیب بیر بؤیوك قازان سویو تؤکدو اونون باشینادئیه
سو اوزونه دـریمومالر دا . آزیمز دیکسینیب اوشوین کیمی اولدو بیرد

دؤنرکن آرخاسیندا . او اؤزونو آرخین اورتاسیندا گؤردو. سنبرکیمیشدي دئیه
ییغیشان سویون اوزونده چوخلو الوان نایلون پاکاتالر ایله بیر آز مئیوه قابیغی 
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او یانا . تئز اونو گؤتوردو. قابیقالرین ایچینده بیر موز قابیغی دا واردي. گؤردو
موز . دي او قاالبالیقداي، آجلیقدان هئچ نه گؤرمهباخدي، بو یانا باخد

آز قالدي . آغزینا بیر اییرنج قوخو یاییلدي. قابیغینی تئز اؤتوردو ایچري
.  قایتارسین، آما چوخ گئج ایدي

بو آرادا بیر باالجا پري آتاسی الیندن یاپیشاراق اوشاق دوکانی قارشیسیندا 
و باالجا پري دوکانداکی اویونجاقالرا آنجاق ب. جامادان ایچري باخماقدایدیالر
اؤنجه بیر آز . ین او پینتی یارادیغا باخیرديیوخ آرخدان چیخماق ایسته

یسه سونرا ه ان. لرده کی خاراکتئرلره اوخشاییردي اوقورخولو فیلم. قورخدو
.  اونو بیر خسته دوشونوب باالجا پري آتانین الینی سیخدي

"نه دئییرسن، قیزیم؟"
".یازیقدي، اونا کؤمک ائله. اورا باخ! آتا"
"کیمی دئییرسن قیزیم؟"
رك اینجه بارماغی ایله دئیه"باخ، اونو دئییرم،. قوي بو آدامالر کئچسین"

.  آتاسی بیر فیکره دالدي. گؤستردي"او یازیغی"ینآرخدان چیخماق ایسته
آما دا بونا . لره کؤمک اولمالیسانآخی من بو اوشاغا همیشه دئمیشم خسته"

"! یوخ کی
"دي؟ یازیقدي، نه اوالر؟نییه دورموسان؟ گؤرموسن خسته! آتا"
"اولسون قیزیم سن یاپیش آنانین الیندن، بودو من گلدیم "

اونو آلماق . آناسی جامدان بیر دست گؤزل اوشاق پالتارینا وورولموشدو
.  سوردو"بس آتان هانی؟"لیندن توتارکنقیزي ا. ییردي، قیزیناایسته

".اودو باخ"
گل . نیدي؟ گلئیییرسن؟ گؤرمورسنمی هرونئیله! سید.. .سید! وايي ا"
"...ینی ییخار بیزیم باشیمیزاندي، شرّاآم
دي سسلرکن چوخالري او اینجه سسه دؤندولر، آما ایکیسی باخیشالرین سی

یر قیزینا باخدي بیر او آداما، بیر ده گنج قادینین یولداشی ب. دياوزمه
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آما آرخداکی  . یولداشینا باخیب آرخین دوز دیبیندن گئري قاییتدي
. ده سولقون گؤزلرینی دیکمیشدي او باالجا پري ایله آناسیناهله"هئروینی"

. باالجا پري اونو چوخ اسکی چاغالردا، اوشاقلیغیندا، بیر آن قورتارمیشدي
نین قولچاغی پري. کوچه ده اوشاقالرال اویناییردیالر.باالجا اوغالن ایدي

او گئري چکیلیب . اوشاقالر هامیسی قورخدوالر. بؤیوك بیر چایا دوشموشدو
آما سو چوخ گوجلو . ديبیردن سویا جوموب قولچاغی توتوب گتیرمک ایسته

نین آتاسی او قیشقیریغا باییرا پري. اوشاقالر باغیرماغا باشالدي. ایدي
"غئیرتلی قوچاق باالم"دي اؤپوب  سی. دي سودان قورتارديسیچیخیب

ییشدیریب قوروالییب یئنی باشینی دـییناَ. رك اونو ائولرینه آپارديدئیه
سونرا ائولرینی ده قوناق چاغیردیالر پري . پالتارالر گئییندیرمیشدیلر اونا

ان اوشاق دوکانی قارشیسیندان گلن سس هام. چوخ خوش کئچدي. گیله
.  سس ایدي

"! اؤزودو"
توز باسمیش کیپریکلرین ـبیر آن گؤزلري گؤزلري پارالدي او هیس

.   آلتیندان
دي اؤز باغیردي، آما هئچ اؤزو ده ائشیتمه"!سید.. .قیز به منم داي"

.  اوزاقالشماقدایدیالر اونالر. سسینی
ودام؟ حممآخی من هئچ سیدم؟ مجیدم؟ حاجی .. .!سید.. .!سید! سید"

هؤنکورتمه ووروب آغالماغا "کیم؟ .. .کیمم من؟.. .ارام؟ شاهینم؟معیاسرم؟ 
ـیینهدیزلري کسیردي، اللري اَ. بوتون دردلري ییغیشیب گلدي. باشالدي

اؤزونو وار گوجو . گؤزو اَییلیرديـلري ایسه چنگ اولوب آغزيلهعضیینه، اَ
ییر، دهووورموش کیمی یئرده اَایالن . ایله چکیب ییخدي آرخین قیراغینا

"!...یاندیم آناااا.. .!امایکی ایماایا اون.. .!ضللفایا اب". بورولوب آچیلیردي
ردي هامی اونا، آما یـییداها دوغروسو آج. کیمسه اونو سایمیردي. باغیریردي

خیاوانین او الینده . سی کیمی باخیردیالر اوناهقانقارییا توتموش بیر بدن اوی



~٤٠٤~

ـآما اوردا ساخالیان تک. نیب اوتورموشدوبیر قاري ننه بیر آغاجا سؤیکه
کی او قاري بو الده. یسهه االرین هئچ بیریسینه مینمیردي، نتوك تاکسی

. دیب هؤکورتمه ووروردوقارا چادیرا آلتیندا گیزلهیازیغا باخیب اوزونو بوز
لر دئییب سیندا نهدوداغی آراـنین خبري یوخ ایدي او قاري دیلکیمسه

.  اوخشاییردي
بیر زادالر . بو تایدان سید بورولوب آچیالرکن گؤزو او قارییا ساتاشدي

کئچمیشی، ایندینی، : ییهسئچه بیلمیردي هئچ ن. دویوردو، قریب بیر زادالر
گاه . قاریشمیشدي هر بیر شئی او آغیر مولکولالرین آراسیندا. جگیگله

یب قاریشیردي یگاه اری. لشیردي شکیللرابتثرکن دونا. نوردو هر بیر شئیؤد
بورنونا دوالن گندوو قوخوسو . گوج وئردي اؤزونه. بیرینه هر نه وارـبیر

لی ایدي، اونو او تایداکی قارییا باخیب بیر زادالر سئچمه. اوزاقالشدي بیر آز
. خیاواندان کئچن ماشینالر قویموردو. کئچمیشینه باغالیان بیر زادالر

بنیزي . سورونوب آغاجا سؤیکندي. غاج واردياآیاخیندا بیر باالجا قار
. بلکه بیر دامال دا قان تاپیلمازدي اونون دامارالریندا. سارالیب بوزارمیشدي

آغاجدان یاپیشیب قالخارکن آغاج . توپارالدي اؤزونو بیر آز! هانسی دامار؟
ؤردو، او الده خیاوانین او الینه باخیب قارینی گ. یه دوشموشدواسمه

او تایدان بو تایا قیریق بیر کؤرپو قورولدو بیر . قالخارکن آغاجین دیبیندن
قاراالرا قاریشیب قارا چادیراسی ایله باشقا بوزاو تایداکی قاري بوز. آنلیق

اوزاقالشیرکن ماراقلی بیر دویغو، تانیش بیر قوخو، ایللردن بري ایزینی 
. ن قوخو، دولدو بو تایدا بونون اورگینهسوراقالییب اونو بورایا چکن هاما

.  ساریلدي بوتون وارلیغینا

***
آتاسی ایله . اوچ کیشی ایدیلر. اورتا تحصیل اوخولونو بیتیرمک اوزره ایدي

سید اؤزو قاپینی آچمیشدي . میشدیلردن دانیشیب قوناق گلمک ایستهاؤنجه
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نین ون، کؤینکلرینی شالوارالرياوچو ده ساققاللی، گیردوزلو، بوینو یوغ. اونالرا
ییردي نین قارنی ییرتماق ایستهبونا باخمایاراق ایکیسی. اوستونه سالمیشدي

او بیر آز گیزله ده بیلمیشدي او . اوچونجو هامیدان سونرا گیردي. کؤینگی
یااا آلاله"او قدر  . قاپیدان گیرمکلري چوخ چکدي. دوروشوقلو بوشقاسینی

ی قونشوالر او ائودن جنازه قالدیرماغا اوخشادیب دئمیشدیلر ک"! هه
.   یه تؤکولموشدوهامیسی کوچه

! کئچمرم والاله! یم آققی اولمازجد! یوخ اولماز! غاآسیز بویورون حاج"
".. .بؤیوك دئییبلر بیر کیچیک دئییبلر.. .آغا
ق تپیللیک بیز اولساق تئز بؤیوکدن قابا. دیلررفتلیعاوغول گؤرورسنمی نه م"

.  میشديآتاسی سؤیله"! ایچري
ایکی ـتوتدوردوالر بیر"! غاآبویور حاج"دا قاپیسیندا قوناقالر اوتاغین

:   قوناقالردان بیریسی. شربت گتیرمیشديـآناسی جلد چاي. ساعات
سن سین نؤکريحغا قاباقجا دانیشدیغیمیز کیمی، چونکو سن اؤزون آحاج"

. بیز هر یئردن سوروشموشوق. ل دا اؤزون کیمی اولمالیديبؤیوتدوگون اوغو
لري ی دا، ممتاز اولوب همیشه بیرینجی نومرهضلن درسینده، او دا ریااو

"... گتیریب
رك آتاسی دئیه"ن اوغلویییرحمتل.. .یفیم گلیر داااحائله منده اونا گؤره "

.  اونون سؤزونو کسدي بیر آن
گؤیده ـه بیز یئردهصشاغیدي، خالآباشیباز دئییل، مصاحب! هه"

اونو بیز سئچمیشیک، اجازه وئرسن . آختاردیغیمیز الپ تمیز آدامدیر
م دؤولت آدامالریندان لر گؤرندن سونرا ان مهآپاراجاییق مخصوص دؤوره

ائله . نین اوستوندهسی ده کی باشیعالی تحصیلی، اونیوئرسیته. اوالجاق
سیزه ده بؤیوك . رنده گئري چکیلیب یول وئرسیناوالجاق کی هامی اونو گؤ

".. .افتخار اولسون
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بیزیم ! ایشیز آواند اولسون! نه دئییرم کی اوغول؟ آلاله سیزه کؤمک اولسون"
یه یئتیرسین، آنجاق اوغلومون الی بیر چؤره. ییمیز بو دؤولته قوربانديههر ن

". باشی باشالرا قاریشسین
گؤررسن . میعتلسمه ": غا یولداشالرینا آلتدان باخاراقآایکینجی حاج

.  آرتیردي".. .!سنین بو سیدین نه اوالر
ییب غا دا گاهدان سیده، گاهدان اونون آتاسینا گولومسهآاوچونجو حاج

.  الینده کی  آچارالرال اویناییردي

***
) نتیجه سی(یه گیریش سیناغی سونوجوین اونیوئرسیته`او ایل یایدا سید

هر هانسی بیر کورسدا یییدایسته. او بیرینجی اولموشدو سیناقدا. گلمیشدي
اوباسیندان ـدن اؤنجه او ائلآنجاق سیناق سونوجو گلمه. اوخویا بیلردي

ده، اورمانالر ایچینده گیزلی بیر چوخ اوزاقالردا، شیمال آدالنان بیر بؤلگه
هر گون ساعات . آلیردي) اتیلیمعت(ده اؤزل کوماندولوق ائییتیمیکمپ

ـتیلر گؤرور، سونرا ایسه عقیددؤرددن قالخیزیب ناهارا دك حربی دؤوره
بیرلرین تانیماغا فرصت ـسیاسی و خارجی دیللر درسلري اوخویوردوالر، بیر

لر هئیکللرینه یاراشماسا دا گئجه. جوردولرهامیسی بیر. تاپمادیغی یادالرال
رك آراالریندا آما گوندوزلر بیلمیه. یوخویا گئدردیلرخیمیر آغالماقال ـخیمیر

ـدي سینی گؤره بیلمهسید ایلک ایل عاییله. قیزغین بیر یاریشما واردي
بیر . ین`سی واردي سیدمک اجازههرینه زنگ ائلیالنیز بیر نئچه دفعه  ائول

اوردویا . لماغا فرصتی وارديابئش گون ائولرینده قـایلدن سونرا یالنیز دؤرد
دؤنرکن آناسی اونو ایتیرمیش بیر اوغول کیمی سوزدوروب آغالشدیالر بوتون 

نئجه اوالجاق سنین بو ":  آتاسی پئشمان کیمی گؤرونوردو. طایفاسیـائل
آما بیر . ديسؤیله"! سن؟ والاله هئچ گؤزوم سو ایشمیرنین سونو، گؤرهایشی

باخیب چوخ سئویندي اؤز اوزدن ده اوغلونون قافالنا دؤنموش هیکلینه
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نین `گئت تانري. اینشالاله یاخشی اوالر. آلاله کریمدي باال".ایچینده
". آمانیندا

قولچاغینی : آتاسی اونو ترمینالدا یوال ساالرکن بیریسی ده اوردا واردي
سودان قورتارماق اوچون سویا جوموب آتاسی گلیب اونو سودان قورتارمیش 

دي، آما اؤزگه قیزي ایله دانیشماق دالر دئمک ایستهبیر زا. هامان او پري
خئییر اوال ": ایکی قونشو گؤروشدولر! اوالرمی مگر، او دا آتاسی یانیندا ایکن

"! سن سنین ده یولدا اوالنین واردئیه! قونشو
بو ایلدن او تبریزده . یه یوال سالیرامهه من ده قیزیمی اونیوئرسیته"

".اوخویاجاق
". .تاري ساخالسین... لالماشا"
"بس سنین اوغلون نئجه؟"

من ده ": سید اؤزو تئز قاریشیب. ین آتاسی هئچ بیلمیردي نه دئسین`سید
دؤولت بیزي ایندیدن استخدام ائدیب . ه کورسالریندان اوخویورامبورسی

".. .جکآیلیق وئریر، درسیمیز قورتولدوقدان سونرا دا اؤزو بیزي گؤتوره
.  رك بیر شئیلر اویدوردودئیه

تاري . چوخ آرتیقديـسنین چیخارین اوندان دا چوخ! ماشالاله اوغول"
آما سید هئچ . دئدي اونو اوشاقلیقدا چایدان قورتاران کیشی"ساخالسین،

بیر ایل داها . قوالغی گؤزونده ایدي، گؤزو ده او گؤزلده. اونا قوالق آسمیردي
.   ده آزالتمیشديزنگلري . دي سیدائوه دؤنمه

او ایل سید درسلرینه عمللی فیکیر وئرمیردي، بونو اؤیرتمنلري ده 
جان "سنمی کی ییبائشیتمه. اوغول سن عاشیق اولوبسان". دویموشدو

من دئمیرم، آما اونون دا واختی ". جاندیرـعشقه کی عشق آفتغموئرمه 
شی بیر باشا وئر، سونرا ل بو ایاو. اس یئرینده سنسحنین هله سن ایشی. وار

- سبیزیم ایشیمیز مقد: لیسنبونو بیلمه. هامی یالواراجاق سنه قیز وئرسین
یحتّ. بو یولدا بیز اؤزوموز قوربانیق. دیرسدیر، چونکو دینیمیز مرامیمیز مقد
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رسه بو یتی ده بو یولدا قوربان ائتمک گرکیوخوموز، بوتون میلّـمیز، وارعاییله
آما او یازیق هئچ اؤزوده بیلمیردي هانسی ایشی ".یکیلییئتیرمهایشی باشا 
سید ده اونون سسینده ایکی. میشدیرلر ازبرلهآنجاق بیر شئی. هانسی باشا

.   سئزمیشديیییرجیکل
چوخ سالیب چیخاندان سونرا اؤیرتمنلردن . سید او ایل چوخ قاریشمیشدي

شی باشا دوشوردو، ایشینی ده ي یاخ`اؤیرتمن سید. نین یانینا گئتديبیري
سن ایکی ایلدن سونرا بو اوغول سن ایندي ایستیه". یاخشی باجاریردي

یه نین وئرگیسینی اؤدهایشدن آیریالسان، ائوینیزي ساتساز بئله بیر آیی
".بیلمزسینیز

آرتیق باغالنمیشدي اوزونه . یدي سانکیدـهسیده بیر قیرمیزي گولل
.  قاپیالرین هامیسی

***
یه دوغرو سید بیر قاري ننه گئدن یوال باخدي، بیر ده دؤنوب او عاییله

-مک ایستهاو کئچمیشینی ایزله. سینبیلمیردي هانسینی ایزله. باخدي
یه بئله گوجو سئچمه. نیییینی، منلیییییردي، ایتیرمیش وارلیغینی، کیمل

هر بیر زاد . ییرديیه دوشدو، قلبی دؤیونوردو، پارتالاسمه. قالمامیشدي
لرله یئنه تیکینتی. مومو بویاندي هر یئر. شکیله اوخشاییردياسکی فوتو

ین باشی `سید. یب قاووشوب آرخا سوزدولریآغاجالر، آدامالر و ماشینالر اری
ییب قان یانیق قیریس یاییلمیش نن داشالرا دهین یانالرینا دؤشیآرخا

بو آندا . ديساچالردان اوزاغا آخا بیلمهالرین ایچیندن اوزه چیخدي، آما چسا
- بیر دجل اوغالن کئچرکن اوغرونجا جیبیندن بیر تاراققا چیخاردیب فیتیله

چوخ . ین قوالغی آراسینا سالدي`سین یاندیراراق اؤز آیاغی ایله سید
قوالقالري . ي دیکسیندیردي`تلی بیر پارتالییش سسی سیدشید
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دي، فیرالندي، گئتدیکجه دورولوب رالنیمومو شکیللر ف. کوشولداییردي
.   گؤزل بیر آوروپا شهري اولدو

هر یئر آچیق . موریتینده اورانی گؤرورکن وورولموشدو او شهرهأسید ایلک م
بهشت کیمی ـچیچکلی، یاشیل چمنلی ـبویاالرال پارالییر، هر یئر گول

دن مهحرکته کئچ. سرتینی ده آنیالدي بیر آنحاوردا یاشاماق حتّی. ایدي
دوالندیقجا دا . نی تانیمالی ایديیییدئشـاؤنجه او شهرین بوتون دلیک

الینده کی  پاسپورتو دوشونوب هر بیر زادي بوراخیب یئنی بیر کیملیک ایله 
الینده کی  پارایال خان . یئنی بیر دونیادا یاشاماغی دا پالنالشدیرمیشدي

یسه هئچ بئینیندن اه سؤزو ن"س مقد"آنجاق  . کیمی کئچینه بیلردي
پارتالییش . ایشینی گؤردو. نکیییردي اونو ساسیلینمیردي، هر یئرده ایزله

هامی پارتالییشا . لیرديسسی ایله پولیس ماشینالري آالرمی قوالغی د
یالنیز بیري اوردان یاواشجا و سویوقجاسینا اوزاقالشیردي، . دوغرو قاچیردي

"نئخا"اتی بیتیریب  عملی"سقدم"آخی او . ركسینا شوکور ائده`تانري
.  ديلرین حسابینا یئتیرمیش

لی ماشینالر داتدان دؤندوکدن سونرا او هردن ائولرینه گلرکن چئشیبو عملی
مئت، بیر گون وانت، بیر گون مرسدس، هبیر گون قیریق بیر مسق: مینیردي
هئچ . يلر گلیب صاباح ائرکن گئدیرداؤزو ده گلنده گئجه. ام وبیبیر گون 

. لیک باشاریردي سانکیعکسین سورغوسونا جاواب وئرمیردي، آنجاق سالم
سین، آنی یدي هر کسه بیر ایش جورلههسهایست. گوجو چوخ آرتمیشدي

یییدیدي اؤلوم حؤکموندن قورتارا بیلردي بئله ایستههسهایست. دقیقه ده
سنی کیمسه "چونکو اونا . نه یازیق کی بو ایشی گؤره بیلمیردي. آدامی

اؤزون یاخشی . تانیندین، زیبیله دؤندون"دئمیشدیلر اوردا"تانیمامالی
"...بیلیرسن

دانیشسایدي یوز . ییرديگاهدان قوناقلیقالردا آچیلیب پارتالماق ایسته
. بیلمیردي هئچ کیمسه ایلهپایالشا . ایللیک سؤزو دردي واردي اورگینده
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نین هامی. ایله دولو بیر دمیر صاندیق ایدي سانکی4ایچی دینامیتله، ج
اؤز . سنکیمسه اونو تانیمیردي دئیه. باخیشی اونا قارشی دییشمیشدي

گئده آزالتدي او آنا یوردونا ـگئت. یا دؤنموشدویجائلینده اوبسیندا یابان
ن اؤلوم خبرینه گلدي، داها دوغروسو تک نییالنیز بیر گون آتاسی. گلمگی

یولداشالري اونو هئچ واخت تک بوراخمیردیالر، آخی او چوخ . دئییلدي
یاسدان ایشینه دؤنرکن آناسینا خرجلیک . اؤنملی و باهالی بیریسی ایدي

من او پولو حالل چؤرگیمه "آناسی  . آغیر بیر خرجلیک. ديوئرمک ایسته
-بئله. دئییب اونون الینی قایتارمیشدي"م بئله قاتا بیلمرم، آجیمدان اؤلس

یه باغالنتیسی قالمامیشدي، دئمک اونا درس وئرن لیکله بو دونیادا کیمسه
.  ستراتژیک ماشینی یارادا بیلمیشدیلرادیکلري آدامالر اؤز ایسته

یئنه قالخیب آرخین . بورنونداکی آزوت فسفر قوخوسو اونا بیر گوج وئردي
اللري یئردن . باشی دیزلري آراسیندان قالخا بیلمیردي. وردوقیراغیندا اوت

او ایلک تزریقی . دونیادا هر نه درد وار ییغیشمیشدي جانینا. اوزولموردو
اتینا بیر نئچه گون او تزریقدن اؤنجه باشقا بیر تخریبات عملی. خاطیرالدي
له داها دوغروسو چوخدان ایدي او اؤزو آکتیو اوالراق بؤی. گئتمیشدیلر

اوچ کیشی . ارت ائدیردي ایشلرهظاتالردا اولموردو، یالنیز پالن وئریب نعملی
اورگی بیر آز اوشونوب . یولداشالري اونا چوخ حؤرمتله یاناشیردیالر. ایدیلر

. ساعاتالر بیر کؤکلندي. بیر شئیلر اولمالی ایدي سانکی. ایکیرجیکلی ایدي
ده حاجی نسیهاو پارتالییش نتیج.بللی بیر ثانیه ده پارتالییش اولمالی ایدي

چونکو حاجی . لی ایدي، آما یولداشالري بیر آز گئجیکمیشدیلریاسر اؤلمه
- اداره. اتداس عملیلرین اؤزلرینی گؤیه اوچورتموشدور، او مقدنئیاسر او خا

د اوغلونون اؤلوم خبري حاجی یاسر ییینین اوچ انین داخلی خبرلرینده اؤلکه
. یندا ائشیدرکن دؤوره گؤردویو ایکینجی ایلی خاطیرالديآدینی آدالر آراس

- یولداشالرین یاس تؤره. یه یول یوخ ایديآرتیق چوخ گئج اولموشدو، گئري
نینده داشییارکن گولمگی گنی چیوتوین بوش تاب`نینده حاجی یاسر
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او . باشالر اونا بیر جور باخیردیالربؤیوك. دن چوخ گولدوبیر هفته. توتموشدو
بیر ایشلر . یی بیلیردي، اؤزو ده ائله راحاتجاسینا دوالنیردي آرالیقالرداهر شئ
.   لی ایدیلرگؤرمه

چونکو او . دیلر، اولماديسونرا بیر نئچه باشقا آدالرال دا اونو سیلمک ایسته
غیندان اوستون توتدوغویوارلیحتّ. سینه ده ایکیرجیکلی ایدياؤز کؤلگه

"غاالردان بیري اونو ائوینه آبیر گون حاج. آرتیقه ده اینانمیردي "ستقد
یمیشدي، حتّجاللی گؤرمهـهسید یوخودا بئله بو جا. قوناق چاغیردي

اونو . غانین چوخ گؤزل بیر قیزي وارديآحاج. آوروپا شهرلرینده بئله
مود ححاجی م". گؤررکن چایدان قولچاغینی قورتاردیغی پري یادینا دوشدو

آیاق ائله ـاؤزونه گل، ال. سنلیان بئله سوباي گزمهبس نه واختاج! جان
یئمک اوتاغیندا اوچ آداما . غاآدئدي او حاجققیزینا و سیده باخارا"...بیر

فیر فیریلداییردیالر او ـقوللوقچوالر فیر. مین آداملیق یئمک حاضرالنمیشدي
میشینه اونون باشینا بو تئزلیکده بؤرك کئچمزدي، آنجاق اونو کئچ. آرادا

بیر هفته او شامدان سونرا سید برك . باغالیان او قیز ایشینی گؤرموشدو
هامان او ایلک . خانایا گؤتوردولراداره دن اونو اؤزل حکیم. لنديهخست

او تزریقدن سونرا گؤیلرده اوچوردو، چوخ . تزریقی اوردا آلدي
ن تزریق خانادا یاتمالی و هر گوهسونرا بیر آیاجان خست. یونگوللشمیشدي

.  آرتیق سید هئچ آدینی دا بئله بیلمیردي. آلمالی اولدو
ي گئجه یاریسی `سید. غا اوناآدئدي حاج"!اوغلومسنصایندي سن مرخ"

جیبینده بیر نئچه سرنگ، بیر آز . آپاریب شهردن اوزاقدا چؤللره بوراخدیالر
ان ییردي خیرداجا تیکگؤز ایشله. مپ وارديـآغ توز، بیر نئچه هپ

هر نفس چکدیکجه آغیز . هر یئر قایناییردي. کولالري بوروموشدو چؤلو
داغالرین دیبینده بیر آوادانلیق . اوزاقالردا گون باتماق اوزره ایدي. قورویوردو

ایتلر هله چوخ اوزاقالردان . اؤزونو اورا یئتیردي. گؤرونوردو یاخینالشدیقجا
تمه بیر اوچوق دامین یانیندا یئکندین آغزیندا نئچه یئنی. اونا هورویوردو
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هامی اونا . کیمسه اونو تانیمیردي. ییردیلردن دیرناغا ایزلهدوروب اونو تپه
کنده قویمادیالر اونو، چونکو یالنیز کنده قویمالی آدام . ترس باخیردي

نین زمیلردن بیریسی. آجمیشدي اللري اسیردي. قوودوالر اوردان. دئییلدي
یاخینالشیب یئره داغیلمیش خیردا . بوغوشوردوقیراغیندا بیر نئچه ایت

ایتلر قورخوب اوزاقالشدیالر، او دا کند . گؤزلري پارالدي. چؤرکلري گؤردو
تینی دا جیبلرینه دولدوروب کنددن نقالی. بیر قارین قورولدو. ایتلري

.  یسه بیر زاد اونو داغالرا دوغرو چکیرديه ان. اوزاقالشدي داغالرا دوغرو
***

یئکه بیر آوتوبوس . قیراغیندا دوشوب قالمیشدي اوزو خیاوانا دوغروآرخین
. آدامالر ایتدي. گؤي قارالدي. نین اؤنوندهگلیب دایاندي دوز اونون گؤزلري

ماوي "آنجاق ماشینین آلتیندان آسالنان پالچیقلی دمیرلر ایدي اونون 
. ديلهدو، بوغازینی پؤشرآوتوبوسون توستوسو بورنونو قاووشدو."سماسی

. بوغازي قیفیلالندي. دي، آغزیندا بیر دامجی سو یوخ ایدياودقونماق ایسته
اوردان . بیردن او کنددن قوووالن گونو آنیالدي. آز قاال بوغولوردو

گاهدان بیر . بیر یول وارديـداغالرا دوغرو ـاوزاقالشارکن کندین او تاییندا 
قاباقدا بیر . یولون قیراغی ایله یوال دوشدو. یوك ماشینی او یولدان کئچیردي

سوروجولر . ایکی یوك ماشینی اوردا ساخالمیشدي. گئنیش یئر واردي
سید بیر آن . ركیه قورولموشدو بیر المپانین ایشیغیندا دئییب گولهیئمه

ایشیغا . ائوده ایمیش کیمی گلدي اونا. ياوباسینی آندـکئچمیشینی، ائل
. گئري قاییتدي. کندي دوشوندو. بیر آز دایاندي. ديچیخماق ایسته

سونرا دیزل . ییغیش ائدیب تکرلره باخدیالرـسوروجولر یئمگی قورتاریب ییر
بوندانمی یاخشی . ییب توز سالدیالریراغیندا بیر نریلدهقموتورالر چؤلون 

یه اسمه. ماشینا دوغرو سوزوب آلتیندا گیزلنديفرصت؟ سید آرخاداکی 
رین کاو زاپاس ت. ایکی دنه چیخاردیب اوددوـلردن بیردوشموشدو، هپ

. دنه دنده چکیب یولالنديـماشینالر دنه. اوستونده اؤزونو یئرلشدیردي
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دئمک . گئده عادت ائتدي او دوروماـللرده، آما گئتتوستو اونو بوغوردو او
اللري دمیرلردن برك آسیالراق گؤزلري، سونرا . ی گؤرموشدولر ایشینهپ

هئچ ماشینالرین نئچه یئرده . بیلمیردي هاردادیر. ایسه کیپریکلري آسیلدي
.  میشديساخالماسینی دا بیلمه

. بلکه ده چوخ یول گلمیشدیلر، آما ماشینالر یاري یولدا ساخالمالی اولدوالر
وجو اونو ماشینین آلتیندان آسیالراق سور. آرخاداکی ماشین پنچر اولموشدو

باشی ماشینین . سوروجونون سسی اونو دیکسیندیردي. گؤرورکن هویوقدو
ییب یول قیراغینا سوروجو اونو سوروتله. ییب یئره دوشدودمیرلرینه د

ییشدیکدن سونرا اونو یولون ري دکآما پنچر ت. یازیغی گلدي اونا. چکدي
سونرا . بیر آز اوزاندیغی یئرده قالدي. لرقیراغیندا بوراخیب یوال دوشدو

ایکی ـچؤرك خیرداالري تؤکولموشدو یالنیز بیر. دوروب جیبلرینی آختاردي
لر ایله داواالري سونرا سرنگ. رك اویوددو اونالريساللري ا. سی قالیرديتیکه

بویاالر قاریشدي، . یئنه بیر آز اوزاندي. بیر سرنگ چکیب قولونا ووردو. تاپدي
یب یهر شئی کاس اولدو، موم کیمی اری. ردي، بوزاردي، قارالديآغا

ریشیقالردا هئچ نه یوخ ایمیش اقبلکه ائله بو قارما. بیرینهـقاریشدي بیر
. یه چاتیردي بو بوروشوق دوالشیق دونیاداهطهر شئی بیر قارا نق. دوشوندو

. سالالناـلالناتاتان، ساـتاتان: قالخیب یوال دوشدو. بویاالر یئنیدن قاییتدي
سرنگ ده . ال آچدي، بوش قاییتدي. او گوندن هر یئره گئتدي قووولدو
داها . کندلر کئچیب شهرلر آشدي. لر دهقورتولدو، داواالر دا، توزالر دا هپ

یالنیز . ییریی ایستههدوغروسو هئچ بیلمیردي هارا گئدیر، کیمی آختاریر، ن
آما بوردا دا هر . چکیب بورا گتیرمیشديچوخ اوزاقالردان گلن بیر دویغو اونو 

یالنیز هاوادان بیر تانیش قوخو ساچیردي، او دا . بیر شئی قاریشیق ایدي
سید دوروب باخیردي، آما یئر مومو بویا اولوب . گؤي اَییلیب یئري اؤپرکن

قوخوالییردي بیر . ییردي بیر آزایمکله. گلیب گلیب یاپیشیردي اونون بورنونا
.  چوخ اوزاقالردانـبیر زاد باغالییردي اونو بو قوخویا، چوخیسه ه ان. آز
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***
سید بیر ده گؤزونو زوراکیلیقال آچیب خیاوانین . آوتوبوس اوردان اوزاقالشدي

یی هداها هئچ ن. دينی گؤرمهکیمسه. او تایینداکی آغاجا دوغرو باخدي
قارانلیق . قاش قارالدي. آدامالر، ماشینالر، هامی چکیلیب گئتدي. رموردوگؤ

بو سویوق هاوا اونو کئچمیشینه چکیب . هاوا بیر آز دوشدو. چؤکدو
ییردي، آما هئچ گوجو ایندیکی اؤزلوگوندن قورتولماق ایسته. باغالییردي

ق سون سون کز اوالرا. بیرده بیلمیردي قورتولسا نه اوالجاق. قالمامیشدي
یه سون کز سئچمه. غاجدان توتوب آیاغا قالخديآباالجا قارا. گوجونو وئردي

کیمسه . یه دوغرو، اوشاق ماغازاسینا یؤنلدياو سکی. امکان تاپا بیلمیشدي
آتا "نین تکجهباالجا پريیییدیاردیم ائتمک ایسته. ديیمهگؤزونه د
هر . کز دونیا مومو اولدوسون. ییرديسسی قوالغیندا جینگلده".. .یازیقدي
صاباح . هطبیرینه، اولدو بیر قارا نقـیب قاووشوب قاریشدي بیریشئی اری

کؤرپو توتولوب دالیسیندا بیر . ائرکن سو آرخدان آشیب یوال جاالنمیشدي
وانین الري اورانی آریتالرکن خیشهر ایشچی. زیبیل وارديـماشین یوکو زیر

قارا چادیرالی آنا اوتوروب تیندا بیر بوزاو الینده قارشیداکی آغاجین آل
. کوي دوشدوـبیردن سس. سه آختاریرديایهنیگاران گؤزلري ایله ن

هامی باخیب . لر کؤرپونون آلتیندان بیر جنازه چیخارتدیالرایشچی
لرین اوستونده بیر نی گؤتوروب ائله زیبیلجنازه. رك اوزاقالشديچیمچشه

یالنیز او تایداکی آنا هله اوردا اوخشاییب . رنایلونا بوکوب اوزاقالشدیال
.   سینه چیخاردانالراجههقارغیش یاغدیریردي تکجه باالسینی الیندن اؤیل
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جی ایلده ـ1355ن یازیچی و ادبیاتچی رضا خلیلی توغرول آتاباي تخلص ائد
او ایلک و اورتا مکتبی . لک کندینده ایشیق دونیایا گؤز آچمیشدیرخویون تؤکه

قورتاردیقدان سونرا، آنا دیلینه سونسوز ماراغی اولدوغو اوچون عالی تحصیالت 
2001-2005.سینه یوال دوشورآلماق مقصدي ایله دوغما دیاردان تورکیه اؤلکه

. سی تورك دیل و ادبیات بؤلومونده اوخودووئرسیتهایللر آراسیندا استانبول اونی
Eqayid-i"تورك دیل بؤلوموندنسی اونیوئرسیتهMarmaraدا 2009

Owliya-i Seb'e"آلمیش، هامان بیلیم چالیشماسییال یوکسک لیسانس
.رینه دوقتوراسینی داوام ائتدیریریوردوندا تورکولوژي اوزه

او . گنج یاشالریندان یازیب یاراتماغا باشالییرآتاباي گونئی آذربایجاندا ایکن، هله
او یوزلر شعر، مقاله، ترجمه و . جی ایلدن مطبوعات عالمینه آیاق قویورـ1370

لري نوید اونون بیر چوخ حئکایه و مقاله. ریرحئکایه یازیب مطبوعاتا گؤنده
لرده نشر درگی و قزئت.سي، فجر آذربایجان وآذربایجان، امید زنجان، مهد آزاد

. اولموشدور
حئکایه توپلوسونو نشر » مانقورت«دن یارانان حئکایه9جی ایلده ـ2001آتاباي 

... لري اورتایا قویوربو کیتاب مختلف سؤز صؤحبت. ائدیر
ئکایه ایکی ح،نین پارالق یازاریندانحئکایه ادبیاتیگونئیآشاغیدا بو باجاریقلی و 
.اؤرنک اوالراق وئریریک



~٤١٧~

مانقورت

I
. اورمانالر، داغالر، بوزقیرالر قفسه سالینمیش آال قورددان اوزاقالشدیالر

. یوان زنجیرله باغلی ایکن قفسده قیوریالراق وورنوخوردوحخیرچین 
اقچی توسدسینی آالن یورولدوغوندا اؤفکه ایله، دمیر چوبوقالرین چئوره

اونالرین گؤزو ماراقال، قورخماقسیزین قیوراق، ایري . کیشیلره باخیردي
.   گؤوده لی آال قوردا تیکیلمیشدي

:  کیشیلردن بیري، جیر و بویوروجو سسله دانیشیردي
دان ودوغرـیوانالري همیللشدیرمگیحشی حوـمی سیز منیم پئشه«ـ 

سینی ایلکه"! مازلامی اوآج قارنین این"ییرسینیزسه،  اؤیرنمک ایسته
هر تورلو . دوشمنینیزین قارنی سیزین چؤرك یولونوزدور. سینیزاونوتمامالی

بو آال قوردا !... اووماق، هر عینادي سیندیرماق اوچون ان کسه یولیییاؤتکمل
نیر؛ یوروش اؤزگورلوگونه گووه. ین بیر ییرتیجی جاناواردیرشیشه: باخین

ییشیب یومشاجیق بیر ببه کیمی دن د، چوخ سورمهکینسا. گوجونه اؤیونور
"! اویسالالشاجاقدیر

:  دیشلرینی قیجیردیب لوغاز اوچون قورددانـیریان بآـاو 
.  دئیه سوردو» !گؤره سن سئوگیلی قوناغیمیز نه کئفده؟«ـ 
آال قورد . یوان دا اونون دیلینی آنالییرديحبیل اونون دیلینی بیلیر؛ ه ائل

. بویانا وورنوخدوـنین اوزاندیغی قدر اویانخیریلداییب دار قفسده، زنجیري
ایکی آیاغی . هورکونج، قورخونج سسلر ایله قیوانجسیزلیغینی بیلدیردي

بیر ... اوسته قالخیر، آز قالیردي مفتیللر آردیندان ایزلگیجیلري پارچاالسین
.  رك سوسدودیکدن سونرا آغزي کؤپوکلنهدلههریفلري حسوره یاد 
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"!زادالر گتیرینمنیم یئمک واختیم چاتیب؛ بیر": بو او دئمکدیر کی«ـ 
ئدیجی ااغیمیز اولدوغونو، بورادا منیم تکجه امرتوسدآنجاق او، بیزیم 

»  !لیدیراولدوغومو بیلمه
.  آجیقلی قیغیلداديـنین دیبیندن آجیقلیآال قورد، دیشی

سن آرتیق . دئییر"!مزدن فرمان دینلههقوردالر کیمس"یندي ایسه، ا«ـ 
قفسه قاتیلینجا، آرتیق بویروق قولو «ـدئدي باي آریان،ـ» :قورد دئییلسن

»  آنالدین می؟. سنلیمهمی ائیلهیییدمنیم ایسته! بیر نؤکرسن
:  آریان بی. قورد بیر داها قورخماقسیزین اوالدي

می دئییرسن؟ سن منه باش "اولمام هئچ وعده بیریسینه نؤکر "! نمنه؟«ـ 
چونکو سنین ان ایلکین احتیاجالرینی قارشیالیان «.دئديـ» !لیسناَیمه
»  !منم

.  نیب هافیلداديیان عالمتی اوالراق زنجیرینه گوجهعصآال قورد یئنه 
یییداو سئومه. اخین آج قالسینربو. دئییر"!میرمهبئله ایسه یئمک ایست"«

»  .ه مجبور دئییلیایشی گؤرمه
:  اوستاد سونرا اؤیرنجیلرینه اوز توتدو

نین جاوابیندا نئجه گوجسوز قاالجاغینی تئزلیکله باشین، آج قارنیبو دیک«ـ 
»  !جکسینیزگؤره

دیجی ورپهاتوك. نین بو تایینا کیمسه یاناشانمیرديیوانات باغچاسیح
می داغالرین، بوزقیرالرین اؤزلهوحشی بیر اوالییش دویولوردو؛ اورمانالرین، 

...  ایله دولو بیر چینالییش

II
چاتماز یئردن ائندیریلن قیرمانج ال. لر باشالنديشکنجهیؤنجه ااایلک

ین جیرناقالري، دیشلري ایله وورغوالري قارشیسیندا قفسی قوپارماق ایسته
- نین سوپاسیکیشیگئییملیقارا. ییردياؤزونو بارماقلیقالرا چارپاراق کوکره
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سی قادالی گؤودهـو قانلی. ندیریلیشی چوووماالرینا سون قویدونین باشینا اَ
دوشمن، دوشوندویوندن داها گوجلو، داها . بایغین یئره سریلديـبایغین

باغیریشالري، اوالییشالرییال بئله، هر اؤینه باییالنا . قورناز، داها بیلینمز ایدي
نه، یییآنجاق، ازیلد. قامچیالنیر، ایشکنجه اولونوردودك اؤلسییه تاپدانیر، 

نه باخمایاراق او هله هئیبتله باشینی دیک توتوب مغرور یییکیچیمسند
هله ده . یه دوام ائدیرديدیلهاري، اؤتکم داورانیشالري ایله موجباخیشال

...  بیلمیردينین او بوجاغینا قورخودان کیمسه یاناشایوانات باغچاسیح
نین ان قوزئییندن بیر قوردون یانیقلی اوالما یوانات باغچاسیحر، آخشامال

لرین گیزملی قورخوسویال دولوبو اوالییش، قالین مئشه. سسی ائشیدیلیردي
یکن گئتدیکجه یازیقالشیر، قارانلیق اورمانالرین اؤزلمینی یانسیدان ا

...  نیسگیللی اینیلتیلرله بیتیردي
سینه یئل کیمی اؤزگورجه. وردون قارنی آج ایديبونالر بیر یانا، یالقوزاق ق

...  آجیـیئمینی قوواالییب اووالدیغی او گونلري آنیمساییردي آجی
چیینینه یئکه بیر . او باییلمیشکن نئچه سوپالی هئیوره ایچري گیردیلر

اویوشدوروجو، دامارالرینا سیزیب قانینا قاریشیرکن . شیرینقا باتیردیالر
یانیلماز بیر اویساللیق و اویوشمه ایله قاریشیق توتارسیزلیق ایچئ داـایچدن

...   و دینجلیک دویغوالرینا قاپیلدي

III
:  یديه ارینه توپالشان اؤیرنجیلرینه اؤیود وئرمکدوهباي آریان قفسین هند

لر اونو داها دا قودوردوب دیرندیریر؛ اوندا گؤردویونوز کیمی ایشکنجه«ـ 
- آنجاق گؤرون بو سس. ینی اویادیریسحدیله اروحونو، قورورلو موجیان عص

»  !جکدیر اونانه ائدهـیوانحجلیق دئییلن ان ییرتیجی آـسیز ایشکنجه 
:  سونرا قوردا دؤندو
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آج . اؤلومه سالماـاؤزونو بوش یئره عذابا! گؤرونور یامان آجیخمیسان«ـ 
»  !ات قازانن قدر یییدراف ائت؛ ایستهعتاولدوغونو ا
.  زاغار باخیرديسوسقون، زاغارــجه سوسقونهآج قورد ائل

راف ائت ده قارنین عتآجلیغینی ا! یوانحمه هباشلیق ائلدیک! سؤزومه باخ«ـ 
»  !دویسون

آما یاواش. زاد قانمیر، دیلینی آنالیانمیرديآج قورد، اونون دئدیکلریندن بیر
اؤزلوگونو بوراخیب بو انایین وارلیغین . یاواش بونا دا مجبور اولوردوـ

چؤکوب ایکی قولو اوسته . اؤزللیکلري ایله داورانماقدا اولدوغونو آنالییردي
.  اوزاندي؛ یاواشجا میریلداندي

:  آریان بی ریشخند ایله قیمیشدي
»  !یوانحساغول اردملی . هري، ایندي اولدو«ـ 

.  ایله قوردون قاباغینا بیر شاققا اوو اتی آتیلديیییین بیرجه چیرتباي آریان
ایستی، قانلی تزه اته چیخمازدي؛ . له ییرتماغا باشالديگؤزلولوكاتی آج
...   دئیه دوشوندوـ"!آند اولماز،جین آنديآ"آنجاق، 

IV

:  نی قوردایوان ائییتمهحاو گون، 
دئیه » !لیسنمهی ائیلهمیییسه دئدییرسنجک ایستهبوگون یئیه«ـ

.  گؤستریش وئردي
!  هئچ ده همیل اولمام سیزه. یاممن بیر ییرتیجی: قورد اؤفکه ایله میریلداندي

:  آریان بی
: دیرم چوخ قواليیییدسندن ایسته«ـ.دئديـ» !چوخ آتیلیب دوشمه«ـ 

»  !مده دورمالیسانیییدئد"!دور"اودانین ایچینده دوالشیب، 
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- یانیندا، بونون اؤنمسیز بیر ایستک اولدوغونو، دانقالیق ائدیب دیرنهقورد اؤز
و باسیریغیندا . نین عاغیلسیزلیق اوالجاغینی دوشونوردورك آجلیق چکمگی
:  دیله قومود وئرديفاآغا سرت، بویورغان ا. فیرالنماغا باشالدي

»  !دور«ـ 
"!ساغول"ه یاواشدانآریان بی دویغوسوز بیر بیچیمد. جه دوندوهقورد یئریند

.   دئدي
گی دوندورولموش ات بو دؤنه خؤر. سینی آلدیغیندا گؤزلري پاریلداديرهیج

.   ایدي
شقاال راضیالشماق آجیغینا آـنیب دونوق آتایستی اوو اتیندن ائندیرگه

.  ب دؤزدویـییدن بونا دا قائتمهاعتراضآما . گلیردي
:  خوجا، اؤیرنجیلرین

نئچه گوندن سونرا بو «ـ.دئديـ» .امامییال سیندیریلمیشدیرنادي تع«ـ 
»   !جکدیرقورد یاپماجا کاغیذ جاناوارا دؤنوشه

V
یران باخیشالرینا حیوانات باغچاسیندا دینجلیک ایله تاماشاچیالرین ح

. سینهسرگیلنمک، اونالري اَیلندیرمک ائله ده آغیر بیر ایش گلمیردي بیله
.   اتلنمیشدي بئله. گئتدیکجه بئله راحات یاشاییشا آلیشیردي

دئین یالواریجی "!مندن دوالنیب دورمامی ایسته. من آجام"اونون، 
:  باخیشالرینی گؤرن باي آریان اؤیرنجیلرین

رك داها قومودالریمی سئوه«ـ.دئديـ» !گؤرون نئجه یوموشانمیش«ـ 
»  !گئرچکلشدیریر

مئمک ـلیدیر؛ یوخسا یئمکایت کیمی هورمه: دا قاندیردي کیسونرا قور
سن کؤپک سویوندانسان؛ ایتسن، "آما،. قورد شاشیردي! جکدیروئریلمیه

آنجاق . دئدیکلرینده، دیشلرینی آجیقال قیجیرداتدي"!هافیلدا! ایت
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ایت سسی "دئدي،"!بو دا مان دئییل"ییب اؤزونهحیرصینی گیزله
"!ز دا باشیم دوموك اوالرآچیخارتسام، بیر

"! اوهاـ! اوهاـ! اوهاـ":ز دوشونوب کؤپک سسینی یانسیالديآبیر
:  دارغینـدارغین. قاباغینی سالالديـآغا قاش

بانقیرمایا هافیلداماق می سن بو آنقیرماـ«ـ.دئديـ» دیر؟بو نه سس«ـ 
»  !دئییرسن؟
ـآما، ائله. چیخارتماغا چالیشديدن ایچدنلیکله کؤپک سسیقورد یئنی
:  ه قیرلحقاباقلی دوران باي آریان تـبئله قاش

بو! یتلرین ده آبیرینی آپاردینا«ـ.دئديـ» !سوس آرتیق! کس سسینی«ـ 
. صاباح سینایاجاغام. یه فرصتین وارگون کؤپک دیلینی یاخشیجا اؤیرنمه

»  !سیناقدان کئچنمزسن آجلیغی گؤزونه آل
.  اوزاقالشديدئییب

یدین، گؤردویون هنین او کونجوندن کئچسیوانات باغچاسیحلر، داها گئجه
یازیق باخان، هردن ایتلر کیمی هافیلداماغا چاباالیان ائوجیل بیر ـزاد یازیق

اوالماغی اونوتموش، ایته دؤنموش بیر جاناوار، هافیلداییر، . قورد ایدي
- ههجلاچیالر طرفیندن گولونجه قویولوردو بیلمیر؛ بونا گؤره تاماشهافیلدایا

!...  سی

VI

»  !هافیلدا، پایینی آل«ـ 
"! w، هw، هwه":  اؤزونو اونوتماغا چالیشان قورد هافیلدادي

:  آغا، چپیک چالیب سئوینجل
سن دوغرودان دا سویلو ! شدینلنریندي مدا«ـ.دئديـ» !ساغول«ـ 
»  !جه کسیلمیش کوچوکلر کیمی هافیلداییرسانهتزالپ قوالغی ! یوانسانح
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شینتیر سوموك، شیرـآردیندان قاباغینا، ات شاققاسی یئرینه سورـ
:  یئري یوخ ایديضتراعا. تولالدیالر

»  !یوخسا قانیخیب قودورار! سوموك یئیرایت ده تکجه سورـ! سن ایتسن«ـ 
.  ..نه ایسه بونا دا راضیالشماق، آلیشماق اولوردو

ارکین یاشاییشینی، توسونلوغونو، ـرّحداها اورمان هاواسینی، اوو دادینی، 
اونودور، ه سسینی بئلـید هر بیر زادینی عاباشلیلیغینی، اوزاق چاغالرا دیک

...   یادیرغاییردي

VII

سیک اؤزـتلهـیجی، قوردون قفسینه هله یاناشمامیشکن جاناوار ترمهیهبسل
ین ندنسه بو داورانیشی آریان بی. کؤپک کیمی هافیلدامایا باشالدياؤزونه، 

گؤر نئجه گؤیچک "جاناوار یالماناراق سانکی  . قاباغینی آچماديـقاش
:  آغا. سینه سورتونور، قویروغونو بوالییرديدئیرجه"!هافیلداییرام

.  دئیه بویوردو» !سانهایدي، ائششک کیمی آنقیرمالی«ـ 
من، سسیندن : دیشلرینی قیجیردیب دارغینلیقال میریلدادي. تدوجاناوار پؤر

یول آنقیریم می؟ وقوردام؛ ایندي بیییبوتون جانلیالرین دیرینـدیرین اسد
‘  !اؤلسم ده بو ایشی گؤرمم

.  مز قورد دامیندان چکیب گئتديائلهیجی، دینمزـیهبسل

VIII

:  قیمیشاجه، قیمیشاـائییتمن، یئره سریلمیش جاناواري گؤرون
.  دئدي» !میرهبیل سنین گؤیلون یئمک ایستهئلا«ـ 

.  نین شوشاغی آخیرديجاناوارین آغزي
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»  !ییرسنسه، آنقیرسانا، وئریمجک ایستهایچهـجکیئیه«ـ 
. جاناوار تبتی، داغالري، اورمانالري آنماغا چالیشدي دا باشاریسیز قالدي

.  باشالدي گؤزو یومولو آنقیرماغا
نجاق، من آ«ـدئدي سویلو پاترونـ» !یه یاتمیرنقیرماغین هئچ ده اورآ«ـ 

»  .رام سنه؛ دئیرم بیر تیکه ات وئرسینلریـییاولدوقجا کؤوریم، آج
آشقال و چؤرك خیرداسیندان آرتیق ـنان یئمک آتاو گون قاباغینا تولال

کین، ال. رگینده اویوشدوروجو دادي واریديیئنه خؤ. زاد دئییلديبیر
.   تیتیزلیک بیر یئره چاتماز دئیه دوشوندو

جک یئنی اویونو گؤزلرکن باشینا او بونجا سیخینتیدان سونرا باشینا گله
ده یه، یوینهیبورونتاغا، کمسلیکلهبئله: سیخیجی تاسماالري کئچیردیلر

...  آلیشمالی اولوردو

IX

:  ییشیک بیر تاپشیریقال گلديجی، جاناوارا دییهبوگون بسل
یرانلیقال چپیک حمنیم نطقیمین گیریش بؤلومو قورتولدوقدان سونرا، «ـ 

»  !...چالیب آلقیشال؛ هنیمی یئتیر
.  دئیه دیزه چؤکدو"ولسونا“جاناوار 

:  باي آریان دانیشیغینا باشالدي
بیلین بیز دونیانین ان اسکی، ان سویلو، ان اویغار ! ي وطنداشالرا«ـ 

دونیانین ان گلیشمیش، ان !... قیـییبیز همیشه اوغورلو، باشاریل!... اولوسویوق
بیز !... بیز اوستونوك!... قیـییسی، ان موتلو خالققاباقجیل اؤلکه

»  !...بیز... بیز... بیز! قیـییریلبیز باشا!... قنیرسیزیک
: تاخیم آنالشیلماز سسلر چیخارتدي"جاناوار باشینی بوالییب بوغازیندان بیر

سیزین . یمتسیز بیريسیز، کولتورسوز، مدنیمن بیلیک! منی باغیشالیین"
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خوشونوزا گلسین دئیه . کین من باش تاپانمیرامسؤزلرینیز چوخ ماراقلیدیر؛ ال
"!چپیک چالیرام

.   و آلقیشالدي
بونا گؤره . وزلولوکدن زهلم گئدرابیلیرسن می؛ منیم آالچیلیقدان، ایکی«ـ 

»  !بوگون جریمه اوالراق اوروج توتاجاقسان

X

!  ـ یئ: اؤته کی  گون جاناوارین اؤنونه بیر باغ اوت آتیلدي
قارشی . آنقیردي. هوردو. قاورامسیز سسلرله اوالدي. جاناوار یئریندن اوینادي

بو نه دئمکدیر؟ من اوتجول دئییلم، (‘ !...آنق... هاو هاو... آااو... ااو’: دوردو
!).  اتجیلم

:  باي آریان
دئییب » !لیسنآالق یئمهـایندن بئله یالنیز اوت! سن ائششکسن«ـ 

.  گئتدي
. یئلتنديیه ز یئمهآاوتدان بیر. بیر هووور کئچدي؛ جاناوار یامان آجیخدي

نه وار کی، بیر هووور سونرا آجلیق . گئري چکیلدي. دادیندان اورگی قالخدي
...  یاواش اوتالري دادیمساديـیاواش. یئنه آخین ائتدي و او، یئمه یاناشدي

XI

باشلی خالتاالنیب اویسالالشدیغی گون، ائییتمن و اؤیرنجیلري، ـلیتؤره
جاناوار دؤنوب سیرادان بیر شهرداش : دوالرقورد و قفس گؤزدن یوخ اول

...  اولدو؛ قفس ایسه قاالبالیق شهره دؤنوشدو
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XII

یییسینه اؤجشمکله اَیلندتاماشاچیالر وریندن کیچیمسنن، هر اوشاغین بیله
... نین سینماسی؛ آشاغیالنماهآجلیق؛ عینادین، اراد... سیز بیر جاناوارتهلکه

رك خالقی اوینادانین گؤستریشی ایله اویون بزیهیوانی؛ آیی حسیرك 
سووساقلیق اوزوندن : باغ قوروقچوسو... آنورماللیغی ایله گولدورن زاواللی

آدالندیریلماق؛ سورونو ‘ یناخ’باشاراتسیز و : داوار ایتی... یاراییشسیز قالماق
...   قوردا وئرمک؛ ایشدن آتیلما

لري کیمی هپکؤونورکن ترن شهرین آرتیقالریندا، کوللوکلرده سومس
کئچمیشینی، ـسوپونو، کؤکونوـسوي. ذهنیندن کئچیردي بونالر

نی، اؤزگور یابانی یاشامینی یادیرغامیشدي؛ سسینی، دیلینی بئله یییکیمل
اؤزلوگو اویوشدورولموش، یارادیلیشی یوزالشمیش، .اونوتموشدو

اؤزللیکلرینی داورانیشالري دییشمیش، قورورو سینمیش، دوغال 
لیک نه جیرناقالریندا، دیشلرینده، گؤزلرینده او اسکی کسکین. ایتیرمیشدي

دینج، اوسلو، باش... وار ایدي، نه ده قاسالریندا، دماغیندا او اسکی گوج
!  شاغی، یاخشی بیر شهرداشآ

. نیردیلریه داش آتاراق اَیلهسیزلشمیش کؤپهگوله بو تهلکهـاوشاقالر گوله
، اؤز یئمینی اووالیانمایان، اؤز آیاغی اوستونده دورانمایان جاناوارا، آرتیق

...  ئتمک دهاتركییییان دا اؤلوم دئمک ایدي، شنلعصعیناد و 
. دییه ماشینی، الینده اوو توفنگی اوالن ایشچیلرله یاخینالشماقدایديبل

بیرر ررـپوزان یاراماز سولک ایتلري بیییی، گوونلیییهردن دینجللرگؤرولی
... قورشونالیاراق اووالییردیالر
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سیندن قاچان آدامکؤلگه

چیزگیلی . دستگینی ییغیشدیرماغا مجبور ائتديـ شیدیرغی یاغیش دفتر
دفترینی زیپلی گؤن چانتاسینا توپارالییب ـ کاغیذالرینی، ایستامپ و قلم

. آغاجا دایاديقاتالنان تنکه ماساسینی خیاوانین قیراغینداکی قوجامان 
. جیغاراسینی چیخاردیب آلیشدیردي57قوولوق چانتاسیندان کیچیک 

یانیقلی، اووورتالرییال سوموروب، قونورالشمیش سئیرك قابان ـ یانیقلی
دیشلرینین آراسیندان، توستودن ساراالن دن دوشموش دولو بیغالرینین 

.  آلتیندان موشک قوخان هاوایا اؤتوردو
.  میزي کورالديجیغارا پارامیزي بئله قازانمادان سوفته!ـ قارغیش اولسون

بوگون بوندان . ین قارشیسی ایسسیزالشمیشدي"اي اینقیالبهـهادگاد"
- سینی گؤزلمهلیک اومانمایاجاغینی سئزرکدن یاغمورون دینمهآرتیق گونده
و یییان چوخ سئود. سارساقجا بیر شنلیک سیزدي ایچینه. یه قویولدو

ایچینده چالینماغا ـبینقاچاق ـازماقدا اولدوغو ائل ماهنیسیپییئسینی ی
:  یاسی ده قاتیلدي بو ماهنینین اؤتوشمهساغاناق یاغیش دامالالري. باشالدي

یه باغالرام  ت سنی سرتؤولهآبوز"
!  ت، چولالرامآآند ایچیرم، سنی مخمل چولالرام، آي بوز

وادان قورتارسان،  عت منی بو داآبوز
!  ت، نالالرامآقیزیلدان، گوموشدن سنی نالالرام، آي بوز

قوي منه دئسینلر آي نادان نبی؛  
"!... دیوانی یئریندن اوینادان نبی

- هکسیلمالپ . کیمی آنسیزین دا سئیرلديیییادان گورلشدپیاغمور شاپ
) نیمداش(اوجوزلو جولوز . دن چیسک آلتیندا یوال دوشدوسینی گؤزلمه
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بئش ایلین چاخراق کؤده اوتوز. ز اوشودوآپئنجگی، بئز شالواري ایچینده بیر
هر زامان . تورپاق کیمی اوالن ائرکن قیریشالرینی ایسالتدي یاغیش

رتاقالشیر، دوغانین محزونلوغویال او. چیسکین آلتیندا یئریمگی سئوردي
نین توزونو یویوب گؤتوروردو کؤنلونون دومانینی، بئینی. اؤزدشلشیردي

.  یاغیش
!  نه جیجی بیر هاوا! ـ اووه

. نین اؤنونه چاتمیشديقفه) خلوت(زامانکی اوغراغی اوالن گلنکسل قویتو هر
لرین لی نارگیلهایچري گیرینجه چاي قوخوسویال قاریشمیش مئیوه تنبکی

وجو اتانیدیقالرییال دیلعضیبورانی اوغراق ائدینن ب. دياسرهعطریندن 
لمالی نارگیله آبئللی بارداق قویولورکن بیر تکهاؤنونه اینج. لشدياسن

نین جکئتی. ایستمه تاپشیریغینی دیله گتیرمک ایستگی آغزیندا قورودو
ن سی ایچیندهئیاغمورون نش. یله دیینديقوروشا الیـ کی  قپیکجیبینده

هورولتویال . لتی ایچینه قاپانديآکی  بونهمشه. سیلینمیشدي ایندي
سوموردو . سینیـ57جیک هو یئنه یاخدي اینج. ایچدي چایینی

.  رلرینهیدوستاقالرین نمی ایله خیشیلدایان جی
بیر زامان . موشدوالریي الغا قوده اوتوران هاماشالر یئنه دلی ایسمانلیایره

. سیاستین دیشلی تکرلري آراسیندا خینجیلدي. یدي آدي‘ایسماییل
ده مملکت گئدیشیندن خوشالنمادیغینی دیله ندیر قفهـ ندیر. سولچویموش

یله عاغیل ابیر شیرینقانین ائتکیسی. گتیرمیش، آژیتاسیون آپارمیشدي
...  سینی ایتیرمیشدي، دالدادا دئییلنلره گؤرهدنگه

نی هله ده واردیر یییلر بیرلئتوسوآدامجاغیزي سککیز ایل اؤنجه ییخیالن
اونون آجیقالناجاغینی بیلدیکلري . ییردیلرسینه دورتوکلهلمهریفعکیمی ت

...  باشا قویموردوالر هلهـ اوچون چوخ باش
سی بیتمیش ـهنین گوللنه اؤزونو چیخمازین سونونا چاتمیش، ماوزريئگ

وار؟ نه ائدیندین بو اوتوزیینهقاریمیش بیر آنادان باشقا ن". دورومدا بولدو
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لري آلتیندا سیاستین آغیر چکمه. یانیدسیز سورویدو قارشیسیندا"بئشده؟
باجی تانیمایان بو اویوندا ـ آنا. ازیلیب یئره یاپیشدیغینی دویومسادي یئنه

سئوگی، گنجلیک، : سینی ایتیردي بو جان قوماریندااودوزدو دا هر نمنه
دئمک هر ... جکدؤولت، گلهـ نگین بیر یاشام، وارعایله، بابالیق شانسی، دی

...  سینیهن
! لیک گونلريعاصیلیک چیلغینلیغی، دلی دایالر کیمی یئتمهآخ، یئنی"ـ 

ـچیرکین . لرهر ائیلمین، یئنی اوالیین، بوغوشمانین آردیندان یویوروشمه
سولچولوق، . خویرات بیر چاباـبلکه ده یئنیلگی قونوموندا اولدوغوندان دوالیی

رت داشیما، کااچیلیق، سمپاتلیق، کادرولوق،پاناؤرگوتچولوك، پارتی
و .. یان، بیلدیري، آنارخیزم، فاشولوق، قارغاشا، قووغا،عصگؤستري، ائیلم، 

سینده گؤرونن، دوزندن آرتاقاالن بو بئش یاشیندا ایکن اللیسونوندا اوتوز
لري؟ هر زامانکی کیمی یوزالشان مو بو گونگؤرموشدون‘او زامانالر اؤن! تورتو

بیر دئوریم سونوجو اؤلدورولنلر، آسیالنالر، قورشونا دوزولنلر، بیر آنین 
باشارانالر . بوراخاراق قورتولوب گئتدیلر) یراطخ(یال آجی بیر آنی آجیسی

خیرتالغینا دك گؤمولدویون بو باتاقدا ... قاالنالر دایاندیالر؛ یاندیالر. قاچدیالر
مدا، قیسنامادا یاشاماق یـییادا، قکیاشاماق، عؤمور بویو بیر آبلوقالیب دا 

بو دا ... دیرلی بیر جان چکیشمهآرتیق اوزون سورهـسورمکیییکؤپک دیرلـ
لتله، ذاگئدنلر شرفلی گئتدي؛ قاالنالر ایسه ر! دیري قالمانین بدلی

بلکه ده دوغروچو اوالنالر، بو . باشا قالديـ آلچالتماالرال، آشاغیالنماالرال باش
نه بیلیم؛ بلکه ده . اولکویه گئرچکدن اینانمیش اوالنالر ائله گئدنلر ایدي

"... لیغین بدلی بو"ساتقین"
ترافالر علرجه ابو قونودان قاچینماق ایستسه ده یازدیغی صحیفه. ایرکیلدي

ن بونسوز ذات! اوالنماز"لیقساتقین"آما بونون آدي ".  گلدي گؤزونون قاباغینا
دن نه چیخار کی؟ هم ده تاخیم یانیق بیلگی"بیر. دا اوالجاقالر اوالجاقمیش

جاق اؤزونو سوچالییب نآ"...نی وئرمیشدي"یئتکی"اؤرگوت اؤزو بو 
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. بیلمیردي هئچ بیر زامانیارغیالماقدان قورتولوب بیر تورلو اؤزونو آغالشدیرا
دویونجونو . آراسیندا گئدیب گلیرديقهرمان قهرمان ایله قارشی

آسیالنالرین، . تاپداالییردي تاپداالییردي آجیماسیزجا، بللگینده کی  آنیالر
لر، ‘الر، روبئسپییئر‘الر، دانتون‘ژاندارك: هسورولنلرین لکري گؤزو اؤنوند

ینمکداشلیقا"هفته ده بیر دؤنه... الر‘وواراگالر، چ‘اوـ اـلر، سی‘ساندئرز
ین نزادالر قافادان آتماق مجبوریتییا گئدیب بیر"اورا"یال سیدوالیی

قارا دئییلدي ان الر قدر اوزو"ابتو"آنجاق ... دا دادیمساديآجیسینی
...  آزیندان

!  یمیش، نه باهاای نه باهاـ دیریلیک حاقّ
نین ایندیسی ده آناسی اونو قولتوغوندا کیتابال گؤرورسه چیلدیرار،  ایندي

الرالمی دوشوب قالخدین؟ بونجا "کیتابسیز"یئنه او قیلدیقسیزالرال، "
دئیه کئچمیشینده کی  قورخونج، قارا گونلردن "بدبختلیک بس دئییل می؟ 
...  هورکدویونو آچیغا ووراردي

سی داها دادلی بیردوشونوله! داغین بو قونونوقاپا! وئر آرتیق"یسه، بوشاهـ ن
...  زاد یوخمو؟

او دا آما . سئوگیسی ده او ایللرده پؤهرلنديـقاوار دا بیریجیکهوـایلک 
!... "یولداش"داش، بیر فیکیرداش حبیر سیال. سیاست بوروقالریندا آزدي

... یسا سارايیدي او زامان؛ اونونکوایوردو ایللرینده تاخما آدي باریشبیلیم
. دیر اینديي‘یولداش’نین حیات یاد بیري. دا‘بوغولمادي آما آراز

-جرهحنین بوتون دیري، دینگ جیسمیـ هلم کی دیپ. اونودولمادي آما
بلکه ده موتلودور ... بوتون گنجلیک دویو و دویغوالرییال. لرییله دویومساییر

قوال گؤردویونده ـ لایللر سونرا تبریز ترمینالیندا ائشییله قو. ایندي
یشی، دئوریلن بیر آغاج کیمی صندلگیشی او آن، سیلینمز یهآیاقالرینین تیتر

.  ان سون گؤرونتویدو بللگینده
.  لی گئتديبیتهـ بلکه ده هرزاد بیتدي. لی هرزاد بیتديایشته او گئده
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کیم ایدي . یدي؛ دوشوندوکجه دئشیلیرديابیر ایرین چیبان کیمی
و اؤدشمه ) هفیصت(ین آریتما ‘او یاد کیمسه؟ ایشته، دئوریمقولونداکی

تبریز ! ی اوالن خوجااعثنین بیوردوندان آتیلماسیایللرینده بیلیم) هتسوی(
دنی هینیفینده، نصیوردوندا دمیرتؤکمه بؤلومونون سون تخنیک بیلیم

يیوردوندان آتیلماسینین سوروملوسو ایدین بیر بیچیمده بیلیمبیلینمه
.  بوندان آجینیردي، داها چوخ. قوشقوسوز

. بونا دا دایانار اورك... یاغ گلر یاغ اوسته! بو دا بیر تاوان! اوروسپو! وئرـ بوش
...  بو گؤن چوخ قالیندیر

.  رکن ایچینی بیر ایالن چالديهدئی
.  عمللیکدن ده کئچدي آرتیق! ـ آخ بو اورك سانجیسی

. وئردياونا دا بوش. تور گلدي عاغلیناکن دوی اوالبطائولرینین یانیندا م
تلفونال مازاقالشماقدان یورولموشدو، . حددن آرتیق کوباري و ارکؤیون ایدي

!...  دوغرودان دا سئویردیمی اونو؟…ك قادینالاو اورکک، قیرپینان آما عرصه
.  دن چیخديچاي پولونو اؤدمه

.  ـ بایرام دایی، یاز حسابیما؛ خیردام یوخ
ـ آغاجالر، دامالر، قالدیریمالر سیریل. یاغیش بوتونویله کسیلمیشدي

ي چالدیردي ‘ساري گلین. آري هاوا ایچینی دیرچلتدي. سیخالم ایدي
…آلچاقدان میریلداندي حتّی. بئینینده

.  دوروب بیر قوتو پاپیریز آلدي
بورجالرینی یوخ آما، هله بایات ! ز پارا بورج آلساناآدان بیر‘ـ گئدیب شهریار

ه می اوز ـیمحیوخسا یئنه یولداش ر. اوندا دا اوزوموز قالمادي. دیکینمهاؤده
م پولدان یییآما آناما دونن وئرد... می؟ساالغین، یا دا او گئده باجیم ارینه

بیر تیکه چؤرگین ! تؤکمه مهندسیدمیر! تو…بیلر هلبتقاالن اوالآرتا
قورومو بئله تاپداالنمیش سیرادان بیر هرزادي یاغماالنمیش، . محتاجی
!...  یازان) ازر(دیلکچه 
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بوتون یولالري قاپاتدیالر اوزونه؛ آنجاق، …ییخماغا چالیشدیالر اونو
…اکمگینی چیخارتماغی باشاردي یئنه، قلمله، خیاوانین قیراغیندا

پییئسین سون . یه قرار وئرديخانایا گئتمهتائقر. یه گؤیلو یوخودویئمه
.  سینی یازاجاقديپرده

دئیه ـ!یازانمیش بیر سورهمد بهرنگی ده عرضصـ یاشار کامال دا، 
…دوشوندو

.  جگینی دوشوندوبیلهبو چاغساما نیسگیلیندن نئجه قورتوال
.  بو شهر چیلدیردیر منی. ـ هایدي، گئدگین بو جیندا شهردن

ن کیمی یووا میش آنیالرین جییمیش کیفیر، کیفسهابلکه قاچمالی
…تن هر یئره گئتسن گؤیون رنگی بیردیرذاهانداسا ". سالدیغی بو یئرلردن

. لی او تایا گئتدینچؤکهـ قیزیل ایمپئریا چؤکدو. سولچولوغو بوراخدیق
یاالنالري قاورامیش، نفرت یییهاچاندان بري قیزیلالرین دینلتد

تچی او یمیلّ. نه قوشولموشدوق‘یاغدیرمیشدیق و میللی قورتولوش حرکتی
سینده یئنی یؤنه هدرج) ورامش(اورادا گنشمن . دوستون ائوینده قوناق قالدین

قارا . نه اولدو سونو؟ بو کز ده اوتوزدون. دیجیلرله پایالشدین گؤرگولرینی
پاساقلی بیر قیلیقدا، ـ پینتی. سینه دوشدونرمهؤین تییاخماالر سونوجو ب

امیونچونون اورگی یانیب کیوك داشییان او . آلیزالنمیش کؤکده قاییتدین
آنجاق بیر کز داها قاییتدي ".سه یدي، ماشین کیران بئله یوخودوگتیرمه

بئش گون اون. بو سفر اؤزگورلوکچولر چؤکموشدو. اورایا، آزاجیق بیر پارایال
یه هدؤنمز تورکیـ و دؤنر. را کؤتویو چکديجیغا. سو ایله یاشادي. آج قالدي

دا ‘بلغارستانا گئتدي و قاییدینجا ایستانبول،هـقبریس. دوغرو یولالندي
یه قورتولونجا اؤلکه. سوچالماسییال توتوقالندي) سوسلوقاج(چاشیدلیق 
‘ سوساج’یاساق اولدو، یئنه و اورادا دا سورغوالنیب چیخیشگئري دؤندو

یه ویا قبریس کیمی ‘نه سیغینیب ملتجی اوالراق آبدؤاهر زامان !... دئیه
دن هن. دینج بیر یئره گئدیب ده هرزاددان اوزاقالشماغی آرزوالیاردي
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باسدیراجاغی کیتابالرین ! بیلر بولشاولماسین؟ ایندي ده گئرچک
زمان او. بیلرديه جگی قازانجال بو پیالنی گئرچکلشدیرساتیشیندان الده ائده

ایستیجک . دنلندي بو دوشونجهئهنش…سینده اوزلوغو، پئشهدئسن ده الی
بیر ) اتحرا(دینج، آغالق …لنمکسیندا گونشیـییدنیزین ق) مارآ(دینیز 

امکلی اولموش بیر دئوریمچی، . کلبه ده اوتوروب آنیالرینی یازاجاق
لیق گؤلونه ، آرخایین)لیکدهوسآ(لیک یییائ…گئریلالچی میلیتان کیمی

یاراالرینی قاپلیجا سویوندا ساغالدان بیر جاناوار کیمی گونشه . يجوماجاقد
…)دینلنمک(آیینماق …لین قومالرینا قویالنماقحسریلیب سا

ایندي، خیزي توکنمیش، بیتکین، آفارسیز، یورغون، دیدرگین، دینجکسیز 
.  ، یارالییدي)سیزهؤوسله(

. هگدوزه دیرلیرذیل، تکسون وئرمیل بو . لیدن گئتمهمهـ دئوریمی بکله
. بیزي دوشونمور، آنالمیر) نسل(یئنی دؤیوشن چویغا . مجادله بئله بیتمیش

، قیلووشا دئیه )خبرچی(آشقاد قیویز، قیلیازدي ـ سون اوالیالردا ایسه آیدین
ایللري کیمی، آیاقلی بومبا تک، ‘ هفیصت’دامغاالمامیشدیالر می؟ یئنه 

کئچمیشدن دوالیی . کیمی باخیلیر آداماجیسی یـیییولوخان آلیزلیق داش
صحبت ـ یه بئله گیرگج سیاسی سؤزقفه. نیب چکینیر سندنهامی ائیمه

…کسیلیر
●●●

ر توپلوسوندا عدوزگوسو بیتن ش. سینی بیتیردينین سون صحنهپییئسی
یله اولمالییسا دا بونالري یاییمالیاجاغام دئیه افوتوکوپی. لر آپارديدوزلتمه
لره باسقی اذنینی آلمیشدي سونوندا، بوتون سیخی دنتلمه. ودوشوند

.  قارشیلیق
.  یه دوشورکن بیر پیتیک مکتوب یازماق توتقوسونا قاپیلديیئنه گئتمه

!  ، بیر دیلکچه ده اؤزوموزه یازاغین، نه اوالرعریضهـ بیر 
.  لنمیشديیـییهیکن آرتیق بو جسارته ه اایندي گئتمک اوزر
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نین اؤزو ده اري. سؤزلرینی تؤکدو کاغیذاداعسون وونا سسلننا
ان ! یازیسی اوالجاق بو‘ ترافاعان سون . آنالیانمایاجاغی بیر یازي و دیلده
-قانلیهم ده سویوق. زادي آنالتمالیهر. سون کؤرپونو ییخماق اوالجاقدي

…بو کؤزلرین اوزرینده کی  کوللري سووورمادان. لیقال
: سه ده یازدي و سونوندا آلتینا بیر آد یازاراق قول چکدينه قدر چتین

!  باریش
طین بیر دانگینی باجیسی ارینه ساتار هدن قالما بؤیوك حیهدد. تامام

جک، بلکه بورجالرینی اؤدیه. باهاناسییالیییددا ایش قورماق ایسته‘تهران
؟ سیخینتیدان اما آنام…کیتابجیقالرینی دا باسدیریب یاییمالیاجاق و سونرا

…‘بیلرآنجاق اونو باجیالریمین بیري ده ساخالیا. دیغالر یقین
.  بیر داها قاییتماماق اوزره. لیگئتمهامطلق! ـ گئتمه لی

!...  سیندن قیمیالن آدام کیمیکؤلگه! کئچمیشیندن قاچان آدام
.  قارانلیغین چوخدان چؤکدویونو سئزدي می آیاغا قالخدي

جک قایغیسیندان اؤله. قاپیدا، منی گؤزلمکده اینديـ آنامین گؤزو
!  هله ده منه اوشاق گؤزویله باخیر آرواد! قاریجیغاز

قوجا بیر کیشی اولماسینا ـ نه قدر ده قورخوردو اوندان، بو یاشیندا، قوس
!  باخمایاراق

!  یاساق اولموش ایسم، نئجه؟یا چیخیش: آالیی بیر قایغی داها دامدي ایچین
. یئنی قراریندان سئوینجک ایدي. نین کؤزو قارانلیقدا ایشاریرديغاراسیجی

- هطبیر چیخیش یولو، یئنی بیر دؤنمین باشالنغیجی اوالجاق بیر دؤنوش نق
باشدان باشالماق، یاریمچیق بیر ایشی بیر ایشی یئنی. بیلر بو آددیمسی اوال

.  ر، کسیندیبیتیرمکدن، پوزوق بیر ایشی اونارماقدان داها قوالي
نون سون شرقیسی ‘بو کز رحمتلیک باریش مانچوـديبیلمهـدن هن

:  ه چالیندي ایچیند
بن ناسیل اونوتوروم سنی،  …’
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‘  ...جان بدندن چیکمایینجا؟
یسحیئنی دوغولموش ببک کیمی . ایسسیز یوالقالردا توتدوردو بو ماهنینی

.  ئدیردي اؤزونوا
سی گئتدیکجه اوزانیر، اوزانیردي سورونورکن، کؤلگهنین اورتاسیندا و گئجه
…آردیندا

بو یولدا دؤننلر اولدو  …«
لر اولدو  موم کیمی سؤنن

یار کؤیسونه باش قویمادان  
لر اولدو  وورولوب دوشن

ده  بیر سن قالدین گئري
آه، آرتیق گئدیري حایات  

اورگیم آنالییر سنی  
»  !...راتقیورغون دمو! آرتیق سوسما
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قیسا . ـ جی ایلده ایشیق دونیایا گؤز آچمیشدیر1355. دیریازیچی و تحقیقاتچی
1382آدلی اثري » کؤرپه تانري«لردن تشکیل تاپمیش حئکایه و کیبریتی حئکایه

مختلف یازیالري آذربایجانین مختلف درگی و . ـ جی ایلده نشر اولموشدور
عنواندا بیر کیتاب دا نشر » قوردالرا ساري«ها بئله . لرینده باسیلمیشدیرقزئته

.کیتابدان آلینمیشدیر» کؤرپه تانري«آشاغیدا گلن حئکایه . ائتمیشدیر
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مزارین بؤیوکلویو

لر واحد اگرسهله دفن ائیلهموسیقیمنی «
»یرتورپاغی مین روضۀ رضوانه دهقبریمین 

. هامی شاشیریب قالمیش ایدي. سیز حیات هئچ زامان اونا یاراماديحادثه
رینده أن یاخین یولداشالریندان بیري تریبونون آرخاسینا مزارین اوزه

کئچدي دوتوال ـ دوتوال حزین بیر سسیله اونون سون سؤزلرینی اوخوماغا 
باشالدي

ردا نئجه ایالنالر ایله اوینادیغیمی، داغالردا ایسه نئجه من اوشاق ایکن باغال«
می هئچ زامان اونوتمادیم ایناندیم کی قویون کیمی یییقوردالر ایله سئویشد

من بؤیودوکجه ایکی ! دیر قوردالر کیمی یاشایاسانیاشاماقدان چوخ یاخشی
رلشندن دیم ایللر بویو فیکیسؤزونو دینله» آلاله«لر کره الردان مینآیاقلی

لر بیزلري اؤز لر اونو یارادیبدیر نئجه کی کؤپکسونرا بیلدیم کی بیزیم کیمی
.آلالهالري بیلرلر

کیمی . بؤیودوم ییرمی بئشیمه چاتدیم و حبس خانایا دوشدوم.. بؤیودوم
.  اورادا قاچاقچی ایدي کیمی ده قارین دوشگونو

... خان اوغروسورکلی، کیمیسی ده هئشدهتلی و قورد اورهکیمیسی غیر
یییآنجاق اوغول دا گؤردوم بیر اوشاغین باشینا اوچ گون چؤلده اویون گتیرد

اوچون اعدامی گلمیش ایدي و چوخ ماراقلی ایدي کی نه نامازیندان ال 
!..چکیردي نه قورآنیندان

الر یارادان آلالهین دا یم و ایکی آیاقلیجهم اؤلهسئوگیلی یولداشالریم بیلیر
یدیم بیلسه! سی یوخدور کی اؤلومومون قارشیسیندا دورا بیلهاو عرضه

اؤلومدن قورخاردیم آنجاق، بیر ایستیکان چاي ! دیر؟اؤلومون آنالمی نه
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ایچمک منه اؤلمکدن آغیر گلیر چوخالري منی اؤزلریله دوتوشدوراراق 
جکلر او دلی ایدي هابئله من حیاتیم بویو دلی اولسایدیم عؤمرومون دئیه

جه دویورام کی ایمکانسیز بیر ایشی یام بیر آنلیق بئلهدا ان عاغیللیسونون
یم و جهغروروم ایله اؤله. من غروروم ایله یاشامیشام. ك یئرینه یئتیرمگر

.غرورومون شکیلی شعیرلریمده یاشایاجاقدیر
دیر، کیمی اونو اودار کیمیسی ده اودوزار و اؤلوم ده حیات بیر اویون کیمی

ییمی سیخیر اونو دا اؤزومدن باشقا هئچ کیم تکجه بیر شئی اوره. یردجهبئله
آنجاق ! م و اؤزوم ایله مزاریما آپاراجاغامبیلمیر، یالنیز و یالنیز اؤزوم بیلیر

یم و سونوم ائله جهجه ده گئدهم کیمی بئلهیییاوالجاق اولوب من ائله گلد
!بئله اوالجاق ایمیش

سا یئنه ده اؤلمک گیمه ده چاتسایدیمهر ایسته! دونیا بیلسین!هامی بیلسین
ن قورخموشام کده اؤلمکدییردیم من عؤمروم بویو تکجه یورقان ـ دؤشهایسته

.سی بیلمیشمن یوکسک مرتبهیییلو قورخونو کؤله
سئوگیلی یولداشالریم یالنیز عؤمروم بویو بیر کره سیزه یالواریرام من اؤلندن 

نین دین باشینا اویون گلر و هئچ کیشییییا. ماییزسونرا غم اوستونه غم قاال
ره منیم مزاریم اوزه. یینه آغالیاالرجهدلرین گلهیییحاققی یوخدو بئله بیر ا

قبیر داشیمدا او ! سیزدهنی سسله»سیقاراباغ شکسته«کاشکی نؤوحه یئرینه، 
بیر ده منی اؤز ! سیزیهنین کی وارلیغی یوخدور آدینی چکمهکیمسه

!مسینا چاتا بیلهیمیزده قویالیاسیز بلکه تورپاق آرزيکند
»!..تورپاق آرزیم... اي سون آرزیم

ن ده سونرا نین سسینی کسدیلر، هامی شاشیریب قالمیشدي اؤلندنؤوحه
چیلر سی اینسانی حشیشقاراباغ شکسته. سیز حیات اونا یاراماديحادثه

هابئله . للیک وئرمیش ایديزهرویاسینا آپارمیشدي مزارا ایسه باشقا بیر گؤ
!بیلرلرده اؤزونو گؤستره یري حادثهلرین دبؤیوك و صنعتکار کیشی
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جو ایلده خوي شهرینده ایشیق دونیایا گؤز ـ1353) آرغیش(حمید رستمی 
ـ1377. ایلک و اورتا تحصیالتینی دوغما شهرینده باشا آپارمیشدیر. آچمیشدیر

سینده داخیل اولموش و اوردان نین پیام نور اونیوئرسیتهجی ایلده خوي شهري
. سینده لیسانس آلمیشدیرلی مدیرلیک ساحهدؤولت

ك آرغیش کیچیک یاشالریندان آذربایجان ادبیاتی ایله ماراقالنمیش اونا اوره
یقالري جو ایلدن آذربایجان مطبوعاتینا آیاق قویموش یازدـ1373.  باغالمیشدیر

آدلی » قارلی ارك«. لرده نشره وئرمیشدیرلیک و قزئتهلرینی هفتهحئکایه و مقاله
ایکینجی حئکایه توپلوسو 1.جی ایلده چاپ ائتمیشديـ1377حئکایه توپلوسونو 

اوچونجو . ده چاپدان چیخمیشدیر1382آدلی کیتابی » ...لریمو سنین؛ حئکایه«
. کیتابی چاپا حاضیردیر»سون یاسا«حئکایه توپلوسو اوالن 

21ص –فرهنگ نام آوران خوي -1
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سون یاسا

بیر . دیرسانیرام تزه گلیب.. یوخ سانکی بیري واردیر.. گونلردیر بورادا یالنیزام
..صندل اوسته اوتورموش ساکیتجه فیکیرلشیر

چیلپاق هاوانین سازاغیندان لوت و. دیرسون باهارین سون گونلري
لنمیش ساري ـ قیرمیزي یارپاقالر هر طرفه سپه. لري أسیرلرآغاجالرین بدن

..الر اوخویوردوالررك غملی ـ غملی آغییئرده سورونه
آغاجالردان ألنمیش یارپاقالردان بیر ـ ایکیسی اونون سویوقدان کئی 

!..ییردیلر سانکیاولموش اللري اوسته اوتورموش قیزینماق ایسته
آغیر بیر سکوت حاکیم ایدي . آزاجیق باشینی یوخاري توتدونیب،قیرپی

. رنگی ـ روفو بوزارمیش چانتاسینی کنارینا چکدي.. بورایا، قبریستان کیمی
بیر آه چکیب گؤز دوالندیردي .. سول قولون چانتاسی اوسته باسدي

نیلر اوسته کیمسهسیرایا دوزولموش بیتوندان تیکیلمیش صندل.. اطرافینا
نئچه لحظه . کیمسه آرخاسیندا یوخ ایدي. گئري دؤندو. ديگؤرمه

. آغاجالرین گؤیه توتولموش قورو و بوش أللرینه باخدي
پریمیش اَ. تمه قونوردونینه آیدین بیر تیترهگاهدان بد.. هله اوشویوردو

باشین آشاغی سالدي، . یی نئچه یئردن اوزولموش، ییرتیلمیشديکؤینه
رین اوتاییندا پرك چنفسین دیشاري وئره. سئیر ائدیرديسن اؤزونودئیه

گونشین سولغون ساچاقالري آلتیندا . لی بینایا ساري باخدياوالن ایکی قات
بیر . لرین بیرینده گونش پارتالمیشديپنجره. لري آلالنیردیالربینانین کرپیج

لري میلهنینسونرا کنار پنجره.نئچه آن او پارتالییشا باخاراق دایاندي
..جیغاززگؤزلرین سیخیردي او قی. آرخاسیندا دورموش بیر قیزجیغاز باخدي
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لی سؤزلرینی، تاونون سیجاقلی قوینونو، محب.. گونلردیر بورادا یالنیزام
.اوخشاماالرینی سانمیرام اونودا بیلم

لیک یاخاسیندان کؤهنه بیر خسته. دن اؤسکوردونئچه دفعه آرا وئرمه
آغاجالرین باشیندا . بیر دفعه ده اطرافا گؤز دوالندیردي. انکیتوتموشدو س

یووا باغالیان قوشالرین یوواالریندان هئچ بیر قوش باخمیر، هئچ بیر قوش 
نئچه . یی آسیلی ایديآغاجالرین بیریندن بیر کیشی کؤینه. اوچماییردي

آغیر .. ییسیز کؤینهنچکیردي او بدیئل اویان ـ بویانا. لحظه اونا باخدي
سی اوسته باشی سینه. نکورتو سسی پوزدو بیردنؤآغالماق و ه،کوتووس

نده آغالماق سسی منی گؤره. ییردينی تیترهآغالدیقجا آریق بد. دوشموشدو
گاهدان باشینی یاواشجا . نئچه لحظه آغالدي، اوجادان. داها اوجالدي

اونون سسی . غالیاراقدئییردي آ» !بوندان داها بیر جنایت اولماز«دیب ترپه
یه دؤندو هونکورتولري، و مهنهایت اینله. ییرديلهگئتدیکجه ضعیف

هله . پنجره آرخاسیندا اوالن قیزجیغازا باخدیم. سیزلیکده بوغولدوسس
... گونش سون ساچاقالرین توپالماقدا ایدي.. گؤزلرین اوووردو

هؤول .. ولموشدو جانیناسانکی الکتریک د. بیردن اوتوردوغو یئردن سیچرادي
الري ایکی عسکر اؤنونده دورموش اللرینده کی جوپ. ایچینده اطرافا باخدي

. دیردیلرترپه
.ـ عسکرلرین بیري سورو وئردي!.. ـ نه ائدیرسن؟

.ـ باشقا عسکر باغیردي! ـ کیم سن؟
.دياللرینی بوینون کؤکونده دویونله. ر ـ گؤرمز آیاغا قالخديعسکرلري گؤره

.. سونرا آرخاسینی چئویردي عسکرلره، قیچالرینی بیر آز آچاراق
..بو ایشه سانکی عادت ائتمیشدي ایللر بویو

لی گلیب اونون قولتوق و عسکرلرین بیري ایره. بیر ـ بیرینه باخدیالر عسکرلر
.لرینی آراديجیب
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لري عسکر. کرارالديیییب، سوروسون تلهـ اونو صندل اوسته ایته! ـ کیمسن؟
:یندهآغزین آچیب بیر زاد دئمک ایسته. ندن اؤزونو ایتیرمیشديگؤره

.ـ دیگر عسکر باغیردي! ـ بورادا نه ائدیرسن؟
سوروسونا نینسانکی اونالرین هانسی. او عسکردن بو عسکره گؤز دوالندیردي

.اؤنجه جاواب وئرمکده آوارا ایدي
: وسونو جاوابالديائله اونون سور. عسکرلرین بیري جوپونو قالدیردي

داها دوغروسو سؤزونو قورخودان . ـ دئدي» !..ستاقدان چیخمیشاموتزه د«ـ 
.چئینه ـ توپور باغیردي

.عسکرلر بیر ـ بیرلرینه باخدیالر
.ـ جوپون قالدیران عسکر سوردو! ایدي؟ـ سوچون نه

.»یملیآخی آدینی گتیرسم همن دوستاغا دؤنمه.. رمدئیه بیلمه«ـ 
پارچاالنمیش دوداغیندان .. ین شاپاالق باشینی بتون صندله چالديَاوزونه د

شاپاالغی ووران عسکر . نگینه ساري یول آچدياَقیرمیزي بیر ایز آغزیندان 
سانکی منی او . دياؤزو ایله گولومسه. نئچه آن منه باخدي. منه ساري دؤندو

:رك دئديرهونا گؤستهسونرا منی ا.. دورومدا گؤردوکده ذوق آلیردي حدسیز
اگر بونون کیمی بوغازیندان آسیلماق .. ـ سندن سورو سوروالندا جاواب وئر

..میرسنایسته
. نديبیر آن گؤزو گؤزومه دویونله. رك منه ساري باخديآغزینین قانین سیله

یاشالنمیشدي آنجاق ایندي.. لره ایللر بویور بیلیردي او کیشیعاآغالماغی 
..گؤزلري

آخی .. رمجاواب وئره بیلمه.. یینمهبونو مندن ایسته«ـ یالواردي ـ » !..یوخ«ـ 
»..جاواب وئرسم

..عسکرلرین بیري جوپالمیشدي اونو. ديبیر آن ساغ قولو تیتره
یوخسا باشقا بیر سوچ اوسته سوچالنیر، دوستاغا .. ـ تئز اول جاواب وئر

..لی اولورسانگئتمه
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. ا ساري یول آچمیش گؤز یاشالرینی قولو ایله سیلديگؤزلریندن یاناقالرین
:باشین دیک توتاراق دئدي

.»سی چیخمیشدیرکلمه” بوتؤو آذربایجان“دن آغزیمدان بیلمه«ـ 
.. سسه ساري دؤندوم نئچه لحظه. کناریمداکی آغاجدان بیر سس قالخدي

بوش قوش ـآغاجین بیر بوتاسی سینیب یئره دوشموشدو، باشینداکی بوم 
..یوواسی ایله

تئز اول جاواب وئر؟.. ـ ایندي نه ائدیرسن بورادا
نه اوچون یاساق .. یه فیکر ائدیردیمم کلمهیییاؤنجه آدینی گتیرد«ـ 

»..ایل دوستاغا10اولدوغونا، او کلمه منی 
سؤزو . نینه یاپیشان آغیر جوپالر صندل اوستوندن آسفالتا چالدي اونوبد

او .. نئچه لحظه یئرده سوروندو.. ر آلتیندا بوکولدوجوپال. یاریمچیق قالدي
.. دورومدا قولونون سینماسین دا دویدوم

. قولوندان توتوب گوجله قالدیردي اونو. ییلدياَعسکرلرین بیري اونا ساري 
آسفالت اوسته نئچه قیرمیزي . سینه دوالنديآنجاق سینیق قول اؤز چئوره

..لکه قونموشدو
نده آیاق اوسته عسکر قولون اؤتوره. .و تورپاقدانقاندانگؤزلري یومولموشدو

ساغ دیگر عسکر سول قیچیندان عسکرلرین بیري. دورانماییب یئره سریلدي
ا بیر آن گؤزلرین آچ. رك آپارماغا باشالدیالراونو یئرده سورویه.ردوالتوت

ي منیم سونرا گؤزلر. آغاجالرین آرخاسیندا قاالن بینایا ساري باخدي.. بیلدي
للرین اوزونه اَنین آرخاسیندا قیزجیغاز پنجره. اوزومده آچیق قالدي

.باسمیشدي
یا ساري کن باتیرك دئییب ـ گولمکدهعسکرلر اونو یئرده سورویه

:آددیمالییردیالر
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1هه..هه.. ـ این دفعه باید تا آخر عمرش تو زندان بمونه

ن فکر کردن هم براي بر اساس آخرین قانو.. نمیدونه.. نمیدونه.. هه. .ـ هه
2اینها ممنوعه

..هه.. هه.. دیربو دفعه عؤمرونون سونوناجان دوستاقدا قالمالی-1
..سون یاسایا گؤره بونالرا فیکرلشمک ده یاساق دیر.. بیلمیر.. هه.. هه-2
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وفاسیز

رمهکؤزهآسالنمیشتاواندان . سورتوردولرینهشوشهنیناؤزونو پنجرهقارانلیق
بیر بوجاغیندا دیزلرینیاوتاغین. دوشومدوشسینهاؤز دؤورهایشیغیالمپانین

تاقچاسینا ـ بوشیالنیز بوماوتاغینگؤزلريآچیق . ، اوتورموشدوقوجاقالییب
سوخماغا ایچريدناؤزونو پنجرههلهقارانلیق. آییلیر…زیللنمیشدي
. چالیشیردي

. بیر قورخو جانینا دولدوگیزلی. "...چالینیرقاپیسنئیهد"... قوالق یاتیرتدي
"!اوال بیلر؟کیم"

یاپیشمیشديآیاغیندانلیکخستهبیر کؤهنه. ییرديآیاغا دوراندا اینله
.سانکی

.وار ایديقورخو ایزيـ سسینده"!؟سنکیم"ـ 
"..مکتوبوز وار"ـ 

دیر منیبو بیر دوزاقبلکه". وندوـ دوش"!؟کیمدن".. یا دایانیرقاپی
"..اوچوناؤلدورمک

".قاپینیآچینخانیم"ـ 
.سیلیرترینیآلینین. دار اولوریینهاورهسینه

"..رمبورادا دایانا بیلمهجنسحرهمن"ـ 
دههله.. آسیلینیندنیـییگؤرور، بیر چانتا چبیر اوغالنیآچاندا گنجقاپینی

گؤيیئر ایلهاوغالن . سوزدواوغالنیقونور گؤزلریله. رخوسو وار ایديقو
. ایديلی جاذبهسیقیافه. اوجادا ـ دورموشدوآراسیندا ـ یئردن

"!دیر؟کیمدن"ـ 
".دانتانري"ـ 
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پاکاتآغ.. نیرمکتوبا زیللهاوزاناناونا طرف.. رتارماديوسؤزونو ق"...!تانر"ـ 
. سینا باخیرآداخلیکناریندا دورموش... سالدينظرینهیاشماغینگونونتوي

ساچالرینآلتوناولسادا اونونیوخارياوتوزدانیاشی... ییراونا گولومسه
.ییرایستهاؤپمک

"..چکینقولآلین"ـ 
"!..ریر؟هگؤندجاوابنییهاینديآلاله". توتولموشدواونا ساريهلهمکتوب
آراسیندا قاپی آیاغینیاوغالن. ییرایستهگئتمکایچريچالیبقاپینی
.قویور

"!بیلمزسیزگئدهآلمامیش"ـ 
ظاهیر بیر دفتر گؤزو اؤنونده . یاپیشیرسرت. توتور.. مکتوبا اوزالدیرألین
سنی": اپیشیریدن قلم.. دورموشدو، دایاقسیزشاخبیر قلمدفتر اوسته. اولور
قارانلیق... اولوراوغالن قئیب. چکیر، یازیر، قول"ردونیاالر قدهمسئویردههله

...اوتاغا قاییدیر.. آلیر یئرینی
کاغیذا ، آغبیر حب. باخیرایچینهاونونلهتعجب. آچیرسیکمکتوبو تله

دیر میدرمانیمآلاله ".. رباخیحالدا، حبهدالمیشفیکرهآننئچه. یاپیشیب
میر بیر کاسا ایلهدآغزیندا اوالناختیارسیز قاپی. دوشونوردئیه"مو؟اؤلوموم

..قولپا گؤزو ساتاشیرتاي
…ـ دئییر"...حؤکمودوراونونحؤکم": رکنیاتاغا گیره

...بیر زاد سئزیرقوالقالري
. "...؟میرسنایستهگؤرمکمنی! یاتاجاقسانهاچاناجان"ـ 

. اولدوغونو آنالییرتانیشسسین
قاپیمطبخین. آیاغا قالخیرسورعتله. "...گلیرمطبخدن... دیرسسیاونون"ـ 

... ییرگولومسه... چايایکی ده، تفسیتفسیآستاناسیندا اونو گؤرور، الینده
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اونا ساريآلماق اوچونالیندناونونتفسینی. پاریلداییرديساچالريقارا 
."!؟مارالیمگلدینهاچان": قاچیر

."...یاتمیشدینسن...گئدیرديخئیلکدنگئجه"ـ 
ر ائدفیکر... سؤزمو اینانماز"...ییرایستهدئمکماجراسینمکتوبال داوانین
. "...یوخو گؤرموشم

. وئریراللرینهسونرا تفسینی ... ، دوداقالرینا قونوردوداقالري. آچیررینیقولال
. آردیجا یوال دوشوراوغالن... گئدیراوتاغا ساري

یهدؤیونمهییاوربیردن...باخیریهتفسیسسلریندنترپنتیایستیکانالرین
، باغیبویونقیزیلالناوشکلیندهكاورایکی. کیچیلیرگؤزلري. باشالییر

! باغینا باخاو بویون"...گولور، اختیارسیزاوجادان. اوزوردوایچیندهایستیکانین
دوکانینساتانقیزیل"…قوووشورالربیر ـ بیرینه . دیرییماورمنیمسنینله

...آددیمالدیالرخیاوانیلحظهنئچه…قاباغیندا اؤزونو گؤردو
آیریلماغا کلري اورنینباغیبویون... چیخیرچاناغیندانريگؤزلبیردن

پولیس...دامارالریندا دونورقان...قورویوراللري... ییرتیترهنیبد... باشالییر
...دوشورآشاغی آراسینداناللريتفسی... اوغولداییرسیزلريتئل

اوتاق ... آییلیرایلهیرتیقالخماقال، بیر باغسینماق سسیایستیکانالرین
...لر آراسینداسسلر گلیر، اوجا قهقههدهشتلیاطرافیندان... باشینا فیرالنیر

بیر سس. توتورقوالقالرینیایلهاللري... ییرتیترهلريمیلهاوتاغین
: او سسییرديبنزهسسینهنینأري... ییرهقوالقالریندا جینگیلد

."...فاسیزو...وفاسیز"ـ 
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قایناقالر

:کیتابالر 
1380کند گلینی ـ علی داشقین ـ چاپ

1384ـ چاپ ) دالغین(یاشیل دؤزوم ـ یوسف بهنمون 
1384دنیز ـ چاپ . دلی رسام ـ آ

1382دنیز ـ چاپ . ساراي ـ آ
1379آلتون خیال قوشو ـ باقر رشادتی ـ چاپ 

1377یورد ـ عزیز محسنی ـ چاپ 
1381چاپ ـ قورقود ـ عزیز محسنی دده

1380مانقورت ـ توغرول آتاباي ـ چاپ 
1383دون کیشوت و دلی دومرولون کؤرپوسو ـ صالح عطایی ـ چاپ 

ـ محمد صبحدل و فاطمه میرحسن پور ـ بیرینجی لري آذربایجان حئکایه
1383جیلد ـ چاپ 

1375ـ چاپ تنـ والی گؤزه! هه
1364اسماعیل هادي ـ چاپ دومانلی گونلر ـ 

1385ایتگین اولدوز ـ علیرضا ذیحق ـ چاپ 
1361آغ چایلی ـ چاپ . ن اولدوز و عیآذربایجان گولوشو ـ حس

1380ـ مرتضی مجدفر ـ چاپ ... لره سو سپمیشمکوچه
1357تلخون ـ صمد بهرنگی ـ چاپ 

1378کریمی ـ زنجان . سنه ساري ـ م
1377ي قارلی ارك ـ حمید آرغیش ـ خو

1382ـ حمید آرغیش ـ خوي ... لریمو سنین حئکایه
1372میشوولو ـ تبریز . قوي اولسون اون ـ م
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جیلد ده6آنا دیلی ـ درسلیک کیتابالر ـ 
1379نادر ائلخان ـ خوي ،یئددي نار

1384آواوا ـ ناصر منظوري ـ چاپ 
1380آالو ـ اوچ جیلد ده ـ . ادبی ـ تنقیدي آراشدیرماالر ـ ا

1373قارا چوخا ـ ناصر منظوري ـ چاپ 
1369سون افسانه ـ ناصر منظوري ـ چاپ ،سون ناغیل

1381میاندابلی ـ چاپ . لر ـ جکئچن خاطیره
1383منیم آدالریم ـ صالح عطایی ـ چاپ 

1382چاپ زهرا عاشرزاده ـ ،فرهنگ نام آوران خوي ـ بهروز نصیري
1384چاپ ـباریشماز ـدارتیلمامیش دنلر 

1388ـیوسف بهنمون ـیینده کوللر کولک اته
1378–رضا براهنی - قصه نویسی

:لیکلر درگی و گونده
1324سی ـ آذربایجان روزنامه

الري سايبعضیـ ) روزنامه(مهد آزادي 
الريـ بعضی ساي) آدینه(مهد آزادي 

الريیول درگیسی ـ بوتون ساي
الريسايـ بوتون ) لیکهفته(نداي خوي 
الريـ بعضی ساي) لیکهفته(امید زنجان 

الريـ بعضی ساي) لیکهفته(ارك 
الريـ بعضی ساي) لیکهفته(صاحب 

الريـ بعضی ساي) لیکگونده(فجر آذربایجان 
الريـ تام ساي) سل درگینجیاؤیره(یاشیل یول 
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الريـ بوتون ساي) سل درگینجیاؤیره(چاغري 
الريـ بعضی ساي) لیکهفته(نوید آذربایجان 

1الريـ بوتون ساي) لیکهفته(پیام اورمیه 

الري ـ  بعضی ساي) لیکهفته(عصر آزادي 
الريـ بوتون ساي) درگی(قورقود دده

الريـ بوتون ساي) درگی(گونش 
الريـ بوتون ساي) ادبی مجموعه(یئنی یول 

ـ بوتون سایالري) درگی(اینقالب یولوندا 
ـ بعضی سایالري) درگی(وارلیق 

ـ بعضی سایالري) سل درگینجیاؤیره(اردم 
ـ بوتون سایالري) سل درگینجیاؤیره(آینا 
ـ بوتون سایالري) سل درگینجیاؤیره(نجی اؤیره
ـ بعضی سایالري) لیکهفته(اختر 

ـ بعضی سایالري) لیکهفته(اورین 
الريـ بوتون سای) سل درگینجیاؤیره(ایشیق 
ـ بوتون سایالري) سل درگینجیاؤیره(نسیم 
ـ بوتون سایالري) سل درگینجیاؤیره(سحر 

صبح صادق ـ بوتون سایالري
.)سایی نشر اولدو3بو درگیدن یالنیز (ـ بوتون سایالري ) درگی(کوراوغلو 
نمره 21لیک اوالراق بو درگی هفته(ـ ـ بوتون سایالري) درگی(یولداش 
.)یاییلدي

)سایی نشر اوال بیلدي3یالنیز (ـ بوتون سایالري ) لیکهفته(اودالر یوردو 

.آلديرك نوید آذربایجان آدینی ییشهلیک سونراالر آد دهبو هفته-1
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ـ بوتون ) نین اورقانیایرانین مترقی ترك روشنفکرلر جمعیتی(بیرلیک 
سایالري 
ـ بوتون سایالري) ادبیات درگیسی(یاشماق 

ـ بوتون سایالري) درگی(آذري 
ـ بوتون سایالري) درگی(پیک آذر 

50نمره ـآیلیق درگی اوچ ـیاپراق 


