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 یازیباش   
  (ی)دانش بوم یلگیب یئرلی

 یرض نواده سوسن

 
 یماد ریده غ کلهیلاؤزل ینیالرراثیکولتور م ادا،یو چوخلوق اوالن دون یدلیچئش

 الرمی. خانریلییاوالن الپ مهم کولتورل بورجالردان سا نوموزدایقوروماق، بو یالرراثیم

وروجوالر ،یلریگؤَزتچ یتلیالپ اهم نیراثیبو م سه،یا
ُ
 یالریجییداش لرهلیو گلن نس یق

 . رالرینماقدادیتان یمیک

( یتیرید)م یمیؤَنتی نینیسصهیح وکیبؤ نینیالرراثیکولتور م یماد ریدئمک اوالر غ 

 الر،یتو ر،الینکسل توپالنتگله غواالر،ییلر، چوخ عنعنه ریب ر؛یدنهیسعهده نیمالریخان

اداره  لهیسطهیواس نیمالریو... خان یعیصنا یشلریاال فاالر،یا یلر، هنرؤرهت ینییآ -ینید

لرده زومارالر، تؤره ئمکلر،ینکسل توخوما، گله یلر، خالتؤرن میقد یمیاولونور. نوروز ک

 نیمالریخان یسیدوزلتمک... هام ونجاقالرینکسل قولچاق و اوگله النانالر،یپا بیلیریشیپ

 .ریالردیصنعت، هنر و باشار یغیدیداش لهیسن لدنینس وب،یقورو

. رالریدیالریو داوامچ یلریکولتورون گؤَزتچ یرمادیچوخ غ ریب جایریآ الر،نیقاد

 یئرلیو  لرنییچوخ آ رینکسل طب... بتورکه داوا و گله ،یهنرلر شیکیت الر،لیناغ الالر،یال 

 یددیو ج ویآکت -دنلمهیب ای رکلهیب -نالریقاد ندایگونوموزه چاتماس بیگل نیالرونیاو

 . بالریینایرول او

هقوروماق و داها دا د یزیمیتیمدن نیده زنگ لهیسییدوال  ز،یمیراثیاوزدن کولتور م بو

یلگیاونالرال اؤزل ا دستک اولوب، ب،یوئر ریده قیآرت زایمیمالریاوچون خان رمکیرلندی

 .ریدمیالز لنمک
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 گؤره، نایمنتقل اولماغ یفاهیاولوب، ش یفاهیش اساسدا نینیراثیکولتور م یرمادیغ

اونو  نیرو آناال  مالریگؤره خان نایغیندیآل ب،ینرهیاؤ ندایدؤوران قیاوشاقل تدهیعموم جایریآ

 رولو وار. یرلیو داها تاث یقوروماقدا داها گؤرکمل

 لهکیلئلهب ر،یدرهیاؤ نای( اوشاغی)دانش بوم یلریلگیب یئرلی ندایحاق راثیکولتورل م آنا،

 .رییساغال ینینماسیداش لهینس لدنیهم نس ینیهم قوروماس نیراثیبو م

 رنچهیا یلریلگیآراجالر و ب ؤنتملر،ی رلر،یده نانجالر،یا یئرلیون، -هر قوم یلگیب یئرلی

اونون  ونجایبو لرلیوزای ،یک ریدیلگی. بو، همان بریدیسهیو سرما یغیوارل یللیم

 نهیاؤزلر بالر،ییرال یحاض ینیلرمییگئ بلر،یالده ائد ندنیلرچئوره ینیروزوالر لهیسطهیواس

دوَزن  نایوقالراؤز توپلول بالر،یریباشا چاتد ایبو ودوبیبؤ ینیاوشاقالر بلر،یدوَزلد ئری ققاالجا

 ...و وبالریقورو ینیغیساغالمل نینیوانالریحئ-و مال نینیاؤزلر بلر،یوئر

 وخای لهیا گونوموزده سرعت یلگیب یفاهیبو ش نانیشدا نهیبه س نهیس له،ینس لدنینس

 ریب وکیاونون بؤ نجهینک آرادان گئدگله ریاوالن هر ب شدهیکئچم یچونک ر،یخماقدادیچ

 .ریدن اوچوب گئدلر ذهن ب،یخیچ اددانی یسمیق

محدود  نیناقالریسل قاحالدا کوره ینیو عئ یالراجیآرتان احت نینیسشمهیگل ایدون

 یکی. کئچن ابیائد یگرکل ییالده ائتمه یو تئکنولوژ یلگیب ریب غونیاو ،یاولماس

یلگیکجه بو بت لمکیچاتا ب هییلگیب غونیبو او ،یک ریگؤستر یستجروبه نیگیللیااون

 تمکلهر یجوانالرا اؤ یها بئله اونالر ،غوالماقیو او شلتمکیا ب،یشرهیاؤ لردنوکیبؤ ین

 مومکوندور.

 یئرلی ز،یمیمالریخان یاشلیده  کلهیلاؤزل ز،یمیالریاشلیبوتون  زیسشوبهه هئچ

 .رالریینایرول او زیچوخ مهم و بنزرس ماقدایداش لرهلیگلن نس وبیقورو یزیمیلریلگیب
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 عاشیق ادبیاتینا اؤتری بیر باخیش
 دکتر باغبان کریمی 

  

 َت:اؤز  

دن گلیر. هله بوگونه قدر اسکی لرینکن عاشیق ادبیاتی، تاریخین درینلیآذربایجا
الری الزیمی قدر هله ده تاریخی قایناقیش قالمیش، الریمیز تانینمامعاشیق

تورک  راق، تامامنین اورتاق موتیوی اوالسیدنیاالر بوتون تورک عاشیقآراشدیرمامیشیق. 
 
 
آراسیندا لر ککیچیک آسیایا قدر اوزانان تور  دان توتوبلری آراسیندا واردیرالر. اورتا آسیاتمل

ر. دیینیعئلری آدی اولورسا دا، رسالت ین باشقانوجوددورالر، آنجاق هر بیریؤالر ماوزان
. اما سازالریندا باالجا فرقلر اولسون ،دیر، آنجاق اوال بیلیر کیینیعئاللرینده اوالن ساز دا 

لو وغادیر. کور ئینیعالر دا الریندا اوالن داستانراحتی آ ،دیر کیکته بوراسیچکیجی ن
ری الن تورک خالقالر بوتونشقا داستاداستانی و بیر سیرا با الری، اصلی و کرمداستان

، الرلر، قامیودورالر. بو داستانالری شامانالر، بخشوجؤالریال مف واریانتآراسیندا مختل
 .لریله روایت ائدیرلرهالر اؤز شیوعاشیقالر و اوزان

 الریمیزاعاشیقاسکی  -ادبیاتینا  عاشیق ده فارس قایناقالریندانیازار چالیشیر بو مقاله
آدلی اوزان  «ینگآی ت»نین ساراییندا اوالن زنویغول آچسین و سلطان محمود بیر ی

دا ونوالرینا لی قنین تاریخینه و بیر سیرا اؤنمتیادبیا عاشیقلومات وئرسین. عقیندا مقاح
 ر. دیجاقاؤتری بیر باخیشی اوال

 
 ین گ، آی تعاشیقیق ح، عاشیق: اوزان، قوپوز، لرسؤزآچار 

 

  اؤن سؤز 

دیر. دیر. ادبیات سؤز هنریکلیگه مالسیز بیر زنگینبایجان شفاهی ادبیاتی تایآذر
لی یَر ده الری هر زاماندا، هر دؤوردیر. ادبیات خادیمیاتیح انسانو  انسانادبیاتین قونوسو 

سی ایله باشا چاتمازدی. ادبیات، سؤز و کالم ایلن سیلهسوردوگو ایشلر، قیلینج و ساواش و
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نین هینا چئویریلیب، گئجحدان بیر ساواش سیالی صنعت گاهعتاریخ بویو، بدییارانیر. 
الرا دوزگون یول گؤسترمیش، دوزگون یولو و نی آیدین سحره چئویرمیش و انسانلمتیظ

 دور. ادانسانا بؤیوک یاردیمچی اولموشحقیقتی تاپمادا 
 
ین گلیشمه تبیات ایله هر مل

 –اق آلچ تاریخین لری،حرکت ماعیاجتـنین سیاسیهالری تانینیر. ادبیات، هر دؤور یول
  دیر.گؤسترمیش ده لرینیهزمبار  الرینانسان َرک،رهگؤسته الرینیاوجا

 ک دؤیونتولرینی قلمهراق، خالقین دویغو، دوشونجه و اورَ یر و یازارالر ادبیات یاراداعشا 
یات و حی عماجتا الر. ایمیشن اوالیالری آراشدیرماغا میدان آچیاتدا باش وئَر حآلیب، 

ی عکسینی ادبیاتدا تاپمیش و ادبیاتین علر اؤز بدیالر و ایدهن دوشونجه، آرماناوندا اوال
 .یل ائدیرثنوی وارلیغینی تمعالرین مولو اوالن شفاهی ادبیات، انساناساس ق

 
 
بیاتی اهی ادفاونون بوتون یازیلی و ش ،تی نظرده آلیریق کیکولتوردن سؤز دوشنده بیر مل

نین قیآذربایجان خال ،دور کیآراشدیریلمیش اولسون. شوبهه یوخ تانینمیش، یازیلمیش و
لی ادبیاتی واردیر. آذربایجان لی یازیادبیاتی ایله اوزون سورهفاهی درین و گئنیش ش

اش الر اونون عظمتی قارشیندا بدنیایا تانینمیش و بوتون آراشدیریجیفولکولورو بوتون 
 اشیقعلی بیر بؤلومو بیاتین ان گؤزل و اؤنماد شفاهیئنیش و زنگین اگمیشلر. بو گ

ک لو ائپیک و لیریو ادبیاتدا یوزلرجه شعر دفترلریندن عالوه، بیر چوخدیر. بادبیاتی
 یلیلی، چوخ اوال الرین قونوسو چوخ بویاسی ده واردیر. داستانهالر، موسیقی خزینداستان

ک ورلر بویو خالقیمیزین ایلا الری دا یوزهاوا عاشیقییر. هبنزالرینا راق، بوگونون روماناوال
ن شعر عاشیقالریینی حالدا، ئدیر. عدؤیونتولرینی دیله گتیرمیش، بوگون ده یاشاماقدا

یللرده ا لر بویو دیری قالیب، بو یاخین نئچه اونیلا بیر پروسه ایله یوز شفاهیلیغی، یارادیجی
ان اؤنجه یاشایان دونب ایل 600 – 500ایندی داها  دیر.لی فورماسینا گلمیشیازی

وگون بیزه نیب، بلهیه سؤیسینه ـدندیله، سینهـ دندیگی شعرلر دیلهالرین سؤیلعاشیق
دان گئتمک دیر. ایندی بونالرین چوخو یازی فورماسینا دوشموش، داها آراچاتیب

اوزه  -ی ایله اوز ادبیات شیقعادور. بئله اولدوقدا، بوگون درین و زنگین ی یوخسهتهلوک
نلیک، دیر. بو زنگیهادبیاتیمیز دا زنگین بیر خزین عاشیقلی ادبیاتیمیزال برابر گلیریک. یازی

ت
 
 .دان داها زنگین ساییلیرلرین یازیلی ادبیاتینبیر چوخ مل

 دا یمیزادبیات و موسیقی دیر،کدهمگلیش دنگون –سی گونو ادبیاتی و موسیقی عاشیق
 ندا یوزادبیاتی عاشیقالرا یول آچیر. میک آراشدیرماو آکاد لیردیرچه آچیر، یغیرالرج یئنی

اثرلری  ل موسیقیالر قوشولموش، ان گؤزفترلری یارانمیش، یوزلرجه داستانلرجه شعر دلیا
نیانین ان دالری یاراتماقال رفانی داستانعبت و حالریمیز ائپیک، معاشیقدیر. لنمیشهبست
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نین ریریجیالادبی آراشدی دنیاالر. بو ادبیات رینا یول آچمیشقاللیرادیجیگؤزل ادبی یا
ه دقهعال ادبیاتال سیخ شفاهیدیر. آذربایجان کالسیک ادبیاتی دا بو گؤزونو قاماشدیرمیش

  ر.دیاولموش، اوندان یارارالنمیش

 -گئت. ورولورق ایله حضورو عاشیقالرین دوگونلر –بوگون آذربایجانین بوتون یئرلرینده توی  
بوگون  ،دیر کیسیز قورولماییر. سئویندیریجی بیر حالمجلسلر داها عاشیق هگئده بئل

 بیلیب، نیقدری نینسنتی عاشیق گنجلریمیز و اوخویور –عاشیقالر شهر تویالریندا دا چالیب 
ده نلرییئر  یاخین – اوزاق تمام آذربایجانین بوگون. قورورالر ایله حضورو عاشیق تویالرینی

 قیزالرین –ت کیمی قولالنیلیر. بوگون اوغالنعاشیق صنعتی خالق آراسیندا بیر مقدس صنع
 .یازیلیر آدی اوالجاغینین لیاوخوما –چالیب عاشیق هانسی سیندهنامهکبین

وتوروب، الرین باشیندا ینده حرمت قازانیب، همیشه مجلسالر تاریخ بویو خالق ایچعاشیق
لری، رومیتحنین یاشاییشی، مریلهشعرلرینده خالق کوتل لر. اونالرینحرمت گؤرموش

 –ی الری، تولری، عینی حالدا فتح و ظفرلری، شادلیقجکهلری، آغیر کئچینلومیتظم
 خالقین سند بیر دوزگون و صمیمی دانادبیاتین عاشیق. اولور ترننوم لریدوگون

هرمان ق داستانیندا اوالن قعاشی. اولماز تاپماق سند بیر اوچون تاریخی و یگجهکئچینه
الرینی الری اولموش، اونالرین آرزی و آرمانسیماسی، خالقین ان ایستکلی قهرمان

الر دا اشیقعلرینی ایفاده ائده بیلیر. دیر. بو قهرمانالر خالقین بوتون ایستکگؤسترمیش
 سالرال بیرگه نفهمیشه خالق ایچینده یاشامیش، خالق ایله دیز به دیز اوتوروب، اون

نین القیلیکله، آذربایجان خهالر. بئلچکمیش و اورکلرینین درینلیکلریندن خبردار اولموش
ینی، قورخوالرینی ائله بو یشت طرزینی، اومودالرعتاریخینی، خالقین یاشاییش و م

ی و ارالر اولموش، شعرلریننتکصدان الر اؤزلری یاراعاشیقالر و شعرلردن آلماق اوالر. داستان
ه الر. تاریخ بویو یوزلرجه بئلالردان آلمیشمینی اؤز گؤردوکلری اوالیالردان و آداداستانالر

لر یوسیقلر و مشمیهالر سؤیلالر گلمیش، شعر یاراتمیشالر، داستاننعاشیقالر و اوزا
قالر اؤز زامانیعاشیادبیاتینی تشکیل ائدیر.  عاشیقسی یالرین هامالر. بوگون بونچالمیش

او  ن انسانالر اولموشالر.یه قالخاهلی مرتبعاالری اولموش و ان سانآلمیش ان نین تحصیل
نین دنیاسیرفان عراق شعرلری ده لیمی اوالعادن خسته قاسیم اؤزو بیر فقیه و دین ملهج

راق، ساواش بیر سلطان اواللرینی اؤزونده ساخالییر. شاه ختایی جهلی دوشوناؤنم
وحالندیریردی. سازال برابر ان گؤزل لیریک و ائپیک الریندا ساز چالیب، اوردونو ر میدان

 .ییردیهشعرلر ده سؤیل

 دیر. بو ادبیات اؤزو اوچون چوخ زنگین وتاریخی بیر وارلیغا مالیک توزونادبیاتی  عاشیق
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دیر. کمالی تاریخه بیر ایللیک 200 چوخ –دیر. آذربایجاندا فولکلور توپالما آز ماراقلی
-و الللرینده یازیلمیش و بوگون چوخهاشیحلرین رهکذنه، جونگ و تختلف سفیاتیالر مبای

یر اولدوغو علو بیر شاداغی گوجهجدلیب قرهعندان اؤنجه ایل بون 200واردیر. الر الده یازما
دیر. لر آدییال بوگونه قدر بیزه چاتدیریبنغمهالر توپالییب و الر و بایاتیلو ماهنیحالدا، چوخ

جی ایلده یازیلیب  1246دن ده آخوند میرزا علی باکویی طرفینبیر اثر  تجریدوللغات آدلی
ایلینده  1896 ـ1314ی کتابدیر. آنجاق چاپ دئدیکده، ایلک فولکولور و الیمیزه چاتیب
 دن توپالنیب و چاپیی طرفیناباسقلی مراغهع« تورکان یهلثما[ »3] دیر.تهراندا یاییلمیش

ی و الر تورکجه یاییلدربایجانیندا چوخلو کتابذرینده ایران آایلل 1325و  1324دور. اولوب
 ایشده بو اد تکارالریمیزعصن. ایدی وار ده اثرلر فولکلوریک نئچه –اونالرین آراسیندا نئچه 

لریله قالها مالبیندانق مشروطه ایران حاجی بیگلی اوزئییر مثال ساییلیرالر؛ لردناؤنجول
را آهنگ الموسیقی یاراتماق و ماهنیالری دا ک، بیر چوخلو بایاتیر قالبینی یاردیم ائدنایران ا

دیر. ب ائتمیشالری اساسیندا مرت  هی موسیقی دستگاقویماق اوچون توپالمیش و اونالر
لله اانه، سالمز فر  علیهقانی، محمدهروز دمد بهرنگی، بصنهایت شاه دؤورونون یازارالری 

الر. یایمیش ..الر، و.الر، تاپماجالایاتیالر، ناغیلو ببو ایشده چالیشمیش و بیر چو جاوید
 یعلوری خامنه، محمدظوفایی، من هللهی وحید، زهر اضدیق، حسین فیصرا دؤکتور تسو

 .لرالری بو یولدا زحمتلر چکمیشت و باشقانقابی، دؤکتور هئی

 1960ؤز گدیر. ایلک اؤنجه ایلهان باشققینده یازان آز اولمامیشحادبیاتی  عاشیقایران 
 االریندانخانهقهو عاشیقرک تبریز، اورمیه و خوی شهرلرینده اوالن ایللرینده ایرانا سفر ائد

نه الردا یئریاضمیک فسینی آکادعاشیق موسیقیسی ایله هصحبت آچدی. او، بو مقال
 اشیقعادبیاتی گؤز اؤنونده جانالنماغا باشالدی و  عاشیقایللریندن  1325سالدی. ایراندا 

عاشیق جی ایللرده 1340لری جلب ائتدی. قتد عاشیقلی بیر جوان کیمی گؤرکم حسین
ده الر توپالندی. بو ساحهریالسی و آراشدیرماسی باشالدی. ماتهمهلهنین اینجادبیاتی

خاناسینا وهالر قهعاشیقالرین لیلرینده ضیاهیر طا سید حسینی اؤز خاضلر وئریلیر. ر نمونه
 اورمیه، یز،تبر قدر تاریخه بو. یازیر دانخاناسینقهوه تبریز و اطیرالییرخ گئتلرینی –گل 

 یداخو چایکناریندا، اهرین خوزوی جعفر. ییرایشله الرخاناقهوه بئله زنگاندا و اردبیل
ر العاشیقیازیر. آنجاق بوگون چوخ شهرلریمیزده  آچیق اولدوقالریندان الرینخاناقهوه

وی اوخویورالر. ت -الر اورادا توپالشیب چالیب عاشیقالر آخشامر و دیاناسی ایشلکخوهقه
های هومظمن»نین جی ایلده م. کریمی1354دان باشالییر. الر اورااوچون چاغیریش

شیکده دان ائالر ایراننوانیندا کتابالری چاپ اولور. سونراع «الرعاشیق»دیقین ص. ح، «آذری
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روفسور لی و پرم قاسیمحدن پروفسور ملر او جملهیملعالی معاشیقالری حاقیندا گؤرکایران 
 .ریالالر یازدالر آپاریب، کتابیرمادرین آراشد قفقازیالیعلی 

ییر. لهیدیر: او، اوخویور، ساز چالیر و داستان سؤبیر صنعتکار نئچه صنعته مالیک عاشیق
زیب ن یازاری کیمی یادیر و روماالر شعر ده قوشور، بیر سیراسی داستان دا یاراعاشیقماهیر 

 انیندای بونالرین. دیریارا دا الریهاوا موسیقی کیمی کاربسته اوالندا ماهیر داها. دیریارا –
، ساز یقعاشآدالنان  «دده». وئریلیر آدی «دده» الراعاشیق بئله. اولور ده مهارتی لیقیفاچیا

ر و لق آراسیندا بؤیوک بیر ایشلالرا چاتیر. خاان دا یوخاری مقامدو سؤزده بلکه اؤز اوستادین
الر دا یقعاشالرینا آلیب و دوزگون یئرینه یئتیرن ولیتلری یاخشیجاسینا بویونئمس

ن ده ائله بوگو عاشیقیق حرک تانینیرالر. هدئیییل «عاشیقیق ح»دور. بونالر اولموش
 اونا سا،اولما الریندانعاشیق حق بو «جعفری قشم عاشیق»لی متحدن رهملر؛ او جیوارد

 ،دیمهگا باش ظلمه. دایاندی قارشیندا نینرژیمی شاه مامت ایل 25 او،!. اولور؟ دئمک نه
 مدافعه دنحقیقت – دنحق همیشه. دیگئتمه سینهمجل خانین قولدور بیر زامان هئچ

ده سندا، ایلک اؤنجه اؤزو سازسیز مجلسه واراردی. مجلسه چاغیراجلئییرلر بیر مد. ائتدی
 آدام ربی خبیث اوالن گؤزو ناموسوندا و مالیندا –نین جانیندا گهپیس آدام، اؤز بیر ظالم، 
 ساز ،آلیب الینه سازی - چیخیب ائشیگه ده اؤزو سونرا. قوواردی دنمجلس اونو اولسایدی،

 «!خینقال آیاغا رامینااحت سازین بلکه یوخ، منیم ایندی»ه گیرنده دئیردی: سمجل ایله
 ینداکتاب قورقود دده دور،اولمو بئله ده تاریخده. دیرواجیب رمتیح سازین دوغرودور

 ئرهی قیلینجی اولسایدی ساز یانیندا نینبیری ساواشاندا بیریله -بیر ایگید ایکی اوخویوروق
 ی حرمتیگشا گیرمزدی؛ ساز قارشیندا باش ایردی. خالقیمیزین سازا بسلدساوا و قویاردی

دن آخیب نیگقشمین اور  عاشیقدئدیگیمیز  عاشیقیق حریلیر. هتاریخ بویو بئله گؤست
سی گؤزل شعر بوالغی، داستان ائوی و موسیقی هدیلینه گلن سؤز بیتمزدی، اونون سین

ماق یرددان قالردی. ائل دردینی آرال اؤیودلر وئرقایناغی ایدی. سؤزده قالماییب، ان گؤز
لری نا بیرلیک یارادیب، کیاوچون بوتون جانی و مالی ایله چالیشاردی، خالق آراسیند

الری باریشا چئویریب، یاس شبت، سئوگی یارادیب، ساواحبیتیرردی. ائل ایچینده م
 ردی.هر دؤندینه مجلسینی توی مجلس

 دهایچین خالق اولموش، انسانالر صادق و ایگید تاریخ بویو عاشیقالریمیز دوزگون 
 راونال. چالیشمیشالر ماغایای صداقت و نزاکت ـادب یاخشیلیق، دوزلوک، ،کلیزیتم

 آچیرالر، یولالر ییئن. گتیریرلر لیقاوجا باشی و لیققهرمان باریش، ائلیمیزه برابر لهشنلیک
  .ق گلیشیرلررایوردا دوالنیب، ادبیاتیمیزا دایانا -ائله، یورددان  - ائلدن پوزورالر، سینیرالری
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 قورولمازدی. مجلسدان بیر ولماا عاشیقالردان آذربایجان کند و شهرلرینده اوزاق زامان
ق و غم ی. شادلییرانی ساییلیردددوالن مجلسنی، بیلهلی، چوخ ، ائلین آغ ساققاعاشیق

اری باشدا یوخ عاشیقلرینده مجلسدی. بوگون ده توی ورو ایله کئچیریلرحضلری اونون گون
 کوراوغلو. دیرچوخالماقدا ماراق سؤزونهـ یر و تویو دوالندیریر. اونون سازشلهاگ

 لریتبمح کرم -اصلی. دیرلشیرین داماغینی ده شهرلیلرین دوزو ـدادی نینداستانالری
ی لی قالماسین وفانیر، سارانهریفلعلیگی تلگؤز صنمین شاه دیریلیر، لردهکاوره
 .وقا گتیریرذلریمیزی گنج

 یتحشهره،  -کنده، شهردن-ائله، کنددن -لینده سازی ائلدنادیر، 1ایرچیاوزان بیر 

للر تینی دوالندیریر، ائب  حینده ائل دردی، ائل سؤزو، ائل مگیه گزیب، اوراؤلکه -دناؤلکه
یک لصنعتینی یاییر، خالق آراسیندا شنسازی ایله اؤز  ،کیهییر، الیندیلهایچینده سؤ

ونالرین یول ، انیهلی، چوخ بیلساققا لر بویو تورک ائللری آراسیندا ائلین آغیلا دیر. مینیارا
 رالاوزان نیئتیر یئرینه لرینیعنعنه اجتماعی ـسیاسی ،مذهبی یتحنی، َر ستهگؤ

ا داستان هداریخ اونالرین دیلینت بلکه میش،دئمه داستان تکجه اونالر. الراولموش
لره داشییب لیا لردن یوزیلا ائله، یوز -دیله، ائلدن -دنالرینی دیلنچئویریلیب، ائلین قهرما

ین دیلی الر. تاریخ اونالرینی دیری ساخالمیشگجهللرین وارلیغینی، فرهنگینی، کئچو ائ
 .دیرلری آرخادا قویوب و بوگون بیزه چاتیبیلا ایله یوز

نین یعاشیق ادبیاتدیر. ادبیاتا مالیک شفاهیآذربایجان خالقی چوخ زنگین و گئنیش 
واردیر.  یللیک بیر تاریخیان نئچه مین عاشیقیدن گلیر. سسی تاریخین درینلیکلرین

ددان میال ،الردان الیمیزه چاتان داش اوسته یونولموش بیر اوزان تصویری واردیر کیاوزان
زانین بیزیم بوگونکو سازیمیز، او ائینعایل اؤنجه قازیلمیش و او تصویرده اوالن قوپوز  5000

کجه چالینان ساز، تندا سینه اوسته الری آراسیدیر. دنیا خالقاوسته چالینماداسی سینه
جو ایلده 1389الر. آنجاق موشالری اوللیکله آذربایجان اوزانله، اؤزلر ایچیندتورک
 یندهسوزهم آذربایجان تبریزده ساز بو بوگون-یانیندا تاپیالن سازفرین کؤرپوسونون آخود

 واولدوغ قاباق بوندان ایل 4200 تاریخی لینمهدوزه سیلهواسیطه گامارئی -ساخالنیلیر
 بو. ردیقالمیش سالیم دهسوره اوزون بو راقاوال دانقابیغین توسباغا ساز بو. اولدو اعالن
نددیر. بو ریخینه بیر سلیق تاعاشیقیمی، آذربایجاندا ک سند بیر زنگین اؤنملی، چوخ قوپوز

دان الردا خالقین شعر و موسیقی یاراان اؤنجه بورادمین ایل بونبئشالرین سند اوزان
  ر.ریهالرینی گؤستاری اولدوقتکعنص

                                                                                                                     
 خالق اوزانی .1
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 تگین آی –ربایجانین ایلک اوزانی ذآ  

ی توتور. بو بیرینجی یئر «تاریخ بیهقی»الر آراسیندا قایناق الردان دانیشاندا، تاریخیاوزان
آی »دیر. ایلک تورک اوزانی اوالن تبر بیر تاریخعلی و ملرین حاقیندا ان گؤرکمویزنغ کتاب
ینی دان آلیریق. بیهقی تاریخینده آی تگین آدبو کتابین معلوماتی دا حاقیندا ایلک «تگین

سینده اوخویوروق. عینی حالدا یرلر جرگهعنین ساراییندا اوالن شازنویغسلطان محمود 
نا تانیتدیران دا آی تگین نی سلطاندیمی کیمی فردوسی صسلطان محمودون خا

و  یرلر آراسیندا بیر اوزانعوایت ائدن، شادور. او ساده بیر ندیم یوخ، بلکه تاریخ ر اولموش
رمتله ر( کیمی تانینیردی و حالر یازمیشحر )بلکه ده شامان اولدوغو اوچون ساحسا

 .قارشیالنیردی

ر حک جوینی، آی تگینی بیر سالماعط «تاریخ جهانگشای جوینی»دن سونرا بیهقی
 کیمی ده تانیتدیریر. او یازیر: 

 راسیبو»ینانین هؤندورلوگو اونو چاشدیریر. سوروشور: ده گیریر و بسلطان بیر مسج
 منبره سلطان. دئدیلر –«دیرسارایی( تانری) یزدان بورا یوخ،» - «می؟سارایی سلطان

 نزار. اوندان داها سونرا ال( چکدیاذان) اذان زامان ائندیگی منبردن دانیشدی، چیخیب
 .زان( سسی یوکسلدیو)ا

ین کتابحرفی ایله.  «ز»حرفی و بیری ده  «ذ»لیر: بیری دان دانیشیبورادا ایکی اذان
راق، اذانی ا معلوماتی اولمایامحمد قزوینی بو ایکی سؤزجوک حاقیند -نیهائد صحیحت

 الردان)ازان( دا شامان«انیز ا»)اذان( بیلیر، آنجاق  «اذان»ن لینده اوخونامازین او  اسالمدا ن
دیر انمان اوز ه (انز ا)آما بیزجه ایکینجی  ریر.سی کیمی تانیتدیهعنعنقاالن بیر عبادت 

 یههجو ایلده شاهنام1313چار اولور و یانی دا همین سهوه د. عباس اقبال آشتعاشیقیعنی 
 .رک بونون فرقینده اولماییرائد صحیحنی تهیازدیغی مقدم

، آیاو نوانی ایله.ع« ماهک»دن آد آپاریلیر، اما نده آی تگین« سیهبایسونقور شاهنام»
یر و گه ده چالیشهمعلومات وئرم همه ائدیر. آنجاق اونون حقیندتگین آدینی فارسجایا ترج

نین سیاونون سلطان محمود ساراییندا دورومونو آچیقالییر. بایسونقور شاهنامه
 7داستانی سئچمیش و  7دور بایسونقور بئله یازیر: سلطان محمود، ینده امیر بهاسهدمقم

: ردانبونال دیرعبارت رعشا 7 بو. لرچکسین شعره –مه ظالری ندیر بو داستاناعره امر ائش
خی، عنصری، می چنگزن، منجیک عسجدی، زینی، فر   فردوسی زامان بو. تورمزی و خر 

. گؤروشور باغدا بیر ایله تگینآی او،. چاتمیشدی گلیب یهغزنه ظولموندن نینعاملی توس
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تگین یا ینی ائشیدیر و سئوینیر. او، آیگهایستم داستانی 7 ردنشاع 7 محمودون سلطان
تگین ده نی سلطان سارایینا آپاریب سلطانا تانیتدیرسین. آیییر فردوسیهدن ایستماهک

گیمیز کیمی اما بیلدیرک سئوینیر. هنین شعرلرینی ائشیدفردوسی ،بو ایشی گؤرور. سلطان
چار ه دبینضؤره سلطان محمودون غلره قارشی یانلیش سؤزلر یازدیغینا گفردوسی تورک

اوالن  کراق سلطان محمود یانیندا حرمته مالیغینا اساسالنااولور. بو آرادا بایسونقورون یازد
تگین، آیاز اویماق، دیر بونالردان: آیت ائدیرلر. بونالر عبارتمایحدن یر فردوسیعنئچه شا

  .یبطعلی دیلمی، ابودولف کاتیب و حسین ق

دان نیلک فراهالمماا قایناقالردان دانیشماق ایسترسک ادیب ،ندا سونراکیتگین حاقیآی
تگینی فروغی بیر باشا آی علیدحمتگینی ماهک آدالییر و نهایت مآی ،دیر. او داآد چکمک الزیم

دیر. بو  بیت شعر الده 120دن تگینراق ماهک اولدوغو اوستونده دایانیر. بوگون آیاونودا
 «بارکشاهم فخرالدینتاریخ »دن هدیر، او جملرا تاریخی قایناقالردا یئر آچمیششعرلرین بیر سی

 :دن ایکی بیت گتیریرتگیندیر( آیایلینده یازیالن بیر تاریخی قایناق 585)

 سن ده وئرسن نئچین گلمزعو 
 سؤز یاالنی منیم بئله قویمازسن 

 یوزون گون و ساچین تون قارا گؤرمزسن 
 .ب بیلمزسنحای معشقینده قرارسیز 

لی رول اوینامیشالر. اونالرین الر، حکومتی ساخالماقدا اؤنمزانالر زامانیندا اوسلجوق
  و دینی اونالر. لرائتمیشدی راکاشت دوگونلرینده –الر سارایین توی زامانیندا اوزان

 
 یمل

ر ایکی الایچینده یاشاییرالر. آنجاق سلجوقالر زامانی اوزانلق خا رکائده ایفا لریمراسیم
 .الرعاشیقلر و بؤلومه بؤلونور: درویش

دلیک ی، اونالرین ایگیدحالرین مراق امامتبلیغینی بویونالرینا آاللر دین و مذهب شدروی
لر شعر صورتینده خالق ایچینده یایماغا چالیشیرالر. اونالر مولودیه -لرینی داستانتعو شجا

تی داغی کیمی چالیشیرالر. آذربایجان ادبیاوفون بیر بوصییر و تهالر سؤیلیور، داستاناوخو
عاشیق پاشا و مزه، ح ط، شیااحدن یوسف مدتاریخینده یوزلرجه اثرلر واردیر؛ او جمله

نیرالر. یرلری تانیعنین بؤیوک شالمیعاوف صالر واردیر. بونالر تکتابلو چوخ باشقاالریندان
آدلی اثرینده کربال  «)ع( مقتل حسین»ایل بوندان قاباق  700 احیوسف مد الثم

ریمیز العاشیقیر، بوگون عینی بیر ائپیک داستان کیمی قلمه آلیر. همان شاسثهادح
لی سینه وفاعنعنهلیق عاشیقداستانینی دا شعره چکمیش و  «ورقا و گولشا»سؤیلین 
 .رلریمیز ده بئله اولموشدوالرعیف شاو  صتمدیر. هابئله باشقا قالمیش
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 لر بویو خالق ایچینده ساز و سؤز ایلهیلاالر یوز عاشیقدیر. الر عاشیقایکینجی بؤلوم 
ه ونونال بئله، مذهبدن دلر، بلی سورموشهلرینی ایر شنلیک یارادیب، شنلیک مراسیم

 لواولموش و چوخ )ع(علی –الر. اونالرین موالسی و رهبری شاه مردان قیرمامیش
نالرا ریر و اوهالرا یول گؤستانوتا وئریر، قهرمالرا بعاشیقرت علی، حضالریمیزدا داستان
 .ی اولورجیاردیم

ذربایجان دیر. آکادبیاتی چوخ درین بیر تاریخه مال عاشیقدئدیگیمیز کیمی آذربایجان 
قاسیم، تهی، خسلامانی، عباس توفارقان عاشیققوربانی،  عاشیقادبیاتی  عاشیقکالسیک 

نیب و آردیجا چاغداش هلسگر و ساییره ایله بز ع عاشیق، عاشیقواله، ساری  عاشیق
. الریمیزی هله الزیمی قدر تانیمامیشیقعاشیقالریمیز میدانا گلیرلر. کالسیک عاشیق

الردان یقعاشالر گئتسین. بو کالسیک الر و آختاریشده یئنی چالیشماهدیر بو ساحالزیم
 500یرین شعاشیق دن هملعاشیقی آد آپاریرالر، او جالرین دیلینده بیر نئچه عاشیقزنگاندا 
ر. اونالرین الدان اؤنجه یاشاییرمیشنایل بو 350عاشیق یوسوف جمال دان اؤنجه، ایل بون

جه دیر؛ تکی دئییللالر کیمی بلعاشیقلری ده باشقا کالسیک اولوم و اؤلوم تاریخ
ری اساسیندا هانسی زامان یاشادیقالری گومان ائدیلیر. بونالرا باغلی اوالن الداستان
یب و بوگونه قدر نیلهنسیله سؤیل -دن لالر آراسیندا نسیعاشیقلرده یلانئچه یوز الر بو داستان

 ان نینلگهبؤ بو. دیرچاتیب گلیب بیزه دیله –دندیر. اونالرین شعرلری ده دیلدیری قالیب
آدلی مشهور خالق  «شیرین ایله بیرچک خانیم»بیری  داستانالریندان عاشیقم قدی

 .دیرشیرین عاشیقنین مؤلفی یسهکایح

ر ساز چاالن، سؤز دیر. او، چوخ ماهعاشیقالرینداننین فویه زامانیصشیرین  عاشیق
الرال دئییشمه و یاریشماسی عاشیقلو راق، چوخعاشیق اوالگؤرموش بیر  دنیابیلن و 

 اونالری و اولموش ردلریشاگ لوچوخ اونون. دیرباغالمیش سازدا –اولموش، اونالری سؤزده 
 باغالنان یاشاییشینا اونون. دیرمیشاسیرگمه دنائتمه حمایه اونالردان ده،مهیئتیر

 قیعاشی خرمدره اونو و نمیشمنیمسه طرفیندن الریعاشیق ویئستان -خرمدره داستان،
یق شیرینی عاشدیر. هدهن سؤیلنمندالری طرفیعاشیقنین هاستان دا بو بؤلگد. لربیلمیش

ر کیمی العاشیقواله و اونا تای  عاشیقک. هابئله اونون رفتارالری نیریهالردان اؤیر ده داستان
 ن اؤلوموندن سونرا و اونو تانییانعاشیقیالر بو داستان ،دور کیدیر. شوبهه یوختانینمادا

 رمتله دیریآدی و یادینی حنیلمیش و ایللر بویو اونون هن سؤیلفیندالر طر عاشیق
 .دیرمیشساخالمیش و بوگونه قدر گلیب بیزه چات
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رت یوسفی حضزنگاندا یوسف جمال آدلی بیر داستان دا واردیر و اورادا یوسوف جمال 
ن داؤنجه دانبون ایل 400 – 300دیر. آنجاق بو داستان عاشیقن بیر گنج یل ائدثتم

دور  ودنین دیلینده موجعاشیقالریالرین دیلینده ازبر اوخونور. بو داستان دا خرمدره عاشیق
الرینا عاشیقسینه و لگهنیشی کیمی زنگان بؤیلهه دئمک اولور یارانیشی دا سؤو بونا گؤر 

 .باغالنیر

معلومات یوخ، اما بو  اولدوغو اوچون الده عاشیقیوسوف جمال آدیندا بیر  عاشیق
 یلهصوصخ الریعاشیق محیطی ابهر –لر بویو خرمدره یلاراق یوز لر ازبری اوالداستان دیل

 و صداقت ،کلیزیتم اوندا. دیرداستان بیر معنوی و اخالقی نداستا بو. نیلیرسؤیله
 آرواد – ار و ده عاییله بیر. نیرپیسله لیکاگری لیا خیانت، راق،اولونا تعریف دوزگونلوک

 .دورگؤتورولموش عوالن تمیزلیک، وفا، اساس موضو ا آراسیندا

 .رقاباغیمیزدا واردیادبیاتینی تانیماغا هله اوزون یول  عاشیقآنجاق بونو بیلیریک 
 

  ده ترتیب ایله گلدیگی اساسدا:مقاله –قایناقالر 
 .1355دیق، عاشیقالر، تهران، ح. ص

 .1314غات، تهران، للاباکویی، تجرید علیمیرزا

 .1334ال تورکانه، تهران، ثی، اماهمراغ علیباسع

 .1347 مد بهرنگی و بهروز دهقانی، تبریز،صوری آهای آذربایجان، گردافسانه

 .1344انه، بایاتیالر، تهران، ز ی فر علمحمد

 .1358جیلد، 2لر، تهران، جاوید، آذربایجان فولکلوروندان نمونه اللهدکتر سالم

 .1390سی، باهار خدافرین آیلیق درگی

 .34 35س  ،1999سی، باکی، آقایار شوکوروو، دده قورقود میتولوژی

، 2سیز، ج سی، تهران، انتشارات سنایی، تاریخینف : سیدصحیحل بیهقی، تاریخ بیهقی، تضابولف
  .802س 

  .78، س 1331: محمد قزوینی، تهران، صحیحجووئینی، تاریخ جهانگشا، ت عطاالملک

 .1313شاهنامه قدیمی، تهران،  همقدم صحیحمحمد قزوینی، ت یهعباس اقبال آشتییانی، دربار 

 .12، س 1370تهران،  هفتم، شاهنامه، چاپامیر بهادر بایسنقور، مقدمه شاهنامه بایسنقور، 

 .81، س 1927، لندن، روسدئنیسون ادوارد : صحیحدین مبارکشاه، تاریخ مبارکشاه، تالفخر 
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 بیندر  ،آن یهاها و استعارهرنگ یاسام
 مردم چهاربرج

 چاربورج یاحمد جواد
 

 دیسف /ağ/:آغ
 .. مانند آغ بره، آغ کندشودیآغ گفته م زیبه جهت جنوب ن ی: در زبان ترکآغ

 دیبه سف لیما /ağamtul/:تول آغام

 است دیبه سف لیکه ما یانسان /ağ sov/: یُسوو/آغ سو آغ
 .دارد یادیز یدیکه سف یزیچ /ağ ovış/:شیاوو آغ
 دیسف یلیخ /ağ apbaq/:آپباق آغ

 خالص یدیسف /düm ağ/:آغ دوم
 شدن دیسف /ağarmaq/:آغارماق

 دیبه سف لی. مادیسف هیشب /ağ təhlim/:میتحل آغ
 قرمز /qırmızı/:یزیرمیق
 به قرمز لیما /qırmızı tov/:سوو یزیرمیتوو/ق یزیرمیق
 رنگ قرمز پر /qıp qirmizı/:یزیرمیق پیق

 قرمز خالص /düm qırmızı/:یزیرمیق دوم
 قرمز شدن /qızarmaq/:زارماقیق

 .کشدیکه خجالت نم یکس /üzü qırmızı/:یزیرمیق اوزو
 به قرمز هیشب /qırmızı təhlim/:میتحل یزیرمیق

 یقرمز خون /qan qırmızı/:یزیرمیق قان
 زرد /sarı/:یسار
به زرد دارد؛ در چهاربرج به شخص  لیما یکه مو و صورت یانسان /sarı şin/:نیشیسار

  د.شویگفته م «یسار»و زرد پوست  یکامال زرد مو
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  به زرد لیما /sarı tov/:وضع یسار توو/ یسار
 به زرد لیاز ما شتریب یکم /sarım tul/:تول میسار

 زرد یلیخ /sap sarı/:یسار ساپ
 زرد شدن /saralmaq/:سارالماق

 رنگ زرد هیشب : /sarı təhlim/میتحل یسار
 اهیس /qərə/:قره
اغ، بشود. مانند قرهیقره گفته م زیبه جهت شمال و به صفت بزرگ ن ی: در زبان ترکقره

 .قره کوللوک

 .اهیبه س لیازما شتریب یکم /qərəm tul/:م تولقره
 .دارد اهیبه س لیما یاکه چهره یانسان /qərə şin/:نیشقره
 .اهیبه س لیما /qərə sov/:ُسوو قره
پ

َ
 .اهیس یلیخ /qəp qərə/:قره ق
 خالص یاهیس /zil qərə/:قره لیز

 خالص یاهیس /düm qərə/:قره دوم
 شدن اهیس /qərəlmək/:کلمقره
 اخمو /qərə qabax/: قاباخ قره
  نیآدم بدب /qəlbı qərə/:قره یقلب
  اهیرنگ س هیشب /qərə təhlim/:میتحل قره

 شود(یموارد به رنگ سبز هم اطالق م ی)در برخ یآب /göv/:ی/گؤگؤو
 یبه آب لیما /gövim tul/:تول میگؤو
 سبز خالص خالص/ یآب /göm göv/:گؤو گؤم

)سبز شده( و قول  بیرن/سبز شدن. مثال بوغدا گؤوهشد یآب /gövərmək/:رمکگؤوه
 )کبود شده( بیرگؤوه میچیق

 یبه رنگ آب هیشب /göy təhlim/:میتحل یگؤ
 یبه آب لیما /gövə tov/:توو گؤوه

 سبز /yaşıl/:لیاشی
 سبز خالص /yam yaşıl/:لیاشی امی

 سبز پررنگ /əlvan yaşıl/:لیاشی الوان
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 سبز شدن /yaşıllaşmaq/:الشماقلیاشی
 رنگ سبز هیشب /yaşıl təhlim/:میتحل لیاشی

 یخاکستر /boz/:بوز
 یخاکستر یلیخ /bom boz/:بوز بوم
 یبه خاکستر هیشب /boz təhlim/:میتحل بوز

 شدن یخاکستر /bozarmaq/:بوزارماق
 یبه خاکستر لیما /bozum tul/:تول بوزوم

 یسرمه ا /sürmeyı/:یاسورمه

 یبه نارنج لیزرد ما /badamı/:یبادام
 سبز کم رنگ /püsteyı/:یاپوسته

 کم رنگ ینارنج /noxudu/:نوخودو
 یبه مشک لی. قرمز مایزیرمیقره ق /qızılı/:یلیزیق

 یصورت /köh yerı/:یئری کؤح
 کم رنگ یقره. مشک قیآچ /zərişı/:یشیَزر
 ینارنج /zeytunu/:تونویز

 یخاکستر /dəmırı/:یریدم
 یطوس /muşu/:موشو

 یبه آب لیما دیسف /havayı/:ییهاوا

 پررنگ ینارنج /duqı/:یدوق
 یکم رنگ. الجورد یآب /gümüşü/:گوموشو

 دیبه سف لیسبز ما /şüvidı/:یدیشوو
 یمس /misı/:یسیم
 چرک دیسف /kırım/: میریک

ر
َ
ک

َ
 دبه زر  لیما دیسف /şəkərı/: یش
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 لرده قوشاباالبانشاهسون

 ربان مهیاریازان: ق
 رضین: سوسن نوادهیه چئویرتورکجه

 
سومسو  ای (Sümsü Balaban)باالبان  وسومس

موغان شاهسونلری و سرحد  ،دودوک
ین نفسلی موسیقی )موسیقی بادی( نساکینلری

  دیر.آلتلریندن بیری
ایندی تاپماسی چتین اوالن بو گؤزل موسیقی 

نین قیراغیندان چپر، وانا، کوز، آلتی، آراز چایی
ون قیشالغا گتیریلن اوچ گورا و سورمهدام

دره »لینیردی. البته او زامانالر الردان دوزهقامیش
رین الی. ایندیسه، گؤزل طبیعی قامیشلیقالر اوالردکنارالریندا دا یاخشی قامیش« ورتی

 یئرلرینی اکین یئرلری آلیب.
ی قوروموش «باالبان»یا « وکدود»نو قورومامیش تازا قامیشدان، «سومسو»معموال 

سانتیمتر اوالدی. دودوک یا  25لدردیلر. دودویون اوزونلوغو تقریبا ان دوزهالردقامیش
دانا گیرده دلیک  7یا  5رینده کرمه اودوندا داغالشمیش شیش ایله باالبانین اوزه

 راخ اولسون دئیه، یئنیسی آساننمهآچیق اوالردی. اؤیرهآچارمیشالر. دودویون اکی طرفی 
دانا آچاردیالر.  4یا  3لرینی لر اوچون سومسو باالبانین دلیکننلر یا دا یئنی اؤیرهیئتمه

طرونو نظرده آالراق، داها نازیک و تر قامیش
ُ
متر سانتی 7الردان دودویون ایچری ق

نین آغزیندا اوالردی و طبیعی بیر حدودوندا کسردیلر. سومسونون بو بؤلومو چالغیچی
 دویون ایله باالبانا باغالناردی. 

ر الطرفی، آچیق ایدی. مهارتلی اوالن ی او بیرگدودوک ایچینه یئرلشیلدی سومسونون
ایجاد  زبانه ننلهین و سیلکهایتی و چوخ اینجه پیچاق ایله سومسوده ایکی یؤنتمله تیتره
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متر آشاغیسیندان، سومسونون سانتی 4-3نی دویونون ائدردیلر. بعضی سومسولرده زبانه
 نین اوستونو پیچاق ایله بیر آزده زبانهیالر. البته اؤنجهبیرینجی دویونونه ساری آچارد

سین. بعضا ده ینده داها یاخشی تیترهلشسین دوالییسیله پوفلهسورَتردیلر کی، زبانه اینجه
سینی دویونون یاخینلیغیندان آشاغییا ساری آچاردیالر. سومسونو سومسونون زبانه

یچینه سوخاردیالر؛ سومسو و دودویون دیکدن سونرا دودویون اسینادیقدان و پوفله
 سینه باالبان دئیردیلر.مجموعه

ی نین یاد«محمود خان نصرالهی»سومسوباالبانین گؤزل و یاتیملی سسی وار ایدی. 
ر کی، بیلدردی هر دن. بئلهلدردی. قوشاباالبان دا دوزهعزیز، چوخ گؤزل باالبانالر دوزه

االبانین بیرینه باغالردی. قوشاب -ک تئل ایله بیریبویدا اوالن ایکی سومسو باالبانی نازی
ی ایله اورکلری آپاراریب، آدامین روحونو سیغالالردی. گلیسسی آیری بیر رنگده گؤزل

محمود خان رحمتلیک سحرلر قوشاباالبان چاالراق، اوبانین جوانالری و کیشیلرینی 
بانین لیکله اوبئله راردی.اویونونا چاغی« خورخور»قاینالتیدان قاباق حرکتلی و چکیجی 

وشمه
َ
سینه )نرمش جوانالری و کیشیلری آراسیندا گؤزل و جاناسیَنر بیر سحر گ

 صبحگاهی( سبب اوالردی. یا اولسون او گونلر، کئچمیشده قاالن او گؤزل گونلر.
 نین قوولوغوندا بئله بیر مال واردیرسا، گتیرسین!سیَدوه اوتاران کئچل اوغلونون ننه

 

 اباالبانین شکلی و یاپیسیقوش 
نین نفسلی موسیقی )موسیقی بادی( آلتلریندن موغان شاهسونلری و سرحد ساکینلری

سیقی یئرلی و محلی مو -الیمیزدن گلن قدر –ین شکلینی و یاپیسینی اوالن سومسو باالبان
سئورلر بو نفس سئونلر و فولکلورچوالرین اختیاریندا قویدوق. بلکه بیر گون موسیقی

 سازینی یئنیدن جانالندیردیالر.
 بیرینجی باالبان -1
 قووشاق )اتصال نوقطاسی( -2
 ین دلیکلریقوشاباالبان -3
 سی(هقطقووشاق )اتصال ن -4
 بیرینجی سومسو -5
 سی(شانهسی )نبیرینجی سومسونون زبانه -6
 لی اوالن باغلی بؤلومونون دویمه-سومسو -7
 سیایکینجی سومسونون زبانه -8
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 ایکینجی سومسو -9
 قووشاق نوقطاسی )اتصال نوقطاسی( سومسونون باالبانا -10
 ایکینجی باالبان -11

 

 آچیقالماالر 

 الصه اوالراق متنده گئدن بعضی اصطالحالر ین آچیقالماسی:خ

یوانالر شاهسون قیشالغیندا، قیش فصلینده، اؤزل یئرلرده ساخالنیرمیشالر کی، ح
الرین سالدیریسیندان آماندا حیوان یجیرتییقاسیرغادا، و  –قیشین شاختاسیندان، یئلدن 

 قالسینالر.
لتمک گورا: گورادا یئنی دغوالن قوزوالرین ساخالندیغی یئره دئییلیردی. گورا دوزه

تر گیرده شکیلده قازارمیشالر. ایچینی قامیش ایله هؤررمیشلر. م 1.5یا دا  1اوچون یئری 
یرمیشلر و بورغو مت 1قامیشین اوست قیسمتینی یئرده 

َ
ر اوجالیق، یاریم کوره شکلینده ا

یدیکلری قامیشالرین اوستونو جه -ایله بیر
َ
ین )َجگن( ایله بیرینه باغالرمیشالر. ا

علف ایله باسدیراردیالر. گورانین باالجا گیرده -ین اوستونو پئیین و اوتیناؤرترمیشلر. جه
 قاپیسی اوالردی.

 ، نئچه آیلیق اولموش قوزوالرین ساخالندیغی یئر ایدی.، بیر آز بؤیوموش(koz)کوز 
 ، قویونالرین ساخالندیغی یئر.(vana)وانا 
َهل َدوه

َ
 (qəhəl)لرین ساخالندیغی یئر، ق

ین -تر ده قهلم 1.5مئتر گیرده قازارمیشالر،  1.5قهل دوزلتمکدن اؤتور یئرین 
ن اوستو آچیق اوالردی. معموال لریسوواقدان ووار تیکرمیشلر. قهل -رینه پالچیقداناوزه

 ردیالر. ده ساخالده اینکلری، آتالری و ائششکلری کؤهوللرینگئییکلی )گیکلو( تیره
 دن قویون ساخالماق اوچون ده استفاده اولونارمیش. البته کؤهول

ؤهور الر کماغا استفاده اولوناردی. کانکانساخال دن ایسه، اینکلری و بیزووالریؤولهت
 -آت  ،متر آلتیندا اینکلر 5-4یئرین و آشاغا قازاردیالر. وچون یئری اوز لتمک ادوزه

دی. نه یازدا سرین اوالر  -لر قیشدا ایستی، یایائششکلره آخیر اوداالری تیکردیلر. کؤهول
شاهسونلرین بوتون بو اثرلرینی آرادان آپاردیالر. من « کشت و صنعتچیلر»یازیق کی 

 .. هئچ بیر ایز قالمیر..دن، کؤهولدن، گورادانلرده، آرتیق قهلگؤردویوم تیره
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تورکه دواالر ایله باغلی اسالم 
 مصطفوی ایله دانیشیق
 پوردانیشق آپاران: اولدوز طهماسب

 
دا یاشییر. ، اردبیل شهرینده آنادان اولوب. تهرانجی ایل– 1363اسالم مصطفوی

سینده تهرانین آزاد اسالمی بیلیم یوردوندان شتهریسم( ر ریزی توتوریزم پالنالما )برنامه
ب )طب سنتی( یا نکسل طآذربایجان گله جی ایلیندن-1380یوکسک لیسانس آلیب. 
لری ا باشالییب، شیفالی بیتگینده آراشدیرما و چالیشمایسیهمان تورکه داوا ساحه

 جلد کتاب یازیب، یاییمالییب.  5ده توپالییب، بو ساحه

انیدیب، یازدیغیز کیتابالر، فا اؤزونوزو تلط -
ر، قازاندیغیز برتر مقاملرینیز ایله باغلی لمقاله

 معلومات و بیلگی وئرین.
اردبیل  جی ایلنده -1363یم، اسالم مصطفوی -

آزاد اسالمی  شهرینده آنادان اولموشام. تهرانین
سینده شتهریزی توریسم ر یوردوندا برنامهبیلیم

دان  -1380آلمیشام.  یوکسک تحصیالت
لرینی توپالییرام، بئش آذربایجانین شیفالی بیتکی

 تاب یازمیشام:جلد ک
"گیاهان دارویی به انضمام طب سنتی -1

لر و آذربایجان دا آذربایجان" )شیفالی بیتکی
 کسل طیب( بیرینجی و ایکینجی جیلد، جهاد دانشگاهی یاییم ائوینگله

لرین، عرقهای گیاهی" ) ها و شربتها، آب میوه"خواص درمانی عرقیات، دمنوش -2
لری( یاس بهشت لرین شیفالی خاصیتو بیتکیسل شربت لرین، میوه سوالریلیدملمه

 یاییم ائوی
های شمال غرب ایران" ) ساغلیق "گردشگری سالمت راهکار توسعه اقتصادی استان -3
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شمه یولو" جهاد دانشگاهی نین اقتصادی گلیتوریزمی، ایرانین قوزئ باتی اوستانالری
سینده یازیالن ایلک کیتابیم بو کیتاب ایراندا ساغلیق توریزم ساحهلییاییم ائوی، دئمه

 الردان دیر. 
لرین دا یاشایان تورکدان قوولموش، خراسانسی"؛ بو کیتاب ایروان"نیشابور سفرنامه -4

 یاشامی قونوسوندا یازیلیب.
پ آلتیندادیر کی، اینشاله تئزلیکله چاپ اوالجاق. جیلد کیتابیم دا چا 4آیریجا 

ایله  جکده آلالهین لطفیلرین ایلک دایره المعارفینی یاخین گلهآذربایجان شیفالی بیتکی
 .یاییمالیاجاغام

نکسل )سنتی( طب سیستمی قونوسوندا، ملی و بین المللی کنفرانسآذربایجانین گله
بونالرین ایچینده ایکی مقاله "همایش بین المللی م وار، چاپ اولونموش مقاله 12الردا، 

یلیب. ایکی ثبت ان اوستون مقاله سئچ جی ایل– 2011گردشگری سالمت تبریز" 
-1384، بیری "زنجیر چرخ آسان بست با قابلیت تغییر اندازه" یم دیروار اولونموش اختراع

سینده لر ساحهیشیفالی بیتک جی ایلینده-1392ده اختراع نمونه بسیجی برتر چیخیب. 
 کارآفرین نمونه کشور چیخمیشام. 

 دیر و هانسی درمانالرا دئییلیر؟تورکه داوا نه -
دیر، بو بیر طبی سیستمین آدیتئریم و اصطالحی دیر، تورکه داوا بو بیر گئنیش مبحث-

ان ربایجاونو تانیتدیرمیشیق. آذیایغینالشدیرماق اوچون بیز ده بو آد ایله  تئریم و اصطالحی
ر ئییلیر. دئمک بو بیتورکه داوا د و ایران آذربایجانیندا چوخراقجمهوروسوندا تورکه چاره 

ی دیر. بو طبی سیستم کولتورل باخیمدان اسکی میللتلر کی زنگین تاریخه و ملتین وارلیغ
. هر قوم و میلتین اؤزونه بیر اؤزل کولتورو، پالتاری و گؤرونوروارلیغا صاحیب دیرلر اونالردا 

بیر طبی سیستمی وار. جمهوری آذربایجاندا، ایللر بویو  دیلی وار، بیر اصیل قومون دا اؤزونه
. بو طبی سیستم یادالردان چیخیب و آرادان گئدیب کمونیسم سیستمین حاکمیتینه گؤره

لرینده ایندی ده وار و یاخشی قورونوب، ایران آذربایجانیندا و خراسان و خلج تورک
لر"، چیده بیر تعداد روحانی افراد وار "چؤپچولر"، "تیکهو درمانی سیستمدیر. بقولالنیلیب

الر" آدالنیرالر. دئمک بو آدالر جغرافیا باخیمیندان لر"، "قاروچوالر" و "اوتاچیچی"َبت
 لردییشیلیر. اردبیل ده "چوپچی" دئییلن حکیملره، همدان، زنجان، خراسان و خلج

دیرلر کی، لرینکسل )سنتی( طب حکیمبونالر بیر سیرا گله آراسیندا، "قاروقچی" دئیلیر.
دیرلر. دئمک بو بیر دا واردیالر و درمان ائدندونیادا تکجه ایران آذربایجانیندا و هیندوستان

 دیر و بو وارلیغی گرک دونیایا تانیتدیراق.تایسیز وارلیق
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ییبلر کی، مدرن طبین ماساژ فیلپینی معرفی ائله نوعجی ایلده بیر  -2005 فیلیپین
اولوبدور. حالبوکی، تورکه داوا  یلرینه چوخ یاردیمنیر و توریزم صنعتیانیندا ایشله
 بالر.، آنجاق اونو تانیتدیریب، اوندان قازانیب، فایداالنیسایلیر ضعیف سیستمقارشیسیندا 

ایلیشسه  شئیتورکه داوا سیستمینده "قاروچی" یا "چوپچولر" واردیالر، بونالر بوغازدا بیر 
لر" سیستم گوارش و تنفس ایله ایشلری وار چیسه( چیخاردارالر، "تیکه)گیر ائله

مری)قیزیل بارساغ( و معده)قورساق( دا ناراحاتچیلیق اوالندا بیر خاص ماساژ ایله کی، اونا 
لییی درمان ائدرلر. اصلینده آذربایجانین بیر اؤزل و سنتی ماساژی "سیغار" دییرلر خسته

 آدلی، بو ماساژی یاپانالرا دا "سیغارچی" دییرلر.« سیغار»ر وا
الر( ایله ایشلری وار، "سینیخچی الر" و )اویناقلرلرین اتصال نوقطهلر" سوموکچی"َبت

لری یاپارالر. اؤزل داواالردان و لره درمان ایش"چیخیخجی الر" وار کی، بونالر دا سوموک
وچون بال و بویاق اوتو)روناس(، حیوانالرین بدنین لردن استفاده ائدرلر. مثل ابیتگی

الر( مثال کول یا قوروم ..، معدنی موادالر)مینئرال.اعضاالریندان مثال قان، َدری یا یومورتا و
لردیر دان استفاده اوالر، بؤیوک بؤلومو ده شیفالی بیتگیکی، توستودن عمله گلیر و کربون

دیر. بعضن اولور کی، بعضی بیتکیلر خاص بیر لیغا مالیکده تایسیز بیر وار کی، ایران بو ساحه
داغی بیتگیسی کی آذربایجانا اؤزلدیر، آدین دییشمک ایله اونو دیر، مثال چیللهنینبؤلگه

 یئنی آدال )سنبل بیابانی( تانیتدیریرالر و بیر وارداتی فرهنگ اوالراق اوندان فایداالنیرالر. 
یه قدر هر قبیله یا خالق اؤز ونه بیر "اوتاچی" سی او ال ر دی. "اوتاچی" ال ر اونجهایل  5000

لیکلر ه ییندن چئشیدلی خستهلری تانیاردیالر و اونالرین بیرلشدیرمهشیفالی بیتگی
 درمان دوزلدردیلر.

نهایتده تورکه داوا دئمک بیر قاپساملی طبی سیستم دیر کی، اینسانین ساغالم 
 دیم ائدیر.قالماسینا یار 

 و تاریخی هانسی زمانالرا قاییدیر؟ قدمتیتورکه داوانین  -
نسان اوغلو ایلک آددیمین توپراق اوزونه آتاندان، بیتکیلری، حیوانالری، توپراغی و ا -

یه باشالییب و اونالردان اؤزونه خئیرلی اوالنالری آییریب و مهلری تئست ائلهمعدنی ماده
الرا ستفاده ائدیب. تورکه داوا اسکیلییی همان ایلک آددیمیئمک یا دا درمان اوچون ا

ندوستان کیمین یاریم آدا لرده وار، مثال هدیر کی، بؤیوک میللتقاییدیر. بو بیر قدیم وارلیق
ری لنکسل طب سیستمیئر. گله چیخمازسی یا چین اؤلکه چئوریلیبدنیز ایله  اطرافیکی، 

را. ال ساننلک الیر. بونون دا کئچمیشی قاییدیر ایلرین گرچک وارلیغی ساییگرچک میللت
 تاسوفله گون به گون ده آرادان گئتمک ده دیر.
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 تورکه داوانین ریشه و کؤکو هاردان گلیر؟ -
ر قبیله شوندندئمک اوالر کؤتویو خالقین دونیا گؤروش-

َ
لر، تورکلردن آیریلدیالر یارانیر. ایلک

ال باخیب و بو ه یاشاییردیالر. اگر بو احتمالدکؤچری اولدوقالری اوچون، چتین شرایط
دیرلر، سریرسک، بیر انسانالر گؤروروز، همیشه آت اوستونده نی گؤزوموزون اؤنونهصفحه

ییخیلیرالر، قولالری چیخیر، آیاقالری سینیر، آت اوستونده یئمک یئییرلر، بوغازالریندا قالیر، 
دیر. ایندی ده باخسازنیز او و درماندان اوزاقصعب العبور یئرلرده ساکین دیرلر، اللری حکیم 

لری چوخدور و بو سیستم هله ده اونالردا کندلرده بو سیستم قالیب کی، شهرلردن فاصیله
 اؤزون ساخالییب و مدرن طبابت سیستمی ایله یاناشی قاباغا گئدیر.

ئمک مادی ر دتورکه داوا سیستمینده بیر افراد واردیرالر کی، "الیگی چاالن" دییرلر. اونال
نین لری دیرلر. بونالر همان شامانیزم سیستئمینین رابیطدونیا و ارواح دونیاسی

دان سونرا ایندی ده اثرلری قالیب. الیگ بیر جئیرانا بنزر دیر کی، اسالمریال قاالرغی
دا، موجوددور، دئمک اوالر مارالین خیرداسی، چوخ گؤزل بیر حیوان دیر. اورمان

، کؤلگه یئرده یاشایار. بونون بوینوزالری تورک قومالرین آراسیندا حیات و ردهلکیلمئشه
ی دیر. "الیگی چاالن" الر بونون بوینوزون ایپه باغالیاردیالر و سنین سیمگهیاشام آغاجی

برکت،  ؤرددارواح ایله ارتباط تاپاردیالر. سونراالر الیگ بوینوزون یئرینی تخته قاشیق توتدو. 
ئرده ، الیگین بوینوزو بیر یلرین آدینی تکرار ائدردیلرو سو قویاردیالر، اؤلن ات، دوز، دویو

جکسن. یی پیشیریب، نذر ائدهدایاناردی، دییردیلر سنی فیالن اؤلو توتوب و فیالن یئمه
 پس بو سیستمین بیر کؤکو ده شامانیزمه قاییدیر.

الندیرما اؤزللیک و سینیف چالیشیرام بو سیستمی اؤز گوجوم قدر دونیایا تانیتدیرام، بو
تاندا بیر سنتی طبیب چوخلو ندوسئچ طبی سیستمینده یوخدور. مثال هدونیانین ه

ائدیر آما بیزیم سیستم ده سینیفالندیرما و تخصصی بؤلوملری وار.  معالجهیکلری لخسته
لیکلری ده الری کئچمیش بحثلرده گلدی، روح خستهلری ایضاحلیکجیسمی خسته

 نالر درمان ائدردیلر.الیگی چاال

 سینین ساغالملیق توریزمی ایله باغلی اهمیتی نهدیر؟ ایران، شمال غرب بولگه -
سینه دقت ائدر سک متوجه او ال جاقسیز کی، تبریز شمال-لگهؤغرب ب لایرانین شما

جنوب و شرق- غرب کوریدور ونون مر کز نقطهسینده یئر لشیب. عر اق، آذربایجان، ارمنستان 
و حتی سوریهدن او آدامالر کی یئنی طیب سیستئمینه احتیاجالری و ار بو شهر ه گلیب و 
درمانی خدماتالر دان فایداالنیر ال ر. بو مر کزیت تاریخ بویو تبریز ده و ار ایمیش. تکنولوژی 
گلیشمهسی و مدر نیت هر زمان تبریز دن اسمهیه باشالییب. بؤیو ک بیلگین اینسانالر بو 
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خیطهدن قالخیب و ایر انا خدمت ائدیبلر. تبریز جغر افیایی باخیمدان سوق الجیشی بیر 
 بؤلگهده یئر لشیب و بو بیر بؤیو ک اوستونلو کدور. 

دیر. لرده حکما بیر مبحث مطرح ائدیبلر کی، اونون آدی اقالیم سبعهآیریجا، کئچمیش
بؤلومه  7 قدر طبالرااستوا خطیندن ق درجه فاصله ایله 13سینی کورهیئرین هر یاریم

چوخ  نمو  ایسدیدرجه اوسته گئدیر، بو اقلیمده  13لوبلر. ایلک اقلیم استوا خطیندن ؤب
دور کی، چوخ دیر و اینسانین یاشاییشینا اویغون دئییل. یئددینجی اقلیم قطبیوخاری

دیر. اقلیم ی و معتدل بیرنجو اقلیم ان ایلیمل -4لرین اورتاسیندا سویوق و قورو دور. بو بؤلمه
الر ذهنی، جسمی و روحی آچیدان گوجلودورلر. دؤرد فصل بو ده یاشایان اینسانبو اقلیم

دیر. تبریز، اردبیل، مراغا، نخجوان و مرو، کئچمیش زمانین اؤنملی ده کامیل و منظماقلیم
 ده یئرلشیبلر.اوالن و مهم شهرلریندن دیرلر کی، بو اقلیم

 الندیرمانی اسالم دونیاسینینالری بو بؤلمه و سینیفسونراالر آیری بیلیم آدام 
ریندن آلیبالر. "فردریک راتزل" آدیندا بیر آلمانلی فیلسوف "جبر جغرافیایی" لحکیم

الندیرمادان بئله نتیجه آلیب کی، آلمان میلتی تئوریسینی بو اساسدا وئریب. او بو سینیف
دیرلر. سونراالر بو نظریه حزب ش بیر میلتده یاشاییرالر بس سئچیلمیچون معتدل بیر اقلیم

 نین دوکترینینه دؤندو.نازی

 الر تورکه داوادا نه اساسدا بولونور؟مزاج -
 یبط نکسلگله. دیرمبحث بیر بؤیوک و گئنیش چوخ( شناسی مزاج) بیلیمی مزاج -

 ساسن،ا رهلفیلم لر،مصاحبه لر،مشاهده اوالن الیمیزده دانیشیقالریندان الرینیناوزمان
 وردد میزاجی الریناینسان داوادا، تورکه یعنی سیستمی طب نکسلگله آذربایجانین
ورکه ت البته. دیرمنطبق اوستونده هاوا و توپراق اوت، سو، یعنی ،(یؤندم) اصل جالینوسی

 یکلرهلخسته و یئمکلر عمدتا و اولونور دقت آزاراق مزاجینا انسانالرین سیستمینده داوا
 ایله قسویو و ایستی طبیعتین یئمکلرین. دیرآلینیب نظرده مزاجالر و طبایع آیریجا

 ایجانینآذرب. بؤلونوب یئللره سویوق و ایستی لرده،لیکخسته طبیعت اصل. آییریبالر
 یئل ایستی .اساسیندادیر طبیعتی لیکلرینخسته الری،درمان نینسیستمی ناسیشمزاج

 و ضعف بدنین و یئمکلرین اثرینده، لرینفصل ایستی ،ایچیندن نینبدنی اینسانین عمدتا
 ستفادها متضادیندان اونون درمانیندا لرینلیکخسته بو. قایناقالنیر لریندننقطه قوت

 سویوق، ،لرضربه مثال گیریر؛ بدنه ائشیکدن کی دیرعوامللردن او یئللر سویوق. اولونور
 بو الریق،آ  نظرده قویوق بیر بدنین ینانسان باخیشدان عمومی. میکروبالر مختلف رطوبت،

ادلبیز چالیشیریق بو قویوغو تع دولوب، لرلهلیکخسته و آغری ائشییی و ایچری قویوغون
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 ده ساغالم ساخالیاق.
تورکو دیلینده بیر قارغیش وار دییرلر: "قیچیوا قیزیل یئل گلسین"، یعنی چوخ چتین بیر 

لییه دوشهسن. ایندی یئنی بیلیمده اونا بیماری پافیلی دییر لر. قیچالر دا التهاب و قاشینما خسته
 ی، بدنین ایچریسیندن قاناقالنیر.دیر کلرین الپ شدتلیسیاوالر. قیزیل یئل، ایستی یئل

لیکلری ایکی بؤلومه بو سینیفالندیرماالرا کامپیوتری برنامه یازماق اوالر کی، خسته
 لر، ساریلیق، قیزیلجا و...و، قاشینماالر، آلرژینین چوخلریلیکآییریر. مثال َدری خسته

ری لکلیالر، بؤیرک خستهلرین اثرینده یارانیر. آغریالر، عضالنی سانجیبونالر ایستی یئل
الر اثرینده، بونالر دا قارچ الر یاالر مثال جذام، میکروبو بعضی دری تخریبی ناخوشچیلیق

 لرین اثرینده وجودا گلیرلر.سویوخ یئل
نین ان آدلیم حکیمی، بیر تورکو شعر بویوروبالر، بو شعر بیر بوعلی سینا اسالم دونیاسی

ات الترکی منسوب لفی طب ده کی، اونون آدی "فهرست المخطوطخطی نسخه
 دیر. ابن سینا بو شعرده بویوروبالر:لریندهاؤنجو صفحه -193و  192یر، الحکمه"د

 رقهش دوشنبه، شنبه گونو گئتمه
 سه شنبه، چهارشنبه گونو ذینهار
 جنوبه گلمه پنجشنبه دیر نیت

 

 نه یکشنبه نه جمعه گونو غربه
 شماله گئتمه ای صادق شیرین یار
 کلید وئریب بوعلی بؤیله وضعیت

  
 لر واردی کی، ایلک اوالراق من بو شعرین رمزینی آچمیشام.بو شعر ده بیر رمز نکته

بؤلومه بؤلوبلر. ایلک بؤلوم استوا  یئددینی کورههر یاریملری دئدیک اسالمی طب حکیم
سی دیر کی چوخ ایستی و رطوبتلی دیر. بو بؤلگه، او زامانین امپراطوری اسالمی منطقه

اقلیم قطبالر دیر کی چوخ سویوق و  نین گؤنئیی حساب اولور. یئدینجیجغرافیاسی
اوچون ایستی و قورو نظرده  قورودور. شرق )دوغو( طرفی گونون چیخما و دوغولماسی

آلیبالر. غرب )باتی( طرفی ده گونون باتماسی اوچون سویوق و قورودور. دوشنبه و شنبه 
دا و قورو طبعی اینسان گونلرین ایستی و قورو طبعی وار و اونا گؤره صفرازا دیر و ایستی

ودور کی اینسان بو لر سویوق و قورو طبعی وار و سودازا دیر، الر و یکشنبهعارض ائلر. جمعه
دن نظر ده توره لر بلغمدوچار اولور. سه شنبه و چهارشنبه گونلرده داریخما و قایغیا )غصه(

نبه گونو آدامالری کی دموی آلینیب، بو گونلرین سویوق و مرطوب طبعی وار. پنجش
 یلر جنوب )گؤنئی( طرفینه کی ایستی و مرطوب طبعی واردی گرک گئتمسینلر. دمزاج

نین ایلک مبحثین حضرت ابن سینا بو شعرین ایچینده لینده تورکه داوا مزاج بیلیمیاص
 یئرلشدیریب.
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 تورکه داوانین هندوستانین سنتی طبی ایله ارتباط و ایلگیسی ندیر؟ -
لر و ندوستاندا حضورالرینا کی، عمدتا تیموریلرین هبو مبحث قاییدیر تورک طایفه

کنلر )گور کانی( ایدیلر. تیموریلر دن سونر ا کور هکنلر هندوستاندا حکومته چاتیر. ورهک
ی طبی ندوستانین سنتیستمی اوردا اؤز یئرینی تاپیر، هتیموریلر دؤنمینده تورکه داوا س

سیستملر ایله بیرلشیر و یئنی بیر سیستمه چئوریلیر، بو یئنی سیستمه " یونان طبی" یا 
یشر. شرقی و هندونستانین غربینده گل"عرب" آدی دئییلیر. بو سیستم پاکستانین جنوب 

سی اوالندان دیکلری یئرلر. هیندوستان انگیلیسین مستعمرهیعنی تورکلرین حکومت ائله
لر بو طبی سیستمی یاساق ائلیرلر. سونراالر هیندوستان ایستقالل سونرا انگیلیسلی

تاسیس ائلیر و نین قیزی بیر موسسه، "جامیا همدرد" آدیندا تاپاندان سونرا آقای گاندی
لره عاید ایدی اوردا کؤتوکلنیر و رشد ائدیر. همان طب سنتی یونانی کی مسلمانالرا و تورک

ده تدریس اولونور، بو بیلگی ایندی هندوستان و پاکیستانین بیلیم یوردالریندا و بو موسسه
بعضی لر درمان اوچون اورا گئدیرلر، لرله قاریشیب. توریستلشیب و مدرن بیلیمگونجل
علمی  vitiligoلر کی مدرن طب اونالرا چاره تاپا بیلمیر مثال آالبوال یا برص لیکخسته

و لرینه قازاندیریرالر. ایندی ببؤیوک عایدات اؤلکه لیکلهآدییال اوردا درمان اولونور. بئله
 درمانی سیستم هیندوستانین کولتورونون بیر بؤلومو و پارچاسی اولوبدور و اوندان ساغلیق

 .یاراتما اوچون فایداالنیرالرایش توریزم سئکتؤرونده

ری ین یئده تورکه داوانسون سؤالیمیز اوالراق لوطفن بویورون چاغداش مدرن طب -
 ؟دیرهارادیر و دورومو نه

دک اوستونده ایش ده اؤزل و خاص بیر یئری یوخدور. ایندیهتورکه داوانین مدرن طب -
استفاده اولونوب؛ آدالری چئویریبلر و آیری -اوندان سؤ ییب حتیو چالیشما گؤرونمه

ر اؤز آدالریندا اوندان فایداالنیبالر. گرک چالیشاق تورکه داوا اؤز یئرینی تاپسین. کولتورل
تورکه داوا بلکه یئنی طیب ایله اویوشمایا، آما اؤزونه گؤره بیر خاص سیستم دیر، روحی و 

ی الردا حترلرده ایضاحی گلدی. جسمی درمانلره بؤلونور. کئچمیش سطیجسمی بؤلوم
ی رئیسی، سنین داروسازی فاکولتهدا تهرانمدرن طب ایله بعضن رقابت الیر. بیر کنفرانس

دکتر ایمانی ایله چوپچولرحاقدا دانیشردیم، دئدی کی بیر اوشاغین بوغازیندا دمیر پول 
سینده بیر منطقه )سکه( قالمیشدی و قرار ایدی جراحی اولونسون کی عبدل آباد

یم گرک بو لیآذربایجانلی خانیم بیر خاص یؤنتمله اونو چیخارتدی. سونوندا دئمه
 یرینس بیلیب، اونو گؤجوموز قدر دونیایا تانیتدیراق.وارلیغیمیزین ده

 سیزدن چوخ تشکور الیرم، اینشاله اوغورالریز گونو گوندن بول اولسون. -
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 اولیا چلبی و روستای سهالن 
 سهالن یقدرت ابوالحسن

 

 ( مقدمه1
میالدی( 17هجری قمری ) 11اولیا چلبی، جهانگرد معروف اهل عثمانی بود که در قرن 

کرد. طبق ویکی پدیای فارسی، او چهل سال در خاک امپراتوری عثمانی و زندگی می
ولیا ا نامهای به نام سیاحتهای همجوار به سفر پرداخته، مشاهداتش را در سفرنامهسرزمین

. همچنین اثر است درآمده تحریر رشته به جلد 10 درنامه چلبی نوشته است. این سیاحت
میالدی در حوزه گردشگری جزو فهرست میراث  2013نامه چلبی سال ارزشمند سیاحت

 معنوی سازمان یونسکو هم به ثبت رسیده است.
ل وده، مربوط به سابخشی از سیاحتنامه اولیا چلبی، اختصاص به تبریز و اطراف آن ب

هجری قمری )دوره صفوی و زمان سلطنت شاه صفی( است. چلبی برای سفر به  1050
( می ماند و Kehrîzتبریز از شهر مرند حرکت کرده، قبل از سهالن در روستایی بنام کهریز )

پس از طی هفت ساعت حرکت به سمت قبله )جنوب( به روستای سهالن میرسد. نگارنده 
پرس و جو کرده، روستایی به نام کهریز بین مرند و سهالن نیافته است. در هر  تا آنجایی که

حال، اولیا چلبی به روستای سهالن رسیده، قبل از عزیمت به تبریز در آنجا منزل میگزیند. 
 چلبی در سیاحتنامه مشاهدات خود از روستای سهالن را بصورت مختصر زیر آورده است.

 التین نوشته چلبی: متن ترکی عثمانی با الفبای
Menzil-i kend-i Sehlân: Tebrîz hânı hâssıdır. Bir düz sahrâda bin hâneli ve bâğ 

u bâğçeli ve yedi câmi‘li ve hân [u] hammâmlı ve müfîd [u] muhtasar 
esvâk-ı şâhîli ve cümle bîd-i ser-nigûn, çınarlar ile müzeyyen râhlı kend-i 

müzeyyendir kim cümle Tebrîz halkının bu kend-i imâristânda bâğ u bostânda 
kasr-I alîleri ve teferrücgâh hâneleri vardır. Lâkin bu kendin dahi ahâlîsi 
Şâfi‘iyyü'l-mezheb geçinirler ammâ bunlar dahi mel‘ûn Râfizîler'dir. Ammâ âb 
[u] hevâsı ve mahbûb u mahbûbesi memdûh-ı âlemdir. Bundan kalkup 
giderken sağ tarafımızda Şam-ı Gazan-I Muhammed Şâh kubbesi eflâke ser 
çekmiş altı sâ‘at yerde nümâyân idi.  

 (121و  120)جلد دوم کتاب، صفحه 
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 ترجمه فارسی متن:
منزل روستای سهالن: مخصوص خان تبریز است. در یک صحرای هموار واقع شده، 

زار خانوار و باغ و باغچه هاست و هفت مسجد و کاروانسرا و حمام و مفید و مختصر دارای ه
بازار و دکان دارد و راههایش تماما بید سرنگون، آراسته با چناران روستایی مزین است که 

ها تمام خلق تبریز در این عمارتهای روستایی و باغ و بستانها قصر عالی و تفرجگاه خانه
ی این روستا با مذهب شافعی روزگار میگذارنند، ولی اینها دیگر رافضیهای دارند. الکن اهال

معلون هستند. اما آب و هوا و محبوب و محبوبه آن ممدوح جهان است. موقع برخاستن و 
رفتن از اینجا در طرف راستمان گنبد شام غازان محمد شاه سر به آسمان کشیده از محل 

 شش ساعت نمایان بود. 
بیشتر موضوع و تغییراتی که از آن موقع در روستای سهالن و منطقه  جهت روشن شدن

مکان فعلی سهالن و محلهایی که بنا به ضرورت بحث خواهند شد،  1رخ داده، در شکل 
 بطور تقریبی آورده شده اند.

 
طرف کوهها و سینیق کؤرپوسو، سمت جنوب  شرقطرف دریاچه اورمیه،  غرب: سمت 1شکل 

  باشد.شمال غرب منطقه گونئی )به مرکزیت شبستر( میو  شمالشرق تبریز و 
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 ( توضیحات در مورد نوشته اولیا چلبی2
 Kelp Alî( چلبی در سفرنامه اش اسم خان تبریز در آن زمان را کلب علی خان )1-2

Hân.ذکر کرده است ) 
تهکند. این، گف( نوشته از آبادی و پر جمعیت بودن روستا در آن دوره حکایت می2-2

های افراد مسنی که میگویند سهالن در قدیم بسیار وسیع بوده است را تصدیق می نماید. 
شمسی حدود هزار خانوار 1395قابل تامل است که روستای فعلی سهالن طبق آمار سال 

سال پیش آن  400 داشته است. یعنی تازه جمعیت روستا تقریبا به اندازه جمعیت حدود
 الیل این موضوع خواهیم پرداخت.رسیده است! در ادامه به د 

هوای آنزمان روستا مورد عالقه مردم تبریز بوده است و در  ( طبیعت با صفای و آب و3-2
آن برای خودشان عمارت و تفرجگاه می ساخته اند. از گفته افراد مسن روستا نیز استنباط 

امین از آن ت میشود در گذشته رودخانه داشلی چای )سینیق چایی( که آب کشاورزی روستا
 میشود پر آبتر و تمیزتر بود و حتی در فصل بهار جهت نوشیدن میشد از آن استفاده کرد. 

( سند نشان میدهد روستای سهالن آن سالها در مرحله ترک مذهب سنی )شافعی( 4-2 
 و روی آوردن به تشیع بوده است. 

فران واقع بوده است. ( وجود کاروانسرا میرساند که سهالن در مسیر رفت و آمد مسا5-2
یعنی در مسیر راه تبریز به مرند، شبستر، خوی، سلماس، اورمیه و غیره بوده است و برای 
کاروانها و همراهانشان منزل، غذا، حمام و مایحتاج مورد نیاز تامین میکرده است. برای 
حیوانات مسافران نیز محل نگهداری و علوفه تامین مینموده است. امروزه اثری از 

 کاروانسرای موصوف نیست و در مورد مکان آن هم چیزی شنیده نشده است.
ها از آن ( چلبی نام این روستا را سهالن مکتوب کرده است. نامی که فقط در کتابت6-2

استفاده شده است. نگارنده در مقاله "ریشه شناسی نام روستای سهالن" که در ماهنامه 
ن ایداده است سهالن نمی تواند نام صحیح  ویژه سهالن ائل بیلیمی چاپ شده، نشان

میباشد. بعد از چاپ مقاله فوق، اطالع حاصل شد  آنباشد بلکه ساغاالن ریشه نام روستا 
که گروهی از اهالی گونئی، از جمله اهالی روستای نادارلی )نظرلو( و برخی از اهالی 

های هم میبرند. در نزدیکیروستای قوم تپه )قم تپه( برای این روستا نام ساغاالن را بکار 
یاین روستا را ساواالن م )گل آباد( صوفیان نیز، مثال در روستای کوندور )کندرود( و کول آوا

تبدیل میشود. یعنی  «و»اغلب به حرف  «غ»نامند. چون در لهجه این مناطق حرف 
ؤنئی گ ساغاالن به ساواالن تبدیل شده است. قابل ذکر است که در قدیم سهالن برای مردم

پلی برای رسیدن به تبریز بوده است. روستا حتی گاها در تقسیمات   روستایی آشنا و
  کشوری جزو گونئی هم بوده است.
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 ( مکان روستای سهالن منزلگاه چلبی 3
نگارنده در مقاله "دورسون آلی و صفرلی قدیمیترین طوایف سهالن" ائل بیلیمی ذکر 

مشخص  1فعلی سهالن از مکانی بنام تپه که در شکل شده باال نشان داده است که روستای 
سه کوچه بوده است. -شده شروع به توسعه نموده است. روستا در اول فقط شامل دو

همچنین سابقه شکل گیری طوایف فعلی روستا نیز با توجه به شجره استخراج شده آنها 
ک که چلبی نزدی سال پیش باشد. بدین ترتیب، روستای بزرگ و آبادی 300نباید بیش از 

 سال پیش باشد! 300سال پیش در آن مانده، نمی تواند سهالن کوچک حدود  400
همان طوری در باال ذکر شد، چلبی به وسعت روستای سهالن به نوعی اشاره کرده است. 

کیلومتری روستا و سمت دریاچه اورمیه هم مزرعه وسیعی با نام "کند یئری"  2در حدود 
نماید! پرس و جو از روستاییان نشان د که توجه را به خود جلب می)کت یئری( وجود دار 

 تبریز( زمانی مکان روستای-میدهد این مزارع وسیع نزدیک گونئی یولو )راه قدیم گونئی
اند. پس بایستی، روستایی که سیاح عثمانی مانده در همین این محدوده کند سهالن بوده

 یئری بوده باشد. 

 ر و کم اهمیتتر شدن روستا ( جسجوی دالیل کوچکت4
حتما اتفاق مهمی افتاده که روستا را در عرض کمتر از یکصد سال کوچکتر و کم اهمیتتر 
کرده است. بایستی در محدوده زمانی مزبور تخریب یا آسیبهای بزرگ به این روستا رسیده 

به نظر  شواهد باشد. موقع حفاریها از کند یئری آثار معیشت و زلزله بدست می آیند و با این
 میرسد عامل اصلی از بین رفتن سهالن بزرگ واقع در کند یئری باید پدیده زلزله باشد. 

اند که ی مهیبی در شهر تاریخی تبریز و منطقه آن اتفاق افتادههایدر طول تاریخ زلزله
نی اتفاق افتاده تبریز در سهال هایوقوع و آسیبهایشان ثبت گشته اند. بدیهی است زلزله

که در سه فرسنگی آن قرار دارد نیز احساس شده و آثار مخربی در آن داشته باشند. مطابق 
لرزه مهلک و تبریز، سالهای وقوع هشت زمین هایلرزهنوشته یحیی ذکاء در کتاب زمین

 ویرانگر تبریز عبارتند از: 
 هجری قمری( ۲۴۴میالدی ) ۸۵۸ -1
 هجری قمری( ۴۳۴میالدی ) 1۰۴۲ -۲

 هجری قمری( ۶۷1میالدی ) 1۲۷۲ -۳

 هجری قمری( 1۰۵۰میالدی ) 1۶۴1 -۴

 هجری قمری(  1۰۶۰میالدی ) 1۶۵۰ -۵
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 (قمریهجری  11۳۳) میالدی 1۷۲1  -۶

 (قمریهجری  11۸۸) میالدی  1۷۷۴ -۷

 هجری قمری( 119۴میالدی ) 1۷۸۰ -۸
با زمان حضور سیاح عثمانی در سهالن، دو زلزله بزرگ نزدیک ها با مقایسه تاریخ این زلزله

سالهای  هایکنند: زلزلهسال اتفاق افتاده اند که جلب توجه می 10بفاصله  به آن زمان،
رخ  1050ذیقعده سال  4قمری. زلزله اول در زمستان شامگاه جمعه مورخ  1060و  1050

داده و موجب تخریب آثاری چون شام غازان شده بوده است. شام غازان شکوهمندی که 
ز سهالن و حرکت به سوی تبریز از فاصله دور در همان سال برای چلبی موقع برخاستن ا

دهد. بنابر این به احتمال فراوان نمایان بود. ذکاء از زلزله دوم هیچ آگاهی خاصی ارائه نمی
روستای سهالن آباد توصیف شده توسط چلبی در نیمه اول همان  1050همان زلزله سال 

 سال را بکلی از بین برده است. 
های مهلک، معموال سریع از نو ساخته لرزهنابودی بر اثر زمین شهر تاریخی تبریز بعد از

و توسعه یافته است. ولی سهالن نتوانسته بر خالف تبریز ازدیاد سریع مجدد جمعیت  شده
است تخریب کلی زلزله موجب انتقال روستا به مکان جدید  طبیعیو توسعه داشته باشد. 

کتر فعلی نزدی تبریز-واهد شد به مسیر صوفیانگردد. این مکان که در ادامه به آن اشاره خ
 گونئی. قدیم است تا مسیر 

عالوه بر پدیده زلزله، عامل دیگر جنگها و کشتارهای تاریخی است. با سقوط صفویان در 
ایران صحنه آشوب، کشتار،  1830میالدی توسط محمود افغان تا حدود سال  1722سال 

غانها، جنگهای نادرشاه، ظهور کریم خان زند و به ناامنی و غارت بوده است. اول، حمله اف
حکومت رسیدن قاجار روی داده اند. بعد از آن نیز جنگهای ایران و روس اتفاق افتاده اند. 

  اینها طبیعتا صدمات عمده را به شهر و روستاهای بین مسیر نظیر سهالن رسانده اند.

 ( تغییر مکانهای روستای سهالن 5
و تخریب کلی روستا بعضا آنرا جابجا میکردند. من فکر میکنم بعد از  در قدیم موقع زلزله

کند یئری مکان جدید روستا، قبل از اینکه به تپه منتقل شود، برای کمتر از یکصد سال 
از اسم کلواالر )به معنی  زمینهای چسبیده به تپه موسوم به کلواالر بوده است. چون

ز ساخت و ساز دیده میشود ولی از کند یئری چنین ا( میتوان استنباط کرد آثاری اههخراب
استنباط نمیشود. از اهالی شنیده شده است، برخی دیوارهایی که موقع حفاریها در کلواالر 

کاهگلی روستای فعلی که از  هایبدست آمده اند دیوارشان گچی بوده است و این با خانه
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 هایوت بوده است. این خانهسال پیش رواج داشته، متفا 30-40بدو تشکیل در تپه تا 
 گچی میتواند آثار عمارات تبریزیان هم باشد.

ویرانگر باال، هسته روستای فعلی بایستی پس از  هایلرزهبا نگاه دو باره به لیست زمین
مهلک بوده است شکل گرفته باشد.  هایهجری قمری که آنهم جزو زلزله 1133زلزله سال 

قال روستا را از کلواالر به تپه و با تعداد اندکی خانوار شده یعنی، این زلزله مخرب موجب انت
است. طبق روایتها روستای فعلی برای سالها مسجد نداشته است و تپه مچیدی اولین 

سال خواهد داشت که طبق  300مسجد این روستا میباشد. این مسجد عمری کمتر از 
دی هم از ابتدای بنای تپه مچیگفته روستاییان صفر جد طایفه صفرلی بانی آن بوده است. 

در آن اعتقادات تشیع تبلیغ شده است. همچنین به گفته یکی از افراد با سواد سهالن، از 
ابتدای قبرستان فعلی روستا سنگ قبر شخص غریبی بنام ظل السطان پیدا شده بود که 

ور بسال پیش متعلق است. گویا ظل السلطان حین ع 300نوشته اش نشان میداد به حدود 
از سهالن در گذشته است. تاریخ فوق نشان میدهد که استفاده از این قبرستان سابقه حدود 

ساله دارد. قابل ذکر است که روستاییان سهالن تا سالهای اخیر بر سر مزار مردگان  300
خویش فقط یک سنگ سر )باش داشی( کوچک میگذاشتند و هیچ کس سنگ قبر نوشته 

را مدتی در قبرهای امانتی )داملی قبیرلر( نگه داشته و سپس  دار نداشت. یا فوت شدگان
 کتیبه نشانه اعتبار ظل السلطان نیز است.ضمنا به شهر قم منتقل میکردند. 

 ( آثار قدیمی روستای سهالن6
آثار زلزله، استخوان مردگان و حتی اسکلت سالم، ظروف سفالی و اشیاء قدیمی موقع 

فراوان بدست می آیند. پیرموسی، تپه، کند یئری، گیلیخان حفاریها در روستا و اطراف آن 
نشان داده شده، محلهایی هستند که از آنها  1و قوم بازی که موقعیت تقریبی آنها در شکل 

گزارش یافتن آثار اغلب از آنها شنیده میشود. مشخص نیست چه اشیا با ارزش تاریخی از 
؟ نگارنده در مورد پیرموسی و تپه که در حال پیدا شده و به تاراج رفته اند!ها این محوطه

حاضر داخل روستا قرار گرفته اند، در ویژه نامه ذکر شده ائل بیلیمی مطالب کوتاهی آورده 
بصورت جداگانه آورده توضیحات  1است. در ادامه در مورد مکانهای نشان داده شده شکل 

 آورده میشود.  یمختصر
به نام  یآن، امامزاده ا یمی باشد و در باال  ( پیرموسی: نام یک تپه باستانی1-6

پیرموسی موجود میباشد که تپه نام خود را از او اخذ نموده است. طبق اطالعات که از آن 
فروردین  1منتشر شده، قدمت پیرموسی پیش از تاریخ ـ اشکانی )پارت( است. این اثر، در 

 نیز به ثبت رسیده است.  به عنوان یکی از آثار ملی ایران 784با شماره  1347سال 
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سهالن میباشد. به نظر  یباستانی مشهور در روستا ی( تپه: تپه، یک محوطه 2-6
فراوان به وجود آمده است. شنیده شده است،  یمیرسد، تپه بر اثر انباشته شدن خاکسترها

 از تپه بدست آمده است.  هم حتی اشیاء مربوط به قبل از اسالم
متر است، نگارنده با  50ر اولیه تپه که شعاع آن تقریبا برای تخمین ارتفاع خاکست

)منازل آقایان محمدعلی روشنایی و  صاحبان دو حیاط مقابل هم واقع بر فراز تپه فعلی
فیض اله دهاتی( گفتگو کرده است. محمدعلی روشنایی، صاحب حیاط سمت مسجد که 

راز بلندی دیوار منزلشان که بر ف از معمرین روستاست میگوید، ارتفاع اولیه تپه را به اندازه
متر مخلوط خاکستر و خاک  10تپه است دیده است. در خانه او موقع کندن چاه در حدود 

متر مخلوط  9استخراج میشود و سپس به شن و ماسه میرسد. در حیاط فیض اله حدود 
ر، تکول و خاک استخراج، سپس به شن و ماسه رسیده اند. با این حساب )جمع اتفاع خاکس

 متر بوده باشد.  15بلندی دیوار منزل و گودی حیاطها( ارتفاع خاکستر اولیه بایستی حدود 
( باز آغیلی )باز آغلی(: برخی از اهالی روستا میگویند کشتزار موسوم به باز آغیلی، 3-6

در قدیم بازار آغزی بوده است! اما به نظر من حتی اگر باز آغیلی فعلی در قدیم بازار هم 
، بدست آمدن خود کلمه باز آغلی از بازار آغزی غیر منطقی میباشد! وقتی مردم منطقه باشد

به راحتی میتوانند بازار آغزی بگویند دلیلی ندارد آنرا به صورت باز آغیلی تلفظ کنند. باز 
آغیلی میتواند تسهیل شده بازی آغیلی باشد. یعنی آغلی که از بازی )بر آمدگی و مرز میان 

درست شده است. مرزی که احتماال خیلی برجسته بوده و میشد گوسفندان را  دو مزرعه(
 در آنجا نگهداری نمود. از باز آغیلی آثار قدیمی چندانی هم یافت نمیشود. 

 گیلیخان )گیلخان(: شایع است این کشتزار بزرگ در قدیم شهر بوده است!  (4-6
و همچنین نهرها پدید می آیند. به موقع کندن زمینهای گیلیخان استخوانها، آثار زلزله 

نظر من، تفرجگاه و عمارتهای اهالی شهر تبریز که اولیا چلبی ذکر کرده به احتمال زیاد 
اساسا در گیلیخان بوده و این محل با ساخت و سازهای تبریزیان حالت شهری پیدا نموده 

الاقل در زمان است. طرف تبریز بودن این ناحیه نیز به این احتمال قوت میبخشد. اما 
چلبی گیلیخان جزو سهالن بوده و شهر نبوده است. اگر گیلیخان در آن زمان شهر میبود، 
طبیعتا چلبی به آن اشاره میکرد. احتمال اینکه زمانی شهر گیلیخان یا شهری در محل 

  گیلیخان وجود داشته باشد، بسیار کم است.
ه بنظر من از دو جز تشکیل شده در مورد وجه تسمیه و ریشه این نام هم باید گفت ک

گیلی+خان. معنی قسمت دوم )خان( روشن است. اما در مورد قسمت اول )گیلی/گیل(، 
بنوشته محمد حسین بن خلف تبریزی، مؤلف لغتنامه برهان قاطع، گیلی جزو طوایف ترک 
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 بوده است. همچنین در کتاب تاریخ اوغوز نوشته فاروق سومر، ایزگیل )ایز+گیل( بعنوان
یکی از اقوام اوغوز )ترک( آمده ست. عالوه بر اینها روستاهایی مانند گیله ده/گیله دی رود 

زه )اهر(، گیله هین )بستان آباد(، ی)هشترود(، گیله ده/گیله دی کوه )هشترود(، گیل
گیلدیر )هریس(، گیالرلو )گرمی( و غیره در نقاط ترک نشین ایران وجود دارند که میتوانند 

یل در ارتباط باشند. بنابر این معنی گیلیخان میشود خان طایفه گیلی )گیل(. با گیلی/ گ
 .میباشد ریشه بوده و گیلی تسهیل شده گیللی )گیل+لی(گیل به نظر میرسد 

( قوم بازی: با وجود قرار گرفتن این منطقه در داخل زمینهای آلوار سفلی، دالیل 5-6
ته )الاقل در زمان چلبی( باید متعلق به زیر نشان میدهند این محوطه باستانی در گذش

روستای سهالن بوده باشد. اوال قوم بازی چسبیده به سهالن زمان چلبی است. ثانیا 
صحرایی که قوم بازی را احاطه کرده، توسط اهالی آلوار سفلی عظیم چیری نامیده میشوند 

ام واحد عظیم و صحرای موازی آن در سمت سهالن عظیم یئری است. یعنی زمنیهایی با ن
که متعلق به او بوده در بین دو روستا تقسیم شده اند. ثالثا در این محل زمینهای آلوار به 
داخل زمینهای سهالن تو رفتگی دارند. رابعا بعضی از اهالی روستا اظهار میدارند که 

، ودتعدادی از اهالی آلوار این قسمتها را در واقع تصاحب کرده اند! در هر حال باید قید ش
بحث در اینجا تاریخی است و در مورد سندیت زمینهای نزدیک قوم بازی کارشناسان اداره 
امالک تبریز باید نظر دهند. اصوال، مرزها و حدود روستاها سیال بوده و خانها و اربابان و یا 

 حاکمان محل مرز دو منطقه را مشخص میکردند. خصوصا مرزهایی که طبیعی نیستند. 
آغلی بنام رحمان آغیلی  نشان داده شده، این محل در کنار 2ر شکل همانطوریکه د

هم هست. شنیده شده محل  (انیما یوخاری) ایعل انیاست. هچنین نزدیک به زمینهای ما
 قدیم روستای مایان )آشاغی مایان( هم نزدیک به این طرف بوده است.

 
 .ت: نمایی از قوم بازی که آغل رحمان هم در آن مشخص اس 2شکل 
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از قوم بازی به سمت آلوار سفلی رفته،  ،در گذشته از سمت گونئی به قوم بازی می آمدند

ی تبریز از این محل عبور میکرده است. بر رو -راه تبریز پیش میگرفتند. یعنی جاده گونئی
داشلی چای هم پلی وجود داشت که آثار آن هنوز موجود است که در حال حاضر تاختا 

 ود. کؤرپو نامیده میش
روستاییان شنیده اند، قوم بازی بازار بوده است. بازار مورد اشاره چلبی هم شاید در 
همین مکان بوده است. احتمال دارد کاروانسرا هم در آن نزدیکی و شاید در عظیم یئری 
بوده است. این مکان بدلیل دور بودن از سهالن بیشتر محل کند و کاو جستجوگران غیر 

 گزارش کشف آثار قبل از میالد هم شنیده شده است! مجاز است. از آنجا
مکان کند یئری، در حال حاضر مزارع کشاورزی هستند  ( کند یئری )کت یئری(:6-6

قرن زلزله مهمی در تبریز  4نزدیک  1050تا  671که در کنار گیلیخان قرار دارند. از سال 
تا دالیل اصلی شکوفایی روس ثبت نشده است و این امر میرساند که این موضوع می تواند از

در زمان بازدید اولیا چلبی بوده باشد. به احتمال فراوان هم مکان سهالن در آن قرنها باید 
 همان کند یئری باشد.

 یا سینیق کؤرپوسو ( سینیق کؤرپو7
معموال با نام سینیق )سینیخ( کؤرپو اشاره میکنند اما مردم ها به این پل تاریخی در نوشته

 آن سینیق )سینیخ( کؤرپوسو می گویند. منطقه به
رحیم هویدا، نویسنده مقاله پلهای تاریخی آذربایجان، در مورد این پل می نویسد: "از 
پلهای قابل ذکر تاریخی می توان از پل سنخ نامبرد این پل بر روی رودخانه کوچکی که از 

ل گردیده است. مح ارتفاعات شرقی سرچشمه گرفته و به رودخانه آجی چای میپیوندد بنا
صوفیان و مرند در حدود قریه سهالن که در اصطالح عامه به -پل ما بین جاده قدیم تبریز 

تان تاکس-ساواالن معروفست میباشد و این جاده فعال بلحاظ ایجاد راه آسفالته بازرگان
 د.نمتروک و پل جدیدی بر روی همین رودخانه با مسافتی باالتر در شرق پل قدیم بنا کرده ا

علت وجه تسمیه این پل به سنخ که به معنی شکسته است شکست قشون عثمانی از نادر 
شاه افشار میباشد زیرا در جنگی که بین نادر شاه افشار و مصطفی پاشا در نزدیکی سهالن 

 در گرفت مصطفی پاشا تاب مقاومت نیاورد و رو بهزیمت نهاد."
اهده میشود. یکی پلی است که بر روی در این تاریخ، دو پل در محدوده مورد بحث مش

صوفیان بسته شده است که اساس آن در زمانیکه هویدا به آن اشاره کرده در -جاده تبریز



 41 
 

زمان محمدرضا شاه پهلوی ساخته شده و بعد از انقالب مسیر توسعه و یکطرفه گشته است. 
یدا اشاره هودیگری پل باریکی است که در سمت باالتر بنا شده است. این پل برخالف 

جدید نیست بلکه مسیر قدیمتر از فعلی از همین پل میگذشته است و افراد مسن مورد 
شته مغشوشی در یکی از قطعه جوی روستا این پل را برپا دیده اند. هر چند نو -پرس
ا هست که آنرا به سالهای اولیه رضاشاه مربوط مینماید. اما با توجه به تخته سنگهای ههسنگ

کار رفته در پل به احتمال زیاد تعمیراتی در زمان رضاشاه در آن انجام شده و  متفاوت به
ساخت پل قبل از رضاشاه است. نگارنده از کارشناسان اداره راه تبریز که صاحب این پل 

اظهار بی اطالعی است در مورد قدمت آن طرح سئوال نموده، ولی آنها در این مورد 
 ند!اهکرد

زمان نادرشاه همان پل باریک قدیمی است. در سالهایی هم آنرا فکر میکردم پل سینیق 
م هم از سینیق کؤرپو و هم از سینیق کؤرپوسو استفاده هایشکسته دیده یودم و در نوشته

کرده ام. اما با بررسی و پرس وجو از افراد مطلع روستا به این نتیجه رسیدم که این پل، دقیقا 
که آن پل در سمت روستای سهالن پل جدید فعلی پل سینیق زمان نادر شاه نیست! بل

آن تا سالهای اخیر موجود بوده، حتی کتیبه هم  هایپایه است.چسبیده به آن قرار داشته 
  داشته که مفقود شده است!

پل، پل شکسته نیست، بلکه پل  در مورد وجه تسمیه هویدا باید اذعان کرد، نام این
 سینیق در ترکی هم به صفت شکسته و هم شکست )شکست قوشون مصطفی پاشا( است.

به اسم شکست )شکستگی( معنی میشود. ترکی پل شکست میشود سینیق کؤرپوسو نه 
 سینیق کؤرپو! یعنی نامی که مردم منطقه )عوام( بکار میبرند صحیح است. 

والدیمیر مینورسکی، نویسنده کتاب تاریخ تبریز، درباره جنگ نادرشاه و مصطفی پاشا، 
کتاب، مینویسد: "بعد از دو سال نادر شاه قوشون مصطفی پاشا را در سهیالن  62صفحه 

ه  1142)عامیانه: ساواالن یا سنخ کوپرو( نزدیک تبریز شکست داد و در هشتم محرم 
 (62م( به شهر وارد شد و رستم پاشا حاکم هشترود را اسیر گرفت." )صفحه  1729)

 300ج کرد، در تاریخ جنگ فوق، یعنی حدود از این نوشته تاریخی نیز میتوان استنتا
سال پیش، سهالن در محل فعلی قرار داشته است. مینورسکی نام روستا را سهیالن قید 
کرده است که تا جاییکه نگارنده میداند نه به صورت مکتوب و نه به صورت تلفظ مردم 

هم در تلفظ منطقه مشاهده نشده است! اما ساواالن نامی است که هم بصورت مکتوب و 
مردم عوام استفاده شده است. ساواالن بسیار نزدیک به نام اصلی این روستا، یعنی 

 ساغاالن میباشد. 
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این دو موضوع )نام روستا و نام پل( در منابع فوق میرساند در تحلیل اسامی حتما باید 
گ و فرهن اساس را بر اسامی و تلفظهای مردم بومی منطقه قرار داد نه کسانیکه احیانا با

 جغرافیای منطقه آشنایی کافی ندارند! 

 ( گونئی یولو 8
تبریز بوده است. آثار آن هنوز هم در صحراها وجود دارد. -گونئی یولو، راه محال گونئی

میتوان گفت یکی از شعبات جاده تاریخی ابریشم هم همین گونئی یولو بوده است. در 
گؤنئی یولو هم مطرح بوده است.  منطقه، آلت گونئی یولو )=گونئی یولو( و اوست

روستاهای نزدیک صوفیان، محال موسوم به ارونق، از اوست گؤنئی یولو خودشان را به 
سینیق کؤرپوسو میرساندند و راه تبریز در پیش میگرفتند ولی روستاهای دیگر منطقه 

پو کؤرخودشان را از طریق تاختا  گونئی، موسوم به انزاب، همچنین خوی، سلماس و اورمیه
به قوم بازی و از آنجا به تبریز میرفتند. در حقیقت سهالن نقطه تالقی سمت مرند و محال 
گونئی بوده و منزلگاه یک روز فاصله از تبریز بوده است. پس میتوان نتیجه گرفت این روستا 
حتما در مسیر جاده ابریشم بوده است. این موضوع در سه راهی قرار داشتن سهالن را، 

روف آدولف اشتیلر هم تصدیق مینماید. نقشه مزبور موسوم به نقشه ایران و توران نقشه مع
 نگار آلمانی، ترسیم شده، نام ایندر دوره قاجاریه است که به وسیله آدولف اشتیلر، نقشه

درج شده است. طبق نظر  Sächlänدیده میشود به آلمانی 3ا همانطویکه درشکل روست
 ( تلفظ میشود.Sexlanسم سئخالن )یک مدرس زبان آلمانی، این ا

 
 : نمایی از آذربایجان در نقشه ایران و توران3شکل 
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در سده اخیر با ایجاد راههای شوسه و آسفالت جدید از طریق صوفیان، آنجا اهمیت بیشتری 
  پیدا کرده و سهالن در کنار مانده است. چون همیشه رشد روستاها به راهها وابسته است.
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 زیدر تبر  ینحوه استحمام و دالک های قدیم وحمام
 پوریول ریام

 

 از دوران قاجار متعدد یهانهیها با حمام و خزنیشهر اول زیتبر 
قرار داشته و آب  یعموم یهاخانه حمامآتش یمانند که در باال  است حوض یمکان نهیخز

 نهیافراد آماده گردد. آب خز یشستشو یاست تا برا شدهیآن توسط آتش آتشخانه گرم م
 هر پنج روز تا 

ً
و هر روز قبل از باز شدن حمام، چرک  شدیبار عوض م کیهفته  کیمعموال

 .شدیلنگ پاک م لهیوسآب به  یرو ی  فیو کث
 یاکش به شکل کوزه. لجنکردندیکش استفاده ماز لجن نهیلجن  کف  خز هیتخل یبرا

 یبود که کارگر حمام با انگشت شست خود، حفره باال  یاحفره یبلند و دارا یاوارونه با لوله
. سپس بردیفرو م نهیو آن را درون خز بستهیآن را م ییکش، و با کف دست، حفره انتهالجن

یدرون آن جمع م لجنها نه،یکش درکف خزلجنو دست و چرخاندن  انگشتبا برداشتن 
. در انتها، شستندیبرداشته و تن خود را م نهی، آب گرم را از خزمشربه ایدلو  .افراد باشد

 از طرشدندیم نهیوارد خز ،یآبکش یبرا
ً
. آب پس شدیم نیقنات تأم قی. آب حمام معموال

که به آن تنبوشه  نیسفال یهالوله قیاز طر حمام،بام  یرو یشدن در منبع رهیاز ذخ
 یهایماریبود و انواع ب فیکث شهیهمها نهیب خزآالبته  .شدیم نهیوارد خز فتند،گیم

  .کردیم دادیرا در شهرها داشت و ب یو کچل ،آبلهیقارچ یکروبیم ،یپوست
و کف  چرکومو و  دندیگردانیم هانهیبود که چوب درخت زالزالک را در خز نیرسم بر ا
ن کاسته آ یگلود آتا از  ختندیرین مآدرون  کآه یو مقدار کردیت ساز را جمع مصابون دس

است که  ییدادهایها و رومجموعه کوشش نه،یها جنبش خزگمان یبر اساس بعض شود.
در  نهیاز ورود دوش آب، و با هدف ادامه استفاده از خز یریجلوگ یاول برا یدر دوره پهلو

به اصطالح  نیموضوعات مرتبط با ا یکه بعض ییجا حمامها صورت گرفت. البته از آن
 نکهیا ایاست  یرواقعیبه کل غ ایمسئله  نیتوان استنباط کرد که ا یم ستیجنبش مستند ن

 ییجنبش بزرگ نما کیکم مطرح بوده است و در شناساندن آن در حد  یلیخ اسیدر مق
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ه الم است و در رسالاس یمیقد اریبس کامجزو اح یبیغسل ترت نکهیشده است. از جمله ا
با به وجود آمدن  یشده است ارتباط دیق یشمس یدر سده سوم هجر ینیکل خیمرحوم ش

شود که  یگفته م زین رانیدوش حمام در ا نیاز جمله در مورد اول و رواج دوش آب ندارد.
 راز اقامت او در کشو یرزمانیو د د،یآ یم رانیبه ا یاز سپاه ناپلئون پس از سقوط و یسردار

چشم از جهان فرو  نیسرزم نیو باالخره در ا کند، یم رانیبه دولت ا یو خدمات گذرد،یم
 رانیه ارا ب نویسم کالیشاه قاجار به پاس خدمات او، فرزندش کلنل ن نیبندد. ناصرالد یم

 یرانیا یمند شده و همسرکشور عالقه نیسپرد. او به ا یرا بدو م یو امور دینما یدعوت م
 نیناصرالد یدوم پادشاه مهیپسر در ن نویشود. سم یماندگار م رانیند و در اکیم اریاخت

حمام  نیبار در ا نینخست یو برا کند،یبنا م یحمام )دروازه دولت( یلخت ابانیشاه در خ
د تا دوران محم نویحمام سم شود. یامر م نیا انگذاریبن بیترت نیگذارد، و بدیدوش کار م

سل و نظافت غو  ماستحما یبرا یراستا حمام در وهله اول مکان نیدر ا رضا شاه فعال بود.
بدن( و  ی)ماساژ اعضا یدالک بود. نهایا نیصدر نش ،دهها حمام یادار  زیتبر بود.

و رفع قلنج و عضله و  یرفع خستگ یبرا زیتبر یعموم یهابدن در گرمابه یشستشو
 ای دو نوبت مردانه و زنانه و نیب در مامهامکانها بود. ح نیا یهاجزو رونق دهنده یریگگر 

 مجزا، یکن با کمدهاتاالر رخت یدارا یمیقد یحمامها بود. یو خصوص یبه صورت عموم
در انجا رفت آمد  رانیآب بود که اکثر م نهیتاالرشستشو،گرمخانه، و خز محل نظافت،

نگ خشک ر  زدراز قد و قرم ییها. پس از اتمام حمام چند ساعته بدن را با لنگکردندیم
 .نمودیم لیم ییبدن چا ازیکرده و افراد نسبت به ن

 

 زیحمام نامدار در گذشته و حال تبر چند 
 حمام بهار.1
 متروکه( یول زیحمام تبر نیبزرگتر/  یطالقان ابانی)خ بابا ی.حمام حاج عل2 
 (قطب دانیم یورود) .حمام سرهنگ3 
 ی(بازار صفی )گالب دی.حمام س4 
 ی(زیشمس تبر ابانیدر خ) رالی.حمام شالچ5 
 (عارف خیابان در) زیتبر (ی)قاض .حمام شاهزاده6 
 )مشهد حسن( .حمام شنب غازان7 
 خانی.حمام مهد8 
 یمهد رزای.حمام م9 
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 (تیاول ترب) .حمام نوبر10 
 .حمام منجم11 
 (ششگالن ابانیواقع در خ) .حمام فرمانفرما12 
 .(کاه وحمام بهار دانیم ملل متحد جنب گذر ابانیخ) قتی.حمام حق13 
 

 نقش اساس یعموم یهاحمام میقد در
ً
 نیدر بهداشت جامعه داشتند. البته ا یاصوال

 یاز جاها شتریب زیها در تبرحمام نیهم بودند. تعداد ا ییهایبنددرجه یها داراحمام
 در هر محله گرید

ً
 تعدادفقط  دو عدد حمام وجود داشته است. در حال حاضر یکی یاو اکثرا

 یششگالن، حمام سرهنگ، ورود ابانی)حمام فرمانفرما واقع در خ لفعا یپنج حمام عموم
ملل متحد، جنب گذر  ابانیخ قتیحمام حق ،یطالقان ابانیخ یقطب، حمام عل دانیم
 لر،یحمام نخست، حمام شالچ ،یمهد رزای)حمام م هیکاه وحمام بهار( وجود دارد. بق دانیم

 ای اندافتهی یکاربر رییتغ ای( خانیمهدحمام نظافت، حمام  ،یگالب دیحمام نوبر، حمام س
 400ها با قدمت نیتریمیهمان نظافت جزو قد ایشده است.حمام بهار  رانیبه مرور زمان و

 دانیسرهنگ م حمام ،یبازار صف یگالب دیس ت،حمامیحمام نوبر اول ترب ساله است.
 ،حمامعارف ( دریشاهزاده)قاض حمام ،یزیشمس تبر ابانیدر خ الریقطب،حمام شالچ

 .وجود داشت زیدر تبر از دوران قاجار دهها حمام )مشهد حسن(و شنب غازان
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 الر/اینانج
 لرتؤرهلر، َدب

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  سهیال نظری .لریدَب نینکندی دؤوقره اوالن کندلریندن هشترودون ●
 احمد جوادی چاربورج. چهاربرج در گندم کردن درو هایآیین و اصطالحات ●
 احمد جوادی چاربورج .مراسیمی «آپارماق تویویغو گلین» دا-چاربورج ●
   احمد جوادی چاربورج. چهاربرج در "آپارماق تویوغو گلین" آیین ●
   نعمتی خان یورقون(/ میران کهریز) قوشابوالق میرانی مرضاالغ. میمراسی اویخولو ●
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 هشترودون کندلریندن اوالن
 یلر بد   نینیکند(Qərədövدؤو )قره

 سهیال نظری :یازیچی

   و )قره دیو( آدلی بیر کندینده دوغولدو.ؤد اوندا هشترودون قره 1372/12/29سهیال نظری 
 

  
 قیباشل 

 نهیائو نیگل الییآغ ساققالالر نیکند یائو یقاباق بَ  یآ ریب ایگون  یرمیگیا دانیتو
 دانیوت یقرارالشارالر اوغالن ائو لندهیچیا یچا ،یاو پول دور ک قیآپارارالر)باشل قیباشل

 فقط پول شلردهیکئچم ،تومن اوالر ونیلیم 7 بنگونوموزده تقریوئره ؛ نهیائو زیق قاباق
 .اولور( یلوازم یچیا ئوا کهیبعضا بئش ت یندیآمما ا اوالردی،
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 قیبازارل 
 ش،یبال دوشک، ورغان،ی ؛یاتاجاقالری ،یک می یلالبته دئمه ،آالر یجاهاز یائو زیق 

 .رالرالریقاباقجادان توتوب حاض یالرقیاستی
 نیگل یسیلهعا یبَ  غا،یگئدرلر بازارل الییآدامالر نیاخی یکیا ریب یبَ  ردهیب میخان نیگل

  .آالر نیلرلیوسا میبوتون الز نیالرلیزیق ،نیپالتارالر نیمیخان
 .آالر نیرللیالزم وسا و ونیاوزو ،نیپالتار یده ب یسخانواده نیمیخان نیگل

 جاهاز اوستو 
آپارار  ییپا یگیکس اوز سئود ره .غاگئدرلر جاهازا باخما یاوشاقالرو  یمالریخان نیکند

 .(لریسترؤگ ندایانی نیده جاهاز لرلیوسا نانیآل هی)بَ  ندایجاهاز اوستو عنوان نایآناس نیزیق

 التار اوستوپ 
 لرهلیساو نانیآل مایخان نیگل؛ هیپالتار اوستو رارالریچاغ نیمالریخان نیکند یائو یبَ 
 .ائلرلر قیشادل بیینایاو بیچیا -بییئی ،یاچ ،ینیریپول آتارالر ش ریب ،بیباخ بیگل

 ییمصلحت چا 
 نیکارت یتو نیکند ریب یهره س بیچیا یچا رارالریچاغ نیلریشیک نیکند یائو اوغالن
  نیالسیپا بیآپار یگوتورر ک

 

 تاباق آپارماق 
  .تاباق آپارارالر ،اوالن گون یس)حنا( گئجه نایخ

 هییژمئئنئچه م ارالریقو یرللیبوتون وسا ی،الرلیزیق ی،پالتار یقالریآلد زایق یائو اوغالن
 ،هنیائو زیآپارارالر ق اینایاو -اینایاو ،چاال -هول چاالؤد ،نایباش نیوئررلر باالجا اوشاقالر ،(ینی)س
  .پول وئررلر ،بیاوشاقالردان آل یتاباقالر یائو زیق ،نارالریاو ،بیچال دایقاپ

 یریآ ریب ای یسیباج نیاوغالن .نارالریاو ،بییئی ینیریش ،ائوده اوتوروب بیگئد یهام
  .راریال چالد بیدرسهؤگ ریب -ریب ینیسیهام نینیقالریآلد نهیگل یسیریب نیمالریخان

 ،نایباش نینیز اوشاقالرؤا ارالریقو بییتاباق ائله -تاباق ینیقالریاوغالنا آلد یائو زیق سونرا
  .نهیوغالن ائوگلرلر ا السیکند آدام،الییاوغالن آدام

اق پول وئررلر )تاب ،بیاوشاقالردان آل یتاباقالر یاوغالن ائو ،نارالریاو ،بیچال دایقاپ
 .اوالر( نیریچوخ ش یتورمک لذتؤگ
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( اوغالنا یآدام زی)ق مالردانیخان ردنهیب ای یسیباج نیزیق ،گئدر ائوه مالریخان
 .راریال چالد ،بیسترؤگ ریب -ریب نیقالریآلد
  .هیشمهیئتی نایقوناقالر نهیگلرلر اوز ائولر بیدییقا یآدام زیق

 .رباخا ،بیشیغیی یهام ندهیچیا نیکند ،راریهول چالدؤد یآخشام باش یآدام اوغالن
 انالراینایاو یالرییدا ،یلریعم ،یالرقارداش ،یسدده نیاوغالن .ناریاوشاقالر او -الرجاوان
لردن آماج گولشمکشرلر؛ البته بو گول بیده گل نئچه نفر. شاباش )شاباش( وئررلرهاش

 یر.خوش اولماقد
 

 سیخینا گئجه

 قیز خیناسی 
 -قوناقالر گلیب ییغیشار چال ،الرالییبییب حاضیر توی ائوین کی نئچه گوندور دؤشه

 -ا دا فامیلینی ،توی ائوی یا گلینین آتاسی ائوی اوالر .یرلر، شادلیق ائلهییبچاغیر ائله
بیر دوروب اوینایارالر. قاباق زامانالردا  -بیر لرگلین-دیر. قیزی، یئکهقونشونون ائوی ک

 یالوارا دبردردیلر آمما ایندی هئچ یئره اوتوران اولماز.!!!!-یالوارا

 شیرینی پایالماق 
ی -رینییرده بیر آیری خانیم شیب ،یوک آناسیگلینین بؤ ایکی دنه یاشلی خانیم الردان؛

یه قویوب سینی ،لرهیئمیشی ییغیب نعلبکی -اوتوروب، شیرینیئمیش تاباغینین باشیندا 
 .سینی پایالر -لری سینیو نعلبکیلرینین بیریسی احاضیرالرالر پایالماغا. گلینین فامیل

 نعلبکینی وئرر. ،نی بوشالدیب یئرینه پول قویوبخانیمالر شیرینی
یرینی ز قاباقالردا او شیئمیش قویانالرین یاخینیندا اوتورماق. بیرآ-کئفی وار شیرینی

یندی بیر نفری اوردا آمما ا مین! 10فالن خانیم  اوجا سسله سسلردیلر ! یالرینپول
 جا دئیرلر او یازار کاغاذا.یاواشاوتوردارالر، 

 شیرینی پایالماغیالن شام آراسی 
الر گئییب بیردن بیره مجلسه گیریب باشکیشی پالتاری  هنرلی خانیمالرین بیریسی

دنه  یربماغا. هامی اونون جیریغ پالتارالرینا کئچینیب گولر. او کیشی پالتاری گئین اوینا
لوم بو بؤ ر اویونو چیخاردارالر.لسئوگیلی ده اوینارالر،سئودیگی خانیمالردان دبردر بیرلیک

 چوخ شیرین اوالر.
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 گلینین اویناماسی 
لر بیر دب زدی آمما ایندیی گلملرده بَ کئچمیش ایلگلین خانیمی دبردرلر اویناماغا. 

در مجلس سونرا او گئَبی گلر گلین خانیما هاشاباش وئرر. آرتیلیب گلین اوینایاندا ایلک 
 .اهلی هاشاباش وئررلر

 شمع گؤتورمک 
مع خانیمی آپاریب حاضیرالیارالر الینه ش گلین اوینادیالر،دان سونرا کی بیرآز چالیب شام

ی سول دوشون بیریس-ساغ دیش .بیریسی سول دوش ،رش اوال ساغ دی بیردنه قیزآلماغا. 
ه شمع اریسه لرینسول دوش الدامی بیریسی اوغالن آدامی اوالر. ساغ دیش، گلین، قیز آ

ر دا بیر نفر دوشر قاباغا بونال دسمال قویوب شمعی قویوب یاندیرارالر. یاندیرماماغینا گوره
گلیب بیر یئرده  ،دوالنیب یسینرهاونون دالینجاق مجلسه گئدرلر. اوچ سئری مجلسین دؤ

 لینین آتاسی،گر بونالرین باشینا یا چیگینلرینه. مجلس اهلی گتیریب پول قویا دایانارالر.
الر وئریلدی سونرا کی هاشاباش الریندان دا گلیب پول قویار.قارداشی یا عمی دایی

بیر می چالیشار هاآزقاالر قان دوشسون.  ،لری خامیشالماغاقورتولدو، باشالرالر شمع
هئچ  ،آز احتیاطلی اولماسا بو اوچ نفرین هر هانسی بیردن قاچیرتسین. دان، شمعدسمال

 .بو مراسم قورتوالندان سونرا گئنه باشالرالر اویناماغا دسمال قالماز. -اوزونه ده شمع

 خینا یاخدی 
ینه خینا یاخارالر. لرینلر الیستها مجلسین هامیسینا پایالر. خانیم خینانی گتیررلر گلین

ه وصلسول دوشون بیریسی ح -الپ آخیردا گلین خانیمین الینه خینانی ساغ دیش
دا بیرآیری  یسجه یازار یاگلینین آدالرینین اولین انگل -بییب بیر گؤزل طرح چکر. دایشله

ر. ولرینه(، بیر یاخین آدامالر قاال )گئدرلر ائ خینادان سونرا کند آدامی داغیالرالرطرح چکر. 
 سول دوش دا قاالر گلین خانیمین یانیندا یاتارالر. او گئجه ساغ دیش،

 اوغالن خیناسی 
اوغالن گیلین اوز ائولری ده  یه حاضیرالرالر.کندین الپ بؤیوک و یاخشی ائوین بو گئجه

 ،ییبؤشهی دیوک ائولرین بیریسینک اولسا فامئل یا قونشو یا تانیشدا اوالن بؤکیچی
یندا یا اوغالن خیناس بیر گلیب ییغیشارالر. -کارت وئریلمیش قوناقالر بیر سهمانالرالر.

 .رردیلرقاباقجا فقط آشیق گتی گتیررلر. ی)ارکستر( یا دا هر ایکیسین یا چالقیچی آشیق
 ز سئودیگی ماهنی یا هاوا آلدیرار آشیق اوخوسونزی چالیب اوخور هر کس اؤسا ،آشیق
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جاوانالردان  آرادا سیز اوتوروب آشیغا قوالق وئرر.، مجلس سسمک()انعام وئریب ایسته
دنه  بیر تعریف اوالن .دیررلرایکی نفری تعریف ائلت -بیر اباش وئریلر.دبردرلر اوینار هاش

آلدیرار؛ انعام وئرر قاوالچی یا  لرین بیریسی هاواوالر. فامئلاوشاق یا جاوان یا قوجا کیشی ا
نان آدام دوراجاق آیاق اوسته قاوالچی باالبانچی آشیق فالنی تعریف اوالجاق. تعریف اولو کی

 یرب -مجلس آدامی دا بیر .دا دوروب اوخویوب بویون اوخشویاجاقالرنگلیب اونون یاخینی
 الر توی صاحابینا یئتیشر. ویاجاق بو انعامتعریف اوالنین باشینا انعام گتیریب ق

 اوخوماقالرالر تعریف ائلرلر بو
 م نئیلرم آی آغاالر نئیله میش

 ملر خنجرآلیب باغریم باشین پئی
  بیر جانیم وار دوستا قوربان ائیلرم

 آلاله نه گوزلدی "فالنی" بویو 
 یین" تویوآلاله نه گوزلدی بو"َبی

تویوندا  داییمینرسول  .لریندن یازیم، بؤیوک آتامین تعریف«مالحسن نظری»بیردنه ده 
ی آتاسی مالحسن تویوندا بَ  ،ونرسول باجیسی اوغلو ،آشیق احمد احمدزاده (1379)

 ی:نی بئله تعریف ائلهنظری
 مالحسن بیر دؤران آچیب
 شاه عباس دؤرانی کیمی 

 قره دؤوده میدان آچیب 
 کوراوغلو میدانی کیمی  
 یولداشی وار  -یارینین یار 

 آذربایجان خانی کیمی 
 ییب اوغلو رسول َبی بزه 
 میصیرین سلطانی کیمی  
 گؤزلدی "میرزاحسن"بویو آلاله نه  
 آلاله نه گؤزلدی "رسولون" تویو 

 بی اویناماسی 
بی گلیب  .اوینایاجاقییمیز تعریف اولوب یبَ  ،ی آدامالرینین بیریسی هاوا آلدیرار کیبَ 

 یه انعامالری گتیررلر.ائله -یهبویون اوخشاماغا آشیق تعریف ائلهآشیق باشالر  ،دورار
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 ونا      من قوربانام قامتینه بوی
 یولداشی بوگون گلیب تویونا -یار 
   یین بویوآلاله نه گؤزلدی بو َبی 
   یین تویوآلاله نه گؤزلدی بو َبی 

دن سونرا شاد ماهنی اوخورالر، َبی اوینار. چوخلو دا اوتانار یاخشی اوینایانماز. یئنه ده تعریف
  لر مجلس اهلی گتیریب هاششاباش وئررلر.فامیل

  پایالماقشیرینی 
 لره ییغارالرلری قویارالر نعلبکیهم شیرینی دیر(فر اوتورار بانک باشیندا )اصطالحایکی ن

لری پایالر هر کس بیر نفر شیرینی یه پایالنسین هم ده تویاناالری سایارالر. بیرسینی
 شیرنی پایالیان گتیریب .یه، قایتارار سینییهنعلبکی تورر تویاناسین قویارنعلبکی گؤ

اوتوروب  قلم الینده -ده کاغاذ بیر نفر .فالنی فالن قدر پول وئردی ،دئیر کی ،ری وئررال پول
کئچمیش زامانالردا مشهدی  یلرین، بیزیم کندین توی شیرینییم کیلیدئمه اونو یازار.

( پایالردی. شیرینی پایالنیب قورتوالندان دیرلی )بسیط کند آدی، بسیطرحیم جباری
 تیررلر.سونرا شام گ

 یباش یب 
زامانالردا  شیکئچم. رالنماغایاوتاقدا حاض ریسول دوش گئدرلر ب -شیساغ د، یبَ 

 ،بیریدیگئ ینیت الرکُ  ؛یرالردیحاض یلریبَ ، ندنیکند طیبس یجبار میرح یمشهد
 یُخت نی'یبَ " یردیدئ رهیدیگئ-رهیدیدا گئ وُکت .یراردیاندیشمع  ،وبیدسمال قو نهیاللر
 ی)ُکت

َ
  !"ریدار گل نهینی( ا

 !ک؟یلهینئ الریسوروشارد
 "رکیگت اطیگرک خ" یردیدئ

 !ر؟ییستهینئچه ا اطیخ، نیدئ گلس اطایهه خ لریردیدئ 
 .ریقد فالن

 یدو.ولویانعام آلماق  ریب بو
 نیمیک میرح ی)آمما مشهد رورؤگ یشلرینفر او ا ریب ،اوال میک ریملر ده فرق ائلهیندیا

 (!ریاراتمیلذت 
نفر دوشر اوالردان قاباغا  ریب اندان سونرارالشیحاض سول دوش( - شیساغ د -ی)بَ  لریبَ 

 یمها اینایاو -اینایاو ،بیهول چالؤد ،«چومماغ دار» رلریاونا دئ ،آغاج آالر ردایخ ریب نهیال
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  .آپارارالر یلریبَ  ،نهیائو یدوشوب گئدرلر تو والی
دا اطیح بیگئد .باخارالر بیگل دا رمالیو چوخلو خان ناجاقیالرمیخان نیصاحاب یتو

آپارارالر  یلریسونرا بَ  .ناریدا قوشولوب او مالردانیخان نیاخی چوخلو نارالر،یاو بیانیدا
اوچ  یسیمجل ؛سونرا سول دوش ،یسونرا بَ  ،شیسونرا ساغ د ،ده چومماغ داراول .سهیمجل

بوش ائلر  ینیسرهؤود نیاوالر بیانیچومماق دار دا اوردا دا .انارالریدا بیگل ،بیدوالن ولی
 نیالرانعام مالریخان نیوئر ولی" رلریده دئاول .سوووشسونالر بیراحات گل رنلریتا انعام گت

 یبَ  ،آپاران یاول انعام .دارالرییقا ،وبیانعام قو بیگئد ریبه ب ریالر ب میخان !"نلریرسیگت
 .اوالر یآناس
سونرا . اوخوسون بییآد ائله قیتا آش رید میک رنیانعام گت ،یک ریدئ غاینفر ده اوردا آش ریب

  .ررلریگت ینیلر انعامالریشیک
 ی:سیریاوخونان اوخوماقالردان ب ندایباش یبَ 
  یسولطاند یشیساغ د"

  یدوشو خاند سول
 یچوخ مهرباند زیمی'یتئل بَ  قارا

  موبارک اولسون ونیتو یبَ  یآ رومؤگ
 "وار اولسون نیائل نیقوناقالر گلن

 
)البته چوخ  !ریدیسرمهیانعام گت نیمیخان نیگل یسیلچوخ لذت نییرمهیگت عامان

 اوتانارالر( ،ناالریمزلر تانستهیحالتده ا نیزلیگ

 ارالریقو ینانیسونرا خ ندانیباش یبَ 

لر بو یندیآمما ا ،یاتاردی ندهیائو نیشیساغ د یناو گئجه یبَ  یدیلرده دب وارشیکئچم

 .وخدوریَدب 

 خارتماقیچ نیگل 
 یبَ  یلر ناهاررسهیگت ینیناهاردان قاباق گل خاردارالر؛یچ نیگل یصاباح نینگئجه نایخ

 .خاردارالریچ ینیگل بییئی ندهیائو نیگل ی، ناهارناهاردان سونرا اولسا ،رلریئی ندهیائو

راغ یز چردسویگ دنه ریکاسا سو، ب ریب ،شمع دان -نایآ ؛زرلربَ  ینیس ریب نهیگل ائوده

دسمال  یزیرمیق ریب .نیباغالس نیبئل نینیگلر گل یقارداش نی'یبَ  ،هیینیاو س ارالریقو

 بئل .غالربا نیسونرا بئل رسووشدورا ندانیآلت نیاغیآ نینیگل یاوچ سئر یاوالر او دسمال
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 .انعام وئررلر انایباغال

 زیسسس یهام ،ریدزلؤچوخ ا ی)بوراس هیدوعا وئرمه رییگلر خئ یآتاس نینیگل سونرا

 .وتار(تچوخونو آغالماق  اناریدا

 ئردهی انیاولما ری، تندنایباش نیریتند راریدوالند یاوچ سئر ،ندنیال نینیزیق شاریاپی آتا

 ،آغالماق توتار دا یآتانپر، ؤا یقرآن بیلیاگ نیگل قجایدوالند یسئر ریهر ب .نایباش نیراغیچ

 .دا یباالن

وندان سونرا ا ،پولو سانجاقالرالر ،رتوگونهؤاش اب نینیپول باغالر گل یآتاس نیزیق سونرا

انعام  بیریگت یلرتامام فامئل ،یسعمه -یعم ،یسییدا -خاال ،یقارداش -یباج نینیگل

 .جاقیکاسا سو آتار دال ریب یائودن ؛ آتاس خاریچ نیسونرا گل باغالرالر،

 کسمک یقاپ  
 .وئرمز( ولیدا نیآغز نینیار قاپکسر )دور  ینیاوغلو قاپ یقارداش ای یقارداش ای نینیگل

ونرا س خاندانیچ ندانیسیقاپ اطیح نیگل.نیوئرس ولیاونا انعام وئرر تا  یآتاس نی'یبَ 

سو  ،یک ریقاالن دب د شلردنی)کئچمکاسا سو آتارالر ریب یآناس لهیا یآتاس جاقیسیدال

 بختور اولسون( ئردهی یگیگئتدکی،  جاقیسیآتارالر دال

توروب ؤگ نارالریاو بیدا چال اطیح رآزیاولسا ب یلشهره گئتمه ایکنده  یریاگر آ نیگل سونرا

 ،راکتورت ،نایماش نرلریسونرا م نارالریاو بیچال اولسا یگئتمه ل زهیمیز کندؤاگر ا آمما .گئدرلر

  .گولشرلر نارالریاو بیچال ندهیسیریب نیالرگئدرلر باغ الییکند آدام یسیهام ،موتور

  .دوالنار یسیکیده ا نیگل یبَ 

  .بییآت قالما یدا یندیآمما ا ،یناداردیآت او یلرده هامشیکئچم

 نینیگل یبَ  .داما خارالریسولدوش چ -شیساغ د -ی؛ بَ  نایاطیح یدان گلرلر بَ باغ سونرا

 یمالریخان نیکند ،آپارارالر ائوه ینیگل .نارالریاو بیچال ،پول سپر ،آلما آتار یزیرمیق نایباش

 -یبَ  بیری( گتیملیخان -ی)آغال یسیهام یآدامالر یبَ  .رلریئی ینیریوتورارالر شدا گئدرلر ا

 .قاالر یآدامالر یتو ریب ،گئدر بیلیداغ یسونرا کند آدام ارالر،یانعام قو نایباش نینیگل

 سون!بوش دور بوش اول یئری 
 هیمهوئر کیلنیتسک نایآناس نینیگئدرلر گل مالریخان یاشلی یخدیائودن چ یک نیگل

 !خوش اولسون ئردهی یگیگئتد سون،بوش دور بوش اول یئری نینیزیق ،یک
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 (یاوچ گونلوک )پاتخت 
 رآزیب بیگل یهام رارالریچاغ نیمالریخان نیکند .اوچ گونلوک توتارالر یصاباح ونیتو
 .نارالریاو بیچال ،بییائله قیشادل

 وخدویناهار  یندیآمما ا ،الریدرار یناهارا چاغ ،یناهار وئررد یسعایله یلرده بَ شیکئچم
  ر.یناماقدیاو بیچال ،بییئی ینیریفقط ش

 .کرؤ پول ت نایباش بیگل یبَ  ناریاو ررلریگت ینیگل سونرا
 

 نلونوز شنلیک دهؤهر زامان ک
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 مخصوص درو کردن گندم یهانییو آ اصطالحات
 ( در چهاربرجچمهیب نیچی)ب

 چاربورج یاحمد جواد
 

 امیال قو» مراسم» əl qoyma / 
 یاجرا یکم آمادهکشاورزان چهاربرج کم رماهینه چندان دور در اواسط ت ییهادر زمان 

شد در یمراسم که هنگام برداشت محصول گندم و جو اجرا م نیشدند. ایخاص م یمراسم
 اسممر  نیا یاجرا یمشهور بود. برا «ماقیال قو نهیچیب» ای «ماقیال قو»مردم چهاربرج به  انیم

کردند. در باور مردم چهاربرج یرا انتخاب م یمنیکه روز مقدس و خوش یستیبایکشاورزان م
 .تر بود«قوتلو»و  «اوغورلو»تر و به قول خودشان منیروزها خوش یاز تمام کشنبهیروز 

روز کشاورزان چهاربرج با  نیگفتند. در ایم «سود گونو» کشنبهیچهاربرج به روز  مردم
 یاریو طلب  شیایشدند و بعد از دعا و نیزار جمع مگندم نیزم سر  بر ن خودشا یهاداس

با صلوات بر محمد و آل محمد هر کدام  کتاینان و برکت از درگاه خداوند  یو کمک و فزون
 نیزم یگندم را رو یهاکردند. کشاورزان سپس دستهیدسته کوچک از گندم را درو م کی

داف مهم از اه یکیگشتند. به گفته پدرانمان یخود باز م یهاکنان به خانهیگذاشته و شاد
در انجام هرچه بهتر آن بود. در باور  تیکار زود و بدون مشکل تمام شدن کار و موفق نیدر ا

محکوم به تمام شدن  «ولوریال قو» شودیم گذاشتهآن دست  یکه رو یمردم چهاربرج کار
 زین «اولماق ونگولی یال»مانند  ییهانیترم مردم چهاربرج گرید یرو در باورها نیاست. از ا

دهند که یم یبه افراد منیمقدس و خوش ییدست را در روزها نیاز ا ییوجود دارد و کارها
 .باشد منیخوش ایسبک  زیدستشان ن

  /biçin pızmaq-sələvatlamaq/ «قصلواتالما» ای «/ پوزماقزماقیپ» نیچیب مراسم
ا هگندم دنیکم کار درو کردن و چتابستان، کم یفرسا در گرماها روز کار طاقتبعد از ده 

و  ندیآیهمه کشاورزان خوشحال و شاد گرد هم م ،یروز کار نیرسد. در آخریم انیبه پا
گندم همه  یهاساقه نیآخر دنیدهند. بعد از چیبار کار درو کردن را انجام م نیآخر یبرا

 نی. در همرندیگیبلند کرده و رو به آسمان م خود را یهاهماهنگ داس صورتکشاورزان به 
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خوانند. سپس یم یشکرگزار یلب دعا ریگشته و ز رهیبه آسمان خ زیحال نگاهشان ن
 را در آغوش گریفرستند. همدیبر محمد و آل محمد صلوات م کصدایآورده و  نییداسها را پا

 کیقضا و قدر توانستند و  یماریکه بدون ب ندینمایکنان خدا را شکر م یکشند و شادیم
  .زمستان فراهم سازند یتوشه شانیهاخانواده یبرا گریسال د

 یقکانلیت» مراسم» /tikanlıq/  
در  لر(یچنیچیکشاورزان و کارگران )ب زماقیپ نیچیدر شب تمام شدن کار و بعد از مراسم ب 

کار ارباب  نیا یبرابود.  یجشن و شاد یکار برگزار نیشدند. هدف از ایخانه ارباب جمع م
مشغول خواندن و ها و عاشق یقووالچ-رنایداد و بعد از خوردن شام، زیم بیترت یشام خوب

 .گفتندیم «قیکانلیت»جشن و سرور  نیمردم چهاربرج به ا شدند.یآهنگ م یاجرا

 «قباششا» /başşaq/  
نگام فصل درو دادند؛ در هیآن را انجام م یکار بود که زنان چهاربرج ینوع باششاق

 نهایزم نیشدند. ایم یکشاورز یهانیزم یکار راه نیا یکردن گندم، مردان خانواده برا
کردن  ریس یاز آن را برا یمقدار کم یحق برداشتن حت یمال ارباب بود و مردان چهاربرج

ها زار و گندم یبه مزارع کشاورز یرو زنان چهاربرج نیاز ا داشتند؛خود ن یهاشکم زن و بچه
و با  جمع کرده یکییکیافتاده بود را  نیکه از دست دروگران بر زم ییهارفتند و خوشهیم

ا هو گندم آن را از ساقه دهیکوب یمورد نظر را با چوب یهابردند. سپس خوشهیخود به خانه م
آمد. در یکار به دست م نیگندم از ا لویک کیدر حدود  موالکردند؛ معیو کاه آن جدا م

و آن را  ختندیریم /dəstəy/«یَدستَ »به نام  یالهیرا در وسها کار، گندم نیا یعدمرحله ب
له گندم بود؛ در مرح یدست ابیآس ینوع ،ی. َدستَ اورندیچرخاندند تا از آن آرد به دست بیم

د. پختنیدرست کرده و در تنور م ریاز آن گندم خم کهشد یکار حاصل م نیاز ا یآخر گندم
کار را هر روز تکرار  نیدر فصل درو، ا ،یکه زنان سختکوش چهاربرج نجاستیجالب ا

 .نمودندیم هیراه نان ته نیهر روز فرزندان خود از ا یردند و براکیم
 ینوزاد کوچک یدارا یبود که زن یشد و آن زمانیهم سخت تر م نیمواقع، کار از ا یبرخ

چادر به پشت خود  لهیرا بوس خود یهابچه ،یصورت زنان چهاربرج نیبود؛ در ایم زین
 .رفتندیوجود به کار باششاق م نیبستند و با ایم

 (یفیلر ردیچنیچیگندم )ب دنیلر در چیچنیچیو صف ب فیرد
 رگید کیو منظم در کنار  یبه صورت گروه یچهاربرج یهایچنیچیهمان ب ای دروگران

 نیگرفت که ایرا به عهده م یافراد کار مخصوص نیاز ا کیدادند. هر یکار درو را انجام م
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 ت.داش یخاص نیکارها عنوان و ترم
است که جلوتر از همه کار درو را انجام  یسردسته دروگران. کوخا شخص :/koxa/کوخا

ذا باشد لیکار دروگران بر عهده کوخا م میتقس نیکار در ب نیترسخت یدهد و به نوعیم
 .شود یها انتخاب میچنیچیب نیتریو قو نیماهرتر نیشخص کوخا از ب

 .شودیکه در کنار کوخا مشغول به کار م یصشخ :/qoltuqçu/قولتوقچو
 .کندیکه در کنار قولتوقچو کار م یصشخ /yançı/ :یانچی

 چهاربرج  میقد یخرمن در زمانها دنیکوب مراحل 
برداشت محصوالت  یبرا یو صنعت نینو یهایکه هنوز تکنولوژ یدور و زمان یدر سالها

 یوجود نداشت، کشاورزان چهاربرج عمل برداشت محصوالت خود را در مراحل یشاورزک
مراحل بعضا دهها روز به طول  نیدادند. ایانجام م نیمع یبیخاص و با آداب و ترت

 .شدیبود که در روستا انجام م ییکارها نیتریو اساس نیاز مهمتر یکیو  دینجامایم
آوردند. خرمن یم یئریهمان درشکه به خرمن  ای «اباکل آر »را با  هاسنبل ایکولش - 1

  .کوفتندیمحصول خود را در آنجا م یبود که تمام کشاورزان چهاربرج یمکان یئری
به نام  یالهیپهن کرده و با وس نیزم یهارا روسنبل :/ayaq salmaq/سالماق اقیآ- 2

 .ها جدا شودبل از گندمسن یهاکردند تا ساقهیبار عبور م نیآن چند یاز رو یجا یجا
کردند و یرو م رویسالماق، خرمن پهن شده را ز اقیبعد از آ /çevirmək/رمکیچئو- 3

 .دادندیآن عبور م یرا از رو یجا یدوباره جا
از کاه و گندم بود را رو هم  یخرمن کوفته شده را که مخلوط :/povxa/پوخا- 4

 .گفتندینباشتند که به آن پوخا مایم
ه ماندند کیم یاست که منتظر باد مناسب یخرمن کوب یمرحله بعد :/sovırıx/قیریسوو -5

 .گفتندیم «یئلی خیریسوو»باد  نی. به اندیها جدا نماها را از گندمباشد تا کاه دیو نه شد  مینه مال
 یآمد آنها را در مکان رونیها از کاه بگندم نکهیعد از اب :/şaqqullamaq/شاققولالماق- 6

ا به نام شاققول دور ت یچوب مهر مانند لهیارباب روستا با وس ندهیانباشتند و نمایهم م یرو
ها دستبرد بزند از آن به گندم یکس انایکرد تا اگر احیم یگذارتل گندم را عالمت نیدور ا
ورد به آن شاققول خیتل گندم به هم م یعالمت ارباب در رو نیمعلوم گردد. اگر ا تعالم

 .داد تا شلالق بزنندیکرده و دستور م دایرا پ یگفتند و ارباب شخص خاطیم پوزولماق
داشت یخود برم یها را براسوم از گندم کیبعد از مرحله شاققولالماق ارباب روستا  -7

 داد.یرا به کشاورزان م یو مابق
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 مراسیمی« گلین تویویغو آپارماق»دا -چاربورج
 احمد جوادی چاربورج

 
دا لرده اولدوغو کیمی چاربورجرکبوتون تو

، دوغورقانلیق، نعمت بوللوغو و «تویوق»دا 
نین لریبرکت و سیمبولودور. تورک میللت

لرینده فولکلوروندا، کولتورونده و عنعنه
تویوغون اؤزل یئری وار و بو قونودا ایلگینج 

 لر یارانیب.)جالب( تئرمین
لردن و دا یارانان تئرمینچاربورج

لردن بیری ده بودور کی، لن تؤرهکئچیری
دیرالر. بو اوزدن، بخت ائوینه آپاراندا اونون یانیندا کسینلیکله بیر تویوق دا آپارمالی گلینی

 چیل یومورتالیان جیس -مراسیمیندن اؤنجه، گلینین آناسی بیر چیل« گلین چیخما»
مادین قوهومالریندان یر. سونرا داتویوق حاضیرالییب، آل قوماش و تورالرال اونو سوسله

 شادلیق ائدرکن، -اویناییب -ین یانیندا، چالیکنکوره -بیری بو تویوغو اوندان آالر، گلین
 کن ائوینه آپارار.اونو کوره

کن ائوینده، دامادین آناسی تویوغو گتیرن آداما شاباش یا خلعت وئریب، تویوغو کوره
یری و سئچیلر، اؤزونه گؤره آیری بیر ده الرداناوندان آالر. گلینین تویوغو باشقا تویوق

الردان داها چوخ قورویوب، اونو اؤزل بسلرلر. گلینین احترامی اوالر. بو تویوغو او بیری تویوق
نین قورد آپارسا، یاخشی نیشانه ساییلماز و چاربورج خالقی -تویوغو ایتسه، یا اونو ایت

 لیق گتیرر. اینانجالرینا قاراباخت
نین اینانجیندا گلین تویوغو کسینلیکله یومورتالیان تویوق اولمالیاتیچاربورج جماع

دیر. چاربورجلو دیر. بونون اساس سببی، گلینین دوغورقان اولوب، اوشاق دوغماسی
 قیزلی و بااللی اولسون!".  -دیر کی، یانی اوغوللوآناالرین دئییمی ایله دئسک: "بونا گؤره
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 در چهاربرج آپارماق" وغویتو نی"گل نییآ
 احمد جوادی چاربورج 

 
 یبرکت و فزون ،ینماد بارور رانیترکان ا گریدر فرهنگ و باور مردم چهاربرج همانند د مرغ

 یانهیملل ترک دارد و ترم ینهاییدر فرهنگ فولکلور و آ یخاص گاهینعمت است. مرغ جا
 .خصوص بوجود آمده است نیدر ا زین یجالب اریبس
که عروس را به  یاست که هنگام نیجالب در چهاربرج ا ینهاییو آ نهایترم نیاز ا یکی

ور قبل منظ نیا یبرده شود. برا زیمرغ ن کی یکه همراه و یستیبرند حتما با یخانه بخت م
کرده و  هیمرغ تخم گذار و خوش رنگ را ته کیمادر عروس  خما،یچ نیاز شروع مراسم گل

نفر از بستگان داماد مرغ را از او گرفته و  کیکند. سپس  یم نیتزئ یقرمزرنگ یبا پارچه ها
 یبرد. در خانه داماد، مادر داماد به کس یکنان به خانه داماد م یدر کنار عروس و داماد شاد

 .ردیگ یدهد و مرغ را از او م یم یخلعت ایکه مرغ را آورده پول 
از  شتریاست و از آن ب یارزش و احترام خاص یمرغها دارا گرید انیمرغ عروس در م

ه آن را ببرد نشان یسگ ایروباه  ایکنند. اگر مرغ عروس گم شود  یمراقبت م گرید یمرغها
 .آورد یو در باور مردم چهاربرج بخت شوم م ستین یخوب
 
 نیرتهاز عمد یکیکه تخم گذار باشد که  یستیدر باور مردم چهاربرج مرغ عروس حتما با 

: "بونا گؤره یوس است. به قول مادران چهاربرجآن بارور شدن و بچه دار شدن عر  یعلتها
 اولسون". یو باالل یزلیاوغوللو، ق یانی نینیگل یک
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 مراسیمی  اویخولو
  ن(رایم زیکهرغالمرضا میرانی قوشابوالق ) :رازای

  یخان نعمت ورقونی حاضیرالییب:

 
ها در چند هاسطور  نیاز ا یکی است. یشفاه یهااسطوره نیسرزم ،جانیآذربا نیسرزم

-قوشا»ی آن در روستا نیدهد و مهمتریخود ادامه م اتیکاغذکنان و خلخال به ح یروستا

 :باشدیم ریاش به صورت زکه خالصه بخش کاغذکنان وجود دارد «بوالق
دن علفیه شروع به چکنیبهار قبل از ا ن ماهیدر آخر قالو باقوش یروستا یهرسال اهال

ر روند و دیم «وخلویاو»به  یجمعبه صورت دسته خرداد ماه جشنبهنپ نینند در آخرکها ب
وخلو یاو»به نام  یذینند و از گوشت آن آبگوشت لذکیم یرا قربان یزا بُ یآنجا گوسفند 

ز مردم ن رویند. در اینمایم میتقس رانین فقیگوشت را در ب یقماب پزند ویم «یشورباس
 یه به شهرهاک یاز اهال یروند تعدادینمار کپوشند و از اول صبح سر ینو م یهالباس

 ...رسانندین مراسم میز خود را به ایاند نوچ نمودهکگر ید
له ق وخلو روانهیارت قله اویز یدسته برا -از خوردن آبگوشت زنان و دختران دسته پس

وخلو یاو یهابه سنگ شودین منظور پخته میه به همکرا  یریدر آنجا فط شوند ویم
دا نند و به درگاه خکیم میگران تقسین دیشان آن را بیبرآورده شدن آرزوها یبرا الند ومیم

ار کن یه اکشود ین بار نوبت پسرها و جوانان مین آمده و اییپا لهند. سپس از قینمایدعا م
 ...دنینمایرار مکرا ت
شد کیبام جار م یروستا بر باال  یوخلو جارچیروز قبل از رفتن به او یکه کاست  یگفتن 

دن یار چکن مراسم یقبل از ا یسکاگر  .دینماین مراسم دعوت میت در اکو مردم را به شر 
 .من نخواهد بودیاو خوش یند براکعلوفه را آغاز 

 انهیبه رسم هر سال کشاورزان بخش کاغذکنان م وخلویاو مذهبی -ینیمراسم کهن و آئ
 نهیریآوردن رسوم د یموهبت باران و بجا نازل شدن یبه درگاه خداوند برا ازیبه منظور راز و ن

  د.برگزار ش یاهال نیا
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خش ب انیروستائ ینیروز قبل از شروع علوفه چ کیسال،  ییآب هوا طیتوجه به شرا با
 .کنند یرا برگزار م شانیارتی_ز یو معنو یمذهب ینییرفته و مراسم آ وخلویکاغذکنان به او

ها استان ریهمجوار کاغذکنان از سا یهاشهرها و روستا یبخش کاغذکنان و حت یاهال
وشت کنند و از گ یم یرا قوربان یبز ایرفته و آنجا گوسفند  وخلویبه او زین لیهمچون اردب

 میتقس رانیفق نیگوشت را در ب یپزند و مابق یم «یشورباس وخلویاو» یذیآن آبگوشت لذ
 .ندینمایم

 یاز اهال یروند تعداد یح سر کار نمپوشند و از اول صب ینو م یروز مردم لباسها نیا در
 .رسانندیمراسم م نیخود را به ا زیکوچ نموده اند ن گرید یکه به شهرها
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 فولکلوریک
 لرخاطیره

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ترکاناسم ق .هایمی کودکیانهخ ●
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 میهاکیود ک یخانه
 انکقاسم تر

 
 ز یتبر -1392مهر ماه 

 

حقر م و خانه میهاکیود کد ایمرا به « گاستون باشالر» یاد ماندنیبه  اثر 1«فضا یقایبوط»

فات یبدان توص یالبهکاندازد. ما نه یم میاهایها و روتیمیها، صمیاما سرشار از شاد
 یهاهیکند و نه بارکیش بحث میایهمه از زواآن «باشالر»ه ک یروانیر شیم نه اتاق زیداشت

  سو بزند.ه در خانه ما سوکاز آن دست،  یورن
شه یهمش نسبتا فراخ بود اما، یهاآفتاب داشت و پنجره من پشت به یهاکیود کخانه 

ر را نو یهیکمن، آن جنس بار بود. یش جاری، در پهنایم، ولیر مستقیاگر چه غ ییروشنا
 یاههیکام. بارستهیده و با آنها زیها دیها و بازارها و سراها، در مساجد و داالنانکگر میدر د

 نی. ار در طول روزیان ناپذیموزون وپا یهاتکاز حر  رقصان و سرشار ینده از غبارکآ  ینور
در  شهرم یمیقد یو بناها ینه باستانکام یدرون ینور هنوز در فضاها یهاهیکجنس از بار

هن شهرمان ک یشود و اغلب مرا به بازار و بناهایدار می، پدرونیاثر تابش آفتاب از ب
بدها ده از روزن گنینور  تاب یهاهیکبار ها وچشم بر ستون یآفتاب یشاند تا در دل روزهاکیم

 یرنو یهاهیکرقصان هستند. بار یه همواره سرشار از غبارهاک ییهاهیکها بدوزم بارو طاق
 ییان غبارهاینده از غلکآ  ییایت، ما را با دنکو سا ی، خالکخن یه سارهایه در بطن ساک

ست ان ایهمواره در غل یه هستکد دارنیم ین باور را ارزانیسازند، به ما ایبال آشنا مکسب
هیاس یه در پهناک ییهاهیکد. بارشویافت نمیوت کون و سکس یاذره یاچ نقطهیو در ه

 میهاکیود کنوردند. از اوان یوارها را میف تا دکخزند و از ین میمع ی، با عرض و شعاعسار
هرگز نتوانستم ش یخو کوچک یهاخواندند، با دستیش میخو یبه سو ها مراهیکآن بار

                                                                                                                     
 زنان، طالعاتم و روشنگران انتشارات شیربچه، محمد و کمالی مریمگاستن باشالر، بوطیقای فضا، ترجمه  - 1

1۳9۲. 
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ان یرقصان، بودند در م ی، آن غبارهار رقصان را از آن خود سازم. آنهااز آن همه غبا یمشت
انشان درنگ یگذشتم، در میانشان میها، من از مف تا دهانه روزنهکن و آسمان، از یزم
 داریپد ییردم غوغاکیه مکفوت  ،پنداشتمیم یانشان، خود را غباریردم، در مکیم
ر یزالل، اما هرگز س یااز چشمه یاان، چون جرعهشدمینوشیب میعج ی، با عطششدیم

غبار از  یرکلش ییدم، گویاوکیه سار را میه نور و سایکانه مرز بارکود ک ی، با تعجبشدمینم
عاع ، آن شدگانیش از آن پناه گزیروزنه، و بف تا کبردند از یه سار به آغوش نور پناه میسا

ود؟ ان بیدر م یگرفت. چه رازیم یان مرا به بازیپاین آمد و شد بیا ،فتندگیم کنور را تر 
ا از آن ا خطید؟ آیبلعیمهابا میسار آنهمه را بهید و سایبخشیه ذرات عالم جان ما آفتاب بیآ

شد. من هنوز دل در گرو آن یده میه به چشم دکقت جز آن نبود یا حقیدگان من بود ید
آن جان  هنکز و بافت یه در گوشه گوشه بازار بزرگ تبرک ییهاهیکبار نور دارم. یهاهیکبار

 یناهاسار بهیسا یاکنور، در خن یهاهیکرقص  غبار در بار ین رو، نه تنها تماشایابد. از اییم
 د.یآسایز میه روانم را نکسازد، بلیام نمهن، هرگز خستهک

 یگریاز د یکیدو اتاق  ز،یهلد یک. ینقل یاتیم با حیداشت کوچک یاما تنها خانه
اط یبه ح کوچک یاه پنجرهکبود  یکتنگ و بار ی، ته اتاق بااصطالح بزرگتر مطبخترکوچک

اط یشد. آن حیاط باز میه درش به حکمستراح بود  ،وار مطبخیمان داشت و پشت دینقل
اط یاز ح یاما گوشه کوچکنارش. خانه کدر  یه آبکتر داشت با بشکوچک یاباغچه کوچک

ا از خانه انه، تیدر م یگر با دربید یمتصل به خانه فراخ یام بود. خانه فراخیمادر یایفراخ ن
، بزرگتر بود و دو ضلع رد. خانه پدر بزرگیتر انجام گها سهلها و آمدننه عموها، رفتنبه خا

د. ته بودنده و رفیوچک یکییکیها وچه عموها و عمو زادهکود. از آن مان را فرا گرفته بهخان
م با ی، تنها ما مانده بودفهیل و طایرفته بود و از آنهمه او  ز فروختهیسر انجام پدر بزرگ ن

اش زدوده ه هرگز گرد مالل از پهنهک یاطرات. خمانوچهکبه عرض و طول  یخاطرات
 از آن  مادر. ید. خاطراتشینم

د، مان بوهینیحس ن قسمتیگفت ایرد و مکیوچه مک یسو یکبا دست اشاره به  مادر
رد، بام تنور آنجا قرار کیم ین سو زندگید و دختر عمو در اآن قسمت خانه خان عمو بو

 .. .نجا بودیما ا یداشت و طنب

***  
متر، خانه ما  2 یبه پهنا یاوچهکن مسجد بود. یرزمیمان زخانه یآب انبار درست روبرو

 یشکلوله یامتر خانهکرده بود. کابان جدا یخ را از خانه خدا و خانه پدر بزرگ، خانه ما را از
 یشکز برق و آب لولهیما، خانه خدا ن یگیدر همسا یبرق داشت. حت یشکمیا سیآب و 
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ان و کاست یلک، یداشت. دو سماور بزرگ روس یاژهیوه وکاش شخانهینداشت. اما چا
لنبار شده هم ت یرو بر یسفال یهایگاریرسیو ز یُبرنج یرهایبا ز یهن شایناصرالد کینعلب

خانه را یچا یاز قفسه چوب یسو یکگوش تا گوش  ین شاهیُتنگ ناصرالد یان هایبود. قل
و کباساندن تنیخ یه براک یسفال یهااسهکو  یو ُبرنج یمس یها یان بسته بود. مجمهیآذ
ود. رده بکخانه را اشغال یاز چا یاز گوشهین کید ی یسوزهاو گردها یرفت. زنبوریار مکبه 

نار ک یواریو بود و در زمستان و تابستان منقل دکتنبا یتهاکو، مملو از پاکقفسه تنبا
شد. یها مانیردن آتشدان سماورها و سر قلک پر یپر از آتش و زغال گداخته براها سماور

نج کبه  یاژهیمتعدد قداست و یاها در قد و قوارهخانه علمیرون از چایگر و بید یسودر 
ه یو آتشگردان تعبزم و زغال یه یاز داالن مسجد جهت نگهدار ید. بخشیخشبیمسجد م

ش یهاوبکا در دل خود جا داده بود و اشها ر یسوزها و زنبورش گردیهاشده بود. طاقچه
جزء قرآن بود. مسجد  یالجنان و سُح یه و مفاتیفه سجادیلبالغه، صحمملو از قران، نهج ا

از فرش بود و دراز به دراز نمود. اما سرشار یم کوچکمحله اهل  یخانه ما، برا ز همانندین
ه بود و ساختر یها دلپذه دادنکیها و تآسودن یاش را براهیرایپیب یوارهایه دک ییهایپشت

ع و یا محراب نه چندان رفمسجد ب ین بسته بود. منبر چوبیها را آذیپشت یه پاک ییپتوها
 ت بود.یمی، صفا و صمتیدر روحان ان غرقکن میر قداست اانگیب ،خود یگچ
استفاده  یزش برایو خاطره برانگ یبا محفظه چدن یر آبیابان، شیخ یباالتر، آنسو یمک 

گر آب انبار یخواندند. دیم« ر برداشتیش»ر آب را مردم ین شینصب شده بود. ا یعموم
خورد. هر گاه یم وولها انبار در خاطرهآب یهارمکاه و جبروت افتاده بود. تنها مسجد از ج

لولنده در قعر انبار  آب  یهارمکوصف حال  دیتردیب ،آمدیان میانبار به م صحبت از آب  آب
 شد. یز نقل مجلس مین

دن ر که در سر نوبت پر کشد ینم ین خاطر روزیبود. به هم یاتیح یشه امریآب مثل هم
ها، ضامن یشکژان رد. آیصورت نگ یارک کتکو  ر برداشت دعوایآب در محل ش یهاسطل
ت ر برداشیا همه بر سر شهیشکفیضع ،هایها، قلدریها، قهرها، آشتیانیدرم، پا هاشدن

ه بود. دیوچکر برداشت یرامون شیزنان و دختران از لب چشمه به پ یافتاد. دعواهایاتفاق م
به  یار وقتکشه و همانند همه جا، یمناقشات خود را داشت. مثل هم یهر استفاده عموم

ره انصاف حق یخواست خارج از دایم یکیان جمع یه، از مکشد یدعوا و مرافعه ختم م
د. شیبدل م یب بود، به آشتیند. اما آنهمه دعوا عجکره را به نفع خود مصاد یگریتقدم د

 )آدم با آدم دعوا «شاردایآدام آدام ال ساواشاردا، بار»ن عبارت همواره زمزمه همه بود: یو ا
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دعوا  ییپوشاندند. گویعمل م ن گفته، جامهیبه ا یند(. و راستکیهم م یآشتند کیهم م
 بود. یاز ملزومات زندگ یانوخ یرکر کو 

بود و چه  یجارها چشمه یدر پهنا که از دل خاکنگاه آب مفت بود از همان ابتدا. چه آ
ر داء هاب یرده بود.آب وقتکمصرف عموم، در معابر احداث  یبرا ییهار یه دولت شک یزمان
فراد ن به اکو اماها نتور در خانهکو نصب  یگذاربا انجام لوله یالتکیق تشیه از طرکشد 

 افت. ین اختصاص یمع
ه به حرمت  آب ذالل ک ییهااطیبودند و در  ح یها جاراطیز حه اک ییهاچشمه

د محل آمد و ش از شب باز و یبر تا پاسکد و اذان الله ایشان از طلوع خورشیاهچشمه
 رده بودند. آبکد و شد مردم صاحبانشان وقف آم ییه گوک ییهااطیبود. حیگان میهمسا

وارها یدر و در یاز ز یمتریسانت 60ا ی 50عمق  در یهمانند مار خوش خط و خال یشکلوله
بود.  یشان جارانهیها از مه چشمهک ییهادرون خانه ید. حتیخزیها مبه داخل خانه

بهتر از آب  یشکرونق افتاده بود. آب لولهز از یچشمه ن یدارا یهااطیحدر  کاند  -کاند 
 آورد. یز به همراه مین ییهایه از باال سر، آلود گکچشمه بود 

، دل یل( هنوز، در هر معبریا سنگ فرش. آسفالت، )بستر اتومبیبودند  کیا خایها، وچهک 
ده ش یقربان لیا در مذبح اتومبهیچهکن بازماندگان  درشیره نساخته بود، آخریرا ت کخا

ها را یلاتومب ها با سوت خودرده بود و در سر چهارراهکبرتن  یاگر گونهیس لباس دیبودند. پل
 و ییبنام راهنما ینیشد و قوانیدر معابر نصب م یمیعال کاند کرد. اند کیم ییراهنما
ه را از ه و ارابکغ و درشم اسب و اال یشدیم متمدن میشد. داشتیته میکمردم د یبرا یرانندگ

ند. آنقدر یافزایرند و دود بین در معابر دم بگیسرد و آهن یهام تا اتومبیلیراندیو برزن م یوک
 شیهوا و افزا یم جان و آلودگیسال را از ب یروزها یگاه یکه امروزه از دست دود و دم و ترافک
م. آنروزها هنوز اغلب یرون نگذارین بمامدرن یهااشانهکمعلق در آن، پا از خانه و  یز گردهایر
 ین رو آفتاب و افق ارزانیا دو طبقه بودند، از ای یکها و خانه یاهگلکها وارها و پشت بامید

 بدون ییوار، به همراه هوایاهگل بام و دکو  کخا کنمنا ید بویباریباران م یهمه بود. وقت
داشت  ی، غازکی، ارد ی، خروسیمرغ یانهرد. هر خاکیها را پر مهیها، رندهیگر آال یسرب و د

ها ردند. هر سحرگاه بانگ خروس نوازشگر گوشکیقورمه پروارش م یه براک یابره یو گاه
اد رد و دکیمان گل مطنتیدند، شیبریو برزن، سر م یوکرا در  یا خروسی یمرغ یبود، وقت

 وان(.ی)بر قاتلت لعنت ح «وانیوه لعنت حیلیقات» م: یدیشکیم
 ی، عطر شاهیوتکاکی شاه اسپرغم، نعنا، حهیهمه محالت سرشار از را یریگوقت  عرق 

نطور. در فصل توت هم یهم هم یریگبها منظور بود. وقت ُر هیشد. سهم همسای.. م.و
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گرفتند، یرش میه زک یاندند چادر فراخکتیتناور توت را م یهاها درختهیهمسا یوقت
بردند و یبهره م یین نعمت خدای، همه از اشدیت مثل قند مز و درشیر یهاسرشار از توت

ر بچه؟ یو چقدر مرگ و مها. چقدر بچه بود؟ هم مثل مورچهها شتر از همه. بچهیها بمورچه
 یکها داشتند. من شاهد مرگ دو خواهر و ر بچهیاز مرگ و م یی تلخها خاطرهثر خانهکا

ان کود کدند، آن ییزایمادرها بازهم ممردند و ی. ممردند یماهگ 7ا ی 6هرسه در  برادرم بودم
ها مادرها و پدر  .شدندیدند، هرگز فراموش نمیشکیم ما پر میاز حر یمانند فرشتگانه هک

ر ، با تحسافتادیشان مه هم سن و ساالن بچه از دست رفتهه چشمشان بکنیبه محض ا
ش از همه یها ببچه «بچه بود. نیهم سن ا ام زنده بود دور از جان،اگر بچه»گفتند: یم

و برزن  یوکو نر یعدم بهداشت. از ا ی، قربانیآگاهنا یفقر، قربان یشدند، قربانیم یقربان
 قبرستان یروانه به سو یدر آغوش پدر و مادر یا نوزادی کیود کجان یهمواره شاهد جسم ب

 در خاطر یقحطز از زمان ین یاخاطرات تلخ و گزندهها شدن بچه یبود. از قربانیم
 یاز فرط گرسنگ ش از همهیان بکود ک ی. در آن قحطها هستیزیژه تبریها به ویجانیآذربا

 ینگه از گرسک یانکود کقبر  یام شوم، پدرها و مادرها بر روین رو، بعد از آن ایتلف شدند. از ا
 یومقدر حد  ینییآ یرنگ و رو یوتاه زمانکل در ییسگن نیا .گذاشتندیمرده بودند نان م

و  کردناد یاتگر فاجعهیاکاه، حکجان یه از درددین جوشیین آیبه خود گرفته بود. ا یا ملی
 شنده بود.ک

در خانه خود را جارو  یرها جلونزده زنها و دختبهار و تابستان صبح زود آفتاب سر در 
نه  ،بود یعیگرفت. طبیها جان موچهکنشست، یه آفتاب پس مکردند، عصرها کیم

نه... مردم بودند و  یلیموبانه  ،ینه تبلت ،ینترنتینه ا ،یااهوارهنه م ،ینویزیتلو
ها و ردند، زنکیپهن م یوچه پالسکشد، دم در یوچه آب و جارو مک. شانیاهیشاد

ه ک ییهاردند. ترانهکیروع به جشن و سرور و بگو بخند مشدند و شیدورهم جمع م دخترها
ان رشا همسیه نامزد ک ینده از درد  فراق دخترانکآ  یهاانهتر  یساختند. و گاهیمردم خود م

ردند. کیخدمت م یمفت و مجان یکدور و نزد ییهادر پادگان یخدمت اجبار یبرا
ن و تاثر یچنان حز یاهجوش گخود یهان ترانهیها در ایامکها، ناحسرت ها،دلباختن

 نیساخت. باز در ایاز غم م االمالها را منهیو س کها را مملو از اشه چشمکشد یز میبرانگ
نیره( را در دست میاوال )داغم بار، ق یر حال و هواییتغ یگر براید یسکانه یم  یگگرفت و ر 

و  طنتیها هم با شد. بچهیشکیانه میرقص به م یبرا از آن جمعرا  یکینواخت و یشاد م
لُغله بر پا میهایباز

ُ
ن یرتگ و بن بست مناسبتن یهاوچهکارها کن یا یردند. براکیشان غ

ن یه بود. این همساز از آین یو اتاق یشان بامیه، باال ک یبستُبن یهاوچهکژه یان بود به وکم
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 دهو فرسو یمیهنوز در بافت قد کوچکتنگ و  ییهاوچهک یبر باال  ییهاو اتاق یمعمار
 خورد.یمان به چشم میشهرمان و شهرها

غروب  د.یشکیچادرش را بر سر شهرمان م یاهیس ه،کبود  یها تا زمانوچهک یو هو یها
 که ازافتادند تا مردها یر چراغ و سماور و اجاق مکت به فبخدم   یها و دخترهاشد، زنیه مک

ست آتش وذغال یبایدار مآتشدان یسماورها یا باشد. برایز مهیرسند همه چیار مکسر 
به نفت را در آتشگردان آتش غشته آ یاهنه پارچهکار کنیا یبرا .شدیا میگداخته مه

 یگرداندند. آتشگردان در شعاعیدور سر م یدان را دور دست و گاهگر دند وسپس آتشز یم
تدا ها ابزغال یو خام یاهیس افت،کشیرار مکبه ت یارهیدا یبا به طول دست هوا را طیرتق

د. یرائگیم یرخو س یزرد یبه سو یاهیرفته از سره رفتهین دایرد، اکیجاد میاه ایس یخط
ر مید تا آتش گل میجهیم ییهاجرقه یگاهگاه

ُ
ن ختیآماده ر و گرفتیانداخت و ذغالها گ

رد و سرانجام ناله کیگرم م کاند  - کسرد سماور را اند آتش، آب شد. یدر آتشدان سماور م
لکد از ناله و دادش یرسیه مکی جوش شد و به نقطهیسماور بلند م

ُ
افزوده  لشغُ استه و به غ

 رد. کیدا میپ ییفزاد، طعم روحیشکیه دم مک ییشد. چایم
 یهاروح لولهیها به اندرون سرد و بها و از دل چاهها و قناتچشمه کیه از بستر خاکآب 

م کتر شد، ز فراوانینفت ن کاند  -کنه و معابر شد، اند کها و امت و روانه خانهیهدا یفلز
دار آتشدان یاغلب روس یهاسماور ییشدند. و لذت چا یر و نفتدالهیز فتیم سماورها نک

ها اطیان حیگردش آتش بر فراز دستها در م یها از تماشاوست و چشمیها پبه خاطره
 محروم گشتند.

و والور از واجبات بود تا  گرد سوز یالهیفت یهاآتش آن، نفت چراغ یایسماور و مه ضمن
ت له بدون نفیشد و فتینفت چراغ تمام م یر وقتآخشان بدون نفت نسوزد. یهالهیفت
 یند و دشواریتلخ و ناخوشا یشد، دودیبه پا م یانندهکوخت، دود و دم مشمئز سیم
و دور  دهیله را بریفت یسوختگ یچیردند و با قکیچراغ را خاموش م یستیه باک یگرید
وز سخوب بسوزد. شعله گرد ند وکله نفت را جذب یزند، فتیانداختند تا، دوباره نفت بریم

له یفت یاهینفت و س یدست. سپس بویک یآب یباشد و شعله چراغ غذاپز یزرد و نوران
 یاهشهیاز همه مهمتر ش رفت.یها ازدست نمین آسانیم بود و به ایال ید عذابسوخته، خو

را  ییشدند تا روشنایم کز و پایست، تمیبا یه مکبود  سوز و فانوسگرد یهاچراغ یحباب
 یامتم کاند  -کرد و دوده اند کیگردسوز و فانوس دود م یخود بهتر ببخشند. گاه یورا به

ن ردک کشد، پایدود چراغ م یاهیس یرایز پذیار نویگرفت و همزمان در و دیحباب را فرا م
از  یآن دور و زمانه حداقل زخم ینبود، زنها و دخترها یار آسانک یاهیآنهمه دود و س



 73 
 

ن یشان داشتند. ایهاا دستیها انگشت یسوزها را بر روگرد یاشهیب شباسته شدن حکش
 شدند.یق و ماندگار میها عمزخم یداد. و گاهیردن رخ مکز یاتفاق به وقت تم

ان بود. ازمی، بسته به نکچار  یکا یم من و یمن، ن یکم. یدیخریمحله م ینفت را از بقال 
ند. غالبا ما ز یبر یا چراغ نفتیدان گرد سوز در نفتافت الزم بود تا نفت را با ظر  یفیف ظریق
ار کان زمست ی. آوردن نفت به خصوص در سرمافرستادندیم یت نفت دم بقالیرا با پها چهب

فت ز آغشته به نیو جورابمان ن فشکشد و شلوار و ینفت از ظرف لب پر م یبود. گاه یشاق
ل سال و همه روزه مورد نفت در طو م.یرساندیبت نفت را به خانه میبا هزار مصشد. یم

ش یز بین یه با ما بود گاهشیم. چون همینه داشتیرید ینفت انس یبا بو ،ها بودمصرف خانه
رش، ر انداز و فیز رفتیه اگر سر مکها، ردن نفت در نفتدان چراغکژه موقع پر یه و، بشیاز پ

م باز یگرفتیسرفه ماهیس یستان وقتگرفت. در زمینفت همه جا را م یشد. بو یم یفتن
ان. میها، به گلودند فرق سر ما بچهیمالیشد. میدردمان م ید. دوایرسینفت به دادمان م

 ورد، نفتآیم ییمان روشنایم. نفت برایشدیشد و ما با نفت درمان میمان نرم میگلو
 یان و سرمیگسن یهاز که، با آن برفیها نداشت، زمستانیاجاقمان را روشن نگه م

م و بر یرفتیش مکشد، نفت را از خانهیبست، فصل ُسرُسره شروع میخ مین یسختش زم
قل یافت و صییمان جال میخی یهام، ُسر ُسرهیختیریمان میهان  ُسرُسرهیخیبستر   یرو
 یدوان به سو -م، باز دوانیرفتیم، ُسر میدیدویاستخوان سوز م ید و در سرمایدیم

س یرار، خکره تیا در آن دام، تیشدیم، بلند میخوردین میم، زمیگشتیل بر ماو ینقطه
 م.یبردیها مم. ما از نفت بهرهیشدیعرق م

اخت سیتر مظیها را غلهیشان ساکاند  ییردند، روشناکیه گردسوزها را روشن مکشامگاه  
افت. ییم یی خاصم فروغ گردسوزها جلوهکه روشن  نور یها در ساچهره یز حتیو همه چ

نند شدند. همایز میانگالیو خ ییایشبانه، رو یهاروشنهیها در آن ساییبایها و نازییبایز
ل در یاز آن قب یا چراغیسوز هیپ ییرامبراند، روبنس. فروغ شمع و روشنا یبایز یتابلوها
 یهاه روشنیسا ها موجب آن جنس ازها و در دل شب، در شامگاهیاندرون یفضاها

 ییهاشبانه را در خاطر دارم. رنگ یهاه روشنیها و سامن هنوز آن رنگ شد.یم زیسحرانگ
افتند. ییم یاندهیفزا یژگیها وگورها در پرتو نور گردسوزها و فانوسیها. ف یرگیگرم در دل ت

بار تکبارها پر فال تکتر و فال ها، زمختتر، زمختتر، خشن ها، خشنها پر صالبتپرصالبت
 با روز روشن و یها چه تفاوتن چهرهیدم ایشیاندیبا خود م یردند. گاهکیلوه مرتر جیو حق
ر د تر. آن نور زرد و گرمها زشتینمودند، و زشتیباتر جلوه میها زییبایخود دارند؟ ز یآفتاب

 د؟ یبخشیها نماء و چهرهیه به اشک یزیسحر انگ یهاشب چه جلوه یاهیس
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 طعمه شعله آتش یسر یر غفلت مواز س یم. گاهینوشتیگردسوز م یا پامان ر یهامشق 
ا یزد. یس میش لیرا ن یدست و صورت ینفت ا چراغیسوز ن حباب گردیا زبان آتشیشد یم
 یه فلزیرفت. سه تا پایبه شمار م یه از ملزومات زندگیاپشد. سهیه دردسر ساز میه سه پایپا

م از در تقابل ه متر،یا پنج سانتیول چهار ف به طیظر ییه انحنایه در دو سر هر پاکهم قد 
گرفت، ین قرار میزم یبر رو یشد و وقتینصب م یگرد یطرف به تسمه فلز یک

ا ی یترکرد تا یود بگانه خیرا در م یا چراغیو  ی، منقلیش، اجاقیوانست به وسع خوتیم
ه س غروب آفتاب، زرگ بعد ازنان نگه دارد. مادربیرا در فرق سر به قدر اطم یااسه قابلمهک
 یامن یاه را جیپاگرفت، سهیار مکرا به  -بلندتر از گردسوزها کیاند -بلند  یفلز یهاهیپا
ه یسه پا یو قابلمه غذا را رو دادیر آن قرار میگذاشت، گردسوز را زین میزم یرو
ر قابل تصور یشد، غیم سوز خارجگرد یاشهیه از سر تنگ حباب شک یذاشت. حرارتگیم

نسل  یردنش براکباور  ،زیشد و چقدر تند و تیغذا پخش م یی مسر قابلمهیدرست ز د وبو
ش یشد و محتوایبلند م یقابلمه مس یناله و آوا مکم ک، کیل است، بعد از اند کحاضر مش

لُغل در م
ُ

 یک حوصله از . چقدر باندکآ یز قابلمه فضا را میی اشتها برانگحهیو را آمدیبه غ
-یتر مرهیاتاق را ت یه آهنیه سه تا پایردند. اگر چه ساکیم نه و دوگانهیده بهگردسوز استفا

م، مادر و یدکیپلیه روشن ساخت. دور چراغ گردسوز میار ساشد با آن مقدیساخت اما م
ه یپاسه خصوصم بیه غفلتا به چراغ گردسوز نخورکبه ما بود  مادر بزرگ ششدانگ حواسشان

لُغل م آن یبر رو ه شام خانوادهکرامونش یپ
ُ

ان کد، در خانه تیسر یه از راه مکرد. پدر یکغ
ار سخت روزانه، کرفت و در شام، خسته از یمد. پدر همه روز  خدا، از بام مآید میپد یگرید

ه بود. تازه دم آماد یشست. چایند، سر و صورت خود را مکیش را میگشت. لباسهایباز م
 ییداد پدر با صدایعجله به خرج م یسکد. اگر یاسایب یمکم تا یماندیهمه منتظر پدر م

ر گرفته است یفت: از خستگگیخسته م
ُ
ند و کش کتنم فرو  یگرما یمکد ی، بگذارتنم گ

پر  م. دستار خوان،یشام بخور میخواستیم یوقت م بعد شامم را بخورم.یایبه خود ب کیاند 
 ،ردندکیه باز مکبود  یزیتم یابود. دستارخوان همان سفره پارچها یاز نان همواره مه

و  کامروزها ف نشده بود، ظرف و ظروف مثل رهیمان چیهنوز بر زندگ یکلون و پالستینا
ل ک یاببشقو  یدو قاشق مس یکی، یچوب ی، قاشفیا سفالی ینیچ یااسهکفراوان نبود. 

اسه کها از د و بزرگتر دنیشکیم یه نانکت یها را روهم بچهداد. سیل مکیظروف سفره را تش
دن بر یشکن سهم یشد. اینان بشقابمان و نان خورشتمان م هکخوردند. آن تیو بشقاب م

 یاننوجو یآمد. وقتیبه شمار م یو جوان یسال نوجوان م سن وین حریه نان، خود مبکت یرو
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-یه میناکر شود، طرف مقابل به یرگد یکیخواست با یم یادهیا جوان تازه به دوران رسی
نان  ینم، هنوز سهمت را رویوبببر ، )«رلرکیاوسته چ کچؤر  یوییقاچ گؤروم هله پا»گفت: 

 ه...ینم حرف حسابت چیا تاببیب یبزرگ شد ی(، وقتشندکیم
ردند. منده لحاف کیم ینیها سنگکم پلکمکشد یگپ و گفتگو م کیبعد از شام اند 

گشودند و یاز منده م گرداندند، گرهیاش داده بودند برمهکیوار تیه به دکرا  کتش
ه هوا از ُحرم کها شب یدند، گاهیشکین مییها را پالهیردند، فتکیها را پهن مرختخواب

ن ییها را پاله چراغیفت یشد. وقتیگرما و نور گردسوزها دل آزار م زدیگرما نفس را پس م
 ییاکنخود خ با یکیند و تارکآ یرا م یکی، تارییاکردند، حس خنکیفوت ما یدند یشکیم

ب شمهین ینرو وقتیاز ا دند.یخوابیسقف م یکر یورد. غالبا همه در زآیر به ارمغان میدلپذ
رد کیخود له م یر پایرا، ز یییا پاو رون برود، حتما دست یخواست بیم یکی یکیدر دل تار

ا با دقت هاز نو، رختخواب یباز روز از نو و روزآورد. صبح یدر مرا  یکیآلود و داد  خواب
 عنوان ه داده و بهکیوار تیشدند، سپس به دیمنده م یاان ملحفهیشدند و در میجمع م

افته و در یهم قرار  یها جفت رواکگر متید یدر سو .ردندکیهم از آن استفاده م یپشت
ساتن  ردند.کیه میه دادن تعبکینشستن و ت یرا برا یراحت یگر اتاق، جایانه ظلع دیم

در  یزیچه تمکشد و تشیاها مکبخش بالشت فراز مت نتیل، زکش کیچشده ل یگلدوز
خواند. محدوده ینشستن و آسودن فرا م یاها هر مشتاق به استراحت را براکمت یپا

م را یدن در آن حرییها حق ورود و آسام بزرگترها بود و بچهی، حریا و پشتکچه و متکتش
 فکوارها ینار سرتاسر دکها اتاق نجکدر  یجا یلکها دن بچهییآسا ینداشتند. برا
آسا تن ییهاگاههکیشه تیوارها همی.. وجود داشت. د.ها وز و خلوت اتاقیمفروش و تم

 یرده و لختکخود را دراز  یه به آن، پاهاکیواستند با تخیه مکبودند  یسانک یبرا
خود  در یبرا آسودن، یدنج بودند برا یزها، مأمنیدهل یها، حتاتاق یهانجکند. و یاسایب

 دن.یگز ییتنها یدن، برایفرو غلت
خانه زود به سر انجام  یارهاک ن رویل گوناگون نداشت. از ایهمه وسانیها اخانه 

 رد. طاقچه فراز خانه بود. و هر آنچه دیشکیائ طاقچه میبه اش یمادر دستمال د،یسر یم
ها وقت یو گالبدان و گاهجانماز و قرآن  یجا .بود گرفت حتما پر بهایچارچوبش قرار م

گرفتند. یم یدر دو طرف طاقچه، جا یه مرمریپا ی، گرد سوزهاز قندان در طاقچه بودین
وش پف طاقچه را روکن به طاقچه برسد. دستما یه روزکمان بود یم و آرزویدیشکیقد م یه

 یرو یهاال دقت و ظرافت، گلمک. مادر با پوشاندیم ییبایشده ز یوزد رنگ گلدیسف
 کیلچ لکه شق و رق به شک ید براقید را با دستان خود دوخته بود. ساتن سفیسفساتن 
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راه رد تا همکیس می، جارو را خیریبست. بعد از گردگین میطاقچه را آذ یوار پایانه دیدر م
 پا یرده بود بر روکشود. در آستانه در، هرچه را جارو  م هم زدودهیگل یغبار رو یزیچ هر

 نارکرد سپس کیز میآشغال سرر یا انداز را در سطل حلبپ یرد و محتواکیانداز پارو م
خود پهن  یستاند و سر جایس غبارش را میخ یگر با جارویر دبایکاند و کتیباغچه م

 زیجا تر و تم همه کید. در مدت اند یرسیمان میاط نقلیح یف آجرکرد بعد نوبت کیم
نده یها مواد شود. آن زمانیرسیو ظروف م شد. و نوبت شستن ظرفیدسته گل م یکن یع

« ریپک»بنام  یگونه انرم سبز کخا یها را با نوعامده بود. ظرفیامروزه به بازار ن یبهداشت
 نندهکف ک کخا یسر خود را با نوع یت و پر پشت بودن، مویتقو یها براشستند. زنیم

ن دومواد یم بود. ایم و ندیاز قدشستند. البته صابون یم یل فارسهمان گ   ای «لیگ»به نام 
شستن  یننده براکفک کخا یه آنهم نوعک« چوغان»ننده را به همراه کزینده وتمیشو

آورده و ها و برزن دم خانه یوکردند و در کیبار االغ م یرچیپکبنام  یافراد ها بود،رخت
 یاهه پارچکا تر و بیپکپس آغشته به رد، سکیس میها را ابتدا خفروختند. مادر ظرفیم

خت تا مادر یریست آب میبایم یکیان، ین میداد. در ایم ظرف و ظروف را جال میضخ
 ید. سبزیرسیردن نهار فرا مکا ی. سپس وقت مهشدکو آب ب ردهکز یر ظروف را تمیپک

غ شلو  یقصاب انداخت، مغازهیراه م یکییکیانش را یشتروچه مکفروش با االغش سر 
 یک، دندیخریم کحتاج خود را به اند یانه و مانبود، مردم گوشت روز  خچالید، چون شیم
 یرشتیداشت و گوشت ب یمهمان یسکه کنیلو مگر اکیم یفوقش ن ونزه، هفت درهم،پُ 
اشتند تا دیزان نگه میات آویحچاه آب  یرا از دهانه یاوقات گوشت اضاف ید. گاهیرخیم

گر از ید یوت خود را از دست ندهد. از سو، گوشت نگندد و طرامرطوب چاه یاکبر اثر خن
آورد، یم مکه یشه دنبه و پیند. قصاب همگر موجودات در امان بمایدستبرد موش و گربه و د
  گشتند تا قوت جانشان باشد.یه مینار گوشت دنبال دنبه و پکدر مثل امروزها نبود، مردم 

 ش مردم بهیو آسا یومات زندگاز ملز  یبر فرازشان جزو یبزرگ یقرقره چوب آب با یهاچاه 
 یاش بر ین در انتهایآهن یته چاه، با چنگال یاز جنس پشم به درازا یسمانیآمد. ریشمار م

ده یچیمره قرقره سخت گره خورده و سپس پکدن آن، به یشکرون یت دلو در عمق چاه و بیهدا
ن یزم و اطیبه آب اعماق ح یابیدست یمردم برا یسم نسبتا ساده وسنتیانکن میشد، ایم

، هر چه دلو از دهانه چاه ید حتیچرخین فرستادن دلو راحت مییپا یشان بود. قرقره براخانه
 ییرها مره قرقره باز و به قصدکسمان با شتاب از یگرفت و ر یز دور میرفت، قرقره نیتر منییپا

االپ ش یو صدا خوردیه بدنه دلو با ضرب به سطح آب عمق چاه بر مک یافت، تا زمانییدرازا م
ز گرفت و آب اید. ابتدا دلو به پهلو بر سطح آب قرار میچیپین تصادم در دل چاه میگونه ا
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ن هنگام یساخت. در ایه دلو را غرق خود مک ییشد تا جایناره دهانه دلو در اندرونش پر مک
ره ه قرقمر کسمان بر یچاند هرچه ریپیس مکستاده بود قرقره را به عیچاه ا یه در باال کآن
د آن را یرسیدلو به دهانه چاه م یگرفت. وقتیتر از عمق چاه فاصله منید دلو سنگیچیپیم

 ردند. کیم یخال ییا جای یرده و آبش را در ظرفکت ینار چاه هداکگرفته به 
مار به ش ییهااز جمله قربانگاهها اطیح یهاه دهانه چاهکبزرگترها بود، چرا  ار از آنکن یا

ش یخو کدر اعماق مملو از آب خنو  گرفتیها مان بچهیان خود را از میه قربانک رفتیم
زد. ید مونیم پیستیزیاش مه بر پهنهک ینیو قلب زم کا دل خاآب ما را ب یهاد. چاهیبلعیم

 از یه در پاسکشد یم یمنته یوتکبه آب زالل غرق در س یمنته یکاعماق تارچاه، به 
هکشب، ش ونکو س یاهیه سانی، مخ دردمندمانیتار را ین را پذیمؤمنالر یموال ام یهاو 

از  یارهیعقوب به دست برادرانش در نای وسف فرزندیان، یتر از آن در قصص ادشید. پشیم
زد. چاه ما را به یوند میخ پیه ما را با اعصار تارشد. چاینده مکاف ُحقد و حسد به قعر چاه

 برد.یها مها و قصهدل افسانه
سته ه با فراز و فرود دک ییهاداشتند، تلمبه یه خود تلمبه دستنار چاک درها اطیح یخبر

د. یپاشیرون میشد و با فشار به بیده مکیعمق چاه به دهانه تلمبه منسبتا درازشان، آب از 
بود از  اتیه حید. آب مایرسیقد و زورشان به تلمبه نمها ار بزرگترها بود بچهکتلمبه زدن 

 ؟ییخواهد داشت اما به چه بها یما ارزان یات را برایه، حین مایز ایا ابد نازل. ت
مدرن  یو زندگیوراتکد  از یم، اگر امروزه جزویر و گلیه بودند، حصیرایپیها ساده و بخانه

و  نیل خانه را از زمین و وساینکاز مردم بود تا سا یلیانداز خر یم زید در قدیآیبه شمار م
م یه پدر فرش دستبافت ضخکرا  ین بارینم اولکیگز فراموش نمجدا سازد. هر  کخا

رد و پدر فرش کم را جمع یمادر گل یبا. وقتیالوان و ز یهاال و رنگکده بود با اشیمهربان خر
تخوانم با پوست و اس ر فرش رایدلپذ ین بار نرمیاول یرد من براکف اتاق پهن کتازه مهربان را 

افتند و یها جان ها و نقشغبار فرش را ستاند. رنگ سیخ یمادر با جارو .ردمکاحساس 
 که من و خواهرانم آنشب را بدون تشکبا بود یم و زیمان آنقدر نرم و ضخفرش دند.یدرخش

ن شور من بود. آ کده پدر تشیز فرش نرم تازه خریگر نیم و چند شب دیدیفرش خواب یبر رو
، شور دمیها چشمن از آن شور و شعف زیگر نیبار ددو سه  .شودیو شعف هرگز فراموشم نم

 یزیچ چیگر هیام و ازهمان جنس. بعدها دی. در همان ایاد ماندنیو به  یستودن یو شعف
ا هس بودنکها و لو ییبایز یم با تمام، هرگز. هر چه به دست آوردز نشدیم شعف انگیبرا

و آن  یگریتر از دکوچک یکیه بود در آن دو تا اتاق هر چ دانم!یم، چرا؟ نز نبودندیانگشعف
 .دور دور گشتم تا امروز کاند  -کز جا ماند. و من از آنهمه اند یلده
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وات اتاق  60 ین شب المپیمان آمد. و در اوله برق به خانهکبود  یشعف من وقت گرید
گ د، مادر بزر یتاب ین میسقف به زمان را غرق نور ساخت. چقدر پر از نور بود آنهم از مکوچک

ها افتاد و با از چشمیز یه مرمریپا یرد و بعدها آن گردسوزهاکنت طاقچه یزا سوزها ر گرد
ه کدان دارمان شیآت یچدن یوو دور انداخته شد. همانند اط گم هاآشغال -ان آتیدر م

، بزند. آتشگردان، منقلرا اطو  هارش گرم شود و مادر لباسیم تا زیزدیداخلش زغال آتش م
، تخته یزمیه ی، بخاریرسک ری، تخته زیرسکهمانند خود ، یرسکستر کر  خایفگکماشه، 

 مان خارج شد.یره زندگیاز دا ینه چندان طوالن یش وهمانند... در مدت زماننیریز
ها یرق دار. آن شعف سر آغاز سرسپردگز  یبرق یدر ازا یبیش نبود، فریب یبیآن شعف فر

 ش بود.یخو شتنیگانه گشتن با خوی، سر آغاز غربت، سرآغاز دور و بدبو

 یزمیه یوالور و بخار ،یالهیفت یهاه دود و دم چراغک یام، خانهیهمان خانه بود در
ن بار پدر همه ما را به همراه مادربزرگ یاول یده بود، برایشک یاهیوارها و سقفش را به سید

تخم  د ودرخشنده شده بود مثل پوستیسف یم خانه به قدریبرگشت یبه مشهد فرستاد. وقت
وارها و سقف با من هنوز ید یدیده بود. شعف آن سفیپدر به رنگ در و پنجره هم رس مرغ.
ه رده بود. بافت حاصلک یارکد ی، و با دستان خود خانه را سفیند. پدر با مرمرکیم یزندگ

مجلل امروز  یهاو خانهیوراتکد  از یتواند بخشیآن روزها م یت مرمرکز چرخش و حر ا
ن، به ش از آیرده بودند، بکمان ه بدرقهکش همانگونه یوم و خوم، قیباشد. ازمشهد برگشت

ند گردیروند و برمیه مکم. حاال به میبرگشته بود یسمان آمدند. چون از سفر مقددنید
 داشت! یها زوار خراسان بودن چه قرب و منزلته آن زمانکشود. آخ یخبردار نم یسک

ه از خشت مالش کان آجر خام ین میار محدود بود. در ایبس یم مصالح ساختمانیدر قد
در دم خانه  یچوب یمتر در قالبیسانت 25در 25 بایل مربع تقرکو به ش اهکداده شده با 

ن آجر یبا همها خانه یرفت برخیبه شمار م یشد ازجمله مصالح ساختمانیدرست م
رها شاهد شه یمیگشتند. هنوز بافت قدیاهگل مکرون یشدند و از بیخام بنا م

زده  یگردند تا طبقاتیران میر ویان ناپذیپا یه با تاسفکبا خشت خام است  ییاههخان
با  زین یشدند و برخیاهگل مکاز درون هم ها خانه یبرخ د گردد.یعا ییشود و سودها

اش د خانهیرسیصاحب خانه دستش به دهانش م یدند و اگر روزشیاه اندود میگچ س
  رد.کیز مین یارکد یرا سف

 نیبوران و برف سنگامان سرما و یورش بیر یرا در زیشد، زیاه خوانده میان سزمست 
اهگل کر و پرده و یاز ت یر آواریر زد یسانکآمد و یفرود م یست و سقفکشیم کیر ید یگاه

 شدند. یمدفون م کو خا
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، ینیب زمیجات، حبوبات، سی، ترشیسفال یهاوزهکمرسوم بود، قورمه در  یآذوقه زمستان
و پشت بام و ها کر یت دیه بود و مهمتر از همه وضعکزم و ذغال و خایز و ازهمه مهمتر هایپ
ش ر و لحاف و روپویفگکو منقل و ماشه و  ینیرانداز و سیبا ز یرسکاهگل پشت بام بود. ک

زم یر و هیفگکنش، ماشه و یریراندازش، تخت زیز با زین یزمیه یشد. بخاریلحاف برپا م
ود. افته بیهنوز نشو نما ن یشد. جامعه مصرفیرگونش برقرار میق یهاهدانش و آخر سر لول

ند. دیبخشیردند و جال مکیها با دوده رنگ ممحله یسازها یرا حلب یبخار یهاو لوله یبخار
شد و برف و یه مکبود، معر یبادام و زردآلو م یهازم اگر از شاخهیشد. هینو نوار م یبخار

 نه چندان یهاشهیخود را داشت. ش یز و زمستان حال و هوایید. پایرسیبوران و سرما از راه م
ز یو دل انگ ییایرو یزد و نقش و نگارهایخ میمان از برودت هوا خانه یچوب یهابزرگ پنجره

 نقره پدر.  ین پهن انگشتریبست، همانند نقش و نگار نگیها نقش مشهیش یبر رو
حاف رون لیمان بلهکه یکداد درحالیرا نوازش م تنمان یمطلوب ی، گرمایرسکر لحاف یز

 یشد. بعضیمان میتر از گوشهادماغمان سرخ کاتاق، نو  یاز سرما زد،یخ می یرسک
ربن حاصله کد یسکو اشد یا ذغال منقل خام میداد. یرخ م یز اتفاقات ناگواریها نوقت

 در یابچه یو پادست ن خواب یا در حیآورد ید مید مشرف به موت پدیشد یهاتیمسموم
اق انه اتفکود کن یریان خواب شیها همواره در میشد. فاجعه سوختگیباب مکآتش منقل 

 ه بر اثر فقدان بهداشت و درمانک، یچلکچون آبله، تراخم و  ییهاعالوه بر عارضه افتاد،یم
دست یساخت، سوختگیمحروم م ییبایها را از نعمت زو صورت بچه شد و سریعارض م

 یاسوخته یهاز، موجب اندامین یرسکنج کان در کود کسر و صورت  یو پاها و گاهها 
ن ایها منجر به از مین سوختگیا ینمود. گاهیز میانگ، رقتکیدردنا به طرز هکد شیم

افت و ییام نمین عوارض هرگز التیشد. و ایدست و پا م انگشتان یا تمامی یرفتن بخش
 بردند.یخود به گور م گونه عوارض را بانیا دگان،یان و حادثه دیمبتال

شدم، یدار میب یدند، گاهیخوابیم یرسکرامون یه پک یسانکر و پف ان خیدر دل شب م 
، سترکمملو از خا ی، منقلدوختمیچشم به منقل م یکیبردم و در تاریباال م کیلحاف را اند 

 ل به سرخ ویگرم و ما یرد، و پرتو نورکیم یشکسرخ سر  یرش آتشیه از زک یسترکخا
سرخ  ُهرم گداخته و ییرد. گویکم ییایرو یبیرا به طرز عج یرسکر لحاف یز یبنفش، فضا

خاست یه از پوستش بر مکرا داشت  یسترکاز چنبره خا ییانه منقل، قصد رهایفام آتش م
شان یاهها و رنگ باختنافتنیستر و آتش، و رنگ کخا ینشست. همخوابگیو بر گوشتش م

هرچه ازجسم آتش  ،م بودزیو برخاسته از ذغال و ه ستر زاده آتشکنمود. خایز میانگوهم
 ستر قدردان بود، قدرکان، خاین میشد. اما در ایستر افزوده مکشد بر انبوه خایاسته مک
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ه در کستر بود کن خاین بار ایرد. اکیات ستانده بود را، فراموش نمیح یه از وکات و آنیح
 ندن ازکستر قصد دل کخا ییخاست. گویخود به حراست از آتش بر م ش گرمانه آغویم
 هکغنود، آنچنان یستر مکز آتش در دل خایانگکرش یهم آغوش یکتش را نداشت، در آ

، یودنتس یز با آرامشیستر نکساخت و خایاموش مآور فر ر کس ییایرامونش را در رویخود و پ
ن یماند، در اینشر گرما بر جا نم یراب یه روزنکگرفت یچنان آتش را تنگ در بر م

 هنیتوان آتش را مادیستر را؟ مکا خای نه خواندین نرتوایدانم آتش را مینم یوابگخهم
نه یدستر را بتوان ماک، خااشانهیادد به پاس آغوش مادرانه و مینه؟ شایستر را نرکخواند و خا

 د...یشد. شایخواند. اگر چه از آتش زاده م
ستر را کخا یپهلو یریفگکو  یخیشد، آنگاه سیاسته مک یرسکر یاز ُهرم ز کاند کاند  

آتش از  ده شدهیشکبه بند  یافت و گرماییگر مید یستر رنگک. آتش در دل خاافتکشیم
شد. یند و مملواز شور و حرارت مکآ یرا م یرسکر یز یاستر فضکافته شده خاکش یپهلو

گر هرگز، در یستر را دکآتش و خا یانه هماغوشی، میرسکر ین زیگرم و آتش یهاآن رنگ
ها، د. آنیدیگداخته تاب م یهاه با رنگ زغالکستر منقل را کب خادم. و رنگ نایچ جا ندیه

س از جن یدند، تنها رنگ نبودند، رنگیشکیده بودند، جان داشتند، زبانه مها زنآن رنگ
رتو ر پد یستر گاهکردند، خاکیشب با من نجوا م یکیدر دل تار ییشعله و آتش بودند. گو

سفیسف یب بود، گاهیآمد، عجیدر م یو ُهرم آتش به هر رنگ گر ید یشد و باز رنگید مید 
بم یفر راردند و مک یم یباز کم باشیگر قایدیکستر و آتش با کخا یی، گوگرفتیبه خود م

 ردند. کیدادند، محسورم میم
 منمأ یرسک لحاف. شدندیم جمع یرسک دور همه بود، خانواده و خانه انونک یرسک
 یرسک لحاف ریز در. سرد سخت ییهازمستان دل در مطبوع ییگرما با یمنمأ. بود

 لچسبد  یگرما. میدییآسایم معنا تمام به و میدیخوابیم م،یدیشکیم دراز م،یشستنیم
 یبخار نارک در هرگز ،یرسک گرم آغوش در آسودن حس نیا. گرفتیدربرم را ما یرسک
ر یذپتن انعطاف نا با شدینم هرگز اما، میشدیم یرسک گرم لحاف داخل ما. شدینم سریم

 میدشیم رایپذ جان به را گرما یرسک درون در. ساخت برقرار یتعامل نیچن یبخار یو فلز
 یرایپذ تنمان یسو یک ریناگز یبخار نارک در م. امایغنودیان ُهرم گرما میو سر تا پا در م

 .یمطبوع بدان نه آنهم شدیم گرما

 یگاه و یطوالن یهاشب شد.یم نشر باز و افتییم جان یرسک رامونیپ در لور،کفول 
 ،یشبستر ردک نیحس محمد، کمل یداستانها واسطه به را زمستان بوران و برف از ندهکآ 

 رفتگیم قرار یرسک یرو شبچره .میساختیم یسپر هاقول نقل و مکح و امثال ها،ستانیچ
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 بوکدر  یسادگ نیهم به. نبود انهیم در یبند و دیق و یتعارف چیه. گشتیم هادهان مزه و
 رد و برق ابیغ در مانیهاخانه د؟یخواهینم مهمان: هکنیا یایگو ییصداها و شدیم نواخته

 جزء. دشیم گمها فاصله یرسک یپا در. شدیم پر انیآشنا و شانیخو با گردسوزها نور پرتو
 چه،کتش ا،کمت ،یپشت دادنها وارید به هکیت. بود مأمن خانه فک و نجک و وارهاید همه و جزء
 .شدمیم بزرگ و من بستیم بر رخت انمانیم از یگرید از بعد یکی هادنییآسا
م ، نایگاز یهایت سوفاژ و بخاریآمدند. و در مع در یها از پاقصه ینفت یبخار نارک در 

د ردند، جان سپردنکاز غصه دق ها قصه یرسکراق سان در فنیها نماند. بداز قصه یو نشان
ا و هها، مثلستانیوستند. همانند چیها پمان رخت بر بسته و به افسانهیهانهیو از س

ن راز در دل ید ایشد. شان یاوکن راز هرگز وایو قصه بود؟ ا یرسکان یم یا. چه رازهمتل
سرد و  یرنگ آب خاست و بایاز نفت و گاز برمنبار یه اک ییهاها نهفته بود. شعلهرنگ شعله

 یو سرخ و قرمز و گاه ین زرد و نارنجیگرم و آتش یرد. رنگهاکیم یشکروح خود سر یب
نج کمطبوعشان از  یاگرم زم بایده از ذغال و هیشکسر  یهاشعله ل به بنفش و گداختهیما

 مزاج» گفتند:یندوختگان مسالخوردگان و تجربه امان رخت بر بسته بود. یهاانه خانهیو م
 «است. یسرد یفتن یهایبخار یبود اما، مزاج گرما یگرم یزمیه یو بخار یرسک یگرما

  د.یگرائ یز به سردیمان نیهان رو دلید از ایشا
. قهرمان کو ترسنا یسیپل یهاتابکم کمکخواندم یتاب قصه مکرفتم، یبه مدرسه م 

 آن ه الوسون درک یمز باند و... خانه وحشتیج ،دخواندم الوسون بویه مک ییهاداستان
باز  شد اما،یرم میبانگیش گریهاابوسکنمود. یز میانگم دهشتیگرفتار آمده بود، برا

 یهارا، قصه یصمد بهرنگ یهاقصه یخواندم حتیمختلف م یهاداستان. واندمخیم
تم توانسیشد و من هرگز نمیود. آنهمه داستان در درونم گم مه گرد آورده بکرا  یجانیآذربا

 ییز دل و دماغ افتاده بود، گوز ایم. مادر بزرگ نیبگو یاه خوانده بودم، قصهکاز آنهمه 
افت. ی مان راهون به خانهیزیو، تلویده بود. بعد از رادیگرائ کیش به خشیهاقصه سرچشمه

و یراداز آن  شیها را از آن خود ساخته بود. پشد، بدتر از همه چشمیش قطع نمیصدا
م. یارو بسپیم هم گوش به رادیمان برسیارهاکم به یتوانستیخود را داشت. هم م یدلچسب
مان از آن  آن یهاز ربوده بود. نگاهیمان را نیهامان، چشمیهاون عالوه بر گوشیزیاما تلو

د. آمیم نما به شماریاز پرده فراخ س یلیتمث ش،یشه ایقاب ششده بود. پهنه  ییجعبه جادو
ن مان آمده بود. داستاکوچکی نج خانهکبه  ییجادو یاین دنتر از آنما و فرایس یبه عبارت

زد. یما را رقم م یاجتماع یو هنجارهانما سرنوشت رفتار یس یاید دنیاه و سفیس یهالمیف
  افت.ییمان وسعت میهایها شده بود. دامنه سرسپردگون قبله خانهیزیتلو
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د شیم یاشتم. مادر بزرگ از دستم عاصدیش را دوست مکسر  یهاآتش و شعله یتماشا
ه بپرست است. و من همواره ن بچه آتشید به خدا اینکمذمتم ن-گفت: یه و قسم میو با آ

 دم. یورزیآتش عشق م
و  زییپا داشتم،یشه دوست میش از همیزمستان را ب یو سرد و بوران یطوالن یهاشب

ان رختخوابم یدر م ،شدمیدار میوت شب بکدر دل سدارم. یزمستان را هنوز دوست م
ستر کبه خا یزم بخاریگر آتش  هدوختم. ایم یزمیه یبخار کوچکچه یشم به درچ
دادم با یم یجا یدر دل بخار یزمیه هکو ت ردمکیرا باز م یه در بخارشست، آهستنیم
چه یدر از بستم ویرا م یخارراند. در بزرگ بیرا بگزم یها، تا بتواند هزمیاز پوسته ه ییهاهکت
ر میه یهاپوسته کاند  -کاند  نشستم.یآن، به نظاره آتش م کوچک

ُ
عله ش گرفت ویزم گ

من  یزم برایل آتش و ه، جداراندیگیزم را مید و هیچیپیزم مید. شعله در هیشکیم
 کید ه انک، کوچکچه یرنگارنگ از آن در یهاشعله ریها و نفش جرقهکبود، تر یم ییتماشا

 یاد ماندنیبه  یشیا صحنه نماینما یم همانند پرده سیت بود، برایزیارت وک یکبزرگتر از 
اه یس یهادر لوله یبخار یها از انتهار  شعلهیزم  اسیبرخاسته از تن  ه کود. دود نمنابیم
وسرد  یکر دل تارُجست. تا دیم وار خانه راید یروزن باال  یواز س ییراه رها د ویچپییم

ه آن دود کود ب یرانگیکن بید ایوندد. شایبپ یرانگیکمان اوج گرفته و به بمان فراز خانهآس
. من با باالها ببرد -خواند تا بدان باالیره را فرا میرنگ آغشته به سبز ت یسترکخا کنمنا

ن آ یهاردم. صحنهکیم یعشقباز یزمیه یده در دل بخاریچیش پکسر  یهاآتش و شعله
د شین موجب میافت و اییم یاگر گونهید یرنگ و بو و حال و هواهر بار  نیآتش یهامصاف

دوختم، یزم میهها خسته نشوم. چشم به مصاف شعله و آن صحنه یه هرگز از تماشاک
گر و ید یرد. و باز پوستکیستر بدل مکند و به خایکزم مین همحابا پوست از تیشعله ب
ر میگر از هید ییهاپوسته

ُ
نبود جز  یزیزم چیه یینشست، گویستر مکو به خا گرفتیزم گ

، تنها یی، نه امحا و احشایده شده بود. نه استخوانیهم تن یه بر روک ییهاپوسته
ستر کسوختن و به خا یسر انجام، برا ییه گوکده یهم تن یسخت و سفت بر رو ییاهتهپوس

 وستیپیش به دود مره جانیشد و شیه تا مغزش گداخته مکزم یبود. ه نشستن خلق شده
عله شد نه شیده مید یگر نه دود و دمیرد. دکیش مکسخت فرو  یز خسته از مصافیشعله ن

 یه خسته از مصافکخورد یستر به چشم مکاز خا یگداخته در بستر ی. آتشیشکسر 
راه  یه خفنگ بخارکد یرسیوقت آن م د. آنگاهیشکیستر به تن مکاز خا یرسا، رختفجان

و آن گرم  دینربا یاه بخاریمطبوع را لوله تنگ و س یبست تا گرمایا از گلوگاه مره ر یلوله ت
له ان شعین میمضاعف ببخشد. ُهرم آن مصاف آتش یو خانه را گرما یجار یگرما از تن بخار
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 ینشست و تن پوش یم یدود و دم از پا ینج خاطراتم هست. وقتکهنوز گرما بخش  ،زمیو ه
ردم سپ یم یزمان را به دست فراموش یبست، گاه ین میم را آذزیستر تن گداخته هکاز خا

 یکیاره تکشدم  یسوخته و گداخته م یزم هایه ستر نشستنکبه خا یو آنچنان غرق تماشا
 یش میان خویشبانه من به پا ینمایگرسیبار دیکزد و  یده سر میبست، سپ یرخت بر م

له از آن شع یروزیخ همواره پیتاره در طول ک یمحتوم از جدال یبا سرنوشت یانید. پایرس
ستر کدر آمده و به خا یاما همواره، هر دو )فاتح و مغلوب( ازپا .زمیست از آن هکبود و ش

 شدند.  یستر مکنشستند و خود خا یم
 یبخش مهم از علقه من با آتش از هم گسست. شعله ها یکافت یه به خانه مان راه کبرق 

هنوز با من  یرسکرامونم رخت بر بست. اما یشه از پیمه یزرد رنگ و لرزان گرد سوزها برا
سپرده شده بود و سماورمان به  یز، اگر چه آتشگردان به فراموشین یزمیه یو بخار ،بود
 با رنگ یباز شعله بود، اما شعله ا ،له داشت، هر چه بودیمخزن نفت و فت ،آتشدان یجا

 بنام نفت. یو برخاسته از جنس ،یآب
 یزمان کافت. در اند یزمان راه یات و دهلیز به حیلوله آب ن ،میه راه داده به خانکبرق را 

من بود و در  یبرا یه مامنک یارد. گوشهکاز خانه جا خوش  یز در گوشه ایخچال نیو و یراد
 یبعد بخار کیده شد، و اند یبرچ یرسکخچال در آمد. یدم، به اشغال ییآسا ینج آن مک
گر از خانه ید ینجکاش ون با آن قواره مبلهیزیداد. و تلو ینفت یخود را به بخار یجا یزمیه

 رده بود. کو در تاقچه جا خوش ینها، رادیش تر از ایمان را به اشغال در آورد. پ
 خانه مان دل ینج هاکه دوست نداشتم از کنم، هم چنانکتوانستم از آتش دل ب یمن نم

ش کسر  یآب یمان به شعله ها «یبسرخ آ» یبخار یشه این بار در دل شب از در شینم. اکب
را  یرسکستر منقل کر خایه هرگز حالوت آتش زکدوختم یبرخاسته از آتش نفت چشم م

شعله  باز ،ریناگز ،نده داشت. امایاه و آال یس ،بد بو یدوده ا کستر پاکخا ینداشت و به جا
 بود و گرما.

ست، یزیدرونم م، با من و در انیزمیه یبخار شکسر  یهاو شعله یرسکحسرت آتش  
نبود.  یده و زمخت خبرینتراش یزم هایش برخاسته از هکسر  یهاگر از آن آتش و شعلهید

دم و دور ازچشم مادر، یمالیز را به تنم میه همه چیر پیآن، ناگز یهامن دلتنگ آتش و شعله
 یتارهابستم و دانه دانه از یدر مستراح را م یاداشتم و به بهانهیبر م کیمیت را قایبرک

گر یهمد یرو یل هرمکبا دقت به ش یاندم و در گوشهکینج مستراح را مک یجارو
افت، ییم یوه خاصکده و منظم خود، شیدمان من با فواصل سنجیچ ی. گاهدمیچیم

 ییهاشعله یدم و به تماشایشکیر، آن تل   ُخرد را به آتش میده و از زیشکت را یبرکآنگاه 
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ان ید و در پایبلعیرا م کب به خس و خاشایآن تل ُخرد  قر یانزم که در اند کنشستم یم
 هکشد از بس ینهاد. مادر خسته میم یه زود، رو به سردکماند یم یاز آن برجا یسترکخا
مهابا یُخرد، تار به تارش را ب -ه من ُخردک ییهاجارو ،ردکیه مینج مستراح جارو تهک یبرا

 بردم. یرنگارنگشان لذت م یهاشعله یدم و از تماشایشکیبه آتش م
ر گرفته بخار یهازمیخاسته از هبر یهاحسرت شعله

ُ
آن زمان ها، هنوز از دلم  یهایگ

 کنیانداخته است. ا ،به جاودانه یورتیآن حسرت در اندرون من،  ییبر نخاسته است. گو
م را گرم ارامونیروح و نامطبوعش پیب یگرما .شودیف، گرم مکش از یخانه من با گرما

ف کد. در یافزا یاش مین رو بر سردیابد و از ایینم ییازد اما، هرگز دل سرد من گرماسیم
خوش نقش ونگار، و نرم و  یهاروح و سخت وخشن، بر فرش یت سرد و بیخانه من گران

تاده سیندارد، و آنچه پا بر جا و استوار ا یواریخانه فراخ من د ییره گشته است. گویگرم چ
 کنیده است. ایوچکش یچه از پاکا و تشکو مت یه، پشتکگر است یاز جنس د یزیاست چ

م هست اما، من یهاکیود ک یهانج خانهکشتر از یب یلیخ امخانه یهاو گوشهها نجکتعداد 
ابم تا ییت نمیمیو سرشار از صفا و صم یامن و خال یاگوشه ،اینج و زواکنهمه یان ایدر م
ه کهمچنان نم، کت بیش نهاده و احساس آرامش و امنیبه دو سو رم پشتیانش قرار گیدر م

نارش کدر  هک یگاههکی. تابمیینم ه دادنکیت یبرا یی، جاوارین همه دیان ایدر م
 آسودن فرا خواند. یمرا برا یاچهک، تشییاک، متیایپشت

خانه پا به اندرون  ین رو وقتیخته است، از ایرون خانه در هم آمیب یام با فضاخانه
م یپوشم. پاهایداخل خانه را م یهاییون از خانه را در آورده و دمپار یب یهافشکذارم گیم

ن یزم و تختخواب مجللم مرا با ییند. دمپایآساینم ییفش و دمپاکجز در رختخواب از رنج 
 یها. مدتنمک یبا پوست و خون خود احساس نمن را یگر زمیگانه ساخته است و دیب

 یش را سپریدان مجلل، روزگار خوکن خایدر ا کن و خایگانه با زمیب هکاست  یدیمد
ات گسسته است. من یح یاز چهار عنصر اصل یمن با دو عنصر اساس یهاازم. علقهسیم

ست. خانهیمن ن یهایگنن، همه دلتی. و اشومیروز میتر از دگانهیب کهر روز با آتش و خا
 ندارد. شیالبد سرد خوکدر  یوحات، ر یح یام در نبود حضور دو عنصر اصل

 م.یته گم گشتیام مدرنکو به سرعت در  میها چشم به جهان گشودسنت یما در انتها
و به ل ون، گاز، مبیزیخچال، تلویو، ی، تلفن، رادید. برق، باطریته ما را بلعیمدرند هم یشا

مان یون به زندگگوناگ یهافرآورده شمار ویب یاالهاک، یغرب یهان ره آوردین چنیهمراه ا
گور، یف ،و لحن گفتار ردهکنسل ما شد. به بزرگترها پشت  یبرا ینما معلم بزرگی. سوارد شد

ها ادننها سر آغاز دور افتیم و ایت گرفتینما به عاریزها را از سیچ یلیخ ، رفتار، وطرز پوشش
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ش یش از پیبها یمان وارد شد، دو گانگیون به زندگیزیتلو یمان شد. وقتشیاز اصل خو
چه  یونیزیتلو یهاالیو سر یینمایس یهانشکم به یدانستیرخ نمود و ما هاج و واج نم

 یرقم. با منقل بیافتیجا بود؟ هرگز در نکان ما کم ین قاعده بازیم. در اینشان ده ینشکوا
دنگ و  م ازیخواستیم یبرق یم. با بخارینکب یرسکر لحاف یته را زیمدرن میردکیم یسع

 بود. ما با آتش مظهر یبختنه! شور یم. اما خالصیخالص شو یتو نف یزمیه یخارفنگ ب
ب از آم. یردکیدا میفاصله پ کن و خایواب از زمو با مبل و تخت خم یشدیگانه میات بیح

رنوشت به س یاافته بود و به گونهیمان راه یهابه خانه یفلز یهاجدا و در دل لوله کبستر خا
 یگانگی، بهکدراز است  یانیراند. سالیه ما را به قهقرا مکود. تنها باد بود شعله گرفتارآمده ب

مان را یب درهایمه ییان بوران، بادهایگر در میغاز شده است. دآ یما با چهار عنصر اصل
روح یسرد و ب یوارهایان دی، در مکنیاپوشاند. یمان را نموبد و برف، درگاه خانهکینم

ده، یشک کسر به فل یهاا برجیم طبقه ک یانه بناهایانعطاف، م یو ب هم قواره یهاآپارتمان
چ یمان به هگر در  خانهیمان. دیر پایدر ز ینیو نه زم بر فراز آن یم با آسمانیدار یبامنه 

م. یمان بگردیهاکیود کش به دنبال خاطرات یو پهنا ه در درازاکشود یگشوده نم یاوچهک
هفته  40ه بعد از ک کت پایدام نکند ؟ با کیآب و جارو م یسکها را چه وچهکدم در  یراست

ش از هر یخو یدر درازاه ک یاوچهکو نه  یواری، نه دمانده یبه مراد دل خود برسد. نه در
 ...هیه از همسایه سازد. افسانه ارث بردن همسایبنام خانواده را همسا ییهاانونک ییسو

برق ذبح شد، سپس آتش منقل  ییذبح روشناسوز در مگرد یهاابتدا شعله شمع و چراغ
انمان رخت یاز م ینفت یبخار یاهو پس از آن شعله یزمیه یرقصان بخار یهاو شعله

. ش آن بودکرام و سر  یهاما از آتش و شعله یهاها و دور گشتنیین سرآغاز جدایبربست و ا
 مانیهااز سر سپردنن سرآغیشد. ایش از من آوار میر سر نسل من و پن اتفاقات بیهمه ا

ن ییمان را غرب تعنبار ورق برگشته بود، حقوقیم. ایردکین میها را تمربود و ما سرسپردن
 رییتغ یر محسوسیمان به طور غزد، لحنی، آدابمان را غرب رقم میاجتماع رد. حقوقکیم
م شده کحاالممان کم. پروا به یردکیستن میو مؤدب ز یدانن آدابیم تمریافته بود. داشتی

 ینمودند. اسامیم کبود. قداستها مضحخته یهم ردر  یان احترام و چاپلوسیو مرز م بود
ن و یه به همراه ماشک یادهین عدیالفه قوانکشدند، و ما یلمات مستور مکباخت، یرنگ م

به  30و  20ش از دهه یشورمان پکن یتب قوانکشد. یمان مکته وارد آب و خایغات مدرنسو
ه کش یهمه رفاه و آسانی، انبود یزیته چیش از مدرنینبود. پ یگو چاق و چله ین فربهیا

ها سخت بود، ان نبود، زمستانیگرفته است در م رامونمان رایبوت پکهمانند تار عن
ها سقف یز به وقت باران و تگرگ برخیز نیی، در بهار و پافرساطاقت یها گرم و گاهتابستان
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ود. س نشیر انداز خیگذاشتند تا فرش و زیم ینیاسه و سکه خان یجایرد و جاکیه مکچ
فت اییم یدم آلود ید همه جا گرمایتابیشد، آفتاب میها باران و تگرگ تمام موقت یگاه

الاقل  ،یه نشدکگفتند: اندرون یه میناکن رو به یافت، از اییان نمیها پاه سقفکاما، چ
وز. چرا؟ تر از امر نیرین بود شیریا... هرچه بود شیبز بند یباران بند آمده تو ن ،رون باشیب

ش یهار چرخ دندهیز را در زید. و همه چن شتابان در گذر نبویچون زمان بسان امروز چن
چشم  ،آمدید جانمان در میایف و بوران سر بز و زمستان و برییرد. آه تا پاکیشتابان له نم

 م.یدیرسید میم تا به بهار و عیگذاشتیر مش پشت سیهایندکد، روزهارا با همه یبه راه ع
م چرا یهمم بفیتوانیم و نمیآوریم مکساعت وقت  24 یتال روزیجید اما امروزه در عصر

 یجالگر مید یدید به عین عیا اند و ازها شتاب گرفتهاند و ماهخته گشتهیروزها لجام گس
 م.یابیینم

ته را به ید؟ عصر مدرنیگویاز چه سخن م رود؟ پسا مدرنیگذرد؟ بر ما چه میبرما چه م
 ای؟ تهیش از مدرنیست؟ بازگشت به پیشاند؟ درد ما چکیمه مکبه مح یاو بهانهچه بها 

 ؟گرید ییته در ورایاز مدرن ییرها
ا ف شده است و میز تعریم. همه چیندار یزیچ چیاز ه یفیچ تعریخود ه یما از سو

 ییاهرد. آنیپذیآنها صورت م یها از سوینام گذار م.ینکیرار مکف را تیوش آن تعار یطوط
چ یال هدرقب یادهیرقم زدند. ما، توان ابراز عق تیبشر یبرا ینولوژکبنام ت یه سرنوشتک

ن ییتع ز آنهاینام و نشان مارا ن یایجغرافزنند و یخ ما را آنها رقم میم. تاریندار یو نشان ینام
 مان.یها. همانند خانهستیگر از آن ما نیدنند. زبان ما کیم

ستند. یمن نیز ایمان نیهاشهیمغز و اند یت رخت بر بسته است، حتیانه بشریاز م یمنیا
و  نیزم یاینند. جغرافکیگر در شرق دور منتقل مید یشان را از غرب در مغز انسانیهاداده

ستم. م هیهاکیود کش یآال یب یاند. من دلتنگ روزهاش گرفتهید قدرت خویزمان را در 
ر گیها را به همددل یکتنگ و بار یهاوچهکده بودند. آن روزها، یشکه بناها قد نک ییروزها

ها بزرگ نشده بودند و بود، راه یدنیو عشق ورز یستودن یمیساخت. محله حریم یکنزد
 همه روشن نبودند. و فضانیها اابانیها خزدند. شبیها را رقم نمها و فاصلهها مسافتبزرگراه

 . سدر ینم یانشان هرگز به گوشیمن در م یه صداک یینده از صدا نبود. صداهاکهمه آ نیا
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یئمک 
 کولتورو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  پارالر بدیعه. کوکوسو یئرالما لریندن؛یئمک اورمیه ●

  توحیدی شبنم/  پارالر بدیعه .قاوورما -قَیله -قووورما ●

  دیتوحی شبنم/  پارالر بدیعه . «چؤرگی تاتار تورکمن» لریندان؛یئمک صحرا تورکمن ●

 توحیدی شبنم/  پارالر بدیعه .خطایی ریشته: یئمکلریندن تبریز ●
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 لریندن؛ یئرالما کوکوسواورمیه یئمک 
 یازدی: بدیعه پارالر

 
 
 

 لر:کیایچینده
 سوغان: بیر دانا

 دانا 3یومورتا: 
 دانا 4یئرالما: 

 یئمک قاشیغی 1اون: 
 یش زعفران: بیر یئمک قاشیغیلنمَدم

 یه باغلی(جعفری و گشنیز: بیراز )ایسته
 دیینیز قدرکؤک: ایستهدوز، قارا بیبر )ایسسوت( و ساری

 حاضیرالنماسی:
 یه چکیب، سویونو آلیریقیئرآلماالری سویوب، رنده-1
 ییب، سویونو سیخیب، یئرالمایا آرتیریریق.لهسوغانی رنده-2
کؤک، دوز، قارا بیبر و اونو بیر قابدا قاریشدیریب، یئرالماالرا ان، سارییومورتاالر، زعفر -3

 آرتیریریق.
 لره آرتیریب، یاخشیجا قاریشدیریریق.جعفری و گشنیشی دوغراییب، ملزمه-4
 ییریک.یاغی تاوایا تؤکوب،داغ ائله-5
قاشیق قاشیق قاریشدیردیغیمیز موادی تاوایا -6

 دیریق. تؤکوب، هر ایکی اوزونو قیزار 
اوایا قاشیق یئرینه بیر یئرده ده ت -*بو کوکونو قاشیق

 تؤکوب قیزاردا بیلرسینیز.
اورمونون یئرالما کوکوسو حاضیردیر. جانینیزا 

  سینسین!
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یله -قووورما   قاوورما -ق 

 یازان: بدیعه پارالر
 کؤچورن: شبنم توحیدی

 
 داایران دوالیی، غینداناولمادی( الچبوزدوالبی، یخ) سویودوجو چاغالردا کئچمیش

 لرینینیئمک اؤز کیمی لرتورک یاشایان یئرلرینده باشقا نیندنیا ده لرتورک یاشایان

 لیسوره اوزون قورودماقال، یا دا دوزالما قاوورما، یاغدا اوچون مکاؤنله پوزولماسینی

 . ساغالییرمیشالر ساخالنماسینی

 دوغونااول یئری بیر اؤنملی هم ده اؤزل مه لرینیئمک حاضیرالنان دن-أت کولتورونده تورک

 رجیحت قووورماغی یانی یؤنتم یایغین أن اوچون ساخالماق هاواالر فصلینده سویوق گؤره

 .ائدیرمیشلر

 ایله یاغی ویروقق قویونون او کسیب، بیریسینی الردانقویون یگدیبسله یازدان لیکلهبئله

 یا دا قوووروب، ایله یاغی قویروق نهم سونرا پیشیریب حاضیرالییب لری-أت سوموکسوز

 قیش وبتؤک لرهکوپ ساخسی سونرا قووورالنیرمیش، ایله یاغ اوالن اؤزونده ین-أت سوموکلو

 دیرمیشلر.ایشله بویو

 سیرا -آرا آرتیرمالیییق  

 یأت قویون تکجه لرعاییله

 ده ایله أتی اینک دئییل،

 حاضیرالرمیشالر، قووورما

 لوقسویوق نینأتی مال آما

 ییاغ قویروق گؤره اولماسینا

 ایله یاغ ساری بلکه یوخ

 . قووورارمیشالر
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 اوالن آز یاغی سوزمه، لیکلهاؤزل دیبایشله لردهیئمک چوخلو أتی، حاضیرالنمیش بو

 .ائدیرمیشلر سئرو پیلووا

 . بیلر اوال یولالردا چئشیدلی باشقا اوچون حاضیرالماق أتی قووورما

 دیردب لریندهعاییله تورک یاشایان داایران دههله عنعنه اوالن( قدیم) أسکی بو

 (.دیریایقین)

  .سی واربیرمزه دویولماز دادلی، نینأتی قووورما



 92 
 

 

 

 «چؤرگی تاتار تورکمن»لریندان؛ یئمک صحرا تورکمن

 یازان: بدیعه پارالر
 ییدکؤچورن: شبنم توح

 

 :لرکیایچینده

 دانا 7: یومورتا

  قاشیغی چای بیر: دوز

 قدر گرکدیغی: اون

  قدر دیگیایسته: شکر

 قدر گرکدیگی: یاغ

 : حاضیرالماسی

 .تیریریققاریش تؤکوب، اوستونه دوزون سیندیریب، یومورتاالری تؤکوب، قابا بیر دوزو -1

 .یوغوروروق یاخشیجا ألیمیزله آرتیریب، اونو سونرا -2

 .آرتیرمالیییق اون یاپیشمایانادک أله خمیر -3

 چیخاریب، شکیلده یووارالق آلیب، خمیردن بویدا( گیردکان) جویز سونرا داها -4
 .ندیریریکدینله

 الواش ایله وردانا سپیب، اون اوسته میز سونرا، ندیکدندینله خمیر دقیقه 10 -5
 .آچیریق خمیری قالینلیغیندا

 .کسیریک( نواری) ناواری أنینده بارماق 3 خمیری -6

 .داغالدیریق اوسته اوجاق و دولدوروب یاغ قدر یارییا ماداقابال باالجا بیر -7

 ایچینه نیاغی ساریب، یهمیله یا دا وردانا بیر نازیک خمیرلری نواری حاضیرالدیغیمیز-8
 . باسیریق

 .پیریکس توزو شکر اوستونه چیخاریب، یاغدان( سونرا قیزاردیقدان) سونرا ثانیه نئچه -9

 .قیزاردیریق یاغدا کیلدهش عئینی دهخمیرلری قاالن -10

  .حاضیردی یمیزگچؤر  تاتار تورکمن
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 خطایی  ریشته تبریز یئمکلریندن:

 یازان: بدیعه پارالر
 کؤچورن: شبنم توحیدی

 
نین لریرمضان سوفره

 -اؤزونه مخصوص حال
هاواسی وار. آذربایجاندا، 

لیکله ده تبریزده قدیم اؤزل
زامانالردان بری اوروجلوقدا 

نکسل ن گلهپیشیریل
شیرنیلردن بیری ده ریشته 

 دیر. خطایی
 

 :اوالنالر الزیم اوچون پیشیرمک سینیشیرنی خطایی ریشته قورو

 گرم 400 خطایی ریشته قورو

 بارداق 2: شکر

 بارداق یاریم(: سویو گول)گالب 

 پونزا بیر(: جئویز -گوز) گیردکان

 قاشیق ایکی: یاغ

 قدر اوالن الزیم: زعفران

ل دؤیولموش ل) ه   قاشیغی چای بیر(: کاکوله -ه 

 قاشیغی یئمک بیر: توزو گولون قیزیل

 قاشیغی یئمک بیر: دارچین
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 وروق تام) ایسالداجاییق ایله گالب یا و سو الریخطایی ریشته قورو اوالراق ایلک -1
 ساعات ایکی بیر بوکوب، آراسیندا پارچانین بیر سونرا(. کیمین سولویان چؤرک

 . یوموشانسین تام لرریشته ییکجهگؤزلویه

 ویونانس بارداق بیر شکری بارداق یکیا اوچون حاضیرالماق شربتینی شیرنینین -2
 کی کییجهوئره ایزین قایناماسینا( آلووا آز) وامنان ساعات بیر شربتی... قایناداجاییق

 عالوه بتهشر زعفرانی نمیشدمله و سویوگول سونوندا ،(حالتی َبرک) قاتیالشسین شربت
 . حاضیردیر شربتیمیز لیکلهبئله ییک،جهائده

 گرک یرازب آما ییکجهتؤکه( جئویز) الریگیردکان اوچون تؤکمک ایچینهشیرنینین  -3
ل دارچین، ،(جئویز) الریگیردکان سونرا(. اولماسین توز دا تام) قاال دیری-دیری  و ه 

ی ایچ نشیرنینی لیکلهبئله. قاتاجاییق ایله توز گولقیزیل  .حاضیردیر مواد 

 شیوموشانمی سونرا یاغالیاجاییق، ایچین قابین( شوشه) پیرکس یا و تاوا بیر -4
 الی بوتؤو یرب ریشته الی بیر دیراؤنملی چوخ بوردا. یاتیرداجاییق آلتینا قابین لریریشته

ی لیگیردکان حاضیرالدیغیمیز الی، بیر سونرا. دوراالر کیمین  اوستونه لرینریشته مواد 
 دهیئنه و یاتیریب اوستونه الرینگیردکان ریشته الی بیر دهیئنه سونوندا .ییکجهتؤکه

 اوجاغین تاوانی ونداسون. یاپیشسین بیرینهـ بیر کامیل لرریشته کی باسدیراجاییق الیمیزنن
 .قیزارا آلتی و پیشه لرریشته کی، قویاجاییق اوستونه

 لرریشته ههمد شربت، هم کی، ییکجهیهگؤزله بیراز سونرا پیشدیکدن خطایی ریشته -5
 اوستونه رینلریشته پیشیردیغیمیز شربتی سونرا دیکدنَسرینله(. سووویا) َسرینلییه

 سونرا داناون. چکسین جانالرینا شربتی لرریشته بیراز، ییکجهوئره ایزین. ییزجهتؤکه
 یمیزگدییستها چکیب، قابا یمیزگیدایسته شیرنی سینی خطایی ریشته حاضیرالدیغیمیز

 اوالر، َسپمک هپست و گیردکان بیراز اوچون مکَبزه اوستون شیرنینین. بیلریک َکسه بویوتدا
 .باغلیدیر ذؤوقونا کسین هر بو

 الداح او کی، حاضیرالنیر دهایله خطایی ریشته یاش شیرنی بو خاطیرالتمالیدیر)
 آییندا «اوروجلوق» اؤزللیکله شیرنی بو بیرده. دوریوخ گرک ایسالتماغا لرریشته دناؤنجه

 .(پیشیریلر
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  افسون سلطانی.توپالنتیسی سون خانیمالرین فولکلورچو ایلده 1397 ●
  انیفسون سلطا. سیتوپالنتی ایکینجی خانیمالرین فولکلورچو ؛1398 خرداد ●
  افسون سلطانی .اولوندو ثبت ودایونئسک ،«قورقود دده» ●
  سوسن نواده رضی .هدیه سوندوغو دنیاسینا تورک نینسئلی صحرا ترکمن ●
 افسون سلطانی  .توپالنتیسی آیی تیر 1398 خانیمالرین فولکلورچو ●
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 ایلده فولکلورچو خانیمالرین سون توپالنتیسی 1397
 راپورو حاضیرالیان: افسون سلطانی

 
 نینیآ امر یشنبه گونو با ،یسیسون توپالنت نیلیا ینجیا 1397 ی،لومونده کؤب مالریخان

 یرض . خانم نوادهیلدیریکئچ ندهیسموسسه یمیلیبائل لهیحضورو ا نینفر 23ردونده ؤد
 بهشتیارد لینجه گلن اؤا لکی. ایرک صحبته باشالدهئید نیقوناقالرا خوش گلد

 ی،ک یدئد یخانم رض .یلدیدن صحبت آچنینرهؤت کیللیااون نینیمیلیبائل ی،نداکییآ
ا بون یوفات نیغافار قیشعاآنجاق  ،یدیاوالجاق ا نداییبرابر بهمن آ لهیا للهین باال چرهؤبو ت

 غونیاو اوچون لی، گلن الییدئ لیبو ا یره بو قوتالمانؤگ نایرامیاونون احت زیمانع اولدو و ب
 .ردوکؤگ

 رداناال مشیاوالن چال ندهیاوزر یسیآنتولوژ نینیاتیدا اوشاق ادب یباک یخانم رض ندانیآرد
 یوگرافیهرکسدن ب شانیچال ندهیسساحهی اتیاوشاق ادب ی،کی دستهیلردن اهیاو بیخبر وئر

مهدتمدن  ونجایبو لیده اوچ ا نهی. او بو زمنیلسیگوندر ندنیپارچا اثرلر یکیا ریو ب بیلیازی
 .یدائله ادی رلهیدا تقد الردانیازیاوالن  ندهیسمونجوق صفحه نینیگیلهگوند

سونوجوندا  یشماالریلچا نیمالریخانی سییسون سا نینیسیدرگ یمیلیبلئا
  یر.خاجاقدیچ ندهیچیهفته ا ریو ب بیتمامالن
 ریب الرایچیزایو  لرریاوزره شاع یلریاؤنر نیالریچیازینئچه باشقا  ریو ب یریکب هیرق خانم

 یبلل یهر آ ،اوالراق ولنولؤهرکس ک .یلدیخبر وئر ندنیسلمهیائد جادیا یغیصاند میاردی
 یاجیاحت نیرلهیپول او شانیغیی قدای. صاندلریائده ب شتراکه ادشیمبلغ اؤدمک له بو ا ریب

 نیالریچیازیاوالراق  میاردی یاری ،بورج یاریبو پولدان  جایریو آ الجاقیزمان قولالن ناوال
 .دورائتمک ممکن ستفادهاوچون ده ا یچاپ نینیکتابالر یقالریازدی

و  یسNGO دعوت اولوندو آرماندن یکندتازه رایخانم سم لوموندهؤبو ب نینیتوپالنت
 یوطنداش حاقالر NGO . بونیوئرس ضاحالریا ندایحاق نینییشماالرینون چالNGOبو

 ریآخ نیلیا یکند. خانم تازهریدچوخونلوقال گنجلردن عبارت یلرهیو او ریشیچال ندهیاوزر
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آما  ،ینردؤا ینیرالنماسین حاضرؤت ریب کدهیرلیب مالرالیخان چواوچون فولکلور یسچرشنبه
 .رد اولوندو ینرؤبو ا آز اولدوغو اوچون نیواقت

 نیشیا بو بیخبر وئر شماالردانیچال یخیاوالن تار دییرونه عاؤد هیغازان ینواده رض خانم
بو  هکدیرلیب مالرالیفولکلورچو خان رگونیب ی،ک یندیقرارا گل ،یوورقوالد ینیاؤنم

 .وش اولونسونر ؤگ ندنیحمزه ده اوالن دفتر دیس نینپژوهشکده
دن  یلفتحاخانم ابو زیمیدن گلن قوناق یفرهنگ راثیسونرا م کدنیشدیتیبورا  زؤس

سونرا  قدانیردیتدیتان وزونؤمختصر ا یلفتحاصحبت اوچون دعوت اولوندو. خانم ابو
 یماد داننیشماالریچال ی،ده ک یفرهنگ راثیم ندهیمراسم للهیچ نیمالریفولکولورچو خان

جک هگل ی،ک یلدینستهیدن ا ی. خانم ابوالفتحیدو تشکر ائت ریقداوالراق ت یو معنو
 یمالریاولوب و خان یسیقونوالردا تدر یبعض ،بیائد شتراکاوتورومالردا ا

شعر،  یعنالقطعه م ریدان ب انیقلیسونوندا خانم الله عل نینی. توپالنتنیرسیندلیلگیب
دا  رضواندان رهیو خانم من یزل ماهنؤگ ریپوردان ب یخداوئرد یاوالن آلتا زیمهیاو کیچیک
 لهیا یاوخونماس نینیلریوگرافیب نینفر یکیا ریده ب تی. نهاکیتدیائش رهیخاط یرلید ریب

 .یسونا چاتد یتوپالنت
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نده بیلیمی؛ فولکلورچو خانیمالرین ائل1398خرداد 
 الریندان راپورایکینجی توپالنتی

 یلطانس افسونراپورو حاضیرالیان: 
 

ردونده ائل ؤد نینییشنبه گونو خرداد آ یسیتوپالنت ینجیکیا نیلیا ینج- 1398
 یئنی دا ندایناجاغیغییبوگونون  یمیک یمانکاهر ز  .یلدیریکئچ ندهیسسسهؤم یمیلیب

 ،هییاولسونالر د شیتان لهیا یشماالریچال نینسسهؤلر بو مهیاو یئنیرونوردو. ؤقوناقالر گ
 .یوئرد ضاحالریپارا ا ریب ئدیکدن سونراائ نیوش گلدخ یرضخانم نواده

زل ؤگ ریب ندانیالرفعال ستیز طیمح یاسالممهناز خانم  ندایاسناس نیصحبتلر بو
 می. سونرا بو گئیدلهیسرگ فولکلورو یماد یبو گورکمل ،بیریگ یچریگلنکسل پالتارال ا

 یلرهیاو گرید ،شیا ابتکارلی بو. یجواب وئرد نایالرسوال نیلرهیاو ب،یوئر حلریحاقدا توض
 .یائتد قیتشو نهیائتمکلر ستفادهیالردا ایتوپالنت یماعاجت ملردنیگلنکسل گئ ریده بئله ب

نکسل و گله ،یگلد نایشماالریچال نینالریچئوره فعالو  یز خانم اسالمؤس ندان،یآرد 
میز، باباالری -دئدی آتایخانم اسالمنی و طبیعتی قوروماقدان دانیشیلدی. رفتارالرال چئوره

ره ؤگ نهیگیدئد آناالریمیز طبیعتی قوروماغی بیزدن یاخشی باشاریرمیشالر دئدی. اونون
 یلرمسئله پارا ریاوچون ب یسآمما بونون دوام ائتمه ،رید یاخشیاورمو گولونون دورومو 

 .ریائتمک گرک تیرعا
لرینه ائتمیشدیلر و اؤز فعالیتدا سراب و بستان آباد شهرلرینده ده اشتراک بو توپالنتی

 گؤره بیزلر اوچون دانیشدیالر.
 .یقوناق ائتد نایلیناغ جانیآذربا ریزل بؤگ یزیب اریپاس ایخانم لعتوپالنتیمیزین داوامیندا 

محلله یچدوه نیزیتبر ندهیلیگونش ا یجن- 1328 ،رهؤگ نهیگیز دئدؤا اریپاس خانم
و ا ،بییباشال نایاتیح کیلیائول ندایاشی 19. ریآچز ؤگ ایدنیاده لهیعا ریمن بؤم ندهیس

 شتراکا ندایالریتوپالنت نیمالریفولکلورچو خان ،یک ریدنئچه مدت ریو با .ریلیریدن آمحلله
 ...ریائد

 یلیبو ناغ ،یک یدستهیا مدانیگونش خان یرض سونرا خانم قدانیقوالق آسد الیناغ بو
 .نیشسیحاقدا دان یلرتیخصوص یتیربت ندایسیتوپالنت نییگلن آ بیائد لیتحل

*  *  * 
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دکتر  خانم ،ندانیفعالالر ستیز طیمح ، قوناغیمیز اوالنزؤلومونده سؤبو ب نینیتوپالنت
و  ریشیچال ندهیسساحه ستیز طیمح یک رید لیا 10. خانم دکتر یلدیوئر هییمجتهد

ره ؤروشونه گؤائتمکله مشغولدور. اونون گ سیده تدرتهیورسیونیده  ردهیحال حاض
 نینیسیهام نینیالرانسانو توپلومون  خمازیدن سس چقوروماق اوچون تک ال ینهچئور 

 غونیاو لهیا یفولکلوروموزون هرزمان چئوره قوروما اصولالر ،. اوریگرک یالرمیاردی
و چورگه  ایسو نیزمانالردان انسانالر قدیمره ؤگ نهیگید لهیؤاونون س .یردیلدیاولدوغونو ب

 .رید یسسترگهؤگطبیعته اوالن حؤرمتین  یرمتلرؤح اوالن
یجک توپالنتهگل ،یسونرا خانم نواده رض ندنیصحبتلر یرلید نینیدکتر مجتهد خانم

و تورک  یمومکون الدوغونو وورقوالد نینیسلمهیریکئچ ندایباغ نینیریب نیدوستالر نین
 میاردی مالردانیخان اوچون فولکولورچو اراتماقیبرنامه  یونیتلوز ریب ندهیلید
 نایپروگرام ونیزیتلو ریزل بؤگ یزیمیشماالریدان لیغو نا یردیلدیب ینیگیلدینهستیا

 .یستردؤاورنک اوالراق گ یرمگیچئو
تمک اوچون ائ یمعرف ینیالرکتاب یئنی اندانیسچیخانم هر ندایقیچاتد بیز بورا گلؤس 

 .دعوت اولوندو
 ،«و توران رانیا ریفرهنگ کوچک اساط» ،«رکمفهوم نام ت» نیانیسچیمحبوبه هر خانم

 یرالکتاب یعنوانل «اقوام ترک انیاسالم در م»و  «نیالنهر نیب ریفرهنگ کوچک اساط»
 .ریشدیلمیخاریچ شایچاپ اولوب انتشارات اخترده سات

*  *  * 
 قوروجوسوندان نینیانجمن هیریخ «مهر اوجان» یاسالم الیسونوندا خانم ل اوتورومون

 یداشولی اتیو ح یخانم اسالم. نیوئرس حلریحاقدا توض شقورولو هیریولوندو بو خدعوت ا
 رنگیدالر بو آنجاق سونرا شالر،یرمیآپار یگیرلیب شیا لهیا یستهیامداد کم دننجهؤا للریا

اوالراق ثبته  یرسم ینیانجمن هیریبو خ لدهیا ینجیا 1387و  رلر،یگل نایرارقورماق ق
ائتمک  میدار یلره یرنجیؤسوز اپول یآماج لیاص نیگگوره بو درن نهیگی. اونون دئدرلریریئتی

آلماق  لیدوزگون تحص نینیرنجیؤا یک رلریبو قرارا گل کجهیاولموشدور آنجاق گون کئچد
 لهیباشقا عا نینیرنجیؤا کلهیلو بئله رید میائتمک الزدینج  وساغالم  ینیساوچون چئوره

 .رالرییالائتمگه باش میاردیده  نهیعضولر
رونور و هر هفته دوشنبه گونو ده ؤگ شلریا یرلیبو توپلومدا چوخ د یزماندان بر او

 نینیلرر یر بیدرنک گلجکده ب یکیبو ا ،یک یندیبئله قرارا گل .اولور یرال یتوپالنت
 .نالریداالنسیفا ندانیچالشماالر

 هیریاوجان خ و مهر یولداشی ولی نینیخانم اسالم ینیلرقهیسون دق نینیتوپالنت
 .قیمکله باشا آپاردنلهید ینیرشعریزل بؤگ نیمیاوالن سارا خان یعضو نینیدرنگ
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، یونئسکودا ثبت «دده قورقود»سی، لرین ادبی خزینهتورک
 اولوندو
 افسون سلطانراپورو حاضیرالیان: 

 
-13نین سیمیتهئسکونون غیرمادی کولتورل میراث ک، یون(1397آذر  7چهارشنبه )

رک ، اوچ تو«الری، موسیقیسی و کولتوروناغیل ون-دده قورقود»لیک اوتوروموندا، ایل نجو
 نین اورتاق میراثی اوالراق ثبت اولوندو.اؤلکه

نون بیلدیردیگی اساسدا، آذربایجان جمهوروسو، قازاغیستان و تورکیه -یونئسکو
 قورقود دوسییاسینی اورتاق اوالراق آراشدیرماغا سونوبالر.دده

ضیف دوکتور لهیا یمناسبت یثبت اولونماس ونسکودایقاباق ده ده قورقودون  ینئچه آ
 دانیشیغیمیزدان راپور:اوالن  لهیا یاله

اون  ونسکونونی، (1397آذر  7) گونو ینج- 28 نینآیی دسامبر نیلیا ینج-2018
 ،یقیور و موسکولت ،لالریکئچن ناغ ندایکتاب «ده قورقودد» ندایسیتوپالنت کیللیا ونجواوچ

 یفرهنگ وکیؤب . بویلدیریئتیثبته  ندایعنوان یراثیمشترک کولتورل م نینلکهؤ رک اواوچ ت
 .ریدان عبارتدستانغیزااو ق هیرکوت جان،یلر آذربالکهؤ ا رنیئتی نهیئری یشیا

بوتون  اونون یمحتواس نیکتاببو  ،دا ثبت اولونسا نایآد نینلکهؤ بو اوچ ا یکتابقورقود  هدد
 و ندانیآرد نییکولتورل اوال  وکیؤ. بو بریدیسسترگهؤگ نینیاولماس دییعا نایسدنیاورک ت

 لهیا یالهضیستاد دکتر فوالده ائتمک اوچون ا یلگیب قیحاقدا داها آرت یکتابده قورقود د
 36 ب،یشیچال ندهیسساحه اتیو ادب خیتار ویبو للریا یالهضیروشوموز اولدو. دکتر فؤگ ریب

  نیجانیوار و آذربا یچاپ اولموش اثر قیان آرتعنواند
 
دکترا  یافتخار وردوندانیمیلیب یمل

 .ا نائل اولموشدورغآلما ینیسدرجه
دا اوالن نیجانیآذربا رانیا ندایکتابده قورقود اوالراق صحبت د لکیروشده اؤگ بو

و آلماق روشونؤگ نینیالهضی. بو قونودا دکتر فیگئچد ندانیلماماسیز آچؤس نیشهرلر
 . کیدهستیا

 بیلیتاپ ندهیوائ کتاب یسلطنت یسدن آدلئدر  نیآلمان ،یک کتابره بو ؤگ نهیگیاونون دئد
. ریدلید ریب ونغیاو نهیلید جانیتماما آذربا یلیو د یسیازی نیکتابو  ریبارتدیع لدانیناغ 12
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 ریالر بسونرا ور.دمومکون اییجانلیآذربا ریوشمک هر بداوخوماق و باشا  یکتاببو  ،یائله ک
 لیدان تشکیبو 6مقدمه و  ینیبو نسخه ده ع ر،یلیتاپ داکانیباشقا نسخه ده وات

 لنینشلهیا داکتاب ،یک ریدروشدهؤبو گ نیمحمد ارگ وفسورپر  یاوستاد لیاولموشدور. د
 شیده کئچم لرلگهؤب النیآپار یآد داکتاببو  یحت ریددییعا نهیتورکجه س جانیآذربا وهیش

 .شلریمیا تابع زهیو تبر جانینالردا آذربازما
 دییسه او متن سنه عاوشورسند باشا یمتن یره هانسؤروشونه گؤگ نینیالهضیف استاد

ه دد ،یک بیلیتاپ رینئچه قب ریلرده، بلگهؤدک مختلف بهیندیا ،یک یردیی. او دریددئمک
 .قورقودا منسوب دور

 نیزیتبر بتهیو بو مناس ریلیآدالن لهیا یلید اده قورقود ندنیطرف ونسکوی لیا یجن- 1998
بو . ریلیریکئچ میمراس ریب ندایخاناسکتاب تیترب ندنیطرف یسدارها یارشاد اسالم

 ریب یآدل «ده قورقودد ینیبشها در جهانارز  گاهینقش و جا» یالهضیدکتر ف مدهیمراس
 :یونوالر حاقدا بئله دئدق یگیده صحبت ائتدبو مقاله ،. اوریشدیائتم شتراکا لهیمقاله ا

 یادلاولونور، قهرمانالر اعتق دیتاک نایاراتماسی نیتک آلاله یندنیا ندایکتابده قورقود د»
دان چوخ آد اسیحضرت خضر و حضرت ال .رالریریچاغ مایاردی یانیو انب الریالردانسان

 ماناز ، اراقیباخما نالیاولماقالر دییعصرلره عا یکنجهؤاسالمدان ا نیرلهیکای. بو حبیلیآپار
لردن محاربه ایو  کچمیقرآنا آند ا . مثالریشدیآلم ریتاث لردندوشونجه یسالما ندهیجهسور 

 .ریشدیلمیز آچؤدا س الردانیاوال  یمینجه دستاماز آلماق کؤا
 ندانیشالرینداورا یاسیس -یو اقتصاد یالریباغالنت لهیعا نیتورکلر ندایکتابده قورقود د

 خسولوی ،وار کیرونور، قوناق سئورلؤگ کیدلیائش ندایو آرواد آراس یشیک ر،یلیز آچؤس
کده . بو گلنریلیدیداغ ندایآراس ینثروت هرکسو دور دوزگون یساقتصاد چرخه یچونک ،وخی
 یسلهیاع اؤز سونرا خان کدنیچدیا بیئیی ،دعوت اولونور نهیخان ائو کسهر  رگونیب لدهیا
 ندایو اورتادا اوالن بوتون مالالر اوردا اوالن هرکس آراس ریگئد نایریز چادؤا کدهیرلیب لهیا

  «.ریدیسسترگهؤگ ریب نیعدالت یاجتماع ،بو .ریلیالشیپا
اعالن  یاثر یم یمعنو نیتورکلر دنیا ینیکتابده قورقود د اناراقیدا رلرهگبو د  ونسکودای

ضی. دکتر فریگرک قداالنمایفا نجهیئتریمک و اوندان مسهیمن یراثیم یرلگ. بو د ریشدیائتم
 یرلگاوالن د  داکتابره بو ؤروشونه گؤاونون گ .یلر وئردینرؤزل اؤبو قونودا چوخ گ یاله
 ونیزیتلو رداناونال یاوخوماق اوالر و حت ندهیاوشاق ائولر ،بیریلشدساده یلالریناغ

 اس نایالرلیده قورقود ناغد وز ؤدور. او ادا استفاده ائتمک مومکون ندایپروگرامالر
ً
 4 تنادا

 .ریشدیآچم ولی نایبو قونودا باشقاالر کلهیلو بئله بیارادی یکتابشعر  کیچیک
 اولسون...! یدوامل ولوی
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 نایستورک دنیا رگه،یب قالرالیخرابل نینیترکمن صحرا سئل
  هیهد ریسوندوغو گؤزل ب
 رضیسوسن نواده

 
 مهزلیعز زدهیتبر نینمحمد خوجه یکشف ائدن ول ینیسنوسخه یئنی قورقودوندده

 .یلدیریکئچ یمیمراس
 

 ریب یئلترکمن صحرا س ،ینئجه ک لر،یدا اوال ب یانیمطلق گؤزل  نیالریگلن اوال  دانیتانر
 .یردیتدیتان زهیب یو اونو کشف ائدن انسان ینیسنهیکولتور خز یرلگد 

ک تور  نده،یسجهینت یشماالریعؤمور کولتورل چال ریب محمد خوجهیول یحاج مهندس
 ب،یالده ائد ینیپارچاس ریب یرلگد  نینیکتابده قورقود گؤزل و اؤزل اوالن د نینیسدنیا

 .سوندو نایراثیکولتور م دنیاو  زیماؤلکه
 یرلگدوقوزوندا، د  یرمییا نینییگؤره چهارشنبه گونو خرداد آ بتهیاوغورلو مناس بو

ائل لهیحضورو ا نینیالرانسان یلیلگیخالق کولتور و فولکلورونون ب الر،یاتچیادب لر،میعال
 لهیا رایائدنلر س شتراکا دهمی. بو مراسیلدیریکئچ میمراس ریب ندهیسسسهؤم یمیلیب

-13داها دوغروسو  ایبؤلومو و  یئنی نینیکتابده قورقود و د لریائتد میقدت ینیلرصحبت
 نیینوندا ساسو نیمی. بو مراسیلدیوئر لریلگیب یرلگحاقدا د  یالریسو یئنیو  وینجو بو

 .ندواولو ریتقد نجهیقییسونولوب، اوندان ال  رنامهیتقد ریب هی-محمد خوجه یمهندس ول
دده قورقود  ،کتاب یسنجو نوسخه-3کشف اولونان  نینیکتابدده قورقود  کیییلدئمه
 ن،یاثر کیلصفحه 61بحث ائدن  وندانینجو بو-13 النییسا شیلمیریتیا ینینیداستان

 یئنی النی. تاپلریائد مالاولدوغو احت میداها قد ندنیسسخهدرئزدئن ن یمانداکو آل کانیوات
 یاژدرهان یباشل یئددی نیسالور قازان»اوالن  وینجو بو-13 ورقودونده دده قسخهن

 .ریوارد «یاؤلدورمه س
 یئنی. بو رینیلیب وگکؤچورولدو  اییازیعصرده  ینج-15 نینسخهن یکانداکیو وات درئزدئن

ده د میان قد رسه،یلیریئتیاولدوغو ثبوتا  دیعا هیعصردن اؤنجه ینج-15 نینسخهن النیتاپ
 .اوالجاق یکتابقورقود 
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 ازمایال یکیا نینیکتابکولتورل کشفه قدر دده قورقود  وکیبو بؤ ،یک کیییلائتمه دیقئ
 12مقدمه و  یسسخه. درئزدئن نیدیمعلوم ا -یلرسخهو درئزدئن ن کانیوات -یسسخهن

هر  ریلیائد مال. احتریدبارتع دانیبو 6مقدمه و  ینیعئ سهیا یسسخهن کانیوات دان،یبو
 .دن کؤچورولوبسخهن ریمعلوم ب میداها قد سخهن یکیا

باش  جاندایعصرلرده و داها اول آذربا XI-XII یالرداستان« دده قورقود ی-کتاب»
دربند،  ،یرقاپیچوخونلوغو دم نیلرثهحاد ی. داستانداکریشهلسس لرلهثهحاد شیوئرم

ل
َ
 انیجر ئرلردهی. ..و یقاراچوق داغ گؤلو،جهیقاراداغ، گؤ نجه،یبرده، گنجه، دره شام، ا

 نیالرو بو داستان-چورن شخص دده قورقودکؤ اییازی ینیکتاب. دده قورقود ریائد
یجیلیبو ب شیخمیچ ندنیائل اتی. باریائد میتقد یمیک یسیشتراکچهم ده ا ،یسیجیارادی
 .ریسترگؤ ینگیخبر وئرد لهیجکدن برک گلهحل ائده ینیلراوغوزون موشکول مسئله ین
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 تیر آیی توپالنتیسی 1398فولکلورچو خانیمالرین 
 یسلطان افسونراپورو حاضیرالیان: 

 
 یمیلیل بائ ندهیریب نییشنبه گونو آ ،یسیتوپالنت نینییآ ریت نیلیا ینج- 1398

لردن واقتا داها هیاو یخانم رض ندایشیباشالن نینی. توپالنتیلدیریکئچ ندهیسهسسؤم
مهندس  یصاحب قلم و آقا یو بو گونون اوتوروموندا آقا یدهستیا ینیاولماالر دیمق قیآرت

 .یوئرد رحضوروندان خب نینیصراف
مراسم حاقدا  لنیریکئچ ندهیسموسسه یمیلیائل ب ینجه کؤگون ا یکیا ندانیآرد

اوچونجو نسخه نینیکتابده قورقود" د»و  یدیا ینرهؤت زلمهیعز ریبو مراسم ب .یلدیشیدان
دن «محمد خوجهیول» نییالده ائدن سا بیتاپ یکتاببو  لهیا یمناسبت یشیلیتاپ نینیس

 .یشدیزنلنمائتمک اوچون دو ریتقد
 یلروئرمه یلگیحاقدا ب یشماالریچال بیریتدیتان ینیزلرؤلردن اهیگلن او یئنیسونرا 

 یامان میگونش خان ه،یئاولسونالر د شیتان لهیدا بو موسسه ا اونالر آردیندان. یلدینستهیا
 .یوئرد ضاحالریا ندایچالشماالر حاق یاورداک و یسسسهؤم یمیلیبائل

 هییهنما ریزل بؤگ یهرکس یردئخداو یآلتا یموغنن کیچیلومونده کؤبو ب نینیتوپالنت
 .یقوناق ائتد

 ینداکیچاغالر کیلرتمنؤیرضواندان خواهش اولوندو ا ریخانم من ندانیآرد نینیقیموس
 ندانیآرد نینرهیخاط یزل و آنالملؤ. بو گنلریائتس فیتعر ینیریب ندنیلررهیخاط نیریش

نه هدیه بیلیمیو ائل یگیدن دعوت اولوندو چکددانش هیخانم عال زیمیرسامم یتلیقابل
مونلو تابلو مض کیولکلورف یکی. بو انیسترسؤکسه گهر  یتابلوالر زلؤگائتدیگی ایکی 

 .یدیرونتولر اؤسترن گؤگ ینیشالرییاشای نیلریچرؤک جانیآذربا
. اونون یلر وئردیلگیب یرلگحاقدا د  یکتابده قورقود د یمهندس صراف یلومده آقاؤب بو
 نیورکلرده قورقود دا تو د ریدندانیالرکتاب میان قد نیتورکلر کتابره بو ؤگ نهیگیدئد

 یریب نیاونالر ریشدیلمینسخه تاپ یکیدک اهیندیدان اکتاب. بو شیرمیلییسا یغمبریپ
 یسسدن نسخهئ. در ریلیساخالن کانداینسخه ده وات گریو د ندهیسدن شهرئدر  نیآلمان
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 یئنی یکالبو ح ر،یعبارتد دانیبو 6مقدمه و  ینیع یسنسخه کانیو وات یبو 12مقدمه و
 زیبرو ت رید قینستعل یخط نیکتاببو  .قیریراستالش ایبو نجو-13ده نسخه النیتاپ

اوجان،  لیاردب ز،ی، تبردا اوالنجانیآذربا یتا وو ب شیلمیازی لهیلهجه ا ریبنزر ب نهیسهلهج
ه دد یردییئد ی. مهندس صرافریشدیلمیلردن ده اوندا آد آپارلگهؤب یمیک یساواالن داغ

 ر،یریتدیفرزانه تان یعلمحمد راندایدفعه ا کلیا لدهیا ینج- 1324ینیکتابقورقود 
و  رینظمه چک ندایآلت یآد «زوسو نیمیساز»یکتاببو  «سهند»سونراالر بولوت قاراچورلو

 .ریچاپا وئر جهیزلیگ
لن گ یئنی یآدل یابوتراب یسونرا آقا ندنیزلرؤس یرلیبو َد  نینیمهندس صراف یآقا

 تیب یکیا ندنیشعرلر نینیابوتراب دجوادیس یآتاس ،بیآل یذنیصحبت ا یریب نیقوناقالر
جک هگل یزون آردؤس ندانیغیآزل نیانجاق واقت ،یائتد انیب ینیاونون آنالم وبیاوخو

 .یلنداوتورومالرا ائرته
 تیو نها نیشسیدان لیناغ سایق ریب زهیدعوت اولوندو ب اردانیخانم پاس رادایس بو

 یتا هیصاحب قلم کئچن جلسه یآقا ،یدلیصاحب قلمه وئر یز آقاؤمون سونوندا ساوتورو
 یشناساسطوره ندانیآرد ،بییلهیؤس لیناغ ریب یافسانه و یآدل «زؤگ یتا»نجه ؤا لکیا

.ی. اوتوروم سوال جوابالردان سونرا سونا چاتدیائتد ریاونو تفس ندانیمیباخ
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 ناغیلالر، حیکایه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  پوراولدوز طهماسب داغلی/انصار قره. شام گول پری ●
 لعیا پاسیار/ تانسو خیوولو  .تیکانچی و اوچ قیزی ● 

  جعفر اسالمی بارق/ امیر امانی. بایقوشون ناغیلی ●
  سهیال نظری/ مالئکه نظری .امیر یِمَن ناغیلی ●
  پورکریم ابراهیم. قارا غالم ناغیلی ●
  پری آخته .نؤ باشی ●
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 پری  گولشام
 غلیدا قره انصار

 پوررسیم: اولدوز طهماسب

 
1 

 غیالریناچال الرینناغیل لرینیسس قوشما -قوشما بایاتی، -بایاتی غزل، -غزل لرکؤنول

 انینداج الرینانسا آیالریندا،گون -گونلری لیلیال عصرینین عشق قیالرمیشالر، نذر

 !...ایمیشوار دا، داماری درد بیر آغریلی -آغیلی
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 لیققیز -اوغالنلیق ازبرلنرمیش، سینه -سینه کی، داستانالر یرانحیاتالند عشقی نه

 میش.چیچکلندیرر باهارینی اؤز حیات اوال، آیناسی -آیی اوغالنلیق -لیققیز قیلینجی،

 جیالسان جانالرا کیمی میسمار پوالد وفاسیزلیق آوازیندا -سازیندا دا حیاتین آنجاق

  !بیلرمیش...

 چاتا، لدانیو سیگئجه چیلله بیر داهی زامان، اوالن غیلسیزدا -ییغیل لریکورسو ناغیل

 -زاوغولسو لرکورسو آختاریر، چیراق لریگؤز اوچون یاماماق ساپالرال قیزیل چوخاسینی

 تاقچاسیندا، قیزلیق نینآناسی بیرچک آغ گناهلی گونش لرینائل اولدوقدا، ناغیلسیز

 الرینیچالغی کؤنول ناغیل بیر سسیندن اینجه دوراللی آی آینانین، بیر توتوالن قابا قیزیل

 الناغیل لقیزی او کی، سسلر نه و الرساز نه تامسیندیریر. سینهمزه الریننار قیرمیزی قان

 اقآچم دیل ایلهسسلری ناغیلین او کی، اوشاقالر کؤرپه نه و لر،ایستیر النماقاوغول

 النیرالر.عاشیق یار ایشیغی ایال آل نینناغیلی «گول شام» کی، الرناغیل نه و ه،یهایست

 اولدوزو دان ربی چکن ینیگکئشی افقالرین حیسسینی آینانین توتوالن قابا قیزیل او

 -ووقش گونشین دوغوالن اودال و آدال بیر یئنی معنا، -معنا یازی، -یازی میصراع، -میصراع

 !چاتدیریر هوسینه

 -چالغی تاقچاسیندا نینناسیآ لرائل گناهلی گونش آینا، چارچووالی قیزیل

 -لوتوت لهرلنغمه بو الرینیباغچا دیلک -آرزو لرینائل لییه،سیلکه لرینیسس چالغی

 قیلیر: شربتلی

 همن رال قیز سئودالی دلی ایمیش،وار شهر بیر سوواریلمیش سویویال سئودا آیناسی

 لهای نفسلری ودلوا یاندیراراق، اودویال لرینینکؤنول آتشلی چیراقالرینی شهرین

 نشلهگو آل دوغوالن یئنی سحری چیلله بیر هر الرقیز او کمان قاشالری سؤندوررمیشلر.

 !...شراب قالدیرارمیشالر آل الاونون ائده، رقص

 اؤز گونش تاجینی، پادشاهین او ایمیش،وار دا پادشاهی بیر شهرینین آیالر -الرآینا 

 ال ونشینگ ایمیش.یاراتمیش پارچاسیندان، الراود رلیگد  قوپاردیغی جانیندان ایلهریللا

 باخیشالنیرمیش. قلم -قلم تاجدا او یالنیز یازیسی

 یسئودالدلی ده،مملکت او یگائتدی حاکیملیک پادشاه، همن یازیلی گونش تاجی

 الرقیز لیسس قیزیل یازیلمامیش ایمیش. یاساق -یاسا بیر هئچ سرودونا بیر هر رینزال قی

 سسلندیررمیشلر. هاوایال بیر هر چالغیالرینی اوالن سینغمه سربست ینحیات
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 یهدوگونله ینهلرقیبله ایشیقالر آل الرینی،دعا کؤنلونون پادشاهی شهرینین الرآینا -الرآی

 ییر.لهدی آناسیندان گونشلرین قیزیل ائوالدی قیز گؤیچک -گؤزل بیر ایسه، اوچون اؤزو

 داها بیر ینیشهر الرآینا -آیالر چاال، داشا بیر -بیر کیمی پیاال سیساخ لرینیثانیه زامان،

 سیگئجهلهچیل گئیمیش قیرمیزی آل دیرناغا -دنتپه ایلیشدیریر. ایله سیگئجهچیلله

 لرینیورسوک یئنه دئیه، ،«چاتدی گلیب چیلله» قیزالر سئودالی دلی چاتیر. گلیب یئنه

 اورتاسیندا تاباغین الرنار قیرمیزی -قیپ لر.ییربزه تاباق اوستونده اونون قوروب،

 ائوین ناوال الرقیز دلی آیناسینی آل اؤز آی، چکن سیما چترینه گؤیلر سونرا، قاالندیقدان

 آی تاباغی انارلی الرینبوجاغینا. قیز سول تاباغین همن قویور گتیریب آستاجا باجاسیندان

 !آوازالنیر... الرسرود قیزیل یئنه ریندهلکؤنول چیلغین اونالرین اولدوقدا آینالی

زالدیقدا، آ لرینهثانیه دوغوم گونشین آل توتور، سانجیسی گؤیون آرتا، دردی نینگئجه

 !...توتموش سانجیسی سینین دهملکه اونون کی، دوشور ساراییندا سا، جار پادشاهین

 ئوالدیا قیز بیر ثانیه، دوغولدوغو گونش آل سی،ملکه پادشاهین یازیلی تاجی گونش

 !گتیریر... یادنیا دوغوب

 زینینقی پادشاهین ایالساچی قیزیل گونشین آل یوکسلده، سرودونو قیزیل اؤز زامان

 !هؤروملنیر... بیرلرینه -بیر سارایدا بیر آلتون لریتئل قیزیل

 نگلرینیر  رسمینده الرینآذان سمفونیاسی گؤیلرین گؤتوره شور شهرینی الرآینا -آیالر

 !جاالییر... بیرینه -بیر

 ونشگ گئچیریرلر. تاجی بایرام بیر ینگلمه وصفه گئیینه قیرمیزی آل اهالیسی شهر

 ساچلی یلقیز کی، ایستیر اوغراناراق ینهمجلس الرینقیز سئودالی دلی پادشاه، او یازیلی

 ورؤر گ باخیب آچمادان آغزینی پادشاه او آنجاق قویسون، سئچیب اونالر آدینی قیزینین

 ایالازیسیی ال آیین بوجاغیندا سول آینانین قویوالن بوجاغینا تاباغینین الرینقیز کی،

 «گول شام»: یازیلمیش
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 نینهملک قیالن، ترک مجلسینی الرینقیز سئودالی دلی دندئمه سؤز بیر هئچ پادشاه
 پارچا ایپک باقآپ -آغ قیزینی ساچلی قیزیل او دوغوالن بیرگه ایله گونشی چیلله دؤنور. سارایینا

 : دئییر توب،تو اوز یهملکه سسله بیر شاهانه سونرا سیخیر، باغرینا آالراق قوجاغینا اورتاسیندا
 شام» دینیآ قیزیمیزین طالع گونش بو کی، نیرسسله بئله کؤنلوم اولسان راضی سندهـ 

 قویاق. «گول
 .یرگؤستر پادشاها او رضایتینی اؤز ایالسیماسی لیتبسم ملکه

 او الر،چاتیر آرزوالرینا چیراقالر کؤینک آل اولور. لیکوچه کهکشان شهری آیالر -الرآینا
 وجالدیر. ق لندیرهاسکی ایسه هاواسی چالغی نئچه بیر سمفونیاسی زامان شهرده ایشقالنان

* 
-گلیب لهسرعت ائله سیگئجه چیلله دؤرد اون بیلر. اوال حرکتینده اؤز ساعاتسیز دا، زامان

  !اولماییر... خبری دنحادثه بو نینتاماشاسی ده، ایسه لرینگؤز کی، گئدیر
 بیر هر تعریفی، نینیگلیگؤزل اونون دولور. یاشینا دؤرد اون «گولشام» قیزی شاه
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 پادشاهالر و خاقانالر کی، لراولور. ائلچی آغریسی اورک اوغلونون نینپادشاهی مملکتین
 لونوناوغ پادشاهین بیر هئچ وئرمیر رضایت «گولشام »آنجاق لر،گلیر شهره او طرفیندن

 !اولسون... سئوگیلیسی
 اوندان ایسه ملکه اوزولور، داها پادشاه، او دامغاالنان ایالیازیسی ال گونشین تاجی
 «ولونگشام» قیزی شاه ییر،ایسته حکیملردن قدر مصره دنچین اونالر چکیر. درد آغریلی

 !لر...ییرلهدی عالجینی دردینین
 قیزین وا آنجاق لر،گئدیر آلیب حاقالرینی طبابت دئیه، سؤز بیر بیریسی هر لرحکیم

 !بیلمیر... سئچه سئوگی کؤنلو
 : لرییرسؤیله پادشاها قویا مئیدانا آیاق الرقیز سئودالی دلی

 زاؤ کاور  بیر هر گؤیره، سنسپه یئره کی، دئییل توخومو بوغدا ین/دئدی سئوداـ 
 اؤزو یسئوگیلیسین اؤز «گولشام» وئر ایذن پادشاه! ای دیر،لیسئچمه غزلینی زینینسا

 تاپسین. آختاریب
 امر ده،ائ قبول مصلحتینی الرینقیز سئودالی دلی پادشاهی شهرینین الرآینا-الرآی
 حضوروندا شاهین آت آغ چاتار، سرانجاما تئز امری شاه یهرلنسین، آتی آغ اونون ائدیر

 .اولور حاضیر اوتوراقلی -قلییارا
 : دئییر قالدیراراق اوستونه آتین او و-«گولشام» قیزی شاه پادشاه،

 ،تاپ اوغالنی بیر سئودیین اؤزون و آختار اولسون، سنین الردنیا داماریم! جان ای»ـ 
 باغیشالیاسان...! کؤنول اوغلونا خاقان بیر النتالش آنجاق

 نباهاری سونرا آیالردان لر،هفته چکیر. آسمانالرا قانادی آلدیغی الردانبولود آغ آت آغ
-شام» که،بو  الرینیقاناد بوالغیندا باش داغین، بیر لنمیشهئره دومانی گونوسو جوما سون

 اندیریر. یئره «گولو
 اوستهیباش ایستدیکده ایچمک اووجالییب، «گولشام» سویوندان لیداد بال بوالغین او

 به وزا اوغالنال جوان بیر یاشلی سکگیزاون قالخاراق، ائدیر، آیاغا سح چوبانی جاوان بیر
 قاشالری کمان و لریگؤز ایری نینایکیسی هر اونالرین گئچه، لیکساکت زاماندا اولور. اوز
 !باشالییر... اوخالماغا باغرینی بیرینین -بیر لهکیپریکلر قارا سیراالنمیش او

 ئدهگ هوشدان کیمی، جئیران بیر سانجیلی ریییهج گؤردوکده یارا آرتیق« گولشام»
 .دوشور اوسته الریقول چوبانین جاوان ییخیلدیقدا یئره

 باشیندا -ائدی: اگنی سئیر ایالباخیشالری سوزگون چوبانی جاوان او دان آییلدیقداهوش
 کی، یشائتم بورونجک اورتاسینا دریسینی قویون قارا بیر یالنیز یوخ، پالتار بیر هئچ
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 یل،دئی اوجا چوخدا بویو گاهی دیر،قیبله لیکگؤزل قاشالر و گؤزلر قورونسون، یاسیح
 وههش قارا قیوریم -قیوریم قیلیر، معلوم سهرابی رستمین اونو ائنی نینسیسینه آنجاق

 و... یرد دهائتمه بیان اوستونلویون ساچالرینا مسیحا آال، یئر چیگینلرینده ساچالری
 ساچالریندان قیزیل آچاندا آرا الریندانقول چوبانین جاوان« پریگولشام» قیزی شاه

 چالیبان یالامضرابی دیرناقالرینین سایاق ساز لریتئل آیریالن او آیریالر. تئل نئچه بیر
 الندیریر:گاهسه قرار بو سسلرینی کؤنلونون

 سویونا اوغراندی آی بوالغین بو
  سویونا الرداآینا گرک جانیم
 چایینا آرپا سین داغالر،آخما سئل
 گؤرورم چوبانیخان اوبامدا جان

* 
 باغری دیر قیزینین شاه اوخالر، یاغین

 آغری دیر دریا درد، - درد دره، سوبای
  اوغرودور بارماغی باش دا آلالهین

 گؤرورم جانی چیخان توشوندا دوز
* 
 یمیک ساز نیچوماغی چوبانلیق قیال، قبول نذرینی سس ون«گولشام» چوبان جاوان او

 : وئریر جاواب بئله یهپری او باساراق باغرینا
 آتیندان اندی آی بیر بوالغی، آی

 قاتیندان نینیاخاسی داغیلدی تئل
 توتوندان نینباغی اؤز توتدو شراب

 گؤرورم روحانی من سازیندا یار
* 

 پری بو آزمیش شهر داغی، چوبان
 دفتری بایاتیالر کؤنلو اودلو
 ازبری لردیل نیایی توتدو ترسه

 .گؤرورم قانی آخان یمدهاورگ
 اوستونه آتین آغ بیرگه چوبانال جاوان او بوراخمادان، فرصت زامانا «گولشام» قیزی شاه

 .دؤنورلر شهرینه الرآینا -الرآی قالخیب
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 شهر یر.وئر خبر الراآینا هامی قاییدیشینی «گولونشام»قیزی  شاه شهری الرآینا -آیالر
 شنلیک -توی شهرین همن رک،سئوینه سحری سون فصلینین باهار بیر یساهالی

 باش ئیدانینم او طمطراقال شاهانه برابر، ایله سیملکه ایسه پادشاه الر.توپالنیر مئیدانینا
 اؤز ولونداس -ساغ پادشاهین لرمنصبصاحیب دیگر و لرامیر لر،وزیر توتورالر. یئر طرفینده

 .الردورور بدایانی الرینداجایگاه
 جاوان ونوا سونرا گؤستردیکدن جماعته شالی آل بیر آلدیغی الینه «گولشام» قیزی شاه

 همن اوغالن، بیر یگسئودی اونون کی، ائدیر بیان اهلینه شهر دوالدیقدا قورشاغینا چوبانین
 !بیلیر... اوال

 اؤز هکیمس هر پوزولور، لیکسیزسس الر.یارادیر همهمه ایچینده حیرتلر اهالیسی شهر
 ینیاهل شهر قالدیرا یوخاری الینی پادشاه هیملشیر، ایلهکیمسه دوران سولوندا -ساغ

 دئو قارا دیر،ائ طلب جالد قیلمادان مصلحت ایلهکیمسه بیر هیچ سونرا قیلیر. مجبور سکوتا
 احضوروند پادشاهین قیلنجال بیر قارا بویلو -ائنلی جیداالنان الینده جالد بیر هئیبتلی

 :تپیر نعره اندیریر. پادشاه باش
 بوینونو! چوبانین جاوان بو وور جالد،ـ 

 لیندها «گولشام» قیزی شاه قالدیرا، گؤیه اوچون قتل ایکی اللی، قیلینجینی جالد
 : تپیر هارای آال قارشینی جالدین رکوئره قرار باشیندا نیناورگی خنجری بیر اوالن

 یلیمسئوگ ال،قیلین دهشتلی بو قاتما قانا قانی ی!جالد پادشاهین ظالیم ساخال الـ 
 چکمرم!... نفس آنلیقدا بیر سونرا چوباندان جاوان بو داماریمدیر، جان منیم

 اشیندانب تاجینی غضبیندن پادشاه، قیلیر. مبهوت اهلینی شهر حیرت بیر اینانیلماز
 یلینجاق ال سیرکردهس قوشون بورویور، اوز اؤرپکله بیر آغ ملکه یئره، چیرپیر گؤتوروب

 تحدم نینسئودالی ایکی آنجاق وورسون، بوینونو چوبانین جاوان او اؤزو کی، یئتیریر
 ائدیرلر... جوالن مئیداندا او اوال سیزرقیب وائده  تسخیر مملکتی بیر کؤنوللری

 لریسرکرده و نیبیله باش هامی مملکتین بیر کی، اولور طلیسملی و سئحریلی ائله ایش
 قالیرالر... عاجیز آچماسیندا وناون

 چیلله یسهوه -عشقی الرینقیز گئییملیآل سئودالیدلی بوجاغیندان سول مئیدانین
  پادشاهین و نیناهالیسی شهر سایاق گؤزو خرامان نینگونشی

 
 انکیس ائدیر، جلب تینیدق

 وخداقلیقت حالدا اینانیلماز جاالنیر، سو سرین تییان بیر باشینا پادشاهین غضبلی او
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 ولماغاا دینج و آرام اونو دا باخاراق چئوریلیب یهملکه چکه، آه بیر دریندن تاپیر... پادشاه
 قوجامان ر،ال چالیر چپیک دوروما بو الرقیز سئودالی ائدیر. دلی دعوت غزلی ایله لرینینگؤز
م کیشی بیر

 
 سلطانا او لهادب چاتاراق حضورونا پادشاهین آیریال سیراسیندان الرینقیز او معل

 شهر الخیر،ق آیاغا اوستوندن تاختین اوتوردوغو حؤرمتینه معلیمین او ائندیریر. پادشاه باش
 لر...ائندیریر باش اوچون معللم همن اهالیسی

 : گلیر سسه قیال ارزان لرینیاینجی معللم قوجامان
 کتابی -ابحس نعالمی قیلیر، خاقانلیق حکیم باشقا کؤنوللره اولسون، ساغ سلطانیمزـ 

 آتمیش لیآجیق فضایا گونشین انسان، ریاضیاتالنمیر، ایله رقمی عؤمروموزون قیسا بیزیم
 ونلوکگ بئش گرکدیر نه وار، قدری اؤز ایسه، اؤزونون گونشین دیر،قضاسی نینقایاسی بیر

 نجینیقیلی جالدین بیر اولموش قول غضبی سلطانین بیر عادل تک سیزین اوچون عؤمور
 زینسی گناهکاری مئیدانین بو دیر،سیز گناه چوبان جاوان او!.... ؟ قیلسین کسگین

 قلبی دیر. سئودالی قیزینیزین
 : ائدیر امر ،ورجوم فیکره درین پادشاه

 ساخالسین. قیلینج جالدـ 
 رقصه الالر قیز گناهلی سایاق «گولشام» لرینیکوچه شهرین همن الرقیز سئودالی دلی
 سئوینیر. قدر شووقو راقلییچ آینانین بیر شهر لر،ائدیر دعوت

 : دئییر ائده، آزاد چوبانی جاوان پادشاه،
 گئدیرسن ارادی بیر هانسی سربست یوخ، قیزیمی آنجاق ایسته، ییرسنایسته لرنه مندنـ 

 گئت.
 : دئییر جسارتله چوخ چوبان جاوان 
 سندن یآتین آغ اونون و نیپری گتیرن شهره بو منی میشم،گلمه باشیما اؤز شهره بو منـ 

 ییرم.ایسته
 : دئییر قویا، ایرلی آیاق وزیر باش

-شام» قیزی شاه آنجاق اولسون، سنین آت آغ اوغالن، جاوان اینجیتمه سلطانی بیزیمـ 

 ،ریکائد هدیه گوموش -قیزیل دولوسو خورجون بیر اوچون سن بلکه یوخ، نی«پریگول
 اولما. آق   سلطانیمیزا بیر داها و ائت، قبول

م قوجامان
 
 .ائتسین قبول مصلحتی بو کی، ایستییر چوباندان جاوان معل

 : دئییر چوبان جاوان
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 وخ،ی کی پادشاهین و سیزین گوموشو -قیزیل دولوسو خورجون آنجاق ائتدیم، قبولـ 
 یار ارمالییام،قایت اؤزلرینه اونالرین ائده، حساب کی، انسانالرینین یوخسول شهرین بو بلکه

 دیر...!آختارمالی حکیمینی اؤز او قالسین، یارالی قوی یدهقلب
 : دئییر سسلنه، بیرده وزیرباش

 چوبان؟! جاوان ای چاتدیرمیش باشا -بویا نئجه سنی روزگار دیر،نه آدین سنینـ 
 : دئییر چوبان جاوان

 چیلله ربی قارا قشالقدا بیر ساحیلینده آراز اؤنجه ایل سکگیزاون دیر،«تایگون» آدیمـ 
 آدی وب آنام -آتا اوچون غومدوغولدو بیرگه گونشله آل چاغیسی سؤکولن دان نینسیگئجه
 ییپا دنیادان داری ه،دئی -اولماسین یوخسول اوجاغیمیز آتام سئچمیشلر. اوچون منیم

 الراشوقون اتینی اونون کسه، قوربانلیق ساعاتیما دوغوم منیم قویونو قارا بیرجه اولدوغو
 اوالن دهاگنیم سپمیش، چایینا آراز ائده، یاد قدملرینی گونشین قانینی آل و پایالمیش

 قیلمیش. بورونجک - بلک اوچون من ده درینی بو همن
* 

 لرنه قوالغینا آتین آغ حاضیرالشیر. پادشاه غاخمایچ شهردن او چوبان جاوان
-شام» یزیق شاه داقویان اوزنگیه آیاق چوبان جاوان آنجاق بیلنمیر، کیمسه ینیگیدهسؤیل

 ییر:سؤیله قوالغینا آتین آغ «پریگول
 جانین و گؤزلرین اؤز آتمازسان، اوچورومالردان چیرپمازسان، داشالرا جانیمی منیمـ 

 لریندنؤزگ آتین آغ ایسه یاشالرینی گؤز پری او یارالی قلبی!... ساخالرسان قورویوب کیمی
 .دوالییر بوینونا آتین آغ شالی زیقیرمی -قان اوالن سینشانه یار آخدیراراق،

 نگونشلری ده بلکه تاییگون اوال، خارج شهردن آت آغ ده، ثانیه آچان یوموب گؤز بیر
 چاتدیریر... شهرینه

 

4 
 لرینیرسم دائما دویغوسوندا شهرینین الرآینا -آیالر سایاق روحی اولدوزون بیر تایگون

 آنلیق یرب شهرده او سایاق کیپریگی یقایش بیر کی، اولسون رنگلندیریر. بویا -بویا
 لردیل اوال شاهماری چالیجی عشقین لردهشهر دیگر و شهرده همن آنجاق دیر،چالینمیش

 صحبت یندنگلی«یوسیف» اونون دائما کس بیر هر ینهگؤرم-گؤرن اونو اولور، ازبری
 آدلی تایونگ ربی کؤنوللرینده الریقیز الرینینپادشاه ایسه مملکتلرین دیگر لر،ائدیر 
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 اونالر تانری کی، لرائدیر دعا -آرزو الرآنا زنگین خیلی.الریارادیر چارچوواسی عشق اوغالنا،
 وئرسین. پایی اوغالن بیر داخال -خطی تایگون اوچون
 هارایا او جاقآن... !یازیر احتشاملی گوندن -گونو دفترینه لرسینه تاییگون قلم -قلم قدر،

ؤچدوسونو ک دیارینا گونشلر اونون بلکه گلمیر، اله خبر بیر هئچ دوسونداناول نه و گئتدی،
 دؤرد اون یزیالن کی، توتور یئرین آراسیندا خالقالر اینام بو اینانیرالر. حتی انسانالر عموم
 بیلر. گؤره اونو و بیله، تیکه گؤز یئره اولدوغو ینتایگون آی، لیکگئجه

 اددانی.. .و لیققوجا -جاوانلیق قیش، -یاز گوندوز، -گئجه گون، -آی سیندهدایره حیات
 الرناآ گلدیکده یئری... ! پوزولماییر الردانیاد ابدا و اصال تایگون آنجاق بیلیر، چیخا
  دئییرلر: خاطیرالیا، تاییگون الردا داالیالی چالدیغی لرینهکؤرپه

 
 الیالی تاییمگون الیالی،

  الیالی آییم گونشیم، 
  گلینلی گولشام یالیال 

 .الیالی پاییم اوغول بیر
 

 -گونو پادشاهی شهرینین الرآینا -آیالر بورودوکده، عالملری سانی -آد ینتایگون
 بولق اوغالنی جمال یوسیف او نییه کی، چکیر پشیمانچیلیق یلیخ رک،اوزوله گوندن

 یاغیآ هانسی... !نلندیرسیشعله چیراغی حیات ایله «پریگولشام» قیزی شاه دیائتمه
 ....؟!ترپندی قاباق شهریاردان شهرده بو درد، آغیر

 ونشگ تایگون کی، قیلیر. اولسون تسخیر جهانالر چیراغی شهرینین الرآینا -آیالر
-گولشام» یقیز شاه آنجاق اوخشاییر، کؤنلونو طبیعتین حتی و انسانالرین کیمی تبسمی

 اؤز المع کی، پوزور ائله ایالالری خطا دلیجه لرینیخط فلکین اوال سراندازی الرسما «پری
 دوشور... قورخویا ایله هنری چاتماز ال
 نفسیندن یولالر سئچیر، آغری بیر اوچون اؤزو دردیندن الردریا قیز، او یاراالنمیش 

 سیقافیه نینغزلی اوچون آرزوسو قوجا ینیگچلی تیکیر، زامان قیبله بیر اوچون نامازی
 اولدوزو یلیونم دؤرد آلیر، تحصیل کیمیاسینی لرینمرهم قویوالن یاراسینا نشینقیلیر، گو

 دیل نایازیالری ال اوغورالییر، آلالهین ترانه بیر دویغوسوندان کهکشانین اولموش شهید
 لیر،آ پایی جاهاز اوچون اؤزو ساز لیتئل دوققوز بیر گؤیلردن لندیریر،هندسه سیقائده

 ننیسئوداسی الرینور «پریگولشام»: اوغوندورور لهدیل وب سئوداسینی -عشقینی



 119 
 

 هاواسی یچالغ دملرینه اؤتن عؤمرون هله بلکه او دئییل، توخوماییر ایلمک -ایلمک فرشینه
 ده هدایر  بیر چرخینی روزگارین یورولمادان الریبازو گوندوز، یلها گئجه.... ! دیردهاؤیرتمه

 !آشناسی دیلک -آرزو گلن و ولور،ا دنعؤمور  گئدن الر.فیرالدیر
 تاجیدار آنجاق اوغورالییر، شام بیر اولدوزدان هر و نفس بیر دنهرگئجه «گولشام»
 باشقا ردانال قیز گئییم آل سئودالی دلی... ! آچمیر ساچ سیناآینا لرینینشهر یننیآتاس
 رینیلغزل لونونکؤن یه،دینله ناغیل اونالردان قورماییر. ایلگی ایله کیمسه بیر هئچ

م قوجامان کی، بیرده سسلندیریر، ایالچالغیسی اونالرین
 
 ر.نیاؤیره کماالت دنمعل

  قوشور: شعرلرده لیقافیه قارا
 

 تویونا نینچشمه بیر دیرقوناق آی
 ؟!سویونا کی، سویودور دریا هانسی

 یایینا یونتاییر اوخ سیچیلله یار
 !شاهی یا قیالجاق، توش آلالهی یا
 

 آسمان؟ سیز میکؤلگه می، لیکؤلگه
 قهرمان؟ کهکشانی گؤیون هانسی

  چوبان بیر چکن قیلینج خاقانالرا
 !گناهی دیرنه قلبین آتشلی بو

 
... !الییراللهبسم ایالآدی تایگون انشاءسینی و امالء بیر هر «پریگولشام» قیزی شاه

 ازیی الرا دااولدوز کی، اولور قیز، وا دلیسی قلملر آل اولور، خطاسی مین خطینین بیر هر
 جایناقالرینی مکتب -مکتب اوچون یولماق ساچالرینی نینقیزی تانری....!دیر اؤیره
 دا یآت آغ...!وئرمیر یئر سیندهسینه قلبه، بیر سئودالی سیزکین... !لندیریرگوج

 رچیسیچ رنگ قلمینه رساملیق اونون الربولود آغ دوم رسیم، -رسیم خاطیرالییر
 !اولورالر...

 چیلله دؤردونجو طرفه، بو اوالندان دردی ساغالماز کؤنلونون شهرین او تای،گون
 بویالنیر، یهسپمه الرینیدانا سینیب مجمعسینده اولدوزالرین ناری نینیسهگئج

 ندولماسیندا یاشینا سکگیزاون نین«پریگولشام» قیزی شاه لریشعله شامالرین
 .ائدیرلر.. حکایت
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 -قلم هایل لیغیقاضی نینسیفرشته عشق الریگناه بری یاشیندان دؤرداون قیزین بیر

 شاه ر.اولونو حساب گناه بؤیوک ان مسلکینده - مرام نینپری او «حیات» لنیر.قضاوت قلم

 ننلنغمه اوچون یاشی سکگیزاون کوفری ایله گناهالر بئلنچی «پریگولشام» قیزی

 قیلیر. خنجر چالغیالرینی نینقلبی سسلرینه

 بیر وزونا الندیریر.شاه الریندایول آرزو لرینائل آتینی قیزیل سیگئجه چیلله بیر داها

 یر.اوزانیل اوچون لریایلم الوان الرینقیز گئییم قیزیل حاناسی نینگئجه قارانلیق

 رگؤیل قالردا،باردا آل الر،اولدوز قیز بویاییرالر، آل لرینهشعله آتش -آتش الرشام

 اغلیغینا داس ایچگی پایالییرالر، تانری قیرمیزی -قیپ قوناقالرا توتان چیلله کورسوسونده
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 لردنیز ینه،کؤینکلر توی بالیقالرین قیزیل جاالنیر سینیب بارداق آل بیر ایچگی دولوسو

 !الیر...ق ئرانو سی دهقیبله ایکنجی چیراغین بیر قیامینا، آتشلرین الر،الندیریرسما سس

 ینتیکدیرس کؤینک بیر قیرمیزی -قان کی، آختاریر درزی بیر اؤزو ده آناسی لرعالم

 شاه زیالنی لریجوهر اینجیل بویایان ساچالرینی لرینمریم... !لرینهخاطیره نینگلینی

 گلین لیالش قیزیل بلکه بیلمیر، اوال مناسب سینهچیلله دوغوم نین«پریگولشام» قیزی

 بیر آل یناصاباح بیر سون حیاتین کی، آلقیشالنیر ایلههوسی -آرزو کؤنلونون لرائل شرق،

 !دوغسون... گونش

 قیزیل ی،ک قیلیر طبیب آسمانالرا الری،اولدوز –چیراقالری تالشی دایانیلماز نینگئجه

 حیات ایله عالجی نینماماسی اللر ساغالم گونش دوغوالن یئنی سیائرته سحر

 واؤز  اللری ایشیق ینیگگؤبه گونشین دوغوالن یئنی و آچسین، گؤز چیراقالرینا

 !کسسین...

 تاختدا اانتظاریند نینترانه بیر و تویون بیر برابر ایلهسیملکه اؤز تاجیداری کائنات

 گونو ؤزلرهگ وورولموش کی، چکیر دستمال بیر آیناسینا یارینین اؤز تانریسا دا یرلر،شهاگل

 بللی ی،ک الراولور غرق دریاسیندا الردویغو دوگونلو ائله ؤیلرگ سئحیرلی خئییرلنسین،

 لرینییپا فرشین بیر آالن نقش ایال نقاشیسی رسامالرینین قیز عرشین الرقیالنمیر

 سیندنرچیچ کایناتین اشیاء بیر هر کی، اولسون... ! بویاتدیرسینالر بویاقچیدان هانسی

 «پریگولشام» قیزی شاه آنجاق آلمادا دیر. لههوس – عشق بویا قیرمیزی قان یالنیز

 لرینمعال چرچیسی کاینات... !بیلمیر سئچه رنگ بیر هئچ اوچون بوغونو -بوی عشقین

  :جارالییر زامان -زامان ائده، حراج اوچون لریگؤز قیزین او یالنیز الرینیبویا

 رنگلردیر، تاییگون

 رنگلر، پایی آی 

  رنگی هر یاراتمیش 

 اورکلر. وورغون

 سینههوه -عشق کؤنلونون آپار آل 

 سسینه کؤنول دیررسام لررنگ بو 

 ده، عشقین قارا پالتارینی دگیشر 
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  ایلهرنگلری تایگون 

  ده سن گئی کؤینک

  نین،قلبی قویون قارا بیر رنگلر بو

 یقین دیر،قانی عشقینه لرچیلله

 دیرچیچک درن چوبانالر رنگلر بو 

 دیرگؤیچک -گؤزل آل، با آل رنگ، به رنگ 

  قارا دیررنگی ساچالرینین تایگون

  ؟!سارا آالن رنگ اوبادا بو هانی

  یم،سسی عشقین رنگلری بو آل گل

  یمچرچیسی رنگ لردهشهر قریب 

 سی، دلی رنگ بیر اؤزومده یم،چرچی

 کوسو توتما سن ال،الر بویا -لررنگ

 رمیزی،یق -دیرآل رنگلری بو آل گل 

 !قیزی...شاه قالمیش گئتمیش آلیب یهام 

 لسون،او اولور حراج بویا نه قدر اورادا گلسین، گلیر چرچی نه قدر شهرینه الرآینا -آیالر 

 !بیلمیر... اوال دؤنوکلوک ده جهذره احوالیندا نین«پریگولشام»

 الرآینا لنمیش،سورمه اوچون لریگؤز اونون شهر چاتمیش، سیچیلله دوغوم قیزین او 

 اوچون آتشی نینعشقی اونون قانونی قیشین الر،وورور گؤز چیراقالرا اوچون حوسنو اونون

 !حرارتلندیرمیش... نفسینی باغچا -باغچا پوزوالراق، باهار

 لریندنمجمع الریناولدوز الرنار قیرمیزی -آل لشمیش،یئنی دوروم ایسه گؤیلرده

 آغیز الرینانار آل نینباغی اؤز تانری دوشورلر. ینهاتکلر گونشلرین دیمیرالنیب )دیغیرالنیب(

 سیگئجه چیلله قصرینده نینسلطانی شهرینین الرآینا -آیالر بلکه بئلهها تامسیدیر.

 !وورور... گؤز ده بیریسینه الرینقیز تیکن کؤینک قیزیل اوچون

 لردئییر -وار اولدوزالر باجی یئددی بوجاغیندا سول آسمانین بیر مزارالنمیش یاری

 آل بیر اوچون سیگئجه چیلله دوغوم «گولونشام» قیزی شاه بیریسی هر اونالرین

 لداخ سارایینا نین«پریگولشام» اوغراناراق سینهکوره یئر لریندهال نار قیرمیزی
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 قیزیل ونونا الرینار یگگتیردی پای آلیب پایی اؤپوش یاناقالریندان اونون سونرا اولدوقدان

 !دوزورلر... سیرادا بیر نهسیمجمع

 ندیریر،آتشل چالغی -چالغی جانینی تئللرینده سازین بیر غریب «پریگولشام» آنجاق

 !اویماییر... رنگه بیر هئچ دویمایا، لهغزل بیر هئچ

 یالنیز ر،آالنمی شفا ایالدرمانی -داوا حکیمین بیر هئچ پری، او اوالن یاراسی یار قلبینده

 !بیلیر... وئره تسکین یاشالرینا گؤز و باغرینا اونون یآغر -درد ساغالماز

 

6 
 قشینین ائله بویاسیندا -توستوسو کؤنلونون یانان نینپری بیر دلی شهری، الرآینا -آیالر

 وجالمیشق لرینیگؤز ایشیقلی سیندهکوچه بیر هر شهرین او رسامالر گنج کی، ایتیریر

 !ائدیرلر... حیس

 قابین ربی هئچ شهر او توستولنن داش -داش قاپی، -قاپی بله،قی -قیبله حصار، -حصار

 هسیندقافیه قابین بیر هانسی لر،آتش الریندامثلثات مکان بیلمیر. یئرلشه چارچوواسینا

 بیلرلر؟ قرارالنا

 اشینق -رنگ، نقاشی -رنگ الریناانشاء ایله سرخطی اؤز عشقین قیزی شاه قیز، او او 

 قیلمیش، لمق سیاه باخیش قیقاجی بیر گؤزلریندن دا تانرینین کی، وئرمیش، اولسون نظام

 بیر اگلشه، قیراغیندا نیناوجاغی شهرین بیر ایله کؤنلو آتشلی -اودلو سیملکه سئودا او

 ینن«پریگولشام» شهرینده بیر هر نیندنیا سالمیش، اود بوجاغینا دؤرد هر نیندنیا

 !قیلمیش... تسخیر ومولکون لرکؤنول و لرگؤز رساملیغی نینسئوداسی

 او قیارپا -یارپاق آغاجالردا ازبرلمیش، هئجا -هئجا داشالردا آدینی نین«پریگولشام»

ایسه،  هد منظره بیر دیگر بوخچاالمیشالر، پایالرینی یاشیل آدیندان قیزین سئودالی

 «پریگولامش»کی، نییه لرینی،اؤز لرگؤستریر شهریاری لرینینشهر گونشین سو تورپاقال،

خالی جوهر -جوهر اولونا حساب اعجازی معنالی -معنالی عنصرین ایکی او قیز بیر لیآد

 !لر...رلندیرمیشگد  اولویتینی قین

 ان داکیه لیکوچه چیلله شامالردا و چیراقالر قالمیش وئران اوفوق -اوفوق لریقیبله 

 ریندهوزها کورسونون بیر قوران الرقیز گئییم قیزیل سئودالی دلی آخی، لر،اؤیور اؤزلرینه
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 همن( سینییازی ال آیین) یازینی یازیالن بوجاغینا سول گوزگوسونون، جالالنان آیین

 !دیرالر...ایشیقالندیرمیش باخیش -باخیش لرینهگؤز پادشاهین چیراقالر

 ظمن - نظم نثر، -نثر نیگار، -نیگار نفس، -نفس ونوغومعبودل شهری ده الرآینا -آیالر

 اؤز الیالسینی نینقونداقلیغی نینپری او نییه کی، قیلمامیش، پنهان لردنگؤز داهیانه

 خاللی القخ بئشیینده عالم چاالراق ایله سسلری سونای -سونای نینسئوداسی و سئوینج

 !چاتدیرمیش... باشا -بویا کؤرپه بیر

 اؤزو «ریپگولشام» ،جوهرلنمیش سینقطه بیر دا غلینعا حروفوندا بیر هر یاشاییشین

 بیر هر نینشطرنجی یاشاییش انسانالری کماللی -غیللیعا اولدوقدا سئودالی بیر

 ده ندهدیگرشهرلری نیندنیا بلکه یوخ، شهرده او قیلمیش، یالنیز مات ریندهاوزه یسهخان

 : النمیششفاهی لرعارفانه و لرحکایه جور به جور اینامالریندا انسانالر

 بو اینامیندا ائللرین کی،هینی بیلمیر، اوخالیا اووچو بیر هئچ دورناالری آغ چاناو گؤیلرده

 مولکونه گونش(چوبانی جاوان) تاییگون بیریسی هر الریندورنا او کی، آلمیش یئرین سوره

 مطلق اووچولوغو جئیران داغالرداسا... !ریدروحی نفسلی ایشیق آتین آغ قالدیران

 -یورد جر،ق -قجر یال، -یال گدیک، -گدیک یایالق، -یایالق ی،سببه ک بو یاساقالنمیش،

 چاتاراق، مورادینا نینلیغیموسی چوبان گنج بیر هر قیالن پروری سورو اوبا -اوبا یورد،

 شاه یران،جئ بیر هر گئدن آلیب باش قاشیندا لالریا دؤشونده، لرزیروه لنمیش کی،یقین

 قوخوسونو نینیگیین کؤینتایگون ی دیرکی،روح سرگردان نین«پریگولشام» قیزی

  !النیر...زلیخا شهر -شهر النا،لیال چؤل -چؤل اوچون آلماق
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 نوازدل اونون الرخاقان کی، اولموش نغمه و نوا ائله شورینده یاشاییش «پریگولشام»

 شهر رداال صحرا ننهسسل آدی اونون الرشهریار لر،تؤکور تاج سیندهسجده لرینینترانه

لر، چکیر شکرل آفاقالرینا آسمانین آچان قارانلیق اوستونه سارایین اونون لرسرکرده تیکیرلر،

 باهارا الرینیپای عؤمور داالر باغچا گولوستانالنان آدینا «پریگولشام» دیگر فصیللری ایلین

 و ینیلراؤز الرزاولدو چیراغا بیر هر یانان اوتاغیندا اونون چاغالری گئجه الر،قیلیر تقدیم

 شعله -شعله نینقلبی نینپری او مرکبلرینی لرالر، قلمفداالندیریر لرینیگؤز گونشلر

 لردنیز لیتالطم بارداقالر دا یگایچدی سو اونون قورور، دوواری جان سسلرینه آلیشان
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 پنجره ربی ره آچیالن احترامینا لرینینگؤز نین«پریگولشام» قیزی دویغوالنیر، شاه نفسی

 فتوحاتی نینیقیلینج الرینینخیال اونون سئیرانگاهینی بیر هر کائناتین و انتهاسیزلیغی

 ایالجانی دشهی تانرینین مینلرگنج ایسه آینا بیر هر آچدیغی ساچ کی، ...اوف -اوف .قیلیر

 جبورم اولماغا جاری یاشالرینی گؤز کهکشانالرین توتغون سیماسی اوالن قان تیلیت

 !..قیلیر.

 و قیزین دویغو او گؤیلر الر،قیامالنیر نامازا ایال الریشعاع نینسیقیبله اونون لرفرشته

 .ندیریرلتئل لرینهزنگوله الرینبیالل غریب آذان -آذان الرینیسیمفونیا اوچون ترنمی

 او ،سؤندوروبن آتشلرینی میندئیه، جهن   «توتسون توتورسادا قهری نینایالهی»لر حوری

 لرگول الوان -الوان نامینا «پریگولشام» بوجاغیندا دؤرد هر مکانین دهشتلی و رخولوقو

 بیر هر جانالری آغریلی قیال جاری الریسو جنت آرخالریندا جهنم و الرباهارالندیریر

 -اوجسوز اولموش، احتشاملی داها ایله« پریگولشام» الر... دنیاقیلیر حذر جزادان

 عالم. سیزبوجاق

 -االمس قیزین بیر پاک -پام سئوداسی سایاق، آخشامی سیچرشنبه سون بیر یلینا

 -نوراقالنا، اویماق آسمان -بوالقالنا، آسمان چمنزار -چمنزار اوچون مراسیمی سایغیسی

 رینلکوچه و کلیساسیندا قاپیالرین آچیر اود شهر -شهر و اوبا -اوبا چیراقالنا، اویماق

 !سینده...عشرتکده اؤزل دورور نامازا القیز بیر دهاؤزو  تانری. یندهسهکعب

 ؤللریندهگ سونالی اونالرین «پریگولشام» کی، بو مگر لر،گئتمیر گلین الرادریا چایالر

 نینایالهی «پریگولشام»! اوال... اوزدورموش یویوندوروب بدنینی مرمر سحر بیر هر

 ایشیقالری ناآ کی، کائناتین قیلیر خیرتس ائله سیزقالخان -سیزقیلینج تاجینی -تاختی

 .آچیقالماالریندا فورمولونون سئحرین بو دؤگولورلر

 سیاه ننیسیایالهی اولدوقدا، حیات آیناسی توتغون الرینینسئودا اؤزو «پریگولشام»

 نامینا «ایتگون» اوغورالیا اولدوز بیر دنگئجه هر اولور، آی بیر تایسیز آسمانیندا سئحریلی

 اوال، یمجریم الرینینگناه نیتایگون ائدیر. موم اریدیب کیمی شام معبدینده عشق نواو

 !قیلیر... حالل آجیسینا جزانین بیر هر جانینی
* 

 سانالران !...اولماییر کی اولماییر خبر بیر هئچ چوباندان بیر جاوان آدلی تایگون آنجاق

 ایشیقالر ایشیقالردان، الرسما الردان،سما لرداهی لردن،داهی لرایالهی دان،ایالهی اونو



 127 
 

 رال دریا الردان،دریا سو سودان، تورپاق تورپاقدان، آتشلر آتشلردن، گؤیلر گؤیلردن،

 چیراقالر چیراقالردان، اویماقالر ،اویماقالردان الراوبا الردان،اوبا داغالر داغالردان،

 !لمیر...گ کی، گلمیر اله خبر گرچک یرب هئچ دانتایگون آنجاق سوراقالشیرالر، یولالردان

 نیر:تؤره لرافسانه فکر -فکر نفسینده یاشاییش یئنه

 اوغالن، دئییرلر. او اوالجاق ظاهر بئلینده آتین آغ ایله گونشی سحرینین چیللهـ 

 اوچون «پریگولشام» بیریسینده لرینینگئجه چیلله تاباقدا بیر قیزیل گونشیـ 

 لر.دئیرجک، گتیره یکلهچیلل

 پوالد دهسینکوره گونشلر اوچون سالماق تاختدان تاجیدارینی شهرینین الرآینا -آیالرـ 

 لر.چکدیریر، دئییر قیلینج بیر

 آختارمادا دیر، دئیییرلر. یهر بیر اویغون اوچون آت آغ بازاریندا لرفرشته سما -سماـ 

 لر.راولموش، دئیی غیب ودوربوی ایللر اوچون آلماق تحصیالت عالی مکتبینده لرداهیـ 

 قاف وورا، قئیدینی قیزینین شاه اوچون یگلیخوشبخت نینآناسی ایالآتاسی یوخسولـ 

 لر.دئییر اولموش، صاحیبی سورولر آغیر یایالقالریندا نینداغی

 ملکتلرینم سحری چیلله بیر چکیلینمیش، گؤیلره ایالجایناغی سیمرغونون سلطنتـ 

 جک، دئیرلر.ائنه هیئر  اوچون فتوحاتی

 لر.دیر، دئییر ده زهمبار  ایالتانری ریاکار اوچون سالماق اله بازوبندینی عدالتـ 

  ئدیر، دئییرلر.ا حؤکمرانلیق پریلرینه سوالر سالدیرمیش شهر بیر درینلیگینده الریندریاـ 

 گریهوز ک قیزین بنیزآی بیر سیندیرمیش سینیکوزه بوالغیندا شاه نینقافی گؤیلر ـ

 لر.دئییر اولموش،

 .و...و...و لراولموش، دئییر اولدوزو یئددینجی نینآسمانی شهرینین الرآینا -الرآیـ 
 

8 
 دیائوال  انسان بیر او آنجاق ده، گئدیرسه سؤز اولماسیندان آی یا گونش ینتایگون

 قیامالندیریر، نامازالرینی عؤمرونون سیندهقیبله اوجاق بیر توستولو کی، بللی اولدوقدا،

 بیر کهبل یوخ، سایاق اوغلو چوبان بیر او، شهرینده الرآینا -آیالر ایل دیر دؤرد کی اولسون

 -انادق قوشالر آسمان، -آسمان الرانسان لنیر.ترانه کؤنول -کؤنول سایاق، ائوالدی ایالهی

 تا الریردیریات والقق سسلره گلن آسمانالردان لریلهله عشقین الر،آراییر آختاریب اونو قاناد
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 سس بیر گاهیندانسه تایگون قلبلره سئودالی آلیشان لرلهکرمی یانیق کی،

 لرینهببک الریناولدوز سایاق سیسایه نینگئجه بیر سیزگناه تایگون اما چاتدیرسینالر،

 بللنمیر. کی بللنمیر بویاسیندا باخیشین بیر هئچ اوال، غریب
* 

 رینالانسان قراری -قانون قیلیر، اونون مرمت لرینیکؤرپو لنسؤکو یولونون اؤز زامان

ورودوغو -قوردوغو
ُ
 و حیات اساسیندا یاساسی اونون لی دیر.شفاهی قانوندان بیر هر ق

 هر بلکه ئییل،د اوچون انسان یالنیز معمارلیغی و چالیشی عنصرلرینین بوسبوتون کائناتین

 ونونا دیر.سهامداری مساوی ارلیغینینو  یارانیلمیش،کائناتین جانسیز -جانلی بیر

 وجوداتام دیگر انسان اولونور؛ حساب (گناهکار) سوچلو بیر بؤیوک الپ انسان قضاوتینده

 !دور...محکوم جزاالنماغا قرینه - قرینه اوال طلبکار حسابسیز -حدسیز

 تقسیمه و ضرب نجومونو خطاسی ایال و خط سیهندسه نینقایداسی اؤز زامان،

( طول -عرض) بوی - ائن ده لریدایره و لریلوزی الریپرکار اونون مادا دیر،چاتدیر

 قایداسی ایال سلطه و قورخو قانونی اونون بیلیر. لندیرهمساحت اؤلچولری ایله

 -دؤنر ناتینکائ دئوریمی و حرکتی سربست سیز مفکوره یارانیشین بلکه اساسالنمامیش،

 و اساسا بیر قیال متغییر یا و مرکب شکلینی اؤز یاپاراق لرحادثه تکرار -تکرار لریندهدؤنگه

 اولموش. سبب قانونا

 مکان نمادیاتی ذاتا بیلیر، قرارالنا مجبوریتینده قانونالری دوغولوش ده ایسه اؤزو زامان،

 آنجاق ،سبب اساس بیر یارانماسینا دوغولوب زامانین حرکتلر توتدوغو محور سیندهریایچه

 ینیجاواب الرینسورغو بو انسان... !لنمیش؟معلولیت ایلهرقمی لرعلت هانسی اؤزو مکان

جک، یهلمهبی تاپا علتلرینی اؤز اصال زامان بیر هئچ او ده، ائدیرسه حساب ایدراکینی و اؤزونو

 !عکسینجه... بونون و چاتاجاق، تانریسینا رقملرله یئتیرن اؤزونه انسان کی،چون

 الریغیزآ کی، اولمادان معلوم هئچ لنهنطفه( بتنینده) یوندابو مکانین حرکت ایله زامان

 یشینیاران اوالراق وار حیات قیال احاطه فضانی زورالنمیشالر، یئمکلنه امزیکدن هانسی

 تحصیالتینی نخلقتی اوال یارادیجیسی علتلرین ،وائتمیشلر سونک تثبیت قانونینی -قایدا

 !یرمیشلر...گئنیشلند علمینی اونون اعالالندیرا داها

 نظمینده نینمعلولیتلری -علت مکانیندا بلکه او قیسالمیر، سیندهدایره مکان یالنیز زامان آنجاق

 دائما حرکت بس یجک،بیلمه قیال معیین معلومات یالقیزلیقدا گؤرونولور، زامان حضورلو مدام
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 دیر؟...! معیینی فعلین هانسی مکان حال دیر،الشمالیقول -ال و یولالشمالی اونونال
* 

 کؤینک نینسیگئجه چیلله بیر سؤز دایانسین، دوروموندا اؤز اسرار -اسرار زامان

 ،کی اولسون گئدیر. سئوداسیندان آتشلی لردقیقه همن نینپری بیر و سیندندگیشمه

 نناغیلی زامانیندا سیمهسؤنمه ارییب شامین)شمعین( بیر ده بلکه سؤزلر بو اوزون

 رجخا مکاندان و زاماندان آرادا بو خیالین اگر اولور، نواسی قلمین اوال قلبی چیرپینان

 !بیلردی... اوال لرنه یازیلسایدی مرکب -مرکب سیحکایه لننسس
 

9 
 اللری زیغلی گونشین سحر بو

 !هؤرور -داراقلیر ساچیمی مزاردا

  گوللری قیزیل یمینگکؤینتوی آغ

 !دریر نارینجی بویاسیندان آل اؤز
* 

  دیرسس ایکینجی سئودام دلی منیم

  دیرچالغیلی نه صنعتلی، -شعیرلی نه

 دیربس اؤزومه عؤمور ایل سکگیزاون

 !گولودور چیلله ،«گولو شام» َدر تایگون 
*  

 هئچ؟ وارمی آالن قاداسینی آیین

 !ائیوانینا یار گتیرمیش ساز ایشیق

 عؤمرون چالغیسی دیرپاسلی بس ندن

 !قانینا شهید بوالشمیش یمگکؤین
* 

 غملی ده رقصیم غملی، ده گولوشوم

  سازینا آیین قوشوم نغمه هانسی

  ساز تئللی ایکی اسرارالرینی آچ

 !آوازینا... یار دیرخسته خیالیم
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*** 
 ساچان ایشیق رنگده آلتون دووارالرینا نینسارایی قیز سسلنمیر، قاپی سسلنمیر، پنجره

 میشالر.آچما سس ترنملر ایله بم-زیل چیراقالردا

 نینچالغی بیر هئچ سیندنپنجره توتوقالنان له ایپک آل قصرینین دا پادشاهین

 نغمه، بو لکهب چالغاالندیرمامیش. سیزلیینیسس قارا شهرینین الرآینا -آیالر سیزیلتیالری

 دنینسهسین نین«پری گول شام» اوال هارایالری سرودلو -اودلو نینقلبی قیز گنج بیر هارای بو

 !یرلندیرسس جینگیلتیلی -جینگیلتیلی لرینیمیس آلتون شهرین همن اراققالخ

 شهرین وا ایچیر، بارداق -بارداق شهر بیر ساخالیان چیلله شرابینی دوداقالرین آتشلی

 !لی...دئمه چکجک یوخوسوزلوق گؤزلری

 داراغین آلتون آسیلی، بوزوم -بوزوم لریندنپنجره نینسارایی قیز توتوقالر ایپک آل

 یلمیش،ق یان بیریسینی لرینپرده همن بارماقالر اینجه بیر سیراالنان سایاق دیشلری

 قیلیرسادا رسئی ینیطحیَ  قصرین گؤزلری قارا قیزجیغازین بیر بویالنان آرخاسیندا توتوق

 ساچالرینا یاهس قیزین او آینا بیر آرالی اؤزوندن باخیشالری، تیکیلمیش الرااوفوق بیر باشقا

 ساچالردان اراق زیل باخیشالرینی تاشالی ایسه داراق بیر دیشلی قیزیل رچاالییر،پا باغیر

 بیر وموشگ کی، اولسون ییر،دیله آلیشماق اللرینده قیزین او شام )شمع( بیر !آییرانمیر...

 دوداقالرینا چیلله نینپری او پیاال بیر دولوسو شراب آل اورتالیغیندا نینسینی

 اوال لوکؤنول بیریسی هئچ الرینقیز گئییمقیزیل سئودالی لید  آنجاق... !سویونموش

 !اولسونالر... داخل اوتاغینا نینپری او لر.بیلمیر

 قوخوسو کؤینکلرینین قیزلیق لرینپری و لرینفرشته اوتاقدا بیر اوالن «پریگولشام»

 سازینین اری لرینینغمه اؤز اوفوق -اوفوق بئله ها پنجره، -پنجره باخیشالری قیزین گلیر، او

لنیر. اندیشه یولالرا گئدن یار قیال کسرسیز قیلینجالرینی باغالییر. قیشین لرینهتئل

 تایینگو اوجاقدان بیر هر چکه باش اویماقالرا -الرایووا گئچیر، آستاناسیندان گؤیلرین

 یهزهبار م یلتینودؤ تانرینین سسله بیر هانسی پیچیلداشیر. هر الالر اولدوز سوراقالشیر.

-چیراقی کهکشانالر شهرده بیر هر شیر،همرجل گونشلرله اوچون تاپماق تاییچاغیریر.گون

 غریب باغیر، -باغیر ییرسسله تاییگون لرینی،کوچه قارانلیق سئودانین ائدیر سئیر ایال

 هر ییراغالب شالینی آل دویا قانلی یاراالرینی ائیوان، اونالریندا -ائیوان شیردینله الالر قیز

 !یارایا... تازا بیر
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 سی داماهنی آیریلیق بیر بلکه ییر،دیله جواب تای دانگون یالنیز اوچون سس بیر هر

 اولور ...!یریایسته جاالندیرماق قلبینه یارین ترنم -ترنم سینی نغمه اؤز اوغالنا. او قوشموش

 !لیرقی دعوت لرینهاینجی لرینینگؤز قارا اؤز لرینیگؤز ایری یارین کی

 او ساسینگوپ ائده یومروق هارایالرینی باغرینا یارین کی، چیغیریر باشینا اوفوقالرین

 !قیز... دلی سئودالی

 ئچدیگ لردنگؤ هانسی»دوشور،  یالواریجی اونا آتا ال اتگینه آل الرینینآنا الریناولدوز

 زیقیرمی آل اوالن دهقیز، الین او یورور ایالباخیشالری لینفس نیپنجره...! دئییر «یاریم؟

 وناغیق چیلله -نیگئجه ووران یول باخیشالرا اوزاق و آسمانی اولدوزلو ائدیر، حس ناری بیر

 او اوخالرینی یئنه آهالر لننچیلله یای -یای باغریندا... !ائدیر دعوت اوتاغینا -دئیه

 آییریب تئل نئچه بیر ساچیندان ...!قیز او اینانیر تنهالیغینا یئنه یاغدیریر، کؤنلونه یننیپر

 ایالن یک بیل ائله سسی اینجه اونون یومور، پنجردن یلها گئجه گؤزلرینی یرکچئینه

 - اغینایات قیزالری سئودالی دلی گئییم قیرمیزی -قان سسله چیخیر، همن بوغازیندان

 !ییرسسله اوتاغینا

  ییر:سؤیله لهاکتنز  چوخ سیملکه اونالرین اولورالر، داخل ریایچه اوچ -اوچ قیزالر

 بیلیر؟ اوال نه بویوروغو اوچون لربیز نینپری گؤزلـ 

 شراب آل الارن فیرالتدیغی الینده، وئره یول گولوشو بیر نارین دوداقالرینا «پریگولشام»

پارچاالنا،  ارداقب بلور او بوراخیر، سینیلهـگول سی ایلهروزنه کؤنلونون قیال توش پیاالسینی

 دادوداقالرین چیلله قیرالریندا جاالنیر، یئره شراب آل سوزولن یارسیز اوچون الرییارا

ریر. دگیشدی دورومونو اوتاغین گولوش بیر عمومی قاهقاهایال ده بلکه آچیر، رنگ گولوش

 ...آالراق اورتالیغا کیمی قاشی اوزوک نی«پریگولشام» الرقیز سئودالی دلی
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 یسملکه اونالرین قیزالر، سونرا الرقورور کورسوسو هچیلل بیر قلبینده اونون ...
 لوندنکؤن سئودالی قیزین او پاسینی دردین آلماسال کسگین آلدیغی گولوشلریندن

 :دئییر قاشییاراق
 وسوک گولوشله دوداقالری قیزین بیر شهرده بیزیم کی، دؤنموشلر دؤیوشدن الراولدوزـ 

 -زر کی، ات اوچون یار ییرسنایسته آلتون بیر هنئج زرگریندن زامان پریم، منیم !توتموش
 بوغونونا؟ -بوینو تؤکسن زیور
 :دئییر هوپدورا گولوش دوداقالرینا «پریگولشام»
 راال اولدوز ساواشجیل سیجبهه انسانلیق !..توتمامیشام کوسو گولوشله من آنجاقـ 

 چیرمامیش قول سیراسیندا نینسیجبهه گونشلر سئوگیلیم ده منیم دیر،احتیاجلی
 گولوشله من مئیدانالرینا، قاییتسینالر دئیین اولدوزالرا اوستونه، قوشونونون قارانلیق

 بیز! عمومیتده باریشاق قاهقاها چکین گولوشله سیزده قیزالر !...باریشدیم
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 اونالر و ایناندیریر اولدوزالری سس بو لر،گولور ایله قاهقاها اورکدن الرقیز سئودالی دلی
 اوچون اؤزو ییرایسته الردانقیز «پریگولشام»دؤنورلر.  گؤیلره بئلینده آتالری دؤیوش
 وناون حسابیندا داناالری نارین همن و پارچاالسینالر ناری قیرمیزی -قان یگسئچدی
 ائدسینلر. حاضیر شام)شمع( بویالی قیرمیزی اوچون
 چالرینیسا کیمی شوه قیز یرب گؤز قارا و قاش قلم یاشلی دؤرداون اورتاسیندا الرینقیز

 آدی ونونا خومارالندیرمیش. سارایینی قیز یلها خمی -قیال، چم چین -چین چیگینلرینده
 دؤردونا نین«پریگولشام» یگلیگؤزل بیر هر و بوغونو -بوی قیزین دیر، او« قیز چیلله»

 ییر:سؤیله قیزا همان ملکه ائدیر، عکس زامانی اولدوغو یاشیندا
 یئتیرسین. یئرینه ینیگایسته زینینقی شاهـ 
 ق،پارچاالیارا الچاقیب بیر گوموش خرامان -خرامان آناری قیرمیزی -قان او «قیز چیلله»

 رینیداناال  نارین همن یاراداراق رسم بیر داهی اوچون رسامی ینگفله دورومال بیر تبسملی
 یدل چارپیر؛ گؤزه نار توپ سایدا ایکیتوپالییر، اون آیری-آیری ساناییب، اون -اون

 یزالرینق سان و حساب بو اولورالر؛ نفر ایکی اون یلها «پریگولشام» الر ایسهقیز سئودالی
 آز، ربی بوزوشور قاشی چاتما نین«پریگولشام» آنجاق شاهالندیریر، آتینی ؤنلونونک

 سرودا بیر یالرقیز سئودالی دلی قیز چیلله !بیلیر... دویا تئز دردی بو سیملکه الرینقیز 
 وورماغا هججه سایاق یگدیمدی بولبول دوداقالرینی غونچه سرودا الرقیز ائدیر، دعوت
 اوخویورالر: بیرلیکده آچاراق
 ...یار ای گل

  کورسولو قیزیل سیگئجه چیلله بو
 قلبیمیزده بوز گونشلر اوشویور

  سحر بو
  سحر گلن بو

  دوغوالجاق دیر لهگونش، بختیی آل
 بیلمم اوغالن، یا دیر،جکهگل قیز او،

  آنجاق
 قاپیسی حیات وب

  آرزولور َبی هم، بیر
 ایستیر... گلین هم،
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 رقصه دابانالرینی ایالهاواسی چالغیسی اؤزل حیاتین قیزالر کؤینکلی قیرمیزی -قان
 نینجهگئ دؤندریر، چالغی -چالغی هاواسینی رقصین او اؤزلری کؤنوللر لر، دلیائدیر دعوت
 رقصین بیر بدیعی حئیرانالنیر بنسؤیکنی قلمینه رساملیق اؤز باخیشالری ساکت

 یزالرینق او اولدوزالرینی گؤیلرین تام باخیشی صالبتلی او نینگئجه... !تاماشاسیندا
 اؤنجه اولدوزدان بیر هر گونش ننگؤزل یولو ...!قیلیر دعوت تاماشاسینا نینرقصی

 یان اوالراق ئزت ینیگاؤرپه قارا یئرینین دان کی، النیرتالش او سیزیر، سسینی بو رینقیزال 
 رقصه همن یلهسسی قلبلرینین دناؤنجه گونشی قیزالر گئییم قیرمیزی ده بلکه قیلسین،

 !ایمیشالر...قیلمیش دعوت
 -آلیشیب ر،ال دایاندیریر دابانالرینی دویاراق سینیحیس گونشین الرقیز سئودالی دلی

 یاشاییشی لرینثانیه کی سون وورا دایره سینده)شمعین( چئوره مینشا بیر بؤیوک یانان
 شپارچاالنمی نارین گؤزلری قیزین چیلله دوروم دا بیر بئلنچی الر،جومور فیکره اوچون
 نیبارماغی حیرت او، ...!ائدیر حیس داناسی نار دانا نئچه بیر بوخچاسیندا آغ نینقابیغی

 او االنق آیریلیب دوشور، باشا سینیحیس اونون سیلکهم قیزالرین چاتدیرمادان دوداغینا
 آچیلیب کدر ننهدوگونل اورتاسیندا نینآلنی نین«پریگولشام» گلیر، اورتالیغا داناالری نار

 لکهم بیلدیریر، او وتشکورون قیزدان چیلله ایالتمناسی نینقلبی سارسیلمیش... !ایتیلیر
 نار اون یرب بیتیره ایشی بو قیز چیلله ائدیر، امر اماغاسان الرینیدانا نار قاالن آیریلیب
 سئوینجینی نین«یپرگولشام» حساب -سان بو لیمعجزه ...!آرتیر حسابا داناسی

... ! آغالماق هم قیز، او چاتیر قرارینا هارایالنماق هم وورور، دوگون گاهالریناسه یننیقلب
 اوزونو آخیر، قالریایش آخیملی گوموش ینهگور ا گؤتوروله قارانلیق بیر سیماسیندا قیزین او
  ییر:توتاراق، سؤیله یهملکه او

 اؤزو ینیپای اؤز تایگون پایی، دئمک لیکچیلله میشدیم،ایسته پای اوچون یمتایگون من
 گونش -آی میتایگون منیم ییرلرسؤیله دیل -دیل ائللر آخی!... گیزلتمیش دیر گؤزلریمیزدن

 ..!حقیقت دیر. بیر بو کی اولدو آیدن اوچون منیم گون بو دوالنیر گیزلی سی ایلهکؤلگه
 

11 
 بیر قارانلیق !باجیالریم بویانان ایلهرنگی آل نینبویاقچیسی چیلله ...کؤینکلری

 )شمع( حاضیرالیین شام ایشیق اوتوزیوز اوچون منیم قراریندایام، قورتولماق ندگئجه
داغی  بوالغینی چوبان سینهگئجه چیلله بیر دوغولدوغو تای،گون کی اولسون معلوم سیزه
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 اورک چالغیالری اوجاغین، او اوشویور لرینغمه قیلمیش، دعوت ایله سیدره -ایال
 !ئجه...گ بو اولمالییام یندهمجلس یار تیکمیشلر، من گؤز قاپییا بیر باغلی هگسؤکمه
 الاحوال بیر سوزکؤنول کی، اولسون ر،لیرلهکؤور  یامان قیزالر سئودالی دلی لیاراده پوالد

 بیر ایپک ونموشتوخ الالر ساپ قیزیل یاراغی سفر یئتیریرلر، یئرینه ینیگایسته نینپری او
 حاضیرالنیر. خورجوندا

 ی ایلهلرکولک اؤز کیمی الرجاناوار قورخولو چؤللر گئچمیش، یارینی سیگئجه چیلله
 سالماق یوال الرقیز سئودالی دلی چالغیالری ایال آیریلیق نی«پریگولشام» الر،اوالشیر
 !الرچاتیر قرارینا

 -غودوی فانیسالریندا ساچان ایشیق اسیندیاردیش قصرین گئجه اوزون شاختالی
مینده  قارا بیر هر قیلینجی نینقلبی نین«پریگولشام» آنجاق ائدیر عکس قورخو ترن 
 جانینی سایاق ققنوس قیز، سئودالی او یرائد سیزقوه دوغرایاراق دامار -دامار قورخونو

 سول یریسیب هر قیزالرین اوالن قصرینده قیز قیلیر. مشق رقص دابانالرینا هگآتشلندیرمه
 باغالییبان، صف سیرادا ایکی آال نار قیرمیزی -قان بیر اللرینه ساغ و شام )شمع( بیر اللرینه

 نقشینی زاؤ کؤینکلرینه آل الرینقیز  سمفونیاسی چیراقالرین دایانمیشالر، اوسته آیاق
 -قات دا اوندان دردی سئودا آنجاق آجی دیر، یامان آغریسی آیریلیق کی، آچیر، اولسون

 !آجی دیر آرتیق قات
الر، یخیرچ ائیوانینا قصرین همن سیرادا ایکی الرقیز آچیلیر، قاپیسی نینسارایی قیزلیق

 ،اولور کتسا کولکلر شاختالی الر،چالیر غلبه سینهاراده زور نینگئجه قیز جاوان ایکیاون
 الراقیز رال اولدوز طرفیندن هر گؤیون آیازییا هاوا آنجاق گلیر، قار بیریم -بیریم کی، اولسون

 !الروورور گؤز
 یرچلیکد بیر کؤنلونده و گؤهرلنیر یاش بیریم -بیریم لریندنگؤز نینسیملکه الرینقیز
 جاالییر. ینهنفس شرقین نسیمینی حیات سسی

 : پیچیلداییر سازالرا سینینغمه نینقلبی «پریگولشام»
 آپارمالییام، پای گونشه

 سایاق. گلین بیر باخیشلی آی
 شهر، بو منی جککؤچورده

 دیر، اؤنده داوامیز فلکله
 آیالر، -الرآینا آالجاق سولومو -ساغ

 داغالر، قارلی باغالیانماز یولومو
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 ،قوردالر بوز سورو -سورو
 الر،قیجیردانماز  دیش قانیما آل

  آرخاالنمیشام سینهاراده قیزلیق
 ...!سئحرینه حیات و

 ایلمک -ایلمک داغالر بو
 سازیما، توخویاجاقالر چالغی

 سو سورو جئیرانالر دلی
 پئشوازیما، لرجکهگل
 الر،قیز آپارمالییام آینا بیر اوتاغینا یار

 اگر منی ده بیر سنیزگؤرمه
 چاغالر ننهلـگول ریال باغچا نار

 سیز. نی«پریگولشام» خاطیرالیین
 الرینقیز سئودالی دلی دیر.جانامازلی آل کیمی نامازی نینچیلله سسی قصرین

 دئییر: قویا ایرلی آیاق یسهملک
 پوزا عقل حؤکمو بیر یگچکدی قول عشقین لی،تهلیکه چوخ سفر بو! خانیم شاهزادهـ 
 آییر! یولوندان ینلرچیلله عؤمرونو سی،بیله
 ییر:ئد یرکگولومسه «پریگولشام»
 یادیما حاال آت آغ اونوتدوغوم ایللردیر !... الرقیز قورخمایین قهریندن پادشاهینـ 

 اوتوردو...!
 زلیققی «آت آغ» ده ثانیه آچان یوموب، گؤز بیر !شاققاالنیر گؤیلر توتوال آدی آتین آغ

 !یردایان حاضیر قاباغیندا نینسارایی
 رالنط بیر «پریگولشام» قالیرالر، واله اسرارینا رچکئگ بو عشقین الرقیز سئودالی دلی
دیریر. ایلیش اوزنگیلره قایناقالرینی اوستونده رینیهَ  گوموش دؤشکلی مخمر آل سایاق
 آت آغدیر.ائ یئر قاشیندا رینیهَ  خورجونونو سفر یاردیمی ایال قیزالرین دیگر قیز چیلله

 !اولور... خارج قصریدن گلیب پروازا قشاهالنارا
 میس نیگفله شهری الرآینا -اولور، آیالر لییهارا -هایلی سکوتو بیر هر قصرینین شاه

 گؤیلرین خبرسیز دانزاد بیر هر اهالیسی نیر، شهرهسسل سیرینگ -سیرینگ کیمی قابی
 ؤزا تانری ور، سانکیاوتور  قورخو بیر قارا لرهاورک... ! الرآچیر لرینیپنجره سئحرینه

 !یوباندیراجاق دوغومونو گونشین و دؤنموش عشقیندن
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 ورهور  -هورور میثالی دورناالر باغالیان دومان یولالرینی الرقیز سئودالی دلی آنجاق
 یلباردا قان و الریقاناد اوچوشلو دویماییر قورخو اوخالریندان الریناووچو لر،نیرسسله

 قیزالر: او قورورالر رداغیچا ترانه بیر !باغیرالری
 قوپاردین عؤمرونو سن آنار -آنار

 گؤیلره ایچیلیرسن شراب -شراب
 !آپاردین هارا جان -جان لریبیز سن

 !شهره بیزیم قاییت پری، قاییت
* 
 یار ایکی وئرلی جان اوچون عشق بیر 

  داغالر آ تاپشرین سیز یهپری او
  دار قیلما داراییبان ساچالرینی

  نظره گلرسن سن نآما -آمان
* 

 لریایز لرینچیلله پوزولماسین
 لریگؤز گونشین آل اولسون آیدین

 قیزالری حیات قالخدی آددیملی توی
 !دلبره باخ، دلبره شاللی قیزیل

 

12 
 -پنجره اپی،ق -قاپی قصرینی پادشاهین سسلری بویالی چیلله الرینقیز سئودالی دلی
 !دیر... ترهتی دیرک -دیرک دووار، -دووار پنجره،

 سینغمه دینجلیک سنفونیاسینا عؤمرون پادشاهی شهرینین الرآینا -الرآی
م -چالغی یاراتدیغی الرینقیز سئودالی دلی ندیرمیشدی.للغز  رارینیق پادشاهین ترن 

، قیلمیش آخین مملکتینه اونون دوشمان قارا سانیر کی، ائله پادشاه او آلیر، الیندن
 ریندههاوز  کورسونون اوالن قیزیلدان چارچوواسی اوالراق هیجانلی فیکیرده بیر بئلنچی

 رینلکولک سینیپنجره قصرینین شاه جاالیاراق، یئره انارالری قیرمیزی -قان اوالن
 ائیوانینا قصرینین قیز الرینیباخیش اونون کؤنلو لیکدهد آچیر؛ دوغرو نفسینه کسگین

 ر، شاهالرائدی حیس بوش یئرینی نین«پریگولامش» اورتالیغیندا الرینقیز اوغراندیریر؛
 یونوندااو مات -کیش ثانیه همن پادشاه او آنجاق دالمازالر حیرتلره تئز اوالراق، سیاستمدار
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 نینقلبی پادشاهین سیملکه الرینقیز سئودالی دلی... !گؤرور اولموش مات اؤزونو
 اونو یهسؤیله قیزا چیلله لرینیسفاریش شفاهی کی، سببه اول دوشور، باشا تئز آغریسینی
 !یولالییر... حضورونا پادشاهین

 اوغرانیر. دوغرو قصرینه پادشاهین توتاراق شام )شمع( بیر الینده هر قیز چیلله
 یللهچ نی«پریگولشام» دونوبن، گئری ایل دؤرد اویا قدملرینه قیزین چیلله پادشاه

 اونو راقآچا طرف ائوالدینا قیلدیغی ظن   نیقولالری قالیر آز دویور، وارلیغیندا جان قیزین
 !باسسین باغرینا صالی ایالو دردینین آیریلیغین ایل دؤرد

 ئییلد اوجا قدر ده او پنجره چاتیر، اؤنونه سیپنجره قصرینین پادشاهین قیز چیلله 
 ائتسین. یسح شاختاسینی ساچالرینین قیزین چیلله بیلیر یهائله آسانجا پادشاه ایدی،

 !یئتیریر... یئر به یئر اونا اوالجاغی بوکه -بوی اؤنونده پادشاه قیز هچیلل
 پادشاهی رخب یگگتیردی قیز او آنجاق اواللی، پایدار قوشونویال قدرتی پادشاهین بیر هر

 ضربتی نینقیلینجی ینگفل اؤزونو دویاراق خبری او قیلیر، پادشاه سیزقرارگاه -قوشونسوز
 لوانینپه بیر هانسی کی، دوشمور باشا ائدیر. هئچ حساب دوشموش آیاقدان قارشیسیندا

 الرداقوماش بوراخمیر زامان کی، گئدیر هوشدان تئز ائله ...! دهد او چؤکور دیز ایالسیالحی
 !یئتیرسینلر... سو قورتوم بیر چوناو اونون

 بیعتینط بیریسی هر لرسرکرده لر،امیر لر،دوشورلر، وزیر والغی یا -چالغی اهالیسی قصر
 پادشاهین عمومیتده فرمانالر ننهسسل آنجاق لر.سورور حکم جور باشقا بیر اوچون قهری

 !اولماییر... اثرلی قدر آسقیرماسی بیر
 الرپاریرآ هجوم چؤللره ائدرک باشینالیق اؤز لریدسته قوشون یارانیر، دوروم پیرتالشیق

 لیندنا الرینجاناوار ییرتیجی و کولگین و قیشین قارا نی«پری گولشام» قیزی شاه کی،
 -اغد باییر، -چؤل بره، -یول ساعات نئچه بیر لردسته قورتارسینالر. سیالحلی ساغالم

 اخمیر. دانبور  فرصت ترپنیشه نظامی بیر هئچ سحر قیزیل آنجاق الرسالیر آیاقدان داشالری
 تیریر.گ هیجانا رینیشه الرآینا -آیالر اوال ده سؤکولمه شعاسی ایال قیرمیزی -قیپ یئری

 -آرزو اؤز خالق عموم اونودولوناراق «پریگولشام» الر.یارادیر شور چالغیالری شهرین
 عاسی ایالش ساچالرینین قیزیل دوغولمادان هله گونش دؤنورلر...! آل سینهقیبله نیندیلگی

 -سیزانس یندهلرزیروه و گدیکلرینده داغالرین اطرافلی قیلیر؛ نمایان داشالری -داغ تامام
 فسین سحر گئده -گئت هاوا قیلیر؛ حیران اهالیسینی شهر شامالر لیشعله سیزحساب
 اولور. آلمادا جان رنگیدن گونشین آل سما باییرا؛ -چؤل قارلی جاالییر

 آلیشان گدیکلرده و لردهزیروه دوروم دا بیر بئلنچی قارانلیق دیر، آال هاوا هله کی، اولسون
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 اهالی... !قرارالنیر معجزه سیغمایان یالعاغ اوچون اهالیسی شهرینین الرآینا -آیالر شامالر
 غلبه قورخوالرینا دعا -دعا اوچون اسراری یارانیشین گتیره؛ اوز لرینهبیدهآ شهرین

-گولشام» دیریر؛بللن بویا -بویا نقشینی اؤز حقیقت توپالندیقدا یئره بیر الرانسانالر؛ چالیر 

 امالرش آلیشان دوالنیر؛ آغیز -آغیز سیندهریایچه آنین بیر سیحکایه «نآتی آغ» ایله «پری
 آنجاق دا، تاپیرسا تسکین آز بیر قورخوسو نیناهالی ...!باغالنیر یهحکایه همن ایسه،

 القیخ یئنه ائدرک ایلگیلی لرینهجمعیت گؤی و لرهجن   نیحادثه بو لیلرمسلک خرافات
 !قیلیرالر... سرگردان

 *** 
 !گلیر... هوشا پادشاهی شهرینین الرآینا -آیالر اؤنجه دوغولمادان گونش لآ

 گونشی آل نینسیگئجه چیلله پنجره بیر آچیالن ائیوانینا قیزیل قصرینین پادشاه
 نینسیگئجه چیلله او گؤزلری پادشاهین گونشله آل قیلمیش، توش اوفوقو دوغوالن

 یئرده غیآچدی گؤز گونشین سمتینده اوفوق مشا بیر سونونجو الپ آچیلیر؛ بیرگه سحری
 اوزاق زینینقی تنها شاه دده قیلیر. نیسگیل باخیشالرینا آغریلی پادشاهین لرینیشعله

 !دوشور... باشا سفرینی
 سارسیلدار... تانرینی دا آغریسی نینقلبی دهد
 

13 
 ارداغیب سئودا ورکا آغالییر، اوفوقالرا الرینیسنفونیا گؤزلری هیجران پادشاهین او ...

 قلبیندن پادشاهین او لریندهثانیه همن زامانین وار، آغریالری مناسب اؤزونه اولدوقدا،
 ساعات ئچهن بیر !بیلیر... دوشه باشا ایالهیسی عشق یالنیز آجیسینی آغریالرین گئچن
 دهد ربی االح زهرلنمیشدی، ایالآجیسی آغریالرین بئلنچی قلبی ائوالدین بیر قدر یهاؤنجه

 !دادیر... زهرلری همن قلبی نین
 ؤزلرینیگ دوگونلو چیلله اوفوقدان دوغوالن گونش آل پادشاهی، شهرینین الرآینا -آیالر

ملرله بو سیزیلتیالرینی نینقلبی دیک دهبیلمه آییرا  نغمه -نغمه هتئللرین الرینساز روزگار ترن 
 : وورور دوگون

 آغریالرینی زهرلی قیش سویوق، بو
 !ایچیرتدی ؤکسوموزهک

 گونلر بیزی ائده قار توپ -توپ
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 !چیرپدی باشینا عؤمروموزون
 چیلله کورسوسوز کی، گؤزلرینده

 !پوزدو ناغیلالری یازدیغین واراغینا اودالر
  دونندن الجکسیزلمیشدی اللریمیزده الله

 !آتمادیق، قالدی قارینی گؤیلرین
 اورکلریمیزه گوندن بیر ازل دؤوران

 !یدیرتمیشاؤ اوشومک
 دوالقالری آلدیغیمیز پای گونشدن

 کؤنوللریمیز آچیق الی
 !دوالدیالر... بوغازینا -بوینو قیشین

 حاال
  گلیر سسین شاختاالردان

 قوخویور باهار کولکدن -قار بوخچاالندیغین
 باهارسیزلیغا چکیر قلم حیات

 
 گؤی راراقآیی اوفوقدان آیاقالرینی گونش آل ایچن شراب -شراب لرینیغزل دهد

 قدملرینی سالونونا یتوپالنت قصرین ایسه پادشاه نیر،هنفسل یولونا چکیلن خطینده

 !سورویور...
*** 

 بیر ،داوامیندا دیر یولونون اؤز یارانیش چاغیریر، کؤنوللری ایله رسملری داهی بیر زامان

 -ائنیش ولونوی خیالالرینین و دوشونجه الرینانسان یالنیز نفسی آتین بیر و سئوداسی قیزین

 آل شینگون پوزمامیش؛ نظامینیی زاد بیر هئچ قانونوندا قیلمیش، طبیعتین یوخوشلو

 ون،اوچ حیاتی اؤز انسانین معناالر دیر. دیگر یاراتدیغی نینسیدوشونجه انسان دوغولوشو

ره حتی زامان بیر هیچ الیناغع و احساسینا طبیعتین دویغوسو و فیکری انسان
 

 در دهق ذ

 ینطبیعت سیندهگئنیشلنمه دویغوسون و نینسیدوشونجه انسانین آنجاق بیلمز، قویا تاثیر

 !دیر...بوراخان تاثیر زامان بیر هر قانونی
*** 

 اهینیپادش شهرینین الرآینا -آیالر اوال حاضیر آدامالر باش عموم سالونوندا یتوپالنت

 ر، قوشونلائندیریر باش اونا اوالنالر دااورا اگلشیر، اوزره تاختی تاپا حضور پادشاه لر،گؤزلور
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-گولشام» لریندسته سیالحلی سینسؤیله اوچون شاه کی، قویور َرلیگا آیاق باشچیسی

 قوجامان هگائتم قبول اونو پادشاه آنجاق سینی،نتیجه لرینینایزلمه -آختاریب نی«پری

م
 
 سین.چیراقالندیر  یمجلس ایله سؤزلری حکیمانه کی، ییرایسته دنمعل

 مجلس اینجیلرینی ایله تبسملری همیشگی قویا ایرلی آیاق ممنونیتله معلم قوجامان

 قیلیر: ارزانی اهالیسینا

ه کیچیک الپ یارانیشین انسان،»  -اوفوق قیال چیراق الینده گؤیلری دا اولورسا سیذر 

 هر یر،یایسته قچاتما سوراقالشیر، اؤزونه اؤزونو آختاردیقدا آلالهی... !آختاریر اوفوق آلاله

 !قیلیر... بورج عؤمور اولدوزدان بیر هر آلیر، گؤز گونشدن بیر

 اوچون، حرکت اوچون، سفر انسان دورمایاجاق، دایانمایاجاق، بیرزامان هئچ انسان

 -رمادهبی هیچ اوچون سکون اساسیندا وظیفه بیر داشیدیغی قؤیموش، اونون قدم یادنیا

 !رپمیر...چا گؤزه لریندهلوحه حکمت تبصره

 دا،اوفوق گونشله آل دوغوالن سحریسی چیلله قیزی نینپادشاهی شهرین بیزیم گون بو

 ردانال اولدوز اولدوقدا اوغورلو گئتدی؛ سفری توتدو داهیانه یولونو اؤز او گؤروشدو، اله -ال

 واردیر. تویودا بیر قاباقدا جک،هائد بورج عؤمور

 ایالتانریسی ده چاغیراجاق، بلکه تویونا اؤز الریایشیق گنج قیز او سسی دیر، گنجلیک بو

  ایشیقالندیراجاق... چیراغینی توی

 ن، اؤزونوچاتسی کماال الفباسی ایال درسلرینین انسان، حکمت گؤیلره چکیلسین قوی

 «.قلم -قلم یازسین آلالهینی سطیر، -سطیر اوخوسون

 توردوغواو پادشاهی شهرینین رال آینا -آیالر بیتیردیک ده سون لرینهسؤز معلم قوجامان

 !آلقیشالییر... ایله چپیلری اونو ریندهاوزه نینتاختی سلطانلیق
*** 

 او نهم کی، اولور گئدیرلر، بوراخیب آرخادا زادی بیر هر سایاق چایالر داشقین عؤمورلر 

 اوانج ایله «پریگولشام» آنجاق...! لرپادشاهالرا گلشیر دیگر ریندهاوزه تاختی سلطانلیق

 یقپادشاهل یاشالریندا سکگیزاون همن ائله کؤنوللرینده خالقالرین تایگون چوبان

 داهی یاتینح سیگئجه چیلله بیر هر ناغیلالری حرارتلی الرینینسئودا اونالرین ائدیرلر،

 !اولور... دادی بیر آیری لرینکورسو اوال اودو
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14 
 گلینلر-زقی گؤزل پوزولمور، لردنسینه غیلینا نین«پریگولشام» آنجاق اؤتور، ایللر یوز

 نی«پریگولمشا» سوالردان سسلندیره تکرار -تکرار ناغیلی همن باشیندا لرچئشمه
 !الر...الشیر سوراق

 لری ایلهتیرینگه تاییگون اوغلو چوبان آتاندا داراق ساچینا قاباقیندا آینا قیز گؤزل بیر هر
 قیش کی، وراول گورالنیر، حتی گوندن -گونو سسی ینعشق قیلیر؛ قوناق کؤنلونه سئودالی

 آذان لرینهقیبله حیات چالغی -چالغی سازی ایال عشقین لرینیترانه لر ایسهفصیل
 سملرر  یگچکدی معمارین هانسی ایالهیسی عشق ایکی او کی، اولمور بللی قیلیرالر؛

 !..اولورالر. خالق یارانیب تور نه ایامیندا چیلله چاغین اساسیندا
 نوورغو داها کؤنوللری سس بیر باغالنمیش اؤزونه آنجاق ...!گئدیر اؤتوب ایل یوزاوچ

 !یر...یگؤزله یولونو تایینگون ایله «پریگولشام» ده هله لریگؤز گنجلیک یاشادیر.
*** 
 یقایش اویماقدا بیر هر و یووا بیر هر سایاق چیراغی ناغیلالرین شهری الرآینا -آیالر

 نئی داغیندا ائدیر. چوبان حس شهری الرآینا -آیالر اؤزونو لرسهکند بینالی زیغ ساچیر،
 اردم او ائدیر؛ حساب سلطانی شهرینین الرآینا -آیالر اؤزونو چوبان بیر هر یندمله

 آدینی زینینقی گؤیچک -گؤزل اوالن بیریسینده لرینینگئجه چیلله بیریسی چوبانالردان
 قویور. «گولشام»

 دیللر یگگؤزللی اونون دولور. یاشینا سکگیزاون چاتا باشا -بویا «گولشام» قیزی چوبان
 توتوب یولالرینی آلمادان، بوسه یاناقالریندان اونون کولکلر اسن اولور. یایالقالردا ازبری

 ریناوغالنال گنج ساچالرینی قارا قیزین او قییامیر شال قیزیل بیر هیچ لر،گئتمیر
  !اولور... داهی غزلی نینقلبی اؤز قیزین او آنجاق... !قیلسین گیزلی گؤزلریندن

 اووالق -اووالق یایالقالری آچا، قاپیسینی نینسیکؤمه یوخسول نینآتاسی سحر هر
 لرهیروهز کی، باسیر. اولور آیاق لرهزیروه دوالنا گدیکلری برابر ایالآتاسی قیلیر؛ سئیر

 !یر...چیرپ قیال قایاسی ال قافاسینا گونشین چیغیرتیالری اوالن ایچینده قالخاندا
 «پریلگوشام» قیزی چوبان بیلمیر؛ سورا دردینی قیزین او حکیمی بیر هئچ روزگارین

 باهار -یای بیر هر آتاسی اونون... !گؤرموش یاراالر اوخالناراق هارادان بیلمیر اؤزوده
 زحسابسی -سانسیز رداناوباال  دیگر چیخاریر، سئیره داغالردا و لردهگدیک قیزینی

 اؤز هبلک او قیز، او وئرنمیر کؤنول اوغالنا بیر هئچ آنجاق قیزا، او ائدیرلر یک دهلیائلچ
 یاتیردیر. قوالق سسه یوکسلن کؤنلوندن
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* 
-شام» یزیق چوبان چاتیر، گلیب آیی ایلک یایین چاتا، سونا باهار بیر یاغمورلو -دومانلی

 چوبان لر،لندیرمیشسره سورو ریندهاوزه گدیک بیر لیداش سال بیرگه آتاسی ایال «پریگول
 یداشل سال آچا، آرا اوتورور، آتاسیندان داریخما بیر کؤنلونه نین«پریگولشام» قیزی

 مع(شام )ش کی، ساتاشیر گوللره خئیلی بیر گؤزلری ناگاهدان ائدیر، سئیر گدیگی
 نینآتاسی وتات دسته بیر گوللردن همن هیجانلی خئیلی وئرمیشلر؛ گول بویالنا شکیلینده

 ییر: سؤیله الیورومالر  بو آتاسینا اوالجاغی دؤنه یانینا
 بو بنزر اشام!... تاپدیم آراییب من بلی،!... دهد یمگائتدی پرستش سایاق ایالهی بیرـ 

 همن یانان ردهگدیکل بو سیگئجه چیلله بیر اللری ایله نین«پری گولشام» قیزی شاه گوللر
 شدیممیدینله سسیندن اینجه بوالغین بیر لیباخار -آخار من ائدیر؛ حکایت الردانشام

 بیر هر ایلین یاندیرمیش، شام هاراالردا سیگئجه چیلله او «پریگولشام» قیزی شاه کی،
 جانیمدان... ! لروئرر گول بیتب گوللر بنزر شاما یئرلرده، یانان شامالر او فصیلی چیچکلی

 دانبوراالر  «پریگولشام» قیزی شاه کی، اولور معلوم بیزه حاال م،دهد میگسئودی آرتیق
 من آتام، عزیز منیم آردینجا... آنجاق ینتایگون اوغلو چوپان بیر گئتمیش توتوب یولونو

 یازیلمیش... تایگون اوغلو سلطان بیر طالعیمه کی حتما اولدوقدا قیزی چوبان بیر
* 

 غاراقسی باغرینا گوللری دییلهدسته سونرا سؤزلردن بو «پریگولشام» قیزی چوبان
 اصال آجیلیغینا دردلرینین نینقلبی ائوالد یگاور  دهده !ییر...اله یاش بیریم -بیریم

  .هارایالنیر دملری ایله ینگتوت بیر هارایالرینی اؤز تابالشانمایاراق
* 

 یرب توتوالن قابا قیزیل نداتاقچاسی قیزلیق نینآناسی بیرچکآغ لیگناه گونش ائللرین
 ینتایگون ایله «پریگولشام» آهی ایال لمیشاینجه بیر سون نینایشیغی آی آینا

 !!بیتیریر... چاتدیرمادان سونا ناغیلینی
 

 14 داستانی بو ده اوچون، من اولدوغو یاشی 14 پری نینگولکی، شام یامخاطیرالمالی
 بیتیرمیشم. سون بؤلوم ده
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 یکانچی و اوچ قیزیت
 
 اریپاس ایلعناق شخص: یقا

 1328.9.18تاریخی: دوغوم 
 یسستارخان کوچه ،یسمحله یچدوه ،زیتبر :یئریدوغوم 

 ناغیلی یازییا کؤچوروب حاضیرالیان: تانسو خیوولو
 
 .یدیا وخی میکدان سونرا هئچآلاله ،یدیا وخیگون  ریب ،یدیگون وار ا ریب
 یاؤگئ ریب نیزالری. بو قیدیا وار یزیق اوچ نینیکانچیت .یدیا وار یکانچیت ردانایب
 : یردییز دئتئ -. ائله تئزیردیلمیگؤره ب یزالریننه اصلن بو ق ی. بو اؤگئیدیا وار یسننه

  !ریآپار آزد یبوالر !ریآپار آزد یبوالر یشیک-
تنگه  یشیر گون کیب ری. آخردی، سایمیردییدمیائش یشی. کیردییچوخ دئ هییشیک

 :ریدئ ر،یگل
 . لهیگیلرننه وکیکندده بؤ میآپار یمن بوالر اق،یباغال وکوی ر،یشیآز چؤرک پ ریب -

دولدورار  یالرخورجون رر،یشیچؤرک پ دانایکی. ارریشیپ ییمز، چؤرههانصاف ائل آرواد

 : ریچاتار دئ وکوی ،1ننیئشمهس-اباپی

 . یردیحاض یشیک-
 والی ننیلردده بیرالنیتئزدن دورارالر، حاض دانوخوی نجکیزالرسئویق ،یسحرچاغ

 : رلریدوشرلر. آز گئدرلر، چوخ گئدرلر دئ
 ! قییآج زیدده ب-
 : ریدئ یشیک

                                                                                                                     
1 لردن چیرخاردیب، تؤکردیلر چؤله. چؤلده خانیمالر یین زیلینی تؤولهقویون یا اینه سئشمه: -یاپبا - 

نین دامینا. اونا دا اونالری گئدیب یاپاردیالر داشالرین اوستونه. اونالر قورویاردی، آپاریب قاالردیالر تؤوله
بیرینین  -بیری لیقدان گئدیبدئیردیلر. قاالغی یاناجاق ائلردیلر. بعضا کندلرده داعوا دوشنده پاخیل« قاالخ»

لری اولمازدی. قاالغی کؤمور قاالغینی اود ووروب یاندیراردیالر. اوندا کورسویه قویوب یاندیرماغا هئچ نه
عوضینه اودون عوضینه بیر ده تندیرده یاندیریب، چؤرک پیشیرردیلر. داها ایندیکی کیمی گئدیب، جنگل

 لرین آغاجالرینی یئریندن قوپارتمازدیالر. 
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 گؤتورون. نیگئد نن،ییخورجون دولودو چؤره-
گئدندن  لویآز  ری. بوالیدوشرلر  نهیگ رلر،هیییچؤرک گؤتوروب  ردانایب ب،یگئد زالریق

 : رلریآجار. دئ یالرنیقار نهیگ زالریسونرا بو ق
 ! قییآج زیدده ب -

 :ریدئدده 
 !نییئیدان چؤرک گؤتورون ورجونخ -
 نهیگ نیچوخ گئدندن سونرا بوالر -بیآز گئد نهی. گوالیدوشرلر  رلر،یئی نهیگؤتوررلر گ 
 :رلریآجار. دئ یالرنیقار

 ! قیآج زیدده ب -
 : ریدده ده دئ

 وار!  مزییقدر چؤرهبو یدا نییئی !گؤتورون چؤرک بوداها -
-اپبایخورجون دولودو  وخدو،یدن خبر چؤرک ،یدا وخیخورجونا، گؤررلر  آپارارالرال 

 .رلریدئ نهیلرگلرلر بو سؤزو دده !ننیئشمهس
 زهیس میاوتورون بوردا، من گئد زیس زالریبوجور اولدو، ق یک یندیا ،یک ریدئ یلردده

 !بوجور آج گئتمک اولماز م،یریچؤرک گت
 : رلریاوتورارالر اوردا دئ زالریق

-! سن گئدرسناسانیتک قو یزیسن، سن بوردا بگئده کیلمریب ایقو یسن زیبـ 
 !گلمزسن

 : ریدئ
 !گلرم-
 : ریقاپاق تاخار! دئ ردانایآغاج تاخار، اوستونه ب ردانایب وکیبؤ ئرهی 

 .رمیمن گل یک نیلیب یلدادیقاپاق تاقق ،یأسد ئلیهاواخ  -
دن بو دده ،دارلیأسر قاپاق تاقق ئلی لدار،یأسر قاپاق تاقق ئلی اقاالر. ه زالریگئدر. ق اریقو

 :رلری، دئاؤلورلر ندانیرلر آجالرگؤر  زالریبو ق ریخبر اولماز! آخ
 ! نیقورتارس زیاخامی! اخیییتوتاق  یزیمیریب-ریب نی! گلاخییائلنه زیبس بـ 
 :ریدئ زیق کیچیک
 سسایق یکنی!! هر کساقییائل یزیمیشاماغیلماسا ااوتوراق او نیگل !بوجور اولماز ـ

 اولده!  اخیییگئتسه اونو توتاق 
 :رلریدئ
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 ! یاخجی -
 !اخیییتوتوروق  یسن زی: برلریگئدر، دئ سسایق ،یکنیزیق کیچیاز قضا بو ک

 : ریدئ زیق کیچیک
 !نیهلت وئرآز م ری! بوخیـ 

 .کیریهلت وئرآز سنه م ریب وخ،ی یبی: عرلریدئ
 !نییئیاوندا توتون  م،ی! اگر تاپمادشامیتاپم م،یتاپد یوزر  اگرـ 
 نیریب رریتاپار. گت شیشمیک دانا یکیا ئردنیائشر، آغالر! ائشر، آغالر!  یئریگئدر  زیق

 : رلری. دئبیخیچ ندانیادی نادای! اؤز آغزنایآغز نیزیاو ق نیریب نا،یآغز نیزیبو ق اریقو
 !ائلرنه زهیب شیشمیاؤلوروک، بو ک زدانیمیآج زیبوندان تووالما! ب یزیب زیقـ 

 : ریدئ
 ! رمیائل شیخواه ن،یهلت وئرآز دا م ریبـ 
و ب اریقو نیریب ررینوخود تاپار. گت دانایکیا ئردنیائشر، آغالر! ائشر، آغالر!  یئریگئدر  نهیگ

 !اخیییوتوروق ت یسن زیب ،یمزلر ککچال زالریق نهیگ نا،یآغز نیزیو قا اریقو نیریب نا،یآغز نیزیق
 : ریدئ
 ن،ییئمهی یسم، نه قدر دئسم منهگلندن سونرا هر نه ائل م،یبودفعه ده گئد نیوئر جازهیاـ 

 !نییئی
آچار،  ینی! بو قاپیلدیآچ یقاپ ردانابی گؤرر! آغالر ،ائشر، آغالر! ائشر یئری نهیگ گئدر
 نایغقابا نیالرورا، اوردا آتا الربییباغال یالرآت ،یدطؤوله ردانای. گؤرر اورا بیچریگئچر ا

 زالری! قامشیتاپم یروز هز یبورا، س نیخبر وئرر گل زالرایلر! تئز قنوخود تؤکوب -شیشمیک
 نهیلرپئشه ائلرلر، اؤز  نهیاؤزلر ی. دارلریئی بیریأتک دولدوروب، گت ریب یسهره قاچارالر،

نوخوددان  -شیمشیأتک او ک-أتک بیتئز گئد-چوخ شوکور، تئز الریشدیتاپم یئری یروز
 .رلریئی ونجانیدو بیریگت

 : ریاؤلچر! مئهتره دئ ریب-ریب یالردن گؤروش ائلر، آتشاه گلر بو طؤوله ،یگونلر ریب
سن بوالرا  شم،ینوخودو وئرم-شیشمی! تئز اول، من بو کالربییخالیالر آربو آتـ  

 ! تئز اول دئ گؤرک نه اولوب! سنیموئرمه
 : ریدئ
 .رلریئیبورا،  کورمتؤ  یمن سن وئرنلر ،یدبییاولم رزادیولسون، بقبله عالم ساغ اـ 

 : ریدئ
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وشوم ققور  نایبوغاز نیتاپماد ن،یتاپد-نیاوچ گونده تاپد رم،یهلت وئراوچ گون سنه مـ 
 دولدوراجاغام. 

دوز  نهیرئی نیارانیر، کسه ینیگون تاپامماز، اوچومونجو گون، أل یکیا رگون،یبو گلر ب
 !نیوخالسی مازیقو یسیآغر نینیال ن،یتوتماس ووخوی ،یر کسپه

 یسهره ،یگلد زیدانا قگئچندن سونرا، اوچ یقداریم ریب نینگئجه ،یکگؤرر  اوندا
 !توتار یبوالر. قاچاندا رالریدولدوردو، قاچکیشمیش  -نوخوأتک  ریب هؤولسک

 : رلریدئ
 .کیشدیگلم ریاؤلوروک، اونا خاط مزدانیآج زیاؤتور، ب یزیب ـ

 :ریدئ
  قوشوم دولدورار!قور  مایبوغاز وخسای نا،یانی نیم شاهآپاراجاغا یزیس ؟!هارا ـ

شاه یبوالر یآپارد ،ی! ائله کنایانی نیآپارار شاه یبوالر ...یاخجین ننه -یاخجین دده
 : ریشاه دئ نا،یانی نی

-وخودو نب زیرسیگل هییگؤروردوز؟ ن هیین یشیگؤروم بو ا نیی! دئزیجاقسهیدوزون دئـ 
  ز؟یسیآپار یشیشمیک

 زیمنهن ز،یمدده یزیبوجور اولوب، ب ،یک رلریدئ نیسیقدر هام هییدوم -دننهیییا بوالر
 زیب وخسایگؤردوک،  یشیبو ا زیب ریچؤله! اونا خاطب ویقو یزیب زیمدده لر،یردیلمیگؤره ب

 !کیلییاوغرو د
 : ریدئ
 وکیؤگلر!؟ اول ب شینه ا زدنیال نیزیگؤروم س نییدئ ،یبئله اولد یکیندیا وخ،ی یبیعـ 

 :ریگلر؟ دئ شینه ا ندنیدئ گؤروم ال ریدئ رار،یچاغ یزیق
دا،  ارتوت نیسیقوشونونون هام ارامیخالچا توخو ردانایقبله عالم ساغ اولسون، سنه بـ 

 !قاالر قیآرت
 !نیشیا نیاو سن ،یاخجی: ریدئ

 !گلر؟ شیا نه ندنیال نیدئ گؤروم سن :ریدئ زایق کیچیک اوندان
 : ریدئ
 ررم،یشیآش پ ندایغیقاب ومورتایقبله عالم ساغ اولسون  ،یاو گلر ک مدنیده ال میمنـ 

 !دا قاالر قیآرت ر،ییئی یسیقوشونونون هام
  :ریدئ زایق کیچیک
 !گلر؟ شینه ا ندنیال نیدئ گؤروم سنـ 
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 :ریدئ ،یدیا شیلمیبآز چوخ ریب زیق کیچیک
 ریتؤکولر، ب لیزیق اندایقو ئرهی نیطرف ریب نینیغارام باشسنه اوغالن دو رجوتیمن ب ـ

 !!وموش تؤکولرگ اندایقو ئرهیده  نیطرف
 : ریدئ
 .یاخجیـ 

 : ریدئ رالریچاغ یزیق وکیبؤ
 !توخو یگل خالچانـ 

 .یدمیزاتدان الز دانلوقیآز بو ری!! بیبوجور اولماز ک ،یمدیسانجاق الز -نهیی: اریدئ
 ! نیوئر یمدیمنه الزامر ائلر، هر ن پادشاه

 رریررلر، بو گتوئ سترلر،یسانجاق نه قدر ا -نهییا لوق،یآز بو ریوئررلر، ب پیا رآزیب ررلریگت
، تاخار اوستونه یالرسانجاق -نهییدؤنر ا ار،یتوخو نیطرح ریب یباالجا خالچان ردانایب

ماز. رهئچ کس اوتو دورار قاچار! نا،یچیواخ باتار ق-واخ-: واخریدان هر کس اوتورار، دئقوشون
 !یک نیزیق وکیبو بؤ

 ریب نیمیزهر ک رآزیب ندایغیقاب ومورتای! بو گلر ریشیپ یوشیآ ،یرکیدئ زایق کیچیک اوندان
 اومورتیواخ ائلر، دورار گئدر! -واخ-واخ رار،یو نایباسار، آغز نیدوزلدر، گلن بارماغ یشئ
 !یکنیزیدا بو ق قاالر! بو یسیقاالر، هام شیآ ندایغیقاب

دوغدون، دوغموسان! دوغماسان، اوچوزو  ایسونرا دانیدوققوز آ !یکنیسن یقالد یندیاـ 
  !نالریتووالنس روغوندایقو نیجاغام آتده وئره

گئچر!  یاوالر، دوققوز آ لویبو زیدوغروسو بو ق -اوالر! دوغرودان لویگئچر، بو یاوچ آ زیبو ق
 ،یکمیزیب ،یائلرلر ک کیچیگ اییباج کیچیک بتر بو الریباج وکیبو بؤ اوالر! یدوغما پاها

 دوغور!  یهم ده اوشاخالر ،یاولد می، بو شاها هم خانیبئله اولد
 ریدئ یریب دوغا! ندانیباجاس طباخی. گرک ملمزیبئله دوغا ب میباج میمن ،یک ریدئ یریب

وغا، د ئردهی ریگرک تک ب ،یک ورالریقو نونایبو نیشاه !لمزیبئله دوغاب میباج میمن وخی ،یک
 قوتو آتارسوز. ردانایب ا،ییهئچ کس اولم

 نیخطبایم خاردارالریچ یزیبئچارا بو ق دانیآشاغ یریاوستن، ب یریب یسیکیا الریبو باج
والر . بیاوغالن دا دوغد رجوتیاوغالن دوغار! بوالر گؤررلر ب رجوتیب ح... بو قشنایباجاس
 !وزونها ونیاؤتوررلر سو ا،یقوتو ارالریقو یالراوغالن
 ،یک رلری! دئیسدستهبکید دانایب و،یکوچوتیا دانایب یشاها گؤرسدرلر ک ررلریگت

  ندانا ساالر.ی. توتار اوچونو ده زیبونو دوغد زدایمیباج میزیب
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 ونی! گلر سوریگلم ویسو نیاصلن بو بوالغ ی،گؤرر ک رابیم .آ راست گلر-رابیبو قوتو م شانسدان
 !!بیسک نیقاباغ ونیسو بیگل ی،قوتود ردانایگؤرر ب نه،یریآخ ونیآچماغا، گئدر سو نیقاباغ

 ی اولمازدی.. اؤزونون اوشاغ، سونسوز ایدییدیا وخی یدا اوشاغ نیرابیبو م دانشانس
  تماشا ائله!!ا نیگول جمال بونالرین ئمه،یگؤزل اوغالن!  رجوتیقوتونو گؤرر، ب بیآچ

 نه رلریلمیب نجاق،یده سئو یسیکیا نانیآرواداؤزونه اوشاق ائلر.  یآپارار بوالرمیراب 
 نیطرف ریور، بتؤکول لیزیق اندایقو ئرهی نیطرف ریب ینینردان باشودوغ ینبوالر !نلریسهائل

 . رلریلشوموش تؤکولور! بوالر بتر دؤولتگ اندایقو ئرهی
الر بو اوشاق ،یاوالر. واخت او واخت اوالر ک یبوتون خبر نینیاهل نیشهر اندانیبو جر

!! زیلسییید یاوشاغ نیبوالر زیس یالرا خبر وئرلر کمکتبه. مکتبه گئدنده، بو اوشاق رگئد
 الریدیاوشاغ نیبوالر شاه ،یائلرلر، گؤررلر ک قیالردا تحقشاق!!! بو اوبالریتاپ ئردنی یزیس
. رللمزیسالالرالر، اوتورا ب نیالرقاباخ -. گلرلر ائوده، قاشبییائله اوشاقبو اؤزونه  ،یک
 : یک ریقارداش دئ رابیم

 هیینه اولوب؟ ن زهیس !ب؟ینه موشکول گل زهیس یگؤروم، آخ نییمنه دئ میباالالر یآخـ 
 وخدو؟ی زیبئله کئف

 !بییهئسساد اولم ،یک رلریهئسساد! نقدر سوروشار، دئ ،یک رلریدئ
 یزی! سن بسنلییید زیآتام میزی! سن ب؟آتا نه وار سنیلیب ،یرکیالر دئبو اوشاق ندهیریآخ

 !سووا، سن اوردان توتوبسان بالریسودان توتوبسان! قوتودا سال
 ! رییدئ االنی رییدئ میکهر ! یاالندی: بابا بو سؤز ریدئ

 : رلریدئ. اوشاقالر بو دانار
 یریب اؤلو خوروز آل، ردانایمنه ب رییدئ یری! بزسانیآتام میزیسن ب یک یندیا ،یاخجیـ 

 ل! نار آ ردانایمنه ب ریده دئ
. اوردان گئچرلر، اوتورارالر ندانیقاباغ نینیدربار نیساالرالر شاه نیولالری، لیبگاوشاقالر 

و !!! بنایداناالرالر، تؤکرلر اؤلو خوروزون قاباغ نینار داناالراوتوروب، اوردا! گونده بوالر اوردا 
 : ریی!! دئانیقاباغ نیو قارداشب ریقارداش آت او نا،یقاباغ نیاو قارداش ریقارداش آت

 ! یخوروزوم نارداناس ئیـ 
 :رییآتار، دئ یرسیب او
  !یخوروزوم نارداناس ئهی ـ

 ندایجوشور. اوردا پنجره قاباغ یالردان اؤترو، محبتشاقبو او ریگئچ ییدا اوره شاه
 : یرکیدئ نایسیچیقاپ ش،یمیااوتورموش
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 لربیلدؤرد گوندو گ-ر اوچالبو اوشاق یگؤروم آخ مایانی میمن ریگت یالرگئت او اوشاقـ 
 ! رلر؟یبئله ائل هییی! گؤروم بوالر نیخوروزوم نارداناس ئهی رلریبوردا دئ

 : رلریدئ نا،یانی نیآپارارالر شاه یبوالر بیگل
 !کیریگئتم زیب رلریقدر ائلرلر، دئ! نهکیریگئتم زیبـ 

 : ریاؤزو آپارار. دئ یالرشاه گلر بو اوشاق ردهیآخ
 ؟!رهیئیاؤلو خوروز نار  ،یشدیبو نه ا م،یباالالر میالالر! منگؤروم با نییدئـ 

 : یرلرکیدئ
  دوغار!؟ یسدستهبکیدوغار؟! د ویکوچوتیقبله عالم ساغ اولسون، آدام به اـ 

 :ریدئ شلر،ید ینیالربارماق شاه
 !بورا نیریگت نیگئد ؟یمدیآتاز ک نیزیس !یمدیاؤز باالالر میبوالر منبلکه  ـ

 : ریدئ شاه رلر،یریگت ینیآتاس نیالربو اوشاق رالر،ییولالی آدام
 .یمدیاؤز اوشاغ میالر منبو اوشاقـ 

 : ریدئ
 !للریید نیاؤز اوشاغ نینیبوالر س وخیـ 
 :رییدئ ردهیآخ ان،یبو -انیاو
 یبوالر اولسون. من نیزلیسندن نه گ ل،ییئد نیزلیآلالهدان گ !قبله عالم ساغ اولسونـ 

 .شمیممن اؤزومه اوشاق ائله یاولماز! بوالر میده اوشاغ میمنسودان توتموشام، 
 : یرکیدئ ،انعام وئرر رآزیب

 .وتموسنیبؤ یاخشی یالرسن بو اوشاقـ 
 خاردار،یچ نداندانیده ز ینیسننه نیالراؤزونه اوشاق ائلر. اوشاق یالراوشاقشاه، 

 روغوندایدا وئررلر آت قو نیرتوتارالر. خاالال  یگئجه تو یئددی -گون یئددی! ولالریحاماما 
 .تووالرالر

 باتار نپَ  ریب ،ینعلبک ریب
  .اتیگئت  ر،یگل وخونیاگر 
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 بایقوشون ناغیلی 
، دوغوم یئری: قوشالالالاچای، باروق کندی، 1333قایناق: جعفر اسالالالالمی باروق، دوغوم تاریخی: 

 تحصیالت: بئش کالس 
 ب(یلیازیله یا یزیآغ ی)ناغیل قوشاچا

 میر امانیتوپالیان: ا
 

اونو آلسین.  ریین بیر قیزدان خوشو گلیر ایستییگونلرین بیر گونونده حضرت سلیمان
 سینه بیر شرط قویوب، دئدی:قیز اونا گلمه

سن کی، دنیادا اوالن قوشالرین سن من سنه گلم گرک منه بیر ائو دوزلدهایسته -
 دیلسین. سینده ایشلهنین سوموگوندن اونون دوزلمههامیسی

رقی، خوروز، قی یب، ایشینی باشالدی.یحضرت سلیمان قیزین شرطینی قبول ائلی
طاووس و قوشالرین چوخو حضرت سلیمانین سؤزونه باخدیالر. نوبه گلیب بایقوشا چاتدی. 

 بایقوش دئدی:
منیم بیر شرطیم وار، سیز مننن اوچ سؤال سوروشون، اگر جوابالرینی بیلدیم، بیز  -

 ین. دلهکلریمی ایشدیم، بو ائوده منیم ده سومو ن؛ اگر جواب وئره بیلمهبایقوشالردان ال چکی
یب، اوچ سؤال نظرده توتدو. حیوانالرین هامیسی بیر یئره یحضرت سلیمان قبول ائلی

ل سوالی بئله سیییغیشیب، بوالرین ایشلرینه تاماشا ائلیی  وروشدو:ردیلر. حضرت سلیمان او 
 ی چوخدو دیریلرین؟بایقوش دئ گؤروم اؤلولرین سای -

 بایقوش جواب وئردی:
 لرین سایی چوخدور!بللی دی کی، اؤلو-

 نن باخیردیالر، حضرت سلیمان دئدی:حئیوانالرین هامیسی تعجب
 بایقوش دئدی: بو سؤزو هاردان دئییرسین؟ -
 نلر. اونا گؤره اؤلولر، دیریلردجکلر اؤلوب، قورتولوب، قاالنالر دا اؤلهبو دنیادا اؤلن -

 چوخدوالر.
 حضرت سلیمان تحسینله بایقوشا باخیب، ایکینجی سؤالینی سوروشدو:
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  بایقوش دئ گؤروم آوادانلیقالرین سایی چوخدور یا وئرانلیقالرین؟ -
 بایقوش جواب وئردی:

 الرین سایی چوخدور!بللی دی کی، وئرانلیق -
 نن باخیردیالر، حضرت سلیمان دئدی:حئیوانالرین هامیسی تعجب

 و سؤزو هاردان دئییرسین؟ بایقوش دئدی:ب-
بو دنیادا وئرانلیقالر وئران اولوب، قورتولوب، آوادانلیقالر دا وئران اوالجاقالر. اونا گؤره  -

 وئرانلیقالر، آوادانلیقدان چوخدوالر.
 حضرت سلیمان تحسینله بایقوشا باخیب، اوچونجو سؤالینی سوروشدو:

 لرین سایی چوخدور یا آروادالرین؟بایقوش دئ گؤروم بو دنیادا کیشی -
 بایقوش جواب وئردی:

 الرین سایی چوخدور! حضرت سلیمان سوروشدو:بللی دی کی، آرواد -
 سن بو سؤزو هاردان دئییرسن؟ -

 بایقوش جواب وئردی:
 الر. الر، آرواد دیرالر، آرواد آغیز کیشیلر ده آرواد حساب اولوربو دنیادا اوالن، آرواد

الرین هامیسی بایقوش وئردیگی جوابالردان نان اورادا اوالن حئیوانیحضرت سلیمان
 ی. دلیقالردان آزاد ائلهبوتون باغلی باش قالمیشدیالر. اونا گؤره حضرت سلیمان اونو -چاش

قیز کی، اوزاقدان بوالرین هامیسینا شاهد ایدی، بیر دانا قیرمیزی، یئتیشمیش نار 
 یب، دئدی:الینده گتیریب حضرت سلیمانا وئر

یام. قوشالر گلیب بیزیم باغین آغاجالرینی گول واختی، چاغاال من بیر باغبان قیزی -
جک گؤزوم یوخ واختی یا میوه واختی ووروب تاالردیالر و اونا گؤره منیم قوشالری گؤره

یردیم سنین قدرتینله اونالری آرادان آپارام. اما ایندی بو بایقوشون یایدی. بونا گؤره ایستی
 ریرم. هوشو منی تعجبلندیردی و من شرطیمی دالی قئیته

 بایقوش دئدی:
 مه قیرمیزیقوشالرین هئچ بیری مننن باشارا بیلمز، اونا گؤره مننن قورخوب، دؤره -

خط چکرلر. بوندان بئله من سنین باغیندان موغایات اوالرام آرخایین اول بیر قوش سنین 
 باغیوا گیره بیلمز...

ر للندیلر. جنگلین هر طرفیندن دادلی، رنگ به رنگ میوهتدارکاتینی عهدهقوشالر تویون 
  گتیریب، حضرت سلیمانین شأنینه الییق بیر توی توتدوالر.  -ییغیب
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 الرلیناغ نیدئ آنام
 یلیناغ نیمَنی   ریام

 ینظر الیسه
 ی نظر مالئکهقایناق: 

 
زونه ؤس نینیبو اوغالن آناس یردییاشای الیاوغلو یآدل َمنی   ریآنا ام ریب ،دهکند کیچیک ریب

 شینونده قگؤ ریب نینلرگؤ .یرردؤگ یدیلسهیب یاخشیزو ؤا یک یشیهر ا ،یائله باخمازد
 :یدئد یگلد َمنی  ریام ندهیفصل
 .رمیمن ده گئد ،گهیکهل ریگئد یجاوانالر ،یلریشیک نیآناجان کند-

  :یدئد بیالنقیباخا آج -باخا سیپ -سیپ یآناس
  !ندهیئریاوتور  ،توتان اولماز کیهلدن کنس-
سگ مییاوالردان نه میمن؟! یتوتان اولمور آخ هییآنا ن یآ-

َ
 !؟یدکیا

 .(دست و پا چلفتی) زسانیس! آمما دستاالتنیهئچ زاد -
. یخدیچ دانیقاپ ،توردوؤگ ینیآغاج ینداکیانی نینیقاپ ،یزه باخمادؤس َمنی   ریام

دوشدو  نایباش کت ،یندییزونه دئؤا -زؤا رآزیب .بیدگئ بیخیچ یمردو بابا هامؤگ یگئتد
)درخت نینیدنه چال ریب ،یردو کؤقوش گ ئکهی ریب یشدیاوزاقالشم دنکند رآزیب... والی

مندن  نیمیک یگیآنام دئد ،یزونه دئدؤا -زؤا .ریقاچ انای بو -انیاو  ندهیبر -زالزالک( دوره
 !میتوتان اولماز ائله بونو توتوم آپار کیکهل
 :یردیشقیق! یدهقوش توتوق وئرم ،توتا یدستهیا

 !ندانیووراجاغام باش الییآغاج انماسانیدا !قوش یآ -
 یلدیدن بسس یآناس .نایز اوتاغؤا یآپارد .ائوه یردیتوردو گتگؤبو توتدو  ،یاندیدا قوش

 :یردیشقیق قوش! بیعج ردنهیب ردوؤگ اوتاغا یگلد هیسسله-هیسسله .بیاوغلو گل ،یک
 !رریگت قوشیبا َمنی  ریام ،رریگت قوشگئدر  یهامم !یک ردونگؤ-

 :یدئد
 .کیئیرک وئر ؤچ کهیت ریب رمایشقیق ،لکیآنا نئ -

🔸🔹🔸 
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 :یگئجه دئد ریب. یردییبو قوشا محبت ائله َمنی   ریام .ین کئچدگؤ یکیا -ریب
  !اپیکوکه  رآزیآنا صاباح ب -

 ،(یردیاندی) یسالد یرین دوردو تندتئزد یسحر ،یدائله یریخم یاخجی یدئد یآناس
 یتدییقا ،باخا رهیتند یسونرا گلد ،یدلهکونده رآزیب .هیهلمکونده یریخم یباشالد

  یاااردور واؤگ ،نایانی نیلرکونده یگئتد
 .رییلهقوش کونده کونده بیعج او
 !یرررررررررردیشقیق
 !رریگت قوشیبا نَم ی  ریام ،رریگئدر قوش گت یهام! یسن سنلهؤ ا َمنی  ریام-

 !وولوب؟سوروشدو ن ،نایرک دامؤچ یقاچد، یلدیآت وخودانی کید َمنی  ریام
 !ید)نجس( ائله نداریم یلر، کوندهاییتور آت قاپؤگ ینکلوجهتو  بو -

 :یدید َمنی  ریام
 .رییستهی! چوخ ادا نیسلهکونده ی! قورییلهعه! قوشوم کونده کونده -

 .لماغایاپی یرالندیحاض، یاودو کئچد نیریتند .یدلهندهزو کوؤا ،اولماز یدئد آنا
دا  اپا،آنایآنا  یوئرد یدیایاوسته  نینتخته ینکونده دنه ریاو قوش ب ،یردیاپی یباشالد

 :یدئد ،یوئرد ینکوکه یردیچاغ واوغلون .رهیتند یاپدی
 !تهیبونو آت ا -

  !کاوزو  ریب ندهیچیردو اؤگ ته،یآتا ا آرادان بولوردو هدطیَ ح یآپارد یآلد ینکوکه َمنی  ریام
 یآناس .نایرک دامؤچ یگلد هیئی -هیئیده اوزو  ینکوکه ،نهیبیج دویتوردور قوؤگ گؤاوزو 

 :یدئد
 !ن؟یئدیزون ؤسن! الهؤ اوغول ا یوا -

 :یلدو دئدگؤ َمنی  ریام
 !ها بیاپیز قوشوم ؤهه دا َبه! ا -

 .یدیر نمیز دئؤس ریب آمما یردینلهرصیح یآناس نی'َمنی  ریام
  🔸🔹🔸 

ن وگ ریب. یردیرلشیکیف ،بیده باخنیزلیه گگزو او او َمنی   ریام .ین کئچدگؤ یکیا -ریب
 :یدئد
  ! آنا-
 !هه اوغول -
 .منه نیرسیوئر توکلوجه گت ،ریشیپ یآش رانیآ مایصاباحالر-
 .ریائله نداریم نهیچیا نیکر آشؤ ت نی! توکلر؟نیرسیتوکلوجه نه جور گت یآخ-
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 !نیرسی! وئر گت؟یآخ نیشینه ا نی! سنوخی-
آپار  ،یدئد ،هیتوکلوجه یوئرد یردیشیپ یاولدو، آش صاباح .یگئتد نهییدئ-نهییدئ آنا

 !اوست اوتاغا
، نایآغز نینیقاپ یشدیئتیتوکلوجه  .اوتورموشدو نایانی موشدویاوراق قو ریب َمنی  ریام

 .یاوزاتد یآش
 :َمنی  ریام 

 !نایاخی ریگت یدئد -
  .یاوزاتد یگئنه آش ،یدیئری میددآ یکیاوکلوجه ت
 !نایاخی گل-

  .یاوزاتد ی،آشیدیئری میدداوچ آ -یکیا گئنه
 !نایاخی گل-
نه  ردوؤگ !یاااااااو  ندنیسیدر نینووردور توکلوجه ین،اوراغیهم نالشماقیاخی نایانی

  :یدئد! زیزل، ناز قؤگ ری! ب؟رورؤگ
 !؟سنندهیسیقوش در هییسن ن-

 :یدئد یآغالد
 .للرهؤدوشدوم چ میدیگئ یسیقوش در لدولر، من قورخومدانؤ آنام ا-آتام -

  .نایباغر یباسد یزیق َمنی  ریام
🔸🔹🔸 

 نی'َمنی  ریام زیق ریب رور؟ؤلر گنه ردوؤگ، اوتاغا یشدیئتی ،یردیگل نهییدئ -نهییدئ آنا
 !ندایباغر
 م؟یک بو اوغول-

 :یردییزوندن آؤا یزیق َمنی  ریام
 !ریدبو همن توکلوجهآنا -
 !شیمیزیبو ق یوا-
 !هه-

🔸🔹🔸 
. یردینمیهبَ  یلرئمکی یگیردیشیپ نینیآناس یدا َمنی  ریام .یردیگئد-بیبئله گل نلرگؤ

  :ین دئدگؤ ریب
 !آالم رمیستیا یزلؤمن بو گ ،آنا-

 :یک یندییدئ یآناس
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 !؟میک یسننه ،میک یسدده قیریمیبونو تان زیب یآخ- 
  .ریبورداد ریدنئچه هفته .دا قیریتان هیین -
  !سنه آالم ینیزیخاالق نیسن رمییستهیا-
 .رمییستهیا یزلؤگ میغیزوم تاپدؤمن ائله ا وخی-

 .یشردیلیزده اونا اؤهر س .(ری)درگ یشدیلیا هلای زیق یآنا باشالد ،بئله اولدو یک انیجر
 :یدئد زایق یوئرد ونگؤز اوزو ؤا َمنی  رین امگؤ ریب

 شیا ریهرزامان سنه ب ،راجاقیلر تاپششیا ری، سنه آغجکدهینجیا ی! آنام سنمیزیعز -
 .ررمیئتیزومو ؤمن ا )تکانش بده( الخالت گؤبو اوزو  ،ریدنیچت ،یک یردیتاپش

 :یدئد زایق یوئرد ،یلیرکیچوخ چ، میدنه گل یکیآنا ا.یدلییائوده د َمنی  ریام گؤن ریب
 !ریگت ویآپار 
وروب اوت. ردوسورتوردو اولمو ایله داش .اولموردوالر زیتم یردیشیالهر نقدر چ یآپارد زیق 

 َمنی  ریام ،یالخالتد گؤدوشدو! اوزو  نایادیزو ؤس نی'َمنی  ریام ردنیب. نایز حالؤا یردییآغال
 زیق .یزلشدیلر تممیگل ،دوعا اوخودو ریب ،بیوئر قیلدارلید زایق ی! گلدیردیئتی وزونؤا

 !ئوها یتوروب آپاردؤگ نجکیسئو
 نی'َمنی  ریام/  ریدیفئل ریدیهئل، "لیید نیشیا نیسن شیبو ا :یدئد ،ردوؤگ آنا

 .ریدیفئل
ان رد دنه باردؤد -اوچ زاین ده قگؤ ریب .یردیدینجیا یزیبو ق لهیا شیا رین بگؤهر  آنا
 :یدئد یوئرد
ک  -

َ
ل

َ
  .شک توتاجاغامؤد -ورغانی زهیس ،ریگت غییگئت ل

 یبوران -یراناو. یشاردیغییالر قوش ،یک نایراغیق نییچا یگئتد ،والیتوردو دوشدو ؤگ زیق
ک تاپا ب ری، بیدوالند، یآختارد

َ
ل

َ
ک یشدیآنا دئم .نیسلهینئ یردیلمیب .یلدیآووج ل

َ
ل

َ
 زیسل

ک آختار بییآغال !گلمه
َ
ل

َ
 گؤوزو ا ،دوشدو نایادی َمنی  ریام ردنیب .یردیلمیتاپا ب یردیل

 :یدئد .یاوغالن گلد ،یخالتدال 
 !وولوب؟هه ن -
ک  بییآنا دئ-

َ
ل

َ
 .شک توتاؤد-ورغانی زهیب غامییل

 !ن؟یغانمادیی-
 !آووج ریب-
ک  رسنیلیب-

َ
ل

َ
 !لرسن؟یب غایینه دئسن ل

 بیلمیرم. وخی-
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  :دئ-
  الرقوش نیشیغییالر قوش نیشیغیی»

  دور ویتو ن'نَمنی  ریام
 قوش الر نیلیلکیالر سقوش نیلیلکیس
 «رید یاسی نی'َمنی  ریام
اوقدر  بینللکهیس ،ئرهی ریب بیشیغییقوشالر  بوتون .اوخودو یباشالد نجکیسئو زیق

ک ت
َ
ل

َ
  ،یکدولر کؤ ل

ک یمدد وئرد زایده ق َمنی  ریام
َ
ل

َ
 .الر ائوهیآپارد، باردانا الریغدیی یلرل

  ، دئدی:بییال و تو ینیگئنه باش ،ردوؤگ آنا
 ریدیفئل ریدیهئل»-

 «ریدیفئل نی'َمنی  ریام
🔸🔹🔸 

 ی:دئد زایق َمنی  رین امگؤ ریب ،یردیآز قال نایالر یتو
سن! رهیگت بی، قاوال آلیک دهیکند نیلیخاالم گ اجاقیولالی یسن آنام !میزلگؤباخ  -
 !لرلدورهؤ ا یاوردا سن رییولالی یسن

 :یدئد نا،یباغر یباسد یزیق َمنی  ری! امیدترهیت زیق
 !سنهیلهینئ میجههیدئ !وارام یقورخما! من ک -
  .یرتدیؤا یلریلرتمهیؤا زایق

 :یدئد زایآنا ق ،ریدیباش آخشام
آل  یقاوال ندانیخاالس نی'َمنی  ریگئت ام.وخی زیمیریچاغ -هئچ چال ریآز قال وزایتو -

 !ریگت
 .نیده گلس َمنی  ریما -
 .لییچوخ اوزاق د !ه؟ینه َمنی  ریام-
 نیتیا ریب ،کولوبؤ سوموک ت نایقاباغ نیتآ ریردو بؤگ ولدای .والیدوشدو  قورخا -قورخا ،زیق

 .نایقاباغ نیآت دویقو یونجانی ،نایقاباغ نیتیکدو اؤ سوموگؤ ت ونجای نایقاباغ
 .یآچد ده یلرمیلیگ بوکوک بوکدو. یاونالر ،ردوؤگ یلرمیلیگ قیآچ .یدیئریدا  رآزیب
  .یآچد ینیقاپ رتوکؤا ،رتدوؤا ینیقاپ قیآچ
  .ردورؤگ یچال ریب .رید یئریدا  رآزیب

 :یدئد
  !میدیمه سانجاَبره اخایاوالیدیم  بئکار ،ریسانجاقد -نهیزل اؤآلله نه گ یآ -
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 :یدئد، ردوؤگ یچا ریب ،یآز گئتد ریب
ل میدیبئکار اوال  ،زل آخار سودورؤآلله نه گ یآ -

َ
 !میدیایویاوزومو -ا

 . خاالیا دئدی:یخاال گلد ،یچالد .اییقاپ ی، چاتددییئریآز دا  ریب
 !قاواال بییولالی یآناس نی'َمنی  ریام- 
 .کیریصاباح گل ده زیب ،سن آپار یقاوال! نیسه مبارک ائلهالآل-
  !ساغ اول خاال-
  .میریدامدان گت یچریا میز گئدؤد-
 ندایباش نینیقاپ یقاوال. لدورهؤ ا یسن رهیگت چاقیپ ریاو گئد ،یک یشدیدئم َمنی  ریام»

 .«سانتوروب قاچاجاقؤگ
 :یردیشقیق یگلد خاال. یتوردو قاچدؤگ یقاوال

  !توت ،سو یآ-
 :یدئد سو

 ره؟ؤاونا گ تیچ نیریا رسنییسن دئ ،آخارسو رییاو منه دئ -
 !توت ،یچال یآ-
 !ره؟ؤاونا گ یچال رسنییسن دئ ،سانجاق -نهیا ریمنه دئ او
 !توت یقاپ قیآچ یآ-

 ره؟ؤرتدو اونا گؤاو ا نیشدیساخالم قیآچ ویبو للریا یمن سن
 !توت یرتوک قاپؤا یآ-
 ره؟گؤاونا  یرتموشدون او آچدؤا ویبو للریا یمن سن-
  !توت ،آت یآ-
 ره؟گؤاونا  یوئرد ونجایکموشدون او ؤ سوموک ت سن-
  !توت ،تیا یآ-
 !ره؟گؤاونا  یسوموک وئرد یلئمهیاو  نیشدیوئرم ونجای سن-
 !یسن سنلهؤ اوغول ا :یدئد آنا ،ائوه یگلد. یقاچد بیخیآرادان چ زیق ،الریتوتماد 
 رید یفئل رید یهئل»

 «رید یفئل نی'َمنی  ریام
🔸🔹🔸 

 یریر آالیسالد یزیق الیخاال  ،آنا. گئجه اولدو ناماقیاو ،ریچاغ -چال ینو باشالندگؤ یتو
 !الر اوتاغایآپارد ینیزیق نیخاالن، لریدتلهیلیک ،داما
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له وگ-لهوگ .ریلر هله سس گلردوؤگ ،ایینالتیقا راالریچاغ یاوالر لریردیگئد سحر
  :رلیدئد
  !رالریناشیهله او-
  .الریتدییقا ،یردیگئنه او سس گل ،لریات سونرا گئتدعسا یکیا -ریب

لر نه ردوؤگ الریآچد، الریردیندیس ینیقاپ .یردیاو سس گل نهیگ ،لریاولدو گئتد ناهار
 لر،توروبؤردک اؤا یکیده اتشت ریب، بیلیخییهوش  یب یزیق نیخاالنسی؟! ناشمایاو

 !نه خبر زدانیلر او قرهؤالر گیقاچد !شیمای یسس نیاوالر
با  ،)تند توولو .رینفر گئد یکیردولر اوزاقدا اؤگ جاق،یالر دالالریقاچد !وخی ردولرؤگ

. یشیقوجا ک ریب ،ریدبستان ریب ،وخیردولر آدام ؤگ شندهیئتی لریدیئریسرعت( 
 :سوروشدوالر

 ؟نفر سوووشا یکیا نیدرمهؤان گ! بوردیشیقوجا ک یآ -
  !وخی یدئد قوجا
الر، یقاچد .رینفر گئد یکیردولر گئنه اؤگ ،الرینوب داال باخدؤچ ردنیب .الرید تییقا بوالر

 الر،یلر اوالردیلدیب .ریرالنیدا فنیسئرچه اونون باش ریب ،توک وارؤک ریب ،وخیردولر آدام ؤگ
 .الر یتدییقا وسیما ،لریدلمهیره بؤگ شیا هئچ آمما.آغاجا ،هیسئرچه الریردیداش آت

 ریب .الریردییاشای خوشلوقدا .الریباشالد شییاشای دهکند ریلر بیگئتد ایله زیق َمنی  ریام
 :یدئد َمنی  رین امگؤ

 !ها سونرا اود اوسته قوروتما اندانیوی یمیپالتارالر میمنم! یزلگؤ -
 !ه؟یین-
 !لییئد ده مدهیز الؤا ! گئدرم بیخیچون اوندا چ-

 !یاخجی :یدئد
 ندانیادی نیزین قوگ ریب !گلر نایدن قورخسا باششیانسان هر ا یردیبئله کئچ نلرگؤ

 !یقوش اولدو گئتد ریب َمنی  ریردو امؤگ ،اود اوسته قورودوردو یپالتار ،یشدیخمیچ
ل یکیا! یوا

َ
 .یتمادییقا َمنی  ریام ،یخبر اولماد یزالدیس ،یآغالد !یستپه ریاولدو ب یا

  .یخبرلشرد ی'َمنی  ریدان امیهام ندایآغز ولالری یاوتورارد بیگئد زیق
 :یدئد .لریردیبوالغا گئد زالرین قوگ ریب

 زیتورن قؤپوروش)برنج( آفتافا گ-
 !ن؟یدگؤرمه ی'َمنی  ریام
 !ن؟یدگؤرمه یمیاری میمن

 .وخی :یدئد
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 :یگلد زیق یریب او
 زیتورن قگؤموش آفتافا گؤ-

 !ن؟یدرمهگؤ ی'َمنی  ریام
 !ن؟یدرمهگؤ یمیاری میمن
  .وخی :یدید
 !یسیلهفادیا ریب ،یگلد یسیریرآیب

 زیتورن قگؤآفتافا  لیزیق-
 !ن؟یدگؤرمه ی'َمنی  ریام
 !ن؟یدگؤرمه یمیاری میمن
 :یدئد زیق
 !یمدیاری میمن َمنی  ریام -

 :یدئد
  .من دولدوروم یآفتافان وئر، یاخجی -

 زیق یوئرد !نهیچیا یسالد گوجا اوزو اواشیدولدورا  -رادولدو .یآلد بیالواری ،یردیوئرم
  .نهیاوزوک دوشدو ال ،ایوی ینیاللر َمنی  ریکوردو امؤ سو ت زیق .یآپارد

 :یدئد زایاو ق ،دوشوب نایادی هرزاد! یااااو 
 ! گرک گئدم ،وار نیگؤزله ولوموی میمن -

 :یئدد ،پوبؤاوزوندن ا نایباغر بیباس ،نایانی نینیسیلیسئوگ یگلد
  !شالیباغ یمن -

 الریاشادیخوشلوقدا  یدا
 

  دن اوچ آلما دوشدویگؤ.....
 .....میده من یریب نیسن یریاونون ب یریب
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 یلین ناغیقارا غالم
 رپومیم ابراهیکرقایناق: 

 
، نیخان اولماسیگه چین، ائودن ائشیاالن اولماسین، سؤزومده یُچووورون قاز یانماس

 ن.یاولماس ، گلنیرهچیکدن ده ایائش
نه یقصر ، اؤزیکاردان کیرگون شیش، بیمیوارا یر قارا غالمیب ن،یر شاهیم زمانالردا بیقد

ر یب و بیگلشندا ایسیدال ز(ی)م ماسا ،یشیر کینده بیطین حینی، قصری، گؤرورکیردیدیقئ
 ر:یندا گؤرونور، دئیدفترده قاباغ

 رسن؟یمده نه ائدیم قصریمسن و منی! سن کیشیک یآـ 
 ر:یجواب وئر یشیاو ک

ن یردا سنین، آخیغالم ، قارایم کیدئشم، سنه یا گلمیام، و بورایمأمورون یمن آلالهـ 
 ده یر شئیشن بیَدگ ، و هئچیدیسیازی، ینداکین اونون آنلیجک، بو آلالهائولنه النیزیق
 ل.ییئد

 ر:یَ ئب، دیده اونالن مشورت ائدبو بابتب، یریچاغ نایانی، اؤز ینیریشاه وز
 وار؟  بونا گؤره باشقا نه سؤزون ین داهیاؤلدورم، سن یمیرم، او غالمیستیمن اـ 

 ر:یَ ئد ریوز
ئده و گ ،ییولالک ئرهیر ینن، بلکه اونو بیگاولسون، اونو اؤلدورمه عالم ساغ یقبلهـ 

 ه.ییتمییقئ

 اؤلدورمور. یب، غالمین سؤزونو قبول ائدیریشاه وز
 ر:یَ ب، اونا دئیرینا چاغیانی یر غالمیوز
منه  یر شئیر، بیخیگونش چ یئردن کیسن و او ک گئدهوار، گر میتیمأمورر یبسنه ـ 

 سن.رهیگت
ن ینشر، گویخ یر، گؤرورکیگئد یول الریلر، آگؤتوروب، گون ینیگئمهییولونون  غالم

 ر.ینمیلیب ، تاپاینیئریخان یچ
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ودان یر قویگونش، ب یره گؤرور کیب -ردنیب، یردیباخا یول گئد -، گونشه باخایرداکیآخ
ر، ینه، و هر نه قدر آختاریچیونون ایر، دوشور قویچات یکنایونون آغزی، قویخدیگه چیائش

 یک یسین درینی، اونون بدنیو گؤرورک ریخیگه چیودان ائشیر، قویلمیتاپا ب یر شئیب
 .یوندا دیونون سوی، هرنه وارسا، قویر کیی، آغ اولونوبدو، آنالیقاراد

 ر،یریلدیه پارندیبیونون دیقو یر شئیگؤرور ب ر،یباخ یک یا دوشور، و دقتلیویدن قوینئی
 ر.ی، اؤزوندن نور ساچیک یدر پارالق داشیگؤرور، ب ب، اونو گؤتورور،یآت ینیال

اها ش یر، او داشیچات یوال دوشور، قصره کینا دوغرو یین سارایگؤتوروب، شاه یغالم داش
، او یله بئله دوشونورکی، اؤزو ایردیمیتان یاونو داه یندی، ایکشاهر، ییستهیه وئرمک ایهد

 .یریرمیتدیتان هیهمسی. غالم دا اؤزونو هئچ کیبدیریک گتیلهیر هدیونا با ،یردیر تاجیب
 ر:یینه بئله دئیریگؤرمک همان، وز یشاه داش

 ک؟ییلره نه وئرمهیز بو تاجینده بین مقابلیر بو داشیوزـ 
 ر:ییر دئیوز

 ر؟ ینه د یستگیک، اونون اؤز ال گؤرهز او  یعالم ساغ اولسون، ب یقبله ـ
 ر:ییئدشاه 

 رسن؟ییستهینده مندن نه این مقابلینهیر! بو هدیتاجـ 
 :یرکییئد ین غالمیشاه یعنیر یتاج

 .رمیستیله ائولنمک ایز ایزین قیزیعالم ساغ اولسون، من س یقبلهـ 
ق یادلوتوب و شت یگونوز تو ییئدد -گئجه یئددی ب،یائد قبول ینیگستیشاه اونون ا

 رلر.یائد
، اونون یز گؤرور کین قاالنماز، قیزلیگ یر شئیندا، هئچ بین آراسیآرواد -، اریاما نئجه ک

 ر.یش باجارمیا ری، بیدیریب نیز آدامیسشیل و اییر دئیتاج یار
 ر: ییدئ اونا زیق
 بسن؟یرینئجه اله گت یداشسن، سن او هییدئ رم، گرک منهسندن ال چکمهـ 

 ر.ییئد ینهیقض -نا حالیباباس ،ز کوسوبیر، قییفلهیزا تعریغالم دوغرو سؤزو ق قارا
 ر:ییدئ ب، اونایریچاغ یب، غالمیلنشاه غضب

 ؤلدورم.ا بوجسارتن گؤره یک سنبسن، من گر ییاالن دئیب، منه یسن نئجه جرئت ائدـ 

 ر:ییب، دئیریچاغ یسونرا شاه جالد
 ر.ونن ویگینونو تئزلیون ُبوبونـ 

 ر:ییر شاها دئیوز
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ماز، ز قالیمیندا آبریانین یجماعت یش اولورسا، داهیقوربان اونو اؤلدورمه، اگر بئله اـ 
 .یشدینا وئرمیقارا غالم ینیزی، شاه قیلرکجکهییدئ

 ر:ییشاه دئ
 پس نه ائدک؟ـ 

 ر:ییر دئیوز
ن، یر کسه دئسیوخودور، بی ینرا، حاققنن بوندان سوینن، غالما دئگیگاؤلدورمه اونوـ 

 .یدیرین بیر آدامیه تاجیک دئو گر  ،یدغالم قارا همان
قال اؤز یله، شادلیا یزین قیقدر، شاه ب، عؤمرونون سونوناین سؤزونو قبول ائدیریغالم وز

 .ینا دوام وئردیاشامی
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 باشی نؤ
  آخته پریقایناق: 

 
 لهسسی تلفونون ،کی اویموشدوم ائله. تمیشدیمیا دنیئنی یولالییب درسه اوشاقالری

 : چیغیریردی ایدی ثمر. گؤتوردومب تلفنومو یج باغلی گؤزو
 قالیبسان؟ هاردا بوردایام هاچاندیـ 
 : دیماؤوکله گؤزومو -زاو
  گلیم؟ هارا هارداسان؟ -

 : دئدی آجیقلی
 ،(کوزه)چهبیزئی توتان،اقدیرن قایچی، ساپ، -اینه آینا، اول تئز دئمیشدیم؟ نه دونن آوارا-

ـل گؤتور سوپورگنی قاشیقونان، تاختا
َ
( شمع) یشامالر یاندوردوغون گئجه. «باشینا نؤ» گ

 .گتیر دا
 دان«یدانمئ تزه» گئدیب هامیسینی بونالرین بحص دونن دوشدو یادیما ییب،ائله قطع 

 قاشیییب الریشام لردننعلبکی آشاپازخانییا، گیردیم ییغیشدیرمامیش یئری. آلمیشام
 سو ستیای ،اوسته الرینقاب آشلیلو سوت نینگئجه! آراسینا نینپاراسی کاغیذ تؤکدوم

 آلیب، وس ایستی اونا دا. قاشیدیم زآبیر  القاشیق قابالمانی دا چالینمیش دیبی. آلدیم
 سوغانی -رآلمایئ گئییندیم،. آییردیم قاشیغی تاختا بلنمیش آشا. یووارام قاییدیب دئدیم

 قویدوم یلریشئ دئین ثمر بیر -بیر سونرا لدیم،سیلکه موشامباالرین دولچایا وشالتدیمب
 ده هله ؤله،چ چیخدیم. یانینا اونالرین َتپدیم موشامبانی بیریسی او. موشامباسینا یئرآلما
 سیدسته مامورو دا بلدیه دؤرد -اوچ. گلیردی باجادان -کوچه قوخوسو نینیانیغی سامان

ش یانمیش ایله هسوپورگ اوجا
َ
 کیچیک،-بؤیوک تاال،-تاال دووارالردا. سوپوروردیلر لریکول

 سووشان ایلک یینیئتیشجه باشینا کوچه. یردیگد  گؤزه یئرلر یمیشَد  بومبا قارا -قارا
 : دئدیم یاتاکسی

 !!کؤرپو گؤز یئددیـ 
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یلشدیم ساخالدی،
َ
: ئدید بباخی منه اوندان ائندیردی آیناسینی ماشینین راننده. ا

 اورا؟ آپاریام نفرسن بئشینجی بحدنص بوگون اوال خئیر
 :توتدوم ساری اونا چیخاردیب دنکیفیم یگلیتومن یوزایکی

 .قارداش گئدیریک «باشینا نؤ»ـ 
 : باخدی منه گینه

 باخیرسیز؟ ایشه نه اورداـ 
 : دیمائله یئر به یئر لیمدها موشامبامی

 !ائلیرلر نه اوردا بیلمیرم!! ئدیرمگ مدیدفعه ایلک یاشیمدا، قیرخـ 
 :دئدی ائننده ساخالدی!! قیراغینا سو تؤکولموشدولر جماعات یاخینالشدیق،

 ائله! دوعا منی ده باجیـ 
 : دئدیم آلتی دیل ایدی. ثمر. باخدیم یهنؤمره گؤتوروب ووردو، زنگ تئلفونوم

 .ه-ایرانسل وئرسین برکت آلالهـ 
 : آچدیم

 الیبسان؟ق هاردا باتاسانـ 
 گزیرم؟ سنی یئتیشمیشم ـ
 .شامدورمو آلتیندا کؤرپونون ـ

 یینتیشجهیئ یئرییب یئیین اوردا، دورموشدو ایله بویو سیسقا جورو ساری اوتایا باخدیم
 :اؤپدوم اوزوندن

 .بارکم ن دهچرشنبهـ 
 :دئدی قاشقاباقلی

لرلر؟ ایندی بئله، سننـ 
َ
ـل ائرته دئمیشدیم گ

َ
 میشگؤرمه یزیب دوزالریمیزبال قایینانان، گ

 .کدَترپه أل
ت دیکجهایشله گؤز. باخدیم بویانا -اویان

 
 نؤوبتله اوغالنالر جاوان. واریدی مل

 لروزدوردوس گؤز یئرییب ایچیندن سویون الرداقیز سیزسای. قیراغیندا سو دایانمیشدیالر
 :گؤرستدیم اونالرا،

 ائدیرلر؟ ثمر نهـ 
 : منه ووردو ییندیرسه

 .آچیلسین لریبخت رلریریئی اول، ایشونده سنـ 
یل چؤنبلتمه

َ
 : باشیندا سو شدیها
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 قویدون؟ خینا لرینهلا گئجه!! سویا تؤک قاالنین شامالرون یانیخـ 
 دول ،قاچمیشام قوشولوب دوشدو یادیما. قیزارمیشدی الریاورتا اووجونا باخدیم 
 آه بیر آتدیم بئله کاغیذال الریشام! ادیتوتم گئجه خینا منه ائوی ائولر کیمین الرد آروا

 : دئدیم ائهمال چکیب
 !!قویوب آلاله خینامی یوخ،. گلین کیمین گلین نه اولدوم، قیز کیمین قیز نهـ 

 : چیمخیردی یوووردو ایچین اووجونون قینیندا بوینو
 . توت دیرناغو ایچینده سو گؤتور توتانوو دیرناق. زاریما یاخچیـ 

 : تدیمچیخار  لریمیال. بوز ایدی -بوم سویا، سالدیم لریمیال. گؤتوردوم توتانی دیرناق
 توتوم؟ یینه یوخدو دیرناغیم باجی ثمرـ 

 : تیکدی یلرینگؤز منه غضبلی
ه لریمی،غم دئنن تاپ، تیکه بیر بوجاغیندان خقیراـ  توتوب،  ییمگلیخسته لریمیغص 

 .آیدینلیغا وئردیم
  سویا، سالیم گینه لریمیال

َ
 یستیا کرخانادا جییاری آغ قاباغینا گؤزومون گلدی ریما

 لینگین قیزیمین خیردا دااخانخسته ده هله اولوب، پارچا-پارچا مکدنپیله شوشه
 ...سانجیسی آیاغیمین -لا باسماغی،

 : دئدیم بیردن
 ... آخـ 
 انق هامیسیندان وورموشدوم قوشون الریمینبارماق بوتون. چیخارتدیم سودان لیمیا

 .هیمیائله چیرک الریقوش کئشدی یمدنگاور . وزوردوس
 : منه باخدی ثمر

فلـ 
َ
 دئنن تیک، سویو گؤتور ساپوو -ایینه َبریشده. اوالرسان دا توپال ایندی ا
 .باغالدیم تیکیب آغزینی -دیل ریمینلندشم

 من ده. هیگئتمه سیریق سویا باشالدی سالدی. دیمائله منده ساپالدی، سینیایینه
 : دئدیم اورکدن ییبائله ایشین نوناو

 تیکیب. لرینیوئرمک داغیگؤز منه بالدوزالریمین آغزینی، -دیل آنامینقایین تیکدیمـ 
ریمین باغالدیم،

َ
 تیکدیم، یدیلین اودلو خاتینیمینقایین تیکدیم دیلینی، تیکان آجی ا

 ...چوخالتماسین سینیاجاره! آغزینی-دیل صابخانامیزین
 دئییب ئیش بیر آلتیندا داماغی -دیل قیردی ساپین چیخاردیب سودان ینیسایینه ثمر
 :دئدیم دئییم نه دیمبیلمه داها. دیمائله من ده سویا، آتدی ییبدویونله ساپی
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 کیمی! سؤزلر دئین ثمر ائله آلالهـ 
 نالریاو هؤیول. گؤتوردوک دنه اوچ میزهره توتدو، شیرنی ساری بیزه چادرالی باشی بیر

 .آراسینا نینموشامباسی سوغان کدومبو 
 :دئدی منه آرواد

 ! منه وئر ساپو -ایینه توتانو، دیرناق سانـ باجیم
 : دئدیم وئرنده .وئردیم تئز

 ...اؤزومه یئنه قایتارـ 
 : سویا باسدی سینیقئیچی ،ساری ثمره بویالندیم

 الرینجوان باغالنمیش بختی کسدیم، ایشلریمی باغالنمیش پولسوزلوغومو، دئننـ 
 .کسدیم دوگونلرینی

 لهبیکاری یبیمه! دوشدو یادیما لریفیش سو و تئلفون ،گاز ،برق اوالن اوستونده ینناوپئ
 بیلرم؟ وئره یئتیریب اونالری نئجه

 :دئدیم بؤله -بؤله سویو
 کسسین! سیزی آلالهـ 
 : مئدید سونرا کیمین، اونون من ده. سوپوردو اوزون سویون گؤتوروب سینیسوپورگه 

 دئییم؟ نهـ 
 : دئدی رکسؤزه تر آلیندان

 .دانیش الآلالهینـ 
 هله چوخدو سؤزوم گؤردوم یه،سوپورمه سویو باشالدیم نیمهگچی قویدوم بوینومو

 َتپدی سولو -سولو سینیسوپورگه بیردن کی، آلالها دئییم تئز سؤزومو هانسی راسالییردیم
 -روادآ. دالیجان من ده دوردو، او. موشامبیا سدیمبا من ده ایچیمده سؤزلریم موشامباسینا،

 قرآن قوماراالشیب دیبینده آغاج نفر ده اون -بئش. بیرینه -بیر قاریشمیشدی کیشی
 سویو سالمیشدیالر چیرماالییب الرینیقیچ دا خانیم نفر دؤرد -اوچ. والرداوخویور 

 : شدییلها گینه شدیکمیگئتمه قدم اون. میزیلدانیردیالر توسل دوعای چیپچاالندیریب
ریمین: دئنن!! یو سودا گؤتور آینانیـ 

َ
 !!یمَد  گؤزل زونهگؤ ا

ری باش چال یئکه قارنی شورگؤز،
َ
 اقآنج وار ایدی توکانی دویو بازاردا دوشدو، یادیما ا

 رخب بیرده گوندن ایکی. تؤکوردو هامارا الراآرواد کلیبزه یوخونو -وار دیرلر،نشیناجاره
 : دئدیم. توتولوب ریلهبی گلیردی

 گلیرسن؟ بورا ایلدهـ 
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 : سویا باسدی آیناسینی
 .یمجهگله ایل ده گلن اولسون دیَین آلاله گلیرم، ایل هرـ 

 : دئدیم گیمدهاوره
رین بترـ 

َ
 باجی؟ یاتیرسان گؤیلونه ییب،َد  گؤزل گؤزونه ا

 : یاخینالشدی قیز بیر
 بالدوزسوز؟-گلینـ 

 :دئدیم
 .ییقباجیـ 

 :لدوگو
 .اوجا -اسمرسن سن آلچاق، -دیساریشین او! بیریزه -بیر یوخدو بنَزریزـ 

 :دئدی قاییتدی ثمر
 .گئدیردیک یهمدرسه بیر ییق،باجی ایلدی اوتوزـ 

 : ئدید! گؤردوم اوزوک قاشلی ألینده ساغ وئرنده بیزه شیقاالت کاکائولی آیریالندا
 .پایلییارسیز گتیریب سیز ده ایل گلن آلدیز، حاجتیزی ساخالیین، دوستاقـ 

 آینا ییلدیما سویا، دوشدو یگات چادرامین یوواندا آینامی. یانینا لرینشیرنی قویدوم دا اونو
 :دئدی ثمر چیرماالدیم، قولومو. چیخدی لیمدنا

 یقآیدینل بیلر اوال نه یاخشی بوندان. آلدی آیناوی اؤزو سو اولسون، خئیرون قیزااا! -
 .تووال سودا گؤتور قاشغینی تاختا یندیا آیدینلیغا؟ باتدی

 :سیخدیم اوجونو چادرامین کیرلنمیش
 !نئجه؟ـ 

 : توالدی قاشیغینی
 رکتب ایسته،( روزی)ریزق آلالهدان وار؟ ده سینئجه بیلالییرسان، آشی دوغا بیلائلهـ 

 !.چوخالد روزیمی دئنن ایسته،
 : گؤتوردو بورما نقولومدا مؤحکمدن. بیلالدیم سویا سالدیم قاشیغی کیرلی

 ویاس یوواسان؟ باس ووروب سو بونا تؤکموشدو یئیتمه الرینبارماق اولسون، آغ اوزونـ 
 .گئدر آبریمیز گؤرر نفر ایکی ایندی

ئهمال سونرا  : اوخوماغا باشالدی ا 
 !سننئجه گوجه -ایشه

 ! آناسی دئمه اونو 
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 ! سننئجه دوشه -پیشه
 .پاراسی سویون -اوتون

 کینه نیمم. پاریلدیردی شاخیب گون یمیشَد  سو اونونکونا چیخارتدیق زیقاشیقالریمی
 سویا، باسدیق گؤتوروب (کوزه)لریبیزئیچه. قوپوردو قاسناغی ایسالنمیش یمیشده سو

. میشدیگئت یوولوب لریگول قیرمیزی مینبیزئیچه! گؤتوردوک کؤپوکلندی، اوزو سویون
 :دئدی قویاندا موشامبیا

 !اویانسون چوخان قارا تؤَکرسن باجووا -قاپ سینه،گوشه دؤرد نائوو آپاریبـ 
 :باسدی کاغاذ تیکه بیر اووجوما اییلیب

 .گئچر خوش ایلین قایناسین، سیماورینده آت آپار دیدوعاسی لیکشیرینجهـ 
 :سیخدیم الین

 پولو؟ـ 
 :دیگولومسه

 .وئررسن کی! قاچمیرامـ 
 : دئدی اآیاغ دوردو. یانینا شیقاالتین ،رنیشی َتپدیم آچدیم موشامباسینی سوغانین

 دالووا دؤنوب گونودو آمانین. سووشاجاییق دینمز الل کؤرپینی )کؤرپونو( دفعه یئددیـ 
 .اولسون برکتلی ایلیمیز آالجاییق چؤرک گئدیب سونرا!! باخما

ت واریدی سانی تورپاغین. چیخدیم اوستونه کؤرپونون
 
امیسی ه ایدی، یوخ سایی ینمل

 چادرامین .یئریردیلر تئز -تئز میزیلداییب دئییب، نهَنم آلتیندا الرینینداماق -دیل اد
 ییمدناوره. دالیجان من ده گئدیردی او اوجونا، چادراسینین ثمرین باغالدیم اوجون

 بایرام دیم؟بیلر  آال قسطی یئردن بیر اوالردی نه آلمامیشام پالتار الرااوشاق بایراما کئشدی
 یولونا یهسوریه دیرگئ باجیم گونه ایکی! جم؟یهنئیله ایشین نییشیر -قاریشیق ،سیفراسینا

 الیم؟س داشین هارانین باشیما کؤچوردور، قیزین کیمی ههسیزده قارداشیم قویاجییام؟ نه
 دزا شهئ ناهارا ...گئتیریم؟ هاردان وئرم باشینا آی گرک سینیشهریه شگاهدان اوغلومون

 پیشیریم؟ نه یوخدو
 :گلدی سؤز بو تکجه دیلیمه ائننده کؤرپونو آنجاق

ریمین آلالهـ 
َ
 .مطلبینی ینینگاور  نین داتاکسیچی وئر، شفاسینی بایراماجان ا

 یقالد ساپیم -ایینه توتانیمنان، دیرناق دوشدو یادیما. آچدیق اوجونو چادرامیزین
 :دئدیم. قادیندا

 : باخدی حیرصلی! بیلریک؟ قاییدا -
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 .اوالجاق باطیل میشیکائله نه هر ساققاییت! یوخ -
 :گلدی دیله او لهسس حزین دیم،دینمه

تلی بیر گینهـ 
َ
 .اؤرگدیر اوزمک دهسرعین قیزیشیب، الآرواد جانلی -ا

 :دئدیم
 بیلدین؟ هاردانـ 

 : چکدی آه بیر دریندن
ریمه قارداشیمیـ 

َ
 ...دانیشام یانینا گئدم ایستیرم. قویموشام تیچیگؤزه ا

 : کسدیم ونسؤز 
 .باشلییاجاق ایله آیریسی بیر داها قوتارسا دا اوندان هاچاناجان؟ اولسون نه گینهـ 

 : سیزیلدادی حزین
 .اوالردی قال اونونال باشی َبلکه اوالیدی ائوالدیم بیر کاشـ 

 : ردیآغالیی. آچدیم دی،سینؤمره باجیمین باخدیم. ویردی زنگ تئلفونوم دانیشیردی
 ...یئتیر تئز اؤزوو هارداسان؟ سیزه گلمیشمـ 

 :سوروشدو ثمر. دیائله قطع چالیب هؤکورتمه دانیشام کلمه ربی گلدیم
 ایدی؟ کیمـ 

 :دئدیم
 !یزه؟ب گئتمیرسن ائوه، گئدیرم. دیائله نیگران منی ده آغالییردی بتر. ایدی باجیمـ 

 :دئدی
 زنگ منه اولوب نه گؤر گئت وئرسین، یول یاخچی آلاله. آالجیبام کچؤره. اول ساغـ 

 .وورها
 مهنن اؤلوب؟ مَدَده! گلدی سؤز مین یمهگاور  یولدا. توتدوم تاکسی آیرییلیب اوندان

 ایا د سردخانییا، آپارا منی گلیب او دا اؤلوب بیری ائله یوخ ییب؟ائله آجیق اؤلوب؟
 شیرخانایا؟میرده

 یینگؤرجه منی. لنمیشدییئل گؤزو-اوز. اونا ساتاشدی گؤزوم یینائنجه تاکسیدان
 نخیابانی دوشدو الیمدن موشامبا. آغالدیق ایکیمیز ده قوجاقالییب بوینومو قاشدی

 : دئدیم آغلیا -آغلیا... دیبینه دووار کسوزولدو  باغریما باسدیم باجیمی. اورتاسینا
 اولوب؟ نه دئنن اولدوم جان یاریـ 

 : دئدی توتماز -توتوب نفسی
 ...ییبلرلهگولـله ...ییبلرلهگولـلهـ 
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 :صیفتیمه آتدیم ال. ایدی خدمتده ماکودا کی اوغلونا عمیم گئتدی فکریم
 !ؤلوب؟ا یاراالنیب؟ اوغلو،عمی جانـ 

 :جیرماالدی یاخاسین
  .ییبلرلهگولـله دونن... سستاتلی ابراهیم... ابراهیم یوخ، اوغلوعمیـ 

 امینموشامب الرماشین. دؤندردیم یباشیم لهسسی شاققیلدی. قورودو یاشی گؤزومون
 فالتینا،آس خیابانین تؤکولموشدو سویو سینمیشدی مبیزئیچه. الرسووشوردو  اوستوندن

 بیر پاراسی نینسیهره پاراالنمیش قاشیق تاختا ایله سوپورگه یئره، یاییلمیشدی لرشیرنی
 سیهان ل کیبی ائله دوعاسی دا لیکشیرینجه. دیمگؤرمه قایچیمی ،دوشموشدو طرفه

 .ایدی یوخ، یاپیشمیشدی رینهکت نینماشینی
 وزویوما نشان گؤردوم یئرده دئین «آخخخ» چیرپدیم، اوستونه الیمین سول الیمی، ساغ
 ماهنیالر لیگولمه قازانیندا بخت گئجه دوشدو یادیما آالراق نفس دریندن!! یوخدو

 :دئدی قیزالری قونشو ائله. چیخمادی اوزویوم منیم آما قوتاردی
 ذکر آلالها قالیب دا قازان گون بیر چیخمادی اوزویون الرالماهنی شاد کی، ایندیـ 
 ایامیشدید باشین ساری، باجیما دؤندوم بوزوک دوداغیم. قالمییاسان گونه پیس سینائله

 :لدیردیسیزی گؤیه میشدیزیله لرینگؤز سوزوب یاش اوزوندن دووارا؛

 ...بیتانم -بیتانمـ 
 . ییردیگؤینه ده هله اوجو ریمینالارماقب
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