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زندگی و آثار مصطفی ضریر
مصطفی ضریر ،یکی از شعرای برجستهی زبان و ادبیات آذربایجان در سدهی هشتم هجری
است .سال تولد او  710هجری قمری است و میدانیم که در سال  730به مصر رفته و در
دربار ملکمنصور عالءالدین علی عزّت و مقامی درخور یافته ،بر صدر نشسته و قدر دیده است.
ضریر  5سال در دربار مانده است .در عین حال میدانیم که او بارها به مصر سفر کرده و هر بار
از طرف دربار مورد استقبال قرار گرفته است .همچنین سفرهای او به مصر توأم با خیر و برکت
بوده و دست خالی از آن دیار برنگشته است .او یوسف و زلیخا را در سال  768هجری به پایان
رسانده است و دیگر آثار او عبارتند از:
فتوح شام ،یوز حدیث ،سیرهالنبی ،مولودیه و دیوان .سیرهالنبی را در سال  766و فتوحالشام را
در سال  ،771یوز حدیث را در سال  772نوشته است.
نام او مصطفی ،نام پدرش عمر ،نام پدر بزرگش یوسف بوده و در زندگی خود بخشی از
سلطنت آل ارتنه و مدتی نیز دوران سلطنت قاضی احمد برهانالدین – سلطان و شاعر بزرگ
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آذربایجان را درک کرده است .پدر و اجداد او همواره در امر قضاوت بوده و از منزلت بالیی در
میان مردم و دربار برخوردار بودهاند .خودِ او نیز مدتی بر مسند قضاوت در شهر ارزروم بوده و
بدین مناسبت به ارزروملی ضریر نیز مشهور گشته است .جالب آنکه وی در مصر و سوریه
مشهورتر از آناتولی و در آناتولی معروفتر از آذربایجان است در حالیکه زبان و لهجهی او ترکی
آذری است .زمانی که در مصر بوده با حاکمان تُرک آن دیار مراودات خوبی داشته و از احترام
خاصی در دربار برخوردار بوده است.
قاضی ضریر هر سه زبان دنیای اسالم ،عربی ،فارسی و ترکی تسلط داشته ،اما تمام آثارش را
به ترکی نوشته است هرچند که در میان اشعار او میتوان به ابیاتی از دیگر زبانها نیز برخورد
کرد .او به زبان عربی و ظرایف آن واقف بوده و از مراودت با عالمان آن سرزمین بهرهها برده
است و گاهی ترجمه نیز کرده است .سیرهالنبی را بنا به درخواست منصور عالءالدین علی و با
استفاده از منابع دست اوّل عربی به رشتهی تحریر کشیده است .دیگر آثارش را نیز بر اساس
منابع معتبر نگاشته و در متن آثار ،به منابع مورد استفاده اشاره کرده است.
قاضی از هر دو چشم نابینا بوده ،اما دارای هوش و ذکاوت خارقالعادهای بوده و علوم زمان را
بطور شفاهی چنان میآموخته است که تعجب همگان را بر میانگیخته است .در عین حال
دارای بیانی زیبا و صدایی خوش بوده و به همین دلیل هم سالطین مصر ،هوادارِ او بودهاند.
بطوری که ضریر در مقدمهی کتاب خود سیره النبی مینویسد" :بو ضریر پُر تقصیره ،مصره سفر
لزم گلدی .دیلهگی بو ایدی کی مصر پادشاهینه وارسین ،گئتسین .اما بو دولت اونا نرهدن
میسّر اولجاق ،ملکلر خدمتینه ناسیل لیق اولجاقدی؟ "
چگونگیِ رسیدن بدین آرزو را چنین بیان میکند" :بن فقیر حقیر ،او سعادتلی پادشاهین
صحبتینه سؤز سؤیلهمک اوچون یول بولدو ".این میسر نمیشد مگر "شیرین لفظلر و زنگین
کلمهلر برکتیله اونا یاخینالشماق حاصل اولدو .چونکی گؤزسوز اولن ،اما بولونان کیشینین هر
نه قدر گؤروش قوّتی یوخسا دا حافظهسینین قوّتی چوخدور .سؤزلر گؤنولده توپالنیر و حافظه
قوّهسی سؤز توپالماقدا گوجلو اولور".
ادیبان ،بیان زیبای او را دلیلی بر محبوبیت وی میشمارند .آنان مینویسند :ضریر به هنگام
سخن گفتن ،لطیف است و سخنان دلچسب ،دلنواز و شیرین میگوید و کلماتی را بر زبان می-
راند که مردم برای شنیدن آن دست و پا میزنند.
"یوسف و زلیخا" که اینک در دست دارید دارای  2120بیت است که به مثنوی سروده شده
و طبق قواعد مثنویهای ترکی 17 ،غزل هم در داخل مثنوی قرار دارد .این مثنوی در وزن
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فاعالتن فاعالتن فاعالت نوشته شده و غزلهای  17گانه در داخل آن در اوزان متفاوت و متنوعی
سروده شدهاند که حال و هوای خواننده را با توجه به هیجانات داستان و روح و روان قهرمانان
داستان تغییر میدهد ،همچنین مثنوی را از یکسانی و ماللآور بودن بودن بیرون میآورد.
"مولودیه"های قاضی ضریر نیز بسیار معروف است که در انتهای کتاب ،چند نمونه را خواهیم
آورد .این مولودیهها در آهنگهای موسیقی خوانده میشدند و برخی از این مولودیهها هنوز ورد
زبان مردم است .قصاید ،ترجیع بندها و غزلیات ضریر نیز حائز اهمیت است و دیوان وی از تنوع
فراوانی برخوردار میباشد.
"سیرهالنبی" را قاضی ضریر در مصر نوشته است و به حاکم مصر – ملک منصور عالءالدین
علی تقدیم کرده است.
"یوز حدیث و یوز حیکایه" نیز احادیثی را در بر می گیرد که از پیامبر نوشته شده و قاضر
ضریر آنها را دسته بندی و در کتاب خود ترجمه کرده و به نظم کشیده است .این آثار نشانگر
توانمندی شاعر در زبان و احاطهی وی به ظرازف و دقایق زبان عربی نیز میباشد و تردیدی
تباید داشت که او فقیهی عالیقدر بوده است و دارای توانمندی فوق العادهای بوده باشد .تذکره
نویسان نگارش این اثر را نیز به دورانی منتسب میکنند که ضریر در مصر اقامت داشته است .با
قبول این نظرات ،میتوان به گسترش زبان ترکی در سدههای  7و  8هجری در مصر نظر داد.
آثار فراوانی که امروز به صورت نسخههای آثار ترکی در کتابخانههای مصر موجود است این نظر
را تایید میکند.
وضعیت زبان ترکی در سدهی هفتم و هشتم هجری
قاضی ضریر در زمانی به خالقیت ادبی پرداخته است که ادبیات ترکی در آذربایجان به اوج قلهههی
خود بوده است .دهها عالم ،ادیب و شاعر از گوشه و کنار این سرزمین سر بر آورده و آثار مانههدگاری را
میآقرینند .این زمان مصادفست با حکومت سلجوقیان در سرتاسر ایران .سههلجوقیان کههه اموراتههوری
بزرگی را در آسیا و خاور میانه سامان داده بودند برای استحکام نظام خود به گونهههای فدرالیسههم روی
آوردند و سلجوقیان مناطق مختلف را بنا نهادند از جمله :سلجوقیان آذربایجههان ،سههلجوقیان آنههاتولی،
سلجوقیان کرمان و فارس و غیره.
زبان ترکی در قرن هفتم هجری در آذربایجان به عنوان زبان عمومی مههردم بههوده ،حتههی نگههارش
آثار علمی – ادبی نیز بعد از عربی و فارسی به زبان ترکی آذری صورت مههیگرفههت .ایههن وضههعیت بهها
فرمان دولتی در آناتولی و آذربایجان رسمیت یافت .در سال  655شمسی محمد بیههق قارامههاناوغلههو
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فرمانی صادر کرد که بر اساس این فرمان ،استفاده از زبانهای دیگر بجز ترکی ،در دربههار ،مجههالس ،و
میادین ممنوع بوده است .بدین ترتیب اکثر اسناد دولتی نیز به ترکی درآمد و بههدین وسههیله ادبیههات
کالسیک ترکی رسمیت یافت .اما باید دانست کههه ادبیههات ترکههی از آلتههون اوردو بهها آثههار خههوارزمی
(محبت نامه) تا مصر با آثار سیف سرایی (ترجمههای گلستان و آثار عطار) در حههال گسههترش بههود و
آذربایجان در این سده مرکز عمدهای برای شاعران و عالمان زمان بوده است .ههزاران عههالم و ادیههب و
شاعر از سدههای پیشتر در آذربایجان گرد آمده بودند و توجه بسیاری از نخبگان زمان به تبریز بههود.
مقبره الشعرا یادگاری از این دوران پر شکوه علمههی – ادبههی اسههت .همچنههین بسههیاری از شههاعران و
عالمان سرزمینهای شرق از جمله خراسان راه آذربایجان را در پههیش گرفتههه بودنههد و بهها خبه ِر آمههدن
مغولن ،آذربایجان را پناهگاهی برای خود میشمردند .از همین رو ،از خراسان بزرگ دهها اندیشههمند
ترکیگوی مانند خواجه ُد ّهانی ،خواجه علی خوارزمی ،بابا الیاس ،حاجی بکتاش ولههی ،بهاءالههدین ولههد
پدر مولوی و دیگران با کولهباری از شعر و ادب به آذربایجان آمدند و همراه با نخبگان ایههن سههرزمین
ن ایهن زمههان
حرکتی عظیم برای پی انداختن فرهنگی بزرگ دست در دست هم نهادنههد .از آذربایجهها ِ
میتوان بزرگانی چون شیخ صفیالدین اردبیلی ،مولنا عتیقی زنگانی ،اخههی ائههورهن ،گئییکلههی بابهها ،و
دیگران را منبع خیری برای کانونهای فرهنق و علم زمان نام برد.
ادبیات ترکی هموای ادبیات فارسی و عربی در آذربایجان رشد میکند .از دیگر سو عالقه
نسبت به آموزش زبان فارسی و عربی در این منطقه گسترش بیشتری مییابد و ترکزبانان
منطقه عالقمندی بیشتری نسبت به آموزش این زبانها نشان میدهند و لذا فرهنق لغات دو
زبانه مانند :عربی – ترکی ،فارسی – ترکی و بالعکس نوشته میشود .در کنار این فرهنگها،
نگارش فرهنق ترکی به ترکی نیز به منصهی ظهور میرسد .در این زمینه چندین فرهنق
لغات نوشته شده است:
 )1تحفهی حسام – از حسام الدین خوئی
 )2صحاح العجم – از هندوشاه نخجوانی
 )3ابن مهنّا لغتی – از جمالالدین ابنمهنّا تبریزی
تحفهی حسام را حسامالدین خویی نوشته و آموزش زبان فارسی به ترکزبانان و آموزش زبان
ترکی به فارسیزبانان ،مورد عالقهی نویسنده بوده است و با زبان شعری نیز سروده شده است.
صحاحالعجم ،فرهنق دو زبانه فارسی به ترکی است و لغت ابنمهنّا هم فرهنق چهار زبانه ای از
عربی ،فارسی ،ترکی و مغولی میباشد .این سه فرهنق نشان میدهد که در قرن هفتم هجری
زبان ترکی زبان عامه ی مردم بوده و ادبیات ترکی هم جایگاهی در میان مردم ،همچنین دربار
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یافته است.
تردیدی نیست که ادبیات ترکی در سدههای هفتم و هشتم به اوج خود رسیده و از آلتون
اوردو در شراق تا مصر در غرب گسترش داشته است .در شرق ،خوارزمی محبتنامه را مینویسد
و در غرب ،سیف سرائی عالوه بر سرودن و نگارش آثار ترکی به ترجمهی شاهکارهای ادبیات
عربی و فارسی همت میگمارد .اما کار بدینجا ختم نمیشود .در کل ایران ،از خراسان تا
آذربایجان ،حتی تا آنادولو ادبیات ترکی نضج میگیرد .آثار ارزشمندی نگارش مییاید که بد
نیست اشارهای کوتاه بدین آثار و شاعران بزرگ و ترکیگوی آذربایجان داشته باشیم.
خواجه علی خوارزمی
خواجه علی خوارزمی که اشعارش را بخشی از ادبیات ترکی آذری و آذربایجان میشمارند ،عههارف
و عالمی بزرگوار بوده که در اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم هجههری میزیسههته اسههت .او نگههارش
یوسف و زلیخا را در سال  609هه .ق .به پایان رسانده است .در زبان و ادبیات ترکی از بیسههت و پههنج
شاعر ترکیگوی نام میبرند که یوسف و زلیخا را به ترکههی نگاشههتهاند کههه از جملهههی ایههن شههاعران
میتوان از :خواجه علی خوارزمی ،محمود قدیمی ،سولو فقیه ،عبدالمجیههد عبههدل ،حمههداح حمههدی،
دوربیق بلخی ،شیخالسالم شمسالدین اظهر ابن کمال ،یوسف ضیایی ،لقایی تبریزی ،محمههد کههافی
قرهمانی ،قرهآمدی تبریزی ،عبداح غباری ،احمد شکاری و اسماعیل قدیمی ،احمد مرشههد ،عبههدالهی
رفعتی و یحیی بیق نام برد .اثر خواجه علی خوارزمی در این مقطع تاریخی و بهها ایههن حجههم یکههی از
نقاط مهم تاریخ ادبیات آذربایجان است.
شیخ عزّالدین حسن اوغلو
حسن اوغلو از جمله نخستین آفرینشگران ادبیات مدون به زبان ترکی آذری است که بههه عههالم
علم و ادب شناخته شده است .هنر شعری حسن اوغلو همانند بسیاری از شاعران اولیهی آذربایجههان،
بعدها معلوم گشته و تحقیقات روی آثارشان آغاز شده است.
وفات وی در سال  658هجری بوده و اگر و عمر  105سالهی وی را مد نظههر قههرار دهههیم دوران
زندگی وی مصادف است بهها حکومههت اتابکههان سههلجوقی؛ در ایههن سههالها آذربایجههان و خراسههان در
چارچوب اموراتوری واحدی به حساب میآمدند.
اشعار سه زبانهی حسن اوغلو ،بویژه غزلیات ترکی وی سدهها مههورد توجههه دهههها و صههدها شههاعر
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آذربایجان قرار گرفته و آثار گرانقدری آفریده شده است که هنوز به زیور طبع آراسته نشدهاند.
خواجه احمد فقیه
در تاریخ ادبیات ترک ،خواجه احمد یسوی ه پیر ترکستان ،نخستین متصوف به حسههاب میآیههد.
بعد از او خواجه احمد فقیه تبریزی به چنین مقام معنوی دست یافته و با خلق آثار عرفههانی خههود بههه
زبان ترکی ،جایگاه جاودانهای در دل اهل معرفت یافته است.
تاریخ دقیق تولد و مرگ شاعر تا سالهای اخیر معلوم نبوده است ولههی براسههاس سههنق قبههر وی و
سال تقریبی تولد وی نیز معلوم گشته است ،میدانیم که جزء دوستان بسیار نزدیههک بهاءالههدین ولههد
(متوفی  609هه ) پدر مولنا جاللالههدین محمههد مولههوی بههوده و از حلقهههی درس آن بزرگههوار بهههره
گرفته است .روایت میکنند زمانی که مولوی کودکی بیش نبوده است همو آثار نبوغ را در سههیمای او
خوانده و اعالم کرده است .خواجه احمد فقیه چون به تصوف گروید و وارد جذبههای روحههی گردیههد
سر به بیابان نهاد .گویند بر اساس مناقب موجود ،از غیب بر او الهام میشد و خبر از نادیدهها مههیداد.
او فقیهی بزرگوار ،عارفی وارسته و شاعری زبردست بود که آثارش منبع الهام دهها شاعری اسههت کههه
بعد از وی پا به عرصهی وجود نهادهاند .از جمله مولوی ،شههیاط حمههزه ،یههونس امههره و دیگههران نظههر
خاصی به آثار او داشتهاند به طوری که امروز مولویان و بکتاشیان ،آثار خواجه احمد فقیه را در ردیههف
آثار گرانقدر طریقت خود میشمارند و او را منتسب به طریقت خویش میدانند.
خواجه احمد فقیه ،یکی از برجستهترین شاعران صوفی مسلک آذربایجان است که در قرن هفههتم
هجری به خالقیت ادبی پرداخته است .هرچند سال تولد وی معلوم نیست اما سال وفههاتش را  599ه
دانستهاند اما سنق قبر وی که بتازگی شناخته شده است سال وفات وی  612هجههری قمههری حههک
گردیده است ..اطالعات اندکی در مورد زندگی و آثار او در مناقههب العههارفین وجههود دارد .امهها شهههرتی
فراوان داشته و تا قرنها بعد از خود ،این شهههرت پابرجهها بههوده اسههت .زنههدگی او در ولیههتنامههههههای
بکتاشیان و سالتوقنامهها نیز وجود دارد.
شیاط حمزه
جملهی محققین بر این باورند که شیاط حمزه در قرن هفتم هجری به دنیا آمههده و سههرزمینهای
آذربایجان و آناتولی را زیر پهها نهههاده و بهها مههردم جوشههیده اسههت .او بههه مکتههب اخیگههری ه یکههی از
طریقتهای صوفیانه پیوسته و از مبلغان و درویشان این طریقت بوده اسههت .بنیههانگزار ایههن طریقههت
صوفیانه ،همانا ابوفرج زنجانی بوده است که سالهای سال ،عمر خود را در اعتکاف و عبههادت بههه سههر
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برده و به عنوان پیر و مراد عارفان بزرگ ادبیات فارسی و ترکی مورد احترام قرار گرفته اسههت .شههیاط
حمزه نیز یکی از مریدان اوست که بعد از سیر و سلوک و چلههه نشسههتنها ،تبههری در یههک دسههت و
کشکولی در دست دیگر شهر به شهر و ایل به ایل گشته و شعر خوانده است .ناگفته نماند که زنههدگی
درویشان و عاشیقهای آذربایجان با تارهای زربفتی بههه هههم تنیههده و بههاهم گههره خههورده اسههت .اگههر
عاشیقها به سرایش داستانهای حماسههی و مردمههی میپردازنههد ،درویشههان داسههتانهای صههوفیانه و
عارفانه میسرایند .عاشیقها به اشعار هجایی توجه دارند و درویشان با الهام از ادبیات عربههی و فارسههی
به اوزان عروضی روی میآورند.
شیاط حمزه الهی نامههای بسیار جالبی دارد کههه مفههاهیم عارفانههه و صههوفیانه را در قالههب اشههعار
عروضی ترکی ریخته است.
بابا الیاس
او یکی از رهبران و مرشدان طریقت بابائیههه اسههت کههه از خراسههان سههر برافراشههت و بهها همیههاری
شاعران آذربایجان گسترش یافت و در آناتولی به ثمر نشست .رسالهای از او به زبههان ترکههی در دسهت
است .سال وفات او را  646نوشتهاند .نقش وی در رشد و توسههعهی تصههوف در ادبیههات ترکههی بسههیار
مهم بوده است.
حاجی بکتاش ولی
از جمله بزرگان اهل طریقت و از متصوفان بزرگ دنیای اسههالم اسههت و طریقتههی کههه وی بههانی و
رهبر آن بود تاثیر بسزایی در تاریخ اندیشه و عمل این سرزمین داشته است و این تاثیر سههدهههها دوام
داشته است .آفرینش وی هرچند بصورت مستقیم نبوده ،ولی آمههوزههههای اخالقههی و مههذهبی وی در
فرهنق و مدنیت آذربایجان و آناتولی قرنها تاثیر شگرف خود را حفظ کرده و سههبب آفههرینش صههدها
کتاب و دیوان گشته است .سال وفات این بزرگ متصوفه را  669نوشتهاند .ولیت نامههههههای او هنههوز
در دست متصوفان بعنوان سندی ماندگار مورد وثوق است.
بیرک قوشچی اوغلو
این شاعر و متصوف بزرگ آذربایجههان زادهی اورمیهه اسههت و هنههوز کالمهههای سههحرانگیز وی در
تکیهها و جمها خوانده میشود و سینه به سینه منتقل میگههردد .راز و رمزهههای منههدرج در اشههعار او
هنوز هم طراوت و زیبایی خود را دارد و ورد زبان هزاران متصههوف و اهههل طریقههت اسههت .کرامههات و
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داستانهای خارق العاده نیز بدو منتسب است .اما کالمهایش دانشین و اندیشه ناک می باشد.
خواجه احمد ُدهّانی
این شاعر و عارف بزرگ عالوه بر دیوان پر حجمی به زبههان ترکههی ،سههروده ی بهها نههام "شههاهنامه
سلجوقی" با  20هزار بیت دارد که به سلطان عالءالدین کیقبههاد ( )615 – 598تقههدیم کههرده اسههت.
اشعار وی به زبان ترکی علیرغم سکوت ادیبان ایران ،در کتابخانه های ایههران زیههر غبههار زمههان مانههده
است و متاسفانه تا کنون در ایران امکان چاپ نیافته است.
داستان احمد حرامی
در تاریخ ادبیات آذربایجان آثار جاودانه و ماندگاری وجود دارد کههه هههر چنههد مههرده ریههق آن بههه
دست ما رسیده است ولی هنوز اطالعات کافی را از آنههها بههه دسههت نیههاوردهایههم .از جملههه ایههن آثههار
گرانقدر داستان احمد حرامی است .آنچه از این اثر به دست ما رسیده است مثنههوی در وزن عروضههی
و در  816بیت میباشد و در سدهی هفتم نگارش یافته است امهها شههاعر و خههالق آن هنههوز شههناخته
نشده است.
شیخ صفیالدین اردبیلی
از بزرگان اهل علم و ادب که مریدان فراوانش گفتهها و اشعار وی را در قههارا مجموعهههههها ثبههت و
ضبط کردهاند و تا حال چند نسخه از این آثار چاپ گشتهانههد ولههی در برابههر مجموعههه آثههارش هنههوز
بسیار اندک است .نخستین قارا مجموعه ،تاریخ نگارش  650را بر پیشانی خود دارد .اشعار ترکههی وی
نشان ارزشمندی از زبههان ترکههی در آن سههدههاسههت و گفتارهههای گهربههارش هههر یههک مرواریههدهای
درخشانی از زبان و ادبیات ما در سدهی هفتم بشمارند.
موالنا جالل الدین محمد مولوی
مولنا جاللالدین محمد بن بهاءالدین محمد بن حسینالخطیبههی معههروف بههه مولههوی از ترکههان
خوارزمشاهی بلخ است .وی در سال  604هجری قمری در بلخ به دنیا آمد و سوس با هجههوم مغههولن
به سمت غرب ،وی همراه با خانوادهاش راه مهاجرت به سمت غرب را در پیش گرفت و در نهایههت در
قونیه توطن گزید و بعد از عمری زندگی عالمانه و پر بار در سال  672در همههان جهها بههدورود زنههدگی
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گفت .آثار چند زبانهی وی ،او را منتسب به دنیای اندیشه و خرد قلمداد می کنههد هرچنههد کههه هنههوز
آنگونه که باید و شاید دیوان ترکی وی در ایران منتشر نشده است.

حسام الدین چلبی (ابن اخی ترک) یا چلبی اوغلو
حسامالدین چلبی از چهرههای شاخص این طریقت اخوات و فتههوت اسههت .اهههل فتههوت ،یکههی از
طریقتهای بشردوستانهی بزرگی بود که در قرن چهارم هجری سراسر آذربایجههان را فههرا گرفههت و بهها
ایجاد فتوتخانهها مردم نیازمند و فقرا و غریبان را مورد محبت انساندوستانه قههرار داده و رهبههران آن،
خود را اخی یا قارداشیم مینامیدنههد و بههدین خههاطر طریقههت اخههی بههه معنههی قارداشههلیق و اخیههان
(قارداشالر) معروفیت یافت .اهل فتوت برای ایجاد برادری و اخوت بین مسلمانان تالش مههیکردنههد و
این حرکت از آذربایجان تا شاخ آفریقا گسترش یافت .مرکههز ایههن طریقههت آذربایجههان بههود و بیشههتر
شهرهای آذربایجان تحت تاثیر این جریان قرار داشت .پدر حسههامالههدین از اهههالی اورمیههه از رهبههران
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اصلی این جریان است .در دیگر شهرهای آذربایجان مانند خوی ،سلماس ،گنجه ،زنگههان و غیههره نیههز
بزرگان این طریقت به فعالیت میپرداختند و اوج فعالیت آن را میتوان در قرن ششم مشاهده نمههود.
با وجود گستردگی آن در مناطق گستردهای از آسیا تا آفریقا ،ترکان آذربایجههان از رهبههران اصههلی آن
بودند به همین خاطر هم رهبران آذربایجانی بیشتر مد نظر بودهاند که از آن جمله میتههوان بههه پههدر
حسامالدین اشاره کرد که با نام "اخی ترک" معروف شد و لقب "چلبی" بدو دادنههد .چلههب در ترکههی
به معنی خداوند ،رهبر و یاور و دوست آمده است و ایههن وا ه قههدمت بسههیار طههولنی در ترکههی دارد.
حسامالدین فرزند اخی چلبی با عنوان "ابن اخی ترک" و "چلبی اوغلو" معروف گشته است.
از رهبران دیگر این طریقت میتوان به اخی فرج زنگانی – پیر و مراد شههاعر بههزرگ آذربایجههان
نظامی گنجوی بوده است.
از دیگر طریقتهای مطرح در میان ترکان آذربایجان ،آبدالن روم (اوروم آبههدالالری) هسههتند کههه
مهر خود را بر امر تشکل هویت و فرهنق ترکی آسیای صغیر و جنههوب غربههی اروپهها زدهانههد ،عمههدتا
درویشان و غازیان تورکمان (آذربایجانی و خراسانی) بودند که در قرون  5ال  7هجههری از آذربایجههان
و خراسان با نام "خراسان ارنلری" و "خویلولر" و ...به آناتولی روی آوردهاند .ایههن تورکمانههان (ترکههان
آذربایجانی) که از پیشگامانشان "ساری سالتوق" (از خراسان)" ،بابا الیاس" (از خراسان)" ،آبددال
موسی" (از خوی)" ،گئییکلی بابا" (از خوی)" ،شیخ بوزاغی" (از مرند)" ،حداجی بکتداش" (از
خراسان) ،اخی ائورهن (از خوی) و ...هستند در فتح ممالک بیزانس در آناتولی و بالکههان و گسههترش
اسالم در این نواحی پیشگام بوده و اشتراک داشتهاند .از دیگران رهبران فتیان یا اهل فتوت مههیتههوان
به اخی ائورن ،موسی آبدال و دیگران اشاره کرد.
اخی ائورهن همان شیخ نصیرالدین محمود خوئی رهبههر طریقههت اهههل فتههوت و اندیشههمند
آذربایجانی است .وی که ملقب به "اخی ائورهن" است اهل شهر خههوی آذربایجههان مههیباشههد کههه در
عصر سالجقه روم به آسیای صغیر مهاجرت نموده است .همسر وی "فاطمدا بداجی" نیههز موسههس
تشکیالت "باجیان روم" (خواهران) در این دیار است .عالوه بر "شمس تبریزی" که با اخیههان – اهههل
فتوت در پیوند بوده است ،خود "مولنا" نیز در مثنوی کرارا فتیههان را مخاطههب قههرار داده اسههت .نهام
"اخی ائورهن خویی" در ماجرای شهادت "شمسالدین تبریزی" نیز به میان کشیده شده است.
آبدال موسا خویلو عارفی است که از سوی علویههان قزلبههاش و بکتاشههی محتههرم شههمرده شههده
حتی تقدیس میشود .وی که بنا به روایتی نوه پسر عموی "حاجی بکتاش ولی" بنام "حیددر آتدا"
میباشد ،در فتح بورسا پایتخت بعدی آل عثمان شرکت داشته است.
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حسامالدین چلبی یا چلبیاوغلو ،یکی از بزگترین اندیشمندان آسیا و مشرق زمههین اسههت کههه در
یک خانوادهی اورمیهای به دنیا آمد ،بالید و سوس به عنوان اندیشههمندی بههزرگ در تههاریخ اندیشهههی
بشریت نامی جاودانه یافت .در مورد چلبی اوغلو میتوان گفههت ترکههزادهای اسههت کههه سههر از اورمیههه
درآورد ،در قونیه بالید و بجوش آمد .او را مرید پیرپرور نیز نامیدهاند.
یونس امره
یونس امره از بزرگترین شعرای اهل طریقههت و تصههوف در ادبیههات ترکههی اسههت .عههدهای او را زادهی
اورمیه دانند که به حلقه طریقت مولویه پیوست و صدها شاعر را بدنبال خود کشاند .دیوان پههر حجههم
وی ،نمونهی زیبایی از ادبیات و زبان ترکی ،همچنین اندیشههای ناب تصوف ،بههویژه بهها زبههان عامهههی
مردم را در خود دارد .او بزرگترین و پر طرفدارترین شاعر مردمههی در میههان مههردم بشههمار مههیآیههد و
زبانش پیوندی ناگسستنی با ادبیات آذربایجان در سدهی هفتم هجری دارد.
سلطان ولد
مولنا جاللالدین رومی (مولوی) مکتبههی را در ادبیههات ترکههی بنهها نهههاد کههه از سههوی مریههدان و
پیروانش تا امروز تداوم یافته و هنوز هم تشنگان ادب و عرفان ،رنج راه را پذیرا گشته و بههه بارگههاه وی
در قونیه میروند تا جرعهای از دریای بیکران عرفان و اندیشه بنوشند .آفرینش ادبی پیروان مولوی تهها
امروز برگهای زرینی را بر کتاب تاریخ ادبیات ترکی افزودهاند که مایهی مباهات ادبدوسههتان اسههت.
یکی از نخستین پیروان مولوی ،فرزند برومندش سلطان ولد است .بهاءالدین محمد بن جههالل الههدین
متخلص به ولد معروف به "سلطان ولد" در سال  623هجری چشم به جهان گشههود .سههلطان ولههد از
محضر پدر ،حکمتها آموخت و جانش را با کالم و اندیشهههی پههدر سرشههار سههاخت و همچههون پههدر
میراث گرانقدری از خود به یادگار نهاد که  700سال است ورد زبان دوستدارانش میباشد.
از این عارف دلسوخته پنج اثر جاودانه در دست است که عبارتند از:
 1ه دیوان
 2ه ابتدانامه
 3ه رباب نامه
 4ه انتها نامه
 5ه معارف
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مکتب مولویه
مولوی با خلق آثار اندکش به زبان ترکی ،باعث جنبش عمیق فرهنگی در آناتولی شد ،بههه طههوری
که فرزندش سلطان ولد به نگارش آثارش به زبان مادریش مجبور شد و همت لزم را به کار بسههت تهها
در میان مردم بتواند مریدان پدر را حفظ نماید .همراه بهها وی ،صههدها شههاعر دیگههر بههه ارادت مولهوی
برخاستند و با خلق آثار خود به زبان ترکی ،مکتب فرهنگی مولویههه راه افتههاد .تنههها بههه نههام بههردن از
نمونههای برجستهی این مکتب اکتفا میکنیم:
احوال قیامت :این مثنوی را شههیاط عیسههی در  343بیههت  /مناقدب القدسدیه فدی مناسدب
االنسیه :این مثنوی توسط فرزند عاشق پاشا – یعنی الههوان چلبههی بههه نظههم کشههیده شههده و دارای
 2080بیت میباشد .داستان مکتب حسین  /داستان همامه  /داستان کسیک باش :این مثنههوی نیههز از
آن کیردهچی علی است .موضوع آن غزوات حضرت علی میباشد.
داستان اژدرها  /طاووس معجزهسی  /داستان ابلیس :سرایندهی ایههن مثنههوی شههاعر سههترگ
آذربایجان – یوسف مداح است که گفتگوی پیامبر اسالم با ابلیس را موضوع مثنههوی خههود قههرار داده.
حکایت قیز و جهود  /داستان قاضی و دزد  /بحدر الحقدای  :از محمههد خطیههب اوغلههو اسههت
/ترجمهی ابتدا نامه  /گلشن نامه :اثری است از گلشهری که در سههال  717ه بههه اتمههام رسههانده و
دارای  4338بیت میباشد.
غریب نامه :این مثنوی بزرگ دارای  12000بیت است که در وزن فاعالتن فههاعالتن فههاعلن سههروده
شده است .سراینده ی آن ،شاعر بزرگ و نامی آذربایجان – عاشق پاشا اسههت کههه در میههان سههالهای
733- 670ه میزیسته است.
اسکندر نامه :احمدی شاعر بزرگ ترک این مثنوی بزرگ را در سال  792ه  1390/م بههه پایههان
برده و آن را در  5894بیت سروده است.
لطائف نامه :این اثر ،دومین اثر محمد خطیب اوغلو است که از زبان عربی به ترکی ترجمه کههرده
است / .مرادنامه :این مثنوی از آن بدری دلشاد میباشد که در  10420بیههت / .خسرو و شیرین:
شیخی این اثر را در  7053بیت در وزن مفاعیلن مفاعیلن فعولن سههروده اسههت / .معدراج النبدی /
روضه االنوار و. . .
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یوسف مداح
از جمله شاعران و اندیشمندان بزرگی است که در تبریههز سههر برافراشههت و چنههدین شههاهکار ادبههی
آفرید که از آن میان میتوان "ورقا و گلشا"" ،مقتل الحسین" ،و چند اثر ارزشمند و مانههدگار دیگههر را
ذکر کرد .دو اثر ورقا و گلشا و مقتل الحسین وی در ایران منتشر شده است .او نخسههتین شههاعری در
ادبیات آذربایجان است که در مورد حادثهی کربال منظومهای مستقل سروده است.
قاضی احمد برهان الدین
برهانالدین شههاعر برجسههتهی آذربایجههان از بزرگههان صههاحب مسههلک تههاریخ ادبیههات ماسههت .او
بزرگترین شاعر قرن هشتم هجری است که عالوه بر نقش تاریخیاش در روند تاریخ ملت خویش ،بهها
آفرینش دیههوان پههرحجم خههود بههه زبههان آذری در سههلک نخسههتین آفرینشههگران ادبیههات کالسههیک
آذربایجان به ابدیت پیوسته است .وی به سال  745هه ش (یا 722هه ش) در قیصریه بههه دنیهها آمههد.
خانواده وی ،پدر در پدر قاضی قیصریه بههودهانههد .برهههان الههدین از کههودکی پههیش پههدر بههه تحصههیل
پرداخت ،حکمت و منطق را به زبانهای ترکی ،عر بی و فارسی آموخت و همراه پدرش بارها بههه سههفر
رفت ،در شام و مصر ادامهی تحصیل داد .طبیعیات ،الهیات ،هیئت و علوم رایج زمههان را فههرا گرفههت و
شهرهای مختلف خاورمیانه را نیز زیر پا گذاشههت ،زمانیکههه در مکههه بههود و  19سههال بیشههتر نداشههت
پدرش فوت کرد واو مجبور شد به حلب و سوس به قیصریه باز گردد .برهانالدین بعد از بازگشههت بههه
قیصریه شغل اجدادی خود ،قضاوت را انتخاب کرد( 742هه) و آنگاه با دخترامیر قیههاسالههدین ازدواج
و در سال  756هه به وزارت علی فرزند محمد ارتنا برگزیههده شههد و در سههال  759هههه حههاکم همههان
منطقهی تحت نفوذ آل ارتنا گردید .وی در سال  782هههه در سههیواس بههر تخههت سههلطنت نشسههت.
مدتی با دشمنانش جنگید و پس از پیروزی بر آنان لقب سلطان گرفههت و مههدت  17سههال بهها اقتههدار
کامل حکومت کرد .قلمروی وی شامل سیواس ،قیصههریه ،نیکههده و آماسههیا میشههد .او در عههر 17
سال ضمن به وجود آوردن نظم و انضباط حکومتی ،در جهت رفاه و آسههایش ملههت و پیشههرفت همههه
جانبهی کشورش تالش کرده و در راه اتحههاد حکومتهههای تههرک موجههود در خاورمیانههه بههه تالشههی
خستگی ناپذیر دست یازیده است .دردیوان پر حجم وی میتههوان حههوادث دوران و مسههایل سیاسههی
منطقه را به عینه دید ،او از حکومتهای کوچک برای ایستادگی در برابر هجوم دشمنان بهره گرفتههه
و بین آنان اتحاد به وجود آورده است.
در اشعار وی عشق و محبت به انسههانها ،عشههق ورزیههدن بههه زیباییهههای جهههان و بهرهگیههری از
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امکانات مادی جای ویژهای دارد .عشق زیبارویان دل او را جههال میدهههد ،زجههر و مشههقتی کههه در راه
عشق متحمل میشود قلب او را صیقل میدهد.

خواجه احمد مسعود
یکی از شاعران بلند آوازهی قرن هشتم هجری که با اثر معروف سهیل و نوبهههار در تههاریخ ادبیههات
ما جاودانه گشته است .در این سدهها میتوان از دهها کتاب و اثر ترکی که در عین حههال هرکههدان از
آنان دارای حجم زیادی هستند نام برد که چندی از آنها چنین است:
یوسف و زلیخا ،از شیاط حمزه  1529بیت
قصهی یوسف ،از قاضی ضریر 2124 ،بیت.
ترجمه منطق الطیر ،گلشهری در  4408بیت
غریب نامه از عاشق پاشا در  12000بیت.
سهیل و نوبهار از خواجه مسعودابن احمد در  5703بیت.
خسرو شیرین از فخری ،در  4683بیت.
خورشید نامه از مصطفی شیخ اوغلو در  7903بیت.
عشق نامه از محمددر  8702بیت.
گل و خسرو از توتماجی در  5370بیت.
جمشید و خورشید،از احمدی در  479بیت
ده مرغ از شمسی.
گلشن سیمرغ از ضعیفی
اشراح الصدر ،از شیخ محمد.
سیمرغ نامه ،از ابراهیم گلشنی.
و صدها منظومهی دیگر که از این سده به بعد توسط صدها شاعر ترکیگوی نوشته میشوند...
همهی این آثار نویدبخش توسعه و ادبیات ترکههی در قههرن هشههتم هجههری اسههت .در ایههن زمههان
آذربایجان مجموعهای از بزرگان علم و ادب را در دامن خود مههی پههرورد .قاضههی مصههطفی ضههریر بههه
همراه قاضی برهان الدین ،خواجه مسههعود و دیگههران راه را بههرای بزرگههانی چههون فضههل الهه نعیمههی
تبریزی ،عمادالدین نسبمی و دیگران هموار میکنند.
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موقعیت ادبیات آذربایجان در قرن هشتم هجری
قرن هشتم هجری ،اوج شکوفایی ادبیات آذربایجان است .از یک سههو حکومتهههای منطقههه سههعی
دارند در رقابت با دربار حکومتهای همسایه ،به زبههان ترکههی اهمیههت دهنههد و شههاعران تههرکگههوی را
حمایت کنند .تعداد شاعران ترکی گوی نیز افزون شده و از دیگر سو ،فرهنق مههردم تقویههت شههده و
شعر ترکی مورد پسند مردم واقع شده بود .نهضت حروفیه در زمان تیموریان ،آنچنان به زبههان ترکههی
اهمیت میداد که گاه زبان ترکی زبانی مقدس به حساب میآمد و شاعران حروفههی گنجینههای غنههی
در مسلک و مرام خویش به زبان ترکی آفریدند .عمادالدین نسیمی با خلق دیوان  25000بیتی خههود
نقطهی عطفی در ادبیات آذربایجان آفرید و شعرش با روانههی و فصههاحت و سههادگی بینظیههرش بههین
مردم رواج یافت و در زبان مردم کوچه و بازار زمزمههه شههد .در پههی فروپاشههی تیموریههان ،حکومتهههای
مستقل محلی پا گرفت و هر یک از این حکومتهای کوچههک بههه زبههان ترکههی روی آوردنههد و زبههان و
ادبیات ترکی پا گرفت .شاید به جرأت بتوان گفت که نهضههت حروفیههه زبههان و ادبیههات آذربایجههان را
چنان جانی بخشید که قرنها توانست به حیات مقتدر خود ادامه دهد چرا که دهها شاعر به پیههروی از
سبک و سیاق عمادالدین نسیمی شعر سرودند که از آن جمله میتوان به قاسم انوار و طفلی اردبیلههی
اشاره کرد.
در همین قرن ،همچنانکه در حیات اجتمههاعی ،اقتصههادی و سیاسههی مههردم آذربایجههان تحههولت
وسیعی رخ میداد در شاخهی ادبیات و هنر نیز تحولت فراوانی پدید میآمد .در ایههن زمههان بههود کههه
دهها عالم ،شاعر ،هنرمند از جای جای آذربایجههان قدبرافراشههتند .ذوالفقههار شههروانی ،همههام تبریههزی،
صفیالدین اورموی ،فخرالدین نخجوانی ،فضلاح رشههیدالدین همههدانی ،ذکریهها قزوینههی در بخشهههای
مختلف هنر رخ مینمایند .ایلخانیان آثاری را در شهههرهای مختلههف بنهها مینهنههد از جملههه در مراغههه
رصدخانهای تأسیس میگردد که صدها عالم از گوشههه و کنههار جهههان بههدان شهههر روی میآورنههد .در
سلطانیه مدرسهای بنا میگردد که عالمههان سراسههر دنیههای اسههالم در آن گههرد میآینههد .در دانشههگاه
ربعرشیدیهی تبریههز مجموعهههای از عالمههان زمههان گههرد میآینههد .طالبههان علههم و هنههر در شهههرهای
آذربایجان مسکن میگزینههد و علههم و هنههر آفریههده میشههود و رشههد شههتابندهای میگیههرد .محمههود
شبستری ،عصار تبریزی ،عارف اردبیلی ،اوحدی مراغهای از جملهی این عالمههان محسههوب میشههوند
که از آذربایجان سر برافراشتهاند.
بیداری و رنسانس آذربایجان که در قرن ششم هجری رخ داده بود اینک در قههرن هشههتم هجههری
نیز دوباره جان میگیههرد و خاموشههی نمیپههذیرد .در تههداوم همههین اوضههاع ،ادبیههات آذربایجههان وارد
مرحلهای مترقی و با کیفیتی عالیتر میشههود .حکومتهههای شروانشههاهان ،آغ قویونلههو و قههره قویونلههو
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پدیدار میشوند و آذربایجان در عصر حاکمیت این دولتها ،چههه از نظههر اقتصههادی و سیاسههی و چههه از
نظر مدنی و ادبی موقعیت برتر و خاصی راکسب میکند.
ضربههای مهلکی که تیمور بر پیکر اقتصههاد آذربایجههان فههرود آورده بههود بهبههود مییابههد و رونههق
اقتصادی مشاهده میشود .نیروهای مولد رشد مییابد و آذربایجان قادر میگردد با برخی از دولتهههای
شرقی و غربی رابطه برقرار کنههد و بههه اقتصههاد و سیاسههت خههود بهبههود بخشههد .روشههنفکران بیههداری
آذربایجان قد علم میکنند و در عرصههای مختلف علم و هنر موقعیتهههایی در خههور تحسههین کسههب
میکنند .نقاشی ،معماری و بویژه شعر ،وارد مرحلهی تازهای شده و کیفیت نوینی به دسههت مههیآورد.
رغبت به زبان مادری اوج میگیرد .ساختمانهای بزرگ در باکو و تبریههز ه سههرای شههروانها در بههاکو و
مسجد کبود و ارک علیشاه در تبریز و گنبد سلطانیه در زنجان ساخته میشوند.
بسیاری از سالطین ،شاهان و حاکمان این سلسلهها ،تحت تأثیر دورهی بیداری مههردم آذربایجههان
قرار میگیرند و خود را با زمان تطبیق میدهند .از آن جمله میرزا جهانشههاه حقیقههی کههه در آبههادانی
آذربایجان گامهای استواری برداشته و مسجد کبود را کههه فیههروزهی عههالم اسههالم نامیههده شههده برپهها
میسازد و بهترین نمونههای معماری را در تبریز بنهها میکنههد ،پلههها ،راهههها ،مسههاجد و مههدارس زیبهها
میسازد در عین حال دست به قلم برده و ذوق و استعداد شاعری خود را نیز بههه امتحههان میکشههد و
شعر میسراید .به همین خاطر در بین مردم محبوبیت فوقالعههادهای کسههب میکنههد .او تحههت تههأثیر
اشعار عمادالدین نسیمی شعر میگوید و اشعارش در میان مردم ورد زبان عوام و خواص میگردد.
شاعر بزرگ عبدالقادر مراغهای است که در عین نگارش آثار مربوط به موسیقی در سههرایش شههعر
نیز گوی سبقت را از دیگران میبرد و با ساختن آهنگهای زیبهها و آفههرینش و خالقیههت هنههری مههورد
تقدیر سالطین قرار میگیرد و موسیقی آذربایجان را ارتقا میبخشد.
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قاضی مصطفی ضریر
نویسندهی «آنتولو ی ادبیات ترکی ایههران  ،ضههریر را بزرگتههرین شههاعر آذربایجههان در قههرن 14
میالدی 1میشمارد .نهاد سامی بانارلی محقق بههزرگ تههرک دربههارهی او مینویسههد « :قاضههی ضههریر
ارزروملو ،در ادبیات ترکی آذری قرن  14جای مهمی بههه خههود اختصههاص داده اسههت .زبههان او زبههان
مشترک بین ترکی آذری و ترکی آناتولی است 2.
شهرت او در زمان حیاتش درسراسر آذربایجان ،آناتولی ،مصر و سههوریه گسههترش یافتههه بههود .بههه
سال  730هه راهی مصر شده و پنج سال در دربار سلطان ترک آن دیار « ملک منصور علههی مانههده
است .او اثر مشتمل بر نظم و نثر «سیرهالنبی را بنا به درخواست ملک منصههور بههه رشههتهی تحریههر
کشیده است .آثار باقی مانده از قاضی ضریر عبارتند از :یوسف و زلیخا ،سههیرهالنبی ،فتههوح شههام ،یههوز
حدیث و یوز حیکایه ،که با نام «یوز حدیث ترجمهسی چاپ شده است3.
در میان این آثار ،سیرهالنبی مهمترین اثر اوست که تأثیر به سزایی در ادبیههات از خههود بههر جههای
نهاده است .این اثر به نظم و نثر است ،نثر ضریر بسیار ساده و صههمیمی و طبیعههی اسههت و بههه زبههان
مردم نزدیکتر است .زیباترین بخش مربوط به نظم این اثر نیز مربوط به تولههد حضههرت محمههد (ص)
است که امروز تحت عنوان «مولودیه در تمام شهرهای آذربایجان تا بالکههان معههروف اسههت و حتههی
بزرگترین شاعر موالید این سرزمین ،یعنی سلیمان چلبی معروفترین اثر خود در این زمینههه را کههه
به «وسیله النجات معروف است تحت تأثیر اثر قاضی ضریر نوشته است .منظومهی مولودیهی ضههریر
شامل سه بخش است که به شکل قصاید و ترجیع بندهایی منظم شده است .تکرار بنههدها در پایههان
هر شعری نشانگر این است که این شههعرها بهها آلت موسههیقی و در مراسههم مولههود خوانیههها خوانههده
میشده است.
دربارهی آثار و آفرینش ادبی قاضی ضریر در ترکیه تحقیقات ارزنههدهای صههورت گرفتههه و آثههارش
بارها به چاپ رسیدهاست ،اما در آذربایجان و ایران اثر قابل ذکری نوشته نشده است .مهمتههرین اثههری
که دربارهی قاضی ضریر نوشته شده است اثر پروفسور دکتر لیال قاراخان را می توان نام برد4.

 ) 1ایران تورک ادبیاتی ،جلد  ،2ص .218
 )2نهاد سامی بانارلی ،رسیملی تورک ادبیاتی تاریخی ،استانبول  ،1971ص .367
 )3احمد بیجان ارجالسون ،بؤیوک تورک کالسیکلری ،جلد  ،1ص .308
 )1لیال قاراخان ،ارزروملو ضریر ،آنکارا.1994 ،
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 ) 7م.کریمی ،برگهایی از ادبیات آذربایجان ،امید زنجان ،شماره .1374 ،65
 ) 8م.کریمی ،مصطفی ضریر ،هفته نامهی بهار زنجان.1383 ،
 ) 9م.کریمی ،مینایلیک آذربایجان شعری ،امید زنجان ،شماره .115
 ) 10م.کریمی ،قاضی مصطفی ضریر ،فجر آذربایجان ،شماره .1373 ،750
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اؤن سوز
آذربایجان کالسیک ادبیاتینین گؤرکملی سیمالریندان بیریسی ارزروملو مصطفی ضریردیر.
مصطفی ضریر ،تأسفلرله ،ایراندا تانینماییب و بوگونه قدر بلکه بارماقالر ساییسیندا اونون
حقینده مقالهده یازیلماییبدیر .مصطفی ضریر 7جی عصرده ان ساده ،اورهگه یاتان و گؤزهل
اثری اولن «یوسف و زلیخا داستانینی نظمه چکمیش ،تورک دیلینین ایلکین نمونهلرینی
سئویملی خالقینا هدیه وئرمیشدیر .آنجاق نه یازیق کی بو دهیرلی اثر ،یوز ایللر بویو
اونودولموش ،حتا ادیبلریمیزین نظرینی ده ،جلب ائتمهمیشدیر .حال بوکی ،ضریرین یوسف و
زلیخا اثری ،دوغرودان دوغروسونا آذربایجان تورک ادبیاتینین گؤزو و قاشی اول بیلر.
آذربایجان تورک ادبیاتینین تاریخینی ،اسالمدان سونرا بئشینجی بوزایلدن آراییب آختارساق،
تاپماسی چتین دئییلدیر .بیز ،هله ده کی وار ،آذربایجانین یوزلرجه اوسطورهوی داستانالری،
ائویک – حماسی اثرلری ،حیاتین درینلیکلریندن گلن افسانهلری؛ قیسا بیرسؤزله ،دونیا ادیب-
لرینی حیرتده قویان زنگین فولکورموزو تانیمامیشیق! بوگونه قدر بو آلندا چاپ ائتدیردیگمیز
یازیالری بیر یئره توپالساق ،بالجا بیر کتاب دا اولمایاجاقدیر!؟
کالسیک ادبیاتیمیزا گلدیکده ،دردیمیز بوندان دا آغیردیر .هله ده گنجهلی نظامیننین
تورکجه شعرلری اوزهرینده دانیشاندا ،چوخالری اورکور! ادیبلریمیز نه آتیرلر ،نه اوتورلر! بو
قورخو ،بو اؤزونو ساخالما ،ادبیاتیمیزین دوشمنلرینی هیزلشدیریر! بو حرکت ،بیزیم ادیبلریمیز
طرفیندن باغشیالنمازدیر .بوگون ادبیات ساحهسی ده جسارت دیلهییر؛ آنجاق علمی جسارت!
ادبی خسارت! یوخسا ،باشقالرینین ایشهدیگی اثرلری بیر ده باشدان چئینهییب توپورمک،
علمی بیر ایش دئییلدیر .ادبیاتیمیز بوگون درین – علمی ،آغیر ،تاریخی ،زنگین اثرلریمیزی
تانیتدیرماق ،انکشاف ائتمک ،آراشدیرماق ایستهییر .یوزلرجه ،مینلرجه اثرلریمیز واردیرسا ،ادیب
لریمیزین اونالرا یاخینالشماق ،اونالری اورتایا گتیرمک ان ضروری وظیفهلریندندیر .ضروری –
گرهکلی ایشلره قاتیلماق ،بیر آز جسارت ،قورخمازلیق ایستهییر .دوغروسو بودور کی خالقیمیز
بوگون بئله جسارتلی و قورخماز ادیبلره احتیاج دویور.
هله بوگونه قدر ،بو جسارتسیز ادیبلریمیز" قوتادغو بیلیک" اثرینه یاخیینالشمامیشالر؛ هله
دیوان لغات التورک اثریندن -اؤزگهلره یامان  -یوغوز دئمکله واز کئچیرلر .هله عتبهالحقایق
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قویماییر1.

اثرینی آراشدیرما ،دیلینی ،گرامرینی خالقیمیزا تانیتدیرماغا هئچ ادیب آیاق ایرهلی
نظامی ،خاقانی ،یوزلرجه گؤرکملی شاعرلریمیزین تورک اثرلرینه ،دیل سئوگیسینه ،وطن
حسرتینه توخونمادان قاچیرلر .هله ده کالسیک ادبیاتیمیزی عمادالدین نسیمی ایله
باشالییرلر! بیر حالداکی نسیمیدن اؤنجه اونالرجا ،یوزلرجه شاعرلریمیز وار و بیر اوزون
تاریخلی دیلیمیز واردیر .هله ده "سهیل و نوبهار" اثرینی آراشدیران یوخ! هله ده "خورشید و
گلشاد" اثرینی اینجهلهین یوخ! هله ده دیل تاریخیمیزی آچیقالیان یوخ! یوخسا بئچارا فارس
ادیبلرینه یامان -یوغوز یازماقال ادبیاتیمیزی تانیتدیرماغیمیز دوز دئییلدیر .ایران ادیبلرینین
پیس اولدوقالری ،شوونیزمین عکسینی چکیب ،اونون اوزونه توپورمک ،بیزی خالقیمیزا
سئودیرمز .بیر ادیبی خالقینا سئودیرمک ،خالقین ثروتینی ،گتیریب اونا تاپیشیرماقال اولر.
بونالری گیلئی کیمی مندن قبول ائدیرسهنیز ،ادیبلریمیزدن بیر دیلهگیم وار؛ او دا
ادبیاتیمیزین زنگین بوجاقالرینی ،خلقیمیزین تانیمادیغی عالم ،شاعر و یازارلریمیزی
تانیتدیرماقدیر .بیر حالدا کی یوزلرجه آنا دیلیمیزده الیازمالریمیز کتابخانالردا توز باسیبب
چورومکدهدیرلر ،اونالری قورتارماق ،چاپ ائتدیریب یایماق ،ان گرهکلی وظیفهلردندیر.
خالقیمیز زنگین بیر ادبیاتا مالک اولدوغو حالدا ،الینده اولن اثرلر اونو قانع ائده بیلمیر ،هله ده
قاضی احمد برهانالدین  600صحیفهلیک دیوانینی بیر دؤنه چاپ ائتدیرمهمیشیک .هله خواجه
مسعودون  7000ییتلیک «سهیل و نوبهار اثرینی اوخوجولر الینه چاتدیرمامیشیق .هله
سلطان حسین بایقرا ،جهانشان حقیقی ،2امیرعلیشیر نوایینین اثرلریندن هئچ بیرینی
یایینالمامیشیق .هله کشوری تبریزی ،محمد امانی ،طفلی اردبیلی ،عاجز سرابی و یوزلرجه باشقا
شاعرلرین دیوانالرینی چاپدیرمامیشیق .آنجاق بیری جسارت ائدیب ودادینین ،واقفین ،حکیم
هیدجینین اثرینی چاپ ائدیرسه ،بیر سیرا عالیملریمیز قولالرینی چیرمالییب اؤز آدلرینا
قورتارماغی باجاریرلر و تأسفلر و یئنه تأسفلر اولسون کی خلقیمیزه دوشونمک عوضینه
اؤزوموزه دوشونوروک.

 1بو جملهلر او زامانا عاییددیر کی آدلرینی چکدیگیمیز اثرلر هله ایراندا یاییلمامیشدیر .بیلیرسینیز قوتادغو بیلیک ،عتبه
الحقایق بو سطیرلرین یازاری طرفیندن یاییلمیشدیر .هابئله خواجه احمد مسعودون "سهیل و نوبهار" اثری ده چاپ اولوب
یاییلیبدیر.
 2بو اثرلر ده بوگون یاییلمیشدیر.
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7جی عصرده آذربایجان ادبیاتی
آذربایجان تورک ادبیاتینین یازیلی دؤنهمینی هجرتین دؤرد و بئشینجی یوزایلینه عاید
ائتمک دوغرو بیر ایشدیر .شوبهه یوخدورکی شفاهی ادبیاتیمیزین تاریخی بوندان چوخ اؤنجهیه
گئدیب چاتیر .بیلدیگیمیز کیمی دده قورقود اثرینین ایلک یازیالری – الیمیزه چاتان الیازما
نسخهلریندن نئچه یوزایللر بویو اؤنجهیه عاید اولور .دده قورقود موضوغالرینین یارانماسی ،حتا
دیل اؤزهللیکلری گنجهلی نظامیینین یارادیجلیغیندان ایرهلیلره گئدیب چاتیر .نظامینین
یارادیجیلیغیندا – تورک عنصرلری بیرینجی پالندا دایانیر .نظامی خالقینین دیلیندن آلیب
یوزلرجه کیچیک حیکایهلری اؤز اثرلرینه قاتیبدیر .دده قورقود سیمالرینی اوزون منظومهلرینده
جانالندیریب ،یوزلرجه خالق سؤزلرینی ،مثللرینی ،دئییملرینی فارس ادبیاتینا هدیه وئریب و
نهایت تورکجه غزللر ،مثنویلر و قطعهلر یازیب  -یارادیبدیر.
نظامی آلتیجی یوز ایلده آذربایجان دیلی و ادبیاتینین تمثیلچیسی اولورسادا 7 ،جی عصرده
بئله شاعرلریمیزین ساییسی داها آرتیقدیر .مولنا جاللالدین محمد بلخی -مولوی ،سلطان ولد،
یونس امره ،شیخ صفیالدین اردبیلی ،مولنا عتیقی زنجانی و اونالرجا باشقا شاعرلریمیز
دیلیمیزی و ادبیاتمیزی گلیشمهده و زنگینلشدیرمهده یاردیمچی اولموشالر.
هله بو یوزایلده ،اسفراینلی حسن اوغلو ،خواجه احمد فقیه ،یوسف مداح ،مصطفی ضریر و
یوزلرجه باشقا شاعرلریمیز واردیر .بونالرین شعر اؤزهللیکلری و دیل گؤزهللیکلری،
ادبیاتیمیزین زنگین اولدوغونو گؤستهریر .حسن اوغلونون غزللری ،یوز ایللر بویو بوتون
شاعیرلریمیزی حیران قویاراق ،اونا بنزتمهلر یازماغا جلب ائتمیشدیر .حسن اوغلونون بوگونه قدر
بارماق ساییالری قدر تورک شعرلری تاپیلیبسادا ،اونون ائتکیسی آلتیندا یازیالن غزللر نئچه
کتابدان آرتیقدیر.
7جی یوزایل آذربایجان تورک ادبیاتینین گلیشمه دؤنمیدیر .بو زامان نئچه -نئچه گؤرکملی،
دهیرلی و بؤیوک شاعرلر اورتایا گلیرلر .بونالردان بیری خواجه احمد فقیهدیر .خواجه فقیه تورک
ادبیاتی تاریخینده -خواجه احمد یسوی -تورکستان پیری آدلنان بؤیوک عارفدن سونرا-
ایکینجی تورک عارفی تانینیز .خواجه فقیه اؤز عرفانی یاردادیجیلیغی ایله اسالم دونیاسیندا
تورک دیلینه دهیرلی بیر یئر قازاندی .شاعرین اولوم و اؤلوم تاریخی دقتله بیلینمهسه ده،
تذکرهلر و تاریخی قایناقالرین یازیالرینا آرخالناراق اینانیریق کی یئددینجی یوزایلین ایلک
یاریسیندا یاشاییرمیش .خواجه فقیه ،ادبی قایناقالرا گؤره ،مولوینین آتاسی ایله یاخین
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دوستلوغو اولموشدور .اونون آتاسی -بهاءالدین ولد  609ه –  1239م ایلینده وفات ائتمیشدیر.
یئنه همین قایناقالرا آرخالناراق اؤیرهنیریک خواجه احمد فقیه ،بهاءالدین ولددن (مولنانین
آتاسیندان) کیچیک اولموش و اونون درس کالسالریندا اشتراک ائدهرمیش .بئله اولورسا ،معلوم
اولور بهاءالدین ولدین اؤلن چاغیندا خواجه احمد دیریایمیش .آنجاق مولویدن بؤیوک
اولموشوموشدور.
مولویه و بکتاشیه ادبی -عرفانی مکتبه طرفدار اولنالر ،خواجه احمد فقیه اثرلریندن اوخویوب
و اونالری اؤز مکتبلرینه ارث سایمیشالر .خواجه فقیهدن نئچه -نئچه اثرلر قالمیشدیر کی
بونالرین آراسیندا «چرخنامه اثری هامیسیندان تانینمیش بیر اثردیر ودؤنه – دؤنه
یاییلمیشدیر.
شوبهه یوخدورکی – آنادولو ادیبلرینین دئدیکلری ده دوزگون اولراق – یئددینجیی یوز
ایلده آذربایجان و آنادولو خالقالری اؤز آنادیللرینه اوز گتریب ،آنا دیللرینده شعر ایستهییردیلر.
سلجوقالر تورک دیللی اول -اول ،فارس ادبیاتینی حمایه ائدیردیلر .آنجاق بو چاغدا خالق داها
اؤز دیلینده شعر ایستهییردی .مولوی ،سلطان ولد و باشقالرینین تورکجهیه اوز چئویرمهلری و
تورکجه اثرلر یارادیجیلیقالرینا دلیل بو اول بیلر .اونون آردیجا و یا اونونال برابر خواجه احمد
فقیه ،یونس امره ،حسن اوغلو اثرلرینی تورک دیلینده یارماقال ،خالق طرفیندن سئویلیرلر،
قارشیالنیرلر ،آلقیشالنیرلر .سلطان ولد نئچه -نئچه مثنویلر :ربابنامه ،ابتدانامه ،انتها نامه و
دیوان؛ شیاط حمزه :یوسف و زلیخا؛ احمد فقیه چرخنامه؛ یوسف مداح :ورقاو گلشا ،و نهایت
مصطفی ضریر «یوسف و زلیخا اثرینی خالق دیلینده – خالقین ایستهدیگی دیلده یازماغا
مجبور اولورلر .دوغرودان دا آذربایجان و آنادولو ادبیاتینین تورک دیلینده گلیشمهسی تکجه
خالق ایستکلریندن ،تاریخی گرهکلیکلردن و ضرورتلردن ایرهلی گلیر.
شیاط حمزه ده همین زامانالدا میدانا گلیر و بیر الینه بالتا ،بیر الینه کشکول آلیب خالق
ایچینده گزیب -دولنیر و درویش پالتاریندا خالق ایچینده مذهبی -عرفانی شعرلر اوخویور.
آشیقالر اللرینه ساز آلیب شنلیک شعرلری و هاوالرینی اوخویاراق ،درویشلر ده معنویت
یاییردیالر .شیاط حمزه ده بئله بیر زاماندا گؤزهل عرفانی شعرلر اوخویور و خالقینی اوخشاییر.
اونون عارفانه مثنویلری ایله برابر «یوسف و زلیخا اثری ،آذربایجان خالقینین دهیرلی
سیمالریندان و قالرقی اثرلر صاحبی کیمی قیمتلندیرمک مومکوندور .اونون بو مثنویدن آرتیق،
غزللری خالق دیلینده سئویله -سئویله اوخونوب و بوگون ده سئویلیر.
بیلدیگمیز کیمی خالق یارادیجیلیغی بوتون تاریخ بویو داوام تاپمیش ،بو یوزایلده ده گلیشمه
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سینی داوام وئرمیشدیر .زنگین و آغیر بیر شفاهی کولتوره مالیک اولن خلقیمیز ،بو یوزایلده
یارادیجیلیقدان دایانمامیش ،آشیقالرین منظومهلرینده ،دستانالریندان عالوه ،درویشلرین ده
ناغیل و عرفانی یارادیجیلیقالری اولموشدور .اوجملهدن احمد حرامی داستانی ،تکجه عشق
داستانی ،یا ائویک بیرداستان یوخ ،بلکه عرفانی بیر داستاندیر .هم حماسه اوندا وار ،هم عشق.
آنجاق یارادیجیسی آشیقالر یوخ ،بلکه درویشلردیر .بو دهیرلی مثنوی  816بیتده -هجا وزنینده
یوخ – بلکه عرو وزنینده اولموشدور.
خواجه علی خوارزمی ده  6و  7جی یوزایلین دهیرلی شاعرلریندندیر .خواجه علی ده یوسف
و زلیخا اثرینی  609ه ایلینده یازمیشدیر .بو گؤرکملی شاعریمیزین یارادیجیلیغی ادبیات
تاریخیمیزین قیزیل صحیفهلریندن ساییلیر .ماراقلی بوراسیدیر کی خواجه علی اؤز مثنویسینی
عرو وزنینده یوخ ،بلکه هیجا وزنینده یازمیشدیر .خواجه علی تاتارلردان اولورسادا ،آذربایجان
تورکجه سینده اثرینی یاراتمیشدیر و آذربایجان تورک ادبیاتینین 7جی یوز ایلده زیروهسینده
دایانان شاعرلریمیزین بیریدیر.1
مولنا عتیقی زنجانی دا  7جی یوزایلین بؤیوک غزلسرالریندان ساییلیر .او دا علم آدامی
اولراق تورک دیلینده ان آخیجی و ساده غزللر یازیر و آنادیلینه حؤرمت بسلهین خلقین
ایستکلرینه دوزگون توخونوب ،دیوانینی آنادیلینده یارادیر .او ،دولت ساراییندا یاشاسادا ،خلق
ایستکلرینه لقید قالمیر .معلومدور کی اونون آردیندان یارانان مجالسالشعرا محفللری اونون
تاثیری آلتیندا اولموشدور .یوز ایل سونرا گلن سلطان حسین بایقرا ،امیر علیشیر نواییلر
اوچون میدان آچیرمیش .اونون آردیجا گلن شاعرلریمیز محنتی ،عنبراوغلو و باشقا غزل
شاعرلری7 ،جی عصر آذربایجان ادبیاتینین گلیشمهسی و انکشافینا زمینه حاضیرلیانالردیرلر.
بونالرین آردیجا تبریزلی عصار ،ماراغالی اوحدی ،باکیلی نصیری ،بیرک قوشچواوغلو ،آشیق
پاشا ،2یوسف مداح ،قاضی احمد برهانالدین 3و باشقالرینین گلمهسی دوغال و گؤزلهنیلن بیر
حرکتدیر .بونالر آذربایجان کالسیک ادبیاتینا بؤیوک اثرلر باغشیالمیشلالر و عمادالدین
نسیمینین گلمهسینه آلن آرامیشالر.
بو عصرده ،آذربایجان ادبیاتی اؤز فورمالشما دؤورانینی کئچیرمیش و شعر ایکی ساحهده
عرو و هیجا -عرو عرب و فارس ادبیاتی ائتکیسی آلتیندا و هیجا اؤز یئرلی فورمالریال
 1م.کریمی ،یوسف و زلیخا ،خواجه علی خوارزمی ،زنجان،انتشارات زنگان.1376 ،
 2م.کریمی ،عاشق پاشا ،زنجان ،انتشارات زنگان.1376 ،
 3م.کریمی ،ادبیات باستان آذربایجان ،تبریز.1358 ،
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برابر ،تورک شعریندن قالخیب گلمیشدیر .آذربایجان شعری بو یوزایلده خلق ایچینده یاییلیر
وفارس ادبیاتی ایله یاناشی یاریشیر .بئله بیر دورومدا آشیقالر یارادیجیلیغی دا تورک دیلینه داها
گوج باغیشالمیش و خلق کوتلهلرینین عموم کولتورونو فورمالشدیریردی.
آنجاق بونو دئمک ایستهییرم کی مصطفی ضریر 7جی عصرین شاعری اولراق ،اونالرجا تورک
ادبیاتینین یئتیشدیردیگی شاعرلری آراسیندا اؤزونو تاپیر .تورک ادبیاتی بو زامان زنگین ،علمی
و گئنیش اولماسایدی ،ضریر کیمی بیر شاعر ده بئله گؤزهل دیله صاحب اولمازدی و بئله
ساده ،آخیجی و گؤزهل اثر یارادا بیلمزدی.
مصطفی ضریر حقینده دئییلهجک سؤزوموز وارسا ،ایندی اونون دیلی ،شیوهسیله و آیدین جا
اونون آذری تورکجه دیلی اولراق آذربایجان ادبیاتینین عضوو اولماسیدیر .ایندی اونون دیل و
لهجهسی ایله برابر حیاتی و یارادیجیلیغینا گئدهلیم.

مصطفی ضریر حیاتی و یارادیجیلیغی
مصطفی ضریر ،ارزروم شهرینده دوغولموش و 7جی یوزایلین سونالری8 ،جی یوزایلین اوّل-
لرینده یاشایان آذربایجان ادبیاتیینین شاعریدیر .اونون دوغوم ایلی ،حتا اؤلوم ایلی ده دوزگون
بللی دئییلدیر .آنجاق تذکرهلردن آلدیغیمیز معلوماتا آرخالناراق ،بیلیریک کی  730ه ایلینده
مصره گئدیب و بئش ایله قدر اورانین تورک سلطانی اولن «ملک منصور علی نین ساراییندا
قالمیشدیر .یئنه ده معروف اثری اولن «یوسف و زلیخا متنیندن آلدیغیمیز معلومات بئله
گؤستهریر کی بو اثری  768ه ایلینده یازیب بیتیرمیشدیر.
قاضی مصطفی ضریر ،بیر ناخوشلوق اثرینده گؤزونون ایشیغینی الدن وئرمیشدیر .بیرسیرا
ادیبلر ،اونون آنادان کور اولدوغونو دا قید ائدیرلر .اثرلری بونو گؤستهریر کی شاعر آغیر بیر
تحصیل آلمیش ،بیلیکلرینه گؤره قاضی اولموش و بؤیوک امیرلر ،قاضیلر ،سلطانالرین عالقه
سینی قازانمیش و اونو سایالرا چاغیرمیشالر.
مصطفی ضریرین اثرلری چوخدور ،آنجاق ان تانینمیش اثری یوسف و زلیخادیر کی 2120
بیتده یازمیش و اؤزونون شاه اثری تانیمیشدیر .بو زمینهده سونرا دانیشاجاغیز .اونون باشقا
اثرلری بونالردیر :فتوح شام ،یوز حدیث ،سیرهالنبی ،مولودیه و «یوسف و زلیخا .
دئدیگیمیز کیمی ،مصطفی ضریر ،ادبیات تاریخینده یوسف و زلیخا اثرلرینه تانینیر .بو گؤزل
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ناغیل 2120 ،بیتده مثنوی – عرو فورما وزنینده یازیالراق «فاعالتن ،فاعالتن ،فاعالت
بحرینده یارانمیشدیر .بورادا مثنوینین ایچینده چوخلو غزللر ده داخل اولموش و هرغزل باشقا
وزن ده یاراناراق ،شاعیرلیک میدانینی گئنیشلندیرمیشدیر .بورادا  17غزل واردیر و وزنلری ده
چوخ اویناقلی اولموشدور.
ضریرین مولودیهلری ده معروفدور .اونون مولودیه شعرلری هله بوگون ده دیللر ازبری
اولراق ،بوتون آنادولو شهرلرینده اوخونور .آنادولو ادبیاتیندا ضریر ،مولودیهلرینه بوللو
یئروئریلمیش و موسیقی ایله ده اوخوماقدادیر و مولودیهلری آراشدیرانالر ،ضریرین مولودیه-
لرینی اوچ بؤلومدن عبارت بیلیرلر .بونالر قصیدهلر و ترجیع بندلر فورمالریندا اولموش و
بندلرین تکرارلنماسی ،اونالری موسیقی هاوالریندا اوخوموغا امکان یارادیر.
سیرهالنبی اثری ضریرین باشقا اؤنملی اثریدیر کی حضرت محمد (ع) یاشاییشی حقینده و
او حضرتین اخالق و گئدیشلری اوزهرینده یازیالن شعرلردیر .بو اثر ایکی فورمادادیر .بیر بؤلومو
نغمهده و بیر بؤلوملری ده دوز یازی دا اولموشدور .تذکرهلرین وئردیگی معلوماتدان بئله آلیریق
کی ضریر بو اثرینی مصرده اولن زامان ،ملک منصورون ایستهدیگی اساسیندا یازمیش و اونا
هدیه ائتمیشدیر .اونون یازی تاریخی  730-735ایللری آراسیندا اولماسی گمان ائدیلیر.
ضریرین باشقا اثرلریندن بیریسی ده «یوز حدیث و یا «یوز حیکایه عنوانیندا اولموشدور.
بللیدیر کی بو حدیثلر ،پیغنبر حقینده اولموش و بیر جور چئویرمه ساییلیر .آنجاق شاعیرین
عربجه دیلینه تانیش اولدوغونو بیلدیریر .یئنه ده بئله نظره گلیر ،شاعر بو اثرینی مصرده اولن
زمان یازمیش و تورک خلقینه هدیه ائتمیشدیر .شوبهه یوخدور بو اثرین یاییلماسی تورکی
دیلینین دورومونو و خلق ایچینده سئودیگینی گؤسترمهگه آیدین بیر سنددیر .بو اثرین
آراشدیرماسی ،دیلیمیزین تاریخینده اینجهلهمه اولرارق ،چوخ دگرلی و عالمانه بیرایش ساییلیر.
آنجاق آذربایجاندا – ایراندا بوایش بوگونه قدهر ایرهلی سورولمهییب ،آمما تورک ادیبلری
لییقی قدهر بو قونودا چالیشیب ،الحق دوزگون آراشدیرمالر آپاریب و عالمانه سونوچالرا
چاتمیشالر .همین عالیملر بو آراشدیرمالر نتیجهسینده ،مصطفی ضریر یاردایجیلیغینی
آذربایجان شیوهسینده بولوب و اونو بو ساحهده قیمتلندیرمیشلر.

ضریر حقینده اوالن تحقی لر
قاضی مصطفی ضریر ،تورک ادبیاتینین گؤرکملی سیمالریندان اولراق ،تاریخ بویو بوتون
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تورک تذکرهچیلرین دقتینی جلب ائتمیش و اونون اثرلری چوخلو تذکره کتابالرینا
یئرلشمیشدیر .بو تذکرهلرین ساییسی چوخ اولدوغو اوچون ،اونالردان واز کئچیب ،تکجه ضریر
حیاتینا توخوناراق چوخلو مولودیهلرینی گؤستهریب و اؤز ماراغینی اونالردان گیزلتمیرلر.
آنجاق 20جی یوز ایلده ،بوتون آذربایجان و تورکیه ادیبلری مصطفی حیاتی و اثرلرینی
آراشدیریب و علمی تحقیقلر آپارمیشالر .بو آرادا آذربایجان جمهوروسوندا آز ایش گؤرونسه ده،
ایراندا هئچ ایش گؤرولمهییب ادعاسینا گلیب چاتا بیلهریک .ایراندا تکجه بوسطرلرین یازاری،
مختلف درگیلرده -زنگاندا ،تبریزده نئچه مقالهنی تورکجه و فارسجا یازاراق« ،تاریخ ادبیات
آذربایجان ین بیرنجی جلدینده  8صحیفه اونا یئر وئرمیشدیر .1آمّا تورکیهده چوخلو
آراشدیرمالر گئدیب ،ضریرین اثرلری دؤنه – دؤنه یاییلیب و علمی ایشلر گؤرولوبدور.
تورک عالملریندن طلعت اونای ،دهری دیلچین ،فؤاد کؤپرولو ،نهاد سامی بانارلی ،2علی
قافقازیالی ،3احمد بیجان ارجالسون ،4لیال قاراخان ...و باشقالریندان آد آپارماق اولر .بو عالملر-
اوجملهدن سید کمال قاراعلیاوغلو  6جلدلیک تورک ادبیاتی تاریخی کتابیندا ،بانارلی ایکی
جیلدلیک «رسیملی تورک ادبیاتی ،احمد قاباقلی  4جلدلیک «تورک ادبیاتی تاریخی 5
کتابالریندا ،مصطفی ضریر اوچون بؤیوک یئر آییریب ،شاعر حیاتینی آراشدیراراق اثرلرینی ده
اینجهلهییبلر .پروفسوردوکتور لیال قاراخان ضریر حقینده دهیرلی بیر اثر یازمیش «ارزروملو
ضریر عنوانلی و 1994جو ایلده آنکارادا یاییمالمیشدیر.6
آنجاق آذربایجانا گلدیکده ،بوتون ادبیات تاریخی یازانالرا ،مصطفی حیاتینا و اثرلرینه اؤتهری
بیر باخیشالری اولموش و بوندان آرتیق بو ساحهده دایانمامیشالر .اما اسماعیل حکمت ضریر
یارادیجلیغی وحیاتی حقینده دایاناراق ،دیل شیوهسینه علمی آراشدیرمالر ایرهلی سورور.7
حکمت ،حتا باشقا آذربایجان شاعیرلرینین اثرلرینی چاپ ائتدیرمهده ،ضریردن واز کئچمیر و
اونون دیل اؤزهللیکلرینی آراشدیریر.8
 1م.کریمی،تاریخ ادبیات آذربایجان ،جلد  ،1ص
 2نهاد سامی بانارلی ،سیملی ادبیاتی تاریخی 2 ،جلد ،استانبول.1996 ،
 3علی قافقازیالی ،ایران تورک ادبیاتی آنتالو یسی 6 ،جلد ،ارزروم.2002 ،
 4احمد بیجان ارجیالسون ،بؤیوک تورک کالسیک لری 2 ،جلد ،استانبول.1986 ،
 5احمد قاباقلی ،تورک ادبیاتی تاریخی 4 ،جلد استانبول.1994 ،
 6لیال قاراخان ،ارزروملو ضریر ،آنکارا.1994 ،
 7اسماعیل حکمت ،آذربایجان ادبیاتی  2 ،جیلد،
 8اسماعیل حکمت ،ورقا و گلشا
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جهانگیر قهرمانف و شامالدین خلیلاف ،مصطفی ضریرین یوسف وزلیخا اثرینی چاپ ائدهرک،
 210صحیفهلیک بیر اؤن سؤز ده اونا آرتیرییب و 1991جی ایلده باکی دا چاپ ائتدیریرلر1.

یوسف و زلیخا شرق ادبیاتی دُنیاسیندا
«یوسف و زلیخا داستانی «قرآن دا احسن القصص آدلناراق ،مسلمان خلقلری آراسیندا
یاییلمیش واونا باغلی اونالرجا بلکه یوزلرجه روایتلر ،ادبی اینجهلهمه و باشقا نوعالردا کتابالر و
اثرلر یازیلمیشدیر .اسالم دونیاسینین دیللرینده -عربجه ،تورکجه و فارسجا منظومهلر
یارانمیشدیر .بوتون اورتا آسیادان توتوب آفریقانین باتی طرفینه قدر شاعرلر و یازارلر یوسف
وزلیخانی اؤز یارادیجیلیقالرینا قونو سئچیب ،حتا بوگون تکجه ادبیاتدا یوخ ،بلکه سینما،
تلویزیون و باشقا ساحهلرده ده بو قونودا اثرلر یارادیرلر .آنجاق شرق دونیاسیندا «یوسف و
زلیخا اؤز دامغاسینی ادبیات ساحهسینده وورموشدور.
عرب ادبیاتنیدا 1400 ،ایل بوندان اؤنجهدن یوسف و زلیخا داستانی اؤز ائتکیسینی
بوراخمیش و اؤزعکسینی قرآندا ان شکیل و گؤزهل بیرطرزده گؤسترمیشدیر .اوندان باشقا بلکه
یوزلرله اثرین اصل موضوعو اولموشدور و چوخلو شاعرلر ،یازارلر ،صنعتکارلر بو ساحهده
چالیشیب و دهیرلی اثرلر یاردایبالر.
فارس ادبیات یندا مین ایل بویو ،یوسف و زلیخا اثرینه حصر اولونموش کتابالر یازیلمیشدیر .بو
آرادا ابوالقاسم فردوسی ،2عبدالرحمن جامی ،ناظم هروی ،عمعق بخارایی و باشقالرینی
آدچکمک اولر .دوکتور خیاموور اؤز دوکتورا تئزینه قونو سئچهرک ،فارس ادبیاتیندا 25
شاعیردن آد آپاریر و فارسجا اثرلرینی آراشدیریر.
تورک ادبیاتین ا گلدیکده ،یئنه ده یوسف و زلیخا داستانی ان یایغین اثرلردن ساییلیر و مین
ایل سورهسینده ،ان بؤیوک تورک شاعیرلری اؤز یارادیجیلیق گوجلرینی بو ساحهده
سینامیشالر .او جملهدن خواجه علی خوارزمی ،3محمود قدیمی ،خواجه احمد فقیه ،عبدالمجید
عبدل ،حمداح حمدی ،دوربیق بلخی ،شمسالسالم اظهرابن کمال ،یوسف ضیائی ،لقایی
 1جهانگیر قهرمانف؛ شام الدین خلیلف؛ یوسف و زلیخا – مصطفی ضریر ،باکی.1991 ،
 2فردوسی ،یوسف و زلیخا ،خیاموور ،استانبول.1956 ،
 3م .کریمی ،خواجه علی خوارزمی ،یوسف  .زلیخا ،زنجان.1377 ،
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تبریزی ،محمد کافی الدین قرهمانی ،قره امدی تبریزی ،عبداح غباری ،احمد شکاری ،اسمعیل
قدیمی ،احمد مرشد ،عبداح رفعتی ،یحیی بیق و ...بو اثرین موضوعی اولن ضریردن آد
آپارماق لزیمدیر .1دوکتور صدیق ،فردوسینین یوسف و زلیخا سینا یازدیغی مقدمه ده  25دن
آرتیق تورک دیللی شاعیردن آد آپاریرکی یوسف و زلیخانی تورکجهیه چکمیشلر .2آدلرینی
چکدیگمیز شاعرلر  7جی یوز ایلدن  10جو یوز ایله قدر بو ساحه ده قلم وورموشالر .بوندان
سونرا دا بیر سیرا شاعرلر هله یوسف و زلیخانی اؤز اثرلرینه قونو سئچمیشلر.
بو ساحه ده آراشدیرمالر دا ایرهلی سورولموش ،اسماعیل حکمت ،3احمد جعفراوغلو ،4فواد
کوپرولو ،5حمید آراسلی ،6نهاد سامی بانارلی 7و اونالرجا عالملر و ادیبلر یوسف و زلیخا
داستانینی مختلف خلقلر ایچینده و دیللرده یازیلدیغینی تدقیق و تحقیق ائتمیشلر.
مصطفی ضریر -آذربایجان ادبیاتیندا
قاضی مصطفی ضریر بوتون ادبیات تاریخلرینده ارزروملو اولراق تانیتدیریلیر .ارزروم دا
آنادولودان ساییلیر .آنجاق ادبیات عالمینه گلدیکده -دوزدور کی تورک و آذری ادبیاتی بیر
کؤکلودور ،و اینانیریق صفویه دؤورونده ایکی دیله آیریلیر ،آمما ادیبلر اؤز درین و اینجه
آراشدیرمالری ایله بو فرقی بوندان اؤنجهیه عاید بیلیرلر .چوخلو دیل عالملری بو بارهده اؤز
فیکرلرینی دئییب و اؤز سؤزلرینه علمی فاکتالر گتیرمیشلر .بونالرا اساسالناراق ،آذربایجان
تورکجهسی -علمی دیل باخیمیندان آذری تورکجهسی -خراساندان آنا دولویا قدر گئنیش بیر
اراضینده یاییلمیشدیر .خراساندان باش قالدیران اسفراینلی شیخ عزالدین حسناوغلو ،آذربایجان
دیلینده و شیوه سینده شعر دییهرک ،آذربایجان ادبیاتینین ایلکین شاعیرلریندن تانینیر .همین
باخیشال باخاندا ،خواجه علی خوارزمی ده آذری تورکجهسینده شعر سئویله میشدیر .خراساندان
باش آلیب آنادولویا گلن بؤیوک شاعرلر -او جملهدن عاشق پاشا ،خواجه احمد فقیه ،حاجی
 1م  .کریمی  ،تاریخ ادبیات آذربایجان ،جلد  1زنجان  ،1384 ،ص .512
 2ح .صدیق ،یوسف و زلیخای فردوسی ،تهرن  ،1369ص .17
 3اسمعایل حکمت ،آذربایجان ادبیاتی تاریخی  ،باکی .1926 ،
 4احمد جعفر اوغلو ،تورک دیلی تارخی ،استانبول .1989 ،
 5فواد کؤپرولو ،اسالم انسکلوورییاتی ،آذربایجان ماده سی ،استانبول.1970 ،
 6ح .آراسلی ،آذربایجان ادبیاتی تاریخی ،باکی.1960 ،
 7نهاد سامی بانارلی ،رسیملی تورک ادبیاتی تاریخی ،جلد  ،1استانبول.2004 ،
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بکتاش ولی ،مولوی ،سلطان ولد و باشقالری دا آذری تورکجهسینده شعرلر یازمیشالر واثرلری
آذربایجان ادبیاتیندان ساییلیر.
خراساندان عالوه ،ایرانین مرکزی و گونئیینده یاشایان تورکلرین دیللری ،آذری تورکجهسی
دالیندان ساییلیر ،حتا قاشقایی تورکجهسی آذربایجان تورکجهسی ایله بیر کؤکلو تانینیز و
بورادان باش قالدیران شاعرلر آذربایجان شاعرلری آدلنیرلر.
قافقاز تورکجهسینین ده طالعی بئله اولموشدور .اسالمدان اؤنجهکی زمانالردان تورک
یوردلری اولن بوتون قافقاز شهرلرینین شاعرلری ده ،مین ایل سورهسینده آذری تورکجه-
سینده یازیب یاراتمیشالر .قطران ،نظامی ،خاقانی و یوزلرجه شاعرلرین یاراتدیغی دیل ،آذری
تورکجهسی اولموشدور.
آنادولویا گلدیکده ،تورک ادیبلرینین وئردیکلرینه آرخالناراق ،اسالمدان سونرا ،آذریلر
آنادولویا آنا وطنلری کیمی گئدیب – گلمیشلر و چوخ زمانالر اورالردا یورد سالیب قالمیشالر.
اونا گؤره ده شرق آنادولو ،او زاماندان بوگونه قدهر آذری تورکجهسینین یوردلری تانینمیشدیر.
ماراش ماحالی ،دیاربکر (آمد) ،سیواس ،ارزنجان ،ارزروم ،وان گؤلو اطرافی ،ساری قامیش،
توزلوجا ،ایغدیر ،قارص و باشقا شهرلر و کندلریله برابر آذری تورکجهسینین آلنی تانینیر.
تورک ادیبلری ده بوندان باشقا بیر سؤز دئمیرلر .پروفسور فواد کؤپرولو شرق آنادولودا آذری
لهجهسینین حاکیم اولدوغونو ایرهلی سورور و بو دیلین اؤزهللیکلرینی آرایاراق ،علمی فاکتلرا
آرخالنیر.1
نهاد سامی بانارلی ،آذری لهجهسیندن دانیشاراق ،اونو دوغو آنادولو لهجهسی کیمی ایشه
آپاریر .2محرم ارگین ده بو فیکری ایرهلی سورور و آذری تورکجهسینین اراضیسینی بئله
سیرالییر :دوغو آنادولو ،گونئی قافقازیا ،قافقاز آذربایجانی ،ایران آذربایجانی ،کرکوک و عراق –
سوریه تورکلری.3
بونالردان کئچهرک آذربایجان ادیبلری ده ،تورک عالیملرینین سؤزلرنی اساس توتاراق،
بوعلمی سوّیهنی داوام ائتدیریرلر .او جملهدن اسماعیل حکمت ،حمید آراسلی ،جهانگیر
قهرمانف ،شامالدین خلیلاف دا بو قناعته گلیرلر .تورک چاغداش ادیبلریندن احمد قاباقلی دا
دهیرلی فاکتلر گؤستهرهرک ،چوخلو آذربایجان شاعرلرینین آنادولو یوردلریندا یاشادیقالرینا
 1فواد کؤپرولو ،اسالم انسیکلوودیاسی ،همان.
 2نهاد سامی بانارلی ،همان.
 3محرم ارگین ،آذری تورکجه سی ،فرهاد زینالف اثرلریندن آلنیمیشدیر.
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اقرار ائدیر .او جملهدن مصطفی ضریر ،خواجه احمد فقیه ،یوسف مداح و بیر چوخ شاعرلری
آنادولو اراضیسیندا یاشادیقالرینا باخمایاراق آذربایجان ادبیاتینین تاریخیندن دانیشیر.1
ایندی بو عالیملرین علمی باخشیالرینا آرخالنارق قاضی مصطفی ضریر ،آذربایجان ادبیاتیندا
محکم بیر یئر آلیر .بونو دا آرتیرماق لزیمدیر کی بوندان عالوه «ادبیات تاریخی نی یازانالر دا
ضریر ،مداح و فقیه کیمی آنادولودا یاشایان شاعیرلری صراحتله آذربایجان ادبیاتی تاریخیندن
ساییرلر.
ضریرین الیمیزده اولن یوسف و زلیخا اثرینی اوخویارکن ،آذری تورکجهسینین اؤزهللیک-
لرینی سادهلیکله گؤره بیلیریک و بونالی آراماقدا هئچ بیر چتینلیکله اوز -اوزه گلمیریک.
شوبهه یوخدور ادیبلریمیز یئنی بیر دؤنه ده آرخایا باخیب ،اؤزهللیکله بو اوچ بؤیوک
شاعریمیزی بیر ده باشدان تانیتدیرمالیدیرلر :مصطفی ضریر ،خواجه احمد فقیه و یوسف
مداح.

یوسف و زلیخا اثری
مصطفی ضریر یارادیجی بیر شاعردیر .اونون اثرلری :سیرهالنبی ،یوز حدیث ،فتوح الشام ،و
یوسف وزلیخا بوتون اسالم و تورک اؤلکهلرینده یاییلمیش و تانینمیشدیر .آنجاق ایلک دفعه
اولراق ایراندا ،الینیزده اولن اثر ،چاپ اولوپ یاییلیر .بو اثر «قرآن ین «احسن القصص
آدلنان داستانینی اؤزونه موضوع گؤتورموش و ساده ،محکم و گؤزهل بیر دیلده روایت
ائتمیشدیر .شاعر اؤز صنعت و هنریندن بونا قاتاراق ،سئویملی ،گؤزهل و دهیرلی بیر اثر
باراتمیشدیر .بو اثر  768جی ایلده یازیلمیشدیر:
یئدی یوز آلتمیش سکیرده سؤیلهدوم،
بونجیالیین داستهههان شرح ائیلهدوم.
ضریرین دئدیگینه گؤره شاعر ،بواثری چهارشنه گونونده باشالمیش و یکشنبه گونونده
بیتیرمیشدیر:
پس چهارشنبه گونی باشالدوم،
 1احمد قاباقلی ،تورک ادبیاتی تاریخی 4 ،جلد  ،استانبول.2004 ،

 / 36یوسف و زلیخا
یکشنبه گونونده ختم ائیلهدوم.
ضریر مسلمان بیر شاعر اولراق ،شیعه مذهبینه باغلی بیر شاعردیر .کتابینی حضرت علی
(ع)نین وفاتی گونو بیتیرمیش و بو اولیا اشاره ائدهرک حضرت علی (ع)نی «ولی اح امام
المسلمین سؤزو ایله یاد ائدیر:
اول نشان ایله کیم ،شیخ کائنات،
سیّد اول دمده قیلمیشدی وفات.
سید ذوالفقار ،اول گنهههههج دین
اول ولی اح امهههههام المسلمین.
ضریر بواثری مثنوی فورماسیندا و  1965بیتده – و بیر سیرا اثرلره گؤره  2120بیتده
یازمیشدیر .اونون وزنی عرو اولراق «فاعالتن فاعالتن فاعالت وزنینده اولموشدور و اؤزو،
کتابین سونوندا بئله اشاره ائدیر:
فاعالتن فاعالتهههن فاعالت،
وئر محمد مصطفایه صلوات.
بو اثر مثنوی اولورسا دا ایچینده چوخلو غزللر واردیر .بوسایاق -مثنوی ایچینده باشقا فورمالر
و وزنلردن یارارلنماق ،آذربایجان و تورک ادبیاتیندا اسکی بیر قایدایر .ضریردن اؤنجه باشقا
شاعرلریمیز بو ایشه ال وورموشالر و ضریرین چاغداشالری اولن گلشهری «سهیل و نوبهار
اثرینده ،شیخ اوغلو «خورشید نامه اثرینده ،و باشقالری بو ایشی داوام ائتمیشلرو ضریر بورادا
 17غزلی مختلف وزنلرده مثنویسینه آرتیرمیشدیر و بئلهلیکله  2000بیتلیک مثنوینی
داریخمالی اولدوغوندان چییخارمیشدیر .ضریردن اؤنجه «یوسف وزلیخا نئچه شاعیریمیز
طرفیندن یازیلمیشدیر .اوجملهدن خواجهعلی خوارزمی «قصۀ یوسف عنوانیله  4876بیتده.
شیاط حمزه  1529بیتده ،خواجه احمد فقیه  4800بیتده و شمس آدلی شاعری  2750بیتده
یازمیشدیر.
مصطفی ضریرین آتاسی یوسف آدلی بیلگین و سارایالردا تانینمیش بیر آدام ایدی .ضریر
گاهدان «ذلیل تخلصونو ده ایشه آپارمیش ،دئدیکلر اساسیندا آنادان گلمه کور اولموشدور.
آنجاق ایتی بیر حافظهیه صاحب اولراق ،صنعت و ادب باخییمیندان گؤزهل و اییی تعلیمات
گؤرموشدور779 .جو ایلده مصره سفر ائدیب ،مصر ساراییندا حؤرمتله قارشیالنمیش و  5ایل
اورادا قالمیشدیر .مصر سلطانی اولن ملک اشرف شبان دوشمنلر طرفیندن اؤلدورولور و اونون
یئرینه ملک منصور علی کئچیر .ضریر ده ایکی سلطانین ساراییندا قالمیش و اونالرا مدحیهلر
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یازمیشدیر.
ضریر بیر نئچه کتابی دا عرب دیلیندن آنا دیلینه چئورمیشدیر :او جملهدن سیره النبی ،فتوح
الشام اثرلرینی آد آپارماق اولر .یوسف و زلیخا اثرینی ده عربلردن آلراق تورکجه یازمیشدیر و
بو اثرینده قرآندا یازیالن روایته صادق قالمیشدیر.
بیلدیگیمز کیمی ضریر یوسف و زلیخانی باشقا اثرلریندن تئز یازیمشدیر .سیرهالنبینی 790ه
ایلینده و فتوح الشام اثرینی 796ه ایلینده ،آمما یوسف و زلیخانی 768ه  .ایلینده بیترمیشدیر.
شوبهه یوخدورکی ضریرین باشقا اثرلری ده واریمیش.
ضریر ،یوسف و زلیخانی  8مجلیسده یازیر و هر مجلیسده اولیین مهم حادثهسی اوزهرینده
دایانیر .آنجاق بواثرین دیل اؤزهللیکلری اوستونده دایانماق لزیمدیر .ضریر ،ارزروملو اولراق،
حتا تورک ادیبلرینین دئدیگینه گؤره ،شاعرین دیل باخیمیندان آذربایجان ادبیاتینا باغالنماسی
اؤنملی بیر موضوع دور .دئدیکیمیز کیمی تورک آراشدیریجالری فواد کؤپرولو ،نهاد سامی
بانارلی ،محرم ارگین ،دهری دیلچین ،طلعت اونای و باشقالری  7جی یوزایلده یاشاییب یارادان
شرق آنادولوسون شاعرلرینی دیل باخیمیندان آذری تورکجهسینه باغالییرلر و بو اساسدا
خواجه احمد فقیه ،مصطفی ضریر و یوسف مداحی آنادولو شاعرلری اولورسالردا ،آذربایجان
شیوهسینده یازیب یاراتمیش آذربایجان شاعیرلری تانییرلر .بو ساحهده جهانگیر قهرمانف و
شامالدین خلیلاف ضریرین یوسف و زلیخا اثرینه یازدیقالری  215صحیفهلیک اؤن سؤزده،
ضریرین دیل اؤزهللیکلرینی عالیمانه بیر شیوه ایله اینجهلهییب و آراشدیرمیشالر .بورادا فعللر،
شکیللر ،فورمالر ،بوتون دیل قایدالری ،حتی آذری دیالکتینده اولن سؤزجوکلری
آراشدیریب ،علمی بیر سونوچا چاتمیشالر .بونونال بئله ،بوسطرلرین یازاری بیرنئچه نکتهیه
اشارهنی لزیم بیلیرم.
جهانگیر قهرمانف و شامالدین خلیلاف چوخ حؤرمتلی ،بیلگین و بؤیوک ادیبلریمیردیرلر.
اونالرین ادبیات ساحهسینده گؤردوکلری خدمتلر تاریخ بویو قالرقی و دهیرلیدیر .آنجاق عرب
الفاسیندان استفاده ائتمهمهلری اساسیندا ،بو دیوانی یازمادا بیر سیرا یانلیش کلمهلرده داخیل
اولموشدور .مولنا فضولی دئمیشکن گاه محررین یانلیش و غفلتی اساسیندا ،بیر نقطهنین
دوشمه سیله« ،گؤز و «کور ائتمیشلر .بیز بورادا بو یانلیش حرکتلری گؤروروک و بو دا عالم-
لره یوخ ،بلکه الفبانین مکمل اولمادیغیندان ایرهلی گلیر .نئچه بئله بئله یانلیشلرا اشاره
ائدیریک:
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بیت

یانلیش

دوز

خوری زار

خوار و زار

مسک

مُشک

که

گه = گاه= چاغ معناسیندا

دارگر

دادگر

از

عّز

942

نام و تنکی

نام وننگی

982

ناگریر

ناگزیر

1288

حوری ذلیل

خوار و ذلیل

بدوی

بدوی

1556

بیتی خزان

بین الحزان

1610

کان

کمان

1785

ربول مین

رب المعین

1860

حوری حقیر

خوار و حقیر

1821

عرصه قیلدی

عرضه قیلدی

1911

لهجه باخیمیندان و یا دیل شیوهسیندن ،ضریرین یوسف و زلیخا دا یاشله دیلن دیلره ،یووارلق
اکلرین ایشه آپاریلماسی گؤز اؤنونده جانالنیر .نئچه مثال ایله بونو آچیقالییریق ،بو شیوهنی بو
گونکو تبریز لهجهسینده گؤرمک چوخ سادهدیر:
گلدیم یئرینه گلدوم
قیلدوم
//
قیلدیم
بنوم
//
بنیم
بابامون
بابامین //
ائشیدون
ائشیدین //
بوندان عالوه ،ضریر اثرینی عرو وزنینده یازدیغی اوچون ،چوخ یئرلرده قالین و اینجه
سسلری دگیشیر و سس اویقونلوغو اولن – تورکجهمیزین اساسلی قایدالریندان اولن اصلی
رعایت ائتمیر .مثالً قارداشالر یا قردشلر یئرینه قرداشلر ایشلهدیر .آنجاق بونالر طبیعی اولراق
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عرو وزنینی قولالندیغی اوچوندور.
بیر سیرا یئرلرده کلمهلری قیسالداراق ایشه آپاریر ،عئینی حالدا بو سؤزجوکلر  7و 8جی
یوزایللرده ده بئله یازیلیردی او جملهدن:
کیچیک یئرینه کیچی
بیلی
//
بیلیک
ضریر ،یوسف و زلیخانین سون بؤلوملرینده – یوسف وزلیخا بیر – بیرینه چاتدیغی زمان،
اونالرین مرادا چاتدیقالرینی سؤیلهیهرک ،خلقینی ده اونودماییر وبیر آذربایجانلی
اوخوجولرینی دا دوعا ائدیر:
اول ایکیسی بیر -بیریندن بولدی داد،
روی قیلسون قامونه تانری مههههراد!
باشقا بیر یئرده:
یوسف ویعقوب ایریشدیلر بئله،
حق ایردیرسون قامولری جمع ایله.
یوسف وزلیخانی آراشدیرمارا ،مصطفی ضریرین دوشونجه دُنیاسینا ال تاپماق دا چتین دئییلدیر.
آنجاق بو ساحهنی ،شاعیرین اثری یاییلیب ،خلق طرفیندن قارشیالناندان سونرا آراشدیرمامیز
داها گؤزهل اولجاقدیر.
بو اثری بیز نئجه چاپ ائتدیک؟
ارزروملو ضریرین یوسف و زلیخاسی تورکیهده دؤنهلرله چاپ اولوب وعلمی آراشدیرمالرا دا
قونو اولموشدور .آنجاق ،من بیلهلی آذربایجان جمهورسوندا ایلک دفعه اولراق 1991جی ایلده
جهانگیر قهرمانف و شامالدین خلیلاف طرفیندن باکیدا چاپ اولموشدور .بیز ده بو چاپی اساس
توتاراق ،بیر کؤچورمه کیمی چالیشماغا باشالدیم؛ آنجاق الیازما الیمه چاتارکن ،ایکی یازینی بیر
– بیرله توتوشدوردوم .الینیزده اولن کتاب ،ایندی ایکینجی چاپ ساییلیر.
بورادا بیر موضوعا اشاره ائتمهلی اولورام .منجه ،بو ایکی حؤرمتلی و دهیرلی عالیملریمیز عرب
الفباسی ایله چوخ ایشلهمهدیکلری اوزوندن بیر سیرا یانلیشالرا یئر وئرمیشلر .بیز بورادا بونالری
بولوب آرادان قالدیردیق.
ایکی عالمین مقدمهلری چوخ علمی دهیره مالیک اولراق ،بوسطرلرین یازاری بو علمی
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معلوماتدان باشقا بیر اثریمده یارار لنمیشام .آنجاق بورادا ،تکجه یوسف و زلیخانی اساس توتاراق
کؤچورمهسینه چالیشدیم .بو عالملرین چالیشمالرینا اؤز منتدارلیغیمی بیلدیریب ،اوخوجولرا
سونورام .آرزو ائدیرم هر نه یانلیشالر گؤرورسهلر ،گؤز یوممادان بویورسونالر .بو بویوروقالر
اولمازسا ،من ده یانلیش یول گئدهرلی اولجاغام.
م  .کریمی
تهران – 1388
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
اول رسهههههول اوّلهههههین و آخهههههرین
حقههدن اونهها گلههدی دولههت عههزّ و جههاه
اولدورور اول پادشهههههههاه متّقهههههههین
اول ایکینجههی یههاری عُمههردور بههه نههام
بیریسهههی عثمهههان ،صهههفادور باحیههها
کههههیم بویههههوردی کالمینههههدا خههههدا
بههههاقی اولدیلههههه اصههههحاب کِههههرام
سهههن دخهههی دیلرایسهههن ،ای باصهههفا،
اونههالرا صههدیقی قیلسههان بیههر مزیههد
شههههکر خداونههههدِ جهههههان،
بیلیههههرم ُ
اول گُههل ایلههه بلبلههی شههاد ائههدهلههیم
دینلهههیههنلههر تههاکی بولسههونلر مُههراد
سهههؤز دنیزینهههه دالیهههب غهههوّاصوار،
چههون چکرسههن زحمههت ای فرخنههدرای،
یهههول بهههولنالری قالویهههز ائیلههههگیهههل،
کههیم ،بولسههان گههوهری گههوهر نهههاد
جههان قههولغین آچ ،دینلههه بیههر زمههان،
حهههق تعهههال امهههر قیلهههدی و شههههود،
آدمههههین گلههههدی بئلینههههدن انبیهههها،
انبیههههانین بیههههری سههههلطان کههههرم،
ههههم خلیلهههین ایکهههی اوغلهههو واریهههدی

اول محمّهههد مصهههطفی ،سهههالر دیهههن.
هههههم یارنلریهه هدور آنهه هین پههههیش و راه.
اول ابههههوبکر صههههفا ،سههههلطانِ دیههههن.
قیلههههدی اونههههو 1اول صههههاحب گههههرام.
اول بیریسههههی شههههاهِ علههههی مرتضههههی.
کههیم آنههین حقینههده گلههدی هههل اتههی
اونههههالری قیلههههدی شههههرف ربّ النههههام.
کهههیم شهههفاعت قهههیال یهههارین مصهههطفی.
خههوف یئرینههدن اولیسرس هین سههن بعیههد.
سههؤیلهیهههلههیم بیههر عجایههب داسههتان.
قصهههۀ یوسفههههه بنیهههههههاد ائهههههدهله هیم.
آنالیههههانالر جههههانی ،کؤنلههههو اول شههههاد.
اول دنیهههههزده گوهرسهههههتان شهههههاهوار.
اولمههادی مهریلههه هههیچ کیمسههه بههای.2
اول دنیزده اشک عو ائیلهههگیههل !.گههوهر
ایلهههههه ایشهههههون اول جملهههههه شهههههاد.
بیهههر عجایهههب ،بیهههر غرایهههب داسهههتان.
ههههم ملهههکله هر اونههها قیلهههدیالر سهههجود.
بهههیشهههمار و بهههیحسهههاب و بهههیریههها.
اول خلیهههههههلاح شهههههههاه محتهههههههرم.
ایکهههیسهههی ده بؤیلهههه پیغمبهههر-ایهههدی.

 1اونو یا "آنی" و باشقا ترکیبلری /هر ایکی یازی دا بیر معنادا اولراق ،الیازمادا "آنی" چوخ یازیلمیشدیر؛ آنجاق معنا
هماندیر.
 22ثروتمند ،بؤیوک
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بیههری اسههماعیل ،اسههحاقدیههر بیههری،
اون ایکههیدیههر اوغلههو یعقوبههون تمههام،
هههر بیههرین ده ایکههی اوغلههو واریههدی،
اول ایکیسهههی بیرآنههههادان دوغههههدولر،
ائشهههید ایمهههدی قهههالنینهههین آدینهههی
بیههری شههمعوندور ،یهههودادیر بیههری،
بیهههری بشهههیر ،بیهههری لوی ،بیلهههین
بیههری دادان ،او بیههری جههان-ایههدی،
بیرییههامین،چون یوسههفدن کیچیکیههدی
قهههامو اوغالنالرینهههی اول علهههم دیهههن

یعقههوب اسههحاقاوغلههودور ،ای دیههناری!
آلتهههی عورتهههدن دوغوبهههدور ای همهههام!
ایکیسهههی بیهههر آنهههادان دوغهههار-ایهههدی.
آتههها – آنههها بیهههر قارینهههداش اولهههدولر.
کیم بولسین سن بوسههؤزون دادینههی .بیههر
علیههههون ،بیههههر عمههههران یههههول اری.
بیههری رویههل ،بیههری سههالون اونالریههن.
اول بیریسهههی یوسهههف کنعهههانایهههدی.
ال یوسهههف باباسهههینهههین ایهههچایهههدی.
اؤگهههههرهدردی ال ّیوسهههههفدن گهههههزین.

بحهههث علهههم دایهههم آنهههونال قیلهههور
یعقوبههون دوهسههی ،قویونههو چههوخایههدی،
هههر بیههر اوغلونهها وئریهر اوچ بههین قویههون
حسهههد بنیهههادی ههههم آنهههده بیتهههر،
گههل حسههددن کههی سههاقین ،ای بختلههو
بونجهها پیغمبههره قیلههدیاول ،ائشههید
ایمههههههدی یوسههههههفین احههههههوالینی
چههونکی دوغههدو یوسههف ،اؤلههدو آناسههی،
یوسهههفی اول قهههاراواش بسهههلر-ایهههدی،
اول قاراواشهههین بیهههر اوغلهههو واریهههدی
ایکیسههین امزیرمهههگههه سههود یئتمهههدی
قاراواشههین سههاتدی اوغلههون اول زمههان
نئتههه کههیم محههروم قیلههدین سههن بنههی
کیم حاجههتقاپوسههی آچیهقایههدیمگههر،

آیروغینههه چههون حسههد آنههونال قیلههور.
کیمسهههیههه هههم احتیههاجی یههوخایههدی.
اول یوسفه وئرمیشدی آلتی بههین قویههون.
بیل حسههددن نئچههه–نئچههه بههاش یئتههر.

 6کنیز
 7اونو

اولماسههین شههیطان قههیال سههنه غلّههو.
قهههاتی دوشهههمندور بیهههزه اول شهههید،
بهههول اوّلینهههده نئجهههه اولهههدو حهههالینی.
بیههر قههاراواش 6آلههدی سههاتین آتاسههی.
بسههلهیههن آنههی 7خههوش سههئوهر-ایههدی.
کههیم گههولر یوزلههو ،گههؤزهلدیداریههدی.
یعقههوب آنههون اوغلونههو هههم توتمههادی.
زاری قیلیهه هب اینلهههههدی اول نههههاتوان.
سههههاتدورا اوغالنجیغینههههی اول غنههههی.
حهههاجتی اولهههدو قبهههول ،ای معتبهههر!
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سههاقین!8

کیم سینوق1کؤنول بیلور تههانری حقههین،
ائیلههههه بویههههوردو خداونههههد کههههریم
روشهههن اولهههدی ایشهههبو قصهههه اوّلهههی
ائشههید ایمههدی قصههۀ یوسههف سههانا،
بسهههلهدیلهههر یوسهههفی اعهههزاز دیلهههه،
تههانری بنههه روزی قیلههدی بیههر جمههال
یهههوزو قاتینهههدا اولهههوردو آی خجیهههل
آی و گههون یههوزو قاتینههدا 2بیههر خیههال
هههر کههیم آنههون یوزونههه قیلههدی نظههر
دایمهههههها آلههههههههوردو در نقهههههههاب
آنههی باباسههی سههئوهردی جههان گیبههی3
بیهههر دم اگهههر گؤرمههههسهههئدی یوزونهههو
قیلههدیالر قارداشههالری بیههر کههز 4حسههد
ایمهههدی دینلهههه قصهههۀ یوسهههف امهههام،
بیهههر روایهههت ابهههن عبهههاس ائیلههههدی،
کهههیم نههههدن اولهههدو نزولینهههه سهههبب
مختلههفدور نئجههه دورلههو قههول ایلههه

 1سینیق ،شکسته
 2قاباغیندا ،قارشیندا
 3کیمی
 4دؤنه ،دفعه
 8اؤزونو ساخال!
 9اوللی
 10اوخوردو
 11نئجه
 12اؤزونو
 13سؤیلهدیلر

گل سههینوق کؤنولههدون اؤزونههو
بههن سههینیق کؤنولههدون اولههورام مقههیم.
آخههری هههم دوشههمن اولههدی ،ای ولههی.
عیههدی وئههرهم گههر قههولق اورسههان بان ها.
اوللهههو 9بهههن علهههم اوقهههوردو 10نازیلهههه.
اولهههدی اول سهههلطان خوبهههان جههههان.
گههول یوزونههو گؤرسههه ،اولههور تنگههدل.
حسههنی وصههفی سههیغمز ای پرکمههال!
عقلههی زایههل اولههدو ،دوشههدو بههیخبههر.
ائیلهههه کهههیم بولهههودا گیهههردی آفتهههاب.
نئته 11کههیم کؤنولههده کههی ایمههانگیبههی.
قصههد ائههدهردی اؤلههدوره کنههدوزونو.12
آییههتالر ،13یوسههف بیههزه بههاغالدی سههد.
قهههامو قصههههدن اول یئهههیدور بههههنهههام.
اول کههی تغییههرده کالمههی سههؤیلهدی.
مصهههطفییههها وئرئیهههدی اول فهههرد ربّ.
بیههر -ایکههیسههینی گتههورهلههیم دیلههه.
قهههاپو اؤنونهههده اوتورموشهههدی عمهههر.
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شههاهی تفسههیرده بیههان ائههدهر مگههر،
ناگهههههانی بیههههر جماعههههت گلههههدیلر،
علههملههه یئههیدی قههوی اولههدو عمههر،
آرا یئهههرده بیهههر یههههودی سهههؤیلهدی،
آییتههدی ،بیههزی بیههر کتههابیمیز تمههام
آییتهههدی ،بیهههزیم دفتریمیهههزده خبهههر،
اول سههیزین کتههابینیزدا وارمههی ،بیههل،
آنههی ائشههیتدی عمههر کؤنلههو معلههول،
مصههطفییهها سههؤیلهدی بههو داسههتان،
مصهههطفی اول دم مناجهههات ائیلههههدی،
گلههدی جبرائیههل ،گتیههردی بیههر خبههر،
بیر روایت بههودور اوش ،بههن سههؤیلهدیهم،
اول زمههان کههیم حاجتههه گلههدی رسههول،
مکهههدن یؤنلههدیلر 1چههون کههیم بههری،
تهههانری یولونههها فهههدا قیلهههدی بهههولر،
آییتههدیالر کههیم ،بیههزه اولسهها بیههر بیههان،
بیههر عجایههب قصههه اولسهها سههؤیلهیههک،
گلههدی جبرائیههل گتههوردو بیههر بیههان،
بیههری اول عاشههقلرین بیههر گههون گلههر،
اگلهههنئتههدیک دیههر ،ایهها فخههر جهههان،
دئهههدیلر حقهههدن رسهههول المرسهههلین
تههانری قههرآندان بیههان قیلههدی مگههر
وئرئیهههدیم سهههنه قهههرآن ،ای حبیهههب!
تهههانری آیهههدور ،ای محمهههد مصهههطفی!
کهههیم ،ائشهههیندهنلهههر ذوق جهههان بولهههه
 1یؤنلمک= بیر یولو سئچیب گئتمک
 10هامو؛هامی
 11یاخشیراقینی ،ان یاخشیسینی

عمهههر ایلهههه بحهههث و غوغههها قیلهههدیلر.
ملههزم اولههدولر قمههو 10خُههرد و خمیههر.
نکتههه قیلههدی ،عمههره گههؤر نههه دئههدی:
نه هه دلیلهههه دئهههدین ،سهههن زی امهههام؟
قیلهههدی یوسهههف قصههههسهههین معتبهههر.
آنهههی سهههیزه وئرمههههدی ربّالجلیهههل.
گلههدی سههیّده دئههدی اول پههر اصههول.
مصهههطفی اولهههدو ملهههول ،ای دوسهههتان!
تهههانری درگاهینههها حاجهههت ائیلههههدی.
قصهههههۀ یوسهههههف رسهههههوله معتبهههههر.
بیههر روایههت داخههی بنیههاد ائیلهههدیههم.
مکههههدن مدینههههیهههه قیلهههدی نهههزول.
ائههولرینههین ترکههی اوردی هههر بیههری.
آخههههرت یولونههههو محکههههم توتههههدولر.
کههیم ،آنههونال اگلهههنئیههدیک بیههر زمههان.
آنهههههونال کؤنلومهههههوزو اگلههههههیهههههک.
هههم کههالم اح قصههص قیلههدی عیههان.
دئههههدیلر مصههههطفیدان بیههههر خبههههر
آنههههونال کؤنلومههههوزو بیههههر زمههههان.
وئهههردی اول دم سهههور یوسهههف امهههین.
کههیم عههرب دیلینجههه ،ای شههاه بشههر!
تهها کههی قومههون بئلههه بههول هههو نسههب.
یئههیرهگینههی 11قصهههنههین وئههرم سههانا!
عاشهههقه صهههدقله دیهههن ایمهههان اولهههه.
نئجهههلههر کههیم ،سههؤیلهدی بههو داسههتان.
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ابهههن عبهههاس ائیلههههدی شهههرح بیهههان
بههن فقیههر و بههیدوعههاچی سههؤیلهدیههم،
گرچههه کههیم ،یههوخ بنههده علههم و هنههر،

داسهههتانی تهههورکی بنیهههاد ائیلههههدیهههم.
ای هنهههر اهلهههی کهههرم قیلهههین گهههذر.

بیرینجی مجلس
گشهههاد1

گهههر اول توفیهههق تانریهههدان
ائیلههه قیلمیشههدیر قصههص حُکمههی خبههر
اوّلهههی بهههو قصههههنهههین اولهههدور بیهههان،
گههؤردو اول بیهر اولههدوز ایلههه آی وگههون
تهههانال سهههؤیلر باباسهههینا دوشهههینی،2
بیلدی دوشههده گههؤردو کههی سههلطان اول
آییتههدی اوغلههوم ،سههؤیلهگیههل دوش هینی
حکههم ایلههه بههو سههؤزو بیههری ائشههیدهر،
ناگههههههان ائشهههههیتدیلر قردشهههههلری،
آییتههدیالر کههیم ،بابههامیز سههئوردی آنههی،
ای نئچهههه دورلهههو یهههارانالر سهههؤیلهدی،
گؤردونوزمههو شههول فدرجههه آواز ایلههه،
بونجیالیین دوشهی بههن گههؤردوم دئههدی،
آییتدیالر،ایمههدی نئجههه چههاره ائههدهلهیم،
اؤلهههدورهلهههیم آرادن گئتسهههین فضهههول
یههها قویویههها بوراخهههالیم بیهههز آنهههی
 1دریلمه :آچیلیش
 2دوش = یوخو
 6عایید ائدهک
 7توپالنالیم ،جمع اولق

سههؤزه بنیههاد ائههدهلههیم کههیم ای اوسههتاد!
آییههههدهووز 6تفسههههیر آیههههات معتبههههر.
بیههر گئجههه دوش گههؤردو یوسههف ناگهههان.
سهههجده قیلهههدی یوسهههفه ،ای ذوفنهههون!
بیلههدی یعقههوب آنههدا یوسههف ایشههینی.
ائهههل ،ولیهههت ههههپ آنههها فرمهههان اول.
بیلمهههسههین قارداشههالرون بههو ایشههینی.
اصههههلی اوزره قارداشههههالرین قانههههدیرار.
یوسههههفه گههههؤز گئتهه هدیلر قردشههههلری.
بیههزه باخمههاز سههئودیگی یوسههف جههانی.
تههها کهههه بابهههامیزی محبهههوب ائیلههههدی.
بابهههامیزی آلداتهههدی بیهههر سهههؤز ایلهههه.
بابهههامیزی بیهههر سهههؤز ایلهههه آلهههدادی.
دریلههههلهههیم 7بیهههر مُهههراده ائهههدهلهههیم.
آنهههدان اولهههدو کؤنلومهههوز یلهههواق ملهههول.
تههها کهههه اونهههدا اؤلهههه ،اول وئهههره جهههانی.
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سهههونرادان اول ایشهههه توبهههه قیاللهههیم
سههههؤیلهدی اول دم یههههههودا آنهههههالرا
آییتههدی ،اؤلههدورمک بیههزه اونههو خطهها
قویویهههها بوراخههههالیم دئههههدی بههههولر
آییتدیالر کههیم ،یازویهها 1چیخمازمیسههان
قوینومههههوز اوتالغههههی خهه هرّم مکههههان
اونههههدا داخههههی قردشههههلره ،یههههارانالر
میهههل اونهههدو یوسهههفین کؤنلهههو دیلهههر
.............. ...............
آییتههدیالر کههیم ،ای بابهها ،بیههزه نولههه؟
آچیالیهههدی یوسهههفین کؤنلهههو -گهههؤزو
ائههودن اونههو دیشههره 2قویمههاز آتاسههی
آییتدی ،یوسف ائودن چیخماز ،سهیز واریهن

گلدی اوندان چههونیوسههف دسههتوردیلههر
آییتهههدی ،قارداشهههالرومه سهههن بنهههی
نئجههه کههیم یههالواردی ،چههاره بولمهههدی
عاقبههههههت قردشههههههلری دریلههههههدیلر
آییتدی ،یوسف جان دورور ،بن هم تنههی
ایمههدی اونههو بههن سههیزه ایسههمرلهدیههم
اونههههالرا یعقههههوب قههههوردی آنههههدورور
آنهههدیالر بهههونالر یوسهههفی گئتهههدیلر
کهههیم قویهههون قاتینهههدا اوتهههورور مگهههر
آییتههههدیلر ،بیلورموسههههون نئتههههدیگین
نئجههه دورلههو سههؤیلهدیگههون یههالنالری
دوشههدو گههؤردومدئههدین اونههو،ای حسههود
ایمدی بوگههون سههنی اؤلههدورمکگههرهک
 1یازی = چؤل
 2ائشیگه

نهههه گلورسهههه حقهههدن ،اونهههو قیاللهههیم.
اونههههدا داخهه هی قارداشههههالرا ،یههههارانالرا.
قویویههههها بوراخهههههالیم دیرسهههههک روا.
دوردولر یوسهههههف قاتینههههها گلهههههدیلر.
بیهههر تماشهههایه گئهههدوبن باخمازمیسهههان؟
اونههدا بیتههر  ...گههول و ریحههان ارغههوان.
اونجهها اؤگههدو 4بههاغی ،بوسههتانی بههونالر.
آل ایلههههه یوسههههفی راضههههی قیلههههدیلر.
دوردیلههههههههر بابالرینههههههههه گلههههههههدیلر5.
یوسههههفی قههههو(ی) کههههیم ،تماشههههایه گلههههه.

ههههم تماشههها قهههیال اول قویهههون -قهههوزو.
بیلهههور ایهههدی کهههیم ،حکایهههت نیتهههی.
هههر بیرینیههز ایشههلی ایشههینیزه گئههدین.
یازویههههه چیخماقینههههه کؤنلههههون بیلههههر.
قههههوی تماشههههایه وارایههههیم بوگههههونی.
باباسههههی اقههههراره هرگههههز گلمهههههدی.
یههههالواروب یعقههههوبی راضههههی قیلههههدیلر.
اولمایهههها ،قههههوردا وئههههرهسههههیز اونههههی.
گئههری بنههه تئههز گتیههرون اوش دئههدیم.
قههوردا بههونالر اول سههاعت بهتههان قیلههور.
اؤیلههههلیهههک یهههول دهکهههین گئتهههدیلر.
یوسههف اونههدا اوینههار ،هههر یانههه گههولر.
بابههههامیز یانینههههدا سههههنی اؤگههههدوگون؟
نئجهههسههی سههؤیله یههه بیل هدون اونههالری؟
آی و اولههدوز کههیم ،بانهها قیلههدی سههجود.
نئتهههدیگینی سهههانا بیلهههدورمک گهههرهک
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چؤنهههدورلر یوسهههفی توتهههدولر بهههونالر
بیلههدی یوسههف حههالینههین

نئتهههسههینی1

ایکههههی الههههین آردینهههها بههههاغالدیالر.
آغههههالدی ،یههههاد ائیلههههه آتهههههسههههینی.6

فرقت نامهی یوسف علیه السالم
تههههاکی گؤزونههههدن یوسههههف تؤکههههدو گههههالب،
گههههول یوزونههههه سههههاچدی آب سههههیالب.
آییتههههدی ،بابهههها ،نههههاز ایلههههه بسههههلهدیگههههون
اؤلههههدورور ایشههههبو جماعههههت بهههها شههههتاب.
قهههههانی بنهههههوم ابهههههن یمهههههین قارداشهههههوم
کههههیم ،وئرئیههههدی بههههونالرا بههههو دم جههههواب.
حهههههالیمی بیلسهههههئیدی اول بابهههههام منهههههیم
گلهههههوبن بهههههونالرا قیلسهههههایدی عتهههههاب.
نههههه قیالیههههوبن ،بههههن یههههالینیز قالمیشههههام
حقهههههدن اول بانههههها بونهههههدا فهههههتح بهههههاب
سههههانا سههههیغیندم بههههو دم ،ای دسههههتگیر
ایشههههبو قردشههههلر بانهههها قیلمههههاز جههههواب.

 4تعریفلهدی ،مدح ائتدی
 5بورادا بیر مصرع دوشموش.
 1نئجهلیگینی
 6آتاسینی

نظم قصص
بنهههی اؤلهههدورمک دیلهههر زجریلهههه
نئجه کیم ،یههالواردی ،چههاره اولمههادی
بولمهههدی چههاره بههونالردان اول زمههان
سن قومهها 1بههونالر بنههی اؤلدورمهههگههه
بنهههی بابهههام سهههیزلره ایسهههمرلهدی
اوشته بانا سیز قیلورسوز جههور و کههین
ایلهههری گلههدی یهههودا ،سههؤیلهدی
بیههر قویههو وار ایههدی اونههال ،ای عزیههز
یوسههههفی اول قویویهههها گتههههوردولر
امهههر قیلهههدی جبرئیلهههه بیهههر بهههار
بیر سکو بویونجا قیلدی ،کیم ،سویه ایهره

گلدی توتههدو اونههدا قانادیلههه جبرئیههل
اول قویههودا بیههر اولوجهها داش اولههور
قدرتیلهههه اونهههو یهههاراتمیش الهههیم
گلههدی جبرئیههل همههن دم امریلههه
آغالمههها دئهههدی ،ایههها خوزالزمهههان
جههان ایچینههده تههانری س هنی قورتههاره
سهههنه محتهههاج اوللر قارداشهههالرون
قهههول گیبهههی قاپونهههدا دورالر قمهههو
ائیله دئدی جبرئیههل ،گئتههدی همههان،
راوی لهههر بونهههدا روایهههت ائیلههههدی،
بیری اوچگون ،بیری یئددیگون قالدی دیههر

قالدی یوسف ،گئتدی هههم قردشههلری
دریلیهههب بیهههر آرایههها دانیشهههدیلر
قورد یئدی ،دییهلهیم اونههو ،بیهز اونهها
 1قوما :قویما

نئتههدوم اول بههونالرا ،سههوچوم نههول؟
یوسهههفه بهههونالر شهههفاعت قیلمهههادی.
یهههالواریردی ،ای یههههودا ،ای جهههوان.
حسهههرتیمی بابامههها بیلدیرمههههگهههه.
گئهههرو بانههها تئهههز گتیهههرین دئهههدی.
نئجهسههی اونوتههدونوز قههارداش حقهیّن.
اورمین،اؤلدورمهیین دئیو جهدائیلهههدی.
اورتاسی سودور ،ساناسههین کههیم ،دنیههز.
دلهههو ایچینهههده قویوبهههان گؤتهههوردولر.
تئز ایههریش تههوت یوسههفیدیههر ،کههردلر
سهههویا دوشهههه ،آنهههدا جهههانینی وئهههره.
قانههادی اوسههتده آنههی توتههدو بیههل.
سههو ایچینههده دایمهها اول داش اولههور.
گؤزلرینهههدن قهههان تهههؤکر سهههیالبوار.
یوسهههقین قاتینهههه سؤیلشهههدی بئلهههه:
ائیلههههه بویههههوردو خدوانههههد جهههههان.
سلطنت تختینههده خههوش دولههت وئههره.
ههههم قبیلهههه ،قومه هون ،یولداشهههالرون.
سهههن قیالسهههان بهههونالرا نه هازی اولهههو
قالدی یوسف قویو دیبینههده اول زمههان.
ایکههی قههول اوزره حکایههت ائیلهههدی.
یوسف اول قویوده محههزون اولههدو دیههر.
ائشههید ایمهههدی نئتههدیلر قردشهههلری.
بابهههامیزا نهههه دییههههلهههیم ،دئهههدیلر.
میلههی واریههدی زیههرا قههورددان یئنههه.
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قیاللههیم خههدمت اونهها برهههان ایلههه
تهها کههی بیههزدن راضههی اول پیریمیههز
بیههر کیچههی اوغالغههی بوغههازلدیلر1،
بونجه بین ایلههدن ایلهههری اول حکههیم
آخر ایله چیخههدی سههو یوزونههه تههاش
گؤزلرینههدن تؤکههدو اول دُردانهههسههین
چونکی یوسف ائندی اول تاشاوستونه

بیههز بههو یولههدا دوروشههالیم جههان ایلههه.
گرچههه گئتههدی آرا یئههرده بیریمیههز.
دریسهههههیله اتینهههههی گیزلتهههههدیلر
....................................................................... .
قالدی یوسف اول تاش اوزره بهها فههراش.
سونبول تر قیلدی گول نو ،سههایهسههین.
باشالدی اول شعر سؤیلهمکلیک قصهدینه.

******
آییتههدی ،بابههام بیلههدی گههر حههالوم بن هوم
بهههو قویهههوده بنهههیم احوالهههوم ،بنهههوم.
ای دریغهههههها ،حسههههههرت درد فههههههراق
روزی قیلهههدی بانههها سهههبحانوم بنهههوم.
اوش اؤلهههورم بهههو جهانهههه تویمههههدن2
اولمههههادی بههههو درده درمههههانوم بنهه هوم.
بانههههها اغیهههههار اولهههههوبن آرتهههههوردولر
زار حسهههههرت ،درد افغهههههانوم بنهههههوم.
یههههار اول دردیههههم بانهههها قردشههههلروم
اولمهههادیالر ههههم یارسهههلطانوم بنهههوم.
بیتمهههدن گولههوم سههولدو ،اولههدو نهههان
سهههونبولوم سهههولدو و ریحهههانوم بنهههوم.
قانهههدادیر ،بابههها ،قوزوجهههاغون سهههنون؟
قویهههودا بنهههده یهههاتور جهههانوم بنهههوم.
******
 1بوغازلماز = توتوب باشینی کسمک
 2دویمادان
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نظم قصص
گؤرمیهههسههر گههؤزلروم آیههروق سههنی
اوش قویو دیبینده قالدیم بههن ضههعیف
.....................................................................
یوسههفین گؤرمهههگینههه آنههین قانینههه،
آغالییههههههر آتالرینهههههها گلههههههدیلر.
گهههؤروبن یعقهههوب اونهههو آه ائیلههههدی
آییتههدی ،قههانی ،یوسههفی نئتههدونوز؟
آییتدیالر ،بابا ،نه دییهلهیم بیههز سههیزه
بیز اول وقت قویون قاتینههه یههورودوک
اسهههباب قاتینهههدا یوسهههف اوتهههورور
تههاکی ،بیههز ایرنجههه اونههون قاتینههه
دؤندو یعقههوب آیههدور ،ای اوغالنالریههم
ایشههبو یوسههف قههانی دگیلههدور یقههین
گلهههدیلر اوغالنهههالری گهههؤر نئتهههدیلر
آچههدیالر آغزینههی اول بیچههارهنههین
آلههههدیالر گؤتههههوردولر اونههههو روان
آییتدی ،ای قورد ،بیر چلب،تانریحقی
سنمههی یئههدون یوسههفی؟ سههؤیله بانهها
آییتدی ،یئمهدیهم ،بانهها بهتانههدیر اول،
چههونکی بهتههان اولههدو بانهها بههوخبر
اول زاماندان بو زامههان ،یهها اهههل دیههن
یوسههفین کؤملهههگینههی یعقههوب آلیههر،
آنجه آغالدی ،گههؤرمز اولههور گههؤزلری
یعقوبه بیرگون داخههی ،یهها اهههل دیههن،
تههانری امههرین اوزره قیلههدی عیههان
یعقوب آیههدور جبرئیلههه کههیم ،یوسههف

چرخ آییردی اوشبو گون سههندن بنههی.
سههئوگیلی بابامههدان آیریلههدیم نحیههف-
آیههدور ایههدی ،آغههالر ایههدی زار و زار،
بولهههدولر یوسهههفین گؤرمههههگینهههه.
کؤنلهههگههی یعقههوب اؤنونههه قویههدیلر
کندوسههههونه درد همههههراه ائیلهههههدی.
آلهههوبن اونهههو قاتومهههدان گئتهههدونوز.
بیهههر عجایهههب واقعهههه گلهههدی بیهههزه.
قویونوموز داغیلماسههون دییههر-ایههدیک.
گلدی بیر قورد تا کههی ،اونههو گؤتههورور.
گههؤر نههه قیلههدی یوسههفین داتینههه.
یالن آییردورسههوز بوسههؤزو ،جههانالریم.
نئیلهههدونههوز یوسههفی ،یهها اهههل دیههن؟
بیر قههوردی گههؤردیلر بههونالر ،توتههدیلر.
قههان دولههو ایههدی دیشههلره ،آوارهنههین.
آتههالری قاتینهههههه انههههههدر زمهههههان.
سؤیله سؤزون سههاخالما بنههدن داخههی.
تانری دیل وئردی ،جواب آییردور اونهها.
تههانری حقههی بیههل بانهها بهتانههدیر اول.
بن داخههی ات یئمهههیههیم ،ای بختهههور.
اول ولیههت قههوردو ات یئمههز یقههین.
یوزونهههه سهههورور ،دؤنهههوب آه ائلیهههر.
گئجه -گوندوز دیلده یوسف سههؤزلری.
گلههدی هههم امریلههه جبرئیههل امههین.
دئههدی یعقههوب جبرئیلههه اول زمههان.
بیلمهدیم کی ،قنجری گئتدی یوسههف!
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سن بیلیرسن ،بیر خبر وئرسن ،گرهک،
جبرئیهههل اول دم مناجهههات ائیلههههدی
جبرائیلههه گلههدی تانریههدان خطههاب
اوغلهههون اوغالنالرینههها ایسهههمرلهدی
گههر بانهها ایسههمرلهیهههیههدی یوسههفی
چون ائشیتدی یعقههوب آنههدان بههوخبر،
حههههزن اوتههههوروب افغههههان ایلههههه
چههونکی دئههدین یعقوبههون احههوالینی
گلههدیم ،ایمههدی یوسههفین احوالینههه
اول قویهههو دیبینهههده آغهههالر زار و زار
قدرتیلهههه گلهههدی کهههاروانی عظهههیم
کهههاروان ایچینهههده بیهههر ار واریهههدی
مالیههههک ایههههدی او ابههههن طُغههههر
بیههر نئچهههلههر گلههدی قویههو قاتینهها
سهههالدیالر دلهههو ایچینهههه اول زمهههان
ایههههاغینی دلههههو ایچینههههه قویههههدو
چکههدیلر اونهههو یوخهههاری ،گهههؤردولر،
آییتههدی ،آدم اوغلویههام ،مظلههوم دیههن
گههؤر بههو کههز قردشههلری نههه دئییسههر
گونش نوری قیلمادی چههون گههؤردولر
تئههز گلههوب دبّهههی هه چههون چیخههدیالر
کهههاروان گهههؤردو چهههون قردشهههلری
گههؤردولر کههیم ،یوسههفی اونههدا دوری
کیمیفرشتهدیر،کیمیپری،کیمی حور،
دیلهدی یوسف کههی ،اونههدا سههؤیلهیههه
خلههق ایچینههده گؤرونههور ایمههران اونهها
سههؤیلهدی عبههری دیلینجههه سههؤزونی،

یوسههفین احههوالینی بیلمههک گههرهک.
یوسههفین سههؤزونه حاجههت ائیلهههدی.
یوسف اوچههون یعقوبههه قیلههدی عتههاب.
یههاوی قیلههدی بیههزه نههه ایسههمرلهدی.
گئهههرو بنهههدن بولیایهههدی یوسهههفی.
بیلدی کیم،کندودن اولمامیشدیر خطر.
هههم فههراق اودونهها یانههاردی جههان ایلههه.
نئجههه اولههدی گههؤر یوسههفین حههالینی.
گؤر نههه قیلههدی تههانری اونههون جانینههه.
ائشههید ایمههدی نئیلهههدی پروردگههار.
قویهههو اوزره قونهههدولر اونهههدا ولهههیم.
کههههاروان خالقینهههها او سههههالریدی.
یوسفین حقینده گؤر کههیم ،نههه ائههدهر!
اول قویههودان سههو چیخارمههاق یاتینهها.
یوسههف اونههو گههؤردو اولههدو شههادمان.
توتههدو ایوههین ،تههانری آدیههن اوخههودو.
پههریمههیدی هر دییههو تعجّههب قلی هدیلر.
گههوج قیلیبههدولر بانهها بونههدا یقههین.
یئههددی دبّههه آشههوری قویههون گههودر.
چیخدی یوسف اول قویههودان بیلههدیلر.
دبههههّدن آشهههاغییا ههههم باخهههدیالر.
اونهههدا گلهههدی بهههونالر جملهههه واری.
خلههق ایچینههده اونههو تماشهها قیلههی.
خلق قالورسهها حسههنونه حیههران اولههور.
کنههدو وصههف حههالینی شههرح ائیلهههیههه.
آییتدی ،دورگیل ،تا جزا قیلههدیم سههانا.
آییتدی دیندیر دور اؤلدورهرم بنسنی.
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قورخهههدو یوسهههف ،بهههونالر گله هدیلر،
ایمران آیههدور ،قولومههوزدور بههو بیههزیم،
قاچههدی بیههزدن ،بیههزدن گیزلنههدی،
مالیههک آیههدور ،سههاتونوز اونههو بانهها
کهههاروان اهلهههی تعجهههب قیلهههدیالر،
کیمسههه اونهها اولمههادی هههئچ مشههتری
اول قدر خوب ایدی یوسف ،ای جوان،
آییداییم بیر شهمّه حسههنوندن اونههون،
ائیلههه بویههوردو قصههص حکمههی خبههر،
یئتیجک کیم ،یوسف اول دم یئهر ایهدی،

آیینههه ده گههؤردو بیههر گههون یوزونههو،
آییتدی ،گر بن قول اولئیدیم بؤیله خهوب

حههق تعههالی دئههدی ،ای یوسههف ،سههنه
عزّتیم حقی ایچههین بهههانی گؤسههتهرم
کندوزونو گؤرمهههسههن صههاحب جمههال
کنههدوزونو گههؤزدو یوسههف بیههر زمههان
گلدی ایمدی چون مالیهک ابههن طغههر
مالیک آیدور ،آقچههام آزدور ،نئههدهلهوم
آییتدی ،شیمدی نه قههدر آقچهها واری،
آییتدیالر ،وئههردوک سههنه ،گتههور بههرو،
سههاتوبان آقچاسههینی چههون آلههدیلر،
بیههر لطیفههه سههؤیلهیهههل هوم بونههدا بههن
نههه سههببدن مالیکههه سههاتدوردو حههق؟
غافیلههههده آنجیالیهههین بیهههر داخهههی
یوسهههفه آری نظهههر قیلمیشهههدی اول
یوسهههفین آریلیغینهههدا حهههق آنههها
تا کی ،گئتدی بیر زمان آنههدان داخههی

دوردولر یوسهههفه بهههونالر یهههالوادولر
قاچیجی قولدو داخههی دینلههه سههؤزوم.
اؤلههدورهووز ،یههاخود سههاتاووز اؤزلنههدی.
بنههدن آرتیههق مشههتری یوخههدور آنهها.
یوسههفین جمالینهها حیههران اولههدولر.
آییتدیلر آیمی ،گههونش ،یهها مشههتری؟
وصفه سههیغماز خوبلوغههو ،بههودور بیههان.
دینلهگیل گر وار ایسههه جههانون سههنون.
شههرحی هههم تفسههیری آیههات معتبههر
تاشهههره بوغازینهههدا گؤرونهههور ایهههدی.
یوسهههف اونهههدا گؤریسهههر کنهههدوزونو.
کههیم اونهها وئههره بههها ،سههاتون آلههوب؟
کندوزون گههؤردون ،سههیغینمادون بنههه.
آزاجیههق نسههنهیههه سههنی سههاتدورم.
اولماسههون گلههه ،سههنه اونههدان بههال.
اون سههگگیز آقچایهها سههاتدیلر همههان.
قصههد قیلههدی یوسههفی آلمههاق دیلههر.
اونههالر آیههدور ،نههه وئرورس هن ،آلهههل هوم.
اون سککیز مصر آقچاسیدور هر بیری.
آل بوقاچیجی قولو ،سن گئههت گئههرو.
هههر بیههری ایکیشههر آقچهها بولههدیلر.
کیم ،اونو هم عشق ایله دینلییهههسههن.
ائشههید ایمههدی بون هو ،ای صههاحب ورق.
یوخ ایههدی دیههن اهلههی ،زاهههد ،متقههی.
اول نظرلهههه اولهههدو درگهههاه قبهههول.
روزی قیلههدی یوسههفی ،آنههدان یانهها.
سؤیلهیهلوم مصههره گئتههدیگون ،آخههی.
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آلههههدیالر یوسههههفی اولههههدولر روان
بیهههر دوهیهههه یوسهههفی بینهههدیردیلر
ایشهههبو اوّل داسهههتان اولهههدی تمهههام،

مصههره گؤنههدهردیلههر آنههالر در زمههان.
مصههر ائلههینههین یولونهها گؤنههدهردیلههر.
بیر داخی دینلهنین حکایت «والسالم .
******

یوسف و زلیخا 55 /

ایکینچی مجلس
بیر ایکینجی مجلسههینی یههاد ائههدهلهوم.
باباسههین آنههار ایههدی قیلههوب فغههان.
آناسینههین سههینی اونههدا ایههدی مگههر؟
کیشی کنههدو آناسههین سههیننین گههؤره.
سههینی قوجههار ،آغههالر ،زاری قیلههور.
جاره دوشدوم ،نئجههه تههدبیر ائههدهلهوم؟

ائشید ایمدی بیههر حکایههت آییههدهلهوم
گتئههدی یوسههف آغالیههو ،ای دوسههتان!
گئههدهر ایکههن یولههو سههینلره ایههرهر
آه قیلههههدی دوهدن دوشههههدو یئههههره
آناسههینههین سههینی اوسههتونه گلههور
آغالر ،آیدار ،ای آنا! بههن نههه ائههدهلهوم؟

شعر یوسف
الههدن الههه سههاتدیالر خههوار و حقیههر.
سههؤیلهمزسههن ،نههه دیی هوم جههانوم اریههر؟
ایههرهر دؤران چههرخ فلههک ،ای حههزین.
ییخههدی وصههلت سههویو ،اولههدو نههاگزیر.
چهههرخ غهههدار آییریهههب قیلهههدی فقیهههر.
بابههامین ،گؤروکلههو یوزونههو ،ای نظیههر.
اوش اسیر ائلهههتههوبلر ،اولمامیشههام اسههیر.
آغالمههاق اولههدو حههالل ،ای دسههتگیر!

بنههی اوش قردشههلروم قیلههدی اسههیر
سؤیلریسههم ،قههارداش اؤلههدورور بنههی
آنهههاجیغوم ،قوزوجهههاغونو سهههنون
نههه قیالیههوم ،فرقههت اودو جههانیمی
سههئوگیلی یارانالریمههدان درد ایلههه
گؤریسههر گههؤزلروم آیههروق عجههب
آنادان اؤکسههوز 1قالیههب ،هههم آتههادان
شیمدیدن گئرو بنه گولمک حههرام،
******

مثنوی
دسههتگیر اولههدور قمههو قالمیشههالرا،
 1اؤکسوز :یتیم

آه و درده مبهههههههتال اولموشهههههههالرا.
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اود ایچینده یههاش گؤزونههدن چههاغالیو.
بیههر دوهجههی ایههردی آردینههدن روان.
دوتهههدو کهههافر اونهههو چکهههر زوریلهههه.
آهههی قیلههدی یوسههف اول دم اؤزونههه.
آه یوسههههف درگهههههه راه ائیلهههههدی.
ائیلهههه یاغهههدی ،دولهههدو یهههاز و دره.
کروانهههها تانریههههدان گلههههدی بههههال.
سههیل ایچینههده قالههدیالر در ،ای اخههی.
دوردولر یوسههههف قاتینهههها گلههههدیلر.
بههو قضههادور ،اوسههتوموزه سههاغالدی.
قههامو یوسههف چئههورهسههینه اوشههدیلر.
حالون خوش توت ،ایا اولههدوق هههالک.
اول قضهها سههاوولدو ،3گیردیلههر یههول.
یوسهههفی کنعهههان ائلینهههدن اوزدولهههر.
دینلییهسن بیر قصه عر ائدیم بیان.

سههین اوزره قالههدی یوسههف آغالیههو،
اوزاری 1مگههههر ایلهههههرو کههههاروان،
یوسههفی گههؤردو اوتورمههوش زاریلههه،
بیر توانچه 2چالدی اول گههولیوزونههه
گؤگههه توتههدو یوزونههو ،آه ائیلهههدی
بیر بولودچیخدی هماناولساعتقره
تولههو یاغههدی تاشههیله ،یاغموریلههه
چههوخ دوه قیریلههدی ،آدام داخههی،
اول خالیههق جملههه زاری قیلههدیلر،
آییتدیلر ،بیر عبههری اوغلههو آغههالدی،
اول خالیهههق ایاغینههههه دوشههههدولر
توبه قیلدیق دئدیلر ،یا اصههلی پههاک،
یوسفین چون آلههدیالر کؤنلههون الههه،
یوسف اوچههون بیههر محافههه دوزدولههر
گئتدی یوسف ،بوندا قالسون داستان
*****

یوسفی گؤرمک
بیر دخی حکایت سههؤیلهیهوم ،یهها گههرام،
کههیم ،نئجهههدور وصههف حههال داسههتان
مغههرب ائلینههده مگههر بیههر شههاه اولههور
پادشهههاهین آیهههروق اوغلهههو یوخهههودو
اول قیههههزین آدی زلیخههههادیر ،بنههههام
بویههو سههروه بنههزهر ،اینجهههدور بئلههی،
 1اوسار ،افسار ،یراق
 2سیللی
 3ساووشدو

بیر بو قصه شههرحین ائههدهلهوم تمههام.
هههم زلیخهها سههؤزون ائههدهل هوم بیههان.
قیههزیدی هر آنههین زلیخهها ،مههاه اولههور.
مال و مولکو ،ائل و ولیههت چوخههودو.
زهههره اونههون حُسههنو قاتینههدا غههالم.
جملههه عههالم عاشههقیدور ،شهههر ائلههه.
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گههؤزو نرگسههدن خههراج آلههور-ایههدی،
دوداغینهههدان شهههکر اولهههوردو کسهههاد
سههؤیلهییجههک دُرّ – مرجههان سههاچیلور
بیرگههز اونههون یوزونههو گههؤرهن کیشههی
یئههددی سههلطان اوغلههو گلمههیش آنهها
راضههههی اولمههههازدی زلیخهههها آنههههالرا،
دوشده گههؤردو بیههر گئجههه اول باکمههال،
عاشههق اولههدو ،کؤنلههون اونهها بههاغالدی،
سهههونرا آنههها ،قانهههدا اولورسهههون ،نگهههار
اویقهههودان اویانهههدی ناگهههاه ،ای اولهههو،
سؤیلهمهدی کیمسهیه ،هههم اولههدی لل
واردوغونجهها غالههب اولههدو عشههق آنهها
سههولدو نههرگسلههر ،اولههدو بههیقههرار
جههانی ،کؤنل هو عشههقه توتوشههدو عجههب،
آتاسهههینا سهههؤیلهدیلهههر وصهههف حهههال،
بیلمههههزوز آشهههفته اولهههدو ناگههههان
گلهههدی آناسهههی دئهههدی ،نهههول سه هانا؟
کههیم نهههدور احوالههون آیههدی وئههر 1بانهها
سههرّی اول دم بیههر یانهها قویههدو نگههار،
آییتدیلر کیم ،قاندا اول معشههوق جههان؟
آییتدی ،اونون مصر ایچینده سیز گؤرون
گلههههدی آناسههههی دئهه هدی آتاسههههینه
شههاه بویههوردی ،اونههدا نامههه یههازدیلر
ای شهنشهههاه جههههان ،مصهههری حکهههم
شهههریاری بیههر قیههزوم وار بهها کمههال،
 1آیدی وئرمک=معلومات وئرمک
 5چوخ گؤزه ل

سهنبل ،آیههه تههاج اولههور-ایههدی.
زُلفو ُ
یاناغینهههدان آلمههها ائیلهههردی مهههزاد.
لعههل ایچینههده گههوهر کههان آچیلههور.
عقلی حیههران اولههور ،شاشههور دیشههی.
بیههر بیههری اونههو دیلهههکینههدن ینهها.
دیلههههمهههزدی کؤنلهههو آنهههالرا وارا.
قدرت یزدان بیر اوغالن پههر جمههال5.
عشههق اودیلههه جگرینههی تههاغالدی
آییتدی ،بنی ایستهیههن مصههره ایههرهر.
گؤردو اولموش عشق ایله ایچی دولو.
گون به گون اینجهلوبن اولههدو هههالل.
نههرگس تههر سههو سههاچار گُلههدن یانهها.
عشههق الینههده آغالرایههدی زار و زار.
وصل معشوق ائیلهدی اول روز وشب.
کههیم ،زلیخههادن گئدیبههدور مجههال.
قاتینههه گلههدی آتاسههی اول زمههان.
چاره ،درمههان ائههدهیهوم شههاید سهانا.
دئههدی دوش گؤردوگونههو اول دم آنهها.
دئدی ،آنهها ،عاشههق اولههدوم بههیقههرار.
قانههدا بوللههوم ،ایهها خههوب از زمههان؟
ایسههتهیههنلههر آنههدا بولههورلر بیلههون.
عاشق اولموش قیههزون آدم خاصههینه.
خهههوش عبارتلرلهههه اونهههو دوزدیلهههر.
سههلطنت کههانی و هههم شههاه حشههم!
گههؤرون آنههون حسههنونی بههیمثههال.
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نئچههه سههلطانالر دیلهههدی ،وارمههادی،
دوشده گؤردو ،سههیزه وئههردی عشههقینی
ایمدی معلوم اولسههون ،ای شههاه جهههان،
اول زمههان مصههرده بیههر شههاه واریههدی،
شههاه مصههرین بیههر وزیههری واریههدی،
هههم آنههون آدی داخههی مصههری عزیههز
مصههر ائلینههدن مغربههه ،ای جههانِ مههن
آلتههی آیههدا مصههره یههاخین گلههدیلر،
چههون عزیههز ائشههیتدی اونههو ،دوردو تئههز
قاصههدی قونههدوروبان وئههردی اوتههاق
بیلجههههگهههوز نامههههنهههین مفهومهههونی
آییتههدیلر ،قاصههد ایریشههدی ،یهها امیههر،
قونهههدوروب قاصهههده وئردیلهههر اوتهههاق
نامهسین آلههدی اوخههودو ،بیلههدی حههال،
یازمیش ایدی کی ،ای شاهنشاه جهههان!
مصههههر مغربههههدن ایراغههههیدور مگههههر
بیلمهههدیلههر شههاه ریّههان کههیم اولههور
نامهههسههینه یههازمیش ایههدی :یهها امیههر!
آی آنههون یههوزو قا=تینههده بیههر خیههال،
حسههنونه حیههران اولههور خوبههان چههین،
دیلههههدیلهههر بنهههدن آنهههی ،ای عزیهههز!
کیمسهههیههه کؤنلههو حجابههه قیلمههادی،
دوشده گؤرموش سیزی ،ای شاه جهههان!
اوش سههیزه معلههوم قیلههدیق بیههر خبههر،
چههون عزیههز مصههر ائشههیتدی عیههان،
نامهههیههه یههازدی جههواب اول دم خبههر
قول و قههراواش ،قههاطر ،رخههت و قمههاش

بیر کیمسهیه کؤنلو راضههی اولمههادی.
باغالیوبههدور سههیزه کلّههی صههدقینی.
بههو حکههایتی سههیزه قیلههدیق بیههان.
شههاه ریّههان ایههدی هههم آنههون آدی.
خوش کیشی ایدی ،هم سوهسهالریدی.

اول آلههوب توتههدو زلیخههایی تمیههز.
آلتی آیلیق یول ایدی بیل بونو سههن.
خبههری عزیههزه چههون بیلههدوردیلر-
قارشههولدی آنههالری اول دم عزیههز.
اونو قویالمههاق اوچههون قیلههدی یههراق.
دیلهههرم معقههول گههؤرهسههیز آنههی.
مغههرب اطرافینههده ،ای شههاه نظیههر.
آنی تویالمههاق اوچههون قیلههدی یههراق.
جانی شههاد اولههدی ،کؤنلههو بههیمههالل.
ای عزیهههز مصهههر! محبهههوب زمهههان!
آلتهههی آیهههدا وارهر ائهههدنلر سهههفر؟
یا عزیز مصره کههیم شاهنشههاه اولههور!
بیههر قیههزیم واردور جهانههدا بههینظیههر
گونشههه بنههزهر اول صههاحب جمههال.
روم ائلینههده مثلههی یوخههدور ،نههازنین.
ائل ،ولیت وئردیلر هههم گنجههی بئههز.
عشقی ،صدقی کیمسهههیههه اولمههادی.
سههیزونله میلههی اولموشههدور عیههان.
نامهیه یازین بیر جههواب ،ای بختهههور!
کؤنلو شاد اولدو ،سئویندی عقل و جهان

وئریبههدی مههال و گههنج و سههیم و زر.
ائله وئردی کیم ،قیلیسرلردور معههاش.
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آلتهههی آیهههدا گئهههرو اونهههدا گلهههدیلر،
قارشهههو گلهههدیلر آنههها میهههر و وزیهههر،
قونههدوروب اعههزاز و اکههرام 1ائیلههههدی
یارهغههین ائیلهههدیلههر هههم عههیش و تههوی
بنههزهدیرلههر گههردگ و گومههوش سههارای.
شاه قیزین گؤندهرمهگه قیلههدی یههراق،2
بههین قههراواش ،بههین قههول آنههون ایلههه
لعههل و یههاقوت و جههواهر ،گههنج و مههال
بیههر محافههه دوزدولههر کههیم ،اول نگههار
یاشههیل اطلههسدور عمههاری اورتاسههی
دؤشهههدیلههر دؤشههک ایچینههده حریههر
پادشههاه چههون کههیم یراغههی ائیلهههدی
بهها علههم ،بهها طبههل قیههزین گؤنههدهرور
پادشهههاه دؤنهههدی ،بهههونالر اولهههدو روان
آلتهههی آیهههدا گئهههرو مصهههره گلهههدیلر
قارشو چیخدی با علههم ،طبههل و حشههم،
نعمههههت عههههالم گتههههوردیلر بئلههههه
ههههر بیهههری خوبهههان عهههالم مهههاهرو،
کهههیم زلیخههها اوزره قیلیسهههرلر نثهههار
یئههر یوزونههه دؤشهههدی]لههر[ بئزلههری
نعمههت ایلههه تههویالدیالر نههه کههی وار
چههو ،گؤرونههدو قارشههیدان طبههل حشههم
قیلههههدیالر اول دم زلیخایههههه خبههههر،
چون کیم ائشیتدی ،اولههدو جههانی شههاد،
آییتهههدی ،قهههانی اول نگهههاروم بنهههوم؟
 1اعزاز=عزیز توتماق/اکرام=کرم قیلماق
 2قیلدی :وسایل حاضیرلدی

پادشهههاهه ههههم خبهههر بیلهههدوردیلر.
شهههر خلقههی قاموسههی بُرنهها و پیههر.
خلعههت و نعمههتلههر انعههام ائیلهههدی.
اول دوگونده تویدی خلق شههر و کهؤی.

اول دوگونه گلدیلر یوخسههول و بههای.
مصههر ایههدی کههیم ،زیههرا آنههدا ایههراق
بههین قههاطر ،بههین دوه دخههی بئلههه.
بیحساب آلتون ،گوموش ،دُر بهیمثهال.

آنههههونیال بئلههههه واردی شهههههریار.
لعههل و اینجههیدور مرّصههع قاموسههی.
تهها کههیم ،آنههدا گیههره اول بههدر منیههر.
نعمههت ایلههه خلقههی قههامو تویلهههدی.
چیخدی بیر منزل بولری گؤنههدهرور.
قیههزی معشههوقینه ایههرور شههادمان.
تئههز عزیههز مصههره خبههر قیلههدیلر.
شهههر خلقههی قههامو گلههدیلر بههه هههم.
بههئش یههوز قیزیههل گؤتههوردی بئلههه.
اول طبقلههر لعههل و اینجههیدور دولههو
قارشهههی گؤرونهههدو عمهههاره -نگهههار.
ایکههی یانههه دوردی حههوری قیزلههری.
دّر و جههوهر قیلههدیالر جملههه نثههار.
کیم ،عزیههز مصههره گلههدی بهها حشههم.
کیم ،نگارا ،معشوق ایردی اوش مگههر.
آچدی قایینی کیم ،گؤزونه اول قُباد.
گؤستهرین کیم ،شاد اول جانوم بنوم.
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آییتدیلر ،شول قدهر کیم ،قارشودان گلهور،

چههون زلیخهها گههؤزلری آنههی گههؤرور.
یئههره دوشههدو اول زمههان بیچههارهوار.
عقلی گلدی ،گول یوزون دیلههر یههوزه.
سههنه نههه گلههدی ،ایهها خههوب خههتن؟
دوشوم ایچینههده بانهها محبههوب اولن.
بونجا مال و نعمتی کههی ،تؤکموشههم!
گلههدی بانهها روزگههاریم پوچهها یههوچ.
آه قیلهههدی ،آغهههالدی اول زار و زار.
عاشههق اولن کیشههیلردن دیههل بههری.
کؤنلههو اونهها هههئچ یقینههه گلمهههدی.
عاقبههت قونههدی سههرایه بههیقههرار.
تا کههی بورجیههده قونهها اول دولههو آی.
اورهگینههده خههود زلیخههانین دوگههون.
کیم ،نه قیلههدی چههرخ غههدار آلینههی.

آه ائههدهر ،عقلههی گئههدهر ،اول دم نگههار
ساچدیالر گول سویون اول دم گول یوزه
آییتهههههدیلر ،ای نهههههازنین سهههههیمتن
آییتههدی ،آخههر ،بههو دگههول کؤنلههوم آلن
ای نئجههه زحمههت ،دریغهها چکمیشههم
قاموسهههی اولهههدو هبههها ،عمهههری ههههئچ
بنهههزی 1بهههوزاردی ،سهههارالدی گُلعهههذار
دایههههلهههر اؤگوتلههههدیلهههر دیلبهههری
چههون نصههیحت ائیلهههدیلههر ،اولمههادی،
نئیلهههسههون ،ناچههار اولههدو اول نگههار
خوش بزهر گههردک و کوشههک و سههارای
خلقههه تههوی اولههدو ،تماشهها و دوگههون
آغالرایهههدی کنهههدو وصهههف حهههالینی
عاقبههت گردکههه گیههردی ،نئیلهههسههون؟
تههههانری درگاهینههههه زاری ائیلهههههدی،

کؤنلون دردینی کیمه شرح ائیلههسهون؟

شعر آییتدی ،درده سههاری ائیلهههدی.

******
شعر یوسف علیه السالم
آییتدی ،ای خالّق عههالم ،بههو نههه حههال؟
نئیلهههدیههم ،چههونکی مههراده ایرمهههدیههم
آتهههادان ،آنهههادان آیریلهههدیم حقیهههر،
بیهههر اومیهههده گلمیشهههه بهههن ناامیهههد،
وصههههلت یههههار اول دییههههردوم بانهههها
کؤنلههوم آلن چههون الیمههه گیرمهههدی،

3

کیم ،بنی اوش قایغوسی قیلدی هههالل.
نهههامرادین قالمیشهههام اوش پایمهههال.
کنههدومی هبهها وگههنج ،کثیههر مههال.
اوش کمالههه ایرمهههدیههم بولههدوم زوال.
اوش فههراق اول هدی و اولمههادی وصههال.
جههانیم آنههون یولونهها اولسههون حههالل.

 1یوزو
 3بو شعر زلیخا دیلیجهدور ،آنجاق الیازمادا یانلیش اولراق یوسف آدینا یازیلمیشدور
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آنهههدان آرتهههوق بانههها یهههار اغیهههار اول،
دردیلهههه یاخیلهههدیم آخیهههرین غریهههب
یههها آنهههون یوزونهههو گؤسهههترگیل بانههها

راضهههی قیلمههها آیروغهههه ذوالجهههالل.
درده درمهههان اولمهههی ای لیهههزال؟
یهها آنههون عشههقینده بنههیم 1جههانیم آل!

*******
مثنوی
آغههالر ایههدی ،آیههدر ایههدی زار و زار،
بیهههر بوجاقهههدا اوتهههوروردو حهههزین،
دایههه و خههادیملههر اولههدیلر قههایغولو،2
اول عزیهههز مصهههر گلهههدی یانینهههه
اؤپهههه ،قوجهههه ،اونهههونالر قاریشهههه
تانری اونا وئریبدی بیر دیشههی دیههوی
بیهههر فرشهههته دیهههوی آنههها گؤتهههورهر
بکلههههدی تهههانری زلیخهههانی تمهههام

چههونکی وصههل یههار بیلمهههدی نگههار.
سههانهسههن زنههدان ایههدی اول یقههین.
چههون مههرادین بولمههادی اول بختلههو.
کئچدی ،اوتوردی ،سههئویندی جانینههه.
نئجههه کههیم ،دیلههر اونههونال اؤپوشههه.
تهها عزیهههز آنهههونال ائیلهههیهههه دیهههوی.
ایکهههی سهههنق آراسهههینده یهههاتورهر.
تهها کههی بولههه بکههر آنههی یوسههف امههام.
******

فی بیان احوال یوسف علیه السالم
یئنهههه گلهههدوک یوسهههفین احوالینهههه
واریههدی یولههدا مگههر بیههر شهههر اولههو
شهههر خلقههی جملهههسههی اودا تههاپر3
دوشدو گؤردو اول خالیههق بیههر گئجههه
عاشههیق اولههدیلر ،جملههه گلههدیلر آنهها
چون صاباح اولههدی ،قمههو میههر و وزیههر

گیههردی مالیههک شهههر مصِ هر یولینههه.
طههون 5شهههریدور ،ای آری بختلههو.
قههامو گلههوب بُههت اؤنونههده یئههر اؤپههر.
یوسفین گورکلو جمالین ،ای خوجههه!
آییتدی کنعههان یولینههه ،گلههدی بانهها.
قارشههو گلههدی ،گ هؤردولر بههدر منیههر.

 1بونو آرتیرماق لزیمدیر کی نسخه ده بیر سیرا یئرلرده "بنوم" " ،جانوم" یازیلمیش و بیر سیرا یئرلرده "بنیم" ،
"جانیم" یازیلمیشدیر .بیز بونا ال وورمادیق.
 2نگران
 3تاپینماق :ستایش ائتمک
 5دون شهری ،گئجه شهری
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ائیله جان کیم ،کُلّی بیجههان اولههدیلر.
سههوردو یوسههف آنههالرا یههوز نههاز ایلههه.
دئیلههههر ،بُتههههه تاپههههاروز ،ای یههههرا!
اگری قوون! دوغههرو یههول کؤنولههون!3
سیز گلین کیم ،گؤرهلیم تدبیر سیزه.
بیههز دخههی اینانههدوق گؤرسهههلههر.
گلدی یوسف بُتلههره گهؤر نههه قیلههور!
تانری بیردیر،بیرلیگینه سجده قیلون!
دینههه گلههدی اول خالیههق بههیگمههان.
یوکلهههدی بههن یههول گیردیلههر گئههرو.
کنههدو جههانوموزه تقصههیر ائیلهههدی هن.
«قویمایالوم  -دییههو اوشههدیلر قمههو.
اونههالرا بی هر گههز یههوزون پیههدا قیلههور.
اول خالیههقلههر اونوتههدو کنههدوزون.
مصر ائلینهه ایههردی یوسههف شهاهوار.
کیم ،گلههور بیههر مههاهرو مصههر ائلینههه.
کیم ،گؤرهلیم نئجهدور اول ،ای عمههو!
نیلههین ایرمههاغی قتینههده قونههدیلر.
دستور اولسهها وارایههدوم سههودان یانهها.

گهههؤردولر یوزونهههو ،حیهههران اولهههدیلر
یوسهههفی قونهههدوردولر اعهههزار ایلهههه
نههه تاپرسههیز؟ دئههدی یوسههف آنههالرا
یوسف آیدیر ،تانری بیردور ،بیر بیلون!
اونههالر آیههدور ،بوتومههوز سههؤیلر بیههزه
تانرییهها بُههتلههر تههانیقلیق 1وئرسهههلههر
بهههت تاپینهههه یوسهههفی گتهههوردیلر
یوسف آیدور بُتلره کیم ،کههای بیلههون!
اونهههو گهههؤردولر ،گتیردیلهههر ایمهههان
بیر – ایکی گونههده اونههدا قالههدیلر اورو
اول خالیق آییتدیلر کیم ،نئیلهههدیهن؟
یوسهههفین آردینههها دوشهههدولر قهههامو
گؤردی یوسف کیم ،خالیههقلههر گلههور،
گؤردولر یوسههفین اول گؤرکلههو یههوزون
اوچههو اونههدا قیلههدیالر بیهههوش و زار
بههو خبههر یاییلههدی مصههر اقلیمینههه
خلهههق عهههالم قارشهههو گلهههدیلر قمهههو
کاروان چههون مصههره یههاخین گلههدیلر،
یوسههف آیههدور ،نههول ای خوجههه ،بانهها
******

شعر زلیخا یوسف علیه السالم
بههودور اول سههئوگیلی جانههانوم بنههوم
بههودور اول عشههقله کؤنلههوم اگلهههیههن
بههههودور آخههههر بنههههی آواره قههههیالن
 1آشنالیق
 3اوره ک وئرین!

بههودور اول محبههوب جانههانوم بنههوم.
جانوم ایچینههدهکههی سههلطانوم بنههوم.
بههودور اول دردیمههه درمههانوم بنههوم.
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جههانوم اولسههون اونهها قوربههانوم بنههوم.
کیم بانا گؤسههتردی سهبحانوم بنههوم.
بودور اوچماق حور و رضههوانوم بنههوم.
خضهه هرِ زنههههده حیوانههههوم بنههههوم.

بههودور اول کؤنلومههو یغمهها ائیلهههیههن
بههودور اول سههلطان خوبههان جهههان
بونسوز اوچماغه 1دخههی بههن وارمههاییم
بههودور اول دیرلیگومههون سههرمایهسههی،
*******
مثنوی
دردیمه درمان قیلون دییر اول نگههار،
قصههد قیلههدی پنجههرهدن کنههدوزون،
دوردو یئرینهههدن نگهههار آشهههفتهوار
عاشقه نههاموس و عههار و نههام و ننههق
دایهههلههر توتههدولر اول دم دلبههری
ائشههید ایمههدی یوسههفی نههه ائتههدیلر

یاخود اولدوم عشقی بیرلههه خههوار و زار.
کههیم ،سههالیدی یوسههف آردینهها اؤزون.
کنههدوزین قیلمههاق دیلههردی آشههکار.
اولمیه سر عقل و عشههق ال ّکههی رنههق.
عاشههق اولنلههردن اولههور دیههل بههری.2
شههههر اولهههولری آلوبهههان گئتهههدیلر.

یوسف علیه السالم
آییتههدی ،ای خ هالّق عههالم بیههر و بههار،
سههن بیلورسههن س هرّیمی ،ای پادشههاه،
بههن غریههب و نههاتوانم ،نئیلهههیههوم؟
بههن فقیههری گههاه سههاتار قرداشههلروم،
بنههی کههای قارداشههالروم بیلههور ایههدی
بههو جماعههت بنههی بیلمههز ،نئههدهلههوم؟
بن یئتیمههون کئچههدی گههونی دردیلههه
ائلههدن ائلههه اوش اسههیر اولههدوم حقیههر
بابهههههههها قوزیجههههههههاغون آزدوروب
 1اوچماغ=بهشت ،جنت
" 2بری" بورادا اوزاق معناسیندادیر
 3مزاد ائتمک :اضافه و آرتیق بیلمک ،درده دگمز سایماق

سنسههههن آخههههر قمههههولره کردگههههار.
قههههامولرون سهه هرّی سههههنه آشههههکار.
قالمیشهههام بیچهههاره ،عهههاجز و دلفگهههار.
گههاه ائههدهرلههر مصههر ایچینههده بنههدهوار.
اون سههککیز مصههر آقچاسههینده سههاتدیلر.
نهههه گتیروسهههر بههههام ،ای کردگهههار؟
آه وحسههرت بیرلههه قههالمیش خههورد و زار
گههاه سههاتارلر ،گههاه مههزاد ائیلههر 3بههولر.
نئجه سههن صههبر ائیلهههدون سههن بیقههرار.
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حههالومی گههؤر بههو غریبلیکههده بنههوم

کههیم ،نئجههه اولههدو بانهها احههوال کههار.
مثنوی

هله بیههر دم صههبر قیلمههاق چههارهسههی،
تؤکههدو گههوهرلری لعلههین اوسههتونه
صههندلین اوسههتونده یوسههف اوتههورور،
آییتدی :کیمدور مشتری بههو گههوهره؟
حسنونه حیران اولههوب خوبهان چههین،
آییتدی :ای شاه نه بویورورسان سنآیهات

آییتدی :بیر قاچیجی قولدور بو بنههام،
اول منادی آیههدور ،ای صههاحب جمههال
ائیله دئمک بیههزده یههوخ تههدبیری لی
سههاتیرام د  ،عبههری اوغلههودور غههالم،
هههم خلیلههین اوغلههو اوغلههودور بیلههون
اول منادی آیههدور ،ای صههاحب جمههال
اوشههبو سههؤزو بؤیلههه دیرسههم ،ای اولههو
امهههر گلهههدی تانریهههدان ،ای دلنهههواز
آیینهههههده گؤردوکههههده کنههههدوزون
گؤرمهگیل کندوزینی ،ای خوشکیشی
اول منههادی یوسههفی قیلههدی مههزاد
بیههر یئههره ایههردی بهههان ،ای نههازنین
بیر قاریجک 1گلههدی ایلهههرو 2گههؤردیلر
آییتدیلر :نن وار 3گتورگیههل گههؤرهلههوم
قهقهههه ایلههه خلههق عههالم گولههدیلر
 1قاری ،قوجا
 2ایلهرو= ایرهلی
 3نهیین وار

شههکر ائلینهههه وارهسهههی.
صهههبر آتهههال ُ
آه و حسههههرت وئههههردی دوسههههتینه.
بیههر منههادی گلههدی غوغهها گتههورور.
کههیم ،نظیههری یههوخ جهانههدا ،ای یههرا!
بویههو سههروی ،یههوزو گههول نههازنین.
.......................................................................
بیههر غریههب و بیههر حقیههر و بیههر غههالم.
بؤیله دیرسم کیسمه آلماز ،نههه مجههال؟
بیههر متههاعی اؤگهههروز ،ای یههوزو آی!
آتاسهههیدور ههههم نبهههی اوغلهههو بنهههام.
سههاتیرام ،نهههیههه آلورسههونوز ،آلههون.
بونههو بؤیلههه دئمهههگههه یوخههدور مجههال.
دویمیههه بههو خلههق آنهها ،ای بختلههو.
کنههدوزونی خههور گههؤردوم ،ائیلههه نههاز.
کندوزونو قیلدونمی بهاکی سن اؤگون.
کندوزین گؤرمک اولههور ابلههیس ایشههی.
کههیم ،بهاسههی واردیقجهها اولههدو زیههاد.
کیسههمه قههووّت یئتههورهمههز ،یهها امههین!
نهههه دیلهههر دئیهههی آنههها سهههوردیلر.
یوکلهههب ایولیجوگهههوم وار ،ای اولهههوم.
بیههر کلبجیههک ایولیگههه یوسههف دیلههر.
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بو نه سؤزدور کیم ،دئدین ای خود بها؟
دیلهینلههر یوسههفی چههوق گههؤره سههانا.
بههو گههزین گلههدی عزیههز اونههدان یانهها.
سههؤیلهدی سههؤزون زلیخهها خاتینههه.
اول قولی ساتارلر ایمیش جههان و تههن.
تههک گتههور اول جههانی بنههدن یانهها.
یوسههف اوچههون بیههر تههرازو قههوردیلر.
بین قراواش ،آت ،قاطر ،یههوک گههرهک.
گههؤردو اول دم یوسههفی اولههدو اسههیر.
قویههدولر بیههر یانههه آلتههون ،ای صههفی!
بیر دخی آغیرونجه مشههک و یئمههیش.
آغیرونجههه لعههل آلههور اینجههو دخههی.
دگمههه جنسههی ایلههه آلههدی ،ای نظیههر.
قهههالنینی قیلیهههروز یهههارین بیهههان.
ای نئچهههه یاتهههادا آنهههی سورموشهههم.
بو سههؤزون شههرحی دیلههه آنجههاق گلههه.

گهههنج عهههالم آنههها یئترمیهههردی بهههها
دئهههدی ،بیلهههورم بهههها یوقهههدور آنههها
چههون بههها یئترمهههدی کیمسههه اونهها
گلههههدی اوّل اول زلیخهههها قاتینههههه
آییتدی :نه دییرسن ،ایهها خههوب خههتن
دئههدی قمههو گنجومههو وئرگیههل آنهها
چههون عزیههز مصههر گلههدی گههؤردیلر
دئدیلر کیم ،یوسفه بین قههول گههرهک
وئردی بین قههول ،قههراواش ،آت ،قههاطر
اول تهههرازو کفّههههسهههینه یوسههههفی
بیر دخی آغیرلوغی آلتههون – گومههوش
بیههر دخههی عنبههر آلههور آغیرلیغههی
یههاقوت آلههور آغیرونجههه دخههی بیههر،
بونههدا قالسههین بههو ایکینجههی داسههتان
قصههۀ یوسههف قصههصده گؤرموشههم
نه قدهر کیم قوش دنیزیندن سههو آلهه
*****
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اوچونجو مجلس
باشههالیالوم ،سههؤزه آغههاز ائههدهلههوم
سهههاتین آلهههور یوسهههفی ائههوه گلهههور
سرزنش قیلدی پههس آنهها خههاص وعههام
اول خزینههههدارینهههی اول دم اوخهههور
دئههدی ،جملههه مههالیمی وئ هردون قمههو
سن بویوردون ،بیز گتوردوک ،نئدهلوم
گلههدی آچههدی اول خزینههه قاپوسههین
مالی دورار ،اکسیگی 1یوخ بیههر درهههم
کِههی تعجههب قیلههدی آنههی اول عزیههز
یوسههفه عشههقی بیههر ایکههن یههوز اولههور
یوسههفی گههؤردی زلیخهها ،اولههدو شههاد
چههون زلیخهها قاتینههه گلههدی عزیههز،
خوش توتون ،کؤنلههو یههاووز اولماسههون
یوسهههفه گتیهههردی دیبههها و حریهههر
بیههر مرّصههع تههاجی اول دم گئیههدورر
گههول یوزونههه سههونبولی قیلههدی نثههار
اول ایکهههی خهههادم یوسهههفی گتیهههرهر
چونکی کههافور ایلههه لعههل اولههدو قههرین
یههاخود اول حمههام جنههتمههی اولههور
چههون زلیخهها قاتینههه گلههدی گئههرو،
یهههودیلر یوسهههفی بهههین نهههاز ایلهههه
آلههدی یانینههه کئچههوردی دل بههری
باش اؤنونه سههالدی یوسههف دینمهههدی
 1اسگیک ده دئییلیر

بو اوچونجو مجلسههی یههاد ائههدهلهوم.
اونجه وئردیکیم ،خزینه بوش اولور.
بیر قول اوچون مالینی وئردی تمام.
سهههؤگر و  . . .آنههها یهههاولق قهههالور.
آیدور ،آخر سن بویوردون ،ای عمههو.
آییتدی،دورون ،آندا باری گئدهلههوم.
گیردیگؤردی مالی دورار قاموسین.
دئههدی ،اح – اح ،ای شههاه کههرم!
کیم ،قامو مال دورار،هم گنج و بین.
خدمتیچون کِهی آری تههونلر قیلههور.
قههامو گنجینههی آنهها قیلههدی نهههاد.
دئدی ای سلطان ،آلههون بونههو سههیز!
اوغول اولسون بیزه ،قول اولماسههون.
یوزونههو گههؤرهنلههرون جههانی اریههر.
خادم ایله خههوش حمامههه گؤنههدهرر.
آی یوزونههه بولههود اولههدو پههردهدار.
بیههری لع هل ،بیههری کههافور گتیههرهر.
اؤیله سانکی،حوریملکدور همنشین
کیم حوریدیر قاپیچی رضوان اولور.
درد ایله آه قیلههدی ،گلههدی ایلهههرو.
دونلههرین گئیههدوردیلر اعههزار ایلههه.
اول آنههون هههم اولموشههدو دلبههری.
هم زلیخهها یوزونههه هههئچ دؤنمهههدی.
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یوسههف آنهها تواضههع ائیلههر-ایههدی.
یوسف اونون یوزونه باخمادی ،بیههل!
یوسفه گؤسههتهره-ایههدی کنههدوزین.
یوزونههه باخماغههه یههاخین گلمهههدی.
یوسههفه قیلههدی خطههاب آشههفتهوار.
اول ایدی سههنه قوربههان بههو جهانوم.
ائیلههه اولمههاز ،اول روا گلمههز بانهها.
سان زلیخا حور ،یوسف نههور-ایههدی
یوسههف آنهها شههاه ،زلیخهها پاسههبان.
کیم ،نههه صههورتلودور آنههون اؤزونههی.
سولدو گول ،نرگسلری اولدی خههار.

نئجه کیم ،اول یوسههفه سههؤیلر-ایههدی
یوسههفی بسههلر زلیخهها یئههددی ایههل
نئجه کیم ،جهد ائیلر-ایدی بیر گههزین
چههوخ دوروشههدی ،ال ّچههاره بولمهههدی
عهههاجز اولهههدو اول زلیخهههای نگهههار
آییتدی ،بیرگز یوزومه باخسههان منههوم
یوسف آیدور ،نئچون باخیم بهن سهانا؟
یوسههفی هرگههون زلیخهها یههوور-ایههدی
خههدمت ائیلههر ایههدی آنهها هههر زمههان
بیلمههههدی یوسهههف زلیخههها یهههوزونی
صههبر قیلمههادی ،زلیخهها اولههدی زار،
******
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للههه اولههدوم دؤکههدو الههه ،الههه قیلههدی آه
نئهههدهیهههوم ،اولموشهههام بختهههی سهههیاه.
بههههو بنههههوم دردیمههههه درمههههان اولمههههادی
یوزومهههه باخمهههار بنهههوم اول یهههوزی مهههاه.
بههههن غریههههب و خسههههته و عشههههقیله زار
نههه قیالیههیم ،اوشههبو گههون اولههدوم تبههاه.
بنجیالیهههههین 1کیمسهههههه زار اولماسهههههون،
بهههههونجیالرین بیوفههههها یهههههاره ،ای الهههههه!
نئجهههه بیهههر جهههور و جفههها چکسهههم گهههرهک
بیههههههر وفهههههها اولمایههههههه ،ای پادشههههههاه!
آتهههها ،آنهههها ،قههههوم ،مُلههههک و مههههالیمی
سههنون اوچههون تههرک قیلههدیم تخههت شههاه!
 1من کیمی
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سههههنی بنههههه یههههار اولسههههین دییرایههههدیم
نهههه قیالیهههیم ،اولمهههادون ،پشهههت و پنهههاه.
سهههنون اوچهههون تهههرک قیلهههدیم مهههالیمی
سههنون اوچههون تههرک قیلههدیم مُلههک و جههاه.
*****
مثنوی
چون زلیخا وصف حالین سههؤیلهدی،
وار ایههدی بیههر دایههه آنههونال مقههیم
گههؤردو دایههه کههیم ،زلیخهها زار ائههدهر
گول یاناغی سههولدو ،نرگیسههی تههراب
دایهههه آیهههدور ،ای زلیخهههای نگهههار
بنههه سههرّینی عیههان ائیلههه ،بیگههوم!
دؤنههدو آیههدور ،اول زلیخههای صههنم
بههن آنههون عاشههقییههم ،حیههران و زار
دایههه آیههدور ،یوزونههو گؤسههتر آنهها
سهههنجیالیین 1بیهههر نگهههار زمهههان
آی گؤرسههه یوزونههو ،اولههور خجیههل
اول زلیخا دؤنههدو آیههدور ،دایههه سههن
یئههددی ایلههدیر یههالواریرام بههن آنهها
نئجههه کههیم بههن حیههران اولههورام،
نئدهییم ،صبرم توکنههدی ،قالمههادی،
شیمدیدن گئرو بانا اؤلمک گههرهک،
دایه آیدور ،مههن قههیالم تههدبیر و رای
ال ّچههوخ گههرهکههدور سههیم و مههال،
آنههها آیهههدور اول زلیخهههای پهههری،
 1سنین کیمی

کندوزونههدن هههم شههکایت ائیلهههدی.
ائولرینههدن بئلههه گلمیشههدی قههدیم.
کنهههدو دردیهههن دائمههها بهههازار ائهههدهر.
لله رنگین دؤکدو ،لعههل اولههدو خههراب.
بؤیله حههالون نئچههون اولههدو بههیقههرار؟
گیزلهمههه سههؤزون ،بیههان ائیلههه جههانوم!
یئههددی ایههلدیههر یوسههفه بههن عاشههقم.
بههن اؤلورسههم ،اول فراغههت ،بههیقههرار.
عاشق اولسههون جههان -کؤنولههدن سههانا.
قانههدا وار دونیههاده ،ای جههان جهههان؟
حسنونه حیران قالور ،ای خوب شکیل.
خوش قولینجه سههؤزون سههؤیله سههن.
دوتهههوبن بیهههر نظهههر قیلمهههاز بانههها.
باخمههاز اول یوزومههه ،گیریههان اولههورام.
نهههه قیالیهههیم ،اول وفهههادار اولمهههادی.
چون نظر قیلماز بانهها گئتمههک گههرهک.
سنون اوچون بو ایشه،ای گؤرهکلی بای.
کیم،سرایه خرج ائدهم ،ای خوش فعال.
نههه قههدهر آلتههون گرکههدور ،آل یههوری!
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گلدی دایههه بیههر سههرای بنیههاد اورور،
تاپدیالر اوچماغه بنههزهر بیههر سههرای،
اول سههرایی قیلههدیالر نقههش ونگههار
یوسههفی یههازدی ،زلیخههایی بئلههه،
دؤرد صفّه ،هر بیرینده تخهت و تههاج
خوش حریرلر دؤشهدیلههر ،ای همههام
چههون تمههام اولههدو ،زلیخایههه خبههر،
دوردو بیهههر یوسهههف کنعهههان ایلهههه
ائیله سان کیم ،حوری غلمان و پری
دوردولر سهههرو سهههمنبر و گلشهههاد،
لیههک ،یوسههف قاتینههه باخمازیههدی
چون سرایه گیههردی یوسههف ناگهههان
گههؤردو یوسههف صههورتینی یههازولو
اول نگههارین بیههر یانهها قیلههدی نظههر
بیههر نظههر قیلههدی زلیخهها یوزونههه
کئچدی اؤگوندن آنون کی ،بو نگار -
لییق ایههدی کههیم ،بنههه اول حههالل،
گلههدی جبرائیههل همههان لحظههه آنهها
حههق تعههالی دئیههر زنایههه باخماسههون
قیلماسایدون اول دم اندیشههه حههالل
شهههوتی سههندن گؤتوریسههر او حههق
ائیلههه دئههدی گئتههدی جبرائیههل بههاز
یوسههفه آیههدور زلیخهها ،چههون بانهها
اول زلیخههها عشهههقبازه باشهههالدی
چکدی یوسههف کنههدوزینی بیههر یانهها
گههؤردو باباسههی بوجاقههدا اوتههورور
 2چلب=تانری،اح

اول زمان کیم ،اول سههرای پیههدا اولههور.
کیم ،گله یوسههف زلیخهها شههمس و آی.
هههم ده اول دؤرد دیههوارینی یههازدیالر.
هههر یانههاکیم ،آدامههون گههؤزو گههؤره.
لعل و اینجیدن نقشین قیلدی سههراج.
بیههزه دیلههر کههیم ،گلههه یوسههف امههام.
قیلههدیالر تهها گلههه آنههی گههؤره یههار.
آنهههدا گلهههدی ههههم زلیخههها دا بئلهههه.
اول سرای اوچماق ایمیش،ای یولاری!
اول سههرایه گیردیلههر ،ای خههوش نهههاد!
گههؤزون آچههوب یوزونههه باخمازیههدی.
بیههر عجایههب صههورتی گههؤردو بیههان.
ههههم یانینهههدادور زلیخههها ،ای بختلهههو!
اول زلیخههها یوزونهههو گهههؤردو مگهههر؟!
قالههدی حیههران ،فیکههر قیلههدی اؤزونههه.
گر دگیههلمهههسههه عزیههزه جفههت و یههار.
اوشههبو اندیشههه آنهها قیلههدی وبههال.
آییتدی ،ای یوسف! چلب 2آیدور سهانا:
نههه روادور؟ کؤنلههون آنهها یاخماسههون!
تهها قیامههت قالههه-ایههدی دییههر وبههال.
کندوزینه حاضههیر اول ،تههانرییهها بههاق!
یئهههددی قهههاپو بهههاغالدیلر بههها فهههراز.
بیر نظههر قیلههدون دوزهلههدیم بههن سهانا.
یوسهههف ایلهههه عشهههقبازی ایشهههلهدی.
نههه نظههر قیلههدی ،نههه گؤرونههدی آنهها.
بیههر معنههییههی یوسههفه قارشههی دورور.
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قیلماسین مکرین سههنه ،سههندن یئنههه!
کندودن گئتدی و اولههدو مسههت تنههق.
یوسههههفین قاتینههههه گلئیهههدی روان.
بؤیلههه ایلههه تههوردی قانههداکیم ،گئههدهر.
ههههم زلیخههها او پوتونهههدان اوتهههانور.
گلههدی آیههدور یوسههفه ،ای مهربههان!
عشقبازی دیرلیههک ائیلهههسههن ،گههرهک!
یوسف آیدور ،بیلمهزم بههن بههو ایشههی.
بؤیله نئچههون قیالسههان یههاد ،اندیشههه؟
بیرلیک ایله گل ایکیلیگههی قههوو گیههل!
بنوم اوچههون وئههردی مههال و گنجینههی.
اوغلوم اولگیههل دییههو بنههه سههؤیلهدی.
خههائن اولماییههب ،وفهها قیلسههم گههرهک.
آغههو وئههرهم ،سههلطنت قالههه سههانا.
گئت قاتومدن ،زحمت ائیلهمههه همههین!

آیدور:اوغلوم! حاضیر اول،شیطانسنه
قالدی یوسف حیران اولوب لله رنق
قصههد قیلههدی ،زلیخهها اول زمههان،
بیر پوتی 1واریههدی آلتونههدان مگههر،
بؤیلههه گههؤردو کههیم ،پههوتی شههؤیله
دورور ،اؤرتر اونو بیر حریر ایلههه روان
بنوم ایله بیرلیک ائیلهسههن ،گههرهک!
سنون ایلههه بیههر اولههورام ،ای کیشههی
یوسههف آیههدور ،زلیخهها کههیم ایشههه
بن سنونم ،سن بنوم ،ای جههان دل،
یوسف آیدور کیم ،عزیههز آلههدی بنههی
بیر دخههی اول بنههی اوغههول ائلهههدی،
بن دوز -اکمک حقّینیبیلسم گرهک
یوسهههفه آیهههدرو زلیخههها ،بهههن آنههها
یوسف آیدور ،بیرلیک اولمییه یقههین

******
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آلهههدین آخهههر ،تؤکرسهههن قهههانومی.
گههر دیلرسههن هههم وئری هرم جههانومی.
بؤیلهههه اونهههونال خهههان و مهههانومی
دردیلههههه بولمهههههدوم درمههههانومی.
گؤسههتهرورم اوش بنههیم برهههانومی.
ائیلهههمههه بنههدن دریهها احسههانومی!

یوسهههف آیهههدیر ،زلیخههها جهههانومی
کؤنلومههو آلههدون بنههوم ،ای جههان دل!
عقلیمی وئردیم سنه ،ای جههان جهههان!
دردیلههه یههاخیلیرام اوش دون وگههون
اوشته گؤردوم بن سههنی اولههدوم دلههی،
دیلههن و گلههدیم قاپونههه بههن فقیههر
******
1

پوت :بُت ،صنم
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«مثنوی»
دلنهههواز گلهههدیم قاپونههها بهههن فقیهههر
حسههرت ایلههه گؤرموشههم جههور و جفهها
نئجهههه کهههیم سهههؤیلر زلیخههها سهههؤزونو
فرصت ایسههتر یوسههف آنههدان چیخماغهها
یوسهههف آیهههدور :ای زلیخهههای نگهههار
یوسههف آیههدور ،نیشههه اؤرتورسههن آنههی
آیهههدور ،آنهههدان اوتهههانورام ،ای پاشههها
جانی یوخدور ،گؤزو یوخههدور ،الههی یههوخ
آنههدان اوتانورسههان ،ای صههاحب جمههال
اول یاراتدی سههنی ،هههم قیلههدی وجههود
ال – آیههاق وئههردی سهانا ،گههؤز و قههولق
آنههدان اوتانمههاق گههرهکههدور ،ای نگههار
قصهههد قیلهههدی کهههیم ،زلیخههها یاپیشههها
قرداشههی اولههور عزیههزین بیههر کیشههی
آنهها تانریسههی بیههر اوغالنجیههق وئههرور
هههم زلیخهها اوغالنههی سههئوهر-ایههدی
چون زلیخهها یوسههفه کههیم ،قصههد ائههدهر
اوغالنا دیههل وئههردی تههانری ،سههؤیلهدی،
اوغهههالن آیهههدور یوسهههفه ،ای مهربهههان
چکههدی یوسههف کنههدوزینی باشههتاب
یوسهههف اونهههدا دردیلهههه آه ائیلههههدی
قههاپولر آچیلههدی ،یههول اولههدو عیههان
آرد اتهههگههین یوسههفین چههون ییرتیلههور
اول قههاپودان چیخههدی یوسههف شههوریله
قاپویهههه قارشهههو عزیهههز مصهههر ایهههرور
یوگروشههورلر بههاش آچیههق ،آشههفتهوار

قیلماغیههل بنههی قاپونههدا سههن حقیههر!
اولمیههههسهههرمی بنهههه سهههندن وفههها.
قاپویههههه دوتههههار یوسههههف یوزونههههو.
قاپو بههاغلو ،یههول بولههونمز کئچمهههگههه.
تاپههدوغوم بههودور دئههدی ،ای نامههدار.
چههونکی ترپنمههز ،یوخههدورور جههانی.
یوسف آیههدور ،اوتانمههاق آنههدان حاشهها!
آغزی یوخدور،دیلی یوخدور ،سؤزویوخ!
تانریههدان اوتههان ،کههیم اولدور لیههزال.
بُت اؤنونههده نیشههه قیلورسههان سههجود؟
دیله سؤز وئردی ،هم ائشههیدهر قههولق.
اول یاراتههدی سههنی ،اولدور کردگههار.
اؤپههههه ،قاچهههها ،آنههههونال قاریشهههها.
بیههر آنههادان بئلههه دوغمههوش قردشههی.
چههون زلیخهها باخههار ،اوغالنههی گههؤرور.
اوشبو اوغالن بنوم اولسون دئیر-ایههدی.
بئشیک ایلههه اوغههالن آنههدا ایههدی گلههر.
یوسهههفه اول دم نصهههیحت ائیلههههدی.
دورمهها بونههدا ،قاپویهها یههورو همههان!
قاپویههه یههورودی اولههدو فههتح بههاب.
تهههانری اونههها قهههاپودان راه ائیلههههدی.
چیخدی یوسف یئددی قاپودان اول زمان.

اول زلیخههههانین الینههههدن قورتیلههههور.
هههم زلیخهها چیخههدی آردینجهها بئلههه.
باخههار اول ایکیسههینه اؤیلههه گههؤرور.
یوسهههف آردینجههها زلیخهههادور قهههووار.
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چههون عزیههز مصههر گههؤردو اونهههالری
قهه هاقیوربن گههههؤزلری دولههههدو قههههان
چههون زلیخهها اونههو گههؤردو نههه کههی وار
گؤر بو اوغالن کههیم ،نهههلههر قیلههدی بانهها
یوسفه اول دمههده شههاه خشههم ائیلهههدی
بو نه ایشدور ایشههلهدون سههن ای پسههر؟
سههنی قیلههدیم بههن قمههولردن عزیههز
یوسهههف آیهههدور شههههریارا! قیلمهههادوم
قیلمههادوم بههن بههو ایشههی ،ای شهههریار!
هر نه کیم کئچدی باشیندان سؤیلهدی
شههاه آییتههدی کههیم ،زلیخایههه بوگههون
آیههدور ای شههاه ،بههن خیانههت قیلمههادوم
شاه آییتدی کیم ،بونهها نئتمههک گههرهک؟
دئههدی ،شههها ،اونهها قوربههان ائیلهههگیههل!
قورخههدور اؤلههدور دئمهههگههه اول نگههار
یوسهههف آیهههدور ،ای شهنشهههاه جههههان
آییتدی ،کیمههدور تههانیغون ،گؤسههتر بانهها
پادشههاه آیههدور ،دلههیمههیسههن ،ایگیههد!
یوسههف آیههدور ،تههانری اونههو سههؤیلهدی
گلهههدی یوسهههف آیهههدور ،ای عیهههال،
آیدور ،ای اوغالن کی ،بیر تههانری حقههی،
دوغههرو تههانیقلیق سههن سههؤیلهگیههل!
اوغالنههی سههؤیلتدی تههانری اول زمههان،
دئدی  ،شاه گؤر یوسفین کؤملهگههین، 1
گههؤردولر کؤملهههگههی آردی ییرتیلههوب،
دئدی شاه کیم ،سههوچ زلیخهها ائیلهههدی،
 1کؤملهک :کؤینک  -پیراهن

اول ایکههی بیههر -بیههرین قههووانالری.
اؤیلهسانکی ،گؤودهسیندن گئتدیجان.
بو گز آییتههدی اونهها کههیم ،ای شهههریار!
اونهههو دیلهههر کهههیم ،روا گلمهههز سه هانا!
اوغول ائتدوم سنی ،دئییههب سههؤیلهدی:
بههو بنههوم حقیمههه سههن ،ای خیرالبشههر!
نیشه قیلدون سن بو ایشههی بههیتمیهز؟
نئجههه اولههور بههن بههو ایشههی بیلمهههدوم.
گرهک اؤلدور! گرهکسههه قههوی ،ای یههار!
اول حکایتهههدن شهههکایت ائیلههههدی.
بنههه قیلههدون خیانههت سههن ،ای فن هون.
اولدور ایشلهیههن ،بههن اونههو بیلمهههدوم.
اوغالنهها نئجههه جههزا وئرمههک گههرهک؟
حبس ایچینده اونهها زنههدان ائیلهههگیههل!
ناگهههان قصههد ائههده دئههدی ،شهههریار.
تههانیغوم واردور بنههوم ایشههبو زمههان.
ایشبو اوغالندور دئههدی ،سههورگیل آنهها!
نئجه سؤیلر ایشبو گنج اوغالن آییههت؟
گؤردوگونههده شههاهه تقههدیر ائیلهههدی
تانری بیههردور ،بیههرلیگین ده بههیمثههال.
کههیم سههنی یاراتههدی ،عههالملههر دخههی؟
حالیمی د  ،شاهه تقریر ائیلهههگیههل!
پادشههاه ائشههیتدی سههؤزون اول زمههان.
اؤنههو ییرتیههق اولسهها سههوچ اونهها یقههین.
سوچ زلیخا قیلدی ،یوسههف قورتولهوب.
خشم قیلههدی ،توتههدی آنهها سههؤیلهدی:
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ایشههبو معصههومی وئریسههردون الههه؟
تیا چکدی کیم ،اونو تئزجک اؤلههدوره.
یهههاووز اولهههور آدونههها ،ائشهههید بنهههی.
حیران قالدی ،باخههدی اونههون یوزونههه.
امههین اولههدی ،آنههدینی قیلههدی تبههاه.
تانری ایله سههن بولورسههن ،سههؤیلهدی.
آنههونال اولههور ایههدی وقتههی خههوش.
قارشوسهههونا اوتهههوروب جهههانی اریهههر.

دئههدی :گههؤردون مههو نئجههه بهتههان ایلههه
قصهههد قیلهههدی کهههیم ،زلیخهههایی اوره
سههاخال آدینههی کههی ،اؤلدورمههه آنههی،
شههاه عجبهها قیلههدی اوغههالن سههؤزونه،
اول زلیخایی یئنههه خههوش توتههدو شههاه،
یوسهههیفی گئهههرو اونههها ایسهههمرلهدی،
یوسههفی توتههدو زلیخهها یئنههه خههوش،
یئنههه گئیههدوردی آنهها دیبهها و حریههر،
*****

شعر زلیخا
سههنه قوربههان اول بههو جههانوم بنههوم.
سنسههن آخههر آب حیوانههوم بنههوم.
ای یهههوزو گلهههزار ریحهههانوم بنه هوم.
ای گههولر یوزلههو گلسههتانوم بنههوم.
اولمههی بههو درده درمههانیم بنههوم؟
جاندانآرتیق یوخدور احسانیم بنوم.
جانیم اولسون عیده قوربههانیم بنهوم.

آیههدور-ایههدی کههیم ،سههلطانوم بنههوم
بنه سنسههیز دیرلیههک اولماسهین حههالل
سهههنونله گلسههههتان اولههههدو شههههریف
لله رنههق اولههدو یوزونههدن گُهل خجیههل
گئتدی کؤنلوم ،قالههدی جههانوم درد ایلههه
عشق یولوندا جههان فههدا قیلمههاق اوچههون
عشههقینه قوربههان اولم ،خههوش عیههد اول
***
مثنوی
آغههالر ،آییههدار ،زاری قیلههور بههیقههرار،
آییههدار ایههدی کههیم ،عجههب بخت هوم بانهها
قویههدو بیههر آلتههون ،قیزیههل صههندلی،
باشههینا آلتههون تههاج اوردو اول امیههر،
ایکی بؤلهوک قیلههدی یویههوب سههاچینی،
قارشوسهههوندا اوتهههوراردی درد ایلهههه،

عشهههق اودونههها یانهههار اول پروانههههوار.
کههیم بیلههه نهههلههر قههیال بنههدن یانهها.
یوسههف اوچههون کههیم ،اوتههورا اول ولههی.
خههوش مرصههع ،گههؤرهنههین جههانی اریههر.
هههم یوسههیفدن دیلههر ایههدی سههوچونی.
زاری قیلهههور همهههدم آه و سهههرد ایلهههه.
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خلقههه جههار اولههدو زلیخههای جههوان،
بیههر نئچههه خههاتونالر اونههو سههؤیلهدی،
دئههههدیلر ،گههههؤرون زلیخههههای نگههههار،
آنجیالیهههین خهههوب محبهههوب جههههان
چههون زلیخهها دینلهههدی بههو سههؤزلری،
گؤسههتهرون ،بههونالرا اولسههون عیههان،
تشهههت زریهههن قویهههدو اول دم ایلههههرو
گول سویو ایله مشک خالص قیلدی باز
ایکی بؤلههوک قیلههدی سههاچین نههاز ایلههه
تههههاج باشههههینا؛ لباچههههه اگنینههههه:
صهههندلی قویهههدولر ،آلتهههون-ایهههدی،
واردیههههالر خههههاتونالری گتیردیلههههر،
پیچههاق ایلههه تههورنجی توتههوب دوردیلههر،
یوسهههیف آیهههدیر زلیخههها ،گهههل بهههرو!
ایمدی کههس ،دیههر تههورونجی گههؤرهلیم.
یوسههفین چههون صههورتی اولههدو عیههان،
قیلههدیالر حیههران ،والههه و بههیخبههر،
دؤنههدو یوسههف ،گئتههدی کنههدو یولونههه
گههؤردولر کههیم ،اللرینههدن قههان آخههار
زلیخهههها آنههههالرا آیههههدور ،بیلههههدینیز؟
دئههههدیلرکیم ،ای نگههههاران زمههههان،
گئهههری اوخهههودی زلیخههها یوسهههفی،
گههؤردولر یوزونههو یههوز بههین زور-ایلههه،
چههونکی عقلههی گلههدی ،قمههو دوردیلههر،
آییتههدیلر ،ای مههاهروی خههوب زمههان،
نئچههون توتمازسههان زلیخهها سههؤزونی
دُنیهههادا آنهههون گیبهههی خهههوب زمهههان،

خلههق ایچینههده عاشههق اولههدو داسههتان.
سههرزنش قیلههدی ،آنههی بتههر ائیلهههدی.
عاشه هق اولمهههوش یوسهههفه آشهههفتهوار.
نئجهههه اولهههدو یوسهههفه ،ای مهربهههان؟
بیلمههههدیلهههر یوسهههفی دیهههر اؤزلهههری.
کهههیم نههههدور حهههال زلیخهههای نهههاتوان.
یوسههفی قیلههدی یانیزجههاق اول گئههرو.
یههودی یوسههف سههاچینی اول دلنههواز.
یههووهر ایههدی اول یوسههفی اعههزاز ایلههه.
گئیههدورور یوسههفه ،گههؤرهن سهههئوینه.
طعنه اوران دخههی بههئش خههاتون-ایههدی
کههیم ،زلیخهها سههیزی اوخههور دئههدیلر.
آرا یئهههههرده پردهیهههههی گؤتهههههوردیلر.
دوردی یوسف اول زمههان گلههدی ایلهههرو.
حههههالونوزی نئتههههه دورور سههههورالیم.
اللرینهههی کسهههدیلر اونه هالر اول زمهههان.
اللرینههههی پههههاره  -پههههاره قیلههههدیلر.
اول خهههاتونلر باخهههدی آللهههو الینهههه.
دیهههن اولهههوبن بیهههر – بیرینهههه باخهههار.
بنهههوم احوالهههوم فکهههرین قیلهههدینیز؟
گؤرمهههدیک نئچهههسههیدور بههو جههوان.
گئهههرو گلهههدی اول شاهنشهههاه صهههفی.
عقلی گئتههدی ،قالههدی قمههو شههور-ایلههه.
یوسهههفه بهههو گهههز نصهههیحت قیلهههدیلر.
گول یوزونه دوسههت اولههور ،ای دوسههتان.
یا بگنمزسههن آنههون گهؤرهکلههو یههوزونی؟
قانههدا وار ،بیههر دخههی ،ای جههان جهههان؟
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اولماسین کیم ،اول سانا پیس ائیلهههیههه
یوسههف ،آیههدور ،بنههه زنههدان یئهی اولر،
قیلمی ههم هرگههز ،اول ایش هی قیلمیهههم،

سههنی زندانههه قیههوب حههبس ائیلهههیههه!
کههیم ،خیانههت ایچههی دولههو عیههب اولر.
اول نههه ایشههدور بههن آنههی توتمیهههم.

شعر زلیخا
زلیخههها آیهههدیر آنهههالره ،ای نگهههار،
نه قیالیههیم ،چههونکی یههار گیرمههز الههه،
کؤنلههوم آنههدان گئتههدی جههانیم بئلههه،
قههانی بنههه سههرزنش قههیالن کیشههی،
ای عجههب بههو درده درمههان اولمههی؟
اول گولوستانه ایههرهمههی ایشههبو جههان؟
نئجههه گؤردونههوز ،نگههارا ،حههالومی؟

حههالومی گهههؤرون بنهههوم آشهههفتهوار.
بن هوم ایلههه بیههر دگیلههدیر وصههل یههار.
درد ایلههه نههه قیلمیشههام بههن خاکسههر.
گلسه ،گؤرسه حههالومی اوش بههیقههرار.
یهها بههو عشههقه اولمههی پایههان کههار؟
اولمههی کؤنلومههه همههدم اول نگههار؟
عییب قیلمایین ،اولموشام اوش بن شکار.

مثنوی
اول خههاتونالر دئههدی :ای شههاه جهههان،
یوسهههف ایلهههه اول زلیخهههادن خبهههر،
بینههدی بیرگههون عزیههز مصههر آتینههه
دؤنههدو ،آیههدور ،ای سوهسههالر شههاه،
خلههق عههالم بیههزی سههؤیلر قاموسههی
نه قیاللوم ،بو ایشههی نئتمههک گههرهک؟
حبسههه بوراخههالوم آنههی بیههر زمههان،
بویههههوروب اول دم زلیخههههای نگههههار.
دئههدی ،زنههدان تمیههز ائیلهههن بوگههون،
آنا کیم ،بویوردی آنی ائیلههه ائتههدیلر،؟
قویدولر بیر تخت کیم ،اول عاج ایدی،
 1دیشره یا تیشره =ائشیک

حههق الینههدهدور سههنون خههوب زمههان.
شهههر خلقههی ،ائههل ،ولیههت بیلههدیلر.
گلهههدی اول دمهههده زلیخههها قاتینهههه.
ای گونش یوزلوم بنوم ،رخسههاری مههاه!
یئههره تؤکههدون جملههه عههار و ناموسههی.
دئدی کیم ،یوسفی حبسائتمکگرهک.
تا کی بیزدن گؤتوروله خلقهین گمههان.
تا کههه زنههدانچییههی حاضههیر قیلههدیالر.
چئوره یانین آری ائیلههه ،ای ذوالفنههون!
ایچهریسههون ،تیشههره1سههین آریتههدیلر.
اوزهرینههده دؤشهههگههی دیبههاج ایههدی.
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پههس زلیخهها یوسههفه دون گئیههدیرور،
ائیله سان کیم ،آیه گلمیشدیر خسوف،
یههها زوالهههه گلهههدی اول دم آفتهههاب

حبسههه ایلهههتههون ،زلیخهها بویههورور.
یهها برجینههده گههونش بولههدی کسههوف.
یههاخود بههدرون یوزینههه گلههدی نقههاب.
*****

شعر یوسف علیه سالم
سن بیلیرسن سهرّیمی ،ای کردگههار!
نههه جزادی هر حههبس ،ایهها پروردگههار؟
هههر زمههان اولههور مخههالف ،بههیقههرار.
گههاه بوراخههورلر قویویهها خههوار و زار.
اوشده قیلدی قایغولو کؤنلوم شههکار.
گه ساتارلر مصر ایچینههده بنههدهوار.
آه و حسرت یاشی گؤزومههدن آخههار.
زاریلیغههوم بیلمهگههه یئههر و دیههار.
ددهم اولدور بنهههوم ،شهههاه کبهههار.
بابههام اولههور بنههوم اول یعقههوب زار.
قالمیشام زندان ایچینههدهدور حصههار.

دئههدی :ای خههالّق عههالم ،پیههر بههار
کیمسهیه سن قیلمادین چههون ناسههزا،
بههو بنهوم شههوریده بختههیم دورور ،بانهها،
گههاه سههاتورلر بنههی اول قارداشههالر
گههاه زنههدان ایچههره زنجیههر ایلههه بنههد،
گههاه اسههیر ایلهههدوب بنههی ابههن طغههر
فرقههت اودو یاخههدی جههانیمی بنههیم،
آهههومی ایلهههتههه بنههیم بههاد صههبا،
اول خلیهههل اح کهههی ،پیهههر انبیههها،
بیر ددهم اسحاق ،اسههماعیلدور بیههری،
گلسههه بابههام ،گؤرسههه بن هوم حههالیمی،
*****
مثنوی
نه قیالییم ،دردی کیمه سؤیلهیههیم؟
دردیلههه اوش قیلمیشهام بههن نههاتوان،
آیههدور ایههدی ،آغالرایههدی حههالینی،

کیم نههه بیلههور بههن اونهها شههرح ائیلهههییم؟
درده درمهههان آنهههدان اول بهههیگمهههان.
کیمسههه بیلمههز ایههدی آنههون احههوالینی.

زهر دادن به پادشاه
انشهههیت بیهههر حکایهههت بوالعجهههب
اول عزیز مصر کههیم ،یههاد ائیلهههدوک

آییههدهلههوم یههاری قیلورسههه فههرد رب.
سؤز آنون شههرحینده بنیههاد ائیلهههدوک.
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شاه دگیلههدی اول سوهسههالر ایههدی،
آدی ریههههان ایههههدی اول شههههاهین
مگر،شهریارین مدعیسی وار ایههدی،
پادشهههاهین سهههاقی و خبهههازینی1
هر بیرینه آغههو 2وئههردی بیههر درهههم
آییتههدی کههیم ،شههاهه ایچیههرون!
آیههدیلر بههو زهههری بههونالر ،گلههدیلر،
آغوسههینی قاتههدی خبههاز ائتمهههگههه،
لیههک سههاقی آغوسههینی قاتمههادی،
عاقبههت دویمههادی ،شههاهه چههاغیرور
دئدی :شاها اکمهگههون 3آغوسههی وار،
چاغیرور خبّاز کی ،ایچمهگیلشراب!
سهههاقی و خبهههازی اوّل توتهههدیلر،
شاه بویوردی اکمهگی یئسین خبههاز،
ساقی آلههدی شههرابی ،ایچههدی روان،
اکمهگی وئردیلر بیر ایته ،ایت یئدی،
شههاه بویههوردی ،خبههاری توتههدیلر،
گیردیلههر زندانههه ،گههؤردولر منیههر،
یوسههف ایلههه سههاقی ،خبههاز ،اوچههی
یهههوزو نورینهههدن منه هوّر دو جههههان
بوندا مجلس بیههری بههودور داسههتان،

 1خباز :چؤرهکچی
 2آغو :زهر
 3اکمک :چؤرهک
 4اویماقدان گلیر

آندان آرتوق بیههر اولههو شههاه وار ایههدی.
ائشیت آندان سههؤیلهیهههلههوم بیههر خبههر.
شههاهی اؤلههدورمکلیگههه اویههور 4ایههدی.
بونالرونلهههههه اودی مگهههههر رازیهههههی.
دئدی بیقلر بیقلیگین سههیزه وئههرهم.
بنههوم ایلههه وقتونهوز خههوش کئچیههرون!
تهها کههه بیههر گههون فرصههتی بولههدیلر.
پادشاهه ،یعنی کههیم ،قصههد ائتمهههگههه.
سههاقی آیههدور کیمههه اولسهها دئم ههگههه.
یئمهههه اتمکهههدن دئیهههوبن قهههایغورور.
یئم ههگیههل! دئههدی آنههی ،ای شهههریار!
آغولهههودور ،ایچهههونی ائیلهههر خهههراب!
ایکههیسههین داخههی گرفتههار ائتههدیلر.
آغولیهههدی ،یئمههههدی آنهههی خبهههاز!
آغوسههو یوخههودور ،ائتمهههدی زیههان.
آغولیههدی ،اول زمههان ای هت چاتلهههدی.
بنههههد اوروبههههن زندانههههه ایلتههههدیلر.
سانکی اوچماق اولموشایدی بینظیر.
گیردیلههر بیههر گونههدن زندانههه اوچههی.
قالههدیلر حیههران و گریههان اول زمههان.
گههل تماشهها قیههل بههو بههاغ و بوسههتان.
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دؤردونجو مجلس
سؤزه گلگیل سؤیله بلبهل سههاز ایلههه،
چههونکی احسههن دئههدی ربالعههالمین،
چونکی بههو قصهههیی بنیههاد ائیلهههدوک،
اههههل زنهههدان آنهههونال اولهههدو شهههاد،
گئجه گوندوز ،زاری-افغههان ائیلههر اول،
سههویا دوشههدوی نههرگس بههالی بههر
ارغههههههوان تههههههؤکر آب حیههههههات،
گهههر چهههه زاری قهههیال؛ ائیلهههر نفیهههر،
بیر نئچه گون کئچدی سؤزدن سؤزه باخ!

للهسی سوزولدی ،نرگس اولدو مست،
دوشههده اونههو گههؤردو جبرائیههل امههین،
آلههدی یوسههف قوقلهههدی اول زمههان
دوشده اولههدو یوسههفین کؤنلههو خههراب،
اویقوسهههوندان اویهههانیق گلهههدی روان
بعضههی پنههد ائههدهر آنههالرا اول امیههر،
بیر گئجه سههاقی ناگهههان دوش گههؤرهر
گلههدی یوسههف قاتینههه سههاقی روان،
یوسف آیدور ،ساقی ،سههؤیله دوشههونی
بو گئجه دوش گؤرموشم ،ای پادشههاه!
یوسف آیدور ،تانریدان بههن دیلهههیهیم،
آنالرا آیدور ،قنغی 1تهانریدور کهی ،سهن،

دئدیلر ،بیر تانرییهی بیلمههک گههرهک،
اونالریههن کؤنلونههده وار ایههدی خیههال،
 1هانسی؟

گیهههر قصهههص گلزارینهههه پهههرواز ائلهههه!
بو قصههص حقینههدهدیههر ،یهها مسههلمین!
اوش چهارم مجلسههین یههاد ائیلهههدوک.
الّ یوسههف قههایغولو ،ای خههوش نهههاد!
درد ایلههه دریههایی حیههران ائیلههر اول.
سهههودان اولهههدو لعهههل گلنهههار تهههر.
اینجههو تههؤکر حقهههدن شههکر ،نبههات.
الّ زنهههدان اولن اولمامیشهههدور نفیهههر.
اویقههو گلههدی یوسههفه کؤنلههو اویههاق.
گههؤزو دوشههدو یوخویههه قیلههدی قصههد.
بیر دسته ریحههان اونهها سههوندو همههین.
علمههین تعبیههری گلههدی اونهها همههان.
دوشههده اولههدو گئههرو اونهها فههتح بههاب.
اونالرا دوش گؤردوگون قیلههدی عیههان.
اول خالیقهههین اولهههور کؤنلهههو منیهههر.
تانلهههه دوردو یوسهههفه آییتهههدی اورهر.
دئههههههدی :ای سههههههلطان جههههههان!
عیههدی وئههرهم نئجههه اولههور ایشههونی.
دوشی تعبیر ائیلهگیههل ،ای یههوزو مههاه!
گههر بویورورسههه اونههو تعبیههر ائیلهههیههیم.
حاجتی اوندان دیلرسن شیمدی سههن؟
کفههری تههرک ائههدوب گلمههک گههرهک.
گلههدی نههور ،گئتههدی اول کفههر مههالل.
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نه کههی زنههدان اهلههی وار ایههدی ،قمههو،
آنالریهههن گهههردی عقلینهههده کمهههال
ساقی آیدور ،گؤردوم اوچ سالقوماوزوم،
سههوندوم اونههو ،پادشههاه نههوش ائههدور،
یوسف آیدور ،دینله دوشون ای جههوان!
اوشههبو زنههدان چیقاسههان سههن گئههرو
منسههوبینی گئههرو وئههره شههاه سههانا
بیر گههون اول کههی آناسههان سههن بنههی،
گلدی خباز آیدور ،ائشیت ،بن دخههی،
یوسف آیدور  ،نئجه اولدو وصف حههال،
دئدی:گؤردومبیشمیشاتمک1بیر سیله
هههم هههوادن دورلههو قوشههالر ائنههدیلر،
یوسف آیدور ،ائییدهروم دوشون سهانا،
ائشیت ایمدی بههو دوشههون تعبیرینههی،
چون ائشیتدی خبههاز اونههو اول زمههان،
گؤرمهههدوم مههن یههالن دوش دیههر،
گرهک ،سنگؤر ،گرهکسن گؤرمهآییق
ائشیت ایمدی نئجه اولدو ،ای کیشی!
تانلههه ایکیسههینی چیقههاردیلر عیههان،
سهههاقیه خلعهههت بویهههوردیلر گئهههرو،
آسههدیالر خبههازی اول دم بیگمههان،
اهههل زنههدان چههون بههو ایشههی گههؤدولر
دئهههدیلر :صهههدق ،ایههها شهههاه جههههان!
یوسف ،آیههدور ،ایمهدی گلههون ایلهههرو،
واریههدی زندانههدا هههم پیههر و جههوان،
 1اتمک همان اکمک  ،چؤره ک معناسیندا ایشلنمیشدیر.
 2صاباح

جملهههسههی ایمههان گتههوردو ،ای عمههو!
معجههزات آنههالرا گؤسههتردی جمههال.
سیقدوم اونو شیشهیههه ،بههودور سههؤزوم
تعبیر ائیلههه ،قههایغو کؤنلومههدن گئههدور.
قیالیهههیم تعبیههههرین سهههانا عیههههان.
پادشههاه قاتینههدا اولسههان سههن اولههو.
الّ سن توتگیههل کؤنلونههو بنههدن یانهها.
بههن دخههی اونوتمیهههم هرگههز سههنی.
دوش گؤرموشم ،تعبیر ائیله سن دخی!
سههؤیلهگیههل دوشههونو سههن ،ای عیههال!
باشههوم اوسههتونده گؤتورموشههم بیلههه.
اتمهههگههی قههامو باشههومدان آلههدیلر.
تعبیر ائههدهم ،قالماسههون کؤنلهون بانهها.
بوغازونههدان آسههارلر یههارین 2سههنی.
قورخوسوندان گؤودهسیندنچیقدیقان
یوسف آیدور ،دوشون یئرینی آلدی دیر.
تعبیههر اولههدی اولیسههر بللههو بههاییق.
ساقی و خبههاز ایکههیسههینههین ایشههی.
ائلهههه یوسه هف بویهههوردی اول زمهههان.
سهههاقیلیغینهههه تویهههوردیلر گئهههرو.
خائن ایدی ،بولمهههدی شههاهدان امههان.
آیاغینهههه یوسهههفین یهههوز اوردیلهههر.
هههر نههه کههیم بویههوردون اولههدو عیههان.
عرضههه قیلههون قههامونوز ایمههان بههرو!
بین دؤرد یههوز کیشههی ،صههاحب بیههان.
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صهههدقیله ایمهههان گتهههوردیلر ،عمهههو.
دئههدی :وئههروم ،دیههنلن اونههو معتبههر!
قامونون سرّین بیلورسن ،ای یوزو مههاه!
کؤنلونهههوز قانهههدا دیلهههر-ایسهههه اورون.
یهههوزون اوردی ،حاجهههت دیلههههدی،

یوسههههفین قاتینههههه گلههههدیلر قمههههو
یوسف آیدور :ای جماعههت ،بیههر خبههر!
دئدیلر کیم ،سههؤیلهگیههل ،ای پادشههاه!
یوسف آیدور ،ای جماعت سههیز گلههون!
تانرییههه یوسههف مناجههات ائیلهههدی،

حضرت یوسف (ع) متاجاتی
قهههامونون سه هرّین بیلورسهههن نیهههاز
آنههدا بولههدو اول مههرادین عههزّ و نههاز
سههندن ایههرهر کؤنلومههوز سههرّ و راز.
رحمتههون قاپیسههی دائههم اولههدو بههاز.
بیههر دیههن هههم اولمیههه ،ای دلنههواز
قهههامولره اولهههدو اول درگهههاه بهههاز.
قالمیش ایشین اؤنهههرن ،ای کارسههاز!

دئهههدی :ای سهههلطان داننهههد راز
کههیم گلههدی صههدق ایلههه درگاهینهها،
ای قههامونون گیزلههی رازیههن بههیلن
ای منههههزه! پادشههههاه دسههههتگیر،
ایکههی دیههن سههنه محههروم اولههدو،
هر کی درگاهینه گلههدی ردّی یههوخ،
قهههامولرین حهههاجتین قهههیالن روا،
مثنوی
ای قمونهههون حهههاجتینی قهههیالن روا،
دیههر اللهههی ایشههبو خلقههین صههورتی
دئههدی یوسههف آنههالرا :ای مههؤمنین!
اونهههو گهههؤردو ،قموسهههی دوردو اورو
بیههر اشههارت قیلههدی دیههواره امیههر،
یعنی گئتدی ،یوسههفی تههرک ائتههدیلر،
یوسف ایله قالههدی دؤرد یههوز کیشهی،
یوسف آیدور ،سیز نئچون گئتمهدونوز
آنههالر آیههدور کههیم ،ایهها بههدر منیههر،
گهههون یوزونلهههه بهههو زنهههدان دگهههول
آنههالرا آیههدور یوسههف وعههظ و پنههد،

بهههن ضهههعیفین حهههاجتین ائیلهههه روا!
دگشورولسون ایشههبو خلقههین صههورتی.
قاندا کؤنلون وار ایسههه گئهدون همههین.
بنهههدی دیکلهههدی سهههوندیلر گئهههرو.
شول ساعت دیوار آچیلههدی ،ای بشههیر!
قالدی دؤردیوز ،ائشیت ایمدی نتتدیلر!
ههههر بیرینهههده نهههور ایمهههان ایشهههی.
بیزی قویوب نیشه تههرک ائتمهههدونههوز؟
بین بیزیم کیبههی سههنه اولسههون اسههیر.
بههاغ و بوسههتاندور بیههزه ،ای یههوزو گُ هل
لعل ایچینده تههؤکر ایههدی لعههل و قنههد.
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ائشیت ایمدی ،ساقی چیقدی نئیلهدی
ساقی بیر گههون ناگههاه اوغههرادی مگههر،
اوخهههودولر ،سهههاقی گلهههدی ایلههههرو،
آییتدی ،یوسف نئجهدور زنههدان ایلههه؟
ساقی آیههدور ،یوسهفین وقتههی لطیههف،
گههرهک اوتههورار ،گههرهک دورار گئههدهر،
قههاپی آچیههقمههی؟ زلیخهها دیههر آنهها،
قنجهههرودن کههیم ،اشههارت ائیلهههنههور،
ساناسههان اوچماغهها بنههزهر اول مقههام،
اونههههو ائشههههیتدی زلیخههههای نگههههار
آت چکوب دیر بیندی 1اول دم آتینههه
واریههههدی زنههههدان یانینههههدا مگههههر
وارار ایهههدی آنهههدا اول چابهههکسهههوار
واریدی آندا مگر بیر کؤشههکو خههاص،
بیههر آغههاج وئههردی الینههه ،دئههدی :دور!
گیههردی ایچهههرو اول یوسههف قاتینههه
دئهههدی :یهههوزو صهههفا ،بهههدر منیهههر،
ایشبو آغاج ایله بیلگیههل کههیم ،سههانا.
آه قیلههدی یوسههف اول دم ،یهها ایگیههد!
کههیم بیلههه بههو دردیلههه بههن اؤلههم،
بنههی کنعههان یولههو اوسههتونده گههرهک،
یههها بنهههوم توپراغومهههون قوخوسهههونو

پادشههاهه خههوش خههدمت ائیلهههدی.
اول آرادا کهههیم ،زلیخههها آنهههدا گهههذر.
سهههوردو یوسهههفی زلیخههها :ای اولهههو!
وقتی خوشمو؟ یا کئچههر افغههان ایلههه؟
خوش کئچر زندان ایلههه وقههت شههریف.
بههههاغ بوسههههتاندا تماشههههالر ائههههدهر.
سههاقی آیههدور :نههه قههاپو اونههدان یانهها.
اول قههاپودور آنهها ،ای گههول یوزلههو نههور!
ه هر نههه کههیم ،دیلههر ایسههه آنههدا تمههام.
دردی ایلههه بیههر آه قیلههدی سههوزوار.
سههوردو آتههین ،گلههدی زنههدان قاتینههه.
بیر گولوستان کههیم ،زلیخهها هههر سههحر،
کیم  ،بولم دیر-ایدی اونهدا وصههل یههار
آنههدا گلههدی اول زلیخهها بهها خههواص.
بونههههونال یههههوز آغههههاج یوسههههفه اور!
کیم ،سؤزون سههؤیلهدی آنههون یاتینههه.
ایشههبو آغههاجی زلیخهها وئههردی ،دیههر.
یوز آغاجی اورسام گرکههدور گههؤر سههانا
بیههر وصههیت قیالیههیم اوّل ،ائشههیت!
اول آغههاجین زخمههی آلتینههدا قهههالم
اونههدا قویاسههیز بنههی ،بههودور دیلههک.
بابامههه گؤسههتر ،ای پادشههاه ،اول غنههی!

شعر یوسف علیه السالم
حسرت اودو یاخدی جههانوم ،یهها الههه،
بههن فریههب یههالونوز قالههدوم حقیههر،
 1میندی

قورخوایلهههه نئجهههه قهههالوم درده واه
یههالقوز قالمیشههالرا پشههت و پنههاه.
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کؤنلهههوم اودونهههو قیلمهههادی تبهههاه.
اولمهههی درمهههان بنهههه ای پادشهههاه؟
اؤلیس ههرم 1نههه دئیههیم بههن بیگنههاه؟
بنههد زنههدان اولههدو بنههه عههزّ و جههاه.
گههاه اسههیر ،گههاه زنههدان ،گههاه چههاه.

گؤزلریمههدن آخیههدیب سههئلی روان،
نه قیلماییم ،دردیلههه اولههدوم حههزین،
بابههامین یوزونههو گؤرمهههدن بوگههون،
یا ابن یامین گلسه ،گؤرسه حههالومی
نئهههدهیهههیم ،تقهههدیر ربهههانی بانههها
مثنوی
نهههه قیالیهههیم ،بنهههه قیلمهههادی وفههها،
بن بو ضههربدن اؤلیسههرم ،ای کیشههی!
یازگیههل اول تههانری آدیههن ای کیشههی
سههونرا یازگیههل هههم خلیههل اح آدیههن.
سهههونرا یهههاز یعقوبهههه درد و زاری آه،
آییدهسن کههیم یاوروجههاغونو 2سههنون،
ابههن یمینههه داخههی منههدن سههالم،
آییدهسههن ،یوسههفی یههاوی قیلههدونوز،
سیزین اوچون خوش کیچیک بن اولییم

اوشبو گون بن زار و گریههان اولموشههام
چههون بههو سههؤزو ائشههیدهر زنههدانبان
قوروسوناول ال کی ،پس بیر گز سنی
بن اورایین یاسدوغی ،هم سن چیغههور
باشههالدی زنههدانچی یاسههدوغی اورور
چون زلیخا یوسههف اورنههین دینلهههدی
دئدی ،آیدون اورماسههون آیههروق قههاتی
مقصودوم اولدور کی ،بن اونون اونههین

عمهههر فهههانی ،بهههو جههههان بهههیبقههها.
نامه یازگیل ،کنعانه گؤندهر بیههر کیشههی!
اورتاغی یههوخ ،اوغلههو قیههزی ،بکدیشههی.3
اونههدا بولههدولر جهانههدا دیههن دادیههن.
بنهههدن اونههها وئهههر سهههالم ،ای پادشهههاه!
مصههر ایچینههده آلههدیالر جههانین اونههون.
اول قهههالن قردشهههلریمه ههههم کهههالم.
بابامههها سهههیز نهههه جهههواب وئردونهههوز؟
س هیزین اوچههون بونههدا قوربههان اولیههیم.
حسههههرتونوزدن پریشههههان اولموشههههام.
اؤزو گؤینهههور ،آغهههالر ،قیلهههور فغهههان.
اوره ،یههها خهههود آل سهههندن کؤنلهههونی.
کهههیم ،اورهر سهههانور اول بهههدر منیهههر.
یوسف اول دم بیر گههزین هههم چههاغیرور.
اول داخههی بههیواسههطه بیههر اینلهههدی.
بههن انهها قوربههان اولم ،جههانوم جههانی.
ائشهههیدیب بولئیهههدیم بهههایرام گهههونین.

 1اؤلورسم
 2یاورو  ،اوشاق معناسیندادیر؛ یاوروجاق دا بال اوشاق دئمکدیر.
 3بیگداش ،قارداش
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عشههقینی کؤنلومههه راحههت ائیلهههدی،
ای دریغهههها ،آه و دردیلههههه فههههراق،
زاری قیلههدی و زلیخهها گئتههدی بههاز،
گلههدی جبرئیههل اونهها قیلههدی خبههر،
سن بویوردون کههیم ،بانهها زنههدان دئیههو
سهههنه غیهههرت ائیلههههدی ربِّ جهههالل
یئ هددی ایلههدن سههونرا سههنه پادشههاه،
یوسف آندا قالدی یئههددی ایههل تمههام،

فرقتهههی جانهههه جراحهههت ائیلههههدی.
جههههانوم اول دم حسههههرتیله اشههههتیاق.
قالدی یوسههف ،قیلههدی آه و نوحههه سههاز.
دئهههدی ،ای یوسهههف ،بویهههوردو دادگهههر.
بهههو تانیقومهههدان بانههها زنهههدان اییهههو.
یاتاسان زنههدان بیههل سههن یئههددی ایههل.
روزی قهههیال مصهههر ایچینهههده تختگهههاه.
گهههاه آغهههالر قهههایغولو ،گهههاه شهههادکام.

ریّان شاه و دوش گؤرمک
آییدهلوم بههو قصهههدن بیههر خههوش خبههر،
بیر گئجه کههیم ،دوشههده گههؤردو پادشههاه
گههؤردو یئههدی ثمههوز 1اؤکههوز بیههر یانهها،
گلهههدی اول آروغ ثمهههوزلری یئهههدی،
یئنه گؤردوم یئددی بوغدای،یئددیباش
پادشههههاه هنههههد گؤتههههوردو نقههههاب
شههاه ریّههان کئچههدی کنههدی تختینههه،
بیههقلههر و اعیههان آنهها هههپ گلههدیلر،
وارایهههدی آنهههدا مهههنجملهههر دخهههی
هههر بیههری کندویههه بیههر یئههر وئههردی
عههاجز اولههدولر قمههو پیههر و جههوان،
قهههاقودی شهههاه آنهههالرا آیهههدو :بیلهههون،

پادشههههاه مصههههر -ریّههههان معتبههههر.
ایههل ایرمههاغی قورومههوش ،قیلههدی آه.
یئههدی آروغ دخههی ،نههه آییههدم سههانا؟
«ائیله گؤردوم  -دئیههو ریّههان سههؤیلهدی.
خوش گؤرولههوب اولمههوش جملههه بههاش.
گلهههدی خهههاور شهههاه چهههین آفتهههاب.
شهههاه قیلهههدی قمهههو رختهههی تختینهههه.
پادشهههاهه قارشهههو خهههدمت قیلهههدیلر.
پادشههههاهه گلیههههر آنههههالر دخههههی.
شههاه بههونلری گههؤردی دوشههین دئههدی.
بیلمهههدیلههر دوشههی کههیم ،حههالی عیههان
بیلمزسههونوز تخههت آلیینههده اولههون.

*****
یوسهههفی تهههانری اونوتهههدوردو آنههها.
دیلههه سههاقی حهههالینی آیههدوم سهههانا،
یئددی ایل زنههدان بویههوردی اول احههد.
سههاقیدن یوسههف دیلهههمیشههدی مههدد.
 1کؤک  -چاق
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چون تمام اولههدی یئههددی ایههل او الههیم،
آنههداکیالر عههاجز اولههدی هههر بیههری،
بیر زمههان ،شههاهیم ،بنههه سههن قاقیههدون،
واریههدی زنههدان ایچینههده بیههر ایگیههد،
ای شهنشهههاه! بنوملهههه بیهههر کیشهههی،
دوشههوموزی سههؤیلهدوک جملههه آنهها،
نهههه کهههیم اول دئهههدی ،اولهههدو تهههوش
اّلّ شههاهوم ،اول کیشههی عبههری اولههور،
پادشهههاهومدان اگهههر دسهههتور اولهههه
گلههدی سههاقی گیههردی یوسههف قاتینههه
آیهههدور ،ای سهههلطان خوبهههان خهههو،
پادشههاه اندیشهههسههیندن بههن سههنی،
اّلّ ،ای جههههان جهههههان بهههها صههههفا،
شههاهیمیز دوش گههؤردور ،ای سههلطان،
مشهههکلوموز حهههلّ قیهههل ،ای نهههازنین!
شهههاهیمیزین دوشهههینی سهههؤیله بیهههزه
چوخ منجم گلههدی ،دوشههین بیلمهههدی،
یوسهههف آیهههدور ،ای کهههریم کارسهههاز،
پادشههاه گؤردوگههو دوشههی آییههدهیههین!
پادشههاه گههؤردی یئههددی سههیغیر ثمههوز
اول آروغ گلهههدی ثمهههوزلری یئهههدی،
یئنههه گههؤردی یئههددی بوغههدا قههورو،
سههاقی گلههدی قیلههدی سههلطانه خبههر،
اؤیلهههدور بوگؤردوگههوم دوش بههیگمههان،
شاه آییتدی کیم ،ساقیه کههیم ،وار گئههرو
سههاقی گلههدی یئنههه یوسههف قاتینههه
آیدور ،ای سلطان ،گئههرو گلههدیم سههیزه،

یوسههفی آنههدوردی یئنههه اول حکههیم.
خدمت ائههدیب سههاقی گلههدی ایلهههری.
بنههد اوروبههان بنههه زنههدان اوخههودون.
یههوزو آیههه بنههزهر ،ای سههلطان ،ائشههید!
هر بیریمیز گئجه گؤردوک بیر دوشههی.
ائیلههه تعبیههر ائیلهههدی ،قالههدوق تانهها.
ای شهنشههاه! حضههرتونده دیههرم اوش.
بن آییتههدیگوم دوشههی هههم اول بیلههور.
شهههریارون دوشههینی اول کِههی بیلههه.
یههوز یئههره اوردی اونههون حضههرتینه.
بنههی تههوت معههذور ،ایهها خلههق اییههو!
گههر اونوتههدومسهها حههالل ائیلههه بنههی!
بیههر ایشههیمیز اولههدو ،ای کههان صههفا!
دوشهههونو اونوتهههدو ،ای شهههاه جههههان!
سندن آرتوق کیمسه بیلمز بیل یقههین.
مقصههودوموز دیلهههون گلههدوم سههیزه.
غیبه حکمی کیمسه هرگههز قیلمهههدی.
بنههه بیلههدوردی آنههی اول بههی نیههاز.
تهههانری امریلهههه حکایهههت ائهههدهیین!
یئههدی دخههی آروغ ایههدی ،ای عزیههز!
پادشههاهین گؤردوگههو بههودور ،دئههدی.
یئهههددی داخهههی یاشهههدی ،ای اولهههو!
پادشههاه آیههدور ،ائلهههدور خیرالبشههر.
ائیله کیم ،اول شاه قیلمیشههدور بیههان.
دوشههومی تعبیههر ائیلهههسههون اول اولههو.
یههوز یئههره اوروب یوسههفون خدمتینههه.
دوشههوموزون تعبیههری آییههدون بیههزه!
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یوسف آیدور ،ائشیت ایمههدی آییههدهیین
یئههددی ثمههوز سههیغیر ،اوجوزلههوق اول
اول یئهههددی آروغ ثمهههوزلری یئهههدی،
ایلک اول یئددی ایههل اوجوزلههوق تمههام،
سههاقی شههاهه گئههرو گتههوردی خبههر،
شاه دئدی ،گرچکدور اولکیم ،بؤیلهدور،
یوسههف آیههدور ،اوّل اوجوزلههوق اولههور،
اول یئددیایل کیم،اوجوزلوقدور ،بیلون،
ههههر ذخیهههرهدن اولیسهههردور تمهههام،
آرپهها ،بوغههدا سههاپی بیرلههه گیزلهههنههوز،
سهههاپی ایلهههه نهههه قهههدهر دورار ایسهههه
گلهههدی سهههاقی پادشهههاهه سهههؤیلهدی،
شاه بههو سههؤزو ائشههیدور ،حیههران اولههور،
شاه سورور ،نئجه کیشیدور اولکیشی؟

یهههوزو نورینهههدن منّهههوردور جههههان،
یاخود حوریدور کی ،اوچماقدان گلور،
هر کیم اونون گههؤره بیههر گههز یههوزونی
بیر سؤزی بههین درده درمههان ایئلهیههه،
قدّی سههرویدور ،صههنوبر بیههل اونههون،

حههالینی ،احههوالینی شههرح ائههدهیین!
اول یئههددی آروغ سههیغیر

قیزلههوق1

اول.

یئددی ایل قیزلوق اولیسههردور دئههدی.
سونرا اول یئههددی ایههل قیزلههوق تمههام.
شاه ائشیدوب حق دئههدی ،ای بختهههور!
بیر سورون اونهها کههی ،درمههانی نهههدور؟
سونرا یئددی ایل تمههام قیزلههوق اولههور.
هر ایلین ایک یههاراغینی 2سههیز قیلههون!
قویاسههین بیههر ایللههوق انبههار دمههادم.
اول گلهسی قیزلوق اوچون گؤزلهههنههوز!
چههورومز اون ایههل اگههر قههالر ایسههه.
هر نه کیم ،یوسف دئدی شرح ائیلهدی.
عاشههق اولههور یوسههف ع هزِّ جههان اولههور.
آییتههدی ،شههها! آی ،گههونش یولداشههی!

*****
گههؤرهن آیههدور ،بههو فرشههتهدور عی هان.
کیم ،کوسههوب گلههدی جهانهها از جنههان.
عاشههق اولههور عقههل ،قالمههاز جاویههدان.
یانههاغی لعههل گیبههی شههکّر ،ای جههان!
گؤزی نرگس ،صههورتی چههون گلسههتان.
مثنوی

عبهههری اوغلهههودور ،ولهههی بهههدر منیهههر،
پادشهههاه آیهههدور ،ایههها سهههاقی ،آنههها
 1باهالیق ،قحطی
 2یاراق بورادا آذوقه دئمکدیر.

یئددی ایههل اولههدی چکههر زنههدان ،اسههیر.
لیهههق اولدور کهههیم ،وزیهههر اول بانههها.
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نههه سههببدن کههیم ،چکههر زنههدان بنههد
سهههاقی آیهههدور آنههها ،ای شه هاه سهههوار!
پادشههه آیههدور ،اوخویههون گلسههون عزیههز
گلههدی ایلهههرو اول عزیههزی گههؤردیلر
دئدی ،قولومدور بههو بنههوم ،اول نوجههوان،
«اوغلوم اولغیل! دییههو اونهها سههؤیلهدوم
قییامهههادوم ،بهههن اونهههو اؤلدورمههههدوم
شههاه آییتههدی ،آنههی آزاد ائیلهههگیههل!
«شاها ،بن قولون - ،دییو بههن سههؤیلهدی
شاه آییتدی ،آت تون(دون) ایلهتون تونا!
گلههههدیلر زندانههههه ،یوسههههف قاتینههههه
نههه سههببدن چکمیشههم زنههدان بنههد،
پادشههههاه ایلهههههتون بنههههدن سههههالم،
اللرینهههههی کسههههن اول خهههههاتونلری،
تا کی آنالر سؤیلهیههه سههؤزون همههین،
گلهه هدیلر سههههلطانه قیلههههدیلر خبههههر،
هههههم زلیخههههایی گتههههوردیلر بئلههههه
اول خههاتونلر دئههدی کههیم ،ای شهههریار!
آییتدیلر ،بیههز گؤردوگومههوز نههور ایهدی،
بی هر کههزین کههیم ،یوزونههه قیلههدی نظههر
بههیخههود اولههوب الیمیههزی تههوغرادوق،
چههون زلیخهها شههرح یوسههف دینلهههدی،
نئیلهههسههون ،بیچههاره اولههدو اول نگههار،
آییتدی شههاه ،تههانیق اول وقتههده گههرهک
دیلهههگههیم ایلههه چههونکی اقههرار ائیلهههرم،
بنههدن اولههدو هههر نههه کههیم اولههدو آنهها
چوخ دوشدوم ،یوزومه چهون باخمههادی،

اول یوزی گول ،آغزی بههال ،سههؤزو قنههد؟
اونههههو زندانههههه ،عزیههههز ائیلهههههدی وار.
نیشههه زنههدان چکههدی بونجههه عزیههز؟
یوسهههف احهههوالینی اونهههدان سهههوردیلر.
سهههاتین آلهههدوم ،ایههها شهههاه جههههان!
سهههونرا بنهههه خهههائن اولهههدو ،بیلههههدوم.
سهههوچی ایلهههه اونههها زنهههدان ائیلههههدوم.
بنههوم اوچههون سههن آنهها داد ائیلهههگیههل!
شهههه اؤنونهههده یوسهههفی آزاد ائیلههههدی.
آلههون آنههی! تئههز گلههون بنههدن یانهها!
کههیم ،آنههی ایلتمهههگههه سههلطان قاتینههه.
بن یئددی ایل حبس ایچینده یهها گزنههد.
سورسههون احوالههوم بنههوم شههاه گههرام!
شههههاه قاتینههههه اوخوسههههون اونلههههری.
اگریههدن توغرویههو بیلههه شههاه یقههین.
شههاه دئههدی ،آنههالری حاضههر قیلههدیلر.
شههاه اؤنونههده آنههالر گلههه جمههعلههه،
یوخههدو آنههون سههوچی ،ای شههاه کبههار!
یههاخود اوچماقههدن گلههور بیههر حوریههدی.
عقلیمیههز گئتههدی ،قالههدوق بههیخبههر.
چههونکیم آنههون حضههرتینه اوغههرادوق.
آه قیلهههدی ،قهههاتی – قه هاتی اینلههههدی.
جمههع ایچینههده سههؤیلهدی آشههفتهوار.
خصههم انکههار ائیلهیههه آنههدان گههرهک!
ایشهههبو سهههؤزو حضهههرتونده سهههؤیلهرم.
عاشههق اولههدوم ،باخمههادی بنههدن یانهها.
نههه قیالیههیم ،سههؤزومه اول باخمههادی؟
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دوشههده گههؤردوم بههن جمههالینی آنههون،
یهههانلیش آنالتهههدوم عزیهههز بیلمههههدوم،
عاشههههقی بههههن یوسههههف حیههههران زار

اول جمههههال بهههها کمههههالینی آنههههون.
چههونکی بیلههدوم ،کؤنلههوم آنهها ائیلهههدوم.
اولههدور آخههر بنههی قههیالن بههیقههرار.

«شعر زلیخا»
جههانومی قوربههان قیالیههیم بههن اونهها.
نام و ننگی ،سالمیشههام بههن بیههر یانهها.
عمههر بههاقی اولماسههون هرگههز بانهها!
آه و زاری ،گههؤز یاشههی بُریههان بانهها.

جههانومون ایچینههده جانومههدور بانهها،
عاشههق اولن کیشههیده عههار اولمایهها،
چههون وصههال یههار اولمههادی ،نههول؟
عشهههق اودیلهههه یهههانورام پروانههههوار،
«مثنوی»
اوشبودور حالوم کی ،بن شرح ائیلهدوم
آییتدی ،بانا هر نه کیم گرهک قیلههون!
چههون زلیخهها سههؤیلهدی بههو داسههتان
قههامو حیههران اولههدی اونههون دردینههه
دؤنههدو آیههدور ،ای زلیخهها ،چههون بانهها
ای زلیخا ،بنههدن اولگیههل سههن بههری!
چههون زلیخهها دؤنههدو گئتههدی ایشههینه
اون سگگیز ایل نوحه قیلدی اول تمام
یوسههفی آنماقههدان خههان و مههانومی
هر کی ،یوسفدن خبههر وئههرون ایههدی،
اول سکیز ایل گئجه گوندوز اول فقیر،

دیلههوم ایلههه وصههف حههالوم سههؤیلهدوم.
گرهکسههه قههووون ،گههرهک اؤلههدورون!
آغالدیلهههر قهههامو از پیهههر و جهههوان.
کیمسههه ایریشههمهدی عشههقی گردینههه.
بؤیلههه آیههدور ،ای زلیخهها ،چههون بانهها،
قاندا کیم ،کؤنلون دیلری ،اونههدا یههوری!
ائشههید ایمههدی نههه گلههدی باشههینه!
گئجه -گوندوز عشق ایله آغههالر مهدام.
وئردی واریههن ،تههرک قیلههدی جههانینی.
آنهها اول گههنج و گههوهر وئههرون ایههدی.
آغالدی کیم گؤزسوز اولدی اول حقیههر.

یوسفین گلمهگی
باخمهههادی یوسهههف زلیخههها یوزونهههه
آت ،تهههون آنههها ،لباسهههه قورقوشهههاق
آییتهههدیلر ،احسهههنت ،ای آری گهههوهر

باشههههیاللوم یئنههههه یوسههههف سههههؤزونه
بهها علههم ،بهها طبههل گلههدی یههوز اینههاق.
سنسهههن آخهههر اصهههلی پهههاک ،پُرهنهههر.
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هههر کههی گههؤردو یوزونههو ،آه ائیلهههدی
گئیههدی خلعههتلههر لباسههه اگنینههه
دیشره گلههدی ،آتهها بینههدی اول امیههر،
خلههق عههالم اونههو گههؤردو بولههدو شههاد
گیههردی حمّههام ایچینههه بههدر منیههر،
یوسههفی یههودیلر بهها مشههک و گههالب
یوسههف بینههدوردیلر هههم عههزّ و نههاز
چههون سهههرایه گلهههدی اول گولعهههذار
هههرکیم آنههون یوزونههه قیلسهها نظههر،
سههرو ایکههی قههات ائههدوبن اول زمههان
ال الهههه اوردی ،دعههها قیلهههدی گئهههرو
اوتههوز ایکههی دیههل بیلههوردی پادشههاه،
اوتوز ایکههی دیلههده یوسههف سههؤیلهدی
شاه آییتدی ،اول نه دیلدور ،ای پههری؟
دئههدی :عبههری دیلههیدور ،ای شهههریار،
شههاه بویههوردو تخههت شههاهی قویههدولر
یئنههه بویههوردو همههان دم شهههریار،
ساقی گتوردی قدح ،دولههدوردی جههام،
یههورودو رقههاص ،رقههص اولههدو عجههب،
مجلههس شههاهانهدی سههاز ائیلهههدی
آیهههدور ،ای جهههان جههههانی دلوهههذیر
صد هزاران تاج و تخت و ملههک و مههال
نههه دیلرسههن ،دئههدی بنههدن ،ای اولههو؟
آییتدی ،شههها ،منصههبی بههن نئههدهرم؟
شاه دئدی کیم،سن وزیر اولگیههل بانهها
آییتدی ،بیقلر بیهقلیگههین وئههرهییم
 1سونماق = تقدیم ائتمک

عشههقینی کؤنلونههده همههراه ائیلهههدی.
بهههاغالدی زرّیهههن کمهههر ههههم بئلینهههه.
یوریهههدی حمّامهههه اول بهههدر منیهههر.
قهههامولره روزی قیلسهههون حهههق مهههراد.
تولههدو حمههاّمون ایچههی مشههک عبیههر.
سههانکی حمههام ایچههره توغههدو آفتههاب.
بهها علههم ،بهها طبههل ،بهها زورنهها و سههاز.
گیههردی یوسههف ایچهههری خورشههیدوار.
گمههراه اولههوب عقههل باشههدان گئههدهر.
پادشههههاهه خههههدمت ائتههههدی دوران.
شههاهد عبههری دیلههی بیرلههه ،ای اولههو،
بیلمهههدی عبههری دیلینههی قیلههدی آه،
پادشههههاه اونههههو تعجههههب ائیلهههههدی.
سههؤیلهدون بیلمهههیههیم ،ای دیههن اری؟
کیمسههه اونههو سههؤیلهمهههدی آشههکار.
کئچههدی یوسهههف قههوللر اورو دوردولر.
یوسهههف اوزره قیلهههدیلر اول دم نثهههار.
سوندی 1شاهد لعل ایچینههده لعههل کههام.
سههازه گلههدی خههوش مغنههی بهها طههرب.
یوسههفه شههاه دؤنههدو اعههزاز ائیلهههدی.
کههیم ،یههوزون خورشههید ،ایهها بههدر منیههر!
آیهههاغون تورپاغینههها اولسهههون حهههالل.
هههر نئجههه منصههب گههرهک ،ای بختلههو!
شههههاه قاپوسههههوندا قناعههههت ائههههدهرم.
یوسف آیههدور ،بههن مطیهع اولههدوم سهانا.
اول عزیزینهههدور ،اونهههو بهههن نئهههدهییم؟
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شاه آییتدی ،سن دیله گههل ،یهها امیههر!
یوسف آیدور ،بن مطیههع اولههدوم سهانا.
شاه آییتدی ،وئردیم ای جههان جهههان!
اولدی پس دؤردونجو مجلیسمختصر،
قههیالووز سههیزه یههارین شههرح بیههان،

بههن وئههرهییم سههنه تههاج و تخههت و یئههر.
خلهههق اوزره کدخهههدالوق ،یههها نظیهههر.
ملههک اوزره کدخههدا دا اولغیههل عیههان.
دینلهههگیههل بئشههینجی مجلسههدن خبههر.
دینلیههه سههن باخاس هان خههوب داسههتان.
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مجلس پنجم
گههل بئشههینجی مجلههس ،ای پُرهنههر
جان غذاسی حکمت اولههدی ای عزیههز!
معرفهههت اهلهههی ،قولغهههون آچ بهههرو،
قصههۀ یوسهههف یئنههه یهههاد ائهههدهلوم،
کئچههدی یوسههف بههر ثبههات مملکههت،
تههن غذاسههی یئمههک ایلههه اویقههودور،
ائیله قیلدی عههدل و انصههاب ایلههه داد،
خلههق عههالم قیلههدی یوسههفه دعهها،
شکُر قیلدی کههم خالیههق شهاد-ایههدی،
باشالدی ،اولو اوجوزلوق یئههددی ایههل،
هههر نههه کههم اکرلرایههدی ،یاروسههونی،
اول قهههدهر دردی ،انبهههار ائیلههههدی،
اوچ ایلینهههدن سهههونرا امهههر لیهههزال،
اولدی هههم اول اوشههبو دُنیههادن نهههان،
ائیله محبوب اولدو یوسههف شههاه ایلههه،
بیههر دم اگههر گؤرمهههسههئیدی یوزونههو،
شههاه سههئوینمکدن آیههدهر بیههر گههزین،
بن قوجالدیم ،شیمدیدن گئرو همان،
دولتونده بههن دخههی بیههر نئجههه گههون،
سههلطنت یوسههفه اولههدی پههس دخههی،
چون تمام اولدو یئههددی ایههل امریلههه،
اول کی اویخودن اویانههدی اول گئجههه،
یوسف اونا دوزموش ایدی کی لطیههف،
یوسههفی کههیم شههاه مههدح ائیلهههدی،

دینلههه عقلهههون وارایسههه ،ای بختههههور!
معرفههت کؤنلونههدن بینههدی ،کِههی تمیههز!
جانه اویغیل ،نفس ترک ائتگیل گئههرو.
هههم قصههص باغینههده پههرواز ائههدهلوم.
حکههم قیلههدی خلقههه اول بیههق صههفت.
پس یقین بیههل کههم ،یئمگههی قههایغودور.
خلههق خشههنود اولههدو اونههدان ،ای قبههاد!
اونهههو ائشهههیدوب سهههئویندی پادشههها.
ائههل ،ولیههت جملهههسههی آبههاد-ایههدی.
خلقه یوسف چوخ اکین اکههدیردی بیههل!
آلههوب انبههار ائیلهههدی یوسههف اونههی.
کیم حسابین هئچ کیمسه بیلمههز-ایههدی.
اول زلیخههها اهلینهههه ایریشه هدی اجهههل.
مملکهههت یوسهههفه قالهههدی اول زمهههان.
شههاد اولههوردی پادشههاه اول مههاه ایلههه.
اؤلههههدورهردی پادشههههاه کنههههدوزونو.
سن شاه اولغیههل عههالم هههر بیههر گههزین.
سههنون اولسههون سههلطنت ،ای دوسههتان!
خوش کئچورسم عمرومی چوخ دولتههون.
شههاهه یوسههف عههزّت ائههدهر ،ای اخههی!
بویههوروق ائتههدی تههانری اول جبرائیلههه.
ائیله قارنی آجههدی کههیم ،اول دم نئجههه!
دورلههو نعمههتلر گتههوردی کههی شههریف.
کنههدو ائلههین اونهها تمکههین ائیلهههدی.
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گلدی قیزلههوق دوتههدو دُنیههایی تمههام.
باشهههالدی یوسهههف مهههدارا ائیلههههدی،
پادشهههاهین خونینهههه دوزدی جهههرا
هههر نههه کههیم ،شههاهه تعلههق وارایههدی
گلدی بههو کهز شهههر خلقینههی حسههاب
اوکسوز1اوغالن ،دول عههورت واریههدی،
بونالرون چون قیلدی رعایت اول همام
وزن ایله وئروب-ایدی خلقههه بههر گههذار
خلق ایچینده هر ذخیههره کههیم ،اولههور
کیمسهههده قالمههادی آیههروق بیههر غههذا
اؤیله قیزلههوق اولههدو ،ای صههاح بیههان!
ائههل ،ولیههت ،خلههق عههالم گلههدیلر،
شههههر خلقهههی دئهههدیلر :ای نهههازنین
آییتههدی ،نیشههه سههاتیم بههن بههونالرا
اونههون اوچههون ائیلهههدوم انبههار بههن
آلتون ،اینجو ،گوموش ،هم لعل بیههل،
ائهههولرینی ،ههههم سهههارایالری بئلهههه،
مصههره یوسههف سههلطان اولههدی اولههو،
قیرخ بین ار ایلههه دورور ایههدی قههاپودا
آی یوزونهههدن اولهههور ایهههدی نقهههاب
بیههر گههزین گلههدی خالیههق ،ای اولههو!
وئردیلههههر اوغالنالرینههههی آلههههدیلر
یئتمهههدی اول ب هو گههزین کنههدولرین
چیخدییوسفبیر اوجا کؤشکاوستونه
گئههری اوخوتههدی و خلههق ک هیم گلههه
قیلهههدیالر اول دم منهههادی ،گلهههون
 1مالسیز ،وارسیز

ائشیت ایمدی کیم نه قیلههدی اول گههرام.
هههم بههو خلههق دردینههه درمههان ائیلهههدی.
دئهههدی شهههاهه ،قیلمههها بنهههه مهههاجرا!
قاموسهههون دوزدی جهههرا آلهههور ایهههدی.
قاموسههههون یههههاز آدیههههن در کتههههاب!
شههؤیله کههیم ،دنیالوکههده الههی داریههدی.
گونههده یههوز بینینههه وئههروردی طعههام.
اولماسهههههون دئیهههههر اول شهههههاهوار.
بیههر ایلههه دکههین توکهههنور ،خلههق قههالور.
سههاتار ایههدی خلقههه اول صههاحب وفهها.
کهههیم ،بولهههور خلهههق آراسهههیندا فغهههان.
یوسهههفین قاتینهههه بوغهههدای آلهههدیلر.
سهههاتما تاشهههرهدن گلنهههه ،یههها امهههین!
وئرمههههمهههک وارمهههی حقهههدن اونهههالرا؟
 کهههم زوایهههده اول خلقهههه در وطهههن.وئردیلههر بوغدایههه هههم ایکنیجههی ایههل.
وئهههدیلر بوغدایهههه بئشهههینجی ییلهههه.
قیههرخ ایههدی چاووشههالری ،ای بختلههو!
قههامو دورمههوش قوللههوق ائههدهر تههاپودا.
یئنههههه بولههههودا گیروریههههدی آفتههههاب.
هفتهههه ده بیههر بولمهههاز اولهههدیلر قمهههو.
بوغهههدایی آلهههوب ائولرینهههه گلهههدیلر.
وئردیلر اوغول ،آلههدیلر بوغههدایی همههین.
ش هکر قیلههدی دوسههتونه.
یههوزون اوردیُ ،
پس نههه دئیهههرسههه بههونالره معلههوم اولههه.
ای خالیق ،شههاه بویههوردی کههی ،بیلههون.
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خلههق دؤنههدهردی گئههرو تههو امیههدوار
ائیلههه سههاندیلر پشههیمان اولههدو شههاه
یوسف آیدور :قههامو بیههر گههزدن گلههون!
آییتدی ،اقرار ائیله نوز ،ای خاص وعام!
قامو بیههر گههزدن سههنه اولههدوق اسههیر.
ای خالیهههق تهههانری عشهههقینه قمهههو
قههامو بیههر گههزدن اونهها قیلههدیر دُعهها
یئنهههه یوسهههف حضهههرتینه گلهههدیلر
قیلههههدیالر فریههههاد ،زاری و نفیههههر
یوسههفین آیههروق ذخیههره قالمههادی
گیههردی خلههوت خانهههسههینه اول نگههار
بیر گههز آیههدر دردیلههه کههیم ،یهها احههد!
یهها الهههی! قههولالرون رزقینههی سههن
گلههدی جبرائیههل همههان سههاعت آنهها،
اؤیلههه امههر اولههدو سههانا ،ای بختلههو!
کههیم سههنون یوزونههو گؤرمههک بههونالرا
گونده بیر گز یوزونههو گؤرمههک بههونالرا
دخی قیرخ گون قالمیشدی کههیم ایههره
گونده بیر گههز یازونههه یوسههف چیخههار
یوزونههو گههؤرهن قههالور حیههران و زار
قولالرینههها یوسهههف ائیلهههردی عطههها
نهههه عجهههب گهههر محمهههد عشهههقینه
ای کههههریم کارسههههاز بههههینظیههههر
اول محمههد عشههقینه فصههل ائیلییههه

بیلمهدیلههر کههیم ،نههه دییههر اول شهههریار.
گئههرو بوغههدای آلههه دییههو قیلههدیلر آه.
ای خالیههق ،شههاه بویههوردی ،گههر بیلههون.
کهههیم قهههامونوز بنهههه اولهههدونوز غهههالم،
گرهک ایسه سات ،گرهک قوی ،یا امیههر!
آزاد اولهههون قمونهههوز بنهههدن عمهههو!
اوش قاپونهههدا قولهههون اولهههدوق دریغههها!
جیغیروشهههوبان حضهههرتینه دوردیلهههر.
دئهههدیلر فریهههاد ایرورگیهههل ،یههها امیهههر!
اونالرونهههال نئیلهههه سهههون بیلمههههدی.
یههوزون اوردی توپراغهها چههون قیلههی زار
سنسهههن آخهههر قامویهههه ایهههرهن مهههدد!
روزی قیلدون نههه قیالیههیم ایمههدی بههن؟
آییتدی ،یا یوسف ،حق امر ائتههدی سههانا.
یوزونهههو گؤسهههتر بهههونالره ،ای اولهههو!
رزق اولدوبهههدو ،ای شهنشهههاه ،اونهههالرا.
اول غههذا اولههور بههای ،یوخسههول اونههالرا.
یئنگههی بوغههدای مصههر شهههرینه گلههه.
یههوزون آچههار اول خالیههقلههر باخهههار.
دلههی اولههوب قههالور ایههدی بههیقههرار.
صههورتیندن دویههور ایههدی بههای ،گههدا.
گؤسههههتهره دینههههدارینی قولالرینههههه.
وای اگههر عههدل ائیلهههر ایسههه بههینظیههر.
اُمتّههههین دینههههداری ایلههههه تویلییههههه.
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یوسفین قارداشالرینین گلمهسی
مصر -قاهره شهرینه
گلههدیک ایمههدی یوسههفین قارداشههالری،
قیزلهههوق ایلهههه قاموسهههی زار اولهههدیلر،
قیزلههوق ایلههه بئشههینجی ایلههدیر مگههر،
کههیم ،مصههرده بیههر اولههو بیههق نامههدار،
اول خبهههر کنعانهههه گلهههدی ،بیلهههدیلر،
آنجههه 1یوسههف عشههقیله قیلههوب فغههان،
گلههههدیلر اوغالنههههالری ،آیههههدور آنهههها،
دئهههدیلر :بابههها ،مصهههرده بیهههر کیشهههی،
گههههر بیههههزه اذن اولورسهههها وارهلههههوم،
سهههؤیلهدی آنهههالرا اول یعقهههوب پیهههر،
آیههدور ،اوغلههوم ،مصههره دک یوکلهههدون،
یوکلهههه یهههاغ ،کاشهههی ،بئهههز آلهههدیلر،
گؤنهههدهرهر یعقهههوب اون اوغلهههو بئلهههه،
آیدور ،ای اوغالنلههروم ،کیچیههک – اولههو!
قاندا کیم ،وارهسههیز ،آنههی بیههر سههورون!
آنهههالر آیهههدرو ،یوسهههفی اونوتمهههادون؟
یهههول گیردیلهههر ،بهههونالر اولهههدو روان،
یولدا یوسف بکچی قویموشدور کیشههی،
ناگههههان گلهههدی یوسهههف قارداشهههلری،
گلهههدیلر ،یوسهههفه قیلهههدیالر خبهههر،
کنعههان ائلههینههین یولونههدان گلههدیلر
بههونالرین صههورتلری خههوب و لطیههف
یوسههفه قیلههدی بههونالر شههرح مقههال،
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باباسهههی و قهههووملری – یولداشهههالری.
بوغههههدایا قههههامو هههههوادار اولههههدیلر.
قهههامو عهههالم خلقینهههه اولهههدی خبهههر.
وارانههها بوغهههدای سهههاتاردی اول نگهههار.
گلهههدیلر یعقوبههههه معلههههوم قیلههههدیلر.
گؤزسههوز اولموشههدی یعقههوب اول زمههان.
آتاموزسههههان پههههس ،ای شههههاه انبیهههها!
خلقههه بوغههدای سههاتماق اولههور ایشههی.
یئمههک اوچههون چههوخ بوغههدای آلهههلههوم.
یههاراق ائلههین کههیم ،واراسههیز ای نظیههر!
آلههون آتههی مصههره دک سههیز گئههدون.
ههههر بیرینهههی دوهیهههه یوکلههههدیلهههر.
ابههن یههامین قالههدی ،گیردیلههر یولههه.
یوسهههفیمدن بیهههر خبهههر ،ای بختلهههو!
بیههر خبههر آنههدان بنههه بیلههی 4وئههرون!
عشقینی هنههوز دخههی تههرک ائتمهههدون؟
مصهههره یهههاخین گلهههدیلر اول کهههاروان.
هههر نههه اولسهها بنههه آیههدونور ایشههی.
بیر جماعت بیلهدور یوسههف یولداشههلری.
دونالریهههن طرفهههه گئیمیشهههلر بهههونلر.
دونلهههرین ترسهههه گئیمیشهههلر بهههونلر.
بنزهمههز بههونالر مگههر همچههو شههریف.
بیلههدی یوسههف نئجهههدور وصههف حههال.
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بیلدی اول قارداشههالریدور کههیم ،گلههور،
آیریالنههههدان بههههرو یوسههههف امههههین،
یازمیشههههیدی ،باباسههههینه دگمهههههدی،
وقتی اولههدی ،چههونکی بههونالر گلههدیلر،
بیلدی یوسههف چههونکی وصههف داسههتان،
قیرخ بین ار بیلمیشلر ایههدی هههم بئلههه،
چهههونکی کنعهههان یولینهههه گؤنلهههدیلر،
گؤردی یوسف کیم ،گلههور قارداشههالری،
ایک هی نههرگیس سههویا دوشههدو ناگهههان،
یوسههفین قارداشههالری بیلههدی خبههر،
چئههوره آلههدی آنههالری لشههکر قمههو،
گلههدیلر شههاهه چههو خههدمت قیلههدیلر،
ابهههههن یهههههامین او آراده بولمهههههادی،
گلههدی شههمعون ایلهههرو ،قیلههدی دعهها،
ههههم گتهههوردی باباسهههیندان سهههالم،
یوسههف ائشههیتدی ،باباسههی وارایمههیش،
یوسههف آیههدور ،تئههز بهولری قونههدورون!
وئههردی آنههالره چههون خههون طعههام،
بنزهمهههز دییهههر بهههو ولیهههت قومینهههه،
بیههزیم اوچههون گلههدیلر آنههالر یئنههه،
هههر بیرینههه خلعههت خههاص ائیلهههدی،
گئیهه هدیلر بههههونالر ملیکانههههه دونههههو
یههههودیلر ،اونههههالره عهه هزّت قیلههههدیلر
تورموش ایدی یئددی بین قول قههاپوده،
قیرخ ایههدی چاووشههالری چوگهان ایلههه،
یئهههددی پهههرده آسهههیلیدور زرنگهههار
ههههر بیهههر پهههردهده وار بیهههر مهههاهرو،

آه ائههدوب عقلههی گئههدوب حیههران اولههور.
ایکهههی بهههین نامهههه باباسهههینه یقهههین
نامهههه ایلهههه تنلهههر آنهههی گؤرمههههدی.
بکچیلههههر یوسههههفه خبههههر قیلههههدیلر.
بینهههدی سهههیران آتینهههه ،اولهههدی روان.
اولهههو تنظهههیم بیرلهههه گیردیلهههر یولهههه
قارشههههودان قارداشههههلری گؤرونههههدیلر.
بیلهههسههینده بیههر نئچههه یولداشههالری.
للههههههگهههههون اوزره سهههههیالب روان.
کههیم عزیههز مصههره ایریشههدی معتبههر.
ایلهههههرو یههههوردیلر اونههههدا ،ای عمههههو!
کهههیم عزیهههز مصهههر بهههودور بیلهههدیلر.
بههههونالرا کؤنلههههو تسههههال اولمههههادی.
یوسهههفه عبهههری دیلینجهههه ،ای صهههفا!
دیههر ،دعهها قیلههدی سههیزه یعقههوب امههام.
یوسههف اوچههون ال ّقههاتی زار ایمههیش.
اول بنههوم کیچیههک سههرایه ائنههدیرون!
عهههزّت ائیلههههدی بهههونالرا اول امهههام.
وارونههوز ،خههوش گؤرونههوز اونههی یئنههه.
پههس سههوراووز آنههالرون مقصههودی نههه؟
وئریبدی بونالرا ،هههم خههوش سهؤیلهدی.
گیردیلهههر حمامهههه بیهههر گهههزدن اونهههو.
تهههانال اوقوتهههدی بهههونالری شههههریار.
قورشههههاقلو خههههدمت ائیلههههر تههههاپوده.
قیزیهههل -آلتونهههدن توتهههوب ال ایلهههه.
پههههرده ،زنبههههور قاموسههههی شههههاهوار.
لعههل ،اینجههو گئیههدوگو تههونالر قمههو.

یوسف و زلیخا 95 /
عههههزّت ایلههههه آنههههالری گتههههوردیلر،
چههون سههرایه گیههردی آنههالر ایچهههری،
بیر سرایه گیردی آنههالر ،چههون بهشههت،
قارشی صهفّه ایچههره بیههر تخههت قورولههو،
الّههههها یهههههوزو گؤرکلهههههو در نقهههههاب،
شههاه بویههوردی قویههدولر اود صههندلی،
پادشهههاه اونهههالره اکهههرام ائیلههههدی،
قویههدولر اون یئههرده آلتههون سههینیلههر
هههر بیرینههده اون چانههاق وار ،ای اولههو،
کیمههی حلههوا ،کیمههی زرده ،زیههر پهها،
دورلههههو حلههههوالر دخههههی گتههههوردیلر.
گلههدی ایرهلههو یوسههفین قارداشههالری،
یئهههدیلر نعمتهههی ،اوتهههوردیلر گئهههرو،
قیزیههل ،آلتههون جههام ایههل هههر بیرینههه،
وئردیلههر شههربتی ،بههونالرپس ایچههدیلر
سوردی یوسف بونالرا کیم،شیمدی سیز،
دئههدیلر کههیم ،ائلومههوز کنعههان اولههور،
یئنه سههوردی ،بیههر – بیرینههوزه نئجههه،
دئهههدیلر ،بیهههز اونومهههوز قردشهههلروز،
آتههاموزدور قوجهههاجوق ،یعقهههوب پیهههر،
هههم ددهمههوز بیههزیم ابههراهیم اولههور،
بابهههاموز ،ای شهههاه ،پیغمبهههر اولهههور،
یوسف آیدور ،اون میسوز قردش،همین؟
دئدیلر ،وار بیههر دخههی بیههزدن کیچههی،1
 1کیچی = کیچیک /بیلی =بیلیک
 4فارسیجا "سهیل" اولدوزو
 5هانسی؟

گیههردی آنههالر ،پههردهیههی گؤتههوردیلر.
اونهههداکیلهههر قاموسهههی تهههوردی اورو.
ایچی دولو حوری -رضوان ،سن ائشههیت.
تخههت اوسههتونده اوتههوروب بیههر اولههو.
گؤرمهههسههون اؤلکههر 4دئیههی ،یهها آفتههاب.
قیزیههل ،آلتههون کههیم ،اوتههورا اون ولههی.
شههاد گلههدونوز دئیههو بنههی سههؤیلهدی.
یئز دخی بیههر یئههرده گومههوش قویههدیلر.
بیههری آلتههون ،بیههری گوموشههدو تولههو.
کیمی شههکر ،کیمههی کبههاب هههم شههورپا.
هههر بیههر چاناقههدا بیههر قههاز قویههدیلر.
بیههر -بیرینههه سههؤیلهدی اول ایشههلری.
گلهههدیلر خهههوانی گؤتهههوردیلر گئهههرو.
شههههکری شههههربت گتههههوردیلر یئنههههه،
حضههرتینه یوسههفون خههوش کئچههدیلر.
قنقی 5ائلدن سههیز گلورسههوز ،ای عزیههز؟
بهههو دعهههاچیلر قمهههو اونهههدان گلهههور.
قوم اولوبسوز ،آیههدینوز سههیز ،ای خوجههه!
بیههههر آتههههادان قههههاموموز قردشههههلروز.
اول دعههاچی دور سههیزه ،ای شههاه گیههر،
صههحف ایچینههده اول خلیههلاح گلههور.
تهههانری درگاهینهههده اول رهبهههر اولهههور.
یههاخود آیههروق وارمههیدور ،ای مههؤمن؟
بابههاموزون سههئودیگی ،کؤنههول ایچههی.
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بیر دخی آنههدان کیچههی یههار وار ایههدی،
یوسف آیههدور ،قنجهههرو گئتههدی عیههان،
اوش ییگیرمی آلتههی ایههل اؤتههدی تمههام،
آغالماقهههدان گهههؤرمز اولهههدو گهههؤزلری،
اول آدی بیههههتالحههههزان ائیلهههههدی،
چون یوسههف بؤیلههه ائشههیتدی داسههتان،
یئنههه سههوردی اونههالرا کههیم ،یهها رجههال،
واریههدی اونههدا مگههر کههیم ،بیههر هنههر؟
دئههدیلر ،شههاه جهههان ،محبههوب-ایههدی،
عاقههل ایههدی ،فاضههل ایههدی ،اول صههبی،
آیروللیهههههدن بهههههرو اول پرهنهههههر،
اول گئهههدهلودن بهههری تهههاتلو طعهههام،
چونکی بههونالر یوسههفی مههدح ائیلهههدی،
خوشتوتام من بونالری خوش سؤیلهرم،
آییتدی ،بههونالرون قوماشههالرینی آلههون!
اونهههالرون یهههوکلرینهههی گؤتهههوردیلر،
دوکلهسههی بیههر کولههه دهگمههز-ایههدی،
دگمههه هههر بیههر دوه یوکینههده قیزیههل،
یوکههده آلتههون واریههدی ،بیلمهههدیلههر،
دوهلرینهههههی بهههههونالرون آلهههههدیلر،
یهههوک بیرلهههه ههههر بیرینهههه بیهههر دوه،
بابههههانوزا بنههههدن ایالتههههون سههههالم،
کههیم ،عزیههز مصههره قولونههدور سههنون،
ای یارنلر ،بههن سههیزی گؤرسههم گههرهک،
دیلهگوم اول دورکی ،بن سیزی گههؤرهم،
 5بللی ،معلوم
 6تاپمادیالر

خوب ایدی،هم محبوبایدی ،دلدارایدی،
دئههدیلر ،قههورد یئههدی اونههو ،ای جههان!
بابهههاموز آنهههوب آنهههی آغهههالر مُهههدام.
بیههر ائههوه گیههردی ،چیقمههاز اؤزلههری.
اونههههدا اوتههههوروبن فغههههان ائیلهه ههدی.
آه قیلهههدی ،یورهگینهههه تامهههدی قهههان.
نه دن اولههدی سههئوگیلی اول بیههر عیههال،
آنههون اوچههون سههئودی آنههی اول پههدر؟
قاموموزدان یئگههرک اول مظلههوم-ایههدی.
اونههون اوچههون سههئودی اونههو اول ابههی.
بابهههاموز قیلمهههادی بیهههزه بیهههر نظهههر.
دئمههههدوک بیهههز ،ای شهنشهههاه گهههرام!
وصههف حههال قمههو گرچههک سههؤیلهدی-
اول کههیم ،بههن بابههامون یههوزون گههؤرهم.
گؤتههدورن قاموسههینی عرضههه قیلههون!
شههاه اؤنونهههده قههامو عرضهههه قیلهههدیلر.
آلههدی یوسههف اونههو ،قبههول ائیلهههدی.
بئلهههه وئردیلهههر بهههونالرا بللهههو 5بیهههل!
ائهههوه وارمایینجههها ههههم بولمههههدیلهههر.6
یوکلهههدوبههن گئههرو بههونالره وئردیلههر.
بخشههش ائتههدی بههونالرا ،بیههل ،ای دده!
آییههدهسههیز آنهها کههی ،ای شههاه گههرام!-
احتیهههاجی ههههم سهههنه واردور اونهههون.
اول یئرونهههوزه دخهههی ایرسهههم گهههرهک.
اونهها داخههی مههال و نعمههت هههم وئههرهم.
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کههیم مصههرده سههیزجیلهیههین آدمههی،
آییتههدی ،بیرینههوز گههرهک بونههدا قالههه،
قویمههادی شههمعونی کههی دئههدی اول،
گلههههدیلر یههههوکلرینی قورتههههاردیالر،
دویههدو بههونالر اول یهههودا سههؤیلهدی،
کؤنلههوم آیههدور بنههه ،ایشههبو شهههریار،
اونههالر آیههدور ،تههور آیههروق سههؤیلهمههه!
اوش ییگیرمههی آلتههی ایههل اولههدی اونهها،
کههیم بیلههه نههرهده 1یههاوی قیههدی اول
تهههاکی ،کنعانهههه ایریشهههدیلر بهههونالر،
دوهلهههههرین چکهههههدیلر ،یوریتهههههدیلر،
الّهها دوققههوز گلهههدیلر بههونالر همهههین،
چههون ایشههیتدی ،درد ایلههه آه ائیلهههدی،
گلههدیلر اوغالنههالری یههوک چاشههدیلر،
دؤنههدی ،دئههدی شههمعونوم بنههوم قههانی،
ایلتهههدونوز یوسهههفی یهههاوی قیلهههدونوز
دئههدیلر کههیم ،بابهها ،اول شههاه عزیههز،
رختومههوزو کههیم ایلتههدوک ،گههؤردیلر،
اوش بونههون گیبههی بیههزه خلعههتلههری،
دوهمیهههز یوکلههههدی بوغهههدای ایلهههه،
اول دوه یههههوکلرینههههی قورتههههاردیلر،
بیلمهههدوک ،بابهها ،شههاهون اسههرارینی،
دئدیلر کیم ،ذی کرم ،ذی خوش کیشی،
سوردی بیزی اول قمو بیههر -بیههر عیههان،
ابههن یامینههدن دخههی بیلههدی خبههر،
سیزجیالیین طایفه آدمه بههن ایرمهههدوم.
 1نه ره ده =هاردا؟

کیمسههه گؤرمههوش دگیلههدور هههر دمههی.
قهههالنینوز گئهههرو بونهههدا تئهههز گلهههه.
قهههههالنی یوکلتهههههدی یوکهههههون اول.
بیههر -بیرینلههه سههؤیلهشههورلر هههم بههولر.
بؤیلههه کؤنلههوم بیههر اشههارت ائیلهههدی.
ای عجههب گههر اولمایهها یوسههف نگههار.
یوسهههفین وصهههلین تمنّههها ائیلههههمهههه!
یهههاوی اول ،بهههو نهههه سهههئودا سهههانا؟
یهها نههرهده گئتههدی قالههدی ،اؤلههدی او.
دئهههدیلر ،اوغالنهههالرون اوش گلهههدیلر.
خبههر قیلههدی یعقوبههه مههژدهچههیلههر.
شههمعون آراده یههوخ ایههدی بیههل یقههین!
درد ایلهههه کؤنلونهههو همهههراه ائیلههههدی.
بابههههههالری ایاغینههههههه دوشههههههدیلر.
کههیم بیلههه ،نههه قیلههدونوز اونههدا اونههی؟
کههیم بیلههه ،شههمعونیمه نههه قیلههدونوز؟!
خهههدمت ائیلههههدی بیهههزه اول تمیهههز.
ایکهههی یهههوز آقچههها بهاسهههین کسهههدیلر
کهههیم ،گئرویهههه دییههههم اول سهههروی.
بیههر دوه کنههدو دخههی وئههردی بئلههه.
ههههر بیرینهههده بهههین قیزیهههل بولهههدیلر.
یوکومههوزده قیزیههل – آلتههون وارینههی.
کههیم قیلیسههار بههونجیالیین بخششههی.
بیههر دخههی قیلههدون آنهها شههرح بیههان.
دئدی ،کیم ،گؤرسم اونو ،دخههی نههه دیههر.
سهههیزجیالیین آدمهههه بهههن ایرمههههدوم.
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اون دخههی دیههر گههؤرهم گتورسهههنههوز،
آیدور اول ،داخههی بنههه گلمههک گههرهک،
قویمههادی شههمعونی بئلههه گلمهههگههه،
هههم گتههوردی اونهها خلعههت شههاهوار،
کیم ،یوسف احوالینی شههرح ائیلهههدوک،
دئههدی ،ابههن یههامینی آلههون ،گلههون!
ایمههدی ،بابهها ،سههؤیلهدوک بیههر یههالن،
چونکی یعقوب ایشبو سههؤزی دینلهههدی،
دؤندی ،آیههدور بههونالرا ،ای جههان پههاک،
دئههدیلر کههیم ،بابهها ،ای شههاه اصههول،
مقصههودی اولدور ،بابهها ،هههم سههیزلری،
تههانوق اولسههون ،بابهها ،تههانریمیز بیههزه،
یعقههوب آیههدور ،تانرییههه ،اسههمارلدوم،
یوسفین دردی بنههی یانههدوردی ،بیلههون،
الّ ،تههانری اوچههون امانههتدور سههیزه،
بههونالر آیههدور ،ای قوجهها! نهههدور عجههب!
یعقههوب قاتینههده بیههر دسههتار اولههور،
اول دورور دسهههتار خیهههر پیغمبهههران،
اونههو بیههر حقّههین ایچینههده قویههدی،
آییتههدی ،اوغلههوم ،پادشههاهی گؤرهسههین!
آییههدهسههین قیلههدی دعُهها بانههام سههانا،
بیلهههسههن کههیم ،اول دعههاچیدور سههیزه،
یعقههوب آیههدور ،بههو نشههانلر کههیم ،گلههور،
گؤردوگههو دوش اونهها برهههان اولیسههر،
یوسههفیمی یههاوی قیلههدوم ،نئههدهیوم؟
بنههه گلههن کیمسههه نهههیههه گلمهههسههین،
گئجههه – گونههدور عشههقیله زار ائیلهههرم،

بیهههز آییتهههدوق ،اول قالهههدی بابهههاموز.
اونهههونال داخهههی بولوشهههماق گهههرهک.
ابهههن یهههامینی دیلههههدی گؤرمههههگهههه.
بیهههر دخهههی نهههازی وئهههردی اسهههتوار.
سههوردی ابههن یههامینی ،بیههز سههؤیلهدوک.
بونهههون داخهههی بئلهههه آلهههون ،گئهههدون!
یهههالن اولهههور قهههامودن گئهههرو قهههالن.
دردیلههههه آه ائیلهههههیههههوب ،اینلهههههدی.
یوسههفین دردینههدن بههن اولههدوم هههالک.
دیلههههر ابههههنیههههامینی ده گههههؤره اول.
قهههامونوزی گؤرمهههک ایسهههتر اؤزلهههری.
ابهههن یهههامینی گتورورسهههوز سهههیزه.
بیزلههری بههن بیلههون ،ای اوغالنهههالروم!
سههورون اول شههاهه ،خبههر بیههزه قیلههون!
یوسههفیمدن بیههر خبههر ایسههتن ،بیههزه.
یوسهههفی دخهههی هنهههوز قیلهههور طله هب!
یادگهههار ههههم اول ددهسهههیندن قهههالور.
کیمههه دهگسههه بنههی اولههور بیههل عیههان!
ابههههن یههههامین ایلهههههرو اوخههههودی.
بونههههو اوناسههههن تبّههههرک وئرهسههههین!
لطفونههههه ،احسههههانونه قیلههههدی تانهههها،
وئردیگهههی بیهههز قولهههونی ههههم سهههیزه.
نهههه عجهههب اول شهههاه یوسهههف اولهههور.
اول بیههر اقلههیم اوزره سههلطان اولیسههر.
ایسههتهمهههگههه قههانقی یولههه گئههدهلههوم؟
بن جالیین کیمسه نه محروم اولماسههین!
دائهههم آدیهههن دیلهههده تکهههرار ائیلههههرم.
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شعر یعقوب یوسف فراقیندا
بیههتالحههزان اوش بنههه اولههدو مقههام.
کؤنلههوم ائههوین توتههدی قههایغی بههردوام.
وصههلتینه کؤنلههوم اولههدو هههم حههرام.
کاغههذ اوزره نقههش قیلههدوم در سههالم.
وئریبیههدوم بیههرین سههنه هههم ،ای همههام!

آیریاللهههی یوسهههیفیمدن ای گهههرام،
شههادلیغیم گئتههدی کؤنلومههدن بنههیم،
فرقتیلهههه آغالمهههاق اولهههدو حهههالل،
اوش جگهههر قانیلهههه گهههؤز یاشهههینی،
بههن قوریجههاغومی یههاوی قیلمیشههام،

مثنوی
یههههازاریکن نامهههههده گههههؤز یاشههههینی،
بونههدا بیههر مجلههس دخههی اولههدو بیههزه،
گئجه گوندوز خبر اولماسون صاحب بیان،

اونهههونال یهههازدی بهههاغری یاشهههینی،
آییده یین آلتینجی مجلیسههدن سههیزه.
سههؤیله نههه یئنههه یههارین بههو داسههتان.
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آلتینجی مجلس
گئرو چون کیم معرفههت سههاز ائیلهههدوم،
طوطیههه ،شههکر تؤکهههلههوم بههیحسههاب،
دییهههلههوم آلتینجههی مجلههس مقههال،
حسههههرتیله نامههههه قیلههههدی تمههههام،
اوش بههن سههیزه بیههر وصههیت ائیلهههرم،
بیههر قههاپودان گیرمهههنههوز قههامو بئلههه،
دگمهههه قهههاپودان ایکیشهههر گیهههرون،
ائیلهههه اولسهههون دئهههدیلر ،یؤنلهههدیلر،
بکچیلهههر 1یوسهههفه گلهههدیلر گئهههرو،
حکههم قیلههدی یوسههف اول دم اونههالره،
گلهههدی محبهههوبلر ،بهههونالر گهههؤردیلر،
یئنههههه اوّلکههههی سههههرایه اونههههالری،
سوردی یوسف قههاچ 2کیشههیدور گلههن؟
چونکی ائشههیتدی سههئویندی خههاطیری،
اوّل اونهههدا اونهههالری قونهههدورور شهههاه،
اونالرا یعقههوب آییتمیشههدی کههی ،سههیز،
چههون ایریشههدی ،قاموسههی دوردیلههر،
شهههاه بویهههوردی ،ایراقهههدن دوردیلهههر،
 1لکچی :نگهبان
 2کاچ یا قاچ ،نئچه معناسیندادیر.

سههیزه معنههی سههؤزون آغههاز ائیلهههدوم.
بولبولههه گههول گؤسههتهرهلههوم بیههر ثههواب.
دینله ایمههدی نئجههه اولههدو وصههف حههال.
وئهههردی اوغالنالرینهههه ،آیهههدور امهههام.
سههؤزومو توتههون بن هیم ک هیم ،سههؤیلهرم.
دگمهسون سیزه یاووز نظههر کههیم ،بئلههه.
دریلههوب بیههر یئههرده اول شههاهه وارون.
آز زامانهههدان مصهههره یهههاخین گلهههدیلر.
اول ایگیهههدلر گئهههرو گلهههدیلر دئیهههو.
ایکیشهههر گیرسهههون قهههاپودن شههههره.
دؤگمهههه قهههاپودن ایکیشهههر گیردیلهههر.
قونههدوروب خههوش گههؤرهرلههر بههونالری.
دئهههدیلر ،اون بیهههر ،ای سهههلطان کهههرم!
دئههدی یوسههف ،ابههن یههامین دور بیههری.
نعمههت ایلههه قاموسههون تانههدورور شههاه.
پادشههههاهدان عُههههذُر دیلهیهههههسههههیز.
پادشهههاهون قاتینهههه ههههپ دوردیلهههر.
اون یئددی بههین قههول قههاپوده دوردیلههر.
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قیزیههل آلتونههدن ایههدی چههوکنلههری،
دئهههدیلر شهههاهه ،اوشهههبو آلتهههونلری،
آلتهههونلری یوسهههف اؤنونهههده قویهههدیلر،
یوسف آیدور ،بابامون ایشههیدور همههین،
قویههدولر قارشههودان اون بیههر صههندلی،
چههون کههیم بیگلههر ،پهلههوانالر اوتههورور،
آلهههدی نامههههیی ،یوسهههف اولهههدو روان،
بیلههدی کههیم ،اونهها نبههوت قیلههدی حههق،
آلهههدی نامههههیی اوخهههودی اول زمهههان،
دردی زاریلهههههه یهههههازمیش فقیهههههر،
شهههاه بویهههوردی چهههونکی گتهههوردیلر،
شهههاه سهههوردی بهههونالردان ،قهههامونوز،
دئهههدیلر بهههونالر ،آتهههاموز بیهههر دورور،
دئههدی ،هههر قنقههی کههیم ،آنهها بیههر اول،
آناسهههی بیهههر اول خوانهههه اوتههههورور،
آغههالر ،آیههدور ،ای دریغهها ،بههن فقیههر،
وار اولئیههدی شههیمدی قارداشههیم بنههوم،
درد الینهههده گهههؤرورم جهههور و جفههها،
ابهههن یهههامین قالهههدی بونهههدا یهههالونوز،
نئههدهییم ،دردیمههه درمههان اولمههادی،
کیمهههه وئهههرور حسهههرت ،دود فهههراق،
یههورهگی ده قههان تههؤکردی گههؤزلری،
ابهههن یهههامین بونهههدا آغهههالر زار – زار،
یوسف آیدور ،نئچون آغالرسین ،ایگیههد؟
آییتههدی ،شههها ،واریههدی بیههر قارداشههوم.
آغالمهههههاغوم بنهههههوم ،ای محتشهههههم،
................................... ....................................

شههههاه قاتینههههه اوخههههودیلر اونههههالری.
یوکومههوز ایچینههده بولههدوق بیههز بههونی.
نامههههیی ههههم شهههاه الینهههه وئردیلهههر.
بهههونالردان بهههو ایهههش گلمهههز یقهههین.
کههیم ،اوتورسههونالر دئیههو اون بیههر ولههی.
آلتهههی یهههوز ار ،چهههوخ بیگلهههر دورور.
گههههؤردی دسههههتاری ،شههههکر همههههان!
شههکر یههزدان قیلههدی یوسههف در سههبق.
نرگیسهههیندن اولهههدی سهههیالبی روان.
فرقههت یوسههف اونههو قیلمههیش حقیههر.
اؤنلرینهههههده قویهههههدیلر ،اوتهههههوردیلر.
بیهههر آنههها ،بیهههر آتهههادان دوغهههدونوز؟
هم آنههاموز آلتههیدور ،ای خههوش حضههور!
ایکیشهههیر خوانهههه اوتورسهههونالر بئلهههه.
یههالونوز قالههدی ابههن یههامین ،آه قیلههور.
نهههه قیالیهههیم یهههالونوز قالهههدوم حقیهههر.
یههار اولئیههدی قالمییایههدوم بههن فقیههر.
بنههههی یارومههههدن آییههههردی نههههاگریز.
گر اولئیدی شههیمدی شههاه یوسههف امیههر.
بولمههههادیم یوسههههفی بههههن ضههههریر.
هههم کیمسهههنهیه عههزّت ایههرهر برسههریر.
آه ائههههدوبن دار سههههاچردی سههههؤزلری.
یوسههف اونههدا اولمههوش ایههدی بههیقههرار.
حالون ،احوالههون ،بنههه سههن عههر ائههت!
قههورد یئههدی اونههو ،یههالونوز قالمیشههام.
وار اولئیههدی گههر بنههوم قردشههجیغیم.
اونهههونال بئلهههه اولئیهههدوم ،ای اولهههوم!
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یوسف آیدور ،گل خوان یئیههلههوم بئلههه.
آیتتههدی ،شههها ،واریههدی بیههر قارداشههوم.
یوسهههف آدور ،ای ایگیهههدلر ،ائشهههیدون!
دئههههدیلر ،شههههاه ،فخههههر اول یقههههین،
یوسف آیدور ،خلق ایچینده بهن طعههام،
دوردی یوسههف ،ابههن یههامین دور بئلههه،
خههوان قویههدیلر ،خلههوت ائتههدیلر مقههام،
سوندی ،یوسف آچدی یوزونههدن نقههاب،
ابهههن یهههامین باخهههدی ،آه ائیلههههدی،
گههول سههویونو سههاچدیالر گههول یوزونههه،
ابههن یههامین دئههدی ،بیههز پیغمبههرورز،
پس نه اولدور کیم ،سنه دوشدون یئههره؟
دئهههدی :ای سهههالن خوبهههان جههههان،
اول بنههوم یههاوی قیلمههیش قرداشههیم،
یوسههف ابههن یامینههه آیههدور :آچ گههؤزون!
بهههنم آخهههر یوسهههف ،ای جهههان مهههن!
چههونکی یوسههف کنههدوزونی سههؤیلهدی،
گول آچیلدی ،چههونکی آچیلههدی نقههاب،
ایکههی بولبههول ،ایکههی گههول قووشههدیلر،
گئتههدی فرقههت ،گلههدی وص هلت نههامراد،
بیههر – بیریلههه بیههر زمههان شههاد اولههدیلر،
بیههر  -بیرینههون خههاطرین سههوردولر،
سههوندی یوسههف ابههن یامینههه نههوال،
خهههوش سهههئوینوبن بهههونلر اوته هوردیلر،
یئههدیلر نعمههتلههری خههوش ،شههادکام،
سههوردی یوسههف باباسههیندان داسههتان،
 1درمک = باغالماق ،بیر یئره ییغماق

ابههن یههامین دییهههر ،اگههر دسههتور اولههه.
بیههر آنههادان بئلههه دوغمههوش یولداشههوم،
اول بنوملهههههه یئسهههههون آییهههههدون!
اول سهههئونله اولهههور ایسهههه همنشهههین.
یئهههدیگوم یوخهههدور ،ایههها قهههوم گهههرام!
آلهههدی گیهههردی خلوتینهههه شهههوقیله.
کیم ،ایکیسههی بؤیلههه یئرلریههدی طعههام.
ائیلهههه سهههانئیدون گؤرونهههدو آفتهههاب.
دوشههدی یئههره عقلههی گمههراه ائیلهههدی.
عقلهههی گلهههدی ابهههن یهههامین اؤزونهههه.
هههم بههو پیرلههر بیههزه قیلمههاز یههاووز.
ابههن یههامین صههبر ائههدهر عقلههین دره1.
سهههؤیلهیهههیم سهههؤزومی سهههیزه عیهههان.
سهههیزه بنزهرتهههدوم اونهههو ،ای اولهههوم!
عقلهههونی در! یهههاوی قیلمههها کنهههدوزون!
کههیم یههاوی قیلههدون ،بنههی انههدر وطههن.
ابهههن امهههین داخهههی بیهههر آه ائیلههههدی.
خههرمن گههول ،گئههرو اویانههدی آفتههاب.
وصههل سههویون بیههر -بیرینههدن ایچههدیلر.
اول ایکیسی بیر -بیرینههدن اولههدی شههاد.
سههههئوینیب قههههایغودن آزاد اولههههدیلر.
بیههر – بیرینههدن آب حیههوان سههوندیلر.
دئدی کیم ،ایریشههدی بیههزه اوش وصههال.
آرا یئههههردن قههههایغویی گؤتههههوردولر.
بیهههر -بیریلهههه اوتهههوردیلر والسهههالم!
ابههن یههامین قیلههدی خههوش شههرح بیههان.
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یوسههف آیههدور ،ابههن یههامین ،بههن س هنه،
دئدی :ای جان نههه بویورورسههن ،بویههور،
دئدی :کیمسههه سهرّیمیزی بیلمهههسههون،
بههن بههونالرا شههیمدی بیههر آل ائیلهههرم،
بنههه کؤنلههوم یههاووز اولماسههون پاشهها،
ابن یههامین دئههدی کههیم فرمههان سههنون،
آیههدور ،ایمههدی سههن بههونالرون قاتینههه،
گئههرو گلههدی ابههن یههامین ،گههؤردیلر،
گلهههدی یوسهههف ،اولهههدی تختهههه روان،
ال گتوردوکلههری بههین -بههین آلتههونی،
ایکهههی اونجههها ابهههن یامینهههه وئهههرور،
اونالرونلهههه کهههروان کهههیم ،گلهههدیلر،
یوسفین بیر قیزیههل آلتههون سههاغری وار،
ابههههن یههههامین یوکونههههده قویههههدیلر،
بهههاغالدیالر یهههوکلرین بهههونالر همهههان،
اؤیلههه دکههین یههول چههون گئتههدیلر،
یئتهههدی قهههوللر کهههاروانی دؤنهههدهره،
دئههدیلر ،نسهههنه اوغورلنهههدی ،بیلهههون،
اونههالر آیههدور ،اول نئجههه نس هنه اولههور؟
گلدی شمعون آیههدور ،ای جههان جهههان!
آییتدی ،سهیزده بولونورسههه اون تههامین،
آییتههدیلر ،اوغرولههوق ائیلهههیههن کیشههی،
آییتدیالر کیم ،اول تههامینی کههیم چههال،
چههونکی اونههالر قههولِ اقههرار قیلههدیلر،
قدرتیلههههه ابههههن یههههامین یوکههههونی،
ابههههن یههههامین گرفتههههار ائتههههدیلر،
قالههههدیلر قردشههههلری حیههههران و زار،

بیههر خبههر وئرسههم ،قههولق اورسههن بنههه-
جانوم اوزره حکم قیل ،ای خوش حضور!
مطلهههههع قردشهههههلروموز اولماسهههههون!
الّههههها سهههههنی بهههههونالردن آلهههههورم.
بن سنونم ،سههن بنههوم سههن ،بههین یاشهها!
ائیله اولسون جههان و دل قوربههان سههنون.
گئههرو وارگیههل ،بیرلههوک ائیلههه یاتینههه.
شههاه سههنه وئههردی ،دئیههو سههوردیلر.
هههر بیرینههه قیلههدی بخشههشلههر عیههان.
اونههههالرا باغیشههههالدی گئههههرو اونههههی.
قاموسوندان یئیرک آنی خههوش گههؤرور.
پادشهههاهدان قمهههو بوغهههدای آلهههدیلر.
اونهههونال یعنهههی بوغهههدای اؤلچولهههور.
سههاخالدیلر کههیم ،آنههی گؤرمهههدیلههر.
یهههوکلریلهههه یهههول گیردیلهههر همهههان.
پادشهههاهدان گئهههرو قهههولالر یئتهههدیلر.
قاموسهههههین اول یئهههههره قونهههههدوره.
اورتههههانوز دا تئههههز دوتههههون ،بولههههون!
بههونالر آیههدورکیم ،مرّصههع سههاغر اولههور.
آنجیالیههین بیههزده اولمههاز ،بیههل عیههان!
آییتههههدی ،یههههازوقلو اول ،ای امههههین.
قههول اولسههون ،نئجههه دور اونههون ایشههی.
قههول اولکههیم ،اونههون ایشههی قههول اول.
اونالریههههن یههههوکلههههرین آرادیلههههر.
آرادیلههههر ،اونههههدا بولههههدولر اونههههی.
آلههههدیلر سههههاغرله شههههاهه گلههههدیلر.
نهههه قیاللهههوم دئیهههو قیلهههدیلر قهههرار.
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دئهههدیلر کهههیم ،گئهههرو وارالهههوم اونههها،
یهههوکلرینهههی اونهههده قویهههدیلر قمهههو،
یوسههف آیههدور ،نیشههه گئههرو دؤنههدونوز؟
دئهههدیلر کهههیم ،ای شاهنشهههاه جههههان!
بیههزه چههوخ دورلههو شههفاعت ائیلهههدون،
کنههدو لطفونههدن بیههزی توتههدون عزیههز،
اول ،بیههزیم قارداشههجیغیمیز وئههر گئههرو،
یوسف آیدور ،بن سیزه قههول ائیلهههدیهم،
قارداشهههونوز اوغرولهههوق قیلهههی عیهههان،
سیز دئدونوز ،هههر کههی ،اوغورلههوق قههیال،
آییتههدیالر ،قارداشههی اونههون بیههر دخههی،
یوسههف آیههدور ،کونههول ایچینههده روان،
کؤنهههول اولموشهههدو گئهههرو وئرمهگهههه،
چههونکی اونههالر ائیلههه بهتههان ائتههدیلر،
دئههههدیلر ،ای شهههههریار بهههها گههههرام!
بیر دخههی قیههلغیههل سههخاوت ای اولههو!
اول بیریسههین یههاوی قیلههدی ،نئههدهلوم،
گههل اونههو وئههر ،آل بیههزوم بیریمیههزی،
بیریمیهههز اونهههدا سهههنه قهههول اولماغههها،
یوسف آیدور ،بن سههیزه گههوج ائتمهههزم،
اوغروم اول دور توتههام اونههو ،بههن سههیزه،
نئجه کههیم ،جهههد ائیلهههدیلههر ،اولمههادی،
دئههدیلر کههیم ،بههو بیههزه قههول اولمیههه،
نئجهههه گهههرهک یهههالواراووز اونههها بیهههز،
اول یهههودا دئههدی ،بیههر گههز چههاغیروم،
شمعون آیدور ،تههاش ایلههه بههن ائههولرین،
 1فارسیجا اولراق "باشد" "اولسون" معناسیندادیر.

یههههالوارالوم باشههههد 1ایشههههمیز اؤنههههه.
گلهههدی یوسهههف قاتینهههه ،ای عمهههو!
نههه سههببدن گئههرو بونههده گلههدونوز؟
ای سهههخاوت اهلهههی ،دلهههدار زمهههان!
کنهههدو لطفونهههده سهههخاوت ائیلههههدون.
بیههر دخههی سههخاوت ائیلههه ،ای عزیههز!
کههیم ،سههخاوت سههندن اولسههون ،بیههرو.
قولونههوزدور تهها کههی س هیزه س هؤیلهدی هم.
قولونههوز ده قولههوم اولههدو بیههر زمههان.
قولونههوز اولههدور کههیم ،اول قههول اول.
واریهههدی کهههیم ،اوغرویهههدو اول دخهههی.
سهههؤیلهدونهههوز ،ای قردشهههلر ،یهههالن!
ابههههن یههههامین آلوبههههان وارماغههههه.
وئرمهههدی یوسههف اونههی ،گههؤر نئتههدلر!
چوخ کرم قیلههدون ،بیههزه سههن ،ای امههام!
بیههههزه باغیشههههال آنههههی ،ای بختلههههو!
اونسهههوز آتهههاموزه نئجهههه گئهههدهلوم؟
قیلمههها محهههروم اونههها اول پیریمیهههزی.
خدمتهههه ،قوللوغهههه مقبهههول اولماغههها.
سههوچی یههوخ کیشههیلره سههوج ائتمهههزم.
اونونچههون قیلمایههام بههن گههوج سههیزه.
یوسههههف اونههههالرا محابههههه قیلمههههادی
بابههههاموز قاتینههههده مقبههههول اولمیههههه.
گههوج ایلههه خههور نئیلهههیههه بیههزه عزیههز.
مصر ،قاپوسههون بیههر -بیرینههه هههم اوروم
قیالیههیم زیههر و زبههر ،نههه کههیم وارون.
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رویههل آیههدور ،بنههه یههوز بههین یئتمیههه،
ههههر بیهههری دورلهههو دعهههوا ائیلههههدی،
یوسههف اونههالرا کیشههی قویموشههدی،
بیههر -بیریلههه ایههچ آرا سههؤیلهدیلههر،
بیلههدی یوسههف اونههالرون احههوالینی،
دئههدی :بههونالر ائیلههه ائتسههه ،اونههالرا،
حکم قیلدی بینههدی اون بههین ار چههری،
شهههر ایچینههده دوشههدو غوغهها ناگهههان،
شههههره گله هدی یوسهههفین قردشهههلری،
چههونکیم آنههالر شهههره گلههدیلر ،ای یههار،
خلق ائیله ساندی کیم ،یخییلدی گؤگ،
شههاه ریّههان اسسههی گئتههدی ناگهههان،
دئههههدیلر شههههاها اول عبههههریلههههرون،
شههاه ریّههان چیخههدی اونههالری گههؤرور،
قارشههو گلههدی اونههالرا یوسههف امیههر،
حمله قیلههدی شههمعون اول دم لشههکره،
یوسف آیدور ،یا رحیل جنههق قیلمههانوز،
ائیلههه دئیهههرک دپههدی یوسههف بههای،
اونهههالرا قارشهههو آنهههی بیرگهههز آچهههار،
حملههه قیلههدی اونههالرا یوسههف همههان،
ییخهههدی آنهههالری گرفتهههار ائیلههههدی،
بههاش آشههاغه سههالدیالر بههونالر قمههو،
دئههدیلر کههیم ،اوشههبو نئجههه حالههدور،
بیههزدن اولههدی بیههزه اونههو کههی بیلههون،
کؤنلوم آیههدور یوسههف دورور بههو جههوان،

2

2

کهههیم ،گلورسهههه آلییمهههدان گئتمیهههه.
بیههر -بیرینههه اوشههبو نوعههه سههؤیلهدی
کیم ،اونههالری گؤزولههه نههوز ،دئمیشههدی.
مُشهههتی چیلهههر یوسهههفه قوووشهههدیلر.
جنههق ایچینههده مکههر و فعههل و آلینههی.
کیمسهههه قارشهههو تهههؤرهمهههز اونهههالرا.
آهههن و فههولد گئیههدورو هههر بیهههری.
بیههر – بیرینههه دوشههدیلر پیههر و جههوان.
تیشهههره گله هدی اونهههالرون قولدشهههلری
اول یهههههودا نعههههره اوردی رعههههدوار.
کیمسهههنهههده قالمههادیهههئچ اوسههس1و اؤگ

2

عقلی گلدی سوردی کیم نههه دور فغههان؟
نعههره اوردی بیههری ،ای شههاه ،اونههالرون.
قورخوسههوندان قاچههدی قالیهها گیههرور.
بهها علههم ،بهها طبههل و زورنهها و نفیههر.
کیمسههه قارشههو تورمههادی اول سههروره.
یههههالونوز کنههههدوونوز ار بیلمهههههنههههوز.
الینهههه آلهههدی اونهههالری اول تولهههو آی.
سههیلکر اول دم اونههالرون ،گوجههو قاچههار.
هههر بیرینهههه اوردی بیهههر گهههرز گهههران.
دوکهههلههیسههین بههاغالدی ،زار ائیلهههدی.
بیهههر –بیرینهههه باخیشهههورلر ،ای عمهههو!
باشهههیموزه گلهههدی مکهههر وآل ایهههدور.
دئههدیگوم سههؤزه بنههوم نسههلیم اولههون.
آنجیالیههین کههیم ،قههیال بیههزه ،ای جههان.
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دنیههههادا بیههههزه مقابههههل کههههیم اول؟
ائیلهدی قیلدی یوسف اونههالری خههراب،
قههههامو اونههههالری گتههههوردیلر گئههههرو،
آنهههالری زنهههدان ایچینهههه سهههالدیلر،
قصهههیی،
چههون ائشههیتدی شههاه ریّههان ّ
یوسههفه عشههقی بی هر ایکههن ،بههین اولههور،
گئتههدی آدم ،چههون آنههالری گتههوردیلر،
یوسف آیههدور ،ای ایگیههدلر کههی بیلههون،
آییتدی ،بن سههیزون گیبههی ایگیههدلری،
پهلههههوان خههههوب یوزلوسههههن بنههههام،
هر کیم ،اردور اولری سههئومک گههرهک،
وارون ،ایمههدی سههیزی آزاد ائیلهههدوم،
بههههن سههههیزه ائتههههدونوزی ائتمهههههزم،
اللرینهههههدن بنهههههدلرین گؤتهههههوردیلر،
تیشههره چیخههدیالر ،نههه آت ،نههه دوه،
دئهههدیلر بابهههاموزا گئتمهههک گهههرهک،
اول ایکیسههی اونههدا قالههدی اول زمههان،
گئجه – گونههدوز دورمههادیالر گئتههدیلر،
اول احهههوالی قهههامو تقریهههر ائیلههههدی،
ابهههن یهههامین سهههاغر اوغهههورلدیغینی،
چههونکی یعقههوب ائشههیده ر بههو داسههتان،
آه قیلههدی یعقههوب ،آیههدور ،ای دریهها،

بیههزوم ایلههه اوشههبو ایشههی کههم قههیال؟
تههها سهههرای اؤنونهههه گلهههدی باشهههتاب.
آنهههالرا زنهههدان بویهههوردی شهههاهِ اولهههو.
اوچ گون اونالر حههبس ایچینههده قالههدیلر.
کلّههی کؤنلونههدن گئههدوردی غصهههیی.
تهها کههی ،غوغهها اول زمههان سههاکن اولههور.
الهههی بهههاغلو ،بوینه هو بهههاغلو دوردیلهههر.
شهههاه بویهههوردی بهههونالری اؤلهههدورون.
حیف اول کههیم ،اؤلههدوروم بههن سههیزلری.
بهههن سهههئویرم پهلهههوانی ،ای گههههرام!
ار یولونههدا ار گیبههی دورمههاق گههرهک.
جهههههانونوزو سهههههیزلره باغیشهههههالدوم.
اونون اوچون بههن سههیزه قصههد ائتمهههزم.
شهههاه آلیینهههدان بهههونالری سهههوردیلر.
نه خود نسههنه وار کههیم ،ایلهههتهههلههر ائههوه.
ایشبو حههالی اونهها شههرح ائتمههک گههرهک.
اول قههههالنی یههههول گیردیلههههر روان.
تهها کههی یعقههوب قاتینههه دهک یئتههدیلر.
نههه کههیم ،اولههدی باباسههینه سههؤیلهدی.
سهههؤیلهدیلهههر قهههامو بیهههرین -بیرینهههی.
اونهههالرا اینانمهههادی ،آیهههدور یهههالن.
کههیم ،اومیههدیم قالمههادی بنههوم ضههایع.

******
چکههههدی قرطهه هاس اوزره اول رقههههم
دؤنهههدی یعقهههوب کاغهههذ آلهههدی ،قلهههم،
اول قهههامولردن منهههزّه ،بهههی نیهههاز.
یههههازدی اوّل کههههیم ،کههههریم کارسههههاز
یئره ،سههویه گههؤگلری قیلههدی محههیط.
سههو یوزونههده یئرلههری قیلههدی بسههیط،
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عههرش و کرسههی هههم یاراتههدی نُههه فلههک
اولههدوز ایلههه گههؤگی بههزهک ائیلهههدی،
ههههر بیرینهههه روزی قیلهههدی بیهههر مقهههام
بهههو نصهههیبی بنهههه داخهههی ائیلههههدی
بابههههههامون آدی ذبههههههیحاح اولههههههور،
اوش فههههراق اودینههههه یانههههار مُههههدام
یوسههههفی یههههاوی قیلههههدوم ای عزیههههز،
ابهههن یهههامین بیرلهههه کؤنلهههوم اگلههههرم
اولمایههها اوغرولهههوق بیهههزده ،ای عزیهههز
اوغلومههو قههو غیههل ،یهها خههود آه ائههدهرم
نههه سههنی قویههام ،نههه تخههت و تههاجینی
دردی اول شههههاهنامهیه درج ائیلهههههدی،
یهههازدی نامههههیی پرعتهههاب و اشهههتیاق،
گلهههههدیلر قارداشهههههلرینی بولهههههدیلر،
خههههوش دعهههها قیلههههدیالر بهههها ادب،
آلههدی یوسههف نامهههیی ،اوقههودی روان،
اوقهههوریکن نامههههیی یهههاش ائیلههههدی،
نامههههیی اول دمهههده یوسهههف اوخهههودی
آلهههدی کاغهههذ الینهههه ،توتهههدی قلهههم،

گههؤگلرون ایچینههی دولههدوردو ملههک.
آدمههی یئههر اوزره تمکههین ائیلهههدی.
انبیایهههه روزی قیلهههدی بهههین نهههام.
اول نبهههوت دفترینهههدن تویلههههدی.
هههههم ددهم آدی خلیههههل اح اولههههور.
جیگههریم بریههان ،ایشههوم اولههدو خههام.
آه ایلههه ،درد ایلههه قالههدوم ،ای تمیههز!
اونونلهههه دردیمهههه صهههبر ائیلههههرم.
بیههزده اوغرولههوق اولمههاز ،بیتهههمههز.
خاصههه آهههی دور ،سههحرگاه ائههدهرم.
نههه عزیههزون ،نههه خههود محتههاجینی.
لعههل -گههوهر سههؤزینه خههرج ائیلهههدی.
وئههههههردی یوسههههههفه درد فههههههراق.
آلدیالر نامهیی یوسههف قاتینههه گلههدیلر.
سههوندی رویههل شههاهنامهیی بولعجههب.
تؤکدی هههر بیههر نرگیسههیندن ارغههوان.
فرقههت اودی بههاغرینی بههاش ائیلهههدی.
بیلدی یوسههف باباسههی کههیم ،قههاقودی.
یوریدیسهههه کاغهههذ اوسهههتونه رقهههم.

*****
اول و آخهههر لطهههف اونهههون بیشهههمار.
یههازدی نامهههیی کههیم ،بههه نههام کردگههار،
قهههولالرینی امهههین ائهههدهر قهههایغودن.
عههزّت و رحمههت گلههور بیههر تانریههدن،
سن خلیلین سهرّی سههن ،بیههل آشههکار!
ای ذبهههههیحاحین اوغلهههههو ،نامهههههدار!
اوغلونههون دردینههدن وصههف حههالینی.
نامههههده مهههدح ائیلههههدون احهههوالینی
یوسههفون دردینههه چههوخ زار ائیلهههدون.
فرقههت ایلههه حسههرتی یههاد ائیلهههدون.
صههبر ایلههه بیلههدی مههورادی عاقبههت.
اونهههالرا صهههبر ایلهههه ایهههردی منزلهههت،
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سن دخی صبر ائههدهر-ایسههن ،یهها امههین،
حسرت ایله صبر ائدهرسههن ،بیههل عیههان.
یههازدی نامههه ،بههونالره وئههردی گئههرو
نامههههیی آلهههدی ،بهههونلر اولهههدی روان
آلههدی نامهههیی یعقههوب اوقههور گئههرو
آییتههدی ،بههو دیههانالر سههؤزی دگههول،
بههو گلنجههیلههر ،بنههیلههر سههؤزودور،
بونجهههها دورلههههو اشهه هارتلههههر بنههههه
بونههده بیههرمجلیس ،هههم دورلههو داسههتان
شههاه و سههلطان یوسههفی سههؤیلهیهههلههوم،
*****

صههبر ائههدهن بولههور مههرادی یقههین.
فرقتههه سههرحد بولهههسههن بههیگمههان.
بهههونالری کنعهههان ائلینهههه گؤنهههدهرو.
بابالرینهههههه گتهههههوردیلر همهههههان.
اول جوابهها قالههدی حیههران اول اولههو.
اولمایهها سههوریان سههؤزی بؤیلههه اصههول.
بونههو ریّههان کیشههیلر کههیم ،نههه بیلههور؟
گلمیشهههدی بهههوگزین قیلهههدوم تنهههه.
سؤیلهیهههلههوم بههو یئههددینجی داسههتان.
باباسی یعقوب احههوالین سههؤیلهیهههلههوم.
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یئددینجی مجلس
یئنههه آغههاز ائههدهلوم بیههر وصههف حههال،
قصههههۀ یوسههههف حکایههههت قیاللههههوم،
ابهههن عبهههاس بؤیلهههه بویهههوردو بیهههان
جههان قههولغین آچههار ایسههن ،ای عزیههز،
آییتدی ،اوغلوم یوسفی ایستهرم ،بولههون،
دئهههدیلر :بابههها ،نهههه یئهههرده بوللهههوم؟
نامهههه یهههازدی آنهههداکی اوغالنهههالرا،
آییتهههدی ،وارون اول عزیهههزون قاتینهههه،
اونجههها یهههالوارون اسهههیرگییه سهههیزی
گئهههرو واردیلهههر بهههونالر مصهههره روان،
یئنههههه یوسههههفون قاتینههههه گلههههدیلر،
بههو گههزین یههوز یئههره اوردیلههر گئههرو،
دئدیلر کهیم ،ای سههخاوت کههانی -شههاه!
اول بابهههاموز بیهههزوم اونهههدا زار اولهههور،
گل اسیرگه بیزلری ،خلههق ائیلهههگیههل!
قهههامو عهههالم قولهههون اولهههدیلر تمهههام،
یههاولق آجیقههدی یقههین کنعههان ائلههی،
رحمههت ائیلههه بههونالرا بوغههدای ایلههه،
وقتههدور کههیم ،بیههر محبههت قیلهههسههن،

سههؤیلهیهل هوم هههم یئههدینجیدن مقههال
هههم قصههص حکمههون روایههت قیاللههوم.
دینله ،ای مؤمن بونی بهها گههوش جههان!
کؤنلونهههه دور دهرهرسهههن بههها تمیهههز.
یوسفی ایسههتهمهههگههه مشههغول اولههون.
ایسههتهمهههگههه نئجههه مشههغول اوللههوم؟
بونههههدا کههههی ،آنههههداکی قههههالنالرا.
قههول گیبههی دورون اونههون حضههرتینه.
وئههره بوغههدایی ،اوغلومههوز اونهها بیههزی.
بولههههدیلر قردشههههلرینی اول زمههههان.
کنهههدولرون ههههم یهههاراغون قیلهههدیلر.
تضههه هرع یهههههالوارو.
قیلهههههدیلر زار و ّ
سن کههرم قیههل ،بیههز ائیلهههدوک گنههاه.
عشهههقی ،کؤنلهههو دایمههها آزار اولهههور.
قیل شفاعت سن بیزه خوش سهؤیلهگیهل!

بیزی دخی قههول بیههل ،ای شههاه گههرام!
خلهههق قیریلماغهههه دوردی ،ای ولهههی!
قیل شفاعت یوخسول ،هههم بههای ایلههه.
حضههرتونده بیزلههری قههول بیلهههسههن.
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اول بیهههزیم قردشهههجیغوموزی بئلهههه،
ناگهههههان تختینههههه قیلههههدیلر نظههههر،
ابهههن یهههامینی بهههونلر اونهههدا گهههؤرهر،
تههههاج باشههههینه و لبههههاس اگنینههههه،
گئیهههدیگی جملهههه مرصهههع دونلهههری،
اونهههالرا آیهههدور یههههودا ،بهههن سهههیزه،
خیرسههیز بؤیلهههمههی توتههار ،ای کیشههی،
اونههالر اونههدا عههاجز و حیههران اولههور،
غوغایههه دوشههدی بههونلر بیههر – بیریلههه،
ابهههن یهههامین دایهههم سهههؤیلردی مگهههر،
گههؤردی یوسههف آنههالری ،حیههران و زار،

بویوراسههن وئردیگههون بوغههدای ایلههه.
ابههن یههامین گههؤردیلر اونههدا گههزهر.
قیزیههل ،آلتههون صههندل اوزره اوتههورهر.
آلههوب اوتورموشههدی تخههت اوسههتونه.
جملههه خلههق گههؤرهردی هههم اونلههری.
آیدورایههدوم سههیزه ،اینانمازسههیز بیههزه.
یوسف ایمیش بللههو بیلههون بههو کیشههی!
نههه قیاللههوم دئیههو ،سههرگردان اولههور.
نئجههه اول حههالوموز دیههر کههیم ،بؤیلههه.
کمههدوزون بیلههدور ،آخههی ،ای سههرور!
دئههدی کههیم ،وقتههدور اولم آشههکار.
*****

ناگهههان بههرقعین گؤتههوردی گههؤردیلر،
بههاش آشههاغی سههالدیلر بههونلر قمههو،
یوسف آیدور ،بیلمهدیزمههی بههن کههیمم؟
سهههیز بنوملهههه یهههاوزلوق ائتهههدینیز،
اونههههونال قویمههههادینیز سههههیز بنههههی
بنههه بهتههان ائیلهههدونههوز هههم دخههی،
نههه دئسههونلر ،یههاولق اولههدیلر خجههل
باشههالرین قالههدیردیالر کههیم ،ای عزیههز
آییتههدی ،بههن یوسههف قارداشههدور بنههه،
یوسف آیدور ،هر کیم صههبر ائههدهر بیههان
نعمتههه صههبر ائیلهههینلههر بللههو بیههل!
گؤر نئجههه صههبرائتدی یوسههف محنتههه،
دُنیهها محنههت خانهههدور ،ای مههرد کههار
دونیههها فهههانی ،نعمتهههون سهههونی قههههر

اول شهنشاه یوسف ایمیش ،بیلههدیلر.
بیلدیلر کیم ،یوسف ایمیش ،ای عمو!
شیمدی سیزه قیلدیگیزی بههن قههیلم.
قویویهههها بوراقیبههههان گئتههههدینیز.
ساتدونوز آلههدونوز آقچههایی -آلتههونی.
اوغههرودور دئههدینوز سههیز ،ای اخههی!
باش آشاغی سههالدیلر خههوار و ذلیههل.
بللو ائدین بیزه کیم ،یوسف میسههیز!
بللههی اینههانون ،ای قارینداشههالر بنههه!
عاقبههت اول شههاه اولیسههار بههیگمههان.
نعمتههههه ایریشههههدوره ربّ جلیههههل!
عاقبههت تههانری ایردیههردی نعمتههه.
نعمت ایسههتهینلههر اولههور خههوار و زار.
بههالینی یئتمهگههه اولههو ،قنههدی زهههر.
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شکرینی قیلمادی ،چکههدی محنتههین.
دُنیههانین چههون سههونو اولیسههر زوال.
بیزوالی ییل کیم ،اولماسههین تمیههز.
همتّههون واریسههه مههالون چوقههدورور.
همتون یوخ ایسه یوخ بیل ،ای عمههو!
یههههازوغون باغیشههههیله پروردگههههار!
عاجز و حیران ،باش آشاغی باشالری.
بیلههدوک اوش یههازیغوموز ،ای عمههو!
یوسف آیههدور ،قههامولرون ،یههازیغین،1
....................................................................
کنههههدولرینی خطههههاده بولههههدیلر،
عفههو قههیال ،اول کههریم ،اول غنههی.
یههازوغون بیلورسههن ،هههم کنههدوزون.
رحمت ائههده سههنه اول ربّ العههالمین.
ای بنههوم گههؤزوم نههوری ،یولداشههلروم!
قایغی سههانان شههازلیغه ایرمههه سههون!
ائیله سان کیم ،اؤلکههر آیههه قونوشههور.
شاه بویوردی کههیم ،بشههارت اولههدیلر.
هههر بیرینههه وئههردی خلعههت شههاهوار.
یوز دخی بیرصف گوموشدن قویدیلر.
آلتون ،گوموشدن داشلری هههم تمیههز.
یوسههههف قرداشههههلری اوتههههوردیلر.
قههامو بیههر یئههرده یئههدیلر بسههالم.

هههر کههی توتههدی بههو جهههانین نعمتههین
بیگلیگههی ،مههال و مههولکی ییههر خیههال،
قالماغیههل سههن بههو خیالههه ،ای عزیههز!
دئمهگیل کههیم ،دونیههالیگوم یوقههدورور،
دنیههها مهههالی سهههنون اولورسههها قمهههو،
وار ایمههههدی اونههههدا وئههههره کردکههههار
ایمههدی گلههدی یوسههفین قارداشههلری
دئههدیلر کههیم ،بیههز گناهکههاروز قمههو
عفههو اولمههی ،یهها بیههزه اؤلمههک گههرهک؟
عفهههو ائهههده اول قهههادر ربّالعهههالمین.
چهههونکی بهههونالر یهههازیغونی بیلهههدیلر،
حهههق تعهههالی بهههونالرون یهههازیغینی
سن دخی ،ای مؤمن ،آچارسههن گههؤزون،
یههازوغی کِهههی بیلوریسهههن ،ای کهههریم،
یوسف آیههدور کههیم ،گلههون قرداشههلروم،
سیزه یاووز سانان ایییلیک گؤرمهسههون!
دوردی یوسهههف اونالرونهههال گؤروشهههور،
اونهههدا کیلهههر قمهههو شه هادان اولهههدیلر،
اونالریهههن اوسهههتونه قیلهههدیالر نثهههار،
قیزیل -آلتههون یههوز سههینیلههر قویههدیلر،
هههر بیرینههده اوچ چانههاق وار ،ای عزیههز!
تخههت اوزهره بیههر اولههو خههوان قویههدیلر
یوسهههف اوتهههوردی بهههونالرونال طعهههام
*****
شعر
 1یازیق  ،بورادا خطا  ،سوچ و گوناه دئمکدیر.
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ائیله سان کیم ،آی ایله گههون اول زمههان
مشهههتری اولهههدی بهههونالره مشهههتری،
گلههدی مههریخ ،آیههدهر صههاحب قههرآن،
زهره آیههدهر اوش طههرب ،سههاز ائیلهههرم،
چههون بههولرا یئههر -یئههره گلههدیلر بئلههه
هر بیریندن نوش ائدوب وصلت سههویون
شهههاد اولوبهههان بیهههر یئهههره اوتهههوردیلر،

اولههدو اؤلکرلههه مقههارن بیههل عیههان.
کدخدالوقههههده اولوبههههدور مهربههههان.
اوش حسد گونینی کسدوم بههن همههان.
شهههادلوغه اوردوم اوش دسهههت نههههان.
مصههر شهههریله سههان اولههدی جهههان.
فرقههت اودی سههونوبن اولههدی نهههان.
قایغی گئتدی ،شادی گلدی بههیگمههان

*****
اون ایکههیسههی بیههر قاتههار اوتههوردیلر.
یئههههدیلر ،نعمههههتلههههری گتههههوردیلر،
بیلههدی ،شههوکر ائیلهههدی زرّیههن کههاله.
اونههههالرون احههههوالینی ریّههههان شههههاه،
نههه دور اول ایگیههدلر ،ای بههدر منیههر!
دئههدی اول دم یوسههفه کههیم ،ای امیههر،
کههیم بنههه قههرداش اولههور قههامو بههولر.
پادشههاهه یوسههف چههون وئههردی خبههر،
کؤنلهههو کلّهههی قهههایغودن آزاد اولهههور.
پادشههاه چههون بههو خبههردن شههاد اولههور
بابهههاموزه نئجهههه گئتمهههک گهههرهک؟
یوسف آیدور کیم ،بیزه نه ائتمک گههرهک؟
هر نه کیم ،سن دییهسن اولههور همههان!
دئهههدیلر ،سهههن بیهههل ،ایاشهههاه جههههان!
آییتدی بونلر ،چونکی بیلدی اول گرام.
باباسهههونون سهههوردی احهههوالین تمهههام،
دئدیلر کیم،گوملههه گونههدن ،ای نسهب!
گؤزسههوز اولههدوغی نهههدن ،آییههدون سههبب
آغلهههههرو ،زاری قیلههههور کندوزینههههه.
کؤملههههگهههونی گهههؤرهر اورور یوزینهههه
حسهههرتینله دونیهههادان بیه هزار ایهههدی.
دون و گون ایشی نوحههه بیرلههه زار ایههدی،
گؤزلرینهههون یوزینهههه برههههان اولهههور.
چههونکی کؤملکههدن گههؤزو گریههان اولههور،
کههیم ،بویههولی بیرگههون ایچینههده آلههه.
دئههدیلر کههیم ،بیههر کیشههی قانههده اولههه
بیر نشان وئرون کیم ،اوندا بههن وئههرهم.
دوردی یئنیدن ،دئدی کیم ،بههن گئههدهم،
دانههه ،اینجههی ،خههوش شهههانه معتبههر.
یوسههههفین قولونههههدا واریههههدی مگههههر،
بونجا ایلدن یوسههف اونههو سههاقالمیش.
باباسههههی اونههههی قولینههههه بههههاغالمیش
آل بههونی ،بابامههه وئرگیههل هههم نشههان!
چههوزدی قولینههدن ،آییتههدی :ای جههوان!
کههیم ایلههه تههر بابامههه بههو کؤملهههگههی؟
اول روان اولههدی ،آیههدهر بههو کؤملهههگههی،
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بیههههر بههههدوی آت یهودایههههه وئههههرهر
یوسههف آیههدور ،روادور سههن وارهسههن،
دوردی یئرینهههدن یههههودا ،دئهههدی :بهههن
بیهههر جمایهههل 1دوهسهههینه وئردیلهههر،
یوسههف آیههدور ،چههونکی یولههه چیخاسههان
کؤملهههگههومی آچارسههان بیههر گههز روان
تهها کههی ،اونههون قوخوسههون بههاد صههبا،
دئههدی ،جههانم ایلههه قههیالم اؤگیههدون،2
ائشههههیت ایمههههدی روایههههت دخههههی،
قصههه نههین ایلکینههده سههؤیلهدوک روان،
کهههیم آناسهههی یوسهههفین دایههههسهههیدور
اوغلهههونی اول دمهههده سهههاتدیلر مگهههر
اونهههها تقههههدیر ازل اولمههههوش ایههههدی
نئتههه کههیم ،یعقههوب آناسههیندن اونههی
ائیلهههه قیلهههدی امهههر ربّهههانی مجهههال
سهههونرا یوسهههف یئنهههه یعقوبهههه ایهههره
اوغالنههها یوسهههف بشهههیر اورمیشهههدی آد،
چههونکی بیههر منههزل یههول گؤنههدردیلر،
کؤملههههگی آچهههدی یههههودا بهههیخبهههر،
امهههر قیلهههدی حهههق چلهههب بهههاد صهههبا،
قیزلرینهههه یعقهههوب آیهههدور ،یههها نگهههار،
هلههه بههن کوملههک قوخوسههون بیلههورم،
کئچدی اول دم ،هم ایریشدی بیل خههاص
قیزلریلهههه یعقهههوب اوتهههورمیش ایهههدی
اول آنههی یعقههوب ائشههیتدی ،قیلههدی آه،

کؤملههههگی یههههودا یوسهههفدن آلهههور.
کؤملههههگی بابامهههه ههههم وئهههرهسهههن.
کؤملهههگی بابانههه ایلهههتم ،جههان مههن!
دورلههو نعمههت یوکلههه دوبههن دوزدیلههر.
دؤنههه سههن کنعههان یولینههه باخاسههان.
سههیلکهسههن کنعههان یولینههه مهربههان،
ایرگهههوره بابامهههه کهههیم ،بولهههه صهههفا.
جههانیم اوسههتونه توتههام بههن اؤگیههدون.
بیههر یهول ده دخههی دینلههه ،ای سههخی!
اول قولی کیم،ساتدی یعقوب اول زمان
یوسف ایچون اوغلونههون سههایهسههیدور.
مصههر دوشموشههدی ،ائشههیدگیل خبههر!
گئههرو یوسههف قاتینههه گلمههیش جههانی.
آییههروب محههروم قیلمیشههدی ایههدی.
اوّل آناسههههینه ایریشههههدی عیههههال.
تا کههی ،بههونلر بیههر -بیریسههینی گههؤره.
یههول گیههرور اول یهههودا خههوش نهههاد.
ائشیت ایمههدی کؤملهگههه نههه قیلههدیلر!
سههالدی کنعههان یولینههه ،ای بختههور!
قوخوسههون اول دم ایریههردی یعقوبهها.
یوسهههف قوخوسهههو گلهههدی آشهههکار.
سهههیزه اوش شهههرح بیهههانون قیلهههورم.
قههایغودن کههیم ،بههوللر بههونلر خههالص.
قاصد اول دم شهههره ایههریمیش ایههدی.
بو نه غوغا قوپههدی دییههر ،ای پادشههاه!؟

 1جمل ،عربجه دوه معناسیندادیر؛ جمایل دوه دئدیکده ،اصیل دوه منظوردور.
 2اؤگود :نصیحت
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دئهههههدیلر :بابههههها ،بشهههههارتدور مگهههههر،
حالی کههی ،یعقوبههه ایریشههدی بهو نشههان،
عقلهههی گلهههدی ،سهههؤیلهدی قیزلرینهههه،
دئههدی اول دم ،بههن سههیزه قیلههدوم خبههر،
گلهههدی قاصهههد یعقوبهههون اؤپهههدو الهههین
یعقههوب اینجههویی گههؤروبن تانلهههدی،1
دئهههدیلر کهههیم ،اوشهههده یههههودا گلهههور.
چههونکی گلههدی یهههودا ،اونههی گههؤردیلر،
دئههدی :بابهها ،یوسههف ایمههیش اول عزیههز،
دؤندی یعقههوب آیههدور :ای صههاحب بیههان،
بشههیر الینههدن کؤملهههگی یعقههوب آلههور،
یعقوب اول دمده بشیره آیههدور :ای غههالم!
سههنون اوجونههدن بیههز اولههدوق فههراق،
گؤرمهیینجه سههنی نامهههنههی ،بیههل یقههین،
سنی ،اونونی گههؤردوک ،ای بشههیر ،عیههان،
دئههدی اونههو قههول اولههوب سههاتیلدوغین
دئههدی کههیم ،هههر نههه واقههع گلههدی آنهها،
فرقههت ائتههدی یعقههوبی اول دمههده همههین
دوردی یعقههوب آیههدور ،ای سههلطان الههه!
اوشههبو بیههر قههاچ بیههت الحزنینههده تمههام

یوسههفی بولههدوق دئیههو ،گلههدی خبههر!
آه ائههدوبن عقلههی گئتههدی اول زمههان.
شهههرح تقریهههر ائیلههههدی اؤزلرینهههه.
سهههؤزومه اینانمهههادونوز سهههیز مگهههر؟
سوندی اینجو،سؤیلهدی یعقوب حالین.
یوسفین تحقیقههینههی اونههدان آنلهههدی.
یوسههفین کؤملهههگینههی آلههوب گلههور.
یوسههفین کؤملههه گینههه یههوز سههوردیلر.
بیههزوم ایلههه بههو ایشههی قههیالن تمیههز.
قیلمادون سههن بههن دئههدیگومی عیههان.
گؤزلرینههه سههورور اول دمههده گههؤرور.
تانریخوش توتسون سنی،اولغیلسالم.
تا کههی ،سههنی اونههدان ائتههدوک ایههراق.
کیم ،بیزه گؤسترمهدی یوسههف یههوزین.
سههؤیله گیههل یوسههفی شههرح و بیههان!
هههم عزیههز اونهها زنههدان بویههوردیغین،
ائشههید ایمههدی سههلطان اولدور بانهها.
ائشیدوب او سسی گئدهر دوشر یقههین.
یوسههفین حزنههی بنههی قیلههدی تبههاه.
شههعر آیدورسههر یوسههفه یعقههوبِ امههام.

*******
شعر
دئههدی :قههانی ای بنههوم جههانوم ،بنههوم،
جههانیمی حسههرت اودینههه یاقمیشههام،
نئهههدهییم صهههبر و قهههراروم قالمهههادی
 1تانالماق = تانیماق

کؤنلومهههو شهههاد ائیلههههیهههن خهههانوم؟
وئهههره اونهههی بنهههه سهههبحانوم بنهههوم.
دئدی ،آه کههیم ،دوغسههون شههاهوم بنهوم.

یوسف و زلیخا 115 /
نئته کههیم ،وئههردین بیههزه جنتههده حههور،
گؤزومه گؤسههتردون اوشههده کؤملهههگههی
بنههههدن آییههههردی سههههلطان آنههههی،
نئجهههه اول گهههؤرهم آنهههون یوزونهههو،
دئدی یعقههوب دیلهههگههومی قیههل قبههول!

وئریبههدی حههق بنههه رضههوانوم بنههوم.
گؤسههتردی وئههر یوسههف جههانوم بنههوم.
مصههر ایچینههده خههوب کنعههانوم بنههوم.
گلههههمهههی قارشهههومه سهههلطانوم بنه هوم.
بشهههره 1وئرگیهههل آت ،دوه ،حهههالوم بنه هوم!

****
آیدور اوغلوم ،یوسههفیم نههه دینههدهدور؟
بابههاموز هههم ،ددهمههوز دینینههدهمههی؟
آییتدی ،بابهها ،اول ددهمههوز دینههینههی،
اول خبههر یعقههوبی شههادان ائیلهههدی؛
آییتدی قورخههوم آنههدان بههن ضههعیف،
آلدییه ههلهههر ،یولهههدان آزدورلر اونهههی
بونجه ایلههدن قیلههدیغوم زاری -فغههان،
دیلهههگههوم کههیم ،دینینههدن چیقمیههه
اوشده شاد اولدوم ،بیلههدوم بههن اونهی،
دنیههها مهههالی سهههنون اولیسه هر قمهههو،
بیر یولون یوخایسه چونکیم ،دیههناول،
یههالونوز دیلههده دگیلههدور دیههن اولههو
اهههل کنعههان اول دم اونههی گههؤردیلر،
آجلیق ایله خلههق بوکولمههوش ایههدی،
بههو خبههری کههیم ،ائشههیتدیلر قمههو،
بههههودی زورنهههها و نقههههاره اوردیلههههر
قالهههههدی بهههههونالر آرادا شهههههادمان
قالمامیشههدی خلقههه یئمههک غایهسههی
 1منظور بورادا "بشیر" دیر کی یعقوبون قولودور.
 4تامو ،یا دامو  ،جهنم معناسیندادیر.

نئجههه مههذهب ،یهها نئچههه آیینههدهدور؟
یههها خهههود ریهههانیلهههر آیتهههدهمی؟
قویمامیشهههدور آنلهههرون آیینهههینهههی.
سجده قیلههدی ،شههکر یههزدان ائیلهههدی.
اوغالنیههدی یوسهههفیم عقهههل نحیهههف،
آخرتهههده تامویهههه 4گیهههره جههههانی.
باغرومده داش باسههدیغوم ،ای مهربههان.
آتاسههی ،ددهسههی دینههینههی ییقمیههه.
ایمدی دینین ساقالیام ،شیمدی قههانی.
آراده دیههن اولمایهها ،یههوخ بیههل عمههو!
ایکههی دنیهها بیههل سههنه تمکههین اول.
جملههه خلقههین دینههی گههرهک بختلههو!
یهههوزلرینی قهههامو یئهههره سهههوردیلر.
قههامو قیریلماغههه آز قههالمیش ایههدی.
یئمههک  -ایچمهههگههی اونوتههدیلر ،عمههو!
قههامو بیههر گههزدن بشههارت قیلههدیلر،
گیههردی یههول پ هس یهههودا اول زمههان.
گولمههک ،اویناماغهها باشههلر قاموسههی.
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هههم یهههودا داخههی گلههدی ایلهههرو،
بو گز ائشیتدی کیم  ،یهودا نههه قیلههور،
گلههدی مصههر یوسههفه ،قیلههدی خبههر،
اول دم اونهههالره بویهههوردی خلعتهههی،
بههین دوه یوکلهههدیلههر بوغههدای ایلههه
یههوکلری بههال و یههاغ ،اوندور قمههو،
بههین بههدوی آت بویههوردی ،وئردیلههر
دگمههههه بیههههر قرداشههههینه اون دوه
هههر بیرینههه بیههر عمههارت ،اورتاسههی،
باباسههههینه بیههههر عمههههارت دوزه دور،
قیههرخ دوه یههوکی جههواهر یوکلهههدور،
دئدی کنعان ائلینههه بخههش ائههدهسههیز،
بین قاراواش ،آت ،قاطیر ،خیل و حشم
بیقلریندن کندونون ،خاصی بین بین
دئههدی :کنعههان اهلههی جملههه بئلههه
دئههدیلر :اوغالن هالرون؛ خههوش گلههدیلر،
نعمههههت عههههالم گتههههوردیلر بئلههههه،
چههونکی کنعانههه ایریشههدیلر بههولر،
نعمت ایله جمله دویدو خههاص و عههام،
اونههههالری گؤنههههدهردی ،دوردی اورو
سههر گذشههتی شههاه تقههدیر ائیلهههدی،
باباسهههی قهههومینی قیلهههدی بیهههان
پادشاه اول دمده پیر اولمههوش ایههدی،
یوسههفه ایسههمرلهمیشههدی سههلطنت،
بههو خبههردن اولههدی جههانی شههادمان،
آییتدی کیم ،جانوم فدا اولسههون سهانا،
گل آچ خزینه ،نههه کههیم دیلرسههن آل!

باباسههینه موشههتولوق قیلههدی گئههرو.
چههههون یهههههودا اول آراده گؤرونههههور.
گؤرکی نئتههدی گئههرو یوسههف معتبههر!.
پادشهههههاهانه بویهههههوردی خلعتهههههی،
بههین دوه دخههی اونهها وئههردی بئلههه.
دورلههو خلعههت وئههردی بیههل ،ای عمههو!
مرصهه هع قیلههههدیلر.
ائههههو  -اوبههههانی ّ
اون دخی آت قوشدی کیم ،ایلهته ائوه.
اؤرتهههولری قیزیهههل آلتهههون قاموسهههی.
اورتهها سههینه لعههل و اینجههو قونههدورور.
کیمی لعل ،کیمههی یههاقوت ،کیمههیدورّ.
بو سههیزه شههکرانه اولسههون دییهههسههیز.
هههر بیرینههه اییههی وئههردی محتشههم.
اونبین ار قویموشدی بئلهکیم،ایلهتون.
تئههز آلههون  ،بونههدا گلههون بابههام ایلههه.
بههههاعلم ،بهههها طبههههل اوش گلههههدیلر.
قول ،قههاراواش ،آت ،قههاطر ،گههنج ایلههه.
اههههل کنعهههان گهههنج عهههالم بولهههدیلر.
سن ائشیت کیم ،نئیلهدی یوسف امههام!
شهههاه ریهههان قاتینهههه گلهههدی گئهههرو.
قههامو بیههر – بیههر پادشههاهه سههؤیلهدی
بونهههدا گلهههدیکلری قیلهههدی عیهههان.
عمههری اونههون آخههری گلمههیش ایههدی.
عدل و عار و مههال و مولههک و مملکههت.
یوسههفه قیلههدی دعهها از عقههل و جههان.
بههو خبههردن جههان باغیشههالدی بانهها.
کیم سنه اولسون فههدا گههنج ایلههه مههال!
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یوسههف آیههدور :شهههریاری سههن بنههوم،
دئههدی :شههاها! دسههتورونله سههنون.
بابامهها هههم قارشههو چیقمههاق یههاتینی.
شاه آییتدی :بیر اؤگههود شههاهیم سههنه،
بابانهها قارشههو وارینجههاق ،یهها امیههر،
آتههها کؤنلهههو قالمیهههه سهههنه یقهههین،
ائیلههه اولسههون دئههدی ،یوسههف زمههان،
امهههر قیلهههدی ،شههههرلری بزهلنهههدی
نعمتههیلههه قمههو خلقههی تههویالدی،
هر یانادان دوزدیلههر کؤشههک ،سههارای،
هر بیر قارداشینه بیههر کؤشههک خههاص،
کؤشکون ایچینههده دؤشهههدیلههر حریههر،
سهههؤزه گلهههدیلر معهههانی سهههاز ایلهههه،
یوسفین اول دمده قیرخ بین قولی وار،
اؤنوجهههه یهههورودی یهههوز بهههین آت،
ایههر اوزره قاموسههی لعههل و گههوهر،
تخههههت اوزره قبههههۀ چتههههر همههههار
حکههم قیلههدی ،بینههدی1یههوزبین ار چههری

گنج و مالوم  ،هر خزینهههم سههن بنههوم.
بهههن یه هاراغینی ،قیالیهههین اونهههالرون.
دوزهلهههههوم یهههههاراغینی ،آلتینهههههی.
عیدی وئرهم ،گههر قههولق اورسههان بنههه.
ائنمهههه آتونهههدن ،ایههها بهههدر منیهههر!
کنههدونی پادشههاه هلوقههدن سههاقین!
تیشره گلههدی ،یههاراغین قیلههدی عیههان.
یوسههفین کؤنلههو ،جمههالی تزهلنههدی
آلتی گون مصری تمههام شههاد ائیلهههدی.
خلق عالم تههویالدی یوخسههول و بههای.
ائیلههه ترتیههب ائیلهههدیلههر بههالخواص.
هههر بیرینههی دوزدی ،زیبهها اول امیههر.
مهرولهههر رقصهههه گلهههدی نهههاز ایلهههه.
قاموسهههی زریهههن کمهههر ،او شهههاهوار.
اونههالرا بیههنن کیشههی بولههور حیههات.
هههر بیریسههی بیههر مرصههعدور بههونلر.
چؤرهسههینده دوردی قههولالر ،همجههوار.
اونالرونههال بئلههه بینههدی بیههقلههری.
پادشهههاه بینهههدی ،نقهههاره اوردیلهههر.

2

اوردیلهههر طبهههل ،علهههم گؤتهههوردیلر
***
ائشههید ایمههدی بیههر یئنههیدن داسههتان
بیههر نئچههه گههون دوردیلههر دینلهههدیلههر
اول ینههادن 4گلههور اونههالر بهها شههتاب
 1بیندی = میندی
 2چریک
 4ینادن = ئینی دن – تزدهدن ینادن = یاندان  ،طرفدن

یعقوبهههه اول قومیلهههه اولهههدیلر روان.
یارینج ائدوب مصههر چههون گؤنلهههدیلههر،
بهههو ینهههادن ههههم گؤنلهههدی آفتهههاب.
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ایکههی حسههرت بیههر  -بیرینههه ایرمهههگههه
یوسههف اول اورتهها ده سههرگردان ایههدی
شههاه آییتههدی :ائنمههه آتونههدان یئههره!
ایمهههدی آتههها عزتینهههی نئهههدهیهههوم؟
ایکیسههین دخههی بنههه توتمههاق گههرهک!
ائنههدی تختینههدن یئههره ،قیلههدی نمههاز،
بیلمهههزم بههن قالمیشههام حیههران و زار،
یههههوز یئههههره اوردی ،زاری ائیلهههههدی،
قدرتیلههههه اویقههههو گلههههدی گؤزینههههه،
یوسهههف آیهههدور ،ایههها بهههدر منیهههر!–
کندودن اولههو سههؤزون توتمههاق گههرهک!
تهها کههیم اونههدان خلقههه قههایغو گلمیههه،
یوسهههف یوخهههودن اویانهههدی در زمهههان
شهههاه ریهههانون مسهههلمان اولمهههاغی،
گههؤردو یعقههوب اونهها آیههدور بیههر غههالم،
دئدیلر کههیم ،اولدورور کههیم ،اول اولههو؟
هههر بیرینههون گئیههدوگی دیبهها ،حریههر،
دونهههالری قهههامو مرصهههع ِدور تمهههام،
ناگههههان چیقهههدی گلهههورلر بههها علهههم
گههؤروبن یعقههوب اونههو قیلههدی عجههب،
ایهههردی بههها تعطهههیم و تمکهههین مهههاه،
تهههاج اوردی باسهههینه لبهههاس اگنینهههه
چههون یههاخین گلههدی ایرهلههی گههؤردی
دوه اوسهههههتونده عمهههههاری بؤرکلهههههو
حال کیم  ،یوسف جمالین گههؤردی پیههر،
سههیچرادی بههی واسههطه ،ائنههدی یئههره،
یوسههفین قرینداشههالری ائنههدی بئلههه،

بیههر – بیرینههه کؤنلههو جههان وئرمهههگههه.
پادشههاهین سههؤزینه حیههران ایههدی.
اولماسون کههیم ،سههنه بیههر قههایغو ایههره!
بو ایکیسیندن قانقیسههینی ائههدهیههوم؟
نه قیالییم ،بیلمهزم نه ائتمک گرهک؟
دئههدی بیههر گههز ،ای کههریم کارسههاز!
مشکلوم حههل قیههل بنههوم ،ای کردگههار!
گههؤز یاشههین دردینههه یههاری ائیلهههدی.
قارشههودان بیههر ار گؤرونههدو گؤزینههه.
بیر کیشی کیم ،امههر ایچینههدهدور میههر.
پنههدینی اونههون قبههول ائتمههک گههرهک!
تهههانری قهههولالری پریشهههان اولمیهههه.
دئههدی بههو الهههام اولههه بیههر تانریههدان.
بههو سههببدن اولههدی اول زیبهها بیگههی.
دئدی کیم بههودور ،گلهور یوسههف امههام.
قهههولالریدور یوسهههفین ،ای بختلهههو!
یهههوزلرینی آی گهههؤرهر ایسهههه اریهههر.
قیرخ بین ایدی یوسههفون جملههه غههالم.
اوردیلههر کرسههی – نقههاره ،زیههر و بههم.
شههکری سههنه دئههدی ،ای فههرد عههرب!
گیردی تخت اوسههتونه اوتههوردی شههاه،
آلههوب اوتورموشههدی تخههت اوسههتونه.
اول زمهههان یعقهههوب خبهههر وئریلهههدی.
اوتهههوروب یعقهههوب ایچینهههده بختلهههو.
دئههدی بههودور اول بنههوم بههدر منیههر.
کندو محبوبین کیسههتی قاچههان گههؤره.
اول خالیههق گلههدی اونههدا جمههع ایلههه.
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یوسههفی باغرینهها باسههدی اول زمههان.
بیههر زمههان فرقههت شههرابین ایچههدیلر.
اول خالیههههق زاری قیلههههدیلر تمههههام.
وصههل عیدینههده سههئوینوب گولههدیلر.
سههئودیگین یههاری یانینههدا گؤرهسههن.
لعههههل لبینههههدن مههههدامی سههههوره.

گلههدی یعقههوب اوغالنههی قوجههدی روان،
اول ایکیسههی بیههر زمههان آغالشههدیلر،
آغالدیلههر قمههو لشههکر خههاص و عههام،
آغالماقههههدان شههههؤیله زاری قیلههههدیلر
خههوش اول اول دم مههراده ایههرهسههن
اولمایهههها اغیههههار آرادا یههههار ایلههههه،
***

گههه یههوزونی گُههل یوزینههه سورهسههن.
گههه ایههاغین یههاره قارشههو تورهسههن،
عمهههر بهههاقی اولدور اگهههر ایرهسهههن.

گههههه گلسههههتاندا تفههههرج ائدهسههههن،
گههه ایههاغین ،سورهسههن سههن یوزینههه،
بیر ساعت عههیش ائیلهههمههک دلههدار ایلههه
***
یوسهههف و یعقهههوب ایریشهههدیلر بئلهههه،
قمهههو حسهههرتلیلری ،ای پیهههر و بهههار،
سههککیزینجی مجلیسههه قیلههدوق نظههر:
سهههؤیلیهووز سهههیزه خهههتم داسهههتان:

حق ایردیرسون قههامولری جمههع ایلههه.
حسههههرتینه ایریههههر ،ای پروردگههههار!
ختم اول یارین بههو سههؤزو ،ای بختهههور!
هههم زلیخهها سههؤزینی ،ای دوسههتان!
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« سکگیزینجی مجلس »
سههکگیزینجی مجلسههه سههوروم قلههم،
سههؤزه آغههاز ائههدهلوم بیههز باشههتاب،
سهههؤز ایلهههه ایهههردی ارنلهههر تانرییهههه،
سؤزدور آخههر اول جههواهر کههیم ،کههالم،
نههه کههی ،پیغمبرلههره وئههردی جههواب،
سههؤز اگههر دخههی یئیههرگ 1اولئیههدی
هر کی ،سؤز ائشیتدی ،اولدی شههادمان
یوسهههف یعقهههوب خهههوش قووشهههدیلر
اول آراده شهههههره گؤنلههههدی بههههونلر
اول خالیهههق دیلههههدیلهههر ایرمههههگهههه،
گههؤرمزلر لشههکر ایکههن چههوخ ایههدی،
قدرتیلهههه تهههانری قیلهههدی آشهههکار،
گیردیلههههر شهههههره تعظههههیم تمههههام،
هههر بیرینههی بیههر سههرایه قونههدیرور،
کنهههدونون قرداشههههلرونی ،قههههومینی،
کنههدو تختینههه کئچههوردی اونههالری،
یوسهههفین آناسهههینهههون قرداشهههلری،
باباسهههینهههون خهههاطرین آلهههدی الهههه،
 1فارسیجا برتر و عربجه ترجیح دئییلیر.

یوسههف اؤنوجههه گؤتههوروم هههم علههم،
سههؤزدن اولههدی قمههولره فههتح بههاب،
تههانری سههؤزون ائشههیده سههن بیریهها.
هر کی  ،توتدی امرینههی اولههدی تمههام.
سهههؤیله وئهههردی بهههونالرا فهههرد رب
اول مههههههر مصهههههطفایه گلئیهههههدی.
آخرتهههههدور یئهههههری دارالسهههههالم.
وصل سویون بیر – بیر ینههدنایچههدیلر.
چههههؤره یعقههههوبی آرایههههه آلههههدیلر.
یعقوبون گؤرکلههو جمههالین گؤرمهههگههه.
آدمون اول گههون حسههابی یههوخ ایههدی.
اول خالیههق جملههه اونههی گهههؤردیلر.
گؤردیلر شهری بزهنمیش خاص وعههام.
کنههدو کؤشههکوندن باباسههین ائنههدیرور.
باباسینی ،جملههه قههومینی ،خصههمینی.
قمههو اوتههوردی سههئویندی جههانالری.
قمههو اوتههوردی سههئویندی جههانلری.
خاموسههونون کؤنلههونی سههوردی بئلههه.
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دردی 1قرداشهههههلرینون کؤنلهههههونی،
یوسهههفه دخهههی تحیهههات ائتهههدیلر،
یوسههف اول قرداشههالرینه سههؤیلهدی،
آیدور ،اول دوش بودور ،ای قرداشههلروم!
آی و گون ،اون بیههر دخههی اولههدوزلری،
اونههههداکیالر قمههههو شههههاد اولههههدیلر،
سهههاغه – سهههوله بوراقهههدیالر بهههونالر،
یوز قویدولر قیزیههل – آلتههون صههندلی،
دورلهههو – دورلهههو گتهههوردیلر طعهههام،
دورلههو حلههوالر دخههی گلههدی ایلهههرو،
یئهههدیلر نعمهههتلهههری ،گؤتهههوردیلر،
کئچدی اولگون ،ائرتهجملهخاص وعام،
اول قهههدهر دورّ و جهههواهر تؤکهههدولر،
شههاه ریّههان گلهههدی یعقههوبی گهههؤره،
قیلدی اکرام  ،گیردی اول دم ایچهههری،
تختههه اکههرام ائیلهههدیلههر ،کئچمهههدی،
آییتهههدی :ای پیهههر عزیهههز مهههاهرو!
دئههدی :بنومههدورور ،ای شههاه جهههان،
شاه آییتدی شههکر قیلههدیم بههن بههو دم،
راضی یههام دییههربن بههو یوسههفدن مههدام
تانریدان بیل دئدی یعقوب سههن اونههی،
یئههری – گهؤیی یههارادان اولدور قههدیم،
قدرتینههدن وئههردی آغاجههده یئمههیش،
خالق الخالق اولدور ،اول پادشاه ،یقین
شاه کنههدو بیرلههه بیههر سههاغینج قیلههور،
اوغلونههههون بونجههههه کرامتههههی بانههها،
 1ییغدی ،توپالدی ،باغالدی

قموسهههین قولداشهههلرینون کؤنلهههونی.
یههوز یئههره قویههوب الینههی اؤپههدیلر.
گؤردوگههو دوشههی حکایههت ائیلهههدی.
کههیم یالنسههین دئههدینوز یولداشههلروم.
سجدهقیلدیبنه بونالر جمله ،ایاخههی.
گلههدی خههوان آرایههه آش گتههوردیلر.
یوسف ایلههه یعقههوب اوتورمههوش گههولر.
یوز دخی بیههر یانهها گومههوش ،ای ولههی!
یئیهههلر خههوانالری اول صههاحب گههرام.
دوز دیلههر خههوانالر ،یئههدیلر ،ای اولههو!
شهههکر یهههزدان قیلهههدیلر ،اوتهههوردیلر.
یعقههوبی گؤرمهههگههه گلههدیلر تمههام.
قیلههدیلر بخشههش بههولره ،گئتههدیلر.
نئجهههه کیشه هیدور ،حهههالینی سهههوره.
گههؤردو یعقههوب اونههو ،دوردی گئههرو.
سلطنتدن بیههر ایچههیم سههو ایچمهههدی.
اوشهههبو اوغالنهههالر سهههنوندور قمهههو؟
هههپ سههنه دوعهها قیلههور پیههر و جههوان.
سههیزونله یوسههفی گههؤردوم بههن هههم.
بنههی خههوش توتههدی یوسههف امههام.
شههاه آییتههدی ،تههانری قنههدهدور قنههی؟
آیههی – گههونی یوریههدن اولدور مقههیم.
یئریوزونیخوشچیچکلر ایلهبههزهمیش.
بنههه پیغمبرلههوک اول وئههردی ،همههین.
دئدی کیم ،گرچک بههو پیغمبههر دورور.
ظههاهر اولههدی ،نههه گومههان آنههدان یان ها
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یعقوبهههون اؤنونهههده ،ایمهههان گتهههورور.
کیمسههه بیلمهههدی حسههابین ،ای یههرا!
کفههری وئههرور صههدقیله ایمههان گلههور.
یئمک ،ایچمک ،عیشوعشرتدور همان.
یوسهههههف ،یعقهههههوب سئویشهههههدیلر.
بههو حکایههت بونههدا اوش اولههدی تمههام.

پادشههههاه اول دم ایلهههههرو اوتههههورور،
اونجا بخشش قیلههدی اول گههون اونلههره
دمبههدم شههاه اونههالره حیههران اولههور،
قیلههدی اونههالرا دائههم اونههدا شههادمان،
خهههوش مرادینهههه قووشهههدیلر بهههونلر
چههون ایریشههدیلر مههراده ،نههه کههالم،
***
قههانی ایمههدی اول زلیخهها ،نئیلهههدوک؟
نئجههه بیگلههر کههی ،دیلرلههردی اونههی،
چههون عزیههز مصههر آنههون تههرکین اورر،
هههر کههیم اونهها وئرسههه یوسههفدن خبههر،
یوسههفین عشههقیندن مههالی قالمههادی،
آغالماقههدان گؤزسههوز اولههدی نههاتوان،
گئتدیامری ،گئتدیحسنی ،گئتدیمال
گههؤزلری گریههان ،جگههری بریههان ایههدی،
دائمهههها آیههههدور :ای یوسههههف ،بنههههه،
واریکههن گههؤروم ،جمههالوم باخمههادون،
شههیمدی بنهههه اول محهههال عقهههل اول،
کئچههدی عمههروم آه و درد و زار ایلههه،
دردومههی بههن کیمههه آیههدوم ،ای عجههب،
عشق الیندن اولدوم اوش خوار و حقیههر،
تاج و تخت و سههلطنت تههرک ائیلهههدوم،
آتهها  ،آنهها تههرک قیلههدوم ،مولههک و مههال.
بههن غریبههه بیههر وصههال اولمههادی کههی،
شرح ایچینههده اوش مالمههت اولموشههام،

بوندا اوّلدهکی کیم ،حکایههت ائلهههدوک.
وارمازیدی ،دیردی کی ،یوسههف قههانی؟
یوسهههفین عشههههقینده وارر ،اوتههههورر.
اونهها باغیشههالریدی چههوخ سههیم و زر،
ههههم فراقینهههده جمهههالی قالمهههههادی.
سههرو قههدی قههایغودان اولههدی کمههان.
خلق ایچینده عشههقی قیلههدی پایمههال.
کندیسی هم بههیسههر و سههامان ایههدی.
بیههر نظههر قلیههان نههول بنههدن ینههه؟
بیر زمههان بنههدن یانهها هههیچ آخمههادون.
یوسهههفین بنهههدن یانههها میلهههی اول.
عشقی گلههدی کؤنلههوم آلههدی زور ایلههه.
کههیم قههیال اول درده درمههان طلههب؟
ای عجههب ،درمههان اولم هی ،یهها امیههر؟
عشق یوسف جانومهه تههرک ائیلهههدوم،
اوش حقیههههر اولم ،عزیههههز پایمههههال.
یهها فههراق دردیلههه بههن قههالمی کههی.
نئده ییم کیم ،خلقه رسوای اولموشههام.
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***
نئجه عاشقدور کی ،اول زار اولمیههه؟!
اول اغیههار اونهها ،هههئچ یههار اولمیههه.
چههونکی معشهههوق وفهههادار اولمیهههه.
چههونکی یههاری اونهها دلههدار اولمیههه.
چههونکی یوسههف اونهها انههوار اولمیههه.

عاشههق اولن کیشههیده عههار اولمیههه،
وای اونهها کههیم ،معشههوقی دائههم اونهها
دردیله اؤلمههک گههرهک عاشههق یقههین،
عاشههقه اول عمههر بههاقی اولماسههون،
گؤزلههورم آیههروق جهانههدا باخماسههون،
***
بنجیالیهههین کیمسهههه زار اولماسهههون،
دائههم آغههالر کنههدو وصههف حههالینی،
بیههر بوجاقههده دائههم اول زاری قیلههور،
مههال و ملههک و قههول ،قههراوش و حشههم،
عشههههقیله دردیههههن آغههههالر زار -زار،
اونجهههه قیلهههدی آه ایلهههه زار و فغهههان،
ای عزیههز! گههل عاشههقون سههن دخههی
اول کهههیم ،اختهههر گهههذرده بولسهههین
ائشیت ایمدی ،آیههدی وئههروم بههن سههیزه
یوسف آنههدا ایکههی گههون سههیران ائههدهر.
یئنه بیههر گههون باخههه ماسههو عههز و جههاه
ناگههههان اوغهههرادی یهههولی ههههم مگهههر،
اول آراده بیهههر قرینجهههوق 1واریهههدی
آیههههدور اونهههها :ای زلیخههههای نگههههار!
اول زلیخهههها آیههههدور :دایههههه سههههن،
بیههر گههزین یوسههفه بههن آه ائههدهییم،
گؤزی گههؤرمز اولمامیشههدی کنههدو پیههر،
 1قاری= قادین
 2ایره لیدن ،قاباقجادان

اونجیالیههین کیمسههه مکههار اولماسههون.
آیهههدهر ایهههدی کنهههدونون احهههوالینی.
کنههدونون دردینههه هههم یههاری قیلههور.
ترکههی قیلههدی یوسههف عشههقینه هههم.
بیههر بوجاقههدا اون سهککیز ایههل بههیقههرار.
کههیم ،مگههر اختههر گههذار اول جهههان.
زاری قیلغیل صادق ایسههن سههن دخههی.
تههانری درگاهینههده مقبههول اولسههین.
وصف حههالین گههر قههولق وئرسههن بیههزه.
خلقههی قههامو کندونههه فرمههان ائههدهر،
سهههلطنت سهههرایینه بینهههدی پادشهههاه.
اول آراده کهههیم ،زلیخههها دییهههر مگهههر.
ایلهههههرودن 2اونههههونال یههههار ایههههدی.
اوشههده یوسههف گلههدی گئچههر شهههوار.
بنههی اول یههول اوزهرینههه ایلهههتهههسههن.
آهیمهههی اونهههونالر همهههراه ائهههدهییم.
آلههدی اونههی ،دوتههدی الههین کنههدو پیههر.
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چیقدی بیر یوکسک یئره ،قیلههدی نظههر،
دایههه آیههدور :ای زلیخهها ،گلههدی اوش،
اول زلیخههها بیهههر گهههزین آه ائیلههههدی،
دئههدی  :بههاخ بنههدن یانهها ،ای نامههدار!
بههن غریبههه بیههر نظههر قیههل ،یهها امیههر،
عشههقونله سههؤیله اولههدوم خههوار و زار،
بیههر نظههر قیلسههان بنههه سههن ،نههه اول؟
یئهههل زلیخههها زارلیغهههین گؤتهههورور،
یوسف آیههدور ،آغلیهههن کیمههدورگؤرون!
دئهههدیلر کهههیم ،ای شهنشهههاه جههههان!
یوسهههف ائشهههیتدی زلیخههها واریهههدی،
گؤردی یوسف آنی کیم ،اولمیشدیپیههر،
یوسههف آیههدور ،ای زلیخهها قانههده سههان؟
ائشههیدی یوسههف آوازیههن ،دینلهههدی،
دوشدی یئههره ،گئتههدی عقلههی ناگهههان،
گول سویی ساچدیلر ،عقلی گلدی باشهینه،

دئدی کیم  ،جانوم نئجههه اولههدی عجههب
یوسههف آیههدور :نههه دیلرسههن؟ آییههت!
آییتههدی  :جههانوم ،سههن گرهکسههن بنههه،
یوسف آیههدور :ای عجههب ،بههو حههال نههه؟
زلیخهها آیههدور :ای یوسههف ،یهها امیههر!
بنههه سههویی وئرسههن ،ای شههاه کههریم!
سههوندی قههامچی اوجینههی یوسههف روان!
چههون زلیخهها آه قیلههدی بیههر گههزین،
یوسههف آیههدور :گههؤروبن اونههی اونهها،
یهها زلیخهها  ،عشههقون اودی گوجلههودور،
دئدی کیم ،سوچو مو عشقینه بنساخالدوم

اول آراده گلهههدی یوسهههف ههههم گهههذر.
اول یوسههف نامههدارون وقتههی خههوش.
دردیلهههههه یوسهههههفه ( ) سهههههؤیلهدی.
عشهههقونله سهههؤیله اولهههدوم بهههی قهههرار.
گههؤر نئجههه عشههقونله اولههدوم اسههیر.
عاشههقونه بیههر نظههر قیههل ،یهها نگههار!
جههان فههدا قیلسههم سههنه بههن ،نههه اولر؟!
امریلهههه یوسهههف قامتینهههه یئتهههورور.
نئچههون آغههالر؟ حههالینی آنهها سههورون!
آغلیههههههن اولدور ،زلیخههههها نهههههاتوان.
دپهههدی آتهههین ایلههههرویهههه یوریهههدی.
گههؤزی گههؤرمز کندوسههی خههوارو حقیههر.
عشههق الینههده نههه قههاتی افغانداسههان.
آه قیلهههدی دردیلهههه بیهههر اینلههههدی.
اوسههتونه دوشههدی قمههو ،پیههر و جههوان.
تؤکههدی گههؤز یاشههینی بههاغری باشههینه.
عاشههقونی بیههر گههزین قیلههدون طلههب.
اونههی سههنه وئههرهییم ،بنههدن ائشههیت!
دیلهههگههوم بههودور اوش ،دئههدوم سههنه
سههاخالدون عشههقی کؤنولههده بئلههه نههه؟
قامچون اوجههین وئههر بنههه ،ای بههینظیههر!
کیم سههنون عشههقونله نئجههه گؤیهههریههم.
اول زلیخههها آه ائهههدهر ههههم اول زمهههان.
قامچی اودا یاندی  ،بیل ،ای بیههر گههزین!
یئره سالدی قههامچیسههین ،قالههدی تنههها.
ال یولینهههههده زلیخههههها سهههههوچلودور.
عشقون ایله دون و گههون قههان آغههالدوم.
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کؤنلهههو اولهههدی یوسهههفین اونهههدا ینههها،
یوسف ایسمرلهدی ،اونی خههوش توتههون!
دونیهها مههالی گؤزینههه گیرمههز ایههدی،
خلوتینههده بیههر گههون اول یوسههف امیههر،
دوردی یوسف سههرایینده ،قیلههدی نمههاز،
حضهههرتینده گلهههدی اول دم جبرئیهههل
ائیلههههه بویههههوردی ،زلیخایههههه دعهههها،
یوسههف آیههدور  :ای زلیخهها ! سههن دیلههه!
گلهههدی یوسهههف اول زلیخههها قاتینهههه،
تهههانری سهههنون حهههاجتون قهههیال روا،
دئدی کیم  :بودورور دیلهههگههوم یهها امیههر
نوجههوان اولههالم یئنههه خههوب زمههان،
ال گؤتهههوردی ،دوعههها قیلهههدی امهههین،
تهههانری اونهههون حهههاجتین قیلهههدی روا،
ایلهریکیدن یئههی اولههدی حسههن نگههار،
قهههدی سهههرو و ههههم صهههنوبر قهههامتی،
آغزی بسته ،سؤزی شههکر ،یههوزی گههول،
حالیههها ،یوسهههف نظهههر قیلهههدی اونههها،
آیهههدور  :خهههوب زمهههان ،مههههر چهههین،
حمهههداح لطهههف قیلهههدی فهههرد رب،
دایههه گلههدی چههون زلیخههایی گههؤرهر
چههونکی یعقوبههه دخههی اولههدی خبههر،
چون ائشههیتدی بههو سهوزی ریههان شههاه،
قههامو عههالم چههون ائشههیتدی بههو خبههر،
گلهههدی یعقوبهههه دئهههدی ریهههان شهههاه،
یوسهههف ایلهههه ههههم زلیخههها حهههالینی،
بیهههر -بیریلهههه بهههونلر نهههه قیلهههدوغین

آلههههدی ایلتههههدی سههههراییندن یانهههها.
هر نه کیم ،دیلههر وئههرون ،کؤنلههون آلههون!
آغالماقههدان اول صههبر قیلمههاز ایههدی.
اوتههههوروردی یههههالونوز بههههدر منیههههر.
تهههانری درگاهینهههه گتهههوردی نیهههاز.
دییههر ،سههالم قیلههدی سههنه رب الجلیههل.
قیلههههسهههن کهههیم ،جهههاجتون اول روا.
حههاجتون نههه واریسههه ،گلسههون دیلههه.
کهههیم ،دوعههها قیلهههور آنهههون یاتینهههه.
سن دیلههه کههیم ،بههن سههنه قههیالم دوعهها.
اولم اول گیبههههههی بههههههدر منیههههههر
سهههههنونله جفهههههت اول ای مهربهههههان!
حههههاجتی قیلههههدی روا ،ربالمعههههین.
هههم زلیخهها بولههدی حسههن بهها صههفا.
زولفههی چنبههر ،نرگسههی اولههدی خومههار.
اول زلیخههها بولهههدی حقهههدن رحمتهههی.
لعههل سههونبول ،بنوشههه اول اونهها قههول.
عاشههق اولههدی جانیلههه نئیههدوم سههنه؟
ای گههههولر یوزلههههو ،نگههههار نههههازنین!
حسههنونی باغیشههالدی سههنون چلههب.
شههکر یههزدان قیلههدی ،یههوز یئههره اورهر.
شهههکر قیلهههدی تانرییهههه ،اول نهههامور.
دئههدی (( :آلمنهها و صههدقنا ،یهها الههه ! )).
تههههانالدیالر صههههنع شههههاه معتبههههر.
سههن بیههزه رحمههتسههن ،ای نههور الههه!
سهههر گذشهههتین سهههؤیلهدی احهههوالینی.
سههؤیلهدی هههم یوسههف دوغرولههوغین.
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حهههق تعهههالی ههههم عنایهههت ائیلههههدی،
چههون زلیخهها بولههدی حسههن بهها کمههال،
چون کی یوسههف ائشههیدهر شههرح بیههان،
مصههر شهههری خلقههی ائشههیتدی خبههر،
یوسهههف اوخومهههوش زلیخایهههه دعههها،
چون بو سههؤزی خلقههه اظهههار ائیلهههدی،
جملههه خههاص عهههام ایلهههرو گلهههدیلر،
***
قیلههدی دون – گههون یههاراغینی ،یههاتینی
دوزدیلر گردک اوچههون کؤشههک و سههرای.
مصههههر خلقههههی یوسههههفون آزادیدور،
ههههر یانهههادن دوزدیلهههر رقهههص سهههماع،
یئمک ،ایچک شادلیغی – تههوی ،دوگههون،
شههههر خلقهههی ،ائهههل ،ولیهههت گلهههدیلر،
پادشههههاهین قیههههزلری ،خههههاتونالری،
قمهههههو گلهههههدیلر زلیخههههها قاتینهههههه،
هههر کههیم آنههون یوزونههه قلیسهها نظههر،
قیلههدیلر آنهها یوزیههک 1،لعههل و گههوهر،
دورلهههو خلعهههتلهههر گئیهههدوردیلر اونههها،
دوزدیلهههر گردکلهههر ،کؤشهههک و سهههرای
اوردیلر طبل ،بینههدی ،بیگلههر جمههع ایلههه،
خلهههق عهههالم جملهههه حاضهههر گلهههدیلر،
یاندی مههومالر ،یئههر یههوزی اولههدوز گبههی،
شههههر ایچینهههده یوسهههفی گزدیردیلهههر،
قیلههههدیلر کبههههین بههههه امههههر جلیههههل
 1اوزوک

حسههنی بیرلههه یئنههه اونههی تویلهههدی.
یوسهههف اولمهههاق دیلرجفهههت و حهههالل.
ائیلههه اولسههون دئههدی ،اول شههاه جهههان.
نوجهههوان اولمهههوش زلیخههها معتبهههر،
گئههرو گلم هیش حسههن روی خههوب لقهها.
بیرلیگونههههه قمههههو اقههههرار ائیلهههههدی.
یعقهههوب اؤنونهههده مسهههلمان اولهههدیلر.

آلیسهههردور یوسهههف زلیخههها خهههاتونی.
رقصههه گلههدیلر قمههو یوخسههول و بههای.
شاد اولنالر لیههک بوگههون شههاد اولههور.
هم زلیخهها ایلههه یوسههف ائههده اجتمههاع.
گئجه گوندوز شاد اولدیلر دون و گههون.
اون دوگههون ایچنههده بئلههه اولههدیلر.
گئیینههوب قههامو بزهنههوب آلتههونلری.
جملهههه حیهههران اولهههدیلر صهههحبتینه.
عاشههق اولههور ،قههالور حیههران ،بههیخبههر.
قینهها و یههاقوت ،عههروس ائیلهههدیلههر.
کیم کی ،گؤردی یوزونی قیلههدی تونهها.
تویدی اولدوگوندن قمو یوخسولوبای
یوسهههفین قرداشهههلری ،قمهههو بئلهههه.
یوسههههفی جملههههه آرایهه هه آلههههدیلر.
اولدوگون ایچینقیلدیالر گوندوزگیبی.
آلههههدیلر هههههم گردگینههههه گلههههدیلر.
هههم بههر اسههم شههرع ابههراهیم خلیههل.
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اونهههالری بیهههر -بیرینهههه ههههم وئردیلهههر،
گهههردهگهههی خلهههوت بویهههوردیلر قمهههو،
سههوندی ایکههی عاجلههه ،آلههدی نقههاب،
گهههؤردی یوسهههف اول زلیخههها یهههوزونی،
ههههم زلیخههها باخهههدی یوسهههفی گهههؤرور،
دییهههر :الههههی ،شهههر منّهههت ،ای لطیهههف!
یوسف آیههدور :ای زلیخهها ،شهیمدی سههن،
یوسههههف آیههههدور :زلیخههههای نگههههار،
زلیخا آیدور :نئجه عاشههقدور معشههوقینون
اوش سهههنون اینونهههده اقهههرار ائلههههرم،
یوسههف ائشههیتدی ،سههئویندی خههاطری،
آی ایلههه گههون چههون توتههدیلر نقههاب،
کؤنلهههونی صهههبر ائیلههههدی اول پاکبهههاز،
چههون گههؤیرچین گلههدی کنههدو بُرجینههه،
دُرّ و مرجههههههان قیلههههههدیلر قههههههرین
اول ایکیسههی بیههر  -بیرینههدن بولههدی داد،
دوردیلههر اول ایکیسههی غسههل ائتههدیلر،
گئهههرو یاتهههدی ایکهههی حهههوری بهشهههت
تانلههه آلیجههاق دوروب آبدسههت آلههدیالر
تانلهههه گلهههدی ،قهههامو بیگلهههر قاپونهههه،
گلههدی حمامههه چههون اول مههاه منیههر،
آلهههههدیلر گئهههههرو سهههههرایه گلهههههدیلر،
حههق تعههالی بههونالری شههاد ائیلهههدی،
بیهههر  -بیریلهههه قالهههدیلر نئجهههه زمهههان،
ههههم زلیخههها طاعتهههه مشهههغول اولهههور،
طاعتهههه دکشهههوردی یوسهههف عشهههقینی
 1قاناد،

اول ایکیسههی خههوش مههراده ایردیلههر.
قالدی گردکله اول ایکیسههی ،ای عمههو!
ناگهههان چیخههدی بولوتههدان آفتههاب.
عرشههه قیلههدی اول زمههان کنههدوزونی.
شهههکر قیلهههوب یهههوزونی یئهههره اورور
یوسههفی یانیمههدا گههؤردوم بیهر شههریف.
تههانری بیرلیگونههه اقههرار ائیلههه سههن!
چوخ زمانههدور قیلمیشههام دینههده قههرار.
دنینهههه گیرمهگهههه اول محبوبینهههون.
………………..…….............
ههههم زلیخایهههه گوونهههدی خهههاطری.
بیههر یئههره ایریشههدی مههاه و آفتههاب.
قانههههدی 1آلتینهههه آلهههدی اونهههو بهههاز.
شهههاهباز ایریشهههدی اونهههون اوجینهههه.
ههههم صهههدفون دوزدیلهههر شهههمعین.
روی قیلسههون قامویههه تههانری مههراد.
ائیله سان کیم ،حور و غلمههان اولههدیلر.
ائیله سان کیم،اول ایکی بولدی بهشت.
اول ایکیسههی قههان نمههازین قیلههدیالر.
یوسههف ایچههون جملههه دوردی تاپویههه،
دولدی حمامون ایچی مشهک و عبیههر.
بئر نئجه گون عیشههه مشههغول اولههدیلر.
غصههههدن ،قهههایغودن آزاد ائیلههههدی.
یوسهههف اونههها اولمیشهههدی مهربهههان.
عشههق طاعههت خاطرینههه یههول بولههور.
تههانری درگاهینههه دوتههدی یههوزینی.
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تاپیشهههوب گلهههر اول دم یوسهههف اونههها،
تهها کههی ،یههاریلور زلیخهها کؤملهههگههی،
کؤملهههگههوم یاریلههدی اوش بنههوم دخههی
بیههر – بیریلههه خههوش کئچرلههردی بههونلر،
بههئش اوغههالن دوغههدو بههونلر ،ایکههی قیههز،
بونجهههه دوران بیهههر -بیریلهههه سهههوردیلر،
بیر یئههره جمههع اولههدیلر قمهو قههومی بیلههه
حسههرت ایههدی بیههر -بیههر بههونلر ثمههو،
خههتم اولههدی اوشههده ،بونههده داسههتان،
قهههوش دنیهههزدن نهههه قهههدر آغزیلهههه
کههیم یئتههوره بههو سههؤزه شههرح وبیههان،
بن دخههی یههوز بینههده بیههرین سههؤیلهدوم،
نئچهههلههر کههیم ،سههؤیلهدی بههو داسههتان،
بههن ضههعیف ،بههن گناهکههار ] و[ فقیههر،

کنهههدوزین مگهههر زلیخههها بیهههر یانههها.
دؤندی آیدور ،یوسف ،ای دیههن بیگههی!
ایکیمیههز اولههدوق برابههر ،ای سههخی!
بیر – بیریلههه عههیش ائههدهرلردی بههونلر.
اوش تمههام اولههدی و قصههه ،ای عزیههر!
اییهههی ،یهههاووز بئلهههه ههههم گهههؤردیلر.
یوسهههفین قرداشهههلری یعقهههوب ایلهههه.
عافیهههت تکهههرار گهههؤردی ،ای عمهههو!
هم قصص حکمون روایههت ائیلههه جههان.
اولههور ایسههه اول قههدهر گلههدی دیلههه.
بینههده بیریسههی ائیلههه دوک همههان.
ایردوکونجههه قههوّتیم ،شههرح ائیلهههدوم.
بههونجیالیین قیلمههادی شههرح وبیههان.
سههؤیلهدوم بههو داسههتانی بههینظیههر.

تاریخ ختم کتاب
یئددی آلتمیش سههکیزده سههؤیلهدوم،
پههس چهارشههنبه گههونی باشههالدوم،
اول نشههان ایلههه کههیم ،شههیخ کائنههات،
سهههید ذوالفقهههار ،اول گهههنج دیهههن،
اول زمانده قیلمادی رحمت از جهههان،
داسههههتان گولسههههتان بههههی نظیههههر
قیههل تماشهها ائیلههه ،بههودور داسههتان،
تههانری آنههالر کههیم ،جهانههه گلههدیلر،
قههانی اول یوسههف ،زلیخهها ،قالمههادی،
قههانی ابههراهیم ،اسههماعیل ،اول دخههی

بههونجیالیین داسههتان شههرح ائیلهههدوم.
یکشهههنبه گوندنهههده خهههتم ائیلههههدوم
سههیّد اول دمههده قیلمیشههدی وفههات.
اول ولههههی اح امههههام المسههههلمین.
کهههیم ،سهههؤیلندی ایشهههبو داسهههتان.
بو داسههتاندور حههوری جنههت ،ای امیههر!
کههیم گههؤرهسههن هههزاران گولسههتان.
قالمهههادیلر قهههامو ،بهههونلر اؤلهههدیلر.
اونههالرا بههو حسههن بههاقی قالمههادی.
قانی اسحاق ایلههه یعقههوب ،ای سههخی؟
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یهها سههلیمان تختینههه گؤتههوردی یئههل.
قههانی عیسههی کههیم ،روح اح-ایههدی.
اول محمههد مصههطفی کههیم ،ای پسههر!
وصهههلی لهههولک دئهههدی اول معهههین.
قالمهههادی دونیههها آنههها ،قالمهههاز بیهههزه!
اولمیههه بههو دونیهها بنههوم دییههر ایههدی.
گئتههدیلر ،بههو دونیههادان جملههه تمههام.
قانی ادریس ،قههانی ایهوّب ،قههانی نهوح؟
قانی جمشههید ،قههانی اول زرّیههن کههاله؟
یئره کئچههدی ،محههروم اولههدی ضههریر.
جمع قیلههدی ،گههؤردی دنیهها حههالینی؟
یههول یههاراغین ائیلههه بوگههون ،ای صههفا!
هم کیم ،بیلمه دی قالدی اوندا گئههرو.
آنههدا بیرینههه اون گؤتههورهر ،ای تمیههز!
سههنه اونههدا فایههدهسههی یههوخ آنههون.
قامو دوشماندور سههنه ،ای کؤنلههو تههوخ!
رحمتونلههههه یارلیغاغیههههل ،یههههاغنی!
وئهههر محمهههد مصهههطفایه صهههلوات!

قههانی داوود ،اول خلیفههه گل هدی بیههل،
قهههانی موسهههی ،کلهههیم اح-ایهههدی،
قههانی اول فخههر جهههان ،خیههر البشههر؟
والضحی گلههدی صههفاتی ،بیههل یقههین!
فانیدور دونیا آنا ،بو دونیا ،گههل سههؤزه!
قههانی اونههار کههیم ،جهههانی یههار ایههدی،
قالمهههادیالر بونهههدا اصهههحاب گهههرام،
قههانی هههاروت ،قههانی مههاروت شههوخ؟
قههانی اسههکندر ،قههانی فغفههور شههاه؟
قهههانی قهههارون ایلهههه ههههارون فقیهههر؟
قههانی اونههالر کههیم ،بههو دنیهها مههالینی-
امهههر گلهههدی کندوزونهههه بهههی وفههها،
دولت و منزل چوخ دورور هم ایلههه رو،
هر کیم آلدی،بوندا بیلگیل ،ای عزیز!
بنلیگینهههه قالمیهههه بهههو دنیهههانین
عورت ،اوغالن ،مال ومولکی ایّسییوخ،
یهههازانی ،اوخویهههانی ،دینلیههههنهههی،
فهههههاعالتین فهههههاعالتن فهههههاعالت
"سون"

******
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نمونه ای از مولودیهی قاضی ضریر:
ربیههههعالوال آیههههی قوتلههههو اولسههههون
رسهولهههون مهولهههودو بهههو آی ایهچهیهنهههده
نبهههههینین آناسهههههی امینهههههه خهههههاتون
آیهههین اون ایکیسهههی اشهههنین گئجهسهههی
ائویمهههدن گهههؤیلره بیهههر نهههور چیخهههدی
دؤشهههنده بیهههر بسهههاط انهههس ،سهههوندی
دیکیلههههدی اوچ عههههالم شههههرقه و غربههههه
یغهههین اولهههدی بنهههه کهههیم مصهههطفانین
اینیلههههههدهدوم یههههههالنوزلوق الینههههههدن
دیهههوار یاریلهههدی و اوچ حهههوری گلهههدی
اوتهههور دولر یانیمهههدا اول سهههلطان عقبههها
آنههها اولهههدون اونهههون کیمهههی رسهههوله
نبههههی تههههاتلو دیههههل ایلههههه تههههویالدیالر
بههوکز بؤلههوک ه بؤلههوک گلههدی حههوریلر
بههو اوّل گلههن سههورار اول سههون گلنههدن
کیم عطرینیههز قوشههو سههوندان یئههر و گههؤی
سهههیزون یوزونهههوز آیهههدینین گهههؤروبن
دئهههههدیلر کهههههی تعهههههال و تقهههههدس
سهههههینوق کؤنهههههوللری جبّهههههار عهههههالم

ههمیهشهه دیهن و دیهل قهوتهلو اولهسهههون.
جهانههههدا معههههروف و مشهههههور اولههههدی.
خبهههر وئهههردی بوسهههؤز مسهههتور اولهههدی.
خههراب اولمههوش ائههویم معمههور اولههدی.
کههی دنیهها دوپ  -دولههو اول نههور اولههدی.
هههههاوادا ائیلهههههکیم مسههههتور اولههههدی.
بیریسههههی کعبهههههده منشههههور اولههههدی.
وجههههههودا گلمهییدسههههههتور اولههههههدی.
کی عورت عذری ایله معذور اولهههههههههدی
نبهههی گهههؤرکیم مونسهههیم حهههور اولهههدی.
نظهههر اهلینهههه کهههی منظهههور اولهههدی.
کهههیم آنهههین امتهههی مغفهههور اولهههدی.
جهههانوم اول سهههؤزلره مغهههرور اولهههدی.
قهههامو اول سهههؤز ایلهههه مسهههرور اولهههدی.
کیم اوچماقدان سههیزی کههیم گههؤر اولههدی.
دولههو هههم مشههک و هههم کههافور اولههدی.
بههو گئجههه آی و گههون مهجههور اولههدی.
کیم امرینه قامو معمور اولدی .
قهههامو جبهههر ائیلههههدی مجبهههور اولهههدی
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همیشه دین و دید قوتلدو اولسدون

چلههب امههر ائیلهههدی رضههوانه کههیم تئههز
حبیهههههب اح وجهههههوده گلیسهههههردور
بزهنسههین حههوری و غلمههان و ویلههدان1
چلههبدن جبرئیلههه امههر اولههدی کههیم ایههن
جمیهههع وحهههش و طیهههره خبهههر قیهههل
امینههه ائیههدور اول دم اولههدی کههیم اوش
سوسههادوم سههو دیلهههدیم ایچمهگههه بههن
سهههووق قهههاردان داخهههی آغ و شهههکردن
بههو کههز بیههر نههور ایچینههده غرفههه اولههدوم
بیههر آغ قههوش گلههدی آرخههامی سههیغادی
وجههوده گلههدی اول دم اول وجههود کههیم
نههه قههان گههؤردوم ،نههه سههو گههؤردوم،
ائشههیدورم کههی دونیهها تولههدی،گل گههل
دیلهههه گلهههدی دیهههوار و داش و تورپهههاق
بشههههارت قیلههههدیالر بیههههر بیرینههههه
گههؤرورم مکههه شهههری نههور دولمههوش
بههو کههز کندومههه گلههدیم باخههدوم ائههودن
ولههههی مولههههود گؤرمهههههدیم ائویمههههده
گومههانوم اولههدی کههیم حههوریلر آلههدی

بزهگیهههل جنهههت اهلهههین جنهههت ایلهههه.
تولیسار ( دولر ) دونیهها عفههو رحمههت ایلههه.
قهههامو سهههاجویا گئتسهههین رغبهههت ایلهههه.
قامو قاتولرین (جهههنم) یههای هیبههت ایلههه.
بهههو گئجهههه قالماسهههینالر غفلهههت ایلهههه.
وجهههوده گلهههدی احمهههد قهههدرت ایلهههه.
الومهههه سهههوندیالر قیهههف شهههربت ایلهههه.
داخهههی داتلهههودور ایچهههدیم لهههذت ایلهههه.
بههههورودو نههههو نبههههی عصههههمت ایلههههه.
قانههههادی بیرلههههه قههههاتی قههههوت ایلههههه.
عزیههههز دور قههههامولردان عههههزت ایلههههه.
نه آری دوغورمادیم بن آنههی زحمههت ایلههه.
گؤتورولهههدو حجهههایبالر ظلمهههت ایلهههه.
سههؤزه گلههدی دوکهههلی حکمههت ایلههه.
کههی احمههد دونیهها دوتههدی امههت ایلههه.
ولهههی غافیهههل یهههاتورار ،عهههورت ایلهههه.
گئدوبهههدور حههههوریلر جمعیههههت ایلههههه.
اؤرهگیهههک اودا یانهههدی حسهههرت ایلهههه.
گههؤزوم دؤرت یانههادور بههو فیکههرت ایلههه.

ربیددع االول آیددی قوتلددو اولسددون
 1اوشاق
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بوجاقههدا یئههره اورموشههدور یههوزونی.
ویلهههی سهههؤیلر ،بیلههههمزم سهههؤزونی.
قاماتلو(پارلق) سورمهلهمیشلر گههؤزونی.
تنینههی باغالیههان سههاچمیش تههوزینی.
گههؤرهم او ،آیههدان آن خههوب یههوزینی.
گیهههزلن خهههالق گؤزونهههدن اؤزونهههی.
محمهههد دور ،دوکههههلونون گهههؤزونی.
وئهههرون آنههها بزهنهههور کنهههدوزونی2
همیشههه گئجههه سههینی و گونههدوزونی.
آلههوب گئتههدیلر اول دیههن ییلههدوزونی.
ائشهههیدهن آنالیههها سهههؤز رومهههوزینی.
اومیدسههیز قویمایهها اول گؤزسههوزونی.3

گههههؤرورم کعبهیههههه قارشههههو ،محمههههد
یههوزی سههجدهده بارمههاغین گؤتورمههوش
کسههیلمیش گؤبهههیی ،سههنت اولونمههوش
بیهههر آغ سهههونا دولمیشهههالر وجهههودین
دیلههههههدیم کهههههی وارام الیمهههههه آلم
بیههر اون 1گلههدی هههوادان هیبههت ایلههه
نههه کههیم مرسههل نبههی گلههدی جهانههه
جمیههههع انبیههههانین خههههوی خصههههالین
آنههی اوچ گونههه دگههین گیزلههی سههاخال
گئنهههه بیهههر دورلوقهههوم گلهههدیلر تئهههز
گئنهههه اول لحظههههده ایلهههتن گؤتهههوردو
سههعادت اول کیشههینون کههیم رسههولون

*****
***
*

 1اون :سس
 2کندوزونی :اؤزونو
 3قاضی ضریرین تخلصو "گؤزسوز" اولموشدور.
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تصاویری از نسخه های خطی و چاپی آثار قاضی مصطفی ضریر

سیره النبی 1308جی ایلده داش باسما چاپی
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مولودیه
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سیرهالنبینین الیازماسی

سیره النبینین چاپی نسخهسی

یوز حدیث و یوز حیکایه نین چاپی نسخه سی
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قاضی مصطفی ضریر حققینده ان دهیرلی کتاب ،دؤکتور لیال قاراخان طرفیندن یازیلمیشدیر

 / 138یوسف و زلیخا

قاضی مصطفی ضریرین سیره النبی اثریندن بیر صفحه – مینیاتورل برابر
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سؤزولوک
آقماق :آخماق ،میل ائتمک ،کؤنول

اوسلو :عقللی ،هوشلو

وئرمک.

اوچماق :اوچماغ ،جنّت ،بهشت.

آغیر :بؤیوک ،سانباللی ،سایجا چوخ،

اون :سس ،شهرت.

قیمتلی ،دهیرلی ،باهالی.

اوشمک :توپالماق ،ییغیشماق

آییتماق :دئمک ،سؤیله مک.

اییی :یاخشی

آیروق :آیری ،باشقا ،اؤزوگه.

ایلتمک:

آل :حیله ،یالن ،مکر ،کلک ،بیجلیک،

یئتیرمک

فند.

ایکن :چوخ ،اولدوقجا ،در حالِ. . .

آلداماق :آلداتماق ،حیله گلمک.

ایراق :اوزاق

آری :تمیز ،صاف ،دورو.

ایرمک :ایریشمک :یئتمک ،چاتماق،

آریلیک :تمیزلیک ،صافلیق.

بیرلشمک

آریتماق :تمیزلهمک ،صافال شدیرماق.

ایسسی :یییه ،صاحب

آپارماق،

گؤندهرمک،

آقچا :پول

ایسمارالماق:

ائرته :صاباح ،تئزدن

ائتمک

ار :ایگید ،جونرد

ایشلهمک :ائتمک ،فعالیت گؤسترمک

ارهن :ایگید ،جسور ،قهرمان ،هنرلی.

اوقوماق :اوخوماق

اتمک :اکمک :چؤرهک.

اؤیله :گون اورتا یئمهگی ،ناهار

اسیرگهمک :قورماق ،رحم ائتمک.

اؤگ :آنا ،عقل ،هوش ،دوشونجه.

اویقو :یوخو

اؤرنرمک :دوزهلمک ،یاخشیالشماق.

اولو :بؤیوک

اوک :مال،دولت

اواللماق :بؤیومک ،بویا -باشاچاتماق

اؤک :آتا-آنا؛

اورماق :وورماق.

اؤکسوز :یئتیم ،آتا – آناسی اؤلن

اوس :عقل ،هوش.

اورماق :وورماق

تاپشیرماق،

حمایه
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ایلهرو :ایره لی

دگشورمک :دگیشمک.

ایلتمک :ایرهلی آپارماق ،یئتیرمک

دین :ساکیت

ایکیشر :ایکی  -ایکی

دنیلنمک:

اؤلکر :سهیل(فارسیجا) اولدوزو

دینجلمک

بای  :بیق ،دولتلی ،زنگین ،خوشبخت.

دوروشماق :سعی ائتمک ،چالیشماق

بالی  :دقیق ،دوغرو ،گرچک ،اصل.

دوش :یوخو ،رؤیا

باش :یارا ،چیبان.

دوزمک :دوزهلتمک ،حاضر لماق.

باغیر :اورهک ،قارا جگر ،باغیر

دوگون :توی ،شنلیک

بکدیش :بیگداش،

دون :گئجه

بللی :معلوم ،آشکار

دیشی :قادین

بیلمک :تانیماق.

دیلک :آرزو

بکلهمک :گؤزلهمک

تامو :دامو :جهنم

بکچی :نگهبان ،قاراوول

تانوق :شاهد

بولمل  :تاپماق ،الده ائتمک.

تانال :صبح ،صاباح

بینمک :مینمک

تانالماق :تانا قالماق :حیرتلنمک،

بولوشماق :تاپیشماق ،گؤروشمک،

حیرتده قالماق

قارشیالشماق.

تاپو :حضور ،قوللوق ،خدمت ،سجده،

بوکولمک :عاجز اولماق ،باسیلماق،

تعظیم

داردا قالماق.

تاپینماق :سجده ائتمک ،عبادت

بونجایین :بونون کیمی

ائتمک.

داش :دیشاری ،ائشیک ،باییر ،خارج

تویالماق:

دریلمک:

ییغیلماق،

تو لنماق،

دینجینی

یئدیریب-

آلماق،

ایچیرمک،

ضیافت وئرمک

جملنمک.

تون :دون ،گئییم.

درمک :باغالماق ،توپالماق ،ییغماق

تاشرا :ائشیک ،باییر ،خارج ،چؤل.

دگمه :تصادفی ،هر یئتن شخص

ساقالماق :قوروماق ،گیزلهمک

دگمک :چاتماق ،یئتمک

سمیز :سموز ،کؤک ،یاغلی
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سین :مزار

قارینداش :قرداش ،قارداش.

سونماق :تقدیم ائتمک

قاری :قوجا ،یاشلی ،قدیم.

سوچ :گناه

قاخماق :وورماق ،دؤیمک (قاپی).

سورمک :سورتمک

قات :حضور ،قاباق ،قارشی.

خیرسیز :اوغرو ،قولدور

قاتی :برک ،سرت ،محکم ،آمانسیز.

چاو :شان ،شهرت ،نفوذ

قوخو :اییسی ،بو فارسیجا؛

چاتالماق :پارتالییب اؤلمک

قیزلی  :قیتلیق ،آجلیق ،باهالیق.

چلب :تانری ،اح

قیلماق :ائتمک.

چری :چریک ،قوشون ،اوردو

قوالی :آسان ،یونگول.

چؤزمک :آچماق ،حل ائتمک ،ساده-

قولداش :یولدا ،صنعت یولداشی.

لشدیرمک.

قونماق :دوشمک ،یئرلشمک ،مسکن

کی :یاخشی ،اییی

اوللماق.

کلهچی :سؤز ،صحبت ،مصلحت

قوالق اورماق :قولق آسماق ،دقت

کیچی :کیچیک

کسیلمک.

کیشی :آدام ،انسان

نسنه :شئی

کؤشک :سارای ،قصر

وارماق :گئتمک،داخیل اولماق

گئدهرمک :گئدورمک ،یوخ ائتمک،

واری :بوتون ،هامیسی.

کنار ائتمک

یاووز :یامان ،آمانسیز ،غدّار

گؤرک:

گؤروم،

صورت،

جمال،

یاوالق :چوخ ،اولدوقجا ،دئدیکجه،

گؤرونوش

سون درجهده

گؤرکلو :گؤزهل ،گؤیچک

یاغما :یغما :غارت

قاقیماق یا قاقوماق :آچیقالنماق،

یازی :چؤل ،صحرا ،دوزهن ،یابان

غضبلنمک ،ایزوندن چیخماق.

یازماق :رسم ائتمک ،بزهمک ،نقل

قایغورماق :قیشقیرماق ،چیغیرماق

ائتمک

قانماق

قاندورماق:

سوسوزلوغو

سؤندورمک ،دویوزدورماق ،قانع ائتمک.

یازی  :تاریخ  ،یازیلمیش
یازی  :گوناه ،تقصیر ،قصور،
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یارلیغاماق :باغیشالماق ،عفو ائتمک

یئمیش :میوه

یاراق قیلماق :حاضیرلیق گؤرمک،

ینا :یئنی؛

تدارک گؤرمک

ینادن :یئنیدن

یئی :یاخشی
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