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اؤن سؤز

احد    فرهمند    ي

آذربایجان ناغيل الری 

حماسي  ادبياتی نين  خالق  شفاهی  آذربایجانين  ناغيل الر 
نؤوعونه باغلي ژانریدیر. ناغيل الر آذربایجان خالقی نين دونيا 
گؤروشونو، حيات داورانيشالریني، ظلمه قارشی مبارزه سينی، 
گله جک اوچون آرزوالری ایله اینامينی گؤسترن شفاهی خالق 
ادبياتی نين چوخ اسكي و گئنيش یایيلميش نؤوعلرین دن دیر. 
آذربایجان ناغيل الرینی مؤوضوعالرینا گؤره بير-نئچه بؤلومه 

بؤلمک اوالر:

حيوانالر حاقيندا اوالن ناغيل الر:

ان  ناغيل الر  نؤوع  بو  فيكرینجه  طهماسب ین  محمدحسين 
اعجازکار  حيوانالرا  بعضی  انسانالر  قدیم  ناغيل الردیر.  قدیم 
وارليق کيمی باخيب اونالری مقدس لشدیرميشلر. آذربایجان 
»فاطمانين  فاطما«،  )»گؤیچک  چوخوندا  ناغيل الرینين 
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اینگی«، »اووچو پيریم« و... ( توتئم حيوانالرا راست گلمک 
اوالر1. حيوانالرا باغلي اوالن ناغيل الرین ایچریسينده بؤیوک 
)»شنگيليم،  ائدیر  تشكيل  ناغيل الري  اوشاق  بؤلومونو  بير 

شونگولوم، منگولوم«، »هامي یاتيب، جيرتدان اویاق« و ...(.

سئحيرلی ناغيل الر 

افسانه وی  و  افسون  جادو،  سئحر،  قهر مانالر  ناغيل الردا  بو   
)»سئحيرلی  آپاریلير.  مبارزه  قارشی  دوشمنه  یاردیمچيالرال 

اوزوک«، »شمس و قمر«، »مليک محمد« و ...(.

تاریخی ناغيل الر:

بو ناغيل الرین قهر مانی تاریخی شخصيت، حكمدار، خالقين 
فاغير«،  و  )»اسگندر  صنعتكاردیر  بير  مشهور  یا  و  قهرمانی 
آلاله وئردیخان  و  »شاه عباس  باجی«،  »اوچ  واله«،  و  »صالح 

وزیر« و ...(.

معيشت ناغيل الری:

معيشت  و  اجتماعی  خالقين  و  رئال  داها  ناغيل الر  نؤوع  بو   
چاتيشمازليقالري ایله باغليدیر )»یئددی قارداش بير باجی«، 

»درزی شاگيردی احمد« و ...(.

رمانتيك ناغيل الر: 

اساساً،  مقایسه ده،  ناغيل الرال  حاقيندا  حيوانالر  و  سئحرلی 

1- محمدحسين طهماسب، سئچيلميش اثرلري بيرینجي جلد صفحه 474
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بو  یاخين دیر.  داها  چاتيشمازليقالرینا  معيشت  و  اجتماعی 
ناغيل الر تاپماجانين، چتين سوالين دوزگون جوابی، رحمسيز 
اله  تنبلين  باشچي نين،  آغانين،  پادشاهين،  عاغيل سيز  و 
آذربایجان  بيرلشدیریر.  سوژئتلری  باره ده   ... و  سالينماسی 
رمانتيک ناغيل الریندا باش رولون اشتراکچيالري حاضرجواب 
قيزالر،  حاضرجواب  و  زیرک  قارداشالر،  عاغللی  چوبانالر، 
باجاریقلي، عدالتلی شاهالر و قاضيالردیر. پادشاهين وئردیگی 
چتين سواال ناخيرچی نين عاغيللی قيزی، یا  دا عادی چوبان 
تاپير،  جواب  بيریسي  داشييان  کاراکتریني  کئچل  هابئله 
قارداشالر یئره دوشن ایزه گؤره ایتميش دوه نين عالمتلرینی 
بللي ائدیرلر، دوشمن اؤلكه نی ساواش ایله هده  له ینده پادشاه 
عاغيللی، حاضرجواب انسانالرین  کؤلگه سينده اؤلكه نی خالص 
ائتمگه نایيل اولور. بير سؤزله، بو ناغيل الر انسان عاغلی نين، 

زکاسی نين گوجلو بير قولونا چئوریلير.

آرتيق  قونوسونو  ناغيل الر  مؤسسه سي  ائل بيليمي  آذربایجان 
دگر وئریب و بو گونه کيمي چئشيدلي سایالریندا اؤلكه ميزین 
تورک دیللي بؤلگه لریندن، اونالرین دیل شيوه لریني قورویاراق 
دیللریندن  شخصلرین  قایناق  مختلف  ناغيل الري  چوخلو 
توپالیانالر واسيطه سيله قلمه آليناراق اؤز آدالرینا ائل بيليمي 
ایچ بولتنينده درج ائدیب. بونالردان باشقا مؤسسه نين دفترینده 
رحمتليک  کئچيریليب.  ناغيل آخشامالري  دؤنه  نئچه  بير 
هابئله  ناغيل الر  دانيشيدیغي  آخشامالردا  بو  قافارین  عاشيق 
صاحب سلطان خانيمين دانيشيغي ناغيل الر مؤسسه نين سس 

آرشيوینده ساخال نيلير. 
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توپالدیغي  آدیلي  سایالر  اؤزل  مؤسسه سي  ائل بيليمي 
اولونان  قيد  آشاغيدا  کيمي  گونه  بو  سيراسيندا  بولتن لرین 

سایالریني ناغيل توپلوسونا اختصاص وئریب: 

    26 سایي  آردیجيل  بولتن ین   ،1 سایي  اؤزل  ناغيل الر  ـ 
)بهمن 1389(

 104 سایي  آردیجيل  بولتن ین   ،2 سایي  اؤزل  ناغيل الر  ـ 
)شهریور 1397(

    117 سایي  آردیجيل  بولتن ین   ،3 سایي  اؤزل  ناغيل الر  ـ 
)مهر 1398(

   121 سایي  آردیجيل  بولتن ین   ،4 سایي  اؤزل  ناغيل الر  ـ 
)بهمن 1398(

 123 سایي  آردیجيل  بولتن ین   ،5 سایي  اؤزل  ناغيل الر  ـ 
)فروردین 1399(

 125 سایي  آردیجيل  بولتن ین   ،6 سایي  اؤزل  ناغيل الر  ـ 
)خرداد 1399(

حاضرالنان  واسيطه سيله  بؤلومو  قادینالر  ائل بيليمي نين 
توخونولوب،  قونوسونا  ناغيل الر  مقياسدا  گئنيش  دا  سایالردا 
او جمله دن صاحب  سلطان خانيم دانيشان »سناور پاشاه ین 
نشر  آلتيندا  آدي  سایي  اؤزل  اوالراق  دؤنه  ایلک  ناغيلي« 

اولونوب. 

سایي  اؤزل  ناغيل الر  6- اینجي  سایيميز  بو  اوالن  الينيزده 
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»هاوار  اؤیه سي  کؤنوللو  چاليشقان  ائل بيليمي نين  اوالراق، 
آلدیغي  قلمه  ائشيدیب  شخصلردن  مختلف  عبادي«  بَي یين 
همين  ائدیر.  احتوا  ناغيل الري  دوشوندوروجو  هابئله  دگرلي 
جوادي«لر ین  فائزه  و  »الميرا  باجيالرین  گنج  ایكي  سایدا 
یئرینده،  اؤز  دا  بو  اوخویوروق،  ناغيلي  گؤزل  دانيشدیقالري 
ده  ساحه  بو  و  گؤستریب  ماراق  فولكلوروموزا  داشار  آشارـ  

چاليشماغا جان آتان گنج لریميزه بير اؤرنک کيمي اوال بيلر.

ائل بيليمي سيرا ناغيل الر اؤزل سایالري
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ناغیلالر

توپالن: هاوار عبادي





هاوار عبادي
ناحاق اؤلومدن قورتوالن

قایناق شخص: بيت اهلل قلي نژاد
دوغوم ایلي: 1334

دوغوم یئري: تكاب ین )تكان  تپه نين( 
آرپا چایی کندیدن

تحصيالتي: ساوادسيز

بير نفر گئتدی بهلولون یانينا، بهلول بير دانا منه سؤز اؤیرت 
دئدی. 

بهلول: بيری بير تومندی، دئدي. 
بير تومن وئردی. بهلول دئدي: گئتدین بير مجليسه یئریني 
شئی  بير  سندن  وئردی:  تومن  ده  بير  چيخاردیب  تانی. 

ایسته سه لر وئر، ایسته مه سه لر وئرمه. 
وزیری  بير  دا ساخالدی. شاه ین  اونو  قالميشدی.  تومنی  بير 
وار ایدی مجلس قورموشدو. گئتدی اورا، اّول گئدیب وزیرین 
یئرینده اوتوردو. دئدیلر بورا وزیرین یئر ایدی. دوردو وکيلين 
گلدی  گله،  ـ  گله  سونرا  ـ  بَي ین  اوردان  اوتوردو.  یئرینده 
شاه  گتيردیلر.  قارپيز  بير  اوتوردو.  اتكده  قاپی نين  چيخدی 
دئدی: وزیر بير پيچاق وئرین بونو کسيم. وزیر دینمه ميشدن 
یوخاری.  توتدو  چيخاردیب  تئز  وارایدی.  پيچاقی  بير  بونون 
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ـ  داشلی  دئييلدی،  پيچاق  کئچمه لی  )پيچاق  دا  وار  منده 
قاشلی بير پيچاق ایدی( شاه باخدی گؤردو یاخچی پيچاقدی. 
بو  اوغورالیيبسان  دئدی. خزینه نی  قيل،  تدبير  بير  بونا  وزیر 
توتون،  صاحيبين  پيچاغين  آی  گئدیب،  اوردا  پيچاق  دا 
دئدیلر  دئدی.  بهلول  قوناغيمدی  منيم  بو  یاریب.  خزینه نی 
سؤز  یوخ  دئيير  وزیر  آپارام.  من  گرک  دئدي  بهلول  اولماز. 
دا  صاباح   اؤیرتمرم.  نه  هيچ  وئریر  جواب  بهلول  اؤیره درسن. 

گتيریب دار آغاجی نين قاباغيندا تحویل وئررم. 
بير  داليندا  ائوینين  بهلولون  ائوه.  گلدیلر  ایكيسي  اونالر 
ائششه یی وار ایدی. ائششه یی ووروب دئدی: »کوپویوغلونون 
ائششه یی سنه دئمه دیم مجليسده یئرینی تانی. سنه دئمه دیم 
سندن بير شئی ایسته مه سه لر وئرمه. کوپویوغلونون ائششه یی 
اونو  قاباغيندا نه دئيه جكسن. نه دئييرم  سحر دار آغاجينين 
دئيه جكلر  اوتوردوم؟  هاردا  اول  من  جاماعت  دئيه جكسن ها. 
اتكده.  وزیرین یئرینده، سونرا وکيلين یئرینده.... سونوندا دا 
پيچاغی مندن ایسته دیلر وئردیم یا ایسته مه دیلر؟ دئيه جكلر 
قاش  داش  دده م  منيم  وار.  دردیم  منيم  بس  ایسته مه دیلر. 
ساتاردی، لعل و گؤهر ساتاردی. قيرخ قاطير یوکو وارایدی. بو 
پيچاقال اونو اؤلدوروبلر. او قيرخ قاطير داش ـ قاشی آپاریبالر، 
اؤلدوره نی  دده می  آراليغا  دوشموشم  ایلدی  یئددی  ایندی 

آختاریرام.« 
دیبينده  آغاجينين  دار  آپاریب  بونو  سحر  یاتدیالر.  گئجه نی 
تحویل وئردی. محكمه قورولدو. دارین ایپين بوینونا ساالندا، 

منيم سؤزوم وار دئدی. 
دئگينن دئدیلر. 
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هامی باخيردی. من مجليسه گيرنده هاردا اوتوردوم؟ وزیرین 
یئرینده دئدیلر. سونرا، وکيلين یئرینده... سونوندا دا اتكده. 

جاماعات منيم دردیم وار ایدی. بو قارپيزی کسنده پيچاغی 
ایسته مه دی  ایسته مه دی؟  یوخسا  وئردیم؟  ایسته دي،  مندن 
دئدیلر. منيم دده م لعل ـ گؤهر ساتاردی. گلميشم بو پيچاق 
هر کيمين اولسا همي دده می اؤلدورنی همي ده قيرخ قاطير 

داش قاشين آالم. 
قيرخ  اؤلدوروب،  دده می  اوغلو  شاهيندی،  پيچاق  بو  ميلّت 

قاطير دا لعل ـ گؤهرین آپاریب. 
شاه ین اوغلون اکدیلر. خزینه نی  ده یاریب وئردیلر بونا. 

کيشي گلدی دئدی: بهلول آلاله سنی ساخالسين ـ حاّقيمی 
آلدیم. 



هاوار عبادي

قایناق شخص: بيت اهلل قلي نژاد

آتا اؤیودو

بير کيشی وار ایميش بيرده آتی، اؤزوده چوخ دونيا گؤرموش 
آداميميش. بونون اوچ اوغلو وارایميش. بير گون بونالرا دئدی. 
دانا  اوچ  ـ  آرواد  اوچ  آلين،  آت  اوچ  وئرین  آپارین  آتی  بو 
قيلينج، اوچ دست ده پالتار آلين. بو سؤزو دئيه نده بير اوغالن 
بو سؤزلری ائشيدیر. گئجه ینن گليب بو آتی گؤتوروب آپاریر. 
قارداشالر گليب بيرگه دانيشدیالر،دئدیلر گلين گؤرک بو آتی 

آپاران نئجه آدامدی. بيری دئدی: خيرداراخدی. 
او بيریسي دئدی: خيرداراخ اولسا آدی موسی دی. 

باشقاسي دئدی. بير گؤزو ده کوردو. 
بونالر دوشدولر یوال، آختارماغا. یولونان گئدیردیلر گؤردولر بير 
دوه گئدیب. بيری دئدی: بيليسيز بو دوه نين یوکو نمنه دی؟ 

دئدیلر: نمنه دی؟ 
ده  طرفي  بير  دوشابدي،  طرفي  بير  یوکونون  وئردي:  جواب 
بير  دوه نين  ده  وار.  گلين  بوغاز  بير  اوستونده  ده  یاغدی.  

گؤزوده کوردو. اؤزو ده قوجادی. 
آدین  سوروشدوالر  گلير.  کيشی  بير  گؤردولر  گئدیردیلر 

نمنه دی؟ دئدي: موسی دی. 
قارداشالر سوروشورالر: بيزیم آتيميزی هارا آپاریبسان؟ 
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دئدی: منيم دوه م ایتيب. 
دئدیلر: دوه نين بير یوکو یاغ ایدی بير یوکو دوشاب؟ اوستونده  

ده بوغاز گلين وار ایدی؟ دوه نين بير گؤزو ده کوردو؟ 
کيشي دئدي: منيم دوه م سيزده دی. 

بونالر آت ایسته یير. بو دا دوه. 
بو داواینان گئدیردیلر. شاه عباس چيخميشدی اوو  اووالماغا. 

گؤردو بونالر ساواشيرالر.
سوروشدو: نييه سؤزلشيرسيز؟ 

موسی دئدی: منيم دوه می آپاریبالر.
 اونالردا دئدیلر: بيزیم آتيميزی آپاریبدي. 

بونالری آپاردی دربارا. ناهار گلدی. ساواشانالر دئدیلر: حایيف 
شاه عباس بيزی اله سالدی. 

شاه عباس اؤزوده قوالخ آسيردی گؤرسون  بونالر نه دئيير. 
نه  اوغلوندان  اوتارانين  گاميش  بابا  یئ  دئدي:  بيرینه  بيري 
بيریسی  او  یئدیرتدی،  ده  اتی  ایت  بيزه  آخيردا  اومورسان! 

دئدی. 
شاه عباس چوبانی چاغيردی. چوبان دوننكی ات نه اتی ایدی؟ 
ایتده  یاتاخداکی  دوغاندا  ننه سی  بونون  آما  اتی!  قویون  ـ 

دوغموشدو گئدیب قانچيخ سودو امميشدی. 
چكدی  قيلينجی  اوستونه  ننه سينين  گئتدی  عباس  شاه 
دئدی: ننه دئ گؤروم من کيمين اوغلویام، دوزون دئمه سن 
اولدوره جييم! ننه سي جواب وئردي: سنين دده ن یئددی ایل 

جنگه گئتدی. گاميش اوتارانينان باش بير یاستيغا قویدوم. 
قایيتدی بونالری تئز یوال سالين گئدسينلر، یوخسا آچارالر 

صاندیغي تؤکرلر پانبيغي. 
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اونالردان سوروشدو: نه ایسته یيرسيز؟ 
دئدیلر: اوچ آت، اوچ آرواد، اوچ قيلينج، اوچ دست  ده پالتار. 

شاه وئریب یوال سالدی. 
موسي دئدي:  به منيم دوه م!

دئدیلر: بيز آپارماميشيق. به نه بيلدیز؟ 
جواب وئردیلر: یولون بير طرفيده ميلچک یيغيشميشدی، بير 
طرفينه  ده قاریشقا. بيلدیک کی بير طرفده شيره وارایدی بير 
طرفده ده یاغ. بير ده دوه بير طرفی اوتداميشدي، آراسی دا 
قالميشدی، بيلدیک کی همی کور ایدي هم  ده قوجا ایدی. 
دورموشدو.  اوتوروب  آغير  دوراندا  اوتوروب  دوه  کی  بيرده 
گئت  بيلر  بوغازی  دوه  بوغازایميش.  مسافيری  کی  بيلدیک 

دوه وی آختار تاپ. 
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هاوار عبادي

قایناق شخص: بيت اهلل قلي نژاد

آت تانييان اوغالن 

قدیم زامانالردا قول ساتاردیالر. بير تاجرین بير اوغلو وارایدی. 
گؤروم  گئدیم  دئدی:  تاجير  گون  بير  گئدیردی  مكتبه  بو 
باخيردی  قيراغدان  گئتدی  اوخویور.  درس  نئجه  اوغالن  بو 
گؤردو، بو چوخ سارساخدی. هر کيم یئتيریر باشينا بير قاپاز 
سالير. گؤردو هر کيمين بير زادی دوشور بو یئردن گؤتورور 

وئریر صابينا. همی ده بير شاپاالخ یئيير. 
دئيير: آی آلاله من سندن بير هوشلو باشلی اوشاق ایسته دیم. 
گرک آپارام بونو بازاردا ساتام یوخسا، آبریمی آپارار بو منيم. 

بونو آپاردی ميداندا ساتا، اوغلو دئدی: آتا یاخچی اوغوالم منی 
ساتما. 

کيشي جواب وئریر: چوخ هوشلو باشليدي، هله اؤزوده دئيير 
منی ساتما! 

اوغالن دئدي: بيردن ساتيرسان  دا منی اوچ تومنه سات. 
اوندا دا آدامين بيری بير تومن ایدی. بو هر بازارا آپاردی اوچ 
تومن دئدی قاچدیالر. بير گون شاه اوردان کئچيردی گؤردو 

بيری وار اوچ تومن دئييرلر.
دئدي: آخی بوندا نمنه وار؟ 

دئدیلر همی آت تانيير، همی ده قيزیل تانيير. 
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وزیره.  تاپشيردی  آپاردی.  آليب  بونو  وئریب  تومن  اوچ  شاه 
بونا  اوچورتدو،  گؤیرچين  اوتارتدی.  تازی  بونا  آپاردی  وزیر 
صاحيب دورمادی. گون او گون اولدو شاه ین بير دوستو بونا 
بير آت باغيشالدی. هر کيم گلدی باخدی یامان آتدی دئدیلر. 
بيردن شاه ین یادینا دوشدو، بونالرین بير دلی سووو وار ایدی. 

چاغيریب، بو آتا باخ. دئدی: قوربان یاخچی آتدی. آما؟! 
شاه سوروشدو: آماسی نه دی؟ 

دئدی: بو سویا یاتار. 
سودان  ميندی  آتالت.  چایی  مين،  آتی  بو  دئدی  بيرینه 

کئچنده آت یاتدی سویا دورمادی. 
بو نييه یاتير دئدی؟ 

بونو گاميش سودوینن اميشدیریبلر. 
نييه  منه  آتی  عيبلی  گتيردیلر.  صابين  آتين  او  یولالدی 

وئریب سن یاتير سویا دورمور؟ دئدی 
ـ والاله، یوخسول آدامام. بونون ننه سی اؤلدو گاميش سودوینن 

یئكه ليب. 
شاه دئدی: بيری دوز چيخدی. 

قانمادی.  یئنه  اولدوغونو  باشلي  هوشلو  اوغالنين  شاه  آما 
آپاردی وئردی وکيلين یانيندا قالسين. بو دا قوش اوچورتدو، 
قيزیلينان  گتدی.  گوموش  نفر  بير  گون  بير  اوتارتدی،  ایت 
َدیيشه. نه قدر قيزیل قویدوالر. قيزیل گؤیده قالدی، گوموش 

یئرده. بونالر اسير اولدوالر بو گوموشونن. 
دئدی: بيزیم بير سارساغيميز وار، اونو گتيرین. 

قيزیل  بئله  ده  او  ایدی.  وار  گوموش  کی  بئله  او  گلدی.  بو 
قویدو، گوموشون اوستونه بير آز دا تورپاق قویدو آربا گلدی. 
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بو بو امتحاندان دا چيخدی. یئنه  شاه بونون هوشلو، فاراستالي 
اولماسيني آنالمادی. بونو یئنه تاپشيردی گيزیره. بو دا آپاردی 

یولالدی ناخيرا. 
شاه بير گون دئدی: وزیر، وکيل تدبير تؤکون، بو مملكتده بير 

بئله آدام وار، هانكيسی یاخچيدی؟ هانكيسی پيسدی؟ 
دئدیلر سنين بير سارساغين وار، اونو چاغير گلسين. 

شاه امر ائله دي بو گلدی. اوغالنا دئدي: بونالری سئچ گؤر کيم 
یاخشيدی، کيم پيسدی؟ 

ميدانا،  اورتاسيندا  یيغ شهرین  جاماعاتی  دئدي: گل  اوغالن 
من سئچيم. 

جاماعات یيغيشدی اورا. قيلينجين بير بویانا توتدو، بير او یانا 
توتدو، تانيدیم دئدی. گئدک. 

شاه دئدی: کيمدی دئ گؤروم؟ 
جواب وئردي: تویوق دئييل کی تئز توکون یولوب جيبيریغين 
چيخاردیم. گئدک هامی منه قول چكسين. شاه، وزیر، وکيل، 

گيزیر، جالدالر. هامی گرک منه ایمضا وئره. 
بونا ایمضا وئردیلر. شاه ین بوینون وورون دئدی. 

شاه دئدي: من هاردان پيس اولدوم؟ 
بئله  بير  آال،  تومنه  اوچ  نفری  بير  نفر،  بير  دئدی:  اوغالن 
گؤیرچين  اوتاتدیراسان،  تازی  اونا  گتيره سن  باشارا  ایش 
پيس سنسن.  ائله  ـ  تاپشيراسان  وکيله  وزیر  اوچورتدوراسان، 
منه ایش وئرمه یين یئرینه، یولالدین کؤپک اوتارماغا، مال قارا 

اوتارماغا. جالد بونون باشين ویرین! 
بونو اؤلدوردولر. دئدي: گئدین فالن تاجيری گتيرین؟ 

تاجير اسه اسه، اوچ تومنی ده الين ده گلدی.
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گؤرسن سارساخ نه ائله یيب منی چاغيردیالر.
تاجيرگلير، اوغالن دئيير منی تانيييرسان؟ من سنين سارساخ 
اوغلونام، من شاهليغی آلميشام، سن چيخ شاهليخ ائله، من 

ده سنه وزیر اولوم. 
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هاوار عبادي

قایناق شخص: بيت اهلل قلي نژاد

صبریله دایاناتيز اولسون

وار  بوتون  ایشله دی.  ترسينه  چرخی  بونون  واردی.  شاه  بير 
بونون  سالدیالر.  یئره  تختدن  ده  اؤزونو  داغيتدیالر.  دولتين 

دؤرد اوغلو وار ایدی. 
داغيتدیالر.  دولتی  ـ  مال  تامام  باال،  چاغيریر:  اوغالنالرین 
ائله یين:  سيرغا  قوالغيزا  بونو  وار،  تاپشيریغيم  بير  سيزه 
اولون،  قاپيسيندا  شاه  اولدوز،  نؤکر  اولدوز،  چوبان  »گئدیب 
گدا قاپيسيندا اولمایين. بير ده صبرینن دایاناتيز اولسون. اؤز 
ایچيزدنده بيرین اؤزوزه بيله ینده سئچين او بير نفرین سؤزونه 

باخين. ایندی سيزی سویا وئرر یادا بير یؤنه قویار.« 
دانيشيردیالر.  گئده  ـ  گئده  یوال.  دوشدولر  دوردوالر  بونالر 
فالن  دئدی  بيری  اوالخ!  حامبال  هاردا  گئدک  دئدی:  بيری 

یئره گئدک.  هره سی بير سؤز دئدی.
دئدیلر: گلين بيرین سئچک اونون سؤزونه باخاق. رای وئردیلر 

خيردا قارداش سئچيلدی. 
شاه  گئدک  یيغيشدیرین  باخساز  سؤزومه  منيم  دئدي:  او 

قاپيسينا، نوکر اوالخ، بير ایش گؤرک. 
گئتدیلر بير شاه ین قاپيسينا، بير مكتوب یازدیالر. شاه بونالری 

چاغيردی، سوروشدو: هاردان گليب، هارا گئدیرسيز. 
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دئدیلر: قيبلة عالم ساغ اولسون، بيز شاه اوغلویدوخ، واریميز 
شاه  تاپشيریغيدی.  دده ميزین  چؤندو،  چارخيميز  داغيلدی. 
اگر گئدیب  بيز  وئر.  وئریسن،  ایش  نه  بيزه  اوالخ.  قاپيسيندا 
گؤره  اونا  باتار.  آدی  شاهالرین  اولساق،  نؤکر  قاپيسيندا  گدا 

بورا گلميشيک. 
گؤزتچی  گتيردی  بونالری  گلدی.  خوشونا  شاه ین  سؤز  بو 
قویدو. اول بؤیوک قارداشا نوبه دوشدو کئشيک وئره. کئشيک 
وئریردی گؤردو گئجه نين بير زامانی بير اژدها دربارا گيردی. 
ووردو  قيلينجينان  اودا.  آروادین  شاهينان  قالميشدی  آز 
قانين  قویالدی.  بونو  قازدی  قویو  سونرا  ائله دی.  شاققا  ایكی 
گؤروب،  بونو  اویاندی.  یاخين  سحره  شاه  سيليردی،  زادین 
گؤزتچي  زامانی  بو  گئجه نين  دئدي:  اؤزونه  اؤزـ  شهلندی. 

منيم منزیليمنن نييه گرک ائشييه چيخا. 
وئریردی  کئشيک  یئتيشدی،  نوبه سی  قارداشين  ایكينجی 
بؤیوک  گئدیب  سونرا،  وئرندن  کئشيک  سحر  دئدي:  شاها 

قارداشيوین باشينی کسيب گتيررسن منه. 
بو اول سئویندی. اؤز ـ اؤزونه دئدي: گئدیب گتيررم شاه ین 

یانيندا اوزوم آغ اوالر، منه  ده چوخلو انعام وئرر. 
یاتيب  ائله  گؤردو  اوستونه،  باشينين  قارداشينين  یئتيشدی 
قوزو کيمی. اؤز ـ اؤزونه فيكيرلشدی بو یاتيب دده م  ده منه 
اؤلدوروم.  بونو  نئجه  اولسون،  دایاناتيز  صبرینن  تاپشيریبدی 

گئدیب دئيرم: »گل منيم باشيمی وور، ایكيميزده بيریک« 
قایيدیب گلدی شاه دئدي: قيبله عالم ساغ اولسون منن اونون 

فارغی  یوخدور، منيم باشيمی وور. 
شاه سسله دی: جالد! تئز اول بونون باشينی وور دئدی. 



23 125

جالد حاضيرالشدی بونون باشين وورا. 
اوغالن دئدي: قيبله عالم ساغ اولسون، بير سؤزوم وار دئييم، 

سونرا اؤلدور. 
شاه دئدي: دئگينن!

اوغالن دئدي: گونلرین بير گونونده بير جاوانال بير قيز دوست 
اولوب، ائوله نيرلر. بونالر بيری بيرینه دئيير بيزیم بير زادیميز 
یوخدور. ال ـ اله وئریب گئدیرلر بير آیري اؤلكه یه. بير زامان 
آپاریب  اوغالن  بيلميرلر.  کئچينه  گؤرورلر  سونرا  قاالندان 
بير  گئدیر  گؤتوروب  باش  ده  اؤزو  قویور.  قصبه یه  بير  قيزی 
آیری ماحاال. بئش، اون ایل قالير. بير گون اؤز ـ اؤزونه دئيير: 
یيغميشدی،  پول  مقدار  بير  یوخ،  خبریم  اوشاغيمدان  آرواد 
قایيدیرگلير آروادینين یانينا، پنجره دن باخير گؤرور بو آرواد 
یاتيب.  اوستونه  قولونون  بورمانين  بوغو  بير  قویوب  باشين 
قایيدیب گئدیب قازاندیغی پولودا وئریر بير قيلينج آلير،گله 
ایچریيه  قاپيدان  کی  ایسته دی  گلدی  وورا.  باشين  بونالرین 
اؤز  گئتميشم،  ایلدی  نئچه  فيكيرلشدي  اؤزونه  اؤزـ  گيره. 
قوی  یاشاميشدیم.  بوندان  آی  دؤرد  اوچ  اولمایا.  اوشاغيم 
ایچری.  گيردی  تله سيک  های  خبر،  نه  گؤروم  سوروشوم 

سوروشدو: خانيم تئز اول دئ گؤروم بو کيمدیر؟ 
ـ اؤز اوغلوندور.

اؤز  ائله مه سئيدی،  آن صبر  بير  اگر  اولسون  عالم ساغ  قيبله 
اوغلونو اؤلدورموشدو. 

بونو دئينده، شاه جالدالری گئری قایتاریب بوینون وورمادی. 
نوبه یئتيشدی اوچونجو قارداشا. کئشيک  وئریردی، شاه اونا 
باشينی  ایشين قورتاراندا گئدیب بؤیوک قارداشينين  دئدي: 
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کسيب گتيررسن منه.
بو الپ دلی لردنيدی! 

دئدي: شاه ساغ اولسون دئييرسن ایندی گئدیم ووروم. 
شاه دئدی: یوخ قورتاراندان سونرا. 

دلي قارداش دوردو گلدی بؤیوک قارداشين یانينا گؤردو بو بئله 
یاتيب کاسيبين باختی یاتان کيمی. اؤز ـ اؤزونه فيكيرلشدي: 
دده ميز بيزه صبرینن دایاناتيز اولسون دئييب. گئدیب دئيرم 

اونون یئرینه منی اؤلدور. 
قایيتدی گلدي شاها دئدي: قيبله عالم ساغ اولسون، اوننان 

منيم فارغيم یوخدور منی اؤلدور. 
شاه جالدی چاغيریب ایسته دیكی بوینون اوزه. 

قوی  وار،  بير سؤزوم  منيم  اولسون،  دئدي: شاه ساغ  اوغالن 
بونالر  اوغول وارایميش،  بير دده  اؤلدور. دئدی:  دئييم سونرا 
چوخدان بير بيریندن آیریليرالر. چوخ زامان اؤتور، بير گون 
مئشه ده بير ـ بيرینه اورجاح گليرلر. پنجه ـ پنجه یه قویورالر 
دده سی  دؤشونده،  اوغالنين  اؤلدورسونلر.  بيرینی  بيري  کی 
وئرن بير نيشانه سی وار ایدی. بيردن دده نين گؤزونه ساتاشير. 
بودور؟  اولمایا  ایتميشدی،  اوغلوم  بير  منيم  دوشور،  یادینا 
وار.  اؤزودو کی  باخير گؤرور،  نيشانينا  اوغالنين  دایان دئيير. 
اؤز اوغلودور. بير آن صبر ائله مه سئيدی اؤز الينن اؤز گؤزون 

چيخارتميشدی. 
شاه دئيير: بونو دا اؤلدورمه یين گؤرک نه اولور. 

کئشيگين  دئيير.  اوجور  دا  اونا  قارداشا.  خيردا  چاتير  نوبه 
قورتاراندان سونرا بؤیوک قارداشينی اؤلدور باشين گتير منه. 
منه  نييه  سن  دئيير:  شاها  ایدی.  عاغيللی  قارداش  خيردا 



25 125

دئدین بؤیوک قارداشينی اؤلدور؟ 
اونا  ایدی  اوتاغيمدا  منيم  گونو  وئرن  او کئشيک  دئيير:  شاه 
گؤره. اوغالن دئيير: چاغير وئر محكمه یه، سوروشاق گؤرک او 
گئجه سنين اوتاغيندا، نه ایش گؤروردو. گئدین قارداشيمی 

چاغيرین. 
بؤیوک قارداش گلدی مجليس قوردوالر. شاه سوروشدو:  سن 

منيم اوتاغيمدا نه ایش گؤروردون؟ 
بير  وئریردیم،  کئشيک  اولسون  ساغ  شاه  وئردي:  جواب 
ووروب  اودا،  سيزی  کي  ایسته یيردی  گيردی،  ایچری  اژدها 
اینانميرسيز  قویالميشام،  آلتيندا  پيلله نين  اؤلدورموشم. 

گئدین باخين.
گئتدیلر چيخارتدیالر. شاه دئدي: آز قالميشدیم اؤز اليمله اؤز 

گؤزمو چيخاردام. 
گتيریب اونالرا بؤیوک مقام وئردی. 
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هاوار عبادي

قایناق شخص: بيت اهلل قلي نژاد

یاالنچی قول )قوالم(

قدیم زامانالر قول ساتاردیالر. بير حاجی گئتدی گؤردو بير 
گؤزل  قول ساتيرالر. بونو آالندا سوروشدو، سن بيل ایمانين 

بو قولون عيبی یوخدو؟ 
دانيشار.  یاالن  تک  بير  ایلده  یالنيز  یوخدور،  عيبی  هئچ  ـ 
اونا گؤره ساتيرام آیری بير زادی یوخدور. هوشلو باشليدی، 

زیرکدی. 
بونو آليب گتيردی. بو آلتی آی ایشله یير بير یاالن دانيشمير. 
آلتی آیدان سونرا گلير ائوده کئف سيز اوتورور. خانيم سوروشور: 

قول نييه کئف سيزسن؟ 
قول دئدي: هئچ، ائله بئله. 

خانيم دئدي: نئجه ائله بئله؟ 
قول دئدي: سنه گؤره. 

خانيم دئدي: نئجه منه گؤره؟ 
قول دئدي: حاجی گئدیب فالن تاجرین قيزیينان ائوله نيب. 

باسدی  الين  بو  قيشقيردی.  سالدی.  کوی  ـ  های  خانيم  بو 
تزه  تاجرین  سالما.  کوی  ـ  های  دئدي:  آغزینا  خانيمين 

خانيمی گلير سنين گونونو اليندن آال، چارا ائله. 
خانيم دئدي: نئيله یيم؟ 

ایشين  سنين  اليمده دی.  منيم  چاراسی  اونون  دئدي:  قول 
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اولماسين. 
خانيم دئدي: بس من نئيله یيم؟ 

منه،  آزجا توک کس گتير  اري نين چنه سيندن  قول دئدي: 
اونون  قيزي  تاجرین  یازدیریم  دووا  بير  داشدان  قارا  آپاریم 

گؤزوندن دوشسون. بی یول راحت اول. 
خانيم دئدي: اوالرمی هئچ؟ 

قول دئدي: نييه اولماز. 
خانيم دئدي: نمنه ینن کسيم؟ 

قولون جيبينده بير پيچاغی وار ایدی، وئردی بونا. 
قول دورور گلير حاجی نين یانينا، کئف سيز اوتورور.

گونده  سن  کئف سيزسن؟  نييه  قول  سوروشدو:  حاجی   
دئييردین گولوردون، اوخویوردون. 

قول دئدي: هئچ 
حاجي دئدي: یئنه! 

قول دئدي: نه دئييم حاجی؟ 
حاجي دئدي: دئ گؤرک. 

یاالنيمدان،  منيم  ایشله ميشم،  آی  آلتی  دئدي:  قول 
ادبسيزليييمدن بير زاد گؤروب سنمی؟ 

حاجي دئدي: یوخ، سندن یاخچی آدام کيمدیر. دئ گؤرک 
نه وار؟ قول دئدي: سيزین کوچه دن گليردیم سيزین پنجره 
آچيغيدی، فالن تاجرین اوغلوینان سيزین خانيمی بير یئرده 
سنين  گؤردوم  اؤلدورم،  ده  ایكيسيني  ایستيردیم  گؤردوم 

یاشایيشين داغيالر. ایجازه وئرسن ایكيسيني ده اؤلدوررم. 
حاجي دئدي: منيم ائویمده بو جور ایشلر اولماز. 

قول دئدي: اینانميرسان گئت گينن، تاجرین اوغلو بير پيچاق 
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باشينی  قرار قویوبالر سنين  بودور.  نم ـ نشانی  دا  وئریبدی. 
ایكيسی  ده  گليب  اؤلدوره،  آروادیني  گئده  دا  او  کسه رلر، 

ائوله نه لر. 
حاجي دئدي: یوخ بابا. 

قول دئدي: گؤزتله ده گؤرک، اگر او پيچاق اوستونه گلمه دی، 
اوندا دئيرسن. آما آیيق یات. 

بير  گئجه  یاتدی.  خورونان  خورها  یاالندان  گلدی،  حاجی 
بونون  گلدی  پيچاق   بير  الينده  آروادین  اوهوو  زامان گؤردو، 
یاپيشدی،  بيله یيندن  آروادین  حاجي  دایادي.  خيرتده یينه 
ووردو  آليب  اليندن  پيچاغی  دوزدور.  دئين  قول  گؤرور 
حاجی نی  گلدی  آدامالری  دا  آروادین   جييرینه.  آروادینين 

اؤلدوردو، وار ـ یوخونا صاحيب اولورالر.
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هاوار عبادي

قایناق شخص: بيت اهلل قلي نژاد

شاه عباس ال كئچل

بير  اوزاق  گؤرورلر،  گون  بير  وزیر  اهلل وردیخان  عباسال  شاه 
یئردن تک چيراق یانير. شاه دئيير: وزیر اوردا بير ایش وار، 
یقين ایسته یيرلر منه بير ایش گؤره لر، آنجاق اوردا بير ایش 
وار. گئيين گئدک اورا. بونالر هره سی بير دست کؤهنه پالتار 
گئيينيب، گئدیرلر چيراق یانان یئره، قوالغ آسيرالر. گؤرورلر 
بوردا اوچ درویش بير ده بير کئچل وار. بوالر سوروشورالر، بير 

ـ بيریندن نه آرزوز وار؟ 
دوریشين بيری دئيير: منيم آرزیم اودور شاه عباسين قيزینان 

ائوله نم. 
بيری دئيير: من ده وکيلين قيزینان ائوله نم. 

کئچل  ده دئيير: منه  ده وئرسه آلاله وئرسين، شاه کيمدی. 
شاه عباس وزیرینن اوردان قایيدیر. وزیره دئيير: بورا گؤزتچی 

قوی صاباح بونالرین اوچونده گتير منيم یانيما.  
سحر آچيلير. بوالرین اوچونو ده گتيریرلر دربارا. شاه سوروشور: 

دونن گئجه نه دانيشيب سيز تئز اولون دئيين. 
بونالر آچيرالر نه اولموشدو دئييرلر. شاه بوالرین دئدیكلرین 
بير زاد  یئرینه یئتيریب، کئچله  ده دئيير: سن ده کی مندن 
ایسته ميرسن! درویشلر خانيمالرین  دا گؤتوروب ترکيه طرف 
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منی  دئيير:  اکينچی یه  بير  گليب  کچل  ده  دوشورلر.  یوال 
ایشله تگينن. 

اکينچي دئيير: سن ایشله یه نمزسن. 
ایشلييه  قدر  نه  گليب.  نه  آیاغيما  اليمه  کئچلم  ده  دئيير: 

بيليرم، او قدرده مزد وئر. 
اکينچي دئيير اولسون گل ایشله. 

بو باشالر ایشله مه یه. بير ـ ایكی بئل ویریر، بير کوپه قيزیل 
آزدا  بير  گيزله در.  آراسيندا  یارپاغين  آپاریب  قيزیلی  چيخار 
باشينی  کئچل  گلير.  صاحيبی  یئر  گؤرور  سونرا  ایشله یندن 

کوپه چيخان یئره قویار، قيچين دا گؤیه قاوزایار. 
اکينچی سوروشار: کئچل به نييه بئله. 

دئيير: سن بيلميرسن گون کچلين باشينی یاندیرار. 
دئير کئچل نئچه وئریم گل خولومنان اول. 

دئيير: نه وئریرسن، وئر. 
چوخلو بونا پول وئریر. دئيير: چيخ گئت. 

کچل دئيير: ایجاره وئرسن بو موو یارپاقالریندا گؤتوروم آپاریم. 
دئيير: گؤتور گئت. 

گؤتوروب گلر شاه عباسين دربارینين قاباغينا. قاپيچی قویماز 
ایچري کئچسين. شاه اوستدن باخيردی قاپيچی یا دئيير: قوی 

گلسين. قاپيچي دئيير: گئت آما او زیبيل لری قوی یئره. 
کئچل دئيير: اولماز. نه وار ائله بوندا وار. 

قاباغينا،  شاه ین  قویار  موتو  ـ  اوت  گلسين.  قوی  دئيير:  شاه 
دئيير: ایچينه باخ! 

شاه باخار گؤرور، بير کوپه قيزیل وار. دئيير: سن کی دئدی 
منه آلاله اؤزو وئرر، گؤتور آپار خشله. 
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کئچل دئيير: یوخ منه بير کاغيذ وئر کی، خشلييه بيليم. 
شاه اؤزو یازیب مؤهورون ده باسار وئرر کئچله. کئچل قيزیلی 
گؤتوروب چيخار. آپاریب اوچ آت آالر. بيرسينی ایستی پالتارال 
منير،  اؤزو  ده  بيرینسي  او  خوره یينن،  بيرینی  ده  یوکله یر، 
ارزروم گدیينده  دوشور درویش گيلين دالينا. گئدیر بونالري 
یاخچی  دئير:  درویشلر  توتوموشدو.  کولک  بونالری  تاپار. 

گليب سن. کئچل بيزه یاردیم ائت. 
کئچل دئير: اولماز. من سيزه یالنيز خوراک وئره بيلرم. 

دئيرلر: اولسون. 
کئچل دئير: من سيزه خؤرک وئررم، سيزده گرک بو قيزالری 

منيم اختياریمدا قویاسيز. 
اونالر دئيرلر: اولسون. 

اونالرا بير آز خؤرک وئریب قيزالری دا یئدیردیب، ایچيردر. بير 
آت یوکی گتيردیيی ایستی پالتارالری توکر داشين دیبينه، 
گيرر پالتارین آراسينا قيزالری  دا یاتيردار یانيندا. سحر آیيليب 
اوستون  بونالرین  درویش گيل  به  دئير  بيلمير.  دورا  گؤرر 
باسدیریبالر. یورغانی اوستوندن آتار اویانا گؤرر یوخ بابا او قدر 
قار یاغيب بونالرین اوستونه دورا بيلميرلر. قارالری آتنار او یانا 
آپارار  گؤتوروب  قيزالری  قورودوب.  کولک  درویشلری  گؤرر 
دئير: گونده  قفه چی یه  تاپيب،  قفه  بير  اوردا  ارزروم شهرینه. 

نئچه گليریندي. دئير: مثال اون تومن.
اختياریمدا  منيم  بورا  وئره جييم،  تومن  ایيرمی  دئير:  کئچل 
خؤرک  شاهانه  باشا  دورد  یاخچی.  دئير:  قفه چي  اوالجاخ. 

وئره سن، گونده نئچه اوالر. دئير مثال اللی تومن. 
کئچل دئير: یوز تومن وئره جييم. 
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بونون  ماراقالنار.  قفه چی  بو  سووشار.  بئله  گون  دؤرد  ـ  اوچ 
بير شایيردی واریميش. شایيردینا دئير: بو اوغالن هاردان بو 

پولالری وئریر گود، گؤر هارا گئدیب هاردان گلير. 
بو دوشور بونون دالينا، گؤرور بونون یانيندا اوچ قيز وار، بيری 
گؤزل  جور  بو  دئير:  قفه  چی یه  گليب  گؤزلدیر.  بيریندن  ـ 

قيزالری وار. بير ده یامان پولو وار. 
سنين  بيری  قيزالرین  دا  قوراخ.  تله  بير  بونا  دئير:  قفه چی 

ایكيسی  ده منيم. پولالری  دا یاری بؤلک. 
شایيردي دئير: یاخچی. 

بورا  کيم  هر  واریميش.  باغی  بير  اولموش  تيليسيم  بورانين 
گئدیرميش قایيدا بيلميرميش. قفه چی دئير: کئچل قارداش 
کسيب  آغاج  بيزه  اوردان  گئدیب  وار  باغ  بير  گؤزل  بوردا 
پول  نه  ده هئچ  یوخدور. سندن  واختيميز  بيزیم  گتيره سن. 

آلمارام. او قوللوغو دا سنه ائيلييه جييم. 
کئچل قبول ائدر. گئدر باغدان آغاجی گتيرر. 

قفه چي گورر بو اولمادی، شایيردا دئيير: آیری فيكير قيالخ. 
ایكی کاسادا آیران قوی بيرینه زهر تؤک قوی قاباغينا، بيرینه 
قاباخداکين گؤتوروب  ـ  اونا توت  اول  دالييا.   ده تؤکمه قوی 

ایچه جک، اوندا اؤلر. شایيردي آیران گتيریب توتار. 
قفه چي دئير: قاباخداکی ایستی اوالر، قوی داليداکی کاسانی 
ایچيم اونو ایچير اؤلر.کئچل گؤرر بو اؤلدو، باغی اؤزو گؤتورر. 

دئير: بو باغ بابا باغيمدی. 
اولوم.  شایيرد  سنه  ده  من  اول،  قفه چی  سن  دئير:  شایيردا 
بوالر بير نئچه گون بوردا کئچينيرلر. کئچل باشينا دری زاد 
گون  بير  بيلينمز.  کئچللييی  داها  اوالر.  باشلی  کئچيردیب 
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کئچل  ميدانينا.  شهرین  یيغيشار  هامی  اؤلر.  شاهی  بورانين 
سوروشار: نه خبردی، هامي یيغيشيب بورا. 

دئيرلر: شاه سئچيرلر. 
دئير: گئدک بيز ده باخاق. 

او زامان قوش اوچوردارميشالرهر کيمين چيينينه  گئدیرلر، 
کئچلين  اوتورار  گلر  قوش  اوالرميش.  شاه  او  قونسایميش 
چيينينده. بونو توتوب دؤیورلر. دئيرلر: آپارین بونو گيزله دین. 
آپاریب قفه ده گيزله درلر. یئنه قوش اوچوردارالر. قوش دوالنار، 
آچيغيميش  باجاسی  خيردا  بير  قفه نين  گلر  گينه  هاواالنار 

اوردان گيریب قونور کئچلين چيينينه. 
دئيرلر: داها اولماز، بو شاه اولماليدیر. 

بونو بو شهره شاه ائله یَرلر. بونون شاه چيخماغينا شاه عباس گيل، 
وزیر، وکيل، گلرلر گؤروشونه. بو گؤرر شاه گيل گليب قيزالرا 
اؤزوزده  پيشيرین.  اونو  سئویرسه  خؤره یی  هانسی  آتاز  دئير: 

اوزوزه دابيلقا ساالجاقسيز تانيماسينالر. 
قيزالر آتاالری سئون خؤره یی پيشيریب گتيریرلر. بوالر گؤررلر 
سئودیكلری خؤرک گلدی. بير ـ بيرلرینه پيچيلداشارالر. بو 

هاردان بيلير بو خؤرکلری بيز سئویریک؟ 
کئچل ده دئيير: پيچيلدامایين، سس اولماسين. 

اوزلرینه  نييه  خدمتچی لر  گؤره سن  سوروشار:  وزیردن  شاه 
دابيلقا ساليبالر؟ آنجاق خؤره یی یئييب یاتيرالر. 

کئچل دئيير: قيزالر هر کس دابيلقالی گئدیب اؤز آتاسی نين 
کوره یينده یاتاجاق. 

قيزالر گئدیب هر کيم اؤز آتاسی نين کوره یينده یاتارالر. شاه 
آچار.  سيّری  کئچل  دئيير.  ایشدی  نه  بو  بيلمز  دؤزه  عباس 
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قيزالریدی.  اؤز  گؤررلر  وزیر  شاه ،  گؤتوررلر.  دابيلقانی  قيزالر 
کئچل ده باشين آچار، شاه عباس گؤرر بو او کئچل دی کي 
دئييردي: »آداما تانری وئرسين، شاه عباس وئرمه گينن هئچ 

زاد اولماز«. 
کئچل قيزالرین ایكيسيني ده آلير. اؤزوده او شهرده حاکيم 

اولوب شاهليق ائدیر. 
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بير کيشی وار ایدی بونون اوچ قيزی واردی. آروادی دونياسينی 
َدیيشير. بو گئدر بير آروادال ائوله نر. یانيندا دا بير قيزی واردی. 
آپاریب  قيزالری  بو  گرک  کيشی  دئير:  آرواد  گتيرر.  دا  اونو 

آزدیراسان. 
کيشي دئير: بير آز ال چؤره یی یاب. یيغيم داغارجيغا آپاریم 

آزدیریم. آرواد دئير: مال تزه یين یيغ داغارجيغا آپار.
بير آز مال تزه یين یيغار داغارجيغا، دورار قيزالری  دا گؤتورر. 
قيزالرا دئير: گئدک خاالن گيله. بير آز گئدیب چاتارالر بير 
قوواخليغا، بوردا داغارجيغی آسالر آغاجدان، باخمایين گئدیم 

سو باشينا گليم. 
اوردا.  قاالر  قيزالر  بوراخار.  باشينا  اؤز  اونالري  اکيلر  گئدر 
بير آزدان سونرا قيزالر دیيرلر: آخی بوجور اولماز. آج قاليب 
باجی  دیيرلر:  نئيله مه یک.  نئيلييک،  دئييليک کي،  اؤلمه لي 
اونو  گئتسه  یاخين  هانكيميزین کی  ایشييک  اوتوروب  گلين 
توتوب  دیيرلر: سنی  آز گئدر.  قيزینكی  یيَيک. خيردا  توتاق 

یييه جه یيک. 

قایناق شخص: گؤیچک سوری
دوغوم ایلي: 1308

دوغوم یئري: ماراغانين تزه کندی  
شاعر محمد بارازین بؤیوک آناسی.

اوچ باجي
هاوار عبادي
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دیير: منی یئمه یين. گئدیم گؤروم نه وار تاپيم گتيریم. 
بو گئدر بير آزدان سونرا بير قاپييا یئتيشر. گؤرر قاپی آچيقدی 
کئچر ایچری. بير آز چؤرکدن ـ زاددان تاپار گلر بونالر دئير: 
دورون گئدک. گيررلر او ائوه. یئييب ایچرلر گيزله نرلر. آخشام 
گلر  آخشام  ميمون  ميموندو.  بير  گؤررلر  گلر  صاحيبی  ائو 

داواری زادی ساالر یئرینه. دیير: ميمون نه یئسين. 
دیيرلر: زهر یئسين، چور یئسين بير تيكه آرپا چؤَریی یئسين. 

سونرا دیير: ميمون هاردا یاتسين؟ 
دیيرلر: هاردا یاتسين زهرده، چوردا یاتسين. 

اوستونه بير ایت چولو آتار بوجاقدا یاتار. 
پيشيرک  یومورتا  گلين  نئيليه یک.  ميمونا  بو  دیير:  قيزالر 

قویاق آلتينا. 
گؤرر  آیيالر  ميمون  سحر  آلتينا.  قویارالر  پيشيریب  یومورتا 
یانچاغيندان یومورتا تؤکولور، یانچاغين وئرر شاپاالغين آغزینا. 
حيرصينن  یئمز.  چؤرک  وئریبسن.  یوخویا  منی  دئير: 
آرپا  آز  بير  گلر.  آخشام  اوتارماغا،  آپارار  آچيب  حيوانالری 

چؤره یی یير یاتار. 
تَرح  پيشيرک  تَرح  گلين  نئيله یک.  دیيرلر:  گليب  قيزالر 

پيشيریب قویارالر یانچاغينين آغزینا. 
تؤکولور.  تَرح  یانچاغيندان  گؤرر  آیيالر  یوخودان  ميمون 
منی  مالی  کوپویلونون  آغزینا.  شاپاالغين  وئرر  یانچاغيني  
تندیره.  قویار  گتيرر  اودون  شله  بير  گئدر  وئریبسن.  یوخویا 
قاینایاندا  سو  اوستونه.  تندیرین  قویار  دولدوروب  دا  قازانی 
یانچاغيني باسار قازانا کی تميزله سين. تئز قيزالر گليب بونون 
باسارالر قازانا. ميمون پيشر. بو پيشر آتارالر او یانا. بؤیوک قيز 



37 125

خيردا قيزا دیير: سن گئت قوزویا، اورتانجيل قيزی  دا قویونا 
یولالر. دیير: منده بو آوادنليغا یئتيشرم. 

بو جور دوران سوررلر. کئچينرلر. بير گون بونالرین دده سی 
بير  گؤروم  گئدیم  دوروم  اولمادی.  خبریم  قيزالردان  دیير 
یاندا تاپا بيلرم. چوخ آختاراندان سونرا گلر گؤزو کيچيک قيزا 

ساتاشار. دیير: منی قوناق ائلرسن. 
قيز دئير: مندن بؤیوک باجيم وار. 

گئدر اونون یانينا، اودا دیير: ائوده مندن بؤیوک باجيم وار او 
بيلر. 

بو گئدر اونون یانينا. بؤیوک باجي دیير قوناق ائلریک. 
هاردان  عمی  سوروشار  بونالر  ائوه.  یيغيشار  هامی  آخشام 

گليب، هارا گئدیرسن. 
دیير: گلميشم قيزالریمی تاپام. 

دیيرلر: به سن بيزی ساليردین چؤله دئييردین به بيز اؤله جه یيک 
ـ سن بيزی گتيریب اؤتوردون چؤله. گؤر اهلل نئجه بيزه قاپی 
آچيب. دیير: قيزیم من بير گوناه ائله ميشم. منی باغيشال. دور 
گئدک بيزه. دئنن گلميشم سيزی قوناق آپارام. تندیری یاندیر سو 
قوی قازاندا قایناسين، دئنن ننه گل یویون گئدک بيزه. یوووناندا 

اونالری باس تندیره. چيخاق گله ک. 
گلميشم  ننه  دیير:  دده سی گيله،  گئدر  دورار  باجي  بؤیوک 

سيزی قوناق آپارام. گلين یویونون تميزله شين گئدک. 
تندیری یاندیرار، قازانی قویار اوستونه. ننه ليگي چيمنده بونو باسار 

تندیره، قيزین دا اونون اوستوندن. دوواغين دا قویار آغزینا. 
دده سی دیير: باال نمنه گؤتورورسن، گوتور گئدک. 

دیير: هئچ زاد ایسته مز، بيزیم هر زادیميز وار، دور گئدک. 
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هاوار عبادي
قيزال قيرخ حرامی لر 

قایناق شخص: گؤیچک سوری
دوغوم ایلي: 1308

دوغوم یئري: ماراغانين تزه کندی  
شاعر محمد بارازین بؤیوک آناسی.

بير قاری )کوپ قاریسی( وار ایدی. بير ده بير آیری قاری وار 
قيرخ  ایدی.  گؤزل  چوخدا  ایدی  وار  قيزی  بير  اونون  ایدی. 
قاریيا  بو  دوشموشدو.  گؤزو  بونا  باشچيسی نين  حرامی لرین 
دیير: او قيزی گتيره سن منه، نه قدر پول ایسته سن وئره جييم. 
کوفا  گئدک  ائيلر.  باش  تووال  قيزی  بو  گلر  دئييب  یاخچی 

مينک، دوالناخ.
قيز دئير: قاری ننه قيرخ دنه شراب ساقی گؤتوره جيييم. 

قاري دئير: اولسون گؤتور. 
ـ  قویار  مانشير  ـ گئده  بو گئده  قيرخ دنه ساقی گؤتورر.  بو 
گؤرر بونو آپاردی قيرخ حرامی لرین یانينا. حرامی باشی دیير: 

ننه گتدین؟ 
دیير: هن. 

ساقی  من  ننه   قاری  دیير:  بيلر،  ایشين  بوجوردو،  گؤرر  قيز 
دوالندیراجييام. 
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دئير یاخچی  دا دوالندیر. 
اؤزلریندن  ایچر  هاميسی  بونالرین  وئرر  دوالندیرار  ساقی 
دورار  قير  شاپاتالیارالر.  بودارالر،  بيریني  ـ  بير  چيخارالر. 
یئتيشر  پولدان گؤتورر، گئجه نی گليب  قيزیلدان،  دویونجان 

ائوینه. 
ننه سی دیير: هاردایدین؟ 

دیير: ایشيم وار ایدی. 
حرامی  یوخدور.قيرخ  قيز  گؤررلر  آیيالرالر  حرامی لر  قيرخ 
باشچيسی دیير: کؤپه یين قيزی توتسام دوغرایيب اتيوی اون 

تورباسيندا داشيتدیراجييام. 
سونرا یئنه قاریيا بير آز پول وئرر دیير: او قيزی گتير بيزه. 

قاری ننه قيزا یالوارار. قيز دیير: قاری ننه قوی تندیری ساليم 
قيزدیریم سن ده باشينی یو من ده، گئدک  دا. 

قيراغا،  قویار  قازانی  سونرا  قيزدیرار  سویو  ساالر،  تندیر  قيز 
یوواندا  باشين  قاري  دیير.  یو  باشينی  قاریيا،  وئرر  صابينی 
بونون گؤزونه صابين دوالر، دوالندا بونو ساالر تندیره. سونرا 
بونون اتين کاباب ائلر. قيرخ یئره بؤلر. یانی قيرخ دنه کاباب 

ائلر. حامبالی چاغيرار دئير: گئت قيرخ دنه سنگک آل. 
آراسينا،  سنگكلرین  قویار  کابابالری  آالر.  سنگک  دنه  قيرخ 
آخيردا دا بير کاغيذ یازار قویار بونالرین ایچينه، حامباال دیير: 
بونالری آپار وئر قيرخ حرامی لره. آما اؤزون قالما ها، تئز قایيت 

گل. 
حامبال کابابالری آپارار وئرر قيرخ حرامی لره. حامبال آپاالر 

وئریر دئير: بونالری قيز یوالیيب. 
آخيردا  یيرلر.  کابابالری  حرامی لر  قيرخ  گلر.  قاچار  قایيدار 
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قيزی  کؤپه یين  دیيرلر:  اوخویارالر،  وار.  کاغيذ  بير  گؤررلر 
قاری نيندا اتين بيزه یئدیرتدین. 

قيرخ حرامی باشی دیير: گلين گئدک هاميميز اونو اؤلدورک. 
قيز بيلر کی قيرخ حرامی لر گله جک. گئدر بير کوپ دوشاب 
قویار، اؤز پالتارین گئيدیرر، قویار اوتاغا.  قيرخ حرامی لر گلر 
دوالر بونالرین ائولرینه، حرامي باشچيسي دیير: هئچ کيمين 
حاقی یوخدور ایچری گيره. هامی دورار حيطده. باشچی گيرر، 
گؤرر قيز اوتوروب اوتاخدا قيلينجی چيخاردار سوخار بونون 
قارنينا. دوشاب تؤکولر یئره. قایيدار دوشابی یاالماغا، قمه نی 

اوَریينه سوخاندا بير حرامي گلر دیير: به نييه بئله. 
دیير: بونون قانی بو جور شيریندی، گور اؤزو نه جور شيرین 
لعنت  سنه  آلاله  دیير:  گلر  اوتاقدان  بيری  او  قيز  اوالردی. 

ائله سين. نييه بئله ائله دین. 
دیير: به من بو 39 حرامينی نئيله یيم. 

دنه   39 چاغيرار.  حامبالی  اولماسين.  ایشين  سنين  دیير: 
اویدورار،  چاغيرار،  بير  ـ  بير  بونالری  گتيرر،  آالر،  صاندیق 

ساالر صاندیغا. 
حامباال دیير: بير یئكه قازان آل. 

آالر. دیير دولدور سویونان قيزدیر. قيزدیرار. یاخدانالری بير 
به بير ساالر او ایستی قاینار سویا، بونالرین کی ایچينده آدام 

وار ایدی هاميسی اؤلر. 
باشچی دیير: به من بونالری نئيله یيم. 

قيز دیير: اونالر منيم آیاغيما، سنين ایشين اولماسين. 
حامبالی چاغيرار بير قدر پول دانيشار. دیير: بير اؤلوموز وار، 

بونو آپار آت چؤله یا آشغاال. 
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قيرخ حرامی نين دا باشچيسی ائوده. حامبال آپارا آتار قایيدار 
پولون آال. باشچينی نيشان وئرر، دیير: به اونو هارا آتيرسان، 
اؤلولرین  حيله ینن،  آنجاق  یئتيشيب  گليب  قاباق  سندن 
هاميسين آپارار آتار آشغاال. گلر پولون آالر گئدر. قيز قيرخ 
گوله  ـ  دیيه  ـ  ائلر،  توی  ائوله نر  باشچی سينان  حرامی لرین 

یاشایارالر. 
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بير  بيرده  ایدی  وار  قاری  بير  بيری یوخودو.  ایدی  وار  بيری 
خوروز وار ایدی. بو خوروز گئدیر چؤله گزیر گلير. بير گون 
بير گؤزل تيكان تاپير. بونو گتيریر وئریر قاری ننه سينه، دئيير: 
قاری ننه بو تيكانی ساخال، هاواخت تيكان ـ تيكان اوینویاندا 

گليب آالرام. 
قاری ننه دیير: یاخچی. 

تندیر سالماغا.  گلير  ننه  قاری  بير گون  تاخچييا.  قویور  بونو 
یانمير،  سالير  الين  یانمير.  تندیر  سالير  یاشيدی.  اودونالر 
قولون سالير یانمير، قيچين سالير یانمير. خوروزون بو تيكانين 
سالير یانير. اوچ دنه فتير پيشيریر. دیير: اولسون خوروزون  دا 

تيكانين سالدیم گلر اونادا بير فتير وئررم یئير. 
اوینویوردو، خوروز گؤرر، قاچار گلر  اوشاقالر تيكان ـ تيكان 

دیير: تيكانيمی آليم گليم اوینویوم. 
ـ قاری ننه منيم تيكانيمی وئر گئدیرم تيكانـ  تيكان اوینویام. 

هاوار عبادي
خوروزون ناغيلی

قایاق شخص: علی هاشم زاده دوری 
دوغوم یئري: دوریق کندی،  

دوغوم ایلي: 1345 
ناغيل تبریز آغزیله دئيليب  90/10/23
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سالدیم  تَزح  یاشيدی  اودون  یانسين،  جانی  ننه نين  قاری 
یانمادی،  سالدیم  قولومو  یانمادی.  سالدیم  اليمی  یانمادی. 
یاندی.  سالدیم  تيكانينی  سنين  یانمادی،  سالدیم  قيچيمی 

اوچ دنه فتير پيشيرميشم گل بيرین ده سنه وئریم. 
اول  تئز  اوینویورام.  تيكان  ـ  تيكان  من  اولماز  دیير:  خوروز 

منيم تيكانيمی وئر. 
قاري ننه دیير: یانيبدی. 

خوروز دیير: اوندا فتيرلری منه وئره سن. 
سينار،  قيچين  اوخلووونان  بو  ویررام  نئجه؟  دیير  ننه  قاري 

دریوی پيشيكلره وئررم. 
خوروز دیير: او یانا قاچيم قاری ننه بو یانا قاچيم قاری ننه. 

سنين فتيرلرین گؤتوروم قاچيم قاری ننه. 
قولتوغونا  ویرار  فتيرلری  قاچار،  یانا  بو  قاچار،  یانا  او  خوروز 
فتيری  من  آخی  دیير:  بيابانا،  چؤللو  یوال.  دوشر  قاچار، 
گؤرر  گئدیردی  یولونان  سئفيلله نه  ـ  سئفيلله نه  نئينيردیم. 
یولون قيراغيندا چوباندی سود ساغيب ایچينه قيغ دوغرویور، 

دیير: چوبان قارداش نييه به قيغ دوغرویورسان. 
چوبان دیير: چؤره یيم یوخدور قيغ دوغرویورام. 

خوروز دیير: منده فتير وار گل من فتيرلری وئریم سنه. 
بو آالر دیير: سن چؤر چوب یيغ گتير سودو پيشيرک من ده 

فتيرلری دوغرویوم، گل یيَيک. 
دوغرویاندا بير آز قویور آغزینا گؤرور یامان یئمه ليدی. یاواش 
هاميسين  چوبان  گلينجن  بو  یوبانار،  خوروز  یئيير.  یاواش  ـ 
به  دیير:  یئييب،  هاميسين  گؤرر  گلر  خوروز  قورتارار.  یئيير 

چوبان بئله نييه؟
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چوبان دیير والاله یئمه لی ایدی هاميسين یئدیم. 
خوروز دیير: چوبان بو ایش مندن گؤردون منده سنين او قره 

قوینونو گؤتوروب قاچارام. 
چوبان دیير: سن اؤله سن بير َدیه نک ویررام قيچين سينار. 

خوروز دیير: اویانا قاچيم چوبان، بو یانا قاچيم چوبان، سنين 
او قره قوینونو گؤتوروب قاچيم چوبان. 

قاالر.  قيشقيرا  ـ  قيشقيرا  چوبان  قاچار.  گؤتورر  قویونو  قارا 
خوروز دوشور یوال، گئدر، گئدر بير یئره یئتيشر گؤرر گلين 
چيخير، ساز چاليرالر، های ـ کوی گؤیه قالخيب کئچر یاخينا 
ایت  نييه  به  دیير:  کسيرلر،  ایت  قاباغيندا  گلينين  بو  گؤرر 

کسير سيز؟ 
دیيرلر: هئچ زادیميز یوخدور. 

خوروز دیير: گلين بو قویونو وئریم سيزه کسين. آليب کسيرلر. 
دیير: عوضينده نه وئره جكسيز. 

دیيرلر هئچ زادیميز یوخدور، گؤردون کی ایت کسيردیک. 
بودونو  یيرتار،  یاخاسين  بَی  قاچارام.  گؤتوروب  گلينی  دیير 

کاباب ائلرم دیير. 
خوروز دیير: او یانا قاچيم بَی، بو یانا قاچيم بی، سنين گلينيني 

گؤتوروم قاچيم بی. 
عاشيق  بير  گؤرر  گئدیردی  یولونان  قاچار،  گؤتوروب  گلينی 
قارداش  عاشيق  دیير:  چالير.  ساز  اوتوروب  اوستونده  داشين 

سازین وئررسن منده چاالم. 
عاشيق دیير: عوضينده نه وئررسن. 

دیير: بو گؤزل گليني سنه وئررم. 
عاشيق دیير اوسسون. 
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گلينی وئرر سازی آالر. اوتورار داشين اوستونده دیير: 
بير تيكان تاپدیم، سازیم دینقيل ـ دینقيل. 

تيكانی وئردیم فتير آلدیم، سازیم دینقيل ـ دینقيل. 
فتيری وئردیم قویون آلدیم، سازیم دینقيل ـ دینقيل. 
قویونو وئردیم گلين آلدیم، سازیم دینقيل ـ دینقيل. 

گلين وئردیم سازی آلدیم، سازیم دینقيل دینقيل.
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هاوار عبادي
نوخودون ناغيلی

بيری واریدی بيری یوخویدو، آلالهدان سونرا کيمسه یوخویدو. 
ننه سی.  قاری  بيرده  دده سی،  قوجا  بير  ایدی  وار  نوخود  بير 
اویانير فيكيرله شير اؤز ـ اؤزونه ننه  بير گون سحر یوخودان 

سيندن سوروشور: آی ننه نييه بيز بئله یوخسولوق. 
ننه سي دئيير: باال بيز یوخسول دئييلدیک شاه گلدی نمنه ميز 
وار ایدی آلدی آپاردی، مال داواریميزی، آلتينالریميزی، آت، 

ائششه یيميزی، هر زادیميزی آلدی آپاردی. 
ننه سيندن سوروشور: شاه هاردادیر، یئری هارادی؟ 

نييه  ننه سينن دانيشير. من هاردان گلميشم؟  اوتورور  سونرا 
بئله جيققيلی قالميشام؟ 

ننه سي دئيير: باال مال سيشميشدی  مال تزه یينين آلتيندا، 
او نمنه دی؟ من  بير زاد ترپه شير، دده ن دئدی گؤر  گؤردوم 
سوپورگه چؤپونين قورتداالدیم، گؤتوردوک گؤردوک سنسن. 

آپاریب یویوب ائله دیک، اولدون باالميز. 
فيكيرله شير،  یامان  نوخود  گؤرورلر  کئچير،  گون  اوچ  ایكی 

قایاق شخص: علی هاشم زاده دوری 
دوغوم یئري: دوریق کندی،  

دوغوم ایلي: 1345 
ناغيل تبریز آغزیله دئيليب  90/10/23
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ننه سی دئيير: باال نه فيكيرله شيرسن؟ 
دیيم  گئدیرم  آالم.  حاققيميزی  شاهدان  گئدیرم  ننه  دئيير: 
وئر،  اوستونو  یئييبسن  آلتينی  وئر،  آلتينی  وئر های،  آلتينی 

اوستونو یئييبسن آلتينی وئر. 
ننه سي دئيير: باال شاه ین قوشونو وار، زورو وار، سنی توتوب 
بيزی  ده  کئچينيریک   بوردا  باال  اؤلدوررلر،  ساالرالر.  زیندانا 

یازیق ائله مه قاالریق آغالر گونه، 
نخود دئيير: اولماز، گرک گئدم شاهدان حاققيميزی آالم. 

دورور بير آغاجی وار ایدی ناخيرا گئدردی. مال حيوانی آپاریب 
اوتاراردی. آغاجين گؤتورور، بير آز دا چؤرک باغالیير، سالير 
آغاجا آتير چيينينه دوشور یوال. گئدیر، گئدیر... یئتيشير بير 
هارا  قارداش  نوخود  سوروشور:  چای  آتيالندا،  چایدان  چایا. 

گئدیرسن؟ 
وئر  آلتينی  دیيم،  آالم.  حاققيميزی  شاهدان  گئدیرم  دئيير: 
اوستونو  وئر   اوستونو  یئييب سن،  آلتينی  وئر،  آلتينی  های 

یئييب سن، آلتينی وئر. 
بوردان  قوشونو  شاه ین  آپار.  منی ده  گئدیرسن  دئيير:  چاي 
کئچنده آتالری منيم باش گؤزومو آیاخالیيب قول قيچيمی، 

قابيرغامی سيندیریب، منده گئدیرم. حاققيمی آالم. 
نخود دئيير: اولسون، گل گئدک. 

بير آز گئدیرلر، گئدیرلر.... یئتيشيرلر، یوخوشا.  چاي دئيير: 
آخی من اوزو یوخاری گئده بيلمرم. 

نخود دئيير: گل گير منه گئدک. 
چای گيریر بونا گئدیرلر. گئدیرلر، گئدیرلر.... یولدا بير تولكویه 

توش گليرلر. 
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تولكو سوروشور: نوخود قارداش هارا گئدیرسن؟ 
نخود دئيير: گئدیرم شاها دیيم آلتينيمی وئر آلتينيمی وئر، 
آلتينی یئييب سن اوستونو وئر، اوستونو یئييب سن آلتينی وئر. 
تولكو دئيير: منده گئدیرم، شاه تامام تویوق، خوروزو، دوشانی 
توتوب  هردن  ده  من  قالمایيب،  زاد  هئچ  منه  آپاریب  زادی 

یئييردیم، ایندی منه هئش زاد قالمایيب، من ده گئدیرم. 
نخود دئيير: گل گئدک. 

دورموشدو،  باشيندا  َگدیک  قورد  گئدیردیلر  گئدیرلر، 
سوروشور: نوخود قارداش هارا گئدیرسن؟ 

وئر  آلتينيمی  دیيم  آالم.  آلتينيمی  شاهدان  گئدیرم  دئيير: 
آلتينی وئر، آلتينی یئييب سن اوستونو وئر، اوستونو یئييب سن 

آلتينی وئر.
آپاریب،  آليب  شاه  ایدی  وار  قوزو  قویون،  نمنه  دئيير:  قورد 
قالميشام، من ده گئدیرم حاققينی  آج  تاپانميرام  زاد  هئش 

آالم. 
قورد بير آز گئدیر دئيير: یورولدوم. 

دا گيریرلر  قور  ده،  تولكو  منه گئدک،  دئيير: گل گير  نخود 
نخودا. گئدیر، گئدیر، مئشه ده بير آیی گؤرور. آیی سوروشور: 

نوخود قارداش هارا گئدیرسن؟ 
دئيير: گئدیرم شاهدان حاققيمی آالم. دیيم آلتينی وئر های 
آلتينی وئر، آلتينی یئييب سن اوستونو وئر، اوستونو یئييب سن 
اووالیيرالر.  بيزی  گئدیرم،  ده  من  دئيير:  آیي  وئر.  آلتينی 
ده  من  گورموروک،  گون  قایيریب،  پالتو  اؤزونه  دریميزی 

گئدیرم حاققيمي آالم. 
نخود دئيير: گل گير منه گئدک. 



49 125

دؤیور،  قاپينی  قاپيسينا.  شاه ین  یئتيشير  گئدیر  گئدیر، 
دیغيرالدیب  آز  بير  نوخود،  بير  کونجوده  گؤرورلر  آچيرالر، 

اوینادیب سونرا سوروشورالر: نوخود قارداش نه دئييرسن؟ 
دئيير: شاهينان ایشيم وار، گئدیرم شاها دیيم آلتينی وئر های 
آلتينی وئر، آلتينی یئييب سن اوستونو وئر، اوستونو یئييب سن 

آلتينی وئر. 
بونو آپاریرالر شاه ین یانينا. 

شاه سوروشور: نه ایستيرسن؟ 
نخود دئيير: بيزیم آلتينيميزی وئر. 

شاه دئيير: بونو آپارین آتين تویوق جوجه یئسين. 
تولكونو  آتاندا  بورا  ایچينه،  جوجه نين  تویوق  آتيرالر  آپاریب 
چيخاردیب اؤتورور اورا، تولكو بوتون تویوخ جوجه نی قيریر، 
اؤلدورور. قاپينی باغالميشدیالر. باجادان چيخير گئدیر شاه ین 

یانينا. شاه سوروشور: به سنی تویوق ـ جوجه  یئمه دی.
نخود دئيير: یوخ.

ایچينه،  قوزونون  ـ  قویون  آتين  آپارین  بونو  دئيير:  شاه 
آیاخالسين بو اؤلسون. 

چيخاردیر،  قوردو  ایچينه.  قوزونون  ـ  قویون  آتيرالر  آپاریب 
چيخير  اؤلدورور،  قيریر.  قوزونو  ـ  قویون  تامام  اورا،  اؤتورور 

گئدیر. 
نخود یئنه گلير شاه ین یانينا. شاه دئيير: یئنه گلدین؟ 

امر ائدیر آپارین بونو آتين مال ـ قارانين ایچينه. قویون مال 
ـ قارا آیاخالسين. 

آپاریب آتيرالر مال ـ قارانين ایچينه. بو دا آیی نی چيخاردیر 
اؤتورو بونالرین ایچينه، تامام مال ـ قارانی اؤلدورور. 
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نوخود یئنه گئدیر شاه ین یانينا. شاه گؤرور یئنه گلدی، دئيير: 
بونو آتين اودون ایچينه قویون یانسين. 

چوخلو اودون یيغيرالر، یاندیریرالر، بونو قاشيغا قویوب آتيرالر 
اودون ایچينه، سویو چيخاردیر اؤتورور، سو اودو سوندوروب، 

شاه ین کاخين  دا گؤتوروب آپاریر. 
نخود گلير شاه ین یانينا. شاه دئيير: نوخود سن منی اوددون، 
وار ـ یوخومو داغيتدین، قویون ـ قوزومو، مال ـ قارانی، تویوق 

ـ جوجه نی، کاخيمی  دا اوچورتدون. نه ایستيرسن وئریم؟ 
وئر،  آلتينيميزی  های،  وئر  آلتينيميزی  دئيير:  نخود 
اوستونوموزو  وئر،  اوستونوموزو  یئييب سن  آليتينيميزی 

یئييب سن آلتينيميزی وئر. 
گئدیر،  گؤتوروب  آلتينالری  نوخود  وئریر.  آلتينالرینی  شاه 
گؤتوروب  اونالري   یانينا.  دده سی نين  ننه سی نين،  قاری 

گئدیریلر کنده یاشایيرالر. 
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هاوار عبادي
قورو كله    

قایاق شخص: دولت علی احمدزاده 
دوغوم ایلي: 1335 

دوغوم یئري: غربي آذربایجان، مالال کندي.  

بيری وار ایدی بيری یوخویدو، کئچميش زامانالردا بير پادشاه 
اؤزونده یدی.  هميشه  یوخودو.  سونو  هئچ  بونون  ایدی.  وار 
گونلرین بير گونو بوالرین قاپيسينا بير درویش گلدی. وزیرینه 

بویوردو: اونو آپارین بير بشقاب قيزیل وئرین گئتسين. 
اولسون من گرک شاه ین اؤزون  درویش دئدی: قوربان ساغ 
گؤرم. شاه ناخوشدور دئدیلر. حالی یوخدور نئينيرسن شاهی، 

نه ایشين وار قوی گئت. 
دئدي: گرک اؤزون گؤروم. 

بو شاهيندا اوچ آروادی وار ایدی. درویش گلدی بونون یانينا. 
پایينی آل قوی  ایستيييرسن،  نه  شاه دئدی: درویش مندن 
اونون  بير سونوم یوخدور  گئت. حاليم یوخدور مندن سونرا 

فيكرینده یم بو ماليما وار دؤلتيمه صاحيب اولسون. 
اؤترو  بوندان  ائله  منده  اولسون.  ساغ  شاه  دئدي:  درویش 
ائله ده  بس  اولسون  ساغ  درویش  دئدي:  شاه  گلميشم. 

بویورگينان. 
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بير  هره سين  آلمانين  اوچ  بو  وئردی  آلما  اوچ  بونا  درویش 
خانيميوا وئره جكسن. سنين اوچ اوغلون اوالجاق، اوچ اوغلونون 
ایندیدن سنه دئييرم، بيرین  بيرین من سئچيب آپاراجييام، 

من سئچه جييم. 
شاه دئدي: سن ایكيسين سئچ آپارگينان، بير اوشاغيم یوخدور 

اوزوندن اؤپم. اولسون بيرین سن سئچيب آپارارسان. 
بئش  گئتدی.  چيخدی  قویدو  وئردی،  آلماالری  بو  درویش 
دوققوز  گوندن  دوققوز  آیدان،  دوققوز  آنجاق  گون  اون  گون 
اولدو.  اوغلو  بير  هره سی نين  خانيمالرین  بو  سونرا  ساعاتدان 
بيرینين  محمد،  مليک  قویدوالر  آدین  بيرینين  اوغالنالرین 
مليک جومشود، بيرینين  ده مليک احمد. بو مكتبه، او مكتبه 
درسلرین اوخودوالر. اوشاقالرین هره سی نين اون ایكی یاشی 
شاه  گليب  درویش  تاپيلدی.  درویش  گون  بير  اولوب،  تامام 

ساغ اولسون منيم اوغلومو وئرگينن دئدی. 
شاه دئدي: گئت هانكيسين سئچيرسن، سئچ آپار.

بير  یولدا  آپاردی.  اوغالنی گؤتوروب  بؤیوک  درویش گئدیب 
یئرده بونا خؤرک وئریب دئدي: باال سن یئی من گليرم. 

گئتدی او طرفده اؤزون آیی شكلينه ساليب گلدی. بو اوغالن 
قایيتدی  آیی  یئدی.  آیی  منی  بابا  درویش  آی  قيشقيردی، 
داليا. گئتدی اولدو یئنه درویش. گتيردی اؤتوردو دده سی نين 
بيریسينی  او  گئت  دئدی.  ایسته ميرم  بونو  من  قاپيسينا. 
یئرده  آپاریب همان  آپاردی.  اوغلون  اورتانجيل  آپار. گئتدی 
درویش  آی  قيشقيردی  اوشاق  بو  اصالن،  بير  اولدو  یئنه  بو 
دده سی نين  اؤتوردو  گتيریب  بونودا  یئدی.  منی  اصالن  بابا 
قاپيسينا. گئتدی خيردا اوغلون آپاردی. خيردا ائودن چيخاندا 
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یاواشجادان  بونو  ایدی،  وار  قيلينجی  بير سينيخ  دده سی نين 
جوبوتدویوب آلتدان باغالدی بئلينه. دوشدو بونون یانينا. بير 
قدیر گئدندن سونرا درویش دئدی: باال یئری من ده گليرم. 
درویش گئتدی. او یاندا بير یئكه آیی شكلينه دوشوب گلدی 
بونون اوستونه. بو اوغالن گؤردو یئكه بير آیی گلير. دئدی سن 
اؤله سن دده مين قيلينيجينی گتيرميشم سنين قوالغينی ائله 

قوپاردیم وئریم درویش کئف ائله سين. 
درویش  اوستونه،  بونون  یویوردو  چكيب  بئليندن  قيلينجی 
قيلينجينان  بونو  قاچماسا،  اگر  اؤلميه سن  سن  گؤردو 
گلدی،  اولوب  درویش  طرفده  او  گئتدی  قاشدی  بيچه جک. 

اوغالندان سوروشدو: باال نمنه گؤردون. 
حایيف  اما  یئكه ليحده  نه  گليردی  آیی  بير  دئدي:  اوغالن 

اولسون کی یئتيریب اؤلدورنمه دیم. 
درویش ساغ اول اوغلوم دئدی. دور گئدک. 

هوشلو  چوخ  اوغالن  دالينجان،  اونون  بودا  گئدیر  درویش 
فراسطلی ایدی. قبيرستانليغين یانيندا کئچنده، اوغالن دئدی: 
قبيرستانليغين  هانسی  دئييبلر  باباالر  اولسون،  ساغ  درویش 
فاتحه  بير  قوی  اوخویون،  فاتحه  بير  اوردا  کئچنده  یانيندان 
بونو  کله  قورو  بير  گؤردو  دوشسون  یوال  ایسته دی  اوخویاق. 

ایكی دؤنه سسله دی: »مليح احمد، مليح احمد!« 
سؤیله دی.  ساالم  بونا  کله دی.  قورو  بير  گؤردو  قایيدیب 
منيم  وئر  قوالق  یاخچی  اؤلدورسون.  آپاریر  سنی  بو  اوغول 
قيرخيمينجی  آچيالجاقدی،  قاپی  دوققوز  اوتوز  سؤزلریمه 
گؤتور  دیيه جک  سنه  بو  واردی.  قویو  بير  ایچينده  قاپينين 
سوپورمه گينن،  سن  سوپورگينن  دوره سين  قویونون  بو 



54125

سوپوره  اَیيلدی  کی  بو  اؤیره نيم  من  سوپور  سن  آغا،  دئنن 
سن  سونرا  اوندان  ترکينه.  قویونون  گئتسين  بو  ایته له  سن 
قيرخيمينجی قاپينی آچاجاقسان، بير آغ آت وار، بير قارا آت 
آتيليب مينه جكسن قارا آتين اوستونه، اودا آتاجاق آغ آتين 
اوستونه. آغ آت سنی توللویاجاق گله جحسن ایشيقلی دونيایا. 
یوخسا آتيلسان آغ آتين اوستونه، آغ آت سنی آتسا قارا آتين 
اوستونه، قارا آت سنی آتاجاق قارانليق دونيایا، یاخچی دئدی. 
دوزه لندی یوال. اوغول نه یوباندین، من فاتحه نی وئرنده آغير 
نه  کله  قورو  ائله  گؤردو  گئتدیلر.  یوال دوشوب  وئررم.  فاتحه 
جور دئييب بی باشدان  قاپی آچيلير بودا گئدیر. اوتوز دوققوز 
قاپی آچيلدی، گيردی ایچری، قيرخينجی قاپی  دا گؤردو نه 
جور دئييب اوجوردو، بير قویودو، باالمسان او سوپورگه ميزی 

گؤتور قویوموزون دوره سين سوپور. 
مليح احمد دئدي: درویش ساغ اولسون من باشارميرام سن 

سوپورگينن منده اؤیرنيم اوجور سوپوروم. 
چكير  ائله  سوپورگه نی  دونبالدی،  گؤتوردو  سوپورگه نی  بو 
بئله چكير. مليح احمد دالدان بير تاققا ویردی گورولتوینان 
گئتدی قویونون دیبينه. مليح احمد بئله باخاندا گؤردو وای 
دده قویونون ترکی دولودو آدامينان، بو ائوی یيخيلميش  ائله 
گتيَرنی ایته له یيب ساليب بورا باال قاتيليزی یولالدیم دئدی. 
بؤیرونه  بيری  گميریر،  قيچين  بيری  یولور،  ساققالين  بيری 

دؤیور، بيری باشينا دؤیور، ویراـ ویرا اؤلدوردولر. 
گلين سيزه کيمدن دئييم مليح احمدن. مليح احمد بی یول 
آتين  قارا  مينه جه یدی  سئویندیگيندن  گلدی  گئييندی 
قارا  آتدی  بونو  آت  آغ  اوستونه.  آتين  آغ  ميندی  اوستونه، 
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دیغيرالنا  ـ  دیغيرالنا  توالزدادی  بونو  آت  قارا  اوستونه،  آتين 
دوشدو قارانليق بير دره نين ترکينه. وای دده به من نييه بئله 
ائله دیم. سونراکی پئشمانچيليق بره بيتيرمز، بونا دئميشدیلر. 
مليح احمد گؤردو یامان قارانليق دره نين ایچينده دیر. یامان 
 دا سوسوزدور. دوالنا، دوالنا، لحلييه ـ لحلييه گلدی بير قاری 

ننه نين ائوینه چاتدي. دئدي: ننه منه بير ایچيم سو وئر! 
قاری ننه گئتدی ایشه دی کاسييا گتدی وئردی بونا. بوندان 
بير قورتوم ایچدی گؤردو دوزلودور، سورشودو: ننه به سویوز 

نييه بئله دوزلودور؟ 
قاري دئدي: قادان باالن آليم بيزیم سویوموز یوخدور. 

سوروشدو: نييه یوخدور 
قاري دئدي: بير اژدها وار سویوموزون قاباغين کسيبدیر گونده 
بير اوشاق وئریریک او یيير، باشی قاتيشار، یئيينجن بيز سو 
گئده جحدی  نوبه سيدیر.  قيزینين  شاه ین  بویون  گؤتورروک 
خؤرک  مئژمئی  یئددی  بویون  قارنينا،  اژدهانين  گيرسين 

پيشيریبدی آپارسين وئرسين اونا. یئسين بيز سو گؤتورک. 
مليح احمد دئدي: قاری ننه صبر ائله من جانيمدان دویموشام 
بلكه  قارنينا  اژدهانين  گئدرم  یئييب  خورکلرین  قيزین  او 

جاماعات سو گؤتورسون. 
قاري دئدي: قادان باالن آليم گئت ده. 

بو گئتدی گؤردو سن اؤلمييه سن ائله خؤرکلر پيشيریبلر هئچ 
وار،  بوردا  کئچسه  نمنه  کؤیلوندن  گؤرمه ميشدي  عؤمرونده 

پيشيریبلر اژدهایا. 
احمد دئدي: قاری ننه دور گئت قيزین یانينا، قيزا دئدی خانيم 
او خؤرکلردن بيرین وئر من یئييم جانيمدان دویموشام. منی 

آتين اژدهانين آغزینا. 
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قوربان  اؤزونو  کی  سن  یئگينن،  ایكی سين  دئدي:  قاري 
وئره جكسن اژدهانين آغزینا، نئچه سين یئييرسن یئگينن. 

دوردو  سونرا  دویوراندان  اؤزون  یئدی.  دویونجان  خؤرکلردن 
قاباغينا،  اژدهانين  وئردی  اؤزون  آنلينا  باغالدی  قيلينجين 
اژدهانی  بو  قيلينج  چكدیكجه  کامينا،  چكير  بونو  کی  اژدها 
اژدهانين  قویروغونا،  یئتيردی  کی  ائله  گئدیر.  بيچه  ـ  بيچه 
آتدی.  یانا  بو  شاققاسين  دا  بير  آتدی  اویانا  شاققاسين  بير 
سو اورتادان شاققيلدادی شهره ساری. قيز گؤردو اوغالن بو 
اژدهانی اؤلدوردو. قيز بيلنلرده نيدی بئش بارماغين دا باتيریب 
اوغالن  اوغالنين کوره یينه. خوش گلدین دئدی.  قانا ویردی 
گلدی قاری ننه سی نين ائوینه دئدی: قاری ننه سو گؤتوردون؟ 
دولدور  آیریسين  اویانا  تؤک  آپار  اونو  باال،  هن  دئدي:  قاري 

گتيرگينن، اژدها قویمویاجاخكی باال. 
احمد د ئدي: اژدهانی اؤلدوردوم. 

دونيایا خبر وئردیلر بير اوغالن اژدهانی اؤلدوردو. گليب گئدن 
من  دئيير  اوغلو  وزیرین  اؤلدوربدو.  کيم  گؤرسونلر  باخيرالر، 
وکيلين  اؤلدورموشم،  من  دئيير  اوغلو  وکيلين  اؤلدورموشم، 
اژدهانی  دئيير  دوران  یئریندن  اؤلدورموشم.  دئيير من  اوغلو 

من اؤلدورموشم. 
اؤلدورنه  اژدهانی  واردی،  نيشانيم  دئييل  جور  او  دئيير:  قيز 
بو  اؤتورورلر،  باخيب  کوره یينه  گله نين  قویموشام.  نيشان 
قارانليق شهرده هئچ کيم قالمادی دئدیلر کيم وار، کيم وار، 
قاری ننه نين ائوینده بير قوناق واردی دئدیلر. گلدیلر قارینين 
یانينا.  قيزین  آپاردیالر  سورویه  سورویه ـ  قوناغينی  ائویندن 

اوزاخدان دئدی اودوبا. 
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وزیر دئدی: بير آزجانا گؤزل ایدی چپه لين گؤزو دوشدو؟. 
قيز دئدي: او جور دئييل قوربان. منيم نيشانيم وار، گتيردیلر 
بئش  قيز  گؤردولر  باخدیالر،  قووزایيب  کوره یينه  بونون 
بئش  کوره یينه.  اوغالنين  ویریب  قانا  باسيب  بارماغين دا 
بارماغين قانينين بئشی ده قالير، بو منيم نيشانيم  دي. چپل، 
مپل یانی نمنه. منيم آیری شئيينن ایشيم یوخدور. هله ليک 

دئييب گئتدی. 
شاه دئيير منی ایستيه ین بو اوغالنا انعام وئرین. 

احمد دئيير: قوربان ساغ اولسون منيم انعام دردیمه َدیمز. 
ـ بس نمنه ایسته یيرسن دئگينن یئرینه یئتيریم. 

احمد د ئيير: سنين ساغليغينی قوربان. 
شاه دئيير: گئنه نمنه ایسته یيرسن دئ. 

ـ ساغليغينی. 
ـ قورو ساغليغين فایداسی اولماز. نمنه ایسته یيرسن دئگينن. 

احمد دئيير: سندن ایشيقلی دونيانی. 
شاه دئيير: جاوان آغير بير ایش ایسته دین. 

شاه بير آز فيكيرلشدی، اژدها کی اؤلدوروبسن بير تایی دا او 
اونودا  اوردا،  یئيير  باالسينی  قوشونون  زومرود  دا  او  تایدادیر 
اؤلدورسن، او زومرود قوشو آزاد اوالر، داها باالسينی گؤزله مز، 

سنی آپاریب یئرینه یئتيرر .
آغزین  اژدها  بو  اؤلمييه سن  سن  گؤردو،  گلدی  احمد  مليح 
آچيبدی عنقریب دی ائله بونون باالالرینی اودسون. قيلينجينی 
باغالدی آلنينا او بيریسی اژدهانی اؤلدوردویو کيمي، یاریسين 
ننه لرینه.  ساخالدی  دا  یاریسين   یئددی،  باالالری  وئردی 
احمد  مليک  یاتدی.  یيخيلدی  آلتيندا  آغاجين  بير  گئتدی 
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گلدی  قوشو  زومرود  ایچينده دی  یوخونون  شيرین  یاتيب 
سن  دئدی:  یاتيب،  دیبينده  آغاجين  شئی  قارا  بير  گؤردو 

اؤلمييه سن منيم ایلدن ایله باالالریمی یَين بودور. 
بو گئتدی قانادینا بير َدیيرمان داشی قویدو گلدی! کؤپویلونون 
منيم  پارتالسين.  بئينين  باشيننان  سنين  ساالجييام  مالی 

باالالریمی سن یئييب سن. 
بيردن باالالری قيشقيردی: آی ننه آماندی! 

اودوبا  اؤلدوروبدو.  قاتيليميزی  بيزیم  دئدیلر  دئدی.  نمنه دی 
یاریسين بيز یئميشيک یاریسين  دا ساخالیيب سنه. 

چئویریب  قانادین  گلدی  اویانا،  آتدی  داشيني  َدیيرمان  بو 
آچدی مليک احمدین اوستونه. مليک احمد دویونجان یاتدی. 
کؤلگه دوشوب  گؤزل  ائله  اوستونه  گؤردو  آیيلدی  زامان  بير 
جاوان  گلدی  ائنيب  قوشو  زومرود  گلمير.  دورماغی  آدامين 
سن  قوشویام  زومرود  من  گليبسن،  هاردان  هن  اویاندین؟ 
باالالریمی اؤلومدن قورتاریبسان اژدهانی اؤلدوروبسن هر ایل 

منيم باالالریمی یيردی تانری سنی قوروسون. 
احمد دئدي: یاریسينی وئرميشم باالالرین یئييب، یارایسين 

 دا سنه ساخالميشام گؤتور یئ. 
بئله اوالندا قوش دئدی: مندن نمنه ایسته یيرسن ؛ایسته.

احمد دئدي: سنين ساغليغينی. 
قوش دئدي: بير زاد ایسته. 

احمد دئدي: سندن ایشيقلی دونيانی. 
قوش دئيد: یامان چتين شئی ایسته دین، آپاراجاغام آما بونون 

خرجی واردی. 
ـ نمنه دی؟ 
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ـ یئددی تولوخ سو ایسته یيرم، یئددی دنه ده قویون جمده یی. 
یاندیم دیينده سودان وئره سن، قاندیم دیينده اتدن وئره سن. 

بلكه سنی آپارام ایشيقلی دونيایا. 
احمدائلرم دئدی. گئتدی پادشاها دئدی: قوربان ساغ اولسون، 

منه یئددی قویون جمده یی، یئددی تولوخدا سو! 
گؤزونو آچيب یومونجان حاضيرالدی. 

قوش دئدي: مليک احمد سندن یالنيز ایسته یيم بودور کی 
قایيدیب  ساالجاقالر،  های  باخ  باخمياجاخسان.  یانا  هئچ 
گئدیب  قاالریق.  یولدا  اوغورالداسان  سودان  اتدن  باخسان 

یئتيره بيلمریک. 
وئریر،  سو  دیينده  یاندیم  اوچدو،  قانادینا،  آلدی  بونو  قوش 
آنقيریر،  ائششک  گؤردو  یولدا  وئریر.  اتدن  دیينده  دا  قاندیم  
دوه بوزدویور آت کيشنه یير، بير های کوی دو گل گؤره سن، 
مليک احمد بئله باخاندا اتينين بير جمده یين اوغورالیيرالر. 
گئدیب ـ گئدیب دوز ایشيقلی دونيایا یئتيرنده ات قورتولدو. 
قوش دال با دال دئيير قاندیم، قاندیم گؤرور احمد یوباندی. 
احمد گورور بير زاد تاپا بيلميه جک. تئز قيلينجينی چكيب 
سن  گؤردو  قوشو  زومرود  قوشا.  وئریر  شاققاالیيب  بودوندان 
آغ،  کی. سوددن  شيریندی  بئله  ات  سونراکی  بو  اؤلميه سن 
بالدان شيریندی. بيلدي کي بو یولدا اتلردن ایتيریب، دئدی: 
اؤزونون بدنيندن کسيب منه وئردین؟ آنجاق گئتدی دوشدو 

ایشيقلی دونيادا. 
قوش دئدي: مليح احمد دوش گئت. 

اوتوردون، دور  اوتوردو. قوش سوروشدو: نييه  احمد دوشوب 
یئریگينن. 
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احمد دئدي: دوزون سوروشسان قيچيم یارادی اتلردن بيرینی 
اوغورالدیالر بودومو کسيب وئردیم سنه. 

گتير  قيچينی  دور  یئمه ميشم  اتی  بيليرم،  من  دئدي:  قوش 
بورا. 

آغزینين  قيچينا،  بونون  قویدو  چيخاردیب  آغزیندان  اتی 
سویوندان ویردی قيچی ساغاليب قاباقكی کيمی اولدو. دئدي: 
مليح احمد گئده جكسن او باغا. اوردا بير آصالنين قيچينا بالتا 
قاچيب  چيخارداجاقسان.  قيچيندان  اونون  بالتانی  او  باتيب، 

گيزله نه جكسن هر زامان آند ایچدی اوندا گله جكسن. 
داردا  زامان  هر  بونا  وئردی  چكدی  توکوندن  قوشو  زومرود 
حاالل الشيب  دئدی.  یئتيشرم  دادینا  توتسان  اودا  قالسان 
آیریلدیالر، بو گئتدی گؤردو بير آصالنين قيچينا بالتا باتيب، 
چيخاردا،  ایسته دی  احمد  قيشقيریر،  نئجه  بو  یارادی  یامان 
چيخارتما اونو چيخاردیرسان قاچ گيزلن دئدی. او واختاجان 
دئدیم  کی  زامان  او  ایچنه جن.  آند  ننه مه  گيزله نه جكسن  
گينن  گل  اوندا  یوخدور.  ایشيم  اولسون  آند  جانينا  ننه مين 
بالتا  جيراجاغام.  چكيب  توتسا  آجيغيم  گلسن  تئز  اوننان 
قيریغين چكدی قاچيب گيزلندی. بو نه قدر قيشقيردی گل 
نئينرم، نه وئررم قوالق آسمادی. سونوندا ننه سينه آند ایچدی. 

ننه مين جانينا آند اولسون ایشيم یوخدور، گلدی. 
مليح احمد گلدي. اصالن سوروشدو: مندن نمنه ایستييرسن 

ایسته. احمد دئدي: سنين ساغليغينی. 
ـ یئنه ده

ـ  منی آپار بير شهرین قيراغينا. 
آصالن بونو آلدی بوینونا بير شهرین یانيندا قویدو یئره، مليک 
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احمد خوش گلدین دئدی. منيم ده توکومنن چک گينن، هر 
یئرده ایشين دارا دوشنده، توت اودا یئتيشرم. 

مليک احمد گؤردو بير چوبان قویون اوتاریر بوندان بير کئچی 
آلدی، کئچينی کسيب قارنينی گؤتوردو جمده یين  ده وئردی 
اؤزونه  ائله دی  یودو،  بوشالتدی،  قارینين  کئچی نين  چوبانا. 
گئتدی  اوغالن.  کچل  بير  اولدو  باشينا.  کئچيرتدی  بؤرک 
یانيندا  قویوب،  چای  سوواریر.  سو  باغبان  بير  باغدا  گؤردو 
قارشيالدی،  بونو چوخ شيرین  باغبان  ایچدی،  اوتورب چای 
سون  عؤمرومون  بو  یوخدور  اوغلوم  دئدی.  اول  اوغول  منه 
چاغيندا منه اوغول اول. شاه ین باغبانييام، بو باغدا سن منه 
شاد  آخيری  عؤمرومون  منده  ائلييَيک،  کئف  ائله  کؤمكليک 
اولوم. احمد: منيم گؤزلریم اوسته دئدی. بو بونا اوغول اولدو، 
یویونور،  هردن  باغدا  بو  گليرلر،  ـ  گئدیر  دوالنيرالر  گزیرلر، 
شاه ین  دوالنيرالر.  گليب  باغا  بو  واردی.  قيزی  اوچ  شاه ین 
احمد  مليح  ده  بيرین   هردن  باغالیير.  گول  دسته  قيزالرینا 
باغالیير. مليح احمد کی بهشتين آلماسيندان عمله گلميشدی. 
دا  بو  یاریسی  دا گوموشویدو.  ایدی  قيزیل  یاریسی  باشينين 
احمدین  مليح  قيز هميشه   باغالیيب، خيردا  بير دسته گول 
گولون آالردی. قيز دئدی: بئله دئييل بو اوغالندا بير ایش وار. 
قيز بونو گوددو، گؤردو بو کئچل دئييل، بونون بير باشی وار 
نه گؤزلليک ده، بونون توکلری گون کيمی یانير، گل دده نی 
ده  من  بلكه  ائوله نيریک.  وئر،  اره  بيزی  دئگينن  سال.  ایشه 
دده   یازدی،  مكتوب  دده سينه  گئتدی  قيز  گئدم.  کئچله  بو 

سندن ایسته یيميز وار، بيزی اره. 
قوشون  کيم  هر  اوچورداردی.  قوش  قيزالر  دا  اوندا  وئر 
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قيزالر  اونا،  وئرک  دوشسه  چيينينه  کيمين  هر  اوچورتسون 
اوغلونون  وزیرین  دوشدو  قوشو  قيزین  یئكه  اوچورتدو  قوشو 
چيينينه، اورتانجيل قيزین قوشودا دوشدو وکيلين اوغلونون 
چينينه، خيردا قيزین قوشودا دوشدو کچلين چينينه. اوغالنی 
توتدوالر بير دامدا گيزلتدیلر، قوشو اوچورتدوالر، قوش گئتدی 
توی  بونالرا  چينينه،  اوغالنين  دوشدو  جيریغيندان  دامين 
ائله دیلر، او گئتدی وزیرین ائوینه، بو گئتدی وکيلين ائوینه، 
بو دا گئتدی باغبانين ائوینده کئچلين ائوینه. هامی بونا الغ 
ائله یير. قيز دئيير: گئتميشم  ده  سيزین نه وئجيزه. آغا دوران 
گرک  گلدی  حكيم  کئف سيزلدی.  گون  بير  شاه  سووشدو، 
اوو اتی یييه سن. وزیرین اوغلو بير یامان آت ميندی وکيلين 
احمدده طؤوله ده  مليح  یاراقلی.  یارلی  ميندی  بير آت  اوغلو 
بير آخساخ یابی وارایدی اونو جلوالیيب اؤزوده ترسه ميندی. 
منه  گئدیب  ایندی  دئدی:  شاه  گولدو،  هامی  یارایدی.  بئلي 
وزیرین،  فيكيرلرشدي:  اؤزونه  اؤز  گتيررسيز.  تاپيب  اتي  اوو 
گتيرجكدی.  تؤکوله نيندن  یئره  بودا  ویراجاق،  اوغلو  وکيلين 
بو ائله کی گئتدی داغين دالينا دوشوب یئره یابينی اؤتوردو 
اورا. زومرودون توکون توتدو اودا، بونا قارا آت حاضير اولدو. 
بونا  آصالن  ایدی  وار  حيوان  نمنه  بؤرک،  قارا  پالتار،  قارا 
یئرین دئميشدی، چای قيراغيندا چادیر قوردو، بير ایكی اوو 
گلين  آتيلين  چيينيندن  آتلی نين  ایكی  او  گئدین  یولالدی 
چيينيندن  ایكيسينين  بونالرین  گئتدیلر  اووالر  دئدی.  بورا 
هوپپولدوالر، گلدیلر. او دئدی سن توت. بو دئدی سن توت. 
توتا بيلمه دیلر. قاچاـ قاچا گلدیلر بونون یانينا. دوشدولر اوون 
اوغالن  ساخالیيب،  سوروسون  بوردا  نفر  بير  گؤردولر  دالينا 
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به سيز منيم اوومونان نه ایشيز وار دئدی. قوربان ساغ اولسون 
بيز اوو اووالماغا گلميشدیک، یانی ویرماغا گلميشدیک، ویرا 

بيلمه دیک، ایندی جمده یين ایسته  یيرسيز یوخسا باشين؟ 
بو  نئينه یيریک.  باشين  ایسته یيریک  جمده یين  بيز  دئدیلر: 

بيرین کسدی تُو لئشينه دادی باشينا. 
من  وئردیلر.  پولون  گؤتوردو.  باشين  بونالرا،  وئردی  لئشين 
پولون ایسته ميرم بير مؤهور قيزدیریب، مارغا ویردی باسدی 
یاریم  منه  هربيریز  دئييل،  پوال  منيمكی  بوینونا.  هره سينين 

شاققا ات بوشلو اولدوز. گئدین. 
یابينی  گلدی  گؤتوردو  باشی  دوردو  سونرا  گئدندن  بونالر 
قویدوغو یئره. آتی ده اؤتوردو. یابينی جيلوالدی ميندی گلدی. 
یئنه بونا گولدولر. اونالر جمده یين گتيردی. احمد ده اووون 
آختاریردی  اوغلو  وکيلين  وزیرینن،  گتيریر.  الينده  باشيني 
گؤرسونلر جمده یين هاراسينا دامغا باسيليب. آختارمایين بی 
هر  پيشيردیلر،  گتيردیلر  جمده یين  اونالر  باسيبالر.  یئریمه 
سویدو،  کلله نی  قيزدا  اولدو،  کيمی  اْود  آغزیندا  یئدی  کس 
پيشيردی. یاخچی یئریندن بی کاسا دولدوردو آپاردی شاها، 
قاالنين  دا اؤزلری یئدی. جمده یی پيشيریب گتيردیلر، هئچ 
کس یئمه دی.  گؤتورون آپارین دئدیلر.  کيچيک قيز دئدي: 

دده بوندان  دا بيرتيكه یئ  ده. 
خانيمی اوردان دئدی: کيشی اوشاغين کؤنلونه گلر بی تيكه 
یئی ده. نئينييه جكدیر. شاه بی تيكه یئييب دئدي: ات بودور، 

اونالر نمنه دی. 
قالمادی.  داها  باال  یئدی.  بوتونون  قاباغينا  چكدی  کاساني 
کاسانين دیبيني ده سييردی. باال یئنه اولسایدی. بير کاسادا 
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یئسه یدیم توخداردیم. 
جمده یين  گئدین  صاباح  اوغول  اوغلونا.  وکيلين  وزیرین، 

گتيرمه یين باشين گتيرین دئدي.
یوال،  دوشدولر  گئييندیلر،  کيمی  قاباقكی  اونالر  یئنه   سحر 
بودا چوالق یابينی مينيب دوشدو یوال. هامی دئدی وزیرین 
دئدیلر  گتيره جک.  باشين  بودا  ویراجاقدی،  اوغلو  وکيلين 
هامان یئرده اوو واردی. گئتدیلر گؤردولر. احمد ده بی چادیر 
بونالر  اَیله شيب،  شاه یانا  گئيينيب  پالتار  آغ  آت،  آغ  قوروب، 
گليب دئدیلر: آغا بویون  ده اوون باشين ایسته یيریک. احمد امر 
ائله دي: تئز اوون بيرینين باشينی کسدیلر. توو باشينا، دادی 
گؤتوروب  بونو  بونالر  بونالرا.  باسدی  دامغانی  گئنه  لئشينه، 
گئتدیلر. بو دا دوردو یيغدی یيغيشدیردی گلدی همن یئرده 
جمده یی  جيلوالدی.  دالدان  یابينی  چوالق  َدیيشدی،  آتی 
یئریندن  قارا   ده گؤتوروب گلدی، وئردی خانيما، جمده یين 
دوغرا قيزارت، بونالر باشی پيشيردیلر، هر کس یئدی، یييه 
آتاسينا  قيز  بشقاب گتيردی.  بی  اتيندن  بيلمه دی. جيرانين 

دئدي: کئچل گتيریبدی. 
شاه دئدی: گتير گؤرک قيزیم دونن کی اولسایدی یاخچيدی. 

اونالرینكی یئمه لی دئييلدی. 
قيز دئدي: دده بوندان بير بشقاب یئ. 

ـ قيزیم سن اهلل بویون جمده یين گتيریب سيز بی بشقاب   دا 
گتير. سنين اتين دیریتدی. یئدی سووشدو، شاه توختادي. 

بير زامان کئچندن سونرا اوروم پادشاهی گليب بونالرا یوروش 
ائلييه. اوروم پادشاهی دئدی: یا یئددی ایلين باج ـ خراجين 

وئرین یا دا ویرشماغا حاضيرالشين. 
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وکيلين  وزیرین،  سحر  قویدوالر.  بویون  ویریشماغا  بونالر 
یابينی قویروغوندان  بو دا چوالق  باشالیيبالر گئتدیلر،  اوغلو 

جيلوالدی. بونالرین داليينان دوشدو یوال. 
بودا  قيراجاخدی.  اوغلو  وکيلين  وزیرین،  هه  دئدي:  هامي 

اؤلولرین پال ـ پالتارین گتيَرجكدی. 
کئچل چؤندو بير دره یه، سویوندو زومرود قوشونان آصالنين 
توکلریني توتدو اودا، حاضير اولدوالر، نه ایسته یيرسن دئدیلر: 
ائدجكسيز  یاردیم  منه  بيرده  قيلينج،  پالتار،  آغ  آت،  آغ 
بؤیرونده  اصالن دا  چيينينده،  بير  قوشو  زومرود  دئدی. 
دوشدو قوشونون جانينا، اصالن باشالرینی قوپاردیر، زومرود 
قوشو گؤزلرین اویور، مليح احمده قيلينجينی چكير، گوللـه 
کيمی، آغ آت  دا دالدا دالينی گميریر، قاباقدا قاباغی. پادشاه 
بونون قوشونوندان،  نفر  بير  اؤلميه سن  باخيردی، گؤردو سن 
ـ  قيرا  او طرفيندن  بيری قوشونو هانكی طرفيندن گيریر  او 
قيرا چيخير باشا، قيریر تؤکور یئره. قاچان قاچير، قاالن قالير. 
گئجه اولدو ویریشما دایاندی. سحر یئنه ویریشما باشالدی. 
بير  اصالن  گئيدی  پالتار  قارا  آتی،  قارا  دفه،  بو  احمد  مليح 
طرفينده، زومرود قوشودا چيينينده، قيرا ـ قيرا گئدیر باشا. 
او قدر قيردی بونون ساغ الی یاراالندی. شاه جيبيندن ایپک 
دسمالين چيخارتدی، بونون الينه باغالدی. گئنه گئجه اولدو، 
هره قایيتدی گئتدی بی طرفه. مليح احمد آتی زادی اؤتوردو، 
چوالق یابينی ميندی بير آز دا اؤلو پالتاریندان، باشماغيندان 
یيغدی قوجاغينا گلدی. اوروم لشكری شكست یئدی. قيریالن 
قيریلدی، باتان باتدی. الَنن سوورولدو، باشين گؤتورن قاچدی. 

اونالر چيخدی گئتدی، بونالردا گلدی. 
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منه  هامی  وار،  نمنه  تورپاغيمدا  صاباح  وئردی:  خبر  پادشاه 
قوناخدی. بؤیوک بير یئرده سوفرانی ساليبالر، ناهاری چكين 
باشالميياجاخ،  قاباغينا، من دئمه یينجن هئچ کيم  هامی نين 
تک  اوتوراجاخ،  هامی  یيه جاق،  چؤرک  الينن  ساغ  دا  هامی 
اوتوروب  هامی  جان  وزیره  کؤله دن،  اوسته.  آیاق  قاالجاغام 
یئييير.  الينن  ساغ  هامی  سونرا.  اؤزوندن  شاه ین  تک  یئره، 
گلدی گؤردو کئچل سول اللی یئيير، سوروشدو: به نييه بئله؟ 

احمد دئدي: قوربان اليم یارادی. 
ـ چيخارت باخيم.

ـ  قوربان راحاتسيز اوالرسيز. 
ـ یوخ چيخارداسان گرک. 

ده  بير  الينده دی.  بونون  دسمالی  ایپک  گؤردو  چيخارداندا 
گئتدی باخدی، دوالندی گلدی. گؤردو دوزدو بونون الينده دیر. 

شاه سورشدو: اوغول سن بو ایپک دسمالی هاردان آلدین. 
سيز  یاراالنميشدی  اليم  قایيداندا  ویریشمادان  قوربان  ـ 

باغالدیز. 
شاه دئدي: به به او قارا آتلی سنسن دئمه لی. 

احمد: هن
شاه: به او آغ آتلی کيمدی، 

احمد: اودا منيمدی. 
شاه: او آتالرین هاردادی؟ 

احمد: سنين او آتالرینان ایشيز اولماسين. 
اونالر  دوالنيردی.  چيينينده  قوش  او  یانيندا،  آصالن  شاه: 
اليم  منيم  وار.  ایشين  نه  اونالرینان  احمد: سنين  هاردادی؟ 

یاراالنيب سن ده اليمی باغالميسان. 
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شاه ال ائله دی او کهنه قارینی احمدین باشيندان چيخارتدی، 
طرفی  بی  قيزیلدی،  طرفی  بی  باشی نين  بونون  گؤردو 
گوموشدو. بونون باشی نه گؤزلدی، اؤزوده گؤزل. سوروشدو: 
اوغول به سن نييه بوجور. احمد: قوربان ساغ اولسون منده بير 

شاه ین اوغلویام بهشت آلماسيندان عمله گلميشم. 
شاه یاپيشدی بونون اليندن، گل یوخاری باشا. 

احمد: قوربان ساغ اولسون منيم ایكی قولوم وار. قولالرینی  دا 
چاغير من تانييم. 

بونالرین  چاغيریب،  اوغالنالرین  وکيلين  وزیرینن،  زامان  او 
بوینونا باخين دئدی. باخاندا گؤردولر ایكيسينينده دامغاسی 
وار، بو تزه دن یئددی گون، یئددی گئجه توی توتدو، سونرا 
قاطير،  ـ  قفله  قدیرده  بير  گؤتوردو،  دا  قيزی  احمد  مليح 
تاج  بونو سالميشدی قویویا،  او درویش کی  قيزیل گؤتوردو، 
تختينه صاحيب اولدو، او قورو کلله نی بير ایپک دسماال بوکدو 
او قورو  قویدو تاخچيا، اوندان سونرا هر نه ایش گؤرسه یدی 
گؤیدن  کئچدی،  یئره  یئدی  ائيلييردی.  مصلحت  کله ینن 
اوچ آلما دوشدو، بيری منيم، بيری ناغيل دیيه نين، بيری ده 

ائشيدنلرین. 
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هاوار عبادي
ميروارینين ناغيلی

بيری وار ایدی بيری یوخودو. گونلرین بير گونونده بير کيشی 
وار ایدی، بير ده آروادی. قوجا بير کيشی ایدی. بو گئدردی 
اودون یيغيب گتيریب ساتاردی، اونالن دوالناردی. بير گون 
وار.  یومورتا  بير  دیبينده  کولون  بير  گؤردو  یيغاندا  اودون 
ائوینه.  گلدی  ساتدی  آپاریب  دا  اودونو  گؤتوروب  یومورتانی 
یومورتانی قویدو تاخچييا، دئدي: آروات تاخچييا بير یومورتا 
یومورتانی  خانيم  یيياخ.  پيشيراخ،  گتير  گئت  قویموشام. 
آروات  یييه جكسيز،  منی  دئدی.  آجيب سيز  ننه  گؤتورنده 
به  آرواد  آزدان  بير  قایيتدی.  چئویریب  صاالوات  هویوخوب 
آرواد  دئدی.  کيشی  یئييم.  من  چال  یومورتانی  او  دئمه دیم 
یوخو  به یاخ  دوشوندو  اؤزونه  ـ  اؤز  گتيررم.  ایندی  دئدي: 
یومورتایا،  آتدی  ال  سئریده  بی  گئتدی  دوردو  گؤروردوم. 
مامان سنه به یاخ دئدیم آجيب سيز منی یيه جک سيز؟ آرواد 
قایيتدی گلدی. کيشی بير ده دئينده، آرواد منيم ایشيم وار 
الين  ایسته دی  کيشی  دئدی.  پيشيرک  گتير  گؤتور  اؤزون 

قایاق شخص: دولت علی احمدزاده 
دوغوم ایلي: 1335 

دوغوم یئري:غربي آذربایجان، مالال کندي.  91/09/21
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یومورتادان  گؤردو  دئدی.  دده  گؤتورسون  یومورتانی  آتسين 
دیل آچيلدی، هن دئدی. ایكی سئری ننه م گليب منی آپارا، 
بيلميرسيز  یيه  شئی  بی  آیری  سونرا  مندن  ایندی  ده سن. 
دئدی. بو دئدی استغفراهلل، یومورتا جيلدیندن چيخدی گؤزل 

اوغالن اولدو. 
اوغول  سيزه  من  چيخميشام.  قسمتينه  سنين  اوغالنام  بير 

اولدوم آدیم  دا ميرواریدی. 
آخی اوغول من نه بيليم سن اوغالنسان دئدیم به یومورتاسان، 
یومورتادان چيخدی گؤرور گؤزل  بو کی  آپاریردیم پيشيرم. 
بير اوغالندی. اوچ دؤرد گون قاالندان سونرا دئدی: دده منيم 

اوچون پادشاهين قيزینا گئدرسن ائلچيلييه. 
ـ اوغول قيز قورتاریب. دونيا دولودور بوتون گؤزل قيزالرینان، 

نييه بيز گئدک سنه شاه ین قيزین آالخ؟ 
آالسان  منه  گرک  اونو  دئدی.  سئویرم  قيزین  شاهين  من  ـ 
دئدی. خانيميسی دئدی: کيشی گؤیلونه گلر گئت دئ. به یه 
قيزینا  کيمين  هر  اوالردی.  داشي  ائلچی  قدیم  ده  وئردیلر. 
ائلچيلييه گئتسه یدیلر، گئدردیلر او ائلچی داشی نين اوستونده 
اوتوراردیالر. بيلردیلر کی بو آدام ائلچيلييه گليب. بو گئتدی 
اوتوردو ائلچی داشی نين اوستونده. گلدیلر قوربان ساغ اولسون. 

او اودون ساتان کيشی اوتوروب ائلچی داشی نين اوستونده. 
وئرین  قيزیلدان  پولدان،  اووج  بير  اونا  آپارین  دئدي:  شاه 

آپارسين خشله سين. بلكه پولو یوخدور گليبدی. 
آپاردیالر بونا پول وئرسينلر دئدی: من پولدان اؤترو گلمه ميشم 

دئدیلر: نمنه دن اؤترو گليبسن؟ 
دئدي: بو داش نمنه دن اؤترودور؟ 
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 دئدیلر: بو داش ائلچيليخدان اؤترودو. 
دئدي: منده ائلچيلييه گلميشم. 

دئدیلر: کيشی دور قوی گئت گينن. آلالها باخ، ایماما باخ. 
دئدي: خير اولماز شاه  دا آدامدی من ده. 

شاه دئدی: گؤیلون سيندیرمایين اونو گؤتورون گتيرین بورا. 
شاه سوروشدو: اودونچو قارداش سندن ایكی قالچه ایسته یيرم 
بير یؤنو قيزیل، بير یؤنو گوموش، اونو حاضيرالسان قيزیمی 

سنه وئررم. اوندان سونرادا بير شرطيم وار ها هله. 
گئتدی  سئوینه  ـ  سئوینه  بو  یوخدور،  عيبی  دئدي:  کيشي 
یئتيرنمریک  یئرینه  شرطيني  بونون  دئدی،  اولدو  یاخچی 
قورتوالر گئدر. گئتدی دئدی: اوغول بوالر دئييرلر کی ایكی 
بير  دا  اونون  قاباغيندا،  دربارین  اؤزوده  تيكدیرسن  قالچه 
کيمين  سحره  اولسون  گوموشدن  بيری  قيزیلدان،  کرپيچی 

چيراقالری یانسين. 
اوغالن دئدي: بابا بير شئی دئييل. منی ها او داشين آلتيندان 
تاپيبسان ناجاغی گؤتوروب گئدجكسن اورا. گئدیب او داشين 
ها  ویر  بيرین  اولسون  )یادیندا  ووراجاقسان  بيرین  اوستونه 
ایكيسين یوخ( دئنن کی آغوز دئيير )ميروارینين بير آدی  دا 
آغوز ایدی( شاه ین دربارینين قاباغيندا ایكی قالچه تيكيلسين 
قوی  ناجاغی دا  گوموشدن.  بيری  ده  قيزیلدان  کرپيچی  بير 
اوستونه  داشين  او  گئتدی  کيشي  گل.  قوی  چيخ  اوستونه 
دربارینين  شاه ین  کی  دئيير  آغوز  دئدی:  ووردو.  ناجاخ  بی 
قاباغيندا ایكی قالچه تيكيلسين بير کرپيچی قيزیلدان بيری 

گوموشدن. دئييب گلدی.
شاه تئزدن آیيلدی، وزیر ائوین یيخيلسين یوخویا قالميشيق، 



71 125

قوربان  )قضا(  گئدیب  قضایا  قاليب،  نامازیميز  گون چيخيب 
ساغ اولسون سحر ایشيقالنمایيب، هله او سنين کوره کنيوین 
تيكيليب  ساختمانالر  دئدی.  ایشيغيدیر  ساختمانی نين 
اوجوردو.  دئميشدی  جور  نه  گؤردولر،  دوردوالر  حاضيردی، 
آغوزون اودونچو دده سی گؤردو دوزدور تيكيليبدی. اودونچو 
ائلچی  اوتوردو  گئتدی  ساتدی،  گتيریب  اودونون  یئنه 

داشی نين اوستونده. 
شاها دئدي: قوربان ساغ اولسون، ساختمانالر تيكيليب، داهی 

نه دئييرسن. 
ایسته یيرم.  دوه  قاتار  یئددی  صاباح  سندن  دئدي:  شاه 
قيزیل،  مژمئيی  ایكی  هره سی نين  اوستونده  دوه لرینده 
قيزیلالرین  دا اوستونده بير خوروز بانلييا ـ بانلييا دربارا وارد 

اولسون. 
کيشي گلدی دئدی: اوغول شاه بئله دئيير. 

بو  وورارسان.  ناجاق  بير  داشا  او  گئدرسن  دئدي:  اوغالن 
سؤزلری  ده دئييب، قویوب گلرسن. 

کيشي گئتدی همن داشا سؤزلری دئدی، سونرا َدیَل ـ َدیَل  
وئردی بو دئيير ایكيسين وورما، قوی ووروم گؤروم نه اولور. 
َدیدی کيشی نين  قایيتدی  ناچاق  ووراندا  بيرین  ده  ناچاغين 

کله سيندن باشي یاریلدی. گلدی ائوه. 
اوغالن دئدي: من سنه دئمه دیم ایكيسين وورما، 

سحر آچيلدی. پادشاه گؤردو به به یئددی قاتار دوه، دوه لرین 
اوستونده  قيزیلالرین دا  قيزیل،  مژمئيی  ایكی  اوستونده 

قيرميزی خوروز بانالیا ـ بانالیا گلير. 
دئدی: وزیر تدبير توک. 
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وزیر دئدي: قوربان بوندان دؤولتلی کيمه وئرجكسن؟ 
شاه دئدی: وئر ائله بونا. 

قيزی وئردیلر بونا. آغوز دئدی: گئدرسن هامان داشا بير ناجاخ 
وورارسان دیيرسن کی شاه ین دربارینين قانشاریندا منه بير 
گوموشدن  کرپيچی ده  بير  قيزیلدان  کرپيچی  بير  ساختمان 

تيكيلسين. دونيادا بيرینجی اولسون. 
اؤلمييه سن  سن  گؤردو  آیيليب،  یوخودان  سحر  پادشاه 
خرمن یئرینده بير ساختمان سالينيب دونيادا تایی یوخدور، 
بيرینه  بير ـ  اولدو، آخشام  تویو  بونالرین  بونا،  قيزی وئردیلر 
آغوز دئدی: سّریمی هئچ کيمه دئميه جكسن،  یئتيشسينلر، 
جيلدیمی  منيم  بيلميه جكسن.  گؤره  منی  سن  یوخسا 
یاندیریب ائله مه اوندا گرک دمير چاریق گييه سن، دمير بؤرک 
قویاسان، الينه ایكی عصا آالسان بيری یاش، بيری قورو، یاش 
یيرتيالندا  چاریخ  دمير  یاشالناندا  گؤیریب،  قورودا  قورویاندا 

دمير بؤرکون قورتوالندا منه چاتارسان. سنه دئييرم. 
بونون بير خاالسی وار ایدی. بير خاال قيزیسي وار ایدی. بونو 
قوالغينا  قيزین  گليردی  اللشيردی،  آلمادی، چوخ  آغوز  کی 
دئنن  آغوزا  اؤیرتدی  قيزی  گون  بير  دئييردی.  زاد  سؤز 

نئيله یيم سن اوچاسان گؤیه من باخام. 
بو چوخ دئدی منله ایشين اولماسين، قبول ائلمه دی، قيز ال 

چحمدی مجبور ائله دی بو دویدو یئنه اوریينه دوزمدی. 
سوغانين  باتماندا  بير  قابيغين  یومورتانين  باتمان  بير  اگر 
قابيغين یاندیرسان منی آلتی ایل گؤره بيلمزسن. بو گئتدی 
بير باتمان یومورتا قابيغی آلدی، بير باتمان  دا سوغان قابيغی 
آلدی گتيردی. اودو ویردی بو یاندی. یاناندان سونرا ميرواری 
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 دا بير گؤیرچين اولدو، اوچدو گئتدی. شاه ین قيزی بی یول 
باشينا دؤیور. دوشدو بی یول بونون داليسيجان، بير قورو آغاج 
بير  الينه، بير یاش آغاج او بيریسي الينه آلدی. دمير چاریق 
گئتدی،  آز  یوال.  دوشدو  باشينا،  قویدو  بؤرک  دمير  گئيدی. 
ایله  چوخ گئتدی. آنجاق آلتی ایل دوالندی، یئددی اینجی 
گئچنده، گئتدی اوتوردو بير بوالغين باشيندا، بوردا ال اوزون 
باخاندا گؤردو چاریق  بئله  یئدی.  ایچدی، چؤرک  یودو، سو 
قورتولوبدو.  بؤرکده  گؤردو  ووردو  باشينا  الين  یيرتيليبدی، 
تاپاجيام  ميروارینی  قورویوب،  آغاج  یاش  قوروآغاج گؤیریب، 
سویا  قيز  گؤزل  بير  گؤردو  قایيل دا  هایيل،  با  ائله  دئدی. 
واردی،  ایشی  تله سير  ميرواری  داليا  چكيل  خانيم  گلير. 
سویو دولدوروم گئدیم دئدی. ميرواری هاردادی، بيزده  دی، 
بونون  دولدوردو،  سویو  دئدی.  قيزیيام  خاالسی   ميروارینين 
بویون  بيلرم  گئده  ده  من  تانيمادی.  بونو  قيزی  خاالسی 
سيزه دئدی. نه اوالجاقدی گل گئدک. بونالر دوردو ایكيسی 
سنه  من  دئدی:  گلدین  بوردادی.  دا  ميرواری  گئتدیلر،   ده 
چاریق  دمير  چكه جكسن.  کورروخ  آچما،  سّریمی  ها  دئدیم 
یييرتيليبدی، دمير بؤرکون قورتولوبدو، یاش آغاج قورویوب، 
یانيب  دده ن  چيخينجان  گليب  بورا  گؤیریب.  آغاجدا  قورو 

منيم سّریمی بير داهادا دئمه. 
ـ بيلمه دیم دئدی. منی ده اؤیرتدیلر. 

بونو  اوخودو،  سئحر  بير  ائشيدیب  خاله سی  اوالندا  جور  بو 
دا  قيزی  قارقا  قارا  بير  ائله دی  ميروارینی  گؤیه،  اوچورتدو 
ائله دی، بير قرقاوول قاچير بو قاچير، قيز ایسته دی ميرواری یا 
قوم.  ائله دی  اؤزونده  بوالق،  ائله دی  ميروارینی  یئتيشسين 
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یوخسا  ميرواری دی،  ایچيم  سودان  گؤره سن  آلاله  دئدی: 
قومدان یئييم ميرواری دی. 

تاپدادی.  گئتدی  بيلمه دی.  ائيليه  بيریسينی  هئچ  بونالرین 
بونون  بودا  قاچدی.  گؤتوردو  ميروارینی  خاالسی  بونون 
داليسيجان گئتدی بير یئرده ميروارینی ائله دی خيرچا. اؤزون  
ده ائله دی قارپيزین تاغی، دئدی: آلاله گؤره سن تاغدان یئييم 
ميرواریدی، یوخسا خيرچادان یئييم ميرواریدی. خيرچادان 
بارماغی نين  جولو  ميروارینين  دیشله دی.  اوجوندان  دیققاخ 
خاالسی گيله  ميروارینين  گئتدیلر  قایيتدیالر  یئدی.  بيریني 
منه  گئده جحسن  دئدی:  قيزا  خاالسی  اوتورموشدوالر، 
خاالنين  یئرده  یولالدیغی  او  گتيره جحسن،  تار  یئردن  فالن 
باجيسيدی. اونا دا اؤیرتميشدیكی هر زامان بو قيزی یولالدیم 
قيز  ایشله ده جحسن.  ائلييب  جادو  ـ  سئحر  اوردا  بونو  سازا، 
ایسته دی یاواش چيخسين ميرواری دئدی: هارا گئدیرسن؟ 

خاالن دئيير فالن یئردن ساز گتير منه. 
آچيق  آچ،  فرشلری  اؤرتولو  بيرینجی  گئدیرسن  دئدی: 
اؤرت،  قاپيالری  آچيق  آچ،  قاپيالری  اؤرتولو  اؤرت،  فرشلری 
ایتين قاباغينا سوموک تؤک، آتين دا قاباغينا آرپانی. ائله کی 
گؤتور،  سازی  اوردان  آچيالجاخدی.  قاپيدی.  بير  کئچدین 

قوی گل ایشين یوخدور. 
اؤرتدو،  فرشلری  فرشلری آچدی، آچيق  اؤرتولو  قيز گئتدی 
اؤرتولو قاپيالری آچدی، آچيق قاپيالری اؤرتدو، ایتين قاباغينا 
سوموک  تؤکدو آتين، قاباغينا آرپانی. کئچدی بير یول سازی 

گؤتوروب قاچدی. دالدان بو خانيم دئدی: آت توتگونان. 
ـ نييه توتوم سن منيم قاباغيما سوموک قویموشدون او آرپا 
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قویدو. ـ ایت توتگونان. 
او  قویموشدون  آرپا  قاباغيما  منيم  دئدی، سن  توتوم  نييه  ـ 

سوموک قویدو. 
ـ آی فرش توت. 

ـ نييه توتوم سن منی نئچه ایلدی باغالميشدین او آچدی. 
ـ آی قاپی توت. 

ـ نييه توتوم، سن نئچه ایلدی منی اؤرتولو قویوبسان او آچيب 
هاوا گلير. 

ميروارینين  هاميسی  بونالر  خاالسينا.  وئردی  گتيریب  قيز 
توکو  قارغا  ایكی چووال  منه  دئدی. سحر گئدرسن  فئليدی 
آليم  هاردان  یونون  قارغانين  آلاله من  آی  دئدی.  گتيررسن 
دئدی  اوستونه،  ميروارینين  گئتدی  گئنه  گتيریم.  هاردان 
ایستيير،  توکو  قارغا  چووال  ایكی  مندن  خاالن  ميرواری 

نئينييم. 
دئدي: نئينييه جحسن. یئرین دئييم گئت گتيرده. 

اوتوراجاخسان،  اته یينده  داغی نين  آغری  گئدجكسن 
باشينا،  تؤکوله جک  قارغاالر  اوینویاجاخسان،  چاليب  چپيک 
قارغاالر  کی  ائله  تویودور.  ميروارینين  گلين  دیيه جكسن 
یيغيشدی باشينا قيرقير ووراندا بيردن چارغاتينی قویاجاقسان 
ميرواری  دیيه جكسن  یوالجاقسان، سوروشاندا  باشينی  یئره، 
اؤلدو. اوندا اونالر داراشيب بوتون توکلرینی یوالجاخالر، اوندا 

ایكی چووال دولدور گؤتور گل. 
بو گئتدی داغين اته یينده قاققا چاليب گولور. گلين ميروارینين 
کيم،  اوینویان  گلدی  تؤکولدو  ایدی  وار  قارقا  نمنه  تویودور. 
اوخویان کيم، بيردن بو اؤرپه یين سالدی یئره،  باشينی یولدو. 
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سوروشدوالر: به نييه بئله ائله یيرسن خانيم. 
ـ ميرواری اؤلدو دئدی. 

توک  جانالریندا  چيرپينماغا  باشالدی  قاریلدایيب  قارقاالر 
قویمادیالر قاال. دوردو ایكی چوال دولدوردو گلدی. گتيردی 
وئردی خاالسينا. گؤتور گئت نئينيرم قارقانين توکون بونالر 

هاميسی ميروارینين ایشيدی. 
قيز دئدي: توفاغين داغيلسين منی نييه اینجيدیرسن. 

منيم  ميروارینی  سن  ایدی،  دئييكلي  قيزما  منيم  ميرواری 
اليمدن آلدین. 

اوندان  ائلچيلييه،  یولالدی  دده سين  ميرواری  آلمادیم  من  ـ 
سونرا منله ائولندی، ایسته یيرسن یئنه من گئدیم. 

ميرواري دئدي: خاال نه ایش دئدین هاميسينی گؤردو او منيم 
خانيميمدی. نييه گئتسين، ميرواری قيزی خاالسينين یانيندا 
گؤتوروب گلدی ائولرینه. گلدی شهرین قيراغيندا بير قالچه 
تيحدیردی، اولدو شاها وزیر، گئتدی او قوجا دده سی نين قوجا 
اونو  ساخالدی.  بوکوب  مخمره  گؤزل  گتيردی.  ننه سين  ده 
داها قویمادی اودونا گئتسين، منيم دده م سنسن. منی بورا 
یئتيرن سنسن. منيم ائلچيلييمه گئتدین، تویومو ائله دین. بی 

یول باشالدیالر یئماغا. 
منيم،  بيری  دوشدو،  آلما  اوچ  گؤیدن  کئشدی،  یئره  یئدی، 

بيری سنين، بيری ده ائشيدنلرین. 
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هاوار عبادي
اووچو پيریم     

اوون،  بيریدی.  سانلی  ـ  آدلی  زاماندا،  قدیم  پيریم  اووچو 
بيلردی.  دیلينی  حيوانالرین  تامام  جنين،  و  انس  قوشون، 

خانيمی بير گون دئدی: بویون گئدک آغام گيله. 
آغاسيينان بونالر هم کؤوشنيدیلر. بونالر دوردوالر ایكی آت 
ميندیلر، اووچو پيریمين خانيميسی بویلویدو. ميندیيی آتدا 
بوغاز ایدی. ایكی اوشاق  دا آروادین یانيندا وار ایدی. بونالرین 
هاميسی مينميشدی بو بوغاز آتا. اووچو پيریم  ده مينميشدی 

او بيریسی آتا، گئدیردیلر. 
باالسی  باالجا  بير  دا  آلتيندا  مينميشدی،  خانيم  آت کی  بو 
وار ایدی داليسينجان گليردی، حيوانالر بير ـ بيرینين دیلين 
گئدیرسن  ننه سن  دئدی:  ننه سينه  باالسی  آتين  بيليردی. 

ائوینجن من یورولدوم آخی. منی ده گؤزله! 
قارنيندا  اونون  آروادی،  پيریمين  اووچو  باخ  دئدی:  ننه سی 
اوشاق، ایكيسی ده آروادین ترکينده دی بيری  ده قارنيمدادی. 

قایاق شخص: دولت علی احمدزاده 
دوغوم ایلي: 1335 

دوغوم یئري: غربي آذربایجان، مالال کندي.  91/09/21
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من بئش نفری یئریدیرم. سن تک اؤزونو یئریدنميرسن. 
خانيم  گولنده  گولومسه دی.  پيریم  اووچو  دئينده  بوجور 

سوروشدو: اؤز ـ اؤزونه نمنه یه گولورسن، من گولمه لييم؟ 
سّرین  ایدی  بئله  قراردا  آچدی.  خانيما  سّرین  پيریم  اووچو 
یولدا  گئتدیلر.  سونرا  دئيندن  آنجاق  آچماسين،  کيمه  هئچ 
بير دسته قویون یاتميشدی، قویون قوچ دایدی. بير قوچ وار 
ایدی قویونو سوروردو، قویون آرخدان هوپپولدو او تایا، قوچو 
سسله دی: تئز گل من آتدادیم. ـ آتالدین؟ نييه گليرم دئدی. 

ـ نييه گلميرسن؟ 
سّرین  باخدی  سؤزونه  آروادین  باخما  پيریمه  اووچو  ـ 
گئت  قاچ  اوالر،  بيریسی  او  اولمازسان  سن  آروادینا.  آچدی 

هوپپولماغينين داليسينجان. 
ـ هئش واخت سنين دالينجان بو سویو آتالمارام. 

سّریمی  نييه  اوتوزوب.  یامان  بابا،  آی  گؤردو  پيریم  اووچو 
خانيما آچدیم قرار ایدی سّریمی هئچ کيمه آچمایام. یامان 
پئشمانالدی. آنجاق اووچو پيریم بو سفردن قایيتدی. یاواشـ  
یاواش دالی الدیالر. بير گون آخشام چاغيدی گؤردولر ایتلری 
اولویورسان؟ صاباح  نييه  دئييرلر  بيرینه  ـ  بير  بونالر  اولویور. 

اووچو پيریمين قویونالریندان اؤله جحدی اتين یيه جه یيک. 
ساتدی،  بوتون  قویونالرینی  آپاردی  گئجه ینن  پيریم  اوچو 
سحر گؤردو یئنه ایتلر هورور. بير ـ بيریندن سوروشدو نييه 
اؤله جحدی  دوه لری  پيریمين  اووچو  صاباح  چكيرسن:  هو 

داراشيب یيه جویوک دئدی. 
دوه نی،  ساتدی.  آپاریب  گئجه ینن  ده  دوه لری  پيریم  اووچو 
اوالدیقجان  ایتلر  ساتدی.  آپاریب  ایدی  وار  نمنه سی  آتی، 
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حيوانالرینين  بونون  ایتلر  قویمادی  ساتدی.  آپاریب  بودا 
قالمادی. گؤردو  زاد  قورتاردی هئچ  زادی  یئسينلر. هر  اتين 
ایتلر یئنه اولویورالر، بيری ـ بيرینه دئيير: هئچ زاد قالمادی 
بونون  اؤله جحدی،  اؤزو  اووچو پيریم  اولویورسان صاباح  نه یه 
قوهومالری، آروادی، قویوندان، حيواندان کسه جحدی. بيزده 

سور ـ سومویون یيه جویوک. 
اووچو پيریم دئدی: سن اؤله سن. گؤر اؤلمه ميشدیم، گتيردی 
نه  باجاسی،  نه  قاپيسی،  نه  قایيردی.  قاالچا  بير  دميردن 
توتدوردو،  آغزین  طرفدن  هر  کيمين  یومورتا  پنجره سی 
ایچریيه بير جين چيراغی قویدو. )پيلته دن اوالردی. آراسيندا 
پيلته اوالردی. آغزیندان نفتدن، یاغدان تؤکوب یاندیراردیالر. 
او جادو چيراغی کيمی اوالردی( بونو قویدو یانينا، چيراغ یاندی 
ـ یاندی اووچو پيریم ده باخيردی گؤردو بو چيراغدان بير قره 
دوشدو یئره. بو اولدو قاریشقا، قاریشقادان سونرا اولدو پيس 
پيسدا، سونرا اولدو سيچان، سونرا دووشان، سونرا تولكو، سونرا 
ایت، سونرا اؤزـ  اؤزونه اولدو آیی. آیی اوالندا بو اووچو پيریمی 
داراشدی یئدی. سحر گلدیلر گؤره لر اووچو پيریم نئجه دی. 
گؤردولر بير آیی وار یئرینده اووچو پيریمی یئييبدی. بونالر 
باشالدیالر قویوندان، دوه دن کسيب خرج وئردیلر. بو ایتلرده 
داراشدی بونون سومویوندن تؤرـ توکونتوسوندن یئدیلر. داها 

اوالمادیالر.
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هاوار عبادي
تورچو صياد      

قایاق شخص: دولت علی احمدزاده 

دوغوم ایلي: 1335 

دوغوم یئري: غربي آذربایجان، مالال کندي.  91/09/21

گئدردی  یاشاردی.  ننه سينن  کيشی دی  بير  صياد  تورچو 
تولكودن، اوودان، قورد ـ قوشدان ویریب گتيرردی دریسينن، 
باال  ننه  شهرینده  مصر  زامان  او  ساتاردی.  دوروسوندن 
بير  اؤلميه سن  گؤردو سن  دوالنيردی  بير گون  کئچينردیلر. 
یئرده بير یومورتا وار، چوخ گؤزل یومورتادی. هئچ یومورتایا 
اوخشامير. گؤتوردو گتيردي ائوه، ننه سی بونو گتيردی بازاردا 
یومورتانی  بو  دوالنيردی  بازاردا  وزیر  ساتدی.  تاجيره  بير 
یومورتاالرا  بيریسی  او  یومورتادی.  بير  گؤردو. گؤردو عجيب 
بو  سوروشدو:  شاه  یانينا.  شاه ین  آپاردیالر  تاجيری  بنزه مير. 

یومورتا نمنه دی؟ 
دئدي: قوربان ساغ اولسون بو قيزیل قوشون یومورتاسيدی. 

ـ بونو کيمدن آليبسان؟ 
ـ تورچو صياددان. 

یومورتانی هاردان  بو  آپاردیالر، سوروشدوالر  اووچونو  گلدیلر 
تاپيبسان؟ گرک قوشون  دا تاپيب گتيره سن.
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منی،  اینجدیرسيز  تایپيم،  هاردان  اولماز آخی،  دئدي:  صياد 
بونون  بيليم  نه  منيم شانسيما چيخميشدی! من  یومورتا  بو 

قوشون توتا بيله جييم، توتا بيلميه جييم. 
شاه دئدي: گئدیب قوشون تاپيب گتيرمه سن ميداندا بوینونو 

ووردوراجاغام. 
صيادا بير قدیر پول وئردیلر. صياد دا چيخدی گله ائولرینه، 
شاه ین  دا بير چوغول وزیری وار ایدی، تورچو صيادا دئدي: 

اوندان بير آز دا وئر بيز خشله یک. 
صياد دئدي: اون شایی دا وئرمرم گؤزونه قویاسان. 

وزیر دئدي: سنه بير آش پيشيریم اوستونده بير قاریش یاغ 
دورسون. 

صياد: گئت اليندن گلنی اسيرگمه. 
اللشدی  اللشدی،  آیالرینان  گونلرینن،  گئتدی.  تورچو صياد 
سئوینجک  دوشدو.  تورونا  گلدی  قوش  بو  گون  بير  آنجاق 
قوشو توتوب شاه ین قوللوغونا آپاردی، شاه  دا بونا چوخلو انعام 
وئردی. یئنه بو قاپيدان چيخاندا بو چوغول وزیر گلدی بونون 
قاباغينا دئدي: تورچو صياد اوندان بئش ـ اوچ قيران دا وئر 

من خشلييم. 
صياد دئدی: اون شایی دا وئرمرم گؤزونه قویاسان. 

وزیر: اولسون سن گئت سنه بير تورپ اکيم باشين یئكه ليخدا. 
تورچو صياد گئدندن سونرا وزیر گلدی قوربان ساغ اولسون، 
قيزیل قوشون یومورتاسی، او دا قيزیل قوش، کاش  گئده یدی 
ایدی. تورچو صياد  سنه جين پادشاهی نين قيزین دا گتيره 

ائيلييه بيلر. 
شاه: وزیر بئله بير ایش اوالرمی؟ 
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پادشاهی نين  توتان جين  قوشو  قيزیل  اولماسين،  نييه  وزیر: 
قيزین دا گتيره بيلر. 

تورچو صيادی چاغيردیالر دربارا. تورچو صياد دئدی: وای دده 
یئنه گؤره سن نه اولدو؟ 

منه  قيزین  پادشاهی نين  جين  گئدجكسن  دئدي:  شاه 
گتيرجكسن. صياد دئدی: من تورچویام. 

شاه دئدی: اولماز گرک گتيره سن. 
ـ  آغالیا  اوتورموشدو  موشگول  ـ  ملول  گئتدی.  یول  بی  بو 
یومورتانی  او  سن  ننه  ائله یيردی:  قارقيش  ننه سينه  آغالیا 

آپاریب ساتماسایدین منيم باشيما بو اویون گلمزدی. 
ننه سي دئدی: اولوب اوغول ده نئيله یيم. 

باجی  ایدی.  آدام  بيلن  چوخ  ایدی،  وار  دایيسی  بير  بونون 
اوغلوسون دا چوخ سئوردی، گؤردو باجی اوغلوسونا چوخ ایش 
گئت  یوال  دوش  اوغول  ائله مياخ  نئجه  نئينياخ،  آچيليبدی. 

دئدی. 
صياد: هارا گئدیم دایی. 

بی  اوردا  شهرینه،  پادشاهی نين  جينلر  گئدرسن  دایي: 
حووض واردی، او حووضون دیبينده گيزله نرسن حورو، پری 
یویوناندا، گؤتور  اوالر سودا  اوردا سودا یویونسونالر،  گله جک 
اونالرین بيرینين پالتارالرینی گيزلتگينن، هاميسی پالتارینی 
گئيينه جحدی او بيریسی قاالجاخدی لوتـ  لوت قاالندا سنی 
آند وئرجكدی سن ده اونون پالتارینی وئر، دئنن سندن جين 
کيم  هئچ  سونرا  اوالردان  ایسته یيرم.  قيزین  پادشاهی نين 
اونو گئدیب گتيره بيلمز. او حورولر او پری لر بير ـ بيریندن 

کؤمحله شللر گئدیب او قيزی سنه گتيره لر. 
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یول  منازل،  طی  منزل  بير  مين  یازیخ  یوال،  دوشدو  بو 
گئتمه یينده اولسون. نئچه گون آیينان، ایلينن بوردا مختصری 
شهرینه.  جينلر  چيخدی  گئدیب  آرغين  ـ  یورقون  دیلينن 
اوردا  گئتدی.  یولونان  او  دئميشدی،  یولونان  او  دایيسی کی 
پری لر  ایستيسينده  گيژژو  اورتانين  گون  گؤردو  گيزلندی، 
بونالرین  یویونوردو  سودا  بونالر  یویونماغا.  سودا  تؤکولدولر 
یویوندوالر،  بونالر  گيزلتدی.  گؤتوروب  پالتارینی  بيرینين 
دئدیلر، گولدولر، چيخدیالر، هامی گئييندی بيرینين پالتاری 

اولمادی. هاميدان سوروشدو: پالتاریما نه گلدی؟ 
بير آز هنده وری گزدیلر تاپانمادیالر، بو قيز دئدي: اینسی سن، 
جينسی سن، آدام سان، منيم پالتاریمی گتيرگينن دونيادا هر 

نمنه دئسن، سنين سؤزونه باخارام. 
منيم  سن  سوروشدو:  قيز  گتيردی.  پالتارینی  بونون  صياد 

پالتاریمی نييه گؤتوروبسن؟ 
صياد: من جين پادشاهی نين قيزینی سيزدن ایسته یيرم.

قيز دئدي: قریب بيزی برکه قویدون تورچو صياد. 
صياد دئدي: مندن ایسته یيرلر، منده سيزدن ایسته یيرم. 

دئدیلر: یاخچی. 
بونون پالتارالرین وئردی گئييندی، بونالر هاميسی یيغيشدیالر، 
بونالر  گتيرسينلر.  قيزی  گئتسينلر  کؤمكله شدیرلر،  گلدیلر، 
گئتدیلر هفته نين، آیی نان، ایلی نن، دوالندیالر آنجاق بير گون 
قيزی یوخودان گؤتوروب گتيردیلر، تورچو صيادین خدمتينده 

قویدوالر. 
قيزی  اونالر  اؤیرتميشدی  دایيسی  دئدیلر.  گئتگينن  گؤتور 
اؤز  دئيه جكسن  اونالرا  ها،  بيلمزسن  گتيره  وئردیلر،  سنه 
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تورپاغيميزاجان قيزی دا، منی ده سيز آپاراسيز دئنه. 
تورچو  گتيردیلر  گؤتوردولر  قانادالرینا  ميندیردیلر  بونالر 
توتاردی  قوش  آتاردی،  تور  اورداکی  تورپاغيندا  صيادین 

قویدوالر یئره. 
دئدیلر: تورچو صياد گئت بيرده بيزیم داليميزجان گلمه. 

قوربان ساغ  پادشاها،  وئردی  قيزی گتيردی  بو  تورچو صياد 
اولسون دئدی، جينلر پادشاهی نين قيزی. 

انعام  صياد  تورچو  ایسته یير  کسي  هر  منی  دئدی:  پادشاه 
وئرسين. تورچو صيادا او قدر پول وئردیلر کی چووالينان یيغا 
بيلميردی. قاپيدان چيخاندا یئنه  ده بو چوغول وزیر قاباغينی 
ایكی قيراندا منه وئر  اوندان بی  کسدی دئدی: تورچو صياد 

خشلييم. 
صياد دئدی: سن اؤله سن اون شایی دا وئرمرم گؤزونه قویاسان. 

وزیر دئدي: گئت سنه بير تور توخویوم چيخا بيلمه یه سن. 
بو گلدی ننه سی نين یانينا، ائله استراحت ائله یيردی. یئييردی 
شاه ین  گلدی  یئنه  وزیر  چوغول  باخيردی،  کئفه  ایچيردی 
اودا  قوشون،  قيزیل  او  اولسون،  ساغ  شاه  به به  دئدی:  یانينا 
قالدی؟  نمنه ن  قيزی،  پادشاهی نين  جين  دا  بو  یومورتاسی، 
دنيزین قيراغيندا سوموک قالچه سی، او دا اولسا نه اوالر؟ بير 
آسالن  طرفيده  بير  سومویو،  فيل  طرفی  بير  تيحدیر  قالچه 

سومویو، چوخ گؤزل اوالر. گئجه سی چيراغ کيمی یانار. 
شاه سوروشدو: چوغول او کيمين ایشيدی؟ 

وزیر: تورچو صيادین قوربان. 
اؤز ـ  صياد  گتيردیلر.  صيادی  تورچو  یازیخ  ائله دی  امر  شاه 

اؤزونه دئدي: آی آلاله بو مندن نييه ال چكمير؟ 
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شاه دئدي: تورچو صياد سندن بير قالچه ایسته یيرم دنيزین 
آسالن  ده  طرفی  بير  سومویو،  فيل  طرفی  بير  قيراغيندا، 
قوش  من  دئييل،  ایشيم  منيم  اونالر  آخی  صياد:  سومویو. 
توتانام، قوشدان سونرا منيم اليمدن هئچ ایش گلمز. سن منه 

ائله ایشلر دئييرسن کی بير قوشون بو ایشلری گؤره بيلمز. 
دا  یا  ائيلييه جحسن،  حاضير  بونالری  یا  بيلميرم  من  شاه: 

اؤلومه حاضير اول! 
صياد: وای دده! 

تورچو یئنه گلدی ملول ـ موشگول اوتوردو. آغالیيردي، دایی 
باشينا دوالنيم، دایی یئنه ایشه دوشدوم، دئدی. 

دایيسي: باجی اوغلو داریخما هر زاد دوزه لر. سن گئده جحسن 
دوز دنيزین قيراغيندا، پادشاها دئيه جحسن بير یئكه حوض 
دولدوراجاخسان  اورانی  قازدیالر،  اورانی  کی  ائله  قازسينالر، 
بوتون نفتينن، چون اورا دوزلو دنيزدی، حيوانالر اوردان سو 
ایچه بيلميرلر. سن کی اورانی حووض ائله دین حيوانالر گليب 
قالچه  گؤتور  سونرا  اوندان  قيریالجاقالر.  ایچنده  سو  اوردان 

تيک، اصال موشكولو یوخدور. 
صياد: دایی  سنين باشينا دوالنيم بلكه سن اولمایایدین. به من 

نئينييه جاغيدیم. 
دایي: من سنين هرنه وارینام  دا، دئدی. 

صياد گئتدی شاها دئدی: دوز دنيزینين قيراغيندا بير حووض 
قازدیر. 

شاه دستور وئردی تامام ایشچيلری توحدو اورا. یئكه حووض 
ائله دیلر، بورانی گتيردیلر دولدوردوالر نفتينن، فيللر، آسالنالر 
یازیخالر  تؤکولدولر  بيلميردیلر،  ایچه  سو  دنيزیندن  دوز 
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آسالندان،  فيلدن،  قدر  او  قيریلدیالر،  ایچدیلر  حووضدان  بو 
پلحدن قيریلدی کی دونيانی سوموک گؤتوردو، بو گؤتوروب 
شاه  ائله د یلر.  ساختمان  عجيبه  تيحدیردی،  قالچه  دوزگون 
قيزی قویدو بورا، قيزیل قوشو بير طرفده، یومورتا بير طرفده، 
آليب  پول  قدر  او  طرفده،  بير  قيزیدا  پادشاهی نين  جين 
شاهدان، وزیردن کی گل گؤره سن، قاپيدان چيخاندا چوغول 

وزیر دئدی: تورچو صياد منی  ده گؤر! 
صياد: سنه ائله چوغوللوق قاالجاق دئدی. 

ائله بير سؤز  وزیر: گئت دئدی، سنه گؤر نئينيرم. بو سئری 
تاپارام کی، هئچ واخت ائيلييه بيلمزسن. 

ائوینده، اؤز ایشينه باشی قاریشدی.  چيخدی قویدو گئتدی 
گؤزل  قریب  پادشاه  ماشااهلل،  ماشااهلل،  گلدی:  وزیر  چوغول 

یئردی. آما! 
شاه: وزیر آماسی نمنه دی؟ 

وزیر: کاش سنين دده ن گليب بو قاالچه نی گؤره یدی. 
شاه: چوغول وزیر منيم دده م اللی ایلدی اؤلوبدو. هاردان گليب 

بورا باخاجاغيدی ائله سؤز دئييرسن اولمایان کيمی، دئدی. 
دده نی  سنين  گئدیب  دئسن  صيادا  تورچو  با  داها  او  وزیر: 

گتيرر، گليب بونا باخار. 
هر  صياد  تورچو  دئدي:  شاه  چاغيردیالر.  صيادی  تورچو 
بو  منيم  گتيره جحسن  دده می  منيم  گئدیب  یانداندی 
سنين  اولسون،  ساغ  قوربان  صياد:  گؤرسون.  تشگيالتيمی 

دده ن هاردادی. 
شاه: منيم دده م اللی ایلدی اؤلوبدو.

ایلدی اؤلوبدو من  اللی  ائوین تيكيلسين سنين دده ن  صياد: 
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هاردان گئدیم گتيریم. 
شاه: من بيلمرم گئت هاردان گتيریرسن، گتير. 

گلدی.  آغالیا  آغالیا،  موشگول  ـ  ملول  صياد  تورچو  یئنه ده 
گئتدی دایی سی نين باشينا. اوتوردو آغالدی. دایيسی دئدی: 
گونو  اونالرین  سنينكيدی.  گون  سئری  بو  قورخماگينان 
یئرین  کيمين  قبيرستانليغا  قالچه دن  وئره جحسن  بيتدی. 
آلتين گؤتوره جحلر، تونل ویراجاخالر، ایچين دولدوراجاخالر 
بؤیرونه.  یيغاجاخسان  اودونودا  گتيره جكسن  پانبيغينان، 
گئدیب دئيه جكسن پادشاه ساغ اولسون، دده ن دئدی گلسين 
ایچينه،  تونلين  دولدور  وار  زاد  وزیر  نمنه  قوللوغوما،  منيم 
هاميسی  چيخسين.  باشدان  او  ووراجاخسان  اود  باشدان  بو 
قورخماگينان  سئری  بو  داها  اؤزونه.  سنين  قاالجاخدی 

آلالهين وئریبدی. 
صياد گلدي دایيسي دئينلري شاها دئدي. شاه ایشچی وئردی 
بؤیورلرین  اوستون،  آلتين،  قازدیردی.  آلتين  یئرین  آپاردی 
گؤزللييه.  نه  ائله یيبلر  تونل  بير  سوواتدیردی،  پانبيغينان 

گئتدی بورانی اودونال دولدوردو. گلدی پادشاه ین قوللوغونا. 
شاه سوروشدو: تورچو صياد منيم دده م هانی. 

دئدي  گليبدی.  چيخارتميشام،  قبيرستانليخدا  دده ن  صياد: 
گرک اوغلوم گله منيم قوللوغوما. 

ایدی  وار  باش  بؤیوک  وکيل،  وزیر،  درباریندا  قدر  نه  شاه 
توپالدی باشينا، دئدي: گرک هامي دده مين قوللوغونا گئده. 

قاباخدا گئدیر. شاهين دالينجان، هامينی  چوغول وزیر الپ 
دولدوردو بورا، بو باشدان اودو ووردو، هاميسی نين جيزغاالسی 
چيخدی، تورپاغی دا باسدی اوستونه قاالنی دا اورادا اؤلدوردو. 
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گلدی بی یول جين پادشاهی نين قيزینا دئدی: زحمتينی من 
چكميشم، ائله منيم اوالجاخسان. 

قيز دئدي: من ائله بيليردیم سنه گلميشم. 
صياد : جين پادشاهی نين قيزین آلدی، اؤزونه توی ائله دی. 
بير  قيزیل قوش  وزیر،  ائله دی  دایی سين  اولدو شاه،  ده  اؤزو 
وئریر.  ایشيق  طرفه  هر  یومورتا  قيزیل  اوخویور،  طرفدن 
قالچه ده دونيایا جاواب وئریر، اوتوروب بوالغين باشيندا یئيير، 
ایچير گئدیر اوودان، حيواندان، قورتـ  قوشدان، اووالیير کئفه 
باخير. یئددی یئره گئشدی، گؤیدن اوچ آلما دوشدو، بيري 

منيم، بيري ناغيل دئيه نين، بيری ده ائيشدنلرین. 
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هاوار عبادي
جيلفا جان احمد

قایاق شخص: دولت علی احمدزاده 

دوغوم ایلي: 1335 
دوغوم یئري: غربي آذربایجان، مالال کندي.  91/09/21

بير  بونالرین  خانيم،  بير  ایميش  وار  آغا  بير  زامانالردا  قدیم 
یامان  بو  آدیندا.  جيلفاجان احمد  وارایميش  اوغالنالری 
جيلفاجان احمد  قورخان  تولكودن  قورخاردی.  تولكودن 
قازانيرسان،  سن  کيشی  دئدی:  آرواد  گون  بير  دئيردیلر. 

گتيریرسن بو اوشاق یئيير. 
کيشي: نئيله یيم به آرواد دئدی. 

آرواد: بير ایش گؤرک بونو اؤتورک چؤله. 
بو  بی گون دئدیلر: جيلفاجان احمد سنی قاپيدا چاغيریرالر. 
بو  اؤرتدولر،  قاپينی  چكيب  قویاندا  ائشييه  قاپيدان  آیاغين 
نه قدر قيشقيردی: آی ننه منی تولكو یئدی، آی دده منی 
تولكو یئدی، قوالق آسان اولمادی. تولكو آدام یئمز، قاچ گئت 

اویناماغينين داليسيجان دئدیلر.
اولمادی،  باغيردی قوالق وئرن  بو های سالدی، قيشقيردی، 
آخيردا دئدي: ننه من گئدیرم. چوماغيمی وئر. بی دنه چاتی 
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وئر، بير دنه  ده یومورتا، بی بوکوم  ده چؤرک وئر. 
بونون چوماغين  وئردیلر، چاتيسين وئردیلر، یومورتاینان بی 
بوکوم  ده چورح وئردیلر، بو دوردو دوزلدی یوال. آز گئتدی، 
چوخ گئتدی، گئدیب بير یورد یئرینه یئتيشدی، یورد یئرینده 
ویردی،  چوماق  بی  جهریيه  قاليبدی.  جهره  دنه  بی  گؤردو 
جهره تيكه ـ تيكه اولدو، گؤتوردو چاماغی نين باشينا یازدی: 

»فله یين چارخين اوزو قویلو چئویرن جيلفاجان احمد« 
باشيندا  بوالغين  یورولدو،  سونرا  گئدندن  چوخ  یوال  دوشدو 
اوتوردو، بی تيكه چورح یئسين، چوماغی بئله ووردو، ووراندا 
باشينا:  اؤلدوردو، گؤتدو یازدی چوماغی نين  یئددی ميلچک 

»بی یوموروغا یئددی دئو اولدورن جيلفاجان احمد« 
دوردو بی یول آز گئتدی چوخ گئتدی، گؤردو بی یئرده بی 
قاپی آچيقدی، کئچدی ایچری گؤردو به به بوردا دؤرد دئو وار 
نه یئكه ليحده، بونالر یئتيشن همان گؤزلری ساتاشدی بونون 
چوماغقاسينا، یازیخالر شالواری ایسالتدیالر، بی یول دئدیلر: 

قوربان سن ده گل قال بيزینن. 
بو بونالرینان یولداش اولدو، یئييرلر، ایچيرلر. بونالر گئدیردیلر 
بو  گون  بير  بيری،  گونده  گتيریردیلر،  زاددان  ـ  سودان 
سنين  گتيرماق  سو  بویون  باال  دئدیلر:  جيلفاجان احمده 
داشينان  چكی  واردی.  تولوخالری  بی  بونالرین  نوبندی. 
وئردیلر  تولوغو  بيلردي.  گؤتوره  دئو  بونو  باتماندی.   ایيرمی 
یئرینن  یاریسی  تولوغون  چيينينه،  جيلفاجان احمدین 
باشينا.  سویون  آپاردی  سورویه  سورویه ـ  یازیخ  بو  سورونور، 
اؤز ـ اؤزونه دوشوندو: من بونو گؤتوره بيلمرم، اوتوردو تولوغو 
پيله دیـ  پيله دی، تولوق داغدان یئكه اولدو، ایچينه فقط دؤرد 



91 125

کاسا سو توحدو، آخی تولوغو پيله ینده بير آزدا یونگول له شر. 
بونالر بيري ـ بيریندن سوروشدوالر: جيلفاجان احمد گلمير. 
دوردوالر گؤردولر ائویز تيكيلسين احمد گلير دریانين سویون 

دولدوروب تولوغا نه یئكه ليحده گتيریر، داغ کيمی.  
دئدیلر: دای ایشيميز چيخدی. 

بو گتيردی گؤردو تولوخ قاپيدان کئچن دئييل. 
احمد: سيز منی بير آیدی سوسوزدان اؤلدروبسوز، دئدی. 

قورت  قورت،  ها  قورت  آغزینا  آليب  آغزین  تولوغون  بو  آغا 
سویو  کاسا  دؤرد  سونرا،  آالندان  یئلين  تولوغون  قورت  ها 

قالميشدی، بونالرین هره سينه بی کاسا سو وئردی. 
دئدیلر: سن  اؤله سن بو بيزیم دده ميزی یاندیراجاق. 

کيمين  گؤرک  گلين  دئدیلر:  یئره  بير  یيغيشدیالر  بونالر 
بيتی یئكه دی. هره سی بير بيت تاپدیالر نوخود یئكه ليحده، 
پيس  بوینوزلو  قره  بير  یئرینده  یورد  ده  جيلفاجان احمد 
بيتی  بونون  بره لدی.  گؤزو  بونالرین  دوشنده  آراليغا  پيسال 
نه یئكه ليحده دی، اوندان سونرا دئدیلر: گلين گؤرک کيمين 

قولتوغونون توکو اوزوندو؟ 
بونالر قولتوقالرینين توکون چيخارتدی مثال بير قاریج، بو دا 

بئلينه باغالدیغی چاتينی آچيب چكدیكجن چاتی اوزاندی. 
وای دده دئدیلر! 

سونرا دئدیلر: یاخچی گلين گؤرک کيم داشدان سو چيخاردار. 
بونالر هره سی داش سيخير، بير ایكی دامجی سو چيخير، یا 
چيخمير. جيلفاجان احمد یومورتانی الينده ازدی، گورولتوینان 
جيلفاجان احمد  اوغالن  گؤردولر  داشا،  کوپسه دی  الين 

یوموروغوینان داشدان سو چيخارتدی. 
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دئدیلر: سس ائله مه یين ائویز یيخيلسين بو اولمادی. 
نه  کی  قایيدسينالر  فيكيرله شيب  ائشييه  چيخدیالر  بونالر 

ایش گؤرک. 
دووارا.  بو  دووارا  او  ویریر  جيلفاجان احمدی  نفسی  بونالرین 

سوروشدوالر: جيلفاجان احمد به گؤیده نه قایریرسان؟ 
دئدي: بو دام منيم بابامين کيدیر، بوردا بير اودلو کوسووار، اونو 

چيخاردیرام، سيزینن ایشيم وار. 
بير  قاباقالرینا  قاچيردیالر  یولو  دئدیلر.  قاچاق  گلين  بونالر 

تولكو چيخدی. هارا قاچيرسيز تولكو دئدی. 
ـ هارا قاچاجویوک جيلفاجان احمد باشيميزا باال اولوب. دئدیلر. 

تولكو: او تولكودن قورخار،. گيژمه مووالر! 
دئدیلر: یوخ بابا؟!

جور  نه  گؤرون  باخين  بير  آپارین  منی  اینانميرسيز  تولكو: 
باخدی  جيلفاجان احمد  قایيدیالر.  تولكوینن  بونالر  اولور. 
گؤردو ، دئولر تولكوینن گليرلر. نئينه یيم نئجه ائله یيم دئدی. 
قيچيميزا،  باغالیاق  تولكونو  گلين  دئدی:  بؤیوکلری  دئولرین 

تولكو قاچماسين. 
بيردن بو یاالن دئَير، بيزی ایشه قویار. 

تولكونو باغالدیالر قيچالرینا، گلدیلر. جيلفاجان احمد گؤردوکو 
دئييرسن؟  نه  تولكو  دئدی:  چيخدی  گتيریر،  تولكونو  بونالر 
دؤردون  نييه  به  بورجلویدو،  دئو  یئددی  منه  دده ن  سنين 

گتيریرسن. 
دئولر دئدیلر: بو بيزی آپاریر دده سی نين کؤهنه بورجونا وئره. 
َدیدی،  اورا  قيچيندا  بونالرین  تولكوده  قاچدیالر،  قایيتدیالر، 
بورا َدیدی، تيكه ـ تيكه اولدو، گؤزدن ایليم ـ ایليم ایتدیلر. 
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بی  وار،  جيلفاجان احمد  بير  بوردا  کی  یئتدی  شاها  سؤز  بو 
یوموروغا یئددی دئو اؤلدورور. فلگين چارخين چئویریر. 

بير شاه جار چحميشدی، بونون شهرینه یوروش ائيليه. شاه 
دئدي: گئدین جيلفاجان احمدی گتيرین، گئتسين ویریشماغا. 
آپاردیالر. جيلفاجان احمد  یول جيلفاجان احمدی  بی  گلدیلر 
آتين  کوتوم  منيم  سوروشساز،  دوزون  سؤزون  بابا  دئدی: 
اوستونه دورماز، گرک آتين اوستونه قير ـ ساققيز ساالسيز، 

منی یاپيشدیراسيز آتين اوستونه. 
آت  بير  بونا  یاپيشدیردیالر.  اوستونه  آتين  کيمی  دئين  بو 
قدر  او  بونا  کؤلگه ده  دورمور.  گؤیده  یئرده،  آت  گتيریبلر، 
گميریر،  قمچی سين  دورمور،  گؤیده  یئرده  وئریبلر،  آرپا 
ميدانينا  یوروش  اؤتوردولر  جيلفاجان احمدی  اوستونده  آتين 
قيليش  بير  بونا  گئدیر،  بئله  هوسينه  آتالرین  آت  ساری. 
وار  آغاجی  چنار  بير  یولدا  اوالجاقدی.  بود  قول  وواراجاقالر، 
آغاجی  چنار  آغاجيندا،  چنار  قاال  آتدی  الين  ساکی  ایدی، 
بونون  کی  آغاج  الينده،  بونون  گلدی  چيخدی  کؤتویوندن 
چكنده  بئله  یاتيردیر.  نفری  یوز  بيردن  ميدانا  گيریب  الينه 
قوشونون یاریسين یاتيردیر. بونالر گؤردولر هر کيم قورتولوب 
قاچسا اونون جانی قورتاراجاقدی. قورخودا بونالرین اوستونه 
جور،  نه  قاچيرالر  بئله  چكيلدیلر.  دالييا  قوشونو  شاه  گلن 
قاچان،  اوچان ـ  قوشوندا  بو  ایدی  وار  نمنه  جيلفاجان احمد 
دوست ـ دوشمان تانيمادی، هامينی یاتيرتدی یئره. پادشاه 
نفر  بير  قوشوندان  جيلفاجان احمد  گؤردو  باخيردی  اوستدن 
قویمادی قاال. آت  دا بير آز قاچاندان سونرا یورولدو، قوشون 
آتيب  آغاجی  ساری.  شهره  چئویردی  باشين  آتين  قاچدی، 
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یئره قویدو گلدی. پادشاه بونون قاباغينا پئشوازینا چيخدی. 
یاخچی  بونا  ائندیردیلر،  گتدیلر  یول  بی  جيلفاجان احمدی 
نه  دئدیلر:  اؤپدولر،  گوزوندن  اوزوندن،  وئردیلر.  پالتار  ـ  پال 

ایسته سن سنه وئره جویوک، نمنه ایسته یيرسن دئگينن! 
احمد: قوربان ساغ اولسون دئدی، سيزین ساغليغيزی ایستيرم، 

اما من نئچه ایلدی حسرتده یم سنين کوره کنين اوالم. 
شاه دئدي: کاش منيم کوره کنيم سن اوالسان. 

جيلفاجان احمدی گتيریب اؤزونه وزیر ائله دی. هم ده کوره کنی 
اولدو شاهين. او تاریخدن او تورپاغا قوشدا دوالنا بيلميردی. 

دیللر ازبر اولموشدو: بوردا جيلفاجان احمد وار چنار آغاجيني 
کؤتویوندن چيخاردار. 
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هاوار عبادي
ائششه ینن دوه نين ناغيلی یا ائالت ناغيلی

قایاق شخص: دولت علی احمدزاده 

دوغوم ایلي: 1335 

دوغوم یئري: غربي آذربایجان، مالال کندي.  91/09/21

ائالت  کؤچمه یه.  دوردوالر  ائالتالر  بوردا  ایدی  وار  اوبا  بير 
دهره نين  سينيغين،  جهره نين  گؤررسن  کؤچنده  قيسمتی 
سينيغين، کئچی نين، قویونون نمنه آریخ ـ اوروغو وار تؤکوب 

گئدرلر. دئيرلر: »بو دا قورد قوش پایی«. 
بونالر یورد یئرینده بير آریخ دوه قویدوالر بير ائششک، بير 
تازی، بير خوروز، بير اینک، بير ده بير کئچی قویدوالر. دئمه 
بونالر آلتيسی بی اوبا اولدوالر. یاواش ـ یاواش اونالر کؤچوب 
گئتدیلر. بونالر قالدیالر. گلين سيزه کيمدن دئييم کئچی ینن، 
اوتلویوردوالر،  دؤشونده  داغين  اینح  کئچی ینن  اینحدن. 
جاناوار اؤز ـ اؤزونه دئدی دئيه سن اوبا کؤچوب یورد یئرینده 
بير  اولمایان  یئمييه سن  اونالری  قاليب،  اینح  کئچی ینن 
جاناوار  گؤردوکو،  باخدی  کئچی  اؤلمييه سن  سن  ایشدی. 
گلير. اینح قارداش جاناوار گلير دئدی. نئينيک، هئچ زاد سن 
گئت اوردا یات، داشين دیبينده، منه ساری گلنده سن اوردان 

قيشقير به یه چيخا گئده، باشيميزدان اوال. 
دیبيندن  داشين  بيردن  کئچی  یاخينالشميشدی  جاناوار 
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دوردو: منيم آدیم عبدالكریم دی، قاواال چكيلن منيم دریمدی، 
بئله ـ بئله داشالریم وار منيم. 

بابا عبدالكریمين  داشدان گؤتوردو یاغدیردی. جاناوار گؤردو 
گلير،  برگ  داشيندان  ایشدن سالدی، سوپاند  بونو  داشالری 
یئدیلر  داغدا  بو  بيرليكده  گؤزل  بونالر  قاچدی.  قایيدیب 

ایچدیلر، کئفه باخدیالر. 
گل ایندی تازینان و خوروزدان دئييم. تازینان خوروز قاليب 
من  نئيلَيک،  قارداش  تازی  دئدی:  خوروز  یئرینده.  یورد 
یئتيشمير،  شئی  بير  آخی  سنه  اوتدان،  بوغدادان،  دئله یيرم 
قاالغين  گيریم  من  یئتيشسين،  خؤرک  منه  ایسته یيرسن 
قوققولدا،  اوستونده  قاالغين  چيخ گينان  سن  یاتيم  ایچينده 

سن کی قوققولدیياسان بير حيوان تاپيالر توتارام یَيرم. 
تازی گيردی قاالغين آلتيندا یاتدی. خوروز چيخيب قاالغين 
اوستونده دئيير قوققولوقو، سحر اولدو. هئچ بير گليب گئدن 
یوخ. تولكو بيليردی اوبا کؤچوب گئدیب، یورد یئرینده هئچ 
کس یوخدو. باالم یورد یئرینده هئچ کس قالمایيب اوبا دونن 
کؤچدو چيخدی گئتدی، قاالن دا یوخدو، او خوروز هاردادی؟ 
قاليب.  چيخيب  یادیندان  خوروزو  قارینين  اؤلمييه سن  سن 

گل گئتگينن بونو توت کاباب ائله. 
چيخيب  خوروز  ائله  خئير،  گؤردو،  یاخينالشدی،  آز  بی 
قاالغين اوستونده قوققولدویور، جانا باال دئدی. ایندی بی یول 
تولكو دیلين ایشه ساليب، اؤزون تعریف له یير: به به گؤز دئييل 
کی شاه چيراقدی، شاه چيراق. قوالق دئييل کی دوفاری دلير، 

قویروق دئييل کی لعل دی لعل! 
تولكو کی اؤزون بئله تعریفله یير گلدی دئدی: خوروز قارداش، 
بورانين یولو هارداندی؟ ایسته یيردی یاخينالشسين خوروزا. 
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خوروز دئدي: سؤزون دوزون آختارارسان، منيم یاشيم آزدی، 
قاپيسيندان  قاالغين  چيخاردیب  جوجه  آشاغا  مندن  ننه م 

ننه مدن سوروشگونان دئسين. 
ـ  بئش  منيم  باالسی  اون  ننه سی،  بير  بی خوروز  باال  ـ جانا 
اون گون قليان آلتيمی گؤرر. گلدی یاواش ـ یاواش قاالغين 
قاپيسيندان خوروزون ننه سيني چاغيردی. ایچریده کي دئدي: 

قورخما گل ایچری قوناق! 
باشين  توتسون،  ننه سيني  خوروزون  اوزاتدی  بئله  باشين 
اوزاتماغينان تازینين ایچریدن چيخماسي بير اولدو. تازی بونو 
تولكو  قوواالدی  قَدر  او  اوردا،  ها  بوردا،  ها  قوواالغا.  گؤتوردو 
تولكو  آنجاق  باتدی.  یئری  هر  تيریخالدی  باتيردی،  اؤزون 
قاچيب بونون اليندن قورتاردی. تازی ایسته دی قایيدا، دئدی: 
تازی قارداش ساوادیز یوخدور، من گلميشدیم سيزلره ساواد 
اؤیردم بو کند چتين آباد اوالر. ایندی گليب او یانا دئيير گؤز 
دئييل کی کوردو کور، قوالق دئييل کی کاردی، کار. قویروق 
دئييل کی پوخدو، پوخ، سن بيلميرسن بو کندده بير خوروز 
اولسا اونون  دا بير گودوکچوسو اوالر. نه یه گئدیرسن ایره لی 

آخماق. سن قلبيدن خوروزو توت دوَزل یوال ده. 
ایندی سيزه دئييم  اوردان ویزدی.  یانيخالنا  یانيخالنا،  تولكو 
یئرینده  یورد  یورولوب  دوه  ائششه ینن  دوه دن.  ائششه یينن 
قالميشدی. بونالر گئتدیلر مئشه ده یئدیلر، ایچدیلر کؤکلدیلر. 

بی گون ائششح دئدی: دوه قارداش بيليرسن نه وار؟ 
دئدی نه وار؟ 

ـ منيم آنقيرماغيم گلير، دئدی. 
چاتارالر،  یئنه  آپاریب  ائله گينن  انصاف  باخ،  ها سؤزه  یوخ  ـ 

بئلين یارا اوالر اؤلرسن ها  
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ـ دوه قارداش یئييب دویموشام، آنقيرماغيم گلير. 
دوه: اؤزون بيليرسن دئدی. 

ایكيسين  بيرین  آنقيرماغا،  آغيز  بير  باشالدی  ائششح 
یورتدا  یوکو  اؤلموشدو،  ائششه یی  بير چرچی نين  آنقيریردی 
آنقيریر.  ائششح  بير  باغدا  گؤردو  وئردی  قوالق  قالميشدی. 
بو ائششه یين داليسيجان گئتميشدی گؤردو بير ده بير دوه 
گتيردی  گلدی.  گؤتوردو  سوردو  ایكيسينده  بونالرین  وار، 
جاهازی باسدی دوه نين بئلينه، پاالنی دا باسدی ائششه یين 
بئلينه.  ائششه یين قوالغی سالالندي. ميسيریغين سالالدي. 
چرچی گؤردو ائششح یورولوب، گتيردیلر ائششه یی چاتدیالر 
دئدی:  قوالغينا  بونون  یاواشجا  دوه  بئلينه،  یولداشی نين  اؤز 
درمان  دردینه  یئره  چاالجاغام  یئرده  ائله  سنی  وار،  خبرین 

اولماسين. ائششک: دوه قارداش انصاف ائله دئدی. 
ـ دئدیم ها انصاف ائله سؤزومه باخمادین. 

چایين  چایا.  گور  بير  یئتيشدیلر  گئتدیلر  گئتدیلر،  بونالر 
اورتاسيندا دوه دئدی: ائشششح قارداش منيم اویناماغيم گلير.

ـ قارداشيق ها، سن اوینارسان من اؤلرم. 
دوه دئدي: ائله منيم اویناماغيم گلير کی اویناماغيم گلير. 

دوه آشاغا ائندی، یوخاری قالخاندا ائشحح تاپيلتينان گئتدی 
ائششه یين  قویدو  آیاغين  دوه  ده  ترکينه.  سویون  دوشدو 
گئتدی  یيرتيلدی.  قارنی  یازیغين  گئتدی،  سووولدو  قارنينا 
سویون آلتينا، ائشحح اؤلمحده اولسون بونالر دوه نی بير زامان 
اؤتوردولر.  آچيب  دوه نی  سونرا  یوردوالر  دوه نی  بو  چاتدیالر. 
ایدی  وار  جاناوار  بير  بوردا  یئييردی.  مئشه ده  گئتدی  دوه 
بيرده بير تولكو. بو مئشه نين باالسيدیالر. بونالر ایكيسی  ده 
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ال بير اولدوالر. تولكو گلدی دئدی: جاناوار قارداش اوردا بير 
دوه گؤرموشم گئدک اونو یَيک! 

ـ یَيک  ده! 
تولكو   قورسونالر.  کلک  دوه یيه  ایسته  یيرلر  بونالر  گلدیلر 

دوه دن سوروشدو: سن بورانين نمنه سيسن. 
ـ من بورانين سرداریيام دئدی. 

تولكو دئدي: بو باغ منيم کيدی، منده بورانين قوروقچوسویام. 
جاناوارا دئدیلر: سن بورانين نمنه سيسن؟ 

دئدي: من بورانين آرتيق ات یيه نييم، سروانييام. 
دوه دئدی: یاخچی اولدو. منيم دیليمين اوجوندا بی آز آرتيق 

ات واردی، یييه بيلسن یاخچی اوالر. 
دوه آغزین آچدی جاناوارا دئدي: منيم دیليمين بؤیرونده کی 

ات آرتيقدی، باشينی سال اونو گتيرگينن. 
جاناوار کی باشين سوخدو آرتيق اتی گتيرسين، دوه باسدی 
زیر  ـ  زیر  دالدان  جاناوار  ازیلدی،  باشی  بونون  زیندانينا. 
زیریلدادي. تولكو هوپپولدو اویانا دئدی: سردارین باسماغيندان 

سروانين چئزمه یيندن بيزه ائله بيل بير زاد اولميياجاقدی. 
دوه دئدي: اؤلدوردوم  ده گل یئ. 

آتدی یئره جاناوارین آزجا نفسی وار ایدی، تولكو ده دالدان 
جاناواری ائشيردي یئييردي. 

جانوار دئدي: تولكو قارداش گل سينه مين بو یاغلی یئریندن 
یئ. تولكو دئدی: ائله دوه نی  ده بوجور تووالدیم گتيردیم. دوه 

سني اؤلدوردو، اتيني ده من  یئدیم.
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هاوار عبادي
تولکوینن آیی نين ناغيلی 

قایاق شخص: دولت علی احمدزاده 

دوغوم ایلي: 1335 

دوغوم یئري: غربي آذربایجان، مالال کندي.  91/09/21

بو گئدردی  ایدی  بير کيشی وار  بيری یوخدو،  بيری واردی 
چؤلده جوت اکردی. بوغدادان، آرپادان، قار ـ قارپيزدان آليب 
باشين دوالندیراردی. اهل ـ عيالين کئچيندیرردی. بير گون 
تولكوینن  دوزکانليخدا  اوزاقدا  گؤردو  اکيردی  جوت  چؤلده 
آیی ميرتالشير. نه جور اولدو تولكو آیی نی باسدی. بير آزدان 

سونرا آیی گلدی: جوتچو قارداش نمنه گؤردون دئدی. 
ـ هئچ زاد دئدی. 

تولكو: یئنه گؤردوگوندن دانيش، آما من اؤلوم دوزون دئ، من 
گؤره نی سن ده گؤروبسن ائله دی؟ 

جوتچو: نييه من اؤلوم دئييرسن! من اونو گؤردوم کی تولكو 
سنين جانينی دینجلتدی. 

بير  گونده  سنه  دئمه گينن  یئرده  هئچ  قارداش  جوتچو  ـ 
قویونون جمده یينی وئررم یئ کئف ائله، دئدی. 

چوتچو: هئچ یئرده دئمرم، سن اؤله سن اؤزوم اؤلوم. ائله قاالر 
دا  بو  گتيریر  قویون جمده یی  یاخچی  بير  گونده  آیی  بوردا! 
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یئيير کئف ائله یير. بو گتيرر جمده یی آتار یئره بو دا گؤتورر 
گون  بير  قيزیشدی.  یئدی  اتلري  آروادی  جوتچونون  آپارار. 
دئدی: کيشی بو نه یين کيميدی گونده بيزیم باجادان جمدح 

ساليرالر؟ 
ـ آرواد سنين نه ایشينه دی سن چؤره یينی یئ، چایينی ایچ 
آلالهينا شكر ائله داها سنين نه وئجينه دی. بيزیم باجاميزدان 

هر نه ساليرالر؟ 
دئدی: یوخ اولماز گرک دئيه سن. 

آروادالرین عادتيدیر کيشی نين سّرینی بيلمک. کيشی نين بير 
به  دیير  بيزله یر.  اونو  آرواد  اولسا  گليری  قيران  بئش  یئردن 
ال چحمه دی.  یا آالجاق،  وار  آروادی  باشقا  گؤررسن کيشی 
بو چوخ دئدی او آز ائشيتدی. آیی  دا باجادان قوالق آسيردی. 
آشاغا  گئتميشدیم  گونو  بير  گونلرین  دئدي:  آروادینا  کيشي 
بوالغين باشيندا چوت اکيردیم، اوردا گؤردوم تولكو بير آیينی 
اونالري گؤرموشم  بيلدي من  آیي  اوالندا  اوجور  دینجلتدی. 
گلدي منيم یانيما دئدي: بونو هئچ کسه دئمه گينن من سنه 
گونده بير قویون جمده یی گتيررم. آلاله سنه لعنت ائله سين 

آرواد آخيردا سّریمی دئدیرتدین، چؤَریيمی کسدین. 
سحر  اؤلمویه سن،  اؤلمویوم  کؤپویوغلو  دئدی:  باجادان  آیی 

گلسين خئيير گلسين، سنين کينی سنه وئررم. 
کيشي دئدي: آلاله سنين ائوینی یيخسين آرواد منيم دده می 

یاندیردین. داها من ائودن چؤله چيخا بيلمرم. 
آرواد: آلاله کریمدی دئدی. چارا یوخدو گئت گؤرک هله. 

ده  بير  اکير،  بير  اکير،  قورخا چوت  ـ  قورخا  بو گئدیر  سحر 
دؤرت دؤرویه باخير. گؤردو تولكو گلير. جوتچو قارداش اوغرو 
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آدام کيمی نييه بئله یامان َگویكيسن، دئدی. 
ـ بيلميرسن کی جریان جهره سی نه یين جهره سيدی. 

تولكو دئدي: یوخ بيلميرم دئگينن. 
ـ من او گون سنله آیی نی گؤردوم، اونون سّرینی بيليردیم، 
قویون  بير  گونده  سنه  دئمه گينن.  کسه  هئچ  دئدی  آیی 
جمده یی گتيررم. اونو دا آلاله آروادیما لعنت ائله سين، آرواد 
ال چحمه دی، آروادا دئدیم آیی  دا ائشيتدی. ایندی بی یول 

اوندان قورخورام. 
ساالندا  توز  ساالم،  توزاناق  اوردا  گئدیرم  من  دئدي:  تولكو 
نه  اوردا  قارداش  جوتچو  کی  دئسه  یانينا  سنين  گلجح  آیی 
هایدی؟ دئنن: شاه ین قيزینين گؤزو بوزاریبدی. اونا آیی یاغی 
آختاریرالر. اوندا قورخوسوندان گيرجح سنين توربانا، آغزین 
قورتارسين.  ائله، سنين جانين  نئيله یيرسن  آپار  گؤتور  باغال 

سن مندن اؤترو نييه اکين اکمييه سن؟ 
گؤره سن  گل  قوپاردیب  توز  بير  یاندا  او  گئدیب  تولكو  بو 
قارداش  آیی  گؤردو  جوتچو  گؤتوروب،  دومان  توز  دونيانی 
گلير، یئتيشدی دئدی: جوتچو قارداش او نه توزودو خبرین  

یوخدو؟ 
جوتچو دئدی: شاه ین قيزینين گؤزو بوزاریبدی. اونا آیی یاغی 

آختاریرالر. اونالرین آتدیالریدی. 
تاپا  گيزله نيم  هاردا  من  آلاله  سن  قارداش  جوتچو  آیي: 

بيلمه سينلر دئدی. 
ـ او داها با اوردا چوواليم وار گير چوواال سنی گؤرمه سينلر. 

چووالين  چكدی  جوتچو  ایچينه.  چووالين  گيردی  کی  ائله 
آغزینی برکـ  برک گؤزه دی. آتدی اؤکوزون اوستونه گؤتوردو 
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توخماغی  سویونان  ایستی  دئدي:  آروادینا  ائوینه.  گلدی 
گتيرگينن. 

ایستی سودان تؤحدولر توخماقدان ویردیالر. او قدیر ویردیالر 
چووالين  قالدی،  جيبيریغی  چيخدی.  بدنيندن  دریسی  کی 
دیریدی؟   یوخسا  اؤلوبدو  گؤرسون لر  کی  آچدیالر  آغزین 
قيرميزی چوخوندورا دؤنن آیي، دریسی یوخ چيخدی قاچدی. 
دئدي:  یيغدی  آیالری  مئشه ده  چؤلده  گئتدی  قاچدی  آیي 

کوپویولوالر گلين منی اؤلدوروبلر. 
سوروشدوالر: کيمدی؟ کيمدی؟ 

دئدی: فيالن جوتچودور. 
ـ گلين گئدک دئدیلر. 

گلير.  واریدی  آیی  نمنه  مئشه ده  گؤردو  باخدی  جوتچو 
چينار  چيخگينان  قاچ  دئدی:  آرواد  نئيله یيم.  نئيله یيم، 

آغاجی نين باشينا، اوردا سنی ائندیره بيلمزلر. 
بو چيخدی آغاجين باشيندا اوتوردو، باخدی گؤردو لوت آیی 
کی وار ایدی بو دئدی: من یاتيم الپ آلتدا سيزده چيخين بير 
ائندیره سيز، منيم  به یه گئدیب آغاجدان  اوستوزه  بيریزین  ـ 

دده می یاندیریبدی. 
یاتدی بوالردا اوست ـ اوسته چيخدیالر، جوتچو آغاجين  او 
باشيندا اسيم ـ اسيم اسيردی. باخدی گؤردو چيققان قالير 
سویونان  ایستی  آرواد  قيشقيردی:  بيردن  ائندیرسينلر  بونو 
توخماغی گتيرگينن. ایستی سویونان توخماغی کی قاباقكی 
گؤرموشدو بونالرین آدینی ائشيدنده، آلتدان چيخدی قاچدی. 
قاچاندا او بيری آیيالر بوتون تؤکولدولر یئره. قولو سينان کيم، 
قيچی سينان کيم، باشی سينان کيم، بئلی سينان کيم، هره 
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بی  ایندی  گئتدی.  بونالر  قاچير.  گؤتوروب  جانين  یاندا  بير 
یول سحر گئدیب چؤلده جوت اکير. بی سئری ده تولكودن 
تولكو  کی  گؤره  اونا  ایستييه جک.  حاققين  گلجح  قورخور 
منه  تایيني  آغير  داششا...ینين  قورتولسا،  جانين  دئميشدی 
یئره  اوتوروب  گليب  ائله ميشدی.  قبول  دا  بو  وئره جكسن. 
هردن  یئره،  اوتوروب  آلسين.  حاققين  گليب  تولكو  یول  بی 
تولكو  گئدیر.  زیر  ـ  زیر  برکی  بير  قورخوسوندان  تولكونون  

دئدی: قارداش او نمنه دی سس چيخير. 
توالدان  تازیدان،  قدر  او  باهاليخدا  دئدی.  اوالجاخ  نمنه  ـ 
یئميشم، تازی دئيير اؤتور منی، تولكونو یئييم توال دئيير اؤتور 
بيلميرم سنی هانكيسينا یئدیردیم.  منی تولكونو یئييم. من 

سن منه بير یاخچيليق ائله یيب سن بی یول اؤتوره بيلميرم. 
زادینی  هئچ  سنين  قارداش  جوتچو  آلاله  سن  دئدی: 

ایسته ميرم. من گئتدیم. 
آروادا  سّرینی  آما  دئدی  گئدیرم  قاچدی.  گؤتوروب  باشينی 

آچمایاجاقسان. 
ـ باش اوسته قارداش دئدی. 

آتدی  مورازی  تئشه  اکدی.  چوتون  دوردو  بودا  قاچدی  بو 
ائششه یين اوستونه قویدو چيخدی گلدی. 
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هاوار عبادي
آلی قيزی اؤزو قيزی

قایاق شخص: دولت علی احمدزاده 

دوغوم ایلي: 1335 

دوغوم یئري: غربي آذربایجان، مالال کندي.  91/09/21

بيری وار ایدی بيری یوخویدو بير پادشاه وار ایدی بونون بير 
اوغلو واریدی بو بير گون گئدیر قاریيا دئيير: قاری ننه والاله 

بيزیم ایچيميزده بی نفر وار اوندان اوشه نيرم. 
ـ نمنه دی؟ دئدی. 

آلی  قيزیدی.  عميم  اؤز  سوروشسان،  دوزون  سؤزون  الپ  ـ 
بيلرزیک  قولوندا  یئری  اوزوک  بارماغيندا  قيزی  اؤزو  قيزی 
آال  بير جواب  بوندان  ائله یيرم  نه جور  بيزی.  یاندیریر  یئری 

بيلميرم. 
آز  اؤلگوشدن  داغينا،  اولگوش  گئدین  صاباح  دئدي:  قاري 

گؤتورسه قيزدی چوخ گؤتورسه اوغالندی. 
بونالر سحر گئتدیلر اؤلگوش داغينا، بو اؤلگوشدن بی چووال 

یيغير. دئدیلر: بير بئله نی نئينيرسن؟ 
بيرینن  قيرخارام،  باشيمی  بيرینن  اوزومو،  بيرینن  دئدي: 

قيچيمی قيرخارام. 
بونالر گؤردو بو اولگوشدن چوخ گؤتوردو، قایيتدیالر گلدیلر. 
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یئری  اوزوک  بارماغيندا  قيزی  اؤزو  قيزی  آلی  ننه  قاری 
قولوندا بيلرزیک یئری یاندیردی گؤزو بيزی، بيز آداما بيرینی 

گؤتوردوق او تكينه بی خورجون یيغدی، دئدی. 
اوغورالیيب  گؤزوزو  سيزین  دئدی.  دئييرسيز  یاالن  قاري: 
تؤکوب یئره. سحر گئدرسيز مونجوقدان آز گؤتورسه اوغالندی، 

چوخ گؤتورسه قيزدی. 
بونالر سحر گئتدیلر مونجوق داغينا. بو یالنيز بيرینی گؤتورور. 
بيزیم  آخی  بونالری  نئينيرسيز  سوروشدون:  اوینادا  اوینادا ـ 
بيرین  َدیر،  دردینه  اوشاغينين  قيز  بو  کی؟  َدیمز  دردیميزه 

گؤتورون یادیگار اوچون. 
بو بونالرین گؤزون اوغورالدی خورجونون دولدوردو. قویدوالر 
آداما  بيز  ننه  قاری  گلدی  یئنه  اوغلو  پادشاه ین  گلدیلر. 

نئچه سينی گؤتوردوک او یالنيز بيرین گؤتوردو. 
قاري دئدی: سنين هوشون باشيندا دئييل، گئت باخگينان او 

خورجونون دولدوروب گتيریب. 
بو بوراجان بو قيزدان هئچ نه بيلمه دی. 

گول  آلتيزا  یاتارسيز  چؤله  گئدرسيز  سحر  دئدي:  قاري 
دؤشرسيز گولو چوخ یاتيرتسا قيزدی، آز یاتيرتسا اوغالندی. 

ـ قاری ننه بو نه جور بير سؤزدور؟ 
ـ اودورکی قيز قيسمتی هاردا دوشدو اوردا یاتار قاالر، او کی 
بویوزه،  ـ  یوزه  او  آشار  اوغالن چوخ  یاتار،  یاتدی گول چوخ 

گول چوخ یاتماز. 
بو، گئجه بونالرین گؤزونو اوغوالدی، گئتدی اؤزو آیری یئرده 
های  اوغلو  شاه ین  سحر  قالدی،  جور  او  گولو  بوتون  یاتدی. 
بونونكونون  یاتيب،  یئری  بونالرین  گؤردو  دوردو  تله سيک 
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اوستونه هئچ ائله بيل آدام چيخمایيب، یئنه نتيجه آالنمادی. 
بارماغيندا  قيزی  اؤزو  قيزی  آلی  ننه  قاری  دئدي:  گلدي 
بيزی.  گؤزو  یاندیردی  یئری  بيلرزیک  قولوندا  یئری  اوزوک 
بيزیمكی ازیلميشدی یاتميشدی. اونون کی هئچ ائله بيل ال 

گزمه ميشدی. 
یوخودان  گئجه  سن  جایيب،  عاغلين  سنين  دئدي:  قاري 
آیری  گئدیب  او  یوخ،  یا  یاتيبدی  بيلردین کی،  آیيلسایدین 
یئرده یاتيب. سحر گئدرسيز اووالخدا اوننان بير گوله شرسن. 

گوله شنده الينی آلتدان گتير. 
قيز دا بونالر نه ایش گؤروردو بيليردی. او آرادا بی گؤیرچين 
گئتدیلر  سحر  آراسينا.  قيچی نين  باغالدی  یولدا  توتدو 

پادشاه ین اوغلو یئتيردی عم اوغلو گل بير گوله شک. 
هئچ  اوالن  بوندا  بابا  گؤردو  بونون خوسویاالرینا،  آتدی  الين 
بوندا یوخدو، هر زاد یئرینده دی. بيلميردی کی گؤیرچين دی. 

گلدی دئدی: قاری ننه اوندان دا بی نتيجه آالنمادیم. 
بيلميرسن  فرقين  شورون  نورونان  کی  سن  دئدي:  قاري 

نمنه دی بيلميه جحسن. 
ـ قاری ننه نه ائدیم داها تاپانمادیم. 

قاري دئدي: گئده جحسيز بونالر کی قاپيالریندا دوشه جحلر، 
هاردا دوشسه اوردا بی سييری قویروغو کولو بيته جحدی او 

کولو درسه بيلكی قيزدی. 
کولو  قویروغو  سييری  کيمی  دوشن  یئره،  دوشدو  کی  بو 
بيتدی. او لحظه ناخيرچی نين کچل قيزی اوردان کئچيردی. 
بونون تاماحی دوشدو بو سييری قویروغو کولون دردی. بو جور 
اوالندا دده سين مجبور ائله دی ناخيرچی نين قيزیني آلدیالر 
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گتيرميشدیلر  مونجوقالردان  کی  بونالر  سونرا  آالندان  بونا، 
قيزیندا  ناخيرچی نين کئچل  بو  قيزینا.  ناخيرچی نين  وئردی 
اوردا  بيلمه دیلر.  بو مونجوغو دوزه  نئيله دیلر  بونالر  قيریلدی. 
دا او قاری تاپشيرميشدی کی بو مونجوقدان هاردا قيریلسا او 
قيزدان سونرا هئچ کيم دوزه بيلمز. هر کيمی گتيردیلر بونالر 
یولالدی  ننه سين  گون  بير  قالميشدیالر.  موشگول  ـ  ملول 
بيلميرم.  دوزه  مونجوغو  بو  من  دئيير  قيزیم  منيم  دئدی: 
وئردی  گتيردی،  مونجوغو  بودا  آروادینا،  عميسی نين  وئردی 
قيزا بو اوغالن دا باجادان قوالق آسيردی. مونجوغوم دوزول 

دئدی. مونجوق باشالدی بير به بير دوزولدو ساپا. 
ده  من  پایالیيردی.  آت  اوغلو  عميم  گونونده  بير  گونلرین 
دده می یولالدیم گئتدی بيرینی آليب گتيردی. بو دئدیكجه 
من  داغينا  اولگوش  گئتدیک  دوزولور.  بير  ـ  بير  مونجوقدان 
یئره.  توحدوم  اوغورالیيب  گؤزونو  بونالرین  گؤتوردوم،  چوخ 
گئتدیک مونجوق داغينا، من دئدیم مونجوغو نئينيریک گؤزـ 
دوزولور.  مونجوق  دئدیكجن  بو  یيغدیم.  چوخ  ائله یيب  گوز 
آیاغی نين  بونون  کی  یئتيشدی  اورا  دوزولور.  مونجوق  دئيير 
ناخيرچی نين کئچل  بيتدی.  آلتيندان سييری قویروغو کولو 
قيزی دریب آپاردی اونو قاپيالریندا اکدی، منيم عم اوغلومون 
ناخيرچی نين  گلدی  دوشنده  تاماحی  دوشدو.  تاماحی  اونا 

کئچل قيزینی آلدی. 
پادشاه ین اوغلو ائشيدنده دوشدو یئره گئتدی بو ناخيرچی نين 
قيزینين باشدی کسدی. دیققی ـ دیققی دوغرایيب، یيغدی 
دده سی نين  یولالدی  چكيب  پارچا  ده  اوستونه  مئژمييه  بير 
یولالیيب،  خونچا  بيزه  قيزیميز  دئدی:  ناخيرچی گيل  ائوینه. 
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باخدی  ایدی.  وار  قيزی  فضول  ایكی  بيرـ  ناخيرچی نين  دا 
گلدی ننه یاناسان باجيمين باشی اوردادی. 

بيری دئدی: ننه یاناسان باجيمين گؤزو اوردادی. 
بودا دئدی: سس ائله مه یين باجيز سيزه خونچا گؤندریبدی. 

خونچانی گتيریب قویدو یئره، های تله سيک دوردو چيخدی 
گئتدی. آرواد گئتدی یازیخ گؤرسون نمنه دی. گؤردو قيزین 
آش  بی  سيزه  اولسون  دئدی:  مئژمييه.  یيغيبالر  دوغرایيب 

پيشيررم، گؤررسيز. 
اوندان  ائولندی.  چحمه دی  ال  عمی قيزیسيندان  اؤز  اوغالن 
بيرینين  اولدو،  اوشاق  جوت  بير  عمی قيزیسيندان  بو  سونرا 

آدین قویدوالر الچين، بيرینين آدین قویدوالر ماچين. 
گؤزل  چوخ  اوشاقالر  بو  دانيشدیالر،  گولدولر  دئدیلر  بونالر 
ائوده  قویوب  اوشاقالری  قيز  بو  تویودو،  کنده  بو  آغا  ایدیلر. 
اوشاقالری  بو  آروادی گؤردو کی  ناخيرچی نين  تویا،  گئدیب 
باشينی  ایكيسين  ده  بونالرین  گئتدی  تویا  گليب  قویوب 
ننه سی نين  سوخدو  گتدی  قانلی  قانلی  اولگوجوده  کسدی، 
جيبينه. های دوشدی شاه ین نوه لرینين باشين کسيبلر. کيم 
کسيب، کيم کسيب، او دئدی، بو دئدی. ناخيرچی نين آروادی 
اونون  ائله  پيچاق  ایندی  کسسه  کس  هر  دئدی:  بؤیوردن 

جيبينده دی. 
قانلی  گؤردولر  باخدیالر  آختاردیالر،  جيبينی  هامی نين 
پيچاقالر اؤز ننه سی نين جيبينده دی. نئيله یک بونو اؤلدوراخ، 
دوستاق  ده  نه  اؤلدوراخ،  نه  دئدیلر:  سونرا  ساالخ،   زیندانا 
کندن  کوره یينه  ننه سی نين  ساریين  اوشاقالری  ائليَيک. 

چيخاردین اؤتورون ائشييه. 
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اؤتوردولر  کندن  کوره یينه  ننه سی نين  ساریدیالر  اوشاقالری 
بير  دایاندی.  آیریميندا  یولون  ایكی  قدیر گئتدی،  بی  چؤله. 
یاندان ایشيق گلير بير یاندان ایت هورور، اؤز ـ اؤزونه دئدی: 
اوشاقالر  هوره نه؟  ایت  گئدیم،  گله نه  ایشيق  گؤره سن  آلاله 
بونون کوره یينده دیله گليب دئدیلر: ایت هورن طرف گئتسک 

ایت بيزیم باش قوالغيميزی گميرر، گئدک ایشيق گله نه. 
صاالوات  نمنه یه  چئویردی،  صاالوات  هویوخوب  بيردن  بو 

چئویردین ننه دئدیلر. 
ـ باال ایكيزین  ده باشيزی کسيبلر آخی! 

ـ یوخ ننه ایليكدن اولماميشدیق ایكيميزده ساالماتيق. ایشيق 
گله نه گئده جویوک. 

یئتيشدیلر. گلنه  ایشيق  گئتدیلر  چوخ  گئتدیلر،  آز  بونالر 
گئتدیلر، گؤردولر بی دنه قالچه دی. قالچه نين اوستونده هر 
بير شئی واردی. اوجاق وار، یئماخ وار، ایشماخ وار، آرواد بوردا 
دوشدو. اوشاقالردا یازیب اوخویورالر، دی بير گون، دی ایكی 
گون، بئش گون، اون گون. اوشاقالر بؤیدولر، پادشاه ین اوغلو 
دئدی.  دوالنماغا  گئداخ  دورون  داریخيردی،  کنده  گون  بير 

یولداشالری دئدی، یاخچی. 
آلالهدان اوالن کيمی، بونالرین آغزی دوشدو قيز اوالن یؤنه. 
وئردی  ویردیالر،  گؤیرچين  ایكی  اته یينده  داغين  گئتدیلر 
بونالری  دئيين  آپار  وار،  قالچه  بير  اوردا  بيرینه،  کؤله لرین 
پيشيرسين گتيرین. بو کؤله کی گئتميشدی قوشالری بوردا 
پيشيرسين، گلدی گؤردو بوردا بی خانيم وار ایكی ده اوشاغی 

وار، چوخ گؤزلدی. 
دؤندو  قالدی.  مات  اوشاقالرا  یالنيز  اوجاغا  قویدو  گؤیرچينی 
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گؤردو گؤیرچی نين بی طرفی یانيب بی طرفی چييدی. بو بی 
طرفی یانيق بير طرفی چيی گؤتوردو گلدی. 

شاه ین اوغلو دئدی: من سنه دئدیم گؤیرچين پيشير یا کؤمور 
ائله. نييه بونو بئله ائله یيبسن. 

ـ قوربان ساغ اولسون اگر من گؤره نی سن گؤرسه یدین بونو 
الپ کول ائلردین. 

هره سی بير ـ ایكی تيكه یئدیلر، سونرا ایكيسين ده ویردیالر، 
وئردی کؤله لرین بيرینه آپار اونون کيمی یاندیرما ها، یاخچی 
قالدی  بو دا مات  اونون کيمی گلدی  یازیق  بو  پيشير گتير. 
قاليب،  بوینو  تک  یانيب  ائله  گؤردو  باخدی  اوشاقالرا،  آروادا 

گؤتوردو گلدی. 
بئله  بونو  سيز  نييه  یيخيلسين  ائویز  دئدي:  اوغلو  شاه 

ائله یيرسيز؟
سن  گتيرميشم،  چيی  بوینون  من  گئنه  قوربان  باغيشال  ـ  

اولسایدین هئچ  بوینودا قالمازدی. 
شاه ین  بوردا،  قالدیالر  آی  بير  گون،  اون  گون،  بئش  بونالر 
اوغلو دئدی: گئدین او قالچه نين صابينا دئيين گؤرون بيزی 
قوناق ائلر؟ گئدیم گؤروم اوردا نمنه واردی. هر نه آپاریرسيز 

یاندیریب گتيریرسير. 
گئتدیلر دئدیلر: خانيم بيزیم پادشاهيميز دئيير بيزی قوناق 

ائلرسيز؟ ـ نييه ائله ميریک. 
خانيم بونالری تانيير، بونالر بونو تانيميرالر. بونالر گلنده اوزونه 
ایچدیلر،  یئدیلر،  گلدیلر،  بونالر  تانيميرالر،  بونو  نقاب سالير، 
یول سوروشدوالر:  بی  ویرميشدیالر،  زاتدان  قوشدان  چوخلو 

خانيم سن تک جانينا بوردا نئيله یيرسن؟
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منيم باشما چوخ اویون گليب دئدی. گرک دئيه سن دئدیلر. 
شاه ین اوغلو بو اوشاقالرا چوخ تاماحی دوشدو. اؤزون گؤرمور 
نقاب ساليب. قيز آچدی آت آالن زاماندان باشينا نه گلميشدی 
بونالرا دئدی. پادشاه ین اوغلو دوردو دؤیدو باشينا: سن منيم 
کئچل  ناخيرچی نين  اوشاقالریمدی،  اونالردا  خانيميم سان، 

قيزینين ننه سی منيم باشيما بو اوینو گتيریبدی. 
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ابراهيم ال گلزارین ناغيلی

بيری واردی بيری یوخدو. گونلرین بير گونونده شاه عباسين 
اؤلموشدو،  آروادی  بونون  ایدی،  وار  کيشی  بير  تورپاغيندا 
کيشی نين  بو  ائولنميشدی.  قادینال  بير  کندن  آیری  گئدیب 
قاباقجادان اوچ قيزی وار ایدی. بير گون بو آرواد دئدی: کيشی 
سن ایشله یيرسن گتيریرسن، بو قيزالر یئييرلر، اؤزلریده بير 

ایش گؤرمورلر. 
کيشي ـ نئينييم به آرواد؟ دئدی. 

آرواد: نئينييه جكسن آپار اوچونده اؤتور چؤله قوی گل گينن. 
کيشي: بئله بير ایش اوالر؟ 
آرواد: ائله سن اوالر دئدی. 

مئشه دن  گئدک  گلين  باال  دئدی:  بونالرا  گون  بير  کيشی 
آغاج کسک. قيزالرین اوچونده گؤتوردو گئتدی. باالسيز بوردا 

اوتورون من ده اویانليقدا آغاج کسيرم. 
بی چاریغی وار ایدی چاریغين باغالدی آغاجا. یئل ویریر چاریق 
اویان بو یانا تاققيلدینان َدیير آغاجا، اوشاقالر بئله بيليرلر به 

هاوار عبادي

قایاق شخص: دولت علی احمدزاده 

دوغوم ایلي: 1335 
دوغوم یئري: غربي آذربایجان، مالال کندي.  91/09/21
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گؤردولر  گؤزله دیلر،  بونالر  آخشامادک  کسير.  آغاج  دده لری 
گلمه دی،  یاندی  چيراق  گلمه دی.  دده لری  قارالدی  قاش 
اوشاقالر دئدیلر: گلين گئدک گؤرک بيزیم دده ميزین باشينا 

نه گلدی؟ 
گئتدیلر گؤردولر دده لری چاریغی باغالیيب آغاجا، یئل ویریر 
آغاجا.  بو  آغاجا  او  َدیير  گئدیر  یانا  بو  ـ  اویان  تاققيلتينان 
قيزالرین بؤیوگو چوخ عاغيللی ایدی دئدی: قيزالر بيليرسيز 

نه وار گئدیب باشيزا چارا قيلين. 
ـ بویون بئواخدی دئدیلر کنده گئده بيلمریک، گلين ائله بو 

آغاجالرین ایچينده یاتاق. 
سحرده  بونالرین کندی کؤچه جه یدی. بونالر سحر دوردوالر 
هؤله سک قاچدیالر ائولرینه گؤردولر للـه کؤچوب یوردو قاليب 
وئرانا. هامی گئدیب کند بومبولو بوشدو. قاچدیالر خاالالرینين 
باشينی  قویونون  بير  خاالالری  گؤردولر  ائشدیلر  اوجاغين 
یئدیلر،  اونو  اوجاغا چيخيب گئدیبدی. چيخاردیب  قویلوبدو 
ایكی  بی بی لری  گؤردولر  یئرینه  یورد  بی بی لرینين  گئتدیلر 
گئدیب،  آلتينا  داشی نين  چوسگو  قویوب  چؤرح  بوکوم  اوچ 
اوجاغيني  ـ دده لرینين  ننه  یئدیلر. گئتدیلر  اونودا  گؤتوروب 
دئشدیلر، گؤردولر سيچيب اوستون باسدیریب. ایی ووروسان 

توز قوپور. اولسون دئدیلر. 
دئ بير گون، ایكی گون اوش گون، بيرـ  بيرینه دئدیلر: قيزالر 

آجيميزدان اؤلوروک، نئينيَيک، نئجه ائيليَيک: 
ـ گلين پوشک آتاق هر کسه دوشسه اونو یيياخ!

ـ  گلين قاچاق! 
اودار.  او  اوزاق گئتسه،  ایشياق، هر کسين سودویو  ـ  گلين 
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خيردانينكی آز گئتدی، دئدیلر: سنی یييه جویوک. 
سيزه  گئدیم  بوردا  اوتورون  سيز  یئمه یين  منی  باجيالر  ـ 
آختاریم بلكه بی شئی تاپدیم، هر نمنه گتيریم یيَيک، دئدی. 

ـ یاخچی دئدیلر. 
کشيميش  دنه  اوچ  دوالندی  آخشاماجان  گئتدی  یازیق  بو 
تاپدی. گتدی بيرین وئردی او باجيسينا، بيرین ده بو باجيسينا، 
او بيرین  ده بولدو هره سينه یاریسينی وئردی اؤزوده یئمه دی. 
اولماز، گل  بير شئی  ایشلردن  بو  باجيسی دئدی:  اورتانجيل 

باجينی یيَيک. 
بؤیوک دئدی: هله بویونوده دؤز گؤرک نه جور اولور؟ 

خيردا باجي دئدي: سيز بير یاریم کيشميش یئييب سيز من 
اونو دا یئمه ميشم. 

نخودونان  یولونان  بی  گؤردو  دوالندی  سحر  گئتدی  بو 
گئتدی  یيغا،  ـ  یيغا  گئدیب،  تؤکوله  ـ  تؤکوله  کيشميش 
بوردا  اوغالن  آی  گؤردو  باخاندا  باجادان  باجادی.  بی  گؤردو 
ایكی آت واردی. آتين قاباغيندا یالنيز نخودونان کيشميشدی. 
بو قشنگ هوپپولدو ميندی آتين اوستونه، آتين  دا اوستوندن 
کيشميشينن،  نوخودونان  دولدوردو  اته یين  آخورا.  آتيلدی 
گلدی دئدی: باجی هاميز دویونجان یئيين. منی یئدیز سيزه 
نه چيخاجاق؟ گئنه آژ قاالجاقسيز آما ایندی دویونجان یئيين. 
بير گون  بير آی، شاه  ایكی گون، بی هفته  بير گون،  بونالر 
مهتره  آریخالیيبالر  چوخ  بئله  آتالر  گؤردو،  باخدی  گلدی 
آتالر  ساتيرسان؟  کسيب  خؤره یيندن  بونالرین  سن  دئدی: 
چوخ آریخالیيبالر.ـ  قوربان یاریم کاسادا آرتيق تؤکورم دئدی. 

شاه دئدي: آتالر اؤز ـ اؤزونه آریخالیيرالر؟ 
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ـ آل ائيبانی آپاریب مينير، آت آریخالیير دئدیلر. 
ساققيز  ـ  قير  اوستونه  آتالرین  گلين  نئيله مه یک،  نئيليَيک 

ساالخ. گليب ميننده یاپيشيب قالسين، توتاخ. 
گتيردیلر آتين بئلينه قير ـ ساققيز دوشه دیلر سحر او خيردا 
قيز باجادان دوشدو آتين بئلينه،یاپيشدی قالدی اوردا. مهتر 
گلدی باخدی گؤردو بير گؤزل قيز اوتوروب آتين اوستونده، 
آپاردی  چحدی  اوستونده  آتين  ائله  قاليب.  اوردا  یاپيشيب 

شاه ین یانينا. 
ـ قوربان ساغ اولسون آتين اوغروسون توتموشام دئدی. 

عباسين  شاه  آپاردیالر  قوپارتدیالر،  آتدان  ظولمونن  بونو 
بئله  نييه  گليب سن،  هاردان  به  قيزیم  سورشدو:  شاه  یانينا. 

ائله یيرسن؟ 
قيز باشينا گلنی باشدان ـ آیاغا آچيب دئدی. 

شاه دستور وئردی بونالرا اتاق وئرسينلر. تميز بير اوتاق وئردیلر. 
شاه: گئدین باجيالرین دا گتيرین بوردا کئچين سينلر دئدی. 
گئدیب باجيالریندا گتيردیلر. باجيالر بوردا یئدیلر، ایچدیلر، 

کئفلرین چكدیلر. 
دئدی:  وزیره  اهلل وئردیخان  عباس  شاه  گونونده  بير  گونلرین 

گئدک گؤرک قيزالر نه ایش گؤرور. 
گؤردولر  آسدیالر،  قوالق  باجاالریندان  بونالرین  گئتدیلر 
بونالرین او بؤیوک باجيسی دئيير: سن آلاله گلين هره ميز بير 

دیلَک دیله یَک. دیله یک ده دئدیلر: 
وزیرین  وئردیخان  آلاله  گئده یدیم  آلالهدان  باجی:  بؤیوک  
تورپاغيندا  عباسين  پيشيره یدیم، شاه  قازان آش  بی  اوغلونا، 
نه قدر آدام وار هاميسی ایچه یدی بی قازان دا آرتيق قاالیدی. 
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اورتانجيل باجيسی: کاش گئدیدیم وکيلين اوغلونا بير خالچا 
توخویایدیم شاه عباسين تورپاغيندا نه قدر آدام وار اوتورایدی 

اوستونده بی قيراغيدا بوش قاالیدی. 
ایكی  اؤزونه  عباسين  شاه  گئدیدم  من  کاش  باجي:  خيردا 
بيرچحلری  بير  گوموش،  بيرچحلری  بير  دوغایدیم  اوشاق 

قيزیل اوالردي.
شاه  اولدو.  سحر  سونرا  قایيداندان  قایيتدیالر.  دؤنوب  بونالر 
وئردی،  دستور  سونرا  گئيينندن  گئييندی،  قيرميزی  عباس 
گئجه  اوچوزده  سيز  دئدی:  قيزالرا  گتيردیلر.  قيزالری 

دانيشيب سيز، آچين بوردا سؤزلریزي دئيين. 
نه  بونالر  عهدیميزی  بيزیم  بيرینه،  ـ  بير  باخدیالر  قيزالر 

بيلدیلر؟ شاه: چوخ دانيشمایين دئدی. 
وئردیخان  آلاله  وئردیلر  بيرین  دئدیلر.  آرزیالرینی  بونالر 
شاه  خيردانی دا  اوغلونا.  وکيلين  بيرین  ده  اوغلونا،  وزیرین 
گتيردی  پيشيرنندن،  آش  او  دئييم  سنه  آلدی.  اؤزو  عباس 
قاینادی  قویدو  ایچينی دولدوردو سویونان  قازان آسدی.  بی 
ایچينده آلتی باتمان دوز تؤحدو، هر کيم بارماغينی باسدی 
اولویا، اولویا قاچدی، بی قازان آرتيق قالدی. هئچ کيم الينی 

ویرمادی. 
بونون  توخودو،  تایی  خورجون  بی  گتيردی  بيریسی  ده  او 
اوستونو بوتوو ائله دی ایينه سانجاق. هر کيم اوتوردو یانچاغينا 

باتدی، بير قيراغی  دا، آرتيق قالدی. 
دولوب.  قارنينا سانجی  باجی نين  ایكی  بو  اویدو  بویلو  خيردا 
دوغا  اوشاق  ایكی  بو  اگر  آخی.  گؤرنمه یيبلر  ایش  بير  بونالر 
اونون دا بير بيرچه یی قيزیل، بير بيرچه یی گوموش بيزی اوندا 
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باغالیاجاقالر آت داشقاسينا سورویه لر. 
اورتانجيل باجی دئدی: به نئينيياخ؟ 

بؤیوک باجي دئدي: هئچ زاد، بو دوغاندا آپاراق بونو باجادان 
کوچویو  ایت  ایكی  آلتينا  گؤتوراق  اوشاقالری  دوغوزدوراق، 
اوشاغی  اولدو،  گونو  ـ  آی  باجينين  خيراد  ویردی   . قویاق1 
اوالندا قاری چاغيردیالر. گتيردیلر اوندا قاری اوالردی هر ایشی 
گؤرردی. باجيالري قاریيا دئدیلر: بو اوشاقالری گؤتورجكسن 

بونالرین یئرینه ایكی ایت کوچویو قویاجاقسان.
باجادان  دوغوزدوردوالر.  اوشاغی  باجادان  آپاردیالر،  بونو 
شاپيلدینان دوشن دیقه قاری گؤتوردو ایكی عججه باال ایت 
ایكی  دئدیلر:  آشاغا  گتيردیلر  بونو  یئرینه.  قویدو  کوچویو 

کوچوک دوغوبسان. 
سویا.  اوتوردولر  قوتویا،  بير  قویدوالر  گتيردیلر  اوشاقالری 
قوتویا قویاندا اوغالنين بارماغی کئچدی قيزین آغزینا، قيزین 
قالدیالر.  دیری  امدیلر  آغزینا،  اوغالنين  کئچدی  بارماغی 
تانری او سایاق اونالری ساخالدی. بونالر سویونان گئتسينلر، 
خانيمين  اولسون  ساغ  قوربان  کی  گئتدی  خبر  عباسا  شاه 
بير جوت کوچویو اولوب. بيری دئدی: اؤلدوراخ. بيری دئدی: 
آتين قویروغونا باغالیاق. بيری دئدی: بونو آپارین اوچ یولون 
اوزونه  گلنده  تورپاغا،  قویالیين  کيمين  یاریيا  آیریميندا 

توپورسون، گئدن ده. چؤرحدن زاتدان آتين قاباغينا. 
بونالر بوردا قالسين. گلين سيزه کيمدن دئييم اوشاقالردان. 
بوردا  تورپاغينا.  پادشاهی نين  آپاردی، ميصير  اوشاقالری سو 

1- ائل آراسيندا دئيرلر: باجی باجينی ایسته سه آلتينا نييه ایت کوچویو 
قویور.
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پادشاهين بير باغوانی وار ایدی، چوخدانيدی بو باغا باغوانيدی. 
بير  بو سونسوزویدو. چوخ یاخچی آداميدی، هامی سئوردی 
گون باغی سوواریردی گؤردو سو گلمه دی. دئدی: وای دده 

یئنه سویو گؤره سن کيم یيخدی. 
دوالنا  ـ  دوالنا  دئيينه،  ـ  دئيينه  چيينينه،  آلدی  بئلينی 
گئتدی. گؤردو بی قوطو سو یولونو باغالیيب. قوطونو گؤتوردو 
گلدی، سودا آچيلدی. گتيردی یاواشجادان قوطونون آغزینی 
گؤزلدی.  بيریندن  بيری ـ  وار،  اوشاق  ایكی  گؤردو  آچدی، 
بيری قيزدی، بيری اوغالن. بونالرین توکلرینين هره سی بير 
رنگ چالير، اؤزوده گؤزلدیلر. دوغرودان بونالرا تای تاپيلماز. 
بونون بير خانيميسی وار ایدی، قوجا آرواد ایدی. همشه تانریا 
یالواراردی، اوشاق ایستردی، آلاله یوللویوبدور دئدی. ایندی 

بونالرین خؤره یين هاردان آالجایيق دئدی. 
کيشي: اوشاقالری یولالیان خؤره یينده یولالر دئدی. 

اوشاقالرین  سالدی  دوشلریني  یالواردی  ساری  آلالها  آرواد 
سود  گيزلده یير  دوشلري  گؤردو  یاواش  ـ  یاواش  آغزینا. 
ـ  ،نيققا  آغزینا  بيرینين  سالدی  هره سين  بونالرین  گلدی. 
آدین  اوغالنين  قویدوالر.  آد  اوشاقالرا  بو  امدیرلر.  نيققينان 
ابراهيم، قيزین د ا آدینی گلزار قویدوالر. بونالر یئددی یاشينا 
ایكينجی  اوخودوالر،  کيالسا.  بيرینجی  گئتدیلر  یئتيشدیلر، 
آتدی  ال  گلزار  کئچنده  قاباغيندان  دکانين  گئدنده،  کيالسا 
توکاندارین خوشونا  قيز چوخ گؤزليدی  بير گوزگو گؤتوردو، 
گوزگونو  اولمادی،  ایشی  بونون  دئمه دی.  سؤز  بير  گلدی، 
بو  من  یانی  گولدو،  بير  اؤزونه  باخاندا  ائوه،  گلدی  گؤتوردو. 
ابراهيم  کی  بيليرميش  بئله  ایندیيه جن  بو  گؤزلليكده یم؟. 



120125

گؤزلدی بو چيرکيندی. او دا گوزگویه باخدی، اینانمادی، او 
دا دئييرميش به قيز گؤزلدی بو چيرکيندی. بونالر ایكيسی 
ده باخدیالر گؤردولر بيری ـ بيریندن گؤزلدیر. ایكيسی ده ائله 
بيل بير آلمادیالر. قيز چوخ بيلميشيدی: ابراهيم بيليرسن بيز 
بونالرین اوشاقالری دئييليک، داداش باشيميزین جریانی وار 

دئدی. 
ابراهيم: نه ایش گؤرک به؟ 

مينيب  آتالری  آلسين  آت  ایكی  شاهدان  دیيک  آتایا  گلزار: 
قویاق چيخاق گئدک. 

ابراهيم: ائوین تيكيلسين بونالر او قدر آغالیارالر گؤزلری کور 
اوالر دئدی. 

گلزار: به نئينيياخ، بو دیاردا بيزدن گؤزلی یوخدور. 
گئده جكسن  دده  ائله دی:  وسوسه  بونالری  شيطان  آنجاق 
شاهدان بيزه ایكی آت آالجاخسان بيز گئده جویوک دوالنماغا 

دئدیلر. 
باغبان: گؤزلریم اوسته باال، دئدی. 

آلما  قيرميزی  گؤزل  دسمالدا،  بی  گئتدی  دوردو  باغبان 
شاه  گئتدی.  دینگيلدیيه،  ـ  دینگيلدیيه  باغالدی،  یيغدی 
دسمالدا  بير  گلير  باغبان  گؤردو  باخيردی.  فرنگيندن  کوله 
آلما گتيریر. دوشدو، قاچا ـ قاچا گلدی بونو خياواندا آليبالر 
سونرا  احواالن  کئف  دربارینا.  شاهين  آپاریرالر  قوجاقالرینا 
ایدی قوجالميشدی داها چوخ سئویردیلر  باغوان  ایلين  اللی 

بيله سين. 
شاه سوروشدو: باغوان نه یاووز شاه ین  دا دربارینا آیاق قویدون؟ 
دئدی: قوربان ساغ اولسون بير اوغلوم وار، بير قيزیم، بونالر 
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ایكی آت ایسته یيرلر گئتسينلر سنين اووالغيندا دوالنسينالر. 
شاه دئدي: سن نمنه دئسن باش اوسته. 

گتيردیلر،  وئردی  دستور  آتالردان  جوت  بير  یاخچی  الپ 
قوجانين  وئردیلر  برته دیلر،  بزه دیلر،  جلوالدیالر،  یهرله یيب 
گلزار  ابراهيمينان  گلدی.  چكه  ـ  چكه  آتالری  قوجا  الينه. 
چؤلده  دئدیلر:  گؤروشدولر  اؤپوشدولر،  قوجاینان  دوردو 
نه گله جک،  قاباغينا  بيلمير کی  آدام  اوالر،  یيرتيجی حيوان 

بلكه بيردن قایيتمادیق، بيزی حاالل ائله. 
ـ  اؤز  باخيردی.  فرنگيدن  کوله  شاه  سوردولر.  مينيب  آتی 
گؤردو  نئجه دی.  اوشاقالری  قوجانين  گؤروم  دئدي  اؤزونه 

بونون دیاریندا بئله بير گؤزل یوخدو. 
گل  دولسون،  قانال  یهرین  اولسون،  تاراج  تختين  وزیر  شاه: 

باخگينان اوشاقالرا، دئدی. 
بو  یوخدور.  اوشاق  بير  بئله  دیاریميزدا  بيزیم  قوربان  وزیر: 
بيلمه ميشيک،  ایندیيه جن  وارایميش،  اوشاغی  بئله  قوجانين 
گئدیب قایيتسينالر گلنده سوروشاق گؤرک، نه یين نه سيدی. 

اوندا بونالرین یاخاسين قوجادان اوَزک دئدی. 
بونالر آز گئتدیلر. چوخ گئتدیلر قاش قارالميشدی، بير شهرین 
یانينا یئتيشدیلر. دروازاالر باغالميشدی، ایچری بوراخمادیالر. 

ابراهيم دئدی: باجی یورولدون سروانا، یاتدین قبيرستانليغا. 
بوراخيب  آتالری  قبيرستانليخدا  کناریندا  شهرین  گئدیب 

یاتدیالر. آتالردا بير آز اوتالسين سحر یوال دوشک دئدیلر. 
بونالر بير قبيرین یانيندا دوشدولر یاتاالر. بير قاپی آچيلدی 
سنين  گؤزلویورلر.  چوخدان  سنی  ابراهيم  قبيرستانليقدا. 

ساختمانين، هرزدین حاضيردی. آتين  دا اوردادی. 
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گئتدیلر ایچری گؤردولر بونون هرزادی حاضيردی. قاپيدا بير 
قارا آت باغالنيبدی، آت دیله گلدی: ابراهيم او آتالر گئدر اؤز 
یئره  بئله هر  بوندان  یئرلرینه،  اؤزلری گئدرلر  تاپار،  یئرلرین 
گئتسن منن گئدجكسن دئدی. دستور بوندان بئله مندندی. 
قوجا آخشامادک گؤزله دی خبر اولمادي. بير گونده گؤزله دیلر 
گؤزلری  کی  آغالدیالر  قدیر  او  گلمه دی.  بونالر  گؤردولر 
اوشاقالر  کی  گلدی  خبر  درباریندان  شاه ین  سحر  توتولدو. 
گلسين دربارا. بونالر دئدیلر: آتالری گليب اوشاقالردان خبر 

یوخدور، بيلميرم حيوان داغيدیب نه اولوب، یوخدوالر. 
یئدیلر  بوردا،  قالدیالر  گلزار  ابراهيمنان  قالسين.  بوردا  بونالر 
ائله  همشه  دئدی:  ابراهيما  آت  قارا  بو  گون  بير  ایچدیلر، 

اوتوراجاقسان ائوده؟ ابراهيم: به نئيله یيم دئدی. 
ـ دور آیاغا منی مين گينن بير آز یئمه لی گوتوگونن، گئدک 
خانيمدی  وار  بيری  یولدادا  دوالناق،  شهرین  اصفهان  بير 

واجبدی اونا خؤرک وئره سن. 
گئتدیلر گؤردولر اوچ یولون آیریميندا بير خانيمدی یاریياجان 

قویالنيب تورپاغا، خؤرکلرین وئر اونا دئدی. 
داها  بونا.  وئردی  یاخچيسيندان  خؤرکلرینين  سئچيب  اودا 

دئمير ها ننه ندی. 
گئت  گل  شاهينان  دوشر،  طيليسيمه  طيليسيمدن  دئسه 
شاه  بورا  دئدیلر  گئتدیلر  اولور.  نه  سونرا  گؤرک  ائله سين 
فرنگيندن  کوله  عباس  شاه  بورداندی.  اووالغی  عباسيندی، 
اونون  گلدی  اوغالندی  گؤزل  آتلی  قارا  بير  گؤردو  باخيردی 
اووالغينا، اؤز ـ اؤزونه دئدی: کيمين قدرتی وار بورا گيرسين؟ 
بير  گؤردولر  گلدیلر  چاپدیالر  مينيب  آتی  دوردوالر  بونالر 
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گؤرنده  اوغالنی  بو  یوخدور.  تایی  دونيادا  اوغالندی  گؤزل 
بونون محبتی اوخ کيمی قيریلدی گئتدی َدیدی شاه عباسين 

اوره یينين باشيندان کوره یينده دایاندی. 
اوغلوم  بو منيم  اولمایایدیم  آلالهدان شاه  شاه عباس دئدی: 
اوالیدی. او قدر بونا محبت سالدی کی گل گؤره سن. هاردان 

گليب هارا گئدیرسن سوروشدو؟ 
ـ شهرین اوجوندا بير ایكی اوچ کئچی کوچوم وار ساخالیيرام. 

داریخدیم دوردوم گلدیم یولوم بوردان دوشدو. 
واخت  هر  دوالنگينان  قورباندی  سنه  بوتون  اووالغ  شاه: 

داریخاندا گل بيرگه دوالناق. 
ـ من هردن گله جييم ایكی گوندن بير. 

خؤرک  چوخلو  قاباغينا  خانيمين  بو  اؤلمييه سن  سن  گؤردو 
بير  ابراهيم  بو  اوچ گون.  ایكی گون،  بير گون  بونالر  قویوب. 
گون شاها قوناق گئتدی، بير ایكی گون اوردا قالدی بير گون 
خاالالری بونو گؤروب اوشندیلر بو کيمدی؟ بو خانيما چوخ 
قاچدیالر  دئدیلر.  اولمييا  اونالر  بونالر  گتيریر.  زاد  خؤرک 

قارینين باشينا، قاری او اوشاقالری نئينه دین؟ 
چيخدی  سویا،  آخيتدیم  قوتویا،  قویوب  اونالری  دئدی: 

گئتدی. شاه ین اووالغينا.
ـ بير اوغالن گلير بيز اوندان اوشه نيریک. 

ـ اولسون، یئرین اورگنيم بيلرم نئينرم. 
ائله  قوناق گلير.  اوولویور شاه عباسا  اوغالن گلير دوالنير.  بو 
بوردا یاشایير. بئله اوالندا قاری قویروغون ویردی بئلينه. یاواش 
اؤیرندی.  ائولرین  بونالرین  گئتدی  دوالنا  ـ  دوالنا  یاواش،  ـ 
گؤزلليخدا،  نه  وار  دا  قيز  گؤزل  بير  بوردا  گؤردو  گئتدی 
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سوروشدو آدین ندیر قيزیم؟ 
دئدی: گلزاردی. 

گلزارین گرک گولو خندانی دا اوال. او نمنه دی سوردو. او بير 
بو  قارداشينا دئسن گئدر گتيرر.  تایيندا،  او  آغاجدی چایين 

دئييب چيخدی گئتدی. 
ایت  یا  کی  یولالميشام  یئره  ائله  قورخمایين  دئدي:  گليب 

اوالجاق یا دا قورد. آنجاق گئدر گلمزه یولالميشام. 
بو جور اوالندا آخشام گلنده، گونده بونون باجيسی قاچاردی 
گؤردو  گلدی  ابراهيم  سوروشاردی.  حالين  قاباغينا،  بونون 
سوپورور،  یئری  قاباغی  ـ  قاش  سالالیيب،  ميسيریغين  قيز 
سوروشدو: باجی نه اولوب؟ دئدی: قادان ـ باالن منه َدیسين 
نه اوالجاقدی، گونده گئدیرسن گزیرسن، دوالنيرسان من ده 

بوردا تكجه قاليرام. 
ـ به نئيله یيم؟ 

خندان  گولو  منه  اوتایيندان  چایين  گئت گينن  زاد  هئچ  ـ 
آغاجين گتير. دئييرلر گولو خندان آغاجينين سازی وار، تاری 

وار، آشيغی وار، ناغيلی وار. 
دئدی: سحر گئدیب گتيررم باجی. 

گلدی قارا آتا تومار وئرسين گؤردو قارا آتين گؤزلریندن یاش 
تؤکولور. سوروشدو: سنه نه اولدو؟

بير  من  قالميشام.  قایدینا  آغاجی نين  گولو خندان  او  دئدي: 
ائله  ده  منی  اولموشام.  آت  سنه  گلميشم،  اوغلویام  شاه ین 
بيلمه دیم  گتيره  آغاجينا،  خندان  گولو  یولالميشدی  باجيم 

طيليسيمه دوشدوم. 
گئدک  گرک  اوالق،  قورد  اوالق،  ایت  دوشک  طيليسيمه  ـ 
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گتيرم. گئتمه سک باجيم مندن ال چكميه جک. 
گئدیب  آليبسان  بوینونا  کی  ایندی  گئتمه ليسن  بيل  ائله  ـ 
گتيره سن بيرینجی بئش گونلوک خؤرک گؤتور آپار توک او 
خانيمين قاباغينا، بير ده اووالخدا دوالناق گزک شاه عباسدان 

آلالوئردیخاندان حااللالشيب گئدک. 
ابراهيم ـ باش اوسته دئدی. 

آپاردی ننه سينين قاباغينا چوخلو خؤرک تؤکدو، اوندان سونرا 
گئتدی اووالغی دوالندی بير آز دوالندیالر شاه دا گلدی بير 
آز دوالنيب گزندن سونرا شاه دئدی: منيم دوستوم بئش آلتی 

گون ایشيم وار سفره گئده جييم داریخمایين گلرم انشااهلل.
بو یئنه گئتدی شاه عباسينان ناهار یئدی چایالشدی. گلدی 
خؤرک  یئنه  قاباغينا  ننه سی نين  گئتدی  ميندی  آتی  قارا 
یاخچی  دئييرم  نه  ابراهيم  بيليرسن  دئدی:  آت  قارا  توحدو، 
قوالغينا سيرغاالن، گئده جكسن من قاالم چایين قيراغيندا، 
اوردا سن چيرماناجاخسان چایی کئچه جكسن، هانكی آیاغينی 
سویا قویدون هر نه سنه دئسه لر، قوالق آسمایاجاقسان. سن 
قوالق  کيمدی،  دده ن  کيمدی،  ننه ن  اوغلوسان؟  کيمين 
زامان  هئچ  باخمياجاقسان.  داليادا  چؤنوب  آسمایاجاقسان. 
باخمایاجاقسان. ائششک آنقيراجاخ، آت کيشنه یه جک،  داليا 
قالخان  چكه جكلر،  قيلينج  بوزدایاجاق،  دوه  هوره جک.  ایت 
سویو  ائله  سن  آسمایاجاقسان.  قوالق  بيرینه  هئچ  گله جک. 
آچيالجاقدی،  یول  بير  کئچدین  کی  سویو  کئچه جكسن، 
اوخویاجاقسان،  تومارالری  گله جكدی،  تومار  ایكی  یولدا 
یئتشه جكسن آتين قاباغيندا سوموک واردی، ایتين قاباغيندا 
گؤتوروب  سومویو  َدیيشه جكسن.  یئرین  اونالرین  آرپا، 
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قویاجاقسان  گؤتوروب  آرپانی  دا  قاباغينا،  ایتين  قویاجاقسان 
بير  گؤره جكسن  اورا  یئتيشه جكسن  گئدیب  قاباغينا،  آتين 
آغاجدی، بونالرین باشی قاتيشدی یئمه یه، سن یئتيشيب بی 

بوتاسين سيندیریب قایيداجاقسان منه ساری. 
قارا آت دئين کيمين گئتدی سویون قيراغيندا دوشوب آتی 
قویدو اورا، قيچين چيرماالدی آیاغين سویا قویاندا آی ابراهيم 
هاردان گلدی، ننه سی ایت کوچویو دوغان، ننه سی یاریياجان 
ساخالدی،  کيملر  سنی  آی  دئيير،  سؤز  بير  هره  قویالنان، 
وئرمه دی.  جاواب  بيرینه  هئچ  گلدین،  قویدون  قوجاالری 
باخمایاندا سویو آتدادی. بير آغ یول آچيلدی، طومار گلدی، 
گؤردو  گئتدی  کئچدی  اوخویا  ـ  اوخویا  اوخوماغا.  باشالدی 
تؤکوبلر.  آرپا  قاباغينا  ایتين  ده  سوموک،  قاباغيندا  آتين 
سومویو  ایت  ده  آرپانی،  آت  َدیيشدی،  یئرینی  اونالرین 
باشالدی یئمه یه. باشالری قاتيشدی، گئشدی ایچری گؤردو 
بير آغاجدی. بير بوداغين قيردی قایيتدی. گلدی گؤردو هئچ 
کيمين ایشی یوخدور. داها سؤز دئين یوخدور. سویو آتدادی 
قارا آت دئدی: گل مينگينن، ميندی قویدو گلدی. گتيریب 

بوتانی ویردی اوتاغا هر گؤزوندن بير هاوا چالير. 
دوالنيردی  اووالغا،  گئتدی  مينيب  آتی  قارا  ابراهيم  سحر 
یئدیلر،  ناهاری  دوالندیالر،  بيرگه  گلدی  ده  وزیر  شاهينان 
ناهاری یيينده خاالالری بونو یئنه گؤردولر. قاچدیالر قارینين 
به  دئييردین  دولسون.  اودونان  یئرین  سنين  قاری  باشينا، 
قایيتمایاجاق، گليبدی. دئدي: قورخمایين، بو سئری بيليرم 

نئيلييم. 
ابراهيم سحر یئنه گلدی او خانيمين قاباغينا یئمه لی تؤکدو 
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چيخدی گئتدی اووالغا. قاری یئنه قویروغون ویردی بئلينه 
فيرالنا ـ فيرالنا گلدی گلزار خانيمن یانينا. هه قادان ـ باالن 

آليم گؤردون نه گؤزلدی مندن سنه ضرر گلمز. 
گلزار: هن قاری ننه الپ  دا گؤزلدی. 

قاري: اوندان دا گؤزلی وار! 
گلزار: نمنه دی؟ 

قاري: بو آغاجالرین بير گولو خندانی واردی داداشينه، دئنن 
گئدیب اونو گتيرسين سنله یولداش اولسون. 

گلزار: اونو کيم گتيرر؟ 
قاري: ابراهيم، گول خندانين بوتاسين گتيرن اؤزونده گتيره 

بيلر. 
ابراهيم گلدی گؤردو دده وای باجيسی نين قاش قاباغی یئری 

سوپورور. سوروشدو: باجی یئنه نه اولدو؟ 
گلزار: نه اوالجاقدی سنی نه واختاجان سوبای گؤروم، گئت 

گولو خندان آغاجی نين گولو خندانين دا گتير. 
بویونده گولو  باجيم  قارا آت:  یانينا.  آتين  قارا  دوردو گئتدی 

خندانين اؤزونو ایسته یير. 
قارا آت: سؤزونه باخما بونو گتيره بيلميه جكسن. 

ابراهيم: آلالها توکل سحر آچيلسين، خير آچيلسين گؤرک 
نه جور اولور. 

سحر یئنه گئتدی اووالغا، ننه سی نين قاباغينا یئمک تؤحدو. 
گلدی،  وزیر  وئردیخان  آلاله  عباسال  شاه  گؤردو  دوالنيردی 
ناهاری یيندن سونرا قوربان ائله بيل کئچی لریم سوته دولوبدو، 

یئنه بئش آلتی گون گئده جاغام دئدی. 
شاه: اولسون، سن هر زامان گئتسن آزادسان دئدی.
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ابراهيم یئنه قارا آتی ميندی، آز گئتدی، چوخ گئتدی قارا آت 
دئدی: بيليرسن ابراهيم ائله اوردا منی اؤتوره جكسن او جور 
سویو آددایاجاقسان اوندان بتر بو سئری قيشقيراجاقالر اوستونه 
ها، یئنه یول آچيالجاق، ایكی ذکر اوخویوجاقسان قورتاراندان 
اوردان  ایتين خؤرکلرینی َدیيشه جكسن  سونرا، یئنه آتينان، 
تؤکه جكسن  آپاراجاقسان  دوز  باتمان  بير  سوووالجاقسان 
قاپی نين آلتينا، قاپی جورولده مه سين. ائله کی قاپينی آچدین، 
قيزین یانيندا بير یئكه آغاج واردی، قيز یاتيبدی یانينداکی او 
آغاجينان گؤتوروب نه گوجون وار چاالجاقسان قيزا. ائله کی 
چالدین قيزا، قيز یوخودان آیيالجاق، قورخماگينان دیسگينه، 
قورخا، سنين نه گوجون وار ویرگينان، ائله کی اونو ویردین، 
ویران دیقه  سيزین محبتيز بيرـ بيرینه ووروالجاق بير مالال 
یئتيشه جحدی، سيزین کبينيزی اوخویاجاقدی. سونرا گليب 
دیيه جک  سنه  وار  آتی  بير  اونون  دا  آدالدیز،  تایا  بو  سویو 
ها،  یوخ  مينيم،  آتينی  سنين  منده  مين،  آتيمی  منيم  کی 
آتينی  اؤز  هر کس  دیيه جكسن  ائله  گؤرمه.  ایش  بی  اوجور 

مينه جكدی، سنه نه دئييرم اونو ائله یه جكسن. 
ـ باش اوسته دئييب آتی اؤتوردو چيرماالنيب آیاغينی قویدو 
سویا، دونيا بير ـ بيرینه قووشدو، قوالق آسمادی. ائله اوجور 
ایتين  آتينان  آتالدی.  کؤرپونو  گئتدی.  اوخویا  اوخویا ـ  ویرد 
خؤره لرین َدیيشدی بی باتمان دوز گؤتوردو، تؤحدو قاپی نين 
آلتينا قاپی جيریلدامادی. ایت باشی سومویه قاتيشدی، آتين 
باشی آرپایا، بو یئتيشدی قيزا گؤردو قيز ائله یاتيب کاسيبين 
باختی کيمی. گؤردو بير یئكه زیرپی آغاج وار، آغاجی گؤتوروب 
یوحله دی قيزا. قيز یوخودان آیيندی، ابراهيم گلدین دئدی. 
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مالال یئتيریب کبينلرینی اوخودو. گلدیلر قيزین دا بير آتی وار 
ایدی. ابراهيم سن منيم آتيمی مين، منده سنين آتينی، یوخ 
دئدی. هر کس اؤز آتينی مينسين دئدی. ابراهيم گؤردو نه 
سو وار، نه یول وار، نه کؤرپو وار، هامی اولوب آدام دونيا بوتون 
آدامدی. هامی دوشدو بونون آیاغينا »یولون آچيق اولسون« 
بيریميز  قالميشيق.  اولوب  زاماندی طيليسيم  نه  بيز  دئدیلر، 
اولوب.  حيوان  بير  هره  ایت،  بيریميز  پيشيک  بيریميز  آت، 
گلدیلر.  ابراهيما  قوشولدوالر  بونالردا  دئدی.  گئدیک  گلين 
اوردا  مينه. گؤردو آت  آتی  قارا  ابراهيم سحر دوردو گئتدی 
یوخدو »به منيم آتيم هاني« دئدی. گؤردو بير آغایانی اوردا 
ایدیم،  من  آتين  قارا  سنين  اولسون  ساغ  ابراهيم  اوتوروب: 
فالن پادشاهين اوغلویام منده طيليسيمه دوشموشم. سنين 
بيلمه دیم  گتيره  گتيرم.  خندانی  گولو  گلميشدیم  کيمين 
یئرینه  آتينين  اولدوم  اوغالن  ده  ایندی  اولموشام.  آت  سنه 
آت باغالميشيق. گولو خندان خانيم بو اوغالنی کي قارا آت 
اولموشدو سن گئتمه گينن دئدی. بيزیم تویوموزو گؤر سورا، 
َدیيشلميشدی،  آتی  ميندی.  آتی  یئنه  دئدی.  اوسته  باش 
گئدندن  گئتدی.  توحدو،  خؤرک  قاباغينا  خانيمين  گئتدی 
گئتدی  یولالیاجاخدی،  قارینی  بيليردی  گولوخندان  سونرا 
یئنه پادشاهين ائوینده ناهار یئدی، خاالالری گؤردو قاچدیالر 
قارینين باشينا: قاری سنی بئيمان اوالسان. اوغالن قایيدیب 

گليبدی، دئدیلر. 
گلمه سين  ایل  یوز  ایكی  یولالیيم  یئره  ائله  سئری  بو  ـ 

دئميشدی. 
یئنه گليب ناهار یئيير، باخ. صبر ائله دئدی. 
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بو قاری یئنه گلدی باال داداشين گولوخندانی گتيردی. بلی 
دئدی. 

ایچری  گلسين  قوی  اولماسين  ایشين  دئدی  خندان  گولو 
اوننان ایشيم وار. 

قاری بو قيزینان اوغالنی نئينه دین دئدی؟ 
ـ قویدوم بير قوتویا اؤتوردوم سویا. 

سيخدی،  ائله  قيچيندان  بيرده  یاپيشدی  باشيندان  قارینين 
آچيليب،  تندیرده  تندیره.  سوخدو  دوکچه له یيب  سيخدی 
آچيالندا چيخاردیب خبر آپار دئدی: دوستالرینا قاری یاپيشيب 
قيچيندان. قاچا ـ قاچاگئتدی دئدی: ائویز یيخيلسين ایندی 

سيزین آخير گونوزدو. 
بير  قارا یوماخ،  بير  یاتدی. سحر گولو خندان  ابراهيم گلدی 
آت  بونالری  دئدي:  وئریب  یوماخ  آغ  ده  بير  یوماخ،  ساری 
دالينا  قایيدیب  گل.  دوالن  گئتگينن  یاپيش  اوجوندان  یئره 

باخماجاخسان. 
ابراهيم بير بئله یولو نه قدیر گوجو وار ایدی آتی قووا ـ قووا 

گئتدی گلدی بورا. 
ـ بير قایيدیب دالينا باخ دئدی. 

گليب  گئدیب  کی  یول  بئله  بير  آلاله  آی  گؤردو  باخدی 
هاميسی بير چادیردی. نه دیره یی وار، نه ميخی وار، نه ایپی. 
ائله بو یئكه ليحده چادیردی دونيادا. بير قيرميزی ایپ وئردی 
الينه یوماغی  اوجون وئردی  ایپين  یاشيل  بير  ایپ  بير گؤی 
ایچيندن دوالنيب  یئره دئدي: گئده جحسن چادیرین  آتدی 

گله جحسن، قایيدیب دالينا باخمياجاخسان. 
یئتيشنده  یانينا  گلدی.  دوالندی  ایچينی  چادیرین  گئتدی 
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دئدی: قایيت باخگينان. 
قایيتدی باخدی گؤردو، او یئكه ایحده چادیرین ایچينده بير 

فرش واردی، »ایندی اولدو« دئدی. 
سنه  اولسون.  ساغ  قوربان  کی  دیيه جكسن  شاها  گئدیب  ـ 
چوخ قوناق گلميشم، چوخ ناهارینی یئميشم، بوندان بئله بی 

گون  ده منه قوناق گل گينن. 
ـ باش اوسته! دئدی. 

گئتدی پادشاهين اووالغينا، گؤردو شاهينان آلاله وئردیخان 
یئدیلر،  ناهارینی  شاهين  گئتدیلر.  دوالنيب  گلير،  وزیر 
صاباح  اولسون،  ساغ  قوربان  اوتوردوالر:  دوالندیالر.  ایچدیلر، 
آدامين  ایستحلی  شهرین ده  ده  قدر  نه  قوناقسان  منه  ناهارا 

وار، چاغيرگينان. 
شاه: اولسون چاغيرارام دئدی. 

قاباغينا  او خانيمين  گئدیرسن  گونده کی  دئدی:  گولوخندان 
خؤرک توکورسن، بير بئلدن، کولوحدن آپار اونون دا دوره سين 

ائشيب تورپاقدان چيخاردیب گؤتور گل بورا. 
آپاریب  گتيردی  چيخارتدی.  تورپاقدان  دا  اونو  گئتدی 
یویوندوروب تميزله دیلر، بير دست پالتار گئييندیردی قویدو 
الپ یوخاری باشا. ـ اَیلش بوردا، سنين هئچ زادینان ایشين 

اولماسين دئدی. 
اوتوردوالر، اوتوراندان سونرا بی یول خبر وئردی یولداشالرینا، 
آسيبالر،  قازانالری  کسدیلر،  اؤکوزدن  قویوندان،  دانادان، 
پيشير،  خؤرک  تامام  گؤرسنميردي،  بوجاغی  اوجو  قازانين 
چادیرا.  یيغيشيبدی  واردی  آدام  نمنه  تورپاغيندا  شاه ین 
اوتوردوالر، یاریسی  دا بئكاردی. گولوخندان طيليسيم فرمان 
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وئردی مصردن قوجا باغباندان آروادینی دا گتيررسيز. 
داوا  بورا.  قویدوالر  گتيردیلر.  گؤتوروب  اوردان  ده  ایكيسيني 

وئردی بونالرین گؤزلری آچيلدی. 
قاري: او سنين اوغلوندور، بودا قيزیندیر، بونالری تانييرسان؟ 

کيشی: هن دئدی. ابراهيم باال هاردایدین؟ 
ابراهيم: هاردا اوالجاغام بوردا قاليردیق. آزیب گلدیک بورا. 

سيز  بونالری  چكيب سيز،  کورروخ  چوخ  سيز  قاري: 
ساخالیيب سيز. 

پادشاه گلدی، یئر گؤرسدیلر، اَیله شدیلر. 
کيشي سوروشدو: او اوچ قيز کی ساخالیيردین، اونون بيری 
آش پيشيره جكدي دونيا بوتون یئسين بير قازان  دا آرتيغی 

دا قالسين. 
کيشي: او نمنه پيشيردی؟ 

بارماغينی  کس  هر  قایناتدی  شورسو  آز  بير  زاد  هئچ  شاه: 
باتيردی. یئره توپوردو. او بيریسی  ده خالچا توخویاجاغيدی. 

کيشي: توخودو؟ 
شاه: یوخ. بير خورجون تایی توخودو، هاميسين ائله ميشدی 
اینيه سانجاق، هر کس اوتوردو یانينا باتدی. بير آزدا آرتيق 

قالدی. 
کيشي: او چيققيلی نه دئميشدی؟ 

بير  قيزیل،  بيرچكلری  بير  دوغارام  اوشاق  ایكی  دا  او  شاه: 
بيرچكلری گوموش. 

کيشي:  او نئينه دی؟ 
شاه: هئچ اونو دا دانيشدیرماسان یاخچيدی. 

کيشي: نييه؟ گئنه سوروشورام. 
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شاه: اودا ایكی دنه ایت کوچویو دوغدو. 
کيشي: قوربان سن گؤردون ایت کوچویونو دوغاندا؟ 

شاه ـ یوخ دئدی. 
کيشي ـ به نه جور شاهسان، آنالیایدین به آرواد ایت کوچویو 

نه جور دوغار؟ 
ده  من  دوغوب  دئدیلرخانيم  سحر  دئدی.  کی  بيلميرم  شاه: 

بيلدیم.
کيشي: بونو کيم دوغوزدوروبدو؟ 

شاه: ایكی باجيسی بيرده قاری ماماسی. 
کيشي: اونالری گتيرین دئدی. 

اوچونده گتيردیلر.
 قاری دئدی: اؤلدورسه  لرده من دیيه جييم بونالر دئدی، 

بونالر گلدی، شاه سوروشدو: قاری او خانيمی کی دامدا باجادا 
دوغوزدوردون نمنه دوغدو؟ 

قوربان ساغ اولسون: ایكی اوشاق دوغموشدو. 
شاه: نئينه دیز به؟ 

من  آپاردی.  گؤتوردو  سو  آتدیق  قوطویا  قویدوق  اوشاقالری 
ائله مدیم کی باجيالری ائله دیلر. باجيالری دئدی بو جور ائله 
منده ائله دیم. گولو خندان دئدی: شاه عباس اؤزون بی یول 

قضاوت ائله. 
ترسه  قيخدیردیالر،  باشالرینی  باجيالرینين  گتيردیلر 
اوزونه  بونالرین  کئچن  یولدان  ائششه یه،  آغ  ميندیردیلر 

توپورسون. قارینی دا اؤلدوردولر، آتدیالر چؤله. 
بو سنين  بو سنين خانيمين دی،  اولسون  قوربان ساغ  قاري: 
آدی  دا  بونون  ابراهيم،  آدی  بونون  اوغلوندو،  دا  بو  قيزیندی 
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باغوان  بو قوجا  آپاردی مصر شهرینده  گلزاردی، سو قوطونو 
گلدی،  سوت  امجكلرینه  دا  خانيمی نين   آپاردی،   توتوب 
بونالرا  بو  گؤردو  خانيم  گلزار  بؤیوتدو.  اميشدیردی،  بونالری 
بنزه مير، قویدو گلدی بو دیارا. من ده سنين گلينينم، بو دا 
منيم  اوغلودور  پادشاه  دا  اوغالن  جاوان  او  قيزیندی.  سنين 
اولموشدو،  آت  دا  بور  چكيب،  زحمت  چوخ  گليب  یولومدا 
یوخسا  بوردادی  ایندی  اوغلون  بو  سنين  گوجونه  بونون 
چوخدان گئتميشدی. زحمت اولماسا ائله سنين  ده قيزینی 
وئراخ بو اوغالنا گئتسين اؤز مملكينه، دئسين کی گولوخندان 

بودور. بونون داليسينجان گئتميشدیم. 
او گئتدی او یانا، شاه عباس دا ابراهيما قيرخ گون قيرخ گئجه 
باغوانی دا خانيمين دا گتيردی درباردا  او قوجا  ائله دی،  توی 

ساخالدی ابراهيم بونالرا قوللوقچو اولدو. 
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هاوار عبادي
كئچلين ناغيلی

قایاق شخص: بهمن دشتی 

دوغوم ایلي: 1340 
دوغوم یئري: بناب، حاج علي لو ائلي.  90/05/08

بيری وار  ایدی بيری یوخودو. بير کئچل وار ایدی بير ده بير 
یيغيب  تيكان  چؤلدن  گئدردی  گونده  کئچل  ننه سی.  قاری 
گون  بير  کئچينردیلر.  جورروغونان  بو  ساتاردی.  گتيریب 
تيكان یيغميشدی گتيریردی گؤردو یيغيشبالر بير یئره بير 

ایتی بيدیييرالر. 
سوروشدو: بو ایتی نييه وورورسوز؟ 

دئدیلر: اوَریين یانير تيكانی وئر ایتی سن آپار. 
ایتی آليب گلدی ائوه. 

ننه سی دئدی: منه پول وئر چؤرک آليم. 
مجبور اولدو بير ده گئدیب تيكان یيغيب، گتيریب ساتسين 

چؤرک آليسين. 
تيكان  گئدیردی  گون  بير  کئچينير.  جور  بو  گون  نئچه 
کوَریينده گؤردو بير پيشيگی دؤیورلر، اونو دا آلدی گتيردی 
ائوینه. اوچونجوسو بير ایالنی  دا آلدی گتيریر ائوینه. بونالري 

ساخالدي. 
بير گون ایالن کئچله دئدی: منی آپار اؤز یئریمه ایالنالرین 
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یانينا، اوزونده دئگينن منه حضرت سليمانين اوزوگونو وئرین. 
بو ایالنی آپاردی، گؤردو تامام ایالندی. دئدیلر: قورخما گل قاباغا. 
او  بيلدي  اوتوروب،  ایالن  یئكه  بير  تاخدا  باشدا  گؤرور  بو 

پادشاهالریدی. او ایالنی دا کی آپاریر اونون قيزیدی. 
شاه دئدی: مندن نه ایسته یيرسن؟ 

کئچل: سنين ساغليغينی. 
شاه: یوخ گرک بير ذات ایستيه سن. 

کئچل: حضرت سليمانين اوزوگون، دئدی. 
شاه: برک یئردن یاپيشدین، آما وئررم. 

حاضير  دئييردي  اوزوگه  نمنه  هر  گتيردی.   آليب  اوزوگو 
اولوردو، چؤرک ذات هر نه ایستيردي حاضير اولوردو. 

اوچون  منيم  قيزینا  شاه ین  گئت  دئدی:  ننه سينه  گون  بير 
ائلچی ليک ائله. 

ننه سي گئدیب کئچلين ایسته یيني شاها چاتدیریر.
منه  گئت  دئيير:  ائله سين  باشيندان  آروادي  ایسته یير  شاه 

یئددی دوه یوکو قيزیل، یئددی دوه یوکو گوموش گتير. 
گلير کئچله دئيير شاه بئله دئدی. 

کئچل اوزوکدن ایسته یير شاه دئينلر حاضيرالنسين. حضرت 
حاضير  گوموش  قيزیل،  یوکو  دوه  یئددی  عشقينه  سليمان 

اولور. آپاریر شاها وئریر. 
شاه ناچار وزیره دئيير: تدبير تؤک. 

وزیر دئيير: اؤزون دئييبسن گرک عملی ائده سن. 
شاه دئيير: گئدیب بير حامام تيكدیررسن بير طرفی قيزیل، 

بير طرفی گوموش و ایشيغی دا هر یانا دوشسون. 
شاه یاتميشدی گئجه آیينير گؤرور شهره بير ایشيق دوشوب 
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دئيير: بو نه ایشيقليدی؟ 
وزیر دئيير: شاه ساغ اولسون کئچلين حامانی نين ایشيغيدی. 
ناچار قاليب قيزی وئریر کئچله. کئچل قيزی و بيرده ننه سينی 
بير  دئيير:  اوزوگه  طرفينده.  بير  شهرین  آپاریب  گؤتوروب 

ساختمان حاضير اولسون. 
اوزویو  کئچل  یاشایيرالر.  اوردا  یول  بی  اولور،  حاضير  تئز 
دؤیور،  قاپينی  گليب  درویش  بير  گون  بير  قيزا.  وئرميشدی 
ائله مير،  قبول  وئریرلر  نه  هر  دئيير.  ائله یين  کؤمک ليک  منه 
گؤزو دوشور قيزین بارماغيندا اوزویه، اونو ایسته یير. قيز ناچار 
اوزوگو وئریر درویشه. درویش اوزوگه دئيير: بو ائوی، قيزی بير 

ده ننه سينی آپار دنيزین قيراغينا، آما کئچل قالسين. 
وئرانا.  قاليب  یوردو  کؤچوب  له له  گؤردو  گلدی  کئچل 
گئدیب  اونالردا  گؤردو  یانينا،  پيشيگين  ایتينن  گئتدی 
بئلينه  آليب  پيشيگی  ایت  داليسينجا.  ننه سی نين  قيزینان 
بارماغيندا.  اوزوکده  یاتيب  درویش  گؤردو  کئچدی.  دنيزدن 
وار.  بيبر  تاخچادا آجی  باخدی گؤردو  یانا  بو  باخدی،  یانا  او 
اوزوگو  سورتوب  گؤزونه  اوزونه،  درویشين  گؤتوروب  بيبری 
بارماغيندان چيخاردیب، دنيز قيراغينا گلنده ایت دئدی: سن 

آپارا بيلمزسن، وئر منه. 
ایتين آغزی چون یئكه ایدی. اوزوک دوشدو دنيزه. بير باليق 
اونو اوددو. پيشيک باليغی توتوب قارنيندان اوزوگو چيخاردیب 

گتيریب وئردی کئچله. 
گتير  درویشی  ننه می،  قيزی،  ائوی،  دئدی:  اوزوگه  کئچل 

دنيزدن بو تایا. 
اوزوک بو ایشي گؤرور. سونرا توتوب درویشی اؤلدورور. اؤزلری 

بير گوزل یاشایيرالر.
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هاوار عبادي
سئرچه نين ناغيلی

قایاق شخص:  غفار غفارزاده دیزجی
دوغوم ایلي: 1331 

دوغوم یئري: شبسترین دیزج خليل کندی.  90/05/08

بير گون وار ایدی بير گون یوخ ایدی، آلالهدان سونرا، هئچ 
اوچ  سئرچه نين  بو  ایدی،  وار  سئرچه  بير  یوخویدو.  کيم 
خاالسی وار ایدی. بير گون سئرچه او یانا جوج جولده دی، بو 
یانا جوج جولده دی، آیاغينا بير تيكان باتدی. گئتدی کيچيک 

خاالسی گيله، قاپينی چالدی، خاال قاپينی آچدی. 
جوجه: خاال، خاال! 

خاال: جان خاال. 
جوجه: منيم تيكانيمی چيخارت. 

خاال: باش اوسته. 
قویدو  چيخاردیب  آیاغيندان  سئرچه نين  تيكانی  خاال 
نئچه  گئتدی.  راحات الشيب،  سئرچه  تاخچييا،  مودباخدا 
نييه خاالمدان  یادینا دوشدو کی  گوندن سونرا، سئرچه نين 

تيكانيمی آلمادیم. 
گلدی خاالسی نين قاپيسينا، قاپينی چاليب: منيم تيكانيمی 

وئر دئدی. 
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خاال: خاالن اولسون باال، ایكی گون قاباق چؤرک یاپيردیق، 
مودباخدا آليشيق یوخ اویدو، سنين تيكانينی سالدیق تندیره، 
آليشيق ائله یيب، تندیری آليشدیردیق. سونرا چؤرک یاپدیق. 
سئرچه سارسيليب. من اونو بونو بيلمرم دئدی، یا تيكانی وئر 

یا تندیری. یا تيكانی یا تندیری. 
خاال ناچار قاليب تندیری وئردی سئرچييه. سئرچه تندیری 
چالدی.  قاپينی  خاالسی گيله،  اورتانجيل  گتيردی.  گؤتوروب 

خاال آچدی. 
دئدی: خاال! 

خاال دئدی: جان باال. 
جوجه: آال منيم بو تندیریمی ساخال. 
خاال: باال، آپار قوی حيطده قالسين. 

سئرچه تندیری آپاریب قویدو حيطين بير بوجاغيندا قالدی. 
سونرا اوچوب گئتدی. نئچه گوندن سونرا، گلدی خاالسی گيله. 

دئدی: خاال. 
خاال: جان باال. 

جوجه: منيم تندیریمی وئر. 
اؤکوزو  قاباق  گون  نئچه  باال،  اؤلسون  خاالن  خاال: 
ووردو،  کله سين  حيطه  گلدی  سووارماغا،  چيخارتميشدیم 

تندیری سيندیردی. 
سئرچه ناراحات اولوب دئدی: من اونو، بونو بيلمرم، یا تندیری 

وئر یا اؤکوزو، یا تندیری یا اؤکوزو. 
اؤکوزو  سئرچه  سئرچييه.  وئردی  اؤکوزو  قاليب  ناچار  خاال 

گؤتوروب گتيردی بؤیوک خاالسی گيله. 
قاپينی چاليب دئدي: خاال! 
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خاال: جان باال. 
جوجه: منيم بو اؤکوزومو ساخال! 
خاال: آپار اؤتور په یه ده قالسين. 

سئرچه اؤکوزو آپاریب. اؤتوردو په یه یه. سونرا چيخيب گئتدی. 
نئچه گوندن سونرا گليب منيم اؤکوزومو وئر دئدی. 

خاال: خاالن اؤلسون باال. نئچه گون قاباق اوغلومون تویویدو، 
ائوده یئمک اوچون هئچ بير زادیميز یوخویدو سنين اؤکوزونو، 
گلينين قاباغيندا کسيب، بيشيریب، وئردیک قوناقالر یئدیلر. 
سئرچه ناراحات اولوب دئدی: من اونو، بونو بيلمرم، یا اؤکوزو 

وئر یا گلينی. آیاغينی دؤیدو یئره یا اؤکوزو یا گلينی!
گلينی  سئرچه  سئرچييه.  وئردی  گلينی  قاليب  ناچار  خاال 
گؤتوروب آپاردی بير هوندور ایگده آغاجی نين اوستونه قویدو. 
بير آز سونرا گؤردو، بير دامبرامچی عمی، دامبرامی چاالـ چاال 
گلير. دامبرامدان چوخ خوش گلدی، دئدی: دامبرامچی عمی! 

دئدی: بلی. 
جوجه: اَیر بو گلينی سنه وئرسم، دامبرامی منه وئررسنمی؟ 

گلدی.  خوشو  بتر  بَيندی،  گؤروب  گلينی  عمی  دامبرامچی 
دئدی: آخ نئجه، آخ نئجه. 

گلينله  وئریب  دامبرام  بير  سئرچييه  عمی،  دامبرامچی 
َدیيشدی. سئرچه دامبرامی آليب الينه، چاالـ چاال اوخودو. 

تيكان وئریب تندیر آلدیم، دامبرام چييام باخ ـ باخ )2(
تندیری وئردیم اؤکوز آلدیم، دامبرام چييام باخ ـ باخ)2(
اؤکوزو وئردیم گلين آلدیم، دامبرام چييام باخ ـ باخ)2(

گلينی وئریب دامبرام آلدیم، دامبرام چييام باخ ـ باخ)2(
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هاوار عبادي
قوربان عمی 

قایاق شخص:حاج صمد دهون
دوغوم ایلي: 1339

دوغوم یئري:تبریز، کرگه کندي.  94/09/21

بير گون وار ایدی بير گون یوخودو آلالهدان غير  از هئچ کس 
قوربان  بونا کتده هامی،  ایدی،  وار  قوربان  دانا  بير   یوخودو. 
قيز  گئتدی  ائلچی  کيمه  هر  قوربان عمی  بو  دئيردی.  عمی 

وئرمه دیلر. 
اؤولنمه ميشدی  اؤزوده  قيزا،  دُوال،  آداما،  چوخ  عمی  قوربان 
اصال کندليلر دئدیلر کی گلين بونو آپاراق باشين اکک. آخی 
ائلچی گلرلر. بير دانا  بو قویمادی بيز اوتوراخ. گونده ـ گونده 
دو  نئينه ميه یخ،  نئينيه یخ،  بس  گلير؟  ائلچی  یول  اوتوز  قيزا 

قوربان عمی نی آپاراخ آتاخ دریيا. کندلی لر دئيير ها! 
بير گونلریم بو قوربان عمی نين گيررلر اؤوونه تح یاتارميش. 
بونو یورغان دؤشه یيينن گؤتوررلر، آپارارالر آتالالر دریيا. گئجه 

قارانليخدا، آتارالر دریيا. قئييدرلر گلرلر. 
بير دانا آغ ساققالليالری وار ایدی گئدر دئيرلر کی آلاله سنين 
باشن  هامی  ایندی  راحاتالشدیخ،  گتيسين  ایراست  ایشيوو 

قویور یاتير. 
اوزمک  گئدیر،  چيخير  اوزوب  یاندان  او  عمی  قوربان 
باشاریرميش، دریادان چيخير گئدیر بير مملكتده ایشده یيردی، 
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دئييردی فت بو دئييل، بوالر منی بئله ائله دی. گل بو ایشده 
دیحلریوی وئر قویونا. بو قوربان عمی گئدیر اورانين بازارینا بير 
اللی آلتميش قویون آلير. یولدا دئيير: یا سيزه وئرن، آلالهدی 

یا منه، اوتوز دنه آرواد آالجييام. 
قوربان عمی گلير بو قویونالری بی یول آتير دریيا. قویونالر 
اوزور چيخير سویو سوزور. بو قویونالر سویون سوزه ـ سوزه 
وارد اولور کنده. تورور  وورور هو ـ هو ـ هو ـ اوجادان دئيير، 
قوربان  یيخيلسين  اوووز  وای  قيشقيریشير.  قاچير  آروادالر 
اونا، های دوشور کنده، گلن  او  اونا،  او  اونا،  او  عمی  گلدی. 

دئيير: به کؤپویوولو، سنی آتميشدیخ دریيا. 
دریيا  منی  گتيسين.  ایراست  ایشوووزو  سيزین  آلاله  دئيير: 
بوتون  بوالری  قویونا،  باخ  اولمازدیم.  آدام  من  آتماسئيدیز 

دریادان یيغميشام. 
الينه گلن اؤزون آتير دریيا کی قویون سئچه لر. گؤرر تح بی 
اوزمح  ننه سی  دریادادی،  ننه سی  ائشيحده.  قالير  اوغالن  دانا 
ها!  گلمه   اوغول  دئيير:  چيخاردیب  باشين  اوردان  باشاریر. 

قوربان عمی نين آتاسينا لعنت. بوردا هئچ زات یوخدور. 
اوغالن دئيير: قوربان عمی او نه دئيير؟ 

باال او دئيير: اوزون اَمجه یين سئچيم، قيسا امجه یين؟ 
اوزون  اوردا  یانا کؤپه یين قيزی هله  او  اوغالن دئيير: چكيل 

امجح، قيسا امجح آختاریر. 
اوردا  هاميسی  گئدیب  کيشی  نمنه  دریيا،  آتير  اؤزون  دا  بو 
بوغولور اؤلور. قوربان عمی بی یول قئييدیر گلير او آدامالرین 
اوزمح  ده  قدیم  دریيا،  آتيب  اؤزون  گئدیب  کيشيلری  کی 
بو  یول  بی  عمی  قوربان  باخما،  ایندیيه  یوخودو.  باشاران 
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هه  آروادی،  بو  هه  ساغير.  گتيریر،  اوتاریر  آپاریر  قویونالری 
دورور.  صاحاب  کنده  آلير.  آرواد  دانا  اوتوز  دوز  آروادی،  او 
دؤنور آروادالرا دئيير: اؤلونجن بئله ائلييه جييم سيز منه قيز 

وئرميردوز؟ 
یئتيشدی یئره کئشدی گؤیدن اوچ آلما دوشدو، بيری منيم، 

بيری ناغيل دئيه نين، بيری ده ائشيدنلرین. 
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هاوار عبادي
صنعتکار اوچ باجيالر

قایاق شخص: فائزه جوادی حاجی علی لو
دوغوم ایلي: 1381

دوغوم یئري: قوشاچای)مياندواب(

کيمسه  سووای  آلالهدان  یوخودو.  بيری  وارایدی  بيری 
اؤلكه   بو  ایدی.  وار  پادشاه  بير  آذربایجاندا  اؤلكه  یوخودو. 
خالقين ایستدیينه باخيب یاخچی چاليشيردی. هامی دا چوخ 
ائدیردیلر.  راضی قاليردی. هر گون بؤیوک آلالهالرینا  شكر 
بونون ایپک، چيچک، گؤیچک آدیندا اوچ قيزی وار ایدی. بو 
قيزالرین بيرـ بيرلرینه چوخ اوخشارالری وار ایدی. چيچک 
سسيله  گؤزل  دا  باجی  خيردا  اوخویاراق،  ایپک  چاليب،  تار 
هامينی حيران ائدردی. بونالرین هر گون باغچادا اوینویوب، 
بو  دا  آتاالری  یایيلميشدی.  سارایا  اوخوماقالری  چاليب، 
قيزالری  یولالیيب  نؤکری  گون  بير  قالميشدي.  مات  ایشه 
یئرینده  سالالیيب؛  قاش-قاباغينی  ده  اؤزو  چاغيردی.  یانينا 
ائله  آتاالریال  َدیيشندن  آناسی دونياسينی  قيزالرین  اوتوردو. 
نگران،  وئریب  ال-اله  اودورکي  اولماميشدی.  گؤروشلری 
آجيقالنيب  اول  گيردیلر.آتاالری  ایچری  قورخو،  جانالریندا 

دئدی: نييه منه دئميييبسيز؟ مندن اوزاخ گزیرسيز؟ 
قيزالر بير سؤز دئمه دن تومدوالر. سونرا پادشاه آیاغا قالخيب، 
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اونالري یانينا چاغيریب دئدي: ندن قورخورسوز؟ رحمتليک 
آناز سيزی ملكه اولماغيزی آرزیالردی.

اولماغی  قيزی  وطن  بير  یوخ  ملكه  بيز  آتا  دئدی:  چيچک 
خوشلویوروخ. اوینویوب، اوخویوب، تار چاالخ.

اولماغی ده  اولماغی یئرینده، ملكه  شاه دئدی: وطن  قيزی 
دئييرم. 

قيزالر دئدیلر: بيز ایسته ميریک ملكه آدینا بير ایش گؤرک، 
هامی دا بيزدن قاچسين. 

شاه دئدي: من ده ائله بونا راضيام.
شاه قيزالری یوال ساليب، وزیره دئدی: ائشيتميشم نخجواندا 
یاخچی اوینایان، اوخویان، تار چاالن اوستاسی وار؛ هره سيندن 

بيرینی گتير، قيزالریم اؤیرنسينلر.
وزیر ائلچی یولالیيب اوچ اوستا گتيردیلر. قيزالری چاغيریب 
هره نی اؤز اوستاسينا تاپشيردیالر. هر کس اؤز هنرینه ماراقلی 
شهرین  اولدوالر.  اوستا  بير  هره سی  اؤیره نيب،  تئز  اولدوغونا 
ميدانيندا هره سينه بير مكتب خانا قایيردیالر. اونالردا وطنين 
گنج اوغالن- قيزالرینی چاغيریب اؤزلرینه تای اوستا ائله دیلر. 
یئدی، ایشدی یئره کئشدی. گؤیدن اوچ آلما دوشدو. بيری 
ناغيل دیيه نين، بيری قوالغ آسانين، بيری ده باجادان قيچين 

ساللييانين.
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هاوار عبادي
طاماحکار

قایاق شخص: الميرا جوادی حاج علی لو
دوغوم ایلي: 1384

دوغوم یئري: قوشاچای)مياندواب(

آدلی  علی  شهرده  گؤزل  بير  یوخودو.  بيری  وارایدی  بيری 
قاطيری  بير  بونون دار دونيادا تكجه  یاشایيردی.  بير کيشی 
گتيرردي  یيغيب  اودون  مئشه دن  گئدیب  اونال  وارایدی. 
یاشاميندان  داها  کيشي  علي  کئچينردی.  ساتيب  شهرده 
ده  دئيينه  دئيينه-  گئدیب،  دئيينه  دئيينه-  دویموشدو. 
هر  اودورکي  چيخسين.  گونه  بير  قوالقدایدی  گؤز  گلردی. 
باجایا باش اوزاداردی. بير گون بير آیری یولویال گئدیردی بير 
گيزلنيب  داليندا  آغاجين  ائنيب،  قاطيردان  ائشيتدی.  سس 
قوالق یاتيرتدی. گؤردو بيری بيرینه آی اوغول بيليرم اصيل 
قيمتليسين  فقط  بو  اؤیره نه جكسن.  اوندان  سؤزلر  قيمتلی 

ائشيتدی. دیيرلرها )کار ائشيتمز یورار.(
باختيم  قوربان  ننه م  دوشوب  آیاغا  ـ  ال  تئز  دورکي  او 
تئز  چكدی.  قيرانا  قاطيری  دؤنوب  شهره  دئدی،  گتيریب  
سئوینرک  دوشور.  یوال  حاضيرالنيب  جاوان  گؤردو  قایيدیب 
داليسيجا  اوغالنين  قالخيب«  »شانسيم  دئدی:  اؤزونه  ـ  اؤز 
کؤلگه سينی بوراخمایيب قارا با قارا گئدیرلر. بير کتده اوغالن 
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بير قاپينی چاليب بير قاری قاپينی آچدی. بودا تئز قاچيب 
داما دیرماشيب باجادان بویالندی کی گؤرسون نه وار نه یوخ.
اوتوردو  بونا بير کاغيذ وئردی.  گؤردو قاری صاندیغی آچيب 
بير ده بير چای ایچه یورقونلوغو چيخا. اؤز ـ اؤزونه دئدی هر 
نه وار او کاغيذدادی. یورولموشدو او چای ایچينه قدر بونو دا 
کؤچوب  لـله  گؤردو  آیيلدی  زامان  بير  آپاردی.  هوش  دامدا 
یوردو قاليب وئرانا. اوغالن نه واخت گئدیب ایكی الی اولدو بير 
باشی. اؤزون دانليير: »داش باشيما به من نييه یاتدیم.« گليب 
قاپينی چالدی، بير ایزخبر توتسون. قاری قاپی داليندان: قاپی 

دؤین کيمسن؟ 
دئدی: آلاله قوناغييام، یولچویام.

کي  قایيدیب  اوغالن  او  دؤیولدو  قاپی  اوتورموشدو  تزه  ائله 
»بؤرکوم قاليب« دئدی. بو اؤزونو ایتيردی. هه باال نييه ال ـ 

آیاغا دوشدون.
ـ یوخ ائی، دئييرم منده یولچویام ائله بونال یول یولداشی اوالق. 

اوغالن سوروشدو: هارا گئدیرسن؟ 
دئدی: ائله دوالنماغا چيخميشام سن هارا منده اورا.

گل  دئييبلر،  یاخچيدی  دن  حربه  یوز  یولداش  بير  دئدی: 
گئدک ده.

بو دئدی منيم آدیم علی دی؛اودا دئدی ائلشندی.
بونون  بو  بيلميرکی  یوال.  دوشدولر  حاالل الشيب   قاریدان 
تپه  اوز گئدیب، دره  آز گئدیب،  آنجاق  نه یه دوشوب.  دالينا 
دوز گئدیب، یولو آزیب بير چؤله چيخدیالر. بورا بير دوزودو 
اوجو ـ بوجاغی گؤرسنميردي. اوزاقدا گؤردولر بير قوجا جوت 

اکير. سون نفسده اؤزلرینی قوجایا یئتيردیلر.
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گزیرم  اوستادی  نيشاندا  نم  بو  ساوای  پئشدن  خوش  ساالم 
قوجا  قاینایير.  چایی  اوجاقدا  دا  قوجانين  سوروشدو.  ائلشن 

دئدی: یورقون آدامسيز، گلين بير چای ایچک دئييم.
سنی  ایلدی  اوچ  منم،  ائله  آدام  آختاردیغين  ایچدیلر  چایی 

گؤزله یيرم الپ قيمتليلری منده دی دئدی.
علی ده دئيير: سن اؤلميه سن آلاله یئتيریب. 

کيشي دئدي: گئدک ائوه. 
ائلشن دئدي: آخی یولداشيمدا وار. 

کيشي دئدی: او دا گلسين ده. 
بير  گليب  یوال سالدی.  وئریب  کاغيذ  بير  ائلشنه  قوجا  سحر 
گؤزل شهره چيخدیالر. شهرین هر طرفی باغ-مئشه نه ایسه 

سوروشا-سوروشا بير حكيمين ائوینه گئتدیلر. 
علی ده ائله یانچی کيمی دوشوب بونون یانينا. حكيم احمد 
بير عؤمور قازانجينی یازدیغی کاغيذدا ائلشنه وئریب، »آیيق 

اول« دئدی.
بوردان  منزیليميزدی  سون  بيزیم  بو  یولداش  دئدی:  ائلشن 

آیریلمالييق.
ائله  قيمتلی لرین  سنين  به  دئدي:  حيرصلنيب  علی  آندا  او 

بوالردی.
آدامال  تانيمادیغيز  اولمایان،  اوره یيزجه  اوغول  دئدی:  حكيم 
یول یولداشی اولمایين. بونالر بو انسانالرین بير عؤمور گئجه 
ـ گوندوز چاليشماالریدی. سن آختاردیغين باشقا یئرده دی.

ناغيل  بيری  دوشدو.  آلما  اوچ  گؤیدن  گئچدی،  یئره  یئدی، 
قيچين  باجادان  ده  بيری  آسانالرین،  قوالق  بيری  دئيه نين، 

سالليانالرین.



149 125

هاوار عبادي
عالمه ایله قاضی

قایاق شخص: مير قاسم نظيري
دوغوم ایلي: 1335

دوغــوم یئــري: مشــگين له اهریــن آراســيندا -اوز 
باشــيللی کنــدی

گونلرده بير گون، بير قاضی وارایدی. کتاب قاضی نين الينده 
باخيردی گؤرور سرنوشتي نه اوالجاخ نه اولمياجاخ؟ بو کتابدا 
گؤرموشدوکی عالمه آدیندا دونيا اوزونه بير اوشاق گله جک. 
گونه،  اون  گونه،  بئش  ایندی  اوالجاق.  قنيم  بونا  عالمه  بو 
آدی  ننه سی نين  عالمه نين  بو  گرفتاردی.  الينده  عالمه نين 

فاطمانسا، دده سی نين ده آدی ممد نصيردی.
بير  کنده  اولماميشدی.  اوالدالری  سوووشموشدو  واختالری 
ُدعانویس گلدی. فاال باخانام، بخت طرفيندن، اوشاخ طرفيندن 

باخدیردیالر، دئدیلر: فاطمانسا گل سن ده باخدیر دا!
تزه دن  گؤ...ومده چيریشيم.  یوخ  دیشيم  آغزیمدا  بابا  دئدی: 

من اوغول دوغاجيام؟ 
دئدیلر: آلالهين قدرتيندن اوزاق دئييل، گل باخدیر.

آلاله  باجی  فاطمانسا  دئدی:  فالچی  باخدیردی.  گلدی  بودا 
سنه بير اوالد وئرر، آدینی عالمه قویارسان. یئرین آلتيني دا 

بيلر، اوستونو ده.
وارـ توت بير کيليملری وارایدی گتدی وئردی فالچييا. آخشام 
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ممدنصير کيشی گلدی، سوروشدو: به آرواد کيليم هانی؟ 
دئدی: قونشو اریشته کسميشدی گلدي آپاردی. 

بير گون بئله، اوچ گون بئله. کيشي دئدی: به آرواد بونالرین 
بو اریشته لری قورتارمادی.

دئييل،  گيزلين  آلالهدان  کيشی،  آختارسان  دوزون  دئدی: 
سندن نه گيزلين، جریان بئله اولدو. کيشي دئدي: وای ائوو 
بئله اوشاغ دوغاجاخسان،  بوندان  آلاله یيخماسين، سن هله 

بيز اوشاغ ساخلياخ.
آرواد دئدي: بو آلالهين ایشيدی! 

کيشي بير سينماز آغاج گؤتوردو، آروادي بو دليكدن او دلييه 
آلالهين  اولما  ناراحات  کيشی  ممدنصير  دئدیلر:  قوواالدي. 

کرمی بؤیوحدو. 
اوتوردو دوققوز آی دوققوز گوندن سونرا عالمه  بوالر گلدی 
آچميشدی  کتابالری  گون  بير  قاضی  گلدی.  اؤزونه  دونيا 
باخيردی گؤردو عالمه دونيایا گليب. فيكيرده کئچينير، اوچ 
دوشدو  فاطما نسا  گليب.   اوزونه  دونيا  دیيرلر  روایت  گوندو 
بو  اکير  جوت  چؤلده  آپاراجيام  چؤرک  کيشييه  آلاله  فيكره 
چؤلده  کيشی  گئتمه یيم  ساخلييم  اوشاغی  قاالجاق.  اوشاق 

آجيندان اؤله جک.
اوشاغی  بو  دیينده  ننه  ننه.  دئدی:  عالمه  فيكيردئيدی  بو   

قویدو ائوده، چيخدی. 
اوغلون  سنين  من  قاچيرسان؟  هارا  ننه  به  دئدي:  اوشاق 
قوی  گتير چؤره یی  گلميشم  دونيایا  گوندو  اوچ  ده  عالمه یم 

بله یيمه، ددم هاردا جوت اکير او یؤندن اؤتور من آپاریم. 
آرواد بسم اهلل دیيه ـدیيه گتيردی بله یينه ایكی دنه، اوچ دنه 
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چؤره یی قویدو، آلدی قوجاغينا آپاردی.
اوشاغا دئدی: ددن اودور با اوردادی. 

یانينا،   دده سينين  یئتيشدی  گئتدی  دیميررانا-  دیميررانا-ـ 
دئدي: دده آلاله قووات وئرسين. 

دئدی:  اوشاق  کرلدی  بير  یانا  بو  کرلدی،  بير  یانا  او  کيشی 
کرلمه اوغلون عالمه یم سنه چؤرک گتيرميشم. 

گؤردو بعلی. آچدی بله یيندن بونون چؤره یين گوتوردو. 
اوشاق دئدی: دده! 

دئدی: هه.
گئدیر،  آتلی  آغ  بير  داليندان  دیكين  بو  دده  دئدی:  اوشاق 
نفر  بير  بوردا  دئنن سنی  اونا  وار،  بير خورجونو  ده  ترکينده 

چاغيریر. 
سنی  دئدی:  سسله دی  آتلي ني  حقيقتدی.  گؤردو  گئتدی 

بوردا  بير نفر چاغيریر.
آتلي قایيتدی گلدی دئدی: کيمدی؟

کيشي دئدی: بيلميرم با، بو اوشاغدی.
کيشي نين تپه سين وئردی قمچينين آغزینا، فالن- فالن شده 

منی ساریيبسان.
نييه  دده می  به  اؤزونسن.  شده  فالن-فالن  دئدی:  عالمه 

وورورسان. سنی من چاغيرميشام.
آتلي دئدی: آلاله و اکبر...اوشاغدا جسارته باخ ائی. اوغول منله 

نه ایشين وار.
بير  قاضی یه  یانينا.  قاضی نين  گئدیرسن  سن  دئدی:  اوشاق 
بير  قيزیل. گئجه  دا  بيرآز  فتير،  دا  بيرآز  آپاریرسان،  جمدح 
سنه  منيم  یوردوراسان.  اونو  گئدیرسن  گؤروربسن.  یوخو 
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قاضی  کی  یورام  یوخونو  او  چاغيردیم  گلدی،  یازیخليغيم 
اؤزونه طرف یورماسين. گئدیرسن گئت، او یولون، او دا سن. 

گؤردو دوغرو دئيير، دئدی: گئجه من یوخودا نه گؤردوم.
بير  اوجاغيزدان  سيزین  گؤردون،  گئجه  سن  دئدی:  اوشاق 
بير  سنين  بورویوب.  دونيانی  شؤوقو  چيخيب  آغاجی  چنار 
ائدر. خوش  باتاندان گون چيخانا شاهليق  اوغلون اوالر گون 

گلدین.
بو قاضی یه نه آپاریردی بونالرینان یاری بؤلدو.

اوشاق دئدی: آما گئت قاضی نين یانينا. قاضی سنه دیيه جک 
کی باال تيمثالن بيزیم بو اوجاقدان؟! دئنن یوخ ائی بيزیم اؤز 
اؤز  بيزیم  قاضی  آ  یوخ  دئنن  دئسه  قدر،  نه  اوجاغيميزدان. 
اوجاغيميزدان. اَیَر دئسن تيمثالن بعلی سيزین بو اوجاغيزدان، 

او یوخونو اؤزونه یوراجاق. 
قاضی نين  یئتيردی  اؤزونو  گئتدی،  دئييب  اوسته  باش  آتلي 

یانينا.
قاضي دئدي: خوش گليبسن، بئش گليبسن، سن هارا، بورا 

هارا؟
دئدی: قاضی؛ گئجه بئله بير یوخو گؤرموشم.

دئدی: به-به
قاضي دئدي: باال ائله بيل تيمثالن بيزیم بو اوجاغدان.

دئدی: خير آ قاضی بيزیم اؤز اوجاغيميزدان.
قاضي دئدی: من دئميرم کی، دئييرم مثلَمين تيمثالن بيزیم 

بو اوجاغدان.
دئدی: خير بيزیم اؤز اوجاغيميزدان.

اوالر گون چيخاندان  اوغلون  بير  اوغول سنين  قاضی دئدی: 



153 125

گون باتانا شاهليق ائدر. آما سنی آند وئرميشم سنی-منی یوخ 
یئردن خلق ائليينه، دئ  گؤروم مندن قاباغ سنين بو یوخووو 

یوران اولمادی.
دئدی: بلحده بير اوشاغيدی، او یوردو.

قاضي دئدی:خوش گلدین. 
قاضی کيتابالری آچدی گؤردو عالمه گليب دونيایا.

آتلي اویانا،عالمه گئتدی ائولرینه.
اوشاق دئدی: ننه! 
ننه سي دئدی:هه

آپارماغا.  منی  گلير  آتليينان  قيرخ  قاضی  ننه،  دئدی:  اوشاق 
وئر،  آل  قيزیل  آغيرليقدا  اؤزوم  یيغ  زاتدان  داشدان  بَلَييمه 
به نييه  دئسه  آغال،  وئرنده  قاضی یا  گتيریب  آما  قورخما. 
آغالیيرسان؟ دئنن من بونون بَلَيينی َدیيشمه ميشم اونا گؤره. 
قوی،  قيزیل  دنه  سكگيز  یئددی-  بَلَييمه  یاندا  او  آپار  منی 

قورخما.
قاضی قيرخ آتليينان گلدی بونالرین قاپيسينا. دئدي: به-به 
ممدنصير کيشی فاطمانسا باجی آلاله سيزه گؤرون نه گؤزل 
من  وئرین  ساخليانميياجاخسيز.  بونو  سيز  وئریب.آما  اووالد 
برکيش  ـ  چكيش  بویان،  ـ  اویان  مكتبه.  قویوم  بونو  آپاریم 
دئدیلر: دوزون آختارسان آ قاضی وئرریک، آمما اؤزو آغيرليخدا 

قيزیل آالریخ.
قاضي دئدی: مسئله دئييل. 

یيغميشدی  زاتدان  ـ  داشدان  دئميشدی  ننه سينه  عالمه 
آرواد  بو  وئرنده  وئردیلر.  آليب  قيزیل  آغيرليخدا  اؤزو  بَلَيينه. 

آغالدی.
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قاضي دئدی: به نييه آغالیيرسان؟
باال  ننه  َدیيشمه ميشم،  بَلَيينی  بونون  من  فاطما نسادئدی: 

اؤره یيدی بونون بَلَيينی َدیيشيم وئریم.
گؤتوردو  داشی  بَلَحدن  آپاردي  َدیيش.  آپار  دئدی:  قاضي 
یئرینه بئش ـ آلتی قيزیل قویدو. وئردی بو قاضی یه. بونالر 
بير آز کتدن آراالندی. قاضی ایكی مأمور چاغيردی.  دئدی: 
قانينا  بَلَرسيز  ده  کؤینه یين  اؤلدوررسيز،  بونو  آپارارسيز 

گتيررسيز منه.
مامورالر گؤز اوسته دئدي. قاضی گيل شهره ساري یولالندیالر، 

بونالردا اوشاغی آپاردیالر اؤلدورمه یه.
گولدو.  ووروب  الينه  الينی  عالمه  آراالنميشدیالر،  آز  بير 
نييه  بو  اؤلدورک  آپاریریخ  بونو  بيز  دئدی:  بيری  مامورالرین 

گولور؟
عالمه دئدی: ائله اونا گولورم دا! ایكی زیرپی سرکرده، بير دنه 
آلتی گونلوک اوشاغی آپاریر اؤلدوره. قاضی سيزه نه وئرجک. 
گؤتورون؛  بونو  آچين  وار  قيزیل  آلتی  ـ  بئش  بَلَييمده  منيم 
کؤینه یيمی ده چيخارین بير دووشاندان زادان ویرین بَله یين 
قانينا منی ده قویون کْول ـ کْوسون دیبينده قورد ـ قوش یيه 

جكدی. منيم نييه قانيما باتيرسيز؟
بيری ـ بيرینه دئدی: اَیه دوغرو دئيير ده.

ده  کؤینه یين  گؤتوردولر،  قيزیلی  بله یيندن  بونون  آچدیالر 
بله دیلر قانينا،  چيخارتدیالر بير دوشاندان ـ زاتدان ویردیالر 

اؤزلرینی یئتيردیلر قاضی یه.
قاضی دئدی: اؤلدوردوز.

جواب وئردیلر: بعلی بودوربا قاضی آ، قانيدی با.
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قاضی بونون قانيني سيخدی بير قابا چحدی باشينا. گل سنه 
اووالماغا.  اوو  چيخدیالر  شاهی  قاضی نين  او  دئييم.  کيمدن 
چيخاندا بوالرا سوسوزلوق ال وئردی. بونالر داغيلدیالر، هره 
یانا داغيلدی. شاه گلدی بير دنيز قيراغيندا بير ساحيله  بير 
باليق  قيرميزی  بير  اورتاسيندا  دنيزین  بو  گؤردو  چيخدی، 
دوروب آلاله قدرتيندن یارادیب. بو شاه ین گؤیلوندن کئچدی 

آلاله گؤره سن بو ائرکكدی یوخسا دیشيدی؟
گولدو.  چكيب  قاققا  بير  باليق  بو  کئچن  نظریندن  شاه ین 

گئتدی دنيزین ترکينه.
شاه فيكره جومدو، بو نه بيلدی منيم گؤیلومدن نه گئچدی 
پوزغوندو.  آما  گلير  شاه  گؤردو  وزیر  گئتدی  گولدو.  بئله 
سوروشدو: قوربان نه اولدو؟ نمنه گؤردون، کيم سنه بير سؤز 

دئييب؟
شاه دئدی: وزیر دنيزده باليق نييه گولر؟ تئز دئگينن.

وزیر بير دوشوندو دئدی: قوربان او منيم ایشيم دئييل.
من شهره، قوشونا یئتيشيرم، اودو با قاضين یئييب پئيسرین 

یوغوننادیب. کتاب اونون الينده دی.
شاه دئدی: دوغرودور.

شاه قاضي دان سوروشدو: قاضی دنيزده باليق نيه گولر؟
گون  قيرخ  منه  دئييل،  سؤز  خيردا  او  قوربان  دئدی:  قاضي 

مهلت وئر کتابا باخيم گؤروم. 
شاه دئدی: تاپماسان اؤلدوررم. 

قاضي دئدي: گؤزوم اوسته.
اوتوز دوققوز گون بو هارانی آراغ واراغ ائله دی گؤردو بير شئی 
یازمایيب. بونون بير چوخ بيلميش قيزی وارایدی. دئدی: دده 
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چوخ بئكيف سن؟
قاضي دئدی: باال بویون سون گونومدو.

قيز سوروشدو: نييه؟
گؤروب،  باليق  بير  دنيزده  یيخيالن  ائوی  شاه  دئدی:  قاضي 

ایندی او باليق گولوب نه قایيریب گيریب منيم یاخاما.
یئرین  گليب  عالمه  بير  دئييردین  سن  به  آخی  دئدی:  قيز 

آلتيندا بيلير اوستون ده؟!
قاضي دئدی: باال اونو اؤلدورتدوردوم.

قيز دئدی: او اؤلمز.او مأمورالری چاغير. 
قاضي مامورالري چاغيریب سوروشدو: او اوشاغی نئينه دیز؟

دئدیلر: به قوربان سن دئدین اؤلدور بيز ده اؤلدوردوک. 
ایشيم  اونا  منيم  ها.  وئره جييم  انعام  سيزه  دئدی:  قاضي 

دوشوب. نئينه دیز؟ دؤزون دئيين!
دئدیلر: آینی حقيقت بئله اولدو.

قاضي دئدی: قيرخ آتلی آتالنسين. عالمه اؤلمویوب. منيم اونا 
ایشيم دوشوب، گئدک عالمه نی گتيرک. 

یئكه ليب.باال-باال  داها  ده  عالمه  چيخماميش  بوردان  بوالر 
سققه آتدی اوینویور.

عالمه آناسينا دئدی: ننه قاضی نين منه ایشی دوشوب، قيرخ 
آتليينان گلير. آشيقالریمی آیين ـ اویونالریمی یيغ ترزینين 
بير گؤزونه آغيرليغيجان قيزیل آل وئر  اؤزوموده  بير گؤزونه 

قورخما.
اوینویور  آشيق  قاپيدا  اوشاق  بير  گؤردولر  یئتيشدیلر  بوالر 

سوروشدوالر: باال عالمه نين ائوی هارادی؟
عالمه دئدی: تانی منم، بيل منم، بيلمرم.
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آشيغی آتير، چوخ سؤزدن سونرا بو اؤزون تانيتدی.
عالمه دئدی:آخی قانماز کيشی به سنه دئييرم ده. تانی منم، 

بيل منم، بيلمرم به من دئميرم؟ هله بيرده سوروشورسان؟
دئدیلر: باغيشال. گئچدیلر ایچری بو سققه نی ووردو باشالدی 

آشيق اویناماغا.
قاضي دئدی: باال عالمه گل اوتور بيزدن سؤز اؤیرش. گؤر بيز 

نه دئييریک. بئش کلمه اؤیرش.
واختيمدی.  ایندی سققه آتمالی  منيم  قاضی  آ  دئدی:  عالمه 

یئتنده اؤیره شه جييم.
قاضي دئدی: نئينک گل اوتور بيز سندن سؤز اؤیره شک.

عالمه دئدی: بونو اّولده دئ، گليم اوتوروم ده. بویور گؤرک.
قاضي سوروشدو: دنيزده باليق نَييه گولر؟

عالمه دئدی: آ قاضی او بورانين سؤزو دئييل کی اونو شاه ین 
حضوروندا دیيرلر.

قاضي دئدی: دی دور گئدک دئ ده.
عالمه دئدی: اوجور دئييل. 

قاضي دئدی: به هه!
عالمه دئدی: اؤزوم آغيرليغدا قيزیل آالرام گئدرم.

آت  عالمه یه  آلدی.  عالمه نی  وئردی  قيزیل  آغيرليغيندا  اؤزو 
گتيردیلر.  دئدی: یوخ منيم ایشيم دئييل.

قاضي دئدي: به باال آتدی دا مين.
من  یوخدو.  صحبتيميز  آیری  قاضی!  بير  باخ  دئدی:  عالمه 
او  دئميرسن  گئدک؟  دئييرسن  مينه جييم.  سنی  مينسم 

قيزیلالر او دا سن.
قاضی گؤردو اؤلوم آیاغيدی. ناعلالج قالدی دئدی: گل مين.
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قارا  یاندا  هر  الينه.  آلدی  ميزدنقوشو  بئلينه.  باسدی  یََهری 
تيكانليغينان سورور. یئتيردیلر دربارا. قاضي دئدی: اوغول بورا 

درباردی، آبيریم وار.
عالمه دئدی: نئينک بوردا دوشرم. 

دوشدولر گئچدیر شاه ین حضورونا، شاه قاضي دن سوروشدو: 
قاضی تاپدین؟

اونو منيم شایيردیم  بير سؤز دئييل  او  قوربان  قاضي دئدی: 
دا بيلر.

عالمه دئدی: قوربان من بيلميرم. ائله بيلسه قاضی بيلر.
شاه دئدی: به قاضی دئييردین منيم بو شایيردیم بيلر؟

قاضي دئدی: قوربان بيلسه بو بيلر من بيلميرم.
شاه دئدی: اوغول دئنه.

چيخاخ  کی،  دئييل  یئری  بورانين  او  قوربان  دئدی:  عالمه 
دوالناخ دئييم ده. چيخدیالر یئدیلر ایچدیلر.

عالمه دئدی: قاضی اؤلمه سه دئمرم. 
شاه دستور وئردی قاضی نين بوینون ویردیالر.

عالمه دئدی: قوربان گل بو سؤزو  دئدیرتدیرمه.
شاه دئدی: قاضينی دا اؤلدورتدورو بسن! دئمه سن  سني ده 

اؤلدورتدوررم.
عالمه دئدی: وئر حرامسرانين قاپيسی باغالنسين. 

باغالندی.
عالمه دئدی: دئنن گئيينسينلر گلسينلر.

بونالر  وئر  دئدی:  توتدو.  ایكيسيني  گئچنده  گليب 
سویوندورسونالر.

اونالري سویوندوردوالر، گؤردولر ایكيسی ده ائرکكدی.
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چوخ  اوندان  گؤروبسن،  باليغی  او  سن  قوربان  دئدی:  عالمه 
بو  گؤره سن  آلاله  کی  کئچيب  کؤیلوندن  گليب.  خوشون 
ائرکكدی یا دیشيدی. بو باليق دا اوندان اؤترو گولوب کی اؤز 
یير  ایسته  سئچنمير.  دیشيليينی  ائرکک  آروادینين  ائوینده 
اؤتری  اوندان  باليق  ائرکک دیشيلييمی سئچه.  دنيزده منيم 

گولوب آیری بير زاد یوخدور. 
شاه بویوردو. عالمه شاه اولدو.

ساز  کئفلري  ده  ائشيدنلرین  گئچدی.  یئره  ایچدی  یئدی 
اولسون.
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