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فولکلوریکخاطیره

منواننهم)1(
سوسننوادهرضی

متندهاننهنین)عیصمتخانیمین(دیلیندنیازیالینفولکلور
تبریز دیالوگالر، قارشیلیقلی نوهسیله ائلهجهده نمونهلری

آغزیلهیازیلمیشدیر.

الیالالرال، کؤکسو ایدی. سینهدفتر ایدی. مهریبان چوخ اننهم رحمتلیک
ناغیلالرال،حیکایهلرله،تاپماجاالروبایاتیالرالدولوبیرخزینهایدی.

گوناورتاچاغالریایلالیاتایدیگرک.قدیم،بوتونعایلهگوناورتاچاغی
یاتاردی.غریبهبیرسکونوحضورچؤکردیائویمیزه.

_ سریناوالردی. اورتاالریندادیبصاندیخانامیزسپ یایینایستیگون
مناوردامئهلنردیم،آممایوخومگلمزدی.منیزورالباسمارالییبقوینونا
سیخیشدیریب،سینهسینهباسیبکورهگیمهتاپ،تاپچاالردیموزونآهنگ

ایله...وخومارالداردی.
اصلینده،محبتلهزنجیرلهیردیدجل،شیلتاقنوهسیبیرساعاتدینجهلسیندئیه

باشالردیقوالغیمیندیبیندهنارین_ ناریناوخویاردی:

هاپوشاال،هاپوشاال
هاپوشاالبیرقوشایدی
دوواراقونموشایدی

بَیاوغلوگؤرموشایدی
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اوخونانوورموشایدی
اوخونباشیمیل_ میلی

گلاوخوبیزیمدیلی
بیزیمدیلهارادیلی

بیزیمدیلاورمودیلی
اورمونونآغاشالری

بارگتیررباشالری
چیخدیمتوتونکندینه
اویاناباخدیمتوتوندی
بویاناباخدیمتوتوندی

توتونگوالبتوندی
گوالبتونخیرداسی
جعفرینیومورتاسی
جعفراؤزیهاوادا
یومورتاسیتاوادا.

جعفراؤزینهیئسین
بیرجهبئلهَدتیئسین!

_ اننه،نییهَدتیئسینجعفر؟دئیهسوروشاردیم."چونکیاْوتونقیرناسیدی" 
دئیردی.

آمامنهدهشولوقلوقائلهیندهاود اْودونقیرناسینیننهاولدوغونوبیلمیردیم،
قیرناسیدئدیگینهگؤره،جعفرایلهاؤزومونآرامیزدابیربنزرلیکواردئیه

دوشونردیم.
اننهخورولداماغاباشالردی.ایالنچاالنیاتاردی،منیاتمازدیم.

_ اننهبیدانادانَغیلدئدا!
یوخولو_ یوخولوباشالردی:

_  بیرگونوارایدی،بیرگونیوخایدی.آلالهدانسووایهئشکیمیوخ
ایدی.بیرقیزوارایدیآدیفاطماخانیمایدی...
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_ یوعاننهاونودئمه!
فاطماخانیم" ناغیلینیائلهسئومزدیم.چوخمظلوم،ایشلک،اویوملو،سؤزه  "
باخانوصبیرلیبیریایدی.ننهسیاؤلور،آتاسیاؤگئیننهگتیریرائوه.اؤگئیننه
فاطماخانیمیچوخاینجیدیر.ددهسینییاندیریرگتیریرگؤزونونقاباغینا.آتانین
داالیندنهئچنهگلمیر.ساریاینکآتادانچوخفاطمایااورکیاندیریردی!
اؤگئیننهفاطمانینباشیناشاماویونوگتیرمیشاولسادا،اوعاقبتبئخئیراولور.

" جیرتدان" ناغیلینسئوردیم؛چونکیجیرتدانجسورایدی،دئولریسرییردی،
سرکئشایدی،فاطماخانیمکیمیحئمیلدئییلدی،حاقسیزلیغادؤزموردوهامی

کیمیدئییلدیخالصه.
" سفئهآرواد" ناغیلینیداسئوردیمچونکیعاغالگلمهینایشلرگؤرردیومنه
خوشگلردی.مثالقیشداگؤلدهکیقورباغاالراخاماکدانپالتارتوخویاردی!

آما" شاهعابباس" ناغیلیچوخفرقلیایدی.همتاریخایدی،همحیکمتایدی،
همده...نهبیلیمنهایدی،آنجاقمنیچوخائتکیلردی.

" شاهعابباسبیرچوبانقیزیناعاشیقاولور،آدامگؤندریرقیزینائلچیلیغینا.
قیزدیییر:

_ الینینصنعتینَدی؟
دیییلله:

_  اوشاهدی،بوتونمملکتاونوندی،صنعتاونوننهیینهگرک؟!
قیز" الینینصنعتیاولماساگئتمرم!" دیییر".

آماداجسورقیزیمیش.منهلهدهواراوناغیلداکیقیزینعاغیل،فراستینه (
حئیرانام(!

" شاهعابباسقیزیچوخسؤیدوغواوچونگئدیپفرشتوخوماقاؤرگشیر،بیر
خالچاتوخویوپقیزاگؤندریر.قیزیاؤزونهگلینائلیر.

شاهعابباسبدلپالتارگئییپویالیتلریگزرمیشکیرعیتینینگئچینهجاغیننان
خبرداراوسسون.گوننرینبیرگونونده،بیرقصابینتوکانینداتوتوباونوسردابایا

سالیلال."
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)قصاباونوکسیباتینساتاجاقمیشگویا(!
" شاهعابباسدیییر:

_  منیاؤلدورمه،منیمالیمینائلهصنعتیوارکی،سنهچوخپولقازاندیرار.
_ نیشانینیاونون گتیریللهبیرخالچاتوخورودوستاغاولدوغویئریننم

ناخیشالریناقاتیر.قصابادیییر:
_  بونوآپارسانشاهینآروادیبؤیوحپوالآالرسننن."

وبئلهجهشاهینجانیقورتولور.
بوناغیلالرداکیحیکمت،فلسفهویاشامدرسلریگئرچکحیاتیمدامدرسهده

اوخودوقالریمدانداهاچوخکاریماگلیب.
اننههئچناغیلیباشاوئرمزدی،چونکییوخوسوآپاراردیومندهیاواش
قوجاغیندانسوزولوباکیلردیم.ناهارچاغالریاوشاقالراوچونفسادتؤرتمگه

چوخمناسیببیرفرصتایدی....
_ قورخاتوتآغاجینداندیرماشدیمداما،کیشمیش بیردفعهسیندهقورخا
آختارماغا؛آخیدیشلریمیزالخالیاندا،اننهدسمالینانیاپیشیبدیشیدارتیب
چیخارداردی،دسماالبوکوبآتاردیداماوبیزه" قارقامنهدیشگتی،ایچینده

کیشمیشگتی" دئدیردردی.
منچیخمیشدیمداماگؤرومقارغانهتهرکیشمیشگتیرهجک!سونراداآشاغی
ائنهبیلمهدیم.میسیباوتورموشدومدامدانئیلیم،نئجائلهییمهقالمیشدیمکی،

اننهمین:
_  سوسن،پیراوالسانباالاوسمواریاوتدا!دئدیگینيائشیتدیکده" وایددهم

وای!" دئیهکور_ پئشماناننهمهجاوابوئردیم:
_  اننهمندامداقالمیشام،انهبیلمیرم.

_  قارنیوینایچیدلینسین،سنبهاوردانهغلطدارتیسان؟ددهوهچوغوللیهجاغام،
گلیب،ایکیقوالغیوینآراسیندانبیرباشچیخارداجاخ!

بیردفعهسوروشدوم:
_ آیاننه،منسنهبیربئلهخیدمتائلیرم،هرنهدئییسنسؤزووهباخیرام،نییه

دئییسنپیراوالسان؟نییهایستیسنمنقوجالیم؟!
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گولوبدئدی:
_ "پیراوالسان" دوعادیقادانآلیم،یانیعؤمرونننیارییهسن،چوخیاشییهسن.
اننهمعاغیللیبیرآغبیرچکایدی.سؤزونونکئچریوارایدی.همدهخوش
_  بوردان صحبتایدی.اوناگؤرهدههمسایاالربیزهچوخگلردیلر.اوردان
اننهمدهاونالرینهربیرینبیر دئییبدانیشاردیالر،سؤزچکردیدردلشمگه.
دیلینناْووودوبنصیحتائلردی؛سؤزلرینیناّولیمثل،اورتاسیمثل،آخیری

دهمثلاوالردی:
باال!ائوینسؤزودهاوالر،بئزیده.

یانیحیاتچئلیشکیلردن)تضادالردان(اولوشور،خوشلوقدااوالر،ناخوشلوق
دا،شادلیقدااوالرغمده.داوا_ داالشدااوالرباریشدا.هامیسیناقابیاولمالیدیر

انسانین.
ائولرآیریدی،سؤزلربیردی.

یانیهامیائولردهحیاتیاخشیدان،پیسدنآخیبکئچیر،سؤزلری،ایچری
سالیبکیمسهیهدئمهییبگیزلتمکلهبیریئرهواریلماز.بوتونائولردهموشکوالت

واروموشکوالتبیر_ بیرینهبنزر.
کیشیسامانچؤپواوسسون،دووارایاپیشسین!

یانیآلالههئچائویکیشیسیزائلمهسین،حتیباشاراجاقسیز،وئجهگلمزاولسا
دا،یئنهاولدوسواولمادیسیندانیئیدیر.

آدامینشیمیردناریاوسسون،ایمامحسیندناوغلواولماسین.
یانیاوغالننقدریاخشیدااولسابیرگونعاییلهقوروبگئدر،آرواداوشاغینی
هامیداناوستونتوتاجاق،آمماارنانجیبدهاولسا،اینساناقالیب،یامانگونده

دادیناچاتار.
دویوسونونباشیندیشلیَیناولمییپ.

خئیری اوتورماییب، هئچکیم باشیندا سوفرهسینین خسیسدیر، چوخ یانی
کیمسهیهَدیمهییب.

جووانازنَدییکی،ایینهسینینباشیشیشیپ!
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یانیایشگؤرنقادیندئییل،ییرتیق_ یاماقائلهمز،تیکیشتیکمز.
ایکیسیدهباتماندی،سوالریبیرارخهگئتمیر.

یانیایکیسیدهمغروردور،بیر_ بیرلریلهیوالگئتمیرلر.

اننهمداهانَلردییَردی:
یاغ،یاغاوستهگلر،یارمایاوانقئینر.

تاریبیلرکیمقازانار،کیمیییر.
ایتهورر،کروانگئچر.

دؤزباال،دؤزنآپارار.
جواناگئدنیومروخیییر،یاشلییاگئدنقویروخ.

اؤلونواؤتورسنباشینا،س...کفنینیباتیرار.

بوسؤزلریننهدخلیوارآخی؟دوشونوبایچیمدهالغائدردیم،اماایندی
بوسؤزلریقیزیلسویوایلهیازیبگؤزاؤنونهووروالجاغینیدوشونورم.هر
بیریندهمینحیکمتیاتیرمیشبومثللرین.هربیریبیرچیراغیمیشحیاتیمیزا

ایشیقساچان.فلسفهیوکلویموشبوسؤزلر.
اننهمگئجهلربوتوناؤلنلرییادائلهییب،اونالرابیرحمد،اوچقولهوولاله)قل

هواهلل(اوخویاردی،منهدهاوخوتدوراردی.
_ اننهمنهتاپباجادئدا!
اوساعاتباشالردی:

_ بیرسیچانیمواراویونباز
یووییهگیررداچیخماز

مالالبوناپیتیحیاز!
گؤراخچیخاریاچیخماز؟

جوابیآچارایدی،بیلیردیم.چونکیباشیمینتوکیساییبوتاپماجانیدئیردی
وجوابینائشیدیبمنهبََرکآلالهدئیردی.
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زنگیزنگایچینده
زنگیهونگایچینده
نهیئردهدی،نهگؤیده
شهریفیرنگایچینده

بوداساعاتایدی.
چیناوتاخ،

چین_ چیناوتاخ
قیرخپیللهکان
قیرخبیراوتاخ

بودایارپاقکلمایدی.
" اوشودومهااوشودوم" لریاّولدنآخریناکیميهامینوهلرینهازبرلتمیشدی

اننهم:
آلالهوّمهصّلیسی

گئچینینسققللیسی
گئچیچیخدیمینبره

یالواردیپئیغمبره


اوشودومهااوشودوم
داغدانآلماداشیدیم
آلماالریمیآلدیالر
منهظولومسالدیالر

منظولومدانبئزارام
درینقویوقازارام

درینقویوبئشگئچر
ایچیندهائرکشگئچر
ائرکشقازانداقئینر
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قنبریانیندااوینار
قنبرَدییقمیشدی

بئشبارماغیگوموشدی
گوموشووئردیمتاتا

تاتمنهداریوئردی
دارینیسپدیمقوشا

قوشمنهقاناتوئردی
قاناتالندیماوچماغا

حققاپیسینآچماغا
حققاپیسیکیلیتدی
کیلیتدوهبوینوندا
دوهمیالنیولوندا
میالنیولیسربهسر
ایچیندهآهوگزر
آهونونباالالری

منیگؤردوآغالدی
تومانیناقیغالدی!

بوراسینچوخسئوردیمچونکیاننهمبورایئتیشندهایچین_ ایچینگولردی.

تومانیدلیک_ دلیک
قورباغابؤلوک_ بؤلوک

قورباغانیحاخالدیم
حسنبََیهساخالدیم

حسنبَیییننهییوار
چاققیر_ چوققورچاییوار

گوموشدنقاشیغیوار
بیرجهباتمانگؤ...وار
بئشجهباتمانبیتیوار.
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_ بوالریدئدینگولماغیمتوتدییوخومالپقاشدیآخیآیاننه!
یئنهبیرناغیلباشالردیومنیقوینوندارؤیاالرادالدیراراقیاتیرداردی...شیرین

ودرین.

"منواننهم" یازیسینداگئدنتبریزآغزیسؤزجوکلر

AQİBəT BEXEYRعاقبتبئخئیرSonu xeyrəçatan

DəTَدتDərd
DUVARدووارDivar

HEMİLحئمیلDözümlü,üzü yola

KİLİTکیلیتKilid

OSSUNاوسسونOlsun

OTUN QİRNASIاوتونقیرناسیYerdə-göydə durmayan

SÖYDUĞUسؤیدوغوSevdiyi

XəMəHخاماک/خمحKanva

YOO Yoxیوع

şeytan uşaq
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فولکلوريكخاطيره

منواننهم)2)
سوسننوادهیرضی

متنده    اننه   نین    )عیصمت    خانیمین(    دیلیندن    یازیالن    فولکلور 
   نمونه   لری    ائله   جه   ده    نوه   سیله    قارشیلیقلی    دیالوگالر،    تبریز    آغزیله 

   یازیلمیشدیر.    
رحمتلیک عیصمت خانیم نواده ی رضی مشهور معاریف پرور حاج محمدآغا و حاج حسین آغا 
نخجوانی نین باجیسی قیزی ایمیش. او 1286_ ده تبریزده دونیایا گؤز آچمیش و 1361_جی 

ایلده ده همین شهرده وفات ائتمیشدیر.

لولو _ لولو حوضه   لی، دؤت بیر یانی مرزه   لی،
بیر قوش گلدی قوندی بورا. )باش بارماغینان اووجون ایچینه ایشاره ائدرک(

بو دئدی: گلین توتاخ. )جورو بارماغا ایشاره ائدرک(
بو دئدی: هانی نردووان؟ ) اوزوک بارماغی(

بو دئدی: مننن اوزووون نردووان؟ )آرا بارماق(
بو دئدی: یوع، گوناهدی، آلاله وار، پیغمبر وار... )ایشاره بارماغی(

بو دئدی: یاالن دیییر! )باش بارماق(
دئدی: کوله قاالسان بؤیومیه سن، کوله قاالسان بؤیومیه   سن! ) دؤرد بارماق باش بارماغین 

باشینا دؤیرک(
_  آی اننه، اؤزون گل، هرنئینیرم بو اوشاخ یاتمیر، هئی ویرنیخیر!

_  اوشودومنری اوخی، گلدیم.
گورولداییر،  گؤی  ایدی،  بولوت  هاوا  ییغیشدیریردی.  پالتارالری  شریتدن  اننه م 
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اورکک  باجیم  کیچیک  چالیشدیغیم  یاتیرتماغا  چاخیردی.  ایلدیریم  دالبادال 
باخیشالرال منه باخیردی. اننه   مدن اؤیر ندیگیم کیمی، من ده اونا اورک وئریردیم: 

_ گورگور بابادی! قورخما، گورگور بابادی گورولدور!
نه ایسه گورگور بابا دئینده گؤی گورولتوسوندان قورخموردوق آرتیق. بیردن دولو 
دؤیوردو  پنجره   یه  ائله  تاپ  با  تاپ     دولوالر  یئکه   لیکده  فیندیق  باشالدی.  تؤکمگه 
کی، دئییردین بس ایندیجه جامالر سیناجاق، اوغوم _ اوغوم اولوب، تؤکوله   جک 

آتیشقانین ایچینه. باجیم قورخماسین دئیه ساختا گولوشله دئدیم: 
_  نوعولالرا باخ، گؤیدن نوعول یاعیر!

ماغیل بؤیوک باجیم ائوده اولسایدی نوغولالرین بیرینی دیشله   ییب آتاردی. آخی 
یاغماز  کسر،  دولو  آتسا،  دیشلیییب  بیرین  نوعولون  ایلکیسی  ائوین  دئیردی:  اننه   م 
آرتیق. ائئئئئئه! هر نه ایلک اوشاق، هر نه ایلک اوشاق! منیم نه گوناهیم وار ایلکی 

اولمامیشام؟
الیمدن گلنی اسیرگه   میردیم باجیم قورخماسین دئیه آمما، آلالهدان گیزلین دئییل، 
اریییردی  پییی   _ یاغ  اورگیمین  اوزولوردو،  اؤدوم  اؤزومون  گیزلین،  نه  سیزدن 

قورخومدان! قورخدوغومو باالجا باجیم بیلمه   سین دئیه باشالدیم اوخوماغا: 
_  یاغدی یاغیشالر، باننادی قوشالر، حئیوان جامیشالر...

الینده   کی پالتارالری  اننه تؤوشه   یه_ تؤوشه   یه اوتاغا گیردی، اورگیم گلدی یئرینه. 
پنجره ایچینه قویدو. پوتوشقانی باغالدی. گئتدی دیالبینی آچدی بیر اووج نوخود_ 
کیشمیش، بیر نئچه دانا مامپاس، بئش اون دانا گیردکان بادام جولبَندیندن چیخاردیب، 

بوشقابا قویوب، گلیب ایلشدی بیزیم یانیمیزدا. 
آه  دئیه   جک.  ناغیل  اننه   م  کی  ایدی  بللی  ازواییشیننن     چونکی  اؤلوردوم  کئفیمدن 
اننه   مین ناغیلالری، آه! هر دردین درمانی ایدی؛ تبیمیز اولسایدی، اننه   نین ناغیلالری 
قورخاندا  آچاردی،  اورگیمیزی  ناغیلالری  اننه   نین  داریخسایدیق  سؤندورردی، 
اننه   نین ناغیلالری قورخونو اونوتدوراردی، یوخوموز قاچاندا یوخو داواسی ایدی...

خالصه اننه   نین ناغیلالری کؤنلوموزون بزگی، یاشامیمیزین دوزگی ایدی. 
_  دور او قوولوغو گتی! جوراپالری گؤزییم.

_  اننه قاری ننه ناغیلین دئ داااا!
سؤزوم آغزیمدان چیخمامیش باشالدی:
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گئتدی  ننه  قاری  ایدی.  وار  ننه  قاری  بیر  یوخودی،  گون  بیر  واریدی،  بیرگون 
چشمه   دن سو گتی   سین، آیاغی زویدو تاپبادان دوشدو بوز اوسته.

 دئدی: آی بوز سن نه ظالیمسن! 
دئدی: من ظالیم اوسسئیدیم گون منی اریتمزدی.

دئدی: آی گون سن نه ظالیمسن؟ 
دئدی: من ظالیم اوسسئیدیم، بولوت اوزومو اؤتمزدی.

 دئدی: بولوت سن نه ظالیمسن؟ 
دئدی: من ظالیم اوسسئیدیم یاغیش مننن یاغمازدی. 

دئدی: یاغیش سن نه ظالیمسن ؟ 
دئدی: من ظالیم اوسسئیدیم گؤی اوت مننن گؤیرمزدی.

دئدی: گؤی اوت سن نه ظالیمسن ؟ 
دئدی: من ظالیم اوسسئیدیم قویون منی یئمزدی.

 دئدی: قویون سن نه ظالیمسن؟ 
دئدی: من ظالیم اوسسئیدیم قصاب منی کسمزدی.

دئدی: قصاب سن نه ظالیمسن؟ 
دئدی: من ظالیم اوسسئیدیم باققال اتیمی آلمازدی. 

دئدی: باققال سن نه ظالیمسن؟ 
دئدی: من ظالیم اوسسئیدیم سیچان پنیریمی یئمزدی.

دئدی: سیچان سن نه ظالیمسن؟ 
دئدی: من ظالیم اوسسئیدیم پیشیح منی توتمازدی. 

دئدی: پیشیح سن نه ظالیمسن؟
دئدی:

من ظالیمم، من ظالیم. 
کورسو اوستو یئیالغیمدی،
کورسو آلتی قیشالغیمدی، 

خانیم هرنه پیشیرسه، 
او دا قئیقاناخ قویماغیمدی.

_  آل بو ایینه   نی ساپال، گؤزوم سئشمیر. اوسگویومو ده قوولوخدان چیخات.
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_ اننه ، "سیتاره بختی قاره" نغیلینی دئ دااا!
_  دور آتیشقادان او پاپریزیمی، موشدویومو گتی، چوبوغ آلتی   نین ایچینده   دی. 

_ بویور اننه.
_  آی سنی گؤروم پیر اوالسان!

غریب  هئچ  گؤرموشدوک،  ائله  آچیب  گؤزوموزو  بیز  چکردی،  سیگار  اننه م 
حتی  چکردیلر.  سیگار  چوخو  بیر  خانیمالرین  یاشدا  او  زامان  او  بیزه.  گلمزدی 
مرثیه   لرده، تعزیه   لرده بئش آلتی نفردن بیر، بیر قتدان، یانینا دا بیر چوبوغ آلتی، ایچینده 
بیر کیربیت نئچه دانا دا سیگار دوز ردیلر یئره. آمما  آنام و اونون یاشیدالریندا سیگار 
آلیشقانلیغی گؤرمه دیم. بو چوخ یاخشی ایدی، اما ناغیل دا باشارمازدیالر، حیکایه، 

مثل ده دئمزدیلر. بوراسی ائله خوش دئییلدی البته. 
الپ باالجا واختی قوالغیمیز آغرییاندا دا اننه م پاپریزینی ترسه توتوب توستوسونو 

پوفلردی قوالغیمیزا، سانجی اورداجا کسردی؛ اننه م هر دردین عالجینی بیلردی.
اننه پاپریزینی آلیشدیردی، کیربیت چؤپون منه پوفلتدیردی، دئدی: 

_ ایندی دئ گؤراخ بو ندی: 
گیرده   دی گیرده   کان دَ یی، 
قویروغی وار سیچان َدیی. 

_  قیرمیزی توپدی.
_ برک الاله!

دؤت باجیم وار ، دؤردو ده قویویا داش آتار.
_ اینک دؤشودی.

_ برک الاله!
تاپ بو ندی تاپباجا، 

آیاخالری یاپباجا، 
گؤزلری پیاالجا.
  _ دوه   دی، دوه.

 _   قیز سن نه چوخ بیلی   سن؟ 
بئش، بئش، بئش اون بئش، اوچ اون   سکگیز، ایکي ایرمی، نئچه ائلر؟

_ ایرمی.
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_ واخسئی، سن بوالری هاردان بیلیسن؟
هاردان بیله   جکدیم کی؟! یادیما گله لی باشیمین توکو سایی بونالری دئمیشدی من 
ده جواب وئرمیشدیم. آنجاق نه سئحیر، نه داد، نه چکیجی لیک واریدی کالمیندا 

کی، هئچ کؤهنلمیردی منیم اوچون.
_  ایندی اوش دفَه    دئ گؤروم، دیینمه   سن کی:

جومه گونو جومه مچیدده جووه جاببارین جیبیننن جوتدوغونو جوبوتدولر!
 _  اننه بو چوخ چتیندی، من بونو باشارمیرام.

 _  یاخجی، بس دؤت َدفه دئنه: 
قیخ کوپ، قیخ قیرپی قیریخ کوپ.

بونو باشاریردیم تئز _ تئز دئییب، ائننه نه _  ائننه نه باخدیم اوزونه.
یول دئ گؤراخ  اوش  _ سورییه سالدی سرین سردابییه،  ثوریانی سورییه  _ سریه 

بونی.
بونو دا دئدیم.

_ جوم    آخشامی من سننن جوم    آخشامی   الشاجاغام، سن مننن جوم    آخشامی   الشسان 
دا سننن جووم  مننن جوم    آخشامی   الشماسان  دا سننن جوم    آخشامی   الشاجام، سن 

آخشامی   الشاجام. 
)اااااا! بونو هئچ اننه   نین ده دیلی توتموردو دئسین(.

_  آی اننه، بونو سن دییَممی   سن، من هاردان دیییم آخی؟
باشارمایاجاغیمی  بونو  گولومسوندی،  قرراهالناراق  سوزوب،  منی  میذی   _ میذی 
قیز  شیطانجیق  بیر  اوشاق،  دجل  بیر  حاال  ایچینده  رغماً  اولدوغونا  یاشلی  بیلیردی. 

یاشاییردی و سانیرام منی اننه   مه سیخ    _ سیخ باغالیان دا ائله بو ایدی.
_ اننه سئرچه ناغیلینی چوخداندی دئمه   میسن.

سؤزوم آغزیمدان چیخمامیش باشالدی ناغیل دئمگه:

بیر  یوخ   ایدی.  هئش   کیم  سووای  آلالهدان  یوخ   ایدی،  گون  بیر  واریدی،  گون  بیر 
سئرچه واریدی آناسی نین سؤزونه باخمازدی. سئرچه کوچه ده اویان بویانا آتیلیب 
_ آغلییه،  آغلییه  آیاغینا.  باتدی  تیکان  بیر  بیردن  اوینوردی،  یولداشالرینن  دوشور 
اینجییه _ اینجییه گلدی کی، آی ننه ایاعما تیکان باتیپ. ننه سی تیکانی چیخاتدی، 
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یئرینه مرهم قویدی باعالدی. 
سئرچه دئدی: 

_ آی ننه تیکانیمی آتما ها ائشیییه، قوی تاخچادا قاسسین گله جاعام اوینادام.
)اننه م بونالری دئیه _ دئیه من سئرچه اولوردوم خیالیمدا، دالیب گئدیردیم ناغیلین 

الپ ایچینه، ایچی   نین ده الپ درینلیگینه...(
 _سئرچه   نین ایاعی نین عذابی کسماغ همان، گینه ده قاچیپ گئتدی اویناماعی نین 
یانمادی.  تندیر  نئینه   دی  هر  پیشیرسین،  ننه سی گلدی چؤرح  دالیسی جا. سئرچه   نین 
گتیریپ سئرچه نین تیکانینی آتدی تندیره، تندیر یاندی! چؤرحلری تندیره یاپدی، 
اوینادی،  یولداشالرینَن  سئرچه  تاخچییه.  قویدو  بوخچییه،  بوحدی  چیخاردیپ 

اوینادی، اوینادیییییی... تااینکی یورولوپ گلدی ائوه:
_ ننه من آجام، ننه من آجام!  دئدی.

ننه سی دئدی:
_ تاخچادا دسمال آراسیندا چؤرح وار، بیر تیکه یئ قارنین دورسون، ایندی دده ن 

گلر ناهار یییَروخ.
سئرچه گئتدی چؤرح گؤتوسون گؤردی تیکان اوردا َدیی. 

 _ ننه منیم تیکانیم هانی؟
 ننه   دن جواب چیخمادی.

_ ننه، منیم تیکانیم هاردا؟
دئدی:

_ باال تندیر یانمیردی، قولومو سالدیم یانمادی، قیچیمی سالدیم یانمادی، آخیرده 
سنین تیکانیوی سالدیم یاندی!

چؤرح  چیپدی،  دووارا  بو  چیپدی،  دووارا  او  اؤزون  همان  ائشیتماخ  بونو  سئرچه 
بوخچاسین دیمدییینه ویریپ پیرررررر ائلییب اوچوپ گئتدی...

ننه   سی ها سسله   دی، ها هرایالدی سئرچه سایمادی، اوچوپ گئتدی.
سوتون  قویون  چوبان  چوبانا.  بیر  یئتیشدی   ... ی  ی  ی  گئتدی  گئتدی،  گئتدی، 
باشلیردی  یئماعا  بیسم   یلاله دیییپ  کاسییه ساغمیشدی، سوفره   سینی ده آشمیشدی، 

کی، سئرچه دئدی:
_ چوبان قردش، چؤریی مننن سوتو سننن، گه بیرریخدا ناهاریمیزی یییاخ.
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 چوبان دئدی:
_  نه دیییرم، یییاخ دا. 

یئماعا باشالمامیشدان سئرچه دئدی: 
_ ائی وای منیم چیشیم وار، یئمه تئز گئدیم ائلیییم گلیم.

ده  سوفره   سینی  یئدی  ناهارین  دا  چوبان  یوباندی،  گئتدی...  گئتدی  گئتدی   
ییعیشدیردی. سئرچه گلیپ دئدی:

_  هانی منیم پاییم؟ 
چوبان دئدی :

_   سن گلمه   دون یئدیم ییغیشدیردیم. 
آلدی  بیرین  قویوننارین  ویردی،  یانا  بو  ویردی،  اویانا  اؤزون  جین   نندی،  سئرچه 

دیمدییینه پیرررررر ائله   دی اوچوپ گئتدی.
هاممی  توی!  نه  وار  توی  گؤردو  ائوه،  بیر  یئتیشدی  گئتدی...  گئتدی  گئتدی 
دوزولوب اوتوروپ چالیلالر اوینورلال، گلین اوتوروپ، کوَرکن ده یانیندا، شیرنی 

یئماخ دیزدندی. سئرچه اوتدی دامدا، دئدی:
_  قویونو مننن ، پیشیرماعی سیزدن، گلین بیرریخدا یئماخ یییاخ. 

قویونو کسدیله، دوعرادیال، پیشیردیله، سوفره   لر آچیلدی...بیسم   یلاله دیییپ ایسته   دیله 
یئسیننه، سئرچه دئدی :

_ ائی وای منیم چیشیم وار، یئمییین تئز گلیم.
_ گئتدی گئتدی گئتدی... یوباندی. توی اهلی شامی یئدی قوتاردی، سوفره نی ده 

ییعیشدیردی. سئرچه گلیب دئدی: 
_ هانی منیم پاییم؟

دئدیلر:
_  سن گلمه   دون بیز ده یییپ ییعیشدیردوخ.

ویردی  گلینی  چیپدی،  دووارا  بو  چیپدی،  دووارا  او  اؤزون  جیننندی،  سئرچه 
دیمدییینه پیررررررائله دی اوچوپ گئتدی.

)ندنسه، هئچ عاغلیما گلمه   میشدی اننه   دن سوروشام کی، آخی آی اننه ال یئکه   لیکده 
سئرچه، او بویدا گلینی نئجه آلیب دیمدیگینه آپارا بیلر؟ حاشا!...عاغلیما دا گلمزدی، 
و  اوالردیم  سئرچه  اؤزوم  من  کی،  تعریفله   یردی  ایچدن  و  گؤزل  ائله  اننه   م  آخی 
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پیررررررر ائله   ییب اوچاردیم اننه   نین ناغیلالرینین سماسیندا...(
سئرچه گئتدی گئتدی گئتدی یئتیشدی بیر قاوال ساتانا. کیشی قاوال ساتیر هم ده 

چالیردی: 
_ دینقیریم دینقیر، دینقیر دینقیر...

یئندی اشاعا، قاوال ساتانا دئدی: 
_  آی قردش بو گلینی وئرسم بیر قاوال وئره   سن منه؟

قاوال ساتان دا دئدی:
_  نیه وئرمیرم، هامیسینی دا وئررم!

کیمی  ایچینه  گؤزلرینین  گولردی،  پیققیلداییب  اننه  یئتیشنده  بوراسینا  )ناغیلین 
ده  من  یئتیشنده  بورا  آمما  ایندی  بیلمزدیم،  گولدویونو  نییه  زامانالر  او  گولردی! 

پیققیلداییرام!(
سئرچه گلینی وئردی بیر قاوال آلدی، قاوال ساتان دا کئفی بیستینی ویردی! سئرچه 

گئدیپ اوتوردو بیر اوجا داعین اتَیینده باشالدی چالیب اوخوماغا:
تیکانی وئردیم بیر چؤرک آلدیم، دینقیریم دینقیر، دینقیر دینقیر...

چؤریی وئردیم بیر قویون آلدیم، 
دینقیریم دینقیر، دینقیر دینقیر... 
قویونو وئردیم بیر گلین آلدیم، 
دینقیریم دینقیر، دینقیر دینقیر...
گلینی وئردیم بیر قاوال آلدیم، 
دینقیریم دینقیر، دینقیر دینقیر...

دیغیر،  دیغیر،  آیریلیپ  داش  یئکه  بیر  باشیننان  داغین  اوخوردی،  بئله   جه  سئرچه 
دیغیررانیپ، گلیپ دوشدو سئرچه   نین باشینا.

گؤیدن اوچ آلما دوشدی، بیری نغیل دیینین، بیری منیم، بیری ده سوسنین اننه   سی نین. 
_ آی اننه، کؤپَی   اوغلولوخ بیلمرم هاااا، آلماالرین اوچو ده سنه یئتیشدی.

_ آل بو جوراپالری گؤزه   دیم ،ایشکافین درَ   یینی آش قوی دَریه.
 _ اننه، سئرچه آخیرده نوولدی؟

_ یئدی، ایشدی مطلبینه یئتیشدی داااا.
_ آخی داش دوشدی باشینا سورا نوولدی؟..
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_ درد اولدی، َوَرن اولدی، من نه بیلیم نوولدی! دو تاخچادان َجنامازیمی وئر، اذان 
وئریلدی.

_ حئیوان سئرچه...
یانینا  جانامازیمی  باالجا  ده  اؤزومون  آچدیم،  گتیریب  جانامازین  اننه   نین  دوردوم 
بالیش گتیریب باجیمین یان_ یؤوره سینه  بیر میتگگه، ایکی  _ تلسیک  آچدیم. تر 
قویوب اوتورتدوم بیله سینی، آغزینا امزیگینی دورته   له   دیم، چاخچاخاسینی وئردیم 
آلتیندا  چنه   مین  کیمین  اننه   م  اؤرتوب  چادرامی  قاباغینا،  آتدیم  میغاوواسینی  الینه، 

دویونله   دیم دوردوم نامازا.
_ اننه یاواش _  یاواش قیل من ده قیلیم! )یازیق اننه   م، نه چکرمیش الیمدن؟!(

_ دؤت رکعت ....
دومسوکله   دیم 

_ اوجادان دئنه من ده دیییم! 
_ آلاله واکبر، بیسم   یلاله   یررحمان   یررحیم، الحمدولیلاله    ربیَ   لعالمین...

_  اوجا دئنه ائشیتمیرم!
_  ....ولظااااااااالین

اننه   م وللظالینی چوخ غریبه دئیردی، هم ده چوخ اوزالداردی.من اونون کیمین دئیه 
بیلمزدیم هم ده برک گولمگیم توتاردی، اؤزومو زورال ساخالشدیراردیم. 

_ ای وای باجیم اوزو اوسته دوشدو!
کناریندا  اننه   مین  گلدیم  قاییدیب،  یئنه  سونرا  اوتورتدوم،  ده  یئنه  اونو  گئدیب 

نامازیمین قاالنیني قیلدیم!

"منواننهم" يازيسينداگئدنتبريزآغزیسؤزجوکلر

                    Üşüdümnəri          اوشودومنری         Üşüdüm ha üşüdüm  
                                                                       qoşmacasını   

Bannadi                          باننادی          Banladı                          
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Potüşqa                          پوتوشقا        Qapı ya pəncərənin bir 
tərəfində yerləşmiş açıla  
 bilən kiçik qapı, Dərbəçə

                  Dilap (-bi)                           دیالپ         Divarın içində yerləşmiş 
olan komod 

Cülbət(-ndi)                    جولبَند        Gizli-saxlanınan yer                                     
Başlanğıcından məlum 
olmaq     

                 Təb                                       تب                                                      

               İynə-sap çantası          قوولوخ

Gözəmax                      گؤزه   ماخ        Parçanın öz iplərindən 
dəlinən hissəni yenidən
 toxumaq
(فا. رفو کردن)

Tapbadan                        تاپبادان       Birdən-birə         
Osseydim                  اوسسئیدیم         Olsaydım    
Yeylax                                   یئیالخ         Yaylaq                                      

                                 
         Qayqanaq                        قئیقاناخ

                 Döt (-rdu)                             دؤت         Dörd
                 Cütdux (-ğu)                   جوتدوخ         Cütlük , Pul vahidi
                 Qix (-rxi)                                  قیخ         Qırx

Diyəmmisən             دییَممی   سن        Diyənmirsən        
 Mızı-mızı                میذی _ میذی          Mızıcasına                          
Gələca:am                   گله جاعام        Gələcəyəm                

           əyax (-ği)                            ایاخ         Ayaq

Qoolux (-ğu)           

   ازواییشیننن  
                    بللی اولماخ 

 əzvayişinnən bəlli 
 olmax   

 Qızdırma    

Qeyqənax (-ği)

 (-ği)
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Həraylamax (-ğı)      هرایالماخ         haraylamaq      
Cinnəmax (-ği)          جین   ننماخ        Cinlənmək

                     Qarnin dursun   قارنین دورسون           Azca doyasan,  
     ürəyin  bərkisin        

İşkaf                             ایشکاف         Taxta komod
Cənamaz                        جناماز         Canamaz
Dürtələmax (-ği)    دورته   له   ماخ          Zorla soxmaq
Çaxçaxa                      چاخچاخا        Çaxçaxa
Miğavva                         میغاووا        Qolçaq    

                        Dərəĥ (-yi)                       درح         Çəkməcə, kəşoo
 
                       Bəzəĥ - düzəĥ         بزح- دوزح

 
Gözəllik, yaraşıq
Bəzək – Düzək
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                         فولکلوريک خاطيره

                 من واننه   م)3(
                                سوسن نواده   يرضی

متنده    اننه   نين    )عيصمت    خانيمين(    ديليندن    يازيالين    فولکلور    نمونه   لری    ائله   جه   ده    نوه   سيله 
   قارشيليقلی    ديالوگالر،    تبريز آغزيال    يازيلميشدير.    

رحمتليک عيصمت خانيم نواده ی رضی مشهور معارفپرور حاج محمدآغا و حاج حسين آغا 
نخجوانی نين باجيسی قيزی ايميش. او 1286_ ده تبريزده دونيايا گؤز آچميش و 1361_ 

جی ايلده ده همين شهرده وفات ائتميشدير. 
"پيسپيسلی پوسته خانيم" ناغيلی نين بعضی يئرلرينی اونودموشدوم. جناب جمشيد گلچين 

تبريزی )1313_ تبريز( تعريفله ييبلر. 

_  اننه!... اننه!
اننه مدن سس چيخمادی. یاخشيجا بيليردیم یاتماميشدی، اؤزونو یوخویا وورموشدو. 

_ آی اننه! ... 
یئنه ده جواب چيخمادی. 

_ اه! بو مننن ده كؤنزدی! هوللوح  بازین بيری، اؤزونو ویریپ یوخی یه، دیيير به كی 
من ده اینانيرام. 

برک  برک_  ده  گؤزلریمی  باشيما،  چکدیم  یورغانی  دئيينه   _ دئيينه  اؤزومه   _ اؤز 
بيل  ائله  قيتناشيردیم،  قئينيييب  ایچينده  یئریمين  چاليشدیم...  یاتماغا  یومدوم،  سيخيب 

كی جين وورموشدو بيله می. 
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یوخوسونو  آالچيی  هله.  دوشمه ميشدی  خورولتویا  قيزیشماميشدی،  گؤزو  اننه مين 
یاخشيجا قاچيرتميشدیم، بيليردیم!

_  هن نه وار؟ گينه نييه یاتانميسان " جيتدان"؟. 
 ...  _

مخصوصاً دینمه دیم، یانی كی، كوسموشم، آجيقلييام! آمما هئی او بؤیور _  بو بؤیوره 
چؤنوردوم كی، بيلسين آیيغام. 

تيکان   _ تيکان  ده  دؤشگيم  كسسک.  دا  یورغانيم  اولموشدو،  داش  ميتّکه م  دئيه سن 
اولوب بيز _ بيز باتيردی جانيما... 

_ باشيوی قوی یات دا، نيه به ایالن  چاالن كيمين چاباليسان؟
كيمی  بَره موم  اورگينی  عاغليمدان.  كئچدی   _ اننه مين«  یوموشاندی  اورگی   ، »هه... 

اليمده اریدیب، اوینادیب الپ _ الپ رحمه گتيرمکدن اؤترو:
_ اننه، آخی من قورخورام، قورخومنان یوخوم قاچيپ، یاتامميرام.  دئدیم، قودوقالنا 

_  قودوقالنا! 
الپ اورگی نين ایچينه ایشله ميشدیم بيليردیم. رحمتليگين اورگی ائله نازیک ایدی كی!

گرنشيب منه ساری دؤندو، آغزینی مققاره بویدا آچيب دریندن اسنه دی. 
بئگؤول _  بئگؤول دئدی: 

_ گه بورا گؤروم، گه یات یانيمدا! دئ گؤروم نمنه دن قورخوسان قادان آليم؟! 
گؤزلریندن یوخو داميردی، سسينه جن یورغون _ آرغين ایدی یازیق اننه مين )بئله ده 
گؤدنسيز نوه اوالر آخی؟(. یورغانينی قووزایيب قوینونو آچدی منه... ائله ایستی، ائله 
محبت قوخولو، ائله اورگی كؤورک ایدیکی، »بهشت بوراسی كيمی بير یئر اولسون 

گرک« دئدیم اؤز _ اؤزومه. 
_ اننه )الپ شيتتنه_ شيتتنه!(

_ گينه نه دارتيلماميش َدنين وار؟ دردین نَدی، نه دیييسن؟
الپ دا اورگی كئچسين، قانی قایناسين منه، بوینونا ساریليب بير اؤپوجوک قوندوردوم 
قيریشميش صوراتينا )رحمتليک شيربازليغی چوخ سئوردی، من ده بو ایشين اوستاسی 

ایدیم!(
_ اننه منه نغيل دئ!
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تای  اونا  ائله  ده  سن  آخی  دیييم!  نغيلينی  خانيم  پوسته  پيسپيسلی  یوم  گؤزلریوی    _
كوَسيَن سن. سحری ده یادیما سال قورخولوغووی گؤتوروم. 

اره  واریدی.  خانيم  پوسته  پيسپيسلی  دانا  بی  یوخيدی،  گون  بير  واریدی،  بيرگون 
گئتمه ميشدی، چوخ قّصه لنميشدی. بير گون كوسر ائودن چيخار. گئدر، گئده ه ه ر، 

یئتيشر بی دانا پيشييه. پيشيح دیير:
_ پيسپيسلی پوسته خانيم، 

ساچی دابان اوسته خانيم، 
ساچی اوزون سورای خانيم، 

بورنو اوزون دارای خانيم. 
هارا گئدیسن؟

دیير: 
_ گئدریرم ار تاپباعا، گون گؤرماعا. 

دیير:
_  منه گله سن؟

دیير:
_  نيه گلمرم، آمما بير گون سؤزوموز اوسسا، سن منی نَمنئی نن ویراسان؟

پيشيح دیير:
_ بو قویروعومی گؤروسن؟ موننان چيرپارام باشيننان!

پيسپيسلی پوسته خانيم دیير:
_  یئری، یئری، یئریپيس درجه

یئری من سننن كوس درجه. من سنه گلمرم. 
كوسر، دوشر یوال. گئدر _ گئده ه ه ر 

گؤرر بير چوبان گئچير. چوبان دیير:
_  پيسپيسلی پوسته خانيم، 
ساچی دابان اوسته خانيم، 

ساچی اوزون سورای خانيم، 
بورنو اوزون دارای خانيم. 

هارا گئدیسن؟
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دیير: 
_ گئدریرم ار تاپباعا، گون گؤرماعا. 

دیير:
_ منه گله سن؟

دیير:
_  نيه گلمرم، آمما بير گون سؤزوموز چيخسا، سن منی نَمنئی نن دؤیه سن؟

چوبان دیير:
_ بو َدیَنَيی اليمده گؤروسن؟ موننان چيرپارام باشيننان!

پيسپيسلی پوسته خانيم دیير:
_ یئری، یئری، یئریپيس درجه

یئری من سننن كوس درجه. من سنه گلمرم. 
اوننان دا كوسر، دوشر یوال. گئدر _  گئده ه ه ر یئتيشر بير باققاال. 

باققال دیير:
_ پيسپيسلی پوسته خانيم، 

ساچی دابان اوسته خانيم، 
ساچی اوزون سورای خانيم، 

بورنو اوزون دارای خانيم. 
هارا گئدیسن؟

دیير: 
_ گئدریرم ار تاپباعا، گون گؤرماعا. 

دیير:
_ منه گله سن؟

دیير:
_ نيه گلمرم، آمما بير گون سؤزوموز اوسسا، سن منی نَمنئی نن ویراسان؟

باققال دیير:
_ ائله بو چکی داشينن چيرپارام باشيننان. 

پيسپيسلی پوسته خانيم دیير:
_ یئری، یئری، یئریپيس درجه
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یئری من سننن كوس درجه. من سنه گلمرم. 
كوسر، دوشر یوال. گئدر، گئدر یئتيشر بير قصابا. قصاپ پيسپيسلی پوسته خانيم، 

ساچی دابان اوسته خانيم، 
ساچی اوزون سورای خانيم، 

بورنو اوزون دارای خانيم. 
هارا گئدیسن؟

دیير: 
_ گئدریرم ار تاپباعا، گون گؤرماعا

دیير:
_  منه گله سن؟

دیير:
_  نيه گلمرم، آمما بير گون سؤزوموز اوسسا، سن منی نَمنئی نن ویراسان؟

قصاب دیيير:
_  بو چاپاجاغينان ویررام باشيننان!

پيسپيسلی پوسته خانيم دیير:
_  یئری، یئری، یئریپيس درجه

یئری من سننن كوس درجه. من سنه گلمرم. 
بير  اوردان  اوسته.  داش  بير  اوتورار  یوروالر  ر،  ه  ه  گئده  گئدر،  یوال.  دوشر  كوسر، 

سيچان گئچيرميش. سيچان بَی دیير:
_  پيسپيسلی پوسته خانيم، 

 ساچی دابان اوسته خانيم، 
 ساچی اوزون سورای خانيم، 

 بورنو اوزون دارای خانيم. 
هارا گئدیسن؟

دیير: 
_ گئدریرم ار تاپباعا، گون گؤرماعا

دیير:
_ منه گله سن؟
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دیير:
_  نيه گلمرم، آمما بير گون سؤزوموز اوسسا، سن منی نَمنئی نن ویراسان؟

سيچان بَی دیير:
بو  ساخالرام.  آراسيندا  پامبيغ  سنی  ه م.  ه  دؤیمره  سنی  من  ویرمارااام.  سنی  من   _
قویروعومی گؤروسن؟ آپاریب باتيرارام خانيمالرین سورمه دانينا، گتيررم چکرم سنين 

گؤؤؤزلریوه
پيسپيسلی دیير: 

_ ایندی كی سن منی دؤیمه سن من سنه گلره ه ه رم. 
پيسپيسلی خانيمينان سيچان بَی ائولنللر. بير گون سيچان بَی دیير:

_ شاهين ائوینده قوناخليخ وار. من گئدیرم اوردان یاغدان، دویودن یيغيم گتيرم. 
سيچان بی تورباسين گؤتوروپ چيخار. پيسپيسلی پوسته خانيم دا چيحپالتارالرین یيغار 

گيردكان قابيغينا آپارار سو باشيندا یوماعا. 
یاغيش یاغميشدی، آتدیالر گئشميشدی، آتدارین آیاق یئرلری جوال اولموشدی، سو 
یيغيشميشدی. پيسپيسلی پوسته خانيم آپارار اوردا پالتاررارین یوسون، آیاغی زویولدر، 

شاپپيلتينن دوشر جوالنين ایچينه، هر نئينر چيخا بيلمز. 
او یاننان آتدیالر شاه ائوینه قوناخ گئدیردی. پيسپيسلی پوسته خانيم اوردان سسلنر كی:

_ تاراپ _ توروپ آتديالر، 
تيرمه قره بؤتدولر )بؤرکلولر(، 

شاه ائوينه گئدرسيز، 
سيچان بََيه دييرسيز، 

پيسپيسلی پوسته خانيم
ساچی دابان اوسته خانيم، 

ساچی اوزون سورای خانيم، 
بورنو اوزون دارای خانيم،

 درین _ درین دریاالرین ایچينه دوشوب آز قالير بوغولسون. دورماسين گلسين!
آتدیالر گئدر شاه ائوینه، تعریفلرلر كی، بيز گليردوخ، بئله بير سس ائشيتدوخ. 

سيچان بَی ده دووارین داليندان قوالغ آسيرميش، دیير:
_  واخسئی ائویم یيخيلدی! پيسپيسلی پوسته خانيم دردیسره دوشوپ. 
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تئز گليب اؤزون یئتيرر همان جوالنين باشينا. الين اوزادار پيسپيسلی پوسته خانيما دیير 
كی:

_ پيسپيسلی پوسته خانيم، الينی اوزات چکاااالی!
او دا دیير:

گوموشدن  هانی  نردووانين؟  قيزیلدان  هانی  كوسااااالی!  سننن  من  یئری   _ یئری   _
پيلله كانين؟

سيچان بَی گئدر سووزوچو توكانينننان بی دانا یئر كؤكو گؤتورر، اونو دیش_ دیش 
ائلر، گتيرر سالالر او جولييه. دیير:

_ پيسپيسلی پوسته خانيم، الينی اوزات چکاااالی!
او دا دیير:

گوموشدن  هانی  نردووانين؟  قيزیلدان  هانی  كوسااااالی!  سننن  من  یئری   _ یئری   _
پيلله كانين؟

سيچان بی گؤرر یوخ باباااا، بونون دیلی چوخ زیاده دی. بی دانا داش واریدی اوردا. اونو 
دیغيررادار _ دیغيرراداااار، داش گلر دوشر پيسپيسلی پوسته خانيمين باشينا. 

سيچان دیير:
_ یئری یئری منه دیل اوزون آرواد الزیم دیی. 

هاپبان هوپبان، 
ياريل ييرتيل، 

سو ايش قورتول!
یئدی، ایشدی، مطلبينه یئتيشدی. 

والهی اننه مين بو ناغيلالری او قدر سوال یاراداردی كی ذهنيمده، اوالن قاالن یوخومو 
دا قاچيرداردی!

_ اننه، كيم مطلبينه یئتيشدی، پيسپيسلی اؤلدو دااااا! 
_  نه بولوم گومان سيچان بَی یئتيشدی. 

_  هانی؟! او دا آروادسيز قالدی دا!
_آی باال سن اوشاخسان یا موزَوره سن؟! باشيوی قوی كؤپ دااا ! گئجه نين بو وختدنده 

نيه  به قرق ائليسن آدامی؟
كيم  یئتيشدی،  كيم  دااا  بولم  ایستيرم  یئتيشدی...  مطلبينه  دیيسن  اؤزون  نئينيم،  من   _
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قالدی؟!
_ كيم یئتيشه جاق؟! سيچان بَی گئتدی آیری آرواد آلدی!

***
دونياسی  حکمت  منيم  آی  اننه م!  اوركلی  دریا  منيم  آی  اننه م!  داشی  صبير  منيم  آی 

اننه م... یاشاماغا الزیم اوالن هر معلوماتی وئریرميش منه بو ناغيلالردا!
پالتار  قابيغيندا  گيردكان  بس كی،  دئيرم  پيسپيسلی گؤرسم،  ده  ایندیسی  ایندینين  من 
ساچی  پوسته خانيم،  پيسپيسلی  كی:  بيله یدم  دئيه  قوالغينا  ایيليب  كاش  گئدیر.  یوماغا 
دیللرین،  شيرین  اونون  اینانما!  بَيه  سيچان  باغالما،  بئل  كيمه  هئچ  خانيم،  اوسته  دابان 

ائشيت آمما آلدانما!
نه واخت قورتولوب  اننه مين یاخاسی  نه واخت یوخویا دالميشام و  بيلمه دیم  او گئجه 

منيم اوجو _ بوجاغی اولمایان سورغو سوالالریمدان. 

سحریسی آیيلدیغيمدا گؤردوم ميپباخدان نه گؤزل ایی لر گلير، نه گؤزل ایی لر! تر _ 
دا  ليليخالریمی  ليليخالدیم،  _ اوزومو  ال  قيرناسين آچيب  قاچيب حووضون  تلسيک 

حوله ینن یایاالدیم اوزومون هر یئرینه، گليب اوتدوم دسترخان باشيندا. 
آتام دئدی:

_ هانی به سالمين؟ گئت ال اوزووو یو، گه! آبا َهدیح پيشيریب بيله ميزه. 
_ یودوم گلدیم. 

_ یوماميسان شيرتيخالميسان!
گينه گئتدیم قيرنا باشينا. 

هدیک، یا دا دیشليک چوخ لذتلی و قوه لی بير یئمک ایدی. كؤرپه آلتی آیليق اولوب 
دیش چيخاردان واخت دیشليک پيشيرردیلر. قوهوم قونشویا دا پای وئرردیلر. ایندی 
ده بو دب آزما چوخ وار بوراالردا. من اوندا بيلمزدیم، ایندی ده بيلميرم كی، بؤیوكلر 
دیشليک یئينده كؤرپه نئجه دیش چيخاردار؟! آمما هر حالدا آرزو ائدردیم كاشکی 

هئی كؤرپه ميز دیش چيخاردایدی، اننه م ده هئی هدیک پيشيره یدی. 
وام  كيمی  سحره  گئجه دن  ایسالداردی،  قاباقدان  گون  بير  نوخودو  بوغدانی،  اننه م 
دا  بير آز  بير آز دوز آتاردی،  پيشيرردی، سحر دوروب حليم سالميش َهدیگه  اوددا 
ایله گيردكان خيرداسی سپردی.  پياالالرا چکنده ده اوستونه كيشميش  قاتاردی.  كره 

لذتيندن دویماق اولمازدی. 
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_ اننه بير پياالدا وئر یی یيم، باجيم تئز دیش چيخاتسين!
_ سامان سنين َدیی باال، ساماننيخ كی سنيندی! قارنين سانجيالنار. 

_  خئير من ائله یئرده یاتمارام آلتيما شئح گئشسين!
_  بيی! باال نه دخلی وار؟

_  بولمورم كی، اننه. سن دیين سؤزلردن دئدیم دااا!
منيم بو سؤزومه آنامينان آتام بير _  بيرینه نم نه جور باخيب پيققيلدادیالر. 

 _ گوله  آتام  دئدی   _ زوباالخ  بيری  زوباالغين  باخ!  جوابليغينا  حاضير  جيتقوزون   _
گوله. من بيلمه دیم نه دئدیلر، آنجاق منه گؤره دانيشدیقالریندان خوشوم گليردی. 

اننه م دئدی:
_  باال بو اوشاق قورخوپدی، گرح قورخولوغون گؤتورم. 

آتام هئچ بئله ایشلری سئومزدی، بتر ده قارشی چيخاردی. آمما من چوخ سئوینيردیم، 
ایچيم كئچيردی كی، گينه ده منه گؤره دانيشيرالر. آنام اننه مه قاش گؤز ائله دی... یانی: 

»قوی ائوین كيشيسی گئسسين، اؤز اليميز اؤز باشيميز اوسسون گؤراخ نئينيروخ!«
بير  بير چادرا چکدی...  اوستومه  اوزاتدی،  قيبليه ساری  منی  اننه  آتام گئدندن سونرا، 
اود  قویدو  َگتدی،  َخَکندازی  ميس  آنام  اریتدی.  دوزو  قاشيق  ایکی  سودا  ایستيکان 
اوستونده قيزیشسين. من بير آز قورخدوم، دوزون ایسته سز. توكلریم بيز _ بيز دوردی. 

آنام قيزميش خکندازی گتيریب توتدی باشيمين اوستونه. اننه م دئدی: 
قورخولوغون  قورخوپ،  هرنمنه دن  حئيواننان،  بني آدمنن،  جينسدن،  اینسدن،   _

گؤتورورم. 
گينه  چيخدی،  سسی  چيسسسسسس  خکندازا،  تؤكدو  آز  بير  سودان  دوزلو  سورا 
بئله ليکله  آیاخالریمدا!  ده  دفعه  بير  چيسيلداتدی،  اوستونده  اورگيمين  داغالدی، 
قورخدوغوم شئی باشيمدان گيرن كيمی، آیاقالریمدان چيخدی و ناخيشی ده دوشدی 

خکندازا!
سو، قيزميش خکندازدا بوخار اولوب دوز قوریييب ناخيش سالدی. او ناخيشی بير شئيه 

بنزه دیب دئدیلر:
ــَــَــن باال بو ایتدن قورخوب! _ َهَ

_ ایتدن قوخموسان؟
_ یووووووع!
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_ بودو باع، بو باشی بو دا قویروغی. . . 
_ من ایت گؤرمه ميشم، قورخام. گؤرسم ده قوخمارام، نه یيننن قورخوم؟

_ به نمنه دن قوخموسان؟ هلبت یوخودا ایت گؤروپ قوخموسان!
_ من ایتدن قوخمارام باع دئدیم!. . 

خوالصه زورونان بوینوما قویدوال كی من ایتدن قوخموشام!
***

یای _ یاز ایدی، هاوا خوش ایدی او گون. 
منده سينی  ده  گون  او  بيلردی.  واجيب  اؤزونه  گئتمگی  اوستونه  قبر  بير  هردن  اننه م 

باغالیيب منه دئدی:
_ گئدیرم قبر اوستونه، گليسن گه گئداخ. 

من اننه نين یانينا دوشوب هر یئره گئتمگی سئوردیم، قبر اوستو سهليدی، جهنمه گدک 
كيمسه یه  اما  سئومزدی،  گئتمگی  باشينا  تک  اننه ده  البته  دئمزدیم!  یوخ  دئسئ یدی، 
ایستردی  غرورلویدو؛  آز  بير  ایستمزدی.  وئرمک  زحمت  كيمی  آغریسی  ده  گؤدن 

اموراتينی اؤزو یئربه یئر ائله سين. 
چئوریليب  پاركا  بير  اورتاسيندادی. گؤزل  تبریزین الپ  قبریستانليغی  طوبایيه  ایندی، 
نخجوانی  دایيالری  دوغما  اننه مين  جومله دن  او  شخصيتين،  آدليم  نئچه  بير  فقط  و 
دار  ده  خئيلک  توتاردیق،  ماشين  اوندا  آمما  دورور.  اوردا  مقبره سی  قارداشالرینين 
قویالناردیق  پالچيغا  كيمی  دیزه  گئدردیک،  پيادا  كوچه لردن  پالچيلقلی  دودوک   _
دوداق   _ دیل  شئيلر  بير  دوروب،  اننه م  آغزیندا  قبریستانليغين  یئتيشردیک.  طوبائيه  تا 

آراسيندا دئيردی. 
_  اننه اوجادان دئ من ده دئييم. 

_  بير حمد، اوچ قول هو والاله دئ. 
_ نييه؟

_ قرق ائلمه، خيرنَيين دلينسين! قوی گؤروم نه دئييرم آخی!. . 
_  من ده ایستيرم دئيم. 

_  دئ دااا، قارنی یانميش، كيریخ سالما منی!
من ده بيسم آلاله دئدیم كسری یادیمنان چيخدی... 

باشالدیم اورگيمده اوخوماغا:
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قاوالی چاال_ چاال گئتدیم باغا
باغداكی قيزالرینان اویناماغا

ال آتدیم كيچيک قيزین ممه سينه
بؤیوح قيز هرایالدی ننه سينه

ننه سی چيخدی داما، بير داش ویردی قابيرقاما
قابيرقامی توتا_ توتا گئتدیم خانا

خان دئدی: قاشی قره، گؤزو قره 
نه دوشموسن بو چؤللره ؟

وئررم سنی ایگيتدره!
باغالتدیررام سؤیوتدره!
یوگوتدورم آغ ایتدره!

اوزون _ اوزون اوزاتدیالر 
قابيرقامی دوزتدیلر. 

.........
_  اننه، نييه داشی آتدی قابيرقاسينا؟

قوتوننان  سواليمدان  بو  منيم  كئفده یدیم؟!  نه  من  هاردایدی،  فيکری  اننه مين  یازیق 
قورودو. تعجوب له سوروشدو:

_  كيم داش آتدی؟ هاردان آتدی؟!
_  دیييرم، كيچيک قيزا ال آتاندا، ننه سی نييه اونا داش آتدی؟

اوخورموشام!  باشا دوشموشدی كی من حمدی سوره عوضينه قوشماجا  تازا  هله  اننه 
بؤیرومو دومسوكله دی، بير دانا دا بتر چيمدیکله دی بيله می؛

_ آی سنی گؤروم دیلين قوروسون، قبر اوسته بوالری اوخيه للر؟
سسيمی اورداجا كسدیم. آخی سورغو _ سوالالریم بئزیکدیریردی، كيریخدیریردی 

بيله سينی. 
_ جانين یانسين! نه اؤزون دیش دوروسان، نه ده دیلين دیش دورور! آمان وئر گؤروم 

نه غلط دارتيرام آخی؟
سؤله مز   _ دینمز  مظلوم)!(  فاغير  سالالدیم،  ميسميریغيمی  چيينيمه،  قویدوم  بوینومو 

دوشدوم اننه مين دیبينه. 
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اننه م هر دفعه سينده آتاسيندان _ آناسيندان اؤنجه، قاینانا _ قایناتاسی نين قبرینه گئدردی. 
اوشاق عاغليم، بو مجهولو حل ائده بيلميردی. بير سفرینده سوروشدوم:

_ اننه، نيه بس آناندان قاباخ قئيناناوا گئدیسن؟
اوجوجان  ایينه  اوننان  من  مئهریبانایدی.  دا  چوخ  حؤرمتجيل،  چوخ  قئينانام  باال   _

اینجيمه ميشم. 
بيلن  قدیر  اونون  ایندی  اما  تاپمازدیم،  باش  ایسته دیگيندن  دئمک  نه  اننه نين  زامان  او 

اولوب منه ده قدیر بيلنليک اؤیره تمک ایسته دیگينی یاخشی باشا دوشورم. 
باشيندا  قبيرین  هر  سورونردیم.  كيمی  كؤلگه سی  قبيره  او  قبيردن  بو  آردینجا  اننه مين 
چؤمبه ليب یئردن بير باالجا داش گؤتوروب اننه م كيمی اوچ دفعه قبره چاالردیم )ائله 
بيل قاپی دؤیورم!( سونرا چارپاز جيزیق چکردیم و ساغ اليمی گونبز كيمی او جيزیغين 
یاریسين  حمدسوره نين  )البته  اوخویاردیم  هوالاله  قول  اوچ  حمد  بير  قویوب  اوستونه 
سورتردیم، یاالننان آغزیمی ترپدردیم اننه دئسين بس اوخویورام! اننه م چوخ دوز آدام 

ایدی، بيلميرم من كؤپئی اوعلولوعو كيمدن اؤیرنميشدیم!(
باغيشالندیریب  هاميسينی  اؤلولرینين  بيل كی،  ائله  باشا چاتاردی.  قبور  زیارت  نهایت 
بهيشته گؤندرميشدی، اننه مين اوزونه بير فرح، بير دینجليک و بير راضيچيليق كؤچردی. 
منده سينی  اننه م  اوستونده.  بير سککی نين  قبریستانليغين چيخيشيندا  اوتوراردیق  گليب 
آچاردی... دوغروسو، من اؤلولرین زیارتينی خوشالمازدیم، اننه مه قوشولوب گلمگيمين 
سببی ده ائله بو سون سئکانس ایدی! اننه منده سينی آچاردی و من آج به سوسوز، یورغون 

_ آرغين، گؤزلریمی تيکردیم اننه نين اللرینه، منه تيکه توتوب وئرسين. 
_  آل بو شکرپنيری قوی آغزیوا، سنه گولبسر _ پنير تيکه سی توتوم. 

دوه سی  المپا  اوتوران  اوردا  فقط  داماغيمدادی.  ده  هله  دادی  تيکه سی نين  گولبسر  او 
قالير  تيکه م  ده  ایندی  دوشنده،  یادیما  یولچو  دیزیخکور  پئيَسر،  َكل  او  یئکه ليکده، 

بوغازیمدا!. . . 
    من و اننه م )3( يازيسيندا گئدن بعضی تبريز آغزی سؤزجوکلر

Könəz   كؤنز       İnadcil                                 
Hüllühbaz                هوللوح باز       Hoqqabaz                          
Məqqarə                       مققاره        Mağara                               



36

Begöül- begöül          بئگؤول- بئگؤول       Könülsüz, istəmiyərək

Şirbazlıx )- ğı(                     Yalandan birini         شيربازليخ      
 tərifləyib ürəyini                  

       ələ gətirmək                   

Küsəyən                          كوَسيَن         Tez küsən                               
Müzvərə                              موزَوره  Hər işə qarışan, fuzul         
Lılıxlamax )- ğı(           ليليخالماخ        Təmiz yumamaq             

yalandan su axıdıb              
 təmizləməmək                     

Dəstərxan                        دسترخان       Süfrə                             
Şırtıxlamax )- ğı(      شيرتيخالماخ       Az su töküb                            

   çirki yayalamaq                
Dəyi, Dəyir                    َدیی، َدیير         Deyil                                         
Cıtqoz                              جيتقوز      Səssiz zirəng adam             
Zobalax )- ğı(                    زوباالغ     Balaca və şuluq uşaq           

 
 Məndə                                 منده        Yemək götürmək üçün

 böyük dəsmal                       
 Xırnəh )- yi(                     خيرنَح  Xırxıra                       
Lampa dəvəsi   المپا دوه سی  Yekəpər, Heyvərə  
Qutunnan            قوتوننان قوروماق        Yerində qurumaq              

        qurumax                                                  )فا. درجا ميخکوب شدن(              

}
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  فولکلوريک خاطيره

من و اننه م )4(

سوسن نواده ي رضی

 ایضاح: متنده    اننه   نین )عیصمت    خانیمین(    دیلیندن    یازیالین    فولکلور    نمونه   لری    ائله   جه   ده    نوه   سیله 
   قارشیلیقلی    دیالوگالر،    تبریز آغزییال    یازیلمیشدیر.    

یاردیمجی  )1313_تبریز(  گلچین  جمشید  جناب  یازماقدا  ناغیلینی  ناربه نازیک  گئدن  متنده 
اولموشدور.

آغا  حاج حسین  و  حاج محمدآغا  معارفپرور  مشهور  نواده ی رضی  خانیم  عیصمت  رحمتلیک 
نخجوانی نین باجیسی قیزی ایمیش. او 1286_ ده تبریزده دونیایا گؤز آچمیش و 1361_ جی 

ایلده ده همین شهرده وفات ائتمیشدیر.

باشیما  تک  حیطده  سویوق.  ده  نه  ایدی  ایستی  نه  هاوا  ایدی.  یکشنبه سی  باهار  بیر 
فرانسه لیلرین  من  اوالردی.  باغلی  مدرسه میز  یکشنبه لر  اوینوردوم.  ایپ کئشدی 
اوالردیق؛  تعطیل  گون  ایکی  هفته ده  کی،  اودور  اوخویوردوم.  درس  مدرسه سینده 

جمعه، هم ده یکشنبه. ایپدن آتیال _ آتیال دوداق آراسی اؤز خوشوما اوخویوردوم:
کئچل _ کئچل بامييه

گئتدی مريضخانييه
مريضخانا باغليدی

کئچلين باشی ياغليدی
کئچل دئدی: وای باشيم 
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قازاندا قئيَنر آشيم
آشيمی ايچن اولئيدی

نانانا نانای نانای نای!…

آخیرین دئیه بیلمیردیم، چونکی اننه م ائشیتسه یدی ساواشاردی...
اننه م َحیطده چاالَسر باشیندا چؤمبلیب اوتورموشدی، تویوقالرین توکون یولوردی. بیر 

آز قاباق، اننه م زیبیلچینی چاغیردی، ایکی قیران وئردی دئدی:
_ گل بو تویوخالرین باشین کس!. 

او دا گلیب ایتی پیچاغی آلدی الینه، تویوقالرین دیمدیگینی باسدی حووضا یانی کی، 
سوسوز اؤلدورمورم. سونرا کردی قیراغیندا قیبله یه طرف توتدی. تویوغون آیاقالرینی 
قویدو آیاغی نین آلتینا، هره سینه بیر بیسم یلاله دئییب، باشالرینی کسدی. آخی او زامان 
یولوق تویوق آزاراق اوالردی. اننه م تویوقالری لَیَنده قئینَر سویا باسیب پؤشله ییر، سونرا 
چاالَسرین  توالزالمیشدی  دا  باشینی  تویوقالرین  بئناوا  یولوردو.  توکلرینی  اونالرین 

قیراغینا. بْوز پیشیگیمیز دامدان بویالنیب هئی مییولداییردی، اننه ده آرا دا بیر اونا 
_ پیشده کؤپئیولی! دئییردی. 

اوتوروب  کیمی  باالسی  آدام  ساکیتلشیب  آرا  بیر  ائشیتجک  سسینی  اننه مین  پیشیک 
باخیردی!

من قوشماجانین آخیرلرینه یاخینالشاندا، اننه باشین قووزاییب گؤزلرین منه برلدیردی. 
اورگیم کئچینیردی آخیرینی اوخوماقدان اؤتور، اما اننه نین شماتتلی باخیشی قویموردو 

اولدن آخیره بیر جاناسینر اوخویام.
 _  سوسن! باال قاش دربت باشیننان بیر سئیین یوعورد آل گتی! قاش باالمسان!

آنامدی؛ منه الی یاتیب، شئیطان فهله سی کیمین ایشلدر منی، هئی زاکاس وئرر! "سوسن 
قیز  ارریخ  "بؤوموسن  دئیردی:  دوشنده  ایشی  آل!".  اونو  قاش  سوسن  آل،  بونو  قاش 
اولموسان"، آمما خاالمینان ایکیسی بورون _ بورونا خوسانناشیب پیچیلداشاندا، باشیمی 

اوزاتسایدیم آراالرینا "اوشاقسان قاچ اوینا حیطده" دئیردی منه. 
من ایکینجی کالسی آز قالیردی قورتارام، سککیز یاشیم واریدی. اؤز اؤزومو بؤیوک 

بیلردیم، آمما گویا اوشاق ایمیشم هله.
 _ قیز به سننن َدییرم؟

_ ایشیم وار، گئدممرم.
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یوعورد آل گل. کسرینی  آتیل حسین آعادان  تئز  قیرانی  بئش  بو  باالمسان! آل  _ گه 
ده آل گتیر.

)دئمه لی پولون کسری ده وار! هه ائله اولسا گئدرم!(
_ باش اوسته مامان گلیم! نئچه قاالجاق کسری؟

_ یوعورد دؤرت قیراندی، بیر قیران سنه قئیتره جاخ.
_ میمون حسین نن آلیم؟

_ قیز َکس سسین، او نه سؤزدی؟!
_  یاخجی بابام، میمون حسین آعا!... نه بویداسین آلیم؟
آنام نقدر ده ایسته سه، گولومسه دیگینی گیزلده بیلمه دی.

_  قیزیم! پیس ایشدی، آدام اؤزوننن بؤیویه ائله دئمز.
_ آخی هاممی میمونا بنزه مز کی، فقط اونا دئییرم!

_ سیرتیخ دانیشما، هله جواب دا قئیتریر! قاش بی دانا بؤیوک سئیین یوعورد آل گل، 
باالمسان! اوستونون قئیماغینی زده لمه  هاااا، بابان گلر قوالخالریوی میخالر دووارا!

اورگیمده دئدیم: 
چیخاناجان  آی  چیخاننان  گون  سهلدی،  میخالماخ  دووارا  قوالخالریمنان   _
بارماخ  گتیره   _ گتیره  یوعوردو  والالهی!  َدیَر  آسالساالردا،  آغاشدان  ساچالریمنان 
  _ بارماخلییه  کوچه ده  دادی  یوعوردون  فایدا؟  نه  دا  یئمه سن،  قئیماغینی  بارماخ   _

بارماخلییه یاریالماعیندادی!
اننه سانکی منیم شرور فیکیرلریمی گؤزلریمدن اوخوموش کیمی، قیناییجی و معنالی 

باخدی اوزومه. او َدیقه گؤزلریمی آشاغا سالیب یئره باخدیم!
_ اورا باع، اوت یاعیر گینه گؤزلریننن!  پیشیک دده سی خئیرینه سیچان توتماز، بیلیرم! 
آلاله شیطانا لعنت ائله سین، قیز سنی قاپیالردا یوال وئرمیه جاخالر! بوگون آپاراجاخال، 
قاچاراپبا  باع!  بیلمیر  دورا  دیش  یئری،  یاناسان  باشیمیزا!  آتاجاخالر  گتیریپ  صاباه 
گئت یوعورد آل گل. دایانما هااا، جویود اوالر کوچه ده توتار آپارار بیله وی! تئز گل 

کردیلری اکاخ.
باققال دربندیمیزین باشیندایدی، دربندیمیزده  کی، آجی باغیرساق ایدی. گئده _ گئده 
فیکیرلشیردیم بیر قیرانین باشینا نه تهر داش سالیم کی، هم آلالها خوش گئتسین، هم 
ائله دیم هئچ کیم یوخ ایدی دوروبرده. چوخ خلوت ایدی  _ گؤز  ده بنده سینه! گؤز 
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نه  اوشاخالری  گؤره سن؟!  اوالر  جور  نه  ایدی."جویود  یوخ  ده  جویود  هئچ  کوچه. 
"دئییب  اوالر؟  یئکه لیخدا  نه  تورباسی  َمیه  گؤره سن؟  ساالر  تورباسینا  توتوپ  جور 
باشماغینی ترسه گئیدیرردیم! جویودو گؤرسئیدیم قویروغونا  دوشونوردوم. من جینه 
ساپ باغالردیم، جویود منه نئیله یه جک کی! خوالصه ... چوخ ایسته دیم اما دینج دورا 
بیلمه دیم. اننه نین گؤزوندن ایراق، دلی شئیطانین فئلینه اویدوم ائله گئده _ گئده ایکی 
قونشونون بیرینین زنگینی، او بیرینین ده حلقه لجه سینی وار گوجومله چالدیم و هئچ بیر 
پیس ایش گؤرمه میشم کیمی یولومو توتوب گئتدیم، سس سیز _ سمیرسیز و ساکیت!

قونشوالر هؤیله  سک قاپی یا گلدیلر، هوژمله قاپینی آچیب منه دیَرندیلر. آمما منیم قوزو 
کیمی معصوم باخیشالریمی گؤرونجه، تؤوشیه _ تؤوشیه سوروشدوالر: 

_ قیز بوراالردا بیرین گؤرمه دین؟
بوینومو چیینیمه قویوب دئدیم:

_ یوووع!..
سونرا بارماغیمال کوچه نین دیبینی گؤستریب فاغیر _  فاغیر دئدیم:

_  ائله بیل بیری قاچیردی او طرفه!
_  آی آتووا لعنت مردوم آزار!
دوداق آراسیندا یاواشجا دئدیم:

_  آتاسی نئینه سین آخی؟!
_ اونو گؤروم الی بیلکدن، قولو کورکدن قوروسون ایشالاله!

بیر آن قولومون دیبدن قورویوب کئییدیگینی حیّس ائله دیم!
_  قیچی سینمیش دارقاشاییرت! کیم ایدی گؤره سن؟ تانیمادون؟

_  یوووع!
_ ائله قاپینی چیرپدی دئدیم بس باش گتیریبلر. کؤپئیوعلی!

هه...هله چوخ یاخشی، هئچ کیمین بیر قیزا گومانی گئتمیر! ...
یولوما  من  کؤپک  اوغلونا...  مجهول  او  سوخوشدوروردوالر  اوجدان  بیر  قونشوالردا 

دوام ائتدیم.
باالجا  آعاهیدایتین  الده  بیری  او  فیکریم  اما  توکانینا،  حسین ین  میمون  گیردیم 

ماغازاسیندایدی ) یعنی بیر قیرانی کولـلیه جه گم یئرده (. 
_  قیز به سالمون هانی؟
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_  سالم. مامانیم دئدی بی دانا یوعورد وئرین.
_  یئکه مترت وئریم؟

_   یوخ، مامانیم بؤیوک سئیین دئدی. دؤرت  قیراننیخالردان.
_  آال! قئیماغین َزَده لَمه هااا، بوتون آپار ائوه.

_   باش اوسته )ها !ها! ها!(
بیر قیرآنی آتدیم جیبیشدانیما، سئیینی قوجاغیما آلدیم، توکانین قاپی سیندان چیخمامیش 
بارماغیم دیبه جان سئیی نین ایچینده ایدی! نه قایماق، نه قایماق! کؤنلونوزه دوشمه سین 

ها!.. دوز بارماغیمین ایکی بندینه دک قایماق ایدی.
خیابانالردا.  اوالردی  آز  چوخ  گئدی   _ گل  ماشین  زمان  او  اله.  او  آتالدیم  خیابانی 
تربیت خیابانی دا باال بیر خیابان ایدی. آعاهیدایت َخرَ زی ایدی. کوله بوی بیر کیشی 
یئرین  تماماً  اونو  نه؛ من  یانی  تاپمازدیم  باش  یئرده دی! من  یاریسی دا  ایدی. دئیردیلر 
دا  درمانی  جان  ساتاردی.  زیمبیر   _ زیر  جور  هر  توکانیندا  گؤرردیم.  اوستونده 
ایسته سه یدین، اییلیب پئشخانین آلتیندان قورتداالنیب چیخارداردی. توکانین ائشیگینده 
ده، یئرده، یئمه لی زاد، اوشاق تووالیان شئیلر دوزوب ساتاردی. خوروز نیشان ساققیز، 
نایلوندا شاهدانا  باال  تمر هیندی،  بالیق،  بیسکیویت، سوت شیرنیسی، شکرپنیز، شیرنی 
شاهیلیق  اون  شیرنیسی،  بالیق  همیشه(،  چیخاردی  مور  نوخوددان  )شاهدانا  نوخود 
ساققیزالردان، الواشا، مامپاس، بامیه )بامیه لرینه ده قاریشقا داراشاردی!( گیرده نوغول... 
او بیری طرفده ده عکس برگردان زاد قویموشدو... رنگ به رنگ قویوقالری  پوفله ییب 
چرچیووه سینه.  جامین  سوخاردی  دسته سیندن  دا  فیرفیراالری  سئیوانیندان،  آسالردی 
فیرفیراالرا یئل ووردوقجا فیرالنیر، منیم عاغلیمی آپاراردی. بیر قیرانا فیرفیرا آالبیلردیم، 
آما ساققیز دا کؤنلوم ایستیردی. هله فیکیرلشیب، سالیب چیخیردیم، حساب _  کیتاب 

ائلیردیم کی آعاهیدایت چیخدی ائشییه:
_ نمنه ایستیسن؟

سئیینی قویدوم یئره، دئدیم:
_ فیرفیرا نئچه دی؟

_ بیر قیران.
_  منیم بیر قیرانیم وار، آمما ساققیز دا ایستیرم.

_  گئت ماماننان پول آل، گه وئریم.
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_  بس ایکی دانا اون شاهیلیق ساققیزالردان وئر.
دئدیم و بیر قیرانی اوزاتدیم آعاهیدایته. او دا پولو آلدی توکانا گیره _ گیره دئدی:

_  اؤزون گؤتی.
من  تاپشیریر!  قوردا  قویونو  دااا،  آعاهیدایتدی 
دانا  اوش  اییلدیم،  بیری،  جیتقوزون  کی  ده 
یوغوردو  جیبیمه،  قویدوم  تئز  گؤتوروب  ساققیز 
خیابانی  و  هؤپوتده دیم  بارماق  بیر  قوجاقالدیم، 
 _ اوخویا  کوچه میزه.  گیردیم  اله،  او  آتدادیم 

اوخویا یوال نردووان قویدوم:

اوجاق باشيندا 
کورسی قورموشام

ات آليب شوربا قويموشام 
شوربا جاالندی
عم قيزی ياندی

ائشَشی آنقيرما
اوشاغ اوياندی.

اوجاق باشيندا 
کورسی قورموشام

ات آليب...

اووزولدو،  اؤدوم  چیینیمه.  سول  قوندو  دئیه سن،  داشیدیر  بَنایین  ال،  آغیر  بیر  الپدان 
باغریم چاتدادی، دیک داشالندیم. هراسان دؤنوب باخدیم. کیم اولسا یاخشیدی؟..آعا 

هیدایت. اجل تری باسدی بیله می.
_  باخ گؤر نئچه دانا ساققیز گؤتوموسن؟

_  ایکی دانا!
_  گؤرست گؤروم.

ساققیز  بیلدی  هاردان  َدییشییی!  جین  ایمیش،  یئرده  یاریسی  آدامین  بو  دوغوردان 



28

چالماغیمی؟! الیمی آتدیم جیبیمه :
_  آوا؟! به نیه اوش دانادی؟ من ایکی دانا گؤتوموشدوم.

_  او بیرین وئر منه.
قیزارمیشدیم.  کیمی  لبلبی  تیکمیشدیم.  یئره  گؤزلریمی  بیله سینه،  اوزاتدیم  ساققیزی 

آعاهیدایت ساققیزی آلدی، بیر کلمه دئمه دن چیخیب گئتدی. 
کاش بیر سیللی قویئیدی قوالغیمین دیبیندن. کاش پئیَسریمه سالئیدی، کاش دانلییئیدی، 

یامان _ یووز دئیه یدی... 
او  آلدیم  اوندان  بیرینی  درسلریندن  بؤیوک  ان  حیاتیمین  ائله سین،  رحمت  اونا  آلاله 

گون.
آغیز  یئر  دئییردیم  اریدیم سویا دؤندوم.  اؤلدوم  باشیمی سالدیم آشاغی، خجالتیمدن 

آچسین گیریم یئرین تَکینه. 
باش آشاغی، خینگ و خجیل گلیب چاتدیم. قاپی چالیب قاچدیغیم یئره. قونشوالر هله 
صحبتلشیر، صحبت آراسیندا یئنه ده قاپی چالیب قاچانین نه کی وارینا مایا قویوردوالر، 

هم ده جوت قَت!
_ آلاله پیس آدامین دوبَردینی داغیتسین. جانی یانمیش!

" دوبَردین" نه اولدوغونو باشا دوشموردوم آما ایچیمده بیر شئیلرین داغیلماسینی حیس 
ائده بیلیردیم.

قونشوالرین بیری سوروشدو:
_  قیز به میسمیریغیوی نیه سالالمیسان؟ پیشیییوه پیش دیین اولوب؟

او بیری دئدی:
_  قاش قاباغین نیه به یئر سوپورور؟ بورون قوالغیوی نیه سالالمیسان؟ اولمیه گمیلرین 

باتیپ؟
دلی شیطان دئییر ...

یئنه سئویملی و معصوم بیر قیافه توتوب دئدیم:
_  یووع، دربت باشیندا ییخیلدیم سئیین دوشدی الیمنن، یوعوردون قئیماغی جاالندی 

یئره. ایندی بابام قوالخالریمی میخلیه جاخ دووارا!
ریشخند ائله ییب گوله _ گوله دئدیلر:

_  قورخما میخالماز!... حئیوان اوشاق، قورخوسوننان اؤدو اوزولور. قورخما ننه، دئنه 
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ییخیلمیشام داا.
سالیب  باشیمی  دوشموشدوم!  موشتبئه  ده  اؤزوم  کی،  دئمیشدیم  یاالن  اورکدن  ائله 

یولوما دوام ائله دیم.
_  آااای قاب کپیر آالن! قاب کپیری، قاب کپیری!

ایدی.  کیشی  کتدی  بیر  قوجا  کپیرچی  قاب  سس؛  بو  گلیردی  باشیندان  دربت 
باشیندا  قازیردی.  ایچینی  اورگی نین  آدامین  واریدی.  سسی  بیر  نکره   یونتاالنمامیش 

پاپاخ، اینینده چوخا، آغ ساققاللی بیر قوجاکیشی ایدی. 
 _ کوچه  یوکله ییب  کپیر  تای  ایکی  یانینا  بو  یان  او  ائششگین  واریدی،  ائششگی  بیر 
کوچه دوالنیب کپیر ساتاردی. کپیر، تورپاغا بنزر بیر شئی ایدی، قاب _ قازان دیبی نین 

قره _ قوره سینی اوننان سورتوب یوواردیالر. 
قاب کپیرچینی گؤردوم، آعاهیدایت یادیمنان چیخدی. گئتدیم دئدیم:

_  سالم دده. یورولمیاسان.
_  سالمت اوالسان، باال.

_  دده ائشَشیین نه قََشحدی! 
_  قوجالیپ حئیوان، دای یوح چکنمیر.

_  دده، قویاسان ائششییوه مینیم؟
_  یوخ، یوکو آغیردی چکنمز سنی.آاای قاب کپیری!

ائششگین قوالقالرینا َدیدیم، الیمی باشینا چحدیم، بویون _ قوالغین سیغالالدیم... سورا 
دا همان ائششحلی الیمی باسدیم یوغوردا یاالدیم یئنه! )اننه مله آنام بیلسه یدیلر یوعورد 

ائششحلی اولوب ائله جه یئری ایله آتاردیالر زیبیل قابینا(!
قاپیمیزی  ائوه.  اؤزومو چاتدیردیم  تهر  بیر  _ زلزله دن،  باشیزی آغریدیم، آوارادان  نه 
ائله دیم  پریشان  داغیدیب  باشیمی  اوستو  ساچالریمی،  یئره،  قویدوم  سئیینی  چالمادان 
کی، یانی ییخیلمیشام بو کؤکه دوشموشم. سونرا سئیینی گؤتوروب قوجاغیما، دابانیمی 

قوزاییب چالدیم قاپینی.
بیری  او  آلدیم،  قوالغیمدان  بو  هامیسی نی  چونکی  ائشیتدیم،  دانالقالر  نه  دئمیرم  دا 

قوالغیمدان اؤتوردوم گئتدی...
_  اننه، دو گئداخ کردیلری اکاخ. 

_  قوی دینجیمی آلیم، بیر پاپریز چکیم، گلیم اکاخ دا.
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قووزادیم.  آیاغین  ده  سماورین  گتدیم.  پاپریزین   ، چوباغالتی سین  اننه نین  قاچیب  تئز 
ائله ییم، ساری سو.  اننه م پاپریزین اوستوندن چای ایچردی. چای کی نه عرض  آخی 
ایچردی، گینه سو آچاردی؛  گینه  ایچردی چایدانا سو آچاردی،  هئی  چون سحردن 
یعنی چایین جیرگینی چکمه یینجه ال چکمزدی کی. گلیب اوتوردوق پنجیر ایچینده، 

خابی گئتمیش خالچانین اوستونده. دئدیم:
_ اننه، چای ایچینجه بی دانا باالجا نغیل دئیه سن؟

تؤرتمیسن،  فساد  نه  نم  آا،  تووالدیم  اننه می  دئمه  آمما  دئییم.  اوتی  دئیرم. گل  _ هن 
گینه بیر پ... قاریشدیرمیسان، گؤرورم. بیر ده گؤرسم یاالن دانیشیسان، اننه ن اولمارام!

قیزاردیم، پؤرتدوم. ..بوندان بؤیوک هده _ قورخو اولمازدی.
اْوتدوم اننه نین یانیندا، باغداشا قوردوم، اللریمی قویدوم چنه مین آلتینا اننه نین شیرین _ 

شکر ناغیلینی دینلمکدن اؤتور باشدان آیاغا قوالق اولدوم:
گوننَرین بیر گونونده، شاه عابباسین دوربونونده، اوزاق بیر ویالیتده ایکی باجی واریدی. 
پیشیریردیلر.  چؤَرح  باجی  ایکی  بو  بیرگون  نازیح به نازیح.  بیری  نار به نازیح،  بیری 
تندیرین  اوتورار  قوجاقالر  قولالرینی  نازیح  ناربه   یانار.  تندیرده  دوشر  نازیح به نازیح 

باشیندا. بیر دانا سئرچه قونار تندیرین یانینا دئیر:
_ ناربه نازیح سن نییه بئله قوصه لی اوتوموسان؟

او دا دؤنر دئیر:
_ ناربه نازیح نئینه سین؟ نازیح به نازیح دوشوپ تندیرده یانیپ.

سئرچئیی جوح _ جوح غوصه سی ننن قاناتدارین تؤکر، اوتورار آغاجین اوستونده.
اوردان بی دانا قارقا کئچیردی. قونار آغاجین باشینا، دئیر:

_  سئرچئیی جوح _ جوح، سن نیه بئله اولموسان؟
او دا دئیر:

دوشوپ  نازیح به نازیح  نئینه سین؟  ناربه نازیح  نئینه سین؟  جوح   _ جوح  سئرچئیی   _
تندیرده یانیپ.

او دا غوصه سی ننن دیمدیگین چاالر آغاجا سیندیرار، اوتورار آغاجین باشیندا.
بی دانا توراقه  بیح  _ بیح کئچیردی. توراقه  بیح _  بیح قونار آغاجین باشینا دئیر:

_ قارقئیی دیمدیح، سن نییه بئله اولموسان؟
قارقا دا دئیر:



31

_ قارقئیی دیمدیح نئینه سین؟ سئرچئیی جوح _ جوح نئینه سین؟ نار به نازیح نئینه سین؟ 
نازیح به نازیح دوشوپ تندیرده یانیپ.

توراقه  بیح _  بیح ده غوصه سی ننن قاناتدارین تؤکر اوتورار بی دانا دووارین باشیندا.
دووار توراقه  بیح _  بیح دن سوروشار:

_ سن نییه بئله اولموسان؟
او دا دئیر:

جوح   _ جوح  سئرچئیی  نئینه سین؟  دیمدیح  قارقئیی  نئینه سین؟  بیح   _ توراقَه  بیح    _
نئینه سین؟ نار به نازیح نئینه سین؟ نازیح به نازیح دوشوپ تندیرده یانیپ.

دووار دا غوصه سی ننن شیکست اوالر ییخیالر آب زمزمین ایچینه. آب زمزم دوواردان 
سوروشار:

_  تَرری دووار سن نییه بوجور اولموسان؟
او دا دئیر:

نئینه سین؟  دیمدیح  قارقئیی  نئینه سین؟  بیح   _ توراقه  بیح   نئینه سین؟  دووار  تَرری   _  
سئرچئیی جوح _ جوح نئینه سین؟ نار به نازیح نئینه سین؟ نازیح به نازیح دوشوپ تندیرده 

یانیپ.
آب زمزم غوصه سی ننن بوالنار. آب زمزمین سویو گئدیردی بیر خییار بوستانینا. خیار 

سودان سوروشار:
_ آب زمزم سن نییه بئله بوالنمیسان؟

او دا دئیر:
قارقئیی  نئینه سین؟  _  بیح  توراقه  بیح  نئینه سین؟  دووار  ترری  نئینه سین؟  زمزم  آب   _
نئینه سین؟  نار به نازیح  نئینه  سین؟  جوح   _ جوح  سئرچئیی  نئینه سین؟  دیمدیح 

نازیح به نازیح دوشوپ تندیرده یانیپ. 
خیار دا غوصه سی ننن آجیالشار. .. 

یئدی ایشدی مطلبینه یئتیشدی.«
_ قالخ ایاغا گئداخ توخومالریمیزی اکاخ.

_ اننه، ناربه نازیح تح قالدی؟ باجیسی اؤلدو گئتدی؟
_ اؤلدو دااا، به نمنه؟!

_ بس اونو هئش کیم قئیترمه دی؟
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_ بییی! اؤلونو َمیه قئیترماغ اوالر؟ چوخ دیبینه گئتمه، قاچ او توخومناری گتی گؤروم.
یانیندا.  ناربه نازیگین  قالمیشدی  فیکریم  آمما  گتیرم،  توخومالری  گئتدیم  دوردوم 
گؤره سن ائله تک قاالجاق؟ ایندی بئله دوشونورم کی، بلکه ده بو ناغیلین مقصدی ائله 

حیاتین آجی گئرچکلرینی اؤیرتمک ایمیش. اوال بیلر!
اننه تیرپ توخومو آلدیرتمیشدی آتاما. هم ده رئیحان، مرزه، جعفری و نانه توخومو. 
_ بیردانا دلیب، هر دلیگه  کردیلرین دؤرد دؤوره  تورپاغینی یئکه پیشقوشلی له بیردانا 
باغالییب  دیب  ده  هفته یه  ایکی  گؤیَرر.  هفته یه  سالیردیق.  توخومو  تیرپ  دانا  بیر 
درمه لی اوالر. گؤی توخومالرین دا هره سین کردینین بیر طرفینه اکدیک. یایدا حیطی 

سوالیاندا، بو گؤیلرین عطری آدامین قولالرین بوغاردی. 
بیزیم دؤرد کردیمیز، کردیلرین آراسیندا گیرده حووضوموز واریدی. قدیم، کاسیب 
یا دا دؤولتلی، هامی حیطلرده حووض اوالردی. آتام هر ایل قیشدان چیخاندان سونرا 
سهمانالردی،  فواره سینی  رنگلردی.  آبی  قشنگ  تازاالردی،  رنگینی  حووضوموزون 
آیاغینی دوزه لدردی. حووضوموزون ایکی آیاغی واریدی، چکردیک، سویو کردیلره 
کی،  پیی لردی  دؤوره سینی  ایله  حؤصله  قویوب  آغیزینی  یولالرین  آتام  گئدردی. 
ده  فوواره نی  دولدوراردی،  حووضو  آچیب  آخیرینه جان  قیرنانی  سونرا  سوزمه سین. 
آچیب فرح لنرک اؤز شاه اثرینه باخاردی. بیزیم فوواره میز ده چوخ گؤزل ایدی؛ اوچ 
الی سو آتاردی، ائله بیل سودان گول آچیلیب حوضوموزون آراسیندا. گتیریب بایرام 
بالیقالریمیزی دا بانکادان چیخاردیب ساالردیق حووضون گؤز یاشی دورولوغونداکی 

سویونا. قیرمیزی بالیق، آبی حوض و سویون شیریلتیسی... به به به!

من و اننه م يازيسيندا گئدن بعضی تبريز آغزی سؤزلر و دئييملر

 İpkeşdi               ایپین اوستوندن آتیالراق بیر نوع اویون               ایپ کئشدی        
            و ایدمان )فا. طناب بازی(

 Çalasər                 حیطلرده قویونون باشیندا دوزلیلن باالجا              چاالَسر       
        بیر چاال، سو اورا یا دا کردیلره گئدرمیش.

          پساپلی سویو چاالسره توکردیلر.
 Dərbət ) ndi(       دربت      .)چیخیلماز کوچه، دربند، )فا. کوچه بن بست        

       گونوموزده شارعده کی ائولر مرغوب ساییلیر، 
       آما قدیملر امنیتی چوخ اولدوغونا گؤره 

       دربندین دیبی مرغوب ساییالردی.
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Zakas                           بویروق، امر، )روسجادان دیلیمیزه کئچمیشدیر(      زاکاس          

      Qaçarapba                     قاچا _ قاچا                                                  قاچاراپبا               
 Seyin                           ساخسیدان دوزلن تقریباً بیر کیلولوق کیچیک    سئیین        

        قاتیق قابی، باققالالر اوندا قاتیق چاالردیالر.
Həlqələcə              کوچه قاپی سیندا حلقه یه بنزه ین قاپینی دؤیمک          حلقه لجه       

        اوچون دمیر آلت . الپ قدیم قاپی نین بیر تایینا 
        حلقه لجه او بیری تایینا دا چکیشه بنزر بیر قاپی 

        دؤیمک آلتی قویارمیشالر. سسیندن دؤینین
          کیشی یوخسا قادین اولماسی بیلینرمیش.

Külləmax )ğı(      کول ائتمک، باشینا داش سالماق، یئرسیز                    کولـله ماخ       
        خرجله مک

Mətrət                    س        ساخسیدان دوزلن تقریبا آلتی _ یئددی                      مترت   
      کیلولوق نیسبتاً بؤیوک قاتیق قابی، باققالالر اوندا    

        قاتیق چاالردیالر.
 Zır- zımbır         قیویر_ زیویر، خیرت _  پیرت                       زیر_ زیمبیر                
  Peşxan              ماغازا صاحیبي دالیندا اوتوردوغو چکمه                   پئشخان        

         جه لی ماسا.  
   Cıtqoz                      هایلی _کویلو، سسلی _ صدالی و هم ده                  جیتقوز        

          ادعالی اوالن بیری، کلک باز 
      Lapdan                    بیردن بیره )فا. یکهو(                                      الپدان         

Dübərdin                جزا الندیرماق، تنبیه ائتمک                                      دوبَردین       
 dağıtmax )ğı(          داغیتماخ                                                                                             
Mısmırıx                 اوز تورشاتماق )فا. اخم و ترشرویی(                     میسمیریخ        
sallamax                   سالالماخ                                                                                                                       
Nəkərə                       یونتاالنمامیش سس، قوالغا خوش گلمه ین               نکره        

        سس )فا. صدای گوشخراش(
  Pənciriçi   پنجره نین اؤنونده سککی کیمی یئر، قیشدا                  پنجیرایچی       

        گولدان ییغیالن پنجره ایچی.
Çubağaltı        چوبوق آلتي )کول قابی. فا: زیرسیگاری(     چوباغالتی 

Avaradan                _ بیر تهر، نه جور اولور اولسون                    آوارادان        
         zəlzələdən                 زلزله دن                                                                                        
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منواننهم)5(
سوسننوادهرضی

متنده    اننه   نین )عیصمت    خانیمین(    دیلیندن    یازیالن    فولكلور    نمونه   لری    ائله   جه   ده    نوه   سیله 
دیلین صمیمیّتی  ایسه  یئرلرده     قارشیلیقلی    دیالوگالر،    تبریز    آغزیله    یازیلمیشدیر.    باشقا 

قورونسون دئیه بعضاً یئرل سؤزلردن و ساده لشدیرمه لردن ایستیفاده اولموشدور. 
رحمتلیك عیصمت خانیم نواده ی رضی مشهور معارفپرور حاج محمدآغا و حاج حسین 
تبریزده دونیایا گؤز آچمیش و  او 1286_ ده  ایمیش.  باجیسی قیزی  آغا نخجوانی نین 

1361_ جی ایلده ده همین شهرده وفات ائتمیشدیر.
. ......................................................................................... .            

او گون یئریمدن قالخا بیلمیردیم، هر یئریم زوققولداییر،  جانیم سیز _ سیز سیزیلداییردی، 
اوتقوناندا دا بوغازیم گؤینه ییردی. 

گوشه مال  شوشه لری یله  دسمالالییر،  المپاالری  اوتورموشدو  ایچینده  پنجیر  اننه م 
گئدیردی. هووالییردی، سیلیردی، ایشیغا توتوب باخیردی. گینه هووالییردی، سیلیردی. 

اورگی سویوماییب، قانیق وئرمیردی؛ المپاالرین تمیزلیگینه اینانیلماز تیتیز ایدی.
ال اوتاغیمیزدا بیر دوواردا تاخچا، او بیری دوواردا بؤیوك بیر دیالپ واریدی آشاغیسی 
دا َدَرح ایدی. تاخچامیزین ایچینه، دؤوره سی سیرمه میشواتلی بیر اؤرتوك سالمیشدی 
آنام. تاخچانین ساغ _ سولوندا المپاالریمیز ساغدوش _ سولدوش دوراردی همیشه. 
تاخچانین دوواریندا، الپ  بوشقاب واریدی.  بامبای کاسا  یئكه  دا  تاخچانین آراسیندا 
تخته چرچیوا  _ قره شكیلی، کؤهنه  اری( آوازیمیش آغ  )اننه نین  اورتادا  آعابابامین 
ایچینده، میخدان آسیلی، منه باخاردی )آلاله جمیع اؤلنلره رحمت ائله سین، رحمتلیك 
اوچ شاهیلیق یوغورد کیمی ائله اؤزونو توتوب کی، مبادا مبادا دوداغی نین گوشه سی 

قاچا،... ماغیل قدیم کیشی لرین رؤعبو  واریدی اؤزلرینه گؤره(!
بو  ساالردی.  سهمانا  ایچینده کیلری  آالردی،  توزون  تاخچانین  بو  هرگون  اننه م 
بس  دئمه  دوشدوم!  باشا  سوراالر  چووووخ  گؤستردیگینی  ماراق  بئله  نه دن  تاخچایا 

کئچمیش لرینی جانالندیریرمیش گؤزونده.
اننه المپاالری سیله _ سیله اوزاق فیكیرلره دالمیشدی. گؤزلری یول چكیردی... آلاله 
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بیلیر هانسی گیزلی _ گیَزملی، آجی یا دا شیرین خاطیره لرده اوچوشوردو خیالی...
بیر آز یئریمین ایچینده ساغا _ سوال دؤندوم، ترپشدیم، ویرنیخدیم؛ خئئئئئیر! سایمیر بو 
منی... باشالدیم زیققی داغارجیغی کیمی زیققیلداییب، دیّقتینی چكمگه... گؤزآلتی دا 

گودوردوم گؤروم نئیله یه جك! 
آغری _ اذیت  بیزیم  دؤزمزدی  اورگی  مئهریبان  اونون  نئیله یه جك،  بیلیردیم  اصلینده 
تاپ _ تاپ چالدی  یانیندا و  یاتاغیمین  اوتوردو  بوراخیب گلیب  ایشینی  َچكمگیمیزه. 

کورگیمدن:
_ گئتدیم گؤردوم دره ده بیر ایت اؤؤؤؤلوب، 

دریسی دولی بیت اؤؤؤؤلوب،
 قارقاسان جوجه؟

اینجارسیزجا دئدیم:
_ جوجه.

دئیه؛  جوووح"  جوووح  کورگیمی"جوووح  چیمدیكله دی  نارین _ نارین  ده،  اننه م 
سانكی جوجه جانیمی دیمدیكلیرمیش کیمی. 

_ گئتدیم گؤردوم دره ده بیر ایت اؤؤؤؤلوب، 
دری سی دولی بیت اؤؤؤؤلوب،

 قارقاسان جوجه؟
_ قارقااا.

قارقا  کی،  یانی  قااار" دئیه؛  قااار  قااار  کورگیمی "  قیرتدی  ایری _ ایری  سفر  بو 
دیمدیكله ییر!

_ دو باال، مدره سییه یوباناسان.
دئدی اننه م، ساچالریمی مهریبانجا سیغالالیا _ سیغالالیا.

پیشیك لنیب  کیمی  پیشیك  آلتیندا  الی نین  بیله می،  کی  ازدیریردی  خوش  ائله 
سئتیحلنیردیم! هئچ یئریمدن قالخماغیم گلمیردی. هم ده دوغرودان سوزالیردیم.

_ اننه اورییم بوالنیر، باشیم گئدیر، دورانمیرام.
او، جانا یاتان آنا الینی آلنیما قویوب دئدی:

_ ننه ن اؤسسون باال، هه دییه سن آننین دا ایسسی دی. نیه کئفسیزله میسن؟ یئریندن دورما 
گلیم.

اوزرلیك  ایچینه.  مئژمه یینی قویدو آتیشقانین  الینده کی  اننه  گئتدی، آز سونرا گلدی. 
قابین، ایچینده اوز رلیك توستوله یه_ توستوله یه گتیردی باشیمین اوستونه، توستوسونو 
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پوفله دی منیم اوزومه. بیر _ ایكی داناسینی دا اوز رلیك قابیندان گؤتوروب ایكی بارماق 
گؤزل  ائله  اننه  م  ناخوشالیا ندا  آراسینا.  قاشالریمین  یاخدی  قاراسینی  ازیب  آراسیندا 

ازدیرردی کی، دئیر دیم هئچ توختا ییب دوز لمه ییم کاش!
اننه،  » قادا_ باال ائودن گئتسین دتدر اوزاخالشسین « دئیه، تئز _ تئز اوزرلیك ساالردی. 
دئیردی.  سالمازالر" _  اوز رریك  "جومه  ساالردی.  چارشنبه  دا  یا  شنبه   اوز رلیگی 
نییه سینی  اؤزو ده بیلمزدی، اما بو اینانجیندا اولدوقجا ثابیت قدم ایدی. اوز ر لیك قابین 
اود اوستونه قویاردی، قاب قیزیشاندا اوز رلیكلری چیمدیك_ چیمدیك  آتاردی قابین 

ایچینه، داناالر اود اوسته قیزیشیب چیرتا_ چیرتا باشالیاندا اننه م بئله دئیردی:
" اوزرریحسنهاواسان،

مینبیردردهداواسا.
َدتقاپیدانگیرنده،
سنباجادانقوواسان.

اوزرریحدانه_ دانه
چكیلسینکهكشانه

آیاباخانین،گونهباخانین
آالگؤز،

قرهگؤز،
ساریگوز،

شنبهاوالنینگؤزی،
یكشنبهاوالنینگؤزی

........
جومهاوالنینگؤزی،
کوللوجهانینگؤزی،
قوهوماوال،یاداوال

چاتداسیناونونگؤزو.
سالدیماوتااوزرریح

گؤرومحؤحموناوزرریح
بیر،ایكی،

اوچ،دؤرد،
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بئش،آلتی،یئددی
          یئددیمینایلهجانقادا_ باالقویدیگئتدی.

آتام گیردی اوتاغا:
_ پوف واه واه، آبا بو نه توسسودی سالمیسان سحری؟!

دوز لدیپ  دوعراماسی  سوت  گومان.  َدییب  سویوخ  سوزالیر،  نوخوشدی  اوشاق   _
گتیمیشم بیله سینه.

ایچینده.  یئریمین  اوتدوم  دیم _ دیك  دوروب،  ائشیتمز  ائشیدر _  دوغراماسین  سوت 
اننه مین سوت دوغراماالری اؤلونو دیریلدردی. 

_ آبا مونون کئفی بیزدن سازدی، هاراسی نوخوشدی؟! قیز دو سازالش پنیر چؤرییوی 
یئه، قاش مدرسه وه!

اوزومو چؤنگلتدیم، چیین لریمی آسالدیم، گؤزلریمی آخیتدیم، چاره سیز _ چاره سیز 
باخدیم اننه مین اوزونه و الینده کی سوت دوغراماسینا. 

_  بییی! بو نه سؤزدی؟! اوشاق یئریندن قالخاممیر، گؤرموسن کئفسیزدی؟ دو باالمسان، 
دو دردین آلیم! بیر قاشیق بو سوت دوعراماسیننان یئه، دیرچل.

قاشیق _ قاشیق  اننه م  و  آچیردیم  آغزیمی  ازیله_ ازیله  قودوقالنیب،  قدر  گلن  الیمدن 
سوت دوغراماسینی منه یئدیردیردی. البته آتامین دا شماتتلی باخیشالرینی گؤروردوم، 
آمما گؤرمزلیكدن گلمگی ترجیح ائدیردیم! اننه نین ریاسیز و صمیمی محبتلریندن سوء 

استیفاده ائدیرمیشم کیمی باخیردی آتام منه.  
چرخی یله  تئزدن  سحر  چاال_چاال  بَبوووو"  بَبوووو  " بَبوووو  واریدی،  سوتچوموز  بیر 
کوچه لری دوالشاردی. قاپیالری دؤیردی، سوت ساتاردی. اونون بَبوالرینی ائشیتجك 
بیر  تنیكه دن  آلماغا.  سوت  کوچه یه  قویاردی  اؤز  گؤتوروب  قابینی  سوت  قونشوالر 
اوندان. سوتو  بیز  پیمانه سوت آالردیق  دولو  بیر  واریدی. هرگون  پئیمانه سی  دسته لی 

قاینا داردیق، سویویاندان سونرا اوستونده  قالین  قایماق دوراردی.
ایچینه اوسكو الواشی نین  قاریشدیراردی،  اونا  پیاالیا تؤکر، شكری  ایستی سوتو  اننه م 
اونو  ناخوشالیاندا  بیز  دوغراماسی!  سوت  اوالردی  به!  به  به  تؤکردی...  خیرداالرینی 
آزالیر  دَ یمه میز  سویوق  توختاردیق.  دا  دوغوردان  کی،  غریبه دیر  چوخ  و  وئرردی 

بوغازیمیز یوموشاناردی. 
سنین  داوا _ دووا  خالوار _ خالوار  ایندی  کی  گؤر  گل  هارداسان؟  اننه م  حكیم  آی 

سوت دوغراماالریوین ایشینی گؤره بیلمیر.
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تئلی،  َمكه  بنؤوشه،  نابات، گؤیزابان،  اننه مین هر درده درمانی واریدی؛ شاسترن، داغ 
توخومو،  رئیحان  شیره،  سرین  عراغی،  نانه  رازیانه،  گشنیش،  گیرده  چؤپو،  گیالس 
داواخاناسی  توخوم...  چار  دانا،  بئه  شوَوَرن،  پیی زنجفیل،  َعنّاب،  جوهری،  میخك 

دولویدو بئله داواالرال!   
باشیوی  دئدیلر  آتدیم،  وئردی  بچه"  بیر " آسپیرین  دا  آتام  یئدیم،  دوغراماسین  سوت 

قوی یات. من ده مدرسه نی ووردوم یئره، باشیمی آتیب یاتدیم. 
گؤزومو آچدیغیمدا گون پنجیر ایچینده یدی. آچیق پوتوشقادان ذهنی دورولدان بیر مئه 
اسیب دوالشیردی اوتاقدا. ائویمیز روبه قیبله ایدی. رو به قیبله ائو قیشدا گون توتوب 
ایستی اوالر، یای _ یازدا گون توتماز، سرین اوالر. یئریمین ایچینده اوزون _ اوزون 
گؤز _ قوالغیمال.  گزدیم  اهلینی  ائو  سونرا،  سالدیقدان  جریانا  بدنیمده  قانی  گرنشیب 

کیمسه یوخ، سس _ صدا دا یوخ... هاردادی آنامینان اننه م؟
_ اننه... آی اننه!...

قدیم  صاندیخانادادیر.  اننه  دویدوم  ائشیتدیكده  سسیني  چیققاچیق  صاندیخانادا 
ائولرده، اوتاقالردا صاندیخانا اوالردی. صاندیخانا باال بیر اوتاغ ایدی اورا یوح _  یاپ  
چالیب  گول میخی الر  قویاردیالر.  یخدن  ییغاردیالر،  دؤشكلری  یورغان  قویاردیالر، 
وئجه  اوستونه  ده  لم لرین  اوالردی.  لَم لر  دوواریندا  صاندیخانانین  آسالردیالر.  پالتار 
ایچینده  بیر الزیم اوالن شئی لری قویاردیالر. بعضاً صاندیخانانین  یا دا هردن  گلمه ین 
ده آیری بیر باال صاندیخانا اوالردی، اونا دا دیب صاندیخانا دئیردیلر. صاندیخاناالرین 
گؤرونسون  سهمان   و  ییغیشیلی  همیشه  اوتاقالر  اساس  اوالردی کی،  سبب  اولماسی 

چونكی آرا _  بَره ده هئچ زاد اولمازدی. 
ایاقالریمی دره _ دره گیردیم دیب صاندیخانیه. 

_ اننه نه قئیریسن بوردا!
یازیق اننه م دیسكنیب دیك داشالندی! 

_ آی آتووا لعنت قیز سنین! قارنی یانمیش، باغریم چاتدادی، اؤدوم قیریلدی. آدام بیر 
سس وئرر، هایلییر، اؤسگورر. سن منی فیججه له دیب یاری جان ائلیییه جاقسان آخیرده!

اننه نین ان آجی قارغیشالری، منه شیرنی بالیق دادی وئرردی. اونا گؤره ده بیر ذره  ده  
واریدی،  نم  دا  اننه نین، صوراتیندا  قیزارمیشدی  گؤزلری  آمما  بیله سیندن.  اینجیمه دیم 
اوزونه باخجاق بونو سئچدیم. الی نین ترس طرفی ینن اوزونون نَمی نی آلدی، دینمز _ 
سؤله مز ال آتدی یخدنین آغزینی باغالماغا، باشیمی اوزاتدیم یخدنین ایچینه!.. آخی بو 
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یخدن همیشه باغلی اوالردی. برك گیره سالمیشدیم بیله سین!
_ اننه نیه به آغلیسان؟ 

زیلیخ الرینی  پالتارینین قولونا سیلیب، ال آتدی او بیری یخدنین ایچینه، بیر آز ائشه لندی،  
ائشه لندی، بیر شئیلر چیخارتدی. یاشالنمیش اللری یله باالجا اللریمی آچدی، ایكی دانا 

کامفئت، بیر اووج  نوخود_کیشمیش قویدو اووجالریمین ایچینه و دئدی:
_"بیرقوشوموارنهانی

گزرجوملهجهانی
ایسترمکسیبیییم

نهاتیوار،نهقانی"
دئگؤراخبوندی؟

_ طیاره
_ آی سنی پیر اوالسان! 

"نهالیوار،نهایاغی،
نهباشیوار،نهقوالغی،

گاهدانآغالر،گاهدانگولر"
بو نمنه دی؟

_ ... ! اننه بونو ایندییه جان دئمه میسن.
_ دئمیشم، هلبت یادیننان چیخیب. سؤزدی، سؤز.

_ هن... دئمیشدین اننه، یادیمنان چیخمیشدی.
_ "دوروب،دوروبایلنر،

منیگؤروب،بَیلنر،
آدامکیمینیئرییر،
آدامکیمینایلنر" 

دئه گؤراخ بو نمنه دی؟
_ بولورم دااا،کؤلگه دی .

_ قیز بیلیجی گؤتو یئمه میسن؟! ماشالاله اوسسون هر نه سوروشورام بیلیسن.
_" او ندی کی، گئجه _ گوندوز یول گئدر"

سؤزو  اننه!  آی  اینجیر!  بوغازیم  یئمه میشم  زاد  هئش  من  اننه  یوخ  ساعاتدی.   _
بوروشدوروب دَ ییشمه دا. سن آغالمیسان باع. نوولوپ سنه؟ 



21

_"بیزدهبیرکیشیوار،آغزینداایكیدیشیوار"
_  ماشا دی .کؤمور گؤتورروخ اااا، مونو دا باشاریرام.

_ "باخآلالهینایشینه،
ایپلیکتاخیبدیشینه،
پاپاخقویوبباشینا،

قویروغوسودا،باشیقورودا"
_ المپادی. هااا بَیاخ سیلیردین. 

_ " باغداتاپپیلدار،سوداشاپپیلدار"
دئ  باشاریرام.  هاممی سینی  وئرمیه جاعام.  جوابیوی  دا  اما  خانیم.  اننه  بالتادی  دا  بو   _

گؤروم نییه گؤزون قیزاریپ؟
_ نه بیلیم کیلپییم گیریب اووشدورموشام قیزاریب دا.

اوزومو تورشادیپ دئدیم:
_ یاالن دییسن... اننه قویوسان یخد نیوین ایچینه باخیم؟

هله ایجازه نی آلمامیش بئلیمه کیمی جومموشدوم یخد نین ایچینه!
اننه مین ایكی یخد نی واریدی. بیرینده پار _ پالتاری، بوخچاالری زادی واریدی. اونو 
بیرینین اوستونده ایالن یاتمیشدی. هله_ هله  _ تئز تؤکوب سهمانالردی. آمما او  تئز 
اسرارانگیز  او  اننه م  گون  بو  اوالردی.  قیفیللی  همیشه  نیه.  بیلمزدیم  اونو.  آچمازدی 

یخدنی آچمیشدی خفادا. من ده غفیلدن اوستونه چیخمیشدیم گویا!
ائله بیلردیم قیزیلدان، جواهیردن زاتدان گیزلدیب اننه م او یخدنده. بیر آز جیر _ جیندا، 
خیرتي  _ پیرت، بیر نئچه دانا آوازیمیش بوخچا، بیر کله قند، بیر بسته زعفران، بیر باال 
پاکات چای، یانیندا دا هئل ایله چای عطری، بیر نئچه بسته اوشنو ویژه سیگاری، اوچ _ 
دؤرت دانا کیربیت، بیر ایكی دانا حصیر یئلپیح، بیر دانا دا آغزی قیفیللی تخته صاندیق...

_ آی اننه، بو بئَوژ شئیلر ندی ییغمیسان بو یخدنه ؟!
اون  ده  اوستونده  گتیریپله.  مكه دن  یمانی دی،  بوردی  بو،  اولور؟  نییه  بئوَ ژ  باال   _
ایكی ایمامین آدی یازیلیپ. بو دا کفنیمدی. بو دا توربتدی، او دا آِب زمزمدی.  بو 

مؤهور _ تسبئح ده کربال توربتی دی، کربالدان گتیریپلر، بو دا کی عطیردی ...
_ بوالر نه درده دَ یر؟

اؤلونو  دااا،  بیلیم،کفندی  نه  بیلر.  میرده شیر  بوالری  باالسی،  گلمز  کاریوا  سنین   _
یوووب  صیدری _ کافورلییپ کفن نللـه. آغزی بورنونا پامبیخ تَپه للـه، بوردی یمانی یه 
چولقااللال، اوستونه ده اؤرتوك سااللال. بو قت_ چایی دا قویموشام کی، من اؤلنده او 
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قونشو بو قونشویا قاشمییه سیز. پوتتوخدا دا اوش دست بئلی بوغونوق ایستیكان، اوش 
دست ده شاه عابباس نلبَكی سی وار. آلتی دانا گولی سورخی قتدان، آلتی دانا دا چینی 

زیرسیغار وار.
بیر  شیش  _ بوز  بوم  باشینا  اورگیمین  نه دئدی. آمما دییه سن  ائله باش چیخارتمادیم 
ایلدیریم  آراسیندا  دوشدو...کورگیمین  اوزولوب  اورگیمدن  شئی  بیر  سانجیلدی. 

چاخان کیمی اولدو، جانیم گیزیلده دی بو سؤزلردن.سوروشدوم:
_ اننه بو بوخچا نه دی؟

_ او دا آعاباباوین حامام بوخچاسیدی. 
_ آعابابا چوخدان اؤلوپ، حامام بوخچاسین نئینیر؟!

_ درد ائلیر، زهریمار ائلیر! اؤلونون هر زادین آتمازال کی ائشییه.
دئمه بس بو یئرسیز سؤالیم ال اونون دالدیغی بوتون رومانتیك حیسلره شیلالق آتمیشدیم! 

قوردوغو شیرین خیالالری سونجوقالمیش، ایستی آشینا سویوق سو قاتمیشدیم!
 ائله قیناییجی، ائله نم  نه جور باخدی کی اوزومه، آغزیمی آچیب دانیشماغیما پئشمان 
گوشه سینده کی  گؤزونون  اننه،  آمما  دئیه جاقدیم،  آعزیما"  گیر  گه  "سؤزوم  اولدوم. 
َورهووالنیب  ده  من  اوزومه.  گولومسوندو  شیرین _ شیرین  رغمن،  دامجی الرینا  یاش 

ماراقجیللیغیما دوام ائتدیم. 
رنگی کؤهنه لیقدان سارییا چاالن، نَساخدان دوشموش آغ بوخچانی آچیب دئدی:

بو  باغالردی.  بئلینه  گیرنده  حاماما  فیته سیدی،  بو  یئریسیدی.  حامام  آعاباباوین  بو،   _
دا جان  بو  ایاخ داشیسی،  بو  دا حامامنان چیخاندا چیینینه ساالردی.  بونو  قَطفه سی؛  دا 
کیسه سیدی، کوردوستاننان گتیمیشدی. بو دا عراقچینی دی،گئجه لر قویاردی باشینا. بو 
دا َزنَگللری، یون دی خالیص؛ قول_ قیچی آغریینده گئچیردردی، قیزیشیب سانجیسی 
قویاردی. بو دا آرخالیغیدی، ساالردی چیینینه. آلاله رحمت ائله سین... ) چووخ حسرتله 

دئدی بونو(.
ایكی دانا دا، بیری باالجا بیری بؤیوك میس جام واریدی، ایچینده فیرچا دان زاتدان. 

سوروشدوم:
_ اننه بوالر نمنه دی؟

منی بیر آز ایته لیین کیمی اولدو، بئزیكمیش حالت ایلن دئدی:
ده  من  دوموحلن،  قولچاخالریوینان  گئت  دو  سوخماز.  بیرنینی  زادا  هر  اوشاخ  دا   _

ور زن  ائله دیخالریمی ییر _ ییغیش ائلییم گلیم.
_ یوع گئتمیرم. سنه کؤمح ائلیه جام. اننه، بو بوخچا نه گؤزلدی، بونون ایچینده نه وار؟
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_ بو دا منیم گلین حامامیمین سوز نیسی دی. 
_ گلین حامامی یانی نمنه؟

یئرینی  قارشیمدا،  اوتوردو  قوروپ  باغداشا  ده  اؤزو  یئره،  اوتورتدو  الیمدن،  یاپیشدی 
راحاتالدی. بوخچانی آچا _ آچا دئدی:

_"آمانزامانایچینده
قلبیرسامانایچینده
َدوهدالالحلیخائلیر

کؤهنهحامامایچینده"
"حامامچینینتاسییوخ

اودونچوبالتاسییوخ
بازارابیرتازیچیخدی
بوینونداخیلتاسییوخ"

اولمازدی.  نومره  کیمی  ایندیكی  حامامالر  قدیم  کی،  دئسین  سنه  جانیم  باال  َهن   _
منی  قاباخ خزنه دییردیلر.  دا  اوننان  نومره سورادان چیخدی. عمومی حامام اوالردی. 
گلین نیخدا خزنییه آپاریپال. حامام، سحری تئزدن، دؤتده زاتدا کیشیلرینكی یدی، 8 _ 

9 دان اویانا  دا آرواتدارینكی.
پیلله لری اشاعیه یئننده سویونان یئر اوالردی؛ دؤت دؤره اننی سكگی  یدی، آراسیندا دا 
یئكه بیر حووض واریدی. سویونان یئرین دؤت گوشه سی نین ایكیسی ألی تاسلی الرین، 
ایكی گوشه سی ده خالچانشین لرینكی اوالردی. ایكی طرفه فرش ساالردیالر، کاسیبالرا  

کیلیم یا دا حصیر ساالردیالر.
نابلد آدام گلنده، کاسیب اوسسئیدی، اوستا دییردی )حامامچی یا " اوستا" دییردوخ(.

_ " آی باال، اورا سنین یئرین دَ یی، اورا خالچانشین لریندی!"
ووروب  قولتوغونا  مشكفه نی  دا  یا  تاسی  ده  هم  منده لرینی،  حامام  تاسلی الر،  الی 
اؤزیینن حاماما گتیرردی. خالچانشین لره مشكفه وئرردیلر. حامام یئرلرینی ده نوکر _ 
کولفت آپاریپ سوز نی نی َسرردی َسككی یه، بوخچانی آچاردی سوز نی نین اوستونه. 

مشكفه نی، جامی، بیر ده حامام  اسبابین کولفت یا دا نوکر آپاراردی حامامین ایچینه.
مقصودیه ده "مئیدان حامامی" واریدی. اوردا آدام، آدام اوسته اوتوراردی نوبییه.

پیلله سینده  اّول  لیفلنن نن سورا، خزنه نین  یوونوب سورتونوب  ایچینه گیریپ  حامامین 
اوتوراردوخ، آبگیر گلیپ سو تؤکردی، گیله شیر ائلردی.

 سوروشدوم: 
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_ گیله شیر ندی؟
_ آبگیر مشكفئی نن سو تؤکردی، دییردی: "باشیوی اووشدور، قولووو یو، قیشالریوی 
چح..." پساب  الیوی  بیر  دا  قولتوخالریوا  قالدی،  ایچی  قوالخالریوین  تمیزله،  ده  بیر 
سو  گینه  گلیپ  آبگیر  سورا  چیخاننان  خزنه دن  گیرردیلر.  خزنییه  سورا  چیخان نان 

تؤکردی پاحالنیب چیخاردوخ.
خزنه ایكی دانا اوالردی، بیرینین آلتیندا تییان یاناردی، سویو ایسسی اوالردی. سو چوخ 
قیزیشسئیدی، سویوخ خزنه دن سویو آچاردیالر، ایسسی خزنه نین سویونو بیررردیلر. سو 

میزان اوالندا، سرین خزنه نین یولون باغالردیالر.
_ اننه منی آپار خزنییه داا!

شاه  قالیر.  هله  حامام  عمومی  ایكی  بیر  آمما  آلیم.  قادان  کی  یوخدو  خزنه  ایندی   _
خیاوانیندا "علی حامامی" وار، سنی بیر گون آپاررام اورا. هاردا قالمیشدیم؟.. َهن، او 
گیلینن  باشیمیزی  اولمازدی کی.  شامپو _ زاد  بولوم   نه  کیمین صابین،  ایندیكی  زامان 

یوواردیق. یا دا مراغا صابینی نن. 
_ اننه گیل نمنه دی؟

بئله کونده _ کونده بیر شئی ایدی، تورپاق َرحده، بوز َرحده؛ صابین کیمین  _ گیل، 
کفلنردی. ناپرهیزلیق ائلیینده ده "کیشَوری صابین" ایشلَدردوخ! او دا بیر جور عطیرری 

صابین ایدی، ماهاباتدان گتیرردیلر. َهلَم _ هلم تاپیلمازدی.
ایش  لیف لره  جووانازن نر  قویاردوخ.  تیكیپ  لیف  چیلواردان  آغ  منده سینه  حامام 
اوزون  آچاردی،  هؤرویو  گلیپ  دالالح  قویاردوخ.  َدراخ   تخته  دا  دانا  بی  تیكردیلر. 
ایسالداردیالر.  تؤکوب  سو  مشكفئی نن  سورا  داراردی.  دراغینان  تخته  ساچالری 
داشی ینن  ایاخ  دا  دالالح  یوواندا،  باشیوی  سن  دا  یا  یووندوراردی.  دالالح  اعیانالری 
اوتی،  اوتوروسان  نقدر  آل  قیزیل  باشیوا  حامامدا  عمومی  سورتردی.  ایاخالریوی 

ایندیكی نومره لرده آمما، تاخ  تاخ  تاخ دؤیوللـه کی: "ساعات دوزلدی!"
کوردوستاننان  کیسه نی  یاخجی  اوالردی.  ده  نوشور  کیسه سی نن  جان  یئرینده  حامام 
حرام  نوشور  اعال  دوزلدردیلر.  ائولرده  ده  نوشورو  اوالردی.  جئجیم نن  یولالردیالر، 
بیری  باال،  بیری  جام.  میس  آپاراردی،  جام  ایكی  اؤزیینن  کس  هر  دوز لر.  ایلیحدن 
بؤیوك. جامدا حنا ایسالدیب باشیمیزا یاخاردوخ، اوتوراردوخ دالالح گلسین جانیمیزی 
سوتسون. آرادا دا بیر مشكفئی نن سو آخیداردوخ جانیمیزا، جانیمیز ایسالنسین. نوبه میز 
جان  یاخاردی  نوشور  گلیپ  دالالح  یئرده،  سورتن  جان  اوتوراردوخ  گئدیپ  اوالندا 
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چیخاتسئیدی،  چیح  پیلته لندیریپ  یاخجی  دالالح  هانكی  چكردی.  کیسه  کیسه سینه، 
هاممی اونا سورتدورردی جانین، یاخجی دا انعام وئرردی.

حاماما ایاخ یالین گیرردوخ، پاحالنیب چیخاندا تخته باشماخ وئرردیله گییردوخ. گئیینن 
یئرده بیر حووض اوالردی ایچی نین سویو سپ _ سرین اوالردی. تخته باشماغینان بو 

باشدان گیرردوخ حووضون ایچینه، او باشدان چیخاردوخ. اوستا هرایالردی:
_ "باال او سوز نینی چح قاباغا، خانیم اوتوسون" 

ایاخالریمیزی قوروالردوخ چیخاردوخ سوز نی نین  اوستونده،  اوتوراردوخ سوز نی نین 
اوستونه. قَطفه نی  ساالردوخ چیینیمیزه. قوروالنیپ گیینردوخ.

_ "ساعاتداریز اوسسون!"
_"سیزین ده ساعاتداریز اوسسون!" دییردوخ بیر _ بیریمیزه و یئماخ منده میزی آچیپ 

بیر _ بیریمیزه بویرون ائلردوخ.
_ اننه منی ده آپار دااا!

_  هارا؟
_ گلین حامامینا!!!

_ بو گلین حامامی َدیی کی!
_ به گلین حامامی ندی؟

بیول گلین  آلیشدیرم، سنه  پاپریز  بیر  ده  باش َچكاخ، من  میپپاغا  ایاغا، گئداخ  _ دور 
حامامینی تعریفلییم. سنی گؤروم گلین اوالسان باال! 

قیرقی کیمین قالخدیم آیاغا، اننه یاپیشدی قولومنان، » ویح ویح ویح « دئیه گوج بیلالهینان 
ایندی  او قدر سس وئریر.  بیر  نیه   قالخاندا  یئردن  اننه م  بیلمزدیم  اوندا  قاخدی.  یئردن 

آمما... گئت گئده باشا دوشورم ویح ویح ویح یانی  نمنه!
آسالنمیشدیم اننه نین اتگیندن. گئده _ گئده اننه منه اوخوردی:

_"قورباناماؤزومسنه
حیكمتیمسؤزومسنه

ایشیخلیاولدوزکیمی
تیحمیشمگؤزومسنه."

بؤیوك_  رغمن  ساده لیگینه  ایدی.  جانایاتان  و  ییغیجام  ایدی،  ساده  دیلی،  اننه مین 
بؤیوك فیكیرلر و ان درین دویغوالری ایفاده ائدردی قیسا_ قیسا جومله لرده.

_ "بالیخسودایانگئدر
آچمایارام،قانگئدر
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یازیخطبیبنئینهسین
اجلگلر،جانگئدر."

اننه مین بیر چوخ سؤزلرینی ایندی آنالییرام. آمما اوندا دا، نه دئمك ایسته دیگینی باشا 
دوشمه سم بئله، اننه نین معنا  دولو آهنگین سؤزلری روحومو یئریندن اویناداردی.

ماتباغا   ائندیك  پیلله لردن  گؤتوروب  موشدویونو  سیگارینی،  اننه نین  ایچیندن  پنجیر 
دوغرو.

_ اننه، بوالری کیم اؤرگه دیپ سنه؟
_ کیم اؤرگده جاغ ننه _ دده م نن اؤرگشمیشم دااا. 

_  اوالر کیمنن اؤرگه شیبله؟
_ قدیم آدامالر سینه دفتر اوالردیال باال! ایندیكی کیمین کیتاب _ دفتر اولمازدی کی!  
سینه دن_  هاممی  یازی _ پوزودان.  باشی چیخاردی  آدامالرین  آزاراغ  هاااا،  اوالردی 

سینه یه اؤرگشیب باشاراردی بوالری.
_ یوخ اننه، سن هاممیدان چوخ باشاریسان. منه ده اؤرگت دااا.

_ بیی! اؤرگدیرم دا. قوی دورم سنه بیر فیرنی پیشیریم. سویوق دَ یمه وه یاخجی اوالر.
_ ایسته میرم، اوتی گلین حامامینی دئ.

دوشموش  یادینا  شئیلر  بیر  سانكی  اوزو،  اولدی  کیمی  قیزاران  بیرآز   . گولومسه ندی 
کیمی گؤزلری یول چكدی. اوز _ گؤزونه سئوینج َسپیلدی دئیه سن. پاپریزینی تاخدی 

موشدوگه، یاندیردی، بیر نفس چكیب باشالدی تعریفلمگه:
 _ بئش  ائویننن،  قیز  نفر  بئش _ اون  قاباق،  بیر گون  تویدان  _ جانیم سنه دئسین کی، 
اون نفر ده اوغالن ائویننن گلینی آپاراردیالر حاماما. وارریالر حامامی قوروغ ائلردیلر. 
اوغالن ائویننن میس مئژمئیی لرده گلینه حوله، قطفه، دمپایا، پالتار، میس جامدا عطیرری 
قنادی  میوه،   ده  ائوی  قیز  گتیرردیلر.  دوزوب  کیمین  دراخ...خونچا  نوشور،  صابین، 
اوننان.  اوسسئیدی  نه  بار  آغاشالردا  هئیوا...  اوزوم،  امرود،  آلما،  آپاراردی؛  شیرنیسی 
قنادی شیرنیسی ده نازیح اوالردی، یا دا لیوادییه دن، پیچئننیح دن، َمَشدی شیرنیسی ننن 

زاتدان.
دستئی نن حاماما گیرنده، حوله وئرننر جامالری آلیپ " تویالر موبارح" لری چاالردیالر.

"گلینگلیریاواش_ یاواش
قولتوغوناووروبالواش

تویالرموبارح
موبارحباده



ایگولورئیحان
رئیحانبیچرممن

اوغالنیولوندا
جاننانگئچرممن"

یاندیریپ  کیمین  شمع  قویاردیال.  پیلته  ایچینه  تؤکردیلر،  موم  قابیخالرینا  گیردکان 
اؤتورردیلر خزنه  ده سویون اوزونه. چوووووخ گؤرمه لی اوالردی.

بارماغین  هاممی  توتاردیال  حنا  جامدا  اوینییردیلر... یئكه  اوخوردوالر،  چاالردیال، 
گلینی  گلیپ  دالالح  قویاردیالر.  حنا  ساچالرینا  قاشالرینا  دا  یا  حنایا.  باساردی 

یووندوراردی، ساشالرینی داراردی. حامامنان چیخاندا دا گلینه اوزریح ساالردیالر. 
او گون ناهارا هاممی قیز ائوینه قوناخ اوالردی.

حامامین ائشیگینده ده اوغالن ائوی گلینه قورباننیخ کسردی.
_ اننه!.. من ده ایستیرم گلین اوالم!

_  واخسئی! کس سسین، دیلی قوروموش! اوتان حیا ائله، قیز اوشاغی دا بو سؤزلردن 
دانیشار؟!

گلین  من  رغمن،  کسمه سینه  حربه_ قداغا  ساواشیب  اننه مین  آمما  کسدیم...  سسیمی 
اولوب گلین حامامینا گئتماغی ائله خوشالدیم کی!

اننه موشدویو قویدو دوداقالرینین آراسینا،  سیگارین زهرینی چووووخ درین _ درین 
ایچینه چكدی، توستوسون  پوفله یه ندن سونرا دوام ائتدی:

_ زاهی نی دا اونومونجو گون اؤز فامئلی بیر ده قئیین _ قوداسی آپاراردیالر حاماما. اّول 
یولالردیالر  چولقاغینا  چولقاخالردیالر  بَلردیلر.  گیییندیریپ،  یووندوروپ  کؤرپه نی 
جانیننان  بال  تا دردی  تَرله  اوتی  دییردیلر  فیته ساالردیالر  چیینینه  زاهی نین  ائوه. سورا 
چیخسین. چیخاندا دا یئددی دانا گیردکان دوزردیلر یولونا. زاهی گرك تخته باشماغینان 
اوالرین اوستوننَن کئچئیدی و اوالری بیر _ بیر سیندیرئیدی. بو گیردکانالری دوغمییان 

گلینلره یئدیردردیلر کی اوشاغی اولسون.
_ اوشاخالری اوالردی بیول؟!

اینانمارام.  سؤزلره  سفئح  بو  کی  من  ایشلری.  بئله  کسمیر  عغلیم  منیم  باال.  بیلیم  نه   _
گییننده ده زاهییه ایلیخ یومورتا یا دا سوت ایچیردردیلر. 

بیزلر ده قطفه نی سالیپ چیینیمیزه اوتوراردوخ پنیر، چؤرح، گول بَسر، مامپاز، شكرپنیر، 
یئر _ یئمیشدن منده میزدن چیخاردیپ یییردوخ هاال_ هیرنئی نن.
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اوستییه ده وئرردوخ آدام باشی بیر عابباسی، ایكی عابباسی... بئله.
حامامینا  اوالردی. گئجه  حامامی  گئجه  اویانا  ایكیدن  اون  ساعات  دا  اوروشلوخدا 

گئدردوخ.
_ اننه، قدیم  ایشلر نه چتین ایمیش؟!

_ هن باال یاشاماخ  موصیبت  ایدی اوندا...
_ بیر تاپباجا اؤرگشمیشم اننه، سوروشوم؟

_  دئ گوروم ندی؟
_"داغدانیئَنرداغکیمین

قولالریبوداخکیمین
یئنربوالخباشینا

باغیراراوغالغکیمین"
_ وای جانین یانماسین هاردان اؤرگشمیسن مونی؟

_ ایلدیرم دی بو. بیری ده وار دیییم؟
_ دئ گؤروم.

_ "بیزیمائودهخالیوار
خالینیناحوالیوار

گؤیدهبیرقوشاوچارکی
ایاغیندانالیوار"

_ مونو قدیم ائشیتمیشدیم آعاداییمدان، هن، " آری"دی.
_ اننه گلینی نیه هاممی سؤیر؟

_  چونكی گلین قشنگ اوالر، گلینی گییندیریپ گئچیندیرللـه، بَزللـه، دوز لـله، اننیح 
_ چیرشان یاخالال، باشینا فاتا تاخالال...

قوپاالعیمی  مالغیه،  اوستونده کی  میزین  آتدی  ال  اوالم!  گلین  ایستیرم  ده  من  اننه   _
گؤتدو...

_ آی کؤپیین قیزی، آعزیوا ایسسوت دولدوراجام، بوینو قینیننان چیخمامیش گؤر نه 
قاالسان،  حسرت  گونه  پیس  گؤروم  ایش...سنی  سو  بوالغیننان  قیزالر  بیر  هله  دیییر؟ 

حیاسیزین بیری حیاسیز...
اننه بیر اوژدان داننیردی منی... قاچا_ قاچا دؤندوم  باغیردیم:

_ من نئینیم، َمیَه دئمه دین گلین قشنگ اوالر؟.. من ایستیرم گلین اوالااااام!
_ واخسئی همسایاالر ائشیدی، سنی گؤروم الل اوالسان!
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منواننهم)5(یازیسینداگئدنبعضی
تبریزآغزیسؤزلروترمینلر  

. .............................................................................................................. .        
  AVAZIMAX)ĞI(/)آوازیماخ)_غی

رنگ_ روفدان دوشمك، کؤهنه لمك}تاخچانین دوواریندا، آعابابامین آوازیمیش آغ 
_ قره شكیلی، کؤهنه تخته چرچووا ایچینده، میخدان آسیلی، منه باخاردی{

 BAMBAY KASA-BOŞQAP)_BI(/)بامبایکاسابوشقاپ)بی
بیر نؤوع آنتیك چینی کاسا بوشقاب، هیندوستانین بامبایی شهریندن گلدیگی اوچون 
بوشقاب  کاسا  بامبای  یئكه  دا  آراسیندا  وئریلمیشدیر.}تاخچانین  آدی  قابی  بامبای 

واریدی{
BƏYAX/بَیاخ

بیر آز اؤنجه، بو یاخین کئچمیشده.}بیاخ سیلدیغین المپا{
       BEZİHMAX)_ĞI(/)بئزیحماخ)_غی

جانا گلمك، بیخماق.}سن منی الپ بئزیحدیردین{
 BIRIN/بیرین

بورون 
BİRRƏMAX)_ĞI(/)بیررهماخ)_غی(

بیریكدیرمك  ایلیندیرمك،  قاتاراق  ایستی سویا سویوق سو  بیرلشدیرمك،  بیرله مك، 
}سو چوخ قیزیشسئیدی، سویوخ خزنه دن سویو آچاردیالر، ایسسی خزنه نین سویونو 

بیرردیلر{
BUYRUN ETMAX)_ĞI(/)بویرونائتماخ)_غی

تعارف ائتمك، ایسمارالماق}یئماخ منده می آچیپ یولداشالریما  بویرون ائله دیم{
CIQQILI/جیققیلی

اینجیمه دیم  دا  جیققیلی  دئییلر.}بی   دا  دینقیلی  و  جینقیلی  بونا  باالجا، کیچیك، 
بیله سیندن{

ÇÖNGƏLTMAX)_ĞI(/)چؤنگلتماخ)_غی
دییشیك دوروما سالماق، آشاغی آسالماق )فا. ضعیف و ناتوان نشان دادن(}اوزومو 

چؤنگلتدیم، چیین لریمی آسالدیم{



ÇULQAX)_ĞI(/)چولقاخ)_غی
اؤرتوك}اوشاغی  بورویه جك  کؤرپه نی  دئیه  َدیمه سین  سویوق  لفاف، اؤرتوك، 

چولقاغینا چولقاخال!{
ÇULQAXLAMAX/چولقاخالماخ

 . یله بَلرد گیییندیریپ،  یووندوروپ  کؤرپه نی  ل  ّو ا مدا  ما بوکمك}حا غا  چولقا
چولقاخالردیالر چولقاغینا یولالردیالر ائوه{

DƏMPAYA/دمپایا
ائویننن میس مئژمئیی لرده گلینه حوله، قطفه،  راحات آیاق قابی )فا. دمپایی(} اوغالن 
دوزوب  کیمین  دراخ... خونچا  نوشور،  صابین،  عطیرری  جامدا  میس  پالتار،  دمپایا، 

گتیرردیلر{
DƏRƏH)_Yİ(/)َدَرح)_یی

کشو}دوواردا بؤیوح بیر دیالپ واریدی آشاغیسی دا َدَرح ایدی{
DİLAP)_Bİ(/)دیالپ)_بی

 گنجه، کمد دیواری}دوواردا بؤیوح  بیر دیالپ واریدی آشاغیسی دا َدَرح ایدی{
DİNMƏZ_SÖLƏMƏZ/دینمز_ سؤلهمز

سس سیز _ سمیرسیز، دانیشمادان )فا.  بی سر و صدا(}دینمز _ سؤله مز ال آتدی یخدنین 
آغزینی باغالماغا{

DİP SANDIXANA\ دیپصاندیخانا
اساس صاندیخانانین ایچینده اوالن باال صاندیخانا}دیب صاندیخانادا ایكی دانا یخدن 

قویموشدوخ{
DÜMÜHLƏNMAX)_ĞI(/)دوموحلنماخ)_غی

اؤزونو مشغول ائتمك}اوشاخ دو گئت قولچاخالریوینان دوموحلن{
ƏL OTAĞ/الاوتاغی

ال قاباغیندا اوالن اوتاق، ائو اهلی نین اوتوردوغو اوتاق، )فا.  اتاق نشیمن({ ال اوتاغیمیزدا 
بیر دوواردا تاخچا، او بیری دوواردا بؤیوح بیر دیالپ واریدی{

ƏLİ TASLI/الیتاسلی
مشكفه و جامالرینی اؤزلرییله حاماما آپارانالر}قدیم حامامالردا سویونان یئرین دؤت 
گوشه سی نین ایكیسی الی تاسلی الرین، ایكی گوشه سی ده خالچانشین لرینكی اوالردی{

FATA/فاتا
بَزللـه،  گئچیندیرللـه،  گییندیریپ  عروس({گلینی  سر  تور  باش تورو، )فا.  گلینین 
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دوز لـله، اننیح _ چیرشان یاخالال، باشینا فاتا تاخالال...{
FİCCƏLƏTMAX)_ĞI(/)فیججهلتماخ)_غی

دیغالتماق}سن منی فیججه له دیب یاری جان ائلیییه جاخسان آخیرده{
GİLƏŞİR/گیلهشیر

اوتوراردوخ،  پیلله سینده  اّول  یوماق}خزنه نین  آریندیریب  کفیندن  ساچالری  صابون 
آبگیر گلیپ سو تؤکردی، گیله شیر ائلردی{

GÜLMIXI/گولمیخی
رخت آویز، پالتار آسالنان میخ}صاندیخانادا  گول میخیالر چالیپ،  پالتار آسالردیالر{

GÜŞƏMAL GETMAX)_ĞI(/)گوشهمالگئتماخ)_غی
المپاالری  اوتورموشدو  ایچینده  پنجیر  اننه م  رفتن({  ور  )فا.  سورتمك،  یاواشجا 

دسماللیردی، شوشه لریینن گوشه مال گئدیردی{
HALA-HIRNA/هاال_هیرنا

دئییب گولوب سسلی _ سسلی شادیانالیق ائلمك} قطفه نی سالیپ چیینیمیزه اوتوراردوخ 
پنیر، چؤرح، گول بَسر، مامپاز، شكرپنیر، یئر _ یئمیشدن منده میزدن چیخاردیپ ییردوخ 

هاال_ هیرنئینن{
HƏLƏM-HƏLƏM/َهَلم_ هلم

ایدی،  بیر جور عطیرری صابین  تئزلیگه.}کیشَوری صابین  بو  بو راحاتلیغا،  هله_ هله، 
ماهاباتدان گتیرردیلر. َهلَم _ هلم تاپیلمازدی{

HƏRBƏ-GƏDAĞA/حربه_ قداغا
هده له مك ، خط _ نیشان چكمك }آمما اننه مین ساواشیپ حربه_ قداغا کسمه سینه 

رغمن، من گلین اولوپ گلین حامامینا گئتماغی ائله خوشالدیم کییی{
İNCAR/اینجار

سون گوج، طاقت، )فا. توان، نا({ داها یئریماغا اینجاریم قالمادی{
İSSOT/ایسسوت

ایستی اوت، )فا. فلفل سیاه( {آی کؤپیین قیزی، آعزیوا ایسسوت دولدوراجاعام{
KAMFET/کامفئت 

چیخار  کانفئت  دئییلر.}آتاسؤزو: پ..دان  ده  کانفئت  اونا  شیرنی،  سورمالی  نؤوع  بیر 
سن نن آدام چیخماز{

KƏFƏNNƏMAX)ĞI(/)کفننهماخ)_غی
کفنه بوکمك، کفنله مك.}اؤلونو یوووب  صیدری _ کافورلییپ کفن نللـه{
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LƏM/لَم 
تاختادان قایریلمیش بیر نوع تاخچا}صاندیخانانین دوواریندا لَم لر اوالردی. لم لرین ده 

اوستونه بیر شئی لری قویاردیالر{
MƏNDƏ /منده

حامام  پارچا{  یئكه  چارگوش  دویونلنن،  قویوالراق  ایچینه   وسایل  الزیملی  بوخچا، 
منده سینه  لیفنن تخته دراخ قویاردوخ{

MUNUN/مونون
بونون 

MÜŞDÜH)YÜ(/)موشدوح)_ یو
تخته دن یونتاالنمیش بیر آلت ایدی سیگاری اونا تاخیب چكردیلر کی جیگره  آز سم 
ائندیوخ  پیلله لردن  اننه نین سیگارین، موشدویون گؤتوروپ  ایچیندن  پنجیر  گیرسین{ 

میپپاغا )فا: سر سیگاری({
NƏSAX)_ĞI(/)نَساخ)_غی

آغ  دوشموش  نَساخدان  چاالن،  سارییا  کؤهنه لیخدان  دوزنلی لیك}رنگی  تز ه لیك، 
بوخچانی آچدی{

PAHLANMAX)_ĞI()پاحالنماخ)_غی
یالین  ایاخ  پاکالنماق}حاماما  چیخماق،  ائله ییب(  غسل  )احیانا  یویونوب  سودا  دورو 

گیرردوخ، پاحالنیب چیخاندا تخته باشماخ وئرردیله گییردوخ{
PƏNCİRİÇİ/پنجیرایچی

آتوشقا، پنجره نین ایچینده سّكی کیمی یئر} اننه م پنجیر ایچینده اوتورموشدو المپاالری 
دسماللیردی.{

POTUŞQA/پوتوشقا
اسیپ  مئه  بیر  دورولدان  ذهنی  پوتوشقادان  قاپیجیغی}آچیخ  پنجره نین  دربَچه، 

دوالشیردی اوتاخدا{
PUTTUX)_ĞU(/)پوتتوخ)غو

بیر پوت توتاری اوالن قاب، پوتلوق. )فا. حلبی(}باخ گؤر پوتتوخدا دا پنیر قالیپ یا 
یوخ!{

QƏTFƏ/قطفه
بیر نؤوع  چیینه سالما حوله . اصلینده قطیفه QƏTİFƏ دیر. 

RÖ´BLÜ/رؤعبلو
قورخمالی )ابهت لی(}ماغیل قدیم کیشی لرین رؤعبو واریدی اؤزلرینه گؤره{
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RUBƏQİBLƏ/روبهقیبله
اوزو قیبله یه ساری}روبه  قیبله ائو قیشدا گون توتوپ ایسسی اوالر، یای _ یازدا گون 

توتماز، سرین اوالر{
SAZLAŞMAX)ĞI(/)سازالشماخ)_غی

حاضیرالشماق}اوزومو چؤنگلتدیم، چیین لریمی آسالدیم{
SETİHLƏNMAX)ĞI(/)سئتیحلهنماخ)_غی

شیتلنمك، دوزسوزالنماق )فا. لوس شدن(}ائله خوش ازدیریردی کی بیله می، الی نین 
آلتیندا پیشیك کیمی پیشیك لنیب سئتیحله نیردیم{

SİRMƏMİŞVATDI/سیرمهمیشواتدی
سیرمه  دؤوره سی  ایچینه،  میشواتلی}تاخچامیزین  سیرمه  نوار،  توخونموش  سیرمه 

میشواتلی بیر اؤرتوح سالمیشدی آنام{
SOZALMAX)_ĞI(/)سوزالماخ)_غی

رنگ_ روفو قاچماق }اوشاخ نوخوشدی سوزالیر، سویوخ َدییب گومان{
SÖYMAX)_ĞI(/)سؤیماخ)_غی

سئومك}گلینی  هاممی سؤیر{
SÜT DOORAMASİ/سوتدوعراماسی 

بیر نؤوع یئمك، ایستی سوته شكر قاتیب،  چؤرك دوغراسان اوالر سوت دوغراماسی{  
دوز لدیپ  دوعراماسی  سوت  گومان.  َدییب  سویوخ  سوزالیر،  نوخوشدی  اوشاخ 

گتی میشم بیله سینه{ 
SÜZƏNİ/سوزنی

پارچا،  آستارلی  تیكیلن  قوماشدان  قالین  بویوندا  یاریم  متر  بیر  انینده،  متر  بیر  تقریبا 
بیر ده حامامدان چیخارکن  سوزنینی سوالری چكسین دییه سماور آلتینا ساالردیالر، 
نوکر _ کولفت  ده  یئرلرینی  قویاردیالر.}حامام  اوستونه  سوزنی  آیاقالرینی  یاش 

آپاریپ سوز نی نی َسرردی َسككی یه، بوخچانی آچاردی سوز نی نین اوستونه.{
TİYAN/تییان

بؤیوك آغزی گئن قازان}خزنه نین آلتیندا  تییان یاناردی، سویو قیزدیراردی{
VƏRƏZƏN/ورزن

یئر، }اوزوملری   یئرده هامارالنیب سوواقالنان  بیر  1_مئیوه قوروتماق اوچون گونه ور 
نئچه گئندن سورا  ائلییب، ورزنه سررلر،  ایچ  ائلرلر، اریكلری  ورزنه سریب کیشمیش 
قاخ اوالر.{ 2_ مجازا تؤك - داغیت آنالمیندا دا ایشلنر }قوی ور زن  ائله دیخالریمی 
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ییر _ ییغیش ائلییم، گلیم{
VƏRHOOLANMAX)_ĞI(/)َورهووالنماخ)_غی

گؤتورولنمك )فا. پررو شدن(} َورهووالنیب ماراقجیل لیغیما دوام ائتدیم{
VIRNIXMAX)_ĞI(/)ویرنیخماخ)_غی

دؤندوم،  ساغا_سوال  ایچینده  یئریمین  آز  خوردن(}بیر  وول  )فا.  ترپشماق،  یئرینده 
ترپشدیم، ویرنیخدیم{

XALÇANİŞİN/خالچانیشین
وئریلن آد}قدیم حامامالردا  وارلیالرا  اوتوران  ائشیگینده خالچالی سككیده  حامامین 
ده  گوشه سی  ایكی  الی تاسلی الرین،  ایكیسی  گوشه سی نین  دؤت  یئرین  سویونان 

خالچانشین لرینكی اوالردی{
XILTA/خیلتا

بویون باغی،  تسمه، بونا خالتا دا دئییلر.)قالده(}قوشماجا: ... .بازارا بیر تازی چیخدی/  
بوینوندا خیلتاسی یوخ{

YEDDİ MİN İLƏCAN/یئددیمینایلهجان
دؤرد،   اوچ،  ایكی،   ...بیر،  کیمی}اووسونالر:  ایله  مین  یئددی  ایله دك،  مین  یئددی 

بئش، آلتی ، یئددی /  یئددی مین ایله جان قادا_ باال قویدی گئتدی{
YƏXDƏN/یخدن

آز  بیر  ایچینه،  یخدنین  آتدی  صاندیق}ال  بیر  بؤیوك  اوچون  قویماق  زاد  بوخچا 
ائشه لندی _ ائشه لندی، بیر شئیلر چیخارتدی{

YÜH-YAP/یوح_یاپ
یورغان دوشك و بو کیمی ور _ وساییل}صاندیخانادا یوح _  یاپ قویاردیالر{

ZƏNGƏL/َزنَگل
)فا.  تاخاردیالر،  زنگل  آغرییاندا  قیچ  قول_  گئییم،  نؤوع  بیر  کیمی  قوللوق  یوندان 
ساق پوش،زنگال(}بو آعاباباوین َزنَگل لریدی، یوندی خالیص؛ قول _ قیچی آغریینده 

گئچیردردی، قیزیشیب سانجیسی قویاردی.{
ZILIX)_ĞI(/)زیلیخ)_غی

بورون سویو}زیلیخ الرینی پالتارینین قولونا سیلدی{
ZIQQI DAĞARCIĞI/زیققیداغارجیغی 

بوش یئره سس وئرن آدام )فا. نِق نِقو،(} زیققی داغارجیغی کیمی زیققیلداما !{
ZOQQULDAMAX)ĞI(/)زوققولداماخ)_غی

بیر نؤوع ضربانلی آغریماق}یئریمدن قالخا بیلمیردیم، هر یئریم زوقققولدوردی{
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اَننه م و من )6(

سوسن نواده ي رضي

متنده قاش آالن نرگیس خانیمین   دیلیندن    یازیالن »سفئه آروادین ناغیلي«، ائله جه ده 
   قارشیلیقلي    دیالوقالر،    تبریزآغزي ایله    یازیلمیشدیر.    

رحمتلیك اننه ) عصمت خانیم نواده ي رضي  ( مشهور معارف پرور حاج محمدآغا و 
گؤز  دونیایا  تبریزده  دا   _1286 او  ایمیش.  باجیسي قیزي  نخجواني نین  حاج حسین آغا 

آچمیش و 1361_ جي ایلده ده همین شهرده وفات ائتمیشدیر.
. ........................................................................................................... .     

گرنشه _   گرنشه پیلله لردن دوشدوم گئدم حیطه.
_ واه واه واه! سحري نه توز  _   تورپاق سالمیسان اَننه؟! بوغولدوم.

اَلدن  گلیب  گلیر.  دا  ُچوسوقره باعي  منه  دوروب،  تئز  چوخ  هله  اندامیوا!  قادام   _
توتماغین ناندي؟

سایمازجا چییین لریمي آتیب دئدیم:
_ من نئینیم، من یئر سوپور َممرم. خاناشاییت دَ ییرم کي...

_    گونورتا چاغي دورماغین بس َدیي، هله جواب دا قئیتریسن، دیل اوزونون بیري 
دیل اوزون؟! گئجه َدده وه چوعولالرام گلیب اََحدیوي َکسر!

من بیلمیردیم اََحدیم هارامدي، یا هارامدادي! دوغروسو هله ده بیلمیرم. اَننه م اؤلدو 
گؤروم  کي،  کسدي  اََحدیمي  آتام  ده  نه  چوعولالدي،  آتاما  مني  نه  آمما  گئتدي، 
یئر  بیر  اینجیدن  یقین چوخ  هده له مه سینه گؤره،  بئله  اَننه نین  آنجاق  اَحد!  بو  هاردادي 

اولمالیدیر!
_   گاال بو سوپورگه ني باس حووضا، چیرپ دووارا گتي گؤروم.

حووضا،  باسدیم  آپاردیم  آلیپ،  اَلیندن  اَننه نین  سوپورگه ني  بئگؤول  _     بئگؤول، 
ایکي  _    اوچ دفعه چیرپدیم دووارا، گتیریپ وئردیم اَننه نین اَلینه:

_ بویور ایسالتدیم.
بو  بیر آفتافا دا سو گتي چیله  _    َخَکندازي دا گتي...  او یوالغادان مرمري  _ آتیل 
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توزالر یاتسین.
_    بي دفه دئنه گه ائو    _ ائشیگي سوپور داا ...!

آپاریپ،  صاباح  دوَشر؟  قاشي  قیلینجیوین  یا  یاپیشار  اَلیوه  سوپورسن؟  _     نووالر 
قاپیالردا ائله بورنووون یئلین آلسیننا، گؤزووه ائله آغ سالسیننا کي، جواب قئیتَرماخ _ 

زات یادیننان چیخسین.
_  من ایش گؤَرن توتاجام ائویمین ایشلرین او گؤرسون.

ائوین چیرپیال قالماسین، قیز اوشاعي دا  _ سن چوخ آننامیه جاخسان، آي سنین او 
بئله دانیشار؟! هئچ اوتانیپ َحیا ائله میر. 

سونرا لحنیني یوموشالدیب کؤورك_   کؤورك دئدي:
 _ قیزیم نازیم، قاداوي اَننه ن آلسین، آدام اؤز ائوینین خانیمي دا اوالر، خاناشاییدي 

دا.
قئینه دي  قانیم  دئییب  قاالجام  «  یانیندا  سنین  ائله  بؤیوینده،  گئتمیه جام  اَره  من  »  بس 

اَننه مه، توتوب قوجاقالییب برك _    برك سیخدیم بیله سیني.
منه  ترپَشیر  گورا  باشیم  منیم  آعزینا!  گتیمز  کلمه سین  اَر  قیزالر  دیشله،  _     دیلیوي 

اومود اولما.
» من سن نن قا...ال...جا....عام م م م_     دئیه« اورکلندیم.

 _ یاخجي    _    یاخجي، دا سؤزو اوزاتما، گئت ال اوزووو یو، چاي چؤرگیوي یئ، 
سورا دا گه بیرآز منه َمَدد وئر.

قدیم ائو _  ائشیکلرین بور  _ بوجاغي زادي چوخ اوالردي. سیلیب سوپوروب سهمان 
ساخالماسي دوغوردان دا چتین ایش ایدي. اوتاق، اوتاق ایچینده؛ ،هلیز ایچینده، تَنَبي، 
یئري،  یوك  _    یاپ  َدَرح،  دیالب،  تاخچا،  صاندیخانا،  دیب  صاندیخانا،  اوتاغي،  ال 
بعضًا  یولي،  دام  پیلله آلتي،  میپباخ،  زئرَزمي،  آستانا،  داالن،  یوالغا،  قوشخانا،  باالخانا، 

ده سردابا... . 
مستراح دا اوباشدا، حیطین الپ دیبینده اوالردي. گئجه لر من مستراحدان قاییداندا 
دئیردیم بس بیري دالدان قوپاالغیمي گؤتوروب، لئي کیمي قاچیب هوژموله گیرردیم 
بیر  لولوواسي الخالردي سورا دا راحات  ائله چیرپاردیم کي  قاپیني دالیمجا  آستانایا، 

نفس چکردیم. البته اَننه  ني پنجیر ایچینده گودوکچي قویاردیم همیشه:
_    اننه! پنجره دن باخ، من تئز گئدیم اوباشا گلیم داا...

او یازیق دا اوتوراردي. باشینا دوالندیغیم، ائله حؤصله لي ایدي کي...
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او زامان دئسه یدیلر کي، گله جکده توالت لر ائوین ایچینده، یوخاري باشدا اوالجاق 
هئچ کیم اینانمازدي.

یادیما گله لي، بیزیم مستراحدا لوله کشلیق سو واریدي. آمما چوخ یئرده یوخیدي. 
قیراغیندان گؤتوروب، حووضدان دولدورار آپاراردیالر. آرادا  میس آفتافاني کردي 
سو گؤرمه سه یدي ده.... دا نئیله مك! قیشین قارلي _  قیروولي گونلرینده ده کي، واوئیال 
قیش گئجه لرینده، آتام باالجا بیر پیلَته یاندیراردي مستراحدا، اوستونه ده یئکه چایداندا 

سو قویاردي قیزسین. قاپیسینا دا ائشیکدن قالین پتو توتاردیق کي قیرنا زاد دونماسین.
_ قیز او قاپي یا باخ! دئدي اَننه م.

ده  اؤز  _   اؤزوم  و  یاتسین،  توزو  کي  سپیردیم  سو  داالنا  سوپورن  اَننه  آفتافایال  من 
چیخاریر.  یئرین دن  قاپیني  بیري  گؤردوم  دیکسیندم،  سسینه  اَننه نین  دالمیشدیم.  خیاال 

قیشقیردیم:
_ قاپي دؤین؟... گلدیم، گلدیم......کیمدي؟ 

_ کیم اوالجاخ، کیلیمچي...
جیغ   _    جیغ سسي ینن بیریسي »آچ، منم« دئدي.

آغي  _  کیییم؟...گؤزومون  یاخشیدي؟  اولسا  کیم  قاپیدا  ائي واي!  ننه م  َدده م  واي 
قاراسي نرگیس قاش آالن! 

اؤزومو  گؤرجك  خانیمي  نرگیس  و  آچدیم  آمما  گلمیردي  آچماغیم  قاپیني 
اوخشوردي.  قاریشقایا  آتلي  الپ  او،  آخي  گولدوم.  پیققیلداییب  ساخالیا نما دیم، 
باش آغریسینا گؤره اَلینه گلن شالي، َچرقتي، دسمالي ساریتالردي باشینا، باشي نم نه 

یئکه لیکده اوالردي.  « عصمت خانیم ائوده؟  « دئیه، سوروشدو.
آریقلیقدان اونقوتو چیخمیشدي یازیغین. دئیه سن سویو چکیلیب تیلیفي قالمیشدي. 
زیل قارا اوزون و ائنلي قاشالرینین آلتیندا، بیت بویدا گؤزلرینین بیري گیالس دریر، 

بیري ده سبده سالیردي! یازیغین ایندي سوموکلري تیتیریه جك مني ائشیتسه!
_   قیز به دیلیوي پیشیح ییییب؟ سالمي دا کي وئرمه دین. اننه ن ائوده دي؟

_   اننه! نرگیس خانیم گلیپدي. ائي واي، سالم!
_ بویور ائله گلسین ایچري، خوش گلیپدي! دئدي اَننه م.

نرگیس خانیم آیدا، ایییرمیده بیر گلردي اَننه مین، بعضاده آنامین یا قونشوالریمیزین 
الپ  اونو  آلاله  گئتمه سین،  ناخوش  آلالها  ساالردي.  ایپلیك  اوزلرینه  آلیپ،  قاشین 
منیم  فقط  هاا،  دئییلدي  آدام  پیس  اؤله جك،  آدام  یاراتمیشدي.  واختیندا  حؤصله سیز 

دوربونومه دوشمه میشدي اّولیندن! گؤزومه آالجا  _    بوالجا گلردي نم نییه!
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هر  اوجدان،  بیر  دانیشاردي  ویر  _    ویر  سسي یله  سؤَکن  جیرماقالییب  قوالغي 
شئیین  بیر  تانییاردي.  هامیني  وئرردي،  خبر  یئردن_    گؤیدن  دئیردي،  سؤز  بیر  قاپیدان 
اویناماغي  گلنده  او  ده  اونا گؤره  تعریفلردي.  ناغیل   ، قاش آال_    آال  برك سئوردیم؛ 
بیري  بیلمیشین  چوخ  آمما  دیبینده.  بؤیوکلرین  اوتوراردیم  گلیب  اؤتوروب  زادي 
َسَفر  گلن  قاالنیني  کي،  ساخالردي  یاریمچیلیق  ناغیلي  پورفَتدیخدان  بیلمیش  چوخ 
تعریفله سین و بئله لیکله اَننه م گیل و آیري موشتریلر ده همیشه اونون یولونو گؤزله ییب 

آیري قاش آالن گتیرمزدیلر.
_ بویرون!  دئدیم

_ چکیلسن کنارا بویوراریق.  دئیه شوَشکي سالدي نرگیس خانیم.
چکیلدیم، ایچري گیره _    گیره سیسقا، جیالز اَلیني چکدي باشیما، جانیم ییغیشدي 
الي نین آلتیندان سوروشوب گئتدیم قیسیلدیم  بدنیم اوشورگه لندي. یاواشجا  یئره،  بیر 

اَننه نین دیبینه. 
اننه نرگیس خانیمال کئف  _    احوالالشیب اونو اَل اوتاغینا کئچیرتدي.
_ باالسي گئت او عنّابي مخمر میتَکگه ني گتي گؤروم. دئدي اَننه م.

باغداشا  طرفده  بیر  کئچدیم  گتیریب  یئرندن  یوح_    یاپ  میتَکگه ني  گئدیب  تئز 
قوروب اوتوردوم. قولالریمي دیزلریمه دیرسکله دیم، اللریمي یومروق ائله ییب دایادیم 
آیاغا  باشدان  باخا  _      باخا،  _    اویناش صور   _     صوفَتینه  آیناش  خانیمین  نرگیس  چنه مه، 

قوالق اولدوم.
نَقدر  نم  اوزونه  میتکگه یه،  قویدو  باشیني  قاباغینا،  اوزاتدي  اَننه ني  خانیم  نرگیس 

کیرشان یاخدي سونرا باشالدي َمککابینان اَننه نین قاشالرین آلماغا.
_  نرگیز خانیم تعریفله گؤراخ داها نه وار نه یوخ ؟  دئدي اَننه م.

»   اَننه قوي نغیل دئسین داا  «  دئیه یالواردیم.
_ دئسین دا، نه دئدیم کي، پَخیلین دده سینه لهنت!

نرگیس خانیم گؤزلریني بوزدي، نئچه ثانیه دونوق _    دونوق نم هارا باخدي، سونرا 
ایشیني گؤره_ گؤره باشالدي ناغیل دئمگه:

سفئح آروادین نغیلي

»  بیر گون واریدي، بیر گون یوخیدي. آلالهدان سوواي هئش کیم یوخیدي.
بیر کاسیپ کیشي واریدي. یازیخ کیشي نین قره بختیننن سفئح بیر آروادي
 واریدي؛ آلاله عغیل پایلیینده او نم هاراالردا قوش اوچوردورموش! بئناوا 
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کیشي هر نئینیردي آروادي عغیللنمیردي کي عغیللنمیردي.
دیله توتوردي، نصیحت ائلیردي، هردن ده ساواشیردي، یئري دوشسه بیر 

شاپاالخ دا چکیردي...آمما آروادین هئچ وئجینه ده َدییردي.  «
آیاق یالین آتیلدیم ناغیلین آراسینا:

_ مثلن نئینردي، نرگیس خانیم، نیه اونا سفئح آروات دییردیله؟
_ یئددي آیلیخسان؟! بیر آز اؤزووو قیس، بیر آز دا دیل بوغازا سال دیییم دا.

اوستومه،  کي  چیمخیردي  اَتي آجي  ائله  جیرماقلیردي.  اورگیني  آدامین  سسي 
یوز  آن.  او  ایستردیم  دئمك  آعزیما  «  گیر  گل  »  سؤزوم  میسدیم.  چکیب  خیمیمي 
دانا  ایکي  بیر  خانیما  نرگیس  اورگیمده  آراسینا...  سؤز  آتیلما  هاا  دئمیشدي  اَننه  یول 
سوخوشدوردوم. سونرا دا الالم الل، کارام کار، گئنه ده هوروت _   هوروت گؤزلریمي 

زیلله دیم نرگیس خانیمین اونقوتو چیخمیش صوراتینا.
»   گونلرین بیر گونونده کیشي یول اوسته خئیلَح یون آلیپ، گتدي ائوه،

 آروادینا دئدي:
_     آي آروات، یورقان دؤشیییمیز چوخ کؤهنه لیپ الپ دا لیجیم نن

 دوشوپ. بو یوننري صاباح آپار چشمه ده یو، گتي َسر گونه قوروسون،
 آغاجینان چیپ، بیر دست تازا یورقان _  دوَشح توت بیله میزه. 

آروات دئدي:
_ عیبي یوخ.

صاباح اولدي، آروات یوننري ییغدي یئکه بیر تَشته، آلدي باشینا ائودن
 چیخیپ، گئتدي چشمه باشینا. بوروخ   _    بوروخ، دار    _     دوتتَح کوچه لردن

 گئتدي، گئتدي، گئتدي...یئتیشدي شهرین ائشییینده کي چایا. تَشتي 
یئره قویدي بیرآز دینجین آلدي باشالدي یوننري یوماغا. بیرآز یودي بیرآز 

یومادي حوصله سي قاشدي، داریخدي.
چایدا قورباغاالر قارراقوررونان بویان اویانا آتیلیب دوشوردولر. آرواد 

بیرآز اوالرین قورولداماخالرینا قوالغ آسیپ دئدي:
_     نه قارراقور سالمیسیز قورباغا باجیالر؟! ایستیسیز یوننري یوماخدا منه مدد

 وئره سیز؟ دا مونا هاي   _     بیدیریخ سالماخ الزیم َدیي کي،گالییین بو دا  
یوننر! فقط تمیز یووون آا یوخسا اَریم ساواشار بیله مه! صاباح سحر تئزدن
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 گلیپ، یوننري آلالم سیزدن.«
اَننه م ده، مامانیم دا قاققا چکیب گولدولر... سوروشدوم:

_ قورباعاالر قاندیال او نه دئدي نرگیس خانیم؟
آنام شماتت یانا بیر گؤز سوزدوردو منه. نرگیس خانیم دا باشین قووزاییب، آج قورد 

پروري قوزویا باخان کیمي زیللندي اوزومه.
_ آدام باالسي کیمین سؤز سوروشدوم داا.  دئدیم معصوم جاسینا.

_آخي سؤز، سؤز اولسا جواب وئرماعا نه وار؟!  دئدي نرگیس خانیم. » قویاجاخسان 
ایشیمیزي گؤراخ یا یوخ؟   « دئییب دیل دوداق آراسیندا دئییندي:

_   اوشاعین سؤزونه بیر باخ! پیشمیش تویوخ ائشیتسه، دورار یوموتدار!
_هله دئ گؤراخ سورا نوولدي، نرگیز خانیم، اوشاق سؤز سوروشار دا. دئدي اَننه م.
نرگیس خانیم گینه ده ساپي دوالدي ساغ الینه، جومدي اَننه نین اوزونه، سول الي ینن 
هئي ایپلیگي چکیب اؤتوروردو. اورگیمده آلالهدان ایسته دیم تئز  _    تئز الینده کي ساپ 

قیریلسین، تنگه گلسین، اذیت اولسون، قاني قارالسین بو اَت آجي آروادین!
_    هه، هاردا قالمیشدیم...

»   سفئح آرواد یوننري آغناتدي چایین آراسینا. بوش تَشتي قویدي باشینا
 قئییتدي ائوه.

صاباحیسي گون، سفئح آرواد تشتي گؤتوروپ، گینه ده گئتدي چایا. چاي 
قیراغیندا اَن گئتدي، بوي گئتدي، اویانا باخدي   _  بویانا باخدي... یوننریني

 تاپاممادي. سو آخیب بوتون یوننري گؤتوروب آپارمیشدي اؤزي ینن.
سفئح آرواد میسمیریغیني ساللیییب دئدي:

_  قورباعا باجیالر! بئله دانیشمامیشدوخ آا، من یوننریمي سیزه تاپشیرمیشدیم،
 سیز ده آپاریپ هاممي سیني نم کیمه ساتمیسیز! ایندي کي بئله اولدي، من
 ده سیزدن کوسوب َدییرمان داشیزي گؤتوروب آپاررام، معطل قاالسیز.« 

آپاریردیم،  یون لري  اولوب  سو  اولوردوم،  قورباغا  ناغیلي یال  خانیمین  نرگیس  من 
قوینوندا  باشیمدا...خیالالر  تشت  بیر  آغیر  کئچیردیم  کؤچه لردن  بوروق  _      بوروق 

ییرغاالناراق سوروشدوم:
_    دَ ییرمان داشي نمنه دي؟ قورباغاالر اوننان نئینه للـه نرگیس خانیم؟

_ بولدوخالریمي دا جایدیم، قیز کیریخدیرما گؤروم نه قَلط دارتیرام؟! بو 
اوشاخ هوش   _     باش قویمور قالسین آدامدا، ماشالاله آرشین یاریم دیلي 
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وار... آي باال نه چکیسیز بونون اَلیننن؟« بارماغیله مني گؤرسدیب دئدي، 
نرگیس خانیم.

» چشمه نین ایچینده یئکه بیر داش واریدي پار   _     پار پاریلدیردي، آرواد
 اَییلدي گوجو بیلالهینان او داشي گوتوروپ، قویدي تَشتین ایچینه. تََشتي 

هینقینا _    هینقینا قالخیزیب قویدي باشینا، قئییدیب گلدي ائوه. 
گئجه اولدو اَري گلدي، یوننري سوراخالشدي:

_ آرواد یوننري یودون قوروتدون؟
               سفئح آرواد دئدي:

_      اَه سوروشما کیشي! قورباعا باجیالر منیم یوننریمي اوعورلییب آپاردیال
 ساتدیال! من ده آجیغیمنان اوالرین دَ ییرمان داشیني گؤتدوم گتدیم ائوه!

کیشي نین ایکي اَلي اولدي بیر تپه سي:
_    آي سني گؤروم نه دیییم اوالسان،آي سنین عغلیوه دوعا یازیم، آي

 میرده شیر یوموشون قیزي، بَه سن هاواخ عغیللنه جاخسان؟!
دوردي گئتسین داشي گؤتوروپ، توالزالسین کوچییه، باخدي گؤردي

 داش قیزیلداندي. حیرصي یاتدي، گلیب دئدي:
_ آرواد! آلاله یئتیریب، رمضانین روزوسو چیخدي.

رمضان آیینا آز قالیردي. کیشي سؤیونجاخ دوشموشدي کي، داشي ساتیب
 اونون پولي ینن اوروشلوغو راحاتلیغینان گئچینللر.

آروادین جینقیري دا چیخمادي.«
مامانیم بیردن دیك قالخدي آیاغا، دئدي:

_ نرگیس خانیم سن آلاله دئمه، گئدیم تئز چاي تؤکوم گتیریم.
_ ایشکافدا پیچئننیحده وار، اوننان دا گتي.  دئدي اَننه م.

مامانیم الي ینن مني گؤستریب دئدي:
_  بو ویرقین قالمیش قودوزالرین اَلیننن دیرریخ قالیر ائوده؟... 

_  قارنیوین ایچي دَ لینمه سین! دئدي اَننه م، دیل  _ دوداق آراسیندا. قیز دور آتیشقادان 
پاپریزیمي گتي نرگیس خانیم ینان پاپریزالشاخ.

گتیریب  ایچیندن  پنجیر  کیربیتیني  و  سیقارین  چوبوغ آلتي سین،  اَننه نین  دوردوم 
پاپریزالشدیالر...  دیمدیگه  دیمدیك  آلیشدیریب  سیگار  بیر  هره سي  یئره.  قویدوم 

دوردوم پنجیر ایچینه چیخدیم، دیح دابان دایانیب آتیشقاني آچدیم. 
_   اؤح اؤح اؤحوم اؤحووووم...
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مامانیم مئژمئییده چایالري گتیریب قویدو یئره: 
_سویوتمییین چایالریزي. دئدي، پوح واه واه ائلیه_     ائلیه.

قندداندا قند ایله چاي شیرنیسي قاتیشیق ایدي. نرگیس خانیم اوزون جیالز بارماقالریله 
قورتداییب  _ قورتداییب قندلري سئچیردي. قندي چایا باتیریب سوروب سورا قویوردو 
قندددان دا  قند قویوردو آغزینا. »چاي قوتاراندا  ایکي دانا  یاریم قورتوم چایا  آغزینا. 
آتدي،  داش  دیبینه  قنددانین  ائله کي  اولدو...  ده  ائله  اؤزومه.  اؤز  دئدیم  بوشاالجاق«  
نرگیس  من  دا.  زیلیغیني  بورنو نون  حتّي  سیلدي،  آغزیني  گوشه سي یله  چادیراسي نین 
_  بیرنه دوالشمیشدي  خانیمین اللرینه باخیردیم. دریسي آلتیندا نم نئچه دانا یئر قوردو بیر    

سانکي. باشالدي تعریفله مگه:
_ هاردا قالمیشدیم؟

»  اورداکي، کیشي دئدي رمضانین روزوسو چیخدي« دئدیم. 
نرگیز خانیم یئنه ایالن سانجان کیمي سانجدي بیلَه مي:

_ قیز سن ده قوالغ آسیسان؟ گئت یار  _    یولداشیوینان اوینا، قیز اوشاعي دا اوتوروب 
بؤیوحلرین سؤزونه قوالق آسار؟

_ اوینامیرام، اوتوراجام بوردا، اؤز ائممیزدي! 
بُوعما  یاواشجا  آغاردیب  دا گؤز  مامان  دیددي خجالتدیندن.  اوزون  آتیب  ال  اَننه 
اوزونه  هئچ  نم نه عجب  یوال،  او  ووردو  اؤزون  دا  خانیم  نرگیس  بیلَمه.  چیخارتدي 

گلمه ییب خام بئزه سالمادي، فقط بیر آز قاشالریني ییغدي...
»   َهن بیووول، صاباحیسي گون سفئح آرواد اوتدي کوچه قاپیسي نین
 دالیندا، قاپي نین جیریغیندان گلیب  _   گئد ني گوددي. هانسي کیشي

 گئچنده، اونون آدین سوروشوردي. بیرآز گئشدي بیر قوجا کیشي نین
 گوزاري دوشدو سفئح آروادگیلین کوچه سینه:

_ آي دوشااب،آي دوشااب،کیشمیش دوشابیدي...... آي دوشاب آالن!
آرواد دئدي:

_ عمي جان آدین نه دي؟
قوجا کیشي دئدي:

_   مشه رمضان.
سفئح آرواد دئدي:

_    عمي جان سنین بیر اَمانتین وار بیزده. دو بوردا گئدیم گتیریم!«
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تویوخالریمیز  گولدولر...  چکیب  قاققا  ده  اؤزو  خانیم  نرگیز  حتّي  هاممي،  بیردن 
یومورتدایاندا بو تهر قیققیلداناردیالر! اوچو ده کئچینیردي گولمکدن، من ده اونالرین 

گولمگینه گولوردوم، چونکي بیلمیردیم نیه گولورلر!
» نه باشیزي آعریدیم، سفئح آروات گئدیپ قیزیل داشي ائودن گؤتوروپ

 هینقینا_  هینقینا گتیریب کوچه ده وئردي قوجا کیشي یه.
قوجا کیشي سؤیونجاغیننان دئدي:

_  باجي سن کي منیم اَمانتیمي وئردین، گه من ده سنه دوشاب وئریم.
آرواد گئدیب بیر باال قاب گتدي، دولدوردي دوشابینان ائله اوردا

 هاممیسیني َچحدي باشینا.
قوجا کیشي سوروشدي:

_    بَه اَریوه ساخالمیسان؟ 
سفئح آروات دئدي:

_     آعزیمین ایچینده ساخالرام!
قوجا کیشي گئتدي. آرواد، آعزي دولي دوشاب گلدي حیطه، گؤردو

تویوخ خوروزالر ییغیشیبالر قاپي آعزینا، ایندیجه چیخاجاخالر کوچییه. 
آعزین آشدي اوالري کیشه له سین، دوشاب آعزیننان تؤکولدي یئره.

نئچه گون گئشدي... بیر گون اَري دئدي:
_    آرواد! رمضانا آز قالیر، او داشي َگتي قوي اَله، صاباح آپاریم ساتیم.

آرواد دئدي:
_     قضادان نئچه گون موننان قاباخ َمش رمضان اؤزو گلمیشدي. داشي

 وئردیم آپاردي!
سورا دا بیتیننن سیرکه سینه هر شئیي اَرینه تعریفله دي.

کیشي نه آلدي   _     نه ساتدي، دوردي آروادي نه یئمیسن تورشولو آش،
 او کي وار دؤیدي! سفئح آروات هم کوسدي، هم آجیغ ائله دي، دوردي 

آعلیه  _ آعلیه ائودن چیخیپ گئتدي. کوچه لرده سوووَ للـنه  _    سوووَ للـنه 
سورونوردي. آز گئتدي چوخ گئتدي... شهردن ائشیحده یئتیشدي بیر

 خرابه لیغا. بیر یئکه داش گؤردي، یورقون  _  آرقین یانین باسیب اوتدي
 داشین اوستونده. 

بیر آز گئشدي، بیر پیشیح باالسي مووولدییه  _   مووولدییه اوردان گئچیردي. 
سفئح آرواد پیشیگي گؤروب دئدي:

_  میومیو باجي! اَریم سني گؤندریپ دالیمجا؟! آننامییپ گؤندریپ، من
 کوسموشم اوننان، بیر ده قئییتمرم اونون ائوینه!«
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اَننه بیردن دئدي:
_ بییي باالم، دوعوردان دا ائله سفئح  ایمیش آروات.

»   دا بَه هن دا   « دئدي نرگیس خانیم.
» بیرآزدان سورا بیر اَپریمیش ایت لؤحلییه  _    لؤحلییه گلیب سومسوندو 

اوراالردا.
سفئح آرواد ایته دئدي:

_ هاف   _   هاف باجي! نییه زحمت چکیب گلمیسن دالیمجا! من اَریمین
 اَلیننن برك آجیخلي یم، بو آساننیخدا باریشمارام، قوي چیخ گئت!

گون اورتا گئشدي آز قالیردي گون باتسین، بیر َدوه تاپیلیب گلدي، سالالنا_
  سالالنا گیردي همان خرابه لیغا! دئمه بو َدوه پادشاهین کروانیننان آیري 

دوشوب یولون آزمیش ایمیش.
سفئح آروات َدوه ني گؤروپ دئدي:

_ دوداخالري الف _   الف باجي! اَیاخالري یاپ  _ یاپ باجي! بییول دا 
اَریم بیر بئله یوح یاپینان سني گؤندردي دالیمجا؟ میومیو باجیني

 گؤندرمیشدي گئتمه دیم، هاف  _ هاف باجیني گؤندرمیشدي گئتمه دیم، 
آمما ایندي کي سني گؤندریب، اوزووي یئره سالمیرام، چیخ گئداخ ائوه!

آروات دوردي اَیاغا، یاپیشدي َدوه نین اووساریننان، سویو سوزولموش ائوه 
ساري یوال دوشدي. قاپیني دؤیدي کیشي گلدي قاپي یه، گؤردي آرواد

بیر َدوه ینن گلیپ، نم نه آغیرلیقدا دا یوکي! سؤیوندوغوننان آروادا بیر سؤز 
دئمه دي.

َدوه ني سوخدي حیطه، اووساریني باغالدي آغاجا. یازیق کیشي
 قورخوسوندان کي آروادي بیر ده بارا قویوپ، دردیَسر آشماسین، یاالننان

 آروادینا دئدي:
_    آرواد گؤي بَح توتولوپ، دولي یاغاجاق! َگه هره میز بیر تندیره گیریب 

گیزلناخ!
آرواد دئدي یاخجي، گیردي تندیرده گیزلندي.

کیشي قاچاراپبا گئدیب بیر مئژمئیي َگتدي قویدي تندیرین باشینا، بیر
 اوووش دا بوغدا سپدي ایچینه، تویوخ   _    خوروزالري گتدي قویدي

 مئژمئییده کي
 بوغداالري َدننه سیننه.
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آرواد دیییردي بس دولو یاغیر، یئریننن ترپشمیردي!
کیشي تر   _     تلَسیح َدوه نین یوح    _    یاپیني بوشاتدي، باشین کسدي اَتین

 دوعریییب قوورما ائله دي باسدي کوپلره، کوپلرین ده اوستون برك_
  برك برکیتدي کي آروادي تاپا بیلمه سین. سورا مئژمئییني تندیرین باشیننان 

گؤتوروب
 آروادي چیخاتدي ائشییه.

بویاندان شاهین جارچي الري شهرده جار سالدیال کي، پادیشاهین قیزي َدوه 
اَتینه یئریحلیر. هرکیمده َدوه اَتي وار پادیشاهین قیزینا یئریح یانا گتیریپ

 شاهدان انعامیني آلسین.
سفئح آرواد بیر َهس   _    هوس آننامیشدیکي، اَري َدوه ني کسیب باسیپ

 کوپلره. یاوججنه گئدیپ بیرآز او اَتدن اَحدي، اَرینین گؤزوننن ایراخ،
 گیزلینجه آپاردي شاه ائوینه. 

دئمه بوالر هاممیسي شاهینان وزیرین نَخشه سي یمیش کي، ایتَن َدوه ني 
تاپسیننا.

سفئح آرواد اَتي وئردي شاهین آدام نارینا، دؤزدي کي انعامیني آلسین. شاه
 چاغیرتدیردي بیله سین، سوروشدي:

_ بو اَتي هاردان گتیمیسن؟
سفئح آرواد دئدي:

_  اَریم،یازیخ دوداخالري الف _  الف، اَیاخالري یاپ  _   یاپ باجي نین
 باشین کسدي. اونون اَتي دي.

سورا دا باشدان دیبه هر زادي شاها تعریفله دي. 
پادیشاه امر ائله دي کیشي ني قوللوعونا گتیرتدیله. 

کیشي هرنه ائله دي کي، بابام منیم آروادیم سفئحدي، عغلي ناقیصدي، یاالن
 دیییر، نه شاه، نه ده وزیر قبول ائله مه دیله. کیشیني توتوپ سالدیال زیندانا.

کیشي زیندانا گئده   _ گئده، آروادینا دئدي:
_ آرواد گؤردون ایشلریوي؟! مني آپاریلال زیندانا، باري ائوین قاپ

 پنجره سین نن موغایات اول، اوعرو  _  زات گلیب آپارماسین.
آرواد الي قولوننان اوزون، کور  _ پشمان قئییدیب گلدي ائوینه. 

بیر_ ایکي آي دؤزدي، اور َیي بَح سیخیلدي. اَري دوشدو گؤیلونه. 
دوردي گییینیب_ کئچینیب ایسته دي یوال دوشه، یادینا دوشدي اَري دییب
 قاپ پنجره دن موغایات اُول آا! گئتدي تئشه گتدي، بئل   _    کولوح گتدي،

44
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 قاپ   _ پنجره ني چرچوواسیننان سؤکوب چیخاتدي آتدي دالیسینا، شاهین 
ائوینه ساري یوال دوشدي.

شاه اوتوموشدي دوربونوننن باخیردي. گؤردو اوزاخدان بیر آروات دالیسینا
 قاپ _    پنجره چاتیب، آعلییه   _     آعلییه گوجو بیلالهینان گلیر شاه ائوینه

 طرف. آروات یاخینناشاندا شاه اوننان سوروشدي:
_ آروادت به نیه به بئله ائله میسن؟

سفئح آروات دئدي:
_     اریمي زیندانا سالمیسیز، گلمیشم اریمي گؤرم. اَریم تاپشیرمیشدي قاپ_

  پنجره دن گؤز اوالم اوعري  _   زات گلیپ آپارماسین. من ده چرچووادان
 چیخاردیپ دالیما چاتدیم کي اوعروالر آپارا بیلمه سیننر.

پادشاه گؤردو خئیییر بو آروات خئیلَح َسفئحدي، اؤز  _ اؤزونه فیکیرلشدي 
کي البود َدوه باشي کسماغي دا اؤزوننن قورشالیییب. امر ائله دي گئتدیله

 کیشیني زینداننان چیخاردیب آزاد ائله دیله.
کیشي آروادین او وضده گؤروپ بیلدي نه یین نه سي دي، باشین تووالدي،

یاپیشدي آروادینین الیننن، گئتدیله ائولرینه.
یئدي، ایشدي، مطلبینه یئتیشدي.«

مامانیم قالخیب آیاغا گئتدي آلما، خیار گتدي بوشقابدا.
_ بي دانا میوه کس یئه، بوغازین قورودو نرگیس خانیم. 

_ نه زحمت چکیسن باال، ساغول دا گئدیرم من.
نرگیس خانیم ال اوزادیب میوه لري بوشقابدان گؤتوروب قویدي بوخچاسینا. هر شئیین 

ییغیشدیردي، بیر دنه ده سیگار گؤتوروب آتدي جیبینه دیك دوردو گئتسین.
_ قال ناهارا قوناعیمیز اول، بیر تیکه پنیر  _ چؤرح تاپیالر.  دئدي اَننه م.

_ پنیر چؤرییي ائوده ده یئییروخ دا....یوخ دا ، زحمتي آزالدیرام.
اننه م دوردو دیالبدان صاندیقچاسیني آچدي، بیلمیرم نئچه چیخاردیب باسدي نرگیس 
اونو کوچه  بیز  یولالندي.  دئییب  وئرسین«  برکت  مین  »  آلاله  دا  او  اووجونا.  خانیمین 

قاپیسینا جان یوال سالدیق.
چیل _    چیل فَریییم کردیده ائشه لنیردي. گئتدیم گیردیم کردییه تویوغومو اوینادام 

اَننه م قوپاالغیمي گؤتدو...
_   قیچین سینماسین بوتون شیتیللري اَزیب گئشدین... دئمه میشم کردییه گیرمه...

الیندن قورتولوب قاچدیم کوچه یه، حیرصي سوویاندا قاییداجاغام.



ی م ی یل ل ب ائ  41- جی سایی
ت 91

اردیبهش

46

» اَننه م و من )6(« يازيسيندا گئدن بعضي تبريز 
آغزي سؤزلر و دئييملر

آلب ارسالن صرافی
. ....................................................................................................... .      

ÇOSUQƏRƏBAĞI   /ُچوسوقره باعي
بوی دئمک، یئکه دانيشماق}هله چوخ تئز دوروب، منه ُچوسوقره باعي دا گلير.{

      XANAŞAYIT )_ RDI (     /)خاناشاييت)  _  ردي
سوپور ممرم.  یئر  من  نئينيم،  ایش گؤرنی}من  ائوین  کولَفتی،  دا  یا  نؤکر  ائوین 

خاناشایيت دَ یيرم کي{
ƏHƏD/اََحد 

کسرم«  » احدیوی  کيمی  بيليندیگی  آنجاق  آنالشيلمادی.  معناسی  دقيق  بونون 
قورخوتماق اوچون دئييلن بير نوع حربه زوربادیر. بلکه ده معناسی _  نسلينی کسرم، 
نسليندن قاالن سون فردی بئله آرادان قالدیرارام _  اولسون.}   گئجه َدده وه چوعولالرام 

گليب اََحدیوي َکسر! {
GALA/گاال

گل آل، آلسانا}  گاال بو سوپورگه ني باس حووضا، چيرپ دووارا گتي گؤروم. {
BEGÖÜL  - BEGÖÜL   / بئگؤول _    بئگؤول

گؤیلو اولمادان، ایستميه  _    ایستميه}  بئگؤول_   بئگؤول، سوپورگه ني اَننه نين اَليندن 
آليپ، آپاردیم باسدیم حووضا،{

YOLAĞA  /  يوالغا
دار یول، کوچه قاپی سينا گئدن دار داالن} آتيل او یوالغادان مرمري _  َخَکندازي 

دا گتي...{
ÇIRPILA QALASAN  /   چيرپيال قاالسان

بير قارغيشدیر، معناسی: قاپين چيرپيلسين آچان اولماسين _ }آي سنين او ائوین 
چيرپيال قالماسين،{
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               LEY/ لئي
چوخ یئيين اوچان اووچو بير قوش، قيسسا دیمدیی وار و ات یئير.}دئيردیم بس 

بيري دالدان قوپاالغيمي گؤتوروب، لئي کيمي قاچيب هوژموله گيرردیم آستانایا،{
ONQUT  /  اونقوت 

چوخ آریق آدامين صيفتی،} آریقليقدان اونقوتو چيخميشدي یازیغين.{
   PÜRFƏTDIX)_ ĞI (    /)پورَفتديخ ) _ غي

چوخ بيلميش، کلک باز. )   فارسجا _    عربجه ترکيب »  پُرفن «} آمما چوخ بيلميشين 
بيري چوخ بيلميش پورَفتدیخدان ناغيلي یاریمچيليق ساخالردي کي، قاالنيني گلن 

َسَفر تعریفله سين {
        ÜŞÜRGƏLƏNMAX )_ ĞI (     / )اوشورگه لنماخ )_ غي

جانيم  باشيما،  چکدي  اَليني  جيالز  ُجوماالنماق}  سيسقا  یيغيشماق،  یئره  بير 
یيغيشدي بير یئره، بدنيم اوشورگه لندي {

XIM  /خيم
چکيب  خيميمي  اوستومه،  کي  چيمخيردي  اَتي آجي  سس}ائله  یاواش  چوخ 

ميسدیم.{
DAR_ DÜTTƏH )_ YI  (   /)  دار   _   دوتتَح )  _ يي

چوخ دار}بوروخ_  بوروخ، دار  _    دوتتَح کوچه لردن گئتدي{
     GALIYIN /گالييين

گلين آلين} گالييين بو دا یوننر! فقط تميز یووون آا یوخسا اَریم ساواشار بيله مه! {
HAY_ BIDIRIX  )   _  ĞI (  /) هاي  _    بيديريخ )  _   غي

های  _  کوی، اوجا سس صدا سالماق} دا مونا هاي  _   بيدیریخ سالماخ الزیم َدیي {
MISMIRIX )  _ ĞI   (  / ) ميسميريق ) _   غي

اخم، ترشرویی} سفئح آرواد ميسميریغيني سالليييب دئدي:{
  VIRQIN QALMIŞ    / ويرقين قالميش

اَلين نن  قودوزالرین  قالميش  عيباره}  ویرقين  بير  دئييلن  اوشاغا  شولوق  چوخ 
دیرریخ قالير ائوده؟...{

 ZILIX / زيليغ
بورنو نون  حتّي  سيلدي،  آغزیني  گوشه سي یله  سویو} چادیراسي نين  بورون 
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زیليغيني دا. {
XAM BEZƏ SALMAQ  /  خام بئزه سالماق

سایماماق، وئجينه آلماماق}  نم نه  عجب هئچ اوزونه گلمه یيب خام بئزه سالمادي{
 SÜVƏLLƏNMƏK   /  سوووَ للـنمک

بوش  _  بوش دوالنماق}  کوچه لرده سوووَ للـنه _   سوووَ للـنه سورونوردي. {
 LÖHLƏMƏK   /  لؤحله مک

گليب  لؤحلييه_   لؤحلييه  ایت  اَپریميش  بير  سورا  آزدان  وورماق}  بير  نفس  _  نفس 
سومسوندو اوراالردا.{

                 QAÇARAPBA/ قاچاراپبا
تئز، یئيين، فی الفور} کيشي قاچاراپبا گئدیب بير مئژمئيي َگتدي قویدي تندیرین 

باشينا{
    YERIHYANA  /  يئريح يانا

ایکی جانلی خانيمين گؤیلو ایسته ین شئيی پيشيریب آپارماق}هر کيمده َدوه اَتي 
وار پادیشاهين قيزینا یئریح یانا گتيریپ شاه دان انعاميني آلسين.{

HƏS-HÜS   / َهس  _   هوس
َهس _  هوس  بير  آرواد  ائلمک} سفئح  گومان  ائتمک،  ظن  وورماق،  حدس 

آنناميشدي کي، اَري َدوه ني کسيب باسيپ کوپلره.{
  QURŞALAMAX )  _ ĞI (/  قورشاالماخ

ترغيب و تشویق ائتمک، تووالماق}  دوه باشي کسماغي دا اؤزون نن قورشاليييب.{
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اوشاقلیقدا اوینادیغیم اویونالر )1(

                                سوسن نواده ی رضی

        
        ايضاح: متنده گئدن شعرلر و ديالوگالر تبريز آغزيله يازيلميشدير.

___________________________________       

پوشتک گئچدی 
بونو چوخ اويناميشيق...6-7 ياشدان 14-15 ياشی اوالنالرين اويونو ايدی. 
اوغالنالر داها چوخ اوينارديالر. کيچيك ياشالردا اوغالن_ قيز قاريشيق 
بئش  دؤرد_  اويناناردی.  آيری  آيری_  بؤيويونجه،  آز  بير  اويناردی، 
اوشاق بير آرايا گليب، سيرا دوزولوب اييليب اللرينی ديزلرينه قويارديالر. 
اوشاقالرين بيری اونالرين اوستوندن آتيال_ آتيال کئچردی. آتيالندا ايکی 
اووجونو اييلن اوشاغين کورگينه داياييب، قيچالرينی تماما آچيب قوش 
تك اوچار کيمی آتيليب او بيری اوشاغين اوزرينه کئچردی، آخيردا دا 

اؤزو اييليب الين ديزينه قوياردی و سيرا ايله آتالنيب اوينارديالر. 
ايندی همين بو حرکتلرين بنز رينی ژيمناستيك کالسالريندا چوخ باهالی 
بيز الپ  اويونو  بو  بنزردی  آتيلماغا  اؤير ديرلر. خَرکدن  اوشاقالرا  قيمتله 
موفته سينه، هئچ آتا_ آناالرا خرج آچمادان همين ژيمناستيك حرکتلری 
بير_ بيريميزی يامسيالياراق اؤيرنرديك. مثال اوتاغين بوجاغيندا دقيقه لرجه 
جوتله ميش،  ايسه  آياقالريميز  يئرده،  باشيميز  دورارديق،  آياق  باش 
قازاناردی.  او  دايانسايدی  ترسه  چوخ  داها  کس  هر  اوالردی!  گؤيده 
ييغماميش،  دايانارديق. سحری يورغان_ دؤشکلری  اوسته  اللريميز  حتی 
بير_  آياقالريميز  ساالرديق،  مايالالق  دانا  اون  بئش  اورتاسيندا،  اوتاغين 
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بيرينه ايليشردی، هارای بيدادالريميز، ميرتداشما سسيميز يئددی همسايانی 
اوياداردی! بيردن گؤرردين پنجره يه بير داش آتديالر!

يا گئديب اوتاغين بوجاغينا دايانارديق. آياقالريميزی او دووار_ بو دووارا 
تاوانا  باشيميز  اللشرديك  داياييب، ميمون کيمی، دووارا ديرماشارديق و 
جمله دن  )او  دا  باشارانالری  بيلمه ديم.  باشارا  هئچ  ايشی  بو  من  دَ يسين. 

عم اوغلومو( هميشه قيسقانارديم!

قاچان _ قاچان ) قوواال قاشدی(
کوچه لر ده يا حيطلرده اوشاقالر، اوغالنلی_ قيزلی ييغيشيب آراالريندان 

بير قورد سئچرديلر. 
بيرگه  و  قوالغينا  قوياردی  الينی  بير  هاممی  کی،  سئچرديلر  بئله  قوردو 

دئيرديلر:
   - قوم...پا...نيی...يه
    کؤ...مه...کيی...يه

هرکس  دئييب  بونو 
آشاغييا.  گتيرردی  الينی 
اوزون  الی نين  بعضيلری 
ده  بعضيلری  گتيرردی، 
الی نين ايچينی گتيرردی. 
الی تك گلن چيخاردی 

ائشيگه. او قدر »قومپانيه« ائلرديلر کی آخيره بيری قاالردی. آخيره قاالن 
قورد اوالردی. اوشاقالر داغيليشيب هارايالرديالر:

   - قوووت گه منی توت!
قورد  او  توتسايدی  کيمی  هر  اوستونه،  اوشاقالرين  يوموالردی  قورد 
اوالردی. اوشاقالرين هانسی پيلله يه يا دا اوجا هر بير يئره چيخا بيلسه يدی 
اونو توتانمازدی. قورد دا کمينده دوراردی کی  آماندا قاالردی و قورد 
اوجاليقدان دوشوب قاچسين بو دا اونو ياخاالسين. اوشاق قوردا دئيردی:
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   - پیشیح یولو وئر قاچیم!
آدديم  ايکی  اولسايدی،  قورد  انصافلی  دالی.  گئدردی  آدديم  بير  قورد 

گئدردی!
قورد دئيردی:

   - دی قاش دا...
اوشاق يالواراردی:

   - سن آلاله بی ذره  ده گئت دالی من قاچیم.
سوزولوب  ياهالديب،  قوردو  دئييب  اورا«  باخ  اورا،  »باخ  ياالننان  دا  يا 

قاچاردی قوردون اليندن.

گیزلنپانج
قوهوم_  اوالردی.  چوخ  اوشاغي  اوغالن  کوچه_  باجادا  زامانالر  قديم 
اويونالر  گول ها  دئ ها_  قاريشيب  بيرينه  بير_  اوشاقالری  قونشونون 
اوينايارديالر. بو اويونالرين ان چوخ سئويلن بيريسی ده »گيزلنپانج« ايدی. 
اوغالن  قيز  بؤيويونجه  آز  بير  اوينارديالر.  قيزلی  اوغالنلی  دا  اويونو  بو 

آيری_ آيری اوينارديالر.
يوماردی.  گتيرن گؤزونو  ال  قومپانيه گلرديلر، تك  اؤنجه  دا  اويوندا  بو 
يوموب  برک  گؤزلرينی  داياييب،  آغاجا  بير  دا  يا  دووارا  اوزونو  يعنی 

ساياردی:
   - بیر، ایکی، اوش،......اللی.

آغاج  گيزلنرديلر.  ياندا  بير  هره سی  داغيليشيب  اوشاقالر  سايينجا،  او 
آنبار  کناريندا،  تخته بندين  قيراغيندا،  دووار  دؤنگه  بوروقدا،  باشيندا، 
پيلله سينده، ميپپاخدا، قاپی داليسيندا...حتی بعضاً آدامالرين آرخاسيندا... 
گيزلنمکدن اؤنجه ده بيری_ بيری نين قوالغينا پيچيلداشاراق قوروشوب 

قرار _ مدارالرينی قويارديالر:
   -آلما دئسم گل، هئیوا دئسم گلمه!

بو او دئمکدير کی، امن_آمانليق اوالندا چاغيراريق شؤوبه لرسن!
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گؤزونو يومان اوجادان دئيردی:
   - »گلییییم؟ گلدیم...دالدا دوران، یاندان دوران شؤوووبه!«

سونرا گؤزونو آچيب دوستالرينی گزردی. گؤزونو يومدوغو يئردن چوخ 
اوزاقالشمازدی و تاپديغی آدامين يئرينی دئييب الينی آغاجا )يا گؤزونو 

يومدوغو دووارا( چاليب اونو شوبه لردی، يعنی کی سنی تاپميشام.
   - ماحمید امروت آغاجی نین دالیندان چیخ...شؤوووبه!

ماحميد چيخاردی آشکارا.
   - حکیمه! اََتییوین گوللری بوشقانین دالیندان گؤروشور...شؤوووبه!

حکيمه بوشقا داليندان چيخاردی. 
الين  بيريسی دوشوب،  لئی کيمی  باشيندان  بير آغاجين  بيردن گؤرردين 

چالدی دووارا و باغيردی:
   - شؤووووووووبه!

اوشاقالر بير به بير تاپيالرديالر يا دا اؤزلری چيخيب شؤوبه لرديلر. سونرا 
دا سيرا ايله باشقاالری گؤز قوياردی و آناالر دئيينه_ دئيينه اوشاقالرينی 

سسله مه يينجه اويون داوام ائدردی.
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بئشداش
آنجاق  اوينارديالر.  چوخ  داها  قيزالر  گله لی  ياديما  اويونونو  بئشداش 
اوغالنالر اويناياندا، بو اويونو داها مهارتلی اوينارديالر. ند نينی هئچواخت 

بيلنمه ديم، بلکه اللری داها بؤيوک اولوردو دا اوندان... نه بيليم.
دؤرد_  دئيه(،  آرتسين  )مهارتيميز  اوينارديق  دا  باشينا  تك  اويونو  بو 
يوغرولموش،  بويدا  بير  تقريباً  دانا  بئش  اوالردی.  اويناماق  ده  نفره  بئش 

تاپارديق،  داش  صاف 
دؤوره دن  جُوماالشيب 
ايله  سيرا  قوروب  باغداشا 

اويناماغا باشالرديق.
دانا  بئش  اويونچو  بيرينجی 
بيرينی  يئره آتاردی.  داشی 
آتاردی.  گؤيه  گؤتوروب 
آشاغی يا  دانا  بير  او 
يئردن داش  دانا  بير  ائنينجه 
گؤيده کی  و  گؤتوروب 

داشی اووجو ايله توتاردی. سونرا يئنه بير دانا داش گؤيه آتيب، ايکينجی 
ساياق  بو  دا  داشی  دؤردونجو  و  اوچونجو  سونرا  گؤتورردی.  داشی 
اودوزاردی.  دوشسه يدی  يئره  داش  آتيالن  گؤيه  ييغيشديراردی.  يئردن 
داشالری  يوخسا  اويناردی  دؤوره نی  ايکينجی  اوتسايدی،  دؤوره نی  بو 

ايکينجی اويونچويا وئرمه لی اوالردی. 
ايکينجی دؤرده گينه داشالری يئره آتاردی آما بو دؤنه يئرده کی داشالری 

ايکی_ ايکی گؤتورمه لی ايدی.
اوچونجو دؤرده اوچ داشی بير دفعه ده، بيرينی ده تکينه گؤتورمه لی ايدی.

دؤردونجو دؤرده دؤرد داشی دا بيردن گؤتورردی.
بئشينجی دؤرده داشالری يئره آتمازدی، بئشينی ده بير اووجوندا توتوب 
داشالرين بيرينی گؤيه آتاردی. داش يئره ائنينجه الينده کی دؤرد دانانی 
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يئردن  داشالری  آتيب،  گؤيه  داشی  ده  دفعه  بير  سونرا  قوياردی.  يئره 
ييغيشديراردی. 

دوزلدر،  کؤرپو  داياييب،  يئره  بارماغينی  باش  و  آرا  الين  سول  سونرا 
داشالری کؤرپونون اؤنونه سپه لردی. ساغ الی ايله بير داشی گؤيه آتاردی، 
ايته لمه سی  ايچينه  کؤرپونون  بير  بير_  داشالری  گلنه  کيمی  يئره  داش 

گرکيردی. بوردا اويون بيتردی. 
بو اويونو چوخ اوينايانالر گؤزل بير مهارتله و ظرافتله اوينارديالر. 

ناققیشلی )آیاق جیزیق(
ناققيشلينی قيزالر داها چوخ اوينارديالر. بيلميرم ندندير کی، اوغالنالر بو 

اويونا ائله ماراق گؤسترمزديلر. 
حيطده يا دا کوچه ده گج ايله يئرده بير يئکه مستطيل چکرديك بويونا، اونو 
آرادان ايکييه بؤلرديك. سونرا دا ايکی دنه ائنينه جيزيق چکرديك. يعنی 
آلتی يئره بؤلرديك و هر گؤزونده بيردن آلتييه کيمی بير نؤمره يازارديق. 
بو اويونو 3- 4 نفره اوينارديق. بير ياستی داش يا دا حيط کاشيالری نين 

قيريغينی گتيريب، اويونا باشالرديق. 
جيزيقالرين  داش  آتاردی.  خانه يه  نومره لی  بير  داشی  اويونجو  ايلك 
اويونا  اويونجو  ايکينجی  و  ياناردی  يوخسا  دوشمه مه لييدی  اوستونه 
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باشالردی. سونرا بير قيچينی ايچرييه بوکوب، بير آياقلی آتيال_ آتيال او 
داشی ايکينجی خانه يه سونرا دا اوچونجو...تا آلتينجيدان داشی ايته لردی 
ائشيگه. داش جيزيقالرا دَ يسه يدی اويونچو ياناردی. سونرا داشی ايکينجی 
خانه يه آتيب يئنه ده همان تهر اوينارديالر. هر واخت بير اويونجو يانسايدی، 

سيرا گلردی او بيرينه.

ال- اله دویمه دله
بو اويون الپ کيچيك اوشاقالر اوچون ايدی. آلتی_ يئددی ياشا کيمی. 

اوغالنلی قيزلی ال_ اله وئريب دؤوره فيرالنيب دئيرديلر:
   ال اله/   دویمه دله/  بابام گئدیب باشماق آال/  بیر تای سنه/  بیر تای منه/  میسسسس...

ميس دئينده هامی يئره اوتوراردی. يئره اوتورمايان جرگه دن چيخاردی. 
يئنه ده قالخيب باشدان باشالرديالر.

بعضا ده اوشاقالر بونالری اوخويارديالر دوره فيرالناندا:
   »ریضا ریضا/  میندی خوروزا/  بیر تپیح ویردوم/  دوشدو حووضا/  ننه سی دئدی/ هانی بو 

ریضا/  دده سی دئدی/  دوشدو حووضا...«

***
   روقیه/ قرقره/  گئت قاپینی حلقه له/ مامان گئدیب دردره/  اوشاق دوشوب تندیره/    گؤ... 

یاپیشیب منقله/

***
   گئتدیم حاماما لیفلندیم 

    چیخدیم ائشییه کوفلندیم
    حامامچی منه چای گتی 

    من بو چایی ایشمرم، 
    دروازادان گئشمرم، 
    دروازا منیم اولسون، 

    قیرمیزی دونوم اولسون، 
    گئییم گئدیم تهرانا

    تهراندا تویوم اولسون 
    قیزالر گلسین تویوما

    قوربان کسسین بویوما.
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   يا دا اوشاقالرين بيريسينی چؤمبلديب اوتوردارديالر آرادا و دؤوره سينه 
فيرالناراق اونون آدينا بئله اوخويارديالر:

   اکرمین ماماسی شکر_ پنیر پیشیریب
   فیندیخچاسی بو بویدا

   گنشلیغی بو بویدا
   قالخ ایاغا قااااخ

   مطلبیوه بااااخ. 

اوشاغين  اوتوران  چاالرديالر  ياواشجا  بامباچايال  ده  اوخويورکن  بونو 
باشيندان يا چيينيندن.

دونباالن پیستان
بير  گزيب  اويانی  بويان_  آتام  چيخاندا،  زادا  چؤله  گونلری  جمعه 
بير  يئکه  اورتاسيندان  دوز  گتيريب  اونو  تاپاردی.  آغاج کؤتوگو  اوزون 
داشين اوز رينه قوياردی. بير اوشاغی کؤتوگون بو باشينا، او بيرينی ايسه 
کؤتوگون او باشينا مينديرردی. کؤتوگون بو باشی يئرده اوالندا، او باشی 
دئيردی»دونباالاان  اوشاق  قالخان  يوخاری  بالعکس...  و  قالخاردی گؤيه 
پيستان!« و آشاغيداکی دا جاواب وئرردی: »يئددی قبريستان« و بئله ليکله 

بيزلر دونباالن پيستان اوينارديق. 
آنجاق  اوينارديالر،  داها چوخ  اوشاقالر  ياشدان کيچيك  اون  اويونو  بو 
بعضا بؤيوکلر ده اويناييب ذوق آالرديالر. ايندی ده بير چوخ پارکالردا 
فارسجاسی  اونا،  اوشاقالر  ايندی  وار؛  پيستانالر  دونباالن  دميردن 

)الالکلنگ( دئييرلر.

15
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گؤیده نه وار؟
وئررديلر.  قوال  قول_  حالتده  او  دايانيب،  کؤره يه  کورک_  نفر  ايکی 
بيری اييليب او بيرينی آالردی داليسينا، سونرا بو قالخيب، او بيری اييليب، 

يولداشينی دالينا آالردی و بير_ بيريندن بئله سوروشارديالر:
يوخاريداکی:
   - یئرده نه وار؟

آشاغيداکی:
   -یئر مینجیغی.
آشاغيداکی:

   -گؤیده نه وار؟
يوخاريداکی:

   -گؤی مینجیغی.
......

ایت قوسلو
باالجا  بير  هانکی  دا هر  يا  اوشاغی،  بئشيگ  اوشاق، سون  بؤيوک  ايکی 
آغير  چون  گرک،  اولمايايدی  چوخ  ياشدان  بئش  )دؤرد_  اوشاغی 
سوال  ساغا_  توتوب،  آياقالريندا  ده  بيريسی  او  اللريندن  بيری  اوالری( 

تووالرديالر.
   - ات آالن، سوت آالن ،

      ات آالن گوودوش آالن!

يا دا:
   - چالین، چالین یاغ اولسون
      حسن یئسین چاغ اولسون!

16
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اوتاق اویونالریندان )2(

                              سوسن نواده رضي

چکیشمک )تويوق جيناغی ايله(
بير جور مش باغالمادير چكيشمک. تويوغون دؤشونده بير جيناق سوموگو 
اوالر، ماشايا بنزر. تويوق- پيلو يئين گون، او سوموگو اله کئچيرن، سوفره 

باشينداکيالردان سوراشاردی:
   - »کيم گلير چكيشاخ؟« 

   - من
   - نمنه دن چكيشاخ؟

   - بير جوت جوراپدان. 
جيناغی  سينديرارديالر.  ياندان  ايكی  جيناغی  دئييب،  اوسسون_    -    
نه  هئچ  اليندن  بيرينين  بير_  آدام  چكيشن  ايكی  سونرا،  سينديراندان 

آلماماليدير. يا دا آلماميشدان گرک دئسين: »ياديمدا«
بيلسه يدی،  بير شئی وئره  الينه  ياهالديب  بيرينی  او  چكيشنلرين هانكيسی 

اوجادان دئيردی:
آيالر  حتی  هفته لر،  بعضاً  اويون  بو  قازاناردی.  اويونو  و  »يااااَدس!«   -    

اوزاناردی و هامی دا اونالرين چكيشمه سينی ماراقال تعقيب ائدردی.

مش باغالماق
ايكی نفر بير موضوعا گؤره هرهسی بير سؤز دئيير. 

بو دئيير: »ائله اوالجاخ«، او بيری دئيير »خئير ائله اولمييه جاخ، بئله اوالجاخ« 
سونرا ايكيسی ده دئيير:
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   - »ايندی کی بئله اولدو گه مش باغليياخ«. 
   - »نمنه دن مش باغليياخ؟«

مثال بير پِپسی دن، يا بير دؤره طرفی چيينينده دوالنديرماقدان، يا عاغيلالرينا 
گلن يونگول واری هرنه دن. سونرا هانسی طرفين سؤزو دوز چيخسايدی، 

او بيری طرف مش باغالديغينی آالردی يا دا يئرينه گتيرردی.

کیبریت اویونالری
پاييز و قيش گئجه لری اوزون اوالردی. هم ده آذربايجانين بو فصيل لری 
برک سويوق اوالردی. اول آخشامدان قوشالر نينه گيرن کيمی جماعاتين 
بو  گئجه لری  اوزونلو  ائولره.  ييغيشاردی  کوچه_باجادان  آياغی  ال_  دا 
گئتدی  هارا  گليب،  هاردان  بيلمزديک  کی،  قيسالداردی  ائله  اويونالر 

قيش گئجه لری.
قوروب  جوغا  بير  گيرده  ايدی.  بيری  اويونالريميزين  ده  کيبريت   -1
اوتورارديق. بير قوطو کيبريت چؤپونو ياواشجا سپه لرديک يئرده فرشين 
اوستونه. سونرا اونالری دنه_ دنه ييغارديق. بير چؤپو گؤتورنده او بيری 
چؤپلر ترپشمه مه لی ايدی. ترپشسه يدی ياناردين. اولده تک _ تک اوالن 
اويون  ياواش  ياواش-  اويونچو. سونرا  قوياردی  يانا  بير  ييغيب،  چؤپلری 
چتينلشردی چونكو بير_ بيرينين اوستونه دوشن کيبريتلری ده گرک ائله 
دانا  ايكی  اوچون  ايش  بو  ترپشمه سين.  هئچ  بيريلر  او  کی  گؤتورهيدی 
بيرينين  بير_  چؤپلری  مهارتله  توتوب  آراسی  بارماق  کيمی  ماشا  چؤپو 
چؤپونو  قوطونون  ايكی  اوستاالری  اويونون  بو  گؤتوررديلر.  اوستوندن 

يئره داغيديب ييغارديالر. 
2- کيبريت قوطوسونون هر 6 اوزونده بير نؤمره يازارديالر. سونرا قوطونو 
ياستيسينا  معموال  قوطوسو  کيبريت  آتارديالر.  يئره  کيمی  فيرالدان  الده 
دوشر يئره. ياستی طرفين نومره سی الپ آز يعنی 2 اوالردی. او بيری ايكی 
طرفينی ده يئره سالماق ائله چتين دئييلدی. اورانين دا نومره سی 5 اوالری. 
ايكی ديک طرفينه 10 يازارديالر. کيبريت قوطوسونو يئره ديكينه سالماق 
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مهارت ايستردی. خالصه هر اويونچو کيبريتی يئره ساالردی، نومره سينی 
نومره لری  يازيالن  سونرا  ساالردی.  داها  بير  ساالن  ديكينه  يازارديالر. 

جمعلرديلر، قازانان بللی اوالردی.

طرفيندن  گوگوردلو  يعنی  طرفدن،  باش  چؤپونو  کيبريت  دنه  دؤرد   -3
سوخارديالر فرشين توکلرينين آراسينا. بير باال مربع دوَزلردی. اونالرين 
ائوجيگه  بو  سونرا  ياتيردارديالر.  چؤپونو  کيبريت  دنه  دؤرد  ده  اوستونه 
گينه ده کيبريت چؤپوندن سقف دوزرديلر. بو اويونون اوستاالری ايكی 

يا اوچ اوتاقلی ائو دوزلده بيلرديلر. 
دوزلدنلری گؤزوم  اوتاق  اوچ  و  هميشه  اوالردی  اوتاقلی  بير  منيمكی لر 

گؤتورمزدی!

الل اویونو
بو اويونو بؤيوکلر ده اوينارديالر. اونون علمی آدی پانتوميمدی. 

هاممی دؤره دن دوزولوب اوتوراردی. بير نفر ذهنينده بير شئی توتاردی. 
اوزونون  و  بدنی  اللری،  سونرا  کيمی.  سويوق َديمه  ناخوشالماغی،  مثال 
دؤوره ده  ايستردی.  قانديرماق  باشقاالرينا  ذهنينده کينی  حرکتلرييله 
اوتورانالر دا عاغيلالرينا گلنی بير _ بير سايارديالر تا اينكی اصلی جوابا 
يئتيشسينلر. بو اويوندا، الل اويونو چيخاران آدام هئچ دانيشمازدی. دانيشان 
ترسه  ائله  بعضاً  اوتورانالر  يعنی  اوالردی.  گولمه لی  چوخ  اودوزاردی. 

جوابالر وئررديلر کی پيشميش تويوغون دا گولمگی گلردی.
ياديما گله لی بير ايكی قونشو اوشاغی واريدی بو اويونون اوستاسی ايدی. 
قيريليب کئچينرديک اونالرين اداالرينا. ايندی فيكيرلشيرم کی اونالردا 

گئرچک اوينامانليق )هنرپيشه ليک( يئتنگی وار ايميش.

آددان باغالشماق
اويناردی.  هامی  و  ياشدا  هر  بونو  ايدی.  بيری  اويونالردان  گؤزل  دا  بو 
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اوشاقالرين باشينی بير يئره ييغيب، مشغول ائتسين دئيه، »گلين بورا آددان 
باغالشاق« دئيردی اننه م. گليب جوماالشارديق اننه نين دؤوره سينه و اننه م 

باشالردی:
   - بيسميلالهيررحمانيررحيم ...م دان دئ!

   - مريم...م
   - مؤحسون...ن

   - ناهيده...ه
   - هاشيم...م

   - سققليوه ديرماشيم!..........
هاممی پاققا وئريب گولرديک!

بيری  او  آدين سون حرفی،  دئييلن  دئيردی.  آد  بير  هر کس  بئله ليكله  و 
آدين باشينا گلمه لی ايدی و آدالر تكرار اولمامالی ايدی. 

چيخاردی.  اويوندان  و  سايارديق  کيمی  اونا  تاپماسايدی،  آد  کس  هر 
آخيره قاالن اويونو اوداردی.

قوناقباجی
ياشينا   5-4 بعضاً  ايدی.  اويون  بير  اوشاقالرينا مخصوص  قيز  قوناقباجی، 
قدر اوغالنالری دا اويونالرينا قاتارديالر قيزالر. اوغالنالر بؤيوک ياشدا 

اولسايديالر بابا اوالرديالر.
بو اويوندا قيز اوشاقالری اؤزلرينی آناالرينا بنزدرديلر و بير_ بيرينه قوناق 
دابان  ديک  آناالرينين  گيزلينجان  يامسيالرديالر.  بؤيوکلری  گئديب، 
باشماقالرينی اکرديلر کی يئرييندن تيققيتيق ائله سين و اوجا گؤروشسونلر. 
دوداقالرينا شاه توت، يا دا گيرده کان واختی گيرده کان قابيغی ياخارديالر 
کی دوداقالری بويانسين. قوالقالرينا قوشا گيالس يا گيالنار تاخارديالر. 
_ بيردانا نوخود  بيردانا  ايچينه  سيرغا اولسون دئيه. شيرنی ساپينی آچيب 
آغاجينين  ميرواری  دا  يا  بويونباغی،  اوالردی  دا  او  بوکرديلر،  قويوب 
آرتيق_  دوزلدرديلر.  گردنبند  دوزوب،  ساپا  ميوه لرينی  بنزر  ميروارييه 
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دوزلدرديلر.  اوزوک  اؤزلرينه  ائله ييب  کيمين  فنر  سيملری  اورتوق 
يارپاقالرينی  گول  شمعدانينين  دا  يا  گول  قيزيل  يا  کوکبی  ديرناقالرينا 
قاجاق  قاب_  سماور،  باالجا  گؤرونسون.  بوياقلی  کی  ياپيشديرارديالر 
اؤز  دؤورهلرينه،  دوزرديلر  گتيريب  وارسا  نه  اويونچاقالری  باشقا  و 
عالملرينده اؤزلرينه ائو قوروب، قولچاقالرينی دا دووارا داياييب هره سينه 

بير خيالی نقش وئررديلر. 
   تاق، تاق، تاق...

   - قاپ دؤين؟
   - آش گوهر خانيم منم، زرينتاش!

- جيييييييييييييرررر
   - سالم باجی خوش گلميسن، گون هاياننان چيخيب؟

   -آل گؤروم بو اوشاغی گوهر خانيم، الپ دا بئل بوخوننان دوشدوم! آ 
محسن آغا ائوده َديی کی؟

   - يوووع...بويور، گه ايچری راحات اول. پوف واه واه ائله بيل اسكيسين 
ده باتيريب!

و الی آخر........

قولچاق پارچا:
اسكيلر ده اينديكيلر کيمی بوالن_سوالنليق دئييلدی. زيبيل آز چيخاردی 
قيريغينی،  پرده  پارچاالری،  اورتوق  آرتيق_  ايشلنيلن  ائوده  ائولرده. 
تؤکولن  يئره  چيلوارين  چيت_  تؤکونتوسونو،  تور_  چاديراليقالرين 
قيراقالرينی قيز اوشاقالری بوقچاجيقالرا ييغارديالر. سونرا اونالرال قولچاق 
تيكرديلر. اؤنجه ميتيلدن قولچاغين باشين، بدنين و قول_قيچينی تيكيب، 
ايچينه پامبيق تپرديلر. قولچاقالرا خاماکدان ساچ دوزلديب بَتلرديلر. قاش_ 
گؤز تيكرديلر، پيلک_ مينجيقدان گؤز قويارديالر. قيرميزی ساپال دوداق 
دوزلدرديلر  ده  بيلرزيک  و  اوزوک  )گوشوارا(،  سيرغا  حتی  تيكرديلر، 
پالتارالری  اوغالن  دا  يا  قيز  الوان_ الوان  قولچاغا  دا  قولچاقالرينا. سونرا 
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تيكيب گئيينديررديلر.
بير جور ده پالستيكدن آريق_ اوزون ميغاووا )قولچاق( اوالردی، بيری 
بئش قيرانا. اونالری دا آليب گتيررديک و اونالرا هر جور پالتار تيكرديک. 

حتی آلت پالتاری بيله تيكيب تاخارديق اَيينلرينه! 

قولئیبانی
ايكيندی چاغالری داريخمادان زيققی وئرديگيمده، اَننهم دئيردی:

   -گئت کاغاذ_ قئيچی گتی، سنه قولئيبانی دوزلديم!
روزنامه  آز  بير  مئژمئييسينی،  شام  ميپباخدان  ديب  گئديب  قاچاراپبا 
دوزرديم  گتيريب  قئيچينی  قوولوغوندان  ساپ  ايينه_  ده  بير  کاغاذی، 
بير  اونو  اوزونسوونا کسردی.  پارچا  بير  روزنامه دن  اننه م  قاباغينا.  اننه مين 
دفعه اويانا بوکردی، بيردفعه بويانا. دؤرد بئش دفعه کاغازی بويان اويانا 
بوکوکلری  قئيچييله کسردی.  آدام شكلينده  ياريم  اونو  سونرا  بوکردی. 
گؤزل  وئريبلر!...ائله  اله  ال_  اوغالن  دانا  يئددی  آلتی_  بيل  ائله  آچاندا 

اوالردی کی! 
آياق  دا  اوغالنی  دسته  بير  اوستونه،  فرش  قوياردی  ترسه سينه  مئژمئيينی 

اوستونده قوياردی مئژمئيينين اوستونه.
سونرا آيری بير کاغاذ گؤتوروب، يئنه بوکوب کسردی. بو دؤنه آچاندا 

ال_ اله وئرميش بير دسته قيز گؤرردين! عاغليم گئدردی اينانين!
اوجالريله  بارماق  و  مئژمئيييه  قوياردی  اوستونده  آياق  دا  قيزالری 
دا  اوستونده. دين_ دوداق آراسی  مئژمئيی  توتاردی  نارين_ نارين ريتم 

اوخوياردی:
   - نیحنا نانااای نانای 

     نیحنا نانااای نانای
اننه مين آهنگی ايله قيزالرال اوغالنالر نم نه قََشنگليده ياللی گئدرديلر....
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اننــــــه م له من- 8

   - باال گه بو چرخين ايينه سينی ساپال، گوزوم سئشمير!
ديليمده  اوجون  ساپين  يانينا.  اننه مين  گلديم  قالخيب  يئريمدن  كيمی  قيرقی 
چرخين  و  اينجه لتديم  بوروب  بوروب  آراسيندا  بارماقالريمين  ايسالديب 

ايينه سينی ساپالديم.
   -اننه، مکيگيوی ده دولدوروم؟

   -ايسته مز پير اوالسان سنی. جوانليعين نان يارييه سن باال.
 اننه م تيکيش تيکنده چرخين دسته سينی من فيرالدارديم آنجاق بو سفر ديك 
آتامين  قاچديم  مارچيلداديب  تله سيك  صوراتينی  ساريليب  بوينونا  دوروب، 

يانينا. 
آتام ديب تنبی ده قرام-ا صفحه سالميشدی، نم نه قدر ده تمبر تؤكموشدو اؤنونه، 
اونالری درين ذؤوق ايله، وصفه گلمه ين سليقه-سهمان و اؤز نله تمبر آلبومونا 
دوزوردو. ديب تنبی ميز  بو بيری تنبی نين كناريندايدی. ايکی اوتاغين آراسيندا 
بؤيوک آراقاپی واريدی. اوتاغين اورتاسيندا بير يئکه ميز واريدی ، آتام دئيردی 
دوزولموشدو.  صندللر  لهستانی  ده  دؤوره سينه  ميزين   خاليص.  گيردكاندی 
ميزين دؤره سی سکگيز صندل توتاردی، آنجاق قوناق چوخ اوالندا آتام ميزين 

اويان بويانين آچاردی، ميزيميز اون آلتی نفرليك قدر اوزاناردی.

سوسن نواده ي رضي

)عصمت    خانيمين(    دیليندن    یازیالین  متنده    اننه   نين  نوت: 
   فولکلور    نمونه   لری    ائله   جه   ده    نوه   سيله    قارشيليقلی    دیالوگالر، 

   تبریز    آغزیال    یازیلميشدیر.    
معارفپرور  نواده ی رضی مشهور  خانيم  رحمتليک عصمت 
باجيسی قيزی  نخجوانی نين  حاج حسين آغا  و  حاج محمدآغا 
ایميش. او 1286- ده تبریزده دونيایا گؤز آچميش و 1361- 

جی ایلده ده همين شهرده وفات ائتميشدیر.
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هؤويله سك گيرديم اوتاغا، تله سيك قاپينی اؤتوردوم آرخامجا، قاپی اوجا سسله 
چيرپيلدی. آتام باشين قالديريب دينمز-سؤيله مز گؤزون تيکدی گؤزومه. هئچ 
ديبينی  قوالغيمين  حتی  دئيينه يدی،  داناليايدی،  كئشکی  آنجاق  دئمه دی،  نه 

قيزديرايدی. بيرآن يئر آچيلسين، گيريم يئرين ديبينه كئچدی عاغليمدان.
آلتی  بئش  ساخالردی،  قايچيالييب  يئرينی  ياپيشان  تمبر  مکتوبالرين  آتام 
ائدردی،  خلوت  تنبی ده  ديب  بو  گليب،  خوشالياندا  واخت  بير،  آيدان 
كاغاذدان  تمبرلر  ايسالنار  كاغاذالر  سويا،  ايليق  كاسا  بير  ساالردی  اونالری 
پنسله اونالری سودان چيخاريب قوياردی دسمال  بير  آيريالردی. سونرا آتام 
اوسته صافالديب قوروداردی و تاريخلری اساسيندا يا دا مؤوضوعالرينا گؤره 

اونالری مخصوص تمبر آلبومونا دوزردی. بير بوللو دا تازا تمبری اوالردی.
   -بابا بوالری هاردان گتی ميسن، - دئيه سوروشدوم بير كز.

   -بوالر »يادبود« تمرلردی، مخصوص مناسبت لره گؤره چيخاردارال. منه ده 
پوستونان گؤندر للـه، - دئيه جوابالدی.

   - من ده ائلييه بيللم؟ 
آتام بئش آلتی دانا يان- بؤيرو گئتميش، ازيك- اوزوک تمبری تؤكدو منيم 

اؤنومه :
   -سن  ده بوالری آيير قوروت، دئدی.

اوزومه گلمه ديم آما بيلديم داااا، شاققيمی سينديرمادی، منظورو بو ايدی كی:
   - قميش قويما ، قوی ايشيميزی گؤراخ! 

بو  اونو  بو ايشی گؤرردی كی، ساعاتالرجا  ائله بؤيوک ماراق و هوسله  آتام 
حالدا تاماشا ائتمك منی هئچ يورمازدی.

قرام ين صفحه سی قورتولدو، آتام، »دور او صفحه نی چؤندر« دئدی.
   -بابا آيری صفحه قويوم ؟

   -يوخ، ائله اونی چؤندر.
صفحه  تيققيلدادی،  ائشيگيه،  قرامدان  چکديم  پيکابی  چؤند رديم،  صفحه نی 
صفحه نين  قويدوم  ايينه سينی  قايتارديم،  گتيريب  پيکابی  باشالدی.  فيرالنماغا 

الپ قيراغينا. بير قوجا كيشی نين سسی ايدی:
   »پنبه يی داغی جينون ايچره نيهاندير بدنيم

   ديری اولدوقجا ليباسيم بودور اؤلسم كفنييم«
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   -بابا بونون هاراسين سؤيوسن آخی، چوخ داريخماليدی.
آتام اشاره بارماغينی اهمالجا گتيردی دوداقالرينا ياپيشديريب، بؤيوک ادب و 
تواضعله منی سوسماغا چاغيردی. سانکی چوخ بؤيوک بير مقاما ترک ادبليك 

ائديبميشم كيمی. ائله اوتانديم كی...
   -بو اوخييَن بولبول دی.-دئدی.

ده  بولبول  آخی  ساخالشديرديم.  زورال  اؤزومو  گلدی.  گولمگيم  بتر  الپ 
ميسديم،  دوغروسو  داها  سوسدوم.  آما  كئچدی،  ايچيمدن  -دئيه  اوالر؟  آد 
ائتمگه  ديرسکلريمی داياديم ميزه، چنه می قويدوم اووجالريما و آتامی سئير 

داوام ائتديم.
بولبول اوخودوقجا آتام حالدان حاال قاليردی. گؤزلری خومارالنير، گؤيلرده 
گؤزونون  گولوجوک،  دوداقالريندا  اويناديردی،  باشينی  كيمی  اوچورموش 
گوشه سينده بير دامجی شئه واريدی. من ايندی آتام ياشدايام و سانکی ايندی 

آتامين او زامانکی حال هاواسينی، حيسلرينی باشا دوشورم.
دئيه،  پوزماييم  آتامين كئفينی  داريخديردی. دوردوم،  منی  بولبولون سسی  دا 

آياقالريمی دره -دره گلديم اننه مين يانينا. 
   -اننه وئر دسته نی من فيرراديم.

   -فيررات گؤراخ، كور آلالهدان نه ايستر، ايکی گؤز، بيری اَيری بيری دوز.
   -بوالر نه دی تيکيسن؟

   -َدمپوخ تيکيرم. َدمپوخالريميز الپ اَپريييب ايت جينداسينا دؤنوب.
   - اننه، دويو قازانينا نييه َدمپوخ قويالال؟ قويماسان نووالر؟

   -نووالجاق؟ نوعول اوالر جيبيوه دوالر، تويوندا الزيمين اوالر! قيزيم، َدمپوخ 
قويماسان دويو خمير چيخار، شيله اوالر. اوندا دا دييَلله بو جوواناز ن الی سولو 

د يير، پيشير-دوشورو يوخدی. آدامين قئيين قودا ايچينده آبريسی گئدر.
   -آبری گئتسه نووالر َميَه؟

   -بيييی...زهر اوالر،  درد اوالر....
   ـآبری نه دی اصال؟

اننه م ائله قئيقاجی باخا بيلدی كی بيله مه، اورگيمين ياغی دا اريدی، پييی ده. 
سؤزو تئز َديشديم:

   -اننه منه تاپباجا دئ تاپيم!
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   -قوی ياديما ساليم ديييم... 
      »داشداندی، دميردندی

     خورگی خميردندی
     عالمه يئماخ وئرر

     اؤزو دويماز ندندی«
   -ائئئئئئئئ......بيلميرم اننه، نمنه دی؟

   - َدييرمان.
   -ائله سين دئ من باشاريم.

      -»بيزده بير كيشی وار، هر گلنه ال وئرير!«
    - كيمدی؟ 

    -قاپی دسته سی.
»گوندوزلر دوالنار، گئجه لر آغزی آچيق ياتار«

   -بونو بيليرم، باشماقدی باع، باشماق.
   - هه، بر كانناه، باشماقدی. 

»هفته ده بير دفعه باشين كسرم نه قانی چيخار، نه جانی«
   -نمنه دی؟

   -اؤزون تاپ گؤراخ نه دی.
   -قارپيزدی؟

    -بيييی!
   -تويوخدی؟

   -قيز سن بئله كورافهيم دييردين آخی! ديرناخدی، ديرناخ.
»ننه يه ده يمز، بابايا َدير

خااليا ده يمز، عمه يه دَ ير
آلالها ده يمز، بيلالها َدير«

   -داشدی؟
   -يوووخ

   -سويوق دَ يمه!
   -آی قيز اؤزون نن قورشاالما. دوداقالردی.

بئله شئيی هاردان  بير  اننه مين هوشونا، ذكاوتينه حيران قاالرديم هميشه. آخی 
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باشارير گؤره سن؟
قاپی دؤيولدی. اننه م دئدی:

   -قاچ او قاپينی آش باال، قاسيمدی.
   - هاردان بيلدين قاسم دايی دی؟

   -قاسيم ائله دؤير ، يئری گئت تئز آش گلسين ايچری.
اننه م يامان قيرنا بير شئی ايميش، قارداشی نين قاپی دؤيمه سينی بئله تانيردی. دوز 

دئييردی، قاپيداكی قاسيم دايی ايدی. قاپينی آشجاق قاسيم دايی دئدی:
   -كيم وار كيم يوخ؟ ائو اهلی ائوده؟

   -سالم. بعلی ائودييوخ!
الين سوخوب جيبيندن بير شئی چيخارديب دئدی:

   -اووجووو گتی گؤروم زوباالخ!
اووجومو اوزاتديم، اوچ دؤرد دانا مامپاس قويوب يومدو اليمی:

   -هئش كيمه وئرمه هااا اؤزون يئه!.... عصمت ائوده؟
   -ائوده دی، بويورون.

قاسيم دايی بويوردو ايچری، چيخدی ال اوتاغينا، اننه نين يانينا. من ده آستانادا 
باشماقالرين جوتله ييب، تئز گئديب سماوری يانديرديم. آخی بيليرديم باجی 
هئی  ديمديگه  ديمديك  دئشيله جك،  دردلری   بيرينی گؤروب  بير-  قارداش 
ايله  لبه داری  دايی نين  قاسيم  اوتاغا  گيريب  ايچه جکلر.  چای  چکيب  پاپريز 
قاپی نين  داياديم  دا  عصاسينی  آسديم،  گول ميخا  لبه دارينی  آليب،  عصاسينی 

قيراغيندا بوجاغا. 
   -باجی گينه نه تيکيسن؟ 

   -قاسيم باال گؤزلريم ياخچی سئشمير. دا ايينه  زاد ساپليييَمميرم. پير اوسسون 
بو قيزالر اولماسا الپ معطل قاالرام. آلاله هئچ ال ايش يييه سين معطل قويوب 

اله باخيم ائله مه سين.
  -هه، آمين. 

قاسيم دايی جيليققاسين چيخارا _ چيخارا دئدی:
   -قيز به چايين گليب چيخمادی؟

   -قئينه سين گئديم َدمنيييم گتيريم.
ائله بيل بوياخانا كوپودو ساليب چيخارام! يانين يئره داياماميش چای ايستردی. 
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قابيندا  شوكوالت  بير  باالجا  قورتداالنيب  قورتداالنيب،  ديالبدان  دوردو  اننه 
بئئش آلتی دانا سوت شيرنيسی گتيريب قويدو پنجير ايچينه. من ده تئز قاچيب 
ايکی دانا مئالمين بوشقاب گتيريب سوت شيرنيسين توتدوم. قاسيم دايی سوت 
شيرنيسی نين نايلونو آچا آچا ال ائله ييب عئينه يينی چيخارديب اوزالتدی اننه مه:

   -باجی گاال بونی تاخ گور دوشور گؤزووه.
   - يوخ قاسيم، به اؤزون معطل قاالسان آخی.

   - هله تاخ گؤر دوشوووور؟
بويانا  اويان-  اوسته،  آلت-  گولدو،  اوزو  همن  تاخماخ  تاخدی،  آليب  اننه م 
سئوينجك گؤز گزديردی. هئچ نه دئمه دی، آما آغزی آچيال قالميشدی. ائله 

بيل هر نه يی ايلك دفعه سی دير،  يئنی جه گؤرور. 
   - ايشيقليغا چاخاسان قاسيم.

بيردن عئينگی چيخارديب اوزاتدی قاسيم دايی يه طرف:
   - يوخ باال اؤزون معطل قاالسان، من گئچينرم.

   - من گئديب آيريسين آالرام، تاخ قالسين گؤزونده.
اننه م درين بير آه چکيب دئدی:

   -قاديری مؤهروبان آلاله! كور قوشون روزوسون يوواسيندا بئله سی يئتيرر.
يئردن  خياوانيندا  فيردوسی  عئينگی ايميش  اؤلونون  هانسی  بيلير  آلاله  خالصه 
دوعا  قارداشينا  تاخيب  عئينگی  او  تيکنده  تيکيش  اؤلنه جان  اننه م  آلميشدی، 
اوخودو. حتی قيرپی سيندی،يئرينه كئش تاخدی ايشلتدی، ائله شوكور نعمت، 
ائله گؤيلو -گؤزو توخ ايدی كی.  او عئينك و او تيکيش چرخی هله ده منده  

قالير. 
ايلديك  بير  دايی  قاسيم  گتيرم،  تؤكوب  چای  ميپپاقدان  گئدم  دوردوم  من 
يئره،  دَ يه جاغيديم  اوسته  اوزوم  قاال  آز  توپوغوما،  ايليشديردی  اوزالديب 
اوسته.  ديزی  اوتوتدو  توتدو  منی  ياپيشيب  ديرَسگيمدن  گوله  گوله  اوجادان 

اوره ييمده دئديم »آی مردوم آزار«، قاسيم دايی ياپيشدی قوالغيمدان، دئدی:
   - بو نه دی؟

   - قوالخ
   -بونو بير بوراخ!- دئييب قوالغيمی بوردو.

سونرا دا قولومو ديرسگيمدن ساغا سوال تووالياراق اوخودو:
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   -»سينيق قول آااا سينيق قول
   ايشه گئتمز سينيق قول

   قاپی آشماز سينيق قول
   سؤزه باخماز سينيق قول

   بير تيکه پيلوو گؤر نده
   دوم - دوز دوراااااار سينيق قول«

بيزه بير چای گتيره جاقسان پاپريزالشاق يا ايکی قوالغيوين آراسيننان بير باش 
چيخارديم؟!

   -باشيم وار، چای گتيسم منه نغيل دئيه سيز ؟
   - »حاجيالر حاجه گئدر، واخت ائلر گئجه گئدر، بير يومورتا ايچينده، قيرخ 

اللی جوجه گئدر« اَيه دئدين بو نه دی؟
   -ناردی، َميه يووخ؟

   -باجی بو قيزا بيليجی گؤتو يئديتميسيز؟
اننه م گولومسونرک دانالييجی باخيشالرينی زيلله دی قارداشينا.

شاپاالق  بير  دا  سونرا   ، گولدو  چکيب  قاققا  دئديگينه  اؤز  اؤزو  دايی  قاسيم   
چکدی يانچاغيمدان:

   -گئت ديدی ايکی دانا چای گتی گؤروم- دئدی، تويوندا سوماخپاالندا سو 
داشييه جام اؤزوم.

   -سوماخپاالندا سو دورماز قاسيم دايی، دولچايا دولدور.
   -عصمت والاله، بيلاله سيمه  والاله بو قيز چوخ جيبيلديزدی، آباجيمنان چوخ 

بيلير.
   -او  كيمدی-دئيه سوروشدوم.

   -سؤزو اوزاتما-دئدی، يوخسا ويررام جين گتيره سن. قاش چای گتی گؤروم، 
عطشدن ديليم چيخدی ائشيگه.

دئييب ديلينی نه كی گوجو وار چيخارتدی ائشيگه، آمان! نه ده يئکه ديلی وار 
قاسيم دايی نين!

چايين  قاشيغييله  چای  تؤكوب  چای  دانا  ايکی  ايستکاندا  بئل  اينجه  گئديب 
سودوگودو  آت  دورسايدی-  كؤپوک  اوستونده  )چايين  ييغديم  كؤپوگونو 

چای ديی-دئيردی قاسيم دايی!( 
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قتدانال  قويوب،گولی سورخی  نعلبکی يه  بولور  ايستيکانالری  ايشگه  بئلی 
بورونا  بورون_  اننه گيل  يئره.  قويدوم  گتيريب  مئژمئيی سينده  بوروش  اننه نين 

پاپريزالشير، دردله شيرديلر:
   - زير_زير مالالليق ديير، علمی پاالندوزلوقدو،دئديم بيله سينه، آی باجی.

   - هن قاسيم ائله دی، دييئيدين عغيللی فيکر ائلييينجه، دلی ويرار چايی گئچر! 
   - بيليسن نه وار؟ آنليَنين ده قولويام، آنالمييَنين ده، داد ياريمچيليق اليندن!

   - قاسيم باال دوه چی ينن دوست اوالنين دروازاسی گن گرک!
   - قديم نن دييپله گئشمه نامرد كؤرپوسون نن قوی آپارسين سئل سنی، ياتما 

تولکو كؤلگه سينده قوی يئسين آسالن سنی!
كيمدن  تاپانماديم  باش  ده  گئنه  ياتيرتديم،  قوالق  ها  وئرديم،  فيکير  ها 
باسديردا  گيزلين_  كينايه لی،  تهر  بير  ائله  قارداش.  باجی  بو  دانيشيرالر  ندن 

خوسانناشيرديالر كی، بيرجه اؤزلری بيليرديلر نه دئييرلر.
تازاشدان ميپپاغا گئديب بير چای تؤكوب باال مئژمئييه قويوب آتاما آپارديم.

   -آی ساغووووول! ياشاسين اؤز قيزيم،نازلی دوزوم! تويوندا لئزگی اوينياجام- 
دئدی.

َهديکلنرديم... آچيالرديم،  باغ-باغ  شيتلنيم...  نئجه  بيلمزديم  دئينده  بئله  آتام 
كاش بيرآز دا دئسين، نه تئز قوتولدی!..

   -بابا قاسيم دايی گليپ.
   -اوسسون، قوی بير آز آبئينه ن ايکيسی ديمديکله شيپ چايالشسينال، بيرآزدان 

من ده گلرم.
بابام صفحه نی دييشميشدی. سؤزلرينی ياخشی سئچه بيلمه دييم آما ندنسه چوخ 

سئودييم صفحه نی قويموشدو. -»كوراوغلو اوپراسی«دی - دئيردی آتام. 
روشن بير مهترين اوغلويموش، آتاسی ظاليم بير خانين مهتری ايميش. آلتدان 
يامان باشی چيخارميش. بير گون خانين سارايينا چوخ اؤنملی بير قوناق گلير. 
او دا خان ايميش. آتدان سؤز دوشور، بو خان اوبيرينه بير آت پئشکش ائتمك 
دئيير.  اولماسين،  بنزری  تايی  دونيادا  وئره جگم  آت  بير  ائله  سنه  و  ايستير 
ان  اوالن  الييق  خانالرا  آتالريمدان  منيم  و  چاغيرتديرير  مئهترينی  دا  سونرا 
اؤلووای  ايکی آريق  سئچيلميشينی گتيررسن، دئيير. روشنين آتاسی گئدير و 
نژادينی  اصيل  دايچاالرين  بو  مهتر   . قاييدير  حضورونا  خانالرين  ايله  دايچا 
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توزونا  ايکيسی نين آياغی نين  بو  بيليردی كی، گله جکده هئچ آت  و  تانيردی 
بيله چاتماياجاقدير. آنجاق خانا ائله گلير كی مئهتر اونونال آالی ائدير و اربابينی 
اوزدن  بو  سانير.  قالخيشديغينی  ائتمگه  تحقير  و  خينگ  قارشيسيندا  خانالرين 
»تايسيز  دئيير  مهتر  گتيرميسن؟«  نه دير  بونالر  »گئده  باغيرير كی،  باشينا  اونون 
غضب  قارالير،  قانی  خانين  آما  خان!«  بونالردير  آتالريميز  ياخشی  ان  اوالن 

گؤزلرينی توتور، امر ائدير:»چيخاردين بو آلچاغين گؤزلرينی!« 
ياپيشيرالر،  آياغيندان  ال_  مئهترين  قيزارديرالر،  قويوب  اوتدا  كؤز  شيشلری 
دونيانين  كيمی  بويوردوغون  خان...من  خان...  ائله!  رحم  باغيرير:»خان،  مهتر 
ائتمه  گتيرديم...يالواريرام...  قوللوغونا  آتالرينی  اعال  ان  اولمايان  بنزری  تايی 
خان...خا...ااااااااا.....« و يئنی يئتمه روشنين گؤزلری اؤنونده آتاسی نين گؤزلرينه 
روحونون  گؤرور،  صحنه نی  بو  روشن  ائديرلر.  كور  باتيريب  شيش  داغ 
آتاسی  اكيلير.  توخومو  نيفرت  سونسوز  قارشی  خانالرا  و  خان  درين ليگينده 
و  هاوادا  سالاليير  آختاريرميشجاسينا  نسه  الينی  ايکی  فيرالناراق  دؤوره سينه 

اوغلو روشنی چاغيرير:
-روشن! روشنيم، هارداسان گؤزومون ايشيغی؟

روشن جماعاتين قاالباليغينی يارير، كئچيب قولونو آتاسی نين قولتوغونا ساليب، 
حاييل ائدير، باخيشالرييال خانا و قوناقالرينا كين و غضب پوسکورَ رک آتاسينی 
معركه دن اوزاقالتماق ايسته يير. خان اؤز عالمينده نه لر دوشونور داشينير كی، 

بيردن »دايان!« دئيه امر ائدير. روشن آرخاسينا باخمادان دايانير. 
-بو سيسقا دايچاالری دا وئرين او گئده يه آپارسين اؤزويله- دئيير خان.

روشن آتالرين جيلووندان توتوب آتاسيله بيرگه اوزاقالشيب جماعاتين ايچينده 
ايتير . خان ايسه، مينا ابريق لره شراب دولدورون!- دئيه، قوناقليق مراسيمی نين 

داوامينی اعالن ائدير. 
چالقيچيالر چالير، رقاصه لر گلير و خواننده اوخوماغا باشلير:

   »ما در پياله عکس رخ يار ديده ايم
   ای بی خبر ز لذت ُشرب ِ مدام ما....مدام ما

   احسن قارا قاشالرا 
   قارا گؤزلره 
   قارا ساچالرا 

   قارا خالالرا
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   مجنون كيمی يار منی
   سالدی چؤللره
   سالدی ديللره
   يامان حالالرا

   يامان حالالرا....«
   -بابا بوردا نييه فارسی اوخولال؟ من فقط بوراسينی قانميرام.

آتام چوخ دردلی دردلی باخدی اوزومه. 
   -بير آز بؤيوسن توركولرينی ده اؤزوم اؤرگده جاعام بيله وه- دئدی و قندين 
اوجونو باتيردی چايا، آغزينا قويوب مارچيلداتدی، سونرا چايينی ايچيب،»دو 

گئداخ قاسيم دايی گيلين يانينا«- دئدی.
   -بابا روشنين آخيری نولدی، باباسی نين گؤزلری آچيلدی؟

   -يوخ قيزيم آچيلمادی، عؤمرونون آخيرينه جان كور اولدی، او واختان دا 
هاممی روشنی »كوراوغلی« چاغيرديال. خانين بيَنمه ديغی آتالر بؤيودولر، بيری 
روشن  يوخيدی.  دونيادا  تايی  آتالرين  او  دورآت.  ده  بيری  قيرآت،  اولدی 
قيرآتا مينيب خانالرين خانليغينی داغيتدی... گه گئداخ، دا قاسيم داييدان پيس 

ايشدی.
آتام ديب تنبی دن چيخيب گئتدی آمما من او آياق-بو آياق ائله ييب قالديم. 

آتامين ديالبچاسی آچيق قالميشدی، شيطان تووالدی بيله می، ياوواشجا گؤز-
قيفيللی  اورانی  هميشه  آتام  كی  اوردا  وار  نه  گؤروم  آچديم  ائله ييب  گؤز 

ساخالر. 
پوسته... شور  دا  بيرآز  وار!!!  شوشه لر  قشح  نه  -»اووووووی يه نه.....بوردا     

دا  اووج  بير  ايچری،  اؤتوردوم  تئز  آچيب  بيرينی  باااااخ...«  شوكوالتدارا 
باجی  قوناق  »باجيمينان  گيزلتديم،  آلتيندا  فرش  سوخدوم  اكيب  پوسته دن 
بيری  اؤزومه. شوشه لرين  اؤز  ياوواججا«-دئديم  اوينييَنده چيخاردارام گتيررم 
دؤوره سی نين  رنگينده يدی.  قيزيل  قاپاغی  ايدی.  گؤيچك  هاممی سيندان 
باشينی  رنگينده يدی.  سويو  نار  قيپ-قيرميزی  ده  ايچينده كی  دا.   كاغاذی 

آچيب اييله ديم:
   - »پوف واخ واخ واخ داوا اييی وئرير.«

داياديم آغزيما...گؤزوز يامان گؤرمه سين زهر-ی هالهيل!... آجيسی نم نه جور 
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ايدی، بوسبوتون سينه مه ياييلدی، بئينيمين ايچينه قاينار سو جاالندی ائله بيل.
باشينی  زاتداندی.  داوادان  هلبت  دئديم  اوچون  اولدوغو  داواخاناچی  آتام 
ايسته ينده گئديب  يئرينه. آمما هردن قاقال_ قوقول گؤيلوم  باغالديم قويدوم 

ديالبچايا نَخنَك ساالرديم. بونون اؤزونون ده اوزون بير ماجراسی وار.....
سهمانال  ائله  تمبرلری  باخديم.  آچيب  ياواشجانا  آلبومونو  آتامين  گليب 
عکسی  پروانه  زاد  عکسی،  جيك- جنوار  عکسی،  گول  كی؛  دوزموشدو 
درسلريميزده  بونالری  واريدی،  دا  زات  سعدی  اعتصامی،  پروين  واريدی. 
باشيندا تاج  اوخوموشدوق. شاه-فرح واريدی، وليعهد، شاهين اؤزو... فرحين 
اوالن عکسی منه چوخ خوش گلردی. خياال داليب او تاجی اؤز باشيما قويدوم، 
جماعاتا  باخان  آلقيشالرال  منه  دؤنوب  سوال  ساغا_  قرراهالنا   _ قرراهالنا 

گولومسونرک باش ترپَتديم رؤياالريمدا...
   -گه بير مئژمئيی چای دولدور گتی...- دئيه سسلندی و خيالالريمی ساليب 

سينديردی آتام.
   -گلديييييييييييم.- دئديم ميسميريغيمی سالالياراق.

تؤكوب  چای  تازاشدان  يئيخاالديم  آپاريب  ييغديم  يئردن  ايستيکانالری 
گتيرديم. آتام دئدی:

   - گئت الکل شوشه سينی، بير ده پامبيخ قابينی گتی بورا.
قاسيم دايی گوله-گوله تعريفله ييردی:

   - بير نفر واريميش پامبيق اكردی. محصولو ياخجی اوسسئيدی بول اوسسئيدی 
پامبغين بو دونيايا دا خئيری وار او دونيايا دا.«  دييردی: »چوخ شوكور آلاله، 
»زهر  دييردی:  پامبيغا  آجيقالنيب  اولئيدی،  آز  محصولو  ويرئيدی  كی  يوخ 
اوالسان پامبيق سنی، سن دوز- عمللی شئی اوسسئيدين نييه به اؤلونون گؤ...نه 

تيخيرديال بيله وی!!!«
آتامال اننه م قاققا چکيب گولوشدولر.

   -اوزون گولسون، سن نن نه سؤزلر چيخير! – دئدی اننه م.
   -قوی بيرين ده ديييم سورا كورگيمه كوپه سالين.- دئدی قاسيم دايی.

   -دئنه گؤراخ.
بير تولکونون گؤزو آعريرميش، گئدر حکيمه. حکيم باخار ديير: »تميز   -   
بير اوجاق باشی نين تورپاعيننان گؤزلريوه سالسان توختار.« تولکو باشلير باشينا 
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دؤيوپ آغالماغا. حکيم سوروشار: »نييه بس آعلييسن؟« تولکو ديير: »آخی من 
سی...ماميش اوجاق باشی قويماميشام، اونا گؤره آعليرم!..«

گئنه قاه-قاه يال گولدو هاممی. قاسيم دايی تووا دوشموشدو، جانی نين آغريسی 
زادی ياددان چيخميشدی، دالبادال دئييردی:

ائشيگه.  ساالر   اری  آجيقالنيپ  آرواد  ساواشار،  آرواد  ار-  بير  گون  بير   -
دؤشه دی،  سوفره سين  شام  آرواد  گؤرر  باخار،  باجاسيندان  دامين  چيخار  ار 
باجادان  قيراغا. كيشی  قويدو  غذا چکيب  دا  قابدا  بير  غذا چکدی،  اوشاقالرا 

سسلنر: »دوزدی من كوسموشم، آما او غذانی هر كيمه چحديز آزدی!«
اتلری  قارنيمين  قاسيم،  بسدی  »دا  بيلمزدی،  كسسه يدين  بارماغينی  اننه مين 

آعريدی گولماخدان«- دئدی.
دايی نين  قاسيم  كی  گتيرديم  دئديکلرينی  آتامين  گئتديم  تير_توپ  من 
سؤزلری نين كسرينی ائشيديم. آنجاق اوزو گولسه ده جانی نين عذابی آمانينی 

كسيردی.
-ميتککه گتی- دئدی آتام.

قووزادی،  ده  كؤينگينی  آلت  ده،  كؤينگينی  دايی  قاسيم  گتيرديم،  ميتککه 
اوزو اوسته اوزاندی يئره. اننه م ديالبيندان دؤرد دانا شوشه ايستيکان گتيردی. 
بير دانا چنگالين باشينا بيرآز پامبيق دوالدی. پامبيغين اوجون باتيردی الکوال، 
آتام كيربيت چکيب يانديردی اونو. اننه م ايستيکانی بير ثانيه، دوز بير ثانيه ليك 
سوخدو بو اوتا، تئز چيخارديب باسدی قاسيم دايی نين كورگينه.قاسيم دايی نين 
كورگی نين او قيسمتی ايستيکانين ايچينده قيزاريب شيشدی شيشدی شيشدی...

نه جور  نم  اورگيم  منيم  گؤرونجه  منظره نی  بو  امما  گؤرمه لی ايدی،  چوخ 
اولوردو. ايکينجی ايستيکانی دا ائله همن جور اوتا توتوب قويدو كورگينه.

-بوران آعرير؟
-يوخ يوخ بيرآز سوال طرف...آزجا قالخ يوخاری...

-بورادی؟
-هه هه هه الپ اورادی، شيش سوخولال ائله بيل!

آغريالرين  اينديجه  دئدی  سالدی.  ده  كوپه نی  دؤردونجو  و  اوچونجو  اننه م 
قويار. سونرا دا بير سيگار آليشديريب چکدی، هردن ده سيگاری اوزاديردی 

قاسيم دايی نين آغزينا. 
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-حکيم ائششه ی اتين واجيب بويوروب- دئدی قاسيم دايی.
-اوزون گولسون!

قاسيم دايی ائله او حالدا دا بير اوجدان دئييردی:
گتيريب  آليب  پارچا  يمن نن  گئديب  واريميش.  تاجير  بير  زمانناردا  قديم   -
ساتارميش. بير گون آلديغی پارچاالری توپ-توپ باردانا دولدورماغا مشقول 
ايدی. يمنده كی تاجير طرفی بير بادام سينديرير، ايچينی تاجيرين آغزينا قويماق 
تاجير  ايچينه.  باردانين  دوشور  زويور  دوداغيننان  تاجيرين  ايچی  بادام  ايستير. 
بير  اوغلو  تاجيرين  بارداننان چيخارداندا،  پارچاالری  اؤز شهرينه  گلير  چيخير 

بادام ايچی گؤرور، گؤتوروب آتير آغزينا. تاجير دييير: 
     » قيسمت اوسسا گلر يمن نن

       قيسمت اولماسا، دوشر دهن نن.«
اننه م دئيردی كوپه سالماق چوخ منفعتلی بير ايشدی.

باالجا  بير  قيرانليغی  ايکی  دانا  آلتی  دا  او  تهر كوپه ساالردی.  باشقا  دا  خاالم 
نفته  ذره  بيرجه  الپ  اوجونو  دولبندين  ائلردی،  دولبند  بوكردی،  پارچايا 
_ بير اونالری  بير  باتيراردی، دولبندلری دوزردی كورگين آغرييان يئرلرينه. 
كيربيت ينن يانديريب، شوشه ايستيکانی باساردی اوستونه. اود اوردا بوغولوب 
اون بئش-  قيزاراردی.  شيشيب  اتی  كورگين  ايچينده  ايستيکانين  و  سؤنردی 
هاوا  ايستيکان  قووزاردی،  قيراغين  ايستيکانين  اهمالجا  سونرا  دقيقه دن  اييرمی 

آليب بدندن قوپاردی.
اننه م گيلين باشی قاريشميشدی سؤز- صحبته. آرتيق داريخيرديم دئديکلريندن... 
باغالميشدی.  ديب  تيرپالر  كرديميزده  باخديم  حيطيميزه.  ائنديم  دوروب 
تيرپ  دا  دانا  اون  بئش  بير آز ريحان- مرزه،  باال چکه ميزی گتيريب  گئديب 
د رديم حووضون قيرناسيندا يودوم، آپارديم قويدوم يخچليميزه. بيرآزدان آنام 

گليب شام مئژمئييسی توتاجاقدی. 
نينه  دئيرک  نينه«  نينه  كيشه  »كيشه  خوروزوموزو  تويوقالريميزال  دا  سونرا 

سالديم. 
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قايناق شخص: رحمتليك عصمت خانيم نوادهی رضی1

1- دريا اوستو دوماندی،  دومان اوستو ساماندی، سامانليغا اوت دوشوب،  گؤر 
نه آمان آماندی.                                                                                 )قليان(
2- آياغی يوخدو قاچير،  قانادی يوخدو اوچور.                               )بولود(

3- بير سيچانيم وار اويونباز، يووايا گيرر دا چيماز، مالال مونا پيتيح ياز، گؤرک 
چيخار يا چيماز.                                                                               )قيفيل(

  

4- بير آغاجيم وار اون ايكی بوتاغی، هر بوتاغيندا اوتوز ياپراغی،  هر ياپراغين 
بير اوزو قره، بير اوزو آغ.                           )ايل، آی، گونلر، گئجه_ گوندوز(
5- چين اوتاق، چين_چين اوتاق، يوز پيلله كان ، مين بير اوتاق.    )ياپراق كلم(

1- بوسيراالردا 8- 13- 14- 18- 20-33- 35 گلن تاپماجاالر، اننه م دن دئييل، اونالري هارادان توپالديغيمي 
خاطيرالميرام، آنجاق شخصي يادداشالريمدان سئچميشم.

تبريز تاپماجاالريندان

سوسن نواده ی  رضی

نوت: 
مشهور  نواده ي  رضی  خانيم  عصمت  رحمتليك 
معارفپرور حاج محمدآغا و حاج حسين آغا نخجوانی نين 
باجيسی قيزی ايميش. او 1286- ده تبريزده دونيايا گؤز 
وفات  شهرده  همين  ده  ايلده  جی   -1361 و  آچميش 

ائتميشدير.
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6- بير قيزيل اؤكوزوم وار، هاردا ياتسا اْوت بيتمز.                                   )اود(
7- زنگی زنگ ايچينده، زنگی هونگ ايچينده، نه يئرده دی نه گؤيده، شهری 
فيرنگ ايچينده.                                                                                  )ساعات(
8- بيری گئدر گلمز، بيری ياتار دورماز.                                      )توستو، كول(
9- تاپ بو نه دی تاپباجا، آياقالری ياپباجا، گؤزلری پيياالجا.                  )دَ وه(
10- قنده اوخشار دادی يوخ، گؤيده گز ر قانادی يوخ.                             )قار(

11- بير قوشوم وار نهانی، گزر جمله جهانی، ايسترم كسيب يئييه م، نه اتی وار نه 
قانی.                                                                                                   )يئل(  
12-گؤيده دوغوالر، يئرده بوغوالر.                                                     )ياغيش(
13- نه الی وار نه آياغی، نه باشی وار نه قوالغی، گاهدان آغالر گاهدان گولر.
                                                                                                           )سؤز(
14- بوستاندا وار بير آرواد، پالتار گئييب قات با قات.                              )كلم(
آدام  يئريير،  آدام كيمی  بَی لنر،  منی گؤروب  اَيله نر،  15- دوروب_ دوروب 
كيمی اَيله نر.                                                                                      )كؤلگه(
16-يئر آلتيندا ساری بيز.                                                                )يئركؤكو(
17- او نه دی كی گئجه _گوندوز يول گئدر.                                   )ساعات(

 

18- بو يانی تاختا، او يانی تاختا، يومورو بَی اوتاقدا.                         )فينديق(
19- بيزده بير كيشی وار، آعزيندا ايكی ديشی وار.                                  )ماشا(

 

اوتاليير،  دئييل  قويون  اوتاقدا،  اوتوروب  بَی  تاختا،  اوستو  تاختا،  آلتی   -20
تويوق دئييل يومورتاليير.                                                                  )توسباغا(
21- قاپی داليندا كيلكه لی قيز.                                                      )سوپورگه(
22-گوندوز ياتار يووادا، گئجه گز ر اوبادا.                             )ياراسا= خفاش(
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23-  ساريدی زعفران دئييل، يازيليدی قرآن دئييل، قانادی وار قوش دئييل، 
بوينوزو وار قُوش دئييل.                                                                                   )آری(
24-باالجا قويو، ايچينده سويو، آغجادان آغدی، ساريدان ساری.   )يومورتا(
25- هامينی بز ر، اؤزو لوت گزر.                                                      )ايگنه(

26- ننه   يه َديمز، بابا يا َدير، خالی يا د َيمز، بی بی يه دَ ير، آلالها َديمز، بيلالها َدير.
                                                                                                  )دوداقالر(
27- اوزون_ اوزون اوزانار، هفته ده بير بزَ نر.                                      )َشريت(
28- بئل ساپی، بالتا ساپی، بير بوتاغی، بئش يارپاغی.                               )ال(

29- داغدا تاپييلدار، سودا شاپپيلدار، اوبادا فرمان، كتده سليمان. 
                                                                    )كولونگ، باليق، ايت، خوروز(
30-گوندوزلر دوالنار، گئجه لر آغزی آچيق ياتار.                              )باشماق(
31-بيزده  بير كيشی وار، هر گلنه ال وئرر.                              )قاپی دسته سی(
32- باخ آلالهين ايشينه، ايپليك تاخيب ديشينه، پاپاق قويوب باشينا، قويروغو 
سودا، باشی قورودا.                                                                             )المپا(
33- قارادی گؤزو، اوزوندو سؤزو.                                                      )قلم(

اؤزو  وئرر،  يئمك  عالمه  خميردن دی،  خوَرگي  دميردندی،  داشداندی   -34
دْويماز، ندن دی؟.                                                                            )دَ ييرمان(

35- چؤمچه باشی َمنديری، بئلينده وار كنديری، ميلچك قونسا ويزيلدار، ال 
دَ ينده سيزيلدار.                                                                                    )ساز(
36- قاشيقدا اوتوروپ،آياقالرين سالال ييب.                                     )ريشته(

37- سودا باليق، قويروغو يانيق.                                                           )پيلته(
38- آغدی يوغوت دئييل، قويروغو وار سيچان دئييل.                      )آغ تورپ(
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لهجه بیلیمی و دیل خریطه لری
»ائرول کایرا«

سهمانالییب آذربایجان تورکجه سینه اویقونالشدیران:
 سوسن نواده رضی

بیرینجی بؤلوم
    لهجـــه، ملـــی دیلی داها یاخشـــی تانیماق اوچـــون بیـــر قیالووز کیمی دیر. 
هـــر توپلوم و یا توپلولـــوق، اؤز گئرچکلرینه گؤره، و بـــو گئرچکلردن یارانان 
شـــرطلر و دوروم الرا گؤره ســـؤزجوک تؤره دیب یـــا دا آالر و یا آلدیغیندان 
یئنـــی بیر ســـؤزجوک تؤره در. بو ســـببه گؤره بیـــر آوروپالی، بیـــر ایرانلی یا 
دا هرهانســـی بیر آفریقالی نین دونیاســـی کیمی، دیلـــی ده فرقلیدیر. نئجه کی، 
فرقلی اجتماعی یاپـــی و قاورامالردان فرقلی دیل لر دوغا بیلیرســـه، دیل ده اونو 
دانیشـــان توپلولوق الرین جغرافی تشـــکیالت الرینا و مدنی قورولوشالنماالرینا 
باغلی اوالراق دییشـــه بیلمکده دیر. دیل، قاورامســـال  1 و بیلیشسل 2 سیستئملرده 
تعین ائدیجـــی، ایزله ییجی و یورومالییجی بیر عنصـــر اولدوغو قدر، اجتماعی 
رابطه لری ســـهمانا ســـاالن بیر آراج دیر. بو باخیمدان دیلی، سس و آنالمالردان 
اولوشـــان ســـویوت3  بیر قاورام گؤرمک یئرینه، ســـوموت4  عنصرلری ایچرن 

بیر توپلومسال رابطه لر سیســـتئمی اوالراق دوشـــونمک داها دوغرو اوالر. 
دیلین بو ایشله وســـل5  کیفیتی، بیزیم ایســـترـ ایســـته مز ملی دیلین َدییشـــیک 
بیچیمـــی دئیه بیله جه ییمیـــز لهجـــه مؤوضوعســـونا دا دقـــت یئتیرمه میـــزی 

1-فا: مفهومی 
2 -فا: شناختی

3 -فا: انتزاعی، غیر ملموس
4 -فا: عینی، ملموس

5 -فا: کاربردی
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گرکدیریر.
   زامانـــال میدانا چیخان چئشـــیدلی 
ائتکیلرلـــه،  دیلین ســـس دوزه نینده 
بؤیـــوک  ائلـــه  یاپیســـیندا  و 
عینی  بیلر کی،  اوال  َدییشـــیک لیکلر 
ایکی  دانیشـــدیقالری حالـــدا  دیلی 
آنالمایاجاق  بیرلرینـــی  بیرـ  جمعیت 
حاال گله بیلســـین. بو بیر یانـــا، بعضاَ 
َدییشـــیک لیکلر او قدر چـــوخ اولور 
کـــی، عینـــی دیلـــدن گلـــن ایکی 
اولدوقالرینـــی  قوهـــوم  لهجه نیـــن 
بئله آنالماقـــدا چتینلیک چکیریک. 
یاقـــوت  و  چـــاووش  اؤرنه ییـــن، 
معلوم  آراالریندا  زامانـــال  لهجه لری، 
اوالن درین فرقلیلیگـــه گؤره، اوزون 
ایلیشگی سیز  ایله  بیرلری   بیرـ  ســـوره 
یا دا دیل سانیلمیشدیالر. لهجه  ایکی 

ملی دیل و لهجه
    لهجـــه بیلیمی تاریخینـــه بیر گؤز 
لهجه  دیلچیلرین  زامـــان،  آتدیغیمیز 
مؤوضوعســـونا اؤنجه لـــر ائلـــه اؤنم 
گـــؤروروک.  وئرمه دیکلرینـــی 
بونـــون ســـببی، لهجه لریـــن ملـــی 
دیلیـــن اَپریمیـــش و یئترســـیز بیـــر 
بیچیمـــی اوالراق گؤرولمـــه ســـی 
دیـــر. حالبوکی لهجه لـــرده معین بیر 
گئرچه یی نین  یاشـــام  توپلولوغـــون 
بیـــر اوزونـــو، دیلیـــن گؤزوموزدن 
یا  بیچیمینی  اؤزللیگینـــی،  بیر  قاچان 

دا ان آزینـــدان اینجـــه و دقیق لیگینی 
)باشـــقا بیر نوآنســـینی( گؤروروک. 
ملی دیلده گئـــتـ  گئده ایتیبـ  باتان 
بیر چوخ عنصـــری  لهجه لـــرده تاپا 
بیلریک. بو باخیمـــدان لهجه لر، ملی 
بیزه  گلیشـــیمی  گئچیردیگی  دیلین 
اولورالر.   یاردیمجـــی  آیدینالتماقدا 
   آوروپادا آپاریالن آراشـــدیرماالر، 
لهجه لریـــن عمومـــاَ بیـــرـ بیرلریندن 
گلیشدیک لرینی  اوالراق  باغیمســـیز 
اورتایا قویموشـــدور. آیریجا، ادبیات 
دیلی ایله چـــوخ ایلگیلری اولمادیغی 
حالـــدا، ادبی دیله مخصـــوص اوالن 
بیـــر انتظام مشـــاهیده اولموشـــدور. 
ایســـتر سؤز  آوروپاداکی لهجه لرین، 
وارلیغـــی ایسترســـه دیل بیلگیســـی 
باخیمیندان  یاپیســـی  دیلیـــن  کیمی 
اولســـون، معیـــن قایـــدا الرا اویغون 
گلدیکلری گؤرونموشـــدور. دیل و 
لهجه آراســـینداکی دگیشمه نین داها 
چوخ اجتماعی و سیاســـی عامل لردن 

قایناقالندیغی آنالشیلمیشـــدیر.
اجتماعی  و  دورومونداکی  یؤنه دیجی 
آچیدان فعال قروپالرین دانیشـــدیغی 
اوالراق  دیـــل  ملـــی  لهجه نیـــن 
گلیشـــدیگی، یئنه بو آراشـــدیرماالر 

چیخمیشدیر.  اورتایا  ســـونوندا 

بیر دیله تاثیر ائدن باشلیجا عنصرلر
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   بوتـــون بونالر بیر دیلیـــن تکامولو 
بویونجـــا بیر چوخ دورومال قارشـــی 
ـ قارشـــییا گلدیگینی گؤســـتریر. بو 
دورومـــالر اجتماعـــی، سیاســـی و 
جغرافـــی نئجه لیکـــده اوال بیله جگی 
کیمـــی، زامـــان ایچینـــده اورتایـــا 
چیخـــان و بیـــرـ بیرلـــری ایله هئچ 
گؤزله نیلمه ین  اولمایـــان  ایلگیســـی 
نئجه کی،  بیلرلـــر.  اوال  نـــؤوع دن ده 
آلتـــالی  تکامولونـــدا  دیل لریـــن 
super�( و اوســـت الی )substratum(

عامل لریـــن  stratum(آدالندیریـــالن  

پایـــی بؤیـــوک دور. اؤرنه ییـــن بیر 
اؤلکـــه اســـتیال ائدیلدیگـــی زامان، 
او اؤلکه نیـــن خالقـــی  زامـــان ال آنا 
استیالجیالرین  اوزاقالشاراق  دیلیندن 
باشـــالدیغی  دانیشـــماغا  دیلینـــی 
گؤرولموشـــدور. آنجـــاق اســـکی 
دوام  دا  آلیشـــقانلیقالری  دانیشـــما 
ائتدیگینـــدن، آنـــا دیلینه مخصوص 
دئییم  و  لهجـــه، ســـؤزجوک  بیـــر 
دوزه نـــی ا یله دانیشـــماغی دوام ائدر. 
اوســـت الی دئدیگیمیـــز بـــو تاثیر 
ژرمن  اوالراق،  اؤرنـــک  بیچیمینـــه 
»گول«ون  سونراســـیندا  استیالســـی 
دورومونو  لهجه لرین  اوالن  قوزئیینده 
گؤســـتره بیله ریک. بو تاثیر سونوندا 
»francique« )فرانک الریـــن( دیلـــی، 
بیر نئچه نســـیل ســـونرا معیـــن ایزلر 

بوراخـــاراق آرادان گئدیـــر.
   باشـــقا بیر تاثیر بیچیمی ده، آلتالی 

نؤوع دن دئدیگیمیز 
و  یونانجـــا  رومانجـــا،  دیـــر.  اوالن 
بولغارجانیـــن آیـــری ـ آیـــری دیل 
قروپالرینا داخـــل اولدوقالری حالدا، 
بیچیم، آنـــالم و حتي جمله یاپیالری 
باخیمیندان بنزرلیکلر گؤســـترمه لری، 
اورتودوکس کیلسه ســـی نین بیر آلت 
اولماسیندان  گؤرموش  ایشله وی  الی 
tipolojik�( 6 یـ دیـــر. تیپ لندیرمه جـــ

باشـــقا  وئردیگیمیز  aqrabalıq(آدینی 

بیـــر دوروم داهـــا واردیر کـــی، بونا 
اؤرنـــک اوالراق فرانســـیزجا ایلـــه 
بیله ریک.  گؤســـتره  اینگلیزجه نـــی 
بیر ژرمـــن دیلی اولدوغـــو حالدا، و 
یاپیســـال 7 کئچیردیگی مورفولوژی، 
نحـــو َدییشـــیک لیکلردن دوالیـــی 
بـــو گونکـــو اینگیلیزجـــه اســـکی 
اینگیلیزجـــه دن چوخ، بیـــر نئوالتین 
دیلـــی اوالن فرانســـیزجا ایلـــه بنزر 

اؤزللیکلر داشـــیییر.

لهجه بیلیمی نین اؤنمی و یئری
بوتون بـــو عامل لر دیققتـــه آلینینجا، 
دیل بیلیمی آراشـــدیرماالریندا لهجه 
بیلیمی نین اؤنمـــی اؤز ـ اؤزونه اورتایا 
بیلینجینده  بونـــون  اولور.  چیخمیش 

6 -فا: گونه شناختی
7 -فا: ساختاری 
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اوالن بعضی دیلچیلرین گیریشـــیمی 
ســـونالرینا  یوزایلین  -19نجـــو  ایله 
دوغـــرو لهجه بیلیمی نین یوکســـک 
تحصیل اوجاقالرینـــدا درس اوالراق 
اوخودولدوغونـــو گؤروروک. لهجه 
ایله ایلگی لننلرین باشـــیندا پول مئیئر 
پاریـــس  گاســـتون  و   )Paul Meyer(
دیلچیلرلـــه  کیمـــی   )GastonParis(
گیلیئـــرون        ،)Rousselot( روســـئلو 
)Gillieron( و وئنکئر )Wenker( کیمی 
دیل  یئنـــی  گلیـــر.  دیل بیلیم چیلـــر 
بیلیمجی لرین ســـس دَ ییشـــیملرقونو 
بعضی  چالیشـــماالری،  ســـونداکی 
دیل بیلیمچی لریـــن لهجه قونوســـونا 
ســـبب  ســـینه  گؤســـترمه  مـــاراق 

اولموشدور.
    یئنی دیل بیلیمچی لره گؤره، »سس« 
بو یا دا او بیچیمده، یا دا دؤنمده َدییشه 
بیلیرسه، بو َدییشیک لیک سسین عینی 
دورومدا بولوندوغو بوتون سؤزجوکلر 
اوچون ده گئچرلیدیر. اؤرنه یین، ژرمن 
“ P”سســی،  قروپونداکــی  دیل لــری 
دؤنوشموشســه،  “F”-یــا  آلمانجــادا 
“P” سســینی بنزر دورومدا بولوندوغو 
هیندآوروپــا قروپونا داخــل دیل لردن 
تؤره یــن بوتون آلمانجا ســؤزجوکلر 
اوچون ده گئچرلی دیــر. یئنه بو ادعایا 
گــؤره، یالنیزجا  قیــاس )analoji( یولو 
ایلــه الده ائدیلن ســس لر بــو قایدانین 

دیــل  یئنــی  ائشــیگینده دیر.آیریجا، 
بیلیمچی لر بئله ادعا ائدیرلر کی، حرف 
و یا سیمبولیک گؤستریجی نین یئرینی 
گئتـ  گئده فیزیکی عنصر اوالن دیل 
آلمیشــدیر. یئنــی دیل بیلگیچی لرین، 
»سس«ین معین بیر تکامل گئچیردیگی 
ادعاسی، دیل بیلیمچی لره اؤزللیکله دیل 
خریطه لری قونوسوندا الهامالندیریجی 

اولموشدور.

آردینی گلجک ساییمیزدا اوخویا بیلرسینیز ...
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اننه م و من/ بؤلوم 9
سوسن نواده رضي

نوت: متنده اننه نین )عصمت خانیمین( دیلیندن یازیالن
 فولکلور نمونه لری ائلهجه ده نوهسیله قارشیلیقلی دیالوگالر، تبریز آغزیال 

یازیلمیشدیر. 
رحمتلیک عصمت خانیم نواده ی رضی مشهور معارف پرور حاج محمدآغا 

و حاج حسین آغا نخجوانی نین باجی قیزی ایمیش. او 1286 ده تبریزده 
دونیایا گؤز آچمیش و 1361 جی ایلده ده همین شهرده وفات ائتمیشدیر.

***

***

اننـــه م تخته بندین اوســـتونه پاالز سالمیشـــدی، اونون دا اوســـتونه بیر یئکه 
اؤرتـــوک آچمیشـــدی. دری دؤشکچه ســـینده اوتـــوروب، ایکـــی لگن 

داناالییردی. آریدیـــب  حؤوصله یله  قوراســـینی  کیشـــمیش 
مـــن ائیوانیمیـــزدا اؤز- اؤزومـــه میجیالنـــاراق، یولداشـــالریمین کوچه یه 

چیخماســـینی گؤزله ییـــر، دوموکلـــوک اوچـــون اوخوردوم: 
»آی تئشتی تئشتی تئشتی  
ویردی  گیالنی گئشدی  

ایکی جه خوروز ساواشدی  
بیری قانا بوالشدی  

قان آخدی چایا دوشدی  
چایدان گؤیرچین اوشدی  

گؤیرچین آال باختا  
یوواسی قلبی تاغدا  

گؤروم اونی وورانی  
قان قوسسون الختا- الختا
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آی تئشتی تئشتی تئشتی
ووردی گیالنی گئشدی...«

اؤتور  آلالهـــدان  اوتو  قیـــز گل   -
قـــوراالردان  بو  ده  زینگیلـــه  بیـــر 
ســـن داناال! آز اؤزوی اوینات، گل 
ایشـــله منـــه اؤرگـــش اؤزووه! گه 

بورا گـــؤر نـــه دییرم...
مـــن پیلله لـــری اؤتـــوروب قارنیم 
دئیه  زووووو...  معجـــردن  اوســـته 
دئیـــه  گـــوپ  زویولده ییـــب، 
دوز  حیطـــده  گوپبولدادیـــم  
تخته بندیـــن قاباغینـــا. بئنـــاوا اننه م 
سکســـنیب ســـاغ الینـــی باســـدی 
اورگی نیـــن  باشـــینا.  اورگی نیـــن 
تؤکولمه ســـی نین  قارنینا  قیریلیـــب 
سســـینی من ده ائشـــیتدیم سانکی.
دوروب  گوودوشـــی!  اوت   -
ننه دن  ســـاالجاعام!  آغ  گـــؤزووه 
زدن-  بیرنیمـــدان  ســـوتی  امدیغیم 
زدن گتدین آخـــی. قارنی یانمیش! 
بیـــر گـــون ییخیالجاقســـان قول- 
باشیننان  گؤ..ون  ســـیناجاق،  قیچین 
اوجـــا دوراجاق. نـــوالر، بیر دفه ده 
آدام باالســـی کیمین یئن اشاعییه دا. 
مـــن جینقیریمـــی چیخارتمادیـــم، 
بیـــر داش آتدان بیر داش اوســـدن 
اوزوســـولو  چکیـــب  خیمیمـــی 
گلیـــب یانیمی باســـدیم تخته بندین 
باشـــالدیم  اوتـــوردوم  قیراغینـــدا 

قـــورا داناالماغـــا. بیـــر ایری دانالی 
ایکـــی  ســـئچیب،  ســـالخیمی 
گیله ســـینی لگنه، دؤرد گیله ســـینی 

آتیردیم! آغزیمـــا 
تورشاشـــیرین  گیله لـــر  بعضـــی   
شاالپباشـــولوپ  آغزیمی  ایـــدی، 
بعضی لری  آمـــا  ســـوالندیریردی 
تورشـــلوقدان  اولـــوردو،  گیـــر 
گؤزلریـــم قیییلیـــردی، آغزیمیـــن 
داماغیما  دیلیـــم  قاچیردی،  ســـویو 
یاپیشـــیردی... هـــردن ده ناریـــن- 
شـــئیطان تورودان-  نـــورون 
چیخیردی  زاتـــدان   - جوجـــودن 
اونالری  آراســـیندان،  گیله لریـــن 
آتیردیـــم کردی یـــه،  توتـــوب  دا 

دنله ســـین! فَریگیـــم  چیلچیـــل 
گئـــت  آز  بـــاالم،  بَرکالـــاله   -
کوچه لـــرده آتدیـــر! قیـــز نـــدی 
کوچی یـــه چیخماخ نـــدی آخی؟! 

اوتـــو گـــؤر نـــه دییرم.
- اننه نغیل دئه باع... 

قیـــزی چوخ  بیـــر  بیـــر گـــون   -
وئریللـــه.  اره  یاشـــیندا  کیچیـــک 
قوداســـی  قئیین-  قورخور  ننه ســـی 
اینجیده لر.  اونو کیچیک گـــؤروب 
قیزیـــن ار ائوینـــه گئـــدن گـــون 
وئریر  نصیحـــت  قیزینا  ننـــه  اولور. 
کی، »قیزیم! باالمســـان،  هوشـــووو 
ایلش،  یوخاریـــالردا  باشـــیوا،  ییغ 
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یئکه لـــردن دانیـــش«. 
دجل  دجـــل -  دئینـــده  بونو  اننـــه 
ی نین  لر ز گؤ . و د ر نو مســـو لو گو
یاغیردی.  منّـــاس  خنّاس-  ایچیندن 
- تـــوی گئجه ســـی قیـــز گئدیپ 
تاخچانیـــن  اوتـــورور  دیرماشـــیر 
آچیب  قاپینـــی  اوغالن  ایچینـــده، 
دیییر،  باغیریب  قیـــز  گلنده  ایچری 

فیییییـــل...!!!  دوه ه ه ... 
ننه ســـینه  گئدیر  هویوخور،  اوغالن 
قیز ســـفئه ی،  بـــو  ننه  دیییـــر، آی 
مـــن بونو ایســـته میرم، آپـــار اؤتور 

ائوینه! دده ســـی 
یاشـــی  واریمیـــش  دا  قیـــز  بیـــر 

اولـــور. گلیـــن  گئشمیشـــدی 
قودا  قئییـــن-  قورخـــور  ننه ســـی   
ار  ائله ســـیننر.  تپه قارامـــا  بونـــو 
ائوینـــه آپاراندا ننه ســـی بیله ســـینه 
آشـــاغیالردا  قیـــز  آی  دیییـــر، 
ایلـــش کیچیکلـــردن دانیش. توی 
گئجه ســـی قیـــز گئدیـــر اوتورور 
اوغـــالن  آستاناســـیندا،  داالنیـــن 

دیییر:  اییـــب  آغزینـــی  گلنـــده 
-جـــه بـــاخ اییتیس الیـــا، جـــؤی 
بـــاخ  )گل  باله جه دیلَـــی...!  نـــه 
اولـــدوزالرا گؤر نـــه باالجادیالر(
اوغـــالن دا گئدیـــر ننه ســـینه کی، 
بونو  قیز ســـفئه دی من  بـــو  ننه  آی 

. م یسته میر ا

گئتمه ســـین  کیچیک  قیـــز  -اننه؟! 
اره، قیـــز بؤیوک گئتمه ســـین اره، 

اره؟! گئتســـین  نه واخت  قیـــز  به 
قیز  دئمه میشـــم  سســـین،  -کـــس 
اوشـــاغی ار آدی گتیمـــز دیلینه؟! 
ایســـتیر  آســـتار  همان  وئرماق  اوز 

. . . ! تی لَییر
هـــای-  اوشـــاقالرین  کوچـــه دن 
باشالمیشـــدی.  گلمگه  بیدیریغـــی 
قیققیلدانیب  دوشـــوب،  آتیلیـــب- 

گولوشـــوردولر.
 من الپ بیرووز اوتورموشدوم.

بویـــان-  یئـــرده  اوتوردوغـــوم   
ایاغیمی  بیـــر  وورنوخوب،  اویانـــا 
آیاغیمـــی  بیـــری  او  گؤتـــوروب 
اوســـتونده یدیم.  تیکان  قویوردوم. 
دوالنیـــم،  باشـــیوا  آلـــاله!  »آی 
بؤیوح خانیم نـــان، قـــره بتـــول دان، 
نـــه بیلیم لطیـــف باجـــی دان، کلبه 
زهـــرادان- زاتدان بیریـــن یئتیر من 
قـــورا داناالماقدان قورتولـــوم دااا!«
یئرده  بیـــر  بـــاع!  اورا  بـــاع!  -اورا 
دئیه ســـن باع،  توتمـــور  تیکیـــش 

قیز  اوتـــوروب!  اوســـته  اوت  کؤز 
دو گئت مســـتراحا. آدام پئشـــابین 

ســـاخالماز، شاشـــبند اوالسان!
قاپـــی دؤیولدو. »آی جانـــاااااااااااا، 

بیله می!« ائشـــیتدی  آلـــاله 
کیمی  دلـــی  قیریلمیش  زنجیـــری 
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ســـیچراییب تپه م اوســـته یومولدوم 
. پی یا قا

-باشـــی خئیرلی، ییخیالســـان اوز- 
چاپیالر!  گـــؤزون 

حکیمـــه  ایلـــه فـــران ایـــدی. بیر 
خوسانالشـــیب،  اونـــالرال  آز 
ائله ییـــب، قاپی نین  دیـــدی- وادی 
قویـــدوم  داش  بیـــر  آراســـینا 
الیمی  گلیـــب  ایشکیل لنمه ســـین، 
اننـــه م  آتجاغیـــن  دوچرخه یـــه 

: ی یل لنـــد د
اووســـون  قوالغیوا  بیاخدان  به  -قیز 
دیییردیم  ســـؤز  بَیم؟  اوخـــوردوم 
جیریغیـــن  جیبیویـــن  یوخســـا 
تیکیردیـــم؟! چاغیـــر او قیزالری دا 

اوینی یین. حیطـــده  گلیـــن 
او  اویناماق  حیطده  بیلیردی  ده  اؤزو 
دادی وئرمـــز. نئینیـــم- نئجئلی ییمه 
قالمیشـــدیم. اننه مین ســـؤزونو یئره 
اوشـــاقالرین  آما  بیلمزدیم،  ســـاال 
بیله می.  شـــیرنیکدیریردی  سسی  دا 
من  اویناســـینالر  کوچـــه ده  اونالر 

قوورولوم؟!! ائـــوده  اوتوروم 
بوینونـــو  اننه میـــن  گلیـــب 
اوزونون  قیریشـــمیش  قوجاقالییب 
مارچامـــورچ  بویانینـــی  اویـــان- 
قیرتدیـــم،  ائله ییـــب  مـــاچ 
باع«  گلـــرم  ســـاعات  بو  »اینـــدی 
گؤتوروب  دوچرخه نـــی  دئدیـــم، 

دوشـــدوم یـــوال. اننـــه م دالیمجان 
سوخوشـــدوروردو:

اولوپ  آدام  ســـن  خئییرلی!  -باشی 
آدامـــالرا قاریشـــینجا مـــن یئددی 

چوروتموشـــم!... کفن 
باجیمینکی  کیچیـــک  دوچرخـــه 
ایـــدی. البته دوغروســـونو دئســـم 
ســـورماغا چیخارتمامیشـــدیم اونو، 
پوز وئرمگه،  اوشـــاقالرا  داها چوخ 
چیخاردیردیم.  قازماغـــا  اورکلرینی 
اوشـــاغین  هـــر  زامانـــالر  او 
هلـــه  اولمـــازدی.   دوچرخه ســـی 
هئچ  دا  آلمـــاق  دوچرخه  قیـــزالرا 
دوچرخه نـــی  اولمامیشـــدی.  دب 
باخیشالری  حســـرتلی  اوشاقالرین 
ایچینـــده آپاریـــب دووارا دایادیم. 
گلیـــب قیـــزالرال ال- الـــه وئریب 
اوجادان-  باشـــالدیق  فیرالنـــاراق 

اوخوماغا: اوجـــادان 
دو ، دو دونباالق آشما

سه، سه سفئه دانیشما
چار، چار چادراوی آشما
پنج، پنج پنجره دن قاشما

شیش، شیش شیشمه سن آلاله
هف، هف هفته بیجارسان

هش، هش هشته بیجارسان
نوه، نوه نوغول ساتانسان

ده، ده دخیل ساتانسان
......

گئـــت- گئده هـــم یئییـــن- یئیین 
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میلچک  اوخوردوق، هـــم ده گیج 
کیمی تئـــز- تئز هئـــی فیرالنیردیق 
نئیله مـــک،   دا  دؤوره میـــزه.  اؤز 
بئلـــه  اویونـــالری  ده  قدیمیـــن 

اولـــوردو دااا.
بیـــر آزدان رضـــا گلـــدی. رضـــا 
الپبـــا  اوغلویـــدو.  قونشـــوموزون 
قاراقاباقلی  بورون،  یاســـتی  دوداق، 
آلـــاله  ایـــدی.  اوغـــالن  بیـــر 
الپ  بئحؤصلـــه واختینـــدا اونـــو 
بداصیل  دا  آز  بیـــر  یاراتمیشـــدی! 
پیس  اوســـته  اوســـت-  آما  ایدی، 
الینده اوچ جوت  اوغالن دئییلـــدی. 
بیـــر تک یئمه لیســـی اولســـایدی، 
پایالشـــاردی.  گئنـــه ده هاممی یال 
ده  بلکـــه  اوالردی،  یاشـــدا  مـــن 
منی  بؤیـــوک.  یـــاش  ایکـــی  بیر 

دئدی: چاغیریـــب 
دؤوره  بیـــر  وئریســـن  -چرخیوی 

؟ م و ر سو
وئـــره بیلردیـــم، آما تـــرازی دیبی 
یئره ووردوم کـــی، چوخ دا آیاغی 

آلماسین: یئر 
آخی وئرممرم، باجیمیندی.

دؤره  بیـــر  اولـــالم.  میعایـــات   -
گتیریـــم. ســـوروم  دربنـــدی 

-بـــس ایندی کـــی ائلـــه دی ایکی 
ســـور! وئریم  وئر،  قیـــران 

گئدیب ال آتدی چرخی مینســـین، 
دئدیم  گئنه 

ایکی  دربندی سورســـن  دؤره  -بیر 
آاااا.... اوالر   قیران 

-یاخجـــی بابام، قئییدیـــم وئریم. - 
دئییب چرخـــی گؤتوروب گئتدی. 
رضـــا دربندین باشـــیندان قاییتدی، 
منه یئتیشـــنده دؤنوب بیـــر ده دربند 
باشـــینا ساری ســـورمک ایسته دی. 
او مندن چوخ  یاپیشـــدیم قویمایام، 
ووروب  ریـــکاب  زورلویدو،  داها 

باغیردی: قورتولـــوب  الیمدن 
هله کـــی  »هله کـــی هل هله کـــی،   

دامله کـــی!«
بیر آز اوزاقالشینجا قیرمیزی- قیرمیزی 
بیله مه،  دؤنوب دیلیـــن ده چیخارتدی 
ســـونرا دا بارماغینی بورنونـــا ووروب 

دئدی:
-یاندی قیندی!...

حیرص باغیرســـاغیمی کسدی، پیچاق 
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وورســـایدین قانیم چیخمازدی. قیزالر 
دا منـــه گولوردولر، الیمـــدن هئچ زاد 

گلمیردی...
رضا بیر دؤوره ده چرخی ســـوروب 
ســـفر  بو  طـــرف.  بیـــزه  گلـــدی 
کســـدیم قاباغینی، »دوش اشـــاعیه، 
ایکـــی قیرانیمـــی وئـــر« دئدیم. او 
دا دوشـــوب چرخی تولـــالدی منه 
طـــرف، قاچا- قاچـــا باغیردی کی: 
گؤرســـن  دالیســـین  -قوالعویـــن 
ایکـــی قیرانی دا گؤره ســـن! ها ها 

. . . ها
مـــن ده نـــه آلدیـــم، نه ســـاتدیم، 
اییلیب یئـــردن بیر کرپیـــج قیریغی 
وار  گوجـــوم  کی  نـــه  گؤتوروب 
توالزالدیـــم اونا، قیزالریـــن یانیندا 

 : یم د قیشقیر
بیر  میندی خـــوروزا،  -رضا رضـــا 
تپیـــح ویردیـــم دوشـــدو حووضا! 

رضا... رضـــا 
بیلیردیـــم بـــو ســـؤز اونـــو دلیدن 
بتـــر ائـــدر. هـــم ده کرپیـــج دوز 
ســـاپالندی،  آراســـینا  کورگی نین 
آااااخ سســـی هامینـــی قورخوتدو! 
گؤتوردو: قوپاالغیمـــی  دؤنـــوب 
گزر،  گؤیـــده  عؤمر  -گؤی گـــؤز 
ازر...  باااشـــین  توتـــار  میلچـــح 
عؤمــــــــــــــ.....ر...  گؤی گـــؤز 
الپ  ســـؤز  بـــو  کـــی  دوزدور 

دایانیب  اوردا  آمـــا  ایدی،  توکانیم 
بیلمزدیم  قویـــا  اووجونا  جوابینـــی 
تـــو دابانـــا قوت،  آرتیـــق! من ده 
آســـتا قاچـــان نامرددی...چرخـــی 
اؤتـــوروب جانیمـــی گؤتـــوروب 
قاپینی  ائویمیـــزه.  تپیلدیم  درهـــؤل 
قاباغینـــدا،  دایاندیـــم  چیرپیـــب 
قاپـــی باغالنمیردی، آراســـینا داش 
بیلیردیم  آمـــا  بایاق!  قویموشـــدوم 
ایچـــری  ایتَله ییـــب  زورال  رضـــا 
کوچـــه ده  داالش  داوا-  گیرمـــز. 
دب  گیرمـــک  ائـــوه  اوالردی، 
دئییلـــدی. رضـــا، الینـــدن هئچ نه 
شـــیلالق  ائله  اوچون  گلمه دیگـــی 
آتیـــب بیـــر تپیک تولـــالدی کی، 
قاپیمیـــز آز قالـــدی چرچـــووادان 

گلســـین.  اوســـتومه  چیخیب 
غضبینـــدن  رضانیـــن  هلـــه 
آجـــی،  اننه نیـــن  قورتولمامیـــش 
تورشاتدیغی  باخیشالرینا،  قیناییجی 
آســـالق صوراتینا تـــوش گلدیم... 
باتمان  بیـــر  زوققومـــو  بـــو  بـــاخ 
اولمـــازدی!  اوتمـــاق  دا  بال نـــان 
اننه م،  مدریـــک  عاغیل لی،  آمـــا... 
هئـــچ نمنـــه گؤرمه ییـــب، هئـــچ 
کیمـــی  ائشـــیتمه ییبمیش  نمنـــه 
قوراالری  آشـــاغی،  سالدی  باشینی 
اؤز-  یـــول  نئچه  داناالیا  داناالیـــا- 

دئدی: اؤزونـــه 
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هـــر  یاخجیلیـــق  -یاخجیلیغـــا 
یاماننیغـــا  ایشـــیدی،  کیشـــی نین 
یاخجیلیق ار کیشـــی نین ایشـــیدی.

منـــه  اننـــه م  دوشـــمه دیم  باشـــا 
ســـؤز قاندیریـــردی یـــا اینکی اؤز 
وئریـــردی،  توختاقلیـــق  غضبینـــه 
قالیـــردی  آز  اورگیـــم  آنجـــاق 
بورنومـــون دلیکلرینـــدن پؤرهـــره 
ائشـــیگه...  تؤکولســـون  وئریـــب 
رضـــا منـــی توتســـایدی دا ائلـــه 
اوینایاندا  وورمایاجاقـــدی،  بـــرک 
اوغالنالر بیر- بیرینی شـــیپیتالییب، 
پئرتی نـــی آچیـــب،  شـــئرت-ی- 
قیـــزالری  ده،  سرســـه لر  لشـــین 
یـــاواش دؤیردیلر. آمـــا ائله نه قدر 
اللـــری آغیر  ده یاواش اولســـاالر، 

اوالردی!
اننه نین  وئریـــم،  باش آغریســـی  نه 
رضانـــی  قویمـــادی  باخیشـــالری 
یاندیریب کولـــون چیخارتماغیمین 
بیر  باشـــلی  آغیزدادی ینن،امل لی- 

کئفینـــی چکم!
اودونا-  اود  یاتـــدی.  قال  بیرآزدان 
سو ســـویونا اوالندان ســـونرا گؤز- 
سوزولموش  ســـویو  ائله ییب،  گؤز 
گتیرم.  چرخی  کوچه یـــه  چیخدیم 
گؤردوم قونشـــوالردان بیر نئچه سی 
بیـــزه ســـاری گلیـــر. آراالرینـــدا 
رضانیـــن آناســـی دا واریدی. »وای 

دده م وای، ائله بیـــل پ... دوه بوینو 
چوغولالماغا  منـــی  اولمایا  وورور! 

 » ! ؟ گلیپله
دایاندیـــم ســـوواق دووارا، بوینومو 
بوکـــوب، آشـــاغی باخیـــب، ائله 
مظلوم  فاغیر-  بیـــر  یاندیران  اورک 
قیافـــه توتـــدوم کـــی اؤزومـــه... 
شـــیمیر ده گؤرســـه یدی اورگـــی 

یوموشـــاناردی!
آمـــا اونـــالر هئـــچ منـــی تحویل 
آلماییب، کئچیـــب آچیق قاپیمیزی 

لر: دؤیدو
-کیم وار، کیم یوخ؟

-ایجازه وااااار؟
اننه م : 

 -بویورون، بویـــرون ایچری - دئیه 
اونالرا.  سسلندی 
»اّول سن بویور«، 

»یـــوخ ســـن اؤل گئشـــمرم، بویور 
 ، » سن

ایه ســـن نن  اوچـــون  »اؤز جانیـــم 
گئچم!«،  قابـــاخ 

»اؤلو اوزومه باخاســـان ســـن بویور 
اول!«، 

گئچم،  ایـــه  اؤلموشـــو  »باالالریم 
بؤیـــوح- کیچیـــح دییبله!«... 

بویـــرون-  خئیلـــک  خالصـــه 
هامیســـی  ســـونرا  ســـییرین دن 
کئچیـــب  ایچـــری،  بویـــوردوالر 
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دوزولوب  اوســـتونده  تخته بندیـــن 
قوراالرا.  ائله دیلـــر  ال  اوتورجاغین 
ایســـته دی،  عذر  هامیـــدان  اننـــه م 
قوناقالرین  یاتمیشـــدی،  آیاقالری 

بیلمه میشـــدی. دورا  آیاغینـــا 
-آی قیز گئت او سمواری یاندیر.

ماهاناسینا  یاندیرماق  ســـمواری  من 
نئچه  بیر  آرا.  بیـــر  ایتدیم  گؤزلردن 
قوناقالرین  کئچمه میشـــدی  دیقـــه 
قونشویا  یئددی  سســـی  هیرنا  هاال- 

گئدیردی! 
ایســـتیکان-  تله ســـیک  تـــر- 
بلـــه -  چیخارتدیـــم،  نلبکیلـــری 
دوزدوم  تؤکوب  چایـــالری  بؤؤرد 
قویـــام  آپاردیـــم  مئژمئیی یـــه، 
آی  گؤردوم  اوســـتونه،  تخته بندین 
بوردا،  چیخیر  قیچـــی  قیامتین  باالم 
تره لـــی چالیر،  توربالـــی اوینور!... 
آریدیبـــالر،  قـــوراالری  بوتـــون 
چالیـــر،  لگـــن  مـــالن  رشـــتلی 
واسواســـی کوبرا خانیـــم اوخویور!

بازاردان آلدیم سوغانی
او سوغانی بو سوغانی

یاشاسین اوغالن دوغانی 
تویالر نوبارح، نوبارح بادح

ائی گولو رئیحان
رئیحان بیچرم من

اوغالن یولوندا
جاننان گئچرم من...

چپیییییییییییح......
بازاردان آلدیم سئیینی

او سئینی بو سئیینی
یاشاسین آغام قئیینی

تویالر نوبارح، نوبارح باده
ائی گولو رئیحان

رئیحان بیچرم من
اوغالن یولوندا

جاننان گئچرم من...
چپیییییییییح.....

دابانی  عزیزه نیـــن  خیـــاط  آرادا  بو 
چادیراســـینی  دوروب  قیـــزدی، 
بئلینـــده برکیدیـــب بورجـــودوب 

باشـــالدی.  اویناماغا 
یئـــر آچدیالر، مئژمئیینـــی قویدوم، 
هویـــوخ- هویوخ باخدیـــم بو دلی 
فیرتاناشـــییرد اداســـی چیخـــاردان 
کیمیـــن  گؤره ســـن  خانیـــم الرا! 
اوغلونـــو ائولندیریـــب یـــا هانکی 

نیشـــانالییبالر؟!  قیزی 
مصمه خانیمین  یاتـــدی،  آرا  آز  بیر 
گؤتـــوروب  مئژمئیینـــی  گلینـــی 
ایچـــن  چایـــالری دوالندیـــردی. 
ایچمـــه دی،  ایچمه یـــن  ایچـــدی، 

دئدی: اننـــه م 
- دینمی  ییـــن ســـیزه بیـــر ائلچیلیخ 

تعریفلی ییم. نغیلـــی 
ایدی،  چـــوخ خوش صؤحبت  اننه م 
بیر ســـؤزو یوز یول دا دئســـه یدی 
گینـــه آداما خـــوش گلـــردی. بو 
اوزدن ده هامی ساکیتلشـــیب سئوه- 
سئوه اونا قوالق آســـماق ایسته دی.
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دئسین  سیزه  جانیم  -هـــــــــــَـــن! 
زمانالر کیشـــیلرین  قدیـــم  کـــی، 
ساالرمیشـــالر.  آرالیـــق  تومانینـــا 
تومانیـــن  پارچاســـی  آرالیغیـــن 
اوالردی.  فرقلـــی  پارچاســـین نان 
پوللـــوالر آرالیغـــی باهالی زربفت 
تومانیـــن  ســـاالردیال.  پارچـــادان 
پارچادان  باهالـــی  نه قـــدر  آرالیغی 
تومان  اوقـــدر  بیـــر  اوسســـئیدی، 
دؤلت لـــی   وار-  صاحابی نیـــن 

گؤرســـدردی. اولدوعونـــی 
هاممـــی مـــات- معطـــل باخیردی 
بللی یـــدی  آغزینـــا،  اننه میـــن 
اننه مین  اینانمیـــردی  کیـــم  هئـــچ 
اینتهاســـی خیاط  تعریفله دیگینـــی، 
عزیـــزه خانیمیـــن دیلـــی دیـــش 

سوروشـــدو: دورمـــادی 
ظارافات  خانیـــم  عیصمـــت  -آی 

؟ ئلیسن ا
-یـــوخ اؤز جانیـــم اوچـــون، الپ 
وئرین  قـــوالخ  دوعوردانـــدی.  دا 
بیر  کســـرینی دیییـــم؛ گون لریـــن 
کیشـــی،  بیر  دؤلتلی  بتـــر  گونونده 
ایســـتیر وارلـــی- کارلی بیـــر یئره 
بیر شـــالوار  ائلچی لیغـــا گئتســـین. 
تیحدیریـــر، چـــوخ بتـــر باهالـــی 
ســـالدیریر.  آرالیق  اونا  دا  پارچادان 
بوش  تیکیشـــی  آرالیغیـــن  دئمـــه 
بیلمیر.  بو  آز سؤکولور،  بیر  ایمیش، 

تنبیده  بویـــورور  قیزگیله،  گئدیـــر 
قارشی ســـیندا  دده ســـی نین  قیزین 

اوتورور.  قاباغینـــدا  موخـــّده 
الپ  آراالییب  قیشـــالرینی  کیشی 
گنـــه- بول آچیب باغداشـــا قورور 
گؤروشســـون،  آرالیغـــی  کـــی، 
گئدیـــر  ســـؤکویو  آرالیغیـــن 
ایچ-آالتـــی  کیشـــی نین  باشـــا، 
دده ســـی  قیزین  گؤروشـــور.....!!! 
بونـــون  باخیـــر  بـــوزارا  قیـــزارا- 
قیچی نین آراســـینا، هئچ نـــه ده دئیه  
بیلمیـــر. ائلچی گـــؤرور قئین آتا بتر 

باخیـــر اونـــون آرالیغینـــا، دئییر:
دا  یاریســـی   -هلـــه هاراســـیدی... 

تاخچـــادا!!! ائـــوده  قالیب 
قاققا-  وئریـــب  پاققا  بیـــردن  هامی 
کیم،  گئچینن  دا  قـــاق گولدولـــر. 
یانا  یـــان-  کیـــم،  ائله ین  قشـــگ 
قاچیردان  ایشـــه مگین  یاتان کیـــم، 
قیریلیـــب  ده  اؤزو  اننـــه م  کیـــم... 
بیردن  دئدیگینه!  اؤز  قوورولـــوردو 
قاچدی  قنـــد  خانیمین  بگیم جـــان 
اؤســـگوردو،  چئچیدی...  بوغازینا 
اؤســـگوردو، آز قالیـــردی بوغوال، 
اونـــا باخـــان الپ بتر گولـــوردو! 
قاچیـــب یومروغومـــو دویونله ییب 
کورگی نیـــن  چالدیـــم  محکـــم 
آراســـیندان. آروادالر گولمکـــدن 
باخیـــب-  بیلمیردیلـــر،  اوونمـــاق 
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گولوردولر. تازاشـــدان  باخیـــب 
نه سؤزلر  -اوزون گولسون، ســـنده 

واریمیـــش اننه خانیم!
-هلـــه دئنه گؤراخ دوعـــدان ایدی 

قورشاالمیســـان؟! اؤزون نن  یا 
اننـــه م بیـــر آز اینجیـــک کیمـــی 

چاتـــدی: قاشـــالرین 
من  دا  اینانماســـاز  دا  اینانســـاز  -دا 
ایچین  تعریفله دیم.  تعریفلمه ســـینی 

ســـووتمی یین.  چایالریزی 
-سیز ماشـــالاله هر شـــئیی بیلیسیز، 
»قـــوش حّدینـــه دوشـــدو« یانـــی 
قونشـــوالردان  نمنه؟- سوروشـــدو 

. ی بیر
بیر  مزه لی  دادلـــی- دوزلـــو-  اننه م 

دئدی: ســـورا  گولومسه یندن 
- بیر گـــون بیر کیشـــی بیر حاجی 
حاجی  گتیریـــب  توتـــار.  لئیلـــح 
لئیله یـــی قویـــار قاباغینـــا، اویانـــا 
باخار  ها  دؤنـــدرر،  یانا  بو  دؤندرر، 
بنزه دنمز.  قوشـــالرا  بیـــری  او  اونو 
گتیریب ایکی قیچی نی دا کســـیب 
قیسالدار. باخار دئیر »هــــــــــــه.... 
دوشـــدو  حددینه  قـــوش  اینـــدی 

باع.....!«
گئنه ده هامی گولدو.

-بیـــر ایکی دانـــا دا تاپباجـــا دئنه 
عیصمت  آی  داغیلیشـــاق  دوروب 
دورولال  آلـــاله،  خانیم.»شـــوکور 

گئتســـینله« دئدیـــم اؤز- اؤزومـــه. 
چوخ قورخوردوم رضانین آناســـی 
بیر ســـؤز آچا، اوزومـــو ایت اوزو 
کیمیـــن دانالیـــا اننه م. آمـــا قبری 
نور ایله دولســـون، هئـــچ اوزونه ده 

. ی گلمه د
اننـــه م، نظـــر دیمه ســـین، تاپباجـــا 
باشـــالدی  ســـاعات  او  کانی یدی، 
دوزمگه: یانـــا  یان-  تاپباجـــاالری 
اوشدوغو  قوشـــدی  هانسی  او   -
یوواســـینا قئییدیب گیـــره بیلمز؟ 
هـــره بیـــر زاد دئـــدی... جوابی بیر 
مـــن بیلیردیـــم،  بیر ده اننـــه م. اننه م 
منـــه قاش- گـــؤز ائله ییـــب دئدی:

-بو یاریمچیلیخ بیلیر باع.
-»سؤز« دی، دئدیم.

- سودا بالیخ، قویروغی یانیخ. 
  )پیلته(

بیر آینام وار قاپاخلی، دؤرد دؤوره ســـی 
ساچاخلی.

)گؤز(
ایاغی یوخدی قاچـــار، قانادی یوخدی 

اوچار. 
)بولود(

گؤیده دوغوالر، یئرده بوغوالر. 
)یاغیش( من هامیســـینی باشاریردیم. 
اننه م باشـــی نین توکو ســـایی تاپماجا 
جواهیر  سینه ســـی  اونون  بیلیـــردی. 
اننه مـــه  بیـــر خزینه یـــدی...  دولـــو 

باخانـــدا باغ- بـــاغ آچیلیردیم



125

آذربایجان ائل بیلیمی
58 - 57 -جی ساییالری شهریور، مهر92

من و اننه ده گئدن تبریز آغزی بعضی سؤزلر
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لهجه بيليمی و ديل خريطه لری
»ائرول كايرا«

چئويرن: سوسن نواده ي رضي

لهجه بيليمينده آراشديرما يؤنتملری
                                                                                       بؤلوم -2

 لهجه بيليمی آراشديرماالريندا يؤنتم مؤوضوعونا گلينجه، عموما ايكی يؤنتمين 
اويغوالنديغينی گؤروروك:

1 - لهجه توصيفی
2 - ديل خريطه لری

1-لهجه توصيفی
يا  و  ديلين  قونوسو  سؤز  آلينير.  اله  آچيدان  تاريخی  مؤوضوع،  يؤنتمده  بو 
كئچيرديگی  ديلين  ايشلديلرك،  دوغرو  گئرييه  گئديشی  تكامل  لهجه نين 
آشاماسينداكی  اؤنجه كی  ديلين  چاليشير.  آچيقالماغا  آشاما  آشاما-  تكاملو 
)مرحله سينده كی( بير حرف و يا كؤكوندن باشالياراق، او ديلين تاثير آلميش 
اينجه لنير.  دورومالر  َدييشيك  لهجه لرين سرگيله ديگی  يا  و  لهجه نی  اولدوغو 
اؤرنك اوالراق فرانسيزجانی اله آالليم. فرانسيزجا نئوالتين ديلی اولدوغوندان، 
گئرييه دوغرو گئديلرك، اؤزلليكله ده التينجه نين تاثيرينين ان چوخ اولدوغو 
دؤنم اوالن 9-جو يوز ايل اوزرينده چاليشمانی يوغونالشديراراق، التينجه دن 
سونرا  داها  آراشديريلير.  گئرچكلشديگی  يولالردان  هانسی  آلينتيالرين  گلن 
ايله  لهجه سی   )İle-de-France, Paris( فرانسيئن  اولوشدوران  تمل  ديله  ملی 
آشاما  ـ  آشاما  قايناقالنديغی  ندن  و  نئجه  فرقين  آراسينداكی  لهجه لر  ديگر 
اوزره،  اولماق  لهجه  آنا  باشدا  اوالراق،  آيری  التينجه دن  آرادا،  بو  اينجه لنير. 
ائديلن  الده  دورولور.  ده  اوزرينده  ديللر  و  عنصرلر  باشقا  ائدن  تاثير  لهجه لره 
ايسه،  بير تركيبه گئديلمگه چاليشيلير. كشفلری  ائديلرك،  كشفلردن حركت 

گئنل اوالراق بو باشليقالر آلتيندا ييغا بيلريك:
   1- سس َدييشيكليكلرينه مربوط اوالن كشفلر

   2– مورفولوژی كشفلر
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   3- آنالم بيليمسل)معنايی( كشفلر
   4- ديل خريطه لری

2- ديل خريطه لری
لهجه بيلمی چاليشماالرينين بير سونوجو اوالراق چيخان ديل خريطه لری، بير 

ديلين گليشمه سوره جينده كی: 
   1.سس دييشيكليكلرينی

   2.سؤز ديزيمسل )نحوی( دورومالرينی
   3.سؤز وارليقالرينی 

   4.دانيشيالن لهجه يا دا آغيزالرين سايی و نئجه ليكلرينی
معين ائتمكده يارديمجی اولورالر. بعضاً سس يا دا سؤزجوكلردن يوال چيخاراق، 
سؤزجويون َدييشيك بيچيملرينين دانيشيلديغی يئرلرين جغرافی موقعلريندن و 
جواب  سورغوالرا  بو  اؤرنگين  چيخاراق،  يوال  ايليشكيلريندن  اوالن  مركزله 

تاپيال بيلر:
          - آغيز َدييشيكليكلری نه يه گؤره آرتماقدادير و يا آزالماقدادير؟

          - اوزاقليق- ياخينليق عاميلی نين رولو نه دير؟
نه  تاثيری  اوزرينده كی  آغزی  بؤلگه  قورولوشون  مدنی  و  اجتماعی   -       

اؤلچوده دير؟
-تجارت و حمل و نقل يولالرينين ياخينليغی نين و يا اوزاقليغی نين پايی ندير؟

ديل  اوالن  يارديمجی  بيزه  قونوسوندا  زبانی(  َدييشمه لر)تغييرات  ديلسل 
ديل  آيدينالديرالر.  ده  ايليشگيلری  آراسينداكی  لهجه لر  خريطه لری، 
سؤز  ايستر  لهجه لرين  دانيشيالن  يئرلرده  اوزاق  بيرلرينه  ـ  بير  خريطه لری، 
وارليقالری ايسترسه ده سس بيليمی )صوت شناسی/ Akustik( و مورفولوژی 
بيرلريندن  بيرـ  وئرميشديلر.  اوجالری  ايپ  اؤنملی  دا  باخيميندان  نئجه ليكلری 
اؤزلليكلر  اورتاق  اولمايان  مركزده  لهجه لرين  بعضی  رغماً،  اولماالرينا  اوزاق 
آدانين  ياريم  اؤيرنمكدييك.  سايه سينده  خريطه لری  ديل  داشيديقالرينی 
پورتكز  و  گاليچييا  باتيسينداكی  ايله  لهجه سی  كاتاالن  دوغوسونداكی 
لهجه لری بيرـ بيرلرينه بنزر اؤزلليكلر داشيماالرينا رغماً، مركزده كی كاستيلالن 

لهجه سی نين فرقلی بير دوروم گؤسترديگينی گؤروروك. 
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چئوره يه  همن  َدييشيكليكلر  ديلسل  مركزده كی  بودور:  دا  آنالمی  بير  بونون 
يانسيمازالر.                  

آيری  تاريخی نين  ديل  ايستمز  ـ  ايستر  سؤزلوكلری  لهجه  دا  اولونجا  بئله 
بير سؤزجوك، سؤز قونوسو ديلسل  بير دئييشله،  باشقا  دؤنملرينی گؤستررلر. 

آالنين بير باشقا دؤنمينده ده اولسا، بو يا دا او بيچيمده اورتايا چيخا بيلر. 
)پديده سينی،  اولقوسونون  ديل  گؤره  جغرافيايی(  )توزيع  داغيليما  جغرافی 
 Wenker( وئنكئر  جورج  آلمان  باشيندا  چاليشانالرين  اينجه لمگه  اواليينی( 
خريطه لری  ديل  َدييشيكليكلرينی  سس  ديلده كی  وئنكئر،  گلير.   )Georg
ايله  يارديمی  خريطه لری  ديل  وئكنئرين  چاليشير.  اينجه لمه يه  ايله  يارديمی 
ايله  لهجه لری  آلمان  ائتگيله نن  ديللردن  باشقا  شئی،  ايسته ديگی  ياپماق  اصل 
ائتگيلنمه ميشلر آراسينداكی سس بيليمی فرقين مشخص ائتمك ايدی. آنجاق 
هر سؤزجوك سس  ترسينه،  ادعاالرينين  بيلگيچلرين  ديل  يئنی  گؤردو كی، 
بيلگيسی باخيمدان عمومی دئييل، اؤزونه مخصوص بير دوروم گؤسترمكده دير.

بير اؤلكه ده كی لهجه دانيشانالرين هم تعداد دورومو، هم ده داغيليمی )توزيعی( 
حاققيندا بيلگی وئرن ديل خريطه لری، عينی زاماندا بير اؤلكه انسانالرينين حيات 
ايسوئچره نين  اؤرنه يين،  يانسيديرالر.  اولسا  ده  اؤلچوده  معين  گؤروشلرينی ده 
 ،)1966( آراشديرماسيندا  ديل  بير  قاپسييان  بؤلگه لرينی  دانيشيالن  فرانسيزجا 
ايلگينج ساييال بيلن بير دوروم اورتايا چيخميشدير. كاتوليك مذهبينده اوالنالرين 
ايله  لهجه  يئرل  چوخ  داها  بؤلگه لرده  اولدوغو  چوخونلوقدا  دا  يا  ياشاديغی 
دانيشيليردی؛ پروتئستان چوخونلوغون ياشاديغی بؤلگه لرده ايسه، فرانسيزجانين 
ترجيح ائديلديگی گؤرولموشدور. حتي پروتئستان چوخونلوغونون بؤلوندوگو 
جئنئوره و نيوشاتئلده يالنيزجا فرانسيزجانين دانيشيلديغی گؤرولموشدور. بو، بير 
يئرده، ديل ايله اجتماعی آنالييش آراسيندا محكم بير باغ اولدوغونو گؤسترير. 
داها سوموت بير بيچيمده سؤيله مك ايسترسك، بير توپلوم ويا توپلولوق عموما 
ديل قونوسوندا دا اجتماعی ياشامينا بنزر بير تاوير ايچينده اولور. ديل خريطه لری، 
منجه، بو سببه گؤره ده اؤنم داشيييرالر. يعنی بير اؤلكه ده ياشايانالرين حيات 

گؤروشلری حاققيندا معين بير قايناق اولوشدورورالر.
قصبه سينده  »رُوش«  ايسوئچره نين  ده،  نقطه  ايلگينج  بير  باشقا  قونوسوندا  ديل 

1979-دا آپاريالن بير آراشديرمادا اورتايا چيخميشدی. 
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دانيشماغا  فرانسيزجا  يئرينه  لهجه  محلی  نسبت  ارككلره  قادينالرين  بوراداكی 
داها چوخ ماراقلي اولدوقالرينا تانيق اولوروق. 

حتي عايله لرين ائوده اركك اوشاقالری ايله محلی لهجه، قيز اوشاقالرييله ده 
فرانسيزجا دانيشماق مجبوريتينده قالديقالری گؤرولموشدور1. ژورا كانتونوندا 
1975-ده آپاريالن بير آيری آراشديرمادا، ارككلرين تقريبا 11٪ ، بونا قارشيليق 
ايسوچره ده  يئنه  بولونموشدور.  دانيشديقالری  لهجه  نين   -٪2/9 قادينالرين 
استخباراتيندان  دوشمان  سيراسيندا  ساواش  لهجه نين  آراشديرمادا،  بير  ياپيالن 

قاچمانين بير آراجی اوالراق قولالنيلديغی اورتايا چيخميشدير. 
دؤنمه  چيخديغی  اورتايا  كز  ايلك  سؤزجويون  بير  ايله  يارديمی  لهجه لر 
موقعيتی  ديلده كی  ملی  باخيميندان  بيچيم  و  آنالم  سؤزجويون  گئديلرك، 
وئريلريندن  بيليمی  لهجه  اولموشدور.  معلوم  ده  نئجه ليگی  ارتباطی  و 
اورتايا  بيله  ايليشگيلرينی  اؤلكه نين كئچميشده كی خارجی  بير  يارارالنيالراق، 
چوخو،  سؤزجوكلرين  كؤكنلی  آغ دنيز  اؤرنگين  دير.  ممكون  چيخارماق 
يابانجی  لهجه ده كی  بو  گيرميشدير.  ايله  يولو  لهجه سی  پروونس  فرانسيزجايا 
داها  ايليشگيلرينين  اكونوميك  خارجی  دؤنمده كی  او  فرانسانين  سؤزجوكلر، 
ياپيلميش  اؤلكه لره  ياخين  لهجه سينه  پروونس  دانيشيلديغی  لهجه نين  بو  چوخ 

اولدوغونو گؤسترير.2 
يابانجی  ديلده كی  او  قارشيالشديراراق،  لهجه لرينی  چئشيدلی  ديلين  بير 
آلينتی  سؤزجويون  بير  چونكی  دور.  ممكون  ده  ائتمك  معين  سؤزجوكلری 
اولوب اولماديغينی آنالماق اوچون، او سؤزجويون بوتون لهجه لرده وار اولوب 

اولماديغينا باخماق يئترلی دير. 
ديل  بير  قاپسايان  بؤلگه لرينی  دانيشان  فرانسيزجا  ايسوچره نين  نئجه كی 
آراشديرماسيندا گؤرولموشدور كی، ايسوچره ده دانيشيالن فرانسيزجا كؤكولو 
ده  طرفيندن  خالقی  بؤلگه  فرانسيز  قونشو  زاماندا  عينی  سؤزجوكلر،  اورتاق 

قولالنيلماقدادير. 

1- بو قونو بيزلرده ده گؤرونموشدور. بير چوخ تورك ديللی عايله لرده ده قيز اوشاقالرينی فارسجا 
ـ  يار  چيخيب  باجادا  ـ  كوچه  ياشدان  كيچيك  اوغالنالر  حالبوكی،  دانيشديريرالر،  دينديريب 

يولداشالرال ايليشكيده اولدوقالری اوچون آنا ديل و لهجه لرينده دانيشيرالر. چئويرن
2-  اؤرنگين تبريزده يايقين قولالنيالن »ماسقامئت/مازقامئت« سؤزجويو وار، قوالی جينس، خراب 
ماال اطالق اولونار. بو اصلينده »موسكو مئيد، يعنی موسكودا دوزه لميش آنالميندا دير« و بو يازيسی 
اوالن جينسلرين قوالی و يا خاراب چيخديغی اوچون هر جينس يا مال خاراب چيخسا، كؤَكونون نه 

اولدوغونو بيلمه دن، اونا ماسقامئت دئييلر. 
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بونا قارشيليق ايسوچره دكی لهجه لرين هاميسيندا كئچمه ين سؤزجوكلرين ايسه، 
معين بير آالنال سينيرلی قالديغی گؤرولموشدور. بو دا بو نؤوع سؤزجوكلرين 
تؤره ديلديگی  دا  يا  اوَرتيلديگی  سونرادان  شكيلده  بير  يا  و  اولدوغو  آلينتی 

آنالمينا گلير. 
بونونال بيرليكده بو نقطه گؤزدن اوزاق توتولماماليدير. بيز سؤزجويون بيچيمسل آچيدان 
 )etymon( كؤكوندن  عينی  سؤزجويون  او  گؤسترمه سی،  عينيليك  دا  يا  بنزرليك 

گلديگينی گؤسترمز.
سياسی  باشدا  لهجه لرين،  دانيشيالن  ايچريسينده  سينيرالر  ملی  ده  اؤزلليكله  لهجه لرين 
منطقه ای(  )گويش های  آغيزالرا  يؤره سل  زامانال  عامللرله،  چئشيتلی  اوزره،  اولماق 
فرانسيز  اوالنينا،  نوعدن  سياسی  گؤروروك.  دا  اولدوغونو  غايب  دا  يا  دؤنوشدويونو 

دئوريميندن سونرا فرانساداكی لهجه لرين دورومونو اؤرنك گؤستره بيلريك. 
ماييس)1991(   7-6 اولموشدور.  تلويزيون  ده  عامل  باشقا  بير  گؤرولن  ايللرده  سون   
بير  قاتيالن  سيمپوزيوما  موضوعلو  چئويريسی  ادبيات  كئچيريلن  آنكارادا  گونلرينده 
ايلگيلی  ايله  داغيليمی  و  ساييالری  دانيشانالرين  لهجه  فرانسادا  مسلكداشيم،  فرانسيز 
لهجه لر  محلی  هله ده  يئرلرينده  معين  »فرانسانين  سورويا،  بير  سوروشدوغوم  اوالراق 
ان  ارتباطی نين(،  )ابزارهای  ايله تيشيم آراجالرينين  ايللرده  آنجاق سون  دانيشيلديغينی، 
اؤزونون  آزالديغينی« سؤيله ميشدی.  ايله سايی نين سرعتله  تاثيری  تلويزيونون  دا  چوخ 
اؤز  كيمی،  اولدوغو  ائوده  چوخ  بير  اوشاقليغيندا  بؤيودوگونو،  بؤلگه سينده  »ساووی« 
ايزله يه  ايللرده تئلويزيونو  ائولرينده ده ساووی لهجه سييله دانيشيلديغينی،  آنجاق سون 

بيلمك اوچون فرانسيزجا دانيشماغا باشالديغينی سؤزلرينه آرتيرميشدی. 
لهجه قونوسوندا آپاريالن بير باشقا مشاهده ده، ملی ديل ايله لهجه لر آراسينداكی فعل 
بيليمی  آنالم  دا  يا  بيليمی  بيليمی، كؤكن  بيليمی، سؤزلوك  يالنيزجا سس  انفعاالت  و 

باخيميندان دئييل، بعضاً ده سؤز ديزيمسل )نحوی( نوعدن اولدوغودور. 
لهجه لرين ده  قْوروندوغونو و  لهجه لرده  باتان چئشيدلی عنصرلرين  ـ  ايتيب  ملی ديلده 

دوروما گؤره ملی ديلی ائيتگيله يه بيله جگينی گؤروروك. 
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سونوج

لهجه بيليمی و ديل خريطه لريندن چيخاردا بيله جگيميز سونوجا گلينجه؛ منجه ان اؤنملی 
سونوجالرا  ساغالم  و  بيلمك  اينجه له يه  اوالراق  )علمی(  بيليمسل  ديلی  بير  سونوج، 
يازيلديغی  و  دانيشيلديغی  يولو،  تكامل  كئچيرديگی  ديلين  او  اوچون،  بيلمك  گئده 
بيليمی آچيدان  اؤزلليكله سؤزلوك  بو،  تانيماق گركير.  و  بيلمك  چئوره نی و دؤنمی 
اؤنمليدير. چونكی ساغالم بير سؤزجوك اينجه لمه سی، سؤزجوكلرين آنالم باخيميندان 
اوغراديغی َدييشيكليكلرين دوشونجه يا دا قاورامسال ايچريكلرييله باغينتيلی اوالراق اله 
ايچرديگی  بو سؤزجويون  يا  و  بير سؤزجوك  هئچ  آلنيماالرينی گركديرير. چونكی 
بير  سويوت  ديل،  سويوتالناماز.  چئوره دن  قولالنيلديغی  سؤزجويون  بو  َدير،  مفهومی 

قاورام دا اولسا، سوموت گئرچگی آنالدير. گئرچك و ديل اؤزدش ايكی قاورام دير.
 Mort( سؤزجوكلر َدييشير، چونكی بيز َدييشيريك ،)Jean Rousselot( ژان روسئللو
ديلين  چونكی  حاقلی دير.  چوخ  دئمكله   )30.s.1969,ou survie du langage
بير  ايشلَوسل )كاربردی(  اله آليرساق،  ياپيسی واردير. اجتماعی آچيدان  بير  اورقانيك 
ياشامی واردير دئمك، هر حالدا داها دوغرو اولور. چونكی سؤزجوكلر ايشلَوسل بيرر 
َدير اولماديقجا، سويوت بيرر قاورامدان اؤتگه كئچه بيلمزلر. اونالرا سوموت بيرر َدير، 
يعنی كيمليك قازانديران دواملی بير َدييشمه ايچينده اوالن انسان دير. باشقا بير دئييشله، 

ديل ذهنسل اولدوغو قدر، اجتماعی  بير اولقودور دا. 
گؤرور.  اوالراق  بيچيمی  آنالتيم  سؤزله  دونيانين  ديلی   ،)Humboldt( هامبولت 
سوسوره )Saussure(-يه گؤره ايسه، مشاهده لر و كد قاورامالری اجتماعی ارتباطات 
بيچيملری ايله اؤزدشليك گؤستريرلر. گئرچكدن ده مشاهده لرين بيرر بيچيمی اولدوغو 
قدر، بيرر ايشله وی و كيمليگی ده واردير. هر دورلو ارتباط تملينده ايسه، گوندريمسل 
)ارجاعی( بير ايشلَو يا دا دوروم موجوددور. بو ايسه، آنالييشا گؤره َدييشديگيندن، ديل 
اولقوسو اجتماعی قورولوشا گؤره َدييشن اؤزل بير دوروم اورتايا قويار. لهجه ده بئله بير 

دورومون سونوجودور. بوندان دواليی لهجه لر، ملی ديلدن سويوتالنمازالر. 
ايله باغالری گوجلنديكجه، دوغال اوالراق صحنه دن چكيليرلر.  آنجاق اولوسال ديل 
لهجه لرين،  ديلده  ملی  گؤره  سببه  بو  ائدرلر.  دوام  ياشاماغا  كيشيليگينده  اونون  فقط 
دريندن ده گلسه، هر زامان بير سسينی، بير نفسينی يا دا بير قلب آتيشينی دويا بيلريك.   



آذربايجان ائل بيليمي         64 - 63- جي سايي،اسفند 92، فروردين 93

10 

داوا-  انسانالرین  ده  اؤزللیکله  زامانالردان،  قدیم  چوخ  دوز نمک  بز نیب-     
ایمیش.  یایقین  آراسیندا  ارککلر  قادین-  بری  اولدوقالریندان  تانیش  درمانال 
اوچون  گؤسترمک  گؤزل  اؤزلرینی  ایله  اؤزن  و  ماراق  بؤیوک  اونالر 

چالیشارمیشالر.
ارکک-  ده  دؤورونده  تاریخ(  )ماقبل  اؤنجه سی  تاریخ  آراشدیرماالر،    
اولدوقالرینی  ماراقلی  گؤزللشدیرمه یه  دا  داها  گؤرونوملرینی  اؤز  قادینالرین 
گؤستریر. بیر ملت یا بیر کولتورون ایچینده گؤزل و چکیجی گؤرونمک اوچون 
باشقا ملت و کولتورلرده  اولونان بزک وسیله لری  استفاده  یؤنتملری و  بزه نمه 
بیه نیلمه ییب، حتي رد ائدیله بیلر، آنجاق عمومیتده، انسانالر گئییم طرزلرینده، 

ساچ باخیمالری و بزک- دوزکلرینده د ییشیکلیک یاراتماقدان خوشالنارالر.
  بزه یین باشالنیش تاریخی، عموما اسکی میصیره دایانماقدادیر. اونالر مذهبی 
مراسملری اوچون عطرلر و بزک اورونلریندن )مواد آرایشی( استفاده ائدرمیشلر.

 

بزکدوزَگین
قیسساتاریخچهسی

                                           سوسن نواده رضی
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دریلری یومشاق قالیب گؤزل قوخوسون دئیه اؤزل حامامالر ائدر، تمیزلیکلرینه 
دقت گؤستررمیشلر. حامامدان سونرا یئنه عطیرلی و یاغلی اورونلر یاخارمیشالر 

بدنلرینه. 
بزک  ایلک  گؤستردیکلری  ماراق  ارککلرین  قادین-  بوتون  داراق  آینا-   
و  اورونلری  بزک  ملکه سی-  میصیرین  کلئوپاترا-  ساییلماقدادیر.  ملزمه سی 
عطیرلری بؤیوک سئوگی ایله ساچی، اوزو و دریسی اوچون استفاده ائدرمیش.

    بیز آتا- باباالریمیزین چاغیندان بو گونه کیمی مُد و گؤزللیک ساحه سینده 
بلکه بو مؤوضوعالردا گئنیش  یارانان د ییشیملر و گلیشیملری آراشدیرارساق 

بیر افق گؤزوموز اؤنونده آچیال بیلسین.
اجدادیمیزدان بیزه چاتان اثرلر و قالینتیالرا گؤره، چوخ اسکی زامانالردان بری 
حتي  قولالنیالرمیش،  بویاالر  چئشیدلی  اوچون  بویاماق  دیرناق  و  دری  ساچ، 

خال دؤیدورمه ده چوخ قدیمدن مرسوم ایمیش.
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   بویاق و بزک اورونلری آغاجالرین کؤکوندن، یارپاغیندان، عموما بیتکیسل 
)گیاهی( و معدنی ماده لردن اله گلیردی. مثال اوچون اسکی مصرلیلر سورمه یه بنزر 
کؤهل )KOHL(آدیندا بیر توزو گؤزلرینین داها ایری و پارالق گؤزوکمسی 
اوچون یاخارمیشالر. المپانین هیسینی )دوده سینی( قاشا یاخارمیشالر و یاناقالرینا 

آللیق دوزلتمک اوچون دمیر اکسیدیندن یارارالنارمیشالر.
    یونانلیالر 460- جی میالدی ایلیندن بؤیوک ماراقال عطیرلر و بزک اورونلری 
درمان  ایسه  بعضاً  اوچون،  استفاده  شخصی  یا  مراسیملرده،  دینی  دوز لدیب 
اوالراق استفاده ائدردیلر. یونانلی قادینالر اوزلرینی بز مک اوچون »وئرمیلیون« 

استفاده  اوروندن  بیر  آدالنان 
رنگی  قیرمیزی  آچیق  ائدرمیشلر. 
دوزالرینین  جیوه  ماده  بو  اوالن 

قاریشیمیندان اله گلردی.
   روملو قادینالر داها آغ گؤرونسونلر 
قورقوشوم  ایله  گج  اوزلرینه  دئیه، 
سوررمیشلر.  ماده  بیر  قاریشیقلی 
بیتکیسل)گیاهی(  اوسته لیک 
یاناقالرینی  و  دوداق  بویاالرال 
اونالر سوت،  بویاردیالر.  قیرمیزی 
ماسکالر  قاریشیمیندان  اون  و  مکه 
دا  یاغی  کره  اونا  دوز لدیب 
یونانلیالر  دا  روملوالر  قاتاردیالر. 

و مصرلیلر کیمی تمیزلیگی و حامام ائتمگی سئویب منیمسه میشدیلر. قادینالر 
حامامالری  روملوالرین  ائدرمیشلر.  استفاده  شراب  و  سوت  ائدرکن  حامام 
گئنللیکله عمومی حامام  اوالردی، قادین ارکک بؤلوملری ده آیری- آیری 
قوخوماسی  خوش  قالیب  یومشاق  دریلرینین  ده  ارککلر  روملو  اوالردی. 
ائدرمیشلر.  استفاده  یاغالردان  عطیرلی  و  عطیرلر  سونرا  یویوندوقدان  اوچون 
یونانلی الر تمیزلیک، باخیملی لیق، ساچ، دیرناق و دری گؤزللیگینه گؤره بیر 
چوخ شعرلر قوشموشالر. گؤزللیک مؤوضوعلو بیر چوخ رسیملر، گؤزللیگین 

اؤنمسه نمه سی نین قانیتی ساییلیر.



93
ن 

ردي
رو

ـ ف
 9

د2
سفن

ي، ا
ساي

ي 
 ج

-6
3 

- 6
4 

    
ي   

يم
بيل

ل 
ن ائ

جا
باي

ذر
آ

13 

   آسیالیالر، اؤزللیکله ده چینلی لر ساغالملیق و باخیملی لیقال باغلی، چوخ قدیم 
بیر تاریخه یییه دیرلر. خصوصیله ده بزک اورونلرینه و چئشدلی گئییملر قولالنما 
امکان صاحیبی اوالنالر بو مؤوضوعا همیشه بیر هنر کیمی یاناشمیشالر. ژاپوندا 
گیشاالرین بزنمه سی گؤز قاماشدیریجی اوالردی و هله ده اولدوقجا دیرلی بیر 

هنر ساییلماقدادیر.
باخیملی لیغی  دا  ایرانلی الر  گؤره  تاریخی(  )شواهد  گوسترگه لره   تاریخی    

اؤنمسه ییب ساچ، اوز، و گئییم دبلرینی تعقیب ائدرمیشلر. 
   آفریقالی الر ساچ و گئییم تاساریمیندا )طراحی مو و لباس( اؤزل د ییشیکلیک لر 
یاراتدیالر. اونالر اطرافالریندا اوالن بیتکیلر و  خام ماده لردن چئشیدلی داوا- 
بویاالردان  چوخ  بیر  ده  اوچون  بزمک  اوزلرینی  دوز لدیردیلر.  درمان الر 
بعضی ساچ و گئییم مدل لری هله  ائتدیکلری  ایجاد  اونالرین  یارارالنیردیالر. 

ده دب دیر.
سورتولوردو.  دوداقالرا  و  یاناق  اکثریتده  ماده لری  بویاما  چاغدا  اورتا     
درمان الر  داوا-  ایله  ماده لری  بزک  بز نیلیردی.  ایله  سورمه  یالنیز  ایسه  گؤزلر 

آنجاق  آیریلمیردی.  بیریندن  بیری- 
سونالریندان  ایلین  یوز  جی   -16
گلیشمه یه  یؤنلرده  آیری  آیری- 
و  کالسیک  دؤور،  بو  باشالدیالر. 
رونسانس دؤورلری آراسیندا ایدی. بو 
چاغدا انسانالرین یاشام، دوشونوش و 
مذهبین  طرزینده  داورانیش  اجتماعی 
بؤیوک رولو واریمیش. حامام ائدیب 
آنجاق  دئییلدی،  مرسوم  یویونماق 
گؤزل  عطیرلرله  سوالن  بوالن- 

قوخویان ماده لر ایشله نیلیرمیش.
    رونسانس دؤروندن قاالن کالسیک 
آراشدیرماسی،  یازیالرین  و  رسیملر 
گؤرونوملو  یاراشیقلی  و  باخیملی 
اوچون  انسانالری  چاغین  او  اولماغین 
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نئجه ده اؤنملی اولدوغونو گؤستریر. او چاغین غیرعادی مدالریندان بیری ایسه، 
قاشالرین و آلیندا ساچ بیتن یئرین توکلرینین قیرخیلماسی ایدی. او زامان بئله 
دوشونوردولر کی، قاش قیرخیالندا قادینین اوزونون گؤرونتوسو داها عاغیللی، 

دوشونجه لی و  ذکالی نظره گلیر.  
    بیرینجی الیزابت زامانیندا )1556دان 1603 میالدی ایله کیمی( اوز ماسکالری 
 ،)Ağ zəy( َزی  آغ  تْوزوندان،  قابیغی نین  یومورتا  دؤورده  بو  اولدو.  دب 
بوراکس، بادام، خشخاش توخومو، سوت، شراب، کره یاغی، میوه و گؤی-
دوداقالر  یاناقالر ال  قولالنیلیردی.  دوزلینیب  ماسکالر  اولوشان  گؤیرنتیلردن 

بویانیب بز نیردی آنجاق گؤز بز یی چوخ رنگسیز و گؤزه چارپماز ایدی.
)1775-دن  آنتوانت  ماری  ملکه سی،  فرانسانین    
چوخ  بیر  فرانسانین  و  کیمی(  ایله  میالدی   1793
ایچینده  سوت  و  چییه لک  قادینالری  وارلی 
توند  یاناقالرینی  ایله  دوداقالری  یویونارمیشالر. 
فورم  قاشالرا  بویاردیالر.  نارینجی  دا  یا  چؤهر ایی 
اوزه  بز نمزدی.  آبارتیلی  گؤزلر  آنجاق  وئرردیلر 
دؤور  بو  سورتردیلر.  توزالر  قوخولو  خوش  ایسه 

آشیری بز نمک دؤورو آدالنیر.
  

اوز  دؤورونده  »ویکتوریا«  ملکه سی  انگیلیز   
قادینالر  ایتیردی.  چکیجی لیگینی  اؤز  بز یی 
دئییلنلره  و  ایدیلر  بویاسیز  و  ساده  اولدوقجا 
قیرتماقال،  یاناقالرینی  قادینالر  گؤره 
قیزاردارمیشالر.  دیشلمکله  ایسه  دوداقالرینی 
و  میوه  سوت،  یومورتا،  بال،  دؤورده  بو 
ماسکالر  قاریشیمیندان  گؤیرنتیلر  ـ  گؤی 
دؤوران  بو  یاخارمیشالر.  اوزه  دوز لدیب 
بزک تاریخی نین ان چتین و ان قیسیتالییجی 

)محدود کننده( سوره  سی ساییلماقدادیر.

بیرینجی ملکه الیزابت

ماری آنتوانت
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بزک  و  گئییم  قادینالرین  اوروپالی   
1900-جو  اوالراق  دفعه  ایلک  بیچیمینی 
شاهین  ناصرالدین  »تاج السلطنه«،  ایلده 
زمانه سی نین  اؤز  او  گتیردی.  دربارا  قیزی 
دؤولتی نی  قاجار  و  قیزالریندان  آیدین 
تنقید ائدنلردن بیری ایدی. او چاغدا غربی 
چاتما  ال  اورونلرینه  بزک  اؤلکه لرین 
سونراالر  ایدی.  قیسیتلی  اولدوقجا  امکانی 

آوروپایا  ایرانلیالرین  و  گلیشدیکجه،  ارتباطالری  تجاری  آوروپانین  ایران ال 
گئت-گلی چوخالدیقجا غرب اؤلکه لرینین بزکـ  دوزک طرزی و اورونلرینی 
قولالنماق بیزیم ده اؤلکه ده دب اولدو حتي غرب اؤلکه لریندن ده داها آرتیق 
یایقینالشدی. آرتیق طبیعی ماده لردن بزنمک اوچون دئییل، یالنیزجا داوا درمان 

کیمی استفاده اولونور. 
سورکلی  دئییمی  قلم«  »یئددی  ایلگیلی  بزکله  کئچمیشینده  یاخین  ایرانین    
کتابیندا)1(  عیار«  »سمک  دفعه  ایلک  عبارت  بو  گؤره  دئییلنلره  ائشیدیلیر. 
گتیریلیبدیر و یئددی قلمدن منظور قادینالرین بزه ک ملزمه لرینین اجزاسیدیر. 
دئییلسه ده  اوالراق  بیریسینه کنایه  اوالن  بزنمیش  آبارتیلی  بو گون  بو عبارت 

گئرچکده بونالردان عبارتدیر: 
1- سورمه )گؤزه و بعضاً قاشا یاخیالن یاغلی توزدور. بو توز فیندیق و بادامی 

اؤزل بیچیمله یاندیرماقدان اله گلر.(
و  َدری  قولالنیالردی.  اوچون  بویاماق  -آیاغی  و  ال  دیرناق  )ساچ،  حنا   -2

ساچین ساغالملیغیندا مؤثر بیر ماده ساییلیر.(
3- کیرشان )اوز َدریسینی آغاردان و اوزه ساپ سالمادان اؤنجه یاخارمیشالر.(

4- انلیک )قیرمیزی توز ایدی، یاناقالرا آللیق اوالراق یاخارمیشالر.(
5- وسمه یا نیل ) قاشالری قارالدیب توم گؤرستمک اوچون یاخارمیشالر.(

پارالق گؤرونسون دئیه، دری یه و ساچا  ایدی،  توز  6- زرک )آلتون رنگده 
یاخارمیشالر.(

7- خال
»تاریخ راوندی«-ده قادینالرین بزه یی قونوسوندا بئله یازیلیبدیر: »ال و آیاقالرین 

ریا
کتو

 وی
که

مل
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بویانماسی حنا ایله، اوزون بویانماسی سورمه، وسمه یا نیل، کیرشان )سفیداب(، 
انلیک )سرخاب( و مین باشقا شئی کی قادینی گؤزللـشدیرر...«

قاجار زامانیندا، ناصرالدین شاهین هله فرنگستانا گئتمه دییی و دربار قادینالرینین 
قادینالری  حرمسرا  چاغدا،  اولمادیغی  تانیش  ایله   بزیی  و  گئییمی  غرب 
استفاده  شئیلردن  دوغال  اوچون  دوز گی  ـ  بزک  اوزلرینین  و  ساچالری 
توزو، سورمه،  آهن(  نوع سنگ  بیر  )دمیر جوهری،  هماتیت  حنا،  ائدرمیشلر: 
خیاردان دوز لینن لوسیونالر... حتی بعضاً بویونالری و یا قاشالرینین اورتاسینا 

خال دؤیدوررمیشلر.)2(
    اندرونی نین قادینالرینی گؤرن »دوستعلی معیرالممالک«، فتحعلیشاه دؤورونون 
»قادینالر ساچالرینی چین- چین و حلقه- حلقه  دئییر:  بئله  آدلیم رجالیندان، 
دا حنا رنگی  یا  یاپیشدیریردیالر. وسمه  آلینالرینا  ایله  به دانا  و  لعاب  ائله ییب، 
ایله ائنلی قاشالر یاخیب بعضاً ده ایکی قاش اورتاسینا باالجا خال قویوردوالر. 

گؤزلره سورمه یاخیب اوزلرینه ده انلیک ـ کیرشان سورتوردولر...«)3(
او، توپلوم ایچینده مدالرین دب اولماسینا گؤره بئله یازیر: »...او زامانالر دب 
گؤز  اورایا  همیشه  قادینالر  شهرده کی  چیخاردی.  اندروندان  مدالر  اوالن 
تیکردیلرکی، گؤرسونلر اورداکیالر نه ائدیر بونالر دا اونالر کیمی ائتسینلر...«)4(
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دئوریم  بیر  کرخاناالریندا  ائدن  تولید  اورونلری  بزک  ایللرده  جی   -1920  
یاراندی و گؤز بز یی اوچون چئشیدلی بویاالر، یاناق اوچون آللیقالر و دوداغا 
دا جوره به جوره روژالر اور تیلدی. اوز دریسی باخیمی اوچون چئشید- چئشید 
ساچ  و  یوموشادیجی  ساچ  شامپوالرال  بیرلیکده  اونونال  لوسیونالر،  و  کرملر 

گوجلندیریجی کرملر بازارا گلدی.
قاپسادی؛  چوخونو  اؤلکه لرین  مدالری  اوروپا  ایللرینده   1960 و   1950  
ائتدی.  بازارالرا آخین  تمیزله ییجیلر  اورونلری، دری  بزک  لوسیونالر، کرملر، 
ائنلی قاشالر مد اولدو، گؤز اوستو جیزگیسی داها ائنلی و داها گؤزه چارپان 

اولدو، یاناق و دوداقالردا ایسه یومشاق آللیق واریدی. 
  1970-جی ایللردن بزک اورونلری کرخاناالری گئجه و گوندوز بز یی اوچون 
فرقلی بویاالر، ساچ و دری باخیمی، ساغالملیغی و گؤزللیگی اوچون بیر چوخ 
بزک اورونلرینی بازارا آغناتدیالر، قادینالر ایسه گونو گوندن داها آرتیق بو 

اورونلرله ایلگیلنمه یه باشالدیالر.

_______________________
قايناق الر:

1- محمدیان نمینی، مژگان، هفت قلم آرایش لوازم آرایش ایرانیان، مجله ی کتاب ماه هنر، 
خرداد و تیر 13۸1، شماره ی 33.

سایت  شد،  قاجار  زنان  لباس  تغییر  پیشگام  شاه  ناصرالدین  دختر  سامان،  صفرزایی،   -2
تاریخ ایرانی.

3- آزاد، حسن )1357(، پشت پرده  های حرم سرا، انتشارات دیبا، ص 395.
4-   همان 
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منواننهم
10-جو بؤلوم

                                سوسن نواده رضی

تخته بندین  گتیریب  صاندیخانادان  هینقینا  هینقینا-  دؤشه ک لریمیزی  یورغان 
اللریمی  اوزاندیم.  اوسته  آرخام  گیردیم  سالیب  یئریمی  اؤز  آتدیم.  اوستونه 
باشیمین آلتینا قویوب گؤز تیکدیم اؤنومده سر له نن سونسوز کهکشانا. بیر سرین 
مئح تور پرده نی بویان او یانا اسدیریردی. پرده، هردن گلیب یومشاق- یومشاق 
مئژمئیی دیر  فّراجی  گیرده،  گیم-  آی،  کئچیردی.  اوزومدن  سیغالالیاراق 
دئیه سن. باشیمین اوز ریندن بیر آز او یانلیقدا، قیمه لره سارماشان مؤوون اوزوم 
بیله مه.  ائله ییردی  باجی  اَدی-  بویالنیب  آراسیندان  بوداقالری  یارپاق-  دولو 
گؤیده مینلرجه اولدوز بیری- بیرینین دیبینده هئی- هئی آچیلیب یومولوردو. 
فیشنگ کیمی آخیب  قیریلیب زویولدیرک  هاردان  نم  اولدوز  بیر  ده  هر دن 
ائله"  آرزی  بیر  "تئز  اننه م  آخاندا  اولدوز  اولوردو.  یوخ  هاراالردا  نم  گئدیب 
اننه  بونو دئجاق کیریخیب، ال- آیاغیمی ایتیرردیم،  اولوب  دئیردی.  من ده 
قاالن آرزو- گورزولریم ده یادیمدان چیخاردی، میخ مامان کیمی هویوخوب 
قاالردیم بیر یاندا! او زامانالر، گئجه  واختی گؤیون اوزو قاپقارا مخمر کیمی 
اوالردی، بیر عالم ده اولدوز گؤرونردی، ائله بیل اووج- اووج شوشه مینجیق 
یا دا شار مازی سپمیسن گؤیون اوزونه. ایندی آمما، دئیه سن گؤی ده نَساخدان 
تک   بیر  جوت-  اوچ  یوخسولالشیب.  قاچیب،  آوازی ییب  رنگی  دوشوب، 

)عصمت    خانیمین(    دیلیندن    یازیالین    فولکلور  متنده    اننه   نین  نوت: 
   نمونه   لری    ائله   جه   ده    نوه   سیله    قارشیلیقلی    دیالوگالر،    تبریز    آغزییال 

   یازیلمیشدیر.    
  رحمتلیک عصمت خانیم نواده ی رضی مشهور معارفپرور حاج محمدآغا 
و حاج حسین آغا نخجوانی نین باجیسی قیزی ایمیش. او، 12۸6- جي 
ایل تبریزده دونیایا گؤز آچمیش و 1361- جی ایلده همین شهرده 

وفات ائتمیشدیر.
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بیلینه- بیلینمه یه پاس باسمیش اولدوزا بنزر کاس بیر شئیلر گؤرونسه ده،  بیری 
گؤیون بیر بوجاغیندا، او بیری ایسه ایتین قودوران یئرینده!... ائئئئه، نه ایسه...

تؤوشویوردو،  گلدی.  قورتولوب  ییغیشدان  ییرـ  اننه م  هاچانا  ـ  هاچاندان   
ـ دیلدن دوشوب، قوجالیب  الدن  اننه م  اولوردو؛  نفسلرینی سایماق  خیسیلتیلی 
پاپریز  بیر  ال آتیب موشدویونه  اوتوروب هر زامانکی کیمی  آرتیق. آتیشقادا 

تاخیب آلیشدیردی.
-آی اننه، گئجه نین بو واختیندا نه واجیب اولوب آخی سیگار چکیب توسسونو 

دولدوروسان بوغازیمیزا؟! اؤه هؤ اؤه هؤ...اَاَاَه...
آجی ـ آجی گولومسونوب اؤسگور رک دئدی:

-نه بیلیم باال! دا بو دا منیم دوموهلوغومدی. هئش من سنه دیییرم نیه چیققاچیق 
بو  تؤکولور  اندامیم  اَتیم  تاققیلدادیسان؟  پوفلییب  دیقه باشی  چئینییب  ساققیز 

َزَهنده ادادان!
دا حق سؤزه نه دئیه یدیم آخی؟... خیمیمی چکیب قالدیم باخا- باخا.

اننه م قوولوغونو گتیریب اوسگویو چیخاردیب تاخدی ساغ الینین آرابارماغینا، 
»گاال بو ایینه نی ساپال، دونووون اته یینی تئز تَپچیییم،  باشیمیزی آتیب یاتاخ« 

دئدی. دوروب ایینه سینی ساپالیاراق سوروشدوم:
- اننه، سنه کیم تیحماخ اؤرگه دیب؟

ننه سینه  باخار  قویار،  گؤز  ائله  اوشاغی  قیز  کی.  ایستمز  اؤرگتماخ  بییی!   -
اؤرگه شر.

اننه مین منه تیکدیگی بوزگولو ُدونالر، چیت تونوکه  تومانالر، چینـ  چین اتکلر 
الوان  الوان-  ـ گؤیچک دوراردی.  اَیینده گؤزل  ده  اوالردی هم  هم راحات 
اته یینه  ده  بعضاً  یاخاسینا،  آغزینا،  قولالرینین  تیکردی،  پالتارالری  ائو  چیتدن 
میشوات)اؤرتوک و یا جنماز دؤوره سینه تیکیلن تور یا سیرمه  جینسیندن اوالن 
قئیطان، نوار( ساالردی. گئیه نین ده، باخانین دا عاغلی گئدردی؛ بئله به هه به هینن 

گئیردیم کی اونالری!
توتماغینا،  ایینه  بارماقالریندا  اللرینه،  ـ زول دورموش  دامارالری زول  اننه مین 
ایینه نی پارچایا اینجه  ـ اینجه سوخوب چیخارتماغینا دقتله گؤز قویدوم، من ده 

اؤیره نیم دئیه.
- اننه!
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- هن، ناوار باالسی؟ گئت باشینی قوی یات گلیم سنه َشنگولوم َمنگولوم نغیلی 
دیییم.

- یوخ بااا... دییرم منه بیرـ ایکی دانا سؤز اؤرگت من ده اننه اوالندا اؤز اوشاغیما 
دیییم.

سنین  گلیر  هاردان  بوسؤزلر  آروات یاریم!  قالمیه سن  یاریمچیلیخ  سنی  وای   -
بئله دی آش قوالغیوی  ایندیکی  بیلمیش؟!  بیری چوخ  بیلمیشین  عغلیوه چوخ 

اؤرگش:
»یاخجی اوالد نئینر دده مالینی، یامان اوالد نئینر دده مالینی« 

»قوش دیمدییین نن تله یه دوشر، اینسان دیلین نن«
»کله یینن گلن کوله یینن گئدر«

»آناسینا باخ قیزینی آل، قیراغینا باخ بئزینی آل«
»اوتان اوتانمازدان، قورخ قورخمازدان«

»یامان آروات، یامان قونشو، یامان آت/ بیرین بوشا، بیرین بوشال، بیرین سات«
»دیرییه های وئرن اول، اؤلویه پای وئرن«

»اوجوز اتین شورباسی اولماز«
»ات ییین قوش دیمدییین نن بللی اوالر«

»پ...خ یییه نین قاشیغی بئلینده اوالر«
»تویوخ یومورتاسینا گؤره قیققیلدار«

اننه م ائله بیر اوجدان دئییردی، دورماق بیلمیردی، دوردورماسایدین سحره جان 
باخ آردی کسیلمه دن بیر قورانلیق مثل دئیردی. 

- آی اننه، بَیاخ هارا گئتدین، من نن اکیلدین؟ نیه بیردن بیره یوخ اولدون؟
- من؟.. هن، گئتدیم سونا مامانی گؤرم. گلمیشدی زن عمین گیله. 

- سونا ماما کیمدی؟
- سونا مامادی دا... سنی او توتوب.

گؤزلریم بیردن چیخدی تپه مه:
-  هاردان توتوب منی؟

اننه م کئچیندی گولمکدن! »بؤیویه سن بیله سن هاردان توتوب« دئدی.
- آلاله اونون ایشین راس گتیسین. مامانیوی دا او توتوب. بیزیم دؤره ده چوخ 
آدامین اوشاغین ائله او توتوبدی. چوخ قابیلدی، چوخ قابیل. سونا ماما گلیب 
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دفعه  بیر  دا  سورا  گئدر.  چیخار  راحاتدار،  زاهینی  راحاتدار،  توتوب  اوشاغی 
راحاتدیخ  ایندیکی  قدیم  وئرر.  زاتدان  داواسیننان  سانجی  چکر  باش  گلیب 
یازیخ  زاهی  ایدیییی؟!  کیمین  ایندیکی  قدیم  بس  دئییسن  کی.  یوخیدی 

سانجیدان قیوریالردی آچیالردی، »باال ائله اوالر، ائله اوالر...« دئیردیلر.
-اوشاغی هاردان توتار؟ نه جور توتار اننه؟

- دا بیلمیرم والاله، چوخ دا هر شئیین دیبینه گئتمز آدام. اوالری دا بؤؤیه سن 
بیله سن اؤزون.

»توتماق« کلمه سی فیکریمی پریشان ائدیردی. آخی دوشن بیر شئیی توتارالر. 
گؤره سن من هاردان دوشورموشم کی سونا ماما گلیب توتوب؟!

نییه  سن  به  دوشورم؟  من  بیلدی  هاردان  ماما  سونا  دوشوردوم؟  من  اننه    -
توتمادین؟

اننه ائله بیل هئچ ائشیتمه دی من نه سوروشدوم، سایمازجاسینا سؤزونون دالیسینی 
توتدو:

»لَحلر« آعزیندا  بیر خانیم دی.  اوز  هااا. آغ باش، گولر  ائرمنی دی  ماما  - سونا 
باشیوا  ماما،  سونا  »آی  کی:  باشینا  گئتدیم  چوخداننان  گون  بیر  وار.  ائوی 

دوالنیم، وختیم نن گئچیب، اوشاعیم کیچیحدی.« ائرمنی لهجه سیی نن: 
- »نه ایش چیخاردیبسان گئنه« دئدی بیله مه.  

آغ تمیز پالتار گئیر، باشین دا دالدان باغالر همیشه. ائولره گئدیب اوشاق توتار، 
ایشینده بتر حاذیق دی. مطبینه گئتسن ایکی- اوش تومن آالر، ائوه گلنده بئش 

تومن. یالواردیم بیله سینه: »آی سونا ماما، نه دئسن وئره جام!«
-»آخی گوناهدی، گوناهدی« دئدی. 

زاهینی  ائوده  بیر  گئدیر  توتور  ماشین  یاریسی  گئجه  دفعه  بیر  تعریفله للر 
دوغوزدورماغا، ایشی قورتوالننان سورا، گلیر شوفئره دئییر: »یانیندا اون تومن 
پولون وار؟«، او دا: »هن واردی« دییر. اون تومن ائله چوخ پول دی. پولو آلیر 

آپاریر وئریر زاهی نین ارینه، دئییر: 
آلیب  شئی لر  قووه لی  یئتیشرسن.   باشلی  امللی  ایشمه گینه  یئمه گینه-  -»بونون 

یئدیردرسن جانینا جیرگ اولسون.« 
گؤرور چوخ کاسیبدیال، هئچ اوشاق توتماغا دا پول آلمیر.

اوشاق عاغلیم ال سونا مامانی تحسین ائدیب، بؤیوینده من ده اوجور اوالجاغام 



آذربايجان ائل بيليمي         64 - 63- جي سايي،اسفند 92، فروردين 93

126 

دئدیم اؤز- اؤزومه. 
- اننه!..... باخ آی نه گؤزلدی، گیم- گیرده دی بااا.. 
- یاخجی، دا گؤزووو زیلله مه آیا، آی آدامی چکر.

- هارا چکر؟ نه جور چکر؟!- سوروشدوم قورخا- قورخا.
- دا نه بیلیم، قدیم نن بئله دییه للر...

اننه مین  باخیشالریمی آیدان چکدیم و او گون- بو گون دور  نیگران       من 
سؤزو قالیب قوالغیمدا، دولون آیا چوخ باخمارام.

    قیسیلدیم اننه نین دیبینه، اننه اؤزو ده بیلدی کی بارا قویوبدور. منی باسیب 
باغرینا فیکریمی یووزدورماق اوچون دئدی:

-گه سنه بیر نغیل دئییم: »بیر ائوده نئچه اوشاق واریدی. بیری چوخ تنبل ایدی. 
اوغول دو گؤر یاغیر یا کسیب؟«- دئسئیدین بیله سینه، الینی چکردی پیشیگین 

کوره یینه، یاش اولماسایدی،  »یووو یاغمیر« دئیردی!
بیر  ائله  دوز  پیشیح  بو  »گاال!  دئسئیدین،  منه«  وئر  داشین  باتمان  اوغالن  »دور 

باتماندی«، دئیردی!
»دو بیر ایچیم سو َگتی منه« دئینده، دئیردی: »اَاَاَاَاَه....هر ایشی من گؤردوم، دور 

بیر ایشی ده اؤزون گؤر داااا!« 
قونشوالرا  گئجه یدی،  آخی  گولدوک،  قیققیلدانا  قیققیلدانا-  ده  ایکیمیز 

گئدردی سسیمیز. 
-گؤزلرینی یوم سنه قدیم لردن دئییم.

سو  اننه نین  ساتاشدی  گؤزوم  باجاسیندان  آمما  یومدوم،  یاالننان  گؤزلریمی 
گوودوشونا. سو گوودوشو ساخسیدان اوالردی. یا آغ اوالردی یا دا قیرمیزی. 
یای گئجه لری اننه م همیشه اونو قویاردی باشیمیز اوسته. ائله سرین ساخالردی 
کی سویو... دوروب بیر- ایکی قورتوم ایچدیم، اننه م  »یئزیده لعنت« دئدی. سو 
ایچنده هئچ بونو اونوتمازدی اننه م. من اوندا بیلمزدیم یئزید کیم  دیر، نه چی دیر، 
هانسی حامامدا فیطه د ییشر، ائله من ده قاریشیب اننه مه یئزیدی قارقیش ائلردیم.
میپپاغیمیز واریدی.  باشیندا چؤرح  او  - جانیم سنه دئسین، قدیم حیه طیمیزین 
بئش نفر گلردی، بیری یاپاردی، بیری کوند لردی، اوچو ده آچاردی. گونده 
30 باتمان خمیر ائلردیلر. بیز اوش گون پیشیتدیرردوخ. بیر نفر چؤره یی یئربَه یئر 
باشدا  بو  یئرینه.  ییغاردی  قوروداردی،  َسرردی،  یانی  ییغیشدیراردی.  ائله ییب 
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باشدا زئرزمی یه قویاردیال. زئرزمیده مخصوص تخته بت )بند(  او  پیشیرردیله، 
قویاردیال، ائشیگه ده پنجره سی اوالردی کی، شئح اولماسین. تختین قیش الرینا  
اوستونده  ساجین  اّول جان   بیلمه سین.  چیخا  سیچان  باغالردیال  تیکانی  چؤل  
چؤرح پیشیرردیله، اونا ساج چؤره یی دئیردیله. ساج چؤره یی نین دؤت- بئشینه 

یاغ ویراردیال صوبحانیه یییاخ تازا به تازا، ایسسی- ایسسی...
اننه نین  آراسیندا  آییقلیق  یوخویال  قیزیشیردی.  یاواش  ـ  یاواش  گؤزلریم 

دئدیکلرینی تجسسوم ائلیردیم خیالیمدا.
- اننه ساج نه دی؟

- ساج دمیردن، بئله بیر گیرده، پایالی، مئژمئیی یه بنزر اوالردی. بنّا گلیب تارما 
باغالردی، تارما دا ایسسینی ـ توسسونو چکیب آپاراردی. 

- اننه آی آدامی هارا چکیب آپارار؟
- دده  وای! سؤزوم گه گیر آعزیما. 

اننه یئنه منیم فیکریمی جایدیرماق اوچون سؤزو د ییشیب دئدی:
- تاپ بو نه دی تاپباجا، قوالخالری یاپباجا، گؤزلری پییاالجا.

- دوه دی.
- بیر آغاجیم وار، اون ایکی بوتاغی/ هر بوتاغی نین اوتوز یرپاغی/ هر یرپاغین 

بیر اوزو قره بیر اوزو آغ. 
- ايل، آيالر، گئجه، گونوز.

- بیر قیزیل اؤکوزوم وار/ هاردا یاتسا اوت بیتمز
- اود )آتش(

بیری گئدر گلمز/ بیری یاتار دورماز 
- توستو، کول

قنده اوخشار دادی یوخ/ گؤیده گزر قانادی یوخ 
- قار

بوستاندا وار بیر آروات/ پالتار گئییب قات با قات 
- يرپاق کلم

یئر آلتیندا ساری بیزو
- يئرکؤکی

- یاناممیه سن قییییز! به سن ائله هاممیسینی باشاریسان. دی گؤزلرینی یوم یات!
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گؤزلریم یومولویدو،  ایسته سم ده آچیلمیردی... آما اننه نین حمدی سوره لرینی 
ائشیدیردیم هله...

***

گوپ... گوپ... گوپ...
گوپبولتو سسینه آییلدیم. گون گلمیشدی گؤیون اورتاسینا. ائودن هایـ  کولک 
حیَطه.  ائندیم  اووشدورا  ـ  اووشدورا  گؤزلریمی  دوروب  گلیردی.  سس لری 
زوبئیده خانیم گلمیشدی، آنام ال بیرلیکده پالتار یووردوالر. ایکی هفته دن بیر 
زوبئیده خانیم گلردی پالتار یوماغا.  پالتار یووان گون ائویمیزین آلتی اوستونه 
گلردی. ایکیـ  اوچ دانا تشتده پالتارالری ایسالداردیالر، نم نئچه دانا میس جام 
دوزردیلر حیَطین آراسینا. بوردان اورا، اوردان بورا شریت چکردیلر. چایدان 
بیری  آالردی،  پسابین  بیری  یوواردی،  بیری  قیزدیراردیالر،   سو  چایدان  ـ 
ـ  بیر ویریم  بیری سیخیب سیلکیب آساردی شریته.  سووا چکیب پاکالردی، 

شیپبیلداق سالیناردی کی گل گؤره سن! 
 اننه او باشدا، گیالس آغاجی نین آلتیندا پاالز سالیب اوتورموشدو ات دؤیوردو 

دیبه کده. اوجا سالم وئریب، گئدیب قیسیلدیم اننه نین بؤیرونه.
- اننه،  حئیوان زوبئیده خانیم چوخ یورولور هاااا.

آبیاریمیز  اونداکی  کی.  د ییردی  بئله  قدیم  شاهگونودی.  یورولماسی،  نه   -
آپاراردی چشمه ده سووا چکیب گتیرردی  یوخیدی  قیرنا  یوخیدی، حیه طده 
نووددانالردان  دوناردی،  گؤیده  توپورجک  شخته سینده،  قیشین  اسکیلری. 
قیروو آسالناردی، چشمه دن قئییدنده اللری جیریق جیریق اوالردی. اوشاغین 
اسکیلرینی، موشامباسینی، نمنه کی دَ ییشمیشدوخ ییغاردیخ پوتدوغا، پیالستیح 
ایکی دانا دا مراغا صابینی قویاردیخ، آیری صابین فاب  اوندا.  زات یوخیدی 
زات دا اولمازدی او زمان، »سن آلاله زوبئیده خانیم ساری یئرلرین چشمه ده 
صابین نان سورت تمیز یو«، دئیردیخ. سورا دا یودوخالرینی گتیرردی: »سریم 

یا گئدیم؟«                              
 »زوبئیده خانیم الیمده ایشیم وار الیوه قوربان سر گئت«، یا دا »قوی گئت اؤزوم 

سررم« دئیردوخ.
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سویو  یئنردیخ  پیلله  ایکی  اون  بیلیم  نه  پیلله،  اون  واریدی،  سردابا  قدیم   
دولدوراردیخ گتیریب ایشله دردیخ. آی موصوبت چکردوخ.

حیرصینی  بیل  ائله  دا  آز  بیر  دیبکده.  دؤیوردو  اتی  دئییب  قدیملردن  اننه 
گوجویله  وار  کیمی  آلیرمیش  انتقامینی  چتینلیکلرین  بیلیم  نه  سویودوردو، 

دیبک دسته سینی قالدیریب ائندیریب چیرپیردی دیبه یین ایچینه.
دیبک، آغاجین کؤتویوندن دوز لردی. کؤتویون آراسینی اود ایله یاندیراردیالر، 
ـ  سورتوب تمیزلردیلر،  چوخورالشاردی. سونرا او چوخور یئری  سورتوب 
آدام  دؤیه نه جن  اتی  اوالردی،  داشدان  ده  دسته سی  دیبک  اوالردی.  آغاپباغ 

بیلک دن دوشردی.
اننه اتی اوقدر دیبه حده دؤیردی- دؤیردی  ات قووه لنردی. سورا دا پیشمیش 

لپه نی دؤیردی.
»بیر ايکی نلبکی 

 اوش دؤؤت قاپینی اؤت
بئش آلتی، سموار آلتی

يئددی سکگیز فیرنگیز
دوققوز اون، قیرمیزی دون

اون بیر اون ايکی، ائرمنی بؤرکی...«
قیزالرین اویناماق سسی، گولوشوب میرتداشما سسی گلیردی کوچه دن.

»قارقا دئیر قااار قار / قجله دئیر زهريمار/ سئرچه دئیر سنه نه وار!«
 من ده دوروردوم چایـ  چؤرگیمی یئییب چیخام کوچه یه، بیردن هارای- بیداد 
قالخدی. اوغالنالرین باغیرتیسی، هووویـ  هوووووی  هویالماالری، اوجادان- 
اوغولالری...  نامردین  قاپییا.  قاچدیم  دوردوم  گلدی.  سسلری  فیشقا  اوجادان 
اله  بیله سینی  باسیب  داشا  گؤتورموشدولر.  قوپاالغین  جاوادین  دلی  ده  یئنه 
سالیب گولوردولر. دلی جاواد دا قولالرینی اوز-گؤزونه، باشینا حایل ائله ییب 
»وورمایین  یامانالییب  اونالری  دؤنوب  دا  آرادا  الیندن.  اونالرین  قاچیردی 
کؤپه ی اوشاغالری، نیه داش آتیسیز...« دئیه باغیریردی. داشالر یازیغین اویان 
ـ بویانینا دَ ییردی، آما اوشاقالرال اوینورموش کیمی، بیر تهر خوشو دا گلیردی 

سانکی. او یامانالدیقجا، اوغالنالر الپ بترله دیردیلر. 
-اننه ا... ا... اننه گه...گه... گه قویما...دلی جاوادی وورولال...تئزول گه...
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بئل  ده  هم  یاتمیشدی،  آیاق الری  هم  ایسته دی،  گلمک  دوروب  دیک  اننه 
بوخونو قوروموشدو...

-ائیوای... تئزول اننه، ایندی دلی جاوادی اؤلدوره للر گه ه ه ه ه...
- گؤنو قئییمدی، ایت جانی وار، قوخما اؤلمز!

اننه قاپی یا گلینجه من یاریجان اولدوم. 
اوتانمیسز؟«  اریییب  اؤلوب  بو؟  تای-توشوزدی  گلسین!  اوزوزه  »تووو 

چیمخیراراق اننه م چیخدی قاپییا. 
بیره دئیه سن قورباغا گؤلونه داش آتدیالر. دلی جاواد گلیب سیغیندی  بیردن 
بیزیم قاپییا، اوغالنالر دا بیر بیر  ج-نین دیبینه ر- )جیرماق( قویوب سوزولوب 

اکیلدیلر. 
بی  دا  آلنیندان  اولموشدو،  جیریق  جیریق-  پالتارالری  جاواد،  دلی  حئیوان 

جیققیلی قان گلیردی. 
- قاچ او آفتافانی حوضدان دولدور گتی بورا اوز گؤزونه سو آخیتسین. -دئدی 

اننه م.
زادی  یاشی   30 بیلیم  نه  کیشی  ایدی.  بیر  گؤوده لی  بویلو،  اوجا  جاواد  دلی 
بیر  دؤولتلی  چوخ  دئیردیلر  باالجایدی.  آز  بیر  گؤره  بدنینه  باشی  اوالردی. 
عایله نین اوغلویموش. قارداشی گؤروب بونون عاغلی یوخدور دده  مالیسینی 
یئییبمیش. هر کیم هاردا اونو گؤرسه یدی، بااللی- بؤیوکلو اونو داشا باساردی. 

او ایسه فقط اونالرین الیندن قاچیب جانینی قورتارماق ایستردی. 
سویو تؤکدوم ال- اوزونو بیر شیختا لیلیخالدی. ائله فاغیر- فاغیر باخیردی کی 

گؤزلریمه. 
- اوتو بوردا دووار دیبینده گئدیم سنه یئماخ گتیریم. دئدی اننه م.

معصومجا  گولومسونوردو.  باخیب  منه  دیبینده.  دووار  اوتوردو  چؤمبه لیب 
گولوشو واریدی دوداقالریندا. اوشاق باخیشینا داها چوخ بنزیردی باخیشی.

قاشسیننا!- اوالرا داش آت  ده  اوغالن الری وورموسان؟ سن  یومولوب  نیه   -
دئدیم

- یوووو جاواد پیس اوعالن دیی، جاواد دلی د یی کی داش آتسین!- دئدی، 
باالجا بیر اوشاق لحنی ایله.

اننه م دونن گئجه دن قالمیش دویو خوروشون آرتیغینی قیزدیریب ایکی پارچا 
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پیلو  دا  او  الینه،  جاوادین  دلی  وئردی  گتیریب  کاسادا  جینقو  بیر  کوکه  ایله 
خوروشو چؤرکله بورماالدی، آجلیقدان قورتولموش بیر اؤژ  کیمی بیلمیردی 
آغزینا یئسین یا بورنونا... دوزون دئسم، من ایندی ده باش تاپمیرام نیه اونا دلی 

دئییردیلر، منجه اونا داش آتان الرا دلی دئمک داها دوغرو اوالردی. 
اننه گلیب اوتوردو گینه ده دیبک باشیندا. »قاپینی ایشکیلله گل ایچری« دئدی 

منه ده. 
اداالری  اونون  باخام.  جاوادا  دلی  ایستیردیم  ایستمیردیم.  گلمک  ائوه  من 

خوشوما گلیردی. اننه م منی یاخشی تانیردی، دئدی:
- قاش گه سنه مالال نصرالددین نغیلی دئییم.

قاپینی ایشگیلله ییب گلیب اوتدوم اننه نین یانیندا.
- هن، دئنه گؤراخ!

- بیر گون مالالنین آروادی قوناخ گئدیرمیش. گؤتورر پنیری قویار صاندیغا 
آغزینا دا قیفیل ویرار.

- نیه؟
مالال  البید  بولوم،  نه   -
اوالر،  اذان  قارینپئیمیش. 
قئییدر  آروادی  مالالنین 
الینده  مالالنین  گؤرر 
هئی  چؤرح،  پارچا  بیر 
قیفیال  سورتور  قوپاردیر 
سوروشار:  آعزینا.  قویور 
دئیر:  مالال  قئیریسن؟«،  »نه 
چؤرح  قیفیل  نه،  »هئچ 
آروادی  مالالنین  یئییرم!« 
چیخاردیب  بوعما  بیر 
تیکیلمه سین  »ائوین  دیییر: 
بیر  خئیرلی،  باشی  آی 
یئیه  چؤرح  یاوان  گون 

بیلمیسن؟!«
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ایکیمیز ده گولدوک. »یازیخ مالال« دئدیم.
- بیر گون ده، مالال اوتوروب دوروب ایکی ایاغینی بیر باشماغا سوخموشدی 

کی، گؤره سن آدام او نوودانین باشینا چیخسا نوالر؟
آروادی دا دئییر نوالجاخ، آدام دوشر قول- قیچی سینار، قانینا قلتان اوالر.

آما گینه ده مالال ال چحمیییب هرگون نوودانا باخیب حسرتینن دئییردی: »بیر 
او نوودانین باشینا چیخسایدیم!« 

بیرگون مالالنین آروادی چیخیب گئدر مرثیه یه، قاش قراالن واخت گلر گؤرر 
مالال حیَطده ییخیلیب نوودانین آعزیندا قانینا بله شیب زاریلدیر. دئیر: »واخسئی 
قیچین  ـ  قول  ییخیالسان  دئمه دیم  به  باشیوا؟  سالدین  داشی  آخیرده  کیشی! 

سینار؟« مالال دئیر: »اوسسون آروات، عوضینده نوودان مشقیندن دوشدوم!«
آراسیندا  ائل  اوالراق  دئییم  بیر  ده  ایندی  دوشمک«  مشقیندن  »نوودان 

ایشلنمکده دیر. 
من  گئتدی.  میپپاغا  ائله ییب  ییغیش  ـ  ییر  قورتولدی،  دؤیمکدن  ات  اننه 
اننه نین ال ـ آیاغینا  پاالزی بوکوب ویردیم قولتوغوما، سیرتیق پیشیک کیمی 
گتیردی،  اون  گتیردی،  یومورتا  گئتدیم.  دیبینجه  کیمی  کؤلگه  دوالشاراق، 
ادووا  خئیلک  قوورولوسو،  سوغان  گیله نار،  قوری  قاخ،  گیرده کان،  زریش، 
کوفته لری  قویوب  ایچینه  کوفته نین  گتیردی  ملزمه  نققده  نم  خالصه  فیالن... 

سالسین. 
- ساری کؤکوموز قورتولوب، تئز قاچ دربت باشیننان آل گه.

- ساری کؤحسوز اولماز؟
اننه بورنونو یئلله ندیریب بیر باخدی اوزومه، من ده تکلیفیمی بیلدیم!

مامانیمنان پول آلیب دوشدوم یوال. گون اورتایا آز قالیردی. بو واختالر کوچه میز 
خلوتلشردی. اننه دئیردی چیخما جویوت توتار، آما ایشی دوشنده بیلمیرم نیه 
ایدی.  دؤحتور  واریدی  قونشوموز  بیر  قورخوتمازدی!  مویوتدن  ـ   جویوت 
دؤحتور  اؤرتولودو.  قاپیالری  گؤردوم  باخدیم  ایدی.  خاریجه لی  دا  آروادی 
گیلین ایین ـ باشالری، گؤتورـ قویالری بیزلردن فرقلی ایدی. نییه گیزله دیم، 
هردن قاپی نین چاتداغیندان زادینددان گودردیم اونالری! دؤحتورون قیزینین 
باالجا قوزویا بنزر بیر ایتی واریدی. بوی بوخونو باالجا اولسا دا هورنده کره نئی 
کیمین گوبود سس چیخاردی بیله سیندن. اونو هوردورمگه جانیم جیجیشردی! 
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کوشقوردام،   ایتی  بویالنام  قاپیدان  گئتدیم  کؤپئیولی!  بیلردی  چوخ  آدامنان 
آدام  چوخلو  گؤردوم   اویانلیق،  قاپی  یئددی  آلتی  اؤتور!  میرتیندان  بئله  ائله 
ییغیشیب. ایتی اؤتوروب احتیاطال ازدحاما یاخینالشدیم. سس صدا یوخیدی، 
گیلین  اردشیر  گؤزلوک  قارا  گؤزلرینده  کیشی،  هئزومپا  نفر  آلتی  بئش  آما 
پیچیلداشیب  گؤرونوردولر.  مشکوک  چوخ  ائلیردیلر.  گل  ـ  گئت  قاپیسیندا 
سس ـ سمیرسیز هئی ائوه گیریب چیخیردیالر. قورخدوم. قورخومدان چیشیم 
گلدی. سوزولوب حاج فرج گیلین باالجا داالنیندا گیزلنیب ایزله دیم. بیر آندا 
ائودن  یاپیشیب  قولوندان  بو  ـ  قول  او  اردشیرین  ایکیسی  کیشیلردن  گؤردوم 
ایستیرلر.  تپمک  ماشینا  ساخالدیقالری  آغزیندا  قاپی  زورال  و  چیخارتدیالر 
گؤزومه  گؤزو  اردشیرین  باخیردیم.  بویالنمیشدیم  من  دیر نیردی.  اردشیر 
الیمدن  ساتاشدی. او کؤورلدی. من اورکلندیم. جینقیریمی دا چیخارتمادیم. 
هئچ نه گلمیردی. باخیشیمال اونا »باغیشال« دئدیم. او ایسه، گولومسونن کیمی 
اردشیرین  منه.  سانکی  دئدی  یوخدور«  عیبی  »اولسون  ایله  باخیشی  اولدو، 
باخیشیندا اومود واریدی، دیرنج واریدی، گؤزل بیر عیناد واریدی... قارانلیقالرا 

قارشی آیدین بیر ایشیق واریدی...
اردشیری آپاردیالر.

من او گئجه، اردشیرین منه وئردیگی »ماهی سیاه کوچولو« نو بیر داها اوخودوم 
و سانیرام او گئجه، همن او گئجه من بؤيودوم.  
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                                قاجار دورونده قیزالرین کبینی

                                               چئویرن: سوسن نواده ي   رضی 

 
قاجار زمانی نین توپلوموندا، قیزالرین اوشاقلیق چاغی ایله اره گئتمک چاغی 
آراسیندا ائله بیر آرا اولمازمیش. معموال قیزالر، یئددی یاشال اون اوچ یاش 

آراسیندا اره گئدردیلر.
و  یئتیشمه سی،  تئز  داها  قیزالرینین  گونون  او  باغیمسیزالشماق،  اقتصادی 
ناخوشلوقالرین یایقینلیغی اوزوندن عؤمور اورتاالماسی نین دوشوك اولماسی 
اوغالنالر  و  قیزالر  بیلر.  ساییال  کیمی  سببلری  ائولیلیکلرین  ائرته لنمیش  بو 

یولداشالرینین  حیات  گله جک 
اختیار  بیر  هئچ  سئچیمینده 
صاحبی دئییلدیلر. ائولی لیگین ان 
یایقین شکلی دایمی عقد ایدی.

بیچیملریندن  یایقین  ائولیلیگین 
بیری ایسه، آنالشما و یازیالشماالر 
قادینالری  دا  یا  قیز  اساسیندا 
موقت  خود  یا  ائلمک،  صیغه 
یوخسوللوق  ایدی.  ائولیلیکلر 
سیخینتیلی  دورومون  مالی  دا  یا 
عایله لر  اولوردو  سبب  اولماسی 
ائولیلیگی  موقت  قیزالرینین  اؤز 
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قادینالری  راضیالشسینالر.  ایله 
صیغه ائلمک توپلومداکی تؤره لره 
گؤره قبول اوالسی ایدی و صیغه 
سؤزلشمه  قادینالر،  اولموش 
سونرا  بیتدیکدن  )قرارداد( 
بیریسی نین  باشقا  چتینلیکسیزین 

دائمی عقدینه گله بیلردیلر.
بیچیمی  بیر  باشقا  ائولی لیگین 
توتوالن،  اسیر  ساواشالردا  ایسه، 
تجارتی  کؤله  دا  یا  اوالن  چالینتی 
قیز-  ساتیالن    واسطه سیله 

قادینالری قاپساییردی. 
آنجاق  ایدی،  نجیب زاده لره مخصوص  چوخ آروادلیلیق سیستمی، شهرلرده 
بیله بعضا  ائالتالریندا، یوخسول کیشیلر  بلوچ  یایقین ساییلیردی.  ایالتلرده ده 
سکگیز دانا آرواد آالرمیشالر. ندنی ده بو ایدی کی، ائالتالردا آروادین هم 
ار اوچون هئچ خرجی یوخ ایدی، هم ده وئریملی بیر اورَ تیجی ساییلیردیالر 

عایله  اوچون.

قاجاردوروندهمرسوماوالنكبيننهايميش؟
یئرینه،  پولو«نون  »سوت  آلینان  نقد  عایله لر  اورتاالریندان  دورونون  قاجار 
سوت  باشالدیالر.  وئرمگه  اوستونلوك  چوخالتماغا  کبینلرینی  قیزالرینین 
پولونون آزالماسی و کبینلرین داها اؤنمسه نیب چوخالماسینی قاجار دورونون 
تاریخینده آراشدیریب تاپمالی. بو دورده جماعات ایکی بویوتدا َدییشیلمکده 
معلوماتلی روحانیلرین چوخالماسی  و  یایقینالشماسی  بیری ساوادین  ایدیلر؛ 
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ایدی، ایکینجیسی ده جماعاتین باشقا کولتورلرله تانیشیب، عثمانلی، عرب و 
حتی غربی اؤلکه لرله ایلیشکی قورماسی ایدی.

نئچه  کبینی نین  گلینین  شهرلی  دوروملو  اورتا  بیر  قاباق،  بوندان  ایل  یوز 
اولدوغونو ماراق ائدیرسینیزسه، گؤزلرینیزی یومون، اؤزونوزو تخته معجرلی 
بیر  یئکه حیَطلی  اوالن  ائله یین؛ دووارالری سوواقدان  تصور  ائوده  بیر  قدیم 
بوتون  گونودور.  دانیشما  سؤز  گون  بو  قوناقدیر.  به زیم  زیم  تنه بیسی  ائوین 
کاغذا  کبینی  ایسه  ایندی  آنالشیلیب،  موضوعدا  هر  دانیشیلیب  سؤزلر 
اصفهانلی  آغا  ممد  حاج  گؤندریب  آدام  ائوی  قیز  واختیدیر.  کؤچورمک 
اولدوغو  ائله سین هم ده ساوادلی  بیرینه محرم  بیری  قیز اوغالنی  گلسین هم 
بئله یازیر: »بسمه تعالی/  اوچون سؤزلشمه نین اوزونو یازسین. حاج ممد آغا 
عصر  ولی  و  یادیله/  آله-ین  و  علیه  الاله  صلوات  پیغمبر  آدیله/  آلالهین 
عجل اهلل تعاال فرجه-ون تاییداتی ایله/ بو کاغذ گلینین آتاسی، جناب کربالیی 
و    دئییلدی(  یازماق دب  آدینی سؤزلشمه ده  گلینین  زمان  گیوه دوز)او  رضا 
بزازباشی نین  رضا  حاج  جناب  آتاسی،  بزازباشی نین  جعفرعلی  کوره کنین، 
بیر  عبارتدیر:  بوندان  اولونان کبین  قبول  بیر سؤزلشمه دیر.  باغالنان  آراسیندا 
جلد کالم اهلل مجید، بیر جام آینا، بیر جوت الله، اوچ دست پالتار، بیر پنج تن 
عقیق، بیر مرتضی علی)ع(ین شمایلی، و 100 تومن پول مشمول ذمه دیر. آلاله 

مبارك ائله سین انشااهلل؛ شوال 1329 هجری قمری.« 
عایله لرین  یئتیشن  آغزینا  الی  صینیفدان،  اورتا  دورونده  قاجار  کبین  بو  البته 
کبینی  قیزین  بیر  اوالن  حامبال  دا  یا  فهله  آتاسی  یوخسا  سؤزلشمه سیدیر 
چوخ چوخ بوندان آز اوالردی. ایندیسه، نئجه دوران دؤنوب دبلر، عنعنه لر، 
گله نک و گؤره نکلر بو قدر دَ ییشیلیب، بونالری سوسیولوقالر و توپلونم  بیلیم 

اوزمانالری آراشدیریب جوابالمالیدیرالر.



13
93

ر 
مه

ر، 
يو

هر
 ش

ي،
الر

ساي
ي 

 ج
-6

9-
70

    
    

ي   
يم

بيل
ل 

ن ائ
جا

باي
ذر

آ

13  وار-دولتلیقيزالرينكبينلرینئجهاوالرميش؟
اوچ پارچا کند، فالن یئرده، اشرفیلی قیزیل بیر کمر، جواهرنشان نیمتاج، اون 
دست فرنگی پالتار، بوندان عالوه، اوغالن 6 مین تومن سوت پولو وئرمگی 

ده بوینونا آلیب. 
قاجار دورانیندا بیر آرواد اریندن نفقه آلماماق، اخالقی انحرافالر، یا دا جینسی 
اوشاقالرین  ایسته سه یدی،  بوشانماق  دورومالردا  کیمی خاص  اقتدارسیزلیق 
واز  بوشاماقدان  آرواد  ارلری  سورونالری  وئرمه  کبین  و  قالما  ایله  آتاالری 

کئچدیرردی.
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اويونالرواويونجاقالر

          سوسن نواده ي رضی

قازينتيالرداچيخاناويونجاقالر
من بونا اینانیرام کی، بوتون تاریخ بویو اوشاقالر اوینارمیشالر و چوخ اوزاق 
زامانالردان بری الپ ائله گونوموزده کی کیمی، اوشاقالرین دورلو- دورلو 

اویونالری و اونالرا  گؤره ده اویونجاقالری واریمیش. 
تورپاغین  قازینتیالردا  بعضاً 
کی،  چیخیب  شئیلر  ائله  باغریندان 
یازیسی  ده  نه  تاپیلیب  مقبره لرده  نه 
فالنی اولوب، بو اوزدن ده نه اؤزونه 
ده  نه  قازانیب،  کیملیک  بیر  گؤره 
آچیقالنیب.  ندنی  دوزلدیکلرینین 
اوشاقیانا  اوز رینده  بونالر، 
اویونجاق  اوالن،  ناخیشالری 
کیچیک  سانیالن،  اولدوقالری 
بویوتالردا دوز لمیش اشیاالردیرالر.
دئییرلر؛  دا  آز  سایجا  یاپیتالر  بو 
دوز لمیش  ناشیجاسینا  ساخسیدان 
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بیر چوخ کیچیک اشیاالر، گیلدن و متالدان دوز لمیش باالجا انسان و حیوان 
هیکللری، تََکرلی هیکللر، باالسینی قوینونا آلمیش آنا هیکل جیکلری، هابئله 
هامیسی  بونالرین  و...  چاخچاخی  کیمی(،  )امزیک  قابالر  لولوکلو  اوزون 
اوشاقالرین زامانا و دوروما  گؤره اویونجاقالرینی بیزلره آنیمساتماقدادیرالر. 
گؤره  اویونجاقالرا  و  اویونالر  دورلرده کی  اسکی  کی،  بودور  حقیقت  اما 

آپاریالن آراشدیرماالر اولدوقجا آزدیر.
 

اسکیبيرچاخچاخا
بو اؤرنک بؤیوك اوالسیلیقال بیر اوشاق اویونجاغی، 
و  ساخسی  آراجیدیر.  دوموهلویو  اوشاق  بیر  دا  یا 
مئتالدان دوزه نیلمیش چاخچاخی یا بنزه ین بو نسنه نین 
قازینتالردا  شهرینده  شوش  ساییدا  چوخ  بیر  تایی 
تاپیلمیشدیر. بونالرین اویونجاق اولدوقدان باشقا بیر 
ایشه یارادیقالری سانیلمیر. بویو 12 سانتیمتر اوالن بو 
نسنه اوچ یا دا دؤرد مین ایل بوندان ارنجه یه عایددیر 
و  سونو  ایللیگین  مین  ایکینجی  اؤنجه  )میالددان 

بیرینجی مین ایللیگین اوللری(.
 بو هیکل جیکلردن بیر چوخ ساییدا 
نه مزارالردان تاپیلیب نه ده مقدس 
اونالرین  ده  اوزدن  بو  یئرلردن. 
اوالسیلیغی  اولدوقالری  اویونجاق 
آغیر باسماقدادیر. کئچمیشی دؤرد 
تونجدن  بو  اوزانان  قدر  ایله  مین 
لرستاندا    هیکل جیکلری  حئیوان 

کشف اولونوبدور.
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گونوموزده کی  هئیکل جیکلر  سایاق  بو 
ماشینالری و دؤرد تکرلیلری آنیمسادیر. 
اویونجاقالری  تکرلی  اوشاقالر 
ترپه نیم  و  تحرك  ائتدیرینجه  حرکت 
تجروبه  چوخ  داها  قاورامالرینی 
اولونان  کشف  مارلیک ده  ائدیرلر. 
دوزَ لن  تونجدن  و  متالدان  ساخسیدان، 

بیرینجی  اؤنجه  )میالددان  اؤنجه  بوندان  ایل  مین  اوچ  هیکل جیکلر  متحرك 
مین ایللیک( ایرانین قوزئیینده یایقین ایمیش. بو اؤرنکلرین بنز ری ایسه، مصر 
و یونان موزه لرینده »اوشاقالرا اؤزل اشیاالر« مجموعه سینده سرگیلنمیشدیر.

اؤرنک  گؤزل  بو  تاپیالن  شهرینده  شوش 
ساسانی دورونه عایددیر. جامدان دوزلمیش 
سانتیمتر   ساده جه 7/1  بویو  بو هیکل جیگین 
دیر. بو یاپیتین اویونجاق اولدوغو ظن ائدیلیر.

بو  تاپیالن  شهرینده  شوش 
ایله  احتمال  بؤیوك  ساخسی 
بیر  شکلینده  هیکل جیگی  حیوان 
بویو5/3  چاخچاخادیر.  چئشید 

سانتیمتردیر و ایالمی دورونه )اوچ یا دا دؤرد مین ایل بوندان اؤنجه( عایددیر.
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ساخسی  بویدا  هر  بؤیوکلو،  بااللی 
بؤلگه سینده  هر  ایرانین  قومقوماالر 
تاپیلیبدیر. کرمانشاهدا تاپیلمیش اوالن 
و بویو 12 سانتیمتر اوالن بو قومقومانین 
اؤنجه یه  بوندان  ایل  دؤردمین  تاریخی 
قومقومانین چوخ کیچیک  بو  یئتیشیر. 

اولدوغو اوچون اونون بیر اوشاغا عاید اولدوغو سئزیلمکده دیر.
کیچیک بویوتالردا گوموش اوز رینده حّک اولونموش اولدوقجا ساده بیر آدام 
ناخیشی )4/3 سانتیمتر(. بو یاپیتین اوینجاق اوالراق بیر اوشاغین دوموهلوگو 
چیخمادیغیندان  تاپیناقدان  بیر  یا  مزاردان  بیر  یاپیتین  بو  سئزیلیر.  اولدوغو 
بیر اویونجاق اولدوغو سئزگیسی داها گوجلو گلیر نظره. لرستاندان  دوالیی 

پالك  بو  اولونان  کشف 
بوندان  ایل   2600-2700

اؤنجه یه عایددیر.

گئجهمشقی
اوشاقالرا  اولونوبدور.  الده  شهرینده  شوش  ساییدا  چوخ  بیر  لوحلردن  بو 

قطرو  سانیلیر.  قولالنیلدیغی  اوچون  اؤیره تیم 
ایللیک  مین  دؤرد  قدیملیی  و  سانتیمتر   8/3
سومری  اوز رینده  لوحون  گیلدن  بو  اوالن 
قازیلیبدیر. گونوموزدن  یازی  ایله  میخی خط 
دنیانین بعضی اؤیر دیم مرکزلرینده اؤیرنجیلره 
اسکی خط لری اؤیرتمک اوچون بو یؤنتمدن 

استفاده ائدیلیر.
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گئرچكياشامدااويونالرواويونجاقالرينرولووائتکيسی
گؤزه  گلیم  الپ  دنیاسی نین  اوشاقلیق   
جوره  به  جوره  اویونالردیر.  جیلوه سی 
دورو  یومشاق،  اوشاقالرین  اویناماقالرال 
ذهنلری   گلیشیر،  چیچکله نیب  حّسلری  
و  یوغرولور  هیجانالری  بسله نیر،  آچیلیب 

تجربه لری گئت ـ گئده آرتیر.
و  َدییشیم  اوشاقالردا  ایسه،  اویونجاقالر 
اینانیلماز  اوالراق،  آراجالری  گلیشیم 
پرورش(  و  )آموزش  اؤیرتیم  و  ائییتیم 
خیال  اوشاغین  یانا،  بیر  تاثیرلری 
یارادیجیلیق  اونا  گئنیشلندیریر،  گوجونو 
اوچون  اونون  و  قازاندیریر  باشاریالرینی 
یاشام تجربه لرینی وارالندیرما امکانالرینی 

ساغالییر.
ایله  چئوره سی  اؤز  اوشاغین  اویونجاقالر 
اجتماعی  اونون  باغالنتیسینا سبب اوالراق 
یئته نکلرینی  گیزلی  بؤیودور.  دنیاسینی 
یارادیجیلیقالرینی  چیخارداراق  اوزه 
و    امکداشلیق  اوشاغا  بلله ندیریر، 
او،  اؤیر دیر.  قاورامینی  اورتاقلیغین 
اویماق  یاساالرا  دویماق،  سایغی  ایلکه لره 
گرکجه سیله تانیشیر و بؤیوکلره بنزَ شمه نی 
تانییب  آنالمینی  آشاماالرین  اؤیر  نیر. 
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اونالری اویقوالییر. اؤزونو گؤسترمه جسارتینی و گوجونو تاپیر، بئله لیکله ده 
بوش یئره قورخاقلیقدان، اوتانجاقلیقدان و اوزسوزلوکدن قورتولموش اولور. 
احتیاجالرینی  طلبی(  )برتری  سئورلیک  اوستونلوك  اوشاغین  اویونجاقالر   
دا اؤَدییر. اونالرین دویقوالرینی، قورخوالرینی، قوشقوالرینی )تردیدلرینی(، 
آشکارا    آجیقالرینی  دا  یا  اینجیک لیکلرینی  کینلرینی،  دا  یا  سئوگیلری 
چیخاردیب اونالردا ساواشچیلیق و عصیانچیلیق ایستکلرینی سؤنوکلندیریر. 

اویونجاقالر اوشاغین جسمی گلیشمه سینده ده اؤنملی رول اوینارالر. اونالر، 
اولور.  سبب  بؤگومسینه  )هماهنگ(  اویوملو  اعضاسی نین  بوتون  اندامین 
شکیلده  اویغون  ان  انرژینی  اوالن  بدنینده   گوجلندیریب  حّسلرینی  اوشاغین 
توکه دیر، بئله لیکله ده اوشاق اؤز فیکرینین و جسمی نین باشاریالرینا قارشی 

بیلینجلی اولور.
اوشاغین  آسانالشدیرارکن  یئیینله دیب  سوَرجینی  اؤیرَ نمه  دیل  اویونجاقالر 
اوشاق،  اوینار.  رول  بؤیوك  ده  یئتیشمه سینده  گلیشیب  هوشباشی نین 
اویونجاقالر  ایله قورماق، دوزلتمک، فضا و فورم قاورامالری ایله تانیشیرکن 
یارارالنما  قّوه سیندن  تخیل  اوشاقدا  گوجله نیر.  داورانیشالر  عاغیل لیجا  اوندا 
بیلمه سینه  فیکیرلشه  یاخشی  داها  اونون  ایسه،  بو  اولور  ایجاد  دورومالری 

اؤتکملی یاتاق یارادیر.
اوشاق اوینارکن هئچ بیر شئیه فیکیرلشیب دوشونمه دن دوپ- دورو حّسلرینی 
بوتون  و  بیلیر  پارچاسی  بیر  دنیاسی نین  اویونجاغینی  آچیقالییر،  گؤستریب 
دئیه  بیلمه  دیکلرینی اویونجاقالری ایله گؤستره بیلیر. بو اوزدن ده اویونجاغینا 
اورکدن جاندان باغلیلیق حّس ائدیب اونو وجودونون بیر پارچاسی اوالراق 

دریندن سئویر. 
بعضا اوشاق، اویونجاقالریندان بیرینی، اونالرجا اویونجاغین ایچیندن سئچیب 
اونونال  یاتیب،  اونونال  دوالندیریر،  اؤزویله  اونو  زامان  هر  و  باغالنیب  اونا 

یوخودان دورور.
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اوشاقالری  اوغالن  یا  آراسیندا  قولچاغین  اونالرجا  اوشاقالری  قیز  بعضاً 
اونالرجا ماشینین ایچیندن بیرینی او بیریلردن داها چوخ سئویرلر و هر زامان 
یانالریجا دوالندیریرالر؛ گؤرورسن بئله آلینیر کی، اوشاق ایله اویونجاغی نین 
آراسیندا نسه بیر باغلیلیق، بیر ایلیشکی یارانمیش اولوب. بو باغلیلیق کسینلیکله 
بیر روحسال ائتکیدن قایناقالنمیشدیر. بو ایسه، اویونجاغین نه قدر اؤنملی اوال 

بیله جه یینی آچیقالماقدادیر. 
اوشاقالرا اویونجاق آلماقدا هانسی دَ یرلری، هانسی اؤنجه لیکلری گؤز اؤنونه 
آلماق الزیمدیر  گؤره سن؟ چونکی، گؤرونوشده ساده جه دوموکلوك اوچون 
کیملیکلری نین  و  گلیشمه لرینده  فیکرسل  اوشاقالرین  اویونجاقالر  بو  آلینان 

شکیللنمه سینده دوغرودان دوغرویا تاثیر ائتمکده دیر. 
 

اوشاغيزااويونجاقآالندانهآالرسيز،هانسیدَيرلریگؤزاؤنونهآالرسيز؟
اویونالری  فیکیر  آالرام،  قولچاق  معموال  اوچون  اولدوغو  قیز  -اوشاغیم 
یاشینا  سئور.  ساختمانسازی  سئور،  چوخ  لئگو  سئور،  چوخ  پازل  آالرام، 

اویغون اولماسینا دقت ائدرم.
سئومیرم،  آلماغی  تفنگ  من  سئور.  چوخ  توفنگی  و  ماشینی  اوغلوم  -منیم 

اوشاغا خشونت اؤیرَ دیر، آما او زورالیینجا آلماغا مجبور قالیرام. 
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بیزیم  ائدرم آما اوشاقالر  -خطا چیخارتمایان اویونجاقالری آلماغی ترجیح 
بؤیوگونجه  انسانالر  کی،  یازیق  نه  اویونجاقالرا.  باخمیرالر  باخیشیمیزال 
من  نه  آچیرالر.  آرا  چوخ  ـ  چوخ  دنیاسیندان  اوشاقلیق  اونودور،  اوشاقلیغی 

اوشاغیم کیمی دوشونه بیلیرم نه ده او منیم کیمی.
ساییلیر.  بیری  نکته لریندن  اؤنملی  ان  چاغی نین  اوشاقلیق  اویناماق  اویون 
و  اویونجاقالری  اوشاغین  دنیاسی  اوشاقلیق  و  دنیاسی  اوشاغین  چونکی 
اویونالری ایله شکیل لنمکده دیر. حیاتدا یاشاناجاق اوالن بیر چوخ رولالری 
اویونالردا  قدیم  اؤرنگین  اؤیَرنیرلر.  اویونالردا  اوینادیقالری  اوشاقالر 
ائشیگی  ائو  دوزردیلر،  قاجاق  قاب-  قیزالر  اوینارکن،  قوناقباجی  اوشاقالر 
سیلیب سهمانالردیالر، قولچاغی اوشاق ائله ییب اونو یئدیردیب، راحاتالییب، 
بله ییب،  آناالری کیمی آیاقالری اوزرینده ییرغاالییب یاتیرداردیالر، اوغالن 
اوشاقالری دا گئدیب ایشله ییب شئی- مئی آلیب آتاالری کیمی قاش قاراالن 
چونکی  گؤرونسون،  گولونج  ایندی  بلکه  گلردیلر.  ائوه  الی دولو  واخت 
ایندیکی چاغداش حیاتیمیزدا قادینالر داها دَ ییشیک و داها گوجلو رول الر 

اویناییب داها آغیر و فرقلی سوروملولوقالر داشیماقدادیرالر.
آنجاق رول الرین نه اولدوغونو، حیاتدا داشیناجاق اوالن سوروملولوقالری، 
و اونالرین نئجه پایالشماسینی، ها بئله ایسته دیگیمیز کولتورو ایستر- ایستمز، 
بلکه بیلینج آلتیمیزین آراجیلیغی ایله، اویونالر و اویونجاقالرین سئچیمی ایله 

یوغرولتماقداییق.
طرزینین  یاشام  مکانیک لشمیش  و  تکنولوژی  بیلیم،  چاغیمیز  حاضرکی 
قاریشیمیدیر. بو یئنی بیچیم، انسانالر اوچون یئنی گرکجه لر، یئنی احتیاجالر 
و یئنی دورومالر یارادیب. بو دوغرولتودا عایله لر اوشاقالرینین جسم و روح 
اوالیال  بیر  یئنی  آدلی  اویونالری«  »بیلگی سایار  بیلن  هده له یه  ساغالملیغینی 
یاش  اویونالر  بو  زامانالردا  سون  دورومدادیرالر.  گلمیش  قارشی یا  قارشی 



13
93

ر 
مه

ر، 
يو

هر
 ش

ي،
الر

ساي
ي 

 ج
-6

9-
70

    
    

ي   
يم

بيل
ل 

ن ائ
جا

باي
ذر

آ

47 

  )ESRA( باخیمیندان  ایچریک  دا،  اولساالر  آیریلمیش  گؤره  قروپالرینا 
دسته لره  اوچون  راحاتلیغی  عایله لرین  گئتمیش،  آلتینا  نظارتی  نظامی نین 
یئنه ده چوخ جّدی تهدید اوالراق کیچیک  اولساالر دا، آنجاق  بؤلونموش 

اوشاقالری و یئنی یئتمه لری آماج توتموش کیمی گؤرونمکده دیرلر.
آماج  اوچون  اوشاق  اویون  کی،  یئتیرمکدیر  دقت  نکته یه  بو  اوالن  اؤنملی 
و  یارادیجی  یاشامیندا  گله جک  و  گوجلندیرمک  قّوه لرینی  ایچ  بلکه  دئییل 

یاپیجی اولماق اوچون بیر آراجدیر اصلینده.
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اويونالرواويونجاقالرآماجدئييل،آنجاقاوشاغينگلهجگينی
شکيللنديرنوياشامايؤنوئرنآراجالرديرالر.

خانم دکتر کتایون خوشابی، اوشاق پسیخولوژیسی اوزمانی، ایران اؤیرنجیلری 
ایله دانیشیغیندا اوینجاقالرین  خبرچیلیگی نین »بهداشت و درمان« خبرچیسی 
اوشاغین یاشامیندا اوینادیغی مهم روال وورغوالیاراق دئدی: آناالر اوشاغین 
سود اَمر چاغالریندان چاخچاخا کیمی سسلی یا دا پارالق رنگلی اویونجاقالرال 

اوشاغین بئشلی حّسلرینی حرکته گتیره بیلرلر. 
اویونالرین  گله نکسل  کیمی  قاچدی«  »قوواال  و  »گیزلن چانج«  ده  هم  او 
رول  بؤیوك  گوجلنمه سینده  یارادیجیلیقالرینین  و  هوشالری  اوشاقالرین 
اوینایا بیله جگینه اشاره ائدیب دئدی: اوشاقالرا یاشالرینی گؤز اؤنونه آالراق 
گئنیشلنمه سینده  یئتَنکلرینین  و  گوجو  آنالما  اونالرین  آلینیرسا،  اویونجاقالر 

گؤزه گلیم تاثیری اوالر. 
او دئدی: اویونجاق سئچیمینده اوشاغی آزاد قویوب کناردان اونالریی سئیر 
ائتملی. بئله لیکله اوشاقالرین ذوقو و یئتَنکلری اوزه چیخار. اگر والدین اوشاقال 
اویناماق ایسته ییرلرسه، اوشاغین ایسته دیگی کیمی اویونا قاتیلیب اوشاق دئین 

کیمی اویناماقالری گرك.
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تبريزينسْوزوشورباسی1

                           چئویریب حاضیرالیان: سوسن نواده ي  رضی
 

اون ایل بوندان قاباغا کیمی »شوربا« هیئچ اینانمازدی کی،  بیر گون اونون دا 
بیلمیرم،  »شوربا«سینی  یئرلرین  بیری  او  آچیالجاقدیر!  دنیایا  سانال  بو  آیاغی 
ائولرده  چوخ  بیر  اوغراییب.  لطفلیگه  کم    شوربا  یازیق  بو  بیزیم  آنجاق 
پیشیریلیبب یئییلمیش اولسا دا، نمنیه هئچ کیم شوربا پیشیریب یئدیگینی اوزونه 

گلمزدی. بو گیزلین- باستیریغین سببی نه ایمیش گؤره سن؟

Ladyelham« -1« سیته سیندن گؤتورولموش
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نه اوالجاق ساکی؟! بو گیزلیلیگین سببی هم جالب، هم ده بللی- باشلی دی؛ 
نییه؟ چونکی شوربا، ائل آراسیندا  کاسیبچیلیغین، یوخسوللوغون سیمگه سی  

کیمی تانینیب.
قدیم زمانالردا الی آغزینا یئتیشنلرین گونده کی یئمگی آبگوشت اوالرمیش، 
دئییلن  شوربا  یئیرمیشلر.  شوربا  ایسه،  اوالنالر  چوخلوق  دا  یا  کار-کاسیب 
ندیر بااا دقیقا؟ شوربا اصلینده دقیق بیر شئی دئییلمیش. بللی- باشلی موادی دا 
یوخوموش. قیشدا، سو، سوغان، بیر خیردا یاغ، اولسایدی بیر آز دا رب ایله 
یومورتا،  بعضا  بامادور،  یاغ،  خیردا  بیر  یئنه  سو،  سْوزی،  یایدا،  دوزلدردیلر. 
سونراالر دا کند ریشته سی یا پیلو ریشته سی، اولسا یئرالما یا بیر سیخیم دویو 
جانلیقال  نوش  دوزلدیب  تیلته  دوغرارمیشالر شوربایا  هاااا. چؤرگی  و....بئله 

یئیرمیشلر. 
یئتیشدی،  اللری آغیزالرینا  ایله  لطفی  آلالهین  عایله لر،  ایللر کئچدی، همن 
قیزالرینا  پیشیرمه سینی  ده  نه  پیشیردیلر  شوربا  نه  چوخو  آناالرین  آرتیق 
تبریز  ده  اوزدن  بو  بیلیردیلر.  اؤرگتدیلر؛ چونکی شوربانی کاسیب خؤرگی 
خانمالرینین بیر چوخو شوربا پیشیرمک باشارمیرالر. البته آقاالر دا بو قضیه لرده 
ایشله ییب،  کیمی  قاراالنا  قاش  بانیندان  جوجو  سحر  ساییلمازالر.  گناهسیز 
زحمت چکیب پول قازانان آقاالر دا، سوفره باشیندا شوربانی گؤرنده ائله بیر 
قیامت قوپاردارمیشالر کی، گل گؤره سن؛ »من سحردن آخشاما جانیم چیخیر 

ایشلیرم کی شاما شوربا یئیاخ؟!«
ایللر کئچدی، بیر پارا خانمالر نوستالژی اوالراق شوربا هوس ائله دیلر. دیگر 
به  نه ده هر گون جوره  نه کاسیبچیلیق عیبدیر  بیلدی کی،  دا هاممی  یاندان 

جوره اَتلی خؤرکلرین یئمه سی واجب اولوب. 
یاشالنیب  یاواش  یاواش-  دا،  اوغالنالری  اونالرین  ده،  کیشیلر  همان  ائله 
او  گرچی  فیکیرلشیردیلر  اونالر  دوشموشدو؛  یادالرینا  گونلری  گنجلیک 



 

قادين و فولكلور اؤزل سايي  70-69- جي سايالري، شهريور، مهر 1393

52 

زمانالر کاسیب ایدیلر، آما او گونلرین ده اؤزونه گؤره عالمی واریمیش و او 
زمانالر بو گونلره گؤره داها سئوینجلی، داها دیللی- داماقلی ایمیشلر. اونالر 

دا کئچمیشلری یاد اولسون دئیه، شوربا هوس ائله ییردیلر.
هرکس شوربا پیشیرسه، یا شوربا یئسه، دئدیگی ایلک سؤز بو اوالر: »آنامین 
شورباالری )یا فالنکس خانمین شورباالری( آیری بیر شئی ایدی!«. حتی بیر 
نئچه خاطره  ده ذهنینه گلر تعریفلر. بعضاً بیر خاطره نی نم نئچه یول تعریفلرلر و 

هر دفعه سی ده خوش گلر چونکی، قدیم سؤزلر همیشه یاپیشار آداما.  

شوربانيننوعالری
شوربا، یا سوزی شورباسی

قوورما شورباسی )قوورما ات ایله پیشیررلر(
سوت شورباسی )سو یئرینه سوت ایله پیشیررلر، گؤی ده تلخون تؤکرلر(

سوغان شورباسی
کالیش شورباسی

اریح )اریک( شورباسی
شوربادا ایشله دیلن یاغ

شوربادا ایشلنن اصلی یاغ، »جان یاغی« یا دا »قویروق یاغی« دیر. »جان یاغی« 
نازیک  کیمی  پرده  اوالن  اوز رینده  اعضاسی نین  ایچری  بدنی نین  داوارین 
یاغ الیه سیدیر و قویروق یاغیندان داها اعال اوالر. شوربا آسان پیشیریلن بیر 
خؤرکدیر، آنجاق اونو لذتلی و خوش طعم پیشیرمک هر جووانازنین الینین 

دوزونا باغلیدیر. 

شورباداندوزلیبيرخاطيره
ایدی رحمتلیگین  واریدی، طیّب خانم  قونشوسو  بیر  قدیملرده خاالم گیلین 
و  درایتلی  دوشورلو،  پیشیر-  سولو،  الی  یاشالریندا  اورتا  خانم  طیّب  آدی. 

دیللی باشلی بیر جووانازن ایدی.
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بیر گون 6- 5 یاشیندا اوالن خاال اوغلوم، کی آتاسی وارلی ایدی و شوربا زاد 
گؤرمه میشدی، ناهار چاغی غفیلدن طیّب خانمگیله قوناق گئدیر. طیّب خانم 
ایندیه کیمی شوربا  او  بیلیردی کی،  اوتانیر اونون قاباغینا شوربا قویا. هم ده 
گؤرمه ییب،  هئچ بیلمیر ندی. بو اوزدن ده فی البداهه خاال اوغلوما دئییر: »سن 
دئییر.  یئمه میشم«  »یوخ  دا  اوشاق  ایندیه نه جان؟«  یئمیسن  سوپپو  مرجان  هئچ 
طیّب  تعریفله ییر کی،  ائوده  بیَنیر. گلیب  بتر  و  یئییر  اوشاق خؤرگی  خالصه 
باشماغا  بیر  آیاغیني  ایکی  یئمه لیدیر،  چوخ  پیشیریب  سوپپو  مرجان  خانم 
تپیرکی، ایل ال- بیل ال  سیز ده اوندان پیشیرین! خاالم هر نه پیشیریردی اوشاق 

دئییردی من او سوپدان ایستیرم.
خاالم گؤرور اوشاق ال چکن دئییل گئدیب طیّب خانیمدان مرجان سوپپونو 
هر  وئرمیر  اله  قویروق  وئریب،  بوروق  دا  خانم  طیّب  ایستیر.  اؤرگشمک 
آچیقالییب  خانم  طیّب  انکار...  اوندان  اصرار،  بوندان  خالصه  دفعه سینده. 
»حسن  ائله دیگی  شوربادان  همان  ائله  سوپپو  مرجان  کی،  ائدیر  اعتراف 
چوخالرینا  بیر  ایله  آد  تازا  بو  شوربانی  خانم  طیّب  اولور  معلوم  تعبیر«دیر! 
یئدیردیبمیش ، و یئینلرین هامیسی دا چوخ- چوخ بگنیبمیشلر. آلاله اونا غنی  

ـ غنی رحمت ائله سین.
ایندی بیز ده بعضاً ظارافاتیانا، مرجان سوپپو پیشیره جه ییک دئیه میرت ائلریک.

الزماوالنمادهلر
سوزی: 250 گرام

دویو )ایرانی عطیرلی دویو(: هر نفره بیر یوموق قیسیم )یک مشت بسته(
یئرالما: ایکی دانا ) نه بؤیوك نه باال(

بامادور: 2 یا دا 3 دانا
یومورتا: آدام باشی بیر دانا ) یا دا ایکی نفره بیر دانا(
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یاغ )ذائقه یه گؤره؛ جان یاغی، قویروق یاغی، ساری یاغ، کره یا نباتی یاغ(: 
اوچ دولو آش قاشیغی
روب: بیر آش قاشیغی

دوز، ایسسوت )ایستي اوت(، ات ادوواسی، ساری کؤك: الزم اوالن قدر.

پيشيرمهطرزی
سویو  قویاریق  یووب،  سونرا  دوغرایاندان  ایری  ایری-  آریدیب  سْوزونو 

سوزولسون. )بعضیلری بئش آلتی تئل  تلخون دا ویرارالر(
سونرا سْوزونو یاغدا توو وئرریک.

ایری دوغرانمیش بامادورالری دا تؤکوب، بیر ایکی دقیقه قاریشدیریب یئنه 
توو وئرریک.

ساری کؤك و روببو آرتیراریق. 
ات  ایله  ایستي اوت  ایچینه.  آتاریق  دوغراریق  ایری  ایری-  دا  یئرالماالری 
ادوواسینی سپیب قاریشدیراریق. سونرا اونا سو آرتیراریق. )تیلته دوزلتدیگیمیز 

کاسادان بیر آز آرتیق سو تؤکریک چونکی سویون بیر آزینی چکجک(

 

http://axgig.com/images/98328231912045750441.jpg
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ائله کی یئرالماالر پیشدی دویوسونو آتاریق )دویو یئرینه پیلو رشته سی یا کند 
یاواش  ایکی دقیقه دن سونرا یومورتاالری  بیر-  اوالر(.  رشته سی ده وورماق 
اؤزونو.  توتسون  یومورتا  قاریشدیرماریق،  اما  ایچینه  شوربانین  سیندیراریق 

قاریشدیرسان یومورتا آچیالر. 
آلتینی وام ائلریک ایچینده کیلر پیشسین )دویو چوخ پیشمیه گرك چونکی 
ده  دؤشونو  دن-  دوزلد ریک.  تیلته  کاسادا  آییریب  سویونو  اوالر(.  خمیر 

چؤرکله یا دا تئیخا مئیل ائلریک.
شوربا هر جور تورشو یا دا یئمک گؤیو ایله دادلی اوالر.

نوش جانیز اولسون!
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يادداقاالنخاطرهلر
غریبه دیلداماقلی گونلریمیز واریدی...

سوسن نواده ي  رضی
 

http://mehrkhane.com/files/fa/news/606_6215/2/3/1392.jpg

مامانیم  بؤیوك  »دوه چی«ده  گئدك  چاچال الندوق  دوروب  تئزدن  سحری 
یاپیمیزی  یوك  من  باجیمال  بؤیوك  خدافیظ لشدیک،  اننه مدن  گیله. 
دوشدوك.  یوال  قوجاغینا  آلدی  باجیمیزی  باال  دا  مامانیم  گؤتوردوك، 
اننه م چوخ بو یان او یانا گئتمزدی بیزلرله، تایفا بؤیوگویدو، آغیرباشلیلیغینی 

قورویاردی همیشه.
دا  اونو  سلَیه،  نایلون  قیرمیزی  سوخموشدو  بوقچاالییب  گلنی  الینه  مامانیم   
چولالمیشدی منه! گوجوم چاتا- چاتمایا سله ني داشیمالی ایدیم... دسته لری 
الیمی کسیردی، آنجاق آخشاما کیمی دئییب- گولوب، آتیلیب- دوشوب، 
آغاج باشیندا اویناقالیاجاغیمیزی یادیما سالیب، گوج بیلالهنان سوروتدوردوم 

سله ني.
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- قیز سله نین دیبین سوتمه یئره! -دئدی مامانیم.
آدامسان  دوز  هن،  راحاتدی،  دئمه سی  دیلده  گلر،  آسان  باخانا  »اوزاقدان 
دانالق  سیجیرراما  بیر  دئمه دیم.  آما  ایستردیم،  دئمک  گؤتی...«  اؤزون  گل 

ائشیدیب اوقتیمی کورالماغا گلمزدی! 
دربند اوزون، یوك آغیر... هین چوشونان، دربند باشینا چاتدیق. ال ائله دیک 

بیر تاکسی یه، ساخالدی. »هارا گئدیرسیز« دئیه سوروشدو شوفر. 
- دوه چی یه گئده جیوخ- دئدی مامانیم.

من تئز آتیلیب اوتدوم قاباقدا، سلَمی ده قویدوم ایکی قیچیمین آراسینا. باجیم 
الینده کی یئکه ساکی آلدی قوجاغینا گئچیب دالی صندله یئرلشدی. مامانیم 
چادیرانی ویردی دیشینه، قاباق قاپینی آچدی، شست اینن یاپیشدی قوالغیمی 
چکه- چکه منی یئندیریب دالی صندله دورتله دی، آز قالیردیم زوزا تپه م... 
اؤزو ده دیش قیجیردا- قیجیردا سوخولدو اوتدو یانیمدا؛ الینن قوی، آیاغینان 
تَپ... آز قالیردی پاتالسین ماشینین دالیسی! )قیز اوشاغی نین تاکسی نین قاباق 
داشالر  آنجاق من الپ  زمان،  او  دئییلدی  اوتورماسی خوشاگلیم  صندلینده 

چاتداسین دوققوز یا دا اون یاشیم اوالردی.(
ایندیکی کیمی ایکی آددیمدان  او واختالر تاکسی یه مینن ده آز اوالردی. 
الپ  ائله  دئییلدی.  دب  وئرمک  پول  شوفره  مینیب  ماشینا  زیرتباشی  اؤتور 
 اوزاق یولالری دا پیادا گئدردی جماعات. اونا گؤره ده تاکسیالر بوش- بوش 
میندیرردیلر  یالواریب  شوفرلر  گزردیلر،  پئشینده  مسافر  دوالنیب  خیابانالردا 

آدامی، ایندیکی کیمی مازاماتا قویمازدیالر! 
دوه چی، تبریزین چوخ قدیم و تاریخی محله لریندندیر. بیر طرفدن سیرخابا، 
گیرردی  دؤنوب  حمزه دن  سیّد  تاکسی  یئتیشیر.  امیره قیزا  دا  یاندان  بیر 
دوالنمازدی.  آروات  دا  یا  قیز  آچیق  باشی  دوه چی ده  زمان  او  دوه چی یه. 
مامانیم منی ده، باجیمی دا چوخ ترـ تمیز گئییندیریب کئچیندیرردی، اؤزو 
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چادیرا اؤرتردی آما بیزه اؤرتدورمزدی، اواردا بیزه ترسه باخاردیالر همیشه. 
من دوه چی یه گئدنده کوچه- باجایا چوخ چیخمازدیم، قورخاردیم. کوچه 
خلوت اولسایدی، بعضاً فاناتیک اوغالن اوشاقالری داش دا آتاردیالر آداما. 
بیر  اوالن  مُد  تازاجا  الپ  آچمیشدی.  رادیو  تاکسیچی  دوشدو.  یوال   شوفر 
اول  دوشموشدو؛  دیللره  آغیزالرا-  بتر  زمانالر  او  واریدی،  اوخوماق  سفئح 
قدیمکی او قارا تلفونالرین زنگی نین سسی گلیر، زیررررر- زیررررر، سورا 

جیف تهر بیر خانیم سسی دئییر:
-جانی دالر  
-بله خانوم
-جانی دالر
-بله خانوم

-دزد اومده به خونمون بیا که می ترسم از او...
اوخوماغین سونوندا معلوم اولور او جیف تهر خانیم بو پلیسه وورولوبموش، 
ایستیرمیش... من اوشاقلیغیمال  ائوه چکمک  اوغرونو توتماق ماهاناسیله اونو 
سؤزلریله  ندنسه  آنجاق  ائشیدنده،  اوخوماغی  بو  تؤکولردی  ایپلیگیم  اتیم 

هاواسی هله ده کی وار ذهنیمده قالیبدیر!
ائله بیل  شوفرین ده زهله سینی آپارمیشدی بو اوخوماق. رادیونون دویمه سینی 
بو یان او یانا بوردی، بو سفر »آذربایجان آذربایجان«الری اوخوردو خواننده؛

چوخكئچميشمبوداغالردانبوداغالردان
دورناگؤزلیبوالقالردانبوالقالردان
ائشيتميشمياخينالرداناوزاقالردان

ساكتآخانآرازالردانآرازالردان
يوردوميوواممسکنيمسنآذربايجان

-به به! عیسی باالدی- دئدی  شوفر اؤزـ اؤزونه. 
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باالجا باجیم مامانیمین قوجاغیندا اوخوماغین هاواسیله به قول معروف چاپان 
چالیب خوشان خوشانلیقال نای- نای ائلیردی. یئتیشدیک باال حامام اوستونه، 
پول  کیفیندن  دارتینیردی  مامانیم  دوشدوك.  تاکسیدان  آغزیندا  دربند 
چیخاردیب وئرسین، باجیمین قیرمیزی امزیگی آغزیندان دوشدو قنووا. آلاله 
گؤرستمه سین، باجیم گؤزون یوموب، آغزین آچدی گؤیه، ائله جیهنه تپیب، 
ونگه ونگ آغالدی کی، دئیه سن عقرب سانجیب، قارا بووه چالیب بیله سینی! 
مامانیم کیریخ دوشدو، بیلمیردی چادراسینی ییغیشدیرسین،  بیلمیردی اوشاغی 
الیمده کی  یولالندیرسین...  وئریب  پولونو  بیلمیردی  شوفرین  ساکیتله سین، 
سله ني قویدوم یئره، تاپشیردیم باجیم گؤز اولسون، اوشاغی آنامدان آلدیم، 

پیش- پیش دئییب آتیب توتوب نازالدیم، بلکه کسسین باغیرتیسینی:
- قرهقره،قنديلیقره،شاهعابباسينگلينیقره!

آتيمتوتوممنسنی،شکرهقاتيممنیسنی،بابانائوهگلنده،قوينوناآتيم
منسنی!

مندن  اوشاغی  سهمانالییب  اوست باشینی  یولالندیریب  تاکسینی  مامانیم 
من  یازیخ،  من  منه!  دئدی  وئر«  امزیگینی  اوشاغین  قنودان  آالراق:  »دوش 
ده  هم  ایدی،  چینچاواد  باجیم  نییه؟!...  من  آلچاق،  دوواری  من  کولباش، 
من  قیزخاتین.  ایدی،  قیزخاتین  ایدی؛  ایلکیسی  عزیزگیرامی  مامانیمین 
توپوغوما  بیلمزدیم.  دا  زات  ایرگنمک  خویلویدوم،  اوغالن  لوطویدوم، 

سویونا،  لیغلی  قنوون  گیردیم  کیمی 
خاصانین  خانیم  اوالن  سون بئشیگیمیز 
بیدانا  گؤردوم  چیخارداندا  امزیگینی 
قالیب  ایلیشیب  تومنلیک  ایکی  کاغاذ 
بئله  آلاله  )یانی  آراسیندا  داشین  ایکی 

آلالهدی هاااا!(.
http://images.persianblog.ir/486393_qgVD8ME0.jpg
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 - »مامااااان، بیدانا ایکی تومننیخ تاپدیم بوردان« دئدیم. 
- »اؤتور اونو، امزیگی گؤتو، چیخ گئداخ« دئدی آنام. 

تومنی  ایکی  مه یه  بئینیمی؟ سفئحم  قاپیب  ائششک  به یم  اؤلمیه سن!  »په! سن 
بوالنمیشام!«  لیغا  دیرسگیمه جان  اوستدن  کیمین  توپوغوما  آتدان  اؤتورم؟! 
تومنی  ایکی  دئییب  گؤرمه دیم  قیغین  گؤردوم  َدوه  اورگیمد ه.  دئدیم 

بورگه له ییب سوخدوم ناسقی جورابیمین کئشینه.
آتیلدیم  ده  من  یوال،  دوزه للندیلر  آنامگیل  وئریم،  آغریسی  باش  نه  خالصه 
گئتدیم  آلدیم،  آفتافاسینی  توکانینا،  باققال  مشه مختارین  آغزینداکی  دربند 

ارخ قیراغینا. مشه مختار باغیردی:
- گلیم آخیدیم؟

بیله سینه، دیل  بیردن!- دئدیم  - یوووو ترپشمه یئریندن، جوجه لرین داغیالر 
دوداق آراسیندا.

کاغاذ  فیریلداغنان  گلسه یدی  آخیدا،  سو  گلیب  دئییلدیم  دا  راضی  البته 
بیرین  ایلده  دئیردیلر  ایدی.  بیریسی  تولونون  چیخاردی.  صاحاب  پولوما 
بیر  »منه  دئیرمیش  اوشاغی؟«،  بئله  بیر  »نئینیرسن  آروادی. سوروشاندا  دوغار 
زحمتی یوخدو کی، آغیرلیغین یئر چکیر روزوسون آلاله وئریر!«  خالصه، 
آفتافانی اَیدیم هم امزیگه،  هم پوال هم ده اللریمه سو آخیتدیم، پولو سوخدوم 

سله ده کی بوخچانین آلتینا،  یئیینله دیم قان تر ایچینده قوشوالم آنامگیله. 
بوروق- بوروق دار- اوزون دربندی ها گئت کی قورتوالجاق!... قولالریم 
آز قالیردی قیریلیب دوشه یانیما. ایستی بیر یاندان، کیفیرلیغ اییسی بیر یاندان، 
اَیین باشیم پیر-پینتی، ساچالریم داغینیق... هئچ قوناق گئدن آداما بنزه میردیم 
باالجا  قالمیشدی.  اینجاریم  ده  نه  اشتیاقیم  نه  دا  دیرماشماغا  آغاجا  آرتیق! 
باجیما گیجیگیم گلدی، گول دسته سی کیمی، راحت- آسوده یایالنمیشدی 
هله  گئدیر...  رواندا  تخِت  قیزیدیر  عباسین  شاه  بیل  ائله  قوجاغینا،  مامانیمین 
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سیرتیق- سیرتیق دیشلرینی آغاردیب منه اَدی باجی دا ائلیردی هردن! 
باشدا  قوتوسوندان!  فاب  ایندی چیخیب  دئیه سن  کییییی...  دا  باجیم  بؤیوك 

گئیینیب آیاقدا قیفیلالنیب، میغاووادی دئیه سن، قیز کی قیز!
دوروب  دیقه باشی  مامانیمگیله.  بؤیوك  چاتدیق  گلیب  گئجدن  هاندان- 
قالسین.  اؤرتولو  قویموشدو  بیر داش  قاپی نین آراسینا  دئیه،  قاپی یا گلمه سین 
من الیمده کی سله نی قاپی نین یانینداکی سککی یه قویوب بیر دینجیمی آلدیم. 

 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRP0ToSv11odDlUJwxWIR_fuuVkDizd0ZrScTG4rAsRzUmR8ctPcQ

ده  خاالمگیل  قارشیمیزا.  چیخدیالر  ائوده کیلر  ائشیدیب  کویوموزو  ـ  های  
اوردایدیالر. مامانیمین زن عمیسی  ده اوشاقالرینی گؤتوروب گلمیشدی. سالم 
صلواتالشیب، کئف احوال ائلمک سسیمیز سانیرام یئددی  قونشو او یانلیغاجان 
گئدیردی. ییغیشمیشدیق ساکی روب چکمکده ال یئتیرك بؤیوك مامانیما. 
بیرینین  کی،  واریدی  آدام  قدر  او  ایچری.  گیرسین  هاممی  دؤزدوم  من 
سوخدوم  چیخاردیب  سله دن  پولو  گلمیردی.  گؤزه  هئچ  اولماسی  اکسیک 
جورابیما گینه. باشیمی اوزالدیب قاپی نین چاتداغیندان خالوغلومو چاغیردیم.

- »یاخینا گلمه! یاخینا گلمه!« دئدیم. 
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ذاتاً دئمه سئیدیم ده، ایت ایییندن منه یاخینالشماق اولموردو! ماجرانی بیرخیردا 
تعریفله دیم بیله سینه، و البته کی،  پوال راجع هئچ بیر سؤز دئمه دیم، َسر وئریب 

سیر وئرمرم، هارانین پخمه سی یم؟!
دا  او  بیله سینه.  دئدیم  حووضا.-  گیریم  گئدیم  من  ائوه  آپار  سله نی  سن   -
جوذاملیدان قاچیرمیش کیمی، سله نی گؤتوروب گؤ... توتا- توتا، آستا قاچان 

نامرددی، قاچدی یانیمدان.
دهلیزدن  من  گئتدی،  او 
گیردیم.  حیَطه  سوزولوب، 
پالتارالریمی  سویونوب 
حووضون  قویدوم 
پوسته  یئکه  قیراغینداکی 
بیر  دیبینه.  آغاجی نین 
جومدوم  ووروب  شیرجه 

بیلینمه یه  بیلینه-  قیزیشمامیشدی،  هله  سو  دَ یدی،  دیشیمه  دیشیم  حووضا. 
ایلیقالنماقدایدی. »آخئئئئئئئئئئئئی، دینجه لدیم!« 

اوشاقالرین  گؤردوم  هاندا  بیر  ایسالنمامیشدی،  جانیم  باشلی  عمللی-  هله 
هره سی بیر کؤینک بیر تونوکه اَیینلرینده، اوز قویوبالر حووضا طرف! )آلاله 
شیطانا لعنت ائله سین، ایت الیندن سوموك گمیرماق اولمور!( بؤیوك مامانیم 
دا الینده بیر یون آغاجینی تووالیا- تووالیا، قوپاالقالرینی گؤتوروب کی: 

یووب  ائلمرم دوشسز سووا!...دونن آخشام حووضو  سینسین! حالل  -قیچیز 
ایشدن  قویون  اوردا!  یوواجییوق  تؤکوپ  بامادورالری  دولدورتموشام، 
قورتوالق سورا... کؤپه یشاقالری )کؤپک اوشاقالري( سووا گیرسز دؤیه جام 

بیله زی!
- به او نییه دوشوبدی؟
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- بیز ده گئدیروخ سوالشدی یه!
- ایندیکی بیز سووا گیرنمه روخ بس او دا چیخسین سودان!- دئیه، دئر- دئر 

دئیینیردیلر اوشاقالر آتیلیب دوشه- دوشه. 
- آی آتووا لعنت قیز سنین! ستلجم اوالجاخسان، سحری به حووضدا نه غلط 
ده  شویو  الینده کی  مامانیم.  بؤیوك  اوستومه  چیمخیردی  دئیه،  دارتیسان؟!- 
ایکی یول چیرپدی سویون اوزونه کی: »چیخ کؤپه یین بیری! چیخ کوپه یین 
ایلیشدی  اوجو  فواره نین  دَ یمه سین،  وئردیم شوی جانیما  بوروق  من  بیری!«، 

اومباما، ایچیم کئچدی، گؤزوم قارالدی آغریسیندان. 
ائله  دئمه،  دا  اوشاقالری  گؤره سن!  گل  کی،  دوشدو  ویغان  جیغان-  بیر 
سودان  منی  گلدی،  مامانیم  آتمیسان.  اوزرلیک  اووج  بیر  اوستونه  کؤز  بیل 
چیخاردیب قطفه یه بورگله ینده بودومدان ائله بیر قیرتیق گؤتوره بیلدی کی، 

اومبامین گؤینمه سی پاك یادیمدان چیخدی! 
- بو اوتدار )اود( هاممیسی سنین باشیوین آلتیننان چیخیرااااا اوتون قیرناسی!- 
دئدی، منی گئییندیره- گئییندیره. سونرا دا جریانی تعریفله دی، قال یاتدی، 
غایله سؤندو، ال- آیاقالر ییغیشیلدی، هامی گئتدی ائوه؛ البته کیییییی..... بیر 
پیسدی،  مثلی ده  ایدیم آخی!  اسیری  تومنلیگین  ایکی  او  مندن سووای! من 
دئیرلر مسلمانین ایشی اولماز... کسرین ده بیلیسیز اؤزوز! آخی دئین اوال ددون 

یاخجی، ننون یاخجی هاممی نئینیر سن ده اوننان ائله دا... 
جورابدان پولو چیخارتدیم توتدوم قیرنانین آلتیندا پاکالدیم، تاهینی آچیب 
صافالداندان سونرا، آپاردیم حیَطین او باشیندا، تویوق نینی نین دالیندا قویدوم 

هئره یه، اوستونه ده بیر دانا کرپیج قویدوم. 
توك  اوندان  تویوقالر  بوتون  واریدی،  بیر خوروزو  شققاواتلی  آعاجانیمین 
ساالردیالر. دوغروسو، آدامالر دا اوندان حساب آپاراردیالر! خوروز اوغلو 
قاریشقا  ساییلیردی،  دارالخالفه سی  اونون  باشی  او  حیَطین  ایدی،  خوروز 
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کئچنمزدی، میلچک بیله اذنسیز اوچانمازدی اوراالردا. حیَطین بو باشینا دا نه 
اؤزو گلردی، نه ده تویوقالری قویاردی گلسینلر. بیر گلیر- گؤتورو واریدی 
قانادالرینی  شیشیرتدی،  للکلرینی  منی گؤروب  قاغا  گل گؤره سن! خوروز 
یئللندیریب بوغازینین نم هاراسیندان عجایب گور سسلر چیخاردیب بوینونو 
اوستومه.  یومولسون  هاندایدی  منه،  باخدی  چئری  چئری-  توتدو،  دیک 
»گون او گون اوسسون پیلو اوسته بودووو یییاخ!...«- دئدیم بیله سینه، سونرا دا 
ترسه طرفدن سوزولوب گئتدیم قطیفه می سردیم شریته، آدام کیمی گلدیم 

قاریشدیم ائو اهلینه.  
قیزاران  یئتیشیب  بامادورالرین  اورتاالریندا،  آیی نین  آخیر  یایین  ایل  هر 
هانسی محله دن کئچسئیدین روب  تبریزده  چاغیندا، هاممی روب چکردی. 
اییی گلردی ائولردن. او زمانالر حاضری روب اولمازدی باققال- چاققالدا. هر 
کس ایللیک روببونو ائوده دوزلدردی. حیَطی یئکه اوالنالر اؤز کردیلریندن 
بیر ایکی تشتلیق، بلکه داها دا چوخ بامادور درردیلر. دئیردیلر: »آلاله برکت 
بامادورو  ائودن گؤتدوخ«. چوخالری دا الله  ایل روبلوغوموزو  بو  وئرسین، 
اتلی  هم  اوالردی،  تورش  هم  بامادورو  الله  روبلوغا.  گتیرتدیرردیلر  آلیب 
اوالردی هم ده روببونون رنگی گؤزل اوالردی. گل- گئتلی ائولر گؤره سن 
ایندیکی  دئدیگین،  سبد  روببون چکردیلر.  بامادورون  سبد  ایکی  اون  اون- 

سبدلر یوخ ااا، آدام بویدا سبدلر اوالردی. 
کؤپک  ایلخیسی-  هاممیمیز،  ایت  آچدیالر،  دسترخانی  گتیریب  سَمواری 
سوروسی، خیردا- خیزانلی دوزولوب اوتوردوق دسترخان باشیندا، میرتداشا- 
میرتداشا چای چؤرك یئمگه؛ بو اونون پئیسرینه سالیردی، او بونون تیکه سینی 
ویزیب یئییردی، بیری او بیریسینه ایلدیک اوزالدیردی، او بیریسی گؤز- گؤز 
دئییردی سن  بو  آغنادیردی،  نمکدانی  چایینا  شیرین  بیریسی نین  بو  ائله ییب، 
منیم یئریمده اوتوموسان، او دئییردی چکیل اویانا منه سورتوشمه!... بو قنددان 
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بیری  ایتیرمیشدی،  قاشیغینی  چای  بیری  آختاریردی،  نعلبکی  او  ایستیردی، 
جاالییب  چایینی  شیرین  بیرینین  او  ووروب  گؤتورنده  پنیر  اوزالدیب  الین 
دا  باجیم  باالجا  ایچینده  شیپبیلداق  ویریم  بو  چکیردی...  شیرتیغا  دسترخانی 
نه آلدی نه ساتدی، ایمکلیه- ایمکلیه بویوروب یانین باسدی دوز سوفره نین 
آراسیندا اوتوروب بئش بارماغین دا باسدی گول مورابباسی نین ایچینه سونرا 
بوتون شیره- شاققیلداق  باشینا مس چکدیییییی...اوز- گؤزو  دا چیخاردیب 
اوجدان  بیر  مامانیم  ائشیتمیردی.  قوالق  دئیه نی  آغیز  کویدن  ـ  های  اولدو! 

استکانالری نعلبکیده یئیخاالییب چای تؤکوردو هاممی یه.
- دیش دورون گؤروم، ایندی سَموار گلر اوستومه! قیز آپار او اوشاغین الینه 

سو آخیت قیرنادان–دئدی مامانیم.
کیمین  باالسی  آدام  هااااا...  وار  ایشیمیز  عالم  بیر  گئتدی،  قوالغیم  باش   -

اوتورون چؤرگیزی یئیین گؤروم - دئدی خاالم.
- مه یه بیز میمون باالسی کیمین یئییروخ؟- دئدی خالوغلوم.

اوشاقالر پاققا وئریب اوجادان- اوجادان گولدولر. خاالم توتوب یانچاغینی 
چیمدیکله دی.

- آاااااخ اتیمی قوپاتدین-دئیه باغیردی خالوغلوم.
قاپی دؤیولدو، »قاچ او قاپینی آچ مشدعلی حامبالدی« دئدی بؤیوك مامان. 
هن، دوز دئییردی. مشدعلی حامبال باشین آشاغا سالیب، زیققینا- زیققینا بیر 
داالندان  گیریب  قاپیدان  دئیه  یالاله«  »یالاله،  کؤرگینده،  بامادور  سبد  یئکه 
سبدی  آپاریب  آشاغا،  یئندی  پیلله لری  گئتدی.  ساری  حیَطه  سووشوب، 
حووضون یاخینلیغندا دایادی دووارا. سبد مشدعلی دن یئکه ایدی! بیر به بیر 

آلتی سبد بامادوری گتیریب ییغدی حیَطین قیراغینا:
- خانیم من گئتدیم- دئدی.

- دایان بیر تیکه چای چؤرح گتیریم- دئدی بؤیوك مامانیم.
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مشدعلی: »زحمتیزه راضی دَ ییرم«- دئییب، اوتدو کوچه قاپیسی نین سککیسینده 
دینجین آال، خالوغلوم دا مئژمئییده چای، پنیر ـ چؤرك آپاردی بیله سینه. من 
اوزونه؛  حامبالین  زیلله دیم  گؤزومو  سککیده  قارشی  اوتوردوم  گئتدیم.  ده 
کوله بوی، اورتا یاشلی، چال ساققاللی اوزو قاتماقلی بیری ایدی. یئکه اللری 
کؤینگینده  تومان  اوخشوردو!  بیرووزا  اندامینا،  کیچیک  یاراشمیردی  هئچ 
دری  اَینینه  جیزالماسیندا،  بو  یایین    تیکیلمیشدی.  اوستوندن  یاماق  ـ  یاماق 
نودان  )شقیقه(  شاقاقالریندان  قویموشدو.  پاپاق  دری  باشینا  گئییب،  جیلیققا 
کیمی تر آخیردی. بیر نئچه تر داناسی دا بورنونون اوجوندان دامیب نعلبکیده 

چایینا دوشدو. 
- سالم مشدعل آعا...- دئدیم بیله سینه.

- علیکوم اسسالم باال.- دئدی، هئچ باشینی قالدیرمادان. 
- به قیزیشمیسان بو ایسسیده بؤرك قویموسان؟

آلدیرمادان  سالدی  باشیني  ائله دی،  قاباق  دال-  پاپاغینی  آپاریب  الینی  ساغ 
چیرك – پولوك، گوبود اللری ایله تیکه توتدو اؤزونه.

غم  ایسه،  باخیشی  قاپقارا،  گؤزلری 
چوپورا  آلنینداکی  ایدی.  دریاسی 
باخیردیم.  یئرینه  مؤهور  بنزر 
یوخیدی.  آراسی  ائله  دانیشماقال 
اونون  اولماغیم  اوردا  ده  منیم  گویا 
بونو  پوزوردو، آنجاق من،  راحاتینی 
ده  گینه  اوتوروب  ائله جه  بیله  بیله- 
هوروت- هوروت زیلله نمیشدیم اونا.

 
http://multimedia.mehrnews.com/635694531_516024368468157_643921_n.jpg

رّسام: استاد مرتضی رسام نخجوانی
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- به ایچری گئتمیه جاخسان؟- سوروشدو مندن.
- یوخ. اوتوموشام چوبوق چکماغیوا باخام.- دئدیم.

- نه بیلیسن چیبیخ چکه جام؟
- ائله بئله سینه! 
- من تیاتورام؟

- چح باخیم داااا نوالر؟!
دوداغی نین بیر طرفی بیلینه- بیلینمیه بیر آز قاچدی. »ال اله االاهلل هاااا« دئدی. 
ال ائله دی جیلیققاسی نین ایچری جیبیندن چوبوغونو چیخاتدی. سونرا دا بئلینه 
پارچا  دا  دانا  بیر  کبربت،  دانا  بیر  قوتداالدی،  قوتداالدی-  شالی  باغالدیغی 

کیسه چیخارتدی. 
- مشد عل آعا، او کیسه ده نه وار؟

- قیزیل اشرفی!
- هانی، گورست باخیم!

- آلاله اوالدیوا عغیل وئرسین! نه اوالجاق؟ تانباکیدی تانباکی.
- تانباکینی نئینه للر؟ نیه سوخموسان شالیوا؟- دئیه سوروشدوم.

- آی قیز به دئمه دین چیبیخ چح؟! مجال وئر چکیم دااا.
یئرینی  گیرده  چوبوغون  ایله  طرفی  گوگوردسوز  چؤپونون  کبریت 
قورتداالییب تمیزلدی، تانباکیدان بیر نئچه چیمدیک گؤتوروب تؤکدو اورا، 
شالی نین  سوخدو  بوزوب  آغزینی  چکیب  ایپلیگینی  کیسه سی نین  تانباکی 
ایچینه، کبریتی یاندیریب توتدو چوبوخداکی تانباکی یا. سونرا چوبوغون او 
ایچینه چکدی،  دئیه  آراسیندا هوف هوف هوف  دوداقالری  قویدو  باشیني 
آغزینا  توستونو  مشدعلی  قالخدی.  توستو  ایچیندن  یاندی،  آلیشیب  تانباکی 

دولدوروب  ائشیگه پوفلوردو. 
- وئریسن من ده پوفلییم بی دفعه؟
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- آلاله آتووا رحمت ائله سین! اوز وئردوخ بیول دا آستارین ایستیر؟! 
- بس توسسوسون پوفله منه، اییسینه باخیم.- دئدیم.

او دا چکیب پوفله دی منه... 
- بونون ایی اننه نین سیگاریننان چوخ غلیظدی.- دئدیم.

بو  دو،  »دا  سونرا،  دئدی.  اولی-  غلیظ  سیگاردان  بو،  هه،  کیمدی؟...  اننه   -
قاپیدا  اوشاعی  قیز  ایشکیلله،  دا  قاپینی  ایچری،  گئت  گؤتی،  ده  مئژمئیینی 

دورماز«- دئدی.
چونکی  بیله مه،  آغارتدی  گؤزون  مامانیم  ایچری،  گلدیم  آلدیم  مئژمئیینی 
یئتیرمه میشدیم. من ده گؤرمزلیکدن  ال  ییغیشدیرماقدا  اکیلمیشدیم، سفره نی 

گلیب گئتدیم بؤیوك مامانیما کی:
- گئداخ بامادورالری تؤکاخ حووضا؟

بؤیوك مامانیم:
گئداخ  ده  بیز  باخ،  ناهارا  سن  فَریح  اولدی.  گونورتا  یوباندیخ،  باال  هن   -

حیَطه!- دئدی خاالما.
     هاممیمیز آغناشدیق حیَطه.

ییغیشمیشدیق  دوره  هامیسی  اوشاقالر  حووضا،  تؤکدوك  بامادورالری 
بامادورالری بیر دانا بیر دانا یوووب آتیردیق یئکه تشتین ایچینه. هر دن ده بیر 
ازیک- اوزویو اوالندا یاخیردیق بیر- بیریمیزین باش- قوالغینا! قودوروشماق 
اوزاتمیشدی  شیالنک  قیرنادان  مامانیم  ائدیردیک.  بهانه  شئیی  هر  اوچون 
چیخاردیب  سویوندان  تشتین  بامادورالری  آچمیشدی.  زینه  دا  سویو  تشته، 
چکه لره ییغدیق. اوغالنالر چکه لری آپاریب قویودوالر گون قاباغینا. بؤیوك 
اوتورموشدو آغاج کؤلگه سینده. سویو گئدیب کئشه لن  پاالز سالیب  مامان 
دوز  اووج  اووج-  ده  اوستونه  قازانا،  آتیردی  کسیبب  آرادان  بامادورالری 
سپیردی. آخ! بئله یئمه لی اوالر الله بامادورونو دوزالییب یئیه سن! دئییرم بس 
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ائله یاریم سبد بامادوری آیاق اوسته دوز سپیب یئدیک! 
- آز بامادور یئیین، سانجیالناجاقسیز!

بؤیوك  خانیم،  یازگول  کویوموزه  ـ  سس  میرتداشیمادایدیق...  ده  هله  بیز 
مامانیمگیلین دوواربیر همسایاسی، نردووانا دیرماشیب بویالندی کی:

- نه خبریزدی باالم، محله نی گؤتوموسوز باشیزا!
مئژمئیی  بیر  تئز  واریدی.  سسی  گؤزل  ایدی.  خانیم  بیر  شوخ  اوزلو،  گولر 

گوتوروب قاچیرتدیم بیله سینه:
- یازگول خانیم بیدانا اوخو دا.

دسته سی  دیبک  ده  کؤرپه سینی  گؤردوك  هاندا  بیر  دئدی.  اولماز  بوردان 
چاال  ـ  چاال  مئژمئیی  قاپیسیندان  حیَط  کورگینه  ووروب  چادراسیله  کیمی 

اوخویا- اوخویا گلیر:
- شهينسنينتئللرينسارییی
گئديپاولمااؤزگلريارییی

دوالنقئييتبيربيزهطرف
اولوماوگؤزلرينقوربانیییی

شهيناوخوشباخيشيوينان
اورگيمیقانادؤندردين
منبيلمزديممحبتندی

منیبويوالسنگؤندردين

آاااااهآختاريرامسنیباغداچمنده
گؤزومقاليبآیقيزداسنده

..............
...............

شهينسنينتئللرينسارییی

گئديپاولمااؤزگلريارییی

کؤرپه،  یازیق  خانیما.  یازگول  گلیردی  گولمگیم  ده  هم  خوشوم،  هم  منیم 
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بیرنینین  توتولماقدان!  آتیلیب  اولموشدو  جرجه نک  کورگینده  ننه سی نین 
دلخوشلوق  گیرسین.  آغزینا  قالیردی  آز  آخیب  فتیله کیمی  جوت  فیرتیغی 

اولسون آنجاق!
- یازگول خانیم او بیرسیني ده اوخو- دئدیم بیله سینه.

- هانسینی، سروانناری؟ فینجانناری؟
آیاوتاخدانباخاناوغالن
قيزيلاوزوکتاخاناوغالن

قهرمانليخميدالينی
سينهسينهتاخاناوغالن

عکسينسويادوشسه
سواولیحوریقيلمان

گلدرديوهچارهائلیييمجواناوغالن
گليانيمهعيصمت

اولدونكيمهقيسمت

......
هر کس الین ایشدن چکدی. َدلی بازلیق دیزدن ایدی!!!

یاپیشیب  یاندان  نئچه  قازانالری  تشتلری،  سونرا،  قورتوالندان  میرتابازار 
تیرتایا.  بامادورالر  قاال  ایکی گون گرك  قاباغینا.  شاققار گونون  دوزدوك 
کئچیردیب،  سوزگجدن  ازیب  ال لَییب،  بامادورالری  تیرتایان  گون  بیریسی 
طرفه.  بیر  قویاردیالر  کونده له ییب  سیخیب  الده  برك  برك-  تیلیفلرینی 
سوزگجدن سوزولن دورو روببو دا مئژمئییلره تؤکوب دوزردیلر گون قاباغینا، 
بانکاالرا تؤکوب زئررمی یه  ایکی- اوچ گونه کیمی برکییَردی، گؤتوروب 
دا  قایناتماق  روببو  سونراالر  ایشله دردیلر.  گتیریب  بویونجا  ایل    ییغاردیالر، 
دب اولدو. آما گئنه ده دئیرلر کی، گون قاباغیندا عمله گلن روببون خاصیتی 

داها یاخشی اوالر.
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قندباشیگتيرمهشنليگی

                                                         سوسن نواده رضی

قاجار زمانی کورکنین گلینه »قندباشی گتیرمه« شنلیگی
کی،  عنعنه سی دیر  دویون  توی-  اسكی  آذربایجانین  گتیرمه،  قندباشي  کله 
آذربایجانین چوخلو شهرلرینده بو گونده تویدان اؤنجه گلینه قندباشی آدی 
آلتیندا هدیه لر یولالنیر و یانیندا کورکه نین طایفاسیندان آغساققالالر و گنجلر 
گلین ائوینه کله قندلر ایله گئدر و اوردا نیشان توی مراسمی نین تاریخی و نئجه 

اوالجاغی دانیشیالر.
اورادا کله قندلرین بیری بیر آغساققال طرفیندن اورتادان پارچاالنیر و او پارچا 
هانسی گنجین اؤنونه دوشرسه، اونا گلین خانم عایله سیندن هدیه لر وئریلیر.
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نَزيح)نزيك(

اون،  کي،  چؤرکلریندندیر  سنتي  اهرین  نزیک 
– 3 ساعات   4 ایله  یاغ، سوت، دوز و زنجفیل 
خمیر  پیشیریلر.  خمیردن  یوغرولموش  قالیب 
سونرا(  گلندن  )خمیر  سونرا  تاپدیقدان  اؤزون 
سالیب،  کونده لر  یئكه لیكده  گیردکان  اوندان 
 - اوست  دانا   ۷ یاغالییب،  آچیب،  ایله  وردنه 
لوله لرلر. سونرا  قاتالییب  قویوب، محكم  اوسته 
اونو 3 یا 4 یئره پیچاقال بؤلوب، اویان ـ بویانین 
بیر   تاپدان،  تاپدانال دؤیوب آچارالر.  قاتالییب، 
هونگ دسته سي کیمي نسنه دیر کي، تاپداالیان 
یئري هونگ دسته سیندن داها ائنلي دیر. نزیگین 
یومورتا ساري-سیني  سونرا  خمیري آچیالندان 
چاتال  بیر  سونرا،  یاخاندان  اوزرینه  چالیب 
باجا  باجا-  اوستون  خمیرین  ایله  )چنگال( 
ائدیب، کئچمیشده تندیر و ایندي داها آرتیق فر 

ایچینده پیشیررلر.
اهر- ده بیر »گلین نه زییي« دئیه، دب وارایدي، 
اولماقدادیر.  وار  دب  بو  چوخ  آز-  ده  ایندی 

قايناقشخص:
دوغوم    حكمت.  عزیزه 
   .133۰ اهر  ایلي:  و  یئر 

ساواد: 5 کیالس.
36 ایلدیر تبریزده یاشاییر.

سوسن نواده رضي
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بو  گتیرردیلر.  چؤرکچي  نفر  اوچ  ائولره 
اوچ نفر، بیری وردنه چي، بیری اوخلووچو 
ایدیلر.  عبارت  یاپاندان  تندیره  ده  بیری  و 
یئره  بیر  خانمالردا  زمان  یاپیالن  نزیک 
ائدیب،  اویناسین  چال-  ییغیشیب، 
چؤرکچیلره انعام، خلعت و پول وئرردیلر. 
قوهوم– قونشونون هر بیري بیر شئي انعام 
گون  یاپیالن  نزیگي«  »گلین  گتیریب 

شنلیک ائدردي.
ایكي  زماني  آداخلیلیق  ائوي  قیز 
ائوینه  اوغالن  پیشیریب،  نزیک  دفعه 

پیشیریب،  نزیكلري  گون،  صاباحیسی  کسدینین  کبین  یول  بیر  آپاراردیالر. 
بولودا ییغیب، بیر مس قابالمایا شان بال دولدوروب، دؤرد، بئش نهره کره-
دوزوب،  خونچا  بزه ییب،  ایله  گول  اوستونو  قویوب،  قابا  آیری  ده  سینی 
نزیكلري  و  آپارارمیش  چؤرکچیلر  خونچانی  بو  گؤندرردی.  ائوینه  اوغالن 
انعام  چؤرکچیلره  دا  آناسي  اوغالنین  پایالردي.  یولداشینا  یار-  اؤز  اوغالن 
و خلعت وئریب گلینه ده قیزیل سكه و اوزوک و الیندن گلني یولالردیالر.

ایكي آي سونرا یئنه ده قیز آدامي نزیک پیشیریب، سایي یوز دن آرتیق نزیک 
ییغیب اوغالنین خرید خونچاسي ایله بیرلیكده کي، یخدان، کت شالوارلیق، 
اوالردي  و...  حوله  جعبه سي،  اصالح  آلت پالتاري،  کؤینک،  باشماق، 
آپاراردیالر. بو خونچادا اوغالنین آتا و آنا سینادا خلعت قویاردیالر. اوغالنین 
عایله سي »بویون اوغلوما نزیح گلیب« دئیه، نزیكلري قوهوم – قونشویا پایالر 
و خونچا گتیرنه انعام، قیز ایله عایله سی اوچون ده خلعت، قیزیل و ... قویار.

نزیک ایندي اهر شهرینده بوتون شیریني ساتانالردا پیشیریلیب  بو شهرین بیر 
سنتي شیریني و چورگي کیمي ساتیلیر.
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پيچاقايتيلدن

اوسته  تپه م  گلنده،  کوچه میزه  ایتیلدن  پیچاق 
قاچاردیم ائممیزه، قاپینی آز قاال چرچوواسیندان 
اننهم  ایتیلدن گلیب!«  »پیچاق  چیخارداردیم کی: 
بیر بوعما چیخاردیب:  »ائوین تیكیلمه سین دئدیم 

بس باش گتیریبلر« دئیردی.  
دئیه،  آپاریم«  وئر  پیچاقالری  قئیچی-  اول،  »تئز 
قالمیش،  »یاریمچیلیق  بیله سینی.  تلسدیرردیم 
به  آخی!  دارتمالییم  غلط  نه  گؤروم  کیریخدیرما 
دئیینردی  دئییب،  آدامی؟«،  ائلیسن  غرق  به  نییه 

اننه م. 
قاپیسیندا  باجیالرین  دؤرد  گلیب،  ایتیلدن  پیچاق 
یوال  اوچ  اوردا  کوچه میز  چونكی  دایاناردی. 
آیریالردی و بیر آز گئنیشلیک ایدی دربندیمیزین 

 سوسن نواده ی رضی
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آتاردی  سسینی  دوروب،  همیشه.  گلردی  قاال  آز  ناهارا  گوندوز،  اوراسی.  
دئینده  پیچاق  قئیچی-  دئیردی.  ایتیلدیرم«  پیچااااااااااااااق  ـ  »قئیچیییی  باشینا، 
ساغ الین قویاردی قوالغی نین دیبینه، وار گوجویله باغیراردی، آما ایتیلدیرم 

دئینده سسینی گتیرردی آشاغییا، عیناً ائویمیزده کی خوروزکیمی!
کوچه  کوچه-  دستگاهینی  ایتیلدن  پیچاق  ده  بلكه  نم نیه.  گلمزدی  قیشدا 
یایدا  خیابانالریندا.  قیروولو    قارلی-  قدیمین  اوالردی  چتین  سوروتلمک 
هامیدان  تلسردیم  من  واختالر.  اوینادیغیمیز  باجادا  کوچه-  بیزیم  گلردی، 
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قاباق آپارام پیچاقالری وئرم کیشییه. نم نئچه یول دئمیشدیم: »عمی! قوی من 
»سن  باخیب:  قئیقاجی  آز  بیر  ات آجی،  بیرآز  تختییه«،  او  باسیم  اَیاغیمی  ده 
باشارماسان« دئمیشدی. »او نه دی کی باشارمییام؟ قوی بی دفعه ایاعمی باسیم، 
سن ده پیچاغی جیزیلدات دااا...، اننه مین ده چرخین من فیررادارام« دئدیم.

  هویوخوب سوروشدو: »مه یه اننه ن پیچاق ایتیلدندی؟« دئدی.
قیریلدیم گولمكدن، »یوخ بابام! خیاطدیخ چرخین دییرم بااا...« 

بیرنی نین سویونو دیرسه ییندن قولونون آغزینا کیمی چكدی کوتونون قولونا، 
»قوی ایشیمیزی گؤراخ! پیچاااااق قئیچیییییی ایتیلدیرم...«

بیر گیرده چرخ  قئییش تسمه سی اوالن  یئرینه،  ایاق  باساردی تخته   آیاغینی 
دا  یا  پیچاغی  فیرالناردی.  دا  داش  زومباتا  فیرالناندا  چرخ  فیرالناردی، 
ویراردی.  ایاق  هئی  و  داشا،  ایتیلدن  او  فیرالنان  توتاردی  قئیچی نین آغزینی 
باخاردی. دمیر  َدبردیب، قووزاییب دقتله  او داشدا  پیچاغین آغزینی  ظرافتله 
قور  چاققاچاق  قیزیشیب،  دمیر  وئرردی،  سس  جیززاجیز  توخوناندا  داشا 
داشالناردی هر طرفه. و دقیقا ًمنیم الپ کئف ائله دیغیم منظره ایشین بو قسمتی 

ایدی.....
پیچاغیندان،  آشپزخانا  اللرینده  باشالریندا،  چادیرا  خانیمالر  یاواش  یاواش- 
بعضاً  قاپیسیندا.  باجیالرین  دؤرد  ائلردیلر  ازدهام  ییغیشیب،  گلیب  قئیچیدن 

کیشیلر ده اره، بالتا، قند سیندیران زات دا گتیرردیلر. 
-چكیلین اود داشالنار اوست باشیزا.

-قیز چكیل قورآتیالر اته ییوی یاندیرار.
باشیمی  قالیردیم  آز  دئییلدیم.  چكیلن  آلتیندان  ایاغینین  ال-  کیشی نین  من 

قولتوغوندان اوزالدام باخام او جیزیلتییا .....جیززززززجیزززززز...
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قايناناايلهگلين

دا  یا  اولوملو  رابطه،  آراسینداکی  گلین  قاینانا- 
دانیشیلیب  ایچینده  عایله لر   همیشه  اولومسوز، 
گولمه جه لر،  رابطه لر  بو  حتی  دا.  دانیشیالجاقدیر 
و  فیلملر  اثرلر،  ماهنیالر،  مثل لر،  سؤزلری،  آتا 
فولكلوروموزدا  اولموش،  ده موضوع  اوچون  س... 

قاالرقیالشیبدیرالر.
یولوندا  رابطه نین  آراسینداکی  گلینین  ایله  قاینانا 
سبب  اؤنملی  ان  وار.  سببلری  چوخ  اولماماسی نین 
اوبرازی نین  قاینانا  آراسیندا  جماعت  ده،  بلكه 
شكیلده  منفی  اول  قورمامیشدان  عایله  هله  قیزالرا 
اوبراز  بیر  اولومسوز  آلتیندا  شعور  تانیدیلماسی دیر. 
هله  مبارزه  قارشی  قاینانایا  جانالندیریالن  کیمی 
قیزالر عایله قورمامیشدان اؤنجه باشالییر. بو خانمالر 
نئجه  اوالجاق،  کیم  قایناناسی  کی،  بیلمیر  هله 
اوالجاق، هله تانیمادیغی قاینانانی آسیب- کسمه یه 

باشلیر. 

سوسن نواده رضی
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آناسی  اولور،  یاخشی  اوغلو  اولور  نئجه  کی،  گلیر  ذهنینه  آدامین  سوال  بو 
آناالر  و  آنادیر  اؤنجه  ایلک  قاینانا  بیر  هر  اونودمامالی ییق کی،  بونو  پیس؟! 

عزیزدیرلر.
عایله اولماغین ایلک شرطی قارشیلیقلی آنالشما و گذشت ائلمگی باشارماق 
دئمكدیر. بو مناسبتلری حرمت، صمیمیت و محبت چرچیوه سینده ساخالماق 

اوچون ده گرک طرفلر بیر بیرینی تانیماغی اؤیرنسین.
فولكلوروموزدا گلین- قاینانا رابطه سیندن نمونه لر:

آزادمعالصلواتی:
قاینانام چؤرک یاپیر

اوزو قاپییا باخیر
قورخورام بیر سؤز دئیم
ایت کیمی منی قاپیر

…
قاینانامین آدین قویدوم سكینه
ناخوشالدی آپاردیالر حكیمه
قارقیشالدیم بیر داها قاییتمییا

حكیم دئدی سال قویونون تكینه
…

مینرم آغ ماشینا
چیخارام داغ باشینا
توتارام قاینانامی

داشی سالالم باشینا.

فاطمهصفری:
قاینانا ظالم قاینانا

اوغلووی الیندن آلیم قاینانا
اؤزووی چؤللره سالیم قاینانا

…
کردیده مرزه قاینانا
دانیشما هرزه قاینانا

اوغلون ووروب باشیم سینیب
دورگئداخ عرضه قاینانا

زكيهذوالفقاری:
دامدا دیرک قاینانا
پَیه ده کورک قاینانا
اوغلو ائوه گلنده

هامیدان زیرنگ قاینانا
قاینانامی باغدا ایالن وورایدی
قایناتاما مكه قسمت اوالیدی
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130 

تيسيناوغلو )عراق تورکمنلریندن(:
فولكلوروموزدا قایین آنا ایله گلینین آراسیندا هرزمان چیخان قاوغاالر، اؤزونه 

مخصوص یئر آلیبدیر. اونالرین دیلیندن ائشیدک:
قاین آنا دئییر:

بویو بویالردان اوزون
نه دادین وار نه دوزون
یوزونو دؤندر گؤروم

عزراییل یومسون گؤزون
…

گلین دئییر:
قایین ننه م دلیدی
دلي لیگی بللي دی

عزراییل آلسین اوزون
او چوخ یامان دیللیدی

…
قایین آنا اوغلونون اوشاغینا دئییر:

صامیرساغیم سوغانیم
یاد قیزیننان دوغانیم
باباوا جانیم قوربان

ننه ن اولسون قوربانیم
…

گلین دئییر:
مردیوه نه چیخاسان

سییریالسان دوشه سن
اوغلون ایشدن گلینجه
تپه کیمین شیشه سن

شيروانلی:

قاینانا :
ائل اتكلی گلین

باشی ساچلی گلین
سن ده می آدام اولدون
باستون باجاقلی گلین

سن ده می آدام اولدون
چئیش باجاقلی گلین

گلین :
آمان- آمان– آمان قاینانا

دیشلری دوشن قاینانا
آمان- آمان- آمان قاینانا

بیرآیاغی شیل قاینانا
اوغلون چییت گتیردی،

سنسیز یئدیم قاینانا
اوغلون کباب گتیردی،

سنسیز یئدیم قاینانا
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١٣٩٥-  ﹩و﹡︡ا -٣٠﹡﹫﹟ آ︾﹑ر ﹎﹢﹜︣ آ 
﹢ر﹢﹚﹊﹛﹢﹁ ﹝﹫﹡︀︠ ﹅﹫﹚آ ﹉﹚ا ﹟ر﹑

 او︑﹢رو﹝﹑ری
 رضیيسوسن نواده

 
 

ــو اوالن، گــیبیلیمــی درنائــل ــین قــادین قول ن
یـن آیلیـق اوتورومـو،      -»الرخـانیم  فولکلورچو«

نـین سـون   یلین آغـالر گـولر آیـی   جی ا  -1395
)، هر 1395/ فروردین/30  -سی (دوشنبهدوشنبه

ــ ــر چــوخ فولکلور آی ــدوغو کیمــی بی ســئور دا اول
سـان   -سـینده آد سـاحه  صنعت یازیچی، شاعر، 

و کولتورل چالیشماالرا ماراقالنان  سی اوالن یییه
  -مالریمیزین کؤنوللـو اشـتراکی ایلـه بـارلی    یخان

 .لی کئچیریلديبهره
ــالنقیجیندا  ــون باش ــان "اوتوروم ــن خ م یسوس

، کئچمــیش ایلــده فولکلورچــو   "رضــینــواده
ــان ــییخـ ــالیتلرینی    -مالرین علمـ ــی فعـ عملـ

دان سونرا، بو چالیشـماالرین  یانسیراالییب آنیمسا
ــدر د ــه ق ــدوغونو  ین ــی اول ــی و ائتگیل ــی، اؤنمل رل

ــان ــاراق، خــ ــدن اوالن یوورغوالیــ مالرین ایچــ
اورکداشــلیق و   رداشــلیق،یکیجــه، ف صــمیمی

امکداشلیقالریندان تشکر ائـدیب قـدربیلنلیگینی   
ــاتین،      ــو گئدیش ــه ب ــونرا ایس ــدي، س ــه گل دیل
توپلومومــوزون معنــوي ســاغالملیغی اوچــون    

آرزو  لی اولماسـینی وامیرلی اولدوغونا گؤره، دخئی
  ائتدي.

رقیـه  "وامیندا، صحبت سیراسـی  اوتورومون د
گوجلو قلم یه گلدي. ادبیاتیمیزین "م کبیريیخان

م کبیري کئچن ایل یلریندن اوالن، رقیه خانییهی
ر آییندا گئتدیگی سمرقند و بخـارا سـفریندن   ذآ

ــر چــوخ   ــو ســفرده گــؤردوکلري بی دانیشــیب، ب
فرهنگی اوالیالر و اولقوالري هم بیـر    -اجتماعی

ــازار ــر فولکلورچــو اوالراق       -ی ــاعر ، هــم بی ش

اوتورومدا اوالنالرا 
م یآچیقالدي. خان

ــو  ک ــري بــ بیــ
یولچولوقالریندان 
گــــؤزل بیــــر  
ســـــــــفرنامه 
حاضــــیرالییب، 
ــاب اوالراق  کتـــ
یایینالماغا حاضر 

سـینه ده  بیلیمـی مؤسسـه  ائتدیکدن عـالوه، ائـل  
ــوعلو   ــور موض ــدیکلري فولکل ــکیلچک ــرش دن،  ل

اولدوقجا دگرلی بیر فتو آلبومـو حاضیرالمیشـالر.   
محمـد بـی   "حاضیرالماقدا سـایین   بو فتو آلبومو

ــور  ــدمعلیپ ــایی   "مق ــاردیم پ ــی ی ــن ده دگرل ی
اولموشدور. هر ایکـی عزیزیمیـزه تشـکر ائـدیب،     
جـــان ســـاغلیغی و اوغـــورالر آرزوالیـــاراق،    

 ییک.)یندهنین دیلگچالیشماالرینین داوامی
نین اشاره ائتدیکلري چوخ اؤنملی خانم کبیري

قونوالرین بیري ایسه، بیزیم فولکلورومـوزدا اوالن  
ــل  ــذهبی ناغیـ ــزمـ ــم  الریمیـ ــه اؤنـ ا یئترینجـ

و و یمیزه واردیغی ایدي. اونون گؤردوگـ دیگوئرمه
الریـن  دئدیگینه گـؤره، تاشـکندده دینـی ناغیـل    

و حتـی   و ائل آراسیندا درین یئـري وار فولکلوردا 
ه بیـر  الر اونالرا  توریسـت جـذب ائتمگـ   بو ناغیل

 ساییلماقدادیر.  عامل 
نین دئدیگینه گؤره، اؤزبکسـتانین  خانم کبیري

–یئرینده فولکلور سیمبولالري و اثرلـري یئـر   هر
لرده، گئییملرده، ، شهري سوسلمهیئر، معمارلیقدا
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لـرده، یئمکلـرده.... و بیرباشـا هـر     پئشـه  ، بـازاردا 
دیــر؛ دئمــک بــول گؤرونمکــده  -ده بــولســاحه

 ب، یاشانماقدادیر. یجانلی آخ  -فولکلور جانلی
اؤنم  یازاریمیزین باخیشیندا، بو گزیده بیر داها

ــاتیش     ــازارالر و س ــه، ب ــوع ایس ــییان موض داش
و  خانیمالرین چوخ آکتیـو اولـدوقالري   یئرلرینده

ــان  ــان خ ــهرده چالیش ــایش ــیییم س ــی ن ن کیش
بس کیشیلر "ایدي. چوخ اولماسییندان داها سای

دئیه حیـرت    -"هاردایدیالر، نه ایش گؤروردولر؟!
 جوابالدیالر:ه سوروشدغوموزدا بئله دایچین
ر داها چوخ فابریکـادا چالیشـدیقالري   کیشیل -

ــده    ــاتیش مرکزلرینـ ــازاردا و سـ ــون، بـ اوچـ
 مالرین حضورو داها قاباریق گؤزوکوردو.یخان

لر ایچـرن  بو گزیدن، بیر گؤزل و نفیس شکیل
کبیري بیر جوت گـؤزل   خانیم آلبومدان سوواي،
بیلیمچیلـر اوچـون   ده ائل .دي.قولچاق و بیر سی

ئتدیلر کی، قولچاق و گتیرمیش، ایضاح ا سووقات
ــدا   ــور و فولکلورون ــن کولت قولچــاقچیلغین اونالری

 اولدوقجا کؤکلو یئري و اؤنمی واردیر.
 وامینــدا، یئنیجــه تانیشــدیغیمیزاوتورومــون د

ــانیم ــدنی« خ ــینه»ع ــدوقالري اؤز  ، س ــر اول دفت
ــه  ــر نئچـ ــعرلریندن بیـ ــوب، شـ ــینی اوخویـ سـ

 یـه . سـونرا رق الراوتوروموموزا شاعیرانه داد  قاتدی
علیقلیان (الله)، بیر باهار شعري اوخویوب،   خانیم

ــون،    ــدیغیمیز اوچ ــه یاخینالش ــاالر گونون ــو آت ب

ــعره قونــاق ائتــدیلر       ــبته گــؤزل بیــر ش مناس
 مجلسیمیزي.

ی ایکینجـی کیتـاب،   غنین بوراخـدی بیلیمیائل
رضی طرفینـدن  یم نوادهبیر داها خان» 2 -ائلدن«

یه اوالنـدان  توص تانیدیلدي و آلینیب اوخونماسی
مالردان یبیلیمــی و فولکلورچــو خــانســونرا،  ائــل

کولتورل ایشلرده داها فعال مشارکت ائتمکلرینـه  
تاکید اولوناراق، اونـالردان جـدي چالیشـماالري    

 ندي.ایسته
مالرین اشـتراکی و  یلورچو خـان همچنین، فولک

» سـی ساردوري موزه«چالیشماالري ایله قوروالن 
ــاره ــیالندان بـ ــایاق  ده دانیشـ ــو سـ ــونرا، بـ سـ

الر خـانیم  چالیشماالرین آردینین توتولماسـی دا 
 طرفیندن ماراقال قارشیالندي. 

نـن موضـوعالردان بیـري ده،    هاوتورومدا اؤنمس
ــی و ییغ ــورون ییغیلماسـ ــادي فولکلـ ــان مـ یشـ

ه جـدي یاناشـماغی   ماتریالالرا سـهمان وئریلمگـ  
پالنالشدیرماق اولموشدور. بـو قونـودا بیـر نئچـه     

سی گرکـدیگی ده   لنمهوروملولوق اوستهنفرین س
دانیشیلدي، آما واختین آز اولـدوغونا گـؤره، هلـه    

 کسین بیر قرار آلینمادي.
اوتورومون سونوندا، شهریمیزده و اسـتانیمیزدا  

میـزده  چیخان درگیلردن سؤز آچیالراق، چئـوره 
فرهنگـــی آخیمـــی گـــؤز آردي جریانـــدا اوالن 

 ین گرکلري دانیشیلدي.    مگائتمه
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  سیتاره بختی قاره ناغیلی  -مله مناننه

 رضیسوسن نواده
 
 

 
 »دیگی ناغیل تبریز آغزي ایله یازیلیبدیر.نین تعریف ائلهبو اثرده دیالوگالر و اننه«

 
آلـاله  "دن، شته گؤندرمهبیر به  -لرینی اوخومادان، اؤلولرینی بیرسوره  -م نم نه عجب، حمداننه

 ه:ناغیلینی تعریفلمگ» ه بختی قارهسیتار«دئییب، باشالدي   -"صت هزار مرتبه شوکور
ایدي. سـیتاره هـم   گوننرین بیر گونونده، شاه عابباسین دوربونونده، بیر قیز واریدي آدي سیتاره"

 "بیدانا قیزي ایدي. ایدي، هم ده ائوین بیري ایشلیایدي، هم گؤزل ایدي، هم الیاخجی قیز 
 جاغیدین هااااآي اننه خانیم! جیرتدان نغیلینی دئیه -
 دي کَس سسیوي! یوم گؤروم گؤزلریوي، دا عغلیمه بو گلدي. -
زینـه    -یتاره... اننـه، زینـه  نین قوینوندا اولدوم سدئدیم، گؤزومو یوموب گیردیم اننه  -"یاخجی"

 دي:یمه چالیب، داوام ائلهکورگ
  -لرینی چایدان دولدوروب، گتیرردي. هم ایشماغا، هم ده الهر گون گئدردي سو کوزهسیتاره  -

 قاشیغا سو آخیتماغا.   -اوزلرینه، قاب
 نن چوخ اوزاق ایدي؟ چاي ائولرین -
 بیر از واریدي دا... -
 سی نیه گئدیب گتیمزدي؟!اننه به یورولمازدي؟ دده -
یمی دیییم... دا نغیلـه پولچـوح اوزاتمـازال کـی. گـونلرین      آي قیز دیلیوي بیر قوي قارنیوا، نغیل -

سـینی دولدورسـون، سـودان غریبـه بیـر سـس گلـدي        بیرنده، سیتاره اَییلمیشدي چایـدان کـوزه  
 "ه! ههه! سیتاااااره بختی قارهههسیتاااااره بختی قاره"

یردي، ییغیشـاردیم،  دهبیز دوراردي، سس قوالغیمدا جانالنیب جینگیل  -بونو دئینده توکلریم بیز
یم. گـؤزلریمی بـرك سـیخیب    زاغ اَسـردي اورگـ    -نـین بؤیرونـه، قورخومـدان زاغ   قیسیالردیم اننه

 جام. سینی گؤرهیوماردیم، سانکی آچسام، سسین اییه
نن دوشدو چایا سیندي. او یانا سی الینهمان، قورخوسوننان سو کوزه غسیتاره، سسی ائشیتما -

کیمـه  شخدي، قالخیب یئیین قاشدي ائولرینه ساري، هراسان گیردي ایچري، هـئ باخدي، بو یانا با
سی ده بیر آز یولدا ییخیلدیم کوزه سیندي. ننه  -: سینه ده یاالننان دئديدي. ننهزاد دئمهسده هئ

 .دئیینیب اوتدي  -دئیینیب
؟! یاخجی قیـز سـؤز   ن دانیشاربه دئییردین سیتاره یاخجی قیزدي؟! یاخجی قیز مامانیسینا یاال -
 در؟! اونون هاراسی یاخجی قیز ایدي؟!گیزل
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سن! یوم گؤزلریوي... صاباحیسی گون گینه ده سـیتاره  ویرقینا باخ بااااا، سنی گؤروم الل اولمیه -
نی دولدوردي، اَییلدي اوزونه بیر شاپبا سو ویرسین، گینـه  سینی گوتوروب، گئتدي چایا. کوزهکوزه

 " ه!ههه! سیتااااره بختی قارهههسیتاااره بختی قاره"سودان بیر سس دئدي 
اوغـوم اولـدي. دوردي    –نـن دوشـدو اوغـوم    سی الینیازیق قیزجیغاز، قورخوسوننان گینه کوزه

لنیـردي. امـا گینـه ده قورخوسـوننان     ایاغی سیلکه  -قاشدي ائولرینه ساري. رنگی بتی آتمیش، ال
 دي.زاد دئمهکیمه هئسهئش
 یاخجی قیز ایدي! اننه، آدام گرح هر زادي گله دئیه دا؟بتر  -
 سینه دییر.سینه دییر. اننهننه  -هن به؟! اوشاق گلر هر سوزون دده -
 بس قوي من سنه دییم دا... -
نـین وار  تؤرتمیسن؟ قیز نه دارتیلمـامیش د  کول اوقتیمه! گینه نه اوت یاغدیرمیسان؟ نه فساد -

ري گورا سوخاجاخسان آخیرده! گئدیپ قاالجام عمین گیلده، دا سنین دی  -گینه؟ سن منی دیري
 جام. ن اولمیهاننه
کیمـه. هـئش سـنه ده    جـام هـئش  ات دئمیـه ذن ده سیتاره بختی قـاره کیمـین هـئس   بس م -

 جام سیرتیخ سوره گیلده نه گؤردوم!دئمیه
 دي، گؤزونو قییدي، آغزینی بوزوب دئدي:یمی دومسوکلهگکور

میشـم آدام هـر ائـوه    قیزي، به سن سیریتخ سوره گیلـده نـه غلـط دارتیسـان؟ دئمـه     ین گکؤپ -
 میشم قیز اوشاغی ایاغینی جیزیغیندان اوزالتماز؟! دورتولمز؟! دئمه

 گینه بؤیرومه بیر دومسوك ایلیشیردي.
 بونون ائوینه؟!  -سن خلقین ائوینده نه قئییریسن؟ قیز دا سوخوالر اونون -

بیـول گـرك آفتافـا گؤتـوروب بیـر تهـر        ایندي سؤزوم گل گیر آغزیما!  شدوم،داها بارانی قویمو
 یووایدیم بارامی!

دیم کی آخی، دامنان گؤردوم؛ سیرتیخ سوره اوتوموشـدي حووضـون ایچینـده،    ائولرینه گیرمه -
 ینن سو تؤکوردو باشینا.....!باققال مخصود دا مشکفه

 ه! دیک قالخیب اوتوردو یئرینده. بیر  -سن ایالن چالدي بیردنمی دئیهاننه
 سین!طانا لعنت ائلهلاله شی... اال االه االهللا... ال االه االهللا -

 نمیشدي، دئدیم بس ایندي چیخیب آتیالجاق اوزومه.یازیغین نفسی کسیلیردي. گؤزلري ائله بره
اره کیمـین  آهللا بو نه پ...ایدي یئدیم؟ آغزیمدا نیه لپه ایسـالنمیر آخـی؟! کـاش مـن ده سـیت     "

یـیم  ئلیـیم اهللا؟ نـه جـور یاسـالی    انـئج "ایتین تَکین پئشـمان اولموشـدوم.   "دئیدیم. سؤزومو گیزله
 ! "معاجام، نه ده دییه بیلهعاجاگئتسین؟ ایندي نه دانا بیله

ـ   او واختالر بیلمزدیم دول آرواد نه دئمکدیر، آما ائشیت دور! میشدیم دئیردیلر سـیرتیخ سـوره دول
  -"کـس سسـین، قـارنی یـانمیش!    "دئیه سوروشموشـدوم. او دا    -"دي؟دول نه"یول  مدن بیراننه

باشینا قـاالردي.  طی واریدي، اوردا تککاسیب ایدي، باالجا بیر حی ورهمه. سیرتیخ سدئمیشدي بیله
 م بولوتـا زادیمیز اوالندا، قازانین الپ باشینی اننه  -سینی. قوناقلیغیمیزجماعات کئچیندیرردي بیله

چکیب، اوسـتونه ده خـوروش قویـوب یـاغ گزدیـرردي، بیـر پارچـا دا الواش، چادیراسـی آلتینـدا          
 یه. دیب آپاراردي سیرتیخ سورهگیزله
 اننه وئر من آپاریم دا. -
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 یئري گئچ اویانا، ایندیجه اؤزوم وئریب گلرم. -
نین قیزالري لوقدا، محلهمیزده بیر مسجد واریدي. اوروجم اوزاق توتاردي اوندان. محلهبیزلري اننه

 ییغیشیب، مسجدین میجوورو، صدیقه خانیمدان مسجیدین آچارینی آالردیق:
 سوپوروب، آچارینی گتیریب وئرریک سیزه.    -، سن اوروجسان، بیز مچیدي سیلیبخانیم صدیقه -

قیزالري بؤیوکلو   -قاریشاردي بیزلره. ایشیمیز قورتوالندان سونرا، بااللی ،سیرتیق سوره ده گلیب
الردان عبـارت ایـدي. هـر    اقسام غسل  -ییغاردي باشینا شرعیاتدان دانیشاردي. اونو شرعیاتی انواع

ي دا چـوخ   -ا چاتـدیراردي! اونـون آهللا   ـدن دانیشسایدي، گئنه ده سؤزو بوروشـدوروب غسـل  نه
لیـک.  ده رحـیم  قورخمالی ایدي. اونون بیزه ترسیم ائتدیگی آلالهدا نه رحمانلیق آثاري واریدي، نه

 لرینی. ییب، بیر اوجدان جهنمه گؤندرردي بندهفقط غضب ائله
چـاي سـاتاردي. آلچـاق بـوي، قـارینلی، هیـز         -نین آغزیندا قنـد باققال مخصود، او بیري کوچه

آال بیلمـزدیم. اونـا پـول     ایدي. من اوندان هئچ یاخشی حیسباخیشلی، قیزمیزي صوفَت بیر کیشی
 ردیم.سیندن اورپنردیم. ایرگن، الینی باشیما چکمهنه آغاردیبوئرنده، دیشلرین م

ایله پـاپریزینی،  آلتیسی وقنین چوبده اننه نه باشیزي آغریدیم، دوردوم پنجیر ایچیندن بیر دفعه
بیر ده کیربیتینی گتیردیم وئردیم الینه. اؤزوم ده اوتدوم یانیندا حیرصینه توسـتو وئرسـین بیـر آز!    

 تر بارا ایدي، پاپریز آپاراردي!یم،  بارا باؤزوم ده بیلیرد
سـینه،  نـدیم بیلـه  لا ساریلدیم، بیـر آز هـدیک  بیر آز آزلدي، بوینون 1وینین آلووشائله کی، حیرص

 یاواش دئدیم:
 توپ گئتمیشدي دامالرینا. چیخمیشدیم توپوموزو گتیرم... -
 !لالهفوروعستامیشدین. سن چوخ... اسن چوخ آننامامیشدین. سن چوخ غلط ائله -
ده آعـا مخصـود مگـر دالالحـدي      ربیحوضدا؟! من نه بولوم سیرتیخ سوره لوت اولوب اوتوروب  -

 اونی یووندورور؟!!
 دي اوزاتما سؤزي. گیر یئریوه، کؤپ دي دي! -

م ده جیح قالمیشدي، بیلمیردي نه دئسین. سیگارینی چکدي، چوباغـالتینی آپـاردیم   یازیق اننه
 اوتانماز دئدیم:  -یر ایچینه، گلدیم اوتانمازقویدوم گینه پنج

 یه؟!!هن بیول، نولدي سیتاره -
، یم شئییگجییشمیشدي. اویوب، فکره دالمیشدي سانکی. من گؤرمیههاواسی ده  -حال ننیاننه
رموشدوم. بلکه ده منیم سوروشـمادیغیم سـواال جـواب    تئز ده اولسایدي، گؤی گؤرموشدوم. گگئرچ

 ده.آختاریردي ذهنین
  -دامهن باالسی! قیز اوشاغی بویوینده گرك اؤزوندن چوخ موغایـات اوال. سـن ده بؤیوموسـن،    -

 ن اؤزو آلیب گتیرر.باجادا گزمک وختین سووشوب. دا باققال مخصوددان شئی آلماغا گئتمه، دده
 نی دئه با. آعا مخصودو اؤتور.سیتاره -

 :لیندي دئدیمنین آلووشو بیر آز آنین حیرصیائله کی اَننه
 ...توپ گئتمیشدي دامالرینا، چیخمیشدیم توپوموزو گتیرم -
 !میشدین. سن چوخ...استافورولالهسن چوخ آننامامیشدین. سن چوخ غلط ائله -

                                                           
 ) = حرارتAlovuşآلووش ( - ۱
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بلی آخی دالالحـدي اونـی   من نه بولوم سیرتیخ سوره لوت اولوب اوتوروب حوضدا؟!! بیر ده، کل -
 !!!؟یووندورور

  .یر یئریوهدي اوزاتما سؤزو. گ -
آلتیسـینی  چوبـوق م ده جیح قالمیشدي، بیلمیردي نـه دئسـین. سـیگارینی چکـدي،     یازیق اننه

 :اوتانماز دئدیم  -آپاردیم قویدوم گینه پنجیر ایچینه، گلدیم اوتانماز
 !!هن بیول نولدي سیتارییه؟ -
  -یوموسـن، دام نن چـوخ موغایـات اوال. سـن ده بؤ   هن باالسی. قیز اوشاغی بؤینده گرك اؤزون -

 .ن اؤزو آلیب گتیررباجادا گزمک وختین سووشوب. دا آعا مخصوددان دا شئی آلماغا گئتمه، دده
 .نی دئه با. آعا مخصودو اؤتورسیتاره -
هن، باال. سیتاره هر سفر چایدان سو گتیماغا گئدنده بو سسی ائشیدیردي. آخیرده بیـر گـون    -

دي. خئیلـک  سینه تعریفلـه نین ددهسی ده اوتوروب سیتارهنهدي. نسینه دئدي قضیه نهاوتورب ننه
پاالزالرینی   -ین ساتدي بیر کؤششک آلدي. چولگسالدیال، چیخدیال، آخیرده کیشی گئتدي ائشش

 ...نی ده میندیردیلر اوستونه، یوال دوشوب کؤشدولر اوراالرداندیلر اونا، سیتارهیوکله
لدو یورولدوالر. یئتیشدیلر بؤیوك بیـر باغـا. پـاالز سـالیب     چوخ گئتدیلر، آخشام او  -آز گئتدیلر

دؤشندیلر باغین دووارینین دیبینده. باغین دوواري چوخ اوجئیدي. قاپیسی دا قاال قاپیسی کیمـین  
دن چشـمه   -ایدي. باخیب گؤردولر سوالري قورتولوب. او یانا باخـدیال، بـو یانـا باخـدیال، چایـدان     

نین سسی گلیردي. کیشی گئتدي بـاغین قاپیسـینی   ان سو شیریلتیسیدیلر. دووارین دالیندگؤرمه
 :ها چالدي، ها چالدي، گلیب آچان اولمادي. بیر آز گئشدي سیتاره دئدي

 .من چوخ سوسوزام. دوروم من ده بیر قاپینی دؤیوم گؤروم بلکه باغ صاحابی ائشیدیب گلیب آشدي -
جـه قـاپینی   جوهؤردي قـاپی اؤرتوحـدي. یـا   چاالندا گـ توروب گئتدي. قاپینی سینی گؤسو کوزه

سـیتاره  "سینی سالدي چایدان دولدورسون، گینـه بیـر سـس دئـدي:     دي، گیردي باغا، کوزهلهایته
 ."بختی قااااره...سیتاره بختی قااااره

لنـدي. آغـالدي،   اؤزونـه ایشـکیل    -یئـره، قاشـدي قاپییـا سـاري، قـاپی اؤز      2توالزالدينی کوزه
نـین او  دیله قاپینی آچانمادیال. سیتاره قالدي قـاپی سینی چاغیردي. هر نئینهدده  -قیشقیردي، ننه

سی بیر نئچه گون دؤزدولر، نه دوواردان آشا بولـدولر، نـه   دده  -یانیندا، بوالر قالدي بو یانیندا... ننه
، بوینـو  هیـ آغلی  -هیـ قاپینی آچا بولدولر، دئدیلر دا گومان ائله بـو قیـزین بختـی قـره ایمـیش. آغلی     

 .تدیلر ائولرینهیقینیندا، قئی
آغالدي، آخیرده گـؤردي آغالماقـدان ایـش چیخمـاز. دوردو بـاغی گزیـب         -سیتاره ده آغالدي
گـؤیرنتی ایـدي. بیـر آز      -دیخجـا میـوه آغـاجی ایـدي، گـول ایـدي، گـؤي       آختارماغا. گؤز ایشـله 

وك بیـر ائـو وار. باخـدي، ائـوین     زات دردي یئدي. گؤردو باغین اورتاسیندا بؤیـ   -آغاجالردان میوه
دوزولـی،    -نـده...هر یئـر دریلـی   قاپیسی اؤرتوح ایدي. اوتاق، اوتاق ایچینـده، دهلیـز، دهلیـز ایچی   

نان قورتولوب باشا چاتان دیی. نه اوجو وار، نه بوجاغی. ینَحلی، نمنه گؤزللیخدا، گزیب دوالنماغدؤشَ
نده گؤزل بیر جوان اوغالنی اوزاتمیشدیال. ائله بیـل  اوتاقالرین بیرینین آراسیندا، سال داشین اوستو
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سنجاق باتیرمیشدیال. باشی اوسته بیـر کاغـاذ قویموشـدوال.      -یاتمیشدي، جانینا دا نم نققده ایینه
قیز کاغاذي گؤتوروب اوخودو، یازمیشدي هر کیم قیرخ گون، قیرخ گئجه بو اوغالنا قرآن اوخویوب، 

یینی اونـا  یوخونی، باغینی، هر نه  -اوغالن آییالجاق، اؤزو ده وارینیلري جانیندان چیخارتسا، ایینه
  -ی یاندي، هم ده اونا ویریلدي. هر سـحر دوروب ائـوي  گجاخ. قیز، اوغالنی گؤرجاغ، هم اونا اوروئره

ائشیگی ییغیشدیراردي، بیر آز باغدا گزردي سورا گلیب اوتـوراردي اوغالنـین باشـی اوسـته قـرآن      
لري جانیننان چیخاردیردي. بیر گون باغدا دوالنانـدا گـؤرر دوواریـن دالینـدا کنیـز      هاوخویوب، ایین

یاخجی اوالر با، بیر کنیز آالرام هم ایشلرده منه کؤمح ائلر، هـم ده تـح   "اؤزونه دییر:   -ساتیلال. اؤز
الر، گتیـرر.  بیر کوزه واریدي، گئدر اوننان بیر قیزیل سیککه گتیریب وئرر، بیر قره کنیز آ "قالمارام.

ینی بولر، آما سسینی چیخاتماز. قیرخیمینجی گـون اوالنـدا،   ه کنیز گیزلینجاخ قیزي گودر، سیرّقر
لــري چیخــاردار. قیـزین یئماغینــا داوا قاتــار قیــزي یــوخالدار، اؤزو گئــدر قرآنــی قورتاریــب ایینــه 

گـؤزو یاشـلی بونـون     آخیریمینجی ایینه چیخاندا، اوغالن آسقیرار یوخودان آییالر، گؤرر قره کنیـز 
 دي. ائله بولر قره کنیز بونو دیریلدیب. توتار قره کنیزي باسار باعرینا، باشی اوستونده

دیـب، دئییـر بـو دا    نی گؤرسهنن اؤپر، اونو اؤزنه گلین ائلر. قره کنیز ده سیتارهگؤزون  -نناوزون
 .ده آلنینین یازیسینا باش ایرمنیم کلفتیم دي. سیتاره ده نه اینر، نه دینر، گؤز یاشالري ایچین

گوننرین بیر گونونده، اوغالنا بیر ایش چیخیر، دییر گـرك شـهره گئـدم. آروادیننـان سوروشـار نـه       
بیلرزیـک،    -کیرشـان، اوزوك   -نیـک نپالتـار، ا   -ایستیسن سنه گتیرم؟ قره کنیز ده مین جـوره پـار  

دن آل منـه. سـورا اوغـالن گئـدر سـیتاره     باشماق، جوراب..... دا عغلینه گلنی سـاییب، دییـر بـوالري    
میرم. اولسا بی دانا صبیر داشی آل گتی منه. کیشـی گئـدر   زاد ایستهار. سیتاره دییر من هئسسوروش

بـوردان خئیلـک     -شهره، ایشلرین گؤرر، یولون ساالر بازارا، آروادینین دئدیخالرینی آالر. سـورا اوردان 
درلر. صبیر داشی فقط اوندا اوالر دییرلر. اوغـالن داشـی   گؤرسنان سورا، بیر قوجا کیشینی سوراخالشان

آالر، قوجا کیشی اوغالنا دییر، بونو هر کیمه آلیسان بؤیوك دردي وار اورگینده. قـاپی دالینـدا گیـزلن    
 .ی پاتداریوخسا اورگ ه داشی آل یئره چیرپآس. سؤزلري قورتوالندا چیخ ائشیگ دردینه قوالق

ادینا آلدیقالرینی وئرر، او دا بتر سؤیونر. سورا دا صبیر داشینی آپاریب اوغالن گلر ائوینه، آرو
 .وئرر سیتاریه

گئجه اوالر، اوغالن بارماغینی کسر یاراسینا دوز تؤکر یوخوسی آپارماسین. آروادي یاتاننان سورا، 
لیـر.  نین دالیسیندا دوروب قوالق آسار. گـؤرر آغالمـاق سسـی گ   دره گئدیب قاپی  -ایاخالرینی دره

اوت ائلیر، باشینا گلنلري بیر به بیر ساییر،  -نن دردقوالغینی دایار قاپییه، گؤرر سیتاره صبیر داشی
داشا دییر یا من سینیم، یا سن سین. سؤز اورا چاتیر کی، بیر قره کنیز آلدیم، گلیب منی تووالدي، 

نو دئییب هؤکورتمـه ویریـب   نن سورا منی یوخویا وئریب منیم یئریمی توتدي...بواوتوز دوققوز گون
یرپدي یئره، سورا چنن داشی آلیب نین الینگلیب سیتاره ،آغلیاندا، اوغالن قاپی دالیسیندا چیخیب

ین قویروغونا گقیزجیغازي قوجاخالدي، اؤپدي، دئدي منی بغیشله. قره کنیزي ده باغالدي بیر ائشش
 .اؤتوردي چؤللره

 .یئدي، ایشدي، مطلبیه یئتیشدي
 ییز/ پا1394
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 لري)لري (خصوصیتفولکلورون اؤزللیک
 ن: ابراهیم آرسالنیازا

bilgicix@bilgicix.com 
 رضیکؤچوردو: سوسن نواده

 
 / اؤزللیگی: oral, vorbalلیق /شفاهی .1

شرایطینده کئچیر » شفاهی ارتباط«دن شخصه فولکلورون ایچینده اوالن بوتون عنصرالر، شخص
لر، دانسـالر، دراماتیـک   جه نسیلدن نسیله انتقال تاپیر. بونا عادتلر، مراسیملر، تقلیـد و نمایشـ  و ائله

اویونالر، ساز چالماق، ماهنی اوخوماق، حئکایه دئمک، ائـو تیکمـک، داواالر و تـداوي اوصـولالري،     
 جکلر و ائل صنعتلري داخیلدیر.جکلر، گئیهیئیه
 / اؤزللیگی: traditionلیق /سنّته باغلی .2

نین معین بیر لکلور محصولالريلر، فونین هر نؤوعو بیر سنّته باغلیدیر. سنّتفولکلور محصولالري
سینی ساغالر، آیریجا اونالرا اؤزلرینی ایچینده اؤزونو دوام ائتدیرمه» فورم«قازانماسینی و بو » فورم«

سی وارسا یعنـی عضـولر   معین ائدن باشقا فرقلی اؤزللیکلري قازاندیرار. بیر یئرده بیر انسان اجتماع
سا اورادا سنّتلر واردیر. بیر محصولون فولکلـور محصـولو   عینی دیلی، شرایطی و تاریخی پایالشیرالر

اؤزللیکلرینـه صـاحیب اولماسـی    » شفاهی اولما و سنّته باغلیلیق«سی اوچون اوالراق قبول ائدیلمه
الزیمدیر؛ آما نه هر شفاهی شئی،  نه ده هر سنّت فولکلور دئییلـدیر. هـر ایکـی اؤزللیگـین ده بیـر      

 .یئرده اولماسی الزیم ساییلیر
 / اؤزللیگی یا واریانتلیلیق: variantتنوع / .3

نین داغیلماسی، یاییلماسی شفاهی کئچیش و یا شفاهی ارتباط ایلـه اولـور.   فولکلور محصولالري
لـري اجـرا ائـدیلن بیـر فولکلـور      لـري، دورومـالري، تجربـه   ده یاشایانالرین قابلیـت مشترك محیط

نه یول آچیر. اسـکی فـورم و محتـوادان فرقلیلیـک     سیلرده تکرار ائدیلمهمحصولونون فرقلی شکیل
 دور.  دیر. واریانتالرین سایی نامعلومدئییلمکده» واریانت«گؤستَرن یئنی محصوال 

 / اؤزللیگی: anonymousآنونیملیک / .4
نـین اونودولمـوش اولـدوغونو افـاده ائتمـک اوچـون اسـتفاده        نین ایلک یارادیجیالريفولکلور محصولالري

اصطالح، اونالریـن انسـانالر طرفینـدن دائمـا بیرلیکـده یارادیلـدیغی معناسـینی وئرمیـر. هـر بیـر           اولونان بو 
ده محافظــه ســی واردیــر؛ آمــا شــفاهی افــاده ســنّتی بــونالري عمومیــتمحصــولون بیــر ایلــک یــارادیجی

الرینـدان  »شـفاهی قـرارداد  «گلدیگی، یا دا اولدوغو میشدیر. شفاهی کئچیشلرده هر محصول، راستبیلمهائده
 لر قاتمیش و یا چیخارمیش اوالراق یاشاییر.    کؤکونده، فورمونا، کارکردینه، محتواسینا بیر شئی

 / اؤزللیگی: formularizationالشما /قالیب .5
 ، نؤوعلرینه، سنّتلرینه اویغون شکیلده قالیبالر، افاده و یا ترکیب عضولري یارادیرالر.فولکلور محصولالري

 
 قایناق:

http://www.bilgicix.com/2011/05/folklorun- ozellikleri/#comment 
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 تاپماجاالر
 رضیسوسن نواده

 

ساییق   -باشلی، آییق  -لی، هوشلولرینین عاغیلنتیجه -باباالریمیز اؤز نوه -قدیم زمانالردا  ننه
ه چالیشیبالر. اونالر،  اوشاقالرین تکجه  گب  بؤیوتملی و حاضیرجوااولماالري اوچون اونالري دوشونجه

ییبلر. فیزیکی جهتدن دئییل، هم ده عاغیل و دوشونجه جهتدن ساغالم و زیرنگ اولماالرینی ایسته
 فولکلوروموزون چوخ چئشیدلی قولو اوالن تاپماجاالر ایسه، بو سببه گؤره اورتایا چیخیبدیر. 

مک، حضور ذهنی آرتیرماق اوچوندور. تاپماجانین ایچینده تاپماجاالر عاغلی و شعورو گلیشدیر
دیلیر، آنجاق اونون هاشیانین، یا تاپماجانین موضوعسو اوالن هر بیر شئیین بیر نئچه عالمتی گیزل

سی و عاغلی دیریلیر. اوشاق (یا دا بؤیوك) اؤز دوشونجهنریک عالمتی تصورده جانالاصل کاراکت
 چیخیر تاپیر. تاپماجاالر هم نثر، هم ده نظم بیچیمینده اولور.  -سینده دوغرو جوابی سالیبسایه
  

 لراؤرنک
 

 بازاردا ساتیلماز
 زیده چکیلمزترَ

 بالدان شیرین دادي وار
 »یوخو«                 

 دهمیش یووشان دیبینبیتمه
 دوغمامیش دووشان باالسی

 »یاالن«                 
 قوش یوواسنیدان چیخدي

 ديگئري دؤنه بیلمه
 »سؤز«                

 اوزون درویشلر  -اوزون
 گئجه بیزه گلمیشلر

 او قدر اوینامیشالر
 خشیل دوشموشلر  -خورد

 »اریشته«               
 گوز آغاجین اویارالر
 راوستونه تئل قویارال

 واختسیز دوروب آغالسا
 قوالغینی بورارالر

 »کامانچا«              
 

 قیزیل گول پارداخالندي
 قول آتیب چارداخالندي
 تورپاقسیز یئرده بیتدي

 یارپاقسیز بوداقالندي
 »مارال بوینوزو«               

 باالجا قویو
 ایچینده سویو

 آغجادان آغدي
 ساریدان ساري

 »ایومورت«               
 یازدا ییغیر یئمگینی

 چوخ سئویر اؤز امگینی
 یاتیر باهارادك -یئییب

 نه دیر آدي، دئیین گؤرك.
 »قاریشقا«               

 ناغاراچی ناغارا چالیر
 نه ناغاراسی وار، نه چوبوغو.

 »دلنآغاج«               
 گوندوز یاتار یووادا

 گئجه گزر اوبادا
 »یاراسا«               
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 ندا یومرو یاتار یاتا

 اتین درمانا قاتار
 سههر کیم توتماق ایسته

 تیکانی الینه باتار
 »کیرپی«               

 آلتی تاختا اوستو تاختا
 بی اوتوردوبدور اوتاقدا
 قویون دئییل، اوتالییر

 تویوق دئییل، یومورتالییر
 »توسباغا«               

 آغزین آچار 
 زهر ساچار
 اونو گؤرن

 وب قاچارقوی
 »ایالن«               

 قابیغی ساري 
 ایچینده داري

 »انجیر«               
 بو یانی تاختا
 او یانی تاختا

 یومرو بی اوتاقدا
 »فیندیق«               

 بیر تندیریم وار
 ایکی چؤرك توتار

 »گوز -گیردکان«               
 بیر داغارجیق اونوم وار

 ایچینده بیر اوخلوو
 »اییده«               

 
 
 
 

 بوستاندا وار  بیر آروات
 با قاتپالتار گئییب  قات

 »یرپاق کلم«               
 گؤیده دوغوالر
 یئرده بوغوالر

 »یاغیش«               
 آرابا گئدر، ایزي یوخ

 یانار کؤزو یوخ -یانار
 »گونش«               

 اووون آلسان میریلدار
 ارسیغالالسان خورولد

 »پیشیک«               
 قانادي وار اوچماغا

 سی وار سانجماغاایینه
 سئویر ایشی، زحمتی
 اودور کی وار حؤرمتی

 »آري«               
 آغاجا چیخدیم آدامال

 بیر نلبکی بادامال
 نه دیلی وار، نه آغزي
 هئی دانیشیر آدامال

 »کتاب«               
 ده دورموشدره

 بیغینی بورموش
 نیا دوردقجادو

 یئرینده دورموش
 »دییرمان«               

 بیر قوشوم وار
 باالسی اؤزوندن تئز اوچار

»تفنگ و گولـله«               
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 دانیشیقآذربایجان گئییملري حاقدا 
سینی و آذربایجان گئییملرینه باخدیغیمیزدا، نه قدر چاغداشالشا بیلمه«

 »راحاتجا آنالماق اولور.ینی گجآال بیلهگونوموزده یئر 
 
 

گئییملر حاقدا و  گئییملري تیکنآذربایجان 
 نفیس سینافر ایله دانیشیقآراشدیرما آپاران، 

 رضیدانیشیغی آپاران: سوسن نواده
 
 

سـینده  باشینی و گئییملرینی تهیه ائلمک اوچون چئوره  -انسان چوخ اوزون زامانالردان بري اَیین
گئده گئییملرینی گلیشدیریب، الزم اوالن   -ستفاده ائلمک فیکرینه دوشوب، گئتاوالن امکاناتدان ا

 ییبدیر. لیکلري اعمال ائلهییشیکد
  -رین اجتماعی و جغرافیایی موقعیتلرینی، سیاسی و مـذهبی دورومالرینـی، ایـش   پالتارالر، انسانال

 در.  مالرینی گؤرسلرینی و مادي دوروپئشه
سـینده  جـه نـین نتی فرهنگین چوخ چتین و اوزون سورن گلیشمه مسیري گئییملر، مادي و معنوي

 دیر.یارانان بیر ملی وارلیق
مخصـوص اوالن خصوصـیتلري   گئییملري آذربایجانلیالرین مادي فرهنگینی، و اونالرا  آذربایجان
لرینـه عایـددیر. جمـاعتین قـومی، تـاریخی      دیر و جماعتین درین و محکم قومی نشـانه گؤرستمکده

الردا شـکل  اؤزللیکلـري، اونالریـن مختلـف زمـانالردا و حـال     نـین  لري، هنري یـارادیجیلیغی انهنیش
 تاپماالري، هنري نقش و نگارالري، جماعتین گئییملرینده منعکس اولوبدور. 

دردي.  ه وضعیتینی و یاشینی گؤرسـ سینین عایللرینین فورمو و بیچیمی اونون اییهآذربایجان گئییم
 دردي.نین صینیفینی گؤرسسیلري گئییم اییهکیشی گئییم ثال اوچون،یا م

یکـیش  لـر، ت لـر و اونـالرا الزم اوالن ملزمـه   نیلن سوسلمهر، قوماشالر، پالتارالردا ایشلایپلر، ساپال
گوموش یا دا باشـقا جنسـدن     -نیلن میشواتالر،  باش اؤرتولر، قیزیلدستکلره ایشل  -نوعلري، یخه

لـی بـو قونـوالردا آختاریـب،     اراق آراشدیرما موضوعسو اولدوغو اوچـون، دئمـه  اوالن تاخیالر و.... آز
 دیر.زاجاغیمیز بیر چوخ شئیلر اولمالییا آراشدیریب،

خانم نفیس سینافر آذربایجان گلنکسل گئییملرینی آراشـدیران، تـاریخینی درینـدن مطالعـه     
 ه چالیشـان گـ نان حـاال گتیرم ائدن، اؤیرندیکلینی تاسارالیان و تیکیب گونوموزده گئییب قولال

 . اونـونال صـمیمی بیـر دانیشـیقدا اونـو آرتیـق تانییـب،       الریمیزدان بیریدیرخانیمگنج صنعتکار
 دیک.تانیتدیرماق ایسته
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 نفیس خانیم بیزه اؤزونوزو بیر آز تانیتدیرین؟  -
من نفیس (نفیسه) سینافر، اورمیه شـهرینده دونیایـا   

یوردونـدا  سی اورمو بیلیمایل اؤنجه 11گلیب بؤیوموشم. 
شیمی اوخوردوم کی، قاشقایی تورکو اوالن بیر بئی ایله 
تانیش اولوب ائولندیم. ایندي ایسـه، یاسـوج شـهرینده    

یام. اوندان آیري، ائشیمله بیرلیکـده  یاشیرام. ائو خانیمی
تورك دیلـی و فولکلـورو اوزرینـده چالیشـیریق. منـیم      

قالري اوچون من ائل م نئچه قوشاق شهرده یاشادیعایله
بیلگیسی و کولتوروندن اوزاق بیر اورتامدا بؤیوموشم آما 
ندنسه بو قونوالر منه هر زامان چکیجی اولموشدور. اصلینده منیم فولک بیلگیسـی ایلـه یاخینـدان    

 سینه گلین گئتمک ایله باشالندي.ایلگین اولماغیم ائالت عایله
ا چالیشـیرالر. ایلـک   غـ رغمن اوبا و ائل کولتورونه باغلی قالما قاشقایی تورکلري شهرلرده یاشادیقالرینا 

ه باشـالییب،  گه و سـئوم گـ باشالردا بو کولتور فرقلیلیگی منه چتین اولسا دا، زامـان کئچدیکجـه ایلگیلنم  
 اولدوغونون اؤنمینی داها یاخشی آنالدیم. موثرگؤرنکلره باغلی اولمانین نه قدر کیملیگده   -گلنک
 ه باشالدیز؟گیمله ایلگیلنمهاچاندان گئی -

سل (محلی) گئییملرینه آشیري قاشقایالر توپلومونا گیردیگیمدن بري قاشقاي قادینالرینین یؤره
نین یاشـامیمدا اوالن بوشـلوغو   ییب،  منی آذربایجان گئییمیایلگی و سئوگیسی منی چوخ ائتگیله

ان چوخدان آذربایجـان گئییمـی ایلـه    قارشییا گتیردي. البت کی، هر آذربایجانلی آزد  -ایله قارشی
تانیشدیر، آما آز ساییدا آذربایجانلی  یاشامیندا اونون اوچـون بیـر اؤزل یئـر آییرماغـا چالیشـیب و      

 وسونا واریبدیر.اوالراق، گئییمی منیمسمه دویغ ديفر
سؤزون قیساسی منـیم آذربایجـان کیملیگیمـی گؤسـتریب معلـوم ائـدن گـؤرنن بیـر سـیمگه          

ه باشالییب، گئتدیگیم تویالر و گونون اوچون. تانیدیغیمیز آذربایجان گئییملرینی تیکمایستیردیم ب
تؤرنلرده گئیدیم. منیم گئیدیگیم بو پالتارالر گئتدیگیم هر تؤرنده اولـدوقجا ایلگـی چکیـب، سـؤز     

بـو  ییرلر، و هاردان چکمک ایستهذربایجانلی اولمایان قادینالر شکیل قونوسو اولوردو، چوخلو حتی آ
جکلرینی سوروشورالر . چـوخالري بـو پالتـاري سـاراي و قاجـار گئییمینـه       ه بیلهیپالتاري الده ائلی

 دئییرم.  -بو گئییم آذربایجانین گئییمیدیر  -بنزدیرلر، من ده باشیمی اوجا توتاراق 
 آراشدیرمایا نه زمان، نه جور و هاردان باشالدینیز ؟

سل (محلی) گئییملـه قارشیالشـماق   خلو کندلرینده یؤرهدئمک اوالر گونوموزده آذربایجانین چو
سـل گئییملـري   ده اوالن یـؤره ایـل بونـدان اؤنجـه    60 -70چتین اولوبدور و تکجه یاشلی قادینالر 

ن قـادینالرین  سل گئیملري گئـی یؤره دیر،خاطیرالییرالر. البته دوغو آذربایجاندا دوروم داها یاخشی
  -یل. بیلدیگینیز کیمی اورمـودا نئچـه ائـل   ا دوروم چوخ پارالق دئی. آما باتیدساییسی داها چوخدور
لر، یئکانلیالر، قاراپاپاقالر، ماکیلیالر، تسوجلوالر و نئچه لر ، قوزئیلیلر، گونئیلیطایفا واردیر. کؤکنلی

 اؤزمـن   اولـور.  قارشیالشماق بیلگیلرله دگیشیک آزیجیق ایلگیلی گئییمله گؤره اوناداها توپلومالر. 
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کندلره باش وورماق و یاشـلی قـادینالردان بیلگـی توپالمـاقال باشـالدیم.  بیـزیم        یمیآراشدیرماالر
قوزئیه اوزاندیغی اوچون یول اوستونده قارشیالشدیغیم تـورك قـادینالري ایلـه      -یولوموز گونئیدن

 ایلـه دانیشما امکانیم اولور. چوخلـو بیلگیلـري ده اینترنـت یولـو ایلـه عکـس و کتـاب ائنـدیرمک         
 گه  چالیشدیم.آذربایجان گئییمیندن اله گتیرم

ــی      ــارال ایلگیل ــدیکلري پالت ــده گئی ــادینالرین گئچمیش ــلی ق ــدیغیم یاش ــان قارشیالش ــر زم ه
گی سـونراکی  او ایستدانیشدیقالریندا بیر داها او پالتارالري گئیمه نیسگیلینی گؤرموشم آما ندنسه 

 سویالرینا (نسل) داشیمامیشالر!
سـل گئییملرینـه باخـدیغیمیزدا، نـه قـدر چاغداشالشماسـینا و گونومـوزده یئـر         رهآذربایجان یؤ

 تاپماسینا اویغون اولدوغونو راحاتجا آنالماق اولور.
ه گلرینیزي سـرگیلم کسـینیز؟ تیکـدی  پالتـار تیکیـب   تـاخیم بو گونه کیمی نئچه  -

 امکانینیز اولوبمو؟ 
و پالتـار  گی اؤیرنندن سونرا، مد من  تیکیش تیکم

اي  مدرکی یب، فنی حرفهسی کئچیراساریمی دؤرهت
ــؤره   ــی ی ــان گئییمین ــونرا آذربایج ــدیم. س ــل و آل س

ه باشـالدیم .   گـ چاغداش تاساریمالرال جیزیـب، تیکم 
تاخیم قادین پالتاري تیکمیشم. اوچ  7ه کیمی یایندی

دگیشیک بیچیملی گئیـیم اوزرینـده ده چالیشـیرام.    
مینـه اویغـون   اوندان سونرا گونومـوزون رسـمی گئیی  

چاغداش تاسـاریمالر واریمـدیر. تیکـدیگیم پالتـارالر     
آراشقین (عرقچین)، باش اؤرتوسو،کؤینک، آرخالیق، تومان، اورتا تومان، آلـت تومـان و شـالواردان    

 اولوشور. ایلک باشدا بو پالتارالري گونئیده اوالن قاشقایی تویالري و تؤرنلرینده گئیدیم. 
بیلیمی فولکلورچو خانیمالرین اورتاقلیغی ایله، بنیـاد فرهنـگ و ادب و   سونرا سرگی اوالراق ائل 

نینده گئییملـري سـرگیلدیم. سونراسـی تبریـزده     تؤر» سیچیلله گئجه«قورومونون  هنر آذربایجان
 سینه قوشولدوم. نون غرفه  -»ثمین بیتیک قورومو«قوروالن اون گونلوك گئییم سرگیسینده 

 یاریشماسیندا، تیکیش بؤلومونده ایکینجی مقامی اله گتیردي.نین گئییم بو قوروم سرگی
نین آچیشلیشیندا ایکی تاخیم پالتارالریمدان مانکنلر اینینده   -»سیساردوري ائل موزه«بیرده 

یـه  دا پالتـاریمی مـوزه  قـ سـی اوالراق قیرمیـز بویا  سرگیلندي و ایندیسه بیر گلین پالتاري سـیمگه 
 .دیراؤنوندهسونموشام و گؤز 

یندا بیر آز بیلگی وئررمیسـینیز؟  سـیز بـو پالتـارالري تیکنـده نـه       گئییملر حاقّ -
 ماتئریالالر ایشلدیبسینیز؟

بیرینـه    -تورك ائللرینین قادین گئییملرینده کیچیک فرقلیلیکلري گؤزه آلماساق، اولدوغجا بیر
 اوخشارلیق واردیر.
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 :قادین گئییمی قیساجا بونالردیر
 

 
 :باش گئییملري

 )بؤرك یا آراشقین (آراخچین
غایی ، چالمـا ، سـالالما، آغ   باش اؤرتولري: کله
 باتی،  چارقات، لچک .

لیکله قویـو رنگلـرده   اسکیدن آراشقینالر گئنل
ــردن تیکیلیرمیش.گ ــون اوالن مخمـ ــر اوچـ لینلـ

لی قومـاش سـئچیلیرمیش. بؤرکـون     قیرمیز بویاق
ر اوزرینده گؤزل رنگلی پـارالق ایپلرلـه ناخیشـال   

لـر  هکّنین آلت بؤلومونده سـ یازیالرمیش . آراشقی
لـرده اؤزل تـاخیالر بؤرکـون    آسیالر. بیر پارا ائـل 

اوزرینه تیکیلـر، هابئلـه چنـه آلتـی ایپینـدن ده      
 آسمالیقالر آسالنیرمیش.

لـدرکن بـو اؤزللیکلـره دقـت     آراشقین دوز من
ــدوم. آراشــقی ــین اوزرینــه حاضــر ائتمــیش اول ن

ن اوستونه دوشـن بؤلومـه ده   سیرماالر تیکیب آلی
 لر تیکیرم.سیککه

 
 
 

 اوست گئییملر:
 چیگین اوستو گئییملر : اوست کؤینک، آرخالیق ، چپکن، جیلیققا، ائشمک، باهاري و ...دن اولوشور.

دن تیکیلیرمیش. پالتـارالرین قیراغینـدا اوالن   زیهااسکیدن پالتارالر مخمر، چیت، تافتا و ایپک، بامب
ل ایشی اوالرمیش. بیر پالتارین اوستونده تیکیلن یازیالرین چوخ اولـدوغو قـادینین داهـا    سیرماالر دا ا

مکـانالر  ایـدي. منـیم قولالنـدیغیم ماتریـالالر اینـدیکی ا     سـی هنین گؤسـترگ لی و صنعتکارلیغیسلیقه
 عـالوه  لیکله بازاردا تاپیالن سیرماالر و سوسـلردن ایشلتمیشـم، اونـدان   دوغرولتوسوندادیر، یعنی گئنل

ه چالیشمیشام. اسـکیدن  گممه و سوسلهپیلکلر ، مینجیقالر و داشالرال ناخیشالر تیکیب پالتارالري بزه
آرخالیق اوچون هر قوماشدان آرتیق مخمر ایشلنیرمیش و آرخالیغین قیراغینا پـارالق ایپلرلـه زنجیـر    

لـر تیکیلیـرمیش. مـن    هکّاتگینه سانین دؤشو و یا قّیر پارا یئرلرده آرخالیق یا جیلیتیکیشلر تیکیب و ب
اولدوغو اوچون کؤینـک و   ایستیتمیشم. ایندیلر هاواالرین داها بن، مخمر و تافتا ایشلآرخالیقالردا سات
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سی ده گؤرونـور. مـن سـاردوري    بیر اوسته، یعنی تک بیر پارچا گئییم اوالراق تیکیلمه  -آرخالیغی بیر
 له حاضیرالمیشام.سینده اوالن گلین گئییمینی بو بیچیمموزه

جن و یا لرده اؤزللیکله ائالتالردا کؤینک دیزهلیکه آرخالیقدان اوزون اولور. بیر پارا یؤرهکؤینک گئنل
 .سینده گؤرمک اولورتوپوغا کیمی اوزانیر. ایندي اوزون کؤینکلري قاشقایی و شاهسئون و قاراداغ بؤلگه

 
 

 ک) گئییملر: تومان (شلته تومان، اتاوستو بئل
 دیر. بویو ایکی قاریشدان توپوغا کیمی دئییشیر.لرده دگیشیکتومانین بویو چئشیدلی یؤره

بیـري اوسـته) آلتینـدا اونـو داهـا قابـاریق         -اوست تومان یا دونون (کؤینک و تومـان بیـر  
لـرده آلـت تومـانالرین    قات آلت تومـانالر گئییلیـر. بیـر پـارا بؤلگـه       -گؤرستمک اوچون قات

د آپـاریلیرمیش .آلـت تومـانین    تومـان دئیـه آ  قیـرخ  وخ اولدوغوندان دوالیـی  نین چساییسی
ن ایشلتمیشـم.  یکیمی اولور. من تومانالریمدا گیپور، تور، سات بئشهدن ایکیسی گئنلده سایی

قـات چینلـی     -البته کی، ایندینین انسانی داها راحات یاشاماغا آلیشیبدیر اونا گؤره من قات
ها چاغداش بیچیملري سئچمیشـم. اتکلـري کیلـوش و    نئچه تاخیمدا دالی تومان یئرینه بئل

ه گمهکیلوش بیچیمده و یا داها آز ارشینده توتاراق گونوموزه اویغون و داها قولالنیشلی ائلیاریم
 چالیشمیشام .

 
جـور  اؤزللیکلر گونلوك گئییمیمیزي نه نین اؤزللیکلري ندیر و بوآذربایجان گئییمی -

 ؟ائتکیلیه بیلر
ــیدلی  ــانین چئشـ آذربایجـ

لـــرینین گئییمینـــدن یـــؤره
گونلوك گئییم اوچون اؤرنـک  
آلماق چوخ راحـات گؤرونـور.   
بو پالتار هر یاشین راحتلـیقال  

ی بیچیملـرده  گـ جقولالنا بیله
سونوال بیلن سیغیمی واریدیر. 

ــو   ــا بویل ــقیس ــیچ  اتک ردن ق
ر دگیشیک اتکاوزرینه اوزانان 

لی دور. چئشیدنیلره اویغونبیه
باش گئییملري ده هر اورتامـا  

نکلر بیـزه سـونا   اویغون سئچه
ــؤزل و    ــارالرین گ ــر. پالت بیلی
آچیـــق بویـــاغالري گنجلـــر 
اوچــون و داهــا قویــو و آغیــر 
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رنگلري داها یاشلی قادینالر اوچون اویوملودور و بونـدان عـالوه، پالتـارالرین اؤرتولـو اولماسـی بـو       
ردا ، حتـی رسـمی اوتـورومالردا اویغـون و گؤستریشـلی بیـر       گئییمی خیاوانالردا ، تؤرنلرده ، تویال

میـزین  شـرعی و قـانونی قـورالالري ایلـه هـئچ       گئییمه چئویره بیلیر . ملـی گئییمیمیـزین اؤلکـه   
جر و آنالمسیز بیچیمده اوالن پالتـارالرا قارشـی   قاریشیقلیغی اولماماسی اونا باتیدان گلمیش عئیبه

خـارجی  گیمیزي و اینانجالریمیزي داشییان بیر گئیـیم هـر هانسـی    اوستونلوك قازاندیریر.  کیملی
 دیر.نکمیشسیز و سویسوز گئیملردن بیزه داها یاخچی و اوستون بیر سئچهکئچ گلمیش دناؤلکه

 
 

 ونالشدیرماق و گنجلره سئودیرمک اوالر؟غآذربایجان گئییمینی نئجه گونوموزه اوی -
ارتبـاط  لیک آرانی و بیـر یانـدان   آرامیزدا آچیالن یوز ایلسل (محلی) گئییملریمیز و بیزیم یؤره

گنجلریمیزه هر گون دییشیک بیچملرده چاغداش و دنیـا موداسـینا اویغـون گئییملـر      نینوسایطی
سل گئییملریمیز بو یاریشدا اودوزموش سونماسی گرچکلرینی گؤزه آالندا، دوغال اوالراق بیزیم یؤره

دیـر، آمـا   لرینـه ده یـاتقین  لـري و اؤلکـه  تادوغو و آسیانین باشقا ملـت اولورالر. البت بو گرچکلر اور
میزه گؤز آتاندا آذربایجان خلقی چئشـیدلی  چئوره

سینی او ندنلردن اؤتورو، بو اؤنملی کیملیگ سیمگه
 بیریلردن آرتیـق بـوش وئریبـدیر. نـه یـازیق کـی      

میشلریمیزدن قـاالن گئیمـه اوالن بـاغلیلیق،    کئچ
ــئوگی و ا ــی، س ــزه بیلگ ــاالریمیزدان بی ــتک آن  یس

ییبدیر. ایندي گنجلریمیزده بـو سـئوگینی   مهکئچ
اویاندیرماق ایلک اؤنجه کیملیگه اؤنم قازانـدیرماق  
ایله باشالنا بیلر. سونراسـی کیچیـک دگیشـیملرله    
گئییملــري گونومــوزون موداســینا اویغونالتمــا     

 یوز راخدیغیمیز دیر. بیز پالتارالریمیزي بواماسیآش
وزه گتیردیگیمیــزده، دن آلیــب گونومــجــهایــل اؤن

تیک و گؤرسل باخیمدان چاغـداش و  پالتاري ائست
لرده یق. سرگییسینه چالیشمالیسئور ائدیلمهگنج

جک یوز و پالتار تانیتیمالریندا گئییمده یاشانا بیله
ــل ــه  ای ــؤز اؤنون ــک بیچــیم  دگیشــیکلیگلري گ لی

 آلمالییق.
اؤزللیکلـري  جه گونوموزه اویـار و چاغـداش   بئله

داشــییان بیــر گئیــیم ایلــه گنجلــرین ایلگیســینی 
 چکمک اوالر.
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 بو یولدا دیلکلر و آرزوالرینیز ندیر؟ 
میشی و تاریخ بویو یاشادیقالري واردیر. بیزیم آنا کئچ نین آرخاسیندا او ملتینهر ملتین گئییمی

یانمالیدیر. گئییم بیـر کیملیـک   دیلیمیزه اوالن قایغینین عینیسی پالتاریمیزا قارشیدا ملتیمیزده او
ــه ــه  بلگ ــدن و اؤلک ــدوغوموزون، هانســی ائل ــیم اول ــزیم ک ــی بی ــر ســی کیم ــدوغوموزون بی دن اول

دیر. بیر ژاپونلو یا هیندلی و یا عرب دنیانین هر یئرینده اؤز کیملیگین داشـییب، کـیم   سیگؤسترگه
مـوزده بئلـه بیـر ایشـی ائتمـک      اولدوغونو هئچ دانیشمادان تانیـدا بیلیـر. بیـزیم گئیـیم و کولتورو    

ماق گرکیر . بو یولـدا آنـاالرین   ه بونون اؤنمینی آنالییب قاورادیر .تکجباشاریسی چوخ داها یوکسک
لـرین دگرینـی   یم گئچمیشلریمیزدن قاالن بو خزینـه گدیر. منیم دیلائتگیسی  و رولو داها یوکسک

م اوغالنـین ایشـقابیندا آزینـدان بیـر تـاخی      آنالماق و گونوموزده یاشاتماقدیر. هر آذربایجانلی قیز و
لري و ایل بایرامی کیمی تـؤرنلرده  دور. آزیندان تویالر، خینا گئجهنین یئري بوشآذربایجان گئییمی

 دیر .بئله بیر گئییمین اولماسی کسین گرکلی
بیلیمی قورومـو درگیسـینه منـه امکـانی وئردیکلـري اوچـون سونسـوز سـایقیالریمی         سوندا ائل

 رام.سونو
 .خانیم ساغ اولون، بیز ده سیزه تشکر ائدیریک نفیس! انشااهللا 
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 یازيباش

 رضینواده سوسن
 
 

دالرین دوشونجه، ایچینده، انسان زمان (نورمالر)، رلری
باخیش و داورانیشـالریندان یوغرولـوب، بیـر معیـار     

گرکلـی   چیخیـرالر، سـونرا توپلومـون   کیمی اورتایـا  
ده هـر  لـر، جامعـه  دیراوالن عنصرلرینه چئـوریلیرلر.  

نین اویماسی و یا دقته آلماسی گرك عمومی کیمسه
بیلـر. مـثال،    لنـه اخالق اینانجالري کیمی ده تعریـف 

یاالن دانیشماغین، اوغرولوغون، حقّه تعدي و تجـاوز  
ر ن حیاتینا نین پیس عمل اولدوغونا، و انساائتمه یـد 
ی شـ دوغرولوغـون و چالیشـقانلیغین یاخ   یـین، وئرمه

جینـده  لشـمه سـور  بیزي ایناندیران، مـدنی  اولدوغونا
نین یاشـامیندا هـر   . بیر جامعهدیرلردیرقازاندیغیمیز 

لره گـؤره اؤلچولـور، آلقیالنیـر، آنالشـیلیر.     دیرشئی، 
ــه ــادیقالري جامعـ ــانالر یاشـ لرینـــی دیرنـــین انسـ

ییــه اولدوقالرینــدا، اونــالري یییــب اونــالرا مســهمنی
دوشونجه، بـاخیش و داورانیشـالریندا اؤلچـو اوالراق    

اویغـون،  هـا  دوغـرو، دا ها لیکله ده داقولالنیرالر. بئله
عـدالتلی عمـومی   هـا  اؤنملـی و دا هـا  گـؤزل، دا ها دا

انسـانالرین   ه امکان تاپیلیر. دئمکمگیارقیالرا یئتیش
ده نئجه داوراندیقالرینی معین ائدیب، اونالري جامعه
ــدیرماغی دســتکلهاویغو ــا دا دیریــن عنصــر، الن ــر ی ل

 نورمالردیر.
) و یازیسیز (رسمی لر، یازیلی (رسمیدیراجتماعی 
 را آیریلیر.الاولمایان) قول

مقـررات کیمـی    -لر، قـانون دیریازیلی یا دا رسمی 

نیــر و دوزنلالري طرفینــدن اندولتــین رســمی اورگــ
 اونالرا اویماق هر فردین طرفیندن اجباري ساییلیر.

لـر، اجتمـاعی   دیریازیسیز یـا دا رسـمی اولمایـان    
 لرین احتیاجیندان دوغار. اونالرا اویمایان ایسه،رابطه

قینانار، عیب ساییالر، جماعتدن اوزاقالشدیریالر. بـو  
 لر یا نورمالر بوندان عبارتدیر:  دیر
گــرکن  نــین اونــا اویماســیتــؤره؛ هــر کیمســه*

الردیر. تؤره قانون حالینی آلماسا دا، توپلوم داورانیش
 النار.اویغوطرفیندن 

ــه * ــادت؛ جامعــــ ــمیش غده یایعــــ ینالشــــ
ــونه    ــوکلرین گؤروش ــدا بؤی ــقانلیقالردیر، بایرام آلیش

 گئتمک کیمی.
یري قوشاغا گؤتـورولن  نک؛ بیر قوشاقدان او بگله*

 درین کؤکلو آلیشقانلیقالردیر.
ك رنــک؛ انســانالرین بیــري بیرینــدن گــؤرگــؤره*

 گؤستردیکلري داورانیشالردیر.  
لــره دیرنــین اکثریتــی اجتمــاعی اگــر بیــر جامعــه

ــا،   ــار، اویمازس ــاعی بوتونلشــمه یاران اویســاالر، اجتم
لیکلـــه ی افتـــراق میـــدانا چیخـــار. بئلـــهعاجتمـــا
ین مگـ هلـ هنی (فولکلورو) آراشدیریب اینجـ یائلبیلیم

دیـــر. نئجـــه ده اؤنملـــی اولماســـی گـــؤز اؤنونـــده
میزي تاپیب، تانییب، قورومالی و بیلیمسل ائلبیلیمی

جـک  قلبیر ائدیب آریندیرماقدان سـونرا، گلـه   - الک
 ییق.قوشاقالریمیزا قیالووز اوالراق سونمالی

 

 
 



 72 
 

 بیزیم اف اف جریانیمیز
 رضیسوسن نواده

 
 

ائله بو یاخین کئچمیشلره کیمی آیفون تصویري فیالن هله چیخمامیشدي. کوچه قاپیسینی 
دن اوالردي. قئییم تخته -) ایله دؤیردیک. قاپیالر قالینتبریز دئییمی -HƏLQƏLƏCƏجه (لهحلق

باتماز، شئح بؤجک  -بؤرده آغاجینا یده آغاجیندان اوالردي قاپیالر، چونکی اییتبریزده معموال ای
اوالردي، بیریسی  سیجهلهیچوخ اوالر. ایکی جور ده حلقدوامسویوغا  -اونو کورالماز، هم ده ایستی

م طایفاسی اولسایدي گیرده یپینی دؤین خانگیرده تَهر، او بیریسی اوزوناسوو. بئله دئییلیر کی، قا
لیکله نی چاالرمیش و بئلهجهلهاوزون حلق ایله دؤیرمیش، کیشی خئیالغیندان اولسایدي جهلهحلق

آرواد، و کیشی اولسایدي باشالرینا  دیر یابیلرمیشلر قاپی دالیسینداکی کیشیائوده اوالنالر سسدن 
 چادیرا آتیب قاپییا گئدرمیشلر. 

 لی اوالرمیشالر،حیت الر بوتون ائولرزمان . قدیمحالبوکی، هاوا سؤزدور، هئچ ده بئله دئییلمیش
باجا آچیق اوالن زمان قاپینی تاققیلدادان کیمی  -یازدا قاپ -لر ده چوخ بؤیوك اوالردي. یايحیت

ین او باشیندا اولسایدیالر ائشیتمزمیشلر. حیت سسی ائشیدرمیشلر، آماائو اهلی یاخیندا اولسایدیالر 
ی) قالین هم دهقیشدا هر یئر اؤرتولو اولدوغو اوچون، ائولرین ده تیغاسی (دووارین قالینلیغ

یدي اولدوغوندان دوالیی قاپی دؤیولنده هئچ کیم ائشیتمزدي. یا گئجه واختالري بیري گلسه
نارین چاالرمیش کی، نه قونشوالر  -قاپینی گوپبولدادیب یئددي قونشونو یوخودان ائلمزدي. نارین

یله زینه سسله جه الحلقهراحاتسیز اولسون نه ائو اهلی دیسکینسین. بو ندنلره گؤره، بعضا گیرده 
 نی چاالرمیشالر، ائو اهلی ائشیدسین. جهلحلقهقاپی دؤیرمیشلر. بعضا ایسه اوزونسوو 

 دیلر؛بعضا ده زنگ اوالردي، کوچه قاپیالرینا زنگ بتده
طرفیندن آستانانین آغزیندان آسالناردي. کاسیبالرین زنگی  حیت بوروش زنگ، زنجیر ایله

قاپیسینا چیخیب، اوردان بیر زنگین بیر اوجو سیم ایله گئدیب کوچه زاتدان اوالردي. بو  -کاسادان
 ده زنگ دینقیلداردي.حیت نی چکنده،دسته آسالناردي. او دسته

 زینننننننگگگگگگگگگ....... یخدي؛ زینننننننگگگگگگگگگ....... ایسه برق گلدي، تازا زنگلر چسونراالر 
 -سی ایدي. آرتیق قاچامان ایندیکی آیفونالرین بؤیوك ددهاوندان دا سونرا اف اف چیخدي. اف اف ه

 یه باسیب قاپینی آچماق اولوردو. ی گؤتوروب بیر دویمهگه جوموب قاپی آچماق یئرینه دستحیت قاچا
تدیریب قاپییا آما ماتحتی لدیر کی، اف اف آلیب بتییول منیم آتام طایفادا ایلک آدامایندي ب

میش، آغزیما داش یه باسا و آلاله ائلمهاحتیاطلیق ائده، دویمهقوش پیشیریر کی، اولمایا ائو اهلی بی
 اتدان گیریب، باشالرینا بیر اویون گتیره!ذتوپراق، ائوه بیر نابلددن 
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سز بیلمه"یر کی، ینیشان چکیر، باش بئینیمیزي تپیکله-قاداغا کسیر، خط-پادار بیزه حربه
آچمایین هااااا. گلیب هاممینی بوغارالر ائوي ده ییغیشدیریب ، کیمدیر، سسینی تانیماساز

دن ده ائتمیردیک!!! آما شوکور، هئچ زاد دا ز ده انصافارعایت ائدیردیک. هربی "گئدرلر...
 اولمامیشدي تا اینکیییی...............................

ورتایا آز قاال قاپیمیز دؤیولدو. اگون گونبلی، تا اینکی بیر 
ده تویوقالرین نینینی حیت م دهیعنی اف اف چالدي. اننه

دي. عمیم گیل بیزده ایدیلر، قورتداالییر سهمانلیر
سی گون تهراندان قوناق گلمیشدیلر بیزه. نیدون

او یاندان دانیشیردیالر.  -اوتورموشدوالر میپباخدا بو یان
یریم لنپارچاالریمال دوموه -قولچاق من ده اوست قاتدا

دئیه  "کیمسن؟"ي گؤتوردم، -اؤزومه.اف اف -اؤز
یه قاپی تیققیلدادي. سوروشمادان باسدیم دویمه

دي ایچري. بیر ده دن باخدیم کیمسه گیرمهپنجره
قاپی  لی باسمامیشام!ملعیه، دئدیم بلکه باسدیم دویمه

. لئی میشديآچیلمیشدي آما کیسمه ایچري گیرمه
کیمی قاچیب معجردن قارنیم اوسته زوودوم، آستانا 

آیاغیما، اوز قویدوم  کئشیک باسدیمباشماقالریمی تاي
کور "دو.  -"کور یولچو"کوچه قاپیسینا. باخدیم گؤردوم 

لی هئزومپا اوجا بویلو، ائنلی کورك، ایري گؤوده "یولچو
بیر کیشی ایدي. واخت آشیري عصاسینی تاققاتاق یئره 

ادي ذ -م اونا دونندن قالمیش یئمک آرتیغیمیزه. اننهسورته تاپیلیب گلردي کوچه -رتهسو
ق اولسایدي قیزدیریب وئرردي، مامانیم دا تصد

چیخدیغی بیر ایکی قیرانی وئرردي منه، آپاریب 
ونون اووجونا. بیلمیرم نیه قویاردیم کور یولچ

سیندن.م گئدردي بیلهنردیم، زهلهاورپ 
یا گؤردوم کور یولچودو گون قاچدیم قاپیالصه او خ

، و "ائوده هئچ کیم یوخدو"گئنه. یاالننان دئدیم 
! ديلنمهدیم. قاپی ایشگیلمک ایستهلهقاپینی ایشگیل
ده عصاسینی دیم... ائششک گلهبیر ده ایته

آراسینا. قیشقیردیم نین اوزالتمیشدي قاپی
ینی بیر آز دا اوزالتدي سم گلینجه او عصااننه "اننههههههههههههههه! گل، کور یولچی گلیب."

سز، . الپ دوزون ایستهین کیمی اولدو. منیم اورگیم تؤکولدولهایچرییه طرف و قاپینی ایته
ندي اونون نلم یئتیشدي و بو ایشی گؤرونجه برك جیدور، تومانیمی دا باتیردیم. اننهاوزسوزلوق
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دي. دئییردي بس ائوده ده چکمهدئدي. گ "لییملعصاوي چک قاپینی ایشگی"نانکورلوغوندان. 
 کیم یوخدو. هئچ
م. کور یولچو دئییردي بس یاهالدیر اونو. من قاچدیم دئدي اننه "گئت عمیوه دئنه گلسین!-

سینه. دورورب گلیب یاپیشدي اونون یاخاسیندان. کور یولچو عمیمه دئدیم، حیرصی قالخدي تپه
م چیخارتماغا کی، گؤزوم گؤرمور، ردو مظلوملوغا، ننه من غریبهبوینون قویوب چیینینه اؤزون وو

سینه، میش یامان دئینده بیلهیم.... عمیم ده بیر ایکی دانا سویا چکیلمهیم نهیازیغام، فاغیرام، نه
ندارینی چیخارتدي، گؤزلري سیندن ضامسغهنین دي جورابیایش عوض اولدو، کور یولچو ال ائله

 عمیمه... قونشوالر تؤکولدولر.....آچیلدي، یومولدو 
*** 

سونوج نه "دئیه سوروشورالر مندن.  "یه ناغیلی یاریمچیلیق کسیبسن؟ین"بو ناغیلی اوخویانالر، 
دیرالر، بو سایاق، هم اوخویان اومسوق قالیر هم ده یازان! آدام دئییرلر. بلکه ده حاقلی "اولدو؟

یب، ال ضامیندارا لنیازسین! آنجاق یومروق دویونسینه هر زادي ایستیر بئله بیتیندن سیرکه
گئدندن سونرا، داها آغیزالرین دا زیپی چکیلیر، آچیلیر صاندیق تؤکولور پامبیق! بوردان سونراسی 

 ماز.نالنآرقو ادبیاتیمیزان یارارالنمادان یازیلماز. یازیلسا دا یایی
ایل قاباغا کیمی همن  6-5اوچون ؛ فقط بو قدرینی دئییرم، او دا اوخویانالرین عزیز خاطیري 

کور یولچو تبریزین امامیه قبریستانیندا اوتوروب همن عصاسی ایله یولچولوق ائلیردي! بیر دفعه 
منی تانیرسان؟ "قورخا اونا یاخینالشیب، اووجونا بیر بئش یوزلوق قویوب سوروشدوم: -قورخا

 "م کی!رمن کورام گؤرم"اوتانماز اوتانماز دئدي: "
دئمک  دیم هاادئمه یاتسین!! ....نندده سی ایتنین اسان الل اوالسان! آي یاالنچیآي یان
  ایستردیم!
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 نینکندي ارزیل گونو؛ تاسوعا
 راپور بیر مراسیمیندن »دیبی علم«

 رضینواده سوسن
 

 ،مسـیریندن  ورزیقـان  خوجـادان  ...گئـدیریک  یولـو  اهـر  ،گونـو  تاسوعا ایل جی -1395
 بـئش « کندي ستارخانین .کندینه ارزیل جگیکدؤنه ،قالمیش کیلومتر اون تقریبا خاروانایا
 ایـل  هـر  گـؤره  ائشـیتدیگیمزه  .اورادادیـر  ده کنـدي)  شَـح بئش دیلیجه (کندلیلر »ائششک
 ،اوخشـاري  مراسیمین بو .اوالر اجرا مراسیمی »دیبی علَم« کندینده ارزیل ،گونونده تاسوعا

 ایلـه  آدي »tazalama Duzتازاالمـا  دوز« کندیـده  چـوخ  بیـر  آذربایجانین قدیمدن چوخ
 ،قاریشـیب  اینانجینـا  انسـانالرین  مراسـم  بـو  ،ایچینده زامان .کئچیریلرمیش دفعه بیر ایلده

  .کئچیریلر گونو تاسوعا ایل هر کیمی تؤرن بیر مذهبی
 ،صلواتالشـیب  سـالم  دوشـوب  .گـؤردوك  سالماسینی اوبا نینبیري ائالتالردان یولوموزدا

 (آبخـواره)  اووخـارا  اوالن سارایی ین"ارشد امیر" ،یولوندا اوچ خاروانا .ائتدیک داوام یولوموزا
 ده اینـدي  ،یاشارمیشـالر  اووخارادا بابادان -دده ،سیعایله ايگنجه پناهی .دؤندوك کندینه

  .ات و خوروشتو یئرکؤکو ،پیلو قازان یئکه بیر .وئرمگه احسان کندلرینده گلمیشدیلر
 :یازمیشـدي  تـابلودا  .یئتیشدیک ا -»سرداران سراي« یولدان بیر آغاجلیق تاماشالی چوخ
  .علیلو حاج خان حسین محمد سردار و علیلو حاج خان سام ارشد سردار

 
 قربانی محمود :رسیم -سارایی ارشدین سردار
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ــارایین ــدا س ــان کنارین ــیریردیلر احس ــادیرالر و پیش ــوروب چ ــبئه ق ــا ش  چیخارتماغ

 ،چـادیر  یاشـیل  اوچ طرفـده  بـر  .بوروموشـدو  فضـانی  بوتـون  سسـی  نوحه .حاضیرالنیردالر
  ...لرعلم بوللو گزن الینده اوشاقالرین و چادیر قرمیزي اوچ قارشیسیندا

  .ینهشبئه عاشورانین دوزلدیردیلر خورمالیق قامیشالرال کیشیلر کؤینکلی قارا
 

 

 کاغـــاذ قلـــم الیمـــده اوشـــاقالر
 چکمـک  رسیم ییغیشیب گؤرونجه،

 ایسـتیرلر!  یازمـاغیمی  آدالرینی و
 اوشـاق  ائلیـرم  امر اطاعت ده من

  یازیرام: آدالرینی علمدارالرین
 حسین، امیر غالمرضا، محمد، امیر

 امیرعلی علیرضا، میثاق، ابوالفضل،

 
 اصـل " :دئییـر  پـور کـرم  یوسـف  کربالیی اهلیندن کند ،قامیشلیقدا ،قاباغیندا لرینخیمه

 10 ،سـاللیق  دویـو  تاي 30 .اوالر قوناغیمیز جاننفره مین اون .اوالر اربعینده عزادارلیغیمیز
 " .کسریک داوار نئچه و قویون

 جکلرینـی گؤزلییه مراسمینه اربعین حؤکمن بیزي ،دانیشیب مشکالتیندان کندین سونرا
  .چیخیریق کنددن بیز ...اوجالیر سسی اذان .ییرسؤیله

 
 .دوزلدیردیلر خورمالیق الرالقامیش لرکیشی کؤینکلی قارا
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 ائـولري  تیکـدیگی  لـرین کنـدلی  ایلـه  الروام وئردیگـی  دؤلتین سونرا دنزلزله ،بویونجا یول
 بیلـدیگیمیز  .اوخشـار  بیرینـه  -بیـري  ،بویدا بیر ،ائنده بیر هامیسی .متر 8 × متر 8 .گؤروروك

 -بیري نوماالري دا یا رنگی دامالرینین .دیرالرراحاتلیقلی و سهمان اما ،بونالر دئییل ائوي کند
 آرپـا  و بوغدا سول -ساغ بویو یول .وئریر گؤرکمی کند ویالیی کندلره دا بو ،دیرفرقلی بیریندن
 قـاال  آز ،گتیریـب  بـار  ائلـه  آغـاجالري  آلمـا  .دوزولوبدور ساريساپ دیکجهایشله گوز ،زمیلري
   .بوداق -بوداق یانیر کیمی چیراق آلماالر قیرمیزیی .یئره دایاییب باش آغاجالر

 ،منه گلیر تعجب آدي .کندي »شادي يمزرعه« ،یئتیشیریک کنده بیر ایچینده آغاجلیق
  .اوالر سیدسته شاخسئی بتر بورانین دئیرلر وار! کی بودور دا اما

 ال و بکـر  .صافالشیر ،تمیزلشیر دا داها گئتدیکجه هاوا ،چیخیر اوجاالرا یول گئده -گئت
دیـر یوخـاري  اوزو و بـوروق  -بـوروق  یـول  .گئدیریک لیایرَ ایچینده طبیعتین میشییلمهد. 

 .تیکیلیـب  یینـده اتـه  قـاالنین  بـو  پیـري  ابـراهیم  سـید  .یاخینالشـیریق  قاالسـینا  جوشون
 ،بـوردا  وار سـوییت  دانـا  اون .دوزلـدیبلر  اوتاق نئچه اوردا اوچون قالماسی اوردا یولچوالرین

 زیارتـه  خلیلـی  ابـراهیم  امـامزاده  کنـدلردن  چوخ بیر .وار سرویسی بهداشتی و برقی ،سویو
 .گلیبلر

 
 امامزاداسی ابراهیم حاج اتگینده نینقاالسی جوشون

 
 -بیـر  .اوجالیقدایمیشـالر  بیر قاالسی بابک ایله قاالسی جوشون :دئییر نژادقابل بی رحیم
  .خبرلشرمیشلر یاندیریب اود باشیندا قاالنین .گؤررمیشلر بیرلرینی

 نظامی قاالالر .ایمیش هوراند ده بیري ،وار قاال اوجالیقدا بو دانا 7 -6 آذربایجاندا :دئیر او
 .ایمیشلر قرارگاه
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 کندینــه ارزیــل یاریمــدا بیــر ســاعات
 اولسا آسفالت تماما یول .دؤندوك ساري

 العبــورصــعب ،آســفالت تمیــز و تــازا ،دا
 .وار لیـک قلمه دیکجهایشله گؤز .ساییلیر

 دئییرلر .بویو یول کئچیر چاي بیر گؤزل
 لگـو  .گلیـر  (گورئحیـل)دن  آخیـر  گول

 .دئییرلـر  وار شـالله  بیر لیگؤرمه آخیردا
 بــو .گلیــر ســمتیندن تَــرزن دا ســو بیــر

 و سـو  معـدنی  ،آیـران  سویوندان چایین
 کندینـده  حـاجیالر  .ائلرلـر  تولید نوشابه

 وار کرخانـا  بیـر  یـن ائلـه  تولیـد  بونالري
 .چاتمـاز  واختیمیـز  گئتمگه اورا .دئییرلر

 تویوق بیر .کئچیریک کندیندن حاجیالر
 .لنیرائشه لردهپئهین سیلهجوجه یئددي
 سـویون  ،وورورالر سـد  کندده بو دئییرلر

  .چکیرلر معدنینه میس سوگون دا
 معــدنی قیــزل ،یئتیشــیرك کندینــه انــدیرگان

ــو اوالن ــده محــروم ب ــراین .کن ــه اوک ــرارداد ایل  ق
 دا انـدیرگانی  .سـین ایشـله  معدنـده  بـو  ،باغالنیب

 پامبیغـا  ،کـی  وار آغـاجالر  بوللـو  یولدا .کئچیریک
 .اؤزلرینه دوزلدر یووا بونالرال لرقناره .وار گولو بنزر

 گلیـب  کندینه )درواَتَش -(اَسرسو »خسرو آتش«
 اسـماعیل  (کربالیی) کربلی ،اؤزو قول به .چاتیریق

 بـو  .بؤیوگودور نینعایله تک بیر یاشایان بوردا پور
 ،خانیمیسـی  ،کربعلـی  یاشار؛ عایله تک بیر کندده

 گلــین تــازا یاشــیندا 15 و اوغلــو یاشــینداکی 23
 کنـدین  بو .قاالرالر کندده بو قیش به یاي .خانیم

 .گئدیب کؤچوب هامی .وار ائوي بیر ،مسجدي بیر
 احسان ناهار نفره 300 -200 ،سیعایله و کربعلی
  دئییل! اینانمالی .گونو تاسوعا وئررلر

 

 قاالسی جوشون

 
 خسرو آتش کبري، وخانیمی کربعلی

 عایله تک یاشایان کندینده



17 
 

 
 ،قوتارمیشـدي  احسـان  .گئتـدیک  مسـجدینه  کندین بو ،اوالراق اکیپی ائلبیلیمی ده بیز
 گؤي و دویو ،پنیر ،یوغورت ،آیران ،چؤرك .دیلردؤشه آچیب گتیریب سوفرا ده گئنه آنجاق

 دئییردیلـر  هئـی  آمـا  یـه سـوفره  دوزدولـر  شـئی  هر سوالن -بوالن .سو و سوغان ،خوروشو
 سـینین چشـمه  آخیـر  گـول  آدینـدا  »نـوش  غـزل « لرنوشابه .قالماییب نه هئچ باغیشالیین

  .ایدي کرخانانینکی آخیرداکی گول ائله سویوندان
 زاده خلیل میر رقیه خانیمیسی و اصغرزاده علی محمد اوالن بهداشتیندا کندینین ارزیل
 اوالن اوردا .ایـدي  قونـاغی  نـین  علـی)  (کربالیـی  کربعلـی  هـامی  .پیشیرمیشـدیلر  احسانی
 یولـدان  اوزاق یـب ائلـه  لطـف  :کـی  ائلیردیلـر  تشکر بیزدن ایله دیل مین کربعلی و کندلیلر

  .گلیبسیز
 ونـان میلیـون  ،یوردومـدو  آنـا  ،یوردومـدو  آتـا  بـورا " :دئییـر  او .وار یاشـی  63 نینکربعلی
 تورپـاغیمی  ،اولسـا  چتین ده قدر نه من .یوخدو ساوادیم .ییشمرمد زادینان هئچ .دییشمرم

  ".وار منوه دا دانا 4 ،وار اوغلوم بیر ،قیز 4 .ائتمرم ترك
 ،ایـدي  ساغ آغام .اولوب شهید دهاندیمشک قردشیم ،ایدیک قردش ایکی" :دئییر کربعلی

 من .دیمائله حالل شهیدلیگینی اوشاغیم من دئدي دده .دئییلدي قادر حرکته ،ایدي معلول
 چـون  .بـورا  خوشدو منه .آتام ديایستمه حاق بیر هئچ .وئریرم آخیرت يذخیره شهیدیمی
  " .گئتمرم ،ییشمرمد یئرینن هئچ .وطنیمدي

  :آقا علی کربالیی ديتعریفله بیزه نیحیکایه بو دا سورا
 قـوش  .قفسـه  سـالیر  تـاپیر  قوش بیر گون بیر ،ایدي فروشوطن ،واریمیش شاه دانا بیر"
 گـؤرك!  بـوراخین  قوشـو  بو دئیر وزیرینه شاه .دئییر »وطن! آخ وطن! آخ« وئریر سس هئی
 وطنـی؟  اونـون  هارایـدي  :دئدي شاه .وئردي جان اوردا ووردو یئره تیکانلی قارا اوزونو قوش

 غیـرت  جـان قـوش  منده :دئدي ،گلسین اؤزونه شاه اولدو سبب ،بو .اؤلدو کولدا قارا :دئدیلر
 " یوخدو!
 واخـت  .گئتسـین  ،بوراخیـب  کندي هامی دئییل قرار" :آرتیردي بئله علی کربالیی سورا
 ،وئریـب  بـرق  اولسـون  ساغ دولتی بیز! بیر آهللا بیر ،کی قالمیشیق تک ائله ،گلیب قار اولوب
 ".وئریب گاز ،وئریب تلفون

 .ده ائلـر  ،ائدیب شرکت شریندن خئیر هامینین کربعلی ،وار کند 17 دئییرلر دهبؤلگه بو 
  .دئییرلر وئریب کارت یاهاممی تویوندا اوغلونون

 .دامداریق هم ،کشاورزیک هم بیز ،سینلراؤتورمه کندلري ائلیرم خواهیش" :دئییر کربعلی
 دنمیـوه  هـر  ...اریح ،کانگیرده ....گیالس ،الچه ،هئیوا ،آلما ،باغداریق .من بیر ،اوغولدور بیر

 هر ...گؤیرتی گؤي ،بادمجان ،خیار ،لوبیه ،مرجی ،نوخود ،بوغدا ،آرپا حاصیلیمیز .واریمیزدي
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 گلیـب  اطرافدان .یوخدو میزوسیله ،آپاردي سویوق ایل بو .بیلمیریک یئتیره ساتیشا وار زاد
  .ساتارالر آپارارالر آلیب محصولو

 اول .قالمیشـدي  ایچینده سو مسجد ،اوچولموشدو ،قاباغیندي ایل 200 مسجدي بورانین
 ایـل  هر .دیرمسجدي مجتبی حسن امام .تازاالندي ایله مددي جماعاتین خیر دا سونرا آهللا
 ،مـداحلیق  ،نوحـه  ،باشـالر  دا -10 سـاعات  .گونـو  تاسوعا .اوالر مراسیم مخصوص کندده بو

 ناهـار  ایلـه  توسـطو  اهالیسـی  ارزیل سونرا ،ائلر اقامه ناماز جماعات واختی اذان .وورما سینه
 آلالهـا  گیلـی  کربعلـی  .باشـالر  مراسـم  ارزیلده ده -4 ساعات ،ارزیله گئدرلر سونرا . ،وئررلر

  .دوشوروك یوال ساري کندینه ارزیل تاپشیریب
 بیـر  ،یئتیشـدیک  آیرییمینـا  یول .سیددیر هاممی تقریبا کندینده ارزیل گؤره لرهدئییلن

 آخیـرا  گـول  اؤنجـه  .قـالیر  دؤرده ساعات هله .گئدیردي ارزیله طرف بیر ،آخیرا گول طرف
 گـور  .یئردیـر  بیـر  توریسـتی  و لـی گزمـه  ،وار »قوجابـاغی  بوسـتان « بوردا .دؤندوك ساري
 گـوردوك  بیرینـی  لرینمنظره اندر گؤردوگوموز .گئدیریک ساري یهشالله .وار ده سیشالله
  .اولدوق تانیق گؤزللیگینه جنت .بوردا

ــه نئچــه دؤردو ســاعات ــه ،کئچــه دقیق  ارزیل
ــدیک ــت .یئتیش ــدانا جماع ــدي می  .ییغیشمیش

 یـا  ،اوتورمـوش  یئـره  میداندا دور دورتا خانیمالر
 بـاال  الینـده  هـاممی  .دورموشـدوالر  اوسـته  آیاق

 علَمـه  میدانـداکی  اؤرتـوك  اوسـتونده  ،مئژمئیی
 علـم  .تؤکـوردو  سـوفرایا  لـري کوکه ،گلیر ساري
 هـر  .قویـارالر  علـم  بیر میدانا ،مراسمینده دیبی
 کنـد  بوتـون  ،ده سـه مهائله ،ده سهائله نذر کس

 کوکـه  دانـا  7 آز ان ،پیشـیریب  کوکـه  اهالیسی
 بؤیـوك  آچـیالن  دیبینـده  علـم  ،میدانـدا  گتیرر

ــفره ــهس ــؤکر ی ــاممی .ت ــر ه ــوده ،یئی ــرهائ  ،کیل
  .چؤرکدن بو آپارار اوالنالر مریضی خصوصیله

 
 هـر " ،دئییرلـر  "دیـر چـورگی  ائـو  میشیئمه"
 برآورده اولسا حاجتی نه هر ،ائلر نیت یئسه کس
 اوالن کنـددن  بـو  نسـبی  اصـلی " :دئییر منه خانیم بیر اوالن کندیدن ارزیل .دئییرلر "اوالر

 ،پایالیاجـاق  چـؤرکلري  ،زاده خلیل حسن سید سونرا اوخویاجاق دعا مجیدي االسالمحجت
 ".پایالر او چؤرکلري سونرا دعادان ایلدیر نئچه

 
 میدانا جماعت یئتیشدیک. ارزیله

 ییغیشمیشدي.
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 هر مراسمینه، دیبی علم گونو، تاسوعا کندینده ارزیل

 پیشیرر. (فتیر) کوکه ائوده کس

 
 زادهمیرخلیل میرخلیل

 
 

 اولسون، بدن صحت اول دئییر: ییبائله دعا بیزي وار، یاشی 78 -زادهمیرخلیل میرخلیل
 شـال  بیـر  بئلینه نفر بیر سونراقالماسین.  چؤرکسیز دسترخانین قالماسین، پولسوز جیبین
 کوکـه  بـو  .وئـرر  کوکـه  دانـا  ایکی اولسا قوناغی ،دانا بیر یههره ،اونا تؤکرلر لريکوکه ،باغالر
 .دئیرمیشـلر  "تازاالمـا  دوز" بونـا  آذربایجانـدا  قدیملر .یئتیشسن گرك یاهاممی و دورتبرك

 چـاغیریش  بیرلیگـه هـیم  ،باریشا ،دوستلوغا بیر و یئییر چؤرگینی دوز بیرینین -بیر هاممی
  .سانکی دیرکیمی

 
 .گئدرلر شاخسئی ،اولوب دسته ایکی کیشیلر ،سونرا پایالناندان یاهاممی لرکوکه
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 ،اوخویــارالر گــردیش ســونرا پایالنانــدان چــؤرکلر
ــردیش ــر گ ــردي بی ــی ذک ــو ک ــاریم اون ــاعات ی  س
   .اوخویارالر

 لعنـت  هزار دم هر باد یزید بر عالمیان خدا لعنه«
 »باد یزید بر حق
 

 ایکــی ،چــاغیریرالر شاخســئیه کیشــیلري ســونرا
 بیـري  او ،دئییـر  -شاخسئی - دسته بیر اولور دسته
 گئـده  گئـت  .وئریـر  جواب دئیه - واخسئی - دسته
 دوام ایلـه  حـال  و شـور  شاخسـئی  و چوخالیر دسته
  .ائدیر

 عاشـورا  باشینی علمین .باغلیر گتیریب شال یا چرفد ،پارچا علمه ،دئییب نذیر بعضیلري
 ینلـره ایسـته  یـا  ،اوالنـالرا  نـذري  ،اوالنالرا مریضی کیمی تبرك سویونو اونون ،یووارالر گونو

  .ایچسین وئررلر
 ،آپـاردي  قونـاق  بیـزي  خانیم بیر کندینده ارزیل

 گئـدیب  .وئردي لردنکوکه پیشییردیگی بیزه ائوده
 داش بیـر  کیمی حوضچا حیطده ،باخاندا تندیرینه

ــا اوزرینـــده ،گـــؤردوك ــازیالر قازمـ  .واریـــدي یـ
 دئیریـــک ســـیغبیل بونـــا دئـــدي ،سوروشـــدوق

)SIĞBIL(. 
 اونـدان  حیـوانالر  ،قویارمیشالر یهطؤله سیغبیلی

 ایلـدن  200 یاشـی  سـیغبیلین  بـو  .ایچـرمیش  سو
  .گؤره دئدیکلرینه چوخدور
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 یـسخاطیره هـمرثی
 رضینواده سوسن

 
 ایندیدن ،اوخوتماق مرثیه ائولرده ،قاباق بوندان ایل 40 -45 ،ئچمیشلردهک یاخین بو ائله

 مرثیـه  ائـولرده  عمومـا  آمـا  ،ساالردیالر مرثیه ده مسجیدلره آزاراق .ایدي مرسوم چوخ داها
 بــو تشــبثات و تشــریفات ،قالمامیشــدي چیــرپیال قــاپیالر کیمــی اینــدیکی .اوخــوداردیالر

 ،دؤشردیلر هخدوم پتو دنرهؤد اوتاغا ،سیندهمرثیه مالرینیخان .دئییلدي کیمی کیگونلرده
 ،سـاتیندان  رنگلی ایشیق لريمیتکه قوناق .قویاردیالر اوستونه بیري -بیر میتکّه ایکی بعضا

 ایشـلردیلر  گـول  الده دا خاتینالر خانیم جووانازن ،اوالردي چیلواردان آغ اؤرتوگو اوستونون
  .چیلوارالرا بو

 بیـر  سیگارال دانا نئچه ده ایچینه نینچوباغالتی ،دوزردیلر چوباغالتیالري و قتدانالر ،یئره
 بوجاغـا  ،زامـانالر  ائشـیتدیگیم  آمـا  دیگیمگؤرمه منیم ،قدیم الپ -الپ .قویاردیالر کیربیت
ــل ــت ســوراالر ،قویارمیشــالر منق ــب کیربی ــدا همــن .چیخی ــا 4 -5 بوجاق ــوق دا دان  چوب

 وئـرن چـاي  اینـدي  نئجـه  .اوالردي اود کؤمورلـه  کـؤزرمیش  ایچینده منقلین .قویارمیشالر
  .گؤررمیشلر دولدوران چوبوق نفر بیر دا اوندا ،گؤرورلر

 خانیما! صاحاب دولدور چوبوق بیدانا -
 باجی! خوشقدم آي دولدور خانیما نیمتاش ده بیرینی -
 دولدورسون؟ چوبوق ده سنه خانیم زهرَستان -
  ...وختیمه قالیر هله ،گلمیشم آلیشدیریب ائوده من ،باجی یوخ -
 حنـا  دولـدوران)  چوبـوق  همـان  (یـا  بـاجی  خوشـقدم  ،قویارمیشالر توتون کاسادا بیر ،بوجاقدا 

 اوسـتونه  سونرا ،تؤکردي باشینا چوبوغون گؤتوروب ،ییبچیمدیکله توتونو ایله بارماقالري بویامیش
 چوبوغـو  آپاریـب  ،سـونرا  قویانـدان  منقلـه  گؤتوروب اودو سونرا .آلیشدیراردي قویوب اود ایله ماشا

 پـیس  یـدي سهایسته چوبوق جوانالر ،چکردي چوبوق الریاشلی زامان او .وئرردي خانیما ینایسته
  .الینه وئررمیشلر آلیشدیریب موشدوکده ،چکردي سیگار جوانالر .گؤروشردي

 دوزولـوب  دؤره اوتاغینـدا  ال گلیـب  قونشـو  -قوهوم ،بیلن -ائشیدن گونو مرثیه ،ایسه نه
 مرثیـه  .خوسانالشـاردیالر  خبرلشـیب  آچیـب  صـحبت  -سـؤز  بوردان -اوردان ،اوتوراردیالر

 یانینـا  بیـر  نـین مئژمئیـی  ایچینـده  نـین بیـري  -بیر نلبکیلري گلینی دا یا قیزي صاحابین
 گتیریـب  ،قویـاردي  سـینه دؤوره نـین مئژمئیی دولدوروب دا ایستیکانالرینی چاي ،ديردوز

ــاقالرا ــه ،میــوه دا .توتــاردي قون ــه ،شــیرنی بیلــیم ن ــیناینــدي بیلــیم ن  قویمــا کــیالس ن
 گزدیرردیلـر  پنیـر  -شـکر  چاتداسـین  داشـالر  .زامـان  او یوخیـدي  اتر -خبر قوللوقالریندان
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 .اوخویـاردي  مرثیـه  گـؤره  مناسـبته  گلیـب  گـؤرردیلر  دا خـان مرثیه ایکی دا یا بیر .یهدؤره
 حاج دا یا اغآ مالالیا .یديا یوخ مالال میخان قدیم .اوالردي کیشی ده هم و مالال خانالرمرثیه

 آغیرباشـلیقال  ،اؤسـگوروب  ...!اؤههـؤم  . .!اؤههـؤم  گیرنده قاپیسیندان حیط آقا ،دئیردیلر اغآ
 آتـان  داش گؤلونـه  قورباغـا  سـانکی  گلنـده  سسـی  ...!اؤههـؤم  بو .ائدردي اعالن سینیگلمه
 گلدي! آغا گلدي! آغا آراسینا؛ نیناهلی مرثیه دوشردي ولوله بیر اول ،یکیم
 مثال یا اوچورتسون! باشیمزا ائوي گلیر زاتدان دئودن سانکی ،دئیردیلر »گلدي! آغا« ائله 
 دالینـا  قـاپی  ،اوتاغینا وئرن چاي جوماردیالر جوانالر ...تاالسین! ائوي یومولور آدام لشکر بیر

 کیشـی  میخیـدان گـول  آتیـب  ال ،کـیم  دوران دووارا اوزو چـؤوروب  دالیسینی ،کیم گیرن
 چـادیرام  منـیم  ائیـواي " ،" ...گلیر! آغا باشیزي چکین" . ...کیم آتان باشینا تاپیب کؤینگی

  ."...ائشیکده قالیب هؤروکلرین قیز" ،"هانی؟
 نلبکیـده  ،دوشردي کیریخ جور بیر چکن چوبوق ...دارتیناردیالر یئرلرینده دا اوتاقداکیالر

 ،آلتینـدا  قالیـب  چادیراسـی  گـؤرردین  نـین بیري ،ایتیرردي دستاالتین تهر بیر ایچن چاي
 دوشـوندن  کؤرپـه  وئـرر  سـوت  سـینه کؤرپـه  بیري ،دبردنمیر اؤزونو یاتیب قیچی نینبیري

 تَبنـه  -ترسه چادیراالرینی وورنوخوب -وورنوخوب ،کیمی گلنه اوتاغا آغا خوالصه ...قوپمور!
 یـاریمچیلیق  دا چوخـو  بیـر  .ایـا غآ گلـن  باخاردیالر اوجویال نینبورونالري ،چکیب هاوزلرین

 دا اوشـاقالر  .سـین بیلمـه  گـؤره  هئچ دا اوجونو بورنونون اونون آقا ،کی چؤورردي دالیسینی
 .لنردیلـر بورگـه  چادیراسینا اونالرین اوتوروب اوسته قیچی نینآناالري قیسیالردیالر گئدیب

 تــابوت مــیناننــه همیشــه کــی ده مــن .اوردا یردیلــرکیــري ،ســوخولوب بؤیورلرینــه دا یــا
 چادراسـیندان  اونـون  گیـرردیم  گئـدیب  . ...سـورونردیم!  یانینجـا  اونون ،کیمی زینقیروسی

  .ابهتیندن آغاالرین قورخاردیم آز بیر دوغروسو .گودردیم سینیگلمه آغانین
 .ائلـردي  مئیـل  چاي بیر اوتاغیندا چاي اؤنجه گلیب اغآ .قویاردیالر صندل بیر آغزیندا قاپی ایاغآ

 ،نهایتی ،ایچمزدیلر دا چاي ،یئمز زاد هئچ مالالالر صالبتلی و اعیان .آغایا وئرردیلر ده صبحانه بعضا
 صـندلده  گلیـب  آغـا  .دئیردیلـر  سـین ائله قبول آهللا ،گؤتوروب خورما بیر اؤتور ثوابیندان اولسایدي

 گلـن  یادیمـا  .اوخویـاردي  سـینی مرثیـه  سونرا ،دانیشاردي قیسساجا گؤره مناسبته اول ،شیبایله
 خـاص  دا دانیشـیقالریندا  .اوالردیالر ابهتلی و صدا خوش معموال االريغآ لریندؤلتلی -وار ،قدریله

 آز بیر تاي اؤزلرینه دا خانیمرثیه نینائوي کاسیب .دانیشاردیالر عیبارتله بئله .اوالردي چکیجیلیک
 ادا توپـور  -چئینـه  ده سـؤزلري  اولمـازدي!  یـاتیم  اورگـه  بئله ده سسلري ائله .اوالردي یاناکاسیب

  .یئره بیر بیلمزدیلر ییغا دیبینی باش ،ییبائله
 یـا  ،آغالردیـالر  یـا  چکیـب  اوزلرینی مالریخان ،باشالیاندا یهمرثیه ،دئییب سؤزلرینی ،اغآ

 بیـر  آغالمسـینماق  دا یـا  آغالماق یعنی .ایدي رسم بیر بو .چیخارداردیالر اداسینی آغالماق
 .اوخویاردي یانیقلی داها ،گتیرردي شوقا آغانی ،دا بو .واریدي گرگی .زامان او ایدي نکگله

 دســتمال پارچــا باالجــا جیبینــدن خاصــاالر میخــان .یوخیــدي زاد دســتمال کاغــاذ قــدیم
ــورونالرینی ،یاشــالرینی گــؤز چیخاردیــب ــا ب ــر .ســیلردیلر اون ــا چوخــو بی  زیلیغینــی ،آم



 

70 
 

 چادیراسـینا  اونـون  ،اوتـوروب  قوجاغینـدا  مـین اننـه  مـن  .سـیلردي  اوجونـا  نینچادیراسی
 بیـره  بیردن ،سونرا نیه و آغلیرالر نیه مالریخان بیلمزدیم .باخاردیم یهمنظره بو نیبلهبورگه

 ،کـی  اوخویـاردیالر  مرثیـه  یـانیقلی  ائلـه  .آغالداردیـالر  بتـر  االرغـ آ بعضی آغالمیرالر؟! داها
 ماننـه  ،سـورا  قورتوالنـدان  سیمرثیه انینغآ عضاب .اوونمازدیالر آغالییب -آغالییب مالریخان
  :وئرردي منه چیخاردیب هاردان نم تومنلیک ایکی کاغاذ بیر قورتداالنیب -تداالنیبرقو

  "اوخوسون سیمرثیه اصغر علی دئنه ،آغیه وئر بونو -
 دوشـردي  یهپته -تته ،آغایا اوزالداردیم پولو آپاریب چکینه -چکینه ،اوشونه -اوشونه من
 ! ...چیخدي یادیمنان ...دئدي ...مم ...ننه . .ان :دیلیم
  .سیمرثیه اصغر علی :دئیردي آلتیندان چادیرا ماننه

  .قوجاغینا میناننه گیرردیم قاچیب ،دئییب . ...اوخویون اوالردان هن -
 مرثیـه  بیـر  آیـري  خـانیم  بیـري  او .اوخویـاردي  نـی مرثیـه  ،آلیـب  تحویـل  سـؤزو  دا آقا

 .اوخوتـدوراردیالر  نـی مرثیـه  دیکلـري ائله نذر ،اوالردي نذري نینچوخالري .اوخوتدوراردي
 .توتـاردیالر  چـاي  بیـر  گینـه  اونـا  آستانادا ،گئدردي دوروب قورتولوب خوانمرثیه خوالصه

 دا اغـ آ .قویـاردیالر  پـول  پاکاتـدا  دا یانینـا  ،چـاي  نلبکیده ایستیکان ،ایچینده نینمئژمئیی
 دعـا  ریخئی صاحابینا مرثیه ،سینهییه ائو ،قویاردي جیبینه کیسیندهسینه گؤتوروب پاکاتی

 او هـئچ  بیـل  ائلـه  .چکردیلـر  نفـس  راحـات  آچیـب  اوزلرینی خانیمالر .گئدردي و وئرردي
 باشـالردیالر  ،لـرمیش دئیـل  خـانیمالر  اوالن خراب اورکلري ،کئچینیب آغالماقدان بایاقکی

  ...گولمگه! دئییب ،دانشیب ویر -ویر ،ویر -ویر
 

 پـنج  ،سـی مرثیه اصغر علی ،سیمرثیه اکبر علی :بونالردیر قاالنالردان یادیمدا لردنمرثیه
 ،بـاالالري  موسـلومون  ،سـی مرثیه فاطیمه خانیم و زینب خانیم ،رقیه خانیم ،سیمرثیه تن

 امـام  و حسن امام حضرت ،العابدینزین ،سیمرثیه آناسی) آغانین زمان (امام کبري نرگس
 قاسـم  جنـاب  و معصـومه  خـانیم  ،سـی مرثیـه  آقـا  جـواد  امام و سجاد امام ،سیمرثیه رضا

  .سیمرثیه غروب ،سیمرثیه
 حاجـت  دورار دالینـدا  قاپی باغلی ییغیشار هاممی گون آخر ،اوخوداندا سیمرثیه تن پنج

 بئهمـان  منـیم  آغـا  ،دئنـه  ده حـاجتیمی  فـیالن  منـیم  آغا :دئیرلر دالیندان قاپی .ایستمگه
 ...دئنـه  ده موشـکولومو  او منـیم  آغا ،دئنه موشکولومو بو ده منیم آغا ...ایسته ده حاجتیمی

  .گئدر آقا آچارالر قاپینی سونرا دیلرلر حاجت ،آغالییب
 قیز چون معصومه خانیم ،مثال .وار ده ایندي ،واریمیش دا اینانجالر بعضی گؤره لرهمرثیه

 دخیـل  آقایـا  جـواد  امـام  ،یـن ایسته مالی دنیا یا .قاییتماز هئچ حاجتی اونون دئیرلر ،اؤلوب
 و سـپرلر  نوغـول  ،پـایالرالر  حنا ،توتارالر خونچا اونا ،اؤلوب تویوندا چون قاسم جناب .دوشر

  .آپارسین گئدنلر وئررلر ،ییبائله بسته حناالري
 باتـان گـون  عاشـورادا  و تاسـوعا  ،آخشـامی  تاسـوعا  ،دالبادال گون اوچ سینیمرثیه غروب
ــنموســی .اوخــودارالر چــاغی  چــاغی ســحر ده اؤزو ،چارشــنبه 7 ســینیمرثیــه جعفــر ب
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 قبـول  نـذیر  و بـرآورده  حاجـت  ،اوخوتمـازالر  یعنـی  ،ساخالرالر بئی بیرینی ،اوخوتدورارالر
   .اوخوتدورارالر دا دانانی بیر او سونرا اوالندان
 پول ینلرایسته .قویارالر بئشیگی ،آچیب یاشیل دوزلدیب بئشیگ سیندهمرثیه اصغر علی

  .دئیر نذیر نیکئچه گؤیلوندن نه هر یا
 * * * 

 فولکلورچـو  (عزیـز  بیـري  .آلمیشـام  بیلگـی  و یـاردیم  آنادان عزیز ایکی ناغیلیمدا بو من
 گونش نجی -1307 ،کی جاویددیر خانیم خدیجه آناسی) بؤیوك نینبرازنده آقاي دوستوم
 خـانیم  سـولطان  زهـرا  ،خـاتینی  قـایین  خانیمین خدیجه ده بیري او .اولوب آنادان ایلینده

  .اولوب آنادان ایلینده گونش نجی -1300 ،کی دیراقدم چیکهنه
  :دئییر خانیم زهرا .ائشیتدیم ده دب قدیم گؤزل بیر عزیزیمیزدن ایکی بو

 اود منقلـده  قـدیم  .پـایالردیق  قهـوه  مسجدده آپاراردیق (محرملیکده) ایامدا بو قدیم بیز
 کـؤز  کؤمـورون  سـونرا  ،چایـدانا  بؤیـوك  تؤکردیک نیقهوه اول ،اوالردي اود کؤز .قویاردیق

 .باسـاردیق  اود کـؤز  آیري ،چیخاردیب اونو سورا ،ایچینه نینقهوه باساردیق ایله ماشا اودونو
 دا گرباشـی روفـه  ،ایـدیلر  گرروفه گیلمدده .دوروالردي ده هم آالردي دم قهوه هم جهبئله

  .تؤکردیلر چاي گؤره ثوابینا لردهسیره و ایدیلر مومن چوخ مدده و عمیم ،دیرشهرتلري
 یـادیمیزا  :دئـدیلر  ،سوروشدوم دا مالالالري قدیم نئچه بیر گلن لرینهمرثیه اونالردان من
  ...آقا علی میرزه حاج ،آقا کالم سید ،آقا جعفر سید ،آقا کاظیم میرزه ،گلن

  .سینائله عطا عزت قاالنالرا ،رحمت لرهاؤلن آلاله
 

      
 جاوید خانیم خدیجه :سولدا ،اقدم چیکهنه سلطان زهرا :ساغدا
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 یازياشب 

 یرضنواده سوسن                                        
 
 

 نیاتیـ ادب ،»یمـ یلیبائـل « سؤزله باشقا ،لریلگیب و کیلیب توپالنان ،نانیآل ،لنینرَیاؤ ائلدن
  .ریدیارانمالی کولتور ریب ندهیسهیسو وردالریمیلیب آالندا بو ،ریدیسنؤورهیب و یتمل ،یاساس

 هـئچ  ای اولدوغونا آز نیطیوسا یارتباط و نیولالری اوباالردا و کندلر ،شهرلر شلردهیکئچم
 ،یاتیـ با ،یمـاهن  ،لیـ ناغ ،ندایباش شیا یحت ای ،ندایواختالر بوش جماعت ،گؤره نایغیاولماد

 ینیگونـدوزلر  ،بیشیدان -بییدئ نهیرلریب -يریب يلریشئ اقیسا بو ...و تاپماجا ،متل ،ونیاو
 ،ونیـ زیتلو ،ویـ راد .شـالر یاشارمی الشـاراق یپا يبـونالر  ،دوغروسو داها ای ،شلریائدرم آخشام
 -ایـ بو ،بیـ گل ایایدن کولتورله ریب بئله انسانالر ،زامانالر انیاولما ...و وتریکامپ ،ماهواره ،قزئت
 ریب دولو ندنیمیلیائلب ،لهئب انالریاولما یازماسی -ماواوخ ،زالریسوادس الپ .شالریچاتارم باشا
 يپـر  -جـن  ،میـی دئ ،مثـل  ،دستان ،لیناغ یادداشی نینيچوخالر ریب .لریدیا یمیک نهیخز
 ياونـالر  .شیداشـارم  دولوب لهیا يلرافسانه قیقهرمانل ،يتلریروا غمبریپ -امام ،يلرهیکایح
 ...گونـدوزده  - دهگئجـه  ،شـدا یق -دایای ،ساغاندا سوت ،ندهیچیب نیاک ،کدهیائش ،ائوده ،سهیا

   .لریفلردیتعر زامان هر کئچن ندنیلرلویگؤ
 -آتـا  ،اولـوردو  يادداشـالر ی گوجلـو  داهـا  یعنـ ی ،اولـوردوالر  دفتـر نهیسـ  انسـانالر  یبعض
 و لـر یردیلیب ایسـاخال  نـده یلرحافظه یاخشی داها ینیدوقالریدو ندانیباشقاالر و ندانیآناالر
  .گؤتوروردولر هلرلینس جکگله ده هم نایچاغداشالر هم ،بییداش نجهیقیال ياونالر

 یمــیلیائلب بوتوؤولوکــده ،يکلریردیکــدیریب نــدهیرلریکیف و ذهــن ،يکلــریلیب نیجمــاعت
 قالریلیبـاغل  ندایآراسـ  قـومالر  و رقالریـ ا ،قیـ وارل کولتورل بو .ریآلماقداد ئری ندهیسوهیچرچ

 هـم  ،یمحبتـ  و یسئوگ نجایآرد ،اولوب سبب دوستلوغا و شیبار ندایآراس لرملت ،اراداراقی
 -يریـ ب نیتلریقـوم  و ملتلـر  ،نـدا یآنالم اؤزل ،یمـ یلیائلب .رریلندمحکم هم رارینالشدیقیسا

 بوتـون  ،یمـ یلیائلب ایـ  یمـ یلیب خـالق  ،ملهییدئ باشقا .لریب اوال ندن ناینالشماسیاخی نهیریب
  .ریلییسا نؤورهیب اساس تکجه اوچون اراتماقی شیبار و دوستلوق ،قیلیباغل ندایآراس انسانالر

 لـر لینسـ  گلن .ریلییسا شیملمهییدال هله یسچشمه ناریقا بو نیغیانسانل ،رغمن بونالرا
 کولتـور  ریـ ب ندهیسـ هییسـو  وردالریـ میلـ یب آالندا بو و یلچکمه جوورونو نیلریکشدهیکئچم

   .رالریدیاراتمالی
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 یوالیفست اوزوم اورمودا
 یرضنواده سوسن

 يآذر آفتاب الیل :لرمیرس
 

 نینـ هیـ اورم .يشـد یدوزنلنم یوالیفسـت  اوزوم ندهیشـهر  اورمـو  ندهیسـ هفته سون نینییآ زومار
ـ ا ،لـر غرفـه  چـوخ  ریب ندایوالیفست اوزوم دؤردونجو لنیریکئچ ندهیسبؤلگه چستیچ  بوتـون  نیرانی
 ندانیالرقطب مهم نینیمیتاوره اوزوم ،یاوستان جانیآذربا یغرب .يشدیائتم اشتراك ندانیستانالروا
 ینیخـارالر یچ نیاوسـتان  هم ،ائتمکله جذب يستلریتور الروالیفست اقیسا بو و ریلماقدادیسا يریب

 چـوخ  ،ندایکنار نیوالیفست بو .لریب الیق چاره نایسورونالر ياقتصاد رایس بر نینمنطقه ده هم ،داریتان
 عـادي  و یلفسـ  ،ئمکلـر ی نکسلگله :دنجمله او ،گؤرولموشدو تدارك ده لریگؤستر کیچیک داییسا
 ،یسـ یسرگ يشـلر یاال نـدن یئری هـر  نیناؤلکه ،یسیسرگ يملرییگئ جانیآذربا ،یسیسرگ لرمیرس

 ،یسمسابقه لرلالمثضرب و ملرییدئ ،سؤزلر فارسجا و تورکجه گؤره اوزومه ،یسمسابقه یسیخوشنو
  . ...و یفاسیا نیلریقیموس ئرلی باشقا و قالریآش
ـ ید .اولدوق قوناق واالیفست بو گروپ ریب بیرییآ واخت ،اوالراق يلرهیاو یمیلیائلب ده زیب  یرل

 یگیائوصاحبل و الووزلوقیق زهیب دهیگز بویجنابالر زادهیعل و زادهلیاسماع ،زیمیاتچیادب قلمداش
 بؤلـوم  چکـن  چـوخ  ان يزیمیمـاراغ  .لـر یوئرد لـر یلگیب چـوخ  ریب زهیب گؤره واالیفست بو ،بیائد

 لـه یا يالرینتیریآ قونودا بو یب زادهلیاسماع ...يدیا ولی یگیگئتد قدر اولماغا دوشاب اوزومون
  :يشدیدان زهیب

 بوشـالدارالر  بیـ ریگت ،بیـ غیی سـبدلره  ،سـونرا  درنـدن  باغـدان  اوزومو بیگئد تئزدن سحر
 ریـ ب بنـزر  حووضـا  ،چـرَز  .دولدورارالر )ÇƏRƏZ( چرَزه وووبی ياوزوملر ،یباشآخشام .آنبارالرا

 ،سـونرا  قـدان یاقالندیآ اوزوم .خـاردارالر یچ ونویسـو  بییـ اقالیآ اوزومو لراَزن اوزوم اوردا ،ریئردی
 قـاب  کیپالسـت  ملریقـد  .لـره لگـن  دا ای تشته دولدورارالر ونویسو .خاریچ ویسو سونرا ،لنرلهیگ

 ،یکـ  الریبـوالرد  يقـابالر  آهـاکال  و یسـ یسار ومورتـا ی ،لریدوزلـدرد  دولچا دنتخته ،ياولمازد
 ویسـو  خـان یچ ،سـوزوب  الکـدن  ویسـو  خـان یچ اوزومـدن  شیلمـ یاز .نیسسوزمه یکندهیچیا

 اوزوم نیاخیـ  تـره یل 100 حـدودا  ،ریقابـد  اوجا وكیبؤ ریب ،تاغار .)TAĞAR( تاغارا دولدورارالر
 .تورپـاقالرالر  ویسـو  یکـ اوزونده نیتاغار ،دورولماز تؤکنده انایت ونویسو اوزومون .توتار یسرهیش

 .آالر ینیغیریبوالنـد  اوزومـون  تورپـاق  آغ ،رارالریشـد یقار ،تؤکـوب  تورپاق آغ بئلچه دؤرد -اوچ
 .دولـدورارالر  توربـاالرا  ،بیغیی یتورپاغ یکاوزونده نیتاغار دوروب صبح ،قاالر ارالریقو ینگئجه
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 اونو و انایت دولدورارالر ویسو یکبندهید نیتاغار .خاریچ ویسو ،سوزرلر ده ینرهیش قوالن -قاالن
 قاالن اولوب ،یک هیمنگنه دولدورارالر ینیلرلهیگ شیلمیخیس اوزومون .ررلریشیپ اوسته اوجاق

 دا خانـا یچ دنمنگنـه  .اوالر یلـ چمهیا چوخ ،یک رلریدئ یسرهیش منگنه اونا .نیخسیچ دا ویسو
 رکهیســ ،تورشــو بــو .ائلرلــراســتفاده تورشــودا نــهیئری رکهیســ ده پولوشــدن .رلــریدئ پولــوش

 ارالریـ قو ینـ وهیم ،یک اوالر بئله ماقیقو تورشو لهیا پولوش .اوالر یلئمهی دا داها تورشوسوندان
  .اوالر تورشو سونرا گلندن بیقال ،اوستونه تؤکرلر يلرپولوش ،نایقاب تورشو ریب هر ای ،هییبرن

 نیانیـ ت ،گوتـوروب  دنرهیشـ  آبگَردنلـه  ،نـده ییبرکـ  بیـ گل قوامـا  ،ریینایقا اندایت ،یک رهیش
 لنمـک (پـرده  .ریـ دواخت یلگؤتورمه نیدوشاب ،لنسهپرده آبگردنده رهیش ،سوزدوررلر اوستوندن

  .لماماق)یریق یمیک بال یعنی
 او .نرکؤپوکله اوزو نیدوشاب ودوقجایسو ،سوورماقال .سوورارالر لهیا ماالغا قابدا ریب دولدورارالر یدوشاب

  .وئررلر »ییپا کؤپوك« اوشاقالرا دا اونو ،یمیک دوندورما ،رییبرک ارالریقو ویکؤپو
 قـدر  نـه  .اوالر نـامرغوب  یدوشـاب  اوزومـون  قـارا  .اوالر دنتبـرزه  و اوزوم آغ دوشاب یاخجی

  .ریددوشاب تازا و مرغوب ،چالسا اییسار و آغ یرنگ نیدوشاب
 يریب او ،قوورارالر اونو .ریستیا دوشاب ،اغی ،زعفران ،اون .دوزلدرلر دا »حالوا داش« دوشابدان

 نـدا یبوقچاالر چؤلچـولر  .لرلـر ردهیـ گ یمـ یک قـورود  سـونرا  .قوورارالر نهیگ بیقات ده يلرملزمه
ـ قـوه  چـوخ  حـالوا  داش .آپـارارالر  چؤله گؤتوروب  مـاز یقو ،توتـار  سـاعاتالرجا  یآدامـ  و اوالر یل

 شـدن یشمیک زیسـ دنـه  لهیخوصـ  ،اوزومـدن  .لـر دوزه دوشابدان دا سوجوق و قیباسل .نیآجالس
  .اوالر کیلیستیا چوخ یدوزلدرلرک خوشکبار

  
ــرَزه یـــوووب اوزوملـــري باشـــی،آخشـــام چـ )ÇƏRƏZ( 

 .دولدورارالر

 
ـان اوزومـــدن  ســـویو چیخــ
 لره.لگن دا یا تشته دولدورارالر
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ــان ــویو چیخ ــدورارالر س  دول

 )TAĞAR( تاغارا

  
 .دولدورارالر تورباالرا ییغیب، تورپاغی کیاوزونده تاغارین

 
 
 

  
 .انایت دولدورارالر ویسو یکبندهید نیتاغار
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  م
 .رلریدئ پولوش دا خانایچ دننگنه

 
 

 
 و انایت دولدورارالر ویسو یکبندهید نیتاغار

 .ررلریشیپ اوسته اوجاق اونو 
 

 
 
 
 
 

 لر.دوزه قامیشدان و آغاجی قلمه چارداق
  آسالرالر. میالق چارداقدان

 
 .یهمنگنه دولدورارالر لرینیگیله سیخیلمیش اوزومون
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 ندایکنار نینیوالیفست اوزوم ،دههیاورم
 زیمیردوکلرؤگ

 رضیسوسن نواده
 

 چکنلـردن  چوخ ان يزیمیلگیا ،ندایوالیفست اوزوم لنیریکئچ ندهی -چستیچ نینهیاورم
 هیـ رق خـانم  .يدیـ ایسـ غرفـه  میـی گئ نکسلگله نینيغفار هیرق و نیلیآ مالریخان ده يریب

 یسـ یسرگ پالتـار  نینـ یسـ برنامـه  یسگئجهللهیچ نندوزنله زدهیتبر ،ده لیا کئچن ،يغفار
ــده ــتراك ،بؤلومون ــد اش ــارال ،بیائ ــدیت بییتاس ــؤزل یگیک ــانیآذربا گ ــیملرییگئ ج  ین

 ریـ ب سـا یق اونـونال  .اولـوب  آنـادان  دههیـ اورم ندهیلیا گونش نجو -1353 او .يشدیملهیسرگ
  :يدئد يغفار میخان .اولدو زیمیصحبت
 شـام یآلم دا -1386 ،وار میکارت قیصنعتگرل میمن .قیشیآلم دنیدست عیصنا ینغرفه بو

 لردهیسرگ قوروالن دا ای ،اولور يسفارشلر منه یعنی .رمیائد قیامکداشل لهیا یدست عیصنا و
 ،تهرانـدا  و کرمانشـاه  ،زاهـدان  ،رجنـد یب ،همـدان  ،اراکـدا  یمـ یک گونـه  بـو  .رمیائد اشتراك

 لردهیسـرگ  لهیسـ طهیواسـ  یدسـت  عیصـنا  زدهیمیشـهرلر  یمـ یک سلماس ،يخو ،رانیچالد
   .اولوب دا زیمیشالریسات بعضا و اولموشام یاشتراکچ

 بـــو سوروشـــورام
ــنعت ــه یصــ  نئجــ
 نـــدن و بیاؤرگشـــ

 ملـــرهییگئ ئـــرلی
 اولوبدو؟ یماراقل
ــیت مـــن -  شیکـ

 آمـــا ،شـــمیاؤرگشم
ــه ــلگلــــ  نکســــ

ــزیملرییگئ  اؤزو يمـ
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 ،یکـ  میرلشـرد یکیف بئله شهیهم من .شمیکمیت بییتاسارال بیآختار مالیباشاراجاغ و ریفک
 ندن .وخدوی زیمیملرییگئ لردهموزه ندن ن؟یاولماس یمییگئ نیملت وکلوکدهیبؤ بو اوالر مگ
 اؤزومـو  اؤزوم دوغروسـو  ،بیگئد نجایسیدال نیشیا بو یک اولدو بو وخدو؟ی زیمیپالتارالر اؤز
 رمیکین بوالردان . ...تیچ ،مخمل ،رمهیت ،تور ،ساتن ،میردیآراشد يزیمیقوماشالر .میتدییائ

 ،اوچـون  تئـاتر  .رامیـ آل سفارشـلر  اوچـون  مراسـملر  ئرلـردن ی باشـقا  و لرمدرسه .يپالتارالر
 سـفارش  نـدان یبانک رفـاه  لـرده مسـابقه  یآراس بانکالر مثال ای ،نایگروهالر سرود و یقیموس
  . ...دنیکشاورز جها ،میآلد

ـ  و هنرمنـد  یکـ یا بـو  انیـ قورو ندایدال مییگئ يزیمینکلرگله  اوغـورالر  اییـ باج سـولو یال
 اونـالردان  ،بییـ لهید
   .قیریلیریآ

 چکــن يزیــمیلگیا
 ،غرفـــه يریـــآ ریـــب

 ایــــ ،کلــــرینجیگل
 یســغرفـه  قولچـاقالر 

ــا ــاقالرا .يدیـ  قولچـ
ــؤزل ــانیآذربا گـ  جـ

 بیـــکیت يپالتـــارالر
 و يدیـ ا دیـ عا مـا یخان یرازلیش ریب غرفه بو ،یک يدیا بو یجالب الپ .موشدوالریقو شایسات

 تعجب .قیآلد نیگل -یب ریب ده زیب .يدیا غرفه ریب اوالن بول یشیسات و گؤرن یلگیا چوخ
 ریب بئله الریجانلیآذربا بس هین ،ریدیلائلمه

 يزیمیپالتــارالر نکســلگلــه ،قولچــاقالر
 ریـ کیف هیـ ن هگـ دوزلتم کلرینجیگل ننییگئ

 رلر؟!یوئرم
ــت ــیریگ نیوالیفســ ــون ،ندهیشــ  بوتــ
 ،»یقـاوالچ  زدانیـ « یغیدیتان نیاورمولوالر

ــب ــتونده داش ری ــوش اوس ــر ،اوتورم  دن ه
 .يردیبـاخ  سوسوب دن هر ،ریچال ینیقاوال

 الرایتـو  ریلـد یا "64" - .گـؤرور  آز يگؤزلر
 ،ریریندیدئ اونو گلن .رییدئ -چاالرام بیگئد

 :ریریندید اونو گئدن
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 زدانی سالم -   
 زدان؟ی نیکئف -
 زدانی ورولمای -
 زدانی سننئجه -

 ينـد یا .رلـر ییدئ يدیوار يائو نداییچا دره .يچاالرد بیگز دؤره ندایابانیخ امیخ لراؤنجه
 آمـا  .ریریندید اونو اوزله گولر کس هر .رییئی ینیگچور نینيهنر اؤز او .يائو اولور دایبهدار

 ریـ ب .اولمـاز  االنی ،دئسم دورمموم دا آز بر یحت .لمازییسا يریب اوز گولر ده ائله اوزو زدانی
 ینیسیهام ده بلکه ،چوخونو بر نینيالریماهن خالق .لریدئد شلریا تلفونودا یتاکس ،وار اوغلو
   .ریازبرد
 اوخو! ییرانالریجئ داغدا زدانی -

   .وریاوخو
 ریـ ب تمامـا  ،لییدئ یالل یکیا یقاوال ...وریاوخو ،اوخو بونو زدانی .وریاوخو ،اوخو اونو زدانی
 ...ریـ ائل تشـکر  ،اولـور  مانع نه .ریباس پول اووجونا يلریمیک ،نهیبیج يلریمیک ر!یچال لهیا ال

 یهـام  .ورالریـ اوخو هـاوا  ریـ ب شـن  کـده یرلیب و ریچـال  بیآل ندنیآل یقاوال بیگل جوان ریب
 اوزونه ،نجیسئو نهیگاور نینیهام ،دهسهگولمه هئچ اوزو نیزدانی .نایباش نیزدانی ریجوماالش
  .ریديریب لنیسئو چوخ .قوندورور گولوش

 
 
 

 یزورنـاچ  و داوولچو ،گون بوتون والدایفست
 .جوشـدوروردوالر  یاورتام بیچال هاواالر شن

 نـه یلردؤره بیشـ یغیی نفـر  نئچـه  ،ریـ ب هردن
 يهـاواالر  یسیقیموس خالق .لریردیگئد یاللی

  ...زدایمیقوالقالر گومبولدوردو گوم -گوم
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  وائلبیلیمی اوتوروم
 رضیسوسن نواده

 
ن اییرمی بئشننی، ائل بیلیمی خانمالرینین آیلیق اوتورومو، هر دوشنننبه گونو، بنمن آیینی

 .زامانکی کیمی ائل بیلیمی دفترینده کئچیریلدی
بو گونون اوتورومونننا خبرگزاری منر خبرنگنناری خننانم زهرا ننناصنننران، ائننل بیلیمینننده، 

ه ایلرضنننی دن خانم نوادهخانم ناصنننران نئچه گون اهنجه .فولکلورچو خانمالرا قوناق اولدوالر
ه مصاحبه لرینه گؤر لری و تؤرهتلفنی تماسنالشیب و آذربایجاندا نوروز بایرامی تارییی، عنعنه

ری رضننی ده مکمل فولکلوریب بیلگیلر آلماال میشننلر، خانم نوادهائدیب بیلگیلر آلماق ایسننته
   .اوچون بوتون خانمالرال دانیشماالرینی اهنرمیشلر

و ایچ  سننیسننی، چالیشننماالری، فعالیت دایرهلیمی موسننسننهبیرضننی ائلباشننالنقیجدا خانم نواده
و  ده نئجه شکیل تاپماسی، آماجالری و چالیشماالریبولتنی، هابئله فولکلورچو خانمالرین بو موسنسه

 .بو گونه قدر گؤردوکلری ایشلردن، بحث آپاریب جامع آما میتصر توضیحات وئردیلر
به بیر خانم ناصننرانا تانیتدیریلیب، ایشننلری و سننونرا اهتورومدا حاضننیر اوالن خانمالر، بیر 

گروهدا اوالن فعالیتلرینه گؤره قیسننسننا توضننیل وئریلدی، و بیر دفعه داها خانمالردان وقت 
دیکلری اوچون ا کؤنوللو اوالراق خدمت ائله قویوب، زحمت چکیب فرهنگیمیز و فولکلوروموز

  .تشکور و قدردانلیق اولوندو
نکلر و ، گلهلر، دبلرعنعنه -ن اصلی ایشینین، فولکلوریب عادتسینیائل بیلیمی مؤسنسنه

نکلرینی ثبنت ائتمب و قالیجیالشنننماسنننینی سننناغالماق اولدوغونو منر خبرچیلیگینه گؤره
فولکلورچو خانمالر جان و کؤنولدن بو ایشننده امب وئریبلر و بو  آچیقالناراق وورغوالندی کی،

  .جکلرایشه ده داوام ائده
چوخ  مکلرینی،لکت مسنؤولالرینین بو چالیشماالرا دستب اولوب، حمایت ائلهخانمالر مم

 .دیلرمؤثر بیلیب، بئله چالیشماالرا مادی معنوی یاردیم ائتمکلرینی ایسته
 



6 

 

 
ن نیخانم ناصننران ائل بیلیمی

و فولکلورچو خنانمالرین آماجی 
و چنالیشنننمناالرینین مئندیاالردا 

یننه ینناینیننب بنو سنننسنننی کوتلننه
اوچون، منناراقلی  چنناتنندینرمنناق

اولنندوقنالرینننی بنیننلنندیننردیلر و 
خنناننمالرین چننالیشنننمنناالری و 
ایشنننلننرینننننی، فننیننلننم و عننک  

ب ییب، نه تقنالبیننده، ثبت ائله
آذربننایجننانننا، بلکننه بوتون ایرانننا، 
حتی دونینایا یاییب تانیتدیرماغا 
کنؤننولنلنو اولنندقنالرینننننی دیلننه 

  .گتیردیلر
ده خنانم گونش امانی، ادامنه 

نین گؤزل بیر یرضنننخننانم نواده
شنننعنرینننی، گؤزل دکلمننه ایلننه 

 .خانمالرال پایالشدیالر
بو اوتورومنندا، آقننای منننند  
صنننرافننینننین چننالیشنننمنناالریال 
حنناضنننیننرالنننان ائننل بننیننلننیمی 

جننو  -38، 38بننولننتنننننینننننیننن 
سنننناییسنننی، اهزل قم و مرکزی 

 ،اوسنننتننانننالرینننننیننن فننولکلورو،
 .ده اوالن خانمالرا سونولدوجلسه

ن سننون اهتورومو اهولدوغو خانمالرا بیلدیریلدی، و خانمالردان گلن ایلینی 59بو اوتورومون 
سننینده ایله بیر توصننیه و برنامه یا خاچ چالیشننما نیرلرینده اهلسننا گلن فروردین آیی جلسننه

 .نیلدیآچیقالماالری ایسته
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       یازیباش
 رضیسوسن نواده

 
 

 ننمنیمسه چوخ ان اؤنملی، ان قدیم، ان خالقیمیزین نوروز، بایرامی، باهار
 جانالنما، دنیئنی لیش،دیرچه نوروز،. ردیبایرام ملی دیرلندیریلن و

 ونشلیگ ساواشیب شاختاالرال قاووشما، آیدینلیقالرا ووبسو چتینلیکلری
 .  دیربایرامی چاتماق گونلره

 یهیجانل و جانلی ایللرجه مین ایللر، یوز بایرامی بو ائلیمز کی، الحق
 وجریب،ج ئنیدنی طبیعتین. دیرالرعاغیللی قدر نه حاقلی، قدر نه یاشاتماقدا
 سینینهفلسف گرچک حیاتین اوتورماسی، یهبهره بارا نیبچیچکله جانالنیب،

 اؤتکم ئلها سیلینمز، ائله درین، ائله ائلبیلمیمیزده و کولتور نوروز، اوالن ترنمو
 ...دوراجاق نوروز دوردوقجا دونیا سانیرام کی، وار کؤکلری

 چوسوموشتولوق گلیشینین رینباها آدیما اؤز و آدینا تاخیمی ائلبیلیمی
 دنبیز و اوالن بیزدن ائلبیلیمچیلره، ائله، بوتون بایرامی شن بو اوالن

 خئیرلی یزگونلرین گلن" ائدیر، تبریک انسالیغا و انسانالرا بوتون اولمایانالرا،
 .دئییرم "!اولسون اوغورلو
 سعادت، اوجاغینزدان ساغالملیق، وجودونوزدان سئوینج، یینیزدناوره

 !اولماسین اکسیک پول جیبلرینیزدن البته و.... گولوش دوداغینیزدا
 !العالمین رب یا آمین
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 یهایده مراد
 ایله دانیشیق
 رضیدانیشیغی آپاران: سوسن نواده

 
 
 

 دیر،تکار هم ائلبیلیمچی اولمالیمنه گؤره بیر یاخشی صنع
 شناس(شناس و جامعهبیلیمچی )مردمهم ده توپلوم

 

 بیر چوخوندا آذربایجانین وارلی ومنیم ایشلریمین 
 دولغون کولتورو تصویره چکیلیبدیر.

 

 باشقا شهرلردن دئییل،من بیر صنعتچی اوالراق، هر نه واریمدیر، 
 مدن و شهریمدن آلمیشام.ز چئورهؤا

 
 

ــوره   0353هـایـده مرادی   ــهرینده آنادان اولوب. او، تهرانین سـ گونش ایلی، اردبیـل شـ
ی لیک اییلیملی )گرایش( یوکســک تحصیالتینسـینده یؤنتمن یوردوندا سـینما رشـته  بیلیم

ــیایلیندن اردبیلین گنج 0376دیر. بییتیرمیش ــینماس ــینمای  لر س انجمنیندن )انجمن س
ی سینده، اردبیلین گنجلر سینماسلرینی باشـالمیشدیر. اونون رئزومه جوانان( هنری فعالیت

ــون )نهایت(»، «منیمله اوخو )با من بخوان(»نین یـاپیمجیلیغی ایلـه   انجمنی  قورما»، «سـ
 لر واردیر.آدلی قیسا فیلم« لچک»و « ساعات )ساعت کوکی(

 
ــتانالر  « خانهدرزی»بؤلوملوک  16ون مرکزیی اوچوناو اردبیل تلویزی ــریالی، اوس آدلی س

سریالی و شرقی « ها(لر شهری )شهر نشانهنیشانه»بؤلوملوک  38سـیماسـی کانالی اوچون   
ــارای»بؤلوملوک  03آذربایجان تلویزیون مرکزی اوچون ده  ــریالینین یازارلیغینی « سـ سـ

بوی مآدلی یاری« رچک )سینما رویا یا واقعیت(سینما رویا یوخسا گئ»سینه آلمیشدیر. عهده
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نین یاپیمچیلیغی ایله، اونون قورغو ســـل فیلم ایســـه، عبداهلل شـــکری و هایده مرادیبلگه
 )تدوین( آشاماسیندا اوالن ان سون اثری ساییلماقدادیر.

م و یاری نین قیساسی اصفهانین اولوسال اوشاق فستیوالزرین( جایزه کپنک )پروانهآلتون
ــتیوالینــدا، ملی گنجلیــک جـایزه فیلمی اوچون، بیرینجی« لچــک»بوی بؤلومونـده    لر فسـ

ــنـاریو یـازمادا     هنری اوچون، تهرانین حوزه فیلمی« نـاغیـل  » ــتیوالینـدا سـ ــینین فسـ سـ
ــتیوالیندا بیرینجیلیگی قازانان « لچک»بیرینجیلیگی قازانان  « لچک»فیلمی، بام ایران فسـ

« لچک»ســینی قازانان ا بیرینجی فیلم و بیرنجی ســناریو جایزهفیلمی، اوســتانی فســتیوالد
تانینان  یسلفیلمی، تهرانین اولوسـال قیسـا فیلم فسـتیوالیندا، ان یاخشــی آراشدیرما بلگه   

ــینما حقیقت« قارلی دامالر» ــی یونتمن جایزهفیلمی، س ــی دن ان یاخش  «قارلی دامالر»س
لوملرده الردا مختلف بؤده و اولوسال فستیواللکهسل فیلمی اوچون ها بئله اوآدلی قیسا بلگه

ــایلییر. او همچنین ایتالیاجایزه آدایی اولماق، هایده خانم مرادی نین نین افتخارالریندان سـ
 سینه الیق گؤرونوبدور.دینلر فستیوالینین جایزه

 

 سینین قیساجا رئزومههایده مرادی
 
 لیگیقیسا فیلملر یازارلیغی و یونتمن *

مله اوخو )با من بخوان(، قورما ساعات )ساعت کوکی(، ناغیل لچک، قارلی دامالر، منی
 های روستا(.الری )قصهآیریلیق کلیپی، تومورجوق )جوانه(، کند ناغیل

 
 یازیچیلیق *

 نین یازارلیغیانیمیشن دیزیسی« ها(لر شهری )شهر نشانهنشانه»بؤلوملو  38
 نین یازارلیغیانیمیشن دیزیسی« سارای»بؤلوملو  03
 نین یازارلیغیتاماشا دیزیسی« درزی خانه»بؤلوملو  16
 نین یازارلیغیفلمی تله« آدسیز)گمنام(» 
 نین یازارلیغی« برش ایله ننه خدیجه )برش و ننه خدیجه(»
 
 الردا اشتراک ائتمکملی و اولوسال فستیوال*

 
 
 
 



 

034 

 

 .لوطفن اؤزوزو اوخوجوالریمیزا تانیتدیرین
شهرینده آنادان اولموشام. تهرانین سوره  ده اردبیل -0353یم، ادیهایده مر -

 سینده یوکسک تحصیالت آلمیشام.لیگی رشتهیوردوندا سینما یؤنتمنبیلیم

 بیلرسیزمی؟ هنری چالیشماالریزدان بیر آز دانیشیب8 بیلگی وئره
سی الر سینملیک اؤیرنجیسی کیمی گنجلیک فیلیمچیجی ایلده، بیر ایل -0375
کلی لیک بیر دؤره گئچیردندن سونرا، سورهنین اردبیل دفترینه گیردیم. بیر ایلانجمنی

لیگینده چالیشماالریم اولموشدور. بو یازیچیلیق، قیسا فیلم و دیزی )سریال( یونتمن
 لر قازاندیم. لیقدا بیر چوخ تجربهلیک و یازیچیچالیشماالر اثناسیندا، فیلیمچی

 رال هنری چالیشماالر و ایشلره باشالدیز؟نه حیسلر و آماجال
جه یازیچی گلمز قدر ماراقالنیردیم، دوغروسو سادهاوشاقلیقدان یازیچیلیغا اینانیلماز و دیله

جک بیر چوخ سؤزوم وار. منه ائله اولماق اوچون انجمنه گیردیم. حیس ائلیردیم دئیه
ا یشیکلیکلر و اولوملولوقالر یاراددهمیزده، آز دا اولسا کی، سؤزلریم فرهنگی چئورهگلیردی

مک سینده، سورکلی یازیچیلیق تکنیکلرینی اؤیرنلیک دؤرهلیک فیلیمچیبیلر. بیر اییل
جینده باشا نین سورهتوتموردوم! آنجاق دؤره فیکرینده اوالراق، کالسالری چوخ جدی

یه رچهریمی گله ذهنیمدن گئچنلره عینیت باغیشالییب، خیالالدوشدوم کی، فیلم چکمک
بیلرم، یازماقدا بو کی، فیلم ایله سؤزلریمی تصویره چکهدونوشدوره بیلرم. اؤیرندیم

 لیگی ده جدی توتماغا باشالدیم.لیکله یازماقال بیرلیکده، یؤنتمنامکانسیزدیر. بئله

داها دوغروسو  هنری ایشلریزده8
هنری اورونلریزده )تولیدات هنری( اله 

ی بیر آز آچیقالیا آلدیغیز ژانرالر
 بیلرسیزمی؟ 

ــوعالردا  من داهــا چوخ اجتمــاعی موضـ
ــله ــلریمین چوخو اؤز  ایش ــم. منیم ایش میش
لری و آغریالرینی میزین چتینلیــکزمــانــه

میشم. دیر. من فولکلور ایشلهتصویر ائتمکده
ــنعتکــار هم   ــی صـ منــه گؤره بیر یــاخشـ

دیر، هم ده ائــلــبــیــلــیــمــچــی اولــمــالــی
ــنــاس و بـیـلـیـمـچی )مردم     تـوپـلـوم    شـ

ــه، داها دا گؤزل اوال  جامعه ــناس(. بو ایس ش
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ــهری ــاری یؤنهبیلر او واخت کی، اؤز ش ــورونالری و آغریالرینا س ز لیب، اؤنین کولتورونه، س
لیکلی باخسـین. منیم ایشلریمین بیر چوخوندا آذربایجانین وارلی و  سـینه داها اینجه چئوره

ــویره  دولغون کولتورو تصـ
 چکیلیبدیر. 

والراق، لچک آدلی مثال ا
حیکـایـه فیلمینـده، ناغیل    
اردبیـل کندلرینین باغریندا  
ــدا      کـئـچــیـر، عـیــن حــال

ــل آذربــایجــانین گلــه نکسـ
یــئـــرلـــی تـــویـــونـــون  

ــیحیکایه ــارای»دیر. س « س
ین ندیزیسی آدلی انیمیشن

لیک، مچییین تکلریندن بیری، اؤرنهسینین تؤرههر بیر بؤلومونده آذربایجان و اردبیل بؤلگه
ــال ــالالماق و بو کیمی گله ش آدلی  «قارلی دامالر»رک جانالندیریلیب. نکلر فیلمه چکیلهس

ــلاجتمـاعی بلگـه   ــتنـدده( اردبیلین کنـدلرینـده ائولی اولمـایـان خانیمالرین      سـ ده )مسـ
یاشــادیقالری چتینلیکلر تصــویره چکیلیب. من بیر صــنعتچی اوالراق، هر نه کی واریمدیر، 

ــهرلردن دئییـل، اؤز    ــقـا شـ مدن و چئوره بـاشـ
ــونورم  ــام و بئله دوش ــهریمدن آلمیش کی، بیر ش

ــنعتچی  ــی اوچون ص نین الینده هنرین یارانماس
ــرلی و ان یئترلی آراج، اونون اؤز  اوالن ان کسـ

  سیندن اوالن تانیما )شناخت( دیر.چئوره

 لریز وار؟ییزه نه دوشونجهجهاؤز هنری گله
 یملریم و سناریوالرلریم، طرحبیر چوخ ایده

یه چالیشاجاغام. واردیر. اونالری گرچکلشدیرمه
لر اله گتیریب، داها چوخ داها تجربه -داها

اؤیرنمکله فیلملر چکمک ایستیرم. شهریمین و 
لرینی، یاشام طرزی و مین دبلرینی، تؤرهاؤلکه

لرینی موضوع اوالراق ایشلمک یاشام چتینلیک
ایستیرم. فیلم چکمک اوچون چوخ اوزون یول 

 دیر اؤنومده.وار
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 دیر؟ نئجه سیزلرله امکداشلیق ائده بیلرلر؟مسئولالردان اومدوغونوز نه
فیلم دوزلتمک اوچون اختصاص تاپان بودجه چوخ محدود دور. تأسفله مسئولالر دا، فیلم 

ده هنر و هییرلر. اؤلکلر صنعتکارالر قارشیسیندا یئترینجه سوروملولوق حیس ائتمهلدندوزه
جیلری گرک هم هنرمند هم تیمدورومونون یاخشیالشماسی اوچون دولت یؤنهصنعت اینجه

ده هنر تانییان اوالالر. محترم مدیرلر بیر یاندان توپلومون احتیاجینی هنر و هنرمنده آرتیریب 
 دیرلر.لی، بیر یاندان دا صنعتچیلری مالی و فکری باخیمدان حمایت ائتمهلیگوجلندیرمه

 ده گؤرورسونوز؟تینلکلرینی نهپئشه و هنرینیزین چ
ا هنری لری قیسلدنلرین هنری چتینلیکحال حاضیردا منیم و بلکه ده بیر چوخ فیلم دوزه

م دیر. منیینی اولمادیغینین آزلیغی، یا داها دوغروسو بودجهفیلم دوزلتمک اوچون بودجه
یلی من بونالری ایلگ یه بیر نئچه سئناریو و بیر نئچه طرح الیمده وار،ایندی تولید ائتمه

الرا وئرمیشم آما بودجه آزلیغینا گوره هامیسی دایانیبالر. معموال الده اوالن نقد اورگان
لرین تولیدی اوچون خرجلرلر. منیم کیمی فیلم یاپیمیندا نی ده خاص سفارشبوجه

رلر. لنههلر ده قیراغا ایتلدنفیلم دوزه لرینین سوراغینا گئدننین مشکالتی و دغدغهجامعه
سلیقه  نین شخصیلدهالبته بو اورگانالرین آراسیندا من سینمای جوان انجمنینی، فیلم دوزه

خصی لدن اؤز شکی، اذن وئریر فیلم دوزهو قایغیالرینا اهمیت وئرن بیر مرکز کیمی تانیرام
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چوخ  نسی پروفسیونال فیلم یاپیمی اوچولتسین. آنجاق بو اورگانین دا بودجهفیلمینی دوزه
 دیر.قیسیتلی

ؤز نین الدهلیر یوخسا فیلم دوزهسل )مستند( فیلملر سفارش اوزره دوزهبلگه
 یی و ماراغی اساسیندا؟ایسته

دا سی و قایغیالری اساسینلدنین اؤز دوشونجههر ایکیسی ده اوال بیلیر. آنجاق فیلم دوزه
گؤره بیلگیسی و اؤزل باخیشی یه اوالندا البته کی داها یاخجی نتیجه وئرر. چونکی سوژه

اق ییب، ایندیسه اونا گؤره دانیشملدنی اذیت ائلهدن فیلیم دوزهلر اؤنجهمدت واردیر، و او سوژه
و بو  نی سئورلرلر اغلب سئچدیکلری سوژهلدنییر. فیلم دوزهو او سورونو گئدرمک ایسته

 ر ده چکیلیبدیر و چوخ دا اوغورلولسلدیر. آما بیر چوخ سفارش اوزره بلگهاونملی بیر نکته
نین سوژه ایله باغالنتی قوروب، اولوبدور، یاخجی سودان چیخیب. بونون سببی ده فیلمچی

 دیر.موضوعنو آراشدیراراق اونا مشرف اولماقدان آسیلی
قییارلییی »بیییییر آز دا 

دان دانیشییین. ایران «دامالر
و خصییوصیییله آذربایجانین 
مسییتنید سییینماسیییندا   

مووقعینی بیزلره  قادینالرین
  آچیقالیین.

ده یا قارلی دامالری بیر جمله
ده تانیتماق دا بیر کلمه

سک، کوچ دئمک اوالر. ایسته
سمی نین رلر حاققیندادیر. اؤلکهسلی اردبیل کندلریندن کوچ ائلمکقارلی دامالر بلگه

 وچ ائتمک اوالییآمارالرینا دایاناراق، اردبیل ایرانین بیرینجی مهاجر شهر ساییلر و بو ک
 له ده یئنی یئتمه و گنج اوغالنالر ایشاردبییلین کندلرینده داها چوخدور. ارککلر، اؤزللیک

آختارماغا بؤیوک شهرلره گئتمیش و اوراالردا قالمیش اولوبالر. سونرا اولدوقالری و 
لریندن کند یاشادیقالری یئرلرده ائولنیب قاالرغی اولوبالر. بو اوالی او کندلرده یاشایان، و

ییب، لهباشقا یئر تانیمایان آزساوادلی یا دا ساوادسیز قیزالرینین طبیعی حیاتینی زده
قدا دن قوجالیب، یالنیزلیکورالییبدیر. اوغالنالر گئدینجه، چوخلو قیز کندلرده اره گئتمه

یر بسینین یاشامیندان دیرلر. قارلی دامالر، بو قیزالردان نئچهچتین بیر یاشام سورمکده
 سینه باخیر. لرینی گؤسترمکله کؤچ سورونونو مطرح ائلیر، فرقلی بر آچیدان کؤچ مسئلهگوشه
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کی، مسئولالرین له، گؤردویوم ان کیچیک ایش بو اولدوی دوزلتمک«قارلی دامالر»من 
دیر. یو واردیر و اونا چاره قیلینمال -کی، شهریمین بئله بیر بؤیوک مشکلقوالغینا چاتدیردیم

لر یارانماسی گرک، چونکی بوتون نین قاباغینی آلماق اوچون پئشهشهرده، کؤچ ائتمه بو
 پئشه دالییسینجا گئدیرکن، بونون یاراسینی و آغریسینی قادینالر چکیرلر.  -کیشیلر ایش

 لرین یئرینی مستند فیلمچیلیکده نئجه عیارالییرسیز؟آذربایجاندا قادین یؤنتمن
ســل فیلم دوزلدن پروفســیونال قادین یؤنتمن یوخدور،  لگهآذربایجان ســینماســیندا ب 

ــاده ــل فیلری اوالن نئچه نفر واردیر. امید ائدیرم آذربایجاندا بلگهجه آماتورجا تجربهس لم س
الییقینجه اؤز یئرینی تاپسا، 

ــل فیلمچی گوجلو بلگــه سـ
خـانیمالرمیز دا اوالجاق. یا  
دا همــان آمــاتور فیلیمچی 
خــانـیـمـالریـمـیـز دوغرو       
ائـیتیملر آلمــاقال، دوزگون  

ــی فیلم دوزلتمک بلگـه  سـ
ــه  ــا دوشــ ــون ــول رک اؤز ی

باشاریالرینی داها دا گوجلو 
 سینلر. سرگیله

یوخسا  دیرسل سینما فیلمینده شخصا سیزین اوچون تجاری بویوت اؤنملیبلگه
 مضمون و وئردیگی پیام؟

جاری دیگم سؤز، تیستهسل فیلم ایله دئمک و یئتیرمک امنیم اوچون مضمون، یا دا بلگه
لر کیمی ایشیمین تجاری دیر. البته من ده بوتون فیلیمچیبویوتالردان داها چوخ اؤنملی

جه معاشیم تأمین اولوب یاشامیمی بویوتالرینین دا گوجلو اولماسینی آرزو ائدرم، بئله
ایش  ولر اوچون بگئچیندیره بیلرم آنجاق تأسفله نه منیم اوچون، نه ده باشقا فیلیمچی

ده لریمیز اوچون بو رشتهلشمیر و چوخوموز ماراق، سئوگی و شخصی دغدغهگرچک
 چالیشیریق. البته ایراندا مستند سینما فیلمی اوچون هئچ بیر تجاری بویوت یوخدور.

کی، ایشی داها داها چتینلشدیریر. من اؤزوم تولید اوالن فیلملرین مالی گلیری او قدر آزدیر
راالر دیم )البته بو پول سونتیرمک اوچون جیبیمدن ده ایکی میلیون خرجلهقارلی دامالری بی

جک ایشلریم اوچون حاضیرالنماغیم انجمن طرفیندن منه قایتاریلدی(. حال بوکی، گله
یام، نه اینکی، ایکی ایل ایشسیز قاالندان سونرا، اوچون من مالی باخیمدان تامین اولمالی

 حاضیرالنام. بوش ال ایله او بیری ایشلریمه
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ده سینماچیالرین8 خصوصیله ده خانم سینماچیالرین اساس چتینلیگینی نه
 گؤرورسوز؟

مستند سینما ایشینین چتینلکلری چوخدور. بو ایشه گیریشمک اوچون بؤیوک ماراق و 
اوام لری آز اولور، اوالندا دا دسیمیتن اولماق گرکدیر، بو اوزدن ده خانیمالرین بو یؤنه چکیلمه

لدن خانیمالریمیز دا واردیر لری چتین اولور. آما گوجلو و باشاراجاقلی مستند دوزهیرمهگت
 ده چالیشیب، دیرلی اثرلر ده یاراتمیشدیرالر.کی ایللر پروفسیونال اوالراق بو ساحه

سیزی چوخ یوردوم هایده خانم مرادی! اؤزوم و ائلبیلیمی طرفیندن سیزه تشکر 
بیزه وئریب8 بیزلری چالیشدیغیز ساحه لرده  ائلیرم کی8 دیرلی واختیزی

  ییریک.بیلگیلندیردیز. سیزه اوغورلو چالیشماالر دیله
من ده سیزدن تشکر ائلیرم و قارشیلیقلی امکداشلیقالریمیزین اولماسینی ایستیرم. چوخ 

  ساغ اولون.
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 سیتورکلرده چرشنبه فلسفه
 رضیسوسن نواده

 
  .سی وار؛ سو، اود، یئل و تورپاق )یا دا یئر(دؤرد آخیر چرشنبهتورکلرده ایلین 

، اود، سو: چوخ اوزاق زامانالردان بری انسانالر، طبیعتی اویالدان دؤرد عنصره اینانارمیشالر
دؤرد  کیآذربایجان تورکلری ده ایل بایرامیندان اؤنجه .یئل و توپراق )آب و آتش باد و خاک(

آماجسا،  .سینه اؤزل تؤرنلر توتارالرصر آدینا آدالندیریب، هرهنی همین دؤرد عنچرشنبه
 .مکدیرطبیعته سایقی دویماق، احترام بسله

 
 Su Çərşənbəsi سی( سوچرشنبه0
 Od Çərşənbəsiسی ( اُد چرشنبه1
 Yel Çərşənbəsiسی ( یئل چرشنبه3
  Topraq Çərşənbəsiسی ( توپراق چرشنبه4
 

دیرلر، بیری اولمازسا، طبیعت گؤیرمز، ویانماسی اوچون گرکلیبو دؤرد ایلکه، طبعتین ا
 .یاشاما دولماز

 
 سیبیرینجی چرشنبه، سو چرشنبه

 .ده دئیرلر« یاالنچی چرشنبه» یا« اول چرشنبه»، «چیلله قاچدی»یه بو چرشنبه
قدیمکیلرین اینانجینا گؤره خضرین یاشام سویوندان ایچدیگی گون، و کوراوغلونون 

 .دیرق )قوشاچای( سویوندان کؤپوکلو سو گؤتوردویو گون ایلک چرشنبهقوشابوال
  .لر تازاالنارچشمه -سینده سوالر قایناقالنیب آخار، چایالرسو چرشنبه

 -لرین قیراغینا گئدیب، البو گونده هله گون چیخمامیش، جماعت چایالرین، چشمه
سی بیلیب، ک و تمیزلیک سیمگهلیبیرینه سو چیلرلر! سویو مقدس -اوزلرینی یویار، بیری

سونوندا دا دیرناقالرینی توتوبف  .لره سو دولدورارالرلری سیندیریب، تازا کوزهکهنه کوزه
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 : سویون اوزریندن آتیالراق بئله دئیرلر
 

 اوغورلوغوم دوشسون سو اوستونه
 : یا

 سوچارپار سئل چارپار،
 بیرگوناه ایشلتدیم 
 گَل اونو توت آپار 
 سوچارپار ،سئل چارپار 
 گل آپار گل آپار، 

 
بئله بیر اینانج وار کی، بو گون هر کیم سودان آتیلسا )چشمه سویوندان(، بوتون جسم و 

  .روح یورغونلوقالری اوندان اوزاقالشار
لیک، اود ایستی .آدالندیربالر« سیاود چرشنبه»نی اولو باباالرییمیز ایکینجی چرشنبه

ر، ایشیق و آیدینلیق طبیعته یئنی بیر روح باغیشال ،اود .سیدیرایشیق و آیدینلیق سیمگه
بو گونده، انسان وجودوندان ناپاکلیغی یوخ ائتمک اوچون اود قاالییب،  .یئری ایسیندیرر

 .اوزریندن آتیالرالر
  .لیکلری توختاتماق یا دا هاوانی ضدعفونی ائلمک ده ساییال بیلر بو ایشبلکه بیر نوع خسته

سینه یعنی عایله اود دؤوره .سی ایدینالر اوجاق )اوداق( عایله سیمگهالبته قدیم زاما
 .ییغیشارمیشالر

 : قیزالر اوددان آتیلییب بئله دئیرلر -جوان اوغالنالرنین آخشامی، بو چرشنبه
 

 آتیل باتیل چرشنبه/
 ...آینا کیمی بختیم آچیل چرشنبه 
 

 «سییئل چرشنبه»یمیز آناالر -سینی آتاقیشین سون آیینین اوچونجو چرشنبه
اراق، ده یئل اسیب، یئر و طبییعته جان باغیشالیآدالندیریبالر و بئله اینانیرالر کی، بو هفته

یئل قیسا سوره ایچینده بوتون یئرده دوالشار، توپراغی  .اویانماق و یاشاماق موشتولوغو وئرر
 .و یئری اویانماغا چاغیرار

  :یه بو آدالری دا وئریبلربو چرشنبه
ان سی، کولک اویادسی، یئللی چرشنبه، کولکلی چرشنبه، هاوا چرشنبهیئل چرشنبه

 .چرشنبه
yel çərşənbəsi، yelli çərşənbə، küləkli çərşənbə، hava çərşənbəsi، külək 
oyadan çərşənbə 
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دن خبر سینآراشدیرماالرا گؤره بو گونده اسن ایستی و سویوق یئللر باهار و نوروزون گلمه
وروب، نی سیلیب، سوپائشگی تؤکر، خصوصا خانیمالر ائوی و چئوره -بو گون جماعت ائو .ئررو

دؤشکلری چیرپیب هاوا وئررلر، فرشلری یووب یا دا نوروز  -یورغان .یه باشالرالرتمیزلمه
 ...لرلریئلینده سیلکه

اگر  .لرسس یی اوالن سؤیود آغاجینین آلتینا گئدیب، یئل بابانیهم ده بوگون آرزو دیله
یئل اسسه، سؤیودون قول بوداقالری یئره سورتوشسه، دئمک حاجتی برآورده اولوب، نیتی 

  .جکگرچکلشه
 : بو گونده بو شعری اوخویارالر

  
 آ یئل بابا، یئل بابا

 تئز گل بابا، گل بابا
 ساوور بیزم خیرمانی

 آتینا وئر سامانی
 دن داغیلیب داغ اولسون
 منیم جانیم ساغ اولسون

 آیئل بابا، یئل بابا
 قوربان سنه، گل بابا

 
کئچمیشلرده، قارلی قیروولو، شاختا قیشالرا گؤره نئچه آی ائولرده قاالن آذربایجانلی 

اوچون بئله  «یئل»اوشاقالر بو گونلرده چیخیب بیرلیکده آذربایجانین ملی اویونالرین اوینار 
 : شعرلر اوخوارمیشالر

 
 قاباقلی بیر بولوت -قاش

 گونشی بورویورآل  
 یرکن فلوتیئل پوفله 
 .داغین قارین کورویور 

 
 ویا؛

 گؤی گورالییر،
 یئل اسیر

 شیمشک شاخیر،
 گون چیخیر/ 
 سیر/یه تلهیاز گلمه 
 .سئوینجدن کاریخیر 
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تینی و ده طبیعت ایسبو پرشنبه .آدالنیر« سیتورپاق چرشنبه»سی ایلیین سون چرشنبه
ن تورپاق ایلی .معروفدور« سون چرشنبه»جماعت ایچینده  .رییب، آییالایشیغی جذب ائله

ه ایلین سون چرشنب .سو، اود و یئلین گوجو و یاردیمی ایله جانالنار ،سیندهسون چرشنبه
  .دیر، یعنی طبیعتین آییلماسینین سون آشاماسیسیشنبه(، تورپاق چرشنبهآخشامی )سه

یزالر اوچون ائولی ق .دیرنکا گئتمک بیر گلهبو چرشنبه بَی ائویندن تازاگلین ائوینه خونچ
 .الرها بئله بو گئجه شمع یاندیرار .لیک گؤندریلرده آتا یا بؤیوک قارداش طرفیندن چرشنبه

  .بو گوندن سونرا اکینجیلر ایشه باشالرالر
ینی قبولالندیقالری اوچون، حال حاضیردا جماعتین مدرن یاشام دئییلن بیر یاشام طرز

سون  آنجاق .لری گئچمیش حال هاواسینی ایتیریبدیرا سو، اود و یئل چرشنبهآذربایجاند
رن بیر لرین خصوصیتلرینی ایچهلی، بوتون چرشنبهچرشنبه )آخیر چرشنبه( داها طنطنه

 .شکیلده شنلیک تؤرنلرله گئچیریلیر
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 یازیباش   

 رضیسوسن نواده                
 
 
 اوالر؟ ارارالنماقینئجه  زدایمیدا اجتماع ای اشامی یفولکلوردان، ش ص ای یمیلیائلب
. بوو  رییو اوغرا ملرهیشو ییده، فولکلوورو دا د  یاونوون فرهنگو   کجه،یشدیگل بیشیید انسان

و اولوملوو   غوون یاو ماقیتان یمیاولقو ک ریب شنیو گل شنیید ن،یویبي ینیمیلیاوزدن ده ائلب
و اورتواق   ينتمیو اورتاق  ش،ییق آنالاورتا ق،یاورتاق وارل ینیمیلیده ائلب لهیسییگيرونور. دوال

 بییو ائلوه  زیآنوال  نیهمچنو  تمواق، یتان -بییو تان ب،یریآراشود  یمو یلر و موضوعالر کمسئله
 یلگو یو ب شییآنال یفرهنگ ندانیدال میلی. سونرا بو برینظره گل یئرلیو  یگرکل م یرلندیدَ
 -عوادو  کلوه یل. بئلوه ریاجاقود یاولما نیاولماق ائله چت قیتان نهیسشلنمهیگئن نینیرالرینیس

 یمو یک رلور یو گل  وارالر یچ یفرهنگو  م،یتو اورَ یفرهنگو  م،یریاتیو  یفرهنگ زدنیمیلرعنعنه
 شوه یئتی شوالرا ییآنال نیو دن داهوا در جامعه زیمیغیاشادیچاغداش  ب،ییفلهیتعر یقاورامالر

 . یلریب
 یلر و اجتمواع اولگو ینئجه فرهنگ ندایاساس یلگیلر اؤرگشم  اوالر؟ بو بنه ندنیمیلیائلب
 اوالر؟   لم فیتعر یرولالر
گوويره سوووال  هیوونمنووههوور  یعنووی، "باشووالر. لووهیدوشووونم  سووورغو ا" رییوودئ دگئریووها

. ریدئمکود   یریستیا شم یئتیجوابا  ریسوروشورساق، اونا گيره دوشونموشوک، اونا گيره ب
وشوونجه )تفکور   د  یو تیاجتمواع و فرهنگوه آنال   اناشماق،ی شالیباخ یده انتقاد نهیمیلیائلب
  یو تیآنال ل،ییو ( دئیفی)توص یجییمالیدا تان ای غوسالی. دوریدئمکد اناشماقی لهیا (یلیتحل
هواردان و نئجوه    زیو میمیلیلور، بوو ائلب  بو عادو عنعنوه  ،یمدام سوروشاق ک یعنی اناشماقی
 ینکو یا ایو  ب،یو چات زهیو ب بیو گئچ ندنیلرکوره یهانس نیزامان و مکان وغرولو ،ی ب،یارانی
لور وار، اولوو    نوه  نودا یقاتالر یزلو یدا گ ایو  کارآشو  ر،یباشقا اولقوالرال نود  یسینون باغالنتاو

 اوالر و... لم ینه سونوجالرا چاتا ب لهیا یاولماماس
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 ل،ییو لرله منفعالنوه دئ دا تجربه ای یلگیب زیمیکلریدوشونجه، الده ائتد یو انتقاد  یتیآنال
اوالراق دوشوونو  اؤزومووزدن    یلو یلگیب یعنو ی. ریدئمکود  آنالشوماق  لدهیو فعال شک ویآکت

نوه قودر    الرینوداک یو آلت قاتالر ندهیمتن چیموضوعون ا ریهر ب زیمیغیاله آلد ،یسوروشاق ک
 کلوه، یلاولونوو ... بئلوه   جواد یآمواجال ا  یهانسو  ایو دوغولوو    االردانیدیا یانسدوغرودور، ه

 دنیئنی بییائله لیتحل -هیام تجزمد یاونالر نهیئریساخالماق  بییجه توپالساده یلریلگیب
 لوه یدوشوونجه ا  نیو اونوالرا در  ،ی. فرهنگ و فولکلورون فعال اوخونماس یررهیگيزدن کئچ

و  ینی)اؤزوموووزو، باشووقاالر رم یرلنوودیموودام د بییاشووای لووهیا یانتقوواد مهووارت اناشووماق،ی
 ینیسو هیسو نینیاماشیانسان  ب،یریآرت ینیلرتجربه نی( انسانیالریبوتون اوال یکدهچئوره
 . لدروکسهی وتالردایبو یو معنو یماد
در، اونوو نئجوه قولالنوار، و م تلوف     انسان نئجه فرهنوگ اوره  ،یک ریدرنیاؤ زهیب یمیلیائلب
کولتوورلر   یبو فرقلو  ارانار،ی کلریلیکولتورل فرقل ندایاتاغیو توپلومالر  خیتار ا،ی، جغرافچئوره
 یکلور یلیدا فرقلو  ایو  یکلور یقورار، کولتور بنزرل یباغالنت بینلیلگیا لهیا یریب -یرینئجه ب
 رنمو  یاؤ ینو یمیلی. ائلباریو قالیاوچون آچ میزیب یموضوعالر یچوخ انسان ریو ب ارانارینئجه 
 ینو نقد ائلم  و جامعه ماق،ی(، اؤزوموزو تانیفرهنگ ی)خودآگاه  یلندهیکولتورل فرق زهیب

گيرمو ،   یانیو دون ،یمو یلیائلب شلهیی. باشقا دئشالریغبا ینیسیو باشار یلگیاصالد ائلم  ب
 .ریدیسوهیش لم یو ب ماققاورا
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 تبریزلی ناغیل آناالری

 سئچکین سَرپکایا
 

 رضینواده سوسن: حاضیرالیان
تورکجه  هی( تورکİHLAMUR/-mart 2017) ندنینومره س یج-42 نین یسیدرگ هالموریا یازی بو

 کيچورولموشدور. نهیتورکجه س جانیآدربا ندنیس
  

  
ضیا گيک آلپ کیچیو   ، الریندان بیری اوالنتورک کولتورونون ان اؤنملی آراشدیرماجی

الالر آدلوی  ثو ( ما0خالقیواو ) : الرا دایور صولورینه یازمیش اولدوغو االر اوزناغیل دهمجموعه
اغیلی هر ناغیول  خالق ن"ین آنالدیجیسی ایله ایلگیلی بو بیلگینی وئریر؛ الرناغیل یازیسیندا
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 یاؤزونوه م صووص دیلو   ، چونکی ناغیلین اؤزونه م صووص تعبیرلوری  . یندن آلینمازسيیله
سی ایله نقل ائدن آنجاق اوجاقدان خصوصی شیوه، ی خصوصی تعبیری ایلهالرناغیل. واردیر

. غوین قوادینالردا داوام ائودن بيلوموودور    ینواغیلچیالر اسوکی اوزانل  . یئتیشمه ناغیلچیالردیر
ارکو   . نواغیلچیلق دا آنوادان قیوزا انتقوال ائودر     ، بابادان اوغووال قالودیغی کیموی   ، زانلیقاو

 ".دیردا ناغیلچیالر قادین جینسیندنغوننلوخوچو، ناغیلچیالر دا وارسا دا
یون بوو تثبیتلوری داهوا سوونرا بیور چووخ آراشودیرماجی طرفینودن تکورار            -آلوپ گيک

لردن اؤنمل بیر تثبتوی آچیقالیوان   و بللی نقاه دوغرولوق پایی یوکس  اوالن. ائدیلمیشدیر
ال ث)ما کیدی ایله ناغیل آناسیتأالرین دا دان سونراکی آراشدیرماجی -آلپلر گيکبو ایفاده

 . رمیشدیریآناسی( قاورامینی گوجلند
یوه  گويز طرفینودن تورکجوه   ان بواش  و کی مارک آزادووسوکی طرفینودن یوازیالن و ایل   ائله

چئشویدلی  . نی داشیماقدادیربیر ناغیل آناسی آدلی چالیشما دا بو ایفاده چئوریلن سیبیریادان
دئییشوله ناغیول آناسوی قواورامی     الری و یوا بیور باشوقا    آراشدیرماالر قادین ناغیل آنالدیجوی 

 .  رینده دورموشدور و قادین آنالدیجی ایله ناغیل آراسینداکی ایلیشکییه توشالمیشدیراوز
ه دایانوان ناغیول   گلی  و درلمسینه یينهتورکیه ساحه، دا یاپیالنتورک خالق بیلیمی آالنین
الردان و دیگور آراشودیرماجی  دان  -لپآلر گيک  باخیمدان وئریآراشدیرماالریندا استاتیستی

بیور چووخ آراشودیرمانین ناغیول آنالدیجیسوی قاینواق       . فرقلی بیر سونوج اورتایا قویماقودادیر 
نوین  الریالری ایلوه قوادین ناغیول آنالدیجوی    یل آنالدیجوی ش ص ساییالرینا گيره ارک  ناغ

ه گو نین قونویال ایلگیلی آراشدیرماالرینا گويره درلم  -حتی متین ائکیجی. دیرلیساییسی دنگه
قوادین ناغیول آنالدیجیسوی    ، دایانان بیر چوخ چالیشمادا ارک  ناغیل آنالدیجیسی ساییسوی 

ارکو  بیور   ، نین و قاینواق ش صوین جنسویتی   یجبورادا جریانا درلمه. ساییسیندان چوخدور
نووین قووادین بیوور آنالدیجیوودان درلمووه آپاردیغینووداکی چتینلیکلوور و تووام ترسووی جوویدرلمووه

نوین یانینودا   بو بیلگوی . دیرلر( گیرمکدهسی ینتیالر ایله چئشیدلی ائتکنلر )عامل، دورومداکی
ه قادینال بیرلیکده آنیالن بیر آنالتوی  ناغیلین قادینالر طرفیندن دا آنالدیالن و یا باشقا دئییشل

 .  دورم ( مومکونهائلاولدوغونو بلیرتم  )مش ص 
لورین( تملینوه باخودیغیمیزدا ایلو  آنالدیجوی تیپوی شوامان/ قوام         )روایوت  آنالتیالرین

آنالتمواالر   لور و یوا میتیو    اونالرین آنالتمیش اولدوغو میوت . آنالدیجیالرال قارشیالشیریق
فرهنگوی(   -)اجتمواعی  کولتوورل  -وی روایتلور( چئشویدلی سوسویو   ورهلور و اسوا  )اساوره
باشوقا نووعلر بوو آنالتویالردان     ، لره باغلی اوالراق چئشویدلنمیش )تنووع تواپمیش(   دییشمه

دوغموووش و شووامان/ قووامالرین آنالدیجیلیووق اؤزللیکلووری ده فرقلووی آنالدیجووی تیپلرینووه  
 .  داغیدیلمیشدیر
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 شکیلدن بیر رضی ایله آپاریالن درلمهنوادهینده سوسن ائلبیلیمی درنگ

 لیال آفتا  آذری: شکیل
 

هور کوس طرفینودن    ، نودن باغیمسویز  ده ناغیل پروفسیونل بیور آنالدیجوی تیپی  بو نقاه
لری ایله نین ایفادهدا متین اکیجیالرناغیل آنالدیال بیلن بیر نوع اوالراق اورتایا چی میش و

یکلووری انسووان و انسووان دیشووی سووتو و فانتاسووتی  اؤزللاومیتیوو  یاراتموواالرین اوالغووان
بو آنالتماالرین یئر و زامانا باغلی اولمادان ، رلری باغلی اوالراق آنالدیلماغا باشالنیرکنکاراکت

بوو  . و ده بللی بیر آنالدیجی تیپینه باغلی اولمادان آنالدیلماالری سويز قونوسوو اولموشودور   
بللوی بیور آنالدیجوی    ، ی اولوشوماقال بیرلیکوده  نگو ید گلهد بیر چئشیآنالتماالرین اؤزونه عای
، باشوقا بیور ایفواده ایلوه    . ن  اولوشدورماالری سويز قونوسوو دئییلودیر   تیپینه باغلی بیر گله

یون آنالتوی   الرناغیول . هر کس طرفیندن آنالدیالبیلیر بیر اؤزللیو  عورض ائودرلر    الرناغیل
تاری سول  ، آنجواق . ده ده عینی اولموشودور کی یئری داها سونراکی دؤنملرنوعلری ایچینده
سینه اوغرامواالری سويز   لشمهجینده موضوع چئشیدلیلیگی و ایچری  زنگینگلیشیم سوره

 . قونوسو اولموشدور
اؤزل بیر اجرا اورتامی ، طرفیندن آنالدیال بیلنتون بو اؤزللیکلری ایله ناغیل هر کس بو
ون بیوور اورتاموودا غوواوی، شووام واختالرینوودالیکلووه آخلزامووانی اولماموواقال بیرلیکووده گنوو و

نثور اوالراق دانیشوما   ، ده آنالدیلیب بیتیوریلن بللی بیر سوره، آنالدیلماسی ترجی  ائدیلن
لرینوه )گیوریش/   باغالموا و بیتیرموه فورمول   ، گیریش/ باشوالنقیج ، دیلی ایله اجرا ائدیلن
، صاحب اوال بیلن( .شیمای یوخی بیر، میشای وار یبیر: لرینه بیر اؤرن باشالنقیج فورمل

، دیشوی بوتوون وارلویقالر اوال بویلن    گرچو  و گرچو   ، حیووانالر ، رلری؛ انسوانالر کاراکت
چئشویدلی  ، ائییتتموه ، انیلندیرموه ، چئشیدلی فانتاسوتی  مواجراالری آنوالدان و انیلنموه    

ه دیل قابلیتینی اولوشدورما و گلیشودیرمه ایلو  ، نکلری کيچورمهگله، مئساژالری یئتیرمه



044 

 

نن سويزلو بیور روایوت    لولر )کاربردها( عهدهمی ایشلهسی کیش صین اؤزونو ایفاده ائتمه
ره هور کوس   دا دا قیساجا بحث ائتدیگیمیز اوزسی ایسه یوخاریآنالدیجی مسئله. نوعودور

اؤزللیکلوه  . لندیریلمیشودیر طرفیندن آنالدیلماقال بیرلیکوده ناغیول قوادینالرال ایلیشوکی    
، اوالراق اوشواقالرینا یوخوو سواعاتیندا ناغیول آنالتماسوی     « ناغیل آناسی»قادینالرین بیر 

 هوم ده حیاتوا قارشوی حاضویرالماق اوچوون      ،اگلنودیرم  اوشاقالرینی بو شوکیلده هوم   
 . سی ده بیلینن بیر نوعودورو یوکلمها بیر ایشلهالرناغیل

ائدن بیر آنالتی نوعوو   ناغیل نوعونون اؤرنکلرینه باخدیغیمیزدا دا ناغیلین قادینی موضوع
سيزلو کولتووردن اؤرنکلوری ده حسوابا قاتواراق هنود ناغیول       . اولدوغونو گيرم  مومکوندور

گریم  ،Charles Perraultچارلز پئروکیمی ناغیل کتابالری ایله ، شوکاساپتاتیسیندن دایره
نوین  باشدا اولماقال بیر چوخ مشهور ناغیول آراشدیرماجیسوی   Grimm Kardeşlerقارداشالر

ر اولدوغونو و رکزده قادین کاراکتاثرلرینه باخدیغیمیزدا ناغیل نوعونداکی اثرلرین چوخوندا م
بیور چووخ نواغیلین موضوعسوو قوادینین      . قونوو ائدینودیگینی گويره بیلیریو     نین یا قوادی 
 . قادینین ماجراسی و یولچولوغودور، سیحیکایه

دا اولدوغو بیر جغرافیادا ناغیل نوعونوون  دن سونرا قادینالرین باسقی آلتینبو اوزون مقدمه
سويز قونوسوو جغرافیوادا    . دیور کلره صواحب اوالجواغینی دوشوونم  گرکمکوده    ینئجه اؤزلل

کوی  ، قادینالرین هم قادین کیملیکلری ایله هم ده صواحب اولودوقالری ملوی کیملیکلوری    
رینی حسوابا  لتینودا اولودوقال  ائلوه باسوقی آ  ، ولماقودادیر بیزیم قونوموزدا توورک کیملیگوی ا  

میودان  . نین فرقلی اؤزللیکلوری اولماقودادیر  جیلیغیاق ناغیل نوعونون و ناغیل آنالدیقاتارس
 . دیربو اؤزللیکلری داشییان بیر بيلگه، آراشدیرماسی آپاردیغیم تبریز

 ناغیول آناسوی  تبریزده یاشایان قادین ناغیل آنالدیجیالری دا )بورادان اعتبارا آنالدیجوی  
 . دیرلریث ائتدیگیم ناغیل آنالدیجیسی پروفیل( بحاوالراق

 ز شوهرینده آپواردیغیم  ائیلوول آیینودا ایورانین تبریو    نوین  یایلو  2106بوراداکی بیلگیلور  
و اؤزللیکلرینوه  چریو / قونوو و ایشوله   یا، آختاریم و اجرا؛ شکیل/ یواپی ، تیمین یاراالرناغیل
يرشوومه یوينتمی ایلوه باشودا ناغیول      گ. (00راشدیرماسوینا دایاماقودادیر )  میدان آ لی یينه
ایله ایلگیل وئریلرده بعضی  ناغیل آناالریم غیدرلمه آپاردی لری اولماق اوزره بیر چوخمتن

تبریزلی . زامان آدالر قولالناجاغام آنجاق بعضی بیلگیلری آد قولالنمادان ورم  دوروموندایام
ال الرناغیول ، آنالدیجیلویقالری  دن حرکتله ناغیول ندا آپاردیغیم درلمهآناالری ناغیلتورک 

وسل اوالراق قولالنماالری و دیگر خالق بیلگیسوی  ی ایشلهالرناغیل، لریایلگیلیی دوشونجه
 . مجگچالشماالری ایله ایلگیلی بیلگی وئره
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 تبریزین اؤنملی مرکزلریندن ائل گيلو

 
( اوزون سووره  02بریوز ) ایران تاری ی بویونجا ایرانین اؤنملی شوهرلریندن بیوری اوالن ت  

بویونجا ایران جغرافیاسیندا قوروالن و چوخ تورک و یا تورک سویلو خاندانالرا صاحب اوالن 
میشودن گونومووزه ایپو  یولونوون     گئچ، بوو شوهر  . لرین باشکندی اولموشدورفرقلی دؤلت

ن گوئچن و  رینده اولماسی و بولوندوغو جغرافیا اعتباری ایله اورتا آسیادان گلیوب ایرانودا  اوز
 یلریندن بیری اولماسو توققوشما نقاهنین قافقازیا ایله آنادولونو دا قاپسایان تجارو یولالری

شورقدن و  . کولتورل آنالمدا توپالیانا و داغیدان بیر مرکزدیر، گین وار اولدوغویلایله حرکتلی
ده هله ده سی اوالن تبریز گونوموزغربدن بیر چوخ فرقلی تجار توپلولوغونون گئچیش نقاه

چارشیالریندان بیری اوالن قاپالی چارشوی تبریوز    والن و دونیانین ان بيیوک قاپالیآکتیو ا
تواری ی بیور توورک    . دیور ولما اؤزللیگینی دوام ائتدیرمکوده ا یبازاری ایله بیر تجارو مرکز

 کتلی بیر مرکوز اولماسوینی  اونون کولتورل آنالمدا حر، شهری اوالن تبریزین بو اؤزللیکلری
 . لی  کولتورل عنصرلرده ده اؤزونو گيسترمیشدیرشدیر و حرکتلیساغالمی

بیر چوخ آنالدیجی تیپی و آنالتی نوعونون یانیندا تبریزده ناغیلچیلیق ایله ناغیل آنالیغی 
 . دیره صاحبنگدن گونوموزه اوزانان بیر گلهدا گئچمیش

ق بیلگیسی آالنیندا آراشدیرماالر بیر قیسمی عینی زاماندا خالنین ریتبریزلی ناغیل آناال
یانینودا کتوابالر دا یوازاراق بوو آالنودا      نوین  کيشوه یوازیالری  ، لرآپارماقدا و چئشیدلی مقاله

، و ناغیول آنالدیجیلیغوی اولمواق اوزره    الرناغیول  باشدا ناالریناغیل آبو . چالشماقدادیرالر
نوین  ناغیال آنااالری  اردیغیم درلمه آپ. دیرلربللی بیر دوشونجه محورینده حرکت ائتمکده

، لرینوده توتوو   ی حافظوه الرناغیول  الردان ائشویتدیکلرینی و بوو  یی یاشول الرناغیل تمامی
گئچمیشوولری و ان اؤنملیسووی ده بيیوکلرینوودن  ، الریفرصووت تاپوودیقجا آنووالداراق آنووی 

 دنیوادا گونومووزده بوتوون   . اؤیرندیکلری ایله کیملیکلرینی یاشاتدیقالرینی بللی ائتمیشدیلر
 . دیرمکدههی تبریزده ده ضعیفلنگاولدوغو کیمی تلویزیون و اینترنتله بیرلیکده ناغیل گله
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. ه چالیشوماقدادیرالر گو ی داوام ائتدیرمنگو گلوه  ر چوخ ناغیل آناسوی آز دا اولسوا  آنجاق بی
 رضوی بوو گروپوا ان یاخشوی    ندان بیری اوالن سوسن نوادهناغیل آناالریدرلمه آپاردیغیم 

بیور یانودان دا خوالق    ، ینده گيزللی  سالونو اوالن سوسن خوانیم اصل. ی تشکیل ائدیراؤرنگ
 ائلبیلیمای نه چالیشوان  اوزری بیلگیسی آراشدیرماالری آپارماقدا و تبریزده خالق بیلگیسی

چئشویدلی  . ناغیول آنالتمیشودیر   02بیوزه   خوانیم  سوسون . دیور تیم قورولوندانیين یدرنگ
، یون دیلینوی  الرناغیول  خوانیم  نوه یوازیالر یوازان سوسون    ریاوز درگیلرده خوالق بیلگیسوی  

ایرانودا  بوو گوون   . دیور مکوده هکیملیگینی و گئچمیشینی یاشواتما آراجوی اولودوغونو سويیل    
. نیوب قوولالنیرالر  اوشاقالر توورک دیلینوی ائووده اؤیور    دیر و دیلمکدهاوخولالردا فارسجا اؤیر

. دیور سل )کاربردی( اولدوغونو بللی ائتمکوده وده ایشلهین بو نقاهالرناغیل دا خانیم سوسن
دوالییسوی ایلوه   ، آراجیلیغوی ایلوه آنواالری ایلوه     الرناغیول ، خوانیم  سیرا سوسنبونون یانی

نی ده ه داشیما رسالتیجگنکلرینی گلهگله، گئچمیشلری ایله باغالنتی قورو  کیملیکلرینی
 . دیردار اولدوقالرینی بیلدیرمکدهعهده

رضی اولماقال تبریزده هم ناغیل آنالدان هم ده خوالق بیلگیسوی ایلوه    وادهباشدا سوسن ن
قوادینالرین باسوقی آلتینودا توتولودوغو بیور       ناغیال آنااالری  ایلگیلی چالیشماالر آپاران 

تبریزلوی  . دیرلور دهجغرافیادا ایکی قاو چتین شرطلر آلتیندا آنجاق ایکی قاو اؤنملی نقاوه 
کیملیکلری ایله هم ده تورک کیملیکلری ایلوه اجتمواعی    هم قادین ناغیل آناالریتورک 

اونالریون نوسوتالژینی هوم یاشواییب      الرناغیول  دهیاشامدا یئر آلما چاباسیندادیر و بو نقاه
ناغیال  تبریزلی . و قازانماقدادیرده ایشلهیاشاتدیقالری هم ده یارینا داشیدیقالری بیر نقاه

ین چالشوماالری آراسویندا اوالن    -انی و رویا راکگونش ام، رضیندان سوسن نوادهآناالری
نن و تبریزلی لشاراق صحنهآ چئشیدلی چتینلکلری. دیرتئاتر گيستریسی ده بونا بیر اؤرن 

ئور وئورن بوو اویونوون     ینکسول عنصورونه   ی باشدا اولماقال بیر چوخ گلوه الرناغیل تورکلرین
ناغیال  آنجاق گینوه ده  . امیشدیرسببلرله مومکون اولم یسی چئشیدلتلویزیوندا گيسترمه

کوی  سوینده ینی یاشواتماالری و امکانسویزلیق نقاوه   الرناغیل اؤز چاباالری ایلهنین آناالری
 . دیرلمکدهلری اونالرین دوروشونو سرگیلندیره بیلمهچتینلیکلره رغمن صحنه

ی صومد  اونلو ناغیلچیسو نین تبریز تورکلرینین ناغیل آناالریسون اوالراق آدی گئچن 
ینودان و  الرناغیول  نوی اوخومووش اولودوقالرین و ناغیول آنالدیجیلقالرینودا اونوون      بهرنگوی 
ایوران  نوین  بهرنگوی . شماالریندان ائتکیلنمیش اولدوقالرینی دا وورغورالمواق گرکودیر  چالی

تبریزلی تورک ، رساقاز اؤنونده توتنمینی ده گياؤچون کولتور و سیاسی تورکلری و تبریز او
 . نه قدر حاکیم اولدوقالرینی گيرم  مومکوندور قونویانین ناالریناغیل آ

، میش و بيیوک اؤلچوده ائییتیم آلموامیش بیر باشقا ناغیل آناسی گروپو ایسه یاشی ایلرله
بیور اؤرنو  اوالراق بوو آنالدیجویالردان سوونا      . ین قادینالردان عبارتودیر اوخوما یازما بیلمه
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گويره بیور چووخ نواغیلین      نوین چوخلوغونوا  یاشییشدیر آنجاق ناغیل آنالتم 4بیزه ، آذرداد
. آنالدانمامیشوودیر الرناغیوول عمووومی خالرینووی خاطیرالماسووینا رغموون باشووقا  ، آدینووی

سوینده یاشوامیش اولودوغونو    قاراداغ بيلگه، داطایفااوشاقلیغیندا و گنجلیگینده کيچری بیر 
ندیگینوده  ی آرتیوق اونودان ایسوته   الرناغیل بيیوکلریندن ائشیتدیگی، بیلدیرن سونا آذرداد

نکلورین داوام  گئچمیش گلوه ، دیگینی فقط قدیم بیلگیلریناوشاقالرین دینلمه، آنالتدیغینی
سوونا آذرداد ایلوه   . یون اؤنملوی اولودوغونو بیلدیرمیشودیر    الرناغیول  سی اوچوون ائتدیریلمه

ا گيروشونو وورغوالیوان  سونوندا دونینین ین هامیسیالرناغیل ایلگییلی دقتیمی چکن نقاه
بللی بیر باسقی آلتیندا یاشایان تبریزلوی بیور قوادین اوالراق سوونا     . یورومالر یاپماسی اولدو

نووی بووو چتینلیکلووره لووری چاتوودیراراق ائشوویدلی دوشووونجهیوون بللووی باشووالرناغیوول آذرداد
 . حاضیرالدیغینی بیلدیرمیشدیر

قئیوود اولماسووینی نووین سووه آدییاشووینداکی ناغیوول آناسووی ای  11درلمووه آپوواردیغیم 
لرینوی  بو هم بیر قادین اوالراق هم ده سیاسوی سوببلردن اونوون چکینجوه    . میشدیرایستمه

ی الرناغیول  بواغ معوروف کندیوده درلموه آپواردیغیمیز بوو ناغیول آناسوی        . دیرگيسترمکده
دیقالری یاشوا ، رکسی شاها اشاره ائود ایران انقالبی اؤنجه، تئز متنی کسیب -زتئ آنالدارکن

اسی سی، لرینیسیاسی دوشونجهدؤنمین چتینلیگینی و قدیملری آرادیغینی آچیقالمیش و 
ناغیل ، ائله کی. ین ناغیل نوعونو ایچینه داخل ائتمیشدیربیر اؤزللیگی چوخو زامان بیلینمه

کووی دؤنمووده ییاشووادیقالر، تئووز دایانیووب -ایچینووده تئووزنووین آنالدارکوون ناغیوول متنووی
 . ان دم وورموشدورسی ینتیالرد

 
لرینوی چاتودیرماق اوچوون نئجوه ایشول       نواغیلی دوشوونجه  نوین  بو دا بیر ناغیل آناسی
لیگی ناغیل آناالری آراجیلیغی ایله چئشیدلی ین ایشلکلیالرناغیل. دیرائتدیگینه بیر اؤرن 

آدی « سوی رهقارانلیق سوف»بونا ان اؤنملی اؤرنکلردن بیری . دیرده داوام ائتمکدهلرده مراسم
، سی چئشیدلی سببلرله اولوشدوروالن بیر یئم  یاپماققارانلیق سوفره. ردیمراسموئریلین 

جوه خوانیمالر   سواده  یوه هبو سووفر . بوتونودورلر مراسمئم  یئمه و اطرافیندا گلیشدیریلن ی
ر خوانیم  ده حامیلوه بیو  وفرهس، ائله کی. قاتیالنماز اوشاغیاوغالن ، اوشاق اولسا بیله. قاتیالر

آچیالجواغی ائوو   نوین  سوفره. او دا قاتیال بیلمز، اوشاق اوغالن اولسا، قارنینداکیاولسا اونون 
بوو  . جو  قودر ایشویقلیق اوالر   ه یئتوه گو آنجاق گرکلی ایشلری گيرم، تمامیله قارانلیق اوالر

نوین  بیور اؤرنو  اوالراق بیریسوی   . واردیور  نین چئشویدلی آمواجالری  ین آچیلماغینسوفره
یئرینوه  نوین  گیبیر دیلنین سییبیر، آچیلماسی اوچوننین یشلری راست گلمیرسه شانسیا

لن یان اؤنملی عنصرو یئم  حاضیرالرکن دئینین سوفره. سی اوچون بو سوفره آچیالرگلمه
ییور و  ل تعریفلوه یقادین بو سوفره ایله ایلگیلی بیر ناغ یی حاضیرالیان یاشلگیئم. دیرناغیل

ین قبوول  گو و یئمنوین  لمزسوه سووفره  یناغیول دئی . دیرن ده بیر ناغیل آناسییئیبو ناغیل د
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لور  مراسوم گونومووزده هلوه ده داوام ائتدیریلودیگی معلووم اوالن بوو      . اولمایاجاغینا اینانیلیر
سوینده  لورین داوام ائتدیریلموه  بللی باشولی دوشوونجه   الرناغیل بوتونونده ده ناغیل آناسی و

 . دی( دوروما گتیریلمیشدیرسل )کاربروایشله
ونون ان اؤنملوی  ایران تورکلوگ، یرانین تبریز شهریا، سونوج اوالراق بونو دئیه بیلری  کی

ده چئشویدلی آچویالردان باسوقی آلتینودا اوالن تبریوز      بوو بيلگوه  . دیور مرکزلرینودن بیوری  
الری نن قیسومینی تبریزلوی توورک قوادین    بوو باسوقیالردان ان چووخ ائتکیلو    نوین  تورکلری

آنجوواق اونووالر کیملیکلرینووی ناغیوول آنوواالری رولووو ایلووه قوروماقوودا و   . اولوشوودورماقدادیر
آنالتمواالری و بوو   ، لوری ی بیلموه الرناغیول  سینه رغمنلمهن  ضعیفگله. یاشاتماقدادیرالر

پووو قورموواالری ایلووه اؤنملووی بیوور رول   جوو  آراسوویندا کير لده کئچموویش و گلووه شووکی
 .  اویناماقدادیرالر

 

 شکیلدن بیر رضی ایله آپاریالن درلمهنده سوسن نوادهیدرنگ ئلبیلیمیا
 لیال آفتا  آذری: چکن شکیلی

 -سهالنقدرو ابوالحسنی  جنا  -سوسن نواده رضی -لناز سرداری نیائا: )ساغدان
 جلیل نژاد( جنا  -سئچکین سرپکایا
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 : نوتالر

 الالر( ماس0خلقیاو ): صولالرا دایروا» آلپضیا گيک -0
 گيزان باش ایل: چئویرن، ال آناسیثسیبیریادان بیر ما، مارک آزادووسکی -2
نین جیالریثال آنالتینین مابو بیلگیلر حوجام و دوکتورا دانیشمانیم پروفسور دوکتور متین اکیجی -4

 . سینه دایانماقدادیرنالنمامیش بیر مقالهیلی  هنوز یایجنسیتلرینه یينه
ینده آنالتیجیالر و آنالتماالر آراسینداکی ایلیشکییه آرو نگگله تورک سيزلو"، متین اکیجی -4
  .بیر باخیش (Senkronik) و ائش زامانلی (Diyakronik)زامانلی
 . ایستانبول، شوکاساپتاتی و هند کولتورونده قادین، شنگول دمیرل -4
 ایستانبول، نامهطوطی، گیلبهجت نجاتی -6
 . ایستانبول، خدیجه ویلدان توپال اوغلو: چئویرن -ریالالثمین بیر گئجه ما -7
 مین بیر گوندوز، مصافی حامی پاشا و علی راشد بی -1
 توکلویالچین: چئویرن -االریثپری مال، روچارلز پِ -3
 کاموران شیپال : چئویرن -الالریثگریم ما. جاکو  گریم و ویلهلم گریم -01
آدلی دوکتورا تئز  "لمهالالر اوزرینده بیر اینجهثتبریز تورک ما»ر کی بیلگیللیندهگننین بو چالشما -00

 . الن آراشدیرماسینا دایانماقدادیرآقونوسو اوچون آپاردیغیم 
 تاری ده تبریز، اوغلوجیهاد آیدوغموش -02

 و بیر ناغیل آناسیشکیل لردن بیر تبریزده سوسن نواده رضی ایله بیرلکده آپاریالن درلمه
 لیال افتا  آذری :چکن شکیلی



87 
 

 
 
 

 سؤزاؤن

 رضیسوسن نواده
 

نکسااال یننلرینی، یعنی ایشااالر، داورانیشااایر، عادتلر و اینانج  نین گلهفولکلور، جاامعاه  
 لمهبیر تمل ک« نکگله»ییر. بو اوزدن ده ائلبیلیمینده، یریاب، ایزلاه  لرینی آراشااادشااایوه

 علمی.  عامیانه، دینی وی)کاربرد( واردیر؛ ایشلَونک دئدیگیمیزین بیزلرده اوچ ساییلیر. گله
نک )ساانت، ساانتی( کنهنه، قدیم سااایاق، منسااوخ یا دا متروک  عامیانه ایشاالَوده، گله

آنیمی  ین( مقدانگین )سنتدادیر. دینی ایشلَوده ایسه، گلهال بیر معنا داشیماقاولموشلوق
کیلردن بیزه قالمیش الهی وئرگی ساااییلیر کی، اوندا هئچ بیر دَییشاایم،  وار و کئچمیشااده

لره دخالت، قورقوالما امکانی یوخدور، و اونو قورویو ، باشاااقاالرینا اؤیرتمکله گلن نسااایل
لره نکساااییلیر. علمایا گنره ده هر مساالمان گله یوداشاایماق هر بیر دیندار انسااانین گنره

 دیر.)سنت(لره عمل ائتمگه ملزم
، داها سینک )سانت( دوشاونجه، داورانیش و دویغوالرین مجموعه  علمی باخیشادان گله 

لردن دیر کی، کئچمیش نسیلنین میرابییاشاییشی دوغروسو بیر گروهون اورتاق اجتماعی
 لره قالیبدیر.جک نسیلگله

 مک اوچون، دلیلنکساال اوالن فیکیرلری و دویغوالری اعمال ائلهعمومیتده انسااانیر گله
نکسااال یننلری هم کئچمیشااادن قاالن احتیااج گنرمزلر چونکی کولتورون گله گتیرمگاه  

یشدیر. اونو یارغییم یَر داشییر کی، جامعهنکسل عنصر ائله بیر دَمیرابدیر هم ده هر بیر گله
دیر. دیر، بیر ساایراساای پیسبینی تانییر؛ بیلر اونیرین بیر ساایراساای یاخشاایهر جامعه آدا

نکساال عنصاار ایسااه، بیر ایده و بیر   نین یارغییرینی قورماقدیر، هر بیر گلهنک، جامعهگله
دن حیکایت ائدیر. یَردَ

نکساااال فرهنگی اولگولر کیمی ده تعریف ائتمااک اوالر. بو اولگولر ائلبیلیمینی، گلااه
و اولگولرین ییر. بسینی، دویغوسونو و داورانیشینی تعیین و تنظیم ائلهنیرین دوشونجهانساا 

سی، یومهنین دوغومو، بنسی واردیر و یاشامین بوتون یننلرینی قاپسایار. کنرپهگئنیش دایره
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لیگی ئجهنین نسی، ایش صاحبی اولماسی و ... تا اؤلمگیسی، ارگنلیگی، ائولنمهدیل اؤیرنمه
 می و اونونی باغلی اینانجیر.کی

 یه بنلونور:نکلر اوچ دستهپوپوالر فرهنگی اولوشدوران گله
 نکلرینکلری، دانیشیی گلهنکلر، داورانیش گلهمادی گله

ر کی، سااینه دئییلی؛ اشاایاالر، ابرلر، تیکینتیلر، آراجیر و اورونلر مجموعهنکلرمادی گله
ویغو و د -کیلرین دوشاااونجهنلومونو، کئچمیشااادهکئچمیشااالردن قالیبدیر. فرهنگین بو ب
نکسااال یننلرینی تاانیتدیغی اوچون پوپوالر فرهنگدن  داورانیش اولگولری و بو گونون گلاه 

نکلر انسااانیرین مادی احتیاجیرینی قارشااییماقدان وجوده گلر و سااایماق اوالر. مادی گله
رینی گنساااترر. بو وا  وئردیکلاونیرین دوشاااونجاه و دَیَرلرینی، و احتیااجیریناا نئجه ج   

 یه بنلمک اوالر:  دسته احتیاجیری دؤرد
 لر، ساوا  ابزارالری، نقلیه وسایلی، ایکینچیلیک ابزارالری...(آراجیر )موسیقی آلت

 لر، شهرلر(ائو )تیکینتی
 لیلر...(لیلر، ایچمهخنرک )یئمه

 ش گئیملری...(گئییم )پالتارالر، باشماقیر، بنرکلر، ساوا  گئیملری، ای
 نکلریداورانیش گله

ده بیر چوخ انسااانیرین آراساایندا دیر کی، جامعهساایبیر ساایرا داورانیشاایرین مجموعه
مک اوچون بیر نوع اجتماعی ضااارورت یا دا باساااقین واردیر. اورتااقدیر و اونیرا عمل ائله 

و جماعت اوچون مهم  نین دَیَرلری و اینانجیریندادیرنکلرینین کنکو جاامعه داورانیش گلاه 
دیر و اونیرا دقاات سااااییلر، آنجاااق بو اهمیتین میزانی دا فرق ائلیر، کیمیلرینااه داهااا مهم

 دیر. مک مجازاتی سونوجینار، کیملیرینه ایسه آز اهمیتلیائتمه
 نکلریدانیشیق گله

لرین کنکو نکهساایدیر. بو گلنکلرین مجموعهلر قالیبیندا ایفاده اولونان گلهو جمله لرکلمه
ن و لرندن، دَیَرلریندنین اعتقاادالرینادان، ایناانجیندان، بیلگیلریندن، فلسااافه   بیر جاامعاه  

احتیاجیریندان ساو ایچیر. دوغروساو ائل ادبیاتی اؤز قیمتینی و اعتبارینی هنر و ائستتیک   
، ائل هیننلردن دئییال، جمااعت و گرچکلر ایله اوالن باغلیلیغیندان آلیر. باشاااقا دئییش ایل  

 لیکلر اؤنده دورور.لیکلریی دئییل، اجتماعی اؤزلادبیاتندا هنر اؤزل
* 

لر و لرینااده فولکلوروموزون هر قولوناادان توپینیین نمونااهائالابایلیمی آیلیی بولتن   
لره دَیَرلی بیر میراث بوراخماق، جک نسیلآراشدیرماالری پاییشماقدان، اصیل آماجیمز گله

  دیر.ین فرهنگ یاپیسینا، آز اولسا دا، بیر دوز آتماقلیکله یارینیربئله
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  سؤزاؤن

 میز، معنوی میراثیمیزائلبیلیمی 
 رضیسوسن نواده

 
 ائلبیلیمی یا فولکلورون اؤزللیکلریندن، اونون تکرار اولونما قابلیتی و نسیلدن نسیله کئچه

 آناالریندان -اآتلریندن، ننه -انسانالرینین دده ائلبیلیمی، او بؤلگه خالقیندیر. هر سیبیلمه
نکلرینین نکلر و گؤرهلر، گلهعنعنه -ارث آپاردیقالری داورانی سالر، دئیی لر، گئییملر، عاد، 

 ین معنوی میراثی ساییلیر.لی ائلبیلیمی بیر ملتدئمه سیدیر.مجموعه
کئچمی سسسلره عاید اولدوفونو ادعا ائدنلرین دوشسسسوندوگونه رفمن،  فولکلورون یسالنیزجا 

ک کی، فولکلور کئچمی سلردن بیزه قاالن میراث اولسا دا، حال حاضیردا، بوگونکو  ییلیدئمه
دیر و چکیجیلیگینی هله ده قوروماقدا، گلی سسمگه جامعه و یاشسسامیمیزدا دا جانلی و آخارلی

لردن سینه به سینه دیر. هله ده جماعت، اوزاق کئچمی سلردن و کئچن نسیل داوام ائتمکده
یراث ایله یاشسسیرالر و اونالرین یاشسسامینا آنالم وئرن ده بلکه همین گلیب اونالرا یئتی سسن م

فولکلوردور. اصلینده بیر ملتین فولکلورونو الیندن آلسان، بوتون کیملیگینی الیندن آلمیش 
 اولورسان.

بو گونکو یاشسامیمیزا حاکیم اوالن فولکلور، کئچمی ده یاشایانالرین فولکلورو ایله فرقلی  
هر نه ده اولسسا کئچمی سلردن بیزه قالیب و گونون مقتضسسیاتی و شرایطینه   اوال بیلر آنجاق 

ل سسیب و بو گون اوچون قولالنان شسسکله دوشسسوبدور. حتی بعضسسا بیر یی سسیب، مودرنگؤره دَ
فولکلوریک داورانیش زامان ایچینده بیر دؤره، اؤزل شسسرایطه گؤره اونودوالر، سسسونرا دوروم  

ر یا حتی داها گوجلو و رنگلی ائل آراسسسیندا یاشامینا داوام یی سدیگینده یئنه ده فعال اوال دَ
 ائدر.
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تورکلر قسسدیم کئچمی سسسه صسسساحسسب اولسسدوقالری اوچون و گئنیش جارافیسسا آالنینسسدا   
لر، دن: لهجهسسسسینه صسسساحبدیرلر او جملهیاشسسسادیقالریندان دوالیی زنگین فولکلور خزینه

 و... الر، اویونالر، اینامالرنافیل
ی کیمی، بو کنین بو سسساییالریندا، همی هسسی درنگینین ایچ بولتنی سسسسه  ائلبیلیمی مو

 دن اؤرنکلر ماراقالنانالر اوچون سونولور.خزینه
ینسسده سسسسینلردن اؤزللیکلسسه ده فولکلور سسسساحسسهاوخویسسانالر و ائلبیلیمی بولتنینی ایزلسسه

ینی و بو یاردیمالر اوزمانالریمیزدان خواهیش اولونور یازیالرینی، تنقیدلرینی، باخی الرینی،
ییب، توتدوفوموز یولدا بیزه قیالووزلوق ائدیب، مهده بیلیک و بیلگیلرینی اسسسسیرگهسسسساحه

 یاردیمچی اولسونالر.
 

ب، نین یازیلرینسدن عالوه دکتر م. بسافبان کریمی  بو سسسساییسدا ائلبیلیمی عمومی مطلسب  
تابدیر. بو دگرلی کتابدا بیر ک« خنیاگران سسسسرزمین ماننازنگان آشسسسیقالری یا »توپالدیای 

حاقیندا عمومی معلوماتوئریلدیکدن سونرا، زنگان آشیق محیطی حاقندا، بو  آشسیق صنعتی 
هاواالری حاقیندا دقیق معلوماتالر  محیطین اؤزونسه مختسسسوص داسسسستسانالری و آشسسسیق   

یرین آشیق ش دننین قوجامان آشیقالری او جملهوئریلمی دیر، سونرا زنگان آشیق محیطی
شسسسیق یوسسسسف جمال دان باشسسسالیاراق بوگونکو چافدا  آشسسسیقالرینین بیرچوخوندان و آ

 معلوما، وئریلمی دیر.
ضمیمه  ینجیریب .سی ساییلیرنین ایکینجی ضمیمهبو ائلبیلیمی بولتنی آرتیرمالییام کی

عنوانلی  «یطیمح قیساوه عاش -قوم»و اونون یازدیای بیر کتابین  یالیقافقاز یعلپروفسسور  
 سی کیمی، یاییمالنمی دی.نین ضمیمهونجو سایی -84بؤلومو ایدی کی بیر 

فولکلور و )درنگیمیز بونسسدان سسسسونرا دا چسسالی سسساجسساق اؤزل سسسسایالردان عالوه هم ده  
و  دَیرلی کتابسسسسیرا موضسسسوعالریندا( بیر اتنولوژی و میتولوژی  دیالکتولوژی، مونوقرافی،

 اییمالسین.سی اوالراق ینین ضمیمهیلری درگمجموعه
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 یسگئجه تماینین تانیمیلیائلب
 رضیسوسن نواده

 
جو ایلینه کئچدیگی،  -01جو ایلی بیتیب،  -9نین چالیشماالری سیائلبیلیمی موساساه  

یزال دریناادن معنوی میراثیم -فرهنگی 8102تبریز  .اوالیینااا توش گلیااب 8102تبریز 
 -نین اهدافی ایله اوستسای مز ائلبیلیمی موساساه  ایساته  -ایلگیلی اولدوغو اوچون، ایساتر 

ورلر نین مودبو اوزدن موسسه .اوسته دوشمکده و حتی عینی دوغرولتودا )راستا دا( ساییلیر
ب، یالریمیزا تانیدنین چالیشااماالرینی داها دا آرتیق ائلیمیزه و مساائولهئیتی بو موسااسااه

بریز نین تلندیرمک اوچون شرقی آذربایجان اوستانداریساینی داها دا گئنیش فعالیت دایره
سااای، آقای االختیار نومایندهین تام -8102ساااینده عالی مشااااویری و تبریز شاااهرداری

 لهیا یشااماالریچالنین ساایاصااغر الموسااوی و همراهالرینی ائلبیلیمی موسااسااه میرعلی
اوچون  رمکیرلندید ینیآپارماق امکانالر یگیرلیبشیجکده اگله اولوب، شیتاان  نادان یاخیا 

  .لریائتدقوناق  هندیسموسسه یمیلیائلب 0396 ید 80 یخشامعه آجم
سی اوالن االختیار نمایندهده شاهرداری عالی مشااوری و اساتاندارین تام   – 8102 -تبریز
ده سااااعاتلیق برنامه دا اشاااتراک ائتدیکلری بو ایکی یو همراهالر یالموساااو یآقا جناب

متی ایله نین هلر، موسااسااهائلبیلیمی طرفیندن علمی دانیشاایق و متنوع فولکلوریک برنامه
گون اوزو گؤرن کتابالر سااارگیسااای، فولکلوریک نوماییش و آیینی مراسااام و آذربایجان  

  .میطباخیندان کیچیک بیر اؤرنک قوناقالر اوچون تدارک گؤرولموشدو
نین برنامه، یاماان خاانیم  گونش ، یسااایجیگوجلو آپاار نین یساااموساااساااه یمیلیائلب

  .یردیچاغ شماغایدان ینیمهندس صراف ینین قوروجوسو آقاموسسه ندایجیباشالنغ
ا نیماالرشیو چال رماالریآراشد یدانیم یغیآپارد ندهیکندلر جانینژاد آذرباقابل یآقاسونرا 

فرقلی  -نکلر و فرقلیکندلرینده اوالن گله نژاد آذربایجانآقای قابل .دانیشاادی گؤره اطرافلی
ازانج یه قلردن سااؤز آچاراق بو فولکلوریک ثروتین توریزم قایناغی اولدوغونو و اؤلکهمراساام

   .جگینی وورغوالدیگتیره بیله
چه بایاتی عطیرلی بیر نئ« تبریز»لریندن اوالن آراز و دنیز نین باالجا اویهسونرا، ائلبیلیمی

  .چون اوخودوالر و بؤیوک آلقیش آلدیالرقوناقالر او
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 یو گلن قوناقالر اوچون فرهنگ یاعضاااساا یمیلیائلب یالموسااو یآقانین داوامیندا برنامه
و جماعت ایله مسئولالرین بو مناسبت  الریشاد یگؤره دان ااااه -8102 زیو تبر شاماالر یچال

ریندان نین چالیشماالسیلرینه تاکید ائتدیب، ائلبیلیمی موسااسااهاوچون امکداشالیق ائتمه 
   .تقدیر و تشکر ائتدیلر

 «میخان یآباج»ین یاازدیغی   -سااانااریوساااونو رویاا خاانیم راک    پروگرامین دوامینادا 
آنجاق جناب  .اوزونو گولدوردو ،بیآچ ینگیاور نیهر کس، ینین آماتورجا اجراسیشا یینوما

ه منیم د"وغوموزدا، اوندان سوروشد .یاشالدیگؤزو  بییرالیخاط ینیآناس وکیبؤ یالموساو 
   .دئدی "ایدی، او یادیما دوشوب، دویغوالندیمم بئلهبؤیوک ننه

 راکم خانی ایرو -ی )سااریه رولوندا آباجی خانیمین گلینی(آذر خانیم الیلده بو نوماییش
)آعا کیچیک آعا، آباجی خانیمین  زن غیت یمهد )آبااجی خاانیم رولونادا( و گنج هنرمناد    

   .اوینادیالر کیچی اوغلو رولوندا(
 «هیساار» یآذرخانیم  الیل ندهیشاایینوما «میخان یآباج»ینده سااگئجه تمایتان یمیلیائلب

 بیپولونو آل «نیاوزومو گوشاااواران»و  «هیماحمود» یگیدآرزو ائله ندانیناناسااایرولوندا قا
 یفاسیزن، گؤزل قاوال اغیت یفولکلورچوموز، مهد صنعتکارگنج هابئله  .دوشدو نجکیسائو 

   .یردیجانالندایکیسینی  -بیر الردانیماهن کیفولکلور میقد هلیا
 زیتبرنین یگروپو، شهردار کیرلیبین رهبرلیگی ایله ناصر زارعگنج فولکلورچوالر، سونرا 

لری، ییمبو گروپون گئ .سوندوالر یرقص ینییآ یاللیمسائولونا   اریاالختتامنین ییاوال 8102
ه اوزماانجاا آراشااادیرماالر آپاران ناصااار زارع طرفیندن   لری اوزرآذرباایجاان یئرلی گئییم  

  .حاضیرالنمیشدی
 یسسفره یندیکیا زیتبر»بؤلومو  دادلی شانیاپیالپ جانا نین یسگئجه تمایتان یمیلیائلب
، ینواده رضاااخانیم  لرینیکهیت ئرآلمایم آبدار، یخان نوکوکوساااو یگؤده بو ساااوفره .ایدی

قا ی و باشااادیخانم ساااع لی گؤیونویئمه، یم آذریخان نییلبلب، یم فتاحیخان قاایقاانااغی   
  .خانیمالر حاضیرالمیشدیالر

لنمیش کتابالردان گؤروش ائتدی و بو اثنادا نین سااونوندا ساارگی برنامه یالموسااو یآقا
سینی لر ده وئردی کی گرچکلشمهبعضی وعده یالر،شدیگؤروشوب داندا گنج فولکلورچوالرال 

سینده چالیشماالرینا گؤره ده نالرین موسایقی و باشاقا صانعت سااحه    قادی .اومود ائدیریک
  .دیییجی نظرلر سؤیلهمثبت و ائتکیله

 شکیل یلساورک  یزیقداغ میاولکر خان یندهسا یسارگ  تابک، یسا گئجه تمایتان یمیلیائلب
 یابالرتک بییاداره ائله نجهیقیده ال ینیعالوه، ساارگ ندنیسااثبت ائتمه یمیمراساا بیچک
   .یردیدیتان
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 جناب الموسوی قوناقالرا دانیشارکن

 

 
 مهندس صرافی قوناقالرا دانیشارکن
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 لرآباجی خانیم نوماییشیندن صحنه
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 بوتا رقص گروپو یاللی گئدرکن

 
 مجلیسن سونوندا جناب الموسوی رقص گروپو عضولریله دانیشارکن

 
 کناب سرگیسی
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 آخشام یئمگی سوفره میز

 

 
 و دنیز امانی  آراز

 
 د قوناقالرااجناب رحیم قابل نژ

 دانیشارکن
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 ده قوروالن کورسو اوتاغیندا( نژاد، الموسوی، هودفر )موسسهقابل: ساغدان آقاالر
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 سیگئجه« عاشیق دستانی»جی  -2نین ائلبیلیمی
 سوسن نواده رضی

 
دسااتان  قیعاشااینجی ایک یندهسااموسااسااه یمیلیائلب، 0396دی  80جمعه آخشااامی 

 .راهیمی ایدیاب فارغ قیائدن اوستاد عاش فایا ینینین دستانگئجه بو .ی کئچیریلدیسگئجه
باالبان اوستادی آقای یوسف عبادیان و قاوال اوستادی آقای سیفعلی حقی ده اونو مشایعت 

   .ائتدیلر
نجی بیرینین سااای آبان آییقئید ائتمک الزمدیر کی بیرینجی عاشااایق دساااتان گئجه

  .سینده کئچیریلمیشدیرهفته

بو مراساایمده تبریزدن اشااتراک ائدن بیر چول فولکلور ماراقلیساای و عاشاایق دسااتانینا  
دان دا چول دَیرلی ساائور قوناقالردان باشااقا، کوموزانساای اوالن ادبیاتچی و صاانعتعالقه

 وزان شهر شوراسیی وجناب کرباسی کومجانیغالمرضا کم: دناو جمله .قوناقالریمیز واریدی
 یمهندس احسااان قاساامخان  ،(دانانوموزنین کماوسااتا یاوالراق مرکز زیمی)دعوتل عضااوو
 یشااافع دیمهندس حم ،(ندنیائل یبوزچال اوچو ده محتشاام)و  ناداوالراق اراک زیمیدعوتل
ر خانم دکت ،(بلریدن گلهیرغماا اورم  ناا یاتیا هفتاه اونجاه اورک عمل   ریاوالراق ب زیمی)دعوتل
 .ه اکبر پوران و آقای موسوی تهراندان گلمیشدیلرمنیر
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 قیمقدم، عاش پوریمحمد عل ی،، مهندس احسان قاسمخانیجانیغالمرضا کم: ساغدان
  یشافع دیمهندس حم ،یدیمهندس زوانچهر، یمهندس جعفر ک، یساع نیحس

 

 
شهر ، علی برازنده،، جناب کرباسی کمیجان ابراهیمی افارعاشیق غ: ساغدان سوال

 شوراسی عضوو، علیرضا صرافی
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 یازیباش 
فرهنگی گلیشمه )توسعه فرهنگی(/ 

 لر و چاره یولالریدغدغه
 رضیسوسن نواده

کجه بو لر تگلیشممه یا توسمعه همیشمه اقتصمادی بیر م وله کیمی تانینمیشدی و ا لکه
سی شمهنین گلیهر جامعه آچیدان اونا دقت ائلیردیلر یا تعریف ائلیردیلر. باش ا جور دئسک

 -معیار و ا لچو توتولوردو. یعنی اقتصاد بؤیویونجه، تکنولوژی قول اوچون اقتصادی گلیشمه
 نین گلیشمیش اولدوغونو فرض ائدیردیلر.قاناد آچینجا، و ثروت ییغیشینجا او جامعه

ده لرسمینه تک بویوتلو باخماق، گلیشمیش مملکتر توسمعه و گلیشمیم مسمئلهسمونراال
اجتماعی و چئوره )زیست محیطی( موشکوالتی یاراتدی. آیریجا بو اولگو ایله قاباغا  جیددی

 سینده منفی اثرلر قویدو.لرین هر یؤنلو گلیشمهگئتمک همین ا لکه
 اجتماعیسیاسی و  -ده هر جور دَییشمیم و هر جور گلیشممه، بوتون اقتصادیبیر جامعه

 دیر.نین فرهنگینی قبول ائتمکدن آسیلیبویوتالردا، او جامعه
بو اوزدن بیر اویغون فرهنگی 
یاتاق یاراتمایینجا )بستر فرهنگی 

نین آیری منماسمممب(، جممامعمه
نین سمممیالردا گلیشممممممهقمول

سینی اومماق اولماز. گرچکلشممه
لرده دنیا بو اسمماسممدا سممون ایل

لرینده او جمله یونئسکودا مجمع
نگی گلیشمممه موضمموعسممو فره

 لری ا زونه چکیب.دقت
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اون  7881دن  7891حتی بو موضممموو او قمدر یونئسمممکو اوچون اهمیتلی ایدی کی، 
 آدالندیردی.« فرهنگی گلیشمه اون ایللیگی»ایللیگینی 

ینده سنین گلیشمهنین فرهنگی نئجه او جامعهبیر جامعه: ایندی ان اساس سوال بودور
 رول اوینایا بیلر؟

ر سیاسی و فرهنگی داورانیشال -الریندا )نهاد( تثبیت اوالن اقتصادینین قورومبیر جامعه
جینده )فرآیند توسممعه( بؤیور رول اویناییر. بو نین گلیشمممه سمموره)رفتارالر( او جامعه

یرلریندن الری و فرهنگی دَنین باخیشالرین )رفتمارالرین( بعیمممیسمممی جامعهداورانیش
یر الر و دَنین تملینی اولوشدوران بو باخیشفرهنگی اوزدن دئمک اوالر جامعهقایناقالنیر. بو 
جینده تعیین ائدیجی تاثیری وار.نین گلیشمه سورَا لچولری ا لکه

لرینه باخیش طرزی ده یاشممایانالرین، یاشممامین اسمماه م ولهآیری طرفدن بیر جامعه
هیر. بو م اعی( ا ز تاثیری آلتینا آلالرینی )رفتارهای اجتماونالرین سموسیال داورانیش لر ول

چی، انسانین طبیعتی، انسانین طبیعت ایله باغلیلیغی، زامان )کئچمیش: دیربونالردان عبارت
بیری ایله ایلیشگیسی )روابط(،  -الرین بیرده انسانچی اولماق(، جامعهجکچو، گلهبو گون

سی و طهلرله رابسی، انسانین آیری جامعهطهنین رابسی، انسان و ماوراء الطبیعهیاشام فلسفه
سی.انسانین بیلیم )علم( ایله رابطه

نین هر بویوتوندا هر بیر تحول یاراتماق اوچون، ا نجه انسانالرین لیکله انسان یاشامیبئله
ینده بو لره باخیش طرزینی دَییشممدیرمک گرکدیر. گلیشممیم اولگوسممو ت دیم ائلهبو م وله
نین ایچ اویومونو )انسممجامینی( مک، اجتماعی قاریشممی لیو و جامعهئتمهیه دقت امسممئله

 جک.ایتیرمکدن باش ا بیر نتیجه وئرمگه
بلشمهبوردادیر کی، هر یؤنلو گلیشیمین گرچک ر یسی اوچون فرهنگی گلیشمه قاورامی 

 آلت یاپی کیمی مطرح اولور.
ازی و نماقدان سؤز گئدیر )نوسلمک و یئنیدن فرهنگی یاپیالبوردا یئنیدن فرهنگی اینجه

 سممی اجتماعیهئچ شممبهه یوک کی، ا ز فرهنگینی آتماغین نتیجه .نو اندیشممی فرهنگی(
نین سمموسممتالماسممی نین گوج، قوام و داوامیکیملیگین )هویت( یوک اولماسممی و جامعه

 ناوالجماق. آما چاغا اویغون اوالراق یئنیدن فرهنگی اینجلمه ایله، گلیشمممیمه اویغون اوال
رر، بوش اینانجالر و خرافات کیمی عنصرلری کی، فرهنگین لندیرَفرهنگی عنصرلری گوج

 فرهنگی آریتماق اوالر. سینه انگل اولور سئچیب آتاراقگلیشمه
ا الردنین هدفی و آماجی انسانین هم مادی هم ده معنوی بویوتدئمک فرهنگی گلیشمه

 دیر.یه چاتماسیبؤیویوب تعالی
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 یازیباش   
  (ی)دانش بوم یلگیب یئرلی

 یرض نواده سوسن

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

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

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

 . رالرینماقدادیتان یمیک

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

 الر،یتو ر،الیکسل توپالنتنگله غواالر،ییلر، چوخ عنعنه ریب ر؛یدنهیسعهده نیمالریخان

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

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

 نیمالریخان یسی.. هامدوزلتمک. ونجاقالرینکسل قولچاق و اوگله النانالر،یپا بیلیریشیپ

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

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

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

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

 . بالریینایرول او

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

اونالرال اؤزل  دستک اولوب، ب،یوئر ریده قیآرت زایمیمالریاوچون خان رمکیرلندی

 .ریدمیالز نمکلیلگیا
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 گؤره، نایمنتقل اولماغ یفاهیاولوب، ش یفاهیاساسدا ش نینیراثیکولتور م یرمادیغ

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

 رولو وار. یرلیو داها تاث یقوروماقدا داها گؤرکمل

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

 .رییساغال ینینماسیداش لهینس لدنیهم نس ینیهم قوروماس نیراثیبو م

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

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

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

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

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

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

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

 .ریدن اوچوب گئدلر ذهن ب،یخیچ اددانی یسمیق

محدود  نیناقالریسل قادا کورهحال ینیو عئ یالراجیآرتان احت نینیسشمهیگل ایدون

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

کجه بو ت لمکیچاتا ب هییلگیب غونیبو او ،یک ریگؤستر یستجروبه نیگیللیااون

را الجوان یها بئله اونالر ،غوالماقیو او شلتمکیا ب،یشرهیاؤ لردنوکیبؤ ینیلگیب

 مومکوندور. رتمکلهیاؤ

 یئرلی ز،یمیمالریخان یاشلیده  کلهیلاؤزل ز،یمیالریاشلیبوتون  زیسشوبهه هئچ

 .رالریینایرول او زیچوخ مهم و بنزرس ماقدایداش لرهلیگلن نس وبیقورو یزیمیلریلگیب
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 لرده قوشاباالبانشاهسون

 ربان مهیاریازان: ق
 رضییه چئویرن: سوسن نوادهتورکجه

 
سومسو  ای (Sümsü Balaban)باالبان  وسومس

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

  دیر.آلتلریندن بیری
ایندی تاپماسی چتین اوالن بو گؤزل موسیقی 

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

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

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

سانتیمتر اوالدی. دودوک یا  25وزونلوغو تقریبا لدردیلر. دودویون االردان دوزهقامیش
دانا گیرده دلیک  7یا  5رینده کرمه اودوندا داغالشمیش شیش ایله باالبانین اوزه

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

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

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

ر الطرفی، آچیق ایدی. مهارتلی اوالن او بیری گسومسونون دودوک ایچینه یئرلشیلدی
ایجاد  زبانه ننلهین و سیلکهایتی و چوخ اینجه پیچاق ایله سومسوده ایکی یؤنتمله تیتره
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متر آشاغیسیندان، سومسونون سانتی 4-3نی دویونون ائدردیلر. بعضی سومسولرده زبانه
 نین اوستونو پیچاق ایله بیر آزده زبانهبیرینجی دویونونه ساری آچاردیالر. البته اؤنجه

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

دودویون دیکدن سونرا دودویون ایچینه سوخاردیالر؛ سومسو و سینادیقدان و پوفله
 سینه باالبان دئیردیلر.مجموعه

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

اباالبانین اغالردی. قوشبیرینه ب -بویدا اوالن ایکی سومسو باالبانی نازیک تئل ایله بیری
ی ایله اورکلری آپاراریب، آدامین روحونو سیغالالردی. گلیسسی آیری بیر رنگده گؤزل

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

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

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

 

 قوشاباالبانین شکلی و یاپیسی 
نین نفسلی موسیقی )موسیقی بادی( آلتلریندن وغان شاهسونلری و سرحد ساکینلریم

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

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

 

 آچیقالماالر 
 الصه اوالراق متنده گئدن بعضی اصطالحالر ین آچیقالماسی:خ

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

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

تر گیرده شکیلده قازارمیشالر. ایچینی قامیش ایله هؤررمیشلر. م 1.5یا دا  1اوچون یئری 
یرمیشلر و بورغو ر اوجالیق، یاریم کوره شکمت 1قامیشین اوست قیسمتینی یئرده 

َ
لینده ا

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

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

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

َ
 (qəhəl)لرین ساخالندیغی یئر، ق

ین -تر ده قهلم 1.5مئتر گیرده قازارمیشالر،  1.5قهل دوزلتمکدن اؤتور یئرین 
 اللرین اوستو آچیق اوالردی. معمو سوواقدان ووار تیکرمیشلر. قهل -رینه پالچیقداناوزه

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

ؤهور الر کماغا استفاده اولوناردی. کانکانساخال دن ایسه، اینکلری و بیزووالریؤولهت
 -آت ،متر آلتیندا اینکلر 5-4یئرین دیالر. و آشاغا قازار لتمک اوچون یئری اوز دوزه

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

 چ بیر ایز قالمیر... هئ.دن، کؤهولدن، گورادانلرده، آرتیق قهلگؤردویوم تیره
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 نایستورک دنیا رگه،یب قالرالیخرابل نینیترکمن صحرا سئل
  هیهد ریسوندوغو گؤزل ب
 رضیسوسن نواده

 
 مهزلیعز زدهیتبر نینمحمد خوجه یکشف ائدن ول ینیسنوسخه یئنی قورقودوندده

 .یلدیریکئچ یمیمراس
 

 ریب یئلترکمن صحرا س ،ینئجه ک لر،یدا اوال ب یانیمطلق گؤزل  نیالریگلن اوال  ندایتانر
 .یردیتدیتان زهیب یو اونو کشف ائدن انسان ینیسنهیکولتور خز یرلگد 

ک تور  نده،یسجهینت یشماالریعؤمور کولتورل چال ریب محمد خوجهیول یحاج مهندس
 ب،یالده ائد ینیپارچاس ریب یرلگد  نینیبکتاده قورقود گؤزل و اؤزل اوالن د نینیسدنیا

 .سوندو نایراثیکولتور م دنیاو  زیماؤلکه
 یرلگدوقوزوندا، د  یرمییا نینییگؤره چهارشنبه گونو خرداد آ بتهیاوغورلو مناس بو

ائل لهیحضورو ا نینیالرانسان یلیلگیخالق کولتور و فولکلورونون ب الر،یاتچیادب لر،میعال
 لهیا رایائدنلر س شتراکا دهمی. بو مراسیلدیریکئچ میمراس ریب ندهیسسسهؤم یمیلیب

-13داها دوغروسو  ایبؤلومو و  یئنی نینیکتابده قورقود و د لریائتد میقدت ینیلرصحبت
 نییسونوندا سا نیمی. بو مراسیلدیوئر لریلگیب یرلگحاقدا د  یالریسو یئنیو  وینجو بو

 .ندواولو ریتقد نجهیقییسونولوب، اوندان ال  رنامهیتقد ریب هی-محمد خوجه یمهندس ول
دده قورقود  ،کتاب یسنجو نوسخه-3کشف اولونان  نینیکتابدده قورقود  کیییلدئمه
 ن،یاثر کیلصفحه 61بحث ائدن  وندانینجو بو-13 النییسا شیلمیریتیا ینینیداستان

 یئنی النی. تاپلریائد مالو احتاولدوغ میداها قد ندنیسسخهدرئزدئن ن یو آلمانداک کانیوات
 یاژدرهان یباشل یئددی نیسالور قازان»اوالن  وینجو بو-13 ورقودونده دده قسخهن

 .ریوارد «یاؤلدورمه س
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 یئنی. بو رینیلیب وگکؤچورولدو  اییازیعصرده  ینج-15 نینسخهن یکانداکیو وات درئزدئن
ده د میان قد رسه،یلیریئتیو ثبوتا اولدوغ دیعا هیعصردن اؤنجه ینج-15 نینسخهن النیتاپ

 .اوالجاق یکتابقورقود 
 ازمایال یکیا نینیکتابکولتورل کشفه قدر دده قورقود  وکیبو بؤ ،یک کیییلائتمه دیقئ

 12مقدمه و  یسسخه. درئزدئن نیدیمعلوم ا -یلرسخهو درئزدئن ن کانیوات -یسسخهن
هر  ریلیائد مال. احتریدبارتع دانیبو 6و مقدمه  ینیعئ سهیا یسسخهن کانیوات دان،یبو

 .دن کؤچورولوبسخهن ریمعلوم ب میداها قد سخهن یکیا
باش  جاندایعصرلرده و داها اول آذربا XI-XII یالرداستان« دده قورقود ی-کتاب»
دربند،  ،یرقاپیچوخونلوغو دم نیلرثهحاد ی. داستانداکریشهلسس لرلهثهحاد شیوئرم

ل برده، گنجه، دره
َ
 انیجر ئرلردهی. ..و یقاراچوق داغ گؤلو،جهیقاراداغ، گؤ نجه،یشام، ا

 نیالرو بو داستان-چورن شخص دده قورقودکؤ اییازی ینیکتاب. دده قورقود ریائد
یجیلیبو ب شیخمیچ ندنیائل اتی. باریائد میتقد یمیک یسیشتراکچهم ده ا ،یسیجیارادی
 .ریسترگؤ ینگیخبر وئرد لهیجکدن برک گلهحل ائده ینیلراوغوزون موشکول مسئله ین
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