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 خدافرین بیر سئوگی درگیسی ایدی ؛ چیچک آچدی کونلومده...
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هر بیر خالقین مدنیتی اونون تاریخدن آلدیغی سیرلی 

کدالرین چاغداش یانسیماالریدیر. مدنیتی داشیان 

 اولوسون هر بیر فردینین او مدنیتی انکشاف ائتدیرمک

مالردا بئله مللتلر چاره سیز دورو بورجو و وظیفه سیدیر.

اوالن کولتوروندن واز گئچمه میشدیر.  یاغان بویوک دای

بیر چوخ مدنیتلرین چاتیشماسیندان  ساواشالراصلینده 

هئچ بیر مدنیت یالنیز باشینا قوروجو و  توره میشدیر.

 توره دیجی دئییل دیر. 

ولور کی ؛ قاپیالری دیگر آنجاق مدنیتلر او زامان گوجلو ا

مدنی دیرلره آچیقدیر. اونوتماماق الزیم دیر کی عینی 

حوضه نین مدنیتلری بیر چوخ جهت دن فرقلی 

 اولساالردا بیر چوخ اورتاق دیرلره ده صاحیب دیرلر.

سیغیناراق  راان چتین او دور کی؛ حاکم مدنیتلر اقتدارال

تین اوزلرینی گوجلو حساب ائدیرلر . گوج او مدنی

اوزریندن آلیندیغی زامان ان دوشگون و اولومجول 

اولورالر. بو کولتورلر بسلنمیش کولتورلر ساییلیر. اونالر 

اورتاقالشا یاشادیقالری و پایالشدیقالری دیگر 

کولتورلرین قانیال بسلنیرلر و اوزلرینی فربه و قوی حیس 

دیگرلرینین دیرلرینی منیمسه ائدیرلر حال بو کی اونالر 

وجلو حیس ائدیرلر. حتی چاالراق اوزلرینی گ و یرک

زامانی گلینجه و باشقاالری اوز حاقالرینا ییلندیکلری 

واخت اونالر ایچی بوش شار کیمین پاتالییب یوخ 

 اولورالر. 

چاغداش سومورگه چی مدنیت سونوندا یوخ اولمالی دیر. 

بیرینی  –یاریشالریال دا بیر  مدنیتلر تکنولوژی قولالنیم

الر. اونوتمایاق کی گوجلو دان چیخارماغ چالیشیرسیرا

 مدنیت یوخدور الکن زنگین مدنیت واردیر.

یئنی گون )نوروز( گلنه ییده بو زنگین مدنیتلردن 

چونکو نوروز باریشین و سئوگینین جارچیسی  بیریدیر.

بو گونگو هگمون مدنیتلر کیمی حربی سالح گوجو  دیر.

گوجو ایله اوز وارلیغینی  ایله و یا باشقا سایبری تکنولوژی

 دیکته ائتمیر.

نوروز پایالشماغین ؛ گولومسمه یین و یاردیمین اولوسالر 

آراراسی بایرام و سئوینج دیلی دیر. اونا گوره ده او 

دوغانین و طبیعتین انسانالرا گرچک ارمغانی دیر. من 

اینانیرام معاصر غرب مدنیتی بئله بیر مدنیته صاحیب 

وتون خالقالری دیوارا دیره اولسایدی ایندی ب

میشدیرلرکی بیز مدنی خالقالریق و سیزلر ایسه گئری 

خسون انسانالرسیز. آنجاق شرقین زنگین وقالمیش و ی

 کونولو کوتولوک ائتمز .

دیرلی خدافرین سئودالیالری بایرامینیزی تبریک ائدیر و 

  یئنی ایلینیزی قوتلیرام. 

مجبوریتیندیم. اودا  ری ده پایالشماقببو آرادا بیر آجی خ

خدافرین ده لجو ای– 1399اودورکی ؛ قاباقدان گلن 

دوزنلی چیخمایاجاق. بونودا سببی مادی  درگیسی

امکانین اولماماسی دیر. باهالیق آرتیق آمانسیز درجه ده 

مکتوب مطبوعاتین نشرینه مانع اولور. بئله دوام ائتسه 

 نسیزلرله وداعالشمالی اوالجاییق... خوشجا قالی
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 تاپینتیالر  و  شالریآختار

AXTARIŞLAR və TAPINTILAR 

 دیوان شکری

 شعرلری حاققیندا() آذربایجان تورکجه سینددکی 

DİVAN-i  ŞÜKRİ 

(Azərbaycan türkcəsindəki şerləri haqqında) 

 )تبریزلی شکری، صفویلردورینین ایتگین شاعیرلریندن(

 اوغلو ائلصدیار وظیفه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برخواستند نیزم هر از دالنیب  بازان عشق

   نخواست بر بهتر زیتبر یشکر  از جا چیه

 ال یازماسیندا( یشکر وانید)

 

 ندنیتلریشخص انیلمایخاریچ اوزه نیزیمیخیتار اتیادب

ی رلریشع تورکجه. رید« ی شکری زلیتبر» دهی ریب

 دایوخاری ینیآد نیزیمیریشاع بو  خانیچ اوزه جهیئنی

»   گؤره نایاعئتیراف قیکی آچ ده تیبئ زیمیگیردیگت

ی ازماسی ال ریب زیالنی اونون. دوقیقو« یشکری زلیتبر

سی  ازمای ال ریب باشقا ازمادانی ال بو. ریب دیچات زهیمیال

 گؤزوندن نیالریقاتچیتدق دک گونه بو ، اولسادا اولموش

دونیا ال  یازماالر خزینه . ریدی اولمال شیقالم راقدایق

ون یالنیز بیر نوسخه ال یازماسیندان خبر توتا لرینده اون

بیلدیک ،اودا ایران مجلیس کیتابخاناسینین ال یازماالر 

 کاتالوقوندا ازماالریال ریب هئچ و مخزنینده ساخالنیلیر

او یئگانه  . کید لمهیب تاپای نیازماسی ال ریب باشقا اونون

 ال یازما اونون  اؤزونون ایستسنساخ ائتدیگی ال یازما 

 رهیا بوندان لیا اون بئش یک میستردیا اثری دیر.دئمک

»  بؤلومونده ازماالری ال نینیتابخاناسیک سیمجل رانیای ل

.  میراستالشد لهیا ازمایال ریبی آدل« یشکر وانید

 اوستاد مرحوم شوناس نوسخه و میعال شینمیتان

 نیریشاع و شیآلم ستهیل قاتالوقوندا اونو اؤز«  یحائر»

 نه هئچ ده باره اولدوغو دن بؤلگهی هانس و واولدوغ میک

ی نیلید نیوانید قاتالوقوندا« یحائر» اوستاد. ریشدیازمامی

 اوخودوقدان ال یازمانی . ریش دیازمی یلید فارس آنجاق
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ی دیشاه  نینیغیلدیازی لدهیدی کیا نیوانید ، سونرا

  گؤره نایغیلدیریتدیتان ندهیلید فارس زیالنی و اولدوم،

 ال نینیتابخاناسیک سیمجل رانیا گونلر او.  میدتعجب لن

ی حائر  اوستاد میعال مسؤولو مرحوم بؤلومونون ازماالری

ی کیا نین« ی شکر وانید» مکتوبدا ریب میغیازدی هی

 و میقالدیآچ اولدوغونو(  فارسجا – تورکجه)  لدهید

 ال و چاپالردا جک گله ،یک مید ستهیا دان اوستاد

ی غیشلیلنای ندهی میستیس وتریکامپ فوندونون ازماالری

 اولدوغونو فارسجا و تورجه نیوانید و نیرسیائتد صالحیا

 .نیرسینالشدیدیآ

 چاپی ئنی سونرا اوستاد حائری یه یازدیغیم مکتوبومدان 

 ندایلماسیریتدیتان نین« یشکر وانید»   کاتالوقدا اوالن

ی محتو دک گونه بو. لریشدیائتم شارهیا لهیدی کیا هر

نده یس نوسخه« یشکر وانید» انیلمایخاریچ اوزه  یس

 . .میخاردیچ اوزه رلرینییشع تورکجه یازیلمیش اوالن 

 سهو ده هئچ زدهیمیلمگیبی زلیتبر اونو گؤره نایغیازدی

 نهیزشهریتبری گیسئود اورکدن ده جه ائله. کیریائتم

 :ریوارد دهی تیب ریب بئله

 است دهیخشک دل به زمیتبر ریسی آرزو 

  ینو خان حسنی دعوا ز ترسمیم کهبس

 

 ندهیحسرت نینیشهر زیتبر ریشاعی ک گؤرونور دن تیب

 ندهیس اؤلکه  ندوستانیه گئدرکن دن زیتبر او. رییاشای

ی بیصاح ائوالد و شیائولنم دا اورادا و شیاشامی

 ائدک ققتید نهیشعر تیب ریب. اولموشدور

 هند انینکو از دید چه ندانم

 (23ص نوسخه) گذشت رانیا زخوبانی شکر که

 بنگال عراق ، نهیمد ، مکه« یشاعیرشکری زلیتبر»بو 

 زدهیتبریی  اوره سادا شیاشامی ندهیلر اؤلکه ندیه

 ریشدیقالم

 فرمود عطای دختر هند به مرا

 خشیتار سال مولود ماخذی برا

 سو هر بر دیدو فکرم ................

 گفتا و آمد اریبس تفحص از پس

   (119ص نوسخه( )ه. ق 1099)نو نوّا ک هزاروی  سون هجرت....... 

ی میکی غیاولمادی بللی خیتار دوغوم نین« یشکر» 

 (لرده تذکره چاتان زهیمیال) . وخدوری وئرن خبر دا ندانیوفات

 ناقدایقای خیتار ریب هئچ ندایحاقق نین« یشکر»ی زلیتبر

 نینیتابخاناسیک سیمجل رانیا. کید لمهیب تاپا معلومات

 بو النیساخالن لهیا نمره  87531 ازماالرمخزنینده ی لا

« یشکر» ندهیرلریشع نین شاعیری بوتون ازمای الی رلید

 دؤورونون لریصفو ریشاعی زلیتبر بو ائدیر. تخلص

 و شیاشامی لرده اؤلکه چوخ ریب و اولموش ندهیرلریشاع

ی میک ریشاع ریب شیائتم الدهی لر تجروبه اتیح نیدر

 ریگؤستر لر رهینظی غیازدی ون تورک دیلیندهاون. گؤرونور

 و اوخوموش مکملی نیاتیادب وانید جانیآذربا ،یک

 رهیمشاع رلرلهیشاع چوخ ریب او.ریردیشاع ریب شیرنمیاؤ

تبریزلی  اوجومله؛ زه،یمیکلریکالس رچوخیب و شیائتم لر

 صائب، ،ینجات ریام ،یباق ،یفضول ،حکیم محمد یقوس

 ندنیرلریشع. ریشدیازمیلر رهینظ نایباشقاالر..... و

 اؤزونهی نیاتیح قوربت ریب اراق،یاولما ،کؤنوللویگؤرونورک

 غربتدهی نیسیاری چوخ عؤمرونون و شیائتم اریاخت

 نایغیلیجیارادی یمیرکیشاع ریبی اجتماع او.ریشدیاشامی

 -دن اؤلکه اوزاق رلهیشاع رچوخیب اونون. ریشدیائتم دوام

شعیر محفیللرینده   ،یرکیگؤستری مکتوبالر هی اؤلکه

ساییالن بیر شاعیرایمیش دیوانین تورکجه  شعرلری نین 

ادبی دیلی اورتا عصرآذربایجان تورکجه سینده اوالن 
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شیوه دیر. او بیر شعرینده شاه سلطان حسینین بیر 

مصرعیندن استقبال ائتمیش و شعرینی شاه ین حضورونا 

میزده  یاخین گونلرده اونون تورکجه  چاتدیرمیشدیر

یازدیغی شعیرلری بیر کیتاب کیمی چاپ ائده جه ییک. 

 دیواندا اوالن تورکجه شعرلرینی بیرلیکده اوخویاق          

 صدیار وظیفه ) ائل اوغلو (  -تهران –قیش  1398

 دیوان شکری

 وار

 وار میغم نه فلکدن اولسا اری) منه ( بانا میاری

 وار میکمی پای دخ اوزره جهان بو دنیکم

 انمیک تاجی کبی عشق اونون مدایاشب

  وار میجم جامی کمی مئهر اونون کؤولمده

 مدنیلید دود فلگه شیلمیچک خرگاه

 وار میعلم شیرمیئتی عرشه باشی کب میآه

 شلریا بتر اوخدان که وار میسحر آه

 وار میخم مدهیسمیج قورو تک کمان کی رایز

 ینهال چاکی چگیچ پامبوقی س الله داغ

 وار میارم باغ ده نهیس جبع نه گؤر گل

 شیئترمی چرخهی نیدم تغافل غیت اول

 وار میدم رندهیگی ک اولما امن بونا« یشکر» 

 

 دوشوبدور

 

 دوشوبدور مستانهی گؤزلر عجب شوخ اول

 دوشوبدور گولستانهی شؤوق نینیس چهره گول

 شیگلم هیعرص دن نرهی مصر وسفی بو

 دوشوبدور کنعانه و مصرهی س غولغوله کیم

 ائتمیش معرکه خطّ کیسوت گئیبن وسنونح

 دوشوبدور خصمانه کشتی سی لن عاشیق

 دوتسونی بانیمیگر سترکییا گلیب نازین

 دوشوبدور بانهی،گر چاک نیبی کی لمزمیب

 یآپارد جانیم و دل و هوش و جیگر و عقل

 دوشوبدور تاالنه نهی ک باخی گؤز ترکانه

 الیندن جفاکارین شوخ اول نهی« یشکر»

 دوشوبدور مردانه شه غمدنی شیا گؤولم

 

 دگیلمیوز
 جام شراب عشق له جم دگیلمیوز

 بزم غمینین صفاسینه محرم دگیلمیوز) امیر نجاتی(

 امیر نجاتی دن تتبع ائتمیش

 دگیلمیوز؟ خرّم قضاسینه حق عشقینده

 دگیلمیوز؟ مؤحکم و ثابت حفایه و جور

 آنمادین نچون سایندا بیزی عاشیقلرینین

 دگیلمیوز؟ مسلّم چندهای عاشیقلر

 دیر کیمسه صورمادین بیزی کی، بو هیچ 

 دگیلمیوز؟ خطینده داغینا مرهم دور

 دهر روشناس ی«جم »  ائتدی باده جام بیر 

 دگیلمیوز؟ جم چکریز می پستو - پستو بیز

 سین پنجه هیجرانه غم ایلیشدیرن کیمدیر

 دگیلمیوز؟ «رستم » ، بیزه شعاردیر ایش بو

 عشق پایمال دگیلیز مگر کبی شکری

 دگیلمیوز؟ درهم و شکسته کبی زولفون

 تک نجاتی خاله ی دانه روخنده باغ

 دگیلمیوز؟ آدم عجبمیدیر ایله سن میل

  امیر نجاتی دن تتبعائله جه بیرداها 

 

 مز)اوالنماز( اوله
 مز  اوله سنه همتا کهردن بحر بین)مین( بیری

 مز ولها زیبا سن کبی گولون دورلو )مین( بین بری

 هانده )هایاندا( تکللّوم بو و طور بو لیک چوق حوسن

 مز اوله عیسی بیری حهاندا بو چوق حوکما

 یوندورسان آغاج بین یوز اگر دن طوبی شاخ

 مز اوله موسی اژدر اوال گر آغاجی ال

 ائدیبن ترکیب تری مشک و سنبل سوسن

 مز اوله سمنسا زلف لر ایلسه تار تار

 بو نسبت دیر بی مزه دئددیگیم دیشینه دور

 مز اوله الال لؤلؤ بیر ِسی پاره صدف هر
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 آرادیم سایدیم نی جمله ده کین صبّاحه گئجه

 مز اوله غرّا بیرکوکب اوال دیشین تک  که

 اولما )سونرا( پشیمان صونغره اتگین الدن وئرمه

 مز اوله سلوا و منّ و عدس فوم دخی که

 

 یشیک ائده جکسن کی، ایش هر ارا استاد شکری

 مز اوله آرخا استاددن ایشلره کؤرمه میش

 

 لنمیش هاله
 لنمیش هاله اوزنده ، بدر خط دگیل

 لنمیش جواله دیر آهی کؤوللّر

 وکاکل زولف اول چؤرسین چؤرموش

 لنمیش  قاله بنزر دورنایه قاشین

 ترله میشکن جمالین گول گؤرنلر

 لنمیش ژاله گول قیزل سانیرالرکیم

 الیندن هیجران آهیمیز و فغان

 لنمیش دنباله کبی هیجران شب

 وصلین روز گؤردوم دوشده یاترکن

 لنمیش تبخاله لبیم سئوندیکدن

 کلسین سامانله بیر حشره شهیدین 

 لنمیش الله محشر دشت گویا که

  زار شکری غمیندن بیرداش یئمش

 لنمیش ناله تک حیدری زنگ که

 

 بیلمنم

 لمنمیب ستریا نه هیجران بنیم زاریمدن جیسم

 لمنمیب ستریا نه طوفان اول دن یکشت سینیق بو

 تاب دیریب همن کؤولوم آرزو بیر وقی بنده

 لمنمیب ستریا نه کانیپ ده نهیس وقدوری زخم

 لرمیا نوش وبیلیا وئریر شکر قان کاسه - کاسه

 لمنمیب ستریا نه دؤوران گردش بندنی داخ

 دور کشته سر بتر بربردن عالمده ندیر هر

 بیلمنم ستریا نه عمان ریرآختا عمان قطره

 صبح دن مینس مرهم داغینه ستریا الله

 لمنمیب ستریا نه خندانی  غنچه شیآچم نیآغز

 هی «یقوس»  مسجد فیتکل یه نیائل دمادمی ا

 لمنمیب ستریا نه مانیا تابده یب عاشق

 وانید»ی گیائتد نیتدو نیم(یخان حمیده رئیس زاده )سحر شعر بو

 .(موجددور ده«ی قوس

 

 لمنمیب

 لمنمیب ستریا نه ب جانانیاخی غمدنی گؤولم

 لمنمیب ستریا نه جانان دن ائتمه رانیوی مولک

 وکله نیری یکشت نئچه سیندن خونابه بیرجیگر

 لمنمیب ستریا نه طوفان اول بندن کؤتورمز ال

 کؤشنم گؤگرمز داشم و ،داغم شورزارم

 لمنمیب ستریا نه دهقان اول حاصلدنی ب لهیب

 بنیی اندردی یاخدی یاریتدی ردسند .....

 لمنمیب ستریا نه جانانی قالماد جان کیم بنده

 سؤزو طنازین شوخ اولی سیمجل غفلت اهل

 لمنمیب ستریا نه قرآن ده بتخانه کهن بو

 تؤکر دیل ن)مین(یب ئلهی چونیزولفی بو سونبول تر

  ستریا نه بوستان منم)دویمارام(یدو ستریا نه گول

 هیشکر رهنمادیری قوس  طبع غزلده بو

 لمنمیب ستریا نه عیرفان صاحب اول حقینه

 

 یدخ بر
 میداغالمی سن نهیس عاشیقینی دخ بر کیی ائلد عهد اری

 میاغالمی داغ تازه ریب گئنه بن ده نهیسی ک گئجه ریبی د کئچمه

 آلیب نهیال تک تنبوری بن نیاتگ ساز نغمه او توتدوم تاکی

 میآغالمی کی بن قلیریدیق هم بورما وئریر قوالق ریب زامان هر

 اولماز بند اولسا قد وزی گر انیندا تؤوبهی یساق اوزلوی آ لهیب

 میاماقالمی نیس پاره کتان بو وقی میعالج سونگره گوندن بو بن

 یائتد قراریب حدده اولی بن عارضلوی آ وزلوی بیرگونش

 میقوجاقالم تک هاله اونو تا توتماز ئری جهاندا میاغیآ که

 اگر که اولماسین میدئ رتیغ آپاره کونگلی قیز هندو لهیب

 میاغالمیبوی میک ئمیش لری پان نیدوداغالر اونون لنیدیش ا بن

 گؤرمگینه جمال ریب  اولموشام قانع تک راست عشاق چه کر

 میچاغالم نغمه اوزگه اگر بن اولور شعبه هینوا بوی داخ او

 آپاریری عالمی اشی گؤزومون لر گئجه لن للریا تک سند

  میباغالم اؤنونو البیس بو گر لنیای الیخی توپراق اغینینیا

 .ریزدیردین کی وفاسیدئی یئنه شکر دؤزموش جفالره چوق مایدا

 .میاغالمیآی دخ ونیکو راه وزونهی یدخ میباخم کیم تؤوبه
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 اته گین
 اله آلیر گزیجک اول گول رعنا اته گین

 نوهم ائدر کیم توتا بیر عاشق شئیدا اته گی

 بیلدی کیم خاک ره اولدوم اته گین توتماق اوچون

 گؤتورور دوشمگه قویماز یئره عمدا اته گین

 دادالر قیلماغا اول کافیر الیندن گئجه لر

 چیخار آهیم گؤیه تا توتا مسیحا اته گین

 شامالر قانلی یاشیم موجونه البته دیر

 هر نئجه کیم گؤتورور چرخ معلال اته گین

 آواره ی صحرای جنون ائیله عریان گره ک

 کی تعلق تیکانی توتمایا قطا اته گین

 رند خاک اولسا دخی درد خم باده اولور

 نه ایسه قویماز الیندن مئی صهبا اتگین

 گوللر آچیلدی فضولی یاخانی چاک ائدیبن

 گل توتالیم می و محبوب ایله صحرا اته گین

 حکیم فضولی دن تتبع ائتمیش

 نیاته گ
 نیا اته گیثر دوتسه دیلیم .. دود.................

 نیاته گ ایتوتا در گر اولوب شط میچشم اشک

 ائدیبن کول نیس کوره آتشی آتش میگریج

 نیاته گ معلال عرش گر اخای اوندان اؤتوب

 بیائد شاگردی ک حدده اول میبئل بوکولسه ور

 نیاته گ مال اوپه بیتادی زانو  بوکه

 اگر حقدن کرم اوزولسون میآمال دست

 نیاته گ تمنا اؤزگه بیر عشقین توتا ساله

 یمیک گولون دویمه او ندنیاخاسی گؤتورمم ال

 نیاته گ ی صهبا باده اول تک دورد توتارام

 یائتد سوگند زولفونه الهی آلد نیس شانه

 نیاته گ صحرا دولدورا لهیا نکهت گون بو که

 نیساق پژمرده هی،اولم او نزاکتلی دیر چوق

 نیاته گ پایچل زولف عارضینه گول سالما

 یشکر ندنینفسی فضول ضیف ریبی بولد

 نیاته گ حایمس خسته دوتانی بولد مگر که

 عشاق میک الینه اهل دوشن خاری اولماد

 نیاته گ صحرا قدرله اله الدن لریردیو

 گئدیرم عملدن حوسن بوش و قیسه میاللر

 نیاته گ موال رحمت توتوب دیام دست

 

 بو چاخماقدان
 اخماقدانی مقصود ندیر میشاهی ا ندورمولکو گؤول

 آتش بو چاخماقدان بیچاخ تک قوو اخاری میک توخونما

 یقالخان )دوقوز(افالک نه نهیآهیمین زخم نمازیدا

 آخماقدان نهیاشی گؤزومی تانغر نیساخالس لیق دوعا

 تنده قالمازدی جان عارضه شول گرگؤزومی دیدوش

 اشماقدانی لیناز ، شول گرک چکمم نیمیننت  جان واریب

 تک نتیزی قالد ازنده باغریم قانمهی بوالشد

 بارماقدان لمهیس قانیم لهی)ییخاالماق( نام ینچمق ال نیساق

 ائیلر الیخ نیم وزی دل گؤردوکجه نیمالریا قاشین

 معلقدن چرخ ا رخای بو بالدیر ایآ که

 باسسان قدم بیردم مهیاحزان گوشه ی گر نولر

 توپراقدانی ونمحزی شکر مرحتمله گؤتورسن

 میاولدورک نیشعری افندی باق میگیائتد تتبع

 آلچاقدان هیاعال ربته یی ریفق چوقی ردیتی

 یاولد تار دهی،دی ، بال گلدی کئچدی چاغ گتلیکیا

 حقدن ترمیایس گؤزلیق کؤردوکجهی دلبر ریبی ول

 

 تورکانه رمدیله 
 باکانهی ب چه غیت سرمن بر کشدیم

 رحمانهی ب چه ریت من زند بردلیم

 دلم نیتسک باعث اوی لطف کم شده

 وانهید کند زود مرا هجرانش نه ور

 میجان ، میروان روحی ا منه نیدیقئ نئجه

 رانهیهج بو ی ن  چارهیب من سالدین نئجه

 میلدی، ب اگله ن هیگشت نیدئدی ک گوندن او سن

 طوفانه گؤزومی کیای ای بن رسنیوئری ک

 باخ شینهای گؤزوم اودو گؤرونمزسه گؤولومون

 جانه میئتدی کی، ائیله باشینه رحم نمیدوال

 لمه میب عبارت نیتزئی دخ چوق میشکر

 تورکانه دیله رم حقدنی سن گوندوز گئجه
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در این غز تتبع باقی نموده و بیت الغزل او را نیز تضمین 

 نموده شد

 دؤنه دؤنه

 دؤنه دؤنهی سحر هر چیقر که افقدن گون

 دؤنه دؤنهی در خاک اول اؤپه میوارکی قصد

 ی)ختا( اوالماد خطای آهوی کب سن ریب لهیب

 دؤنه دؤنهی کمر و کوهی آغالد آوچی، قان

 گردونی تاغ او که رید عجب حوسنونده دور

 دؤنه دؤنهی قمر و شمس عالمه ائدر عرض

 اخماقالی اونو بیر  حرارتی بیلمز اتفا

 دؤنه دؤنهی شرر میآه اندیریرعالمی ی

 باشینه بیت ین بو کهی افندی حبذا باق

 دؤنه دؤنهی پر و بال قوشونون گؤولومی دوشد

 افالکه اولماقچون کحل انجمی  دهید

 دؤنه خاک دری دؤنه توتار لهیگردباد

 یس گئجه چراغان و مهتاب و گول فصل لهیب

 دؤنه دؤنهی اوزر شط ازر نیباغر کهکشان

 ضیف دن یافندی باق میسخن طور بولدو

 دؤنه دؤنهی لر میاقل دگیل گرگزه چوق

 یاثر ناله وی ن ،یالیخ محبوب وی م

 دؤنه دؤنهی رقاصلری کب سرخوشی سالد

 یتیکرار هر کهی وئرد ال هیشکر  غزل ریب

 دؤنه دؤنهی شکر و نبات هیسو دؤندریر

 

 غربتده

 غربتده قاله سترکهیا میک هر

 غربتده الهیپ اول چکسین

 زیهرگ غمه نیس وئرمه گؤلونو

 غربتده قراله تا ماسینیقو

 اله که اونون آنالماز غمی گؤول

 غربتده ساله اندام گول ریب

 عنبری وساچالر مشکی خالالر

 غربتده غزاله ریب اوغرادیم

 اوزو گول آغزی غونچه دیشلری دورر

 طورفه صاحب جماله غربتده

 میکئچد خالدن و عمّ و وطن

 غربتده خاله او میآچد گؤز تا

 نیاته گ دلنواز او توتدوم تا

 غربتده ناله و آه مید هچکم

 یریغئ دن باده وی ساق و اری

 غربتده الهیخ ریب مید دوشمه

 لمه دیمیا الفت له زاهد و خیش

 غربتده قاله و لیق دیم دوشمه

 زیهرگ مید گیرمه که شکرهلل

 غربتده جواله ریب لن خرس

 

 اوچ دیلده) عربجه،فارسجا، تورکجه( یازیالن بیرغزل

 

 یولداشالر

 د هر که را افتادم پیهادی جنونم ش

 منتهی به دریا شد هر رهی که کردم طی

 یاد باده لعلت رعشه بر تنم انداخت

 لطف کن سرت گردم یک دو جام پی در پی

 الله قدح در بر سبزه زار قدح ز خط منظر

 بگذرد ز لطف خدا بهتر از بهارم  دی

 ای اسیر طرزت من این ستمگری تا چند

 تا کیای غالم طورت من امتحان من 

 عجز و خاک بوسی ها بر درش بسی کردم

 تا مگر شود رامم چاره گر نشد در ری

 خواهم از غمش من داغها بتن سوزم

 سر نهم به صحراها اخی الدواء الکی



9 

 

Xudafərin 185  (2020)  1398 -اسفند 185خداآفرین   

 التفات و هر او چون دعا و شمشیرند

 تللک بحیی الموتی ذلکبمیت الحّی

 خاتم سلیمانی کیم لب و دهانیندور

 هرمان خط ای هیفکرین آیت بودور گلدی ق

 صاف اوزوندن بوالندیر چوق دماغینین

 

 گلدی خط سوندوردی غملی کؤولومو اوخی

 بو خرابه منزلدن کؤچدو یار یولداشالر

 سن نه یاتمیسان شکری دور ایاغه رختین گئی

 

 یشدیئتی

 یشدیئتی ناتوانه بو  میک سحر وصل دینو

 یشدیئتی انهیتاز نهیسمند ،شؤوقی ن کیدئد

 ردمیبی لمادیآچ کونگول کی غمدن ولدوا لی نئچه

 یشدیئتی ترانه شدنیع قوالغئمیزا گون بو

 دهیمج ،عرش شیع خرگاه قبهی اندیدا

 یشدیئتی انهیشاد قوالغینا آواز فلک

 یئتیشدی نامه سی دوستون، اونون مطالعه سیندن

 یشدیئتی انهیتاز نهیسمند ،شؤوقی ن کیدئد

 موشاونوتی جهان غم دلیبی شکر که دور بو

 یشدیئتی مئهربانه اری شکوه له اول عجب

 همت طایر ندهیال شینمیم شؤوقنه براق

 یشدیئتی خسروانه نه او کنجه وصل شکار

 گتیردی امانه دن فلک مالکه لرینی ناله

 یشدیئتی مخلصانه و مشتاق هیقاپو بو تا که

 یلیک ائتد نوربخش لهیگؤزومده خاک درین ب

 یشدیئتی نه اصفها مصروی خبر و شهرت که

 الیمدن بوی چاتالدی باغر نینیگؤتورم گؤزو

 یشدیئتی جانه قورودو ،حسودی عدو نهال

 

 اته گین
 )فضولی دن استقبال(

 توتار اولدوم او ترک دور یکتا اته گین

 کی بولونماز تایی گر سیلکه سه دریا اتگین

 ساله بیلمز اله دست ید بیضا اتگین

 اله آلیرگر جک اول گول رعنا اتگین

 وهم ائدر کیم توتا بیر عاشق شیدا اته گین

 قولیم یوق دمم ار توتسا آلیم ساتماقچون

 قومیشم دردو غمین اوتماقچون

 نه ائدیم او منی آتماز مگر اینجیتماق اوچون

 بیلسه کیم خاک ره اولدوم اتگین توتماق چون

 گؤتورور دوشمگه قویماز یره عمدا اته گین

 ولرگلین اهلل اوچون ای امت عیسی خ

 شاهیدی حالیم اولون منصف اولون بیر نئچه لر

 بیر مسلمان ایکیمین بتگده ترسا بچه لر

 چیخار آهیم گؤیه تا دوتا مسیحا اته گین

 کئتدی لیلی که مگر کام اال اوندان مجنون

 گؤستریب هرنه اولور اهل وفاالردا فنون

 وصل یار ائتمه دی اول پاک دلی دیگرگون

 صحرای جنون بیله عریان گرگ اواره ی

 که تعلق تیکنی توتمیه قطعا اتگین
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 صبحدم سوز جگردن تتق نور شرر

 خیمه ی چرخه درین تک دایانیب بیرله یاخار

 نه قضا چاره اونا بولسا گرکدیر نه قدر

 شاملر قانلی یاشیم موجه سی الته دیر

 هر قدر کیم گرتورر چرخ معال اته گین

 نشکر یا گول چاغیدیر کندینی چاالک ائدیب

 واریب احبابلری سئیره هوسناک ائدیبن

 اهل عرفان شرف صحبتین ادراک ائدیبن

 گوللر آچیلدی فضولی یاخانی چاک ائدیبن

 گل توتالیم مئی و محبوبله صحرا اته گین

 

 

 

 

 

 

 

 اهلل

 ائدن  گولشن لهیخل سنسن اودو

 راحتگاه حوت بطن ونسهی

 نهیس آنهی میکل نیردیئتی سن

 جاه نیائتد مصره محبوسی چاه

 لنیای جمال اوغول نورچشم

 اهلل.....  کوی کنعان ریپ

 دور ممکن محال هر الجرم

 بولسه گر گوشه ی اراده نه راه

 لنیا میب و دیام میگلد بنده

 اهیس نامه و کار به.... قاپونا

 میمرادلر لیدگ سندنی زلیگ

 اهلل لنیبی نیراز کونگولی ا

 میائدل
 عشره حواس کهی عنی یقوللر بدنی ا

 میائدل نوش طرب جام دوبنیا بزم نیلیغیی

 میچکل سؤز دئیبن آمد خوش رهیتقد ریپ

 میائدل گوشی سؤز دوننکی ، بیرده دیه ن  میک بوله

 میائدل آغوش نتیزی بیک تکمهی ن کعبه

 ردهیب اغدنیای جیسم تک کئجه دون میل ساله

 میائدل خواموش لب بصردنی نور آلوبن

 تندن لوبدوربو انس تک قوشو ائو میکی روح

 میائدل قوش اوچون قیتحق عالم اورکودوب

 اقیاوخو نینقش بو ردهیب گوروبی قفل آچیالن

 میائدل آغوش نتیزی بیک تکمهی ن کعبه

 یاثر ایرو بوی ائتد ظهور الحمد اهلل

 میائدل دوش برو بیز لهیای احرام گلون

 بیدئ کیلب لهیا شوق نیم اونا ده قدم هر

 میائدل اووشچ غ ناقدهیبوی شوق دیقا

 وبیقو نهیداش و داغ باش بیوار تاکه نیائدی سع

 میائدل مدهوشی ن جمله لهیا مشعر نشاء

 ووروبن داش دوشونه بلریرق نادهیم ارض

 میائدل نوش وفا جام چونیای قوربانی جان

 مباحی ممنوع نئجه هر ریلیق ریبقص اونده

 میل ائده خشپوش لهیا ریربوتقصیتقص جمله

 قلنون صادقی زیامیرو وا که زیب دگلوز

 میائدل فراموش الدهر ابد تای شکرن

 لهیای شکر حق کره اوچ اوله ردهیب نیلیغیی

 میل ائده آغوش نتیز ائدبن طوفی ن کعبه

 نیخیتار اوچونی ثبت ریگلی ک محرم بو
 میائدل منقوشی اوستنی س سنه (1111فله)هجری قمری یال دورد

 ریشدیقالم
 ریشدیقالمی اسی اداآر اولموش فوتی دوران صفا

 ریشدیقالمی السیواو و آه لدهیدی حزن کونگولده

 ریدؤوراند بو نه گؤر زمان ریب شامل مدحه بولونمز



11 

 

Xudafərin 185  (2020)  1398 -اسفند 185خداآفرین   

 ریشدیقالمی معناس.... آنجاق لدهید صفادن

 یذوق مجلس پوزولموش نیدهری س باده شیلمیچیا

 ریشدیقالمی ناسیم نهیدرد دورلو دورلو آراده

 تجارتدنی نفع نه یقالدی نفع سئودالرده نه

 ریشدیقالمی سوداس مهرولرون صلی لم باشنده

 مطلق ثاقدنیم و وعده و عهدی اولد رفع وفا

 ریشدیقالمی السیاست و جبر و خد لهیح و مکر اراده

 صفار اگر عطار اگر غزاز اگر بزاز اگر

 ریشدیقالمی غوغاس نینقد  ائتمقده قسط بیوار

 معنادن داللی.... اولوند محو انتید

 ریشدیقالمی معناس نید تاجرده رنیو رشوت مگر

 اولسا وبای نفع اگر  خلق رمزیچئو وزی بالدن

 ریشدیقالمی اعالس هیپا میک سؤزوم وقی زکاته

 اهلل بحمد.......................... 

 ریشدیقالمی فاسیاستی مستوف وی حکم حاکم که

 نهیاهل بصره شیا چونیا حومار دوشر گر بلورسن

 ریشدیقالمی دعواس اولوب مفقود مطلقا مانیا که

 شهیدرو نه شاهه نه اربابنده وقدوری مروت

 ریشدیقالمی خرماس نه الدهی شبل نه .........

 یکرامات و شان نهی قالد صفوت ندهیسی صوف نه

 ریشدیقالمی وسواس مک لهیائ مسخری خلقی بل

 وانید عامل هم رید خلق امام همی بیخط

 ریشدیقالمی آالالقاس اخلهس دوت دن خطبه ندهیلید

 سترکنیای شرط امامتی حق تیتول تیوص

 ریشدیقالمی الناس حق نوندهیبو نینی اهل خراسان

 مسهیک نی لهیسو حق صافدل ریب شیم قالمه جهانده

 ریشدیقالمی گوزگونون آرخاسی س سهیش تؤکولموش

 یگاه االنی اوچ ندایاورتاس سؤزی کیای لردیدئ

 ریشدیقالمی اورتاس اولوب محوی باشی کیا اونوندا

 وقی حالوت اصال ذکردن دعاو زالردایآغ

 ریشدیقالم یحلواس نیمی و جنت نییچ گون بوتون

 دور محبت مکتوب عنوان میگ...  س نیاناس

 ریشدیقالمی آتاس نوایب نیحقی ودی یآناس

............... 

 ریشدیقالمی ختاس نیناسر ریب هری مدیش

 وصفون الممرایخ و اسمندوری امت محمد

 ریشدیقالمی رضاس نه گوروم گوستر نیاکرم رسول

 گورچک زیاحوالم چاتالمز گوگ ترمزیت ئری چون نه

 جهانین شیمدی هر بیر ناسرین خناسی قالمیشدیر

 .......................................... گرکمز ظاهر سبب

 ریشدیقالمی اجناس بال اولموش محوی اسباب رجال

 وقی نینجات دیامی شکر طوفان وب ریزدیامانس

 ریشدیقالمی پاس ریب نین جهیگ تا ریگ نوحه نهیسف

 وار مز دعا و عجز و توبه و ............. یکتایه اعتراف

 ریشدیقالمی اسیگو دم نیریاولماغا پ دفع بال

 

 یسوردی نیدوران
 یاولموشد پاشه محمد لنیا مکر که پاشا کاور

 یسوردی نیدوران ده بصره گون اون بش

 یگلد توش که میک هری د لهیا حبس بیید رلویجزا

 یکورد نهی لدیب دیس نهی سن نه دویقو عهیش نه

 هیموال ) یاراشدی( سمعی رشدی جوروندانی اآهیرعا

 یوورد ب لنیغ ریت که نیکئچسی مادیقو گون اون ریب

 اوتموشدو اهلل خلق که قانالر قدر هر ندنیال

 یردیچکد اهلل حکمی تاوان اول نهیقان اونون

 دوریفناس خیتار کهی غامیپ بو خلقه ریتیی

 یووردی فاسق موال که مومنلر مژده نیم زهیس

 

 الیازمادان نمونه
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 نوروز )یئنی گون( در فرهنگ ترکان
 

 

 پیرامون محیط و زمین در که تغییراتی ای دوره هر در

 میشده جوامع و ها انسان پذیری تاثیر سبب داده می رخ

 و تغییرات این با را زندگی مفهوم که اولیه بشر است.

 هائی راه جستجوی در دانست می عرض هم ها دگرگونی

 کردن کم برای و بوده طبیعی نیروی این با آشتی برای

 را متفاوتی های حل راه تغییرات این از ناشی بد عوارض

 دسته تقدس تحرک، تقلید، است. گرفته می پیش در

 های تاکتیک جمله از … و دعا نعمت، شکران جمعی،

 های دگرگونی گونه این با اولیه جوامع و ها انسان

 .است بوده یطبیع

 آموزش اجتماع در زندگی برای را فرد کردن تامل و تفکر

 و گرفته قرار هم کنار در فردها که زمانی دهد. می

 بین ارتباطی های پل سازند می معنا را اجتماعی تشکیل

 باشد. می اتحاد و همبستگی مهم عوامل جزء فردها این

 تازگی اجتماعات، رسوم و آداب گسترش و حفظ روند

 و شده اجتماع مراسم و آداب های پایه حفظ سبب باورها

 که فردی هر بخشد. می تقویت را اجتماعی همبستگی

 داشته اشتراک خود اجتماع جمعی رسوم و آداب این در

 احساس ناخواسته یا خواسته باشد

 اجتماع از جزئی نکهای از خوشبختی

 کشد. می یدک به را باشد می

 تمامی های ویژگی و خصوصیات

 دارند که ها تفاوتی با آداب و مراسم

 بین اجتماع مشترکشان هدف تنها

 بین ارتباطی های پل تقویت و افراد

 نوبه به نیز این که باشد می اجتماع

 جمعی شعور و اجتماعی تفکر خود

 مراسم هر دهد. می بسط را اجتماعی

 که دارد نهفته خود در را سمبلی

 در را اجتماع … و برکت غم، شادی،

 های نشان و ساخته متبلور خود

 ارمغان به خود با گذشته اعتقادی و باور های سیستم

 است. داشته

 گردد. برمی شکار دوران به تا اجتماعی مراسمات ریشه

 از خود شکار برکت و ازدیاد برای شکارچی انسان

 زمانیکه است. جسته می یاری و مدد غیرطبیعی نیروهای

 می مبدل کشاورزی فرهنگ به شکارچی و شکار فرهنگ

 روزی و برکت افزایش برای مراسم این نیز اینبار شود

 تغییرات انسان دوره این در است. شده می داشته بزرگ

 برای و دانسته محصول افزایش یا و کاهش بر را فصول

 و خاک دهی بهره افزایش ران،با طلب و بارش برای مثال

 .است کرده می اجرا را خاصی مراسمات …

 فصول تغییرات مختلف های مدنیت و ها فرهنگ در

 باره دو شدن زنده تکرار است. بوده مراسماتی با همراه

 شادی با همراه اولیه انسان در فصول تغییرات و طبیعت

 اسالم ورود از قبل ترکان فرهنگ در و است بوده شعف و

 بزرگ متعددی مراسمات با طبیعت گیری جان این نیز

 به موفق اسالم قبول از پس ترکان است. شده می داشته
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 دین این به خود رسوم و عادات از بسیاری قبوالندن

 و خصوصیات از بسیاری اسالم قبول از پس شداند.

 آداپته جهت در نیز ترکان رسوم و ها آئین های ویژگی

 شده مختلفی های دگرگونی دچار جدید باور این با شدن

 دیگر در و نبوده ترک اجتماع به خاص این و است

 برای که انسانی است. شده تکرار عیناً نیز اجتماعات

 تغییرات و آورده روی کشاورزی فرهنگ به زندگی گذارن

 خاک از وی وری بهره افزایش مهم عوامل از یکی فصولی

 به را انسان که طبیعی شراطی به بنا و بناچار بوده

 های تقویم ایجاد به شروع است داده می پیوند طبیعت

 گیری جان پایه بر انسانی تقویم اولین است. نموده فصلی

 است. بوده طبیعت دوباره

 بین در رسوم و آداب اجتماعات

 پیوستگی خاصیت

 عنوان به و کرده کسب

 فرهگی عناصر از یکی

 اجتماع آن هویتی و

 اند. گشته مبدل

 بهار گشایش تبزرگداش

 و گذشته قدیمی اجتماعات در چه

 رسوم و آداب زبان، ادبیات، ترک، اجتماع در حال چه

 هائی دگرگونی با و بوده پیوسته صورت به نیز ترک ملل

 است. بوده همراه

 شب و روز برابری با مصادف که طبیعت شدن زنده شروع

 هر در که مراسماتی طی دور های گذشته از باشد می

 شده می داشته بزرگ مجزا صورت به ترک ملل از یک

 در ترک مختلف ملل از یک هر شد. می نهاده ارج است

 از بسیاری به بنا اند، زیسته می که جغرافیائی منطقه

 این از که اند داده می تحول این به را مختلفی نام مسائل

 گون، یئنی نظیر اسامی به توان می متفاوت های نام

 نوروز، باشی، ایل جیلقایاق، بایرامی، باهار نوروز، سلطان

 گون، ارکین دیریلیش، چاغان، بوزقورد، قون، ارگنه

 مرکس، بایرامی، یاز ایلک  دونومو، گون گونو، قورتولوش

 ته مئوریز، سلطان نوز،-نوی نئوروز، میرام، بایرامی، مصیر

 اشاره … و بایرامی یوروک گونو، اولوس ایل، زه

        .داشت

 ملل مختلف های فرهنگ از بسیاری در که (1گون) یئنی

 شود می داشته بزرگ طبیعت در دگرگونی عنوان به دنیا

 زیرساخت باوری، اقتصادی، وضعیت به توجه با

 شود. می نهاده ارج .. و اجتماع فرهنگی و ایدئولوژیک

 گون یئنی بزرگداشت مراسم میانه آسیای و آسیا در

 بهمراه گون یئنی ت.اس بوده بسیاری های شباهت دارای

 آناطولی، ایران، ملل بین در دنیا و منطقه ترک ملل

 به مراسم این برگزاری و شده داشته پاس نیز بالکان

 این ملل در تاریخی های بستان بده از بسیاری سبب

 به باشد می ها تفاوت عین در هائی شباهت دارای منطقه

 تا آسیا غربی شمال شامل جغرافیائی گون یئنی طوریکه

 باورهای بین و اروپا مرکز

 مسلمان، یهودی، بودایست، شامانیست،

 چینی قدیمی منابع بر بنا گیرد. می دربر … و مسیحی

 ترکان فرهنگ دار میراث امروزی شکل به گون یئنی

 به ابتدا که باشد می چین شرقی ترکستان در هون

 کرده ظهور گلوبال صورت به سپس و ای منطقه صورت

 روز برای هون ترکان قدیمی چینی منابع ساسا بر است.

 صورت به و کرده آماده را مختلفی ها خوراکی مارس 21

 اند. پرادخته می شادمانی به جمعی دسته

 نو+روز جزء دو از که باشد می فارسی ای کلمه نوروز

 نوروز خود باورند این بر بسیاری است. شده تشکیل

 بر چون باشد، می ترکی گون یئنی مفهوم شده ترجمه

 و آمده اسم از قبل صفت فارسی زبان قواعد خالف

 بر بنا افزاید. می را کلمه این شدن ترجمه احتمال
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 در فارسی کلمه این گسترش علت شده انجام تحقیقات

 دنیا ترک ملل و ترکی زبان در متعددی کلمات که حالی

 گیری وام را است بوده موجود مراسم این نامیدن برای

 در ها فرهنگ از بسیاری شدن تنیده هم در واژها، زبانی

 شود. می بیان منطقه این

 اسالمیت: از قبل گون یئنی

 بدین توانیم می اسالمیت از قبل را گون یئنی مفهوم

 با که اجتماعاتی در گون یئنی که کنیم بیان صورت

 نوعی اند کرده می معاش امرار کشاورزی و داری حیوان

 بیشتر است. بوده روزی و برکت افزایش به نسبت باور

 با آشتی و بالها دفع برای جوامع اسالمیت از قبل

 اند. داشته می بزرگ را گون یئنی طبیعت های دگرگونی

 بودند باور این بر ای عده اسالمیت از قبل در مثال برای

 است، برده می بین از را ها گناه آتش روی از پریدن که

 می مقدس و بوده حیات ایجاد عوامل از یکی آتش چون

 تغییر از نشان نیز بهار شروع حال عین در باشد.

 طبیعت دوباره شدن زنده نوعی به یا و طبیعت دگرگونی

 است. بوده می

 گون یئنی با مرتبط باورهای از بعضی اسالمیت از قبل در

 شمرد: زیر ترتیب به را

 بوده قون ارگنه از خروج روز با مصادف مارس 21 روز -1

 می ارج قورتولوش روز نظیر عنوانی با را وزر این ترکان و

 نهادند.

 و روز مارس 21 روز در ترکی حیوانی 12 تقویم در -2

 اند. داشته می بزرگ را روز این ترکان و بوده برابر شب

 احیای و کوچ فصل شروع و زمستان فصل اتمام روز -3

 بوده برخوردار ای ویژه اهمیت از ترکان برای طبیعت

 است.

 اسالمیت: از پس نگو یئنی

 که فوق جغرافیای سمت به میانه آسیای از که ترکان

 در و اند بوده کوچ حال در باشد می ترکان زندگی محل

 متفاوتی های فرهنگ کنار از نیز اجتماعی کوچ این

 بوده شاهد را فرهنگی مختلف ستدهای و داد و گذشته

 که است بوده اسالمیت ظهور با همراه روند این اند.

 تنیده هم در اسالمیت باور با همراه گون یئنی اسممر

 است شده رسیده ارث به امروزی تقریباً شکل به و شده

 خود گذشته معانی با همراه اسالمیت از پس گون .یئنی

    است. برگرفته در نیز را جدید مفاهیم

 با همراه گون یئنی فلسفه نیز اسالمیت قبول از پس

 ت:اس شده بیان زیر های افسانه

 و است کرده ایجاد مارس 21 روز در را زمین خداوند -1

 اند. شده زاده روز این در خورشید و ستارگان

 است. آمده بوجود مارس 21 روز در آدم حضرت -2

 حوا و آدم حضرت توسط ممنوعه میوه خوردن از پس -3

 قرار خود عفو مورد مارس 21 روز در را دو این خداوند

 است. داده

 به قدم روز این در نوح طوفان از پس نوح حضرت -4

 است. گذاشته زمین

 غول ماهی شکم از یونس حضرت مارس 21 روز در -5

 است. آمده بیرون به بود بلعیده را وی که آسائی

 چاهی در برادرانش طرف از که یوسف حضرت -6

 شد. چاه از نجات به موفق روز این در بود شده انداخته

 از استفاده با را دریا یموس حضرت روزی چنین در -7

 است. شکافته خویش عصای

 پیغمبری به محمد)ص( حصرت روزی چنین در -8

 است. شده برگزیده

 حضرت با ازدواج روز و علی)ع( حضرت شدن زاده روز -9

 باشد. می فاطمه)س(

 باورهای و ها افسانه تمامی باال شده شمرده بر موارد

 باشد نمی اسالمیت ورود از پس گون یئنی با مرتبط

 روز را گون یئنئ ای افسانه طی قزاقستان در مثال برای

 نامند. می قورقود دده تولد

  
 : ترک ادبیات در ( نوروز ) گون یئنی

 و تعاریف دارای نیز تورک ادبیات در گون یئنی فرهنگ

 منابع از بسیاری در و باشد می خود خاص مشخصات



15 

 

Xudafərin 185  (2020)  1398 -اسفند 185خداآفرین   

 گون یئنی یردپا اند شده حفظ امروز به تا که نوشتاری

 ادبیات درباری، متون ها، قصیده اشعار، در توان می را

 .نمود مشاهده … و ها سفرنامه ولکوریک،ف

 – 1214 ) گنجوی نظامی ترک، بزرگ شاعران از تن دو

 -1501 ) نوائی شیر علی و ” اسکندرنامه ” در ( 1150

 را نوروز یا گون یئنی ” اسکندر سد ” اثر در ( 1441

 کنند. می وصف ملی و بزرگ جشن

 بزرگان به نهادن ارج برای عثمانی امپرطوری زمان در

 پیشکش ” نام با اشعاری گون یئنی هنگام به شعرا دربار

 و گون یئنی وصف در بیشتر که سرودند می ” نوروزیه

  است. بوده می مربوطه پادشاه

 در مرند خوی، نظیر شهرهائی در و ایران آزربایجان در

 خلق طرف از زیر مانند به هائی نغمه گون یئنی هنگام

 شود: می سروده ترک

 آید می نوروز عید – بایرامی نوروز گلیر

 شوند می شکفته گلها تمامی – هامی ر له گول آچیالر

 سپارم می تو به را مادرم عروس ای – آنامی گلین ساخال

 پدرم هم و مادرم هم – آتامی هم آنامی،

  
  آید می نوروز همراه به بهار – گلیر یاز گلیر، نوروز

 آید می نغمه و ساز – گلیر ساز گلیر، نغمه

 بشکفد گل ها باغچه در – اولسون! گول باغچاالردا

 در – اولسون! بولبول اوسته گول

 نشیند می بلبل نیز گل روی

  
 ای – گلدین خوش نوروز نوروز،

 آمدی خوش نوروز

 خوش – گلدین بوش گلدین، خوش

 آمدی تهی آمدی،

 تهی – گلدین دولو گلدین، بوش

 آمدی لبریز ، آمدی

 – گلدین سولو گلیدن، بول

 آمدی پربرکت آمدی، لبریز
  
 حسین محمد استاد نیز آزربایجان، ترک شاعران از

 ” سالم بابایا حیدر ” نام به خود بدیل بی اثر در شهریاد

 یئنی مراسم رسوم و آداب زوایای ممکن وجه بهترین به

 کشیده تصویر به عبارات و کلمات رینت صاف با را گون

 است.

 ییخاندا چارداخالری یئلی بایرام

 چیخاندا یی چیچه قار ، گولو نوروز

 سیخاندا رین له کوینک بولودالر آغ

 اولسون ساغ ن یه ایله یاد بیر ده ن بیزده

 اولسون داغ دیکیلسین قوی ریمیز دردله

  
 بویاردیق گوللو ک گویچه یومورتانی

 سویاردیق سینانالرین بچاقیشدیری

 دویاردیق ر یه مه بیرجه اویناماقدان

 اولسون ساغ ن یه ایله یاد بیر ده ن بیزده

 اولسون داغ دیکیلسین قوی ریمیز دردله

  
 ردی ره ده گولو نوروز منه ایرضا

 ردی سوره ول خرمنده ائلی نوروز

 ردی کوره رین له ش کوله یئنیب گاهدان

 ردی هوره ایتی چوبان بیر دا داغدان

 ساخالدی اولق اوالق گوردوم اوندا
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 شاخالدی قوالخالرین باخیب داغا

  
 

 الغات دیوان ” گرانبهای اثر در یارلکاشغ محمود

 طبیعت دگرگونی و گون یئنی موضوع به نیز خود ”ترک

 پردازد: می موضوع به ابیات این با و پرادخته نیز

 

  یاریلدی چیچک تورلوگ

 دهند می شکوفه ها گل انواع بهار در 

  کئریلدی یادخیم بارچین

 گشته نهان ابریشم کرمی از اینکه مانند به

  
  کوُرولدو یئری اوچماق

 شد نمایان بهشت و جنت محل

  سوز کلگه یانا توملوق

 .آمد نخواهد وقت هیچ سرما و
  

 چنین را گون یئنی ابیاتی در صفوی اسماعیل شاه

 کند: می توصیف

  کام دوست دئوری احدو باهارو روزو نو گلدی

 گینه اولدو نیگار و نقش اوزو یئر تک لی اه یار

 یئتن شاها یدین نوروز گلن ری به دان اسراء

 منم شاه  دئین ر له قاضی قیلون سادجه ر قاضیله هی
  

 گونه بدین را گون یئنی ترک شاعر دیگر فضولی محمد

 کشد: می تصویر به

 ن ده ئنلهی ویصالین ذووقی گونلومو آچار گون هر

 اولور نوروز بیر ایلده هر آچماغا ر له گول رچه گه

  
 می چغتائی ادبیات شاعران از یکی که نوائی شیر علی

 دارد: زیر ترتیب به گون یئنی وصف در ابیاتی نیز باشد

 ساچس بویونا امیش رنگ قوردوم آرا واصلی

 نوروز بوالدی اولور ظاهیر اکزان تنگ تورکون

 بانچلو قدر گونون هر

 اولسون نوروز گونون هر

  
 یئنی وصف در نیز ازبک ترک شعرای از کابلی علی نور

 است: سروده را ابیاتی چنین گون

 کوز اوزبکستان بولسا اوزون توران

 سوز بوشقا یوقتور ترافیگا یونینگ

 فیروز ایچینده میالدالرینگ تورکی

 ناوروز اوزاسان تیمثولینگ هورلوک

  
 آیالب کرانش تاقدیرقا اینسان هر

 آتایالب قوتالر گلیشینی سنینگ

 آوایالب سنی اوالدی باغریغا

 ناوروز قیزیسان ن سئوه سن اوشاغینگ
  

 سبب گون یئنی ترک دنیای محققین از بسیاری نظر به

 که است شده ترکی ادبیات و زبان در خاصی فصل ایحاد

 اشعار یا نوروزیه به آزربایجان در بهاریه، به ترکیه در

 به قرقیزستان در جیراالن، نوروز به قزاقستان در ،نوروز

 در الری، قوشوق نوروز به ازبکستان در جیرالری، نوروز

 و نوروزیه به شرقی ترکستان در نوروزنامه، به ترکمنستان

 .باشد می معروف … و الری قوشوق نوروش یا

 و اشعار گون یئنی مدح در که ترک دنیای شاعران از

 فضولی، به توان می اند گذاشته اریادگ به هائی قصیده

 نظامی قدیم، نائلی هالتی، ناظم، یحی ندیمی، نفی، باکی،



17 

 

Xudafərin 185  (2020)  1398 -اسفند 185خداآفرین   

 پاشا، احمد شهریار، افندی، یحی سلیمان شیخ گنجوی،

 دیداری، قورقورد، دده نوائی، شیر علی سلطان، پیر ابدال

 جعفر واقف، پناه مال ماهسنی، عزیز فخری، درویش

 محمد عسگر، علی شیقآ بابا، متین شکری خاندان،

 اشاره … و قلی مختوم شیدائی، غایبی، محمد آزادی،

  .داشت

 : ترک ملل در گون یئنی رسوم و آداب 
 بسیار ترک خلق بین در (قوزئی - گونئی) ربایجانذآ در

 خلق ملی عید این به مانده روزها از و بوده اهمیت با
 بازیهای ملهج از شود. می مراسم تر باشکوه چه هر برگزاری آماده

 قیلینج ” ،“ چاپما آت ” به توان می گون یئنی به مربوط خاص

 اشاره … و ” ماسگارا ” ،“ پهلوانی سیم ” ،“ زورخانا ” ،“ اویناتما

 .کرد

 کشد. می طول روز 7 از بیش گون یئنی بزرگداشت ازبکستان در

 دور مراسمی طی عادی مردم و ها خانواده از بسیاری روز این در

 برای را ملی های داستان سفیدان ریش و بزرگان و شده جمع هم

 و شیرینی پخش با همراه ازبکستان در کنند. می بازگو نوجوانان

 سروده نیز گون یئنی مدح در شعرها انواع شادی مراسمات اجرای

 شود. می

 می خود به سنتی ملی بوی بیشتر مراسمات شرقی ترکستان در

 در و شده اماده سنتی و ملی نهاینوشید و غذاها روز این در گیرد.

 می برگزار عمومی صورت به یا و ها خانواده تجمع از که جشنی

 می پخش ها انسان بین مذکور آشامیدنهای و ها خوردنی شود

 شود.

 تلقی سردی اتمام و بهار هوای ماه 6 شروع قزاقستان در گون یئنی

 باشد می قزاقستان ترکان میتولوژی در موضوع این علت شود، می

 شش کنند. می تقسیم گرم و سرد ماه شش دو به را سال که

 .. و روشنی هوا، گرمی آغاز شود می شروع گون یئنی با که ماهی

 و زن به ماه و خورشید قزاقستان ترکان میتولوژی در باشد. می

 و روشنی آغاز گون یئنی و بهار شروع که گردد می معنا مرد

 به بنا قزاقستان ترکات د.شو می معنا دوستی و محبت سرآغاز

 کنند. می قربانی را حیوانی روز این در عادتی

 خود ملی و سنتی مراسمات با را گون یئنی نیز قرقیزستان ترکان

 مراسمات و دولتی باشکوه مراسمات روز این در دارند. می بزرگ

 پردازند. می شور و شادی به مردم و گرفته شکل خانوادگی کوچک

 شود. می طبخ گون یئنی با مرتبط های خوراکی نیز قزاقستان در

 و زمستان روزه 90 اتمام را گون یئنی نیز ترکمنستان ترکان

 خانواده نیز روز این در کنند. می معنا محبت و گرمی فصل شروع

 سفیدان ریش و بزرگان بازدید و دیدار به و شده جمع هم دور ها

 پردازند. می فامیل

 به توجه با را خود های خانه گون یئنی در داغستان ترکان

 می برکت نشانه را امر این و کرده تکانی خانه طبیعت دگرگونی

 افسانه با مرتبط و ملی اشعار گون یئنی در داغستان ترکان دانند.

 سرایند. می را گون یئنی های

 سال ترکیه دول و بوده ملی عید عنوان به گون یئنی نیز ترکیه در

 که اند رفته می گون یئنی مراسم وازپیش به ملی مراسمات با ها

 رادیکال های گروه ابزاری استفاده علت به گذشته سال چند طی

 علت به مراسم این شهر کشیدن آتش و آشوب و مراسم این از کرد

 است. گرفته خود به سیاسی بوی و رنگ امنیتی مسائل

 و برگزاری آماده گون یئنی ورود از قبل روز چندین نوغای ترکان

 نوغال ترکان گون یئنی از قبل شوند. می جشن این گداشتبزر

 اطراف و فامیل به را هایش گوشت و کرده قربانی را حیوان چندین

 کنند. می پخش

 خود ملی عید مهمترین را گون یئنی نیز مالکار -قاراچاق ترکان

 مالکار -قاراچای ترکان باشد. می الهی جشن آنها برای و پنداشته

 این در کنند. می قربانی مراسم این بزرگداشت رایب را حیوانی نیز

 می برگزار … و سواری اسب مانند به مختلفی مراسمات روز

 .کنند

 به را گون یئنی باشند، می مسیحی باوری نظر از که قاقاووز ترکان

 یئنی برای قاقاووز ترکان دارند. می گرامی بسیار بهار آغاز عنوان

 ند.کن می قربانی را بره چندین گون
************************************* 

  (روز ) گون+(نو )یئنی : گون یئنی(- 1  

 = گون = قون ،+( )نو )یئنی= ار+گینه = قون ارگنه : قون رگنها

 )به فروردین(، اول ) Qon Ərgənə ( )قون نه ارگه ،(روز

 و معدن معنی به Arınqa( ( آریقیناƏrgənə (= نه ارگه ترکی

 در .است سکونت محل معنی به )Qon( قون ه،کوهپای یا

 معادل. است جهان ترکان اولیه موطن قون نه ارگه ترک، میتولوژی

 ) Örek هون رئکٶا “ مجاری میتولوژی در قون نه ارگه

  ” )Hun(است باستانی وطن معنی به 

 ماخذ: و منابع

 لیک چه چتین باش آیشه نوشته ترک فرهنگ در نوروز

 زدوربیلم بایرام دکتر. نوشته کانتر فرهنگ در گون یئن

 آرتون رماناه دکتر پرفسور نوشته ترک خلق میعمو فرهنگ در نوروز

 صرافی رضا علی نوشته ادبیاتی خالق تورک

 یلوک ساواش ولی نوشته اویغور ترکان در نوروز

 تیمزکان محمد دکتر نوشته تورک دنیای ادبیات در نوروز

 ساالریان اسماعیل وبالگ : منبع
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 حاقیندا بیر نئچه سوز نووروز بایرامی 
 

 دکتر حسین شرقی

 

 
شیمال یاریمکوره سینه، آذربایجانا یازین گلیشینی   

سیموولیزه ائدن، چوخ قدیم زامانالردان خالق آراسیندا 

بیر عنعنه یه چئوریلن قدیم خالق بایرامیدیر نووروز 

 بایرامی  

 لرده کئچیریلیر   نووروز بایرامی ندیر و هانسی اؤلکه  

نووروز بایرامی شیمال یاریمکوره سینده یازین گلیشی   

تاریخینده فروردین  1ایله عئینی گونده قئید اولونور. 

گئجه ایله گوندوزون برابرلشدیگی بو گونده قدیم 

ر یالبایجانلزامانالردان بیر سیرا خالقالر ائله همچینین آذر

ی یئنی ایلین یازین گلیشینی، طبیعتین اویانیشین اد

 قئید ائتمیش شنلیکلر کئچیرمیشلر.  یمیباشالنغیجی ک

   

 نووروز بایرامی منشایی و تاریخی    
نوورزو بایرامی آذربایجاندا منشایی ان قدیم بایرامالردان   

بیریدیر. چوخ اوزون مودتلر دایم دین خادیملری و 

موختلیف طریقت نوماینده لری نووروز بایرامینا دینی 

س گئییندیرمه یه چالیشمیش و اونو اؤز گؤزلرینده لیبا

آییرماق اوچون بو کیمی بیر سیرا ایشلر گؤرموشلر. دینی 

لرین نووروز بایرامینا تاثیری ایسه عرب خیالفتی  سلهم

 نین آذربایجانا گلیشی ایله باشالمیشدیر.  

نووروز بایرامی ایله عالقه دار بیر سیرا داهی اینسانالر دا  

ان بیرونی یحصی گؤروشلرینی دئمیشلر. ابو راؤز خوصو

موختلیف روایتلر،  صوصنووروز بایرامی حاقیندا اؤزونمخ

نووروز بایرامی ایله خالق آراسیندا یارانمیش عادت عنعنه 

 حثب بلریندنلردن و نووروز بایرامی نین یارانما سب

ائتمیشدیر. او اؤز اثرلرینده نووروز بایرامی نین هر هانسی 

لین صی بایرام یوخ طبیعتین جانالنماسی یئنی فبیر دین

گلیشی ایله عالقه لی دونیوی بیر بایرام اولدوغونو قید 

 ائتمیشدیر.  

 نووروز بایرامی عادتلری    
نووروز بایرامی ایللردن بری قئید اولوندوغو اوچون   

واخت کئچدیکجه یئنی یئنی عادتلر عمله گلیب و 

اضیردا ایسه آذربایجاندا نسیلدن نسیله اؤتورولوب حال ح

 نووروز بایرامیندا آشاغیدا قئید ائتدیگیمیز عادتلر وار.  

 آراسیندا اوشاقالر و گنجلر اساسن. آتماق پاپاق •  

 بوش واخت هئچ پاپاغی آتیالن زامانی عادت بو یاییالن

 .  دئییرلر قایتارمازالر

 عادتلردن مشهور قدر آتماق پاپاق دا فالی قوالق •  

 ائوده بیر هانسی هر عادتده بو کی، هانسی دیربیری

یاخشی صؤحبتلر  اگر نیلیر دینله گیزلینجه دانیشیالنالر

دانیشیلیرسا اوندا بو او دئمکدیر کی، آرزونوز یئرینه یئته 

 جک.  

 بو عادتلریمیزدندیر نؤوبتی ایسه تولالنماق تونقالدان •  

 رشنبهچ اود اساس ده هم گونو بایرامی نووروز هم عادت

 .  کئچیریلیر حیاتا گونو سی
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هور مش ان یاییالن آراسیندا قیزالر ایسه فالی اوزوک •  

عادتلردن ساییلیر، اودور کی، ساپا باغالنمیش اوزوک سو 

ستکانین ایچریسینه سالینیر و اوزوک نئچه اایله دولو بیر 

ستکانین دیوارالرینا دیسه بو او دئمکدیر کی، قیز ادفعه  

 اره گئده جک.   او یاشیندا

 عایله لرده بوتون اوالر دئمک ایسه اکمک سمنی  •  

ده سمنی  عادتدیر، هر بیر عایله بیر کئچیریلن حیاتا

یئتیشدیریلیر و بو دا یازین گلیشیندن اطرافین 

 یاشیلالشماغیندان خبر وئریر.  

 باالجا ائله ایسه دؤیوشدورمک یومورتا •  

. اولوب ئودیگیس ان هامیمیزین واختالریمیزدان

 ائتمه دئدیکلرینی نین دیگری طرف قیریالن یومورتاسی

 ا  اویوند بو ایدی لی

 ایسه کوسا ایله کئچل ین گئتمه یوال ایله بیری بیر •  

   بیریدیلر رمزلریندن اساس نین بایرامی نووروز آذربایجان

 بوش پاپاغی آتیالن قاپییا. آتماق پاپاق •      

 .  قایتارمازالر

 ائودن دینلنن گیزلین اگر. چیخماق فالینا قوالق •  

 یئته یئرینه آرزونون بو ائشیدیلرسه، صؤحبت خوش

 .  دیر ایشاره جگینه

ان تولالرکن بو ایفاده تونقالد. تولالنماق تونقالدان •  

 .   " یانسین اوددا اوغورلوغوم – آغیرلیغیم "دئییلیر:  

 بیتکیلرین و گلیشینه یازین بو. یئتیشدیرمک سمنی •  

 .  بزمک خونچاالری نی سمه.دیر ایشاره اویانماسینا

 سینده نتیجه اویونون. دؤیوشدورمک یومورتا •  

 نه یئتیریر.  یئری طلبلرینی نین دیگری بیری طرفلردن

 قونشوالرین و قوهومالرین نووروزدا. گئتمک قوناق •  

   .آپارارالر پایی نووروز اونالرا گئدرلر، قوناق ائوینه

 شام قدر سایی عایله نین نووروزدا. یاندیرماق شام •  

 .  یاندیرارالر

 دؤوردن قدیم نین خالقی آذربایجان. گئتمک یاللی •  

. بونون معناسی اینسانالرین رقصدیر ائتدیگی ایفا بری

 بیرلیگیدیر.  

 . اویناماق اویونالری نووروز •  

گؤیردیلن  آذربایجاندا عادته گؤره نووروز بایرامیندا  

ی یازین گلمه سی نین، طبیعتین جانالنماسی نین، نسم

اکینچیلیگین رمزیدیر. آذربایجان کندلیسی سمنی 

رروفات ایلینه برکت، بوللوق صگؤیرتمکله نؤوبتی ت

آرزوالمیش، بایراما دؤرد هفته قالمیش، هر چرشنبه 

گون  "گونو تونقال قاالماقال، ماهنی )  امآخشامی و بایر

نغمه سی و س.( قوشماقال اودا، آتشه، گونشه   "چیخ! 

اوالن اعتیقاد و اینامینی ایفاده ائتمیشدیر. بوتون بو 

چوخ اول مؤوجود اولموش -مراسیملر ایسالمدان چوخ

 قدیم شرق عنعنه لری نین داوامیدیر.  

 نووروز بایرامی   صنعت دهاینجه   
گی رلر بویو قئید ائتدیعصنووروز بایرامی خالقیمیزین   

نووروز بایرامی حاقیندا  دابیر بایرامدیر. صنعتکارالر

ماهنیالر یازمیش، فیلملر چکمیشلر. اوزئییر حاجیبیوو، 

سنووا کیمی حفیکرت امیروو، اوقتای زولفوقاروو، رهیله 

. شالرکارالر موختلیف ماهنیالر یازمیته گؤرکملی بس

همچینین ده، نووروزون چلنگی و اوجاق کیمی 

 لملری ده چکیلیب نووروز حاقیندا.  آذربایجان فی

لی نین گلمه سینی طبیعتین صبیر سیرا خالقالر یاز ف   

جانالنماسی ایله باغالمیش، بو موناسیبتله شنلیکلر 

کئچیرمیش، اونو یئنی ایلین باشالنغیجی کیمی بایرام 

ائتمیشلر. قدیم زامانالردان باشالیاراق آذربایجان، ایران، 

 قستان، اؤزبکیستاندا و بیر چوخ شرافقانیستان، تاجیکی

 شنلیکلرله گلیشینی ایلین یئنی –لرینده باهارین  اؤلکه

 افقانیستاندا و ایران فروردینین بیری. قارشیالییرالر

 .  ساییلیر گونو ایلک تقویمین رسمی

دا نووروز یونئسکو -30جو ایل سئنتیابرین -2009  

اخیل سیاهیسینا د ثماددی مدنی ایر طرفیندن غیری

بیرلشمیش جو ایلده ایسه -2010فئورال  23ائدیلمیش، 

نین  اوتورومونداجو -64باش آسسامبلئیاسی نین  میللتلر

بین الخالق نووروز  "ی  -21ایجالسیندا مارت آیی نین 

 ائالن ائدیلمیشدیر.     "گونو 
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دئمکدیر. نووروز   "یئنی گون  "سؤزو    "نووروز  "   

یمدیر. ایسالم دینی یاخین شرق بایرامی نین منشایی قد

لرینده یاییلدیقدان سونرا عرب  یا اؤلکهآسیاو اورتا 

لرین و خالقالری نین ایسالما ضید  خیالفتی بو اؤلکه

 قبولعنعنه لره، بایرامالرا موسلمانلیغی -اوالن عادت

ایت ائدیلمه سی نین علیه نه عائدنلر طرفیندن ر

ینده لری بو اولموشدور. موختلیف طریقتلرین، نوما

 "بیی و تاریخی کؤکلریندن آییرماغا، اونا  طبایرامی 

 یگئییندیرمه یه جهد گؤسترمیشلر. حتّ  "دون  دینی

اویدورموشدوالر کی، نووروز  یهبئله بیر فرض لریبعضی 

نین حاکیمیته  )ع( لیعخلیفه  جو-4بایرامی گویا 

لی ع( گلدیگی گونله عالقه داردیر. حالبوکی .م656-661)

ن ابوطالیب اییول آییندا حاکیمیته گلمیش، نووروز ب

ایسه یازدا بایرام ائدیلیر. خالقین بایرامال عالقه دار 

کامال باغلی حه آید هئچ بیر الکئچیردیگی مراسیملر دین

دئییلدیر، عکسینه ایسالمدا قاداغان اولونان بیر سیرا 

ال بوللوق قویماق سمنی سایماغی، موقدس اودو –آیینلری 

جاغینا اعتیقاد ائتمگی، قوالق فالی، سو فالی کیمی اوال

عادتلری، قاپی پوسماغی و س. احتیوا ائدیر. نووروز 

زردوشتیلیک و یا  نیناسالری اسبایرامانی نین 

آتشپرستلیکله باغلی اولدوغو بو بایرامدا ایندییه دک 

قالمیش آیینلرده، خوصوصن ده اودون موقدس 

 یدین گؤرونور.  آ-کامالردا آچیقحساییلدیغی ا

 سو، –وردن عنص 4بعضی قدیم اینانجالرا گؤره کاینات   

 چرشنبه 4 ایل هر. یارانیب کولکدن و تورپاق اود،

. اولونور قید اول سیندن برابرلشمه گونون نووروزدان،

 دئییبلر  " یاراندیم بادان خاک، آتش، آب، "  دا آشیقالر

 رو یئله باغلیدیو، اود، تورپاق س یعنی لرینده، ووجودنامه

 اینسان.  

 نووروز بایرامیندا چرشنبه لر    
 دوغرو باهارا یعنی. آدالنیر سی چرشنبه سو بیرینجی •  

 چایالرا ارییب یئرلری باغالیان بوز آزاجیق چایالرین

 قیزالر. باشالییر ایسالنماغا یاواش-یاواش تورپاق. تؤکولور

ئوین اطرافینا رین سو گتیرردیلر، اشی سرین، بوالقالردان

 چیله یهردیلر، اوزلرینی یویاردیالر.  

 کی، گؤره اونا. آدالنیر سی چرشنبه اود ایکینجیسی •  

 قیزدیریر، تورپاغی یاواش-یاواش گونش دوغرو باهارا

 اود. حاضیرالییر اوچون یاراتماق اونو ایسیندیریر،

عایله عوضوونون  هر. قاالیاردیالر تونقالالر سینده چرشنبه

 نا بیر شام یاندیراردیالر. خونچاالر دوزلدیلردی.  آدی

 آرتیق یئل یعنی. سیدیر چرشنبه یئل اوچونجوسو •  

 حسرت یازا چیخمیش تزجه تورپاغی، اویانمیش آزاجیق

 .  دیر یئلله آغاجالری تومورجوقالنان دیر، ترپه گوللری

آنا  تورپاغی. سیدیر چرشنبه تورپاق دؤردونجوسو •  

له ایسالتدی، گونشله ایسیتدی، اونو طبیعت سو ای

یاراتماغا حاضیرالدی. اونا گؤره ده ایلک یاز اکینینی 

کوتانال محض تورپاق چرشنبه سی گونونده -خیشال

سمنی، ساخال منی،  "باشالیاردیالر. یاشلی قادینالر  

 دئییب بوغدا ایسالداردیالر.    " یایلده گؤیردرم سن
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لهجه ابیوردى زبان ترکى در 

 استان فارس
 سوال پور یوسف حامد 

 

 

لهجه اساسى  گروه سه داراى ایران اول زبان ٬زبان ترکى -1

 و ”خراسانى“ ٬(… و اینانلو ٬شامل قشقائى)” آذربایجانى“

 ٬ایران در کردى زبان مشابه وضعیتى یعنى ٬است ”سنقرى“

 لهجه و سورانى ٬کرمانجى اساسى لهجه وهگر سه داراى که

 براى( است( …و کرمانشاهى ٬کلهرى ٬لک) جنوب هاى

ان نگاه کنید ایر در ترکى زبان هاى لهجه باره در بیشتر اطالع

به دو نوشته قبلى: ترکى به معنى عام و ترکى نمونه هایى از 

 ٬به معنى خاص لهجه ابیوردى زبان ترکى در استان فارس

 :(ترکى زبان اوغوزى اخهش هاى لهجه

 ترکى زبان لهجه متکلمترین کم ٬” گروه لهجه سنقرى“ -الف

 در ٬مشخص منطقه یک در منحصرا سنقرى لهجه. است

 .میرود بکار کرمانشاهان استان

 زبان لهجه متکلمترین پر ٬” گروه لهجه هاى آذربایجانى“ -ب

. است ایران سراسر در ترک خلق مطلق اکثریت زبان و ترکى

 و مرکز در ٬(آذربایجان( غرب شمال در که ها لهجه گروه این

 اى منطقه اى لهجه٬اعتبار این به است رایج ایران جنوب در

 آذربایجانى هاى لهجه گروه. است سراسرى بلکه ٬نبوده

ان خراسان نیز رایج است. متکلمین به است در جمله از ٬ترکى

ان را لهجه هاى آذربایجانى زبان ترکى در استان خراس

مىتوان به دو بخش تقسیم کرد: نخست گروههاى مهاجر 

متکلم به لهجه هاى آذربایجانى که به ویژه در قرون نوزده و 

بیست از آذربایجان و دیگر نقاط ایران به خراسان مهاجرت 

گروههاى تاریخى و بومى ترک منطقه که از  ٬نموده اند. دوم

 ترکى ىامپراتوریها دوره دو بین ویژه به ٬دیرباز 

-قویونلو آغ-قاراقویونلو و سلجوقى-غزنوى-خوارزمشاهى

 هاى لهجه از یکى به و داشته سکونت خراسان در صفوى

 خراسانى آذربایجانىو بین گذرى هاى لهجه ویا آذربایجانى

 بر عالوه ٬در شمال شرق ایران واقع در. مىگویند سخن

 جهله از بسیارى ٬خراسانى و آذربایجانى آشکارا هاى لهجه

 و خراسانى هاى لهجه فاصل حد در مىتوان را ترکى هاى

 .داد جاى آذربایجانى

زبان ” گروه لهجه هاى خراسانى“ -پ

 رایج خراسان استان شمال در عمدتا ٬ترکى

 هاى لهجه گروه مانند زیرا ٬عمدتا. اند

آذربایجانى که در خارج آذربایجان نیز رایج 

 به که ترک خلق از چند گروههایى ٬اند

 هاى لهجه یا و ترکى زبان خراسانى لهجه

 ترکان مانند – متکلمند آن به نزدیک

 نقاط دیگر در خراسان خارج در - ابیوردى

 .مىشوند یافت نیز ایران

 ترکان لهجه ٬لهجه ابیوردى زبان ترکى

 زبان هاى لهجه از یکى ٬در استان فارس  ساکن ابیوردى

 جنوب در آن متکلمین سکونت رغم على که است ترکى

 یا و ترکى زبان خراسانى هاى لهجه گروه میان در ٬ ایران

. مىشود داده جاى آذربایجانى و خراسانى مابین هاى لهجه

 مفصلى مقاله تونا ندیم عثمان پرفسور ٬ابیوردى لهجه باره در

 Ebiverdi: İranda bir Türkبنام صفحه 31 در

http://shirindil.blogfa.com/post/90
http://shirindil.blogfa.com/post/90
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diyalekti )ابیوئردى: ایراندا بیر تورک دییالئکتى- 

ابیوردی: لهجه اى ترکى در ایران( نگاشته است. ترجمه اى از 

سیرى “خالصه این نوشته همراه با اندک اضافاتى در کتاب 

دکتر جواد هئیت( آورده (” در تاریخ زبان و لهجه هاى ترکى

 .شده است

مقاله مذکور حاوى نمونه هایى به لهجه ابیوردى زبان ترکى 

کرده ام. معادل هر نمونه را در نیز مىباشد که آنها را در نقل 

داخل پرانتز به ترکى معیار اضافه نموده ام. کسره ها را با 

که در (و مصوت الف کشیده ” ئ“

” آ“لهجه ابیوردى وجود دارد( را با 

 .نشان داده ام

 ٬بسیارى از قومیتگرایان فارسى -2

 ترکى و غربى شرقشناسان از گروهى

 ٬اى ترکیه حتى و اروپایى شناسان

 ٬اى طائفه ٬اى لهجه زیرگروههاى

 در ترک خلق مذهبى و جغرافیایى

 خلقهایى و اقوام صورت به را ایران

 شکل به مثال عنوان به( جداگانه

 ٬خراسانى ٬آذربایجانى ٬آذرى

 ٬خمسه ٬اهسونش ٬افشار ٬قشقائى

 ٬اینانلو ٬ابیوردى ٬ سنقرى ٬همدانى

 تبلیغ و تقدیم(  …… اراکى

ی ب بر وهعال نگرش این. مىکنند

 ملت روند لحاظ به ٬علمى پایگى

 هویتى و زبانى ٬ملى یگانگى ٬شدن

 دمکراتیک و ملى حقوق احقاق روند بر منفى بسیار تاثیر و

آور است.  زیان العاده فوق نگرشى ٬نیز ایران در ترک خلق

 همگى بلکه ٬اینها نه زبانها و اقوام و خلقهاى جداگانه

 خلق و زبان جغرافیایى و اى طائفه و اى لهجه زیرگروههاى“

 ٬سکونت محل از فارغ ایران در. ایرانند در ”ترک واحد

 لهجه خصوصیات یا و مذهبى باورهاى ٬اى طائفه وابستگى

و با یک  ترکى واحد ملى زبان یک با ٬ترک خلق یک ٬اى

که شامل خلق ترکمن (هویت ملى واحد ترک وجود دارد 

(. است ترکمن قخل از غیر ایران در ترک خلق ٬نمىشود

 مذهبى و جغرافیایى و اى لهجه زیرگروههاى بررسى از هدف

 تراشیدن براى سعى نه ٬ایران در ترک خلق …و اى طائفه و

و  آنها نمودن پررنگ ٬کدام هر براى جداگانه قومى هویت

 تعمیق به کمک بلکه ٬تجزیه خلق واحد ترک در ایران 

 ٬ترک ملیت … و تاریخ و فرهنگ و زبان از آگاهى و شناخت

 این پراکنده زیرگروههاى متقابل دانش و شناسایى افزایش

 و هم با آنها نزدیکى و آمیزش تسهیل ٬یکدیگر از خلق

 به دهى شکل و ایجاد در اشتراکشان

ملى و  فرهنگ ٬ملى-ادبى زبان

هویت فراگروهى ترک در ایران 

 .است

یکى از فوائد بررسى  -3

یى زیرگروههاى لهجه اى و جغرافیا

 مشاهده ٬زبان و خلق ترک در ایران

 و خلق ٬زبان حضور پهنه گستردگى

 از ٬ایران سراسر در ترک فرهنگ

 ٬شرق تا غرب از و جنوب تا شمال

 آن بودن سراسرى درک به کمک

میتگرایان فارس قو از بسیارى. است

و البته مقامات رسمى تحت تاثیر و 

 ٬یا مدافع قومیتگرایى فارسى

 در ٬خارج جهان تواقعیا از گسسته

 در هنوز ایران در ترکى زبان مورد

 زبان“ مانند تلقیاتى و تعبیرات

 زبانى ایران در ترکى زبان آنکه از غافل. مىزنند درجا ”محلى

 محلى زبانى ٬بان ترکىز اینکه یا و. محلى نه است سراسرى

. است ایران سراسر آن بودن رایج و کاربرد محل که است

 از ایران ملى زبانهاى دیگر از کدام یچه که - بودن سراسرى

 ترکى زبان براى کلیدى خصوصیتى -نیستند برخوردار آن

 یک حقوق از که مىباید ایران در ترکى زبان که زیرا. است

دولتى شدن نیز برخوردار  و رسمى جمله از و سراسرى زبان

 .باشد
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همراه با استان اصفهان( از مراکز اصلى (استان فارس  -4

و حضور خلق ترک در مرکز و جنوب ایران مىباشد. سکونت 

خلق ترک در این استان متشکل از گروههاى با منسوبیت 

 و افشار ٬خمسه ٬اتحادیه طوائف ترکى قشقایى(طائفه اى 

ترکهاى (روستایى -شهرى اى طائفه غیر گروههاى.( …

 آذربایجانى مهاجر گروههاى و( …٬فریدنى ٬ابیوردى

 ازدواجهاى ٬تجار ٬کارگران ٬نشجویاندا ٬اصناف ٬کارمندان(

 و( فارس استان در. مىباشد( … و ملیتها بین مخلتف

 و ملى گروه دومین ترکها( …و کرمان ٬اصفهان همچنین

 ٬ساس برخى منابعا بر(. است استان دوم زبان نیز ترکى زبان

 را استان جمعیت دوم یک تا سوم یک بین ترکان مجموع

 در ترک خلق ٬انبوه جمعیت نای رغم على.( مىدهد تشکیل

 حقوق کوچکترین از ایران نواحى دیگر مانند استان این

 برنامه و نشریات- ملى و زبانى ٬فرهنگى ٬اجتماعى ٬مدنى

 ٬شى ترکىآموز موسسات و مدارس ٬تلویزیونى رادیو هاى

 کاربرد ٬ترکى سیاسى و ادبى و فرهنگى تشکلهاى و انجمنها

 در. نیست برخوردار -.… ٬دولتى ادارات در ترکى زبان

 ترک رسمى سیاستهاى بر عالوه ٬وضعیت این آمدن بوجود

 ترکها خود غفلت و القیدى ٬تعلل ٬خواهى کم ٬ستیزانه

 خویش ترکى ملى حقوق و هویت ٬فرهنگ ٬زبان به نسبت

 .هم نقش تعیین کننده اى داشته است

محلى گرایى و طائفه گرایى به همراه عقب ماندگى  -5

سیاسى خلق ترک در ایران باعث -فرهنگى-جتماعىعمومى ا

شده است که هم بین زیرگروههاى خلق ترک ساکن در هر 

کدام از استانها از سویى و هم بین کل جامعه ترک زبان هر 

کدام از استانها با دیگر نواحى ترک نشین و ترکان ایران و 

 در ترک خلق همه مشترک نیاخاک که–بویژه آذربایجان 

 ٬اجتماعى ٬انسانى روابط گونه هیچ -است انایر سراسر

. باشد نداشته وجود فعالى و مالحظه قابل ادبى و فرهنگى

 بین فراگیر ملى هویت کافى رشد یا و ایجاد عدم البته

رفتن و یا ضعیف بودن نگ شکل ٬ترک خلق زیرگروههاى

ادراک و حس تعلق آنها به یک خلق و ملت واحد ترک و 

 ٬یکدیگر از مطلقشان خبرىیب و انزوا ٬گذران عمر در تجرید

 از بسیارى در ترکى ملى تعصب کوچکترین نبود عالوه به

 از( منطقه حتى و ایران زبان کرد گروههاى خالف بر( ٬آنها

است که در گروههاى  ایران سراسر در ترک خلق مشکالت

 .ترک ساکن در استان فارس نیز دیده مىشود

هادهاى مدنى و تشکل جامعه ترکان این استان در ن

مانند (اجتماعى مربوط به زیرگروههاى خود 

انجمنهاى مربوط به ترکان قشقایى و یا ابیوردى و یا 

 در تشکل و آمدن هم گرد ٬(…آذربایجانیان و

 سیاسى ٬هنرى ٬هنگىفر ٬ادبى فراگروهى انجمنهاى

 و نیاز ترکى ملى و مشترک هویت حول. … و

 و بسط زاتموا به که همانطور. است روز ضرورت

 دیگر با.. ٬. و فرهنگى و زبانى و انسانى آمیزش

 ٬(ایران جنوب( خود منطقه در ترک گروههاى

 ضرورى نیز آذربایجان با روابط گسترش و تحکیم به اهتمام

ن وجود تشکالت مدنى و فرهنگى و بدو که است آشکار. است

 در( استانى سطح سه در مدرن و همبسته ٬ادبى ترکى فعال

 شمال منطقه سه( اى منطقه ٬(کشور ستانهاىا تک تک

-سراسرى مقیاس در و( جنوبى ایران و شرق شمال ٬غرب

 است آن شایسته که آنچه تنها نه ترک زبان و خلق ٬کشورى

با سرعتى بسیار بیشتر از  بلکه آورد نخواهد بدست هرگز را

 .گذشته به سوى محو شدن حرکت خواهد نمود

 مهران بهارى

 فارس استان –لهجه ابیوردى زبان ترکى نمونه هایى از 

 فارس اوستانیندان ابیوئردى لهجه سینده تورکجه اؤرنکلر
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 :آنا سؤزلرى-آتا

 (! ایشئت سن گلینئم ٬قئزئم سنه دییئره م

 (!سن ائشیت گلینیم ٬م دیییره سنه قیزیم

 شیوه کئشینى ایآغى یالئندئ

 (یالیندیر آیاغى ٬شیوه کئشین ؟) 

 کره نى یاغ ائله دى((ئ کره یى یاق ائله د

  داراغه دمئر ٬کئچه لینى نه ممه وآرئ

 (داراغا دمیر ٬وارى مه نه لین کئچه)

 چئراغه شآه ٬کورینى نه ممه وآرئ

 (چیراغا شاه ٬وارى مه نه کورون)

 ار ایسسآر ٬کیسیلیگ ایسآن 

 (ایستر ار ٬کوسولو ایسن)

 بیر عواضئنه ایککى ایسسآر

 بیر عوضینه ایکى ایستر(( 

 :نصیحت

 ننگئ نه ٬قئز اودئ کئ نآمئ اوله

 (ننگى نه ٬اوال نامى کى اودور قیز) 

  رنگئ نه ٬گول او دئ کئ بویئ اوله

 (ننگى نه ٬اوال بویو کى اودور گول)

 قشنگئ ٬اولمز النى هر بولندئ

 (قشنگى ٬آالن هر بولندى=اوجا بویلونو اولماز) 

 قئز او دئ کئ دانئشه نده گیلمییه 

 کى دانیشاندا گولمه یه( قیز اودور)

 بیلمییه دوشمن ٬دوستئنان دآنئشه

 (یه بیلمه دوشمن ٬دانیشا دوستونان) 

 هرجآیى یارئنان همسر اولمییه

 هر جایى یارینان همسر اولمایا() 

 ایلدن ٬قئزئ خوبدئ النى تآیفه دن

 (ائلدن ٬قیزى خوبدور=یاخچىدیر آالن تایفادان) 

  اصلدن ٬دن سئلسئله ٬دودمندن

 (اصلدن ٬دن سیلسیله ٬دودماندان)

  ایزینیئ وورمه نآکسه هئچ ٬عبث

 (اوزونو وورما ناکسه هئچ عبث)

  سئزینیى آچمه ٬خریدار گیرمه دیى

 (سؤزونو آچما ٬دین گؤرمه آلیجى=خریدار)

 دلى دوه لىیه وئرمه قئزئنیئ 

 دلى دوه لىیه وئرمه قیزینى(

 شیخ هابیلىدن((الاللئ 

  الى الیآل ٬یآلال الیآل ٬خورده قئزیم

 (الى الیال ٬الیال ٬الیال ٬قیزیم باالجا=خیردا)

 الى الیآل ٬الیآل ٬الیآل ٬قشنگ قئزیم

 (الى الیال ٬الیال ٬الیال ٬قیزیم گؤیچک=قشنگ) 

 گلئر الآلسئ قئزیم ٬الیآل دییئره م

 (گلیر الالسى قیزیم ٬ال دیییه ره مالی) 

 اوزاق یولدن قئزیم باباسئ گلئر

 (ولدان قیزیم باباسى گلیراوزاق ی) 

 بلو بلو

 (بلو بلو بلو) ٬بلو بلو بلو

 بیر قوش قوندى 

 (بیر قوش قوندو)

 (سویدو بو) ٬بو سویدئ(توتدو بو) ٬بو دوتدئ

 (بو پیشیردى)بو پیشیردئ 

 (بو یئدى)بو یئدى 

 (بو کلله گونده یه قالمادى)بو کلله گونده یه قالمه دى 

 (گلین گتیره نده)گلین گتئرآنده 

 (کهر آتین نعلىنى)نى یکهر آتینى نعل

 (مهمل ائدین چولونو)مهمل ائدینى جولئنئ 

 (بیز گلمیشیک آپاراق)بیز گلمیشئگ آپارق 

 (سیزین باغین گولونو)سیزینى باغیى گولئنئ 

 (کهر آت نعلى نئیله ر؟)کهر آت نعلئ نئیله ر ؟

 (آغ بوغاز خالى=بنى نئیله ر؟)آغ بوغاز خآلى نئیله ر؟ 

 آدئ قشنگ اوغالننومز

 (نامزدى=آداخلىسى قشنگ=گؤیچک اوغالن) 

 (دونیادا مالى نئیله ر)دونیه ده مآلئ نئیله ر 

 (اوتاغدا یاتان اوغالن)اوتاغدا یاتن اوغآلن 

 (کؤینه یى کتان اوغالن)کئینه غى کتن اوغآلن 
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 (آداخلىنى آپاردیالر)آداخلئنئى آپاردئلر 

 (اوغالنبىخبر یاتان )بئ خبر یاتن اوغالن 

 (عمیم اوغلو)عمیم اوغلئ 

 (عمیم اوغلو مییانا=اورتانجى)عمیم اوغلئ مییآنه 

 (چک ده سیگارینى یانا(چک ده سیگآرینى یآنه 

 (منى سنه وئرمزلر)منى سنه وئرمزلر 

 (باخ دا جییه رین یانا)باخ دا جیگرینى یآنه 

 (قاین آنا گلینینه دییه ر)قئینه نه گلنینه دییه ر: 

 (!اوتور گل ٬گلین ٬گلین) اوتئر گل ٬ینگل ٬گلین

 (!اوتور ٬سال نى کئچه آال) اوتئر ٬اللئى کئچه یى سال

 (بو دیل کى سنده وار)بو دیلیى کئ سنده وآر 

 (دیلینى کس و گل اوتور)و گل اوتئر -دیلیى کس

 :تورکولر

 بیرینجى

 بآغ ایچئنده دویمق اولمز هر گولدن 

 (لدنباغ ایچینده دویماق اولماز هر گو)

 وآر بویئ ٬هر گولینى بیر آیرئ رنگى

 (وار بویو ٬رنگى آیرى بیر گولون هر) 

------- 

 قئسمت چئشمه سىنینى آیرئ سویئ وآر 

 (قیسمت چئشمه سىنین آیرى سویو وار)

  آسئمان چرخئ گزئر ٬گئزدیره ن وآر

 (آسومان ى-چرخ گزیر ٬ن وار گزدیره)

 دگیرمآن گزئر ٬سو دگئر پررىیه

 (ییرمان ده ر گزه ٬یه پرره ری ده سو) 

 درمآن ٬مرگه اگر چآره اولسه یدئ

 (درمان ٬اولسایدى چارا اگر اؤلومه=مرگه) 

  لوقمان هم ٬هم ارسطو گئره ردى

 (لوقمان هم ٬ردى گؤره ارسطو هم)

 یم! گئیل دیوانه یئمه غم ٬غم یئمه

 (!گؤیلوم دیوانه یئمه غم ٬غم یئمه)

 همیشه روزئگآر بئله دآر اولمز 

 (همیشه روزیگار بئله دار اولماز)

 ایکینجى

 گل ائ سآقئى! دولدئر جامئ مستانه 

 (گل ائى ساقى! دولدور جامى مستانه)

 قالر مئیخآنه ٬گیده ر مئى ایچاننر

 (قاالر مئیخانه ٬نلر ایچه مئى ر گئده) 

  یامانئ ٬گئچر بو دونیه نینى یاخچئ

 (یامانى ٬یاخچى دونیانین بو گئچر)

 یاخچئ لوق اینسآنه قالر قآلسه بیر 

 (قالسا بیر یاخچىلیق اینسانا قاالر)

 گل ائى ساقئى! گئچدئ عومرئم دوره سئ

 (سى دؤوره عؤمروم گئچدى ٬گل ائى ساقى!) 

  گئچر روزئگار ٬دولدئر جامئ شیرین

 ئچر(گ روزیگار ٬شیرین ى-جام دولدور)

 اوچونجو

 بولبولى که آیرى دیشر گیلئننن 

 (ى دوشه ر گولوندناو بولبول کى آیر)

 ناله چکر دآییم هئجران الئننن

 (ناله چکر داییم هیجران الیندن) 

 بادئ صبا پئیغام آپار دیلئمنن 

 (ى صبا پئیغام آپار دیلیمدن-باد)

 بیان ائله دادسئتانه دردئمئ 

 (بیان ائیله دادسیتانه دردیمى)

  اولر نه عآقبت ٬سئیله گئریم

 (اوالر نه عاقیبت ٬گؤروم سؤیله)

 عرض ائیلرم سولئیمانه دردئمئ 

 (عرض ائیله رم سولئیمانه دردیمى)

 :بیر قاشقاى تورکوسوندن

 یه باغین م قونه ٬م اوچه ٬بولبول اوله م

 (باغینا قونام ٬اوچام ٬اوالم بولبول) 

 یه دیدآغین بآل م قونه ٬آررى اوله م

 دوداغینا بال قونام ٬والما آرى) 

 نقل از اورمو کتابخاناسی
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 کاتی در نسیمی پژوهین
 

 دکتر ح. م. صدیق )دوزگون(

 
 
 اسرار قرآنی در شعر نسیمی -5
 . دیوان نسیمی1-5

سید نسیمی در اشعار خود از آیات و عبارات قرآنی به کرات 
استفاده کرده است و به نوعی تفسیر و معناپردازی دست زده 

 است، مانند:
 (34 -)بقره «اَسْجُدُواْ آلدَمَ»

 از خدا نشنود امر َاْسُجدوا. زان عزازیل
 کز حسد پنداشت آدم صورت غیر خداست.

 گر نبودی مظهر ذات خدا، آدم کجا،
م علیم؟ اَسْجُدوامستحق   گشتی ز عّلا

 (172 -)اعراف «اَلسْتُ بِربّکم»
 ـا!نسیمیچو فلک بی سر و پای عشق شو، هم

 در سر و پای من ببین! سرّ اَلسْتُ ربکُم

 باده مست باشد،مست شراب عشقش، بی
 باده مست یعنی، مست الست باشد.بی

 مستا الستند کسانی که از این جام،
 ی توحید چشیدند.در بزم ازل باده

 (3-)انسان «اِنّا هَدَیناهُ السَّبیل»
 طالب ذات خدا را سی و دو خطا رخت،

 .اِنّا هَدَیناهُ السَّبیلدر حقیقت هر یکی 
 (30 -)قصص «اِنّی اَنا اهلل»

 اعی بود از آن عارض که پیدا شد دمی، زان رو،شع
 آمد خطاب از نار، موسی را. اَنا اهللُ العزیز

 آتش وحدت چنان تجلی کرد،نسیمی 
ات. اِنّی اَنا اهللکه بانگ   بر آمد از ذرا

 از رخت، اِنّی اَنا اهللتا عیان شد آتش 
 ی نور تجلی در همه اشیا گرفت.شعله

 و ریا،آتش رخسار آدم بود بی روی 
 با کلیم. اِنّی اَنا اهللگفت از درخت آن که می

 «بسم اهلل الرّحمن الرّحیم»

 گر تو هستی از بنی آدم بگو با من که چون،
 ؟بِسم اهلل رحمن الرّحیمهست آدم باء 

 (42 -)اسراء «ذِی الْعَرْشِ سَبِیالً»
 !اِلی الرَّحمنِ ذوالعرشِ السَّبیلای ز رخسارت 
 .ا کُلّ مَن کانَ القَتیلاِنّ احیا فی هواه

 (5 -)طه «الرَّحْمَنُ عَلَی الْعَرْشِ اسْتَوَی»
ْحمن َعلی الَعرِش اْسِتوی داری خبر،  گر ز الرَّ

 از دِر طه درآ ای طالب ربا رحیم!
 (21 -)انسان «سَقاهُم رَبُّهُم»

 بشنو، سَقاهُم رَبُّهُمخواند ای ساقی! لبش می
 آید.ر نمیکه محروم از می وحدت بر این ساغ
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 (39 -)رعد «عِنْدَهُ اُمّ الکتاب»
 عِنْدَهُ اُمّ الکتاب! ای رموز لوح رویت

 ی حسن آفتاب.کرده طی پیش جمالت نامه
 (9-)نجم «قابَ قَوسَین»( و 1 -)اسری «لیلة االسری»

 معراج نسیمی شد قوسین دو ابرویت،
 ای شمع شب ِاسرا! وی بدر هّلل ابرو!

 لوح رخسارش بخوان، ابجد سیا و دو حرف از
 یکی. سرّ سُبحان الَّذی اَسْراتا بدانی 

 شب ِاسراست آن گیسو و قوسین آن خم ابرو،
 بیا حق را تو در ِاسرا ببین گر مرد ِاسرایی.

 «طه»، «یاسین»(، 17 -)نجم «ما زاغَ البَصَر»
 رمزی به چشم توست، ظاهر کن، ما زاغَ البصرز 

 عیان ابرو.ز مژگانت  مااَوحیکه کرد اسرار 
 ،زاغَ البَصَرآمده در شأن چشمت رمز ما 

 روی و مویت را بیاْن یاسین و طه آمده.
 (16 -)نمل «هُوَ الْفَضْلُ الْمُبِینُ»

 ،هُوَ الفَضلُ المُبینخلعت الَخوف در پوش از 
 تا به حق ره یابی و ایمن شوی از خوف و بیم.

 (1 -)قمر «وَانْشق القَمر»
 از رخت سی و دو خط، باز یابد هر که خواند

 .اُمّ الکتاببا معنی  سِرّ وَانْشق القَمر
 (79 -)انعام «وَجّهتُ وَجهی»

 چون خلیل، وَجّهتُ وَجهیام تا به رویت گفته
 آتش نمرود بر من گشته ریحان و گّلب.

 . رمزهای حروفی2-5
ی شاعران حروفی با شعرای متصوفه در آن است که در فرق عمده

ها حات عرفانی، متصوفه به معنای مجازی آناستفاده از اصطّل
کنند. ولی حروفیان جهت شرح باورهای آئینی خود از توجه می

ی این تر، به همهجویند. به عبارت سادهاین کلمات بهره می
کنند و ی دید یک مکتب و مسلک نگاه میاصطّلحات از زاویه

بییین و گویند، ولی قصد تگرچه با رمز و راز و پوشیده سخن می
تشریح باورهای خود را دارند. از میان این رموز به تعدادی در 

 کنیم:جا اشاره میاین
 28و  32الف( اعداد 

حرف وجود دارد  7های حروفیه در سیمای آدمی بنا به برداشت
 7شود. این می 32و  28های گوناگون منتج به عددهای که از راه

واد اعظم است که اگر حرف )دو ابرو، چهار مژه و یک گیسو( س
به دست  28عنصر آب، آتش، خاک و باد ضرب شود، عدد  4به 
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جانشین حروف پ، چ، ژ، گ « الم الف»آید و اگر آن را با 
 خواهد بود: 32جمع کنیم حاصل جمع 

 از لوح روی دلبران، سی و دو حرف حق بخوان،
 ببین از چار هفت و چار او. ما اَوْحیاسرار 

 اند از رخت سی و دو خط،باز یابد هر که خو 
 .اُمّ الکتاببا معنی  سِرّ وَانْشق القَمر

 طالب ذات خدا را سی و دو خطا رخت،
 .اِنّا هَدَیناهُ السَّبیلدر حقیقت هر یکی 

 ابجد سیا و دو حرف از لوح رخسارش بخوان،
 یکی. سرّ سُبحانَ الَّذی اَسْراتا بدانی 

 ب( خطوط صورت و زلف
 باب جنت است،هفت خط وجه آدم هشت 

 را این فتح باب، اولوااللبابشد به فضل حق 
 چار مژگان و دو ابرو و دو خط و موی سر،

ت و فردوس ماست. ت و هم جنا  هشت باب جنا
 ما را ز ماه روی تو هر ماه حاصلی است،

 های هفت و شش و چار فارغیم.از هفته
 مصحف رخسار ما را کس نخواند غیر ما،

 ایم.خوان، ما بودهعالم سبعهکاین ُصُحف را در دو 
 لوح محفوظ است رویش، زلف و خال و خط، کّلم،

 ، والسّلم.علم لدنّیبا تو گفتم معنی 
 ها،مصحف حق است رویش چشم و ابرو سوره

 قامت و زلف و دهانش چون الف الم است و میم.
 اگر داری، سَوادُ الوَجهز زلف و خط و خال او 

 باید.برتر نمی یی َقدرت از اینفقیرا پایه
 که پیش حق ِبه است از َالف ماه، لَیْلَة القَدری

 اهل دل تعبیر آن زلفین هندویت کنند.
 خوانند،عارفان روی تو را نور یقین می

 خوانند.ی موی تو را حبل متین میعروه
 هست ابروی تو آن حرفی که نامش را االه،

 کند.می« نون»، «قلم»در کّلم کبریا قبل از 
ت، دینخالِ  ،وَجْهَهُ، خال سیاهش دان و جنا

 تا بینی حسن حق در جنت آباد نعیم.
 ای حرف خط و خالت چون آیت قیامت،

 ی تو پر شور و شر نوشته!بر لوح چهره
 ج( ِاستوا

 ره به خط استوای وجه آدم چون نبرد،
 دیده، زان جاوید ماند اندر عذاب.مشرک بی

 وم،ر ز آن بر خط رویت میصراط اهلل ابر 
 ، خط استواست.صراط اهللکاهل معنی را 

 نبرد، صراط اهللپی بر  شَقُّ القمرهر که از 
 سوی خط کی ره برد یا استوا داند که چیست؟

 داری خبر، الرَّحمن عَلی العَرش اسْتِویگر ز 
 !ربّ رحیماز دِر طه درآ ای طالب 

 د( الف، الم، میم
 معنی تورات و فرقان، شرح انجیل و زبور،

 خطش بر خوان که هست آن در عدد بی میم و الم. از
 قامت و زلف و دهانش چون الف الم است و میم،

 .وَاهللُ عزیزْ ذو اِنتقامگر نداری صدق، 
 ها،مصحف حق است رویش چشم و ابرو سوره

 قامت و زلف و دهانش چون الف الم است و میم.
 بی آن قد همچون الف، شد الم از غم قامتم،

 ینم شبی با آن الف این الم را؟پیچیده کی ب
 تن تنانای ما الف الم است،

 ی ماست.مست عشقیم و این ترانه
 ُکنُت َکنزا  ، حدیث قدسی آیت ُکن فیکونهـ( 
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اره  ی گردون، منم شش حرف کاف و نون،منم سیا
ار بنشینم؟چرا از سیر خود یک  دم مِن سیا

 ای کلک منشی ُکن بر آفتاب حسنت،
 پا تا به سر نوشته! زاکُنْتُ کَنْاسرار 
 *** 

 مدتی گنج ظهورت بود در کنجی نهان،
 عاقبت گشتی دلیلی در بیان خویشتن.

 گنج مخفی را طلسم و اسم اعظم را کلید،
ه  ی عنبر شمیم سنبل هندوی اوست.طرا

 ای مفلسان عاشق! گنج مخفی عیان شد،
 وی تشنگان خاکی! آن آب کوثر آمد.

 و( اسماء االهی
 عرفت کردیم کسب از فضل حق،چون کمال م

 شدیم. عالِم تعلیم علم عَلَّمَ االَسْما
 بر َمَلک مخفی نماند بعد از این، سرّ اسما

 ی خال رخش چون نقطه بر اسما نهاد.دانه
 از اسم آدم جوی، سرّ مسّمابیا و 

 که مستجاب سجود ملک به اسما شد.
دا! بار دگر از نمد فقر در آ،  سیا

 بنما در َکَپنک.سرا اسماء خدا را 
 چون کمال معرفت کردیم کسب از فضل حق،

 شدیم. عالِم تعلیم علم عَلَّمَ االَسْما
ام الکتاب و عرش  ،سبع المثانی بهز( تشبیه رخسار 

 رحمان

 از کتاب روی یار، سَبعُ المَثانیچو ما هم
 ها داند که چیست.هر که خواند معنی این آیه

 ای طالب! المثانیسرّ سبع
 خطوطات وجه خود بر خوان.از 

 *** 
 !عِنْدَهُ اُمّ الکتابای رموز لوح رویت 

 ی حسن آفتاب.کرده طی پیش جمالت نامه
 باز یابد هر که خواند از رخت سی و دو خط،

 .اُمّ الکتاببا معنی  سِرّ وَانْشق القَمر
 ! نوشته بر رخ دوست،نسیمیای 

 بینم.می شرح اُمّ الکتاب
 *** 

 گواست، علَّمَ االَسمارویت،  عرش رحمان است
 اعتقاد اهل حق این است و قول مصطفاست.
 عروة الوثقی ح( تشبیه زلف یار به حبل المتین و

 ،حَبلُ المَتیناهل وحدت و  عُروةُ الوُثقای
 زلف دلدار است از آن با زلف دلدارم خوش است.

 ،حَبلُ المَتینکه عارف خواندش  عُروَةُ الوُثقی
 زلفش، و آیت گیسوی اوست. لوَاللَیی سوره

 تمسک باشدش، عُروَةُ الوُثقیکی به ذیل 
 ، زلف سمن سای تو نیست؟حُبلُ المَتینهر که را 

 اهل دل، ی وثقایعروهو  حَبلُ المَتین
 آن جعد زلف غالیه بار است، والسّلم.
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گفتگو با دکتر صدیق درباره 

 قارا مجموعه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 رف رف مصاحبه از: مهندس ابراهیم

آقای دکتر حسین  :سؤال
محمدزاده صدیق، اخیرا شاهد 
 نشر کتاب قارا مجموعه

الدین  )منسوب به شیخ صفی
اردبیلی( به همت و تصحیح 

ایم، لطفا برای جنابعالی بوده
ی کتاب قارا آشنایی خوانندگان ابتدا مختصری درباره

 حبت بفرمایید.مجموعه و مؤلف آن ص

در گذشته شاید بتوان گفت از قرن سوم هجری به  جواب:

های آن در تاریخ ادبیات عربی، این سو، در ایران و سوی

ی ترکی و فارسی، متصوفه، مریدان مشایخ صوفیه، درباره

شرح احوال و مقامات و کرامات و اقوال و سخنان و نصایح و 

ز مرگ مشایخ خود، ها بعد اها و حتی قرنمناقب آنان سال

کردند و اقدام به تهیه و تنظیم و نگارش رساالت و کتب می

ساختند. مثال در باب یکی از به نام آن مشایخ معروف می

چندین کتاب  مشایخ صوفیه موسوم به ابو سعید ابوالخیر

جامع در حاالت و کلمات و روایات او، نگاشته شده است. 

ی او جمال الدین ابو آن رساالت کتابی است که نواده یکی از

نوشته است که در پنج باب است و  روح لطف اهلل بن ابوسعید

در آن کرامات و سخنان و وصایا و روایات و حکایات مربوط 

به ابوسعید را نقل کرده است که تحت نام کلمات و حاالت 

 شیخ ابوسعید چاپ شده است.

نام دارد و آن را محمد بن منور  ی دیگر، اسرارالتوحیدرساله

تنظیم و   بن شیخ االسالم بن سعد بن ابی طاهر ابوسعید

آن را به  هایتألیف کرده است و تمام مطالب و نوشته

ابوسعید ابی الخیر، جد پنجم خود منسوب ساخته است. و در 

الخیر، واقع او، در کتاب اسرارالتوحید منسوب به ابوسعید ابی

ی احوال و اخبار و اقوال و کرامات جد خویش، از درباره

ی روایات و اطالعاتی که در این باب داشته، مطالبی مجموعه

 گردآورده است.

یگری نیز در باب ابوسعید و از زبان او و یا رساالت متعدد د

ی دیگر مشایخ صوفیه موجود است که اهل رساالتی درباره

ها اطالع دارند. البته این گونه تألیف، خاص صوفیه فن از آن

نیست. شما در نظر بگیرید که کتاب بسیار عزیز ما شیعیان 

و با عشقی که به  یهم از سوی سید رض یعنی نهج البالغه

داشته، تنظیم ب طالموالی متقیان حضرت علی بن ابی

که باز از طرف وی تدوین  شده است و دیوان حضرت علی

را  باشد. کتاب نهج الفصاحهگشته، منسوب به آن حضرت می

اند بلکه بعدها نفرمودههم خود پیامبر گرامی ما تألیف 

مندان با استفاده از روایات صحیح و اصحّ، این کتاب را عالقه

اند. و که حاوی کلمات قصار آن حضرت است، تألیف کرده
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نیز چنین است. و دیگر کتب منسوب به  ی سجادیهصحیفه

اولیاء و اقطاب و مشایخ که حاوی نصایح و کلمات و سخنان 

 آنان است، بعد از مرگ آنان تألیف و تنظیم شده است.

الدین اردبیلی هم یکی از مشایخ کبار صوفیه بوده  شیخ صفی

کرده است. مریدانش رساالت است و به ترکی صحبت می

اند و آنچه را که در باب او و منسوب به او را جمع آوری کرده

ن او و نظایر آن را به ترکی به نقل از کلمات او، نصایح و سخنا

اند که در کتب گذاشته اند، نام آن را قارا مجموعهتألیف کرده

شود. و های مربوطه به نام آن اشاره میتراجم احوال و تذکره

این مجموعه چنان عزیز بوده است که پیوسته در خزاین 

شده است و قبل اری مینگهد کتب شاهان صفوی در اصفهان

 و قزوین  و تبریز نیز، در اردبیل از انتقال پایتخت به اصفهان

ی های کتابخانهنسخ متعدد و البته متفاوت آن در صندوق

سلطنتی قزلباشان موجود بوده است و بعد از فروپاشی 

اراج رفته است ولی پیوسته میان مریدان به ت ی صفویهسلسله

روایات و نسخ شاید بازنویسی شده  و قزلباشیه صفویه

های متعدد آن که اغلب های جدید و دستنویساستنساخ

 شده، وجود داشته است.بیاض نامیده می

های دان شاخه، مریبا توجه به اینکه بعد از فروپاشی صفویه

نیز  قلع و قمع شدند و بقیة السّلف گوناگون دراویش قزلباشیه

 های منسوب به شیخ صفیبه انزوا گرائید، بسیاری از طریقت

را  های قارا مجموعهجهت مصون ماندن از تعرض، نسخه

ها حفظ داشتند و آن را در سینهز میچون جان عزی

ی فرقه کردند. به طوری که اکنون در اطراف شهر موصلمی

زندگی  دوازده امامی صوفی مسلکی موسوم به الشّبک

هایی از قارا بخش کنند که مرحوم حامد الصّرافمی

ی آنان ا از صندوق سینهی منسوب به شیخ صفی رمجموعه

 اخذ و جمع آوری و تدوین و چاپ کرده است.

و مریدان شیخ  ی عثمانی نیز، دراویش قزلباشیهدر دوره

کردند،  برای صیانت زندگی می که در شرق آناطولی صفی

های قارا اردبیلی را از دستنویس خود، نام شیخ صفی الدین

کردند و یا آن را تبدیل به اسماء مشابهی زائل می مجموعه

نمودند و جمالتی را که تصریح به نام می نظیر شیخ صافی

دفاع  -علیهم السالم -وی داشت و یا بالصراحه از اهل بیت 

های خطی از این رو نسخهکردند. و کرده بود، حذف می

برخی از رساالت چند گونه است و یا به دروایش و مشایخ 

دیگری انتساب یافته است. تشخیص این موارد بسیار سخت 

 طلبد.شناسی میهای دقیق سبکاست و مطالعات و پژوهش

ی کتاب ام، همانگونه که در مقدمهآنچه که حقیر چاپ کرده

ها تفحص و که پس از سالی آن است آمده، در واقع ثمره

ام برخی از تجسّس و تحقیق و کاوش در نسخ خطی، توانسته

این رساالت را کشف کنم و گردآوری نمایم و در چند بخش، 

الدین و نیز  ی انتساب هر کدام به شیخ صفیبا تعیین درجه

ها رفته و نیز با هایی که در آنبا ذکر تحریفات و دگرگونی

ها، به چاپ بسپارم. هیچ جا یح به نام و نشان مؤلفان آنتصر

را من  هم ادعا نشده است که دستخط شیخ صفی الدین

ام، بلکه این ادعا از آن مریدان وی است، همانگونه که تا دیده

کنون کسی دستخط شیخ ابو سعید ابوالخیر و دیگران را 

 ندیده است. 

ام، مطمئنا نقش عظیمی در کشف نجام دادهکار حقیری که ا

الدین اردبیلی خواهد داشت. اجازه  آثار دیگر شیخ صفی

تر شود. مثال شما بدهید من یک مثال بزنم تا موضوع روشن

از مؤلّفات و ملفوظات و تقریرات فارسی  کتاب چهل مجلس

را که در آن نکات باریکی از شناخت  از عالء الدوله سمنانی

، جنید صوفیه و برخی از کبار تصوف مانند منصور حالج

، ابن ، سعد الدین حمویه، محمد غزالی، ابونصر سراجبغدادی

و مخالفت با حکمت یونان و نقد  ، نجم الدین کبریعربی

ای از آیات قرآنی و الهام از و تأویل پاره برخی از آراء ابن سینا

که نسخ خطی و  عرفان اسالمی ترکی خواجه احمد یسوی

اند و تحریرات گران فراهم آوردهها را دیحتی چاپی آن

اند، در نظر آورید. بلکه چنانکه یک تحریر مختلف از آن کرده

 ی مجالساند و یکی دیگر رسالهنامیده ی اقبالیهرا رساله

عالء الدوله نیست  نامیده شده است. و البته تحریرات از آن

ق در آن را مسکوت ولی محققان فارسی زبان، تحقی

تصنیف احمد بن »گذارند و همه را بر روی جلد با ذکر نمی

کنند و کار چاپ می« محمد بن احمد عالءالدوله سمنانی

 نمایند. پژوهشی را دنبال می

 اجازه بفرمایید یک مثال روشن دیگر بزنم:
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بان شناسید که از زرا می شما کتاب معروف کلیله و دمنه

هندی )سنسکریت( به پهلوی و سپس به عربی و ترکی و 

دانیم که در زبان فارسی بارها ترجمه شده است. اما، ما می

هندی )سنسکریت( کتابی به این نام وجود نداشته و این نام 

اند. در واقع را گردآورندگان و مؤلفان و مترجمان به آن داده

و تعدادی رساالت کتاب کلیله و دمنه تلفیقی از چندین متن 

های ها و روایات و داستانهندی است با برخی مطالب و باب

دیگری که به آن مجموع افزوده شده است. اکنون برای 

پژوهندگان، نام برخی از این رساالت اصلی که در پنجاتنترا 

)پنج رساله( و مهاباراتا )سه رساله( و دیگر متون سنسکریت 

در و شأن فراوان داشت، موجود بوده و در نزد هندوان ق

ی اصلی آن در هندی شناخته شده نیست و حتی گردآورنده

و ابوالمعالی  و ابن مقفع معلوم نیست و ما فقط برزویه طبیب

و جز آن را  و صاحب انوار سهیلی و محمد بن عبداهلل بخاری

های ترکی این کتاب که در قرن هشتم از شناسیم. ترجمهمی

ی دهم از طرف علی بن صالح و در سده سوی مسعود نصر اهلل

های فراوانی نیز هست به فرجام رسیده، دارای افزوده چلبی

اند. بد ان به تواتر روایت کردهکه مترجمان و گردآورندگ

آلمانی اصل کلیله « هرتل»نیست که اینجا اشاره کنم به نظر 

)= مجموعه سترگ( نام داشته و از سوی یکی  و دمنه، تنترا

ها بعد، آن را به از برهمنان مذهب ویشنو تقریر شده و قرن

اند که سرنوشت وردهصورت پنج رساله یعنی پنجا تنترا در آ

)= مجموعه بزرگ( نیز شباهت  آن با سرنوشت قارا مجموعه

 عجیبی دارد. 

های اخیر این همه را ما زمانی فهمیدیم که باالخره درسال

از اصل سنسکریت  و مهاباراتا متن دو کتاب پنجه تنتره

ی دکتری در دانشگاه تهران جوی هندی دورهتوسط یک دانش

به فارسی برگردانده شد و دریافتیم که در آن دو رساله، فقط 

های هشت باب موجود است و آن هم بسیار متفاوت با باب

ی فارسی است و حکایات گانهی ترکی و پانزدهگانهبیست

 ها نیز بسیار متفاوت از هم است.موجود در این باب

نیز چنین کتابی عظیم و یادگاری عزیز است که  قارا مجموعه

شایسته نیست تحقیق در آن را متوقف سازیم و به تبلیغ سوء 

و تخریب آنچه که تا کنون انجام گرفته است بپردازیم. 

متأسفانه برای آثار موجود در ترکی کسی چنین خدماتی 

حقیر، برای انجام نداده است و از این روی، خدمت کوچک 

 شده است.« مسأله انگیز!»ها بعضی

من معتقدم که متونی از این دست را، مانند فارسی، در ترکی 

به قلم  ی نهج البالغههم باید بازسازی کنیم. اخیراً ترجمه

 به ی مراغهامام جمعه حجت االسالم محمد علی شرقی

های عبده، فارسی منتشر شد. ایشان در این ترجمه، نسخه

اند و ها را باطل کردهفیض االسالم، مالفتح اهلل و دیگر نسخه

ها، نصایح و کلمات قصار را جابجا ها، حکمتحتی خطبه

اند اند و بر اساس کوتاهی و بلندی آن مرتّبشان کردهنموده

اند، کتاب را با گفتار مؤلف نهج البالغه را به حاشیه برده

اند و برای آن کشف بندی کردهی خودشان فصلسلیقه

اند و هر یک از کرده« جزءبندی»اند و کتاب را الفصول افزوده

ی ها و کلمات و روایات را با سلیقهها، حکمتها، نامهخطبه

اند و حتی عبارات را مانند آیات قرآن خود نامگذاری کرده

اند و به جدیدی ارائه کرده« تدوین» اند وشماره گذاری نموده

 اند.ها خط بطالن کشیدهخیلی از تدوین

این کتاب صرفا تألیف خود »حاال اگر کسی بیاید و بگوید که:

تدوین »انصافی. آقای شرقی تنها زهی بی« آقای شرقی است!

هستند، همانگونه که سید رضی نیز به نظر ما، کاری « کننده

 ست.جز تدوین انجام نداده ا

ام، شبیه کار انجام داده کاری که من در تدوین قارا مجموعه

بوده است و آن را  در تدوین نهج البالغه آقای شرقی

برای برپایی کامل کلمات، حکایات، روایات، « ایتجربه»

ازمانده از نصایح، آداب طریقت و آداب سلوک و اشعار ترکی ب

ام که دیگران ام و متوقع شدهالدین اردبیلی نامیده شیخ صفی

های کار مرا گوشزد کنند و ها را باال زنند، ضعفهم آستین

 ها و تکمیل این تجربه بپردازند.خود به رفع آن

یک تحریر اصلی به قلم  من شکی ندارم که قارا مجموعه 

الدین نیز داشته است و آنچه که تدوین  د شیخ صفیخو

تحقق یافته « تحریر اصلی»ام آرزوی دست یابی به این کرده

است. اما، آن تحریر اصلی به چه سرنوشتی دچار شده است، 
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ایم، بویژه رساالت نیاز به تحقیق دارد. ولی آنچه که گرد آورده

و غیره به دالیل سخته و پخته  یول اهلینه قیالووز ،البویوروق

از همان تحریر اصلی نشأت یافته و با اخذ قوت و الهام از 

 تحریر شده است. روایات اصلی مربوط به شیخ صفی الدین

 شاید بتوان گفت که سرنوشت تحریر اصلی قارا مجموعه

از ابونجیب  مانند سرنوشت تحریر اصلی آداب المریدین

ای که به قول مرحوم شیخ آقا بزرگ باشد. به گونه سهروردی

اند و ، فقط برخی متأخران  از آن یاد کردهدر الذّریعه تهرانی

نشانی از آن وجود ندارد. اما در اینکه آداب المریدین از 

تحریرات اصلی ابونجیب است، ما تردیدی نداریم و قرائن و 

هایی است از آن کتاب که در برخی از دالیل ما وجود ترجمه

آمده است. و نیز برخی قرائن  ها اسم سهروردی در دیباچهآن

 هـ . (و 813)متوفی در  دیگر نظیر وجود اثر گیسو دراز

که  و جلد دوم آن یعنی اوراد االحباب وجود فصوص االداب 

کند. و اکنون ما گه گاه از آداب المریدین سهروردی یاد می

بر اساس همین دالیل و شواهد، این آثار را آداب المریدین 

نکته نیز گفتنی است، این همه کتب که به نامیم. این می

اند اند، نه آن آداب المریدین اصلیآداب المریدین شهره شده

مستمسک جمیع ارباب طریقت »که به قول کربالیی تبریزی 

  1«.بوده است

چگونه است که ما در فارسی این همه رساله را، حتی اثر عمر 

حمد حسین گیسو دراز و ی سید مشیرکان و رساله بن محمد

نامیم، در حالی که برخی، حتی غیره را آداب المریدین می

 خود مذعن هستند که اثر خود را با استفاده از قوت القلوب

 ، وصیة السّفراثر شیخ نجم الدین کبری مکی آداب الصوفیه

، منازل محی الدین عربی ، حلیة االبدالشیخ باخرزی

و نیز آداب المریدین شیخ  شیخ ابی عبداهلل مرجانی المریدین

که وقتی با  اند. حاال چه شده استابونجیب پرداخته

گوییم که این استنباطات علمی و با ظن قریب به یقین می

رود به شمار می ی ترکی، بازمانده از قارا مجموعهچند رساله

و غیره  و این کتاب ترجمه شده به فارسی نظیر صفوة الصّفا

شوند که قارا نیز قارا مجموعه هستند، برخی آشفته حال می

                                           
 .  336. ص 2، جروضات الجنّات 1

سرقت  مجموعه یک جلد بوده است و آن را سلطان سلیم

 کرده است.

آن یک جلد  گیریم که این فرض درست باشد و سلطان سلیم

ها هزار مرید صافی ضمیر شیخ را نابود کرده باشد، اما آیا ده

مشحون از تقریرات مرشدشان هاشان که صندوق سینه صفی

بوده نیز، نابود شدند؟ از سوی دیگر، شما توجه کنید که 

کند که هم ی خود اذعان میبه تن خویش و با خامه باخرزی

برگردان و تألیفی از امّهات  و هم فصوص االداب اوراداالحباب

که پیش از وی به زبان عربی ساخته شده  کتب صوفیه است

ی دوم قرن ششم به بوده ولی در تاریخ تصوف فارسی از نیمه

اند که این سوی، همه به آن دو کتاب نام آداب المریدین داده

از تحریر اصلی ابونجیب ترجمه شده است. علت چیست که 

چنین نباشد و تر است که به زمان ما نزدیک قارا مجموعه

ذکر حقیقت برخی را بر آشفته کند؟ علت این امر، ضعف 

ترکی پژوهی در ایران است که جز با تالشی گسترده و علمی 

 توان این نقیصه را بر طرف ساخت.و دراز مدت، نمی

نویسی و هم «مناقب»صحبت اینجاست که هم سنت 

ان نگاری از قدیم االیام در میان علمای دین و مرید«تقریر»

طرائق مختلف تصوف معمول بوده است. در مناقب، مریدان 

آوردند. در احوال مرشدان خود، حکایاتی از زندگی آنان می

را  اثر افالکی توانیم مناقب العارفیندر فارسی، در این باب می

مثال بیاوریم که مطاوی آن حاوی حکایات و روایاتی از 

است و در ترکی آذربایجانی نیز  وایای زندگی مولوی رومیز

توان مثال زد که حاوی را می کتاب گرانقدر مناقب گلشنی

عارف  حکایات و روایاتی از زندگی ابراهیم گلشنی تبریزی

است. هر دو  شنیهی هفتم و مرشد طریقت گلمعروف سده

 کتاب چاپ شده و در دسترس همه است.

اما در تقریرنگاری، مریدان دقت داشتند که کلمات قصار، 

سخنان، نصایح و اندرزها و مواعظ و منابر بزرگان خود را برای 

مسلوک داشتن سنت سلف بنگارند و مطاوی آن همه در 

مرشدان خود بوده تفحّص از حقیقت اخباری از پیشوایان و 

های شده، از این روی با کتاباست. و چون نقل از آنان می

مناقب فرق داشته است و نه به نام گردآورنده و پدیدآورده، 

شده است. بلکه به نام صاحب آن کلمات و مواعظ معروف می
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است که  ی بارز آن همانطور که گفتم نهج البالغهنمونه

ی آن نامبردار نگشت. این سنت در با نام گردآورندهگاه هیچ

طرق کثیر عمل شده است و عمل به آن در طریق شیخ 

الدین اردبیلی نیز نباید تعجب آور باشد. صفویان  صفی

ها و قیالووزها و مواعظی در قارامجموعه را که حاوی بویوروق

ز آن در موارد داشتند و اآداب سلوک بود، بسیار گرامی می

 کردند. مختلف استفاده می

ترین عمل برای اتکاء به مرشدان و علماء تقریرنگاری، رایج

مجلسی  دین بوده است. ما خبر داریم که حتی کتاب اربعین

حدیث است،  40که در واقع شرح مفصلی به عربی بر  دوم

ی آن هم معلوم رندهتقریرات درسی مجلسی است و نگا

دانیم. همین گونه هم نیست و ما آن را از مجلسی می

معلوم نیست و ما  و یول اهلینه قیالووز ی البویوروقنگارنده

الدین اردبیلی و  هر دو رساله را به ضرس قاطع از شیخ صفی

 دانیم.می عهجزیی از قارا مجمو

در تدوین این اثر کدامیک از نسخ خطی و چه منابعی سوال: 
ی جنابعالی قرار گرفته است؟ و اصوال به طور مورد استفاده

 کلی این نشر را معرفی بفرمائید.

 9ام در کرده« تدوین»کتاب قارامجموعه که اینجانب  جواب:

ت پیرامون زندگی بخش فراهم آمده است. در بخش نخس

به شیخ صفی و احفاد او،  ، نگرش منفی کسرویشیخ صفی

های آن، معرفی تعریف جامع از قارامجموعه و شرح ویژگی

ذکر نشده است،  دیگر آثار شیخ صفی که در قارا مجموعه

معرفی بحث مربوط به نسخ خطی اسالمی به طور اعم و 

های خطی در رابطه با قارا مجموعه به طور اخص، بحث نسخه

پیرامون انواع نثر ترکی و تعیین نوع نثر قارا مجموعه و 

های امالیی و آئین نگارش نسخ خطی مربوطه آمده ویژگی

 است.

به نظر خودم، مهمترین قسمت این بخش شرح انواع نثر و 

آنجا من آثار  است. در« شناسی نثر ترکی آذربایجانیسبک»

منثور ترکی ایران را به سه نوع مطنطن، مصنوع، متوسط و 

ام که نثر رساالت قارا ام و نشان دادهساده تقسیم کرده

ها، ها، اوغوزنامهنامهمانند اغلب کتب مناقب، فتوت مجموعه

ها و کتب مراثی و حتی تفاسیر قرآن، شرح نامهسیاحت

رود. و رکی، جزو نثر ساده و مردمی به شمار میاحادیث در ت

نیز که اینجانب آن را هم  ی ترکی صفوة الصّفاحتی ترجمه

دانم، چنین نثری دارد. به طور کلی جزیی از قارامجموعه می

اج و نهج باید بگویم که به خالف کتبی مانند درّة التّ

ها باید که برای فهم آن و حتی حدیقة السّعدا الفرادیس

خواننده حتما به دقایق ادبی هر سه زبان ترکی، فارسی و 

عربی مسلط باشد برای درک مفاهیم رساالت قارا مجموعه به 

ام که برخی از چنین زحمتی نیاز نیست و حتی نشان داده

های دده و زیبایی، مانند حماسهاین رساالت در سادگی 

 است.  و اصلی و کرم ، کوراوغلوقورقود

شعر از اشعار ترکی  18 در بخش دوم کتاب قارا مجموعه

ام که بعد از انتشار، الدین را گردآوردهمنسوب به شیخ صفی

ار دیگری را هم معلوم ساختند و در چاپ دوم چند تن اشع

 ها را هم خواهم گنجاند.آن

ی خطی محفوظ در از دو نسخه 1359این اشعار در سال 

ی مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران و نیز کتابخانه

ی ملک بر من معلوم و آشکار شد. توصیف فنی هر کتابخانه

یم که من در سال ام. الزم است بگودو نسخه را تقدیم داشته

 اشعار موجود در این دو نسخه را به صفی قلی چرکس 1361

ام. بعدها که چاپ کرده منسوب و در مجله یئنی یول

تحقیقات خود را گسترش دادم، فهمیدم که چندین تن از 

ص الدین اردبیلی به احترام او، تخلّ مریدان شیخ صفی

برای خود برگزیده بودند که نام اغلب آنان در « صفی»

مضبوط است و  فرهنگ سخنوران اثر مرحوم دکتر خیامپور

شناسی و نیز با اتکا به تأیید به دالیل زبانشناسی و نسخه

که قبل  بسیاری از صاحبنظران از جمله مرحوم سلمان ممتاز

ت از این اشعار را از شیخ صفی دانسته و نیز از من چند بی

در میان آثار  غزلی از این مجموعه را آقای دکتر فیض اللهی

ها در رساالت شیخ صفی چاپ کردند و نیز ابیاتی از آن

ی عالمانه در منسوب به شیخ صفی یافت شد و دو مقاله

کو( پیرامون اشعار شیخ صفی )چاپ با ی آذربایجانمجله

انتشار یافت و نیز با غور در اسناد کهن، به این نتیجه  الدین
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دست یافتم که این اشعار، بازمانده از دیوان مفقود شیخ صفی 

 اردبیلی است. الدین

به اینجانب با ژرفنگری بیشتر و دقت در دالیل و مستمسکات 

هیچ دلیلی این اشعار را دست آمده، سهو علمی خود را که بی

به صفی قلی خان چرکس نسبت داده بودم که به ترکی 

گفته نه ترکی غربی و ایرانی و صفوی، اصالح شرقی سخن می

کردم و در این مجموعه گنجاندم. این اشعار ربطی به وی 

یسته و به قول صاحب زمی ندارد. او در زمان شاه عباس

در فن سپاهیگری و اکثر کماالت از »ی ی نصرآبادتذکره

من «. سروده استاقران در پیش بود . . . و شعر هم می

 ها را با آثار ترکی شیخ صفیتداخل اشعار او و دیگر صفی

برآمده، تشخیص کنم. من تا آنجا که از دستم الدین انکار نمی

ام، ملتی عرضه داشته و تعیین خود را برای بزرگ آذربایجان

ی که آثار فرهنگی و میراث مکتوب معنوی او پیوسته بازیچه

ی دست هر کس و ناکسی بوده است. بعد از من، بر عهده

پژوهندگان آینده است که کار ناقص حقیر را دنبال و تکمیل 

های کار من را اصالح نمایند و این کار ییکنند و نارسا

 مقدس را به سامان برسانند.

را که  در بخش سوم هفده بیت گیلکی منسوب به شیخ صفی

آن را دستموزه قرار  آمده و کسروی در سلسلة النّسب صفویه

ان موهوم آذری است، نقل ای از زبداده و گفته است نمونه

ام. برای نشان دادن تحریفات کسروی، متن را عیناً و کرده

ام و با استفاده از کتاب فرهنگ کم و کاست نقل کردهبی

گیلکی ستوده ریشه و معانی لغات گیلکی را نیز استخراج و 

ام. مانند تبه، اندی، موازئی، وهشم، واج، بشم، ذکر کرده

میهنان اکنون نیز در گویش هم پورسن و غیره که همگی

 گیلک موجود است.

ها را خطاب به شیخ الدین آن در این اشعار که شیخ صفی

)گیلکی زبان( سروده است، معانی عمیق عرفانی  زاهد گیالنی

 و تلمیحات به آیات ربانی موجود است. شیخ زاهد گیالنی

بوده است و چند سال او را  مرشد و پدر زن شیخ صفی الدین

پس از  ی خود نگهداشته است. شیخ صفی الدیندر خانه

رفته و خانه و  فوت مرشدش، به شهر و دیار خود اردبیل

به شهر آورده،  ی قبلی خود را از روستای کلخورانکاشانه

زاویه و خانقاهی تأسیس کرده و به ارشاد مریدان پرداخته 

است. مادر او دؤلت خانم نام داشت و خانمی از تبار ترک 

صفوی و به تقوا معروف بود. خود شیخ صفی دو همسر اختیار 

ه دختر مرشدش به حساب بی فاطمکرده بود که دومی بی

که بعدها به سلطنت رسیدند  مد. اوالد شیخ صفی الدینآمی

را برپا داشتند، از خانم ترک تبار وی به  ی صفویهو سلسله

 اند.دنیا آمده

در بخش چهارم کتاب چند غزل و دوبیتی فارسی منسوب به 

، کتاب ی صبح گلشنرهالدین را با استفاده از تذک شیخ صفی

ها ایم که برخیآورده ی ریاض العارفین، تذکرهقاموس االعالم

شک هم دارند و  در انتساب این اشعار به شیخ صفی الدین

 ند.کنها منسوب میو دیگر صفی« صفی رازی»گاه به 

ی انتساب اشعار ترکی به شیخ اینجا باید تأکید کنم که درجه

الدین بیش از درجه انتساب اشعار فارسی به وی است.  صفی

ظن من در انتساب اشعار ترکی به وی بسیار قریب به یقین 

است و امیدوارم آیندگان بتوانند دیگر اشعار ترکی او را هم 

 کشف و نشر کنند.

است و همانگونه که در  ی البویوروقپنجم کتاب رسالهبخش 

ام از سوی مریدانش که خود را ی آن تصریح کردهمقدمه

فصل  50، در اند و از زبان شیخ صدرالدیننامیده« طالب»

نگاشته شده است. در هر بخش از رساله، شیخ صدرالدین 

نگارد. کند و جواب آن را میالدین می سؤالی از شیخ صفی

ها نیز بعضی تفاسیر از نوادگان شیخ صفی در برخی از بخش

آمده است که اهمیت اثر را دو چندان  از جمله شاه اسماعیل

در میان  ی خطی این رساله را حامد الصّرافکند. نسخهمی

کشف کرده است. من  شیخ صفی موسوم به شبکمریدان 

ام متن ام و سعی کردهی امالی آن را تغییر دادهفقط شیوه

 ای به دست خواننده برسانم.پاکیزه

یعنی )راهنمای  ی یول اهلینه قیالووزدر بخش ششم رساله

کسی این رساله  ام. معلوم نیست که چهاهل سلوک( را آورده

را تنظیم کرده است. اما احتمال بر این است که اصل این 

الدین بوده است و  آداب السّلوک قبال به قلم خود شیخ صفی

هایی در آن ایجاد ها و کاهشبعدها مریدان و طالبان افزایش

ه قیالووز از و هم یول اهلین ی البویوروقاند. هم رسالهکرده
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ی در اوایل دوره های نثر ادبی ترکی آذربایجانکهنترین نمونه

های لسانی قرن و یک قرن قبل از آن است و ویژگی صفویه

ها هشتم را داراست که در متن اثر، کم و بیش به آن

ی خطی آن نیز به دست حامد ام. نسخههایی کردهاشاره

ی کتاب شناسایی و کشف شده است و در مقدمه رافالصّ

 ام. توصیف آن را داده

س نام دارد. همانگونه که در ی مزکّی النّفوبخش هفتم رساله

 ام مؤلف رساله، اشرف اوغلو عبداهلل رومیی آن گفتهمقدمه

ی در کتابخانه 5452ی ی خطی آن به شمارهنسخه است و

هایی از هم بخش شود و مرحوم فاخر ایزحفظ می ملی قونیه

آن را قبل از من )البته با اختصار( چاپ کرده است. به نظر 

، آن بوده است و از این رو من، این اثر نیز جزو قارا مجموعه

های آن مرحوم را در این کتاب نقل کردم و سهوها و کاستی

 را نیز تا آنجا که قادر بودم و دریافتم، اصالح کردم. 

و از شرح المثنوی ترکی  در این رساله، ار تحقیق شیخ صفی

ی مطالب آن از زبان شیخ صفی شود و همهوی نیز یاد می

« افندی»شود و گاهی به شیخ صفی اردبیلی نقل می الدین

شود که من علت حذف این لفظ را، آن هم هم اطالق می

 ام. فقط در یک جا در تعلیقات ذکر کرده

ی ترکی آنادولوی به لحاظ زبانشناسی در نثر این رساله، شیوه

شرقی غلبه دارد و شاید آن را بتوان محصول دوران 

ترکی مردمی آنادولو )غیر از  ترکی آذری و« مشترک»

عثمانی( به حساب آورده. وجود کلماتی نظیر آییرتالشی 

)جدا(، گؤزتمه )تعهد(، أولشمک )تقسیم(، سوکوک 

)استخوان(، یانرینماق )لغزش(، سونو )هدیه(، قانجارو )طرف( 

 تواند بر این ادعای من دلیلی باشد. و جز آن می

ی نام دارد و همانگونه که در سر سبخش هشتم کؤنول رساله

نامی است که باید « قایغوسوز»ام، نگارش آن از آغاز آن گفته

ی خطی و باشد و چندین نسخه« قایغوسوز آبدال»غیر از 

ها را از بیاض از آن موجود است و من فتوکپی یکی از آن

ام که در آورده 169به شماره « ی عمومی آنکاراکتابخانه»

با تحریفات و  کتاب باز گفته در باال از مرحوم فاخر ایز

ها را اصالح هایی چاپ شده است. من، این کاهشکاهش

ای اضافه ام و هر جا هم که الزم بود لفظی و یا جملهکرده

ام، یعنی به خواننده کنم آن را داخل دو چنگ ] [ قرارداده

این الفاظ از سوی من افزوده شده است و در  ام کهگفته

ی من نبوده است، ولی قناعت علمی دستنویس مورد استفاده

شده است. من بر این است که باید این الفاظ نوشته می

 و الخ . . .   «. ]الدین اردبیلی[ آیدیر شیخ صفی»نظیر:

است  اثر ابن بزاز اردبیلی بخش نهم نگارش ترکی صفوة الصّفا

به فارسی ترجمه  های کهنتر قارا مجموعهکه خود از نسخه

نقل  کرده بوده است و تمام مطالب از زبان شیخ صدرالدین

ی در کتابخانه 3608ی خطی آن به شماره شود و نسخهمی

محفوظ است. من بخشی را که  مرکز اسناد ملک مرکزی و

ام، از این برای گنجاندن در قارا مجموعه گزینش کرده

ی ای دیگر از آن در کتابخانهام. نسخهی خطی برداشتهنسخه

شود که آقای محافظت می در روسیه سالتیکوف شچدرین

مشغول چاپ آن  در شهر باکو دکتر سید آقا عون اللهی

به  1379هستند. من در سفری که در فروردین ماه سال 

مناسبت طرح کشف قارا مجموعه به آکادمی علوم جمهوری 

مات طاقت فرسای ایشان را در ی زحداشتم ثمره آذربایجان

ی تدوین بخشی دیگر از قارا مجموعه دیدم که آماده

حروفچینی و چاپ بود. و فتوکپی آن را برای چاپ در آینده 

ی خطی دیگر در ایران هم، در اختیار من نهادند. یک نسخه

به  ، بخش حاج حسین آقا نخجوانیی ملی تبریزدر کتابخانه

موجود است. این نسخه را محمد بن حسین  710شماره 

هـ . استنساخ کرده است و محل  949در سال  الکاتب

است. اینجا باید اشاره کنم همانگونه که  استنساخ آن شیراز

های عربی، نی برهمن هندی در طول تاریخ به زباتنترا

ترکی، فارسی، عبرانی، سریانی، حبشی و غیره ترجمه شده، 

قارا مجموعه نیز در حداقل اطالعات ما به فارسی برگردانده 

 شده و صفوة الصّفا نام گرفته است.

ی سلطنتی سابق ی خطی دیگر از آن، در کتابخانهیک نسخه

شود. اخیراً یک نگهداری می 2761ی در تهران به شماره

به شماره  ای نیز در دانشگاه تهرانی دو صفحهسخهن
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یافت شده است که آن  به همت آقای سلمان داغلی 4/4209

 نیز باید انتشار یابد.

ی مرگ را تالحظه جویی و کشف نسخ ترکی قارا مجموعهپی

ینا این عمل با مرگ من متوقف خود ادامه خواهم داد و یق

نخواهد شد و به زودی متن کامل این اثر گرانقدر تاریخ 

الدین  تدوین خواهد گشت. از شیخ صفی تمدن آذربایجان

اردبیلی، همه نوع کتاب و روایت به فارسی در دسترس است 

ترکی ترجمه  ها از متون اصیلی آنو به نظر اینجانب کلیه

شده است و اگر تحقیق و بررسی نشود، کفران نعمت است. 

قارا مجموعه یگانه اثر طریقت شیخ صفی و به نقل از او است 

هایی از آن را کشف و ام بخشو من لنگان لنگان توانسته

 تدوین کنم و در دسترس پژوهندگان معاصر قرار دهم. 

مواعظ آن را بخواند اگر دانا دلی عاقل، از روی انصاف، حکم و 

و معانی و غوامض خفته در البه الی مطالب آن را درک و 

فهم کند، در دلش عشق فروزان تتبع در راستای کشف متن 

 ور خواهد گردید.شعله اصلی و کامل قارا مجموعه

های خطی این کتاب برای ها معتقدند نسخهبعضی: سؤال
 شده است. نظر شما چیست؟هیچ کس تا کنون مکشوف ن

ی ام. همهمن تا کنون چنین ادعایی در جایی ندیده جواب:

دهند کنند و به اصطالح پز میافتخار می مریدان شیخ صفی

را در دست دارند و یا در سینه از حفظ دارند  که قارا مجموعه

عرفانی خود، با شور و روزهای پنجشنبه در مجالس و محافل 

کنند. ها را ترنم میار آنی خاصی مطالب و اشعو جذبه

های خطی فوق را هم معرفی کردم. اخیراً مریدان شیخ نسخه

صفی، گروهی از دروایش، بعد از چاپ قارا مجموعه از شهر 

ورامین، به دیدن من آمدند و بیاضی را نیز معلوم ساختند که 

 د.امیدوارم آن را انتشار دهن

من امیدوارم ان شاء اهلل روزی برسد که دستخط خود شیخ 

و  و عالء الدوله سمنانی الدین، ابوسعید ابوالخیر صفی

و نیز خط مبارک موالی  صاحبان اصلی کلیله و دمنه

بر شیفتگان این    علی بن ابیطالبپرهیزگاران حضرت 

گونه آثار، مکشوف گردد و بالنتیجه، انرژی برخی افراد که 

شود، مصروف حفظ سازیم صرف میبرای تخریب آنچه ما می

ها، غیرتیها و بیتفاوتیو حراست و صیانت آن آثار گردد و بی

تقدان را به نقمت محققان را به زحمت و برخی به اصطالح من

 نیاندازد.

 های علمی خود، ارتباط قارا مجموعهشما در مصاحبهسؤال:  
اید. لطفاً در را مطرح فرموده ی زبان آذری کسرویو نظریه

 این خصوص هم بیشتر صحبت بفرمایید.

های نگرش منفی به های معاصر، زمینهدر پژوهش جواب:

فراهم  الدین اردبیلی را ادوارد براون ت شیخ صفیشخصی

برای ترور کامل شخصیت وی،  ساخت و سپس احمد کسروی

انتشار داد. وی در این « شیخ صفی و تبارش»ای با نام جزوه

کند که ثابت خواهد کرد میی به اصطالح علمی، ادعا جزوه

دانسته و اوالً سیّد نبوده، ثانیاً ترکی نمی شیخ صفی الدین

ثالثا شیعه نبوده است. بگذریم که در همین جزوه نیز، مانند 

شود و مثال یک جا دیگر آثارش دچار تناقض گویی می

)!(  دانسته و آذریگوید که مطلقاً ترکی و فارسی نمیمی

 زده است.حرف می

بیت گیلکی  17تناقض گویی دیگر وی در آن است که 

را یک بار تالشی و بار دیگر آذری  منسوب به شیخ صفی

ای تحت عنوان آذری یا زبان نامد و بر اساس آن هم جزوهمی

زبان »ی مجعول د و نظریهده)؟( انتشار میباستان آذربایگان

کند. بدینگونه ریزی میبیت پی 17را بر اساس این « آذری

و تدوین اشعار و کلمات قصار و  من با کشف قارا مجموعه

حکایات و تحقیقات منسوب به او از یک سو، و اثبات گیلکی 

بیت مذکور از سوی دیگر، خط بطالن بر این  17بودن 

کنم که دیگر غیر علمی و سخیف کشیدم و فکر نمیی نظریه

بیت برای ما  17از این پس کسی بتواند با اتکاء به این 

های دور از نزاکت آذربایجانیان زبان تراشی بکند. گرچه اهانت

اردبیلی نتوانست  به ساحت مقدس شیخ صفی الدین کسروی

ی مخلص آل سید ترکی سخن و شیعهشخصیت واالی این 

را زیر سؤال ببرد. در طول تاریخ صفوی زادگانی که   علی 

و نقاط مختلف دنیا پراکنده بودند،  در شهر مقدس اردبیل

پیوسته به سید بودن و شیعه بودن و ترکی سخن گفتن خود 

ری از های بسیاکنند و شجرهاند و میاند و افتخار کردهنازیده

به شمار  های معتبر سادات آذربایجانآنان از جمله شجره

رود و اغلب در اسناد تاریخی آستان قدس رضوی ثبت می
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شاه »ی خاندان شریف سادات شده است. مانند شجره

که خود اینجانب به جهت کسب افتخار وصلت با « طهماسبی

نان را مطالعه کنم و با ی معتبر آام شجرهاین سادات، توانسته

های منسوب به این خاندان شریف آشنا دیگر صفوی زاده

 شوم.

های به با انتشار این نظریه حاصل سخن اینکه، کسروی

اصطالح علمی خود و کسب حمایت کامل از دستگاه رضاخان 

و نیز تبلیغ جهانی از سوی انجمن سلطنتی بریتانیا، به ترکی 

و سو و توان داد. و بسیاری از قلم به دستان، ستیزی سمت 

ی اعمال این سیاست، خسته و کودن و سنگدل و در نتیجه

چاپلوس شدند. من خوشحالم که با قلم بطالن کشیدن بر 

ی ریای دام گستران ی انگلیس پردازی پردهاین نظریه

ستیز بر خواهد افتاد و طریق سعادت ملت ایران که تنها ترکی

موزش به زبان مقدس ترکی قابل تأمین است، از طریق آ

 گشوده خواهد شد.

داستان پیدایش این نظریه بسیار جالب است. و آن بدین 

هنگام سفر به خوزستان، با خان بهادر،  گونه است که کسروی

پیشکار خزعل، شخص مرتبط با کنسولگری انگلیس آشنا 

زند و کسروی ریشود. این دو با هم طرح دوستی میمی

را به  «آذری یا زبان باستان آذربایجان»ی نگارش جزوه

نویسد و قبل از چاپ، تقدیم کنسول انگلیس سفارش او می

کند و او آن را، پیش از آنکه در ایران انتشار یابد، در می

ی به ظاهر از این راه نظریه کند وی تایمز معرفی میروزنامه

دهد به شناسان اروپا قرار میی وی را در اختیار ایرانعالمانه

ای که این نظریه از طریق آنان وارد دایرة المعارف اسالم گونه

نیز که به سه زبان انگلیسی، فرانسه و آلمانی انتشار یافت، 

 منهای برخی افراد دقیق -دانید مستشرقان شود. شما میمی

شناسی اغلب در تحقیقات ایران -آلمانی النّظر نظیر ریتر

های خود ما ایرانیان را تکرار ی پژوهشها و ثمرهگفته

 دهند. کنند و به آنان با نیات سیاسی خود آب و تاب میمی

خالصه، به پیشنهاد کنسول انگلیس، به خاطر نگارش این 

داد، احمد کیل میستیزی تشجزوه که اساس آن را ترکی

بریتانیا و « انجمن آسیایی همایونی»به عضویت در  کسروی

 شود.پذیرفته می «انجمن جغرافیای آسیایی»نیز 

بود که آن  ی علمی کسرویاین پذیرش، تنها دیپلم و درجه

عضو انجمن پادشاهی »را بارها و به صور گوناگون نظیر:

عضو »و « عضو انجمن زبانشناسی سلطنتی بریتانیا»، «لندن

بر روی جلد جزوات « زبانشناسان امپراطوری بریتانیای کبیر

 برد.های خود، به کار میو کتاب

دانم. او را را یک اصالحگر و اصالح طلب نمی من کسروی

آورم. یادم است یک تخریبگر و یک تبهکار ملی به حساب می

را به  اثر رومن روالن جوانی کتاب مهاتما گاندیوقتی در 

خواندم سخنی به این مضمون در آن دیدم که فارسی می

 نوشته بود:

ی هندوان را من از عیوب فعلی که اماکن مقدسه». . . 
ها را دوست اند، خبر دارم. اما با این همه من آنملوّث کرده

ارم. چون ملت من پای بند آن هستند و با آنکه یک دمی
اصالح طلب به تمام معنی هستم، هیچ یک از عقاید و آداب و 
سنن هندوئیسم را به خاطر عزت و شرف ملتم نفی 

 «کنم.نمی
لرزیدم و به خواندم، بر خود میوقتی من این سخنان را می

ک گاندی بشود توانست یهم می گفتم که کسرویخود می

اما به علت تحقیر عقاید ملت و توهین به باورهای مردمی در 

منجالب جاسوسی به دشمنان ملت خود افتاد و به راه باطل 

رفت و به مردم اعتنا نکرد و دین و آئین جدیدی ساخت و 

« برانگیخته»عوامفریبانه خود را پیغمبر یا به قول خودش 

« باهماد پاکدینان»رد و منتشر ک« پرچم»و « پیمان»نامید و 

زبان »سازمان داد و به سوء قصد به زبان فارسی دست زد و 

اختراع کرد و در این راستا، هم به فارسی ستیزی و هم « پاک

زبان »ی امانی پرداخت و به اختراع نظریهستیزی بیبه ترکی

اقدام کرد. و این زبان سازی و دین تراشی، او را به « آذری

جدا ساخت و به او موضعی ضد مردمی داد. به تمامی از مردم 

 ترین افراد، ترور شد. ای که توسط مردمیگونه

ی وی به ها با اتکاء به نظریهدر پنجاه سال اخیر شوونیست

ی اند و اشرافیت پهلوی زدهزبان ترکی هجوم آورده



39 

 

Xudafərin 185  (2020)  1398 -اسفند 185خداآفرین   

مردم  های، برای آنکه خود را کامال بتواند از تودهآذربایجان

جدا سازد و رخت یکسان عاریتی رضاخانی بر تن کند، راهی 

جز ترک کردن فرهنگ متعالی ترکی اسالمی و ایرانی نداشته 

رهبر  -اگر هم پیغمبر ننامید -را  است و در این راه کسروی

 خویش قرار داد.

ی علمی در تحلیل یک مسأله بسیار مقدس است. مثالً انگیزه

ی غامض به قصد روشن شدن یک مسأله اگر کسی

زبانشناسی، پیرامون متون فولکلوریک تالشی، یا تاتی، گیلکی 

بحث  های فارسی موجود در آذربایجانو یا هر یک از لهجه

کند، کتاب بنویسد و به تحقیق بپردازد، از سوی هر کسی 

علمی  شود و کار او در حد خود، تقدس و ارزشاستقبال می

رو او، نه به مردمی که به و اشرافیت دنباله دارد. اما کسروی

ی سوزاندند و نه دغدغهکردند، دل میها صحبت میاین لهجه

بازگشایی یک معضل زبانشناسی را داشتند. یکی از آنان 

سواد و خواست ثابت کند که ترکان بیموسوم به کارنگ می

دند و فارسان دانشمند و کشاورز و مالدار و بیابانگرد بو

 شهریگر بودند.

آن است که به انحاء گوناگون به  ویژگی پیروان کسروی

نوامیس مذهبی، تاریخی، زبانی، ادبی و فلسفی مردم اصیل و 

اند، مزاحم اند، توهین کردهتنه زده نجیب سرزمین آذربایجان

اند. این گناهان قابل گ ترکی شدهاحیاء و گسترش فرهن

بخشش نیست. دست کم نسل حاضر نباید اغماض کند. من 

های کاری از آنان بر دل دارم، اما همه جا خود، گرچه زخم

های آنان، جلو غلیان نزاکتیام در مقابل بیسعی کرده

احساسات خود را سد کنم و حرف و سخن را به استدالالت و 

رم. هم از این روی، سعی کردم کتاب استنتاجات علمی واسپا

 را منتشر سازم. قارا مجموعه

زبان ترکی، پیش از حکومت شوونیستی پهلوی، زبان علمی و 

ادبی ایران بود که دوش به دوش فارسی و با اخذ قوت از زبان 

قرآن، بالیده و تکامل یافته است. زبان فارسی هیچ گاه در 

ی شوونیسم پهلوی به رایج نبوده است و در دوره آذربایجان

این سرزمین تحمیل شد. ولی امروز مردم مسلمان آذربایجان 

حد و حصری که برای برپایی و استقرار و به سبب عشق بی

در نظام مقدس  تعمیق حکومت دینی و اسالمی دارند،

« میرس»جمهوری اسالمی ایران، فارسی را به عنوان زبان 

(Officialپذیرفته ) اند. هم از این روی، من برخی از

نویسم، وگرنه، فارسی، تاب های خود را به فارسی میکتاب

بیان مفاهیم  علمی و ظرایف عاطفی را در حد ظرفیت ترکی 

ندارد. از سوی دیگر شوونیسم پهلوی سبب شده است که 

« انهتک زب»برادران  و خواهران فارسی زبان ما در ایران، 

بمانند و از درک و فهم زبان توانمند ترکی محروم شوند. این 

دانم که از فارسی دهم و وظیفه میاست که به خود حق می

با تعریف قانونی و حقوقی آن، « رسمی»فقط به عنوان زبان 

 گاه بهره جویم.گه

تواند منطبق بر اصل های باالی خود، میزبان ترکی با ظرفیت

اسی مترقی جمهوری اسالمی ایران، برای ما پانزدهم قانون اس

عالوه بر زبان معیشت و مراوده و مکالمه، زبان علم و 

در همین  ها نیز باشد و مردم آذربایجانمطبوعات و رسانه

امان دارند و ی به حق و بیراستا یک قرن است که مبارزه

وز احساس اکنون در پناه حکومت دینی، خود را غالب و پیر

کنند و توقع دارند که مسؤوالن اجرایی کشور که می

نظیر قانون اساسی بر مسؤولیت انطباق اصول مترقی و بی

ی آنان است، حرکتی برای رضای خدا و مردم پسندانه عهده

 انجام دهند.

که امیدوارم خواهد  -اگر چنین حرکتی به فرجام برسد 

فنی متون  بحث در دقایق علمی و نکات باریک -رسید

ها راه پیدا خواهد گرانقدر ترکی، مانند فارسی، به دانشگاه

ام که حتی ی همین کتاب نشان دادهکرد. حقیر در مقدمه

های دنیا تا یک صدم از نسخ خطی ترکی موجود در کتابخانه

کنون منتشر نشده است. و به نظر من، این تکلیفی است بر 

انات تحقیق و غور و ی مجریه در کشور ما که امکگردن قوه

بررسی و انتشار این متون اصلی اسالم و ایران را فراهم سازند 

ی تا کار به کاردان سپرده شود و کسی هم بدون پشتوانه

جای نقد، به علمی و اشراف به موضوع بحث، با ادعای بی

تخریب قالع فرهنگی این ملت مظلوم و سرافراز دست نزند، و 

 ردد.بدخواه و بخیل، قطع ید گ
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و شاردن نیز اطالعاتی  شود مینورسکیگفته میسؤال: 
 و انتساب آن به شیخ صفی ی کتاب قارا مجموعهدرباره

 اند. نظر شما در این باره چیست؟مطرح کرده

و برخی فرق صوفیه در  در باب اهل حق مینورسکی جواب:

تحقیقاتی کرده است و خود به ایران  و کردستان آذربایجان

هم مالقات داشته و  سفر کرده، با مریدان طریقت شیخ صفی

ی خطی به ها هم شرکت کرده است و یک نسخهدر جمع آن

ه است که به ترکی بوده و ها دیدنام سیرالصّفیه در دست آن

 حاوی کلمات، نصایح، مناقب و حکایات از شیخ صفی الدین

بوده است و بر اساس این مشاهدات و پرس و جوهایی که از 

مریدان کرده و مطالعاتی که انجام داده، اظهار نظر کرده است 

 تی بوده که شیخ صفی الدینعبارت از رساال که قارا مجموعه

جهت ارشاد مریدان خود نگاشته است و سیرالصّفیه باقی 

 ی آن رساالت است. مانده

سپس مینورسکی به سخن شاردن سیاح فرانسوی قرن 

کند که گفته است مرشدان شانزدهم میالدی اشاره می

ارا مجموعه به ذکر مناقب پیش از اعزام به جنگ از ق صفویه

گیرد که قارا مجموعه پرداختند و نتیجه میمی شیخ صفی

بوده و  شیخ صفی الدین« مقامات و مقاالت و مناقب»همان 

از سوی مریدان ترکی زبان وی ترتیب یافته بوده است. و 

اس تقریرات ترکی خود کند که این رساالت بر استأکید می

بوده است که به مناقب او تبدیل شده  شیخ صفی الدین

 نویسد.نمی« مناقب»است، و گرنه کسی برای خودش 

وی و دیگران از جمله روحانی معزز آقای فخرالدین موسوی 

و آقای  2ل و دانشمنداندر کتاب تاریخ اردبی اردبیلی نجفی

و آقای دکتر  در کتاب اردبیل در گذرگاه تاریخ بابا صفری

ی سیری در تاریخ زبان و در کتاب ارزنده جواد هیئت

اند این اطالعات را از هم گرفته، تکرار کرده 3های ترکیلهجه

است که از سوی  ی آنان کتاب افضل التواریخو منبع همه

 تألیف شده است. فضلی اصفهانی

                                           
 .269، ص 1ج  2
 .190ص  3

نیز در جلد  ، مستشرق روس و.بارتولدعالوه بر مینورسکی

با ذکر روایتی از  دوم کتاب خود مربوط به تاریخ آذربایجان

پیره »گوید که شیخ زاهد پیوسته به او می شیخ زاهد گیالنی

الدین نیز  کرده است. و خود شیخ صفیخطاب می« ترک

قه پوشی به پسر خود خواجه هنگام تفویض مقام خر

 ی ترکی اردبیلی گفته است:، به لهجهصدرالدین

دعا کنید و بدانید که تختگاه  برای خواجه صدرالدین»
 «.ی من نصیب یک ترکزاده شدشیخ زاهد و خرقه

. و. بارتولد در کرده است و او را توصیه به نگارش قارا مجموعه

 کند که: همانجا تأکید می

این شیوخ و ترکزادگان اردبیلی بودند که توانستند در »
های قشون ایران مذهب شیعه را رسمی کنند و آحاد سازمان

 «.و لشکر شیعیان را تشکیل دهند
سعی  فردی که پس از انتشار کتاب مستطاب قارا مجموعه

با آمیختن آب هفت دره به  -قول ما ترکان به -کرده است 

بنامد و در صحت « انگیزمسأله»هم، این حادثه مهم را 

ایم )و به فضل الهی باز هم انتساب رساالتی که کشف کرده

الدین ایجاد شبهه کند،  کشف خواهیم کرد( به شیخ صفی

تحقیقی در این باب نکرده است، و فقط اطالعات ناقص 

 کراری دست چندم را دیگرباره تکرار کرده است.ت

ذکی ولیدی »دانیم که قبل از او، حتی شخصیتی مانند ما می

هم در اثر عدم تحقیق کافی در این زمینه و داشتن « طوغان

اطالعات تکراری ناقص و یا تعصبات خشک و عوامانه، سخنان 

 مثال گفته است: تری بر زبان رانده است وسخیف

اند برای زدودن کوشیده و شاه طهماسب شاه اسماعیل»
منشأ نژادی کرد خود، جد خویش فیروز شاه را از نسل پیامبر 



41 

 

Xudafərin 185  (2020)  1398 -اسفند 185خداآفرین   

الدین را به پیغمبر  اسالم قلمداد کنند و بدینگونه شیخ صفی
هایی را به او عار و نوشتهترکان شیعه مذهب بدل سازند و اش

 «منسوب دارند!
اثر ذکی  ی منشأ نژادی صفویهمن این مطالب را از جزوه

برای شما نقل کردم. وی همان است که  4ولیدی طوغان

تعصبات عثمانی گرایی شدیدی داشت. ولی به هر حال، به 

ت ترکی خدمت هم کرده است. اما شما توجه کنید که ادبیا

دانیم مادر شیخ شود که ما میاین تحریفات در حالی بیان می

و دختر  در غرب اردبیل الدین اهل روستای باروق صفی

ل نام داشته و از اهالی بوده و پدرش جبرائی جمال پیره ترک

واقع در سه کیلومتری اردبیل بوده است. و  روستای کلخوران

کلخورانی  نیز با دختر علی سلیمان خود شیخ صفی الدین

را به عنوان همسر  ازدواج کرده و دختر شیخ زاهد گیالنی

خویش اختیار کرده بود، و وقتی بیست سال داشته، به  دوم

معروف شده است. و « صوفی ترک»شیراز رفته و در آنجا به 

ی مهمترین دلیل اینکه در تاریخ ادبیات ترکی ایران، دوره

نامیده شده است و صفویان خدمت « دوران طالیی»صفویه، 

. اندعظیم و فراموش ناشدنی به زبان و ادبیات ترکی کرده

سروده هم مانند جد کبیر خود شعر می خود شاه اسماعیل

                                           
 .357، ص 1975چاپ  4

است و بیش از چهارصد شاعر ترکی سرا در دربار خود جمع 

ها هنگام اجرای «عاشیق»ی کرده بود و امر کرده بود همه

اشعار وی در ساز، لباس جنگی به تن داشته باشند، چکمه به 

های صفوی بر سر بنهند. عاشیقپا کنند و کاله دوازده ترک 

هنوز هم در مراسم رسمی، این جامه را بر تن  آذربایجان

 شوند.کنند و با چکمه در مراسم حاضر میمی

اشعار ترکی منسوب به شیخ  در کتاب قارا مجموعهسؤال: 
را عقیده بر این است که  اید. بعضیرا نیز درج فرموده صفی

این اشعار توسط شعرای دیگری که بعضا چندین قرن بعد از 
ها شده است. همچنین بعضی اند، سرودهزیستهشیخ صفی می

معتقدند که شعرهای ترکی منسوب به شیخ صفی تا کنون 
 کشف نشده است. دیدگاه شما در این باب چیست؟

 اب قارا مجموعهپیرامون اشعاری که اینجانب در کت جواب:

ام تا کنون احدی بحثی آکادمیک نکرده است و در داده

های هیچ یک از شعرای دیگر هم تا کنون حتی به دیوان

که مورد « هابعضی»صورت توارد نیز دیده نشده است. آن 

 نظر شماست، مجهولند و وجود خارجی ندارند .

ه خود اینجانب بودم که در کنم کو این را باز هم تکرار می

به دلیل تحقیق ضعیف و عدم دقت کافی در  1361سال 

ی یئنی های الزم، این اشعار را در مجلهکاوی و بررسینسخه

منسوب ساخته بودم که با نشر قارا  یول به صفی قلی چرکس

ام. و منظور ردهاین سهو و خطای خود را اصالح ک مجموعه

خود من هستم! البته اگر کسی سخن « هابعضی»آن فرد از 

مستند و معقول و استنباط علمی و دقیقی داشته باشد، من 

با نهایت نزاکت بر پیشانی او بوسه خواهم زد و اگر سهو مرا 

اصالح کند بر او آفرین خواهم گفت. چنانکه دوست بسیار 

اول بار اینجانب را متوجه  عزیزم آقای دکتر فیض اللهی

الدین کردند و ذوات محترم  انتساب این اشعار به شیخ صفی

، ، سید جعفر آقا موسوی اردبیلیحاج موسی هریسی نژاد

،  مهندس محمد ، دکتر جابر عناصریسید آقا عون اللهی

، ، دکتر موسی مجیدیصادق نایبی، دکتر صابر امامی

ای تازه را و دیگران هر کدام، نکته مهندس محمدرضا کریمی

در آینده  باز گفتند و مرا مدیون دقت نظر خود ساختند.

کشف  یقین دارم که اشعار ترکی فراوانی از شیخ صفی الدین
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و دیوان وی تدوین خواهد شد. البته الزم است که ما کار 

شناسی تکواژهای علمی زبانشناسی بر روی مورفولوژی و سازه

را  ی اردبیلها به لهجهی انتساب آناین اشعار و تعیین درجه

این مهم را دنبال  شروع کنیم که اکنون آقای مهندس نایبی

 اند.کرده

و کتاب ترکی  لطفاً ارتباط کتاب فارسی صفوة الصّفاسؤال: 
 را روشن بفرمایید. قارا مجموعه

ی علمی اجازه بدهید پاسخ این سؤال را من از مقاله جواب:

از دانشمندان جمهوری  آقای دکتر سید آقا عون اللهی

برای من  که پس از چاپ کتاب قارا مجموعه آذربایجان

فرستاده است، نقل کنم. ایشان در این رابطه، با پذیرفتن نظر 

 گویند:حقیر، می

 بزار، بسیاری از روایات و اشعار شیخ صفیتوکل بن ». . . 
ها کتابی برداشته و با استفاده از آن را از کتاب قارا مجموعه

م. آن را به پایان  1358به زبان فارسی نوشته و در سال 
لصّفا نامیده است. همین کتاب صفوة ا رسانیده و صفوة الصّفا

، محمد الکاتب م. به امر شاه طهماسب 1542را در سال 
دوباره به ترکی روان ترجمه  متخلص به نشاطی الشیرازی

کرده است و از آن جهت شاه طهماسب چنین امری به او 
یخ صفی کرده است که در آن روزگار، اکثریت مریدان ش

در  با زبان فارسی آشنایی نداشتند و توکل بن بزاز الدین
استفاده از قارا مجموعه، مطالبی نیز خود بر آن افزوده بود و 
اشعار و عبارات فارسی آورده بود که نیاز به ترجمه احساس 

 «شد.می
ی ترکی از صفوة ی ترجمهزی هم در مقدمهنشاطی شیرا خود محمد

 گوید:می الصّفا

چون طالیبلر ایله صوفیلر پارسی دیلینی آنالمازالر و معلوم »
دؤنسه قامو  یهسیندن محروم قالورالر اگر تورکیدیگوندن فائدهائتمه

ر، به تورک مریدلر، بلکه بوتون تورکستان عالیملری، آندان فایدا گؤررل
 5«غایت مستحسن دیر. . . 

باید یاد آوری کنم که استاد عون اللهی این برگردان گرانقدر را نیز به 

کنند. آنچه که اینجانب در منتشر می عنوان بخشی از قارا مجموعه

ی صفوة ام، فقط بخشی از ترکی شدهکتاب قارا مجموعه تقدیم داشته

                                           
 .8 -9ي سالتيكوف شچدرين، ص ي خطي كتابخانهنسخه 5

ی ملک تهران )آستان خطی آن در کتابخانه یالصّفاست که نسخه

قدس رضوی( محفوظ است و فتوکپی آن از سوی آقای طالب الحق و 

 توسط یکی از دانشجویانم به اینجانب اهدا گردید.

از عجایب روزگار این است که اگر چه از این کتاب گرانبها یعنی 

الدین  قارامجموعه حاوی کلمات، نصایح، اشعار و مناقب شیخ صفی

گاه به عنوان اثری و یا اردبیلی این همه نسخ خطی موجود است، هیچ

شناخته نشده است و اغلب نیز  رکنی از ارکان ادبیات ترکی آذربایجان

های علمی و در دو سه سال اخیر بعضی از قلم به دستان با مصاحبه

 کردند.ی برخورد میسخنان مستدل اینجانب با ناباور

توان نسبت داد: یکی طریقت منسوب به خبری را به دو عامل میاین بی

الدین که پیروان آن اغلب مانند دیگر طرایق صوفیه مثالً  شیخ صفی

مخفی هستند و از ترس اینکه مبادا مورد آزار قرار  نیمه اهل حق

اند و نسخ خطی موجود در را علنی نساختهگیرند، متون آئینی خود 

میان ما نیز معروض اظهار نظرهای اهل تشرّع قرار گرفته است و 

یا اهل تسنن و محققان سنّی مذهب تحریفاتی در آن ایجاد 

 اند.کرده

دوم، پژمردن روح تحقیق و بررسی در شرایع و آراء و افکار 

و متون ترکی   های تصوفی ترکان صفوی و قزلباشیهطریقت

های بازمانده از آنان است. و اگر در یکی دو مورد از متون تذکره

رفته با تعصب از سوی  شیعی اشاره به وجود قارا مجموعه

عثمانیان ردّ و لعن شده و به مرور دهور فراموش گشته است. 

ه ناشر برخی متون ترکی اهل هم ک« فاخر ایز»افرادی مانند 

اند و گاه به های شخصی دست زدهتصوف بودند به گزینه با سلیقه

اند. چرا که اصوال محققانی افزایش و کاهش در متون نیز راه داده

و فاخر ایز، به ادبیات شیعی و طرایق  مثل ذکی ولیدی طوغان

تند و قارا مجموعه را انکار نگریسی اعتبار نمیصفوی به دیده

و یا فقط شیخ  معروف را شیخ صافی کردند و شیخ صفیمی

ی مظلومیت ادبیات دادند. دربارهنامیدند و نشانی از وی نمیمی

ترکی شیعه، من درد دل فراوانی دارم. این زمان بگذار تا وقت 

 دگر.

 یش شما چیست؟آخرین توصیه و فرماسؤال: 

مندان این است که ی عالقهفرجامین سخن من به همه جواب:

مخصوصاً  های مختلف قارا مجموعهبنشینند مطالب بخش

الدین را با دقت  ها و قیالووزها و اشعار ترکی شیخ صفیبویوروق

ای تاریک این بخوانند و به بحث در محتوای آن بپردازند  و زوای

کار مهم را در حد تالشی که از هر کسی ساخته است، روشن 

 سازند.
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 کیمدیر؟« محمد امین دلسوز» تبریزلی 
 

 رضا همراز

 

 
 

واختی ایله تبریزین ان آدلیم، عین حالدا تانینمیش 

شاعیرلریندن اولموشدور. او ، شعر طبعین هم فارسجادا 

دیر کی دلسوزون  سینامیش ، همده تورکجه ده . ماراقلی

شعرلری هم نووحه ژانریندا و هم غزل یا خود لیریکا 

فورماالریندا اولموشالر. اونون نووحه لری غزللریندن اوره یه 

یاتیم ، نووحه لری ایسه غزللریندن ائله اونا گوره مرثیه لری 

نووحه خوانالرین دیل ازبرلری اولموشدور . ایللر بویودورمحرم 

ذربایجانلی الر دلسوزون بو شعری ایله دهه سینده عزادار آ

 آرتیق تانیش اولموشالر

 

 گلمیشیک آی شیعه لر شام غریبانه بیز

 وئرمه ییه باش ساغلیغی زینب ناالنه بیز

 بو گئجه بیز گلمیشیک نوحه قیلیب آغالیاق

 آغالیب اول سروره سینه میزی داغالیاق

 :دلسوز کیم دیر؟
 

ین آدی محمّد امین ، شهرتی الده اوالن قایناقالردا بو شاعیر

یا خود تخلصی ایسه دلسوز گلمیشدیر . آنتولوژو یازارالر 

اونون دوغوم یئرین تبریز یازمیشالر . چوخ تاسف له ، محدود 

قایناقالردا اونون ترجمه حالی بیر او قده ر قئید اولونماییب ، 

تذکره لر ایسه بیر بیرلرین تکرار ائتمیشلر . شاعیرین دیوانینا 

راجعت ائتدیکده اورادا شخصی یاشامی هابئله یارادیجیلیغی م

حاقدا الزیمی قده ر معلومات الده ائتمک اولمور . همین قده 

ر بیلیریک کی او ، هجری اونوچونجو عصرین شاعیرلریندن 

ایدی کی تبریزین خیاوان محله سینده مسکونالنمیشدیر . 

رخو بیلیریک کی همین محله دن مشروطه انقالبینین قو

بیلمز ساالری باقر خان هابئله مشروطه شاعیری خازن و سایر 

بوکیمی شهرتلی عالیم و شاعیرلر اورادا یاشامیشالر . نادر 

میرزه نین یازدیغینا اساس محمّد امین دلسوزون شعرلری 

تبریزلی لر ایچون فرخی ، فردوسی و عنصری کیمی عزیز 

شکن تبریزین او سانیلیرالر . شاعیر شعر دیوانیندا یئری گلمی

 دوورده کی لوتوالریندان حورمت له یاد ائدیر
 

 گل سنه بیر عرض ائدیم اول جعفر دارداریدن

 اول پلنگ بیشه ی غیرت حاج اللهیاردن

 یا

 من حسینون گورموشم دعواسینی

 هر دلیر اولسون چاالر حالواسینی
 

شاعیر اوز یوردو اوالن تبریزی سئویب یئری گلمیشکن اونون 

لیک لریندن سوز آچیر . اورنک اوالراق تبریزین گوزل 

گئچمیش زامانالردا ان تانینمیش باغ الریندان اوالن صفا 

 باغین بیر مخمسینده بئله یاد ائدیر
 

 بیر گون ایام سیاحتده عزیزان از قده ر

 شاد خندان اولوبان باغ صفا ایچره گذر

 گوردوم اول باغ آرا بیر پری مستانه گذر

 کی طلوع ائیله ییبن شمس و قمربئله ساندیم 

 سر و قامت له خُرامان منه بیر قیلدی نظر
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ل بیت شاعیری ایدی . او ، بیر اه و دوالنان –دلسوز گزیب 

 قصیده سینین ضمنینده کربال سفرینه ده اشاره ائدیر
 

 چونکه من عزم کربال قیلدیم

 ترک مجموع ماسوا قیلدیم

 ایکی گونده گوروب تدارکیمی

 قوامدن وداع قیلدیمخویش و ا

 گئجه باسمنجده ائدیب منزل

 …صبح دن اونالری بجا قیلدیم

  

شاعیر دلسوزون باش گئچه جه یی چوخ چتین اولموشدور . 

 بیر یاشامی اونون کی دوشونولور لردن بیلگی بوتدا –آتدا 

 . اولمامیشدیر راحات ده ر اوقده

 تک یبوئر الدن یولداشین حایات دولدوقدا یاشا شاعیریمیز 

 باشالییر یه گئچیرمه دورانین یاشاماق

بو اردملی شاعیرین شاگردلریندن اوز همشهریسی اوالن 

میرزه عباس قولو مظهرین آدین حورمت له چکمک اوالر کی 

 قاجار دوورونون بوشقابا قویمالی شاعیرلریندن ایدی .

مظهرین شعر دیوانی بو گونه کیمی اوچ دونه ایستر داش  

ایله ، ایستر سه ده معمولی چاپ دا . سون ایللر باسما طرزی 

 باسیلمیشدیر

 دلسوزون دیوانالری
 

تبریز تاریخ و جغرافیاسینین یازاری شازدا نادر میرزه ) تبریز 

استر آباد ( اوز دیه رلی کیتابیندا شاعیر  1242 -1303

دلسوز حاقدا بیر نئچه سطره کفایت له نسه ده آنجاق داها 

. او ، دلسوزون چاپ اولموش دیوانالریندان  اونملی اولموشدور

دونه قالین  11دانیشاراق یازیر کی او گونه قده ر دلسوزون 

حجیملی شعر کیتابی گوزل خط و ماراقال همین تبریزده 

باسیلمیشدیر آنجاق یئنه آزتاپیلیر . بیر حالدا کی او دوورون 

و جمعیتین هابئله ساوادین نظرده آلساق بو سوز داها دوغروس

بیر معجزه کیمی اوالبیلیب ، شاعیرمحمّد امین دلسوزون دا 

باشا  آرتیق داها حورمتین –خالقینین یانیندا خاطیر 

دوشمک اوالر . بونالردان عالوه آذربایجانین خصوصی ایله 

 تبریزلی لرین آنا دیللرینه ماراقالرینا آیدین بیر آیت اوال بیلر
 

بو اولو شاعیردن ایکی بیزیم شخصی و محقّر کیتابخانامیزدا 

داش باسما چاپی قورونماقدادیر کی ، اونالرین مشخصاتین 

 بئله ذکر ائتمک اوالر
 

صحیفه دن سونراسی تاسف له آرادان گئدن بیر داش 1-128

باسما نسخه کی اونون چاپ تاریخی حله لیک بو سطیرلرین 

 دورلرده او سایاغیندان –یازارینا بللی دئییل . آنجاق سبک 

 همین.  وار اوخشارلیغی چوخ کیتابالرا اوالن چاپ ریزدهتب

 فارسجا دلسوزون شاعیر سینده صحیفه بیرینجی نین نسخه

توحید شعری ایله باشالنیب آنجاق سگیزینجی صحیفه دن 

شاعیرین تورکجه اورک یاندیریجی مرثیه لری باشالنیر . 

ده مرثیه لرله برابر بیر سیرا او دوورون شخصیت لرینه مدح لر

گوزه دییر . اورنک اوالراق ناصرالدین شاها ، میزان آغاسی نا 

و باشقا آدامالرا . تذکره ساقی نامه سرایان آذربایجان 

کیتابینین یازاری سهو اوالراق دلسوزو میرزا آغاسی نین 

مادحی یازمیشالر بیر حالدا کی شاعیر میرزه آغاسی نی یوخ 
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ح ائتمیشدیر بلکه میزان آغاسی آدلی بیر کیمسه نی مد

ینجی صحیفه سینده یئر  98همین شعر دلسوزون دیوانینین 

 .وئریلمیشدیر

محمّد امین دلسوز اوز همشهری سی اوالن ناصرالدین شاهی 

بیر چوخ شاعیرلر سایاغی سئویر و اونا گوره اونا شعر حصر 

ائدیر . او بیلیردی کی بو شاه آنا دیلی اوالن تورکجه دن 

سیز دیلی ایله تانیش اولوب ، بیرینجی عالوه فارسجا و فران

دونه ایرانا عکاس لیق گتیرمیشدیر؛ او بیر نئچه ایل ده باب و 

باهائی لیق ایله گرکین مبارزه آپارمیش ، اوزو ایسه شاعیر و 

 قلم ییه سی ایدی

ینجی صحیفه سیندن اعتباراّ  110همین نسخه نین 

لی بئله شاعیرین غزللری دوام تاپیر . اونون بیرینجی غز

باشالنیر
 

 نوال بیر ال یئته اول زولف مطرا الینه

 بلکه سر رشته دوشه عاشق رسوا الینه

 قیس تک کوه و بیابانیده سرگردانم

 …یوخدو بیر مرد الیم تا وئره لیال الینه

 

داها سونرا شاعیرین بیر سیرا باشقا غزللری گلیب مع االسف 

یندن ینجی صحیفه س 129دئدییمیز کیمی نسخه نین 

ساقط اولموشدور . همین نسخه نین بیر غزلین بیرگه 

اوخویاق
 

 ای مه نولو بیر باخ منه ساری سن تاری

 سالما نظریندن منی باری سنی تاری

 اغیار ایله یار اولما گیلن دورما اوتورما

 اینجیتمه من زار و فکاری سنی تاری

 گور عارضیوین عاشیقی یم ای شه خوبان

 مه خاری سنی تاریهمدم اوزووه ائیله 

 گل ساقی الیندن ایچیر هم باده ی گلنار

 بیهوده گئچیرتمه بو باهاری سنی تاری

 پروانه صفت باشیوا هر لحضه دوالننام

 ترک ائتمه گیلن من کیمی یاری سنی تاری

 هر بی سر و پا ائیله گل ایله مه الفت

 پامال ائله مه غیرت و عاری سنی تاری

 وه هر دمگل گؤرمه روا عاشق دلسوزی

 منصور صفت چگسه له داری سنی تاری
 

صحیفه دن عیبارت اوالن بیر  149ایکینجی نسخه 2

نسخه دیر کی تاسف له اونون دا چاپ تاریخی قئید 

اولونمامیشدیر . آنجاق همین نسخه نین ایلک صحیفه سینده 

ربیع  12سطیر دن عیبارت اوالن بیر ال یازی سیندا )  4

وزوندن دوشونمک اولورکی کیتاب او س(  1322االول سنه 

ایل وقف اولموشدور . بورادادا دلسوزون نووحه لری ایله 

 غزللری و باشقا شعرلرینه یئر آچیلمیشدیر

بو دیوان الری اوخودوقدا شاعیریمیز محمّد امین دلسوزو بیر 

اهلبیت شاعیری گؤروروک کی آنا دیلینده بیر چوخلو شعرلر 

ور . اونون دیوانالریندا بیر سیرال دا اوزوندن یادیگار قویموشد

فارسجا شعرلری وارکی تورک لرینه نسبت بیر اوقده ر گوجلو 

دئییل لر . دلسوزون مدح لرینده موالمیز حضرت علی ) ع( یه 

 اوخویان –هامی دان چوخ یئر وئریلمیشدیر بونالری گؤروب 

 مشرب طریقت شاعیریمیز ده بلکه دوشونورکی بئله کیمسه

 درویشلره اونون گوجلندیرن نی فرضیه بو!  ایمیش یرشاع بیر

ره گؤ ائشیتدیگیمه.  اولموشدور شعرلریده بیت نئچه بیر عاید

 اونون مزاری گویا بقیع قبرستانیندا اولموشدور

ایضاح/ ساقی آذربایجان: مطلبی بیر آز قیسسالتمیشیق//قیزیل قلم قایناق :*
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   تورکجه سی بایجانآذر  تاریخینده مطبوعات آذربایجان
Azərbaycan mətbuat tarixində Azərbaycan türkcəsi

 
 Prof.Maarifə haciyeva    
   حاجی اوا معاریفه. دکتر. پروف  

     

– 10 مطبوعات آوروپادا گؤره یازدیقالرینا موتخصیصلرین  

 ایوهان عالیمی آلمان ایلده جی-1440 ائدیلیر، آیدجو عصره 

 ایجاد جیهازی چاپ ایلک اوچون چاپی بکیتا قوتئنبئرق

 چوخ بیر سونراالر. یایینالمیشدی ی«توورات» و ائتمیش

 .  یایینالنیر کیتابالر ایله جیهازی چاپ لرینده اؤلکه آوروپا

 ائتسه ادوفتص سونراالرا داها تاریخی مطبوعات آذربایجاندا  

-1201) نین توسی دیننصرال عالیمی آذربایجان اونلو ده،

 تبریزده اثری یاتریاض آدلی «ساقلید ریراصولتح( »1274

 اونالر اولموش، سبب ماراغینا سیاحالرین الیایتالی اوالن

 رومانین ایلده جو-1594 و گؤتورموشلر ایاایتالی اثری همین

 عالیمی آذربایجان. یایینالمیشالر سینده بهمط «مئدیچی»

 غواولدو کیتابخاناسیندا 32 دونیانین نین اثری بو نین

 بو آوروپادا کی، یازیلیر دا او منبعلرده. یاییلمیشدیر منبعلرده

              اولوناراق ترجومه او اوچون اؤدمک طلبی بؤیوک اوالن کیتابا

 .  ائدیلیر چاپ لوندوندا ایلده جی-1657

 بو سونرا گلدیکده، مئیدانا چاپی کیتاب ایله یولو داشباسما  

 اولونوب چاپ دیلینده عرب لرینده اؤلکه شرق کیتاب

 .یایینالنمیشدیر

 فاسدا ایلده جو-1824 ایستانبولدا، ایلده جی-1801 

 باقی ابدول میرزه آغا ایلده جی-1880 ،(مراکئشد)

 نین هرانیت طبیب یلایسماع میرزه آغا اوغلو نین حکیمباشی

-معلومات مؤوجود. اولونور نشر هراندات سینده نتیجه ییعس

 ین«ساقلیدریراصول تح» اسالناراقاس رینهاثرل بیبلیوقرافییا

 چاپ آذربایجان ایلک لیک هله نشرینی روما ایل جو-1594

 آذربایجان یلکا»: باخ) «اوالر ائتمک قبول کیمی کیتابی

. ص ،1995 سی، بهمط قرب-شرق باکی،. سؤز اؤن. «کیتابی

14-15  .) 

 اؤز ده دیلی آذربایجان کیمی تاریخی مطبوعات آذربایجان  

 .  یاشاماقدادیر و یاشامیش ایله لوغواؤزونمخصوص ایله اریخیت
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 بیر معنوی یاشادان زنگینلیکلرینی مدنی میلتلرین بوتون  

 خالقین. حاقیقتدیر بیر اولدوغو دیلی خالقین وارلیغین

 اینسان جگی گله و گونو بو کئچمیشی، اونون وارلیغی،

 دیلی اآن. دیلیدیر اؤز اونون اوالن محصولو تفککورونون

 میللی و وارلیغی معنوی ده نین تورکلری آذربایجان

 یالنیز آزادلیغینی و موستقیللیک خالق بیر هر. غورورودور

 مدنیتینی، اؤزونون ده هم دئییل، اوچون شهرلر و تورپاق

 اوچون قوروماق دیلینی اوالن روتیث معنوی اونون ادبیاتینی،

 بیر چونکی. دیرگئرچکلیک تاریخی بیر گیردیگی ساواشالرا ده

 ایلک دؤولتلر ایشغالچی ین ایسته آلماق آلتینا ارتاس خالقی

 یه ائتمه یوخ مدنیتینی و دیلینی خالقین ده نؤوبه

 .  چالیشمیشالر

 گزدیگی اوزرینده وطنی اونون کی، وار خالق آز چوخ  

 ایشغال تورپاقالری بو  اوچون بؤلوندویو ایکییه تورپاق

 اولونموش ایشغال تورپاغی استسی یوروتدوکلری ائدنلرین

 اولوب مانع امطبوعات ائدن موحافیظه دیلی بو دیلینه، خالقین

 .  اولماسین میش وئرمه ضرر اونا

 آذربایجان قدیم دایانان کئچمیشلره کؤکلری تاریخی  

 اقسیزلیغاح  اوللرینده رینجم عص– 19 دا تورپاقالری

 صاحیب پاقالریناتور آذربایجان. بؤلوندو ایکییه اوغرایاراق

 گیرمیش یه موحاریبه روسییاسی چار و ایران اوچون اولماق

 چایی آراز تورپاقالرینی آذربایجان دؤولت ایشغالچی  هر و

 باغالنان آراالریندا ایلده جو-1813 بؤلموش، ایکییه بویونجا

 موقاویله «تورکمنچای» ایلده  جی-1828 و «گولوستان»

 لر موقاویله بو. اولموشالر محاکی تورپاقالرا بو ایله لری

 کیمی گون بیر قارا طالعیینه وطنین آدلی آذربایجان

 معنوی-میللی نین تورکلری آذربایجان کیمی یازیلدیغی

 داشییان تاریخه دیلی بو و دیلینه یازی ائدن ایفاده دیرلرینی

 .   اولدو وورموش ضربه یئترینجه دا ینامطبوعات

 آذربایجاندا، گونئی سترای ده مقاله اولونموش تقدیم  

 زامان بیر ایللیک 200 آذربایجاندا قوزئی ده ایسترسه

 تاریخی مطبوعات و نین سی تورکجه آذربایجان کسیگینده

 .  جکدیر وئریله معلومات حاقیندا طالعیی نین

 آذربایجان یاشایان تورپاقالریندا آذربایجان گونئی ایراندا  

 سیاسی سونرا دانالایشغ ایلده جی-1828-1813 تورکلری

 دیلینده آنا اونالرین اوچون ایتیردیکلری حاکیمیتینی

 قاداغان آزادلیقالری چوخ بیر و یمطبوعات میللی تحصیلی،

 کیملیگینی میللی دیلینی، آنا  دوغما خالق دا، اولسا

 معروض آخساماالرا جیدی نین ژیمیر شاه قوروموش،

 اونیوئرسیتئت ،ضیالیالر باخمایاراق قاداغاالرینا قویدوغو

  درگی و قزئت ایکی-بیر سیرا-آرا دیلینه آنا طلبلری

 میرزه یازیچیسی خالق آکادئمیک،. اولوردو قمووف یایینالماغا

 آذربایجان آذربایجاندا گونئی» کیمی یازدیغی براهیمووونا

 قودرتلی ان قویمایان یه سؤنمه ادبیاتینی آذربایجان دیلینی،
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 میرزه: باخ) «اولموشدور دبیاتیا خالق بیری قایناقالردان

 (.  10. ص ،5№ ،1981 ژورنالی، «ربایجانآذ. »«سووقاتی جنوب». ایبراهیموو

 بهمط ایله اوسولو داشباسما تورپاقالریندا آذربایجانایران   

 تبریزده اوالن مرکزی مدنیت بؤیوک آذربایجانین بوتؤو

 ایلده جی-1817 ایله تشببوسو نین میرزه باسع شاهزاده

 سی تاریخچه بیر  غریبه دا بونون. ائدیلمیشدیر سیسات

 موتخصیص لرده هساح چوخ بیر میرزه باسع شاهزاده. واردیر

 میرزه بونالردان. گؤندریر گنجلر آوروپایا اوچون سی یئتیشمه

 باسما بیر ایله اؤزو دؤندوکده ایرانا آوروپادان شیرازیصالح 

-ایران اوالراق یتابیک چاپ ایلک تبریزده و گتیریر دا ماشینی

 ائدن بحث( 1828-1806) سیندن موحاریبه روسییا

 نشر فارسجا تبریزده ایلده جو-1819 کیتاب آدلی «سجادیه»

 بهمط اوالن فارسجا شهرینده تبریز آذربایجانین.  ائدیلیر

 آذربایجان آذربایجاندا دا، قویولسا کیتابال بو اسیاس نین ایشی

 ینز میرزه عالیمی آذربایجان نشری کیتاب ایله سی تورکجه

 داشباسما و گئرچکلشمیشدی طرفیندن تبریزی ابدینعال

 کیتاب یایینالنان ایله سی تورکجه آذربایجان ایله اوسولو

 ایراندا. اولموشدور اثری «مجنون و یلیل» نین ولیفوض.م

 شهری آذربایجان مطبوعات ائدن ادوفتص ایله جو-1819

 باخمایاراق بونا. یارانیر ایلده جو-1819 تبریزده قدیم اوالن

 آذربایجان ایللرینده ژیمیر شاهلیق سورن حؤکم ایراندا

 آذربایجان یاساقالر جیدی قویوالن سینه تورکجه

 .  قویوردو معروض آخساماالرا جیدی ینیمطبوعات

 آذربایجان یاشایانده  گونئی اورتاالریندا یلینایوز  جی- 20  

. ائتمیشلر موجادیله اوغروندا یقباغمسیزل  دفعه ایکی توکلری

 ایللرده آدالنان اینقیالبی همشروط ایللرده جی-1905-1911

 و قزئت کیمی «لی مزه» ،«زنبور» ،«دیلی ناآ» ،«ربایجانآذ»

 کی، تأسوف. یایینالندی ایله سی تورکجه آذربایجان درگیلر

 آنادیللی و باسدیریلدی طرفیندن لری قوووه ایرتیجا اینقیالب

 انگللندی یایینالنماسینی یناتمطبوع

 ایله رکاتیح آذر 21 گونئی ده ایلده جی-1945 دئکابر 12  

 آنادیللی ایله یارانماسی ولتید موکراتیکد آذربایجان

 دؤورده بو. یاراندی شرایط مونبیت اوچون مطبوعات

. گوجلندی مطبوعات آنادیللی آدالرال بنزری و «ربایجانآذ»

 سوقوط دؤولتینی موکراتیکد انآذربایج ده یئنه ایرتیجا

 .ائتدیردی

 شاهلیق. گلدی حاکیمیته تکرار ژیمیر شاهلیق شووینیست 

 نینمدنیی و دیل نین تورکلری آذربایجان ایللرینده ژیمیر

 بو. گؤستریلدی زوراکیلیقالر جور هر اوچون سی ائدیلمه یوخ

 دیلینده آذربایجان اثرین ادبی یا و علمی زوراکیلیق

 ربایجانآذ) دیلی آنا مکتبلرله یایینالنماسینی، ی،یازیلماسین

 ایله سی ائدیلمه یاساق نین درسلری( سی تورکجه

 شکلینده «دیلی ناآ» مکتبلرده «دیلی فارس». بیتمیردی

 فارس» مکتبده رک ائده یبتکذ اوسولو بو. دیلیردی اؤیره

 ا» یئرینه «دیلی

 اؤیره رینهشاگیردل سینی ایفاده( دیلی ربایجانآذ) «دیلی ناآ

 یاخشی ده بیزلره طالعیی اوسکویونون یهمرض موعلیمه دن

 آذربایجان شاهچیالرین قصد ائدیلن  یه یهمرض. ایدی بللی

 ژیمر غدارلیقال جور بو. ایدی قصد ائتدیگی سینه تورکجه

 و مکتب لردن، عاییله دیلینی آنا دوغما آذربایجانلیالرین

  ماغاقوو لریندن ایداره دؤولت لردن، مدرسه
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 خالقین بیر بؤیوک ژیمیر شاهلیق مستبد. چالیشیردی

  اصیل خالقی اونوتدورماغین، دیلینی( تورکلرینین آذربایجان)

 میللی خالقین ائتمگین، محروم یندانسیالح موقاویمت

 و وارلیغینی. بیلیردی اولدوغونو یولو ائتمک محو نین وارلیغی

 آغیر بئله لریتورک آذربایجان ائدن موحافیظه دیلینی آنا

 یاشادیقالری نین اؤزلری لرده، عاییله دیلینی آنا لردن تهلوکه

 .  باجاردیالر ائتمگی موحافیظه تورپاقالریندا اؤز

 سونرا چؤکوشوندن نین ژیمیر شاهلیق ایلده جو-1979  

 تورکجه آذربایجان ایراندا جمهوریتی ایسالم ایران یارانان

 ایجازه سینه ائدیلمه نشر ژورنالین و قزئت نئچه بیر سینده

 «ولدوزا» قزئت ایلک یایینالنان دیلینده آذربایجان. وئردی

 دیلینده آذربایجان قزئتلر باشقا و «زاولدو». آدالندی

 ،«قورقود دده» سونراالر. ایدی قارانقوشالر ایلک یایینالنان

 ،«یوردو ودالرا» ،«رازآ» ،«چنلیبئل» ،«وغلواکور»

 درگیلر و قزئت کیمی «وارلیق» ،«یادداش» ،«آذربایجان»

: یازیردی «قورقود دده»  روحالنان بوندان. گؤردو اوزو ایشیق

 اوجاقالریمیز مدنیت و دیل بیزیم بویو ایللر کی، بیلیرسینیز»

 وضعیتده چتین بوالشیرکن، قانا الینده جلالدالر قانلی

 بیزیم زورال دیلینی فارس ژیمیر پهلوی. اولموشدور

 .  «دانیردی دیلینی تورک ارکنسوخ بوغازیمیزا

 بو وئردیگی ایزین رئژیمین یئنی  کی، تأسوف چوخ  

 ؤمورلوع قیسا چوخو ده قزئتلرین درگی اللیتیمث  قارانقوش

 و الیتیعف ینمطبوعات ؤمورلوع قیسا بئله ته،الب. اولدو

 نین درسلری «دیلی ناآ» نی ائدیلمه تدریس مکتبلرده

  . ساییلماز یئترلی یوخلوغو

 دیللرینده فارس و آذربایجان جمهوریتینده ایسالم ایران  

 بیری ؤمورلولردنع اوزون ایچریسینده درگیلرین یایینالنان

 آیدا اوچ و اولدوغو رئداکتورو هئیتین جاواد سورپروف مرحوم

. اولموشدور درگیسی «وارلیق» گؤرن اوزو ایشیق  دفعه بیر

 اولونان نشر هدیلیند آذربایجان و فارس ایلدن جو-1979

 آراسیرا سونرا وفاتیندان هئیتین جاواب درگیسی «وارلیق»

 .  یایینالنمیر گونوموزده و یایینالندی

 ایله سی تورکجه آذربایجان تبریزده ایلدن جو-2003  

 نشر ایللرده سون ،«درگیسی «ریآذ» یایینالنان آراسیرا

 نالنانیایی اردبیلده قزئتلری، «دیلمانج» ،«یول یئنی» ائدیلن

 قزئتلری «یول یئنی» ،«غریآ» یایینالنان اورمییادا ،«رازآ»

 اونیوئرسیتئتلرده مکتبلرده، دا، یایینالنسا لرله فاصیله ده

 اوچون دیگی ائدیلمه تدریس «سی تورکجه آذربایجان»

 گئنیش تورکونون آذربایجان میلیونلوق 40-30 بونالر

 ایلدن جو-2003.    بلمیر اوال مال اوچون سی کوتله اوخوجو

 آیلیق ائدیلن نشر فارسجا و سی تورکجه آذربایجان

. گؤرونور یئری آیریجا دامطبوعات نین درگیسی «دافرینخ»

 سوی جکشرقی دره  ینحس.رکتد رئداکتورو باش نین درگی

 100 سایی اوخویانالرین سایتدا درگینی گونوموزده. تورکدور
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 وجونوناوخ چوخ داها گونه-گوندن و چوخدور میندن 

 تورکجه آذربایجان درگیسی «دافرینخ». گؤرونور اولدوغو

 ایسترسه و بوتای ایستر ائتمیش، نشر کیتاب یلیخ ایله سی

 تاریخ و شخصلر ادبی یاشامیش آذربایجاندا اوتای ده

 .   درگیدیر وئرن معلوماتالر ماراقلی دا حاقیندا کیتابالری

 ایلدن جو-2019 ده بیری یئنیلیکلریندن درگینین  

 نین کیتابالری رییاس اؤزل «شخصلر دبیا» باشالیاراق

 گونوموزده. یایینالنماسیدیر ایله سی تورکجه آذربایجان

 آرزو. دیر شکیلده بو سی تورکجه آذربایجان آذربایجانداگونئی

  یایینالنان ایله سی تورکجه آذربایجان آذربایجاندا کی، اولونور

 آذربایجان مکتبلرده. نگؤسترسی الیتعف نشریاتالری کیتاب

  بوتون ده مکتبلرده عالی برابر، ایله تدریسی نین سی تورکجه

 اوچون تدریسی نین سی تورکجه آذربایجان لرده فاکولته

 و دیلی آذربایجان آزی ان اونیوئرسیتئتلرده. یارانسین شرایط

 .  گؤسترسین الیتعف سی فاکولته ادبیاتی

 و «گولوستان» بدنام انباغالن ایللرده جی-1828 و 1813  

 چارلیق ایشغالچی ایله لری موقاویله «تورکمنچای»

 یوز ایکی تخمینن آذربایجان قوزئی ائدیلن اقایلح اسیناروسی

 آذربایجان یندامطبوعات آذربایجان( 1991-1813) یاخین ایله

 ائتمک شرح شکیلده آشاغیداکی وضعیتینی نین سی تورکجه

 .  مومکوندور

 ایشغال قافقازی و آذربایجانی قوزئی اسیروسیی چارلیق  

 چوخالماسینا ینمطبوعات روسدیللی سونرا ائتدیکدن

 امطبوعات سینده تورکجه آذربایجان ایللر اوزون و چالیشمیش

 .  میشدی وئرمه ایزین

 آخوندوو، لیفتحع میرزه) ضیالیسی آذربایجان چوخ بیر  

 ایجانآذرب آذربایجاندا قوزئی.( ب و واعظ یعشف میرزه

 روسییاسی چارلیق ده لر ایستسه قورماق مطبعه دیلینده

 ایزین امطبوعات رک وئرمیه دستک معنوی و  ماددی اونالرا

 .  میشدی وئرمه

 قزئت ایلک یایینالدیغی قافقازدا نین روسییاسی چارلیق  

. قزئتیدیر( 1833-1828) «وئدوموست تیفلیسسییئ»

 آذربایجان، راآراسی قزئتده بو سئنزور نامینه یاستس

 ادبیاتالر  یازیلی و شیفاهی اونالرین تورکلری، آذربایجان

 ایلده جو-1829 قزئت الکین. وئریردی  یازیالر حاقیندا

 آذربایجان. یایینالنیر فارسجا ایسه ایله جو-1830 گورجو،

 بو کی، وئریر ایجازه یایینالنماسینا ورقین بیر یالنیز دیلینده

 روس رئداکتورو ورقین. ایدی «یخبرلر تاتار» آدی ورقین

 نین«خبرلری تاتار».  ایدی سانکووسکی.س اصیللی

 ایلده جی-1832 سی نؤمره ایلک  کی دیلینده آذربایجان

 ایلده جو-1833 سونرا ایل بیر قزئت باخمایاراق چیخماسینا

 دیلینده آذربایجان ایل نئچه بیر سونرا بوندان و باغالنیر

 .   دی وئریلمه جازهای یایینالنماسینا قزئتین

 سی صحیفه بیر حاضیردا-حال نین قزئتی «خبرلری تاتار»  

 نشر واختیله قزئتین بیر بئله باخمایاراق، اولماماسینا بئله

 سندلردن بو. وار سندلری آرخیو چوخ بیر هاقدا ائدیلدیگی

 و هتورکی دئییل، قافقازدا تک «خبرلری تاتار» کی، گؤرونور
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 آذربایجان». زئینالوو نریمان: باخ) وشاوخونورم دا ایراندا

 (.  9. ص ،adu، 1974 باکی، ،.ج 1 «تاریخی مطبوعات

 زاقافقازسکیی» یایینالنان روسجا ایلده جی-1845  

 نین طرفی بو قافقازین» اوالراق  عالوه قزئتینه «وئستنیک

 بیر یایینالنان ایله سی تورکجه آذربایجان آدلی «خبرلری

 روس و چیخان  دفعه بیر ده هفته .اولونور نشر قزئت

-1845 قزئتین بو یایینالیان قرارالرینی و امر نین کومتیح

 مؤوجوددور سی نؤمره بیر چیخان آییندا یانوار ایلین جی

 پئتئربورق-سانکت انینروسی گون بو نؤمره بو کی،

 یایینالندیغی ایل بیر ده قزئتین بو. کیتابخاناسیندادیر

 . ادیریازیلماقد قایناقالردا

   

 ایجازه نشرینه قزئت ایله سی تورکجه آذربایجان روسییا  

 اوالن نه یهعل خالقین چونکی. ایدی ناراحات چوخ وئرمگینه

 لرینده صحیفه قزئت دیلینده خالقین نین، ایشلری

 نین طرفی بو قافقازین». ائدیردی احتیاط چیخماسیندان

 روس سونرا نشریندن ایللیک بیر نین قزئتی «خبرلری

 قزئت ایله سی تورکجه آذربایجان ایل 30 تخمینن کومتیح

 جی-1875 الکین. دی وئرمه ایجازه یایینالنماسینا درگی و

( 1907-1842)  زردابی بی سنح ضیالی بؤیوک ایلده

 بیر آدلی «کینچیا» یایینالدیغی ایله سی تورکجه آذربایجان

 .   بیلدی آال ایجازه نشرینه قزئتین

 قوبئرناتور بیزیم»: یازیردی سونراالر ابیزرد بی سنح  

 آما ایدی، اصیللی روس دوغرودور، ستاروسئلسکی، گئنئرال

 یئرلی قافقازین گؤره اونا. ایدی قیزی گورجو آروادی اونون

 دئیندن دردیمی اونا من. بیلیردی دوست اؤزونه اهالیسینی

 قویوم «کینچیا» ایسمینی قزئتین کی، ائتدی ییهتؤوص سونرا

 ده اؤزو. قزئتدیر بیر دانیشاجاق اتدنزراع و اکین گویا ،کی

 عریضه ده، بئلجه. ائتسین قبول سئنزورلوغو کی، وئردی سؤز

. نشری نین ی«قزئتی خالق» ،«کینچیا»: باخ) «آلدیم ایزین یازیب

    (.10. ص ،2008 باکی،
 «قزئتی تورک اولینجی باکیدا» سونراالر زردابی بی سنح  

 اییول ایلین جی-1875»: یازیردی سینده همقال  ایسیملی

. یایینالندی سایی ایلک نین «کینچیا» ده-22 نین آیی

 باکیداکی ستاروسئلسکی قوبئرناتور ایسه ایلده جی-1876

 چالیشان باغالنماسینا قزئتین. آیریلدی سیندن وظیفه

 سیندن گئتمه نین ستاروسئلسکی دوشمنلری موسلمان

 قزئتی نینکی و اولدوالر نایل ماسیناباغالن قزئتین روحالناراق

 ایشه لرینده ایداره دؤولت منی باکیدا. بیلدیم یینالیا-یا

 زردابا – کندیمیزده ائدیب کؤچ باکیدان داها. دیلر گؤتورمه

 (.  16. ص اثر، کئچن آدی: باخ) «یئرلشدیم

 خیدمتی سینه تورکجه آذربایجان نین قزئتی «کینچیا»  

 خانیم نیفهح یولداشی حیات نین ابیزرد بی سنح. بؤیوکدور

 باش نین قزئتی فرانسیز  دفعه بیر»: یازیردی لرینده خاطیره

 باکیدا خوصوصیله یادا،روس او،. گلمیشدی باکییا رئداکتورو

 او،. ییردی ایسته اؤیرنمک قورولماسینی نین ایشینی قزئت

 قزئتله یئگانه چیخان  دیلینده آذربایجان روسییادا بوتون
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 ایل اوچ قزئتین. گلمیشدی یانینا بیین هسن النیبماراق

 به سنح بیلینجه اولدوغونو نین چیسی آبونه 300 مودتینده

 قزئتلر فاغیر بئله فارانسادا. قهرمانسینیز سیز»: دئمیشدی یه

 چوخ خالقینیزی اؤز سیز گؤرونور،. تاپیلماز چالیشان اوچون

 وعاتمطب آذربایجان». زئینالوو.ن: باخ) «سئویرسینیز

 (.  15.ص ،1973 باکی،. «تاریخی

 بؤیوک چالیشان یارانماسینا ینمطبوعات میللی آذربایجان  

 آذربایجان ایلده جی-1875 نین زردابی بی سنح ضیالی

 جی-1877 قزئتی «کینچیا» ائتدیگی نشر ایله سی تورکجه

 «کینچیا» یایینالنان دیلینده آذربایجان. باغالندی ایلده

 یازیر، خبرلردن اوالن طرفیندن دؤرد دونیانین  قزئتی

 دیلیمیزین آنا وئریر، معلوماتالر علمی دیلینده آنا اینسانالرا

 کی، اودور. گؤستریردی خیدمت بؤیوک صافالشماسیندا

 او،. بیلیردی مکتب بیر دن اؤیره دیلینی آنا قزئتی زردابی

 زامان چوخ اوچون آرتیرماق  سایینی اوخویانالرین قزئتی

 سی موستملکه آذربایجانی فقط. پایالییردی ولسوزپ قزئتی

 تاثیر موتمادی نشرینه قزئتین روسییاسی چار ائدن حساب

 قزئت کی، اودور. ییردی انگلله نشرینی اونون رک، گؤستره

 .  قالیر مجبوریتینده باغالنماق

 ایلهاق روسییاسینا چار ایلدن جو-1813 آذربایجان قوزئی  

 ایله تشببوسو ضیالیالرین اوللرینده نریجو عص– 19 دا، اولسا

 باکی ،(1887) شاماخی ،(1875) گنجه ،(1835) شوشا

 جو-1900. یارانیردی لر مطبعه شهرلرده کیمی( 1892)

. یازیلماقدادی منبعلرده اولدوغو نین مطبعه 16 باکیدا ایلده

 گؤسترمه الیتعف ینمطبوعات آذربایجاندا روسییاسی چار فقط

 گؤسترمه الیتعف دیلینده روس ینمطبوعات ،اولور مانع سینه

 .  چالیشیردی سینه

 قاالن آزلیقال تورپاقالردا ائتدیگی ایشغال روسییاسی چار  

 چئویردیگی یه موستملکه ائدیب ایشغال کیمی خالقالر بوتون

 تؤره انگللر اینکیشافینا  مدنیتین علمین، دا آذربایجاندا قوزئی

 تاریخی فقط. وئرمیردی ورصتف ساوادالنماسینا میلتین دیر،

-1904) سینده موحاریبه اپونژ-روس اوالن گئرچکلیک

 یلیقالرینناراض داخیلی یاداروس دوشن یفضع( 1907

 گوزشتلر چوخ بیر یاروس دوشن قورخویا اولماسیندان

 ده بیری گوزشتلردن بو. اولور مجبور یه وئرمه( مانیفئستلر)

 جی-1905 باغلی ایله آزادلیغی مطبوعات سؤز، ومتینحک

 روحالنان مانیفئستدن بو. ایدی مانیفئستی اوکتیابر 17 ایل،

 ایستیفاده فورصتدن ضیالیالری آذربایجان فیکیرلی آچیق

 لی ایره طلبلر باغلی ایله آزادلیغی مطبوعات رک ائده

 مممدقولوزاده جلیل ده بیری ضیالیالردان بو. سوردولر

 اوالن ستملکهمو یاخین رهعص بیر. ایدی( 1866-1932)

.  یارانمیشدی ایمکانی مک سؤیله سؤز ضیالیالرین آذربایجاندا

 باغلی ایله  آزادلیغی سؤز چارین مممدقولوزاده جلیل

 قزئت بیر آدلی «نووروز» رک اورکلنه مانیفئستدن وئردیگی

 مال» رک دییشه فیکرینی سونرا. دی ایسته ایزین چیخارماغا

 نشرینه نین درگی بیر آدلی( 1931-1906) «نصرالدین

 آپرئل 7 سایی ایلک نین درگی. آلدی ایجازه کومتدنح

 سی تورکجه آذربایجان خالیص. یایینالندی ایلده جی-1906

 جلیل کی، مشهورالشدی قدر او درگی بو یایینالنان ایله

 اؤزو و چکیلدی  برابر لهنصرالدین الم آدی نین مممدقولوزاده

 .   یاشادی دداشالردایا  دئیه «نصرالدین مال»  آدی ده
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 موسلمان منیم ائی گلمیشم، دئییب سیزی» سایینی ایلک  

 شؤهرت تئزلیکله درگی باشالیان ایله ابیخیط «قارداشالریم

. یاییلدی شرقده یاخین دئییل، آذربایجاندا یالنیز و قازاندی

 اوخوجوالری سیندن نؤمره ایلک ائله «نصرالدین مال» چونکی

 .  دانیشیردی ایله «دیلی آنا شیرین و آچیق تورکون» ایله

: یازیردی ده مقاله آدلی «سی لهمس دیل» «نصرالدین مال»  

 یازماغا دیلینده آنا آچیق سینی مجموعه «نصرالدین مال بیز»

 بو کی، قویوروق آدی «دیلی ناآ» سببدن او دیله بو. باشالدیق

 بیز گلنده صؤحبتی «ناآ» اورتالیغا و یازاندا یازی دیلده

 یازیچیالریمیز باشقا آما. یازاق کیمی «ناآ» نی«اآن»

 «مادر» عوضینه سؤزو «ناآ» گلنده الفی «ناآ» یازیالریندا

. یازیرالر «پدر» عوضینده سؤزو «تاآ» همچینین. یازیرالر

 سببسیز سؤزلرینی تورک چوخ داها یازانالر «مادر» نی«ناآ»

 .  «دییشدیریرلر ایله سؤزلری عرب و فارس یئره

 بیر وئریلن فعلیئتوندا بیر آدلی «دیل» یایینالنان درگیده  

 تورکونون آذربایجان بیر کی، اولونموشدو تصویر شکیلده

. سوخورالر دیللرینی روس فارس، عرب، زورال آغزینا

 دیلسیز کی، من کیشیلر، آ کی، دئییر تورکو آذربایجان

 .  «سوخورسونوز؟ آغزیما نییه دیللری. دئییلم

. یازیردی دیلینده آنا ساده و جانلی «دیننصرال مال»     

 ائدیر، تبلیغ جسارتله تمیزلیگینی نین دیلی آذربایجان

 میللی ائدیر، موحافیظه تاثیرلردن یاد دیلینی آذربایجان

 اساس نین درگی. ائدیردی تبلیغ اینکیشافینی ادبیاتین

 دیلی آنا خالقین وارلیغی، خالقین دیلی، خالقین ائله مقصدی

 قدر ایله جی-1931 ایلدن جی-1906. ایدی طالعیی نین

 نین تورکلری آذربایجان درگیسی «نصرالدین مال» یایینالنان

 .  گؤستردی خیدمتلر بؤیوک آدینا مدنیتی و دیل

 اوکتیابر 19 وئردیگی نین روسییاسی چار ایلده جی-1905  

 خچو بیر داها ضیالیالری آذربایجان یارارالنان مانیفئستیندن

 آذربایجاندا. اولدوالر مووففق یه ائتمه نشر ده درگیلر و قزئت

 «بهلول» دیلینده آنا عرضینده ایللر جی-1906-1920

 ،(1910) «میرات» ،(1910-1909) «زنبور» ،(1906)

 ،(1913-1912) «یاتکل» ،(1911-1910) «ریآ»

 «لی مزه» ،(1914) «لک لک» ،(1917-1914) «یطوط»

-تارتان» ،(1916-1915) «امیر یبابا» ،(1914-1915)

 ؤمورلوعآز کیمی( 1919) «لمشع» ،(1918) «پارتان

 ،«هشالل» ،«اتفویوض» زاماندا عئینی ده، درگیلر ساتیریک

 ده درگیلر کیمی «رهبر» ،«دبیستان» ،«مکتب» ،«یشیقا»

 درگیسی «مکتب». ایدی درگیلر ائدن ایفاده دوشونجه میللی

 ضیالی ایلک نین رکلریتو آذربایجان رئداکتورو نین

 .  ایدی افندییئوا شفیقه قادینالریندان

 دؤولتی دئموکراتیک آذربایجان ایللرده جی-1918-1920  

 آذربایجانین آپرئلده 28 ایل جی-1920   قورولدوغو، نین

 ایللر ائدیلدیگی ایشغال طرفیندن اوردوسو قیزیل بولشئویک

 اقیندانایتتیف سووئت آذربایجانین ایلده جی-1991 و

 دؤورلرده سونراکی گلدیکدن حالینا دؤولت موستقیل آیریلیب
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 ومؤوض بیر اینجلنن آلینیب اله آیریجا یمطبوعات آذربایجان

 ایللرده جی-1920-1918 کی، بیلریک دئیه دا بونو دا، اولسا

 آذربایجانین شیمالی دؤولتی دئموکراتیک آذربایجان

 البتته،. ولموشدورا سی مرحله اینکیشاف تاریخینده مطبوعات

 رئسپوبلیکاسی دئموکراتیک آذربایجان دؤنمده چکیلن آدی

 نشر گون هر سی نومونه اساس نین یمطبوعات میللی نین

 آذربایجان قزئت بو. ایدی قزئتی «آذربایجان» اولونان

 قزئتین و ایدی سی سالنامه نین رئسپوبلیکاسی دئموکراتیک

 .  ایدی حاجیبیلی اوزئییر بیری رئداکتورالریندان اساس

-1920 اولدوغو مؤوجود نین حاکیمیتی سووئت آذربایجاندا  

 علمی، برابر ایله اوسلوبو نین دیلی ادبی آذربایجان ایلدن جی

 دیلی روس دیلی آذربایجان دا، فورماالشسا  اوسلوبو رسمی

 دؤورون فقط. قالیردی معروض ده تزییقینه داغیدیجی نین

 قارشی دیپلوماتییاسینا روسالشما ضیالیالری میللی چوخ بیر

 بختییار فداکاری ان ضیالیالرین بو. ائدیردیلر موباریزه جیدی

 نین سی تورکجه آذربایجان او،. ایدی واهابزاده

. ائدیردی چیخیشالر جسارتلی قارشی دودالشدیریلماسینامح

 بونون یرلریشع «دیلی التین» ،«دیلی ناآ» اونون

 میللی دیلینه، آنا واهابزاده.ب دهشئیرین بیر. اؤرنکلریندندیر

 سیتم بئله توتانالرا اوز دیله باشقا باخیب خور مدنیته

 .  ائدیردی

     

    بیلن آر دانیشماغی دیلینده آنا یا سیز  

   ادبازالر، فاسونلو 

 .  سازالر تئللی قوشماالر، کؤنلونو اوخشاماییر  

   اولسون، منیم اونالر قوی  

    یچؤرگ وطن آنجاق  

 !  اولسون قنیم سیزلره

     

 اولدوغو برقرار ایلدن جی-1991 نین دؤولتی آذربایجان

 تاریخی سی تورکجه آذربایجان مودتده کئچن واختدان

 صاحیب اؤزللییه زنگین. دیر یئتیرمکده یئرینه سینی وظیفه

 آذربایجان یاشایان دونیادا سی تورکجه آذربایجان اوالن

  ده هم دئییل، سی واسیطه نسیتاو یالنیز نین تورکلری

 نین مدنیتی و نین علمی آذربایجان نین، خالقی آذربایجان

 .  دیلیدیر

 200 آذربایجاندا قوزئی و گونئی ده مقاله اولونموش تقدیم  

 وضعیتینی نین سی تورکجه آذربایجان زاماندا بیر ایللیک

 لهمقا کی، بیلرم دئیه اوالراق نتیجه. چالیشدیق یه ائتمه شرح

 :  ائدیلمیشدیر شرح شکیلده آشاغیداکی
 گونئی اایراندا سونرا سیندن ائدیلمه ایشغال ایلده جو-1813 ینآذربایجان/ 1  

 .  وضعیتی نین سی تورکجه آذربایجان مطبوعاتیندا آذربایجان

 نین سی تورکجه آذربایجان قوزئی ائدیلمیش اقایلح روسییاسینا چار/.2  

 .  وضعیتی

 رئسپوبلیکاسی دئموکراتیک آذربایجان ایللرده جی-1918-1920 /.3  

 .  وضعیتی نین سی تورکجه آذربایجان دؤورونده

( 1991-1920) ایللرینده مؤوجودلوغو نین یفاقیایت سووئت داآذربایجان/.4  

 .  سی تورکجه آذربایجان

 .  میاؤن نین سی تورکجه آذربایجان گونوموزده/.5  

  کی شهرینده سامسون نین هتورکی ایلده جو2019 اوکتیابر 18-16 مقاله  

 دیلی دونیا اولوسالراراسی. جو-10» اونیوئرسیتئتینده ماییس دوکوز اون

 .  ائدیلمیشدیر معروضه ایله سی تورکجه هتورکی سیمپوزیوموندا «هتورکج
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 دیل پهلوانی
   ووقار احمد 

   
  

 

 

 

 

 

 

 

اوخویور، کیشی ایسه آرواد دیوان اوسته اوتوروب قزئت  

 ستول آرخاسیندا چای ایچیر.  

 ...  آلچاقالر؟ آخ، –آرواد   

   اولوب؟ نه –کیشی   

 دا قجریستانی ایله کؤمگی کؤپکلرین ساری ائرمنیلر –آرواد   

 .  آلیبالر

   اولوب؟ نه جاماعاتا بس، –کیشی   

 ...  یاریسی آما قورتاریب، جانینی بیرتهر یاریسی –آرواد   

   اولماییب؟ چیخان قارشیسینا آلچاقالرین او بس، –کیشی   

 گوجلری کی، اودور ایمیشلر آز آما اولوب، –آرواد   

 .  چاتماییب

ی، ک زیبیلدی نه ائرمنی چاتماییب، گوجلری هی، –کیشی   

 اونالرا بیزیمکیلرین گوجو چاتماییب.  

 .  غداردی چوخ ائرمنیلر کیشی آ دئمه، ائله –آرواد   

 !..  اولسایدیم اوردا من  –کیشی   

   یهردین؟ نئیله اولسایدین –آرواد   

 هامیسینی دیر-دیر آوتوماتی گؤتورردیم –کیشی   

 .  اؤلدورردیم

الر کی، سن اونالری باخاجاقدی دایانیب ائرمنیلر –آرواد   

 دیر نئجه اؤلدورورسن. اوزاقدان دؤیوش آداما آسان گلیر.  -دیر

 دنه بیر آما. باخمایاجاقالر اوزومه دوروب ته،البت –کیشی   

. جلدم ده هم اورکلی، قات-قات اونالردان هم کی، وار ایش

 .  گبردرم بیردن یوزونو قدر ترپننه اونالر

حالوا دئمگینن آغیز شیرین -لواحا. گبردرسن یامان –آرواد   

 اولماز. گرک مین ازیت چکیب حالوانی بیشیره سن.  

 توالدی نه ائرمنیلر بو آده،. ده تؤکولورم یانیب –کیشی   

 من. بیلمیرلر گله عؤهدهسیندن بونالرین بیزیمکیلر کی،

. بوراخیردیم سویوندوروب لوت اونالری اوالندا عسگرلیکده

 جارمیرالر. آده، وورون بونالری ده.  با نه هئچ ایسه بونالر

 بیجلیک ائله. گردیرلر حیله چوخ بونالر کیشی آ –آرواد   

 هر ده اؤزو. گلمیر عاغلینا کیمین هئچ کی، دیرلر یشلها

 .  میناالییبالر طرفی

 من ده، شئیدی یومرو ائی، ندی مینا بو اشی –کیشی   

 .  اویناییرام فوتبول اونونال

ردا ائله راکئتلر وار کی، ایکیسی، اوچو بیر اونال –آرواد   

 کندی داغیدیر.  

 اؤز دیغاالرین او آتارام قایتاریب راکئتلری او من –کیشی   

 .  بئله باخ الیمله ده اؤزو باشالرینا،

  موحاریبه بیل ائله کی، دانیشیرسان ائله کیشی، آی –آرواد   

 .  اوشاق آیلیق آلتی ده سن اویونجاقدیر

 ووروشوب، ایگیدلیکله اورا، گئتسیدیم بیرجه آخ، –کیشی   

 منی اوندا. دیمگؤرولر الییق آدینا قهرمانی میللی آذربایجانین

 اوندا. آالردیالر موصاحیبه مندن. گؤسترردیلر تئلئویزوردا

 .  جسورام نئجه من کی، گؤرردین

 گئت موشتبئهسن اؤزوندن بئله کی، سن کیشی، –آرواد   

اخالیان وار؟ گئت ووروش میللی قهرمان س توتوب سنی. ده

 دا اول.  

 کی، نبیلمیرس. دانیشیرسان سؤز لی گولمه عجب –کیشی   

 قدر ه-45 ایسه اوردویا. اولوب تامام آرتیق یاشیم 45 منیم

 .  آپاریرالر

 .  گئت کؤنوللو سن –آرواد   

 بیر هره  اوستومه سونرا الزیم نییمه... ها کؤنوللو –کیشی   

 شسون.  قو آد
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 ده، کئچسه ای-45 یاشیم کی، یاز عریضه ایسه ائله –آرواد   

 قوی. ییرم ایسته دؤیوشمک دااوغرون تورپاق اوغروندا، وطن

 .  خیدمته حربی ائلسینلر قبول

 یقین کی، فیکیرلشسینلر یازیم عریضه هی، –کیشی   

 لرینده بؤلگه  جبهه گئدیب کی، یازیلیر اوردویا. ایشپیوندور

 خبر دوشمنه ایله راسییا یئرینی نین آنبارالری سیاله

 .  وئرسین

 تکباشینا گئت اوندا ایگیدسن، بئله کی، سن –آرواد   

 .  دؤیوش

   وار؟ آوتوماتیم –کیشی   

 آل اؤلدور، بوغازالییب ائرمنینی بیر قفیلدن  –آرواد   

 .  زیرکسن چوخ کی، سن. آوتوماتینی

 آنجاق بیلرم، بوغازالیا اللیسینی الپ بوغازالماغینا –کیشی   

 .  اوراالردا بیردن ائلیرم آزیب. تانیمیرام یاخشی اوراالری من

   قورخورسان؟ آزماقدان –آرواد   

 رخمورام.  قو ندن هئچ من من، –کیشی   

 بیر ائدیب ایستیفاده زیرکلیگیندن آزارسان، نوالر، –آرواد   

 چامادانینی دئییرسن، نه هه،. چیخارسان تاپیب یول

   جکسن؟ گؤتوره نه یوال حاضیرالییم

   ساخالیاجاق؟ کیم سنی بس گئتسم من –کیشی   

 چوخ سندن کی، من بیم؟ ساخالییرسان سن منی – آرواد  

 .  آلیرام ماعاش

. جک چکه کیم غئیرتینی دئییرم دئمیرم، اونو –کیشی   

   گئدیم؟ قویوم بوردا ناموسومو غئیرتیمی، دئییرسن ایندی

. چکمه آدینی نین غئیرتی او آلاله سن کیشی، آی  –آرواد   

 کی، دئییرلر غئیرت غئیرت، قدر او واختالر آخیر تئلئویزوردا

 یق اییرنمیشم.  آرت سؤزدن او آدامالر غئیرتسیز ده اؤزو

 .  باشقا من باشقا، اونالر –کیشی   

 قدر بو کی، ده بیر. کیشی آ ناموسدور تورپاق بو –آرواد   

 قم یوخدور؟ اوشاغی آروادی، اونالرین بیم گئدیر، ایگیدلر

 قوجا آتان –یشی .    کیانیندا آتامین قاالرام گئدیب ائلمه

ندن نه گله جک. الی گلدی، اوستونوزه بیری بیردن کیشیدیر،

 یوخ بیابیر اوالرام. اوندا گرک بو پاپاغی باشیما قویمایام.  -یوخ

 جبهه آدامالر الییق قویماغا پاپاق اصیل کیشی، آی –آرواد   

 .  اونالردی کیشی اصیل. ددیرلر

 ییغیشیب  قیقهد بو عصبلشدیرمه، منی آرواد، –کیشی   

 ...  ها گئدرم

 الر گئتسن!  او یاخشی نه کیشی، –آرواد   

 ...  ها قاالرسان هسرت منه –کیشی   

 یازمیشام، لئنتینه ماقنیتافون سسینی ائلمه، فیکیر –آرواد   

 .  اؤزومچون آسارام قوالق دوشنده یادیما

 ...  ها؟ گئدرم( قیشقیریر) –کیشی   

 هامی گئدنده دویونه-تویا ده من! اآلاله شوکور –آرواد   

ا باش اَیه جکلر کی، قهرمانین آروادی قارشیمد دوراجاق، آیاغا

 گلیر. اری مین دنه ائرمنی گبردیب.  

 آ، گئدرم دوغرودان دئییرسن، بئله کی، سن –کیشی   

 .  ائلمیرم ظارافات

 گئت، اوالر؟ ائلمک ظارافات ده ایله  موحاریبه هئچ –آرواد   

 کیمی سنین بیلیرسن،. ییر گؤزله سنی هامی اورادا. یکیش آ

 نئجه احتییاجالری وار؟ بسدی خالق ظولم چکدی.   ایگیده

 خالق. جگم کسه کؤکونو ائرمنیلرین گئدجم، –کیشی   

 هامی نین، هامی. آالجاغام اینتیقام یوز بیره. چکدی ظولم

 .  چیخاجاغام عوضینی نین

 (.  ویوروخ. )اولدو یاخشی نه –آرواد   

 ایگید کیشیم دیغاالرین باشالرینی ازه جک،    

 ظولم ائیله ین یاغیالرین نسیللرین کسه جک،    

 جبهه لرده آد چیخاریب شؤهرت ایله گزه جک،    

 مئدال نیشانالری دوزه جک.   -یاخاسینا اوردئن  

 آروادی دا اؤز ارینی محبتله سوزه جک    

 نسانیم.  قهرمانیم، پهلوانیم، جسور ای  

 )قاپی دؤیولور(    

 ؟  کیمدیر بویورون، –آرواد  

   یاشاییر؟ بوردا لووغالی. ییرم ایسته اوزر( لیر گه) –عسگر  

 .  لووغالی کیشیدیر بو بودور، هه( سئوینجک) –آرواد   

  کی لینده. )چکین قول بورا اولماسا، زحمت –عسگر   

 (  وئریر اونا کاغیذی
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   ئله؟ب ندیر بو –کیشی   

 .   چاغیریرالر کومیسسارلیغا حربی سیزی –عسگر   

   ؟...من ،...من( وچونور) –کیشی   

 .  سیز بلی، –عسگر   

 .  قویمازالر آدی ایشپییون اوستونه داها. کیشی آی یاخشی، نه –آرواد   

   کئچیب؟ ای-45 یاشیم منیم آخی، –کیشی   

 بو ده ائوه نئچه بیر هله. گلمیشم گؤندریبلر بیلمیرم، –عسگر   

 .  لییم وئرمه کاغیذدان

هه، آ کیشی تئز اول، طیفیل اوشاق تله سیر. اوغلوم اوتور،  –آرواد   

 خاالن سنه یئمک وئرسین، چای وئرسین؟  

 .  سیرم تله چوخ ییرم، ایسته اوزر ائدیرم، تشککور –کیشی   

   نییه؟ –عسگر   

 .  نیقودنییام من چونکی –کیشی   

 حربی. ائدرلر آییرد کومیسسارلیقدا حربی اونو هه، –گر عس  

 یلئتینیزی آپارارسینیز. اگر نیقودلوغونوز سوبوت اولونارسا، آزاد ائلیرلر.  ب

 .  گؤرور پیس گؤزلریم آخی گئدیم، نئجه اورا من –کیشی   

 نئچه وئریبلر؟ کیشییه کور آلدادیب منی کورسان؟ کیشی آ –آرواد   

   شم؟می بیلمه ایلدی

میندیرر ب یی ائله کؤمک یولداشینیز حیات. اوالر نه –عسگر   

 ماشینا.  

 .  الزیمدیر وئرمک پول اتک-اتک ماشینا –کیشی   

. یوخالیار حکیم آپارارالر. گؤرور پیس گؤزوم دئیرسینیز اورادا –عسگر   

 .  ائلیرلر آزاد دیرسه، بئله دا دوغرودان اگر

 آلیب، روشوت آدامالردان ساغالم قدر او آ، دیلر ائله آی –کیشی   

رین یئرینه باسیرالر کی، هم ده بیلیرسینیز، من اونال نیقودنوالری

فیزیکی جهتدن ده چوخ زیفم. هئچ عادی آوتوماتی دا گؤتورمه یه 

 گوجوم چاتماز.  

 ائرمنینی یومروقال یئره سریردی   50بایاقدان  -آرواد  

 حربی اوالرسیز ققوزدادو ساعات سحر حالدا هر –عسگر   

 .  دئیرسینیز اورادا هامیسینی. کومیسسارلیقدا

 بو نییه لییم؟ گئتمه من نییه لییم؟ چکمه قول من نییه –کیشی   

 کیمی نر وئیللنن چایخاناالردا ساتان، سیقارئت آواراالنان، مینلرله

خسته، کور، شیکست بیر  قوجا، کیمی منیم آپارمیرالر، جاوانالری

 ارماق ایسته ییرلر؟  آدامی آپ

 قول بورا سیز ایندی. چاتاجاق نؤوبه دا اونالرا دایی، داریخما –عسگر   

 لرسینیز، گه صاباح آلمایین، واختیمی منیم ائدیرم خواهیش چکین،

 .  آپارمازالر سیزی کی، یقین

ورموش بیلمه ک( کنارا. )آلما واختینی اوشاغین کیشی، آ –آرواد   

 میشم.  

( چؤکور دیز. )آپارارالر منی بیردن. بیلمرم گئده وخی –کیشی   

 .  دیم بیلمه تاپا. یاشامیر آدام ائله اورادا دئینن. اوغالن سنه یالواریرام

واخسئی، بیابیر اولدوق بو الپ دووشان اورکلییمیش کی. آما  -آرواد  

 دانیشاندا ائله بیل بیر دنه ییرتیجی پلنگدیر.  

( تاخیر ئینک. )آلمایین واختیمی منیم. یدای آیاغا دورون –عسگر   

 .  چکین قول بورا باخ،

 .  اوردا اؤلدوررلر منی یالواریرام یوخ یوخ، –کیشی   

کول سه نین کیمی کیشی نین باشینا. آرواد سندن غئیرتلی  -آرواد  

 ایمیش.  

یانین بورادا کووخالی دا دایانین،( باخاراق دیقتله کاغیزا) –عسگر   

 ی، باغیشالیین سهو گؤرموشم.  یازیلیب ک

   کووخالی؟ –کیشی   

 .  کووخالی هه،  –عسگر   

 مرتبه بیر بیزدن او ،...هه( دورور ایاغا) ناظیم کووخالی –کیشی   

 .  یاشاییر یوخاریدا

   جاواندیر؟  –عسگر   

 .  کیمیدیر اؤکوز الپ. جاواندی الپ هه –کیشی   

 دئییرسن؟ او کی، شیکستدیر.   آ کیشی قونشوموز ناظیمی -آرواد  

 پروتئزی اوالر، نه آما یوخدور، قیچی بیر. اولور نییه شیکست –کیشی   

   ده؟ جک گؤتوره ایله اللری آوتوماتی ده بیر. دا وار

گؤر دیلی نئجه آچیلدی، باشقاسی نین یئرینه نئجه دانیشیر.  -آرواد  

 سنین قیچین کی، پروتئز دئییل؟  

 ائله آما( کیشیی. )دیم ائله ناراحات خاال ییرم ایسته اوزر اوندا –عسگر   

 ائوده گئتمکدنسه، یه موحاریبه کیمیسی سیزین. یاخشیدیر بئله

 بوتون قاچارسینیز قاباغیندان دوشمنین یوخسا. مصلحتدیر اوتورماغی

 .  اوالریق بیابیر دونیادا

ییرسن؟  آتان یئرینده کیشینی تنبئه ائله منی، باخ، بورا  –کیشی   

اؤزون نییه گئتمه ییرسن جبهه یه هه؟ یقین آدامین وار بوردا 

ساخالتدیریبالر... سن ده ائله بو کاغیذالردان پایالییب باش گیرله 

 ییرسن.  

آ کیشی گؤرمورسن اونون گؤزلری یاخشی گؤرمور؟ )سگر( آی  -آرواد  

اوغول سنین گؤزلرین کی بئله فرلی گؤرمور، اؤزون ده عسگر 

 مینده.  گئیی

 گؤزوم ساغا؟ کیم اینکلری آغا، من آغا، سن خاال؟ نئیلگیم –عسگر   

 بیر. یه جبهه گئدجم موطلق آما. بورادا ساخالییبالر دئیه، گؤرور پیس

 !  قالین ساالمات. وار تئزی گئجی آز

 .  ابله کور گئتدی هی،  –کیشی   

یاتین کوردور. کور او دئییل، سنسن، اؤزو ده سنین بوتون معنو -آرواد  

   1993سون     کول سنین کیشی باشینا. )چیخیرالر(
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 مالمحمد ولی کمینه ) یدیگن ینگ بیری (

 شاعر بزرگ تورکمن

   یازار : ماکولو هارای

 

محمدولی کمینه از شعرای بزرگ ترکمن در سرخس در خانواده 

فقیری چشم به جهان گشود . نام شاعر محمدولی و کمینه لقب 

وشاعر به علت فروتنی این لقب را انتخاب کرده است . اوست. 

کمینه تحصیالت ابتدایی خود را در مکتب خانه های محلی به 

پایان رسانده و سپس برای ادامه تحصیل به خیوه و بخارا رفته و با 

آثار شاعرانی چون مختو مقلی فراغی ، طالبی ، مال نپس و شاه 

قربان بخت  "ختری بنام بنده ، آشنایی داشته است کمینه با د

سال زندگی با شاعر از  29ازدواج می کند ، قربان بخت پس از "

دنیا می رود و این فقدان به شاعر بسی ناگوار می آید و به همین 

نهایت اندوه و تألم خود را ابراز  "باریندا  " مناسبت در شعری بنام

 می دارد و ترجمه این شعر به نثر چنین است :

ال با تو بسر بردم . بدون تو این جهان فانی برایم بیست و نه س

 ارزش ندارد.

 کمینه می گوید :

تو مثل طاووس به هر طرف می نگریستی بی تو دیگر در این  "

دنیا برایم شادی نخواهد بود. کمینه به بانوان فوق العاده احترام 

می گذاشت و آنان را در ردیف خان و سلطان می آورد و مورد 

می داد شاعر همان طورکه در فوق بدان اشاره شد خطاب قرار 

تمام حیات و زندگی خود را در فقر و عُسرت گذرانیده و نام 

کمینه و پوستین چهل وصله او در میان ترکمن ها به صورت 

 ضرب المثل درآمده است به طوری که می نویسد :

 گونده مونگ غصه بار یوزالم بیالن

 قدرد یمینگ بار نیدان بتر غر بیل

 سوراغی من بولدوم غیعی غم بیالن

 گلیپ دوشار خطر غر بیالق

 ترجمه :

هر روزم مملّو از غصه و هزار الم است. از همه دردناک تر غربت 

است. با هزار درد ، دلسوزی و تکدر سراغت را گرفتم حاصلم خطر 

 و غربت بود.

دیوان محمد ولی کمینه از دو قسمت منظوم و منثور است که 

 مسائل ادبی ، عرفانی ، طنز و . . . است.مربوط به 

و در این مقاله یک شعر و یک طنز برگزیده ، با ترجمه تقدیم می 

 گردد.

 سودیگیم

 اوغر ین اوغرین گوزالیشینگ

 اوت سالدی جانه سودیگیم

 قره گوزلی نازک بدن

 سودیگیم بویانه باق بر 

  
 آی جمالنگ شعله ساالر

 جالد گوزونگ جانیم آالر

 ندان مهریم قاخارخاچان س

 گیتمه داش یانا سودیگیم

 غمز انگ اوقی برمزآمان

 توریت ، آمان ، دور بر زمان

 کرفیگی اوق ، قاشی کمان

 دیشی دوردانه سود یگیم

 کمینه نینگ یوق چاره سی

 گوزه لینگ بولماز خاراسی

 اوزین قیسغا نینگ آراسی
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 (1اورتا میانه سودیگیم)

 : ترجمه  

 تنتآهسته آهسته اشک ریخ

 آتش به جانم می زند محبوبه ی من

 ای سیه چشم و ظریف اندامم

 نگاهی به سویم کن محبوبه ی من

 روی ماهت نور می پاشد

 چشمان خونریزت جانم را می گیرد

 مگر از مهرت سیر می توان شد

 از من دور مرو محبوبه ی من

 تیر غمزه ات امانم نمی دهد

 ترحمی کن و لحظه ای دست نگهدار

 نت تیر ، ابرویت کمانای مژگا

 ای دندان دُردانه ، محبوبه ی من

 کمینه چاره ای ندارد

 زیبا که نباید مثل سنگ خارا باشد "دل "

 ای موزون قامت نه کوتاه نه بلند

 اندام میانه ، متوسط قد محبوبه ی من

   * * * 

 باسیم تازی بوالر

 کمینه بر ناچه وقت أرعالی ایشا نینگقیدا بوالندان سونگ ،

 گید  یولدا شالری گلیب : هانی کمینه آقا ، بولدینگزمی،

 پیر کمینه سونگ شوندان ، سورایارلر دییب یاریسمی؟

یوردیمزا قایتجاق !  سنگز بر بیزارخصت:  باریب یانینه ینینگ

 .دیار –

پیر : قایتسانگ ، قاوی ادیار سینگ ، یونه ینه گلر مینگ ؟ 

 " باسار مونگ یرینه اندی باسمان آت "دیار . کمینه : ای ، 

 – اونداپیر. دیار گلریس ، گلسک بیزم ، بلکی ، دیرلر دییب

 .دیار – گتروری آوتازیسینی بر اوچون بزینگ ، گلسانگ

دییب ،یولدا شلری بیالن یوله  "بولیار  "کمینه : 

دوشیار.سونگ کمینه اوزیوردینا گلیب، برناچه وقت گزیالر ، 

ار . گونلرده برگون براولی ما شغاالسنی داغیسنی یرلشدری

تویلک کوپگی یا ننا آلیپ ینه خیوا ، ارعالی ایشا نینگقا 

 گیدیار.

ا ، د –اول پیر ینگکه باریب ، کوپگی هم قاپیدا نگیب قویار 

سالم بریب ، ایچریک گیر یار . برآزوقتدان سونگ پیر : هانی 

 ، مال کمینه ، تازی دیا نیمی گتردینگمی ؟ دیار
 ! تیر یا نیب یالما قاپیدادا هانها ، گتردیم –اوا پیریم ه -کمینه : 

من سنکا برانیچه جیک آوتازیسینی گتیر  -دیار پیراونی گوروب : 

دیب دیمد ، مونینگ آ بر کوفک دیار . اوندا کمینه : پیر یمیز ، 

سیز ینگ قاپینگر ده گزسه بو هم با سیم تازی بوالردییپ جواب 

 (2بریار.)

 ترجمه :

 تازی خواهد شدسگ گله 

کمینه پس از این که مدّتی در نزد أرعالی ) یکی از اقطاب صوفیه 

منطقه ( ماند روزی دوستانش آمدند و گفتند آقا کمینه کجاست . 

 و از او پرسیدند آیا قصد بازگشت داری ؟ یا نه ؟!

 کمینه نزد پیرش رفت و گفت :

 اگر رخصت بدهید به یوردمان بر می گردم.

 هم این جا بر می گردی؟باز  -پیر : 

 کمینه : البته که باز هم برخواهم گشت.

 پیر: دراین صورت یک سگ تازی هم برای من بیاور.

 کمینه روی چشم گفته با دوستانش براه می افتد.

 خود شغل و کار به.  گردد می بر خود یورد به سره یک کمینه 

 .دهد می امورش به سروسامانی و رسد می

 "أرعالی "گله چاقی برداشته به خیوه نزد  پس از چندی یک سگ

بر می گردد . داخل منزل پیر می شود. سگ را در دم در می 

 گذارد و سالم می گوید.

 پیر از وی احوال پرسی می کند و خطاب به او می گوید :

 مالکمینه سگی که گفته بودم آوردی؟ -

 .است خوابیده در آستانه در سگ ، ام آورده بلی  کمینه:

 : پس یک نظر من او را ببینم.پیر

 پیر وقتی که سگ را می بیند رو به کمینه کرده می گوید:

من از تو یک سگ ظریف و الغر ، یعنی سگ تازی شکاری  -

 خواسته بودم این که یک سگ چاق گله است

 کمینه می گوید :

ای پیر ، اگر چند روزی در خانه ی شما بماند یک تازی ظریف  -

 و الغر خواهد شد.
محمد ولی کمینه نینگ دیوانی ، قابوس نشریانی ، گنبد قابوس ، ایکنجی چاپ به کوشش و مقدمة  - 1

 . 62 صفحه –دوست دانشمندم آقای مراد درودی قاضی 

 .107 صفحه ، مأخذ همان – 2
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 آذزبایجان در دوران صفویه

ی صفویه ن در دورهآذربایجان و ارّا

 و افشار

 پرویز زارع شاهمرسی

 

زمانی که شیخ صفی الدین اردبیلی و جانشینانش فعالیت در 

ی تشیع را محور کارهای خود قرار داده و قدرت طلبی عرصه

یافتند. تردید دوستان و دشمنانی را نیز با آن همراه کردند بی

دوستانشان از میان قبایلی ترک زبان مانند شاملو، استاجلو، 

تکه للو، روملو، ذوالقدر، افشار، قاجار، ارساق و صوفیان قره 

باغ بودند که پس از شیخ حیدر قزلباش نامیده شدند. 

دشمنانشان نیز ارباب حکومت آغ قویونلوها، شیروانشاهان و 

قی که از آغاز در روند تبلیع قره قویونلوها بودند. یکی از مناط

این خاندان قرار گرفت ارّان بود. مردم شیعی مذهب قره باغ 

بارها از قیام شیخ جنید، شیخ حیدر و اسماعیل حمایت 

کردند ولی مردم شیروان یعنی آن سوی رود کور مذهب 

م  1502ق/  907تسنن داشتند. سرانجام اسماعیل در سال 

 (1)صفوی تاج گذاری کرد. در تبریز به نام شاه اسماعیل

در زمان تشکیل دولت صفوی دو عامل اساسی پایه و اساس 

 :داداین حکومت جدید را تشکیل می

 . مذهب تشیع2زبان ترکی  1.

زبان ترکی به مثابه زبان هواداران دولت صفویه یعنی 

ی تمامی اعتراضات قزلباشان و مذهب تشیع به عنوان چکیده

کومتی در زمان بنی امیه و بنی های خونین ضد حو میثاق

عباس اهمیت فراوان داشتند. حاکمان صفوی قصد داشتند از 

هایی برای تحکیم فرمانروایی این دو عامل به عنوان ستون

خود استفاده کنند. بیش از هر جای دیگر این دو عامل در 

آذربایجان وجود داشت. از این رو تبریز پایتخت انتخاب شد و 

ی مملکت بود. صفویان جزء اصلی و هستهآذربایجان نیز 

 .ای داشته باشندقصد داشتند به آذربایجان توجه ویژه

گفته شد که در زمان مغوالن آذربایجان و ارّان همواره تحت 

ی تیموری عنوان در دوره (2)شدند.حکومت واحد اداره می

گرفت. بیشتر مورد استفاده قرار می« ممالک آذربایجان»

هایی را به وجود آوردند سیم بندی جدید ایالتصفویان در تق

ترین آن ایالت آذربایجان بود. این ایالت شامل که مهم

 :های زیر بودبیگلربیگی

های آذربایجان، آستارا، های تبریز شامل استانبیگلربیگی .1

 (قاپان )زنگه زور -سلطانیه -زنجان -تالش

 رگشاد، لوری و جوانشیرهای قره باغ شامل گنجه، پرتو، ببیگلربیگی .2

 های چخورسعد شامل ایروان، نخجوان، ماکو و بایزیدبیگلربیگی .3

 (3)های شیروان شامل باکو، شکی، قوبا و سالیان.بیگلربیگی .4

نیز  (ق985-955ی سلطنت شاه محمد خدابنده )در دوره

ی شیروان، ی سرزمین وسیع را تا ناحیهوالی آذربایجان اداره

ایروان و کردستان بر عهده داشت. در پایان  مغان، اران،

ای بود ی صفویه نیز والیت آذربایجان مشتمل بر ناحیهدوره

که تقریبا به آذربایجان امروزی برابر بود و عالوه بر آن مناطق 

http://shirindil.blogfa.com/post/88
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زنجان، سلطانیه، تالش و در آن سوی رود ارس قپان را شامل 

 .شدمی

جان نیز در دست ی آذربایی امور مالیهدر این زمان اداره

م مسؤول تمامی  16وزیری بود که در قرن دهم هجری/ 

میرزا  966/1559های شمال غرب ایران بود. در سال ایالت

وزیر با اعتبار کل »عطاءاهلل خوزانی اصفهانی به عنوان 

انجام وظیفه « آذربایجان و شیروانات و شکی و گنجه

پیری او در حین مرگ شاه تهماسب به علت  (4)کرد.می

مستعفی شد و قاسم علی جانشین او شد. انگلبرت کمپفر 

ی سیاح آلمانی که در زمان شاه عباس اول برای رساندن نامه

 :نویسدی خود میرودلف به ایران آمده در سفرنامه

های زیر در ایران وجود دارد: در حال حاضر بیگلر بیگی»

و  ناحیه فارس برای ایاالت لرستان، خوزستان، کردستان،

ی خراسان برای ایاالت مشهد، هرات، سیستان، در ناحیه

ی ساحلی دریای خزر برای ایاالت خراسان و قندهار. در ناحیه

ی آذربایجان برای ایاالت تبریز، ایروان، استرآباد، در ناحیه

داغستان، آذربایجان، قره باغ، گرجستان و شیروان، در 

 «.ی عراق عجم کهگیلویه و همدانناحیه

ی او ایران به پنج ناحیه یا ایالت اصلی تقسیم نوشتهبه 

 :نویسدشد او در وصف ایالت آذربایجان میمی

که ماد شمالی و  (آذربایجان )شمال غرب ایران .3 -»

شود و تا سرحد ترکیه قسمتی از ارمنستان را شامل می

 (5))«امتداد دارد.

ی مهشاردن نیز که در این دوره به ایران آمده و در سفرنا

های باستانی جغرافیایی را ذکر خود کوشش زیادی دارد تا نام

 :نویسدکند می

در دربند از توابع ماد آذربایجان هم چنین چمنزارها و »

 (6)«های عالی وجود دارد.چراگاه

ی تحفه سامی )سال سام میرزای صفوی در کتاب تذکره

 از جمله بزرگ»گوید: در معرفی میرزا کافی می (ه.ق 968

و همچنین در معرفی « زادگان اردوباد آذربایجان است.

 (7)داند.می« از برگشاد آذربایجان»حبیبی برگشادی او را 

 :ی اولیاء چلبی آمده استدر سیاحتنامه

 (8)«از شهرهای آذربایجان است. (اران)این شهر»

روضات الجنان و »حافظ حسین کربالیی تبریزی در کتاب 

 :نویسدمی« جنات الجنان

وفات موالنا ابولوفاء بن موالنا ابن تراب بن موالنا برهان »

 (9)«الدین احمد القاری التبریزی در بلدة نخجوان آذربایجان

ی صفویه به جز زمانی که در موقعیت آذربایجان تا پایان دوره

تصرف عثمانیان بود حفظ شد. به طور کلی از زمان صفویه 

میان رفت و به جای آن نام ارّان کم کم در محافل دولتی از 

ممالک »، «بالد آذربایجان»به کرات عناوینی چون 

باغ خورد. بدین ترتیب نام قرهبه چشم می« آذربایجان

های تاریخ و جغرافیا جانشین ارّان شد و نام ارّان از کتاب

ی صفویه رخت بربست. الرنس الکهارت در وصف پایان دوره

 :نویسدمی

رجستان والیت وسیع در جنوب و جنوب شرقی گ»

آذربایجان قرار داشت. این والیت در آن ایام از آن چه امروز 

تر بود زیرا شهرهایی چند از قبیل چخور هست بس بزرگ

 هم تبریز. داشت بر در …سعد یا ایروان و نخجوان و قره باغ 

 سایر. بود آن بیگی بیگلر مقر و آذربایجان مرکز امروز چون

 و ایروان از بودند عبارت یجانآذربا جمعیت پر شهرهای

 (10)«.اردبیل و گنجه

کشیش لهستانی  (م1675-1756تادیوز یوداکروسینسکی )

 :نویسددر ایران بود می 1725تا  1707که از 

بقای دولت صفویه از شاه اسماعیل تا شاه تهماسب، مقدار »

دوازده مملکت در تصرف داشتند: اول عراق عجم، دوم 

ن، چهارم فارس و کرمان، پنجم مکران، خوزستان، سیم لرستا

ششم سمنان هفتم قندهار، هشتم زابلستان، نهم و دهم 

خراسان مازندران، هم گیالن، یازدهم و دوازدهم آذربایجان 

که عبارت از ایروان و شیروان است و گرجستان و داغستان 

 (11)«باشد.

ها بر ایران یورش آورده ی صفویه که افغاندر اواخر دوره

ها قفقاز و آذربایجان در تصرف داشتند، دند و عثمانیبو

سرداری از خراسان به نام نادر به مقابله با دشمنان پرداخته و 

ها، ارتش عثمانی را در جنگ پس از بیرون راندن افغان

شکست داده و طی  1146 /1733اکتبر  26کرکوک در 
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قراردادی با احمدشاه از دولت عثمانی تعهد گرفت که آن 

ی اخیر خود را پس دهد. سلطان ور متصرفات ده سالهکش

از تصویب قرارداد خودداری کرده و  (عثمانی )محمود اول

سپاهی را به فرماندهی عبداهلل پاشا کوپرو اوغلو به جنگ نادر 

ای که برای حاکمان عثمانی نوشته فرستاد. نادر در نامه

 :گویدچنین می

اعالم دولت شیعیان بنابر این در این ایام که هنگام  …»

حیدر کرّار و طلوع طلیعه ملت هشت و چهار است، به امداد 

بواطن قدسی مواطن ائمه طاهرین، رایات فیروز عالمات 

سعادت قرین پرتو افکن بالد آذربایجان گردیده، بر عالمیان 

روشن است که ممالک مذکور خانه سیصد ساله قزلباش 

ق حدثان به تصرف و به تصاریف ادوار زمان و تطر ()بوده

 (12)«…اولیای دولت آل عثمان درآمده

نادر در جنگی خونین بر عبداهلل پاشا غلبه  1147در سال 

ی محمد کرد و عبداهلل پاشا در جنگ کشته شد. به گفته

تدبیر و صالح چنان دید که: »کاظم مروی او پس از این غلبه 

که معظم  اوالً معاودت به ایروان و گنجه نماییم و آن بلده را

م/ 1735در  (13)نماید.« بالد آذربایجان است تسخیر

ق نادر عثمانیان را از آذربایجان و قفقاز بیرون رانده و 1148

 .برای تعیین تکلیف سلطنت به دشت مغان وارد شد

چون »او پس از آن که به پادشاهی رسید و تاج گذاری نمود، 

ی ممالک ، و ثغور و دهنه(است)والیت آذربایجان محل سر 

روم و محل استیالی والیت روم و لزگی بود، سپهساالری و 

صاحب اختیاری آن ممالک را در کف برادر خود محمد 

 (14)«ابراهیم خان واگذاشت.

به گفتة محمدکاظم وزیر مروی در عالم آرای نادری، نادرشاه 

خان ظهیرالدوله را به عنوان فرمانده کل قوای برادرش ابراهیم

از مرز قافالنکوه تا »برگزیده و به تمام حکمرانان آذربایجان 

دستور داد از او « ارپه چای و حدود داغستان و گرجستان

سپاه کینه »خان دستور داد تا با اطاعت کنند. نادر به ابراهیم

 .باغ شودعازم قره« خیز کل ممالک آذربایجان

 :پی نوشتها

. 1363رات اطالعات. عالم آرای صفوی. به کوشش یداهلل شکری. انتشا. 1

 تهران

مستوفی قزوینی، حمداهلل. تاریخ گزیده. به کوشش عبدالحسین نوایی. / 2.

 443. ص1362امیر کبیر. تهران. 

تراب زاده، منیژه و دیگران. ماهیت تحوالت در آسیای مرکزی و قفقاز. . 3

 51. ص1373وزارت امور خارجه. تهران. 

ی ی صفویه. ترجمهالت در دورهرهربرن، کالوس میشائیل. نظام ایا. 4

در  159تهران. ص  -2537کیکاوس جهانداری، بنگاه ترجمه و نشر کتاب. 

وزیر کل میرزا طاهر )محمد طاهر بیگ( بوده که در تبریز اقامت  1701سال 

مرد به گنجه آمد. افراد وی در آن ناحیه پراکنده شدند تا  1100داشت. او با 

ها هر سال به این ترتیب آوری کنند. مالیات ی مقرر را جمعمالیات سرانه

 .شدگرفته می

ی کیکاوس جهانداری. ی کمپفر. انگلبرت کمپفر. ترجمهسفرنامه.5

 157. ص1357نشرخوارزمی. تهران. 

.جلد 1350ی محمد عباسی. نشر امیر کبیر. ی شاردن. ترجمهسیاحتنامه.6

 16سوم. تهران. ص

سامی. به تصحیح رکن الدین همایون سام میرزای صفوی. تذکره تحفه . 7

 357فرخ. شرکت سهامی علمی. تهران. بی تا. ص 

سیاحتنامة اولیاء چلبی. ترجمه و تلخیص حاج حسین نخجوانی. تبریز.   8.

 67. ص 1338

کربالیی تبریزی، حافظ حسین. روضات الجنان و جنات الجنان . به  9.

نگاه ترجمه و نشرکتاب. تصحیح حاج میرا جعفر سلطان القرائی تبریزی. ب

 584. ص 1344تهران. 

ی صفویه و ایام استیالی افاغنه در ایران. الکهارت، الرنس. انقراض سلسله11.

 6و  5. ص1343ی مصطفی قلی عماد. بی نا. تهران. ترجمه

ی کروسینسکی. )یادداشتهای کشیش لهستانی عصر صفوی(. سفرنامه.12

ون(. با مقدمه و تصحیح دکتر مریم ی عبدالرزاق بیگ دنبلی )مفتترجمه

 56. ص 1363میراحمدی. انتشارات توس. تهران. 

مروی، محمدکاظم)وزیر مرو(.عالم آرای نادری.به تصحیح محمد امین ..13

 380.ص 1369ریاحی.علم.تهران.

 406مروی، محمدکاظم )وزیر مرو(. عالم آرای نادری. همان. ص.14

ی دکتر کشورگشای آسیا. ترجمه الکهارت، الرنس. نادرشاه آخرین. 15

 362. تهران. ص1377اسماعیل افشار نادری. انتشارات دستان. 
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 اویکولر -حکایه لر

HEKAYƏLƏR - ÖYKÜLƏR 

 
 
 

 قوالغی قانلی عکس
 عباس قوجا

 پیچاق. خیاوانا دۆشدۆم دؤندو، نیسرچشمهجوان معلم، سرعت ایله 
 :دئییردی اؤزونه -اؤز. دیگئدیر  یئیین یئیین. چیخمازدی قانی وورسایدین

 میشم؟اده! من مگر نئیله -
 . بیردن دوداقّلری ترپندی:ۆردۆ رۆ پۆ قاش قاباغی یئری س

 .میشمیوخ! پشمان دگیلم، یاخجی ائله -
. دیگؤرمه نیتئز اؤزونه گلدی، سوسدو، او یان بو یانا باخدی. کیمسه

. گؤردو تابلوسو عکاس بیر بیردن. قارالیردی قاش یاواش -یاواش
. اوتورموشدالر جوان ایکی. گیردی ریایچه. یانیردی داچیراقّلری

 :دئدی کیمی تانییرمیش اونو بیری
 !آقا ربویو سّلم،  -

 :ۆندۆ شۆ اؤزونه بیر آن د -اؤز
 منیم یم،یاجاقّلر منی. شهرین سئویملی معلمییالبته کی تان -

 !کی میشلرگؤرمه دبیری ادبیات کیمی
 ن توتدو، دئدی:ۆ زۆ جوانا ا

 فوری عکس سالدیراجاغام.سّلم،  -
 جوان عکاس سوروشدو:

 آقا؟ جکسیزبیر یئره وئره -
 دوالشا دئدی: -جوان معلم، دیلی دوالشا

 .بلی جگم،وئره یههن، یوخ، آخی بیر اداره -
 -هده کیون بیر ساعت اؤنجهجانپورزیللندی.  یهگؤزلری بیر نقطه

 قورخوسونو خاطیرالدی:
دؤرد دنه عکس گتیر. سنه بیر آش صاباح آخشام ساعت بئشده،  -

  .ندهۆ ستۆ پیشیریم بیر باتمان یاغی ا
جوان معلمین نورمال حالدا اولماماسینی دویوب حرمتله  ،عکاس
 دئدی:

 بویور آقا تاریکخانایا، حاضرالشجاغین زنگه باس! -

گیردی. ساغ الده بیر بؤیوک آینا، یانیندا  یهجوان معلم تاریک خانه
 . سیگمهۆ زنگ د

هئچ  جانپور قاباق ساعت بیر. ایدی داغیلمیش توکلری نینباشی
 گیرجک قاپیدان. سالمیشدی آلتینا تپیک یانینی هر دنمّلحظه ائتمه

 :میشدیشاپاالق ایله یئره سرمیش، تپیکله -ش، شیللهۆ رمۆ گۆ ی اۆستۆنه
 نئینک هیندی یۀ! ؤن؟ اده بیز یاتمیشیق؟سسن نه گودئی -

ن، قولوندان، قیچیندان، هاراسی دن، بؤیروندئیه ووروردو. یانیندا -دئیه
 گلدی، تپیکلیردی:

 اوشاغا تورکی انشاء یازدیرئیسؤن؟ -
آرخاسیندا اگلشمیش، او  نیندویونجا ووردوقدان سونرا گئدیب میزی

 بیرسی اوتاقدا اوتوران بیر فارس مأموری چاغیرمیش، دئمیشدی:
 ! بیا از این پدر سوخته بازجویی کن. غالمیآقای  -

 بئش -دؤرد میش،ایسه بیر ساعاته کیمی اونو معطل ائله میغال
 تک اونو. چیخمیش اوتاقدان سونرا یازدیرمیش، جواب -سؤال صحیفه

ایکی صندل بیرده بوللو شاه عکسی وار  میز، بیر اوتاقدا. بوراخمیشدی
 ایدی.

 :اوخونوردو شعر بو دنسعدیهمده دیواردا آسیلی بیر تابلودا 
 تو را نصیحت کرد،هزار مرتبه سعدی 

 که حرف محفل ما را به مجلسی نبری.
جوان دبیر تک باشینا بو اوتاقدا قالمیشدی. گون باتانا بیر آز قالمیش، 

 ایچری گیرمیش، دئمیش کی: جانپور
 !گتیر دهدور، گئت، صاباح بئشده گل، عکسلرینی -

جوان معلمین ذهنیندن کئچدی.  دهبونّلرین هامیسی بیر نئچه ثانیه
 بارماغینی زنگه باسدی. سونرااغی گؤتوروب باشین دارادی دار 

 عکاس ایچری گیردی، دئدی:
 بویور اوردان اگلش آقا. -

، اما اونا بیر ۆردۆ نمۆ یاش فرقی گؤر ر، جوان معلم ایله او قدهعکاسین
 آتا کیمی باخیردی. حرمتین ساخلیردی.

 سینیدریچه ندالدا نیننورساچان ایکی چیراغی یاندیردی، عکاسلیق ماشینی
 قویدو، اۆستۆنه نیندۆگمه الینی سالدی، باشینا قاوزاییب پارچانی قارا آچدی،

 :دئدی
 آقا باشیزی ساغا طرف دؤندرین. -

 سونرا:
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بیر آزدا دؤندرین، دیک اوتورون، سالدیم، بویورون، بیر ساعات  -
 سونرا حاضیردی.

 جوان معلم دئدی:
 م.اولسون، من صاباح دؤرده یاخین گلیب آالرا -

 عکاس:
 نه.ۆ ستۆ باش انئینک،  -

 دئدی و سوروشدو:
قارا اولسون، یوخسا یشیل رنگده اوال  -آقا، عایب اولماسین، آغ -

 بیلر.
 ن دگیشدی:ۆ اما تئز سؤز

 . اولمالیدیر قارا -آغ عکس پرسنلی یهباغیشّلیین اداره -
 .گئتدی ییباؤده پولونودا معلم جوان
 .میشدیائو اجاره ائله دا یئرلشیردی. اوردااوچ دوکانالرائوی 

بیر گؤتوروب  -ائوده اوشاقّلردان آلدیغی انشاالری آچدی قاباغینا، بیر
 اوزونه میریلدانیردی: -قویوردو، اوز

اولسون یا فارسی،  ۆرکۆ آخی بو انشاالرین نه گناهی وار، ت -
 !آخی جکنئیلیه

اغی اونون انشاء زنگینی اوشاقّلر چوخ سئویردیلر. جوان دبیر انشاء یازم
 آزاد قویموشدو. هر کس فارسجا و یا تورکجه یازا بیلردی. 

ن هئچده خبری اولمادن، ۆ نۆ ایکی آی ایدی کی اونون بو حرکتی اؤز
 نین. مدرسهۆردۆ خلق ایچینده سس سالمیشدی. هر یئرده حرمت گؤر

 سیهره دهدبیرلرین. تعریفلیردی هامی. آد چیخارتمیشدی دهایچینده
 .دیباخیر  جور بیر اونا

 جوان معلم انشاالرین عنوانّلرین سئیر ائدیردی:
تولکو  -بودی، ملیک محمد ناغیلی، یئل آتی، چیل مایدان، تولکو ننهادی

 تولبگی و ... 
 کئچن هفته انشاء موضوعو بیر ناغیل ایدی، جوان معلم اوشاقّلرا دئمیشدی:

 نیهر کس فارسی و یا تورکی بیر حکایه یازسین گتیرسین. حکایه -
 یازین سوروشون خانیمدان یاشلی بیر هر یا و لریزننه ؤیوکب

 .گتیرین
 اوچ ناغیل یازمیشدی. -بعضیلری ایکی

دا سونراالر چاپ ائدرم. بوالری ییغیب ساخّلیاجاغام، هامیسینی -
. میشمبوالر بیزیم فولکلوروموزدور. غلط ائلیرلر، الپ یاخجی ائله

 !کی دگیل گناه ایش بو

 ، ۆلدۆ ایدی بیردن قاپی دؤیائله بو فیکرلرده 
 سن؟گئجه ساعات اوندا، کیمدیر گؤره -
قورخا گئدیب قاپینی آچدی. جوان عکاس ایدی، عکسلری بیر  -قورخا

 دئدی: اونا ساری اوزالدیبپاکاتدا 
 صاباح بلکه گتیردیم، اولوروخ، دهآقا، باغیشّلیین بیزده بو محله -

 .باغیشّلیین چوخ اوالر، الزم سحر
 م. اما منیم ائویمی هاردان تانیدین؟تشکر ائدیر  -
 .خدافظسوز! کیآقا، اردبیلده سیزی کیم تانیمئی -

 بیر آیاغین آتجاق، دؤندو دئدی:
 پول اونا. دیربیر کارت پستالدا سیزه هدیه قویدوم آقا، یشیل رنگده -

  دگیل. الزم
 عکسلری. گئتدی اوتاغا باغّلییب، قاپینی دئییب اول ساغ معلم جوان

ل. چیخارتدی  توتوب قابا بونو». قویدو تاخچایا اونو. باخدی پستاال کارت اوا
 «!جگموئره آناما

دوشونه دقت ایله گؤزون کارت پستاال زیللدی. قاش قاباقلی،  -دوشونه
 کی دیحرصلی بیر عکس! هله سول قوالغیندا بیر لکه گؤرونوردو، دقت ائله

 دیر؟نه بولکه
 .نمیشدیلالین آپاردی قوالغینا، قان لخته

**************************** 
 نابات اوغلو

 عباس قوجا
 

 غالمرضاگورولدوردو. هردن بیرده بیر نئچه دامّل یاغیش یاغیردی. گؤی 
نه ووروالن پیچاق ۆ نه، دؤشۆ دو. بؤیراوتورموش اۆستۆنده سکی روداپیاده

 .بیتیشیریاواش  -یئرلری یاواش
 داها ایگیدلیکدن ایز قالمییب کی! -

یسگینلی دومانلی هاوانی سیر ائدیردی. بیردن گؤی ائله چنه ۆ شۆ د -نهۆ شۆ د
 .آچیلدی بومب آتدیّلر، توپ هردهگورولدادی سانکی شه

 :ۆاونا ساری دؤند ، تئزملوکآروادی 
 !ائوه دورگئدک. چیخیبسان خانادانخسته ۆندۆ اون گ -
. الپ او سسه ۆشدۆ ین بیر آن بومباردونی یادیما دتبریزآی آرواد  -

 خشادی!او 
 .سینهه، دور، الله بیرده نصیب ائتمه -
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 .ماون یئددی یاشیندا ایدی -، اون آلتیماو زمان جوان ایدی -
بومباردومان  دالبادال اطراف تؤکۆردۆلر، کاغاذ شهره لریروس طیاره

 .ۆشدۆ لمۆ یدن هامی ائشیگه تؤکۆ ک -اولوردو. سسدن
 دی:هۆرۆت ملوکا باخیب دئ -یئریندن سیچراییب بیردن هۆرۆت -
 آی آرواد، آی ملوک! یادیندادی؟ ائله بورا ایدی ها! -
 ساال: -نین شنلینی چیگتینه ساالغالمرضا، ملوک
 .باغلییم لرینیهه! گؤزلرین آیدین، ائله بورایدی، دور آیاغا دویمه -
 دوز اوتوز ایل موندان قاباق، ائله بورا! -

ک، اغماغا باشّلدی. ملو یگؤی بیرده گورولدادی، یاغیش سئل کیمی 
 باغّلیا -باغّلیا لریندۆیمه نینیتی، ایوانین آلتینا چکیب جکنغّلمرضا

 :دئدی
 اوشاق جک،گله موزتوز ائوه، ییکجهگئده ،آی کیشی! دور -

 !وئردی امتحان نئجه دیبیلمه هئش
 کیمی سیلری سینما پردهنین اوتوز ایل بوندان قاباقکی خاطرهغالمرضا

. شیردیاؤجه بیرینه گۆنده بیریسی دئیه لواوغ نابات. گلیردی اؤنۆنه گؤزۆ
ه چیدوه ن قارنی ییرتیق کاظمی ایدی. هامییا دوالشیردی. نیسیمحلا

 غّلمرضایا هامیدان داها چوخ.
 گنجی باشلی -هوشلو و جوان گئدن قاباقدا نینچون کی غّلمرضا محله

 -گۆنو و قوروماغی وطنی هامییا. وئریردی میتینگ دفعه ایکی دهتههف. ایدی
 چیلیلرنلر دوهگۆ صیه ائدیردی. او تو  گئتمگی دالینجا ادب و علم گۆندن

 وئرن باش حیاتیندا کسین هر. سئویردیلر کیمی قهرمان بیر قصابی غالمرضا
 .وئرردی ات پولسوز کاسبّلرا همده ،غالمرضا ائدن حلا  چتینلیگی هر

 لر.ۆ آی ملوک یادیندا بیر گئجه بو خیاوانا آسفالت تؤکد -
 یوا خئیر اولسون، دور!باش -
 شاق -شاق آسفالت ده، اوتوز ایل کئچیب هلهورسنگؤر  -

 !ها شاققیلدیر
 خارابا آلدیغی، انتقام شاهین رضا. ایدی باهاری تبریزین ایل او دادوغوردان
د اولموشدو. همان ایلده آبا ایچینده ایل بیر شهری تبریز قهرمان قویدوغو

ه اوشاقّلریباشچیلیق ائتدنین غالمرضاایدی کی   چیدوه دایگی محلا
 غالمرضا سونرا اوندان گون ایکی. تؤکدولر آسفالت دهگئجه بیر خیاوانینا

 اؤزۆده ایله، یولداشّلری مدرسه و وئردی میتینگ بیر خیاواندا همین ائله
 :باشّلدیّلر اوخوماغا اولماقّل باشدا

 لشنی،ۆ گ ۆلۆ ای آنا یوردومون گ
 منی. ل قوجاغیندا بؤیوتدونۆ سن گ

 سئورم دنیاالر بویونجاسنی،
 م تبریزیم.ۆ لۆ عزتیم شوکتیم گ

 
 نیننی بیردن اللر اوسته قووزاییب ائولریغالمرضاهامی ال چالیردیّلر. 

 .آپاردیّلر رقده قاپیسینا
ن اونا ۆ هر گ نابات اوغلوکی  بیر ایل کئچندن سونرا ائله بوالر بس ایدی

 یهیلیب، هامی یاد اؤلکهمیرقه داغ -یرقهفین، آخی ایندی ساؤجش
 اوغلو نابات. دوشموشدو اؤلدور ها اولدور وورهاوور، شهره. قاچمیشدیّلر

 .شیردیاؤجه ناموسّلرینادا نینچوخّلری بیر
 غالمرضاارینی یاغیشدان قورویاراق، آپاریردی. بیردن دوردوالر.  ملوک
 دئدی:
یل، نجی ا -1328! باخ او داشین اوستونده اوتورموشدوم. ملوک -

 .دیمدور اوتوز ایل قاباق! الپ یاخشی ائله
 آی کیشی قورتار، یول گل! -

 بئلینده پیچاغی. خاطیرالییردی نیهر آددیم آتاراق بیر صحنه غالمرضا
. اوتورموشدو ریندهاوزه یولو نوناوغلو نابات اوستونده داش گیزلتمیش،

. دییشباجییا دوالشم لزاروگ. دونن موشلورگؤز  یولون نینناکیشی او
 قارداشی گلیب باجی گولزار. قویموشدوالر آدی مهاجر اونّلرا

 .چاخدی اود بئینیندن اوغّلنین جوان ائدنده، شکایت یاغالمرضا
میش، گؤرونجه، یولون اورتاسینا کئچ نابات اوغلونواوزاقدان  غالمرضا
 ،. یئتیشجکسالّلنا گلیب اونا -میشدی. نابات اوغلو سالّلنااونو گؤرله

 دئیه قصاب پیچاغینی دوز قارنینا «نابات اوغلوسنلن حسابیم وار. دور»
 .میشدی، نعشینی یئره سرسوخموش

 تبریزه داها بیر سینده، انقّلب عرفهغالمرضاصاباحی گوندن قاچاق دوشن 
 همین اوغّلنّلری نوناوغلو نابات. ایدی ایل نجی -1358. گلمیشدی

و  قاچمیشدیّلر آتیب، جان اغاآلم قصاص ائدیب، حمله دالیدان اونا یئرده
 ...  گؤرتورموشلر بیمارستانا اونو اهلی چیدوه

نی، ایندی غالمرضابیمارستاندان اۏن گۆن قاباق چېخېب ائوده یاتان 
 ائودن ائشیگه چېخارتمېشدی. ملوک

دئیینه اۏنو  -دئیینه ملوکدن گۆرۆلدۆردو. گؤی آراسی کسیلمه
 ائوه ساری آپارېردې.
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 (4)برادر 99

 DOXSAN Dokkuz 

 Qardaş   
 رامیز عبداهلل یئو

 ترجمه : المیرا زنجانی )صنم(

 
 

 کارگر: چشم.

 پلیس: ما رفتیم، آیا باز خدمتی از شما به من می رسد؟

 بعضی وقت ها بیایید و مهمان ما باشید -مقصود: به سالمت

 پلیس: خیلی ممنون، هر وقت گذرمان افتاد می آییم.

ماشینها با سرعت از جلوی رستوران حرکت مقصود: انشاهلل.

کرده ، در دو طرف به دو کوچه ی مختلف به صورت جداگانه 

حرکتشان را شروع می کنند، اما آنها حتی فکر هم نمی کنند 

 که از طرف پلیس تحت نظارت هستند.

مقصود )خطاب به ناظم(: اینها اجناس را به راحتی بردند ، 

 فت، این چه کاری است؟هیچ کس هم جلوی اینها را نگر

ناظم: اینها را اگر در اینجا دستگیر می کردیم، زندگی تو به 

خطر می افتاد، چه کسی می داند! اگر ما این کار را می 

کردیم،شاید آنها به اعضای خانواده ی تو صدمه می زدند و 

برایشان دردسر درست می کردند، تو ناراحت و نگران نشو، 

افتاده است، هیچ چیز برایت مهم و با انگار که هیچ اتفاقی نی

اهمیت نشود، راحت و آسوده باش به هیچ کس هم چیزی 

نگو، می ماند آن کسانی که رفتند، یعنی مرادخان و کارگر 

هایش ، در همین روز ها در کانالهای تلویزیون و امواج رادیو 

در مورد عملیات انجام شده، خبرهای شادی آوری خواهی 

 شنید.

ش هر چه تو می گویی اتفاق بیافتد،حاال من چه مقصود: کا

 کنم؟

ناظم: به کارکنان بگو بیرون بیایند،و هر کدام با کار خودشان 

مشغول شوند، شکرخدا که امروز همه چیزبه صورت پشت 

سرهم و سریع اتفاق افتاد، این به نفع کار ماست) با اشاره ی 

که در آن دست به رامیز( اشاره کرد که کارکنان را از جایی 

قرار گرفته اند خارج کند.رامیز در حال از جایش بلند شده و 

به کارکنان اشاره کرد که از جایی که هستند بیرون 

بیایند.آنها در حالی که به مقصود نزدیک می شدند، یکی از 

 گارسون ها صبر نکرده و می پرسد:

گارسون: استاد مقصود خیر است انشاهلل، خیلی زود دریافت 

 شد.

صود: چه چیزی زود دریافت شد؟ مگر چه وجود داشت که مق

 زود هم دریافت شود؟ 

ناظم از این جواب مقصود خوشش آمد، اما این گارسون هم 

این سوال را در ذهن ها ایجاد کرد که شاید او هم یکی از 

 .اعضای باند است

ناظم: ما هم رفته بودیم، همین االن آمدیم، استاد مقصود 

 در اینجا افتاده است؟مگر چه اتفاقی 

مقصود: ای بابا دست بردارید، بروید غذایتان را بپزید و به 

وظیفه ی تان عمل کنید، در حالی که بر ناظم عصبی و 

 خشمگین شده بود گفت:

مقصود: اگر دوست دارید در اینجا کار کنید،از من سوال  

نپرسید، یکبار دیگر سوال بپرسید، مثل سگ می رانمتان 

 ؟،روشن است

ناظم: روشن است ، استاد مقصود دیگر هیچ سوالی نخواهیم 

 پرسید.

مقصود: به آشپزخانه بروید، کسانی که کارهای تمیزی 

 آشپزخانه را انجام می دهند،به کار خویش مشغول شوند.

ناظم در حالی که با رامیز بر می گشتند، خطاب به مقصود و 

 رامیز )با اشاره ی دست(:
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ودن ما هیچ اهمیتی ندارد،کارکنانت را ناظم: اکنون اینجا ب

جمع کن و ما را جلوی همه تحقیر کن و بیرون کن تا ما 

اجناس برده شده را تعقیب کنیم و حوادثی را که قرار است 

 اتفاق بیافتد را تحت نظر قرار دهیم.

مقصود: چطور بیرونتان کنم، آخر شما در طی مدت کوتاهی 

 برای من همانند خانواده شده اید.

ناظم: بیا من آینه را بشکنم و تو مرا به خاطر قصور در رفتار و 

حرکتم تنبیه کرده  و بیرون کن و این اتفاق را برای 

 کارکنانت تعریف کن.

یکی از گارسون های تو برای مرادخان کار می کند، اتفاقاتی 

را که در اینجا می افتد را حتما برای او بیان خواهد کرد.مقام 

شهرت او و شماره تلفنش را روی این کاغذ  گارسون، اسم و

 بنویس و به من بده تا آن را هم تحت نظر نگه داریم.

مقصود اطالعات گارسون را روی کاغذ نوشته و به ناظم می 

 دهد.

مقصود: باشه برو آینه را بشکن تا تورا تحقیر کنم.اصال نمی 

 دانم این کار را چطور باید انجام دهم.

رفته تا نام تمامی حیوانات را می توانی ناظم: از سگ زاده گ

به کار ببری.مقصود ) در حالت خنده(: تو سراپا کیف و حال 

هستی، باشه شروع کن.ناظم در حالی که زیر سیگاری را از 

روی میز برمی داشت،آن را به آیینه ای که از دیوار بزرگ 

آویزان شده بود، کوبید و آیینه شکست.مقصود شروع می کند 

دادن و صندلی و دیگر اشیایی را که دم دستش بود  به فحش

به سمت ناظم پرت می کند، و فریاد می زند، کارکنان به 

سمت سر و صدا آمده و می بینند اوضاع به هم ریخته است، 

ناظم با تکه شیشه های روی زمین دستش را به صورت 

سبک می برد.رامیز) با اشاره ی دست( می فهماند که باید 

.رامیز از روی میز سفره را برداشته، پانسمان کنند دست او را

و پاره کرده و به سمت ناظم پرتاب می کند، در یک چشم به 

 هم زدن، دست ناظم را بسته و گرفته و نگه می دارد.

ناظم: من نجیب زاده هستم، در جنگهای قاراباغ جنگیده ام، 

 کسی را که حرف مرا دوتا کند را تکه تکه می کنم.

غلط می کنی ، مگر چه اتفاقی افتاده؟ قبل از اینکه  مقصود:

 پلیس صدا کنم هر دوتایتان از اینجا گم شوید و بروید.

رامیز از دست ناظم گرفته، او را بلند کرده، و آهسته آهسته 

 از رستوران خارج می شوند.

ناظم: شیشه های شما را خواهم شکست، بگذار به خودم 

 خواهم گشتبیایم، باز هم به اینجا باز 

مقصود: گم شوید، جهنم شوید، واال شما را روانه ی 

 تیمارستان می کنم، انسانهای پست.

مقصود)خطاب به  کارکنانش(: درها را ببندید، اگر این سگ 

زاده ها در این اطراف دیده شوند به پلیس خبر می دهیم که 

را  آنها را بگیرند و ببرند.آواره و سرگردانند، کم مانده بود اینها

استخدام کنم، احمق ها. شما هم اینجا را جمع و جور کنید 

تا وقتی مشتری ها می آیند، شاهد این وضعیت نباشند، 

کارکنان چشم میگویند و هر کس مشغول کار خودش می 

 شود.

رامیز ناظم را سوار یک تاکسی کرده، سفره را از ماشین 

ا اشاره بیرون پرت کرده و شروع به خندیدن می کنند.رامیز:)ب

ی دست(: تو االن بازیگر خوبی هستی.ناظم )با اشاره ی 

دست(: تو هم همینطور، توهم کمتر از من نیستی.راننده ی 

 تاکسی: از اینجا به کجا باید برویم؟ 

ناظم)با اشاره ی دست(: شوفر همکار ماست.منتظر ما بود، 

 نشانی تاکسی اش هم همین است) باز هم با هم می خندند(.

خطاب به راننده(: فعال مستقیم برو، االن به تو می ناظم) 

گویم.ناظم مبایلش را بیرون آورده، شماره می گیرد، از آن 

طرف صدا می آید: بله فرمانده.ناظم: وضعیت چطور است؟ 

 کجا هستید؟

مامور پشت تلفن: هرچهار ماشین تحت نظر هستند، فعال 

ن رصدشان دارند راه می روند ، ما هم با احتیاط پشت سرشا

می کنیم.ماشین هایی که آنها را همراهی می کنندهم با آنها 

در یک جا ودر یک مسیر حرکت می کنند.هر چهار ماشین 

 پشت سر هم در یک مسیر و یک سرعت حرکت می کنند.

ناظم: بسیار عالی ما هم پشت سرتان به موقعیتی که شما 

و دیگران گفتید می آییم،آیا شما می توانید در مورد کارگران 

 اطالعات جمع آوری کنید؟
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مامور: بله فرمانده، پرونده ی تک تک شان، حاضر است هر 

وقت شما آمدید تقدیمتان می کنیم.ناظم: بسیار عالی، فیلم 

 های ویدیویی گرفته شده را هم ببرید.

مامور: فیلمها را هم می برند، حرفهای آنهابه قسمت شنود 

مامور: وظیفه ی مان است فرستاده می شود. ناظم : احسنت. 

 فرمانده.

ناظم)با اشاره ی دست(: رامیزاین یکی شدن تحقیقات 

خصوصی پلیس ترک و تحقیقات خصوصی ما  در اولین 

عملیات متحدانه انشاهلل با پیروزی همراه خواهد شد، ما دو 

دولت با یک ملت هستیم.ما در مقابل تجاوزکاران، باند ها، و 

دانه باید مبارزه کنیم.این وظیفه تروریست ها به صورت متح

 و دین ما به عنوان یک هموطن برای کشورمان است.

رامیز) با اشاره ی دست(: انشاهلل همه چیز خوب پیش خواهد 

 رفت.

 ناظم )با اشاره ی دست(: انشاهلل

مامورتماس گرفته) در پشت تلفن می گوید(: فرمانده ماشین 

ز خط اصلی خارج پیش می روند.ا   B- 1ها به سوی موقعیت

 شدند.

ناظم: روشن است.خطاب به رامیز) با اشاره ی دست(: ماشین 

ها به سمت دریا پیچیدند.مثل اینکه  خروج  اجناس را به 

واسطه ی دریا در نظر گرفته اند.مطمئنا این بار همراه بارهای 

 دیگر است. و آنها در ساحل  مخفیگاههای دیگری هم دارند.

ت(: یعنی اینها قسمتی از یک باند رامیز)با اشاره ی دس

 مافیایی بزرگ هستند.

ناظم)با اشاره ی دست(: بله درست فکر کردی،اینها فقط با 

محموله های نساجی قانع نمی شوند در اینجا ممکن است 

 کارهای دیگری هم صورت گیرد.

 ناظم به مامور زنگ می زند.

مورد بررسی قرار گیرد B-1ناظم: وجب به وجب موقعیت 

 طمئنا در آنجا مخفیگاههایی وجود داردم

 مامور: چشم فرمانده.

وقتی ماشین های بارگیری شده  از مسیر اصلی خارج شدند،  

به سمت سرسبزی هایی که از دور موقعیتشان ثبت شده بود، 

حرکت کردند.بعد از اینکه مقداری فاصله افتاد، ماموران به 

ند شده از طرف همان موقعیت حرکت کردند،گرد و غبار بل

مسیر خاکی و سرسبز روستا،بر روی سبزه های کنار جاده در 

هرطرف نشسته و این گرد و غبار دید را کمتر کرده ولی به 

حرکت سریع برای رسیدن به ماشین هایی  که از دور دیده 

 می شدند کمک می کرد.

کشتی بازرسی و نظارت دریا هم درساحل همان موقعیت 

 حرکت می کرد.

شین ها به ویالی شیکی که از دور دیده می شد نهایتا ما

نزدیک شدند در این هنگام فرمانده عملیات ایستاده و گفت 

فعال از دور نظاره گر باشیم ، یک هلی شات برای نظاره و 

جمع آوری اطالعات به هوا فرستادند.ویال از چهار طرف تحت 

 نظر قرار گرفت.

انده،ماشینها به مامور) تلفنی با ناظم تماس می گیرد(: فرم

مقصد رسیدند، از دور شبیه ویالست، منتظر فرمان شما 

 هستیم.

ناظم: نزدیک نشوید، من هم دارم می رسم.شب وارد آنجا 

خواهیم شد.ما باید منتظر باشیم ممکن است افراد دیگری 

هم تا غروب بیایند و مهمان این ویال باشند.بررسی کنید این 

 علق کیست؟مکانی که ویال نام گرفته، مت

این قسمت ازساحل را توسط چه کسی یا چه نهاد و ارگانی 

به آنها داده و سند زده اند.از چه سالی این بنا در این قسمت 

 از ساحل ساخته شده است؟ مامور:چشم فرمانده.

 ناظم: چشمت بی بال االن ما هم می رسیم.

رامیز )با اشاره ی دست( در حالی که از جاده ی اصلی به 

اده روستا می پیچیدند گفت: ناظم ببین چه روستای طرف ج

زیبایی است، کال با سبزه ها پوشیده شده است ، انگار خود 

 بهشت است.

ناظم)با اشاره ی دست(: در بعضی مواقع در داخل این زیبایی 

ها هم جهنم پنهان می شود، اتفاقاتی که امروز افتادند هم 

ره ی دست(: بله نشانه ی همین جهنم هستند. رامیز)با اشا

 در سخنان تو حقیقت نهفته است.
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ناظم)با اشاره ی دست(: آیا تو می دانی که امروز تو هم از 

 ماموران و محافظان وطنمان هستی؟

رامیز)با اشاره ی دست(: آیا مرا در رده ی محافظان و 

ماموران کشور پذیرفتند؟ من مامور هستم) با خوشحالی ناظم 

 را در آغوش می کشد(.

ظم)با اشاره ی دست(: بله تو مامور هستی،شاید آمادگی تو نا

 از بقیه ی ماموران هم بیشتر است.می دانی چرا؟

رامیز)با اشاره ی دست(: نه نمی دانم ولی برایم خیلی جالب 

 است.

ناظم )با اشاره ی دست(:چونکه من تورا حاضر کرده ام.به تو 

ده منتظر افتخار می کنم.سورپرایزهای بسیار بزرگی در آین

توست.تو تنها نیستی.رامیز) با اشاره ی دست(: من خیلی 

خوشبختم که معلم و دوست و برادری مثل تو دارم.تو عضوی 

از خانواده ی ما هستی، پدرم فقط تو را باور دارد و بر تو 

 اعتماد می کند.

ناظم)با اشاره ی دست(: تو هم تالش کن که اعتبار پدرت را 

نی چونکه پدرت یک انسان الیق و با اعمال خوب تثبیت ک

 وطن پرور است.

 رامیز)با اشاره ی دست(: چشم استادم

 ناظم )با اشاره ی دست(: چشمت بی بال.

 راننده: از اینجا به کدام طرف بروم؟ به چپ؟

 ناظم: ببین ، جلوی آن ماشین نگه دار.

 راننده: بسیار خوب 

میز از وقتی ماشین به جایی که گفته شد رسید، ناظم و را

ماشین پیاده شدند. ناظم) خطاب به راننده(: تو به شهر باز 

 گرد، فعال کاری نداری.

 راننده: چشم فرمانده.

ماموری که آمدن ناظم را دید از ماشین پیاده شد و به آنها 

نزدیک شد ، سالم کرد و با هم وارد یک ماشین بزرگتر 

است،  شدند. ناظم )رامیز را معرفی کرد، این دست راست من

 با اشاره ی دست گفته وخندید(.

مامور:اگر شما چنین می گویید پس او تاج سر ماست.) 

گزارشات را در مقابل ناظم می گذارند(. همه ی اطالعات 

همینجاست، حتی ما،مکان ورود و خروج  خانه و اندازه ی 

قسمت هایی را که متصل به دریاست را با واحد سانتیمتر 

 مشخص کرده ایم.

 احسنت پس این تونل چیست؟ ناظم:

مامور: قسمت پایین خانه به دریا راه دارد،در زیر زمین برای 

خروج قایق ها راه مخفی ایجاد شده است.در نگاه عادی به 

صورت زمین ساحلی به فروش رفته است.ولی در زمانهای 

دلخواه از ساحل به طبقه ی پایین خانه ورود و خروج با قایق 

متر طول و  70قوی راهی به اندازه ی  ممکن است.به احتمال

 متر عرض برای خروج به دریاست. 4

ناظم: آفرین به مهندسی که این نقشه را طراحی کرده است، 

ولی جای بسی تاسف دارد که این پروژه برای اعمال زشت 

 طرح ریزی شده است.

مامور: وقتی به صورت یک مشتری به یکی از ساکنان ده 

ر اینجا زمین بخریم و خانه بسازیم گفتیم که می خواهیم د

گفت تا آنجا که من می دانم در این ده زمین فروشی وجود 

ندارد،تماما اطراف ده از آن معلم و فامیل هایش می باشد که 

به کار کشاورزی مشغول است و گوسفند و گاومیش پرورش 

 می دهد.ماشین های شیر صبح و غروب به اینجا می آیند و 

که ساکنان این ده هنوز یک لیتر از شیر این می روند آنچنان

موسسه را نخورده اند.برای خودشان به مقدار زیاد بر می 

بیرون  هدارند، اگر امکان داشته باشند، مردم روستا را یک شب

می کنند.دو سوم ده را خریده اند، به مردم پولهای کالن می 

دهند، یا می ترسانند و فراری می دهند، در این ده طبق 

گفته های آن شخص تعداد اهالی زیاد بوده است، بعد از 

آمدن این شخص ثروتمند ، مثل اینکه اهالی کوچ کرده و 

 رفته اند.

 ناظم: اطالعات خیلی جالبی بود.

مامور: این هم عکس خود شخص، در نگاه عادی به یک فرد 

 فقیر شباهت دارد.

 ناظم: دروغ است آن شخص را مار فقیر نیش بزند.

)با اشاره ی دست(: یک نسخه از این عکس را به من  رامیز

 بدهید تا آن شخص را بی سر و صدا برایتان بیاورم.

مامور) در حالی که به ناظم می نگریست(: عکس را می 

 خواهد؟
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ناظم: بله ، می گوید به من اجازه دهید تا او را به اینجا 

نیم بیاورم.به عنوان اولین کارش عکس را به او بدهید که ببی

 آیا خواهد توانست؟

مامور عکس را به رامیز می دهد و به رویش دوربین کوچک 

 وصل می کند. رامیز از آنها دور می شود.

 مامور: ممکن است کارها را خراب کند.

ناظم: کارهایش جلوی چشم ماست، در اینجا چیزی برای 

خراب شدن وجود ندارد. مساله ی اساسی این است که او 

یی و آزادانه  به مبارزه ی مافیا می رود.اطمینان امروز به تنها

خیلی زیادی به او دارم، شاید در دنیا ورزشکاری همانند او 

 وجود نداشته باشد.حرفم را باور کن.

 مامور: استغفراهلل فرمانده، امرتان بر روی چشممان.

 ده دقیقه نگذشته بود که رامیز دید دوربین را از بین برد.

اظم پیام داد، من داخل هستم، اینجا شبیه با اس ام اس به ن

یک قصر است، طوری که در هیچ جا نظیرش را ندیده ام، در 

اینجا افراد با اسلحه های اتوماتیک مسلح شده اند.جای بسیار 

 خطرناکی به نظر می رسد.

 ناظم با اس ام اس: احتیاط کن

 رامیز: چشم

س ناظم: ثبت شدن فیلم هایی را که ازدوربین روی لبا

 رامیزفرستاده شده بود را امر می کند.

 مامور: چشم فرمانده.

رامیز در حالی حرکت می کرد که به آسانی اسلحه هایی را 

که روبرویش ظاهر می شدند را خلع سالح کرده و از بین می 

برد و دوربین های مدار بسته را با شکستن لنزهایشان از بین 

 نگاه می کرد با می برد، مامورکه با دقت به حرکات رامیز

حالت تعجب خطاب به ناظم گفت: برادر، این شخص 

سامورایی است؟) بعد به خاطر برادر گفتنش معذرت خواهی 

 کرد،و اصالح کرد، فرمانده ام(

ناظم: بله این اولین سامورایی آذربایجان است، در مقابل او 

هیچ سالحی نمی تواند مقاومت کند، تنها فکر او محو کردن 

 ست) چشمهایش خیس می شود(.دشمنان ا

 مامور: فرمانده چه اتفاقی برایتان افتاد؟

او پاره ی تن من است.به آذربایجانم تعلق  :ناظم ) با غرور(

دارد، ترک پسر ترک است.ترکان ما دشمنان را محو کرده و 

در راه پیروزی وطن شهید می شوند،بنگر، این همان ترک 

 پسر ترک است.

فرستاده بود، چگونگی اعمال شکنجه در تصاویری که رامیز 

بر انسانهایی که در آنجا بودند به صورت روشن و آشکار دیده 

می شد.تعداد زیادی انسان هم در داخل قفس نگهداری می 

شدند تا روزی غذای تمساح ها شوند.رامیز به اتاق مرکزی 

دوربین های مدار بسته وارد شده و ناظران آنها را از بین می 

در تمام دوربین های مدار بسته، قسمت های  برد، دیگر

و  داخلی اتاق ها به صورت روشن و آشکار دیده می شود،

اینکه سالح ها در کجاها جاسازی شده بودند، حتی اتاق خود 

فرد و هر کاری که انجام می داد به صورت روشن و آشکار 

دیده می شد.رامیز فیلم ها را به واسطه ی کد به مانیتور 

صورت یکسره وصل کرد در حالی که به ناظم  ماشین به

 لبخند می زد

رامیز)با اشاره ی دست(: اینجا را من حل و فصل می کنم، 

بیست دقیقه ی دیگر درها را خودم باز می کنم و شما می 

 آیید.

ناظم)با اشاره ی دست (: باشه رامیز هر کاری دوست داری 

یل بده، اگر انجام بده، خودش ) رئیسشان( را به ما سالم تحو

 دیگران را مرده تحویل دهی مشکلی نیست.

می  رامیز)با اشاره ی دست(:همانطور خواهد شد فرمانده

 گوید و 

می خندد.رامیز در حالی که مانیتورها را به دقت نظاره می 

کرد، وقتی خواست از اتاق خارج شود، نزدیک شدن دو 

یکانه دستگاه اتوماتیک را به در مشاهده کرد، با حرکات چر

هر دو را نقش زمین کرد، و آنها را روی زمین کشیده و به 

اتاق دوربین های مدار بسته انداخت،تک تک طبقه ها را 

در مرحله ی پایانی در اتاق فرد اصلی ) رئیس( را  تمیز کرده

می زند.دو نفر با دو اسلحه از داخل اتاق بیرون می 

دا نکرده و آیند،راست و چپشان را نگاه می کنند و چیزی پی

متعجب می شوند، یکی شان به دیگری می گوید: چه کسی 
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در زد؟ نکند تصور کرده ام که صدای در شنیده ام.دیگری 

جواب داد: نه من هم شنیدم، در این هنگام رامیز به کمک 

 اسلحه ی لنز دار گلوی هر دو را از مسافت دور سوراخ کرد.

 خودو) رئیس(:کیست؟

امیز را در روبروی خود در حالت به در نزدیک شده وقتی ر

 خنده 

می بیند، می خواست فرار کند که رامیز به سینه اش لگد 

و او را نقش زمین می کند، اورا با فنون خاصی بسته  زده

 وپشت سرش می کشد.

پس کجا ،خودو)رئیس( در حالی که فریاد می زد: کمک کنید

 هستید؟ 

دور خارج شده نفر از کارکنانش از  36نمی دانست که دیگر  

اند.رامیز در حالی که خودو) رئیس( را پشت دروازه نگه 

 داشته بود، دروازه را باز کرده به ناظم اشاره می کند بفرمایید.

ناظم: برویم، در حالی که بی حد و حساب خوشحال شده 

بود، درخواست می کند که اتومبیل ها به سمت موقعیت 

 حرکت کنند.

پای رئیس می زد او را به زانو رامیز در حالی که از ساق 

درآورد.ناظم در حالی که اشک شوق در چشم داشت به رامیز 

نزدیک شده او را به آغوش کشید.ناظم) با اشاره ی دست(: 

 احسنت بر تو حاللت باد.

در داخل به سکس و مصرف مواد  :رامیز) با اشاره ی دست (

تند را مخدرمشغول می شوند، و انسانهایی را که تابعشان نیس

خوراک تمساح ها می کنند.می توانید بروید و همه چیز را با 

چشمان خودتان ببینید.بفرمایید وارد موقعیت شوید) لبخند 

 می زند(.

مامور در حالی که می دوید رامیز را بغل کرده و می گوید: تو 

ترک پسر ترک هستی، یک سامورایی واقعی هستی، به 

انجام دهی، تو یک تنهایی توانستی یک عملیات موفق 

قهرمان هستی، قهرمان، زنده باد ترک پسر ترک.مامور می 

گفت و ناظم سخنان او را با اشاره ی دست به رامیز می 

فهماند.مامور که شاهد این احواالت بود خطاب به ناظم گقت: 

 فرمانده او نمی تواند بشنود؟

 ناظم : حتی نمی تواند حرف بزند.

گفت : برادر  ی بلند گریه می کرد(مامور) در حالی که با صدا

قهرمان من، تو به تنهایی سامورایی دنیای ترک هستی، 

خداوند تو را حفظ کند و محبت و توجه خدا همیشه 

 همراهت باشد، آمین.

 راننده: می توانم نزدیک تر بیایم؟ بیایم دنبالتان؟

ناظم در حالی که لبخند می زد، بیا نزدیک، می دانستم که 

هی رفت ، بیا برویم شهر) در حالی که صحبت می جایی نخوا

کرد، حرفهایش را با اشاره ی دست به رامیز هم می 

فهماند(.رامیز با اشاره ی دست به ناظم می فهماند که در 

اینجا همانطور که در مانیتور دیده شده است ، در زیر زمین ، 

موانع و محافظان زیر زمینی وجود دارند: من فقط قسمت باال 

طبقه را تمیز کرده ام،در مانیتور یک قسمت کوچک  4و 

نساجی، یک بخش کوچک و مادر در تولید الکل ، و یک 

قسمت خیلی بزرگ استحصال انواع مختلف مواد مخدردیده 

می شود، همچنان جاهایی که شبیه زندان و محبس بوده که 

انسانها در آنجا نگهداری می شوند.اینجا جای خیلی 

ظم)با اشاره ی دست(: تو چه مصلحت وحشتناکی هست.نا

دیدی؟ رامیز)با اشاره ی دست (: به نظر من رئیس را به اتاق 

خودش ببریم، چون ممکن است که دنبالش بگردند، برای 

قطع نشدن ارتباطات، مکالمات تلفنی اش را برای اثبات 

جرمش کنترل کنند.برای جمع آوری مواد موجود باید افراد 

گهبانان قرار دهیم، تا مهمانانی را که به خودمان را به جای ن

اینجا می ِآیند را به راحتی در داخل النه ی شان خلع سالح 

و دستگیر کنند.یقینا افرادی برای گرفتن این مواد مخدر 

خواهند آمد و سر و کله شان پیدا خواهد شد.ناظم) با اشاره 

ی دست(: حاللت باد.رامیز) با اشاره ی دست(: این دروس را 

چه کسی به من آموخته است؟ می گوید و می خندد.ناظم 

در حالی که سخنان رامیز را به مامور می فهماند، مامور می 

 گوید که می خواهد برود.

ناظم: در امان خدا، بعد از این وضعیت و موقعیت سفارش 

شده را به صورت دقیق حل کنید، مرادخان و دیگر افراد را به 

ت؟ مامور:چشم فرمانده. محبس تحویل دهید.روشن اس

تاکسی نزدیک شده می ایستد، رامیز و ناظم در حالی که 

 سوار تاکسی می شدند گفتند: یا خدا رفتیم.
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  .ناظم: گاز بده به سمت موقعیت و هدف

 راننده: پیش به سوی موقعیت.

 رامیز) با اشاره ی دست(: حاال کجا خواهیم رفت؟

رهایی را که انجام نلظم) با اشاره ی دست(: اکنون باید کا

داده ایم به استاد ناطق بگوییم، او باید از این مسائل آگاهی 

 داشته باشد.

 رامیز در حالی که لبخند می زد) با اشاره ی دست(: عالی.

محمد زنگ زده و سوال می کند که رامیز و ناظم کجا 

 هستند.

محمد: سالم.کجایید؟ ما منتظر شما هستیم.بیایید بیرون ، 

 طق بدون حضور شما غذا نمی خورد.استاد نا

دقیقه ی دیگر پیش شما  30الی  25ناظم:داریم می آییم 

 خواهیم بود.

محمد: انشاهلل. و خطاب به ناطق می گوید: برادر در راه 

 هستند دارند می آیند.

 ناطق: انشاهلل صحیح و سالمت بیایند.

 محمد: برادر به خاطر داری وقتی رامیزدو ساله شد تو و مریم

از او پرسیدید وقتی بزرگ شدی چه کاره خواهی شد؟ و 

 دوست داری که کدام آرزویت برآورده شود؟

)با اشاره ی دست  ناطق: بله به خاطر دارم، در حال گریه

برادر و شهر مخصوص و کوچکی خواست که  99(گفت:

متعلق به خودش باشد، چنان شهری که در آن غیر از کر و 

 الل ها کسی نباشد.

امروز دوباره سوال کنیم تا ببینیم که آیا آن آرزویی  محمد:

که در قلب کوچکش بود، در خاطرش مانده است؟ و آیا باز با 

همان آرزو زندگی می کند؟ او دیگر بزرگ شده است و راه 

 خودش را باید انتخاب کند.

ناطق: بله برادر، خداوند را سپاس که این فرزند زیبا را به من 

د را سپاس که رامیز جسور و عاقل است، بخشیده است.خداون

کسی است که جایگاه خویش را می داند مثل یک فرزند با 

 ادب تربیت شده است و سربلندم کرده است.

محمد: برادر دستگیری تو از انسانها ، خیر خواهی ات، 

حمایتت از مظلومان و فقرا، جمع کردن آنها از کوچه ها و 

ری که هنگام غروب خودشان تامین کار و معاش برای آنها طو

و خانواده هایشان محتاج تکه نانی نیستند .سبب این امر 

است.شب و روز به خاطر کارهای نیکی که می کنی، دعاهای 

هزاران انسان همراه توست، و هنگامی که خداوند را صدا می 

 کنی اجابت می شود.و این امر یکی از دالیل موفقیت توست.

یک علت است .اعمال خداپسندانه به  ناطق: بله برادر این هم

هر کار و علتی قیمت و ارزش می بخشند، کسانی که بهشت 

و جهنم را درک نمی کنند، بدبخت ترین آدمها در این دنیا 

هستند.آنها در این دنیا و آن دنیا به هیچ نتیجه ای دست 

نمی یابند.در این هنگام رامیز و ناظم داخل اتاق می 

ناطق و محمد را بوسیده بر پیشانی اش شوند.رامیز دستهای 

 می گذارد.

ناطق)با اشاره ی دست(: فرزند عاقل من، رامیز لبخند می 

 زند .

به ناطق و محمد می گوید که رامیز  ناظم )با اشاره ی دست(

از امتحان زندگی پیروزمندانه بیرون آمده و اتفاقاتی را که 

تعریف می کرد  افتاده بود را برای آنها تعریف کرد و وقتی که

نفر را خلع سالح کرده و آنها  36که چگونه رامیز به تنهایی 

را از بین برده ، محمد و ناطق در حالی که با نگاههای تعجب 

آمیز به رامیز می نگریستند ، مریم را صدا کردند تا شادیشان 

 را با او تقسیم کنند.

مریم : چه شده که شما اینقدر خوشحال هستید؟ناطق:)با 

 اره ی دست(:اش

چشمانت روشن، دیگر پسرت مرد بزرگی شده است، عالوه بر 

اینکه مواظب خودش است از عهده ی یک عملیات بزرگ بر 

 آمده است.

مریم )با اشاره ی دست(:فرزند عاقل من،) می گوید و رامیز را 

گرم در آغوش می گیرد(.دلت چه می خواهد که برایت حاضر 

 کنم؟

ت(: آنچه را که دل من می خواهد را رامیز:) با اشاره ی دس

او مهربان و بخشنده  کسی غیر از خدا نمی تواند انجام دهد.

است، او خالق است و اونگهدار و نگهبان است.ناطق) با اشاره 

ی دست(: پسرم چرا چنین می گویی؟ رامیز)با اشاره ی 
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دست(: من یک آرزو داشتم که آن را به شما گفته بودم، 

ن آرزو دارم زندگی می کنم اگر بشود به آن هنوز هم با هما

زندگی گفت.مریم) با اشاره ی دست(: پسرم چنین مگو، مرا 

نترسان.ناطق) با اشاره ی دست(: ما آرزوی تو را فراموش 

نکرده ایم، آرزوی تو را با کمک خداوند به فرجام خواهیم 

برادر خواسته بودی، آیا چنین است؟رامیز) با  99رساند.تو 

ی دست(: بله پدر، ولی پدر من حتی یک برادر هم  اشاره

 ندارم.

محمد)با اشاره ی دست(: تو از کجا می دانی که نیست؟ 

ناطق) با اشاره ی دست(: ویکی هم اینکه یک شهرک 

خواسته بودی برای ساختن.رامیز) با اشاره ی دست(: بله پدر، 

وقتی برادری ندارم، وجود شهرک به چه دردم می خورد؟ 

در حالی که گریه می کرد) با اشاره ی دست(: پسرم مریم 

برادر توضیح بده، آخر هیچ  99علت خواسته ات را در مورد 

کس این همه برادر ندارد.رامیز) با اشاره ی دست(: خداوند 

اسم دارد و به همین خاطر این تعداد برادر می خواستم  99

بر، با که الیق این اسامی باشند، هر روز بر خدایم دعا میکنم

برادر داشته باشم ، خداوند 99این آرزو زندگی می کنم که 

 اگر بخواهد می شود، مادر من منتظر آن روز هستم.

مریم درحالی که با چشمان اشک آلود به ناطق نگاه می کرد 

گفت: این چه آرزویی است؟چه کار خواهیم کرد؟ چه خواهد 

شاره ی شد؟این وضعیت فرزندمان مرا می ترساند.ناطق) با ا

دست( رامیز را مورد خطاب قرار داده و می گوید: یکی از 

اسامی خداوند صابر است.به خاطر همان هم همگی تان صبور 

و باوقار باشید.انشاهلل بگویید و به معجزات خداوند ایمان و 

باور داشته باشید.در قرآن کریم هم به واسطه ی پیامبران 

تو آنها را خوانده ای خدا چه حقایقی بوجود آمده است.رامیز 

دیگر؟ رامیز)با اشاره ی دست(: بله پدر، صدها بار قرآن را 

خوانده ام تا حفظ شده ام، تمام کلمات خدا را در اعماق قلبم 

نفوذ داده ام پدر، زمانی که رامیز سخن می گفت ، مریم 

بیشتر احساساتی شده و می گریست.محمد) با اشاره ی 

اال اهلل می گفت ، گفت: از شر دست (: در حالی که ال اله 

امروز ، خیر فردا بهتر است، انشاهلل همه چیز خوب پیش 

 خواهد رفت.

ناطق: تو، ما را از گرسنگی کشتی، محمد) در حالی که 

لبخند می زد(: بله، بیایید سفره حاضر است، زمان افطار هم 

فرا رسیده است.ناظم) با اشاره ی دست( به رامیز نزدیک شده 

بیا برویم دست و صورتمان را بشوییم به زمان  و گفت:

 افطارکم مانده است.

 رامیز)با اشاره ی دست(: باشد، برویم.

ناطق و محمد که وقوع این اتفاق را حدس می زدند،از تمام 

 16و فازها،  ننژادهای مختلف دنیا بدون وابستگی به ادیا

سال پیش بچه های بی سرپرست کر و الل را جمع کرده،و 

حمایت خویش در آورده بودند، و برای خوب بودن  تحت

تعلیم و تربیت آنها و برای عالی و برتر بودن پتانسیل آنها یک 

مرکز سرپوشیده ایجاد کرده بودند، در هر زمان هم به آنها 

برادر هستید ، شما یک برادر  99آموزش داده بودند که شما 

یقتا برادرها دارید ، او یک روز خواهد آمد، منتظراو باشید حق

بی صبرانه منتظر رامیز بودند، این برادرها از آفریقا، از اروپا و 

آمریکا و آسیا و ازکل گیتی و کشورها آورده شده و در سطح 

خیلی باال و در سطح خدماتی که برای رامیز ارائه می شد، 

 نگهداری و تربیت شده بودند

ناظم سخن ناطق: محمد، برادر بعد از سفره ی افطار، با تو و 

 خواهم گفت، جمع شوید تا صالح و مصلحت کنیم.

 .محمد: چشم برادر، )می گوید و دور می شود(

ناطق زمانی که رامیز دو سال داشت، با اشاره ی دست از او 

سوال کرده بود،برای وقتی که بزرگ شدی چه آرزویی 

 .داری؟) آن روز مثل خیال اکنون جلوی چشمانش می آید(

برادر و یک شهر  99عجله جواب داده بود که رامیز زود و با

کوچک برای خودم می خواهم.امروز ناطق در حالی که خدا را 

 شکر می کرد ،می گفت:
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 وطنه –وطندن 
VƏTƏNDƏN – VƏTƏNƏ 

 منظر نیارلی
 

 زامان یاخینالشدیغیمیز سونونا ینعصر

 ساواشی  قاراباغ ائرمنیلرین  غدار منفور،

 دینج سیالحسیز یال... باشالندی

 آچدیقالری باشالرینا آذربایجانلیالرین

. اوزلشدیک یئنیدن لرله فاجیعه

. ایتیردیک پارچاسینی بیر تورپاقالریمیزین

. ائتدی الده موستقیللیگینی اؤز یاریسی وطنیمین واختدا بیر بئله

 بیلمه سئوینه اورکدن قاراباغسیز موستقیللیگیمیزه بیز آنجاق

 .  دیک

 قاراباغ دا قیریلسا بوزو سرحدین آراسینداکی وطن ایکی بودور،  

 وطنیمدن. حاضیرالشیرام سفره چکه-چکه ایچیمده آغریالرینی

 بیلیرم −: باخدی اوزومه نیگارانجاسینا کامال آخشام. وطنیمه

 اؤزون. گئدردین منیمله گونلویه ایکی-بیر گؤزلسیدین. ترسسن

 چیخا ایشدن. دئییل مومکون جور هئچ ایندی کی، بیلیرسن

 گئده  تک کی، دئییل اؤلکه یاد − دئدیم، − یوخ، −: بیلمرم

 گون ایکی گئتسم سنینله کی، ده بیر. ده گئدیرم وطنیمه. جگم

 کندیمی دوغولدوغوم دوغماالریمی، ییرم ایسته. ائدر آزلیق منه

 گیزیلده باشی اورگیمین دئینده  " دوغماالریم ".  گؤروم دویونجا

 .   " ییبلرسه دییشمه نیاالرینیدو اگر ".  دی

 منی ماشینییال  خیدمتی کامال آالتورانلیغیندا سحرین  

 یئره دایاندیغی آوتوبوسون  " ایکاروس "  آپاران توریستلری

 آوتوبوسدا گئدنلر یه، گزمه زیارتچیلر، آرتیق. گتیردی

. چیخیردیم یوال کامالسیز یدی دفعه ایلک. یئرلشمیشدیلر

 − اغالما،−: ساکیتلشدیریب منی کامال. دولدو ریمگؤزل آیریالندا

 .  گئدرم سنینله قوشولوب باخمارام، زادا-ایشه اغالسان−دئدی،

 . اول موغایات اؤزوندن. آغالمارام −. دئدیم − یاخشی، - 

 .  چک باش تئز-تئز اوشاقالرا

    * * * 

 کی، موقدسدی و دوغما قدر او اوچون منیم یول بو. گئدیرم یول  

 بو. یورولمازدیم ده گئتسیدیم سورونه-سورونه آیاقیالین، یولو وب

 حسرت. کی چکمیشم قدر او والیدئینلریمله حسرتینی یولون

 "  شئیرییدی کیمینسه. یولو طالع یوخسا یول، بو یولودورمو

. اوالجاق سونو یولون بو یوخ،.  " یوخ سونو یولون گئدیرم، گئدیرم،

 بیتمک یولالرسا اوزانان  باخیرام،  یوال من ".  کؤمگیله آلالهین

 یوخو من آخی سن، دئیه آلاله، آمان. جک بیته یول.  " ایستمیر

.  " ایستمیر گئتمک دایانیب دا زامان ".  قالیب آز الپ. گؤرمورم

. یاخینالشیریق سرحده. دایانماییب زامان منیمچون یوخ، یوخ،

 کئچیب نوکؤرپو  آوتوبوس. قورتاریر یوخالنیلیب سندلریمیز

 تورپاغا آیاغیمی دوشوب آوتوبوسدان. جنوبداییق آرتیق.   دایانیر

 گؤزومون گئتمگیمیز چیخیب بوردان. بوغدو منی قهر قویاندا

 دولوخسونوب من چیخاراندا کنددن بیزی آتام. جانالندی قاباغیندا

 دا اولسام اوشاق. آغالییردیم چیرپینیردی،  اورگیم. قالمیشدیم

 ایندی. ییر گؤزله تهلوکه یولدا گئتدیگیمیز بیزی کی، بیلیردیم

 گؤزلریم. ایدی یاشی سئوینج یاش  کی گؤزومده ایسه

 آوتوبوسالرا،  ماشینالرا، شوتوین یؤرمده-یان. تورالشمیشدی

 اوالراق فرقلی قادینالردان آچیق قولالری باشالری، یئرده گلدیگیم

 قادینالرا لیچادرا باغلی، باشی یوردومدا آتا تایدا بو ایندی

 آوتوبوس آلیب اله اؤزومو کی، آخیر. باخیردیم دؤیوکه-دؤیوکه

 آدینی کندیمین. یاخینالشدیم بیرینه قادینالردان ین گؤزله

 سینی نؤمره آوتوبوسون یا و تاکسی جک گئده اورا چکیب

: باخدی منه سونرا اوغلونا، یئنییئتمه یانینداکی قادین. سوروشدوم

 منیم اوغلو نین قادی. سوروشئر نه خانیم بو گؤر باال، امراه، −

 .  باخیب مانتویا گئیدیگیم اَینیمه اؤرتویومه، باش باغالدیغیم

 .  سوروشدو ماراقال −گلمیسینیز؟ هاردان سیز خاال، −  

 .  گلمیشم آذربایجاندان. اوغلوم آذربایجاندان، −  

 وزدو،د. دا یاشاییریق آذربایجاندا ده بیز ائله خاال، بیی، –  

 سؤزونو  " آذربایجان ". آذربایجاندی جنوبی آدی نین بیزیمکی

 منه ییب گولومسه دییشدی، سیماسی نین قادی ائشیدنده

 .  یاخینالشدی

 قولومدان دئییب −خانیم، گتیرمیسن، صفا گلئب، خوش −  

 .  یاپیشدی

 .  اولسون گونونوز خوش −دئدیم، −باجی، اول، ساغ چوخ −  

 .  گلمیسن ویدنشور دئماخ، −  

 موستقیل ایندی −. دئدیم −یوخدو، شوروی آرتیق هه، −  

 .  وار اؤلکه سی آذربایجان

 .  دیللندی  سئوینجک قادین −. بیلیروخ. خوش نه خوش، نه −  
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   ؟.اولور تاکسی بوراالدا −. سوروشدوم − باجیم، −  

 ینقاد−. گتیرر ماشین اوغلوم ساعات، بو. اولمئر نییه ماشین؟−  

 گئدگین آلاله سن آنجاق −. گؤندردی دالینجا تاکسی اوغلونو

    یاخیندا. اولئن قوناغیم

 سی ائتمه  دعوت ائوینه منی نین قادی چارشابلی.  اولئریخ  

 .  دؤندردی داغا  اورگیمی

 .  ائدیرم تشککور. قالماییم آخشاما باجی، اول، ساغ −  

 قاباغیمدا تاکسی یگیگتیرد اوغالنین کی، دی کئچمه آن بیر    

 .  دایاندی

 سیزی، آپارار سنیز ایسته هارا ماشین بو. اَیلشین خاال، بویور، −  
−  
 

 .  یئرلشدیردی ماشینا اشیاالریمی منیم و دوشدو تاکسیدن  دئییب

 یاریم ساعات تاکسییله. اوتوردوم تاکسییه خداحافظلشیب اوغولال-آنا  

 هر یولالرین دوالما بو یرالدانخاط لرینی دؤنگه آغسو. گئتدیم یول

 تاالالر یاشیللیغی، آغاجالرین. ایدی لیک مئشه سیخ طرفی ایکی

 بئش، یگیرمی  سوروجوسونه تاکسی. اوخشویوردو گؤزلرینی آدامین

 سونرا کئچندن لری دؤنگه. ایدی قارادینمز. اوالردی وئرمک یاش اوتوز

 :  موراجیعتل منه دن دؤندرمه اوزونو

 بیر یوخسا جکسیز، دوشه می شهرده  سیز. چاتیریق هرهش خاال، −  

 مومکونسه، اگر −.دئدیم −کندیمه، − لیسینیز؟ گئتمه پتخورا باش

 .  سورون پتخورا. آرتیرارام حاقینی گئدیشینیزین

 دا اورا دئسنیز هارا خانیم، سیز،. اولمایین ناراحات. اوسته باش −  

 .  سوررم

 اردبیلین اوزاقدان. کئچیریک یغیندانیاخینل اونون دن گیرمه شهره  

 یاخینالشدیقجا کندیمه دوغما. گؤرونور مولکلری لی مرتبه اوچ ایکی،

 هله هاوا باتدیغیندان گئج گون فسلینده یای. آرتیر دن تزه هیجانیم

 شوتودوکجه  دوغرو لیگه ایره ماشین ده گؤره اونا ائله. قارالمامیشدی

 جیغیرالری یولالری، ائولرینی، ندک اولونموش اهاته یاشیللیقالرال

 هه،. گلیردی تانیش منه یولالر کئچدیگیمیز. ییردیم ایزله آجگؤزلوکله

 بیرینه کندلرین یاخینلیغینداکی سرحد آرابادا بیزی آتام یولال بو آخی

 تایینا او سرحددین قاییقال بیز قاراالندا الپ هاوا سونرا. آپارمیشدی

 ائله حسینی قورخو خوفو، واختکی او قاالن جانیمدا. لییدیک کئچمه

 ایندی  من. گئتدی کئچیب تئز آنجاق. ائتدیم حس ده ایندی بیل

...  لر دییشسه دونیاالرینی بیردن گئدیردیم؟ یانینا کیمین ائوینه، کیمین

 کی، بیلیردیم. ایدی یوخ حسی تشویش بیر هئچ جانیمدا ایندی

 ائده قبول منی آچسام ینیقاپ هانسی دا تاپماسام یاخینالریمی بیبیمی،

 بیر وطنیمین بؤلونن ایکییه. ایدی یوردوم منیم دا بورا آخی. جکلر

 اوزاقدان کیمی بوروالن نی دؤنگه  آراسیندان آغاجالرین. پارچاسی

 اونون کندیمیز. ییریک لیله ایره ساری اونا بیز.. گؤروندو داغی ساواالن

 کندیمیزه وغماد چیخمایان  یوخوالریمدان. یئرلشیر اتگینده

 ماشینی. باشالدی چیرپینماغا ده یئنه اورگیم یاخینالشدیقجا

 بیر گؤتوردویوم اوستوندن قبیر چانتامدان ال. دوشدوم ساخالتدیریب

-کؤورله. دیم سپله طرف داغینا ساواالن چیخاریب تورپاغی اوووج

 دهقبرینیز ایندی ".  پیچیلدیییرام عمیمه آناما، آتاما، اورگیمده کؤورله

 :  سوروجوی اوتوروب ماشینا دن تزه  ". عزیزلریم منیم اویویون، راحات

 ایزله حرکتیمی تعجوبله سوروجو −.دئدیم −سور، اوغلوم، یندی،−  

 چای کئچن اورتاسیندان کندین. کندیمیز دا بو. گیریریک کنده. ییردی

 آخیب دنیزسه  هانسی هاراالراسا، قیوریال-قیوریال کیمی ایالن

 .  یگئدیرد

 ائوه هانسی −: سوروشدو سوروجوسو تاکسی − خانیم، −  

 .  سوروم اورا باش بیر  دئیین گئدچکسینیز؟

 −: سادیم نظر اطرافینا چایین سونرا. قالدیم چاشباش  باخا-باخا ائولره  

 .  جگممی بیله  ساال یادیما گؤروم سورون، قیراغییال چایین

 −. سوروم اورا دئیین ینیزیجگ گئده ائوه هانسی منه سیز یوخ، −  

 آی دئییم، ائوی هانسی. دانیشیر بختورلیکدن سوروجوسو تاکسی

 نظر ائولره یئنیدن.  قالیب یادیمدا مگر، ائویمیز، دوغما اؤز. اوغول

 ساکیتلیک اطراف. دوشدوم ماشیندان یئرده یاخین الپ چایا سالیب

 جینس-اینس .پوزوردو شیریلتیسی چایین یالنیز ساکیتلیگی بو. ایدی

 بس،. ساتاشدی هئیوانا-مال قاییدان اؤروشدن گؤزوم. گؤرونموردو

. گئدیر جیغیر ایکی ائولره یانیندان چایین. هانسیدیر ائو بیزیم گؤرن،

 .  گلیردی تانیش منه جیغیرالر

 دئیه آخی، یوخ، گتیرردی، قیراغینا چایین  منی جیغیرال بو بیبیم  

 آرابا ایستیقامتده عئینی چایال ده دنطرف بیر. جیغیردی بیری او سن،

 نظردن ائولری دایانیب خئیلی بیر. تاپمیشام سن گئیه باخ،. اوزانیر یولو

 گؤزومون حَیَطیمیزی درینلیگینده ان یادداشیمین بیردن و کئچیرتدیم

 هئیوانیمیزی-مال طرفینده آشاغی ائویمیزین. گتیردیم قاباغینا

-ساغ یئرینده کی، یاخشی نه. دیمتانی میزی تؤوله یئرلشدیردیگیمیز

 اوستو یئرینده اونون. ایدی یوخ ائویمیز ائویمیز؟ بس. قالیب ساالمات

 گؤیه سوتونالری اؤرتولو، طرفی هر اوسولال یئنی کیرمیتلی، قهویی

 سونرا. بویالندیم ساری حَیَطه یاخینالشیب. تیکیلمیشدی ائو چاالن

 عصبلریم. اولمادی آچان مسهدؤیدو  دفعه نئچه بیر. دؤیدوم داروازانی

 حاقینی سوروجوسونون تاکسی آلیب اله اؤزومو. چکیلمیشدی تاریما

 ییغیب اتگینی مانتومون یاخینلیغیندا الپ چایین و سالدیم یوال وئریب

 بیره-بیردن. اوتوردوم اوستونده کؤتویونون نین آغاجی ولس قوروموش

 دیم ایسته. ایستیدن ای ایدی، هیجاندان بو دیم بیلمه. آپاردی تر منی

 باشی قادینالرین بوردا کی، دوشدو یادیما. آچیم یایلیغینی باشیمین

 سینی ملشمه قوزو-قویون  اوزاقدان. قاداغاندیر گزمگی آچیق

 باغالمیش یایلیق گوللو پارچادان چیت عادی  باشینا. ائشیدیردیم
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 بیری او ییغیب، الینه اتگینی نین تومانی قیرچینلی گلین بیر جاوان

. گلیردی طرف منه سالیب قاباغینا قویونو آلتی-بئش آغاجال  کی الینده

  آیاغیمین دا گاه پالتارا،  کی اَینیمده گاه. ساخالدی آیاق گؤروب منی

 آی اوتورئیسان، نییه بوردا −:باخیب چامادانا دیگیم سؤیکه یانینا

 :  ائتدی  عالوه سونرا −. سوروشدو −باجی،

 .  باجی اوخشامئیسان،  آدامینا ابور سن، دییه −  

 .  قیزییام احمدین یوخ، یا تانیییرسان، بیلمیرم من. ییرم ایسته اوزر −  

   احمدین؟ هانسی −   

 دی مشه. اولوب هوسئین آدی بابامین. آدی ننمین زینیتدی −  

 ساری حَیَطیمیزه دن تزه −. دیم بیلمه تانییا ائویمیزی. هوسئین

  " بیزیمکیلر "  − بیزیمکیلر؟ بیلمیرسینیز باجی، سیز،  −. بویاندیم

 ائویمیزده هارادادیر؟ بیزیمکیلر −. باخدیم قادینا اودقونا-اودقونا دئییب

    قالیر؟ کیم

 بورا ده من والاله، −: اوزرخواهلیقال یاخینالشیب طرف منه قادین  

 نی ننه آنجاق. تانیمئرام چوخالرینی. گلمیشم گلین سرابدان

. مئشکونلیدیرلر آالن حَیَطی بو گؤره بیلدیگیمه. دومگؤرموش

 دییه گؤره، ائشیتدیگیمه بیردن، اوالر یاالن دئییرم، یئنه سیزینکیلرسه،

-قوهوم بیر هئچ پتخوردا دئمک، ".  هیجانالنیرام من −. کؤچئبلر سن

   ؟ " هاردادیالر بس. یوخدو عقربام

 واردی اوغلو بیر. خاال ملک قیزی دیردی گلیب یه ننه زینیت اوللر −  

 دئییر امیمی صمد ".  کؤچوب تهرانا قویوب تک آروادی دا او. نین ننه

 .  توتدو طرفینه گوندوغان کندین اوزونو گلین. فیکیرلشدیم  "

 خاالنین ملک گئدیب دوز قیراغییال چایین دوشسن، جیغیرال −  

 روازالیدا گؤی. اونوندو اؤی آخیرینجی. چیخارسان ائوینه اوغلونون

 گلئر یایا یایدان. خاال ملک گؤرونمئر چوخداندی خانیم، امما،. اؤیدو

-یوخ ".  دوشدو اورگیم −. بلکه دئییرم،. اؤیونه اوغلونون بؤیوک کنده

 نین گلی دن خوداهافیزلشمه.  " دانیشمایین ائله. واخت هئچ یوخ

 .    ییر سسله منی آرخادان. دوشورم جیغیرال کسیب سؤزونو

 آبباس حضرت سن. گلمیسن اوزاقدان گؤرئیم خانیم، یآ −  

 .  گئدرسیز سورا راحاتالنین، اولئن، قوناغیم گلین. گئتمگین

 دانیشا-دانیشا اورگیمده −. اولسون راضی آلاله. باجی اول، ساغ −  

 ائولره تیکیلن طرفینده ایکی هر یولون. دوشدوم آشاغی بویو جیغیر

 گؤیه داروازاسی بودومو؟ گؤرن،. یمچاتد ائوه آخیرینجی باخا-باخا

 ".  دیم ایسته دؤیمک قاپینی ترددودله دایانیب یانیندا ائوین چاالن

  حَیَطدن. باخدیم یئریندن آچار نین قاپی.   " اوالیدی ساغ کاش

 کرانین  حَیَطده قیز بیر یئنییئتمه. ائشیدیلیردی شیریلتیسی سویون

 سسلری آیاق. باسدیم گینیزن نین قاپی. یویوردو اللرینی باشیندا

 قاپیدا اسه-اسه اورگیم. آچیلدی قاپی. ائشیدیلدی یانیندا دوز داروازانین

 آغاپپاق،. باخدیم قیزا یاشلی دؤرد اؤن اوچ، اون باغلی باشی، گؤرونن

 گؤرونن آراسیندان نین کیرپیکلری سیخ واردی، سی چؤهره دییرمی

 نسه مندن لیندهدی فارس. باخیردی منه تعجوبله گؤزلری قارا

 .  ماراقالنیردی دیگیمله ایسته کیمی سن، دئیه. سوروشدو

 ...  من قیزیم؟ دئییرسن، نه −  

  دیلینده آذربایجان منیم قیزجیغاز گؤزلو قارا لی، چؤهره آغ  

 ایسته کیمی −: کئچدی دیلیمه منیم دا او گؤروب دانیشدیغیمی

 .  سوروشدو − خانیم؟ ییرسینیز،

   قیزیم؟ ائویدی، ینکیم بورا −  

 .  آغامین −  

   کی؟ کیمدی آغان −  

 .  مهممد −  

 ائوده بو بیبی ملک الزیمدیر، خانام ملک منه وار؟ کیم ائوده −  

    یاشاییر؟

   چاغیریم؟. ننمدی منیم. آدیدیر ننمین منیم ملک ملک؟ −  

 − :باخدیم قیزا اسه-اسه دوداقالریم −بوردادی؟ او بیبیمی؟ ملک −  

   کی؟ اولماییب شئی بیر اونا

 ایندی کئچین ایچری خاال، بویورون، ننمه؟ کی، اولمالیدیر نه−  

 .  منیمله گلین چاغیرارام،

 ائوه باشقا بلکه ".  سورویورم آیاقالریمی ترددودله −. قیزیم یوخ،−  

    ؟ " گلمیشم

 من. قاچدی طرف ائوه شاپپیلدادا-شاپپیلدادا باشماقالرینی چؤل قیز  

 هیجاندان. دیکیرم قاپیسینا یاریاچیق ائوین گؤزومو کئچیب حَیَطه

 نه سهمانی،-سلیقه قاباغینداکی ائوین نه. گؤرونمور نه هئچ گؤزومه

 سویو دوپدورو اورتاسیندا حَیَطین ده نه آغاجالرینی، آلچا اریک، توت،

 نین قاپی بیردن. جگم گؤره سونرادان بونالری. چارهوووزو اوالن

 چادرا چیتدن گوللو آغ باشینا اَییلمیش، آزاجیق بئلی سیندانآرا

. بویالندی ساری منه دن دوشمه پیللکنلری. چیخدی قادین بیر آتمیش

 اونا دن چکمه اوزوندن نین قادی بو گؤزلریمی من ایدیمی؟ بیبیم بو

 گیله نین گؤزلری آال باسمیش، قیریش اوزونو دییشیب،. یاخینالشیرام

 قارا ساچالری سئیرلمیش خینالی،. چالیردی رنگه ومتولبوز آرتیق لری

 دوداقالری آل گؤردویوم  واختیندا گنج. گؤرونوردو آلتیندان نین لچگی

. باخیردیم بیبیمه  دیقتله  من.  اوخشاییردی یه چییله سولوخموش

 باشیندان چادراسینی رک گؤره اولمادیغیمی نامهرم منیم بیبیم ملک

 یانیمدا یاخینالشیب ایچریسینده تعجوب و ییغدی  الینه گؤتوروب

 اسردن یاریم گیرن، یوخوما لر گئجه منیم. ایدی بیبیم بو هه،.  دایاندی

 آال شوخ، گؤزل، او. بیبیم اولدوغوم آرزوسوندا گؤرمک کی، ایدی چوخ

 بیبیمی( وار اوزومده ده منیم زندخانادان او)  زندخانالی اوزو گؤز،

 بلکه بیلیر، کیم  ایللرینی، سون عؤمرونون  یقآرت یئرینده ده، ایتیرسم

 نین جانی سؤنموش، پاریلتیسی نین گؤزلری یاشایان، آیالرینی ده،
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. دایانمیشدی قاری بیر دوشموش طاقتدن آیاقالری چکیلمیش، سویو

 ائتدیگی بخش اونا  دا قوجاالندا تعاالنین-آلاله. تانیدیم  بیبیمی من

 ایتمیش نورو بیبیمین. قالمیشدی یندهس چؤهره  ایزلری نین گؤزللیگی

 آی کیمسن، سن کی، ییردی ایسته دئمک. باخیردی منه گؤزلری

 کیچیک یاش بئش اون اون، اوندان باجیم؟ آی قیزیم، آی خانیم،

 و دایاندیم قاباغیندا  بیبیمین من. آهیلالشمیشام ده من آخی دا، اولسام

 ایچیمه یاش نسوزول  گؤزلریمدن. توتدو منی  آغالماق بیردن

 .  تؤکولوردو

 .   آغلئسان؟ نییه کیمسن؟ سن باال، آی −  

 .   یاپیشدیم اللریندن بیبیمین یاخینالشیب مز ایسته-ایستر من  

   تانیمادین؟ منی بیبی، −  

 :  باخدی اوزومه دیقتله ده یئنه بیبیم  

   کی؟ کیمسن سن. یوخ−  

 !  حلیمه بیبی، یم، حلیمه −  

   حلیمه؟ هانسی حلیمه؟ −  

 !  قیزی احمدین! قیزی نین قارداشی سنین! حلیم −  

 منه آیاغا-باشدان چکیلیب گئری. بؤیودو گؤزلری  بیبیمین  

 چارهوووزون ییب بیلمه ساخالیا مووازینتینی − حلیم؟ −. باخدی

-هؤنکوره و چکدی الیمدن اللرینی سونرا. یاپیشدی قیراغیندان

. قوجاقالشدیق. سیخدی سینه سینه قوجاقالییب منی هؤنکوره

  ده من سیله-سیله یاشالرینی گؤز سوزولن یاناقالریندان بیبیمین

 اللرینی گلیب اؤزونه بیل ائله آن بیر بیبیم. آغالییردیم

 آلتیندان نین دوداقالری گزدیره-گزدیره گؤزومده-اوز ساچالریمدا،

 منه تانری. گؤردوم کی، آخیر باالمی حلیم −. چکیردی آدیمی

 اؤلئم، سورا گؤرئم، قیزینی قارداشیم ایستکلی کی، وئردی عؤمور

 آی. قوووشدوردو باالسینا ده، چکدیرسه حسرتینی قارداشالریمین

 قوجاقالییب منی بیبیم −! گؤردوم ده گونو بو دیم، اؤلمه تانری،

 :  دئییردی و اؤپور گؤزومدن-اوز

 آلئیام، سندن نییگی قارداشالریمین باال، یادیگاری، قارداش −  

 دؤرد.  دییشدی دونیاسینی دئیه-دئیه  " اوغالنالریم "  ننم! باال

 قیبله الینی سونرا −. دی گئتمه چیینینده اوغول اوال-اوال اوغلو

 حلیمه قارشیال، نی نوه گل هارداسان؟ ننه، آی −: اوزادیب طرفه

 − نین گلنی ایستکلی لعلمین، احمدین، ایستکلی گلئب، نون

 بیل ائله بیبیم−. گلئب پارام-اورک منیم. گلئب قیزی نونقومرو

 واختا نه واختدان، نه. دئییردی آغی اوتوروب یئرینده یاس

 بیبیمین. قالدیردیم باشیمی گلیب اؤزومه ده من. ساکیتلشدی

 یه دؤوره بیزی لری نوه ،(بیلدیم سونرادان) قیزی گلینی،

 تعجوب بیر شیققاری حئیرت اوزونده نین هامیسی. آلمیشدیالر

. پیسلشیردی گئده-گئت حالی بیبیمین. واردی سی ایفاده

 دالینجا درمان بیرینی قیزالردان قادین دایانمیش یانیمیزدا

 .  گؤندردی

 تزییقی  گتیر؟ دا سو گتیر، ایالجینی نین ننه قاچ باال، تئز، −  

 اوووشدورماغا بوینونو اللرینی، بیبیمین سونرا −. سن دئیه قالخئب

 بیبیم. ایچیرتدیلر بیبیمه درمانی گتیردیگی قیزین. اشالدیالرب

 چاشیب من. آختاردی منی آییلیب سونرا. قاپامیشدی گؤزلرینی

 گوناهکار اؤزومو خارابالشماسیندا نین حالی بیبیمین. قالمیشدیم

 −.ییغیشمیشدی باشیمیزا هامیسی لرین کی ائوده. ساییردیم

 قارداشیمین عزیزگیرامی نیمم! قیزیم هارداسان، حلیم،! حلیم

 و گزدیریر گؤزومده اوزومده، باخیشالرینی اَییلیب بیبیم−. قیزی

 شوکور، شوکور، −: دئییردی سوزوله-سوزوله اوزونه یاشالری گؤز

 ده من −. گؤردوم قیزیمیزی گؤیچک قیزیمیزی، حلیم

 بودور ایندی یاشامیردیممی؟ حسرتیله گونون بو. آغالییردیم

 بیرجه بوردا و تورپاقدا دوغولدوغوم غیمدایدیم،تورپا دوغما

 .  قالیب  بیبیم کیمی تبرریک

 جکدی ائده تقدیم منه بیبیم سونرا. ییغیلدیالر باشیمیزا  

 دا اولساالر اوشاق  لری نوه قیز. لرینی نوه گلنینی، اؤوالدالرینی،

 تاخمیش بیلرزیک سیلسیله نئچه بیر قولونا. ایدی باغلی باشالری

 تانییاندان منی جاوانی، آز بیر اوندان گلینی، بیبیمین − قادین

 قیزی قادین گؤزلو قونور اؤپن اوزومدن قوجاقالییب تئز-تئز سونرا

 قیز گؤزل کیمی پریسی سو گؤردویوم باشیندا کرانین. ایدی

 آلتیندان مانتومون منیم منه، لر کی ائوده. ایدی سی نوه اوغول

 اؤزونمخسوس طرزده اغالمادیغیب اونالرین پالتاریما، گؤرونن

 شالیما ایپک نازیک،( گؤرونوردو ساچالریم) اؤرتدویوم طرزده

 کیچیکلی-بؤیوکلو نین قادینالری بورانین. باخیردیالر

 گؤرونممه ساچالری  آلتیندان چادرانین دا یا شالین، باغالدیقالری

 قارداشیم دیم، اؤلمه −. توتوب برک-برک اللریمدن بیبیم. لیدیر

 −: توتوب قادینا بیلرزیکلی اوزونو −. گؤردوم حلیمی یزینی،ق

 ...  ها دانیشاردیم همیشه سنه گلیب شورویدن لطیفه،. حلیمدی

 .  اولدوق شاد چوخ. ننه دوشدوم، باشا −  

 قیزی ایله گلینی بؤیوک بیبیمین خانیم دئدیگی  " لطیفه "   

 صفا گلئب، خوش −. اؤپدولر اوزومدن قوجاقالییب منی زولئیخا

 .  گتیرمیسن

 ائوه  منی بیبیمله ساکیتلشن و گلن اؤزونه آرتیق  سونرا  

 زالدا بؤیوک دؤشنمیش خالچاسییال تبریز. آپاردیالر

 سؤیکنمک. ایدی سرین ائولر. ییردی ایشله سرینلشدیریجی
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. دوزولموشدو لر موتککه آلتی، قولتوق اوستونه خالچانین اوچون

 سونرا. اوتوردوق یاناشی. کئچیرتدیلر اباش یوخاری بیبیمله منی

 نه مندن بیلیردیم. باخدی منه کیمی آدامالر سؤزلو بیبیم

 قارداشالریم، −: اولدو بو سوالی ایلک ائله. ییر ایسته  سوروشماق

   دورورالرمی؟ گلینباجیم

-دوال گؤزلریم. ساکیتلشمیشدیک تزجه. سالدیم آشاغی باشیمی  

 .  بوالدیم باشیمی دوال

 −: چک-چکه ایچینه هیچقیریغینی سسسیز،-سسسیز ده بیبیم  

 حاق ده امین عبداهلل ده، امین صمد کی، قالیب کیم ایندییه

 اؤلوب. برکدی اوزوم منیم بیرجه. قوووشوبالر دونیاسینا

 .  قورتارمیرام

 آرامیزا لطیفه −. ده امیلریم دئمک، −. بیبی سین، ائلمه آلاله −  

 بیبینی اولماسا هئچ کی ائله شوکور قیزی، دایی باخ، −: گیریب

 گؤره دئییردی، ائله. دوشمئیردین دیلیندن سن. آغالما. گؤردون

 آخیر والاله،. اوالجاقمی قیسمت منه گؤرمک نی حلیمه سن،

 ننه چیخدی چین یوخوسو. گیریردین  دا یوخوسونا  واختالر

 کی، ائلمیشدی نذیر. وار  نذیری ده اؤزونون. میزین

 گؤرسم بیرینی اولماسا هئچ ائشیتسم، خبر  بیر الریمداندوغما

 کسریک سحر. پایالداجام قونشویا-قونوم کسدیرجم، قوربان

 .  قوربانلیغی

 قبول آلاله. اوتاندیریرسینیز منی والاله،. اولون ساغ چوخ −  

 .  ائلسین

 اؤزونوز −. وئردیم قیزالرا لری حدیییه آلدیغیم گؤزیاری من  

. وار سی حدیییه  ده بیبیمین اوردا −.دئدیم −.پایالشدیرین

 .  ائتدیلر تشککور یئربیئردن

 بیبیمین. دییشدیم پالتاریمی یاخاالنیب.  قیزدیردیالر حامامی  

 باشیما یایلیغی یونگول وئردیگی چیخاردیب بوغچاسیندان

 گؤزوم ده منیم. چکمیردی مندن نظرلرینی بیبیم. باغالدیم

 نارین اؤرتن اوزونو. خینالییدی الریساچ آغارمیش. اوندادی

 آغیر منه گؤرمک گؤزلرینی آال ایتیرمیش نورونو قیریشالری،

 آهیل  قیزجیغاز  باالجا. چکمیردی گؤزلرینی مندن دا او. گلیردی

 ملک کی، ائدیردیم حس. گلیب یه گؤرمه بیبیسینی یاشیندا

 ایزلرینی، حلیمین باالجا گؤزومده اوزومده، منیم بیبیم

 چوخ بیبیمه ظاهیرن. دا تاپدی سن، دئیه. آختاریر متلرینیعال

 کیمی اوشاق و گؤروردو منده گنجلیگینی اؤز اوچون اوخشادیغیم

 منه لطیفه. چکیردی سیغال باشیما تئز-تئز اوتوزدوروب یانیندا

-سؤزو همیشه والاله قیزی، دایی −: دئدی رک گولومسیه باخیب

 گلین. چکمیرم بیبیمدن گؤزومو −. اوالردی  سندن صؤحبتی

 الیندن قوجالیق گؤزللیگینی بیبیمین جاوان گؤردویوم واختی

 .  ایدی گؤزل اوچون منیم ده یئنه او،  آنجاق آلیب،

 سرین. باشالدیالر حاضیرلیغینا خؤرک دوشوب آیاغا-ال قیزالر  

 هیجانی بیبیمین. گلدی اورتایا خییار یاناشی مئیویله شربت،

 قیزارتیسی اوزونون. سن دئیه نورمالالشیب، تزییقی قان کئچیب،

  آدامالر سؤزلو سونرا.  باخیر منه شیرین-شیرین. چکیلیب دا

 منه ".  ییر ایسته دئمک گؤزلرییله سانکی باخیر، اوزومه کیمی

 نه ":  دئییرم اؤزومه-اؤز اورگیمده.     " دانیش قارداشالریمدان

 اورک حیاتی آتامین .آنامدان. امیمدن آتامدان، بیبی، دانیشیم

  سیبیر شاختالی سویوق، نین گنجلیگی   اونون. اولماییب آچان

    ". جک کؤورله دن تزه بیبیم دئسم کئچدیگینی تورپاغیندا

 .  گلدی دا اوغلو بیبیمین صاحیبی، ائوین واخت بو  

 تقدیم منه اوغلونو صیفتلی  خوش قارایانیز، بویلو، هوندور بیبیم  

 .   دی ائله

 اوزونو سونرا. مهممد  −دئدی؟ −  حلیم، اوغلومدو، بؤیوک −  

 شوراویدن. قیزی قارداشیم − دی حلیمه مهممد،.  توتوب منه

 چوخ −: باخیب منه حئیرتله دا آز بیر تعجوب، مهممد −. گلئب

 −. گتئرئبسن صفا گلئب، خوش. قیزی دایی اولدوق، خوش

 .  گؤروشوروک

 ایللرین نئچه. آتالنیردی ماورگی گؤردوکجه قوهومالریمی  

 گؤروشمه ساریلیب بیرینه-بیر دوغماالرین سونرا آیریلیغیندان

 نتیجه-نوه اؤوالدالرینا، بیبیمین. تاثیرلنردی گؤرسیدی کیم آنینی

 دیلینده آذربایجان دا گاه فارس، گاه اونالرین باخدیقجا،  لرینه

  بیری او مینوطنی آسدیقجا، قوالق دانیشیقالرینا ایله بیریلری-بیر

 روس یئرینه فارسین نین اوشاقالری شهر یئرده گلدیگیم تاییندا،

 یادیما دانیشیقالری قاریشدیریب دیلینه آذربایجان دیلینی

 دانیشانالرا دیلینده آذربایجان کی، واردی لری ائله. دوشوردو

 نه. دئیردیلر  " چوشکا "  اونالرا. باخاردیالر آشاغی یوخاریدان

 .  قویولدو سون ایللره وا کی، یاخشی

 حلیمیله باجیم  هئچ. قیزی دایی اوخشاییرسینیز، چوخ آناما −  

 بیبیم. اوخشئیئرسینیز سیز کی، اوخشامئر قدر بو آناما زولئیخا

 .  گولور باخیب منه زولئیخا قیزی

  سرین سیزه −: سونرا قیزی، دایی حلیمه دئیئر، دوز قارداشیم −  

 



79 

 

Xudafərin 185  (2020)  1398 -اسفند 185خداآفرین   

 .  وشورسور − گتئرئممی؟ شربت

 .  وار آدین گؤزل  زولئیخا، ائدیرم، تشککور −  

 .  حلیمه. آدینداندیر سنین آدی  باجیمین بؤیوک مندن −  

 اؤزونه قویماقال آدیمی منیم  قیزینا اؤز بیبیم دئمک. سارسیلیرام  

 .  تاپیب تسکینلیک

 شیرنیاتی  تبریز. گلدی چای یه سوفره سونرا یئمگیندن شام  

 بوردان من. توتدوالر سواال-سورغو منی ایچه-یچها چای ایله

 گلنلری باشیمیزا سونرا کئچدیکدن سرحدی قاییقال یولال گیزلی

 آغاجسیز، سوسوز، – یئرده دیگی ایشله اؤز بیزی، امیمین –

 اوردا یئرلشدیرمگینی، بیرینده لرین قصبه آران ایستی

 آتامین  ارئپرئسسییاسیند ایلین یئددینجی اوتوز  یاشاماغیمیزی،

 سورگون سیبیره آدییال جسوس اوچون کئچدیگی سرحدی

 قاییتماغینی، حالدا خسته اوزگون، سونرا ایلدن اون اولونماغینی،

 امیمین تؤکمگینی، یاشی گؤز آتامچون گوندوز-گئجه آنامین

 قادینال دول بیر قیسقانج دیکباش، آجیدیل، آدلی وصی خانیم

 اوغورلو ده هئچ دا، اولسا واوغل ایزدیواجین بو و ائولنمگینی

 خیففت گؤره یه سکینه باالجا لئیالیا، امیمین آلینمادیغینی،

 دا  آنامین سونرا ایل بئش اونالردان امیمین، آتامال ائتمگینی،

 گؤز بیبیم دانیشدیقجا لرینی ائتمه وفات آیدا هانسی ایلده، هانسی

 .   آغالییردی ییب بیلمه ساخالیا یاشالرینی

-فیکیرلی قوروب، بارداش اوستونده نین دؤشکجه اوغلو بیبیم  

 :  اؤتوروب کؤکسونو سونرا. آسیردی قوالق فیکیرلی

 .  یاشامیسینیز گونلر چتین چوخ − دئدی، −قیزی، دایی  −  

 اوتوز گؤستریشییله نین ستالی باشچیسی اؤلکه هه، −  

 او کی، ایدی یوخ عاییله ائله  رئپرئسسییاسیندا ایلین یئددینجی

 ان ضیالیالرینی، آذربایجانین. سین چکمه آجیسینی ایللرین

 چوخالرینی دیلر، گوللله سیز محکمه اینسانالرینی یاخشی

 بو. دیلر ائله سورگون یئرلرینه دیمز آیاق سویوق، روسییانین

 سی موحاریبه دونیا ایکینجی کی، قورتارمیشدیق تزجه بالدان

 ایندی. اولدو هالک ده وحاریبهم آذربایجانلی مینلرله یوز. باشالدی

 .    ائتدیلر ایشغال قاراباغی کؤمگیله روسییانین ائرمنیلر ده

 اورداکی − دئدی، −. اوخویوروق قزئتلردن −: اوغلو بیبیم  

 چوخ ده گؤره اولوندوغونا ائالن آتشگاه.  توتوروق خبر وضعیتدن

 .  سئوینیریک

 ایندی،. ایانیبد  موحاریبه یاخیندا بو −. دئدیم −.بلی −  

 بو. آلتیندادی ایشغال تورپاقالریمیز آنجاق. ساکیتلیکدی شوکور،

 اینسانالریمیز مینلرله. یاشادیق لر فاجیعه بؤیوک ایلده نئچه

 یئرله برابر ساکینلریله شهری خوجالی. اؤلدورولدو ایله ایشگنجه

 یانواردا یگیرمی اؤنجه بوندان ایل اوچ باکیدا ائدیلدی، یئکسان

 یوزلرله اوغلو، بیبی. یئریدیلدی تانکالر اوستونه نین اهالی جدین

 تک. یاناشاق ساکیت نئجه سینه اؤلدورولمه اینسانالرین گوناهسیز

 آذربایجانین آرخاسیندا اونالرین دردیمیز، نه اولسایدی ائرمنیلر

 گلن قالیب آلمانالرا سینده موحاریبه دونیا ایکینجی نئفتییله

    .دایانمیشدی روسییا

 .   دؤیول گوجو ائرمنینین تک بو آخی، دئییروخ −  

 یانواردا یگیرمی روسییاسی  سووئت ایله تکیدی ائرمنیلرین −  

 ایناندیغیمیز،. یئریتدی اوردوسونو سووئت اوستوموزه بیزیم

 ده  نه اوشاغا، نه قوجایا، نه. اوردوسونو سووئت گووندیگیمیز

 .  ائتدیلر گوللباران اهالینی دینج. قییدیالر  جاوانالرا

 − اوچون، گلدیگی قاباغینا گؤزومون لر حادیثه او دانیشدیقجا  

 کئچنده، یانیندان ائویمین تانکالری اوردونون قیزیل چونکی

 دلیب دیوارالرینی ائیوانیمین بیری  لردن گوهلل آتدیغی اونالرین

 هالین اللریمی ین تیتره بیبیم.  ییردی تیتره اللریم − دئشمیشدی

 .  باشالدی اوووشدورماغا آلیب

 .  ساکیتلش باال، ساکیتلش، −  

 ائرمنیلر اوشاقالری، قاالن آتاسیز آناسیز، او بیزیم بیبی، −  

 زهر آتان، قایادان اؤزلرینی دئیه سین ائتمه تجاووز ناموسالرینا

 قادینالریمیز، یوزلرله. اونودوم نئجه قیزالریمیزی فیدان ایچن

 .  دی اسیرلیکده ده ههل لریمیز کؤرپه

 واختالر او قیزی، دایی حلیمه. آسیریق قوالق گون هر رادیودا −  

 او میش، کئچمه حاکیمیته بیری. گئدیردی داعواسی حاکیمیت

 .  گلیردی بیریسی
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NƏRİMAN HƏSƏNZADƏ 
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MİRCƏLAL- 110 

 

 

 ایللری جی-1991-1920 تاریخینده ادبیاتی آذربایجان  

 و یئری خوصوصی نین سی مرحله دؤورو سووئت ائدن احاطه

 دؤورده، بو. حقیقتدیر بیر دانیلماز بو، وار؛ چکیسی خوصوصی

 20 باخمایاراق، تضییقلره ایدئولوژی و سیاسی جور هر

 یزیمب پروسئسی یئنیلشمه قلوبال گتیردیگی ایله اؤزو عصرین

 یئنی مضمونلو، یئنی دی؛ کئچمه یان دا ادبیاتیمیزدان

 ان زامان او ادبیاتین یئنی بو. قویولدو تملی ادبیاتین فورمالی

 .  ایدی پاشایئو جالل میر ده بیری یارادیجیالریندان فعال

 موعلیم جالل میر باشالیان فعالیته ادبی ایلده جی-1928  

 ادبیاتشوناسلیق و لر قالهم تنقیدی ده هم بویو یارادیجیلیغی

 اوچون اینکیشافی نین سی ساحه بو ادبیاتین یازماقال، اثرلری

 .  گؤرموشدور ایشلر بؤیوک

 قلمینی اولجه او، ایللر ایلک باشالدیغی یارادیجیلیغا بدیعی  

 دیقتینی اوخوجوالرین واختدا بیر آز و سیناییر ژانریندا حکایه

 و  " آدام دیریلن "  جالل میر سونراالر. ائدیر جلب

 حجملی ایری کیمی  " مانیفئستی گنجین بیر "  خوصوصن

 یوموریستیک لی مزه-دوزلو یالنیز اؤزونون یازماقال اثرلرینی

 لی احاطه گئنیش چوخپالنلی، ده هم یوخ، مؤلیفی لر حکایه

 اولدوغونو ناشیر بیر ایستعداده قابیل یازماغا اثرلری نثر

 .  گؤستریر

 جیدی جالل میر ایللرده او ائله تخمینن کئچمیر، چوخ  

 نین فوضولی "  اوالن سی نتیجه آراشدیرماالرین علمی

 اونون اثر بو. یازیر اثرینی( 1940)  " خوصوصیتلری پوئتیک

 اینجه نین ایرثی فوضولی خوصوصن شعیریمیزه، کالسسیک

 میر لیکله، بئله. وئریردی خبر اولماسیندان بلد لیکلرینه

 باشالنگیجیندا، یولونون یارادیجیلیق بؤیوک لیکایل 50 جالل

 هم ادبیاتینا آذربایجان ایلینده ایکی اون-اون ایلک

 نین، یازیجی بیر پئشکار معناسیندا اصل سؤزون ایستعدادلی،

 عالیمین بیر جیدی لی، سوییه علمینه آذربایجان ده هم

 .  ائتدی ثوبوت گلدیگینی

 دا توشالری-تای حتّی هامی، پاشایئوه جالل میر یازیجی  

 الپ او، چونکی. ائدیردیلر موراجیعت دئیه موعلیم جالل میر

 و باشالمیشدی فعالیته کیمی موعلیم بیر ده گنجه اولدن

 داوام فعالیتینی موعلیملیک کیمی آخیرینا عؤمرونون

 اونیوئرسیتئتینده دؤولت آذربایجان ایللر اوزون ائتدیرمیش،

 مودیری نین کافئدراسی تیادبیا آذربایجان دئمیش، درس

  ادبیاتین عالیم یازیچی، موعلیم، مینلرله. اولموشدور
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 درسلیکلریندن، اونون سینی نظرییه ادبیات - اساسالرینی

 و کیتابیندان  " اساسالری ادبیاتشوناسلیغین "  خوصوصن

 جانلی اولونان موشاییعت ایله یومورو اؤزونمخصوص

 خوشباختالردانام او ده من. اؤیرنمیشلر لریندن موحاظیره

 میشم، دینله لرینی موحاظیره موللیمین جالل میر کی،

 ایشیقلی موالییم، اونون. اولموشام سی طلبه اونون

 جالل میر. خاطیرالییرام تئز-تئز یومورونو اینجه سیماسینی،

 .  ایدی ادیب و پئداقوق گؤزل معناسیندا اصل سؤزون موللیم

 اندبیل اردبیلین ایلده جی-1908 پاشایئو جالل میر  

 نین اولماسی آنادان اونون ایل بو. آچیب گؤز دونیایا کندینده

 چوخلو حاقیندا موعلیم جالل میر. اولونور قید ایللیگی 110

 دا سونرا بوندان یازیلیب؛ مونوقرافییاالر لر، مقاله لر، خاطیره

 موعین نین حایاتی حایاتیندان، مانالی اونون آما. یازیالجاق

 هله کیمی ایندییه اثر بدیعی ائدان بحث وروندندؤ

 سئویملی ادیبین شاعیر، گؤرکملی بوگونلرده. یازیلمامیشدی

 بحث حایاتیندان نین موعلیمی حسنزاده نریمان سی طلبه

 اونو. گؤندریب رئداکسییامیزا یازیب پوئما بیر دراماتیک ائدن

 . ائدیریک تقدیم دیقتینه اوخوجوالریمیزین ممنوعنیتله

  

    قاسیمزاده اینتیقام  

     
  

 

 شمع یانان خلوتده
XƏLVƏTDƏ YANAN ŞAM 

 

 ایللیگینه 110 نین اولماسی آنادان جاللین میر موعلیمیم

 پوئما دراماتیک صحنه لیک یئددی ائپیلوقلو پرولوقلو،

 :ائدیرلر ایشتیراک

 عالیم-ادبیاتشوناس یازیچی، گؤرکئملی-جالل  میر

 خانیمی اونون-خانیم پوسته

 شاعیر گؤرکملی دوستو، جاللین میر -موشفیق

 عالیم گنج اوغلو، جاللین میر-عارف 

 شاعیر گنج سی، طلبه جاللین میر-قیام

 باش شهرینده باکی یاریسیندا ایکینجی عصرین 19 لر حادیثه

 .وئریر

 

   پرولوق  

 بو قیامین فونوندا نین موسیقی خاطیرالدان کئچمیشلری و حزین  

 .  قالخیر یاواش-یاواش پرده و ائشیدیلیر سؤزلری

   قیام  

. قویما تزه سن آدینی قمین هر تعظیم، دئمه اؤترو سندن حیات،  

 .  قویما اوزه-اوز اؤزومله منی سن اوزیم،-اوز من طالعییمنن تانریم،

 .  اوخویور شعیر پالتاریندا عسگر قیام  

   بویدا اؤزو آذربایجان  

 .   اوجاقدی بیر  

   یاشایاجاق، یاندیقجا او  

 .   یاناجاقدی یاشادیقجا  

    جک، اوشوده کیمیسه او،  

   یاندیراجاق، کیمیسه او  

   دونیام یاتان کی ایچیمده. یاناجاق او،  

 .   اویاناجاق یوخوسوندان  

 !   یان مشعلیم، بوللور قارا منیم ای یان،  

   برکتلی   قدیم، یانیر اوزونده یئر  

 !  آذربایجان - مملکت، بیر                      

 

 . سؤنور ایشیق      

   صحنه جی-1  

   قیام. باخیر آ ساعات قولونداکی. دالغیندیر صحنه ده قیام  
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 دا اوردان قونموشدو، چیینیمه قوشدو، قانادلی دئییم، نه من واختا  

 .   اوچدو

    آنی، بیرجه تک گؤروم، ساخال آنی  

    اینسانی، زامان چکیر ناایمتاحا  

    تکدی، گوجونده پرومئتئی - اینسان  

 !  جکدی ائده کشف اؤزونو واخت بیر او  

 (  پاوزا)  

 (  کنارا) آلدیم، ایجازه کاپیتاندان گئتدیم،  

 .   آلدیم جزا من ده  دفعه بیر اوندان  

 .  گونورتایاجان قاییداجام دئدیم  

 .  نکاپیتا یولداش ائشیتدیم،  

 آز بیر ایتتیفاقدا آنجاق دئدیم، شعیریمی نده " گونو گنجلر "  سون  

 .   نگیدیمل

 .  تانیمادیالر شینئلیمدن منی  

 (  مشقلر تعلیملر، حیاتی، عسگر اکراندا)  

 .آدامالر بو یا دییشمیشم، من یا  

 بری، گئدندن قیشالغینا سالیان 

 !  عسگری سووئت...  من منم، دییشن 

 (  باخیر ساعاتا نهیئ)  

    آنجاق،... ایسه نه گئجیکمیم، گرک  

 !   قاوپتواخت موطلق چاتماسام، سیرایا  

 (  تمکینله)  

 ...حایاتیم منیم - مانیفئستیم منیم  

 !  موقددراتیم الیندیمیش واختین 

 !نظارت! حبس... جزا بیر لیک اوسته  

 !  حضرات؟ بلکه، تاماشادی اصل 

 (  باشالییر یالماغایامس کیمیسه)  

 !  ایکی-بیر -! فاراغات -       

 !   سورون -  

 !  قالخ -            

 !  دایان -  

 !   آددیمال یئرینده -           

 !   سویون -                 

 !  یات-                

 !!  اویان-                   

    اولمور، اوخوماق فوضولینی اوردا  

 .   اولمور سوراق-سس فوضولیدن ورداا  

    سئچیرلر،-ساییب عسگرلری اوردا  

 . کئچیرلر اونو... وار علمی قلبه  

   

    اساسی، بودور - اؤلمک، یا اؤلدورمک،  

 !   قیصاصی وحشی اینسانین هومانیست  

    زامان، بیر بونو اؤیرندی ایسکندر  

 .  اوندان -! آخیللئس قهرمانی ترویا  

 داخیل صحنه یه حالدا فیکیرلی او،. گؤرور گلدیگینی جاللین میر  

  . اولور

 

   یئریییر، آستا نئجه گؤر  

 .   یئرییر اوستا نئجه گؤر   

    یئرییر، اوسته حیسلرین  

    یئرییر، عادت- عنعنه  

 .  یئرییر سخاوت یئرده  

 (  کنارا)  

 !  ساالم... گؤردو یوخ،... گؤرمور منی هله  

 (   صمیمیتله اؤزونه خاص) جالل میر  

 !  قیام سن، نئجه  

 سنی، من اول گؤرموشدوم  دفعه بیر  

 .   سنی گوندن او بیلمیردیم اونودا 

    بابایدین، عسگر شینئلده، دا اوندا  

 .  قاباغیندایدین ایتتیفاقین یئنه  

     

   قیام  

    قاباق، آز بیر من دئییردیم مانیفئست  

 .   قارشیالشاق هئچ گلمزدی غلیماعا  

    گتیردینیز، سیز بیرینجی سؤزو بو  

 .  دئدینیز اونو دیلینده صنعت سیز  

     

 (   معنالی) جالل میر  

 !   " گؤرونور یولالر کؤنوله - کؤنولدن "  

     

   (پاوزا)  

 .   دؤیونور اورک شعیرینده واقیفین  

 .  یدیمیصراعس شاه شعیریمیزین واقیف  

     

 (   دئییر شعیرینی بند بیر واقیفین) قیام  

    قایداسیدی، گؤز باخماق خومار-خومار " 

    قایداسیدی، اوز قیزارماق الله تک  

    قایداسیدی، اؤز زولفون پریشانلیق  
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    ". دندی شانه نه صبادان،-بادی نه  

     

 (  کیمی آیریلمیش فیکیردن پاوزا،)  

    سی، قافیله سؤز گلیر یول ایلدی یوز  

 .   سی قافییه نه لیر، کؤهنه وزنی نه  

    سیزدی، قافییه وار، ده شعیر آما  

 .   یییه سیزدی سؤز یوخدورسا، قافییه  

    سیخیر، قافییه کی، دئییرلر بعضن  

 !  سیخیر؟ نییه او یئرده اوالن ایلهام  

     

 (  پاوزا)  

    سسدی، - فییهقا گلیر، حاقدان وحیدی،  

 .   مزدی ائله سهو نیظامی بویدا او  

    قرآندان، حاقدان، گلیر، اوردان دا او  

 .  اوندان سوروشون ساغدی، هله واصیم  

     

 (  موراجیعتله موعلیمه جالل میر)  

 .  غلیظ دا آز بیر مورککبدی، آز بیر  

     

   جالل میر  

 .  دئییلم شاعیر من  

     

   قیام  

 .  شاعیرسینیز سیز  

    یوخویدوم، هئچ من یازاندا شعیر سیز  

 .  اوخودوم تاپدیم، هامیسینی سونرا  

     

   دئییر شعیرینی جاللین میر  

 .   وار قلمی بیر قیزیلدان الینده " 

 .   پوزار-یازیب هئی نیب سؤیکه ماسایا  

    دوشونور، دالیر، اولور، سسسیز هردن  

 .   " اؤلور سئوینج بیر سینده رهچؤه هردن  

     

 (   ماراقال) جالل میر  

    یازیالری؟ بو آختاریبسان هاردان  

 .  بازاری ایندی شعیرین باشقادی  

   قیام  

    لره، ایداره گئدر واختالردا بوش "  

 . دفتره یازار نؤقصانی گؤردویو  

   

    یئره، گئتدیگی ایله نئشتر قیزیل  

 .   " یاخار-یاندیرار ووروب، اودو تنقید  

   جالل میر  

 اولوب، واختیمیز کومسومول بیر بیزیم  

 .اولوب گؤز هامی - هامییا دا اوندا 

 موعاصیر، چوخ سیز ایدیک، حساس چوخ بیز 

 .  سیر تله دایم دیندیریرم، کیمی 

     

   قیام  

 دئدینیز، دوغرو موعلیم، جالل میر  

 . بیز ده ئجیکنگ بیزیک، ده سن تله 

 اینسان، سیر تله هارایا بیلمیرم،

    اینسان؟ اسیر بو الینده اؤزونون 

   گئتدیگیم چیخیب آرخایین یئره بیر 

   دئییم؟ هانسینی...  هئچ گلمیر یادیما 

     

   جالل، میر  

    دئییبسن، شعیر ایتتیفاقدا دونن  

 !   احسن دئدیم من... دانیشدیالر منه  

 .  اوستونویدو او هامیدان ،دئدیلر  

     

   قیام  

 .  یدو " گونو گنجلر " کی همیشه بیزیم  

 (  آلیر می گؤرکه شاعیر) جالل میر  

  اول، نقاش ایستر اول، بسته کار ایستر "

 ... اول باش هامیدان اول، یوکسک هامیدان

    آلیر، نفس سؤز شعیریدی، موشفیقین  " 

 .  آلیر مازدست اوسته ناماز ده سؤز  

 (  پاوزا)  

 ایسه، نه واخت او... کسدیرنده کبین  

 . بیزه ده موشفیق گئتمیشدی قوشولوب 

    قاباغیمیزا، چیخمیشدی یول اوستو

 .   واراغیمیزا کؤنول بو یازیلدی 

 سالیر، یادینا خانیم پوسته هردن 

 .  سالیر اودونا محشر بیر اؤزونو 

     

 .  سؤنور ایشیق  

   صحنه جی-2  

 .گؤرووک صحنه ده جاللی میر موشفیقله  

 .  یانالریندادی دا خانیم پوسته گؤروشورلر، مهریبان 
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   موشفیق  

   هارایا؟ جالل، میر  

 (   لعنگییر جاوابیندا جالل میر)  

 ...  جالل میر  

     

   جالل میر  

 ...  بلی  

   موشفیق  

   !لی گولمه الپ بو جالل، میر... بلی نه  

   جالل میر  

 !  یه کسدیرمه کبین  

     

   موشفیق  

 !  موبارک... اشی  

 (   قوجاقالییر)   

 !   گئدک یانیندا، سنین ده من گئدک،  

    قاراداغلی، بو اولسون شاهید اوردا  

 !  باغلی قولالری کیمی قول یانیندا  

   جالل میر  

   قارداش، اورگی، شاعیرلرین موشفیق،  

 .   کاش بنزییدی، اورگینه نینس   

    خیر دعام دی، قافیین هر سنین  

 .  نیکاحیمدی سون نیکاحیم، ایلک منیم  

     

 (  آلیر گؤرکم پوئتیک) موشفیق  

    دی، پرده تول او، باخ، یاخشی دونیایا  

 .   دی رنگلرده بو گؤزللیگی حوسنو،  

 .   دی عیصمتده بو دی، گولوشده بو باخ،  

    کاینات، سیغار قولالریمی، چسامآ  

 !  حیات بیزیمدی منیمدی، سنیندی،  

     

 (  یاخینالشیر جالل میر)  

 !   پایی تانری بو قیزدی، او گؤرموشدوم،  

 .  آغزی دعالی شیرینییدی، سویو  

 (  پاوزا)  

    رئداکسییاسی، قزئتی  " کومونیست "  

   . دونیاسی کؤنول زامان او باشقایدی  

    یازیردی، دا او وئرمیشدین، حکایه  

 .   یازیردی  " نیدا "  سونوندا سطرین هر  

 

    تزه، حکایه تزیدی، ماکینا  

 .  بیزه چالیردی پیانو بارماقالر  

 (  پاوزا)  

    آلدیالر، خبر فوضولیدن گون بیر  

    وار؟ نه دونیادا ساوایی عشقدن-  

    دونیاسی، عشق یرب - وار دونیا بیر -: دئدی  

 .  هامیسی قاالن قالدی-قئیل و قافیل،  

. گؤرونور خانیم پوسته و جالل میر صحنه ده. یانیر و شؤنور ایشیق  

 .  چکیرلر قول کاغیذینا نیکاح

  مورادیمیزجا، ده بیز... "  

    آالیدیق، پای فلکدن    

 .   اوالیدیق قونشو سیزه   

  سئوگیلیم، باخ، آرزویا  

    می، اینجه ئللریندنت

    " می؟ اورگینجه سؤیله،  

   جالل میر  

 !   موشفیق ده، بند بیر ده، بیت بیر اوخو  

 !   موشفیق ده، سینن بوشالسین-دولسون قوی  

 .  سوسسون او گرک اوخویورسا بولبول  

 (  گولور) موشفیق  

   اوخوماسین؟ بولبول  

    جالل میر  

 .  اوخوسون موشفیق  

 (  اوخویور) موشفیق  

    باغدی،-باغچا بیر سولمایان کی جاهان "  

    اؤلمک؟ دن گولمه روادیرمی بوردا  

    قاراقاباقدی، کی، کسه او یازیق  

    "! گولمک اینسانا یاراشیر گؤزل نه  

 .  سؤنور ایشیق  

   صحنه جو-3  

 اوستونه امینقی و جاللین میر گؤتورولور، اوستوندن موشفیقین ایشیق  

 .  دوشور

 (  ائدیر تکرار) جالل میر  

  " گولمک اینسانا یاراشیر گؤزل نه " 

 .  تک یاراشیردی اؤزونه موشفیقین 

 (   کنارا)  

 اویاندی، تورپاق سینه ناله اونون  

 .یاندی اودونا سؤزلرین دئدیگی 



85 

 

Xudafərin 185  (2020)  1398 -اسفند 185خداآفرین   

 سسینی، تانیش گولوشونو، شیرین 

    سینی، قافییه هئجاسینی، شعیرین 

 آلدیالر، نیشان سینی سینه دولو  

 .  آلدیالر نیشان سینی تؤهفه حاقین 

   قیام  

 .   اولون ساغ موعلیم، جالل میر  

   جالل میر  

 .  دیمز  

 .  نفس ایستی او قلبیمی اوشوتدو  

 (  دوشور اوستونه قییایمن و جاللین میر یالنیز ایشیق)  

   جالل میر  

    سئچیلردی، او، ینده سؤیله شعیر  

 .   ایچیلردی سؤز کیمی سویو یایالق  

    گلن قانادلی آرخامیزجا ایندی  

 .   سن ائله بیری،... جاوانالردی بیزیم  

    گؤروشک، یئنه قویسا، آلاله قاییت،  

 .  ائلتدیرک نشر کیتابینی شعیر  

   قیام  

    اوستادسینیز، بیر تانینمیش بؤیوک، سیز  

 .  آدینیز سیزین... سیزسینیز وورغوندو،  

     

   جالل میر  

   قاراالماییب، دا کاغیذ بیر وورغون  

 ...  یازیبدی میز ترته  

 (  پاوزا)   

 .  اولماییب اوندان  

   اثریم، شاه ایلک عاییله مدی – منیم  

 .  نییم هر وارسا بورجلیییام، اونا من  

 (  تمکینلی کنارا،)  

    قادین، دایاقدی آرخادی، کیشییه  

 .  قادین اویاقدی... دا یاتاندا باختی  

    احتییاجیدی، یئگانه ده بلکه  

    ایالجیدی، - اسنده اللرین-  

   قولتوق آغاجی، – اسنده آیاغین  

 .   دوعاچی سنه یانیندا ده اؤزو  

    کیشیدن، قوجا لی گنجه بیر بونو  

 .  ایکن ده گنجه ائشیتمیشم، اوردا  

 (  اوجادان)  

 !  عاییله م  

   قیام  

    ؟ " مانیفئستینیز "  مشهور بس  

 .   دئمیسینیز سیز سؤزونو زامانین  

 !   ائیهام اورداکی موعلیم، جالل میر  

     "! ساتمارام یادا آتارام، ایته "  - او  

    آغیزا،-دیله سالیر اود سؤزلر او  

    کاغیذا، اودو بوکوبسونوز نئجه  

   ییب؟ ائلمه کول یاندیرماییب، اونو  

     

 (   یومارال اؤزونه خاص) جالل میر  

 .  ییب ائلمه حلل شئی بیر هئچ کی، هله  

 (  فیکیرلی )  

    دئییر، گؤزل چوخ تولستوی لئو نهنگ  

 .   امگیدیر قول - امگی یازیچی  

    اینان، چتیندی، چاپماقدان قایا او،  

 .   قویییرسان گیروو یطالعیین بعضن  

    گیله،-گیله سان عؤمرونو اریدیب  

 .  سطیرلره او یازدیغین وئریرسن  

 (  پاوزا)  

    اوخودو، سنی سئودی، خالق کی، ائله  

 .   بو نعمتدی بیر دئییلن خوشبختلیک  

    اولور، هالک الپ اوچون شؤهرت کیمسه  

 .  اولور دئمک نه مومکوندو، دانماق نه  

 (  قیاما)  

    اولمور، عؤمورلوک عسگرلیک داریخما،  

 .  اولمور یوک شئی هئچ کئچیجیدی، شئی هر  

     

 (  کنارا) قیام  

   حسرتیم، آنا قمدی بیر ابدی  

 !  دئدیم؟ آنا من دویونجا بیر واخت نه  

 (  اوجادان)  

    تک، ایکیمیز تک، وارییدی آنام بیر  

  ... ایتیردیم دا اونو  

     

    جالل میر  

 .  دئمک بئله هیم،  

   قیام  

    نفسی، ایستی هاواسییدی جنّت  

 .  سی نوه قیز او پئیغمبرین حضرات  
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    آتام عوضی، وارییدی، آنام بیر  

 .  اولدو عوضسیز دی، ائلمه عوض  

     

   جالل میر  

    اینسان، بیر قمسیز اوزونده یئر یوخدو  

 .   ساریدان آنا قلییامیانی دا من  

    اولور، موقدس آناالر تک بیزیم،  

 .  اولور عوض نه بیلیر، یاشایا نه  

 

 (  اولور داخیل) خانیم پوسته  

    قونشومییز، کؤهنه توتموشدو صؤحبته  

 .  توووز باالجا یادیندادی بلکه  

   کدرسیز،-قمسیز اولوبدو قیز بؤیوک  

 .   خبرسیز ودنائ - بؤیویور تئز قیزالر  

    آز، بیر لعنگیدیم. ساخالمیشدی یولدا  

 . اولماز دوز گئتسم، کی، دئدیم بیلیم، نه  

  

 (  ائدیر تقدیم قیامی) جالل میر  

    شاعیر، گنج بیزیم قیامدی، اول، تانیش   

 .  گلیر دالینجا موشفیقین وورگونون،  

     

 (  گؤروشورلر قیام و خانیم پوسته)  

    شینئلدن، بوز بو گئیینمیشم ده من  

    وطن تایدا او داردایدی، کی، اوندا  

    آذربایجان، او تایداکی، او یوخ، بو  

 .  قیرخ آلتی یاجان قیرخبئشدن یاشادی  

     

   قیام  

    شکلینیزه، او باخمیشام کیتابدا  

 .  سیزه یاراشیر ده گئییمی عسگر  

     

   جالل میر  

    آنادان، بیز کاش غوالیدیقدو عسگر  

 .  سونرادان اونا، قالمایایدیق بورچلو  

 (  پاوزا)  

    آرخام، یوز منیم قارداشالریم، منیم  

 .   قیام یاشاییر، تایدا او آرازدان  

    گونو، محشر بیر جک گله بیلیرم،  

 .   گونو بیرلشن خالقالرین آیریالن  

    ؟جیممی سوره عؤمور من بیلمیرم،  

   جیممی؟ گؤره اردبیلی گئدیب  

   (پاوزا)  

    کیشیلر، کؤهنه - دانانی اصلینی  

 .   ییبلر بینمه دئییب، هارامزاده  

    دانمادیم، واخت هئچ اصلیمی اؤز ده من  

 .  دالداالنمادیم دالیندا کسین هئچ  

     

 (  تاثیرلنرک) قیام  

   جکسینیز، گؤره موعلیم، جالل میر  

 .  جکسینیز سوره عؤمور بیر دا اوردا  

     

 (   کنارا) جالل میر  

    حالییدی، آتام نیتیمدن منیم  

 .   آپارمالییدی تایا او قاییدیب  

   یولالر، باغالندی گلینجه،-گئدیب او  

 .   فارسالر دا اوردا باغالدی، روس بوردا  

    کسیلدی، یولو گئدیشین-گلیشین  

 .  نسیلدی نئچه شوبدو آیری میلت  

 (  اوجادان)  

    قالیر، یئری یورد یانیندا تبریزین  

 .   قالیر بیری او دئییرم، بیرینی  

    وار، آذربایجان بیر بؤیوک تایدا او  

 .  وار قان فارسدا نه اینصاف، بیر روسدا نه  

 (  پاوزا)  

    آنام، بیر تبریز آنامدی، بیر گنجه  

 .  الیالم تبریزده یم،تحصیل - ده گنجه  

    بوردا، لهجه بیر اوردادی، لهجه بیر   

 !  بوردا اؤلونجه قالیبدی، نه... ده من  

 (  ییر گولومسه)  

 .  حیات غلیظدی گؤرورم، یاشدا هر  

 (  کنارا) قیام  

 .  اوستاد توخونور سیمه ساری آز بیر  

 (  اوجادان)   

   ،گؤروم تبریزی کی، ایستردیم دوزو،  

 .  گؤروم سیزی من - ده تبریزده گئدیب   

 و سی سؤکولمه سرحدین ایلده جی-1991 اکراندا  

 .  گؤستریلیر گؤروشلری حسرتله آذربایجانالرین
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 (   دییشیر صحبتی) خانیم پوسته  

    اوالجاق، هامیسی دئدی، یاخشی قیام  

 .  قاباق تبریزدن بیر، گلین ده بیزه  

 (  جالل میر)  

    دملییم، آش بیر چاغیر، قوناق ؤزونا  

 .   دئییم جومشوده چاغیریم، رعنانی  

    اؤلموش، آناسی دی، ائوده ده ععارف  

 .  سوروش... گلیبدی موسکوادان دونن  

     

 (   باخیر آ ساعات قولونداکی)  قیام  

     

    عزیزیم، منیم موعلیم، جالل میر  

 .   یمس تله گرک میننتدارام، سیزه  

    حااللالشیم، تام شینئلله بو گرک  

 .   پاییم آش قالسین... اولسون بول سوفرنیز  

    گؤروشوموزو، سین گؤرمه چوخ طالع  

    دوزو، گؤرمزدیم دا یوخومدا یاتسام،  

 .   سسینیز سیزین دوغمادی ده نئجه  

 .  سینیز مؤعجیزه موعلیم، جالل میر  

     

   جالل میر  

 .  دئییب پئیغمبر - دی، مؤعجیزه ساناین  

 (  کنارا)  

 .   حییف... اونوتدوق نی دئیه پئیغمبر  

 .   قالیر خانیم پوسته و جالل میر صحنه ده چیخیر، صحنه ددن قیام  

     

   خانیم پوسته  

    جالل، میر قیام، اوخشاییر موشفیقه  

 .   سال یادینا بیر گونوموزو نیکاح  

    تبسسوم، او هئچ ییر ئتمهگ گؤزومدن  

 .  گؤردوم اوزونده قیامین اونو من  

   جالل میر  

 ...  دا قیام گؤرونور،. آنادان شاعیر دوغولور دئییرلر،  

     

   خانیم پوسته  

 .  اوندان سوروش بیر  

   خبری؟ یوخدو شاعیرین هئچ بلکه  

   جالل میر  

 .   دیری اونون دوغولور اوستونده  

    دوغولمور، شاعیر آنادان هر ماآ  

 .   اولمور شاعیر او دئمکنن - شاعیرم،  

    دا، اولسا هاردا سئچیلیر شاعیرلر  

 .   دا آراسیندا شاعیرلرین - شاعیر  

    دورور، آنا بیر اوستوندا موراز هر  

 .  اولور آناالر دوعاچی ایلک حاقا  

   سؤنور ایشیق  

   جوصحنه-4  

 گئییمده مولکی آرتیق قیام. کئچیب ایل نئچه بیر وشدنگؤر ایلک  

 .  دیر

     

 (  اولور داخیل) قیام  

   حسابدی، - عؤمور حساباتدی، - تاریخ  

 .  کیتابدی قالین استول اوستو – سینم  

 .  من اوخویورام واراقالییب گون هر  

 .  من قویورام جان بسلمیرم، جان من  

   ائله دیالر،  " زای "  گؤروب منده منی  

 .  ائله دیالر تای اؤزلرینه منی  

   مییولدایانالر، کیمی پیشیک اوزده  

 .  سایانالر سئچیب میللتی دالدادا  

   عیانالر، بازی صاحیبی وظیفه  

 .  دویانالر یئییب سینده سوفره آجین  

   فیرونالر، یاتان احرامیندا میصیر  

 !  الر؟اون دوغولور دا بوردا ایالهی،  

   چیخیر، صاحیب او منیمکیدی، واطن  

 .  چیخیر جیب اوندا آختاریرام، اورک  

   اولور، اینسانالر قیزدیردیغیم اورک  

 .  اولور کار بیری الل، بیری دا اوندا  

    چیخدی، قارشیما یاخشیالر کی، یاخشی  

 .  چیخدی آما بیر ده یئنه دئدیم، نه  

   (پاوزا)  

    اوالیدی، سیزده اورگیم منیم کاش  

    اوالیدی، اوزده یوخ، داخیلده اورک  

    دئییل، ات اورک گؤریدیلر باخیب  

 .  دئییل مذمت... ده دئدیگیم منیم  

     

 گؤروب، دئدیگینی شعیر اؤزونه-اؤز قیامین. اولور داخیل جالل میر  

 .  دایانیر کناردا
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    حیات، ییر بنزه آیریجینا یول بیر  

 .احتیاط - سولوم احتیاطدی، - ساغیم  

    

    گؤروبسونوزمو؟ ایچنده سو قوشو  

 !   دؤنوبسونوزمو؟ قاخاجا ده، گؤروب  

 .   اودور باخ، حیات کی، دئییرم بعضن  

 .   اولور کئشیکچی طرفه دؤرد - گؤزو-  

    کیمی، فیرفیرا نیر دیییرله - باشی  

   .کیمی آخیرا بیلمیر ایچه سویو  

     

 (  پاوزا)  

    ایل، دؤرد ده گنجه اوخودوم درس اول  

 .   تحصیل ایکینجی - موسکوادا سونرا  

    وئرللر، ایش بیر کی، گلدیم قاییدیب  

 .   گؤرللر بوردا دیلر، گؤرمه اوردا  

    بیرییدیم، آخی، میلتین بو ده من  

 .   دیلییدیم شعیر شرده یا خیرده،  

    سرسری، ایشسیز دئییم، نئجه ایندی،  

 .  بنزری یوخدو شاعیره - شاعیرین  

     

 (   گؤستریر گؤرکمینی اؤز)  

     

 (  پاوزا)  
    یوخدو، خبری موسکوانین بوردان  

    یوخدو لؤوبری گمیدی، بیر باکی  

    اولسا، توفان بیر آپارار دالقاالر  

 .   اولسا باتیران ییب سیلکله باتار،  

    آتدان، ییخیالر یهری وروشسهس  

 .  حیاتدان شاعیر دی ایسته عدالت  

  ، "! عدالت ائی سن عدالت، ":  چاغیردی  

 .اوت افندیم، خولیایمیش، - عدالت

 !   فقط قویولور آدالرا - عدالت 

    اینانیر، اینسان اینسانا سیردی، نه 

 .  دانیر - آلدادان آلدانیر، - اینانان  

 ماهنی بسته لنمیش سؤزلرینه  " عدالت "  یدینجاو حسین  

 .  نیر سسله ایفاسیندا آکتیورون

 (   کنارا) جالل میر  

    اوزو برییه، نسیمیدن بؤیوک  

 .  اَیرییه-دوزه حساسدی شاعیرلر  

    اولور، پاک چونکی... بیلمیر دؤزه بعضا  

    اولور، هالک او قزاسیندا سؤز بیر  

    گودازا، گئتدی لرموشفیق جاویدلر،  

 !  اودوزا بئله کی، میلته او وای  

   قصددی، شاعیره جینایت بؤیوک ان   

 .  موقدسدی او ایچینده میلتین   

     

 (  پاوزا)  

     

    شهرینی، فیو داغیتدی ایسگندر  

    شاعیرینی، بیر تانییاندا آنجاق  

    قوشونالر، تیکدی ائوینی اوچوالن  

 .   حؤکمدار گئتدی گؤروشه شاعیرله  

    دئییر، آرریان دئمیرم، من بونو  

 .  دئییر تانییان ایسگندری بؤیوک  

     

 (  گؤرور جاللی میر) قیام  

     

    قدمینیزی، اؤپورم... سیزسینیز؟  

 .  سیزی ده یئنه گؤندریب آلالهیم  

     

 (  گولومسونور) جالل میر  

     

    دئییرسن، شعیر وب،دول سینن گؤردوم،   

   ییرسن؟ نئیله یا سن، نئجه گؤروم دئ،  

     

 (  ارکیانا) قیام  

   آختاریرام، ایش موعلیم، جالل میر  

 .  آرخام میلت نه آرخامدی، وطن نه  

     

   جالل میر  

    آختار، آدام سن آختارما، ایش قیام،  

 ...  دئییبلر آختاران  

     

 (   کنارا ور،گولومسون) قیام  

 ...  تاپار آختاران    
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    اونو، ندنسه بیلمیرم تاپا من  

 .   اونو کیمسه بیر وئرن نیشان یوخدو  

    سی؟ موقاییسه یئرسیزدی ده بلکه  

 .  سی بیگانه یوخ کیمی میلت بیزیم-  

     

 (   کنارا)  

     

    چکیرلر، باشا اورتابابی سئچیب  

 .   چکیرلر داشا بیچاغی کوت جور، بو  

    دانیر، کیچیکلر آدامالری بؤیوک  

 .   قیسقانیر بؤیوک حیاسیزدی، کیچیک  

    وار، اسن هورکوب دئینده، دوز سؤزو  

 .  وار مممدحسن یانیندا مممدین  

    دئییل، بیر حوقوق دا، اولسا بیر میلت   

 .   دئییل موقصیر دا پوزان حوقوقو  

    نه؟ خئیری... کس، هئچ یالوارمیر، آلالها  

 .   ماوزولئیینه نین لئنی یالواریر  

   سیدی، تؤوصییه محکوما حاکیمین  

    ییه سیدی، ائو نین باکی موسکوا  

 .  دئیه سیدی او دا سؤزو سونونجو  

     

 (  پاوزا)  

     

   جالل میر  

    فسادالریدی، ایشسیزلیگین بونالر  

 .   ازادالریدیتض تارازلیغین - دونیا  

  طن،و همیشه  ساییلیب موقددس  

 .  اؤیرن سئومگی ده، دونندا اوزون

     

   قیام  

    طبعتسینیز، باشقا سیز دوغرودان،  

 .   نیتسینیز بیر آرزو، بیر بوتؤو سیز  

 .   دئدینیز ساده قدر نه حیکمتی  

 .  داهیسینیز سیز موعلیم، جاالل میر  

     

   جالل میر  

 .  ییر تؤره – دوغور آنادی، - داهیلر  

 .   یئییر آجگؤزدو،... تورپاق داهقارا بیر   

     ،دئییر بسدی، نه دویدوم، نه  دفعه بیر  

    اوچون، یاشاتماق - گتیریر آناالر  

 .   اوچون بوشالتماق - آپاریر دا تورپاق  

    کیشیلر قدیم گؤرا بونا بلکه  

 !  دئییبلر؟ ونیاد  " گئدیملی-گلیملی"  

     

 (   کنارا) قیام  

     

 !   آتا قورقود  آی... سؤزودو قورقودون  

 .   دونیادا گئتدین قویوب حیکمت نئچه  

 !   قورقود دده او دی دئمه تیکن - یه ایینه  

 !   قورقود دده او دی دئمه سؤکن – تیکانا  

 !   قورقود دده او دی دئمه دویوران - آیرانا  

 !...  قورقود دده او دی دئمه آییران - گلینه  

     

 (  جالل میر اوجادان،)  

     

    یادیمدان، چیخمیر شینئلیم عسگر هئچ  

 .   زامان او منه اوزاتدینیز ال سیز  

 .  دیلر ائله نشر کیتابیمی شعیر  

     

   جالل میر  

 .   اثر یازدیغین واجیبدی دا ایندی  

    نریمان، دوکتور - واوغل وطن بیزیم  

 .   زامان هئچ گرک اونوتماسین میلت  

   قیرغینالری، مارت چیخارمی یاددان هئچ  

 .  بونالری واخت او یازمیشدی لئنینه  

   

 (   دئییر بند بیر اثردن) قیام  

   آچیب آرخیودن قوولوقالری باغلی  

 .   دیلده نئچه من اوخودوم یازیالر  

    نریمانالشیب، دئدیکجه نریمان  

 . ایلده نئچه بو ده دییشدیم اؤزوم  

  

 (  پاوزا)  

    زامان، او منه توتدو ایراد بیری  

 .   نریمانالشان دئییل الزیم بیزه" -  

     "... بیزه گرکدی لئنینلشمک ایندی  
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 .   سیزه دئییرم عئینیله دئییب، نه  

    واخت، هئچ دیم بیلمه لئنینلشه ده من  

 .  آنجاق لئنینه یازمیشدیم شعیر بیر  

 (   تمکینلی) جالل میر  

    نریمان، دوکتور کی، دئییدین گرک  

 .   اینسان بیر شانلی خادیمدی، سیاسی  

    حکیمدی، بؤیوک لیک اوسته ادیبدی،  

 !  کیمدی؟ ین ائله مانعچیلیک سنه  

     

 (   کنارا) قیام  

 !   لیقپاک قدر بو یاشدا بو ایالهی،  

 !  اوشاقلیق داهی سقراط واری اصل  

   اونالر، اینانیر اینسانا یاشدا هر  

 (  پاوزا)  

 .  اونالر بویالنیر عصره عصردن  

 (  اوجادان)  

    صافسینیز، نئجه موعلیم، جالل میر  

 .   کیتابسینیز بیر یازیلمامیش هله  

    آسایدیم، قوالق عؤمور بیر سیزه کاش  

 .  یازایدیم اؤزوم دا کیتابی او من  

     

 (   دییشیر صحبتی) جالل میر  

    دونن، بؤلگویدو ایتتیفاقدا... اوردا  

   بؤلگوسوندن؟ ائو دوشدومو ائو سنه  

     

   قیام  

    لئنینلشیبلر، کی، گؤردوم من... اوردا  

 .   نفر بیر منه گؤستردی سیاهی  

   جک، وئریله ائو ده سنه دئدیلر  

 .  گرک گؤزلییم،... ایل گلن یوخ، ایندی  

     

 (   مأیوس فیکیرلی،) جالل میر  

    قالیر، داال او، دیکجه گؤزله اینسان  

 .   قالیر آلالها ده ایشی سونراکی  

   میلت، میلته ائدیر قصد بئلجه،  

 !   نهایت؟ بیزی آییلداجاق کیم بس   

    زامان، دانیشان گورجولر گؤرموشم،  

 .   اینان قوهومدو دوغمادی، بیل ائله  

    سئوک، ائلجه میلتی گرک بیز  

 . گرک باشالسین مندن بو سندن، بو  

  

 (  موراجیعتله قیاما پاوزا،)  

    داها، آختارما دا آدام مه، گؤزله  

 !  من دا آدام گئدک،  

     

 (   کنارا) قیام  

 !  آلالها قوربان  

    دوستالریم، دئین  " تاپ دامآ "  اولدو چوخ  

 !  تانریم یوخویدو، دئین  "! من دا آدام "   

 (ائدیر ترک صحنه نی ایچینده ترددودلر و اینام)  

   

   سؤنور ایشیق  

   صحنه جی-5

 .  مشغولدور ایله ایشلری ائو خانیم پوسته. ائوی جاللین میر  

 (   داخیل اولور) جالل میر  

 .قیامی دونن، وکگؤتورد آسپیرانت  

 .  قیامی گؤرسن، تانیمازسان ایندی 

     

   خانیم پوسته  

   ناراضییدی؟ نه، تانیمیرام، نییه  

     

   جالل میر  

 !  اوالسییدی؟ نه... معنادا یاخشی یوخ،  

   خانیم پوسته  

    دئیر، سؤز گئدیب یانیندا کیمینسه  

 .   دیر خاطرینه کیمینسه ده سؤز او  

    اؤزون، بیلیرسن دئییم، نه سنه نم  

 .   سؤزون اوخونور آستاری یوخ، اوزو  

    جاوادی، احمد موشفیقی، جاویدی،  

 ...   اولمادی دینن... آپاردیالر نئجه  

 ...  اؤزون سن  

     

   جالل میر  

    اونالرا، حیف... گئتدیلر  

 .   قانونالرا بو گئیدیریرلر دون بیر  
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    گلینتک، قیزتک، نیر بزه اد قانون  

 .دیینتک ایسته ائله تطبیق سونرا  

   

 (  پاوزا)  

    دویور، دوشونور، دا، اولسا گنج قیام  

 .   اوخویور تاپیب کیتابالری قدیم  

   یانیقلیدی، برک ارسطوندان آما  

     

   خانیم پوسته  

   حاقلیدی؟ هانسی دئییب، نه ارسطون  

 تقدیم خانیما پوسته دستسه ینی گول  کی الینده. لوراو داخیل قیام  

   ائدیر

 

   خانیم پوسته  

 ...  اوغلوم قیام، اول، ساغ  

     

   قیام  

   دوزو، بیلمیردیم  

 .  گونونوزو آد دئدی قیز البورانت  

     

   جالل میر  

 البورانتی، او دانالیام من گرک  

   

 (  کنارا ظارافاتال،)  

 .  تدقیقاتی ایلک باشالدی اخشیی یوخ،  

     

   قیام  

    تحسین، ،عبداهلل - کافئدرادا بیزیم  

    فیرودین، خالید، صادیق، فیکرت فیروز،  

 .  دئدیلر ساالم دا باجی نظیفه  

     

   خانیم پوسته  

 !   نفر نئچه گؤر... میننتدارام چوخ چوخ،  

    آدینیز، سیزین عزیزدی چوخ منه  

 .  اوتاندیردینیز یاخشیجا الپ نیم  

          

   گتیریر سوزوب چای قیاما خانیم پوسته   

     

   خانیم پوسته  

   دمدی، تزجه استکان، بیر ایچ چای  

   

 (  قویور مورببا)  

 (   صمیمیتله. ) مورببمدی اؤز بیشیرمیشم، دونن  

    اوخویوبسان؟ نه کیتابالردان کؤهنه  

   ناراضیسان؟ برک کی، دئییر جالل میر  

 (  ییر گولومسه)   

     

 (  کنارا) قیام  

   جک، گله زامان ده، کئچسه ایل مین الپ  

 .  جک وئره جاواب حاقسیزا حاقلی بیر  

 (  اوجادان)   

    صاحیبییدی، سؤز سارایدا ارسطون  

 .   کیمییدی آتا یوخ، موعلیم تکجه  

    ئریب،و مصلحت ایسکندره گون بیر  

 :   وئریب طبیعت دا حاقی بو گویا  

 .  آوروپالیالر یونانالر، کی، دئییب  

 .   اونالر آرخاندی اول، هئگئمون اؤزون  

    ائت، نیفرت دایم آسیایا شرقه،  

 !گئت بیچ، کیمی اوت خالقالری وحشی او  

   

 (  پاوزا)  

     

   خانیم پوسته  

   یب؟دئی ارسطون سؤزلری او قیام،  

     

   قیام  

 !  فیلوسوف داهی او  

     

   خانیم پوسته  

   دئییب؟ قصدن نه،  

     

   قیام  

    گتیریر، اساس ایقلیمی یوخدو، قصد  

 .  دئییر - بیلمریک، یاشایا یئرده بیر  

     

 (  گؤرور دایاندیغینی فیکیرلی جاللین میر)  

    سی، ایشاره بیر عالیمین بسییدی  
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 !  غرضی-قصدی ییغیشدیر کی، دئسین  

     

   خانیم پوسته  

   دئییبدی؟ نه بس، عالیمه ایسکندر  

   دئییبدی؟  " هه "  یا دئییب،  " یوخ "  بیرباشا  

     

   قیام  

    وئریب، امر بیر عکسینه، ایسکندر  

 .   کسدیریب کبین عسگره مین اون دوز  

    ر،طایفاال داغلی لر، قبیله یئرلی  

 .  اولوبالر قوهوم آلیب، قیز وئریب، قیز  

     

   جالل میر  

    اولوب، ایسکندر گؤره اونا ائله  

 .   اولوب عسگر شاه دا، اولسا اوغلو شاه  

 .   نوفوذ نوفوذدو، آریستوتئل... آما  

    اوخودوغوموز، اثر-اثر بیزیم  

    اؤیرندیگیمیز، چکدیگیمیز، میثال  

 .  شکسیز... عالیمدی خصیتدی،ش داهی  

     

 (  کنارا) قیام  

   دئمز موعلیم شاگیردینه شرقده  

 ...  کس آس، اونو گئت وحشیدی، خالق فیالن  

 (   نزاکتله)   

 ...   آدیمیزی بیز دئییلیک دییشن  

    بایاتیمیزی، بیت بیر دئسم من  

 بیلمز، آنالیا اولماسا، شرقلی او،  

   بیلمز دویا او ودویدوغوم منیم 

 

 (  دئییر بیتینی بیر نین بایاتی)  

    وار، یئری گؤز اوزونده...  

 !  یاریم؟ باخدی، کیم سنه  

     

 (  پاوزا)  

    سایین، عوذورلو موعلیم، جالل میر  

 ...  آرخایین بئلی یانینیزدا سیزین  

     

 (   میش گولومسه) جالل میر  

    ایضاحاتین؟ وب دی نئجه گؤروم، دئه،  

 .  بایاتین سنین اولدو غلیظ آز بیر-  

 (  ییر گولومسه)   

     

   قیام  

    ایله؟ سؤز اونو ائدیم ایضاح نئجه  

    ایله، قصد باخسا کیشی بیر نامحرم  

    ایزی، گؤزون او قاالر، یئری اوزده  

    حیسسی، عیصمت او پاکلیق، او قیزالرین-  

    یاناغینا، هر ده الله بیر قونار  

 .   اونا طبیعت وورار رنگ اوستن رنگ  

    اگر، اؤیرنسه غربی شرق شرقی، غرب  

 .  غربلشر ده شرق شرقلشر، آز بیر غرب  

     

 (  پاوزا)  

    یونانالر، قدیم اؤیرنیب میصیردن  

 .   دوهاالر... فالئس دئموکریت، پیفاقور،  

    ییرم، ایسته عذر موعلیم، جالل میر  

 .  دئییرم اونو اوخوموشام، نه من  

     

 (   سونرا دان سوکوت آنلیق بیر) جالل میر  

    کس، هر فیکرینی دئسین قوی قیام، دئه،  

 .   ائتمز اینکیشاف ده بئیین ، سه دئمه  

 .   اولور بویات سؤز لیر، کؤهنه سوسدوقجا  

 .   اولور احتیاط ایشی هر سوسانین  

    لر، ایشلتمسه دا یچاغیب ایتی  

 .   کوتلشر کسمز، آتار، پاس پاسالنار،  

    اوالنالر، رایده موختلیف کی، دئمیر  

 !   اینکار؟ موطلق یا تصدیقدی، موطلق بو-  

    اول، اوزاق آدامالردان محدود  

 .  میزیلداناجاق قویوب میز دئسن، نه اوزاق،  

     

 (  پاوزا)  

    اولمور، موستقیل ی،بیلیرسنم بئیین،  

 !   قول ای اولور، قول اولور، موستملکه  

    قالیر، گئری چوخ دا وطن ده، میلت  

 ...  قالیر یئری نه بیلینیر، یوردو نه  
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 (  کنارا. وئریر قوووت سؤزونه جاللین میر) قیام  

     

   دئییر، اینگیلیس دئییر، آلمان نییه  

 !دئییر؟ پیس ییه،ن سین، دئمه میلت بو   

   

 (  پاوزا)  

    ، " سی پئشه-ایشی نین شرقلی خواهیشدی "

 .سی تؤحفه بیزه ائوریپیدین - دا بو  

    فیلیپ، آتاسی ایسکندر، ارستون، 

 .   ییب ائله تبریک تئاتردا اونو  

    اوستاسی، صحنه صنعتکاردی، داهی  

 .  دونیاسی ائللین چالیبدی ال اونا  

     

 (   تمکینلی) جالل یرم  

    اینسان، کیچیلیر دیکجه ائله خواهیش  

 .   بویوندان اؤز او گؤرونور باالجا  

    همیشه، اونو دئ اؤزون وار؟ سؤزون  

 .   ایشه او یئنه گئت اؤزون وار؟ ایشین  

    حیات، او سؤنور - یالواراندا اینسان  

 ! معنویات نه شخصیت، نه داها  

    وئرردیم، حؤکم سایدی،اول ایمکانیم

 .   ائلیردیم من خواهیشی سون دا یا  

    گئتمه، ایشه بو: دئیردیم ساخالییب  

 !  گئتمه خواهیشه آغاجینا، دار گئت  

     

   قیام  

 .  دئییر  " اؤپ اتک اؤپ، ال گئت "  - شرقلییه  

     

   خانیم پوسته  

   ییر؟ ایسته نه او، دئییر، ائله نییه  

     

   جالل میر  

     

 کاردی، قوالغی کور، گؤزو کیمینسه  

 .صنعتکاردی او، سین، دئمه سین، اؤپمه 

    ییر، ایسته سؤز او، صاحیبیدی، قلم 

 .  دئییر نه گؤرون کی، وئرین سؤز اونا  

     

   قیام  

   باخیر، کناردان تورکلره بیزیم کانت  

 (  وئرمیر اهمیت جالل میر کی گلیر ائله اونا)  

 .  باخیر یان دا کانت. موعلیم جالل میر  

     

 (  تمکینلی) جالل میر  

   وار؟ بیرزیانی باخاندا، یان ائله  

     

   قیام  

   زیانی؟ نه یوخ، یوخ،  

     

   جالل میر  

    اوالر؟ نه باخسین،  

    اوسته، اونوانی اوسته، آدی تورکون  

 .   اوزده نیاونوا اولوب، اوزده آدی  

    باخار، دوز بیری باخاندا یان بیری  

 .  باخار کؤنولسوز کی، کس او یانیالر  

    فیکیر، بیر تام نه وار، اثر کامیل نه   

 .  ییر ائله تنقید هومئری ده وولتئر  

     

   قیام  

    دئدینیز، آچیب بیرینی موعلیم،  

   دینیز؟ ایستمه دئمک بیرینی او  

     

   جالل میر  

   هانسیدی؟ بیری او  

     

   قیام  

   دا، او وولتئردی  

 .   کیتابخانادا اوخوموشدوم، جوخدان  

    یئکاتئرینا، ملیکه چاری روس  

 .   اونا همیشه ییب ائله پرستیش  

 .   دانمیر ایسالمی ده، ایستسه وولتئر  

 .   اینانمیر آما فاتحینه تانری  

    اراضیسینده، مدینه یا مکه،  

 .   ترزیسینده دمیر-داش چکیر لعل  

    دئییل، سرکرده بیر عادی پئیغمبر  

 .   دئییل یئرده او دی، یاری گؤیده او،  

  قدس، سییدی قیبله موسلمان-یهودی  
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 !  قدس سییدی تؤهفه السالمین علیه  

    قلم؟ الینده وولتئرین یازیر نه   

 !  دئییر؟ نه-  

 .   بیلمرم دئیه رارتک من  

    دورور، دئییلن ده، کئچسه ایللر یوز  

 .   اولمور شئی بئله شاعیرلرده بیزیم  

    نیظامی، شیخ دا آنادان مریم  

 .   کیمی آناسی پیغمبر دانیشیر  

    اولوب، موقدس ائلچیسی آلالنین  

 .  اولوب عوض نه دوغولوب، تکرار نه  

     

   جالل میر  

    تامام، باشقادیر واشینقتون نقایروی  

 !  الساالم علیه جارچیسیدی خئییر-  

     

 (   روحالنیر جاوابیندان جاللین میر) قیام  

 جک، گله گون بیر ده بلکه بیلمیرم،  

 .   جک یئتیشدیره اوغلونو اؤز میلت 

    دونیانی، بوتون یئره بیر ییغاجاق  

 .   خریستیانی دا اوردان ایسالمی،  

    یهودیلری، خالقالری، بودداچی  

 .  دیللری بوتون دینلری، بو بوتون  

    چاغیراجاقدی، قورولتای باکیدا  

   آچیقدی یولالر یاشایین، جک دئیه  

   بیرینیزی،-بیر سؤیمگین جک دئیه  

 .  بیزی آوروپا تانییاجاق اوندا  

 ...  اینانیرام من موعلیم، جالل میر  

     

   لجال میر  

 .   قیام بدبختدی، یاشایان اینامسیز  

    اویانیر، روحدو، - دئدیکلری اینام  

 .   یانیر او - شامدی ایچینده اینسانین  

    ایشیقالناندا ایچیندن اؤز اینسان  

 .  اوندا باشالییر ده اؤزونودرکی  

     

 (   ساتاشیر استاکانا گؤزو) خانیم پوسته  

   تزله ییم؟ وئر دؤندو، بوزا چایین  

     

 (   اوتانجاق) قیام  

 .  ایچیرم سویوق یوخ،  

     

   جالل میر  

 .  دئییم سؤز بیر من  

     

   خانیم پوسته  

    اولماسین، ایشین قیامال جالل، میر  

 .  یازسین اثری الینده گئدیب قوی  

     

   جالل میر  

    من، اویادیرام قیامی قیامدا  

 .   وطن اویانیر - اویاناندا گنجلر  

    بویدو، همیشه دئدیگی سوکراتین  

 .   یوخولویدو واخت ایدی، اویاق سوکرات  

    اوالر، دوز بیری سهو، بیری دئسین، قوی  

 .  اوالر گوجوموز ده یئرده اوالن دوز  

     

   اولور داخیل دستسی گول الینده عارف  

   عارف  

    یاتین،ح سنین موبارکدی آنا،  

 .  کایناتین بو سیسن نؤقطه دایاق  

     

   اؤپور قوجاقالییب وئریر، آناسینا گوللری  

     

    اولوب، عالیم بیر زامانالردا قدیم  

 .   اولوب کیم آما بیلمیرم، آناسی،  

    وئرین، سی نؤقطه دایاق بیر کی، دئییب  

 .  یئرین چئویریم اوستونه آلتینی  

  ( پاوزا)  

    سی، سوفره آچیق آنامین - نؤقطه او  

 !  سی نؤقطه دایاق گوجلو بوندان وارمی  

 (  پاوزا)  

 (   ظارافاتال) خانیم پوسته  

   آجمیسان؟ یوخسا قوربان، آنان عارف،  
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   عارف  

 .  دویوزدورموسان سودویله آنا یوخ،  

     

 (   ظارافاتال) جالل میر  

    کیشی، آرخیمئد ییر ایسته نه عارف،  

 ایشی؟ بیر باشقا قحطدی باشینا  

   یاشایاق؟ راحات اوسته یئرین قویماز 

     

 (  پاوزا)  

 .  قیامدی اولون، تانیش عارف،  

     

 !  قیام؟( ظارافاتال) عارف  

 (  گؤروشور)  

 . اولموشام تانیش شعیرینیزله بیر من  

 (   صمیمیتله)

 ...   زآدینی آما ایکی معنالیدی  

     

   قیام  

 .  یالنیز آددی بیر یئرده بیر ایکیسی  

 (  گولوشور)  

     

 (  ظارافاتال) عارف  

   مئیلینیز؟ یوخدو عوصیانا قیاما،  

     

 (   ظارفاتال یاری) قیام  

 .  بیز عوصیانچیییق ایچیمیزده یقین،  

     

 (   موراجیعته آتاسینا) عارف  

 .  ایمتاحانا بو گلیب حاضیر قیام  

     

   خانیم پوسته  

   ایمتاحان؟ نه ععارف،  

     

 .  آنا حاضیردی،( ظارافاتال) عارف  

     

 (  کنارا) جالل میر  

   کس، بیر کؤنلونه یاپیشدی کی، ائله  

 .  بیلمز کئچینه ظارافاتسیز عارف  

     

 (   دئییر شعیرینی قیامین) عارف  

   فیالنکس رانقی اورگیمی منیم "   

 .   بیلمز سؤندوره ایلهامیمی منیم  

    قفس، دار آغزیم قوشو، بولبول دیلیم  

    " سنی؟ تهر بیر سالیم باشا نئجه  

     

   قیام  

 .   میننتدارام سیزه  

     

   عارف  

 .  اولون ساغ ده سیز  

    وورغون نسیمی، نیوتون، نیظامی،  

 .   ریمدیکیتابال استول اوستو منیم  

    افالتون پوشکین، برونو، جوردانو  

 .  جاوابالریمدی سوالالریم، منیم  

     

   قیام  

    زامان، گؤروشن کئلدیشال دئییرلر،  

 .   جاوابینیزدان او، قالیبدی راضی  

    قلمینی، اؤز وئریبدی هدییه  

 .   عالمینی علم ائدیب تبریک بوردا  

 ...  باشینا نوناو ایچیر آند روسییا  

     

   عارف  

    اونا، بورجلویام... میننتدارام ده من  

 .  اینسان گؤزل هم عالیمدی، بؤیوک هم  

 (  پاوزا)  

    زامان، بیر آتام گؤروشوب بئرتئلسله  

    اولوبدو، قوناق عالیم بؤیوک بیزده  

 .  اولوبدو چیراق روحونا نیظامی  

     

   جالل میر  

    اوشاق، بیر شیرین باالجایدی، عارف  

 . آنجاق اوالردی ایکی اون یا اون، یا  

    اوزوندان، اؤپدو یانینا چاغیریب  

 .  گوندن او ایندی کئچیب ایل نئچه گؤر  

 (  پاوزا)  

    قونشوالر، نانکؤر کی، دئییم شئیی بیر  

 .   چیخیرالر صاحیب وار، نییمیز بیزیم  
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    شردیلر، بوتون آیاغا،-باشدان الپ  

 .  عادت کردیلر...  ناظیری حاضیرین  

 (  پاوزا)  

    هاردا؟ سوروشما،... قونشوموز بیری بو  

 .   اوردا دا فارسالر هاردادی، ائرمنی  

    دا، اولسا تدبیر قدر بو آرادا  

    دا، اولسا بیر دین آیریدی، عقیده  

    قاریشدیریرالر، قونشولوقدا بوردا،  

 .  آراشدیریرالر عالیملری روسون  

    چوخ، یا آز، ده من ائلمیشم تدقیق  

 .   یوخ کیمی فارس او دوشونور، کیمی تورک  

    تورکدو، مضمونو دا، اولسا فارس دیلی  

 .   تورکدو اونو خاص نین چؤرگی فارس او  

    گولون او بیتن چمنینده فارسین  

 .  ونتورک ده اؤزو تورکوندو، ده عطری  

     

 قالین یازدیغی حاقیندا نیظامی بئرتئلسین رفیندن کیتاب قالخیب  

   گؤتورور کیتابی

    تدقیقاتی، بو بئرتئلسین موجرودو،  

 .  آماناتی سؤز شاعیرین قورونور  

 (  پاوزا)  

    ایسکندر، بؤیوک لیرمیش دینجه گون بیر  

 .   وئریرلر موجرو سارایدا گتیریب  

    جواهیر، قاش،-داش ییغدیغی دارانین  

 .   بیر-بیر هامیسی یانیرمیش-آلیشیب  

    موجرونون، دم او آغزینی آچیب شاه  

 .   گؤرسون وارسا، نه ایچینده کی، تؤکور  

    سوناجان، اونو بوشالتدین دئییرلر،  

    قویاجاقسان؟ نه یئرینه قاشین-داش  

    دئییر، سؤز بیرجه اونالرا حؤکمدار  

 .  ییر گولومسه و! ایلیادا هومئر، -  

 (  تمکینلی)  

 !   اثر بدیعی عوضینه قاش-داش  

 .  لر سرکرده باش اونوتماسین گرک  

 (  آچیر کیتابی)  

    دورور، بوردا باخ، آوتوقرافی اونون  

 .  اونونکودور خط تاریخی یازدیغی  

 (  اوخویور آوتوقرافی آلیب کیتابی عارف)  

     

   عارف  

    پاشایئوو، جاللو میر دوروقومو "  

    ائقو ای پیساتئلیو، اوچیونومو، ویدنومو  

    زا بالقودارنوستی زناک و سوپروقئ  

 .  قوستئپرییمنوستی آزئربایدژانسکیی ایسکرئننیی  

   47-05/09 باکی،   " بئرتئلس یئوقئنیی                         

   

 (  نیر تاثیرله) قیام  

   حقیقتن، بو، تاریخدی موعلیم،  

   فوضولیدن - سیز نیظامیدن، - بئرتئلس  

    داهیمیز، ایکی - فوضولی نیظامی،  

 !  اینتیباهیمیز آزربایجان بیزیم  

     

   جالل میر  

    زامان یازدیغیم فوضولیدن ده من  

 .  اینتیباهیندان شرق بیزیم آچدیم سؤز  

 (  پاوزا)  

    معیار، باشقایدی آوروپادا اوندا  

 .   یاندیریردیالر توتوردوالر، اوردا  

 ...   قوس یان قالیله، برونو، جوردانو  

 !  پوسهاپوس دانوس، اوزدنیراق، تعقیب،  

     

   آچیر گئدیب عارف چالیر، زنگی قاپینین  

     

   عارف  

 دئییر، پستچو - گلیبدی، تئلئقرام  

 .  ییر ائله ریکتب آنامی حافیظدی، 

 (   اوخویور)   

    "... اینستیتوتو انرژیسی آتوم "   

     

 (   کسیر سؤزونو اونون) خانیم پوسته  

 .   یوخویدو خبر گونویدو، نئچه گؤر  

 (   لیر کؤوره... ) قوربان آنان سنه  

   سوسوزدو؟ آجدی،  

       یوخوسوزدو؟ یا خبریم، نه منیم  
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   جالل میر  

 .  بیلمزدی یازا اولسایدی، وخوسوزی  

     

   خانیم پوسته  

 .   غلیظدی آز بیر درسالری حافیظین  

 ...   قاییتسا ده عارف  

     

   عارف  

    تامام، قالیب آز  

 .   قاییتمالییام دورور، مودافیام  

 !   خزر گؤی ساالم، موسکوا، الویداع  

   .اثر یئل بوردا یاغار، یاغیش اوردا  

     

   خانیم پوسته  

 !  نییه؟ یئللر او قوربان، آنان عارف،  

     

   عارف  

 !   قافییه قیزیل خاطرینه، قافییه  

    خزر، او  

    اثر، بو  

    اثر، یئل  

 ...  اثر گول  

 (   گولوشورلر)   

     

 (   کنارا) جالل میر  

    اثریمیز، گلن علملردی دقیق  

 .   حافیظ عارفله اولسون فیزیک دئدیم  

    دورسون، یییه قوی علمه بیر سی هره  

 .  اولسون کشفیمیز تئخنیکی ده بیزیم  

 (  پاوزا)  

   ساریدان بیلیک اؤوالدالریم منیم  

 .  یاشیدالریندان گوجلودو سئچیلیر،  

     

 (  تمکینلی) خانیم پوسته  

 .  قویور بوینونا آدامین جالل میر  

     

   جالل میر  

 .  اولور ده ائله دئییرمسه، نئجه  

     

 (   ائدیر داوام) خانیم پوسته  

    اؤزونو، واخت هئچ سیندیرما کی، دئییر  

    سؤزونو، اؤز سن دئدیرتمه یه اؤزگه  

    ائله، حلل اؤزون دئه، اؤزون گئت، اؤزون  

 .  منلیگینله اؤز بویونال، اؤز گؤرون  

     

 (  خانیما پوسته) جالل میر  

   حافیظ، گلنده سئوینرسن صاباح  

 .  قمسیز ده سئوینج اولمور، سئوینجسیز قم  

   دئییلیک، هادی دئییلیک، جاوید بیز  

 .  دئییلیک عادی ده، گؤرونسک عادی  

   بؤیودک، ائله حافیظی عارفی،  

 .  گرک چکیلسین حؤرمتله آدالری  

 (  پاوزا)  

    اونوتماسینالر، دا قیامی... گرک  

 ...  تکدی او  

     

 (   نیر تاثیرله) خانیم پوسته  

 .   اونالر قارداشدی دئییل، تک  

 .  قیام اوغلومدو دئمیشم، اؤزونه  

     

   قیام  

 ...  سیزه من  

 (  سیلیر ترینی آلنینین)  

     

   خانیم پوسته  

 .  آییرمیرام هئچ سنی من  

 (   موراجیعتله جالال میر یشیر،قار صحببته) قیام  

   حافیظ، ائودیدی گلنده سیزه من  

 .   ییردینیز ایشله استولدا بو ده، سیز  

    چارپاییدا بیر قاتیاما اوز به اوز،  

 .   دا او یاتیردی قاتالییب دیزینی  

    یئری، دوروردو اوتاقدا بیری او  

 .   حافیظ آلیردی ایینیزی بوردا،  

    هنیری، آتا - اؤرتدویو هاوستون  

 .   نوازیشینیز - عوضییدی ادیال  

    مقاله نیزی، الیفبادا اسکی  

 .  سیزه گتیردیم یازدیردیم، آپاردیم،  
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    عاییله نیزی، بیلیرم عاییله م  

 .  حافیظه قونوب واختدان او ده مئیلیم  

     

 (   ائدیر دعوت یه سوفره) خانیم پوسته  

    دویمورام، ده من شیریندی، رصؤحبتل  

 ...  قیام جالل، میر سوزموشوم، چای عارف،  

   سؤنور ایشیق  

 

 

   صحنه جی-6

. گلیر یاندیرا-یاندیرا بیر-بیر ایشیقالری. ائوی جاللین میر  

. یاندیریر دا ایشیقالری بیری او قاالن کناردا قویوب نردیوان

-سئوینه دئیه –! فعار قالدیریب دستگی. وورور زنگ تئلئفون

 .  کئچیر اوتاغا بیری او سئوینه

     

 .(  یایینمیر نظریندن خانیمین پوسته سی مه ایزله جاللی میر قیامین)  

     

    خانیم پوسته  

    اوتورمور، راحات یانماسا، هامیسی  

 .   دویمور ده کؤنلو ده، گؤزو ایشیقدان  

 .  قاباق ده مندن... عادتیدی کؤهنه  

     

   قیام  

 !  پایالماق ایشیق - عادتدی گؤزل نه  

     

   خانیم پوسته  

    بری کؤچندن ائوه بو جالل میر  

 .   ایچری گیریر کیمی ایشیق اؤزو  

    بیلمز، یه ایشله یانماسا، ایشیق بیر  

 .   غرض... یوغرولوب ایشیقال مایاسی  

   وار؟ سؤزون بلکه فیکیرلییدین، بایاق  

     

   قیام  

 .   اوالر ناراحات دئمین، سؤز بیر یوخ،  

    آرتیق، یاشیندان - گؤرونور چوخ آز بیر  

 .   حسابالمیشیق ده ائوده بیز گون او  

    یوخ، دئین سؤز بیر... کی ندیر آلتیمیش  

 .   یوخ ین ایزله بیر یوخ، ین ائله تعقیب  

    یئددیدن، اوتوز - زامانی توت ها توت  

 !  ندن؟ بئله بس،... چیخیب ساالمات-ساغ  

     

 (   تعجوبله) خانیم پوسته  

    سنی، بیل ائله دیندیردی قوووه بیر  

 .   نی قوووه او من سینامیشام یول یوز  

    کسه، بیر هله میشدیم دئمه آچیب  

 .  ایسه نه... دانیش کی، دئییر او ایندی  

     

 (  پاوزا)  

    یانیر، ابدی وار، داغ بیر دونیادا  

 .   یانیر خلوتی یانیر، آچیق داغ او  

    اودونا، قیزیر گؤی - گؤیده یئر، - یئرده  

 .   آدینا داغین دئییرلر وئزووی  

    کیمی، داغ یانیر ده اؤزو جالل میر  

 ..  کیمی اوجاق بیر کؤزره-کؤزره  

     

 (   دی حئیرتده قیام)   

    حکایتی، بو مدانیشی آس، قوالق  

 .  ندی بیلیم، نه قیام، آ دئییم، نه  

 (  پاوزا)  

 .   یانیندا سالداتی روس سورگونه، گئتدی جاوید  

 .   زیندانیندا ک ق ب باغلی، قولالری - موشفیق  

    سوراغی،-سسی یوخدو دوشوبدو، ایتکین جاواد  

 !  دوستاغی ائو جالل میر  

     

 (   تعجوبله) قیام  

 !   موعلیم؟ جالل میر نه،  

 ..  نئجه؟ اولوبدو، نه  

     

   خانیم پوسته  

   گئجه آیریلدیق، گئجه  

    گونویدو، آد جاویدین  

 .   گونویدو ضیافت بیر  

    خانیمییدی، موشکوناز  
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 .   منییدیم دیلبرییدی،  

   خانیم، شوکریییه ده بیر  

 .   نییدی دونه بیل ائله  

    گولوردوک، دیق،دانیشیر  

 !..   دئییم؟ نه... سئوینیردیک  

 ..  دئییم؟ کیمه قالیب، کیم  

     

 (   هیجانال) قیام  

    بیزه، سیز، دئیین بیزه  

    گلینینیزه، ائوده  

    باجینیزا، - قونشودا  

    قارداشینیزا،-قوهوم  

    پایینیزا، اوغول اوچ  

    قیزینیزا، ایکی او  

 !  هامیمیزا ه،میلت  

     

   خانیم پوسته  

   سحر، ائشیتدیم، سحر  

   خبری، رادیودان  

   دئدیلر اولونوب حبس  

 .  دوشمنلری خالق وطن،  

 !  دوشمن؟  

 !  استغفراهلل  

   آهلل، یاغدیر داش گؤیدن  

   افندی، جاوید  

   موشفیق،  

   جاواد، احمد  

 ...  اوچو هر-  

    ایمیش، یازیمیز آلین  

 ...  گؤروشو آیریلیق سون  

 (  آلیر اله ، اؤزونو)  

    یاالنییمیش، گولوشلر  

 .   یاالن دا فیالن-سئوینج  

    یازیالنییمیش اول  

 .   اوخونان ده اولده  

    بویموش، اؤزو حیاتین  

    بویموش، اوزو آستاری،  

 !   بویموش گوزگوسو طالع  

   دن، کوچه آشاغیدان،  

   سس، بیر گلسیدی قفیل  

 :   سییدی دئیه جالل میر  

 .   تلس وئر، چانتامی یول "   

 .    " مز گؤزله منی اونالر  

    حسساسییدی، جالل میر  

 .   تنگنفس آز بیر ده من  

    ییردی گؤزله جالل میر  

 .   ساعاتی گونو، آیی،  

    مودتسیزییدی - ائوده  

 ...  یحیات سورگون اونون  

     

 (   کنارا حیرتله) قیام  

    لری، حکایه ساتیریک ادیبین  

 .   خبری یوخدو کسین بیر عوصیاندی،  

    وطن، دیلینده دئییر، میلت یئنه  

 .   کئچیرن ائوده حیاتینی سورگون  

 !   ایالهی گئدیر، داهیلر بو حیف،  

 !  ایالهی بیتیر، یوسونالر یئرینده  

     

 (  قاییدیر سئوینه-سئوینه اوتاقدان بیری او) اللج میر  

   سئویلیر، دایم عاغیللیسا، اؤوالد  

 .  بیلیر سیغیشا یه اوره بیر دونیا  

   سسی، گلیردی پایتاختدان عارفین  

 .  سی مودافیعه کئچیب اعال گون بو  

   ریاضیاتدی، فیزیکا، اونونکو  

 .  کانتدی - آلماندی اوپپونئنتی علمی  

 .  بونا قویوبالر آدینی کانتین او  

     

 (  خانیما پوسته)  

     

 .   اوغلونا سنین وئریب  " اعال "  دا او  

    بیر-بیر دوستالری یاتاقخانا هله  

 .   ییر ائله تبریک تئلئفوندا منی  

    صؤحبتیم، آز بیر اوزاندی آرادا  

 .  مودتیم عؤمور... اوزاندی ده عؤمروم  
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   قیام  

    ائله یین، تبریک دا آدیمدان منیم  

 .  دئیین قیامدی آسپیرانتدی، تزه  

     

   جالل میر  

    دئییل، قاالن چوخ باکیدادی، صاباح  

 .  دئییل اوغالن پیس ائله، تبریک اؤزون  

     

 (  کانارا) قیام  

   بویو، عؤمور بیر ییبلر ائله تعقیب  

 ! بویو کور - بوردا ،بویو آراز - اوردا  

  

   سؤنور ایشیق  

   صحنه جی-7  

 .(   ائوده خانیم پوسته و جالل میر)  

   خانیم پوسته  

    دن، آیده من سوروشدوم جالل، میر  

    ائودن؟ او بلکه ناراحاتسان قیزیم،  

    بیلیرسن، ائوینیزدی، اؤز آلمیشیق، سیزه بیز  

   دئدی؟ نه منه آیده  

     

   جالل میر  

    قیزدی، عاغیللی آیده دئدی، نه  

 .  باالمیزدی اؤز لی گیره قاپیدان  

     

   خانیم پوسته  

 .   یانیلمایایدی یازیچیالر گرک  

 .   دانیلمایایدی دا حاقی قیامین  

    ائلمک، برپا مرحمتی اوردا  

 .   تک اولدو نصیب عمییه جالل میر  

   تامام، شامدی، بیر یانان خلوتده او،  

 (  پاوزا)  

     

    قیام الییقدی ییب، ائله دوز عمیم  

 (  پاوزا)  

    ایمیش، نعمت بیر ایالهی... مرحمت  

 .ایمیش مرحمت - پرسنگی دوزلوگون  

   

   جالل میر  

   قوووت، ین ائله ایداره دونیانی  

 !  مرحمت؟ همین... مرحمتدی بلکه  

     

 (  مناه) جالل میر  

 .  چکر اوجاغا - قایدادی بیر گلین،  

 .  گلینلر بئله قاالیاندی اوجاق  

   گلین، شریکدی طالعیینه اوغلون  

 .  طالعیین ایکی گوزگوسودو بیر او  

    اونا، کی، حیف دئییرلر " قیزی یاد "   

 .  داوامچیسینا سونراکی - نسلین بیر  

   تمثیلچیسینه، دایمی - نسلین بیر  

 .  ائلچیسینه گؤی آختاران یئر یئرده  

 (  پاوزا)  

     

    ظارافاتالشیر، گؤرکیمله اینسانالر  

   یادالشیر، بیری دوغماالشیر، بیری  

     

 .(  اولور داخیل ایله روحیه-احوال یوکسک عارف) عارف  

   البوراتورییا، "   

    "! اورایا آپارات  

    ک،ائلم تحلیل آپاریب یوخ، آتماق  

 .   گرک آچیلسین دویونلری عاغلین  

 !   نیدی؟ دئدیگی بئکونون اینگیلیس  

 ...  عاغیل  

     

 (   تمکینله) جالل میر  

   دئییر؟ عاغیل  

   عارف  

 .   تجروبه یدی و  

   جالل میر   

   دوزو، حاقلیسان، سؤزونده بیر عارف،  

 .   سؤزو هر گرک ده ک ایشله یئرینده  

    دوشر، ایشیق بیر سؤزه او سؤزدن بو  

 .  دوشر دوالشیق بئیینده سؤز یوخسا،  
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 یعنی،... اووسونو وار، شئهری ده سؤزون

 .  نی دویوندوشه وار، دویون آچانی    

     

 (   تمکینلی) عارف  

    فیکیر، دئدیگی آدامالرین داهی  

 .   چکیر اؤزونه یاشدا هر اینسانی  

   اینسان، یاشدا هر ولوردوغ یئنیدن  

     

 (  ییر ایسته گؤسترمک عیانی اللریله)  

     

 .   اینسان باشدا او اینساندی، باشدا بو  

    یئرینه، بونون گلیر او گئدیر، بو  

 .  بیرینه-بیری ییر بنزه کاروانالر  

 .   ابدی - گئدیش مؤهلتنن، - قاییدیش  

    .طبعییدی بو اوچمالیدی، - قونان  

    میثالیم، ایننیم سین گلمه  غریبه  

 .  عالیم بیر هیندلی دئییب، بئله بوددا  

     

   جالل میر  

 .  دئییب دا بونو  "... ایضطیرابدی دونیا "  

 (ائشیتسین عارفی ییر ایسته)         

     

 .   دئییب بوددا او دئدیگین سن عارف،  

    تکرار،-کؤهنه هم دی، تزه هم دونیا  

 .  کنار طالعدن کی، وار نه دونیادا  

     

 (  پاوزا)  

    آددا، باشقا بیر قاییدیب ده موشفیق  

   خانیم؟ پوسته گؤردون  

     

   خانیم پوسته  

 .   دا دوغرودان هه،  

    اوخشاییر، دوزو، دئمیشدیم، سنه من  

 .   اوخشاییر اؤزو اوخشاماسین، بختی  

    بیل، ائله گؤردوم اوغلونو موشفیقین  

 .  دئییل اؤزو هم اؤزودو، هم گؤردوم  

     

   جالل میر  

    اگر، دیندیرسم شاعیری گنج هانسی  

 .   ائلیر فخر او، موشفیقسن، کی، دئسم  

 .   اوتانیر سوسوب دئییرم، قیاما  

 .   دانیر اؤزونو نیر، بیه موشفیقی  

    یئکخانادی، وار، ائلسی ایندی  

 .  آنادی دوغان اونو هئچ دئمزسن  

     

   عارف  

    معنویاتدی، شعیری موشفیقین  

 .   حیاتدی اصل قوینوندا رؤیاالر  

   )منظومه(! قاالکتیکا بیر آیریجا دا اینسان  

 !   آرکتیکا بیر یا - دئییم آیدین آز بیر  

    دویور، شاعیرلر پالنئتدی، بیر یا  

 .   اوخویور بگلی موشفیقلر دا اونو  

    بو، دئییل ایشی شاعیرین هر آما  

 .  اوخودوغو او یازیسیدی آلین  

     

 (   دئییر شعیرینی موشفیقین)  

    گرکدی، دایه چوجوغا آناسیز"   

 . گرکدی تایی ایلهامدان شاعیره  

    دوران، یئریندن ییر سؤیله آیرم  

 .   " گرکدی حیا اوزونده آدامین  

     

   جالل یرم  

    حؤکمن مایانی کی، یازمیشدی بیری  

 . مارکسیزمدن یوخ، ایلهامدان... آلسین  
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    میشدی، لکله. وورموشدو موشفیقی  

 ...  میشدی ککله جور باشقا دا آز بیر  

     

 (   دئییر شعیرینی بیر باشقا موشفیقین) عارف  

    الدن، گئتدی دین. الدن گئتدی میلت"   

 .   " المیللدن بین وورور دم لنگ هر  

 (  پاوزا)  

     

 .  سیلیب یادداشدان ده شعیری بو میلت  

     

    (تمکینلی) جالل میر  

 .   کسیلیب قنیم اؤزونه آدامالر  

    دییشیر، حالی ده، سؤز بیر خئیرینه  

 .  بیشیر ایچینده دا، وورسا دون اوزده  

     

 (  کنارا)  

     

    قیلینجی، شاهین ونگوسویلهس چارین  

 .   ایچی یورگان نه قویدو، کیلیم بیر نه  

    سورگون، دا بوردا آغاجی، دار اوردا  

 .   گون هر میلتی چکدی ایمتاحانا  

    سؤزونو، کیمسه بیلمیر دئیه آچیق  

 .  اؤزونو آتدی اودالرا موشفیقلر  

     

 (   کنارا تعجیبله) عارف  

    هئچ، گیریشمزدی سیاسته آتام  

 !   کئچ: پیچیلداردی دوشنده صؤحبت بو  

    خاطیرالیاندا موشفیقی گؤرونور،  

 .  دا او بوشالدیر اورگینی آچیب  

     

 (   موراجیعتله عارفه) جالل میر  

    بونالری، دئمه یئرده باشقا عارف،  

 .   یوزانالری سؤز یوخولو اویاتما  

    اوزو بیر رتدیس دونیانین گؤرموشم،  

 .   اوچورور - ییخیب گلنده توفانالر  

    سوروسو، جیران باشینا سو گئدیر  

 .   دورور پوسقودا تیمساحالر دا اوردا  

    ائدینجه هوجوم شیکارینا - پلنگ  

 .   اؤنجه یاپیشیر بوغازیندان ییخیب  

    توتور، دیلیندن اینسانی دا اینسان  

 .   توتور دن دیلی ناینسانی کی، ائله  

    باخسان، اصلینه ایالهیدی اینسان  

 .   یارادان اونو یارادیب تمیز پاک،  

    سنه، دئییم نه... دییشیر سونرادان  

 .  سینه زمانه اؤز دا او ییر بنزه  

 (  عارف)  

     

    صؤحبتی، دییش دییشمه، سؤزونو  

 ...   دی گؤرمه گون بیر کی، موشفیقه حیف  

 .  عالم بیر اؤزگه... فیزیک سن لیریک، او،  

     

   عارف  

    دئییلم، اؤزگه آخی، من آتا، یوخ،  

 .  یازیچی آتام موسیقیچی، باجیم  

 (   گولومسونور)  

 .   اوخوجو بوردا دینلییجی، اوردا  

    یازسین، دا آتام سین، بسته له باجیم  

 ...  ده من  

     

 (   انلیقالحیر) خانیم پوسته  

 .  ساخالسین آهلل قوربان، آنان  

     

   جالل میر  

    وار، ده ایشیم بیر منیم ایندی عارف،  

 .  وار ده خواهیشیم کیمی آتا سندن  

     

 (  ماراقال) عارف  

    ائدیرم، خواهیش سندن من آتا، یوخ،  

 .  عارفم اوغلون دئییلم، اؤزگه من  

     

 (   لیتمکین) جالل میر  

    فیالن،-عاییله ن ده سنین... اول ساغ چوخ  

 .   یووان راحات نه وار، ائوین آیری نه  
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    تاجی، باشیمین آیدا گلینیم  

 :   آغاجی بادام آچیب چیچک ایکی  

    چیچک، بیر نرگیز. چیچک بیر مهریبان  

 .   جک چیچکلنه آچیب گول دا اونالر  

 :   اووسون - بیری او ناغیلدی، بیر - بیری  

 .  اولسون عوضی ایگید بیر قیزین هر  

     

 (  باخیر عارفه دیقتله پاوزا،)  

     

    یوخدو، یئری بیر قالماغا قیامین  

 .   یوخدو خیری گئدیبدی، یئره یوز  

    آزدی، قان میللی دئییر، میلت چوخو  

 .   آزدی توتان ال چوخدو، اوزادان ال  

    دا، بالسی بیر ینجمعیت بودور  

 .   دا موبتداسی فعیلین او ده، فعیلی  

    بؤلگوسوندن، ائو دوشوب پای کی بیزه  

 .  گوندن بو اونو باغیشالیاق بلکه  

     

 (  پاوزا)  

     

    اولمور، دییشمک سییاهینی اوردا  

 .   اولمور دئمک سؤز یوخارییا گویا  

    سووئتی، باکی ائدیب تصدیق گویا  

 .  سووئتی لکی موزامبیکده بیر، یوخ  

 (  پاوزا)  

    قیریالر، کؤنلو دیم، دئمه قیاما  

 .  آغریالر بئله بویو عؤمور گئتمیر  

    دوشور، یادا او، زامان-زامان سونرا  

 .  دوشور اودا جان ده، دوشنده یادا  

    اوخونسون، اوردئر آدینا سنین قوی  

  ... وئرک اونا ائوی  

     

   عارف  

 .  اولسون قوی آتا،  

     

    جالل میر  

 .  ائدیرم خواهیش من  

     

   عارف  

 .  ائله امر آتا،  

 (   گولومسونور) جالل میر  

    هله، عؤمرومده میشم ائلمه امر  

 .  دانماز شاهیددی، خانیم پوسته آنان  

     

 (   اؤپور عارفی) خانیم پوسته  

 .  اولماز جالل میر ائلسه، امر آتان  

 .  سؤنور ایشیق  

   ائپیلوق  

 قارشیسیندا بینانین بیر تزه قیام و خانیم پوسته جالل، میر  

 .  گؤرونور ائو  تیکیلمیش یئنی ائکراندا. دوروبالر

     

 (   گؤستریر بینانی) جالل میر  

    ائولر اوجاالن مرتبه-مرتبه  

 .   بنزر رهجیلدل ییغیالن اوسته-اوست  

    دبده، تزه بو رفلریدی کیتاب  

 .  ده مرتبه بیر سی هره لیفتله، قالخ  

     

 (  ییر گولومسه)  

    کیمی، یازیالن ده تیکیلن گرک  
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    کیمی، داستان بیر تاریخی اوخونسون  

 .  ائولری تزه ایتتیفاقین بودور  

     

 (  موراجیعتله قیاما)  

    اؤتری، ندنس سییاهییا باخدیم  

 .   دانماق نه داها... دیم گؤرمه آدینی  

 ...  آنجاق اوخودوم آدینی عارفین  

     

   قیام  

 ...  موعلیم جالل میر  

     

 (   کسیر سؤزونو اونون) جالل میر  

   دایان، هله یوخ،  

 .   آدیمدان اؤز من یازدیم عریضه بیر  

   ی،اوزاقد آز بیر ایل گلن کی، گؤردوم  

 .   تکسن ائوده سن بیلیر ائله چوخو  

 .   یازیالجاقدی کوپرتیوه عارف  

 !  جکسن کؤچه سن ائوینه عارفین  

     

    خانیم پوسته  

    جک، تیکدیره ائو عارفه جالل میر  

 .   جک وئره اؤزو آلیب، بورج جالل میر  

 .   ساییب یا سئچیب، اورکدن کی کیمی  

 .  اولماییب ایکی سؤزو جاللین میر  

  

    

 (   یاخینالشیر جالال میر) خانیم پوسته  

    منیم، قالیبدی بورجوم بیر جالل، میر  

 .   دمله ییم آش بیر من، آخی دئمیشدیم  

    بیزه، جک گله دئمیشدی دا قیام  

 .  ائله دعوت اؤزون  

     

   جالل میر  

 .  دئییبسه گلر،  

 (  قویور هچیینین قیامین الینی)  

   ایلهام چاغالسین...  یاشا کؤچ،  

 .   قیام حااللدی، کیمی سودو آنا  

    اثرین، شاه قوی گلسین دیله بوردا  

 .  سنین عنوان ائو،... عارفیندی اوردئر  

     

. موسیقی. اَییر سینه سینه باشینی قوجاقالییر، جاللی میر قیام  

 دؤنوب جالل میر. ورگؤرون یول آغ و سئلی ایشیق ائکراندا

 تاماشاچیالرا اَیلشن زالدا دا سونرا و قیاما عارفه، خانیما، پوسته

 او،. گئدیر دوغرو سئلینه ایشیق سونرا باخیر، مهریبانلیقال

. چیخیر اوستونه پوستامئنتین  کی درینلیگینده صحنه نین

 هیکله، جالل میر قالخدیقجا یوخاری یاواش-یاواش پوستامئنت

 .  یاخینالشیرالر دوغرو هیکله ایشتیراکچیالر. ئوریلیرچ یه آبیده

     

 (   توتور طرف هیکله الینی موراجیعتله تاماشاچیالرا) قیام  

    آختار، آدام سن آختارما، ایش: دئدی  

 .   صنعتکار بؤیوک دئییرمیش اؤزونو  

    وئریرمیش، نیشان جاللی میر منه  

 .  یشوئریرم عنوان ائوینی اؤز - منه  

 (  پاوزا)  

    ایمتاحاندی، بیر آنی هر حیاتین  

 !  نیگاراندی او اینساندان... اینساندی  

   سؤنور ایشیق  

   سون  

   ایل جی-2017  شهری باکی  
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 علی وند

 عزیزدل نگاریمی

 

 

 

 

 

 اورگده یازدیم آدینی؛عزیز دل نگاریمی

 ایلیدیم اور گده من؛ظلمت شبده یاریمیحک 

 گویده گورنده اولدوزی؛چوخ چکرم کی نازنیی

 ایدم وفا عهدیمه من؛سوِم گوزل بو یاریمی

 عاشیق اوالرالده سازی؛اوخور اوجا آوازینی

 فدا اولیم عاشقه من؛ سینیسی اوسته سازینی

 نازیله گورسین حالیمی؛ یاز آیی ایتدی حالیمی

 فصل خزان بهاریمی یاشیل گیب دشت ودمن

 یاز ندا یازدی آلنیمی؛فلک یازیبدی آدینی

 مطعی ایدیبدور امره من؛ پوزا نمارام بو یازینی

 مه یارین گور نواسینی؛ عشقیده ادعا سینی

 دردیی دیئیم نگاره من؛ آلیدی کاش پیامیمی

- 

 وار دورغزل پروانه 
 عشقیندن اولمیشام دلی دیوانه

 انهباخ بیرمنه آی قیز گوزل پرو

 عمریم گونیم گوزلرین وار پیاله

 شیرین سوزین واردور غزل پروانه

 نازیک   گوموش کمر باغالنمیش بیله

 یل ور میشدور اسر دور قاره تیله 

 قوربان اولوم قلم قاشا  او  گوزه

 ائل ایچینده سن؛ چوخ گوزل پروانه

 بیرجوت قره خال واردی صورتینده

 کیپرکلریلن  اوخدور اتما بیرینه

 چه دو داق قربان شیرین سوزینهغن

 یوخدور تایین ایا مثل پروانه

 مه یاری سن سالدین نچون کمنده 

 دردلر  یمین درمانی واردی سنده

 گل سن گیلن قربانین اوالم منده 

 تک من سیو مم سور بو أیل پروانه

 فرزانه یازا -
 قلبیم سوِر؛عشق اهلینی فرزانه یازا

 زاعشقین دردینه درمانی؛مستانه یا

 شمعین عشقیله؛آغالماقین دامنینه

 نچه پریانوریی پروپروانه یازا

 عشق حقیقت یازسان؛یاز اصلی کرم

 گو توریب زال ورستمی؛افسانه یازا

 فرهادا تیشه وریب دور داق پارچالییا

 خسروی شیرینیلن؛هم پیمانه یازا

 بیلمورم فلکین ایشلریندن باش آچام

 حکمتین قانمامیشام؛حکیمانه یازا

 یازان تعصب ِیلن؛باز یبدور اوز ایلین هر

 اولما ییب دوزگین؛بیربیتنی؛ دیوانه یازا

 لطف ایله صباء؛بیر بیزیم شهرده گل

 اهل  دل اولوبان؛خردمندانه یازا

 قلم اولمیا یاز مییا؛یازماسا خوش دور

 زروزوریی اوال ناریی فرزانه یازا

 گل مه یار؛آه دل بیچاره نی  یاز سن

 درمان؛ درمانه یاز دردییلر دردینه

 

 شاعریمیز -شعریمیز
ŞEİRİMİZ - ŞAİRİMİZ 
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  اکبر رضایی

  ترافیک

 

 

 

 

 

 

 

 خیاوانین اورتاسیندا دورموشام

 دوشونجه دن باش قاتماسی قورموشام

 هاممی دوروب بیربیریله دال قاباق

 نه دالدالی گئتمک اولور نه قاباق

 نه پولیسه آمبوالنسا یول قالیب

 ائله بیل کی خیاوانا داغ یاتیب

 یان یانا اوتای بوتای هاممی دوروب

 کیمسه باخمیر ترافیکده قاالنا

 نه سایان وار نه دوشونن وار سنی

 بیر دوشون گؤر نه حالدایام، سن منی

 هاممی دوروب اوشاغینی گؤزله ییر

 سیگنال وورسان هاممی سنی سؤزله ییر

 دئییرلرکی نه های هارای سالمیسان

 نه اولوب کی بیر ثانیه قالمیسان

 یر باشادونیا دوروب سنده دایان ب

 بو میللتی سالما داوا داالشا

 بئش اون دققه دؤزسن چیخار اوشاغالر

 هاممی تاپیب باالسینی قوجاغالر

 میللت مینیب ماشینالری قامچی الر

 هاممی گئدر یولدا سنه آچیالر

 قیشقیر باغیر سالماگینان قارداشیم

 یورولموشام چوخ چوخ آغریییر باشیم

 ینه دؤزومسوز بیر آدامسان آی کیش

 ...سه سینی کس چوح بؤیوتمه بو ایشی

 اؤزوم دالدیم من اؤزومده بیرجه آن

 میللته یوخ نه اعتیبار نه گومان

 فیکره دوشدوم نه دئییم من بو سؤزه

 جاماعاتال گلمه مه ییم من اوز اوزه

 طلبکارکن بیر آزدا بورجلو دوشدوم

 اینان کی من اولدوغوم حالدان اوشدوم

 یم باغالندیقیفیل الندی فیکریم دیل

 ...من دینمه دیم او کیشی ده حاقالندی

 بیر آز کئچدی حالیم گَلدی اؤزومه

 من اؤزومو سالدیم بیر آز دوزومه

 دئدیم قارداش اینسافین اولسون بیر آز

 سنی نییه اَیری توتدو بس بو فاز

 خیاوانین اورتاسیندا دورموسان

 سن هامی نین اعصابینی یورموسان

 یز دانیشدیننییه بئله دوشونجه س

 یاالننان سن آلوالندین آلیشدین

 سانکی بورا اؤز ده ده وین مولکودی

 ؟؟؟گه لیب گئدن آدام دئییل تولکودی

 آچ گؤزونو دیققتلی باخ قارداشیم

 آز قالیر کی عصب له نیم من چاشیم

 ناحاق ناحاق کندینی حاق سانیرسان

 !!!آداملیغی دوشونورسن قانیرسان؟؟؟

 اغالمیسانسن میلتین یولونو ب

 !!!آداملیغا الینی داغالمیسان؟؟؟

 ماشینین اؤز هیکلیندن اوجادیر
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 فیکرین اوشاق یاشین چوخلو قوجادیر

 سن اهلل سن بیر آز دوشون بیر آز قان

 ماشینیوی چک ، قیراغدا سن دایان

 منیم حالیم سنین حالین دئییل کی

 یول اورتاسی سنین مالین دئیییل کی

 ه ل قاناقدوشونجه نی یولداشیغی گ

 اینسانلیغین عشق اودوندا جوت یاناق

 بیز بیر اولساق باغلی یولالر آچیالر

 قارانلیغا گونش گه لیب نور ساچار

 آخساق ایشلر اؤلکه میزی یاندیرار

 سنی مندن منی سندن داندیرار

 سئوگینی ده منلیگین تک بول ائیله

  ...بیر آز چکیل سن قیراغا یول ائیله

 دی یانیغلیسؤزلریمه سؤز تاپما

 باخدی منه ماریت ماریت آجیغلی

 دئدی : قارداش سیاسی سؤز دانیشما

 ایش ایچینده باشقا ایشه چالیشما

 من چکیلیم سنده سووش گئتگینن

  .ایش چیخمامیش ردّ اول بوردان ایتگینن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امکداشالری، نین درگیسی  " خودافرین "  حؤرمتلی  

 سیزه اوچون وئردیگینیز یئر هشئیریم منیم سایدا جو-183

   .گؤندریرم سیزه یرلریمیشع یئنی. ائدیرم تشککور

 EYYUB MƏMMƏDOV    مممدوو اییوب  

   دانیشیر دا مزارالر  
 MƏZARLARDA DA DANIŞIR 
    زامانال، دا مزارالر 

 .  اولور تانیش دوستالشیب  

    دا، اوردا داشالر بعضی  

 .  اولور مأمور یه فهله  

     

    باشیندا کی، وار مزار  

 .  اوجالیر آبیده بیر  

   باشیندا، کی، وار مزار  

 .  دایانیر داش بیر عادی  

     

    بویو ایل وار، مزار  

 .   دوشور یادا همیشه  

    بویو، تاریخ وار، مزار  

 .  دوشمور یولون اورا هئچ  

     

   هاسار یانی وار، مزار  

   ییر بنزه قوروغا بیر  

   باسیر، کوس-کول وار، مزار  

 .  بیلینمیر اولدوغو کیم  

 

    گلیر، ائله آداما  

    دانیشیر دا داشالر او  

    مزارال، یاخین اونا  

 .  پایالشیر دردینی اؤز  
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   دوخسانالرا منی آپار  
     

   قالیب ایزیم دؤورده او  

   الیبق سؤزوم دئییلمیش چوخ  

   آلیب، ایلهام خاطیرمدن  

   اوراالرا کؤنول باخار  

 .  دوخسانالرا منی آپار  

     

   منیم آزدی اوندا یاشیم  

   دردیم،قمیم اولمازدی هئچ  

   گلیم ایندی ییرم ایسته  

   دوغماالرا، گئدیم-قاچیم  

 .  دوخسانالرا منی آپار  

     

   فرقلییدی چوخ بایرامالری  

 .  بزکلییدی-بول لر وفرهس  

   دیرلییدی ده عادتلر  

   چاغالرا، او گئتسم بیرجه  

 .  دوخسانالرا منی آپار  

     

 .  ایدی کؤهنه تئلئویزور  

   ایشلمیردی ده لری دویمه  

   توتاردی بیر بیزی فقط  

   کاناال، بیر باخاردی هامی  

 .  دوخسانالرا منی آپار  

     

   خیالالردا فیکریم ایندی  

 .  اوزاقالردا قالیب آرزوم  
   داغالردا او اولوب قوش بیر  

   اوجاقالرا، بیزیم باخام  

 .  دوخسانالرا منی آپار  

         

   اورک آی گئجیکیرسن،  

   یه ائتمه گئرچک بیر-بیر آرزوالری  

 .  اورک آی گئجیکیرسن، آزالیب، واخت  

   یه، گئتمه قویوب عمل حیاتدا بو  

 .  اورک آی تلس، آز بیر گئجیکیرسن،  

     

     

   اؤزونو یوخالمیرسان هئچ چوخداندیر  

 .  بیلک خستسن بلکه ساغالم، بلکه  

   اوزونو باغالییب قم کی، دئییردین  

 .  اورک آی دردینی، سیل گئجیکیرسن  

     

     

   وار بوشلوق بیر ایچینده ائدیرم، حیسس  

 .  اورک بو بیلمیر دوال ده، هاؤتس واخت  

   وار سؤزون کی، بیلیرم ساکیتسن، چوخ  

 .  اورک آی ایچینی، اؤز بوشالت تؤکوب،  

     

   سیررینی، نئچه توتموسان پونهان  

 .  اورک یوخ تایین وفادا بیلیرم  

   قدرینی، بزن لر بیلمسه هرچند  

 .  اورک آی ائله، عوصیان گئجیکیرسن،  

     

   عاجیزسن آلماقدا ذؤوق لکیتکاو  

 .  علیلسن بیر ایتیرمیش قولونو-ال  

   بیلیرسن دئییل اوزاق منزیلین سون  

 .  اورک آی یوخدور، آمان گئجیکیرسن،  

      

   کیمی آلوو  

   کیمی، پاییز دا باهار بو  

 ..  کئچدی قیرمیزی ساری،  
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   دیم گؤرمه یاشیللیغی  

 .  دیم ائتمه یسسح گؤردوم، دا یا  

   فصیللری، چوخداندی  

   قاریشدیرمیشام یامان  

 .  قاریشمیرسان سن بیرجه  

   کیمی، قویدوغوم بئینیمه  

 .  دایانمیسان یئرینده  

   قار، کولکله دونن  

   یاراتدی چووغون یامان  

 .  اوشودو جیسمیم بوتون  

   باشقا باشیمدان تکجه  

   قالمیسان، ائله اوردا  

   کیمی کؤمور داش ایستی  

   قیزدیریر، یامان منی  

 ...  کیمی آلوو خیالین  

     

   سئوگیلر یاریمچیق  

     
   اوالر ییخیلماق یولوندا محبت  

 .  اولسون یولون بیر قالخماغا کی، یئتر  

   اوالر ده سئومک یئنیدن آیریلیب،  

 .  اولسون اوزون بیر یه سئومه کی، یئتر  

     

   داشییار؟ سئوگی قدر نه اورک بیر  

   اوالر بیری او اوالر، بو اوالر، او  

   توتا گلدی کیم دئییل، بوخچا قلب  

   داشا پارتالییب جیریلیب، آخیردا  

     

   ایدی گوناهکار سئونلریم دئمه  

   منی ائتدی ترک قویوب، یولدا یاری  

   قویموشام، آچیق قلبیمی من دئ  

 .  گئتدی اوینادیب آتینی گلن هر  

     

     

   باخاندا دؤنوب گئرییه گون بیر  

   سنی چاشدیرار قیریشی آلنینین  

   کیمی آلوو بیر سئوگیلر یاریمچیق  

 .  سنی یاندیرار قایناییب، ایچینده  

          

 ...  سئوگیم بویدا دنیز  
      

   سئیرینه، دنیز ده یئنه گلمیشم  

 .  اؤتوروم حسرت رلرلهفیکی قملی  

   یئرینه اوجقار دنیزین باخیرام  

 .  سئوگیمه منیم تأسوف دئییرم  

      

   سئودیک بیرلیکده دنیزی واختالر بیر  

 .  ائتدیک یای قیشی کناریندا، گلیب  

   گلیرم یالنیز یئرلره بو ایندی  

 .  اؤتورورم کؤکس دالغاالرال چیلغین  

      

   اوچون گؤروشمک زهدنی لردیک گه  

 .  اوچون ساریلماق اولوب، بویون-قول  

   اوچون دوشونمک گئدیریک، تک-تک ایندی  

   اوچون آغالماق کناردا اوتوروب  

        

   منه دئیردین سئوگیم، بویدا دنیز  

   سنه باخاردیم دئییب، جان ده من  

   گؤرونور، اوزون سوالردا بو ایندی  

 .  دویولور سسین لپلرده بؤیوک  

 

  بهزاد احدی  ماراغالی 

 قوجانین گونلری 

 ائللــری باشیندان کـؤچوب گئده لـی

 تـرالنـــی الـیـنـدن اوچوب گئده لـی

 خــزان باخچاالرین بیچیب گئده لـی

 عـــؤمورباغـی تاالن اوالرقوجانین
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 گـولمــزدویون دوشـردیـلـینه اوزو

 ائــلـینه غــــریب اوالر اوباسـیـنـا ٬

 بولبول قـونماز بوداغـینا ٬ گـولـونه

 گونو٬ گوندن یامان اوالر قـوجانین

  

 آلـیـجـی قـوش کیمـی داغــالری گزه ن

 یئل کیمــی چیرپینیب باغــالری گزه ن 

 بوسـتان الر بزه ییب ٬ تاغـالری گزه ن

 آخــــربـئـلــــــــــی کامان اوالرقـوجانین

  

  

 سوروشان اولماز نیسگیللی احوالین

   کؤنلـونه یول سالیب باریشان اولماز

 دردینه بیرکـیـمـسـه قاریشان اولماز

 داغـی ٬ داشی دومان اوالرقوجانین

  

 گــؤزونـیـن یاشینی سـیـلــن تاپیلماز

 دردیـنـی آنـالیـیب بـیـلـــــن تاپیلماز

 اوزونه خوش باخیب گولـن تاپیلماز

 انینیازی دؤنـوب خـزان اوالرقوج

  

 آبیردان ٬ حایادان ٬ ائلدن دانیشسا

 دردلـرین درمانــی دیلـدن دانیشسا

 قـیـمـتـی بیـلـیـنمــزلـعلـدن دانیشسا

 دوررو سؤزوهذیان اوالرقوجانین

  

 محـببـتــی اؤزگه لــــرد ن دیلــنــر 

 دالـداالردا یاش گـــوزلــردن الـنـــر

 ـرگاه کـــؤزنه ٬ گاه کـــولــونه بلـنــ

 عـؤمرو٬ گونه یاالن اوالر قوجانین

  

 جاندان دوشوب دیلدن دیله قاالندا

 قاش أیلنیب گؤزه کولگـه ساالندا

 هرسیزیلتی اوز سازینـی چاالنـدا

 روزگاری یامان اوالر قـــوجانین

 

 ایـلـدن گئچیب گــونـلــریمـی سانیرام

 درد اهـلـنــــی باخـیـشـیـنـدان تانیـرام

 درد الینده یانیرام کیمی« حسـرت » 

 آخیر عــؤمــرو یاالن اوالر قوجانین

 

 

 آد: سمیر 

 سوى آدى: حسین ولى 

 تاخما آدى: کهیه أوغلو
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 یاتام / شعر توپلوسو طهرانمن بیر بیاض خور /17

 }أللى االبداع العربی { عربجه اورتاقلیق شعر مجموعه سى/بغداد /18

 مساءات الحب والصمت / عربجه اورتاقلیق شعر مجموعه سى /مصر /19
 عربجه اورتاقلیق شعر مجموعه سى/مصرشتاء بال مطر على عذابات الوتر/  /20

 جهات نظر/ عربجه اورتاقلیق شعر مجموعه سى/مصرو/21

 

 اینتحار

 قالخ..

 بیر سیقارا یاندیر

 کیبریت آراما

 ییمین آتاشیندان یاخاوره

 بیر نفس من آلیم
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 بیر نفس سن

 ئجه لرین اوزون ساعت لریندهگقیش 

 بیر نفس من اؤپوم

 بیر نفس سن

 دوداغالریمیزاتوپراق ره نگلى 

 بیر شعر من یازیم

 بیر خوریات سن

 شکمیز بیر آندا توتونلههر ایکی

 ئتمک ایسته ییریک کندیمیزدنگمیز فعلى هر ایکی

 یپالق دوغولموشوقچمیز سحر واختى هر ایکی

 ول قاپوالرینىگل.. دوداغالرین گ

 تعطیل ایله مه

 شک..!مؤذن اوخومادان بوتونله

 قالخ!

 اناغیندانبیر بوسه وئر ی

 بارماقالریمى دویونله بیربیرینه

 ساچالرین هؤرویو کیمى 

 آت بوینوما

 بوغ منى

 بوغدوقجا

 بوغوم سنى

 ک..!میز اینتحار ایدهبیر بوسه ده هر ایکی

 

 ایسته رسن

 

 ایسته رسن..

 ایسته ر سن شاعر اولماق

 شعر قاپوسینى دؤیمه دن 

 دیلسیز اولما ..!

 یخماچوزن قافیه دن 

 اغداش سوزجوکلرینىچه یاغدیر آلین تریله اته یین

 کتابالرى اؤیره نچ آ

 وشونا چورجه اوگکؤیلره اؤز

 وخ تلسمه..چصاقین غرورال 

 دئمه من شاعریم..!

 دئمه من اؤله ن شاعرلرین ساققیزنى 

 ئینه ییره مچ

 ئینه ییر چاؤلولر ساققیز 

 }ائل اوغلو{نین میراثى سایلیر..!

 ؟بونین حتما فرقندامیسین..

 سرحدلر هامسى سنین اولسادا

 یره مسین..!گفیزا آلمادان شئعر سرحدینه 

 ایسته رسن ..

 شاعر اولماق

 خیالالرى توپال 

 دویغوالرین اعتباریندا قال..

 مین بیر بوالقین غم سینه سینده

 لیرسه دهگشعر آغالماغین 

 ؤز یاشالرینىگساخال 

 ایسالتیرما تبریزلى رؤیاالرینى

 اؤلولرى دیکسینتیرمه شاعر

 آیدینلیق قاناتالرینا

 شعر باغال.. 

 هر سطیر باشى

 بیر نقطه قادار آغال..

 مقبره الشعرا خارطه سینده

 اغال..چؤز یاشینى گ

 نهایت فلسفه نمازیندا ایکى رکعت شعر اوخو..!

 داها بیر رومانتیک.! 

 بیر دامال یاش قوى قالسین

 کیرپیکلرین آراسیندا..

 تعریف ایتسین شاعرلیغین

 چ دانیشماغا دیل آ

 ون گدیلسیزلرین احتیاجى وار بو 

 چ هامییا شعرده پمبه بیر یول آ

 قویما کالس آغاجالرین یاپراقالرى سارالسین

 یجه یئنهچباهار عؤمرون 

 خزان موسیمینده بلبللر آغالسین
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 حایاتین سونونجو نقطه سینى قویمادان 

 اوجا باش داغالرین کوکسونده

 ربایاتالرى سه سله نتی

 ونل صبر ایله ییر گبلکى ده 

 حسرتده بوغوالن 

 یدنگغریبه سئو

 ولکه له نیر اؤره یین ایجریسینده..!گحؤزونلر 

 شعرینى باهارلى خیالالرا ایلیشدیر

 شهریارین باشى آلتینداکى

 یاستوغا دونده ر.

 یا..)بو قفس ده اوچدو بلکه(نادرالهى کتابینى..!

 آل بیر داها تکرار اوخو..!

 سن عاشق اولماق..ایسته ر

 سیگارئت قدحلرده بول کندینى.

 یا..بکله آدینى قویسونالر سرسرى.!

 یا..سنى قید ایتسینلر مجنونالر ده فترینده آدینى قازسینالر.

 یا.. سوکوتلوغوندان اوز عصرینده یاشا..

 سن احوالیندان خبرین وارمى..؟!

 محنته دایانماسین سئودادان

 کیمىمشقتلره کوجون یوخدو فرهاد 

 نسخه طبق االصل اوالمازسین..!!

 ایسته رسن عزرائیل اولماق

 دیلیمدن آل روحومو..

 یا.. اعتذار ایت تانریدان..!

 ایسته رسن قارانلیق اولماق

 آچما گؤزلرینى أبدیته قادار

 یا.. گئجه لردن صباحالرا طالق گونده ر..!

 ایسته رسن گوناها گیرمگ

 بو شعرى اوقورکن تانریا باخما. 

 ا..اؤره یمه باستدیغین خنچردهی

 اینتحار ایله..!!

 

 

 اؤرمولویام
 من..

 من.. سوسوز قاالن اؤرمولویام

 اؤرمولو

 من.. عطشانام

 یاغیش الرى گوزله ییره م!

 من.. تاریخام

 من..قوش الرین

 بالیق الرین

 جغرافیا خریطه سیام!

 ساحل مده اؤزگورلوگ گوکه ریر ! 

 سن..کیمسین ها!!

 سن منى

 مایا نه حقین وار!قوروت

 کملیکیمى سیله مه سین

 یاغشیمى قوروداماسین

 بیلیره م

 بوغازیمنان اعدام ایده جکسین منى.

 خبریم وار

 قانلى ایپ دن آسیالجاغام.

 حریت نه دیمگ

 بیله مه سین!!!

 بیر ذره جه وجدانین یوخ

 بیر مثقال غیرتین یوخ

 بیر مئتر یئرین یوخ

 منم تورپاغیمدا !!

 آدین 

 قویموشسون!! ت ی ر و ه م ج

 

 گلمیشیم

 دان من سیزه«خـــورماتو»لدیم گقوناق 

 ه«تبریز»نه، «ؤلوگائل »عاشق اولدوم 
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 ا«سولدوز»له، «اردبیل»جانم قـــــــــربان 

 نئجه دئییم اوتانیرام شعریمى

 م شعریمده کى دردیمى..دئیه بیلمه

 

 دردینه« حیدربابا»ین «شهریار»

 لیق شعرینهنون یاریمج«ائل اوغلو»

 آه جکیرم شاعرلرین دردینه

 یاغیش یاغسین سیل آپارسین حسیمى

 سیمى..ار آلسین سهگیا روز«میانا»
 

 الده قلم دوداغیمدا سیگاره

 ا«نیگار»ؤزلو گمکتوب یازدیم شعر 

 داریخمیشام گولو صوالن بهارا

 م بوردان کئدیم بیر داهامیرهایسته

 لریم چیقماز اولسون صباحا..کئجه

 

 قاپو قلعه سینده دورایدیم« أرک»

 قان فیشقیران جوشقون یارام صارایدیم

 شعر مجلس آنا دیلین قورایدیم

 دان بیر شعر«قاراجا»اوخویایدیم 

 دان بیر نثر..«جوادپور»یدیم دینلیه

 

 داغالرینى سازیمال« آراز»یزدیم گ

 سیملهشهره بسته دئدیم سه« آهر»

 منى تانیر آذربایجـــــــان یازیمال

 ه«مشکین»ن سالم کیم آپارسین منه

 ین عشقینه..«قاراباغ»رم قان تؤکه

 

 شهرینى دوالشدیم« خوى»آخشام وختى 

 دیمچنه قول آلهگیدان هر «حاجیللو»

 دان اردبیلله اوالشدیمیخدیم خوىچ

 یهؤرمهگنو «نئیراوغلو»اورطا بویلو 

 دلشکسته بیر شاعرى صورمایه..

 

 سىادهج« ولیعصر»شهرین « تبریز»

 سىالرین گئجه«سولدوز»دى مهتابلى

 سىنین اللهمیانا« حبیب ساهر»

 یهصوقاقالرین گیزمه« جولفا»گلدیم 

 یه..ایله شعر دوزمه« دومان اردم»

 

 قبرینه« اسماعیلشاه»اردبیلده 

 طبیعتین سحرینه« سایین قاال»

 شعرینه« سیما دیدار« »آذرشهر»

 یملمیشگا «نادیر شاه»دا من «موغان»

 لمیشیم..گا فــــــریاد آها «ستارخان»

 

 دا«زنکان»فرصت وئرین شعر دئییم 

 صدا وئرسین زینجیرلرده زینداندا

 ایله موغاندا« سعید»یدم ؤروشهگ

 گؤزه -اوتورایدیغ دیز به دیزه گؤز

 دردین بیرمیزه..« تورکمان»دانیشایدیق 

 

 سحر واختى قهوه آلتى یاپمیشام

 ا آلمیشاملى بو گون فیزمن گیتمه

 ایچیم یانار سیزه وداع دئمیشم

 ا«ائلدار»ن سالم امانتیم منه

 ی زیاره..«شهریار»ین سیز ایله

 

 قهرمانالر دیارى« ساوه« »نوبران»

 ؤزلریمین پینارى« گولوگاورمو »

 یمده آزارىساغالماز هئچ اؤره

 شعر دیسه آغالرام« هاراىمسعود»

 سین باغالرام..آغالدیقچا قافیه

 

 «حمزه ربانى»سا شعر یازار قیس

 «مرتضى تیکانلى»یئرى تگ « سراب»

 «پاشا اوغلو موغانلى»بیزدن سالم 
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 «میانلى»یازارکن بو شعرى سیزه 

 لى..«دومان»گؤزلرى چوخ « سمیر کهیه»

 

 رنیده حیدر بابا سازالییربو ده

 ایلگ سطیرده آغالییر« کاتب اوغلو»

 شاعرلرین دیللرى بال دامالییر

 گچه آلقیشلیرام من سیزىدیدینله

 ى..«تبریز»گؤز یاش دوکوب ایسالتیرام 

 

 «آغ آتلییم»نین «هوشنگ جعفرى»استاد 

 تابلوسوندا حوزون اوخور بیاتلیم

 مه سویو قانلى فراتلیم«حسینى»

 سى کربالچوخ چتین دیر فاجعه

 قانون بودور مؤمن کیمسه مبتال..

 

 ایله گوروشدوم ،اومید ،ایلجن ،دومان

 ولونده قونوشدومگزد ن ائیل شعریم

 قوناق اولدوم خسرو گیلده بولوشدوم

 سئودیم  یاغیش ثانیه سى تابلوسو..

 دنیز قییى سنفونوسو رؤیاسى..

 
 شعر دئدیم شهریارا سهرابا

 صدا گلدى خوش گلمیشسین مرحبا

 اخشام اوستو یولوم دوشدو سرابا

 ..سوز ویرمیشم یعقوب اوغلو نیگزادا

 ..ن فریاداگله جکیم اذربایجا

 
 دوردوم موغان قبرى اوسته اغالدیم

 گول یئرینه بیر ده سته سوز باغالدیم

 قبر داشین گوز یاشیمال چاغالدیم

 ئتدى روحوم قالدى موغان دا..گجسد 

 آذربایجان هم قاراجا اوغالن دا..

 

 ستار خانان اؤگرنمیشم اسالنلیغ

 سوز دئیرسه ایشیق اولور قرانلیغ

 ه یر بو دارلیغالبت بیر گون گولومس

 ..ار ائومزدهچشهریارین روحو سا

 ..من اؤلدومسه کومون منى تبریزده

 
 دهمرمرشعر یازین قبریم اوسته 

 بو غریب کیم کومولوبدو بو یئرده

 گله ن گورسون شکلیم اوسته بیر پرده

 ول قویون بیر دامال یاش بیر اثر..گبیر 

 توربه م اؤسته اوخویون سیز بیر شعر.. 

 
 طوبراغدا شعرکیم بیزیم بو غریب 

 کومولوبدو ادسیز بیله قیراغدا

 طبقى شکلى یابراغدا دئیه ن اولسا 

 ..هر سطرینده تورک روحومو سیخیردیم

 ..یاالن دئیل کابوسالردان چیخیردیم

 

 آزادلیقا بیر مسافر شعرى

 نمن یاغشین مونجوق مونجوق قویروغوندان  توتارک

 نئوته رکبلبل اولوب تبریزین  صون بهاریندا 

 شاعرلـــر کؤچه لرینده اویقوالنیب یاتارکن  

 ا..!قورشونا دوزدولـر منى  یتیردیلـر... إعدام

 

 آنا دیلیمیز اوقــوماق یاصاق اولـــدو بیزلره

 ره ندى دالغـالى ده نیزلـرهپیم دوندو ده گأوره 

 وزلــرهگمن عاشقام فضولى یه هم شهـریار 

 قیاما..!... ارتیـالرݒقویازدیم تورک اوخـودوم  من تورک

 

 رشعر یازماق تـورک دیلیله سیاست جنایتدی

 ربیزیم وطن خـارطه میز تورک آذر عالمتدی
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 تورکجه سینه اوخـومامیز نده ن کى قباحتدیر

 ..!ـوز قویدو... انتقاماگکیمى بیزى حقسیز بیلدى 

 
 دوردوم شهـریار قبرینده اوخودوم} یس{سوره سین

 نجه ره سینپدیم آزادلیق تچشعرینى قوقـالدیم آ

 سایدیم بارماقـال هم عروض قافیه لرهجه سین

 ..!یقلمیش قالــدیم دونـــدوم رباعیات... خیاما

 

 صفر

 

 سن بیر هایکو شعرى 

 ملیونالرجا یازیالن هایکوالرى

 آنالتیرسین

 سن بیر سوزجوکسین بتون سطیرالردا وارسین

 سن بیر استفهام سین

 ز من کیمى آنالتامازسنى هیچ کیمسه چوزه مه 

 سن بیر تعجب سین

 قاموسالردا بنزه رین اولماز

 سن بیر مریم سین

 آدین اقتباس عذراء دان 

 سن بیر اللهى قادین

 اؤزگور دوغولموشسون

 اؤزگور گیده جکسین

 اؤزگور ممله کتینه

 سن هر سطیر باشى نقطه سین

 من هر سطرین نقطه سیام

 سن مکمل بیر شعر

 بیر نثرمن ایسه یارمچلیق 

 سن 

 ایشته

 هه.. سن قاالجاقسین..!

 من 

 ایشته

 هه.. من قاالجاغیم..!

 ایکیمیزده نیوتن جاذبیه سى وار

 گؤزلرین پوالت کیمى چکه ریر منى

 شعر اوخویاندان سه سین

 بیر اوشاق کیمى بیشکسیز ترپه دیر منى

 سن هر لقمه اکمگ ده سین

 اما اوتا بیلمیره م سنى

 لرده سینسن هر اویقوسوز گئجه 

 اما یاتا بیلمیره م سنى

 سن هر کاغذیمدا قاراالماسین

 اما سیله بیلمیره م سنى

 هر بیر گلینین گومله کى کیمى

 اما اللریم تیتریور

 آصا بیلمیره م سنى

 سن بیر ممنوع ایچره ممنوع سین

 اؤپه بیلمیره م سنى

 سن بیر شارقى

 بسته سى گؤزلریندن یازلمیش

 من بیر آهنگ

 ساق قازلمیشنغمه سى یا

 سن بیر قاچ نمره سین 

 تلفون قارنیندا

 رقملرینده 

 نه بیر وار

 نه ایکى وار

 نه اوچ وار

 نه دورت وار

 نه بیش وار

 نه التى وار

 نه ییدى وار

 نه سکیز وار

 نه دوقوز وار

 ساده جه

 صفر وار

 ان سون زنگ ایلیه ن چاره سیزلیگدن
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 سیزى آرایان

 منم 

 او.. صفرى آرایان..!؟؟

 

 تیرت منى آنا ...یا

 

 یاتیرت منى آنا ...

 قورخورام یالقیزلیغیمدان 

 ئجه یاریسى کابوسالرا توتولماغیماگ

 اندیر دیوارالردان قایماق دوداقلى

 یلیمین رسمینىگؤزلو سئوگشعر 

 سین آرتیق.!ؤزلریم گؤرمهگ

 سین دئیه.!شهوتله دوداقالریم اوپمه

 نلردئجهگساخال منى 

 لردنبعضی خطیئه

 لردنرسرى دوشونجهس

 قالدیر باشیم اوستوندن نه وارسا اونا عائد...

 اللریمى بیچاقال

 دوزال یاراسینى

 ایسترسن جسدیمده ان عزیز یئرى داغال

 لر بیر شیطانى شئی

 سین دئیه.!فیکریمه دوشمه

 یاتیرت منى آنا...

 ونلر جهنم یوخوم قاچمیشگبو 

 ؤره قاچیشى معناسیزدیرگمنه 

 الرینى آچمیشباالجا قاناد

 دا نفرت ائدیرم...آچماسیندان 

 رنین سومویونه قدهئجهگ

 سیقارئت چکیرم

 شعریمده هاوادا اوینار هیکلینى یازیرام

 لریندهلرینده قیرمیزى خطقافیه

 حوزن اکیرم...

 یاتیرت منى آنا...

 قورخورام قارانلیقالردان

 بیر ضعیف فانوس ایشیغینى بوراخ

 اودامین آغزیندا 

 ا قالسین...یان

 رسحر واختینا قده

 باش اوجومدان قالخما

 رنه قدهیرهگاویقویا 

 یاتیرت منى آنا

 بیر قلم بیر کاغیذ

 ایسالق یاستیغیمین آلتیندا ساخال

 شفقین قارنیندا دوغاجاق سککیز آیلیق 

 بیر شعریم وار

 کیم بیلیر

 او شعرین ایستقالل دوغوشونو یازاجاغام

 

 امآنام... آنام... آه آن

 لرینى قاپاتمامین پردهپنجره

 ؤیرچینیم گبلکه اوچورتدوغوم 

 جک تیرهگمنه بیر مکتوب 

 الر مزاریندانن عاشیقابدیت کوچه

 بوغازدان آسیلمیش سوسوز آغزیندا 

 مین سیسلى جامالرینین آرخاسیندان...پنجره

 شعریمى اوخویاجاق...!

 یاتیرت منى آنا...

 یاتیرت منى آنا...

 

 آنام زلىیتبر

 سىیاریئجه گ شیق

 وندهگ ریب اغمورلوی

 نیآنام زلىیتبر

 ندایان قوجاغچقوقوسو صا زیتبر

 محلله ده ریفق ریب
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 ندایفراش جاغیص نیآتام

 رکنیالخاالنچسعادت  ندایاشیوز گ رولومسهگ

 ندایآلت غىیشیفانوس ا فیضع ریب

 میدچآ مىیوزلرگ

 باصان نایباغر منى

 نیغوالریدو نمشیصیا

 ..صارمشدى نهیلرگیللیشی

 نیلهصباح

 وبیصو البسمى

 سردى منى نهیشونهگ قیآزادل نیزیتبر

 منى تردىیرالرا تاناگقوقان روز ىگسئو

 نایمحلله قوجاقالر ریب

 منى ردىیشدنلهیسر

 پارالق ارالقپ

 ندىشلهید مدایاناغالری وشلرپاؤ

 دفعه لکیا

 میسالتدیا مىیدوداغالر

 ندانیل باغغزه نیآنام

 میجدیونو اسوت تورک

 میسلر آلدنفه جانلىیآذربا

 هندیجیملر ااوزله مبهپ

 لردهئجهگمهتابلى  ازیب

 میباغالد نىیوزلرگ نیغیقارانل

 ودومیآز بو ریب

 میآختارد ارالرىیشهر

 میدوالشد لرىکوجه

 نینهیاورم

 نیزیتبر

 ندهیساحللر

 قوردوم دوستلوق

 میردیاشاتی ندایطوپراغ نیزیتبر غمىیاوشاغل

 ..لرهیحکا

 ..ماسالالر

 میردنلهید

 ..!ندهیونلرگ شیق اوزون

 الیباالم ل الیل

 ندهیلید نیآنام

 نىیلرهجه میدأزبرله

 میندبسله لهیشعر اریشهر

 الیاشی وزگ

 میندلهقورخو تربه قورخو

 اغالرىیا نیمیکیبش

 دوکرکن ئرىی

 منى ردىیوخالنتری

 والراپقا

 سورکولرى

 آنام وراردى

 ساخالردى منى

 ..!وزلردنگ قره

 انىیتان بیتأن مىیکند

 نایطوپراغ نیزیتبر میباصد اغیآ

 شعرله میازدی مىیآد

 نایراقالرپای نیکلرجهیچ

 صاووردوم مىیسنفه

 نایصوقاقالر عاشقالر

 اوتوردوم ندهیناریک فلریرص

 میاقدی غارهیس ریب

 نجهیگ ولدانی میتدیا ریس

 میباقد وزونهی نیانسانالر

 وردوغوم انسانىگ هر

 میشاعر اوالراق صاند ریب

 یمخاطرالد مىیدوستالر شاعر

 زهیتبرلدیم گ شتهیا

 هیورمهگ زىیتبر

 نیمیشاعر آرخاداشالر ندهیجیا

 هیئوبمه ندانیاناقالری

 لهیأولسا ب مدهیال

 باهلل
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 ائتمیره م تبریزدن چکو

 مدایاشیبهار  52

 زیجسارتس زیقاناتس

 زیزمانس زیواسی

 دىریو وچقوشوم او قیارلیاخت

 ..نایمزار شاعرلر

 

 رهپنج
 
 .!پنجره نین آردیندا بیر حکایه وار هر

 بگلییور بیرسینى کیمى

 وداعلییور سیئوگیسینى کیمى

 ..آغلییور کیمى

 ..گولویور کیمى

 ..شعر یازییور کیمى

 سویوقدان کاغذالرى یاندرییور کیمى

 دوداغیندا سیگاره کیمى

 ساچالرینى داغتمیش روزگارا کیمى

 یاطاغدا خسته کیمى

 چاى دملییور مطفقدا کیمى

 سمیر سیز کیمى

 .!من سیز کیمى

 ده سن سیز کیمى

 .!پولسوز کیمى

 زنگین! کیمى

 !کیمى شاعر

 کیمى ناثر!

 ..کیمى فیلمه سیر ائیدیر

 خبرینى ایزله ییر! ورلوکگکیمى رادیو دا اؤز

 ..کیمى شارقى دینله ییر

 ..کیمى دعا اوخویور

 قادینى بوشانمیش کیمینین

 حایات یولداشى کوسموش! کیمینین

 کیمى یالقیزلیقدا سسیزلیک ده یاشاییر!

 کیمینى بیر سورو اوشاغ باسمیش

 !ده }سبحان اهلل{عقیم اوالدسیز کیمى

 بیلیر داها نه کیمى!!؟ کیم

 

 اقپتور
 

 وزوندهگ شاعرین

 القیشالر یاغمورو

 اقپتور

 آووجالریندا شاعرین

 بیر قیسسا شعر جیئبینده

 میشن وملهگدو

 سیز کفن کیمى دوکمه

 تانریدان

 االن وقتى اولؤمو صاتین

 وحشتلیگینده شاعر

 منکیر و نکیر سؤاالرینه تانرینین

 جواب وئریر شعریله

 حضوروندا تانرى

 اقپتور

 شاعرین

 طانیقدیر خیالالرینا

 شعرینه

 ملرینه شاهدیر اوزله

 ..تانرى شاعرین تورباغیناممکندیر

 ..!!سبه ر ولگ

 

 بتبریزه مکتو

 گوندرمیشلر تبریز سنه بیر پوسته

 خبرین وار دیمگ بیر شاعر خسته
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  آتاشى سونمه ین ماصاالر اوسته

 ..!بیر یاریم سیگاره دومان آغالییر

 یارى تانریسى سن سن اولدون صوران

  سنه اولموشدور باخ تارومار دیوان

  گئجه نین صیرتیندا گـوزونده هجران

 .!.بولودالرى چوگموش گریان آغالییر

 

 الینده اولسایدى زنگ ایلردین سن

 یاساق اولماسایدى گل سویلردین سن

 دوستلوغ اؤره ینده آه دیلردین سن

 ..!دورت دووار تابلوسو زندان آغالییر

 

 یوخودا سسله نیر سنى گورموشدو

 اوزوده بیلمیرى کیمى اوپموشدو

 سنى یا بیرسینى خانم دیمشدى

 ..!قاخ أویان سئودالى لیالن آغالییر

 

 دیدى تبریز آدلى بیر قادین گوردون

 یوخوندا سله شدِین ساچینى هوردون

 کیم او قادین سمیر فکرینه ساردین

 ..!سن آغالرکن گوردوم رؤیان آغالییر

 

 دیدیم یئنى دوستوم قلبى پگ قادین

 دیدى عجب کیمدى یاز منه آدین

 اولسون اودا السین شعریین دادین

 .!..اما هیچ اؤزولمه هجران آغالییر

 

 بیر قدح چاى گه تیر یاق بیر سیگاره

 دیدیم آواره ییم باهلل آواره

 او منم دوستومدور بنزه ر گولزاره

 ..!نهایت یوخودور رومان آغالییر

 

 بوتون خیابانالر تعزیه قورموش

 وزو تیکیلمیشگبابک قاالسینا 

 مشکین آهر شهرى بوبنونو بورموش

 نادر شاها موغان بیر جان آغالییر..!

 

 ونهگد دوشنلرین یاسلى دوشهی

 یوخسول انسانالرین آغیر یوکونه

 تبریزده شهریار اورمو کولونه

 ستار خان جواد خان وطن آغالییر!

 

 سنا گلدیم

 قارلى آراز چایالریندان

 ئوته ن بلبل باغالریندان

 ىیمبیر سراب ک

 سنا قوشویوروم

 اؤیله داریخمیشام

 ..!آچ قاپونى سنا گلدیم

 
 گؤزون گلیب اؤپوم سورمه

 دویوم سه سین شعر سوزون

 ىیمبیر کتاب ک

 سنى اوخوموشام

 اؤیله داریخمیشام

 ..!آچ قاپونى سنا گلدیم

 
 دوداغیندا بال دامالسى

 چاره سى نه ! دیل یاراسى

 ىیمبیر کباب ک
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 سنسیز آتاشالنمیشام

 اؤیله داریخمیشام

 ..!آچ قاپونى سنا گلدیم

 

 اونوتدون مو ؟ گئجه لرى

 لرى شعریمده کى هجه

 ىیمبیر خطاب ک

 یازدیم هاالوالنمیشام

 اؤیله داریخمیشام

 ..!آچ قاپونى سنا گلدیم

 

 

 قیسا شعرلر
 

 (1) 

 گل دئمشدیم سون مکتوبدا 

 لرسن یوخسان گئجه

 سیزلییین سویوقلوغوندانسن

 ر ییم تیترهاوره

 سانکى بیر قوطب دا!..

 

(2) 

 گل بو ساعاتالرى

 ائندیر دوورارالردان

 اوزون

 اقیس

 وسط

 بویالریندا

 ریندنعقربلرینى قوپار جییه

 دین یا!!.سن هئچ بیلمه

 تیک سسیندن -دن تیکسکونت

 سیم گلیر..!اؤله

 

(3) 

 گل.. 

 بو آخشام

 قاپاما گؤزلرینى

 اوتور قارشیمدا 

 سینى آچجنت پرده

 لرینى گؤسترلیکماوی

 یاغمورالش جسدیمین تورپاغینا

 .یال ..گل..بیر اوووج گؤز یاشی

 

(4) 

 گل

 دان خبر گئتیرقاراباغ

 الریندان جیناقاالدا شهید چیغلیق

 آزربایجان تورک خیاوانالریندان 

 قان فیشقیران اولدوزالردان

 وأسفا:

 خبرسیزیم قارداشیم!...

 

(5) 

 گل

 نیزینىگؤزلرین اورمو ده

 ارک قاالسینى

 گل

 اؤزگورلوک

 یه چئویرده..گل!...شارقیسینى تورکجه

 

(6) 

 نکلرىن کپهپنجرده

 سنه اوچورتدوم

 سن منه اؤپوشلرینى

 رسینه گؤندهاؤزگورجه

 ..!!میربایجانذآ
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(7) 

 ندم ورهگ سنى

 کؤزلریمدن قیصقانیرام..

 کؤزلریمى یوماراق

 سنله دانیشیرام..!

(8) 

 ردیم وندهگبیر مکتوب  سنا

 ایچینده

 ولگقیرمزى  بیر

 شعر ارچهݒ بیر

 شعره قیصقانیر ولگ

 نیرقیصقا ولهگ شعر

(9) 

 لکهؤگ

 بیر گئجه یارادیم دوشوندوم

 ..توپالدیم

 لگه لریمىؤگ بتون

 ..!!قویدوم اوداما

 دوشوندوم بیر شارقى یازیم

 الوداع دادیندا

 سازیمین تیللرى آغاردى..!

 یمپدوشوندوم بیر وطن خریطه سینى یا

 وطن ایجه ریمده اینتحار ایتدى..!

 ونده ریمگدوشوندوم بیر مکتوب 

 هامسى اؤلدولر..! یالرچوستاپ

(10) 

 نقطه سیز شعر
 شعر ایسته دیم یازیم بیر

 .!نقطه سیز

 اه اوز اؤزومو اوخشاماغاگ

 یلیمهگاهدا مندن خبرسیز سیئوگ

 ئجه سینده یالقیزلیغما بیر تسللى اولسون..!گظلمت 

 فکیر ایله دیم

 قادار سیگاره ایچدیم صباحا

 بیلمه دیم یازا

 ن کریمىآالیمه قر لدیمآ

 وردومگدینى آ للهنآ

 ..!نقطه سیز (اهلل) یازدیم

(11) 

 ارسونگ

 ..گئجه دون

 بیر قهوه ایسته دیگ آجى

 دان کارسون

 بیر اؤلوم قهوه سى ایچدیگ آجى

 کندیمیزدن

 خبرسیزجه

 ..اریدیگ

 ..توکندیگ

 ..بیتدیگ

 ایکى قدح ده

 ینمیش بیر قوش کیمى سرسم اولدوقپیرچ

 بولودالرا گوحشتلی

 دوق..چوجهنم هاواالرینا ا

(12) 

 قادین

 بیر قادینین جسدینده

 نینداقار ..یا

 کوبه ینده یا..

 باهار کوکسونده ..یا

 یا..سینه سینده

 یا.. گولستانین اورطاسیندا

 شعر بالالرى دامالییر

 نه کوجوم وار ایسته یم

 نه دیلیم وار یاالیم

 !!بارماقالریمدا دا .. حیس یوخ

 ندم ورهگ سنى

 تیتره ر دوداقالریم

 زلریموگ

 ..!!اوخور شعر
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 صنم زنگانلی

  اود باخیشالرین 

  

 یئنه ده یاندیردی جانیمی منیم

 اود ویئردی قلبیمه اود باخیشالرین

 حسرتدن توکنیب اولموشم داها

 اورییمده قالیب جان ناخیشالرین

 اود ویئردی قلبیمه اود باخیشالرین

 

 قدر می؟ قیسمت می؟ بیزی آییران

 یز قاییرانگوزوموز یاشیندان دن

 سونوندا بیز اولدوق ، بیر جیفت ساییران

 اورییمده قالیب جان ناخیشالرین

 اود ویئردی قلبیمه اود باخیشالرین

 

 قیسمت دن آرتیقین یئمک اوالر می؟

 بوالقدان گئدن سو بیرده دوالر می؟

 بهاردا گول آچان آغاج سوالر می؟

 اورییمده قالیب جان ناخیشالرین

 باخیشالرین صنمی یاندیردی اود

 

 تانیشمیشام

 صنم زنگانلی 

 

 گلیردین گوروشه،ارکن گلیدین

 ایندی یوخلوقونا،من آلیشمیشام

 اونودماق چتیندی، سئوندن سونرا

 من اونودانالرا، دای قاریشمیشام

 سئومک شیرین اوالر،آیریلیق زهر

 روحوما دولماییب،کینه یلن قهر

 اومود باغالمیشدیم، آچیال سحر

 ،من باریشمیشامآجی طالعیملن 

 

 حایات یاریش دی بیز،ایشتیراک ائدن

 مغلوب اولوب سونرا،دورمادان گئدن

 بو قانونا یوخدور، اعتراض ائدن

 حایاتدا اوزوملن ، من یاریشمیشام

 

 وفالی اولمادین، ایله دین جفا

 باغیشالیانمادین، خسته یه شفا

 دردیمی ساخالدیم، پنهان و خفا

 میشامسنی اونودماقا ، چوخ چالیش

 

 گلیبسن یئنی دن، داها گئج اولوب

 سئوگیمیزین گولو، سارالیب سولوب

 صنمین قلبینه ، بوران قار دولوب

 ایندی باشکاسیالن، من تانیشمیشام

 

 اوندان سانا نه آنالتیم؟؟؟

 سینه سینین داغالرینی 

 ساچالرینین آغالرینی

 آغالرقاالن چاغالرینی

 اوندان سانا نه آنالتیم؟؟؟

 لدا قالدیقالرین؟گوزو یو 

 حسرتلره دالدیقالرین؟
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 سنی یادا سالدیقالرین؟

 اوندان سانا نه آنالتیم؟؟؟؟

 یالنیزلیقدا یاشادیقین 

 محنت لری داشادیقین

 یوال باخیب اووشادیقین

 اوندان سانا نه آنالتیم؟؟؟

 حایاتدان گوز یومان آنین 

 حسرتدن جان وئرن دانین

 آلدی صنم دن توانین

 ه آنالتیم؟؟؟اوندان سانا ن

 اوندان سانا نه آنالتیم؟؟؟؟  

 صنم زنگانلی 

 :بو شعرین ماجراسی

من اوشاق اوالن زامان بیر قوجا خانیم یاشاییردی کی اونون 

اوغلی آناسینین کاسیب اولماقینا گوره آناسین 

آتمیشدی.خانیمین عمرو اوالد حسرتینده سوویشدی و 

ونیاسین دییشدی قونشوالر اونا یئتیشیردی.خانیم فالکتده د

و قونشوالر اونو دفن ایله دیلر. و سنه لردن سونرا اونون نوه 

سی اونون حاقیندا منن سوال ایله دی کی منیم خان نه نه ام 

نئجه خانیمیدی و من اونون خان نه نه سین، اون اوچون 

 .بوجور تعریف ایله دیم

 

 

 

 

 

İbrahim Yusifoğlu Yusifov 

 یوسف اوغلو ابراهیم

 
 آذربایجان جمهوریتی( اف یوسیف اوغلو یوسیف براهیما) 

 آخورا بولگه سی شرور اوزرک جمهوریتی  ناخچیوان نین

 شرور. اولموشدور آنادان ایلده جو-1333 مهر  8 کندینده

 صینفینی جی-8 نین مکتبی کند آخورا رایونونداکی

 مکتبده پئداقوژی  کی شهرینده ناخچیوان بیتیرمیش،

 نین اونیوئرسیتئتی دؤولت ناخچیوان ایسه سونرا اوخوموش،

 .   آلمیشدیر تحصیل عالی سینده فاکولته ادبیات
 سینده ساحه ادبیاتی اوشاق یوسف اوغلونون ابراهیم  

 آرپاچایین" ، " گوپچو توپچو، فوتبولچو،".  بؤیوکدور فعالیتی

  ،" سی نغمه وطن "  ،"وطنیمدیر آذربایجان " ، " اوشاقالری

 اوخوجوالرا باالجا کیتابالرینی  " 2 - اثرلری سئچیلمیش "

 .  ائتمیشدیر هدیه

  ائتدیگی ترتیب نین بیرلیگی یازیچیالر آذربایجان  

 ،(2014)  " آنتالوگییاسی ادبیاتی اوشاق آذربایجان"

 ایله امری نین باخانلیغی تحصیل جمهوریتی آذربایجان

 و تربییه لرده موسسسه مکتبه قدر "  ائدیلمیش تصدیق

 درسلیگینده  " منتخابات "  دایر نا  " پروقرامی تعلیم

 نغمه وطن "  ، " اولدوز ".    وئریلمیشدیر شعرلری سیلسیله

  ، " گونش"  ، " پیونئر "  ، " گؤیرچین "  ، " سی

  ، " مکتب ابتدایی"  ، "فلورا و هئربا ، " گونش و اوشاقالر"

  وتوپلوالردا، ورنالژ  " حیاتی کند "  ، " قادینی آذربایجان"

 آذربایجان "  ، " قاپیسی شرق "  ، " سسی شرورون "

 "  ، " پیونئری آذربایجان "  ، " چیک-چیک"  ، " معلیمی

  " پروبلئملری تحصیل "  ، " تومورجوق "  ، " ساواالن

 شعرلرله یئنی اوچون اوشاقالر اوالراق منتظم قزئتینده

 .   ائدیر چیخیش
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 و نین بیرلیگی یازیچیالر بایجانآذر ایلدن جی-1377

 .  عضوودور نین بیرلیگی ژورنالیستلر ایلدن جی-1371

 اسالم ایران ، تورکیه ترکیبینده نین هئیتی نوماینده رسمی

 و کونفرانسالرین الخالق بین فئدراسیونودا روسییا جمهوریتی،

 مکافاتچیسی و ایشتیراکچیسی نین بایرامالری پوئزییا

 آذربایجان و نین بیرلیگی یازیچیالر انآذربایج اولموش،

 نماینده جی قورولتایالرینا– 12 نین معلیملری

 نین سی کمیته تلویزیون و رادیو ناخچیوان. سئچیلمیشدیر

 شاعر داغالرین "  حاقیندا یوسف اوغلو. ای ایله سفاریشی

 میللی آذربایجان حاضیردا. چکیلمیشدیر فیلم آدلی  " اوغلو

 ادبیات آدینا گنجوی نظامی نین یآکادئمییاس علملر

 .  امکداشیدیر اینستیتونونون

 ترجومه دیللرینه فرانسیز و فارس تورک، روس، اثرلری

 حکایه پوئماالر، شعرلر، آددا 27 عومومیلیکده. اولونموشدور

 .  مؤلیفیدیر نین کیتابالری پیئسلر منظوم و پووئستلر لر،

 پرئزیدئنت اتی،الورئ موکافاتی مئدیا  " قلم قیزیل "  

 7 اوغلو، 1 قیزی، 4. لیدیر عایله(    2016. )موکافاتچیسیدیر

 .واردیر سی نوه

 اونون شعرلری  

 وطنیمدیر آذربایجان
     

   وار، دييار بير اوزونده يئر    

 .  يان هر بوردا گؤزلدي چوخ    

   اووسوناليار اورکلري    

 .  آذربايجان يوردوم آنا    

     

   اولودو، چوخ بيلير ميها    

 .  ياشي اونون قديمدي چوخ    

   دولودو سيرر آچيلمايان    

 .  داشي بير هر قوبوستانين    

     

   قيشي، پاييز، فوسونکاردي    

 .  يازي گوللو گولور اوزه    

   ياغيشي، گور قودرتليدي    

 .  آرازي کور، داشير-جوشوب    

     

   قانيدي، صاف جاني، باکي    

 .  شاني-شؤهرت ياييليبدي    

     قاناديدي قوشا جوت بير    

 .  ناخچيواني قاراباغي،    

     

      

   دير، مؤعجيزه طبيعتده    

 .  گؤلو مارال گؤيگؤل، ماوي    

   منبعييدير، زحمت حاالل    

 .  جئيرانچؤلو دوزو، موغان    

     

   نئچه-نئچه بي اوزئيير    

 .  ييب بسطله اثر اؤلمز    

   سي زنگوله هر بولبولون    

 .  ييب اله نور اورکلره    

     

   نير سسله گور هاواسي ساز    

 .  آراندا هم شيرواندا، هم    

   نير بسله تر فصيلده هر    

 .  لعنکراندا ليمون ساري    

     

   وئرن حيات تارالالرا          

 .  منيمدير ورک منيم، آراز      

   ياشايان گونلر موستقيل      

 !  وطنيمدير آذربايجان      

        

   مسکنييم گؤزلليکلر ناخچيوانام      

   قاپيسيندا شرقين قوجا         
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 .  ناخچيوانام دايانميشام،        

   گوندن ازل يارانديغيم        

 !  آنام اولموش يوردو اودالر        

     

   دوشمنلرين گريب سينه         

 .  داعواسينا پوسکورن اود         

   قويدوم ملهم ووقاريمي         

 .  ياراسينا ايگيدلرين          

     

   اسرلرين اوسته سينم          

 .  واردير ايزي ين سيلينمه          

   عجميدن قوجاغيمدا          

 .  يرياديگارد لر آبيده          

     

   آرپاچاييم آرازيم، خان          

 .  آشيقالرين داستانيدي           

   داغالريم دوز ين توکنمه           

 .  دييارين بو نعمتيدي           

 

   ايمدان، " سيراب "  آچيبالر سؤز           

 . واريمدان چوخ - مدان، " باداملي "          

   گيلئيلنمير ريماؤوالدال           

 .  باهاريمدان بورانيمدان،           

     

   فصيللرده گزديريب گؤز            

 .  نظر سالسان داغالريما            

   ککليک گؤزل کي، گؤررسن            

 .  سکر نئجه داشا-داشدان            

     

   ائدنلر سئير باغالريمي    

 .  وار لريم نه جکدير بيله          

   ليمون، ساري هئيوا، آلما،          

 .  نار گولؤيشه پارداخالنيب          

     

   بوالق، سرين يايالغيمدا          

 .  وار نيم چمه ناخيشلي مين          

   تانيشا-دوست گونو نووروز          

 .  وار نيم سمه پايالماغا          

     

   چکيلير سو آرازدان نخا          

 .  بؤيوکدوزه جادارالشميش          

   گؤسترير سي مکتبليلر          

 .  دوزه چينار بويو يولالر          

     

   ديم، گيزله نه! آرپاچايي          

 . اوندان ده من اينجيميشديم          

   گوناهسيزدي، گؤردوم آنجاق          

 .  قاندان ناهاق زاقدياو چوخ          

              

   اونو، زامان بؤهتانالميش          

 .  داشدي-جوشدو دي، دؤزممه          

   سويونو، صاف بوالنديردي          

 .  آچدي اويون باشيميزا          

     

   اوزرينده آرپاچايي          

 .  بند تيکيلدي هونرله مين          

   سيماسيني اؤز دييشدي          

 .  کند اوبا، چوخ شرورومدا          

     

 !ناخچیوانام          
   گونشيدير موستقيلليک          

 .  ين اله نور اوزريمه          

   چيچکلنن گونه-گوندن          

 .  مسکنييم گؤزلليکلر          
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   گولروزلو، اؤوالدالريم             

 .  سسلي آزاد لي، نغمه شن          

   ييرم بسله قوجاغيمدا          

 !  نسلي گئدن جگه گله          

     

   آرپاچایی         
     

   ائللري آذربايجان           

 .  اولوب اولو گئنيش، چوخ           

   چؤللري، برکتلي            

 .  اولوب سولو چايالري            

     

   يوردوموز بؤيوک ييف،حا            

 .  ياراالنيب کؤکسوندن            

   اوزوندن خيانتلر            

 .  پاراالنيب يول نئچه            

     

   اوبا-ائل دوغما قديم،            

 .  قاليبدي اللرده ياد            

   اوستونه درد گليب درد            

 .  آزاليبدي رپاغيتو            

     

   منبعيي دا آرپاچاي            

 .  دن دره داغ، او آلير            

   اوالن گور بوالقالري            

 .  دن بتدره سوغانلي،            

     

   چايين بو يئرده نئچه            

 . چکيرلر سدد اؤنونه            

   تونئللره زهرلي            

 .  دييشيرلر آخارين            

     

   سدلره، باخمير آنجاق           

 .  چاي يازدا داشير-جوشوب           

   ماوي دؤنور شروردا           

 .  آرپاچاي ه " گوموشگؤل "          

     

   سئويرلر چوخ اوشاقالر         

 .  چايي هليم جوشقون، بو         

   لير دينجه يليندهساه         

 .  يايي قيزمار ايلين هر         

     

   سوالري اون " گوموشگؤل "        

 .  دوزه چؤله، وئرير جان        

 

   واري بول تارالالرين        

 .  اوزه گتيرير سئوينج         

     

   دوزلره حسرتلي سو         

 !  آرپاچاي دولسون آخيب        

   گونلري بوتون ايلين         

 ! آرپاچاي اولسون آخار        

 

   اوشاقالری آرپاچایین     
     

   لي، نغمه شن ديللري        

 .  سسليدير گور سسلري        

   آرزوالري، آچيب گول        

 .  نسليدير گونلر خوشبخت        

     

   گؤزلدير، کناري چاي        

 .  حدر اؤتمور واختالري        
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   ازلدير، شنليک سئوينج،         

 .  کدر قم، ييرلر گؤرمه         

     

   داغالرين، لرين، تپه         

 .قاشيندا دوالشيرالر         

   باغالنير اوبايا-ائل           

 .  ياشيندا اوشاق اونالر         

     

   چئويکدير، بيريسي هر         

 .  عاغيللي بيريسي ره         

   شعرلي، لري سينه         

 . ناغيللي لي، افسانه         

  

   ساحيلينده آرپاچاي        

 . آتيرالر بوي اوشاقالر        

   ايلينده پؤهره عؤمرون         

 .  چاتيرالر آرزوالرا        

     

 اینامی عسگر       
   مازباغيشال زامان بير هئچ             

 .  مني يئر تورپاق، آنا         

   قوجاغيندا وطنيمين         

 !  ائرمني ياشايارسا         

     

   مه، ائيله قم آنام، عزيز          

 .  مني ار بؤيودوبسن          

   قاباغيمدا منيم داها          

 !  ائرمني بيلمز دورا          

     

   يولونداجا رتغئي ناموس،          

 !  مني وئر شهيد تانريم،          

   قوساجاق قان تورپاقدا بو          

 !  ائرمني دينسيز گاوور،          

   يير سسله بيل يه قلبه           

 .  مني شعر نغمه، متين          

   قوووالجاق قاراباغدان          

 .ائرمني يوواسيز-يورد          

   

 گوپچو توپچو، فوتبولچو،      
 

   باال آراز بو بيزيم           

 .  گوپچودو آزجانا بير           

   توپچودو، آزجانا بير           

 .  فوتبولچودو دا آز بير           

     

   فوتبولچونون گوپچو بو            

 .وار توپو آالبزک            

   وپچونونت فوتبولچو بو              

 .  وار توپو اوزونلوله            

     

   قاپييا وورجاق توپو            

 .   "! قول قولدو، "  کي، قيشقيرير            

   قاپيدان، کئچمير توپسا            

 !  سول سولدو، گؤرور، هامي            

     

   يير، سسله هئي قوشالري            

 .  دن سپير حَيَطه ئزت            

   آچير، آتش توپويال            

 .  سيندن لوله چيخمير اود            

     

   آرازا، باخين بير سيز            

 .  توپچودو دئيير ائله            

 .  فوتبولچودو گوجلو چوخ            

   کي، بيلير هامي آنجاق                          
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 .  گوپچودو باالجا بير            

     

 آرازا چاتیر انجیر          
 

   وار، آلچا -: دئيير بابا             

 .  دئسين تئز يئييرسه، کيم             

   آلچاني -: دئيير آراز             

 .  يئسين دوستوموز ايلکين             

   گيالسا -: دئيير بابا             

 .  اولون قوناق بويورون،             

   گيالسدان -: دئيير آراز             

 .  توغرولون گلير خوشو              

     

   انجيري -: دئيير بابا              

   يئسين؟ باالم هانسي بس              

   دا اونو -: دئيير آراز              

  . يئسين قاالن آخيرا               

                            

 ییر ائیله زنگ یئره گؤی          
     

   توتولوب، يامان هاوا               

 .  يير ائيله کوي-هاي شيمشک               

   بولودالر توپا-توپا               

 .  يير اله ياغيش يئره               

   ياغيشا، ياغان باخيب               

   يير؛ سؤيله سؤز اوشاقالر               

   ياغيش بو -: دئيير ايلکين               

 .  يير ائيله دنگ الپ يئري               

   دامجيالر -: دئيير توغرول               

 . يير ائيله جنگ يئرله باخ،               

   اوشاقالر -: دئيير آيسون                

 .  يير ائيله زنگ يئره گؤي                             

 گولشک يئره، گل دوش                
   گونش، آی -: دئییر آراز                

 .  داشیر-آشیب ایشیغین               

   بیلمیرم، باخا سنه               

 .  قاماشیر برک گؤزلریم               

     

   گؤیه، چیخمیسان قاچیب                

 .  چک ال جیغاللیغیندان                

   قورخمورسان، مندن اگر                

 .  گولشک یئره، گل دوش                

     

 هانی آی             

 

   آغالییر، ولوخسونوبد                      

 .  بیلمیر اووونماق آکیف                 

   آخیشان یاناغینا                 

 .  سیلمیر یاشالرینی گؤز                 

   یئمگی، یئییب -: دئییر                 

 .  چاییمی کیمی ایچن                 

   تاپمادیم، گؤیده باخدیم،                 

 .  آییمی دوننکی من                 

   آییمی ممنی بابا،                 

   سالیبدی؟ گونه بو کیم                 

   آییمدان بویدا قارپیز                 

 .  قالیبدی دیلیم بیرجه                 

   گوناهکار کی، بیلیرم                 

 .  نصیبدی بوستانچی او                 

   بیلیب قارپیز آییمی                 

 .  کسیبدی ییب دیلیمله                 
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