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اؤن سؤز
قدرتلی شاعر  ،متفکر ژورنالیست و آذربایجان ادبی -مدنی
جمعیتینین اعتبار و حؤرمتینی الییقینجه قازانان اجتماعی شخصیت
دوکتور حسن ریاضی (ایلدیریم)ین اؤلوموندن بیر ایل کئچدی .بو بیر ایل
عرضینده نه او اونودولدو  ،نه ده بیز اونو اونوتدوق .شبههسیز  ،نه قدهر
اینسانلیغا محبت ،انسان سئورلیک ،عدالت و آزادلیق سؤزلری
معناالنیرسا ،او اؤز معنوی حیاتینی سئونلرینین ،آذربایجانین و ایرانین
ادبی  -مدنی جمعیتینین قلبینده داوام ائدهجکدیر .
آذربایجان مدنیت سماسینین ایلدیریمی اوالن دوکتور حسن ریاضی،
اجتماعی-مدنی حیاتین موختلیف اؤلچولر ینده اؤز باجار یغینی
نوماییش ائتدیرن چوخ شاخهلی شخصیت ایدی .او  ،تعهدلی شاعر ،
اوستاد یاز یچی ،آزاد دوشونجهلی متفکر  ،امانتدار ترجومهچی ،یورولماز
ژورنالیست ،آزادلیق و عدالت کیمی بشری ایدئالالرا صادق قاالن بیر
شخصیت اولوب ،عؤمرونون قیرخ ایلدن چوخونو بو آرزو و ایدئالالرین
حیاتا کئچمهسینده موبار یزهیه صرف ائتمیشدیر .
او  ،تعهدلی مدنیته و ادبیاتا صداقتله اینانیر و اونو خالقین اجتماعی
حیاتیندان و معیشت شرایطیندن آیری حساب ائتمیردی .ائله بونا
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گؤرهدیر کی اثرلری ده خالقین اجتماعی حیاتیندان آیریلمامیش،
اینانج الری ایسه یاراتدیغی اثرلرینده اؤز گئنیش عکسینی تاپمیشدیر .
ژورنالیستلیک ساحهسینده ده ائله بو اینانجالر اساسیندا ایگیرمی
ایله یاخین فاصلهسیز و گئجه -گوندوز فعالیت ائتدی .ائله بیر فعالیت
کی ،نتیجهسی ایکی دیلده یاییالن و جمعیتده اؤز مثبت تاثیرینی
بوراخان «آذر ی» مجلهسینین منتظم ،محصولدار و عموم خالق اوچون
نشری اولدو  .او مجله کی ،رئداکتورونون ابدیته قووشانا قدهر
حاضیرالدیغی هر نومرهسی اینسان آرزو و اومیدلر ینی اؤزونده
جمعلشدیرن ،آذربایجان و ایران خالقالر ینین معنو یاتینی عکس
ائتدیرن بیر مدنی محصول سویهسینه یوکسلدی و اومید ائدیلیر کی،
بوندان سونرا دا بئله خصوصیتلرله اؤز نشرینه داوام ائتسین.
بوگون ائله بیر ایستکلی اینسانین مزاری باشینا توپالشمیشیق کی ،او
ثمرهلی عؤمرونده یاشادیغی ایللر باهاسینا انسانلیغا صداقت و خالقا
باغلیلیق آنالمالرینی معناالندیردی .توپالشمیشیق سئویملی
خاطیرهسینی عزیزلهمکله برابر  ،اونون  63ایللیک دوالنباج عؤمور
یولالرینی ایشیقالندیران اجتماعی حیاتینین موختلیف قاتالرینا
حؤرمتله یاناشاق .آخی او بو شرفلی عؤمور یولالرینی باشی اوجالیقال و
لیاقتله آددیمالیان و ابدیته قووشان بیری اولموشدور .
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بو خاطیره دفتری دوکتور حسن ریاضی (ایلدیریم)ین دوستالری و
اؤلکهمیزین ادبی مدنی شخصیتلری طرفیندن اونون حاقیندا دئییلن
اوره ک سؤزلرینین خالصهسیدیر  .بو یازیالرین بوتون متنلری بو ایلین
بهمن آییندا اونون آد گونو و چاپ اولموش کتابالرینین تدبیری
مناسیبتیله اؤلکه مقیاسیندا یاییالجاقدیر .
ابدی یاشار دکتر حسن ریاضی(ایلدیریم)ال اوزون ایللر امکداشلیق
ائتمک شرفینه نایل اوالن و اونون سئونلری اوالراق ،زحمتلره قاتالشیب
بوردا توپالشان بوتون دوستالرا ،تانیشالرا ،آذربایجانین ادبی مدنی
درنکلرینین حؤرمتلی عضولرینه اؤز تشکر و منتدارلیغیمیزی
بیلدیریریک.
ریاضی عائلهسی
آذری فصلنامهسی
ساهر ادبی مدنی درنهیی
«ایشیق» -آذربایجان ادبیات و اینجهصنعت سایتی
 28مرداد 1401
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آذربایجان ادبی مدنی درنکلرینین بیاننامهسی
باشین ساغ اولسون آذربایجان!
بوردان بیر آتلی کئچدی
آتین او یناتدی کئچدی

آی کیمی شفق ساچدی

گون کیمی باتدی کئچدی
چوخ تاسفله بوگون مردادایینین ۲۸ی ،ادبیاتیمیز ین ایلدیر یمی،
عؤمرونو اجتماعی عدالت و آزادلیق عشقیله باشا ووران ،دیلیمیز ین،
ادبیاتیمیز ین و مدنیتیمیز ین انکشافیندا یورولمازجاسینا بیر عؤمور
چالیشان ،آذربایجانین تانینمیش اجتماعی و ادبی شخصیتی ،گؤرکملی
شاعر و ژورنالیستی دوکتور حسن ر یاضی (ایلدیر یم) کرونا و یروسا یولوخما
سببیندن حیاتال ابدیلیک وداعالشدی.
حسن ر یاضی(ایلدیر یم) -۱33۷نجی ایلین بهمن آییندا اوللر ساراب،
سونراالر ایسه هر یس ماحالینین تابعهسینده اوالن جمالآباد کندینده
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دونیایا گؤز آچمیش ،ابتدایی و راهنمایی تحصیالتینی اؤز کندلری و
هر یس و مهربان شهر لر ینده ،اورتا مکتبیایسه تبر یزده باشا
چاتدیرمیشدیر  .استعدادی و علمی سو یهسینه گووهنرک ،طب
اختصاصیندا «علوم پزشکی تهران» دانیشگاهیندان قبول اولموش و
تحصیلینی داوام ائتدیرمیشدیر و اوزونایللر تهرانین «دوکتور شر یعتی»
خستهخاناسیندا انسانالر ین ساغالملیغی اوچون الیندن گلنی
اسیرگمهمیشدیر .
حسنایلدیر یمین آذربایجان ادبیاتیال تانیشلیغی اؤز عائلهسیندن
باشالمیشدیر  .آتاسینین آذربایجان ملی نهضتی دؤرو روحونا و
شخصیتینه هوپموش آذربایجانچیلیق،یئنییئتمه ائوالدینی ائو ینده
ساخالدیغی تورکو کتابالرال تانیش ائدیر  .یئنییئتمه حسن قیش گئجهلری
ائو لر ینهییغیشان قوهوم -قونشو یا آذربایجانین کالسیک ناغیلالر یندان
اوالن کوراوغلو و اصلی کرم کیمی چاپ اولموش کتابالر ی اوخویور و
اؤزوده بو ناغیلالر ین تاثیری آلتیندا -۱3۵۴نجیایلدن آذربایجان ادبیاتی
ایله جدی صورتده ماراقالنیر .
ایران انقالبینین غلبهسی حسنایلدیر یمین آذربایجان ادبیاتیال
تانیشلیغینا الوئر یشلی شرایطیارادیر  .گنج اولماغینا رغما ،انقالبدان سونرا
گئنیش اوخوجو رغبتی قازانان «یولداش» مجلهسینین فعال
امکداشالر یندان اولور  .اونون بو مجلهنین مختلف نومرهلر یندهیاییالن
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یاز یالر ی حسنایلدیر یمین دونیا گؤروشونه ،زحمتکشلر ین تاپداالنمیش
حاقالر ینی مودافیعه ائتمهیینه و آذربایجان ملی وارلیغینین حقیقت
اولدوغوناایدین ثبوتدور .
حسنایلدیر یم انقالبدان سونرا تزه دیل آچمیش آذربایجان مطبوعاتینا
یارانان محدودیتلر زامانی اؤز قلمداشالر ی و یولداشالر یال برابر «آرزو
کاروانی» آدلی ادبی درنکیارادیر و بو درنهیین چرچیوهسینده مبارز
شعر یمیز ین اؤندر ی ساییالن اوستاد حبیب ساهر ین نیسگیللی اؤلومونه
قدهر ادبی فعالیتینه داوام ائدیر  .سونراالر «ساهر ادبی مدنی درنهیی»نین
قوروجوالر یندان اولور و عؤمرونون سونونا کیمی بو درنهیین اداره هیاتینده
چالیشماالر یال ادبیاتیمیزا چوخ در ین و مثبت تاثیرلر بوراخیر ؛ عینی
حالدا تهراندا فعالیت گؤسترن «صابر ادبی انجومنی»ایله چوخیاخیندان
امکداشلیق ائدیر و هر ایکی درنهیینایشبیرلییینده اؤنملی مسئولیتلر
داشیییر .
حسنایلدیر یمین -۷۰نجیایللره دایر فعالیتی ،آذربایجانین ادبی و
مدنی شخصیتلری نامینه بیر چوخ طنطنهلی تدبیرلر و آغیرالماالر ین
قورولماسیندا و آذربایجان شاعر لری اثر لرینین چاپا حاضرالنماسیندا
قابار یق شکیلده اؤزونو گؤستر یر  .او بیر تعهدلی شاعر  ،ادبیاتشناس و
ژورنالیست اوالراق ،آذربایجانین دیگر شاعر و یاز یچیالر ینین
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اثر لر ینییایماغی اؤز اثر لرینینیاییلماسیندان داها اوستون توتور و بو یولدا
فداکارجاسینا دهیرلیایشلر گؤرور .
حسنایلدیر یم شعرده اوستاد حبیب ساهر مکتبینینیئتیشمهسی
اولسادا ،ژورنالیسم فعالیتلر ینده اوستاد بهزاد بهزادی مکتبینین
استعدادلی و باجار یقلییئتیشمهسی اولموشدور  .او -۱3۸۲نجیایلدن
آردیجیل نشر ائدیلن «آذر ی» درگیسینین باشیازار ی وظیفهسینده
ائلیمیز ین ،دیلیمیز ین و مدنیتیمیز ین کئشییینده دورموش و اؤز یاز یالر ی
ایله بؤیوک بیر ادبی ارثینیارانماسینا سبب اولموشدور .
حسنایلدیر یم اؤز ژورنالیسم فعالیتلریله برابر ،یارانان هر بیر
آذربایجان

درنک،

درگی

و

ادبی

محفیللرینین

چوخ

مسئولیتلییاردیمجیسی اولموشدور -۱3۹۰ .نجیایلین  ۱۲شهر یور یندن
«ایشیق گنجلری» طرفیندن فعالیته باشالیان «ایشیق» (آذربایجان ادبیات
و اینجه صنعت سایتی)نینایلک مشورتچیلر یندن اولموش و بو ادبی
سایتین ۱۰ایللیک فعالیتینده چوخ دهیر لری رایلر  ،مشورتلر و
تکلیفلر ایرهلی سورموشدور .
حسنایلدیر یمین اوستاد بهزاد بهزادیایله برابر نشره حاضرالدیغی اوچ
جیلدلیک «آنا دیلی» درسلیک کتابالر ی و دونیا شؤهرتلی تورک شاعری
«ناظم حکمتین حیات و یارادیجیلیغیا دایر تدقیق» سامباللی اثری
اونون ادبی فعالیتلرینین چوخ دهیرلی بهرهسیندندیر  .تاسفله او ،
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حیاتیندا باشقا اثر لرینین چاپ اولماسینا شاهد اولمادی .عؤمرونون
سونایالر یندایاخین دوستالر ینین تکلیفینی قبول ائدهرک بوتون اثر لری
نین چاپا حاضرالنماسینا اجازه وئردی ۵ .جیلدلیک «شعر مجموعهسی»،
«ادبی پوبلیسیستیک مقالهلر توپلوسو »« ،دونیا ادبیاتیندان ترجمهلر » اثری
چوخ آز بیر مدتده رئداکته اولوب نشره حاضرالندی .بو کتابالردان
«یاغیشیوخوسو » و « گؤز لر یمدن آسیلدیم» عنوانلیایکی شعر
مجموعهسییاخین گلهجکده تبر یز ین «موغام» نشر یاتی طرفیندن
اوخوجوالرا تقدیم ائدیلهجک .چوخ تاسفله ،سئو یملی شاعر یمیز ،
آذربایجانیمیز ین فداکار اوغلو بو اثر لرینینیاییلماسینین هئچ بیر ینه
شاهد اولمایاجاق .نییه کی اونون شاعر اورهیینین سون چیرپینتیالر ی
اوزونایللر باشقا خستهلره خدمت گؤستردییی تهرانین «شر یعتی»
خستهخاناسیندا مردادایینین ۲۸ینده بیر یوللوق سوسموشدور .
حیات طرز ی،یارادیجیلیقیولالر ی و ادبی گؤروشلر ینه فخر ائتدیییمیز
سئو یملی

آذربایجان

شاعری،

ژورنالیستی

و

ترجمهچیسی

«حسنایلدیر یم»ین آغیر ایتگیسی بوتون آذربایجان ادبیاتینا و مدنی
اجتماعیاتیمیزا اوز وئرهن سارسیدیجی و آغیر بیر ایتگیدیر .
«آذربایجانیمیز ین باشی ساغ اولسون!» دئیه ،بو آغیر ایتگینی آذربایجان
خالقینا ،سئو یملی شاعر یمیز ین حؤرمتلی عائلهسینه ،دوست تانیشالر ینا
و ادبی-مدنی جمعیتیمیزه باش ساغلیغی وئر یر  ،آذربایجان خالقینین
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فداکار اوغلو و تعهدلی ادبیاتچیسی حسن ر یاضی(ایلدیر یم)ین شرفلی
خاطرهسینه عشق اولسون دئییر یک.
ساهر ادبی – مدنی درنهیی
آذر ی فصلنامهسی
صابر ادبی انجومنی
ایشیق – آذربایجان ادبیات و اینجه صنعت سایتی
ادبیات سئونلر گروهو
ایشیق درگیسی
ائلدار موسیقی گروهو
1400/05/28
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مفتون امینی (شاعر)

چوخ آلقیشالر ایله «سسلی ایشیق» تورک ادبیات ساحهسینده کی
دهیرلی حسن ایلدیریما کیچیک بیر تؤحفهلیکدیر .
هاردان گلیر شاعر  ،هارا گئدندیر
اؤز ایزینی توزالردا محو ائدندیر
کتابال ،قزئتله کئچدی ایامی
ضیالی اولماغین سئچدیلر هامی
حق دانیشیب ،حق یازدی ،حق ایستهدی
بو حقی خلق اوچون مطلق ایستهدی
من بئله سیرداشی گاهدان گؤروردوم
آدالردان چوخ اونو انسان گؤروردوم.
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رحیم رئیسنیا (یازیچی و محقق)

دوکتور حسن ر یاضی گئتدی ،آنجاق «آذر ی» قالدی! بو ایتگیدن ،بو
عز یز ین الیمیزدن گئتمهسیندن چوخ اوزگونم؛ یئرینین بوش
قالماسیندان چوخ حئییفسیزلهنیرم .آدی و یادی قاالرقی اوالن ،یورولماز ،
یولوندان دؤنمک بیلمهین بهزاد بهزادیایله تانیشلیغی و ایش بیرلییی
دوکتور ر یاضینین حیاتیندا یئنی بیر مرحله آچدی و او دا دوشونجهایله
گیر یشدییی ایشی باشار یقال قاباغا آپار یب ،اوستاد بهزادی دونیاسین ده
ییشندن سونرا دا ،همتله او آغیر یوکون داشیماسین عهدهسینه آلیب و
مردجهسینه ،اوسانمادان ،ایاقدان دوشنهجن ،ایاق دالی قو یمادی و
مشعلی سون نفسینهجن داشیدی و دئیه بیلرم که او دا اؤز نوبهسینده
«آذر ی» مجلهسینی یئنی بیر مرحلهیه یؤنلتدی .بئله چتین و اؤنملی
ایشلر یالنیز مؤحکم ،اییلمز اینام دایاناغیایله گؤروله بیلر و او کیشی ائله
بیر مرکب ایشی مسلم کی ائله بیر دایاناقایله ،ائله بیر یول چیراغی
ایشیغیندا گؤره بیلدی و «سؤ یلهین گئدهجک ،سؤزو قاالجاق» حقیقتی
بیر داها حقانیتینی اثبات ائتدی .عشق اولسون.
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کریم مشروطهچی «سؤنمز » (شاعر)
«ایلدیر یم» شاخدی ،گئتدی
یاغدیردی آخدی گئتدی
او  ،بیر ائلین اوره گین یاندیردی یاخدی گئتدی.
ایلدیر یم بیر شام ایدی
بوتؤو ایدی ،تام ایدی
اونون توکنمز یاغی عشق ایدی ،اینام ایدی.
ایلدیر یم بیر سس ایدی
اؤزو اوچون بس ایدی
بیر کسدن آسیلمادی او  ،اؤزو بیر کس ایدی.
ائل درسینه سس وئردی
درسین اعال پس وئردی
معنالی یاشاماقال تای  -توشونا درس وئردی.
ائلین شانلی اوغولی
دولقون حیات ناغیلی
دو یغو کانی اوالرکن آغیرالردی عاغیلی.
ایلدیر یم بیر بای ایدی
«بهزادی»یه تای ایدی
شان – شرفلی ائل اوچون هارای ایدی ،های ایدی.
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حبیب فرشباف (شاعر و یازیچی)

«حسن»ین اورهیی عؤمور بویو دیلیله ،ائلیله دؤ یونموشدو  ،دیلی وارکن،
ائلی وارکن او دایاشایاجاق!
سنسیز یاغیشیاغماز  ،بوالقالر آخماز ،
سنسیز سئل -سوالر ین نغمهسی قالخماز ،
داغالر گؤی قورشاغین دؤشونه تاخماز ،
بو یالن ایلدیر یمیم ،باخایلدیر یمیم!
پارال ایلدیر یمیم ،شاخ ایلدیر یمیم!
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حسن اسکندری (عاشیق)
غم اوستوندن غملر یاغدی؛
حسن گئتدی ،حسن گئتدی!
اورهییمی او یان داغدی؛ حسن گئتدی ،حسن گئتدی!
دایاقایدی او اؤلکهیه،
حاققیمیزی دییه – دییه،
ظالیملری ایه –ایه حسن گئتدی ،حسن گئتدی!
او ائللر ین دایاغییدی،
تار یخلر ین اوجاغییدی؛
ائشیتدیم سحرچاغییدی حسن گئتدی ،حسن گئتدی!
او دردلره حکیمایدی،
دینمهینه حؤکومایدی؛
لقمانایدییا کیمایدی ،حسن گئتدی ،حسن گئتدی!
ائلین دردین آ الردی او ،
دومان چنی قوواردی او ،
قالماقالی سوواردی او ؛ حسن گئتدی ،حسن گئتدی!
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نادر الهی(شاعر )

چتین گونون چؤرهیی اولور بعضی آدامالر  .بونالر ین بیری «حسن
ر یاضی» ایدی .تکجه بو گونوموزون و تکجه بیز یم یوخ ،صاباحالر یمیز ین
دا باالالر یمیز ین سوفرهسینده اوالجاق بو حالل چؤره ک.
من بو کیشینی اوچ ایل قاباق تانیدیم ،داددیم و قالدیم تامسینا-
تامسینا .ایندی هله بو یارا ایستیدی بلکه ،بلکه هله آغر ینی-
آجینی یاخشی بیلمیرم ،اما بیلیرم کی بو یارا هئچ واخت
قاسناقالنمایاجاق ،توختامایاجاق.
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صمد رحمانی (ادبیات تنقیدجیسی)

دوکتور ر یاضی بیر تانینمیش شخصیتدیر کی هله چوخ جنبهلری
بوندان بئله تانیناجاق .آثار ی چاپ اولدوقجا ،داها بونون شخصیتی
پارالق صورتینده اؤزون گؤسترهجک.
دوکتور ر یاضی و او بیری عز یزلر ثابت ائلهدیلر کی حکیم ده اوالر انسان،
پزشک ده اوالر و تنها مادی مسئلهیه فکر ائلهمز ؛ ائلییه بیلر او یاخچی
شغلدان یاخچی استفاده ائلهسین .دوکتور ر یاضی بو بابتده ده او گؤزهل
حکیم شخصیتلردنایدی کی ائلییه بیلدی آذربایجان ادبیاتینا هم شعر
ژانر یندا ،هم نقد ژانر یندا و او بیری ژانرالردا گؤزهل هدیهلر وئرسین.
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مرتضی مجدفر (یازیچی و ژورنالیست)

دوکتور ر یاضی ،نئچهیؤنلی بیر انسانایدی و اونون یاشاییشینین جور
به جور وار یانتالر ینی بئله اینجهلهیه بیلهر یک :ژورنالیست؛ یاز یچی؛
ترجمه کار ؛ ادبی منتقد؛ ناظمشناس؛ شاعر ؛ بیلگین حکیم؛ اجتماعی
خادم؛ قایغی کش آتا؛ ادبی -مدنی اوجاقالر ین قوروجوسو ؛ منطقلی مبارز ؛
صمیمی و مهربان دوست .آنجاق بونالر ینهامیسینا بیر چتیر کیمی
کؤلگه ساالن و اونون حیاتینین سو یهلر ینی بیر بیر ینه یاپیشدیران سجیه،
اونونهامیایله صمیمی و مهربان دوستلوغو ایدی و من سئو ینیرم کی
اینانمازجاسینا «حسن»ی الدن وئردییمیزه باخمایاراق ،اونونال قیرخ اوچ
ایل سیخ دوستلوق منه پای اولموشدور .
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نریمان ناظم (یازیچی)

«حسن» جامع بیر کاراکتئر داشییردی .اونون شخصیتی بیر منشورا بنزه
ییردی .محیطدن ،طبیعتدن ،جمعیتدن آلینان حیسلر  ،تجربهلر اونون
ذهنینین سوزگجیندن گئچدیکده ،اونون دوشونجهسیله ،دو یغوسو ایله
بو یاناندان سونرا الوان صورتلرده اوزه چیخیب ،اؤزون گؤسترردی .بو
صورتلر ین هر هانسیسینا گؤره البته دانیشماق اوالر  ،اگر ائلییه بیلهسن
عاغلیوی باشیواییغاسان؛ ذهنیوی عاطفی حیسلر ین ،آجی دو یغوالر ین
الیندن قورتارا بیلهسن .بودا چوخ چتینایشدیر  .آخی حسن
یولداشیمیز ینایتگیسی بو سادهلییه ذهنلر یمیزی بوراخان دئییل .اونون
سسی هله ده قوالغیمیزدا سسلهنیر .

خاطیره دفتری 25 /

ناصر داوران (شاعر )

حسن ر یاضی هر شئیدن اؤنجه بیر شاعرایدی ،شاعر کیمی ده
یاشادی .اونون حاققیندا دانیشیلیب ،دانیشیلمامیش گؤزهللیکلر ،
عمومیتله اونون شاعر

اورهیینه عایددیر  .انسان سئورلییی،

سئچدییی یول ،یاز یبیاراتدیغی شعرلر  ،خالقینا ،وطنینه باغلیلیق،
اؤزوندن گؤستردییی فداکارلیقالر و مهربانلیقالر  ،یاشادیغی محیطدن،
قوردوغو مناسبتلردن تاثیرلنمیشسه ده ،بو موبارک ایلگیلر  ،شوبههسیز
کی کؤوره ک دو یغولو بیر اورهیین آراچیلیغیایله قورولموشدور .

 / 26دکتر حسن ریاضی(ایلدیریم) ین اؤلومونون بیرینجی ایل دؤنومو مناسبتیله

میانالی علیرضا (شاعر )

شاعر «حسنایلدیر یم»دان ایندییه کیمی قاالنالر او قدهر معنالی ،او
قدهر زنگین ،او قدهر دوغمادیر کی ،سیزی بیلمیرم ،بیزی ،بیز
یاشیدالر ینی سون منز یله قدهر اؤز احاطهسینده ساخالیاجاق.
یاشایاجاق و هئچ شوبههسیز کی نهقدهر کی یولوموز داوام ائدیر  ،یئنه او
دا بیز یمله آددیمالیاجاقدیر  ،بیزه یول یولداشی اوالجاقدیر  .بونا گوره کی
خاطرهسی بیز یمله همیشه یاشاییر  .او حیاتدا اولماسا دا حیاتیمیزی،
وارلیغیمیزی معناالندیران تار یخیمیزدهیاشایاجاق؛ او سببدن دئییرم:
«حسنایلدیر یم» تار یخه قووشدو .
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ائلدار موغانلی (شاعر و ژورنالیست)

آذربایجانیمیز ین سئو یملی ادبی اجتماعی شخصیتی یولداشیم
حسن ایلدیر یمی عز یزلهمک ،اونون حاققیندا فکر سؤ یلهمک ،منجه
ادبیاتیمیزی عز یلهمک و حاقیندا فکر سؤ یلهمک دئمکدیر  .نییه کی
حسنایلدیر یم کیمی ادبی شخصیتلر یمیز  ،آذربایجان ادبیات تار یخی
ایچینده یئتیشدیر یلیب و اؤز لری ده بو تار یخین یارانماسیندا و اونون الده
ائتدییی نائلیتلر ینده اشتراکی اوالن شخصیتلر یمیزدندیلر .
حسنایلدیر یم بیر شاعر  ،ژورنالیست ،ترجمهچی و ادبیاتشناس
اولدوغو ایله برابر اجتماعی فعالیتلردن ده هئچ زامان چکینمهییب .بو
گون انقالبدان سونرا آذربایجان ادبیات تار یخی مکتوبالشسا ،امینلیکله
دئمک اوالر کی بو ادبیات تار یخینده حسن ایلدیر یمین اؤز یئری ،اؤز
موقعی و تقدیره الییق گؤردو یو ایشلر اوالجاقدیر .
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حسین طهماسبپور شهرک (شاعر )

بؤیوک انسان ،تدقیقاتچی ،یاز یچی ،مترجم ،شاعر  ،مبارز دوستوم،
یولداشیم دوکتور حسن ر یاضی «ایلدیر یم» بؤیوک تشکیالتچی ،سازمانده؛
اؤزو بیر تشکیالتایدی .انقالبدا تانیشلیغیمیزدا دوکتورون  ۲۰و منیم 3۰
یاشیم وار یدی .یورولمو یان ،دورمو یان ،دایانمایان ،عاشیق و اودلو آلولو بیر
مبارز جوان ایدی .گؤروشدوک؛ سیاسی تشکیالتی آیر یلیقالر یمیزا رغما
ادبیات بیزی بیر جان قارداش کیمی قوووشدوردو  .ایش بیرلییی ،یول
بیرلییی اونون سون نفسلر ینه قدهر داوام تاپدی .ابدی خاطرهسینه عشق
اولسون.
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فیروز رفاهی (دیلچی)

اوردوموزون سرکرده سی کؤچدو  .بونو ائشیدنده چوخ سارسیلدیم .نئچه
ساعات حئیران قالمیشدیم .بلکه ده ،اینانمیردیم .منیم ذهنیمده او
ابدی بیر وارلیق کیمیدیر  .من حسن بی ایله ایلک تانیشلیغیم -۱36۸
نجی ایلدن باشالنیر  .او زامان تزه باکیدان دؤنموشدوم و ادبی محیط ایله
تانیش اولماق اوچون تالشدا ایدیم .بو تانیشلیق چوخ در ینلشدی و
ایلدیر یمی یاشا گؤره مندن گنج اوالن قارداشیم یئر ینه گتیردی .چوخ
گئنیش احاطهلی شخصیتی وار یدی .بونا گؤره هامی ایله چوخ راحات
مناسبت بسلهییردی .اونون بئله واختسیز و خبرسیز کؤچمهسینی
چوخالر ینی منیم کیمی سارسیتدی .یقین کی ،اونون امکلری ،یادی و
خاطیرهسی بیزلردن آیر یالن دئییل .او همیشه بیز یم ایچیمیزده ،روحوموزدا
یاشایاجاق .بئله اینسانالر اؤلمزدیرلر .
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صمد چایلی (شاعر و تدقیقاتچی)

حسن ر یاضی ایلک دوشونجه جمهسین باغالیارکن آدینی دا ایشینه
یاراشان،

چالیشقانلیغینا،

دور یمچیلییینه

یاراشان

«ایلدیر یم»

قو یموشدور  .او چاغدان ایلدیر یم ادبیات سماسیندا شاخیب ،ایشیق
ساچیب ،سؤز دامالسی چیلهییب ،بو یالی  -بو یالی ادبی جمهلر
باغالمیشدیر  .ایلدیر یم گونش کیمی ،آی کیمی «اسکی اولگو »لردندیر ؛
جهانی اولدوزدور  .کیچیک بیر سینیرا سیغیشمایاندیر  .او  ،دونیانیندیر ؛
انسانلیغیندیر  .اونون ایشیغی ،باغالدیغی چلنگلری ،جمهلری تکجه
بیرینین یوخ ،انسانالر یندیر  .ایلدیر یمین یاشام یئری کوتلهلر ین اورهیی
دیر  .دونیاداکی قایغی کشلر اورهییدیر  .او گؤرکملی ،اردملی بیر مبارز
تک جامعهنین اردمیدیر  .یولداشالر ی سایاغیندا تار یخی بیر شخصیت
دیر  .کئچمیشی ،بو گونو  ،گلهجهیی واردیر  .سؤنوک بیلمز ایلدیر یم،
تار یخی یاشایان ایلدیر یم ،بیرلییی چاغیران ،اؤ زگورلویو باغیران ایلدیر یم
دی ر .
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علیرضا ذیحق (یازیچی)

حسن ر یاضی حیاتال وداعالشارکن یاشارلیقا سار ی آددیمالدی .او
ََ
بؤیوک اینسان کی آدام سسینی و نفسینی دو یدوقدا ،اینسانلیقا حؤرمتی
آرتیردی .شعرلری و یاز یالر ی دوشونجه و دو یغو ایله دولغون ایدی و باش
یازارلیقی ایله چیخان «آذر ی» درگیسینین ده َیری ساواالنین ز یروهسیندن
ده اوجا ایدی .اونون اثرلری بیر میراثدیر کی گلهجک نسیل لره هدیه
قاالراق ،چاغداشلیغیمیزدا ایسه دؤنه – دؤنه اوخونوب ادبیات
سئورلر یمیز ین آلقیشینی قازانمیشدیر  .فارسجا و تورکجه یاز یالر ی بیر
یانار مشعل کیمی ظولمتلری ایشیقالندیر یب ،اینسانالر ی آیدینلیغا
قاووشدوروردی .بو نهنگ اینسان ائرکن حیاتی ترک ائتسه ده ،دیل و
ادبیاتیمیز دوردوقجا ،او دا یاشایاجاقدیر  .حسن ر یاضینین دوشونجهلری
هر عصرده ایلدیر یم کیمی شاخاراق اینسانلیقین زامانال آخیشان
حقیقتلر ینه جان وئرهجکدیر .
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صدیار وظیفه (ائل اوغلو)

حسن ایلدیر یم  ۴۲ایلدن بری ادبیاتیمیز و مدنیتیمیز ین قوللوغوندا
اوالن قایغی کش اینسان ،بیر آذربایجان اوغلو اوالراق ،عموم بشری ایده
ئیاالر ین دا وورغونو ایدی .بار یش ،دوستلوق ،سعادت و برابرلیک
شعارالر ینین عمل مئیدانیندا وار گوجو ایله چالیشقانالر ینین بیری
ایدی .او بیر قاباقجیل شاعر کیمی ،ادبیات مئیدانینا گلسه ده،
نثر یمیز ین باجار یقلی یازارالر یندان ایدی .او بوتون جان یانقیسي ایله هنر
و ادبیات میدانیندا تالشدا ایدی .حسن ایلدیر یم بو گون آرامیزدا
یوخدورسا دا ،همیشه اولدوغو کیمی آذربایجان سئورلر ین اوره کلر ینده
یاشاییر و یاشایاجاق.
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ارشد نظری(شاعر )

سایین دوکتور ر یاضی صلحه ،عدالته ایناناراق ،اؤز کؤکونه ده سیخ
باغلی ایدی .چوخ امکلره قاتالشان حیات یولداشیال بیرلیکده چوخ
عائلهلی بیر ائوده گؤزهل اوشاقالر تربیه ائده بیلدیلر و سون آنالرا قدهر
سئو ینهجکلی یاشادیالر  .دئمک سئوگی و محبت اوالن یئرده چوخ
بؤیوک ایشلری ده گؤرمک اولور ؛ و حتی ناظم حکمت کیمی بؤیوک
شاعر ین حاققیندا یئترلی آراشدیرماالرا دا ماجال الده ائتمک اوال بیلر  .یولو
داواملی اولسون!
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حسین آغیارلی (شاعر)

سنسیز دوستاق اولدو بو دنیا منه
یامان دار یخیرام سنسیز ایلدیر یم!
یاخشی یولداش ایدین منه ،من سنه
یامان دار یخیرام سنسیز ایلدیر یم!
فیکر یمی بوراخمیر خیالین بیر آن
گؤزومون قارشیندا جمالین هر آن
یاندیر یر قلبیمی بو آجی هیجران
یامان دار یخیرام سنسیز ایلدیر یم!
واختسیز آیر یلیغین نیسگیله دؤندو
«آرز ی کاروانی» نین طالعی چؤندو
سنسیز «آغیار »دا بیر ایلدیر یم سؤندو
یامان دار یخیرام سنسیز ایلدیر یم!
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ع .ن .چاپار (شاعر )

ایلدیر یمین علمی  -ادبی ساحهلر ینده باجار یقلی و استعدادلی
سیماسینی ،اونون تدقیقی و تحقیقی اثر لر ینده و یورولمادان ایرهلی
آپاردیغی پژوهشی ایشلر ینده آراشدیر یب تاپماق گره ک .او حیاتیندا ائله
بیر شخصیت اولموشدو کی ،اینانمیرام بوش یئر ینی ادبیاتیمیزدا،
مطبوعاتیمیزدا و ادبی تنقیدیمیزده دولدورماق بو آسانلیقال اولسون .بو
انسانسئو رلیک عائله چرچیوهلر ینده سیغینانمادان ،آشار  -داشار خلق
سئورلیک و بشری ایدئالالر سو یهلر ینه قدهر یوکسلمیشدیر  .او نئجه اؤز
عائلهسینه ،جان – جییر ائوالدالر ینا محبت بسلهییردیسه ،اوندان داها
در ین و آتشین سو یهده خالقینی دوشونور و سئویردی.
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بهروز ایمانی (شاعر)

حسن ر یاضینین ایلدیر یم دوشونجهسینده ,گئنیش آ الندا در ین
اوزمانلیق وار ایدی .او هم شاعر  ،ترجمهچي و هم ده یوخار ی سو یهده
آراشدیر یجی ایدی .او تکجه ایران و آذربایجان ادبیاتی دئییل ،هم ده دونیا
ادبیاتی ایله ایلگیلیلهنن بیر اوزمان ایدی .اونون نشر یهلر یمیزده خصوصی
ایله اؤزونون باش رئداکتور اولدوغو آذر ی درگیسینده آراشدیرماالر ی گؤز
قاباغیندادیر  .اوهم ده غرضسیز و دونیا چرچیوهسینه سیغیشان فارس
ادبیاتینا دا واقف بیر یسی ایدی.
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آیدین داغتکین (شاعر )

ادبیاتیمیز ین ،دیلیمیز ین چالیشقان ،و هابئله مدنیتین اینکیشافیندا
دورمادان چالیشان حسن ر یاضی (ایلدیر یم) جنابالر ی تکرار اولمایان بیر
شخصیت ایدی .ایللر بویو کولتور و اینجهصنعت یولوندا اوسانمادان
چوخلو آشیلماز داغالر ی آشیب و بو یولدا مشقتله دایانیب ،ائل اوچون
خدمت ائدیبدیر  .تاسف کی او بؤیوک اینسان آرتیق آرامیزدان کؤچوب و
آنجاق بیز اونون یاز یب یارادیغی اثرلر یندن ایلهام آلیب و سایقیال
خاطیرالییر یق.
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کریم قربانزاده (شاعر و یازیچی)

قوشالر ی ایله قانادالشان ،اولدوزالرا یول آختاران ،انگین ماو یلییی گزهن،
اوره کلر ین ز یروهسینده اوز ن ،اؤز عهدینه ،اینامینا وفالی قاالن
آذربایجانیمیز ین شاعر اوغلو حسن ر یاضی(ایلدیر یم) تورپاغا قووشدو ؛
اسیمه قووشدو ؛ دالغاالرا قووشدو ؛ گونشه قووشدو  .چرخی دؤنموش فلک
بیزی آذربایجان شعرینین ایلدیر یمینین یاس تؤرهنینه اوتورتدو  .آنجاق
وطن نامینه اوچوش شاعری ،عؤمرونو صلح ،آزادلیق اوغروندا بیتیر ن
حسن ر یاضینین آدی و یادی اونودولمایاجاق و او همیشه اوره کلرده
یاشایاجاق .ابدی خاطرهسینه عشق اولسون.
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حیدر آرازلی (شاعر )

من تانیدیغیم حسنایلدیر یم دونیا مالینا گؤز یومموشدو  .دوستالرا
یاردیم ائتمک اوچون هامیدان ایرهلی کئچیردی .بو اینسانین اینسانی
حرکتی ،گؤردو یو ایشلری ،اونون هم اؤزونو و هم ده فکر ینی منه
سئودیردی .بوگون حسن معلم تکجه فیز یکی حیاتینی دهییشیب .او
اؤلمزدی و اؤلمییهجک ده .او بو خالقین سعادتی اوغروندا چالیشان و
دؤ یونن اوره کلرده همیشهلیک یاشایاجاق و اؤزو دئمیشکن بیز اونو «ظفر
بایرغیندا» آختاراجاییق .او گونه من ده معلمیم حسن ایلدیر یم کیمی
اینانیرام .عشق اولسون اونون شرفلی خاطیرهسینه.
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روشن نوروزی (ژورنالیست)

حیات وارکن سئو ینج و کدر ائکیز دوغولوبدو  .من چتین گونلرده سرو
آغاجی کیمی ایاق اوسته ،باشی یوخار ی اولماغی گؤرموشم
حسنایلدیر یمدا؛ حسن عمیده .من حسن ایلدیر یمدان «قوی دؤنسون
دؤننلر یولوندان سنین /من کی اؤز یولومدان دؤنن دئییلم» و حسنعمیدن
«بیز گلدی -گئدر یک ،سنیاشا دونیا» سؤزونو دفعهلرله ائشیتمیشم.
آخی ...من بوگون حیات ائکیزلییینین کدر ینی یاشاییرام و حسن
عمینین حیطینده «حبیب عمی»نین الیایله اکیلن سرو آغاجینین
اوجالماسینا دوشونورم.
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حسین ر یاضی ( آذری مجلهسینین صاحبی و مسئول مدیری)

منیم آتام دوکتور حسن ر یاضی(ایلدیر یم) عدالت خواه ،انسان سئو ر ،
صلح سئو ر بیر انسانایدی؛ دوستلوغا صادقایدی؛ ایشینده جدی و
یورولمایان بیر محقق ایدی .اونون آرزوسو وار ایدی کی اجتماعی عدالت،
انسانیت و صلح دونیادا حؤکمرانلیق ائلهسین و بو آرزوالر ینادا ،بو
آرمانالر ینادا عؤمرونون آخیر دقیقهلر ینهدک صادق قالدی.
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پیامهای فارسی
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آغاز سخن
یک سال از فقدان شاعر توانمند ،روزنامهنگار صاحب نظر و شخصیت
اجتماعی مورد وثوق جامعه ادبی فرهنگی آذربایجان دکتر حسن
ریاضی(ایلدیریم) گذشت .یک سالی که نه او فراموش شد و نه ما
فراموشش کردیم .انسانی فراموش ناشدنی که بی شک تا واژه عشق به
انسان ،نوعدوستی ،عدالت طلبی و آزادگی معنا دارد او نیز در قلب و روح
دوستدارانش و در بطن جامعه فرهیخته فرهنگ و ادبیات آذربایجان ایران
به حیات معنوی خود ادامه خواهد داد.
دکتر حسن ریاضی ،این آذرخش آسمان فرهنگی آذربایجان ،انسانی
چند ساحت ی بود که توانایی خود را در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی و
فرهنگی نشان داد .او شاعری متعهد ،نویسندهای چیرهدست ،متفکری
آزاداندیش ،مترجمیتیزبین و امانتدار  ،روزنامهنگاری نستوه و انسانی
وفادار به آرمانهای بشری صلح ،آزادی و عدالت بود و بیش از چهار دهه
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از عمر خود را صرف تالش و فعالیت در راستای این آرزوها و منویات
انسانی نمود.
او باوری متعهدانه به فرهنگ و ادبیات داشت و آن را از زندگی
اجتماعی و بسترهای زیستی مردم جدا نمیدانست .درست به همین
دلیل نیز هست که آثارش از زندگی اجتماعی مردم جدا نبود و باورهایش
نیز انعکاسی وسیع در آثارش داشت.
در حوزه روزنامهنگاری نیز با این باورها بود که نزدیک به بیست سال
بطور مستمر و شبانه روزی تالش کرد؛ تالشی که ثمره آن انتشار منظم،
پربار و جریانساز مجله دو زبانه «آذری» با گسترهی توزیع بینالمللی بود.
مجلهای که تا آخرین شماره قبل از کوچ ابدی سردبیرش ،تبلور آرزوها و
آمال بشری و انعکاسی از معنویات مردم آذربایجان و ایران بود و امید
است که با این ویژگیهایش نیز کماکان ادامه حیات داشته باشد.
امروز بر سر مزار عزیزی گرد هم آمدهایم که واژه انسانیت و وفاداری به
مردم را با سالهای زندگی پربارش معنی کرد .آمدهایم تا یاد عزیزش را
گرامی بداریم و پاس بداریم الگوهای زیستی ،حرفهای او را در حوزههای
فرهنگی و ابعاد مختلف زندگی اجتماعیاش ،که پرتوافکن راه پر پیچ و
خم عمر  63سالهاش بود و چه زیبا توانست این راه را با سربلندی و عزت
در نوردد و به ابدیت بپیوندد.
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این دفتر یادبود چکیدهای از اظهارنظر شخصیتهای ادبی ،فرهنگی
و اجتماعی کشورمان در مورد زنده یاد دکتر حسن ریاضی(ایلدیریم)
هست که متن کامل آنها همراه با رونمایی آثار چاپشده ایشان در بهمن
ماه و به مناسبت سالروز تولدش در مقیاس ملی منتشر خواهد شد.
بعنوان دوستداران زندهیاد دکتر حسن ریاضی(ایلدیریم) که سالهای
متمادی افتخار همکاری با ایلدیریم ادبیات آذربایجان را داشتیم ،از همه
دوستان ،آشنایان و اعضای محترم انجمنهای ادبی فرهنگی آذربایجان
که قبول زحمت کرده و در مراسم امروز شرکت نمودهاند کمال تشکر و
سپاسگذاری را داریم.
خانواده ریاضی
فصلنامه آذری
انجمن ادبی فرهنگی ساهر
«ایشیق» -سایت ادبیات و هنر آذربایجان
 28مرداد 1401
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سرت سالمت ،ای آذربایجان!
«ایلدیر یم» ادبیات آذربایجان خاموش شد
سحرگاهان سوار ی از بر دشت
دمیجوالن گرفت و زود بگذشت
چومهتاب سحرگاهان شفق ر یخت
چو خورشید شبانگاهان بهدر گشت
(بایاتی آذربایجانی ،ترجمۀ سعید سلطانپور )
با تاسف بسیار  ،امروز  ۲۸مرداد  ۱۴۰۰شخصیت برجسته اجتماعی و
ادبی آذربایجان ،کوشندۀ راه آزادی و عدالت اجتماعی و تالشگر
خستگیناپذیر توسعۀ فرهنگ و ادبیات آذربایجان ،شاعر و روزنامهنگار
برجسته دکتر حسن ر یاضی (ایلدیر یم) به دلیل ابتال به و یروس کرونا
درگذشت.
آباد
حسن ر یاضی (ایلدیر یم) در  3۰بهمن  ۱33۷در روستای جمال ِ

سراب به دنیا آمد .تحصیالت ابتدایی را در شهرهای هر یس و مهربان و

دبیرستان را در تبر یز به پایان برد و سپس در «دانشگاه علوم پزشکی ایران»
تحصیالت خود را ادامه داد و سالهای طوالنی در بیمارستان دکتر
خدمت همنوعان خود بود.
شر یعتی تهران در
ِ
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حسن ایلدیر یم از کودکی در خانواده خود با ادبیات آذربایجاناشنا شد.
پدرش که از عالقهمندان نهضت ملی آذربایجان بود ،فرزندان خود را در
خانه با کتابهای ترکیاشنا کرد و حسن در نوجوانی در شبنشینیهای
زمستانی روستا ،داستانهای کالسیک ادبیات آذربایجان مانند
« کوراوغلو » و «اصلی و کرم» را برای اقوام و خانواده میخواند .در نتیجۀ
همین شیفتگی به ادبیات ،از سال  ۱3۵۴به صورت جدی به مطالعه و
نگارش در حوزه زبان و ادبیات آذربایجان پرداخت .انقالب بهمن ،۱3۵۷
حسن ایلدیر یم را در موقعیت مناسبتری برایاشنایی با ادبیات
آذربایجان قرار داد .پس از انقالب ،به رغم سنو سال کم ،از همکاران فعال
مجلۀ پرخوانندۀ «یولداش» بود .نوشتههای او در شمارههای مختلف این
مجله اثباتی است بر جهانبینی ارزشمند او در دفاع از حقوق
زحمتکشان و دفاع از زبان ترکی آذربایجانی به عنوان سرمایه ملی مردم
آذربایجان.
در زمانی که مطبوعات نوپای آذربایجانی با محدودیتهای بسیار
روبهرو بودند ،همراه با جمعی از دوستان و همکارانش انجمن «آرزو
(کاروان آرزو ) را راهانداز ی کرد و فعالیتهای ادبی خود را تا زمان
کاروانی»
ِ

بار «حبیب ساهر » در قالب این انجمن ادامه داد.
درگذشت حسرت ِ
بعدها یکی از بنیان گذاران «انجمن ادبی مدنی ساهر » شد و بهعنوان یکی
از ارکان اصلی این انجمن تاثیرات ارزشمندی در ادبیات آذربایجان
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گذاشت .همزمان همکار ی نزدیک او با «انجمن ادبی صابر » ،به نزدیکی
بیشاز پیش دو انجمن ساهر و صابر منجر شد و حسنایلدیر یم بهعنوان
فصل مشترک این دو نهاد ادبی برجسته آذربایجان ،مسؤولیت مهمیدر
اداره هر دو انجمن داشت.
در دهه  ،۷۰حسن ایلدیر یم از ارکان اصلی برگزار ی مراسم بزرگداشت
شخصیتهای ادبی و فرهنگی آذربایجان بود .فعالیتهای او در این
دهه همچنین بر انتشار کتاباشعار شاعران آذربایجانی متمرکز بود .او
بهعنوان شاعری توانمند ،ادبیاتشناسی آ گاه و روزنامهنگار ی متعهد،
انتشار آثار دیگر شاعران و نو یسندگان آذربایجان را بر انتشار آثار خودش
مقدم دانست و در این راه فعالیتهای ارزشمند و فداکارانهای انجام داد.
مکتب شعرِ «حبیب ساهر » و در عرصه
حسن ایلدیر یم پرورشیافتۀ
ِ
َ
روزنامهنگار ی ،دانشجوی با استعداد و فرزند خلف مکتب دکتر «بهزاد
بهزادی» بود .او از سال  ۱3۸۲به عنوان سردبیر فصلنامه آذر ی ،نگهبان
زبان ،فرهنگ و ادبیات ترکی آذربایجانی شد و با کوشش بسیار این
فصلنامه را به عنوان میراث ماندگار مردم آذربایجان ،نزدیک به دو دهه
ادامه داد.
او به عنوان روزنامهنگار ی متعهد ،همراه همیشگی تمامیانجمنها،
مطبوعات و محافل ادبی آذربایجان بود .در ابتدای دهه  ۹۰شمسی با
راهانداز ی سایت ایشیق از سوی «ایشیق گنجلری» ،به عنوان مشاور اصلی
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این سایت در کنار جوانان ایشیق بود و با راهانداز ی «مجله ایشیق» تمام
قد به حمایت فکری و معنوی خود از آن ادامه داد.
کتاب سهجلدی «آنا دیلی»  -که حاصل کوشش مشترک حسن ایلدیر یم
و دکتر بهزاد بهزادی در تدو ین آیین نگارش و دستور زبان ترکی آذربایجانی
است -و همچنین «شناختنامه ناظم حکمت» از مهمتر ین آثار ی
هستند که او در حیات ادبی خود باقی گذاشت .در ماههای پایانی عمر
خود با اصرار دوستان نزدیکش ،پذیرفت که مجموعه آثار خود را برای
آمادهساز ی در اختیار ناشر قرار دهد« .مجموعهاشعار » در  ۵جلد ،کتاب
«مجموعه مقاالت نقد ادبی» و همچنین کتاب «ترجمههایی از ادبیات
جهان» در زمانی کوتاه آماده نشر شد .از این کتابها ،دو مجموعه شعر
«یاغیش یوخوسو » (رو یای باران) و « گؤزلر یمدن آسیلدیم» (از چشمانم
آو یخته شدم) به زودی از سوی «نشر موغام» در تبر یز در اختیار مخاطبان
قرار خواهد گرفت.
افسوس که فرزند فداکار آذربایجان شاهد انتشار هیچ یک از این
قلب شاعر او  ،در همان بیمارستانی که سالها در آن به
کتابها نبود و ِ
دیگر بیماران خدمت کرده بود ،برای همیشه از تپش باز ایستاد.
فقدان حسن ایلدیر یم ،ضربهای سخت بر پیکر ادبیات و فرهنگ
آذربایجان است .این فقدان را به مردم آذربایجان ،خانواده او  ،دوستانش و
کوشندگان ادبیات آذربایجان تسلیت می گوییم و خاطرۀ شاعر متعهد و
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شر یف آذربایجان را در یاد خود زنده نگه میدار یم :سرت سالمت ،ای
آذربایجان!
۱۴۰۰/۰۵/۲۸
انجمن ادبی – مدنی ساهر
فصلنامه آذر ی
انجمن ادبی صابر
سایت ایشیق
گروه ادبیات سئونلر
مجله ایشیق
گروه موسیقی ائلدار
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ابراهیم دارابی (نویسنده و مترجم)

دکتر ر یاضی این ایلدیر یم آسمان فرهنگ و هنر سرزمین ما ،این
بشردوست فروتن ،عالوه بر یار ی رساندن به بیماران دردمند و مبتال به
سرطان ،از بنیانگذاران انجمنهای ادبی آذربایجان بوده و در سرودن شعر
و نوشتن مقالههای ادبی اجتماعی روشنگر و ترجمهی آثار ادبی جهان
نیز تبحر بسیار داشت .این ادی ِب هنردوست ،در راه گسترش فرهنگ
آذربایجان لحظهای از پا ننشست ،ساعتی از عمر پربار خود را بدون کار و

پیکار در راه حق و حقیقت و گسترش فرهنگ سپری نکرد و برای باال بردن
سطح ادبی و فرهنگی جامعه ،سر فصلهایی را بر می گز ید که هرچه
متنوع تر  ،روشنگرتر و وز ینتر باشند .یادشان گرامی
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شمس لنگرودی (شاعر)

زندگی دکتر حسن ر یاضی تمام و کمال ،جسمیو فکری ،در راه
سعادت انسان می گذشت .او پزشک بود و مثل هر پزشک قسم خورده
حفظ سالمت آدمیوظیفه شغلیش بود ،و ادیب بود و در هیچ جا برای
حفظ سالمت روان انسان جز در دل خود سوگند نخورده بود و به
سوگندش وفادار بود؛ دو سوگند بزرگ در جهانی که از روزگار هابیل تا امروز ،
زمانبرتر ین مشغله آدمیتمر ین کشتن یکدیگر است .کم نیستند افکار و
آرمانهایی که راهشان از حذف افکار و آرمانها و انسانهای دیگر
می گذرد .در نوشتههای او از چنین و یرانگریهای انسانمدارانه خبری
نیست .او کاروانسرای متزلزل این جهان را میشناخت و به امنیت خاطر
خفتگان و بیدارشدگان میاندیشید .یادش گرامیو راهش زنده باشد.
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پرویز پرستویی (بازیگر )

با دکتر حسن ر یاضی عز یز از قبل از انقالب از طر یق زنده یاد نقی سیف
جمالیاشنا و دوست شدم و از آن زمان با هم رفیق بودیم .از وقوع زلزله
آذربایجان« ۲۱مرداد »۹۱رفاقت ما بیشتر شد .مردی بی ر یا ،بی تکبر  ،خوش
سیما و خوش برخورد که تمام وقت خود را صرف جمع آور ی کمک به زلزله
زدگان اختصاص داده بود .بی اغراقاشنایی با ایشان برایم باعث افتخار
بود ،چرا که ایشان فقط یک پزشک متخصص کار بلد نبود ،بلکه :ادیب،
نو یسنده روشنفکر به معنای واقعی کلمه ،افتخار ادبیات آذربایجان،
شاعر  ،روزنامهنگار و  . . .ما در سرزمینمان پزشک خوب کم ندار یم درست
مثل خود دکتر حسن ر یاضی «ایلدیر یم» ،ولی دکتری که این همه
افتخارات در حوزه ادبیات آذربایجان ،شعر  ،روزنامهنگار ی ،دغدغهمندی
در مسائل اجتماعی و تالش در راه آزادی داشته باشد ،بی تردید کم دار یم.
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پرویز بابایی (نویسنده و مترجم)

مرگ سرنوشت محتوم همگان است ،اما مرگ دوست نازنین ما دکتر
حسن ر یاضی ضایعهای براستی جانگداز بود .او شاعری فرزانه ،دوست
رنجبران و آرمانخواه بود .اینجانب خاطرات ز یبا و سرشار از مهربانی و
انسانیت از او دارم که برایم فراموش نشدنی است .بدین وسیله فقدان او
را به همسر گرامی و فرزندان عز یزش و تمامی دوستدارانش بهو یژه به
اعضای انجمن ادبی ساهر تسلیت می گو یم .او برای همه ما ایلدیریم بود
و ایلدیریم هم خواهد ماند.
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پرویز حبیبپور (نقاش)

گفتن و نوشتن در باره شخصیتی چون دکتر ر یاضی آسان نیست.
آسانتر این است که از خصائل او  ،از انساندوستیاش ،از احساس تعهد و
مسئولیتاش در جامعه و بیداد ستیزیاش ،و از عشق عمیقاش به
هستی و انسان و طبیعت و ز یبائیهای آن یاد کنم ...پزشک است ،اما
پزشک و درمانگر نه تنها دردهای تن،که درمانگر دردهای اجتماعی
انسان و جامعه نیز هست .تا آنجا که توان داشته ،به یار ی دردمندان
نیازمند شتافته و همزمان به درمان دردهای اجتماعی نیز پرداخته است.
شاعر است ،اما نه شاعر آه و نالهها و شکوهها و زنجمورههای خود نمایانه
از بیوفائی یار خیالی .شعرش از انسان می گو ید .از ز یبائیها و زشتی
هایش ،از شادیها و غمهایش ،از ستمگری و ستمستیزیاش ،از بی
عدالتی و عدالتخواهیاش ،از بسامانی و نابسامانی جامعهاش و از  ....نه
تنها می گو ید ،که راه چاره نیز میجو ید .همانند هر آدم آ گاه و روشنگر ،
بیشتر ین غماش ،غم انسان و اسارتهای هزاران ساله او است...
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کیومرث کیاست (طراح و گرافیست)

اول صبح بیست هشتم مرداد هزار و چهارصد ،ضربه را خوردم .فاجعه
دوران سخت ما تمام شدنی نیست و خبر ها همه دردآور است؛ و این خبر
زهرآ گین دگرگونم می کند و پرواز این مهربانتر ین شاعر و نو یسنده و
پزشک  ،مرد نیک روزگار را باور نمی کنم .روزها می گذرد و زمان برای ما می
قبوالند که دیگر وجود این عز یز را نخواهیم دید ،ولی زمان سخن دیگری
هم دارد :فرزانگان از نیستی به هستی میرسند و در این هستی زمان خطی
دنیای زندگان به دنیای پیچیدهتری مبدل میشود و شاعر در زمان سیر
می کند و دوباره و چند باره متولد میشود .وقتی شاعر خود حضور ندارد
شعر و نوشتههایش ،صدا و تصویرش چند باره ظهور پیدا می کند و
هنرمند تکرار میشود .وقتی از پرواز می گو ید ،از کوه و رود و چشمه و غنچه
و گل و بهار  ،در فضای هنری طنین انداز میشود.
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علی پاینده (شخصیت اجتماعی)

دوست همیشه همراه درگذشت .او درخیلی
حسن آن نازنین
ِ

ازعرصههای ادبی و فرهنگی خوش درخشید .اندیشهاش ز یبا بود و

ذات بشر را دوست می
انسانی و ز یبائی را و
عشق به انسانیت و حرمت به ِ
ِ
داشت و در این راه هیچگاه کوتاهی نکرد .امروز دیگر آن پاکنهاد و
ّ
مرگ غدار و بیرحم در بزنگاه
نیکوسرشت در میان دوستدارانش نیستِ .

کرونای کینهتوز که بشر یت را هدف قرار داده نازنین دوست ما را از ما گرفت

و غمی دیگر بر غمهای فراوانمان افزود .افسوس و هزاران افسوس که مرگ
برگشتناپذیراست و ما دیگر شاهد هنرنمائیهای نازنینمان نخواهیم
بود.
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احمد پوری (مترجم)
دیدار نخستم با حسن ر یاضی نزدیک  ۴۰سال پیش در خانه دوستی بود
که عالقمندان به ادبیات به و یژه ادبیات آذربایجان را دور هم جمع می
کرد .آن روزها من شیفته رسول رضا و نیگار رفیع بیگلی بودم و اشعار ناظم
حکمت را همواره در کیفم باخود این سو و آن سو می بردم .حسن ر یاضی
به نوعی مادر دلسوز ادبیات آذربایجان بود .بدون افراط گری و تعصب با
آ گاهی وسیعی که از آن داشت ،آن را تیمار می کرد و همواره در راه آموزش
و عرضه اش می کوشید .ذغدغه اصلی حسن ،ادبیات بود .ادبیاتی
جهانی و بدون مرز  .در مرکز آن عشق خردمندانهاش به ادبیات زبان ترکی
به و یژه ترکی آذربایجانی بود .از هر امکانی برای معرفی و نشر این ادبیات
بهره می گرفت و کوشندگان این راه را ز یر بال خود گرد میآورد .هرگز دنبال
های و هوی و خودنمایی نبود ،اما گامهای محکم و غولآسایش را هم
نمیشد از نظر دور داشت .برایم تحسین برانگیز بود که چگونه بی اعتنا
به مزد مادی ،در هر حرکتی که بتواند ذرهای به زبان آذربایجانی یار ی
رساند و آن را نشر دهد ،از وقت و انرژ ی و کارش مایه می گذاشت .باورم
نمی شد روز ی برای یادبود او و نبودنش باید چیزی بنو یسم .حسن عز یز
رفت و برای من رفتنش دردناک بود ،چرا که هم دوستی با ارزش را از دست
دادم و هم یار ی را که در ترجمهام از زبان ترکی به کمکم می شتافت.
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اردشیر رستمی(طراح و گرافیست)

عمو حسن! قبیله و قوم و دیارت خودشان را بیفردا میبینند و این زمان
بیشتر از همیشه به تو نیاز دارند ،ولی تو نیستی و این جهان حاصل
کاستیها و رخندادههاست .همسرم شهال نام تو را به درستی کوهستان
گذاشته بود و خبر درگذشتت همه ما را به اشک نشاند .آر ی درد کوهستان
هم به اندازهی خود کوهستان بزرگ است و این دردها بود که هیچوقت از
آنها حرف نزدی و همه را به خودت ر یختی و کار تمام شد .عمو حسن!
شما بی تکرار هستی و ما تنهاتر از همیشهایم .ای کاش بتوانیم درسهایی
را که با زندگی و رفتار و حتی سکوتت به ما آموختی را بیشتر بیاموز یم و
جهان را به باورهای انسانی تو نزدیک کنیم .عمو حسن! سالمی دوباره به
تو و بدرود .لورکا درست گفته بود :در یا نیز میمیرد.
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چنگیز مهدیپور ( آهنگساز و نوازنده قوپوز )

دکتر حسن ر یاضی از آن دست انسانهایی است که در دوران زندگی
پر بارش ،سخنان خود را بر زبان آورده و با داشتن اندیشهای نو و متفاوت،
تبدیل به شخصیتی ناب و گرانبها در بین ادبا گشته است .همانطور که
پدرانمان گفتهاند یکی از خانه رود ،آن دگر از ایل رود .حسن ایلدیر یم نیز
شخصیتی بود که نه از یک خانه ،بلکه از میان یک ایل رخت بر بست .از
این رو به جاست اگر بگو یم که مردم ما شخصیت بسیار بزرگی از دست
داده و پر کردن جای خالی ایشان چندان آسان نخواهد بود .به خاطر این
فقدان بزرگ به مردم ،ادبا ،موسیقیدانها و خانوادهی محترم ایشان علی
الخصوص همسر گرامیشان ماهرخ خانم تسلیت عرض کرده و باور دارم
که راه و ی پر رهرو بوده و در مدت زمان کوتاهی حسین عز یز جای ایشان
را بین دوستانشان پر خواهد کرد.

خاطیره دفتری 61 /

فریبا وفی (داستاننویس)

پررنگتر ین تصویرم از او در دامنه دماوند نقش میبندد .آسمان فراخ و
پرستاره است .همه گرد آتش ایستادهایم .او شیر ین و روان حرف میزند و
شعرهایی از ناظم حکمت میخواند .شناخت کمی از او دارم ،اما دورادور
از حضور پررنگ و فروتنانهاش در فضاهای فرهنگی خبر دارم .حضور ی
مداوم ،پایدار و تاثیرگذار  .خبر رفتنش را که میشنوم تصویر قامت بلند او
در سایه روشن آتش پررنگتر و درخشانتر از قبل پیش چشمم ظاهر می
شود .تصویری که نیرو ی حیاتی باالی او را که گویی از زندگی سرشار و
پرتالش و همزمان از طبیعت اطرافش مایه می گیرد به همه ماهایی که
دورش حلقه زدهایم تسری میدهد .یادش گرامی.
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عظیم قیچیساز ( کوهنورد)

دورادور با نوشتهها ،و ر یز و ردیف قلم ز یبا و توانمند دکتر حسن ر یاضی
تا حدودی آشنایی پیدا کرده ام .از باب محبتی که به ورزشکاران و
خصوصا کوهنوردان داشتند یکی دو بار عمال در حق این حقیر نهایت
محبتشان را به خرج داده و در مجله آذر ی شرمندهام کرده بودند و سراغ
دارم زمانی که من در آن قلهها و سختیها و شکافها و یخچالها و
کوال کها گرفتار و دست به گر یبان بوده ام ،استاد گرانقدر با امعان نظر و
محبت و عالقهشان نظاره گر و پیگیر سالمتی و موفقیت من بودهاند که از
این نظر همیشه مدیون توجهشان بوده و هستم .صد افسوس که افتخار
مالقات و مصاحبتشان نصیبم نشد.

خاطیره دفتری 63 /

سیاوش چراغپور (بازیگر )

اولین بار نام شر یف دکتر حسن ر یاضی را از رفیق عز یزم عمو نقی سیف
جمالی شنیدم . . .می گفت« :همشهری ،هم محلی و همدورهای بودیم. .
 .می گفت او دکتر شد و من کارگر  ،اما رفاقت و دوستیمان ادامه پیدا کرد.
 » . .می گفت« :او فقط دکتر نیست شاعر هم هست . . .عاشیق موسیقیه
و فعال ادبی . . .می گفت برای حفظ زبان و ادبیات آذربایجان خیلی
زحمت می کشه » . . .امان از این بیداد  ۲۸مرداد . . .امان از این خاطره و
خاطرههای تلخ . . .یاد مرد بزرگ شعر و ادب آذربایجان  . . .مرد نیکنام و
دوست داشتنی دکتر حسن ر یاضی(ایلدیر یم) گرامی . . .هرگز نمیرد آنکه
دلش زنده شد به عشق /ثبت است بر جر یده عالم دوام ما.
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شهناز دارابیان (همسر استاد علیاشرف درویشیان)

علیاشرف درو یشیان نشسته در باالی مجلس و به دوست نو یسندهای
که کنارش نشسته گوش میدهد  .کمیخسته به نظر میرسد .دوباره و
چند باره زنگ در به صدا در میآید .در را باز می کنم .آقای حسن ر یاضی
در چهارچوب در پیدا میشود  .چهره خندان و مهربانش زودتر از خودش
به درون میآید و بر جان علیاشرف مینشیند  .علیاشرف نیم خیز
میشود و تالش می کند بلند شود .شاید میخواهد به احترامش بایستد،
اما دوباره بر و یلچر مینشیند .دکتر ر یاضی به طرفش میرود و او را در
آغوش می گیرد .امروز هشتم فروردین است .همراه کانون نو یسندگان که
هرساله چنین روز ی برای تبر یک سال نو به دیدن خانم سیمین بهبهانی
عز یز میرفتیم و عید نوروز را همراه آنها جشن می گرفتیم ،اما در یغ و درد
که اینان یکی یکی از کنارمان پر می کشند و میروند؛ همچون دکتر حسن
ر یاضی ،این انسان گرانقدر  ،ساده و مهربان.

خاطیره دفتری 65 /

حشمت حافظی بهزادی (همسر استاد بهزاد بهزادی)

او شاعری زبردست ،نو یسندهای پرکار و توانا و انسان واال بود .من افتخار
دوم ،من پسر ّ
می کنم که او مرا مادر خطاب می کرد« .آذر ی» پدر ّ
دومم را از
دست دادم .او با تمام وجود برای سر پا نگهداشتن «آذر ی» می کوشید که
نقطهی ثقل و جذاب نو یسندگان ،ادیبان ،ادب دوستان و شعرا بود .بعد
از فوت بهزادی ،دکتر ر یاضی این بار سنگین را که بعد از از دست دادن
دوست و همکارش دو برابر شده بود ،بخوبی و با رو ی باز به دوش می
کشید و خوشبختانه موفق هم بود .بهزادی و ر یاضی دو یار جدا نشدنی
بودند و ساعتها بدون خستگی و با عشق در دفتر «آذر ی» مینشستند
و برای حل مشکالت و هرچه پربارتر شدن مجله تبادل نظر می کردند.
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اختر امین موید ( همسر استاد مجید امین موید )

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق  /ثبت است بر جر یده عالم دوام
او  ...آر ی آن نازنین دانای بزرگوار و اندیشمند و نو یسنده و مترجم و طبیب
بی ادعای عالیمقام که به حق فرزند خلف آذربایجان بود همیشه در دل
ها و خاطرهها و یادها جا دارد و هرگز فراموش نمیشود و نخواهد شد ،و
افسوس که از شور بختی ما این گل سر سبد ما زود پرپر شد و ما را از
دیدارش و ز یارتش محروم ساخت و در حسرت رها کرد .روحش شاد و
یادش گرامی .

خاطیره دفتری 67 /

سعیده پا کنژاد (داستاننویس)

حرفهایش مثل همیشه بیتکلف و ساده و دور از خودنماییهای
روشنفکرانه و لحناش فروتنانه بود ،که یکی از و یژگیهای شخصیتیش
بود .مثل آبهایی که هر قدر عمیق باشند ،با هیاهوی کمتری جر یان
دارند و فقط سطحشان را میبینی و عمقشان پیدا نیست .آقای حسن
ر یاضی همیشه در یادها و دل ها جاودانه خواهد ماند .روحشان شاد و
خاطرهشان عز یز .
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رقیه کبیری (داستاننویس)

بعضی نامها و یادمانها تنها متعلق به خانواده نیست ،این نامها چنان
درخشانند که حتی با حذف شدن از سیاهه انسانی ثبت و اسناد کشور ،
نام و یادمانهایشان از برگهای تار یخ مردمیحذف نخواهد شد .نام
حسن ایلدیر یم نیز از اینگونه نامهاست .یادمانهای او همیشه در تار یخ
مطبوعات و ادبیات مردمی و مستقل آذربایجان ماندگار خواهد بود .او با
تکیه بر دانشی که از تحوالت تار یخی آذربایجان در عصر مشروطه و
حکومت فرقه دموکرات و حکومت پهلوی و  . . .داشت به نقش و تاثیر
مطبوعات بر جوامع آ گاه بود و باور داشت که هنر و ادبیات ابزار ی است
برای ارتباط فرهنگی با ملتهای دیگر و جایگاه واقعی مطبوعات در میان
مردم است.

خاطیره دفتری 69 /

ناهید نوبخت (پژوهشگر اجتماعی)

این روزها خاطرات دوران بچگیام همراه با بغض و آه ،مدام توی ذهنم
مرور میشه و هزاران بار در ذهن خودم تکرار می کنم که« :نه! عمو حسن
زنده است .هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق ».عمو حسن را اولین
بار حدود  ۴۵سال پیش توی خونهمون در روستا دیدم .مهربان و ساده؛ پر
جنب و جوش و پر انرژی؛ حضورش به آدم آرامش و اعتماد به نفس
می داد ...زمانی که من طعم تلخ چوب مدیر مدرسه را بخاطر دیر رسیدن
به مدرسه بر روی دستان نحیف و یخزدهی خود میچشیدم ،عمو حسن
بع نوان معلم وارد مدرسه ما شد .با تمام وجود احساس کردم که فرشته
نجات بچههای ضعیف و بیپناه به مدرسه ما آمده است .با آمدن عمو
حسن بارقهی امیدی در دل خیلی از بچهها درخشید .چون نوع رفتار ،
منش و عملکرد عمو حسن خیلی متفاوت بود .او آفتاب صفت بود و
سیاهیستیز  ،و همهی بچهها را به یکسان دوست داشت .آفتابی بود که
بر همگان میتابید بدون توجه به کفشهای پاره ،لباسهای مندرس،
دستهای زخمی و ترک برداشته آنها ...عمو حسن همواره راهنما و استاد
من بوده ،از دوران بچگی تا پایان دانشگاه .او همیشه در قلب و روح من
زنده و جاریست .یادش گرامی و مانا.
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رضا کاظمی(داستاننویس)

هیچوقت فرصت نشد او را از نزدیک ببینم ،اما مطمئن هستم مهربانی
از و یژگیهای بارزش بوده .این را از لحن ،صدا و کلمههایش میشد
فهمید .اینک جای او خالی است و دنیای ما بیش از هر زمان دیگری به
مردانی چون «دکتر حسن ر یاضی» احتیاج دارد؛ چون این دنیا بیش از هر
زمان دیگری به ادبیات ،به عشق ،به صلح ،به مهربانی و به تعهد نیازمند
است .راستی ،این روزها که خبر درگذشتاش در فضاهای مختلف،
مدام در حال بازانتشار است ،به عکسهایش دقت کردهاید؟ تقر یبا در
اکثر عکسها میداند چگونه لبخند بزند .این دنیا ،بیش از هر زمان
دیگری به یک لبخند احتیاج دارد.
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شاهرخ امینی (نویسنده)

دارم از رفیق نازنین و مهربانم حسن ر یاضی می گو یم .مردی که به ر یش
مرگ خندیده بود .صالبت جسم و سالمت فکری و روحی مردی که
حضورش اطمینان بخش بود ،به یکی چون من این حق را میداد که هرگز
تصور مرگ او را نداشته باشم .اما آنچه مربوط به رابطه خودم با حسن گرامی
است جزشرافت و صداقت و رو ی باز و بشاشیت ذاتی چیزی نیست .او
به راستی از زمره نیکمردانی بود که منش اجتماعی او بیان کننده
شخصیت روشنفکر یش بود .من به جرات اعتقاد دارم کمترکسی یافت می
شود که در اولین برخورد ،با هر نوع عقیدهای ،خاطره خوبی از و ی در
ذهنش باقی نمانده باشد .میخواهم خیلی ساده و بی پیرایه بگو یم،
حسن از آن دسته انسانهاست که دوست دار ی درکنارش باشی .حضورش
مانند موجی از خوشههای سبز گندمزاران ،در یک دشت باران خورده به
همان میزان گسترده و به همان شکل دلنشین و آرامش بخش بود .در
ژانرهای متفاوت هنر مطالعه داشت ،اما عالقهاش به شعر مثال زدنی بود.
در واقع شعر را زندگی می کرد.
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احد واحدی (شاعر)

حسن ر یاضی (ایلدیر یم) یکی از تاثیرگذارتر ین رفقای ما در ایران در
حیطه ادبیات و فرهنگ آذربایجان بود .قبل از هر چیز  ،حسن انسان
خوبی بود .صادق ،مهربان ،بدرد بخور و همیشه برای خدمت به رفقا و
هموطنانش آماده ! حسن دهها فضیلت دیگر داشت .یکی از ارکان
اساسی جشنها ،یادبودها ،سمینارها ،دیدارها ،مصاحبهها و غیره بود.
مجله آذر ی تنها یک بخشی از فعالیت و ی را در خود منعکس می کند .او
ادبیاتشناس و منتقد ادبی گرانقدر ی بود .از معدود کسانی بود که همپای
شناخت اساسی ادبیات آذربایجانی و ترکی ،ادبیات فارسی را هم
میشناخت .پژوهشگری خستگی ناپذیر  ،خادم اجتماعی فعال ،شاعر ،
نو یسنده و مترجمی توانا بود .حسن حقیقتا یک نمونه برجسته از اندیشه و
کار  ،انرژ ی بود .یاد و خاطرهاش گرامیباد!
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جواد دربندی (محقق)

حسن ر یاضی این روستائیزاده خالص و بی غش عالوه بر این که
انسانی زحمتکش و تالشگری بیهمتا بود ،اسوه اخالق و جوانمردی و
خوش خلقی و حلم و سواد هم بود .با وجود تنگدستی ،انسانی گشاده
دست و متحملی بود .فرزندان خود را هم این گونه بار آورد .علیرغم
مشکالت فراوان ،او برای تقو یت و نشر نظم و نثر ادبیات زبان مادر ی از
هیچ نهراسید؛ از جان مایه گذاشت و تشو یق و اشتیاق عالقمندان به زبان
مادر ی را بار دیگر فراهم ساخت .جوانان را ترغیب به یادگیری ادبیات
زبان مادر ی نمود ،چه بااشعار و نوشتههای خو یش و چه با آثار بزرگان علم
و ادب و یاد آنان و چه مقالهنو یسی در سایر مطبوعات و مجالت و تهیه
پاسخ منتقدین و  . . .حاال دیگرخود حسن در واقع ،مصداق شعری که
حدود چهل سال پیش خوانده بود شده است( .یاشاماق یانماقدیر
یاناسان گره ک.).
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دکتر ناصر رادگر(پزشک متخصص)

در اتفاقی مبارک برای اولین بار با جناب استاد ر یاضی فقید آشنا شدم،
و طرفه اینکه این آشنایی در کوهپایههای اطراف دماوند در گردهمآیی
های سالیانهای که وجود نازنینش به همتی ستودنی ترتیب میداد صورت
گرفت .به ناگهان با دیدن چهره استاد به یاد کوهپیماییهای ایام جوانی و
خیالپرداز یهای همراه آن لحظات افتادم .قامتی رعنا با چهرهای
گندمگون و صورتی بغایت مهربان و متین و در عین حال تیز بین و
تیزهوش که همراه با تواضعی مثالزدنی عجین شده بود .انگار او بود که
سوار بر «قیرآت» از این کتل به کتلی دیگر هی میزد و انگار او بود که ساز
صدفیاش را بر سینهاش گذاشته بود و نوای روحبخشش فضای درهها را
آ کنده ساخته بود .فقدان آن رادمرد تاثر شدیدی در من ایجاد کرد .نام و
یادش همیشه مانا.

خاطیره دفتری 75 /

پوریا گلمحمدی(جامعهشناس)

زندهیاد به عنوان یک نخبه و اندیشمند ادبی درکنار فرزندانش که
همگی دارای تحصیالت دانشگاهی باال هستند ،سالها در شهرک رسالت
منطقه  ۱۹زندگی کرد و بی ادعا و در سکوت آثار ارزشمندی از خود به جا
گذاشت .هر وقت او را میدیدم آرام قدم بر میداشت؛ گویی در حال فکر
کردن بود .شاید اولو یتش فکر کردن بود و بعد نان برای زندگی .آرام اما
مطمئن قدم بر میداشت؛ درست مثل روش کارش در تحقیقات ،ترجمه
و نوشتن و انتشار نشر یه .اهل شلوغ کار ی نبود و کار در آرامش را ترجیح
میداد .افراط و تفر یط نداشت .کیفیت برایش مهمتر از کمیت بود.
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ملیحه بصیر (نویسنده)

آقای ر یاضی همانند هر انسان متفکر دیگری بواسطه ادراکات و
مقتضیات زندگی و متناسب با شرایط ز یست محیطی و ساختار
شخصیتی خود دارای جهان بینی و دیدگاهی بود که همه شناختهای
او را از جهان ،پدیدهها و جوامع انسانی در بر داشت .ایشان بر این باور بود
که در این راستا میتوان به شناخت حقیقی و علمی از جهان و پدیدهها
دست یافت .ز یرا اگر جهان با روش علمی شناخته نشود نمیتوان
حاکمیت تصورات پوچ و دروغین را دگرگون ساخت .شعرها و نوشتههای
ایشان بخصوص ترجمههایشان از «ناظم حکمت» حاکی از آنست که
ایشان به ادبیات متعهدانه معتقد بودند .ادبیاتی که وظیفه خود میداند
تا در کاستن آ الم و رنجهای بشر نقش موثری داشته باشد و امید به آینده،
مهر و شفقت و همبستگی را در میان مردم ایجاد کند؛ ادبیاتی که کیش
حقیقتجویی را از طر یق ایجاد روابط انسانی و مطالعات هوشمندانه و
دقیق پرورش میدهد و معتقد است که حقیقت خود نیز در کنار تغییر و
تکامل واقعیت ،همواره در جر یان آفر ینش است و به تناسب
نیازمندیهای جامعه دگرگون میشود.
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ابراهیم تفضلی (هنرمند)

حسن در مورد ادبیات و هنر آذربایجان هرچه در امکان داشت و از
دستش ساخته بود انجام داد و به موفقیتهای سترگ و ماندگار نائل آمد.
او نه تنها در پیشرفت و ُحسن اجرای برنامههای بزرگ اجتماعی که
درسالنها برگزارگردید نقش بی بدیل داشت ،در محافل کوچک و مجالس
هنری و جشنهای مختلف شمع مجلس بود و آن مجلس را با
صحبتهایش و حضورش و تبسمهای پرمحبتاش غنا میبخشید.
حسن در روابط فردی و دوستانه و خانوادگی الگوی خیرخواهی و راهگشا
بود و در حضورش حاضر ین انرژ ی و امید اخذ می کردند .من فوت دوست
گرانقدر و انسان بزرگ دکتر حسن ر یاضی را نمیتوانم باورکنم .او نمیمیرد
چون که مسیر و راهی بنیان نهاده که تداوم خواهد داشت و او مثل ستاره
ای در آسمان هنر و ادبیات خواهد درخشید.
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علی آغ گونئیلی(داستاننویس)

مرگ حسن خالئی بود جبران ناپذیر که درحوزه کنشگری فرهنگ و ادب
آذربایجان ایجاد شد .چرا که او از تأثیرگذارتر ین و هوشمندتر ین
شخصیتهای حوزه فرهنگ و ادب آذربایجان بود و کارهای ناکرده و
نیمه تمام بسیار ی داشت که باید می کرد .اما مرگ او هر چقدر هم که تلخ
و گزنده باشد در خور عزا و ماتم و سوگوار ی نیست ،چرا که حسن از آن
دسته آدمهایی نبود که زندگیشان در فاصله بین « گور ـ گهواره» عمرشان
خالصه شود ،بلکه او از آن دسته آدمها بود که ردپای بزرگ و عمیقی در
زندگی از خود برجای گذاشته است .او روحش لبر یز از عشق به مردم،
تپشهای قلبش برای بهروز ی و سعادتمندی انسان و راهش به سوی
حقیقت و آرمانهای واالی انسانیش بوده و با هوشمندی تمام توانست
دایره حیاتش را خیلی فراختر از فاصله بین « گور ـ گهواره» عمرش ،یعنی تا
افقهای روشن زندگی و تا کرانههای جاودانگی بگستراند.
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بابک احمدی (شاعر)

نام ایلدیر یم سالها در ذهنم حک شده بود .اواخر دهه هفتاد با دوستانی
آشنا شدم که از بنیان گذاران انجمن ادبی صابر بودند .زمانی که عضو
انجمن ادبی صابر شدم ،بزرگان عرصه ادبیات آذربایجان را بیشتر از
نزدیک شناختم که دکترحسن ر یاضی( ایلدیر یم) هم یکی از این چهرهای
برجسته بود .با گذشت زمان ارتباط بنده با دکتر ر یاضی بیشتر شد ،متن
سخنرانیهای ایشان و مقالههای او از جذابیت خاصی برخودار بود.
وجود بزرگانی همچون دکتر ر یاضی در هیئت مدیره انجمن باعث شد
تصمیمهای بزرگ و کارهای بزرگتری در انجمن صابر انجام بگیرد .یادش
را گرامی میدارم.
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خلیل قیاسی (معلم و دوست)

حکایت از چه کنم سینه سینه درد اینجاست  /هزار شعله سوزان و ِآه

سرد اینجاست (ه .ا .سایه)

مرگ زود هنگام حسن به ستارهای میمانست که غروب کرد ...حسن به
عنوان یک دوست ،برادر  ،پزشکی حاذق ،شاعرِ آزادی ،نو یسندهای متعهد
و مستقل و ژورنالیستی آرمانخواه که یگانه رو یایش شکوه و ارجمندی
انسان بود؛ هر جا حقیقت را در مخاطره میدید بیپروا زبان به انتقاد و
اعتراض می گشود .در نخستین سالگرد رفیق عز یزم یاد او را گرامی می
دار یم.
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خسرو واقف (همکالسی)

با حسن آقا در «مهربان» همکالس بودم .از جمالآباد در  ۵کیلومتری
مهربان میآمد .باهوش و زرنگ بود و همواره توجه معلمان بخصوص
آقایان پشمینهآذر و آرش را به خود جلب می کرد .آخر ین دیدارمان دی ماه
سال  ۹۸در دفتر مجله آذر ی بود که در همان جلسه با آقای دارابی هماشنا
شدم .بعد از آن دیدار ارتباطمان برقرار بود و در آبان ۹۹بعد از اطالع از
اینکه به کرونا مبتال شدهام ،بسیار راهنمایی و کمکم کرد تا آن دوران
بحرانی را به سالمت به پایان برسانم .بخاطر شخصیت واالیش ،همچون
سایر شخصیتهای فرهیخته منطقه مهربان از جمله آقایهاشم ترالن و
دکتر پوراسدی همیشه در خاطرهها زنده است .خبر شوکه کنندهی در
گذشت او برای همه دوستان تلخ بود و مردم منطقه را هم به ماتم نشاند.
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آیدین ریاضی (روزنامهنگار)
فاش می گویم و نیک میدانم که سخت است سخن گفتن از تو که
سراسر زندگیات هماره نور بودی و شور  .از تعر یف و تمجید خود همیشه
کناره می گرفتی و آ گاهم که مطلوبت نیست ثنا و ستایشت ،آن هم از زبان
ش
من .چه شبهایی را با هم گذارندیم .چه دانشگاهی بود و چه عی ِ
مدامی .من بودم و ط ِی طر یقها کردم با تو  ،و شدم .خام بودم ،با رفاقت با
اسب
تو پخته شدم .پیادهای هراسان بودم ،دستم را گرفتی و سواره شدمِ .
جهان بالغت دواندیم و در هر ساحتی که پهلو میزد به
فصاحت را در
ِ

انسانیت ،در این مسیر تطور  ،درنگ کردیم و نگر یستم جهان را از دید آرمان
انسانیت .به راستی چه مبارک سحریهای را با هم شب کردیم و چه
فرخنده شبیهایی را سحر  .شیرآهن کوهمردی که بر جای جای
تار یکخانهی ذهن من بیوقفه در حال بار یدن آفتاب بودی و در دوران
وارگی انسان ،همیشه فر یاد میزدی شکوه
کاالیی ِ
شدن اندیشه و شی ِ
انسانی را .ولی بدان که تو در ما تکثیر شدی .دردت ،دردیست مشترک
که همگان آن را فر یاد خواهیم زد .در ایندهی نزدیک تو را پیدا خواهیم کرد
در آغوش وطن ،خواهیم یافت تو را در کرانههای آراز  .از زبان مردمان
رق
خواهیم شنید پژواک نام تو را ،با گل سرخی در دستانمان ،ز یر بی ِ
پیروز ی بار دیگر دیدار خواهیم کرد.
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دفتر یادبود
دکتر حسن ریاضی (ایلدیریم)
به مناسبت اولین سالگرد فقدانش
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