چاغداش
گونئی ادبیاتی

ناصر داوران

انقالب شاعری
ساده جه عادی بیر خبر :باالش آذراوغلو  90یاشیندا حیاتینی ده ییشدی .ائله بئله .کیمسه نین توکو ده
ته رپه نمه دی .سه س سیزجه سینه تورپاغا تاپشیریلدی .مزارلیقدا اوچ جوت بیر تک آدام وارایدی .عؤمرو
بویو غربتده یاشامیش بو مغرور چنار غربتده ده حیاتینی ده ییشدی .فخری خیاوانیندا قویالنسا دا ،پرزیدنت
و نئچه اونلو آدام حئییف سیله نه ره ک بیان نامه یازساالر دا ،سکوتا معروض قالمیش ،مدینه قوخولو،
دانیلمیش بو شاعرین ایکی ایل بوندان اول سوروله ـ سوروله قیرخ ایل یاشادیغی ائوده ن قووولماسی
هه له خاطره له رده ن سیلینمه ییب .نه یازیق کی یاریم قرینه لیک وطن حسرتینی اوره یینده داشییان یئنیلمه
ز باالش اؤز تورپاغیندا جان وئرمه یه رخصت سیز اولدو .بیر ایل بوندان اول خسته خانادا شاعر دوستوم
هریسلی یه کؤوره ک لیک له «منی گؤتورون وطنه» دئیه ن شاعرین اوره ک آغریسی دؤزولمه زایدی .دوزونه
گه لسه ن آمما ائله بئله اولمالی دیر .آقاالرا آلچالمایان ،عهده لیک داشییان صنعتکارالرین اورتاق طالعی دیر
اعتناسیزلیق ال قلمده ن دوشمه ک .آنجاق خلقینه وفادار قاالن بو شاعر ،الوان چیچه کلی شعیرله ری ایله
خلقین اوره یینده یاشایاجاق ،رسمی تریبون الردا آدی چه کیلمه سه ده.
مختلف ژانرالردا مهارت له ساده و صمیمی شعیرله ر یازان باالش آذر اوغلو ،مؤوضوع
جهتینده ن ده دورلو شعیرله ر یازیب دیر .او هر شئی ده ن اول ،اؤزو دئمیشکه ن ،انقالب شاعری دیر .وطن
ائوالدینین سعادتی اونون ان باشدا دوران ایسته یی دیر و بو یولدا الزم اوالندا حیاتین خیلی لذت له رینه ده
گؤز یومور.
عؤمرو بویو غربتده یاشایان شاعر ،بو حسرتی بوتون شعیر دفترله رینده هؤنکوره ـ هؤنکوره
آغالیاراق ،یئنی تعریف له ر وئریر چوخ الرینین اورتاق دویغوسو اوالن وطن حسرتینده ن .باالش آذر
اوغلو یاشادیغی بو کؤوره ک لییی بعض َا آرازین اوستونده ایکی وطنی بیرله شدیره ن بیر کؤرپو اولماق دیله
یی ایله نمایش ائتدیریر ،بعض َا یوخوالردا وطنه دؤنمه ک آرزوسونون گئرچه ک له شمه سیله ترنم ائدیر.

شاعر داش طاباقدا اکیلمیش بنؤوشه له ره خطاب َا
گه لین سیز اینانین ،اینانین منه،
اؤزومله وطنه آپاریم سیزی
دئیه ره ک ،اونالرین وطنینه اشاره ائتسه ده اؤز وطنین دوشونور.
آنجاق تبریزین حسرتی قاریشاندا مدینه نین حسرتینه
شاعرین کدری حقیقت َا ده اوساندیریجی دیر:
ایندی خبرین اولسون عزیزیم
آرتیق آچیلدی یولو
دومانلی تبریزین
گه ل یاپیشیم الینده ن
خیالن مین دفعه کئچدیییمیز
خدآفرینده ن کئچه ک ایکیمیز.
بیلیرسه ن گه لیشینده ن نئجه سئوینه جه ک
یولونو گؤزله یه ن
آنا تبریز ...
شاعر خاطره له رینه مراجعت ائده ره ک ،وطن قوینوندا یاشادیغی
خوشبخت گون له رین دفترینی ،کؤوره ک لیک له واراقالییر .اونون
نوستالژی سی ساریلیب وطن بویونا و هر شعرینده اؤزونده ن بیر
نشان قویور:
بیر زامان او شه هه رده
عؤمور سوردوک ،گون گؤردوک
دوست الر ایله بیر یئرده
باالش آذر اوغلونون 1324ده گونئی آذربایجاندا قوروالن ملی
حکومتینه مناسبتی ده بوندان اول قید ائله دیییم ایکی قونو ایله ایلگی
لی دیر .ملی حکومتین انقالبچی و امه ک پرورلییی ایله برابر ،وطن
نامینه برپا ائدیلمه سی ،دئمه ک اوالر اونون شخصیتینین ایکی سجیه
وی یؤنون نمایش ائتدیریر :وطن پرور انقالب شاعری اولماسینی
یعنی .کوتله نین چه تین لیک ده ن قورتارماسی اوغروندا چالیشماقدان
یورولمایان شاعر ،کوتله نی ،یاشادیغی ،بویا ـ باشا چاتدیغی تورپاقدا
دوشونور .اونون قارا طالعی ،کؤک آتدیغی یئرین طالعی دیر
آنجاق .ائله اونا گؤره ده یورولماز بیر عسکر کیمی ملی حکومتین
قورولماسی یولوندا قلم و سالح سنگرینده دؤیوش آپاریب ،خلقین
ظفرینده بایرام توتور .آنجاق خوشبخت گون له ر تئز باشا چاتیر .بو
تورپاق یالنیز بیر ایل آزادلیق و آبادلیق اوزو گؤره بیلیر .بیر ایل سونرا
شاهلیق اردوسونون وحشیجه باسقینینا معروض قالیب ،قارلی میدان
الرین گه نج له رین قانیال چیچه ک له نمه سینه شاهد اولور .بیر ایل
آزاد یاشاماغین قیمتی نی مین له رله ایییدین قانی ال اؤده مه یه محکوم
اولور باشی باللی بیزیم تورپاق .بو دؤزولمه ز جنایت له ره نئجه
دؤزه بیله ر شاعر ،شعرینین گؤز یاش الری آلتمیش بئش ایل سونرا
دا اوخوجونون گؤز یاش الرینا قاتیالرکه ن؟
او سحر
گونه شین آلتیندا قیزاران لکه له ر
قار اوستونده قیرمیزی الله له ره به نزه ییردی.
تبریزی آزادلیغین قانی به زه ییردی ...
قان ال ابدیته کؤچوردو
قانال قازانیلمیش حریت

باالش آذر اوغلونون مؤوضوع باخیمیندان شعرینین رنگارنگ لییی
ایله برابر اونون بدیعی تصویرله ر و یئنی ترکیب له ری ده چوخ
دور .بو گؤزه للیک له ره عاید اوالن منظره له رین بیر باشی شاعرین
بوللورالشمیش داخلی حس له ر و طبیعتین بخش ائتدییی اؤزه ل
ذؤوقونه باغلی اولسا دا ،بیر باشی دا اونون ساده ،صمیمی و عین
حالدا طبیعی آخارلیغی اوالن دیلینه باغلی دیر .بعض َا شاعرین شعری
عادی بیر دانیشیق کیمی آلینیر ،ائله بیل هئچ شعیر دئییل اوخودوغو
شئی ،دیلین گؤزه للیک له رینی داشییان عادی بیر صحبت دیر بلکه:
نه نه م هر گون اوباشدان دورار،
اولجه نامازین قیالر،
سونرا دؤنه ر بیر طاباق خمیر یوغورار،
ته ندیری قاالردی.
بونونال برابر ،شاعر ،یئنی ـ یئنی ایماژالر ایشله دیر شعرینده .سانکی
شاعرین خیال مرکبی طبیعتین سرحدله رین آشاراق ،طبیعتده اوالن
شئی له ره باشقا ـ باشقا اؤزه للیک له ر وئریر .بو باشقالیق شعیرله
یاشید اولسا دا ،دقتی چه که ن یالنیز اونون یئنی لییی ،اؤزه ل لییی،
معاصرلییی و عین حالدا سؤزو گئده ن مؤوضوع الرال اویغونلوغودور.
باالشین شعرینده ایسه بئله حال الر چوخدور .شاعر ال آتیب دالغانین
باشیندان پاپاغین گؤتورور و همین دالغانی بیر آیری یئرده ده نیزین
سینه سینده قابار کیمی گؤرور .یئنه پارادوکس یاراداراق ،الل ده
نیزی تالطمده دوشونور .ایشیق سیز ،اوجاق سیز اتاق الر سانکی یتیم
اوشاق الردیر اونون شعرینده و یارپاقدا یاغیش الر اوخویور ،اؤزو ده
سیسقا یاغیش الر .بعض َا قیشین اوغالن چاغیندا قوینونا بیر قوجاق
کوله ک گیره ره ک ،اوزونده ن شاختا اؤپور و فیکیرله ر قیزارمیش
ده میر کیمی هر شئیی یاندیریر ،بئینینی ده ،الینی ده ،نفسینی ده،
دیلینی ده .پاییز گئجه سینین ایسه مغلوب اردونون عسکری کیمی
چیخاریالجاق و آتیالجاق اولدوزلو پاگون الری وار.
شاعر بعض َا مدرن له شیر ده ،مدرن شعره یاخینالشیر دا:
سئوگیلیم الینی چه کدی
آغارمیش ساچ الریما.
دئدی:
پاییزدیر ،عزیزیم ...
داها نه ائتمه ک اوالر ...
خزانلی طبیعت یاشا دولموش شاعردیر ،یاشلی شاعر ایسه خزانلی
طبیعت .شاعر دیلینه گه تیرمه ده ن طبیعتده کی پاییزی و دیبچه
ک ده کی چیچه یین معروض قالدیغی سولغونلوغو اؤز آغارمیش
ساچالریندا گؤسته ریر .قوجالیغین چاره سیزلییینده ن سؤز آچیر
دانیشمادان بو حاقدا.
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حسن ایلدیریم

آذربایجان دیلی،آنادیلیم
دیل اجتماعی بیر وارلیقدیر .انسانالر ،دیل واسطهسی ایله بیر ـ بیرلرینی آنالیـیر ،باشا دوشور .بو
باخیمدان دیل ،اونسیت واسطهسیّ ،
تفکور قالیبی ،هم ده دونیانی درک ائتمه آلتیدیر .باشقا بیر سؤزله
تجسوم ائدیر و باشقاالری ایله اونسیتده
دئسک ،انسانالر دیل واسطهسی ایله دوشونور ،فیکیرلرینی
ّ
اولور .دئمک ،دیل انسان حیاتینـین ،انسان جمعیتینین هم معناسی هم ده او وارلیغین انعکاسیدیر.
دیل ،جمعیتین مالیدیر .جمعیت یوخدورسا ،دیل ده یوخدور .انسان جمعیتی ایله دیل بیرگه یارانیب،
بیرگه انکشاف ائدیب و بوگونگو وضعیته چاتیبدیر .انسانالرین حیات طرزی ،دونیا گؤروشلری یالنـیز
دیل واسطهسی ایله آیدینالشا بیلر .دوز دئـییرلر کی ،دیل جامعهنین گوزگوسودور .دیل ائله بیر میثیلسیز
اجتماعی حادثهدیر کی ،انسان جمعیتینین الده اولونموش علمی-مدنی تجربهلرینی محافظه ائدهرک،
اونالری یاشاتدیریر ،انکشاف ائتدیریر .دیل واسطهسی ایلهدیر کی ،کئچمیش نسیللرین بیلیک و
تجربهلرینی ایندیکی نسیل منیمسهییب ،اؤیرهنیر و گلهجک نسیللره چاتدیرا بیلیرلر .بئلهلیکله اجدادالرال
تؤرهمهلر آراسیندا معنوی کؤرپو یارانیر.
دیلین کمکی ایله انسانالر علم ،تکنیک و باشقا مدنی ثروتلری الده ائده بیلیرلر .دیلین وارلیغی ایله،
مدنیتلر یارانیر .دیلین واسطهسی ایله مدنیتلر بوتون بشریتین مالینا چئوریلیر .یئر کورهسینین ملیتلری،
مدنیتلری ،دیل واسطهسی ایله بیر ـ بیرلری ایله عالقه ساخالیا بیلرلر .علمی کشفلر ،بدیعی صنعت
اثرلری ،فلسفی ،اخالقی نظریهلر و…دیل واسطهسی ایله دونیادا یاییلیر .بئله حالالردا زامان و مکانال
عالقهدار اوالراق دیلین یازیلی شکلیندن داها گئنیش استفاده اولونور .جمعیتین علمی -مدنی حیاتینین
انکشافیندا دیل قدهر باشلیجا رول اوینایان باشقا بیر اجتماعی وارلیق یوخدور.
تجسومودور .او خالقین بوتون مدنی
هر بیر خالقین دیلی اونون ،ملی اؤزونه مخصوصلوغونون
ّ
کئچمیشینی محافظه ائدن ان مهم واسطه ،دیلدیر .پروفسور آغاموسا آخوندوون فیکیرینجه« :دیل بیر

چوخ اجتماعی حادثه لردن فرقلنیر .دیل هئچ بیر حالدا عموم بشری اولماییب ،دیل ملی سجیه داشیییب .دیل بیر
اونسییت واسطهسی ،فیکیرین ایفاده واسطهسی کیمی مختلف خالقالرین ،ملتلرین دیلی کیمی موجوددور .هر
دیلین اؤزونون سجیهوی خصوصیتلری وار».
یئر اوزونده ،چوخ ملتلر ،خالقالر ،قوومالر یاشایـیر .اونالرین اؤز یوردو ،مدنیتی ،عادت – عنعنهسی اولدوغو
کیمی ،اؤز دیللری ده واردیر .هر خالقین دوغما دیلی اونون « آنادیلی » ساییلیر .آنا دیلی ،او دیلدیر کی ،انسانالر
اونونال دیل آچیر ،اونونال دانیشیر ،اونونال یاشاییر ،اونونال اؤلورلر .بیزیم ده آنادیلیمیز ،آذربایجان دیلیدیر .آنامیزین
بطنینده آنامیزین قانی ایله ،دویغوالری ایله بیرگه دامارالریمیزدا دوالشیب .اونون سئوگی و محبّتینین ایشیغیندا،
بیزیم جانیمیزدا کؤک سالیب و دوغوالرکن دوداقالریمیزدا چیچکلنیب ،الیالالرال ،نازالماالرال ،بوی آتیب و
عؤمروموز اوزونو بئینیمیزین ،اورهییمیزین ،ایشلریمیزین ،آرزو و ایستکلریمیزین ترجمانی اولوب .دئمک بئشیک
باشیندان – قبیر داشیناجان دویغو و دوشونجهلریمیزین بوتون چاالرالرینی قلبیمیزین ان درین قاتالریندا گیزلنن
تجسوم و ایفاده ائدیر .آغی الرال ،اوخشاماالر بیزی سون منزیله
احتراصالریمیزی ،هیجان و اضطرابالریمیزی ّ
تاپشیریر.
آکادئمیک میرزه ابراهیم اوو یازیر « :هر خالقین آنا دیلی ،اونون ملی وارلیغینین ،معنوی عالمینین ایفادهسیدیر.
بئلهلیکله هر دیل بیر خالقین ،ملتین وارلیغینی بیلدیرن ،قورویان ان مهم عامیللردن بیریدیر».
هر بیر خالقین ،ملتین آنجاق بیر آنا دیلی واردیر .همین دیل ،او خالقین و ملتین عمومی دیلی اولدوغو اوچون،
او دیله عموم خالق دیلی دئییرلر .مثال اوچون بیزیم آنادیلیمیز ،عموم خالق دیلیمیز آذربایجان دیلیدیر .بو دیل،
آذربایجان خالقینین معنوی واری ،و کیملیییدیر .عموم خالق دیلی ایکی مهم قوال آیریلیر :دانیشیق دیلی و ادبی
دیل .ادبی دیل عموم خالق دیلینین ان یوکسک فورماسیدیر .داها دوغروسو ادبی معیارالرین ،اوسلوبالرین
واسطهسی ایله فیکیرین دقیق ،آیدین ،سرراست و آنالشیالن شکیلده ایفاده اولماسینا امکان یارادیر.
ادبی دیل ،عموم خالق دیلینده ،سئچمه ،عوض ائتمه ،آلینما ،ایتیرمه ،معیارالشما عملیاتالری نتیجهسینده
اوسلوبالر سیستمینه دوشور .بو عملیاتالر اجتماعی -مدنی دییشیکلرله سیخ باغلیدیر .آنجاق هر بیر اوسلوب،
دیلین ملی خصوصیتلری اساسیندا قورولور ،تکمیللشیر .آذربایجان دیلی انکشاف ائتمیش دیللر سیراسیندادیر.
اونون دا یوکسک کئیفیته مالیک اوالن ادبی دیلی واردیر.
دونیا خالقالری ادبی دیللر واسطهسی ایله بیر ـ بیرلری ایله ادبی ،مدنی ،اجتماعی عالقه ساخالییر و فیکیر
مبادلهسینه گیریشیرلر .بو مبادلهلرده عالیملر ،یازیچیالر ،مطبوعات ایشچیلری و معلملرین و … بؤیوک رولو
اولور .بو ساحهده هئچ کیم خالق دیلی ایله یازیچی و شاعرلر قدهر باغلی اولمور .چونکی بدیعی سؤز صنعتینین
اساسی سؤز اوسته قورولور .سؤز اونالرین هم ایفاده آلتی ،هم ده اثرلرینین جوهری ،مایاسیدیر .اونالر سؤزه
سویوق قانلی مناسبت بسلهیه بیلمیرلر .سؤز شاعر -یازیچی اوچون دیری و جانلی بیر وارلیقدیر .اونالر اوچون
سؤز چوخ معنالی ،چوخ یؤنلودور .اونالر سؤزو بیلیر ،دویور ،لمس ائدیر ،سؤزون رنگینی ،عطرینی ،چکیسینی
سئزه بیلیرلر و سؤز یارادیجیلیغیندا بو قابلیتدن اولدوقجا یئرلی -یئرینده فایداالنماغی باجارا بیلیرلر .پروفسور
توفیق حاجییئو چوخ گؤزهل دئییر« :او (سؤز اوستاسی) ،سؤز ماتئریالینی یونور ،جیالالییر ،صنعت فاکتینا چئویریر.
اونو اوسلوبی داورانیش اوچون چئویکلشدیریر ،حساسالشدیریر.
یازیچی ـ شاعر بو استقامتینده یارادیجیلیق فعالیتینی موافق بدیعی -اوسلوبی ایشله برابر ان چوخ ادبی دیلین
خئیرینه یؤنلیر… ».
دونیانین بویوک یازیچیسی ماکسیم گورکینین ایفادهسی ایله دئسک« :ادبیاتین اساس ماتئریالی سؤزدور .بیزیم
بوتون تأثیراتالریمیزی ،دویغوالریمیزی ،فیکیرلریمیزی فورمایا ساالن سؤزدور».
دئمهلی« :یازیچینین ان عالی مقصدی سؤزله حیاتا کئچیر ،بدیعی اثرین ان یوکسک مطلبی ،علوی فیکیرلری سؤزله
ایفاده اولونور ».
یازیچیالر ،شاعرلر و هر هانسی بیر فیکیر آدامی ،قلم صاحبی یوخاریداکی کیفییتلری ییهلنمک اوچون اؤز
نطق مدنیتینی انکشاف ائتدیرمهلیدیر .بونون اوچون ،او دیلی دریندن ،هر طرفلی اؤیرنمهلی و سؤزون سیرلر
خزینهسینه یول تاپمالیدیر .چونکی دیلین داخلی قانونالرینی ،اونون سؤز قورولوشو ،سؤز بیرلشمهلری و جمله
قورولوشالرینین سجیهلرینی اؤیرنیب ،منیمسهمهدن ،او دیلین گؤزهللییینه ،ایفادهلیلیینه ییهلنمک امکانسیزدیر.
هر کیم بو کیفیتلری اؤیرنیر و اونالری منیمسهییرسه ،او آدام یوکسک نطق مدنیتینه صاحب اوال بیلیر .هر ملتین،
خالقین مدنی گؤستریجیلریندن بیری ده شفاهی -یازیلی نطق سانیلیر .نطق مدنیتی دیلین امکانالریندان معاصر
سویهده استفاده ائتمک باجاریغی دئمکدیر .دیلین گؤزهللییینی ایفادهلیلیینی اوز دانیشیق یاخود یازیسیندا
آیدین ،آچیق ،آخیجی ،موسیقیلی شکیلده عکس ائتدیره بیلن هر بیر کیمسه یوکسک نطق مدنیتینه یییهلنمیش
آدام اولور.
بوگون نطق مدنیتینه صاحب اولماق مدنیلیک معیارالریندان بیریدیر .یوکسک مدنی نطق ،معاصر ادبی دیلین

2
52

2
53

انکشاف ائتمیش ،معیارالری ایله سسلشن اوسلوبالری سیستمینده بوللورالشان نطق دئمکدیر.
حؤرمتلی عالیم ،پروفسور یحیا کریموو یازیر« :کفایت قدهر سؤز احتیاطینا مالک اوالن ،اونون معناسینی بیلن،
سؤزدن یئرلی ـ یئرینده ،دقیق معنادا استفاده ائتمهیی باجاران آدامین نطقی آیدین ،جاذبهلی؛ سؤزو چوخ چئویک
اولماقال سئحیرلی بیر عالم یارادیر .دیلین دیگر واحدلری آنجاق سؤزون وارلیغی شرایطینده یارانیر».
هرهانسی بیر دیلی اؤیرندیکده ،ایلک نووبهده اونون سؤزلرینی ،جملهلرینی ،داها دوغروسو لغت ترکیبنی و دیل
قورولوشو قایداالرینی اؤیرنیریک .بو قایداالر ایسه او دیلین اؤزونه مخصوصدور .دیلین وارلیغینی تأمین ائدن
اساس قووه ایسه ائله بو قایدا – قانونالردان عبارتدیر.
گراماتیکا (دیل قورولوشو قایداالری) هر شئیدن اول ،بو و یا دیگر بیر دیلین صرف و نحوینی ،یعنی سؤزلرین
سسلردن یارانماسینی ،دییشمهسینی ،بیرلشمهسینی ،قانونا اویغون شکیلده موجود اولماسینی و فعالییت
گؤسترمهسینی عکس ائتدیریر .بو معنادا گراماتیکا تمامی ایله سجیهوی خصوصیت داشییر .یعنی او دیلین اؤزونه
مخصوص مکانیزمینی عکس ائتدیریر .دیلچیلییه گیریش کتابیندا اوخویوروق« :انسان فیکیرلرینین مادی دیل
شکلینه دوشمهسی اوچون لغت ترکیبینده سؤزلرین معیین قایدا -قانونالر اوزره دیلین« ،گراماتیک» قورولوشو
ایله اوزالشماسی واجبدیر .بونالر اصلینده سؤزلرین دییشمهسی ،بیرلشمهسی واسطهسی ایله عمله گلیر ،ائله بو
معنادا دیلین لغت ترکیبی ایله اونون «گراماتیک» قورولوشو قارشیلیقلی عالقهده اولور .محض بونا گوره ده دیل
سیستیمینده هر بیر دیلین بیر شئی و «گراماتیک» قورولوشون ایسه باشقا شئی اولدوغونو دوشونمک البتّه سهودیر.
«گراماتیک» قورولوش انسان فیکیرلرینین ماددی دیل جیلدینه دوشمهسینه ،انسانالر آراسیندا اونسییتین عمله
گلمهسینه کومک ائدیر».
هر بیر دیل ،دانیشیق دیل سویهسیندن ادبی دیل سویهسینه یوکسلدیکجه ،او دیلده یازیب -یارادان و اوخویانالردا،
او دیلین قایدا -قانونالرینی اؤیرنمهسینه جان آتیر .بو ایشده ،یعنی دیلین اؤیرنیلمه و اؤیردیلمهسینده دیلچی
عالیملرین کومهیی بویوک اولور .اونالر ادبی دیلین قایدا -قانونالرینی ،آراییر -آراشدیریر .اونون سیستیمینی،
قایداسینی ،نظامالییر و علمی اساسالر اوزره تنظیم ائدیر و بو یولال دیللرین عمومی قانونو ،هابئله عموم خالق
دیللرینین ،دیل قورولوشو قایداالری سیستیملی صورتده یازیلیر.
ادبی دیلیمیزین ایشلنمه دایرهسی گئنیشلندیکجه ،اونون اؤیرنیلمه و اؤیردیلمه موضوعسودا آنا دیلینده یازان
یازیچیالریمیزی داها جدی شکیلده دوشونمهیه یؤنلتمیشدیر .بو اوزدن دیلیمیزین قورولوشو و صرف و نحوینین
چئشیدلی واحدلری ساحهسینده آراشدیرماالر آرتمیش و بیر چوخ مقاله و کتاب یازیلمیشدیر .بو اثرلرین داشیدیغی
هدفلر باشقا ـ باشقا اولدوغو کیمی اونالرین مندرجهلری و علمی سویهلری ده مختلفدیر .مؤلفلرینین علمی
بیلیییندن ،مقصدیندن آسیلی اوالراق اونالرین متودالری و آراشدیرما یولالری و هدفلری ده آیری -آیری
سجیهلر داشیییرالر .بو یازیالرین بعضیلری علمی نطقهیی نظردن دایازدیر .بعضیلری ایسه باشقا دیللرین (عرب،
فارس )...،قایدا -قانونالری اساسیندا دیلیمیزی اؤیرنمهیه جان آتمیشالر .بو یانلیش آددیمالرا باخمایاراق بیر
نئچه دیلچی عالیم طرفیندن دیلیمیزین قورولوش قایداالری ،او تایین آکادئمیک اثرلریندن قایناقالناراق آکادئمیک
سویهده یازیلمیشدیر .بو عالیملرین اثرلری چوخ اؤنملی اولسا دا ،آنجاق هله ده ایران آذربایجانیندا ،آنا دیلیمیزین
قورولوش قایداالرینی ،علمی اساسالر اوزره ،ساده شکیلده ایضاح ائدن ،معاصر اؤیردیجیلیک متودالرین یولو
ایله ساده ،ییغجام بیر دیلله اوخوجو کوتلهلرینه آنالدان ،اونالرین ایستکلرینی ،احتیاجالرینی جدی صورتده
اؤدهمک مقصدی ایله یازیالن ،عادی اوخوجودان دوتموش تا تجربهلی قلم صاحبلرینین یارارالناجاغی بیر
اثرین یئری بوش ایدی .بو بوشلوغون دولدورولماسی آنادیلیمیز ساحهسینده چالیشانالرین قارشیسیندا دوران ان
اؤنملی وظیفهلردن بیری ایدی.
بو گون آرتیق انادیلیمیزین دیرچلیش واختیدیر .ادبی دیلیمیزین یوکسلیشی ایله ادبی -بدیعی اوسلوبالرین ایشلنمه
قوهسینین آرتماسی و احاطه دایره سی نین گئنیشلنمه سی ایله ،چئشیدلی یازی نوعلرینینده چوخالماسی طبیعی
سسلنیر .بونا اعتبارن دیلیمیزین علمی -ایشلک رولونو هر طرفلی اؤیرنمک مسئله سی اؤنملی بیر موضوعویا
چئویریلمیش دیر .
بوگون یاشلی قلم صاحبلریمیز سیراسینا ،گنج و استعدادلی یازیچی و شاعر لرده قوشلوموشدور .بو سیرا گوندن-
گونه سیخالشیر و گوجلنیر .سون واختالر ،دیلیمیزده اونالرجا رومان ،حکایه لر مجموعه سی ،ادبی ـ تنقیدی
یازیالر ،علمی -تدقیقی اثرلر یاییلمیشدیر .اجتماعی ،تاریخی ،مدنی ساحه لرین باشقاـ باشقا موضوعالریندا چوخ
بیتگین و دیرلی اثرلر یازیلمشدیر .فولکولور نمونهلری ایله برابرکالسیک ادبی متنلر ،دیوانالردا گئنیش اوخوجو
کوتلهسینین اختیارینا قویولموشدور .بو گون آنادیللی مطبوعاتمیز دا ماراقلی بیر دورومو یاشاماقدادیر :اونالرجا
اؤیرنجی درگیلری ،بیر نئچه فصلنامه ،آیلیق ،هفتهلیک دیلیمیزده نشر اولونور  .مطبوعات دیلیمیزین دایره سی و
نفوذو گونو ـ گوندن آرتیر و گوجلنیر .ادبی دیلیمیزین ایشلنمه میدانی دا گئنیشلنیر .ایندی ادبی انجمنلرین،
محفللرین جلسه لرینده ،اینترنت سایتالریندا ،وبالق الردا ،تئاتر سالونالریندا ،تلویزیون کانال الریندا دیلیمیزین

ایشلنمه وضعیتی جدی بیر حال آلیبدیر .تأسفلر اولسون کی بئله بیر واختدا هله ده مکتب لرده آنا دیلیمیز
تدریس اولونمور ،هلهدیر کی یوزلرله ضیالی و علم آدامالرینین « آنا دیلی میزین» اؤیرنیلمهسی بارده ایستکلری
جاوابالنماییبدیر! بئله بیر حالدا ادبی دیلیمیزین اؤیرنیملهسی یازیچیالریمیزین قارشیسیندا دوران ان بؤیوک و
جدی مسئله لرین بیری دیر .چونکی ،بو دیرچلیش و یوکسلیش آنالرنیدا ادبی دیلیمیزین گوجونون ،زنگینلیی
نین ،الوان لیغی و گؤزل لینی نین باش قالدیردیغی بیر واختدا ،دیلیمیزده یازیب -یاردان قوه لر دیلیمیزین افاده
لیک قابلیتینه ییهلنمک اوچون اونون لغت ترکیبینی ،قورولوشونو ،دریندن اؤیرنمه لی اولورالر .بئله حالدا اصیل
ادبی ـ علمی متن لرله تانیش اولمادان ،ایستر -ایستمز یانلیش مئیل لره توتولوب و باشفا تورک منشالی دیللره اوز
توتمالی اولورالر .او دیللرین سؤزلری ،سؤز بیرلشمه لری .سؤز یاراتما قایداالری جمله قورما یولالری (شعورلو
وشوعورسوز اوالراق) بیزیم دیلده او یازیچی الرین اثرلری سیماسیندا اؤزونو گؤستریر.
یئنی -یئنی ادبی قوهلرین ،قلم صاحبلرینین فعالیتینین گرگینلشدییی و معاصر ادبی دیلیمیزده یازیب– اوخوما
ماراغینین آرتدیغی بیر واختدا ،ادبی دیلیمیزه باشقا دیللردن سؤز و ایفاده آخیمینیندا گوجلنمهسینهده شاهد
اولوروق .بو حادثه ،قلم صاحبلرینین ادبی دیلیمیزله الزیمینجا تانیش اولماماالری ،چئشیدلی ادبی– بدیعی
متن لرین الده اولماماسی و شخصی ماراق الر بئله بیر آخینا یول آچیر .البته بو آخینمانین باشقا بیر سببی ده
شعورلو صورتده آنا دیلیمیزی ،هانسیسا بیر دیلین لهجهسی ،یاخود قالینتیسی کیمی قلمه وئرنلرایسه دیلیمیزی
پوزقونالشدیران بو آخینی ،گوجلندیرمهیه چالیشیرالر .یئنی ادبی قوه لر بیلمهدن ،ادبی دیلیمیزله تانیش اولمادان،
تورکیه تورکجه سینه اوز توتورالر .آنجاق بیر پارا دیرناق آراسی عالیملر بیله  -بیله ،شعورلو اوالراق دیلیمیزه
یاماق اوالن ،اونو پوزغون حاال ساالن سؤز و افاده لرله دولدورماغا چالیشیرالر .حتی تورکیه دیلی نین صرف و
نحوینی دیلیمیزده اجرا ائتمکله هانسیسا اویدورما تورک دیلی یاراتماغا جان آتیرالر .اونالر ،دیلیمیزین عادی
و دوغما سؤزلرینی ،سؤز ییرلشمهلرینی و علمی -ادبی اصطالح الرینی تورکیه تورکجه سینده کی قارشیلیق
الری ایله عوض ائدیرلر .تورک دیلی نین سؤز قورولوشو و جمله قورولوشو قایداالرینی دیلیمیزه سوخماقال
دیلیمیزین گراماتیک قانونالرینی پوزارق اونو تورکیه دیلی نین قویروغو ،یا ان آزی بیر لهجهسی کیمی گؤسترمک
ایسته ییرلر .البته دیلیمیز بئله یاد تأثیرلرین نتیجهسینده پوزقونالشما تهلکهسی ایله قارشیالشسادا امینیک کی
سارسیلمایاجاق یئنه ده گونو -گوندن چیچکلنیب ،زنگینلشیب داهادا جیالالنیب و دونیانین ان مدنی دیللری
سیراسیندا اولدوغو کیمی انکشاف ائدهجکدیر.
ادبی دیلیمیزده خلل گتیرن ،کوبودلوقالرین و عیبجرلیکلرین باشقا بیر تظاهروده فارس و عرب سؤزلرینین،
یئرسیز ایشلیدیلمه سی دیر :دیلیمیزده فارس وعرب دیللری نین صرف ونحوی اساسیندا سؤزبیرلشمه لری و عباره
لر دوزلدیرلرودیلیمیزین دوغما قایدا -قانون الرینی پوزاراق قوندارما و قوراما بیر دیل قوراشدیریر الر کی آدینی «
دوه قوشو » دیلی قویماق اوالر .چونکی بو یارامازالرین دیلینه نه فارس دیلی ،نه عرب دیلی ،نه ده کی آذربایجان
دیلی دئمک اوالر  .بئله بیر دیل له اوخوجوالر اؤزو یاخشی تانیشدیرالر .بو حادثه ایسه پهلوی شوونیستلری
نین قالینتیالرینین تؤر -تؤکونتولریایله باغلی دیر.
بو خستهلیکلرین ان اساس سببلریندن بیری دیلیمیزین مکتبلرده تدریس اولونماماسی و ادبی دیلیمیزده متنلرین
یاییلماماسی اولسادا ،منجه بو حادثه اوزون ایللر اؤزونو ،پهلوی شوونیستلری نین آنا دیلیمیزین بوغازنیا جایناغینی
ایلیشدیریب ،اونو بوغوب ،یوخ ائتمک ایسته دیکلریندن آسیلی دیر.
ادبی دیلیمیزین انکشافینا مانع اوالن ایرینتیلردن بیری ده ادبی دیلیمیزده افراط شکیلده یئرلیچی لیک مئیلی نین
آرتماسیدیر ،آذربایجان ادبی دیلیایله یاخشی تانیش اولمایان ،اونون کالسیک و معاصر متن لرینی اوخومایان
،یالنیز شفاهی ادبی دیل ایله محدود صورتده تانیش اوالن بعضی قلم صاحبلری ،یاشادیق الری بؤلگلهلرین،
کندلرین یئرلی سؤزلرینی یازیالریندا یئرلی -یئرسیز ایشلتمهلری دیر .اونالردا ادبی دیلیمیزین دوغما و ایشلیک
سؤزلرینی بیلمه دن یئرلی سؤزلرله دیشییرلر .بو دیشمه لر بعضان ائله گولونج اولور کی ،سؤز اویونوندان باشقا
هئچ بیر شئیه اوخشامیر .آنجاق بو یولال اونالر ،ادبی دیلیمیزین پوزغونلوغونا یول وئریرلر .بئله حالالر دیلی
بایاغیالشدیریر .حتی اونو پارچاالنما ،بؤلونمه تهلوکه سینه گتیریب چیخاردا بیلر .بئله عیبجرلیکلر بو گون ادبی
دیلیمیزین قارشیسیندا دوران ان جدی مانعه لردن دیر.
منیم فیکیریمجه بو گون معاصر آذربایجان ادبی دیلینین اؤیرنیملهسی بؤیوک اؤنم داشییر .آنا دیلین علمی
و مئتدودیک صورتده اؤیردیلمهسی ،دیلیمیزین دوغرو و دوزگون انکشافینا خدمت ائدیر .دیلیمیزین قانونا
اویقونالری ،قایداالری علمی یولال درین و اطرافلی شکیلده بوتون اینجهلیکلری ایله اؤیرنیلیرسه ،ادبی دیلیمیزین،
شفاهی نطقمیزین افاده قابلیتی آرتیر ،دیلیمیزین ایشلنمه دایرهسی گئنیشلیر .اوخوجو کوتلهسینین شفاهی و یازیلی
نطق مدنیتی یوکسلیر .اونالر باجاریقال ،ثمره لی شکیلده دیلین افاده امکانالریندان ،سؤز خزینه سیندن یارارالنیرالر.
نطقلری روانالشیر ،جلب ائدیجی و تأثیرلی اولور  .بونالرا ادبی دیلیمیزین ،بدیعی ادبیاتیمیزین بؤیوک اوغورالر
قازاناجاغینا امکان یارادیر.

2
54

2
55

سایی آزا دوشورولدوکده ،بالیقالر مختلیف حالالردا گؤرونمه لرینه باخمایاراق اونالر بالیقالری بیربیری
ایله قارشیالدیرمیش و بیربیریندن آییرد ائده بیلمیشلر.
 -Peter Gordonه گؤره پیراها توپلوموندا سایین (عدد) آز چوخلوغو اؤنم داشیماز .اونالر هر شئیدن
بیر دانا اولدوقدا ،اونا آز ،بیردن آرتیق اولدوقدا اونو چوخ دئیه قلمه آالرالر .چوخ سای دئدیکده ایکیدن
آرتیق منظور ائتدیکلرینه باخمایاراق پیراها توپلومو و خالقی یوخاری سایالر اوچون هر هانکی کلمه
آدی وئرمه میش -Peter Gordon .ه گؤره انسانالرین ایکی مختلیف شئیی بیربیریندن آییرد ائتمه لری،
اونالرا آد وئره بیلمه لری و اونالری درک ائتمه لریندن آسیلیدیر .انسان هر هانکی شئیی درک ائتمه دیکده
اونا کلمه اوالراق آد دا وئره بیلمز.
آمریکا دیلچیلری ( 1939–1884( Edward Sapirو )1941–1897( Benjamin Lee Whorf
قوزئی آمریکاداکی قیزیل دریلیلرین دیل و مدنیتلری اوزره ائتدیکلری آراشدیرماالریندان گلدیکلری
قناعتلرینه اساسن انسانالر آیری دیللرده دانیشدیقدا اونالرین دوشونجه لری ده توپلومدان توپلوما
بیربیرلریندن دگیشیک و فرقلی اوالر -Edward Sapir .ین بو وارساییمی و هپوتئزی  1970اینجی
ایللرده دیل و دوشونمه انسانلیغا عاییددیر دئیه گؤز آردی ائدیلمه سینه باخمایاراق سونونجو ایللر دیل
دوشونمه نی بیچیملشدیرر و شکیللندیرر دئیه بیر داها آغیرلیق قازانماغا باشالمیش.

ایشیق سؤنمز

دیل دوشونمک ایله بیرلیکده دوشونجه نی و بئیینده
اولوشان شکیل و تصویرلری معینلشدیرر
دیللرینده بللی دئییم و ایفاده لر ایشلنمه گن خالقالر درک ائتمک پوزوقلوغوندان اذیت چکرلر .اونالر آنالم
و معناسی نی بیلمه دیکلری قاورام و ایصطالحالری درک ائتمز و باشا دوشمزلرLera Boroditsky .
نین آراشدیرماسینا گؤره هر بیر انسانین گئرچک و واقعیتلری نئجه درک ائتمه سینی اونون آنا دیلی
معینلشدیرر.
 - Peter Gordonا گؤره آمازون بؤلگه سینده کی «پیراها» قبیله لرینه باغلی اوالن انسانالرین دیللرینده
بیر ،ایکیدن آرتیق سای ایشلنمه دیگی اوچون اونالر اوچدن آرتیق سایالری دقیقلشدیره بیلمزلر .آمازونداکی
قبیله لره باغلی اوالن ،توپلومدان آیری دوشموش قبیله عضولری اوچون سای اوالراق «بیر» دئدیگیمیز ،بیر
دئییل« ،تقریبن بیر» یوخسا «آز» ساییالر .دیلده کی بو دقیقسیزلیک پیراها قبیله عضولری نین دوشونمک
و درک ائتمک قابیلیتلرینی اؤز ائتکی و تأثیری آلتینا آالر.
 1930اونجو ایللردن باشالیاراق دیل و طبیعت انسانالرین دوشونجه سی نین ایچریک و محتواسینی
معینلشدیرر دئیه دیلچیلر آراسیندا بیر تئوری دوالشماقدادیر .بو تئوری یه اساسن دیلده ایفاده اولونمایانی،
انسان بیر وارلیق اوالراق بئینینده کی دوشونمه سیستیمینه سیغدیرا بیلمز .بئلنچی بیر تئوری دوزدورسه ،هر
هانکی بیر کولتور و مدنیتده کی بعضی دوشونمه سایاغی (طرزی) ،آنالمالر و معناالر باشقا مدنیتده بونالرا
داییر کلمه اولمادیغی اوچون او مدنیت عضولری آدی چکیلن دوشونمه سایاغینی ،ائله جه ده اونون آنالم
و مفهومونو گرک آنالیابیلمه سینلر.
آمریکالی آراشدیرماجی  -Peter Gordonون آمازونداکی پیراها قبیله سی اوزره آراشدیرماسیندان
گلدیگی قناعته اساسن کلمه سیز هر هانسی بیر دوشونجه و تصور یوخ Peter Gordon .بو نظریه نی
گونئی آمریکانین  Regenwaldبؤلگه سینده بیر داها سیناقدان کئچیرمگه چالیشمیش( Science .بیلیم)
مجله سی نین یایینالدیغی بیلگییه گؤره نیویورکون کولومبیا اونیوئرسیته سی نین امکداشی و داورانیش
تانیما عالیملریندن بیری یئرلی انسانالرین اؤنونه مختلیف سایدا اوالن بالیق شکیللرینی قویاراق اونالردان
بو شکیللری بیربیرلریندن آییرد ائتمکلرینی ایسته میش .بالیقالرین سایی ایکی یوخسا اوچ اولدوقدا قبیله
عضولری نین عاقلی یئتکینلری ،هوشلو و فراساتلی انسانالری مختلیف شکیللرده کی بالیقالری آییرد ائده
بیلمیشلر.
بالیقالرین سایی سککیز ایله اون اولدوقدا اونالر بو سایالرا آد و کلمه تانیمادیقالری اوچون شکیللری
آییرد ائتمکدن و تشخیص وئرمکدن عاجیز قالمیشالر .شکیلده بالیقالرین سایی اونو کئچدیکده اونالر
داها هانکی شکیلده کی بالیق ایله هانکی شکیلده کی بالیق ،هامان بالیقدیر دئیه بیلمه میشلر .بالیقالرین

■ کلمه لرین ائتکی و تأثیرلری
یئر اوزرینده کی خالقالرین دیللری بیربیرلری ایله فرقلی اولدوغو اوچون اونالر مختلیف بیچیملرده و
شکیللرده دانیشارالر .دونیا دیللری نین سایینی نظره آالرساق 7000 ،دیل دونیا انسانالریندان اؤزلرینی
ایفاده ائتمکلری اوچون اونالری دوشونمگه و اؤزلرینی ایفاده ائتمگه زورالیار .بئله لیکله انسانالرین
اؤزلرینی ایفاده ائتمکلری اوچون مختلیف بئیینلرده ،مختلیف دوشونمه سیستیملری و دوشونمه سایاغی
ایشه دوشر .دئیُک ،بیر تورک ،بیر فارس ،بیر اینگلیس و بیر روس ،هر بیریسی اؤزونون دوکتور اولماسینی
بیلدیرمک ایستر.

اوسته کی دؤرت دیلی گرامئر باخیمیندان اینجه له دیکده دیل اوالراق بئیینین دوشونمک بؤلومونده جومله
قورولوشو و بیچیمی باخیمیندان آشاغیداکی توخوشالرا تانیق و شاهید اوالریق:
تورکچه ده کؤمکچی «ایمک» فعلی نین اکی (پسوند) ،فارسچا کؤمکچی «هستن ،بودن» و انگلیسچه
کؤمکچی  beفعلین یانی سیرا بلیرسیز آد بیلدیرن  aحرفی ایله منظور ایفاده اولونارکن روس دیلینده هر
هانکی بیر فعل و حرفه احتیاج دویولمایاراق شخص هانکی ایش ایله اوغراشدیغی نی ،او ایشین آدینی
چکیلمه سی ایله آچیقلیغا قاویشدیرار .شخص دوکتور ایسه ya vraç« ،من دکتر» دئیه اؤزونو هر هانکی
بیر فعله گرک دویمادان ایفاده ائدر .اوسته کی ایفاده لر اوزره دوراقالدیقدا تورکچه ،فارسچا و انگلیسچه
–ده ایندیکی زامان منظور اولونماسینا باخمایاراق روسچادا زامانین دا ایفاده اولماسینا گرک (احتیاج)
دویولماز .بو ایفاده لری یالنیز بیر کیچیک جمله قورولوشو دئیه قبول ائدر و مرکب جمله قورولوشالرینی
نظره آالرساق ،دیللرین نئجه بیربیرلریندن فرقلی اولدوقالرینی و بئیینلرده نئجه بیربیرلریندن فرقلی
دوشونمه سورجی گئرچکلیشدیگینی داها دا راحات آنالمیش اوالریق .باشقا بیر مسئله بیر چوخ دیللرده
قوهوملوق آچیسیندان ایستر قان باغلیلیغی ،نسبی ،ایسترسه ده ندنلی ،سببی باخیمدان فامیللیک آدالرینی
تورک ،آلمان و فرانسیز دیللرینده قارشیالشدیراراق قوهوملوق آچیسیندان دیلین دوشونجه ده اؤنم و
اهمیتینی گؤسترمک پیس اولماز دئیه دوشونورم.
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تورک دیللی انسان آدی چکیلن فامیللیکلره بیربیرلریندن آیری و بللی آدالر وئررکن آلمانالر و فرانسیزالر
بو مسئله نین اوزرینده داها آرتیق یوغونالشماق ایستمزلر .دئمک ،بیر تورک انسانی )Neffe (neveu
کلمه سینی ائشیدرکن قارداش اوغلو یوخسا باجی اوغلو )Vetter (cousin،کلمه سینی ائشیدرکن
خاال اوغلو ،بیبی اوغلو ،عمی اوغلو یوخسا دایی اوغلو ،ائله جه ده  )Onkel (oncleکلمه سینی
ائشیدرکن دایی یوخسا عمی ،ها بئله  )Tante (tanteکلمه سینی ائشیدرکن بیبی یوخسا خاالنین منظور
اولوب اولمادیغی نین قئیدینه قاالرکن ،آلمان و فرانسه دیللیلر اوچون بو مسئله آرتیق اؤنم و اهمیت
داشیماز .الزیم گلرسه ،آتا طرفی ،یوخسا آنا طرفی دئیه مسئله یه آچیقلیق گتیررلر .گؤروندوگو کیمی دیل
دوشونجه-دن آیریلماز بیر بوتونلوک اوالراق دوشونجه یه ائشلیک (همراهلیق) ائدر .ائله اوندان یانا دا
آلمان دوشونورو (متفکر) ویتقئنشیتاین دئمیش:
«سؤزجوکسوز (کلمه سیز) دوشونه رم دئیه بیلسه ایدیک ،دوشونجه نی سؤزجوکلرده ایفاده ائتمه لی
اوالردیق .آنجاق ،یالنیز سوروشولدوقدا :ایفاده ائتمه دن اؤنجه دوشونجن وار ایدی؟  -هانکی جاوابی
وئرمک اوالر؟ نئجه دوغرو سؤزجوگو (کلمه نی) تاپاریق؟ سؤزجوکلر ایچیندن نئجه سئچه ریک دوغرو
سؤزجوگو؟ هر زامان حؤکم ائتمه لی و ایضاحات وئرمه لی دئییل ،چوخ ساده تاپاریق - :بعض ٌا بو دوغرو
دئییل ،بو دوغرو دئیه بیله ریک - :نیه؟ چوخ ساده «بودور هامیسی بو قدر».
بیلیم و صنعت بؤلوملری منظور اولدوقدا آلمان و فرانسیز دیللری شرق دیللریندن؛ او جومله دن تورک،
فارس و عرب دیللریندن قات قات زنگین ساییالرالر .دئمک ،بو دا دیلین دوشونجه و بیلیمی ائشلیک و
همراهلیق ائتمه سی نین گؤرستگه سی ساییالر.
بیر چوخ دیللرین ترسینه اوالراق  -Pormpuraawدا  Kuuk Thaayorreدیلینده دانیشان توپلوم
ساغ و سول دئیه بیر ذهنیته صاحیب دئییل ،اونالر اوچون یالنیز آنایؤنلر (جهات اصلی) قوزئی ،گونئی،
گونچیخان ،گونباتان و باشقا یؤنلر بلیرله¬ییجی ساییالر .بیر یئمک اؤرتوگونون اوزرینده قویولموش
قاشیق ،پیچاق ،بارداق ،چؤرگین هارادا اولدوغونو ایفاده ائتمک اوچون یئرینه گؤره اؤرنک اوالراق دئییله
بیلر - :قاشیق بوشقابین گونچیخانیندادیر .پیچاق بوشقابین گونباتانیندادیر .بارداق بوشقابین گونئیینده¬دیر.
اؤرتوک چئورسینده اوتورانالردان سؤز گئدرسه ،اؤرنک اوالراق دئییلر« :آیدین یاشارین گونئیینده¬دیر».
انسان بو دیلده اؤزونو آنالشیالر بیچیمده ایفاده ائده بیلمه سی اوچون ،گرک گؤی یؤن و جهتلرینی اؤز
ذهنینده سورکلی (مدام) گزدیره .یالنیز بئله لیکله دانیشیق باشقا بیریسی طرفیندن آنالشیال بیلر.
■ مکان و زامانی آییرد ائتمک
هوالندین  Nimwegenشهرینده کی ماکس پالنک قورومونون و  -San Diegoداکی کالیفورنیا بیلیک
یوردونون (اونیوئرسیته سی) پوسیکودیل بیلیم بؤلوملری نین گلدیگی قناعته اساسن دیلی اصلی یؤن و
جهتلر (قوزئی ،گونئی ،گونچیخان و گونباتان) ایله ایشلدن توپلومون انسانالری ،هر هانکی تانیمادیقالری
بؤلگه و تیکینتیلرده بیله هارادا اولدوقالرینی باشقاالریندان داها دا راحات آییرد ائده بیلرلر .بو دیللرین
دورومو انسانالری زورالیاراق اونالرا مکان و زامانی آییرد ائتمک باخیمیندان اونالری داها دا آرتیق
یئتنکلی و باجاریقلی ائدر .دیلچیلرین گلدیگی قناعته اساسن مکان اوزرینده فرقلی بیچیمده دوشوننلر
زامان باخیمیندان دا فرقلی ذهنیته یییه اوالبیلرلر.
 Lera Boroditskyو  Alice Gabyدیلچیلیک اوزره ده بیلگییه یییه اوالراق Kuuk Thaayorre
دیلینده دانیشان یئرلی انسانالرین اؤنونه شکیللر قویاراق اونالرین شکیللردن درک ائتدیکلرینی و نئجه
دوشوندوکلرینی باشا دوشمگه چالیشمیشالر ،سونوچ بئله اولموش:
اوشاق ایله بؤیوک انسانین شکیللرینی قارشیالشدیردیقدا دئمیشلر :انسان یاشالنیر.
تیمساح باالسی ایله بؤیوک تیمساحی قارشیالشدیردیقدا دئمیشلر :تیمساح بؤیویور.
کال موز ایله یئتیشمیش موزو قارشیالشدیردیقدا دئمیشلر :موز یئییلیر.
آدی چکیلن بیلیم آدامالری سونرا شکیللری قاریشدیراراق اونالری زامان باخیمیندان Kuuk Thaayorre
دیللی انسانالرا تاریخینه گؤره سیراالتماق ایسته میشلر .بو سیناق (امتحان) ایکی دؤنه (دفعه) آلینمیش.
هر بیر سیناق حیاتا کئچرکن سیناق اولونان باشقا بیر یؤنه (جهت) باخیرمیش .بیلیم آدامالری نین گلدیگی
قناعته اساسن انگلیس و آلمان دیللی بیر انسانین شکیللری زامان آچیسیندان سولدان ساغا و عرب دیللی
انسان ساغدان سوال دوزمه سینی ،یازمایؤنو (جهت نوشتن) اؤز ائتکی و تأثیری آلتینا آلیندیغی اوچون
زامان دا او دوغرولتودا بیچیمله نر Kuuk Thaayorre .دیللی انسان شکیللری ساغدان سوال یوخسا

سولدان ساغا دئییل ،سورکلی گونچیخاندان گونباتانا دوغرو سیراالمیش .سیناق اولونان شخص اوزو
گونئییه دوغرو اوتوردوقدا شکیللری سولدان ساغا دوزموش .سیناق اولونان شخص اوزو قوزیییه دوغرو
اوتوردوقدا شکیللری ساغدان سوال دوزموش .سیناق اولونان شخص اوزو گونچیخانا دوغرو اوتوردوقدا
شکیللری اؤز بدنی دوغرولتوسوندا دوزموش.
اوسته کی قارشیالشدیرمادان بیلیم آدامالری نین گلدیگی قناعته اساسن مدنیتلر اساسیندا چاغ و زامان
مختلف بیچیمده گؤرسدیلر:
اؤرنک اوالراق بیر چوخ مدنیتلرده گلجک اؤنده و کئچجک گئریده نظره آلینار -2010 .اونجو ایل
 Lynden Milesآبئردین بیلیک یوردونون (ایسکاتلنده) اوزمانی نین تانیقلیق ائتدیگینه گؤره اینگلیس
دیللیلر گلجگه دوشونرکن اؤزلری بیلمه دن گؤوده و بدنلرینی اؤنه قایدیرار و کئچجگه دوشونرکن گؤوده
و بدنلرینی گئرییه قایدیرارالر -Anden .ده کی  Aymaraدیلینده کئچجک اؤنده و گلجک گئریده
نظره آلینار ،Raphael Núñez .ساندیاگودا کالیفورنیا بیلیک یوردو اوزمانی و  Eve Sweeterبئرئکلیده
کالیفورنیا بیلیک یوردو اوزمانالری نین  2006اینجی ایل ائتدیکلری تثبیتلرینه اساسن  Aymaraدیللیلر
انگلیس دیللیلرین ترسینه و اؤز دیل منطیق لرینه اساسن گلجگه دوشونرکن گؤوده و بدنلرینی گئرییه و
کئچجگه دوشونرکن گؤوده لرینی اؤنه قایدیرارالر.
■ آنیمساماق (خاطیرالماق) یؤنو
دیل انسانالرین نئجه بیر اوالی و حادیثه نی ایضاح ائتمه لرینه ،نئجه آنیمسادیقالرینا (خاطیرالدیقالرینا)،
کیمین نه ائتدیگینه داییر وئردیکلری بیلیگه ده اؤز ائتکی و تأثیرینی قویار .سورج و پروسئس قیسا
اولدوقدا بیز اونو یئنیدن قورماق و یورومالماغا چالیشدیغیمیز اوچون اونو سرگیلمک ده چوخ چتین بیر
ایش اوالر .بو دئدیگیمیزی راحات باشا دوشمه میز اوچون  2006اینجی ایل باش وئرمیش بیر اوالیی
ائشیدک:
"سفارت جمهوری اسالمی ایران در باکو ،در واکنش به اعتراض جمهوری آذربایجان به آنچه «نقض حریم
هوایی خود به وسیله بالگردهایی که رئیس جمهوری ایران را همراهی می کردند» ،خواند ،تاکیدکرد :ورود
این بالگردها از روی عمد نبوده است .به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،الچین قلیف
رئیس سرویس گارد مرزی جمهوری آذربایجان گفت :باکو ،مقامهای ایرانی را در جریان نقض حریم
هوایی آذربایجان توسط بالگردهای این کشور قرارداد و یک هشدار رسمی برای آنان ارسال کرد(خبر
گزاری مهر ،تهران»)۰۸/۱۲/۱۳۸۵ , ۱۲:۵۱:
اوسته گؤروندوگو کیمی بیر اوالیین هر هانکی ندن یانا باش وئرمه سینه باخمایاراق اونون اوزرینده ایکی
بیر بیرلرینه ترس دوشونجه ایرلی سورولموش .آذربایجان طرفی نین ایددعاسی اوالیین باش وئرمه سینه
و آذربایجان توپراق بوتونلوگونون توخونولماسینا اساسالنارکن تهران طرفی اوچاقدان آلمیش چلیشگه
لی (بیر بیرینه ضد) بیلگیلر اساسیندا مسئله نی یوزماغا و اؤنمسیزلشدیرمگه چالیشار .بیر آز زامان کئچمه
دن تهران طرفی فرانسه خبرچیلیگینه مسئله نی توجیه ائدرکن دئمیش:
« ...در آن زمان ،رئیس جمهوری ایران به شهر آستارا واقع در شمال غربی ایران سفر کرده بود و ورود
این بالگرد تعمدی نبوده است».
اوسته گؤروندوگو کیمی مسئله نین ماهیتینی سیلمک اوچون جمله ده باکیداکی تهران ائلچیلیگی ناغیل
ائدیجی بیچیمده چیخیش ائده ر و جمله سونا چاتمادان «تجاوز» یئرینه «گیریش (ورود)» ایفاده سینی
ایشلتمکله بیر تانیق (شاهید) دونونا بورونر .بئلنچی ایفاده لر سیاستچیلر طرفیندن دورمادان ایفاده
اولونار.
مسئله نین دوزگون آنالشیلماسی اوچون کئچمیشده کی بیر اوالیی کئچمیش زاماندا ایشلتمک الزیم.
اوسته کی ایفاده نی کئچمیش زاماندا ایفاده ائدرسک ،اوخویاریق« :در آن زمان ،رئیس جمهوری ایران به
شهر آستارا واقع در شمال غربی ایران سفر کرد و ورود این بالگرد تعمدی نبود».
اوسته گؤروندوگو کیمی آستارا شهرینه گئتمک مسئله سی قاباردیلمیش اوالر .بئله لیکله ده باش وئرمیش
اوالیین توجیه ائدیلمه سی ده یئترسیز ساییالر.

2
58

2
59

حبیب فرشباف ین
سرت رئالیزمی
پاشا علی اوغلو
سون دؤورله رده چاغداش گؤنئی آذربایجان ادبیاتینین یئنی ـ یئنی نمونه
له ری ایله تانیش اولماغیمیز بیزی حدسیز سئویندیریر .گونئی لی قارداش
الریمیزین یارادیجیلیغیندا پوئزیا نمونه له ری ایله مقایسه ده نثر نمونه له
رینین آزلیغی دقتی ایلکین جلب ائده ن مسله لرده ن دیر .معلومدور کی،
نثر حیات گئرچه کلییینین داها ده رینده ن ،داها اطرافلی و تفرعاتلی عکس
ائتدیریلمه سی ،دوغما دیلین اینجه لیک له رینه داها ده رینده ن بلدلیک له
باغلیدیر .ادبیات تاریخیمیزده ن بیلیریک کی ،نثریمیزین انکشافیندا خدمت
له ری اوالن ادیب له ریمیز ایچینده معلم له ر آز اولمامیشدیر .قوزئی ده
جلیل ممد قلیزاده ،نریمان نریمانوف ،عبدالرحیم به ی حاقوئردییف ،اوزئییر
حاجی به یلی ،سلطان مجید غنی زاده ،رشید به ی افندییف ،گونئی ده میرزا
حسن رشدیه ،صمد بهرنگی معلم اولموشالر .خلقیمیزین اجتماعی شعوروندا
بؤیوک رول اوینامیش بو شخصیت له رهم ده خلقین حیاتینی ده رینده ن
بیله ن ضیالی الریمیز اولموشالر .جمعی  28ایل یاشامیش بؤیوک استعداد
صاحبی ،یازیچی و فولکلور توپالییجی سی صمد بهرنگی هم ده جفاکش
بیر خلق معلمی اولموش ،قیسا عؤمرونو ملتین باالالرینین تحصیلینه حصر
ائتمیشدیر .اصل پئشه سی معلم اوالن حبیب فرشبافین «نورالن»نشریاتیندا
چاپدان چیخمش ،یئنی الده ائتدیییم «بیر سئوگی ـ بیر عؤمور» حکایه له
ر توپلوسو ایندیه ده ک آدینی بیلمه دیییمیز استعدادلی آذربایجان یازیچی
سیندان خبر وئریر.
معاصر گونئی ادبیاتیمیزین گؤرکه ملی نماینده له رینده ن اوالن ،استعدادلی
شاعر ،ناثر،معلم حبیب فرشباف 1944جی ایلده تبریزین مشهور باغمئشه
محله سینده زحمتکش بیر عائله ده دنیایا گه لمیشدیر .ابتدایی تحصیلینی
تبریزین «ممتاز» آدلی مدرسه سینده بیتیرمیش ،اعالچی شاگرد کیمی «ثقه
االسالم» دبیرستانیندا اورتا تحصیلینی دوام ائتدیره ره ک دیپلم آلمیشدیر.
تحصیل ایل له رینده حبیب ین آنا دیلینه ،شفاهی خلق ادبیاتینا ماراغی
آرتیر .ایلک معلم له ری علی پورون ،فریدون قاراچورلونون تأثیری ایله او دا
معلم اولماق قرارینا گه لیر.
ح .فرشباف اوزون ایل له ر عرضینده قاراداغین اوجقار که ند له رینده
معلم لیک ائتمیش ،چه تین لیک له ره ،جدی سیناق الرا باخمایاراق،
یولوندان دؤنمه میشدیر .حسن ایلدیریم یازیچی نین کتابینا یازدیغی «خلق
حیاتینین بدیعی لؤوحه له ری (استاد حبیب فرشباف ین حکایه له رینه اؤته
ری باخیش)» آدلی ده یه رلی اؤن سؤزده ح .فرشباف ین فداکار معلم
لیک فعالیتی باره ده بئله یازیر :او قاراداغین ان اوجقار که ندله رینده ن

باشالیاراق ،عؤمرونون ان گؤزه ل چاغالرینی ،بارلی ـ به هه رلی ایل له
رینی قاراداغلی الرا کئچمیشدیر .قاراداغدا مدرسه سیز که ندله رده مکتب
تیکیب ،کالس قوروب ،بو سایاق او یورددا مدرسه بناسی تیکه ـ تیکه ،علم
توخومونو اکه ـ اکه ،ده له دوزالرال دؤیوشه ـ دؤیوشه قاراداغلی الرین
بوتون ایش له رینده یاخیندان اشتراک ائتمیشدیر :گوندوزله ر مدرسه له
رده که ندلی له رین اوغالن ـ قیزالرینا کالس تشکیل ائدیر ،گئجه له
ر ده اؤز ائوینده که ندلی له ره میرزه جلیل ین حکایه له رینی« ،هوپ ـ
هوپ» ،معجز و باشقاالرینین اثرله رینی اوخویور و توی الردا ،یاس الردا
خلقین سئوینجینه ،غمینه شریک اولور .خسته له رین درمانینی تبریزده کی
حکیم دوست الرینین واسطه سیله تأمین ائدیر .کوسه ن له ری باریشدیریر.
زوراکی الری یئرینده اوتوردور .قاراداغی اوبا ـ اوبا ،اویماق ـ اویماق گه
زیر .عاشیق الرین مجلس له رینده اولور .معلم و ضیالی الرین جمعیت
له رینه قاتیلیر.
«عاشیق ائلین آناسی دیر» مثلینی عینی اوغورال فداکار معلم له ریمیزه،
حبیب معلمه ده عاید ائتمه ک اوالر .خلقینین سئوینجینه ـ کدرینه شریک
اوالن ،اونون محبتینی ،اعتمادینی قازانان حبیب فرشباف حبیب معلم اولور،
خلقین بایاتی ،قوشما ،نغمه ،ناغیل و آتاالر سؤز له رینی توپالیاراق تبریزده
فولکلور ساحه سینده چالیشان دوستالرینا چاتدیریر .سونراکی ایل له رده او،
صحتی ایله باغلی اوالراق تبریزه قاییدیر ،ده وه چی ،ششگالن محله له
رینده معلم لییینی دوام ائتدیریر.
حبیب مکتب له رده شفاهی خلق ادبیاتی نمونه له رینی ،خلق ماهنی
الرینی ،موغام الریمیزی تبریز پروسئسینده گئنیش استفاده ائتمیشدیر .او،
شاگردله ره ساواد وئرمه کله برابر ،اونالردا یوکسه ک انسانی کیفیت له
ر ،نجیب دویغوالر تربیه ائتمه یه بیرینجی درجه لی اهمیت وئرمیشدیر.
انقالبدان سونرا تبریزده فعالیت گؤسته ره ن یازیچی ـ شاعرله ر جمعیتینین
ریاست هیئتینه عضو سئچیله ن ح .فرشباف «قاراداغ که ندله رینده»« ،دان
یئری»« ،اوشاق باخچاسی» آدلی کتاب الر چاپ ائتدیرمیش ،تهرانین
دؤردونجو منطقه سینده معلم لییینی دوام ائتدیرمیش ،بورادا ادبی جمعیت
له رده اشتراک ائتمیشدیر.
حبیب فرشباف ین «بیر سئوگی ـ بیر عؤمور» کتابیندا توپالنان حکایه له
رینده دقتی ایلکین جلب ائده ن ان عالمتدار جهت له ر هانسی الردیر؟ بو
اثرله رین مؤوضوع سو حیاتدان گؤتورولوب ،اونالر یازیچی نین آذربایجان
که ندله رینده معلم لیک ائتدییی ایل له رده یازیلیب .بورادا اویدورما هئچ
نه یوخدور ،مؤلف ائله بیل کی ،سندله ر اساسیندا تاریخیمیزی یازیر .تاریخ
مگر آنجاق حادثه له رین نه زامان باش وئردییینی قید ائتمه ک ده ن
عبارتدیر؟ بس انسانین ،وطنداشین حیاتدا قارشی سینا چیخان چه تین لیک
له ره مبارزه آپارماسی ،تسلیم اولماماسی ،شخصیتینی قورویوب ساخالماغا
چالیشماسی تاریخ دئییل؟ تاریخین بو طرف له رینین یازیلماسی داها چوخ
یازیچی الرین اوزه رینه دوشور .یازیچی دان طلب اولونان یاالن یازماماق،
آنجاق گئرچه یی دئمه ک دیر .بیله ـ بیله بعضی مسله له رین اوزه رینده ن
سکوت ال کئچمه ک ائله ان بؤیوک یاالندیر .ح .فرشبافین حکایه له رینده
بیز تاریخیمیزین معین دؤورونده حیاتی ،شخصیتی ،من لییی اوغروندا مبارزه
آپاران گونئی آذربایجان تورکونو ،اونون سئوینجینی ،کدرینی ،فاجعه سینی
گؤروروک .رئالیست یازیچی نین اثرینده ،طبی کی ،فاجعه داها چوخدور،
الکن بو فاجعه معن َا یئنیلمه یه ن ،تسلیم اولماغی عاغلینا بئله گه تیرمه
یه ن ،اؤلومون گؤزله رینه گوله ـ گوله ،دیک باخان آدام الرین فاجعه
سی دیر« .بیر سئوگی ـ بیر عؤمور» حکایه سینده سئوگیلی سی هالک
اولموش ،یوخسوللوق ایچینده چاباالیان ،محبتینه خیانت ائتمه ییب اونا

ائلچی دوشه ن له ری قاپیدان گئری قایتاران ،هر گون سئوگیلی سینین
یگانه مکتوبونو تکرار ـ تکرار اوخوتدوران و خیا َال خوشبخت گون له رینه
قاییدان زینب به ییم ده ن صحبت گئدیر .بیر زامان الر چوخ گؤزه ل
اولموش بو ساوادسیز قادینین یئنیلمه ز ،محتشم شخصیتی گؤز قاباغیندادیر.
اوره یینده یاشاتدیغی سئوگیسی بو آغیر شرایطده یاشایان ،آخشام الر آج
یاتان قادینی مغلوب ائدیلمه ز ،قدرتلی شخصیته چئویرمیشدیر .حیاتا بئله
مناسبت بؤیوک ادیبیمیز عبدالرحیم به ی حقوئردییوین حکایه له رینی
(مث َ
ال« ،شیخ شعبان») خاطیرالدیر :انسانین حیاتی فاجعه دیر ،الکن هامی
نین سونو عینی دیر .فاجعه قاچیلمازدیر و دئمه لی شخصیتینی قورویوب
ممکن قدر لیاقتلی یاشاماقدان باشقا چیخیش یولو یوخدور.
یازیچی نین حکایه له رینین چوخو نووئلییادیر .گؤزله نیلمه ز سونلوق
اوخوجونو ده رینده ن دوشونمه یه مجبور ائدیر« .سلیمان» حکایه سینده که
ندلی له رین یئتیشمه سینی گؤزله دییی بوغدا زه می له رینی قفیل یاغان
دولو برباد ائدیر .که ندلی له رین بو فاجعه سی فونوندا مؤلف گونده بیرینین
دامینا چیخان اوغورلوقدا اتهام ائدیله ره ک مکتب ده ن قوووالن سلیمان
آدلی بیر اوشاق دان دانیشیر .حکایه نین سونوندا معلوم اولور کی ،سه ن
دئمه« ،اوغورلوق اوستده یاخاالنان» سلیمان امکان سیزالرا اونالردان
خبرسیز باجادان چؤره ک آتیرمیش.
«قارا قیش» حکایه سی ،فکریمیزجه مؤلفین باشینا گه لمیش احواالت
اساسیندا یازیلمیشدیر .قهرمان اؤزو ایله تبریزده ن که نده گه تیردییی بیر
ده نه ناری خسته له نمیش گول اندام خاالیا وئریر .که ندی ائو ـ ائو گه زه
ن بو پولوشویونون پره له ری سینمیش نار بیر گون اونون ائوینه قاییدیر.
حکایه ده یومور ،گولوش یوخ کیمی دیر :اساس دقت انسان الرین چه تین
شرایط ده بیرـ بیرله رینه هایان اولماالری ،یاردیمالشماالری دیر .بیر نار ده
نه سی انسان قلبینین گئنیش لییینین گؤسته ریجی سی اولور.
«همای» حکایه سینده قوشا بوالق که ندینین ایییدی آلیشانین که ندده
اولمادیغیندان استفاده ائده ن اصالن خان بؤیوک بیر دسته ایله گئجه گه
لیب اوت تایاالرینی ده وه له ره یوکله ییب آپاریر .آلیشانین وفالی حیات
یولداشی ،اؤزو کیمی اییید همای بو حاقسیزلیغا قارشی آنجاق بیر مبارزه
اصولو تاپیر .اوغورالنان اوت تایاالرینا اود وورور .اصالن خانین قورخاقجاسینا
اوغورلوغونو قوجاغیندا کؤرپه اوشاق اوالن بو گه نج قادین بئله جزاالندیریر.
یازیچی گونئی آذربایجان ،قاراداغ که ندله رینده گؤردویو حادثه له ری
تصویر ائتمه کله جنوب لو هموطن له ریمیزین ایچینده گیزله نمیش ،زامانی
گه له نده اوزه چیخان داخلی قوه نی هامیمیزا گؤسته ریر.
بو حکایه له رین بیر دقته الیق جهتی ده اوبرازلی ،کولوریتلی دیل دیر.
یازیچی قاراداغ که ندله رینین تمیز هاواسینی ،زه می له رینین ،مئیوه له
رینین قوخوسونو ،یایینین ایستی سینی ،قیشینین سویوغونو فیزیکی حس
ائده جه ک سویه ده اوخوجویا چاتدیریر .اونون دیلی خلق دیلینده ن بهره
له نمیشدیر .فولکلوردان گه له ن اوبرازلی لیغا صاحب دیر .یازیچی نین
اوبرازلی دیلینده ن بیر نئچه نمونه« :هؤنکورتوله ر داغین ـ داشین باغرینی
ده لیردی»« .کور جینقیرینی چیخارتمادان نفسینی اوغورالییب دایانیر».
«سازاق ایینه ـ ایینه بدنیمه سانجیلیردی».
فکریمیزجه ،حبیب فرشباف ین حکایه له رینی بیزیم اوچون ده یه رلی
ائده ن بو قید ائدیله ن جهت له ردیر .بو اثرله ر گونئی لی ـ قوزئی لی
ادبیاتیمیزین اوریجینال نمونه سی کیمی ادبیات شناسلیغیمیزدا اؤز الیقلی
قیمتینی آلمالی دیر.
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ایلقار مؤذن زاده

«واله شیری»نین «واهیمه» آدلی اؤیکو توپلوسونا
بیر تنقید

دونیا ادبیاتیندا اؤیکوجوک و مینیمالیسمین یارانیش فلسفهسینه باخاراق ،بیر سیرا ندنلر تملینده رومان ژانری قیسادیلماغا باشالدی .بو
ندنلر چاغداش اینسانین گوندهلیک دغدغهلرینین باشیندان آشیب داشماسی ،اؤزهللیکله صنعتی و مدرن توپلومالردا واخت قونوسونون
دارلیغیندان و اونو بیر سیرا پیرابلئملرله اوغراشدیردیغی یئردن ایرهلی گلدی و بئلهلیکله چاغداش یوزایللیکده رومان ژانری ،اؤیکو و
اؤیکوجوک کیمی قیسا دوز یازی ژانرالرین قارشیسیندا ،کئچمیشدهکی اوستون دورومونو الدن وئرمهیه باشالدی.
"واهیمه" آدلی اؤیکو توپلوسونون ایلک اؤنجه آدینی اینجهلهمک ایستهییرم .اؤیکو و اؤیکوجویون چئشیدلی ژانرالرینی نظره آالراق،
بو توپلونون اوخونوشوندا ،کیتابین اوزهرینده یازیلمیش «اؤیکو توپلوسو» جوملهسینه توخونورام .بیلدیییمیز کیمی اؤیکو ژانری چئشیدلی
تورلره بؤلونور .بیر باخیمدان بو بؤلگولر سؤزجوک ساییسی اساسیندا اولور .دونیا ادبیاتیندا بو قونودا فرقلی تعریفلرله اوزلهشیریک .اؤرنک
اوالراق قوزئی آمئریکادا  10000سؤزجوکدن یوخارییا  long short storyیوخسا اؤیکو دئییلیر .بریتانیادا  50000سؤزجویهدک،
استرالیادا  3500و فارس ادبیاتیندا ایسه  2000دن  5000سؤزجوک ساییسینا قدر اؤیکو آدی وئریلیر .بو اساسدا واهیمه آدلی اؤیکو
توپلوسونا حتی یوخاریدا گتیردیییمیز ساییالرین اورتاالماسینی حئسابالییریقسا ،بو توپلویا اؤیکو آدی وئره بیلمهدیکده ،اؤیکوجوک و
یا دوز یازینین باشقا ژانرالری ایچینده یئرلشدیرمهلیییک .بو آرادا بیر تعریفده(میر صادیقینین تعریفینده)  500کلمهدن آز ساییدا
یازیالن اثره اؤیکوجوک آدی وئریلدیکده ،اؤیکوجوک آدینی بو توپلویا داها اویغون گؤرورم .بئلهلیکله نئت اورتامیندا و حتی «اؤیکو
توپلوسو» آدیال ایشیق اوزو گؤرهن کیتابالرین چوخو دا «اؤیکوجوک توپلوسو»دور و یانلیش اوالراق «اؤیکو توپلوسو» یازیلیبدیر.
اؤرنک اوالراق «ریضا کاظیمی»نین «الپ او اوزاقالردا» توپلوسونون اوزهرینده یازدیغی «اؤیکو توپلوسو» دا یانلیشدیر «واله شیری»نین
ده سوس و «آیاق یالین اوخو»دا ها بئله.
بو اساسدا بو کیتابی «اؤیکوجوک توپلوسو» آدالندیریریقسا ،اثرلری دؤرد اؤزهللیک اؤزو ایله داشیمالیدیر:
 -1اؤزتلیک (اختصار)
 -2ابتکار
 -3آیدینلیق و شفافلیق
 -4سؤیلم مئتودونون یئنیلییی
■ اؤزتلیک
بو اؤزللیکلردن الپ باشدا دایانان اؤزتلیک اؤزللییی بو توپلودا نظره آلینماییب و توپلونون باشا باشیندا آرتیق روایت و جوملهلر داییما
تیکرارالنیر.
اؤزتلیک فاکتورو اساسیندا «ایجاز» مسالهسی اثرلرده قورونمالی و نظرده آلینمالیدیر .نئجه کی بو حاقدا «اُ هنری» ،اؤیکونو کاهی
مغزینه بنزتدییینده بئله آنالتیر:
اثره یاردیم اوال بیلمهین فرعی اوالیالر و گرکسیز توصیفلری سیلیب ،آرتیق -اورتوق شئیلری اونون چئورهسیندن کسیب آتمالی
و اورتادا قاالن بو چیلخا اثر موکممل بیر اؤیکو اوالجاقدیر .هِنری دن سونرا بیرچوخ باشقا ادبیاتچیالر دا بو قونویا توخوناراق ایجاز
فاکتورونون اؤنهمینی وورغوالییبالر .بیرینجی دؤنه اوالراق «رابرت براونینگ» «آزدا چوخ دور» سؤزونو ایرهلی سوردوکده باشقا بؤیوک
ادبیاتچیالردا بو جوملهنین اؤنهمینه ایشاره ائدیب و یازیچیالرین اساس شوعارینا چئوریلمهسی گرکدییینی وورغوالییبدیر .بو وورغو،
ک سئورلیک دویغوالرینی اؤیکو یازماقدا و توصیف آشاماسیندا اونالرین جوملهلر و سؤزجوکلر بارهسینده چوخ
یازیچیالرین گؤزهللی 
قیسقانج اولماسینا سبب اولور.

«واهیمه» آدلی اؤیکو توپلوسونون بیرینجی ضعف نوقطهسی اونون
یازیلیش عالمت لری ( -punctuation markعالئم نگارشی)
یئرسیزجه فایداالنماسیندان ایرهلی گلیرسه ،ایکینجی ضعف نوقطه،
توپلونون باشاباشیندا اوخوجونو اینجیدن تیکراری توصیفلر ،جوملهلر و
سؤیلملردیر منجه .اؤیکوجوکلرین آرتیق دالالری ،توپلونون باشاباشیندا
پینتی بیر شکیلده بوداقالنیبدیر و بوداقالرین یئترینجه هرس اولونماماسی
بو توپلویا اساس ضربهلر وورور:
 «یئدییی ناهار اورهیینین باشیندایدی» ایکی دؤنه تیکرارالنیر« .آشاییش- -14جو ص»
 «کیشی یئریندن دیک داشالنیب گئری قایتاردی» جوملهسی تیکرارالنیر.«آشاییش -16-جی ص»
 «ایچهریسینده دارتیشمایدی» تیکرارالنیر« .یاشماق20-و-22جیصص»
 «جاماعات...آل وئرده» تیکراالنیر« .هانی -هانی 36 ، 34 -و  -37جیصص»
 «میرزا آغا اوشاقلیغا قاییتماق ایستهییردی ».تیکراالنیر« .اوالر ،اولماز- 39و -40جی صص»
 بو تیکرار جوملهلر و ایفادهلردن قولالنماقدا او قدر ایفراط اولوبدور کی،کیملیکیئتیشدیرمه ده (شخصیتپردازی) ده بو تیکرارالرین کؤلگهسینده
قالیب:
 «میرزا آغا اورتا بویلو ،ساچالری چالالشمیش ،یاشا دولموش بیر قوجا»جوملهسی نئچه سطیر آشاغیدا بیرده تیکرارالنیر« .اوالر ،اولماز -40-جی
ص»
 «هارا؟ ایشینه ،ایشی نه؟ عریضه یازار ،ایش یئری؟ ساهات قاباغی».«اوالر ،اولماز 41-و  -43جو صص»
 «داها کیمسه اونو گؤرمور» «.اوالر ،اولماز -41-جی ص» «میرزا آغا...آت مینیب...آت گزدیردیی» «اوالر ،اولماز40،45-و -46جیصص»
 اؤلومونه کیمسه اینانمادی .قاپی قونشو سس بیر اولوب ال بیر اولدوالر.اؤلوسونو یئردن گؤتوردولر باسدیردیالر ،قاییتدیالر ،تؤرهن توتوب یاسینا
اوتوردوالر« .ماراقلی دیر کی ایکی دؤنه تیکرارالنان بو بند هر دؤنهسینده
آلتی سطیرده یازیلمیشدیر .تام بیر شئعیرین یازیلیمی کیمی« .اوالر ،اولماز-
 41و -47جی صص»
«گوله-گوله -75-جی ص» دالباداال یازیالن اوچ جوملهده  3دؤنه «بیر
زاد» سؤزجویونون تیکرارینی گؤروروک:
 گؤزلریندن «بیر زاد» دویولموردو...یان یؤنونده «بیر زاد» گؤرونموردو.تکجه ماسانین اوستونده کی چایدان باشقا «بیر زاد» گؤرونموردو.
 «اوغورسوز اوالر ،قوتسوز اوالر ،پیس اوالر» جوملهسی  3دؤنه آالنااؤیکوسونده تکرارالندیغیندا 3 ،دؤنهده اینتر یئییب و دئمهلی  3سؤزجوک 9
دیزه یئر توتوبدور« .آالنا 87 ،86-و -94جو صص»
«اوالر-اولماز» اؤیکوسونده راوینین باخیش آچیسی «باش بیلن» (دانای
کل) دیر .دئمهلی بوردا و باشقا اؤیکولرده ،راوی اؤیکونون کاراکتری و
ی وئرمک ایستهدیکده ،اؤزو
فضاسی حاققیندا اوخوجویا بیر پارا بیلگ 
سوروشوب اؤزوده جواب وئریر .اؤرنک اوالراق «اوالر اولماز» اؤیکوسونده
میرزا آغانین صوبحلر هارا گئتمهیی ،نه ایش گؤرمهیی و ایش یئرینین هاردا
اولماغینی یازیچی آچیقالماق ایستهدییینده ،بو تانیتیمی  15دیزه ده آنالتیر.
بو آنالتینی اصلینده بیر دیزه ده و  6سؤزجوکده ده وئرمک اوالردی.
«میرزا آغانین ایش یئری ساعات قاباغیندا ،عرضه یازماق ایدی».

■ دیل باخیمیندان
سؤیلم مئتودو آچیسیندان ،آدلیم دیلچی «یان موکاروفسکی» نین دئدییینه
گؤره ،هونری اثرده  3تور دیلله اوزلهشیریک:
 -1معیار دیل
 -2دانیشیق ،آرالیق و موحاویره دیلی
 -3هنجارسیندیران و بیلهرکدن دیلین اساس نورم ،قورال و معیارالریندا
ادبی مایهلردن قولالناراق دهییشیکلیک یاراتماق.
بیز بو توپلودا ،چوخ ساییدا بیر سیرا فعللر و جوملهلرین قولالنماسینی
سایدیغیمیز اوچ توردن دیشاری بیر دورومدا گؤروروک .اؤرنک اوالراق:
کیمسهسیزلیینن ( -24جی ص)– دولوردو بوشونان ( -31جی ص)
تاپانمادی– گون ائرته چاغی («دوزو گون اورتا چاغی اولمالی» -34جی
ص) دئیهنمهدیم ( -72جی ص) – یومورتاییبالر ( -79جو ص)–
ساخالشانمادیم– گتیرنمهدیم ( -73جی ص) – دورانمیردیم – دانیشانمادی
– چاغارتدی (-50جی ص)– تنهالیغینان– دویوروم (-102جی ص)–
سوس دئییب بیلهمی سوسالدی ( -111جی ص)– دورموسان ( -118جی
ص)– گؤزلریمی اووکاالدیم ( -93جو ص)– گوجو توکندی ( -89جو
ص) – یئردن قالخاندا پالتوسو بیلهسینی باسمیشدی ( -51جی ص)– او دا
بایاقکینا تای ائشیتمهدی -50(...جی ص)– آیاغینان ( -44جی ص)
معیار دیلی پوزان بو ایفادهلر ،نه محض دانیشیق دیلده یازیلیب ،نه ده
دیالوقالر ایچینده قولالنیلیب و نه یازیچی یئنی بیر سؤیلم دیلی یاراتماق
آماجیال هونری مایهلردین یارارالنا بیلیب .سؤزجوکلرله بئله داورانماق،
هئچ بیر چرچیوهده یئرلشمهدییینده یانلیش ساییلیر .بونون یانلیش اولماسی
کاراکترین دیلیله ایفا اولدوغوندا دئییل ،راوی معیار دیلی اؤزونه سؤیلم دیلی
کیمی سئچدییینده و بیر سیرا فعللری و سؤزجوکلری یانلیش شکیلده
فایداالنماسیندادیر .باشقا بیر یؤندن دئمک ایستهسک ،راوی سؤیلم دیلینی
معیار دیل سئچدییینه رغمن ،بیر چوخ یئرده یازیلیش قایداالرینی یئرسیز
و ندنسیز پوزوبدور.
بیر سیرا جوملهلردهیسه بیر نئچه گرتهبردارلیقالر و یانلیش
جوملهلره راستالشیریق:
«کارخانا دا دیبیندن یوخ ایدی» (بیردن بیره -55-جی ص)
بوجاق ،گوشه و درینلیک آنالمیندا اوالن «دیب» سؤزجویونون یئرینه کؤک
یازیلسایدی داها اویغون اوالردی:
«کارخانا دا کؤکوندن یوخ ایدی»
«رئستوران بوم -بوش ایدی .قوش دا اوچموردو( ».گوله -گوله -73-جو
ص)
رستورانین سایخین اولماغینی فارسجا جومله «پرنده هم پر نمیزد» دن
قولالنماق تام یئرسیز بیر چیخیش اوالراق ،ان آزی «میلچکده اوچموردو!»
کیمی یازیلسایدی بلکه اوندان داها یاخشی اولئیدی -73( .جو ص)
بیردن بیره اؤیکوسونده اؤیکونون کاراکتری «جایمیسان» (-62جو
ص)« ،یانیلمیسان» ( -60جی ص)« ،خویالنمیسان» ( -66جی ص)،
«دانانماسان» کیمی سؤزجوک لری تبریز لهجه سینده قولالندیقدا بیر
یئرده بئله دانیشیر« :هر حالدا بو سورون بیر تهر چؤزولمهلیدی» ( -67جی
ص)« ،یاالنچا قورخاق اینامینا توال باغالییم» ( -59جو ص) بیربیرینه
یاراشمایان بو اویومسوز دانیشیق الر بیر یئرده موحاویره و بیر یئرده تام ادبی
بیر چیخیشا چئوریلیر و گئنل اوالراق« ،دانانماسان» سؤزجویونو ایشلهدن
کاراکتر« ،چؤزولمهدی» سؤزجویونو ایشلتمز.
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بیر اثرین یاپیسال آراشدیرماسیندا اثرله اویغون آشاغیدا
سایاجاغیم چئشیدلی بویوتالر نظره آلینیر:
 -1اثرین دیلسل یاپیسی
 -2اثرین ذهنی و ایچهریک یاپیسی
 -3اثرین گؤزهللیک سئورلیک و ازگیسل یاپیسی
 -4اثرین گؤوده و چرچیوه یاپیسی.
بونالرین ایچینده دیلسل یاپی ،ذهنی و ایچهریک یاپیسینا توخونماق
ایستهییرم.
«واهیمه» توپلوسونداکی اؤیکوجوکلرده راوی و کاراکترلر بیر چئشید واهیمه
ایله قارشیالشیر .بو «واهیمه» گئنل اوالراق ایشسیزلیکدن تؤرهنیب.
 ایشسیز ایدیم ،ایش دالیسیجا گزیردیم...اوچ آیایدی ایش یئریم ندنسهباغالنمیش ایدی( ...مسخ10-جو ص)
 «بیر داها یوبانسان سنی ایشدن قوواجام» شیرین بیر یوخویا حسرت،یوخوالریندا ا یشدن قوواالنماسیا و ایشدن چیخاریلماق واهیمهسینی
یاشاییر( .آشاییش-13-جو ص)
 کاراکتر نئچه ایل اوالردی ا یشه کیپ گیریشمیشدی و ا یشلمهمکله ایشلمک آراسیندا کی یاشادیغی وا هیمه( .یاشماق 19-جو ص)
 کاراکتر یئنهده ایشدن دانیشیر :یاخشی! ...من گئتمهلییم .هارا؟ ...مشتریم وار ،بوگون! ...تعطیل گونو؟ (آغالر گولر30-جو ص)
 اوچ دؤنه تکرارالنان «جاماعات شیپ شیرین آل وئرده» جوملهسی وایتهن محمدی آختاریب تاپماق وا هیمهسی( .هانی هانی -37 -جی ص)
 اوچ دؤنه تکرارالنان «یوال چیخدی ،هارا؟ ایشینه،ایشی نه؟ عریضهیازار» بوردا یازیچی باشبیلهن اوالراق اوخوجویا اؤیکونون کاراکتری حاقدا
بیر پارا بیلگیلر وئرمک ایستهدیکده ،اؤزو سورو یاپیب اؤزوده یانیتالماق
مقامینا گلیر و میرزا آغانین صوبحلر هارا گئتدییی ،نه ایش گؤردویونو و ایش
یئرینین هارا اولماسینی  15دیزه ده آنالتیر .حال بو کی ایجاز مسالهسینه
دایاناراق بونو بیر دیزه و  6سؤزجوکله ده یئتیرمک اوالردی( .اوالر اولماز-
 -41جی ص)
 کاراکتر آددیمالرینی ایری گؤتوروردو .باشی آشاغی دایانمادان گئدیردی.ایشه یوبانمیشدی (کیم آغا -50 -جی ص)
 سربازین آداخلیسیندا گؤزو اوالن کاراکترین ،اونون توی سسینی ائشیتمکوا هیمهسی( .بیردن بیره -61-جی ص)
 بیر بایقوشون ائوه قونماغیندا و پیس اوالیالرین باش وئرمه واهیمهسیآالنا (بیردن بیره - 85 -جی ص)
 راوی ایکی نفرین طرفیندن ایزلنمک و توتوقالنماق واهیمهسینده (ایتاؤلومو -102-جی ص)
■ پیسخولوژیک باخیش
اؤزهتجه دئمک ایستهسک« ،واهیمه» نین کؤلگهسی بوتون اؤیکولرده
آچیقجاسینا گؤزه چارپیر .منجه بو توپلونون اولوملو فاکتورو و ان اساس
نوکتهسی توپلونون آدی دیر« .واهیمه» اؤیکولرین «پالتی(پیرنگی)»،
«(ایسپئیسی(فضاسی)»« ،ایچهریی»« ،تئمی(درونمایهسی)» و کاراکترلرین
ایچ دویغوالرینی نظره آالراق ،اونالرین روحی -روانی دورومونو (دئمهلی
«واهیمهلی» دورومونو) تصویره چکیبدیر .بیرینجی اؤیکوده کاراکترین
ایشسیزلییی و ایجارهسینین وئره بیلمهمک واهیمهسی راوینی بیر
پیشییه چئویرمک دورمونا زورالییر .بو پیشییه چئوریلمهیه سایکولوژیک
بیر آچیدان باخیلیرسا بو چئوریلمهنی بیر چئشید ساوونما مئکانیزماسی

(مکانیزم دفاعی) سانماق اوالر .اینسان آغیر و روانی دورومالردا و بئینینین
چیخماز کوچهلرینده ایلیشیب یول تاپا بیلمهدییینده و اوغراشدیغی پیرابلئمی
چؤزهبیلمهدییینده ،ساوونما مئکانیزماالرا ال آتیب اونالردان قولالناجاقدیر.
بئلهلیکله راوی ایشسیزلیک و پاراسیزلیقال قارشیالشا بیلمهدییینده
اؤزونو دانماق ،وارلیغینی باشدان سووماق ،باشقا بیر شئیه چئوریلمک ،یئر
دهییشمک ،یادسیما(اینکار) و اؤزونو اونوتماق مقامینا گلیر.
ایکینجی اؤیکوده کیشینین ایشدن چیخاریلماق «واهیمه» سی اونون
یوخو و کابوسالریندا عینیت تاپیر .ایش ییهسی بیر ایته چئویریلیب اونو
قوواالییر .کیشینین آلت بیلینجینده یئرلهشن «ایشه یوبانماق ایشدن
چیخاریلماغا سونوجالنا بیلر» فیکیری و واهیمهسی بیر کابوس فورمتینده
کیشینین یوخوالریندا جانالنیر .یوخونون سایکولوژیک آراشدیرماالری
ی دویغوالریندا ،اونا جومان بیر
تملینده ،اینسان قورخولو نسنه و کیمسهن 
گؤرونگویه (پدیدیه) چئویریر .بو اؤیکوده ایسه ،ایش ییهسی کیشییه قورخو
تؤرهتدیکده و ایشدن چیخاریلماغا تهدید ائدیلدیکده ،بیر ایت فورمتینده
کیشینی یوخوالریندا قوواالییر.
یازیلیش عالمت لری ( -punctuation markعالئم
نگارشی)
توپلونون اساس ضعف نوقطهلریندن بیریده ،نوقطهلریدیر! دئمهلی
نیگاریشی عالئیم یئرلی و دوز قولالنیلماییب .بیلدیییمیز کیمی ویرگول
یوخسا کاما دان جوملهلرین ایچینده ،اوخوجونو قیساجا دایاندیرماقدان و
جوملهنی راحات دوشوندورمک اوچون سادهلشدیرمکده قولالنیلیر .آمما
واهیمه کیتابینی صایفاالدیقدا ،پینتی ،پیرتالشیق و داغینیق بیر یازیلیش
عالئیمین سرگیسیله راستالشیریق .بو قونودا اوچ جیلد باشقا اؤیکو
توپلوالرین یازیلیش عالئیمینین نئجه ایشه توتولماسینی اینجهلهدیکده،
بو سونوجو الده ائتدیم .بونالرین اورتاالماسیندا نورمال اوالراق هر 100
سؤزجوکده  3ویرگولون قولالنیلماسیندا« ،واهیمه» اؤیکو توپلوسوندا 1503
ویرگول تخمینن  5500سؤزجویون آراسیندا الیآچیقجاسی و وئلخرججهسینه
داغیتیلیبدیر .دئمهلی هر  100سؤزجوکده  20ویرگول قولالنیلیبدیر و
بو اوالی ،اوخوجونو کیتابی اوخوماق پروسهسینده چوخ اینجیدیر .داها
اینجیدیجی دوروم و شاشیردیجی ایش تخمینن  5500سؤزجوکدن اولوشان
توپلونون ایچینده  1275دؤنه «ایکی» و «اوچنوقطه»نین قولالنیلماسیدیر.
دئمک هر  100کلمهده  23دنه اوچ نوقطه و ایکی نوقطه! حال بوکی
نورمال قولالنیمی هر  100سؤزجوکده اورتاالما اوالراق « 1اوچ نوقطه»
دیر .البته هئچ یئرده بیزیم ایکینوقطه یازیلیشعالئیمی اولماماسینا باخاراق،
 3نوقطه عالمتی اساسن تعلیق یاراتماق و حذف اولونموش بیر یوخسا نئچه
سؤزجویون یئرینه قولالنیالر .آمما بو توپلودا یئرسیزجهسینه ویرگول2 ،
و  3نوقطهدن بو قدهر قولالنماق ،یالنیز اثرین اوخونوشونو دوردورماقدان
و اوخوجونون فیکیرینی کونسانتیرهسینی (تمرکزونو) جایدیریب ،اوخوماق
یولچولوغونون کوچهلرینده ،اوخوجونو چاشدیرماقدان باشقا بیر شئی اورتایا
قویمور.
■ بیلینجآخیشی (جریان سیال ذهن)
ایت اؤلومو و آالنا اؤیکولرینده بیلینجآخیشی قاباریق بیر شکیلده گؤرونور.
دئمک بو توپلونون ان گوجلو اثرلریده بو سون ایکی اؤیکودور منجه.
بو اثرلرده بیلینجآخیشی مدرن و یئنی بیر فضاالرال سؤیلملهنیر .سون
یوز ایلده ،آوروپادا ایکی دونیا ساواشیندان سونرا یاشانیالن قورخو،
پریشانلیق و مادی-معنوی گووهنسیزلییین (امنیتسیزلییین) قارنیندان،
بیلینجآخیشی دوغولدو .بو تئکنیک ،سایکولوژیستلرین بولونتوالریندان

چوخ یارارالندی .دئمک بیلینجآخیشینی «ویلیام جیمز» یاراتدی .اونون
تعریفی اساسیندا ،خاطیرهلر ،فیکیرلر و دویغوالر ذاتا ایلک بیلینج دایرهسینین
دیشیندا واردیرالر و زنجیر کیمی بیربیرینه باغلی اولدوقدا آنجاق اینسانین
گؤزونه گؤرونمهییرلر .بیلینجآخیشیندا باشبیلن باخیش آچیسیندا یازیالن
اؤیکولرین ترسینه اؤیکودهکی کاراکترین ذهنیندهکی اوالن دوزنسیزلیک
و توکنمز سیالندان قولالنیلیر .دئمک ،اؤیکو کاراکترینین ذهنینده اوالن
دئییلمهمیشدن اؤنجهکی قاتالر ،هئچ بیر تور موالحیظه و دوزهنی نظره
آلمایاراق کاغیذ اوزهرینه تؤکولور .دئمهلی چالیشیلیر اؤیکودهکی کاراکترلرین
آلتبیلینجینین نئچهنجی قاتیندا باسدیریلمیش ذهنی دنهمهلری دیشاری
تؤکولسون .یازیچی چالیشیر ذهنی و روانی بیر مونولوگال اؤیکودهکی
کاراکترلرین دویغو و ذهنیتینی کشف ائتسین .بو تور اؤیکولرده راوی و
اؤیکونون طرحی گلنهکسل بیر سبکده دئییل آرتیق و یازیچی اوخوجونون
الیندن یاپیشیب و اؤیکونون فضاسینا آپارمیر داها .اوخوجو اؤزو بیر قاپی
تاپیب اؤیکونون فضاسینا تپیلمهلیدیر .بوردا هونری بیر فضادا اؤیکودهکی
کاراکترین ذهنیتلری واسیطهسیز ،ال دئییلمهدن ،یارادیالن هونری بیر
فضادا بیر آخماجا کیمی کاغیذین اوزهرینه آخیر و اوخوجونون بوینونادیر
بو بورولغان ،قاریشیقلیق و دوزنسیزلییین ایچینده بیر دوزن یاراتسین و
اؤیکودهکی کاراکترین پارامپارچا دویغوالرینین قیرینتیالرینی بیر پازئل
کیمی قیراق -قیراغا قویماقال ،کشف لذذتینی دادسین .بللیدیرکی بو مئتوددا،
اؤیکو زامانی ،یایغین چیزگیسل زامانا دایانیر و اوال بیلر کئچمیش ،ایندی
و گلهجک برابر و بیربیرینین بؤیرونده پارالئل اوالراق ،بیر زاماندا یاشاییب
و بیربیرینده دوالشاراکن بیرلشسینلر .نئجهکی آشاییش اؤیکوسوندهکی
کیشینین هاچان ایشه گئدیب ایشلهمهسی هونری بیر شکیلده دئدیییمیز
فاکتورالرال بیربیرینه دوالشیبدیر .ایشه گئدیب پالتارینی دئییشمهیه ،یوخودا
قولونون کئییمهسی و پالتار دویمهلرینی آچا بیلمهمهیینده ایشه یوبانماسی
سونوجوندا ایشدن چیخاریلماق کابوسو یوخوالریندا گئرچکلنمهسی ،تصویره
چکیلیبدیر .تام پارادوکسیکال فضاالر ،بیر فضا و دوشونجهنین قارنیندان
دوغولوب بیر دیزه لرده یئرلهشیبلر:
 کیشی اونالری گؤروب ائشیتمیردی .قارشیدا اوالن بیر گئجهیهدوشونوردو ،دیسکیندیریجی بیر گئجهیه .کیشی گؤزلرینی یوموب یوخویا
دوشونوردو .شیرین و توختاق بیر یوخویا( ...آشاییش -17-جی ص)
آالنا و ایت اؤلومو اؤیکوسونده ،هابئله آشاییشدا دا هر شئی بیردن -بیره باش
وئریر .بیردن -بیره کیشی یوخویا تپیلیر ،بیردن -بیره ایشده اولور .بایقوش
بیردن -بیره باجادان بانالییر و هر شئی خارابالیغا چئویریر .سایدیغیمیز
گوو هنسیزلیک(امنیتسیزلیک) بو یوز ایللییین اساس اؤزهللیکلریندن
بیری ،قاباریق شکیلده بو اؤیکوجوکلرده جانالنماقدادیر .بو ایکی اؤیکوده
 13دؤنه بیردن-بیره دئییمینین قولالنماسیدا بو سؤزو اونایالیا بیلر .پیس
اوالیالرین بیردن-بیره و دالباداال باش وئرمهلریله بیرگه .آالنا اؤیکوسونده
بدیع و جانلی تصویرلر و گوجلو بیر سؤیلم طرزیله اوزلهشیریک:
 آی کندین اوسته شیغیمیشدی ...ائششک قاباقدا ،آتام اورتادا ،من آرخادا...قبریستانا دوغرو یولالندیق( .آالنا  -97جی ص)
 کؤلگهلر جانالنیب دامدان داما قانادالنیردیالر( .آالنا -98 -جی ص)ایت اؤلومو بیلینجآخیشی اؤزهللیکلرینی داشیاراق ،سایکولوژیک دارتیشما
بیر تصویرلرین سرگیسیدیر .بوردا راوینین آلت بیلینجیله ،نهادینین
آراسینداکی دارتیشما اؤیکونون دراماتیک گئدیشینده گوجلو بیر چکیش-
برکیش یارادا بیلیب .ایت اؤلومو تام ذهنی بیر فضادیر و یازیچی منجه بو
فضانی ترسیم ائده بیلیب .کاراکترین قورخولو و تهلوکهلی ذهنی دورومو
هانسیسا کؤلگهلر طرفیندن ایزلهنیلمهیی عینیت تاپا بیلیب:

 ائرکک کؤلگهلر دامدا اوتوروب ،آیاقالرینی حهیهطه سالالمیشدیالر .الچالیب اوخویوردوالر ،اوخویوب هیریلداشیردیالر( .ایت اؤلومو-115 -جی
ص)
بوردا «دام» دا اوتوران کؤلگهلر عینا راوینین بئینینده تکرارالنان قورخوالرین
حوضورودور؛ دئمهلی کؤلگهلر راوینین قورخوالرینین رولونا دوز پرداخت
اولونوب و دئمهلی بوردا فضا یارادیلیب.
دئمک بوردا حهیهط راوینین گؤودهسیدیر و دام راوینین باشی! کؤلگهلرین
دامدان آیاقالرینی سالالییب هیریلداشماالری ،بو اؤیکونون ان گوجلو
نوقطهلریندندیر .بیلدیییمیز کیمی شیزوفرنیک فضاالردا اینسان ،بئینینده
بیر نئچه اینسانین دانیشیب ،دارتیشیب ،دئییب-گولمهسینی ائشیتدیکده
چوخلو عذابالرا معروض قالیر .حتی ویرجینیاوولف بو اوزدن اؤزونو
اؤلدورور .بوردا کؤلگهلرین هیریلداشماسی تام شیزوفرنیک بیر فضانین
اولماسینی گؤستهریر .بدیع و شیزوفرنیک فضاالردان بیر باشقا اؤرنک:
 تکم دئدیم .قاشالری چاتیلدی .دوداقالری چکیلدی .بیر منه باخدی،بیر کؤلگهمه .باشینی بوالییب ،سیاهینی کؤلگهمه ساری توتدو .بارماقال
دئییب ،بارماقالتدی ،...کؤلگهم سالالنیب بارماقالدی( .ایت اؤلومو-117-
جی ص)
بوردا جانلی بیر شکیلده اینسانین ایچ چلیشگیلری تصویره چکیلیبدیر.
 ID، Egoو  Super Egoآراسینداکی دارتیشماالر بو دؤنه کاراکترین
کؤلگهسی فورمتینده گئرچکلنمهدهدیر.
البته بو توپلویا سبک آچیسیندان باخدیقدا ،ثابیت و بللی بیر طرزین
اولماماسینی گؤروروک ،چئشیدلی طرزلرله اوزبهاوز اولوروق .مسخ اؤیکوسو
سئحیرلی رئالیزم شکلینده قورتاریر .بیردن -بیره اؤیکوسو پیئسه یاخین بیر
فورمتده ایرهلی گئدیر .بیر سیرا اؤیکولر پستمدرن اؤزهللییی داشیییر و
بیرسیرادا بیلینجآخیشی سبکینده.
سون اوالراق اؤیکولرین ایچینده ان گوجلو قورتاریشا ییهلهنن و اؤیکو
ژانریمیزدا یئنی و گوجلوجه یارادیلمیش فضاالردان بیری اوالن ایت
اؤلوموندهکی سون بندله یازیما سون قویورام:
قولالریمدان یاپیشاندا کؤلگهم اؤزومدن آیریلمیشدی...اوزون کیشی و کوله
قادینین آراسیندا اوتورموشدو .اللرین آغزینا باسمیشدی .بارماغی ایله منی
گؤستریب ،آروادالرال بیرگه خیسین -خیسین پیققیلداییردی( .ایت اؤلومو-
 -119جو ص)
قایناقالر و آنالتیمالر:
Writing in General and the Short Story in Particular-1
1987 -by L. Rust Hills- Houghton Mifflin press- U.S.A
 -2ویکیپیدیا
 -3میرصادقی یازیر«:اؤیکوجوک دوز یازیلی بیر اؤیکودور و اؤیکودن داها ییغجام
و گوده و  500سؤزجوکدن آز و  1500سؤزجوک دن چوخ اولماما سی گرک دیر.
(میرصادقی)1366:257،
 -4ابراهیم یونسی ،هنر داستان نویسی ،تهران ،نشر امیر کبیر ،چاپ دوم .1351
 -5مبانی مینیمالیسم و فالشفیکشن -انتشار در مد ومه ۲۰ :فروردین ۱۳۹۰
 : Nedir Ne Demek Türkçe - İngilizce Sözlük -6دیب
سؤزجویو چوخور بیر شئیین ان آلت بؤلومو آنالمیندادیر.
 -7ساوونما مئکانیزماسی :بیر اورگانیزمین اؤزونو قوروما تپکیسی ،بیر کیسمه نین
خوش اولمایان فیکیرلردن و یا دورتولردن(انگیزه لردن) قاچدیغی روحسال سورج
( -8بهمن فرسی-زیر دندان سگ 35583-سؤزجوک ده  1311ویرگول 291+اوچ
نوقطه) (صادق هدایت -بوف کور 34137 -سؤزجوک ده  1003ویرگول638+
اوچ نوقطه) (بهرامصادقی-ملکوت 28626-سؤزجوک ده  729ویرگول 196+اوچ
نوقطه)

2
64

2
65

ايلقار تبريزلي

تورک عاشيقي ،عاشيق ویصل
تورک خالقينين گؤرکملي سؤز و ساز اوستاسي عاشيق ویصل،
اونودولمازدير .اونون ايستر ساز صنعتي ،ايسترسهده شاعرليک
قابليتي ،بوتون تورک منشاءلي خالقاالرين تاريخي يادداشيندا ابدي
ياشاياجاقدير.
عاشيق ویصل  -1894نجي ايلده ،سيواسا باغلي اوالن «سيوريآالن
( ») Sivrialanکندينده احمد کيشينين عائيلهسينده آنادان
اولموشدور .اونون حياتي باشدان -باشا ماجرالي و چوخ ماراقلي
اولموشدور:
آناسي «گولزار» قويون ساغماقدان قاييدارکن ،ویصلي يول اوستونده
تک باشينا دوغور و کؤرپهنين گوبهيينيده اؤز اليايله کسير.
ايللر کئچير ،ویصل يئددي ياشينا چاتير .او زامان اورادا بير چيچک
خسته ليغي ياييلير و کيچيک ویصلده خسته لهنير .ائله همن بو
خسته ليکدن سول گؤزونو الدن وئريب و ساغ گؤزونهده پرده گلير
و يالنيز ايشيغي سئچه بيلير.
آتاسينا دئييلير کي شههرده قابيل بير گؤز حکيمي وار .آتا اوشاغي
حکيمه گؤسترمهيه حاضيرالشير ،آمما بير گون طوولهده اينک
ساغارکن ،بير تاختا ویصلين ساغالم گؤرهن گؤزونه تاخيلير و
اونودا ايشيغسيز ائدير.
بئلهليکله ویصل هر ايکي گؤزوندن محروم قالير .عائيلهنين هاميسي
وئيصيلين بو طالعسيزليييندن ناراحات اولورالر.
آتاسي احمد ماراقلي آدامايميش و خالق عاشيقالريندان شعرلر
اوخويوب و ویصله ازبرلديرميش .عاشيق و ساز شاعيرلريندن
سيواس کند لري دولو اولدوغوندان ،اونالردان آرا سيرا احمد عمي
نين ائوينه گل -گئت اولوردو .ویصل چوخ عالقه لي دينلرميش
بونالرين چاليب سؤيلهديکلريني .آتاسي ،اوغلونون عالقهسيني

گؤرورکن اونا بير ساز آلير .ايلک ساز درسلريني آتاسينين يولداشي اوالن «آلي» آغا دان آلير و گئتديکجه
اؤزونه آد -سان قازانير .ویصل مشهور عاشيقالرين شعرلريني چاليب اوخورموش بير زامان.
 25ياشيندا «اسما» آدلي بير قيزال ائولهنير (.)1919
آز زامان سونرا آتا و آناسي بو دنيادان کؤچوب گئديرلر (.)1921
آجي اوستونه آجي گلير ،آمما هله قورتارماييب طالعين آجي اويونو .ايکينجي اوشاغي  10گونلوکده
آناسيندان سود امرکن بوغولور و اؤلور.
بو حادثهدن سونرا ،آرواددا قورخودان باش گؤتوروب قاچير .ویصل قالير و کيچيک بير قيزي .ویصل
اونو ايکي ايل قوجاغيندا گزديرير .آمما نه چاره کي ،اودا قالمير و اؤلور.
ویصل ايکينجي دفعه ائولهنير .بو آرواد ايکي اوغالن و دؤرد قيز عاشيقا وئرير ،هاميسيدا ساغ .اونالردان
 18نوهسي اولور.
عاشيق ویصل  -1933نجي ايله قدهر آيري عاشيقالرين سؤزلريني سازدا اوخويور و اؤز شعرلريني
اوخوماقدان اوتانيب و چکينيردي .او زامان بويوک شاعير لردن " احمد قدسي ()Kutsi Ahmet
ویصلي تانييب و اونون زحمتيله ویصلين شعرلري ايشيق اوزو گؤرور .بو زامانا قدهر هئچ کندلريندن
ائشيگه چيخمايان ویصل ،بوندان سونرا بوتون تورکيه ني دوالنير و تام شههرلري ،قصبه لري و کند لري
ياخيندان تانييير .خالق عاشيق الريندان «قاراجا اوغالني»((« ، Karacaoglanيونوس» ( (،Yunus
«دردلي»( ( Dertliو «ايمراه» ( ) Emrahي سئوردي.
عاشيق ویصل  70ايل قارانليقدا ياشاييرسا ،قارانليق تکجه اونون گؤزونده قالير و حيات طرزي و شعرلري
گونش کيمي پارالق اولموش و الپ آيدينلیقدا ياشاميشدير.
قوجامان عاشيق ویصل  -1973نجي ايلين مارت آيينين - 21ينده سون منزيله کؤچور .اونون شعرلريندن
آشاغيدا نمونهلر وئريريک:
■ دوستالر مني خاطيرالسين

■ آنالتمام درديمي دردسيز اينسانا

من گئديرم آديم قالير،
دوستالر مني خاطيرالسين!
دویون اولور ،بايرام گلير
دوستالر مني خاطير السين!

آنالتمام درديمي دردسيز اينسانا،
درد چکمهين درد قيمتیني بيلمز.
درديم منه درمانايميش بيلمه ديم
هئچ بير زامان گول تيکانسيز اوالنماز.

جان بدندن آيريالجاق،
توتمز باجا ،يانماز اوجاق،
سالم اولسون قوجاق  -قوجاق
دوستالر مني خاطيرالسين!

گولو يتيشديرير تيکانلي چالي،
آري هر چيچکدن دوزلدير بالي،
کيشي صبيير ايله تاپير کامالي
صبر ائتمهين مقصودونو تاپانماز.

نه گلرديم ،نه گئدرديم،
گوندن گونه آرتدي درديم،
غريب قالير يئريم ،يوردوم
دوستالر مني خاطيرالسين!

آه چکر عاشيقالر آغالر زارينان،
اوجا داغالر شؤهرت تاپيپ کارينان،
چاغالر دلي کؤنول ايرماقالرينان
آغالر ،آغالر گؤز ياشيني سيلنمز.

آچار ،سوالر چوخلو چيچک،
کيملر گولوب کيم گولهجک،
موراد ياالن ،اؤلوم گئرچک
دوستالر مني خاطيرالسين!

«ویصل» گونلر کئچدي ياش آلتميش اولدو،
تؤکولدو يارپاغيم ،گوللريم سولدو،
گمي يوکون آلدي غمايلن دولدو
حرکته کيمسه مانع اوالنماز.

گون ايکيندي ،آخشام اولور،
گؤر کي باشا نه لر گلير،
«ویصل» گئدهر آدي قالير
دوستالر مني خاطيرالسين!
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چئویرن :فریبا شهالیی

او

1

یازار :چارلز کافمن
قادین ساده و اوچ بوجاقلی بیر تاختا ائوجیک ده اوتوروب ،ایکی قاتلی جام الردان ائشیگه باخیر .بورکو بیر یای
گونودور .شیق گئیینممیشدیر :کول رنگینده راحات و قولو قیسا ایکی جیب لی کؤینک جیب لرینین بیرینده بیر
مداد وار؛ تورپاق رنگینده ،قابا و بؤجک دن قورویان شالواری قانقال الرا ایلیشیب نئچه یئردن ییرتیلمیشدی .عضله
لی قول الریندا هله ده لومویی اوکالیپتوس یاغینین قوخوسو قالیردی .بو قوه لی قولالریال ،سیخ گؤیه رتی لرین
آراسیندان یول آچا بیلر؛ عضله لی ،قارت و یالین آیاق الری اونون گوبود یئرلرده یئریمه ییندن حکایت ائدیر.
باخیشی ائنیش لی چمن لییی سیر ائله ییردی؛ اوزاق الردا ،بیر بوروق -بوروق چایین دنیزه تؤکولن حیصه
سی ،شوران باتاغین دوزنگاه چؤلون آرادان بولموشدو؛ بیرآز اویانلیقدا ،بیر تیکه آغ گرانیت داشی یئردن باش
قالدیرمیشدی؛ داها اوزاق الردا ،باتاقلیق ،مئشه نین قلبی یئرلرینده یئنه ده اؤزونو گؤستریردی ،قوالغا دیه ن سسلر
بیر کؤهنه یخچالین دیریلتی سی ،جیر -جیراماالرین جیریلداماسی ،بیرده اوزاق آدانین قلبی لرینده کی چن ده
چالینان فیت دن عبارت ایدی.
اوچ هفته ایدی قوش الری ساییب ،لب تاپ سیستمینه کئچیریردی :اورتا قویروقلو قوش ،باشی توکلو بای قوش،
آق مارتی الر ....
تک قالماغی شهرده کی گؤی دلن لرده ایشلمکدن آرتیق سئویر .خوشا گلیم بیر گون دور .بوندان یاخشی یئرده
اولماسی هئچ فیکیرینده ن ده کئچمیردی.
بیردن دئدی ،ظاهیرن هئچ کسه« :تورپاق رنگینده؟ شوکوالد رنگینین یئرینه تورپاق رنگی ایشلتمیسن می؟»
تورپاق رنگی ،بو دور کی وار .من تصمیم توتارام .اونون آرایا سوز سالماسی بو دقتله قورولموش صحنه نی پوزا
بیلرمی؟
«یاخشی .منیم سن گؤرن ایش دن خوشوم گلمیر .دوغرودان دا ایسترسن منی بو چؤللوک ده ،قوشالرین
سیغیناجاغیندا ،کیمسه سیز قویاسان؟ هاچانا ده ک؟»
بیر او قدر یوخ.

«وای ،دوغرودان».
او بیر نفرله گؤروشه جک.
«آمما دئدین یالقیزلیغی سئویرم».
سئویرده سئومیر ده.
«باخ گؤروم ،بو خرابا یئرده منیم کیشی جه سینه آیاق الریم کیمی و
یا نه یی جوشدوراجاق؟ بیر قارا آیی نی؟»
بورا خرابا دئییل .جنته بنزه ییر .من اونون آیاق الرینی سئویرم.
«یاخشی .دئ گؤروم ،دوغرودان قراردیر من نه اوالم؟»
او بیر قوش تانییاندیر.
«یاخشی قارداش .بوردا تهلوکه ده کی شئی نه دن عبارتدیر؟»
او چوخ هوشلودور؛ کرنل دانشگاهیندان بیولوگییا دکتراسی واردیر.
اونون تئزی یابانی دیشی هشترخانین دوغوب -تؤره مه آناتومی باره
سینده دی.
«و سن اؤزونو بیر یازیچی بیلیرسن».
فیکر ائلیرم او جاذیبه لی دیر.
«بللی دی؛ دئمیرم بیر شیرتیق یئرده اوالسان».
اینان منه.
«منه بیر آد وئره جک سن می یوخسا آخیره ده ک «او» دئیه جک
سن؟»
هله کسکین تصمیم توتمامیشام .ایندی یه جه "مگی" یا بوجور بیر
زادا فیکیرلشمیشدیم .بیلمیرم؛ سونرا اوستونده ایشلرم.
«زارافات ائدیر سن .اولمایا ایسته میشم ایکینجی یا اوچونجو روتبه
لی یازیچی نین ناغیلینین دیرسیز یئرینده قوخوموش جوجوقیران
قوخوسو وئرن عضله لی ،یئکه آیاقلی ،قوش تانییان ،مگی آدیندانین،
بیریسی اوالم؟»
باخ؟ بو گؤستریر کی او دوشونجه لی بیر قادین دیر.
«داها منه «او» دئمه .یوخ ،بونی ایسته میرم .هئچ زاد اولماق بئله،
سنین ایستگیندن داها یاخشی دیر».
او سئودایا دوشه جک.
«بو خرابالیقین اورتاسیندا؟ عجب بیر فیکیر!»
قراردی او بیر نفری مئشه ده گؤرسون.
«نه ؟ سنین کیمی بیر آدامی؟»
ایندی ائلیه بیلمرم ناغیلین قاباغینی آالم .اونو یاراتمیشام اونونال دا
بیر ایش گؤرمه لییم.
«یاخشی ،پس صحنه نی دییش؛ بو ساآت .نظرین منهتن ه نه دیر؟»
منهتن های -کویلو ،قوخوموش یئردیر .ائله بوردا بو کیشی و قوش
الر اوالجاقالر.
«ائله بیل منیم هئچ زادیم یوخدور .منی نیویورکون شهوتلی بیر ادبی
نوماینده سینه چئویر».
ایسته میرم او بیر شهوتلی ادبی نوماینده سی اولسون .ایسته ییرم او
قوش تانییان اولسون.
«باغیشالیین! من نه کتابی نه سنی قبول ائتمیرم».
قوالق آس؛ صحنه بیر اوزاق دوشموش چوللوک و قوش سیغیناجاغی
دیر .او قوش تانییان دیر ،ایشیده قوش چئشیدلرینی سایماق .قراردی
بیر کیشی نی بیردن -بیره مئشه ده گؤروب ،سئودایا دوشه .ایسترسن
آیاق الرینی دییشیم؟ اونا باالجا و اینجه آیاق وئریم -بالت رقاصی
کیمی؟ اونا بالت باشماقی گئیدیریم ائله کی باشماغینین باغالری

نی آریق توپوغونون دؤوره سینه دوالییب ،جام دالیندان قوش الرا
باخاراق ،اونالری سایسین؟
«من کؤینییمین اوچ دویمه سی نی آچا بیله رم ،بئله باخ! چونکی هاوا
چوخ ایستی دیر و الپ ایندی اییلیب بالت باشماقالریمین باغالرینی
دا آچاجاغام».
ایسته سم سه ،اونو سویوندورا بیلرم.
«حیله گر».
آمما فیکیریمده آیری بیر زاد وار .او دوشونجه لی دیر .بو باجاریقلی
یازیلمیش بیر ناغیل دیر.
«یاخشی ،منه باخ ،باجاریقلی بی! بو شرجی هاوادا ،تورپاقلی بیرده
بؤجک دن قورویان شالوارین دویمه سین آچیب ،یارییا جان آشاغی
چکه ـ چکه ،اومبامی مطبخین یاریم چیق تاختا میزینه سؤیکه یه رم.
دقتله باخ :سن بوردا منیم بدنیمین تمیزلنمیش ،لومویی و اوکالیپتوس
یاغینا بلنمیش یئرین اوستونده بیر باالجا و چوخ اوستایانا دؤیمه
خال قویوبسان»
ائله بیر ایش گؤرمه میشم.
«هله بلکه من ایسته میرم بو ناغیلدا اوالم».
اونون هئچ سئچکی سی یوخدور.
«بئله فیکیرلشیر سن؟»
او باش آلیب گئده بیلمز.
«بو جاملی قاپینین ائشیگینده ن منه باخ .داها منه «او» دئمه».
بو باخیش آچیسی دیر .ادبی نوبل اؤدولون الده ائدن یازیچی الرین
بیر سیراسینین کاراکتری اوچونچو مفرد بیر قادین دیر.
«منه باخ».
یاغیش یاغاجاق -شیدیرغی یاغیش .گؤی گورولتوسو ،بیرده
ایلدیریم .هم ده آیی الر.
«سنین دایاز ،هدرن -پدرن جومله لرین منی قورخوتماییر».
کویوت لر ،قامیش پیشیک لر ،قودوز تولکولر ،ائرکک سیغیرالر.
زارافات ائتمیرم .گره ک موغایات اوالسان  .نییارانام.
«باشیما نه گتیرجاغین ،اؤنملی دئییل».
اوه ،دوغرودان؟ او اهمییت وئرمیر؟ یاخشی ،عیبی یوخدور .گؤرک
هارایاجان گئده بیلر .یاواشجا قاپینین سول تایی آچیلیب ،قادینین
آردیجا چیرپیلدی .آیاق یالین (نه گؤزل آیاق الری واریدی) یئنی
جه بوی آتمیش ،توم چمن لیگه آیاق قویدو .بولودالر گؤی اوزون
توتموشدو ،توتقون هاوا بیر شیددتلی کولک آندیریردی .ائنیشلیکدن
شوران باتاغا ساری یوال دوشدو .بیر جیرجیراما ،یئل سیز هاوادا،
باالجا تیتیرک ترپنیشلی قاناد الرین آچیب ،اوچاراق سوووشدو.
اوزاقالشدیقجا ،کیچیک له شیردی .باتاغین اوستونده کی چمن
لییین آشیری سیندا ،دائمی اوالراق گؤزدن ایتدی.
جیرجیراماالر جیریلداییردی الر ،داماق سیز .یخچالین اؤز -اؤزونه
ایشله ین دیریلتی سی و طاقت اوزوجو سس سیز لیگ ،بو ساده،
کؤهنه و اوچ بوجاقلی ائوجییی دؤزولمز ائدیردی ،تاریخی دنیز
فاناری یوز اللی آلتینجی یالقیزلیغی ایچون ماتم توتموشدو .او
منهتن یولوندادیر

1. She/ Charles Kaufmann
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کیان خیاو

اوچوروم
واااای ،آغزیندان آچیالن بو قان نه دیر؟ نییه منیم نبیضیم وورمور؟ گؤر نئچه گوندور بورادا اوزانیب
یاتیب قالمیشیق! دؤیونمهین اورییمین بؤیرونده اوزانیبسان ،گؤرمهین گؤزونله منه باخیرسان .گؤر
نه گؤزل دینجلمیشیک دونیانین آجی -آغریالریندان! پالتارالریمیز دولودور پالچیق چیلنتیلری یله.
جیندیریمیزدان جین هورکر بؤیلهسی .ایندی سیزین یوخسا بیزیم شه هرده اولسایدیق ،نئچه ساعاتلیق
ائوه گئدیب ،بیر دوش آلتینا گئدردیک .من آغارمیش ساققالیمی قیرخاردیم ،سنسه بو لیی شالوارینی
چیخاردیب بیر اتکلیک گئیردین....
او گون نئجه اتکلییین او دیب اوتاقدا یئلله نیردی ،یادیندامی؟ نزیکلیییندن بودالرین گؤرونوردو.
نئجه ده گؤزللشمیشدین! الپ بئله ایندیکی کیمی سئومهلی اولموشدون .اینانمازدیم بو اوچوروم
بونجا بیزی گؤزللشدیره بیلهجک .دوغروسو دیریلمه ییم گلدی .دیریلیب سئومه ییم گلدی یئنه ده.
گؤرهسن بیر ده دیریله بیله ریکمی؟ منجه بیز یئنه ده دیریلمه لیییک .دیریلیب یاشامالیییق .سئویب
سئویلمه لیییک .آنجاق یوخ ،بؤیلهسی داها یاخشیدیر .سونسوز بیر یوخودا سنی سورکلی گؤرمه
یی چوخدان دیله ییردیم .ایندی بو اوچوروم بویدا بیر قفسده ،ایکی قوش سئویشمهسیدیر بیزیم
اؤیکوموز .تکی بورادا بو لیی شالوار یئرینه بیر اتکلییین اسکیکدیر .دئییرسن دور گئدک گئیین ،یئنه
بیر تهر گله ریک بورایا...
واااای ،قیچین بئلیندن دؤنوب .کسین چوخ آغریییر ،هه؟! منیم ده قولوم دیرسه ییمدن یوخدور .آنجاق
نه دنسه آغریمیر .یاناقالریندا قورویوب یئری قاالن گؤزیاشالرینی گؤرورسنمی؟ دئییرم دور گل بو
سال داشین اوستونده بیر آز اوتوروب دردله شک! ایکی آتدیم بئله آرامیز اولماز .بو سال داشی سانکی
بیزیم اوچون بورا قویموشالر .قورخما ،بورادا بیزدن باشقا بیر کیمسه یوخ .داها هانکیسا قورخونون،
ایضطیرابین بیزه آنالمی یوخدور .دور گل اؤزوموزه وئردیییمیز رولو باشا چاتدیراق! بورادا کیمسه
بیزی ایزله مهسه ده ،نه اولسون؟! بیز کیمسهنین یئرینی دار ائتمیریک کی! بوسال داشین بیلیطلی
یییهسی ده یوخ .بیر سن وارسان ،بیر ده من .تکی نازلیم دا بورادا اولسایدی! آنجاق بیزیم کیمی

یوخ هاااا .دوپ -دوز ائنلی ائنچه سی یله .آغ دونو ،آغ باشماغی یال .او یئنیجه آلدیغیم ،چئورهسی
اولدوزلو بیلرزییی یله .او اوستونده اینجه قانادلی بیر کپه نه یی اوچان قیزیل اوزویویله .بیر آی ایدی
به ینمیشدی او اوزویو .من ده بوتون بیر آیلیغیمی وئریب اونو آلدیم .توکانیمین ان باهالی اوزویویدو
بو ،دئییردی قیزیلچی .نئجه ده گؤزل یاراشیردی نازلیجامین دوپ -دولو بارماغینا! یاشامیندا اونجا
سئوینمه میشدی .گئجهسی اوزویو بارماغینا تاخیب ،سن آلدیغین سولو بویاسی یال ،چوخ گؤزل
بیر رسیم چکدی .آغاجی ،قوشو ،آدامی قاتمیشدی بیر -بیرینه .رسیم بو اوچورومجا گؤزل ایدی.
من ده وار ایدیم ،سن ده .رسیمینده ،اؤزومو دونیانین ان موتلو وارلیغی سانیردیم .اونسوز دا نازلیمال
موتلویدوم دا هاااا .بیردن بیره منه نه اولدو ،بیلمه دیم .هئچ بیلمزدیم سئوگییه اوغرایان گونون آغی دا
زیل قارا اولورموش! یوخسا ایندی هرهمیز اؤز ماسامیزین آرخاسیندا آغ کاغیذالری نه یلهسه ،نئجهسه
قاراالییردیق .گؤزلریمیز بوتون نسنه نی گؤروردو ،اورییمیز ساعات کیمی ایشله ییردی....
دوغوردان دا ،بیردن بیره بیزه نه اولدو؟ اوال بیلر ائرتهدن ایکیندییه کیمی نئچه ساعاتی بیرلیکده باشا
ووردوقدا ،الدن دوشوب یورولدوق .اونسوز دا بورادان سونرا بیر یئر یوخ ایدی .بوراسی دونیانین
سون نوقطهسیدیر .و ده منیم سنین اوچون دئدیکلریم سون اؤیکو .اوخودوغوموز ،یازدیغیمیز بوتون
سؤز -سؤیون سونودور بوراسی .بورادان اویانا داها بیر هاراسا یوخ .بوندان سونرا دولو -دولو
قارانلیقالر ایچینده یاشایاجاغیق .داها بیزدن جانی -باشی صاف -سولو بیر آدام بئله اولمایاجاق،
امین اول! آنجاق اونون یئرینه کیمسه بیزیم یاشادیغیمیز آنالری یاشامایاجاق .کیمسه بؤیله کیمسهنین
دؤیونمهین اوریینین بؤیرونده اوزانیب ،گؤرمهین گؤزویله اونا باخمایاجاق .کیمسه کیمسهیه بونجا
یاخین اولمایاجاق .باخ ،بیزی یالنیز اوچ -دؤرد چاییر ،اوچ -دؤرد چینقیل ،اوچ -دؤرد چاال -چوخور
بیر -بیریمیزدن آییریر .آنجاق نه دنسه چوخ ال چاتماز اولموشوق بیر -بیریمیزه! بیر -بیریمیزی
گؤرموروک ،ائشیتمیریک ،دویموروق ،دوشونموروک .بیلمیریک ده بو اوچورومون باشیندا بیزسیز نه
لر اولور ،نه لر اولماییر .آنجاق من داریخیرام .آخی بیز نییه بو ایشی گؤردوک؟ نئجه اولدو بیردن بیره
سنین ساغ الینله منیم سول الیم بیر -بیرینه دویونلندی؟ بیز هئچ بیر -بیریمیزی ایته له مه دیک ده
آخی .بو اوچورومون دیبی گؤرونموردو کی هئچ .بیز نئجه او سیخ دومانین ایچینده اون ایکی -اون
اوچ ثانییهلیک یولچولوغا چیخدیق؟ تکجه حاضیرمیسان ،سوردوم .سن ده حاضیرام ،دئدین...
نه گئجه یدی ،نه گوندوز .ایکیندی چاغی یدی .نه ایستی یدی ،نه سویوق .الم بیر هاوا ایچینده
یدیک .یئرله گؤیون آراسیندا آسالق و ایسالق .گؤیده بولودالر بیزی چاغیریردی ،اوچوروم دیبینده
ایالن -چایانالر .دونیامیزدان اوزاق ایدیق .تانریالر بئله بیزی گؤرموردو .قاش گئت -گئده قارالیردی.
دومان گئت -گئده سیخالشیردی .من سالخیم سؤیوده سؤیکنمیشدیم ،سنسه باشینی قویموشدون
کؤکسومون سول یاریسینا .اؤنوموزده گؤز ایشله دیکجه اوچوروم .دیبسیز ،اوجسوز ،بوجاقسیز.
دویونجا قورخموشدوق .بیر توو سیخ -سیخ قوجاقالشدیق .قورخدوق ،آنجاق یولوموزدان دؤنمه
دیک .بیز بو یولو وارمالیییق دئییردیک .اؤنجه هانکیمیز دئمیشدیک ،یادیندامی؟ بو یولو سئومیردیک.
بو یولچولوغو گؤیلوموز ایسته میردی .آنجاق نه دنسه گلدیییمیز بو یولون دؤنوشو اولمادی .بیردن
بیره باشالندی بیزیم اؤیکوموز .سن بیر بیلیط ،من بیر بیلیط ،گلدیک بورایا .بیر ده گؤز آچدیق کی
داها گؤرموردوک .نه بولودالر ،نه ده ایالن -چایانالرین سسینی دینله میردیک...
سن بیر بیلیط ،من بیر بیلیط گلدیک بورایا .قول-قوال ،قوجاق -قوجاغا یوال دوشدوک .چیغیردیق،
باغیردیق ،گولدوک ،سئویشدیک .کیمیلرینی سئودیییمیزدن دئدیک .کیمیلرینی ایسته مهدن سؤیدوک.
شاققیلتی یال گولدوک ،گولوشدوک .اوچورومون باشینا چاتاندا ایچیمیز دولدو .دومان داها
سیخالشدی .چئشید -چئشید آجی -آغری بیزی ایچدن سیخیشدیردی .هانکیمیزسا اوبیریمیزه ،نه
اولور گل یاشایاق ،دئدیک" .یاشاماک گوزل شئی به کاردشیم!...
سنین ساغ الینله منیم سول الیم بیر -بیرینه ساریالندا ،قورخودان بیر باغیرماغیمیز گلدی .باغیرتی
یئرینی آغالماق آلدی .یاشامدا بونجا دریندن ،بونجا ایچدن هئچ آغالمامیشدیم .آنجاق سنین آرد-
آردینا گؤزلریندن دامان سوالر اورییمی پارتالدیردی .اؤزومه یازیغیم گلدی .اؤزومدن چوخ سنی
آندیم ،دوشوندوم .منه بوش وئر ،قاییت ،دئدیم .قاییتمادین .اؤزوموزه چووووخ یازیغیم گلیردی .بیر
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آن سونرا ایکی یارادیق اؤزلرینه قییاجاقالر .دونیانین ان آجی قان -قاداسینی ،ان آغریلی یاراالرینی
قبول ائدهجکلر .اتله آغاج ،سوموکله داش بیر -بیرینه توققوشاجاق .تینیمیزدن گؤودهمیزه سیزاجاق
آجی -آغریالر .سونسوز بیر قارانلیغا گئده جه ییک .یاپ یالنیز ،کیمسیز ،کیمسهسیز ،کیملیکسیز بیر
هاراسیزلیغا .ایندی ده کی بورادا اوزانمیشیق .بونجا آغاج ،بونجا داش ،بونجا اوت -آالق ایچینده.
صاباح ،بیری گون ده هاوا قیزینجا ،ایالن -چایانالر بیزی نئجه دویاجاقالر گؤرهسن؟! نئجه ده بورا
تانیش گلیر منیم اوچون! باخدیقجا گؤزلریمه اینانا بیلمیرم .سانکی بورایا نئچه دؤنه گلمیشم .بوتون
بو گؤرونوش ،بو گؤرونتولری سانکی یوخودا گؤرموشم کیمی یم .سانکی اؤنجه ده بورادا نئچه
دؤنه اؤزومه قییمیشام .نئچه دؤنه باش -بئینیمی تؤکوب داغیتمیشام بورادا .نئچه دؤنه سنی بورادا
اؤزله میشم .سنینله بورادا اؤلموشم .دؤیونمهین اورییمین بؤیرونده اوزانیبسان ،گؤرمهین گؤزونله منه
باخیبسان .منسه نئچه دؤنه سنه سون اؤیکومو یازمیشام...
آغزیندان یامان قان آچیلیب .منیم ده باشیمین کاساسیندا بیر آغری وار ،گل گؤرهسن! آنجاق
آغرینی دویمورام .تکی بارماقالریمین اوجوندا میلیونالرجا سؤزجوک آغریسی وار .بو آغری هله
ده مندن ال چکمیر .بارماقالریمدان باشالنان بو آغرینین ایزی یله گؤوده مین آناتومیسیندن باش
آچا بیلیرم .گؤزهلریم سؤزجوک آغریالری یال دولودور .آنجاق باش آغریمی هئچ دویا بیلمیرم.
دیرسه ییمین ده آغریسی یوخدور .یالنیز بارماقالریمدا سؤزجوک آغریسی .هامیسی بو! بارماقالریم
بیرر -بیرر قیریلسایدی ،داها یاخشی اوالردی .آنجاق پروبلئم یوخ .اونسوز دا بارماقالریمی اؤنجهدن
تؤکموشدولر .سن بونو یاخشیجا بیلیرسن .بارماقالریم ایلکینیندن اولماسایدی ،ایندی اوال بیلر بورادا
دئییلدیم .اورییم ده دؤیون -دؤیون دؤیونوردو .سنین ده گؤزلرین گؤروردو .دوزونو دئسم ،ایسته
سک گؤره ده بیله ریک ،دؤیونه ده بیله ریک .آنجاق بونو ایسته -میریک .نه ییسه ایسته مهیه آرتیق بیر
نه دن قالمامیش .بیز بوسبوتون ایستکلریمیزدن کئچدیک .بؤیلهسی داها یاخشیدیر سانیرام .بؤیلهسینی
بیز اؤزوموز ایسته میشدیک .ایندیسه دوپ -دولو ایستکلریمیزدن بیریسینه وارمیشیقسا ،داها نه دن
گیلئیلی اوالق؟ بوراسیندان دینج بیر یئرهارادا وار کی؟ یاشام بویو بؤیله بیر دینج یئر دیله میشدیک.
ایندی ده بوراداییق .مین بیر آجی -آغری ایچینده دینجه لیش ،کیمین پایینا دوشر کی؟ بیزی آراییب
آختاران دا یوخدور .اولسا دا بیزی بولمایاجاق .بونو کسین بیل .آنجاق اؤز آرامیزدیر .بیز بؤیله بیر
یاشاماغا آلیشمامیشیق .بیز داغالرین زیروهسینی سئویردیک ده ،نه دن اوچوروما سالدیق اؤزوموزو،
بیلمه دیک .نه یسه بورا چوخ های -هارایسیز بیر یئردیر .سنی بیلمیرم .من کی بوراسینی چوخ -چوخ
سئویرم .یاشام بویو اؤز قینیما قاپانمیشام .سسسیزجه دینج بوجاقالرا سیغینمیشام .دوست اولماسین،
دوشمان اولماسین دئمیشم چئوره مده .دوشمان اولسایدی دا دؤزوله سی یدی .دوست دئدییین هئچ
دؤزولهسی دئییل .دوشمان دوشماندیر دئییرسن ،آنجاق بو دوست دئدییین ،چوبان آلدادان قوش
کیمیدیر .اینسانین باشینا چئشید اویونالر آچیر .اؤزللیکله قاچ قورتار نئچه اوزلو دوستالر الیندن.
اونالری بورادا ،اؤلومون اوستونده گؤرمک ایسته میرم .آغالماقالری دا باشالرینا دیسین .اونالرین
آغالییش سسی منی اینجیده بیلر .بو سسسیز -سمیرسیز ،درین ،اوستو آچیق مزاردا ،اوستومه بولودالر
بیر آز سو چیلهسه ،یئتر منه .اوال بیلر بو اوچورومدا یئنیدن گؤیه ره بیلدیم .گؤیرسم ده هپ بورادا
ایالن -چایانال یاشاماق ایستردیم .باخ ،صاباح -بیری گون هاوا قیزاجاق .بو اوچورومدا قایناشان
ایالن -چایانی ،گؤز یاغینی یئدیرتدییین دوستالردان دا داها گؤزل ،داها سئویملی گؤرهجکسن.
ایالنین آدی ایالنسا ،دوست اؤزونه دوست سؤزونو تاخما آد کیمی یوکله میش ،آللی -خاللی ایالندیر
بوتونلوکله .دوزونو دئسم ،من دوشمانالرین اوزونو ،دوست اوزوندن آغ گؤرموشم .دوشمانا باخما
قیلینجی اوزدن باغالییر .دوست دئدییینین پیچاغی آرخاسیندا گیزلیدیر .سنی بیلمیرم ،من بو آرتیق
دوستچایا دؤنن دوستالردان هپ اوزاقدا یاشاماغی سئویرم .ایللر بویو ،گئندن گئنه بویالرینا باخیب
سئوینسم ده ،اونالردان اوزاقدا دایانیب دورموشام .آخ ،بیر آیاغا دا دورا بیلسه یدیم!...
آیاغا دورا بیلسه یدیم ،او آغزیندان آچیالن قانی سیلردیم .سنی باغریما باساردیم .دوز اورییمین باشینا.

اییلیب آیاق بارماقالریندان باشالردیم یاالماغی .بوتون گؤوده نی اوزوناسینا اؤپوب تومارالیاردیم.
اونوتمازدیم اؤنومده دوران قادیندیر .قادیناسا یاشاماق اؤلمکدن داها چوخ یاراشیر .آنجاق داها
سن ده اونودوبسان منیم ائرککلیییمی .داها او آشیری ایستکلریمیزدن بیر سس -سوراق یوخدور.
آرتیق قانسیز ،جانسیز بیر پارچا قوخوموش اتیک .اوچ -بئش دامال اوالن سویو چکیلمیش اوجقار
بیر گؤل .هارداسا بیر گؤل ایچینه دوشموش بیر جوت کپک داش .تکی نازلیم دا بورادا اولسایدی!
ناغیل کیتابالرینی توپالییب ،گتیریب سرسه یدی دؤرد بیر یانیما! سول بؤیرومده اوزانیب ،باشینی
چیینیمه قویسایدی! ناغیلالری بیرر -بیرر اوخوسایدیم او اینجه جیک قوالغینا! اونا بیر ده ناغیلداکی
حئیوانالرین سس تونالرینی یانسیالسایدیم گئجهنین بیر یاریسینا کیمی! گولوب -گولوب کئچینسه
یدی بوینوما ساریالراق! هله دئ گؤروم ،اونا دا قیسقاناردینمی؟ یوخ آنجاق .نازلیما قیسقانسایدین،
اونا هئچ ده سولو بویا آلمازدین .آلسایدین دا پیکاسو مارکالیسی اولمازدی .نازلیمی چیخ ،قویمام منی
باشقاسیندان قیسقانمایاسان .سن نه دئسن او اوالجاق ،بونو بیل! باخ ،گل اؤلک دئدین ،گلدیم ده
اؤلدوک .یئنه نه ایسته یین وارسا ،دئ منه! اینان ،اونو دا یئرینه یئتیره رم....
باخ ،اؤیله قال ،گؤروم سنه نه اولوب! نییه بونجا اوز -گؤزون بوزوشوبدور؟ اولما اوشویورسن؟ آخ ،بیر
یورقان گتیریب اوستونه چکه بیلسه-یدیم! اؤزوم بئله ساغ بؤیرونده اوزانیب سنی قیزیشدیرسایدیم!
نییه بورایا گلنده ،اؤزوموزله بیر آغ ملفه بئله گتیرمه دیک؟ باشقا اؤلولره تای چیریل -چیلپاق
سویونوب دا آرخایینجا اونا بورونوب یاتاردیق .هئچ اوشومزدیک ده .اوال بیلر اؤلولری اوشومهسین
دئیه کفنه بوکورلر .گؤرن اؤلولر ده اوشویورلرمی؟ من کی چووووخ اوشویورم .اؤزو ده یاپ -یالنیز
اولدوغوم چاغالر داها چوخ .نه اوالردی ایندی بو قانلی کؤینه ییمین آلتیندان سنین الین گؤیرسه
یدی؟! کؤکسوم اوستونده گزیشیب بوتون گؤزهلریمی قیزیشدیرسایدی! بوندان اسکیلر اوشودویوم
چاغالر بیر بوجاغا سیغیناردیم .یالنیزلیغیما قوشوق اوخویاردیم .هامیدان چوخ مارینا تسوه تایوادان.
بیر ده آن سئکستوندان .نه لریسه دوشونوب داشیناردیم .اؤدباشی دا سنی آنیب دوشونردیم .سونرا دا
بیردوش آلتینا گیرردیم .قول -قیچیمی سورتمهیه باشالیاردیم .واسواسیالر کیمی سودان آیریلماغیم
دا چوخ چتین اوالردی .بیزده نه دنسه عطیر -اودکولون تاپیلمازدی .بول -بول دسمال اوالردی.
اونالری چوخ قولالنمازدیم .آغالیاندا دسمالی ،گولندهسه آینانی هئچ سئومزدیم .داها دوغروسونو
دئسم ،ائو -ائشیکده اوالن باشقا نسنهلردن ،اؤیله آینایال دسمالی سئوردیم .سن بیلمزدین ،آنجاق سنی
ده سئوردیم .اؤزو ده چوخ -چوخ سئوردیم .سنله اوالندا اوزومه باشقا بیر گیزلی -گیزملی دونیا
آچیلیردی .او دونیانین هاراسینداسا بیر اوتاغیم وار ایدی .سن اونو یاخشی تانیییرسان .دیب اوتاغیمی
دئییرم .گونباشی ،گئجه باشی ،نه آراییب نه بولسایدیم ،دیب اوتاغیمین آال تورانینا آپاراردیم .دیب
اوتاغیمین ایچینده چئشید آنالر -آنیالردان بؤیوک بیر موزئی دوزلتمیشدیم .هامیسینی مات شوشهلرین
ایچینه قویموشدوم .کسین هله ده ال دیمه میش قالیبالر اؤز یئرلرینده .او آنالر -او آنیالرین آرد-
آردینا یئرلرینی دییشیردیم .کیمیسینی گونباشی سول قولتوغومدا دوالندیریردیم .کیمیسینه دؤزوموم
اولموردو دا ،قویوردوم دیب اوتاغیمین بیر بوجاغیندا توز باسسین .سن بونالری نییه گؤرمه دین،
بیلمیرم .بوجاقباشیندا بیر گؤرونگو وار ایدی .گونباشی دویمادان باخیردیم اونالرا .اؤرنه یین آن
سئکستونون گؤرونگوسو ،یاشامیمدا ان قوشوقسو گؤردویوم گؤرونگویدو .باخیشیندا بیر چوخ قادین
قوشوقچونو گؤره بیلیردیم .آن سئکستونون باخیشیندا سنجه سنی نئچه دؤنه گؤرسم یاخشیدیر؟
سنینله هانکیسا اوتاقدا گؤروشنده ده ،هانکیسا خیاواندا گزیب دوالشاندا دا ،هانکیسا رئستوراندا
اوتوروب یئییب ایچنده ده ،هارداسا بولوشوب سئویشنده ده ،سانکی آن سئکستونال چییین -چییینه،
گؤز -گؤزه ،دیز -دیزه ،دوداق -دوداغا اولوردوم .بیر بیلسه یدین سیزین باخیشالرینیزی نئچه دؤنه
دییشیک سالیب دورموشام! بونو بورا کیمی هئچ بیلیرمی یدین؟ بوتون گؤزلرینی ،آغیزینی ،یاغیزینی،
اللرینین فورماسینی ،یئریش بیچه مینی ،سس تونونو بئله هپ آن سئکستونا اوخشادیردیم .کسین او دا
سنین کیمی بیر قادینمیش دئیه دوشونوردوم .بیریجییین ده گؤرونگوسو پیس دئییلدی .بورنو گؤزل،
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بورنونون اوجو گؤزل .سانکی هیندیستان گؤزلچهلرینین بوتون تؤکدوکلرینی او ییغیشدیرمیشدی.
او اؤز اولدوغو کیمی یدی .اونو اولدوغو کیمی ده دویوب دوشونن یوخ ایدی .بونو اؤزو دیب
اوتاقدا نئچه دؤنه منه دئمیشدی .اونون گولوشلرینده ده ،آغالییشالریندا دا اوالن ایچدنلیکلری هله
ده اونوتمامیشام .هله ده اونالری بیر تور یاشاماقدا کیمی یم .دوز دئ گؤروم ،مندن اونا سنمی بیر
سؤز دئمیشدین؟ آخی سنینله تانیش اولدوغوم گوندن ،او اؤزونو اؤزگه قیلدی منیم سئوداالریما .تکی
اونونال بیر ساعات اولسایدیم ،گؤزل بیردئوریمه ال قاتاجاقدیم .آرامیزدا اوالن بوتون نه سهلری اونونال
اورتالیغا قویاجاقدیم .قویمادیم دا قویا بیلمه دیم آرتیق .ایندیسه بورادایام .سنین سونسوزلوقالرا دک
قوروقچون کیمی .تکی داریخمایاسان!...
یوخ ،سن داریخما! هامی بیر گون بیزیم گونه قاالجاق .ان اوجا زیروهلره وارانالرین دا ،سونوندا
بؤیله بیر اوچورومو وار .بیز اولدوق ،اولمادیق ،یاشام اؤز یئرینده سورونور .بیزیم اوچون دونیانین
نه داماریندان بیر دامال قان ،نه ده گؤزلریندن بیر دامجی یاش اسکیلمز .بیزقوالیجا یانیلیب اونو
اؤزوموزه بیر دوست سانمیشدیق .دوست دئدییین بودور آرتیق .اینسانی سونوندا داش قاالق ائیلر.
اؤزو ده الپ اوچورومون دیبینده .آنجاق یئنه ده داریخما! بو دونیا هئچ ایللر بویو ایالن کیمی
قولتوغوموزدا بئجردیییمیز دوستالرا دا قالمایاجاق .ایندی زیروهده اولورالر اولسونالر،یوخسا بیزیم
کیمی هانکیسا بیر اوچورومدا .بوتون گئتدیکلری یولالر هپ یاشامین سونونا گئدیب چیخاجاق.
اؤلومون بیر تورو ده اونالرین یاخاسیندان یاپیشاجاق .قارا تورپاق چئشید اوچورومالریندان بیرینی
ده اونالرا آییریب ایندیدن .اوستهلیک ،باخ ،بیزیم اوچورومون اوج -بوجاغی یوخدور .گؤز ایشله
دیکجه گؤیو ،گؤیرتیسی وار .اونالرینسا اوچورومو یالنیز اؤزلری بویدا اوالجاق .دئمیرم داها اونالر
دا بیزیم کیمی اوزو اوچوروما ساری اوچان قوشالردان اوالالر .هر قوشون دا ایشی دئییل ،آشاغیدان
یوخارییانی بوراخیب ،یوخاریدان آشاغییانی اوستون توتسون .بیزیم ده باشیمیز اوستونده گؤی اوزو
وار ایدی داااا ،یوخمویدو؟ آنجاق بیز زیروهلری آلدیرمادیق دا اوچورومو سئودیک .اؤلمه یین ده
گؤزل -چیرکینی وار آخی .بیر وار اؤزون بویدا بیر چوخوردا سونسوزا کیمی یاتمالی اوالسان ،بیر
وار هپ بوراسی کیمی آجون بویدا بیر اوچورومدا یاتاسان .بیر وار سنه بیر اؤلومو ،بیر یوخلوغو
یورودهلر ،بیر وار اؤزون بیر اؤلوم تورونو سئچیب ،اونونال سئودییین کیمی سئویشیب ،ان دیبسیز
بیر بؤیوک بوشلوغا گئدهسن .یوخسا بیز باشقا جوره ده اؤله بیلردیک داااا ،دئییلمی؟ دئییلسه ،منی
باغیشال! اؤز گؤزللییینه منی باغیشال! سن زیروهلرده یاشاماق ایسته یرکن ،من سنی بو اوچوروما
چکدیمسه ،منی باغیشال! اورییمین بونجا ایشدن دایانماسینا باخما ،هله ده سنه دؤیونور .گؤزلرینه
تاپشیر بونو گؤرسون داااا!...
بیز دوغوردان نییه اؤزوموزه قییدیق؟ اسکیلر کیمی ده اوال بیلردیک آخی .سن منی اؤز اللرینله اؤز
خاچ گؤودهنین گوموشو گؤزللییینین اوستونده چارمیخا چکه بیلردین .بوندان داها دادلی اؤلوم اوال
بیلرمی یدی هئچ؟ بورایا گلمک یئرینه ،سن منی دیب اوتاغیمدا اؤزونله بیرگه دوستاغا سالسایدین،
داها یاخشی اولمازدیمی؟ الپ بئله بیر -ایکی شیلله قویابیلردین قوالغیمین دیبینه .اؤلمه منه گؤره،
دئیه بیلردین .اؤلمه ،یاشا سونونا کیمی منیمله! آنجاق آرتیق اؤنومو آال بیلمه دین .من بیر توغرول کیمی
اوچدوم ،سن ده قانادیمین آلتینا سیغیندین .اوچوشدوق بیرلیکده اوزو آشاغی .هارا گئدیردیک ،بیلمه
دیک .آخی اوچورومون دیبی گؤرونموردو .بیردن بیره بیزه نه اولدو ،بیر آن اؤزوموزو بئله اونوتدوق؟!
یئرله گؤیون آراسینی اؤلچمهدن اوچدوق .اون ایکی -اون اوچ ثانییهیه قات -قات دومانالری یاریب
کئچدیک .بوتون یاشامین توزونو پالتارالریمیزدان چیرپیب ،اوزاندیق بو اوچورومون دیبینه .بولودالر
هاراسییدی؟ بیز تانرینین یانینا بئله اوچوب گئده بیلردیک .اوچمادیق دا آشاغینی یوخاریدان اوستون
توتدوق .بیز آشاغییا اوچاندا پرن -پرن تینیمیز گؤیه اوچوردو .بونو گؤرمه دیم ،آنجاق بؤیلهسینه
ساندیم .اوچوروم اوزو آشاغی ،یاریال -یاریال ،سؤکوله -سؤکوله اوچوردو قانادالریمیز .اوچورومون
باشیندا بیر -بیریمیزه اوخویوب ،سونرا جیریب اؤزوموزدن اؤنجه بورا سپدیییمیز قوشوق کاغیذالرینا
اوخشاییردی تیکهلریمیز .صاباح -بیری گون ایالن -چایان اونالری یئییب اوداجاق .ایچیمیزده

خرونیک آجی -آغریالر دا چئینه نیب اودوالجاق .اوندا اوال بیلر بیر داها آجی -آغریسیز دیریلدیک.
اؤیله اولسا ،اؤیله بورادان ،قالخینیش سورهمیزی سوردوره ریک داغالرین زیروهسینه .الیمیز چاتدی،
چاتدی .چاتماسا دا اوچوروم قالیر ،بیز قالیریق .دئییلمی؟ بورادان بو اوچوروم چوخ دا درین گؤزه
گلمیر .بیز قالخینیش سورهمیزی باشالساق ،بوتون ایالن -چایانالر مات قاالجاقالر .یوخ ،بیر ده
اونالری قولتوغوموزدا بئجرمه یه جه ییک .اونالری اؤزوموزه دوست قیلمایاجاغیق .اونالر اوزوموزه
بئله دورماغا کؤند تاپمایاجاقالر .کؤند تاپساالر ،بورادان دا درین بیر اوچوروما بیزی سالالیا بیلرلر.
سالالییب دا سونرا ایپیمیزی قیرا بیلرلر .قیردیالرمی یاالندان اوتوروب بیزه اوخشاما اوخشایارالر.
سنی بیلمیرم ،منیم ان یاخین دوستالریم بئله ،بو ایشلری قوالیجا گؤره بیلرلر .نه گؤزل ده کی بورادا
یوخدورالر .بوراخ ،قوی یوخ اولسونالر! تکی نازلیم اولسایدی ،بیزه یئتردی .ان آزیندان او دوپ-
دولو بارماقالری یال گؤزلریمیزی باغالیاردی .یوخ آنجاق .او بورادا اولماسا یاخشیدیر .اوره یی
پارتالیا بیلر .اونون ایندی ان شیرینجیک بیر یوخودا اولماسینی دیله ییرم .آخ ،بیر قوش اولسایدیم،
اؤیله بو آن اوچوب گئدیب قوناردیم پنجرهمیزین هئرهسینه .نازلیم یوخودا اوستونو آچسایدی ،المجا
یورقانی چیینینه چکیب گلردیم .بیر -ایکی ده اؤپوجوک گؤتوره ردیم گول یاناغیندان....
یاالن دئیه نی دئییلم ،منیم یئنه ده هاراسا اوچماغیم گلدی .بو آت کئچمز ،بو قوش اوچماز داغالردان،
آشیب اوزاقالرا گئتمک کؤنلومدن کئچیر .قانادالریمدا گوج اولسا بورادان ماساچوستا دا گئده رم.
آن سئکستون مزارینی هاردا اولسا بوالرام .سنی ده سول قانادیمین آلتیندا گؤتوره رم .الپ بئله
یوالبوقانی دا یوخالیاریق .دوغودان باتییا کیمی ،باتیدان دوغویا کیمی بوتون ائولره باش چکه ریک.
قاپیالرین باشینا ،پنجرهلرین هئرهسینه قوناریق .هارادا دیب اوتاق وارسا ،اورادا دینجه له ریک.
سئودیییمیز بوسبوتون ایشی گؤره ریک .یازار -قوشوقچوالرین جیب دفترلرینه کیمی واراریق.
اونالری واراقالیاریق .نئجه کئچیردیکلری آنالری ،آنیالری ،آنی دفترچهلریندن اوخویوب ایچ ائده
ریک .یاتاقخاناالرینا بئله گئده ریک .ماراقلی نه سهلر بیزی دوشوندورر .کسین گؤردوکلریمیزین بیر
چوخونو بورا کیمی گؤرمه میش اوالجاغیق .بؤیلهسی بوتون نه سهلر چیریل -چیلپاق سویونارالر
گؤزوموزون اؤنونده .دوواقسیز گئرچکلیکلرله اوزله شه ریک .داها بالماسکه تؤرهنینه گره ییمیز
قالماز .آنجاق قوشقونماغا گلمز .اؤزوموزو آلداتمایاق! نه منیم اورییم دؤیوننه اوخشاییر ،نه ده سنین
گؤزلرین گؤره نه .بوتون یاشامیمیزین دوزه نی پوزولوب آرتیق .قورالالرین هامیسی سیلینیب گئدیب
ایشینه .بو اوچوروم داها بیزیم ان سون ائویمیزدیر .ان سون دیب اوتاغیمیز .دوزونو دئسم ،گئت-
گئده قورخورام بودیب اوتاقدان .بو اوج -بوجاغی واریلماز اوچورومدان .هاچان هاواسی قیزاجاق،
بیلینمیر .هاواسی سویوق ،دومانی سیخ ،ایالن -چایانالری هارداسا گیزلی .سنین قیچین ،منیم قولوم
اورتاسیندان قیریلمیش .آغزیمیزدان قان آچیلیب .گؤزلریمیز گؤرمزجهسینه بیر -بیرینه دیکیلیب قالیب.
اوره ییمیز ده دؤیونمور .دئییرم سون دؤنه اوالراق ،گل بیر ده اللریمیزی بیر -بیرینه چاتدیراق! بوراسی
نئجه ده سسسیز -سمیرسیزدیر! نه بیر قورخو ،نه بیر ایضطیرابیمیز وار .بیز آخی بورانی بوراخیب
هارا گئدک؟ بورادان دیشاریدا بوتون نسنهلر بامباشقادیر .یاشامین قاش -قاباغی یئرله گئدیر .یاشام
قاش-قاباغیندانسا اؤلوم گولوشو یاخشیدیر .بیز اؤیله بونا گؤره گلدیک داااا ،بو اوچورومون دیبینه.
اؤزوموزو قوش کیمی بوراخدیق دومان ایچینه .قول -قانادیمیزا باغالنان ایپلردن یامان قورتاردیق!
قفسدن بیر تهر قاچدیق دا اوچدوق .یووووخ ،بیز اؤزوموزه قییمادیق .اؤزقیییما اوغرامادیق .قوالیجا
قانادالریمیزی آچدیق ،اوچدوق .آرتیق چووووخ یورولموشدوق .ایندیسه دینجلمه ده ییک .گل
گؤزلریمیزی یوموب دا یاتاق! نه پیس اولدو! بیز ایسته سک ده داها گؤزلریمیزی یوما بیلمه یه جه
ییک .بیز گؤزو آچیق یاتمیشیق آرتیق .دیریلرین بئله گؤزلری بونجا آچیق اوال بیلمز .نئجه ده الم ،نئجه
ده یونگول یاتمیشیق! بوراسی انایین بیر دیب اوتاقمیش! تکی نازلیم دا بورادا اولسایدی! هئچ دئییلسه
هرهمیزین اوستوموزه بیر مزارلیق قارا تورپاق آتسایدی! آخ ،نازلیم هارادادیر؟ بو دؤیونمز اوره ییم
اونا قوربان! ایندی منسیز گونلری نئجه کئچیر؟! دور بورادان کؤچک آخی! کسین سون ائودن سونرا
دا باشقا بیر سون ائو ده واردیر .دور گئدک ،دور! ائشیدیرمیسن منی؟...
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ايشيق ايله چيك
«هر واخت بيلمه ديز هارا گئده سيز ،تانيديغيز يئره گئدين ».اؤيودوايدي هر زامان.
بؤيوك قهوه يي تاختا قاپي نين قاباغیندا دايانميشيق .اليم گئتمير دؤيه جه ساري ،بير آز هله باخيم دئييره م .نه ده گؤيلومه
دوشموشدو .دوربينيم اولسايدي ايه ر شكليني چكرديم .بيرده بللي دئيير هاچان دؤنه م بورایا.
قوي بيلسين قادين دا گلير دئيه ،قادينا عايد اوالن حالقاني دؤيورم .قاپييا گله ن اولمادان دئييرم سن ده اؤز
حالقاني دؤي .باخير اوزومه .آخي اونون دؤيه جي حالقا دئييل كي! گؤزوم ايله دؤيجي گؤستريب دئييرم قاپي ني دؤي.
قاپي آچيالركن ائله بيليرم هر ياندان دوربين لر باخيرالر منه .او قيزجيغاز ياديما دوشور .گولومسه یه ره ک هر
يانا باخيرام ،شكيليم گؤزل چكيلسين .او قيزجيغاز دا هر ايلديريم شاخاندا ،قوي شكيليم گؤزل اولسون دئيه ،باخيب گؤيه
گولومسه ييردي.
ايچري ائله قاالباليق دير كي گؤز گؤزو گؤرمور .آراباالر ،ماشين الر ،آت الر ائله توز تورپاق ساليب الر ،گل
گؤره سه ن .دام ديواردان آدام دي كي باخير .بيلسيديم بير آز اوست باشيما باخارديم .گؤز آلتي هر ياني سوزورم ،هر جوره
گئييينه ن وار .بير آز راحات الشيرام.
دومسوك له يه رك ،اونا باخ مین اوچ یوز قدیم دن قاليب ائله بیل ،دئييره م.
مین بیر یوز قدیم دن .تانيميرسان مه يه ر؟ آغا محمد خان دي.
واه! ديييرالنيب كومود آلتيندا نئچه آي قالميش يئرآلما كيمي نه ده اؤلوشكه ييب دی .اوزونده صاف يئر يوخدور.
هر يئري بوزوشوب .پيس ـ پيس هله آغاسي دا وار خاني دا .يئرلي دئييب له ر كئچل ين آدين قويارالر زلفعلي .اؤزوندن
يئكه پاپاق قويوب باشينا ،اؤزونو مثلن آداما اوخشاتسين؟
صاحب امير ميدانيندا آرابا سسينه باخيرام .گؤره سه ن ايچينده كي ايكي مترلیک ساققالی اوالن او کیشی كيمدي؟
هر نه تاپيب ،تيكدیریب پالتارینا .اونالرال اؤزونو نئجه ترپه د ه بیلیر گؤره سن؟ گؤزومه بير آز تانيش گلير .هه! كتابيميزدا
شكيلي وارايدي .نه قدر فيكرلشيرم ،آدي ياديما دوشمور .يئكه كيشي دوروب ميمون اوينادان الرا باخير.
آخ واي سسينه دؤنورم .بيريسي ني گؤزو باغلي سوروكله ييرله ر .اييليب باخيرام اوزونه .پارچا جيم جيالق
قاندي .قان آخيب اوزونه ،اوست باشينا .ايستي ياش ياناق الريمدا قورخودور مني .تئز اليمي اوزومه چكيب باخيرام .يالنيز
سودور.
اؤزومي تاپماميش ،بير شئي اوجادان گورولدايير .يقين بير خبر اولوب .توپ آتديالر .بويالنيب باخيرام توپخانا ميدانينا.

قورخو دولور جانيما .او بوغو بورما كيم دي؟ آدام قورخودانا بنزه يير .نه قده ر ده قادين وار چئوره سينده .قورخولو
اولسايدي ،اونالر دا قورخارديالر دا .من ده الپ قوش اورک اولموشام.
نه عجب! بير باشلي قوالقلي سين دا گؤردوم .بونو مين آغاج دان دا تانييارام .ديلماج ليغين تملين قويان،
دارالفنونون باني سي ،قزئتي رواج وئره نین بيريسي .نئجه قيديالر بونا.
چوخ اوزاق دا بير قادين يالقيزجاسينا دايانيب .سئوينه رك ياخينالشيرام اونونال دانيشام بير آز .ائله بيل شكيل
دي .ياخاسينا آديني يازيب ،دوروب .هئچ نه دئمير .يالنيز باخير اوزومه .دانيشانا اوخشامير.
اوشاق الرين هاي كويو چكير مني .ياخينالشيرام .اونالرال برابر بير ساققاللي كيشي ده اوتوروب .ياواشجادان
سوروشورام «رشديه دي؟» سورغوما جاواب وئرمير .بلكه ده سسيمي ائشيتمير .اوندان باشقا كيم اوال بيله ر؟
اؤز آراميزدي ها .ائله بيل گوپپادان دوشموشوك تاريخين اورتاسينا .بيلسيديم تاريخي سئويب ،ياخشي
اوخويارديم .اوندا هامي سين تانييارديم .گؤروشسه يديم او زامان ،ايندي مني تانييارديالر ،بونجا غريب دوشمزديم.
بللی دئییل تاریخ دن اؤیرنمیش لریمیز ده دوزدور یوخسا هر کس کارانداشین نه جور سئویب ائله جه ده کاغیذ اوسته
گزدیریب.
اونالري گؤرمك ده ،راحات ليقدان كؤكسوم دولوسو نفس آليرام .ائكيزدي لر ائله بيل .اللرينده توفنگ دايانيب
الر ارك قاالسينين قاباغيندا .همه شه كي تك حاضير ياراق ديالر .منه باخيرالر .ياخينا گئدنميرم .سوروشساالر بيزدن سونرا
نه اولدو؟ نه بيليرم نه جاواب وئره م .يالنيز اوزاق دان باشيمي ترپه ديب يوال دوشورم.
واي! بو قانداللي الر كيم دي لر؟ واي! آسيلميش الرا باخ .اوزومو دؤنده ريرم.
بير ايي ده يير بورنوما .اود ايیي كيمي بير شئي .نگرانليق ال يان  -يؤره مي يوخالييرام .تانيش بير سس گلير.
نئچه نفر چئوره سين آليب .اوجادان دئيير «منيم ده بير آديم گلسين ديليزه ».اورييمده دئييرم ،قورخما ائله تكجه سنين آدين
ديللرده دير.
بيرده ن فيكريمده ن بير قيغيلجيم قوپور؛ هامي بوردا اوالن يئرده ،هلبت بؤيوك بابام دا بوردا؟ سوروشورام ،دئيير
بوراالردا گؤرمه سه ن ده اونو تاپارام سنه .آرخايين اول .هامي بوردادير .ايتنيميز اولماز.
اليمدن توتوپ آپارير مني .بوردان سونرا گؤرنلري آز ـ چوخ تانيرام .بير آز اؤزومو راحات حيس ائديره م.
آپارير بير قارانليق يئره .هر ياندان ايشيق النديريجي الري يانديريب ،سالير اوزومه .اوزون قوتويا اوخشايان
بير شئي قويور اورتايا .اوستونه بير قارا پارچا سالير؛ اللريني قوي بونون اوستونه ،بارماقالريني بيرـ بيرينه كئچيرده رك ال
لرينین ايچين جوت لشديریب باخ اليمه ،دئيير .باخماقدا چيك ايله ايشيق .گؤزلريمي يومورام .اولمور .بير داها ايشيق ايله
چيك .بيلميرم اؤنجه ايشيق دوشور اوزومه يوخسا چيك ده يير قوالغيما .نئجه بيلميرم ؟ اؤزومو الپ وورموشام كال ليغا.
بللي دير کی ايشيغين سرعتي سسدن چوخدور .فيزيك ده اوخوموشام دا.
اوره ييمده ن بير سئوينج كئچير .بونالرال برابر قاليجي اولدوم بوردا هلبت .بوردا هر قاپي دان بیر آدام وار؛ آدام
هئچ داريخماز .دمير قاپي نين دا بير گون تاختا قاپييا ايشي دوشسه ،بو تاختا قاپييا دمير قاپي نه دير ،قيزيل قاپي نين دا ايشي
دوشه ر .بوردان هامي گليب گئدنده ،گؤره جه يه م.
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رقیه کبیری

اييده چيچكلرينين نارين گولوشو
«کیان خیاو»-ین شعریندن آلینمیش بیر پارچا

گوپ...گوپ...گوپ...گوپ...گوپ...
قافيلدان قافاما سانكي گوپون گوپسهديلر .يوخودان ديك داشالنديغيمدا قلبيم ،آجي خبره دؤيونن قاپي كيمي دورمادان
دؤيونوردو .گؤزلريمي قارانليغا آچديقدا ،سانكي اوچوروما جومدوم .ال -آياغيم سوستالدي .بير آن دئديم بلكه قلبيمه،
بئينيمه سكته گليب .گئت -گئده گؤزوم قارانليغا آليشدی .اوتاقداكي نسنهلري كؤلگه كيمي سئچه بيلديم .يقين قارا
باسیردی.
آياقالريمي ياواش  -ياواش ترپتديكده قوروموش عضلهلريمه ايينه باتيردي« .آااااخ» سسيم اوتاغين قارانليغيندا جینگیلدهدی.
ندنسه بير آن خوفالنديم .آياقالريمي ترپتديكجه سانکی ايينهلري بير -بير ائشييه چكيرديلر .سونوندا آياقالريمي ييغيب،
آچا بيلديم .كئييميش قولالريمي آستا -آستا ياتاغيمين ائني بویدا اوزالتديم .مريم-ين بوش ياسديغي بوز كيمي سويوق
ايدي .ياسديغي باغريما باسيب ،هؤنكور  -هؤنكور آغالديم .گوپسه مه سسي هؤنكورتومو بوغازيمدا بوغوردو .گؤزلريمین
یاشی قورودو .مريم ین اؤزلمی اوره ييمدن ،بئينيمدن قانادالنيب اوچدو .اوره ييمه خوف اوتوردو .يئنيدن جانيمي سويوق
تر باسدي .آوا چيخميش حئيوانالر كيمي قوالقالريمي شوشله ديم.
گوپ...گوپ...گوپ...گوپ...
يوخو گؤرموردوم .گوپون سسي ايدي .يقين كي باغدان گليردي .سوستالميش قولومو اوزالديب ،ياتاغين يانينداكي ميز
اوستوندن ساعاتي گؤتوردوم .مريم ين جئهيز ساعاتي ايدي .گئجهنين قارانليغيندا سایالری ،عقربه لري چيراق كيمي
يانيردي .گئجه ياريدان اؤتموشدو .ساعات ايكييه بئش دقيقه قالميشي گؤستريردي .گئجه نين بو ساعاتيندا كيم باغدا اوال
بيلردي دئيه ،دوشوندوم .ساعاتي ميز اوستونه قوياندا يئنيدن چيراق كيمي يانان عقربه لره باخدیم.
گوپون سسي دورمادان بئينيمه گوپسه نير .بوتون گوجومو آياقالريما ييغيب ،ياتاقدان قالخديم .ايشيغي يانديرديم .قورخمالي
هئچ نه يوخودو .هر شئي يئرلي يئرينده ايدي .آسمادان آسيلي پالتارالريم ،ميزين اوزرينده بير ليوان سو ،دیبینده ياتمامیشدان
اؤنجه اوخودوغوم كيتاب ،اوستونده گؤزلويوم ،هاميسي یئرلی یئرینده ايدي .گؤزلویومو گؤزومه تاخدیم .بير آن منه ائله
گلدي كي ،آسمادان آسيلي پالتارالريما يئل اسدي .اوال بيلمزدي .قاپي -پنجره قاپالي ايدي .يقين خيال گؤروردوم .ياواشجا
پنجره يه ساري يئريديم .پرده نين قيراغيندان ائشييه باخديم .آي سيز ،قارانليق ياز گئجه سي ايدي .ياغيش ،چيسگين-
چيسگين چيله ييردي .گوپون سسي هئچ كسيلميردي .گوپ...گوپ...گوپ...گوپ...
آلينيمي شوشه يه داياديم .همن آن گوپون سسي كسيلدي .باغدا هر كيمسه ايميش ،مني پنجره دن ائشييه باخيركن
گؤرموشدو .قورخو گيزيلتي ايله جانيما اوتوردو .جانيم سويوق تر ايچينده ايدي .پنجرهنين اؤنونده قورويوب ،قالديم.
گئري چكيلمه يه آياقالريمدا گوج قالماميشدي .گوندوز کؤلگه لرینده اوتورب ،اطرافیندا دوالشدیغیم آغاجالر قارانليقدا،
چئشيد -چئشيد بويدا سيرايال دوزولموش هئيكللر ايدي سانكي .قورخمالي هئچ نه يوخودو .اورهييمه توختاقليق وئرديم.
بلكه ده گوپون سسي کؤکدن يوخموش دئیه دوشوندوم .يوخودا گؤردويوم ،هله ده خياليني اؤزومله سوردويوم بير سس

ايميش بلکه! اؤزومو اله آلماليديم .درين نفس آلديم .گئري دؤنوب،
ياتاغيما ساري گئدنده ،يئنيدن سس باشالندي .گوپ ...گوپ...
گوپ ...گوپ...
آياقالريم تير -تير تيترهدي .اؤزومدن اوتانمالي ايديم .بو هئيكلده،
بو بوي  -بوخوندا ندن قورخوردوم كي!
بلكه بيريسينين شوخلوغو توتوب !...كيم...؟ باغبان...؟ نوروز عمينين
منيمله نه شوخلوغو اوال بيلر!...؟ سحر ائرته دن ايكينديیه كيمي
باشي اره ووش ائتمه يه ،سوارماغا قال اولور .بلكه بايرام دير؟ يوخ...
بايرام كؤورك اوره ييله مني بو اوج -بوجاقسيز باغدا قورخودماغا
قالخماز .هر گون منه گتيردييي سودو تایا كيمي ائله مهربانجاسينا
قاينادير ،قاتيق چالير ،تويوقالرينين يومورتاسيندان گتيرير...
يوخسا يوخودان آييلماميشام! بلكه ده ائشيتدييم سسلري ائله يوخودا
گؤرورم !...يقين قوالقالريم سسله نيب...
ياتاغين قيراغيندا اوتورورام .گوپون سسي باشيما گوپسه نير .گئديب
باغا باخماليام ...نئجه گئديم !...بلكه مني گؤرجك گوپونو باشیما
چيرپدي؟...ندن چيرپسين كي !...منیم كي بيرینه ضرريم كئچمه
ييب...
سسدن سرسام توتموشام .آز قاليرام پنجره ني آچيب ،باغيريم:
«يئتر ...گوپسه مه ...يئتر»...
قيزيميزي قویالیاندان سونرا مريم ده گئجه ياريسي دوروب پنجره
ني آچيب ،باغيردي «يئتر ...گوپسه مه ...يئتر» .يوخسا منده دلي
اولورام؟!
قیزغین حالدا قالخیب ،پنجره يه ساري قاچيرام .اليم پنجره نين
دستگيره سينده قورويور .گوپون سسي كسيلير .باغين ديبينده ،اييده
آغاجالرينين يانيندا ،بير كؤلگه گؤرونور .گئري چكيليب ،دووارا
سؤيكه نيرم .گيزيلتي باشيمدان آياقالريما سوزور...
«آل آروادي» -دير يوخسا...؟ مريم دوغومدان سونرا دئييردي «هر
گئجه آل آروادي ياتاغيما گيرير ،قيزيمي مندن قوپارماق ايسته يير»...
بو خرافه سؤزلر ندير بئينيمده گزير؟ آل آروادي كيمدير آخي!....
آل آروادينين وجودو دوغرويسا ،من كي دوغماميشام! يوخسا آل
آروادينين اريدير!...؟ گؤر نه سارساقالميشام !...من كي خرافه يه
اينانان دئييلم! پس اييده آغاجالرينين يانيندا دوران كؤلگه!!!...
قاچيب ايشيغي سؤندورورم .پرده نين قيراغيندان باغين ديبينه ،اييده
آغاجالرينا باخيرام .كؤلگه ،آغاجالرين ديبينده وار -گل ائدير.
يوخسا آل آروادي گليب قيزيمي آپارسين؟ نه قدر مريمه دئديم.
بویون ایمهدی کی ایمه دی ايكي آياغين تپدي بير باشماغا ،دئدي
«آنام منيم گؤبه ييمي اييده ليكده قويالييب ،اينديسه گؤبه يي دوشمه
ين قيزيمي اييده آغاجينين آلتيندا باسديرماليام».
نه دانيشيرام !...بو يئرسيز خيالالر نه دير بئينيمه گیریر قورخودان اورييم
قيريلير .ایندیسه آیاقالریمین آلتینا دوشوب یئرده چیرپیناجاق.
پرده ني ائله چنگه له ميشم كي بارماقالريم اينجيير .بیر داها پنجره
دن باغین دیبینه باخیرام .كؤلگه دن خبر -اتر یوخدور.
اللريم تيتره يه -تيتره يه ،ياواشجا پنجره ني آچيرام .بير تايي
آچيلديقدا ،کؤلکه پنجره دن اوتاغا آتیلیر .اوره ییم چیرپینتیدان
دایانیر .هاندان هانا آنالییرام کی کؤلگه دئییل .آغاجين بوداغيدیر
پنجره دن اوتاغا اوزانير .ثانيه جه چیرپینتیدان داياندیغی اوره ییم ائله
چيرپينيركي ،ائله بیل گوپونو منیم اورییمده گوپسه ییرلر .هؤوله سك
پنجره نين تایینی قاپاديرام .ترپنمه يه بئله گوجوم قالماييب .مین بیر

فیکر  -خیال باشیما دوشور...
«بلكه كؤلگه ائوه ساري گلير» اؤز دوشونجمدن خوفالنيرام .بيردن
بيره آياقالريما هاردانسا گوج گلير .تنه بييه ساري قاچيرام .آياغيم
خالچایا ايليشيب ،ييخيليرام .گؤزلويوم دوشور .قارانليقدا قاپيا ساري
قاچيرام .قاپینین آچارين آسمادان ائله گؤتورورم کی آز قالیر آسما
اوستومه ییخیلسین .قاپيني قيفيلالييرام .آچار بورولدوقجا سسي
باشيمدا تيققيلدايير .پنجره لره بير -بير باخيرام .پرده لري بیراخیرام.
آشپازخانانين آتیشقاسيني قاپادیرام .هله ده گوپون سسي گلير.
گوپ ...گوپ ...گوپ...
اللريمي قوالقالريما سيخيرام «يئتر ...بسدي »...دئيه باغيرا -باغيرا
جیلوونو قیریمیش حئیوان کیمی ،صاندیخانایا ساری قاچیرام.
آیاغیمین آلتیندا نسه چیققیلداییر .گؤزلویوم سینیر .شوشه قیرینتیسی
آیاغیما باتیر .وئجه آلمادان صاندیخانایا گيريب ،قاپيني قاپاديرام.
اؤنونده اوتورب ،گؤزلريمي يومورام .زاغ  -زاغ اسیرم...
قورخا  -قورخا آستاجا گؤزومو آچیب باخیرام .پنجره سيز ،ايشيقسيز
صاندیخانانین قارانليغي ظولمت كيمي گؤزلريمه چؤكور .گوپون
سسي گلير .سحر ايشيقالنديقدا ،يوك  -ياپيمي ييغيشديريب ،مريم
كيمي دلي اولمادان شهره گئتمه ليم .بو گوپون سسینه دايانا بيلميرم.
عؤمورومده آغالماديغيم گؤز ياشالريم اؤكوتمه ايله گؤزلريمدن
آخير .سسيم اوتاغين سسسيزليينده جینگیلده ییر گوپون سسي
گئت -گئده اوزاقالشير...
یوخودان آییندیقدا ساعاتين هاچانيدير ،هاردایام؛ بيلميرم .چئوره م
قارانلیقدیر .اؤنونده اوتوردوغوم قاپینین آشاغیسیندان ایچرییه جانسیز
بیر ایشیق سیزیر .هاندان هانا گؤزوم قارانلیقدا صادندیخاناداکی
بیر -بیرینین اوستونه قاالنان قوطوالری سئچیر« .ندن صاندیخانادا
یاتمیشام؟» دئیه دوشونورم .اییده آغاجالرینین یانینداکی گؤردویوم
کؤلگه یادیما دوشور .جانیما بوز تر اوتورور .صاندیخانانین آچار
یئریندن تنه بییه باخیرام .یالنیز آچار یئرینین دئشییی بویدا ایشیق
گؤرونور .دئشیکدن باخدیغیما اؤزومدن ،بوی -بوخونومدان
اوتانیرام .قوالغیمی قاپیا دایاییرام...
گوپون سسي كسيليب .اؤنومده ،قارانليغين گؤبه ييندن شار كيمي
ايكي پارالق گؤز منه باخير .ال -قولوم سوستالیب یانیما دوشور.
نه ائده جه ييمي بيلميرم .بير آندا يئريمدن ديك داشالنيب ،باغيرا-
باغيرا صاندیخانادان ائشييه قاچيرام .آرخامدان ماوولتو سسي گلير.
هاوا ايشيقالنيب .هؤوله سك تنه بينين قيفيللي قاپيسيني آچيرام.
باغدا ،اييده آغاجالرينا ساري قاچيرام .سالخيم سؤيود كيمي
بوداقالريني يئره سرگيله ين اييده آغاجينين يانيندا ،هئچ قوجاغيما
آلماديغيم ،يئددي گونلويونده تورپاغا تاپشيرديغيم قيزيمين مزارينين
يانيندا دايانيرام .آغاج كيمي قورويوب قاليرام .قيزيمين مزارينين
يانيندا باشقا بير مزار تيكيليب...
بايرام ،باغين قاپيسيندان منه ساري گلير .يئتيشجك ،الينده كي
كاغاذي منه اوزالدير...
گؤزلوكسوز گوجله يازيالري اوخويورام .مريم ين عائيله سيندن
گلن مكتوب« :مريم ايكي گون اؤنجه دونياسيني دييشدي .مزارينين
آدرسي ،وادي رحمت  -ايكينجي قطعه  -بئشينجي رديف...
گؤزومو قيزيمين يانينداكي مزاردان آييرا بيلميرم .مريمين پيشيكي
ماوولدايا  -ماوولدايا اؤزونو يالين آياقالريما سورتور .اييده آغاجينين
ساري چيچكلري نارين -نارين گولوشورلر...
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چیچک گوشی

هریسلی

یاز هاواسی
بیرجوت ساری کؤینک ،بیر قفس ،ده ن قابی ،سو قابی بیر آز دا ده ن آلیب اونالری نئجه ساخالماغی سوروشدوم .قوش
ساتان کامپیوتئرینی ایشله دیب ،بیر صحیفه پرنت آلیب ،جیب تلفونونون نمره سین آیاغینا یازیب منه وئردی.
اونونال ساغولالشدیم .سئویندییمدن اؤزومو ایتیرمیشدیم.آخی ان اوشاق چاغالریمدان اوره ییمده دویونله نیب قاالن
حسرتلرین بیرینه سون قویموشدوم .ائوه نئجه چاتدیغیم یادیما گلمیردی .کاغیذا باخیب ائوین ان ایشیقلی یئرینده قفسی
دیواردان آسدیم .قوشالردان بیر آن دا گؤز گؤتورمک اولموردو .بیر هفته چکمه دی قوشالرال اؤنسیت قوروب دیللرین
اؤیرندیم.
بایرام آیی قوشالرین حال -هاواسین باشقا جور حس ائله دیم .کاغیذدا بو باره ده هئچ نه یازمامیشدی .زنگ ائله دیم
سوروشدوم.
 یووا قورماق ایسته ییرلر ،بیر آز پامبیق قوی قفسین ایچینه ،دئدی.پامبیق دان بیر اینجه یووا قوردوالر .مایا قوش یاتیب یومورتادی .یومورتاالرین اوستونده یاتیب ،ایکی کؤرپه جیک باال
چیخارتدیالر.
یازین ایکینجی آیی ایدی .هریان گول چیچه یه بورونموشدو .باهارین طراوتی ،یومشاق و تمیز هاواسی جییری
سیغالالییردی .قفسی باغچایا آپارماق ،چیچک آچمیش اریک آغاجیندان آسالماق قرارینا گلدیم .حیوانالر باهاردان آز دا
اولسا قوی پایالرین آلسینالر دئدیم.
ایچیمده بیر چکیش-برکیش کئچیردی .قفسین قاپی سین آچیم می؟ آچماییم می؟
بیر آز دوشوندوم .دن لری ،سوالری ،یوواالری ،باالالری ،بونالری بوراخیب هارایا گئده بیلرلر .نهایت بیر آز دوالنارالر
قول قانادالری آچیالر.
قاپی نی آچدیقدا ،اکه قوشالر چیخیب آغاجین چارپاز بوداغینا قوندوالر.
ساری کؤینک لر اوخوماغا باشالدیالر .بو نغمه لر قفسده کی نغمه لرله فرق له نیردی .اوره ییمدن بیر اوشوتمه کئچدی.
پئشمان اولسایدیم دا ،داها ایش ایشدن کئچمیشدی.

دنیز آدامالری
گونلرین بیر گونونده مکتبده دنیزلره عاید ماراقلی سؤزلر اؤیرندیم .بونا گؤره ده مکتب دن ائوه گلرکن بو باره ده دوشونوردوم کی
بیر گون گرک من ده دنیزلرین درینلییینه گئدیب نه کیمی لیک لرینی یاخیندان گوره م .ائله بو فیکیرده یدیم کی باشیم گیجلدی
و آییلدیقدا اؤزومو سوالرین آراسیندا بیر داشین اوستونده گؤردوم .باشالدیم اطرافی سیر ائتمه یه .بیردن گؤردوم کی آیاقالریمین
یئرینه بیر بالیق قانادی وار .من بیر دنیز قیزی اولموشدوم .سونرا بیر نئچه دنیز قیزینی دا اطرافیمدا گؤردوم .مندن سوروشدوالر:
«سن کیمسن»؟ اونالرا وئرمک اوچون بیر جواب تاپا بیلمدیم .تصمیم توتدوم اونالرا هر شئیی نقل ائله یم .سؤزلریم اونالری دا
حیرتلندیردی .اصلینده هئچ کس بیلمیردی کی منه نه اولوب .سونرا مندن ایسته دیلر اونالرال بیرلیکده اونالرین شهرینه (داها
دوغروسو مملکتلرینه) گئدم.
بیر آز گئتدیک دن سونرا بیر شهره یانی مملکتلرینین باش کندینه یئتیشدیک .چوخ گؤزل بیر شهرایدی .دئییردین بس بوتون
گؤزللیکلر اورا یغیشیبدی .گؤزلریمه اینانمیردیم ،بونجا دا پارالقلیق اوالرمیش؟! اوردا چوخلو دنیز آدامالری واریدی .کیچیک،
بؤیوک ،قوجا ،گنج ،قادین ،کیشی و  . ...نه چوخ خیاوان وارایدی .بؤیوک بیر شهرایدی .یقین کی اونالرین دا آیری بیر دونیاسی
وارایدی .اینیمده کی پالتارالر اونالرا غریبه گلیردی .هر کس منی گوروردو گولمه یه باشالییردی .منی بیر آلیش وئریش مرکزینه
گؤتوروب و گوزل پالتارالر آلدیالر .عجایب شئی لر گؤروردوم .پالتارالر اوقدر گؤزل ایدی کی اونالری گیمه یه تله سیردیم .یانیمدا
پولوم اولمادیغی اوچون پالتارالرین پولون اونالر اؤده دیلر .دنیز آدامالرینین پولالری لوزی شکلینده بیر داش ایدی و اوستونده
بیر گؤزل قادینین رسمی وارایدی .بو کیمین رسمی دیر سوروشدوم؟ دئدیلر او بیزیم ملکه میز دیر .او چوخ مهریبان و وطن
سئور دیر .و هر گون معین بیر ساعات دا سارایی نین اؤنونده میللته دانیشار .او زامان هامی گرک اوردا اوال .اونون سؤزلری چوخ
دیرلی دی اونا گؤره هامی اونون دانیشماسینی گوزله یر .ایندی ده ملکه نین دانیشما زمانی یئتیشیب و بیز گرک سارایینین اؤنونده
اوالق .سارایین اؤنونده دورموشدوق کی ملکه شیپورالرین سسی له سارایین دان چیخدی و صدف شکلینده اوالن تختین ایچینده
قیزیل ماسانین اوستونده اوتوردی .صداقت ،مهریبانلیق و گؤزللیک سیمگه سی ایدی .ملکه دانیشماغا باشالیاندا سکوت بوتون
دنیزه حاکم اولدو .هامی ماراقال اونون سؤزلرین دینلییردی .اایچینده کی گؤزللیکلری گؤزلرینده گورمک اولوردو .دنیز آدامالرینین
هامی سینا سایقی گؤستریردی .اونا حئیران اولدوم .من او مملکتدن خصوصیله ملکه دن چوخ خوشوم گلدی .ملکه دنیزین سیاسی
مسله لرین و دنیزین او گونکو خبرلرین دن سؤز آچدی .بوتون دنیز آدامالرینی بیرلیگه چاغیردی .من بو موطلق صافلیغا اینانیب
و دویغوالندیم.
داها اونملی بو کی ،دنیز آدامالری اؤز اؤلکه لرینین کولتور و عادت عنعنه لرینه چوخلو ده یر وئریردیلر .من بو مسله یه فیکیرلشیردیم
کی ملکه نین گئتمه سینی آندیم .سونرا هامی سی اولدوز شکلینده اوالن ائولرینه قاییتدیالر .من اوردا تک قالدیم .اؤزومه گلدیک
ده گؤردوم قاپیمیزین اؤنون ده یم و آنام منه قاپی آچیر.
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یئنی تبریزده ن
یئنی بیر تشبث
یئنی تبریز ادبی -مدنی ده رنه یی قوروالن گوندن ،اؤلکه میزین
ادبیات ،تاریخ ،اینجه صنعت و اجتماعی خادم له رینیین عزیزله مه
سینه ،اؤز برنامه له رینین اؤن سیراسیندا یئر وئرمیشدی .بونا ایناناراق
کی هر خالقین دیلی ،ادبیاتی و اینجه صنعتی اؤز -اؤزونه اینکیشاف
ائتمه میش و بو گونه و بیزیم الیمیزه چاتمامیشدیر ،یعنی چتین یول
الرین دؤیوشچول و یورولماز یولچوالری و قایغی کش له ری بو
امانتی منزیل -منزیل داشیییب ،بیزله ره چاتدیرمیشالر.
تأسف له ر اولسون کی ده رنه یین تمل داشی قویوالن گون له
رده آذربایجانین بؤیوک شاعیری و ده یه رلی ادبیات خادمی
اوستاد «یحیی شیدا» حیاتا گؤز یومدو .ده رنه ک ائله یه بیلمه دی
بو قوجامان اوستادی حیاتی زامانیندا عزیزله سین .اؤلمه ز «یحیی
شیدا»نی الده ن وئره نده ن سونرا بیرینجی اوالراق اونا بیر عزیزله
مه مراسیمی قوردو .آمما بو حسرت اوره یینده قالدی کی «کئشکه
دیریلییینده».....
بونالری نظرده آالراق بو قرارا گه لدیک کی چالیشاق قاالن ضیالی
الریمیزی ساغلیق الریندا عزیزله یه ک .ده رنه یین عضوله ری بو
دؤنه «اوستاد موسی هریسی نژاد» ی عزیزله مه ک قرارینا گلدیلر.
اوستاد «هریسی» نئچه مین بیت تورکجه ،فارسجا و عربجه ،عرفانی،

فلسفی ،مذهبی و لیریک شعرین مؤلیفی دیر .او کالسیک شاعیر
اوالراق اؤز سلف له ری خاقانی شیروانی ،نظامی گنجوی ،قطران،
صائب تبریزی و فضولی کیمی نهنگ شاعیرله ریمیزین شعیرله رینی
آراشدیریب ،بو زمینه ده تدقیقات الر آپاریب ،شعیرله رینی ترجومه
ائدیب و اونالرین حاققیندا ده یرلی مقاله لر نشر ائتمیشدیر.
اوستاد هریسی ادبیاتال بیرگه تاریخ ساحه سینده ده اؤنه ملی
آددیمالر گؤتورموشدور .اونون نتیجه سی ده «تاریخ هریس» کیتابی،
آذربایجان تاریخی حاقدا یاییلمیش مقاله له ر ،خصوصیله چاپا
حاضیرالنمیش «آذربایجان تاریخی» دیر .او ده یرلی بیر معلم کیمی
 30ایلدن آرتیق بو دیارین اوشاق الرینا علم اؤیره تمه ده الینده ن گه
له نی اسیرگه مه ییبدیر.
اوستادین ده یرلی خدمت له رینه گؤره اوچ آی اؤنجه عزیزله مه
مراسیمی نین ایلک آددیمی گؤتورولدو .یئنی تبریز ادبی -مدنی ده
رنه یینین عضوله ری تدبیرین مقدماتی ایشله رینی باشالدیالر .اونون
تورکجه غزل له ریندن « گول چارداغی» آدیندا بیر دفترلیک لیریک
شعر -قوناقالرا بیر تؤحفه اولسون -دییه حاضیرالندی.
اوستادال ایکی ساعات دانیشیق لئنته ییغیلیب و اونون پارچاالریندان
یئددی دقیقه لیک بیر فیلیم مراسیمده نمایش ائتدیرمه یه
سهمانالندی.
 -1391گونه ش ایلی ،تیر آیی نین اون بئشینده ،ایکی یوز چاغریلمیش
ضیالی قوناق مراسیمده توپالندی .طنطنه لی بیر مجلیس قورولدو.
مجلیسی آپاران الر رحیم عباسی و حسن کافی ده ن عبارت ایدی.
ایلک اؤنجه تدبیری قوران ،ده رنه یین صدری «ناصر داوران» ده رنه
یین بیانیه سینی اوخودو .سونرا ده رنه یین گه نج عضوی «نرگس»
خانیم باباسی حاقدا کئچیردییی دویغوالرال مجلیسی آچدی .عزیزله
مه مراسیمینه گه له ن له ر الی دولو گه لمیشدیله ر :گول چلنگی،
سؤز چلنگی و نغمه چلنگی حؤرمتلی قوناقالرین مراسیمه و اوستادا
هدیه لری ایدی.
سلیمان ثالث ،شهرک «میرزه» و جعفر تانیش مختلیف ژانرالردا شعر
اوخودوالر .آمما تهراندان گلن عزیز قوناق ،شاعیرلر مجلیسسیندن
یادیگار قاالن -آذراوغلو ،شیدا و بی ریا نفسلی -قوجامان شاعیر،
شعریمیزین آغ ساققالی ،اوستاد «هاشم ترالن» ین اوخودوغو شعر
تدبیره باشقا بیر حال -هاوا باغیشالدی ،دکتر غالمحسین فرنود ،دکتر
گوگانی ،اسمعیل محمد ثانی «ممدلی» ،رضا همراز و دکتر حاجی
زاده اؤز فیکیرلرینی سؤیله دیلر.
آذری مجله سینین اجرا مودورو ،ساهیر ادبی -مدنی ده رنه یی نین
صدری ،شاعیر و ادبیات شوناس حسن ریاضی «ایلدیریم» اؤز هم
یئرلیسی اوستاد «هریسی» حاقدا مقاله سسینی اوخودو .بونالردان
عالوه «رسا» فرهنگی -ورزشی قوروپو گول چلنگی ایله عزیزله
مه مراسیمینه قوشولدو« .آذربایجان مدنیت اوجاغی» عضولری بیر
گؤزل لؤوحه حاضیرالییب اوستادا هدیه وئردیلر و. ...
گؤرکملی موسیقی اوستادالری ،اوستاد چنگیز مهدی پور ،حسن
آغا دمیرچی موغام قوروپو ،عاشیق حسن اسکندری ،ناصر به
نژاد و غفارزاده اؤز ایفاالری ایله اوستادی عزیزله ییب ،مجلیسی
شنلندیردیلر« .باریش» رقص قوروپونون گؤزل آذربایجان رقصی ایفا
ائتمه سی مجلیس اشتراکچیالرینیین حدسیز آلقیشینا سبب اولدو.
گه نج شاعر له ریمیزده ن دومان اردم و امید اقدم مراسیمده شعیر
اوخوماق ال مدرن شعریمیزی ده مجلسده سه سله ندیردیله ر

ائلدار موغانلی ،منوچهر عزیزی ،محمد نقابی ،حاج علی آغا حسین
زاده ،دکتر سلطان القرائی و میرعلی سید سالمت کیمی بؤیوک
شخصیت لر ،حامد ایمان و باشقا تانینمیش ژورنالیست لر ده بو
طنطنه لی مجلیسین اشتراکچیسی ایدیالر.
اوچ ساعاتا پیالنالشمیش مراسیم ،بئش ساعات اوزاندی .آنجاق
قوناقالر یورولمادان ذؤوق ایله مجلیسی سونونا قدر ایزله دیلر.
اوستاد هریسی مجلیسین سونالریندا میکروفون آرخاسینا کئچیب،
یئنی تبریز ادبی -مدنی ده رنه یینه و مجلیسیمیزده اشتراک ائده ن
قوناقالرا اؤز تشککورلرینی بیلدیردی .اوستاددان سونرا سئویملی
شاعیر و یازیچی ،اوستاد هریسی نین عائله وی دوستو حبیب
فرشباف معلم اؤز صمیمی و ده یرلی سؤزلری ایله مراسیمه سون
قویدو.
و نهایت ده خانیم مهین صفری ده رنه ییمیزین حاضیرالدیغی
لؤوحو اوخویوب ،اوستادا تقدیم ائله دی .تدبیر گئجه ساعات اوندا
قوناقالرین کسیلمز آلقیشالری ایله سونا چاتدی.
■ یئنی تبریز ادبی ـ مدنی ده رنه یی نین استاد موسی هریسی
نژادین آغیرالما مراسمی مناسبتی ایله بیان نامه سی
آذربایجانیمیزین ان اوجا شهری ،دومانلی داغالرال حصارالنان ،بوز
بوالق الری ،گوللو ـ چیچه کلی یایالق الری ها بئله دونیا شهرتلی
خالچاالری ایله تانینمیش «هریس»ده دوغولوب ،بویا ـ باشا چاتان
استاد موسی هریسی نژاد «هریسی» 16ـ یاشیندان ادبیات و شعر
ساحه سینده آددیم گؤتوروب و یازیب ،یاراتماغا باشالدی.
استاد «هریسی» شعرده ن باشقا ،مختلف مؤوضوع الرال عالقه دار،
اؤرنه ک اوالراق ادبی و تاریخی آراشدیرماالر زمینه سینده ده ،وار
گوجویله چالیشیبدیر« .تاریخ هریس» کتابی ،آذربایجان تاریخی
حاقدا یاییلمیش مقاله له ری ،چاپا حاضیرالنمیش «آذربایجان
تاریخی» ،خاقانی نین و فضولی نین خاققیندا تدقیقات و مقاله له
ری ،دئدیک له ریمیزین ثبوتودور.
بونالردان عالوه ،استادین اؤیره نیب ،اؤیره تمه ک و علم ساحه
سینده ده بیر ده یه رلی معلم کیمی بؤیوک خدمت له ری اولموشدور.
اؤرنه ک اوچون گه نج چاغ الریندا ،اؤز دوغما یوردو هریسده ایلک
اوالراق 6ـ صینیفلی ایلک مکتبین ته مه لین قویوب ،بو شه هرین
فرهنگی ـ اجتماعی باخیمدان ایره لی له مه سینده بؤیوک رول
اوینامیشدیر .دئدیک له ریمیزه اساس َا استاد «هریسی» جناب الرینا
ادبیات و تاریخ خادمی عنوانی وئرمه ک هئچ ده یئرسیز دئییل.
یئنی تیریز ادبی ـ مدنی ده رنه یی مختلف ساحه له رده اؤن سیرادا
گئده ن ملی وارلیق الریمیزا عزیزله مه تؤره نی قورماغی اؤزونه
بورج بیله ره ک ،ائلیمیزین ،یوردوموزون کولتور و مدنیت خدمت
گزارالرینا ده رین حرمتینی گؤسته مه ک اوچون بو گون استاد
«هریسی»نی عزیزله ییر و بو گئدیشاتدا اؤز امکانی داخیلینده دیگر
قیمت لی وطنداش الریمیزین عزیزله مه سینه ده سؤز وئریر.
استاد «هریسی»یه جان ساغلیغی ،اوزون عؤمور و قلم ساحه سینده
اوغورالر دیله ییریک.
یئنی تبریز ادبی ـ مدنی ده ر نه یی
یای ـ 1391
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علیرضا نابدل (اوختای)
برگردان :حسن صانعی
منجوق های خاطره
از افسرده باغ چه می توان آورد
وقتی قبیله های نحیف برگ ها
در کار کوچیدن است
وقتی گل های سرخ ُگله به ُگله
در کار رفتن است
از افسرده باغ چه می توان آورد
از من نپرس
شمار خاطره های نهفته در باغ را
از دستان پینه بسته
چه گونه می توان چید
منجوق های خاطره را
سیبی که سوی تو می باید
از طارمی باغ َع َشقه
پرتاب می شد
مرا نصیب نگشت
در کوچ سبزها
از طارمی بی بَر
کسی سیبی نینداخت
و خاطره ها پژمرد

چرا باد می وزد
بر بوته های افسرده
چرا باد می وزد
بر زخمیان مانده در میدان؟
خورشید
تا میانه ی میدان می رسد
تیغ می کشد
و کشتزاران دامن کوه را
می تابد و می تَفتَد
«ایواز» در خرمن
نشسته بر سنگی
زانو در بغل
می پرسد از خود:
 ...ـ «چرا باد
از ساحل خزر بر نمی آید؟
باد باران زا
باد باران زا
چرا بی شتاب است؟ »...

خاطره های زردگون در درخت
و دخترکان باغ ،با َسله های تهی از سیب
اینک ،اگر منجوق های حسرت خاطره را
به نخ بیاویزم،
چون گردن آویزی،
دور گردن نحیف ات خواهی آویخت؟
و دل باغچه را به دست خواهی آورد؟

ترک ترک شد از عطش
لبان گندمزار
پوسته پوسته گشت
عارض کشتزار
و آفتاب
با دست آتشین
شالق می زند و بر
خاکستر می نشاند،
و سنگین و بی شتاب می لغزد،
دل نمی َکنَد از کشتزار و
نمی کند غروب

کوه ها ،کوه ها ...
زردگون مانده کشتزار
مویه سر داده
فسرده ،سرخمیده
خزان دیده بوته ها

موج دارد کشتزار
باد گرم است در کار
ناله سر داده مار
و صدای کالغان قیرگون
می رسد از دور
شب پر ستاره در راه است.

عطش

باد گرم است در کار
موج دارد کشتزار
لیکن
نشکفته دانه ها
برای بچه ها ،فردا
چه خواهد پخت مادران

«ایواز» برمی خیزد
برای آوردن اسب اش
می رود سوی آالچیق
مهمیز می کشد و از راه گردآلود
سوی چشمه می راند.

فرشته رسولی

سوسن نواده رضی

قبیرلرین آراسیندا

نه اولور...؟

قبیرلرین آراسیندا
شعیر اوخوماق اوالرمی؟
اوزون بیر پیچیلداشماق
روژسوز بیر انتحار
اورهییزده یارانارمی؟
اولمایا قورخولو باش ساالمات قالیر گئنه؟!
جمهوری خیاوانی اؤپوشسوز سنی گؤزلور
باخما
قانلی یاناقالرینا
باشقا بیر سئوگیلی
گؤزلریزده تیکیلهجک
منی اؤپه جکسنمی؟
اؤپوش؟!
اؤپوشمک ایمکانسیزدیر خانیم
تبریزیم سؤزباز اوالجاق
اوتوبوس سنسیز منی میندیرمهیهجک
روزنامه لر سنسیز منه ایش تاپمایاجاق
سنسیز کیتابالریم مجوزسیز قاالجاق
گئدیرسن
گئت
پالتارسیز سرین سو سپهرم دالینجا
یول گؤزلهرم...
بوشال جانیم
سنسیز خیاواندا رئژه گئتمزلر
ایچیمده بیر اولدوز آخیر
تقویملر سنین آد گونونده مجوزسیز اوالرالر!
تئز اول گئت
قار یاغیر دوستاغا
اورکدن سیزیلتی سسی گلیر
باش کسیرلر
گل قاباغا
قان سورتوم آلنیوا
گؤز وورماسینالر سنی!

ایشیقالر سؤنونجه
داها دا گیزملی گؤزوکور گئجه لر
اولورسا،
بئله اولسون دئییرم...
سندن هئچ نه اوممازدیم
سندن باشقاسی
باش قالدیرماسایدی ایچیمده
منده
سندن سووای هر نه وار ایندی
قانادالریمین کؤکو جیجیشیر
اوچماغا یئریکلهییر
جان آتیر گؤیلهشمهیه....
منه بیرآز آی یئدیزدیررمیسن؟؟؟
بیر دامال اولدوز ایسترسم
هوسلریمین سوسوزلوغونا دامیزدیرارمیسان؟......
منی گزدیررمیسن
منی آزدیرارمیسان
یوخوالرینین اوجقارلیغیندا
منی گیزله درمیسن جان ماغاراندااااااا ...؟
من
سنده اؤلمک ایسترسم
منی دویونجا اؤلدوررمیسن؟
یا ایالهالرا سیغینالیم
یا دا شیطانجیقالرا دخیل دوشهلیم
قانادالریم برک جیجیشیر،
بوراخ دا تاخیلیم خیالیمین گؤیلرینه
اوچماسام
اینان اؤله رم بو گئجه...
نیسگبللرینه نیشانالما منی
نیسگیللر قوینوندا
نیسگیللره نیشانالنمیشام دا
گلین اولموشام دا
بویلویام دا ،گیلهسی!
سن منی
نیسگیلسیز قوینوندا قوناقالندیر نه اولور؟...
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رسول اسمعیلیان
کؤلگه

مقصود تقی زاده هریس (نیسگیل)
گؤزومدن آسالنان شه هر

ائله دوردوغوم یئرده

دوزولور مینجیق -مینجیق
تیر -تیر اسن ایشیقالر
الل شه هرین قوینونا.
دووارالر شومالییر
کوچه لر اریییر،
اینسانالر
دامجی -دامجی
دامیر اوزو یوخاری.
آراباالر
ترسه -مایالالق یورویور
چالخانان خییاوانالری.
میناره لر
میسمار تک میخالنیب یئره.
«اذان» الر
آخیردان – اووله ساری دئییلیر،
سسی هوپور
یازیسیز قبیرلره
خورتداییر اسکی اؤلولر.
سئوگی لر ایسالنیر،
باخیشالر پاسالنیر،
اللر توخوناندا بیری -بیرینه،
سویا دؤنوب دامیر یئره.
دنیز گؤیده دالغاالنیر
بولود یئرده سومسونور
آغ ایت لر تک.
نم چکیر ایلدیریم سسی،
کیفسه ییر شیمشک.
دویغوالر مایالالق قالیر
یئرله گؤیون آراسیندا.
شاعیرلر کاغاذ آردینجا
گزیشیرلر سویا دؤنموش توکانالری.
کلمه لر دامجی الییر
مینجیق -مینجیق
اوشوین ایشیغا بنزر.
ایسالق بیر شعره دؤنور
گؤزومدن آسالنان شه هر...
یاز1391-

اؤزومدن قوپاجاغام
دونیانی چاپاجاغام
من منی تاپاجاغام
ائله دوردوغوم یئرده!
بوکه جکدیر بئل منی
سوووراجاق یئل منی
آپاراجاق سئل منی
ائله دوردوغوم یئرده!
اسه جک دلی کوله ک
پاییز منی گزه جک
اؤله جه یم آغاج تک
ائله دوردوغوم یئرده!

ارشد نظری
خاطیره

عؤمرو اودوزاجاغام
سون شعری یازاجاغام
قبریمی قازاجاغام
ائله دوردوغوم یئرده!..

شعریمدن بیر نازلی جئیران سوزوب کئچدی
بیر اوغالنین رنگی قاچدی
دئمه اونون
کولک قاتمیش ساچالرینی
جئیران آدلی بیر گؤزلین
ایستی الی دارامیشدی.
بیر قیزجیغاز کدرلندی
دئمه اونون
ناغیلداکی جئیرانی دا
اؤز آناسین ایتیرمیشدی
داها بیر ده
ایللر بویو او یئتیمجیک
ایستی قوجاق دویمامیشدی
یوخوسونون قاالنینی گؤرمک اوچون.
بیر اووچونون
کاباب کئچدی اورییندن
توفنگینده گوهلل لری قیدیخالندی
دئمه اونون
بره سینده اوخالنمیشدی
بیر جئیرانین آرزی قیزی.
بئله لیکله
هره قالدی اؤز هایینا
شعریمدن بیر نازلی جئیران سوزوب کئچدی.

تلسیر تکلیگیم سس سـیز اوتـاقـدا
دوالنـیـر بئـینـیمده دوغوم سانجیـسی
سؤیکهنیب دووارا یورغون بـیر کؤلگـه
سـاپالنـیـب گـؤزونـه کـدر دامجیسی

سالم دوغوم گونوم ،سالم قارداشیم
نـدن دیـنمز اولدون مـنی گـؤرنـده
دانیش ،دیندیر،آخی الل باخیشالرین
آرتیق اؤگـئیلهدیر سنی گـؤرنـده

گؤوده سیز کؤلگهیه دؤنموشم ایندی
دییهسن گئجهدیر ،نه تئز گئج اولدو
گؤ َرن گئدیشیمله هانسی نومرهنین
دیلی تـوتولـمـاقـدا گـؤزلری دولدو

آسالنمیش تـقویـمده قالیب گؤزلری
گونـلر دوستاغـیـندا نـه یـی ایتیبدیر
بیر گون منلیگیـنـی پایالشـان گونـلر
ایـندی نومرهلرده هـارا یـئتـیـبـدیر

بیلمیرم گؤرورسن یا یوخ،بو سنسن
ایل بـه ایل اوستونـه درد قاالنـیبدیر
یادداشین اونودان بیر کؤلگه دیرکی
کئـچمیشی تـقویـمده دالداالنـیـبدیر

داریـخما ،اَیـنـیـندن سـیلیـنـیرم من
فیکریمی بئینیندن آت یاواش یاواش
گئـجـه نـین یوخوسو تلسیر سنی
بیر ناغیل دئییرم یات یاواش یاواش

بیریسی سسسیزجه دولوب گؤزونـه
اوغـرو تک فـیکرینی الیـندن قاپـیب
قـوجا هؤرومجک تک سانکی یـادداشی
ایتمیش خاطیره دن پـرده لـر تاپـیب

هر ایل بـیر نومرهده چاتمیسان باشا
چاغالرین کئچمیشین هئچ اینانمامیش
زامان ساندیقجاسین آچیق گؤرمهده
اوغروالر سـایاغی هئـچ یوبانمامیش

بـیـریـسی واریـدی  ،بـیـری یـوخودو
اولدون  ،اؤلدون  ،قالدی قارا گییهنین
بـوتـون آغـاجالردا اوچ آلـما بـیـتـدی
بـاشـیـنا دوشدولر نـاغیـل دیـیـه نین

او دوغوم گونـودور ،بـاشـی باللـی
هر ایل بیر نومرهده پوفلهدیی شام
آنـجاق منلیگینی یاددان چیخاردیب
بیری عؤمور اولوب  ،بیریسی یاشام

گیـلئیـلی دئییـلم ،بـیـلـیـرسن بـونـو
هر ایل تکرارینال شن سویولـموشام
سانکی باش گؤتوروب گئدیب یییهسی
یاغماالشمیش ائو تک بوش قویولموشام

ع .یالچین
باغیشال وطن!
قورويا بيلمه ديك داغي -داشيني
باغيشال سن بيزي باغيشال وطن
يئرده پلنگيني گويده قوشونو
باغيشال سن بيزي باغيشال وطن
1
سن بيزيم اولدوقدا بيزيم اولمادين
گوزومون نوروسان گوزوم اولمادين
كوكسونده پاراليان ايزيم اولمادي
باغيشال سن بيزي باغيشال وطن

2
سنسيز پوهره وئريب آچا بيلمه ديك
قوش اولوب گويونده اوچا بيلمه ديك
يولوندا اولمه گي قوجا بيلمه ديك
باغيشال سن بيزي باغيشال وطن
3
سو اولوب تارالندا آخماديق حاييف
يول اولوب زيروه نه چيخماديق حاييف
يولوندان سدلري ييخماديق حاييف
باغيشال سن بيزي باغيشال وطن
4
قورويا بيلمه ديك داغي-داشيني
يئرده پلنگيني گويده قوشونو
چيچكلي يازيني قارلي قيشيني
باغيشال سن بيزي باغيشال وطن

2
86

2
87

حسن اؤزگور
سون گؤروش

اکبر بزرگ امین

بير گون اوتاناجاق الين ،اليمدهن
گؤزلرين گؤزلريمدن گيزلهنهجکدير.
آرخامجا گئجهتک سورونن کؤلگم.
دونموش باخيشينال ايزلهنهجکدير.

آی واردی هله

«عاشیق جنون»

مین بولبول اؤلدورسه قارا بایقوشالر
اؤلدورسون! اوچوشون هوسی یاشار
تیخیلسین گؤزونه ،آغزینا داشالر
مین چشمه قوروسون! چای واردی هله!

ايچهرينده قوپان پيچيلتيالرين
هر بيري بير يانا سوروير سني،
منيم مندن آيري قاالن گونلريم
قارا بير دومانتک بوروير سني.

یولالر قوی پوزولسون ،قوی چنه دوشسون
گوللر بیچیلیرسه ،خرمنه دوشسون
قوی هلهلیک ظفر دوشمنه دوشسون
«جنون»! چنلی بئلده های واردیر هله!

سندن داشا دؤنموش قابين ايچينده
بوياسيز بير شکيل گئدهر گؤزومده،
آتيالن آدديمالر گئري دؤنمهدن
جاوابسيز سورغوالر قاالر ايزيمده.

اورهیین اودلو
گؤزلرین بولودلو.
اریمهسین او اود،
سیخیلماسین او بولود!
دونار اورهییم
ارییر گؤزوم.
قاپانماسین نرگیز قاپیالرین!
قاپانار اوزومه اولدوزلو باهارین.
ییخیالر قاالم
تؤکولر دونیام.
اریمهسین او اود،
سیخیلماسین او بولود!
دونار اورهییم
قیش اوالر ایچیم.

اوچوش

مین اولدوز تؤکولسه گؤیلردن یئره
تؤکولسون! گئجهلر آی واردی هله!
مین گول قوروسادا قویون قوروسون
باهار واردی هله ،یای واردی هله!

ساختا بير عؤمورون خاطيرهلري
منيمله برابر آدديمالياجاق،
آلنيندا قازيالن خيانت آدي
زامانين توزويال سيلينمز آنجاق.

ائلدار موغانلی
1
سوسوزلوق

حسن ریاضی

گومانیم
یومروغوم بویدا اورهیه گلدی.

قوی ایچیم ،ایچیم -ایچیم!
اورهیینین اودوندان،
گؤزونون بولودوندان!...

دوشدوم یوال،
یول آرزوالرین بویونجا.

2
سون گؤروش

بیر قیش گئجهسینده آیریلدیق؛
هاوا سویوق
خیالیمیز اویوق -اویوق
کورکونه بورونموشدو آی
قارا بولودالر آخیردی اوستوموزه آالی-
آالی.

نئچه -نئچه منزیل اؤتدوم،
کئچید کئچدیم شاختادا ،بوراندا؛
اللرینین حرارتیله قیزیندیم شاختادان
دایاناندا؛
باخیشینین شفقتیندن ایسیندیم بوراندان
دوراندا.

«گؤروشهریک» -دئیهباخیشینین شفقتینی،
اللرینین حرارتینی باغیشالدین منه.
من یوخسول بیر پیادا
نهییم وار ایدی سنه باغیشالماغا؟!

هلهده گئدیرم بو یولو
سون منزیل اؤنومده؛
اللرین اللریمدهدیر
باخیشین گؤزلریمده.

بولوتسوز ماوي گؤيه ساري
اوجالدي آغ گؤيرچين
آرخايين آرخايين
اوچدو...اوچدو ...اوچدو...
بير ميرواري دنهسي کيمي گؤروندو
ماويليگين بوجاغيندا
اورهييم چيرپيندي ...چيرپيندي
حسرتلري سيلکينيب
نيسگيللري سويونوب
اينجيلشيب،دينجلمک ايستهدي؛
آرزوالرين قوجاغيندا
گؤيرچين اوچدو ...اوچدو...
اوچوب يوخوما قوندو:
«ايکيجه خووروز ساواشدي
بيري قانا بوالشدي
قان آخدي چايا دوشدو
چايدان گؤيرچين اوچدو»...
گؤيرچين اوچدو ...اوچدو...
اوچوب يوخوما قوندو
قيزيل گوله بوکولموش يوخوالردان اويانديم:
آغزيمدا آلماالرين قيزيل دادي
اللريمده کپنکلرين توزا دؤنموش قانادي!
باشيمدا رؤياالرين هاواسي
کؤنلومده سئوداالرين نيداسي
بير آياغيم گئجهده
بير ی گوندوزوده
اوچماق ايستهييرم.
شفقلي اوفولري قوجماق ايستهييرم.
سونسوز ماويليکده سوزوب،
قيزيل آلماني کهکئشان بوداغيندان اوزوب،
اينسانالرال پايالشماق ايسته يیرم.
آچيلمازي آچماق ايستهييرم
اوچولمازا اوچماق ايستهييرم.

اولدوزالر باخيشالر

گئجه
بولود ايچيندن
		
اولدوزالرچيخير،باتير.
خياليمداكي گؤزلر
اويانير ،باخير،ياتير.
ايشيقالر گؤيده سوزور
باخيشالر خياليمدا.
تورانلي گؤزلريمده:
خيالالالشير بولودالر
بوالدالشير خياليم.
اولدوزالر گؤزه دونور
باخيشالرال اولدزالراوره گيمه داراشير.
گؤي اوزوچيچك چيچك
چيچكلردن قان دامير
خياليمداكي گؤزلر
چيچكلره بويالنير.
حسرت ناخيشلي گؤزلر
پاييزلی قيشلي گؤزلر
ساريليراولدوزالرا 			
شيمشك چاخيشلي گؤزلر
قارتال باخيشلي گؤزلر
سريلير اولدوزالرا 			
بولودلو خياليم
خياللي بولودالر
چالخاالنير دنيز كيمي
دالغاالري باخيش باخيش
ماياقالري اولدوز اولدوز
يئر گؤي آراسي دنيز
اوره گيم قيزيل گمي،
دويقوالرسا يئلكنيم
گميمه غم قاالنير
قيزيل گمي ييرقاالنير
دنيز هي دالغاالنير
دنيز هي دالغاالنير
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نرگيزلر

نار باغيندا
اولدوز اولدوز ياناردي نارچيچکلري.
ياشيل يارپاقالرين آراسيندان
اوغرون اوغرون بويالناردي آلما گؤزلر؛
ياز ايشيغينا بورونرکن ببکلري
سئودا باغيندا
چيچک چيچک آچيالردي ،يوموالردي
سئوگي باخيش لي گؤزلر
جان باغيندا
سئودا قوشالري اؤتوشردي
قيزيل گول يارپاغينا بوکولردي
اوره ييمده کي کؤزلر .
کؤنلومه ساريالن
نغمه لر،چيچکلر ،باخيش الردي
دلي قانلي گونلريمي
سئودا سوسلر ،ناخيش الردي
آلما گؤزلرده کي قارانقوش الري
پاييزکولک لري قوواالردي
ساري کولک لرده نارالر آغالدي
گيله گيله تؤکولدو نارد نه لري
قورودو نار باغالري
دونن کي باهارالردا قالدي او گؤزلر
ايندي
جان باغيندا ،چالي بيتر ،چاخيرجا بيتر
خاطره تاغالريندا
چيچک آچار بات بات گوللري
ايندي
هرسحر ،سئحرلي قونچا الر آچيالر قانيمدا
گؤزلريمده نرگيزلر سوالنار
رؤياالريما بويالنار!

جعفر تانیش
اؤلو

قیناما
شهرین ان اورتا سیندا
چیغیرا بیلمه ییرم
باغیرانمیرام
هر دین-ده
اؤلونو
قیناماق یاساق
...

اونودماق

هئچ بیر شئی
یادیندان
چیخماسین دییه
اؤزونو
اونوددو
ائویندن
چیخدی

باسدیرماق

دفتریمده دیققتله
پوزدوغوم سطیرلرین
آلتیندا
اورک سیرریم
اؤز شعریم
باسدیریلیب

سونوج

یاندی ....
یاندی ....
کول اولدو
سس سیزجه اورمان
اینسانا
وئردیگی
کبریت چؤپوندن

ع.ن.چاپار
خفه له نیر گئنیش کوچه

مسعود آذر

بیر پئنجره.
تور بیر پرده آسیناقلی.
دیشارا باخیرام.
عمارتلر آراسیندا،
خفه له نیر گئنیش کوچه !.
اوشاقالرین های -هارایی،
حه یطلرده حبس اولونوب.
ته یرلرین قیژیلتیسی آسفالتادا،
چیمچشدیریر اوره ییمی.
اعالنالرین دووارالردا-
یاالن -پاالن پالنالری،
ریشخند ائدیر دیله ییمی.
 . . .داریخیرام.
بئش مئتیرلیک دار بیر اوطاق.
کیتابالریم-
دونبه لن دوز،
دؤرد دیوارا دایانیبالر!.
اورتالیقدا-
کیچیک -خیردا،
بیر ماسانین آرخاسیندا،
اوتورورام ...
سیقارئتین توستوسونه،
گتیریرم پناهیمی!
اولماسایدی ...
دونیا بویدا
بو کیتابالر،
بوغوالردیم،
گئنیش -گئنیش کوچه لرده،
عمارتلر آراسیندا...

بو ائو همان ائودیر

ایللر بویی آتامین قاپیسی
باغلی اولمادی دوستا یادا.
آنامین سوفراسیندان
دویمامیش چه کیله ن
بیر کیمسه نی ده تانیمیرام.
ایللر کئچیب ،زامان اؤتوب،
باش آغاریب یاشا دولموشام،
هله ایندی بیلیره م کی
من نه آتام نه ده آنام اولموشام،
آمما شبه سیز
او ائوده ن خیردا بیر پای آپارمیشام.
ای منیم اوزون ایللریمین دوستو
آتام کؤچه رسه ده
او ائوین هله ده قاپیسی باغالنماییب
سوفراسیدا آچیق.
یولون دوشه رسه او کوچه یه
بیر کره یئنی دون
او مین کره دؤندویون ائوه،
اوالرسااوشاقالرینال.
باخ! ائو همان ائودیر
چؤره ک همان چؤره ک
بلکه ده تاپ تازا.
اوالرسا ائوده کی لر دئییشیب لر
آمما اوردان قاینایان فیکر
همان فیکیردیر ،همان فیکیر.

رامیز تای نور

فیض اله بختیاری (دومان)

صاباحا دوغرو

«گئجه ...یاری»

پنجره لر آچیلیر
صاباحین یاشیل قوخوسو
سریلیر جانیما؛
سرین روزگار اوخشاییر
دوداغیمداکی نغمه نی،
صاباحا دوغرو بویالنیر
گؤزلریمدن گؤیرچین لر،
اوچور اللریم هاوایا
سنی،
صاباحی
قوجاقالماغا....
***
باییردا یاغمور یاغیر
صاباحا دوغرو گئدن گؤی قورشاغی
دوغور.
تورپاغا هوپان یاغمور تک
جانیما هوپور آیدینلیق،
اؤزگورلوک
و اوغور.
اوچور اللریم هاوایا
سنی،
صاباحی
قوجاقالماغا....

ناصر داوران
باليق الر

هاران آغرييير
نه يين دير؟
نه ده ن گونون گون اورتا چاغي
چراغ يانديريب سان؟
اووجوندا اوزه ن قيرميزي باليق الر
قوالق ياتيريب الر
بلكه بير سؤز
بير شعير دانيشاسان.
اوره يين باليق الرا جاواب اوالراق
آغزين آچير ،يومور
آچماز اولوب آمما دوداغيندا
بير گيله شراب چيچه يي.
بوالغين گؤزونده ن
كؤچوب گئتسه ده بوز گيل
هوس له ريني رقصه قالديرماغا
گه ره كلي بهانه دئييل.
بير آز دينجه ل
باشيني قوي ديزيم اوسته

گئجه یاری...
اوشویورو بارماقالریم!
گئجه یاری...
کوچه لرین دویغوالری باتیب قارا !!!
دلی یئلین اووولتوسو -
آددیم-آددیم بیچیر کسیر!!!
آچیشقامدا کولگ اسیر
او ته له سیر
او...ته له سیر
گئجه یاری
یئل آپاریر اولدوزالری
یئل آپاریر!!!...

«طالعيم»

اوره ییمی درده ساالن یاراندی
دوز اولمادی یار ایلقاری یار آندی
بو یاراالر یاراناندان یاراندی
دردلریمی آنالیان کیم بیله ن کیم؟!!

آريديم يوسون باغالميش ساچيني.
قورويا دوشه ن باليق الرين آناسي
ده نيزده ن كوسه نده
گون توتولمادي.

اتو بيوگرافي

بيز بير باجي ،آلتي قارداشديق
آتاميز قاپي دان گيره نده
آياغينا دوراردي هامي
قيشدا نئفت آلماق
بعض َا ده چؤره ك نؤوبه سينه دورماق
منيم پاييما دوشموشدو.
هر كس اؤز آياق قابي الرين مازالياردي
آخشام الر
آتامين دا آياق قابي الرين
بعض َا
پار ـ پار پاريلداياردي آتامين آياق قابي الري.
فوتبولو چوخ سئوه رديم من
پاييز گون له ري
مكتب حيه طينده يئديييميز
ايكي سي بير قيرانليق هئيوادان دا.
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طالعیمه آغالیان کیم گوله ن کیم؟!!
قوهوم قارداش یاد اولدوالر کوسدولر
آراز اوسته بیزی قوربان کسدیلر
ائله بونالر تاالنماغا بسدیلر
ائل اوبامدا تاالنان کیم اؤلن کیم؟!!
طالعیمه آغالیان کیم گوله ن کیم؟!!
یاندی باغریم درد الیندن اوزولدوم
دامال  -دامال گیله  -گیله سوزولدوم
اؤزایچیمده تاپتاالندیم ازیلدیم
هئچ بیلمه دیم گئدن کیمدیر گه لن کیم؟!!
طالعیمه آغالیان کیم گوله ن کیم؟!!
بیر طرفده اولدوز آغلیر آی آغلیر
بیر طرفده کامان آغلیر یای آغلیر
آرامیزدا قانا باتمیش چای آغلیر
من آغلیرام گؤزیاشیمی سیله ن کیم؟!!
طالعیمه آغالیان کیم گوله ن کیم؟!!
«دومان» چؤکوب زیروه لره قاالندی
آراز دییه دالغاالندی جاالندی
کوره ییندن یاراالندی تاالندی
اوره یینی پارچاالیان بؤله ن کیم؟!!
طالعینه آغالیان کیم گوله ن کیم؟!!

اوندا پست مدرن ين نه كيمي لييين ده بيلمه زديم
دئيه رديم بس شعير
آنامين گؤز ياشي دير
قوش الرين له له يي تؤكوله نده
ديزيمين ياماغي دير
دئيه رديم بس.
ياواش ـ ياواش بؤيودوك
بيزده ن بيري آزالدي سونراالر
آزالتديالر یعني
توي الريميزدا يئري بوش گؤرونوردو
بونونال بئله
سيز دئديز
باشيميز ساغ اولدو.
او گونده ن چوخ كئچيب سه ده
واخت ائله مه ميشيك هه له
عمي له رينين سرگذشتين دانيشاق
نه من
نه اوشاق الريم.
بيز بير باجي ،بئش قارداشيق.

