
ناصر داوران

بوتون  دوشموشدون.  یوال  ندیکده  له  سیلکه  یئر  لمیشدین.  گه  ده  سه ن 
بیلمیردی  آدام ایدی. کیمسه  اوزونو ماشین ایدی،  خالقیمیز کیمی. یول الر 
هارا گئده جه یینی. آنجاق یوال دوشموشدو: گئدیم گؤروم قاراداغین باشینا نه 
گه لدی. هئچ ایش گؤره بیلمه سه م ده آغی الرینا کی قوشوال بیله ره م. بیر 

دامال گؤز یاشینا نه وار کی.
گون باتمامیش قاراداغین یالقیزلیغی جماعتین ازدحامیندا ایتیب باتمیشدی. 
بئل گؤتوره ن کیم، اوچوق دام الری بارماق الریال آریتالیان کیم، قانینا به له 

نمیش قیزجیغازین واییندا چیرپینان کیم. 
یاواش! یاواش! تورپاق آلتیندا قاالن اوالر. بلکه ده جانی وار هه له. آیاق یالین 
قاچان بو اوغالن باجی سین آختاریر. عنوان سیز ائوله ر بیر ـ بیرینه جاالنیب. 

هارا گئدیم، هاردان آختاریم باجیمی؟ 
قوزوالر کیریخ دوشوب له ر، یاد گئده ن حیوان الر کیمی دیرله ر. دونه ن بو که 
ندده توی ایدی، ایندی ایسه یاسینا گه لمیشیک. هریس ماحالیندا وئرانلیق 
هر یئرده ن چوخدور. ائو یئرینه چادیر پایالییرالر. بیرینه چادیریئتیشمه ییب، 

گئجه نی اولدوزلو یورقان چه کمه لی دیر عائله سینین اوستونه. 
یئمه ک حدده ن آشیب. چؤره ک آیاق توتوب یئریییر. الزم اوالن شئیی جماعت گؤز قیرپیمیندا حاضیرالییر، ایسته ر 
یئمه ک اولسون، ایسته ر امه ک اولسون، ایسته ر گؤز یاشی. هر دیلده دانیشان وار بو جماعتین ایچینده، هر بویادا آدام 
وار. قاراداغ نه خوشبخت میش. بونجا دوستو، آرخاسی! بونجا قیدینه قاالن وطنداشی، کؤنولداشی! یئنگی دونیادان 
دوغویا قدر سرحدله ری پوزاراق بیر سه س آرا وئرمه ده ن ائشیدیلمه کده: جان قارداش! جان باجی! باشین ساغ اولسون 

آذربایجان! یئنی ده ن تیکه ریک سه نی، یئنی ده ن قوراریق، داریخما.
آدسیز و عنوان سیزجاسینا چیرماالنیب پایالشیرالر ایش له ری، پایالشیرالر درد ـ غمی. بو ایشده آد قازانان الر دا 
یارادان الر بونالر دئییل آمما.  اؤز آدین قازدیران الر دا وار. حماسه نی  وار، بیر دیره ک ووروب، اوستونده اوچ قات 
ایندییه ده ک گؤرونمه میش بو حماسه نی یالنیز خالقیمیز یاراتدی، گؤز تیکمه ده ن سیاست چی له ره، اویون بازالرا. 
خالقا منسوب اوالن صنعتکارالر دسته ـ دسته گؤروشونه گه لدیله ر قاراداغلی الرین. هر شئیین دوزه له جه یینه امید 
وئردیله ر. ایدمانچی الر یالقیز قویمادیالر وطنداش الرین. چادیر ـ چادیر آغالشدیالر اونالرال. بیر داغچی قهرمانین 
دیلی سؤز توتمادان، گؤز یاش الری دانیشیغا باشالدی. فارس بیر قادین آرتیست یالنیز اووجونا سیغینا بیلدی بو فاجعه 

نی گؤردوکده.
ائله ایلک ساعات الردان دوزه لتمه ک قرارینا گه لدیله ر. بیری ائو تیکه جه ک، بیری حامام تیکه جه ک، بیری مکتب. 
قاراداغین سویوغو تئز دوشه ر، ال ـ آیاق ائله مه لی ییک. خسته له ری نئیله یه ک؟ روحی خسته لیک له ر ده وار. دوقتور 
منیم دیشیم آغریییر، خانیم باجی بیر آز درمانین وارمی؟ گئجه له ر یوخوم گه لمیر. قارداشیمی یامان گؤیلوم ایسته ییر. 

دونه ن قونشوموزون اینه یی سویوقدان اؤلدو.
دوزه لده جه ییک، اول ده کینده ن ده یاخشی. قاراداغین الیقی قدر.

باشینیز ساغ اولسون

عزیزیم اولو داغالر
چشمه لی سولو داغالر
بوردا بیر ائل باتیبدیر 

گؤی کیشنر بولود آغالر
زیر آفتاب گرم و موزی کوهستان، با کندو های زنبور عسل ور می رفتم. ناگهان یادم افتاد که همسرم 
صبح موقع خداحافظی از خانه لیست طومارگونه ای را برای خرید به دستم داد و تأکید کرد که شب 

مهمان داریم.
بایستی کار را زودتر تعطیل می کردم. به ساعت نگاه کردم 4/5 عصر بود، دست از کار کشیدم و آبی به 
سر و صورتم زدم. روی سکو، زیر درخت گردو نشستم تا در سایه خنک و مهربانش اندکی خستگی در 
کنم. فکرهای زیادی به ذهنم حمله ور شدند فردا صبح باید پسرم را برای ثبت نام به دبیرستان می بردم. 
دخترم می گفت آخرین روز ثبت نام دانشگاهش است. باید شهریه پرداخت کنیم و...  بیست دقیقه¬ای 

غرق این افکار بودم غافل از اینکه طبیعت چه فکری برای ما کرده بود.!
نعره مستانه زمین همه چیز و همه جا را به لرزه انداخت، ناخودآگاه از جا پریدم و در وسط محوطه 
مرغداری رو به سوله ایستادم، خاک زیر پایم را سیال حس کردم، همه جا چون بید می لرزید منتظر 
فرو ریختن بناها و دیوارها بودم، به خیر گذشت و آسیبی به ابنیه نرسید در جایم خشکم زده بود شاید 
ترسیده بودم و شاید منتظر پس لرزه ها بودم و چهار بار پس لرزه آمد. به خودم تسکین می دادم که دیگر 
تمام شد و به خیر گذشت. تا به خودم آمدم و خواستم بروم و لباسهایم را عوض کنم، دوباره عصبانیت 
زمین را به مراتب وحشتناکتر و سنگین تر حس کردم. دوباره زمین و زمان به لرزه در آمدند. دیگر تا 
فرو ریختن سالن ها و دیوار ها چیزی باقی نمانده بود. در این اثنا یکی از دیوارهای ساختمان مرغداری 

فرو ریخت.
با وجود اینکه در انتظار فرو ریختن سالن ها بودم، نگاهم را به روستای برازین که در 500 متری من 
بود چرخاندم. از بعضی قسمت های روستا گرد و خاک بود که به هوا بلند می شد. دیگر نه وقت و نه 
جرات تعویض لباس را داشتم و نه فرصت گوش سپردن به نعره های بعدی زمین را. ماشین دم در بود، 
سریع به طرف هریس حرکت کردم، غافلگیر شده بودم، یعنی ما روی گسل زندگی می کردیم و تا حاال 
خبر نداشتیم؟ آخر مردم و مسئولین هیچ گونه آمادگی برای این بحران نداشتند، فکر می کردم ساختمان 
قدیمی مان که ساکنش بودیم حتما فرو ریخته است. به شهر رسیدم، شلوغ شلوغ بود مردم سراسیمه 
بیرون زده بودند. امکان اینکه با ماشین داخل شهر بروم نبود. پای پیاده به طرف خانه دویدم، خانه سرپا 
بود می گفتند ترک های زیادی برداشته است، مردم شهر آسیب جانی ندیده بودند. به طرف جمعیت هالل 
احمر برگشتم، ازدحام عجیبی بود مردم شهر، پیر و جوان، زن و مرد، جهت اعزام به منطقه آسیب دیده 
جمع شده بودند. از رئیس جمعیت کانون زلزله را پرسیدم، کانون حوالی روستای گؤی درق هریس بود. 
بیل و کلنگ خواستیم گفتند مردم برداشتند و برای نجات رفتند، باید خودتان تهیه کنید. بعد از تهیه بیل 
و کلنگ با یک دستگاه وانت نیسان حدود بیست نفر به طرف منطقه حرکت کردیم، تخریب  روستاهای 
مقصودلو و مینق مشهود بود اما روستای نمرور آسیب بیشتری دیده بود. روستایی کنار جاده اعالم عدم 
نیاز به کمک می کرد. ما رد می شدیم. به سه راهی ولیلو رسیدیم. جاده ولیلو ترافیک سنگینی داشت. 
ماشین های امداد، آمبوالنس ها، سواری ها و وانت ها به این روستا هجوم می بردند. یکی از امدادگر ها 
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گفت اینجا نیروی امدادی زیاد است به روستاهای دیگر بروید. به 
روستای یئنگجه رسیدیم، تخریب شده بود، اما کسی زیر آوار نمانده 
قیزقاپان حرکت کردیم. جز مشتی خاک و  به طرف روستای  بود. 
داده  کشته  نفر  یک  فقط  بود.  نمانده  باقی  چیزی  روستا  از  چوپ 
بودند. راهمان را به طرف روستای جیغا کج کردیم. این روستا با 
حدود 1550 نفر جمعیت به کلی ویران شده بود . وانفسای عجیبی 
بود. نیروهای امداد تبریز قبل از ما در روستا حضور داشتند. هرکس 
های  بچه  اینجاست«.  »عزیزم  میکشید  فریاد  آوار  از  تلی  روی  بر 
نیروهای امداد و مردمی و داوطلب بعضی ها با ابزاری که داشتند و 
بعضی ها با چنگال و ناخن خاک را می کندند و آوار ها را کنار می 
زدند. زنده یا مرده ی عزیزی را از زیر آوار در می آوردند. مادری 
بر روی تلی جیغ می زد، دماغش را به خاک می چسباند و بو می 
کشید و فریاد می زد )بوی بچه ام را حس می کنم کمک کنید، مردم 
به دادم برسید ( بچه ها آوار را چنان عاشقانه می کندند که گویی 
گرانبهاترین گنجها را در زیر آوار جست و جو می کنند. کودک 2 
ساله ای را که در کنج خانه توسط تیرهای چوبی محفوظ مانده بود 
زنده بیرون آوردند و به دست مادرش دادند. مادر فرزندش را در 
آغوش می فشرد و گریه می کرد. زلزله را، مصیبت از دست دادن 
تمام زنذگی اش را فراموش کرده بود، انگار زیباترین لحظه زندگی 

اش را تجربه می کرد.
آفتاب غم زده یک روز تابستانی با هاله ای از گرد و خاک در پشت 
کوه آیال قلی غروب می کرد. گنجشکان به ارتفاع النه هایشان جیک 
جیک کنان پرواز می کردند و قشقرق به پا کرده بودند. داغ دیدگان 
گریه و شیون به را انداخته بودند جسد جان باختگان با وانت نیسان 
به پایگاه هالل احمر بیلوردی حمل می شد، صدای گریه و شیون 
داغدیدگان دل کوه ها را آب می کرد. ضجه مصدومین از هر گوشه 
شنیده می شد و تا عمق دل انسان رسوخ می کرد. در نیمه های شب 
دیگر  که  داشتند  یقین  اهالی  بود،  شده  تمام  دیگر  نجات  عملیات 
کسی زیر آوار نمانده است. شش نفر کشته و تعداد زیادی مصدوم 
شده بودند، در داخل روستا و حواشی آن امکان اسکان موقت وجود 
نداشت به ناچار اسکان اهالی در بیرون از ده و کنار جاده آسفالته 

صورت می پذیرفت.
تعدادی چادر جهت اسکان بچه ها و خانم ها در محل مورد نظر 
بر پا شد. ساعت 3 صبح بود بچه های اداره برق، شبکه برق را احیا 
دیگر  بار  موقت  اسکان  محل  روشنایی  تأمین  برای  و  بودند  کرده 

تالش و تقال می نمودند.
پسرم چادر مسافرتی را در حیاط مرغداری نصب کرده بود، خانواده 
با دلی لرزان و ماالمال از اضطراب و اندوه در داخل چادر منتظرم 
بودند، تا صبح کنار هم نشستیم و از زلزله و زلزله زدگان صحبت 
کردیم: »چگونه می توانیم به این عزیزان کمک نماییم ؟« صبح روز 
دوم به طرف روستاهای آسیب دیده حرکت کردم، سیل کمک های 
مردمی اعم از آب، خوراک، پوشاک، پتو، چراغ خوراک پزی و ... به 
منطقه سرازیر شده بود . جاده ها ترافیک بی سابقه ای را تجربه می 
کردند، به روستای ولیلو رسیدم بچه های آب و فاضالب روستایی 
با تالش شبانه روزی شبکه آب بهداشتی را در اردوگاه زلزله زدگان 
احیا کرده بودند. قسمت های آسیب دیده راه های ارتباطی ترمیم 
می  برانگیخته  آدم  درون  در  غریبی  های  حس  همزمان  بود  شده 

شدند.

وضعیت اسف بار و بحرانی مناطق زلزله زده، وضعیت کودکان و 
زنان، سر نوشت این مردم که با این شرایط ناگوار چگونه خواهند 
ساخت، دل آدمی را به درد می¬آورد. اما کمک های بی نظیر مردم 
از اولین ساعات زلزله که تنها می توان حماسه اش نامید و همت 
عالی بچه های برق، آب و فاضالب، راه و ترابری، بارقه های امید 
را در دل شعله ور می کرد، تنها مسئله ای که ذهنم را بیشتر مشغول 
فاجعه  بلکه  نیافریده  فاجعه  آذربایجان  زلزله  که  بود  این  می¬کرد 

بالقوه را بروز داده است.
روز سوم چادر های آسیب دیدگان به حدی از هدایای مردمی پر 
شده بود که جای خواب برای خانواده ها کم مانده بود. مردم وسایل 
الزم را عاشقانه به روستاها می ریختند. بچه ها به این نتیجه رسیده 
بودند که توزیع را متوقف نمایند و آنچه را داشتند و جمع شده بود 
در محلهایی مناسب برای آینده این عزیزان ذخیره نمایند، اما باید به 
فکر بهداشت و توالت های بهداشتی در روستا ها نیز می بودند چون 
هوا گرم بود و احتمال شیوع بیماری های واگیردار وجود داشت. 

این تصمیم بچه ها در آن واحد بین مردم پخش شد.
این  گردید،  سرازیر  منتطه  به  دار  توالت  های  کانکس  چهارم  روز 
کانکس ها توسط گروه های مردمی در روستاهای آسیب دیده نصب 
می شدند، در عرض دو یا سه روز توالت های بهداشتی به حد رفع 
نیاز تهیه شده بود هنوز هم مایحتاج مردم روستاها توسط مردم و 
نهادهای مردمی مثل روزهای اول تامین می شد. حتی می توان گفت 
که این سرمایه ها بیشتر اتالف می شدند تا اینکه به مصرف آسیب 
دیدگان برسند. تلی از آب معدنی در بغل چادر ها زیر نور آفتاب 
انباشته شده بود. نان و بیسکویت در کمپ های روستاییان در زیر 

پا له می شد.
از روز پنجم بچه ها تصمیم به احداث حمام گرفتند. اول با مصالح 
بنایی شروع به ساخت حمام کردند، این کار به دو دلیل مقرون به 
صرفه نبود اول اینکه هزینه زیادی را می طلبید و دوم اینکه حد اقل 
10 الی 12 روز برای این کار وقت الزم بود که با توجه به وضعیت 

روستاها زمان زیادی بود.
بنابراین کانکس های اهدایی را در یک روستا جمع کرده، با احداث 
پستیک تانک برای فاضالب و ایجاد موتور خانه حمام های عمومی 

ادامه  ها  روستا  اکثر  در  را  تجربه  این  و  نمودند  آماده  را  خوبی 
به  همچنان  مردم  اهدایی  و  احمر  هالل  های  کانکس  سیل  دادند. 
با  را  ها  کانکس  این  عاشقانه  دوستانم  گشت.  می  سرازیر  منطقه 
حل مشکالت آب، برق، فاضالب و تاسیسات حرارتی نصب و راه 
اندازی می کردند. در شهرستان هریس می توان گفت تا روز سی ام 

تقریبا تمام روستا ها دارای حمام و توالت بهداشتی بودند.
آمار  به  بنا  بود،  افتاده  اتفاق  در شهرستان هریس  تخریب  بیشترین 
تخریب  صددرصد  روستا   49 استان  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد 
از  روستا   8 هریس،  شهرستان  از  روستا   31 که  بود  گردیده  اعالم 

شهرستان اهر و 10 روستا از شهرستان ورزقان بود. 
ها،  تفکر  انواع  با  زیادی  افراد  بحران، حضور  در  توجه  قابل  نکته 
بعضی  بود.  متفاوت  های  هدف  و  فکری  های  روش  ها،  مذهب 
ها آمده بودند تا هدایای خود را تقدیم نموده، عکسی به یادگاری 
بگیرند و در فیس بوک بگذارند تا دلشان خنک شود. بعضی ها با 
بیل وکلنگ، مالت و آجر  عکس می گرفتند و در فضای مجازی 
خود را تبلیغ می کردند. بعضی¬هادر کنار افرادی که کار مفید انجام 
می دادند، می پلکیدند و از کارها و پروژه ها عکس و فیلم تهیه می 
با مصادره کار  نمودند و برای خودشان به هر منظوری که داشتند 
دیگران کارنامه نهیه می کردند. عده ای این فاجعه انسانی را میدانی 
که  جمعی  دانستند.  می  سیاسی  های  حساب  تصفیه  برای  مناسب 
من در خدمتشان بودم موضوع را غیر سیاسی و فاجعه انسانی می 
دانستند، اعتقادشان بر این بود که باید از تمام پتانسیل ها استفاده کرد 
و حتی ظرفیت های دولت را باال برد، تا مشکالت اهالی بتواند در 

اسرع وقت و بدون جو سازی و سیاست بازی حل گردد.
ساخت  اتمام  بر  مبنی  جمهور  رئیس  اول  معاون  عجوالنه  وعده¬ 
خانه های مسکونی روستاییان در عرض دو ماه که عمال غیر ممکن 
بود آسیبب دیدگان را امیدوار کرده بود. بنابراین زیاد در فکر سرپناه 
نبودند و در کنار چادر ها منتظر توزیع کمک های مردمی می نشستند 
. با وجود اینکه بنیاد مسکن 14 استان معین با تمام قوا در امر آوار 
برداری و احداث مسکن فعال بودند ایجاد سرپناه برای اسکان دایم 
نظر  به  نا ممکن  از 300 روستا  بیش  اهالی  برای  تا فصل یخبندان 
می رسید. همه دغدغه اسکان نیمه موقت را داشتیم، زیرا گذراندن 

چندان  نه  های  چادر  با  آذربایجان  سردسیر  مناطق  در  را  زمستان 
مناسب غیر ممکن به نظر می رسید. اولین بار در روز سی و پنجم در 
روستای ولیلو کانکس های برپاشده را با جمعی از دوستان دیدیم، 
این جان پناه ها گر چه کوچک بودند و از 12 متر مربع تجاوز نمی 
کردند اما  بسیار عالی طراحی شده بودند. اطالع حاصل کردیم که 
برای هر خانوار آسیب دیده در کل منطقه یک واحد تهیه گردیده 

است آن روز واقعا از شادی در پوست خود نمی گنجیدیم.
اما در مورد اسکان احشام که در روزهای اول با استفاده از تور های 
سیمی )فنس( که مردم هدیه داده بودند محافظت می شدند، دغدغه 
به دلیل فرا رسیدن زودهنگام فصل سرد  بیشتر می شد.  و نگرانی 
امکان نگه داری دام ها  در فضای آزاد ممکن نبود. در این رابطه 
کانکس های نیمه استوانه ای شکلی به مساحت 24 متر مربع بین 
دام  اسکان  نظر روستاییان جهت  به  توزیع می گردید که  دامداران 

مناسب نبود.
پیدا  اطالع  بود،  آذربایجان گذشته  زلزله  وقوع  از  ماه  از یک  کمتر 
کردیم که احداث تمام مدارس تخریب شده را خیرین مدرسه ساز و 
احداث خانه های بهداشت و درمانگاهها را سایر موسسات و تشکل 
های مردم نهاد قبول نموده اند. هنرمندان، ورزشکاران، جمعیت ها، 
نهادهای مردمی، شرکت ها، موسسات خیریه و افراد خیر با کمک 
های قابل توجهی هرکدام جهت رفع مشکلی به منطقه می آمدند . 
می بایست این عزیزان توسط افراد آگاه و آشنا به منطقه و مشکالت 
و نیاز های آنان راهنمایی می شدند، تا بتوانند هدایای خود را در 
مسیر درست و در راستای اهدافشان هزینه نمایند تا از موازی کاری 
ها و اتالف سرمایه ها جلوگیری به عمل آید. باید منطقه و سطح و 

عمق آسیب به مراجعین نشان داده می شد. 
بیشتر این مراجعین که افرادی آگاه و توانمند بودند بر این باور بودند 
که سالمت جسم در منطقه توسط همه دیده و لمس شده است در 
این راستا توزیع خوراک، پوشاک، وسایل و لوازم زندگی، سرپناه، 
خانه بهداشت و ... مشاهده گردیده و اقداماتی هم به عمل آمده، اما 
سالمت روان که  پس از زلزله به طور جدی تهدید شده است مورد 
مشاهده قرار نگرفته، بنابراین بیشتر قصد داشتند در راستای سالمت 

روان مردم منطقه گام های موثری بردارند.
هنوزهم  ها  لرزه  پس  داریم،  قرار  زلزله  از  بعد  سوم  ماه  در  اینک 
دست بردار نیستند، کمک های مردم در تمام ابعاد یاد شده، بدون 
وقفه ادامه دارد و روستاییان در امر سازندگی فعال گردیده اند و در 
ناپذیرند. مردم  برای احداث سرپناه خستگی  کار و تالش خویش 
امروز  تا  آذربایجان  فهیم کشورمان، خصوصا مردم غیور و مهربان 
اند و حضوری مستمر و مسئوالنه  تنها نگذاشته  آسیب دیدگان را 

در منطقه دارند.
جا دارد از تمام عزیزانی که در این مدت به یاری مردم منطقه شتافتند 
و هنوز هم می شتابند و به نظر می رسد تا احداث آخرین خانه و 
رفع آخرین نیاز نیز با مردم خواهند بود، خصوصا از شخصیت های 
فرهنگی، ادبی، انجمن های ادبی، مدنی و در راس آنها انجمن ادبی 
و  بخاطر حضور  نهاد  مردم  تبریز، ساهر و سایر تشکل های  یئنی 
یاریشان قدردانی نماییم و امیدوار باشیم که آذربایجان این ویرانی 
تبدیل  برخورداریها  به  را  ها  محرومیت  این  و  ها  آبادانی  به  را  ها 

خواهد کرد.
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سرش را از پنجره ی آخرین ردیف مینی بوس بیرون آورده و غرق تماشای 
پاییز زودرس منطقه ی کوهستانی و روستاهای آسیب دیده است. آقای میری 

که بغل دستش نشسته سه بار پشت سرهم صدایش می کند:
- پرویز، پرویز، پرویز!..

عکس العملی از پرویز دیده نمی شود.
در جاده ی ُپردست انداز »ورزقان« ردیف آخری ها سرشان به سقف مینی بوس 
می خورد. راننده می داند که مهمانان هنرمند قصد دارند تعداد هرچه بیشتری 

از روستاهای زلزله زده را از نزدیک ببینند.
در روستای »باجاباش« پیاده می شویم و برای دیدن روستا، باالی تپه ای 
صف می کشیم. اژدهایی روستا را درسته قورت داده و تفاله اش را به بیرون 
که  است  کلوخ  و  خاک  از  جزیره ای  مانده  به جای  آنچه  است.  کرده  قی 
تیرک های پوسیده  تا گلو در خاک فرورفته اش دست امداد به سوی بیننده 

برافراشته اند. بی اختیار یاد شعر نیما می افتم:
آی آدم ها که بر ساحل بساط دلگشا دارید!

نان به سفره، جامه تان بر تن،
یک نفر در آب می خواند شما را.

»ابعاد  درمی آید:  به سخن  پرستویی  آقای  برده.  ماتشان  تأثر  از شدت  همه 
فاجعه را تا این حد وحشتناک تصور نمی کردم«.

خانم تیموریان عینکش را درمی آورد و اشک چشمانش را پاک می کند.
خیره  دوردست ها  به  نگاهش  و  کرده  بغل  را  بازوهایش  میرکریمی  آقای 
آوار شده  بر سرش  االن  »قاراداغ« همین  انگار که همه روستاهای  مانده، 

باشد…
چند نفر از اهالی نزدیکتر می آیند. آقای کمال تبریزی از تعداد جان باختگان 

می پرسد.
- ۳۵ نفرند…

مگر کسی می تواند از زیر این همه خاک جان سالم بدر برد!؟ بخت یارشان 
بوده که هنگام حادثه روز بود و اهالی و دام ها بیرون خانه بودند.

آقای میری از نیازهایشان سئوال می کند. سال ُخرد مردی می گوید:
- از همه جای ایران به کمکمان آمده اند. خدا حفظشان کند. به جز سرپناهی 

برای دام ها و خودمان چیز دیگری نیاز نداریم.
 ■

به روستای »چوبانالر« می رویم. غیر از مدرسه  روستا که از آجر و سیمان 

ارائه شده در مراسم یادواره کودکان زلزله زده آذربایجان 
)انجمن حمایت ازحقوق کودکان(

حبیب فرشباف

تو تصویرش کن!

ساخته شده و هنوز سالم و پابرجاست، همه  روستا با خاک یکسان شده است. 
آقای پرستویی از مرد جوانی لحظه  وقوع حادثه را می پرسد. جواب می دهد:

- من چوپان این روستا هستم. آفتاب داشت پایین می آمد و من آرام- آرام 
طوفانی  شنیدم.  وحشتناکی  ناگهان صدای  برمی گرداندم.  روستا  به  را  گله 
به پا شد و من از جا کنده شدم. وقتی به خود آمدم و به روستا نگاه کردم، 
روستا به صورت گرد و خاک داشت به آسمان پرواز می کرد و زمین خالی 

از روستا بود.
بع  بع-  به روستا رسیدند، همه شان هراسان و سرگردان  وقتی گوسفندان 
می کردند. حیوان ها نیز مثل آدم ها خانه هاشان را گم کرده بودند و سراسیمه 

به هر طرف می دویدند.
آقای تبریزی از زن و بچه  چوپان می پرسد. او در جواب از سگ و گله اش 
صحبت می کند. آقای میری از تعداد تلفات روستا سئوال می کند و او فقط و 

فقط از سگ و گله اش می گوید.
پیرمردی که چند قدم دورتر ایستاده با نوک چوبدستی اش دایره هایی روی 
خاک رسم می کند. و به این طریق نشان می دهد که نباید کاری به کارش 

داشته باشیم. او حسابی قاطی کرده است.
 ■

رد  و »شهسوار«  »خرمالو«  از  افتیم.  می  راه  هریس  روستاهای  به طرف 
می شویم و به روستای »جیغا« می رسیم. به محض پیاده شدن از مینی بوس 
زن میانسال سیه چرده ای به آقای پرستویی نزدیک می شود و پول می خواهد. 
وقتی آقای پرستویی دست به جیب می برد، یکی از همراهان اشاره می کند 
گدایی  هرگز دست  روستایی زن  چون  نیست،  روستا  اهل  احتمااًل  زن  که: 

پیش کسی دراز نمی کند…
با رفتن از یک سرباالیی به چادرها می رسیم. چند نفر به استقبال ما از چادرها 
بیرون می آیند. خانم تیموریان بال چادری را کنار می زند و سالم می کند. 
احوالپرسی  ترکی  به  چادر  داخل  افراد  با  پرستویی  آقای  و  تبریزی  آقای 
می کنند. چندین میکروفون چشم به دهان آقای پرستویی دوخته شده است. 
آقای میری از صحبت های افراد محلی یادداشت برمی دارد. خانم تیموریان 
چند قدم جلوتر از بقیه راه می افتد و بال چادرها را یکی یکی کنار می زند و 

سالم و احوالپرسی می کند و بعد بقیه می رسند.
این  مرد  دهد  می  خبر  و  برمی گردد  چادری  دیدن  از  پس  تیموریان  خانم 
آقای  چادرند.  در  همسرش  و  فرزند  تنها  و  باخته  جان  آوار  زیر  خانواده 
سر  به  دستی  می شود.  چادر  وارد  و  درمی آورد  را  کفش هایش  پرستویی 
پسربچه ای می کشد و اسمش را می پرسد. اسمش َکَرم است و پنج شش 
ساله به نظر می رسد. همه  انگشتانش با پارچه باند پیچی شده است. وقتی 

آقای پرستویی پرسش وار به دست هایش اشاره می کند، کرم می گوید:
بازی  با سگم  او  نزد  تپاله درست می کرد. من هم  مادرم داشت جلو خانه 
می کردم. پدرم طویله را تمیز می کرد. یهو صدایی آمد و من زمین خوردم. 
بعد رفتم پدرم را صدا کردم، جوابی نداد. او زیر تلی از خاک گم شده بود و 

من هرچه خاک ها را کنار زدم، پیدایش نکردم.
مادر  دهد.  می  دلداریش  تیموریان  خانم  می کند.  گریه  به  شروع  مادرش 
دانم  نمی  می پرد،  خواب  از  و  می کشد  جیغ  تا صبح  پسرم شب  می گوید: 

چه کار کنم؟
آقای پرستویی نمی تواند جلو اشک هایش را بگیرد. بقیه هم دست کمی از 
او ندارند. خانم تیموریان به صحبت با مادر ادامه می دهد. آقای میرکریمی 
حرف هایش را به ترکی ترجمه می کند. دست خانم تیموریان که به سوی 
کیفش دراز می شود، همه از چادر بیرون می زنیم. آقای پرستویی می گوید: 

نباید تنهایشان رها کرد.

به قول شهریار »من  تبریزی می کند و می گوید:  آقای  به  آقای میری رو 
سوژه می دهم، دگر خود دانی«.

آقای کریمی زیر لب زمزمه می کند:
»ما نگفتیم

تو تصویرش کن
غریو را تصویر کن

عصر مرا«
خاک را و فریاد را

پژواک را تصویر کن!
به انتظار خانم تیموریان از جمع عقب می مانم. پیرمردی عصازنان نزدیک 
شدیم  بیچاره  می گوید:  می پرسم.  ازش  حالی  و  می کنم  سالم  می شود. 

پسرم..! بدبخت شدیم…
کم  کم-  چیز  همه  پدر،  نباش  دلواپس  می گویم:  و  می دهم  دلداری اش 

درست می شود.
می گوید: نگرانم پسرم، نگران! می ترسم…

وقتی متوجه می شود که با تعجب نگاهش می کنم، می گوید: ماها سال های 
سال با فقر و تنگدستی زندگی کرده ایم. اتفاق تازه ای نیست این. از زلزله و 
این چیزها هم هیچ ترسی ندارم. پسرم، فقط می ترسم با این کمک هایی که 

مردم به  ما می کنند، به گدایی عادت کنیم و دیگر تن به کار ندهیم!
دست در گردنش می اندازم و می گویم: از رفتار مردم دل چرکین نباش پدر، 
نیاز وادارشان کرده. دلواپس نباش، روستایی جماعت بی آب و نان شاید زنده 

بماند ولی بدون کار و زحمت نه.
نگاه به آسمان می کند و می گوید: ای کاش چنین باشد، پسرم!

چادر  می پیوندد.  جمع  به  و  می آید  بیرون  چادر  از  باالخره  تیموریان  خانم 
بعدی خانواده پرجمعیتی است. همین که آقای پرستویی سرش را داخل چادر 
می برد تا سالم و احواپرسی بکند، دختر نوجوانی از ته چادر مثل فنر از جا 
کنده می شود و با هق هق گریه دست آقای پرستویی را دو دستی می گیرد 
آقای  می زند:  داد  افتاده،  لکنت  به  هیجان  شدت  از  زبانش  حالی که  در  و 

پرستویی، شما … اینحا … شما؟!!
وقتی خبرنگارها به شنیدن این سروصدا داخل چادر سرک می کشند، دخترک 

نگاه به کف چادر می دوزد و دست هایش را پشتش قایم می کند…
آقای پرستویی در حالی که ماتش برده، اشک هایش را پاک می کند. کسی 

نیست که از دیدن این صحنه متأثر نشده باشد.
از  که  گرفته ایم  فاصله  روستا  از  کمی  می افتیم.  راه  مینی بوس  به طرف 
تا  هنرمندان متعهد و مردمی کشورم تقاضا می کنم لحظه ای درنگ کنند 
عکسی بگیریم. آقای میرکریمی برمی گردد و پشت سرش را نگاه می کند و 
لبخند تلخی بر لبانش نقش می بندد. معنی این لبخند را می فهمم: این همه 

بدبختی و عکس یادگاری..!؟
می گیرند.  را  مینی بوس  جلو  نفر  سه  دو  قاپان«  »قیز  روستای  به  نرسیده 
این روستا به هیچ  لوازم آمده ایم، داد می زنند:  برای اهدای  اینکه  به گمان 

چیز نیاز ندارد. ببرید به ده باالیی.
تبریز  به  باید  از روستای »َوللی« دیگر دیروقت شده است و  از دیدار  بعد 
برگردیم. هنوز سوار مینی بوس نشده ایم که زنی نفس زنان خودش را به 
خانم تیموریان می رساند وبا التماس  می گوید: خانم دکتر، عروس من با هر 
پس لرزه ای رعشه بر اندامش می افتد و غش می کند. قربانت بروم، برایش 

کمی مسکن بده!
همه مات و مبهوت همدیگر را نگاه می کنیم. در نگاه های به هم گره خورده 

تنها یک چیز خوانده می شود: ما همه به مسکن نیاز داریم! 
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حسین واحدی

اوروجلوغون سون گونلری ایدی. اوروجلوق بایرامینا بیر یئددیجه قالیردی. گون اورتا دان سونرا 
بئش  ساعات  ایدیم.  یوردوندا  بیلیم  ایسه  من  کئچیریردی.  یاشام  یئرده  بیر  کیمسه  هر  ایدی. 
حدودوندا، کیالس دا گؤزلریم قارالدی. اوشاق الرین چیغیر- باغیر سسی ایله یئر ترپنمه سینی 
آنالدیم. اوشاقالر قورخو ایچینده ایکینجی قات دان، حیطه ساری گئتمک ایسته ییردیلر. بیر آن 
باشیمی قالدیرانا، کیالس دا, یالنیز اؤزوم له اوستادی گؤردوم. اؤزومو قورخوتماق ایسته مه دیم. 
بیر آز کیالس دا قاالن دان سونرا، اوشاق الر بیر داها کیالسا دؤندولر. درسه آرد وئریلدی. یاریم 
ساعات زلزله دن کئچمه میش, یئنی دن یئر تیتره مه یه باشالدی. بیر زادالر بیزه سؤیله مک 
ایسته ییر دئیه، بیزی بو کز دوزگون تیترتدی. هامیمیز کیالسدان چیخیب، حیطه گئتدیک. داها 

هئچ کیم کیالسا دؤنمه ییب، بیلیم یوردو ایسه تعطیل اولدو.
دورموشدوالر.  ائشیکده  قورخودان  قونشوالر  ده  کوچه  قاییتدیم.  ائوه  مینیب،  ماشینیما  یئیینجه 
عاییله می ماشینا میندیریب، بیر- ایکی ساعات »ائللرباغی« پارکینا گئتدیک. گئت- گئده پارکا 

گلنلرین ساییسی چوخالیردی. بیز ایسه ایکی ساعات دان سونرا ائوه دؤندوک…
»خبر«  خبرینی،  آلما  جانینین  دیلداشالریمین  چوخلو  زلزله  دا  »قاراداغ«-  آچیب،  تلویزیونو  تئز 
کانالیندان ائشیتدیم. جانیم یاندی! ائویمیزه کدر تورپاغی سپیلدی. اوندا آنالدیم، کیالس دا یئر 

بیزه خبر گتیرمیشدی. دیلداشالریمین نیسگیل خبرینی!
او گئجه »قدر« گئجه سی ایدی. آخشاما دک, تلویزیون باشیندان, اورادان گلن خبرلری ایزله مک 
اوچون آیریلمادیق. آنجاق تلویزیون درین یوخویا گئدیب، اورانین خبرلرینی وئره بیلمه ییردی!! 
قدر گئجه سی، اؤز حالیمیزی بیراخیب، قاراداغ داکی وطنداشالریمیزی یاد ائتمه یی داها چوخ 

اؤنملی بیلدیک.
ده  هله  تلویزیون  آنجاق  دئییردی.  خبرلرین  قاراداغین  نیسگیللی  او  یئر-گؤی  گون،  ساباحیسی 
یاتمیشدی. تلویزیونا آغیر بیر شوک گلیب دیر، ساندیم! آرا- سیرا خبردن باشقا, اورادان هئچ نه 
نی  قالمیشدی. هر کیمسه  ایچینده  آجی  داها چوخ  ایشدن وطنداشالریمین جانی  بو  دئمیردی. 
گؤروردوم اؤنجه قاراداغ دان دانیشیردی. اورایا نه ته هر یاردیم ائده بیلدیغینی آنالدیردی. هامی 
تانری دان اوراداکی اینسانالرا یاردیم ایسته ییردی. »یئنه اینترنت چیخاردانین ایشی دوز گلسین, 

یاددان چیخماز قاراداغ

آلالهیم!« دئییردیم. هر سایتا گئدیردین اورادان خبر 
ایله گؤرونتو قویموشدو. قازئته لرینده ایچینده بعضی 
سی بو اوالیی هله دوشونمه میشدیلر. اوال بیلر هله 

اونالرا ائله ده مهم بیر اوالی دئییلمیش!
بیر  دا،  آختاران  خبرلرین  قاراداغین  دن  اینترنت 
توش  ایله  ماهنی  اوخونموش  زلزله سینه  آذربایجان 
دیم.  دینله  اونو  ساعاتادک  بیر  ائندیریب،  گلیب, 
اولسا  آزجادا  ییمی  اوره  یاشالر  آخان  گؤزلریمدن 
آژنسالریندان  بیرگه خبر  ایله  ماهنی  یوموشادیردی. 
یاییالن زلزله شکیللرینه باخیب اوره ییمه داها چوخ 
نیسگیل دولوردو. آلالهیم! الیمدن ده بیر ایش گلمیر 

دئیه داها عذاب چکیردیم.
اورانین  خبرلردن،  ایله  لر  شکیل  یاییالن  اورادان 
دورومالردا  نیسگیللی  قدر  نه  جاماعاتینین 
یاشادیقالری, هر بیر دوشنن اینسانی عذابا سالیردی. 
هر  سوروسو  یاشاییردی؟  اینسانمی  ائولرده  او  یانی 
کیمسه نین دوشنجه سینه گلیردی. آزجادا اولموش 
یاردیمالر  ائتدیکلری  اورایا  وطنداشالریمین  اولسا, 
گلن  الیندن  کیمسه،  هر  راحاتالدیردی.  اینسانی 
باغیشالیانالر,  قان  ییردی.  مه  اسیرگه  یاردیمی 
دورومالری  مادی  الر،  آدلیم  ائدن  گؤروش  اورادان 
بیرلیک  و…  ییغانالر  یاردیم  اوالنالردان  گوجلو 
حیسسینی هامیدا یاشادیردی. دؤولت دن داها چوخ 
گؤزله ییش اولسادا، خالقیمیز او گؤزله ییشین یانیندا 

جانالریندا وئرمه یه حاضیر ایدیالر…
ایندی ایسه بیر یئددیجه دن چوخدور او زلزله نین اوز 
وئرمه سیندن کئچیر. اوراداکی دیلداشالریمیز هله ده 
یاردیم ایسته ییرلر. تئزلیکجه ائو دیکمک. سیغیناجاق 
ائتمک.  یاردیم  معنوی  ایله  مادی  باسدیرماق. 
ائتمک.  حمایه  اوشاقالردان  قالمیش  آناسیز  آتا- 
سوروملوالریمیزین تئز- تئز اونالرا باش چکمه سی. 
کیمسه سیز قاالنالر ایله قوجاالرا صاحاب چیخماق 
عزیزلریمیز  اوراداکی  الری  یاردیم  بئله  چوخلو  و 
بئله اوالی الر، هر بیر  ایسته ییرلر. آنجاق  بیزلردن 
گونلرده  بئله  سی،  اؤنملی  و  واردیر  باشیندا  خالقین 
اوچون،  بیزیم  دیر.  اولماق  یانیندا  بیریمیزین  بیر- 

قاراداغ هئچواخت یاددان چیخماز. 

می دانیم حاال دیگر حتی ثانیه ها هم به سختی می گذرد، می دانیم که شهر 
را غبار و خاک در آغوش گرفته و تو حیرانی، تو که تا دیروز به آرزوهایت 
می اندیشدی، حاال باید آن ها را از زیر آوار بیرون آوری و یا شاید هم برای 

همیشه دفن شان کنی.
می دانیم که امروز بار سنگین انتظار به دوشت است و چه واژه سنگینی ست 
انتظار… می دانیم، زیرا من وتو فرزند خاک نفرین شده ایم. نفرین به جنگ و 

زلزله، گویا که تقدیر این است.
تو از زلزله متنفری و ما از جنگ، تو از دیوارهای خرده شده روی زمین متنفری 

و ما از بمب های آتشین، تو از خشم زمین و ما از باران ابرهای سیاه.
دوستان عزیزمان!

وجود  تمام  با  که  بگوییم  بگذارید  نویسیم  می  شما  برای  شما  از  که  حاال 
دردهایتان را درک می کنیم، گویا این درد در ما و شما کهنه شده و می شود، 

زخم کهنه ای که تازگی آن همیشه پایدار است.

می بینید دردهایمان چقدر 
شبیه به یکدیگر است 

نامه همدردی نوجوانان افغان عضو خانه کودک شوش )از انجمن 
حمایت از حقوق کودکان( برای کودکان آذربایجان

نرم می  پنجه  با چه مشکالتی دست و  امروز  دانیم  می 
کنید زیرا ما از نسل جنگ هستیم، جنگی که خشن است 
و خشونت می آموزد، بی روح است و فاصله ها را به 
وجود می آورد آن هم میان تو و هر آنچه ازآن توست، 
همانطور که زلزله در چند لحظه همه چیز را زیرو رو می 

کند و از تو می گیرد.
اما  است؟  یکدیگر  به  شبیه  چقدر  دردهایمان  بینید  می 
را  یکدیگر  چشمانمان  با  باید  ما  که  رسیده  فرا  زمانی 
و  کنیم  لمس  را  یکدیگر  دل  گرمی  بگیریم،  آغوش  در 
روح و احساسمان را با یگدیگر تقسیم کنیم هر چند که 
کیلومترها با هم فاصله داشته باشیم و یا شاید هیچ وقت 
یکدیگر را ندیده باشیم. اما انسانیت ما و عشقی که در 
وجود هر یک از ما آشیانه ساخته است ما را در هر گوشه 

ای که باشیم بهم پیوند می دهد.
کودکان عزیز آذربایجان!

آغاز  از  را  کودکان  ما  هایش  نامهربانی  با  دنیا  که  حاال 
زندگی در مقابل امتحان قرار می دهد ما دور هم جمع 
شده ایم تا به یکدیگر برای رشد کردنمان کمک کنیم، تا 
به یکدیگر چیزی بیش از غذا بدهیم، به یکدیگر عشق 

و اطمینان بدهیم.
دور هم جمع شده ایم تا مرحمی باشیم برای قلب های 
با یکدیگر زمین نفرین  تا  ایم  شکسته یمان، جمع شده 
شده مان را آباد کنیم، جمع شده ایم تا با هم به خاطر 
سهممان از زندگی بجنگیم و دست در دست هم مرزها 

را شکسته و فریادمان را به گوش همگان برسانیم.
جمع شده ایم تا ثابت کنیم که از همین راه دور شما را 
درک می کنیم و نمی گذاریم که این تنهایی بیش از این 

وجودتان را به تسخیر بکشد و تاب و توانتان را بگیرد.
گروهی از نوجوانان افغان عضو خانه کودک شوش

مهر ماه 1391

کودکان  »یادواره  مراسم  در  صدیقی  آنیتا  توسط  نامه  این   ■
آذربایجان« قرائت شد. این یادواره توسط »انجمن حمایت از 
حقوق کودکان« در سالن دکتر هنرمند بیمارستان آتیه برگزار 
شده بود و در آن گروهی از شعرا و نویسندگان آذربایجانی و 
همچنین کمیته هماهنگی تهادهای ادبی مدنی آذربایجان برای 

کمک به زلزله زدگان قره داغ نیز شرکت کرده بودند. 
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ندا عبدی

بیر هفته  قویدوم.  قاتالییب صاندیقچایا  پالتارالریمی   
ورزیقانین  آپاریب،  شهره  بیزی  آتام  قاباق  اوندان 
بازاریندان من له باجیما، مدرسه پالتاری ایله باشماغی 

آلدی.
اوخویاجاق  دا درس  کیالس  بیرینجی  باجیم  کیچیک 

ایدی. من ده بئشینجی کیالسی باشالیاجاق ایدیم.
گئتمیش  باغا  آتام  اوتورموشدوم.  ائویمیزده  گون،  بیر 
یووردو.  قاشیقالری  قاب  آشپازخانادا  دا  آنام  ایدی، 
من  آنجاق  یاتمیشدی.  بوجاغیندا  بیر  اوتاغین  باجیم 
یوخودان تازا اویانمیشدیم. بیردن بیره، بیر اوجا سس 
قاچدیم،  ائشیگه  اوتاقدان  دی.  تیتره  دووارالر  گلدی. 
کؤمگیمیز  »آلاله  چیغیرا،  چیغیرا  له  سس  اوجا  آنام 

اول…« دئییردی.
ددم  وای  دئدی:  آنام  بیردن  قاچیردیق،  ساری  حیطه 

وای، بس باجین هانی؟ اولمایا ائوده قالدی؟…
دووارالر  تیتره دی…  بیرداها  یئر  قاییداندا،  ائوه  آنام 
سسین  آتامین  باسدی…  توز  یئری  هر  تؤکولدو… 

ائشیتدیم…
آن  او  قاچیردی…  ساری  ائوه  دئیه  دئیه  ابالفضل  یا 
سسینه  آتامین  ده  سسی  یاندیریجی  جان  آنامین  دا 

قاووشموشدو… قیزیم… باالم …
اوتای  داشی  دام-  ییخیلمیش  چاال  چاال-  باشینا  آتام 
نان  آتام  گلمیردی.  سسی  باجیمین  آتیردی.  بوتایا 
آمما  آختاریردیالر،  باجیمی  لری  کیشی  قونشوالرین 
کئچندن  ساعات  نئچه  گلمیردی…  سس  بیر  هئچ 
سونرا، هالل احمر کؤمکچیلری گلدیلر… قولالرینین 
اوستونده قیزمیزی آی شکلی وار ایدی. کؤمک لشیب 

باجیمی تورپاقالرین آلتیندان چیخارتدیالر…

من اوشویورم…

ده  هله  گؤزلری  گؤزل  اونون  دورمامیشدی…  یوخودان  باجیم  کیچیک  منیم 
یومولویدو… ائله بیل ابدی یوخالمیشدی… آنامین سسی عرشه چاتیردی.

او گونلر، چوخ پیس گونلریدی… آنام هئچ سؤز دئمیردی. آتام الین چنه سینین 
آلتینا قویوب، چادیرین بیر بوجاغینا باخیردی…

بیری  لر.  دئدی  سؤزلر  چوخلو  گلدیلر.  کنده  بیزیم  مسئولالر  چوخ  گونلر  او 
دئمیشدی مدرسه لر آچیلمامیش ائولر دوزه له جک… اوبیری دئمیشدی زلزله 
نین قیرخی چیخمامیش ائولر دوزه له جک… باشقاسی دئمیشدی هاوا سویوق 
سؤز  بیر  بیریسی  هر  آنجاق  ییک…  جه  دوزلده  ائولریزی  قاباق  اولمامیشدان 

دییب، بیزی گله جه یه اومودلو ائلیردیلر…
ایندی 15 گون مدرسه لرین آچیالن گونوندن کئچیر…

درس  چادیردا  بیر  دیر.  وئریب  الدن  جانین  نئچه سی  یولداشالریمین  کیالس 
اوخویوروق… بیزیم کندین مدرسه سی یوخدو، بیزیم ائویمیز یوخدو… بیزیم 
کند چوخ سویوقدی… من اوشویورم… بیزیم چادیر چوخ سویوقدی… من 

چوخ اوشویورم.

شعر خویش را زندگی کردن 
هنر است 

مقصود تقی زاده )نیسگیل(

مردم  با  خویش،  اجدادی  و  آباء  موطن  در  که  است  سال  سالهای 
زندگی می کند. دیار مادری و سرزمین چشمه های جوشان و ییالقها 
و کوههای پرالله و شقایق را به زرق و برق زندگی شهری نفروخته 
است. در غم و شادی مردمان دیار خویش شریک است. روستائیان 
باصفا، عاشیق ها و نوازندگان مردمی، شاعران و هنرمندان و قالیبافان 
و  تدبیر  و  رأی  با  را  بسیاری  ناگشودنی  گرههای  می شناسند.  را  او 
همدلی و همدردی او گشوده شدنی دیده ایم. برای پیشرفت فرهنگ 
و ادب و هنر شهرمان گامهای بلندی برداشته و بر می دارد. درهیچ 
مردم  و  ایل  ناگهانی  پیشامد  و  حادثه  هیچ  در  و  مکان  و  موقعیت 

خویش را فراموش نکرده و تنها نگذاشته است.
با  است.  نیارمیده  و  نگرفته  قرار  آن  یک  هم  زلزله  اخیر  حادثه  در 
به  را  آنان گریسته و غمهایشان  با  بوده،  داغدیدگان همراه و همدل 
جان خریده است.برای قره داغ با شعر خویش الالیی گفته و از همان 
لحظات اول حادثه که باهم به بعضی از روستاهای ویران شده هریس 
رفتیم، دغدغه کمک و به سامان رسانیدن کار زلزله زدگان را داشته و 
دارد. از همان روز اول کار و بار خویش را در شهر رها کرده و در 
روستاها برای عمران و آبادی و رفع مشکالت مردم مصیبت زده از 
جان مایه می گذارد. در این مدت هر وقت سراغش را می گیرم، می 
گویند در فالن روستاست. یک محوطه و بنای مرغداری در هریس 
دارد که محل انبار کمکهای خودجوش مردمی به زلزله زدگان است 
که با هماهنگی او و با روش درست و به سهولت به دست روستائیان 

می رسد.
آیند و مثل خانه خود هر چیزی را که الزم دارند  زلزله زدگان می 
از آنجا برداشته و می برند. در هیچ جایی نه بنری و نه اعالنی و نه 
نوشته ای برای دعوت به کمک رسانی نصب کرده است. اما تا حال 
کمکهای زیادی از طرف مردم مناطق مختلف و بهترین و اصولی ترین 
انجام شده  او  از طرف  زلزله زده  امدادرسانی ها در حق روستائیان 
است. بی گمان روستائیان هریس خدمات و کمکها و جانفشانیهای او 

را هیچ وقت از یاد نبرده و نخواهند برد.
او از جان و دل کار می کند، بیل می زند، مالت درست می کند، و 
… اما نه منتظر دوربینها و هیاهو و شعارها و ژست گرفتن های الکی 
و ساختگی است و نه انتظار تشویق و تحسین از طرف کسی یا نهادی 
دارد. کار می کند درست همان گونه که روزی برای پدرش و خانواده 
اش کار می کرد. قاطی مردم روستا شده است و کسی نمی تواند او را 
از دیگر مردم روستا تشخیص دهد. آنچنان دغدغه مردم مصیبت دیده 
را داشته و آنچنان برای آنان دل سوزانده و کمک می کند که رشک 
هر کسی را بر می انگیزد. آری فرزند ایل و تبار خویش بودن، شعر 
توقعی  هیچ  بی  مردم خویش  دردهای  در  کردن،  زندگی  را  خویش 

شریک بودن و در شعله اندوهشان سوختن کار هر کسی نیست.
این چند سطر را نوشتم که حداقل به عنوان یک شهروند و دوست 
نوع دوستی و  از  بتوانم تشکری کنم  دیار  این  از مردمان  یا یکی  و 
انسان دوستی و مردمداری و ایثار و فداکاری یکی از فرزندان خلف 

آذربایجان و هریس یعنی: شاعر نام آشنای شهرمان»هریزلی«
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آرغین چاغداش

او  چؤکدو.  انگیمه  انگیم  شیددتیندن  آغیرلیغین  ائنن  باشیما 
بیلمه  هئچ  اوالجاغینی  آغیر  قده   ر  بو  آغرینین  بیر  کیمی  آنا 
زدیم. آلدیغیم ضربه  نین شیددتی او قدر آغیردی کی هاچانسا 
دولدورمایی گؤزله ین بوتون چوروک دیشلریمین اوغولماسینا 
فاطمانی  له  بئینیم  چالیشان  یاپاالق  ـ  یاریم  اولدو.  سبب 
نین  ضربه  ائنن  باشیما  یادا  کسیلمیشدی.  سسی  دوشوندوم. 
شیددتیندن هئچ نه یی ائشیتمیردیم. باشیما دوشن کرپیجین، اؤز 
غریبه  اولماسی چوخ  کرپیجیندن  دووارین  اللریم له هؤردویوم 
دیر. ایللر اؤنجه ایدی. یاپاجاغیم ائوین ایچه              ریسینده فاطمامی 
گوندوز  گئجه  یورولمادان  هئچ  ایله  ذؤوقو  یاشاداجاغیمین 

چالیشمیشدیم.
اوشویوردوم آما جانیمدان تر آخیردی. گؤزلریم قاراالـ قاراال، 
بوالنا ـ بوالنا گؤرمز اولوردوالر. آما قوخوالری سئچه بیلیردیم. 
هله  توزون قوخوسو ایله سامانین قوخوسونو آییرد ائده بیلیردیم 
و بو منه اومود وئریردی. گؤزلریم داها هئچ نه یی گؤرموردولر. 
چوخ آغیرالشمیشدیم، بوتون ووجودوم کئییمیشدی. فاطمانی 

دوشوندوم. قوخوالر آزالمیشدی. بیر آرا باییلدیم.
آییلدیغیمدا، عاغلیما گلن ایلک شئی فاطما ایدی. نه گؤرور نه 
ائشیدیردیم. اوسته لیک نه توزون نه    ده هئچ نه    یین قوخوسونو آال 
بیلمیردیم. بورنوم- ال اوست دوداغیم آراسیندا ایلیق بیر شئیین 
تر  چاتمیشدی.  چنه  مه  سوزوب،  ائتدیم.  حیسس  سوزمه سینی 
اولوب اولمادیغی آنالماق اوچون، دوداغیمدان بیر ایکی دامجی 

آلیب تامسیندیم. قان دادیردی. 

آغیرلیق
پروین  داوری

دخترک با خشم  پشت به روستا و رو به جاده ایستاده بود و 
سرسختانه به انتهای آن می نگریست. این کاری بود که همیشه 
بعد از شنیدن طعنه های همیشگی زن عمو که سرپرستی او را 
به اجبار اهالی روستا بعد از مرگ پدر و بد نامی مادر عهده دار 
شده بود، انجام می داد.  به مادرش فکر می کرد که اهالی روستا 
در باره اش می گفتند که با بزازی که از شهر می آمده حرف میزد 

یک بار دو بار و بعد....
با انگشتانش زمین کنار جاده را می کند و اگر به مانعی بر می 
خورد آن را حریصانه با ناخن می خراشید تا پاسخ چراها و طعنه 
های همبازی ها و اقوام را بیابد. بهترین داستان زندگیش ماهی 

سیاه کوچولو بود.!
زمین زیر پایش لرزید. گویا طغیان کرده و همه انسان های روی 
زمین را می طلبید و دهان باز کرده بود. رو برگرداند همه چیز 
باز  اول فکر کرد  بود. سرش گیج می رفت  رفته  فرو  در غبار 
مقصر این حادثه است چون زمین را کنده که بد شگون است 
و مرگ پدر به دنبال به دنیا آمدن او اتفاق افتاده و اسب عمو 
رم کرده و موجب معلولیت عمو شده و دست آخر مادرش به 
گونه ای راهی شهر شده و...  اهالی روستا هم از او دوری می 
کردند و مریضی گوسفندی و یا خشک شدن چشمه را از چشم 
او می دیدند. شاید اینها دالیلی بود که همیشه انگشتان ظریفش 

زخمی بود.
هراسان به طرف روستا رفت زمین زیر پایش هنوز می لرزید 
اهالی روستا همه به سویی می دویدند. مردان بدون شرم فریاد 
می زدند و زنان به گونه ای دیگر... و بعد به تعداد همه زنده ها 

زلزله
مرده وجود داشت.

نزدیک خانه نرفت ولی از دور عموی معلولش را که رویش پتوی 
نویی انداخته بودند شناخت و زن عمو که با دیدنش اعتنایی به او 
نکرد و زار می زد. این برای زن عمو بهترین موقعیتی بود که اعالن 
کند دیگر سرپرست دخترک نخواهد بود این  از هر زبانی برایش 
دستخوش  همیشه  افکارش  آنجا  در  که  ای  خانه  ز  ا  بود.  تر  گویا 
نگرانی هایش بود فقط کنجی مانده بود که آنجا می نشست و دیوار 
کاهگلی را دوراز چشم اهالی خانه با ناخن می خراشید و اگر روزی 
دیوارهم به انتها می رسید او باز هم پاسخی برای سوال هایش نمی 
یافت و خود نمی دانست این چه نوع  سرگرمی و چه لذتی است.

انتهای جاده حاال دیگر باز شده بود. انسان هایی از جنس دیگر آمده 
و زخمی ها و زیر آوار مانده ها را جابه جا می کرند و کنجکاوانه 
به  و سرگردان  حیران  ها  مانده  باز  گشتند.  می  زنده  آخرین  دنبال 
دنبال کسانشان. دنبال هیچ کس نگشت. مردی از گروه امداد رسان 
خواست  نمی  پرسید  را  اسمش  بود  گرم  و  غریب  نگاهش  که  ها 

نامش را بگوید پاسخ نداد مرد به بغل دستی اش گفت ترسیده.
انگشتانش را به دهان برد مزه خاک می داد. رو به جاده و پشت به 
روستا ایستاده بود. جاده شلوغ بود عده ای می آمدند و عده دیگری 

با زخمی ها راهی بودند  دیگرانتهای جاده سیاه نبود.
انگشتانش دیگر مزه خاک روستا را نمی داد. همه از او نامش را می 
پرسیدند و مردمانی داوطلب کمک کردن و بعد از لحظه ای جویا 
بودند که چگونه روستایشان ویران شد پاسخی نمی داد. به طرف 
زن  و  روستا  اهالی  ندیدن  برای  را  بزاز  سراغ  تا  افتاد  راه  به  جاده 

عمویش بگیرد. 
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آوای سرنا در کوچه پس کوچه های »چای کندی« می پیچید. آهنگ »واغزالی« روانه شدن نو عروسی به 
خانه بخت را خبر می داد. همه می دانستند این آوای سرنای عاشیق بهرام است اما متفاوت. چون این بار 
خنیاگر پیر به سیاق جوانی هایش با تمام انرژی هوای داخل ششهایش را در سرنا می دمید. این عروس 

خوشبخت کیست که عاشیق را به چنین شور و شوقی وا داشته؟
ماشین عروس جلو خانه استاد بهرام ایستاده بود. مثل اینکه عروسی نرگس، تنها فرزند بهرام بود. تمام 
عاشیق های منطقه به احترام بهرام در عروسی شرکت داشتند. عروسی به این عظمت کسی تا به حال 
ندیده بود. شادی از سر و کول همه باال می رفت خصوصأ بچه های ده. نرگس با دعای خیر پدر سوار 
ماشین عروس شد. کاروانی به دنبال عروس بوق زنان به راه افتاد. ساعت چهار و نیم عصر بود. تا خانه 
تازه داماد در روستای »باجاباج« کمتر از 20 دقیقه راه بود. کودکان روستا به دنبال کاروان پای پیاده می 

دویدند. اما فاصله شان رفته رفته زیادتر می شد.
طبق رسم منطقه هریس فرهاد با دست حنا بسته و با سیب سرخی در دست در پشت بام خانه منتظر 
نوعروسش ایستاده بود تا به محض پیاده شدن نرگس سیب را به طرف او پرتاب کند. تا فرهاد دستش را 
باال برد که سیب را پرتاب کند. انگار بغض دیرین زمین ترکید. نعره ای وحشتناک از دل خاک بیرون زد. 

نرگس با تمام وجود فریاد می زد: فرهاددددددددد... 
و فریاد نرگس... 

فرهاد با نعره هولناک زمین آمیخت و در آن واحد زیر خروارها آوار چوب و خاک مدفون شد. 
روز بعد در روستای »چای کندی« با وجود اینکه در زلزله تلفات جانی نداشتند، بر سرتمام چادرهای 
سفید هالل احمر پارچه ای سیاه به نشانه سوگواری »نرگس و فرهاد«  آویخته بودند. خنیاگر پیر به چادرها 

سر می زد و اهالی را دلداری می داد. 

عروسی
نرگس هریسی

ساعات  دینجلیردیم.بیر  اوتاقدا  اولمامیشدی.  اوچ یاریم  ساعات  هله  ایدی.  گونو  نجی   -22 آیی نین  اوروجلوق 
اوالردی ایشدن قاییتمیشدیم. آنام و خانیمیم، او بیریسی اوتاقدا افطارا یئمک حاضیرالییردیالر. الله و چیچک ایکی 
قیزیم ایسه، اویونجاق الری ایله اویناماقدا ایدیلر. اوتاقدا ایکن، آنامین سسی قوالغیما چاتدی: »آی اوغول، اصالن! 

دَور باالمسان گئت چؤره  ک آل. آخشام باشی چؤره کچی شولوغ اوالر، آیاق اوسته دُورماقدان بئزییرسن!«.
»آنا! سن آلاله قوی بیر آز دینجه لیم، سونرا گئده رم. هله افطارا بئش- آلتی ساعات قالیر…« دئیه، آناما جاواب 

وئردیم.
دئدی: »من اؤزونه گؤره دئییرم. گئتمه ییرسن، گئتمه. بیر آز یات، سونرا گئدرسن…«

ائشیک  قالخدیم،  آیاغا  گؤره  اونا  ائله  باجارمامیشدیم،  سالماغی  یئره  سؤزونو  آنامین  واخت  هئچ  قدر  گونه  او 
پالتاریمی گئیدیم و آنام ایله خانیمیم اوالن اوتاغا باش وُوردوم.

ایکی-  واختالر،  دوالنان  اوسته  آیاق  یا  زامان  ایشله ین  ائوده  او  ایدی.  باشیندا  یایلیغی  کیمی  کی  همیشه  آنام 
قاباق  ایکی گون  بیر-  سالیردی.  بوینونا  دا  یایلیغی  باشقا  بیر  ایدی  نئچه مدت  باغالردی.  بئلینه  دا  یایلیغی  اوچ 
باشینا  یایلیغی  بیر  قاچیرسان کی  نامحرم دن  ایچینده هانسی  ائوین  ایستی سینده،  بو  یایین  »آنا جان!  سوروشدوم: 

اؤرتورسن، بیریسینی  ده بوینونا سالیرسان؟!«
کی  دئمیرسن  یایلیق،  دئییرسن  اؤزون  ده  بیر  دیر.  اؤرتمه لی  یایلیق  واخت  بیر  هر  قوجالدی،  کی  »آدام  دئدی: 
قیش لیق! سیزین فیکرینیزین عکسینه اوالراق، بو یایلیق هئچ ده منی ایستی لندیرمیر. بیرده بو کی، بوینوما ساالن 
بوغازیما  تورپاق  توز-  سوپورنده،  سیلیب-  ائشیگی  ائو-  دگیر.  دردیمه  هردن  گونلرینده،  اوروجلوق  بو  یایلیق 

دولوب، اوروجوما اشکال دگمه سین دئیه، بوینوما ساالن یایلیغی آغزیمین قاباغینا چکیرم.«
آنام منی اوتاغین آستاناسیندا گؤرجک دئدی: »باالم سان! بیر- ایکی دانادان آرتیق چؤره  ک آلما. آلاله گؤروم باعیث 
اوالنین ائوین آخی نه دئییم ائتسین. بیز اؤزوموز بیر زامان ائوده چؤره  ک بیشیرردیک، ایندی چؤره کچی خانا چؤره 

گینه محتاج اولموشوق… آلاله بُوندان آرتیق بیزی محتاج ائله مه سین!«
سونرا دئدی: »گئت باالمسان. تئز گئت،تئز گل.سونرا دا افطاراجان یات…«

ایندی یه قدر هئچ واخت یای  باخمایاراق،  اولدوغوما  ائشیگه چیخدیم. ورزقاندا معلم  ائودن  اولالشدیم و  ساغ 
گونلری بئکار قالمامیشام. آتام اؤلمه میشدن قاباق، زمیمیز ده ایشله یردیم. هم ده قویون اوتاراردیم. سونرا کنددن 
ایشله دیگیم مدرسه  ائله همان درس آیالریندا  ایندی ده  اولدوم.  بُورادا درس اوخویوب، معلم  ورزقانا گلدیک. 
امکداشالری ایله بیرلیکده، ورزقان اُوشاقالرینا یایدا بیر چوخ کیالسالر قویوروق. ائله اونا گؤره،سحر مدرسه یه 

گئتدیگیم اوچون، چوخ یورولموشدوم.
دوزه لینن  قیراغیندا  کوچه  دئیه،  قورویوم  گوندن  اؤزومو  دگیلدیر.  اُوزاق  ده  ائله  َقَدر  دوکانینا  ائودن چؤره کچی 
کؤلگه یولدان یوال دوشدوم. گونون ساعات اوچ یاریم هنیرتیسی، کؤلگه یولو دا ایستی لندیرمیشدی. یولو گئده- 
ده  هم  بوروموشدو.  فیکریمی  توتماسی  اوروج  هاوادا  ایستی  بو  کیمی  بیزلر  آنامین  و  هاوانین  ایستی سی  گئده 
اونون باش، بویون و بئل یایلیق الری منه سورغو اولموشدو. اونون گئییمی، هله ده اسکی قاراداغ قادین الری نین 
گئییمی کیمی ایدی. کنددن بورایا گلدیکدن سونرا، بیر چوخ قادین الر گئییم لرین دگیشیبسه لر، منیم آنان هئچ ده 
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پالتارینی عوضله مه دی. آتام دونیادان گئدن گوندن بری، اؤزومله بئله 
قرارالشمیشام کی بیر آن دا اونون قوللوغوندان اوزاقالشمایام. آلاله 

اونو منه قوروسون.
ائله بو دوشونجه لرین آراسیندا،بیردن بئله ظن ائتدیم کی منی کؤلگه 
یولدان گؤتوروب، تولالدیالر گونون هنیرتیسی نین اورتاسینا. سونرا 

ایسه گؤتوروب چیرپدیالر بیر- ایکی آددیم اویاندا اوالن آغاجا.
یئر- گؤی بیر بیرینه دگمیشدی. هر یئری توز- تورپاق گؤتورموشدو. 
بئش-  آلتی آددیم اویانی گؤرموردوم. منه کؤلگه یول دوزلدن دُووار، 
اوستونه داش-  ماشینین  نئچه  بیر  بیلدیگیم  دیزه چؤکموشدو.گؤره 
کرپیچ و دمیر دوشوب،اونالری اَزمیشدی. هارای و آغالماق سسی 
گؤیلره قاوزانمیشدی. بیر- ایکی ائودن آلوو گؤیه قالخمیش و گاز 

قوخوسو هر یئری بُوروموشدو.
بیر بئله گؤروب، ائشیدیب، آنالدیقالریمین هامیسی،  بئله دوشونورم 
کی اون ثانیه دن آرتیق چکمه دی. داها یقین ائتمیشدیم ورزقانا زلزله 
یادیما  باالم  باالجا  ایکی  و  خانیمیم  آنام،  تاپینجا،  اؤزومو  گلیب. 
آغالدیم.  ایله  هؤنکورتو  و  تپدیم  هارای  قالخدیم،  دوشدو. آیاغا 
دووارین قیراغیندان یئریدیگیم، دووارین مصالحی یونگول اولدوغو 
و او دؤور- برده اوجا بیناالرین اولمادیقالری، جانیمی قورتارمیشدی 
و دئمک اؤلمه میشدیم و تکجه بیر آز ساغ قیچیم آغرییا دوشموشدو. 
ائله بُونا گؤره بیر آن یئرییه بیلمه دیم و مجبور اولدوم بیر مدت یئرده 

اوتوروم. گؤز- گؤزو گؤرموردو و هر بیر یئر توز ایدی.
آغالیا،  آغالیا-  سونرا  قالدیقدان  اورادا  مجبوریتله  ساعات  بیر 
قیشقیرا- قیشقیرا و آخسایا-   آخسایا ائویمیزه ساری یوال دوشدوم. 
سسلرینی  آغالماق  و  هارای  جماعتین  ایچیندن  تورپاق  توز-  داها 

آیدینجاسینا ائشیتمک اولوردو.
بیل  ائله  آمما  قاچیردیم،  نئجه؟  ائوده کیلر  آنجاق  ایدیم،  ساغ  من 
آیاقالریم یئره یاپیشمیشدی. تله سیردیم، آنجاق ایره لی له یه بیلمیردیم. 
اوروج اولدوغوم ایسه، منده بیر زور قویمامیشدی. آلاله، گؤره سن 
باالالریم ساغ دیرالر؟ قورو آنامی آلاله… گؤره سن ائویمین چیراغی، 
حیاتیمین یولداشی، یئنه ده منه ایشیق ساچاجاق؟ آمان آلاله… آنام 

… جانیم… عزیزلریم…
کئچدیکدن  زلزله دن  ساعات  بیر  هله  یولو،  دقیقه ده گلدیگیم  اون 
سونرا قاییدا بیلمه میشدیم. اولوب، آوار آلتیندا قاالنالری چیخاندان 
داها  تؤکولموشدولر.  خیاوانالرا  کوچه لره-  هامی  دئمک  سونرا، 
ایره لی گئتمک امکانسیز ایدی. امدادی مأمورالر و ماشین الردان هئچ 
نه خبر یوخ ایدی. ائله بُو حالدا، بیلمیرم نه دندیرسه مدرسه یادیما 
دُوشموشدو. گؤره سن اُوشاقالردان اؤلوب-  قاالنی کیم دیر؟ معلم لر 
مدرسه ده  دیر  ایللر  ده  اولوبالر؟هم  نئجه  امکداشالریمیز  باشقا  و 

چیخارتدیغیمیز اویون بازلیقالری خاطیرالییردیم.
آدلی  مقاومت«  قاباغیندا  »زلزله  مدرسه لرده  آییندا  آذر  ایلدیر  نئچه 
قاتیالراق،  ایشلره  تربیه وی  تعلیم-   بُو  من  گؤروروک.  ایشلر  بیر 
مقاومت،  قاباغیندا  زلزله  منجه  یاناشمیشام.  احتیاطال  زامان  بیر  هر 
تکجه مدرسه اؤیرتمه لری ایله دگیل، بیر چوخ باشقا زادالرال یئرینه 
کرپیچ دن  خام  خلقین  قاییتدیقدا،  ساری  ائویمیزه  یئتیریله جکدیر. 
محکمجه سینه  یئرلرینده  ائولرینی،  قالمیش  خارابا  دوزه لینمیش 
آیاق اوسته دُورموش دولتی بیناالرال مقایسه ائتدیکده، بو احتیاطلی 

یاناشماما داها دا آرتیق اینانیردیم.
ائویمیز  حدودالریندا  آلتی یاریم  ساعات  و  سونرا  ساعاتدان  ایکی 
ایشله میردی.  تئلفونالری  چاتدیم.جیب  آغزینا  کوچه نین  اوالنین 
زلزله گلندن او ساعاتا قدر یوز دؤنه دن آرتیق ائویمیزه و خانیمیمین 
تئلفونالرین  امدادی  هئچ.  آنجاق  ائتمیشدیم،  زنگ  تئلفونونا  جیب 

ایسه هئچ بیری جاواب وئرمیردی.
بوتونلوکله  بینا  هؤندور  ایکی  آغزیندا،  کوچه نین  گئدن  ائویمیزه 
اوچموش و کوچه یه گیرمک امکانینی الیمیزدن آلمیشدی. بیر نئچه 
نفر تانیش، دوست، فامئل و قونشو کوچه نین آردیندا ایدیلر. هامیسی 
منیم کیمی پوزغون، توز- تورپاق گئییملی و ناراحات ایدیلر. هامی 

منیم کیمی ائوده قاالنالرین نیگرانی و آغالر گؤزلو ایدیلر.
یاردیم  ایسته ییردیک.  گیرمک  کوچه یه  ائشه له ییب،  تورپاقالری 
و  آواراچیلیق  معنادا  تام  و  یوخ  پروگرامی  بیر  هئچ  ائدنلرین 

انضباط سیزلیق ایدی.
یولو  گیریش  کوچه میزین  هله  و  چاتمیشدیق  سکگیزه  ساعات 
آچیلمامیشدی. بُو ایکی ساعاتین ایچینده، بئش-  آلتی نفری یارالی و 
بیر- ایکی نفری ده اؤلموش، اُوچولموش بیناالرین قالیق الری آلتیندان 
یاددان  عزیزلریمیزی  کی  ائویمیزده  ده  من  داها  چیخارتمیشدیالر. 
چیخاردیب، کوچه باشیندا ییغیشانالرا یاردیم ائدیردیم. ائوده قاالن 
گؤزومون ایشیقالرینی قُورتارماق اوچون، هله لیک مددچی اولمالی 

ایدیم.
ایچینه  کوچه نین  و  آچیلدی  یول  قاالندا  آز  بیر  دوققوزا  ساعات 
بیناالر  بوتون  ایدی.  کیمی  ده،ائیشکده  ایچی  کوچه نین  گیردیک. 
توز-  یئر  هر  ده،  کئچسه  ساعات  آلتی  بئش-  زلزله دن  ییخیلیب، 
یوخ،  ایله  کولونگ  بئل-  دُووارالری،  دام-  ایدی.ییخیالن  تورپاق 

الیمیز ایله اویان- بُویان ائدیردیک.

و  اُونوتدوم  اولدوغومو  مددچی  داها  گیررکن،  ایچینه  کوچه نین 
آیاقالریم  قاباغیندا  قاپیمیزین  دوشدوم.  یوال  ساری  ائویمیزه  دوز 

سُوستالدی: »بیردن گؤرمه ییم دؤردو ده اؤلوبلر؟!«
قاباغا گئده بیلمه دیم. الیمی جیبیمه سالدیم و قاپینی آچماق اوچون، 
آچاری آراماغا باشالدیم. آچار، جیبیمه گئدن بارماقالرین آراسیندا 
اویاندی، آنجاق گؤردوم دُوواریمیز اُوچوب، قاپی دیزه چؤکوب و 

آچارسیز ایچری یه گیرمک، داها هامییا مومکوندور.
سس  نه  هئچ  ائودن  آتیلدیم.  حیه طیمیزه  اوستوندن  قاپی نین  دمیر 
قارانلیقالشیردی.  داها  قورخوردوم.هاوا  گیرمگه  ایچری  گلمیردی. 

بئله دوشونوردوم آذان واختی دیر.
منیم آتامدان قاالن ائو، ایکی قاتلی بیر ائو دیر. ایکی قات دئدیکده، 
دیر،  زئرزمی  طبقه  بیر  دوشمه سین.  یادینیزا  زادالر  طبقه لر-  یئنی 
باالجا  بیر  آراسیندا  اوتاق،  ایکی  بُویانلی  اویان-  ایسه  اوستو  اونون 
باالجا  پیلله.  نئچه  گئدن  زئرزمی یه  دا  دالیسندان  دهلیزین  دهلیز، 
حیه طیمیزدن بُو ایکینجی طبقه ده اوالن اوتاقالرا دا نئچه داش پیلله 
واردیر.ایکی اوتاق بوتونلوکله اوچموش و وسیله لریمیزین هامیسی 

تورپاقالرال بیر اولموشدوالر.
اؤزومو  قیراغیندان  آغاجیمیزین  ایکی  دوشموش  یئره  حیه طده 
نه  ائشیدیلمیردی،  سس  بیر  هئچ  چاتدیردیم.  طبقه یه  ایکینجی 
آنامدان، نه  خانیمیمدان، نه ده اُوشاقالریمدان.داها قیچیمین آغریسینی 
اونوتموشدوم. اویان- بُویانی آرادیم. ایکی اوتاقالرین آراسیندا اوالن 
دهلیزین دالیسیندان زئرزمی یه گئدن داش پیلله لر سالیم ایدیلر. اؤزومو 
پیلله لردن زئرزمی یه سالدیم. قارانلیق و مطلق سکوت ایدی و هئچ بیر 
یئر و هئچ بیر کیمسه گؤرسنمیردی. در حال، جیب تئلفونومون یادینا 
دوشدوم:» تئلفونال بیر یئره زنگ وُورانمیرام،چیراغی کی ایشله ییر!« 
اُوچموش،  طرفی  بیر  زئرزمی نین  یاندیردیم.  چیراغینی  موبایلین 
قویدوغوموز  اویون  آیین-  اوستونه  و  وُوردوغوموز  دُووارا  اورادا 
دوشموشدولر.  یئره  سینمادان  ایکیسی،  هر  طبقه لرین  تاختا  ایکی 
بیر  زئرزمی نین  هامیسی  ایسه  اُوشاقالریم  ایکی  و  خانیمیم  آنام، 
آنام  یاتمیشدیالر.  و  دایانمیش  دُووارا  اُوزانمیش،  یئره  گوشه سینده 
منی گؤرجک، دئدی: »قادان آلیم، گلدین؟! یانئیدیم، سنی یولالدیم 

چؤره ک آلماغا!«
احوالالرینی  حال-  اوشاقالرین  اؤزونون-  و  قُوجاقالدیم  آنامی 
سالیم-  بورداییق…  هامیمیز  کی  دئدی:»گؤرورسن  سوروشدوم. 

سالمت!«
آنام،آغزی نین  قاچمادینیز؟«  چیخیب-  بُورادان  نییه  »بس  دئدیم: 
آتان  »بورانی  دئدی:  و  چکدی  قیراغا   یایلیغی  چکدیگی  قاباغینا 
چوخ مؤحکم دوزلدیب. بیر ده منجه بُورادان چیخسایدیق، ائشیک 
چتین  چیخماغین  اورادان  ده  هئچ  البته  آنام،  اوالردی!«  تهلکه لی 

اولدوغونا اشاره ائتمه دی و ساکیت دُوردو.
ایدی و  قانال دولو  اونون اؤز- گؤزو  دایانمیشدی.  خانیمیم دُووارا 
باغالنمیشدی.  ایله  بیری  یایلیقالرین  باغالنان  بئلینه  آنامین  باشی 
اُوزانمیش  یئره  یانیندا  قیزیم خانیمیمین  ایدی. بؤیوک  قانلی  یایلیق 
اویان-  قیچی نین  دا سول  اونون  اَلینه وئرمیشدی.  آناسینین  اَلینی  و 
بُویانینا ایکی باالجا تاختا قویولموش و آنامین بوینونا ساالن یایلیقال 
و  طرفلیک  او  آز  بیر  باالم،  باالجا  قیزیم،  بیری  باغالنمیشدی.او 
یوخاریدان گلن پیلله لرین اویانیندا، شیرین یوخودا یاتمیش ایدی.البته 

هر یئر بیر- بیرینه دگمیش و وساییللریمیزین آرادان گئتمیشدیر.

گؤرمورسن  اولماسین.  »ایشین  دئدی:  آنام  گئتدیکده،  طرف  اونا   
اونون  ده  بیرینی  یایلیق الرین  کی  بئلیمده  یاتیب.  یُوخودا  شیرین 
اوزونه  گول  گؤزل  تورپاق  توز-  چکمیشم،  اوستونه  و  اوزونه 

قونماسین. گؤرورسن کی یایلیق الر درده دگدی؟«
یانینا  قیزیمین  اوالن  آییق  راضی الشدیم. گولومسندیم و خانیمیمال 
یانینا  اونالرین  دگیلدی.  خوش  اصال  وضعی  خانیمیمین  قاییتدیم. 
چاتدیقدا،  آناما اوره ک- دیر ه ک وئرمک اوچون دئدیم: »داها اؤزونه 

بیر یایلیق قالمادی بس؟!«
ده  بیرینی  عائله نه،  سنین  وئرمیشم  اوچونو  کی  »گؤرورسن  دئدی: 
چکمیشم آغزیمین  اونو  گلندن  زلزله  ده  هم  باشیمدا.  ساخالمیشام 

قاباغینا…«
و سونرا دئدی: »دُور گل بیر قُورتوم سُو ایچ، اوروجونو سیندیر… 
من ده اوروجومو آچمالییام. نئیله مک بو ایل ده آلاله بئله بیزی امتحانا 

چکدی. بُورادان ائشیگه چیخمالییق تئزلیکله.«
ساعات  یئددی  آلتی-  ده  هم  اوچون،  اولدوغوم  اوروج  سحردن 
بئزیکمیشدیم.  صورتده  کامیل  گؤره،  چیرپیندیغیما  سونرا  زلزله دن 
منله برابر، جیب تئلفونومون باتریسی دا سونا چاتیردی. موبایلیمین 
چیراغی سؤنرکن، ائله بیل من ده ییخیلیب، ائله خانیمیم و بؤیوک 
بیزی  یاردیمچیالر  ایسه  دوشموشم.سونرا  یئره  یانیندا  قیزیمین 
بُوردایام،  ایسه  ایندی  چیخاریبالر.  ائشیگه  قُورتاریب،  زئرزمیدن 
اؤزوم تخت  دیر،  قیچیم گچ ده  امام رضا خسته خاناسیندا،  تبریزین 

اوسته.
و  دیر  یاخشی  حالیم  عمومی  کئچیر.  گون  اوچ  زلزله دن  گون  بو 
قیچیمین سینیغی ائله ده منی سینسیتمه ییبدیر.او جور کی ائشیتمیشم 

بو گون- صاباح منی بورادان بُوراخاجاقالر.
اصالنالرین  بوتون  آنام  ائدیرم  فیکر  دا،  اؤلسا  اصالن  آدیم  منیم 
اوچون  منی گؤرمک  نئچه دؤنه  ایکی گونده،  بو  باشچیسی دیر.ائله 
بورایا گلیب دیر. هله آلالها شوکور کی عمیمین ائوی تبریزده دیر 
اوسته  آیاق  دا  بُورایا گلدی.اونو  دونن  دا  قالیرالر.خانیمیم  اورادا  و 
پانسماندان سونرا بُوراخیبالر. بؤیوک قیزیم، الله نین ده بیر قیچی، هم 
ده بیر قولو سینیب، ایندی عمیم گیلده دینجه لیر. دئمه لی زلزله اوالن 
واخت، اونالر اوسته کی اوتاقدان، ایستی اولدوغو اوچون زئرزمی یه 
کؤچمه  بو  و  زامان  چیخدیغیم  چؤره گه  َهَمن  منیم  ائله  گئدیرلر، 

اونالرین جانینی قُورتاریر.
یازماق  یادداشت  منه  واخت،  گلن  بورایا  آنام  خانیمیمال  دونن 
چیچکدن  باالم،  باالجا  گتیردیلر.  قلم  کاغذ-  ایسته دیگیم  اوچون 
آنام  آنجاق  چیخدی.  ائشیگه  اوتاقدان  تئز  خانیمیم  سوروشدوم. 
ده  گلنده  زلزله  گون  او  اویناییر.  ایله  نوه لری  نین  »عمی  دئدی: 

یُوخاریدا اویناییردی…«
دئدیم: »یُوخاری دا؟«

بیلیم.  نه  »یُوخاری-  آشاغی!  دئدی:  و  قاتدی  سؤز  سؤزومه  آنام 
صاباح مرخص اولسان، گئده  ریک ائویمیزه. من کی اوروجلوغون بو 

نئچه قاالن گونونو ده اوروج توتمالییام.«
بو  اوخودوغونوز  سونرا،  گلدیکدن  قلم  کاغاذ-  الیمه  دونندن 
او  ائده جکلر. گؤره سن  منی مرخص  بُو گون  یازدیم.  یادداشتالری 
گئجه موبایلیمین چیراغیندان ساچیالن آز ایشیغین آلتیندا آرامجاسینا 
آنامین یایلیغی نین آلتیندا یاتان چیچک باالمی بیر داها دا گؤره جه یم 

می؟!
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نیگار خیاوی
■ زلزله

گونو قارا بو پیشیک
بیردن بیره سیلکه لدی اونودولموش باشینی

بیردن بیره بو قیفیللی خریطه ده
 لئش لئشه دایاندی دیدیک -دیدیک 

بیلمه دیک ساعات نئچه نی نئجه ایشله دی 
یئر قاش- قاش نئجه 

قارادام نئجه دیغالییب آغنادی
دوداغینی نئجه قارا قیدیقالدی

اؤلوم اؤپوش قوندو اوشاقالرین بویونا بوینونا
چک بو اؤلومو کامئرانا 

چکیل بورادان، چکیل آیاغیمی ترپه دیم 
الیمی چیخاریم تالواردان

بو باش کیمدن قوپوب بورایا
بو داشی گؤتورون اورایا

بو بئلی بوکمه یین کولونگ گتیرین گؤتورون بیماریستانا
»ولی سن آهلل گؤتور بیماریستانا ولی سن آهلل گؤتور بیماریستانا ولی... ولی... 
ولی واهلل نفسی وار نفسی وار   نفس وئر  نفس وئر  گؤتور بیماریستانا  آی قیز 

بیرآز سو گتیرین بیرآز سو گتیرین نووالر بیرآز سو گتیرین...«
یا زلزله! یا زلزله! یا تورپاغین گؤزو!

اؤلوم اؤسکورور توفک توپورور
قان توپورور قادینین دؤشو 

هئی هلیکوپتر گلیر تاتاراق تاتاراق گتیریر

آغا رییس، قادان آلیم گلیشین یامان پیس!
بویور ایچری، بوراسی داغیلمیش تیفاغیمیز

ائله بورادیر قوناق اوتاغیمیز،
بویورون

اَته ییمیز اؤلوموزدن داشیر، آغزیمیز کول، کولک
کؤرپه نین قونداغی،  قمه نین قینی قیمیلداشیر

یئر زلزله گؤی زلزله
بیزدن سیزه سیزدن بیزه کؤمک گله؟

یئنه موذاکیره یه کیمله باشالدی ماساالرینیز
او یوغون صندللره یئنه کیمین دردینی اوتورتدونوز؟

الیم قالیب هلیکوپترینین آیاغی آلتیندا، آغا رییس! 
کوله یین حولقوموندا پیچاق- پیچاق گزیر هئریز

کی آدینی بئله دوزگون سسلندیره مه ییر گئده- گئده دانیشان تهران
اهر قات- قات َقهر، قوینوندا قان ورزیغان 

سنی اوچقون، سنی اجالس، سنی جنازه شالله سی
بو هاوادا کیریییر قیزدیرما اوشوتمه سی

بو تانریالر توزاناق قوپاریر 
سسلر سس سیز کسیلیر 

آذربایجان افیل- افیل اسیر 

هاشم ترالن
■ آغالما آنا، آغالما!  

      
دؤزومون اولسون آنا

گؤزونده کی سونسوز کدر،
اؤزومون اولسون آنا.

باخیب طبیعتین بویونا
نه دئییم اونا؟

دئسم نـورسوز بیر عالمسن
گونشین آجیغی توتار،

دئسم تورپاق نه ظالیمسن
یئرین برکتی قاچار

نه دئییم آنا.
بابکین فاجعه  سینه دؤزدون،

چالدیران واقعه  سینه دؤزدون،
خاقانالرین قلینجینا دؤزدون

یئنه دؤزومون اولسون آنا.
سئوینجیم سنین

کدرین اؤزومون اولسون آنا.
دؤزومه عزمین اولسا،

یاراالرین یوز مین اولسا
»کوره  یینده کل گیزلنن« 
»اوره  یینده و ل گیزلنن«

ایگید ائوالدینین
مرحم ایله ساغاالر آنا.

اولو قارداشین تبریز،
باال قارداشین زنجان،

آنامیز آذربایجان،
قولالرینی آچا- آچا

اوره  کلری پارچا- پارچا،
دیزینه باش قویوبالر آنا.

آمما!
ساغالمایان مین یاران وار،

بو نه یوروش، نه هــوجومدو؟
اللی بئش مین قیزیل باشالر

اوردوسوندان گؤزون یـومدو.
آغالما قاراداغ، آغالما،
دؤزومون اولسون آنا.

سئوینجیم سنین،
کدرین اؤزومون اولسون آنا. 

ائلدار موغانلی
■ قاراداغیم!

زامان ترسینه دوالندی
کوله بوغولدو اوجاغیم؛

آلووسوز، توستوسوز یاندی-
ائلیم، اوبام، داشیم، داغیم،

قاراداغیم!

چالخاالندی غم دنیزی
طوفاندا قویدوالر بیزی

بال آلدی اوستوموزو
نه نیشانیم، نه مایاغیم,

قاراداغیم!

قوللو، قانادلی قیریلدیق
دیری- دیری باسدیریلدیق
بیز، آرخامیزدان وورولدوق

منیم ایگیدیم، قوچاغیم,
قاراداغیم!

ماتمینه گولن ده وار
اوره یی سؤکولن ده وار

سیناییرام دیار– دیار
کیمدی آرخام، کیم اورتاغیم،

قاراداغیم!

زامان یاتمادی یاتیما
غم النمیش حیاتیما

دومان چؤکوب بایاتیما
کدر یاغیر قوشمام، آغیم,

قاراداغیم!

»دیل غمی«  نه قوربان اولوم
»کرمی«  نه قوربان اولوم

المینه قوربان اولوم
منیم سؤز، صنعت اوجاغیم,

قاراداغیم !

اود دوشسه ده بینؤوره نه
داغ چکیلسه ده سینه نه
قالخاجاقسان یئنه، یئنه
آی منیم آنا تورپاغیم،

قاراداغیم!
قاراداغیم! 

صالح سجادی 

آخشام اوستو دا دا داغالر دره لر تیتره دیلر
ف فلک بیر بارا قویدو بره لر تیتره دیلر

یورقون ایشدن یئتیشیب ائوده اوزانمیشدیم کی
دو دو دووارالر پ پ پ پنجره لر تیتره دیلر

قا قا قاچدیم ائشییه هر یئره باخدیم اوچدو 
گؤ گؤزومده بو بوتون منظره لر تیتره دیلر

دؤ دؤ دؤندو با باشیم هر شئیی پوزقون گؤردوم
آ آ اغالر بو بو بوزالر قره لر تیتره دیلر

گؤی ییخیلدی یئره یئر قالخدی گؤیه اوووووف ائله کی 
تانری دان باشقا بوتون هئیبره لر تیتره دیلر

داغا قاچدیم دوزه قاچدیم دره یه سؤوگندیم
دا دا داغالر دو دو دوزلر دره لر تیتره دیلر 

یازیق ایتلر ای ای ایس ایسته دیلر تا هوروشوب 
بیزه ز زلزله نی بیلدیره لر تیتره دیلر

دده مین مکه ده کی عکسی نی توپراق اوتدو
کئچه جک لر خا خا خا خاطیره لر تیتره دیلر

جا جا وانالر ِگ ِگ گئتمیشدیله چؤلده بیچینه
آما ها ایسته دیلر َد َدره لر تیتره دیلر

کیمسه دن چیخمادی سس هرنه ده ویرنیخدی هامی
هایقیرا بیلمه دیلر حنجره لر، تیتره دیلر

آناالر ایسته دیلر سوت وئره لر قان گلدی
باالالر ایسته دیلر جان وئره لر تیتره دیلر

دی دیلیم تو تو تو توتمور او گؤ گؤندن دانیشام
من اؤلونجوک سانیرا داغ دره لر تیتره یه جک
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آیدین آراز
 

بورا قاراداغ دیر
من بیر کؤرپه یم

بیریسی گؤتورسون منی بئیشییمه
دیشیم آنامین دؤشونده قالدی

سسیم آلوارالر آلتیندا
قولچاغیم تک قالدی

اوشویورم
آنام نه قدر سویوموش

بورا قاراداغ دیر 
من بیر آنایام 

اؤنجه بئله دئییل دی کی 
یاشماغیمین گول لرینه کپه نک ییغیشاردی 

کؤرپه م اوینایاردی کپه نک لرله 
ایندی قان ال تورپاق الختاالشیب یاشماغیمدا 

دامیمیز اوچاندا 
کپه نک لر کؤرپه می ده گؤتوروب اوچدوالر 

اوچ د و ل اااا ر 
سینه م دن سوت آغالییرام نئچه گون  دور 

حسن ریاضی )ایلدیریم(
■ فراخوان عشق

 بیایید
یاران، یاوران بیایید.

آیینه اندیشه ها را
از زنگار روزگاران بزداییم

و قلبهای عاشقمان را
تا انتهای دوست داشتن بگشاییم

آواز در آواز
در آفاق گسترده شویم

تا وسعت باورهای انسانی
تا سپیده دمان زیبائی!

که کودکان آذربایجان نیز
کودکی های زخمی شان را
از زیر آوار زلزله برکشند و

به رویا هاشان بسپارند.
آیدین ها

رویا های چشمه ساران را
در هم آغوشی آفتاب و خاک

به ییینبد
سارا ها

نا  های  شکوفه  بر  را  باران  خوابهای 
شکفته

به خواب روند
یاشارها

کبوترها شان را در زالل آبی آسمان
رها سازند

رنگین کمان های خفته
در بهاران آرزوهای سولمازها

بتابند
و اولدوزها

بر سپیدی کاغذها
خانه هائی رسم کنند

با پنجره هائی رو به آفتاب گشوده
تا در چشم اندازشان

آواز های گم شده ی چلچله ها
با خنده ی بهاران

در آمیزد
و در گم گوشه ی یادها
گل های سرخ قره داغ

شکوفه دهد
و در آمیزد با طعم به ، سیب و گیالس

آواز درنا
در شب های پر ستاره

اندوه حسرت از دلها بزداید.
زندگی باز زاید
و بهارانه شود.

وشوق زیستن و عشق ورزیدن
در جانها به شور مایه ها بدل شود

و جلوه مهر انسانی
جهان را به هیأت زیبای عشق در آورد.! 

رضا کاظمی

گفتند زلزله شده است
سراسیمه شتافتم

تا رودبار، منجیل، خرابه های بَم
تا حتا جغرافیای تمام زلزله های جهان.

زیِر تمامِ آوارها
تو بودی

دانیال رحمانیان

تو پرواز کردی
و من

باریزش پرهای ریخته ات وضو می گیرم
و بر سر آبی ترین سجاده ها

نماز صبر می خوانم

ولي نصیري
■ زلزله گلنده آذربایجانا   

  
خالقیما ده ییب دیر نه باللی داش؟

گؤزومده ن قورومور اودور قانلي یاش
بئله گؤرمه یه یدیم باجا باجي کاش

عاطفه دردینه دؤزه نمیر اینسان

یاننام قاراداغ دا یاسلي اهره
یاننام هریس تکي غملي شهره

یاننام الپ آخشام دان تاکي سحره
درد اودوم سیغیشماز یئر گؤیه اینان

هاي وورماییم آغالماییم نئیله ییم
ناحاق قانا باتیب بیزیم ورزیغان

اوزومدیل داغیلیب ساراسیز قالیب
قان ایچینده چوباالییر ماواز خان

خان چوبان اؤلوب مو؟ سارام سیزیلدار
من کي دئمه میشم یارام سیزیلدار
ایسته سن بیله سن هارام سیزیلدار
توفاغي داغیالن ائلیمه جان ـ جان

زلزله گلنده آذربایجانا
پالچیقالر ییخیلیب جان وئریب آنا

نصیري گره کدیر اود توتا یانا
آي یانان اوره ییم یان گؤینه هر آن

سوسن نواده رضی
■ توپراق آنام!

سایدام کؤنول لری نین اوزه رینده
ناماز قیلیناجاق قدر

سوچسوز ایدیلر،
توپراق آنام!
و مظلوم…

هانسی اؤلویه آغالییم؟؟؟
هانسینا غسل وئریم؟؟؟

گئدین اویادین گوزگولری
منه

نفرتیمی باسدیرا بیله جه ییم خوشگؤرولوک گتیرین
اوره ییم کیمی

قبریستانلیغا چئوریلن یئتیم کندلریمیزه
توختاخلیق وئریم بیر آز…

آرزی- گورزولری یاریم قالمیش قیزالرا الی الی
نیسگیللری توزا تورپاغا بوالنمیش اوغولالرا الی الی

آغاجالرا الی الی
داوارالرا الی الی

خوروز بانیسیز صبح اذانینا الی الی…
نولدو

ندن داریلدین توپراق آنا؟
ندن غضبی نین تکرلیکلری آلتیندا

لینج ائتدین
باغریندا سخاوتله بسله دیکلرینی؟!…..

داش چانقیللی آجیماسیز لیقالرا
توتوالن آناالرا الی الی

گیزلی ظولوملره یئم اوالن
سوده مر باالالرا الی الی…..

رقیه کبیری        
■ آذربایجاندا ساعات بئش

بئش...
اود،
سو،

تورپاق،
هاوا، 
روح،

فیثاغورثین بئش عنصری دئییل
گؤزللیک تانریچاسی، ونوسون سیمگه سیندن

داش دؤررونده
داشالرین اوزه رینده، هندسی شکیللردن 

پنتاگرامدان سؤز آچمیرام
لورکا گلمه ین ساعاتدان دئمیرم

اودون آلووالنان ساعاتیندان
سوالرین قورودوغو

تورپاغین باشالرا اله ندییی
هاوانین اکسیژن سیز زامانی 

روحالرین آوارا قالمیش ساعاتیندان سؤز آچیرام
دوخسان بیرینجی گونش ایلینین بئشینجی آییندان

اییرمی بیرینجی گونوندن
اؤلوم ساعاتیندان

ساعات بئش دن دانیشیرام!

افغانستاندا پارتالییشالر
عراقدا جانلی بمباالر
سوریه ده بمباردمانالر

سیاستین قانلی اللری، دویماز گؤزلری 
چیرکین اوزودور،

اؤلوم دئییل...

اؤلوم، 
قاراداغین، قارا سوواقلی دامالری

قیزیل قیمتلی
میس رنگینه بویانمیش تورپاغی دیر،

قات- قات قاالندی اوشاقالرین
قادینالرین، قوجاالرین اوزه رینه

اؤلوم
قاراداغین مارالالرینین هورکک ساعاتی دیر

گونش ایلینین قارانلیق آیینین، قارانلیق گونونون 
ساعات بئشی دیر اؤلوم... 
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مقصود تقی زاده هریس)نیسگیل(
■ »باجاباج« کندینه گئدرکن

کنده گیردیم، باشیم اوسته
غم قارتالی قاناد گردی.

عنوانالری خبر آلدیم
کدر منه یول گؤستردی.

خاطیره لی کوچه لرده
قاالنیب داشالر، کسک لر.

باخاندا اوچوق ائولره
گؤزه سوخولور دیرک لر.

یاشالر توزا قاریشیبدیر
غم بویاقلی یاناقالردا

خاطیره لر قویالنیبدیر
دارماداغین اوتاقالردا.
اوشاقالرین کیتابالری
یئل اؤنونده واراقالنیر

حسرت لرین داراغییال
خیال ساچیم داراقالنیر.
توزاناقالر آت چاپدیریر

غم دؤنگه لی کوچه لرده.
هر آددیمدا راست گلیرم

 نئچه حسرت، نئچه درده.
آرزیالرا دومان چؤکدو
دیلک لره دولو دوشدو.

حاییف، بو کنده نیسگیلین
یامان گونده یولو دوشدو…

»عزیزیم باجا باجا
نه گلدی باجاباجا؟

کندی گؤرنده اولدی
اوره یم باجا باجا…«

ع. یالچین
■ قاراداغ

اوجاق سؤنوب کول اولسادا
یئنه یاناجاق- یاناجاق
ائولر یئرله بیر اولسادا

قالخاجاقدیر اویماق- اویماق
باشین ساغ اولسون قاراداغ!

چوخ گؤرسنده سازاق، بوران
آلچالمادین هئچ بیر زامان
سوفرنده کی تامدان دادان

دؤنوک چیخیب، اولسادا آغ
باشین ساغ اولسون قاراداغ!

کیم قینادی، کیم قارغادی
بئله سئویندیردی یادی

خوش گونلرین قاباغدادی
بولود اول شیمشک کیمی چاخ

باشین ساغ اولسون قاراداغ!

سهنده باخ، آیاغا دور
ساواالن قول- قانادیندیر
دردینی بوغ، غمی یاندیر

ملهمیندیر آنا تورپاغ
باشین ساغ اولسون قاراداغ!

دیل- دیل اؤتر اوغول الرین
قهرمانلیق ناغیل الرین

سؤز ثروتین، صنعت وارین
خزینه لر یاراداجاغ

باشین ساغ اولسون قاراداغ! 

ناصر داوران
■ بیر گون سونرا 

- آل بونو 
  سه نه قولچاق گه تیرمیشه م

- ایسته میره م  
  سه نین بیزیم چه پیش ده ن سراغین وارمی؟

- آنان هاردا؟ 
- بیلمیره م

  تورپاق اینیلده ییردی دونه ن
- قوی باخیم

- ال وورما
  گؤینه ییر

  آنام گه لیب ساغالداجاق اؤزو
  کؤینه ییمه قاریشان یاراالریمی

- قورخورموسان؟
- ائوین ایچینده گؤی سیلکه له ندی بیرده ن

  بوندان اول گؤرمه میشدیم بئله بیر شئی
  چالخاالندیقجا

  اوره ییمی بوالندیردی
  دام اوچاندا 

  آنامین قوینوندا گیزله نمه ک ایسته دیم 
  آنامین ال له رین بیر آنلیق گؤره بیلسه م ده 

  ایتیردیم سونرا  
- دوندارما یئییرمی سه ن؟
  سه رینله یه رسه ن بیر آز

- ارسالن دئمیشدی گه له جه ک
  آپارسین منی

  یونجالیقدا بیلدیرچین یوواسی گؤرمه یه
  ارسالنین آیاق قابی سین

  تولالنتی الر ایچینده گؤردوم بایاق
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