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 نیراولدوزالر اله

. ، تـورك ادبیـاتی زنگانـدا بـاش قالـدیردي          امید زنجان درگیسی چیخان گونـدن     
دن زنگـانلی شـاعر و      نئچـه کیچیـک حرکتلـر واریـدي؛ او جملـه           بوندان اؤنجـه بیـر    

نـین    چاپ اولوردو؛ مثال مرحـوم روحـانی  لر باشقا درگیلرده   یازیچیالریندان شعر و مقاله   
سـی یولـداش درگیـسینده و باشـقا      نـین مقالـه    مرحوم محمد منزوي رلري وارلیقدا، شع

نـین   سـی   کیهان روزنامـه   - بوندان عالوه یول درگیسی   . مطلبلري آد آپارماق اوالردي   
 بیر یـا ایکـی      نتورکجه درگیسی چیخاراق، دئمک اوالر کی هر بیر ساییسیندا زنگاندا         

ـ    . 1مقاله اوخوماق اوالردي    ن آیلیـق درگـی کیمـی      ام زنجـا  همین زامانالردا زنگاندا پی
ملریلـه تانیـشلیق و بیـر       ندان زنگانین فولکلور، زنگان عال    رلرین یازاری چیخاراق، بو سط  

دن  لـرده او جملـه     هابئلـه سراسـري روزنامـه     .  اوالردي سیرا تورکجه شـعرلر گؤرمـک     
لـر و   بیـر صـفحه تورکجـه و فارسـیجا مقالـه         ده   عات، ابرار و باشـقاالریندا هفتـه      اطال

. ردي و معاصـر شـعرلریندن اوخومـاق اوال        فاهی ادبیاتی حقینده  رماالر زنگان ش  آراشدی
زنجـان  آنجاق اومیـد    . یرديیرالرلرین یازاري توپالییب نشره حاض    بو درگیلري بو سط   

ـ      چیخدیقدا، هر هفته زنگانلیالر اوچ و یا الپ آزي ایکی صـفحه            ه دلیـک تـورك دیلین
بیرینجـی دفعـه    . ریـالالرال اوز اوزه گلیردیلـر     کایه، مقاله، آراشدیرما و باشقا مات     شعر، ح 

                                                
 .ایدي لر بو سطرلرین یازاریندان باشقا اؤزگه بیر آدام دگیل بورادا یازیالن مقاله .1
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ــ  ــدیرماالر، تورکج ــی آراش ــدي اوالراق، ادب ــوعالر یازیل ــاعی موض ــاع. ه اجتم رلر و ش
دن اومید زنجان ایـرانین باشـا باشـیندا         چوخ کئچه .  تانیتدیریلماغا باشالندي  يیازارالر

 والیتلـردن ده  خوراساندان توتدو اصفهان، شیراز، همدان، تهران و باشـقا     . آلقیشالندي
یـسیندان مـاراقلی   آنجـاق بـونالرین هام  . چوخلو مقاله و شـعرلر زنگانـا یـوال دوشـدو         

دبیـاتی زنگانـدا داهـا گوجلـو        وتـورك ا  رلري و یـازارالري ایـدي       زنگانین گـنج شـاع    
  . لیب و اؤزونو تاپدي دیرچه

ا لري تانیتماغـ  رالري میدانا چیخارداراق، گنج شـاع     بو سطیرلرین یازاري ایلک یازی    
لر ایندي بیر توپلوم حالیندا خـدمتینیزه سـونولور و بـورادا بـو ایلـک        بو مقاله . چالیشدي

. جکـسینیز  یـه بیلـه    الرینی ایزله ک ادبی تورکجه آددیم   یازیالري اوخویوب، زنگانین ایل   
دن پیـک آذر،   او جملـه  . یلرده ده داوام تاپدي   آنجاق نه یاخشی کی بو عنعنه باشقا درگ       

سئویندیریجی بیر حالدیر کـی  .  چوخ داوام تاپدي   - ا درگیلرده ده آز   و باشق  بهار زنجان 
زنگـانلی   دن آرتیـق تورکجـه یـازان         50ون  بو آخیم بوگون او یئره چاتیبدیر کی بوگـ        

بـو گـون زنگـانین تـورك امـضاسینی         . رلرین شعر دیوانالري بوتون ایراندا یاییلیر     شاع
یالییریـق بـو یـول داوام تاپیـب،         آرز. بوتون تورك شهرلریله برابر گؤرمک مومکوندور     

  .ون اولسوندبیاتیمیز داها گوجلو و داها دولغا
، بو عنوانـدا ایلـک دفعـه اوالراق زنگانـدا ادبـی آراشـدیرماالر               نیر اولدوزالر اله 

. ی تانیتدیرماغا باشالدیم  رلرینین شعرلرین بو آدین آلتیندا زنگانین گنج شاع     باشالندي و   
سـونراالر بـو رسـم باشـقا     . ماسی بورادان باشـالندي رلري و هم شعر آراشدیر  هم شاع 

 دوز یـازي    بهار زنجان، موج بیداري و پیـک آذرده داوام تاپـدي و زنگانـدا             : درگیلرده  
میشدي کـی    بیر آز کئچمه  . یالري اؤزونه چکدي  لر چوخلو ماراقل   بو مقاله . یئرینی آلدي 

جا کتابدا اوچ کالسـیک     بو باال . رلریندن چاپا وئریلدي   زنگان شاع  - ایشیق آدلی کتاب  
 14 و   -  موالنا عتیقـی زنجـانی، موالنـا همتـی انگـورانی و حکـیم هیـدجی                - رشاع

 یـارادان   - یینده یازیب   ایشیق درنه  بو شاعیرلر، . ر تانیتدیریلمیشدیر چاغداش گنج شاعی  
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نـین خوشـونا گلیـب، ایلـک آددیـم        بیر عـده   - ایشیق   - بو کتاب . یرلر اولموشالر شاع
یشالدیالر و بیـر عـده پـان تورکیـسمین آیـاق توتماسـی حـسابالیاراق          ساییالراق آلق 
ایله  باشلیغی   »نیر اولدوزالر اله «ام تاپدي و سونرا     ؟ آنجاق بو حرکت داو    !قارقیشالدیالر

  . رلرینی تانیتدیرديلرده زنگانین گنج شاع مقاله

  ایشیق

رادان ســیله، اللــی ایللیــک بوغونتــو آ وك اســالمی انقالبیمیــزین چیچکلنمــهبؤیــ
ـ         . گؤتورولدو و ادبیاتیمیز دیل آچدي     لـر و    شریهایـرانین بوتـون شـهرلرینده تورکجـه ن

بیز ده اینانـدیق  .  چیخدي»دان اولدوزي«زنگاندا دا . رالنديکتابالر چاپ اوچون حاض  
اینـدي  . جکـدیر  رویـه موزون هـر یـانینی بو      یوردو »گونش« و   »سحر ایشیقالنیر «کی  

  .کدیر دوغرو یورومک گرهدیر، ایشیقلیغا   وقتی»ایشیق«
نـین شـعرلریندن نمونـه     نج شـاعرلري لـدي زنگـانین گـ     نین ایلک ج   ایشیق کتابی 

کتابین ایلـک بؤلومونـده زنگـانین    . اوالراق بیر باالجا کتاب صورتینده چاپدان چیخدي 
ن محمـد   الـدی  موالنا جالل : بؤیوك شاعرلریندن ده تورکجه شعر یارادان     کئچن عصرلر 

 و حکــیم) اونونجــو یوزایلــده(، موالنــا همتــی انگــورانی)زایلــدهیئــددینجی یو(عتیقــی
ا زنگـانین گـنج   سـونر . لرین گتیریلمیـشدیر   دن نئچه شعر نمونه   )کئچن یوزایل (هیدجی

، محمـد   )دالغـا (عباس بابایی، علی محمد بیـانی، پرویـز سـودي         : یاشلی شاعیرلریندن 
یاشـار  (مپور، رضـا قاسـ    )پیمـان (، اسـرافیل محمـدي    )دؤنمـز (دؤنمز، یعقوب محمـدي   

، غالمرضـا طریقـی، غالمحـسین طریقـی، الیـاس       )بـاالش (، عبداهللا مـرادي   )زنگانلی
نـوروزعلی امیـري    الیـاس نظـري،     زاده،   ، ناصـر والیـی، دکتـر نـوري        )مخلص(رينظ

رلر زنگـانین اسـالمی تبلیغـاتی    بـو عزیـز شـاع   . عرلري توپالنمیـشدیر نین ش  جنابالري
الییـام بوگـون   آرتیرم.  گروهونو تشکیل وئرمیشلر   آدلی ادبی  »ایشیق«اورگانیندا یارانان   

رلري نئچه برابر اولوب، بوگونکو شعرلري ده چوخ درین معنـاالر         بو ادبی گروهون شاع   
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یرلریمیز، بو عزیـز شـاع  . ک اولموشدور لره مال  ؛ شعر باخیمیندان دا یوخاري سویه     داشییر
 نـسبت   یـه  جه زو گله ك آددیمالر آتیب، اومودومو   سینده بؤیو  تورکجه شعر و ادب ساحه    

رلریمیزین ساییسی چوخالماقال برابـر،  ا شاع دوغرودان دا ایشیق ییغینجاقالریند   . آرتیریر
لـر   هامیـسینا یئنـی نائلیـت   . ولمادادیرلی و قاباقجیل ا نین کیفیتی ده چوخ ایره     شعرلري

  1.ییریک گه اومود بسله جه ییب، گله دیله

  ایشیق کتابیندان ایشیق آلماق اوالر

. سـی گؤرونـدو    هزین اورتا آییندا، زنگانین کتاب ساتانالریندا بیر شـعر مجموعـ          پایی
 کتـابی ایکـی یـوز تومنـه     »ایشیق«نلري باهالیق یورسا دا،     کتابچیالري و کتاب سئوه   

  .لرین یئري بو زاماندا بوش گؤرونور بئله مجموعه. یر ده
دنیت زنگــان کیمــی بؤیــوك و تــاریخی شــهرده، اســکی زامــانالردان علــم و مــ

مرکــزي اوالن بیــر یئــرده هــر نئچــه آیــدان ایــشیق کیمــی کتــابالرین چیخماســی 
 زامانینـدا   »فرهنگـی یوروشـو   «شهریمیزین فرهنگی مـسئولالري، غـربین       . الزیمدیر

  .کلی گؤرونور  فرهنگی ایشلره جان آتماالري گرهبئله
دوغروسـو  سه ده،  ایشیق کتابی زنگانی و تورك دیلی نین ماراقلیالرینی قانع ائتمه         

اونـون چـاپ   .  کتابـدیر  لی بیـر باالجـا      صفحی 52کتاب  . بیر ایشیق یولودور  بیر باجا و    
ر کی ایندي تورکجـه یـازانالر،   نظره بئله گلی. دیر  خطی ده اوخوناقلی.لدیر دورومو گؤزه 

ــب  شــاعرلر و ادیب ــایاق یازی ــر س ــادیلیمیزین بی ــسالردا آن ــر ســئمینارالردا، کنفران  - ل
ده نظـر   هنگستان کیمی بیـر اورگـان بـو سـاحه     توتسونالر، یا دا فر   اوخوماغینا تصمیم   

  .وئرسین؛ بلکه بیزیم شهریمیزده ده تورکی یازیالن اثرلرده بیر سایاقدا یازیلسین

                                                
  .95 اومید زنجان، سایی .1
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  موالنا عتیقی، موالنا همتی و حکیم هیدجی       -  ردهاوچ کالسیک زنگانلی شاع   
نج زنگــان لــري وئریلمیــشدیر، اونــدان ســونرا چاغــداش و گــ  دن شــعر نمونــه- 

  .شاعیرلري نین شعرلري گلیر
علـی  . دیـر  یرلـی  اوسـتون و ده نین شـعرلري چـوخ      زاده ر نوري عباس بابایی و دکت   

ل  گـؤزه ) دالغـا (سـودي پرویز . دان مدح شعري موالنا فضولیه خطاب یازیلمیشدیر   بیانی
جکـدن خبـر    ري کیمی گؤزه چارپیر و آیـدین گلـه     غزللري ایله زنگانین گؤرکملی شاع    

. م ائـدیر نی ترنّ دویغوالري شعره چکیلیب، وطن عشقیمحمد دؤنمزین دوزگون  . ریروئ
 ل چئویریبـدیر    شعرینی ائله گـؤزه    »قلب مادر «نین  ایرج میرزا ) دؤنمز(یعقوب محمدي   

اسـرافیل محمـدي   . یه یاتان بیر شـعر اولموشـدور   کی شعرین اصلیندن اوستون و اوره   
مـرادي  . اق، ایلهاملی حـاال چاتماغـا چالیـشیر       تخلوصلو عرفان عالمینه داالر    »پیمان«
 و  »بوقچـا پوئماسـی   «نـون   او. یـشیق سـاچیر    شعریله بو کتابا ا    »بیزیم دیل «) باالش(
ائـشیتدیگیمه گـؤره چـوخ جـانلی و       شـعرلرینی شـعر مجلیـسلرینده        »ريخالق شاع «
 .دیـر   شـاعري  سیز باالش زنگانین ان گؤرکملی و باجـاریقلی        شوبهه. یرلی شعرلردیر  ده

غالمرضــا . دیـر  ل و اوخومــالی  شــعري گـؤزه »یاشـاییش «نــین  غالمحـسین طریقـی  
قدیم سایاقدا شـعر دئییرسـه ده،       ) مخلص(الیاس نظري   . لدیر نین غزللري گؤزه   طریقی

وچ شعر گلیبدیر؛ ترجمـه شـعري     دن ا  ییناصر وال . شیر هللا  گوندن گؤزه  - شعرلري گونو 
  .له کتاب سونا چاتیردن بیر غزل ای لدیر؛ نوروزعلی امیري گؤزه

بو باالجا دفترده توپالنان شـعرلر، شـعر باخیمینـدان          «: بین سونوندا اوخویوروق  کتا
.  آمما بورادا بیز نئچه آغیر و دریـن شـعر ده اوخویـوروق            »...و درین اولماساالر دا    آغیر

ر ییغجـام و باالجـا اولورسـا دا، زنگـان      کتـابی نـه قـد   »ایشیق«سون سؤز بودور کی    
 دان بیر اؤرنک اوال بیلـر؛ بـو اثـر باجـارا بیلمیـشدیر کـی زنگـانلیالري اؤزونـه              ادبیاتین

لـر و اومیـد زنجانـدان عـالوه باشـقا درگیلـرین اونـا         گتیرسین، بو اثره توخونان مقالـه   
 بو کتاب الپ آزي، دیل باخیمینـدان      . ریر  کتابین ائتکیلی اولدوغونو گؤسته    توخوندوغو،



        6    اولدوزالر اله نیر

ده ایلکین حرکتی گؤرمک اوالر کی چالیـشیر دانیـشیق         بو اثر . دیر قاباقجیل بیر حرکت  
 – دیلیندن ادبی دیلـه یـول آچـسین و دوغـرودان دا باشـاري ایلـه بـو یولـو توتـوب                    

ریـک، هـئچ    اوزه گلی- داها لهجـه یـوخ، بلکـه ادبـی تورکجـه ایلـه اوز          . دیر گئتمکده
  .1 یاخینالشیراولماسا، معیار دیلیمیزه

نین طرفیندان آلقیـشالندي و بیـر سـیرانین        ريیراالکتابی یاییلماقال، بیر س   ایشیق  
رتیـق هیجانـا    درگیـسی هامیـدان آ     »پیام زنجان «بو آرادا   . گؤزونا تیکان کیمی باتدي   

 یوغـوزالرینی ادبـی     - لرینی یوخ، بلکه یامـان     نین انتقادي مقاله   گلیب و بیر سیراالري   
بیـري یـازارین    : یـدي ا لیاآراشدیرما یئرینه چاپ ائتدیردي؛ چونکی ایکی طرفـدن یـار         

. دان دیقالمـاغی اوچـون  نین جانالنماسـین  را توتدوغو، ایکینجیسی تورك دیلی    اوندان آ 
اونـون  . »ما را به خیر تـو امیـد نیـست، شـر مرسـان        «:لر یازدي بو عنواندا    نئچه مقاله 

ه  د  سـاییلیردي و ایـشیق کتـابینی توپالیـان         »پان تورکیـسم  «ماق  نظرینده تورکو یاز  
دن  او جملـه  . ن اولدو  ر نئچه جواب وئره   یا بی  ؟ بو یازیچی  !ی زنگاندا یاییردي  قافقاز دیلین 

ایشیق گروهو بونو جوابسیز قویمادیالر و داعواالر اوزاناراق، مرحوم جمـالی بیـر مقالـه           
. اق اوالر لري و جوابالرینی همان او درگیـده اوخومـ         بو مقاله . یله هامیسینی یاندیردي  ا

خـانیم  لر یازیلدي کی بو آرادا  ریجی مقاله تنقیدي و یول گؤستهل  اومید زنگاندا دا گؤزه  
  . یده الزیمدیر ده ق98سی سایی  نین مقاله نازخند صبحی

   اسداله جمالی– واولدوزدان 
تاب بازارا چیخدي و آزادلیـق بهارینـدا        یلک آیالریندا زنگاندا بیر گؤزل ک     انقالبین ا 

 بـو کتابـدا توپالنـان تورکجـه شـعرلر،          . پارالماسینی مژده وئـردي    نون»دان اولدوزو «
  . زنگانین ایللر بویو زنگاندا بوغولموش سسلرین پارتالماسی ایدي
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شـاه  . رلرینی احتـوا ائـدیردي    ین تورکجه شع   زنگانلی شاعر  30 اولدوزي کتابی  دان
دیگـی   نـین سـؤیله    ین شاعرلري  ایللرینده، زنگانلی تورکجه سؤیله   نین بوغونتولو    رژیمی

آنجاق انقالب غلبـه چالدیقـدا بـو صـاندیقچا          . رینی باسدیرمیشالردي صاندیقجا شعرل 
یرلی بیر سند کیمـی     بو کتاب تاریخیمیزده ده   . ه چیخیر ك سؤزلري اوز    و بو اوره   آچیلیر

لیدیر؛ چونکی شاه رژیمی دورونده دیلیمیز یاساق اولموش و ملتین آغـزي             قیمتلندیرمه
ان اولدوزونو یایماقال، دیلیمیزین آزادلیغینا     اسداهللا جمالی جنابالري بو د    . باغالنمیشدي

  . سینه بیر سند وئردي نین ازیلمه  دیلیمیزین حقلريیول آچدي و کئچن رژیمده
 شاعیرین شعرلري توپالنمیشدیر کـی چوخـو یـازارین چاغداشـالري         30بو کتابدا   

چـه  بـورادا بیـر نئ  . ییشن شـاعرلر اولموشـدوالر   موش و بیر سیراسی دا دنیاسینی ده   اول
جکـدیر،   یـه  ان گئتمهشاعردن آد آپارماق اوالر کی آدالري و اثرلري هئچ بیر زمان آراد         

امیر خسرو دارائی، محمد خالقی، عاصم زنجانی، شهیدي، محمد منزوي،        : او جمله دن  
خسرو دارائی، امیر اصالنی، حـاج رحـیم زعفـري، حـسین منـزوي و اونالرجـا باشـقا                

  . شاعرلر
 زنگانلی اوالراق، اؤز وطنینه، خالقینا و آنادیلینه دریـن بیـر     اسداله جمالی بیر اصیل   

آبـادلیغی  نـین آزادلیغـی و     وتون عمرونـو وطنـین، ملتـین و دیلـی         میش، ب  حبت بسله م
یرلـی   بو یازاردان ایکی ده   . الیشمیشدیرمیش، وار گوجویله چ    مه اوغروندا جاندان اسیرگه  

هـر ایکـی کتـاب دا    .  ورزش زنجـان ریختا/ دان اولدوزو : کتاب بیزه یادگار قالمیشدیر   
سینده و بیري ایـدمان      دیرالر کی بیري ادبیات ساحه     ییرلري چوخ یوخاري و قاالرق     ده

  . دیر سینده عرصه
سینه بیر اومـود یولـو       نین دیرچلمه  قالبین ایلک ایللرینده تورك دیلی    دان اولدوزو ان  

رزش در زنجان   آما تاریخ و  . آچدي و بیر دان اولدوزو کیمی، ادبیات سماسیندا پارالدي        
سینده داها باشقا بیر زمینه ده اولسادا، چوخلو ماراقلیالري اؤزونـه            کتابی، ایدمان عرصه  

ـ    . چکدي ـ  رجمـالی اؤزو بی ق ائتمـیش و بوتـون ایـدمانالر     ایـدمانچی اوالراق داغچیلی
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 »نتـاریخ ورزش زنجـا    « .سینده و بوتون ورزشکارالر ایله یولداشلیق ائتمیشدیر       عرصه
لـر، سرپرسـت و      ر، تیم چوالسینده ایلک قهرمانالر، اویون    کتابیندا بوتون ایدمانالر ساحه   

لـر ده وئریلیـر و عالقمنـدلري داهـا آرتیـق             بورادا گـؤزل شـکیل    .  تانیتدیریلیر لر مربی
  . ماراقالندیریر

جمالی جنابالري بیر ساغالم روحدان عالوه، بیر ساغالم جسمه ده مالیکـدیرلر؛ او    
الراق، بـو   یله بیر داغچی گوروپو ایله گرماب داغالرینـدا بیرنجـی دؤنـه او            جی ا 1332
انین ان گـؤزل و  بـو ماغـارا بوگـون ایـر      .  ماغاراسینی کـشف ائـدیر     »خور کتله«گونکو  

  . ن بیر مرکزه چئوریلمیشدیر توریزمی جلب ائده
و ا.  تـانینیر  اسداله جمالی بیر مؤدب، وقارلی، خوشنام و فرهنگی بیر انسان کیمـی           

 اؤزونو گؤسـترمیش و اونـون گؤدویـو         ده لرینده خدمت گؤسترمه   زنگانین چوخلو عرصه  
تواضع انسان چـوخ تئـز دنیاسـینی    لی و م مه آنجاق بو ایسته . رقی قاالجاقدیر ایشلر قاال 

اونون آجی اؤلوم خبري اینانیلماز کیمی قارشیالندي، آنجاق ادب دنیاسینی          . ییشدي ده
جمالی بیر نئچه گون اؤلومونـدن اؤنجـه،        . نیسگیله باتیردي و ایدمانچیالري بیر درین     

سانکی اؤزونون خبري اولموشدو، امید زنجان دفترینده حضور تاپیر و دان اولدوزوندان            
. نین توپالماسینی منه تاپـشیریر   بو کتابین داوامی و ایکینجی جلدي     صحبت آچیالراق،   

نـین بیرینجـی     یلم کی استاد جمـالی    ئله توپالیا ب  آرزي ائدیرم ایکینجی دان اولدوزونو ا     
. ایـا چیخـسین   جلدي نئجه ائتکی بوراخمیشدي، ایکینجی جلد ده همان ائتکیلرله اورت         

  .رلی اولسون روحو شاد، یولو گئده

  1کریم زعفري
یرلی و قدیمی اوسـتادي      نین ده   زعفري شهریمیزده مطبوعات عالمی    حوم کریم مر
لرینده تون عمرونو شهریمیزین فرهنگـی ایـش  ، بو جی ایلده زنگاندا آنادان اولوب   1300
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 »شـهنواز «مرحوم زعفـري    . لرده چالیشیبدیر  لرده و درگی   کئچیردیب، مختلیف روزنامه  
لري چـاپ ائـدیب،   شـنبه گـون   ر هـر هفتـه سـه     ایلینه قده1332دن  1328درگیسینی  

لرینی اؤزونه ساري چکیردي و اونالریـن فرهنـگ و دوشـونجه          شهرین مختلف صنف  
: یلی نئچـه اثردیـر  اونون بارلی عمرونون حاصـ .  یوخاري آپارماغا چالیشیردي  سطحینی

جـی ایلـده چـاپ اولـوب، تـورکی اثـري            1357 آدینـدا فارسـیجا      »نوبر«شعر دفتري   
 ده چاپ اولوب؛ باشقا اثرلري دیـوان غریـق، دیـوان اقبـالی،        1374 آدیندا   »ایالنچی«

 .تدوین و چاپی ساییلیرنین  خطاطان زنجان، دیوان عازم زنجانیسخنوران و 
او . سی اوغروندا چالیشماالري آیریجا قئیده آلینمالیـدیر       نین زنگان تورکجه   زعفري
زنگـان  . سـی واردیـر    سـینه قیریلمـاز عالقـه      ص تعـصب و زنگـان لهجـه       آنادیلینه خا 

 اثرینـی ده  »ایالنچـی «. رالییردي و بئله بیر کتابی حاضـ   فولکلورونو ییغماغا چالیشیب  
بو اثر، اؤز موضوعونو زنگـان فولکلورونـدان آلـدیغینا    . راشدیرما الزیمدیر ادبی جهتدن آ  

جـو  1344ر بـو اثرینـی   شـاع . یرلی بیر اثردیر    یوخ، بلکه دیل باخیمیندان دا ده      گؤره ده 
هـر حالـدا    . جو ایلده نائیـل اولـدو     1374 قورتارمیشدیر؛ آما اونون چاپینا      - ایلده یازیب 

ریمیز نـین قابـاغی آلینمیـشدیر و شـاع        سـی  رچلمـه ي دؤورونـده آنـادیلیمیزین دی     پهلو
  ؟! تانینمیشدیر»جرمم« اولدوغونا گؤره »تورك«

ن زنگـانین   دیـل باخیمینـد   : یرلـی بیـر اثردیـر      نـدن ده   ایالنچی اثري نئچـه یؤ     .1
اثرین دیلی شـیرین، آخیجـی و عامیانـه اصـطالحالرال           . دیر  دیلی »محاوره«دانیشیق  
زنگـان  . دیـر  یـه یاتـان    قلیقالرا باخمایاراق، شـعري اوره    اوزن باخیمیندان آخس  . دولودور

سـی   لهجهریر؛ دوزگون بیر الیفبا و دوزگون زنگان       سی اؤزونو آیدینجاسینا گؤسته    هجهل
  .للیگی داها آرتاردي مراعات اولونسایدي، گؤزه

  :دن اوزه گلیریک، او جمله - آتاالر سؤزونون چوخلوغو ایله اوز .2
  .یاالمازآدام آخر توپوردوگون 

  .جنس اینک وئردیگی سوتو جاالماز
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***  
  ر دورانی ر عمرون او قدهیوخدو

  .عمري دارتار فلک دگیرمانی
***  

  دن قاخالر ي میوهقیشدا مظهرد
  .سی پنیر ساخالر نین قیللی دري

  :لی سؤزلر بو اثرده چوخدور لی و دوشونجه  نصیحت.3
   چکیسی-یوخدو نادانلیق اؤلچوسو 

  . هر ایکیسیصفردور آنالماقدا
***  

   جنوندو نادانلیقبلی کامیل
  .سیز پئشمانلیق یارادیر چاره

سؤز بوللوغـو بـو اثـرین    بورادا قدیمکی و اصیل تورکجه   .  اصیل سؤزلر چوخدور   .4
  : بو سؤزلري بئله سیراالماق اوالر.دیر لریندن اؤنملی جهت

=  ییرقانمـاق  /پرگار = جله / آینا = گوزگو  / مک   سسله= مک   اونله/  سس   =اون  
یـن   قـان ایلـه چیـرك     = ایـرین   / ش ائتمـک    خـامو = سـؤندورمک   / یوخو گؤرمـک    

= اونودمـاق  /  چـاغیر  –چـال  = تیرینگـه  / کامیاب اولمـاق   = یاریماق  / قاریشماسی  
و / آرزي  = دیلـک   / قابـاق   = قنـشر   / کامال، تمامـا    = بیر یئرلی   / یاددان چیخارماق   

  . وکلر واردیرل سؤزج  آیري گؤزه- یوزلرجه آیري
آمما آخیـر    جی ایلین سون گونلرینده دونیادان کؤچدو،        1376حاج کریمی زعفري    
ونـون  ا. سینده چالیشقان بیر ادیب کیمی قلمی یئره قویمادي        گونلره دك ادبیات ساحه   

  1.سین تانري رحمت ائله. ییریک لیق و باغیش دیلهروحونا شاد
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   ییالنچی–ادبی آراشدیرما 

سـینده چالیـشان انــسانالرین    فـري جنــابالري زنگـانین مـدنیت ســاحه   عکـریم ز 
، فرهنگـی ایـشلرده    ئدیبلر چاپ ا    زعفري ایللر بویو زنگاندا نشریه     حاج آقا . دیر بیریسی

سئوینجلی حالدیر کـی تـورکی کتـابالرین چـاپ اولماسـینا امکـان              . اشتراك ائدیبدیر 
بیـز ده باشـیمیزي اوجـا توتـوب،     یارادیلدیقدا، چوخلو تورکی کتـابالر چـاپ اولـوب و       

بــو آد آپــاردیغیم تــورکی . آنــادیلیمیزه ییــه دوروب، ادبــی خــدمتلره قووشــا بیلیریــک
دیر کی بـونالري     سی ده شعر کتابی    وحه و مرثیه اثرلري، و بیر نئچه       چوخو ن  نکتابالری

ده ایـشیق و اینـدي      دان اولدوزي، چیلله خانـا، آنـا چینـار، آغ آتـیم،             : آد آپارماق اوالر  
. دیـر  ل و اوخونـاقلی    کتابین چاپی چوخ گؤزه   .  کتابی »چیییالن«نین   زعفري جنابالري 

اللــرین « و ائلــه اونــا گــؤره ده نــین چکــدیگی زحمتلــري بیلیــب حــاج آقــا زعفــري
  .آمما نئچه سؤزو ده آرتیرماق ایستردیم.  دئییریک»!آغریماسین

دوغروسـو بـودور   . لمیرموضوعو قدیمی اوالراق، داها گنجلریمیزي جلب ائده بی      .1
جـی عـصرین سـونالریندا      20کهنه فیکیرلیـک سـاییلیر کـی بیـز،          !) ؟(کی بیر باالجا  

 آنـاالریمیزي،   -) ، خاتونالر و یـا آروادالري      قادینالر –خانیمالر  ( انسانالرین یاریسینی 
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 100بیـر زامانـداکی   ! دان ده پیس بیلک باجیالریمیزي و حیات یولداشالریمیزي ایالن   
  :ري بئله دئمیشدیر تورکون بو داهی شاع- »توفیق فکرت«ان قاباق ایل بوند

  !البت سفیل اولورسا قادین، آلچالیر بشر
بو سؤز دوز اولورسا،    . دیر تحقیر ائتمک، بشریتی تحقیر ائتمک    دوغرودان دا قادینی    

  بئلـه بیـر    دیر مسلّم. نا گلن بیر اثر اوال بیلمز     ایالنچی اثري قاباقجیل انسانالرین خوشو    
یرلی اولـسا دا، بـو جهتـدن آلقیشالنـسا دا، موضـوع جهتینـدن           اثر دیل باخیمیندان ده   

  .قارقیشالناجاقدیر
هانـسی زنگـانلی    . ن زنگـان تورکوسـو؟ دئییلـدیر      دیل باخیمیندان دا ادعـا اوال      .2

لـر    بئلـه فعـل    - آچیلسون، گلسون، ائلسون، قیبریلسون، چالیشوب و بئلـه          -دانیشیقدا  
لـی کریمـی زنگـان تورکوسـونده یـازیر،       دیم بئله اولورسا، مراغه    بیلمه ایشه آپارار؟ من  

بهه یوخـدور کـی بوتـون       یوخسا زنگانلی زعفري جنابالري مراغـا تورکوسـونده؟ شـو         
 دیلـی   - زنگان، تبریز، مراغـا، اورمیـه، اردبیـل و باشـقا شـهرلري             -الري   آذربایجانلی
نـین   آنجاق زعفري جنـابالري . واردیرغی بو آرادا تکجه لهجه آیریلی. دورورکوبیردیر و ت  
یمـی یـازانالر دا     آقـاي زعفـري ک    . ن زنگان تورکوسـوندن بـورادا خبـر یـوخ          ادعا ائده 

سونرا تورکـو دیلینـده ادبیـات    انقالبدان . واردیر... ده، اردبیلده، مراغادا و  تبریزده، اورمیه 
دن وارلیـق،   و جملـه لر ا یرلی درگی نئچه ده. گؤتورولوبدورسینده بؤیوك آددیمالر   ساحه

لـر   یرلـی نظریـه   لریمیز ده آیریالري چاپ اولوب و دیل بیلگین    و   یول، اسالمی بیرلیک  
  . خبرسیزدیرلررلریمیز بو یئنی حرکتلردنمعلومدور کی بیر سیرا شاع. لی سوروبلر ایره

 اوزه گلیریـک  - بعضا ده ائلـه سـؤزجوکلرله اوز  . لر چوخدور  بو کتابدا چاپی غلط   .3
ده یئنی بیر رسم الخط یا یازي قایداالري ایشه          ی زعفري جنابالري بو ساحه    کی سانک 

همین کتابـدا باشـقا بیـر شـعر ده     . آپاریرالر و بیزلر اونالري تکجه بو کتابدا گؤروروك   
ل  گـؤزه «بو شـعرین آدي     . پ اولموشدور واردیر کی قاباقجا امید زنجان درگیسینده چا      

 قایداالري ایشه آپاریلمیشدیر و حاج آقـا زعفـري   دیر کی اورادا دوزگون یازي  »زنگانیم
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آرزالییـرام بئلـه   . بو قایداالرا اینانیب و دوزگـون اوالراق بـو کتابـدا رعایـت ائتمیـشلر              
 .ایشلري چاپ اولوب و بیزلره یول اچیلسین

  عباس امیر اصالنی
 چوخلو تورك کتـابالري دا . ین شاعیرلریمیز آز دئییلدیر    زنگاندا تورکجه شعر سؤیله   

رلردن ورك دیلینده شعر دفتري یازان شـاع بو تورك دیلینه باغلی و ت    . چاپ اولماقدادیر 
 آدلـی کتـابی ایـشیق اوزو        »چله خانا «دیر کی    س امیر اصالنی جنابالري   بیري ده عبا  
 چیلله خانـا، زنگـانین    .  جی ایلده شاعیرین طرفیندن یاییلدي     1371بو اثر   . گؤرموشدور

الریـن گونـده گزدیگـی داغ     دیر کی بوگونلر داغچـی   داغ شمال طرفینده یئر توتان بیر    
لـی   دئمـه . نیـر  للیکلریله گؤرسـه   ؤزه داغین اوستوندن زنگان شهري بوتون گ      .وداولموش

یـه   اغدا چیلله اوتورموش و بو حادثـه       بو د  »اخی فرج زنجانی  «زنگانین بؤیوك عالیمی    
 داغ باشـیندا بیـر بینـا دا     سانکی قابـاقالر بـو    . باغلی داغین آدي چیلله خانا اولموشدور     

ر حالـدا  هـ .  چیلله توتـان یئرلـري اولورمـوش     نواریمیش کی خانقاه اوالراق، عاریفلری    
 بیـر نئچـه   دیر کـی   گزیب دوالندیغی صفالی داغالردانالرین چیلله خانا داغی زنگانلی 

 جنابالري دا شعرلرینی بو داغـا    ییشیلمیش و امیر اصالنی    نا ده »ائل داغی «ایلدیر آدي   
  :کتابین بیرینجی شعري بئله باشالنیر. میشدیر خطاب سؤیله
  ل چیلله خاناسی، گؤزه –میزین نازلی  اي اؤلکه

   کؤهنه بیناسی،، سانی-اي یوردوموزون آدي 
  ، خانالر آقاسی،لر بیگین ائل بؤیوگو بیگ

  سنسن بو ائلین آرخاسی، ایستکلی قوجاغی،
  سنله تانیر عالم بیزي اي داغالر اوجاسی،

  ... چیچک واردي صفاسی- رد بیر طرفین گولدودؤ
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ریـر و آنـایوردو ایلـه        رلیگینـی گؤسـته    ده شـاعر، وطـن سـئوه      بند بو اوزون ترکیب  
رك، اونـدا    لرله چیلله خانایا مراجعت ائده     ده دؤنه امیر اصالنی بو اثرین   . شاعیرانه دانیشیر 

ـ     شاع.  ده اونودماییر  لرینی اوالن خاطره  ر محبتلـه توخونـور و      ر، زنگان شهرینه درین بی
لـرین،    دره –، داغالریـن     اونـون طبیعتـین    .ییـر   گلدیکده اؤز آنـایوردونو تعریفلـه      یئري

  :باغالرین و چایالرین تصویره آالراق، اونا شعر قوشور
  زنجانین گول باهاري گلدي، گولوستانی گولور،
  باغ گولور، باغچا گولور، باغچادا بوستانی گولور،

  زه جوانالر خدي تک،لر قوزانیبان تا سبزه
  ...ي خندانی گولور ن غنچه چمنه جلوه وئره

  دیر، یزین بایرامیم هللا که بوگون اؤلکهحمد
  .گین اصالنی گولور نی گؤرجه ل منظره بو گؤزه

  :یی توتولور اعیر، وطندن اوزاق دوشدویو، اورهش
  ك توتولدو گئنه، یادیما وطن دوشدو، اوره

  . بیر- بیر تیکیلدي گؤزلریمه خویش و اقربا
  ، آیري دوشموشم ائلدن،اوزاقدا قویدو فلک

  . بیر-یدي بوردا االن دوست و آشنا بیر اوال
ر آمریکــانی، اوروپــانی ، شـاع  عنـوانی ایلــه »ن اوال بیلمــززنگـا «باشـقا شــعري اوالن  

ییـر و وطنـی      یر، زنگانی هر یئردن آرتیق ایـسته      یی یئنه زنگانداد    گزیر؛ آمما اوره   - دوالنیب
  : دور»آنایوردو«ماماق اوچون دیله گلیر؛ بو شعرین عنوانی دا اونود

ــر    ــاغلی بی ــا ب ــانلی و زنگان ــالنی زنگ ــر اص ــان  امی ــعرلرینده زنگ ــاعردیر؛ ش  ش
ـ   . ریرللیکلري اؤزونو گؤسته   نین گؤزه  یس لهجه ف موضـوعالرا دا توخونـور؛   شـاعر مختل

شـاعرانه و سـؤزلري     هر حالـدا دیلـی      . ن طنزه دؤنور  دیلی گاهدان دردله دولور، گاهدا    
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 شـعري طنـز کیمـی یـازیلمیش اولـسا دا، اجتمـاعی              »ائلچـی «اونون  . دیر لی ائشیتمه
  :دردي آچماق ایستیر

  ، کیشی آرواد آالندا،نیادهبو رسمدي د
ه گئدیب اول مه تابانه باخارالربیر عد.  

  بو شهریمیزین واردي عجب بیر پیس اداسی،
  ...آرواد یئرینه انبار و ترسانه باخارالر

م، شـعرلر هامیـسی محکـ   . ف شعرلریله راستالشـیریق  ، بیز مختل  چیلله خانا اثرینده  
ل، ادبی باخیمـدان   ین ایچ طرفی و متن چاپی چوخ گؤزهکتاب. دیر یه یاتان  ل و اوره   گؤزه

الرینـا شـن    بیـز امیـر اصـالنی جناب      . دیـر  ز، آنجاق کتابین قابیغی چـوخ سـاده       ایرادسی
  1.ییریک یلهلر د یاشاییش و یئنی نائلیت

  حکیمه بلوري
ـ   دیر کی کئچن یوز ایل     ادین شاعري یرلی ق  حکیمه بلوري زنگانین ان ده     ر ده بئله بی

 بوگون بوتون زنگانلیالرین فخـري تانینـاراق، بؤیـوگ     .ر زنگاندان قاوزانمامیشدي  شاع
ــار    ــره یادگ ــی بیزل ــو یادگــاري اوالن قــاالرقی شــعر دفترلرین بیــر دوشــونجه و دویغ

  .قویموشدور
ـ    ادبیاتیمیزین گؤرکملی قـادین شـاعرلري     اغداش  چ ن بؤیـوك    ده گئـده  نـین اؤنون

رادیجیلیغی ایلـه   او، ایللـر بویـو یـا      . دن واز کئچمـک اولمـاز      ریمیز حکیمه بلـوري   شاع
نیاسـینی  میـزین دریـن مفکـوره و دوشـونجه د     لرینـی و خـالقی    لیـک  دیلیمیزین اینجه 

اونـون  . رمت قازانمیـشدیر  و خالقیمیزا حؤ  نیا خالقالري آراسیندا، دیلیمیزه     آچیقالییب، د 
  . نیایا یایمیشدیراتینی دوالراق، آذربایجان دیلینی و ادبینیا دیللرینه ترجمه ااثرلري د

                                                
  .75 بهار زنجان، سایی .1
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ولـوب، ان کیچیـک   جـی ایلـده زنگـان شـهرینده آنـادان ا     1304حکیمـه بلـوري   
ینی ابـراهیم، قیزینـا آنـادیل     آتاسـی   . عره ماراق گؤسترمیـشدیر   یاشالریندان ادبیات و ش   

نین یازدیغی   جی ایللردن، حکیمه  1320اتمیش و   مکانالر یار نمک اوچون زمینه و ا     اؤیره
دن تبریـزده   بیـز آز کئچمـه  . چاپ اولـور سینده   درگی 1»آذري«اندا یاییالن   لر، زنگ عرش
لمـاق اوچـون تبریـزه      عرلرینی چـاپ او   شدرگی یوال دوشور و حکیمه      » وطن یولوندا «

عرلري قـوزئی آذربایجانـدا     نـین شـ    عینی زامانـدا حکیمـه    . لري یاییلیر عرریر و ش   گؤنده
  . ژورنالیندا دا یاییلیر» آذربایجان«یاییالن 

 سیاسـی فعالیتـه   -  جدي صـورتده ادبـی     یللرینده، ا 1325 -1324لوري،  حکیمه ب 
»  آذر 21«سـینده    همین چالیـشماالر نتیجـه    . ه آپاریر بوتون وارلیغی ایله مبارز   . قاتیلیب

 ومــت ییخیلدیقــدا، حکیمــه بلــوري دا مینلــرملــی حک. ف اولونــورمــدالی ایلــه تلطیــ
یـه مجبـور     او دا کؤچمـه   . لرینه کؤچسون   ناچار اولور، آنجاق سووئت اؤلکه     نسانالریال  ا

سـینی    ایلینه قدر فیلولوگییـا فاکولتـه      1952 دن   1947م ائدیر   اوالراق، تحصیلینی داوا  
 علمـی فعـالیتینی داوام   - ور کیمی ادبیبیتیریر و آذربایجان دولت نشریاتیندا بیر رداکت      

لـر   رك علمـی مـدرك      ایلینه قدر یئنه تحصیلینی داوام وئره      1956 دن   1954. تدیریرائ
ینی اسـ دا اجتمـاعی علملـر آکادمی      ایلینـه قـدر مـسکووا      1963 دان   1960ئدیر و   الده ا 

سـینی   ساله رعنوانیندا» اتی دموکراتیک ادبی - نین رئالیست  ایران آذربایجانی «بیتیریر و   
 ادبـی فعالیتـدن    - ر بیر گون ده علمی    حکیمه خانیم عمرونون سونونا قد    . مدافعه ائدیر 

ه ائتمیشدیر و بونـا     علرده مداف  مامیش و خالقیندان باجاردیغی قدر بوتون ساحه      اوزاق قال 
الرال تلطیف اولونموشدور و     وئت اتفاقی طرفیندن چئشیدلی مدال    لرله سو  گؤره ده دفعه  
  2.لی مدالالرینی الده ائتمیشدیر نین بؤیوك علمی درجه ينهایت شورو

                                                
یانیلمایین که بو زماندان دانیشماییریق، بو گون آذري تهراندا چاپ اولور، او زمان باشقا بیر درگـی اوالراق        .1

 .زنگاندا یاییلیردي
 .1993ییر منی، باکی،   حکیمه بلوري، گؤزله.2
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ن، حـسرتله بـوروین      کـدرینی داشـییا    - نیاسی، خالقیمیزین درد  نین شعر د   حکیمه
نـین    بیـري  - عر دفترلـري بیـر     شـ  ن آرتیق دا اونون اون . دیر ك آغریسی  ائلیمیزین اوره 

لرینده یئـر    ك ونوب و اوره  داقالریندا اوخ نین اللرینده گزیب، دو    آردیجا آذربایجان خالقی  
  : عر دفترلریندن بونالري آد آپارماق اوالراونون ش. آلیبدیر
   حیات یولالریندا .1
   اؤلمز قهرمان .2
   منیم آرزوم .3
   سندن اوزاقالردا .4
   شاعیرین یادیگاري .5
   1 آپار منی او یئرلره.6
  ییر منی   چینار گؤزله.7
  ...         و 

لـی   دیب و شعرلري مختلـف دونیـا سـویه        لرده چیخیش ائ   کهشاعریمیز مختلف اؤل  
دلـی شـعري،   دن سـتارخان آ    دا بؤیوك نیشانالرا الیق گؤرونموشدور، او جمله      یاریشالر

ـ      لر آلمیش و     مناجات پوئماسی جایزه   شان اوالن شـوروي اتفاقینـدا ان بؤیـوك ادبـی ن
امکـدار  «اتفاقینـدا  لـري   حکیمـه سـووئت اؤلکـه    . لنین یوبلئی مدالینی اله گتیرمیشدیر    

نیا دیللرینـه ترجمـه   آدینا الییق گؤرونموش و اثرلري د فخري  » ت خادیمی اینجه صنع 
   2.اولموشدور
 شـئعرلرینی آنـا   نین یارادیجیلیغی ایلـه برابـر اوسـتاد شـهریارین فارسـیجا            حکیمه

جا ر، شـهریارین فارسـی    رلـی شـاع   ی ده. 3یی بؤیوك بیر اؤنـم قـازانیر       دیلیمیزه چئویرمه 

                                                
  .1382 تهران، اندیشه نو،  حکیمه بلوري، آپارمنی او یئرلره،.1
  .1381، 4ی، نمره گلی میز، پیک آذر هفته  زنگانلی شاعیره-کریمی، حکیمه بلوري.  م.2
 .1989حکیمه بلوري، باکی، :  اوستاد شهریار، یاالن دونیا، چئویریب یارادان.3
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یرلی علمی بیر مقدمه ایله چاپـا حاضـیرالییب و    رك، ده میزه چئویره  لرینی تورکجه شعر
.  دن آرتیق تیـراژ دا یاییلماغینـا موفـق اولـور           100 /000/ عنوانی ایله   » یاالن دونیا «

ـ         حکیمه بو اثرینده، دری    اتیمیزین شـاه اثرلرینـه     ن علمـی باخیـشینی اوزه چکیـب، ادبی
  .    آرتیریر

  1شرق قادینی
  میشم آغالیاندا سن، آز گؤرمهمن 

  .باشینا قاراالر باغالیاندا سن
  آهینال هر قلبی داغالیاندا سن،

  . گونه ذلتین سنین-آرتدي گوندن
  آلنیندا، اوزونده درین جیزگیلر،
  .همیشه پریشان، هر آن مکدر
  من اؤز حیاتیمی وئردیم، اگر

  .بیلسئیدیم قورتارار محنتین سنین
  یالر سنی،گه ساتد بیر پارچا چوره

  قول تک قاباقالرا قاتدیالر سنی،
  یالر سنی،آلیب زندانالرا آتد

  ندن اوجوزاولدي قیمتین سنین؟
  سن گونشدن اول قالخدین هر سحر،

  .مکرر -دویولدون، سویولدون، سایسیز
  رلر، ایگیدلر،قوینوندا بوي آتدي ن

  .فقط اوجوز اولدي زحمتین سنین
                                                

  .101-116، ص 1339سی، باکی،  نین ادبی مجموعه  جنوبی آذربایجان یازچیالري.1
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ن دوشدي گنجلیک یاشیندا،ساچینا د  
  هر داغین دیبینده، بوالق باشیندا،

  آنا طبیعتین هر بیر داشیندا
  .یئر سالدي گؤز یاشین، حسرتین سنین

  عاصم زنجانی
 قمري ایلینده 1311او، . نین شعر تخلوصودور عاصم زنجانی رحمتلی محمد امیدي

ی آلتینـدا بـوي آتیـب یاشـا     سـ  نـین مـذهبی تربیـه     آناسـی - زنگاندا آنادان اولوب، آتا  
نظرینی جلـب  لرین  یقلی و هوشلو اولدوغو اوچون معلماو، مکتبخانادا باجار  . وشدوردولم

باالجـا  . یرلی عالیملرین یانیندا درس آلماغا الییـق بیلینمیـشدیر         ائتمیش و بیر سیرا ده    
نـین یانینـدا    اشـقاالري عاصم، میرزا ابراهیم حکمی، حاج غزالدین حسینی زنجـانی و ب     

جـی ایلـده چاپـا      1351عاصـم اؤز کتـابینی      . میـشدیر درس اوخوموش و حؤرمت قازان    
بو اثره هشترودي جنابالري .  عنوانیندا یایماسینا نائیل اولموشدور»ابر بهار«یئتیرمیش و 

عاصم امامالر اوچون دوغوم گونلرینه . اؤن سؤز یازاراق، شعرلرینی ده تحلیل ائتمیشدیر
 عالوه، کربال  معصومدان14. شدور یازمیش و سونراالر مرثیه ده اوخومولر گؤره مولودیه

 تورکجه و فارسـیجا     بو کتابدا . دیر گه یاتان  لري چوخ یانیقلی و اوره     نین مرثیه  شهیدلري
 و بیر سیرا لیریک شعرلر ده واردیـر کـی مـذهبی باخیـشالرال            دیرلر وار  شعرلر و مرثیه  

  . یازیلمیشدیر
شـاعرلر آراسـیندا   یـن   آرتیرمـاق الزیمـدیر کـی نوحـه سـؤیله        بونو   عاصم حقینده 
ردیـر کـی    للیـک او قـده   بو گـؤزه . و مضمونالر یاراتمیشدیرل شعرلر   هامیسیندان گؤزه 
 لرینـدن  نین مرثیـه   انیشارکن، عاصم زنجانی  جی ایلده تلویزیندا د   1349اوستاد شهریار،   

ـ          آد آپاریر و اونو مرثیه ادبیـاتی       بیـر ده بونـو     . دیریرنـین پـارالق اولـدوزو کیمـی آدالن
نگـانین   تخلوصـو ایلـه ز     »وافد«العابدین امیدي    کیر کی اونون اوغلو زین     ق گره آرتیرما
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جـی ایلـده زنگانـدا      1388اونون دا شعر دفتري     . دیر یرلی نوحه و مرثیه شاعرلریندن     ده
  .چاپ اولدو، آمما چوخلو شعرلري فارسیجادیر

  تقی فاضلی
 واردیـر  يلرلر و شـاعر  لر، عالم یرلی یازیچیالر، محقق   ین هر بوجاغیندا ده   آذربایجان

سـینده   نیـا سـویه   دبـونالرین بیـر سیراسـی       . یـاردیرالر  - کی ادعاسیز اوالراق یازیب   
ــصیت  ــانینمیش شخ ــالر  ت ــر اولموش ــاققالالري آز   . ل ــهریمیزین ده آغ س ــزیم ش بی

للـرین   گـؤزه «. قالینی الدن وئـردي   اولمامیشدیر؛ زنگان کئچن ایللرده بیر چوخ آغ ساق       
تقی فاضلی عمر بویـو اؤز      . ن آد آپارماق اوالر    فاضلی جنابالریندا   تقی »آخیرا قالمیشی 

  . نئچه اثرلر تورك دیلینده یارادیبدیر-ك یاندیریب، نئچه  آنادیلینه اوره
 ایلینـده   1309ري، رومان یازاري میر تقی فاضلی       نین قوجامان شاع   زنگان شهري 

 -  فاضلی اللی ایلـدیر یازیـب  .ر دورمادان چالیشمادادیرنگاندا آنادان اولوب، بوگونه قد   ز
اونـون چـاپ اوالن اثرلـري     . قا گتیریـر   حرارتله یازیر کی گنجلریمیزي شو     یارادیر؛ ائله 

  :بونالردیر
  فریب زندگی

  طرالن
  حرکت تاریخ و عملکرد ارتجاع

  آلوودان تونقاال
  یولالر و تیکانالر

  تورکجه شعر دفتري
  )فارسیجا شعر دفتري(همرنگ ارغوانی

  اریکیاي در ت چهره
  فلسفه از دیدگاه تاریخ
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  جامعه و جهان بینی
  تحلیل علمی از انقالب ایران

ی نین تورکجه شعر دفتري منیم یانیمـدادیر کـی بیـر چـوخ شـعرلرین               تقی فاضلی 
فاضلی جنابالري تاسفله اؤز    . لرینده چاپ ائتدیرمیشم   اومید زنجان و بهار زنجان درگی     

آما بونو قید ائتمک الزیمـدیر  . ردیریب و شاعاوچون تانینمامیش بیر ادشهرینده گنجلر  
ـ   او جملـه . دیـر  یراندان ائشیکده تاننمیش بیـر عـالم   کی ا  شیگه چیخـان  دن ایرانـدان ائ

ــه  ــقا اؤلک ــانالر باش ــو ا  زام ــیالنیب، چوخل ــدن قارش ــري طرفین ــرین ادیبل ــتادالر ل وس
 »یـول « و »آسـتارا «، »سـالم «ن لـري اوال  دن باکی درگـی  قارشسالمیشالر، او جمله  

رك شـعرلرینی    اوستاد حقینده معلوماتالر وئره   لري اونونال دانیشیقالر آپارمیش و       درگی
  . میشلر له رلرینی ده آراشدیرمیشالر و اینجهچاپ ائتمیشلر و اث

یلـه سـیخ بـاغلیلیغی      ري اؤزونـدن سـونرا گلـن نـسل ا         زنگانین بو قوجامان شـاع    
بابـایی ایلـه یاخینــدان   ري عبـاس  یرلـی شــاع  دن شـهریمیزین ده  اولمـوش، او جملـه  

  1. ریجی ده اولموشدور دوستلوغو اولموش، اونا یول گؤسته
دیـر کـی تاسـفله همیـشه       سانلی شـاعري و یـازاري      - تقی فاضلی زنگانین آدلی   

هـر حالـدا، شـاه    . نیبـدیر  لر تؤره  مانعه دؤورونه دووار چکیلیب و ادیبلر آراسیندا یاشاماغا      
اونـون  . ا دا ساکت اوتورماییب و سؤزونو دئمیشدیر     سیند  سیخینتی - نین بوغونتو  رژیمی

اونـون  . بیر نئچه کتابی دا ایـشیق اوزو گـؤروب و خـالق طرفینـدن ده آلقیـشالنیبدیر             
ب و  ن بیر حادثه نی اؤزونه موضـوع سـئچی          زنگاندا اوز وئره   -  آدلی رومانی  »طرالن«

 سـونرا  دا، انقالبـدان بو اثـر فارسـیجا یازیلمیشـسا        . لیندي حتا فیلمنامه ده اوندان دوزه    
بوندان باشـقا بیـر نئچـه رومـان، اوزون          . یه ده چئوریلمیشدیر   یازارین اؤز الیله تورکجه   

اونـون صـادق هدایتـدن آنـادیلیمیزه        . ناغیل، چئویرمه و شعرلر دفتري اللـرده واردیـر        
یـر یـازاردیر کـی    ر بنیا گؤروشلو و آچیـق فکـ   فاضلی د . رچئویردیگی اؤنملی بیر ایشدی   

                                                
  .1382شهریور 17، 67یمی، ائلیمیزین آغ ساققالالري، بهار زنجان، سایی کر. م.1
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لر اوستاد   تبریزلی«:  کی حسین منزوي دئییر    میش و نئجه    زنگاندا حرمت گؤرمه   تاسفله
بـو سـؤزو قبـول ائدیرسـک،     . »رشهریاري یاراتدیالر و زنگانلیالر دا منی منزوي ائتدیل  

. دي ایدي؛ آما اؤز یئرینـی الـه گتیرمـه   رمتی بوندان داها یوخاري اولمالی      نین ح  فاضلی
 اومید زنجان، بهـار زنجـان  : دن  اوالن درگیلر او جمله    ه یازیالري آنجاق زنگاندا تورکج  

نین شعرلرینی و باشقا یـازیالرینی اؤز صـفحه لرینـه            و باشقا درگیلر، فاضلی جنابالري    
  :رین بیر شعرینی بیرگه اوخویالیمرادا شاعبو. ك ائتمیشلر بزه

  شعریم منیم

  ل تئلینه بند اوالن دئییل، شعریم منیم گؤزه
   گوندوز سوالن دئییل،- ئجهعشقینده دیلبرین گ

   قالیب،- نیب خلوت ایچینده ظلمت آرا گیزله
  .گه حسرت قاالن دئییل بیر لحظه یاري گؤرمه

  
  دیر، کده یانان اودلو ناله شعریم منیم، اوره

  دیر، ن قان پیالهگؤز یاشیم ایله دولموش اوال
  لمت آراسیندا پارالیان،شعریم منیم، بو ظ

  .دیر ن بیر ستارهیش نسیللر اوچون اوالگلم
  نسان اوالنالرین،دیر ا شعریم منیم، صداسی

   وفاسینا صادق قاالنالرین،- اؤز عهدینه
   کوي آراسیندا بیر سکوت،- شعریم منیم، بو هاي

 .بیر سیللی دیر عذارینا سیندان اوالنالرین
ین زامانالر زنگـان  اونون طرالن رومانی بیر     . فاضیلی، رومان یازان بیر یازیچیدیر دا     

ونرا بـو اثـر سـ   . رلرین الینده اوخونـوردو و داسـتان دیللـرده گزیـردي       بوتون ادب سئوه  
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سـینده ده    بوندان عالوه، ترجومه سـاحه    . یلديیه ده چئور   یازارین اؤز طرفینده تورکجه   
 »کـور بـایقوش   « داسـتانی    »بـوف کـور   «دن   صادق هـدایت  . دیر جباشاریلی بیر دیلما  

 »بهـار زنجـان  «همین زامان . يجی ایلده یاییلد 1382و  عنوانیندا آنادیلینه چئویرمیش    
ده یـازیلمیش، آنجـاق       صـفحه  113کوربـایقوش   .  ساییدا چـاپ اولـدو     6لیگینده   هفته

  .فارسیجا لهجه اوندا گؤرونور
 باالجا حجملـی  »تحلیل علمی انقالب ایران   «سینده یازدیغی    یازارین انقالب عرفه  

ی دولـت باخیـشی ایلـه متفـاوت اوالراق     و جیب اؤلچوسونده یازیلمیش، آنجاق رسـم      
  .بوندان باشقا بیر انتظار دا اوال بیلمزدي. آلقیشالنمادي

***  

  محمدرضا روحانی
ــانالردان  یندان و شــهریمیزین فرهنگینــه اورهیرلــی ســیماالر زنگــانین ده یــی یان

نی هـم باجـاریقلی شـاعیر ، هـم          روحـا . بیریسی ده مرحوم محمدرضا روحانی ایـدیلر      
ــی  اوره ــدي  ی ــب ای ــونن ادی ــانال دؤی ــر. زنگ ــو  او، بی ــسمیزین کولتورون ــر شهری  عم

رك، عینـی حالـدا قلمینـدن ده     لیـک ائـده    لیگـی اوغرونـدا چالیـشیب، معلـم        یوکسک
 »نامـه  فرهنـگ «ل و قاالرقی بیـر اثـري         ؤزهاونو گ . یارارالنیب، بو یولدا آددیم آتیردي    

او بـورادا زنگانـدا ایلـک    . یرل باخمیـشد  یله زنگانین فرهنـگ تاریخینـه گـؤزه   عنوانی ا 
ــن مــودیرلرینی و زنگــانین بیرینجــی زحمــتکش معلــم  مدرســه ــی  لــري، اونالری لرین

  . تانیتدیرمیشدیر
جی ایلده آموزش و پروش 1320جی ایلده زنگاندا آنادان اولدو؛      1302رضا روحانی   

ن زاماندا ییب، هما   ایل تامام ایشله   37ر   جی ایله قده  1357سینده استخدام اولدو و      اداره
اونون شعرلري زنگـان ادبـی محفیللرینـده اوخونـوب        .  یاراتمادان دا دورمادي   - یازیب
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نـین تورکجـه    انقالبدان سونرا روحانی. آلقیشالنیردي و زنگان درگیلرینده چاپ اولوردو   
  .  درگیسینده چاپ اولوردو»وارلیق«شعرلري تهراندا یاییالن 

ـ  آنجاق روحانی. دوجی ایلده دونیادان گؤز یوم  1368روحانی   ین بیـر الیازمـا شـعر    ن
ل خطـی ایلـه      روحانی بـو دفتـري اؤز گـؤزه       . دوروررلرین یازاري الینده    دفتري بو سط  

. بـدور  درگیـسینده چـاپ اولو     »اومیـد زنجـان   «یازمیش و بیر سیرا شعرلر بو دفتـردن         
  :ردیرر بیر شاع روحانی وطن سئوه

  ،وطندیر شمع، من پروانه، یاننام میهن عشقینده
  ...وطندیر جان، جانانه من یاننام میهن عشقینده
***  

  وطن عشقینده گر اود توتسام، اوتالنسام، سسیم چیخماز،
  ...بو عشقین عالمینده اودالرا یانسام، سسیم چیخماز 

. دیـر   بیـر بیشمیـشلیک و صـبیر گؤرونمکـده         رین شعرلرینده بیر یوموشاقلیق،   شاع
ونون مستقل شعر دیوانینی تـدوین ائتمـک هـر          رین باشقا شعرلرینی توپالماقال، ا    شاع

نین بیر اوغلو یا قیزي اولمـامیش کـی        تاسفله روحانی . سیدیر یبین وظیفه بیر زنگانلی اد  
روحـو شـاد،    . نونا دوشور بو ایشی یئرینه یئتیرسین؛ بو وظیفه غئیرتلی زنگانلیالرین بوی        

  .رلی اولسون یولو گئده

  آزاده دارایی
رلرین شـاع ردان شعر و مدنیت اوجاغی اوالراق، گؤرکملی زنگان چوخ قدیم زامانال 

. ییمیزي دؤیونتویه سـالیر   مسکنی اولموش و بو شاعرلرین شعر دیوانالري بو گون اوره         
 موضـوعدان   رلیک هر  گیسی، ائل قایغیسی، و انسان سئوه     بونالردا دالغاالنان وطن سئو   

رلر  نئچه قادین شـاع -ئچه زنگاندان ن کئچن ایکی یوز ایل عرضینده. آرتیق گؤزه گلیر 
ییـک بـونالرین دریـن       لـی  آما تاسـفله دئمـه    . رلر یارادیبالر یرلی اث   و ده  باش قالدیریب 



  25 اولدوزالر اله نیر                                                                                                    

ق اوزو  ر داشییان شعرلري هله زامـانین تـوزو آلتینـدا قـاالراق، ایـشی             لی، فک  دوشونجه
یـی   ، الیازمـا دیـوانالري ائـولرین بـزه    لرده آدالري چکیلیـب  تکجه تذکره . ییبدیر گؤرمه

سـینی آد   بو قادین شاعیرلردن نئچـه . ییبدیرنین الینه چاتما اوالراق خالقیمیزین اکثریتی  
ـ   . ایلک اؤنجه جاریه خانیمدان آد گتیرمـک الزیمـدیر        : چکمک اوالر  ر ادین شـاع  بـو ق

ل  نین قیزي اوالراق، گـؤزه  سی  سانلی بیر عائله- ایل بوندان اؤنجه زنگانین آدلی      150
.  بوتون ییغینجاقالردا آغیزالر ازبري اولـوب، دیللـرده گزیـردي   یه یاتان شعرلري   و اوره 

بوگون جاریه خانیمین شعرلرینی شهریمیزین یاشلی و دونیـا گؤرمـوش آدامالرینـدان             
  .لري ده چوخ چتین دئییلدیر اونون الیازما نسخه. رائشیتمک اوال

 نئچـه  –دان آد آپاریریق کی نئچه       ري حکیمه بلوري  زنگانین ایکینجی قادین شاع   
لـرده ده چـاپ اولموشـدور و      ره ترجومه اوالراق بیر چوخ اؤلکه      دفتري چوخلو دیلل   شعر

 و شـهرینده هلـه   آنجاق نه یازیق کی اؤز آنـایوردو      . چوخ گئنیش صورتده یاییلمیشدیر   
  .ییبدیرایشیق اوزو گؤرمه

طنـدن   ایللیک عمرونو و70اوچونجو قادین شاعیریمیز آزاده دارایی دیر کی ایندي     
ـ  »ائللـر دیلـی   «یی وطنله دؤیونور؛ شـعر دیـوانی         وزاقدا کئچیریرسه ده، اوره   ا دا  عنوانین

آزاده خـانیم   . نین محبت و سئوگیسینی قازانمیشدیر     چاپ اولوب و بوتون وطنداشالري    
لـرده    ادبـی سـاحه  -زنگاندا آنادان اولوب، بورادا بوي آتیب، تحصیل آلیـب، اجتمـاعی     

نـی  »ائللر دیلـی «سی اوالن  یرلی ثمره یندي عمرونون دهیب و افعالجاسینا اشتراك ائد 
  .اؤز دوغما ائللرینه هدیه وئرمیشدیر

نین دیوانیندا اجتمـاعی موضـوعالرال، عاشـقانه شـعرلر دولـودور و بـونالرال                آزاده
  .یاناشی آذربایجان عشقی و آناوطن معناسی شاعیرانه بیر طرزده دالغاالنیر

  : ایله باشالییرر، شعر دفترینی بو ایکی بیتشاع
  ك کیمین، گؤز کیمین، آذربایجان عزیزدیر، اوره

  .اگر اوستون کول توتوب، آلتدا یانیر کؤز کیمین
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   تورپاغین،-  اله، سیالق توزون- ك ال گلین وئره
  .تا گؤسته رك دونیایا پارالیان اولدوز کیمین

ادي دا وطنـه   یاشـاییر، هـر ز  نیادا یاشاییرسادا، وطـن عـشقیله    آزاده ایندي یئنگه د   
  :دیر باغلی

  رم من، بیر یئرده وطن عشقینه ایمان دئیههر 
  .رم من آذربایجان یوردونا قوربان دئیه

نین چوخونو آناوطنینه باغالمیش، اونونچون مـاهنیالر یـاراتمیش و           آزاده، شعرلري 
  :لر آشیقالرین سازالریندا اوخونورایندي بو شعر

  لی، لرین گؤزه آذربایجان اؤلکه
  لی،  دوشن منیم کیمی سوزهاوزاق

  بیر داناسان عزیز آذربایجانیم،
  . تورپاغینا قوربان جانیم- داشینا

ق، اونالریـن اؤزلرینـه    بیر شهرلرینی آد آپـارارا -ر بو شعرینده آذربایجانین بیر   شاع
آستارادان، اردبیل، اورمیه، زنگان، هابئله شـکی،    . لرینی بیان ائدیر   للیک مخصوص گؤزه 

  :ر بوتون شهرلري اؤیوب، شعرینی بئله تمامالییر تبریزه قد...باغ و  هوان، قرشیر
  من قوربانان بوتون آذربایجانا،
  .قافالنکودان آشیب گلن زنگانا

لـر   ب، یئري گلدیکجه بـو موضـوعا اشـاره        آزاده خانیم آنادیلینی بالدان شیرین بیلی     
  :ائدیر و اینانیر کی

  دئییب ار بیر مثل فارسی شکردیر،
  .تورکونو بیلمک هنردیرو اما 

 شعرینین بیر پارچاسـینی     »وطنیم«میزه ساغلیق آرزیالییب،     بیز بورادا عزیز شاعره   
  :بیرگه اوخویوروق
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  آنایوردو وطنیم زنگانیما قوربان اولوم،
  .شهریمین اول یاراشیقلی آدینا قوربان اولوم

   دروازاسینا،-  باغینا- دوالنیم باغچاسینا
  .ازینا قوربان اولوملر آچیالندا ی آغ چیچک

  ر هاواسی، سی، بهشته بنزه ل منظره او گؤزه
  .او سرین دردیمه درمان سویونا قوربان اولوم

  مینه ن صبح و سحر سلله نفسی تازه ائده
  .آدي اوستونده اوالن یایالغینا قوربان اولوم
  یئل اسنده اوجا بوي آغاجالرین اویناماغی،

  ...ربان اولوم آغ بولوتالردان اوچان دورناسینا قو
***  

 هوشنگ جعفري

زنگان اؤز زنگـین ادبیـات و اینجـه صـنعتی ایلـه آنـایوردوموزون و آنـادیلیمیزین                
جـاغی  زنگان عصرلر بویو مـدنیت او     . گؤرکملی بیر مدنیت اوجاغی کیمی گؤزه چارپیر      

مـدنیت اؤز   . میـشدیر  بـسله ر و صـنعتکاري اؤز قوجاغینـدا        لر عالم، شـاع    اوالراق، مین 
سـانی دؤورونـده    زامانیندان بورادا برکیـدیب، پـارت و سا  لرینی ماد آتروپاتین   ملآغیر ت 
یه سینده تـانینمیش بؤیـوك      لیب و اسالم قوجاغیندا یاتاندان سونرا دونیا سووه        یوکسه
اوچونجـو یوزایلـده شـیخ ابـوبکر بـن طـاهر ابهـري،            . لري باش قالدیرمیشدیر   نماینده

فص عمـر سـهروردي     حالدین ابو  لده شسخ شهاب  نجی یوزای تین، بئشی   طریقه »ابهریه«
بـوالفتح سـهروردي    الـدین ا   تین و آلتینجی یوزایلده شـیخ شـهاب         طریقه »سهروردیه«
نـین دؤرد معتبـر    سـونونجو طریقـت اسـالم دونیاسـی       . رتین قـوروبال   طریق »اشراقیه«

ضـینده مینلـر عـارف، عـالم       زنگان، کئچن مین ایل عر    . لریندن بیریسی ساییلیر   مکتب
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رلرین مسکنی اولوب، چوخلو علم و بیلیـک آدامـالري بـورادان دونیایـا آددیـم                شاعو  
  .آتیبالر

سلجوقالرین بؤیوك آخینتیسی ایلـه تـورك دیلـی آذربایجـان و زنگانـدا ایلکـین                
لر طرفینـدن   لده ائدیب، تورك دیلی عمومی بیر دیل کیمی عالم     دورومونو یئنی باشدا ا   

شلري چوخلو یئرلري ویران ائتدیکدن سـونرا بـورادا      موغولالرین یورو . قارشیالنمیشدیر
الر، مچیـدلر، کتابخانـاالر،    مدنتین زنگین اولدوغو، اونالري آرام ائدیب و بؤیـوك بینـا          

نین پایتخت   سلطانیه. لر، رصدخاناالر و باشقا عمارتلر قورماغا تشویق اولوندوالر       مدرسه
بـونالردان شـیخ ابوالغنـائم    . دوسینه سبب اول   یه گلمه  اولماسی یوزلرجه عالیمین عرصه   

سجاسی، موالنا عتیقی زنگانی، شاه طاهر سلطانیوي، موالنا نرگـسی، عطـار زنگـانی،        
الدین مفضل ابهري، اوتانج     الدین طاهر سجاسی، اشرف    الدین ابهري، شمس   شیخ رفیع 

رلر و قلی اوریــادي و یوزلرجــه باشــقا شــاعزنگــانی، مــولال اســمعلی و مــولال حــسین
موالنـا همتـی انگـورانی بـو آرادا تـورك           . دیـر  رین وارلیغی بونا بیر اؤرنـک     کارالصنعت

لـري دونیایـا    نین الیازما نـسخه  نین اثرلري تیموالنا هم . ادبیاتی نین باشچیسی ساییلیر   
کــئچن . یـاییالرکن، اؤز آنایوردونـدا تانینمــامیش قالماسـی بؤیـوك بیــر درد سـاییلیر     

ن، جاریـه، برهـان و مجـرم کیمـی          سکییوزایلده حکـیم هیـدجی، جـاذب، عـاجز، مـ          
ــارادیشــاع ــاییش و ی ــتهرلرین یاش ــر  جیلیغی گؤس ــاغی  ری ــات اوج ــدا ادبی ــی زنگان ک

ر؛ بـونالردان بیریـسی   جک و ایندیلیکده بو اوجاغی ایستی سـاخالیان چوخـدو     سؤنمیه
نده یوخ، بلکه خط و رسـاملیق    سی بو گنج شاعر، تکجه شعر ساحه     . دیر هوشنگ جعفري 

  .ه بؤیوك آددیمالر آتمادادیرسینده د ساحه
ـ 1359بو جوان رسام     سـینی، داییـسی    ده عمـر یولداشـین، اوغلـون و دایـی    جو ایل

بـو  . اوز گتیریـر اوشاقالریالن بیـر شـوم سـفرده الـدن وئرنـدن سـونرا شـعر یازماغـا            
دان »حیـدربابایا سـالم  « جعفـري   . اثري یـارانیر   »لر سفرچی«سینده   چالیشمانین نتیجه 

 آمـا .  شـعرین دوزور »کلـک بـاغی  «سونرا همین سایاقدا . عرلري دوزورهام آالراق ش ال
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جعفري بو سـایاقدان    . یه داها ائتکیلی اولور    سی هوشنگ جعفري  »سهندیه«شهریارین  
ر ریر بیر مکمل شـاع      شعرلرینی قوشور و گؤسته    »آغ آتیم « و   »آغ بوالق «فایداالناراق  

، »بـاکلور «: دیگـی شـعرلر   سـونرا سـؤیله  دن  ن زلزله زنگان و گیالندا اوز وئره  . وبدوراول
نجاســینا رین باجــاریق و گوجونــو آیدی شــاع»طــاریم«  و»کؤکومــوز بیــردي بیــزیم«

ک یولو بیـر     شعرینه دك یوزایللی   »آغ آتیم « شعریندن   »لر سفرچی«جعفري  . ریر گؤسته
رین خیال قوشـو یوردومـوزون گؤیونـده قانـاد آچیـب، آغ آتینـا               شاع. ایلده گئتمیشدیر 

  :رك تپه لردن، قایاالردان آشیب، بابک قاالسینا دا باش وورور مینه
   قاناتیم،- آغ آتیم، قول

  ي بابکدن آشاق، آت قدمین قلعه
  .قارا گونلن ساواشاق

  - آت گؤلوندن سس آتیب
  .بابکین حالین سوروشاق

 گـاه اؤز    ر دوز یولـو تاپماقـدا چتینلیگیلـه اوز بـه اوز اولـور؛             البتده بو شعرده، شـاع    
دن دانیشیر، گـاه    کرم- ، هجر، اصلییلهام آالراق کوراوغلو، نب   ردونون مدنتیندن ا  آنایو

 - ر اؤز آنایوردونون کولتورونه تـانیش اولـوب       بو آیدیندیر کی شاع   . دن سؤز آچیر   رستم
  .شیب، خالق ایچینده ابدي قاالجاقدیر نین مضمونو درینله اوندان فایداالنسا، شعرلري

ســیندن ســونراکی  حبــت و دویغوســو، طــاریم زلزلــهریــن مرین انــسانالرا دشــاع
  :همین بو زاماندان اوجا سسله چیغیریر. شعرلرینده دالغاالنیر

   قارداش- سلمان، باجیبیز م
  ییک سی هامیمیز بیر آغاجین میوه

  .کؤکوموز بیردي بیزیم
ر انسانالر ایچینده بیرلیگی تبلیغ ائدیر و بئلـه آرزیـالري دیلـه       بو زاماندیر کی شاع   

  :تیریرگ
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  آي نوالیدي، هامیمیز باهم اوالیدیق،
  رم گؤز یاشیمیز جوشغون سئل اوالیدي، آي نوالیدي، دییه

  الیمیزده بئل اوالیدي،
   بیر سو ساالیدیق،- او سوسوز باغالرا بیر

  کتده بوستان سووارایدیق،
  .هامیمیز باهم اوالیدیق
ــرده اوالن  ــین دفت ــوآال«هم ــایوردوم« و » چلپ ــاعر»آن ــعري، ش ــعریت  ش ین ش

ده دانیـشیغی گلـن دفترلـره حوالـه      بـو بـاره   . ریـر   گؤسـته  سینی نین گئنیشلنمه  باخیشی
  .ئدیریکا

تله گئـدیب و    لیکله اوالر کی هوشنگ جعفري قاباقدا اوالن اوزون یولو جـسار           بئله
جکده آیـري دفترلـري چاپـدان چیخیـب، اوخوجـوالرین الینـه            جک و یاخین گله    گئده

 اونون خط و رساملیق هنري ده یاددان چاخماییب، اومـود باغلیـاق       بو آرادا . چاتاجاقدیر
جک بو گـنج شـاعیر و نقاشـیمیزین     آیدین گله .  دا شعري تک یاییلسین    کی تابلوالري 
  1!ساغ اولسون. انتظاریندادیر

***  
. ردیرل خـط یـازان و دویغولـو بیـر شـاع         زهر رسام، گـؤ   ، بیر ماه  2هوشنگ جعفري 

بیـز  . ان شعري بوتون ایراندا هوشنگ جعفري آدیال تـانینیر        ایسندي، دذوز یا غلط، زنگ    
ـ - و آیري) سؤیلر(، عباس بابایی  )باالش(بورادا عبداله مرادي   ري شـاعیرلرین دریـن    آی

رینی خـاطیرالداراق، هوشـنگ     ر اولـدوقال  ل بدیعی تصویرلر یارادان شاع     فکرلی، گؤزه 
عفـري  ج. ینی اونودمـاییریق  نین هر بیر شعر ییغینجاغیندا درین ائتکی بوراخدیغ        جعفري
ن زامان، سالونا بیر ولوله سـالمیش، هـامینی          رده، شعر آخشامیندا چرخیش ائده    هر شه 

                                                
  .1370هوشنگ جعفري، آغ آتیم، مقدمه، زنجان،  .1
  .1382 آذر 13، 78نیر، بهار زنجان، سایی  کریمی، اولدوزالر اله. م.2
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وقا سـی هـامینی شـ    مه ائتمـه  ل دیکله اوئنون شعردن عالوه، گؤزه  . یشدیرهیجانا گتیرم 
  .گتیریر

ل، ن عامـ   هرلیگه سوق وئر  نیایا گلیب، آنجاق اونو شاع    ده د 1337هوشنگ جعفري   
شاعر بو  . دورسی اولموش  سینده الدن وئرمه   بیر سفر حادثه  نین   سی  جو ایلده عائله   1359

 سـایاغیندا قوشـموش و زنگانـدا        »حیـدربابایا سـالم   « شعرینی   »لر سفرچی«مناسبتله  
نـی مـضمونالر اورتایـا      سینده چالیـشاراق، یئ    بوندان سونرا شعر ساحه   . نمیشدیرآلقیشال

 ...کلـک بـاغی، آغ بـوالق، آغ آتـیم و    . ریـر  ینی گؤستهچیخارماقال، اؤز نبوغ و استعداد    
عنوانلی شعرلري دیللر ازبري اولور و تکجه زنگاندا یـوخ، بلکـه بوتـون ایرانـدا دیللـره                

  .دوشور
و دوزگون توخونموشدور؛   ر اؤز استعدادي اساسیندا گون موضوعالرینا یاخشی        شاع
ـ     آدلی تلویزیندا گؤسـته    »پارتمانآ«دن   ائو جمله  ر سـریالدا، تـورك دیلـی بیـر     ریلـن بی
آنجـاق  . گه چالیشمیشدیر  ائتمهالري تحقیر    یه آلماقال، آذربایجانلی   ی مسخره آشاغلچین

بو شعر بوتون   .  آدیندا »ساواالن«ر بو سریاال قارشی کسرلی بیر شعر قوشموشدور         شاع
 ند ثهدایندي بو حا  . بیر هیجان یاراتدي  ایراندا آلقیشالندي و هر یاندا اوخویاندا بؤیوك        

نیلیـر و هـر ییغینجاقـدا اونـون         چسه ده، هله خالق آراسیندا ایـسته      هر نئچه ایل ده کئ    
  :دیر بو شعرین بیر پارچاسی بئله. یرلراوخوماسینی شاعیردن ایست

  ردن ساواالنیم، نده کؤزه آمما، سن اي سؤزو سینه
  ائلیمین شانلی داغی، باشیوا مینلرجه دوالنیم،

   سنی، کؤکدن ده تاالتسان،اریدیب ائل غمی بیر یول
  لر کیمی دونیایه جاالنسان،سو اولوب قانلی دنیز

  !آدي دیللرده قاالنسان
  !ساواالنسان، ساواالنسان
  سینده، دي ساخالر سینه ساواالن ائل غمینی بللی
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  سی کؤزدو، آلوودو، سینه
  سی واردیر نفسینده، کیزیریم ایسی

  رین غملی سسینده،شاع
  ي ائل داغی غملی قفسینده،آل گیالن ساخال، سن ا

  ساواالن آلسا دا هر بیر سؤزو داغالرا سالماز،
  .گؤره نامرد دوروبدور، ساواالندان سس اوجالماز
  ساواالندا تؤکولن داشالري دیندیر دانیشارالر،

  سالسا عاشیق نفسین کولالرا، کولالر آلیشارالر،
  لی دومرول باش اوجالدار،دده قورقود سازي چالسا، د

  .البتده کی یولداش باشینی یولداش اوجالداربلی، 
  . سسله عاشیق سازي چالسین، سسیمیز بیر ده اوجالسین

  لیسیندن،باهم اوخویاق بیر ده کوراوغلو د سسه، - قوي وئره سس
  سیندن هاجرین قوچ نبی

  ردي، لري مظلومالرین اوستونده ازه او کی ظالم
  دي،ر او کی آسالن کیمی داغالردا یاتیب باغدا گزه

دي  ر نـه یـه قالـسین کـی جـواه     نیسگیل او چرچـی  « –قوي دئییم شهریاریمدان    
  قانمیر
  کري آلداتمادادي خلقی، ائلین حالینا یانمیر،ف

  .اریمیر، اؤلمور، اوتانمیر
  نیم دوماندا باش اوجالدان ساواال- آخی اي قاردا

  غمی دونیانی قوجالدان ساواالنیم
  ر باشی سنسنائل بیلیر داغالر آرا هر اوجا داغال

  .وئر سهنده الیوي، قارداشیوین سیرداشی سنسن
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  وئرگیلن بیرلیک الین بیر ده دماونده، اونون قارداشی سنسن
  .دي  دومان- دي ندان آیریلما آماندي، یولوموز چناو

  ییبن باشین اوجاتسین، قوي ایگیدلر سیزه فخر ائیله
  قویما قارتال دوالنان یئرلره قوزغون الی چاتسین

  االن چنلی چاغیندا منیم ایلهامیم اوالرکن،ساو
  کؤنلونم اؤز سیر سؤزون صدقیله سؤیلر ساواالنه

  سینده ساواالن کؤز قاالدیر شاعر اوالنالر سینه
  الوردا زرتشت گئدیب تانریدان ایلهامین آالنه

  سالم اولسون ساواالنه،
  .سالم اولسون ساواالنه

ـ  «رین  بو سطرلرین یـازاري، شـاع      بـو اثـر    . سـؤز یازمیـشدیر    ینـه اؤن   اثر »یمآغ آت
طـاریم  . ل شـعرلر آز دئییلـدیر       احتوا ائدیر، البتده اوندا گـؤزه      رین ایلکین شعرلرینی  شاع

: ترین اؤن سؤزونده بئله یازمیـشدیم     بو دف . سینه حصر اولموش شعر اونودولمازدیر     زلزله
نـین   یـشی  شـعریت باخ رینشعرلري شـاع ) آنا یوردو (،  ) چلپو آال(همین دفترده اوالن    «

اینـدي ایـسه بـو زامـان     . »جکده دانیشمالییام ده گله بو باره. ریر سینی گؤسته  گئنیشلنمه
آرزي ائـدیرم   . نیبـدیر  نیـب و گئنیـشله     شعر دونیاسی گوجله  شاعیرین  .  چاتیب –گلیب  

ره ده سـاغلیق و  شـاع . ، چاپ اوالراق اللره چاتـسین یئنی شعرلري ایشیق اوزو گؤروب 
  .ییرم لر دیله لیتیئنی نائ

آغ «حعفـري،   . ري کیمی تانینیر  سانلی گنج شاع   - هوشنگ جعفري زنگانین آدلی   
ایلـه، سـؤز    کتابی ایله شهرت قازانـدي؛ اینـدي ایـسه دریـن معنـالی غزللـري               »آتیم

ر هوشنگ تکجـه شـاع    . یزال آددیمالییر لی شعرلریله زامانیم   باخیمیندان یوکسک سویه  
جی ایلده ماهنـشانین  1337هوشنگ، . نماقدادیرر رسام کیمی ده تانییوخ، بلکه بیر ماه   

نـدن سـونرا زنگانـا        ابتـدایی تحـصیلینی اورادا بیتیـره       .سینده آنادان اولدو   اوریاد منطقه 
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را تهرانـدا اوسـتاد   سـون . ندي حیی نصیري یانیندا رساملیق اؤیرهمرحوم اوستاد ی  . گلدي
 همان زماندا ائلـه تـابلوالر   .ندي ینی اؤیرهسی یانیندا پرسپکتیو و آناتوم رحیم یوسف نوه  

هنـر  . دیلـر  مـه  آلقیـشالماقدا باشـقا بیـر ایـش گـؤره     چکدي کی باخانالرین هامیـسی   
 جـی ایلـده     1359. يدونیاسی اونون اینجه روحونو دویغوالندیراراق شعره ساري چکد       

ین صـنعتکار .  الـدن وئـردي    -  اشی و بیر باالسـی     - سینده عزیزلرینی  بیر سفره حادثه  
ق بـومی اونـون هیجــانالرینی   داهـا رسـاملی  . یـی جوشـه گلــدي   لـو اوره اینجـه دویغو 

چـوخ آز زمانـدا   . سینده چالیـشماغا باشـالدي   بو زمان شعر ساحه   . گه دار گلدي   گؤترمه
جـی ایلـده   1370بیرینجی شعر دفتـري  . شعرلري دیللر ازبري اولدو و شهرت قازاندي      

 .ر زماندا بوتون کتابالري توکندي عنوانیله زنگانا چاپدان بوراخیلدي و آز بی»آغ آتیم«
ر اوسـتاد   طاطلیقدا و رساملیقدا دا بیر مـاه      جعفري تکجه شعر یازماقدا یوخ، بلکه خ      

حیدربابایا سالم و   شعر عالمینده اوستاد شهریاردان الهام آالراق،       . کیمی چیخیش ائدیر  
 »ر خـانیم  سـح «سـونرا   . رك، الهام قایناغی تک یارارالنیر     سهندیه اثرلرینی اولگو ائده   

سی تانیناراق، گنج شاعیریمیزه ائتکی بوراخیر و بو  اغداش شعریمیزین باشقا بیر زیروه چ
رله اوز کتابیندا هله بیر یئنی یئتمه شاع »آغ آتیم«. ائتکی چوخ درین و اثرلی اولموشدور

 قاریـشیق اولورسـا دا، بـو    - به اوز اولورساق دا، دونیاسـی سـاده و هـردن بیـر قارمـا          
ي گئریده قویوب ایندي داها اؤز ائلینی، اؤز دیلینی قوروماغـا جـان آتیـب، بـو      لر مرحله

ییب، قوشدوغو شعرلر داها آخارلی و داها اوره یه  ش و درین الهام قایناغینی منیمسهگئنی
الري دا  شـیر و لیریـک مـاهنی     جعفري غزل ایله ده شعر دونیاسینا یاخینال      . یاتان اولور 

 :ل اولور گؤزه
   قوجاقالدیم، یار آغالدي، من آغالدیم،یارین بویون

  .ییغیشدي قونشوالر بوتون، جار آغالدي، من آغالدیم
  باشیندا قارلی داغالرا دانیشدیم آیریلیق سؤزون،

  .بیر آه چکیب، باشینداکی قار آغالدي، من آغالدیم
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   پارا،- اوره ك سؤزون دئدیم تارا، سیملر اولدو پارا
  . آغالدي، من آغالدیم یاواش سیزیلدادي، تار- یاواش

  ائله ایکی اسدي بیر خزان، تاالندي گوللریم منیم،
  .خبر چاتینجا بولبوله، خار آغالدي، من آغالدیم

  طاریمدا نار آغاجالري، منی گؤروب دانیشدیالر،
  .بویومو زیتون اوخشادي، نار آغالدي، من آغالدیم

  دي، باشیمی چکدیلر دارا، دئدیم کی حق منیمکی
  . بوینومو، دار آغالدي، من آغالدیمطناب کسنده

   قاال،- جعفري یم بویوم باال، غم سینمده قاال
  . آال، یار آغالدي، من آغالدیم- یار جانیمی آال

 کتابیندا سربست شـعرلر ده دئمیـشدیر؛ اینـدي ایـسه غزلـدن              »آغ آتیم «جعفري  
شعورا مالیـک  ریمیز میللی  شعرینده، شاع  »ساواالن«. مادادیرآرتیق، سربست شعرلر یاز   

 سـریالیندا تـورکلره اهـانتلرین قارشـیندا اعتیـراض      »آپارتومان«. اولدوغونو گؤسته ریر  
  :سینی قالدیریر و اوجادان بئله سؤیلور سه

  اوخو آشیق، اوخو سن بیل او کی تانري تانییبسان،
  سؤزوزه دوز جاالییبسان،

  سئودیگیم قوي سازا گلسین
  بولبولوم آوازا گلسین

  وازا گلسینیازمیشام ائی
  لردن لیگوج آالق قوي د

  لردن باج آالق اجنبی
  او کی بیلمیر نبی کیمدیر قویون آذر ائلینی مسخره سانسین

  نی دانیب  نسیمی- بیر عؤموردور کی فضولینی
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  ایندي ده دانسین
  شهریار تک سن اوجالت باشیوي تا عرشه دایانسین

  قوي باخا کور تر ایچینده جوموبان اؤلسون، اوتانسین
  .او کی آخساقدي یوبانسین

  گه تصویره سالیبدي،  کی تورکی دیلین اسکیتمهاو
  او کی آذر باالسین ایندي ده آشغالچی سانیبدي

  دي کی فیکرینی طاغوتدان آلیبدي او یازان بللی
  !او رژیمدن دي قالیبدي

  یوخسا آذر باالسیندا چیخیب عالمه ي دوران
  ه ایران؛ده، بیرجه ن اونا دونیا باش اگیر فلسفه

ر اوسـتاد   طاطلیقدا و رساملیقدا دا بیر مـاه      جعفري تکجه شعر یازماقدا یوخ، بلکه خ      
حیدربابایا سالم و   شعر عالمینده اوستاد شهریاردان الهام آالراق،       . کیمی چیخیش ائدیر  

 »سـحر خـانیم   «سـونرا   . رك، الهام قایناغی تک یارارالنیر     سهندیه اثرلرینی اولگو ائده   
سی تانیناراق، گنج شاعیریمیزه ائتکی بوراخیر و بو  ین باشقا بیر زیروهاغداش شعریمیز چ

رله اوز کتابیندا هله بیر یئنی یئتمه شاع »آغ آتیم«. ائتکی چوخ درین و اثرلی اولموشدور
لري   قاریشیق اولورسا دا، بو مرحله- نیاسی ساده و هردن بیر قارمابه اوز اولورساق دا، د

ا اؤز ائلینی، اؤز دیلینی قوروماغا جان آتیب، بو گئنیش و درین گئریده قویوب ایندي داه
. یـه یاتـان اولـور    آخارلی و داها اورهییب، قوشدوغو شعرلر داها     الهام قایناغینی منیمسه  

 :ل اولور شیر و لیریک ماهنیالري دا گؤزهجعفري غزل ایله ده شعر دونیاسینا یاخینال
  من آغالدیم،یارین بویون قوجاقالدیم، یار آغالدي، 

  .ییغیشدي قونشوالر بوتون، جار آغالدي، من آغالدیم
  باشیندا قارلی داغالرا دانیشدیم آیریلیق سؤزون،

  .بیر آه چکیب، باشینداکی قار آغالدي، من آغالدیم
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   پارا،- اوره ك سؤزون دئدیم تارا، سیملر اولدو پارا
  . یاواش سیزیلدادي، تار آغالدي، من آغالدیم- یاواش

   ایکی اسدي بیر خزان، تاالندي گوللریم منیم،ائله
  .خبر چاتینجا بولبوله، خار آغالدي، من آغالدیم

  طاریمدا نار آغاجالري، منی گؤروب دانیشدیالر،
  .بویومو زیتون اوخشادي، نار آغالدي، من آغالدیم

  دي، باشیمی چکدیلر دارا، دئدیم کی حق منیمکی
  .آغالدیمطناب کسنده بوینومو، دار آغالدي، من 

   قاال،- یم بویوم باال، غم سینمده قاال جعفري
  . آال، یار آغالدي، من آغالدیم- یار جانیمی آال

ینلـرده هیجـان یارادیـب،       رکن اؤز شعرینی اوخوماقال دینله     جعفري هر شهره گئده   
ــدا، تبریــزده شــعرلریله قیــزغین . الخالدیــر و زنگــان آدینــی دیللــره ســالیر او، تهران

  .رلري سئویندیرمیشدیر  بوتون شعر مجلیسلرینده شعر سئوهزنگاندا. دیرقارشیالنمیش
جعفري، کئچن ایللـرده چکـدیگی تـابلوالردان بیـر سـرگی تـشکیل وئـرمیش و                 

طراحلیقـدا  .  ده تانینمـادادیر  او، ماهیر و باجاریقلی بیر رسام کیمی      . تاماشایا قویموشدور 
نـی یاخـشی قـاتیر،        ایـستی  - سـویوق ر اوالراق، تامام بویاالري یاخشیجا تـانییر،        ماه

بو اسـتعدادلی شـاعیر اوچـون باشـاریالر         . لره توخونور  تابلوالریندا دا توپلومسال مسئله   
بو شعر، زنگاندا بیر اوغـالن      . دیله ییب، آشاغیداکی شعر ایله سؤزوموزه سون قویوروق       

یجـان   عشقلري اوچون اؤزونو اودا چکمیش و شهرده چوخلـو ه          -  نغمه آدیندا  - و قیز 
  :نین دیلیجه دانیشیر شاعر، نغمه. یاراتمیشدیر

  یئنه آرغین، یئنه یورغون،
  ك، یارالی قوش کیمی چیرپینمادادیر یئنه بیر دولغون اوره

  .ك یانمادادیر ئنه نیسگیللی اورهی
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  لی؟ مه کؤز، کؤز اوسته قاالنیر، نئیله
  لی؟ مه آلیشیر، داغالنیري، نئیله

  ا،یمی نه آتا بیلدي، نا آنرّس
  .گئدیرم چیلله خانا، چیلله خانا

***  
  ك یار یانان اودالردا یانام من گره

  یار دئییب یار دوالنام، نه روا عشقی دانام؟
  یم، نغمه آدیم، سی من باهار نغمه

  لیخا یارادیمگلمیشم عشق ز
  هانی شیرین، هانی لیال؟ 

  قویام حسرتلی باشی دیزلرینه
  بیر باخام غمله دوال گؤزلرینه

  م عاشیق اودو اودالردا یانا دییه
  .گئدیرم چیلله خانا، چیلله خانا

***  
  نیا بویو داردي منه،گئدیرم، د

  .، عاردي منهیانماسام عشق اودونا
  رم آجیمیش عشقی شیرینلشدیره

  .رم آیري دوشموش ائلی بیرلشدیره
  قوي دیریلسین اؤلن احساسالریمیز

  من او غفلت جاداسین تاپالمادیم
   کیمین الپالمادیمیانمییان المپا

  نازلی یار گئتدي آیاق ساخالمادیم
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  ن اؤزون اودالندیردي یار ائشیکده
  من ایچیم یاندي، منی یاندیردي

   آیاق چالمادادیر- سانما ال
  .یارین عشقی جانیمی آلمادادیر

  یلی بو قرنده اولسایدي اگرل
  !یاندیراردي اؤزونو عشقه مگر؟

  عشق سولطانی فرج وئرسه بیزه،
  ولوب گؤز یاشیمیز دؤنمز دنیزهسئل ا
  ي عمري چالیب سیندیرارام شیشه

  عشق اودوندا اؤزومو یاندیرارام
  ي صبري جاالرام دولدوروب کاسه

   هاي ساالرام- چیخارام داغالرا، هاي
  نازلی یار گئتدي، نه جور تک قاالرام؟

  ایسته ییر باشیما دونیا دوالنا
  .گئدیرم چیلله خانا، چیلله خانا

***  
  یقین جاندان کئچن عذراسییاموام

  من یانان مجنونومون لئیالسییام،
  نین دریاسییام من محبت عشقی

  ي واالسییام نغمه
  .عرشق شئیداسییام

  عشقده فرهاد و شیریندن باشام
  اصلییه عشق عالمینده یولداشام



        40    اولدوزالر اله نیر

  کیم تیکر دونیا باغین باعچاسینا
  کیم بوکر عشقی عاغیل بوقچاسینا؟

  دیر، دور، دیريسانمایین عشق اؤلوب
  .دیر نغمه عاشقلر سیراسیندان بیري
  تاپارام عشقیمی هر یئرده اوال

  قویمارام تک دوالنیب رنگی سوال
  !یم، هر نه اوال لی هایندي داي گئتم

  دي سی عشق دریادي، عاغیل قطره
  دي سی سی عاشیق سه نین سون سه نغمه

  ایدي  بسممنه دنیاده اؤز عشقی
  لی سالم،سؤیله مندن سورا بیر غم

  سئودیییمدن منی آیري ساالنا
  .گئدیرم چیلله خانا، چیلله خانا

***  
  سان، داغ کیمی داغالر باشیسن آغیر

  بیر عؤموردور سینه ده غم داشیسان
  سن کی مندن سورا ایللر یاشیسان

  سن کی زنگانلی الرین یولداشیسان
  .نابلکه یاتانالر اویانا،گئدیرم چیلله خانا، چیلله خا! بیر چیغیر

***  
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  گلیرم

رلرینـی    اثـري، ایـرانین ادب سـئوه       »گلیرم« زنگان انتشاراتی طرفیندن بوراخیالن   
لــی  یرلــی و دوشــونجه یز کیمــی عبــاس بابــایی زنگــانین دهبیلــدیگیم. ســئویندیردي

  .او، فارسجا و تورکجه شعر دفترلري واردیر. دیر شاعرلریندن بیریسی
اؤن ســؤزلرین . اشــییرن ســؤز د شــعر و ایکــی اؤ28 صــفحه ده، 128بــو کتــاب 

ر بـو  شـاع . سین محمدزاده صـدیق یـازیبالر  ر حبیریسینی شاعر اؤزو و ایکینجینی دکت   
شاعر ادبـی  . الشدیریبالراؤن سؤزده اؤز گؤروشونو و ادبی باخیشینی شعر عالمینه آیدین   

شـعرلرینده  . دیـر  لطسینده قاباقجیـل تئـوریلره مـس       لرینه گؤره، ادبیات ساحه    دوشونجه
لري، حیات آنالییشالرینی و انسانی دویغوالري بیان ائتمـک اوچـون    سفی دوشونجه فل

  .چالیشیر
بیلیریک بابایی جنابالري فارسجا شعرینده باجاریقلی بیر شاعیردیلر و نئچه ایلـدیر         

. ریبلـر  ؤستهکی تورکجه شعر یازماغا اوز گتیریب و بو ساحه ده چوخلو باجاریق و هنر گ  
 یوققوشونا تانیشدیر، استعاره، کنایه، تـشبیه، ایهـام و      - نین ائنیش  بابایی فارس ادبیاتی  

باشقا لفظی و معنوي صنعتلریله آشنادیر؛ ایندیسه بو صنعتلري تـورك شـعرینده ایـشه          
  .آپارماغا جان آتیر و بو گؤزه للیکلري یاراتماغا چالیشیر

جـک صـنعتی   دوغرودان دا بابایی باجارا بیلمیشدیر کی گونون آنالمالرینی گئچه          
مقدس آرمانالر اونون شعرینده دالغاالنیر؛ اؤز وطنینه، ائلینـه بـاغلی           . ایله ایفاده ائتسین  

رانه باخیـشال تـصویره   نین دورومونو بیـر شـاع      آنا دیلی . ییر  ائل دردلرینی سؤیله   قالیر و 
  :چکیر

  منیم تورکی دیلیم اوجا داغ کیمی،
  دي؛ بئله آلچاقالرا بویون اگمه

  یرزا قلمدان،مدیحه یازان م
  .دي بئله چاموش دیلی هئچ بگنمه
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  اگنینه گئینده رسمی پالتاري،
  دانیشدین، قورخوتدون گاهدان سولطانی؛

  سنه یاراشمادي رسمی مجلیسده،
  !مفته خورون دونو، بؤرکو، قیطانی

ائلـین   ر بیر باشقا باالجا شعرینده    شاع. سی نیاسی وار و اؤز دوشونجه    ن اؤز د  ریشاع
 ده او سـؤزو یئرینـه    تصویره چکیردي بیر یازیچی شاید اوزون بیر مقالـه تاریخینی ائله 

  :یه یئتیره بیلمه
  بیر تحفه سازیم وار، سسی زیردن بمه غمدیر،

  دیر؛ لیک هاواسی چالماغا شاید سیمی کمشن
  قالدي بابامین باباسیندان،: سؤیلردي آنام

  .دیر رمه کؤکون، هر سیمی بیر نسله حکمدیندی
  ام چیگنیمه بندین، چالیرلم دا،گاهدان سالیر

  .دیر له ستم سی ماتم سیم سئچیرم نغمههر 
ر گؤزونـده جـاالنیر، دیلینـدن    اي، صفالی بـاغ شـاع  للیکلري، داغ، چ  طبیعتین گؤزه 
شیدیر، شـاه اسـماعیل سـازینی    سین ائ شاعر کوراوغلو نعره. ته یازیلیر آخیب، کاغاذ اوس  

  ...لر دویغوسونو آنالییر ق جنون سازیال دلیبتین دویور، آشیییر، سارایین نجا دینله
ردا بـو   گلـن سـاییال   . رله تـوکنمز  نین آراشدیرماسی بیر نئچـه سـط       بو شعر دفتري  

یرلـی اثـري بوتـون اوخوجـوالریمیزا تاپـشیریب،           لیک بو ده   هله. ییک جه گورووي اؤده 
  .ییریک یرماسینی باشقا قلملرله ده گؤزلهاونون آراشد

***  
ــبهه ــاس با  ش ــیز عب ــانین س ــایی زنگ ــی ده ب ــا وئردیگ ــان ادبیاتین ــی   آذربایج یرل

نـین فعـال    یـی  اخشی بیر یئر آچمیش و ایشیق درنـه     او، اؤزو اوچون ی   . سیماالرینداندیر
  . جو ایلدن تورکجه شعره باشالمیشدیر1369لریندن اولموش و اؤیه
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، او. ییــر ك بــسله نــه یاخینــدان اورهبابــایی دیلــه اؤنــم وئــرمیش و شــعرده آنادیلی
  : می حقینده بئله دئییر نین اؤنه آنادیلی

  دن، ازلدن یول آچدین داغدان، دره
  .نیانیگزمگه بگندین گئنیش د

   مشرقدن مغربه آیاق ایزلرین،
  .ساییلماز یایالغین، قیشالغین سانی

  
  سنه الحان ائدیب تورکو دیلینی،

  .سی داغالرین باشیندا قارتال قیهه
  للرینه، سئوگیدن دانیشیب گؤزه

  .سی آخیجی بوالغین دورو نغمه
  

  دوغولدون طبیعت قوجاغیندا سن،
  .ائشیتدین ازلدن چوخ شیرین دیللر

  للر،سنه الیال دئییب سونا بلب
  .للراوخویاندا آنان آچیلیب گ

  
  ندین کؤچنده داغدان آرانا، اؤیره

  .سین خزرین دیلینده توفان لهجه
  رالدیالر،گیدلر خاطدؤیوشده ای

  .سین آسالن نعرهلیک دؤشونده  مئشه
  

  سؤزون آلقیشالییب یازدیالر داغا،
  .عشقی فرهاد کیمی داشا یازانالر
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  سندن ایلهام آلیب نغمه قوشدوالر،
  .دده قورقود کیمی اولو اوزانالر

مـه دیلـی    ییر کی مدح و مدیحـه سـؤیله   بایی آنادیلینه او قدر حرمت بسلهعباس با 
  :یرن للیگی آنادیلینه بگه ییر و بو اؤزه هبیلم

  منیم تورکو دیلیم اوجا داغ کیمی،
  !دي بئله آلچاقالرا بویون اگمه

  مدیحه یازاندا میرزه قلمدان،
  !دي بئله چاموش دیلی هئچ بگنمه

شاعر بونا اینانیر کی شاهالر و سـلطانالر بـو دیلـدن قورخـوب و بـو دیلـی مفتـه         
  :رانالر دیلی بیلمیردیلرخورالر و الف وو

  اري،اگنینه گئینده رسمی پالت
  !دانیشدین ، قورخوتدون گاهدان سولطانی

  سنه یاراشمادي رسمی مجلیسده،
  !موفته خورون دونو، بؤرکو، قیطانی

تورك دیلی ساراي دیلی اولماسا، دئمک اوالر کی مدیحـه یـازانالر و آلچاقالنـان     
  : آدامالري دیلی اولمامیشدیر

  دي حرمسراالر، مهسنی بگن
  .خاجاالر دیلینه یاغ یاخانمادین

  اوز دؤنده ردي سندن شاه دا، وزیر ده،
  !یاالخلیق آرخیندا سن آخانمادین

ه صـحن یاراتمـاق دا شـاعر      سین  حرمتی او قدردیر کی اونون اؤلمه      شاعرین دیلینه 
  :دیر یرلی اوچون ده

  سنه یازیق دئمم اگر الیمله،
  .م ده دفن ائیسنه کفن بیچم، سن
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  کدیر اؤلسن ده، بیر شهید کیمی  گره
  !م ین سراسین سنه صحن ائدهگ اوره
شاعر تاریخـه ده  .  و ابدي دیل اولدوغونا اینانیر  نین قاالرقی  لیکله شاعر آنادیلی   بئله

  :تاریخ عنوانلی شعرینده بئله یازیر. تانیش بیر شاعردیر
  بیر تحفه سازیم وار، سسی زیردن بمه غمدیر،
  .شنلیک هاواسین چالماغا شاید سیمی کمدیر

  الدي بابامین باباسیندان، ق: سؤیلردي آتام 
  .دیر هر سیمی بیر نسله حکم! دیندیرمه کؤکونه

  گاهدان سالیرام چیگنیمه بندین، چالیرام دا،
  .دیر سی ماتمله ستم هر سیم سئچیرم نغمه

او، دوشـونجه  . بابایی درد تانیان، دیل تانیان و فاخر بیر دیله مالک اوالن شاعردیر         
اعرانه اولماسـیندا   سـینی اونـون شـ      عرین اساس وظیفه  شعره توخونور و ش   و دویغو ایله    

. سیندن آخیب گلیر   رو اولماسی دا شاعرین بو دوشونجه     نین آخیجی و دو    شعرلري. بیلیر
اونون دیلینـده و شـعرینده بیـر    . اونون شعرینده پیتالشیق و قاریشیقلیقین یولو یوخدور      

  . باالجا طنز و فولکلوردان جانالنمانین دا یئري واردیر

  1 باباییسباع
  ك وار کی گئنیش دریایه سیغماز، اوره

  قرار دوتماز، بوتون دونیایه سیغماز،
   -باتیب قالمیش یازیق عاشیق دؤشونده 

  .اؤتورسن عالم اعالیه سیغماز

                                                
  .1382 آبان 29، 76نیر، بهار زنجان، سایی  کریمی، اولدوزالر اله. م.1
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دن رلرشـاع  تورکجـه یـازان     - ريیرلی و گؤرکملی شـاع      بابایی زنگانین ده   سعبا
  :اشاییشی حاققیندا یازیری. ر دئییل دیربابایی بوگونکو شاع. دیر بیري
بیرینجـی شـعریمین امـضاسی      «.  یازیلیـب  1323نیایا گلدیگیم ایل سیجیللیمده     د
نیاسینا تهراندا یاشایان زمانقدم قویمـوش و       شعر د . »جی ایل گؤزه چارپیر   1344 آلتیندا

دن فردوسی، روشـنفکر،      او جمله  - شعرلرینی فارسجا یازیب، تهراندا یاییالن درگیلرده     
جی ایلده شعرلریمی ییغیشدیریب ایکی مـین جیلـد       1350«.. چاپ ائدیر ...صدا و چاپار،  

کتاب چاپدان چیخاندان   . نی چاپا وئردیم   سی مجموعه آدیندا بیر شعر     »چراغ و چاه  «ده  
. دي و ساواك کتابالري توقیـف ائتـدي     سی یاییلماسینا اجازه وئرمه    دارهسونرا نگارش ا  

ردوم کتابالري ساواك تورونـدان چیخیارتمـاق       گلدیکدن سونرا گؤ   - بیر مدت گئدیب  
 سـیز قالیـب   چـاره . یـم  لـی  بیر شقه - شرطی بودور کی یازیق شعرلریمی اؤز الیمله بیر  

سونرا ائشیتدیم کی کتابالري آپاریب کـاتن سـازي کارخاناسـینین ده      . یدینی ووردوم ق
  .»ییرمانیندا دارتیبالر

اینـدي ایـسه شـعرلري اومیـد     . اوز چئویریربابایی زنگانا دؤندوکده تورکجه شعر یازماغا  
. بوتون شعر مجلیسلرینده شـعرلري محبتلـه قارشـیالنیر      . زنجان درگی سینی ایشیقالندیریر   

 ه ده کی وار کتاب چاپـا وئرمـک   له«: سینده دئییر  وخدور، چاپ باره  ایندي تورکو شعرلري چ   
ایـالن  : الر بویـوروبیالر  بابـا - آتـا : رم نییه؟ عرض ائـده : سوروشساالر. میشم فکرینه دوشمه 

  . »! چاتیدان قورخار- وورموش آال
 شـعرینی  »لهاما«رینده خیال قانادیله اوچور و شاعرانه بیر فضا یارادیر؛   بابایی شعرل 

  :بئله باشالییر
  -آي یاتیب، عالم یاتیب، شاعیر اویاقدیر، هم ده تک 

  .بیر داواتدیر، بیر قلم، پارالق کاغاذدان بیر اتک
  ندان آلیبالر دویغوالر آرامینیآخشام آغزی

  .ك یندادیر دونیایه سیغماز بیر اورهشاعیرین باغر
  :میر و بو اینامدادیر کی دن یازماغی ایسته»شمع و پروانه«می ااونون اله
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  »ك دن شاعر گره عالم یاراتسین کلمهباشقا بیر «
ییــر، ا اوالن تکلیفینـی آچیقال نیاسـینی و بوینونــد رین دبابـایی بــو شـعرینده شــاع  

. یازماغـا چـاغیریر   لهـام آالراق    ن دردلرینی طبیعتـدن ا    ري سئوگی عالمیندن انسا   شاع
ــ ــدیرشــاعریمیز مختل ــدان اســتفاده ان ــون . ف شــعر فورماالرین هلــه هــئچ فورمــا اون

لهـام  ا. دونیاسـینی حـصارا سـالماییبدیر     یارادیجیلیغیندا اوستون یئـر آلماییـب و شـعر          
غزللرینـده  .  شعر اولـسون دئیـه سـؤزلرینی دئییـر         گلدیکده، هر فورما اولورسا اولسون،    

. لرینـی آچیـر   هرانه باخیشالر الوان پـرد اف بیر محبت، تمیز دویغو، درین الهام و شاع  ص
نین تـار و   سی تئللریله قات با قات شعر قالیك دویونتولري، دوشونجه     لرده اوره  بو پرده 

لري الوان   رانه خیال و ایلمک   ع، بویلوغو شا  نین آلقاجی دوشونجه   بو قالی . پودونو توخور 
لـرده یـازار،     تمـه  ن شـاعیر دئییلـدیر؛ آممـا بنـزه         ئـده بابـایی تقلیـد ا    . دویغوالري دیـر  

  :نیاسی یارانیررین اؤز دتمه اوالراق، شاع  غزلی واحدین شعرینه بنزه»امالرآخش«
   کمانه آخشامالر،- فلک ساالر غم اوخون تیر

  .رییمدن نشانه آخشامال دوتار منیم اوره
  نر، ساراالر قلبیم آخشامین گونو تک، کدرله

  .باتار شفق کیمی دریاي قانه آخشامالر
  لیکده حسرتیلن، ر کؤنول قوشو ویرانه گزه

  .دیار غمده توخور آشیانه آخشامالر
  بو جور کی باغریمی تاالن ائدیبدي لشکر غم،

  .روادي ساز دیلی گلسین فغانه آخشامالر
  :ماقال، اؤز سؤزوموزه اؤرنک وئریریک شعرینی اوخو»حسرت«بورادا 
  جران کیمی،دیم هئچ دردي من طاقت کسن ه گؤرمه

  .سنسیز آیریلماز گولوم حسرت داماردان قان کیمی
  رده گاه آغالر، گولوشلرله گولر،نیر خاط گیزله

  .گاه تالطم داشالدار، ائولر ییخان توفان کیمی
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  ن،سی ایچدیره ر غم باده سین، آسالر داریخماق پرده
  .ندان کیمیر ز ق گئنیش دونیان ائدهسون، قرارسیزلی

  ر، ر، سن اگلرشرسن، غم گزه محمل بزهخولیادان 
  .ر حسرت، خیال عالم لرین جانان کیمی فتح ائده

  شنلیک آختارسان پوزار باطینده شنلیک محفیلین،
  .نر ساز ایچره نئیدن سس چکر افغان کیمی گیزله

  نجر قالمیشام،جریله قاپالشمیشام سینه مده خه
  .یدان کیمییم آلقاندیر دؤیوشدن سونرا بیر مباغر
ـ «او، . رین دیلینده بیر طنز واردیـر     شاع رلرین  شـعرینده قـدیمکی شـاع   »وان تبـارالر دی

نـین   طنـز پارچـاالري بابـایی    . قیـد ائـدیر   لـدن یازمـاالرینی تن    دن، گل ایله بلب    شمع و پروانه  
  : شعرینده بئله یازیر»سی تاریخ منظومه«. ینده گؤزه چارپیرشعرلر

  نی کارلی وور تارا، زخمه! باغریمی یاردي غم، آشیق
  ...روحومو ماهنیالر کیمی سسلن آپار اوزاقالرا
  چنلی بئل اوغلو اولماییب مستاجر آپارتمان،

  .اوردو ساالن کوراوغلودور بوغالري بورما بوغالرا
  اوندا یاراتماییب خالیق، آددیما بیر سیگار ساتان،

  . آتان، کوپون ساتان، گل قوالق آس جار ها جاراپامبوق
  قالدي قیزیلباش اوردودان دشن موغاندا هانسی ایز،

  للرین نسلی کؤچوب، گئدیب هارا؟ بیلمیرم اول گؤزه
  :لی مدنیتیندن ایلهام آالراق بئله یازیربابایی ملی وارلیغینا اینانیر، م

  بئل یوردون یولوندان، سوروشدوو چنلی
  .ون سؤیلردي اونداندئدي آشیق جن

  ایگیدلر ایچره واردیر مین کوراوغلو،
  .بو یئر بوش قالماسین آشیق جنوندان
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یـه چالیـشیر،    تیـر، عرفـان باخیـشالري الـده ائتمـه     ر، بدیعه یاراتماغـا جـان آ    شاع
نیاسـی  لـردن قـاچیر، هـر شـاعیرین اؤز د     تمـه  سیک تکرارالنان ترکیبلـردن، بنـزه     کال

قـدیم سـایاق   . رانه گئنـیش بیـر دونیـا آچماغـا چالیـشیر           دئیه، اؤزونه شـاع    - اولسون
لـره   لیـر؛ اجتمـاعی مـساله    ري زامانیمیزال آددیمالماغا یؤنـه شعرلردن اوزاقالشیر، شعرل  

  .ین اینانیرلیگ توققوشور و بوگونکو دیلین گرگین
ایلـک  .  یـارادیر  -  ایلدن آرتیقدیر کی یازیـب     30ریمیز عباس بابایی    قوجامان شاع 

سا دا، ساواك الی ایلـه آرادان     نقالبدان اؤنجه چاپا تاپشیریلمیش   ا دیوانی ا  اؤنجه فارسج 
نـین   یـی  رمـیش اوره    شـعر دفتـري اونـون انقالبـدان سـونرا کـؤزه            »گلیـرم «. آپاریلیر
  .دیر  کول یوخ، آلووالري- دیر کوللري

  سئوگی ناغیلی

  بیلمیرن هاچاغدا، هانسی دیاردا،
  یادیما گلیر کی خوش باهار ایدي،

  . داشیردي-  چیچک باغالردان آشیب- لگ
   دره لر الله زاریدي- بوتون داغ

  یولداشیم کیم ایدي؟ آخیجی بوالق،
  .من یولو یئرییردیم، او آخارایدي

  یه، ل پري گؤزوم ساتاشدي بیر گؤزه
  .اونوتدوم دور و بریمده هر نه واریدي

  - گینن ائله بیل! ل نه گؤزه! ل نه گؤزه
  .ریديباهارین ایچینده باها

***  
  بیلمیرن هاچاغدا، هانسی دیاردا،
  .یادیما گلیر کی خوش دیاریدي
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  بولودالر گؤیلرده داوار سوروسو،
  .بان ایديو بیر چممنیم ده خیالی

  یئندیم داغ دؤشونده چشمه باشینا،
  .بان ایدي سؤیود آغاجی دا سایه

   دورو سو گؤردوم گؤز یاشی کیمی،- دوپ
  .هم چوخ سریندي، هم آخار ایدي
  اگیلدیم سو ایچم، سو آینا کیمی،

  .نین عکسی واریدي ایچینده پري
  ل باشیمی قووزادیم گؤردوم او گؤزه

  .دوروب یئنه یوزو منه ساریدي
  گؤزوم ساتاشجاغین اونون گؤزونه
  .اونوتدوم دؤورومده هر نه واریدي

  ...آي! یازیق اولدوم! نه دئییم! نه دئییم
  .ریديلین گؤزلري سئحرکا گؤزه

  ار زنگانلییاش
 دیلینـه وفـالی     - اؤز ائلینه . یاشار زنگاندا آنادان اولوب، بوي آتیب و یاشا دولوبدور        

یاشـاردان چوخلـو شـعر، مقالـه اومیـد       . قاالراق ائل اوغروندا چالیشماغا جـان آتیبـدیر       
الرین سـینده چالیـشاراق، اوشـاق      او، ریاضـی دبیـري وظیفـه      . اولوبـدور زنجاندا چـاپ    

 قوجــاق -  و اوشــاقالرا قوجــاقردیــب، ایــشیقالندیری گئنیــشلهنیــاالرینی کیچیــک د
 :ییر محبت بسله

  آلنی قیریش داغالر کیمی گؤز تیکمیشم اوزاقالرا؛
  .ازل گوندن وورولموشام گؤیدن آخان شافاقالرا

   قوجاق محبتی اوشاقالرا- میشم قوجاق بسله
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   تئل اولوب داراقالرا- لري تئل اوره ییمین پرده
  .م یازیلمیشام واراقالراکی سؤزلرده  من سینه

ـ .  ادبی گروهون قورولماسیندا بؤیوك رولـو اولموشـدور        -» ایشیق«یاشار،   دان بون
نیاسـینا  ینـی انگورانـدا کـشف ائـدیب و ادب د        نـین قبر   عالوه، موالنا همتی انگـورانی    

یب، دندي شـهرینده    ر ده بؤیوك همت و غیرت گؤسته      اشار، بو ساحه  ی. تانیتدیرمیشدیر
لـی بیـر مراسـیمی     قوروب، طنطنـه نین آنا یوردوندا بیر ادبی ییغینجاق  النا همتی ده مو 

  .ریر مک، شاعرین ملی شعورونو گؤستهکئچیرت
ریاضـی  . ر، شعر دیلینی تازالیقدا تاپیبسا، مضمون جهتیجه شعرلري دولغوندور        شاع

 آدلـی شـعرینده ریاضـی موضـوعالرینی شـعرله      »E= m.c2«دبیري اولدوغونا گؤره 
  :ریشدیریربا

  کیمسه سیزم نقطه کیمی
  نه انیم وار، نه اوزونوم،

  یم دریادا من، لوت گمی
  لره، شکیللره، خط وئریرم صفحه

  یول ساالرام دنیزلره،
  دالغاالرین آراسیندان

  ...رم فضاالري له صفحه
لـري   وه، مقاله اومید زنجاندان عال  . دیر نده دیلی کسرلی و آخیجی    لری یاشارین مقاله 

تانیتدیرماالري بیـر   ادبی تنقیدلري،    . یاییلیر - لرینده ده چاپ اولوب    گان درگی باشقا زن 
ر، ائـل  ائـل اوغرونـدا چالیـشان شـاع       . یـشدیر رلري اؤزونـه جلـب ائتم      چوخ ادب سئوه  

  .دوشمانالریال باریشمازدیر
یینـدن خبـر     درین اجتماعی گؤروشلري، شاعرین دویغولو اوره  تنقیدي باخیشالري، 

. چئشیدلی شعر مجلیسلرینده اشتراك تئدیب، فعالجاسینا چیخـیش ائـدیر    یاشار،  . وئریر
یـی وطـن عـشقیله       ردیر و اوره  ریر کی ائل قایغیـسی چکـن بیـر شـاع           آیدینجا گؤسته 
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بیـر  . ییب و باشـاریالر آرزیالییـرام      جک دیله  لی شاعریمیزه آیدین گله   باجاریق. چیرپینیر
  :شعرینی بیرگه اوخویالیم

  اوچوش آرزیسی
  لی قوپاریب من بو گئجه آتمالییام،ید عقق

  .لی خیال آتین بیر باال اویناتمالییام دئمه
  لر قایداسینا، هوشو باشدان قاچیریب، گیر دلی

  .دولدورور پئیمانانی، ساغري فیرالتمالییام
  اوچوش ایستیر بو کؤنول، سیغماز اولوب دار قفسه،

  .یول آچین، باده ایچین، من گولومه چاتمالییام
  دن عزیزیم یاغسا محبت یاغیشی،سؤزلرین

  .اوره یی داشدان اولورسا، گؤزون آغالتمالییام
  باشی باشدان آییریب، اورتامیزا سالما کده ر،

  .بستر عشقده بیر گؤز اوزانیب یاتمالییام
  !باشی گئتسه یاشارین دلبرین عشقینده، نه غم

  .ده لی کؤنلوم هوسیله قانیما باتمالییام
***  

ریر و بیـر زمـانالر   ، ادبی چالیشماالرینی داها آرتی   جانین آردی  لیتییاشارین ایلک فعا  
درگیلـرین هامیـسیندا باشـاري      نین باش یازاري کیمی چالیـشیر و بـو           بیر نئچه درگی  

دیـر کـی     آنجاق بوگون یاشارین ایلک شـعر دفتـري اوخوجـوالرین الینـده           . ریر گؤسته
  . عنوانی آلتیندا یاییلمیشدیر»یاکریم، یاکریم«

بونـدان  .  ادبی گروهون قورولماسیندا بؤیوك رولـو اولموشـدور        -» ایشیق«ار،  یاش
نـین قبرینـی انگورانـدا کـشف ائـدیب و ادب دونیاسـینا            عالوه، موالنا همتی انگورانی   

یب، دندي شـهرینده  ر  ساحه ده بؤیوك همت و غیرت گؤسته یاشار، بو . تانیتدیرمیشدیر
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یـر مراسـمی    لـی ب   بی ییغینجاق قوروب، طنطنـه     بیر اد  نین آنا یوردوندا   ده موالنا همتی  
  .ریر لی شعورونو گؤستهکئچیرتمک، شاعرین م

  بـو دفتـر،  دیـر کـی   لک شعر دفتري اوخوجوالرین الینـده آنجاق بوگون یاشارین ای   
. امباخیـشال آراشـدیرماغا باشـالییر     ري   اؤتـه بیر  .  عنوانی آلتیندا یاییلمیشدیر   »یاکریم«

کـی الفبـا ایلـه    ای. ل، خوش بویالی و گؤز اوخشایاندیر زهگؤایلک اؤنجه، کتابین قابیغی     
شـعرینه  . ده یازیالنالر یئتر اؤن سؤز هیاشاییشی حقیند رین  شاع. لدیر یازیلماسی دا گؤزه  

منجه یاشارین شعرلرینده هئچ بیر هنر اولماسا دا، صـداقت واردیـر؛ اؤزونـه               . لیم کئچه
زلرینی دئییر؛ هـر کیمـین خوشـونا        ك سؤ  والن وزنلردن یارارالنارکن، اوره   مخصوص ا 

ري بـونالردیر کـی    یـازدیقال و  رین سـؤزلري    شاع! سین  گلسین، گلمیر ده گلمه    - گلیر
ربایجان شـاعرلري،  هام قایناغی باشدان باشا آذربایجاندان آلینمیشدیر؛ آذ لاونون ا . یازیر

 سـؤزلري   اونـون . دیر ن دردلري شاعیرین الهام قایناغی    لري و آذربایجا   مآذربایجان عال 
 .گاهدان تقلیدي نظره گلیر، آنجاق بو دا اونون صمیمیتیندن دوغور

 ده موسـیقی ایلـه تنظـیم اولونـاراق     »سـی دي  «کتاب چاپ اوالندان سونرا، بیـر       
ی بـورادا شـعردن      ماراقالري داهـا دا آرتیـردي؛ چـونک        »سی دي «بو  . الیمیزه چاتدي 

لـر اونـا    ل موسـیقی  انالندي؛ گؤزه دا جمندلرین بیرگه چالیشماالري عالوه زنگانلی هنر  
بـورادا  . جـی کیمـی جوشـدوردو   یی یشدیر کـی منـی ده هـر اوخوجـو و دینلـه           آرتیریلم
ـ . لري سعید پیري ایله مریم گیلک، رضا قاسـمپورا یـاردیم ائتمیـشدیلر             دیکلمه دان بون

ل مـاهنیالر    ال برابر گؤزه    تاور، جالل فرجیان   سی یوسف  ییقلی زنگان مغنّ  راعالوه، باج 
نین شعرلرینه موسیقی قویموشـالر و نویـد         گون، یاشار جنابالري  زش و داها دو   اوخومو

دیر بـورادا  یمـ الز. ی یاراتمیشدیرقل موسی الري گنجلیگینه باخمایاراق، گؤزه  اقبالی جناب 
  .ك  دئیه»!ساغ اولون«رینا بیر داها تکارالعزنگانین بو گؤرکملی صن

یاشـار  . لیقالري دئمـک یاخـشی اوالر     ري باخیشدا بیـر سـیرا آخـساق        شعرینه اؤته 
جـازه  یـه ا  تنقیـدي باخیـشا دا اشـاره ائتمـه     جنابالریندان تامام احترامالریمال بیر نئچه      

رك سـؤزونو اوزالـدیر، قافیـه تاپمایانـدا،         گؤرونور، شاعیر گاهدان قافیه گلـه     . ایستردیم
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مـاالرا صـادیق    ورسؤزونو ده بیتیریر، ساختاکارلیق اوندا یوخدور؛ قوشماالریندا رسمی ف        
قوشـمانین  .  یئیـدیک  اوالردي اونالرا قوشما آدي وئرمـه     ر یاخشی   قالمامیش، و نه قد   

 دیـر،   مصرع4 بند چونکی بورادا بیر . مخصوص بیر تعریفی و مخصوص وزنلري واردیر      
! بـو نئجـه قوشـمادیر؟   .  مـصرع اولموشـدور  8ده حتا  مصرع و او بیري بند    6باشقا بند   

آشـاغیداکی   ).108ص ( بیریندن آییرمامیـشدیر ده  -بندلري بیر  آنجاق چاپ ایشینده،    
  :شعر، قوشمانین بیر بندي کیمی تانیتدیریلیر

  نلر سحر تئزدن حق سئوه
  آلالهینان دانیشماغا

  یئرلریندن تئز دورالالر
  اورکلرین دریا کیمی
  محبتدن دولدورالالر

صرعین هیجـاالري باشـقا     هـر مـ   .  مصرع اولمالیدیر  4بو، نئجه قوشما ساییلیر؟ بیر بند       
  بورادا یازیالن بند، نئجه قوشمانین بیر بندي اوال بیلر؟. مصرعلرله برابر اولمالیدیر

لی اوالن قوشـما یـوخ، بلکـه     هیجـا 8وزن آخساقلیغی چوخلو شعرلرینده گؤرونور؛  
 9 هیجـالی اولمامیـشدیر؛ بلگـه گاهـدان          8آما اورادا دا بندلرین هامیـسی       . دیر گرایلی

ـ ). 16 س -122ص: باخ( ده واردیر  مصرعلرهیجالی   دیـر کـی گاهـدان      ب بوراسـی  جال
ــان ). 86ص(؟ ! هیجــالی اولموشــدور7! قوشــما  هیجــالی 7دؤردونجــو قوشــما آدالن

اوزون سؤزون قیسساسی، شاعیر قارداشیمیز قافیه نئجه گلیبـسه      ). 96ص  !(اولموشدور
. ؤزونو تئـز بیتیریـر  میـر، سـ  دن آرتیق تاپا بیل  دؤرد قافیه- شعرینی قوشور؛ گاهدان اوچ 

تیـق   مـصرعدن ده آر 8ر اوزانیر کی  لر تاپیالراق، سؤزلر اوزانیر، اورایا قده    گاهدان قافیه 
 بلکـه سربـست   ریـک بـونالر قوشـما یـوخ، گرایلـی دا یـوخ،         لیکله دئیه بیله   بئله. اولور

 یانلیـشالرا دا  تاسفله چاپ ایشینده اوالن . لر ده اونونال اویناقالنیر    شعرلردیرلر کی قافیه  
قطـه و باشـقا   ، یازي عالمتلري اوالن ویرگـول، ن  بو شعر دفترینده  . ان وئریلمیشدیر مید

بیـر سـیرا   . عالمتلردن چوخ آز استفاده اولونموش و شعرلرین باشـی و سـونو بیلینمیـر         
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کرینـی اؤز   رلر کـی اوخوجونـون ف      استفاده ائده ر آرتیق    شاعیرلرده بو عالمتلردن او قده    
ترسـینه، بـورادا هامیـسینی    . سینه یئر وئرمزلر  چکرلر و اوخوجونون اؤز تلقی    تقطیعلرینه

  .بوشالییب؛ بو دا دوز اوالماز
: »د«اوچ  . دیـر  یشام شعر، ایلک اؤنجه دیلـه بـاغلی       لریمده ده یازم   من، باشقا مقاله  

رین هنري ده بو اوچونو     شاع. دیر هر شعرده بو اوچو اولمالی    . شونجه دو -  دویغو - دیل
 »دیـل «آنجـاق ایلـک اؤنجـه قابـاغیمیزدا     . دیـر  سینده ل منطبق ائتمه  گون و گؤزه  زدو

دیلین صـرف و نحـوینی   . مو اوندان دوزگون یارارالنماق الز    دیلی دوز تانیماق    . دایانیر
لــی  نــدان دا بیـر آددیـم ایـره   لـی و دوزگــون ایـشه آپارمـالی؛ حتـا بو     دوزگـون بیلمـه  

اونـدا آخـساقلیق اولورسـا، داهـا دیلـی      . لیـدیر  مهشاعر دیلی زنگینلـشدیر   . دیر لی گئتمه
بو جـسارتلري تکجـه سـیزي     . منی باغیشالسین عزیز شاعیریمیز   . ضعیفلتمک ساییلیر 

  .ییرم لر دیله  بوللو باشاریالر و یئنی نائلیت- سیزه بوللو. سئودیگیم اوچون یازدیم

 حسین رزمی

 »یـایلیم «دیـر کـی     رزمیرلی گنج شاعرلریندن بیري ده حسینزنگانین گؤرکملی و دی  
جـی ایلـده    1349قـافالن،   .  تخلوصلریله ادبی یـارادیجیلیغینی داوام ائتـدیریب       »قافالن«و  

  کندینـده آنـادان اولـوب، بـوي آتیـب، یاشــا     »قوشـا بـوالق  «زنگـان ایلـه میانـا آراسـیندا     
ـ    لهامیم آنا آذربایجانین یاشیل دونلو    ازل ا «اؤزو دئمیشکن   . دولموشدور ارلی  تـارالالري، ووق

، آشـیق غـریبین شـاه صـنمی،         مجنونـون لیالسـی   . رمتلی خـالقی اولوبـدور    داغالري و ح  
  .» اولوبدور»وطن«اولورسا، منیم ده ازل عشقیم ...نین پریسی وقوربانی

  ؛1یاریم یاردیر، یاریم یارا

ریـر   عنـوان اؤزو گؤسـته    . »یارا؛یاریم یاردیر، یاریم    «الینیزده اوالن کتابین عنوانی     
ییک کی یاریسی سئوگی و یـاردان صـحبت    جه  اوزه گله- ا ائله بیر اثریله اوز    کی بوراد 

                                                
  .1385یاریم یاردیر؛ یاریم یارا، تهران، حسین رزمی،  .1
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مـدا بیـر دویغولـو،    ایلـک آددی . آچیر و قاالن یاریسی دا درد، کدر و غمدن دانیـشاجاق       
بـورادا دویغـو    . کیـر  ك سؤزلرینی اوخوماغا حاضرالنماق گره     لی شاعرین اوره   دوشونجه

ـ    قاناد آچیر و شاع    - قول سی محبـت یوردونـو اوچوشـو ایلـه گزیـشیر،      رین خیـال پری
  :آشاغیداکی باالجا شعره دقت بویورون. سئوگی ایله برابر دردلري ده تاپیر

  یاستیغیمدان، 
  قاوزانان

  ...الر  یایلیم
  قویماییرالر

  .لر ت یاتام گئجهراح
  اولمایا کی؛

  لر کی للک ایچینده
  لردن نن کهلیک له گوهللا

  ؟!یولونوب
بونو اوخودوقدا واز کئچمک    . دیر کماللره   للیک ون شاعرانه گؤزه  بو باالجا شعر، بوت   

. سـان  باالجا دایانیب، بیرده اوخویورسان؛ داهـا آرتیـق لـذت دویور           ربی. مومکون دئییل 
  ! شعر-: بونا دئیرلر! یینله ایچیرسن یئنه اوخویورسان، بلکه اوره

گئریـده قویـوب و   الري  اوجـا - بیلیرسینیز، شعریمیز زامانال آددیمالشیب، آلچـاق    
ریمیز ده، گـنج یاشـینا   گـنج شـاع  . رك مئیـدانا گلیبـدیر   ئـده لـري الـده ا   بوگون تجربه 

ائله بونا گؤره چالیشیر، چیرپینیـر      .  یوققوشونا تانیشدیر  - باخمایاراق، شعریمیزین ائنیش  
 اولمـاق اوچـون سـئیر و    ریر و بیلیـر کـی شـاع   ی نا گلمک ایستهیدادولو مو نهایت الی    

یینـی   ونده دؤیوش میدانی آچـاراق، اوره     ر، ائله بونا گؤره کؤکس    شاع. دیر لی هسلوك ائتم 
یـه معـروض     گئتمـه - رك یه دن یاراتماق ایسته  یئنی - بونون اوچون ده  . گئنیشلندیریر

  :قالیر
  !دن یارانام گلم دیرم یئنیگئ ك، ییر اورهییمده سیغما ایندي کی اوره



  57 اولدوزالر اله نیر                                                                                                    

  .لی داغالردا تاالنم گلم یایلیم یدانی آچام سینمده،بیر دؤیوش م
  گئدیرم

      گئدیرم
  .      گئدیرم داها

 -دن یارانیـب و یئنـی دوشـونجه    دوغرودان دا گنج شاعر هر بیـر شـعرینده یئنـی         
 آالراق، شـاعرانه    لهـام یـالردان ا  دویغونو دیله گتیریر و هر بیر شعرینده اجتمـاعی اوال         

 »کؤکـسوم بویـو   . ..آه  «یر؛   چالیـش  یـه  لرله ایمـاژالرال سـؤزونو یئتیرمـه       دیل و استعاره  
  نین بیر یئرینده بئله دئییر شعري

  هردن دن؛
  -  بیر یاشیل اورکستر-بیر سؤیود 

        اودا چکیلدیر؛
  قوقنوسالرین توي گئجه سینده

        یانیق کرمی
  .                       چالینماق اوچون

 باغالنان ایلگـی لـر گـؤز        رین موسیقی و شعر عالمینده    شعرین بو پارچاسیندا، شاع   
 آلتینی نظـرده  »ساز« آدالندیراراق »یاشیل اورکستر« و »سویود«بیر  . اؤنونده جانالنیر 

بورادا من بیر تنقیـدچی کیمـی یـوخ،        ! ل ایماژالرال شعر یاراتمیشدیر    آلمیش و نه گؤزه   
 ی شاعرین ادبیات عالمینـده    یم، چونک  لی اوخوجو کیمی، شاعره احسینت دئمه    بلکه بیر   

یـانیق  «ینـی نظـرده توتـاراق،       لر للیـک  قوقنـوس قوشـونون اؤزه    . سی گؤرونـور   احاطه
شـعرین سـون پارچاسـیندا بیـر سـونوجا      ! یرتده قویـور نین چالینماسی آدامی ح »کرمی

  :چاتیب، دئییر
  سونرا دا؛

  من
  اؤز سونومدان
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  یایلیم الرال
   ...باشالندیم

شــاعرانه : هــر شــعرینده رین یــام کــی شــاع ســؤزو اوزاتمــادان، بونــو آرتیرمــالی
هر شـعرین  .  اوزه گلیریک- ل سؤزجوکلرله اوز  لر و گؤزه   لر، ایماژالر، استعاره   للیک گؤزه

 »ختـا دورنـا  تا«. یه یاتیر و عنوانالر اؤزلري شعر کیمی اورهبیر معنالی عنوانی واردیر و ب 
ر، شـاع . قنیاسییال تانیش اولورول درانه باخیشینی گؤروب، خایا   شعرینده، شاعرین شاع  

ــال دوو ــاوي خی ــور، م ــونو دوی ــن دویغوس ــدان   ارالری ــانی ثانادین ــشیر، دورن الري گزی
 »اؤز دردیمـین، یـاري مـنم   «. ل صـورتده شـعره چکیـر      گـؤروب، گـؤزه    میخالنماغی

یـه چالیـشیر و نهایـت بـو        رك، تـسلی وئرمـه     رلري تانري اوالدي بیلـه    شعرینده، شاع 
  :عبارتله

  قورشون دویغو گؤزلر
  ... ن قوسدورورللک لره قا

  .رلره تسلیت وئریریتیم قاالن شاع
یایلیم ین شـعرلرینده  . صونو سئچمیشدیر تخل »یایلیم« جنابالري،   »ین رزمی حس«
 بیرینـدن آیـري     - ایرایلـه یـارا بیـر     .  ایلـه  »یارا« ایله تانیش اولوروق و هم       »یار«هم  

شیق ر، آ شاع. وشدورخاالناراق، دایاق اولم   شعریمیزه آر  »بیلیمسل«ر،  شاع. اولمامیشدیر
بلکـه  . ر یـارارالنمیش، آنجـاق بیـر یئـرده قالمامیـشدیر          فورماالریندان باجاردیغی قـد   

ن دا  لیـک آرتیـرمیش و دوغـرودا       رك، اونـا یئنـی     لـه  چالیشیر آشیق شعریندن یوکـسه    
ـ ریمیزین دونیاسی بـاغلی بیـر د      شاع. باشاریالر گؤسترمیشدیر  ا دئییـل، توپلومـوزون     نی

نئجـه اوال بیلـر الینـده ایـشیق بایداسـی اوالن      . رینده دیله گلیـر  رین شع دردلري، شاع 
  ك؟ الن انسانین الیندن توتا بیلمییهییخی

  سوالرین دورغون چاغی ایدي
  نین سی سوکوت ایله قارانلیغین چالغی

  اویغون
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  مورگولو گؤزلرین،
  .یورغون

  نین قوخموش چاالسیندا کور کوچه
  بیر بایدا ایشیق، الینده اوالن قیزین

  سین گؤردوك چؤکمه
  !آمما

  اللریندن توتماسینی
  !گوناه بیلدیک

ل شـعرلري اوخوماقـدا      میرم اوخوجوالري بو گـؤزه     من، سؤزو چوخ اوزاتماق ایسته    
ییـب، ســاغالملیق   لـی شــاعریمیزه یئنـی باشـاریالر دیلـه     وشـونجه د. انتظـاردا قویـام  

  .آرزیالییرام
  :دیر رانه کیمی شاعنین آدي دا همیشه کی ريیایلیمین باشقا شعر دفت

  .ل ساده سن و گؤزه
  بیر سالم کیمی

 »پینـار «رك جیـب کتـابالري سیراسـیندا       بو دفتـر قیسـسا شـعرلري احتـوا ائـده          
 عربجـه و  - لیک اثر، ایکی الیفبـادا    صحیفه 84بو  . اپ اولموشدور یایینالري آراسیندا چ  

بیـر نئچـه   .  یازیلمیش و هـر بیـر صـفحه ده هـر ایکیـسی ده اولموشـدور               - التینجه
  :شعرینی بیرگه اوخویالیم

  لسن عزیزیم گؤزه
  وطنیم کیمی

  یاراقالرینال
  و

  .یاراالرینال
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***  
  دن هئچ وحشتیم یوخ، قارانلیق گئجه

  یاالنچی گوندوزلر
  !قورخودور منی

***  
  یاراالندیم کی اؤلم

  سندن
  اؤتري

***  
  یین قانادیندان نه تونقال قاال کپه

  لرین اوجاغینا الله
  گل

  .ن قوجاغیناشعریمی
***  

  یاریم گوله
  من

  یه گوهللا
  .وورولدوم

***  
  للر اولماسا گؤزه

  کیمدیر یاشایان؟
***  

  آند اولسون دنیزه
  جومارام اودا،



  61 اولدوزالر اله نیر                                                                                                    

  بیر بنؤوشه منی
  گؤرسه
  !یوخودا

***  
. دیرلـر  افالن جنـابالري نـانو شـعریمیزین متخصیـصی         یایلیم یا ق   - حسین رزمی 

شـاعیرین  . هتینـدن دولغـون و داهـا گئنیـشدیر        اونون شعرلري قیسسا اوالراق، معنا ج     
کتابی پینار یایین ائوي چاپـا  بو . دیر  کتابی »هاراي سوکوت الیندن  «تري،  باشقا شعر دف  

بـو  . دیـر  ین اؤز دقتینی اؤزونـده گؤسـترمکده      ریش و همیشه کی کیمی شاع     رالمحاض
. لموشـدور  عربجه و التینجه چـاپ او    - فبا دا جی ایلده یاییلمیش و ایکی ال     1390دفتر  

  :بو دفتردن بیر نئچه شعري بیرگه اوخویالیم
  - داغین دردي دیلیندن

  قان دامار داش گولوندن
  سیندیرارام اؤزومو،

  .سوکوت الیندن... هاراي 
***  

  گؤزه للر گول اکرلر
  شهري اودا چکرلر

  - عاشیقالرین کولونو
  .گول دیبینه تؤکرار

***  
گـؤزه  رانه  شـاع :  شـاعرین هـر شـعرینده      یام کـی   سؤزو اوزاتمادان، بونو آرتیرمالی   

هـر شـعرین   .  اوزه گلیریـک   - ل سـؤزجوکلرله اوز    لر و گـؤزه    لر، ایماژالر، استعاره   للیک
تاختـا  «. تیریـه یـا   بیر معنالی عنوانی واردیر و بـو عنـوانالر اؤزلـري شـعر کیمـی اوره              

ش یـال دونیاسـییال تـانی      شعرینده، شـاعرین شـاعیرانه باخیـشینی گـؤروب، خ          »دورنا
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الري گزیـشیر، دورنـانی      شاعیر، دووارالرین دویغوسونو دویور، مـاوي خایـال       . اولوروق
دردیمـین، یـاري   اؤز «. ل صورتده شـعره چکیـر      هثانادیندان میخالنماغی گؤروب، گؤز   

یه چالیـشیر و نهایـت      رلري تانري اووالدي بیله رك، تسلی وئرمه       شعرینده، شاع  »منم
  :بو عبارتله

  قورشون دویغو گؤزلر
  ...للک لره قان قوسدورور

  .یئتیم قاالن شاعیرلره تسلیت وئریر
زنگانا کؤچمـه میـشدن     . سی ایله یاشاییب، بؤیویوبدور    قافالن، آذربایجان موسیقی  

نیب   اؤیره »ساز« یانیندا   »مران حیدري عاوستاد  «میزین گؤرکملی آشیغی     اؤنجه، اؤلکه 
یبدیر و بو وورغونلوق سـبب اولـوب       ري اؤز آنا توپراغینا وورغون ائد      شاع و همین ساز،  

بونـو دا آرتیرمـاق   . سـین  قافالن چوخلو شعرلرینده آشیق شعر فورماسینا عالقـه بـسله        
ر شــاع. زده بؤیــوك ائتکــی بوراخیبــدیرالزیمــدیر قــافالنین آتاســی، گــنج شــاعیریمی

آتام اوشاقلیقدان منه اؤیرتدي کی همیـشه وطـن قاشیـسیندا هـر وطـن               «دئمیشکن  
موسـیقی  . ایـدي  لی آتام اؤزو ده هنردن بهره    . »ك ایمک گره باش  «ونده  داشی نین اؤن  

قــافالن تخلوصــونو او منــه . همــی ده رســاملیقدا الــی واردیــر. آلــت لــري دوزه لــدر
 .»نمیشدیر بیه

  :شاعیر، ساز هاواالریندا شعرلر یازیب، بلکه ده اوخوموشدور
  اویناقالیار اوره ك لر آذربایجان دئینده،

  .ک لر آذربایجان دئیندهآل بزه نر دیل
***  

  اوخور بولبول اوخو یار عشقه یووا توخویار
  .گونش گول تک قوخویار آذربایجان دئینده

***  
  تئله اینجی دوزولر بئلده ایپک بوزولر
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  .کؤنلوم قوپوب اوزولر آذربایجان دئینده
***  

  تئللی سازیم سازالنار شعر باغیم یازالنار
  .جان دئینده ائله نازالنار آذربای»قافالن«

خـالق  . الرینـدان، ائـل ادبیاتینـدان باجاردیقجـا یارارالنیبـدیر          شاعر، خالق مـاهنی   
  :ده یازیبدیر تمه ه بیر بنزه آدالنان شعر»ساري بولبول«ماهنیالري ایچینده 

  قیش فصلیدي ناله ائله
  .لگول هجرینده زاري بلب

  ر یئله ك تئلین وئره اوره
  .لسن چاالندا سازي بلب

***  
   تایا- الیران تایاغم ق

  باشی قالخیب دئییر آیا؛
   سایا- دار گونلري سایا

  .لعؤمروم اولدو یاري بلب
***  

  آلوولودور آهیم منیم،
  غم اولوبدور شاهیم منیم،
  یوخ سینمده شاهیم منیم،

  !ل بلب»یاري«سه سله گلسین 
***  

   تؤکر سوزلی یاشالر،»قافالن«
  داغ دؤشوندن چایالر باشالر،

  سا یاتماز قوشالر،قار دا یاغ
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  .لقووار باغدان ساري بلب
لریله تانیـشدیر، بؤیـوك      لیک شهریمیزین گنج شاعري قافالن، آنادیلیمیزین اینجه     

دوغرودان شهریمیز بئله بیر شـاعري قوجاغینـدا بـسله دیگینـه            . باجاریقال ایشه آپاریر  
. له ایـشیقالندیریر ل شـعرلری  ن درگیسینی بیر ایلدن آرتیق گؤزه  اومید زنجا . نه بیلر  گووه

قافالن، آشیق شعري فورماالریندا چوخلو شعر یازیبـسا دا، اینـدي سربـست شـعرلرده             
ــترمکده ــاریغینی گؤس ــر باج ــ. دی ــافالنین دویغوس ــورهق ــارادیجیلیغی  و، مفک ــی و ی س

یرلـی بخـش ائتـدیگی       نـا نئچـه ده    سیز زنگـانین آذربایجـان ادبیاتی      شبهه. دیر شاعرانه
گـنج شـاعیریمیزه   . اق اوالر قافالن و اونون اثرلرینی سایم   امسی ده حت  یرلردن بیر شاع

گـی   دن اؤرنـک وئرمـه    بست شعرلرین رییب، گلن ساییالردان شاعیرین س     لر دیله  نائلیت
  .سؤز وئریریک
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   آنا چینار کتابی-ادبی آراشدیرما

  عبداله مرادي
و ایلـه   تخلوصـ  »بـاالش «ري عبدالـه مـرادي      زنگانین گؤرکملی و باجاریقلی شاع    

زنگـانین  بـو کتـاب،   .  آدلی اثرینی تقـدیم ائتمیـشدیر     »چینار - آنا«آذربایجان ادبیاتینا   
 دا،  زنگاندا تورك دیلینده چوخلو کتابالر یاییلـسا      . یرلیسی دیر  تورکجه کتابالرین ان ده   

سـیندن یوخـاري    بـو اثـر زنگـان لهجـه    . لیـسی سـاییلیر  یر  اونالرین ان ده   »آنا چینار «
سـی ایلـه یاناشـی     ر بورادا اؤز درین مفکـوره     شاع.  دیلیمیزه قووشوبدور  ب و ادبی  قالخی

ري او، بیـر خـالق شـاع      . ه آلیبـدیر  دیگی محبتی تـصویر    نایوردونا، ائلینه و دیلینه بسله    آ
 سـیندن اؤز  آرخاالنیر؛ بـو زنگـین مـدنیت خزینـه      کیمی اؤز فرهنگینه، دیلینه و خالقینا       

ر زنگانـدان   ییه قد دوغرودان دا ایند  . نه دوزور بئلینین   اثرلرینه اینجیلر سئچیب، شعرلري   
ري، و  بوقچا، خـالق شـاع    :  یازدیغی اثرلر  ر ادبیاتیمیزا رین چیخماسی معاص  بئله بیر شاع  

رلر ن شـاع   ادبیـاتیمیزین اؤنونـده گئـده     آیري نئچه پوئمـا، عبدالـه مرادینـی معاصـیر           
  .یه امکان یارادیر سیراسیندا گتیرمه

گاهدان بـو اؤن سـؤزو     . سؤز یازارالر عر کتابالرینا بیر اؤن     ادبی بیر رسم اوالراق ش    
آنجاق بـو اؤن  . ر اهدان دا بیر باشقا تانینمیش عالم و یازار بو ایشی گؤره    ر اؤزو و گ   شاع

کتابینا اؤن سؤز یـازان بؤیـوك     آنا چینار   . ك ردن اوستون اولمالی گره   زان، شاع سؤزو یا 
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تمنـی اوالراق،   کی بیلیم یوردونون اؤیـره    لموشالر  م و خوجا اوالن کاظم مکملی او      عال
هر حالـدا بئلـه آرزیالییریـق کـی     . ر تانیش دئییللر  یه او قد    بلکه ده تورکجه   یشالر،یازم

 زنگانـدا چـاپ اوالن کتـابالر، معیـار دیلیمیـزي و یـا ادبـی دیلیمیـزي              - شهریمیزده
  . ل کتابالریمیز اولسون دوزگون ایشه آپاراراق، گؤزه

ري یرلـی شـاع   نـین نئچـه ده   ه سینده، زنگان شـهري   ادبیاتیساح بوگون آذربایجان 
بـونالرین اؤنونـده عبالـه مـرادي بـاالش      . واردیر کی قوناق قاباغینا چیخارتمالیدیرالر    

نـسانین  ل ایهـامالر یاتیـب، ا   ناالر، گـؤزه باالش شعرینده دریم مع   . تخلوصو ایله تانینیر  
رلرینده خـالقیمیزین  مـرادي شـع  . نیرپاك دویغوالري درین و گئنیش معناالریال دالغاال      

 قیسـسا   - اوزون. ر اونـالرا ملحـم آراییـر      نیـر، یـاراالر دئـشیلیر، شـاع        دردلري سـؤیله  
ردن  بو شـاع رایندییه قد. ویغوالرال جانالنیر نسانی د له، ا لر پوئماالري شاعرانه دوشونجه  

ندا یاییلیـب،   آدیندا خالق آراسی» چینار- آنا«ایکی شعر دفترینی گؤرموشوك؛ بیرینجی  
شـاختا وورمـوش    «آنجـاق ایکینجـی کتـاب       . ادب سئوه رلر طرفیندن قارشـیالنیبدیر     

بـو ایکـی شـعر      . رالنمیش، هلـه یاییلمامیـشدیر     آدالناراق چاپ اوچون حاضـ     »رزیالرآ
. سینده بؤیوك آددیمالر آتدیغینی گـؤروروك  رین شعر ساحه ی توتوشدوراندا شاع  دفترین

 دولغـون و    - لـی، داهـا زنگـین       داهـا یوکـسک سـویه      ي بیرینجی اثردن  ایکینجی اثر 
، هابئلـه محتـوا جهتینـدن چاغـداش شـعریمیزین ذیـروه             فورما جهتیندن . دیر شاعرانه

  .سینده دایانان شعر دفتري دیر
ــدا  1336بــاالش  ــیم یوردون ــادان اولمــوش، تبریــزین بیل ــدا آن ــده زنگان  جــی ایل

لعـه  زره مطا سی او  تینی اؤز عالقه  لموش و تورك ادبیا   پئسیکولوژي بؤلومونده ماذون او   
ـ          ائتمیش و     ایلینـده   1363ر  شـاع . ک اولموشـدور  دریـن معلوماتـا و ملـی دویغویـا مال

سـینده یـاییالن درگیلـرده     ییب، شعرلري بوتون ایران سـاحه   همطبوعاتالرال عالقه بسل  
  .چاپ اولموشدور

لـر   دوشـونجه ، بدیعی تـابیلوالر، دریـن       باالشین شعرلرینده دالغاالنان گوجلو خیال    
ري او، شـاع  . نا گؤره باخیر    خالق سعادتی اوغروندا چالیشدیغی    شاعیر، شعره . اولموشدور
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 بلکـه   سـین آلیـب،    گه قونوب، اونالرین شیره    ال آریسینا اوخشادیر کی مین چیچه     بیر ب 
نـین سـمبول الریـن خـالقین یاشاییـشیندان،           شاعر، اؤز ایشی  . بیر مثقال بال وئرسین   

 قاریـشدیریب و خـالقین      - لریله قاتیـب   لریندن سئچیب، اؤز تجربه    دردلریندن، ایستک 
 - رده ظریـف و اینجـه دویغـوالرین آشـیب    بئله بیر شـاع   . لوندا شعر یارادیر  سعادتی یو 

بلکـه  . دیـر  مـه گوجـو و اسـتعدادي اولمـالی      بزه- داشماسی، سؤزجوکلرین یونتاالییب 
  .لهل ایماژالر، سیمبولالر یاراداراق شعر قوشا بی گؤزه

آنجـاق ایکینجـی دفترینـده    . ل شـعرلر واریـدي   شاعرین بیرینجی دفترینده گـؤزه    
نـین   رابطـه «.  اوال بیلرلري ل نمونه گؤزهر شعریمیزین  دا معاص  اوالن شعرلر، دوغرودان  

قـارا اولورسـا دابیـر قوجـا         بیر توپلومسال پوئمادیر، اوندا یارانان تابلو        »سی سون گئجه 
پوئماسـی چـوخ   : بوقچـا . دیـر  میـزین دردي   اولموش و جامعه  ن یاشاییشینا حصر    نیقادی

 پوئماســی »فــایتونچو«.  ســئوگی و وفــا دالغــاالنیر- رانه اوالراق، اونــدا عــشقشــاع
ی شاعرین دوشـونجه    دیر ک »خالق شاعري «ل   ولوژیک بیر اثردیر و هامیدان گؤزه     ناست

  :ردیرر اؤزو ده بئله بیر شاعشاع. نیرلري بورادا آچیقال عالمی و ایستک
  لریـن نه خانالرین، نه بیـگ                                

  نه بیـر قـودورقـان سـولطـانیـن      
  قـارشــی سینـدا اگـیلـمـیـشـم      
  .نه قـولـلوغـونـدا دور مـوشـام      
  نه بویـالنیـب پیشـیک کیـمـی      
  سـورفـاسـیناگـؤز تیـکمــیشم      
  آلـیـبن پــاي  نــه الـلـرینـده      
  ...سوموك اوتوب قودورموشام       

  :ر، تکجه خالقینا آرخاالنیب، خالقیندان اوموربئله بیر شاع
  اومسامداپاي، اؤزخالقیمین                            
  .وارلیـقیـندان پاي اومـمـوشـام        
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 آچیقالییـب، اونـا   دیر، ائلین دردلرینی تاپیـب،    دیر، ائل شاعري   الش، درد شاعري  با
  :فردي احساسالردان اوزاق گزیر. دیر ملهم آختارما فکرینده

  من نئجه گولدن سؤز آچیپ؟
  من نئجه یـاردان سـؤیـله ییـم
  مـن نئـجه بـوش سؤزلـریلـن،
  اؤز خالقیمـین باشـین قـاتیـم؟
  من نـئـجه دردلـی خالقـیمی،

  یونگول سؤز ایلن آلـدادیـم؟
  اوتانماییب هـذیان قوشـوب

  !ه یـاالن سـاتیـم؟دوز یــئـرین
آذربایجـان  جکـده    میـشیک، گلـه    یینـه بؤیـوك اومـودالر بـسله        جـه  باالشین گلـه  

زه سـاغالم یاشـاییش و     ریمیشـاع . لریندن اولدوغونو اینانیریق  رنین بؤیوك شاع   ادبیاتی
  1.ییرم لر دیله یئنی نائلیت

  2:اؤن سوز

رکی شوبهه یوخـدو  . نیر نیر، گوجله  له   عري گون به گون بوداقالنیر، چیچک     تورك ش 
بـو  . الشـمالی دیـر  سینده، آیري خالقالرین ادبیاتی ایله آیاق    نیا ادبیاتی سویه  شعریمیز، د 

نـسانین پنـاه   یتالشیق و تکنیکال دوروموندان، ا    داغین، پ  - نین دارما  سی  گون یئر کوره  
ـ هاوا، آز زاماندا ا    - بو حال . یرد نیاسی یئر، ادبیاتینان واینجه صنعت د     3گتیردیگی سانی ن

. دیـر  ر نعمت نیایا آپارماسی، بؤیوك بی   لریندن قوتاریب، یئنی بیر د     لیک یاشاییشین چتین 
 4.نسانین ایستئتیک ذوقونو، اینجـه روحونـو و یوموشـاق دویغوسـونو راحـاتالییر      شعر، ا 

                                                
  .77 بهار زنجان، سایی .1
  .1382 شاختا وورموش آرزیالر، مقدمه، زنجان، .2
 . سیغیندیغی.3
  . دینجلدیر.4
 . همن-
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لري قالدیرماق اوچون، دردلـري دوزگـون تانیییـب درمـان ائتمـک اوچـون              لیک چتین
تانیمـا یـولالري چـوخ اولورسـا،     . دیر دبیات واینجه صنعت  ه، همان شعر، ا   عاطفی وسیل 

سی اوغرونـدا،    بئله لیکله بوگون شعر، انسانی اؤز مبارزه      . دیر عاطفی یول، اینجه صنعت   
ییب دینجلتمـک او چـون      له دردلري تانیماق اوچون، اینسان روحونوـ دویغوسونو اینجه      

  .بیر وسیله اوالبیلر
لـري   چیـرکین لیـک   . دیـر   خالیقیمیزال آیاقالشمالی  زامانال آددیمالمالی و  شعریمیز  

لـري اوزه چیخارمـاق اوچـون، بیـزه یـول           للیـک   الري و گـؤزه     ییب، یاخشیلیق   له  دئشه
  . ریجی اوالن هامان شعریمیز اوالجاقدیر گؤسته

لی گئدیر، داها داغدان، جیراندان، آالگؤزلـو،    آذربایجان تورکجه شعري، بوگون ایره    
بـو،  .  ایل حیدربابایا سالم، شعریمیزي آردیجا چکدي  50. وزاقالشیرلی قاشدان ا    سورمه

بوگـون شـعرین    . بیلمیر  لرینه جواب وئره    یرلی اولورسادا، بوگونون ایستک     اؤز یئرینده ده  
شـاعیر زامانـدان گئـري    . لر، تازا قونوالر، ژانرالر و سـؤزلر یـارانیر        قارشیندا یئنی ساحه  

 اونون  .دیـر   بیر اوصول ایله خالقینا چاتدیر مـالی سینی یئنی قالماماق اوچون دوشونجه  
ل سـؤزلرده جانالنیـب اوخوجونـون الینـه           سی دویغوسوایله قاریشیب، گـؤزه      دوشونجه

. لري گوجلندیریب ایشیقلیقالر یـارادیر، قـارانلیقالري بوغـور       للیک  شعریمیز گؤزه . چاتیر
 آیاغی توتورسا،   - سا ال بویولدا وزن، آهنگ، قافیه مومکوندور یاردیمچی اولسون، یوخ       

  .دیر نین شعرلري بئله بؤیوك شاعیریمیز ـ عبداهللا مرادي.! شاعیر، اونوقیراغا قویور
نـی بیتردیکـدن      ایلده زنگاندا آنادان اولـوب، یونیوئرسـیته        جی1338عبداهللا مرادي   

 آچاندان بري، سـؤزلري آراییـب     نی  سونرا، آزاد ایش ایله مشغول اولوب، آنجاق آنادیلی       
یین شعرلري بیزده دوشونجه یاراتماق       بوگون مرادي به  . ر اولماق اوچون چالیشیب   عشا

تـابی، شـعر    ایلک دؤنـه اونـون آنـا ـ چینـار ک     .لی اینجه صنعته چئوریلیر اوچون ائتکی
 دورو شـعر شـهدینی دادیزدیـردي،    - لرینـه دوم  ك اوره رلریمیزي سـئویندیردي،      وهسئ

قینالدیـر، سوسـوزالدیر،    لـري داهـا قیز     ك   اوره ال»وورموش آرزیالر شاختا  «ایندي ده   
  .شاختا کیمی یاندیریر
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عنوانیلـه  » خـالق شـاعیري   « اثرینـی  » شاختا وورموش آرزیالر   « عبداله مرادي   
  .باشالییر

اورادا، معنویـت عالمینـده یاشـایان شـاعیرین      . تابـدیر یرلـی ک   بیر ده   بو شعر تکینه    
 دوزگـون دویغوسـونی، ایـستگینی، ووقـارینی         اونـون   لریله برابـر    یرلی کیفیت   بوتون ده 

ل شـعر    دئدیگی سؤزلره ده دوز جالیییب، عاطفه یوکـو آرتیـراراق گـؤزه           . اوره چیخاریر 
  .یارادیر

او فـردي   ! بیلمیـر؛ » شـعر «یـی     مـه   رینی سـؤیله  مرادي تکجه اؤز فردي دویغـوال     
ول سـؤزلرله  نین باشینی قاتمـاق، یونگـ   له خالقی دویغوالرینی، داغدان ـ باغدان دئمک 

دیـر، خالقینـا     او، خـالق شـاعیري    . میر؛ هذیان قوشوب، یـاالن سـاتمیر        آلداتماق ایسته 
 دالـداداخالقا قنـیم   رلر کیمـی اوزده شـعار و ئریـب،   بیرسیرا شاع . یب، اونا آرخاالنیر  اینان

تـاب و  بو اوزون شعر، تکینه بیـر ک . دیربیر پوئمادا وار آدلی» بوقچا« تابدا  بو ک . چیخمیر
شعرین موضوعو بیـر تاپماجـا کیمـی        . مدرن بیر شعردیر  . دیر دیر، رومان مستقل اثر بیر  

لی گئتدیکجه بو تاپماجـانی بیلمـک هیجـان یـارادیر، هـامی       گیزلی قالیر، داستان ایره  
لرینـده    موضوع بودور کی بیر قادین ایللر بویو شهرین کوچـه         . تاپماجانی تاپماق ایستیر  

بـو بوقچـادا   . ن بیر بوقچانی اؤزوندن آییرمیر، باغرینا باسیرگزیر، الینده قولتوغوندا، اوال 
بوتـون شـهر اهلـی تؤکولـورلر تاپماجـانی      . نهایت قادین اؤلور. وار؟ هئچ کیم بیلمیر    نه

  ... تاپماغا
میـرم بلکـه ایـستیرم        ده بـورادا چـوخ ایـضاح ائتمـک ایـسته            من...! تاپماجا تاپیلیر 

  .ینالراوخوجوالر اؤزلري اوخویوب و لذت آپارس
لـی،     دریـن دوشـونجه    رکـدیر، شـاع   لماز بیر اسـتقامته مال    شاعیر، بؤیوك و سارسی   

سـؤزلرینه  . نـساندیر رشیندا باشـی آشـاغی و فـروتن بیـر ا         لی، خالق قا  اجتماعی باخیش 
نـین آردیجـا چکیـر، اوخوجـودا دویغـو و        گلدیکده، مرادي بیگ هر اوخوجونـو شـعري       

چکیـر، بلکـه ده سـئحر ائــدیر و     ایلـه  للیگـی  هیجـان یـارادیر، سـؤز و دئیـیش گـؤزه     
 - هـرزاد، آیـدین   . اونـون شـعرلرینده بوروشـدورما یوخـدور       . لیکله سؤزونو یئتیریر   بئله



  71 اولدوزالر اله نیر                                                                                                    

ري آذربایجانـدا سـاناز بیـر       ده مـرادي جنـابال      بوسـاحه . آچیق و ساده شکیلده دئییلیـر     
ئیـیش  کلی سؤزلرله و سـاده د       سؤزلرینی چوخ اوزاتمیر، ییغجام شکیلده، گره     . دیرشاعر

یرلـی بیـر    مـرادي ده : یسا دئسکدیر؛ ق لرده یئنی جیغیر آچیر، اینام بسله  ایله، دوشونجه 
سـینی عـالی کیفینـده     ي خـالقیمیزین بوگونکـو اینـام و دوشـونجه        ردیر و شـعرلر   شاع

  .داشییر
 ایلینده چاپ اوچون حاضیرالنمیشدیر، آنجاق مادي       1378شاختا وورموش آرزیالر    

ر ایـشیق اوزو گؤرمـه میـشدیر، آممـا شـعرلري              دان بوگونـه قـد    انالرین اولمادیغین امک
اینـدي همـین دوسـتالر یـاردیمی ایلـه          . یینده ازبر اوخونـوردو     دوستالر دیلینده و اوره   

مرادي جنابالرینا ساغلیق، اوزون عؤمـور      . نین الینه چانیر    نین ماراقلیالري   تورك شعري 
نیـب   لـه  چیچکیشیک بلکه شعریمیزین یه گؤزتیکم جه رك، گله   یه  لر دیله   و یئنی نائلیت  

  .د اوالقبوداقالنماسینا شاه
                                      4/8/84  

دویغـو عـالمی گئنـیش دیرسـه     .  انسان روحونون، دویغوسونون یارانیشی دیر 1شعر
چاغـداش انـسانین چاغـداش دویغوسـو،        . دیـر  قـدر گئنـیش    همـن او   نیاسی دا شعر د 

  .دیر بوگون آنا دیلیمیز ده چاغداش اولمالی. یرسی وارد چاغداش دوشونجه
آنـا  . دیـر  لـی  لري، چاغداش ویئنی دویغـوالري بیلدیرمـه    شعریمیز ایندیکی ایستک  

ـــله  ــعر سؤی ـــداش ش ـــزده چـاغ ـــرگره دیلـیم ـــک الزیـمـدی ـــر م ـــونون . کـردی ب
دن منظـور بـو دئییلـدیرکی بیـز حـسن اوغلـوالري، نـسیمی،              مک  کلیگینی سؤیله   گره

واقف و شهریاالري قیراغـا قویـوب، آیـري بیـر هـاوا چـاالق؛ یـوخ، بیـزیم                    ی،فضول
میـز محکـم اولورسـا، یئنـی شـعریمیز ده محکـم اولـوب و دایانـاقلی              کؤکوموز، گوده 

بوگـون ائلـه   . نی اولمایانین بو گونوده اولمایاجاقـدیر  شبهه یوخدورکی دونه  . اوالجاقدیر
مو، هنـردن   نیا دورو د. ورغوموز اجبارینداییق لدیئرده دایانمیشیق کی دونیادان خبردار او     

                                                
  . شاختا وورموش آرزیالر، همان.1
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ري، بوگونـون شــاع . نعتکاري دوشــوندوروراوالن انتظـارالر، هنـرین دورومــو هـر صـ    
ـ  . دیر سینده اشتراکلی  گون مجادله   قیمیزینخال لیـک    گرچـک - لـري  ف مکتـب او، مختل

ونو لیـک اوسـت    گرچـک ،)سوسیال رئالیزم(لیک  ، رومانتیزم، توپلومسال گرچک   )رئالیزم(
و نهایت، پـست مـدرنیزمی تانیمـالی و    ) استروکتورالیزم (، قورومالجیلیق )سور رئالیزم (

دا یاراشــیرکی انــسانالري انــسانلیقا، انــسان  آممــا گاهــدان. دیــر اونــدان یارارالنمــالی
دردلـرین   للیـک،   دوشـونجه، گـؤزه   : لرینـه   للیـک   رلیگـه و انـسانالرین اعـال اؤزه         سئوه

  .سینه چاغیرسین دوشونمه
کالسیک حـصارالر اونـون     . سی، جغرافی سینیرالرینی آشیب کئچیر      ادبیات ساحه 

ن  بایجـان خـالقینی تمثیـل ائـده       شهریمیزده بؤیـوك آذر   . آیاغینی توتمامالی دیر   - ال
ر،  بـوشــاع  )بـاالش (یـن اؤنـونـده عبـداهللا مــرادي       واردیـرکی بونـالر  شاعرلریمـیز

دن سونرا خالق آکادمیاسـینا داخـل اولـوب و بـورادا         نی بیتیردیک   سیتهیونیوئر. دایانیبدیر
 -ر    کتابی هر شعر سئوه   » آنا چینار «بوندان اول، اونون    .  پوزماغا باشالمیشدیر  - یازیب

. دیـر  گؤز اؤنونده» شاختا وورموش آرزیالر  «اوخوجونو اؤزونه چکمیشدیر و ایندي ایسه       
ر عــ شا. و داها شعر یتیله دولودور    ل، داها دویغولو    هو شعر دفتري قاباقکیندان داها گؤز     ب

» خـالق شـاعري    «سـور، داهـا دوغرو  سیندن شـاع  سین چکمه   دردالینـدان، ائل قایغی  
  :دیگی شعري بئله باشالییر بوعنوان آلتیندا سؤیله. ولموشدورا

  لریـن نه خانالرین، نه بیـگ    
  نه بیـر قـودورقـان سـولطـانیـن    
  قـارشــی سینـدا اگـیلـمـیـشـم    
  .نه قـولـلوغـونـدا دور مـوشـام    
  نه بویـالنیـب پیشـیک کیـمـی    
  سـورفـاسـیناگـؤز تیـکمــیشم    
  ن پــاي آلـیـب نــه الـلـرینـده    
  ...سوموك اوتوب قودورموشام     
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  اومسامداپاي، اؤزخالقیمین              
  .وارلیـقیـندان پاي اومـمـوشـام    

 :الییری بئله آچیقننیاسیر شعر دشاع
  من نئجه گولدن سؤز آچیپ؟               

  ییـم من نئجه یـاردان سـؤیـله              
  مـن نئـجه بـوش سؤزلـریلـن،               
  اؤز خالقیمـین باشـین قـاتیـم؟               

  من نـئـجه دردلـی خالقـیمی،               
  یونگول سؤز ایلن آلـدادیـم؟               

  اوتانماییب هـذیان قوشـوب               
  !دوز یــئـرینه یـاالن سـاتیـم؟               

  :آمما. لهام آلیر پاییجا ااؤز. للره وورولوب اوداگؤزه, للیگی دانماییب ر گؤزهشاع
  اینـدي بـودور منـیم سـؤزوم                
  یـم  مـــن خالقمین شـاعـیري               
  تکــجـه اونــا ایـــنانمیــشـام               
  ! رم آنــجـاق اونـا بــاش ایـه               

  : و بونا اینانیرکی
  لهـام قایـناغـی شعریمین ای  
  .دیر اؤز خالقـیمین وارلیغـی      

تمــادیغینی و ایلقارینــدان ال  دیلــیم دوغرانــسادا، منلیگــین اونو- ونهایــت دیلــیم
رین بو شعري بوتون مضمونو و فورماسی ایلـه شـاه اثـر          عشا. ییر نی سؤیله  یی مه چکمه

  .ساییلیر
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ــه ــردن گـــؤزه مــرادي، کیچیــک حادث ـــارادیر ل صحـــنه ل ــر ی ــسـانـالریـن . ل ان
پئسکولوژیک حــالالري نظــرده تـوتــاراق، بـدیــعی         . لري اونو دوشوندورور    منلیک

  . فیکیرلر یارادیر
وئریــشینه و آلیــن تـریلــه        - شعرینـده، اؤزائلیــنین ســاده آلیــش      » چرچی«
نـی   ك قازانماغی، ائل ایچینده شنلیک یارادان و شنلیک تمثیل چی اوالن چرچی     چؤره

نـین   سی - لرینی یاد ائدیب باجی     لیق خاطیره شعرینده اوشاق » چردك«. تصویره چکیر 
ــسیالنیر و  بویما ــینا حاییف ــسیز قالماس ــراغ«ق ــعرینده» چ ــصرین 21 - ش ــی ع  اینج

  . بیر دامال ایشیق آختاریرباشالنیشیندا 
  :ن انسانالرا توققوشور  موس ائده- آدلی شعرینده موس» خئیرات«

  .قـازانـالري آسمـیشـدیـالر
  ...گلیب گئدن چوخ چوخدو

  بیر نئچه گون بوندان قابـاق 
  مـنیــم آبـام اؤلـمـوشــودو
  اؤلنده هــئچ کیـم یوخـودو

  اون نـفر - قویالیـانـدا بئـس
  !!ون چوخ چوخودوآمما بوگ    

نـین   ن آذربایجـان خـالقی  ري یوخ، بلکه بوتـو هر حالدا، مرادي، تکجه زنجان شاع     
لیگی اونو شهریمیزین بیـر   لم ائدیب، یاشاییشین چتین دوران اونا ظ  . دیر بؤیوك شاعري 

  :بوجاغینا باسیبسادا، هئچ زامان وقارینی سیندیرماییب، و اوجا سسله دئییر
  یئیین، ایچین  
  ین، تؤکون    قیر  

   کسین، بیچین              
  آمما    
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  الرکیـمی  قویمام قارا مال      
  پالچیق آیاقلی سوخولوب       
  .بوباخچانـی سـیز پوزاسـیز      
  قلبیمی سینـدیـران کیمـی،      
  !وقـاریـمـی سینـدیـراســیز      

شـعرینده  » املیـک قـوزو   « او  . یرلم کیمی آجیقالندیرمای  هئچ بیر شئی شاعري ظ    
ریرکی بیـر باالجـا قـوزو آناسـیندان       مه قارشی عصیانی تصویره چکیر، بوردا گؤسته     لظ

. سود امن چاغدا، خانین قوناغی گلیر و قوناق اوچون باالجا قوزونـو شیـشه سـوخورالر    
، قوزو سـونا بـاخیر، بـو    هله آغزینداکی سودو اوتمامیش، سودو قانیله قاریشیر و قویون     

  .لره قارشی اویادیر ملیک شارین نفرتینی ظال میشهی هلدیر ک رانه گؤزهتصویر شاع
باجـاریقلی، بئلـه    رلریمیزین ایچینده بئلـه گوجلـو، بئلـه دردلـی، بئلـه             معاصر شاع 

یــوك  ر چـوخ سانازدیر و عبـداهللا مـرادي بـو آرادا قـاالرقــی و بـؤ  لی شاع   دوشونجه
  .ردیرشاع

ر  وتـون شـعر ســئوه   نــین اوخـومـاسیــنی ب     کتابــی » شاختا وورموش آرزیـالر   «
  .ییریک لر دیله ریمیزه یئنی نائلیتنـالرا توصیه ائدیب، گؤرکملی شاعانـسا

   زنجان 1378            

  ريخلق شاع

  لـریـن نه خـانالریـن، نه بئـی
   سولطانین1نه بیر قودورغان

  قـارشـی سـینـدا اگیـلمیـشم
  .نـه قوللـوغونـدا دور موشام

                                                
  .هار:  قودورغان.1
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  مـینه بـویالنـیب پیـشیـک کی
  سـورفاسـینا گـؤزتیـکمیشـم

  ن پـاي آلـیـب  نـه ال لـریـنـده
  .سوموك اوتوب قودورموشام

  قیزیل، گوموش قاب قاجاغین
  لــري دادلـی، دادلـی یـئـمـک

  قان قوسـدورار آنجــاق منـه
  .سـانـجـیـالدار، کـسـرمـنـی
  لـرین سورفـاسـیندان اؤزگه

  تـیکـه ال اوزادیـب تــوتـسام
  لــر مــنـی  کیـمـی ده1آغــی

  .ر مـنـی دوغـرایـار اؤلـدوره
  اومسامدا پاي اؤز خالقیمین
  وارلیغیندان پـاي اومموشام

  دیـر اونــون مـنـه مـقـدس
  .قیزغین اتی، ایـستی جـانـی

  بالدان شیرینـدیر من اوچـون
  سـینـده سؤیودلویون کؤلگه

  ن رهمیلچـک لري کـئف لندیـ
  .ـرانــین آیقـاتیـغـی یـاغـلی

  نـَن اؤتـور من بیر اووج دن
  اله بـاخـان تـویـوق کیــمی

                                                
  .زهر:  آغی.1
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  نین بوجاغـینـدا سیخـیلیـب
  .بویون بوروب یاتمامیـشام

 
  مـنـلیـگـیـمـی، وارلـیغـیـمـی 

  میندارالیـیب قـاتـمامـیـشـام
   اینـامـیـمـی1ایلـقــاریــمــی،

  . سـاتـمامـیـشـام2یوز آلـتینا
  شــیناسـانماکی مـن اؤزبا

  قارنینی قات قات پیی باسـان 
  او درد سیز هذیانچی کیمی

  .ن یـازارام دردسـیز لییـمده
  یوخسادا نـازلـی قـیـزالریـن

  ل لیـیندن سـؤز آچـیـپ  گـؤزه
  یا توخلوغومـدان گئیـیـریـب

  . یـی سـؤز سانـارام گئیـیرمه
   چیخیب3چتین سیناقالردان

  قانلی دؤیوشلر گؤرمـوشم
  ـر تــاپـداغـیـنــدال حـادثـه

  4.ر بویو تاپدانمـیشامعم
  

                                                
  .عهد، پیمان:  ایلقار.1
 .احديقدیم قاراپول و:  یوزآلتین.2
 .امتحان:  سیناق.3
  .سیندان:  تاپداق.4
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  ك یـاغـین اریـتمیـشم اوره
  قارانلیقی سؤکمک اوچـون
  بیرزینه گؤز چیراغ کـیمـی

  .یئلده، کولکـده یـانمیـشـام
  گؤز آچمیشام درد گؤرموشم 
  ن اؤز آنـامـیـن امـجگـیـنـده

  سود یـئرینـه درد امـمیـشم 
  .گلدیکـجه درده دولمـوشـام

  ارا زامان دئیـرمانی نـیـنق
  دیـشـلریـنین آلتـیــند ا مـن
  بیر دن کیمی دارتینمـیشـام

  .ر اولموشامسونراسی شاع
  ن سؤز آچیب؟ من نئجه گولد

  ییم من نئجه یاردان سؤیلـه
  من نئجه بوش سؤزلرایلـن،
  اؤز خالقیمین باشین قاتـیم؟

  من نئجه دردلی خالقـیـمی، 
  یونگول سؤزایلن آلدادیـم؟
  اوتانماییب هذیان قوشـوب
  !دوز یئرینه یاالن ساتـیـم؟

  هـنه ناغـیـل الردا گـلنکـ
  ن خولیـالی عـالـمـده گــزه

  مـک دن سؤیله دئودن، پري
  .دیر لـی اینـدي داها گـولمه
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  آدام دونـونـدا د ئــو اوالن
  !اؤز عصریمیزده آز دگـیل

  کیم، قورخولو، بوینوزلو دئو
  !دیـر ياونون یـانـیـندا پـر

  لیـیی من دانـمیرام ل گـؤزه
  1ل وورغونویام من ده گؤزه
  رك للیک سئـوه من ده گؤزه

  .لـهـام آالرامپـایـیــمـجا ای
  مـن ده اسـنده یـاز یـئـلی
  بیر یئنی احـسـاس تاپارام

  آچـاندا داغـالر چـیـچـگی
  .مـن ده قـرارسـیزالیـارام

  منـیـم ده قـیلـدان آسـیالن
  ون کؤنـلوموبـودلی وورغـ

  لر دیندیریـب ل نازلی گؤزه
  .دیب سوزگون باخیشالر تیتره

  اونالري گؤرمـکدن اؤتـور
  منیم ده صـبریم کـسـیلیب
  یولدا دوران سؤیود کیـمی

  .مـنـیم ده دیـزلریم اسـیب
  منیم ده شعریمده یاشیـر

  سی رهطبـیـر آالگؤز خـا
                                                

  .وورولموش، شیفته:  وورغون.1
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  رلـریـنده گـؤرونورسطـ
  .نین ایزي بیر آرزي ایتگین

  رؤیـاالر اوسـته قـوروالن
  نـیاسیندالر د لیـک ل گؤزه
  ده چـوخ دوالنـدیریب منـی

  .سی شـعریمین ایلـهام پري
  سئومک، سئویلمک انسانین

  دیـر ایکـی بؤیوك قدرتـی
  ده اولـماسابـونالر کیمسه

  .یـوکدور او انـسانـلیغا بیر
  لــري طـبـیـعتـیـن جـلــوه

  لییـی ل گول اوزلـولر گؤزه
  سه یرکیمسه یه خوش گلمهب

  .انسان دگـیل کؤتوکدور او
  ده بـیر آمـما بـوگـون مـنیـم

  زنـجـیـرلـریـلـن آسـالنــان
  چیـئیـنلریـمـده یـئـرســاالن

  .واریم  آدلی یـوك» دوشونجه « 
  ك او دور کی گاهدان دا گره

  اؤز کـؤنـلــومــو آیــاقـالیـام
  یوخـسـابـوتـون یـاالن اوالر

  . ــتـیــم، اعـتـبــاریــمشــراف
  اینـدي بـودورمنیم سـؤزوم

  یم ريمـن خالقـیـمین شاعـ
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  تـکـجـه اونـا ایـنـانـمـیشـام

  .رم آنـجـاق اونـا بــاش ایـه
  1شـعـریمین ایـلهـام قایـناغـی
  اؤز خالقـیمین وارلیـغــیـدیـر

  ن اودور مـنـه قـیـمـت وئـره
  .رم هنـی نِـئـیـلَیــَ یــادائــلـلی

  قوي منی سیندیرسین زامان 
  قوي منـی اینجیتـسین فلـک

   چـکنلریـن1سـی ائل قـایغـی
  .ك لـري قـانـلـی گـره ك اوره

  بیریورولـماز یولـچو کـیمی
  من بو یولون یولچوسـویـام

  یـولـدان ائـده بـیـلـمـز منی
  .چؤکسه دومان، قوپسا کولک

  مــنـلیـگیـمی اونـوتـمـارام
  م ال چـکمـر مـدانایــلقـاریـ

  ترسـه فـلــک قـارا زامــان
  . اویـناسـا دا2مـیـن فیـرتانا

  لــر اودلــو، آلــولــو گــوهللا

                                                
  .منبع:   قایناق.1
  .تعصب:  قایغی.2
  .اویون:  فیرتانا.3
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  ده شان دلسه شان باغـریـمی
  الر جـیسمـیمی ایـتـی قـلیـج

  .دیـلیـم، دیـلیـم دوغـراسادا
 69اسفند           

  دالغا

 "دالغـا "رسی ده پرویز سودي رلریندن بیین گنج، احساسلی و استعدادلی شاع    زنگان
سـینده   - محلـه  جی ایلده زنگاندا چـایالق       1347پرویز  . تخلوصو ایله آد قازانمیشدیر   

ر شـاع .  چالیـشیر   دیپلم آلیب و ایندي ایـسه آزاد ایـشده         جی ایلده 1366آنادان اولوب،   
اؤزو دئمیشکن، اوشـاقلیقدان شـعره وورغـون اولـوب، خـوش سـاهاتالرینی حـافظ و          

 یازماغــا ن شــعر جــی ایلــد1368پرویــز ســودي . یــشدیرللریلــه کئچیرمواحیــدین غز
یـد زنجـانین   اوم. ري کیمی شهریمیزده تـانینیر یرلی غزل شاع باشالییب، ایندي بیر ده  

 »دالغـا «بـو گـنج شـاعیره       . ل شـعرلریله چیچکلنـدیریر     سینی اؤز گؤزه   تورکی صحیفه 
 گونـدن داهـا   - ونـو تخلوصو یاخشی یاراشیر، چونکی احـساسی و شـعر اسـتعدادي گ          

 بونـو دا   .سـینی تمثیـل ائـدیر    دیر و زنگانـدا غـزل سـویه    ل شاعريدالغا غز  .دالغاالنیر
آدینـی چکمـک اوچـون      ییب و اونالرین     الییام دالغا اؤز اوستادالرینا حرمت بسله     آرتیرم

 اوالراق اؤز ».....«العابـدین اومیـدي و    اونون ایلک اوستادي زیـن . ریر ده اصرار گؤسته  
  :ایندي بیر غزل. کورلرینی ده بیلدیریرتش

  ن گونلر سارانی اوخشایار آغالر، آنام الیالي دئیه
  .آرازدان قوشماالر سؤیلر بولودالر تک دوالر آغالر

  آنام حسرتلی کؤنلونده دیارین یادالیان چاغدا،
  .قیشا یایدان دئمک ایستر خزان وورموش باهار آغالر

  آخشامالري آما،ر  منیم تک سیزالیان عاشیق، سئوه
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  .گونش باتدیقجا داغالردان بولودالر تک آخار آغالر
  سؤزوم سینمده جوشموشکن عاشیقالر سازالریت کؤکلر،

  .قوجاقالردا سه تار آغالر منیم نیسگیل شعریمله
  یه باسمیش سازین دیللندیره ن گونلر، کوراوغلو سینه

  .گار آغالر شعرین هجر سؤیلر، نبی اوخشار، نوطن
  دیکجه باغالردا آخار سؤز بال کیمی دیلدن،خزان اس

  .لشنده خزل سیزالر، غبار آغالرباهار عشقیله گ
  سن اوغلوون جانی،! آنام الیالي دئمک ایستیر، دئمه

  .دئینده غملی الیالیی قوجالمیش روزگار آغالر
 لر و اصطالحالري شعرینه قاتاراق، بئله بـال        لر، عباره  ل تعبیرلر، استعاره   دالغا، گؤزه 

لـر سـئچیب،     مـدنتیمیزدن اینجـی   او، گئنیش   .  گلیر - لر آخیب  کیمی شعرلریندن نغمه  
بـو غزللـرین هامیـسیندا      . رین غزللـري آز دئییلـدیر     شـاع . ینه سـانجیر  نین تئللر  شعري
. لهـام باغیـشالیان موضـوعالرینی گـؤروروك       میزین، ائلیمیزین و یوردوموزون ا    آنادیلی

گار، هجر و باشقا ایگید     ود، کوراوغلو، نبی، سارا، ن     قورق اونون لیریک شعرلرینده ده دده    
  .آد چکیلیر... داغ، آراز، ساواالن و باغ، قره  قرهارلر و قادینالر، هابئله یوردوموزدان

  لر دیله گلسین، ك ه قورقود سازي چال، قوي قان اورهدد
  .لر دیله گلسین ائله چال سازي کی باغریمدا دیلک

  ارالیبالر،یرکن س الله غسل شهادت ائله
  .لر دیله گلسین سؤیله سازالردا سؤزو، غملی چیچک

  سی دیللرده قالیب، یآرازین جوشوسو، ائل مکاهن
  .کلر دیله گلسین دده قورقود سازي چال، آغال، اوره

  : آدلی شعرینه اؤته ري بیر باخالیم»دالغاالرا«دالغانین 
  پورتالمیشام بوالقالردان، قوشولموشام دریاالرا،
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  . قاتار دورناالرا- ی گؤز تیکمیشم قاتارسحر چاغ
  هامی دئییر بولبولوندن، باغچاالردا گوي گولوندن،

  .من ده قوشوم قوشماالري اوراق قیرپان آرپاالرا
  -یاراشمیرام سئللره من، آما گلر او گول کی داي

  .ین بالتاالرا راشدیرار کوتلمهباشیمی دیل یا
  والغا،آند ایچمیشم قارا داغا، آغ گدیکه، آغ ب

  .ن قارقاالرا یم سؤز گزدیره بوندان بئله سؤز دئمه
  سؤزلریمی کیملر اوچون نه جور دئییم، هاردا دئییم،

  .یر دونیاالرا ده منیجه ده بیر سارا عشقی سینه
  ییم بیر قاالدیر یاد الینده، منیم قان اولموش اوره

  .بنزه دیرم کول اولموشو بئی سؤزو ان آلماالرا
  ا کیمی قوورولموشام، هایانداسان؟آیریلیقدان قورق

  .تاپماجا تک تاپیلماغا اوز سالیرام آیناالرا
  قوز بوروین قالچا کیمی حسن بورویوب دنیزلري،

  .نن دالغاالرا تاپشیریرام داي اؤزومو هؤروکله
سـه ده، سربـست شـعرده، قوشـما، گرایلـی و             ندا چوخ ایشله  دالغا، غزل فورماالرای  

رین شـعر دفتـري آغیـر و        شـاع . ل شـعرلري واردیـر     گـؤزه رینـدا   بوتون شـعر فورماال   
بیر اؤرنک اوالراق یئنه بیر غزل اوخویوب و گلن ساییالردا باشقا شـعرلرینه           . دیر زنگین

گلن ساییالردا دالغانین شـعرلرینه توخونمـاغیمیزي و آراشـدیرمامیزي     . گؤز ساالجاییق 
شـن حیـات و سـاغالم       ییـب،    بو گنج شاعیر اوچون اوغورالییـب دیلـه       . سؤز وئریرك 

  .ایلهامالر آرزیالییریق
  گل یوباندیرما گؤروش واقتینی کی غم تاپیالر،

  .ایندي گلمیر بیلیرم بیر گئجه اؤلسم تاپیالر
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  سن،  اؤزوملن قوروشوب هاي اوخویوردوم گؤره–اؤز 
  .کئفلی بیر حال کی یئنه سازال دوتام دم تاپیالر

  وه،جکسن، یئنه من تعریفی یه ییب، گلمه گلمه
  .دئییرم ائل گولو سن، سن کیمی چوخ کم تاپیالر
  قاشالرین آي دوداغین، واي گولوم یوخ عیبین،

  .یازیرام هاردا بهشت ایچره جهنم تاپیالر
  گاه سسیم عرشه چاتیر، گاه بوغولور سینمده،

  .ده بئله دیل بم تاپیالر هاردا بیر ساز سینه
  ب،اوجالیر داغدا قاالن قار کیمی سؤز دیلده قالی
  .بوندان آرتیق دئمیرم کی یئنه محرم تاپیالر

  هاردا محکومی سحر تئز اویادارالر اوردا،
سـؤزوم  «جی ایلده چاپدان چیخـدي،      1388دالغانین ایلک شعر دفتري، سونراالر،      

فباسـی دا   شـعر گلمـیش و بـونالرین التـین ال    32 بو شـعر دفترینـده    »یئره آغیر گلیر  
. لیـک گؤرونمـور   یه نسبت باشقا بیـر یئنـی      بوندان اؤنجه وندان باشقا، ایللر    ب. گلمیشدیر

  .ییریک دیله  و باشاریالرلیکلر شاعر اوچون یئنی
***  

  علیرضا بازرگان
 فارسـجا و    - دیر کی هـر ایکـی دیلـده        علیرضا بازرگان زنگانین گنج شاعرلریندن    

ـ      اونـون شـعرلري یئنـی   .  شعر دئییر  - تورکجه . دیرلیکلرلـه دولـو و قونـو یؤنونـده الوان
. رلرینـی احتـوا ائـدی    عالر دا یئنی اجتماعیمیزین مساله    شعرلري بوگونکو دیلده و موضو    
رك، شعرلري   یینده فعالیت ائده   یینده و هم ایشیق درنه     علیرضا بازرگان هم اشراق درنه    
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بیر شعر دفتري ده فارسجا ایـشیق اوزو        . زنگانین مختلیف درگیلرینده چاپ اولموشدور    
  :یر شعریله داوام ائدیریکایندي ب. گؤروبدور
  گئجه

  باغالنمیش گؤلده 
  آي

  !آچیلیبدیر
  :گوندوز

  آیدان دانیشیر
  مومالر اوچون
  گؤلدن آچیب

  .ارخه قاچان شعر
***  

  1علی محمد بیانی
ایلـک  . سیله تانیش اوالنالر، علی بیانی آدیال تانیـشدیرالر         صفحه »یاشیل خیال «

 اونالرجـا  راردیمچی اولموش و ایندییه قدن یگوندن اومید زنجان درگیسی ایله یاخیندا    
ر بو گـنج یـازیچی و شـاع      . ییبدیر تحقیقی مقاله، شعر و حکایه یازیب و درگیمیزي بزه        

 اوجـا  آنـایوردونون .  ایلینده زنگانین ماهنشان ماحالیندا آقکند ده آنادان اولوبـدور    1350
ادیـب و بیـر     ر روحونـون یاشـیلالنماغیندا ائتکـی یار       داغالري، گئنیش چـؤللري شـاع     

تخـت  ، لـرین مهربـان سیماسـی    چؤلون صفاسی، اکینچـی . شاعیرانه عالمه یؤنلدیبدیر  
عیرین  یـازلی دومـانلیغی، شـا      - ، آغ داغـین یـایلی     سی نین قارلی ذیروه   سلیمان داغی 
بو طبیعت اونون دؤشـون آچیـق،       . لر کی یاراتمامیشدیر   یینده ده نه خاطره    حساس اوره 

                                                
  .1377، 2 امید زنجان، ویژه نامه شماره .1
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آنجاق ابتدایی دورونو کندده قورتاریب زنگانـا  . اراتمیشدیرکؤکسون گئنیش و دویغولو ی  
ـ . ، اؤز کندینـه قاییـدیر  ئدیر و ابهـرده دانشـسرانی بیتیریـب   تحصیله داوام ا  . گلیر ک ایل

سونرا زنگان بیلـیم یوردونـدا فـارس ادبیـاتینی     . میشدیر شعرلرینی ده بو زامانالر سؤیله 
آممــا شــاعیر اؤزو دئمیــشکن . یراوخویــوب لیــسانس آلیــر و یئنــه اؤز کندینــه قاییــد

بـو سـعادت اومیـد      . دانشگاهدا تحصیل آلدیغیم زامان بیر بؤیوك سـعادته اوغـرادیم         «
  .»نین یاییلماسی ایدي سی نشریهزنجان 

یرلـی آددیمـالر آتیـر و ادبیـات      دیلیمیزه و ادبیـاتیمیز حقینـده ده  بیانی بو زامان آنا  
نـین بـاش توتـدوغو     یـی   درنـه »ایـشیق «بیانی حتا   . قاتیلیرحرکتلرینه عشق و هوسله     

نـین   سـی   صـفحه  »یاشـیل خیـال   «. ونو اویناییر چاغالردا دا بو حرکته قاتیلیر و اؤز رول       
 اوالن و هر سـایی اوچـون بیـر    رلریندن بیرينین یوزلرجه شاع   وجوالري بو صفحه  اوخ

  .نی تانییرالر سی اوالن بیانی هدیه
ادبیـات  . دیـر  یـري  و یـازارالردان ب    رین شـاع   لی محمد بیانی، اومید زنجان بسله     ع

 چـاپ اولمـوش و داهـا چوخلـو     »آغاجالر کیمـی «رین بیر کتابی    اوخوموش گنج شاع  
یـن و    سینه ماراق بـسله    زنگان لهجه . دیرلري زنگان درگیلرینده چاپا تاپشیریلمیش     همقال

  . اؤزونه مخصوص بیرد یلی استفاده ائدیر
ــه بؤلونمــوش و ای  ــر کیمــی اوخوجــوالرا  آغــاجالر کیمــی ایکــی بؤلوم کــی دفت

بیرینجـی دفتـر سربـست شـعرلري احتـوا ائـدیر و ایکینجـی دفتـرده                 . سونولموشدور
  . ال برابر هیجالی شعرلر ده واردیر بورادا عروض. له اوز اوزه گلیریککالسیک شعرلر

نین اوخوماسـی ایلـه سـؤزوموزه      آرتیق دانیشماییب، بیر نئچه شعري    ده بوندان    بیز
  :سون قویوروق

   گونش- دنیز

  دنیز

  یئر اوزونو ماوي واراغی
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  لندي لر لپه یئل
  لندي ماوي جوهر سپه

   سطیر دالغا یازدي- سطیر
  گونش، گئجه چیراغی

   سطیر دالغاالري اوخویورام- سطیر
  ...لیک، بیر بویدالیق  بیر رنگ

  کاش یئر اوزو 
  کاش یئر اوزو بوتون دنیز اوالیدي

  ...دنیز اوالید 
***  

  داغالر
  ل عباده نه خوشدور نمازي داغالرینیاشی

  .ر بو یازیس داغالرین صفا نمارینه بنزه
  گؤیون او قدري کی واردي بولوددا گؤز یاشی
  .اینان کی قان وئره جکدیر بوغازي داغالرین

  یاشیل سکونا جوماندا گؤزومله من گؤردوم
  .گول آچدي، جور به جور اولدو نیازي داغالرین

  ده م بو عالمی سیرسینده اوتوردوم ائ کجاوه
  .چیچکله گولدن اوالرکن قوتازي داغالرین

  یه داغالر، منیمچون ایلهامدیر داش اولسا کیمسه
  .یازیلدي شاعیر آدیال جاوازي داغالرین

***  
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  ادبی آراشدیرما

  تورکجه شعر زنگاندا

ا رینده، تـورك دیلـی ایلـه فارسـجانین آراسـیند      زنگان شهري بیر قدیم اینانج اوزه  
گؤردویوموز کیمـی، زنگـان یـورایللر بویـو         . بو سؤز بوگون یانلیش چیخمیشدیر    . قالیب

رلرین یـوردو اولمـوش و بـورادا مینلرجـه تـورك      ن، ادیبلـرین و شـاع    تورك عـالیملری  
سـئویندیریجی  . یازیالري و کتابالري تاریخ بویو یازیلیب و دونیا اوزه رینـه یاییلیبـدیر            

 تورکجـه،  – بو عزیز یوردوموزون یارادیجیلیغی اوچ دیلـده      بیر حالدیر کی یوزایللر بویو    
ملري، زامانین  مدان سونرا یوردوموزون چوخلو عال    اسال.  اولموشدور - فارسجا و عربجه  

بونـا  . نی قـولالنمیش و اثرلرینـی بـو دیلـده یاراتمیـشالر       علمی دیلی ساییالن عربجه   
ی زنجانی و یوزلرجـه     سک ابوطیب ابهري، سهروردي، اسکاف     اؤرنک گؤسترمک ایسته  

زامان کئچدیکده، فارسیجا بیـر زامـانالر ادبـی دیـل           . باشقا عالیملري آد آپارماق اوالر    
بونـا گـؤره عـالیملریمیز    . کیمی قبول اولونموش و فارس دیلی اؤزونه یئـر آچمیـشدیر       

بـو  . رارالنمیـشالر ریب و بـو دیلـدن یا     رابر فارس دیلینه ده عنایت گؤسته     عربجه ایله ب  
الـدین   سک، شیخ شهاب الدین سهروردي، رکنسینی آد آپارماق ایستر   ردن نئچه عالیمل

ملریمیز اؤز  آنجاق بـونالرال برابـر، چوخلـو عـال        . سجاسی و باشقاالرینی سایماق اوالر    
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یرلی اثرلرینی تورکجـه    کولتوروندن ده ایلهام آالراق، ده    آنادیللرینده یارارالناراق، خالق    
جی یـوز  7موالنا جالل الدین عتیقی  : ردن آد آپارماق اوالر   بو بؤیوك عالیمل  . یازمیشالر

جو یـوز ایلـده، حکـیم هیـدجی     10جو یوز ایلده، نرگسی ابهري 10ایلده، موالنا همتی   
ـ     ایا م، حکیملـري سـ  ین عرضـینده و یوززلرجـه باشـقا شـاعر، عـال     کئچن ایکی یوز ایل

ــ هــر حتلــدا، بیــزه ده. ریــک بیلــه ــر چالیــشماسی، ورادا بریرلــی اوالن اوچ دیلــین ب اب
یـام   رمـالی بونـو آرتی  . سی و علم و ادب دونیاسیندا برابر ایشه آپاریلماسـیدیر          چیچکلنمه

ملریمیز، هر اوچ دیلـدن ده      باشقا شهرلري کیمی، بیر سیرا عال     کی زنگان، آذربایجانین    
سـی   ل نمونـه  بـونالرین ان گـؤزه    . لده یازمیشالر یارارالنیب و اؤلمز اثرلرینی بو اوچ دی      

  .  عرفانی و فلسفی گؤروشلرینی اوچ دیلده یازمیشدیر- دیر کی علمی م هیدجیحکی
. ونـده جـانالنیر  ملرین چوخلوغـو دا گـؤز اؤن  دبیاتدان عالوه، زنگاندا عال   اوچ دیللی ا  

سـهروردیه مکتبینـی   دن   تلري بورادا بـول اولمـوش، او جملـه        م و علم شخصی   بئله عال 
ــی  ــه اشــراقیه مکتب ــوران، هابئل ــاش  بیناســینی ق ــدان ب ــوران زنگان ــین بیناســینی ق  ن

نـین دؤرد اؤنملـی      اسالم دنیاسی الدین سهروردي    بیلیریک شیخ شهاب  . قالدیرمیشدیر
ین فلـسفه  نـین رهبـري دیـر و بوگـون دونیـان      لریندن بیري اوالن اشراقیه مکتبی  مکتب

  .لریندن بیري ساییلیر علمینده ان بؤیوك نابغه
رالیـام بوگـون ده زنگـان    لی اولـدوم کـی خاط  بونا گؤره یازمـا نی  بو اوزون مقدمه  

بوگون فارس دیلـی ایلـه   . سی یئنه ده داوام تاپمادادیر ندا شعر و ادبین چیچکلنمه  یوردو
ــین  ــی چیگ ــورك دیل ــؤزه- ت ــه گ ــو     چیگین ــر یول ــیندا بی ــرین یاراتماس ــی اثرل ل ادب

ك آددیمالییرالر، چوخلـو گنجلریمیـز فارسـجا درس اوخوماقالرینـا باخمایـاراق، تـور             
نئچـه زامـان بونـدان    . ل شـعرلري یـارادیرالر    موش و ان گؤزه   نظر اول  ینده صاحب شعر

اؤنجه، زنگاندا تورکجـه شـعر یـازانالرین ساییـسی، بلکـه بارمـاقالر سـاییندا آرتیـق                  
رلریمیز میـدانا گلمـیش و قـاالرقی اثرلـر     دیر؛ آمـا بوگـون اونالرجـا گـنج شـاع          اولماز
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ل  ه باشـیندا اوخونـاراق، ان گـؤز    -  ایـرانین باشـا    بو اثرلـرین بیـر سیراسـی      . یارادیرالر
  .لردن ساییلیر نمونه

 -  اوجـاالر گؤرمـوش، ائنـیش   - ، آلچاق ز کیمی، تورك ادبیاتیمیز ایراندا    بیلدیگیمی
ن بوگـو  . یوققوشالري کئچمیش، اون ایـل عرضـینده یـوز ایللیـق یولـو گئتمیـشدیر              

. یت اوچـون تـازا سـؤزلري وار   سـینده سـؤزو وار؛ بـشر    نیا سویهنین د  آذربایجان شعري 
یریق بـایراق   اوزه گلیریـک اینـان  - بوگون زنگاندا دا گاهدان ائله بیر ادبی حرکتلرله اوز    

 نئچـه گـنج   - بـورادا نئچـه  . لی سؤزلر داغارجیقالرینـدا دولـودور   قالدیرمیشالر و دئمه  
. اق اوالرنـی آد آپارمـ    صلو زهرا قبـایی   دن سئودا تخل   ریک؛ او جمله   ري آد آپارا بیله   شاع

بو خوش ذوق و یئنی سؤزلرله میدانا گلن شاعیره میزین شـعرینه قیسـسا و اؤتـه ري                  
ن، آنجـاق شـعریته ال       ا، کالسیک فورماالردان اوزاق گـزه     سئود. باخیشیمیز اولمالیدیر 
لـرین   رهللیکله خانیم شاع   سیله، اؤزه   گنجلرین میدانا گلمه   بیلیریک. قویان بیر شاعیردیر  

. ن بیر ایش ساییال بیلـر  و اینجه سؤزجوکلرین یارانماسی ممک    ه دویغوالر گلیشیله، اینج 
لرین شعرلرینده یئنی اصطالحالر، ایماژالر، تعبیرلرله       دوغرودان دا بیز بوگون بو شاعره     

لرلـه، حتـا    بیر زامان شعریمیز، تکجـه داغالرینـدا، تـاریخی آبیـده        .  اوزه گلیریک  - اوز
کئچن نئچه اون ایلده، حیـدربابایا سـالم        . دولموشدورتاریخی قهرمانالرال دانیشماقال    

. نیردیـر  یـی بیـه    لمیش و هامی او سایاقدا شعر دئمه      شعري بوتون شعریمیزه کؤلگه سا    
تکجـه  .  اولگو اولموشـدور   هامی شهریاري مقتدا سایمیش و حیدربابا اونالر اوچون بیر        

نی بـو سـایاق شـعر       رلریمیز ده اؤز اسـتعدادالری    یئنی شاعرلر یوخ، بلکه بؤیـوك شـاع       
دن آرتیق حیدربابا وزن و آهنگینده و اونون ائتکاسـی          70زنگاندا  . دئمکله سیناییردیالر 

جـان درگیـسی   مید زنسطرلرین یازاري تجربه ائتمیش و اآلتیندا اثرین یازیلماسینی، بو  
آما بوگون، گنجلر آیاقالرینی بوندان یوخارییا آتمیش، یئنـی  . دیر بونا یاخشی بیر اؤرنک   

سـینه   دن ادبی آخـیمالرین میـدانا گلمـه      تازالیقالر گتیرمیش و چوخ کئچمه     شهریمیزه
  .شاهید اوالجاغیق
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سـینده، حتـا شــعر    سـی و گلیـشمه   هه یوخـدور کـی شـعریمیزین چیچکلنمــه   بشـ 
رلریمیز رولـو دانیلمـاز    موضوعالرین بوللوغوندا، گنج شـاع دیلیمیزین یوموشانماسیندا و 

دیـر؛  یرلریمیز رولو بو اورتـادا، بلکـه ده چـوخ اولمـال          قادین شاع للیکله   ر امردیر؛ اؤزه  بی
ري، سـئچیلمیش دانیـشیقالري،   لـري، اینجـه دویغـوال   قـادینالرین اینجـه دوشـونجه   

ل تعبیرلري، پاك احساسالري شعر دیلیمیـزي یوموشالتمیـشالر، اونـا یئنـی بیـر           گؤزه
ـ ییـک هلـه قـا      لـی  البتده یئنه تاسـفلنمه   .  ائتمیشلر طراوت بخش  سی شـعر  دینالر سایی

لـر کیمـی، ادبیـات و        بوتون اجتماعی عرصـه   . رالرعالمینده سایی یؤنونده آزلیق داشیی    
بهه نـه ده شـ    یئ. مـیش  ري راضی ائـدیجی بیـر دورومـا گلمـه         شعریمیزده، هله ساییال  

لـرین چوخالماسـیال برابـر      رهجکده بـو شـاع     لرله یاخین گله   هائتمیریک ظریف دوشونج  
 شـیوا بیـر دیـل و یاخـشی و پـاك احـساسالرال بـو بوشـلوغو                   لـر،   اینجه دوشـونجه  

  .دولدوراجاقالر
یسی بارمـاقالر ساییـسیندا او      رلرین سای ن ادبیاتینا باخارساق، قادین شاع    بوتون ایرا 

دن  م و نگـار خیـاوي     بو آرادا آذربایجانا گؤز تیکدیکده سحر خانی      . ر ده چوخ دئییلدیر   قد
ـ   یلده او قـد ریک؛ آنجاق بو نئچه ا آد آپارا بیله  ا گلمیـشدیر کـی   ر یئنـی سـیماالر اورتای

بـورادا  . دن استثنا دئییل   زنگانین دورومو دا بو قاعده     .ریک ده بیلمه  سئوینجیمیزي گیزله 
د آپارماق ایسترسک، مـاهنی     دا چوخلو گنج قادین شاعرلر وارد اولموشالر، بونالردان آ        

، فاطمـه   )سـئودا (قبـایی ، زهـرا    )گـونش (، نـسیم جعفـري    )آیـالر (زنگانلی، ثریا بخشی  
کـی بوگـونلر زنگانـدا      رلري آد آپارمـاق اوالر    رجـا باشـقا شـاع     ، و اونال  )باریش(حیدري

  .تورکجه درگیلرده اثرلرینی چاپا تاپشیریرالر
میش و کـئچن یـوزایللرده چوخلـو    تورك ادبیاتی زنگاندا هئچ زامان ضـعیف اولمـا   

کریم زعفري، مرحوم خـالقی،     کئچن یاخین ایللرده مرحوم     . رلر باش قالدیرمیشالر  شاع
ین بیر سیراسـی  بونالر. دیرلر مرحوم شهیدي، مرحوم روحانی، و باشقاالري گؤز اؤنونده   

ــاع  ــیم ش ــوك و آدل ــئوه  رلربؤی ــعر س ــون ش ــرانین بوت ــی ای ــیندا  دیرلر ک ــري آراس رل
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ــري تورکجــه اوالراق، چــاپ - تانینمیــشدیرالر؛ مرحــوم حــسین منــزوي  دومــان اث
نیا دیللرینـه  دنین شهرتی دونیادا یاییالراق، اثرلري     حکیمه بلوري  و مرحوم    - آلتیندادیر

بوگـون ده زنگـانلی     . لـرده بؤیـوك اؤدوللـر قازانمیـشدیر        چئوریلمیش و مختلف اؤلکه   
نگ جعفـري زنگانـدا آذربایجـان       شاعیرلریمیزدن عبداله مرادي، عباس بابایی و هوشـ       

 شـاعرلریمیز   ده تورك یـازان    یندهاوستانین باشقا شهرلر  . نین سیمبولو تانینیرالر   شعري
رلردن بو شـاع  ...  و   رلردن ابهرده، سایین قاالدا، هیدجده، سلطانیه ده      بو شاع . تانینیرالر

زنگانـدا  .... ابهري و اي، خاکسار    رهگذر هیدجی، جعفري سایین قلعه    : ریک آد چکه بیله  
، شـریفه  )دالغـا (رلر میدانی بوش قویمامیشالر و هله بوگون پرویـز سـودي        دا گنج شاع  

، مـاهنی، آیـالر،     )یاشار زنگـانلی  (، علی بیانی، علی کریمی، رضا قاسمپور      )دنیز(جعفري
نین گؤیونده پارالق اولدوزالر کیمـی ایـشیق     باریش و باشقاالري تورك ادبیاتی سئودا،

نـین شـعر دفتـري ده     گیلرینده چاپ اولور و بیر سیراسیساچیرالر و شعرلري زنگان در  
سـئودا  . ري بیـر نظـر سـالیریق       ینه اؤته نین شعرلر »سئودا« اورتادا   بو. چاپ اولموشدور 

لـري مختلیـف درگیلـرده     ندا دا الی وار و بیر سیرا مقالـه        شعرله برابر، شعر آراشدیرماسی   
. ل تـصویرلر، شـاعیرانه ایمـاژالر واردیـر         اونـون شـعرلرینده، گـؤزه     . ولموشـدور چاپ ا 

رین اینجـه روحونـدان خبـر       ن و بیر شـاع    ییند رانه اوره ال باخیشالر اونون شاع   توپلومس
  : شعرینده بئله دیله گلیر»یاغیش«او، . وئریر

  یی برك دومانالنمیشدي، بولودالرین اوره
   - ائله دومان، اوله دومان

  .دیندیرمه میش آغالییردي
  بیر آغاج آختاریردي،
  یارپاقالرین داراییب
  قول بوینونا سالیب،

   -لر ؤچهلرینه ک زامانین یازیلمایان خاطره
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  اورداکی هئچ شارکی
  او ایدي. دي نمه اللردن چیخیب گئده

  چالینمادي
  !یاغیش

 »دیلنچـی «. نـین توپلومـسال آدامالرینـا یاخینالشـیر     ر گاهـدان شـعري    گنج شاع 
 اونون غرورونون کـؤکلري  .  یارادیر ل ایماژالر   یا دیلنچی دن گؤزه    -ده بیر یولچو  شعرین

 »قـادینی لـر   چیچـک «ر، شاع. یله گؤیدن یئره دوشور تومنلیق ا 5گؤیده اولورسا دا بیر     
ییـر داهـا باهـار آدلـی بیـر بامانـا دالیجـا اولماســینالر،         شـعرینده، چیچکلـردن ایـسته   

 شـعرینده اؤز  »عـدالت «ر، همـین شـاع   . سـیز چیچکلنـسینلر    بهانـه ر  ي قد باجاردیقالر
ي تمثیـل  لر سیز کپنک یه چکیر و سس ري محکمه ایچینده اوالن مهرسیزلیق چیغراقال   

 »آداخلی«. ئشیدیریکرین یوخودا اوالن چیغراغینی ا     شاع  شعرینده »دلی سس «. ائدیر
ل تـصویرینی    نـین گـؤزه    ك بـاغالدیغی   ی ایلـه اوره   رین قیزلیـق حیاسـ    شعرینده، شاع 

  .گؤروروك
 »محکوم«،  »لهپیل«،  »کپنک«،  »قووق«،  »گواه«،  »اختیار«: اونون یئنی شعرلري  

ه گیزلـی قـالمیش اسـتعدادیندان خبـر وئریـر و اوخوجـو              رین هل و باشقا شعرلري شاع   
بـو  . جکـدیر  لري شاعرین یئنی شعرلرینده گـؤره    جکده بو گلیشمه   نیر کی یاخین گله   اینا

اولـسون  . جکـدیر  یـه   قاالن چؤلونده بیر سرین سو چیلـه    لر، شعریمیزین عطش   گلیشمه
  .د اوالقه ده شاهسین نین درینلشمه رین اجتماعی باخیشیلرده، شاع کی بو چیچکلنمه

ف فورمـاالردا شـعر قوشـور؛ شـعر دفتـري اللـره             سئودا، گنج بیر شاعردیر و مختل     
  .ییرم شاعره باشاریالر دیله. ییک جه  اوزه گله- گلدیکده، تازا سؤزلریله اوز
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  )اوخ(عباس کریمی 
. نیاسـیندا بیـر مکتـب یاراتـدي        اثریله تـورك د    »حیدربابایا سالم «اوستاد شهریار   

سـینده   نیـا سـویه   یزین سرحدلرینی آشیب، د    بندلیک باالجا اثري وطنیم    76ین  شهریار
بـو اثـر    . رلري یاراتدي ر ادبی آخیم اوالراق یوزلرجه شاع     حیدربابایا سالم، بی  . یاییلیبدیر

ن  یئنـی شـعره اوز گتیـره       -لریمیزدن  رر ائتکی بوراخمیشدي کی بؤیـوك شـاع       ائله بی 
سـینه،   نین داغینا، تپـه    نین، کندلري  دا اؤز شهرلري  ایاغینر حیدربابایا سالم س   گنجلره قد 

دان کئچـدیگینی، اؤز   لرینـه اوز توتـوب، آنـایوردونون باشـین         آبیـده چایینا، حتا تاریخی    
لیکلـه یـوزلر اثـر و       بئلـه .  گتیریب، بیرشعر دفتري یاراتـدي     لرینی دیله  اوشاقلیق خاطره 

حیدرباباسـی ائلـه    ریارین  شـه . نـی یاراتـدیالر    اب میدانا گلـدي و حیـدربابا مکتبـی        کت
مـه اولمـادا بوتـون کالسـیک اثرلـري      لینه آلدي کی دونیـا دیللرینـه ترج    لري ا  ك اوره

، 10تکجه فارسـیجایا ترجومـه ائـدنلرین ساییـسی     .  دیله چئوریلدي 92. گئریده قویدو 
  . دان دا یوخاري قالخدي30، 20

رلریمیز اؤز شـاع . ر ائتـدي آنجاق دئـدیگیمیز کیمـی حیـدربابا چـوخالرینی شـاعی          
شـهریمیز زنگانـدا   . لرینی سیناماق اوچون قلم اله آلیب، بو سایاقدا شـعر یـازدیالر           طبع

 درگیـسینده تانیتدیریلمیـشدیر؛ او   »مید زنجـان  ا«دن چوخو تکجه    20زیالن اثرلرین   یا
  . شعري ده اورادا درج اولموشدور»زنگان شهري«جومله دن 

ــان و گــنج ــدر شــاعزنگــانین دا قوجام ــده شــارلري، حی ــی  عرلیکبابا مکتبین لرین
ریمیز شـاع . س کریمی جنابالري اولموشـالر    رلرین بیریسی ده عبا   بو شاع . سینامیشالر

سینده تـانیش اولـدوم؛ همـان      من، اوخ جنابالریال انقالب عرفه     . تخلوص ائدیر  »اوخ«
سـونراالر  . چاغدان اونون زنگان شهري و باشـقا شـعرلرینی اوخویـوب، ذوق آلمیـشام     

  . نئچه بندلرینی اومید زنجان درگیسینده چاپ ائتدیرمیشم- رین نئچههمین شع
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رك، باشقا شـعرلري اونـدا     اثرینی احتوا ائده   »زنگان شهري « الینیزده اوالن کتاب،  
هر بند بئش مصرعدیر    .  بنددن عبارتدیر  126حیدربابا سایاغیندا یازیالن بو اثر،      . واردیر

صرع ده اولموش و هر م     مصرعلر ده بیر قافیه    و ایکی سون     ده  قافیه کی اوچ مصرع بیر   
 هیجـادان، ایـچ   11 شـهریارین حیدرباباسـیندا هـر    . هیجادان تـشکیل تاپمیـشدیر    11

ــه  ــین ایــچ بؤلگــولر حیــدربابانی     هیجــایال بؤلونموشــدور و ه 3-4-4بؤلگولرل م
 چوخــو گاهـدان ایـچ بؤلگــولري   نرلریمیزیآنجــاق باشـقا شـاع  . للشدیرمیـشدیر  گـؤزه 
  :لهام آلمیشدیر لري کیمی حیدربابادان ا عباس آقا کریمی اؤزو دئدیک. شالرپوزمو

  ایلهام آلدیم من ده حیدربابادان،
   مکتوبونا باخدیم باجادان،»جوشغون«

   اوجادان،- یازدیم بو سؤزلري آلچاق
  حیدربابا رسمی بوردا گؤرونور،

  .بو سؤزلره زنگان شهري سؤیونور
ــادالرینی زنگــان ر، اؤزشــاع ــال قان ــین اوســتونه آچــاراق، شــهرین  شــهري خی ن

لـري   نیر، بـورادا یاشـایان بؤیـوك عـالم        لرینی دوال   بوروق کوچه  - لرینی، بوروق  محله
ـ        ییب، اونالردان سؤز آ    تانی لـري    عنعنـه - ف آداب چیـر؛ خـالقین آراسـیندا اوالن مختل

نیـشیر و  آچیقالییر؛ محرمده، صفرده، نوروز بایرامیندا، چرشنبه گونونده اوالن دبلردن دا    
ــدا یاشــایان اینــسانالري اوخوجوســونا   ــو و اون زنگــانین کئچمیــشینی، شــهرین اؤزون

نین اونودولمـوش آدالریـال دا تـانیش         لري  بورادا بیز زنگانین قدیمکی محله     .تانیتدیریر
  :اولوروق

گاوازنگ، باغ چایی، قیزالر بوالغی، قاز بوالغی، قاسیم اؤلن، قاالي شـیري، قیـز            
غی، قاراداغ، چیلله خانا، قندیر قاال، شارشار، خان چایی، تـازا کؤرپـو،            قاییت، جارچی دا  

  ...داش مچید، الف الم و 
   دان یا اولسون،»قیز قاییت«، »قاالي شیري«
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  لري شاد اولسون، ك تانییانالر اوره
  گونلر گئچیب ایندي قورو آد اولسون،

      قادینالر پالتاري اوردا یوواردي،      
  . بیرلرین ووراردي-  اوسته بیر   نوبت       

  ین چایی،»تهم«ندا آخار »باغ چایی«
  نی داغیدار یاز ایله یایی، غصه

  وئریلیب هر یئرین دوغوردان پایی،
  لر یاتیب دیر، ره ده خاط»داش کؤرپو«          
  .   دوشوب داشالر، باشی باشا چاتیبدیر       

 بیـر تانیتـدیرماغا چالیـشیر و        - ده بیـر  لري   بو اثرینده، زنگاندا یاشایان عالم    شاعر  
لـرین آدي   بوردا چوخلـو عـالم  . لر یوردو تانیر  لر و حکیم هیدجی    لر، اخی فرج   رديسهرو
، شـیخ   صدر جهان، حافظ ابرو، شیخ اشراق، شیخ فرج، عبدالقاهر، ابـوالحفیض          : واردیر

ر شـاع . االريال آقاجـان، میـرزا عبـدالرحیم و باشـق         الـدین، عاصـم، مـ      احمد، شـمس  
  :نی شهریمیزین معاصیر سیماالرینی دا اونوتماییر، حتا شومور فتحعلی

  نین باشیندا بؤرکو،»شومور فتحعلی«
  بئلینده قالخانی چیگنینده کورکو،

  ل تورکو، رجز اوخویاردي نه گؤزه
   یوخدور قارشی سیندا بیري دایانا،          
  .یدانا   حوراتی اوالنین گلسین م       

اق، گاهـدان او چــاغالري  ده اوالن حـال و هـوانی یـادا سـاالر    جکـ  شـاعر کئچـه  
  :آرزیالییر

  زنگان شهري گلمیر داها ساز سسی،
  آشیقالر چالماغا یوخدور هوسی،
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  ك گلسین نفسی، حق آشیقین گره
    ساز چاالن بارماقالر چالسین سازیسنی،    
  .  ائشیدسین ایگیدلر خوش آوازینی    
آذربایجانین بوتون شهرلري کیمـی،     . دبلریندن دانیشیر الرین   گانلیر، سونرا زن  شاع

  :چی، چومچه خاتون، شال سالالما و سایر دبلر واردیر بورد ادا تکم
  یاغمیاندا یاغیش پوزقون اوالردیق،

   قاشیق آالردیق،- ائولردن بیز قاشیق
  دویو، تره، مرجی، دوزو ییغاردیق،

     پیشیره ردیک چومچه خاتین آشینی،       
  .   سئوینیب کسردیک قازان باشینی       

تــوپ آغــاجی، آرپــا ســارالدي، ائشــشک بئلــی : شــاعر، حتــا اوشــاق اویــونالري
  .اونوتامور و بونالري شعرینده ابدیلشدیریر... سیندیردي، آستانا ها آستانا و 

. نـین ایکینجـی بؤلومونـده داوام ائـدیب و انقالبـا بـاغالییر            شاعیر زنگان شـهري   
ایکینجـی  .  ایلینده یازیلمیـشدیر 1357 ایلینده و ایکینجی بؤلوم      1353بیرینجی حیصه   

لري آچیقالنیر و بیـر      ین حرکت ن  بند اوالراق، انقالب گونلرینده زنگان شهري      52بؤلوم  
  .ره کیمی قلمه آلینیرخاط

خ جنـابالري باشـقا     او. نیریـک  فایتلـه یـه ک   قا شعرلره بیر باخیشال نظـر وئرمـه       باش
نـین   ی بوتون زنگـان شـاعرلري  س الرا توخونور؛ طاریم زلزله  ضوعف مو شعرلرینده مختل 

ــون دا اوره  اوره ــسا، اوخ ــی سیندیرمیش ــی یان یین ــعر   یین ــودا ش ــو قون ــشدیر و ب دیرمی
 اولموشـدور و بـو      نـین قونوسـو    اق دا باشقا بیر شـعري     رزنگاندان آیریال . میشدیر سؤیله

لرینـدن   زنگانین یـاخین قـصبه  ر شاع.  اولدوغونو دیله گتیریر  نین یامان  آیریلیقدان حالی 
آنجـاق طنـز ایلـه      .  اولموش و بو کنده ده شعر یازماغی اونوتمور        »شیالندارلی«اوالن  

نـین شـعرلرینده اؤزونـو       خونمـاق، باشـقا بیـر ظرافتلـه کریمـی         گون موضـوعالرینا تو   
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ل   سیگار بونون اوچـون گـؤزه      کایت، چکمه دان ش  صفده دورماق، شهرداري  . ریر گؤسته
بتینه ن مناسـ سـیداراق اونـو   رري سا ندان عالوه، شهریارین اؤلومو شـاع     بو. دیرلر اؤرنک

غزللرینـده ده   . وسو اولموشدور م گونو ده اونون باشقا بیر شعر قون       شعر قوشموش و معل   
  .مکوندوررین لیریکاسینی گؤرمک مشاع

بئله هیجا فورماالریندا یازیرسـا، آنجـاق سربـست    زل فورماسیندا، ها  کریمی بئی غ  
رلیــک و وطــن پرورلیــک  سان ســئوهنــشــعرلرینده دالغاالنــان ا. نالشــمیریاخیشــعره 

عـد   ایل خدمتدن سـونرا، متقا     30او، پاك بیر یاشاییشی کئچیریر و بوگون        . دیر لري  لپه
ر اوچـون بونـدان آرتیـق    شـاع بیـز  . ییب، هله ده چالیشیر    سیز اوتورا بیلمه   اوالراق ایش 

  .ییریک  دیلهلر و جان ساغلیغی نائلیت

  ر یونس قاسمیدکت
 اؤز  بــوداق آتیــر و ادبیــاتیمیز- نیــب، قــول  گونــدن چیچکلــه- آنــادیلیمیز گونــو

بـو  . نیـر  نی چوخالداراق، گون به گـون گوجلـه  لیک و طراوتی   للیگینی، هابئله اینجه   گؤزه
 دیلیمیـزدن  سـیندن عـالوه،   لیگین اصیل سببی، اونون ذاتـی قـوه        للیگین و اینجه   گؤزه

سـئویندیریجی حالـدیر کـی    . متی ده بؤیـوك رول اوینـاییر    غیرتی و ه   یارارالنانالرین
ه و یارارالنماغـا جـان      ی مه یه، اونو منیمسه   نمه ریمیز اؤز دیللرینی دریندن اؤیره    دیلداشال

یــه  لرینــی آنادیللرینــده بــشریته تقــدیم ائتمــه ك ســؤزلرینی و دوشــونجه آتیــب، اوره
  .چالیشیرالر

یونس قاسمی جنابالري طـاریملی  ر یازان دوکتور   صو ایله شع   تخل »اینجه کؤنول «
 گوندن آرتیـر    - دیر کی آنایوردوندان اوزاقالشیرسا دا، آنادیلینه محبتی گونو        شاعرلردن

ی و ماراغی گؤسـترمک اوچـون، شـعر دنیاسـینا آیـاق قویـوب،               ، سئوینج و بو محبتی  
ر طاریمـدا   شـاع بـو اینجـه روحلـو   . ري اوخـشاییر  کل  و اوره  لکونو آددیمالییر لر م  عاطفه

رك، ایندي بیر جـراح   ا چاتیب، عالی تحصیالت الده ائده باش- آنادان اولوب، اورادا بویا 
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ونالریـن  ریر؛ بونونال برابـر ا  دمت گؤستهتهراندا اؤز خالقینا ختخصصی کیمی  و دیش م  
آنجـاق وطـن   . نیاسـینا آپـاریر  لـرین یوموشـالدیر و شـعر د        فهکلري اوخشاییر، عاط  اوره

سـینه سـبب اوالراق، شـعر        ئوگیسی، شاعرین شعره طرف یؤنلمه    ل و دیل س   عشقی، ائ 
 عنـوانلی  »طاریم سازالر سؤزونده«ر شاع. نادیلینده اوزه چیخارمیشدیر استعدادینی اؤز آ  

بـو شـعر دفترینـده دالغاالنـان        . شعر دفترینی خالقینا و گلن نسیللره هدیه وئرمیـشدیر        
ر اینـدي  شـاع . غلیلیق و انـسانالرا محبتـدیر  بـا انسانی ایستکلر، اینجه دویغوالر، وطنه      

لر هـر لحظـه و هـر آن          ه اؤز آنا یوردوندا گؤردویو صحنه     تهراندا یاشاییر، آنجاق هله د    
  .گؤزونون اؤنونده جانالنیر

؛ بیرینجـی  بو دفتري واراقالیاندا نئچه موضوع اوخوجونون نظرینـی اؤزونـه چکیـر     
ل قوشـماالر     اوزاق گؤزه   هابئله تقلیددن  لیگی، موضوع، شاعرین دیل تمیزلیگی و یئنی     

رلرینده ل شـعرلردیر کـی اونالریـن سـط      بونالر اوره یـه یاتـان و گـؤزه        . یرد و غزللري 
  .سئوگی آخیر، نور جاالنیر و شعر دالغاالنیر

ملـه دن   ایاغیندا یـازیالن شـعرلردیر؛ او ج       س »حیدربابایا سالم «ایکینجی موضوع،   
بونـو بیلیریـک    .  و بیر نئچـه شـعرلر      »لهامربابادان ا حید«،  »دي، طاریمدان  نطاریمدا«

اشـدان  نیایا سس سالدي؛ ایراندا تورك دیلینی ب شهریار حیدربابایا سالم اثریله د    اوستاد  
بـو اثـري عـوامالر دا    . ر، شهریارین سسینه سس وئـردي  جانالندیردي و یوزلرجه شاع   

ق کنــدلرده قــدر  اوزا- بوتــون شــهرلردن. بگنــدیلر، تحــصیل آلمیــشالر دا ســئودیلر
  .نین دیلینده ازبر اولدو هامی

رلریمیز اسـتعدادالرینی  ونا یازیلدي؛ کیچیکدن بؤیوگه قدر شاع    لر ا  تمه یوزلرجه بنزه 
رلریمیز یـونس بیـگ قاسـمی       پـس یئـري واردیـر بیـزیم شـاع         . دیالربو سایاقدا سینا  

ل و  ؤزه بـو بؤلومـون شـعرلري ده یئنـه گـ     .جنابالري دا بو سایاق شعرلر  قوشـسونالر   
  .دیر آخیجی
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 شـاعیر،   .دفترینده وطن موضوعسودور  بؤلوم یاخود موضوع، شاعریمیزین     اوچونجو  
ییـر و یادداشـالردا      ینی جانالندیریر، اونـا محبـت بـسله       لر اؤز یوردونون طبیعت صحنه   

ــارا ــصویرلر ی ــاالن ت ــل اوزه . دیرق ــالالري، قیزی ــف ماح ــون مختل ــاریم و اون ... ن و ط
  .اؤنملی یئر توتوررلرین شعرلرینده شاع

 شـعرینی  »گوزگـو «م گلیرسـه  ري بـاخیش الز  ل شعرلرینه بیر اؤتـه  اعرین گؤزه ش
رانه آرزیـالر و    ل تصویرلر، شاع    بیر دیلده، گؤزه   بو شعر چوخ دورو   . گؤزدن کئچیریریک 

  :لري بئله دیله گلیر  شعرینده شاعرین دیلک»بیرلیک«.  دولودوردویغوالرال
   اله تاخساق، نه اوالر؟- میز بیرلیک ائدیب الهامی

   قطره ییغیشیب دریایا آخساق، نه اوالر؟–قطره 
  شعرینده، »دایاق«.  باشا چولقاییبدیر  - رین دفترینی باشدان  بو نجیب آرزیالر، شاع   

  .ییر لورسا، شاعیر یاغیش اولماق ایستهییر؛ او، بولود او ایستهکؤنلوندن دایاق اولماق 
ل  وپلوسو شاعرین ایلک دفتـري اوالراق، گـؤزه     موز بودور کی بو شعر ت     سون سؤزو 

ترینــده داهــا گوجلــو، داهــا آنجــاق ســونراکی دف. لرلــه دولــودور شــعرلر و دوشــونجه
 یئنـی  ر اوچـون یـک و شـاع  ییر لیکلرله دولغون شـعرلرینی گؤزلـه   هلی و اینج  دوشونجه

  .ییریک باشاریالر و نائلیتلر دیله
***  

  امان اله سلطانی
اق دیرلـر کـی قوجامـ    اله سلطانی ان باشقا بیر شاعریمیز امان   مدان باش قالدیر  طاری
» گلهـاي طـارم  «اونـون شـعر دفتـري اوالن     . نیـر  ر کیمی طاریمـدان سـسله     بیر شاع 
. جی ایلده فارسیجا و تورکجه شعرلرینی احتوا ائتدیر و زنگاندا چاپا یئتیشمیشدیر           1378

رك  اسـینی تئـز الـدن وئـره    ش، آنجاق آتجی ایلده طاریمدا آنادان اولمو1307امان اله  
لرینی اؤز باالجا چیگینلرینده دویموش، بونـونال بئلـه    اوشاقلیق زامانیندا حیات چتینلیک   
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نیاسـی ایلـه ده اوشـاق    الن زامان، اورا اوخومـوش و شـعر د    طاریمدا ایلک مدرسه آچی   
  . ایکن تانیش اولموشدور و اؤز استعدادینی سیناماغا باشالمیشدیر

نین  ا شهریارین حیدربابایا سالم اثري کیمی، امان اله سلطانی د     بوتون شاعیرلریمیز 
لـري   ایلک تجربه .  بو سایاقدا یازمیشدیر   تاثیریندن اوزاق قالمامیش و بیر چوخلو شعرلر      

ا   سندستان-  جی ایلده قازانمیش و اؤز یوردوندا اوالن یایالغا       1352حیدربابا مکتبینده   
م کیمی اورادا اوالن شاعرین والرق، حیدربابایا سال بنددن عبارت ا49بو اثر . یازمیشدیر

آنجـاق بونـونال دا بیتمیـر،      . نیر للیکلري تعریفله  و اورانین گؤزه  لرینی دیله گتیریر     خاطره
ر بـو یایالقـدا اوزون زامـان آیریلـدیغینی دویـاراق اونـونال              ه شاع  جی ایلد  1356بلکه  

 جی ایلده 1372یی دؤزمور و  ده اوره سندستانا یاناشیر؛ یئنه خداحافیظله شیر و حسرتله
یه ماراق   مه ر و یئنه همان سایاقدا شعر سؤیله       ایلدن سونرا داها بیرده سندستانا دؤنو      17

  . ریر گؤسته
مـک اؤز    شعرلرینده طاریمی تعریفله  . کدن باغلی بیر شاعردیر     هر آنایوردونا اور  شاع

ن  لـده طاریمـدا اوز وئـره    جـو ای 1369 یئرینی آلمیـشدیر؛ آممـا هامیـدان یانـدیریجی      
ل یوردونـا اوز چئویریـب و        هشاعیر بونا مناسیبنده ده گؤز    . دن واز کئچمک اولماز    زلزله
  :دن دانیشاراق، سانکی آناسییال دانیشیر زلزله

  آنام طاریم، سنه باخا بیلمیرم
  نه گلدي گوللرین نییه سولوبدو؟

   غصه یاغار- هر یانا باخارام، غم
  .ال دولوبدوایستی قوجاغون قتنی

  
  لرین باهاردا پر پر اولدو غنچه

  اسدي خزان بوستانیوي سولدوردو
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   چیچک تک باالالر- شیرین دیللی گول
  .انصاف یوخ فلک بیر دم اؤلدوردو

  
  آنام طاریم، اوخو سینسین فلکین

  ووردو گؤزلرینده نورو قارالدي
  آلدي الدن آناالرین باالسین

  .لري سامان کیمی سارالدي الله
  
  اریم، سن آنامسان، من سنین باالنط

  اهللا هئچ آنانی بو جور ائتمه سین
  هئچ یئره دوشمه سین بئله بالالر

  .هئچ باالالر بو الدن گئتمه سین
  

  طاریم، نه سؤیلویوم، نه یازیم سنه؟
  ییمی آغالرام بوغوض توتوب اوره

  داغالرین تؤکولوب باغالرین سولوب
  .دونیا وار کیم ستنه عزا ساخالرام

، آخیجی بیـر دیلـده اوالراق،   اونون غزللري ده ساده   . ري ده وار  سلطانی غزل شاع  
  :دیر نین مطلعی بئله بیر غزلی. یه یاتان شعرلردیراوره

  تؤکمه زولفون چیگنیوه، بیچاره ائتمه یئللري
  رحم ائله عشق اهلینه ائتمه پریشان تئللري

  گیلن آي جمالین او بولود زولفونده پنهان ائت
  ...شرمنده گولوستاندا آچیلمیش گوللريائتمه 
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  :باشقا بیر غزلی
  فلک یوخدور وفان، سنسن وفالو کسلره دوشمن

  ...ش گلمیري گلشنسئوه رسن هر یئري گلخن، سنه خو
روحـو شـاد   . ییـشدي  ا تانینـدیغی زامـان، دونیاسـینی ده       ر زنگاندا تاز  لرله شاع تاسف
 .اولسون

 ماهنی زنگانلی

 قاناد آتیـر و قابـاریق       - لیر، قول   گوندن دیرچه  - گونوآذربایجان چاغداش شعري    
دوغروسـو بـودور کـی آذربایجـان     . شکیلده محکم آددیمالرال زامـانیمیزي ایزلـه ییـر    

ــریلن  ــدا کئچی ــاتی حاققین ــو70ادبی ــري -  ایللیــک بوغونت ــزي گئ  ســیخینتی دیلیمی
ــه ساخال ــدن آال بیلم ــو ال ــا دا، گوجون ــاع ییرس ــیش و ش ــه ام ــات رلریمیزین، هابئل دبی

رلریمیز، وار گوجلریلـه دیلیمیـزي،      نهنـگ شـاع   . میـشدیر  هوسکارالرین سارسیدا بیلمه  
یــه  لرینــه دوزگــون جــواب وئرمــه یزي دیــري ســاخالمیش و زامــان ایــستکشــعریم

صـت الـه کئچیردیکـده      چالیشمیشالر؛ بوگون بیر باالجا ماجال تاپدیقدا، بیر آزجـا فور         
اؤزومـوزو آلـداتماییریق،   . ل شعرلر اورتایا چیخیر  هنیر و هر یاندان گؤز     له شعریمیز پؤهره 

سـی دئییـل، دنیـا ادبیـاتی ایلـه         لرینه جواب وئـره    یمیز گون ایستک  هله چاغداش شعر  
یـین   جـه  گلـه . الردان دا واز کئچمک اولمـاز ییر، آنجاق گؤتوردویو آددیم    آیاقالشا بیلمه 

تـه اوز    ییهن بـشر  آیدین حرکتلـري بوگونـون شـعرلریله آیـاق توتـور؛ شـعریمیز بوتـو              
وما مالیک اولمـاق، بوگونکـو      بئله بیر دور  . نسانالرال دانیشمالیدیر لی و بوتون ا    چئویرمه

لـی   سـیز بـو اراده     شوبهه. دیر ت و غیرتیندن آسیلی   ممیزین ه رلریگیمیزدن و شاع   ایسته
  .یی تک یازاجاقدیر یین یازیسین اؤز ایسته جه ملت، گله

لر اساسیندا، بیـر     دثهابیات، باشیندان کئچیردیگی ح   هر اد آنجاق بیلدیگیمیز کیمی،    
روم ایلـه  مانین ایستکلرینه گـؤره شـعر موجـود دو    ریر؛ ز  للیکلرله اؤزونو گؤسته   سیرا اؤزه 
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ؤزله ل دؤوران یارانیر و بیر ادبی شـیوه اوستونالشـیر؛ باشـقا سـ             اویغونالشیر و بیر اؤزه   
ؤزه لري آراشدیرمادا، ا  للیکو اؤزه لري واردیر و ب   للیکدئسک چاغداش شعریمیزین اؤزه   

 ل فورمـاالرین جانالنیـب اورتایـا     دوشـونجه، هابئلـه اؤزه     - رل فیکـ  لموضوعالر، اؤزه 
 .ظاردیرمک دوغال بیر انتسینی گؤرلهگلمه

بونــدان داهــا آیــدین دئمــک اوالر کــی آذربایجــان چاغــداش شــعري بیــر پــارا  
یخی آبیده لـره پنـاه گتیرمـه،    ، تارسیستماتیک موضوعالردا هئی چاخناشیردي؛ داغالر 

ك سؤزلرینی و خالقی دردینی بونالرال اورتایا قویماق شعریمیزین اصـیل قونوسـو         اوره
رین و   دن آرتیق شـاع    500نان ادبی سبک،     ایله باشال  »حیدر بابایا سالم  «. اولموشدور

مـک،  بو اثرده وطندن دانیشماق، ائل دردینی سؤیله    . اثرین اصیل موضوسو اولموشدور   
. ر آغیالرینـی دئمـک، شـعریمیزین سـازي و سـؤزو اولموشـدو             - تاریخین آجیالرینی 

رلریمیزین پنـاه  شـاع ... ابـک، کوراوغلـو، نبـی و   دن بآذربایجان قهرمـانالري او جملـه   
گتیردیگی قهرمانالر اولموشـدور، وطـن سئوگیـسی، ائـل قایغیـسی شـاعیرلریمیزین              

 روحیـه   - لیکله شـعریمیزده اوالن احـوال     بئله. ین محتواسینی دولدورموشدور  اثرلري ن 
نسانالرین الوان چاالرالرینی بوروموشـدور؛     ، خالقا و دیله باغالنمیشدیر و ا      بوتون وطنه 

سـین؛   بئله بیر دورومدا، دوغالدیر کی خالقیمیزین هله الوان حیات چـاالرالري بیلینمـه      
رموشـدو، شـعردن   دویغـوالر دولدو حتا قادینالرین شعرینی کیشی سـل  . دیر بو، طبیعی 

نـن بوگونکـو    لـه رهآنجـاق پـؤه   . رین قـادین اولـدوغونو دویمـاق چتـین اولـوردو          شاع
قـادین  . النیرلیک دالغاالنیر، یئنـی موضـوعالر، یئنـی فورمـاالر جـان           شعریمیزده یئنی 

نین لري شعر یوخ، بلکه آذربایجان شاعره     فمینیستی. لر چوخالیر نندویغولو شعرلري بیه  
ل اصـطالحالر،   لـدیریر، گـؤزه    بـاش قا   »لـر قـادینی   چیچـک «نیـر،   دویغوالري دیللـه  

  .نیر و یئنی اوسلوبالر یارانیرلهلر، ایماژالر بسته ترکیب
زنگـان آذربایجـانین دؤیـونن    . ایکینجی سؤزوم زنگان قادین شـاعیرلرینه قاییـدیر    

 دوشمه اقالریندان اوزاقیی کیمی آذربایجانین مختلیف شهرلرینده یارانان شعر اوج اوره
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رلریمیزین سایی جهتیندن گئري قالمامیش، محتوا جهتیندن ده چالیشماالر       میش، شاع 
رلریمیز آز اولمامیـشدیر، فاطمـه   زنگاندا قادین شـاع  . لی گئدیر  یرهچیلغین بیر صورتده ا   

جاریه، حکیمه بلوري، آزاده دارایی و بوگون نازخند صـبحی، شـریفه جعفـري، مـاهنی        
لـري ده   ابراهیمـی و اونالرجـا یئنـی یئتمـه     تئلناز، باریش، مینـا زنگانلی، آیالر، سئودا، 

یه ایگیرمینین یاشی حتا سیبو شاعرلرین نئچهسی بورادیر کی یاخشی. اونودماق اولماز
، یئنی باخیشالري و بونالر اؤز اینجه دویغوالري... وسئودا، مینا، تئلناز، . ده چاتمامیشدیر
سؤزلر گتیرمیشلر و شـعریمیزي      لر، الر، ایماژالر، ترکیب   یئنی فورما  لریلهایتی دوشونجه 

پریـسا  . دیـر لـی یدان اؤنجه اورتایـا گلمـه     بو آرادا، ماهنی خانیمین اثري هام     . میشلربزه
 تخلوصو ایله دیل سئوگیسی ایله مئیدانا چیخمیش، بیر نئچـه ایـل             »ماهنی«فر   بابایی

ش؛ بی ایله امکداشلیق ائتمی   صاح درگیسینده بو قلم     »مید زنجان او« و حتا    »پیک آذر «
بایجـان  لرینده چالیـشمیش و بوگـون بوتـون آذر     کایشیق، گونش، ائل سس ادبی درن     

بیله ریک سربـست    نین شعرلرینه گلدیکده دئیه     ماهنی. لري آراسیندا تانینمیشدیر  رشاع
. ینـده گـؤروروك  سینی ده شـعر دفتر   ریر، کالسیک شعرلرین نمونه   شعره ماراق گؤسته  

ل سؤزجوکلر، ترکیبلر، تصویرلر و ایماژالرا راست لیک داشییر، گؤزهعرلري یئنیماهنی ش
سی و    آنادولو تورکجه  هله دیل بوتوولویو و بیرلییی اولغونالشمامیش، گاهدان      . گلیریک

  .سی ده گؤرونور زنگان لهجه
ه نین شـعرلرینه یـوخ، بلکـ    اولسون دییه، بو نقد تکجه ماهنی    بوگونکو شعریمیزه بیر نقد   

بوتون شعریمیزده بیر شیلتاقلیق واردیـر؛ بؤلگـولر برابـر دئییـل، ایـچ بؤلگـولر چـوخ زامـان                 
لغونلوقـدان  پوزولور؛ سربست شعره گلدیکده ثابت بیر گئدیـشین اولمـادیغی شـعریمیزي دو            

ـ     »... آختاریر   سنی«نین  ماهنی. اوزاقالشدیریر  اوزه  ف موضـوعالرال اوز   شعر دفترینـده مختل
ص ( »آنـایوردوم «: رفدن وطن سئوگیسی، ائل قایغیسی بـورادا جـانلی دیـر          گلیریک؛ بیر ط  

بیـر طرفـدن ده   . دیـر  بونون اوچـون اؤرنـک  )54ص ( » دیلیم شیرین–شانلی ائلیم «،  )49
: یقـدیر لی، قادین دویغولو شـعرلر دقتـه ال    دین اولدوغو اوچون قادین دوشونجه    شاعیریمیز قا 

 »ان بیـر قـادین  چوخ جانیخ«،  )61ص  ( »یسگیلبیر پایلیق ن  «،  )59ص  ( »ایکی نیسگیل «
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گاهـدان قـادینالرا   ! دیر، قادین دویغوسـویال شاعر قادین. کیر و ساحه ده قیده گره ب )50ص  (
  :اوالن حقسیزلییه اعتراض سسینی قالدیریر

  منی سنسیزلیگه آداخالدیالر
  بیلمه ییردیلر منلیگیمی

  .سن ایله تاپمیشدیم
 عنـوانلی   »قـادینالرین گناهـسیز فکرلـري     «ركرههاؤزونو اولغونالشماسینی گؤست  

 ایلـه بئلـه، شـاعر محبتـه اومـود           بونـون . رین اعتراض سشسی قووزانیر   شعرینده شاع 
  :ییر و یازیر بسله

  من ده یئنه
  فباسین محبتین ال

  دیوانیمین اؤن سطرینده
  رکنبسله 

  .دیملههیجی
سـنی  «. دیـر گؤرمکـده   یـی    گؤتورمـه  »و آددیمـالر  موشتولوقل«ر بو الیفبادان    شاع
ــودور اثــري، شــاع»...آختــاریر ــودالر«او، . رانه دویغــوالرال دول  شــعرینده، »بویلــو بول

جکـدن،  ینانیر کی کئچـه   یه چاغیریر و ا   ونو بولودالرین گؤز یاشالرینا دقت ائتمه     اوخوج
دا بـورا ! بلکه ده آدامالرین حـسرتلرینده گـؤزو وار   . جک اوچون سؤزو واردیر   یوخسا گله 

  :ل تصویرلر یاراداراق، بئله آندیریر کیدان گؤزه»ن چکن بولودالرایچی«
  ییرم گؤز یاشینیگؤّزله

  گور اله نن یاغیشالرین
  یم جههؤره

  . ساچالرینی
  :و سون بیتده بئله دئییر

  :قوالق وئرین
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  لر آلقیشیديدوشونجه
  !گؤیون بو ایلدیریم چاغی

 الهـامالنیر و بـو الهـامالر      لـردن شـاعر طبیعـت قوینونـدا اوالن حرکـت         ،گؤرونور
 »یـسگیل ایکـی ن «. لـدیر صویرلر گـؤزه لیک و تبوردا یئنی . جک اوچون اوغورلودور   گله

  :یرشعرینی بیرگخ اوخوماغا ده
  بیر پایلیق نیسگیل،
  آخشامالر دؤشوندن

  گیزلین باخیشالردان 
  اییلمیش بیر سؤیود آغاجی نین

  .هؤروکلو ساچالرین اؤپور
  ربندینده سئودامین یوخوالر د

  دؤنوکلرده
  ایکی نیسگیل،

  لرینلیکتک
  پیچیلداشیرالر
  .گئجه قوالغینا

  کئفلرین ناسازلیق
  .چالغیسی اوزه چیخیر

  دوداقالرین شن گولوشو
  یاسا دؤنور

  .یامانلیق پاي بؤلور
  هوچ بیلمه ییرم

  رلیهانسی شیطان فک
  قاپدي دوداغین
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  سینیسگیلین ائلچی
  نینسئودا قیزي

  !باشیندان
  :نی خانیمین شعرلرینی درین بیر حسرت و نیسگیل بورویوبدورماه

  یئنه آخشام چاغی
  یئنه درد
  جاالنیر

  ).64ص ( وارلیغیما
نـین دا شـعرینده     شعریمیزي چولقاالیان کیمـی، مـاهنی     و آیریلیق قونوسو، بوتون     

  :دالغاالنیر
  اینانایدین کاش
  آیریلیق چاغیندا

  دؤیورنورسه اوره ییم
  ...هئی

  )40ص !(آیریالن
  :و یا

  آیریلیق ماهنی سین 
  ).39ص (یازین قبریمین داشینا

. مک اولور یه اومود بسله  جهدیر و گله  سییم چاغداش شعریمیزین پؤهره   ماهنی خان 
  .لر آرزیالییرامییب، یئنی نائلییتشاعریمیزه یئنی باشاریالر دیله

  
 

 . دیر1382نین یازي تاریخی بونو یاددا ساخالیین کی بو مقاله] 1[

  بهار زنجان، سایی ] 2[
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  سجاد شاه مرادي
 -  اوزاق ماحالالرینـدان دا گـؤرکملی      -  کندیندن و یاخین   -زنگانین هر شهریندن  

دن سجاد  نی آلیشقان ساخالییبالر؛ او جمله    ، ادبیات اوجاغی  گنج شاعرلر باش قالدیریب   
 کیلومتر آرالـی  80 جو ایلده زنگانین گون باتان طرفینده و زنگاندان          1354شاه مرادي   

یـی  امـه نـین حـالل      کیشی »اله نصرت«تاسی   کندینده دونیایا گؤز آچمیش، آ     »هئج«
لري آرخادا قویوب، بوگون سوواریلمیش بیـر پـوالد کیمـی       سینده بوتون چتینلیک   سایه

لی و آخارلی  سجاد بئی اؤز درین دوشونجه- آلنی آچیق و باشی اوجا بیر شاعیر اوالراق
  .رلریمیزین اؤنونده گئدیر گلمیش و گؤرکملی شاعلریله اورتاسؤز

تیمله بوي آتیب یاشا دولموشدور و بوگون بیـر       سجاد بیر مذهبی عائیله ده مذهبی اؤیره      
یرلـی بیـر   جـی ایلـده باشـالدیغی ده   1376. ادیر یـار  –دینه باغلی دوشونجه ایله یاشـاییب       

بـو  . یتیریـر و چاپـا تاپـشیریر    جی ایلـده ب 1382اثرینی ) سیکندیمیزین منظومه (نی  منظومه
، بویـا   تمه اوالراق شاعرین یاشـادیغی    سینه بنزه دربابایا سالم منظومه  منظومه، شهریارین حی  

ن اوالیـالري  یـف شخـصیتلرینی و اورادا اوز وئـره   باشا چاتدیغی کندین احواالتینی، مختل  -
 165اوخوجـو، بـو   . ر دورومـدا شـعره چکمیـشدی   - ل و متین بیر اوسلوب  الده توتاراق، گؤزه  
. صورتده تانیماغا موفـق اولـور     نی اوخودوقدا، وطنیمیزین بیر کندینی دقیق       بندلیک منظومه 

  : دیر ل و ماراقلیجاریغی بو تانیتدیرمادا چوخ گؤزهرین ده باشاع
  سین،کلره دیمههجران اوخو اوره

  سین،غملر یوکو قامتینی ایمه
  سین،گؤروم هئچ کس ماتم دونو گئیمه

  سین،    قوجاالریز جوان داغی گؤرمه       
  .سین جوانالرا آلاله یامان وئرمه         

***  
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  دندیر اسمیر؟دین پرچمی گؤرون نه
  لمو کسمیر،دي، ظعدلین تیغی پاسلی

  یه تلسمیر، هئچ کس گلیب حق وئرمه
  شالاله، چیخار ان-    عدلین شاهی گلیب     

  .لالهشا        ظلمون ائوین آهللا ییخار ان
***  

  نیا آالوالنیر، اودالنیر،ایندي د
  فقر اودوندا ملت اودون تک یانیر،

  حق سؤزونو دونیادا گؤره ك کیم قانیر؟
     مظلوم دادي عرشه چیخیب، باخان یوخ،     

  .م لرین بوغازینی سیخان یوخ        ظال
ــاع  ــی، ش ــدویو کیم ــدلینگؤرون ــورادا ع ــؤزه - ر ب ــشیلیغین، گ ــدالتین، یاخی ل  ع

حمایـه  رك، دریـن بیـر کولتـوردن    للیکلرینـی بیـان ائـده   دبلـرین گـؤزه  لـرین و    نعنهع
. نیرینـی حالـدا دونیـا گؤروشـونون بوتوولویونـدن یـارارال           رك شعرینی قوشور و ع     ائده

یینـه شـیرین   شاعرین محکم، آخیجی و شاعرانه دیلی، بو چیخیـشالري اوخوجـو اوره         
  .و یاتیملی ائدیر

لهام آلمـاالري گـره کیـر و بـو     لري یازدیقدا، شهریاردان ا  مهنظورلر بئله م  بئله شاع 
سـجاد شـاه مـرادي ده مختلـف      . دیر تمیلري ده ح   داهی شاعردن آد چکمه    - بؤیوك

  :یه صادیق قالیریئرلرده بو عنعنه
  بؤرکجو بابا، حیدربابا تبریزده،

  شهریارین روحو گلیبدي بیزده،
  ، اوالر درین دنیزده،سندر ایسته
   بؤرکجو بابا، شهریارا سالم وئر،       

  .   منیم الیمدن توت، اونا غالم وئر     
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اونـا گـؤره ده     . ا الزم گلیـر   لرینـدن آد آپارمـاق د     لمسجاد آنجاق بورادا زنگانین عا    
لرینـدن و   ن ده عـالیم نـی  مولال آقاجـان ال برابـر هـئج کنـدي    الدین سهروردي، شهاب

  . امی بورادا اونوتمورلریندن آد چکیب و هئچ آدبؤیوك شخصیت
ـ       1383سجادین   سـیندن  دوغو کتابینـدا، کنـدیمیزین منظومـه      جو ایلـده چـاپ اول

ـ          عالوه، باشقا شعرلري   . دیـر ان و آخیجـی ده گلمیشدیر؛ اونون غزللـري ده اوره یـه یات
دیـر کـی   لـري خـشایان شـعرلر، اونـون دوشـونجه    ك اول و اورههامیدان آرتیق گـؤزه  

سـینه دوزگـون توخونماسـی و داشـناقالرین     بـاغ فاجعـه    قـره  .ونو اؤزونه چکیـر   اوخوج
یرلـی و  جادین شـعرینی داهـا ده  لـري آچیقالماسـی سـ   لر و جنایـت  تدیگی فاجعه  هتؤر

للیگینـی  مهارتینی و دونیا گؤروشونون گـؤزه     لرده کی   اونون باشقا ساحه  . قاالرقی ائدیر 
  .ریر گؤسته

سـینه  لجـه ا فورماسـیندان گـؤزه  عالمینـده قوشـم  ده سجادین شعر    باشقا بیر ساحه  
هـر حالـدا زنگـانین گـؤزه گلـن، گـؤرکملی و گوجلـو شـاعیرلریندن                 . دیریاراالنماسی
ره باشـاریالر و یئنـی       شاع ده بیز. مک اولور یینه اومود بسله  جه شاعرین گله  ساییالراق،

  .لیک هله. ده گؤز تیکیریک  ل شعر دفترینهییب، باشقا گؤزهلر دیلهنائلیت

   ببريخلیل
لــی و آیــدین فکرلــی یازارالرینــدان، هــا بئلــه دوشــونجهخلیــل ببــري زنگــانین 

لري و شعرلري و هامیدان آرتیق آذربایجان فولکولوروندان و         دیر کی مقاله  ندنرلریشاع
. ، شهریمیزین درگیلري فایداالنیب و چاپ ائتمیـشلر نون آراشدیرمالی ماتریالالریندان  او

  . ایشیق اوزو گؤرموشدوربو تازالیقدا دا بیر کتابی
  .قیدار داغی کیمی شعرلریندن ده تانیماق اوالر بئله بیر شاعري

  لرین جوشاردي قیدار داغی چشمه
   یارینا یاخشی نغمه قوشاردي- یار
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  چمن گولوب، چیچکلرین آچاندا
  .قیشی، ایام آپاراردي بوشاردي

  دي،هدن کمللرین سویو نهچشمه
  .ديهسوسوزلوقدان باغین بئلی خمل

  سنی تاري دئ بیر بیزه، بیلک بیز،
  بو نه ایشدي، بو نه دردي عملدي؟
  کتدن چیخیر قویونالرین سوروسو

  ییغیشیردي کند ائویندن کروسو
  میش گؤیرمز،مهیهتوخوم یئرده شه

  ...یئر آلتیندا قاالر اونون چوروسو

  الیاس نظري
ندن سـاییلیر کـه     رلریتخلوصو ایله زنگانین قوجامان شاع     »مخلص«الیاس نظري   
نـین فعـال اشـتراکچیالریندان      یـی  درنه »ایشیق«لیشیر و ایللر بویو     بیر معلم کیمی چا   

ایندي فوق  . آباد کندینده آنادان اولدو    جی ایلده زنگانین سیف    1332الیاس  . اولموشدور
 جـی ایللـردن     1350. سینده وظیفـه داشـییر     مدرکی ایله آموزش و پروزش اداره      دیپلن
ایـشیق گروپـو تـشکیل    . یریب و انقالبدان سونرا چوخلو شعرلر یاریدیبـدیر وز گت ا شعره

تاپان گوندن تورکجه شعر ایله تانیش اولوب و اونا جیددي صورتده یاناشـیر و اینـدي                 
  .بؤیوك بیر دیوان اؤز شعرلریندن توپالمیشدیر

ایندي بیر شعر دفتـري  مخلص ین شعرلري شهریمیزین درگیلرینده چاپ اولوب و    
جکـده    و تـانري قویـسا گلـه    1رالنیب عنوانینـدا چـاپ اولماغـا حاضـ        »لرلی نغمه شان«

  .یاییالجاقدیر

                                                
  . بو اثر چاپ اولوب و یاییلمیشدیر و بو سطیرلرین یازاري اونا اؤن سؤز ده یازمیشدیر.1
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دؤردلوك، قوشـما، بایـاتی و تـورك شـعر فورماالرینـدا       . دیرمخلص غزل شاعري  
. دیـر ده دالغاالنـان موضـوع عـشق و عرفـان         شـعرلرین . یازماغا تازالیقدا باشالمیـشدیر   

لرینـده    اونـون پـاك دیلـک      بوتـون شـیرینلیک    آدلی شـعرینده     »ریمآرزیال«رین  شاع
و پـاك    ملره آمانسیز اولماق  ریر کی انسانالرا خدمت، ظال    ستهدالغاالنماقدادیر و بئله گؤ   

ري تانیماغـا   بو شعرایله شـاع   . دیرسیغوالري ترنم ائتمک شاعرین وظیفه     اینجه دوی  –
  :کیفایتلنمک اوالر

  آرزین بودور اوالم بوالق،
  .انایچه مندن گلسه کرو

  گؤیرچینلر، چیل کهلیکلر،
  .هر کیم سوسوز چاتسا یولدان

  
  آرزیم بودور بیر ائو اوالم،

  مسکن وئره م یوخسولالرا؛
  ائوسیزلرین کؤنلوم آالم،

  .دردلرینه اوالم چارا
  

  آرزیالریم چوخدور منیم،
  آمما مندن دوشوب قیراق،

  کؤنلوم ایستیر همیشه لیک،
  .یوخسول لئوه اوالم چیراق

ییـر   ایـسته . ییر و شعرین باشقا بندلرینده ائللریمیزه آزادلیق و ایشیقلیق دیله        شاعیر ب 
  ...سویوق ائولره ایستی وئرسین، یولالر اوسته چیراق اولسون و

ین بیر نئچـه غزلینـی و باشـقا    )ره(امام. ده ده الی واردیرمخلص ترجمه و چئویرمه  
رین شـاع . جمـه ائدیبـدیر  میـزه تر اعرلریندن بیر نئچه غزلی تورکجـه چاغداش غزل ش  
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 شـعرلرینده آشـاغی     بو موضوعالردا دا شـعرلر سـؤیله مـیش، بئلـه          . طنزده ده الی وار   
میش، حقلریندن مدافعـه ائتمـیش و وارلـیالرین داش          لریندن سؤیله لرین ایستک صنف

فتـه خـورالري،    بو شعرلرده محکترلـري، م    . کمیشدیرکلی اولدوقالرینی تصویره چ   اوره
  . تنقید اودونا چکیر و باشالرینا اود یاغدیریرغمسیز وارلیالري

ن شـعرلرینده  سحر خانیمین شعرلرینی تـضمین ائـده     آنجاق یئنی شعره گلدیکده،     
لینـی بوگونکـو   نیاسـینی و شـعر دی  ریمیز شـعر د بیز ده آرزیالییریق شـاع . ق اولور تاپما

  1.، زامانیمیزال آددیمالسینادبیاتیمیزدا تاپیب
***  

 فاطمه خوند

     نزويحسین م
  ایرانین تانینمیش و گؤرکملی شاعري کیمی آدالنیر و ایکـی دیلـی        حسین منزوي 

آنجـاق فـارس غزلینـده بوتـون ایـران        .  تورکجه و فارسیجانی بیرگـه ایـشه آپـاریر         -
 منزوي فارس دیلینـده بیـر نئچـه         .شاعرلري آراسیندا بؤیوك بیر یئر اؤزونه آچمیشدیر      

بـو  . دیلی تورکجه ده تکجه بیر کتاب صاحبی دیر       شعر دفتري نین صاحبی اولورسا، آنا     
 زنگانا قاییتـدیغی ایلـدن توپالماغـا باشـالمیش و شـهریمیزین          - جی ایلدن 1370اثر  

بونـا گـؤره   . فرهنگی اتمسفري، شاعري اؤز آنادیلینـه دقـت ائتمـه سـینه چکمیـشدیر      
ینـه  دومان عنوانلی شعر دفترینی توپالییـب، تـورك شـعرینه آددیـم آتماسـینا بیـر زم           

نه یازیق کی، عمرو بوي وئرمه میش و هله گلیـشمه زمانینـدا دنیاسـینی       . یاراتمیشدیر
بو باالجا دفترده، چوخلو بایاتی، قوشما و دؤردلوکلرله برابر غزللـر ده            . دهع ییشمیشدیر 

                                                
  .1375 اردیبهشت 19، 120ی، اولدوزالر اله نیر، اومید زنجان، سایی کریم. م.1
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بو شعرلرین بیر چوخو بو سطرلرین یازاري طرفیندن اونـون اؤلومونـدن سـونرا              . واردیر
  . ل نمره لرده یاییلدي اونا یاییالن اؤزهزنگان درگیلرینده، 

نین ایلک تورکجه شـعري، مرحـوم اسـداله جمـالی چیخـاران دان                منزوي نحسی
جی ایلدن یایینا باشالیان امید زنجان درگیسی ایلـه         1372. اولدوزو کتابیندا چاپ اولدو   

 او، .لرین مسئولیتینی بوینونـا آلمیـشدیر      ایش بیرلیگه باشالمیش و فارسی ادبی صفحه      
  . سینه سبب اولموشدور نین دیرچلمه بو ایللرده زنگاندا ادبی ساحه

جی ایلده زنگاندا بیر ادب سئوه ر و کولتورل عائله ده آنـادان             1326حسین منزوي   
اونون آتاسی محمد منزوي تورك دیللی بیر شـاعر اوالراق، زنگانـدا تـانینمیش             . اولدو

 منزوي نین تـورکی شـعرلري مختلـف    محمد .بیر شاعریدي و شعرلري دیللر ازبریدي     
جی ایلده او دا دنیاسینی ده      1382آنجاق  . درگیلرده چاپ اولوب، خلقین الینده گزیردي     

   . ییشدي
نین بیـر نئچـه فارسـیجا شـعر دفترلـري واردیـر کـی اؤزو اوچـون              حسین منزوي 

ی بئلـه   اونون اثرلرین .  بوللودور - نین آلقیشالیانالري بوللو   طرفدارالري اولوب و شعري   
  :سیراالماق اوالر

  شعرها و حنجره ها
  ) ترکی(دومان

  این ترك پارسی گوي

  دومان

جی ایلده منیم اختیاریمـدا قویـدو بلکـه         1377دومان کتابینی   حسین منزوي،   
آنجاق من کتابی قایتاردیم و منـزوي       . اونو ائدیت ائدیب، چاپ اوچون حاضرالیام     

وال بوگونه کیمی هله بو     . یل وئردي بو کتابی منیم کتابالریمی یایان ناشري تحو      
همان زماندان دوماندا اوالن شـعرلري بهـار زنجـان          . اثر چاپ امکانی تاپماییبدیر   
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منزوي تورك  . درگیسینده یایماغا باشالدیم کی اوخوجوالر طرفیندن آلقیشالندي      
. شعرینه گنج زمانیندان حیدربابایا سالم اثرینی فارسیجایا چئویرمه ایله باشـالدي          

سونراالر، استاد شهریار . لرله ده چاپ اولموشدور    اثري گؤزل چئویرمیش و دؤنه    بو  
باره سینده این ترك پارسی گوي کتابی داها چوخ آلقیشالندي و منزوینی تـورك      

بو کتـاب دا اوخوجـوالرین ایـستی آلقیـشالریال اوز     . شعرینه داها یاخینالشدیردي  
  1.اوزه گلدي

کلري الـه گتیـردي و       ه فارس شعرلریله اوره    تورك شعرلري و هابئل    حسین منزوي 
  2.لندي اونون بیر چوخ شعرلري ماهنیالر کیمی بسته

دن بایـاتی، قوشـما هابئلـه غـزل و آزاد             تورکی شعر فورماالریندا او جملـه      منزوي
  :سی اونون بایاتیالریندان بیر نئچه. دي شعرلرینده قاالرقی شعرلر سؤیله

  حالیم یامان اولدو، گل،
  االن اولدو گل؛صبریم ت

  یدي، پیچاق سومویه ده
  !ییم قان اولدو گل اوره

  
  ین وار، بیلن وار، بیلمه

  ین وار، گولن وار، گولمه
  ییم سس ائشیدیر، اوره

  .ائله بیل کی گلن وار
  

                                                
 .1374، امید زنجان، شماره       ؛ »این ترك پارسی گوي«کریمی، نقدي بر . م.1
ي آذربایجانی   خواننده– را براساس اشعار منزوي خوانده است و یوسف تاور »نسیما«علیرضا افتخاري آلبوم  .2

 .ار ترکی منزوي اجرا نمود و هر دو آلبوم با استقبال مردم مواجه شدندآلبوم را بر اساس اشع
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  ن یاراشیر، قاشین گؤزه
  ن یاراشیر، آغزین سؤزه

  هر بیر زادین یئرینده،
  ن یاراشیر اؤزون اؤزه

شـعرین مـضمون و     نـین شـعرلرینده، حتـا بایاتیالرینـدا          زويگؤروندویو کیمی، من  
سینی ساخالماغا چالیشیر و بیر خاص       او، زنگان دیل شیوه   . محتواسی دقتی جلب ائدیر   

للیکلـه   کدیر کی تـورك شـعرینده، اؤزه   البته بونو آرتیرماق گره  . تعصب ایله بونا یاناشیر   
 سازي و صحبتی دوز دئییل و اونـا  نین اؤز آذربایجان روحو و آذربایجان شعريغزلینده  

سیز، منزوي داهـا آرتیـق    شبهه. یه یاتمیر گؤره ده تورك شاعرلري کیمی شعرلري اوره 
. بو کولتور و شعریله تانیش اولسایدي و اونونال یاشاسایدي شعري بونا یاخینالشـاردي            

نـین شـعرینی خالقـا یـاخینالدا         مک منزوي  نین سازي و سؤزونو منیمسه     تورك شعري 
  :ایندي بیر غزلی بیرگه اوخویالیم. بیلردي

  سنه کیم دئدي گؤیدن یئره اندیر قاري؟! شاختا
  سنه کیم دئدي هووخور سپه لندیر قاري؟! کولک

  باخ ایندي چوخ یاغماغینان گؤر نئجه جبران ائدیر،
  .آزجا اگر بو ایل قیشین ائیله دي تاخیر قاري

  شین، الپار شیشه دالیندان قی- آغ آپپاغی، الپار
  .ر قاري یایدا آغاجالردان ائنن پامبیغا بنزه

  حتما اولور بو شاختانین هر دولوسو بیر چرك،
  .، هر بیري بیر سیر قاريگه ایندي کی گلدي چکمه

  ، یوخدو قورتولماق اوندان،دؤوره دوشوبدو قیش یئنه
  )1370( .بو قارین بیر شاختاسی وار، بو شاختانین بیر قاري
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لـري بیـر دئییـل و هـر          وخـو دؤردلـوکلر دیـر کـی قافیـه         نـین چ   منزوي شعرلري 
منـزوي صـاحب سـبک بیـر شـاعردیر و ادبـی           . سـی اولمالیـدیر    دؤردلوگون اؤز قافیه  

. دیـر  ده معلوماتی فارس و تورك ادبیاتیندان، هابئله دنیا ادبیاتیندان یوخاري بیـر سـویه           
اعر، اؤلکـه میـزین   نیـر و شـ     نـین قهرمـانالري دا سـسله       اونون شعرلرینده دنیا ادبیاتی   

نــین  منــزوي. دورومونـو دنیــا کالســیک ادبیاتینــدا یارارالنــاراق آچیقالماغــا چالیــشیر 
اینـدي باشـقا بیـر      . ن ده بـونالردیر    یه یاتـان ائـده     شعرلرینی اوخومالی و شیرین، اوره    

  :شعر
  گولمه گوله، گول اوتانیر،

  باخما گونه، آلووالنیر؛
  زولفون اسیر، ائله بیل کی،

  .سی جاالنیر شهعطیر شو
  رفده کی آیناالر سنی،

  .قافداکی آیناالر تانیر
  یول دا کی گئتمکدي ایشی،

  .نده دایانیر سنی گؤره
  جه کی قیسسالیر عؤمور،ئن

  .سنین ناغیلیم اوزانیر
  یایدا پاییزالمیش کؤنول،
  سن گول آچاندا یازالنیر

  گؤزون دریا فانیسی تک،
  .دومانالر دالیندا یانیر

  یه، ر اورهالبود اوتورو
  .کدن قووزانیر سؤز کی اوره
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  حسنونه منجه کیم بیلیر،
  )1373! (جه کیم تانیر؟نشعریمی س

***  
  اوزاق یولالردان گلن یار،
  !یاخین اوتو، اوزاق گزمه

  آتیل آرخی، آش دوواري،
  !داخی مندن ایراق گزمه
  اولدوزونان آیاق اولوب،

  گونوز باتدین، گئجه چیخدین،
  ري،قارا بولودلو یولال

  گئجه باشا نئجه چیخدین؟
  

  گل اوتو بیر دانیش گؤروم،
  هاردان گئتدین، هاردان گلدین؟

  هانسی دؤنگه لردن دؤنوب،
  هانسی گدیکلردن گلدین؟

  
  دانیش گؤروم، کیمی گؤردون،

  .ایتیب یولدا قالمیشالردان
  نئجه یولالر، قیرغی قاناد،

  قاطیر دیرناق سالمیشالران؟
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  ن،سن گئدنده باش توتمایا
  بیر سفري یادا سالدیم،

  قاتار گئتدي، یئر دایاندي،
  .سن گئتدین، من یئرده قالدیم

  
  آرزیالر سنسیز باتمیشدي،

  قان آخارلی آرازیمدا؛
  چیغیرتیالر بوغولموشدو،
  .بغض باسمیش بوغازیمدا

  !ل ن گؤزه قاتارینان گئده
  یولون آغزي پرپی، سایان،

  ل، ن گؤزه منی مندن ائده
  !بیرجه دایانمنسیز گئتمه، 

  
  قار بوروموش داغالرا باخ،
  ،!قیرو باسمیش باغالرا باخ

  ین، عؤمور وارکن سیلینمه
  )1372!  (کی داغالرا باخ سینمده

***  
  کسیر قیلینج کیمی گوللري آیاز،

  هانی یاشیل دونلو چمن، هانی یاز؟
  ییم کئچیر، طبیعتدن اؤترو اوره

  .للیگی قانان منی قیناماز گؤزه
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  سی، لرین آذان دئمه لهانی بولبو
  گول بوتاسی یئرده قیالندا ناماز؛

   قاتار کئچن دورناالر،- گؤیدن قاتار
  . غاز- ك ن اؤرده  جوت ایسکی گئده- گؤلده جوت

  سیندن آسالنان، باغین یاشیل پرده
  .، هیپئیوادان قااپوتازاوزومدن شرابا

  -هانسی نرگیس، هانسی یاس، هانسی سوسن؟ 
  یکاندا گول آچماز؟بو تورپاقدا، چال ت

  یئردن آلوو چیخیر، گؤیدن قان یاغیر؛
  .بو باغدا گول بیتمز، بولبول یاشاماز

  پاییز، قیشی بیر فصل اوزاقالندیریر،
  .قیش گئدیر بیر فصل پاییزا پئشواز

  دیر، رینل »کچل حمزه«هله گونلر 
  .»خان ایواز«، یاتیب »دمیرچی اوغلو«ایتیب 

  نه،هانی اوغراش پاشاالرین اوستو
  ؟»تانري تانیماز« چاپان، »عرب آتی«

  -  گه دیگین آالن»حیدربابا«هانی 
  ؟»ملک نیاز«ورندیلی چیگنینده 

  نی آغالشماق سسی، بورویوب اؤلکه
  هانی آشیق، هانی ماهنی، هانی ساز؟
  شنلیک غمه چؤنور، توي یاسا دؤنور،

  .»آراز« نی »سارا«هله ده آپاریر 
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  ، مئشه لر قلم،دریاالر مورکب
  )1373! ( اوبا دردیندن یاز–ائل ! شاعیریم

***  

  قوشماجا

  او یان دره، بو یان دره،
  .گلین گئده ك کئچنلره

  گلین گولک، گلین دئیک،
  .گل اوخویاق، گل اوینایاق

  
  او یان قارا، بو یان قارا،
  قارانتی نین تئلین تارا،
  تاراق گتیر تاراقالیاق،

  .نی ساراقالیاق تاراقچی
  اقچیالر،هاردا قالیب سور

  ین تاراقچیالر؟ائل بزه
  تاراق دئییل، پیچاقدي بو،
  .پیچاق دئییل، اوراقدي بو
  دي،پیچاق سو ایچدي، ایچمه

  .دياوراق کوتلدي، بیچمه
  بیچین چیلر قوجالدیالر،
  اکین چیلر گیجالدیالر،

  گیجالتما توتدو باغالري،
  .م قوجاتدي داغالريوره



        124    اولدوزالر اله نیر

   آپپاغی،- داغین باشی آغ
  .، گل آشاغیبسدس فلک

  ،!كگل آشاغی دوالن گؤره
  !ك کیمن فلک؟دوالن گؤره

  دین،کلهلري کؤتَبؤیوك
  کله دین،اوشاقالري فلَ

  لري،آي فلکین فلک
  لري،قانال دولو اتک

   اتک،- قان آغالغی اتک
  .كقان ایزینی دوتاق گئده

  ك یولدا نه وار،ك گؤرهگئده
  ساغدا نه وار، سولدا نه وار؟

  لر،اردي؟ تنگهسولدا نه و
  .لرساغدا نه واردي؟ دؤنگه

  سی،لرین دؤنرگهدؤنگه
  .سیه ایتیملی جرگ–اؤلوم 

  باغچاالري گول آچمایان،
  اوشاقالري دیل آچمایان،

  اؤلوم فلک، ایتیم فلک،
  !گؤروم قاالن یئتیم فلک

  یئتیم گؤز آچدي آغالدي،
  دیزلرینی قوجاقالدي،

  طیفیل باالم گل آغالشاق،
  !ونا قوجاقالشاق بوین- قول
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   قوجاق قوجالمیشیق،- قوجاق
  .الپ قورو یئرده قالمیشیق

  ك،ییب بیز قئییدهکیم ایسته
  ك؟گلن یولو بیر ده گئده
  یک،لیاوشاق کیمی ایمک
  ئمه،دایمک دئمه، یئمک 

  .سؤزلریمه دئمک دئمه
  دال اگیلیب، بئل بوکولوب،

  .قاش آغاریب، دیش تؤکولوب
  تؤکولموشوك النمیشیک،

  .لره بلنمیشیکفنک
  له،له، بو یان قهاو یان قه

  .گون ساییریق اؤلوم گله
  سی،آي اؤلومون مالکه

  .گلیر قانادالرین سسی
  یاواش یاواش باتیر سسیم،

  .، گلنمیر نفسیمگلیر
  نیر،الر غلیظلهقارانتی

  .، یوخوم گلیریورولموشام
  ن کیشی،آي یوخونو سوره

  گنمیشی،بولرین سورچ
   بو یان قارا،او یان قارا،

  )1377...(آپار منی دومانالرا
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  دؤنمز چایپارالی
ا  آغاجلیغینـدا موشـامپ    10پـی ایـن     جو ایلده نیـک    1349) دؤنمز( ب محمدي یعقو

نیاسـینا گلـدیگی نئچـه ایلـدن        شـعر د  . ده آنادان اولدو  کندینده اورتا دوروملو بیر عائله    
دیمـالر آتیـب و یاخـشی شـعرلر یـارادا      آرتیق دئییلدیر، ولی بـو آز زامانـدا یاخـشی آد         

لیکلـه  دیـر؛ شـاعر سـاده   ونو عشق و سـئوگی   دؤنمزین شعرلرینده دالغاالنان ق   . بیلیبدیر
  :یینی پایالماق ایستیراوره

  ییر عاشیق سیراسیندان بوي توتوب بویالنا کؤنلوم،ایسته
  .قورخور عشقی تانیمازالر سسینه هایالنا کؤنلوم

  ،!ر، منیم عشقیم دئمه سؤزدورسنین عشقین زینه گوزدو
  .قاریش عشقین قوشون اوچدور، یئنه قوي چایالنا کؤنلوم

  عاشیقین هئچ اوزو گولمز، دردینی اؤز یاري بیلمز،
  .تاي تاپیب تایالنا کؤنلوم! ایلقاریندان دؤنه؟ دؤنمز

  سؤزلري بیرجه دوداقدیر، شندن آخان بیر بوالقدیر،
  . بویالنا کؤنلومهر اوره یه دوالجاقدیر، ایسته ییر

و و شـعرلرینده بـو       ییـب نادیلینه درین حؤرمت و محبت بسله     دؤنمز آنا یوردونا و آ    
دؤنمز غـزل ایلـه شـعره اوز گتیریـب، آممـا            . محبتی و اینامی ترنم ائتمکدن چکینمیر     
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 قوشـمایا داهـا   گئتدیکجه باشقا شعر فورماالرینی دا سیناییب و بوگون غزل ایله برابـر         
بونـدان  . لهام آالراق شـعرلر یـازیر      دان ا  » سالم حیدر بابایا «ریر و   ؤستهآرتیق عالقه گ  

رینـده  لـر اوزه  ماق اوچـون ده فارسـیجادان چئویرمـه       عالوه شعر یازمـا گوجونـو سـینا       
  .ده گؤسترمیشدیرالیشمیشدیر و باجاریغینی بو ساحهچ

لیک، غزلدیر و سـئچدیگی موضـوع دا عـشق    دؤنمزین اساس شعر فورماسی، هله   
دؤنمـزین  . دیـر لـی مـه ورسا دا، چاپ اوچـون عجلـه ائتمـه        شعر دفتري حاضیر اول   . ردی

لیـک و   ن دئییلدیر، آنجاق اونـالردا سـاده      شعرلرینده بیر سیرا تازالیقالري گؤرمک چتی     
  :گؤیرچین شعرینی بئله باشلیر. دیرشاعرانه دویغو گؤز اؤنونده

  آغ گؤیرچین، قانادین آچ اوچماغا،
  ه سینده قاچماغا،چال ائلیمین اؤلک

  او اومودالر قاپیسینی آچماغا،
  اؤزونو سال وطنین دوزلرینه،          
  1.بیر قوالق وئر ائلیمین سؤزلرینه         

  زاده ر ایوب نوريدکت
  یین دؤیونتوسویم،سینیق بیر اوره

  .زامان قوالغینا تانیش دئییلم
  گیم، باش آغارسا دا،یاشیلدیر اته

  ...م، من قیش دئییلمیین گولودیسکینمه
نـین   آناسـی مهربـان  ) جو ایلـده 1344(، شن حیاتا گؤز آچیب2اوتوز ایل بوندان اول  

لرینـی درمـان    زین خـسته ن ایـوب، بوگـون شـهریمی     محبتلی باخیشالریندان الهام امه   

                                                
  .111اومید زنجان، سایی  .1
 . ستونوندا– اولدوزالر اله نیر –اومید زنجانین .  جی ایلده یازیلمیشدیر1374بو مقاله  .2
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زلوقدان آغیزالري گؤیه آچـان     نیاسیندا سوسو ن حاذق بیر طبینی، هابئله معنویت د       ائده
شاعر اوشاق ایکـن    . زاده اولموشدور وريدامجیالریال سوواران دوکتور ن   کلري شعر    اوره
لهـام قاپیـسینی دا   نیـب، ا ی ساییالن قرآنی آناسـیندان اؤیـره  ر بویو باشاریالر عامیل  عم

 زنگـانین طـب بیلـیم یوردونـدا     زاده بو ایـل دکتر نوري. ون اوزونه آچمیشدیرآناسی اون 
الـدا  بـو مهربـان طبیـب، عینـی ح       . وبـدور لري طبابت ائتمک اوچون مشغول اول      خسته

ـ . ري کیمی تانینیرشهریمیزین درین دویغولو شاع   ون شـعر آخـشامالریندا اشـتراك    بوت
  .رك، تاماشاچیالرین و شعر هوسکارالرین آلقیشالریال قارشیالنیرائده

ییر؛ یوردونون زینه بوالقالریال گولـسه  یال دنیزینه جوموب؛ سئوینج ایسته  شاعیر خ 
  :نسانین ساتیلماسینا آجینیر وئریش بازاریندا ا- ده، آلیش

  منی ده گولدورور چمن دؤشونده،
  .زینه بوالقالرین سرین گولوشو

   ساتقی دا،- منی ده آغالدیر آلقی
  .نسانین قوزو تک ساییلسا دیشیا

  :نیاسیندا تیکانالري الله ایله باسدیرماغا جان آتیر سئوینج در،شاع
  ونو،من ده توخویاران ایستک تور

  .خیال دنیزینده سئوینج ایستیرم
  دن، گولدن بیر اؤرتوك، ایستیرم الله

  .رم بوتون تیکانلیقالر اوستونه سه
نین پاك دویغوالري چولقاییبدیر؛ بیرده، بیـر   یی شاعرین بوتون شعرلري انسان اوره  

  :بیر غزلینی بیرگه اوخویالیم. غم اورتویو شعرلرینب باسدیرمیشدیر
  نازیله دوالشدیرما گولوم،لفونو او قارا ز

  .منی آهیمله شراریله ساواشدیرما گولوم
  خسارینی گؤستر، بو حزین بولبولونو،الله ر
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  .هئی بو گولدن او گولون اوستونه قاشدیرما گولوم
  دئدي؛ هانسین اینانیم؟! یوخ: دوداغین ! هه: قاشالرین

  .کفري ایمانه قاتیب، کؤنلومو چاشدیرما گولوم
   دیوانالرا سیغماز سؤز اولور،هر قاشین مصرعی

  .خالقی بیر بیت ایله اشعاره داراشدیرما گولوم
  منده موسا کیمی شک یوخ، گؤرونور روخسارین،

  .گؤزومو طور تجالده قاماشدیرما گولوم
  نیر، له باخیشین اوخالري ده یدیکجه یارام تازه

  1.منده بیر عؤمر دوالشمیش غمی آشدیرما گولوم

  )آیالر( ثریا بخشی
 تخلـصلو ثریـا   »آیـالر «  یـارادان  -  شعر توپلوسو، زنگاندا یاشـاییب     »سنه خاطیر «

یرلـی، فعـال،     زنگـانین ده   بخـشی خـانیم،    .دیـر نین ایلک شـعر دفتـري     خانیم بخشی 
لــی، ملــی روحلــو و اســتعدادلی قــادین شــاعرلریندن بیریــسی، چاغــداش  دوشــونجه

. یمیزدیررن شـاع  نده گئده ن اؤنو رلری یارادان قادین شاع   - زین زنگاندا یاشاییب  شعریمی
یراسیندا یئر توتـور،    س... ، آزاده دارایی و   بخشی زنگانین بؤیوك شاعري جکیمه بولوري     

هـر شـئیدن   . مک اولـور وك آددیمالر آتدیغینا اومود بسله   جک گونلرده بؤی  بلکه ده گله  
دن یی نین فعـال و چالیـشقان عـضولرین         درنه »ایشیق«مالییام بخشی خانیم    اول آرتیر 

دن  ون؛ او جملـه لـر زنگانـدا آیـاق توتـس    تورکجه ادبـی انجمـن    دیر و چالیشیر تا      بیري
نین تشکیل تاپماسـیندا دا فعالجاسـینا اشـتراك ائتمـیش و بـو         یی ادبی درنه  »گونش«

رین ادبـی  شـاع .  بؤیوك چالیشماسی اولموشدور انجمنین ییغیمجاقالرینی دوالندیرمادا  
  .شیق سالمالییقو شعر دونیاسینا بیر باالجا ای
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، آذربایجـان    اثرینده توپالنان شعرلر ملی دویغوالرین ترنمی کیمـی        »اطیرسنه خ «
لرله و تورك شـعر فورمـاتالریال       موضوعالر اساسیندا شاعرانه شیوه   کولتوروندن آلینان   

بـورادا آذربایجـان محبتـی، آنـایوردونون عـشقی، ائـل       . یازیلمیش شعرلري احتوا ائدیر  
رین عینـی حالـدا قـادینالر    شـاع . یسی اؤن پالندا گـؤزه چـارپیر    وگقایغیسی و دیل سئ   
ا کوراوغلونون نیگاري، قاچـاق  بوراد. سی اؤنملی بیر باخشی ساییلیر  حاققیندان مودافیعه 

. لریلـه جـانالنیر  للیکلـري و متانـت  ، خان چوبانین ساراسی بوتون گؤزه     نین هاجري نبی
ریـر؛ آنجـاق    دا بؤیـوك حؤرمـت گؤسـته      نالرا  شاعیر اؤزو قادین اولدوغو اوچون قـادی      

شعرلرینه قونو سئچیلن قادینالر، متانت بوالغیندان سو ایچمش، ایگیدلیک اوجاغینـدا           
 چیگینه خانیمالر اولموشالر؛ او، اوزون پوئماسـی اوالن         –بیشمیش، ایگیدلرله چیگین    

  :رك دئییراوزونو سارایا توتوب، خطاب ائده شعرینده، »ساراي«
  لیمه وئر الینی،ساراجان گل ا

  لی سئللر گلینی،ل سئومهآي گؤزه
  باغال همت بئلینی

  .آنادان بیر ده دوغول
 عشق و محبتین نـه  ر، سارادان ایستیر بیر ده باشدان دوغولوب، غیرت، همت،  شاع

  !رینی بیلدیریب، سونرا چایدا بوغولسوناولدوغونون دیه
  یرت، قیمتی چوخدور محبت،دي غگل آراشدیر نه

  ت،ی بیزلره اؤیرهعشقین
  !سونرا دوش چایدا بوغول

ردونـا و    یو -سارانین روحو تمیزلیگی، معنوي محبتـی، عفـت و عـصمتی، ائلینـه              
دیگی محبـت، بـو شـعرینده دالغـاالنیر و دوزگـون اوالراق        سئودیگی خان چوبانا بسله   

ـ       دییه بیلیریک بیز سارا ایله بیرگه شـاعیرین دویغـوالریال تـانیش            ر د اولـوروق و نـه ق
  ! دورو-تمیز
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دیر، محبتین نـه اولـدوغو، اونـون اسـاس       سیییجیعر، سئوگی و محبت سؤیله    شا
رانه دویغو ایله اونا جواب آختـاریر،  ییر و شاعور و بو قونویو آرزاشدیرما ایسته    سورغوسود

  .دیر بو یؤندن اونون شعر دفتري اوخومالی. اؤزونو راضیالشدیرماغا چالیشیر
سی آنا، واري آتـادیر و     دیر کی کؤلگه  یشی بیر آغاجا بنزه   شایبخشی بیر شعرینده یا   

  : باري اونا یاخشیلیق و سئوگی یارادیر- واري
  کؤکو ایستک بوالغیندان ایچر سو،

  دیر تاري،سی، فلکوفادیر ماهنی
  یی،ناموسو عشقدیر، دوزلوك اوره

  .دیر عاريدیر، پیسلیکلسی عمگؤوده
  :ییرجوالریندان بئله ایستهونرا، اوخوبئله بیر توصیفدن س

   یاشیل آغاجا یاغیش اولماسا،بو
  .نیادا انسان اول باريعیبی یوخ، د

ـ        ریر کی شـاعر سـ     بونالر گؤسته  اریر و  مبول یاراتمـاق اوچـون چالیـشماالر آپ
  .ده باشاریالر الده ائتدیگی بو چالیشماالردان آسیلی دیربو ساحه. تصویرلر یارادیر

بخـشی خـانیم،   . نیاسـیندا آختاریـشال گـون کئچیریـر    شـاعر، سـئوگی و سـئودا د   
ردیر، البتـده بیـر نئچـه سربـست شـعري ده بـو       کالسیک فورماالریندا چالیشان شـاع    

 شعرلرینده عـروض و هیجـا     میزینین شاعره کالسیک فورماالري ایزله  .  واردیر دفترده
ــالردا ا ــور، آنجــاق اون جــالی دن هوالن باالجــا آخــساقلیقالر اوجملــهوزنلــري گؤرون

. گـؤزدن ایتیـر   تـوانین آغیرلیغـی آلتینـدا       ه ایچ بؤلگولرین بیـر اولماسـی، مح       شعرلریند
نگـین اوالجـاغینی    جک یارادیجیلیغی بوندان داها بارلی، داهـا ز       سیز آیالرین گله  شبهه

  1.ییریکلر دیلهز اوچون باشاریالر و یئنی نائلیتریمیاینانیریق و شاع
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  شریفه جعفري
یغولـو و اینجـه   ي ایللردیر کی زنگانین ادبی ییغینجاقالرینـدا دو شریفه خانیم جعفر  

نیایـا گلمـیش،     ایلینـده د   1356بو گنج شاعر،    . ررلري ماراقالندیری شعرلریله ادب سئوه  
 فرهنگـی فعـالیتلره     - زنگان بیلـیم یوردونـدا عـالی تحـصیالتینی بیتیـرمیش، ادبـی            

. فارسـجا شـعرلر قوشموشـدور   قاتیالراق، احساسلی و دوشونجه ایله دولـو تورکجـه و      
بـو اثـر   .  چـاپ اولمـوش  »من آتیمان قیزییـام «جعفري ده بورا کیمی بیر شعر دفتري      

نلر دوکتور محمدزاده صدیق و عبـاس آقابابـایی         دا چاپ اوالراق، اونا نظارت ائده     زنگان
 اثـري   »من آتامین قیزییام  «.  جی ایلده یاییلمیشدیر   1381بو اثر   . جنابالري اولموشالر 

یقالر دا عیرین ایلک شعر دفتري اوالراق، زنگـین شـعرلرله دولـودور، آممـا آخـساقل       شا
نین شعرلرینده دویوالن اینسانلیق، محبـت، صـمیمیت و پـاك          هر حالدا شریفه  . واردیر

او، ائلیمیزین غیرتلی قیثـزي اوالراق،  . دیرنین احساسالري یر آذربایجان قیزي  دویغولو ب 
ائلینـه و اوباسـینا     . کـدن سـئویر   ییب، خـالقینی اوره   بسلهائلینه سئوگی، وطنینه محبت     

  .باغلیدیر
لیک بو شعر دفترینده نئچه غـزل، نئچـه سربـست شـعر و بیـر سـیرا                 صحیفه 60

 شاعیرین یئنی شـعرلري .  آتاسینا اتحاف ائتدیگی شعرلري احتوا ائدیر  –دوستالرینا، آنا   
ریـر کـی گـنج شـاعیریمیز     گؤسـته آنجاق بونو . لدیلرحتا بو دفتردن ده اوستون و گؤزه 

بـورادا شـریفه خانیمـا      بیـز   . دورمادان چالیشیر، اؤز شعري اوچون یئنی جیغیرالر آچیـر        
  :ییب، باالجا بیر شعرینی اؤرنک اوراق گتیریریکلر دیلهیئنی نائلیت

  دادلی پاي
  گیماوره

  دار دیره گیم
  !مین پارالق آییقارانلیق گئجهآي 
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  !تانریمین دادلی پایی
  ؤزومون مشتریسیس

  سوسدوروب سندن اوزاقلیق منی داي
  قوجاغیم بوزالییب آنجاق دونورام

  گؤزونو اؤپسم اوره کدن تؤکولر آغریالریم
  اي منیم نازلی یاریم،
  !اي منیم نازلی یاریم

  سائین قااللی جعفري
باالجـا بیـر   )  ابهر یولونـدا   –زنگان  ( کیلومترلیغیندا 65صایین قاال شهري، زنگانین     

دیر؛ آنجاق باالجالیغینا باخمایـاراق، بؤیـوك عـاالیملر اؤز قوینونـدا بـسله ییـب و                شهر
مـانالردان، تـورك   ان اسـکی زا  . رلر بورادا یاشـاییرالر   لر و شاع  لر، ادیب  وگون ده عالم  ب

بوگون ده سـایین  .  یاتاقلی اولموشدور- نین یئري بورادا محکم و یئرلی دیلی و ادبیاتی  
بـونالرین آراسـیندا رسـتمعلی       یارانالر چـوخ اولورسـا دا،        - یبقاالدا تورکجه شعر یاز   

بـو گـؤرکملی شـاعیرین شـعر دفتـري چـاپ         . مـدیر نی آیریجا قیده آلماق الز    جعفري
اولموش و شعرلري تکجه سایین قاالدا یـوخ، بلکـه بوتـون زنگـان و اطرافینـدا اوالن       

  .شهرلر و تورك دیلینه ماراقلی اوالنالرین آراسیندا اوخونور
جی ایلده سایین قـاالدا آنـادان اولمـوش، اورادا تحـصیل            1331رستمعلی جعفري   

سـتعدادا مالیـک   ده، یاخـشی مطالعـه و ا    سه آلمیش، آنجاق عالی تحصیالت کئچیرمه    
لیـسی  ادبیـات، فلـسفه و حکمـت ماراق     . ردیرسینده اولغون بیر شاع   اوالراق، شعر ساحه  

دان قلم اله آلیـب، اؤز اسـتعدادینی شـعر      یئتمه چاغالرین اوالن جعفري جنابالري، یئنی   
جعفري نین شعرلري ادبیات باخیمینـدا و  . ساحه سینده سینامیش و شعرلر قوشموشدور 

سیز، درین معنـالی، عرفـان قونوسـوندا اوالراق،          ادبی فورماالري نظره آلدیقدا، آخساق    
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 چـوخ   انجعفري کالسـیکم فورمـاالردا شـعر یـازیر، غـزل      . دیر یه یاتان  آخارلی و اوره  
 عنـوانی   »هاي غزل  غنچه«رین ایلک شعر دفتري اوالن      شاع. بگندیگی فورما ساییلیر  

 صفحه اوالراق،   138بو کتاب   .  یاییلدي – جی ایلده زنگاندا چاپ اولوب       1376آلتیندا،  
کتـابین باشـالنغیجیندا ایکـی مقدمـه یازیلمیـشدیر کـی            . دؤرد بؤلومدن تشکیل تاپیر   

بـو  . عفـري اؤزلـري یازمیـشالر     سـینی ج   ي و ایکینجـی   بیرینی سید محمر رضا احمـد     
بیرینجـی  .  کریم معینی جنابالري قله آلمیـشالر - ل نستعلیق خطی ایله    لر گؤزه  مقدمه

نـی احتـوا ائـدیر؛     ایکینجی بؤلوم شاعیري فارسیجا غزللـري   . بؤلوم تورکجه غزللر گلیر   
. گلمیـشدیر رکیب بندلر   و تورکو ت  ) ایکی دیلده یازیالن شعرلر   (اوچونجو بؤلومده ملمعلر  

آنجـاق کتـابین اوچـدن      . لرینی اؤزونده سـاخالییر   دؤردونجو بؤلوم ده شاعرین قصیده    
  .دیر و زنگان انتشاراتی طرفیندن یاییلمیشدیر ایکی بؤلومو تورك دیلینده

، حکمت سـؤزلو شـعرلر      ، محکم، کالسیک فورماالردا   نین شعرلري آخیجی   جعفري
. فان عالمینده گزیب، کالسـیک شـعره بـاغلی قالـسین         شاعیر چالیشیر عر  . اولموشدور

نیـر   یه عرلرینی بهنین ش  حافظ، شهریار و پروین اعتصامی- اؤزو دئدیگی کیمی، سعدي  
. وخوجونو اؤزونو چکیـر نین شعر یازما گوجو و استعدادي اجعفري. و اونالردان الهام آلیر 

یـه یاتـان    ل و داها اوره  داها گؤزه یشه آپاردیقدا، شعرلري    لرینی ا للیکله تورك قافیه   اؤزه
  :اونون آخیجی شعرلریندن اؤرنک اوالراق آشاغیداکی شعري بیرگه اوخویالیم. اولور

  ساقیا، مئی وئر ایچیم، دردیمه درمان اولسون،
  .رحم ائله بو یازیغا، مشکلی آسان اولسون

  لیم،هال، سؤزو شیرین، مژه پیکان گؤزهگؤزو ش
  .لیمه فرمان اولسونبیر دویونجا منه باخ، قت

  جرینده،لیم هباش آغاردي، کئچیب عمروم گؤزه
  .، جان سنه قوربان اولسونقویما قدیم بوکوله

  مروت، بو فقیري نظروندن سالدین،بی



  135 اولدوزالر اله نیر                                                                                                    

  ؟!نه اولور سائله شه بیر گئجه مهمان اولسون
  یرینه، گوللر باخا، شرمنده اوال،چیخ چمن س

سونیوه حیران اولباغدا سرذوین آغاجی قد.  
  نین عشقی بیابانه سالیب مجنونو،لیلی

  .ي دوران اولسونك آوارهیازیق عاشیق گره
   قابینده مکان،»جعفري«ییب  یارین عشقی ائله

  .من باشارمام کی دئییم عشق ائوي تاالن اولسون
  :ییقوچون، بو غزلی ده برابر اوخومالیباشقا بیر غزلینی نمونه گتیرمک ا

  مه،، گل منی رسوا ائلهلدئدیم عشقینده، گؤزه
  !مهجا ائله دي عاشیق دگیلن، صحبت بیدئ
  ییب،دیم عشقین منی مجنونه برابر ائلهدئ

  !مهنون اولوسان، اول؛ منی لیال ائلهدئدي مج
  دئدیم عاشیقلرین ایچره کیمه میلین چوخدور؟

  !مهدیر، سعی ائله افشا ائلهلیم سنهدئدي می
  م، اؤلسم ده؛دئدیم اؤز عهدیمه عشقینده وارا

  مه؟دیم قتلیوه امظا ائلهي آیا دئمهدئد
  دئدیم هرگون سر کویسونده دوالنماقدیر ایشیم،

  .مه بو نوعیله هرگز اؤزون ارضا ائلهدئدي
  دئدیم حسرت قاالجاق جعفري وصلینده سنین،

  !مه بوندان سورا بو صحبتی اصال ائلهدئدي
  دئدیم آغلیرسان الیمده قلمه، سن نیه بس؟

  .مهي احوالیوا یاندیم داخی انشا ئلهدئد
  :کیرعرلرینه ده باالجا بیر باخیش گرهلی شیئري گلمیشکن، تورك قافیه
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  -وفا چیخدي منه بو گؤزو شهال، نیه بس؟ بی
  دي درده مداوا، نیه بس؟مهترك ائدیب، ائیله

  یه،دي بو داش اورهدي، ائتمهداشا تاثیر ائله
  یا نیه بس؟آه جانسوزوم اثر بیلمیرن آ

  یم،لرین خادیمیمن کی بیر عمردي میخانه
  ...دي ساقی منه صهبا نیه بس؟سوروشون وئرمه

  :رالماق الزیمدیرنی ده خاطا بیر شعرین نئچه بیتیبونون داوامیندا باشق
  قتلیمه خنجر چکیب ابرولرین جان آلماغا،
  .دویموشام بو جاندن سنسیز جهاندا قالماغا

  ، دلبریم،لدیربس کی گؤزهي رخسارین از صفحه
  .گلسه گر مانی، باشارماز صورتیوي چکماغا

  ك قانیله عشقین دفترین،ائتمیشم امضا اوره
  ...اده باش و جاندان کئچماغایم راه وفراضی

و تورکجـه   :  ایکـی دیلـه    - لرينین ملمع م جعفري یا   بونالردان عالوه، آرتیرمالی  
  .ییرملر دیلهشاعیره باشاریالر و یئنی نائیلیت. لرلدیرفارسیجا یازدیغی شعرلر ده گؤزه

  رهگذر هیدجی
ر کـی   ل بیـر شـهردی     کیلومترلیغیندا گؤزه  70 یولونون    ابهر - هیدج شهري، زنگان  

دن بـاش  لر هیدجـ دو اولموش، بؤیوك عالیم  لرین آنایور اسکی زامانالردان بؤیوك عالم   
حکیم هیدجی، آذربایجـان    . رادیبالرسینده قاالرقی اثرلر یا   قالدیریب، علم و ادب ساحه    

 شهرینه ده دریندن عالقـه      سی، بو شهردن باش قووزاییب،    نین اوچ دیللی نابغه   ادبیاتی
. دیم ائتمیـشدیر رك، ادبیات و حکمت اوجاغینی بورادا آلیشقان سـاخالماغا یـار        یهبسله

ندا بوگـون  بـونالرین آراسـی  . نلر ده چوخـدور نین یولونو داوام ائده  بوگون حکیم هیدجی  
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عوضعلی صالحی، بوگـون رهگـذر      . دیرلی هیدجی هامیدان باشدا آدي چکیلمه     رهگذر
اونون نئچه کتابی چـاپ اولـوب یاییلـسادا، بوگـون الیمیـزده       . هیدجی آدي ایله تانینیر   

ر، ادبیات اوجاغینی هیـدج شـهرینده       بو گؤرکملی شاع  . ر دیوانی واردیر  اونون مکمل بی  
  .یشدسریانار و آلیشقان ساخالم
جـو ایلـده هیدجـده آنـادان     1330یا همان رهگـذر هیـدجی،       - عوضعلی صالحی 

اولوب، بوگونه کیمی اوچ شعر دفترینی چاپا وئرمیش و سونرا دا بـونالرین هامیـسینی               
چاپـا   جـی ایلـده زنگانـدا    1376بیر دیواندا توپالییب، دیوان رهگذر هیدجی عنوانانـدا        

  . یایمیشدیر»زنگان انتشاراتی«وانی، لیک دی صحیفه400بو . تاپشیرمیشدیر
فارسیجا و تورکجه کالسیک فورمـاالردا  . ردیررهگذر هردجی ایکی دیللی بیر شاع  

شاعیرین . آنجاق اونون دیوانیندا، غزلدن باشقا، قوشماالرین دا یئري واردیر        . شعر یازیر 
شـاعیرین  . دیراتمیـش  بیرینـه ق - نی بیـر کی دیلده یازماقال، بال ایله کرهاؤز دیلیجه، ای 
  :دیراؤز دیلی بئله

  دیوانینا هم فارسی یازیبدیر، همی تورکی،
  .سن بالدي کره ایلن قاریشیبدیرباخسان دئیه

رك، آنادیلینـه بئلـه   انلی بیلـه  رمتله یاناشیر، اؤزونو بیر آذربایج    ر، اؤز آنادیلینه ح   شاع
  :یر وئریر ده

  هئچ اؤلکه ده تورکون دیلی تک یوخدو شیرین دیل،
  .راندا حاییف، اولدوزو دریایه دوشوبدورای

او، زنگاندا قـوروالن  . ر کیمی تانینیر   سانلی بیر شاع   - رهگذر هردجی زنگاندا آدلی   
زنگـان، ابهـر و باشـقا    . شعر آخشامالریندا، تورکجه قورولتایالردا چیخـیش ائتمیـشدیر   

رلـر، رهگـذر   وتون ادیبلر، شـاعرلر و ادب سـئوه     شهرلرده، اؤزه للیکله هیدج شهرینده ب     
دوغـرودان دا   . ر کیمی قبول ائدیرلر   یرلی شاع نین حرمتینی ساخالیاراق، بیر ده    هیدجی

رك شعر و ادب اوجاغینی هیدجده ایستی و        نین یولونو داوام ائده   کیم هیدجی شاعیر، ح 
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رهگذرین شعرلرینده، عرفان و حکمتله برابر بیـر ظریـف طنـز      . ایشیقلی ساخالمیشدیر 
 ده واردیر؛ 

  زاده له حسینعبدا
نـین   غزل فورماالري ایله عرفـان عـالمی      آذربایجان ادبیاتی مین ایل سوره سینده       

بؤیــوك شــاعرلریمیز غــزل فورماســینی، شــعر فورمــاالرین ســینه چــاتمیش و  زیـروه 
سـیک دؤرولـرده دوزگـون     دوغـرودور بئلـه بیـر بـاخیش کال         . ي سایمیشالر »گلین«

ل بیـر    اوریه یاتـان سـؤزه، گـؤزه      ! ار  النالر دا و  ، بو گون بو باخیشا قارشی او      اولورسا دا 
،  گئنـیش عرینده هـم نیاسی آذربایجان شـ   اولور، غزل د  عر  ، ش ن گلیرسه فورما ایله اویغو  

 ،، ملک الـشعرا حبیبـی، قوسـی       فضولیبو ساحه ده موالنا     . هم درین و هم زنگین دیر     
ن شـعر دفتـري،    اوالالینیـزده .رلر آددیـم آتیـبالر   نباتی و شهریار کیمی بؤ یوك شـاع   
زاده  حـسین . پلومـودور نـین ییغجـام غزللـر تو       زاده زنگانلی شـاعریمیز عبـداهللا حـسین      

رلیک فورماسـینا وورولمـوش و شـاع      نده هامیـدان آرتیـق غـزل        یمجنابالري شعر عال  
  .عر دفتري یاراتمیشدیرونو غزللرده سینامیشدیر و نئچه شگوج

 دوروملو و مذهبی بیر عائلـه ده  اورتاجی ایلین آبان آییندا   1339زاده    عبداهللا حسین 
ر، تورك غزلی ایله تانیش اولـو اوشاقلیقدان تورکی کتابالر اوخویوب .  گؤز آچدي  نیایاد .

الـصبیانی کتـابینی بیتیریـر و     ب، نـصا نین گلستانینی اوخویـور   چوخ آزبیر زاماندا سعدي   
انـوري و شـریعتی   او، زنگانین خاقانی، .  عروض ایله تانیش اولور - قافیه - عرده وزن ش

، قمـري  ، سیدعظیم شیروانیهمین زاماندا فضولی، واحد. یوبلرینده درس اوخو  مدرسه
فارس شـاعرلرین دیـوانالرینی   . ك شاعرلرین دیوانالرینی اوخویورو صراف کیمی بؤیو  

. مگـه چکیـر  ورکجه شـعر سـؤیله  ري تاق آنا دیلینه اوالن سئوگی، شاع  آنج. دا اوخویور 
» سـمندي «نیـب و    سـتاد شـهریار اونـون شـعرلرینی بیـه         ره او رین دئدیگینه گـؤ   شاع
ا ل غزللریله مختلـف شـئعر ییغینجاقالرینـد       وصونو اونونچون سئچیر سمندي گؤزه    تخل
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، یوکـسک   سینه داخیـل اولـوب    زاده بهداري فاکولته  حسین. چیخیش ائدیب آلقیشالنیر  
، لیغینا گؤره چالیشیر  لقیمیزین ساه ر خا مأذون اولور و باجاردیغی قد     ،اقلیسانس اوخویار 

اهالتماغا نسانالرین روحالرینی دا سـ  ، بلکه ا  کجه جسمانی ساهلیغا اکتفا ائتمیر    آنجاق ت 
 اوزه گلیـب امـا      -لرلـه اوز   لیـک  ك چتین ریمیز یاشاییشیندا بؤیو  بیلیریک شاع . چالیشیر

  .چاشماییب و اؤز مینلیگینی ساخالییبدیر
رین ائنـیش یوققوشـونا و   ، شـع راعی اوخویاندا آیدین اولـورکی شـ      سمندي غزللرین 

ر دئمـک هـر شـاعیرین ایـشی         عآنجـاق عارفانـه شـ     . دیـر  لریله تانیش  تمختلف صنع 
لـره ال    لیـک  ، بیـر سـیرا اینجـه      ي جنابالري بـو سـاحه ده چالیـشاراق        سمند. دئییلدیر
، غـزل  جکده گوجلو شاعریمیزدن یئنی غزللر گؤروب   گله؛ اینانیریق کی یاخین     تاپمیش

عریمیزه یئنـی جیغیـرالر     ، شـئ  ریـب اندا گزدیریب یئنی باشاریالر اله گتی     سمندینی مئید 
ر یرلـی شـاع  رلر اوچون تقـدیم ائـدیب، ده    عر سئوه ش، بو دفتري    بو اومودالر . آچاجاقالر

، و سـید شـیر حـسینی     فعـالً سـمندي، نجفـی بیگـدلی       . ییریک اریالر دیله اوچون باش 
نـین تـورك شـاعرلري اورا        هريزلستان صراف کی بویوك بیر یئردیر، قم ش       انجمن غ 

  . ییغیشیب و آنا دیلینی ساخالییبالر

  پري کندي

لالرین باغلیدي کندین نئجه ویراندي پري یو  
نوب قار تؤکولور گؤر نئجه بوراندي پريسو دو.  

  بولبولون یوخدو ولی بایقوش اوخور چوخ اوجادان
   .قارقاالر چوخدوال بیر گؤر نه غزلخواندي پري

  میرام یئللر اسیر قوردالر هورورلر یوخال گئجه
   .باغالرین قار آلوبان داغالري طوفاندي پري

  هر کس هر موقع اگر گلسه بورا بیر یئردن
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   .اوِّلی یوخ ولی آخرده پشیماندي پري
  گؤگلوم ایستیر ایکی گون من ده گئدیم یاري گؤروم

   .گیم قاندي پري قوي گئدیم یولالرین آچ بو اوره
  دیم آدین اونون له داي دئمه عاشق اولدوم گؤزه

   .یراندي پريلبلري الله کیمی گؤزلري ج
  گئتدي او آهو باخیشلی ولی یاددان چیخماز

   .گیمده ایشیم افغاندي پري خاطره وار اوره
  گر و ناز ساتان لرین؛ عشوه چوخدو مهپاره

   .ي دوراندي پري اوزلولرین تکه بعضی گول
  دگیلمگر شراب اولسادا یار اولسادا راضی 

   .داشالري اولسا قیزیلدان منه زندانی پري
  ن سؤزلروي کیم آالجاق سن سمندي دئیوره

  .سن بو باال دیواندي پري ريزنجانین شاع

  عاقل و دیوانه

  من جاهل و دیوانه سن عاقلن اي ظالم،
   .حت یات، من دشت و بیابانه گئجه رسن گئت

  سن لیلیه بنزرسن، مجنون صفتم من ده
   . ائتمه بو ناالنه ، رحمجروندهیاندیر منی ه

  ن گئجه تک قاره، من اولموشام آوارهزلفو
    .یوخ دردیمه بیر چاره، اي گؤزلري مستانه

  له عاشقدي، من ده سنه مشتاقمبلبل گ
   .ده سنه پروانه سن شمع شبستان اول، من
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  ل، آزجا دانیش آزجا گولاي لبلري قیرمیز گ
   .انهخواهش ائدیرم سندن وئر بیر ایکی پیم

  سن گه راضی افسوس رقیبیله، چوخ گزمه
   .بوشال من اؤلوم سن گل، اولما بیزه بیگانه

  هر لحظه عجب شادم، اي واي پریشانم
   .لف پریشانهنی سن وورما، او ز گل شانه

  گل ائیله قبول اي یار، مندن بو تمنانی
  جانیم سنه قورباندي، سن اول منه جانانه 

  نی لبلردن هزاهد سؤزونه باخما، وئر بوس
  جان وئررم اگر گلسن بو شخص پشیمانه 

  یر سس بو زمان گلدي، سسلندي سمندینی
  .من مستم و سن نئشه، بس هاردادي میخانه

  نامه پري

  نی من نامه م وئر قوالغین ایندي پري سؤیلوره
  دي کهن پري بیر یئردي بؤیوك، چوخدا قدیمی

  ن سن پرینین آدینه بهتان دئمیه! شاعرا
  ن یئکه استان اوالجاق ده گؤرره پري آینده                    

  ك قان اوالجاق پري تا شهر اوالنا چوخلو اوره                    
  

  پرینین قیشدا یولون اي رفقا قار باغالر
  گؤرسه هر کس بورانین حالینی حیرتده قاالر
  گؤرن آلاله بورانین یولّالري قیشدا ساغاالر
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  پرینین مردمی ایا گنه ناالن اوالجاق                    
  جان اوالجاق مردمی یولدا قالیب یا گنه بی                    

  
  سو یوخو، برق یوخو، آمما ولی چوخ قاري وار

  داري وار قارئ چوخ، پالچیغی چوخ، پالچیغا باتمیش
  سی وار، چوخ واري وار هامی سؤیلر پرینین بودجه

  نی خرج ائدریک بوردا گلستان اوالجاق بودجه                    
  بو گلستان یاري دکان یاري دهقان اوالجاق                    

  
  دا وار یاخجی مسجد واري، منبر واري، حمامی

  دا وار مردمه خدمت ائدن مردم دینداري
  ده وار ده واري، خامی ایشلینلر واري، پیشمیش

   پشیمان اوالجاقایشلینلر بورا هر کسدي                    
  لر او پریشان اوالجاق جک خدمتین بیلمیه 

  
  سی وار سی دکانی بهداري نین مدرسه پري

  سی وار ن یاخجی بؤیوك باري دکانا جنس گتیره
  سی وار سی وار آري داواري، بوغداسی وار، داري

  پرینین ملتی چوخدور بیه ویران اوالجاق                     
  قاالجاقدر یاشیا بو پریمیز جان اوالجاق                     

  
  دن بیر یولو واردي بورانین گئدیریک ینگجه

  دن نی قبال گئجه قار یاغاندا چکریک نقشه
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  دن باغالشاق گئتسن اگر بیر گونه سنن جوجه
  ایله افغان اوالجاق گئتسک آت یول ایشیمیز آه                     

  ول یاریدا بیر یئکه طوفان اوالجاقگئتسک اوس ی                     
  

  پرینین آدینه سیز کت دئمیون شهر دئیون
  قار یاغاندا زیغ اوالر قونجو اوزون چکمه گئیین
  چون دویو یوخدو بو کتده پیشیرین بوغدا یئیین

  لی دوران اوالجاق قول وئررم سیزه بیر گولمه                      
  .النان قور قودوخ اصالن اوالجاقآرالیقدا دو                      

  
  قیش گؤنو باغلیدي یول یوخدو گلن امداده 
  هر کسین نفتی یوخو، کورسی یوخو آماده 

  بو سویوخ جان آالجاق، جان وئره جک دلداده 
  بس ناواخ نفت بیزه بیر گئجه مهمان اوالجاق                      

  ز گؤزو خندان اوالجاقالمپامیز پارلیاجاق اؤ                      
  

  دور گولوم ن اؤشوره م داغ ایله فنجانی گتور
  چاي گئچیبدور یوخاري چون می مینانی گتور 

  ایستوره ن اولمویه سن اویکه یوقانی گتور 
  ایشلییه نلر بورا هر کسدي  پشیمان اوالجاق                       

  یشان اوالجاق قدرینی بیلمه یه جکلر او پر                     
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  اسرافیل محمدي
 1370رلریله بیرگـه شـعره اوز گتیریـب و    اسرافیل محمـدي زنگـانین گـنج شـاع        

بـو گـنج شـاعیرلر      . ریندان سـاییلیر  نـین ثابـت اشـتراکچیال     یـی لرینده ایشیق درنـه   ایل
ایللر . سینی سیناییردي  مجلیسینده شعرلریله اوخوجوالري ذوقا گتیریب و اؤز دوشونجه       

سـودا آي  «نـین ایلـک شـعر کتـابی اوالن       جو ایلده اسرافیل محمدي    1380ب و   اؤتو
لـی بیـر کتـاب، عـروض و       صـحفه 114بو شعر دفتـري     .  عنوانیندا چاپ اولور   »یاتیب

بورادا هم غزل وار، هم قوشـما؛ هـم         . هیجالی شعرلر اوالراق، کالسیک فورمادادیرالر    
ین عنوانی سئچیلدیگی اوچـون     بورادا کتاب . اجتماعی باخیشالر وار، هم عرفانی و دینی      

  : شعرینی اوخویالیم»سودا آي آتیب«
  یازیق اولدوزون تایی آخمیشام،

  گئجه چایدا بیر آیا باخمیشام،
  سودا من ایشیقلیغی گؤرموشم،
  .داهی هر نه واردي بوراخمیشام

  
  ر، قورو دونیانی آتارام گئده
  ر، قوزونو قوردا قاتارام گئده

  قویودان چیخاردساال یوسفی،
  .ر اونو مصریده ساتارام گئده

  
  سووا داش آماندي آتمایین،

  سودا آي یاتیبدي اویاتمایین،
  دورالیبدي گؤزلریمین یاشی،

  .گین قانین یاشا قاتمایین اوره
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جـو ایلـده    1339پیمـان   .  اولموشدور »پیمان«نین شعر تخلوصو    اسرافیل محمدي 
حصیل آلمیش، ائله بـورادا دا شـعره         یاشا چاتیب و ت    - زنگاندا آنادان اولوب، بورادا بویا    

  . اوز گتیرمیشدیر

  مجتبی پویا
یرلـی و    نـین ده   ان ادبیـاتی   اثـري آذربایجـ    »حیدربابا یا سـالم   «وستاد شهریارین   ا

  ایل تامام ادبییـاتیمیزا کؤلگـه سـالیب و یوزلرجـه    50رکی یلی و شاه اثري ساییل    ائتکی
غونتولـو زامانینـدا و سـاواکین       نین بو شاهلیق نیظامی   . اثرین یارانماسینا سبب اولوبدور   

ییغجام و باالجا اثـر     » حیدر بابا یا سالم   «ده  ن بیر دؤوره   قاباغی کسه  -نین دال سیتیه
. یللـره ازبـر اولـدو و ائـولره گئتـدي     آز بیر زاماندا د  . اوالراق چوخ بؤیوك تأثیر یاراتدي    

. تی یاییلـدي اثـرین شـهر  االن کندلره کیمی بو ، داغ دالیندا قتهران و تبریزدن توتاراق 
لرده  ك ره، او للیگی سبب اولدو آغیزالردا گزیب    دیللر آچیلدي و اونون ساده لیگی، گؤزه      

. لر  یازماق اوچون دیل آچـدیالر      مهت سوسموس شاعرلریمیز اونا بنزه    چوخلو. اوتورسون
ماغا لـر یازمـاقال سـینا   تمـه  شاعرلیک استعدادالرینی بونا بنزه   رلرده اؤز یئنی یئتمه شاع  

کـره  فاونون تایسیز بیر شاه اثر اولـدوغو هـامینی بـو    . یوزلرجه اثر یاراندي  . باشالدیالر
رلر حیـدر بابـانی   چوخلو شاع. ه ده بئله بیر اثر هدیه وئریلسین      سالدي بلکه فارس دیلین   

لـري    چوخ، فارسی ترجمـه    ، بلکه ده  اونالرجا. ده یاریشا دوردوالر   فارسیجا ترجمه ائتمه  
 و آیـري    ، گیلک جه  اوالن ائللرین دیللرینه چئوریلدي، کوردجه، لورجا     راندا  ای. اله گلدي 

، ایلک اؤنجه سـووئت بیـر لیگینـده اوالن          ایراندان ائشیکده . آیري دیللره ترجمه اولدو   
 و آیـري آیـري      ، قیرقیزجـا  جه، اوزبکجه ، ائرمنی  گورجوجه ، روسجا - خالقالرین دیلینه 

، گاهـدان آذربایجـانلی      ده بـورادا گئـري قالمـادي       ا دیللـري  اوروپ. دیللره ترجمه اولدو  
 لقینه بو اثري چاتدیرماق اوچون و گاهدان ایکیطرفلـی       اؤزلري اوروپا خ   وطنداشالریمیز

. لـر الـه گلــدي  الري اساســیندا ترجمـه  بیرگـه چالیـشما  -  اوروپـالی و آذربایجـانلی  -
  . ترجمه اولدو دیللرهیولوجا و آیري آیري، اسپان، آلمانجا، فرانسیزجا، نروژجهانگلیسجه
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چوخلـو  . یاتیندا بیر ادبـی مکتبـه چئوریلـدي   ، آذربایجان ادبیآنجاق حیدربابایا سالم 
و رلریمیز سؤزلرینی حیدربابا وزنینـده   شهرتسیز شاع- ، گاهدان دا آدسیز  آدلی و سانلی  

 شـاعیرین دوغمـا     -شهریار سؤزلرینی حیدربابا داغینـا    . فورماسیندا دئمه یه باشالدیالر   
رینـدا اوالن   یوردالراسی آنا ده بیر سی   رلر شاع .میشدیرا اوالن داغا خطاب سؤیله    ارینددی

قویدوالر، بیر سیراسـی شـهریارا خطـاب سـؤز          عره اوز   یه خطاب ش  داغا، تاریخی آبیده  
منظـوم  . ن یارانماسـینا یـاردیمجی اولـدوالر   ؛ آنجـاق حیـدربابا مکتبـی نـی        سؤیله دیلر 

سینده شـاهین   الرین نتیجه بون. رلر آراسیندا یازیلدي   مختلف شاع  - مکتوبالر شهریارال 
آنا دیلیمیـزین یاسـاق اولـدوغو بیـر         . دي و بوغونتو داوام گتیره بیلمه     لمتیاراتدیغی ظ 

ي و ایگیرمینجـی    لنـد اتی چیچـک  ر مئیدانا چیخدي، آذربایجان ادبی    یوزلرجه اث  ،اندازام
  .اديیمیزین ایچینده یاشعري خالق ایل عرضینده آذربایجان ش50ر عصرین سونونا قد

 تـایلی  ، بـو او تـایلی . عر قوشـدوالر  مکتبـده شـ  رلر بـو  سانلی شـاع   - چوخلو آدلی 
رلریندن علـی آقـا     اوتـاي شـاع   . یلیمیزي اوجالتدیالر   رلریمیز سس سسه وئریب د    شاع

بابا یا سالم مکتبینده    اثرینی همین حیدر  » تاریخلردن گلن سسلر  «باکیر الینیزده اوالن    
زردوشـت پیغمبـردن    . یریراکیر بـو اثرینـده آذربایجـان تـاریخینی دیللنـد          ب. یازمیشدیر
، متفکرلـري دینـدیریر و      لـر، قهرمـانالر    بیر تـاریخی سـیماالر، عـالم       -، بیر باشالییب

بــورادا جاوانـشیر، بابــک، شــاه اســماعیل،  . انیــشیرتـاریخیمیزده اوالن رولالرینــدان د 
، ، نسیمی می، خاقانی، مهستی، فضولی   نظا.  نبی، ستارخان دیل آچیب دانیشیر     ،کوراغلو

نـین باشـدان کئچیردیگـی        و هامیدان افضل آذربایجان خـالقی      ، خیابانی واقف، ناتوان 
ل   یوققوشـونو گـؤزه  -ائنـیش  بنـد اوالراق تـاریخین   126بو اثر   . لردن سؤز آچیر   حادثه

 جـی ایللـرده یازیلیـب و      1990 و   1970بـو اثـر     . دربابا قوشـماالریندا دیلـه گتیریـر      حی
فباسـینی  مجتبـی پویـا جنـابالري اونـون ال     . وي بیـر تیـراژ دا باکیـدا یاییلیبـدیر          کوتله

کؤچوروب و ایراندا اوالن آذربایجانلی تورك دیللی خالقیمیز اوخویوب لذت آپـارا بیلـه              
گـنج  . دیـر  تبینـده یارانـان اثرلـردن بیـري      بـودا حیـدربابا مک    . الیفبایا چئویریبـدیر  .جک
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رمتلـی  ، پینـار یـایین ائـوي نـین ح    ییبلهرینا یئنی باشاریالر دی جنابال» پویا«یازاریمیز  
  .نیندن ده اؤز منتدارلیغیمی بیلدیریرمیهنلهمودیریندن، هابئله بو اثرین دوزه

  بیر اوچایدیم بو چیرپینان یئلینن
  باغالشایدیم داغدان آشان سئلینن

  آغالشایدیم اوزاق دوشن ائلینن
  دیم آیریلیغی کیم سالديبیر گؤرئی                    

  ؟! اؤلکه میزده کیم قیریلدي کیم قالدي                   
  شهریار  . م                                                                   

  ، اودالر یوردو نه باللی باشین وار
رپاغین وار ، داشین وارقانالر هوپموش تو ،  

  شین وارتاریخ بیلر سنین نئچه یا
                      نه آچیالر نه آغریالر گؤرموسن

   گرمیسن      مردانه تک بونا سینه              
  

  تاریخینی واراقلییاق بیر آنلیق
  گوندوزلرین چوخ اولموشدور قارانلیق

  میش دومانلیقداغالریندان چکیلمه
  ن  لر گلیب کئچدي گؤزومده قرینه                   

  .ن    خیال چاپیر، خبریم یوخ اؤزومده                
  

  له باغلیسان اودالر وطنی زردوشت
  دي اهریمن سنی شرلیه بیلمه

  نی للر باشیندان گلیب کئچهمین ای
  ، نئجه وصف ائدیممن نئجه سؤز تاپیب                    
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  یه نه یولال گئدیم؟  بو یوکسک زیروه                  
  

  سییه الهام پريچاتسین کؤمهقوي 
  ، سؤزون حریصینیناولوم هر کلمه

  ك نه گؤستریر ایشین گئریسیگؤره
  ن دالغا د–دؤشسه ده ساچیما دالغا                     

  .نسین مندسخاوتین کسمه                    قلم 
  

  اود الندي باشینا! اودالر یوردو 
  اقوربان اولوم تورپاغینا داشین

  ل یاشیناچاتدیرمیسان منی کام
  ننور وئرمیسن گؤزلریمه ازلد                    
  ن؟لددویارام می سنین کیمی گؤزه                    

  

   زامان - تاریخی اوخودوق بیز زامان
  قدیم قوبستانین قایاالریندان
  نسان،صورتی داشالرا حک اوالن ا

  نمیزددي کئچمیشیبیزه خبر وئر                    
  .نعصیرلر یاشیدي گردیشیمیزد                    

  

  دده قورقود بویالریندا  بوي آتدیق 
  مین ایللرین تاریخینی یاراتدیق
  همیشه ده آزادلیغا جان آتدیق

                      بو یولالردا تؤکولسه ده قانیمیز
  .، شانیمیزتیمیزآزالمادي شهر                    
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  ،اخت اولو هؤرموز اولدو یار بیزهبیر و
  ،ریمیزهنورلو ایشیق وئردي گؤزل

  ، نی قاتیب گوندوزهچالیشدیق گئجه
  ،، تاخیل دا اکدیکمت لر یاراتدیق                        نع

  .دیکن یولالر دا چک                         داغالرین دؤشونده
  

  ، سوراغالدیم خالقیمین اجدادینی
  ،ین آدینی»جاوانشیر«یخ چکدي تار

  ،ایتیلدي  یادداشینی یادینی
  ،ن سوراغ گلدي چاپاراقعصرلرد                        

  .آذریلر تورپاغیدیر بو تورپاق                    
  

  ،قوچ کور اوغلو صدا سالدي جاهانا
  ،ظفر چالدي دوشماناهر آددیمدا 

  ،رونق اولدو آنام آذربایجانا
  ،وزلر اؤتدو، دره گئچدي، داغ آشدي               د     

  .ایگیت آدي دیلدن دیله دوالشدي                    
  

  فقط اودالر یوردو دردین چوخ اولدو
  خالقین آجلیقدادا گؤزو توخ اولدو 
  هر ظفرین دوشمانینا اوخ اولدو 

  ،لر وارینا گؤز تیکدیلر     موخنث               
  .ن بعضاً ده قان تؤکدولر                 بو سببده   
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  جاهانگیرلر تاپداغیندا ازیلدیک
  اییلمه دیک بیر مد کیمی دوزولدوك

  بو آنا تورپاغین قدرینی بیلدیک 
  درد اؤنونده سیپر اولدوق داغ کیمی                    

  .مسلکیمیز اوجالدي بایراق کیمی                   
  لالرینی کسدیلر بابکیمین قو

  طاعون اولوب باشی اوسته اسدیلر
  بو بالنی هانسی نامرد، کس دیلر

  پارچا پارچا دوغراسینالر مردینی                    
  .کیمسه سینین دویامماسین دردینی                   

  

  ،پروازالندي اوالدالرین بوي آتدي
  ،ري یوخوسوندان اویاتديیاتانال

  ،، موراده چاتديائللریمیز کامه
  ،یاواش یاواش قاناد چالدي آرزیالر                   

  .ردا گلدي ایلک باهار                   ائله بیل کی یو
  

  ،قرار توتدو آذریلر دولتی
  ،ین قودرتی)ائلده گز(اغ یاراتدي د

  ،دیله دوشدو یوردوموزون شُهرتی
  ،میز داغی-وحدت تاپدي آرانیمیز                    

  . باغیمیز-                   چیچکلندي چمنیمیز 
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  نین قَلَمیشفق ساچدي نظامی
  بیر قوش کیمی جوالن ائتدي علَمی

  ، مجنونونون نه غمی فرهادینین
  دا         یؤز ایللرله یاشایاجاق دنیا           

  . شاعیري ده یاد ائده جک دنیا دا                  
  

  ور ائتدي خاقانیشاماخی دا ظوه
  حیران قویدو دونیانی ) سؤزلریله(زر سؤزو ایله

  تبریز اولدو شاعیرین سون مکانی
  لرین قوجاغیندا وئردي جانتلّذ                   

  .نساندي بیر اکؤمگینه یئتیشمه                   
  

  ،داشالر اوسته چیچک آچدي صنعتی
  ،نین قُدرتی)عجمی(داستان اولموش 

  تی،اتدیغی اولدو ائللر شهریار
                  اثرلرین سیناغیندان چیخدي او ،  
  !جگه باخدي او داغ تک دوروب گله                   

  

  نین تاریخ دئسین دردینی)مهستی(
  قاتیللرین یوخ مذهبی، یوخ دینی

  مولکونو)وطن(غم جولغادي دوغما 
  سی الخدي نالهنین عرشه ق                 نیظامی   

  .ده عکس ائتدي بو سسی لر                    فلک
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  یوردوموزو تاالدي) تیمور(توپال 
  کُؤنول لري آلووالرا قاالدي

  درك ائتمدي وطنیم بیر قاالدي
  میش نه نامرده نه یادا،                   اییلمه

  ! ایتیم اولسادا–یولالریندا اؤلوم                    
  

  نین دریسینی سویدوالر)نسیمی(
  نی گؤزو یاشلی قویدوالر)فضولی(

  غم اوخویال کؤکسوموزو اویدوالر
                     نیزه لندي ایگیتیمیز، مردیمیز،

  .داغ اوستونده داغا دؤندو دردیمیز                   
  

  شاه ایسماعیل هئی بیرلیگه جان آتدي
  شعري، گوجو اونا قوشا قاناتدي
  قودرتلی بیر آذربایجان یاراتدي

  لندي وطنیمیز ائلیمیز،                    محکم
  !شهرت تاپدي تمیز آنا دیلیمیز                   

  

  سونرا یئنه پارچاالندي وطنیم
  یاد ائللی له دولدو چولوم چمنیم

  بولبوللره حسرت چکدي گولشنیم
  ،ي ائللریمالرا معروض قالد          باسقی         

  . نیب، آچیلمادي گوللریم                   فرحله
  

  



  153 اولدوزالر اله نیر                                                                                                    

  ، بیر تاریخه باخگئچمیشه بیر نظر سال
  نه چکدیلر داغسینه) گولوستاندا(

  قیلینج ال بؤلوندو بو آنا تورپاق
  سی ده بیر قانسیزا ساتیلدي هره                   

  .دي                   اؤزلرینین تورپاغینا قاتیل
  

  ایگیت خالقیم اونوتمادي بو گونو
لکونووحدت بیلدي دائیم وطن م  

  کمونوجکدیر بیر گون عادیل حوئره
  گیمیز جانیمیز،جک اورهشه             بیرله      

  .جک شهرتیمیز شانیمیزله           یوکسه        
  

  بئلیمیزي سیندیردي) تورکمن چاي(
  ن دوردودوشمان اوخون آتدي اؤزو یا

  حسرت چکن کُؤنوللري یاندیردي
  ت نئجه دوشدون دارا سنلّ              یازیق م     

  !ن یئنه آلدین یارا سن اوسته                   یارا
  

  ایکی قارداش یامان دوشدو آرالی
  گینده یارالیهر ایکیسی اوره

   بیرینی سورالی–ایللر بویو بیر 
  ،دؤنوبدور)ساواالنا  (حسرتلري                   

  .                   آرزیالري اومودالري سؤنوبدور
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  نسیم جعفري
ـ     »گوزگو« ري هوشـنگ  ري شـهریمیزین آدلـیم و گـؤکملی شـاع     آدیال شـعر دفت

میـزین شـعر   ره تخلوصـو ایلـه تانیـان شـاع    »گـونش «م   نسیم خانی  ،نین قیزي جعفري
ایراندا ن و بوتون     نین اؤنونده گئده  هوشنگ جعفري زنگان شاعرلري   . لیغی دیر یارادیجی

نـین   جعفـري .  بؤیوك باجاریغا مالکـدیر ر اوالراق، رساملیقدا دا زنگان آدیال تانینان شاع   
آشـیقالریمیز  .  سئوه اوخویوب و دیللرده ازبر اولوبدور– کتابینی هامی سئوه    »آغ آتیم «

هوشــنگ . رزالریال اوخویــوبالاونــون شــعرلري اساســیندا موســیقی ار یارادیــب، ســا 
نین اوشاقالري دا شعر و رساملیق سـاحه لرینـده اؤز آتاالرینـدان درس آلیـب،         جعفري

ریمیزین بؤیوك قیزي نئچـه  نسیم جعفري، شاع  . دیرلر ئچیرمکدهلري ک  یوکسک مرحله 
 آراسـیندا  رلرياق آز بیر زاماندا شـهریمیزین شـاع     وز گتیریب، آنج   ا ایلدیر تورکی شعره  

نـین شـعرلرینده دالغاالنـان     نـسیم جعفـري   . یرلی یئر آچیبدیر  اؤزو اوچون یاخشی و ده    
او دا، هـر شـاعیر کیمـی اؤزو    . لردیـر ل دوشونجه ، نجیب آرزیالر و گؤزه   پاك دویغوالر 

و هـر یئـرده ایـشه آپـاریر؛ او       اوچون بیر سیرا سؤزجوکلري سیمبول کیمی الـه آلیـب           
هامیـدان آرتیـق    شعرلرینده دن دویغو، گوزگو، قیزالنماق، باخیش، نسیم خانیمین   جمله

  .ل معناالر داشییرایشه گئدیب و اؤزه
 - سـینده بویـا  ندا آنادان اولوب، بیر هنرمند عایلـه   ایلینده زنگا  1364نسیم جعفري   

اونون آتاسی بوتون ایراندا شـعر عالمینـده   . باشا چاتیب و شعر بوالغیندان سو ایچیبدیر  
ل قلمـه  ندیگی اوچون درین دویغویـا، گـؤزه  اناراق، نسیم ده آتاسیندان اؤیرهشهرت قاز 

ر دئییـل؛   یم کی نسیم مقلد بیر  شاع      لیآنجاق بونو دئمه  . غینی اینانیریق ب اوالجا صاح
لهـام  او، حتـا آتاسـیندان ا  . دیـر رلریمیزدنیر یارادیجیلیق گوجونه مالک شاعبلکه اؤزو ب  

ن شـعر دفترینـی باالجـا       آلیرسا دا، اوندان تقلید ائتمیر؛ بو ادعـا اوچـون الیمیـزده اوال            
  .رينسیم، هم غرل شاعري دیر، هم سربست شعرلرین شاع. قال کیفایتدیرواراقالما
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نـین   ایلـک یـارادیجیلیغی و ایلـک ایللـري        نـین   بو شـعر دفتـري، نـسیم جعفـري        
ده بو دفتره باخاندا، اوندا     ایلک نوبه . لدیریرلی و گؤزه  بونونال بئله چوخ ده   . دیر سی هنتیج

بـو  . سسا شعرلر، طرح عنوانی آلتیندا گؤزه چـارپیر و اوخوجونـو ماراقالنـدیریر           اوالن قی 
  :باخین. قیسسا شعرلرده، درین دویغو و گوجلو استعداد یاتیبدیر

  قیسیر بولود دؤشونده
  سنسن آدینی یازدیم
  بولودالر کیپریگیندن

  !سن الندین
***  

  اینسیلیریم،
   پنجره نی،–دوواري 

  !سنین اینسین دي گلیر
  اها سنسن کی یاواش چیرپینیساند

  لریندهگؤزومون دیلک
  داها سنسن کی سوسموش باخیرسان

  حاصارسیز گؤزلریمه،
  اینسیلیرم دوواري، پنجره نی،

  !سنین اینسین دي گلیر
 نیگار خانیمین، سحر    - نسیم خانیمین شعرلرینده، چاعداش قادین شاعیرلریمیزین     

هـر حالـدا، بونـو اینـانیریق کـی        . ؤرونـور سی آشـکارا گ   نین ائتکی  شعرلري - خانیمین
جک و بوندان داها آرتیق خالق      نها گئنیشله زنگاندا یارانان تورکجه شعریمیز بوندان داه     

للیکلـه خـانیم    - یام کی گنج شاعیرلریمیز، اؤزهبونو دا آرتیرمالی. یاییالجاقدیرایچینده  
لـر، نجیـب    دوشـونجه آتماالري سـسب اولـور یئنـی     ده آددیم    رلریمیزین بو ساحه  شاع

ل تعبیرلـر و تـصویرلر شـعریمیزده اؤزونـه یئـر آچـسین؛ چـوخ اوزاق             دویغوالر، گـؤزه  
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دئییلیدیر کی آنادیلیمیزده یارانان گنجلرین شعرلري وطندن ائـشیگه ده یـول آچیـب،               
بـورادا  . گـه قـادر اولـسون     مـه ب، بوتون خالقالرین دردینی سـؤیله     سرحدلري سیندیری 

لـر و  اشـاریالر آرزیالییـب، یئنـی نائلیـت    نـسیم خـانیم اوچـون ب    یاخشی شـاعیریمیز،    
  .ییرم لر دیله موفقیت

  .1384 -                         زنگان

   )دومان( محمدعلی نقدي
آنا یوردومـوزون کولتـورو، چـوخ قـدیم، گئنـیش و دریـن  اوالراق، عینـی حالـدا                

کولتـور  . ورتـاق بیـر موتیـودیر     وطنیمیزده مین ایللر بویو یاشـایان انـسانالر آراسـیندا ا          
، بورادا شـفاهی . یات نظرده توتولوریازیلی و شفاهی ادب:دئییلنده، ایکی بؤلومدن عبارت  

لـري،   لتـین یاشـاییش عنعنـه   خالقین شفاهی ادبیاتی، بیـر م . یا آغیز ادبیاتی نظرده دیر  
. لري، توپلومسال گئدیـشلري و تـاریخی بـاش یازیـسی نـین گوزگوسـودور           دوشونجه

ــئ ــدیرس ــین  ویندیریجی حال ــورو اؤز زنگ ــان کولت ــی آذربایج ــا    ک ــه دونی ــی ایل لیگ
آراشدیریجیالرین دقتینی اؤزونه چکمـیش و چـوخالري بونـون قارشـیندا باشـالرینی          

 دولغونـدور کـی اونـو آداب و    ر گئنـیش و نـک او قـد  بو زنگین گلـه  . رحؤرمتله اگمیشل 
االردا، مـاهنیالردا، آتـاالر سـؤزونده،    لرده، مذهبی باخیشالردا، ناغیلالردا، اووسـان      عنعنه

بایاتیالر، سایاالر، الالیالر، نازالماالر، اوخـشاماالر، سـیناماالر، تاپماجـاالر، آلقیـشالر،            
لـر، داسـتانالر و آشـیقالر ادبیاتینـدا و اونالرجـا باشـقا             ومـه قارقیشالر، قاخیشالر، منظ  

  .ژانرالرا آیدینجاسینا گؤروروك
 - نـین دیـل    دا، گون گئدیشاتیندا، ایـش زامـانی      ش آنالری کولتورو، خالیقین یاشایی  

لرینده، طبیعتین دوالنیـشیندا اوالن مراسـیملرده، ائـولرده و هـر            دوداق آراسیندا زمزمه  
 الردا، کیلیم، پرده، غـذاالریمیزدا، تـوي    آیاغیمیز آلتیندا اوالن خالی   . ریاندا گؤرمک اوال  

ریمیزدا، حتـا   رگونـومزده اوالن رفتـارال     دوگونلرده، دینی و مـذهبی اوالي الردا و ه         -
دوغروسـو بـودور   . نیامیزدا بو کولتورون ائتکیـسیندن تاپمـاق اوالر  فیکیر و دوشونجه د  
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تمـک اوالر کـی اونـون هـر واگونونـدا بیـر سـیرا         و کولتورو بیر اوزون قاتارا بنزه   کی ب 
 بایـاتی   امـا، بیـر واگـون     . دیـر »دیـل «اونون لئکوموتیوي، آنجاق    . محصولالر داشینیر 

. الریمیزي اؤزو ایلـه چکیـر  تاالر سؤزونو داشییر، بیـري مـاهنی     آپاریر، بیر باشقا واگون آ    
اما بو قاتـاري چکـن بیـزیم    . آنجاق هر بیري کواتوروموزون بیر بؤلومونو چکمکده دیر       

هامیمیز بیلیریک کی بو کولتورون اولماسینا، دیـل   . آنا دیلیمیز تورکودور  . آنا دیلیمیزدیر 
  .اونسوز کولتوروموز ده اوال بیلمزدي.  ان الزیم اوالن بیر عاملدیروارلیغی

ــورادا انگــوران کولتــورو حاققیتــدا دانــشماق ایــستردیم   90انگــوران، زنگــانین . ب
 جوشقون چـایالرین    لرین آراسیندا،  گؤي دره  –کیلومترلیگینده، داغالر اورتاسیندا، گؤم     

ونـون ان زنگـین معدنلرینـدن بیریـسی         دیر کـی اورتـا دوغ     ل بیر قصبه  جواریندا، گؤزه 
ل  انگورانین اووسایان گـؤزه   . موشدوراوالن قورقوشوم و روه معدنی  اونون کناریندا اول        

انگـوران تـاریخ بویـو،      . طبیعتی، وحشی حیوانالر اوچون ده یاخشی بیـر سـیرانگاهدیر         
تـی  ردان بیـري موالنـا هم     م لر و عارفلر قوینونـدا بئجردیبـدیر کـی اونـال           بؤیوك عال 

بونـدان عـالوه یـوزلر صـنعتکار، شـاعر و یـازیچیالري          . نی آد آپارمـاق اوالر    انگورانی
نین فرهنگینی آراشدیرماق، توپالماق و اوخوجوالرین الینه       ل قصبه بو گؤزه . اولموشدور

چاتدیرماق بیر آکادمی نین ایشی دیر، آنجاق بئله بیر امکانالر الده اولمـادیغی اوچـون،     
انگـوران و فرهنـگ     « - النیـزده اوالن کتـاب    . ه ال آپارمالیـدیرالر   گنجلریمیز بو ایـش   

نقـدي جنـابالري، بـو    . نین اثري،  بئله بیر اثردیـر  آقاي محمد علی نقدي   -» مردمش
یوردون شورلو و دوشونجه لی گنجلریندن بیري اوالراق، بو بؤیوك ایشه ال وورموش              

ـ . آراشدیرماالرا دا یول آچمیشدیرگله جکده باشقا . و دیرلی بیر کتابی یازا بیلمیشدیر      و ب
  .ییب، کتابین اوخوماسینی دیرلی بیلیریک گنج یازاریمیزا باشاریالر دیله

  سینده جانالرینی قوربان وئره نلره هریس، ورزقان و اهر زلزله

  ، قالخین آیاغا،نه دوروبسوز وطن اوغالنالري
  ائلیمیز توپراغین آلتدا
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  نیاده ییشمیش،سی دو نفسی سایقییا دوشموش، نئچه
  گه قوچ نبی گلسین، لردن کؤمه سس آتین قوي دره

  گؤیدن اولدوزالر النسین،
  لنسین، سپه لنسین، لپه

  !نه روادیر کی نسیمی باالسی ایندي دیلنسین؟
  باشیوي قووزا سهندیم،
  .سنه دونیاجا گووه ندیم

  سنی گؤردوکجه ایگیدلر اوره یی دالغاالنیبدیر،
  نیبدیر؛سنه آذر باالسی دالداال

  خلقتین سووگولوسو
  بیرجه دماونده خبر وئر

  یاتان الونده خبر وئر
  او باتان کنده خبر وئر

  -اته گینده بو نه سیردي؟ 
  دي سنده، نیه بس دامالر اسیري؟ تمه بو نه تیتره

  سارا عصمتلی خانیمالر باالدان اؤترو ملیردي
  .چوخوسو باشالرینا توپراق الیردي

  آذربایجانیويسسیوي آل باشیوا سسله 
  یوو اوزوندن قانیوي

  اونله قوي بذ قاالسیندان اولو بابک دادا گلسین
  کیشی غیرتلی قادین فریادا گلسین

  .دئنه زینب پاشا امدادا گلسین
  باشیوي قووزا سهندیم

  بیلیرم سینه ده چوخ اودلو کؤزون وار
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  لی چوخلو سؤزون وار مه صمده سؤیله
  .هله یولالردا گؤزون وار

  - چیخمادي ستار؟ آخ گلیب
  باشیوي قووزا سهندیم، باشیوي سالما آشاغا

  الیوي وئر ساواالنا، ایکینیز قالخین آیاغا
  سن او داغسان کی یامان گونلري سوودون

  ییرتیجی ایتلري قوودون
  لري گؤردوم، یاپیشیب بورنونو اوودون نئچه ظالیم

  کاشکی تیترتمه گلن یئرده کوراوغلو ساغ اوالیدي،
  جه یوالیدي ز باالنین زولفونو عینیبو حیاسی

  اوندا اهللا نه اوالیدي؟
  دده قورقود سازینی بیرده باسئیدي سینه سی اوسته

  اوخویایدي سنی ساغ قال
  !باش اوجا ملتیمیز بیرده دئسینلر سنه جان، جان

  سنه قوربان اوالریق یکسره بیز آذري بایجان
  سن او داغسان اته گینده دلی دومرول آیاق آچمیش،

  سی داشمیش ن اوسته کیشی لیک چشمه زینه وئرمیش سینه
  آدیوي شهریاریم دفتري نین تاجینا ساچمیش

  سنده بوزقوردالر اوالشمیش
  الیوي وئر ساواالنه

  فلگین گؤزلري سیزده
  رسیز نئجه بیرلیکده یئنه همت ائده

  .رسیز قوجا قارتال کیمی گؤیلرده گزه
  : ايیازیالر سیزلریلن بیر ده افق الردا کی
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  آدي تاریخه برابر
  اؤزو دوققوز فلکه منظر و محور

  سنی ساغ قال، آیاق اوسته
  .سنن افسر ائوئرئسته

  دیر سنه ایران نیب گووه
  سنده ایلهام اولونوب تفسیر میزان

  ییب الغدیرین دونیانی حئیران ائله
  .دوالنین باشیوا دونیاجا سنین آذري بایجان

   دایازدي- ل تک عمرو آزديچوخ داریخما کی یامان گون قورو گو
  سنده جاري خان آرازدي

  .توپراغین درگه رازدي
  بلی، حیدربابانین هر داشی بیر مهر نامازدي

  .چوخ ایگیدلر اونا بازدي
  نه فیضولی، نه نباتی، نه کریمی، نه جالل،

  نه نیظامی، نه کالمی، نه بدیل و نه ده ابدال؛
  روین،نه علسگر، نه زلیم خان، نه پري بیرجه نه پ

  - لر بئیی شروین نه اوغوزخان، نه ده یافث، نه ده بئی
  آنجاق هر یئرده کی تورکو دیلینه سؤز دانیشان وار،

   آیري آدیوي لوحه ي دورانالرا یازدي- آیري
  آدین البتده قوتازدي

  !!!لدي، نئجه نازدي نه گؤزه
****** 

   سحر خیالی منی دورزادیب دي دستمازا،
  .دوران زامان نامازادوروب اؤنومده جمالی 
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  خیال غارتی وار محمودون باشیندا یقین،
  .فراهم ائیلییب ایکی سپاهی بیر ایازا

  ، الیم اسدي، قیشالریم قورودو،دیلیم توتولدو
  .یانیمدا اولمادي بیر کس یارا گیالیه یازا

  ك دؤیونور، بیلئیدي کاشکی ویصاله نه جور اوره
  .ازاکی بلکه آزجا منی یاندیریب یاخئیدي ن
  قمار عشقده الدن اوتوزموشام نمه وار،

  .سن ادهم اوغلو تک پاالزا بورونموشم گؤره
  دیم سنه آخر اوره کد هوار نه سؤزوم، دیینمه

  .صمد کیمی منی ده آتدیالر او خان آرازا
  صبا، یوبانما، یئتیر بو سؤزو وفا کانینا،

  . بو دیاردا گلیب غفیل گودازا»دومان«دئنن 

  نازخند صبحی
ده  سـینده هلـه  ئنیش و زنگـین اولـسا دا، نثـر سـاحه        ران تورك ادبیاتی نه قَدر گ     ای
یـه گلدیکـده بؤیـوك      یـه لـه حیکا  للیـک نثـرده، اؤزه  . ک اوچـون یئـر بوشـدور      مایشله

ده چـوخ آزدیـر و بوشـلوقالر       سـیله مقایـسه   الریمیز واردیر؛ آنجاق شعر سـاحه      یازیچی
  .شلوغو آیدینجاسینما گؤروروكزنگانا گلدیکده داها بو. ده گؤرونور هله

لـر یازیلیبـسا دا، ادعـا ائـده بیلردیـک نازقئیـدین            نئچه رومـانالر، حکایـه     –نئچه  
  .ناغیلالري بورادا ایلکین اثردیر

ل، چالیشقان و خـوش  لر آراسیندا فعالی صبحی خانیمالري زنگانین الی قلم   نازخند
آنجـاق دیلینـه اوالن محبتـی       . رادیراو، فارسجا و تورکجه یازیب یا     . دیرفکر بیر قادین  

  .ییرلرده جانالندیرماق ایستهییندن قوپان حیکایهاوره



        162    اولدوزالر اله نیر

یچی نـین اؤزو شـاهد اولـدوغو        دیر کـی یـاز    سیموعهلر مج الینیزده اوالن حیکایه  
یینـدن  لیکلـه اؤره  بئله. نالردا اؤزو اشتراك ائتمیشدیر   ده او  الردیر، بلکه لر و اوالي  حادثه

ه لـرد   لر بو حیکایهللیکنئچه اؤزه . یرییمیزه یات زلري اوخویوروق و اوره    گلن سؤ  –آخیب  
لیغـی و   لیگـی، آخیجـی    دیـل سـاده    نـین سی یازیچی بیرینجی: اوخوجونو اؤزونه چکیر  

سـی   ایکینجی. بیر دیلدن اوزاقلیغیدیر، هابئله ساختاالنما   دانیشیق دیلینه یاخین اولدوغو   
دویومـوز و  ادا اوالن اوالیـالر هامیـسی، گونـده گؤر     بـور . اوالیالرین رئالالشماسی دیر  

؛ بـورادا    اؤتـوروك  –لردیر، آمما بیـز اونـالردان گـؤز یومـوب           شاهد اولدوغوموز حادثه  
.  بؤیـودور و گـؤزه چکیـر       –اونـالري تـصویره آلیـب       . یه بئله توخونمور  یازیچی مساله 

رین بـو سـطرل   . ال بیلر للیگی سایی لی اولدوغو بلکه ده اوچونجو اؤزه     لرین ائتکی   حیکایه
ؤز یاشـالریمین  مـز گـ   ایـسته –لـري اوخویانـدا ایـستر    یازاري اونوتمورام کی حیکایـه   

هنرین اصیل هدفی ده اوخوجوالردا تاثیر بوراخمـاق و اونـالردا      . دیمقارشینی آال بیلمه  
ی اینـانیرام کـ   . نازقئیدین ناغیلالري بئله بیر ماهیت داشییر     . یئنی بیر دویغو یاراتماقدیر   

بورادا اوالن پرسـوناژالر هامیـسی رئـال و    . هر اوخوجو اؤزو قَدر اوندان تاثیر آالجاقدیر  
. دیـر  ئتمیش، بلکه ده قهرمانالرین بیري    لرده اشتراك ا  ثهیازیچی اؤزو بو حاد   . دوغالدیر

بورادا اوشاقالرین دنیاسی، آشاغی صنف لرین دردي و قادینالرین یاشاییـشی و آغیـر              
وخ موضـوعالر چـ   . بورادا فقـر، درد و انـسانلیق دالغـاالنیر        . لینمیشدیردورومو تصویره آ  

میـرم،  لـره توخونمـاق ایـسته     کایـه  بیـر حی   -دیر، بیر لريساده اولورسا دا، انسان فاجعه    
صـبحی  . آنجاق اوخوجوالر اؤزلري اونالري درك ائدیب، لذت ایلـه انکـی آالجـاقالر            

اومود ائـدیرم   . ولون داوامینا گؤز تیکیرم   ییب، ی -مالري اوچون یئنی باشاریالر دیله    خانی
  .جکلر  یازیچیالریمیز اونون آردیجا گلهیالقیز قالماییب،

  نین اثرلرینه بیر باخیشصمديندا 
ـ      نین ح یم ندا صمدي  لیایلک اؤنجه دئمه   رك،  ائـده هکایه لرینه بیـر باخیـشی بهان

مدي بونـا الیـق    ندا صـ  هر حالدا   . کایه ادبیاتیمیزا گیریش کیمی بو مطلبلري یازیرام      ح
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نین نثر ادبیـاتیمیزا    ندا صمدي . ییرممی اونون آدییال باشالماق ایسته    گؤرونور کی مقاله  
یـازارین   - بیـر : رمدنی سـایا بیلـه  چه نهبونا سبب نئ . قاتیلماسی منی چوخ سئویندیریر   

 - ؤرد یازارین زنگانلی اولـدوغو، د    -  یازارین قادین اولدوغو، اوچ    - گنج اولدوغو، ایکی  
ن آرتیـق  لـر منـی هـر زاددا    لرینده یاتان دوشونجه و هامیسیندان آرتیق یازارین حیکایه    

  ).رمدنلري ده آچیقالیا بیلهالبتده بو نه(سئویندیریر
دیغیم زامـان، منـدن ایـران       ده تحـصیل داوامینـا چالیـش        جی ایلده تورکیـه    1375
نین اثرلرینـدن  ورك یازارالرينی قاپسایان و یا تجی تورك ادبیاتی سوره  -نین  تورکلري

یلن بیـر  للیگینی داشییا ب  آنتالوژي آدي آلتیندا بیر چالیشما اؤزه      -یاپیالن بیر سئچگینی    
لریمیـزین ساییـسی    نجاق نه یازیق کی او زامان حکایه    آ. دیلر یازماسینی ایسته  -اثرین  

ـ  دن قاییـداراق   تورکیـه . یندان آرتیق دئییـل ایـدي     بارماق سای  یاشـیل  «دا اومیـد زنجان
د یـازارالردان  بو زامان چوخلو اوسـتا . کایه اوچون بیر یئر آچدیم   لرینده ح   صفحه »خیال

یرلی یازارالردان عزیز محسنی، پروفسور     بورادا بو ده  . گنج یازارالرا قدر الیمی توتدوالر    
دي، زهتابی، باقر رشادتی، حمید آرغیش، طغرل آتاباي، مرتضی مجدفر، اسماعیل هـا            

آنجـاق  . دن اورتایا قویولـدو  جی ایلده یئنی1390بو قونو، . رم ینی آد آپارا بیله  و باشقاالر 
 و مینلرجـه    چونکـو یوزلرجـه کتـاب چیخمیـشدي       .  باشقا اولوردو  -بو دؤنه مساله بام     

ــدا وارایــدي حکایــه ــز میدان ــا گــؤره ده همــان . لریمی یونیوئرســیته ده آذربایجــان بون
نین دوکتورا تئزي سئچیلدیکده یونیوئرسیته     نجینین آراشدیرماسی بیر اؤیره    لري حکایه

سینده من ده اشتراك ائتدیمجلسه عهدافطرفیندن آلقیشالندي و بو تئزدن م.  
جـی یـوز ایلـده    20 کایه ادبیاتی مستقل بیر ادبیـات کیمـی  نین حانیایران آذربایج 

اوف و   طالـب لرینی میرزا عبـدالرحیم ابو      هکایه ادبیاتیمیزین ایلک نمون   ح. باشالنمیشدیر
ـ     نین  اي  العابدین مراغه  زین ین آنـا   الکـ . فله فارسـیجا اولموشـدور     اثرلـري اوالراق، تاس

 جـو ایلـده   -1304او . یه عاییـددیر    لریمیز عباس پناهی    دیلیمیزده یازیالن ایلک حکایه   
کایـه  باشقا ح . سینده نشر ائتمیشدیر    مه روزنا »ریئنی فک «سینی    آدلی حکایه » پریشان«
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سـینی   آدلی حیکایه» وولقان«جی ایلده 1320او دا . قلی کاتبی اولموشدور علییازاریمیز  
  .نشره وئرمیشدیر

ل بیر سیاسـی و اجتمـاعی دوروم      ر اؤزه  قد   جو ایله  1324  دن 1300آذربایجانیمیز  
لرینـده  ورونده یازیچیالریمیزین اثر  جو ایلده قوروالن ملی حکومت د     1324. یاشاییردي

طـرزي و ملـی حکومتـه دسـتک وئرمـک او      تین یاشـام   جماعآزادلیغا هوس، آنا دیل،   
ورده آذربایجـان مطبوعاتینـدا   ن د همـی . نین اورتاق موتیوي ایـدي     لري  مین حکایه  دؤنه
. یـه باشالمیـشدیر     کایه ادبیاتیمیز دا دیرچلمـه    لر یارانمیش و ح      بدیعی مجموعه  - ادبی

بـو  . ..زاده و   انقهرمـان قهرمـ   محمدلوي عباسی، فتحی خوشگنابی، علیقلـی کـاتبی،         
  .ورون تانینمیش یازیچیالري اولموشدوالرد

. تابی نـشر اولونمـادي    اییسیندا آنا دیلیمیزده حکایه ک    بارماق س  ر انقالبینا قد  1357
بونونال بئله بو آغیر سیخینتیالر آلتینـدا     . یازیچیالریمیز فارسیجا یازماغا مجبور قالدیالر    

ن یـازیچیالري دا تاپمـاق     گیزلینجه نشره وئره   -ین و اؤز آنا دیلینده یازیب         باش اگمه 
  ...گنجعلی صباحی، علی تبریزي و: الراو

چیالردان لـري نـشر اوالن یـازی        کایـه لرینـده ح    ان سونرا مطبوعات صحیفه   انقالبد
ر، مرتضی مجدفر، محمد قاضی، الـف نـورانلی، علیرضـا         گنجعلی صباحی، حبیب ساه   

لـري،   لرین موضوعالري گون پـروبلئم   و حکایه ب. قاالرینی آد آپارماق اوالر   ذیحق و باش  
  . رعیت آراسیندا اوالن توققوشماالر ایدي- کند احواالتی و ارباب

لرلـه بـاغلی    انقالبدان یارانان آچیق آتمـسفئر بعـضی سیاسـی و اجتمـاعی حادثـه       
بیـر  . لر آزالماغا باشالدیالر تورکجه درگی و قزئته.  گئده محدودالشدي - اوالراق گئت 

 ایـل  حیکایه ادبیاتیمیز بیر نئچه   . دن، تورکجه کیتابالري قیتلیق حالینا گلدي      هآز کئچم 
یا چیخان یـول  جو ایلده کیهان نشریاتی طرفیندن اورتا  1369نهایت  . سوکوتدا یاشادي 

ــشریه ــه ح  ن ــینده یئن ــتردي   س ــو گؤس ــاتیمیز اؤزون ــه ادبی ــاالن  . کای ــم چ اورادا قل
 ناصـر  ...ي و بهروز ایمـانی، ایـواز طاهـا و         اورمولو، اسماعیل هاد  . یازیچیالریمیزدان ع 
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همـین  . منظوري همین ایلده سون ناغیل، سون افسانه آدلی رومـانینی نـشره وئـردي      
لرینـده ده   نین تورکجـه صـحیفه  فروغ آزادي و سونراالر مهد آزاديدؤنمده تبریزده ده  

 دا نـشر  تبریز ده نشر اوالن فجـر آذربایجـان و زنجـان      . لري نشر اولوندو    کایه نمونه ح
ــهمیــزده ده ح الن امیــد زنجــان نــشریهاو  دن 1370. رینــی تاپمــاق اوالرل کایــه نمون

سـینده    تـابالري اورتایـا چیخـدي و نثـر سـاحه          ی ایللر آراسیندا بیر سیرا نثر ک      ج1376
قـوي  «تـابالردان  بـو ک . سـین وئـردي    گـونلرینین مـژده    جـک   ادبیاتیمیزین آیدین گله  

قـارا  «،  )پروفـسور محمـد تقـی زهتـابی       (میـشوولو . م) حیکایه توپلوسو (» اولسون اون 
  .ریک آد آپارا بیله... ناصر منظوري و» چوخا

لر داها گوجلـو نـشره    لردن سونرا تورکجه نشریه    ن سئچگی   ده گئده    دا اؤلکه  1376
بـو آرادا خـانیم سوسـن       . ظاهیرده یئنه بیر آز آچیق آتمسفئر یارانمیـشدي       . باشالدیالر

گـونئی  . یه و رومانی کؤچـوروب مطبوعاتـدا نـشره وئـردي          نواده رضی بیر چوخ حیکا    
آد ... یازارالریندان حیکایه درج اوالن یازیچیالردان کیان صـفري و طغـرول آتابـاي و             

گـنج یـازارالریمیز   . یه آیاق باسمیشدي حیکایه ادبیاتیمیز یئنی بیر مرحله   . آپارماق اوالر 
 -زامان زنگان   ی بو ایدي کی بو      سئویندیریج. (اؤز گوجلرینی سیناماغا باشالمیشدیالر   

مدرن  بو زامان ). سیله آذربایجانین باشقا سهرلریندن گئري قالمادي     امید زنجان وسیله  
بعـضی  . و پست مدرن قالیبالرینا ده گؤز آلتی باخان یـازیچیالري دا گؤسـترمک اوالر    

 رغبـت  لـرین یازماسـینا دا      لردن اولوشان قیسا حیکایـه    » کیبریتی حیکایه «یازارالریمیز  
گـنج  . لـی گئـدیردي   حیکایه ادبیاتیمیز و نثریمیز دئمک گوج و قدرتله ایره       . گؤستردیلر

میز قـدرتلی     آیدین ایدي کی حیکایه   . نسلیمیز ده ادبیاتیمیزال داها آرتیق ماراقلی ایدي      
  .جکدیر و دونیا مقیاسلی یازیچیالر یئتیشدیره

لري   کایه مجموعه  و ح   هجن دقته الیق اوالن حکای      جی ایله 1380جی ایلدن   1376
.  ایـدي  لـی گئتمکـده   نثریمیز دئمک اؤز یولونو تاپمیش و گوجله ایره      . چاپدان چیخدي 

 - م آغداشلی، آلتون خیـال قوشـو   -) رومان(چاپ اوالن حیکایه توپلوالریندان شامان   
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 طغـرول  - علی داشـقین، مـانقورت   - عزیز محسنی، کند گلینی      -باقر رشادتی، یورد    
شـعر و حیکایـه     ( مرتـضی مجـدفر، سـنه سـاري          -.. لره سـو سپمیـشم      چهآتاباي، کو 

نـین اثرلرینـدن توپالنـان        نئچـه یـازیچی   (کریمی، یئددي نار    .  توپالیان م  -) توپلوسو
  .لردیلر ن نمونه جه ایشیق اوزو گؤره ساده.  نادر ائلخان و س-) مجموعه

ـ   ادبیاتیمیز باشقا بیر مرحله کایهجی ایلدن بري ح  1380  1380. اق باسـیر یه آی
لـر    نجیـسل درگـی     لري طرفیندن بوراخیالن اؤیـره      نجی  دان بري آذربایجان اؤیره   

. یـه امـضاء آتیـر    آذربایجان ادبیات و مطبوعاتی تاریخینـده پـارالق بیـر صـحیفه           
. لـر بـوراخیلیر   نجیسل درگـی و قزئتـه    آذربایجانین اکثر شهرلرینده و تهراندا اؤیره     

). یاشماق و سـحر درگیلـري   (یاتا دایانانالردا وار ایدي   بونالرین آراسیندا محض ادب   
1380   نیادا اینترنت بوگونکو یاشامین بیـر پارچاسـی اولموشـدور    جی ایلدن بري د .

 بیرلریله ایلگی سـاخالیانالرین سـایی       - اینترنته باغلی اوالنالر و بو یولو ایله بیر         
کلـی    یش و سـوره   لـر آچیلمـ     ل سـیته    ادبیات اوچون اؤزه  .  گئده آرتمیشدیر  - گئت  

آذربایجان ادبیـاتی وورغـونالري طرفینـدن بیـر چـوخ       . دیرلر  اوخوجوالرال ایلگیده 
سـی اینترنـت      کایـه اینـدي آذربایجـان ح    .  سالینمیـشدیر  الري یوال   ادبیات پورتال 

مـن ده   . سی دیر  نین سیته  بونالردان بیري ده ندا صمدي    . دیررینده داها اکتیو    اوزه
  .تانییرامندا صمدینی ائله بورادان 

جی ایلده بو شهرده آنادان اولوب و اینـدي     1368ندا صمدي زنگانین گنج یازاري،      
آنجـاق  . ریزیسینده اوخویـور   تیم برنامه  بیلیم یوردوندا اؤیرنجی اوالراق مدیریت و اؤیره      

   .گنج یازار اوالراق دوز یازیمیزدا اؤزوندن ایز قویماغا دا چالیشیر
   دریادان دؤنه بیلمزچاي ،دنیز چایسیز دؤزه بیلمز

  .آزادلیقدان چؤنه بیلمز ،اینسانلیغا اورك وئرن
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ده سـیناییب و     ش و ادبی فعالیتینی بـو چتـین سـاحه         ندا خانیم دوز یازینی سئچمی    
ــو میدانــدان چیخمیــشدیر آنجــاق بیــر مقدمــه ایلــه نــدا خــانیمین . باشــی اوجــا دا ب

  .یارادیجیلیغینا توخوناجاغیق
لـرین   حیکایـه  ایران تورکجه سینده یازیالن   . و یئترسیزدیر نثر ادبیاتیمیز چوخ گنج     

یرلی و زنگین اولمامیشدیر، آمما بیر آغیر ادبی تکلیـف کیمـی         ده، او قدر ده    سایی هله 
ندا صمدي خـانیم دا بـو       . مدیرده چالیشماالري الز   یزین بو عرصه  اولورسا دا یازارالریم  

  .ده چالیشیر و حتما بو آغیرلیغی دویور عرصه
دن تورکییـه   یازیـسینی آلقیـشالییرالر او جملـه       نثر ده آذربایجان  اندان ائشیکده ایر

ریـر؟ مـسلم بـودور      یی گؤسته  بو، نه   . تئزي آپاریلیر  بیلیم یوردالریندا بیر نئچه دوکتورا    
کایه داغارجیغیمیز بوشـدور و  هله ح . رکلري آراسیندا چوخ آزدیر   کی، دوز یازي ایران تو    
. لر ده هله اؤز یئرینی تاپمامیـشدیر      قیسسا حکایه . ر حددینده دی  رومان یازیالریمیز یوخ  

. نینـدا کئچینیرلـر   رعیتـی دورا - داستانالریمیزا گلدیکده، بوتون یازارالریمیز هله ارباب  
 هلـه بـو   »قورشون هـاردان آچیلـدي  «سی یرلی یازاریمیزین دا حکایهابو طه کیمی ده   

تاسف یئري دیر کـی  ! جکدیرراالر گله عرصه ده فیرالنیر و بوگونون موضوعالري سون 
  .بی اوالن یازاریمیز، هله اسکی موضوعالري یازماقدادیریرلی بیر دیل صاحبئله ده

تاریخـه باخدیقـدا، ایلـک    . آذربایجان ادبیاتیندا چوخ اوزون تاریخه مالیکدیر   تمثیل
لر  اولموشـدور کـی چوخلـو عـالیم     »کلیلـه و دمنـه    «تمثیللر و ان زنگین تمثیل کتابی       

لی بو زنگـین کتـاب، هینـد دیلینـده      دئمه.  اصلی آذربایجانا مربوطدور   طرفیندن، اونون 
یوخ، بلکه آذربایجان تورکجه سینده اولموشدور کی ساسانیالر زامانیندا پهلوي دیلینـه            

 - بونا اینام بسله ین عالیملرین سـایی گونـو      . چئوریلمیش و اصلی آرادان آپاریلمیشدیر    
 اولمـاز، چـونکی چوخلـو فیلـسوف         یجان ادبیاتیندا بونا کیفایتلنمـک    آذربا. گوندن آرتیر 

دن محمـد    ل اثرلر یاراتمیـشالر؛ او جوملـه        بو تمثیللردن یارارالنیب و گؤزه     رلریمیزشاع
سـونرا، قاسـم ذاکـر    .  اثرینی همین ثمثیللر اساسیندا یازمیـشدیر      »ثعلبیه«باقر خلخالی   
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رك  اثرلرینده چوخلو تمثیلدن اسـتفاده ائـده  ري ده شقا آذربایجانین بؤیوك عالیم شاع با
  .ایندي نداخانیم اونالرین یولونو داوام ائتدیریر. زنگین اثرلر یازمیشدیر
آنجـاق زنگـانین    . لرینـی اؤز سـایتیندان اوخوموشـام      نـین حکایـه   من ندا صـمدي   

ـ   لري حکایه. یازارالردان بیریدیر  یارادان   - گنجلري آراسیندا عشقیله یازیب     ونین چوخون
 واردیـر کـی     کایـه  ح 7لی سؤزلري ده واردیر؛ بـورادا        رك، دئمه تمثیللردن استفاده ائده  

قارتـال ایلـه     - کایـه سـی   لر آراسیندا بلکـه ده سـون ح       بو حکایه . بئشی تمثیل دیر  
چونکی بورادا اوخودوغومـوز سـؤزلري      . لریندن ساییلیر ل حکایه ان گؤزه  - دووشانالر

هر حالدا بو   . عالوه باشقا بیر یول تاپماق چتین اوالردي      سؤیله مه یه بلکه ده تمثیلدن       
  :لري بئله سیراالماق اولور بورادا اوالن حکایه. چوخ بیندیمتمثیلی 

نــدا، . ریــر  بیــر یوخــسول عائیلــه ده اوشـاقالرین حــسرتلرینی گؤســته :نیـسگیل 
سـی    خـاطره بـورادا یـازارین اؤز  . ره بیلمیـشدیر  ل بیر صورتده گؤسته سوللوغو گؤزه یوخ

 اونـا  - نین پالتـارالرینی کیچیلـدیب   وخوال گئتمک اوچون، بؤیوك باجیسی ا: دیله گلیر 
  .یاراشدیریرالر

 یئر، کیمـین اولـدوغو اوسـتونده دؤیوشـورلر، آنجـاق بیـر       :لیکاوچ قارغا و مکه 
  .قورشون داعوانی بیتیریر و یئر کیمین اولدوغونو بیلدیریر

  .رون بوشلوغونو گؤسترمه یه چالیشیر بیر تمثیل اوالراق، غرو:هاوالی اینک
 بورادا بیر سیرا اینـسانالرین اؤز کیملیکلرینـدن آجـیقالري گلـدیگینی             :قارا بالیق 

  .آسیمیالسیونون ان آجی اوزونو بیلدیریر. گؤسته ریر
یلـه آناسـی و اؤگئـی آناسـینی          بیـر روانـی بـاغالنتی ا       :من ناغیلسیز قالمیشام  

  .ریرگؤسته
مـک   ومود بسلهیه چالیشمالیدیر؛ آنجاق ا   ر؛ ادبی دیله چئوریلمه   دی لی ساده ندانین دی 

ن دیلیمیـزی . یرلی بیر یازار کیمی چیخـیش ائـده جکـدیر       جکده ده اوالر کی یاخین گله   
قلیقالر دا گـؤزه چـارپیر؛ آممـا       بیـر سـیرا آخـسا     . کیرگرامئرینی دریندن اوخوماغی گره   
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دیر و اونا گـؤره ده   کتهیرلی بیر نُ  ان دهدیر و بو،   یاسیناونون دوشونجه د   یرلی اوالن  ده
بونو آرتیرماق ایستردیم کی ندا خانیم دا توجـه  . اللري وار اولسون. ندانی سئومک اوالر 

دبیـاتیمیزا چالیـشماق    ل دیلی اولمالیـدیر؛ اصـلینده، ا      ویورسونالر، هر یازارین بیر اؤزه    ب
یـسی اوزه  تین اؤز یاپاوچون هر ملّسی  تین گلیشمه لیدیرلر کی ادبیا  لر، بیلمه  ییرسه ایسته

دیلـین انـسان   . مـالییق مدیر و بو دیلی بوگـون یارات رینده گلیشن، بؤیوین ملی دیل الز 
سـی اوچـون موجـود اوالن هـر جـور           لرینه گیره بیلمـه   نین بوتون ساحه  سیدوشونجه

ن دیـل، زامـان ایچینـده اونـو اسـتفاده ائـد           . تیکانیکلیغی اورتادان قالدیرماق الزیمدیر   
نیـادا هلـه    مودئرن د . یاراندیقجا یارادیر . راینسانالر طرفیندن هم یارادیلیر، هم ده یارانی      

ـ لفیکري، اکونومیـک و تکنو    بیزیم ادبی، علمی،     لـرده دیلیمیـزین یئـري     سـاحه  کوژی
. امبونـو اینـانیر   . بو بوشلوغو دولدورانالر سیزین کیمی گنج یـازارالیمیزدیرالر       . بوشدور
 اینانیب، بو یولدا بؤیوك اراده ایله چالیشمالییق بلکـه ایـدئالالریمیزا و            ییمیزهجهبیز گله 

  .میللی هدفلریمیزه چاتا بیلک
باشقا بیر یؤندن، بیلیرسینیز، دیل، اؤز بوتونلویو ایله اولوشـدورما چاباسـی ایچینـده           

دیلـین بوتونلویونـون اولوشـدورما      . عـصرلرین تجروبـه لـري دیلـده سـاخالنیلیر         . دیر
 یــانی ســؤز دوغــوب - ســیرینــده اورمــهي ایلــک اؤنجــه اؤز یاپیــسی اوزهالرچابــا

. مکونــدورســیله متیــشیمه کئچمــها دیللــري ایلــه ایلــهنیــ و ســونرا د- دوغورماســی
ري قاورامالشـاراق  اولوسالرین باشیندان کئچن اوالیالر، داهیلـرین عقلـی چالیـشماال     

لـو ایلـه اینـسان هـم     له سؤزجوکلر یو دیلده کی قاورامالر، اؤزه للیک    . شیردیلده آرشیوله 
 - قـاورامالر ذهنـین علمـی     . ییـر، هـم ده توپلومالشـیر      لري اؤزومسه تاریخی تجروبه 

تاسفله آنادیلیمیزین یازي دیلـی     . دیر سی نین نتیجه  اجتماعی پالندا اوالن آختاریشالري   
ـ      . اولماماسی قاورامسیزلیق یاراتمیشدیر   اورامالر عقلیمیزده داشیدیغیمیز بوتون علمـی ق

تاســوفله، . دیــر یــی دیــل میللــی کیملیگــین اورتــا دیــره. شــدورفــارس دیلینــده اولمو
نین گئنـیش اوالنـاقالري حاققینـدا        وطنداشالریمیز، تورك دیللی میللتیمیز اؤز دیللري     
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بـو بؤیـوك دردي درمـان ائتمـک     . خبرسیز قالمیـشالر و خبرسـیز ده بوراخیلمیـشالر        
ك اوالن دیلیمیز بؤیوك بیـر       کولتوروموزه اورتا دیره  . دیر سی ونکو یازارالرین وظیفه  بوگ

.  باتاجـاق  - ك چؤکرسه، بوتون وارلیغیمیز ایتیـب      بو دیره . سایغی ایله ساخالنیلمالیدیر  
رك، یازارالریمیزین بوینوندا بؤیـوك      بونالري بیله . بوگون کیملیگیمیز تهدید آلتیندادیر   

بودا سـیزین   . اق، دیلیمیزي یوکسلتمک دیر   بیر تکلیف واردیر؛ او دا، دیلیمیزي ساخالم      
بـاجیم گؤزومـوز    . دیـر  لی گنج یـازارالرین الینـده       دوشونجه – ندا خانیمالري    - کیمی
  .لرده دیر و سیزین کیمی سیزده

نـین سـونوندا نئچـه       لرینده واردیر؛ او دا، هر حکایـه       للیک ده ندانین حکایه    بیر باشقا اؤزه  
  .بونا گؤره ده تشکر ائتمک الزم. رسؤزجویون آنالمینی آچیقالماق دی

  آرار

دیر کی ایگیرمـی    ر، حسن رفیعی جنابالري   تخلوصوایله تانینان شاع  »آرار«ون  بو گ 
یـی یانـان، آنـا دیلینـه        یی آیاق توتان زامان، بیـر اوره      درنه»ایشیق«ایل بوندان اؤنجه،  

ر  هر سـئو رن بیرادیـب، شـع   رلریمیزه یول گؤسـته   شاعغیرتله یاناشان و همت ایله گنج       
سی کیمی چالیشیردي؛ آنجاق بونالرا قـانع اولمایـاراق، بوگـون         رلرین یاردیمچی وشاع

رفیعـی جنـابالري   . سینده چالیشماغا اوز گتیریبـدیر   اؤزو ده قلم اله آلیب، ادبیات ساحه      
یوکـسک لیـسانس   (بیر چالیشقان معلـم، تـاریخ علمینـده عـالی تحـصیالت صـاحبی       

سـینده بیـر    ی آراشدیریجی و ادبیات، هابئله تاریخ سـاحه       درین باخیشل  ، بیر )سیله درجه
بوگون بیرشعر دفترینـی اؤز سـئویملی خالقینـا هدیـه     . پرور بیرذاتدیرین معارف لهاینجه

رك، شعرلرینده تنقید و طنز دیلی ایله خالقیمیزي اویاندیرماغا و داها آییق سالماغا             ائده
  .سینی دویوب وقلمینی اله آلیبدیراؤز وظیفه

ــضادالري    ــدا اوالن ت ــه آالراق، توپلوم ــوعالري ال ــاعی موض ــعرلري اجتم ــن ش آراری
لري آچماق بلکی ده طنـز      بو مسأله . لرینی آچماغا جان آتیر   لیکنین چتین آچیقالماغا، جامعه 
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لـري دوزلتمـک     لیکلـه شـاعیر اگـري     و تنقید یولو ایله سونوجالنماغا ان یاخین یولدور؛ بئله        
یی یانـان طبیـب وحکـیم کیمـی      اله آلیب و یا باشقا سؤزله بیر اوره   نیاوچون شعر قیلینجی  

بونـو دوشـونمک اوچـون،      . یاراالري چیخارماق اوچون جرّاحلیـق بیچـاغینی ایتیلتمیـشدیر        
  : اثرینی واراقالیالیم»!بیردیلیم دیل«شاعیرین ایلک شعر دفتري اوالن

 الوانلیـق   -دیر؛ و بیـر آل    بورادا مختلف عنوانالر آلتیندا اوزون و قیسا شعرلر گلمیش        
لرلـه برابـر، اجتمـاعی نوخوشـلوقالرین     گؤز اؤنونده جانالنیر؛ بـورادا بیـر سـیرا تمثیـل      

بیر طرفده الغالغی، باهـالیق قاتـاري، باهـالیق بـایراغی، بیـر             . تصویرینی گؤروروك 
دیگـی محبتـی    شـاعیرین آنـا یوردونـا بـسله      ،طرفدن ده زنگان وسلطانیه شـعرلرینده     

یـی   هابئله آنا دیلینه خور باخانالري دا اونوتماییر، اونالرا دوز یولـو سـئچمه        گؤروروك؛  
  .یارارلی گؤرور

لـرین،   شاعیر هر بیر شعرینده، توپلومون مختلـف یـؤنلرینی نظـرده آلیـر، ایـشچی          
لـري   ییجـی صـنف  لر و بوتون دوزگون ایشلهیر وئریب، معلمکئشلرین ایشینه ده   زحمت

ده اوالن یئترسـیزلیگی وآخـساقلیغی دا اوزه       اق هـر صـنف    حؤرمتله قارشیالییب؛ آنجـ   
قونوشدوقالرینی، گئیینـدیکلرینی، حتـا      گاهدان دا جوانالرین دوالنیشیقالرینی،   . چکیر

ل تمثیـل     بیـر گـؤزه    »یـین نـاغیلی   ائششه«بوشعر دفترینده   .لرینی دیله گتیریر  ایستک
وزونـو اوخوجـو اؤزو حـیس     د-داد. دیـر ل شـعري  اوالراق، بلکه ده بو دفترین ان گؤزه   

 »قورباغـا وتوسـباغا  «باشقا تمثیلی اوالن، .  دئیه، آچیقالماسیندان واز کئچیرم   -ائتسین
. نین درین و ایتی تـضادالري قلمـه آلینیـر          شعرینده، جامعه  »آتا قیناغی «. لدیردا گؤزه 

رالر، باشـقا  له یاشاییرالر، بیرحالداکی بیعا لیکبیرسیراالر آغیر زحمتلره قاتالناراق چتین    
نـی ده الغـا قویـورالر؛ شـاعیر بـونالرین بیـر               دؤلته ال تاپیب، جامعـه     -یولالرال مال 

بورادا ماضـان، قوربـان، خـاخول    . ریرسینی وگئتدیگی یولو اؤرنک اوالراق گؤسته      نئچه
ایلـک دؤرد نفـر،    . ین یاشاییشی ایله تانیش اولـوروق     ذبی، قودوق قودو  ونهایت سلیم     

؟ آمما سلیم،   !وئریش ایله هاراالرا کی چاتمامیشالر    - ساتما، غلط آلیش   دلالللیق، دوالر 
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ر چالیـشیرسادا، ماضـان، قوربـان،     یوکسک لیسانس آلیرسادا الی بوش قـالیر؛ نـه قـده    
شـاعیر سـلیم   . ده الی آغزینا چـاتمیر  قودوق قودو و خاخول ذبی کیمی اوالن بیرجامعه  

رك،  نـین گئدیـشینی یـانلیش بیلـه    جامعه قارشییا قویور ونهایت    -ایله بونالري قارشی  
  :نی تنقیده چکیر و بئله نتیجه آلیرکی جامعه

  گئت بازارا، دؤن تئزارا، سئزارا؛
  ! قیزارا-یوخسا اوخو؛ قال قیزارا                                          

ی ده اوالن آخساقلیقالري اولدوغو کیمـ      دیر و جامعه   دفترین باشقا شعرلري ده بئله    
لرینـی حتـا    نـین یـانلیش حرکـت       شعرینده جامعه  »خئیرات«. بگنمیر و اونالرا توخونور   

خئیـرات، یوخـسولالر اوچـون یـوخ، بلکـه قـارنی            . لرده ده گؤرور   دینی مذهبی مراسم  
آنجـاق  . سـینی آنالدیـر    رسـوماتا چئوریلمـه    الر ومیلیونرلر اوچـون بیـر      توخالر، حاجی 

نین اکثریتـی ده     ن، باهالیق دیر؛ جامعه    درده گتیره هامیدان آرتیق شاعیري اذیت ائدن،      
  .لردیر ل نمونه ، گؤزه»باهالیق قاتاري « و»باهالیق بایراغی«بورادا . بو درده مبتالدیر

  ده  دیر وشعرلري ده بـو گؤروشـلري گؤسـترمه       الوان -نیاسی آل شاعرین گؤروش د
اوچـون  ) ع(علیلـه مـوال   هابئ بـورادا زنگانـا یـازیالن شـعري،       . دیرل و باجاریقلی   گؤزه

رین دریـن  شـاع لر، بایاتیالر وباشقا شعرلر،  عشقدن یازیالن شعر و بیر چوخلو دؤردلوك 
بـونالرین هامیـسیندا معلـم صـنفینه دریـن          . دیـر  ده دویغوسو وشعر گوجونو گؤسـترمه    

دیگـی   الرینا محبت وپیسلرینه نفرت بـسله      نین یاخشی رمت، جامعه آنا دیلینه ح  سایغی،  
شاعیر بو دفتریله اوخوجوالرینی جامعه ایله تانیش ائتمکله برابـر،        . آچیقدیر-پآیدین وآ 

ــر  آشــیالییر؛ پــیس...!!! .... وجــک لیــک، آیــدین گلــه بــین گیزلــی اولورســادا خــوش ل
 آتماغا اومود یارادیر و اوخوجوالرینی یاخـشی انـسان          -دن قازیب  لري جامعه  وپیسلیک

ل و   ده گـؤزه   »!بیردیلیم دیل «نه سئچدیگی عنوان  شعردفتری. اولماغا، انسانلیغا چاغیریر  
ییـر و اونـو      لـه  ر آنا دیلینه خـور باخـانالري هـده        شاع. دیر دن آلینما بیرعنوان   دوشونجه
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لیغی آنالیـان اوخوجـو      هر دوشونن، درد تانییان، یاخشی    . آلقیشالیانالري باغرینا باسیر  
  .دیر ري باغرینا باسماغا حقلی بیر شاعدا بئله
  :گاهدان دا آغزینی نصیحت و اؤیوده آچیرر  شاع  

                   پیس ایشلره قاریشما،
                                         آلووالنیب آلیشما؛

                
  :باخ سؤزونه موالنین

  »!سوروشمامیش دانیشما«                                       
  :ییر شماالرینی ایستهگاهدان دا قیزالرین تورکو دانی

  ل تئلین وار،                    قیز، نه گؤزه
                                         گؤرکملی بیر ائلین وار؛

                     تورکو دانیش، اوتانما،
  !                                       بالدان شیرین، دیلین وار

یـی وبؤیـوك    لنمـه   گوجونه یییه  »نووا« شیرین دیلی ایله     ر، اینجه قلمی ایله و    شاع
 بـاغلی اولـدوغوموزو   » سـاپینا -ایگنه«نین  سی  اؤلکه»چین« اولدوغو حالدا ادعاالریمیز

دیکـده تومانچـاق     سانجاق چیندن گلمـه    -آچیقالییر وشبسترلی معجز کیمی بو ایگنه     
ده هـر   رکـی بـو جامعـه   ر بیلینـی حالـدا شـاع   عی. قالدیغیمیز موضوعی ایله دردي آرتیر 

  !دردین داواسی اولدوغو حالدا سارساقلیق نوخوشلوغونون درمانی یوخدور
 دیـل، : بـواوچ قونـو  . سونرا؛ منجـه شـعرین اوچ قونوسـو بیرلـشینجه اولغونالشـیر      

لرینـی،   لیـک  نین بوتون اینجـه    نین ویا شعر دیلی    ر، آنا دیلی  شاع. دوشونجه و دویغودور  
بونالري دوزگون ایشه آپارماسـا، دیلینـه       . دیر لی لرینی بیلمه  یکلل لرینی وگؤزه  للیک اؤزه

لـر   دیـر و یاراتـدیغی قافیـه       آرار بو قونو دا باجـاریقلی و اؤزو بیـر اوزمـان           . صدمه وورار 
ریمیز ایکینجی قونـودا دا مـاهیر و یاراشـیقلی بیـر     شاع. وشعرلر بو باشارینی اوزه چکیر 
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لـري تـانیر و شـعرلرینده الـده ائتـدیگی           نـومن دیـر، بوتـون ف    او بیلیم اهلـی   . انساندیر
اوچونجـو قونـو یـا دویغـو، هـر شـعرین واینجـه              . موضوعالري هامیدان یاخشی بیلیر   

نـه   هر اله آلینان موضوع دوزگون بیر دیل ایلـه ائلـه سـؤیله     . دیرلیتین اساس تمه   صنه
. تمیش سـاییلیر گینه چاکی اوخوجودا دویغو یارادیب اونو ذوقا گتیرسه؛ شاعیر اؤز ایسته     

. اونـدان تـأثیر آلیـر     . ییـر رك اونونال عالقه بسله   چونکی اوخوجو بو دویغونو حیس ائده     
 سـایغیلی  -یرلـی ده ده  دهبـو سـاحه  . لیکلـه شـعر اؤز هدفینـه چـاتمیش سـاییلیر       بئله

  .ییریکلر دیلهشاعیریمیز اوچون یئنی باشاریالر ونائلیت
  زنجان/ کریمی. م                                                                   

                                                                           7/93 
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  کسمه یولدور بو شهر
نـین    آدلـی شـعر دفترینـی علـی کریمـی        »کسمه یولدور بو شهر   «الیمیزده اوالن   
 سئویندیریجی حالدیر کـی اؤلکـه میـزده تـورك     .مک ایستردیم  له یازدیغی اثري اینجه  

 گونـدن   –دیلی هله رسمیت تاپمامیشسا دا، تورکجه یازیالن کتابالرین سـایی گونـو             
گاهـدان بـو   . لرینـی آنادیللرینـده سـیناییرالر    للیکلـه گـنج شـاعرلر اؤز قلـم        آرتیر؛ اؤزه 

ـ یرلی اثرلر   ریسیندن ائله ده  چالیشماالر ایچه  کـی هلـه   ر یـارانیر  چیخیر و ائله هنگامه ل
سیندن یارارالنان دیلـده بئلـه اثرلـري گؤرمـک     می دیل اوالن، بوتون ملتین هزینه    رس

لر واردیـر کـی هـر       ؤرمک الزیمدیر کی بیزیم دیلده نه     ایندي گ . بیر معجزه کیمی دیر   
للیگی و   گی، اؤزه للی ین گؤزه دیلیمیز!.  نئچه بئله معجزه لره شاهید اولوروق      –ایل نئچه   

جگـه اومـود چیچکلـري    لر یارانیر و گلهین غیرت و همتی ایله بئله هنگامه      میزرلریشاع
  . تومورجوقالنیر

رلریمیز ده تشویق   امیسی آخساقسیز اوال بیلمز و شاع     ادبی اثرلر و شعر دفترلرین ه     
یقلره لـره، آراشـدیرماالرا و تـشو     مـه  لـه  آنجاق یئنی اثرلر اینجـه    . امازالرسیز بیر یئره چ   
ر بـو  ه قدن. ریلر، انتقادالر و تشویقلري منتقدلر گؤرمه لیدیرلر بو گؤسته . یرنیازالري وارد 

منتقدلرین سایی چوخالیرسا، تنقیدلر دوزگـون و علمـی اولورسـا شـعر دفترلریمیـز ده                
جـک و    ده د و تشویقلر شعر دیلیمیـزي گـؤزهللا       بو تنقی . آخساقسیز و یاخشی اوالجاقدیر   
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دئمک بودور کی بوگون منتقدلره نیاز دویـوروق،  قیسساسینی  . جگه یول آچاجاقدیر  گله
 یونگـول ائتمـک     -آراشدیرماالر، تنقید ائتمک و شاعیرلرین یـارادیجیلیقالرینی آغیـر          

ــاردیمچی اوال ــو آیدینالشــدیرمادا ی ــی  . رشــعریمیزین یولون ــو باخیــشال، عل ــدي ب این
 بـورج کیمـی    اثرینی اله آلیب، اونا توخونماغی بیر»کسمه یولدور بو شهر  «نین   کریمی

  .گؤز اؤنونه آلیرام
ن اؤز شـعر دیلـی    ریهر شـاع  . دانیشماق الزمدیر  ایلک اؤنجه شعرین دیلی حقینده    

نـدا  ر ایلـک پال شـاع . لی دیـر له توخونمالی و اونا دقت یئتیرمه ر بو دی  شاع. اولمالی دیر 
ون للیکلرینـی تانیمـالی، دوزگـ   دیلین بوتون گـؤزه   . دیرلیدیل و شعر دیلینه دقت ائتمه     

او، دیل ایله دوستالشـمالی،  . دیر یللیکلرینه ال تاپمال  یشه آپارمادان عالوه، اونون گؤزه    ا
شـاعیر دیـل ایلـه او       . دیر لی مه ونونال اوینامالی، روحونو منیمسه   اونو دریندن تانیمالی، ا   

ـ   للیکلر اوندا تاپاراق اونا دا قوللیکلر، یئنی گؤزه کی یئنی اینجه   ر اوینامالی دیر  قد وداق ب
یـن هـر   مـک ایـسته  شـعر سـؤیله  . شعر، یانی دیل؛ دیلسیز شـعر اوالمـاز    . دیرلیوئرمه

دیـر، یوخـسا بیـر تقلیـدچی و      کیمسه، اؤزونه مخـصوص بیـر دیـل صـاحبی اولمـالی        
رلرین شعرلرینی گؤتـوروب، بوروشـدوروب   ن شعرینی یانسیالیان و باشقا شاع     لری اؤزگه

بونا شعر دئمک بیـر     . ها اونون شعري اولمایاجاقدیر   اونا تاي بیر سؤیلملر یاراداجاق و دا      
رین شـاع . »دیـر  دیل وارلیغین ائـوي «. بو، داها شعر یوخ، بلکه تقلید سؤزودور. آز چتین 

سه، بو ائـوه و   زونه مخصوص شعر دیلینی کشف ائتمهشاعیر اؤ. دیر وارلیغی اونون دیلی 
دیلیمیـزي بـو    . دیـر  لـی  تیکمـه هر شاعر بو ائوي اؤزو      . لیغا صاحب اولمایاجاقدیر  بو وار 

  !رلره عشق اولسونو پوزقونلوغا سون قویان شاعائوسیزلیکدن قورتاران، ب
. سـی دیـر    ، بـاخیش و گؤروشـلرین بیـان واسـیطه         نین، دویغونـون   دیل، دوشونجه 

دویغونـو دیـل ایلـه      . دوشونجه نی دیل ایله وارالندیرماق اوالر؛ وجودا گتیرمـک اوالر         
رین اؤزونون شـعر    شاع. دیر  بو دیله مالیک اولمالی    شاعیر.  اوالر بیان ائتمک و یاراتماق   

ـ  رین ایلـک گیـره  لیکله شاع عري ده اؤزونونکو ساییلماز، بئله دیلی اولماسا، ش   ون وي اون
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مـک   مدرن شعر سؤیله  : ون سؤز بودور کی   س. دیردیل کشفی و اونا صاحب چیخماسی     
شاعیر مـدرن اولمـاق ایـسته       . ربورادا سؤزوموز داها چوخدو   ! كاوچون مدرن دیل گره   

لـی و   یل یاراتمالی، دیلینی اله گتیرمهییرسه، مدرن د مک دیله سؤیلهییرسه، مدرن شعر    
  . دیر اونا مالیک اولمالی
   شعرینده، بو آالندا نلر ائتمیشدیر؟»کسمه یولدور بو شهر«علی کریمی، 

 ایـل  800ي بوگونـون درد . هر زامانین اؤز دردي و اؤز دوشـونجه طـرزي واردیـر        
 - لـر یئرلـی   لـر و دوشـونجه    دردلـر، مـساله   . الی دئییلدیر بوندان اؤنجه ایله توتوشدورم   

دن - بولبودن، شمع و پروانه    - بوگون داها گولدن  . دیبلی فرقله نمیشدیر، گلیشمیشدیر   
دوغـرودور  . یـه یاتـان دئییلـدیر   و باشقا خولیاالردان دانیشماقال شعر سؤیله مـک اوره       

بلکـه  .  کوسـمه سـین  -اما آزاددیرسا شعري آلقیشالنمادیرسا ده اوموب     ر آزاددیر،   شاع
  !اؤزوندن کوسسون

 دوشونجه، دویغو و بیلیم ایله قارماشیق بیـر اوالي    -کیر؛ شعر تعارفسوز دئمک گره  
بیر فورمایـا و  ك؟ بونالر اولدوقدا، اونو ائله     یه گره سیز شعر نه  بیلیم سیز، دوشونجه  . دیر

بـونالر بیرلـه شیرلرسـه    . کدیر کی اوخوجـودا دویغـو یـارادا بیلـسین     قالیبا سالماق گره  
  .ر اؤز هدفینه چاتاجاقدیرخوجودا ائتکی بوراخاجاقدیر و شاعاو

نین شعرینه گلدیکـده، او شـعر دیلینـه یاخینالشـمیش و اؤزونـه         شاعریمیز کریمی 
ـ        اونون ایل . اؤزل دیلی منیمسه مه یه قادر اولموشدور       ی شـعر   ک شـعر دفتریلـه بـو یئن

 دفتـره گـؤره بؤیـوك    ریـر و بیرینجـی     اؤز امضاسینی گؤسته   ریننین دیلی شاع  دفتري
کریمی بو ساحه ده یاخشی ایشله مـیش و قبـول اولونـان             . لی آتمیشدیر آددیمالر ایره 

او، . دوشــونجه آالنینـا گلدیکــده، شــاعیرین ســؤزو واردیــر . بیـر نمــره آال بیلمیــشدیر 
لرینـی بـو قونویـا     هی بیر قونونو سـئچیب و دوشـونج   لی بیر شاعیردیر؛ مذهب    دوشونجه

تامام نوحه شاعیرلریندن فرقلی اوالراق، یئنی بیـر باخیـشال، یئنـی بیـر              . باغالمیشدیر
  . دیل ایله بو قونودا دانیشماق ایسته میش و باشاریالر گؤسترمیشدیر
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ـ   بو دفتري یاراتمادا قوشما فورماسیندان یارارالنم     ردن یش و بیر آددیـم کـئچن دفت
حیـدربابا  . دیر  اثري هله ده اؤز ایشینی گؤرمکده      »حیدربابایا سالم «. لی گئتمیشدیر  ایره
کسمه یولـون دا  . دیر  هیجالی اوالراق، هر بیر بند بئش مصرعدن عبارت بندلر تؤره   11

حیـدربابایا  .  هیجـانی گؤتورموشـدور  15 هیجـا یئرینـه    11فورماسی هماندیر، آنجـاق     
شاه اثر کیمی اؤز ائتکیسینی بوراخیر، هلـه اؤز یاخاسـینی اونـون    سالم، هله ده وار بیر      
 هیجاسیال ساده و گؤزل اوالراق، ایچ بؤلـوملري ده       11حیدربابا  . الیندن قورتاران آزدیر  

 هیجایا چاتمـادا، داهـا او فورمـا و او تقطیعلـر     15اونو داها دا گؤزللشدیرمیشدیر؛ بورادا   
  :دیر پوزولور؛ کی البتده بو اؤزو یاخشی

  شهرین کؤنلونو
                    آز قالدي دیغیرتی داغیدا

  وئردي اؤز قیلدیغینا
                    قارقیشی دا،

                                دانالغی دا
  خیرران پوندوره دوشدو گولو ده

                                   یاپراغی دا
  کندینه بیر جار                       بویوخوب 

                                                 خزه ل ائتدي اؤزونو
  .                      قالخیزیب بیردن آیاق اوسته شل ائتدي اؤزونو

ی شـعره یاخینالشـمیش، آنجـاق    گؤروندویو کیمی هر بیر مصرع هاوا جهتیجه یئن  
  :لر داها بؤیوك بیر ردیفلره چئوریلیر قافیهگاهدان . میشدیر نو زنجیرلهلر یئنه او قافیه

  !دام، نا دام
               اگنیمه 

                     گؤي تاخدیم
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                               اونون اوجباتینا
  گونشین

         آردیناجان آخدیم
                               اونون اوجباتینا

  سن گلن یولالرا دا باخدیم
                             اونون اوجباتینا     

                 اورا گؤستردي منه
                                   عؤمرون

                                         اجل چاتمازینی
                ارودا من فتح ائله دیم

                                    وارلیغین
                                 ال چاتمازینی         

منجـه شـعر داهـا اسـکی        . قالسین هله . تاسفله هئچ بیر نقطه، ویرگول دا یوخدور      
تکـرار الینـدن قورتارمـاق لزومـو        . دیـر  یه بـاغلی اولمامـالی     قالیبا، قافیه  –باخیشالرال  

. ه بـاغلی دئییلـدیر  داها شعر حتمی اوالراق موسیقی، اؤلچو، قالیب و قافیه لـر    . دویولور
ــل دوزگــون اولورســا، دوشــونجه آغیــر اولورســا، د  ــو شــعرده دی ــه اوخوجون ویغــو ایل

  . یه باشقا یولالردا واردیر و او، شعریت دورومودورائتکیلندیرمه
له مالیک اولموش، دیلی زنگان شـاعرلریندن       دفتره دؤندوکده، کریمی یئنی بیر دی     

ري تانیـدیغیم    بئلـه کـی شـاع      بونونال. ر بو دیل  نیر؛ یئنی و دوغروجول بیر دیلدی     فرقله
بـو  . ر بو چالیشماالري داوام ائـده جکـدیر  یرم بورا شعرین سونو دئییل و شاع    اوچون بیل 

ده  یینـه  جـه  گلـه . اونا اللرین آغریماسـین دئییـرم     . یرلندیریرم اینامال بو شعر دفترینی ده    
  ده شاعیردن واردیر؛ آنجاق باشقا طلبلر. ییرم دوغرودان دوغروسونا اومود بسله
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اینـدي اوخوجـودور کـی شـعري        . ر شعري قوشـوب، الینـی یازمـادان چکیـر         شاع
شـعر اوخویـوب قوتولدوقـدان سـونرا،      . اوخویوب، اونونال سیر و سلوکا باشالمالی دیـر       

شاعیر بورادا شعرینی بیتیرمیش حالدا اوخوجوسونا تحویـل        . اوخوجونون ایشی باشالییر  
بـورادا اوخوجونـون   . داها میـدانی باغالمیـشدیر  .  سایمیشدیروئریرسه، اوخوجونو هئچه 

وجونــون وي یــوخ، اوخ شــعري بیتیرمــک شــاعرین گیــره. نیــرلوکی توکــهســیر و ســ
  !نین ضعفینین شعريبودور کریمی. دیر وي گیره

منجه کریمی غزل شاعریندن قوشما شاعرینه یوکسلمیشدیر؛ امـا هلـه شـاعر     
له ده قافیه دالیجا    هله قالیبدان آزاد اولمامیش، ه    . دیر ريیوخ، بلکه بیر اوزان شاع    

ر باشاري ایله بو قونویا توخونورسا دا، سؤزجوکلري باغلی بیر میدانـدا            گزیر؛ نه قد  
یـم   لـی  بونو دئمـه  . وتمورامهله تکرارالنماالرینی نظرده ت   . دیر آت قوودورما کیمی  

لـر   لـر، سـیمگه   یمگـه ار بیزي باشقا بیر دونیایـا آپارماغـا چالیشمیـشدیر،      کی شاع 
نیـر و تکرارالنماسـیال داهـا گـؤزللیگی          لـه   سیراالنیر، سرگی  -   واردیر -  واردیرسا

طـرد اولونمـور    لـر    داها قاپالی بیر دنیادیر؛ سیمگه    لی دونیا،    قافیه. اوخوجودان آلیر 
لر سئچیلیرسـه، اولوسـال،      سیمگه. دیر لري اساسیندا اولمالی   بلکه بوگونون ایستک  

وتیـولري بوشـالمالی، بـاخیش      ر، اسـکی م   شـاع . دیر لی راسی سئچیلمه آاولوسالر  
اوچون ) ع(امام حسین . کریمی بو ایشی گؤرموشدور   . دیر لی گیشمه سین ده  چرچیوه

  . نوجه خوانالر کیمی باخمیر
  نیاسینا گلدیکده، یئنـی ایـشلر گؤرونـور کـی زنگانـدا ایلـک              شاعرین سؤزجوکلر د

ــو ایــش گؤرولمکــده لرینــده نثــر ایلــه  یمــی دفتــرین ایلــک صــفحهکر. دیــر دؤنــه ب
نــین مانیفئــستی کیمــی  شــاعرین یــازدیغی اؤن ســؤز، اونــون شــعري. میــشدیرباشال

تام شاعیرلر بئله بیر ایـشی گؤرموشـلر و گاهـدان همـین ایـش ایلـه                  . دیرلییرلنمه ده
امـا سـؤزجوکلردن یاراالنمـادا      . کریمی ده بو ایـشه ال وورمـوش       . انقالب یاراتمیشالر 

، اوالي و   اولقـو . ري دوزگون استفاده ائدیـدي    اشکی درین فیکیرله شیب و سؤزجوکل     ک
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 الگـو شـکلینده فارسـیجایا دا داخیـل     - حادیثه معناسیندا یوخ، بلکه نمونـه معناسـیندا       
گاهـدان دا بیـر   . میریـک   بئله خیردا خطاالري دا شاعریمیزدن ایسته  - بئله. اولموشدور

بـونالر البـت    . میشدیر وکلري دوز اؤز یئرینده ایشلتمه    زجسیرا قاباقجادان یارانمیش سؤ   
 اولـدوغو اساسـیندا بـو       امـا اونـدان آرتیـق انتظـارالر       . کی اونون شعرینه ضرر وورمور    

! علی بی؛ چـالیش، یـاز، یـارات و بیـزي دویـور           : سون سؤز بو کی   . لی گلیر  سؤزلر ایره 
  !سنه یئنی باشاریالر و اسن گونلر یولدادیر
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  :ي چاپ ر آثار آمادهدیگ

  شاه حقیقیدیوان جهان
  شیخیتورکی دیوان 

  دیوان تورکی محمد امانی
  دیوان کامل قاضی احمد برهان الدین

  دیوان سلطان حسین بایقارا
   تورك دونیاسی ادبیاتی–اسالم 

  ) جلد2(قوتادقو بیلیک 
  )چاپ شده(فارس ادبیاتی تورك دیلینده

  داستان احمد حرامی
ــؤز  ــزین س ــهریاريائلیمی ــعرلري – ش ــشی و ش ــهریارین یاشایی ــتاد ش ــین   اوس ن

  آراشدیرماسی
نـین    اوسـتاد یحیـی شـیدانین یاشاییـشی و شـعرلري      – ائلیمیزین واله و شیداسی   

  آراشدیرماسی
ــاعیري  ــان ش ــزین قوجام ــعرلري – ائلیمی ــشی و ش ــارزین یاشایی ــاس ب ــین   عب ن

  آراشدیرماسی
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ــاز شــاعیري ــزین طن ــین یاش  عمــران صــالحی- ائلیمی ــرين ــین  اییــشی و اثرل ن
  آراشدیرماسی

نـین یاشاییـشی و     اوستاد محمـد علـی فرزانـه      - ائلیمیزین بیلیم و اخالق معلیمی    
  اثرلري نین آراشدیرماسی

  نین آراشدیرماسی  چاي اوغلونون یاشاییشی و شعرلري- نغمه کاريائلیمیزین 
  ادبیات رئالیزم آذربایجان

  روشنفکران آذربایجان
  ) جیلد2(ادبیاتیآذربایجان چاغداش 
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