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تبریز لطیفه لری )1(

علیرضا صرافی
1389/4/18

ایضاح: بورادا ميثالالرین هاميسی تبریز بيچيمينده )دانيشيق شيوه سينده( وئریلميشدیر1.

بير پارا شهرلریميزین اهاليسي بؤیوك طنز قابيليّتلرینه ماليكدیرلر. بو آرادا شكي 
چوخ  جمهوریّتينده  آذربایجان  لطيفه لري  شكي  اْوالر.  آپارماق  آد  تبریز دن  و 

مشهوردور. آنجاق آرازین بو تایيندا چوخ یایيلماميشدیر. 
تبریز لطيفه لری ایسه تبریزین اؤزونده، ائله جه ده بير چوخ یاخين _ اوزاق شهرلرده 

یایغيندیر، آنجاق او تایدا آز تانينميشدیر. 
تبریز اهاليسي قدیم زمانالردان ایتي ذكا و حاضير جوابليق ایله مشهور اْولموشالر، 
مجليسلرینه  شادليق  موختليف  كي  وارایميش  دوببه لر  پارا  بير  هميشه  شهرده 

 1 - تبریز شيوسينده  نئجه سسين َدیيشيمينه ایشاره ائتمه ليييک: 

غ  ع
بوغازا  یوموشاليب،  دا  داها  صاميتی  »غ«  كيمي  اولدوغو  شيوه لرده  بعضی  شيوه سينده  تبریز 
سورتولمه دن دئييلير. دئمک دوشن »غ« سسی نين یئرینه اوندان قاباقكي سسلي حرف اوزانير. 
اؤرنک: عباچي اوغلو  عباچي اْوْولي، بورادا ایكي سسلي حرف بير یئرده یازیلماماسين دیيه 

بيز »ع« حرفيندن ایستيفاده ائتميشيک. )عباچي اوعلي(. 
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مثال:  گولدوررميشلر.  دانيشب،  احواالتالر  و  سؤزلر  مزه لي  جماعته  گئدیب، 
مستجاب الدعوه، عسگر قیلیفتي و ....

اوندان عالوه بير چوخ اجتماعي شخصيّتلر ده وارميش كي گوجلو طنز قابليّتينه 
عباچي اوعلي،  لعلي،  حکیم  ایللرده:  سون  جومله دن  او  ایميشلر:  ماليک 
ناصح زاده، میر باقر حاجي زاده، ساري قولوخان، قره قولوخان و علي 

قيرو و..... آد آپارماق اوالر. 
بير چوخ  قورونان  اونالردا  ده  بيری  كاراكترلریندن  لطيفه لرینين سجيه وی  تبریز 

تاریخی حادیثه لرین ایزلر یدیر.
آدالر،  تاخما  توكانالر،  اوالن،  یایغين  اولدوقجا  تبریزده  عالوه  لطيفه لردن 

آتماجا سؤزلر و كؤكتمه لر ده واردیر.
آشاغيدا توكانالر، تاخما آدالر، كؤكتمه لر حاقيندا قيساجا دانيشدیقدان سونرا بير 

نئچه لطيفه وئریله جک:

توكانالر:

آچا  توكان  اؤزونه  بازاریندا  تبریز  گليب،  كئچن  یولدان  هر  زامانالر  قدیم 
بيلمزميش، بازار اهلي اؤز مسلكداشالرینين غيرتينی چكيب قيراق یئرلردن گلنلری 
"آجیعي"  اونون  اله ساليب،  ایسته ین شخصي  یوال وئرمزميشلر. توكان آچماق 

ك  ح
»ح«  قارشيليغيندا  اونون  بيز  دئييلير،  آراسيندا  »ي«  ایله  »هـ«  سونوندا  هيجاالرین  سسی  »ك« 

حرفينی قولالنميشيق. اؤرنک: چؤرك  چؤرح.
ب  پ 

»ب« سسی هيجاالرین سونوندا »پ« سسينه چئوریلير. اؤرنک: ساليب  ساليپ.
د  ت 

»د« سسی هيجاالرین سونوندا »ت« سسينه چئوریلير. اؤرنک: بولود  بولوت.



4

گلدیگي هر هانسي بير شئيي اوچون بير " توكان " آچيب، ساتماغينی تكليف 
نئچه دست كله  " گل سنه  پاچا" سئومه ینه دئيرميشلر كی  "كله  ائدرميشلر! مثال 
گلن  آجيغی  بير  هانسی  هر  یا  و   ( سؤزونو  كله پاچا  سات!"،  پيشير  آالخ.  پاچا 
سؤزو( او قدر تكرارالرميشالر كي او سؤزو ائشيدن كيمي داها عصبي لشرميش. 

ایندي بو ایشه " توكان آشماق " و آجيق گتيرن كلمه نين اؤزونه ده " توكان 
گيالنار،  تورش الچه،  بيرسينين كي  او  ایشگنه،  توكاني  كيمي نين  مثال  دئييرلر:   "

بامادور، قئيقاناخ ، بيبر و س. ... اولور.

تاخما آدالر:

قدیملر تبریزده آذربایجانين چوخ یئرلری كيمی، هر شخصين اصيل آدیندان باشقا 
بير تاخما آدی دا اوالردی، توكانی اوالنالرین تاخما آدالری همين " توكان " 
واریدی.  آدالری  تاخما  بير  باشقا  دا  اولمایانالرین  توكانی  آما  اوالردی.  اؤزو 
ایندیليكده هله ده تبریز بازاریندا و ائله جه ده قدیم محله لرینده بير چوخ تاخما آدا 

راست گلمک مومكوندور. مثال:
آرا رویه خانيم

دیب ممد
مرجيمح كولی

) Böyya ( واسواسی بؤی یاعا
علی قازان باش

ایكی باش یعقوب
و.... 

آتماجاالر، كؤكتمه لر:

تبریزده بير چوخ پاكات ایچينده، آتماجا سؤزلر ده دیلده_ دیشده دوالنماقدادیر. 
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اؤز دئييشلریله بو سؤزلرله قارشی طرفی "كؤَكلدللـه "! )عصبی لشدیررلر(
بعضا ده بيرین اله ساليب، اؤز دئييشلرینه گؤره " اوخودالال "!

آشاغيدا بير نئچه كؤكتمه وئریلميشدیر:

كيشی نين بيری باشماخچي بازارا گئدیپ، بير جوت باشماغ ایستير:
باشماخچی اوننان سوروشور: 

_ اؤز ایاعوا یا مردانا؟!
***

قهوه خانادا بير نئچه نفرینن اوتوروپ چاي ایچي سن، او بيری ميزین دؤوره سينده 
ده بير نئچه دوستون سني اؤز یاننارینا چاعيرماغ ایستير.

دیييلله: 
_ به اوردا نييه؟ دوگه آدام ایچينه!

***
دوستووا دیيي سن:

_ دیشيم آعریر
سوروشور: 

_ آت دیشين؟ )آلت دیشين(
دیيي سن:

_  قيشالریم آعریر:
سوروشور: 

_ دالي قيشالرین یا قاباخ قيشالرین!

لطیفه لر:

لطيفه لردن  تانينميش شخصيتلره عایيد  تبریزده دیللره دوشموش، بعض  آشاغيدا 
اؤرنكلر وئریلير:
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لعلي: صلوات چؤیورونجه ....

بو لطيفه نی ایلک دفعه رحمتليک "رضا رسولی" دن ائشيتميشم.

دوه  قطار  بير  دئمه لی  باعالميشدی،  یول  آعزیندا  ميدانی نين  سامان  گون  بير 
بيری  ائششه حچی نين  ده  طرفدن  بو  ایستيردی،  گيرماغ  ميدانا  یوكوی نن 

ائششه حلرینين یوكون بوشالدیپ، ایستيردی ميدان نان چيخا...
نه ائششه حچی دالی اوتوروردی، نه ده دوه چی . . . آخيرده سؤزلری چپ گلير، 

آز قالير داعوا دوشسون. بونی گؤرن اهاليدن بيری دیيير:
_ هله بير صلوات چؤیورون! صلوات چؤیورسز یول آچيالر! 

حكيم لعلی ده اوردان گئچيرميش، بونی ائشيدن كيمين تئز جواپ وئریر:
_ صلوات چؤیورونجه، ائششه یين باشين چؤیورون!

قره قولوخان: اََیه هیتلئرین هونري وار...

بو لطيفه نی رحمتليک "سالم اللـه جاوید" آذری فولكلور نمونه لری مجموعه سينده 
ثبت ائتميشدیر.

قاباعيندا  چؤرحچيلري نين  تبریز  دوشور.  قيتدیخ  بَتر  ساواشيندا،  دونيا  ایكينجي 
رسمي  یيعيليلال.  بلدیه  سينه  تبریز  جماعت  گؤره،  بونا  دوزلير.  صفلر  اوزون 
صؤحبتدن قاباخ جنگين خبرینی اؤز آراالریندا دانيشيلال. آلمانچی نين بيری دیيير 
كي بو گوننر هيتلئر چوخ هونر گؤرسدیپ، بير چوخ جيبهه لرده ایَرلي گئدیپ، 

آلمانا بؤیوح فخر قازاندیریپ. 
عسگر قيليفتي جماعتين ایچين نن قالخيپ، دیيير:

_ خئير، بو ایشلره چوخ هونر الزم َدیي. اَیه
 هيتلئرین هونري وار گلسين تبریزده بير  دانا سنگح آلسين.
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حاجی زاده: لعل و مرجان

بو لطيفه نی جناب "سعيد منيری" ميرباقر حاجی زاده كيتابيندا ثبت ائتميشدیر.

دئمقيراتدیخدا بئله بير اوخوماخ چيخميشدی:
توپراعين لعليدی، داشالرین مرجان

ای آذر بایجان، آذری بایجان
بير گون ميرباعير حاجي زاده شيروخورشيد تياتر سالونون نان چيخيپ، ميلّت باعيندا 
گئدیرميش، بيردن تبریزین او بَتر یئللرین نن قوپار، حاجی زاده نين گؤزونه توز _ 
تورپاخ گيریپ، باشلير گؤزلرین اْوعوشدورماعا. بو حالدا بيردن پيشه وري نن اوز 

_  اوزه گليلله. پيشه وري سوروشور:
_ حاجي زاده نوولوپ؟ به گؤزلریوي نييه اْوعوشدوروسان؟

حاجي زاده جوابيندا دیيير:
_ قوربان بير آز لعل و مرجان دولوپ گؤزومه، ایستيرم چيخاردام.

ناصح زاده: دا بو قورد اولمادی

بو لطيفه نی ایلک دفعه رحمتليک قارداشيم "مهندس مجيد صرافی"دن ائشيتميشم.

یامان  قيش  بئشده(  قيرخ  دا  یا  قيرخ دؤرد  ده  )بلكه  نئچه ده  قيرخ  یوز  اوش  مين 
ده  بعضا  كتدره  قوتدار  آژ  قيشدا  او  ائله  اولموشدی.  سویوغ  و  بوراننی  شخته_ 
شهرین قيراخ محله لرینه گليپ، دوالنيردیال. خلق ایچينده قورخو دوشموشدی. 
بو آرادا قوردون بيری ماراالن محله سينه گيریپ، بير آروادي یارالييپ، بير كيچيح 
اوشاعي اؤزوی نن گؤتوروپ، آپارميشدي. بو حادیثه نی ائشيدن ناصح زاده چيخير 

منبره بئله دیيير:
_ آي باال دیيلله قوت گليپ، شهرین بير محلّه سينه گيریپ، جماعاتي قورخودوپ! 
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خلقين آرواد _  اوشاعينا دوالشيپ!... 
من ده دیيرم باالم، دا بو قورد اْولمادي، بو سرقورد )سرگرد( اْولدی. 

لعلي: باش قوالعي سالالنان ائششییین دردی

بو لطيفه نی ایلک دفعه دوستوم رحمتليک "رضا جهانشاهی" دن ائشيتميشم.

اله  چوخالریني  شعرررینن  ایدي،  شاعيرررین نن  دؤرونون  قاجار  لعلي  حكيم 
سالميشدی، هئش كيم اونا جواپ تاپيپ، وئرممزدي.

بير گون حكيم لعلی دن سوروشالال ایندیيه جان سن هاممينی اله سالميسان، هئش 
بيرین گؤرموسن كی سن نن ده بَتر حاضيرجواب اوسسون؟ دیيير:

_ بلی كتدینين بيري.
دیييللـه:

_ نئجه؟ 
دیيير:

ائششه یي  اون بئش  اون_  بيري  كتدینين  گؤردوم  گئدیردیم،  یولدا  گون  بير   _
قيوراخ  شوشلييپ،  قوالخالرین  هاميسي  ائششه حلرین  آپاریر.  قاباعينا  قاتيپ، 
گئدیلله، آمما اوالردان بيریسی هر ایكی قوالعينی دا ساللييپ اشاعی، او بيریلردن 

آرالي تح باشينا گئدیر!
دیيير ایسته دیم كتدیيه بند اْولوپ، بير سؤز آتام. سوروشدوم: 

_ آی مشدی او اوالعا نوولوپ كي بئله فيكری خيال ایچينده گزیر؟
كتدی فورا جواپ وئردی:

_ هــه او تح گئدن ائششح، بو ائششه حلرین شاعيریدي. ایستير شعر دیيه، اولمور. 
دوشوب، زیپبيلتيه، اونا گؤره ده باش قوالعين ساللييپ....
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متنده گئدن یئرل سؤزلر:

 
BAŞMAX                      باشماخ

آیاق قابی.
BAŞMAXÇI            باشماخچی

آیاق قابی ساتان، آیاق قابی دوزلدن.
                     DEMQIRATDIXدئمقیراتدیخ
دموكرات فيرقه سی حاكيميتده اولدوغو 

دؤور. 1324 و 1325 _ جی ایللر.
 DÜBBƏ                            دوببه

مزه لی احواالت دانيشيب، جماعتی 
گولدورن شخص.

 KÖKƏTMAX           كؤكتماخ
باش_ باشا قویوب، قارشی طرفی 

عصبيلشدیرمک.
QITDIX                        قیتدیخ

قحطليک
MƏRDANA                    مردانا

كيشيلره مخصوص )پالتار، آیاق قابی، 
ساعات و س.(.

  MİZ                                      میز
ماسا

                         OXUTMAX             اوخوتماخ
قارشی طرفی هر هانسی بير اویدورما 

موضوعا ایناندیریب، دانيشدیرماق.
PAKATİÇİ                 پاكات ایچی

اوست اؤرتولو، غيری مستقيم.
 TÜKAN                               توكان

كؤكلدیجی كلمه.
توكان آشماخ

   TÜKAN AŞMAX                        
بيریسينی معين بير كلمه یه حساسالشدیرماق. 
TÜKANELƏMAX  توكان ائله ماخ

باخ: توكان آشماخ.
            ZIPBILTİ                         زیپبیلتی

چتين شرایيط ایچينده چاليشما.
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ایضاح: سون واقتالر سایين حسن بي هادي جنابالري 1384 _ جو ایل موغاندان توپالدیقالري 
28 دانيشيق كاستيني ائل بيليمي درنگی نين آرشيوینه وئردیلر. بو كاستلرده بؤلگه ده یایغين اوالن 
ناغيلالر سایاالر، بایاتيالر،... ضبط اولونوب. بو دیرلی ماتریالالر سيرایال یازیيا كؤچورولوب، 

عزیز اوخوجوالرا چاتدیریالجاقدیر. 
یئري گلميشكن حسن بي هادي دن تشكروموزو بيلدیرك.

                                                                    ائل بیلیمي

سایاچي سؤزلري
دانیشان: قادر كارخاني _ 65 یاشيندا

قاراداغ ماهالي نين تویه كندیندن
ضبط ائدن: حسن بي هادي

كؤچورن: علی برازنده

اميسن آغ باش قویون 
داغي داشي آش قویون

گئجه  قَرانليغيندا
چوبانا یولداش قویون.

***
آت دئيير ناللت مني 
ایپحدن چوللت مني 
ایلده بير باله دوغوم
حاجه یولليييم سني.
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***
آنامسن خاللي گئچي
امجگي باللي گئچي

چيخار قَيَه باشينا
گئدر هاي للي گئچي.

***                  
دانیشان: حسين پور علي _ 62 یاشيندا 

قاراداغ ماهالي نين تویه كندیندن

   سایاچي سؤزلري

بر جمال، بر كمال 
گولو محمد صاالوات

سایا _ سایا سایادان 
ناماز اولور مایادان 

بو سایا كيمدن قالدي
آدام آتادان قالدي

آدام آتا گلنده
موسا چوبان اوالندا
جان گليبدي جانينا
پيچاخ گليب شانينا

جبرایيل بير قوش گتدي
اسمایيل قوربانينا

اصاباالر  یيغيلدي
تيكه _ تيكه بؤلوندي

مين باتمان اتي اولدي
بئش یوز باتمان قویروغي

اونان آناسين دئييم
اونان آتاسين دئييم
یيير_ یيير گرنشي

قارنين وئرر دویوشي
بورنوزو وار بير بورما 
توكي یئرینن سورمه
زینهار قویونو وورما

قویونسوز یئرده دورما
قویونلي ائولر گؤردوم

آخان آرازا بنزر
قویونسوز ائولر گؤردوم 

قوروموش چایا بنز ر

***              

قره سي نن آغين نان 
گلدي بئهيش باغين نان

قویونو حاخ یارادیب
كيمانين یارپاغيننان

***
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امان بو شيشح قویون
یونو بير دوشح اویون

.................
تلسيه اوشاخ قویون 

***               
آنام بو قره قویون

یونووو دارا قویون
یونونو جوراب ائيله
یولليياخ یارا قویون

***

قویون ساغ اولسون باالم
اوره حلره  خال ساالم

انتيح چيخيب فشلرین 
قدیم چشني ریز باالم

قویون سنده فيليم وار 
كوریينده یونون وار
كئچير سرد زیمستان

الي زبر گونون وار
***

بویولون اوجو گلدي
دوالندي دوزو گلدي

چوبانين قوجاغيندا

بيرجوت قْوش قوزو گلدي
***

گویده آال بولوتالر
یورقنيدي چوبانين

یاسدي _ یاسدي گوه نلر
یاسدیغيدي چوبانين

الينده كي آغاجي
عصاسيدي چوبانين
بئلينده كي سوپنگي
توفنگيدي چوبانين

بو قيمه_ قيمه داشلر
فيشنگي دي چوبانين

یانينداكي كؤپه یي
باباسيدي چوبانين
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آتاالر سؤزو ، دئییملری )2(

                              دوكتور رشید اردبیلي
                          )بو آتاالر سؤزو آذربایجانین چوخ بؤلگه لرینده ایشلکدیرلر.(

ایچيم اؤزومو یاندیریر، چؤلوم اؤزگه ني. 	•
ایسالنميشين یاغيشدان نه قْورخوسو. 	•

دْویمادیق ایستي سيندن، كْور اْولدوق توتستوسوندن. 	•
ایشدن آرتماز، دیشدن آرتار. 	•

ایشله مه ین دیشله مز. 	•
ایشله مه ین دميري پاس باسماز. 	•

ایكي اليم بير باشيمي ساخالیير. 	•
ایكي ایت بير آسالنا دْوو گلر. 	•

ایكي فيندیق بير گيرده كانين بئترین داغيدار. 	•
ایكي كؤنول بير اولسا تاپار دالدا یئري. 	•

ایگيدجانلي، كاباب قانلي اولماليدي. 	•
ایگيدین آدي چيخينجا جاني چيخار. 	•
ایگيدین جوهري اوشاقليقدا بلليدي. 	•
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ایالن چاالن یاتار، آج یاتماز. 	•
ایالن چيخدیغي باجاني یاخشي تانير. 	•

ایالن كيمي دیل چيخارتما. 	•
ایالن هارا دا اَیري گئتسه یوواسينا دوز گئدر. 	•

ایالنين آغينا دا لعنت قاراسينا دا. 	•
ایالنين قنيمي باالسيدي. 	•

ایمان شافتالي آغاجي دئييل كي هر قانادا بيته. 	•
ایگيد باسدیغيني كسمز. 	•

اْوغرودان ساالني راممال آپارار. 	•
اْوغورلوق مالين بركتي اولماز. 	•

او قدر چكيلمه كي دامين او اوزوندن دوشسن. 	•
اؤكوز اؤزونه كوروشنه اكنده باشي آغریيار. 	•

اؤكوز اؤلدو، اورتاليق پْوزولدو. 	•
اؤكوز زاریلداماقدان بْویوندوروق زاریلدایير. 	•

اؤكوز اینيلده مكدن قاني جيریلدایيرر. 	•
اؤكوزون بؤیوگو پَيَه ده دیر. 	•

اْوو وورانين دئييل یئتنين دیر. 	•
ایت ده گئتدي، ایپ ده. 	•

ایت ال چكدي، موتال ال چكمه دي. 	•
ایت قُودوراندا دؤرد طرفيني قاپار. 	•

ایتله یولداش اْول چوماغي 	•
              اليندن یئره قویما.

ایته اْوت، آتا ات وئرمک. 	•
ایته باخ قایساوادان پاي اومور. 	•

ایتين دیشي موتالين دریسي. 	•
ایتين یاغ یئمه سي آدامي یاندیرمير 	•
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              قویروغونو شوخ توتماق یاندیریر.
بابلي بابين تاپماسا گونو آخ واینان گئچر. 	•

بارلي آغاجا داش آتارالر. 	•
باسا_ باسا گوله شن پهلوان اوالر. 	•

باش اولسون بؤرك اسگيک دئييل. 	•
باش ساغ اولسون پاپاق تاپيالر. 	•

باشلي باشين ساخالسين من باشيمدان كئچميشم )بئزميشم(. 	•
باش یولداشي یوخدو، آش یولداشي چوخدو. 	•
باش یئكه اولدو نه فایدا ایچينده بئيني گر ك. 	•

باشيمي سيندیریب اَتَگيمه قْوز دولدورما. 	•
باشينا گلن باشماقچي اوالر. 	•

باغا باخسان باغ اوالر، باخماسان داغ اوالر. 	•
باغبان پاخيل اولماسا باغ دوواري نئيله یير. 	•

بال توتان بارماق یاالر. 	•
بالچي نين وار بال تاسي، اْودونچونون بالتاسي. 	•

باليق باشدان قوخور. 	•
بئله كي خان باجي چئزیر بونا هئش تومان دؤزمز. 	•

بَزنيرم خانيم ساواشير بَزنميرم آغا. 	•
بلكه ني اكسن مگر بيتر. 	•

بلي دئدین بالیا دوشدون. 	•
بو آیاقدان َدوه اوشاغيميش. 	•

بو ایكيلي سئرچه بيلدیرچينه جيک_ جيک اؤرگدیر. 	•
بو باشا بؤركده آرتيقدي. 	•

بيتمه ميش یْووشان دیبيندن دْوغولماميش دووشان آختاریر. 	•
بوش سؤزونن قارین دْویماز. 	•

بوگون داالشار صاباح باریشار. 	•
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بو گونكو اؤپكه دانداكي قویروقدان یئيدي. 	•
بوالماج دلي یه قالدي. 	•

بولوت آلتدان چيخان گون،  یاشماق آتدان چيخان دیل. 	•
بوینوز قْوچا یوك اولماز. 	•

بوینوزلو قْوچون قاباغينا گرك بْوینوزلو قْوچ چيخاراسان. 	•
بؤیوك قاپي نين بؤیوك ده حلقه سي اوالر. 	•

بيته یول وئرنده ساققاال دیرماشار. 	•
بير آجيياندا اؤزونو گؤزله، بير قيجيياندا. 	•

بير آغاجا چيخاندا هامي بوداغالري سيلكه له مه. 	•
بير الين اود اولسا، اوبيریسي سو اولسون. 	•
بير ایش توت كي عاقيبتي خئير اولسون. 	•

بيرجه دئ، ترجه دئ. 	•
بير چيمدیک ساققيزین اولسا دا چئينه یاپيشدیر آلنينا. 	•

بير داشينان ایكي قوش وورماق. 	•
بير دليني یوال آپارماغا نه وار. 	•

بيرده گلين اولسام اوتوروشوغومو، دوروشوغومو بيلرم. 	•
بير گون قالميشسادا قيش قيشليغين ائيلر. 	•
بيرليک اولمایان یئرده دیریليک اولماز. 	•

بيرینين آدي وار، بيرینين دادي. 	•
بيز اومود اولدوق دازا،  داز اؤزون قویدو نازا. 	•

بيسم ایلاله دئييلمه ميش توخوم ناكؤندلن چيخار. 	•
بيلدیرچينين بَيليگی داري سوروالناقدردي. 	•

بئيارا گئت، بئكارا قالما. 	•
پاخيال تانري وئرمز وئرسه ده قارني دویماز. 	•

پاح ایله پيلوو اولماز یاغينان دویو گرك. 	•
پئشنگين آخيري تورباكئش اوالر. 	•
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پئيسري اَیدیكجه سااللالر. 	•
پَته یينن دونوز داریدان چيخار. 	•

پول جان یونقاریدي. 	•
پولو جيبينده، عاغلي باشيندا. 	•

پير منيمدي كرامتين بيليرم. 	•
چاغریالن یئره ارینمه، چاغریلمایان یئرده گؤرونمه. 	•

چاغریلماميش یئري دار ائله مه. 	•
چاميردان چيخيب، چاخمورا گيرمک. 	•

چایا چاتماميش چيرماالنما. 	•
چكيده یونگول، َدیرده آغير. 	•

چوبانين سووقاتي ميرچاليق اوالر. 	•
چوبانين گؤیلو اولسا تكه دن پئندیر توتار. 	•

چوخ اوخویان چوخ قازانار. 	•
چوخ بيلميش تولكو قویروغوندان تله یه دوشر. 	•

چوخ بيلن تئز قوجاالر. 	•
چوخ بيليب آز دانيشماق ایگيدین لنگریدي. 	•

چوخ دانيشان چوخ چكر. 	•
چوخ وئر،آز یالوار. 	•

چوخ یاشایان چوخ بيلمز،   	•
              چوخ گزن چوخ بيلر.

چوالق آتين كْور دا نالبندي اوالر. 	•
چوركسيز یاشاماق اوالر، اوركسيز یوخ. 	•

چيركين اوزون گيزله دیر،  	•
              گؤیچک بوداقالر گزیر.

حالواچي قيزي داهادا شيرین. 	•
حاماما گيرن ترلرچيخار. 	•
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حيالي قيزارا، حياسيز بْوزارا. 	•
حئيواني بودوندان داغالرالر اینساني اورگيندن. 	•

خميرین گؤتوردوگو قدر سو تؤكون. 	•
خوروزون قویروغو گؤرونور. 	•

پيسپيسا باالسين دووار اوسته گؤردو دئدي: آغ بالدیرینا ننه ن قوربان. 	•
پيسليگينه گؤره شور گؤزلوگو ده وار. 	•

پيشيک پيشيگي نوودان اوسته ایشه توتار. 	•
تاري درگاهيندا آدامين آدامي گرك. 	•

تئز آليشان تئز سؤنر. 	•
تزه دللک گليب ككيلي یاندان قویور. 	•

تویدان سونرا ناغارا، خوش گلدین بایرام آغا. 	•
تویوغون اوچوشو زیبيل ليگه قدر اوالر. 	•

تویوخ گلدي قاز یئریشي یئریيه جرجنک قالدي. 	•
تيكه دوستو دوست اولماز. 	•

تيكانسيز گول اولماز. 	•
جاناواردان قورخان مئشه یه گيرمز. 	•

جولفا كفنسيز اؤلر. 	•
جيداني چووالدا گيزلتمک اولماز. 	•
دوستون آتدیغي داش باش یارماز. 	•

دوشاب آلميشام بال چيخيب. 	•
دْوغما یورد شيرین اوالر. 	•

دووشان داغدان كوسوب داغين 	•
              خبري یوخ.

دوه ده بوینوز گؤروبلر. 	•
دیشسيز آغيز داشسيز َدیيرمان. 	•

دیش قورداالماغا بير چؤپو یوخدو. 	•
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دیليني ساخالیان باشيني دا ساخالیار. 	•
سارساقالر اولماسایدي یالتاقالر آجيندان اؤلردي. 	•

ساچ اوزون، عاغيل گوده. 	•
ساغمالالرینان ساغيليب، سُوبایالرینان قيرخيلماق. 	•

ساكيت اوالن ساليم اوالر. 	•
سامان آلتيدان سو یئریتمک. 	•

سن وورمادین من یيخيلمادیم. 	•
سو چاناغي سو یولوندا سينار. 	•
دادانينان قُودوردان بير اْوالر. 	•

دادیمليقدي دویوملوق دئييل. 	•
داش آتان بللي، باش توتان بللي. 	•

داش اولوب قویویا دوشدو. 	•
داش داشا سؤیكننده دووار اوالر. 	•

داغارجيق چؤرگينه دادانان دؤولت باشينا ایپ ساالر. 	•
داغدا باغين وار، اور گينده داغين. 	•

دانيشيقلي سؤز داغالري آشار. 	•
دللک ليگي بيزیم باشيميزدا اؤیرندي. 	•

دلي یه هئل وئر، الينه بئل وئر. 	•
قاتيق داغيلسا یئري قاالر، آیران داغيسا نه یي قاالر؟ 	•

قار، آیاغ اوشوتمک اوچوندور. 	•
قارا ائششگين باشينا یوین وورماغينان قاطيراولماز. 	•

قارین دْویران آشي گؤز اوزاخدان گؤرر. 	•
قایين خاتينالرین چرشاب، جورابي بوغچادا دؤیوشر. 	•

قوردا رحم ائله مک قْویونا ظلم ائله مكدي. 	•
قْورخ قْورخمازدان، اُوتان اُوتانمازدان. 	•

قونشودا پيَشر بيزه ده دوَشر. 	•
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قوي دئسينلر فيالن كسين چُوستو وار، كيم نه بيلير آلتي یوخدو  	•
              اوستو   وار.

قيز آغاجي، قوز آغاجي هر گلن بير داش آتار.  	•
قيز یوكو، دوز یوكو. 	•

كاسيب چؤرك تاپماز یئمگه ایتينين آدین گوموش قویار. 	•
كئچلينكي  بؤركو دوشنه جكدي. 	•

كئچميشي قویاق كئچميشده اوستونه  ده بير داش. 	•
سویون اّولي بوالنيق گلر. 	•

سویون اوسته گمي وار، هر ایشين بير چمي وار. 	•
سودونن گلن جانينان چيخار. 	•

سورو قویون سيزده، ساتليق قویون بيزده. 	•
سؤز دئدیگين دميردي دؤیدوكجه اوزانار. 	•

سؤز قوشدو بوراخارسان اوچار گئدر. 	•
سؤزون دْوغروسو دميردن كئچر. 	•

سؤزو چوخ اوزادسان دادي چيخار. 	•
سيّریني دئمه دوستووا دوستوندا بير دوستو وار. 	•

سينماميش شاققيلداما. 	•
شریكلي قازان قایناماز. 	•

شور سو صابون گؤتورمز. 	•
عوضين بَدل آدلي اوغلو وار. 	•

قریب قوشون یوواسين آلاله یاپار. 	•
قاباق تاغي شاماما وئرمز. 	•

قاپان ایت دیشيني گؤسترمز 	•
قاپييا پاراق ساققاال داراق. 	•

گؤزه گؤز، دیشه دیش. 	•
گؤیده اولدوز آراركن یئرده چاالني گؤرمور. 	•
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گيزلي كله گلن آشكارا دْوغار. 	•
ناجينس قارپيزین توخومو چوخ اوالر. 	•

نه اؤزون یئييرسن نه باشقاسينا دادیزدیریرسان. 	•
نه اؤلویه هاي وئرن، نه دیریيه پاي وئرن. 	•

نه اودو وار نه اوجاغي. 	•
هامييا ایت هورر بيزه چاققال. 	•

هایدان گلن، هُویا گئدر. 	•
كئچي یه چاخير وئرسن قوردا دْوو گلر. 	•

كوتاني بركده ایگيدي یامان گونده سينالالر. 	•
كولَش گونو اولسا دوشر باشي یارار. 	•

كولک هارا، توستوده اورا. 	•
كيشي چؤل قوشودو. 	•

كيم چاليشارسا قازانار. 	•
گئج اولسون گوج اولسون. 	•

گئج گلن قوناق اؤز كيسه سيندن یئير. 	•
گئجه قارا، جوجه قارا. 	•

گئدر بوستانين اوراسي، قاالر اوزون قاراسي. 	•
یوز گون یاراق، بير گون گرك. 	•

یوز ماما یيغيال گوج دْوغانا دوشر. 	•
یْوغون ایشگلينجه نازیک اوزولر. 	•
یوك اَیيلنده داش قریبلييه دوشر. 	•
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لغتلر:  

•	دْوو: غاليب
•	باسدیغیني: غاليب گلدیگينی،   

شيكست وئردیگيني.
•		راممال: فالچي، فيریلداقچي.

•  قاني:جوت تكرلی ارابه، 
     فا:گردونه اّرابه.

•	 په یه: تؤوله.

•		اْوو: شيكار.
•		شوخ توتماخ: دیک توتماق.

•		قْوز: گيردكان.
•	 قْوخوماق: ایله نمک.
•	 یْووشان: بيتگي آدي.

•		داالشماق: ساواشماق.
•		اؤپگه: باغيرساق) فا: روده(.

•		دان: سحر تئزدن )دانداكي:  
صاباحكي(

•		گیزلي كله گلمك:  اینه گين  
گيزلي جينسي عالقه ساخالماقي.

•	 بركده: یئرین برك اولماسي.
•		بوالماج: حئيوان دْوغوركن ایلک 

سودو، فا:آغوز.
•	 ترجه: تازا ، طراوتلي.

•		داریدان چیخار: داري 
زمي سيندن چيخار.

•		یْونقار: رنده.

•	 ارینمه: شرم ائله مه، مضایقه ائله مه.
•	 میرچالیق: بيتگي آدی.

•	 بالدیر: فا: ساق پا.
•		َدللح: سلماني، آرایشگر.

•		كکیل: فا:كاكل.
•		جرجنك: قيشالرین حدّدن         

آرتيق آچيلماسي.
•	 جولفا: پارچا توخویان.

•	 جیدا: نئيزه.
•		دیلك: آرزي، ایستک.

•		سارساق: آخماق، جاهيل.
•  ساغمال: سود وئرن قویون. 

•	 سوباي: جينسي عالقه سي اولمایان 
ائركک قوزو.

•		گوده: قيسا.
•		دؤولت: ثروت. 

•	 یوین: جيالو، فا: افسار.
•		چُوست: آیاق قابی.

•		چم: یول _ یؤندم.
•		قاباق: فا: كدو تنبل.

•		پاراق: ایت نوعو.
•		آراماق: آختارماق.

•		كوتان: خيش، شخم زن.
•		كولَش: كاه، پوشال. 

•		اورا: تارالنين آخيرینجي محصولو.
•		یاراق: سيالح.

•		ایشگلمك: نازیكلشمک.
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رحمتليک احمد آذرلونون یوردوموزون زنگين فولكولورونو توپالماقدا چوخلو 
آتاالرسؤزو،   18000 دئدیينه  اؤزو  چاليشيب  یولدا  بو  عؤمور  بير  واردیر.  امه یي 
8000 بایاتي، 7000 لطيفه،  1000 دن چوخ تاپماجاالر، ...  یيغيبدیر.  تاپماجاالر 

كيتابيندا  اؤزو دیليندن یازیلدیغي یاشامي بئله دیر:
من احمد آذرلو دْوغوم تاریخي 1302 تبریز. 

» ـچوخ كيچيک یاشالریمدان ) 16 یاشيمدان ( باشالیاراق آنا بابامدان و سایير 
بایاتيالري،  ناغيلالري،  جمله دن  او  نمونه لریني  فولكلور  ائشيتدیييم  بؤیوكلردن 
الیالالریني،  آناالرین  تاپماجاالري،  المثلری(  )ضرب  سؤزلریني  آتاالر 
بْویو سينه دن  مالنصرالدین لطيفه لریني آند_ قسملري و سایير بو كيمي عصيرلر 
سينه یه بو گونه كيمي گليب چاتان تجربه اولونموش گؤزل قيمتلي سؤزلري منظم 

اوالراق تْوپالماغا باشالدیم.
اوالراق  داوامچيسي  یولون  بو  ده  یئنه  باخمایاراق  اولماسينا  چوخ  یاشيمين 

یورولمادان بو ساحه ده چاليشيب ایشيمي داوام ائتدیردیم.
نصرالدین  7000مال  بایاتي،   8000 سؤزو،  آتاالر   18000 تْوپالدیغيم  بوگون 
ناغيلالر، آنا الي الالریي، آند  بير چوخ  تاپماجاالر،  1000 دن چوخ  لطيفه لري، 
_ قسم و شخص آدالري و سایير بو كيمي فولكولور نمونه لري چاپا حاضيردیر. 
1994 _ جو ایلده باكيدا ) تبریزدن دؤرد دفتر( آدلي 7000 تيراژدا آتاالر سؤزو 
آرتيق  داها  ائدیرم  اومود  اوخوجوالر  حؤرمتلي  چيخميشدیر.  چاپدان  كيتابيم 
وئریب  قيمت  سؤزلره  گؤزل  اولمونموش  تجربه  بئله  بویو  عصيرلر  خالقيميز 
و  كؤكو  اونون  دیلي  آنا  خالقين  بير  هر  چونكي  فایداالنسينالر.  اوخویوب 

ریشه سيدیر. هر بير خالق اؤز ریشه سينين اوستونده اوجاالر و ابدي یاشار.

                                                                                          احمد آذرلو  
تبریز  14/ 11/ 1384هـ . ش «
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اوزرینده  توپالما  فولكلور  عؤمور  بير  آذرلو  رحمتليک  اولسون  حایيفالر 
اونا  تانریدان  اولو  َدیيشدي.  دونياسيني  دا  مظلوم  یاشایيب،  مظلوم  چاليشاراق 
رحمت دیله یيریک. آشاغيدا گئدن دوستال باشالنان آتا سؤزلري، دئييملري اونون 
رحمتليک  یازماني  ال  بو  اؤرنه یيدیر.   بير  فولكلوروموزون  َدیرلري  توپالدیغي 
آذرلو دوستو احمد آغا فّخاریه پاي وئرميش. سونراالر دوستالرینين اليله دوكتور 
رشيد اردبيلي جنابالرینا  چاتميشدیر.  جناب اردبيلي ده بونو بيزه چاتدیردي. بيز 
ده سيز اوخوجوالرا یئتيریریک.  یئري وار جناب دوكتور اردبيليدن بو ال یازماني 

بيزه وئردیكلرینه گؤره اؤز تشكوروموزو بيلدیرك.
                                                                                    ائل بیلیمي

    دوستال باشالنان
      آتا سؤزلري، دئییملری

دْوغرو، اصيل دوستلوق.
بير اولدوزدور.  دْوغرولوق، اصيل دوستلوق، سئوگي محبّت ان بؤیوك پارالق 
اگر ایشيغيني قْورویوب ساخالسان حياتين قارانليق گونلرینده توكنمز بير ایشيقلي 
نور ساچار و حيات بویو بو نورون ایشيغيندا ابدي اوالراق معنوي عالمه دْوغرو 

آپاریب سني ابدي ایالهي نور ایله بيرلشدیرر.
احمد آذرلو  تبریز 1381/3/25 

توپالیان: رحمتليک آحمد آذرلو 
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دوست آتان داش باش یارماز.  	•
دوست آتيلماز بير قاالدیر.  	•

دوست آراسي تميز اولماليدیر.  	•
دوست آختاریرسان؟ دوستونون دوستون، دوشمنيوین؛ دوشمنيني تاب.  	•

دوست ایله بازار، دوستلوقو پوزار.  	•
دوست ایله دوشمن پيس گؤنده بللي اؤالر.  	•

دوست اوالن دوشمندن غافيل اولما.  	•
دوست اوالن دوز یوال چكر.  	•

دوست اوالن خئيرلي سؤزو آجي سؤیلر.  	•
دوست اولسان وفالي اْول.  	•

دوست اودوركي دوستونون عيبيني اوزونده سؤیله یه.  	•
دوست اوزوندن، دوشمن گؤزوندن، دلي سؤزوندن بللي اوالر.  	•

دوست ائوینده باشيني باغال دوشمن ائوینده دیرناق توت.  	•
دوست اسيرگمز دوشمن بَينمز 	•

دوست باشا، دوشمن آیاغا باخار.   	•
دوست بال دا اولسا هاميسيني بيردن یئمه.  	•

دوست توتاندا تازا دوستون دوستالرینا باخ. 	•
دوست تيكه سي دوشمن سؤكر.  	•

دوست چوخ اوالر آمما جاندان یاناني بير.  	•
دوست،  دوست یولوندا جاندان كئچر.  	•

دوست، دوست یولوندا جانيني اْودا یاخار.  	•
دوست، دوستا آرخا اوالر.  	•

دوست، دوستا تن گر ك، تن اولماسا؛ گئن گر ك.  	•
دوست، دوستدان كنار اولماز آرا ووران اولماسا.  	•

دوست، دوستو دار گونده سينایار.  	•
دوست، دوستون آیناسيدیر.  	•
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دوست، دوستون عيبيني اوزونه دئير.  	•
دوست، دوستون حالين بليمه ليدیر. 	•

دوست داشي برك اینجيدر. 	•
دوست، دوشمن باخيشي.  	•

دوست دوشمني اور كدن، گلدي گئدري چؤر كدن سوروش. 	•
دوست دوشمنه قارشي.  	•

دوست دئييب دوست اوالندا سيناماميش دوست اولما.  	•
دوست دار گونده تانينار.  	•

دوست زیندان قاپيسنيدا بللي اوالر.  	•
دوست سئوینر دوشمنين گؤزو چيخار.  	•

دوست سانما یاخشي گونده دوست اوالني، دوست بيل غملي  	•
             گونده اليندن توتاني. 

دوست قارا گونده بللي اوالر.  	•
دوست قازان، دوشمن اوجاق باشيندادیر.  	•

دوست قازاندین توت، دوشمن قازاندین اؤت.  	•
دوست قدریني حقيقي دوست بيلر.  	•

دوست كيمي گؤرونور دوشمن كيمي عمل ائدیر.  	•
دوست گؤروشو بایرام اوالر.  	•

دوست مني یاد ایله سين بير پوچ قْوز ایله.  	•
دوست مني آليش _ وئریشده گؤرسون.  	•

دوست مين اوالر، جاني یاندیران 	•
              بير اؤالر. 

دوست یولوندا بوران دا اوالر قار دا. 	•
	دوست یولوندا خيدمت ائدنين  	•

              اوزو آغ اوالر. 
دوست یامان گونده تانينار،  	•
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             یالتاق آد گونونده. 
دوست واركي قارداش 	•

             دئسن یاخشيدیر. 
دوستا دوست كيمي، دوشمنه دوشمن كيمي باخ.  	•

دوستا مرّوت ائتمه لي، دوشمنله مودارا.  	•
دوست دا، دوشمن ده دار گونده تانينار.  	•

دوستو قورد اوالنين ائل _ اوباسي  یورد اوالر. 	•
	دوستلوق آليش _ وئریشده بللي اوالر.  	•

دوستلوق ان قيمتلي شئيدیر بيرگون سنده بيرگون منده.  	•
دوستلوق یاشيل بير یارپاقدیر. 	•

	دوستلوق حياتدا بير وثيقه دیر.  	•
دوستلوق خنجري ایله یاراالنانين یاراسي اؤلنه كيمي ایشلر.  	•

دوستلوق دوزلوكدن دْوغار. 	•
دوستلوق قارا گونده بللي اوالر.  	•

دوستلوق اؤز یئرینده، حساب دا اؤز یئرینده. 	•
دوستلوقو بيردن بيره پْوزما.  	•

دوستون بير اوووج تورپاق سنه وئرسه اونو 	•
              الينده برك ساخال. 

دوستون چؤرگين دوشمن كيمي یئمه.  	•
دوستون، دوشمندن چوخ اولسون.  	•

دوستون كهنه سي.  	•
دوستون چوخو آز، دوشمنين بيري چوخ.  	•

دوستون زحمتي  دوشمنين زحمتيندن چوخ اوالر.  	•
دوستونا بورجلو اولما.  	•

دوستونا خایين باخانين گؤزو كور اوالر.  	•
دوستونا دوست، دوشمنينه  دوشمن.  	•
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دوستونا سيّریني سؤیلمه اوالر كي بير گون  	•
             دوشمن اوالر. 

دوستونو آغالدانين اوزو گولمز.  	•
دوستون ساتان دوشمن تاپار.  	•

دوستون ساتان غيرتين ده ساتار.  	•
دوستونو منه گؤستر دئيم نئجه آدامسان. 	•

دوستدان دوستا پاي دوشر. 	•
دوست پایي دادلي اوالر. 	•

رحمتلیك احمد آذرلو نون ال یازماسي
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آشیق عزیز شهنازي ایله 
آشیق سولدوزون دئییشمه سي

                                سؤیله ین: آشيق حسين ساعي
                                   دئییشمه نین یئری: موغان ماهالي

                                          دئییشمه نین چاغی: 1350 هـ. ش
                                      دوزنله ین: محمد عليپور مقدم)1387(

گؤنلرین بيرینده آشيق  عزیز شهنازي، باالبانچي رحيم  نوجاوان ال تْویدایيميشالر  
آشيق سولدوز گيریر مجليسه، اوزون توتور قوناقالرا: 
_ ایجازه وئرسز، من گلميشم آشيق عزیزینن دئييشم!

آشيق سولدوزون یاشي چوخ اْولدوغونا، آشيق عزیز دورور اْونون آیاغينا "اوستاد، 
بویور بوردان ایلش!" دئيير. آشيق  سولدوز دئيير:

_ سازیني گؤتور دئييشح، بورا، یا سنين یئریندي، یا منيم. 
آشيق  عزیز سازیني گؤتوروب دئيير:

_ اْولسون،  اوستاد باشال گؤره ك! آشيق سولدوز دئيير:

آشیق سولدوز:

"آشيق عزیز"، یاخشي كئچدین چنگيمه!
ایندي، دوشر سن یامان حاال، سن.
سْوروشارام آشيقليغين یْولونو، 
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اْوندا، قاالجاقسان دالدان، داال، سن.
آشیق عزیز:

مندن ساالم اْولسون "آشيق سولدوزا"!
منم دئييب، دوشرسن خياال، سن.
آشيق ليق علميندن منم خبردار،

 سْوروشسام؛ دوشرسن قيل و قاال، سن.

  آشیق سولدوز:

آدیمي ائشيدن،  قاچار مئيداندان، 
چيخميشام چوخ یئرده، من ایمتاحاندان،
آشيق صنعتينده "تجنيس"، "دیوان"_دان،

دئسم؛ مات قاالرسان، او سوواال، سن!

آشیق عزیز:

"دیوان"، "تجنيس" هرآن سينه مدن گلر،
سؤیله سم؛ عؤمرونو ائيلرم هدر،

"دْوداق دیمز"، "تجنيس" باشالسام اگر؛
بير ده چيخانمازسان ائل _ ماحاال، سن.

آشیق سولدوز:

"سولدوزام"، چوخالرین ائيله ميشم خار، 
سني ده، مئيداندان ائيلرم كنار،

ماحاليم "مئشگيندیر"، یئریم "كْوساالر"،
ناحاق دوشدون بوردا قالما _ قاال، سن!
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آشیق عزیز:

یئریم "قاراداغدیر"، "دیكله" ماحالي، 
ساكينيم "مزرعه" دي؛ ائللي، اْوبالي،

"عزیز"_ ین علميندن اْوالرسان حالي؛ 
اليمدن گئدرسن، تئز زاواال، سن!

                        ***
سؤزلر قورتاریب، تْویون بؤیوكلري دئدي: آشيق عزیز، ایندي سن دوش قاباغا 

سْوروش !
 آشيق عزیز دئدي: قْویون آشيق سولدوز بيرین ده سْوروشسون، سورا من 

سْوروشارام 
آشيق سولدوز دئدي:

آشیق سولدوز:

"آشيق عزیز"، گل، سؤزلره جاواب وئر! 
سؤیله! نئچه كيتاب گليب جاهانا؟

"اليف" نه دئمكدیر؟ گل، بيان ائيله! 
گيزلين سيّري، ایندي گتير عيانا

    آشیق عزیز:

      سنه جاواب وئریم، آي آشيق سولدوز!
        دؤرد كيتاب گليبدیر ازل جاهانا،

         "اليف"، او آلاله دي، تكدیر كيردیگار،
        گيزلين سيّري، ایندي گتدیم عيانا.
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آشیق سولدوز:

كيمين كربالده آخيبدیر قاني؟
او كيم ایدي گزیب، عرضي _ سماني؟

كيم عزیز سایاردي دایيم مئهماني؟
اْونون آدین سؤیله، یئتير بيانا!

آشیق عزیز:

كربالده آخدي "حسين"_نين قاني،
"محمد"، گزیبدیر، عرضي _ سماني،

"علي"، عزیزلردي دایيم مئهماني،
آشكار ائيله دیم، گتيردیم بيانا.

آشیق سولدوز:

"آشيق سولدوز" گل، سن حقيقت سؤیله! 
حاقّين، مين بير آدین آشكار ائيله!

ظلومكارین باغرین، گل گيلن تئيله!
ازليندن، سيغين شاهي مردانا!

آشیق عزیز:

"آشيق عزیز" سن ده گل، حقي سؤیله!
حاقّين، مين بير آدین گل، بيان ائيله!
ظولومكار باغریني، گل گيلن تئيله!

ازلدن سيغيندیم، شاهي مردانا.
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                         ***
دؤنه چاتدي آشيق عزیزه. آشيق عزیز دئدي: آي آشيق سولدوز، سندن بير 

دْوداق َدیمز سْوروشورام، یا جاواب وئر، یا دا چيخ بوردان گئت !
آشيق سولدوز دئدي: سْوروش ! آشيق عزیز سْوروشدو:

یاز گلنده، قالخار ائل لر آراندان، 
سس یایيالر، داغالر آشار چكاچک.

چيچكلي یایالقدا یایيالن ائل لر، 
گاه یئریير، گاه دایانار چكاچک.

                        ***
گئده نده آغاالر، آغازاده لر،

آل، یاشيل گئيينر داغالر، جاده لر،
آالچيق چاتيالر، گئدر ناقه لر،

آستا  _ آستا داغالر آشار چكاچک.
                        ***

ایگيدلر نعره سي، آتين شيهه سي،
سحر _ سحر گلر كهليگين سسي، 

یيغيالندا قيز، گلينلر دسته سي،
عزیز دئير: چایالر داشار چكاچک.

                         ***
 آشيق سولدوز دْوداق َدیمز بيلمه دیيينه باغالندي.

 ایسته دي مجليسدن چيخسين آشيق عزیز قْویمادي
 گئتسين. هر ایكيسي  اْوخویوب، 

  تْویو باشا چاتدیردیالر.     
                      سْون.                                                       
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اَكین له باغلي مراسیملر
)اردبیلین پیله سهران كندي(

توپالیان: اسالم مصطفوي
قایناق شخص: عزیزه خانيم مهاجر ممتاز احمد قيزي )75 یاشيندا، ساوادسيز، دوغوم یئري 

اردبيل(
توپالما یئری: اردبيلين ایكی كيلومتر گونئينده یئرلشميش پيله سهران كندي

 توپالما چاغی: 1389 _  یاز آیالري 

قاباقالر یئري جوت اؤكوزلن سورردیلر. توخومو اَتَحليگه دولدوروب سپردیلر. 
بير گؤله چكيب اوردان دا كهریزلرله اكينه جک  آخار چایين سویونو كهریزله 
آتماقال  پوشک  كيمسه  آدلي  "سوچي"  نوبه سينی  سو  آپاراردیالر.  زميلرینه 
سئچردي. بيچين واختي گليب چاتينجا سویون نئجه ایداره ائدیلمه سيني ده ائله 

بو سوچي كيشي عهده سينه آالردي. 

بیچین مراسیملري:

نئچه سی  بير  اونالرین  آشاغيدا  واریدی،  دبلری  بعضی  ایشينين  بيچين 
آچيقالنميشدیر: 

بيچين چيلردن  اول آغ ساققال  باشالمادان  بيچمه ني  بيچين چيلر  قْویماق:  اَل   .1
ملكلر   / اولسون  یار  بيزه  »آلاله  دئيردي:  َدریب،  بيتگيدن  اكيلَن  دسته  بير  بيري 
كمک كار اولسون« او بيري بيچين چيلر ده صاالوات چئویرردیلر، بئله ليكله بيچين 

باشالناردي.
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2. پئش كاش چکمك: بيچين چيلر ایشله ین زامان اَیر بير كيمسه بيچين یئرینه 
قووزایاردي،  گؤیه  دریب  اكيندن  دسته  بير  یئردن  بيچين چي  یاخينالشسایدي، 

اوزون، َگلن كيمسيه ساري توتوب اوجا سسله دئيردي: 
ساغليغووا  و...(  مرجي  كي  دا  یا  بوغدا  بيتگي لر؛  )اكيلن  بوالر  قارداش  »آي 

پئش كاش«
َگلَن كيمسه ده اكينچي نين جاوابيندا تشكور ائدركن دئيردي:

»َكرگؤن بََركتلي اولسين«. 
پاي  بيچينچي لره  اولسایدي  یئمک  دا  یا  مئيوه،  یانيندا  كئچنين  یولدان  او  اَیر 

وئَرردي.
آغ ساققالي  بيچينچي لرین  چاغدا،  قورتاران  بيچين  مراسیمي:  آلالهالما   .3
آخير یئرده قاالن اكينه اوز توتوب، اوراغين گؤیه قالخيزیب آلالهالما چكيب، 

اوجا سسله دئيردي: 
»َهَره بيَره آلاله _ آلاله«

او بيري بيچينچي لر ده جاوابيندا دئيردیلر:
»آلاله اكبر« 

آغ ساققال یئنيدن دئيردي: 
»ائلين ائل ليگينه
حّقين بيرليگينه

دوشمانين كورلوغونا
َهَره بيَره آلاله _ آلاله«

او بيري بيچينچيلر ده جاوابيندا دئيردیلر: 
»آلاله اكبر«. 

سونرا بيرليكده یئرده قاالن اكيني بيچيب، 
شنليک ائدردیلر.

آلالهالما مراسيمي او بيري هامپاالرا خبردارليق وئرن بير تابلو كيمي ایدي. هانسی 
زميدن آلالهالما سسی گلسه یدی دئمک او زمينين بيچين ایشی سونا چاتميشدیر. 
ائيله یردي، او گئجه  آلالهالما گئجه سي اكينچي بوتون بيچينچيلري شاما قوناق 

چوخلو شنليگ ائَدردیلر. 
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خرمن مراسیملري:

بيچين قورتاراندان سونرا َجمه لري خرمنه یيغيب، دؤرد اؤكوزه َول قْوشوب اَكيني 
دؤیردیلر. َول آغير اولسون دئيه اوستونه باالجا اوشاقالري چيخاراردیالر. اؤكوز 

گيرده دوالناردي، بئله ليكله اكيني دؤیوب، سونرا َشنه ایله سْوووراردیالر.
بو  ائَدردیلر  یيغيشيب، شنليک  عایيله سي خرمنه  اكينچي نين  خرمنين سون گونو 
گون »هدیک« آدیندا بير یئمک پيشيریلردي. بئله كي اَكينچي نين خانيمي قاباق 
خرمنه  چاغي  صوبح  ایسالدیب،  و...(  نخود  مرجي،  )بوغدا،  َدن_دوشو  گئجه  
َگتيریب، اْوت یاندیریب پيشيرردي. بير یئره یيغيليب هره بير كاسا ایچندن سونرا 
قوجاالر شيرین مثللر دئييب، اورا یيغيالنالرین باشين قاتاردیالر. چوخلو دئييب 

گولوب، شنله نردیلر.

متنده ایشله نن بعضی سؤزلرین آچیقالماسی:

یئر سورمك: یئري اكين اوچون شوخومالماق.
بؤیوك  تيكيلميش  پارچادان  اوالن  ایستيفاده  ایشينده  سپمه  توخوم  اَتحلیك: 
توربا؛ اتحليگين بير اوجون بویونا ساليب او بيري اوجون سول اَل له یاپيشيب، ساغ 

اَل له ده ایچيندن توخوم آليب، زمييه َسپرلر.
هامپا: اكين یولداشي.

َجمه : بيچيلميش اكينين تْوپاسي.
 َول: بوغدا دؤیمكده ایستيفاده اوالن ائنني تاختا. 

آلتينا چوخلو خيردا  یاپيشدیریب،  _ بيرینه  بير  تاختاالري  ائنلي  َول قوشماق: 
تاخداالر  باغالیيب سوروردیلر.  اوكوزه  تاختاالري  قویاردیالر،  داشي  چاخماخ 

سورولوركن اكيني دؤیردي. 
سْوورماق: دؤیولموش اكيني گؤیه سپيب، دنی، ساماندان آیيرماق. 

پيشيریلن یئمک. هدیگين اصل ماتریالی  َهدیك: خرمن اوالن َدن_دؤشوندن 
بوغدا اوالر.
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خرمنلیك

                                    توپالیان: حميد واالئي
                                 توپالما یئری:  تبریز

                              توپالما چاغی: 1388/8/5
                              قایناق شخص: جيران خانيم موسوي )52 یاشيندا، ساوادی یازیب
                          - اوخوما، دوغولدوغو یئر: قاراداغ ماهالی، هریس، هييه ق  كندی(

واخت،  دریلدیيي  و...(  مرجي  اكين لر)نخود،  زاماني1   بيچين  كندینده   هييق 
یا »یورولمایاسيز«  تئز »آلاله قووه ت وئرسين«  بير كيمسه  زمي اوستونه گلركن 
»یاآلاله«  قووزایيب  بير دسته دردیک لریندن گؤیه  اوالنالر  زميده  دئمه سه یدي، 
اولسون«  بورجوم  یئره،  »قوي  آنالدیقدا:  یانيلماغينی  اؤز  آدام  او  دئيه رميشلر. 

دئيه رميش. بو آدام سونراالر بيچدیگيندن قووزایان آداما، بير شئي آالرميش.
تاخيلالري خرمنلره گتيررميشلر. دئمک  اكين لري درندن سونرا  زامانالر  اسكي 
بوندان بير گون قاباق خرمنلري سوواما گونو اوالرميش. بونون اوچون هر عایله دن 

1- بيچين زاماني، یایين آرا آیينين اّوللریندن سونونا  قد ر اوالر.
* قایناق شخصين دئدیگينه  خرمن واختی  بو كنده گؤرولن ایشلر قاراداغين بير چوخ 

ماهالالریندا دا گؤرونور.
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بير نفر كندده قاليب، خرمني سوواماق اوچون حاضيرالشارميشالر. 
خرمن سوواما اوچون نئچه ائششک، دانا، بيزوو و...، بویون _ بویونا باغالنمالي 
دئيرميش لر.   » قوشما  » هوال  یا خود   ،)Hola(  » هْوال   « اونالرین آدینا   ایميش، 
یئرینده  خرمن  اونالري  ایسه  بيري  قوشوب  سو  آردیجا  هوالنين  نفر  بير 
دوالندیرارميش. حئيوانالر یئریدیكجه خرمني دیرناقالیيب سو قوشولموش یئري 
پالچيغا دؤندررميشلر. پالچيق چوخالدیقدا، هوالنين دال یؤنده كي ایپينه، یاستي بير 
 )Təxtə mala( » تخته باغالیيب ایشله ینلردن كيمسه سي بير آیاغينی » تخته ماال
دئييلن همين تخته نين اوستونه قویوب یئري هامارالیارميش. ایش سونا چاتدیقدا، 

خرمن یئري قوروماق اوچون اوراني بير گون اؤز باشينا بوراخارميشالر. 
یوكله یيب،  حئيوانالرا  دردیكلریني  سونرا،  اوالندان  حاضير  قورویوب  یئر  او 
یوكله نن  حئيوانالرا  توپالیارميشالر.  یئره  بير  چاتيالرینی آچيب  خرمن  یئرینده، 
تاخيل الرا » باغ « )Bağ( و » دریز « )Dəriz( دئيه رميشلر. آرتيرمالي یام قاراداغدا 
دردیكلري  حاقّي  ایشله مه  بيچينچي لرین  دئيرلر.  بيچينچي  دره ن لره  اكين لري 

باغالرین اوندان بيري  اوالرميش.  
اوالرميش.  اؤكوزلري  اوچون  دؤیمک  تاخيلالرینی  خرمنده  یييه لرینين  اكين 
وارليالرین 4 باش اؤكوزو ، وارسيزالرین  2 و یا بير باش اؤكوزلري اوالرميش. 
دئمک بير باش اؤكوز ایله، خرمن دؤیمک اوال بيلمه دیيی اوچون، بير اؤكوزو 

اوالنالر بير _  بير ایله » آواش « )Avaş(1  ائدرميشلر. 
سریب  یئره  خرمنده  هشنلري  دئيردیلر.   )Həşən(  » َهَشن   « باغالرا  آچيالن 
ایسه  آلتيندان  تاختانين  باغالیارميشالر.  تاختا  بير  اونالرا  قوشاركن،  اؤكوزلري 
بویونالرینا  اؤكوزلرین  باغالیيب،  Tiz[ )چاخماق داشي(  تيز-   [  )Til(  » تيل   «
» بویوندوروق « ساالندان سونرا، » َول « )Vəl( آدلي بير تاختا دا قوشارميشالر. 
دایانان  اوستونده  ولين  آخشاما  سحردن  مينرميش.  آدام  بير  اوستونه  َولين  هر 

1- آواش: اؤكوزلریني جوتله دیب بيرگون بيرینين تاخيلينی، باشقاسي گون ایسه او بيریسين 
تاخيلينی دؤیمک.
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خرمنده  اونالري  دئيه   _ دئيه   )Ho gəl(  » َگل  هو   « اؤكوزلره  ایشچي لر، 
ایله  بو آرادا هشنلري دوزگون دؤیولمک اوچون، دمير شنه  دوالندیرارميشالر. 
نئچه یؤنه چئویررميشلر. بو ایش باشا چاتدیقدا، دؤیولن تاخيلالري آغاج شنه ایله 
 )Kür( » ساووروب، بير یئره یيغارميش الر. بو بير یئره یيغيالنين آدي ایسه » كور
ایميش. مئح یئلي گئجه اسدیيي اوچون، تاخيل ساوورما ایشينی گئجه یه ساليب، 

ساوروالن تاخيلالرین د نينی بير یانا، سامانينی ایسه باشقا یانا یيغارميشالر. 
كيمسه  بير  تانيشالردان   _ قوهوم  سونرا،  آیریالندان  دؤیولوب  اكينلر  خرمنده 
اونا ساري توتوب: » سن خرمن  یييه سي اوزونو  خرمنه یاخينالشسایميش، اكين 
اوسته گليبسن، َگل پاي آپار « دئيه رميش، سونرا دؤیولموش دنلردن پاي چيخيب 
اونا وئررميش. هر كيمسه اؤز قوناغينا گوجونه قدر پاي وئررميش. آنجاق پاي 

یاریم باتماندان1  آز اولمازیميش. 
  اكينلر دؤیولندن سونرا اونالری » كنديKəndi( » 2( آدلي بير یئرلرده، یوخسا 
چيخاریب  یئرلردن  تؤكدوكلري  سونرا  تؤكوب،  قویوالرا  دایاز  اولمایان  سویو 
چایالردا یویوب، قورودوب، » چووال «)Çuval( 3الرا دولدوروب، اون ائله مک 

اوچون َدیيرمانالرا آپارارميشالر. 

1_ اسكي زامانالر بير باتمان 1000 ميثقال اوالرميش، ایندي بير باتمان 5 كيلودور.  
2 _ بير یئردیركي ائوده و یا ایواندا یئرین اوستونده تيكيلير و اوست  و آشاغيسي آچيق 

اولور. )ایندیليكده سيمان و یا بوغدا سيلوالرینا تاي بير یئر( كندیلر، گوجلو پالچيق و 
كرپيچلردن تيكيلرميشلر.

3 _ تيكيلميش و یا توخونموش بؤیوك تليسلر.
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مصلحت چایي

                         توپالیان: هاوار عبادي
                            قایناق شخص: عسگر كریم خاني )سهندین گول آخير كندیندن(

                               توپالما یئری : تبریز
                                    توپالما چاغی: 1389

چایي  مصلحت   اونودولموش  گون  بو  كندلرینده  سهندآوا  زامانالردا  كئچميش 
آدیندا بئله بير دب اولموش؛ كندلردن هر هانسي سي توي باشالسایدي، گونلرین 
بيرینده اؤنجه كندین آغ ساققاالریني سونرا ایسه جارچي كندین كوچه لرینده جار 
سئچيلميش  یا  ائوینه  توي  كندليلر  چاغيراردي.  چایينا  مصلحت  هاميني  چكيب 
تویون  اولماسينا،  گون  نئچه  توتولماسينا،  نئجه  تویون  یيغيشيب  ائوه  آیري  بير 
حئيوانالرین  گتيرین  قوناقالري  یئدیكلرینه،  نه  قالدیقالرینا،  هاردا  قوناقالرینين 
)آت، قاطير، ائششک( هاردا ساخالنيلماسينا گؤره دانيشاردیالر. كند اهليندن هره  
واختي  _ چاغير  قوناقالر چال  اوزه رینه گؤتورردي.  اؤز  نئچه سيني  قوناقالرین  
اؤز  اونالري  نفر گؤتورموشسه  نئچه  ایسه هر كس  یاتماق واختي  ائوینده،  توي 
ائوینه آپاراردي.  هر كسين جيبينه گؤره توي اوچ  گوندن یئددي گونه كيمي 

اوالردي.  


