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ائلیمیزین قوجامان شاعیری
عباس بارز
دوکتور محمدرضا
باغبان کریمی
راضیه افتخاری
هئچ اولوبمو آلدیغیز هدیهنین پارالق رنگلیکاغیذینی
آچاندا شـیخ –شـیخ سسـلرینه قوالق آسـیب نه دئدییینی
ائشیدهسـیز؟ دوغـومگونـو هدیهسـی  ،تـزه ائـو گؤروشـو
 ،آنـاالرگونـو ،ائولیلیـک ایـل دؤنومو یا سـون ایللـرده مود
اوالن سـئوگیلیلر (ولنتاین)گونو هدیهسـیکیمی .
بیریدئییر"دونیایاگلیشینهسوینیرم"بیریدئییر"تزهائوینده
ساغ ،دیلخوشگونلرین اولسون" بیری دئییر"سنه میننت
دارام" اوبیریدئییر"سنیسئویرم".بوهدیهلرقارشیلیقلیدیر.
یانی بیر گون بیریندن آالریق باشقا بیر گون ده عوضین آلیب
قایتاراریق.بیزیسئویندیرهنلریبیزدهسئویندیرهریک.
آمـا بعضـی هدیهلریـن نـه دئدیینـی آنالماق تکجـه اونا
بوکولـن ،اونـو بزهیـنکاغیذیـن خیـش -خیشـینا قـوالق
آسـماقال اولمور.آخـی ایچلرینـده بیـر دونیـا سـؤز سـاو
واردیـر! تاریخیـن اوزاق دیارالریندانگلیب الیمیزه چاتان
بـو هدیهلـر هـردن ائلـه آغیـر مئسـاژالرین قاصیـدی دیرلر
کـی اونلاری الیمیـزه آلیـب گؤزومـوزو گؤزونـه تیکیـب
اوزون اوزون دینلهمهلییک.کئچنگونلرده او سـؤز ساولی
هدیهلـردن بیرینیـن شـنلییی وارییـدی .چیللـه آخشـامیندا
نیشانلی قیزالر ،تزهگلینلر حتتا شانسلی! ساییالن آهیللیق
یاشـیندا اوالن خانیمالریـن چوخـو چیللـه پایـی آلدیالر.
او گون صوبحدن گؤزلر یوال تیکیلدی  ،قوالقالر
سسده اولدو .بیریسی آداخلیسینین یولون بیریسی آتاسینین
،قارداشینین یولون گؤزلهدی  .ماددی دیرینه باخمایاراق
سئویلیبساییلمانیندادینیوئرنچیللهپایی،خانیمالرین
الینهگلیب چاتدیقدا سیزجه نه لر دئدی ؟
" چیللن موبارک! قارانلیغین ان چوخ عؤمور سوردویو
بو سـویوق قیشگئجهسـینده اورهیین آیدین ،ایستی،دینج
اولسون.سـنی سـئون نیشانلین،آتان،قارداشـین آرخانـدا.
کیمسه سنه یانگؤزله باخانماز.کیمسه سنی اینجیدهنمز.
قورومـا آلتینداسـان.هئچ قیتلییـن ،چتینلییـن اولمایاجاق
.آرخاییـن اول !"گؤرهسـن قادیـنکیمـدن قورونمالیدیر؟!
نیه قارشـی حیمایـت اولونمالیدیر؟! ائشـیکدن می تهدید
اولونـور؟ یوخسـا ائوین ایچینـدن می ؟
یادا داها یاخین بیر یئردن ،اونون اؤز ایچیندن می
؟ عاییل ه لر قیز اوشاغینی هله آنادان اولمادان ضعیف
،ایکینجی جینسگؤرمهسهلرسه،دونیایا آیاق قویانگوندن
بری اوغالن اوشاغیندان آشاغی سویهده توتماساالرسا ،
اوناگوج وئرمک یئرینه حیمایه دیلهنمهیی اؤیرتمهسهلرسه
،اوندا اؤز گوون یارادیب اوغالن اوشاقالرینا ائلهدیکلری
کیمی اؤز آیاغینین اوستونده دورماق ایمکانی وئرمک
یئرینه ،اؤز تایی اینسانالرین اولوشدوردوغو ایجتیمادان
قورخوداراق ایطاعتکاراولماغا عادت وئرمهسهلرسه...
قادین بو قدرکؤورک ،بو قدر اورکک اوالرمی ؟!
اینسان اؤز بیلییی ایله یاشامایا باشالمادان نه اوالجاغی
،هانسی اینسانی اؤزه للیکلری اوالجاغی بللی اولماز.
اؤزدوشونجهسیله اؤز سئچیمییله حیاتینی قورمادان نئجه
بیر کاراکتر اوالجاغی بیلینمز.کیمسهنینگلهجهیی آنلیندا
یادا باشقا بیر یئرده یازیلی دییلدیر.اینسان گلهجهیینی
اؤزو یاراتمالیدیر.آنجاق بیرینین اینسانی حاقالری هله
وارلیق تاپمادان الیندن آلیندییسا،یئتهنکلرینی* کشف و
ایفاده ائتمک ایمکانی قیسیدالندییسا  ،یاشامینین ایلک
گونوندن ضعیف اولدوغونا ایناندیریلیبسا ،اونونکامیل
بیریسی اولمایاجاغی آچیق آیدیندیر.قورونمایا ائحتیاج
دویاجاغی بللی دیر.
جینسیت آیریمی اساسیندا و قارشیلیقسیز شکیلده
وئریلن چیلله پایی ،چارشنبه پایی ،اوالرال یاناشی تزه
عصرین مودو اوالن قادینالرگونو کادوسو کیمی هدیهلر،
گؤرونوشده محبت ،سئوگی ،قدرشوناسلیق حیسسلرینی
داشیساالردا درینلیکلرینده آپ-آیری مئساژالری وار".سن
عزیزسن ،سئومهلیسن،وارلیغین بیزه دینچلیک وئرمک
اوچونالزیمدیر.محبتلرینهمیننتداریق.
قدرینی بیلیریک.سنی قورویاجاییق .صاحاب
چیخاجاییق ...آما خاطیریندن چیخماسین سن بیزدن
دییلسن.آشاغیداسان .بیزه مؤحتاجسان.شوعورون بیزدن
آزدیر.باجاریالرین بیزدن آزدیر.بیز ارکک اوالراق ،گوجلو
اوالراق ،اوستون اوالراق ایلین عزیز گونلرینده سنی یادا
سالیب اؤز دونیامیزدان سنهده پای وئریریک " آجیدیر
هن؟ دئیهسن چیلله گئجهسینین توم گؤزهلیینی پوزدوم .
بیلیرم .بیزلر آچیق سؤزلرله چوخ آرامیز یوخدور.خوشوموز
گلیر آجی ،ایتی سؤزلری گؤزل گؤیچک جوملهلرله
بزهییب دانیشاق .یا دا کؤهدن مسئلهنین اوزون سیلیب
اؤزوموزه باش آغری وئرمهیک .امینم منیم چیللهگئجه سی
کیمی گؤزل و دیرلی دبلریمیزی آشاغیالییب پیسلهمک
ایستهمهدییمیبیلیرسیز.سؤزومونجانی،اینسانالرآراسیندا
آیریسئچکیلیهاعتراضائتمکدیر.آیریسئچکیلیکتکجه
تحصیل ایمکانی ،ایش ایمکانی ،حوقوق ،ایقتیصاد کیمی
گؤزه بؤیوک گؤرونن قونوالردا دییل .بو عاریضه نین
تملی ائولریمیزده تیکیلیر.بوگونکیچیک قیزیمیزی یاریم
اینسان گؤرورسک صاباح اونو نیسگیللی باخیشالرال
یوال ساالجاییق.بیرینی بوتون اینسانگؤرمک بئله بیر شئ
اولمالی :اونون گؤزلری قارادیر،اورتا بویلودور،یاخشی
فیزیکبیلیر.تئزحیرصلهنرآمامحبتلیدیر...آدیسارایدیر".
اونون ساچالری آچیق رنگلیدیر،اوزونده یئکه بیر ات
خالی وار،او چکن معمارلیق طرحینی کیمسه چکهنمز.
وئردییی سؤزلری توتار آما هردن یاالن دا دانیشار ...آدی
یاشاردیر ".اینسانالری جینسلرییله دیرلندیرمک یئرینه
فردیفرقلرییلهتانیماییاؤیرهنسکبلکهایجتیمادارادیکال
برابرلیکایستکلرینهیئرقالماز!
هامیمیزچیین چیینه اینسـانلیقکؤلگهسینده ایلهشیب
،بیربیریمیـزه دانیشـان هدیهلر وئـرنگونـو آرزوالماق بلکه
چوخـدا اوزاق بیـر رویا دییلدیـر .کیم بیلیر؟!
سئوگیلریمله...

اؤن سؤز
شـوبهه سـیز ،عبـاس بـارز چاغـداش آذربایجـان
ادبیاتینـدا بؤیوک تاثیـر بوراخمیش و سـاده ،عینی حالدا
دریـن ملـی دویغوالریلا خالقیمیـز آراسـیندا محبـت
قازانمیشـدیر .ایللر بویو عباس بارزین "یاسلی سـاواالن"
شـعری دیللر ازبری اولموش و اونون اوزه رینده ماهنیالر
اوخونمـوش ،شـعرلری آشـیقالریمیز و مغنـی لریمیـز
طرفیندن قارشیالناراق ،اورکلره یول تاپمیش و شاعیری
اؤز سـئویملی باالسـیکیمـی اوره یینـه باسمیشـدیر .ائل
دایاغینا شـعریله ،شـهریارین حیدربابایا سلام اثرینه بنزه
تمه یازمیش و حیدربابانین شهرتینده اورتاق اولموشدور.
چوخلوشاعرلربواثرینتاثیریآلتینداشاعیراولموشالر،
آنجاق عباس بارز بو بنزه تمه سـی ایله اؤز شـاعیرلیگینی
بللندیرمیش و خلق ایچینده اؤزونه یئر آچمیشدیر .بلکه ده
بـو سـاحه ده ایلک اثـری بارز یازمیشـدیر.
بارزین اؤنملی خصوصیتی ،اونون سـاده لیگی و درین
دوشـونجه لری سـاده بیر فورم و دیل ایله بیان ائتمه سینده
گؤرمه لی ییک .عباس بارز ،بیر قوجامان شاعیر اوالراق،
سـاده لیگـی و متواضعکار بیر انسـان اولدوغـو دا هامیدان
آرتیق اوخوجوالرینی اؤزونه چکیر.
عباسبارز
عبـاس اسلامی -بـارز تخلوصـو ایلـه  70ایلـدن
آرتیـق آذربایجـان شـئعری و مدنیتـی ایلـه چالیشـاراق،
ائـل دایاغـی اولـوب ،ائلیـن سـؤزلرین یازیـب و ائلینـدن
مودافیعـه ائدیبدیر .ائل قایغیسـینی چكن ائـل اورهیینده ده
یاشـایار .بوتـون وارلیغینی ائلین وارلیغی بیلیـب ،اؤزوندن
ال چكیـب ،اؤزلویـون تاپیـب .منم لیك یئرینهكیملیگینی
آراییـب .عبـاس بـارز بئلـه بیـر شـاعیریمیزدیر .آذربایجـان
چاغـداش مدنیتـی باسـیلماز بیـر قـاال دیركی هئـچ توفان،
سـئل اونـا صدمـه -یئتیـره بیلمهییـب و یئتیـره بیلمهیـه
جكدیر .بوقاالنی آذربایجان ادبییات و مدنتینی یارادانالر،
شـاهلیق رژیمـی نیـن بوغونتولـو و سـیخیتیلی دؤورونده
قورخماییب ،سوسـماییب و شـئعردن بیر قاال تیكیب لر.
بـارز كیمـی قهرمانالریـن روحونـدان جوشـوب ،قلـم
لرینـدن داشـیب گلـن شـعرلرله بـو قاالنیـن بینـؤره سـی
قورولـوب و كرپیـج لـری دوزولوبـدور.
عبـاس بارز بوتـون عؤمرونونگوجونـو ،وار -یوخونو
شـئعرینه حصرائتمیـش و یارادیجیلیغـی ایلـه وطنینـدن،
ائلینـدن و دیلینـدن مودافیعـه ائدیبدیر .عبـاس  1298جی
ایلـده اهریـن بیر آغاجلیغیندا یئرله شـن آی پیـرزنكندینده
دونیایاگلدی .آتاسـی قاراداغ عالیمی شـیخ االسلام میرزا
جعفـر ایـدی .باالجـا عبـاس اؤز روحانی آتاسـیندان درس
آلیـب و دینـی – حـوزه وی تحصیلینـی داوام ائدیر.
 16یاشـیندا اوالنـدان آنـا دیلینـده شـئعر قوشـماغا
باشلاییر .ماالریا اداره سینده ایشلهیهرك ،سونراالر 1340
دان  1370ایلینه قده ر معلم لیك ائتمیش و بوایلده تقاعد
اولمـوش دور .اونـون ایلـك شـئعر كیتابـی «ائـل داغینـا
سالم» شهریارین «حیدر بابا سالم» اثرینه بنزهتمه اوالراق
 1333جوایلـده یازیلیرسـادا  1346جـی ایلـده چـاپ
اولـوب یاییلیـر[ 1350 .]1ایللرینـده اونـون نئچه -نئچه
باالجا شـئعر دفتری یاییلاراق 1355 ،جی ایلده «یاسـلی
سـاواالن» ،شـئعری دیللـره دوشـور و «عبـاس بـارز» آدی
آذربایجـان خالق شـاعیریكیمی تانینیر .اونون شـئعرلری
كاسـئتلره توتولـور ،موسـیقی بسـته لـه نیـر و آغیـزالردا
اوخونـور 1357 .جـی ایلـده «قیزیل قـوش» آدینداكیتابی
فرامـرز هاشـمی و قهرمـان خطیبـی شـعرلریله بیـر لیكـده
باسـیلیر[ 1379 .]2دا «یاسلی سـاواالن»[]3كیتابی 316
صفحه ده  332شئعرینی احتوا ائده رك چاپدان بوراخیلیر.
 1382جـی ایلـده شـاعیرین  85ایللیـك تـؤره نـی
تبریـزده ثبوتـا یئتیرمیشـدیركی شـاعیر خالقیـن دیـر و بـو
یوكسـك مقامـی -اونـون -بونون مدحینده شـئعر دئمك
لـه اوجـوز الـدن وئـره ن شـاعیر دئییلدیـر.
عباسبارزینادبیاتساحهسیندهموقعیتی
عباس بارز بوگون بوتون آذربایجاندا و ایران مرزلریندن او
تایداتانینمیشبیرشاعیردیر،اوراالردادااونونشئعریدیللر
ازبری اوالراق ،اونون شئعری آراشدیریلیر و اونون حاققیندا
مقاله لر گئدیر .عباس بارزین صمیمی شئعرلری ،وطن
دوشونجهسی،طبیعتهباغلیلیغی،آنادیلینهسؤنمزمحبتی،
كئچه جه ییمیزده وكولتوروموزه باغلیلیغی ایله اونو یاسلی
ساواالنكیمی آذربایجانلی الرین اوره یینده یئرسالیبدیر .او،
میللیحركتلریجانالندیرماغیاوچون،آنادیلینهوخالقینا
سونسوز محبتینیگؤستریك اوچون ،یوردونون داغالری،
چایالری ،بیتگی لریندن توتدوگؤیلری نین قوشالرینا قده ر
اورهكدن سایغیگؤستر دیگینهگؤره و یازدیغی اثرلرینهگؤره
بیرائلشاعیریومیللیبیرشخصیتكیمیتانینیر[.]4
شـاعیر دؤورونـون كئچیرتدگـی حادثیـه لرینـه بؤیـوك
مهارتلـه یاناشـیر ،قارانلیـقگئجـه ده ائلینیـن باشـیناگلـن
فالكتی«گئجه لر» ردیفلی شـئعرینده اؤز دیلیجه تصویره
آلیـر .اونـون وطن آدینا یازدیغی شـئعرلرین باشـقا بیردادی
واردیـر .شـاعیر بیـر دئمیـر ،اون دئمیـر ،بلكـه وطـن آدینـا
یوزلرجه قوشما قوشوب ،یئنه ده دویمور وكیتابیندا هر نه
دن آرتیـق وطـن موضوعسـونا یئر وئرمیشـدیر.
شهریار،حیدربابا یا سالم شئعری ایله بیر قالیب و بیر
سبك یاراتدی و بو قالیبی و سبكی یوزلرجه شاعیریمیز
منیمسه ییب ایشه آپاردیالر .بونالرین اؤنونده عباس بارز
گئدیر .او دا بیر عؤمور ائل دایاغی و ساریداش داغالریال
یاخین اولفتی و توكنمز ایلگی سی اولدوغو اوچون،
شاعیرین سیرداشی و مهربان همدمی كیمی اولور و
شاعیراونو خیطاب ائده رك تاریخی واراقالییر و بوگونون
دردینی اونونال اورتایا قویور .بارز ،بیر دوزگون تاریخ یازان
كیمی كئچن قادالی گونلری و بوگونون دورومونو داغال
آرایا قویوب ،ایرتیجا ،ایستیبداد و امپریالیزمین دایاغی و
مودافیعه چیسی اوالن شاهین «ثوبات آداسی»« ،اولو جنت»
دئیه اؤلكهنی جنت كیمی جیلوه لندیرمك ادعاسی اوالن
ایللرده ،شاعیر اونون عكسینه اوالراق ،همین اؤلكهدهكؤك

ساالنساوادسیزلیغی،موهوماتی،جهالتی،گئریلیگیایفشا
ائدیردی[ .]5او ،كندلرین نئچه قات ظولم آلتیندا مادی
چتین لیگین سویون جهنمینده یاشادیغینی شاهیداولوب،
بؤیوك اورهك آغریسی ایله یازدیردی:
قیشگلدی یئنه قالدیالر آوارهكاسیبالر
آلاله بو قاراگونلو بو بیچارهكاسیبالر.
***
بیر كؤهنه پاالز پارچاسی تاپمیر ائوه سالسین
پول یوخ ،نه ایلنكورسونو قورسون،كومور آلسین؟
پالتارتؤكوبشاختاداعوریاننئجهقالسین؟
ایندی بوگؤزو یاشلی،گونو قارهكاسیبالر
قیشگلدی ،یئنه قالدیالر آوارهكاسیبالر]6[.
***
بوشـئعر ،ایرانـی بهشـتكیمی قلمـه وئرمك ایسـتهین
تبلیـغ شـعارالری نین و سـاتین آلمیش بـورژوا مطبوعاتی
نین دونیادا یاالن و بؤهتان توزاناغی قالدیردیغی بیر زماندا
یازیلمیشدیر:
از بسكی چؤرهكسیزلیك ائدیب خالقی هراسان
جوتلر آچیلیر ،جوتچو اولور دیده سیگریان
كندلرده بو ساعت باالالر آغلیر آجیندان
بیلیم نه ائدیبگردش دؤورانه اكینجی؟
گؤردوم سنیگلدیم یئنه افغانه اكینجی]7[.
بارزینالهامقایناغی
جامعهده كی عدالتسیزلییه بئله اعتراض ائده ن بارز،
یارادیجیلغینیناساسثقلتیمبارزهوافشاموتیولریدیر.او،
بونالرال یاناشی،كاسب خالقیندا اوالنگؤزه للیك لری ده
اوره ك چیرپینتی الرینا هیجان،كدر و حسرت هوپدوروب
اوخوجویا چاتدیرا بیلیر .استبدادین حاكیم اولدوغو و هر
شئیی یاالن اوستونده قورولموش جامعه ده سئوگینین
اوزو كدر ،غم و برابرسیز لیك نغمه لر یله موشایعت
اولونور .شاعیرله قونشولوقدا اوالن «ائل دایاغی»داغی نین
شیش و سرت قایاالری ،یام یاشیل اتك لری اونون ایلهام
قوشونون یوواسی اولور .بارز ،بو داغیگؤزلریندهكیپریك
لری اوجوندا ،اوره یی نین باشیندا ائوه گتیریر ،گاهدان
اونو اؤز عالمیندهكؤرپه اوشاقكیمی بلك له ییر ،قوینوندا
یاتیریر ،عطریندن تبریزه آپاریر ،گاهدان اؤزو بیر اوشاق
اولوب ،مغرور داغین اتك لرینده ایلهام آتینا مینیب ،دؤرد
طرفه چاپماقدان یورولمور .ائل دایاغی شاعیرین عنادكار،
اینجیك ایلهامی نین بئشیگی و حیدر بابانین ادبی و ابدی
قارداشی اوالراق ،شاعیراونا خیطاب ائده رك دردلریندن،
دویغوالریندا ،گؤردوك لریندن و بیلدیك لریندن صحبت
آچیر و حتا اؤزونون دارا چكیلمه سیله عیبرت آالن اولورسا،
شاعیر بونا راضی دیر:
كاش بو فلك بیر دایانیب دورایدی
عدالتینقورقوسونوقورایدی
الپ قاباقجا منی دارا وورایدی
باخانگؤزلر باخیب عیبرت ائدئیدی
اوندان سونرا دوز یولونانگئدئیدی]8[.
بارزین یارادیجیلیغی چوخ چئشیدلی ،الوان و بویالی
دیر .عینی حالدا غزل ،قوشما،گرایلی -عروض و هیجالی
شئعر قورماالریندا شئعرلری واردیر .غزلده اوالن باجاریغی
تای سیزدیر ،قوزئیده علی آقا واحید غزل شاعیری دیرسه،
گونئی آذربایجانین غزل شاعیری ده عباس بارز دیر[.]9
غزل ائله بیر شئعر فورماسی دیركی عشقه حصراولونور.
آنجاق عباس بارز غزلی عشق ایله باشالسادا ،اجتماعی
موضوعالریاونایاپیشدیریب،اونونالقورتاریر:
هردمكی دئدیم اول منیله بیر گئجه همدم
مندن اؤزونو مینگئجه پنهان ائله دین،گئت.
داغ تك دایانانكؤنلومو داغالر قاباغیندا
بیر گونده ییخیب خاك ایله یكسان ائله دین،گئت.
گؤردونكی ضعیفم آیاغین باشیما قویدون
ییخدین اوزوم اوسته یئره ،ناالن ائله دین،گئت.
ظالیم فئودالالركیمی ای قولالریگوجلو
سن ده منی ظولمونله هراسان ائله دین،گئت.
خان نوكریكندلرده ائده ن جور و جفانی
سالدین یادیما صبریمی تاالن ائله دین،گئت]10[.
غزلـده قاراداغیـن كالسـیك -گؤركملـی شـاعیری
ابوالقاسـم نباتـی نیـن یولونـو داوام ائتدیـرن عبـاس باریـز
اؤزشـاعیرلیك رسـاله تینی غـزل فورماسـیندا دا یـاراداراق
آلنـی آچیـق و اوزو آغ اولموشـدور:
خالقیمیزا اوندا بیزیم یاسدان چیخار ،بایرام ائده ر
كی حقیقتگونكیمی اؤز وارلیغین اعالم ائده ر.
صولحبایراغینآالرایمانالیلهچیگنینه
قان تؤكن لر گوندوزون بیرلیك الیله شام ائده ر.
نه یاغار گؤیدهن یئره بومبا ،نه ائو آلت – اوست اوالر
نه ووروب ،اؤلدور دییه ن جانی ،خیال خام ائده ر.
قارداشی اؤلدوتدوروب قارداش الیله تؤكمه قان
كی بو قان تؤكمك سنی دونیا قده ر بدنام ائده ر]11[.
گؤردویومـوزكیمـی عباس بـارز اوره یی سـؤزله دولو،
قلمی آخیجی بیر شـاعیردیر .بئله اولماسـایدی شـئعرلری
جوشـقون بوالقالركیمی آخمازدی .او ائل ایله یاشـاییب،
ائـل ایلـه برابـر آددیمالییـر .او ائـل دن آیریلمایـان شـاعیر
اوالراق ،شـئعرلری ده ائـل لـر آراسـیندا یاشـاییر .او بوتـون
صراحتلـه وطـن -وطن سـؤیلهییر:
جیسمیمده منیم تاب و توانیم وطنیم دیر
قانیم -ایلی ییم ،روح روانیم وطنیم دیر.
آرزیم ،دیله ییمكعبة آمال و اومیدیم
شانیم ،شرفیم نام و نشانیم وطنیم دیر.
قورباندی وطن تورپاغینا باش ایله جانیم
بوجان ایشهگلمز ،منه جانیم وطنیم دیر.
بیر لحظه وطن سیز دؤزه بیلمز دل زاریم
كؤنلوم قوشونا طورفه مكانیم وطنیم دیر]12[ .
باریز او چون  1382جی ایلده عزیزله مه تؤره نی
قورولدو ،آنجاق شاعیر اورادا اشتراك ائتمه دی .بونون نه
دنی نی بئله سؤیلور« :منیم سكسن بئش ایل رنگ سبز و
بزهك سیز یاشاییشیمدا هئچ بیر قودرت طرفیندن عزیزلنمه
دیگیمهگؤره بو به اصطالح نكوداشتی دا اؤز یاشاییشیمال
اویغونگؤرمه دیم و بیرده ایش قاباغاگئتدیكجه بیر عده نین

سیاسی آماجالر دالیندا اولماغینی باشا دوشدوم و اونون
اوچون بو تؤره نده ایشتیراك ائتمه دیگیمی خالقیمیزین و
اؤزومونصالحیناگؤرمهدیم[.»]13
«قاراداغ» درگی سیله دانیشیقال سؤیله ین بوسؤزلرین
آردیجـا ،بـو سـورغایا :شـئعر سیاسـتله نـه ایلگیسـی وار؟
بئلـه جـواب وئریـر« :منیـم عقیده مـه تامـام هونرلـر و اؤزه
للیكلـه شـئعر ،خالقینـان واسـیطه سـیز ایلگـی قوردوغونا
گؤره هر حالدا سیاسـتیله ایلگیسـی وار .یازیلی تاریخلری
اوخویانـداگـؤروروككـی نـه چـوخ شـاعیرلر ،حاكمیـت
طرفینـدن دوسـتاقالنیر ،اؤلدورولـور و نه چوخ شـاعیركی
حاكیـم لـری یاخجـی تعریف لـه دیگی نـهگـؤره اونالرین
طرفینـدن عزیزلـه نیـر .دئمـه لی یم همیشـه سیاسـتچی لر
و قودرت صاحیبلری چالیشـیبالر شـئعردن اؤز نفع لرینه

فایداالنسـینالر و بوگونـو دونیامیـزدا سیاسـی بیلگـی لـرده
تبلیغاتیـن اؤنملی یئـری اولدوغوناگؤره بـو ایكی موضوع
داهـا آرتیـق بیـر -بیرینه باغلـی دیـر]14[».
قوجومان شاعیریمیز ،ایندی  30ایلدن آرتیق دیركی
یاسلی ساواالن شئعریله دیللره دوشوب ،جوان – قوجا،
كندلی – شه هرلی ،عباس بارزی بیر میللی شاعیركیمی
تانییر .یاسلی ساواالن ،سانكی خالقیمیزین و ائلیمیزین
بوتون تاریخینی ،وارلیغینی ،دردینی -كدرینی بیر یئرده
توپالییب سؤیله ییر.شاعیرین بورادا هرزادین الیندن
آلمیشالر ،آنجاق ،او سوسماییب ،وارلیغینی گؤسترمه
لی دیر .بلكه ساواالن داغی اونون تاریخینی یادداشیندا
ساخالمیشوبوگونشاعیریمیزبوتونتاریخینآغیرلیغینی
اونونال پایالشماق ایسته ییر .آذربایجان نین میللی-
تاریخی دورومالرین بوگونكو اوالیالرین و توپلومسال
پسیكولوگیسیایلهاویقونسوزلوغو،توپلومسالشاعیرلری
حماسه لی و ائپیك روایت لره ساری ایته لیر و اوسطوره
لر یاراتماق تراژیك روایت لری شئعرده چولقاییب
اؤز سارسیلماز روحونو تسكین وئریر .بوشیوه بلكه ده
توپلومسال رومانتیزم آدالنا بیلیر .آذربایجان چاغداش
شئعری بئله بیر دورومدا دیر .شاعیر داغالرال ،طبیعتین
بؤیوك آبیده لریله ،حتا یازیجی آبیده لریله سؤزو -صؤحبتی
بئلهبیردورومدانیارانیر.اوروپانینرومانتیزیمیتوپلومسال
اوالیالردان فارغ اوالراق ایچه ری دونیا ایله یارانیرسا،
آذربایجان شئعرینده بو رومانتیزم ،توپلومسال اوالیالرال
قورولور و بئله لیكله فلسفی -اجتماعی دونیا گؤروشو
یارانیر .بیز بو حركتی یاسلی ساواالن شئعرینده بوتونلویو
ایله-كیچیك بیر شئعردهگؤروروك .شاعیر بوشئعرینی11
بندده و هر بند  5مصرع اوالراق یارادیبدیر .ایلك اؤنجه،
بورادا-شنلیكوكدر،آلچاق-اوجالیقالگؤزهللیكلرینی
اورتایا قویور و بیر بوتوو تراژدی شئعره حاكیم دیر:
هر زمان باخیرام باشینا قاروار گؤرورم،
اوغلو اؤلموش آنا تكگؤزلرین آغالرگؤرورم.
ایكینجـی بنـدده ،یـاواش -یـاواشگئجه جه یـه دؤنور
و بئله سـؤیلور:
ساالرام یادیما بیر لحظه او كئچمشلر لریوی،
ایزلرم بیر -بیر او حئیرت یاردان ایش لریوی،
 6جـی بنـدده ،سـاواالن -وطـن سـیمگه سـی تـك
غـرورال اورتایـا گلیـر و بیـر پـاراالق گونـش كیمـی ،قـارا
بولوتلار آراسـیندان چیخیـر:
ساكیت اول ،آغالما ،قوی بیرجه چكیلسین بو دومان
گون چیخیب ظولمتی بیر یوللوغا قووسون بورادان.
 8و  9جـی بندلـرده بـو گونشـین غرورلـو اورتـادا
دایانماسـینا شـاهید اولـوروق:
بابكینگئتدیسهبوشقالمادیآمماقوجاغین
دولودور مین ائله اوغالنالریال هر بو جاغین
نه قده ر یئل اسه – توفان قوپا ،سؤنمز اوجاغین،
و نهایـت  11جـی بنـدده پارالیـانگونـش ،سـاواالنین
زیـروه سـینده دایانیـب و شـاعیر اینانیركـی بوگونـش ابدی
یاناجاقدیر:
هامی بیلر
باباالردان بیزه قالمیش بو مثل ّ
سوگلن آرخا دئییب یئنه بیر گون سوگلر![]15
«یاسـلی سـاواالن» شئعرینی شـاعیر 1355 ،جی ایلده
تبریـزده قـوروالن شـئعر آخشـامی شـاعیرلر مجلسـی و
آذربایجان موسـقیكونسئرتلریندن بیر اتمسفر ائتكی سی
آلتینـدا سـؤیله میـش و بلكه ده شـاعیرین شـاه اثـری دیر:
یاسلیساواالن
هر زامانكی باخیرام باشینا قاروار گؤرورم
اوغلو اؤلموش آنا تكگؤزلرین آغالرگؤرورم
هر طرفدن چكیلیب سینه وه داغالرگؤرورم
آی آالن اوستونو غم چیسگینی ،هر یانی دومان
آی یاغان باشینا غملر اودو ،یاسلی ساواالن.
***
گؤرموشوك یازداكؤچك لرده چیچكلر آچیالر
هر طرفدن چیمنین سینه سینهگول ساچیالر
ماهنی الر قوشماغا باشالر یئنه ده قوشماچیالر
یاز گلیبگئتدی یئنهگولمه دین اوچ آیدا بیر آن
آی یاغان باشینا غملر اودو ،یاسلی ساواالن.
***
قرنیلر كئچدی سنینگولمه دی بیر لحظه اوزون
قانلی یاش تؤكدو سارالمیش اوزونه یاشلیگؤزون
غصه دن دؤندو قارانلیقگئجه اولدوگونوزون
نه سوران حالینی اولدو نه وئرن جیسمیوه جان

آی یاغان باشینا غملر اودو ،یاسلی ساواالن.
***
آند وئررم سنی او قانه بلنمیش داشیوا
گئجه-گوندوز او گؤزوندن تؤكولن قان باشیوا
اورگین دردینی بیلدیر او «سهند» قارداشیوا
سنی وارلیق -سنی تانری -سنی بو آه و فغان
آی یاغان باشینا غملر اودو ،یاسلی ساواالن.
***
ساالرام یادیما بیر لحظه او كئچمیش لریوی
تؤكولن سنگ جفائیله او دور دیشلریوی
ایزلرم بیر بیر او حئیرت یارادان ایشلریوی
هامی دان من سنین احوالینا آرتیق نیگران
آی یاغان باشینا غملر اودو ،یاسلی ساواالن.
***
ساكیت اول ،آغالما قوی بیرجه چكیلسین بو دومان
گون چیخیب ظولمتی بیر یوللوقا قووسون بورادان
«نبی»گلسین ،بوز آت اولسون یئنه داغالر آتیالن
«هجر» ین بلكه ییغیلسینگؤزو یولدان ،آنا جان
آی یاغان باشینا غملر اودو ،یاسلی ساواالن.
***
سؤندوره بیلمه دیگؤز یاشین اوركدن اودووی
چاغیریم قویكؤمك ائتسین سنه اؤز اؤوالدیوی
افتخاریله بو گون ذیكر ائده رم پاك آدیوی
مرد اوغولالر بئجریب خلقه وئرن شؤهرت و شأن
آی یاغان باشینا غملر اودو ،یاسلی ساواالن.
***
«بابكین»گئتدیسهبوشقالمادیآمماقوجاغین
دولودورمین ائله اوغالنالریال هر بوجاغین
نه قدهر یئل اسه طوفان قوپا سؤنمز اوجاغین
ای باللر سپری ،خالقا یامانگونده آمان
آی یاغان باشینا غملر اودو ،یاسلی ساواالن.
***
چنلی بئلده «ده لی لر» قوی یئنه قورسون بوساطی
قوچكوراوغلویئنهجوالنهگتیرسینقیرآتی
هئچ زامان اصلین ایتیرمز او كی دوزگوندو ذاتی
آند اوال آدیوا ،آیگؤزلری آغالر -یاشی قان
آی یاغان باشینا غملر اودو ،یاسلی ساواالن.
***
سن دؤیوشلرده بیر آسالنكیمی دوردون آیاغا
اوخ آتیلدیقجا بیزه سینه نی وئردین قاباغا
غمیئمكدنداهاجانیمیئتیشیبدیردوداغا
نه یامانگونلرهگؤر قالدی بو احساسلی باالن
آی یاغان باشینا غملر اودو،یاسلی ساواالن.
***
باباالردان بیزه قالمیش بو مثل هاممی بیلیر
سو گلن آرخا دئییبلر یئنه بیر گون سو گلر
فلكین داش اورگین آه اوخو آخیردا دءلر
«بارز» اوغلون دا یئتر سئودیگی یاره او زامان
آی یاغان باشینا غملر اودو ،یاسلی ساواالن]16[.
عباس بارزین  20مین بیت لیك شئعری ،شاه دؤرونون
سیخینتی و بوغونتو بیر زامانیندا -تورپاغا باسدیرماغی
اوچون چورویوب ،آرادان گئتمیشدیر .آنجاق بو قدهری
الیمیزه چاتاراق ،اونون ابدی یاشاماسینا ایمكان یارادیر.
بیز اونون اثرلرینده تكجه لیریك شئعرلرله اوز -اوزه
گلمیریك و بو شئعرلری سئوگیلی جانانا یوخ ،بلكه زمانه
ده اوالن عدالت سیزلیك ،عیبه جرلیك ،هركسین اؤز
باشینین هارایینا قالماسی ،غدار روزگار الیندن هارایا
باش آپارماسیندان دانیشیر .اینسانالرین قانینی شوشه یه
توتانالری قامچیالییر ،ائله بوناگؤره دیركی حقلی اوالراق
قاراداغین زیروه لی چال پاپاقلی داغالریكیمی باشینی دیك
توتوب،ادبیوارلیغینیدونیانینوارلیغینداناوستونتوتور.
بودا شاعیرین وطنه ،خالقینا اوالن عهدیندن ایره لیگلیر.
شاعیرین تراژیك دوشونجه سی بوتون شئعرلریندن و
سؤزلریندن آخیبگلیر:
هر زمان سولموشگؤرنده خلقیمینگول اوزلرین
سؤیله دیم یا رب آزادلیق بوزمان،گلمزنهدن؟
جان دوداغه آز قالیر یئتسین خدایا چاره قیل
جان وئرهنگلدی و لیكن جان آالن،گلمز نه دن؟
باریزم،تك لیك الیندن یازماغا سؤز باشالدیم
درد زور گلدی ،ولی طبیعیم روانگلمز نه دن؟
بارزیـن اورهیـی شـئعر یازماقلا راحاتالنیـر .هـر زمـان
اینجیـك اولـور قلمـی یازماغا باشـلیر ،یازمایینجـا اورهیی
سـویومور .او افغان ائله ییبگؤزیاشـی تؤكن دئییل ،بلكه
مئیـدان اری دیر:
خال هندو درده دهیمز مرد اوچون مئیدانگونو
چك دؤیوش مئیدانینا بیر مرد مئیدان ائت منی.
فیكریمی آزاد قوی تا خالقیمین دردین چكیم
حاققی تاپدانمیشالرا سن ده نگهبان ائت منی]17[...
شـاعیرین الینـدهكـی قلـم ،اونـون سـیالحی دیـرو بیـر
وطـن شـاعیری تك یوردوموزا یوروش فیكرینـده اوالنالرا
هایقیریر:
باسقینخیالینادوشمهسیندوشمن
هله ده اؤلمه ییب ائل اوغالنالری.
بابك لر بسله ین بو شانلی یوردون
كسگینیاراقیدیرقهرمانالری]18[.
آمما اونوتمایاقكی اینسـانالر آراسـیندا باریش ایسـتیر
بـو شـاعیر .اونـا گـؤره ده سـیالحالرین یاندیریلماسـینی
گؤزلـه ییر:
سیالحالری سالین اودا یاندیرین
هارداگؤرسه ز قان وار ،اوردان یان دورون]19[.
و باشقا بیر یئرده دئییر:
بس دئییر سن بختیاردی قان تؤكن
سیلگؤزونو! بو باخیشدا اولما سن![]20
باریـز میللـی و ائـل شـاعیری اوالراق گـؤزه للیـك لـر
جارجیسی دیر.طبیعت اونون شئعرلرینده داهاداگؤزه للـه
شـیر  .آشـاغیداكی شـئعره بیـر اؤتـه ری باخیش:
سحردیر دان یئلی تازا سؤكولور
گئجه نین باغرینی یاریر آل شافاق.

آیین شایین

گؤره سن شهردار دا ژاپونو مدل
یول گئده بیلر!؟

محمدعلیارجمندی
بیــر نئچــه ایــل ســونرا نــه یاخچــی بیزیــم گــؤزل
اورمــودا گلیــن دونونــو اگنینــه گئیــدی .ایندیســه
ائلــه گــؤزل اولــوب ،باخیــش ایلــه جــان آلیــر گل
گــؤره ســن! قاداســی دوشســون قــار گؤرمــه میــش
مســئولالرین جانینــا ،هئــچ اوتانمــادان گلیــب دئییرلــر
«ســتاد ـ ی بحــران» قورموشــوق!
گؤروم «سـتاد ـ ی رحمت» سـیزلره غنیم اولسون!
سـیزین آپاردیغیز ایشـلر اؤزو «بحـران» دیر دا ،بحران
ـ ی نیلـه ییریـک!؟ ائلـه بیـری بـو ایمـام خیابانینیـن
شوشـه یـه بنـزر سـال داشلاری ،آمـارالرا اساسـا،
باخیـن گـؤرون بـو نئچـه گونـو نئچـه بـاش آدامیـن
قیچـی ـ قولـو سـینیب! بـو یازیقالریـن سـوچو نـه؟
هلــه منــده بیلمــه دن میللتیــن بابالینــی یویــوب
دئییردیــم :خدایــا ـ خداونــدا بــو اورمــو جاماعاتینیــن
اوزونــده نــور ـ محمــد قالماییــب! گــؤر نئجــه
جاوانلــی ـ قوجالــی ،آداخلــی ـ نیشــانلیَ ،ار ـ آرواد
هامیســی ایمــام خیابانینیــن پییــادا روالرینــدا قــول ـ
بویــون اولــوب ژاپونــو مــدل یــول گئدیرلــر .دئمــه
جانیــم شــهرداری دؤشــوین داشــارین اوزرینــده
آیاقــاری سوروشــوب یــول گئــده بیلمــه دن قــول
ـ قــوال کئچیریــب آســتاجا آددیــم آتیــرالر ،بلکــه
ییخیلــب تپــه ســی اوســته یئــره دَیمییــه لــر.
ســیزده اؤزگــه دئییلســیز ،بیــر نئچــه گــون بونــدان
قابــاق ائلــه اؤزومــده بؤیــرو اوســته دَیدیــم یئــره
هلــه الب ژاپونــو مــدل آیاقالریمــی یئــره ســورته
ســورته یــول گئدیردیــم هــا ،بیلمیــرم هانســی گــؤزو
چیخمیــش نظرلــه دی منــی ،گاهــدان بونا فیکیرلشــیرم
کــی گــؤره ســن شــهردارین اؤزوده ژاپونــو یــول گئــده
بیلــر ،ماشــاا ...چوخــدا آغیــر ـ ســنگین دیــر ،آیاغــی
آتــدا بوزبالتاســی دا اولســا ،یقیــن کار ســالماز بیلــه
ســینه! ائلــه بــو رویــاالرال آددیــم آتیــب ایمــام خیابانینــا
ســاری دؤندوکــده بیــر قوجــا کیشــی نیــن اوجــادان
قارغیشــی دیســکیندیردی.
داش دوزن ،داش آلتیندا یاتاسان! ـ بئلیم سیندی،
آتایان لعنت داش ووران! ویییی ،الینی وئر الیمه قالخ
آیاغا قوجا ،سن کی بئله اورکدن قارغیش ائدیرسن،
هئچ اولماسا دوزه ـ باشلی قارغیش ائله ،داش دوزن
َفهله بابانین بیری دیر ،او نیله سین آخی .دئنن داش
دوزن ،سنه فرمان وئرنه لعنت! یازیق قوجا َالی بئلینده

اینگیلتی یه ـ اینگیلتی یه دوروب یوال دوشدو! بیر آز
کئچمه دن بو سفر قدیم شهربانی «میراث فرهنگی»
ساختمانینین قاباغیندا دیک دابان چکمه گئین
قیزالردان بیری قیچی سوروشوب آز قالمیشدی دَیه
یئره شانسدان َال ـ آیاغ ائدیب ییخیلمادی ،آما کئشکه
بیر دیَردی یئره کئفینی خبر آالردیم! بیلسینه دؤنوب
دئمیشم :باجی هوشون باشیندا اولسون ،زوالخ ـ
زوالخ دوزولن ساری داشالرین اوستوایله گئدیب ـ
گلسن آیاغین زوومز! او دیقه قایئدیب اوزومه دئییر:
کور اؤزون سن با ،سنه نه من نه سایاق یول گئدیرم!
نئجـه کـی شـهرداری دئییـر :سـیزه نه من نه سـایاق
داش دوزورم ،دوزنمـه لـی باشـماق گئییـن .شوشـه یه
تـای بـو باهالیقـدا مرمـر داشـی کسـیب دوزموشـوک
پییـادارووالرا اودا اللریـز آغریماسـین دیـر! هلـه کئفیز
چکسـه تـوو چکیـب موفتـه سـینه ایسـکی ده گئـده
بیلرسـیز! اینـدی هـا دئنـن ،رحمتلییـن اوغلـو لـوت
کویـرده ،اصفهانـدا ـ کاشـاندا دوزن داشـی گتیریـب
اورمونـون یولالرینـا دوشـه مزلر .هله سـیز بیلمیرسـیز
اورمونـون شاختاسـی وار ،بورانـی وار ،قـاری وار.
قیـرخ ـ اللـی ایـل بونـدان قابـاق دوزولـن دیـش ـ
دیـش قـره داشلارا باخیـب اؤیرنـه بیلرسـیز .اودا
دوزدوغونـوز داش دیـر ،بیـر ایـل اوسـتوندن کئچمـه
میـش یئرلرینـدن اویناییـب شـاپبا ـ شـوپ ائلـه ییرلـر.
هلـه بـو بوراسـی ،اینـدی سـیزه دئییـم اورمونـون
دولموشلاریندان «اتوبـوس» یوخسـا فرهنگسـتان ـ
ی زبـان و ادب فارسـی دئمیشـکن «دراز خـودروی
زیـاد آدم بـر» لرینـدن! قـار یاغـان گونلـری کاسـیبین
بختـی یاتـان کیمـی بـو اتوبـوس الردا یاتیـب یوخویـا
قالیر ،کاسـیب جاماعات دا سـفیل ـ سـرگردان خیابان
قیراغینـدا بوینوالریـن چیینلرینـه قویـوب ،باهالـی
ماشـینالردا گـردن چکیـب ایلـه شـن آداملارا باخیـر
بلکـه اوره کلـری رحمـه گلیـب بونلاری دا بیـر یئـردن
گؤتـوره لـر ،آمـا نییـه گؤتورسـونلر کـی منـده اولسـام
گؤتورمـه رم!
او ک ــی قال ــدی بارم ــاق س ــایی بی ــر نئچ ــه کؤهن ــه
اتوبـــوس اوالجـــاق ،بـــو اتوبـــوس شـــوفرلرینینده
آلالهـــی وئریـــب ،قارداشـــیم چیـــخ اوســـته قـــوی
یئـــرده قالماســـینالر دئییـــب آدامـــی ـ آدام اوســـته
میندی ــره جکل ــر .ن ــه وار ن ــه ی ــوخ بی ــر ایک ــی قی ــران
آرتیـــق دخیـــل ائلـــه ســـینلر.

