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  )1(آپاردی سئللر سارانی

 میرھدایت سید مرندی :یازار

 

داش قیه لردن کھلیک لرین قاقیلتیسی مین لر داوارین مه . موغان چؤلو گول چیچگیله دولوایدی

چؤلون دوزنگاھیندا بیر شکیلده اوالن .ر خوشاگلیم اورتام یاراتمیشدیله مه سینه قاتیشیب بی

اورتامدا ھرکس چالیشیردی اؤزایشینی بیتیریب قونشوالرینا  بو.قورولموشدو) 2(بایوزلر کومه و او

کومک ائتسین، نییه کی کؤچری قبیله لرده آدامالر بیربیرلریله اقربا اوالرالر و آزگؤرولرکی باشقا 

ه برابر غم غوصه لرینیده د -اودوکی شادلیقالردادا .قبیله یه قیز وئریب یا قیز آلسینالر

فرقلی ایدی نییه کی بو    ی اوباالر دا ،بیر اوبا واریدی کی آدامالر ایچینآما بو بنزریشل.پایالشارالر

َرلی وسئویملی ایگیدی سولطان واونون گؤزل آروادی گولنار یاشاییردی ی َ طایفا .اوبادا قبیله نین اَن د

آروادالری اوگوندن کی بیلمیشدیلر گولنار حامیله دی سئوینیب چالیش میشدیالر آرتیخراخ اونا 

غینی اینتیظاریندایدیالر تا سولطانین اوشا ئتسینلر و گون به گون گولنارین دوغما گونونون کومک ا

. گولنار بیر قاراقاش گؤز ، گؤزل بیر قیز گتیردی. دوغوم گونو گلیب چاتدی.اؤز آراالریندا گؤرسونلر

چاغیردی تا سولطان بیرگئجه طایفانین آغ ساققالالرین اوباسینا .اوینادیالر ھامی سئوینیب چالیب

چوخ سؤزدن سونرا آی پارچاسینا بنزه ین قیزین آدینی .گؤزل آد سئچسینلر اونون گؤزل قیزینا بیر

زاھی الر کؤچری قبیله لرده .قویدوالر) سارای(نمیش آد؛ یانی ساری وبوتون آیدان آلی

. باشالسینالر زوروندادیالرکی بیر یا ایکی گون یاتاقدا قاالندان سونرا ائشییه چیخیب گون ایشلرینه

رین آراسینا طایفا آروادالریدا دؤزوردولر گولنار بیر ایکی گوندن سونرا یاتاقدان چیخیب اونال

نییه کی گون گئشدیکجه بدنی . اما نه یازیق کی گولنار یاتاقی بوراخا بیلمیردی .قاتیلسین

یلداماالر پیرچ.دیصوراتیدا پؤرتوشوب قیب قیرمیزی قیزارمیش. شیشیب الوو توتوب یانیردی

گؤرمورسوز بدنی ....یوخ...اونو جین ووروبدور.....وخی...یوخ –...اونو نظرله ییبلر –...اشالمیشدیب

آل عیبانیدا کیمسه نی وورسا الیندن قورتوال . ووروب )3(اونو آل عیبانی .....شیشیب قیزاریب 

ه ری اولمویان آدامدا یاشایا جیی.... نییه کی آل عیبانی اونون جییه رینی چیخاردیب یئییبدیر...بیلمز

آغیلالرینا ھر ھانکی ,طایفا ماماسی ، آغ بیرچک آروادالریال ...ئیله سینآلاله گولنارا رحم ا- ...بیلمز

بیتگیسی گلیردی گتیریب گولنارین قارنینا تؤکوردولر آما بیر فایدا گؤرونمویوب ،گولنارین  و  داغ اوتی

اؤلمه یینی .ترپه شه بیلمیردی گولنار.داھا گئچدی نئچه گون.بدن ایستی سی یئنمیردی

گولنار سولطانین .آیریلیق دردینی دادیردیالر ایکیسیده. سولطانی یاتاغینا چاغیردی. آنالییردی

منیم   - :تؤکه تؤکه سؤزه گلدیسونرا گؤزیاشی . الینی الینه آلیب ایله ییب اوزونه سورتوپ اوپدو

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


3 
 

بیلیرم بیزیم سون گؤروشوموز .... یلیق زھرینی بیزه ایچیرته جکبیلیرم کی زامانا آیر... سولطانیم

بیلیرم مندن سونرا زورونداسان ائوله نه .....بیلیرم منیم ساراییم آناسیز قاالجک..... قیامته قاالجک

قویما منیم   ....قویما منیم ساراییم آناسیزلیق آجیسین آرتیق بیلسین.... ولی سن آ ...سن 

  ......بونو بیل کی اگرمنیم ساراییم آغالسا، منیم روحومدا قبیرده آغلییاجک...ساراییم آعالسین

***  

سولطان .دوشموشدودوشدو، نییه کی قلبی چیرپماقدا بیرآزدان گولنارین دوداقالری دانیشماقدان 

ان گؤزلرینی گولنارین نییار. دولدوالر  کومه یه آروادالر. باشینا چاالچاال کومه دن ائشییه قاچدی

آج مال .گئتمیردیگونلر کئچیردی آما کیمسه نین ایشه الی . موغان بیرتیکه یاسا باتدی.اغالدیالرب

آغ ساققالالر آدامالری دانالییردیالر کی اؤلن ایله اؤلماق .قالخمیشدیداوارالرین سسی گؤیه 

                                             ...باشالنیردیآز گون ایشلر -آز......یشلی یکاولماز، زورونداییق ا

سارایی بئلینه . سارایا اَن گؤزل گئچیلرین سوتونو ایچیرتدی. سولطان سارایا ھم آتا اولدو ھم آنا    

طایفا آغ ساققالالری نقدر .سارای آیاق توتوب یئریدی  پاغالییب داوارالرین دالیسینجا قاچیردی

ددا ل ائتمه دی کی آلاله دا بیردیر آرواچالیشدیالر سولطان بیر باشقا آرواد آلسین، سولطان قبو

اگر سولطاندان باشقا بیر آیری جوان ،آغ ساققالالرین سؤزونو یئره سالسایدی ، اونو طایفادان .بیر

آما ایندی نئیله سینلر کی بیر طرفده طایفانین سئویملی ایییدی سولطان واوبورطرفده   قوواردیالر

ھاممی اوره کدن سولطانین وفاسینا باش ...ی ایدیین یادیگاری ساراده اونون وفاسی وگولنار

او طایفانین .سارای گون به گون بؤیویوردو.اشاماق سولطانا زور گلمه سینائییب،چالیشیردیالر ی

سارای .گئچدیایللر.ییردیالرطایفاآدامالری اونون گولوشوایله گولوب ،آغالماغیله آغال.اوشاقی ایدی

آرتیق سارای بیر گؤزل قیز اولدو .ولطان یاشالنیب قوجالدیس سارای بؤیودوکجه.بوی آتیب بؤیودو

ھریئره آددیم قویوردو، جاوانالرین رنگی آتیب اوره . کی اونون تایینی نه گون گؤرموشدو و نه آی

کلر چیرپینماغا باشالییردی،آما سارای موغان قیزی ایدی، سایمادان اؤز یولونا واؤز ایشلرینه 

یک شوھرتی ائل اوبانی ؛ داغی داشی آشیب باشقا ائللره وشھرلره سارایین گؤزلل.ائدیردی دوام

سولطان  .ھرخان وخانزادا کی اونون گؤزللیک تعریفینی ائشیدیردی ائلچی دوروردو. چاتدی 

دئییردی منیم قیزیم ساتیلیق دئییل؛ اونون اوره یی ھرکیمسه نی سئوسه ،منیم سؤزوم 

ائلچیلر اومودلو گلیب،اومودسوز .ولموردوییب رام اسارای کیمسه یه کؤنول باغال.....ویاجکاولم

خان چوبان، بیر گؤزل ایگید و چوبانالرین خانی و . ائلچیلیک سیراسی خان چوبانا چاتدی.گئدیردیلر

طایفادا .دئدیسارای ، خان چوبانا ھن . بخت قوشو اونو چیینینه قوندو.را صاحیب ایدییوزلر داوا

یئددی گونوز چالیب  -یئددی گئجه. باش ائیدیلر اوالن ائلچیلر سارایین سئچیمینه
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لیغینی اونا -سولطان سئوینه جک گولنارین قبیر باشینا گئدیب سارایین خوشبخت.دیالراوینا

   .چاتدیردی

***   

الیب اوتالقالر تازالیقالرین الدن وئریب سار. ھاوانین ایستیلیق الری بیتیب سوومایا اوز قویموشدو

بو ایل . ر بیر مال داواری واوباالری توپالییب قیشالق یئرینه گئدیردیلرطایفاالر بی.سولوردوالر

خان چوباندا طایفا .قوالن ایشلری بیتیرسینلر نقرارایدی سولطان بیرایکی نفریله یایالقدا قالیب قاال

طایفا آدامالرینی ، یولون اوزاقلیق یورقونلوقو فیکری . وائلیله کؤچمک زوروندایدی

. خان چوبانین غمی ھامیدان چوخ ایدی.کلره غم توزو چؤکدوروردواوره  راحاتسیزلییب ایله

اونون . سارای آغالییردی.یریلیرآیریلیشدا سارایدان اویله آیریلیردی کی سانکی جان بدندن آ

سورولر یوال   .آیریلیق زامانی گلیب چاتدی.ی یانداکیالریدا آغالدیردیراحاتسیرلیقی و آغالماق

ره سارای بیر یوکسکلیگه چیخیب گؤزو گؤ. قاال یوال چیخدی- گؤزو آرخادا قاالخان چوبانین . دوشدو

آما سارای ھله یولدان . خان چوبان باشقاالریله توز تورپاق آراسیندا گؤزدن ایتدی.دک ال تربتدی  نه

                                                                                                         .گؤز آلمامیشدی

                                                      ***                                             

باشالریاوقدر ایشه . سولطان ایله سارای سو یون کنارالرینداکی اوت علفلری بیچیب توپالییردیالر 

یورولوب باش قووزادی تا بئلینین   .ائتمه دیلرقاتیشمیشدی کی اون الر آتچینین گلمه سینی فرق 

رنینا لرینی آتلیالرال آلینمادان راحاتسیز اولوب ،اوره ییی قا - دووره .یورقونلوغون آلسین

سارایا چاتمادان ایکی آتلی اؤنونو کسیب .دن سارایا ساری یوال دوشدوندنینی بیلمه .دوشدو

  .ه سینی ایسته دیلرخانین یانینا گئتم

ال آتیب سولطانین قولتوکالریندان  جاواب وئرمه دن.وروشدودئیه س... منله نه ایشی وارخانین  –

خان باش اوزو .رخانا چاتینجا سولطانی یئره بوراخدیال. یاپیشیب گؤیه قالدیریب خانا ساری یونلدیلر

دنیز پری سینین بو  -:اقاایله گولوب سوروشدوآغارمیش سولطانی گؤررکن بیغینا ال چکیب ق

خان چالیشدی  -...!آتاسییام...صاحابی خییر: سولطان دوداق آلتی جاوابالدی!ابی سنسن؟صاح

بو پرینی وئر منه ، ..... بخت قوشو چیینیوه قونوبدور... ھرکیمسن: محبتلی سس چیخارتسین

سن ایذن  - .....وار سی نیشانلیآما اونون .....خان ساغ اولسون - ....دیمسنی مال ثروتدن بری ائ

سولطان ،خانین دانیشیغین کسیب آجیخال  –.....ئده رمراضی ا   ن اونون نیشانلیسینوئر ، م
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! ؟...نه دئییرسن آلچاق کیشی: خان چیغیردی....قیزیم ساتیلیق دئییلمنیم .... خان ن ن  :دئدی 

سن ریضا وئرمه سنده قیزیوی زورویال آپاریب ... من یئردن گؤیدن باج آلیرام! بختیوه شیلالق آتما 

زوردئین خانین . یی قورخویا دوشدو  سولطانین اوره....دیرارامواو چوبانین دا دده سینده یان سن

خانین آتلیالریندان باشقا . اومودسوز گؤزآلتی اویان بویانا باخدی.تعریفین چوخ ائشیتمیشدی

. ربیر طرفده آرازچایی ،اوچ طرفده خانین آتلیالری اونو حیصارا سالمیشدیال. کیمسه گؤرونموردو

سارای بونالری گؤررکن شاماخی .دییاواش یاواش اؤزونو سارایا یاخین چک.یدوقاجیش یئری یوخو

ائشیکده قالمیش قارا . بورنونا قدر اوسده چکدی )۵(سینی باشیندا برکیدیب ، یاشماقینی)۴(

وب اؤزونو آتاسینا ساری ھرحالدا سارایدا قورخ.گؤزلریندن نیفرت اوتو زبانه چکیردی

ره قلبلرینین تیت. سارای تیتره ییردی . ولطان قولتوغونو آچیب سارایی باغرینا باسدیس.چکیردی

مسیزلیقدان یالوارماغا سولطان سارایین تیتره مه سینی گؤررکن آدا.مه سی بیربیرینه قاریشدی

 من بونو عومور قانیله بؤیوتموشم...  سنه قیز ،آرواد آز دئییل.... ای خان آلاله دان قورخ:باشالدی

سن بدبخت ایالت نه جورعتیله منیم : خان سایمادان میریلدادی....ال چکآلالھا باخ بیزدن ...

آتلیالر قیزی سولطانین قوجاغیندان ....قیزی توتون: دیسمنرا باغیر...  سؤزومه سؤز دئییرسن

ایکی اوچ آتلی . سولطان سارایا ساری قاچدی  .آیریدیب خانین آتینین اوسدونده اوتورتدوالر

  .سولطانی توتوب تپیک آلتینا سالدیالر

سولطان پالچیقلی یئرده ...آپارسینالرقویما منی ....آتاااا....آتا یاردیم ائت : سارای چیغیریردی

خان . سارای چنگه آتیب خانین اوز گؤزونو جیرماخالدی.سارایا ساری سورونوردو ائشیله ائشیله

سولطانین اوز گؤزو قان و .وشسونلریب یوال دآجیخالنیب امر وئردی سارانین ال قولونو باغالی

. سولطانین قلبی آجیشیب یانیردی.....آتا...آتا : سارای اوره کدن چیغیردی. پالچیقال اؤرتولموشدو

اوز گؤزوندن قان . یئردن قووزانیب دیز اوسدونده اوتودو!نئجه او قیزینا یاردیم ائده بیلمه یه؟

                    . شدیآخیب؛اونا ھئیبتلی بیر گؤرونتو وئرمی

  سارا قولالرينا ايپ باتا ، باتا

        داراتیب ، چالیشیردي اؤزو نجاتا

          يارالي سسیله ، چاغیردي ، آتا

              آتانین جییري ، آلیشدي ياندی  

  آتلیالرال سارا، آز اوزاقالندي 
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شالردان غ داش تیتره ییب ، دادا  ....گؤی گورولداییب شیمشک شاخدی. ھاوایا قارا بولوت چؤکدو

. موغان خشمه گلمیشدی. یئل اسیب سیلدیریم یاغیش باشالدی شیددتلی...آشاغی زوودوردو

آراز کفلی سویونو . آراز سویو چوخالیب چمنلرین اوستونوتوتدو...ردیموغان قیزینی الدن وئری

ین اوسدونده رسو دامجیالری گؤیه آتالنیب ،آتلیال. کنارینداکی داش قیه لره چیرپیردی

یئل !آتلیالر قورخویا دوشوب بیربیرینین اوزونه باخدیالر کی بونه وضدیر باشالندی؟.اوتوروردو

سارانین اوزون قارا ساچالری یئلیله . سارانین شاماخیسین ویاشماقینی آچیب آرازا آتدی

قوالغا  یئل آتالرین واوت علفلرین ایچینده گزیب جان قورخودان سیزیلتی سسی.القاالنیردید

       . چاتدیریردیالر

  دا بیر داھا گؤي گورولداديبوآن 

  دي ايلديريمال، بوتون ھر يان تیتره 

  !ر قورخدوالر كي بو حال نه دي؟آتلیال 

   دئديلر كي بو حال او قیز اوچوندو

   چون كي يئرين اوزو دنیزه دؤندو

اوستو اوتوروب یئلیله برابر بیردن دیز . سولطان یئرده اشیلیردی  .خان آتلیالریال اوزاقالشدی

دوشونوردو . خان آتینی ساخالدی...ورون ن ن د........آی آتلیالر.......آی خان ن ن ن  - :چیغیردی

سولطان نیفرتیله .نی آشدیبیر نخوتلی گولومسه مه یه آغزی.سولطان تسلیم اولوب،ریضا وئریری

قویون قیزیمیال سون دفه ...گؤرمویه جاغامبیلیرم دای من بیرده قیزیمین اوزونو ... ای خان:دئدی

بیرطرفده آجیخلی آراز ،اوش طرفده .دیلرسارایی ائندیر. کیمسه پیس گومان ائتمیردی.یمویداالش

آتا قولالرینی آچیب گولنارینین .سارای آتاسینا ساری قاچدی.آتلیالرسولطانی داراخالمیشدیالر

بیربیرلرینی . واشدیالرکی ایکی بدن بیر اولدوبیر بیرلرینه ائله سو.یادیگارینی باغرینا باسدی

گؤی .ھاوایا قارانلیق چؤکموشدو.ربیرینه سورتوردولراوزلرینی بی. ایی لییردیلر. تومارالییردیالر

آرازین سویو آشیب . یاغیش سئل کیمین یاغیردی. گورولدویوب؛دال دالینا شیمشک شاخیردی

آتلیالر آتا ...یردیموغان باالسینی الدن وئر.شدی موغان فغانا گلمی. داشیب چؤلون اوزونو توتوردو

  .باالنین آیریشماسینا حئیران قالمیشدیالر

            باال موحكم قوجاخالشديالر –آتا 
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  بیرينه الپ سوواشديالر –سانكي بیر 

        بیلمم ، نه دانیشیب، راضیالشديالر

  آتدي چايا ، آراز باسدي باغرينا

              توت -  آتاندا او تكجه دئدي

  دوشمانالردا اولدو بو ايشه مبھوت

           بیر آز ھیجانلي، سونراسي سكوت

      او سیكوتي سولطان سینديريب دئدي   

  ..!ايدي اي ظالیم حاكیم سیزه سؤزوم بو   

چؤنوب قولالرینی   بیر آزدان سارا آرازا.آتا باالبیربیرینین قوالقینا آیریلیق ماھنی سینی اوخویوردوالر

له  یانا سارایی آرازا ایته –سولطانین قلبی یانا .سانکی ایستیردی آرازی قوجاقالسین. ی آچد

گؤزلردن  ،چیرکین   آراز باالسینی قوجاقالییب باغرینا باسیب.آراز قولتوق آچمیشدی.دی

سنه سؤزوم بو ... ای ظالیم خان : سولطان بئلی بوکوک حالدا خانا اوز دونده ریب دئدی.گیزلتدی

بیر ایکی آتلی آرازا ! خانیال،آتلیالر ھویوخموشدوالر...رازدان باالسینی آلاگر کیشی سن ،آ. ایدی

 یونلدیسولطان آتلیالرا ساری ...آماکیمسه ده آرازا گیرمه کیشیلیق یوخویدو. ساری قاچدی

یئل یاتیب یاغیش .چمه سینه یول آچدیالرآتلیالر بیلمه دن ایکی تیکه اولوب سولطانین گئ

قبره چاتیب . سولطان گولنارین قبرینه ساری یول آلدی.قونلوغو آچیلیردیھاوانین توت. کسیردی

اوزاق تارالالردا ...یر آه چکیب گؤزلرینی یومدویئره چؤکوب اوزونو یاش توپراقالرا قویوب درین ب

                     :ایشلیین گنج قیز و اوغالنالر جقونونو ائشیدرکن آغیز آغیزا وئردیلر

  )6(گلمه سین بو ايل موغانا                دئیین خان چوباناگئدين 

  آپاردي سئل لر ساراني                  گلسه باتار ناحاق قانا    

  بیر اوجا بويلو باالنی                              

                        بیزي غمله دويوردوالر                      سارامیزي آيیرديالر
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  آپاردي سئل لر ساراني                  سويوردوالر ھر يئتني

  بیر قارا ساچلي باالني                          

  سئل ساراني گؤتدو قاشدي                آراز چايي آشدي داشدي 

  آپاردي سئل لر ساراني                    سارا گؤزل قلم قاشدي   

                       تئللي باالنياو قارا                                   

                          اوغالن الین چیخدي بوشا            داشا –گلدي آراز داشا   

  قارا گوزلو باالني بیر                آپاردي سئل لرسارانی

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

این -1388سونرا . نوماراسیندا یازدیم 118ھفته لیگینین ) فردای ما(ون آذر ایی -1383ایلک دونه ) آپاردی سئللر سارانی )(1     

اینشالاله یاخین گله جکدن بو .اونجو نوماراسیندا ویژه نامه شکلینده یاینالنیبدیر-٣٠ درگیسینین) آذربایجانآفتاب (خوردادآیی دیرلی 

  .ناغیل وباشقا تورکو ناغیلالریم بیر کیتابدا یایینالناجاقدیر

ر نئچه کومه یه اوبا بی.کومه یا آالچیق بیرکیچیک محوطه دیر کی نی وائیری آغاشالریال دوزلر واوسدونه چئچه ایله اورتولور)2

  .دئییلیر

بیر قیرمیزی اوز وقیرمیزی ساچلی بیر دیشی جین دیر کی سئور تازا زاھیالری ) آل عیبانی یا آل حیوانی(تورکلرین اینانجیندا ) 3

سایدی زاھی ائشییه گئتمک زوروندا قال.اودوکی چالیشاردیالر زاھی نی یالقیز بیراخماسینالر.ووروب جییرلرینی چیخاردیب یئسین

  .........دا ،یانیندا بیر اوغالن اوشاغی کی الینده بیر قمه ویاپیجاق ویابیر شیش واریدی گؤندرردیلر

دوغروسو آل عیبانی ائو ماماالری واونون کیفیر وپیسلی اللری ایدی کی ایش ! آما بیلمه لییک کی آل عیبانی نین وجودو یوخدور

سوخاردی وزاھی میکروبالردان سپتی سمی    میکروبالری بیلمه دن زاھینین رحمینهاوشاق توتاندا الینده کی   باشیندان گلیب

ایندیلر بھداشتین قاباغا گئتمه سیله دای آل عیبانی اوزه چیخا !! توتوب تب ائدیب قیزاراردی ونھایت اولردی) قان میکروبلوغو(

  !!!!بیلمیر

  باش اؤرتوسو= شاماخی )۴

  بوینون و اوزونو توتاربؤیوک شال کی قادینین = یاشماق ) ۵

  1357تھران,نشر روزن,)ساواالن(حسن مجیدزاده,شعر کیتابیندان)آپاردی سئللر سارانی(شعرلر )6
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