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 کبویو دان صنعتکارلیق جاوان، حسین عاشیق

 فرشباف حبیب

 

برک  - الریندان برک یئنه بیر تویوغون قیچ, الینی سبده اوزالتدی, سبدین اورتویونون قیراغیندان

 .سبددن بایـیرا چیخارتدی, چیغیردا -چیغیردا, وبتوت

یئنه , یه دولدوروب الری بوینوندان آسدیغی کیسه خوروزالری ساتدیقجا پول -خئیرولال تویوق

 .لرینی باغالیـیردی نین دویمه یی کوینه

اغا آناجی ساتم. خوروزودان قاالنی یوخ ایدی -تویوق, دان باشقا آناج, بو دونه الینی سبده ساالندا

مز  ایسته - ایندی ایستر. اونو ایکی دونه سبده قایتارمیشدی, ییب یی یول وئرمه نین اوره خئیرولال

 -سونرا اونو برک. دونه تومارالدی - ساری ککیلینی دونه -اونون ساپ, آناجی سبددن چیخاردیب

شھره  صنمین سوزونه باخیب آناجی شاه, کی  کاش«: بیر آن خیاله جومدو, برک باغرینا باسیب

دن اونو کنده  تزه, اویون دولدوراجاغام -سبده آیـین, دن کئچیب ایش, آنجاق ایش, یدیم یه گتیرمه

 «…قایتارماق مومکون دئییل

ک آناجین پولونا  نئینه –, له بوروندو بیردن بیر چیخیش یولو تاپمیش کیمی گوزلری سئوینج

 .ی قالخیزدیلی یوخار آناجی ایکی ال, دئیه - صنمه پالتار آالرام شاه

اوزونو یانا , الرینی سیلیب نین اوجویال گوز یاش یئنه کاالغایی, ن کیمی صنم آناجی گوره بو آن شاه

 .چئویردی

ینده اونون قولوندان توتموش موشتری  صنمه ساری گئتمک ایسته خئیرولال حیات یولداشی شاه

 .یوب نه زامان گوزدن ایتمیشدیاوچ تومن گوموش پول اووجونا قو, آناجی زورال اونون الیندن آلیب

اونو بیر دسماال , دئیه -الرا قاریشماسین الری باشقا پول بو پول - خئیرولال بیردن اوزونه گلدی

, تاری یاناسان -بوش سبدی دالینا آالندا قارنی قورولدادی. قولتوق جیبینده برکیتدی, ییب دویونله

, ده  سی اونو بیر آز کوورتسه ناجین مسلهآ. سبدی دالینا آتدی, دئییب -میشم ھله ناھار یئمه

 .گون بازاریندان راضی چیخمیشدی, خوروزو یاخشی پوال ساتدیغیندان -تویوق

 ٭٭٭

توپا پایـیزین  -ده توپا گون چیخان طرف. سینه طرف یوال دوشدو خئیرولال مئیدان آغزیندان حئیدر تکیه

دی نه زامان  ھئچ بیلمه. وجده گلدی, قاراداغی خاطیرالیـیب, نده پامبیق بولودالرینی گوره

اوچ آی , اونون ارسباردان اوچ گونلوک آیریلیغی… ال قوشاالشدی الری قوربتی ھاواسی آددیم

ایندی … نده کئفی یامان سازالدی صاباح الی دولو وطنه قایداجاغینی دوشونه. نظرینه گلیردی

ل ھر شئییوخ  –. الرا باشماق آلماغا دا پولو چاتـیشیردی داھا اوشاق ّ بئش اون باتمان قند , دن او
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ده   کندده بیر اووج قند تاپمادیغینی ھله, کئچن قیش کلئیبردن قوناق گلنده. دئدی -ک آالم گره

 .اونوتمامیشدی

 .«ک دا آالم گره  ھله اوستا ماحموددان سازیمی«: فیکره گئتدی, دئیه -یوکوم یامان آغیر اوالجاق -

 …تی یادینا دوشدوبیردن آ, یوک سوزونه چاتاندا

, دئییب -سوسوز قویوب چیخمیشام - حئیوانی سحردن کاروانسارادا آج! ی قافیل-ائی دیل -

 …نین سورعتینه داھا دا آرتـیردی الری آددیم

چایـین کناریندا بیر توپا یئره اوتورموش آدام دیققتینی , ھله قاری کورپوسونه چاتمامیشدی کی

 .یانا دوزولموش اوچ واراق گوردو -یئره باخاندا یئرده یان لی گئدیب اییلیب ایره. جلب ائتدی

 نین اورتا و سونرا ھر الی. قاراخالی ھامییا نیشان وئردی, دئیه -بئش آپار, بیر قوی -قارا خالچی

یئنه , نین اوستونده آشیریب بیری -الری چوخ سورعت و مھارت ایله بیر ال واراق باش بارماغی 

 .سیرایال یئره دوزدو

 .لیک یئره قویدو آن کناردا دایانمیش بیر جاوان اوغالن قاباغا گلیب بیر گوموش بئشبو 

آخ جان  –, واراغی چئویریب. کی واراغین اوستونه اوزالتدی او ایشاره بارماغینی ساغ طرفده

. دان آلیب سونرا ایییرمی بئش قیران قارا خالچی. یا نیشان وئردی قاراخالی ھامی, دئییب -تاپدیم

 .گوزدن ایتدی, سئوینه گئدیب -نهسئوی

ایییرمی بئش آپاراندا خئیرولال , ایکینجی و اوچونجو نفرده ائله ھامان سایاق بئش قویوب

قایـیدیب , لیق چیخاریب دن بیر بئش قیران کیسه. تئز آپاریب سبدی دیوار دیبینه قویدو. الندی تاماه

 .لدی یئرده چومبه

نھایت . له باخیردی لرینه دیققت نین ال قاراخالچی, یمایـیبقاراخالی بیر آن بئله گوزدن قو, او

 .نین اوزونه باخدی قاراخالچی, بارماغینی دوز گوردویو قاراخاال اوزالدیب

 .ده واراغین خال اولمادیغینا اینانا بیلمیردی  او ھله, ده  قاراخالچی بوش واراغی اونا نیشان وئرسه

دن بیر  او یئنه کیسه. لشدی نده خئیرولال بیر آز عصبی هلیکده ایتیر بئش قیران پولونو بو ساده

سوال  -الرال ساغا گوزلری واراق, بو دونه دیققتینی قات با قات آرتیریب. لیک چیخارتدی بئش

 …دا خال اولمایاندا بیردن گیجگاھیندا بیر قیزیشما باشالدی  ایکینجی واراق. ھرلنیردی

 …ه ائتدییینی بوسبوتون اونوتموشدوبیر آزدان او داھا ھاردا اولدوغونو و ن

ه سی گووده, الری سانکی یئره یاپیشیب آیاق ّ جه گوجو  نین آغیرلیغیندان آیاغا قالخماغا ذر

 .گوپ دویونوردو -یی گوپ تیر اسیر، اوره- لری تیر ال. قالمامیشدی

 …گوزونون ترینی سیلیردی -ال اوز بوش دسمال, بوش کیسه بوینوندان آسالنیر

 :آیاغا قالخدی, ایالن وورموش کیمی یئریندن دیک داشالنیب, نده ائشیده -سبان گلدیپا -بیردن

لری  تبریز جولیک. فیرالنا پاسبان آختاریردی - سینه فیرالنا اوز دووره, دئیه -الریمی سرکار منیم پول-
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 .دیرلر نین آرخاسیندا گوزدن ایتمیش نه زامان بیر دونگه

 .الشیردی اوندان اوزاق, ال ک آددیم تیتره دیوار دیبینده قاالن بوش سبد ھر

 ٭٭٭

نین سوکوتونو  لندیریب، گئجه لرینده، حزین بیر ماھنی سس نین پرده الری آغ یئل، قلمه آغاج

نین  لری خئیرولال کاروانسارانین حیطینده باشینی ال. ھر یئر ظولمات قارانلیق ایدی. پوزوردو

, گون چیخان طرفه باخسادا او گاھدان باشینی قالخیزیب .دیوار دیبینده اوتورموشدو, آراسینا آلیب

 .عالمت گوزه دیمیردی –سحرین آچیلماسیندان ھئچ بیر اثر 

 .یئنه یاتاغینا قایـیتدی, ھاچانا زورال آیاغا قالخیب -دان ھاچان

بیرینه  -لری بیر خورولتو سس, یانا یاتـیب - اون موسافیر یان -دا بئش بیر خیردا اوتاق

سیندان بیر آن یوخو  نین آغری باشی, او یئنه یاتاغینا اوزانیب گوزلرینی یومسا دا. یقاریشمیشد

گوزونه سو  - آفتابادان بیر نئچه اوووج اوز. نھایت قالخیب حیطه قایـیتدی. دی گوزلرینه یول تاپا بیلمه

 .بوغازینا چکدی -نین یاشینی بویون الی, ووروب

خئیرولالنی . حیطه چیخدی, جیرال آچیب -ینی جیرالس نین قاپی صدایا اوتاغی -حتم کیشی سس

. دئدی –! لر سنی قویمادی یاتاسان؟ ه سن بو گئجه بیر باغیشال عاشیق دئیه - نده گوره

اوجاقداکی . سینی قووزادی کیشی المپانین پیلته  حتم. کاروانساراچی اونو اوتاغینا دعوت ائتدی

 .دان بیر ایستیکان چای سوزدو قارا چایدان

بیر آز . سیغارا بیر نئچه نفس ووروب چایینی ایچدی. رولال چایـی ایچیب بیر سیغار ائشدیخئی

آخشام , دان گیزلی دئییل سندن نه گیزلی آلاله! مشدی حتم –: سوزه باشالدی, اوزونه گلیب

م بس نییه  من ده دئییر! اشی -«حتم کیشی , ده ن دئیه -الر الریمی جیبیمدن چیخاریب بازاردا پول

آل , سه ییرسن دن نه ایسته علی گئت حاج, سحر آچیلیر. یینی سیخما ھئچ اوره! خون آپارمیریو

سن الپ  ایسته, سان سانلی عاشیق -آدلی, شوکور آلالھا. رسن گلر ره آپار، پولونو کنددن گونده

 .دئدی –» ده گلیب ضامین اوالرام  اوزوم

 .دیآیاغا قالخ, دئییب -عمی سنی چوخ ساغ اول -خئیرولال

نین  کھر آتی, یه گیرنده او تویله. نی بیر آز توختاتدی یی خئیرولال دیره –ک  نین اوره حتم کیشی

 .یینی اوخشادی سی اوره کیشنرتی

 ٭٭ ٭ 

 - او، خیاال دالمیش سفیل. خئیرولال کؤھنه بازارا چاتاندا ھله بیرجه ماغازا دا آچیلمامیشدی

 .باشالدی الرینی دوالنماغا سرگردان، تبریز خییاوان

سسی ائشیدجک،  -»خئیرولال«-ساعات قاباغینا چاتاندا بیردن . گجیله، گولوستان باغینا گئتدی

خئیرولال اونالرین ھئچ . الشیردی  گوله اونا یاخین - ایکی نفر گوله. دیک یئرینده دایانیب، گئری دؤندو
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دئیه،  -دی، دئییرسن یوخدئییرم بو خئیرولال! ایه عابباس –: اونالردان بیری. بیرینی تانیمادی

. گؤزونو اؤپنده بیردن خئیرولال عاشیق حوسئینی تانیدی -اوز. الرینی اونون بوینونا دوالدی قول

 .لدی الیـیب بیر آز کؤوره خئیرولال حوسئین جاوانی قوجاق

 -سن؟ سان، ناساز کی، دئییل ایه نییه بئله پوزغون! خوش گؤردوک عاشیق–عاشیق حوسئین 

 .دئیه جاواب وئردی -یوخ قاغا–ئیرولال باشینی قالخیزیب ده خ ن دئیه

 - بی سنه دوالشیر؟ -بلکه منیم شئعرلریمی اوخودوغونا خان! ایه–یانا  عاشیق حوسئین زارافات

 .دی دئییب، ھاوانی دییشمک ایسته

 -کنددن نئچه تویوق. پولومو ایتیرمیشم قاغا –خئیرولال باشینی تووالیـیب آستادان پیچیلدادی 

 –ده عاشیق حوسئین  ن دئیه -الرینی ایتیردیم اویون آالم آپارام، پول -جوجه گتیرمیشدیم، آیـین

دئییب دؤنوب عابباس  –! مه صاباح تویالر باشالیـیر، قم ائله - بو گون! جانین ساغ اولسون اده

وان فیکره عابباس توتقون حالدا باشینی بوالیاندا حوسئین جا. یا گیزلی بیر گؤز ووردو باالبانچی

 …گئتدی

 :بیر آزدان خئیرولالنین قولوندان توتوب، بیر آز کنارا چکیب، قوالغینا پیچیلدادی

سن منه  –دیر بو آخشام شمیل چایخاناسیندا بیر دئییشمه مئیدانی قوراق؟ حوسئین  نئجه -

 .دئییب، خئیرولالنین ائعتیراضینا مانئع اولدو -!قوالق آس

دان بیر عاشیق گلیب،  قاراداغ«شدی، بوتون تبریزه یایـیلدی کی، می ھله ناھار آذانی دئییلمه

 «!!ییر ال دئییشمک ایسته حوسئین جاوان

نین  لری چی شمیل سیبیل نین اوستونه ووراندا قھوه خئیرولال سازینی عاشیق حوسئینین سازی

بو ساز سن؟ ھئچ بیلیرسن  کنددن گلیب  ھانسی! اده –الشیب  ائشه اونا یاخین - اوجونو ائشه

بلی،  –توختاق  -خئیرولال اؤزونو اوندا قویمایـیب، توختاق. سوروشموشدو -!دیر؟ کیمین سازی

مات اونا  -الر ایستیکانی الیندن یئره قویوب، مات ده، بوتون چایخانادا اوالن آدام ن دئیه -بیلیرم

 .باخمیشدیالر

 ٭٭ ٭ 

. ندن ھله یـیغیب قورتارمامیشدییی نین اته لرینی عئینالی داغی پایـیز گونشی قیزیل شفق

او، . دؤنه دارایـیب نیظاما سالدی -الرینی دؤنه خئیرولال تمیز پالتارالرینی گئییب، شوه کیمی ساچ

ّیله یوال  الرینی حامامین آیناسیندا سئیر ائدیب، راضی قارا بیغ -گؤزونو، قاپ -تمیز اوز لیق حیسـ

 …دوشدو

یارا ایچری  - ایزدیحامی یارا. الردان ھئچ کس اونو تانیمیردی چایخانانین قاباغینا توپالشمیش آدام

خئیرولال . سی خئیرولالنی تانییـیب اونو باشقاالرینا تانیتدیردیالر الردان بیر نئچه عاشیق. کئچدی

نین  اونا قالی. الرال ال وئریب گؤروشدو نین اوستونده سیرایال دوزولموش بوتون عاشیق قالی
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 .اوستونده یئر وئردیلر

او تاوار . ییب قورتاردی لریله تازا سازینی کؤکله ک ال الرین آلتیندا تیتره خئیرولال آغیر باخیش

خئیرولال ھله . لیق ائتمیشدی دؤنه اوستا ماحموددان راضی -سازینین یاخشی چیخدیغیندان دؤنه

آیاغا لرین چپیک سسیندن ھامی بیرلیکده  کی ده بیردن ائشیک. چایـینی ایچیب قورتارمامیشدی

 .قالخدیالر

دئیه،  - شین ایله –او . الر ایچینده چایخانایا وارید اولدو عاشیق حوسئین گورولتولو آلقیش

 - دئییب اونا گوله - خوش گلدین–الشیب  سونرا عاشیق خئیرولالیا یاخین. الرا باش ایدی ساققال آغ

ایکی عاشیق چایخانانین . ییب حاضیرالشدی بمینی کؤکله -نین زیل سازی. گوله بیر گؤز ده ووردو

 .اوزه دایاندیالر -ایکی باشیندا اوز

دن بیر  لر کسیلدی، داھا کیمسه عاشیق حوسئین سازینا بیر تک میضراب ووراندا بوتون سس

 .جینقیر دا چیخمایـیردی

ده،  ن دئیه - !بویور باشال! قوناق قارداش–عاشیق حوسئین اوزونو عاشیق خئیرولالیا توتوب 

دئیه،  - له سی اوستادالرین ایجازه–الرا باش اییب  دا اوتورموش عاشیق ری باشخئیرولال یوخا

 .لره توخوندوردو میضرابی سیم

ین مھربان باخیشی اونا توختاق -عاشیق حوسئین. یی چیرپینیردی لری اسیر، اوره خئیرولالنین ال

 :چاال سؤزه باشالدی - خئیرولال دیوانی ھاواسینی چاال. وئریردی

 ،اولسون حوسئین جاوانا مندن ساالم

 ،یایـیلیب شؤھرتی میله، موغانا

 ،نئچه سورغوم وار سانا! عزیز اوستاد

 .سین جاواب بویور، ائل سسینی دینله

 ؟دیر کی، سیلینمزدیر قاراسی او نه

 ؟دیر کی، ھئچ تاپیلماز چاراسی او نه

 ؟ردیر یئرله گؤیون آراسی نه قده

 ..لزگی احمد بو دفتری یازار ھئی؟

او، سؤزونو . الشدی گئت اونا مھربان به الر گئت ییب، باخیش لی سسینی دینله رولالنین مالحتخئی

عاشیق حوسئین . ال عاشیق حوسئینه باش اییب، چکیلیب کناردا دایاندی قورتاران کیمی ائحتیرام

نین ریتمی ایله چایخانانین مئیدانینی ووقارال دوالنماغا  سازینی باغرینا باسیب، میضرابی

چاال چایخانانین آستاناسینا چیخاندا، بایـیرا توپالشمیش  - او گاھدان سازینی چاال. باشالدی

نھایت گلیب آشاغی باشدا . ال آلقیشالنیردی الری نین مھربان باخیش کارالری پرستیش

 .سوال ھرلنیردی -الر ساغا ال بوتون باش اونون ھر میضرابی. الرین اؤنونده دایاندی عاشیق
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بو آن تاخچاالرا دوزولموش . دی ره، ایلدیریم چاخان کیمی چایخانانین فضاسی جینگیلدهبی -بیردن

اونون سسی گؤی مچیدین کونبزیندن آشیب، . بیرینه توخوندوالر -یه دوشوب بیر الر لرزه ایستیکان

 …الرینا یایـیلدی تبریزین خییاوان

 ،دیر بیلینمزدیر یاراسی ک او اوره

 ،از چاراسیدور ھئچ تاپیلم او اؤلوم

 ،دوخسان مین ایل یئرله گؤیون آراسی

 …خسته قاسیم بو دفتری پوزار ھئی

یه  عاشیق حوسئین سؤزونو قورتاران کیمی گوموش پول چایخانانین اورتاسینا قویولموش سینی

 .یاغیش کیمی یاغماغا باشالدی

ریب، تووالمانین اودونا رلییی اوچ دؤنه عاشیق حوسئینین باشینا دوالندی بو آن شمیل بیر اوووج اوزه

لر کسیلمک بیلمیردی،  سس. دیردی الر چایخانانی تیتره له گورولتولو آلقیش فیت سسی. آتدی

خئیرولال ایکینجی و اوچونجو . له سسلر کسیلدی سی نین ایشاره نھایت عاشیق حوسئینین الی

حوسئین جاوانا سونرا نؤوبت . دن جاوابینی آلدی بندینی ده اوخویوب، عاشیق حوسئین قیفیل

 …چاتدی

سوآلینا  -نین سورغو بیری -دان آرتیق داوام ائتدی، ھر ایکی عاشیق بیر دئییشمه اوچ ساعات

یاواش  -چی شمیل یاواش قھوه. سؤز گلیب سون مقامینا چاتمیشدی. الییقینجه جاواب وئردیلر

 …تداروک فیکرینده ایدی

لره  یل اؤز حئسابینا بوتون موشتریسیندن سونرا، شم ھر زامان عاشیق حوسئینین دئییشمه

. یه دوزوردو الری یویوب، الینده قوروالیـیب، سینی ایندی ده ایستیکان. شیرین چای پایالردی

خئیرولال . دن آیـیرا بیلمیردی دییی حالدا دا، بیر آن بئله گؤزونو عاشیق حوسئین شمیل ایشله

 :بندینی بئله باشالدی سون قیفیل

 ،یالیم چاشیببیر حیکمت گؤرموشم خ

 .دیلیم دوالشیب, ھوش باشیمدان گئدیب

 بشی شاھین قوللوغوندا بیر قول ایله

 .دیر؟ آیاغی یئددی -بیردیر، ال  بدن

 -عاشیق حوسئین سازینی چاال. خئیرولال سؤزونو قورتاران کیمی یئنه باش اییب کنارا چکیلدی

ییب، بیر آزدان دوباره  ده جاواب وئرمهبن او، قیفیل. چاال مئیدانی بیر دؤوره گزیب، گلیب دایاندی

ی عادی بیر حرکت اولسا دا، ھئچ کسین دیققتینی -بو ایش قئیر. مئیدانی دوالنماغا باشالدی

الردا  یاواش باخیش -یاواش. دی؛ اوچونجو دؤورو ده قورتاریب سؤزه باشالمادی اؤزونه جلب ائتمه

چیلیک  -ن بیر ایستیکان یئره دوشوب، چیلیکنین الیند چی بیردن قھوه. لیق یاراندی بیر نییاران
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 …اولدو

 :خئیرولال باشینی آشاغی سالیب، خیاال دالمیشدی

بو اصلن اوالن ایش دئییل، او یقین ! یوخ! بندین جاوابی قاغامین یادیندان چیخیب؟ بلکه قیفیل»

 .دئدی» دن بویون قاچیریر بیله جاواب وئرمک -بیله

 …یی قوش کیمی چیرپینماغا باشالدی هخئیرولالنین گؤزلری دولدو، اور

بیردن چایخانانین . بیر نئچه نفر آیاغا قالخیب، سیغار یاندیریب، چایخانادان بایـیرا چیخدیالر

او، . لی جاوان ائشییه تولالندی قاباغینداکی ایزدیحام دنیز کیمی چالخاالنیب، بیر الی آغاج

عاشیق حوسئین جلد اونو . یوردووئره ایچری گیریب، خئیرولالیا طرف یو -سؤیوش وئره

ییب،  سینه سؤیکه جاوان اوغالن باشینی حوسئینین سینه. الیـیب، آغاجینی الیندن آلدی قوجاق

عابباس باالبانچی تئز خئیرولالنی آرادان . ھؤنکور آغالماغا باشالدی؛ ھامی چاخناشدی - ھؤنکور

 :له سؤزه باشالدی بیردن عاشیق حوسئین اوجا سس. چیخارتدی

دیر، سؤزه سؤزله  بورا صنت مئیدانی! منیم عزیزلریم. بیر منه ایجازه وئرین! الر قارداش! الر قارداش -

لن خئیرولال منیم اؤز باالم کیمی! بیر دایانین. دیر جاواب وئرمک الزیم ّ دیر، بوندان عالوه، او منیم  او

 .ینه فخر ائدیرممن قاراداغین بئله بیر صنعتکار یئتیردیی. نئچه ایل شاگیردیم اولوب

 .کوی سایخاشالندی -بیر آن ھای

چی شمیل  قھوه. عالوه ائتدی - یا شیرین چای وئرین منیم حئسابیما ھامی–عاشیق حوسئین 

 …میشدی الیـیب، باشینی دیوارا سؤیکه دیزلرینی قوجاق

*** 

دن بیر نئچه ساعات کئچسه ده، ھله ده حتم  گئجه. بازار باغالنمیشدی - بوتون دوکان

 .ساراسیندا بیرجه نفر بئله یاتمامیشدی روانکا

نین بوتون  بوتون موسافیرلر خئیرولالنین اوتاغینا توپالشیب، اونون صنعتکارلیغیندان، اونون شؤھرتی

 …تبریزه یایـیلماسیندان سؤز آچمیشدیالر

 .خئیرولال ایسه چایخانادان چیخدیقدان بری داغینیق فیکیرلرله سیغاری سیغارال یاندیرمیشدی

بیر آندان عاشیق حوسئین الینده بیر دولو . تاق چالیندی -سارانین قاپیسی تاققا بیردن کاروان

خئیرولال عاشیق حوسئینین . دسمال قاپینی آچیب ایچری گیرنده، ھامی بیرلیکده آیاغا قالخدیالر

 .ینده حوسئین اونا مانئع اولدو الینی اؤپمک ایسته

 .باسدیالر بیرینی باغرینا -ایکی صنعتکار بیر
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