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  نآیدی

  پوالد ئلیارا

 

. دن سونرا تامام سسی دییشمیشدی عادی بیر سویوخ دیمه. جه اون بئش یاشینا دولوردو تزه

ک توختاخلیغی  دئیه اونا اوره –” ر سویوخالییب، کئچیب گئده“سی و دوست تانیشالر  عایله

ن، سسیم نولسو: ک فیکیرلشیردی ره آنجاق آیدین اؤزو بو وضیعتی چتینلیکله قبول ائده. وئریردیلر

گونه بمله  -آمما اونون سسی گوندن. ر، یئنه اوولکی وضیعته قاییدارام بیر آز باتیب، کئچیب گئده

آیدینین . قونشودا کی ائوده تویا حاضیرالشیردیالر. آناسی اسمر خانیم چوخ نییاران ایدی. شیردی

ر الیندن  آخرینه قده -اوول باالرین تویونون یئنی یئتمه اولماسینا باخمایاراق او بوتون قوھوم و اقره

میشدی آیدین  قوناقالر گلردیلر و او زامانا کیمین کی موسیقی قوروپو گلمه. گلنی اسیرگمزدی

  …مجلیسی آپارار و قروپون موغنیسی یوروالندا یئنه آیدین مجلیسه ذووق وئره رمیش

شلویو چیخاریب وائله دؤ. ائله بو زامان قاپی دؤیولدو. دوشور ائدیردی –اسمر خانیم مطبخده بیش 

بیر  -کانی ایکی پیله. دئیه حیط قاپیسینا طرف یولالندی” گلدیم  –کیمدیر “دی  ده اونال تمیزله الینی

  :ائدیب و قاپینی آچمازدان اوول سوروشدو

  کیمدیر؟  -

  .دئیه ، حلمه خاال سسلندی –. قاپینی آچ ، اسمرخانیم منم  -

ایکی قونشو . دی نیدی و قاپینی آچاراق حلمه خاالنی ایچری دعوت ائلهاسمر خانیم سسی تا

  :حلمه خاال دئدی. ساالمالشیب و حیطه گلدیکده قاپینی آرخادا اؤرتدولر

سیزی . ائله باالنا قیسمت بو گون ترالنین تویو باشالنیر. باغیشال اسمر خانیم ایشیندن قویدوم -  

آیدین . لییم کی بو آخشام موسیقی اولمایاجاق ائدیرم و دئمه یله بیر یئرده تویا دعوت بوتون عایله

  .گلرسه قوناقالرین یانیندا اوزوموز آغ اوالر

  :یرک جاواب وئردی سین گولومسه اسمر خانیم داخیلی عالمی اوزه گلمه

حلمه خاال تویا حتمن گلریک و چوخ تاسسوفلر اولسون آیدینین سویوخ دیمه اوجوباتیندان  -  

آنجاق . جک اؤزون بیلیرسن کی آیدینین شنلییه چوخ ذووقو وار، اوزوده گله. بسسی توتولو

  .موغنی اولساییدی چوخ یاخشی اوالردی

  :حلمه خاال بو زامان دریندن بیر آه چکیب دئدی 

حاییف، من ایندی گئدیم ائوه باھادور آغایا . اسمر خانیم بیزیم بو آخشام اومیدیمیز آیدینا ایدی -  

  .آیری فیکیر ائله سین دئییم کی بیر

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

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


. اوچ گلیردیلر-بیر ایکی -کوی چوخالیب و قوناقالر بیر-قونشو ائوده سس. گون باتانا آز قالیردی

باھادور آغا حسن آغایا تاپشیریق وئرمیشدی کی نه تھر اولورسا اولسون بو آخشاما موغنی 

او . اھلی اونا اینانیردی حسن آغا باھادور آغانین یاخین دوستو ایدی و بوتون کند. تاپیب گلسین

اودور کی گوندن بیر آز قاالن شھره . ییدی ک یئرینه یئتیره سینه آلدیقدا گره بیر ایشی عھده

  .گئتمیشدی

نیردی و ھر  باھادور آغا زامانین اؤتدویونده کدرله. قوناغالر گلیردیلر، آمما حسن آغادان خبر یوخیدی

  .ه اؤزون قیناییردیقوناغی قارشیالیاندا بو تدبیرسیزلیینه گؤر

. حسن آغانین شھرده یاخشی بیر دوستو واریدی و ایشی موشگوله دوشنده اونا اوز توتاردی

  .اودور کی گون باتار باتماز اؤزونو دوستونا یئتیریب و احواالتی دانشیب کومک ایسته دی

  :چی دئدی  بختیار قفه 

  .شیرلر ھامی تویون ایلین بو واختینا سالیر و بیر ھفته اؤنجه بئیله -  

  .بختیار دایی سندن سورا ھئچ کیمه گومانیم گلمیر -  

آخی موغنینی ھاردان . خانا بومبوشدور اؤزونده گؤرورسن قفه. یاخشی ایندی کی آخشامدی -  

  تاپیم؟

  .ن آغانین قاباغینا قویدوکان چای حس دئیه بیر ایسته- بختیارکیشی بو سؤزلری دئیه

  :ییب دئدی سینه سؤوکه رینه قویاراق، اووجونا چنه لرینی ماسانین اوزه حسن آغا دیرسک

وی دوستام و ایندی اونون اوغلو ترالنین  بختیاردایی اؤزون بیلیرسن کی باھادور آغایال من عایله -  

  .شالماراماگر بو آخشام موغنی تاپماسام، اؤزومو ھئچ واخت باغی. تویودور

ائله بو زامان قاپینی آچیب ایچری گیرن . کانالری بیر آغ دسمالال قوروالییردی بختیارکیشی ایسته

  :آدام اونون گؤزونده قیغیلجیمالر پاریلداتدی و اوزونو توتوب حسن آغایا دئدی

  .مندن سنه ھارای اولماز گؤروم فخری موعلیم نه دئییر -  

کاندا خوروز قویروغو بیر چای تؤکوب و فخری  رمودو ایستهرک آ بختیارکیشی بو سؤزلری دئیه

  :شن ماسایا یاخینالشیب، چایی ماسانین اوستونه قویوب دئدی موعلیم ایله

  .خوش گلمیسینیز -  

  خوش گونوزه گلک، نئجه سن بختیار دایی؟ -  

  .ساغ اول اوغلوم -  

سی اولدوغونا  یه عالقه یفخری موعلیم شھرین بیلیم یوردوندا فلسفه درسی دئییردی و موسیق

لر اوندان موسیقی  بوتون شھرده اوالن گنج موغنی. یی آچمیشدی گؤره اؤز ائوینده موسیقی درنه

  .درسی آلیب و موسیقی عالمینده اؤزلرینی فخری موعلیمه بورجلو ساییردیالر
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فخری موعلیم بختیارکیشینین دایمی موشتریسی ایدی و دوست تانیشالریال بو مکاندا 

  .روشردیگؤ

  :یه ساالراق، اوتانجاق حالدا دئدی بختیارکیشی ماسانین اوستون سلقه

. میشیک آمما ھئچ بیر موغنی تاپا بیلمه. بو آخشام تویالری وار. بو منیم دوستوم حسن آغادی -  

  بلکه بیزه کؤمک اوالسان؟

  :فخری موعلیم ایسته کانی بارماقالرینین آراسینا آالراق جاواب وئردی

لردیلر و  آنجاق منیم تانیدیقالریم عادی طلبه. ییم دیسین رم بیرینه کؤمه وخ سئوینهمن چ -  

 -بیر. آنجاق نه ائتمک اوالر من اؤزوم ده ائله بیر آز کئفسیزم. دک مجلیسه چیخمامیشالر ایندیه

  .ک ک گئده ایکیسینی گوتوره

ی قوجاقالییب و باغرینا ییب فخری موعلیم له لی ائله بو زامان بختیارکیشی سئوینجیندن ایره

خانادان چیخیب  آغیز ائدیب، اوچو ده بیر یئرده قفه - حسن آغادا دیل. باساراق تشکورونو بیلدیردی

  .لر اوالن یئره گئدیلر و فخری موعلیمین ماشینیندا اوتوروب طلبه

***  

  .سیندا دایاندی  فخری موعلیمین ماشینی کنده یئتیشیب و باھادور آغانین قاپی

قوناغالریندان شرمنده . ده، باھادور آغا اؤزونو ایتیرمیشدی سه گونون باتماسیندان چوخ کئچمه 

آغا قوناغالری ایجری  ائله بو زامان حسن. بوتایا گئدیردی - اولدوغونو گؤروب حیطده یئرسیز اوتای

  :دعوت ائدیب و باھادور آغانی گؤرستدی

  .م دوستوم و ترالنین آتاسیتانیش اولون بو باھادورآغا، منی            -

  :حسن آغا سؤزونون آردینی کسمیردی. بیر یاخینالشیب، ال وئریب ساالمالشدیالر - قوناغالر بیر

بو فخری موعلیم شھرمیزین ان اعتیبارلی ضیاللیسی، بودا کی منیم دار گونومون اومیدی  -  

  .دیلر لر گنج طلبه بختیار دایی و بو بیرسی

من حسن آغانی شھره “: رک فیکیرلشیردی وناغالری ایچری دعوت ائدهدن ق باھادورآغا تلسمه

ائله کند اھلی بیر تھر منی باغیشالر، . موغنی دالیسینجا گؤندردیم او شھرلی قوناغی گتیریب

قوناغالر ایچری ” .الپ بیابیر اوالجاغام. آیدینیندا کی سسی باتیب. ییم آمما من بو قوناغالرال نئیله

لرینی گتیرنده باھادور آغا اونو  سن آغا باییرا چیخیب ماشیندا اوالن چالقی آلتکئچدیکدن سونرا ح

  :گؤردو و سئوینجک حالدا دئدی 

اولمازدی اوولده منی باشا . الپ اوره ییم یئرینده دایانمیشدی. قریبه آدامسان حسن آغا -  

  ساالسان؟

  .را مجلیسده یئر وئرقوناغال. ل بیر آخشام اوالجاغ باھادور آغا ، بو آخشام اؤزه -  
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باھادور آغا قوناغالری مجلیسین یوخاری باشیندا ایلشدیریب و سونرا حیطه چیخیب،  

  …قوللوقچوالرا تاپشیریقالر وئردی

  :آیدین مجلیسین آشاغیسیندا اوتورموشدو فخری موعلیم صؤحبته باشالدی 

آغانین اوغلو ترالنین توی  منیم عزیزلریم بیز ھامیمیز بو آخشام بورا گلمیشیک کی ، باھادور -  

لر ھله موسیقی یولالریندا ایلک آددیمالرینی  منیم اطرافیمدا اوالن بو طلبه. ک مراسیمین قئید ائده

سیز فھیم جنابالردان ایسته ییرم کی ، اونالری آلقیشالییب و ھامیمیز بیر یئرده چالیشاغ . آتیرالر

  .لی کئچسین کی ، بو مراسیم طنطنه

وار اول سسی -ساغ اول. الر ھامیسی بیر یئرده فخری موعلیمی آلقیشالدیالرمجلیسده اوالن

یاواش  -مجلیس یاواش. ییر و کامانچی اونا زووم توتور کؤکله” گاھا سه” تارچی کؤکو . اوجالدی

یین  موسیقی دونیاسی اینسانی روحالندیریر و اینسانین اوره. لشیردی موسیقی ترنومیله ساکیت

ھردن بیر فخری موعلیم شعیر اوخویور و . اوبا عادتینده مجلیسلرین یاراشیغیدی -اوخشاییر و ائل

نھایت اؤزون ساخالیا . یه یاتیملی آھنگ آیدینی یئرینده دیللندیریردی اونون سسینده اوالن اوره

  :ییب اوتوردوغو یئرده آیاغا قالخیب سوزه باشالدی بیلمه

لییم  ییب دئمه ختالرینی آلدیغیما گؤره عوذر ایستهرک وا من بوتون قوناغالرا خوش گلدین دئیه -  

اودور کی منیم سسیمین . کی ، ترالن منه بؤیوک قارداش اوالراق منیم بوینومدا حاقی وار

ییب  اؤنجه ھامیدان عوذر دیله. باتماسینا باخمایاراق بو آخشام اوخوماسام ، اؤزومو باغیشالمارام

ی پرده ده بیر ھاوا چالسینالر و من اؤز بورجومو یئرینه و اوستادالردان خاھیش ائدیرم کی، آشاغ

  .یئتیره بیلیم 

آیدین وار . اوزره چالماقا باشالدی” گاه زابول سه“تارچی . ده مجلیسی آلقیش سسی بورودو یئنه

مجلیسده اوالنالر ھامیسی آیدینین . گوجوییله چالیشیردی کی، بو موغامی آخیراجان اوخوسون

بیلیردیلر کی بو سس قاباقکی سس . ویالردا گؤروب و ائشیتمیشدیلراوخوماسین کئچمیش ت

بو یاشدا بیر گنج نئجه بو موغامین عھده سیندن گلیر ”:آمما فخری موعلیم فیکیرلشیردی . دئییل

  :تعجوب ائتدیکده اوزون حسن آ غایا توتوب دئدی ” ؟ 

  بو کیم دیر؟            -

  .دن سسی توتولوب مما حاییف سویوخ دیمهآ. کندیمیزین بولبولو دور            -

و . ”ر کورالنماز دن سس بو قده سویوخ دیمه“: او دوشونوردو کی . دی فخری موعلیم ھئچ نه دئمه 

اوال بیلسین اونون حنجره سی “: آیدینین قابیلییتله اوخودوغو موغاما قوالغ وئرنده دوشوندو کی 

  :را آیدینی چاغیریب و سوروشدوائله قوناغالر داغیالندان سون. ”نیب له خسته

  اوغلوم نئچه واخدیر سسین باتیب ؟ -  

  .ایکی ھفته اوالر  -  
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  .آپاریم سنه باخسین. اورادا یاخشی بیر حکیم وار. ک سحر منیمله شھره گئده -  

  .عادی سویوخ دیمه دی ، کئچیب گئده ر . یوخ زحمتنیزه راضی اولمارام -  

  .لیسن موطلق منیمله گئتمه صاباح. یوخ اصلن زحمتی یوخدور -  

***  

حکیم آیدینی معاینه ائدیکدن سونرا . اوز اوتورموشدوالر -فخری موعلیم و آیدین حکیمله اوزبه 

آیدین گئتدیکدن سونرا اوز توتوب فخری موعلیمه . سین دی کی او بیری اوتاقدا گؤزله اوندان ایسته

  :دئدی

تاسسوفلر اولسون کی . ل بیر حنجره وارمیش بو اوشاغدا اؤزه. حاییف الیمدن ھئچ نه گلمز -  

اونا . ییب سی وئریلمه اونا موسیقی و سس یئتیرمه تربیه. اوندان دوز ایستیفاده اولونماییب

لییم کی ، ھئچ واخت اوولکی  نیب و تاسسوفله دئمه له ده اونون سس سیستیمی زده گؤره 

  .قایتارماق ایمکانی بیزده یوخدور فورمایا 

  :دانیشا موعلیم دوشونوردو  - حکیم دانیشا 

اوالدالرمیزین بو حاال . او واختا کیمین کی بیزیم مکتبلرده موسیقی درسلری کئچمیر.…… 

  …سی قریبه اولمایاجاق دوشمه

و دریندن فیکره  لرین ائشیدیردی معللیمله حکیمین موباحبثه او اینتیظار اوتاغیندا اوالرکن فخری 

معللیمین   آرتیق . سینی دویمادی ری گلمه گئتدیی اوچون فخری معللیم قاپینی آچیب ایچه

آغیزدان سونرا آیدینا اوز  –معللیم حکیم له دیل   فخری . ری گلمیشدی آرخاسینجا حکیم ده ایچه

  :توتدو

  .ه دندی ، کئچیب گئده رسویوخ دیم  ساده جه .  دئییل  یین نه  ھئچ  ھه ، آیدین ،-

 –کوچه ده گل . گونش گؤیون اورتاسیندایدی. معللیم له بیر یئرده مطبدن چیخدیالر آیدین فخری  

کوچه . ماشینالرین سسی اینسانالرین سسینه قاریشمیشدی. گئت چوخالمیشدی

نرا خلوت اونالر بیر آز گئتدیکدن سو. لرین چاغیریردی لری قوالق باتیرجی سسله موشتری آلوئرچی

آیدین اوز توتوب فخری . خیال عالمینده سئیر ائدیردیلر - ھر ایکیسی فیکیر. یه دؤندولر بیر کوچه

  :معللیمه دئدی  

آمما . سینیز سیز بویوک روحه مالیک. معللیم ، من سیزدن چوخ تشککور و مینتدارلیق ائدیرم  -

منی ایجازه سیز . ی ائشیتدیمیین، حکیم له سیزین دانیشیقالرینیزین ھامیسین مندن اینجیمه

  .گؤره باغیشالیین  قوالق آسدیغیما 

  :معللیم کؤکسون اؤتوروب و دیللندی   فخری  

ایندی کی ، ائشیتمیسن ، سندن ایسته . میسن من ائله بیلیرم کی ، سن ھئچ نه ائشیتمه  -

  .اھا زیانی وارییرم کی ، بوندان بئله اوخوماغین فیکریندن داشیناسان ، چونکی سنه د
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ھاوا . بیر ایری بولود گونون قارشیسینی آلدی. اونالر سوکوت ایچره آغیر آددیمالرال یئریییردیلر 

ھاوانین . خاناسینا طرف یؤنلتدیلر اونالر یولالرینی بختیار دایی نین قفه. بیره سویوقالندی –بیردن 

ھامی مقصدلرینه تئز چاتماق . گئدنلرین سورعتینی آرتیردی –بیره سویوماسی گلیب  –بیردن 

اونالر . دی باشالرینی دؤیجله –بیر یاغیش دامجیالری اونالرین اوست  - آرا. سیردی اوچون تله

  .بیر بوش ماسایا یاخینالشیب اورادا ایلشدیلر. یه گیرن کیمی شیدیرغی یاغیش باشالدی قفه

  :میزله ییب و دئدی بختیار کیشی در حال اونالرین ماساسینا یاخینالشان کیمی ماسانی ت

آخشام دا کی . ھمشه وار اولون. فخری موعللیم یورولمایاسینیز بوگون چوخ زحمت چکمیسینیز 

  .سیزه چوخ زحمت وئردیک

  :فخری موعللیم جاواب وئردی  

ائله . بو گون ده الپ بئکار ایدیم. الپ یئرینه دوشدو. یوخ بختیار کیشی منده ائله بئکار ایدیم  -

  .ین دا بھانه اولدوآید

  :بختیار کیشی آرتیردی 

  .یوخ ائله دئمه ھمشه زحمتیمیز سنینله دیر  -

گیندن سونرا فخری موعللیم اوز  ناھار یئمه. اونو فیکیر گؤتورموشدو. آیدین ھئچ نه دانیشمیردی

  :توتوب آیدینا دئدی

ایستردیم کی ، سنینله اوالم ، . م گئده ک بیلیم یوردونا ایندی من گره. ھه اوغلوم ، دای واختدیر -  

  .ایندی ساغ اول من گئنمه لییم. بیریمیزی آرتیق باشا دوشه ریک –آمما نئیله مک، واخت گلر بیر 

آمما . یئمکخانا گاه دولور گاھدا بوشالیر. فخری موعللیم گئدندن سونرا آیدین الپ تک قالمیشدی 

  .او کنده قاییتمالی دی .بونالرین ھئچ بیری آیدینا ماراغلی اولمور

 ***  

او . آمما اونون سسی اوولکی یئرینه قاییتمادی. آیدین اورتا مکتبی بیتیردی. نئچه ایللر کئچدی 

ییله اینجه صنعت  اونون کؤمه. دی سین کسمه کئچمیش ایللرده فخری موعللیمله عالقه

ایندی آرتیق او بیر موسیقی . دؤرد ایل موسیقی درسینی باشا ووردو. سینه قبول اولدو فاکولته

نسه بیر چاتیشمامازلیق اؤزونده حیسس . آنجاق اؤزو ھله اؤزویله باجارمیردی. یمی ایدیموعلل

  .ائدیردیردی

بو تایدان او تایا  –او تایدان بو تایا . شیمالی آذربایجانین یولو آچیلمیشدی. نجی ایللریدی -١٩٩٠ 

  .گلیب گئدیردیلر

اونالر . ییردی ب فخری موعللیمی گؤزلهسینده اوتورو قفه نین  گونلرین بیر گونو یئنه بختیارکیشی

ائله فخری . یه یاتیم ایدی ھاوا چوخ اوره. لریدی شھریور آیینین اوول. ھمشه بو یئرده گؤروشردیلر

ده آیدین فخری  اؤتن گونلر اولدوغو کیمی بو گون. موعللیم و آیدین تعطیل گونلری بورادا اوالردیالر
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گون بیر حیسس، بیر ایستک فخری موعللیمین گلیشینی آمما ندنسه بو . ییردی موعللیمی گؤزله

او حیسس ائدیردی کی ، فخری موعللیم یوبانیر، بلکه ده او حیسس اونو . یوباندیریردی

رویاالرینا دالیب نسه . یره ک آرزوالرینا فیکیرلشیردی او گؤزونو قاپیدان کسمه. تلسدیریردی

یین  ایسته. ، نه تھر باشالدیغینا فیکیرلشیردی او سوزون نئجه. بولودالردان آرتیق قانادالنیردی

رک ،آیدین  ائله بو آن فخری موعللیم ایچری گیره. نئجه فخری موعللیمه دئمه یین آختاریردی

  :رک سؤزه باشالدی  اوتوران ماسایا یاخینالشیب اونونال اوز به اوز ایلشه

  ده گؤروم نئجه سن ؟ گونلرین نئجه کئچیر ؟            -

  سیز نئجه سینیز ؟. پیس دئییلم. ساغ اول            -

  یوخ ؟. آمما سن بو گون بیر تھرسن. شه کی کیمی من ھمه            -

  .بو گون من بیر سیرا فیکیر لر اورتاسیندایام . ائله دیر            -

  یم ؟ نئجه به            -

  دوزونو دئسم ، منی قینامازسانکی ؟            -

  .وخی            -

  .ایستیرم سفره گئدیم            -

  نئجه ؟ سفره؟            -

  .ائله مملکتدن اوزاغا . دوز ائشیتدین            -

  .گؤروم نه دئییرسن. بیر آز آیدین دانیش            -

  .دوزو بو دور کی ، شیمالی آذربایجانا گئتمک ایسته ییرم            -

  جان ؟نئجه ؟ شیمالی آذربای            -

  .م گئدیرم درسیمی داوام ائده. بعلی            -

  یاخشی من نه ائده بیللم ؟            -

  .ییرم دوعانیزی ایسته –خئییر . سیزین اؤیودلرینیز ھمشه قوالغیمدادیر            -

نئچه گوندن سونرا ، آیدین سحر تئزدن حاضیرلیقا . نھایت راضیالشدیالر. اونالر چوخ دانیشدیالر 

  .پاسپورت آلدیقدان سونرا سفره حاضیرالشیب چانتاسینی باغالدی. باشالدی

***  

اونالر قول بویون اولوب . تئرمینالدا اونو فخری موعللیم بیرده بختیاردایی یوال سالیردی 

آوتوبوس . دن اونالرال ساغ اولالشدی شوشه. قوجاقالشدیقدان سونرا آیدین آوتوبوسدا ایله شدی

  .یوال دوشدو
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نھایت گون . گئده تبریزدن اوزاقالشاراق ، تبریزی اؤزویله آپاریردی –او گئت . تبریز آرخادا قالیردی

دن  اورادا بیر سیرا آختاریشدان و گزینتی. گؤیون اورتاسینا چاتدی و اونالر آستارا مرزینه یئتیشدیلر

  .سونرا اونالر شیمالی آذربایجانا داخیل اولدوالر

اینسانالر عئینی . جنوبدا ھئچ فرق یوخ ایدی –شیمالال . دویو کیمی اولدوھمیشه رویاسیندا گؤر 

ائله بیل بیر آلما . بیری نین آیناسی دیر –، چوخ صمیمی و موالییم طبیعت ده ائله بیل کی ، بیر 

  .یاریدان بولونوب

. مک ایدیآذربایجان دئمک ، باکی دئ. دونیا دییشیلیردی. باکی یا یاخینالشدیقجا فرقینه واریردی 

. تبریزده بیر یوخلوق، بوردا ایسه بیر وارلیق واریدی. لری تبریزله عئینی دئییلدیر باکی نین کوچه

قربین  –بورایا شرقله . یی آختارسایدین تاپا بیلردین سئیدین ، ھر نه باکی دا ھر نه ایسته

شرک ،  بیرله شرقین عنعنه سی قربین تفککوراتی بورادا. قووشدوغو بیر یئرده دئمک اوالردی

  .ساکیت بیر دونیا یاراتمیشدیر

گئجه سی . بلکه ده بیزلره و شرقده یاشایانالرا. وی بیر شھردیر باکی دوغروداندا افسانه 

بلکه ده اونون گئجه ایله گوندوزونده فرق یوخ . ل و گوندوزو گئجه سیندن ماراقلی گوندوزوندن گؤزه

  .ایدی

بو نئچه گونده او . شرک نئچه گون باکی نی گزدی نادا یئرلهنھایت بیر اورتا میقیاسلی مئھمانخا 

آرتیق مدنییت اوجاقالری ، موسیقی کانسئرواتوریاسینی . ال سیخ عالقه دار اولدو باکی

  .ایندی آرتیق بیر آیدان چوخ باکی دایدی. تانیمیشدی

ات ھر گون سحر ساع. سعید روستموف آدینا موسیقی کونسئرواتوریاسینا قبول اولوندو 

فخری موعللیمین . جک اورادا مشق ائدیر و باجاریغینی گؤستریردی دؤرده اون –دوققوزدان 

 –نئچه آیدان سونرا ، گروھون رھبرلیی طرفیندن باکی . تاپشیریق و اؤیودلرین اونونمامیشدی

راق اورادا چالیشا. او آرتیق اؤزونه یئر تاپمیشدی. دوولت موسیقی کانسئرواتوریاسینا قبول اولوندو

. تاپشیریقالری یئرینه یئتیریردی. گوندوز چالیشیردی –گئجه . بیر عوضو کیمی اورادا قبول اولوندو

اودا وار گوجو ایله چالیشیردی کی ، یئنی . آنسانبیلین رھبری ھمیشه اونو گؤز اؤنونه چکیردی

  .یره نسین و موسیقیه ھوه سین گؤسترسین موسیقی اصولین ا

او . اونا دؤزوم و باجاریق باغیشالیان ائله بو یوخوالری ایدی. گؤروردو ھر گئجه تبریزی یوخودا 

  .چتینلیکلره تبریز عئشقیله دؤزوردو

رک ھمیشه  نه نین بوتون سیرلرینی اؤیره بورادا موسیقی. او باکی نی موسیقی عالمی سانیردی 

  .بیرینجی ایدی
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آرتیق اؤزونه خصوصی یئر ایندی . سینی بیلمیردی باشی قاریشدیغیندان آیالرین اؤتمه 

ییجی  دینله. نئچه سئمفونیا یازمیشدی. مجلیسلرده صؤحبت اوندان گئدیردی. قازانمیشدی

  .دسته گوللرله آلقیشالنیردی –ده دسته  ھر صحنه. طرفیندن حرارتله قارشیالنمیشدی

بیر ایستک  آمما اونو. او ھله ده بیلیگه مئیلی واریدی. نھایت دؤرد ایل گؤز قیرپیمیندا اؤتدو 

کده قاالن،  اونون اوشاقلیقی، اونون اوره. وطنده قاالن حیسسلر اونو چاغیریردی. تلسدیریردی

  .قاالغا دؤنن حیسسی اونو چاغیریردی

او باشا دوشوردو کی ، وطنده اونا . نمیشدی او ایندی موسیقی علمینین بوتون سیرلرینی اؤیره 

نین  یئتمه قاییدیردی کی ، بیرده ھئچ یئنی. قاییدیردیاودور او وطنه . احتیاجی اوالنالر چوخدور

او . قاییدیردی کی ، وطنده موسیقینی علمی شکیلده یایسین. سسی واختسیز باتماسین

  .وطندن وطنه قاییدیردی

***  

آوتوبوسدان دوشنده فخری موعللیمله بختیاردایی اونو . نه واخت تبریزه یئتیشدیینی بیلمه دی 

  :قارشیالدی 

  .خوش گؤردوک فخری موعللیم            -

  .سونرا بختیارداییال دا قوجاقالشدی. بیرلرینی باغیرا باسدیالر –بیر . اونالر قوجاقالشدیالر 

  ھه ، بختیار دایی نئجه سن ؟            -

  .ساغ اول کی ، قاییتدین . ساغ اول اوغلوم            -

  .نین قھوه خاناسیندایدیالر داییشیب یئنه بختیار اونالر بیر یئرده ماشینا ایله 

  .فخری موعللیم سوال وئردی. نه وار نه یوخ. ھه ، دئه گوروم            -

  .ھمیشه اؤیودلرین قوالغیمدایدیر. ساغ اول موعللیم            -

  .ھه، او موسیقی فئستیوالیندا چیخیشین بیزلری الپ سئویندیردی            -

  .دن قوالق وئرسه یدیز بیلردیز ایر اؤنجه. حصر اولموشدو بختیارداییاو موسیقی سیزه             -

  .منده بیری. بوتون دونیا سنی آلقیشالدی . نه فرقی وار اوغلوم            -

  .یدیم اصال باجارمازدیم سه من ایر سیزی دوشونمه. یوخ فرقی چوخدور            -

  .اوراالردا نه خبر ؟ بو دفه فخری موعللیم سوروشدو. دئه گؤروم. یاخشی            -

. ائله بیل اورادا دا بیر آز چتینلیک وار. حاییف قویمادیالر. اوستا بیر سمفونی یازمیشدیم            -

 .ائله بیل بودونیادا مندن سونرا سیزی باشا دوشن یوخدور. او سمفونی سیزه حصر اولموشدو

  .اولسون اونو من سیزه چاالرام

  .دونیا چوخ کیچیک دیر. اولسون اوغلوم            -
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 –ھردن بیر دوست . آیدین تبریزده بیر تاکسی سوروجوسودور. ایندی او گونلردن چوخ واخت کئچیر

یر کی، ی ایسته. او بیر اوخول آرزوسوایله یاشاییر. تانیشالرینا موسیقی نومره لریندن پیانودا چالیر

او فخری موعللیم . حاییف ھله اونا زمین یارانماییب. تسین ندیگینی بوتونلوکله اؤیرنجیلره اؤیره اؤیره

  .چالیشیر کی، ھئچ کیمین سسی کورالنماسین. دیر ده ده عالقه و حکیمله

   جک ده اوخوال گئدیب، اؤیره. جک او اینانیر کی ، بیر گون گله
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