ƏDƏBİ KÖRPÛ
Aylıq Ədəbi Dərgi

کؤرپو ادبی
ادبی آیلیق

SƏİD MUĞANLI

22 Sayı Yay. Ağustus.

1399 مرداد. اینجی سای یای.22

ƏDƏBİ KÖRPÛ 22. Sayı Yay. Ağustus. 2020

1399 .مرداد.یای. اینجی سای.22ادبی کؤرپو

BU SAYIDA

بو سایدا

Rizvan Haci Qasmlu Canay
Ülvi Ələkbərzadə
Hacer Alioğlu Yakuti
Hüsein Zarei
Sündüs Akça
Əvəzullh Səfəri (Qəşqayı)
Usta Veysəl
İlham Qazaxlı
Aynur Masimova(Təmkin)
Dr əli Əsğər Şeirdust
Səid Muğanlı
Məsum Cabbarpur
Zəhra Baqiri
Səadət Qərib
Zöhrə Xəlili
Səbahəddin çingiz oğlu
İsmayıl Ülkər
Şəhram İzzəti
Nahıd Nəsiri
Ümüd Qaradağli
İsmail Xürrəmi
Səxavət Izzəti Əndəlib

رضوان حاجی قاسیملو جاناي
اولوي الکبرزاده
هاجر علی اوغلو یاقوتی
حسین زارعی
سوندوس آکچا
)عوض اله صفري (قشقایی
اوستا وئیصل
ایلهام قازاخلی
)آینور معصوم اووا(تمکین
دوکتور علی اصغر شعردوست
سعید موغانلی
معصوم جبارپور
زهرا باقري
سعادت غریب
زؤهره خلیلی
صباح الدین چنگیز علی اوغلو
اسماعیل اولکر
شهرام عزتی
ناهید نصیري
امید قاراداغلی
اسماعیل خرمی
سخاوت عزتی عندلیب

ƏDƏBİ KÖRPÛ

ادبی کؤرپو

Aylıq Edebi Dergi

آیلیق ادبی درگی

Yayın Yönetmeni

یؤنتمن

Səxavet İzzəti

سخاوت عزتی

Yazışma Adresi

یازیشما عنوانی

edebi.korpu@gmail.com

edebi.korpu@gmail.com

22.Sayı
yay. Ağustus 2020
(e-dergi)
Ədəbi Körpû

سای.22

1399.مرداد.یای
)(نت درگی سی
Sayfa 2

1399 .مرداد.یای. اینجی سای.22ادبی کؤرپو

ƏDƏBİ KÖRPÛ 22. Sayı Yay. Ağustus. 2020

Ruhum Ağlayar

Bənöşə
Ülvi Ələkbərzadə

Dərdin saçlarından asılıb ömrüm,
Kədərə bələnib hər anım, günüm,
Artıq can üstədir nəfəsim, ünüm,
Nə olar Allahım, bitsin bu əzab.
İçimdə uyuyur min ələm, min dərd,
Qəlbimdə odlanar, yanar məhəbbət.
Üşüyər ürəkdə dünya əzabı,
Darar əzabları, darar məhəbbət.
Ruhuma bələnib qəmli misralar,
Könlümü ağladar, məni ağladar.
Göz yaşı yanağa səpib ağrılar,
Ruhumu dağlayar, məni dağlayar.

روحوم آغالیار
علوي علی اکبرزاده
،دردین ساچالریندان آسیلیب عؤمروم
، گونوم،کدره بَلَنیب هر آنیم
، اونوم،آرتیق جان اوستهدیر نفسیم
. بیتسین بو عذاب،نه اوالر اهلل یم
، مین درد،ایچیمده اویویور مین الم
. یانار محبت،قلبیمده اودالنار
،اوشویر اورکده دونیا عذابی
. دارار محبت،دارار عذابالري
،روحوما بَلَنیب غملی میصراعالر
. منی آغالدار،کؤنلومو آغالدار
،گؤز یاشی یاناغا سپیب آغریالر
. منی داغالیار،روحومو داغالیار

Rizvan Haci Qasmlu Canay
Sarsılma hələ bəlkə yağış yağdı bənöşə
Qorxma qadası bülbülümüz sağdı bənöşə.
Doldur qədəhi lalə bulaqdan süzülərkən
Gəl-gəl gözəlim sevgiyə xoş çağdı bənöşə.
Məndən aralı yallı gedir iydə bağında
Həsrət közü sinəmdə hələ dağdı bənöşə.
Bax bir qürüyür ürmü gölü göz bəbəyindən
Bir söylə görüm hansı bağa yağdı, bənöşə.
Sən yat yuxun al dağ bu çəni zirvədə saxlar
Qeydində qalan dağlı ürək bağdı bənöşə.
Çoxdandı könül bağçamıza qəm Yağır ancaq
Eşqin durağı sap-sarı yarpaqdı bənöşə.
Sanma "canayın"həsrəti səndən az olar, yox
İydə gülü geymiş oda bir tağdı bənöşə.

بنؤشه
رضوان حاجی قاسیملو جاناي
،سارسیلما هله بلکه یاغیش یاغدي بنؤوشه
.قورخما قاداسی بولبولوموز ساغدي بنؤوشه
،دولدور قدحی الله بوالقدان سوزولرکن
.گل گؤزلیم سئوگییه خوش چاغدي بنؤوشه-گل
،مندن آرالی یاللی گئدیر اییده باغیندا
.حسرت کؤزو سینمده هله داغدي بنؤوشه
!باخ بیر قورویور اورمو گؤلو گؤز ببهییندن
. بنؤوشه، بیر سؤیله گؤروم هانسی باغا یاغدي
،سن یات یوخون آل داغ بو چنی زیروهده ساخالر
.قئیدینده قاالن داغلی اورک باغدي بنؤوشه
!چوخداندي کؤنول باغچامیزا غم یاغیر آنجاق
.ساري یارپاقدي بنؤوشه-عشقین دوراغی ساپ
، یوخ،سانما "جانایین"حسرتی سندن آز اوالر
.اییده گولو گئیمیش اودا بیر تاغدي بنؤوشه

Ədəbi Körpû
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عشق

Aşk
Hacer Alioğlu Yakuti
Aşk bir ummandır derinde,
Dalmayınca anlaşılmaz.
Geceler boyu seyrinde,
Kalmayınca anlaşılmaz.
Ya Nil olur Ya da Tuna,
Hükmetmesi zordur ona,
Hayal edip uykusuna,
Dalmayınca anlaşılmaz.
Çıkarsın hüzün dağına,
Kan düşer göz çanağına,
Gözyaşları yastığına,
Dolmayınca anlaşılmaz.
Her gönülde yakmaz ışık,
Hasret çektirendir maşuk,
Uğruna divane aşık,
Olmayınca anlaşılmaz.
Yakuti aşk deme fani,
Aciz kılar tende canı,
Kalp evinde o cananı,
Bulmayınca anlaşılmaz.
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هاجر علی اوغلو یاقوتی
،عشق بیر عمّاندیر درینده
.دالمایینجا آنالشیلماز
،گئجه لر بویو سئیرینده
.قالمایینجا آنالشیلماز
،یا نیل اولور یا دا تونا
،حکم ائتمه سی زوردور اونا
،خیال ائدیب اویغوسونا
.دالمایینجا آنالشیلماز
،چیخارسان حوزون داغینا
،کقان دوشر گؤز چاناغینا
،گؤزیاشالري یاستیغینا
.دولمایینجا آنالشیلماز
،هر کؤنولده یاخماز ایشیق
،حسرت چکدیرندیر معشوق
،اوغرونا دیوانه عاشیق
.اولمایینجا آنالشیلماز
،یاقوتی عشق دئمه فانی
،عاجیز قیالر تنده جانی
،قلب ائوینده او جانانی
.بولمایینجا آنالشیلماز
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Şeiriyət

شعریت
Hüsein Zarei

Mən şair olmazdım özüm bilirəm!
Payız düşüncəmi varağa gətdiz.
Qulağım, ürəyim, gözüm, bilirəm,
Sız məni ehsasa, marağa gətdiz.
Ğəfildən ruhuma niyə daş atdız?
Şanlı günlərimi diram yaşatdız!
Yuxunu, gözümə haram yaşatdız!
Qıyıqdan keçitdiz, sırığa gətdiz!
Neynirdim eşidəm dünyanın küyün,
Gecəsi ağlaşma, səhəri düyün,
Ulu süleymanın tilisim üzüyün,
Bir kefli, baxtı kəm mırığa gətdiz .
Görmək istəmirdim çirkinlikləri,
Habılı, qabili biləndən bəri,
Mürgülü anları, dəli hissləri,
Döyüşə- vuruşa yarağa gətdiz.
Gileyim yoxudu tale dən, baxtan,
İstəyim buyudu baxam qıraqdan,
Şehli zerzəmi dən, nursuz otaqdan,
Kor bir kəpənəgi çırağa gətdiz.
Kökümü daşlardan əndrdiz suya,
Yamacda qalsaydım gəlməzdim saya,
Güvəndim dərə yə, söyəkndim çaya,
Sonsuz dayağsızı dayağa gətdiz.
Şeriyət mən sənə baş əyməliyəm,
Şeir şüurluqdan asılıb deyəm,
Sız sız qasırğada batan gəmiyəm
Sız məni dənizdən qırağa gətdiz.
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حسین زارعی
!من شاعیر اولمازدیم اؤزوم بیلیرم
.پاییز دوشونجه می واراغا گتدیز
،  بیلیره م، گؤزوم، اوره ییم،قوالغیم
. ماراغا گتدیز،سیز منی احساسا
غفیلدن روحوما نییه داش آتدیز؟
!شانلی گونلریمی درام یاشاتدیز
! گؤزومه حارام یاشاتدیز،یوخونو
! سیریغا گتدیز،قیییقدان کئچیتدیز
،نئینیردیم ائشیدم دونیانین کویون
، سحري دویون،گئجه سی آغالشما
،اولو سلیمانین طلیسیم اوزویون
.  باختی کَم میریغا گتدیز،بیرکئفلی
،گؤرمک ایسته میردیم چیرکینلیکلري
، قابیلی بیلندن بري،هابیلی
، دلی حیس لري،مورگولو آنالري
. وروشا یاراغا گتدیز-دؤیوشه
، باختان،گیلئییم یوخودو طالع دن
،ایسته ییم بویودو باخام قیراقدان
، نورسوز اوتاقدان،شئهلی زئرزمی دن
.کور بیر کپنگی چیراغا گتدیز
،کؤکومو داشالردان اندردیز سویا
،یاماجدا قالسایدیم گلمزدیم سایا
، سؤیکندیم چایا،گووندیم دره یه
.سونسوز دایاغسیزي دایاغا گتدیز
شعریت من سنه باش اَیمَلی یم
شعیر شعورلوقدان آسیلیب دئیَم
سیز سیز قاسیرغادا باتان گمییَم
.سیز منی دنیزدن قیراغا گتدیز
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Mısralar Arap Saçı

میصراعالر عرب ساچی
Sündüs Akça

Dümeni kırdı gönlüm uzandı açıklara
Ömür sayfalarını araladı yeniden.
Mehtapla sabahlayıp içini döktü yâr'a
Birkaç hüzünlü satır karaladı yeniden.
Köpükten saçlarına dokundu dalgaların,
Yağmur yüklü bulutlar gözlerimle yarıştı.
Şiirlerdi sebebi kendimle kavgaların!
Mısralar arap saçı birbirine karıştı.
İç çekiş limanında sarılınca bin ah’a!
Dalgın bakışlarıma martılar içerledi.
Boyandı ezgiler de gökyüzünde siyaha
Sıkıntı girdabında alın yazım terledi.
En içli şarkıları mırıldansın dalgalar,
İlhamın teknesi de alabora bu gece.
Bu gece coşuversin benimle kasırgalar,
Korkarım onca şiir kalbi yora bu gece.
Son bir defa, benimle gel de yakamoz izle,
Biz de ''sessiz gemi''nin tayfasıyız dört mevsim.
Birazdan karışacak seslerimiz denizle,
Bu gönül ülkesinden bize düşen bir resim.

Ədəbi Körpû
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سوندوس آکچا
،سُکانی قیردي کؤنلوم اوزاندي آچیقالرا
.عؤمور صحیفه لرینی آراالدي یئنی دن
مهتابال صاباحالییب ایچینی تؤکتو یارا
.بیرقاچ حوزونلو سطیر قاراالدي یئنی دن
،کؤپوکدن ساچالرینا توخوندو دالغاالرین
.یاغمور یوکلو بولوتالر گؤزلریمله یاریشدي
!شعیرلردي سببی کندیمله قاوغاالرین
.میصراعالر عرب ساچی بیربیرینه قاریشدي
!ایچ چکیش لیمانیندا ساریلینجا مین آه'ا
.دالغین باخیشالریما مارتیالر ایچرلهدي
بویاندي ازگیلر ده گؤي اوزونده سییاها
.سیخینتی گیردابیندا آلین یازیم ترلهدي
،ان ایچلی شارکیالري میریلدانسین دالغاالر
.ایلهامین تکنهسی ده آالبورا بو گئجه
،بو گئجه جوشو وئرسین منیمله قاسیرغاالر
.قورخاریم اونجا شعیر قلبی یورا بو گئجه
، منیمله گل ده یاکاموز ایزله،سون بیر دفعه
.بیز ده «سسسیز گمی»نین طایفا سیییز دؤرت مئوسیم
،بیرآزدان قاریشاجاق سسلریمیز دنیزله
.بو کؤنول اؤلکهسیندن بیزه دوشن بیر رسیم
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Adama Gələr

1399 .مرداد.یای. اینجی سای.22ادبی کؤرپو

Çixdi Yadımdan
Usta Veysəl

Əvəzullh Səfəri (Qəşqayı)

Beşikdə layla ağlar,
yatanları oyatmaz.
... Dərdini qundaqlayar,
dərdi laylaya yatmaz.

Nə yadım yadınga düştü nə yadıng çixdi yadımdan,,
Mənə çalmasın o gunlər kı adıng çixdi yadımdan.

Ayağının altına
Saçı salama gələr.
Yarı ağ, yarı qara
günlərini hörüklər.

Dedim heç göynüm allanmaz məni bır baxış allatdı,
Xəyal edmə o səbrim kı taladıng çixdi yadımdan.

Adama gələr, vallah,
adama gələr...
səssizliyi evinin,
Körpə qığıltısına
Yerikləyən gəlinin.

Nə bıldıng sən nələr geçdi yarama duz əlr geçdi,
Deding şayəd kı göz yaşım caladıng çixdi yadımdan?

Səni azarlı gözlərdən üzərlik mənqlə səpdim,
Kilidlnədi dılım kı van yəkadıng çixdi yadımdan.

Yaranmış gözəlring ovçu vuruldum mən demə şayəd,
O şahin kı döşü qandan boyadıng çixdi yadımdan.

Məramıng san kı pan iran qaşıng ərmən xəyal edmə,
Qərə bağ göynümü sən parçaladıng çixdi yadımdan.

...آداما گلر

Əsalətlər bütün haşa gərək lal hərnə dıl vardır,
Demə şayəd kı qanım çalxaladıng çixdi yadımdan.
اوستا وئیصل

،بئشیکده الیال آغالر
.یاتانالري اویاتماز
، دردینی قونداقالیار...
.دردي الیالیا یاتماز
آیاغینین آلتینا
.ساچی سالما گلر
، یاري قارا،یاري آغ
.گونلرینی هؤروکلر
، واهلل،آداما گلر
...آداما گلر
،سسسیزلیگی ائوینین
کؤرپه قیغیلتیسینا
.یئریکلهین گلینین

Şeir qəşqayı şiyvəsində yazılmış—yadınga- yadına –
yadıng- yadıg
van yəkadıng- van yəkadın quran ayəsi
qalanlar da belə n hərfinə yapışan (g) səsi silinmiş
kimi oxunar

چیخدي یادیمدان
)عوض اله صفري (قشقایی
،،نه یادیم یادینگا دوشتو نه یادینگ چیخدي یادیمدان
.منه چالماسین او گونلر کی آدینگ چیخدي یادیمدان
،سنی آزارلی گؤزلردن اوزرلیک منقله سپدیم
.کیلیدلندي دیلیم کی وان یکادینگ چیخدي یادیمدان
،دئدیم هئچ گؤینوم آلالنماز منی بیر باخیش آلالتدي
.خیال ائدمه او صبریم کی تاالدینگ چیخدي یادیمدان
،یارانمیش گؤزلرینگ اووچو وورولدوم من دئمه شاید
او شاهین کی دؤشو قاندان بویادینگ چیخدي
.یادیمدان
،نه بیلدینگ سن نه لر گئچدي یاراما دوز الر گئچدي
دئدینگ شاید کی گؤز یاشیم جاالدینگ چیخدي یادیمدان؟

،مرامینگ سان کی پان ایران قاشینگ ارمن خیال ائدمه
.قره باغ گؤینومو سن پارچاالدینگ چیخدي یادیمدان
،اصالت لر بوتون حاشا گرک الل هرنه دیل واردیر
.دئمه شاید کی قانیم چالخاالدینگ چیخدي یادیمدان
Ədəbi Körpû
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Arzumdur- Dəyişsin Hökmü
İlham Qazaxlı
Haqqın-ədalətin şamları sönmüş,
Rüzgârın şən üzü tərsinə dönmüş.
Qanqın suları tək bulanmış dövran,
Dünya insanlara olmuş dar zindan.
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 دییشسین حؤکمو-آرزومدور
ایلهام قازاخلی
،عدالتین شامالري سؤنموش-حاقین
.روزگارین شن اوزو ترسینه دؤنموش
،قانقین سوالري تک بوالنمیش دؤوران
.دونیا اینسانالرا اولموش دار زیندان

Faciə səhnəsi - ölüm, fəlakət,
Dövrün mənzərəsi bunlardır, fəqət...

، فالکت، اؤلوم- فاجعه صحنهسی
... فقط،دؤورون منزرهسی بونالردیر

Azalmış sabaha gözlərdə inam,
Qalmamış həyatda əvvəlki dad-tam.

،آزالمیش صاباحا گؤزلرده اینام
.تام-قالمامیش حیاتدا اوولکی داد

Zaman arzulara yağdırmış qarı,
Xəzana döndərmiş güllü baharı.
Sükûta qərq olmuş sevən könüllər,
Çarəsiz qalmışdır darıxan əllər.
Dodaqlar unutmuş xoş təbəssümü,
Qədəm qoymuş ömrə hicran mövsümü.
İtmiş təbiətdə əlvan naxışlar.
Qar kimi soyumuş isti baxışlar.
Ömür karvanının yolu daralmış,
Sevgi rübabının teli qırılmış.

،زامان آرزوالرا یاغدیرمیش قاري
.خزانا دؤندرمیش گوللو باهاري
،سوکوتا غرق اولموش سئوهن کؤنوللر
.چارهسیز قالمیشدیر داریخان اللر
،دوداقالر اونوتموش خوش تبسسومو
.قدم قویموش عؤمره هیجران مؤوسومو
.ایتمیش طبیعتده الوان ناخیشالر
.قار کیمی سویوموش ایستی باخیشالر
،عؤمور کاروانینین یولو دارالمیش
.سئوگی روبابینین تئلی قیریلمیش

Ağrı, acılara tuş olmuş ürək,
Nəva, ağı deyir əsən meh, külək.

، آجیالرا توش اولموش اورک،آغري
. کولک، آغی دئییر اسن مئه،نوا

Həyacan yaradır hər gələn xəbər,
Nisgilli üzlərdən sezilir kədər.

،هیاجان یارادیر هر گلن خبر
.نیسگیللی اوزلردن سئزیلیر کدر

Füsünkar görünmür susqun təbiət,
Dərdə şəfa umur xəstə cəmiyyət.

،فوسونکار گؤرونمور سوسقون طبیعت
.درده شفا اومور خسته جمعیت

Bəlkə də qüdrətli o, Pərvərdigar,
Uca hikmətini eyləyir aşkar

، پروردیگار،بلکه ده قدرتلی او
اوجا حیکمتینی ائیلییر آشکار !؟

Rəbbini unutsa insanlar əgər,
Başları min bəla, müsibət çəkər.

،ربینی اونوتسا اینسانالر اگر
. مصیبت چکر،باشالري مین بال

Şeytan at oynadar şər olan yerdə,
Rahatca insanı salar kəməndə.
İblislər dünyaya yaysa fitnə-şər,
Demək, günah edib hardasa bəşər.
Yayılan bəlalar deyil səbəbsiz,
Günahdan törəyir mərəz şübhəsiz.

Ədəbi Körpû

،شیطان آت اوینادار شر اوالن یئرده
.راحتجا اینسانی ساالر کمنده
،شر-ایبلیس لر دونیایا یایسا فیتنه
. گوناه ائدیب هارداسا بشر،دئمک
،یاییالن بالالر دئییل سببسیز
.گوناهدان تؤرییر مرض شوبههسیز
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Bir Həyat Hekayəsi
Aynur Masimova(Təmkin)
Bir zamanlar nə qədər yaraşıqlı və cəzbediciydi. Bir zamanlar indi baxmağa qorxduğu üzünə
necə məftunluqla tamaşa edirdi. Bir zamanlar alma yanaqlarına, badamı gözlərinə, gözəl əndamına
qadınlar belə heyranlıqla, qısqançlıqla baxardı.
İndi surətlə qocalan çöhrəsində bayaqkı gözəllikdən yalnız badamı gözləri qalmışdı. Ən çox
qorxduğu amansız xəstəlik onun ən xoş hisslərini, yaşama ümidlərini əlindən almışdı. O yalnız
analiz cavablarını aldıqda həyatın nə qədər gözəl olduğunu, günəşin yeri-yurdu necə hərarətlə
isitdiyini, hər dəqiqənin qiymətli olduğunu anlamışdı. Kiçik təsadüflə nəyə düçar olduğunu
öyrəndikdə o an, o dəqiqə hər şey məhv olmuşdu. Sabaha -gələcəyə olan ümidləri sönərək özündən
sonra xırda bir köz buraxmışdı. Və həmin an qoca anasına, üç qızının halına yanmışdı. Heç özü də
bilmirdi səbəbini, amma içində ərinə qarşı məna verə bilmədiyi bir nifrət yaranaraq bədənini
çulğalamışdı. Üsyan etmişdi, ağlamışdı. Anasından, qızlarından gizləyərək dərdini içində
saxlamışdı. O, həyatdan doymamışdı. Amma amansız fələk bəxtinə ölüm fərmanını çoxdan belə
yazmışdı. Son ümidi -kül içində közərən köz də böyük şəhərdəki həkimlərin rəyindən sonra
tamamilə sönüb yox olmuşdu. Xəzərin sahilində fəryad edib o ki var ağlamışdı. Səsi gəldikcə
bağırmaq, dünyanı məhvərindən qopartmaq istəmişdi. Gülən üzləri, sevən gəncləri, nəvəsini
gəzdirən nənələri gördükdə içini yandıran dərdi canını bir az da yandırmışdı. Nə demişdilərsə,
etmişdi. Ancaq son nəticələrdən sonra bir ümid qalmadığını tam çılpaqlığı ilə anlamışdı.
İnsana oturub ölümünü gözləmək bəlkə ağırdan da ağırdı. O, ayları, günləri, həftələri, saat və
dəqiqələri sayır və hər dəfə də içində yeni və yeni bağların qopduğunu, heyinin get-gedə zəiflədiyini
hiss edirdi. Bəzən özünü öldürmək, bu fiziki və mənəvi ağrıdan qurtarmaq istəyir, ancaq qızlarının
məzlum baxışları əl-qolunu boşaldır, onları bir az da artıq görərək qoxularını ruhuna hopdurmaq
istəyirdi. Doymamışdı ki, övlad ətrindən, ana nəvazişindən .
Gecələr hər deyən yuxu tapmaz,əgər yuxlayardısa da ölüm qorxusuyla hövlank ayılırdı.
Ömür adlı bir hisslə ölüm adlı əzabın arasında məsafələr qısaldıqca yaşamağa həvəsi daha da
çoxalırdı. O indi dişiylə-dırnağıyla hər şeyə tutunaraq ölmək istəmirdi. Bəzən qarşısına çıxan hər
həkimdən yapışıb, "məni ölməyə qoymayın"-deyə yalvarmaq istəyirdi. Hər gecə bir möcüzə olması
üçün yaradana dua edirdi. Amma yox. . .
Zaman yaxınlaşırdı. Barışmalı olmuşdu qədəriylə. Bir zaman çalışdığı insanlarla bir arada olmağa
cəhd göstərir,xeyrə -şərə gedirdi. Güclə nəfəs ala-ala son borcunu vermək üçün addımlayırdı.
Dünyanın ki borc deyilmi? Deyən-gülən hər kəs donub qalmışdı. Qarşılarındakının o olduğunu
anladıqda tikələr boğazda qalaraq hər kəsi məyus etmişdi. Bir-iki ay bundan öncə insanları məftun
edən o gözəl qadının bənizi ağarmış, vicudu əyilmişdi. Güclə nəfəsini dərdi. Bu işıqlı, böyük zalın
çilçıraqlarından süzülüb gələn nur artıq ona heç nə demirdi. Pəh-pəhlə yeyilən yeməklər onda iştah
yaratmırdı. Bir zamanlar sümüklərinə düşən o şaqraq musiqilər beyninə,ruhuna təsir etmirdi. Bu
deyib -gülən insanlar tamamilə ona yad idilər. Onun ağrı -acısından bixəbər idilər.
O isə gözlərini yerə zilləyərək xəyallarıyla vuruşurdu. Yalnız bəylə-gəlin zala daxil olduqda
sövq-təbii başını qaldırdı. "Allah qoşa qarıtsın, bir yastıqda qocalsınlar. Allah vaxtsız ayrılıqla,
çarəsiz xəstəliklə onları sınamasın"-deyə pıçıldadı. Niyə "Allah xoşbəxt etsin "əvəzinə "bir yastıqda
qocalsınlar" "dedi? Niyə? Niyə? -deyə öz-özünə sual yağdırdı. Niyə də yox. Məgər bu onun ən
böyük arzusu deyildimi? Onun arzuları, ümidləri yarımçıq qalmışdı. İstəmirdi daha kimsə ömür
yolunda yarımçıq qalsın. Zorla ayağa qalxdı. Son dəfə az -çox tanıdığı hər kəsə bir təbəssüm bəxş
edərək, hafizələrə dərin iz buraxaraq çıxıb getdi.
Lakin heç kəs o təbəssümün arxasında gizlənən ümidsiz gözyaşını görə bilmədi. Qadın
kirpiklərinə yığılıb qalan gözyaşları içində salonu tərk etdi. Və bir neçə gün sonra qorxusunu
keçirtdiyi ölümə qucaq açaraq, onunla çarpazlaşaraq doymadığı həyata vida etdi. Bir şeyə
təəssüfləndi. Sən demə ömür çox qısa, amma çox da şirinmiş. Və o, bu şirinliyi hər addımda acıya
çevirərək tanrının əmanət verdiyi həyatı boşuna hədər edibmiş. Bəzən bitirə bilmədiyi aylar,
illər,saatlar bir dəqiqədə, bir anda qısalaraq əldən gedə bilirmiş.
Ədəbi Körpû
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بیر حیات حکایهسی.
آینور معصوم اووا(تمکین)
بیر زامانالر نه قدر یاراشیقلی و جذب ائدیجییدي .بیر زامانالر ایندي باخماغا قورخدوغو اوزونه نئجه مفتونلوقال تاماشا
ائدیردي .بیر زامانالر آلما یاناقالرینا ،بادامی گؤزلرینه،گؤزل اندامینا قادینالر بئله حئیرانلیقال ،قیسقانچلیقال باخاردي.
ایندي صورتله قوجاالن چوهرهسینده بایاقکی گؤزللیکدن یالنیز بادامی گؤزلري قالمیشدي .ان چوخ قورخدوغو آمانسیز
خستهلیک اونون ان خوش حیسسلرینی ،یاشاما اومیدلرینی الیندن آلمیشدي .او یالنیز آنالیز جاوابالرینی آلدیقدا حیاتین نه
قدر گؤزل اولدوغونو ،گونشین یئري-یوردو نئجه حرارتله ایسیتدیگینی ،هر دقیقهنین قییمتلی اولدوغونو
آنالمیشدي.کیچیک تصادفله نَیَه دوچار اولدوغونو اؤیرندیکده او آن ،او دقیقه هر شئی محو اولموشدو .صاباحا -گلهجهیه
اوالن اومیدلري سؤنهرک اؤزوندن سونرا خیردا بیر کؤز بوراخمیشدي .و همین آن قوجا آناسینا ،اوچ قیزينین حالینا
یانمیشدي .هئچ اؤزو ده بیلمیردي سببینی ،آمما ایچینده ارینه قارشی معنا وئره بیلمهدیگی بیر نیفرت یاراناراق بدنینی
چولغاالمیشدي .عصیان ائتمیشدي ،آغالمیشدي .آناسیندان ،قیزالریندان گیزلهیهرک دردینی ایچینده ساخالمیشدي .او،
حیاتدان دویمامیشدي.آمما آمانسیز فلک بختینه اؤلوم فرمانینی چوخدان بئله یازمیشدي .سون اومیدي -کول ایچینده
کؤزَرَن کؤز ده بؤیوک شهردهکی حکیملرین رَییندن سونرا تامامیله سؤنوب یوخ اولموشدو .خزرین ساحلینده فریاد
ائدیب او کی وار آغالمیشدي .سسی گلدیکجه باغیرماق ،دونیانی محوریندن قوپارتماق ایستهمیشدي.گولن اوزلري ،سئون
گنجلري ،نوهسینی گزدیرن ننهلري گؤردوکده ایچینی یاندیران دردي جانینی بیر آز دا یاندیرمیشدي .نه دئمیشدیلرسه،
ائتمیشدي .آنجاق سون نتیجهلردن سونرا بیر اومید قالمادیغینی تام چیلپاقلیغی ایله آنالمیشدي.
اینسانا اوتوروب اؤلومونو گؤزلهمک بلکه آغیردان دا آغیردي .او ،آیالري ،گونلري ،هفتهلري ،ساعت و دقیقهلري ساییر و
هر دفعه ده ایچینده یئنی و یئنی باغالرین قوپدوغونو  ،هئیینین گئت-گئده ضعیفلهدیگینی حیسس ائدیردي .بضا اؤزونو
اؤلدورمک ،بو فیزیکی و معنوي آغریدان قورتارماق ایستهییر ،آنجاق قیزالرينین مظلوم باخیشالري ال-قولونو بوشالدیر،
اونالري بیر آز دا آرتیق گؤرهرک قوخوالرینی روحونا هوپدورماق ایستهییردي .دویمامیشدي کی ،اؤوالد عطریندن،آنا
نوازیشیندن.
گئجهلر هر دئین یوخو تاپماز ،اگر یوخالیاردیسا دا اؤلوم قورخوسویال هؤوالنک آییلیردي .عؤمور آدلی بیر حیسسله اؤلوم
آدلی عذابین آراسیندا مسافهلر قیسالدیقجا یاشاماغا هوسی داها دا چوخالیردي .او ایندي دیشییله-دیرناغییال هر شئیه
توتوناراق اؤلمک ایستمیردي .بضا قارشیسینا چیخان هر حکیمدن یاپیشیب "،منی اؤلمهیه قویمایین"-دئیه یالوارماق
ایستهییردي .هر گئجه بیر معجزه اولماسی اوچون یارادانا دعا ائدیردي.آمما یوخ...
زامان یاخینالشیردي .باریشمالی اولموشدو قدرییله .بیر زامان چالیشدیغی اینسانالرال بیر آرادا اولماغا جهد گؤستریر ،خئیره -
شره گئدیردي.
گوجله نفس آال-آال سون بورجونو وئرمک اوچون آددیمالییردي .دونیانین کی بورج دئییلمی؟
دئین-گولن هر کس دونوب قالمیشدي .قارشیالرینداکینین او اولدوغونو آنالدیقدا تیکه لر بوغازدا قاالراق هر کسی
مایوس ائتمیشدي .بیر-ایکی آي بوندان اؤنجه اینسانالري مفتون ائدن او گؤزل قادينین بنیزي آغارمیش ،ویجودو
اییلمیشدي.گوجله نفسینی دردي .بو ایشیقلی ،بؤیوک زالین چیلچیراقالریندان سوزولوب گلن نور آرتیق اونا هئچ نه
دئمیردي .په-پهله یئییلن یئمکلر اوندا ایشتاه یاراتمیردي .بیر زامانالر سوموکلرینه دوشن او شاقراق موسیقیلر بئینینه ،روحونا
تأثیر ائتمیردي .بو دئییب -گولن اینسانالر تامامیله اونا یاد ایدیلر .اونون آغري -آجیسیندان بیخبر ایدیلر.
او ایسه گؤزلرینی یئره زیللهیهرک خیالالرییال ووروشوردو .یالنیز بَیله-گلین زاال داخیل اولدوقدا سؤوق-طبیعی باشینی
قالدیردي".اهلل قوشا قاریتسین ،بیر یاستیقدا قوجالسینالر .اهلل واختسیز آیریلیقال ،چارهسیز خستهلیکله اونالري سیناماسین"-
دئیه پیچیلدادي .نییه "اهلل خوشبخت ائتسین "عوضینه "بیر یاستیقدا قوجالسینالر" "دئدي؟ نییه؟ نییه؟-دئیه اؤز-اؤزونه
سوال یاغدیردي .نییه ده یوخ .مگر بو اونون ان بؤیوک آرزوسو دئییلدیمی؟ اونون آرزوالري ،اومیدلري یاریمچیق
قالمیشدي .ایستمیردي داها کیمسه عؤمور یولوندا یاریمچیق قالسین.
زورال آیاغا قالخدي.سون دفعه آز -چوخ تانیدیغی هر کسه بیر تبسسوم بخش ائدهرک ،حافیظهلره درین ایز بوراخاراق
چیخیب گئتدي.
الکین هئچ کس او تبسسومون آرخاسیندا گیزلنن اومیدسیز گؤز یاشینی گؤره بیلمهدي .قادین کیرپیکلرینه ییغیلیب قاالن
گؤز یاشالري ایچینده سالونو ترک ائتدي .و بیر نئچه گون سونرا قورخوسونو کئچیرتدیگی اؤلومه قوجاق آچاراق ،اونونال
چارپازالشاراق دویمادیغی حیاتا ویداع ائتدي .بیر شئیه تأسفلندي .سن دئمه عؤمور چوخ قیسا،آمما چوخ دا شیرینمیش .و
او ،بو شیرینلیگی هر آددیمدا آجییا چئویرهرک تانرينین امانت وئردیگی حیاتی بوشونا هدر ائدیبمیش .بضا بیتیره
بیلمهدیگی آیالر ،ایللر ،ساعتالر بیر دقیقهده ،بیر آندا قیساالراق الدن گئده بیلیرمیش.
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Eşq, Kitab və Kağız (Səid Muğanlı)
Dr. Əli Əsğər Şeirdust
Səid Muğanlı cənabları, 1974- cü ildə muğan bölgəsinin Üngüt mahalında anadan olubdur.
ilk təhsilatinı orda başa çatdırıb, daha sonra Qum və Tehran şəhərlərində 10 ilə yaxın islamı
biliklər (fiqh və başqa islamı elmiləri) oxumuşdur. həmin illərdə şeirə və yazıçılığa başlayıb və
birinci şeir və məqaləsı o dövrün Keyhan qurumu tərəfindən buraxılan “Yol” dərgisində və daha
sonralar Ərdəbildə buraxılan “Təmaşay zendəgi” və “Varlıq” jurnalında nəşr olmuşdur.
Atası beş inci kərbəla əməliyyatının nişanələrindən və müqəddəs təhmili savaşın
yaralılarından biri idi ki həmin vətən yolunun müqəddəs muharibəsi nəticəsində və ordan nǝsib olan
vətən sevgisi yaraları sonucunda 2011/1/6 tarixində əbədi dünyaya göz yumdu və vətən şəhidləri
sırasına iftixarla daxil oldu. 2001- ci ilin başlarından başlayaraq Yaşmaq ədəbi yayın evini (dərgi və
sıra kıtablarını) yaxın dostları və fikirdaşları ilə birgə yola salıbdılar. Ədəbi-bədii- ictimai “Yarpaq”
qəzetinin yardımçısı (Yarpaq yazıçılar şurasının sədri) olmuş (üçüncü saydan sona bir sayı qalana
qədər). (2004-2006) və orda əsərlrinin nəşrilə birlikdə gənc yazıçı yaşıdlarına tribun imkanı
yaratmışdır. Günəş ədəbi-bədii dərgisini yaratmış (dörd sayı nəşr olub), “dılmac” dərgisinin ədəbi
bölümünün sorumlu müdürü, “Birlik” ədəbi dərgisinin yardımçısı olub və həmin illərdə (2001 dən)
əmkdaşları ilə birgə “Sonay” ədəbi (hekayə) festivalı və Azərbaycan kıtablar kıtabı festivalının
təməlini qoyub, yola salmışlar. indiyə kimi 400 yaxın azərbaycan ədəbi mühütündə kıtab və 5-6
qəzet nəşrində əmkdaşlıq etmişdir... nəşr etdiyi əsərlər, çoxunluq sırası ilə, şeir, ostorə, nağıl, roman,
hekayə, tarix, numayşnamə və... olub. səid muğanlıdan "qucağın əmniət, gözün terorist" adlı şeir
kitabı və diski yayınlanıb və 2014 də azərbaycan yazıçılar birliyi tərəfindən Səməd Bəhrəngi ədəbi
ödülünü qazanmışdır.
2008-ci ildə təbrizdə Heydər baba nəşriyəsi və müssisəsi tərəfindən bərpa edilən Azərbaycan
seçginləri və yazıçı-şairləri içində, ən çalışqan gənc seçilib. 90-ci on illiyin sonlarında Tehranda
çalışan Azərbaycan bılıyurdlular toplumu (məcməi daneşgahiyan Azərbaycani) tərəfindən qurulan
Azərbaycan seçginlər festivalında, gənc şair kimi birinci yeri qazanıb və layıqlı ödül ilə
mükafatlandırılmışdır. 2000-ci on illiyin ortalarında Təbrizdə qurulan Qızıl alma şeir festivalının
birinci rütbəsini qazanıb. nəşr etdiyi əsərlərin içində Azərbaycan və Türkiyə şair və yazıçılarından
olan taninmiş əsərlər və yazarlar özəl əhəmmiyyətə malkdır. Vurğulaması yerinə düşərdi ki, hörmətli
araşdırıcı və şairin əziz vətənimiz İranin türkcə yazan taninmiş və böyük şair-yazıçılarından nəşr
etdiyi əsərlər dönələrlə Azərbaycan və Türkiyə cumhuriyəti universitələrində təqdirə layıq görülüb
və alqışlanmışdır. Örnək olaraq, Sayın Muğanlının iki il çalışması nəticəsində Bulud Qaraçorlu
(Səhənd) dən toplanmış və Tehranda əfkar nəşriyatı əməkdaşlığı ilə yayınlanmış (Qardaş andı) bütün
şeirlər, habelə ustad Sahirın bir sıra çap olmamış və seçilmiş şeirlər və hekayələri, Əlırza Oxtayın
İşıq adlı bütün şeirləri, Qulamhysein Saidinin təkcə türkcə əsəri olan Qurdlar numayişnaməsı,
Məhəmməd Bıryanın Hər addımda məzarım var adlı bütün əsərləri (islam ğəribli) nüsxəsi, uç ünvan
azərbaycan muasir şeir antulujısı, uç cild ğəzl antulujısı (saleh səcadı ilə birlikdə), vılyam şəkspirin
nəmayşnamələri, Gilgmiş həmasəsı, Orhan Vəlinin bütün şeirləri iki cild, Anar Riza, Ramız Rövşən,
Bəxtiyar, Vaqif Səmədoğlü, Rasım Qaraca, Afaq Məsud və ... romanlar- şeir topluları, Azərbaycan
musiqisi gəncinəsi və bir sıra gənc şair -yazıçılardan əsərlər nəşr etmək bu şair və jurnalist
dostumuzun sadalaması qurtarmayan işlərindən sayılır.
Doğru dürüstlüyü deyənlərin buynuna düşsün, vəli belə bir qal var ədəbi çevrələrdə ki;
yaşmaq sıra kitabları, iranda nəşr olan türkü kitabları, keyfiyət və kəmiyət baxımından yüz il qabağa
apara bilib!
Vəllaho səmiun əlim
Əcrləri ulu tanrı qolluğunda məhfuz olsun inşallh təala
şəhəryaran intişaratı / yaz 2016 Tehran
“Ağ məqbərələrin şairləri” kitabının müqəddməsindən
Ədəbi Körpû

Sayfa 11

ادبی کؤرپو .22اینجی سای.یای.مرداد1399 .

ƏDƏBİ KÖRPÛ 22. Sayı Yay. Ağustus. 2020

عشق ،کیتاب و کاغیذ (سعید موغانلی)
دوکتور علی اصغر شعردوست
سعید موغانلی جنابالري -1974 ،جو ایلده موغان بؤلگهسینین اونگوت ماحالیندا آنادان اولوبدور.
ایلک تحصیالتینى اوردا باشا چاتدیریب ،داها سونرا قم و تهران شهرلرینده 10ایله یاخین اسالمى بیلیکلر (فقه و علوم
اسالمی) اوخوموشدور .همین ایللرده شعره و یازیچیلیغا باشالییب و بیرینجى شعر و مقالهسى او دؤورون کیهان
مؤسسهسینده بوراخیالن «یول» درگیسینده و داها سونراالر اردبیلده بوراخیالن «تماشاي زندگی» و «وارلیق»
ژورنالیندا نشر اولموشدور.
آتاسی بئش اینجی کربال عملیاتینین نشانهلریندن و مقدس تحمیلی ساواشین یارالیالریندان بیري ایدي کی همین وطن
یولونون مقدس محاربهسی نتیجهسینده و اوردان نصیب اوالن وطن سئوگیسی یاراالري سونوجوندا  6/1/2011تاریخینده
ابدي دونیایا گؤز یومدو و وطن شهیدلري سیراسینا افتخارال داخل اولدو.
 -2001جی ایلین اوللریندن باشالیاراق یاشماق ادبى یایین ائوینى (درگى و سیرا کیتابالرینى) یاخین دوستالرى و
فکرداشالري ایال بیرگه یوال سالیبدیالر.
ادبی-بدیعی -اجتماعی «یارپاق» قزئتینین یاردیمچىسى (یارپاق یازیچىالر شوراسینین صدرى) اولموش (اوچونجو
سایدان سونا بیر سایی قاالنا قدر) )2006-2004( .و اوردا اثرلرینین نشریله بیرلیکده گنج یازیچی یاشیدالرینا تریبون امکانی
یاراتمیشدیر.
گونش ادبى-بدیعى درگیسینى یاراتمیش (دؤرد سایی نشر اولوب)« ،دیلماج» درگیسی نین ادبى بؤلومونون سوروملو
مودورو« ،بیرلیک» ادبى درگیسىنین یاردیمچىسى اولوب و همین ایللرده ( 2001دن) امکداشالري ایله بیرگه «سوناى»
ادبى (حئکایه) فستیوالى و آذربایجان کیتابالر کیتابى فستیوالینین تملینى قویوب ،یوال سالمیشالر.
ایندىیه کیمى 400یاخین آذربایجان ادبی محیطینده کیتاب و  6-5قزئت نشرینده امکداشلیق ائتمیشدیر...
نشر ائتدییی اثرلر ،چوخونلوق سیراسی ایله ،شعر ،اوسطوره ،ناغیل ،رومان ،حئکایه ،تاریخ ،نمایشنامه و ...اولوب.
سعید موغانلىدان "قوجاغین امنیت ،گؤزون تروریست" آدلى شعر کتابى و دیسکی یایینالنیب و 2014ده آذربایجان
یازیچیالر بیرلییی طرفیندن صمد بهرنگى ادبى اؤدولونو قازانمیشدیر.
-2008جی ایلده تبریزده حیدربابا نشریهسی و مؤسسهسی طرفیندن برپا ائدیلن آذربایجان سئچگینلري و یازیچی-
شاعرلري ایچینده ،ان چالیشقان گنج سئچیلیب.
-90جی اون ایلللین سونالریندا تهراندا چالیشان آذربایجان بیلییوردلوالر توپلومو (مجمع دانشگاهیان آذربایجانی)
طرفیندن قوروالن آذربایجان سئچگینلر فستیوالیندا ،گنج شاعر کیمی بیرینجی یئري قازانیب و الییقلی اؤدول ایله
مکافاتالندیریلمیشدیر.
-2000جی اون ایللین اورتاالریندا تبریزده قوروالن قیزیل آلما شعر فستیوالینین بیرینجی رتبهسینی قازانیب.
نشر ائتدیی اثرلرین ایچینده آذربایجان و تورکیه شاعر و یازیچیالریندان اوالن تانینمیش اثرلر و یازارالر خصوصی اهمیته
مالکدیر.
وورغوالماسی یئرینه دوشردي کی ،حؤرمتلی آراشدیریجی و شاعرین عزیز وطنیمیز ایرانین تورکجه یازان تانینمیش و
بؤیوک شاعر-یازیچیالریندان نشر ائتدییی اثرلر دؤنهلرله آذربایجان و تورکییه جمهوریتی اونیوئرسیتهلرینده تقدیره
الییق گؤرولوب و آلقیشالنمیشدیر.
اؤرنک اوالراق ،سایین موغانلینین ایکی ایل چالیشماسی نتیجهسینده بولود قاراچورلو (سهند)ین توپالنمیش و تهراندا
افکار نشریاتی امکداشلیغی ایله یایینالنمیش (قارداش آندي) بوتون شعرلر ،هابئله اوستاد ساهرین بیر سیرا چاپ اولمامیش و
سئچیلمیش شعرلر و حئکایهلري ،علیرضا اوختايیین ایشیق آدلی بوتون شعرلري ،غالمحسین ساعدينین تکجه تورکجه
اثري اوالن قوردالر نمایشنامهسی ،محمد بیریانین هر آددیمدا مزاریم وار آدلی بوتون اثرلري (اسالم غریبلی) نسخهسی،
اوچ عنوان آذربایجان معاصر شعر آنتولوژیسی ،اوچ جیلد غزل آنتولوژیسی (صالح سجادي ایله بیرلیکده) ،ویلیام
شکسپیرین نمایشنامهلري ،گیلگمیش حماسهسی ،اورحان ولینین بوتون شعرلري ایکی جلد ،آنار رضا ،رامیز روشن،
بختیار ،واقیف صمداوغلو ،راسیم قاراجا ،آفاق مسعود و ...دن رومانالر -شعر توپلوالري ،آذربایجان موسیقیسی
گنجینهسی و بیر سیرا گنج شاعر -یازیچیالردان اثرلر نشر ائتمک بو شاعر و ژورنالیست دوستوموزون صاداالماسی
قورتارمایان ایشلریندن ساییلیر.
دوغرو دوروستلویو دئینلرین بوینونا دوشسون ،ولی بئله بیر قال وار ادبی چئورهلرده کی؛ یاشماق سیرا کیتابالري ،ایراندا
نشر اوالن تورکو کیتابالري ،کیفیت و کمیت باخیمیندان یوز ایل قاباغا آپارا بیلیب!
واهلل سمیع علیم
اجرلري اولو تانري قوللوغوندا محفوظ اولسون انشاهلل تعالی
شهریاران انتشاراتی  /یاز  1395تهران
«آغ مقبرهلرین شاعیرلري» کیتابینین مقدمهسیندن.
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Sənsiz O Gecə
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Bağışla, Dilim
Səid Muğanlı

Öpüşsüz otaq
Gülüşsüz dovar
Mən əllərini bir itik kimi axtarıram...
Və yalqız- yalqız ağlayıram...
Ac, susuz, vodkasız, parasız
Yalqızlığımla qəhvə içirəm!
Qaranlıqla sıgar çəkirəm!
Şeirlərimi qırmızı leçəyinə bükürəm
Və qəzetləri başmağının üstünə yığıram!!!
Sənin əllərin olmayanda
Nə çətindir həyat...
Payızlı gözlərin
Bağırmayanda
Dodaqlarım üşüyür...
Fişəngim nəm çəkir...
Qələmim sükut...
Sən olmayanda susuz qalıram
Ac qalıram
Sən olmayanda sənsiz qalıram!!!

سنسیز او گئجه

Buranı yox,
burda yaşaya bilmədim.
Başqa bir vətən axtarıram
ölmək üçün!
Səni yaza bilmədim,
bağışla, dilim,
məni, bağışla.
Başqa bir dil öyrənirəm
yaza bilmək üçün!
Dağılıram bu şəhərdə,
sevirəm, sevilə bilmirəm,
Xırdaca mahnı gəzirəm getmək üçün.
Bağışla, anam,
səni sevə bilmədim.
Başqa bir qadın axtarıram sevmək üçün...

باغیشال دیلیم
سعید موغانلی

سعید موغانلی
اؤپوشسوز اوتاق
گولوشسوز دووار
...من اللرینی بیر ایتیک کیمی آختاریرام
... یالقیز آغالییرام-و یالقیز
 پاراسیز، وودکاسیز، سوسوز،آج
!یالقیزلیغیمال قهوه ایچیرم
!قارانلیقال سیگار چکیرم
شعرلریمی قیرمیزي لئچهیینه بوکورم
!!!و قزئتلري باشماغینین اوستونه ییغیرام
سنین اللرین اولمایاندا
...نه چتیندیر حیات
پاییزلی گؤزلرین
باغیرمایاندا
...دوداقالریم اوشویور
...فیشنگیم نم چکیر
...قلمیم سکوت
سن اولمایاندا سوسوز قالیرام
آج قالیرام
!!!سن اولمایاندا سنسیز قالیرام

Ədəbi Körpû

Səid Muğanlı

بورانی یوخ
بوردا یاشایا بیلمهدیم
باشقا بیر وطن آختاریرام
!اؤلمک اوچون
سنی یازا بیلمهدیم
باغیشال دیلیم
منی باغیشال
باشقا بیر دیل اؤیرهنیرم
!یازا بیلمک اوچون
داغیلیرام بو شهرده
 سئویله بیلمیرم، سئویرم
!خیرداجا ماهنا گزیرم گئتمک اوچون
باغیشال آنام
سنی سئوه بیلمه دیم
!..باشقا بیر قادین آختاریرام سئومک اوچون
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Bizdən Bir Atlı Getdi

بیزدن بیر آتلی گئتدي
Səid Muğanlı

Bizdən bir atlı getdi
Əllərimiz saçlarımızı yolurdu,
Və qadınlığımız oxşama mələyirdi kəpənək
gilin qanadlarına.
Gəldi də getdi,
Qaradağlarımızın qaralıqlarına doğru,
Gözləri xan qızı,
Əlləri, fəhlə bayrağının qabar günəşi!
Atin oynandı getdi,
Oğlumun dodaqlarında çıpçalanmadan!
Oğlunun qulaqlarına şerimi pıçıldamadan!
Heyyyi düzün de qadası
Öləndə ölə bildinmi bizsiz?
Öldünmü yoldaş!
Bizi hansı kapitala tapşırdın?
Kapitalızmın pəncələri sıxır ürəyimi!
Hansı serçənin qanadlarına sığınsın işçi
babam?
Demədin anam hansı bayatını oxşamaya
kökələsin,
Necə bəstələnsin balaban ağlayışı,
Bacıların qardaş vay səsinə?
Hansı meydanda toplaşsınlar vətənini sevən
sevgililər?
Dedim ki sevirəm səni!
Quzu səsimi doymadınmı?
Qonşu silluldan ehmalca dedim;
sevirəm səni Azadlıq xanııım!
Təbrizin dar küçələri də sevirdi səni!
İnan, təbrizə yağış yağırdı, sən can verdiyin
ğürbətdə.
Analar uzanmışdılar urjans yataqlarında,
və sevgili qızlar qan görümüş kimi
susmuşdular,
Depreslik ehtimalı var bu sənsizliyin.
Öldünmü, araz qıyılarının qan qardaşı?
Öldünsə rahat uy,
Bizim nevbə hələ çatmayıb hörmətli tavarış
bəy...

Ədəbi Körpû
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سعید موغانلی
بیزدن بیر آتلی گئتدي
،اللریمیز ساچالریمیزي یولوردو
و قادینلیغیمیز اوخشاما ملهییردي کپنک گیلین
.قانادالرینا
،گلدي ده گئتدي
،قاراداغالریمیزین قارالیقالرینا دوغرو
،گؤزلري خان قیزي
! فهله بایراغینین قابار گونشی،اللري
،آتین اویناندي گئتدي
!اوغلومون دوداقالریندا چیپچاالنمادان
!اوغلونون قوالقالرینا شعریمی پیچیلدامادان
هئیییی دوزون دئ قاداسی
اؤلنده اؤله بیلدینمی بیزسیز؟
!اؤلدونمو یولداش
بیزي هانسی کاپیتاال تاپشیردین؟
!کاپیتالیزمین پنجهلري سیخیر اورهییمی
هانسی سئرچهنین قانادالرینا سیغینسین ایشچی بابام؟
،دئمهدین آنام هانسی بایاتینی اوخشامایا کؤکلهسین
،نئجه بستهلنسین باالبان آغالییشی
باجیالرین قارداش واي سسینه؟
هانسی میداندا توپالشسینالر وطنینی سئون
سئوگیلیلر؟
!دئدیم کی سئویرم سنی
قوزو سسیمی دویمادینمی؟
قونشو سللولدان ائحمالجا دئدیم؛
!سئویرم سنی آزادلیق خانیییم
!تبریزین دار کوچهلري ده سئویردي سنی
 سن جان وئردییین، تبریزه یاغیش یاغیردي،اینان
.غوربتده
،آناالر اوزانمیشدیالر اورژانس یاتاقالریندا
و سئوگیلی قیزالر قان گؤروموش کیمی
،سوسموشدوالر
.دئپرسلیک احتمالی وار بو سنسیزلییین
 آراز قییالرینین قان قارداشی؟،اؤلدونمو
،اؤلدونسه راحات اوي
...بیزیم نوبه هله چاتماییب حؤرمتلی تاواریش بَی
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Səni Sevirəm

سنی سئویرم
Səid muğanlı

Səni sevirəm... Səni sevmirəm...
Səni sevirəm... Səni sevmirəm...
Səni ...
Qurtarmasaydı bu təsbeh dənələri.
Sevmirəm yalqızlığı sənsiz,
Sevirəm qalabalığı səninlə yalqız.
Yalqızlığım qalabalığındır,
"Tərbiyət" ağzında, "Ərk" qabağında.
Mən gözlərinin Səyid Muğanlılığı, yaşıldan
maviyə çalarkən yar!
Yar dedim,
yardım ol, nə olar!
Əllərim uzanıb saçlarına günəşin,
yandır məni, yax,
yar məni, a....x...
Ya gözlərin olmasın, ya dünya,
kefim belə çəkdi, bax!
Burcud əmamədən vağzala gəl.
"Alma atdım, nar gəldi,
Kətan köynək dar gəldi.
Qapıya kölgə düşdü,
Elə bildim, yar gəldi".
Qır düymələrini...
Qır düymələrini,
"məni" də götür, Tehrana gəl,
"evin" ə gəl, evimə gəl.
Bir cüt gözlərini,
bir cüt başmaqlarını,
bir paket qəhvə şokoladı,
bir cüt kitab gətir...yar.
Qurdlar və qaranquşlar
ən sevdiyim insanlar...
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سعید موغانلی
.... سنی سئومیرم...سنی سئویرم
... سنی سئومیرم...سنی سئویرم
... سنی
.قورتارماسایدي بو تسبئح دنه لري
سئومیرم یالقیزلیغی سنسیز
سئویرم قاالبالیغی سنینله یالقیز
یالقیزلیغیم قاالبالیغیندیر
."تربیت" آغزیندا "ارگ" قاباغیندا
موغانلی لیغی یاشیلدان ماوي یه-من گؤزلرینین سعید
چاالرکن یار
،یار دئدیم
یاردیم اول نه اوالر
اللریم اوزانیب ساچالرینا گونشین
یاندیر منی یاخ
....خ.... آ،یار منی
یا گؤزلرین اولماسین یا دونیا
!کئفیم بئله چکدي باخ
. بورجود امامیه دن واغزاال گل
"آلما آتدیم نار گلدي
کتان کؤینک دار گلدي
قاپی یا کؤلگه دوشدو
"ائله بیلدیم یار گلدي
...قیر دویمه لرینی
قیر دویمه لرینی
،"منی" ده گؤتور تهرانا گل
. ائویمه گل،"ائوین" ه گل
بیر جوت گؤزلرینی
بیر جوت باشماق الرینی
بیر پاکات قهوه شوکوالتی
 یار...بیر جوت کیتاب گتی
قوردالر و قارانقوشالر
...ان سئودیییم انسانالر
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Adını

آدینی
Səid muğanlı

adını terror edirlər,
adını güdürlər,
adını güllələyirlər...
Adın İlqara sevginaz,
Nazım Hikmətə «vera».
Adını qoyaq Xanım Naz,
Əli kərim,
Hüseyn cavid,
Mikayıl Müşfiq.
Adın Malkumiks,
Lorka
Oqtay Zehtabi.
Adın Aşıq mahnısı oxunur Hüseyn Cavanın
boğazından.
Adınla danışır Firudin İbrahimi
Azərbaycandan.
Adın Həllacdır, kəssək atıram!
Adın Nəsimidir, soyulur meydanlarda
könlümün Hələbində soyundurduğum
gecətək!
Adın şəriətmədarıdır fanatlar buğur
adın mən,
dustaq
evin...
Adın Ləvayidir, gözündən doğulur,
adın Ziba Kərbasidir, yuxuma girir,
Adın heç zaddır,
qucağımda lülələnir...
Qan-tər içində çalınır kəsmə şikəstə
adın.
Adın Qaraçaydır, sürgündə ölür.
***
Sən Banıçiçək,
Şahsənəm,
Sən Gülgəzsən, Şah Abbasa zorlanırsan,
Adın demoo...çulardır zindanda yatır.
Adın demo + kirat,
adın Sevgi, Sevginaz,
adın Solmazdır, Xəzərə məhkum və bir
Muğanlı şairdir, damanda qalıb.
Adın Nazdır, adın az...
Adın Azad, azad Naz...
Adın Seyid Cəfərdir, könlümdən qaçır,
adın azadlıqdır, könlümə düşür.
adını terror edirlər,
adını güdürlər,
adını güllələyirlər...
adından muğayat ol canım!

Ədəbi Körpû
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سعید موغانلی
آدینی ترور ائدیرلر
آدینی گودورلر
...آدینی گولـلهلهییرلر
آدین ایلقارا سئوگیناز
» ناظیم حیکمته «وئرا
آدینی قویاق خانیم ناز
علی کریم
حسین جاوید
میکاییل مشفق
آدین مالکومایکس
لورکا
اوختاي زهتابی
آدین عاشیق ماهنیسی اوخونور حسین جاوانین
بوغازیندان
آدینال دانیشیر فریدون ابراهیمی آذربایجاندان
!آدین حالجدیر کسسگ آتیرام
آدین نسیمیدیر سویولور مئیدانالردا
!گؤیلومون حلبینده سویوندوردوغوم گئجه تک
آدین شریعتمداريدیر فاناتالر بوغور
،آدین من
دوستاق
...ائوین
آدین لواییدیر گؤزوندن دوغولور
آدین زیبا کرباسیدیر یوخوما گیریر
آدین هئچ زاددیر
...قوجاغیمدا لولهلهنیر
 تر ایچینده چالینیر کسمهشیکسته آدین-قان
آدین قاراچايدیر سورگونده اؤلور
*
،سن بانیچیچک
شاصنم
سن گولگزسن شاه عابباسا زوررانیرسان
چوالردیر زینداندا یاتیر.....آدین دموو
 کرات+ آدین دمو
 سئوگیناز،آدین سئوگی
آدین سولمازدیر خزره محکوم و بیر موغانلی شاعیردیر
داماندا قالیب
... آدین آز،آدین نازدیر
... آزاد ناز،آدین آزاد
آدین سیدجعفردیر گؤیلومدن قاچیر
آدین آزادلیقدیر گؤیلومه دوشور
آدینی ترور ائدیرلر
آدینی گودورلر
...آدینی گولـلهلهییرلر
!.آدیندان موغایات اول جانیم
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Sənin Gözlərindən Başlandı Zaman
Səid muğanlı
Sənin gözlərindən başlandı zaman
Qoy heç işləməsin pozuq saatlar
Yalan- yanlış yazsın qısır təqvimlər.
Gözlərində sevinc var
hǝyat var
bir az da kədər,
Baxışın tanrının bağırtısıdır.
Sənin gözlərindən başlandı tanrı,
Gözlərindən öncə
Qara bir şeytanin qulluqçusuydum,
və gözlərindən sonra
Yaşıl bir tanrının qizil buqçası!
Sənin gözlərindən başlanıram mən,
Biləyimdə polis kələfçələri
Ürəyimdə ala gözlərin
saat yerinə
tiq...tiq...tiq...
Qovalayır kipriklərin sanıyələri.
tax... tax... tax...
Qovalayır məni polislər
Və ürəyimdə döyünür zaman,
dayanır z...aman
Axı gözlərinin barıtından açılır
Əlimizdə ki sevda tapançaları,
Və eyni zamanda partlayacaq
Sənin gözlərinə köklənmiş
ürək bombalarımız.
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سنین گؤزلریندن باشالندي زامان
سعید موغانلی
سنین گؤزلریندن باشالندي زامان
قوي هئچ ایشلهمهسین پوزوق ساعاتالر
. یانلیش یازسین قیسیر تقویملر-یاالن
گؤزلرینده سئوینج وار
حیات وار
،بیر آز دا کدر
.باخیشین تانرىنین باغیرتیسیدیر
،سنین گؤزلریندن باشالندي تانري
گؤزلریندن اؤنجه
،قارا بیر شئیطانین قوللوقچوسویدوم
و گؤزلریندن سونرا
!یاشیل بیر تانرىنین قیزیل بوقچاسی
،سنین گؤزلریندن باشالنیرام من
بیلهییمده پولیس کلفچهلري
اورهییمده آال گؤزلرین
ساعات یئرینه
...تیق...تیق...تیق
.قوواالییر کیپریکلرین ثانییهلري
... تاخ... تاخ...تاخ
قوواالییر منی پولیسلر
،و اورهییمده دؤیونور زامان
آمان...دایانیر ز
آخی گؤزلرینین باریتیندان آچیلیر
،الیمیزده کی سئودا تاپانچاالري
و عئینی زاماندا پارتالیاجاق
سنین گؤزلرینه کؤکلهنمیش
.اورک بومباالریمیز
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Nə olur

Dün
Cabbarpur Məsum

İlk sənə vurulduğum gündə...
Sarıldın nəfəslərimə
Doldum sənin gözlərinə,
Sən
Mənim qanımda yuxuya daldın
Mənsə sənin odanda yoxudan qalxdım
Sərtliyin qadın doyğusunda sevimlidir
Şirin gülüşlərivin sıcaqlığı yanlızMənim dodaqlarımın həndə vərində pıçıldayır
Ürəyimi yoldan etdi bir anlıq
Bəlkə bir gün səni tapdım bir tanış qucağında _
Nə olur
Mən sayağı öpmə onu
Qoy dodaqlarım intihari unutsunlar
Geri ver bakirə dodaqları!

xəyal nərdivanindan yuxarı çixdin
Əllərin yalgizliğimı qucaqladı
Nəfəsin saçlarimı oxşadı
Və mən
Sənə sığindim
Qivrantilarimi açdim sənə
Sənsiz otağım ay'sız
Hər gecə dəniz gözlərimdə boğulur
Getmə...
Sən uzuntulərini mənlə paylaş
Mən urəğimi sənlə
Mən sənə kölaz olum
Sən mənə Yelkən
Götür məni
Ayrılıq əlləri
Bizə çatmayan şəhrə.

دون

نه اوالر
معصوم جبارپور
...ایلک سنه وورولدوغوم گونده
ساریلدین نفس لریمه
دولدوم سنین گؤزلرینه
سن
منیم قانیمدا یوخویا دالدین
منسه سنین اوداندا یوخودان قالخدیم
سرتلییین قادین دویغوسوندا سئویملی دیر
_شیرین گولوشلریوین سیجاقلیغی یانلیز
منیم دوداقالریمین هنده ورینده پیچیلداییر
اوره ییمی یولدان ائتدي بیر آنلیق
- بلکه بیر گون سنی تاپدیم بیر تانیش قوجاغیندا
نه اولور
من سایاغی اؤپمه اونو
قوي دوداقالریم اینتیحاري اونوتسونالر
!گئري وئر باکیره دوداقالري
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Baqiri Zəhra

زهرا باقري
خیال نردیوانیندان یوخاري چیخدین
اللرین یالگیزلیغیمی قوجاقالدي
نفهسین ساچالريمی اوخشادي
و من
سنه سیغیندیم
قیورانتیالریمی آچدیم سنه
سنسیز اوتاغیم آي'سیز
هر گئجه دنیز گؤزلریمده بوغولور
...گئتمه
سن اوزونتولرینی منله پایالش
من اورغیمی سنله
من سنه کؤالز اولوم
سن منه یئلکهن
گؤتور منی
آیريلیق اللري
.بیزه چاتمایان شهره
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Qürbət

Səadət Qərib

Qəriblik yazilib bəxtimə Allah,
Qürbət torpaqlara mən kök salmişam.
Qüruba yan alan bir Günəş kimi,
Elə dan yerində sönüb qalmişam.
Elimdən obamdan uzaqam,uzaq,
Yerdən göyə olan məsafə qədər.
Elə kövrəlirəm, elə doluram,
Gözümun onündə bitib qəm, kədər.
Vətəndən uzaqda səadət olmaz,
Qürbətdə gen dünya mənə dar gəlir.
Günəş de başqa cür doğur Vətəndə,
Qışı da gün doğur, yaz, bahar gəlir.
Vətən evimizdir, Vətən yuvamız,
Vətəni qorumaq öz haqqımızdır.
Əmanət qoyublar babalarımız,
Vətən ürəyimiz, Vətən qanımız.
Qanla yazılıbdır dastanlarımız,
Dədə Qorqud kimi atamız olub .
Babək, Cavanşir tək qəhrəmanımız,
Bu torpaq nə qədər igidlər doğub.
“Qarabağ "sızlayan qanlı yaramız,
Onsuz rahatlıq yox bizə cahanda ,
Düşmən tapdağında qalan torpağım,
Azad olmalıdır tez bir zamanda.
Şəhidlər qanıyla dolan Vətənim,
Sənin torpağına, daşına qurban,
Uğruna canından keçən şəhidim,
Goylərə ucalan başına qurban.
Sən ey müqəddəs yurd, müqəddəs Vətən,
Qüdrətim, sərvətim, varlığım, canım
Qoynunda al məni bir balan kimi,
Mənə bir lay- lay çal, Azərbaycanım!!!
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غوربت
سعادت غریب
،غریبلیک یازیلیب بختیمه اهلل
.غوربت تورپاقالرا من کؤک سالمیشام
،غوروبا یان آالن بیر گونش کیمی
.ائله دان یئرینده سؤنوب قالمیشام
،اوزاق،ائلیمدن اوبامدان اوزاقام
.یئردن گؤیه اوالن مسافه قدر
،ائله دولورام،ائله کؤورلیرم
.کدر،گؤزومون اونونده بیتیب غم
،وطندن اوزاقدا سعادت اولماز
.غوربتده گئن دونیا منه دار گلیر
،گونش ده باشقا جور دوغور وطنده
. باهار گلیر، یاز،قیشی دا گون دوغور
، وطن یووامیز،وطن ائویمیزدیر
.وطنی قوروماق اؤز حاقیمیزدیر
،امانت قویوبالر باباالریمیز
. وطن قانیمیز،وطن اورییمیز
،قانال یازیلیبدیر داستانالریمیز
. دده قورقود کیمی آتامیز اولوب
، جاوانشیر تک قهرمانیمیز،بابک
.بو تورپاق نه قدر ایگیدلر دوغوب
،«قاراباغ "سیزالیان قانلی یارامیز
، اونسوز راحتلیق یوخ بیزه جاهاندا
،دوشمن تاپداغیندا قاالن تورپاغیم
.آزاد اولمالیدیر تئز بیر زاماندا
،شهیدلر قانییال دوالن وطنیم
، داشینا قوربان،سنین تورپاغینا
،اوغرونا جانیندان کئچن شهیدیم
.گویلره اوجاالن باشینا قوربان
، مقدس وطن،سن ائی مقدس یورد
. جانیم،  وارلیغیم، ثروتیم،قدرتیم
،قوینوندا آل منی بیر باالن کیمی
!!! آذربایجانیم، الي چال-منه بیر الي
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Şəkillə Söhbət

Səbahəddin çingiz oğlu

Köhnə şəkillərində
Yeni baxışlarım var
Gəl yenə gözlərimiz Görüşsün bir daha da
Bizə gəlsə baha da
Bu nə işvə, bu nə naz bir qaşa gəl, gözə gəl
《Gözə gəlmə》!
Dur canım, dur! dayanma bizə gəl
Ağ vərəqlərə hopmuş qara mürəkkəb təki
Səni sevərəm,bir də ki,
Səndən gələn hər şeyi.
... huh...
Ehh... Dərdimi deyim kimə?
Axı sənsizlik bir az soluq durur əynimə
Vallah, elə darıxmışam, mən çıxmışam
əndazədən
Günlərim monotonlaşıb.
Bu gün səni düşünürəm
Səhər yenə də tazədən
İndi bildin necəyəm?
Halımı sormuşdun e
Sanki həşr günüdür.
Gündüz vaxtı gecəyəm
Həp olarsan özəlim
Salamat qal, gözəlim.

شکیلله صؤحبت
صباح الدین چنگیز علی اوغلو
کؤهنه شکیللرینده
یئنی باخیشالریم وار
گل یئنه گؤزلریمیز گؤروشسون بیر داها دا
بیزه گلسه باها دا
گؤزه گل، بو نه ناز بیر قاشا گل،بو نه ایشوه
! »«گؤزه گلم
دور! دایانما بیزه گل،دور جانیم
آغ ورقلره هوپموش قارا مورککب تکی
، بیر ده کی،سنی سئوهرم
.سندن گلن هر شئیی
... هوه...
 دردیمی دئییم کیمه؟...ائهه
آخی سنسیزلیک بیر آز سولوق دورور اینیمه
 من چیخمیشام اندازهدن، ائله داریخمیشام،والاله
.گونلریم مونوتونالشیب
بو گون سنی دوشونورم
سحر یئنه ده تازهدن
ایندي بیلدین نئجهیم؟
حالیمی سورموشدون ائ
گوندوز واختی گئجهیم.سانکی حشر گونودور
هپ اوالرسان اؤزهلیم
.گؤزهلیم،سالمات قال
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Anama qurban
Zöhrə Xəlili
Kəntdə yamaclara, şəhərdə düzə
Tək düşən izlərim anama qurban.
Sığına bilmirəm verdiyim sözə
Yarımcıq sözlərim anama qurban.
Al əlvan baharım, sərt keçən qışım,
O gündən bu günə qırx yeddi yaşım.
Catılan qaşlarım, tökülən yaşım
Ağlayan gözlərim anama qurban.
Haraylı, naləli, laylalı dilim
Od tutan ürəyim, buz kəsən əlim
Kəsilən taqətim, bükülən belim
Titrəyən dizlərim anama qurban.
Zülmət gecələrim, doğmayan günüm,
Solan arzularım, açmayan gülüm.
Ay Zöhrə ahımdan sovrulan külüm
Közərən közlərim anama qurban.

آناما قوربان
زؤهره خلیلی
 شهرده دوزه،کنتده یاماجالرا
.تک دوشن ایزلریم آناما قوربان
سیغینا بیلمیرم وئردیگیم سؤزه
.یاریمجیق سؤزلریم آناما قوربان
، سرت کئچن قیشیم،آل الوان باهاریم
.او گوندن بو گونه قیرخ یئددي یاشیم
 تؤکولن یاشیم،جاتیالن قاشالریم
.آغالیان گؤزلریم آناما قوربان
 الیاللی دیلیم، نالهلی،هارایلی
 بوز کسن الیم،اود توتان اورگیم
 بوکولن بئلیم،کسیلن طاقتیم
.تیترهین دیزلریم آناما قوربان
، دوغمایان گونوم، ظلمت گئجهلریم
. آچمایان گولوم،سوالن آرزوالریم
آي زؤهره آهیمدان سووروالن کولوم
.کؤزَرن کؤزلریم آناما قوربان
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Bu Eşq Mənim Bildiğim Eşqisə

Qəzəl

Şəhram izzəti
Bülbüllərin sustuğu bir şəhərdə
Ağbabalar ötəcəklər,
Bahar mənim bildigim baharsa
Çiçəklərin kökün qurutur
Və ümüt rüzgârların savaşında
Fırtanaya sarılır.
Güneşin küstüğü bir şəhərdə
Bəyaz əlbisə geyinən asılır!
Yağmur mənim bildiğim yağmursa
Başakları kırmaq üçün yağar
Bülbüllerin kesildiği bir şəhərdə
Çiçəklərin hər dalında min bayquş yatar
Şu şəhər mənim bildiğim şəhərse
Bazarın da kədər satılar
Yarasaların öttüğü bir şəhərdə
Aydinliq bayquşdan sorulur
Bu eşq mənim bildiğim eşqisə
Sonunda intihar görünür.

İsmayıl Ülkər
And olsun qələm ilə qələmin yazdığına
And olsun qələmin ilk cızıq cızdığına
And olsun cızığı hərfə dönüşdürməsinə
Kəlmə birləşdiribən səfhəyə dur düzdüyünə
And, ilkin səsə, ilk inqəyə, ilk ağlayışa
Və bu səslərlə yaşam fəlsəfəsin yozduğuna
Qamışın:
Cırrrr... kağaz üstündə mələk tək süzərək
Qara cövhərlə qaranlıq düzənin pozduğuna
And olsun, and olsun, and olsun kitaba...
And olsun qələm ilə qələmin yazdığına...

غزل
اسماعیل اولکر

بو عشق منیم بیلدیغیم عشق ایسه
شهرام عزتی
بولبوللرین سوستوغو بیر شهرده
،آغباباالر اؤتهجکلر
باهار منیم بیلدیگیم باهارسا
چیچکلرین کؤکون قورودور
و اومود روزگارالرین ساواشیندا
.فیرتانایا ساریلیر
گونشین کوستوغو بیر شهرده
!بَیاض البیسه گئیینن آسیلیر
یاغمور منیم بیلدیغیم یاغمورسا
باشاقالري قیرماق اوچون یاغار
بولبوللرین کسیلدیغی بیر شهرده
چیچکلرین هر دالیندا مین بایقوش یاتار
شو شهر منیم بیلدیغیم شهرسه
بازارین دا کدر ساتیالر
یاراساالرین اؤتدوغو بیر شهرده
آیدینلیق بایقوشدان سورولور
بو عشق منیم بیلدیغیم عشق ایسه
.سونوندا اینتیهار گؤرونور

Ədəbi Körpû

آند اولسون قلم ایله قلمین یازدیغینا
آند اولسون قلمین ایلک جیزیق جیزدیغینا
 حرفه دؤنوشدورمه سینه،آند اولسون جیزیغی
کلمه بیرلشدیریبن صایفایا دور دوزدویونه
 ایلک آغالییشا، ایلک اینقه یه، ایلکین سسه،آند
و بو سسلرله یاشام فلسفه سین یوزدوغونا
 کاغاذ اوستونده ملک تک سوزَرک...قامیشین جیررر
قارا جؤوهرله قارانلیق دوزاغین پوزدوغونا
... آند اولسون کتابا، آند اولسون،آند اولسون
...آند اولسون قلم ایله قلمین یازدیغینا
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Qaralar- Ağlar

 آغ الر-قاراالر
Nahıd Nəsiri

Aq deyil mən!
qara deyil mən!
Hər millət
və hər dildə deyil mən!
Can acısı axır
insan lığın damarına,
Sızlayır bu yazığın gözləri ...
Tanrı tanıyır!
yol yoldaşını!!!
Acıqlı baxış ila
silir göz yaşını
Əlini tutub,
bağrına basır ...
Adamlıq ağlayır!
tanrı ağlayır!
Çooooox çətindi
Görsən saralmış tifillər
bir parça gülüşə
dodaqları axtarır ...
Dodaqlardan nə istəyirlər?!
Dəstə- dəstə
gül yerinə,
Hirsli gözlərdən
mən!
mən!
mən!
biçilər .......
a.......y qaralar!
aaaaaaay ağ lar!
mən likləri
baş kəsək,
Bir itgin kürədə
torpağlara tapşıraq
qayıdıb,
O qanlı qəbirlərdən, evimizə
yer kürəsində
Biiiiiiz olaq!
Günəşin gülüş özündən
daşıb dolaq
Anda verirəm
Bir təzəlik səhərdə
İnsanlıqdan saf olub
Gööööözəl durulaq ...
gəlin...!
gəlin,
Səhərin dumanlı havasında
Bənövşələr kimi
sevda bağına vurulaq ...

Ədəbi Körpû
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ناهید نصیري
!آق دئییل من
!قارا دئییل من
هر میللت
!و هر دیلده دئییل من
جان آجیسی آخیر
،اینسان لیغین دامارینا
... سیزالییر بو یازیغین گؤزلري
!تانري تانیییر
!!!یول یولداشینی
آجیقلی باخیش ایال
سیلیر گؤز یاشینی
،الینی توتوب
... باغرینا باسیر
!آدام لیق آغالییر
!تانري آغالییر
چووووووخ چتیندي
گؤرسن سارالمیش طیفیللر
بیر پارچا گولوشه
... دوداقالري آختاریر
!دوداقالردان نه ایستهییرلر؟
دسته دسته
،گول یئرینه
حیرصلی گؤزلردن
!من
!من
!من
....... بیچیلر
!ي قاراالر.......آ
!آااااااي آغ الر
من لیک لري
،باش کسک
بیر ایتگین کورهده
تورپاغ الرا تاپشیراق
،قاییدیب
 ائویمیزه،او قانلی قبیرلردن
یئر کوره سینده
!بیییییییز اوالق
گونشین گولوش اؤزوندن
داشیب دوالق
آندا وئریرم
بیر تزه لیک سحرده
اینسانلیقدان صاف اولوب
... گؤوووووزل دوروالق
!...گلین
،گلین
سحرین دومانلی هاواسیندا
بنؤوشه لر کیمی
... سئودا باغینا ووروالق
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پول نیشان وئریر

Pul Nişan Verir
Ümüd Qaradağli

امید قاراداغلی

Dünyanin işina gülməyim gəlir,
Kimə sag deyirəm sol nişan verir.
Məhəbbət yerinə insan insana,
Zorundan danişib gol nişan verir.

.دونیانین ایشینه گولمه ییم گلیر
.کیمه ساغ دئییرم سول نیشان وئریر
.محبت یئرینه اینسان اینسانا
.زوروننان دانیشیب قول نیشان وئریر

Nadanlar çox görür zəri zərçiyə,
Sərraf matahini satir çərçiyə,
Zəmanə tapşirib gülü serçiyə,
Sagsagan bülbülə kol nişan verir.

.نادانالر چوخ گؤرور زري زرچییه
.صراف ماتاحینی ساتیر چرچییه
.زمانه تاپشیریب گولو سئرچییه
.ساغساغان بولبوله کول نیشان وئریر

Yaxşinin göz yaşi sel kimi axir,
Aynali könüller baglayib paxir,
Anlamaz danişir anlayan baxir,
Nabələd bələdə yol nişan verir.
Yatibdi kecmişdə sayağ olanlar,
Dag tək birbirinə dayağ olanlar,
indi beş alçağnan ayağ olanlar,
Tayfadan danişir el nişan verir.
Ürğk gülsün bu dünyanin nəyinə,
Tülküler dönübdür meşə bəyinə,
Qarişqa oğlunun kuldurmayina ,
Kərgədən göstərir fil nişan verir.
( Ümüd ) zordan daniş ədalət nədi,
Var dövlət yaninda sədagət nədi,
Hər kimə deyirsən məhəbbət nədi,
Çixardib cibindən pul nişan verir.

Ədəbi Körpû

.یاخشینین گؤز یاشی سئل کیمی آخیر
.آینالی کؤنوللر باغالییب پاخیر
.آنالماز دانیشیر آنلیان باخیر
.نابلد بلده یول نیشان وئریر
.یاتیبدي کئچمیشده سایاغ اوالنالر
.داغ تک بیربیرینه دایاغ اوالنالر
.ایندي بئش آلچاغنان آیاغ اوالنالر
.طایفادان دانیشیر ائل نیشان وئریر
اورک گولسون بو دونیانین نه یینه؟
.تولکولر دونوبدور مئشه به یینه
.قاریشقا اوغلونون گولدورمه یینه
.کرگدن گورسه دیر فیل نیشان وئریر
.( اومود ) زوردان دانیش عدالت ندي
.وار دولت یانیندا صداقت ندي
.هرکیمه دئییرسن محبت ندي
.چیخاردیب جیبین نن پول نیشان وئریر
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Nə İlə Qaçım
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Ay Ana Gəl Yuxuma
İsmail Xürrəmi

Əllərimi, ayaqlarımı,
Geri də qoyub,
Başımı götürüb,
İlim - ilim itərəm.
Kim əllərimi kutana qoşub
Yer sürsün.
Kim ayaqlarımı sümsük
Yollarda qabağına qatsın.
Ürəyımdən qorxuram.
Əlindən bır yanlışlıq gələrYenə dustağa düşər,
Yenə ağrısını
Əlsiz - ayaqsız başım çəkər.
Nə ilə başıma vurum?
Nə ilə qaçım özümü qurtarım?

Səxavət Izzəti Əndəlib
Səsinlə nərdivan qoy,
Bu gecə darıxmayım,
Düyünlə vaxtımızı_
Üc_ucə darıxmayım.
Bu gecə buz gecədir,
Işığı az gecədir,
Gecə sənsiz gecədir,
De necə darıxmayım?
Çəksənə əl yuxuma,
Sənsiz dəcəl yuxuma,
Ay ana gəl yuxuma,
Beləcə darıxmayım.

نه ایله قاچیم
اسماعیل خرمی

آي آنا گل یوخوما
سخاوت عزتی عندلیب

، آیاقالریمی،اللریمی
،گئري ده قویوب
،باشیمی گؤتوروب
. ایلیم ایته رم- ایلیم
کیم اللریمی کوتانا قوشوب
.یئر سورسون
کیم آیاقالریمی سومسوک
.یولالردا قاباغینا قاتسین
.اوره ییمدن قورخورام
-الیندن بیر یانلیشلیق گلر
،یئنه دوستاغا دوشر
یئنه آغریسینی
. آیاقسیز باشیم چکر- السیز

،سسینله نردیوان قوي
.بو گئجه داریخماییم
-دویونله واختیمیزي
. اوجه داریخماییم-اوج
،بو گئجه بوز گئجه دیر
،ایشیغی آز گئجه دیر
،گئجه سن سیز گئجه دیر
دئ نئجه داریخماییم؟
،چکسنه ال یوخوما
،سنسیز دجل یوخوما
،آي آنا گل یوخوما
.بئله جه داریخماییم

نه ایله باشیما ووروم؟
نه ایله قاچیم اؤزومو قورتاریم؟

Ədəbi Körpû
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