
  

  شیـرالى نـورمــراد        

  یــول
  

  "چین درؤیشلر یول دییپ آغالر  

                                                              ذلیلى

  

  بو یولالرینگ نھ اؤنگـى بار، نھ سونگـى،

  كیم اشدیپدیر چین درویشینگ آھینى؟

  دوران یرینگ باشالنغیجى بو یولالنگ،

  .لالرینگ آخیرىیـتـن یرینگ، بو یو

  

  یول دیھ نینگ شؤھرأت یالى بیر زاتدیر،

  .قارئنأچھ چالت یؤره سنگ، شونچا تیز ی

  جھد ادیپ گؤزلھ سنگ تاپدیرمار آنگسات،

  .تامانگ یولناندان سونگام اؤنگْوندن چیقار

  

  یؤل دیھ نینگ عیال یالى بیر زاتدیر،

  . دا آلى- یْوزمونگ سئرى باردیر، شونچا

   دوالنیپ گلسنگ،اوزاق سیاحاتدان

  . اول اییأم گؤونینگھ اؤنگكى دأل یالى

  

  یول دیھ نینگ اقبال یالى بیر زاتدیر،

  .دوغرى باریان ھمراسینى حارالماز

  منزیلینگھ یـتیـر پس بولسا پألینگ،

  . منلیگـى حاالماز- گدملیگـى، من



  ٢

  دونیأنگ مونگ بیر یولى اوجاقدان باشالر،

  .یرحایسسى یئنھ قایدیپ، اوجاغا یـت

  ترك ادیپ گیده ره مونگ سانى یول بار،

  .دینگھ مْونگ بیرینجى ایزینگا گتیر

  

  گلرسینگ باشینگ اتھ نگھ سالیپ،

  .انھ نگ بیر ییلغیرار، گؤزلرى گْولمز

  یاد بولوپ، یادام دأل، اؤنگكى مأحرم یوق،

  .قوجاقالبام بیلمز، ایتیبـم بیلمز

  

  یاد میخمان گلنده مال سویان آتانگ،

  .دییپ، مـللـگھ سینگر" ینگمىحأ گلد"

  نأچھ ییلالپ دیدارینگا زار بوالن 

  .ناچار اویانگ، نھ حأ آغالر، نھ دینگر

  

   ده اؤیھ سیغارسینگ،-نھ گینگ حاوال، نھ

  .اؤوحْولألپ اؤزینگ اورارسینگ اوبا

  تومشوغینى گؤگھ توتوپ گیده نى،

  .گؤكدن اینـن شارپـیق گتیریأ توبا

  

  ینگ كؤچھ،گلمیشگھ منگزأپ سیرارس

  .بؤْویر بریپ چاغا گچر دنگینگدن

  بیر چاق دابان بیلن قیزدیران یرلنگ،

  .چیویق دى ایلیشیپ، چكر ینگینگدن

  

  ، دآرلیق ادر اوبادا،"بر حابارینگـى"

  سأگینمأن چیقارسینگ ایلر چتینھ،

  راباسى یاتاندیرحاكؤنھ اوبانگ 

  .قار یاغدیریپ، آق گچمیشینگ پتینھ



  ٣

  االندیر،گؤبك قأنینگ یرى ق

  .بولدوزیرینگ زنجیرىنینگ تـھ ینده

  اوتیر ایندى یكھ قاالن میخمان دى،

  .بیر نأتانیش اوبانگ ساوالن تویوندا

  

  یوق، اوتورما، آقار سووینگ بویونى،

  .سیردا اوغرا، اكیز دآغى ناظارالپ

   اوباسین مْونگ ییال قوالى،بؤرمھ

  .قاندیریپ گلیأندیر بو قدیمى یاپ

  

   چشمأنگ دنگیندن،امدامآى بؤویردن، د

  .یول سیریپ گچیپ گیت، پاى و پیادا

   söwütleñ  لنگ،  ـدیزینگ اپ سایاسیندا سؤیت

  ھم اؤیالن، نأمھ بار یولدان زیادا؟

  

   یار،-آتا، دوستى- دوغدوق دپھ، انھ

  یول دأمى دووشوریان بارسى بیلن؟

  سى،چارى مْورزأنگ ایشان دوردىایلكى 

  .سى بیلنبایجیق آقانگ چارىسونگام 

  

  سى،قـدم شارپـینگ بـتدىنیرده بوگون 

  .للولرینگ اولوسىھ  جآتاقولى

   اوتیر اوبادا،مأمدقوربانشوكور 

  .سىآننا سینجووینگ ساپارقلىھم 

  

  سنگ شئیلھ بیر دوستونگ كأندیر شھرده،

  .بیریندن گیزلنسنگ بأشیسى تاپار

  دْونیأنگ دْوزو واقتى بآرى داشینگدا،

  یسھ بیر ساپار،اما باشا ایش دْوشأ



  ٤

  ،قاپدالینگدا یكھ سینم گؤرمرسینگ

  اؤینھ باریبام یاغجارمار دیشینگ،

  .عیال حْونگْوردیسى باغرینگدان گچر

  .یئنھ اوبا گیدیپ بیتیرسینگ ایشینگ

  

  شھر دیلى چت یورت دیلى یالیدیر،

  .دینگھ اوبانگ دْوشر دردینگـى آیتسانگ

  اوتورانسینگ اون قات جاینگ باشیندا،

  .آچ اؤألیجك یالى، شھردن قایتسانگ

  

   ده حاولینگ،-گینگ باردیر، نھھ نھ ملل

  .چاغاالرینگ زآردیر چیقماغا كؤچأ

  :انھ نگ ھر گلنده آغالپ یالبارار

  .نأ گؤرگینگ جان اوغول، اوبآنگا گؤچأى" 

  

  انھ دیلین اؤوره دلى چاغانگا،

  .آلتى قانات آق اؤى دیكیپ بره لى

   دیشیمیز،لغیرمادىئاوغولدانا ی

  ".آغتیقالنگ بیر ایخالصینى گؤره لى

  

  : ده بیر سطر بار- واخ اجھ جان سیدى" 

  -اؤلچرمھ اودومى، قوزغاما دردیم-

  گؤنى باغتا التیأن یكھ یول تاپسام،

  .اشھ گھ ترس مْونیپ شو گون گیدردیم

  

  : ده یئنھ بیر سطر بار كأبأم- سیدى

  - اوچارغا قانات یوق، قونارغا پرمان-

   رستوران،،مى؟ چیلیممى؟ تاكسىعاراق

  ".درد قیت دأل شھرده، قیت بأرده درمان



  ٥

  اینگ آغیر كسلینگ، یؤل اكن درمان،

  .حاالص ادیأر باشین آلیپ گیده نى

  بو درمان ھألك ألبم بیلیأندیر،

  .گره گیندن آرتیق قبول اده نى

  

   م یول اكنى كأبأم،-اینگ آغیر كسل

  .اونگا ام تاپاماق شوگونھ دنگیچ

  دییلنى،" سوو كْویزه سى، سوودا سینار"

  . گیچ-منم یولدا سینایماسام ایر و

  

  آوارا، سرگززان، قاالندار، درویش،

  . دیوانا،یول اوغلى گزه نده مجنون

  بوالنگ بارى منگ یانیمدا باالجا،

  ن دؤرت دیوارا؟ئنـنھ نگ اونسونگ سیغای

  

  قول قاوشیریپ، اوزین سالیپ آیانگنگـى،

  لدومى بو زامانا؟اوتیر یالى بو

  پیر یوق پاشماغینا ییقیالر یالى،

  !پـیغمبر یوق، دؤره جگم گومانا

  

   بأش سانى بوینى یْوپلى صوفینى،-دؤرت

  دییأن كأن،" پـیر من" داشینا اویشریپ، 

  ل نامیس اوچین آر آالن ملت،ئمونگ ی

  آر اوچین نامیسین برأیجكمیكأ؟

  

   كیمدن آر آلیا، بیز نیرأ باریاس؟-كیم

  ئیلھ یولى سایالدیقمى ایندى بیز؟ش

  ایسم شو اْوچ بایلیق عمومى دألمى؛

  . م گؤك دنگیز-قارا داغ، آق چأگھ ھم



  ٦

  پ آیالنیان،ویئنھ شئیدیپ من یورت سؤك

  .یـتن یرینھ آیاغمینگ ھم پولمینگ

  من دوشونجك بولیان كیمینگ ساالننا،

  .باشیمیزا آغـزالیق ظولمون

  

   دییپ،حالقینگ باغتى اوچین گؤرشیأن

   م ایچیپ بور،- قاسامام ادیپ بؤر، آنت

  تكھ، یموت، گؤگلنگ، یازیر، آلیلى،

  بأش دؤولتھ قوللوق ادسھ نیچیك بور؟

  

  ایسم بیر آیاغینگ چیقانسونگ یولدان،

  ایكینجى آیاغینگ اؤزى چیقمازمى؟

  سینا دآش آتان نادان، بوگون قونگشى

   بیرون اؤز اؤیون ییقمازمى؟-ارتھ

  

  ل آچمازمى جان انم،ایسم ارتیر ال

  .اؤز انھ دیلینھ دوداق چؤورن

  نینگ دْوینكى گونینھ، باینارمى حالقى

   ده، سیرتین اؤورن؟-ناظارنى دأل

  

  دْوشْونمھ یأن زآدیم كأن ھنیز كأبأم،

  .دْوشْونیأنلر مانگا كسھ ك اوقالسین

  دونیأ قایق یالى چایقانیپ دورقا،

   نأدیپ منى اویده ساقالسین؟مارال

  

  أنى دْوزه دیپ بیلجكمى یوقمى؟دونی

  . ده یوال چیقیان- بآرى من، یئنھ

  ، قوربان ناظارینگیولدا ھألك بوالن

  .باشوجینا باریپ دیزیما چؤكیأن
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  ، آننابردى آتدانىسونگ یادالیان

  .اونونگام آیدیمى یولدا كسیلدى

  

   م شول كُونھ ھنگینگ،-واخ، كأبأم سنینگ

  ".ایندىاوتور اؤیده، بھ یدیپ یؤرمھ، بس "

  اوتورمایین، یؤل سؤكھ یین عزیزیم،

  .مئیلھ تین بیر اپمأیـین دیزیمى

  گؤونیمھ بولماسا آزاشدى توركمن،

  .آزاشانام تاپسا یاغشى ایزینى
   آشغابات١٩٩٠                    

  

  

                             
       

 


