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 فيرچا
او، ساعتلرجه  . رسام عشقناز خانيمين ايش اوتاغيندا اوزونه اورتي چكيلميش ايكي لوحه وارايدي          

اونين كيچيك قيزي آزاده بو گونلر بويـوك        . قاپوني باغاليير، تازه ياراتديغي اثري ايشله ييردي      
اثـري نـه    گوره سن آنام نه چكير؟ گوره سن بـو ياراتـديغي            . بير مراق ايچره سينده ياشاييردي    

 !وقت منه گوستره جك؟

بـو بويـوك و بختيـار       . عشقناز خانيم اوز اثريني وطن آزادليغينين ايل دونومينـه حاضـيرالييردي          
بـو گـون كيچيـك      .  گونـدوز راحتليـك بيلمـه دن چاليشـيردي         -رسام گئجه . گونه آز قالميشدي  

 -، ائيله دگيلمـي؟     آناجان، سن بوگون اثريني منه گوستره جكسن      : آزاده يوخودان آييالن كيمي   
 .-دئدي

پرده لري چكـدي،    . رسام آنا سويمه لي قيزينين بوينيني قوجاقالييب، اوني ايش اوتاغينا آپاردي          
پنجره لردن ائله بيل كي نـور شـالله         . اوتاغا عطرلي بير باهار هاواسي دولدي     . پنجره لري آچدي  

.  ن چهرايي اورتـوگي آچـدي  عشقناز خانيم، ياراتميش اولديغي لوحه نين اوزونده . سي آخيردي 
دونوب قيزينـا باخـدي، ياراتـديغي اثـردن توكـولن نـور شـعله لـري سـانكي قيـزي آزاده نـين                        

ايچينـي  . آزاده اوزونده درين بير حيرت افاده سيله آناسيني قوجـاقالدي         . گوزلرينده پارالييردي 
ختيـار بيـر قـادين      عشقنازين ياراتـديغي گـوزه ل و ب       .  دئدي - آنا، بو نه قدر گوزه لدير      -:چكدي

او گولومسـه ييـردي، او،      . اونون دوداقالريندا نجيب وخوشبخت بير تبسم وارايـدي       . رسمي ايدي 
آزاده بو لوحه يه    . كونلونين درينلريندن گلن شفاف، پارالق بللوري بير تبسمله گولومسه ييردي         

 قيزيم، بـو  -:ز خانيمعشقنا.  دييه خبر آليردي -آنا، بو گوزه ل قادين كيمدير؟     :  دويا باخير  -دويا
 .  دئـدي  -!بيزيم آزاد وطنيميـزين تمثاليـدر، بـو بيـزيم دوغمـا آنـاميز، سـويمه لـي وطنيميزديـر                   

 قيز -آنا. او بو رسمي سير ائتديكجه گولومسه ييردي. آزاده نين سئوينجينين حدودي يوخ ايدي
 آناسينين گئنـيش    بيردن آزاده نين گوزلري   . رسمين قارشيسيندا دايانميش اوني سير ائديرديلر     
او، اوزه رينه قارا پرده چكيلمـيش بيـر لوحـه           . و ايشيقلي ايش اوتاغيندا باشقا بير شئيه ايليشدي       

.  دييه تاكيـد ائيلـه دي      - آناجان، بس او نه دير؟ اونين اوزوندن پرده ني آچ باخيم           -:آزاده. ايدي
 الكـن كيچيـك آزاده      !.. الزيـم دگيـل قيـزيم، قـوي او قالسـين           -:عشقناز خانيم تردد گوستردي   

ــدي  ــد ائت ــاراقال تاكي ــي گيزلتمــزدي  . م ــان حقيقت ــدان هــئچ زام ــي . عشــقناز خــانيم قيزين قيزين
آزاده، گوزلريني اوزي قارا اورتولي لوحه يـه        . كيچيكليكدن حقيقت يولي ايله تربيه ائيله ميشدي      

. ينـي گوتـوردي   رسام قادين لوحه نين اوزونـده كـي قـارا اورت          . زيلله ميش، ماراقال گوزله ييردي    
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. باالجا قيزين گوزلري دهشتله دولموش، كورپه دوداقالري بوزولموش، آغالمـاق ايسـته ييـردي             
 بـو بيـزيم   -:آناسـي .  دييـه سوروشـا بيلـدي    - آنا، بس بو كيمدير؟    -:او، تيتره ك دوداقالري ايله    

 . دئدي-.كئچميش اسير وطنيميزين تمثاليدير

 ! بس اوني كيم چكيب؟-

 صنعتي اولمه ك بيلمه ين، بوياالري، رنگلري سـولماق بيلمـه يـن بويـوك بيـر                   اوني هئچ زمان   -
 .رسام چكيب، قيزيم

 ! بو رسامين آدي نه ايدي؟-

 .خلق اسير وطنـين تمثـاليني اوزون ايللـر بويلـه ياراتميشـدير            .  او رسامين آدي خلقدير قيزيم     -
 -نـده منـه چـوخلي دانـيش        آناجان، سـن او رسـام حققي       -.آزاده نين ماراقي گئتديكجه آرتيردي    

عشقناز خانيم قيزيني پنجـره نـين قاباغينـداكي كورسـينين اوسـته اوتورتـدي، سـونرا           . دئييردي
 :باالجـــــا اللرينـــــي اوز اللرينـــــه آليـــــب اونـــــا بئلـــــه بيـــــر حكايـــــه دانيشـــــدي       

سـيالحالر  . اوزون ايللر بوندان قاباق ياد ائللي بير حكمـدار بيـزيم وطنيميـزي ضـبط ائيلـه دي                 (( 
حكمدار الده ائيله ديگي غلبه نامينـه طنطنـه لـي بيـر ضـيافت               . ظفر بوروالري چاليندي  . سوسدي

 مغلوب خلقيمين معتبر آدامالري بو اؤلكه نـين ان قيمتلـي تحفـه              -.وئره جيگيني اعالن ائيله دي    
گونش غروب ائدن زمـان جئيـران دوزونـده      .  دييه امر وئردي   -لريني منيم ضيافتيمه گتيرسينلر   

حكمـدار، خـارا    .  عشـرت مجلسـي قورولـدي      -عـيش . اعيانالر گلـدي  .  سفره آچيلدي  زينتلي بير 
ياسديقالر، متكالر ايچينه غرق اوالراق ضبط ائتـديگي اؤلكـه نـين آخشـام گـوزه لليگينـي سـيره           

آذربايجـان شـاعيرلرينين    ... حكمدارين مجلسينه اونين امري اوزره تحفـه لـر گتيرديلـر          . دالدي
ائديلن نازيندا گوزه للر، اوره كلري ابدي بير قوتله يانديران يانيقلي           شيرين قوشماالريندا وصف    

تبريز نغمه لري، سرين بوالقالرين گوز ياشيندان دوري، صاف سويي، ياشيل داغالريـن الـوان و                
طراوتلي چيچكلـري، آنـاالرين حسـرت و اضـطرابيني نقـل ائـدن نقشـلي خالچـاالر، كورپـه بيـر              

ن اينجه بير ساز و باشقا بيـر چـوخ شـئيلر حكمـدارين حضـورينه                عاشيقين سينه سيندن قوپاريال   
 .هديه اوالراق تقديم ائديلدي

.  دئـدي  - موسـيقي چالينسـين    -:حكمدار قازانديغي ظفردن و آلديغي هديه لردن فرحله نـه رك          
گوزلري الملـي،   . تارين عظمتلي و محتشم آهنگي كمانچانين حزين و شكايتلي سسينه قاريشدي          

دوشموش بير مغني كونلونين درينلريندن اينيلتي بير سسـله اوخوماغـا باشـالدي،             ساچالرينا دن   
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. رقص باشـالندي  .  دئدي - شنليك رقصي چالينسين   -:حكمدار اونون نغمه سيني ياريدا بوراخيب     
 .حكمـدار بـوني دا رد ائتـدي       . اوينايان قيزالرين رقصي سونسيز بيـر مايوسـليق افـاده ائـديردي           

. شرابين ياراتديغي صنعي نشئه مجلسـي جانـا گتيـردي         . شرابالر ايچيلدي سونرا باده لر دولدي،     
بـو زمـان قـاپو خدمتچيسـي     .  عشـرته دالـديالر  -انسانالر گولمه گه، شنلنمه گه باشـالييب عـيش    

حكمـدار نشـئه   .  بيلـديردي مجلسه گليب حكمدارا تعظيم ائيله دي، اونـا بيـر سـوزي اولـديغيني          
قـاپو خدمتچيسـي آغ سـاچلي بيـر قوجـانين           .  دئـدي  - نه ايسته ييرسـن، سـويله      -:ايچره سينده 

حكمـدار  . حكمدارا هديه تقديم ائتمه ك ايچون مجليسه گلمه گه اجازه ايسته ديگيني بيلديردي            
ينه دوام مجلـيس اوز شـنليگ    . خـدمتچي گئتـدي   .  دئـدي  - بـوراخ گلسـين    -. اوني رد ائيله مه دي    

اونـين اوزون ايللـر محنتلـي و        . آز سونرا آغ ساچلي نوراني بيـر اختيـار اورتايـا گلـدي            . ائديردي
چتين يولالردان كئچيب گلديگيني افاده ائده ن فكرلـي گـوزلري، صـنعتكار اضـطرابينين دريـن       
چيزگيلر سالديغي گئنيش و آچيق آلني، چيگينلرينه قدر توكولمـوش قـار كيمـي آغ سـاچالري                 

 .مال و ذكا عالميندن نيشان وئريرديك

مجلـيس شـنليگينه دوام   . اونين الينـده اوزي قـارا اورتـي ايلـه اورتولمـوش بيـر لوحـه وار ايـدي           
الينده دوتديغي لوحه نـين اوزونـدن       . سالم وئردي . ائديردي، قوجا، حكمدارين قارشيسينا گلدي    

 .قارا اورتيني گوتوردي

. قدحلر چينگيلتي ايله يئـره دوشـدي      ... ري كسيلدي موسيقي و شنليك سسل   ... مجليس سوسدي 
اختيارين گتيرديگـي   . صنعي صورتده ياراديالن نشئه سويودي    . انسانالرين سرخوشليغي كئچدي  

 .هديه بوتون مجليسي آغالتدي

اختيارين گتيرديگي لوحه وطن اضطرابالرينين جانلي تمثـالي اوالن اسـير و گـوزه ل بيـر قـادين                   
بـو مغـرور و گـوزه ل        . زلري اضطراب و غضبله دولي ايدي، او آغالميردي       اونين گو . شكلي ايدي 

بـو قـادين    . اونين قولالريندا زنجيـر واردي    . اسير انسانالري انتقاما، غضبه و آزادليغا چاغيريردي      
 .اسير وطني تمثيل ائديردي

ته قوجا رسامين فيرچاسيله چكيلميش لوحه نين قوتيندن حكمدار اوزي ده بير آن ايچـون دهشـ           
 . دييـه قيشـقيرماغا باشـالدي      -!))گوتـورين بـو قـارا كابوسـي       :((سونرا تئز اوزينـه گليـب     . گلدي

 موسـيقي چالينسـين،     -:حكمدار يئنـه  . قوجا رسام قارا اورتوگي مضطرب گوزه لين باشينا سالدي        
نـه رقـص    ... الكـن نـه موسـيقي چالـدي       .  دييه امرلر وئـردي    -باده لر دولسون، رقص باشالنسين    
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مجليس، اوستونه سو سپيلميش كيمـي نفسـيني   ... مجليس سوسدي. نه باده لر دولدي   .. .ائديلدي
 .چكمه دي

 -:همين گئجه حكمدار وزيريني چاغيريب    ... رسام فيرچاسي حكمدار قيلينجينا غاليب گلميشدي     
 . دييــــه امــــر وئــــردي-!صــــاباح قتــــل ميدانينــــدا قوجــــا رســــامين بــــويني ويريلســــين

ليندان عظمتله قالخديغي زمـان شـيپور سسـلري بـو گـون آدام       سحر بويوك گونش داغالرين دا    
 بويـوك هـامي آخيـب ميـدانا         -اوشـاق . هـامي ميـدانا توپالشـدي     . قتل اولوناجاغيني خبر وئردي   

ــامين آراســيندان پيچيلتــيالر گليــر، سســلر يوكســه ليــردي   ــو آرا اوشــاقالر . توكولــدي، ازدح ب
قوجـا رسـامي    . آنـدا ازدحـام ايكييـه آيريلـدي       همـين   . دييه باغيرماغـا باشـالديالر    )) گتيريرلر((

 مـن   -. دئـدي  - قـولالريمي آچـين    -... او، اولوم منزلينه يئتيشدي   . قولالري باغلي حالدا گتيرديلر   
اولومه گئده نين سون ايسته يينه عمل ائده        ... هئچ بير شئي ايسته ميرم ، آنجاق قولالريمي آچين        

 .رك، اونين قولالريني آچديالر

بيـردن اونـين   . يالنيب جماعت آراسيندان كيمـي ايسـه گـوزلري ايلـه آختـاريردي     قوجا رسام بو  
سونرا اليني  . او، اوز شاگيرديني گورموشدي   . گوزلرينده بير آن ايچون سئوينج شعله سي ياندي       

 -. دئـدي  - آل اوغلوم  -:قوينونا اوزالديب اورادان بير فيرچا چيخاردي، اوني شاگيردينه اوزاتدي        
 !..ادالرا وئرمه بوني هئچ زامان ي

قوجا . كتله آراسيندان قارا قيورجيق ساچلي، آهو گوزلي مغرور و دالغين بير گنج ايره لي گلدي              
فيرچاني . سونرا فيرچاني آليب آيريلماق ايسته ديكده جالد اوني ياخاالدي        . رسامين اليني اوپدي  

اوز دالغـاالري آراسـيندا     اليندن آلماق ايسته دي، الكن كتله فيرتيناسي بير دنيـز قوتيلـه گنجـي               
 .قوجا رسامي قتل ائتديلر. اوني اله وئرمه دي. گيزلتدي

بو گون حاكم اوالن حكمدارالر صـاباح محكـوم اولـور، تختلـر             . ايللر گلير، كئچير، زمان دگيشير    
بو فيرچايال رسم چكه ن، لوحه يارادان       . دگيشير، الكن فيرچا هئچ زمان اوز قووتيني ايتيرميردي       

بو فيرچا ايله بو گونه قده ر نئچـه لوحـه           . امالرين صنعتينده بويوك بير حقيقت واردي     بوتون رس 
لر يارانميشديسا، هئچ بيري سئوينج افاده ائده بيلمير، هئچ بيـر رسـامين ياراتـديغي گـوزه لـين                   

بو فيرچانين ياراتديغي گوزه ل، يالنيز وطن آزادليغا چيخان زمـان           . دوداقالري گولومسه ميردي  
بو فيرچادا بويوك بير سحر قووه سي وارايدي، او دوغري اولمايان شـئيي تصـوير               . ه دي گولومس

بو فيرچا يالنيز خلقه و حقيقته خدمت ائده رك ياشاميش، خلق ده اونـي              . ائتمه كدن عاجيز ايدي   
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بو گون آزاد وطنيميزين تمثاليني يارادان همين فيرچـادير كـي،           . عزيز دوتموش و قوروموشدي   
 ...)) ائديب و فرحله نيرسنسن اوني سير

آزاده باياقدان بري غمله دولموش گوزلريني آناسينين آزاد و بختيـار وطـن تمثالينـا ديكمـيش،                 
       .خوشبخت نظرلريله گولومسه ييردي

 نيگار رفيعبگلي

 ))آزاد تبريزين گله جك رسامينا اتحاف((
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