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 مترجمدن اؤن سؤز

يـوز قيرخينجـي ايلـين     اوچ گگيز ياشالريما دولماميشديم كـي مـين  س هله اون 
ييب، يـاري   سينين اوستونه چينله اوللرينده نفسيمه تَس دئييب، پولالريمي بيربيري

بير تومنه بيـر جيلـد    ايله، اون سي االسالمين ترجمه نيسيه ياري نقد، رحمتلي فيض
كـيم اونـا    كيتاب مني توتدو و اوره البالغه آلديم. اؤز پاييم و چيخاريم قدر بو نهج

 هن دئدي.

ايـدي. اورادا   ايله هئچ توتاري يوخ كي دينين قورو قرائتي بو كيتابين او گونلرده 
بيل جانيما يـاغ يـاييليردي.    تازا و دردلي بير سؤزلر وارايدي. اونو اوخودوقجا ائله

نيك وئرمز و اونـون  كيمه مي ايديم كي هئچ ميش بير دايچايا تاي مه جن مينيل اوگونه
هلـه آدام اوخويـا بيلمـز. خئيلـك كيتـابالر و آيـري آيـري         اوخونماز ديليني هله

ده غلط  مين يوزده بيريني ييرديم و اؤزوم دوشوندوكلري لر اوخويوب يئمله ترجمه
و آغيـزالري    سـيني  نين بير نئچـه  ييرديم. حضرتين حئكمتلي قيسسا سؤزلري بيلمه

مكلـه، اؤزومـو بوغـدا     ييـب گؤوشـه   سـؤزلري ازبرلـه  سوالنديران چوخلو آيـري  
ايديم باغداددادا كور خليفه. او ايللرين مـن ياشـدا    بازاريندا گؤروردوم؛ بورادا من

ده اقتضاسـينا گـؤره بورونـوم     جاوانالرا اوالن آغير شـراييطينه گـؤره و سـينّيمين   
ــا اؤزوم ايــدي  ده يــوخ ده جيريلماميشــدي. بيــر نفــر بــيلن ايــدي و هلــه يئللــي ت
لـري كوركومـدن آييرسـين و منـه      يه، كوركومـه داراشـديريالن بيـره    بيلمه  يه بيلمه

اينن اودونو آلسين. گؤرونمز اما زوققولدايان يارانين  تايالرادا بير قورو حق وئرمك
اوستونه مرحم قويسون و يارا اوستن يارا ويرماسين. ايش او يئره يئتيردي كي بير 



 

  ب                                

 

ايـدي و سـوواييب    يكانيمي سويا چكرديلر. ييرتيب داغيدان چوخپارا ائولرده ايست
تيكن آز و تاپيلماز. ائلـه او حـالالردا يـارالي بيـر ايـالن كيمـي سـورونوردوم و        

يـه حاضـيرايديم، تـا     يـين اوسـتونه تؤكمـه    يـه هرنـه   بيلمه يه زهريمي اؤزوم بيلمه
ايـديم؛ سـاحات    نـاق يوز قيرخ ايكيده، عاشورا گونو تانيش بيـر ائـوده قو   اوچ مين

باشـيالري و   هـرين تـاي   ، ايلده بير نئچه ساحات مووال ديين شـه  بيرايدي. حسينه
هري و حضرتي بو ايكـي سـاحات الـي قولتـوق اولـدوقالرينا خـاطير        بوتون شه

ميشـديلر. مـن و بيـرده حميـد      بورجلو ساالنالر، مجليسين يوخاري باشـيني بـزه  
ميشـديك. كئچمـيش    نـن يئـرده اگلـش    تلهمجليسين گيرن يئرينده، باشماقالر جو

يـي منـدن سوروشـدو، مـن اونـون جاوابينـدا دؤنـوب         گوندور، حميد بيلميرم نه
ديـر و معناسـيدا بـودور،     سـينده  البالغـه  السالمين نهج كي بو سؤز علي عليه ديينده

كيلـر   ده كـي مجلـيس   ايلـه، ائلـه   احسان صاحيبي نه آلدي و نه ساتدي، اوجا سس
ايلـه منـه    هـا، سـن   چـوخ باغيشـالگينان   ر، دئدي: حيـدر آغـا، چـوخ   ل سين ائشيت
 نه يئمكليكدير. مه دن دانيشماق نه البالغه نهج

لر، بوزبوز منه ساري باخاندا،  بوغالري ياغلي ايكي آدلي، زعفرانلي پيلوو ييين 
گوله دئديم: آلاله تازا چيخان بـو درسـلري چيخـاردانالرا     سؤزومو آزديريب گوله

 ديبديلر. ده بيزلره اؤگره سين. بونالري مدرسه ائله لعنت

ك گؤزومـو گؤيـه    اوحالدا كي تيكه گليب بوغازيمين يولونو توتموشدو، اوره 
ــديم: اي حســينين آلالهــي! ســن اؤزون شــاهيد اول كــي    ــدوم و دئ ســاري توت

الر، يومورتا سـاريلي زعفرانلـي پيلـوو، حسـينين      عاشورانين گونونده، ايكي آدلي
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نـين سـؤزونو    دن ييين حالدا، حسينين مظلومالر مظلومو آتاسي دينا آچيالن سفرهآ
گيمـده آنـد ايچـديم كـي      نه يئديرتـديلر. اوره  مه ده، نه نه ين يئرده حيدري معنا ائله

ني و خئيلك اونا تاي بللي  البالغه عؤمرومدن بيرگون قالسادا آلاله ديين اولسا، نهج
 رلري، اؤز آنا ديليمه چئويرم.باشلي اولدوغوندا مظلوم اث

ليكلرايلـه،   ايشيمين آغيرليغي ائله همان گوندن باشالندي. تيكرارالنمايان تـازه  
نـين قاتالشـيلماز دردلـري، دئشـيلمز      يئني قـاپيالر آچيلـدي و علـي    اوزومه يئني

 ياراالريمي دئشديلر.

ديم. بـو  لرينـي ييغماغـا باشـال    آيري شرحلريني و ترجمه-نين آيري البالغه نهج 
گئده، ياشماق تؤكوب اؤزونون گـؤزلليكلريني منـه گؤرسـتدي. اونـا      كيتاب گئت

العرب كيمي دولغـون   نم. لسان خاطير مجبور اولدوم، اولدوقجا عرب ديليني اؤگره
 سؤزلوكلره ال اوزالدام. تا اؤزومو قيرخ يئددي و قيرخ سگگيز ايللرينه سالديم.

ميشـديم كـي دؤرد    نفر تانيشين توكانيندا اگلـش  هرلرين بيرينده بير بيرگون شه 
لي قـرآن اولسـا،    باندلي اوالن بير بلندگودان، بيريسي بانالدي: هر بير ائوده ترجمه

كي اورادا بير كوپ شراب ساخالنيليبدير. خيس گليب بوغازيمي توتـدو و   بيل ائله
. اؤز اتاغيمـا  پيس كؤكده اؤزومو ائوه سالديم. باهار بولـودو كيمـي دولموشـدوم   

گووه -ديم و عزيزلري اؤلموشلر كيمي گووه گيرديم و قاپيني ايچري اوزدن قيفيلله
ني آنا ديلينه ترجمه  البالغه آغالديم. حضرتين علمدار اوغلونا آند ايچديم كي نهج

 يم. جه يه يينجه، عزرائيله جان وئرمه مه ائله
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بيـر   دن ييرمـي  والقاسـم خـوئي  الحديدله ابن ميثمين شرحيني، عالّمـه اب  ابن ابي 
دن اوزامانا  نين شرحيني اوستاد جعفري اهللا كاشاني ني، مالّفتح البراعه جيلدلي منهاج

العدالـة   الصـوت "لـري اوخـودوم. جـورج جـورداقين،      البالغـه  جان يـاييالن نهـج  

 سيني اوخوياندان سونرا، شيعه اولدوغومدا اوتانجيمدان تر تؤكدوم.  "االنسانية

يـه قـدر، عؤمرومـون دنلـي سـاحاتالريني       يوز آلتميشدان هشتادايكي اوچمين  
گيمـده زوققولـدايان يارايـا     يه قيراغا قويـدوم. بـو كيتـابين سـؤزلري اوره     ترجمه
 يا گلردي. ايديالر كي اونا اليم و قلميم توخوندوقجا بوتون وارليغيم سيزيلتي تاي

دا، هانكي بير دؤزوم واريمـيش  نين دؤزولمز آغير درديني ائشيدن او قويو علي 
دي؟! موال علي، نييـه   ين قاينار سو پوسگورمه كي قيامت قوپونجا آغيزيندان پؤشله

سـين تـا اؤزونـو بوشـالدا      بـاييرا چكمـه   گرك كميلين اليندن توتوب اونـو چـؤل  
بيلسين؟! يئر اوزونده تيكيلن، منم ديين، اؤزونو جاراليان هانكي بير حكومتـده او  

نين سؤزلري اونون كوركونـه بيـره داراشديرماسـين. بـو      ال بيلر كي عليچيخار او
دا او قورساق وار تـا ساوادسـيز محمـدين بـو      جان هانكي بير قورقو و نيظام گونه

پاكالنماز «السالم ماليك اوغلو اشتره يازير، سينديره بيلسين:  عليه سؤزونو كي علي
لــي  بــادان قورخولــو و ديســگينتيكــي اورادا ضــعيفين حقّــي قولــو زور او اومــت

تانيديغيميز بئلنچي بير نيظـام آرتيـق خلقينـه    ». لي آلينماسين سين. و شاققيلتي آلين
ده  سـه  اورك يانديران اولسا، بو سؤزون قيراغيندان سـايماز يانـا كئچـر و ائشـيت    

ديم ديير. ايش باشيندا اوالن بيريسي، ائشيدنده كي بيـر نفـر السـيز عـادي      ائشيتمه
ديين آدام اولسـا، دؤنـوب     لي و ياغلي اونا سالم وئرير، علي مدان آرتيق شيرهسال
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نين آنا سودوندن حالل  اؤزونو دانالماليدي كي واي منيم حاليما اولسون كي بيري
گـه مجبـور    گه و رهلي سـالم وئرمـه   هر كيچيلمه حقّيني قيفيله ويرماقال اونو بوته

 هر آالجاقدير؟ ته يمي نهشم؛ متعال آلاله منيم سالم مي ائله

منـيم سـايين معلّمـيم اولـدوالر؛      ،لر و ديللر آيري مترجم ترجمه ايشينده آيري 
نين حقّينده بير سـؤزلوگون يئرينـي بـوش گـؤردوم،      البالغه بيرينجي آدديمدا، نهج

دن  لردن فايـداالنام، او جملـه   چاليشديم بو قونودا لوغت ايشينه باش قوشان شارح
يي، ابن ميـثم، صـبحي صـالح و آيـريالري اليمـدن توتـدوالر. بشـقابا        عالّمه خو

الري آتا بيلديم تـا   سمده بيرينجي آخسار آدديم قويمالي، اؤنملي بير ايش گؤرنمه
 دن اولسون. نلره يول گؤرسه انشاءاهللا اؤنملي بير ايشلر گؤره

 ...لي پارچاالنان يار اي قلبي باشيندان ايره
 خئيلك آيريالري ... و والعصر شعرلري و 

بو قيزديرمالي گـونلرين محصـولودوالر كـي اونـالري حـورمتلي دوسـتوموز        
كـوي سـالمادان    اما من هـاي  1»يازماسايديم اؤلرديم«مقدسي جنابالري دئميشكن 

ين كباب كيمي يـازديم. و اؤزومـو او    سسيمي ايچريمه قايتاريب، شيشده توستوله
 بير آلالها تاپشيرديم.

ني  ين بو نكته لي اوخوجوالريما أن چوخ دگرلي اما اؤزونو گؤزه چكمهحورمت 
خاطيرالمالييام كي دانيشيق ديلي يازي ديليندن، بير اولدوغوندا آيري بير ديلـدير.  
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گـه   دانيشيق ديلي يازي ديليندن، اؤزلوگونده، أركووين (صـميمي) شـيرين و اوره  
ليك يوخدور. بو  وندا قوندارماليق و اؤزگهبير ديلدير. آنانين باخيشي كيمي ا  ياتيم

دير. بو ايكي ديلين اؤزلرينه گؤره، بيـر اوزغونلـوكلري    ديل ايچگين ايچريلر ديلي
 واردي كي اؤز يئرينده بحث اولونماليدير.

آيـري گؤيـدن گلـن كيتـابالر و هابئلـه       -قرآن، انجيل، زبور و مزامير و آيري 
 ميسي دانيشيق ديلينده اولوبالر.اثرلر، ها البالغه كيمي شاه نهج

ديلينـده گؤرموشـم.    لرين هاميسيني، من يازي بو گونه قدر اليمه دوشن ترجمه 
ده اما من آلاله ديين اولسا، دانيشـيق ديلينـه، ياخينالشـماق     كي بو ترجمه نيزده الي

شـن بيريسـينه،    ليك، بو ديله سـيني  ميشم. ايستيليك، اوزغونلوك و اركووين ايسته
 جكدير. اؤزونو آرتيق گؤزه چكه

 ي حيدر عباس

 

 

 

 

 


