آيريليق ماھنیسينی کيم و نئجه ياراتدی؟

شاعيرين ال يازماسی
Şairin əl yazması
?AYRILIQ mahnısını kim və necə yaratdı
Ayrılıq mahnısının şairi Fərhad (Rəcəb) İbrahimi, Ustad Əli Səlimi onun bəstəkarıdır. Ustad Fərhadın dediyinə görə
birinci dəfə Ustad Səliminin həyat yoldaşı Fatma xanım Qənnadi (Vartuş) onu Təbbriz radiosundan ifa edibdir‐ bu ifa
heç vaxt yayılmayıbdır.

* آيريليق ماھنيسىنين شاعيری فرھاد )رجب( ابراھيمی ،اوستاد علی سليمى اونون بستهکاریدير .اوستاد فرھادين دئديگينه گؤره بيرينجی دفعه
اوستاد سليمىنين حيات يولداشی فاتما خانيم قنادی )وارتوش( اونو تبريز راديوسوندان ايفا ائديبدير -بو ايفا ھئچ واخت ياييلماييبدير.
آشاغيدا وئريلن يازی تبريزده نشر اولونان »اختر« قزئتىنين  ١٢شھريور ١٣٨١جی ايل ٣٠ ،سئپتامبر  ٢٠٠٢جی ايل نومرهسيندن
گؤتورولموشدور .يازی » ۵٠ايلدن سونرا »آيريليق« شاعيريندن تبريزده تجليل اولوندو« باشليغی آلتيندا وئريلميشدير .يازانی:
خاليد اوروجعليپور

»آيريليق« ماھنيسى و اونون شاعيری فرھاد
فرھاد -١٣١۴جو گونش ايلينده ،اردبيل ماحالىنين ساواالن اتگينده نيرين اوزون چمن کؤوشنىنين کورابازلی )کورعابباسلی( کندينده آنادان اولموش
و ساواالنين صفالی اتگىنين تاثيری ايله  ١۵ياشيندان شعر قوشماغا باشالميشدير.
فرھاد اللی ايلدير تھراندا ياشايير .آنجاق اونون صفالی آنا يوردوندان ايلھام آليب قوشدوغو شعرله )فارسجا ،تورکجه( ،ترانه و ماھنی سؤزلری
اولموشدور.
اونون قوشدوغو سؤزلره اينديهدک  ١٠٠دن آرتيق موسيقی يازيليب.
فرھاد  ١٣٣۵جی ايلده تھراندا ،او زامان ايران راديوسونون آذربايجان موسيقيسىنين رھبر و بستهکاری علی آغا سليمى ايله تانيش اولموش و او
گوندن اونون قوشدوغو سؤزلری »ماھنی« اولموشدور.
فرھادين  ١٣٣٠جو ايلين بير پاييز گئجهسينده قوشدوغو »آيريليق« سؤزو  ١٣٣۵ده اونون بيرينجی ماھنیسی اولموشدور .بو ايلده علی آغا سليمى
او سؤزلره موسيقی يازيب و ايران راديوسونون اورکستری ايله ايجرا ائتميشدير.
»آيريليق« ماھنیسی »رشيد بھبودوف« تھرانا گلنده اونا تؤحفه وئريلميشدير.

رشيد بھبودوف بو سفردن قاييدارکن موسکوا شھرينين طياره مئيدانيندا »تاس« خبر آژانسىنين موخبيرينه دئميشدير :من بو سفرده تکجه ساوئت
اتفاقی يوخ ،بلکه بوتون دونيا خالقالرينا ايرانين تھران شھريندن بير يوکسک معنوی سووقات گتيرميشم .او دا »آيريليق« ماھنیسیدير.
ائله دوغروسو دا بئله اولدو .رشيد بھبودوف او ماھنينی اوخويوب دونيايا يايدی.
بو ماھنی قيسا زاماندا شرقدن قربه بوتون دونيا خالقاالری آراسيندا ياييلدی .دئمک چين اؤلکهسيندهکی تورک خالقالريندان ،ايسپانياداکی تورکلره
قدر ،تورک دونياسيندان تکجه بير ماھنی دونيا خالقالرينين معنوی مدنيتينه داخيل اولموشدور ،او دا »آيريليق« ماھنیسی اولموشدور.
»آيريليق« ماھنیسی او قدر دونيا خالقالری آراسيندا کؤنوللرده يئر توتوبدور کی ،بو ماھنی »ھم تويالردا اوخونور ،ھم ده ياسالردا«...
آيريليق ماھنیسىنين سؤزلری دوققوز بنددن عبارتدير .آنجاق اونون بعضی بندلری ميللی آيريليقدان آسيلی اولدوغو اوچون شاه دؤورونده بو بندلردن
موسيقيده ايستيفاده ايجازهسی وئريلمهميشدير.

Əli Səlimi
اينتيظار
آيريليق ماھنيسىنين »اينتيظار« عونوانلى بير درآمدی ده واردير.
»اينتيظار«» ،آيريليغا« بير موقديمه اولدوغو اوچون فرھاد اينتيظار شعرينين مؤوضوعسونو ) (١٣٢۴ -١٣٢٠جو گونش ايللرينده  -٢جی بئينلخالق
ماحاريبه گونلرينده تھرانين فيردووسی مئيدانيندا باش وئرميش بير عاشيقانه و اينسانی -عاطيفی مؤوضوعدان ايلھام آليب ،يازيب و ياراديب .بو
جرياندا بير قيزال بير خلبان اوغالن ھامان يئرده گؤروش قرارينا گليرلر.
ھامان گون ،ھامان ساعت قيز قيرميزی پالتار گئييب ،الينده بير باغلی قيرميزی گول گلير ،اما اوغالن گلمهيير .گويا اوغالنين حربی طييارهسی
دوشور و اؤلور .قيزين بو مؤوضوعدان خبری اولمادان ،سون ايللر )اينقيالبدان نئچه ايل سونرايا کيمی( عؤمرونون سونونا دک ھفتهنين ھامان گونو
و ھامان قوويدوغو قرارين گؤروش زامانی ھامان پالتاردا ،قيرميزی گول دستهسی الينده ھامان يئره گليب گؤروش اوميدی ايله اوغالنين يولونا گؤز
تيکير و گله -گلمهيه اونو گؤزلهيير و آخيردا بو فانی دونيادان کام آلماميش ابدی دونيايا کؤچور .فرھاد بو مووضوعيا »اينتيظار« عونوانی ايله
ماھنی يازير سونرا ابدی اينتيظار ماھنيسىنين يازماغينی باشاليير.
فرھادين »جئيران سئوگيليم« ماھنیسينی »ابولفتح على يئو«» ،راحيله« ماھنیسينی »شؤوکت الکبرووا« و باشقاالرينی باشقا موغنيلر باکيدا
اوخوموشالر.
اونون »آغالما«» ،کنديميز«» ،اوزون چمن«» ،توی گونو« و ...ماھنيالری قاالرغی ماھنيالرداندير.
فرھاد اينقيالب و سککيز ايل ماحاريبه زامانی دا چوخلو سورود و مارشالر يازميش و اونالرا علی آغا سليمى موسيقی بسلهميشدير.

اينقيالب اينقيالب ،بھمنين ايگيرمی دوققوزو ،گئديرم جبھهيه حالل ائت منی ،شاھينلر )خلبانالر( ،قانلی شھر )خورمشھر(...
اينتيظار
سئوگيليم،
من ھله ده،
دايانيب دؤنگهده،
يول گؤزلهييرم.
گؤزومو زيللهيهرک،
او اوزاقالردا سنی ايزلهييرم.
ايناميم وار بونا،
من،
بيليرم بير گون سن،
بير پری تک بورونوب آغ ايپگه،
بير قوجاق الله ايله،
گلهجکسن گؤروشه.
من او گون،
اولماسام بوردا اگر،
گؤرمهسن مندن اثر،
قبريم اوستونده اک او اللهلری،
قوی کؤزرسين ابدی سئوگی،
حيات آتشی تک
تا کی ،سئودالی کؤنوللرده اوميد شؤعله چکه!

قوشانی فرھاد
بستهکار :علی سليمى
ضبط تاريخی ١٣٣۵ :جی ايلين مھر آيی
ايران راديوسو ،تھران

فرھاد ابراھيمی
Fərhad İbrahimi
آيريليق

فيکريندن گئجهلر ياتا بيلميرم
بو فيکری باشيمدان آتا بيلميرم
نئيلهييم کی ،سنه چاتا بيلميرم
آيريليق ،آيريليق ،آمان آيريليق
ھر بير درددن اولور يامان آيريليق
اوزوندور ھيجرينده قارا گئجهلر
بيلميرم من گئديم ھارا گئجهلر
ووروبدور قلبيمه يارا گئجهلر
آيريليق ،آيريليق ،آمان آيريليق
ھر بير درددن اولور يامان آيريليق
ياديما دوشنده آال گؤزلرين
گؤيده اولدوزالردان آلالم خبرين
نئيلهييم کسيبدير مندن نظرين
آيريليق ،آيريليق ،آمان آيريليق
ھر بير درددن اولور يامان آيريليق
آيريليق دردينی چکمهين بيلمز
ياردان آيری دوشن گؤز ياشين سيلمز
دئيرلر اينتيظار خستهسی اؤلمز
آيريليق ،آيريليق ،آمان آيريليق
ھر بير درددن اولور يامان آيريليق
نئجه کی ،ائليمدن آيری دوشندن
سورار بير -بيرينی گؤروب بيلندن
حسرتله سيزاليار داييم بو غمدن
آيريليق ،آيريليق ،آمان آيريليق
ھر بير درددن اولور يامان آيريليق
ايللردير اوزاغام آرخام ائليمدن
بولبولم دوشموشم آيری گولومدن
جوور ايله آييريب شيرين ديليمدن
آيريليق ،آيريليق ،آمان آيريليق
ھر بير درددن اولور يامان آيريليق
اولوبدور بيگانه ياريم يولداشيم
»قريبه« ساييلير سئوگيم سيرداشيم
بو جاوان چاغيمدا آغاريب باشيم
آيريليق ،آيريليق ،آمان آيريليق
ھر بير درددن اولور يامان آيريليق
منی آغالداندان گولوش ايستهرم
اوزاق دوشنيمله گؤروش ايستهرم
حاصاری ييخماغا يوروش ايستهرم
آيريليق ،آيريليق ،آمان آيريليق
ھر بير درددن اولور يامان آيريليق
سئوگیليک اولوبدور شانی فرھادين
سئوگیسی ھاردادير ،ھانی فرھادين
دئيهرک چيخاجاق جانی فرھادين
آيريليق ،آيريليق ،آمان آيريليق
ھر بير درددن اولور يامان آيريليق

:ائشيدين
رشيد بھبودوف
قوقوش

فرھاد ابراھيمی ماھنی نی رشيد بھبودوفا وئرنده
Fərhad İbrahimi mahnını Rəşid Behbudova verəndə

* Ayrılıq mahnısının şairi Fərhad (Rəcəb) İbrahimi, Ustad Əli Səlimi onun bəstəkarıdır. Ustad Fərhadın dediyinə görə
birinci dəfə Ustad Səliminin həyat yoldaşı Fatma xanım Qənnadi (Vartuş) onu Təbbriz radiosundan ifa edibdir‐ bu ifa
heç vaxt yayılmayıbdır.
Aşağıda verilən yazı Təbrizdə nəşr olunan “Əxtər” qəzetinin 12 şəhrivər 1381ci il., 30 septambr 2002 ci il
nümrəsindən götürülmüşdür. Yazı “50 ildən sonra “Ayrılıq” şairindən Təbrizdə təclil olundu.” başlığı altında
verilmişdir. Yazanı:
Xalid Orucəlipur
“Ayrılıq” mahnısı və onun şairi Fərhad
Fərhad 1314‐cu günəş ilində, Ərdəbil mahalının Savalan ətəyində Nirin ,Uzun Çəmən kövşəninin Korabazlı
(Korabbaslı) kəndində anadan olmuş və Savalanın səfalı ətəyinin təsiri ilə 15 yaşından şeir qoşmağa başlamışdır.
Fərhad əlli ildir Tehranda yaşayır. Ancaq onun səfalı ana yurdundan ilham alıb qoşduğu şeirlə (farsca, türkcə), təranə
və mahnı sözləri olmuşdur.
Onun qoşduğu sözlərə indiyədək 100 dən artıq musiqi yazılıb.

 فرھاد ابراھيمی، وارتوش،علی سليمی
Əli Səlimi, Vartuş, Fərhad İbrahimi
Fərhad 1335 ci ildə Tehranda, o zaman İran radiosunun Azərbaycan musiqisinin rəhbər və bəstəkarı Əli ağa Səlimi ilə
tanış olmuş və o gündən onun qoşduğu sözləri “mahnı” olmuşdur.
Fərhadın 1330 cu ilin bir payız gecəsində qoşduğu “Ayrılıq” sözü 1335 də onun birinci mahnısı olmuşdur. Bu ildə Əli
ağa Səlimi o sözlərə musiqi yazıb və İran radiosunun orkestri ilə icra etmişdir.
“Ayrılıq” mahnısı “Rəşid Behbudov” Tehrana gələndə ona töhfə verilmişdir.
Reşid Behbudov bu səfərdən qayıdarkən Moskva şəhərinin təyyarə meydanında “Tas” xəbər ajansının muxbirinə
demişdir: mən bu səfərdə təkcə Savet İttifaqı yox, bəlkə bütün dünya xalqlarına iranın Tehran şəhərindən bir yüksək
mənəvi sovqat gətirşişəm. O da “Ayrılıq” mahnısıdır.
Elə doğrusu da belə oldu. Rəşid Behbudov o mahnını oxuyub dünyaya yaydı.
Bu mahnı qısa zamnda şərqdən qərbə bütün dünya xalqaları arasında yayıldı. Demək Çin ölkəsindəki Türk
xalqlarından, İspanyadakı Türklərə qədər, Türk dünyasından təkcə bir mahnı dünya xalqlarının mənəvi
mədəniyyətinə daxil olmuşdur, o da “Ayrılıq” mahnısı olmuşdur.
“Ayrılıq” mahnısı o qədər dünya xalqları arasında könüllərdə yer tutubdur ki, bu mahnı “həm toylarda oxunur, həm
də yaslarda”...

وارتوش
Vartuş
Ayrılıq mahnısının sözləri doqquz bənddən ibarətdir. Ancaq onun bəzi bəndləri milli ayrılıqdan aslı olduğu üçün Şah
dövründə bu bəndlərdən musiqidə istifadə icazəsi verilməmişdir.

İntizar
Ayrılıq mahnısının “İntizar” ünvanlı bir dəramədi də vardır.
“İntizar”, “Ayrılığa” bir müqəddimə olduğu üçün Fərhad İntizar şeirinin mövzusunu (1320‐ 1324)cü günəş illərində 2‐
ci beynəlxalq maharibə günlərində Tehranın Firdovsi meydanında baş vermiş bir aşiqanə və insani‐ atifi mövzudan
ilham alıb, yazıb və yaradıb.
Bu cərəyanda bir qızla bir xələban oğlan haman yerdə görüş qərarına gəlirlər.
Haman gün, haman saat qız qırmızı paltar geyib, əlində bir bağlı qırmızı gül gəlir, amma oğlan gəlməyir. Güya oğlanın
hərbi təyyarəsi düşür və ölür. Qızın bu mövzudan xəbəri olmadan , son illər (İnqilabdan neçə il sonraia kimi)
ömrünün sonuna dək həftənin haman günü və haman qoyduğu qərarın görüş zamanı haman paltarda, qırmızı gül
dəstəsi əlində haman yerə gəlib görüş ümidi ilə oğlanın yoluna göz tikir və gələ‐ gəlməyə onu gözləyir və axırda bu
fanı dünydan kam almamış əbədi dünyaya köçür. Fərhad bu mövzuya “İntizar” ünvanı ilə mahnı yazır sonra əbədi
intizar mahnısının yazmağını başlayır.
Fərhadın “Ceyran sevgilim” mahnısını “Əbülfət Əliyev”, “Rahilə” mahnısını “Şövkət Ələkbərova” və başqlarını başqa
muğənnilər Bakıda oxumuşlar.
Onun “Ağlama”, “Kəndimiz”, “Uzun Çəmən”, “Toy günü” və... mahnıları qalarğı mahnılardandır.
Fərhad inqilab və səkkiz il maharibə zamanı da çoxlu surud və marşlar yazmış və onlara Əli ağa Səlimi musiqi
bəsləmişdir.
İnqilab inqilab, Bəhmənin igirmi doqquzu, Gedirəm cəbhəyə həlal et məni, Şahinlər (xələbanlar), Qnlı şəhər
(Xorrəmşəhr)...

İNTİZAR
Sevgilim,
Mən hələ də,
Dayanıb döngədə,
Yol gözləyirəm.
Gözümü zilləyərək,
O uzaqlarda səni izləyirəm.
İnamım var buna,
Mən,
Bilirəm bir gün sən,
Bir pəri tək bürünüb ağ ipəyə,
Bir qucaq lalə ilə,
Gələcəksən görüşə.
Mən o gün,
Olmasam burda əgər,
Görməsən məndən əsər,

Qəbrim üstündə ək o lalələri,
Qoy közərsin əbədi sevgi,
Həyat atəşi tək
Ta ki, sevdalı könüllərdə ümid şölə çəkə!

 علی سليمی،وارتوش
Vartuş, Əli Səlimi
Qoşanı Fərhad
Bəstəkar: Əli Səlimi
Zəbt tarixi: 1335 ci ilin mehr ayı
İran radiosu, Tehran

AYRILIQ
Fikrindən gecələr yata bilmirəm
Bu fikri başımdan ata bilmirəm
Neyləyim ki, sənə çata bilmirəm
Ayrılıq, ayrılıq, aman ayrılıq
Hər bir dərddən olur yaman ayrılıq
Uzundur hicrində qara gecələr
Bilmirəm mən gedim hara gecələr
Vurubdur qəlbimə yara gecələr
Ayrılıq, ayrılıq, aman ayrılıq
Hər bir dərddən olur yaman ayrılıq
Yadıma düşəndə ala gözlərim
Göydə ulduzlardan allam xəbərin
Neyləyim kəsibdir məndən nəzərin
Ayrılıq, ayrılıq, aman ayrılıq
Hər bir dərddən olur yaman ayrılıq
Ayrılıq dərdini çəkməyən bilməz
Yardan ayrı düşən göz yaşın silməz
Deyərlər intizar xəstəsi ölməz
Ayrılıq, ayrılıq, aman ayrılıq
Hər bir dərddən olur yaman ayrılıq

Necə ki, elimdən ayrı düşəndən
Sorar bir‐ birini görüb biləndən
Həsrətlə sızlayar daim bu ğəmdən
Ayrılıq, ayrılıq, aman ayrılıq
Hər bir dərddən olur yaman ayrılıq
İllərdir uzağam arxam elimdən
Bübüləm düşmüşəm ayrı gülümdən
Covr ilə ayırıb şirin dilimdən
Ayrılıq, ayrılıq, aman ayrılıq
Hər bir dərddən olur yaman ayrılıq
Olubdur biyganə yarım yoldaşım
“Qəriybə” sayılır sevgim sırdaşım
Bu cavan çağımda ağarıb başım
Ayrılıq, ayrılıq, aman ayrılıq
Hər bir dərddən olur yaman ayrılıq
Məni ağladandan gülüş istərəm
Uzaq düşənimlə görüş istərəm
Hasarı yıxmağa yürüş istərəm
Ayrılıq, ayrılıq, aman ayrılıq
Hər bir dərddən olur yaman ayrılıq
Sevgilik olubdur şanı Fərhadın
Sevgisi hardadır, hanı Fərhadın
Deyərək çıxacaq canı Fərhadın
Ayrılıq, ayrılıq, aman ayrılıq
Hər bir dərddən olur yaman ayrılıq
Eşidin:
Rəşid Behbudov
Ququş

