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  ين دگرلي صنعچيلريندن زنجان    
 )ابراهيم مرادي(ايبي تارچي 

  ١)زنگان(محمد رزاقي  •

.  ايـدي   آتاسـي فوغـان علـي، سـاز آشـيغي         . جي ايلده قئـيدارين نويوس كندينـده آنـادان اولـور         -1315
كئچـل ممـد    اينجه قاوال چالماني -يغواالردا اشتيراك ائدن ابراهيم اينجه  ـتويالردا، ي ندا  نـين يانـي   آتاسي

دنـه قاوالـدا    -رينگلري ايسه دنـه   . لنير  قاوالين بوتون سيرلرينه يييه   . نير  اؤيره) دان گلمه   باكي(موهاجيردن  
  .ئتيشن ابراهيم، صئيفي مورادي ايله كندلريندن قاچيب زنگانا گليرلرـ ياشينا ي17. دؤشورور

بيـر  . ه اوالن كندلرين تويالرينـا گئـدير  د   دؤوره -ياواش تانـينـيب يان  -ده قاوال چالماقال ياواش     ايبي قهوه 
. ــين آدلـيم آشـيقالريندان سايــيليردي        آشيق عوض زنگان  . يه قاوالچي اولور    سوره آشيق عوض حيدري   

ايبي چاالن رينگلردن يوزبير، واغزالي، عيننابي، قشـنگ، تيفليسـي،          ). عوضين باالبانچيسي دا صفر ايدي    (
نـــين باشچيســي  ايبــي او زامانــدان بــري قــاوال دونـــياسي. رعيبارتــدي... وري، قــازاغي، ليزگــي،  بختــه

حميـدخان يالنــيز    . قاوالچي اولور ) دان گلمه   باكي(دن سونرا تارچي حميدخانا       آشيق عوض . يليرديـساي
. نيـب قـاوالي بـوراخير       ين يانـيندا تار چالماغي دوزگـون اؤيـره          نحميد خا . ه زنگانا گلميشدي  گتار اؤيرتم 

گونـدوزلري  -يـن گئجـه    نايلـه ايمـرا     ايبـي   . لما زاماني ايمران قاوالچي اونا امكداش اولـور       نين تار چا    ايبي
يـا يئـر    اؤز ائوينـده ايبـي تـارچي   .  ائـديردي يالينـدن گلـن يـارديم   يـه    ايبيايمران  . ئچيرديگبيرليكده  

. يندا سـاخالدي  ني اؤز يانــ     جن ايبي   نه  ايمران، اؤله . ئتيشيرديـنين اسكيكلرينه ايمران ي     ايبي. وئرميشدي
دان گلـن    لـر اوردا تـاريم      گئجـه . ايمران اؤلندن بري ايبي تارچي ايسالمي قوناق ائوينده بير اوتـاق توتـور            

تانـينميش باالبانچي ممي عيبـادي ايبـي ايلـه تـويالردا           . ايله موسيقي ايجرا ائديردي     يولچوالرا اؤز تاري    
زل ؤايبـي گـ   . باالبـانچي اولموشـدور   يـا     تـارچي دن سـونرا ارمنـي آراكيـر ايبـي            ممـي . باالبان چاالرميش 

رينـدان  الاونـون باجاريق  . يغواالريندا، شنليكلرينده اشـتيراك ائـديردي     ـين بوتون ي   نايله زنگا   ايفاچيليغي  
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ده ايلگـي وئريـب    چالديغي هاواني باشقا هاوايا اينانـيلماز درجـه      .  ايدي  سي  يشمهگبيري ايسه هاواالرين د   
  .سيني آنالرديالر شيلمهگيچيلر، هاوانـين د قوالق وئرن موسيقيدقتله . سؤزو دئييشردي

اونـالردان ايمـران،    . ايلـه امكـداش اولموشـالر       ايبي تارچي يانـيندا چوخلو قاوالچيالر قاوال چاليب ايبـي          
وب تـوابي و             تنگـه  (نـين آسـمي       ايبـي تـارچي   . سـايماق اوالر  ... حسين زرگر، ممد زرگر، علي رزاقي، ايـ

واخـت  «: نين يولداشـي ايـوب تـوابي بئلـه دئــيير            ايبي. اونون اوخوماسينا مانع اوالبيلميردي   ) يگلي  نفس
دوكتـور  » .دك آرديجيل تار چاليـب اوخويـاردي     ـه- 4ت  عادان سحر سا  -10ت  عااوالردي تويدا گئجه سا   

، داوا يازمـا،    دن پولسـوز اونـا باخمـا        او جملـه  .  ائديردي  ينه گؤره چوخلو يارديم   گلي  نين خسته   حاتمي ايبي 
  .يه پول وئرمه اؤزوندن ايبي

 نـين بيرينجـي تـاريني    ايبـي . نـين تويـو اولموشـدور     دا قدرت خيبـري    نين تارال بيرينجي تويو زنگان      ايبي
بـو  . ايبي، تاريندان اؤترو بير آيا ياخين آغالييـر       . ايلده بيجار حاكيمي اليندن آليب سينديرير     جي  -1362
) بـو زامانـدا حميـدخان ديـري دئــييلدي     (يـن حيـات يولداشـي     ن خـا ئتيك اوالن حميـد ـيـه يـ    حادثه

حميـد  . ايلـه گتيرميشـدير    دان گلنـده بـو تـاري اؤزو         حميدخان باكي . يه وئرير   ين تاريني ايبي   نحميدخا
ده  محرم و صـفر آيالرينـدا ابـراهيم اورميـه    . يرـخاني جنابالري ساخالي  ين تاريني اينديسه جواد بدل     نخا

وب تـوابي جنـابالري      . نين شـأنينه شـعرلر اوخويـارميش       علي حضرتلري . نه باخاردي ليك ايشي   درويش ايـ

دا  كارشـيناس زنگـان   . دان زنگانا آغاسي آديندا موسيقي كارشيناسي گلميشدي        ده تهران  -1365«: دئيير
 قـاوال   نين اوستونه سـاز چـاالن و        ايبي«: اوالن چاليجيالرا نظارت ائديب، ايوب جنابالرينا بئله دئميشدي       

  ».»دير بونون بارماقالري سئحيرلي. ئر اوزونده تاپيلمازـچاالن ي

 



  محمد رزاقي/ ين دگرلي صنعتچيلريندن ايبي تارچي  زنجان  
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آنجـاق  . ده قاوال چالسـين       ه اولورسا دا ايبي تهرانا گئديب جشنواره      عيير بير دف    دان ايسته  كارشيناس ايوب 
. ديمـيش، سـوباي قالميشـ       ر ائولنمـه    ايبي تارچي عؤمرونون سونونا قد    . آسمينا گؤره بو ايش باش وئرمير     
ايله چيخارداردي ايبي قاوالدا چيلتيك سسيني بوتوو الي «: يرآشيق علي رزاقي جنابالري دئـي.«  

سـئحيرلي  . يـا زور گليـر      ميشدي آسم مرضي ايبي تـارچي       ئچمهگ گون   69يزيندان  ـجو ايلين پاي  -1369
ـ    ايبـي  ،گؤرهييلنلره  دئ. ت دونـياسيندان آليب قاچيردير   عسيني صن   بارماقالرين يييه  ين اؤلـوم مراسـيمي     ن

 :يير  نين اؤلوم مراسيميني بئله سؤيله      ايوب توابي جنابالري ايبي   . لي قورولور   يولداشالري طرفيندن طنطنه  
ضـنفر  غ،  ) مـين  50(اؤلـوم خرجينـي قولـو جميلـي         . ئچيريلـدي گ يئرينده مراسيم    -ل يئرلي   چوخ گؤز «

نـين قبـري اوسـته        ن چـالغيجيالري ايبـي    يـ  نزنگـا . سي بيرليكده وئرميشـلر     سفيدگر، ايوب گيلين عايله   
ي گچـؤر دونـدورما   حـالواالر   ( ميز دوزولموشدو اوسـتونده پورتاغـال، حـالوا           قبريستاندا نئچه . گلميشديلر
 آيري ميزلرين اوستونده وار ايـدي       -يه بير پورتاغال بير حالوا، آيري       هر كيمسه .) ئرلشميشديـآراسيندا ي 

او گونـه كيمـي هـئچ كسـه بئلـه بيـر             ). ما بو مراسيمدن باشـالندي    يدا خورما ايچينه گيردكان قو     زنگان(
. دي ايـ   نـين اؤلـوم مراسـيمي       آغير بير مجليس سانكي بيـر ائـل باشچيسـي         . ميشدي  گئچيريلمهمراسيم  

نين اوخودوغو كاست نـاوارالر     ايبي. يام رحمتليك ايبي تارچي چوخ گؤزو پاك بير آدام ايميش          آرتـيرمالي
» كشتي ايچينده رشـتي گليـري     /اي دريا كنار كشتي گليري    «هر كاستده   . ساخالنـيلير ده ائولرده     ايندي

  .ايدي لليكلرينه ماليك  اؤز ... ليايبي آلچاق بوي، قارا گؤزلو، ائلدار، دوزگون گئييم. يرگماهنيسي قوالغا د

تبريزلـي  . دايـدي ده اورا رحمتليك ايبي . سينده اوتورموشدوق قوالم قهوه«: فخي نصيري دئـيير باالبانچي
ايبي دئدي ائلياس سازي وئـر بيـر        . ده سازي ديللنديريردي    آشيق ائلياس، يانـيندا بير نئچه يولداش قهوه      

ايبـي سـازا ميضـراب ووران كيمـي يانــيندا           . ائلياس سازي وئرن زامان اونو كؤكـدن سـالدي        . من چاليم 
نـين قاپيسـيندان      بانچي رشيد عسگري قهوه   ائله بو زامان باال   . رسازي كؤكدن ساليبدي  : اوتوران ايوبا دئدي  

ايبي ايله رشـيدين    . ييم  سازي كؤكله   بير زو توت،     يئرده   رشيد دوردوغون : دي  ايبي سسله . ايچري گيردي 
بيـر  . بسدي رشيد، ساز كؤك اولدو: كه زو توتماق همين ايبي دئدي   رشيد تله . يئددي متر آراالري واردي   

. آنجاق ائلياس گؤردويو ايشه پئشـمان اولـدو  . ني چاليب اوخودو   رميسونرا كسمه ك  . دي  درآمد ايشله  پيش
اللريندن باشـقا قــيچي   . دي نئچه رينگ ايشله . دن سونرا سازي يئره قويوب قاوالي اله آلدي         كسمه كرمي 

 ايدي بارمـاغي     نين قاوال چالماسيني هر كيمسه گؤرسه       ايبي» .ل آيدينجاسينا چالدي    ده رينگي گؤز    ايله  
  . اونا حئـيران اوالرديآغزيندا

وب تـوابي      ـي ي بيلگيلـره گـؤره اؤز تشـكور و مينتـدارليغيميزي     گـ  جنابالرينـدان وئردي ٢ئري وار بورادا ايـ
قبيـر  . يـك   بيلديريب اونالرا ساغليق و اوزون عؤمور و ابراهيم مرادي جنابالرينا روحونون شادليغيني ديله            

  :ريريكداشي اوسته يازيالن شعرله بو يازيـيا سون وئ

                                                            
ال بيرليكده تويالردا آشيقالر. زنگان: دوغوم يئري. محمود: نين آدي  آتاسي.1328 دوغوم) ساندويچي(ايوب توابي ٢

  .قاوال چاليب اوخويارپول آلمادان 
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   اليمدن دوت آياغيلن،يقآياقدان دوشموشم سا
  .ين گؤروم همواره وار اولسون زرالينده ساغرِ

  سي ميثلي منيم بو قان اوالن كؤنلوم  غنچهقـيزيل گول 
 ■ آچيلماز بير ده عالمده اگر يوز مين باهار اولسون


