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 باخیجي

  میر ھدایت سید مرندی

  !؟... آالبا سنده اولدون كیشي  -

چاره سیز كیشي باشیني قالديريب آروادين اوزونه . آرواد كیشینین باشینا ايكي قامباچالي ووردو 

  .بیلمیردي نه دئسین. باخدي

نیه كي گونلر اولوردو كي ائوه . گونده ساواش، گونده آغالماق، گاھدان دا حاققي اونا وئريردي  

باغیرينا باخماياراق، قالخیب گئییملريني گئییب يوال  –آروادين چیغیر . بیر ياوانلیق گتیره بیلمیردي

  .دوشدو

. ائله میر سن كي پولوم يوخ وئر ايشه گئتمیرسن كي، بئلیم آغريییر، آل! ھارا، نیه قاچیرسان ؟ -  

پولون يوخ، ايشین يوخ، پس من باشیما نه داش ! معلومدور كي ايشله مه سن، ديشله مه سن

ائوده نه واريدي، ساتدين، گؤتور بو ! سالیم؟ اوشاقالرا نه قدر ياوان چؤرك يا يومورتا يئديرديم؟

اري دير كي ھر دن بیر كنده  او قونشونون! اوچ تويوغودا آپار سات، ياخان قورتولسون –ايكي 

باخ ... ... بودا سن ... گئديب سئیید مالي يیغیب گتیرير، يئییب يا ساتیب ، شاه كیمین كئچینیرلر 

  ...گوروم 

  ...آرودا بونو دئییب كیشي يه ياخینالشدي   

  .اولماسا سنده بئلن بیر ياشیل بره ك باغال، كندلردن سئییدمالي يیغ -

من كي سئیید دئییلم ، ھم گوناه دي ، ھم ده اگر تانیساالر دده   :دادي كیشي قبولسوز مینقیل

  ...مي يانديرارالر 

اگر سئیید !! ھئش پیس ده دئمیرسان ھا : سونرا فیكره جوموب ، آروادينا اوووز چؤووروب دئدي   

ارام ھر چند من آدامالري آلداتماقدان زھلم گئدير، آما چ. اولماسام دا باخیجي كي اوال بیللم

بو قدر سارساق آدام واردي كي دوشونورلر باخیجي الر ھر موشكولو . يوخدور، آلاله دا باغیشالر

آچار، اما دوشونمورلر كي اگر او موشكول آچاندي نیه ديلنیر، نیه اونا بونا بؤرك قويور ، آما منه نه 

  !منده گئديب موشكول آچاجاغام ... ! 
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بیر كؤھنه باغلیني يئره قويوب ، ال و ديشي . جوم ائتدي كیشي بونو دئییب ، ايشقابا طرف ھو  

ايل لريدي كي آتاسي اؤلن دن سونرا اونون باخیجي . له اونون دويون لرين آچماغا چالیشدي 

  .پالتارالرين و ملزمه لرين بیر بوخجايا يیغیب ايشقابین اوست قاتینا آتمیشدي

حي بئلینه باغالدي، اوجو بیز دري  ییب برهياري محزون و ياري گولومسه يه رك ، گئییملري گئ  

بويانا  –اوتاقدا بیر نئچه آدديم اويان . بنزه دي  يا  تام بیر كوھنه باخیجي. پاپاغي باشینا قويدو

  .گئديب ، راضي قالدي

كندلره گئديب بخت آچاجاغام ، محبت دوعاسي . صاباحدان من ده بیللم نه ائله يم . دؤز آرواد  -  

اوشاغي اولمويانا اوشاق وئره جه ... جین توتاجاغام ... پولو اولمويانا پول وئره جاغام  ...يازاجاغام

  ......يم

  !؟... اولمويا گؤبك ده يازاجاقسان : آرواد بونو ائشیديب ، جیجیحلندي و بیردن چیغیردي   

من يالنیز . لیب يوخ جانیم ، منیم گؤبك ايله نه ايشیم وار، منیم اونوم النیب و قلبیريم ده آسی -  

  ...بیر چؤرك تاپیب سیز يئتیم لرين قارنین دويورسام منه يئتر 

گؤرمز ائودن  -او گونو ھر نئجه ايدي سونا چاتديرديالر، كیشي سحر اذانیندا، گؤز گؤزو گؤرر  

گئییملرين چیخاردي ، بیر چاال قازيب قويالدي ، سونرادان باخیجي . چیخیب ، كنددن اوزاقالشدي 

  .يني گئییب يوال دوشدوپالتار

او كنده گئديب كیتاب آچیب ، تاس قوروردو، بخت آچیردي، جین توتوردو، كئچمیشدن و  -بو كند  

آز چكمه دي ھر كیمسه نین ھر موشكولو واريدي اونون يانینا گئديب . گله جكدن خبر وئريردي 

ه وارسا ، پولدان ، زوماردان ، موشكولو آچیلماق اوچون دوعا آلیردي و يومنوندان اؤترو ، اينده ھر ن

  .تويوق يومورتادان و ھابئله ملزمه لردن اونا گتیريردي 

كیشي ايشینه تقدس وئرمك اوچون بیر شئي ايسته میردي، يالنیز كندلي لر زورويال اونو پول  

  .آلماغا راضي ائديرديلر

قوالغینا چاتدي،  نین آز كئچدي اونون شوھرتي داغي ، داشي آشدي ، منطقه نین زورلو خاني 

ایدی آروادی باغالنمیشدی و کند ماماسی  ایدو ، آما بیر نئچه ھفته نئچه ايلیدي خانین اوجاقي کور

خان چوخ ماراقلیدی آروادی اوغالن دوغسون کی . دئییردی کی خان آروادی ، اوشاغا قالیب 
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ا و درمان دئییردی ، دوو –ثروتینه صاحیب چیخسین، بونا گوره ده ھر کیم ھر داوا  –اونون مال 

  .تاپیب زورال آروادینا یئدیردیردی

کنیزلری فیرفیرا تکین باشینا  –خان ، آروادینی دوشه کجه اوستونده اوتوردوپ ، اؤزو و ائوین قول  

آروادین قارنی چوخ شیشمیشدی و کند ماماسی باش تاپانمیردی کی خانین . فیرالنیردیالر

آتلی یولالدی کی باخیجی نی اونون کندینه گتیرسینلر ، بلکه خان بیر .اوشاقی قیزدی یا اوغالن 

  .او گله جکدن خبر وئرسین

بو زامانا ! شوخلوق خانالدا شوخلوق ؟ –شوخلوق . باخیجی بونو ائشیدرکن وار يئردن یوخ اولدو  

 قدر دوعا یازیردی طرفین، موشکولو، یا آچیلیردی یا آچیلمیردی ، اگر موشکول آچیلمازسا ، اونون

آما چاره سیزلیغیالن ، ملزمه لرین گؤتوردو و آتلی ایله یوال ! لرینین گؤزوندن گؤروردو  شر جین

  .دوشدو

خان بیلیردی . بیر نئچه گون اونو عزیر قوناق کیمی عزیز له دی . خان سئوینجیله اونو قارشیالدی 

دیر، آما یئنه سئویردی جك اونون آروادینین قارنینداکی اوشاق نه  کی بو ساوادسیز کندلی نه بیله

او بیر طرفدن قورخوردو باخیجی ! باخیجی اونو آلداتسین و دئسین کی اوشاغی اوغالن اوالجاق

 –ایکی . گونه ساتیردی  –اودور کی گونو . دئیه اوشاغی قیزدیر و اونون قاالن اومودالرین کسه 

دئدی کی دیققت ائله ، اگر اما . اوچ گوندن سونرا باخیجی نی چاغیریب امر ائتدی، کیتاب آچسین

سوزون یاالن اولسا ، وئره جه یم فاالققیا باغالسینالر، مال عوضی جوته باغالسینالر، آما سوزون 

قورخا اللری تیترر حالدا  –باخیجی قورخا . دوز اولسا سنی مال دونیادان نیازسیز ائده جه یم

ر طرفه ، قورد سوموکلرین بیر طرفه تاسی بی. لریني اونون اوستونه دوزدو  بوخجانی آچیب، ملزمه

، سونرا کیتاب آچیب ، تاس قوردو، وئردلر اوخودو، اوره یینده آلاله، آلاله ائله ییب، شانسینا لعنت 

اوال، او اوشاقالردان کی نه قیزدیالر و نه ) اوغالن  -قیز ( اوخودو، آرزیالییردی خانین اوشاغی 

وزو یاالن چیخسا، دای گرک فاالققانی، قمچی نی اگر س. اوغالن، تا اونون یاخاسی قورتوال

  ؟!اصلن بونا نه خانین اوشاغی قیزدی یا اوغالن . شالالغی گوزونه آال

گؤز آلتی دووره یه باخدی، یئره باخدی ، گؤیه باخدی ، تاسا باخدی ، سوموکلری نئچه دفه الینه  

  .و کی بیلسیندی ، چونکو بیر شئی یوخويد بیر شئی بیلمه. آلیب یئره تولالدی

  .خان آروادی گلین بیر گؤروم : اوتانا دئدی  –وقت قازانماق ایچین اوتانا  
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خان آروادیندان ایسته دی کی یئدی آددیم ساغا و یئددی آددیم . خانین آروادینی اوتاغا گتیردیلر    

کیشی . ازیله ساغا سوال آددیمالرین ساییب یول گئتدی  –خان آروادی ازیله . دا سوال گئتسین

یئنه تاسا باخدی، قول کنیزلر باشینا جوماالشمیشدی ، دقیقه لر او حالدا قالدیالر، کیشی داھا 

  .چاره سیز باش قالدیردی تا سؤزون دوزون دئسین. بیر باھانا تاپانمادی

خان خانیم ساغا گئدنده ، اوغالن . من نه قدر چالیشیرام باش تاپا بیلمیرم! خان ساغ اولسون -    

خان بو سوزدن گولدو، !! اینشالاله اوشاغین یا قیزدی یا اوغالن. ، سوال گئدنده قیز گوردومگوردوم 

دای ! ائششک کیشی ، ھر بویلو قادین یا قیز دوغار یا اوغالن: اوره یینده بیر یامان سوخوشدوردو 

کسمه ییب و آما ھر حالدا چون باخیجی اونون اومودون . بیر بئله کیتابا ، تاسا باخماق الزیم دئییل

  :قیز دئمه يیب شادالندي و دئدي 

سونرا اوشاق اوالنا . بیر ایکی گونده بیزه قوناق اول، سونرا سنی وئره رم کندینه گوتورسونلر -    

  .قدر دؤزوب اوندا سنله دانیشاجاییق 

خاندان چوخ او اینتیظاردایدی چون کی . باخیجی ائوینه دؤنوب قاالن نئچه آیی ائشییه چیخمادی

  .ونون گله جه یی خانین اوشاغینین جینسیتینه باغلیدیا

اکیز اوشاق ، بیري قیز بیري ! آما نه دوغدو؟. خانین آروادی دوغدو. دوغماق گونو گلدی چاتدی  

  !!!!اوغالن
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