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  )آتا بابا ناغیلالریندان(یکورسو بئل

 میر ھدایت سیدمرندیدکتر

  ...چاک چاک...چاک چاک چاک

کیشی کورسو یورقانینین آلتیندان باشینی قالدیریب آلتی . قاپینین حلقه رزه سسی ائوی بورودو 

سونرا !؟...نه ایستیر... دور گئت گور قاپیدا کیمدیر : دی یاشیندا اوالن اوغلونا اوز توتوب دئ

ایندی بو   ..!  واخ تاپیب الر...! آخماقالر: مینقیلدیا کورسونون آلتینا سوزوب، دئدی -مینقیلدیا

ایستمز  –اوشاق ایستر ...!تاخ -تاخ  -ما بو گلیب تاخ ھاوادا ایتی وورسان اشییه چیخماز ، آ

: ، بیر آن چکمدی ائوه قاییدیب دئدی ...چکیب قاپی یا ساری یوال دوشدوآرخالیقینی باشینا 

چیلله گئجه لری دیر، ھاوا چوخ سویوقدور، کره ده قاال : دئییر .. ..بویوک بابادیر، آرتیق پالتار ایستیر

  ...وئرین   منه بیر آز پالتاردان ، چولدان..بیلمیرم

گوره سن هللا ؛ بواؤلموش قوجا جانیمیزدان نه : یردی بیردن باغ کیشی آروادینین اوزونه باخیب ، 

کیچیک اوغلونا اوز توتوب    ؟ سونرافیکیرله شیب ،..!؟ نه زامان بیزدن اَل چکه جاق...!!ایستیر

  ...!تئز قاییت سویوق وورماسین   ..،کوھنه کورسو بئلینی وئر بابانا..گئت میطباخا: دئدی 

زامان ..کیشی گؤزقیراقیال ائو قاپیسینا باخیردی..لمادینئچه دقیقه گئچدی،اوشاقدان خبر او

بیر  دای آرتیق دایانانمادی کورسو آلتیندان اشییه چیخیب ، ..گئچدیگجه اوره یینی یئییردی

اوشاق ..شیطانا لعنت ... : فیکیرله شیردی...آرخالیق باشینا آتیب قاپی یا ساری یوال دوشدو

آتاسینی گؤردو کی …تله سیک قاپینی آچدی   ؟ ..گؤتوروب قاچا اولمویا آتام اونو   ؟..!ھاردا قالدی

: سالم سیز آجیقیال سوروشدو ..قاپینین قاباقیندا دوواردیبینه سیخیلیب اَل لرینی ھاف لویور

  ؟..!اوشاق نه اولدو

بیلمیرم اوغلوم .. اوغلوم سالم : تیترییه دئدی  -قوجا کیشی باش قالدیریب ،سسی تیتری یه 

میرتالنا میطباخا ساری یوال  -کیشی اوز دؤندریب میرتالنا...م گئدیب منه پالتار گتیرسینسانیرا...

 -او یئکه لیکده باغی اونا تاپشیرمیشام ھله اوتانمیر بو قارلی ھاوادا آغزینین سویو آخا : دوشدو 

یطباخا چاتیب ، م ...!اوتانماقدا یاخشی بیر شئی دیر...!! آخا قاپی یا گلیب آرتیق پالتار ایستیر

اوشاقی گؤردو یئره اوتوروب کورسوبئلینی ایکی پاچاسینین آراسینا آلیب ، بیر ...قاپیسینی آچدی

اوالن نه : قان باشینا قالخیب گؤزلرینی بره لدیب باغیردی ... تییه ایله اونو ایکی یه بولور کوت
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                                                                     ؟..!بولورسن ؟ نیه اونوایکی یه..!ائدیرسن 

من بؤیویندن .... بس آتا: اوشاق معصوم گؤزلرینی آتاسینا چئویریب محبتلی سسیله دئدی 

ون بودور کی بون ؟ ...!!وئره جه یم ایسترسن ، من سنه نه سونرا ، سنده گلیب کورسو بئلی

گؤزلری ...یاتمیش سادا اویاندی..کیشی گویده یدی یئره دوشدو .یاریسینی سنه ساخالییردیم

ایکی قامباچالی باشینا ...دیزلری ایسته مه میش یئره کؤچدو...قارالدی ؛ باشی فیرالنیردی

آغالمیردی ،آما گؤز یاش  ؟...!گونلر منه ده وارای وای اوغول بو : ناله سی قوالغا چارپدی...ووردو،

ِی بیر بیردن آیاقا  …بیر اوزون نوقطویا گؤزاویموشدو...بیر اوزوندن آخیب یئره دوشوردو - دامجی الر

اؤکوتورکن آتاسینی یئردن قالدیریب ...قاپینی آچیب. قالخیب ، تووویال قاپی یا ساری قاچدی 

  .آتاسینین تیترر اللرینی الینه آلیب اونالری اوپوپ اوزونه سورتدو  اوتانا –اوتانا ...باغریناباسدی

ائو سنین اؤز ائوین ...سنی آنامین روحو منی باغیشال...سنی آلاله...آتا....من آنالمیردیم...آتا -

دور گئداق آتا .....دور گئداق ائوه...منی اشییه آت...اشییه آتیلمالی وارسا ، منم ...دیر

قارالرین اوستونده .آرخالیقی آتاسینین باشینا سالیب ، آتاسینی قولتوقوندا ائوه ساری گؤتوردو ...

  .یالنیز بیر ایز گورونوردو

   

  :سوزلوک

  کوھنه وقالین ودیرسیز یورقان   =  کورسوبئلی

  قاپی دویماق آلتی  =     حلقه رزه

  دوداق آلتی دانیشماق  =   مینقیلداماق

  ائولرده چورک پیشیرن اوتاق  =        میطباخ

  فیکر ایله ماق   =      ساناماق

  ساپسیز وکوت بیچاق  =           تییه

  اؤره کدن چیغیرماق  =    باغیرماق
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