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 آغیر گئجه

 ائلیار پوالد

 

ائله بیل دونیانین آغیرلیغین اونا . نین آغیرلیغین چیینلرینده حیس ائدیردی نین قارانلیغی هگئج

ھر آددیم گؤتوردوکجه . یی چتینلشدیریردی قورغوشون دولو ھاوا اونا نفس چکمه. میشدیلر یوکله

دھشتلی آنالرین دؤزولممزلیگی اونو . سانکی چیینینده کی یوک بیر آزدا آغیرالشیردی

ھاراسا گئدیردی اؤزوده . میشدی ر آیاقالرینین تابسیزلیغینی بیلمه دک بو قده ایندیه. یردیسارسید

خیال اونا حکم وئریردی -بیلمیردی؛ آنجاق ایندی فیکیر . 

ده بئله ھئچ  اوتنلری -ده گلیب اطرافیندا دوالشانالری، کوچه. سانکی گؤزلری باخار کورایمیش

ده آنالمیردی، آنجاق بو آغیر یوکو بیر یئره  یینی جه گئده یینی، ھاراسا جه نه ائده. گؤرموردو

زوالق ھاوانی دوالشان بیر سیگارئت توستوسو کیمین  - بو فیکیر زوالق. داشیماق زوروندایدی

ری عالمینی بورویوردو اونون ایچه . 

زامان . کیملییی شوبھه آلتینا دوشوردو -ھر آددیم آتدیقجا او سانکی اؤزوندن اوزاقالشیر، منلییی

یوخو آراسیندا کابوس دولو آنالر –نیر، اویاخلیقال  رک، اوزاقالرا گئدیر، باشی ھرله زامان دوشونه –

ھردن بیر وار گوجونو آووجالریندا توپالییب، اؤنه آپاریر نسه بیر یئردن توتوب، وار . کئچیریردی

یجه سیز اولدوغونو آمما اونوندا نت. گوجویله ایستردی کی او یوکون آلتیندان خیالص اولسون

 .دویوب، ائتدیی حرکتدن پئشمانچیلیق چکیردی

بو ایتیرمه اونون . نین حیسسینه آلیشیردی گؤزونون اطرافیندا یومشاق بیر یوخلوغون و ایتیرمه

دومانلی “آمما گؤزلرینین اؤنونده حرکته باشالیان . کیپریکلرینی آغیرالداراق، قاپاماق زوروندایدی

ھردن بیر دؤنوب، گئرییه ھاراسا . دیردی سینه مانعه تؤره کلرینین اؤرتولمهکیپری” فیرالماجالر

ھارداسا بیر خوش خاطیره یادینا سالیر، . شیرینلی خاطیره آختاریردی -رک آجیلی نه اوزاقالرا زیلله

خیالدان یاییندیریردی –اونو تئز فیکیر ” دومانلی فیرالماجالر“نسه اطرافی بوروین  . 

سینه  ر آغیرالشمیشدی کی دیزلرینین تاب گتیرمه ھر ایکی یانیندان آسالنان قولالری او قده

. یی آرزوالییر کیمی اطرافی سوزدو ائله بو ندندنده بیر یئره، بیرینه سؤیکنمه. گومانی گلمیردی

بیر  لره اوجالمیش، تاریخلردن قالمیش سی یوغون پلمه دیگی، گؤده یاخینلیقدا ایللر بویو گؤرمه

دی، موالییم  رک دیزلری تاب گتیرمه آغاجا سؤیکنه. چیناری گؤردوکده، اونا طرف یاخینالشدی

 .سوروشمک حالیندا آغاجین دیبینده تورپاغا سریلدی

. یاواش دان یئری سؤکولوردو- یاواش. او فیرالماجالردا یوخ اولموشدو. ایندی بیر آز توختامیشدی

سی و گونشین  نین اؤتمه دھشتلی گئجه. یدیلیردیھارداسا اوزاقدان بیر قوش سسی ائش
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او . ریسنده بیرحیسسین قزینماغینی آنیردی رک، نسه ایچه او اوشویه. سینی دوشونوردو گلمه

دن دوغولوردو؛ آلیشماغا، نورساچماغا گونش کیمین یئنی … 
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