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Fereydun TONKABONİ
(İran)

Şuş şə hə ri nin ba zar mey-
da nı qə lə bə lik, səs-küy lü 
idi. Gü nor ta nın par laq 
gü nə şi san ki hər şe yin 

və hər kə sin giz li ma hiy yə ti ni 
aman sız ca sı na açır dı. Bu vaxt-
lar nəq liy ya tın hə rə kə ti sə hər 
və ax şam da kın dan da ha sey rək 
ol sa da, av to mo bil lə rin bit mək 
bil mə yən sı ra sı mey da nı kə sib 
ke çir, onun ba şı na do la nır dı.

Mey da na çı xan kü çə lər də 
xey li iki mər tə bə li av to bus da-
yan mış dı - al qır mı zı rəng lə ri 
ada mın gö zü nü qa maş dı rır dı. 
Mü hər rik lər tı rıl da yır, ha va ya 
tüs tü-du man bu ra xır dı. Sə ki lə-
rə pört lən miş çu ğun dur və turp, 
ək sə riy yə ti qır mı zı və çəh ra yı 
olan rəng bə rəng şir ni quş sa tan-
lar dan, ağap paq, gir də no ğul la, 
püs təy lə do lu məc mə yi lər yük-
lən miş ara ba lar dan ayaq bas ma-
ğa yer yox idi. İri, qa bı ğı çırt la yıb 
ara lan mış “gü lən püs tə”ni baş qa 
məc mə yi yə yığ mış dı lar - on lar 
da ha ba ha sa tı lır dı. Hin dis tan 
ba da mı, xır da kiş miş lə qa rış mış 
acil – bi ri üç riala... Elə bur da ca, 
pri mu sun üs tün də pax la qay na-
dır dı lar. 

Ba za rın ti nin də ki ya na caq dol-
dur ma mən tə qə si nin ma zut və 
ya ğa bu laş mış mey dan ça sın da 
av to bus, mi nik ma şın la rı nın sü-
rü cü lə ri ben zi ni növ bə siz al maq 
üçün sö yü şür, qal ma qal sa lır dı-
lar. Ben zi ni tö kən ki mi də çı xıb 
ge dir di lər. Ve lo si ped çi lər zın qı-
rov la rı nı dur ma dan ça lır, ma şın-
la rın, adam la rın ara sıy la bu ru-
la-bu ru la ge dir, ləng sü rü cü lə rə, 
pi ya da la ra iy nə li söz lər atır, ca-
va bın da sö yüş eşi dir di lər. 

Mey da nın o bi ri tə rə fi n də ki 
tap dan mış toz lu mey dan ça da 
adam lar mə rə kə yə yı ğış mış dı lar. 

Hər dən ta ma şa çı lar dan bi ri uca-
dan sa la vat de yir di. Mey da nın 
sa kit gu şə lə rin dən bi rin də, içi 
qap qa ra üfu nət li hor ray la do lu 
da ğıl mış ar xın düz böy rün də bir 
qa dın la bir ki şi da yan mış dı.

Uca boy, arıq bir qa dın idi. Nim-
daş lı ğın dan qı raq la rı sü zül müş, 
üs tün də kə sik dır naq şək li nə ox-
şa yan xır da, ağ ay pa ra na xış lı 
tünd-göy çad ra sı var dı. San ki ha-
mam dan in di cə gəl miş kim sə bu 
çad ra nı ye rə sə rib üs tün də dır naq 
tut muş du. Qa dı nın uzun, sü mük-
lü, en siz çə nə li qı rış-qı rış si fə ti 
var dı. Ki şi ba la ca boy, can ta raq 
idi. Şiş man ağ ca ma ya si fə ti var dı – 
adam lap is tə yir di əliy lə yox la yıb 
gör sün ki, ya naq la rı, hə qi qə tən 
gö rün dü yü ki mi yum şaq dır mı. 

Ki şi qa dı nın əlin də ki box ça dan 
bərk-bərk ya pış mış dı. Yer lə rin-
dən tər pən mə dən, din məz cə dur-
muş du lar və bi ga nə si fət lə rin dən 
lap bo şan ma ğa ha zır la şan ər-ar-
va da ox şa yır dı lar.

Ba tıq ya naq la rı nı qa ra, ti kan ki-
mi sərt tük bas mış bir ki şi on la rın 
ya nın da ayaq sax la dı. Gör kə min-
dən da ha çox ta baq dan al ver elə-
yə nə ox şa yır dı.

- Ha cı ağa, ney lə mək is tə yir sən 
ona? – de yə, tös mə rək ki şi dən so-
ruş du.

- Ney lə mə li yəm ki. Ve rə cəm 
po li sə. Qoy qo duq lu ğa sal sın lar. 
Bu ra onun üçün bə yəm Hert di ki, 
də rə bəy lik ola? Oğ ru xa na de yil 
bu ra! Bəs qa nun, bəs din-iman nə 
üçün dür?!

Qa dın su sur du.
- Har dan bil di niz onun elə di yi-

ni? – ta baq çı so ruş du.
- Mən yu mur ta la rı top-top yığ-

mış dım. Ya xın laş dı, baş la dı mə ni 
söh bə tə tut ma ğa; bir də bax dım 
ki, top la rın bi rin də yu mur ta lar 
əs kik gə lir.

- Afə rin sə nə, Ha cı ağa! – arıq 
ta baq çı uca dan gül dü.

Qa dın qu laq as mır dı. Hə yə can la 
ya xın la şan da lan da ra ni ga ran-ni-
ga ran ba xır dı – ba la ca boy, zəif ki-
şiy di; elə bil ya cırt da na, ya da uşa-
ğa ox şa yır dı. Sıx, qa ra saq qa lı var dı 

və əl lə ri ni çox en li ol du ğun dan 
az qa la kvad rat gö-
rü nən şal va rı nın 

ci bi nə sal-
mış dı.

- Nə olub bur da? – da lan dar so-
ruş du. Ona ca vab ve rən ol ma dı.

- Əş şi, bu ra xın onu, siz Al lah! 
Şey tan az dı rıb, yə qin... – de yə, nə 
baş ver di yi ni təx min edib dil lən-
di.

Ha cı ona hə də ilə bax dı. Da lan-
dar pərt lə şib sus du.

- Ne cə yə ni “şey tan az dı rıb”? 
Ni yə mə ni az dır mır? – Ha cı 
özün dən çıx dı. – Hə qi qə tin üs-
tü nü ya lan la ört-bas dır elə mək 
ol maz. Qi ya mət gü nü ya lan söy-
lə yə bil mə yə cək sən! Yax şı, mən 
bu ra xa ram onu, bəs bu əmə li nə 
Al lah qar şı sın da ne cə haqq qa-
zan dı ra caq?

Bu yer də Ha cı ağa nın gö zü-
nə əlin də ye kə çan ta, əy nin də ağ 
plaş, gö zün də qa ra ey nək olan bir 
ki şi dəy di və qa dın box ça sı nı dar-
tıb onun əlin dən çı xar maq is tə-
yən də uca dan qış qır dı ki, ki şi nin 
diq qə ti ni özü nə cəlb elə sin:

- Da yan, ab ci! Da yan, ay dın-
laş dır ma lı yıq bu nu! – Ha cı ət ra-
fa boy lan dı. – Bu xa ra ba da da bir 
də nə po lis ta pa bil məz sən ki!.. 

- Ağa, nə olub, nə mə sə lə dir? – 
de yə, ona ya xın la şan qa ra ey nək li 
cə nab so ruş du. Ca va bın da Ha cı 
əli ni ci bi nə sa lıb or dan üç də nə iri 
to yuq yu mur ta sı çı xar dı və tən tə-
nəy lə de di:

- Bu dur! Mən boş ye rə da nış-
ma ram! 

- Hə, yax şı iş de yil! – ey nək li cə-
nab dil lən di. – Am ma... bəl kə də, 
acın dan, ya da eh ti yac dan elə yib 
bu nu. Ba ğış la yın bu bi ça rə ni, ya-
zıq dı...

- Ne cə yə ni “bəl kə də, acın dan, 
ya da eh ti yac dan elə yib”? – Ha cı 
ağa sə si ni ba şı na at dı. – Onun ac lı-
ğın dan mə nə nə var! Nə dir, yox sa 
yer üzün də Al la hın bü tün məx lu-
qa tı nı ye diz dir mə yi nə zir de mi-
şəm? Mə nim xey riy yə cə miy yə tim 
yox dur! Mən sa də al ver çi yəm və 
ma lı mı məc ca ni pay la mı ram!

Qa dın da ha box ça sı nı Ha cı nın 
əlin dən çı xar ma ğa cəhd gös tər-
mir di, yay lı ğı nı ba şı na çə kib yu-
ma ğa dön müş dü.

- Elə dir, Ha cı ağa, - de yə ta baq-
çı da ar va da qah mar çıx dı. – Am-
ma siz də mər hə mət li olun, bu-
ra xın onu! Bu sə feh qa dı nı biabır 
et mə yin.

Ha cı qaş qa ba ğı nı tök dü.

- Sə feh? Am ma oğur luq elə-
mə yə ağ lı çat dı, hə? Söh bət 
yu yub yı ğış dır maq dan, qul luq 
gös tər mək dən dü şən də, ha mı 
zəif, əfəl olur! Am ma elə ki, çır-
pış dır maq gə rək ol du, zi rək lə-
şir lər! Biz dən di ri baş olur lar! 
Əcəb dir, val lah...

- Ha cı ağa, bu cə nab düz de yir, 
- arıq ta baq çı nı da lan dar da mü-
da fi ə elə di, - tö kün bu da şı ətə yi-
niz dən.

Ha cı ağa əv vəl is tə di onun söz-
lə ri nə fi  kir ver mə sin, am ma son 
sö zü ya man dəy miş di ki şi yə.

- Han sı da şı? Qoy kim bi rin ci 
baş la yıb, da şı da o tök sün!

- Siz ge ri çə kil mə li si niz! – de-
yə, ta baq çı inam la dil lən di, elə bil 
Ha cı ağa nın ona qu laq asa ca ğı na 
əmin idi.

“Əcəb qə miş dir ha!” – ey nək li 
cə nab fi  kir ləş di və az qal dı de-
yə: “Yax şı, şi ti ni çı xar ma yın, bu 
işin bir lax yu mur ta qə dər də yə-
ri yox dur!”, am ma Ha cı ağa nın 
xət ri nə dəy mə sin de yə, be lə de-
di:

- Mən cə, siz onu ba ğış la ma lı sı-
nız... - On suz da bi ya bır olub, - ta-
baq çı sö zü nə da vam et di. – Onu 
iki gün qo duq luq da sax la ma ğın 
nə mə na sı? Pu lu yox dur ki, ala lar 
əlin dən!

- Yax şı, - Ha cı ağa ca vab ver di. 
– Bir Al lah şa hid dir ki, mən yu-
mur ta nın da va sı nı döy mü rəm...

- Yax şı, qur tar dı! Ha cı ağa sə-
ni ba ğış la dı, ab ci! – de yə, ta baq çı 
qa dı na mü ra ciət edib ki şi nin sö-
zü nü kəs di. – Üzr is tə, çıx get.

Ha cı ağa çə tin və ziy yə tə düş-
müş dü. Bir az tə rəd düd dən son-
ra ar va dın box ça sı nı qay tar ma ğa 
məc bur ol du. “Ey bi yox, on suz 
da bəs de yin cə utan dır dım onu!” 
– öz-özü nə de di.

Ta baq çı isə dü şün dü: “Mə nim 
ba şı ma be lə bir iş gəl səy di, xə ca-
lə tim dən ölər dim. Ya da əv vəl cə 
bu qə miş ki şi ni öl dü rər dim, son-
ra da özü mü... Ya zıq ar vad! Nə 
yax şı ye rə gir mir in di!”

“Bi ça rə qa dın, bu boy da zı rıl tı-
dan son ra evi-
nə dö nə cək, 
özü də əli boş, 
- ey nək li cə-
nab dü şü-
n ü r  d ü . 

– Ya zıq in di, bəl kə də, ba la la rı-
na gö rə ni ga ran dır: fi  kir lə şir ki, 
Al lah elə mə miş, bir dən ho vu za 
yı xı lar lar, ya da kür sü yə dü şüb 
ya nar lar... Əş şi, nə za rət siz uşaq-
la rın ba şı na o qə dər iş gə lə bi lər 
ki - kü çə do lu ma şın, av to bus... 
Bu it oğ lu da zə li ki mi qə miş 
olub! Əl çə kəy di ba rı!..” 

“Bi ça rə qa dı nın ba şın dan bə la 
əs kik de yil, - da lan dar da ar va dın 
ha lı na ya nır dı. –Bəl kə evə ne cə 
qa yı da ca ğı nı da bil mir”.

Bu ab ci nin in di han sı hiss lər 
ya şa dı ğı nı tə səv vür et mə yə ça lı-
şan ta baq çı da, da lan dar da, plaş-
lı cə nab da, hətt  a Ha cı ağa nın özü 
də əmin idi ki, ya xa sın dan əl çə-
kən ki mi ara dan çı xa caq, göz dən 
itə cək. Ağ lı ol sa, elə də edər di.

La kin qa dın su sur, ye rin dən 
tər pən mir di və on lar bir-bi ri nə 
mad dım- mad dım ba xıb sə feh-sə-
feh gü lüm sü nür, nə edə cək lə ri ni 
bil mir di lər.

- Bəs yu mur ta... Yu mur ta lar ne-
cə ol sun? – de yə, qəfl  ə tən qa dın 
so ruş du.

- Ay hə ya sız san ha! Bar ma ğı nı 
ağ zı na sox dun mu, əli ni qo pa ra-
caq! – de yə, Ha cı ya nın da kı la ra 
hey rət lə nə zər sa lıb de yin di.

Ta baq çı gül mək dən, hətt  a ös-
kür dü də.

- Yu mur ta la rı yad dan çı xar, 
ab ci! – de yə, da lan dar məs lə hət 
gör dü. – Da ha gör mə yə cək sən 
on la rı.

- Get və Al la ha dua elə ki, hər 
şey yax şı qur tar dı, - ta baq çı ös kü-
rə yi sa kit lə şən də dil lən di. – Ha cı 
ağa ya dua elə ki, sə ni biabır çı lıq-
dan qur tar dı. Cə hən nəm ol sun 
yu mur ta...

Ha cı ağa nın tə kəb bür lü ba xış-
la rı aş kar bu nu de yir di: “Ey bi 
yox, Al lah hər şe yi gö rür! On dan 
giz lə nə bil məz sən...” da ha bir ne-
çə də qi qə on la rın ha mı sı su sub 
nə elə yə cək lə ri ni bil mir miş ki mi 
dur du.

Ha mı dan əv vəl ye rin dən Ha-
cı tər pən di. Son ra ta ba çı ilə da-
lan dar – hə rə si öz yo luy la get di. 
Plaş lı ki şi də get di. Qa dın isə hə lə 
də ye rin də da ya nıb-dur muş du, 
on la rın ar dın ca mad dım- mad dım 
ba xır dı. Nə ha yət, o da ye rin dən 
tər pən di və ağır-ağır ad dım la dı.

Tərcümə etdi:
İlqar ƏLFİ

məc mə yi yə yığ mış dı lar - on lar 
da ha ba ha sa tı lır dı. Hin dis tan 
ba da mı, xır da kiş miş lə qa rış mış 
acil – bi ri üç riala... Elə bur da ca, 
pri mu sun üs tün də pax la qay na-
dır dı lar. 

Ba za rın ti nin də ki ya na caq dol-
dur ma mən tə qə si nin ma zut və 
ya ğa bu laş mış mey dan ça sın da 
av to bus, mi nik ma şın la rı nın sü-
rü cü lə ri ben zi ni növ bə siz al maq 
üçün sö yü şür, qal ma qal sa lır dı-
lar. Ben zi ni tö kən ki mi də çı xıb 
ge dir di lər. Ve lo si ped çi lər zın qı-
rov la rı nı dur ma dan ça lır, ma şın-
la rın, adam la rın ara sıy la bu ru-
la-bu ru la ge dir, ləng sü rü cü lə rə, 
pi ya da la ra iy nə li söz lər atır, ca-
va bın da sö yüş eşi dir di lər. 

Mey da nın o bi ri tə rə fi n də ki 
tap dan mış toz lu mey dan ça da 
adam lar mə rə kə yə yı ğış mış dı lar. 

bu ra! Bəs qa nun, bəs din-iman nə 
üçün dür?!

Qa dın su sur du.
- Har dan bil di niz onun elə di yi-

ni? – ta baq çı so ruş du.
- Mən yu mur ta la rı top-top yığ-

mış dım. Ya xın laş dı, baş la dı mə ni 
söh bə tə tut ma ğa; bir də bax dım 
ki, top la rın bi rin də yu mur ta lar 
əs kik gə lir.

- Afə rin sə nə, Ha cı ağa! – arıq 
ta baq çı uca dan gül dü.

Qa dın qu laq as mır dı. Hə yə can la 
ya xın la şan da lan da ra ni ga ran-ni-
ga ran ba xır dı – ba la ca boy, zəif ki-
şiy di; elə bil ya cırt da na, ya da uşa-
ğa ox şa yır dı. Sıx, qa ra saq qa lı var dı 

və əl lə ri ni çox en li ol du ğun dan 
az qa la kvad rat gö-
rü nən şal va rı nın 

ci bi nə sal-
mış dı.

acın dan, ya da eh ti yac dan elə yib 
bu nu. Ba ğış la yın bu bi ça rə ni, ya-
zıq dı...

- Ne cə yə ni “bəl kə də, acın dan, 
ya da eh ti yac dan elə yib”? – Ha cı 
ağa sə si ni ba şı na at dı. – Onun ac lı-
ğın dan mə nə nə var! Nə dir, yox sa 
yer üzün də Al la hın bü tün məx lu-
qa tı nı ye diz dir mə yi nə zir de mi-
şəm? Mə nim xey riy yə cə miy yə tim 
yox dur! Mən sa də al ver çi yəm və 
ma lı mı məc ca ni pay la mı ram!

Qa dın da ha box ça sı nı Ha cı nın 
əlin dən çı xar ma ğa cəhd gös tər-
mir di, yay lı ğı nı ba şı na çə kib yu-
ma ğa dön müş dü.

- Elə dir, Ha cı ağa, - de yə ta baq-
çı da ar va da qah mar çıx dı. – Am-
ma siz də mər hə mət li olun, bu-
ra xın onu! Bu sə feh qa dı nı biabır 
et mə yin.

Ha cı qaş qa ba ğı nı tök dü.

ni ba ğış la dı, ab ci! – de yə, ta baq çı 
qa dı na mü ra ciət edib ki şi nin sö-
zü nü kəs di. – Üzr is tə, çıx get.

Ha cı ağa çə tin və ziy yə tə düş-
müş dü. Bir az tə rəd düd dən son-
ra ar va dın box ça sı nı qay tar ma ğa 
məc bur ol du. “Ey bi yox, on suz 
da bəs de yin cə utan dır dım onu!” 
– öz-özü nə de di.

Ta baq çı isə dü şün dü: “Mə nim 
ba şı ma be lə bir iş gəl səy di, xə ca-
lə tim dən ölər dim. Ya da əv vəl cə 
bu qə miş ki şi ni öl dü rər dim, son-
ra da özü mü... Ya zıq ar vad! Nə 
yax şı ye rə gir mir in di!”

“Bi ça rə qa dın, bu boy da zı rıl tı-
dan son ra evi-
nə dö nə cək, 
özü də əli boş, 
- ey nək li cə-
nab dü şü-
n ü r  d ü . 

- Get və Al la ha dua elə ki, hər 
şey yax şı qur tar dı, - ta baq çı ös kü-
rə yi sa kit lə şən də dil lən di. – Ha cı 
ağa ya dua elə ki, sə ni biabır çı lıq-
dan qur tar dı. Cə hən nəm ol sun 
yu mur ta...

Ha cı ağa nın tə kəb bür lü ba xış-
la rı aş kar bu nu de yir di: “Ey bi 
yox, Al lah hər şe yi gö rür! On dan 
giz lə nə bil məz sən...” da ha bir ne-
çə də qi qə on la rın ha mı sı su sub 
nə elə yə cək lə ri ni bil mir miş ki mi 
dur du.

Ha mı dan əv vəl ye rin dən Ha-
cı tər pən di. Son ra ta ba çı ilə da-
lan dar – hə rə si öz yo luy la get di. 
Plaş lı ki şi də get di. Qa dın isə hə lə 
də ye rin də da ya nıb-dur muş du, 
on la rın ar dın ca mad dım- mad dım 
ba xır dı. Nə ha yət, o da ye rin dən 
tər pən di və ağır-ağır ad dım la dı.

Tərcümə etdi:
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Bazar meydanından bir səhnə


