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  “Hətt  a pi şik də nə ci si nin üs-
tü nü ör tür, tor pa ğa bas dı rır, 
mən sə ba ğır sa ğım da kı la rı 
özüm lə da şı yı ram”. Xəs tə xa-
na dan ne çə həf tə idi ki, çıx-
mış dı. Bu fi k ri uca dan söy lə-
mək üçün də fə lər lə di li nin 
ucu na gə tir miş di, am ma ud-
muş du! Tə səv vür elə mir di 
ki, əri ne cə reak si ya ve rə cək. 
Yə ni mə sə lə o həd də ça ta caq 
ki, bu, hər iki si üçün lağ la-
ğı möv zu su na çev ril sin? İl lər 
ön cə, hə lə xəs tə li yin izi-to zu 
ol ma yan da, in di be li nə tax dı-
ğı bu tib bi lə va zi mat ba rə də 
cə mi bir də fə söh bət düş müş-
dü. Bir gün sə hər, hə lə ya taq-
dan qalx ma mış adə ti üz rə tə zə 
qə zet lə ri göz dən ke çi rir di lər. 
Ya zı lar dan bi ri onun diq qə ti-
ni çək di - xə bər ye ni yet mə lər 
ara sın da iş siz lik və fa hi şə lik 
prob le min dən bəhs edi lir di.

- Aman Al lah, işə bir bax! So-
sial mü da fi ə şö bə sin də ki bu sar-
saq lar qız uşa ğı na gu ya iş ye ri 
ta pıb lar da! Özü də har da? Mə-
də əmə liy ya tı ke çir miş xəs tə lər 
üçün re zin ki sə cik lər ha zır la yan 
fab rik də! Za val lı qız cı ğaz, be lə 
fab rik də can çü rüt mək dən sə, kü-
çə lə rə dü şüb fa hi şə lik et mə si da-
ha yax şı dır!

Üs tün dən xey li vaxt öt sə də, 
nə dən sə, in di hə min sə hə ri da ha 
də qiq xa tır la dı. Söh bət sə na ye-
ləş mə nin do ğur du ğu bə la lar dan 
- ümid siz lik və süst lük dən ge dir-
di. Er kən mark sist lər bu nu iş çi-
nin əmək dən so yu ma sı 
ad lan dı rır dı. On lar 
dü şü nür dü ki, 
fəh lə lər is teh-
sal va si tə lə-
ri nə sa hib 
çı xan ki mi, 
bu amil-
lər ara dan 
qal xa caq. 
La kin So-
vet İtt  i fa qı 
və Çin də-
ki za vod lar-
da (bir vaxt lar 
ər-ar vad Pe ki nə 
sə fər et miş di lər) 
əmək, elə Qərb də-
ki ki mi yek nə səg dir. 
Çin də fəh lə lə rə, heç 
ol ma sa iş gü nü ər zin-
də iki də fə on də qi qə lik 
fa si lə ve rir lər ki, rit mik 
gim nas ti ka ilə məş ğul ol-
sun lar.

- Sən bir fi n can ça yı bu na qur-
ban ver mək is tə yir sən?

Hə min ba zar sə hə ri ya taq da za-
ra fat la şan cüt lü yün dün ya ve ci nə 
de yil di. On la rı nə pro le ta riatın 
hə ya tı, nə xü su si kə mər lə bə də nə 
ta xı lan re zin ki sə cik, nə də hə min 
ki sə ci yi is teh sal edən fab rik də iş-
lə mək dən bo yun qa çı ran ye ni yet-
mə fa hi şə ma raq lan dı rır dı.

İn di bu dur, onun özü nə re zin ki-
sə cik ta xı lıb, onu pal ta rın al tın da 
yax şı ca giz lə dib. Ya taq ota ğı na keç di, 
əri din məz-söy lə məz hər şe yi an la dı. 
Xəs tə xa na da qa dı na bu tib bi lə va zi-
mat dan ne cə is ti fa də et mə yi öy rət-
miş di lər. Çox in tim, hətt  a tualet də 
ra hat lan maq dan da in tim bir iş idi. 
Qa dın ba ğır saq la rı nı bo şalt dı...

Hə kim lər əmin et miş di lər ki, 
müəy yən vaxt dan son ra lə va zi-
ma tı açıb gö tü rə cək lər. Bi ri al tı 
həf tə, di gə ri isə uza ğı üç ay vaxt 
qoy muş du. Bu müd dət dən son-
ra or qa nizm nor mal fəaliy yə ti ni 
bər pa edə cək, da xil də ki açıq ya ra 
bi tə cək di. Bə dən əsas lı tə mir dən 
çıx mış ki mi təp tə zə ola caq dı. Elə 
in di işi nə ge ri dö nə bi lər di, axı ni-
yə də dön mə sin? Baş lı ca sı, gə rək 
özü nü çox yor ma ya san. Am ma 
işə get mə yə heç hə və si yox idi. 
Bir tə rəf dən də dost la rı... Söh bət-
lər bi tib-tü kən mək bil mir di. O da 
din lə mək məc bu riy yə tin də qa-
lır dı. De yir di lər ki, baş qa la rı bu 
və ziy yət də çə tin li yə uğur la si nə 
gə rir (mə sə lən, Bö yük Bri ta ni ya 
kral ailə si nin üzv lə ri ki mi), nor mal 
hə yat ya şa yır. O isə gö zəl ya lan-
lar uy du rub dost la rı nın ağ zın dan 
vu rur du: mə nə dəx li yox dur, hə-
kim lər de yib ki, al tı həf tə, uza ğı 
üç ay be lə ola caq, ona gö rə də xəs-
tə adam lar ki mi ya şa maq mən lik 
de yil. Hə yat yol da şı onun üçün 
şərq üs lu bun da gö zox şa yan iki xa-
lat al mış dı. Pal tar la rı əri seç miş di, 
özü də xa nı mı nın bə yən di yi tər zi, 
sev di yi rəng lə ri nə zə rə al mış dı.

Əri nin hə diy yə si nə elə va leh ol-
muş du ki, xa lat la rın məhz bə də-
ni nə bağ lan mış tib bi lə va zi ma tı 
giz lət mək məq sə di ilə alın dı ğı nı 
dər hal an la ma mış dı. Xa lat la rı 
ge yi nib özü nü qo naq la ra gös tə-
rən də ha mı nın ağ zı açıq qal mış-
dı. Elə bil işıq sa çır dı, dost la rı öz 
ara la rın da de yir di lər ki, val lah, 
bu qız özü nü ya lan dan xəs tə li yə 
vu rub. Əri də de yi lən lər lə ra zı-
la şır dı, hə qi qə tən yol da şı xəs tə-
li yə güc gə lir, sü rət lə yax şı la şır-
dı.

Əv vəl lər də bu möv zu ət ra fın-
da da nı şır dı lar, an caq abst rakt 
söz lər lə. Elə bil uşaq ba şı al da-
dır dı lar, lap na ğıl lar da kı ki mi, 
nə bi lim, doğ ma lıq, son suz sev gi 
eti rafl  a rı: “Mə ni se vir sən? Mə ni 
hə mi şə se və cək sən? Əhd elə yək 
ki, sa ğal maz xəs tə li yə tu tul saq, 
bi ri miz di gə ri ni çox əzab çək mə-
yə qoy ma sın, hə?” Am ma hə yat-
da bu na bən zər ha di sə baş ve rən-
də...

Heç vaxt be lə ol mur axı! Xəs-
tə li yin sa ğal maz ol du ğu nu kim 
de yə bi lər ki? Kim zə ma nət ve rə 
bi lər ki, bu ağ rı lar daim ola caq? 
Əgər bu nu de mək müm kün de-
yil sə, in di dən yas tut ma ğın nə 
mə na sı? Bir qa dın var, iyir mi il 
əv vəl dö şü nü kə sib gö tü rüb lər, 
am ma ve ci nə de yil, hər həf tə cı-
dı ra ge dir. Bir baş qa sı pros tat və-
zi sin dən əmə liy yat olu nub, am-
ma bax, dost məc li sin də üçün cü 
ar va dı ilə ge cə-gün düz cin to nik 
vu rur.

Qa dın müayi nə və əmə liy yat 
olun maq üçün xəs tə xa na ya get-
məz dən əv vəl ma cal ta pıb ərin dən 
ver dik lə ri əh də sa diq li yi ba rə də 
so ruş muş du: “Bir dən hər şey pis 
ol du, yə ni lap pis ol du... əh di mi zi 
unut ma mı san ki, sən qoy maz san 
da mən uzun-uza dı əzab çə kim, 
hə? Mən ol say dım, sə nin üçün 
bu nu elə yər dim”. On lar zül mə tə 
qərq ol muş ya taq ota ğın da ya na-
şı uzan mış dı lar. Əri elə bil ağ zı na 
su al mış dı – an caq ba şı nı tər pə dib 
de yi lən lə ri təs diq lə yir di, bu xa ğı 
da qa dı nın üzü nə to xu nub onu 
ağ rı dır dı. Nə ha yət, ra zı lıq əla mə ti 
ola raq bir-bir lə ri nə sa rıl dı lar. 

Cər ra hi yə əmə liy ya tın dan son ra 
ona elas tik bo ru tax mış dı lar. İn di 
o, əri ilə ağır, xo şa gəl məz möv zu-
lar dan da nış mır dı, söh bət yal nız 
sa ğal maq dan ge dir di. Bu ya ra da, 
tərs ki mi, sa ğal maq bil mir di, elə bil 
kim sə qar ğış elə miş di. Bu ya ra on-
la rın nor mal hə ya tı nı, gü zə ra nı nı 
da dar ma da ğın edə bi lər di. Ba xış-
la rı toq qu şan da çöh rə lə ri nə tə bəs-
süm qo nur du. Əs lin də, və ziy yət 
çox ağır, hətt  a dö zül məz idi. Ya lan 
söy lə mə dən ya şa maq müm kün 
de yil di. Ya lan kru je va ya bən zə yir-
di, il mə lə ri gün dən-gü nə da ha sıx 
hö rü lə rək cüt lü yün gə lə cək plan la-
rı nın ət ra fı nı sa rır dı. On lar növ bə ti 
həf tə, ay, il üçün pla nı göz qır pı-
mın da qur muş du lar, am ma hə ya ta 
ke çə cə yi nə inan mır dı lar. De yir lər, 
ya lan ya lan gə ti rər. “Ər za ğı çat-
dır dı lar?... Ye nə təy ya rə qa çı rıb-
lar... Bu kres lo da sə nə ra hat dır?...

Seç ki pa yız da ke çi ri lə cək... Tə zə 
qə dəh lər al maq la zım dır... Bir-iki 
mək tub yaz ma lı yam... De ki, ko fe 
və kib rit gə tir sin lər... Or ta Asi ya-
da ye ni böh ran baş la yıb... Pər də ni 
bağ la, gün gö zü mə dü şür... Cü mə 
ax şa mı, gə rək saç la rı mı qay da ya 
sa lım...” Əri nin əli ni sı ğal la yan da 
özü nə tə səl li ve rir və elə bil gös-
tər mək is tə yir di ki, mən öl mə yə-
cə yəm. Cis ma ni hə yat on lar üçün 
ar tıq əhə miy yə ti ni itir miş di.

Yal nız bir şey qal mış dı ki, o da 
məğ zi nə gö rə heç bir vəch lə ya lan 
ola bil məz di. Bu, mə həb bət idi və 
hə lə çır pı nır dı. Hə yat aman ver-
mə di, am ma əhd-pey ma nı mı zı 
hə yat la bağ la ma mış dıq ki... 

Cü mə ax şa mı na har dan son ra 
əri onu gö zəl lik sa lo nu na apar-
mış dı, ge ri dö nən də de di ki, çox 
gö zəl gö rü nür sən. Öm rün də ilk 
də fə komp li ment eşi dən qız ki mi 
utan dı, min nət dar lı ğı nı bil dir di. 
Bu an lar da əmə liy yat dan son ra kı 
müd dət ər zin də ilk də fə ola raq tə-
la tüm lü hiss lər ya şa dı. Bu, qor xu 
və nif rət de yil, ək si nə, əri nə bəs lə-
di yi nə ha yət siz inam his si idi. Ax-
şam, ya taq ota ğın da yal nız qa lan-
da, giz lət di yi həb lə ri bir cə-bir cə 
say dı, on la rı iç məz dən əv vəl qı sa 
bir mək tub yaz dı: “Əh di nə əməl 
elə. Qoy ma mə ni di rilt sin lər”.

O, hə lə uşaq lıq dan bu nu də-
rin yu xu ya bən zə dir di, baş qa heç 
nə yə. İlk də fə ha sa rın di bin də 
bü zü şüb qal mış bir quş gör müş-
dü, çu buq gö tü rüb onu tər pət-
sə də, quş gö zü nü aç ma mış dı. 
Bax, elə hə min qə naətə də o vaxt 
gəl miş di. Bu nun bir yu xu ol du-
ğu nu yal nız oya nan dan son ra 
dərk edir sən... O, ölüm dən çə-
kin mir di, am ma də rin yu xu dan 
oyan ma ğa da qor xur du. Kir pik-
lə ri işı ğı ke çi rən çəh ra yı pər də yə 
dön dü. Göz lə ri ni açan da xəs tə-
xa na pa la ta sı nın par laq di var la-

rı nı gör dü. Kim sə 
əlin dən tut muş du. 
Bu, ONUN əli idi.
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