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Kamal ABDULLA

Uzun za man dı bir-bi-
ri miz dən xə bə ri miz 
yox idi. Ali mək təb də 
bir yer də oxu muş-

duq. Tə ma sı mız ya sü rək li, ya 
da ad da-bud da olur du.

İki-üç ay əv vəl kü çə də onu qə-
fi l dən gö rən də xey li də yiş miş-
di. Az qa la ağ lam sı na raq mə nə 
ürə yi ni açıb tök dü ki, da ha göz-
lə rim lə ba ca ra bil mi rəm, ey nə yi-
min şü şə lə ri +10-a ça tıb, bu nun la 
be lə ye nə də çox şe yi gör mü rəm, 
ha ra ba xı ram, hər şey qa rı şır bir-
bi ri nə, mə nə elə gə lir ki, mən 
gör dü yüm o an da ca nə cür olur-
sa, də yi şir, əv vəl ki ha lın dan çı-
xır, itir, yox olur. Bir söz lə, aləm 
qa rı şıb bir-bi ri nə. Sa bah yox, o 
bi ri gün əmə liy ya ta ge də cə yəm. 
“Yas tı ğın yün gül ol sun” de yib 
üzü mə qəm li ifa də ver dim.

Bir yas məc li sin də tə sa dü fən 
üz bəüz otur duq. Da rı xan adam-
lar ki mi elə hey ət ra fı na boy la-
nır, ki mi sə ax ta rır dı. Mə nə eti-
na sız-eti na sız ba xır, elə bil, mə ni 
ta nı mır dı. Əv vəl cə nə cür reak-
si ya ve rə cə yi mi bil mə dim.

Mən özüm də ey nək siz ol du ğu 
üçün bir dən-bi rə onu ta nı ma mış-
dım. Çün ki ta nı dı ğım gün dən bu 
gü nə cən tə lə bə lik dos tu mu har-
da gör müş düm sə, gö zü ey nək li 
gör müş düm və mə nə hə mi şə elə 
gəl miş di ki, ey nək çox dan dan bə-
ri onun tə bii bir əza sı na çev ri lib. 
Qon şu stol da ki mə sə gü lüm sə di, 
on dan ta nı dım. Diş lə ri ni ağar dıb 
bu cür ya lan dan gü lüm sə mə yi 
an caq o ba ca rır dı.

- Hər şey nor mal dı? - Məh rəm 
adam lar ki mi so ruş dum. - Əmə-
liy yat ne cə keç di? Ba ğış la, ya nı-
na gə lə bil mə dim.

- Nor mal dı. - Üzü nün ifa də sin-
dən gör düm ki, av to ma tik ola raq 
say maz ya na ca vab ver mək is tə-
yir. Am ma elə ki, sə si mi, in to na-
si ya mı eşit di, göz lə ri ni - rəng siz 
göz lə ri ni (sən de mə, rəng siz də 
göz olur muş) hə zin bir ma raq-
la ya vaş-ya vaş ət raf dan yı ğıb 
üzü mə dik di, mad dım-mad dım 
bax dıq ca bax dı, elə bil, nə yi sə 
xa tır la maq is tə di. Əl bətt  ə ki, 
xa tır la yıb ra hat köks 
ötür dü. - Ba xı ram, ey-
nək siz sən da ha, ma-
şal lah. Əmə liy yat dan 
son ra adam ta nı mır-
san?! Xe yir di mi?

Ma raq və hətt  a həs rət lə ba-
xış la rı nı pil lə kən ki mi üzü mə 
di rə yib du ran da isə da ha döz-
mə dim, bu də fə bi lə-bi lə ko bud 
ol ma ğa ça lış dım:

- De yə sən, ar tıq bu bəd baxt 
dün ya mız sə nin sa ğal mış göz-
lə ri nə baş qa cür gö rü nür?! Mə-
nəm, mən. Otuz il lik can bir, tən 
ay rı qar da şın. Yə qin adı mı da 
unut mu san. Düz elə mi sən. Ve-
ci nə də al ma. Sən nə bi rin ci sən, 
nə də so nun cu. Yə ni, adam unu-
dan lar sı ra sın da...

O, mə nim sə si mi mu si qi nöm-
rə si ifa edən çal ğı çı lar bun dan 
əv vəl mu si qi alət lə ri ni yox la yıb 
nə va ziş və diq qət lə din lə dik lə ri 
ki mi din lə yir di.

- Vay, vay, vay... - Əv vəl cə vay-
sı lan dı, son ra sə si nə təəc cüb do lu 
bir ahəng ver di. - Doğ ru dan, bu 
sən sən?! Sən sən. Sə si ni eşi dən-
dən son ra ta nı dım. İnan maz san, 
mən elə in di cə ora-bu ra ba xıb sə-
ni ax ta rır dım, bi lir dim, hök mən 
bur da ol ma lı san. Am ma... sən 
özün də, elə bil, xey li də yiş mi sən. 
- Zən lə göz lə ri ni üzü mə dik di.

Mə ni bir dən be lə bir fi  kir sar sıt-
dı ki, üzüm də, gö züm də ac göz-
lük lə gə zi şən ba xış la rı ilə o, baş qa 
bir şey de yil, mə nim özü mü de yil, 
an caq mə nim sə si mi ax ta rır.

Yas ye rin dən bir lik də çıx dıq. 
Yol da qo lu ma gi rib mə nə dər di-
ni da nış ma ğa baş la dı.

Dos tum gö zün də ki əmə liy yat-
dan son ra ar tıq heç bir köh nə ta nı-
şı nı ta nı mır mış. Üz lər onun üçün 
baş qa, ta mam ye ni üz lə rə çev ril-
miş di. Yol lar, kü çə lər, bi na lar da 
həm çi nin. Öz ev lə ri nə ge dən yo lu 
da unut muş du, ev lə ri ni də, ya şa-
dı ğı mən zi li də. Bu hə lə ha ra sı dı, 
ar va dı nı, uşaq la rı nı da əmə liy-
yat dan son ra an caq səs lə ri va si-
tə si lə bir-bi rin dən se çir di.

- Əv vəl-əv vəl bil mir dim, və-
ziy yət dən ne cə çı xa ca ğam. Yax-
şı ki, mə ni xəs tə xa na dan evə bi-
zim ki lər gə tir di. Yox sa evi ne cə 
ta pa caq dım, ina nır san, tə səv vür 
elə mir dim. Ev də ki lər mə nə ey-
nən pa ra voz An na Ka re ni na ya 
ba xan ki mi ba xır dı lar. - Bu söz-
lə ri de yib şit-şit diş lə ri ni ağart dı.

Bu, cur luq et di yi miz köh nə 
za man lar dan bu gü nə cən ye ri 
gəl di-gəl mə di ara mız da iş lət-
di yi miz nim daş bir za ra fat idi. 
Mən bu də fə ona qo şu la bil mə-
dim, çün ki bey ni mə bir qə ri bə 
fi  kir gir miş di, mə ni əy ri-üy rü 
yol la ra çə kir di.

- Mən in di ça lı şı ram, ye ni cə 
ta nı dı ğım adam la rın ən əv vəl 
səs lə ri ni, son ra üzü nü-gö zü nü 
ya dım da sax la yım. Asan de yil. 
Ba yaq özün yas ye rin də gör dün 
ki... Sə ni, sə ni ta nı ya bil mə miş-
dim. - Özü nü yı ğış dı rıb kök-

sü nü ötür dü və nə dən sə 
mə nim qo lu mu 

b ə r k - b ə r k 
sıx dı.

Da ha be lə für sət ələ düş məz-
di. Hök mən bu mə sə lə ni öy rən-
mə liy dim. Hə qi qə tən mi, bu saat 
onun qar şı sın da du ran adam, 
yə ni, mən əmə liy yat dan əv vəl ki 
mən idim, yox sa yox?! O vaxt kı 
mən ilə in di ki mən ara sın da fərq 
var idi mi, əgər var idi sə, nə də rə-
cə də idi?! Bu nu on dan yax şı heç 
kim bi lə bil məz. Özü axı ba yaq 
be lə de di: sən də, yə ni, mən də 
də yiş mi şəm, həm də ta nın ma-
ya caq də rə cə də. Üz bəüzüm də 
otur du ğu hal da, göz lə ri ni üzü-
mə dik di yi hal da mə ni ora-bu ra 
boy la nıb kə nar da ax ta rır dı...

O mə nim sualı mı əv vəl-əv vəl 
doğ ru-düz gün ba şa düş mə di. 
Tez ca vab ver di:

- Axı də yi şən sən de yil sən, 
mə nəm. - Bu tə lə sik ca vab la mə-
nə elə gəl di ki, o, boy nu nu mə sə-
lə dən qa çır maq is tə yir.

Am ma mə nim izi nə düş mək 
is tə di yim bir baş qa müəm ma 
idi. Və mən ina dım dan dön mə-
yə cək dim.

- Qu laq as mə nə. Sən mə ni ba-
yaq yas da üzü mə ba xa-ba xa ta-
nı ma dın, elə mi?

- Əv vəl-əv vəl si fə ti ni ya rı ya-
can köl gə tut muş du... - Bu bir 
bə ha nə idi. Üzü nü ya na çe vir di.

- Bu ra bax... - Mən onun pal-
to su nun ya xa sın dan ya pı şıb 
üzü nü üzü mə çe vir dim və tə-
kid lə göz lə ri nin düz içi-
nə bax dım. Ürə yi mi 

san ki neş tər çal dı.

Göz lə rin də hə mi şə ki ey nək yox 
idi de yin, in di bu ada mın göz-
lə ri onun üzün də sü ni əza ki mi 
idi. Ada mın qəl bi nin, ru hu nun 
içi nə nü fuz edir, qı rıl mış kom-
pas ki mi be lə dən be lə, elə dən 
elə fır la nır dı lar.

O, mə sə lə nin mə nim üçün nə 
qə dər cid di ol du ğu nu əl lə rim lə 
ya xa sın dan tu tub sil kə lə yən də, 
de yə sən, an la dı. Bir nə fə sə üyüt-
mə yə baş la dı:

- Sa kit ol, sə sin ki, var, mə nim 
üçün sə nin sə sin hə mən ki səs-
di. Bu ye tər. Mən sə nin sə sin dən 
ya pı şıb sə ni ta nı dım... bu bəs de-
yil?! - Az qa la yal va rır dı. Ya xa sın-
dan ki, hə lə də bərk-bərk ya pış-
mış dım, bu rax dım. O, gü nah kar 
adam ki mi ba xış la rı nı ye nə də 
mən dən giz lə yə-giz lə yə sö zü nə 
da vam elə di. - Yax şı. Yax şı. De-
yə cə yəm. Sən özün bu nu is tə din. 
Am ma mə ni qı na ma. Bil mək is-
tə yir sən sə, mən sə ni in di də ta-
nı mı ram. Sə sin ol ma sa idi, yə ni, 
sən sus sa idin, hə lə də ta nı ma ya-
caq dım. Elə bil, kim sə, baş qa bir 
kim sə am ma sə nin köh nə sə sin lə 
mə nə de di: sə sim dən ya pış.

Mən nə fəs dər mə dən ona qu-
laq asır dım. O isə get-ge də kəs-
kin lə şən və yad la şan sə siy lə de-
yir di:

- Bax, in di sən özün, bi lə sən, o 
vaxt kı sən de yil sən. O vaxt kı sən 
nool dun, bu nu mən bil mi rəm. 
Sə nə elə gə lir, sən osan. Sən isə o 
de yil sən. Bu gün mən sə ni gö rüb 
ta nı ma yan da sən ar tıq o de yil din. 

Yas dan son ra sən bir 
baş qa sı san. Bəl-

kə də yas dan 
da ha əv vəl 
baş qa sı idin, 
am ma bu nu 
bi l  mir  din?! 
İn di bil din?! 
Ağ lın art dı-
mı?! - Onun sə-
sin də ar tıq bir 
is teh za var idi.

Qə ri bə idi, 
am ma mən ar-

tıq sa kit ləş miş-
dim. Əli mi apa rıb 

onun pal to su nun 
ora-bu ra sı nı dü-

zəlt dim, qı rış-
la rı nı tu mar-
l a  d ı m .

“Bu ada mın ağ lı uçub ge dib ki. 
Ne cə yə ni, sə sim dən ya pış?! Gör 
mə ni ha ra lar da az dır maq is ti-
yir...” - dü şün düm.

Ay rıl maz dan əv vəl son də fə 
diq qət lə göz lə ri nin içi nə bax-
dım. Xa tır la ma ğa ça lış dım. Yox 
ki, yox. Bu rəng də göz lə ri mən, 
val lah və bil lah, heç ha çan gör-
mə mi şəm. Bu rən gin adı nı da 
tap maq çə tin idi. Hər rəs sam 
rən gi rən gə qa rış dı rıb onu ala 
bil məz di. Bu rən gin ar xa sın da 
eti bar lı is teh kam ki mi giz lən-
miş göz lər isə... ar tıq mə nim 
ürə yi min düz içi nə, qa nı ma, ca-
nı ma tuş la nıb bey ni mi de şir di... 
Ümu miy yət lə, bu adam kim idi 
və mən in di onun la ni yə yo lun 
or ta sın da dur mu şam və nə dən 
söh bət edi rəm - onu da an la ma-
dım. “Yas da üz bəüz otur muş-
duq, ta nış da ol ma dıq, mə na-
sız-mə na sız da nı şır dı. Adi ya si çi 
söh bət... Çı xan da iliş di mə nə, 
bu rax ma dı...”

On dan, nə ha yət, ay rı lan da elə 
bil dim ki, ağır bir bə la dan ca nı-
mı qur tar dım. Ra hat lıq için də 
evi mə tə rəf yol al dım. Bü tün 
ru hu ma ha kim kə sil miş, am ma 
əs la ta nış ol ma yan bu qə ri bə ra-
hat lı ğın için də mə nə elə gəl di 
ki, vam pir lər qan ax ta ran ki mi 
onun da səs ax ta ran ba xış la rı 
mə nim qa nım da-ca nım da hə-
lə də ili şib qa lıb və mə nim lə bir 
yol ge dir. Bir az da be lə keç di və 
mən ar tıq ha ra get di yi mi kəs di rə 
bil mə dim. Ət raf da hər şey mə nə 
yad ki mi gə lir di. Ta nı ma dı ğım, 
bö yük lü-ba la ca lı bi na lar, ge niş 
və əy ri-üy rü kü çə lər be lə dən-
be lə, elə dən-elə baş alıb ge dir di. 
Mə nim yad da şı ma bir dən-bi rə 
nool du? Mən ha ra da yam? Ora-
bu ra ba xı ram, boy la nı ram, ürə-
yim tən ti yir, ar tıq nəin ki bu ra nı, 
heç ha ra nı ta nı mı ram. Ev ün va-
nım ni yə ya dım dan çıx ma lı dı 
ki?! Ev də axı mə nim göz lə yə nim 
var. Mə ni göz lə mə liy di lər. Am-

ma kim? Kim mə-
ni göz lə yə cək di? 
Mə nim evim var-
dı mı, yox du mu? 

O ha ra da idi?! Ya-
vaş-ya vaş hiss edi-

rəm ki, əv vəl ki ki mi 
dü şü nə də bil mi rəm, 

fi  kir lə rim bir-bi ri nə ili şir. 
Ba yaq da nış dı ğım di li də 

ya vaş-ya vaş unu du ram. Mən 
ki məm?!

...O, ürə yi hövl nak dar bir kü-
çə ilə dörd tə rə fi  nə boy la na raq 
tə lə sə-tə lə sə ge dir, hər dən qa çıb 
ge ri qa yı dır, han sı sa hə yə tə ye-
ni dən ba xır və bu ara ni ga ran 
göz lə ri lə nə yi isə, ki mi isə ax ta-
rır. Nə ha yət, əl bətt  ə ki, hal dan-
hey dən dü şür, bir ba la ca evin 
yön dəm siz qa pı sı ağ zın da ye kə 
bir daş var, əlac sız, ümid siz hal-
da o da şın üs tü nə otu rub öz-özü 
ilə an la şıl maz bir dil də nə sə da-
nı şır, də rin dən kök sü nü ötü rür, 
əl lə ri lə ba şı nı qu caq la yır və be-
lə cə do nub qa lır.

nır, ki mi sə ax ta rır dı. Mə nə eti-
na sız-eti na sız ba xır, elə bil, mə ni 
ta nı mır dı. Əv vəl cə nə cür reak-
si ya ve rə cə yi mi bil mə dim.

Mən özüm də ey nək siz ol du ğu 
üçün bir dən-bi rə onu ta nı ma mış-
dım. Çün ki ta nı dı ğım gün dən bu 
gü nə cən tə lə bə lik dos tu mu har-
da gör müş düm sə, gö zü ey nək li 
gör müş düm və mə nə hə mi şə elə 
gəl miş di ki, ey nək çox dan dan bə-
ri onun tə bii bir əza sı na çev ri lib. 
Qon şu stol da ki mə sə gü lüm sə di, 
on dan ta nı dım. Diş lə ri ni ağar dıb 
bu cür ya lan dan gü lüm sə mə yi 
an caq o ba ca rır dı.

- Hər şey nor mal dı? - Məh rəm 
adam lar ki mi so ruş dum. - Əmə-
liy yat ne cə keç di? Ba ğış la, ya nı-
na gə lə bil mə dim.

- Nor mal dı. - Üzü nün ifa də sin-
dən gör düm ki, av to ma tik ola raq 
say maz ya na ca vab ver mək is tə-
yir. Am ma elə ki, sə si mi, in to na-
si ya mı eşit di, göz lə ri ni - rəng siz 
göz lə ri ni (sən de mə, rəng siz də 
göz olur muş) hə zin bir ma raq-
la ya vaş-ya vaş ət raf dan yı ğıb 
üzü mə dik di, mad dım-mad dım 
bax dıq ca bax dı, elə bil, nə yi sə 
xa tır la maq is tə di. Əl bətt  ə ki, 
xa tır la yıb ra hat köks 
ötür dü. - Ba xı ram, ey-
nək siz sən da ha, ma-
şal lah. Əmə liy yat dan 
son ra adam ta nı mır-
san?! Xe yir di mi?

Ma raq və hətt  a həs rət lə ba-
xış la rı nı pil lə kən ki mi üzü mə 
di rə yib du ran da isə da ha döz-
mə dim, bu də fə bi lə-bi lə ko bud 
ol ma ğa ça lış dım:

həm çi nin. Öz ev lə ri nə ge dən yo lu 
da unut muş du, ev lə ri ni də, ya şa-
dı ğı mən zi li də. Bu hə lə ha ra sı dı, 
ar va dı nı, uşaq la rı nı da əmə liy-
yat dan son ra an caq səs lə ri va si-
tə si lə bir-bi rin dən se çir di.

- Əv vəl-əv vəl bil mir dim, və-
ziy yət dən ne cə çı xa ca ğam. Yax-
şı ki, mə ni xəs tə xa na dan evə bi-
zim ki lər gə tir di. Yox sa evi ne cə 
ta pa caq dım, ina nır san, tə səv vür 
elə mir dim. Ev də ki lər mə nə ey-
nən pa ra voz An na Ka re ni na ya 
ba xan ki mi ba xır dı lar. - Bu söz-
lə ri de yib şit-şit diş lə ri ni ağart dı.

Bu, cur luq et di yi miz köh nə 
za man lar dan bu gü nə cən ye ri 
gəl di-gəl mə di ara mız da iş lət-
di yi miz nim daş bir za ra fat idi. 
Mən bu də fə ona qo şu la bil mə-
dim, çün ki bey ni mə bir qə ri bə 
fi  kir gir miş di, mə ni əy ri-üy rü 
yol la ra çə kir di.

- Mən in di ça lı şı ram, ye ni cə 
ta nı dı ğım adam la rın ən əv vəl 
səs lə ri ni, son ra üzü nü-gö zü nü 
ya dım da sax la yım. Asan de yil. 
Ba yaq özün yas ye rin də gör dün 
ki... Sə ni, sə ni ta nı ya bil mə miş-
dim. - Özü nü yı ğış dı rıb kök-

sü nü ötür dü və nə dən sə 
mə nim qo lu mu 

b ə r k - b ə r k 
sıx dı.

kid lə göz lə ri nin düz içi-
nə bax dım. Ürə yi mi 

san ki neş tər çal dı.

Sə nə elə gə lir, sən osan. Sən isə o 
de yil sən. Bu gün mən sə ni gö rüb 
ta nı ma yan da sən ar tıq o de yil din. 

Yas dan son ra sən bir 
baş qa sı san. Bəl-

kə də yas dan 
da ha əv vəl 
baş qa sı idin, 
am ma bu nu 
bi l  mir  din?! 
İn di bil din?! 
Ağ lın art dı-
mı?! - Onun sə-
sin də ar tıq bir 
is teh za var idi.

Qə ri bə idi, 
am ma mən ar-

tıq sa kit ləş miş-
dim. Əli mi apa rıb 

onun pal to su nun 
ora-bu ra sı nı dü-

zəlt dim, qı rış-
la rı nı tu mar-
l a  d ı m .

(Hekayə)


