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SABAHINIZ XEYİR! 
 

ş yeri dənizin kənarında, metronun yaxınlığında, 
paytaxtın ən gözəl və yaraşıqlı binalarından bi-

rində yerləşir. Oranın şəkli müxtəlif bukletlərdə, təq-
vimlərdə verilir. Çoxları buranı "Bukinist" mağaza-
sının adı ilə tanıyır. Çünki binanın birinci mərtəbəsində 
kitab mağazası var və bura gəlib-gedənlərin sayı-
hesabı yoxdu. Şəhərin ən böyük kinoteatrlarından biri 
də yaxınlıqda, yolun o biri kənarındadır. Xüsusən ax-
şamlar burada iynə atsan yerə düşməz. Kinoya gedən 
kim, dənizkənarı parka gedən kim... 

İş saat 9.00-da başlayır. Baş redaktorun "hörməti" 
sayəsində on beş dəqiqə gecikmək olardı. Üçüncü 
mərtəbədə qaranlıq otaqda oturan Xoşqədəm davamiy-
yət kitabçasını açır, hər kəs adının qabağına qol çəkir. 

– Bu xətti bir az çox qoysanız necə olar? 
– Bəsindi. Sən deyən kimi olsa, onda həftəyə bir 

jurnal bəs eləməz. 
– Jurnalı ki redaksiya, daha doğrusu, zavxoz 

Mehdiqulu Mehdiquluyev alır. 
– Sənə nə? 
– Qolum o araya sığışmır. İmzam türkün sözü bir az 

uzundur. 
– Sənin qolunu qısaltmaq lazımdı. Bax, sosial həyat 

şöbəsinin redaktoru Qeyrət Qurdoğlunun qoluna bax. 
Adının baş hərfini yazır. Vəssalam. 

– Ey, qolnan imzanı qarışdırmayın. 
Xoşqədəm jurnalı götürüb kənara tullayır: 
– Köpəkoğlunun xarabası dəlixanadı. Bir ağıllı 

gəlib çıxmır bura. 
– Şir ürəyi yemisən, Xoşu. Şefə söyüş söydün. 

Qazik eşitdi. Gələn kimi çatdıracaq. – Ona söz atır. 
– A... a, mən onu söymürdüm ki? 
– Jurnalı aç qol çəkim. 
– Olmaz. Gecikmisən. 

İ 
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– Avtobus xarab oldu. Mən neyniyim. Cəmi beş 
dəqiqə gecikmişəm. 

– Sən hər gün gecikirsən. 
– Neynəyim, əliuşaqlıyam, – İbrahim Dağlaroğlu 

Xoşqədəmi yola gətirə bilmirdi. 
– Neynək. Mən də Qazikə çatdıracam ki, şefi bir 

qəpiklik etmisən, köpəkoğlu demisən. 
– Sübut. 
Dağlaroğlu döş cibindən diktafonu çıxartdı. 
– Eşitdin gül səsini? 
– Al qol çək. Xatanı məndən xar elə. 
– İstəyirsən çəkmiyim... 
– Tez elə, vaxtım yoxdu. 
Dəmir qapıları isə zavxoz Mehdiqulu açırdı. Hər 

gün saat 9-a on beş dəqiqə qalmış iri açarları cınqıl-
dada-cınqıldada pilləkənləri qalxırdı. 

– Sabahın xeyir, müəllim! 
– Mən müəllim deyiləm. Xahiş edirəm, bir də mənə 

müəllim demə. 
– Baş üstə. Onda yoldaş, ya cənab desəm, necə, 

olar? 
– Saxla. 
– Familiyanızla çağırım? 
– Saxla. 
– Şefin müavini? 
– Özünü dola. 
– Onda sadəcə Mehdi desəm, inciməzsən? "Qulu" 

sözünü ixtisar edirəm. 
– Olar. 
– Mehdi, sən İran jandarmlarına oxşayırsan. Səndən 

yaxşı jandarm olar. 
– O nədi? 
– Milis də. Bizim milis. İranda işləsən, xan kimi 

dolanarsan. 
– Elə burda da milis işləsəm, pis olmaz. 
– Burda səni götürməzlər. 
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– Niyə? 
– Çünki həm qarnın yekədi, həm də dazsan. 
– Qarnın bura nə dəxli var? 
– Ay sağ olmuş, sistemə keçəndə gərək arıq olasan, 

deyələr ki, təmiz, gözütoxdu. Qarın sonra yekələnər. 
Səninki əksinədi. O ki qaldı dazlığa, axşam bir xarici 
kitab oxumuşam. Tibbə aiddi. Saç əmələ gətirməyin 
yolu orda yazılıb. 

– Doğrudan? – Bir az ona yaxınlaşdı. 
– Vallah. İstəyirsən sənə deyim. 
– De görüm. 
– Moruq yarpağı var ha, onu əzib çil toyuğun yu-

murtası ilə qatırsan, sonra dəsmala qoyub başını ör-
türsən. Bir ay gündəlik eliyəndən sonra iki ay ara verir, 
sonra təzədən başlayırsan. 

– Nə qədər eləməlisən? 
– Tük çıxana qədər. 
– Bura bax, gərək təkcə çil toyuğun yumurtası 

olsun? 
– Ancaq. 
– Mən hardan bilim ki, bu yumurta çil toyuğundu? 
– Özün gərək çil toyuq saxlayasan, biləsən ki, yu-

murta onunkudu. 
– Mənə bunu bir yerlimiz də demişdi. 
– Mejdu proçim, bu şefə də lazımdı. Düzdü, o hələ 

tam daz deyil, ancaq onun da saçı tökülür. 
İdman bölməsinin müdiri Toğrul Sağlam pilləkəndə 

görünür. 
– Toğrul müəllim, səni bu gün qabaqlayıblar. 
– Olar, olar. Axşam futbol nə oldu? 
– Baxmadın? Müsibət oyun oldu. Sən nətəri idman 

şöbəsinin müdirisən ki, elə oyuna baxmamısan? 
– Birinci taymın yarısına baxdım. Məni yuxu 

aparıb. Deyəsən, türklər aparırdı, hə? 
– Yox e, ispanlar türklərə ikisini vurdular, sonra 

türklər onlara üç dənə zıpladılar. 
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– Lap elə? 
– Lap elə. 
– Həlal olsun! Həlal olsun! Türklərin qabağına çı-

xan olmaz day? 
– Bilmək olmaz. 
O otağı açıb işıqları yandırdı, koridora çıxdı, papi-

rosu alışdırdı. Mehdi təzədən onu yanladı. 
– Deyirsən, moruq yarpağı ilə çil toyuğun yumur-

tasını əzib bir-birinə qatırsan? 
– Hə. Ancaq moruq qırmızı moruq olmalıdı. O 

dağlarda olur ey. 
– Hə. Onu İbrahim Dağlaroğluna deyərəm, kəndə 

gedəndə gətirər. 
– Gələn yaz eliyərsən. İndi gecdi. 
– Bəs yumurta ancaq çil toyuğun olmalıdı? 
– Hə, onunku olmalıdı. Dedim, axı? 
– Şef deyirdı ki, koridorda papiros çəkməsinlər. 
– Bir zibil yeşiyi alın də. Kül yerə düşməsin. Bəs 

harda çəkək? 
Mehdi gözü ilə tualeti göstərdi. 
– Hamı orda çəkməlidi? 
– Hə. 
– Şef özü də? 
– Onu bilmirəm. 
Koridorun o başından Qəzənfərin – Qazikin silueti 

göründü. 
– Gecikirsən, Qazik. 
– Salam, Mazelli. – Ona Mazelli adı qoymuşdu. 
– Haqq-hesaba basma. Kimsə beş dəqiqə gecikən 

kimi aparıb qoyursan Məhinbanunun ovcuna, özün 
gecikəndə bəs nə olmalıdı? 

– Əvvəla, Məhinbanu yox, Məhin. 
– Ona denən adını dəyişsin. 
– Nə qoysun? 
– Nə bilim? Nəsə başqa bir ad. 
– O sənə qalmayıb. Sonrası da məni özünnən bir 
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tutma. Nə olsun şöbə müdirisən. 
– Əlbəttə, mən ömrümdə səni özümə tay tutmaram. 

Axı, sən sukasan. 
– Hə, bilirsən, Mazelli, səhər-səhər gələndə nə 

olub? Ona görə gecikmişəm. 
– Sən yaxşı şey görməzsən ha. Nəsə bəd xəbər. 
– Hə. Bir xarici maşın Biləcəri körpüsündən 

aşmışdı. Təkərləri göydə idi. 
– Ölən vardı? 
– Yox. Nəsə ölən olmadı. – Təəssüflə bildirdi. 
– Ona görə kefin yoxdu? 
– Yox əşşi. 
– Samovarın suyunu tök, çay qoy.  
– Qızlar gəlib qoyarlar.  
– Qazik, sən onlardan diksinmirsən?  
– Kimdən?  
– Məndən! Qızlardan.  
– Yox. 
– Mən isə diksinirəm. Samovarı aparırlar tualetə. 

On beş dəqiqədən sonra gəlirlər. Deyirəm, birdən içinə 
pəşov edərlər.  

– Yox əşşi. Yəni eliyərlər? 
– Qazik, ağlıma gəlib ki, eliyərlər. Çünki özləri çay 

içmirlər, bizə süzəndə isə deyirlər ki, sudan iy gəlir. 
Qazik samovarı doldurmağa getdi. Az keçmir ki, 

hamı yerində oturur. Otaqda altı nəfərdirlər – o, Araz, 
Qazik, Reyhan Qılınclı, Şəhla İldırım və Səbinə Şahid. 

– Kimin nəyi var? – O otaqdakılara müraciət edir.  
– Necə yəni kimin nəyi var? Bu nə sualdı səhər-

səhər acqarına. Bilmirsən kimin nəyi var? – Araz 
qəzeti vərəqləyir.  

– Yazıları deyirəm.  
– Hə. Bu başqa məsələ.  
– Sən, Araz, bu gün nə verəcəksən?  
– Hələ "SPİD" oxuyuram.  
– Utanmırlar. – Səbinə Şəhlaya deyir. 



Ясярляри.  IЫ ъилд 

11 

– Niyə utanmalıyam. Qəzet çap olunub, ictimai 
yerdə satılır. Mən də bir anbar pul verib almışam. Hər 
bir vətəndaş özünü bu zərərli virusdan qorumalıdır.  

– Özündən muğayat ol.  
– Siz də sağ olun. – Reyhan samovara baxır. 
– Bunu kim doldurub? – Qızlar Qaziklə küsülü-

dülər.  
– Qazik. 
– Mazelli, Qazik yox, Qəzənfər.  
– Bağışla. 
– İşləri, sənətləri yoxdu. Özümüz doldurardıq.  
– Lazım deyil sizin doldurduğunuz çay. – Qəzənfər 

yerində qurcalandı. 
– O niyə elə olur? 
– Sizin çaydan iy gəlir. Nə bilim, içinə neyni-

yirsiniz?  
– Boyunu yerə soxum. Utanmır hələ. 
– Utanmaz sizsiniz. Mən də deyirəm niyə qarnım 

ağrıyır. 
– Ayağın işləyir de, Qazik. 
– Nə fərqi var ə, Mazelli, ordan pəncərəni aç. 
– Nolub ki? – Araz söz atır. 
– lyi hiss eləmirsiniz? 
– Mənim burnum tutulub. 
– Aç, aç. Səhər-səhər bilmirsən haralarına nə vurur-

lar. 
Qızlar durub çıxırlar. Stəkanları yuyacaqlar. Üçü də 

eyni formada geyiniblər. Yubkaları dizdən bir qarış 
yuxarıdadır. 

– Ə, Mazelli, bunlar bütün açıq geyinirlər. 
– Mən neyniyim. Yəqin pulları azdı, parça baha. 
– Əncir yarpağıdı dana. – Araz qəzetdən lüt qız 

şəklini onlara göstərir. – Bunnan onların fərqi yoxdu. 
Şefə demək lazımdı. 

– Şef özü belə istəyir. Odey, gəldi, Qazik, özünü ver 
yanına. Bir də denən ki, tualetdə papiros çəkmək 
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təhlükəlidi. 
– Özünüz desəniz. Sən, Mazelli, şöbə müdirisən. 

Get de da! – Qəzənfər şefə yaxın olduğunu eşitdiyin-
dən məmnunluq duydu. 

Qızlar qayıtdılar. 
– Çay qaynadı. Kim dəmləyəcək? – O istəyirdi ki, 

Şəhla dəmləsin. O, sanki bunu hiss etdi. 
– Mən hələ ştatnı işçi deyiləm. Dünən də mən 

dəmləmişdim. – Şəhla özünü dartdı. 
– Deyirəm axı, çay niyə dadlıydı. – Qəzənfər qəzetin 

səhifəsini o biri üzünə çevirdi. 
– Bəli, dadlıydı. Kim nə deyir desin. – Şəhla sol 

qıçını sağın üstünə qoydu. Reyhan qalxıb dəm 
çaynikini götürdü. 

– Dava salmayın. Mən dəmləyərəm. 
– Mənə çox maraqlıdı, bir otaqda neçə fövqəladə və 

səlahiyyətli səfir olmalıdı? – Qəzet oxuyan Arazı 
söhbətə cəib etmək istədi. 

– Hay? – O, qəzet oxumağına ara verdi. 
– Sualı təkrar edim? 
– Etsən yaxşı olar. – Sualı eşidən kimi cavab verdi. 
– Nə bilim, bir, iki... 
– Yenə başladılar. – Qazik otaqdan çıxdı. 
– Deməli, "səfir" iki dənə olmalıdı ki... 
– Hə dana. – Araz papiros yandırdı. 
– Çıx çöldə çək. – Şəhla dilləndi. 
– Sən Allah? 
– lyini götürə bilmirəm. 
– Neujeli? Mən də sizin iyinizi götürmürəm. Onda 

nejə olsun? 
– Minnətin olsun. 
Telefon zəng çaldı. Baş redaktor idi. Azadlıq pros-

pektində avtobusun əyləci işləməmiş, qəza törənmişdi. 
– Kim gedib təcili yazı hazırlayar? 
– Mənim işim var. Tezefon zəngi gözləyirəm. – 

Şəhla güzgüyə baxıb saçını əli ilə düzəltdi. 
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– Qəzənfər yaxşıdı. Qəza onun mövzusudu. 
Qəzənfər qapını açıb içəri girdi. 
– Azadlıqda avariya! 
– Gedirsənmi? 
– Şef göndərir. Yoxsa getməzdim... 
 

"QURD YUVASI”NDA AD GÜNÜ 
 
Bazar gününün axşamı saat 6-da hamı "Qurd yu-

vası" restoranında olmalı idi. Məhinin qırx beş yaşı ta-
mam olurdu. Demək olar ki, hamı tədbirə dəvətliydi. 
Özgə vaxt olsaydı, adama neçə manatdansa yığma-
lıydılar. Lakin Məhin möhkəm-möhkəm tapşırmışdı ki, 
hər şeyi özü həll edəcək. 

– Belə ola həmişə. – Arazın sevincdən kefi kökəl-
mişdi. – Sağ olsun. Bircə deyəydi ki, dəvət ailəlikcədir, 
lap əla olardı. 

"Qurd yuvası" Bakıdan kənarda yerləşsə də, adına 
layiq idi. Hər tərəf yaşıllığa, gül-çiçəyə qərq olmuşdu. 
Şadlıq evi gözəl və yaraşıqlı idi. Bəylə gəlin oturan 
yerdə Məhin, onun arvadı və uşaqları əyləşmişdi. Arxa 
divara "Mübarək olsun" və "45" yazılmışdı. 

Tamada Zəki Rafiqoğlu idi. Hamı ona Zəki Ləng 
deyirdi, çünki Zəki Teymurləng kimi axsaq idi. O, elə 
o məclisdə öyrəndi ki, fotoqraf Zəki əvvəllər qarmon-
çalan olub. İndi toylarda tamadalıq edir. 

– Əziz dostlar, mehriban qonaqlar. – Zəki başla-
mazdan qabaq Arazla iki yüz vurmuşdu. 

– Qızlar bizimlə oturmaq istəmirlər. 
– Daha yaxşı. Belə olsa, bu stolda ikimizdən başqa 

heç kim olmayacaq. Göbələkdən ye. Əlasındandı. 
– ...İlk qədəhləri məhz Məhin müəllimin sağlığına 

içək, ona Allahdan yüz yaş arzulayaq. 
– Bu bizə zülm arzulayır ki... – Araz stəkanları 

doldurdu. Öz stəkanını götürdü. – İçək öz sağlığımıza 
– dedi və stəkanı başına çəkdi. 
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Zəki Ləng Məhini, onun arvadını ortaya çıxartdı. 
Az qala stollarda oturanların hamısı qol götürüb oyna-
mağa başladı. 

– Növbəti sağlığımız göbəklərin sağlığına olacaq. – 
Araz papiros yandırdı. – Odey Şəhlanın, Səyyarə 
Nurlunun göbəklərı. 

– Səyyarə Məhinin tələbə voldaşıdı. 
– Qırx beş yaşlı göbəkoynadan qız. 
Mehdiqulunun daz başı onların yanında parıldadı. 
– Olar mən də bu stolda oturum? 
– Bizə şərəf və hörmət bəxs edirsən, yoldaş zovxoz. 
– Sağ olun, sağ olun. 
– Niyə gecikmisən? 
– Məhin müəllim bilir. İş dalınca göndərmişdi. 
– Hə, aftafa məsələsi. 
– Nə aftafa? 
– Ayaqyolunda olur ey, onu deyirəm, çox vaxt onu 

su ilə doldurmurlar. 
– Düz deyirsiniz. 
– Hə, onu kim doldurmalıdı? Əibəttə, Mehdiqulu. 

Düz sözümdü, birdən içinə nəsə qatarlar, müəllimin 
dalına zərər olar. 

– Əslində düz deyirsiniz. 
– Onda şefinin sağlığına vur. Gecikmisən. – 

Mehdiqulu stəkanı dinməz-söyləməz başına çəkdi. – 
Əziz Tənha harda oturub? 

– Harda oturar ağlınca? İkinci arvadının yanında. 
Odey, vurur. 

Söz Məhinə verildi. O mikrofonu əlinə alanda 
salonu sükut bürüdü. 

– Camaata nə oldu, Araz? 
– Elə bilirlər ki, qızıl xırdalayacaq... İndi onun 

gopalogiyasına qulas as. 
Məhin danışdı ki, G. rayonunda anadan olub. Atası 

rayon İcraiyyə Komitəsində məsul vəzifədə işləyib. 
– Hansı məsul vəzifədə? Axı, onun tərcümeyi-
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halında "fəhlə ailəsi" yazılıb. – Araz kolbasanı qabıqlı 
ötürdü. 

– İcraiyyədə zibildaşıyan olurmu? Ya qarovulçu? 
– Nəsə. Qoy görək nə danışır. 
– ...Atam rayonda həyata keçirilən dövlət əhə-

miyyətli tədbirlərdə fəal iştirak edib, bir sıra layihələr 
irəli sürüb. Xüsusən ticarət sahəsində. 

– Düz deyir, atası restoranda gözətçi olub. 
– ...O rüsvətxorluğun aradan qaldırılması ücün səylə 

çalışıb..."   
– Malades. 
– Yox, bravo, bravo... 
Onun və Arazın sözləri alqış sədalarında it-bat oldu. 

Baş redaktorun çıxışı qurtaran kimi Zəki Ləng 
mikrofonu əlinə aldı. 

– Əziz dostlar, dünya şöhrətli qələm ustadının çıxışı 
bizə çox hikmətlər öyrətdi. Bu, əsl həyat 
universitetidir, keşməkeşli bir ömrün akkordlarıdır. Biz 
fəxr edirik ki, belə nadir bir şəxs bizim rəhbərimizdir 
və biz onunla tarixi anlar yaşayırıq. Məhin müəllimin 
havasını çalın. 

Məhin çalğıçılara tərəf döndü. 
– "Yaylıq" çalın. – Musiqiçilər bir-birinin üzünə 

baxdılar. Zəki Ləng taytıya-taytıya özünü yetirib 
mahnını ağzında zümzümə elədi. Axır ki, mahnı 
çalındı. Məhin iki əlini havada birləşdirib yarı əyildi və 
oyuna başladı. Zəki istədi ki, onunla oynasın, bir az 
oynadı da. Ancaq ordan-burdan hay-küy elədilər ki, çıx 
aradan. Çoxlarına elə gəldi ki, indicə onun həyat 
yoldaşı, uşaqları onu tək qoymayacaqlar. Ancaq Məhin 
bir ara təkbaşına oynadı. 

– Oyy, nə gözəl oynayır! 
– Bu nə olnamaqdı, az... 
– Sən bilməzsən. 
– Məhin sufilər kimi oynayır – Bunu Muxtar Məlik 

dedi. 
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– Sufilər kimdi, ay başına dönüm? 
– Köhnənin dindarlan. 
– Boy, yəni Məhin müəllim dindardı? 
– Yox, ağız, onlar kimi oynayır, ey... 
Birdən Şəhla özünü ortaya atdı və Məhinlə üzbəüz 

rəqsə başladı. Yubkasının qısa və dar olmasına, bə-
dəninin iriliyinə baxmayaraq, yüngül və gözəl oyna-
yırdı. "Yaylıq" başa çatdı və hava dəyişib "Ləzgin-
ka"ya keçdi. Oyun qızışdı. Hamı ayaq üstə durub on-
ları dövrəyə aldı. Məhin yorulmuşdu və hiss olunurdu 
ki. məcburi atlanıb düşür. Onu ruhlandırsalar da, xeyri 
olmadı. O, dayanıb əl çalmağa başladı. Muxtar Məlik 
Şəhlayla oyuna başladı... 

– Dikiy Zapad – Araz onu həyətə çıxardı, hərəyə bir 
papiros yandırdılar. Hava sərin idi. Arada külək əsirdi. 
– Havanı dəyişmək araq içənlərin bir nömrəli dərma-
nıdı. O içəridə oynayanlar var ha, bir azdan başlaya-
caqlar o məsələ. Sizin millət niyə helə eləyir? 

– Bəs sən haralısan, Araz? Sən də bu millətin oğlu 
deyilsənmi? 

– Qətiyyən. Mən Tat Bayramın nəvəsiyəm. Düzdü, 
bizim millət bütün dünyava yayılıb. 

– A qıvlasız, olmuya cuhudsan? 
– Vot, vot, axır ki, tapdın. 
– Mən xoşbəxt adamam, cuhud. Sən mənə bu 

xoşbəxtliyi nəsib elədin. 
– Sən lağ elə, bu əslində belədi. Gedək. Mənim 

suşnyakım başlayır. Ancaq araq, doğrudan da, ləzzət-
lidi. Bizimkilər buna kaşernı deyirlər. 

Oyun davam edirdi. Fəzail Fərcanlı oturduğu stulu 
ortaya çəkib onun üstünə çıxdı və "Hopstop"u oyna-
mağa başladı. Əclafın ayaqları görünmürdü. Birdən 
onun ayaqları kənara dəydi və gumbultu ilə yerə 
yıxılıb stulun altında qaldı... 

Səyyarə Nurlu: 
– Hörmətli məclis iştirakçıları, burada bir-birindən 
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gözəl sağlıqlar deyildi. Mənim də ürəyimdə dünya 
şöhrətli Məhin müəllimə səmimi sözlərim var. Onun 
qələmində qədim dövr tariximizin tunc dövründən 
başlayaraq bu günə, sabahacan bütün ictimai-iqtisadi 
formasiyalar, dövrün ziddiyyətləri, onun həlli yolları 
öz əksini tapır. Mən cəsarətlə deyərdim ki, redakto-
rumuz Mirzə Cəlildən böyük qələm ustasıdı. Məhin 
sağlığında, cavankən özünə elə tunc heykəl qoyub ki, o 
əbədi və təravətli olacaq. 

– Bu nə danışır, ə? 
– Yaxşı danışır. Çox əladı. – Mehdiqulu toyuq bu-

dunu yeyə-yeyə dedi. 
– Sən də qoy görək, ay Qulu, nədi yaxşı, kişini diri 

ikən öldürür. Bir o daz başını işlətsən? 
– Doğrudan? 
– Bəs eşitmirsən? "Cavankən özünə tunc heykəl" nə 

deməkdi? 
– A..a. 
Zəki Ləng mikrofonu yenidən əlinə aldı. 
– Məclisimiz qızışır. Məhin müəllim haqqında hamı 

öz ürək sözlərini bu şad gündə demək istəyir. Biz 
onların hamısına söz verəcəyik. Öz duzlu qələmi ilə 
seçilən Nafiq Xortdanbəyli söz istəyir. Sözü ona 
veririk. 

– Bu gün bizim kollektivin əsl bayramıdır. Çox 
şöhrətli, bayaq dostlarım mübaliğəsiz olaraq qeyd et-
dilər – hətta klassiklərimizdən üstün olan Məhin 
müəllimin ad günü, şad günü, bizim də şad günü-
müzdü. Mən nəyə nail olmuşamsa, Məhin müəllimin 
uzaqgörən siyasətinə, təcrübəsinə minnətdaram. 

– O da özünü dahi sayır? – Araz təəccübləndi. 
– Əlbəttə. 
– ...Mən bugünkü səviyyəyə çatmaq üçün Məhin 

müəllimə ömürlük borcluyam. Sadə bir traktorçunun 
bu səviyyəyə yüksəlməsi, təsəvvür edin ki, nə de-
məkdi? 
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– Hansı səviyyədən danışır? 
– Bu səviyyədən. 
– ...Mən peşəkar incəsənət xadimi olmasam da, bu 

şad gündə öz məharətimi göstərəcəm. Bu, Məhin 
müəllimə mənim kiçicik hədiyyəmdir. 

Nafiq köynəyinin cibindən darağı çıxarıb üstünə ağ 
kağız qoydu və çalmağa başladı. Zalı səs bürüdü. Kimi 
əl çatdı, kimi fit. 

– Sağ ol, Xortdanbəyli! 
– Malades! 
– Halal olsun sənə! 
Xalq mahnısı sona yetdi. Sonra o mikrofonu əlinə 

alıb mahnı çalmağı xahiş etdi. Mahnının zil yerində 
Nafiqin səsi cüyüldədi. 

– Cüyyy... 
– Cüyyy... – Yenə əl çalındı, fitə basıldı. Mikrofonu 

müğənniyə verib "Tello" çaldırdı, oyun başlandı. Əziz 
Tənha. Mehdiqulu, Reyhan Qılındı, Şəhla, Səyyarə 
Nurlu, Zəkiyyə İlham, Rafiq Əlqərəz, Zəki Ləng araya 
girdilər. Əziz özünü Toğrui Sağlamgilin stoluna yetirib 
onu oyuna çağırdı. Zərif Bəsirzadə qalxıb Əzizi 
aralamaq istədi. 

– Mən Toğrul müəllimi əvəz edərəm. 
– Niyə ey? Ona nolub ki? Davay, Toğrul müəllim. – 

Toğrul müəllim qalxıb oynadı. Əziz onların stoluna 
yaxınlaşdı. Araz etiraz elədi. 

– Mən sizin millətin havalarına oynameram. Davay 
əlli-əlli vuraq. – Vurdular. 

– Qazik səhərdən papirosu papirosa calayır, onu 
çağır, mən sonra oynayaram. 

– Bəri gəl, ayə. – Onun qolundan tutub qaldırdı. Bir 
az qol fırladıb Toğrul müəllimin yanında durdu, ortada 
"Hopstop" oynayan Şəhlaya və Nafiqə baxdı. 

– Necəsən? –Toğrul əl çala-çala ondan soruşdu. 
– Mən babat. Ancaq siz ki belə oynayırsınız, idma-

nımız, xüsusilə futbo1 batacaq. 
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– Mənim oynamağımladı? 
– Əvət, Toğrul muəllim, əvət. 
– Görürsən, gənclər necə gözəl oynayır? 
– Kim? 
– Nədi o qızın adı? Şəhla! 
– Toğrul müəllim, bağışla, onun təxəllüsü necədi? 
– Şöbənin işçisini tanımırsan? 
– Bir az o söz. Deməli, İldırım. Yoxsa Ağbud?.. 
Hamı yerinə keçdi. Yeyib-içmək davam edirdi. 

Bununla yanaşı papiros çəkməyə çıxanların sayı 
artırdı. 

– Əla çaldın. 
– Əla oxudun. 
– Əla oynadın. 
– Sənin yerin filarmoniyadı. 
Nafiq ayaq üstə güclə dururdu. 
– Sağ olun, sağ olun. Mən Məhin Tunca minnətda-

ram. Məhin müəllim mənim üçün dlinyadı, ağsaq-
qaldı... 

O: 
– Ehtiyatlı olun, indicə "ana segah" başlayacaq – 

dedi. 
Toğrul Sağlam: 
– Halı yoxdu, daha oxuya bilməz. 
Araz Tatlı: 
– Toğrul müəllim, indi elə oxusun ki, gəl görəsən. 
Nafiq qusmağa başladı. Iy ətrafı götürdü. Çoxu içəri 

keçdi. Zəki Ləng Məhin müəllimin sürprizini elan 
edirdi: Ən yaxşı rəqs edən Şəhla oldu. Məhin müəllim 
onu tam ştatla mükafatlandırdı. -Ən yaxşı araq içən isə 
Nafiq Xortdanbəyli hesab olundu. 

– Nafiq Xortdanbəyli! – Zəkinin səsi divarda əks-
səda verdi. – Gəl, prizini apar. 

– O hardan çox içən oldu? 
– Yox, oxumağı, çalmağı, oynamağı ləzzətliydi – 

Zəki aradan çıxmaq istədi. 
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– İçmək başqa, çalmaq başqa. Nafiq indi bayırda 
zurna çalır, – dedi. 

– Mirzə, zarafatın yeri deyil. 
– İnanmırsan? Çölə çıx. Bütün qusub-batırıb. Özü 

də tualetdə ağız-burnunu təmizləyir. 
– Posmertno verilsin. – Bunu Araz dedi – Ə, sizin 

millət niyə belə eləyir? 
Məclis başa çatırdı... 
 

MƏNZİLİNİZ MÜBARƏK! 
 
O, bu şəhəri sevirdi. Payi-piyada gəzməkdən zövq 

alır, doymurdu. Pəncərəsi tarixi binalara açılırdı. Dəniz 
buradan lap yaxın olsa da, görünmürdü, binalar qabağı 
kəsirdi. Ancaq sərin meh aradan dolanıb onların bina-
sına gəlirdi. Axşamlar şəhər çilçirağa qərq olanda İs-
tiqlaliyyət küçəsi ilə üzüaşağı "Azərbaycan" kinoteat-
rına qədər gedir, oradan Dənizkənarı parka çıxır, 
saatlarla dənizin ləpələrinə tamaşa edirdi. Sən demə, 
qağayılar gecə düşəndə də ləpələrlə oynamağı sevirlər! 
Parkı bu başdan o başa fırlanır, gecədən xeyli keçmiş 
evə qayıdırdı. 

Bu evi adi bir təsadüf nəticəsində almışdı. İnternatı 
bitirib sənədlərini universitetə verdi. Elə birinci il 
qəbui olundu. Daha orada qala bilməzdi. Yataqxa-
nadan yer aldı. Otaqda 4 nəfər qalırdılar. Yoldaşları ilə 
əməlli-başlı tanış ola bilməmişdi. Səhər tezdən yataq-
xananın yanındakı dayanacaqdan 5 nömrəli trolleybusa 
minib Baksovetə – oxuduğu universitetə gəlir, dərsləri 
qurtarandan sonra kitabxanada olur, axşama qədər 
mütaliə edir, otağa yatmağa gedirdi. Sentyabr ayı isti 
keçirdi və bu istidə rayondan gəlmiş kənd uşaqlarının 
bir ayağı hələ qohumlarıgildə idi və bəzən elə olurdu 
ki, o otaqda tək qalırdı. Paşa Şəkinin özündən idi, tez-
tez Razin istiqamətində yaşayan bibisigilə gedirdi. 
Nəcəfqulunun bir ayağı Əli Bayramlıda idi. dərsdən 
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çıxıb Azneftə düşür, oradan dalbadal düzülən avtobus-
lara minirdi. Yataqxana, deyəsən Novruzun xoşuna 
gəlmirdi, belə başa düşürdü ki, o, özünə kirayə ev 
axtarır. 

Dərsləri axşam saat yeddiyə on dəqiqə qalmış 
qurtarırdı. Universitetin Baksovetdəki binasından çıxıb 
Dənizkənarına çıxır, bır saat (bəzən daha çox) var-gəl 
etdikdən sonra piyada yataqxanaya gəlirdi. 

Yataqxana həyatı onun üçün cansıxıcı deyildi, çünki 
ağlı kəsəndən yataqxanada olmuşdu. Xətrini anadan 
çox istədiyi Kifayət müəllimənin dediyinə görə, 
internata təhvil veriləndə onun iki yaşına az qalırdı. O 
vaxt üçün ən müasir dəbdə geyinmiş bir qadın "Volqa" 
maşınında gəldi, uşağı və sənədləri verib getdi. O 
qadınla (anası ilə!) Kifayət müəllimə arasında söhbət 
olmuşdu, Kifayət müəllimə onun atasının, anasının 
kim olduğunu dəqiq bilirdi, ancaq neçə dəfə soruşsa 
da, valideynləri haqqında bir məlumat əldə edə 
bilməmişdi. Daha doğrusu, Kifayət müəllimə ona heç 
nəyi açıqlamamışdı, hətta onu inandırmağa çalışmışdı 
ki, sənəddə atasının adı şərti yazılıb. Uzun illər ərzində 
bir kişi (atası, ya kimsə!) internata cəmi bir dəfə zəng 
çalıb onu soruşubmuş. İllər bir-birini əvəz etdikcə 
onun ürəyində ata-ana hissiyyatı əriyib yox oldu və 
ona elə gəldi ki, varsa da, yoxsa da bu həyatda bircə 
Kifayət müəllimə var. Sonra o müəlliməsindən heç nə 
soruşmadı, ancaq hiss etdi ki, Kifayət müəllimə vali-
deyn münasibətlərindən danışanda onun ata-anasından 
danışır. 

O yataqxana ilə universitetin yataqxanası arasında 
oxşar və fərqli cəhətlər vardı. Yataqxanaların hər 
ikisindən eyni ürəkbulandıran iy gəlirdi. Ayaqyoluna 
xadimə arvadların on gündən bir tökdükləri ağ maddə 
bu iyi əmələ gətirirdi və uşaqların (elə tələbələrin də!) 
beyninə o batmışdı ki, guya bu maddə hansısa zərərli 
bir hadisənin qarşısını alır. 
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İnternatda qalan uşaqların hamısının alnına "kədər", 
"qəm" yazıimışdı və onlar nə qədər deyib-gülsələr də, 
gözlərinin dərinliklərində bu ağrı hiss olunurdu. Ən 
qayğısız anlarında çoxlarının gözü internatın rəngi 
getmiş qapısına dikilirdi. 

Universitetin yataqxanasında da bu hal müşahidə 
olunurdu, ancaq burada sərbəstlik hökm sürürdü: kim 
nə vaxt nə istəsə onu edə bilərdi. Yataqxana uşaqla-
rının əksəriyyəti evləri ilə əlaqə saxlayır, zəng vurur, 
məktub yollayır, bağlamalar alırdılar. Pəncərədən 
boylananda qızlar yataqxanasına tərəf qoşa addımlayan 
oğlanları-qızları görəndə, ürəyində qəribə hisslər 
keçirirdi. Bu hisslər internatın üçüncü mərtəbəsindəki 
pəncərədən baxıb gördüyü və keçirdiyi hisslərin eyni 
idi. Onda onu da arzulayırdı ki, görəsən o nə vaxt bir 
qızla (sevdiyi, ya sevmədiyi) yol gedəcək? 

...Dənizkənarı parkda oturub düşünürdü, deyəsən 
hansısa misraları yan-yana düzmək üzrə idi. Qarşısında 
arabir keçənləri sanki görmürdü. Bu an səs eşitdi, 
əvvəlcə fikir vermədi, sonra yaşlı qadının yerə yıxıl-
dığını gördü. Özünü ona yetirdi, başını dizinin üstünə 
qoydu. Özünü itirmişdi, nə edəcəyini bilmirdi. 

– Xala, nə oldu sənə? 
Cavab gəlmədi. 
– Özünü ələ al, xala, indi səni həkimə çatdıraram. 
Qadın başını tərpədə bilməyəndə əlini yellədi – yəni 

ki, lazım deyil. 
Çox da uzaqda olmayan çayxanadan oturanları 

harayladı. 
– Su gətirin. – Bir stəkan su gətirdilər. O, suyu 

ovcuna töküb dərisi qırış-qırış olmuş qadının üzünə, 
alnına yaydı. Sonra onu skamyada oturtdu. Qadın 
özünə gəlmişdi. 

– Dedim bir az havamı dəyişim. Halım birdən-birə 
xarablaşdı. 

– Bir az oturun, sonra sizi evinizə çatdıraram. 
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– Sağ ol bala, özüm gedəcəm. 
– Sizi tək buraxmaram. Harada yaşayırsınız? 
– Uzaq deyil. Odey Baksovetdə. 
Sonra onun qolundan tutub dayanacağa gətirdi. 

Taksi tutmaq istəsə  də ,  qadın qoymadı. 
– Beş addımlıq yoldu, piyada gedək. – Yolu keçib 

filarmoniya bağında fəvvarəyə baxdılar. Söhbətləri 
tuturdu. 

Qadın öz nağılını danışırdı. 
O da öz nağılını. 
Nağıllar bir-birinə oxşayırdı... 
 

* * * 
...Səbirə xanım üçüncü mərtəbədə olurdu. Pilləkən-

ləri dayana-dayana qalxdı. Arada qonşuları çıxıb-
düşürdülər, əvvəlcə onun kefini xəbər alır, sonra 
yanındakı oğlana diqqətlə baxırdılar. Hər ikisi bunu 
sezir, ancaq bir söz demirdilər. 

Açarı ona uzatdı ki, qapını açsın. Qapını açıb içəri 
keçdilər. Gozəl, hündur, rahat bir mənzil idi. Hər şey 
sadə idi. Evdəki əşyaların qədim olduğu bilinirdi. 

– Yaxşı, xala, özünüzə fikir verin. Mən gedim. 
– Bu olmadı. Mən uzanacam. Bir çay dəmlə içək. 

Sonra gedərsən. – Özü onunla bərabər mətbəxə keçdi, 
suyun yerini göstərdi. O, kranı açıb çayniki doldurdu, 
qazı yandırıb üstünə qovdu. 

– On beş dəqiqəyə hazır olacaq. Qara çay bankanın 
içindədi. Təzə dəmləyərsən. Barı dəmləyə bilirsənmi? 

– Bilirəm, – dedi və dəm çaynikinin qapağını 
götürdü. Təmizləyib kənara qoydu. 

– Deyirsən universitetdə oxuyursan, hə? 
– Bəİi. 
– Bu binada? – Evləri ilə üzbəüz binanı göstərdi. 
– Bəli. 
– Yataqxanada ver almısan? 
– Bəli. 
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Səbirə xanım nəsə demək istədi. ancaq sözünü 
saxladı. 

– Bu evdə mən də tək oluram. Bir oğlum vardı. 
Həbsxanaya düsdü. Heç nəyin üstündə. Bir idarə vardı, 
müdiri böyük adam idi, bizim kişinin tanışlarından idi. 
Dedi ki, gəl qlavbux işlə. O da etiraz etmədi. Qəbul 
eləyəndə baxdı ki, əyər-əskiklər çoxdu. O boyun oldu 
ki, qol çək götür, mən varam, hər şeyi yoluna qoya-
cam. Oğlum inandı, gözünü yumub hər şeyə qol çəkdi. 
Üç gündən sonra Ticarət Nazirliyinin, nə bilim haranın 
yoxlamaları töküldü. Bütün yeyintiləri onun boynuna 
qoyub on dörd il iş verdilər. Türmədə ürəyi partladı. 

O, Səbirə xanımdan heç nə soruşmadı, yaşı səksəni 
haqlamış arvad güclə danışırdı. 

– Təklik pis şeydi. Qorxulu şeydi. Düzdü, hər 
yaranan bir gün getməlidi. Ancaq gərək öləndə də tək 
olmayasan. Mən bilirəm təklik nədir. Yaxşı qonşularım 
var, tez-tez mənə baş çəkirlər, sağ-olsunlar, ancaq nə 
olsun. Xüsusən qadının tək qalmağı dəhşətdir. 

Qadının danışığı onu tutmuşdu. 
– İndi çay dəmləyirəm. Gör necə alınacaq? Belə 

qəmli şeyləri bir kənara qoyun. 
– Qoymaq olmur bala, qoymaq olmur. 
Çay süfrəsi hazır idi. 
– Neçə nəfərsiniz otaqda? 
– Dörd. 
– Orda da çayı sən dəmləyirsən? 
– Uşaqlar çox vaxt olmur otaqda. Gedəcək yerləri 

var. Mən də tək qalıram. Onda özüm hər şeyi eləyirəm. 
– Kirədə olsan necə olar? 
– Ömrüm boyu yataqxanada olmuşam, ona görə ora 

mənə doğmadı. Həm də maliyyə məsələsi var. Sağ 
olsun Kifayət müəlliməni. Mənə kömək edir. İndi 
oxuyanda təqaüd alacam. Onunla kirədə qalmaq 
olmaz. Bizim uşaqlardan biri o gün deyirdi ki, gecə 
qarovulçusu yeri var. Ayda əlli manat verirlər. Məni də 
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deyəcəklər. Gedib işləyəcəm. Sonrası Allah kərimdi. 
Çay Səbirə xanımın xoşuna gəldi. Vaxt tez ötüb 

keçirmiş. Sağollaşıb ayrıldılar. 
– Zəng eləyərsən. Elə sabah. Zəngini gözləyəcəm. 

Özün də dərsdən çıxanda mənə baş çək. Budey, aramız 
heç əlli metr olmaz. 

Söz verib çıxdı... 
 

* * * 
Elə bilirdi ki, bir daha o evə qayıtmayacaq. Telefon 

nömrəsini də büküb atdı. Mühazirələr, seminarlar 
başını qatmışdı və günlərin necə gəlib ötdüyünü hiss 
etmirdi. Tələbəlik illəri tamam başqa aləm imiş və bu 
qayğısız dünya onu öz əhatəsinə almışdı. Yeni dostlar 
tapmışdı – axşamlar bir otağa yığışıb gecə yarıya kimi 
söhbət edirdilər. Söhbət, üstəgəl çay süfrəsi o qədər 
şirin olurdu ki, bəzən dan üzünə açıq gözlə çıxırdılar. 
Birinci növbədə oxuyanların yuxu sarıdan bəxti 
gətirmirdi, çünki səhər tezdən gözlərini ova-ova birinci 
dərsə tələsirdilər. Tərs kimi birinci dərsə də elə 
müəllimləri salırdılar ki, auditoriyaya girən kimı jur-
nalı yoxlayıb qayıbları yazırdılar. Elə mühazirədə yuxu 
onları üstələyirdi. 

– Əkbərov, dərsə qulaq as. 
– Asıram, müəllim. 
– Bəs yuxulayan kimdi? Gecə nə iş görürsən? 
– Dərs oxuyuram. 
– İnanan daşa dönsün. 
– Şeir yazır, müəllim. – Bunu yoldaşlarından kimsə 

dedi. 
– Hə, bu başqa məsələ. 
O şeir söhbətinə dırnaqarası baxdı, ancaq sonralar 

hiss etdi ki, gecələrin yuxulu gözlərindən misralar 
tökülür. O anda, yuxulu-yuxulu ayaq üstə duranda, şeir 
söhbəti açılanda Cahangir müəllim ondan şeir oxumaq 
tələb etsə, nə edərdi? 
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Payız gecələrində artıq buna hazırlaşırdı, bilirdi ki, 
nə vaxtsa şeir oxuyacaq. Qonşu otaq yoldaşı deyirdi ki, 
o beş şeirini "Azərbaycan gəncləri" qəzetinə təqdim 
edib. Radionun "Araz" proqramında "Tələbəlik illəri" 
verilişində də onun şeirlərini oxuyacaqlar. Məsləhət 
gördü ki, o da şeirlərindən dörd-beşini seçib radioya – 
İsrayıl Cavantura təqdim etsin. Tərəddüdü otüb keçdi 
və bir gün yataqxananın qarşısından "5" nömrəli trol-
leybusa minib radioya getdi, qapıdan İsrayıl müəllimin 
nömrəsini yığıb gözlədi. Yuxarıdan icazə kağızı gəldi. 
Soruşa-soruşa beşmərtəbəli binanın beşinci mərtəbə-
sinə çıxdı, İsrayıl müəllim məşğul idi, beş-on dəqiqə 
gözləməyi xahiş etdi. Koridorda papiros yandırdı. 
Papiros çəkməyi yataqxanaya gəldiyi günlərdən başla-
mışdı, çünki uzun gecələrdə şirinliklə tüstünü ciyər-
lərinə çəkib ağzından, burnundan çıxarırdı. Və indi 
aldığı "Əfsanə" papirosundan birini götürüb yandırdı. 
Göy blokun üstündəki şəklə diqqətlə baxdı. Əfsanə 
sözü ilə şəkildə bir uyğunluq görmədi. 

İsrayıl müəllim aşağı mərtəbədən çıxdı. Onu görən 
kimi papirosu yerə atdı. 

– Gəl görək, nə gətirmisən? İnan ki, baş qaşımağa 
vaxt yoxdu. Material zapis elətdirirəm. Axşam efirə 
gedəcək. 

Keçib yerində oturdu, ona əyləşməyə yer göstərdi. 
– Ver görüm. 
Qoltuq cibinə büküb qoyduğu ağ vərəqləri ona 

uzatdı. İsrayıl müəllim vərəqləri açıb bir-bir gözdən 
keçirdi. 

– Sən səliqəli oğlana oxşayırsan. Ancaq şeirləri belə 
vərəqlərdə gətirmək sənə yaraşmır. İt-bata düşə bilər. 
Bilirsən, mən gənclik illərimdə neynirdim? Bir ümumi 
dəftər tutmuşdum. Şeiri yazıb tam başa çatdırandan 
sonra səliqə ilə köçürürdüm ora. Sən də elə etsən, yaxşı 
olar. 

Utanırdı. Xəcalət hissi onu boğmuşdu. Bütün bədəni 
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su idi. Söz verdi ki, bundan sonra ümumi dəftər tutub 
yazıları ora köçürəcək və səliqəyə fikir verəcək. 

– Sən, görürəm ki, yazmağa təzə başlamısan. Şeir 
yazmaq sənə o qədər də asan gəlməsin. Şeir yazmaq, o 
gözəgörünməzlə söhbət kimi bir şeydi. Fikir ver, dahi 
şəxsiyyətlərdən Karl Marks, Fridrix Engels, Lenin şeir 
yazmayıblar. Niyə? Çünki yaza bilməyiblər. Mən 
eşitmişəm ki, proletariatın dahi rəhbəri Vladimir İliç 
Lenin Finlandiyada olarkən şeir yazmaq istəyib, ancaq 
bir şey alınmayıb. Ona görə deyirəm ki, sən cavansan, 
gələcəyin var, öz üzərində yaxşı işləsən, yaxşı şair ola 
bilərsən. Odur ki, gərək səliqəyə fikir verəsən. Sonra 
qalır şeirin yazılışı, keyfiyyəti. Şeirdə keyfiyyət əsas 
şərtdir. Mən bütün şeirlərimdə bu amilə əsas fikir 
verirəm. Şairlər var ki, ildə bir kitabı çıxır, baxıb 
görürsən ki, içində bir ilıq misra yoxdur. Ancaq mənim 
kitabım çıxmayıb. Vermişəm ey, "Gənclik" nəşriyyatı-
na, vaxt eləyib dalınca gedə bilmirəm. Ordan dəfələrlə 
zəng ediblər ki, gəl, deyirəm papkam sizdə, çap eləyin. 
Görünür, nəsə umurlar. Ummasalar, məni neynirlər? 
Mənim sözlərim aşıqların dilindən düşmür. Bir yoldaş 
var, o dəfə çayxanada söhbət edir ki, bir toyda olub. 
Bir cavan oğlan sifariş verib ki, İsrayıl Cavanturun 
"Dağlar" şeirini oxu. Özü də bir əlliliyi çıxarıb zurna-
çının papağına keçirib. İndi hansı şairin sözlərinə 50 
manat verirlər? 

– Azərbaycan xalqı şair xalqdı, siz də onlardan biri, 
– İsrayıl müəllimin sözünü kəsmək istədi. 

– Elə olmağına elədi. Ancaq hamı yaxşı şeir yaza 
bilməz, axı. Bu mümkün deyil. Bu boyda yazanın bir 
qulaq asanı da olmalıdı. 

– Tamamılə haqlısınız. 
– O gün bir yoldaş məni məktəbdə tədbirə çağırıb 

ki, məktəblilərlə görüş keçirirəm, sən də gəl. O, mək-
təbin direktoru ilə biz yalan olmasın iyirmi səkkiz ilin 
ailəvi dostuyuq. 
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– Sizin neçə yaşınız var, İsrayıl müəllim? 
– Qırx bu il olacaq. Nədir ki? 
‒ Heç, elə-belə. 
‒ Hə, onu deyirəm ki, axı, o şair məktəblilərə hansı 

hisslər aşılayacaq ki, onunla görüş keçirirsiniz? Kita-
bına baxıram, bir dənə Vətən haqqında şeir yoxdu. 
Hamısı başdan-ayağa sevgi-məhəbbət... Deyirəm, ay 
Nadir müəllim, biz iyirmi səkkiz ilin ailəvi dostuyuq, 
sən bilirsən ki, mənim sözlərimi məclislərdə zakaz 
verirlər, noolsun ki, kitabım çıxmayıb, elə mənimlə 
göruş keçırin də. 

– İsrayıl müəllim, mənimkilər də sevgidəndi. 
– Eybi yox, bir şey fikirləşərik. Sən təzə başlamı-

san, axı... 
Telefon zəng çaldı və İsrayıl müəllim xeyli danışdı. 

Evlə danışırdı və neçənci sinifdəsə oxuvan oğluna dərs 
keçirdi. Axır ki, dəstəyi yerinə qoydu. 

‒ Mən cavan yazarlara həmişə arxa olmuşam. Heç 
bir xalq şairi mənim elədiyimin yüzdən birini eləməz. 
Yarım saatlıq verilişim var hər həftə. Heç qulaq 
asmısanmı? 

– Hər həftə səbirsizliklə gözləyirik. 
– Hamı elə deyir. Yüzlərlə tanınmış şair ilk dəfə bu 

verilişlə xalqımıza təqdim olunub. İstəyirsən adlarını 
çəkim? 

‒ Lazım deyil, elə tanınmış şairlərin hamısı də... 
– Bax, deyim sənə, İldırım Atəş, Bəhram Təbib, 

Coşqun Çaykəndli, Qafar Qafarzadə, Qulu Yanardağ, 
Salman Dağ, Əsgər Yol, Yolçu Elçidaş, Həbib Təbib, 
canım sənə desin Gülnisə Məhəbbət. Vüsalə Vüsal, 
Nisə Sevgili... Vaxt yoxdu, özüm də yorğunam, yoxsa 
hamısını sadalayardım. 

– İsrayıl müəllim... 
– Hamısı indi məni görəndə baş əyirlər, çünki onları 

mən poeziya dağından ilk dəfə pərvazlandırmışam. 
– Şeirləri indi oxuya bilərsinizmi? 
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– Ay sağ olmuş, vaxt var? Elə bilirsən şeir otağa ça-
tan kimi radioda oxunur. Praktikada olanda görəcək-
sən. De görüm, tərcümeyi-halını yazmısanmı? 

– Xeyr. 
– O birinci dərəcəli əhəmiyyətə malikdi. Təkcə 

şeirlərini oxumaqla iş aşmaz. Onda belə quru çıxır ey. 
Mənim bütün verilişlərimdə dinamika, pafos var. 

– Yazıb indi verimmi? 
– Çatdırammazsan. 
– Niyə ki? Üç dəqiqəyə hazırdı. 
– Ay sağ olmuş, üç dəqiqəyə yazı yazılar? Sən nə 

danışırsan. 
– Mənimki üç dəqiqəlikdi. 
– Yazıb gətirərsən. Gələn həftənin ortaları. Ona ki-

mi mən də şeirlərə baxım, ora-burasını qaydaya sa-
lım... Çətindi radioda işləmək. Çox çətin. Indi özün 
praktikada olanda görəcəksən. Yaxşı, mən tələsirəm, 
məni studiyada gözləyirlər. Gələn həftə görüşərik. 

İsrayıl müəllim qalxıb stolun üstünə qoyduğu vərəq-
ləri götürdü. 

Gələn həftənin çərşənbə günü yenidən İsrayıl 
müəllimlə görüşdü. Tərcümeyi-halını ona uzatdı. 

– Nə qısa tərcümeyi-haldı? Bəs ata-anan... 
– Mən internat uşağıyam! 
– Hə? – O, tutuldu. 
– Heç tərcümeyi-hal lazım deyildi, İsrayıl müəllim. 
– Şeirin ikisini hazırlamışam. Oxuyarsan. 
– Sən Allah, İsrayıl müəllim, verirsinizsə, verin ar-

tistlər oxusun, məni işə salmayın. 
– Öz səsin yaxşıdı, təbii alınar. 
– Yaxşı. 
– Sabah yox, birisi gün saat iki nol-nolda səni göz-

ləyirəm. Zayavka verəcəm. Aşağıdan birbaşa keçib 
gələrsən. 

– İsrayıl müəllim, indi olmaz? 
– Qətiyyən. Verilişə ayrılan reqlamentdən kənara 
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çıxmaq olmaz. İştirakçıların hamısı gələcək. Sən də 
unutma ha... 

Kor-peşiman qayıtmaq istəyirdi, qapını yaraşıqlı bir 
oğlan açdı. 

– İsrayıl müəllim, eşq olsun! 
– Sənə də. Nə var, nə yox? 
– Hər şev var, çıxışçı yox. 
– Yenə də gəlməyiblər? 
– Biri gəlməyib, veriliş də hazırlanmalıdı! 
– Neyniyim? 
– Mənə bir çıxışçı! Bu oğlan kimdi? 
– Gənc şairdi. 
– Gəlsən, sözləri bu oğlan oxusun? 
– Bəsdi də, İlqar. Sən yaxşı oğlansan. Ancaq bu 

işlərinlə yoxam. 
– Neyniyim ey, İsrayıl müəllim, çıxışçı köpək 

uşaqları gəlməyiblər. 
– Elə elə ki, gəlsinlər. 
– Qoy bu oğlanı aparım. Sözü də çox devil. 
– Bu radionun zibilini çıxartdınız. 
– Efir-üfür, İsrayıl müəllim, kim nə biləcək? Hə? 

Gəl, qaqaş, aşağı düşək, bu materialı oxu. 
– Nə material? 
– Sov İKP MK-nın iyun plenumunun qərarları ilə 

əlaqədar əhalinin münasibəti. Bir tələbənin adındandı. 
Sən də tələbəsən. Gedək, qaqaş, vaxt yoxdu. Sağ ol, 
İsrayıl müəllim. 

İlqarla birinci mərtəbəyə düşüb keçidlə bir az get-
dikdən sonra yenidən üçüncü mərtəbəyə qalxdılar. Bu-
ra səsyazma studiyası idi. Hər otağın qarşısında iki-üç 
adam vardı. Bunlar İlqarın dediyi kimi "çıxışçı"lar idi. 

– Arzu. Mənim çıxışçım gəldi. Tez elə, o lenti fırla. 
Onu qara, meşin qapıdan içəri keçirib stulda oturtdu və 
sarı vərəqləri onun qarşısına qoydu. 

– Qaqaş, bax, bu quş qoyduğum yerlər var ha, təkcə 
buranı oxuyarsan. Özünü itirmə, tixo, spokoyno oxu, 
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getsin. 
Arada qalın şüşə var idi. Arzu lenti fırlatdıqca 

tükürpədici səslər çıxırdı və pişik səsinə oxşayan səslər 
onun tüklərini biz-biz edirdi. Sonra o səslər dayandı. 
Arzu əli ilə ona işarə etdi ki, oxusun. Makinada ya-
zılmış yazıları oxumağa başladı. 

– ...Sov.İKP MK-nın baş katibi Leonid İliç Brejnev 
yoldaşın çıxışlarında göstərilən müddəalar hər bir 
sovet vətəndaşı kimi mənim də ürəyimdə böyük sevinc 
və fərəh hissi oyadır. Leonid İliç Brejnev yoldaş bu 
plenumda titanik planların həyata keçirilməsi üçün 
nəzəri müddəalar irəli sürmüşdür... 

...Mən Nəriman Nərimanov adına Tibb İnstitutunun 
tələbəsiyəm. Sadə kəndli ailəsinin övladı Hippokrat 
andı içərək zəhmətkeş insanların sağlamlığı keşiyində 
duracam. Bizə bu şəraiti yaratdığına görə, doğma və-
tənə, Sovetlər İttifaqına, Kommunist Partiyasına, onun 
baş katibi, marksizm-leninizmin ləyaqətli davamçısı 
Leonid İliç Brejnevə minnətdarıq. 

...Var gücümüzlə plenumun qərarlarını həyata ke-
çirməyə çalışacağıq... 

Mətni birnəfəsə oxudu. Arzunun baş barmağını 
görəndən sonra qapı açıldı, İlqar kağızları götürdü. 

– Sağ ol, qaqaş, ancaq yaxşı diksiyan var. 
– Heç nə başa düşmədim. Axı, mən həkim olma-

yacam. 
– Sən həkim olacaq şəxsi əvəz elədin. Ad onun, səs 

sənin. 
Ürəyində onu lənətləyib otağı tərk elədi. 
Pillələri düşüb Kirov parkına tərəf addımladı. Olan-

ları xəyalında canlandırdı. Radio jurnalistlərinin işi ilə 
az da olsa tanış oldu və qəti qərara gəldi ki, gələcəkdə 
bu tərəflərə üz tutmayacaq. O ki qaldı birisi gün saat 
on iki nol-nola, İsrayıl müəllimin yanına gəlməyəcək. 
Onun yerinə bir adam tapıb oxudacaqlar... 

Elə də olmuşdu. O axşam, oktyabrın 11-də axşam 
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saat 22.10 dəqiqədə radionun "Araz" proqramında 
diktor "Nəğmə yarpaqları" bölməsində əvvəlcə V.İ.Le-
nin adına Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun üçüncü 
kurs tələbəsi Məlahət Ağavevanın haqqında məlumat 
verdi, sonra onun "Sənsiz" və "Səni sevəcəm" adlı 
şeirlərini təqdim etdilər. Şeirləri müəllif özü oxuyurdu. 

Sonra... 
Sonra diktor onu – İbrahim Əkbəri dinləyicilərə 

təqdim etdi. Ona elə gəldi ki, İsrayıl müəllimlə oturub 
üzbəüz söhbət edirlər, çünki diktorun oxuduğu mətn 
ona tanış gəlirdi. 

"...İbrahim Əkbər Sergey Mironoviç Kirov adına 
Azərbaycan Dövlət Universitetinin jurnalistika fakül-
təsinin birinci kurs tələbəsidir. Poeziya aləminin enişli-
yoxuşlu yollarına hələ erkən yaşlarından qədəm qoyub. 
Bu sahədə kövrək addımlarını atır. Onun şeirlərində 
Vətən, partiya məhəbbəti ilə yanaşı, bir həzinlik, kədər, 
lıəsrət də öz əksini tapır. Əgər poeziya dünyasının çə-
tin yollarında çox zəhmət çəkərsə, inanırıq ki, yaxşı 
şair olacaq. İndi isə İbrahim Əkbərin iki şerini 
diqqətinizə çatdırırıq". 

Qəribədir, onun şeirlərini İsrayıl müəllim özü oxu-
yurdu. İlk şeirlərinin şirinliyini duya-duya, o təəccüb-
ləndi və ürəyində İsrayıl müəllimə təşəkkür etməklə 
yanaşı, özünü qınadı, qınadı ki, İsrayıl müəllımə qarşı 
niyə belə hərəkət edib. 

Qonşu otaqda – Sadıq Məsigildə köhnə "Latviya" 
radiosunda verilişə xeyli tələbə qulaq asırdı və veriliş 
qurtardıqdan sonra onu təbrik etdilər, şeirlərini təriflə-
dilər. Səhər dərsdə söhbət ondan gedirdi. Bəzilərinin 
şeirlərindən xoşu gəlmişdi, bəzilərinin yox. Daha onu 
adı ilə yox, "şair" deyə çağırırdılar. Utanır, sıxılır, 
ancaq özündə qürur hissi duyurdu. Dərs qurtaran kimi 
İsrayıl müəllimə zəng edib minnətdarlıq etməli idi. 
Nədənsə, radioya getmək haqqında düşünmürdü. 

Fasilədə yuxarı kurs uşaqlarından biri aşağıda bir 
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nəfərin onu gözlədiyini bildirdi. O saat hiss etdi ki, bu, 
Səbirə xanımdı. Ona verdiyi sözdən neçə gün keç-
mişdi, ümumiyyətlə, Səbirə xanım onun yaddaşından 
silinmişdi. O, Səbirə xanımın nəyinə lazımdı? Adi bir 
təsadüf nəticəsində rastlaşmışdılar və o insani borcunu 
yerinə yetirmişdi. Bəs, uşaqların dediyinə görə onu qız 
gözləyir. O qız kim ola? Bəlkə dünən radioda şeiri 
oxunan Mətanət Ağayevadır? 

Pilləkənləri düşüb qapının ağzında dayandı. Gəlib-
gedənlər çox idi. Qıraqda dayanan qıza yaxınlaşdı. 

– Məni siz çağırtdırmısız? 
– Hə. 
– Eşidirəm. Siz kimsiniz? 
– Mən Səbirə xalanın qonşusuyam. Məndən xahiş 

etdi ki, sizi görəm və deyəm ki, bu gün ona baş çəkə-
siniz. 

– Vəziyyəti necədir? 
– Anam iynə vurur. Belə, pis deyil. 
– Siz də tələbəsiniz? 
– Bəli. 
– Bilmək olar harada oxuyursunuz? 
– Niyə olmur? Tibb İnstitutunda. 
– Lap yaxşı. Indi evə gedirsiniz? 
– Yox, dərsə gecikirəm. 
– Mən hökmən Səbirə xanıma dəyəcəm. 
– Hələlik. 
Pirməmməd müəllimin mühazirəsində necə oturdu-

ğunu bilmədi. Gözlərini müəllimə zilləsə də, fikri ayrı 
aləmdə idi. Sözlər onun başına dəyib əks-səda verirdi. 

 
* * * 

Səbirə xanım onun gəlişinə hazırlıq görmüşdü, çün-
ki onu otağa dəvət edəndə stolun üstünə qoğallar qo-
yulmuşdu. Çay hazır idi. 

– Otur, indi mən dəmlədiyim çaydan iç. 
Xrustal stəkanlarda çayı stolun üstünə qoydu. 
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– Nə var, nə yox? Dərslərin necə gedir? 
– Sağ ol, Səbirə xala. Siz necəsiniz? 
– Müalicə olunuram. İndi babat kimiyəm. 
– Həmişə yaxşı olun, Səbirə xala. Allah sizə ömür 

versin. Məni gərək bağışlayasınız, başım dərslərə 
qarışdı. Mühazirələr, seminarlar... Kitabxanalarda olu-
ram, istəyirəm ki, ilk gündən hər şeyi yoluna qoyum. 

– Bunları bilirəm, bala, ancaq bir axşam beş dəqiqə 
zəng eləməyə vaxt tapa bilərdin. Yəqin istəməmisən. 
Bir də, biz day qocalmışıq, bir ayağımız o tərəfdədi, 
kimə lazımıq. Rusların bir sözü var: Starost, ni radost. 

– Elə deməyin, Səbirə xala, sizin kimi ağsaqqallara 
həmişə ehtiyac var. Bir də siz hələ çox cavans;nız. 
Hələ bizə çox gərəksiniz. 

– Eh, ay bala... Nə isə, o qoğalları özüm bişirmişəm. 
Dünən qalmışdım evdə. Fikirləşirdim ki, nə iş görüm. 
Boşluq pis şeydi. Adam boşluqdan nə desən eləyər. 
Mən ömrüm boyu işləmişəm. 

Ona maraqlı gəldi ki, görəsən Səbirə xanım harada. 
işləyib. 

– İşlədiyim müddət ərzində bir dəfə də olsun işə 
gecikməmişəm. Çox vaxt dərslərimi birinci saata salır-
dılar. Bilirdilər ki, məndə məsuliyyət var. Beş dəqiqə 
tez auditoriyanın qarşısında olardım. Hə, sonra yaş 
özünü göstərdi. İki-üç dəfə özümü pıs hiss elədim, 
həkim çağırdılar, evə gətirdilər. Kafedrada bir dəfə də 
olsun mənə get demədilər. Özüm ərizə yazıb çıxdım. 

– Bağışlayın... 
– Hə, mən sənin oxuduğun universitetin keçmiş 

dosenti, fizika-riyaziyyat elmləri namizədiyəm. İxtisas-
ca fizikəm. Yarımkeçiricilər kafedrasında işləmişəm. 
Ye, qoğaldan ye. Gör nə dadır? Sözün birini qoyub o 
birinə getdim. Qonşumuz var. Tanınmış həkimdi. Qızı 
da medinstitutda oxuyur – Maisə. Ona dedim ki, qızım, 
gəl xəmir yoğur. Sağ olsun, sözümü yerə salmadı. 

– Əziyyət çəkmisiniz. 
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– Nə əziyyət? Bir az başımı qatmışam. Qoğal bişir-
mək mənim ən sevimli məşğuliyyətim olub. Necə 
daddı? 

– Çox əla. 
– İndi sənə bır dənə də çay süzüm. 
– Sağ olun. 
– Çaydı də. Birini də iç. Yoxsa tələsən yerin var? 

Sabah da istirahət günüdu. 
– Sabah internata getmək istəyirəm. Kifayət müəl-

liməni nə vaxtdı görmürəm. Sonra inciyə bilər. 
– Hə, o da vacibdi. Özü də hamıdan çox. Gərək yax-

şılığı unutmayasan. 
– Düz deyirsiniz, Səbirə xanım, – daha ona xala 

deməyi tərgitdi, – dünya yaxşıların işığına yol gedir. 
Yaxşı ki, həyatda yaxşılar var. 

– Mən sənə bir məsələni də açmaq istəyirəm. 
– Nə məsələdir? Mən sizin qulluğunuzda hazıram. 

İmkanım daxilində. 
– Oğul, biz səninlə çox az təmasda olmuşuq. Cəmi 

iki dəfə görüşmüşük. Ancaq bu az tanışlıq məndə çox 
böyük təəssürat yaradıb. Həyatın ağrı-acıları mənim 
saçlarımı vaxtsız ağardıb, taqətimi büküb. Az yaşında 
sən də çox çətinliklərə düçar olmusan. Kim bilir, hansı 
səbəbdən valideyn qayğısmdan məhrum olmusan. 
Bunlar öz yerində. Vaxtın, zaınanın gedişini dəyişmək 
olmaz. Mən artıq yaşlaşmışam. İndi ölüm də ucuzlaşıb. 
Bir də gördün getdiyin yerdəcə ürəyin sözünə bax-
madı. Mən həyatda heç nədən qorxmamışam. Bir gün 
yaranan, bir gün də getməlidi. Bu ev bizə ata-babadan 
qalıb. Mənim həyatda heç kəsim yoxdu. Sənin də 
eləcə. İstəyirəm mənə həyan olasan. Üçotaqlı evdi. 
Mənim nəyimə lazımdı? Gəl qalaq burada. Ana-bala 
kimi. 

O, Səbirə xanımın dediklərini eşitdikcə heyrətlənir, 
təəccübdən nə edəcəyini bilmirdi. 

– Qonşular hey başımı töküriər ki, qoy uşaqları-
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mızdan biri sənə kömək eləsin, üstünə götür. Nəsə heç 
birinə ürək qızdırmıram. Arada istədim ki, tələbə 
qızlardan birini kirayəçi eləyim. Pula görə yox. Ancaq 
alınmadı. Bilirsən, bala, zaman dəyişir. İnam, etibar 
azalır. Ağlın nə kəsir? 

Yuxudan ayıldı, tutulduğundan cavab verə bilmədi. 
– Sənə qəribə gəlir, eləmi? 
– Səbirə xanım, mən yataqxanaya öyrəşmişəm. Hər 

gün gəlim, sizə baş çəkim, nə deyirsiniz eləyim, ancaq 
təsəvvürümə gətirə bilmirəm... 

– Nəyi? 
– Belə də... 
– Bilirsən, bala, Allah adamın üzünə bir qapını 

bağlayanda, o biri tərəfdən açar. Bu o gözəgörünməzin 
işidi. Sən indiyədək ata-ana nəvazişi görməmisən, 
ürəyinə dəyməsin, isti yorğan-döşəkdə yatmamısan... 
Sən nə qədər əzab-əziyyət çəkməlisən? Bir gün bir 
bağlı qapı sənin üzünə açılmalı idi. 

Qapı döyüldü. 
– Bu kim ola? – Səbirə xanım asta addımlarla 

qapıya yaxmlaşdı. 
– Salam, Səbirə xala, necəsən? 
– Gəl, Maisə. Nə yaxşı gəldin? 
– Dərsdən indi gəlirəm. O oğlanı gördüm. 
– Sağ ol, qızım. Odey, oturub. Gəl, sən də bir stəkan 

çay iç, həm də gör qoğalların necə dadır. 
Ürəyi uçundu. Bir az əvvəl gördüyü qız yüksək 

əhval-ruhiyyədə idi. 
– Səbirə xala sizi yaman arzulayırdı. 
– Sağ olun ki, əziyyət çəkib məni tapdınız. Mən 

onsuz da bu gunlərdə Səbırə xanıma baş çəkəcəkdim. 
Səbirə xanım çay gətirdi. 
– Nə zəhmət çəkirsiz, Səbirə xala. 
– Nuş olsun, qızım. 
– Qonağımız daha əlimizdən heç yana qaça bilməz. 
– Qonaq deyil, qızım, əzizimdi. Anan gəlib? 
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– Bu gün ikinci növbədi. 
– Gələndə iynəni vurar. 
– Özü bilir. Ancaq qoğal yaxşı alınıb. 
– Çox ləzzətlidir. – O, ağzını açıb ilk sözünü dedi. 
– Səbirə xalanın qoğalına söz olmaz. 
– Sən özünü niyə kənara çəkirsən? Axı, onu ikimiz 

hazırlamışıq. 
Maisə özünü ıtirmişdi, bu dərhal hiss olunurdu. 

Yanaqları qızarmışdı. Sifətınə uyğun iri gözləri arada 
ona boylanır, tez də istiqamətini dəyişirdi. 

– Mən getdim. Hələlik. – Qız sumkasını çiyninə atıb 
qapıya yaxınlaşdı. 

– Mən də getmək istəyirəm, Səbirə xanım. 
Ayağa qalxdı. 
– Nə oldu sizə, ikiniz də birdən getdiniz? 
...Beynində qapının səsi guruldayırdı... 
 

REDAKSİYADA 
 
Qısa arayış. Kifayət Qurban qızı Qurbanova 1941-ci 

ildə Bakıda zivalı ailəsində anadan olub. 1958-ci ildə 
Bakıdakı 1 nömrəli orta məktəbi, sonra S.M.Kirov 
adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin filologiya 
fakültəsini bitirib. Təyinatla internat məktəbində 
müəllim işləyib. 1976-cı ildən məktəbin direktorudur. 

Günlər tez gəlib-keçirdi. İyun ayında birinci kursun 
son imtahanını verdilər. Onları müxtəlif qəzet və 
jurnallara, teleradio komitəsinə təcrübəyə göndərdilər. 
Rayondan olanlar öz rayonlarındakı qəzetlərdə işləmək 
istədiklərini bildirdilər. Televiziyaya getmək istəyən-
lərin sayı çox idi. O, qrupda yeganə əlaçı olduğu üçün 
hara getmək istədiyini soruşdular. Qəzetlərdən hansı 
olsa birinə getmək istədiyini bildirdi. "Azərbaycan 
gəncləri" qəzetinin adını çəkdilər. İyulun 5-də dekanlı-
ğın göndərişini redaktor müavininə təqdim etdi. 

– Hansı şöbədə olmaq istəyirsən? 
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– Hansı şöbədə olur-olsun. 
– Elə eim, təhsil, mədəniyyət şöbəsinə get. Fəda 

Hüsənlini tanıyırsan? 
– Qəzetdə yazılarını oxumuşam. 
Daxili telefonla Fəda müəllimə zəng çaldı. 
– Fəda, Elsevərdi, hə, yanına bir praktikant göndə-

rirəm. İndi gəlir. 
Fəda Hüsənlinin stolunun üstündə makinada 

yazılmış yazılar vardı. 
– Gəl, otur. – Ona yer göstərdi. – İkinci kursa 

keçmisən? 
– Bəli. 
– İmzan necə gedir? 
– İbrahim Əkbərov. 
– Şeir yazmırsan? 
– Arada yazıram. 
– Radioda seirlərinə qulaq asmışam. O sənsən? 
– Bəli. 
– Lap yaxşı. Bizim şöbənin işi ağır və çətindi. 

Qarşıdan qəbul imtahanları gəlir. Tələbələr inşaat 
dəstəsində çalışırlar. Bir ucu Bakıda, bir ucu Sibirdə. 
Ümumiyyətlə, nədən yazmaq istəyirsən? 

Susdu. 
– Deyirsən mövzunu mən verim? 
– Yaxşı olar. 
– Onda sabah saat 12-də gələrsən. Mən də bir şey 

fikirləşərəm. Hər halda özün də bax. 
Fəda Hüsənlinin otağından çıxanda nədənsə yadına 

Kifayət müəllimə düşdü. Nə vaxtdandı yanına gedə 
bilmir. Ondan müsahibə, yaxud oçerk yazmaq yaxşı 
olardı. İstədi ki, qayıdıb Hüsənliyə desin, ancaq fik-
rindən yayındı. Sabah görüşəcəkdilər. 

 
* * * 

Köşkdən "Azərbaycan gəncləri" qəzeti aldı. Üçüncü 
səhifədə Fəda Hüsənlinin Arxangelskdən səfər yazısı 
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dərc olunmuşdu. "TİD" başlığı altında şimalda işləyən 
tələbələrin işindən söz açılırdı. Xeyli şəkillər verilmiş-
di. Yazını avtobusda oxudu, qorxdu ki, Fəda Hüsənli 
ondan nəsə soruşar. 

Görüş vaxtından bir saat tez redaksiyada oldu. Sən 
demə, Fəda müəllimin qonşuluğundakı otaqda onun 
şöbəsinin işçilərı otururmuş. Fəda müəllim otaqdan 
çıxanda görüşdü. Əlində kitabça və qələm vardı. Yəqin 
baş redaktorun yanına iclasa gedirdi. 

Koridorda papiros çəkib zarafatlaşan işçilər ona 
laqeyd qalmadılar. 

– Kimi gözləyirsən? 
– Fəda müəllimi. 
– Yazı gətirmisən? 
– Yox.  
– Qohumusan? 
– Yox. Praktikantam. 
– Hə, deməli yayda bu şöbədə bişəcəksən. 
Bir şey anlamadı. 
— Bəlkə bişməyəcək. Fəda müəllimdən icazə alıb 

Mayamiyə gedəcək? 
– Yox bir. Bəlkə Antalyaya getsin? 
– Olar. – Saqqallı oğlan papirosu atdi. – Siz işsiz-

gücsüz adamlarsınız. Mənim yazım yarımçıq qalıb. 
İçəri keçdilər. Onu da dəvət etdilər. Boş stulda 

oturmağı məsləhət gördülər. Katibə qızın makinasının 
səsi beyninə düşürdü. Yəqin ona görə burada oturan 
yox idi. 

– Maya, bəsdi da. – Zaur Balabəyli qələmi stolun 
üstünə atdı. 

– Nooluf, Zaur? – Maya onun sözünü ciddi qəbul 
etdi. 

— Nolajax, bajı, şaqqaşaq elə vurursan ki, səs 
adamın əsəb toxumalarını yerindən oynadır. 

– Neynim, yazmayım? Elsevərə cavab verə bilər-
sən? Deynən, mənim də canım dincəlsin. Çay içmək 
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istəyirəm. 
– Yox, onu eliyə bilməzsən. Hökumət sənin üçün 

bir saat asudə vaxt ayırıb. O saatda istəyirsən "Tərə-
kəmə" oyna. Ya da get kabab ye. 

– Bəsdirin də. Nə kabab-kabab salmısınız. Ac 
adamın mədəsini şirə ifraz etməyə məcbur edirsiniz. 

– Kabab deyən kimi gör İlqarın kefi nə açılır. 
Yazını yaz. Hələ obedə saat yarım vaxt var. Mən o 
dəfə Qubada komandirovkada olanda Qəçrəşə getdik. 
Elə bu vaxtlar idi. Bir kabab çəkdilər ki... 

– Zaur, bax papamın canı üçün, bir də kabab adı 
çəksən baş redaktora ərizə yazacam. 

– Nə ərizə? 
– O ərizə ki, yazacam hörmətli Novruz Həsənoviç, 

elm, təhsil, mədəniyyət şöbəsinin mıxbiri – elə-belə də 
yazacam – Zaur Rəfiyev şöbədə iş ahəngini pozur, 
yaradıcı işçilərin obyektiv məlumat toplamasına 
maneçilik törədir. 

– EIə bu? 
– Yox. Bu hələ harasıdı. Yazacam ki, telefonla o 

qədər danışır ki, evdən bizə zəng eləyib düşə bilmirlər. 
Təkcə evdən yox, müxtəlif idarə və müəssisələrdən 
məlumat almaqda çətinlik çəkirik. O öz şəxsi işlərini, 
daha doğrusu, qarnını redaksiyanın ümumi işindən 
üstün tutur. 

– Ərizən də yazdığın məqalələr kimidi. Təsiri 
yoxdu. 

– Ə, mən oçerklər, reportajlar yazanda sən yamaqlı 
şalvar geyinirdin. 

– Elə hiss olunur. Hə, onu deyirdim axı, getdik Qəç-
rəşə, özümüzlə bir quzu götürmüşdük. Kəsib dəridən 
çıxartdıq. Baş-ayağını verdik ki, təmizləyib xaş assın-
lar. Bağırsaqlarını atdıq itə-pişiyə. İçalatından cız-bız 
sifariş verdik. Yarı ətini soyutma, yarısını da kabab. 
Bir kabab bişirdilər, sümüyün uzunluğu bir şiş boy-
daydı. 
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– Eeh, – Ilqar qələmi atıb çölə çıxdı. Onu da özü ilə 
çağırdı. – Gedək bir papiros çəkək. Çəkənsən? 

– Hə. 
– Nə çəkirsən? 
– Azar, dərd. – Bunu Zaur dedi. 
– Sənə qalmayıb. Otur zoğallamanı yaz. Nə 

çəkirsən, qaqaş? 
– "Stüardessa". 
– "Stüardessa"? Yaxşı siqaretdi. Mən də bir vaxtlar 

Moskvada olanda bundan çəkirdim. Sonra "Opal"a, 
"Rodopi"yə keçdim. Indi "Rodopi" çəkirəm. Birini ver 
görüm. 

İlqara papiros verdi. 
– Özün də çək.  
– İstəmirəm.  
– Haralısan. qağa?  
– Bakılıyam.  
– Heç oxşamırsan.  
– Nəyə görə?  
– Mənə belə gəlir. 
– Sizə elə gəlməsin.  
Fəda Hüsənli, iki nəfərlə redaktorun otağından 

çıxdı. 
– Fəda müəllim, iclasınız nə uzun çəkdi? 
– Bir balaca problem vardı. Dünən Zaur növbətçi 

olub? 
– Bəli. Nədi ki?  
– Səhv gedib. 
– Fəda müəllim, voobşe Zaur bu redaksiyaya layiq 

adam deyil. Səhv buraxmağı getmir, adamı otaqda 
işləməyə də qoymur. 

– Neynir? 
– Daha denən nə eləmir? Yazı yazıram, gah jurnalda 

qız şəkillərindən danışır, gah kinodakı intim yerlərdən. 
– Evlənmisən?  

– Yox. 
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– Bunun nəyi pisdi ki?.. - Ona işarə etdi ki, içəri 
keçsin.  

– Sən bir şey müəyyənləşdirmədin? 
– Fəda müəllim, son vaxtlar, demək olar ki, internat 

məktəblərindən heç bir yazı getmir. 
– İnternat məktəbləri? Ordan nə yazmaq istəyirsən 

ki?  
– Çox şey yazmaq olar. 
– Məsələ ondadır ki, çox şeydən nəyi yazmaq 

istəyirsən? Açığını deyim ki, ordan yazı hazırlamaq 
çox şipitilni işdir.  

– Nə şipitilniliyı var?  
– Ordan hər şey yazmaq olmaz.  
– Niyə olmur? 
– Sən nə yazmaq istəyirsən?  
– Mən ömrünün demək olar ki, hamısını valideyn 

himayəsindən məhrum olmuş uşaqlara həsr edən, ha-
mının anası sayılan bir direktordan yazmaq istəyirəm. 

– Bu cavanlar niyə belədilər? Ağızlarını açan kimi 
direktor, müdir sayıqlayırlar. Bu müdirləri biryolluq 
beyninizdən çıxarıb atın. Sadə, zəhmət adamlarının 
ömür yolunu işıqlandırın. Qurultaylardakı çıxışları, 
Sov.İKP MK-nın plenumlarının materiallarını diqqətlə 
oxuyun. Görürsən, orada nə qədər tikinti işlərinin 
aparılması, vəsait ayrılması göstərilir. Əgər internatdan 
yazırsansa, bunlar ilk növbədə nəzərə alınmalıdır. 

– Siz dediyiniz sənədlərdə insan amili ilk plana 
çəkilib. 

– Ay sağ ol. Bu işlər də insanın maddi rifah halının 
yüksəldilməsinə xidmət göstərir. 

– Fəda müəllim, həyatın ən gözəl nemətlərindən 
məhrum olan körpələrin, uşaqların yaradılan binalara, 
dəbdəbəli şəraitə ehtiyacı yoxdur. Onlara xoş bir 
təbəssüm, şirin bir söz hər şeydən qiymətlidir. Onu da 
müəllimlərdən başqa heç kim etmir. 

– O bizim problem deyil. 
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– Bəs kimin problemidir? Oraya düşən uşaqlar 
cəmiyyətdəki faciələrin qurbanlarıdır. 

– Gəl bu söhbəti bir başqa vaxta saxlayaq. Sən belə 
elə. "Azneftyağ" zavoduna, bir də Əzizbəyovneft Neft 
və Qazçıxarma idarələrinə dəy. Kadrlar şöbəsindən 
qabaqcıl fəhlələrdən iki-üçünü tap. Desən biləcəklər, 
uşaqları onuncu sinfi bitirənlər olsun. Onların öz 
sözlərini, fikirlərini öyrən, geniş bir yazı yaz. Elə et ki, 
bu həftənin sonunacan yazı hazır olsun. Sən orda 
uşaqlarla oturursan? 

– Bəli. 
– Lazım olsa, onlardan da öyrən. 
Otaqda yenə vur-çatlasın idi. Qaraqaş, qaragöz, 

bığlı oğlanı Zaurla İlqar atəşə tutmuşdular. Maya həm 
yazı yazır, həm də davadan ləzzət alıb gülürdü. 

– Sən qəzetçisən, ya yox? – İlqar soruşurdu. 
– Qəzetçiyəm. 
– Bəs bu manıslığı hardan öyrənmisən? 
– Ay kəndçi, mən musiqi təmayüllü məktəbi 

bitirmişəm. 
– Gözüm aydın. Gedib musiqişünas olardın də? 
– Kefim belə istəyir. 
– Kefnən döy ey, qardaş. Sən hansısa bir istedadlı 

insanı arzusuna çatmağa qoymamısan. 
– Mən niyə? 
– Necə niyə? Gəlib nə yolnansa qəbul olmusan 

jurfaka. Gedib Konservatorivaya girəydin də? 
– İndi səni nə narahat edir, İlqar? 
– Sən oturub yazmaqdansa, mahnı bəstələyirsən. 
–  Mahnı lar da nə  mahnılar? – Zaur söhbətə 

girişdi. 
– Zaur, mənim mahnılarımı xalq artistləri oxuyur. 
– Ayə, onlar nə xalq artistləridi ki, sənin mahnılarını 

oxuyurlar. 
– Yəni deyirsən onlar yalançı xalq artistləridi? 
– Əlbəttə. Nə mahnı oxuyurlar? Xalq artisti odur ki, 
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onu bütün xalq sevir. 
–  Xalq sevir də? 
– Hansı xalq sevir, ə? Hansı xalq? 
– Bilmirsən hansı xalq? 
– Əgər Azərbaycan xalqını deyirsənsə, mən də o 

xalqın bir nümayəndəsiyəm. 
– Sən heç nəsən, heç kimsən. 
– Ə, heç nə sənin mahnındı, sənsən, sənin musi-

qilərindi. 
– Bəsdirin. İmkan verin yazımızı yazaq. – Zaur 

qışqırdı, əlini stola vurdu. 
– Sən də qoy gorək. Mənim bəstəkarıma bax. 
Ona maraqh gəldi ki. bu bəstəkarm adı nədi. İlqar 

coşub-daşırdı. 
– O papirosunun birini görüm. – İlqara bir papiros 

verdi. 
– Buna bax, məni heç nə sayır. 
– Heç nə saymır, nədi, – Zaur münaqişəyə od 

vururdu – Ümumiyyətlə, səni Yer üzündən silir. 
İlqar telefonu götürüb zəng etmək istədi. 
Zaur: 
– Ay kişi ,  əsəbiləşmə, papirosunu çıx çöldə yan-

dır, Faiqnən də  razborkanı  apar. Mən zəng edirəm. 
Görmürsən, çağırır? 

– Yerə  qoy ə ,  telefonu! – Rəqəmləri y ığdı .  – 
Alo, Fəda müəllim, qadan alım, bizi bu Faiqin əlindən 
qurtar. Neyniyəcək, yazı yazmır, yazana da imkan ver-
mir. Bütün günü otaqda o bezdarnı mahnılarını oxuyur. 
Mən bilmirəm, bura redaksiyadı, yoxsa filarmoniya? 
Hə, bu dəqiqə deyərəm, yanına gələr. – Dəstəyi verə 
qoyub üzünü Faiqə tutdu. – Fəda müəllim səni çağırır. 

Faıq dəstəyi götürdü. 
– Fəda müəllim, məni çağırırsmız? Bəs...? 
İlqar onu çağırdı. 
– Gedək bir çay içək. 
– Mən? – Faiq tutulmuşdu. –Yazını sabah verəcəm. 
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Fəda müəllim, gecikir deyəndə ki, direktoru gec tap-
dım. Faktları ondan almalı idim. Hə, sabah saat 12-də 
sizin stolun üstündədi. 9-da? Çatdıra bilərəm. Ancaq 
12-də olsa rahat olardı. Heç yanda olmuram. Toya? 
Yoox, mən toya getmirəm. 

– Yalan deyir, Fəda müəllim. Özü də zurna çalır. – 
Zaur söz atdı. 

Faiq dilxor idi. 
– Əyə, İlqar, yekə kişisən, məni şefin yanında biabır 

etdiyin getmir, hələ bir yalan da danışırsan. Sən Fəda 
müəllimə zəng eləmişdin? 

– Özüm bilərəm. – Ona tərəf döndü. – Getdik. 
Çayxana dördüncü mərtəbədə yerləşirdi. 
– Otaqda içilən çayla bufet çayının fərqi çoxdu. Sən 

deyirsən ki, bakılısan, hə? – İlqar dönüb ona diqqətlə 
baxdı. 

– Bəli. Bəs siz haralısız? 
– Məni tanımırsan? 
– Yox. 
– Məni tanımayan yoxdu. Mən gəncəliyəm. Sən 

kimlərdənsən? 
Cavabı uzatmaq istədi. 
– Ə, qağa, bilirəm, indi demək istəmirsən. Hamı 

çekistdi. Əvvəl-axır bilinəcək ki, sənin adamın kimdi? 
– Mənim adamım yoxdu. 
– Ayə, özünə get, bu saat adamsız adam yoxdu. 
– İstəyirsən inan, istəyirsən inanma. 
– Qağa, jurnalistikaya hər adam qəbul olunmur. Biz 

də o xarabanı qurtarmışıq dana. 
Keçib oturdular. 
– Ordan bizə yaxşı bir çay. Qaynamasın, limonnan, 

konfetnən... hə, özü də qiymətlərin əladı. 
– Burda qəribə nə var ki? 
– Mənə elə gəlir ki, sən sekada (Mərkəzi Komitədə) 

şöbə müdirinin oğlusan. 
– O hardan ağlına gəldi? 
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– Familiyana görə dedim. Düzdürmü? 
– Qətiyyən yox. 
– Respublika prokurorluğunda elə familiya yoxdu. 

olsa-olsa Daxili İşlər Nazirliyində olacaq. 
– Təhlükəsizlik Komitəsinə keç. 
–  Ay qadan alım, mənim ürəyimə dammışdı ki, sən 

o xətnən gəlmısən. Bəlkə aclığın var? 
Ac olsa da, "yox" dedi. 
– O Əkbərovları mən yaxşı tanıyıram. Əsilləri 

qazaxlıdı. Mənim anamgillə onlar əmiuşaqlarıdı. 
Düzdümü? 

– Bilmirəm. – Çay gəldi, İlqar stəkanları bəyənmə-
di. – Ayə siz nətəri adamsınız? Bu stəkanı suya salıb 
çıxarmayın dana Hanı o qız? Ay bajı, stəkanı isti 
suynan əməlli-başlı yu. Sənin canın üçün, mədəmizi 
xarab eliyəcəklər. 

Qonşu stoldan söz atdılar. 
– İlqar, sənin mədəni daş da deşəmməz. 
– Elə deyə-deyə məni yaman günə qoyacaqsınız. 

Tez elə! Harda olursunuz? 
– Baksovetdə. 
– Aha, bildim. Universitetnən üzbəüz binada? 
– Hə. 
– Ayə, sənə deyirəm də, həmin Əkbərovlardı. 
Səbirə xanımın evi gözünün qabağına gəldi. 
– Orda olmusanmı? 
– Yox, düzü olmamışam, ancaq təxmini bilirəm. 

Fəda müəllim sənə yazmağa mövzu verdimi? 
– Yox, – dedi, – Necə adamdı, Fəda müəllim? 
– Redaksıya partiya təşkilatının katibidı. Əsl kom-

munistdi. Partiya nə deyir, onu da eləyir. 
– Mən istədim ki, internatın direktorundan yazı 

hazırlayım, nəsə bir qərara gələ bilmədik. 
–  Detdomdan? Ayə, sənin detdomnan nə işin var? 

Bir əməllı mövzu tapsan? 
– Detdomdan yazanda nə olur ki? Orda olan uşaqlar 
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bu cəmiyyətin üzvləri deyil? Ömrünü-gününü yetim 
uşaqlara həsr edənlərdən yazmaq günahdı? 

– Yox e, intaası var ki... Ə, sən keqebeşnik oğlusan, 
məndən söz alırsan? O mövzudan çox da söz açılmır. 
Sən əgər yazmaq istəyirsənsə, hekayə yaz, mən harda 
olsa çap etdirərəm. Yoxsa çətindi? Elə şeylər var ki, 
sonra özün görəcəksən, ehtiyatlı olmaq lazımdı. 

Zaurla Faiq gəldilər. 
– Ə, bizi qoyub hara qaçırsınız? 
– Pay atonnan sənin, ə, rədd olun burdan. Qoymaz-

sınız bir qurtum çayımızı rahat içək. 
– Qarnına şiş batsın, səndən o dünyada da əl çəkəsi 

döyəm. 
– Zaur, sənin bir yönün var, bə bu manısı özünnən 

niyə gəzdirirsən? 
– Sən bilməzsən. Uşağın sünnət toyu yaxınlaşır. 

İndidən böyür-başına fırlanıram ki, toyu pulsuz 
çalsınlar. 

– Toya bunun ansamblını çağıracaqsan? Onda məni 
o toya çağırma. Bəri başdan deyirəm: mən gəlməyə-
cəm. Bir də ölməmişəm ki? Niyaməddinə zəng 
eliyəcəm, gəlib çalacaqlar. Bu iti gətirib zırıldatma. 

– İtsən də, hələ pişiksən də. 
– Ə, sən mumla. 
Zaur: 
– İlqar, qarnım girdavoy fiti çalır. Gör orda nə var? 
– Hər şey var. Mən bu kişiynən çay içməyə gəlmi-

şəm. Onun xətrinə sizə çay alaram... 
 

* * * 
Səhər redaksiyaya gələndə gözlərinə inanınadı. 

Onun oturduğu stolun yerini dəyişmişdilər. 
Maya xanım onu başdan-ayağa süzdü. 
– Bura narahat idi. Uşaqlar yerini dəyişdirdi. 
– Bəs özləri hardadı? 
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– Fəda müəllim iclas keçirir... Gələn həftənin 
planını tuturlar. Sən də gedə bilərsən. 

– Yox, lazım deyil – Koridorda papiros yandırdı. 
Səhərisi şənbə günüydü, işi yox idi. Kifayət müəlli-
mənin yanına gedəcək, ondan müsahibə götürəcəkdi. 
Həm də ondan soruşası sözü vardı. O sözü neçə il idi 
ki, cəsarət edib soruşa bilmirdi. 

İclas tez qurtardı. İlqar onu qucaqlayıb öpdü. 
– Bə iclasa niyə gəlmədin? 
– Bilmirdim. 
– İclaslardan nə qədər uzaq olsan, o qədər yaxşıdı. 
İlqar sənə təzə yer düzəldib. – Bunu Zaur dedi. 
– Sağ olun, əziyyət çəkibsiniz. 
– Dəyməz. – İlqar Faiqin qeybətini elədi. – O kö-

mək eləmədi. Qrıjam olmasa, özüm tək də götürərdim. 
Fəda müəllim göründü. Onu görən kimi yanına 

çağırdı. 
– Necəsən? 
– Yaxşıyam. 
– İstirahət günləri neynəmək fikrindəsən? 
– Pirşağıya gedəcəm. 
– Bu saat bağların gözəl vaxtıdı. Bizim bağ olsaydı, 

mən də gedərəm. 
– Mən... 
– Gəl belə eləyək, sən istirahətini elə. Ürəyin 

istəyəndə gəl, xasiyyətnaməni verərik, problem yoxdu. 
– Yox, niyə ki? 
– Yayda burda bişməyəcəksən ki? İstirahət ən gözəl 

şeydi – xüsusən yayda. Bizim otpusk-zad yoxdu. Ke-
çən il Kislovodska getmişdim. Yarımçıq çağırdılar. Ol-
du. Onda gedə bilərsən. Sənə yaxşı istirahət arzula-
yıram. 
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KİFAYƏT MÜƏLLİMƏNİN ÜRƏYİ 
 
Avtobusdan düşüb onun üçün əziz olan binaya tərəf 

üz tutdu. Yol o qədər də uzaq deyildi. Hər yan ona 
tanış idi: üst-üstə qoyulmuş dasları bir-bir saymışdı. 
Sağda Ənvər müəllimin evi idi. Ondan sonra Sara 
xalanın və aktyor Həsən Qartalın evləri gəlirdi. Allah 
rəhmət eləsin, Sara xala ipək kimi arvad idi, indi bağ 
evinə qızının ailəsi gəlir. Uşaqlar onları sevmirlər, 
çünki Sara xalanın kürəkəni həddindən çox yekəxana 
bir adamdı. Həsən Qartal yay aylarında ara-sıra 
Pirşağıda görünür – əlində bazarlıq sumkası. Özünü 
sadə, ancaq ciddi aparır. Heç deməzsən ki, bu gülüş 
ustasıdır. Öyrəndiyimə görə, onun uşağı yoxdu. Solda 
qəsəbənin mərkəzinə gedən yol uzanır. Məktəbə qədər 
yeganə bir ev var – o ev hansısa milis polkovnikinin-
dir. Onun yoldaşını, bir oğlunu və qızını gətirən şüşəsi 
örtüklü "Volqa" hündür darvazadan içəri keçən kimi 
darvaza bağlanırdı. 

Məktəbin darvazası rənglənir, hər il bir rəng olurdu. 
İndi mürəkkəb rəngində idi. Qapıda Fikrət kişi durur. 
Kifayət müəllimə onu qocalar evindən gətirib. Onu 
görən kimi durub qapını açdı. Aldığı "Prima"nı ona 
verdi. 

– Kifayət müəllimə yerindədi – dedi. – Gecəni 
burada olub. 

– Bir hadisə olmuşdu? 
– Hə, o balaca oğlan var ey, rıji, appendisit olmuş-

du. Onu xəstəxanaya apardı. 
– Vəziyyəti necədi? 
– Operasiya eləyiblər. 
– Yanında kim qalır? 
– Gecəni özü qalıb, indi Gülzarı göndərdi – süpür-

gəçini. 
Uşaqlar həyəti təmizləyirdilər. Onlarla görüşdü. Zi-

bil vedrəsini iki balaca oğlan hərəsi bir başdan 
tutmuşdu. 
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– Uşaqlar, siz süpürün. Mən vedrəni boşaldıb gəlirəm. 
– Uşaqlar razı olmasalar da, vedrəni zibilliyə apardı. 

Direktorun qəbul otağında iki qız oturmuşdu. 
– Kifayət müəllimə içəridədi. Ancaq yuxusuzdu. 

Bəlkə bir az uşaqlarla söhbət edəsiniz. – Bir söz demə-
yib otaqdan çıxdı, pilləkənləri qalxıb birinci otağın 
qapısını döydü. "Rıji" bu otaqda qalırdı. Yoldaşlarının 
üçü də çarpayıda uzanmışdı. Günahkar adamlar kimi 
dinmirdilər. 

– Necəsiniz? 
– Necə olacağıq? 
– Əla olmalısınız. 
– Vallah, İbrahim, məndə günah olmadı, – Qədir 

adlı oğlan gözünün yaşmı sel kimi axıdırdı. – -"Rıji" 
özü dedi ki, gəl güləşək. Mən də qılçasından tutub çar-
payıya yıxdım. 

– Səndə günah yoxdu. Kor bağırsağı ayrı şeydən 
partlayıb. Keçdi, qurtardı. Kişinin başına iş gələr. 
Böyüyəndə yadınızdan çıxar. 

– Kifayət müəllimə olmasaydı, Rıji getmişdi. 
– Balnisəyə çatan kimi operasiya eləyiblər. Qanı az 

qalıb ki, zəhərlənsin. 
– Köpəkoğlunun həkimi, camahat burda ölür, düşüb 

Kifayət müəllimənin üstünə ki, pul ver, sonra ope-
rasiya eləyim. 

– Öyrəndik ki, onun maşını hansıdı, Qədir gözünə 
döndüyüm dal təkərləri boşaltdı. Mən də kamerləri 
deşdim. 

– Ona bu da azdı. 
– Bəs Kifayət müəllimə həkimə nə dedi? 
– Nələr demədi? 
– Dedi ki, uşağı operasiya elə, yoxsa düz nazirin 

yanına gedəcək. 
– Qorxdu ey. 
– İndi "Rıji" nətəridi? 
– Yaxşıdı. Gülzar bacı toyuq suyu içirdir. 
– Kitabı oxudunuzmu? 
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– Hələ qurtarmamışıq. "Rıji" gəlsin, qurtarıb ve-
rərik. Axı, dördiımüz də bir oxuyuruq. 

– İstəyirlərsə. verək. 
– Yox, istəmırlər, kitab mənimdi. Onu sizə bağışla-

yıram. Möhkəm olun. 
Qızlar sən demə, onu axtarırmış. Koridorda görən 

kimi çağırdılar. 
– Kifayət müəllimə sizi axtarır. 
İçəri keçib müəlliməsini qucaqladı. 
– Necəsən, oğul? 
– Yaxşıyam. 
– Praktikan necə keçir? 
– Belə. Gəlmişəm sizdən yazı yazım.  
– Bizdən? Bizdən nə yazacaqsan? 
– İllər boyu ürəyimdə gəzdirib heç kimə deyə 

bilmədiklərimi. 
– İnternatdan çox yazı vermirlər. 
– Verməsinlər, Kifayət müəllimə, ancaq mən 

yazacam. 
– Lazım deyil. 
– Kifayət müəllimə, dünən gecə siz olmasaydınız, 

körpə bir uşaq həyatla vidalaşacaqdı. 
– Bu mənim borcumdu, İbrahim. 
– Yetim, kimsəsiz bir körpəyə qayğı göstərmək 

hamının borcudur. Lakin hamı bunu düşünürmü?  
– Yox, çoxları düşunmur, dövlət adından yerli-

yersiz elə danışırlar... 
– Danışsınlar da. Hərə bir cürdü. Biri danışmaqla 

işini bitirmiş hesab edir, biri iş görməklə. 
– Danışıqla iş üst-üstə düşməlidi. 
– Sözdə hə, əməldə isə yox. O bir misal var: Molla 

deyir mən dediyimi eləyin, elədiyimi yox... 
– Bu ən çox yüksək vəzifə sahiblərinə aiddir. 
– Təkcə onlara yox. Keçən dəfə uşaqların bayramı 

idi. 1 iyun Uşaqları beynəlxalq müdafiə günüdü axı. 
Onda çıxış edəniərdən biri də Rakif doxtur idi. Ağzın-
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dan od tökülürdü: uşaqlara belə qayğı göstərməliyik. 
Ramizi ("Rıji"nin əsl adı Ramizdi) pis vəziyyətdə 
aparmışam, görürəm məni otağa çağırır. Deyirəm, hə-
kim, uşağı gecikdirməyin. Nə desə yaxşıdı? Deyir, 
Kifayət müəllimə, bu uşağın yiyəsi-zadı yoxdu, neyni-
yək? Deyirəm niyə yoxdu, bəs mən boyda adamı 
görmürsən? Söhbət çox uzundu, axır bunun dediyindən 
başa düşdüm ki, nə istəyir. Dedim, a kişi, Hippokrat 
andı içmisiniz, özünüz də uşaqlar haqqında danışanda 
ağzınıza çullu dovşan sığışmır. Bir qara qəpiklik eləyib 
qoydum. Gör nə günə gəldik ki, qolundan tutub 
cərrahiyyə otağına saldım. 

– Siz necə fikirləşirsiniz, Kifayət müəllimə, bundan 
sonra Səhiyyə Nazirliyinə müraciət edəcəksinizmi? 

– Mən məsləhət bilmədim. Mənə nə lazımdı – 
uşağın salamat qalması, onu da etdim. Bilirsən, oğul, 
elə məsələlər var ki, gərək üstündən ötməyi bacarasan. 
Həqiqəti çox zaman axtarmağa dəyməz, o özü əvvəl-
axır həyatda öz yerini tutacaq. Bir də atalar məsəli var 
– deyir, yara sağalası olsa, təbib qənşər gələr. O gün 
elə idi ki, mən getməli idim, özü də rayona. Mənim 
qızımın qayınatasıgil rayonda olurlar. Nəvəmin ad 
gününü rayonda geniş qeyd edirdilər. Nəsə əhvalım 
yox idi. Rayona gedib-gələndə üç gün özümə gələ 
bilmirəm. Əl çəkmirdilər. Axır elə oldu ki, yola çıxdı-
ğımız maşın xarab oldu. Uşaqlar zəng elədi ki, sübh 
tezdən yola çıxarıq. Axşamı o hadisə oldu. Nəvəmə 
xərcləyəcəyim pullar həkimə qismət oldu. Rıjiyə hər 
şey halaldı. İnan, İbrahim, bala, mən təkcə Rıjini yox, 
elə hamınızı iki balamdan bəlkə də çox istəyirəm. 

– Biz bunu bilirik, Kifayət müəllimə. Hamımız 
bilirik və sizi həm ata, həm də ana bilirik. 

– Heç soruşmuram, Səbirə xanım necədi? 
– Vəziyyəti pis deyil. Həmişə mənə deyir ki, 

Kifayət müəllimə sənin üçün dünyada ən əziz adamdır. 
Onun qədrini bilin. 
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O, Kifayət müəllimədən nəsə soruşmaq istəyirdi. 
Bir an fasilə verdi və güncdəki üzünün rəngi getmiş 
dəmir seyfə baxdı. O seyfdə ümumi dəftər vardı və o 
dəftərdə təkcə Kifayət mtiəllimənin bildiyi sirlər 
yazılmışdı. 

– Kifayət müəllimə, ürək oxunmamış kitabdı və 
onun hər səhifəsində sirr dolu möcüzələr yatır. 

– Hər sözün mənası, zamanı var. Sirrin qırx gün 
ömrü var, nə vaxtsa üzə çıxacaq. Səbr Allahın adıdı, 
səbirli ol, hər gizli gecələrin aydın sabahları var. O 
sabahı gözlə. O sabah gələcək. 

Susdu. Kifayət müəllimə köksünü ötürdü, özünü 
məşğul edən kimi göstərmək istədi. Bununla o 
söhbətin üstündən keçmək istəyirdi. 

– Sabah "Rıji"nin yanına gedəcəm. Ona nə aparım? 
– Elə quru ayaqla getməyin kifayətdi. Yeməyi özüm 

bişirib aparıram. Hələ bir neçə gün ona yemək olmaz. 
O, "Yetim İbrahimin nağılı" kitabını aparacaqdı... 
 

HƏBSXANAYA MƏKTUB 
 
Bakı. 13 nömrəli İslah-Əmək Müəssisəsi Nama-

zov Ülfət Rüfət oğluna 
Əziz və hörmətli Ülfət! Bu məktubu sənə yazmaya 

da bilərdim, ancaq sonralar – sən cəza alıb İƏM-ə 
düşəndən sonra özümə mənəvi borc bildim ki, 
ürəyimdə cövlan edən, məni içimdən oynadan sözləri 
sənə çatdıra biləm. Uman yerdən küsərlər deyiblər. Sən 
bizi – redaksiyanı özünə ümid veri bilib kömək üçün 
müraciət etmişdin. Sənin məktubunu araşdırmaq mənə 
tapşırıldı. Mən bu işə var-gücümlə kömək məqsədilə 
girişsəm də, bir nəticəyə nail ola bilmədim. Əslində, 
mən sanki qolları bağlı nıeydana girmişdim və hər 
tərəfdən mənə zərbələr dəyirdi. Sənin əvəzinə özümü 
qorumağa məcbur oldum. 

Mən istintaq materialları ilə tanış oldum və ifadəndən 
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hiss etdim ki, sən günahsızsan. Sabunçuya gedən sürət 
qatarında tanımadığın bir qızı təhqir edən erməni oğlanı 
döymək (hər hansı millətin nümayəndəsi olursa-oisun!) 
qəbahət deyil, əslində, sən düzgün hərəkət etmisən. 
Ağız-burnu qana bələnən erməni ilk dayanacaqda ha-
ray-həşir qoparıb milis çağırır və səni şöbəyə gətirirlər. 

İşi aparan müstəntiqlə dəfələrlə söhbətimiz oldu. 
Mən təhqir olunan qızın nə üçün tapılmadığını, ifadə 
vermədiyini soruşdum. 

– Nə qız? Orada heç qız-zad olmayıb. Ülfət Nama-
zov sərxoş vəziyyətdə olaraq Aşot Abramoviç Nerses-
yanı qarət eləmək istəyib. 

Qəribədir, guya sizin mindiyiniz qatardan iki nəfər 
hadisəni görüb şahid ifadəsi veriblər. Sənədləşmə sənin 
əleyhinə elə quraşdırılıb ki, nəsə etmək çətindi. O qızın 
vicdanı olsaydı, sənə kömək göstərə bilərdi. 

– Sənin həyat yoldaşına, ya bacına söz atsalar, siz 
neyniyərdiniz? 

– Mənim həyat yoldaşımın yanından yel olub ötəm-
məzlər – Müstəntiq guya əsəbiləşirdi. – Özünüz də 
prokuror kimi danışmayın. 

– Mən prokuror kimi danışmıram, sadəcə həqiqəti 
üzə çıxarmaq üçün çalışıram. Siz isə bundan yan 
qaçmaq istəyirsiniz. Əlbəttə ki, sizin kimisinə söz 
atmazlar, çünki sizlər avtobusa, qatara, trolleybusa, 
tramvaya minmirsiniz. Şəxsi maşınlarda gəzən ətraf 
mühitdən xəbərsiz olar. 

– Siz nə həqiqət üzə çıxaran olubsunuz? Hansı 
həqiqətdən danışırsınız? 

– Əsl həqiqətdən. 
– Hansı həqiqətdir o? 
– O həqiqətdir ki, siz istintaqı obyektiv aparmamı-

sınız. Konkret olaraq tutulan şahidlər hadisə zamanı 
orada olmayıblar. Təhqir olunan qız haqqında ümu-
miyyətlə söhbət getmir. Həm də ittihamınız məntiqə 
uyğur gəlmir. Tələbə hardan bilir ki, qarşısındakı 
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adamın cibində pul var. İkincisi, pul oğurlamaq başqa 
şeydi, ağız-burun əzmək başqa. 

– Sənin məqsədini başa düşürəm. Bizə gücləri 
çatmayıbdır. Rüşvəti sizə ötürüblər. 

– Məlumunuz olsun ki, mən şikayət məktubunu 
araşdırıram. Müqəssirin heç üzünü də görməmişəm. 
Rüşvətin kimə verildiyi isə gün kimi aydındır. O da 
məlumunuz olsun ki, bir erməniyə iki yumruq vur-
mağın üstündə bir azərbaycanlı gəncin taleyini puç elə-
mək heç kimə şərəf gətirməz.  

– Mən milliyyətçi deyiləm. SSRİ-nin Konstitusiya-
sına görə bütün millətlər bərabərhüquqludur. Bir bax 
hələ, Ermənistanda nə qədər azərbaycanlı yaşayır. 
Deyirsən, onlar da bizə belə eləsiniər? 

– Sən tarix dərsini yaxşı öyrənməmisən. Onlar ağız-
burun əzmirlər, baş kəsir, öldürürlər. Bizimkiləri 
oradan neçə dəfə qovublar? Və siz nə bilirsiniz ki, indi 
Ermənistanda azərbaycanlıları yağ içində böyrək kimi 
saxlayırlar? 

– Mən sizin baş redaktorla damşacam. Deyəcəm ki, 
müxbir millətçidir. 

– Zəng edin. Sizin əlinizi tutan yoxdu.  
Müstəntiqin özü yox, istintaq idarəsinin rəisi baş 

redaktorumuzla danışdı. Nə danışdıqlarını bilmirəm. 
Nəticə o oldu ki, şikayət məktubunu məndən aldılar, 
daha doğrusu, sənin məktubun arxivə göndərildi. Mənə 
son xəbərdarlıq verildi. 

Ülfət! İnsanı mübarizə əzmi yaşatmalıdır. Həyatda 
çox haqsızlıqlar olur. Əyri düzü üstələyir. Lakin həqiqət 
gec-tez üzə çıxır. Mən səni xalqımızm ən ləyaqətli oğlu 
hesab edirəm. İnanıram ki, bu gün olmasa da, sabah səni 
ləkələmək istəyənlərin özləri haqq qarşısında cavab 
verməli olacaqlar. Haqq-ədalət əyilər, sınmaz. 

Sənə böyük mübarizə eşqi və ülvi məhəbbətlə: 
İbrahim. 

13.03.1983. 
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SƏRBƏST MÖVZUDA İNŞA 
 
Yorğun idi. Çox yorğun. Kitabxanadan aldığı kitab-

ları üst-üstə yığıb yanındakı stolun üstünə qoymuşdu. 
Çarpayıda çox oxuya bilmədi – yuxu onu aparmışdı. 
Ancaq yatdığını hiss etmirdi, sanki vərəqləri bir-bir 
gözdən keçirirdi. Səhər xarici ölkələr ədəbiyyatından 
seminarda Vəkil müəllimə cavab verməli idi. Yaxsı 
cavab verib müsbət qiymət alsaydı, məqbulu hazır idi. 

– Şərt o deyil ki, xarici ölkələrin bütün yazıçılarının 
əsərlərinin hamısını oxuyasan, obrazları yadda saxla-
yasan. Bu, müınkün deyil. 

– Niyə mümkün olmur, mənim balam. Həyatda hər 
şey mümkündür. Özünüzə əziyyət vermirsiniz. Xarici 
ölkələrin çox dahi yazıçıları var, onların da çox gözəl 
əsərləri. 

– Bəs bizim daxili ədəbiyyatımız da var. 
– O da öz yerində. Xarici ədəbiyyatı oxumasanız 

yaxşı jurnalist ola bilməzsiniz. 
– Xarici ədəbiyyatın jurnalistikaya nə dəxli var? – 

Vəkil müəllim yapona bənzər gözləri ilə uşaqları 
süzür, söhbətinə davam edir. 

– Xarici ədəbiyyatı öyrənməklə siz dünyagörüşünü-
zü formalaşdırır, bilik dairənizi genişləndirirsiniz. 

– O cib dairəsini genişləndirirmi? 
– Əlbəttə. Tutaq ki, siz zavod direktoru ilə söhbət 

aparırsınız. Siz istehsalatdan başqa o müdirə Taqordan, 
ya Şoudan bir şey danışsanız, onun nəzərində daha 
böyük görükəcəksiniz. 

– Daxili ədəbiyyatdan danışsaq olmaz? – Uşaqlar-
dan kimsə söz atdı. 

– Onda kiçik görünə bilərsən. 
Maisə xəstəxanadadır. İndi tibb bacısı ona iynə vu-

rur. Onun xəstəliyi əhvalını süstləşdirirdi. Son söhbət-
lərində onun gözlərindən qəribə hisslər oxumağa 
başladı və o qəribə baxışlara nə qədər təsəlli versə də, 
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bir şey əldə olmurdu. Qızın yarpaq kimi saralmış bə-
nizi o təsəllini özündə əks-sədaya çevirirdi. Maisə 
onun sözlərinə qulaq asır, ancaq dinmirdi. Hətta dillən-
məsə belə, o hiss edirdi ki, nişanlısı sağalan deyil. 

Qəribədir, Maisə özü tibb universitetində oxuyur, 
anası da Bakıda tanınmış həkimdi, ancaq bir əlac 
tapılmır. 

Səbirə xanım bağ qonşusu ilə torpaq üstündə söz-
ləşir. Əgər o sağ olsaydı, Mahirə xanımı məcbur edərdi 
ki, qızı müalicə etdirsin. Lazımdı lap Moskvaya, İsrailə 
aparsın. 

Şəhərin adi günlərindən biri idi və bu adi gün ona 
uzun gəldi. 

Avtobuslar, minik maşınları evlərinin qabağından 
şütüyüb keçirdi. Dayanacaqda insanlar vardı – harasa 
getmək üçün dayanmışdılar. 

Kifayət xanım qocalırdı – internatdakı hər uşaq 
böyüyüb başa çatanda rahat nəfəs alırdı. Ancaq atılmış 
uşaqların məktəbə gəlişi kəsilmirdi. Bir yandan boşalsa 
da, bir yandan dolurdu və hər uşaq Kifayət 
müəllimənin bir saçını ağardırdı. 

Ülfət həbsxanada yatırdı – zəmanədən gileyli. Onun 
işini aparan müstəntiq vicdan əzabı çəkirmi görən? 
İnsanda nə qədər artıq ət olar. 

Həkimlər Hippokrat andı içirlər və əllərində xəstə 
ölərsə, bu andın onlara heç bir dəxli olmur. Hadisəni 
yəqin ki, ölənin üstünə yıxaraq bunun Allahın işi 
olduğunu bildirirlər. Müstəntiqlərsə yox, nə Allah ta-
nıyırlar, nə də bəndə. Heç bir and da içmirlər. Cavan 
oğlanı bədbəxt edib atırlar. 

Erməni (Aşot, ya kimsə) yastı, keçəl başını qaşıya-
raq Yerevanda (ya da dünyanın hansı ölkəsindəsə) 
yekə-yekə danışır ki, bəs Bakıda cavan bir oğlanın 
üzünə durub dama basdırdım. Gic müsəlmandı də, 
ağlını (pul və va qadınla) ələ al, belinə min, çap. 

Naməlum bir qadın doğum evindən çıxıb şəhərin 
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küçələrində veyllənir, sonra qucağındakı körpəni daya-
nacaqdakı oturacağın üstünə atıb qaçır. Uşağın çığırtı-
sına adamlar yığışır. Haraylayıb anasını axtarırlar. Ana 
eşitsə də, ordan uzaqlaşır. Naəlac qalanlar onu milisə 
aparırlar. Milis internata – Kifayət müəlliməyə zəng 
çalır... 

Vəkil müəllim evindəki iş otağında Drayzerin 
əsərlərini oxuyur. 

Əlli-altmış metr aralıda – Baksovet metrosuna çat-
mamış yeraltı yeməkxanada tələbələr sosiska 
növbəsinə durublar. 

Qəzet köşkündə kimsə "Trud" qəzeti axtarır. 
Hava küləklidir, odur ki, indi dənizin dalğaları 

sahilə daha bərk çırpılır və dənizin maviliyi itib. 
Gün batmaq üzrədir: hamı axşamın, bəziləri isə 

əbədiyyətin yolunu gözləyir... 
 

TANIŞ BAXIŞLAR 
 
Səbirə xanımm vəfatından sonra ilk dəfə idi ki, bağa 

gəlirdi. Novxanıda, dənizə ən yaxın yerdə verləşən 
bağda tam sakitlik ıdi. Bu sakitlik ona qəribə gəldi – 
elə bil hamı Novxanıdan uzaq düşmüşdti. 

Hər şey qaydasında idi. Darvaza, hasar, küləfirəngi, 
ağaclar. Torpağı alaq otları basmışdı. Su çəninin qaba-
ğı qupquru idi. Neçə ay idi ki, çənə su tökülmürdü. 

Qonşu ilə hasarda iş dayanmışdı. Ayrı vaxt olsaydı 
fəhlələrin öz səsləri çəkic-baltanın səsinə qarışardı. Bu 
yerin üstündə (qonşu qadın böyük imarət tikdirmişdi 
və hasar tikmək üçün 3 metr içəri keçmişdi). Səbirə 
xanım qonşu ilə dalaşmış, təzyiqi qalxmışdı. Onu 
xəstəxanaya çatdıra bilməmişdilər. 

O, Səbirə xanımın qırxını verəndən sonra baş pro-
kurora şikayət ərizəsi yazmış, tədbir görüləcəyi haq-
qında cavab məktubu da almışdı. Tədbir isə görül-
mürdü. O, işin müstəntiq Balaverdi Qarabudaqovda 
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olduğunu öyrəndi və onunla görüşdü. Müstəntiq 
rabitəsiz və həvəssiz danışırdı. 

– Mən işlə tanış olmuşam. İşdə demək olar ki, heç 
bir cinayət tərkibi yoxdu. Sizin ananız xəstə olub. Özü 
də uzun müddət. Əsəbiləşməyi bəhanədi. Orda Lenin 
rayonunun ZAQS idarəsinin müdiri yaşayır. Heç o özü 
ananızla üz-üzə gəlməyib. Ananızla evin qulluqçusu 
bir-iki kəlmə kəsiblər. Baş prokuror bu işi özü nəzarətə 
götürüb. Ona məlumat vermişəm. Özü bilir. Yəqin ki, 
iş tezliklə xitam olunub arxivə göndəriləcək. 

– Necə yəni xitam veriləcək? Bəs insan taleyi? Qon-
şu qadın anamın üstünə hücum çəkib, onu əsəbiləş-
dirib. Həyətyanı sahəsini zorla tutub? Hansı qanunda 
yazılıb bu? Axı, orada ölüm olub. 

– Ölüm faktı olmağına olub, ancaq heç kim hücumu 
təsdiq etmir. 

– Kim təsdiq edəcək? Bağda bizdən və onlardan 
başqa heç kəs olmayıb. 

– Fəhlələr olub. 
– Fəhləni səhv izahat verməyə məcbur etməyə nə 

var ki? 
– O sənin anan idi? 
– Bəli. – Bunu fikirləşmədən dedi. 
– Neçə yaşı vardı? 
– Bunun nə dəxli var? 
– O dəxli var ki, yaşlı qadın olub, özü də xəstə. 
– Əgər sən öz anan haqqında belə düşünürsənsə, sə-

nə sözüm yoxdu. Ana anadır, onun nə yaşlısı, nə 
cavanı. İkincisi, sən guya sağlamsan? Axtarsan, səndə 
yüz xəstəlik tapmaq olar. Demək, sizin deməyinizdən 
belə çıxır ki, qonşu düz eləyib. Günah bizdədir.  

– Yox. Burada sadəcə ananızın səhhətinin normal 
olmaması ucbatından hadisə baş verib. Bu, Allahın 
işidi. İddia edirsiniz ki, ananıza hücum olub. Ekspertin 
rəyində heç bir iz tapılmayıb. 

— Mən baş prokurorun özü ilə görüşmək istəyirəm. 
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Görüşəcəm də. Siz istintaqı düzgün aparmırsınız. 
– Sizin istənilən şikayət etməyə hüququnuz var. 
– Mən bilirəm hüququmu. Sizdən isə pozulmuş, 

tapdanmış hüququmun bərpasını tələb edirəm. Niyə 
araşdırmırsınız ki, o villa, göy bağrı dələn hasar vətən-
daşın hansı pulu ilə tikilib. O  bağlarda elə imkansız 
adamlar var ki, adicə hasarı çəkə bilmirlər. Bizim 
bağın məftillə çəkilmiş hasarı kənara atılıb Ağaclar 
kəsilib, kökündən cıxarılıb. Hamısı orada durur. Siz 
heç orada olmusunuz? 

– Sən məni ittiham edirsən? Tələbə adamsan, sənin 
bağın haradan oldu? 

– Havadan. O bağ vəsiyyətnamə ilə mənim adıma 
keçib. 

— Onu hələ araşdırarıq. Yetim internat uşağı birdən-
birə mərkəzdə ev sahibi olur, bağ yivəsi olur. 

"Yetim internat uşağı" kəlməsi onun bədənini 
lərzəyə salsa da, özünü ələ aldı. 

– Araşdırın. Ancaq haqqı heç vaxt nahaqqın ayağına 
verməzlər, hətta versələr də, onun aqibəti haqqın 
xeyrinə olur. 

...Qaradağ daşı ilə tikilmiş hasarın dibində idi. 
Düşünürdü. Çox şeylər düşünürdü. Sakit görünsə də, 
əsəbi idi, papirosun qırmızı kötüyünü dişləri ilə 
əzmişdi. Müstəntiqlə söhbətindən belə qənaətə gəldi 
ki, baş prokuror bu işlə maraqlıdır. Müstəntiqin özünü 
təmkinli və səbrli aparması, ona qarşı mülayim mövqe 
tutması bəzi qaranlıq mətləblərdən xəbər verirdi. İndi-
yəcən bu evin sahibinin kim olduğunu aydınlaşdır-
mamışdı, Çox güman ki, o qadının baş prokurorla 
hansısa əlaqəsi var. Səbirə xanımın o qonşu ilə köhnə 
haqq-hesabı olub və qəribədir ki, Səbirə xanım bu sirri 
özü ilə birdəfəlik əbədiyyətə aparıb. 

Hasarın bir addımlığında pöhrələr çıxmışdı və bu 
pöhrələı o gün üzdə – kəsilmiş əncir ağaclarından kök 
almışdı. Adamların da ağaclara bənzədiyini yəqinləş-



Ясярляри.  IЫ ъилд 

61 

dirdi. Adamlar da ağaclar kimi pöhrələnir, yaşıllanır, 
quruyur. 

Qəfil şaqqıltı eşitdi və bu səs onu diksindirdi. 
Ayaqlarında ağ sabo, idman formasmda gözəl bir qız 
ona tərəf addımlayırdı. Əvvəlcə ona elə gəldi ki, bu 
şəhər uşağıdı, torpaq sahəsi kələ-kötür olduğundan 
yeriyə bilmir. Qız ona yaxınlaşdıqca özünü daha çox 
itirirdi. Sanki möcüzə içindəydi. 

– Salam. 
Qeyri-ixtiyari salam verdi və salam sözü ona cox 

qəribə gəldi. 
– Necəsən? 
– Gördüyün kimi. 
– Səni yaxşı görmürəm. 
– Deməli, yaxşı deyiləm. 
– Noolub, yaxşı olmursan? Cavan oğlansan.  Papi-

rosun var? 
– Var. 
– Gətir birini yandıraq. – Körpə əncirin yanında 

oturdu, ona elə gəldi ki, qız indicə körpə ağacı qırıb 
atacaq. 

– O əncirdən ehtiyatlı ol. 
Qız ağaca baxdı. 
– Qorxma, heç nə eləmərəm. Gətir görüm. 
O, qızın sərxoş olduğunu hiss etdi. 
– Qorxmuram, ancaq kefin yüz vurur, dedim birdən 

gözün ayağının altını görməz. 
– İçməyinə içmişəm, ürəyim sıxıldı, həm də evdə 

papiros çəkmək ləzzət eləmir, gərək tualetdə oturasan. 
– Tualetdə niyə ki? 
– Evdəkilərin yanında çəkmirəm. 
– Bəlkə çəkməyi biryolluq atasan? 
– Ata bilmirəm. Nooldu sənin papirosun? 
Qıza papiros verdi, sonra yandırdı. O, acgözlükiə 

tüstünü ciyərlərinə çəkdi.  
– Oxuyursan? 
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– Hə. 
– Harda? 
– Universitetdə. 
– Hansı fakültədə? 
– Jurnalistikada. 
– Aha, yazansan. Mən medinstitutda oxuyuram. 
– Mənim nişanlım da orada oxuyur. 
– Sən nişanlısan? 
– Oxşamıram? 
– Hələ uşaqsan. Evinizdə kim var? 
– Heç kim. 
– Doğrudan? 
– Əlbəttə. 
– Bəlkə sizə gedək? 
– Ürəyin sıxılar, havada olmaq yaxşıdır. 
– Gəl, ə, getdik. 
– Mən istəmirəm. Sən niyə məcbur eləyirsən? 

Ümumiyyətlə, sən kimsən? 
– Mən qarşında papiros tüstülədən qonşu qızı. 
– Qonşu olsan da, mən səni tanımıram. 
— Bu binanı görürsən, o bizim bağ evidir. 
Başına qaynar su töküldü. 
— Sən o qonşunun qızısan? 
– Hə. 
Tutuldu. 
– Hə. Noolub ki? 
– Heç. 
– Sözlü adama oxşayırsan. 
– Yox, sadəcə onu demək istəyirəm ki, anan heç də 

yaxşı adam deyil. 
— Onu kim deyir? 
– Hamı, o cümlədən də mən. 
– Onu deyən qələt eləyir. O cümlədən də sən. 
– O mənim anamı öldürüb. O, qatildir. 
– Adam tanımadığı haqqında ağzına gələni danış-

maz, tem bolee jurnalist. Sən heç onun üzünü görmə-
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misən, yoldaşlıq etməmisən... 
– Qonşuluğunu görmüşəm. Elə oturduğun yerin 

arxasını zəbt eləyib özünə hasar tikdirməyi bəsdi. 
Adam qarşısındakını özündən zəif hiss eləyib tap-
dalamaz. Kimdi sənin anan? Kimdi sənin atan? Vəzifə 
sahibidirlər? Olsunlar. Pulları kalandı – olsun. Bəs 
insanlıqları? Qoca, xəstə bir qadını məhv etmək sənin 
ağlınca nə deməkdir? 

– Prokurora şikayət etmişdiniz? 
– Bilirsən, prokurorun sizi müdafiə etdiyini bilirəm. 

Ancaq prokuror bu insanların taleyini həll etmir ki? 
Dəvədən böyük fil var. 

– Prokuror mənim dayımdı. 
– Olsun. Mən başqasına şikayət edəcəm. 
– Yenə cavab vermək üçün ərizəni onun üstünə 

göndərəcəklər. 
– Mən sizin ailəyə düşmən gözü ilə baxıram və 

nifrət edirəm. 
– Mənə də? 
– Sənə də. Get, bir də bu tərəflərə hərlənmə. Özün 

də papirosdu, içkidi, at getsin. Özünü bədbəxt eləmə. 
– Mənı qovursan? – Cavab gözləmədi. – Mən 

getmirəm. 
– Getməzsən, götürüb hasarın o üzünə ataram. 
– At görüm. – Ayağa qalxıb onunla üzbəüz durdu. 
– Get! – dedi və çevrilib evə tərəf addımladı. Qız 

arxadan ona çatıb qolundan geri çəkdi. 
– Get də. Nə istəyirsən məndən? 
– Sənin adın nədi? 
– Nəyinə lazımdı? Heç mən səndən ad soruşdum? 
– Mənim adım Bəyimdi. 
– Gözümün ikisi də aydın. 
– Yox, doğrudan, adın nədi? 
– Məmmədqulu. 
– Yalan deyirsən. 
– Sənə hansı dildə müraciət edim. Mən sənin ailənə 
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nifrət edirəm. 
– Öz işindi. Ancaq mənə elə gəlir ki, mən səni nə 

vaxtsa görmüşəm. Ha fikirləşirəm, yadıma sala 
bilmirəm. 

– Mən barlara, restoranlara getmirəm. 
– Kim deyir ki, sən harasa gedirsən. Heç mən də 

oralara ayaq qoymuram. Konsertlərə, tamaşalara, ad 
günlərinə... 

– Elə hiss olunur. 
– Sən pis fikirdəsən. İçirəm, çəkirəm, elə bilirsən 

pozğunam. Cəhənnəmə ki, nə fikirləşirsən, fikirləş, 
özün bilən məsləhətdi. Ancaq sən mənə çox doğma 
təsir bağışlayırsan. Elə bil ki, anadan olanda bir yerdə 
olmuşuq. Gözlərin mənimkinnən eynidi. 

Başını qaldırıb qızın gözlərinin içinə baxdı və onun 
baxışlarında bir yaxınlıq duydu. 

– Sən haralısan? – Fasilə verdi. – Məmmədqulu? 
– Mən Aydan gəlmişəm. 
– Ciddi deyirəm. 
– Mən də ciddi deyirəm. 
– Mən özgə planetdən gəlmişəm. 
– Anangil haralıdı? 
– Bilmirəm. 
– Anan? 
– Bilmirəm. 
– Elə şey olar? 
– Niyə olmur? 
– O rəhmətə gedən qadın anan deyil? 
– O mənim mənəvi ananı idi. 
– Başa düşmədim. 
– Neynim başa düşmədin. Səhərdən məndən hesa-

bat alırsan.  
– Sənin doğru-yalan dedivini anlamaq olmur. Düz 

sözündti? 
– Bəli. – Bu sözü elə dedi ki, qızın inanmaqdan 

başqa əlacı olmadı. 
– Mənə çox doğmasan sən. Birinci dəfədi səni 
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görürəm, ancaq... 
Qız sakitcə hasara tərəf addımladı və bir dəfə də 

olsun çevrilib geriyə boylanmadı. 
 
UŞAQLIQ İLLƏRİNİN KÖLGƏLİ YADDAŞI 
 
Mən yazıçı deyiləm, xatirə də yazmıram. Lakin 

hərdən elə hiss edirəm ki, mən anadan olanda ağla-
mağım, gülməyim, paltarımı buladığım yadıma gəlir. 
Bir dəfə anam məni soyuq su ilə yuyub, onda qorxudan 
bərk ağlamışam. Atam vəzifə sahibi olub, anam onun 
hesabına ali təhsil alıb. Sonradan aralarında narazılıq 
olub. Tez-tez dalaşırdılar. Atam içkiyə meyl etdi. Hər 
gün sərxoş olanadək içirdi. Ona görə də vəzifədən 
uzaqlaşdırdılar. O daha möhkəm içməyə başladı. Ra-
yonda (o rayonun adını indi də bilmirəm) illər boyu 
qazandığı nüfuzu itirdi. Badə dostları onu bizdən 
uzaqlaşdırdı. Mən atamı qınamıram. Əgər onda mən 
içməyi bacarsaydım, ona qoşulardım. Səbəbi nəydi? 
Mən yerimdə uzanıb xəyala getmişdim. Yuxu gözüm-
dən tökülsə də, yata bilmirdim. Qonşuluqda yaşayan 
bibimlə anam söhbət edirdilər. Əvvəlcə səslərini eşit-
mirdim, sonra çığırtı, qışqırıq, nalayiq sözlər qor olub 
yerimi yandırırdı. 

– Sən elədin qardaşımı. Sən dağıtdın onun xanima-
nını, məhv etdin həyatını... Sən kim idin? Adicə bir 
katibə. İlan olub yoldan çıxartdın. Ailəsini dağıtdın. 
Səni oxutdurdu, qardaşını oxutdu. Özü prokurorluqdan 
qıraq oldu, əvəzində siz prokuror oldunuz. Burnunuz-
dan gəlsin. Qoymaram onun balalarına sənin kimi ləçər 
tərbiyə versin. Qoymaram. Sən nə anasan? İnternata 
əzizlərini aparıb verərsən. İkisini də aparacam. Özüm 
baxacam. Nə olsun körpədirlər. Eybi yox, mən qarda-
şımın əziyyətini çəkərəm, ancaq onun balalarını düzə 
düşməyə qoymaram. Sən öləsən, sən haranın alça-
ğısan... 

Yerimdə o yan bu yana çevrildim. Bibimin səsi 
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divara dəyib əks-səda verirdi. 
Onda mən uşaq idim. 
Sonra bibimin səsi mənim həyatım boyu beynimdə 

əks-səda verdi. 
İndi də verir. 
Mən axtarıram. 
Atamı. 
Bibimi... 

 
UŞAQ EVİNDƏ YAZILMIŞ ŞER 

 
Tale də gümansız 
 qoymaz heç kəsi,  
Kiminsə oduna  
 qızınmalısan.  
Hamısı başına  
 yığışıb sənin  
Oğul atasısan,  
 qız anasısan. 
Oğul atasısan  
 qız anasısan.  
Nəyinsə üstündə 
 atılmışların.  
Talesiz doğulan 
 talesizlərin  
Ümid ocağısan, 
 sonuncu yeri...  
Nəyinsə üstündə 
 atılmışların  
Sənin təbəssümün 
 onlarınkıdı,  
Sənin qəmli günün 
 onlarınkıdı.  
Hamsı xəbərsizdi 
 ata-anadan,  
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Onların dərdinə 
 yanan olmusan.  
Analıq şərəfi!  
Ata qayğısı!  
Sən ata olmusan 
 ana olmusan.  
Baxışlar qəribə. 
 yoxsa faciə,  
Baxışlar buludtək 
 dolmalı imiş,  
Bəzən də gözləri 
 heç yol çəkməyir –  
Deyirlər belə də 
 olmalı imiş.  
Günahkar kim olub?!  
Ata, ya ana,  
Hardasa bir ömür  
düz qurulmavıb.  
Bir oğlan  
 bir qıza 
 düz vurulmayıb...  
Bir oğlan bir qıza 
 düz verilməyib...  
Sən ümid yerisən... 
 sonuncu pənah,  
Bir ata vicdanı, 
 ata namusu  
Günahsız ananın 
 çəkdiyi ahı,  
Sən özün, 
 sən özün çəkməliysənmiş.  
Şöhrət eşqi ilə  
 yaşayanların  
Gözünə bu dünya  
 dar görünərmiş.  
Vəzifə, 
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Nə bilim, eh, daha nələr,  
Hər şeydən əzəl də 
 var görünərmiş.  
Nədir günahları 
 atılmışların,  
Ata da, 
Ana da indi uzaqdı.  
Hərəsi bir yanda 
 damaqları çağ...  
Bəlkə atılmışlar...  
 bəlkə yazıqdı...  
Burda nə qəribə  
 bir aləm yatır,  
Burda kar olmuşam,  
 kar olmuşam mən.  
Burda uşaqların 
 sevinclərinə  
Həm heyran olmuşam,  
Həm dolmuşam mən... 

 
P.S. Şeir uşaq-internat məktəbinin direktoru, sevim-

li Kifayət müəlliməyə həsr olunur. 
 

QARIŞIQLIQ 
 
Saat 9.15 dəqiqə idi. Hava tutulmuşdu və göy üzü-

nün bozumtulluğu adamlara da sirayət etmişdi. Qazik-
dən başqa hamı yerində idi. Qəzetin yeni nömrəsini 
oxuyurdu. Araz "Lüks" jurnalını vərəqləyirdi. Yəqin 
yaxşı bir şəklə baxırdı. 

– Növbətçi kim olub? – Şəhlanın cır səsi divarda 
əks-səda verdi. 

– Nə olub ki? – Səyyarə Nurlu üzünü rəngləyirdi. – 
Baş növbətçi Qeyrət Qurdoğlu, o birilər Qazik və 
Araz.  

– Nə olub ki? – Bu dəfə Araz üzünü Şəhlaya tutdu. 
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– Nə olacaq? Səhv gedib. Nə səhv? 
– Budey, prezident əvəzinə rezident gedib. – Hamı 

Şəhlanın stoluna axışdı. 
– "P" hərfi düşüb. Biabırçılıqdı.  
– Əslinə qalsa prezidentdər elə rezidentlikdən başla-

yırlar. Sən deyən elə də səhv döy. Ancaq bu Qazikin 
səhifəsindədi. 

– Qazikə də, Qeyrət müəllimə də töhmət verəcək. – 
Şəhla telefonu yığdı. Araz papiros yandırmışdı. Şəhla: 

– Araz məllim, saa deyilmədimi ki, otaqda siqaret 
çəkməyəsən. Püff... 

– A...a, elə eləyirsən, elə bil otağa karbon burax-
mışam. Arvadların çoxu miıalicə üçün nikotin iynəsi 
vurdurur. Bu da Amerikan tütünüdü ha... 

– Neynim Amerikanskidir. Dayan. Alo, salam. Ne-
cəsiniz? Yaxşı. Belə da. Ordasınız? Yanınıza düşmək 
istəyirəm. Noolsun? Sözüm var. 

– Az, İldırım, deynən qonorarı da versin. Əlimiz 
aşağıdı. – Şəhla gülümsəyərək başı ilə deyəcəyini bil-
dirdi. – Sən desən Məhin Qarapapağın ürəyinə insaf 
düşər. – Şəhlanın çıxması ilə Qeyrət Qurdoğlunun ba-
şını qapıdan içəri salması bir oldu. 

– Xəbəriniz var xəbərdən? 
– Xəbərimiz yoxdu xəbərdən? Noolub? 
– Saleh Hüsülü ölüb. 
– Nə danışırsan? 
– Vallah. 
– Səhər-səhər Təzə Pir məscidinin axundu ilə gö-

rüşdüm. Dedi ki, sizin əməkdaşı yumağa gətiriblər. 
Gecə ikən ölüb. 

– Allah rəhmət eləsin! 
– Allah keçənlərinizə də rəhmət eləsin. – Onun dili 

dinc durmadı. 
– Səhər o başdan molladan intervü götürürsən? 
– Dünən Məhin müəllim tapşırmışdı. 
– Qeyrət müəllim, səhvdən xəbərin var? "P" hərfi 
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düşüb. 
– Dəxli yoxdu, səhv gedib. Özü də siyasi səhvdi. 
– Qazikin səhifəsidi? Hanı görüm? – Qeyrət gözünü 

qəzetə zillədi. 
– Prezidenti rezident qayırmısan. 
– Mən ha qayırmamışam. 
– Ə, Qeyrət, Qazik Mıqının bir nömrəli agentidi. 

Ona bir yüngüivari xəbərdarlıq, sənə də üç aylıq 
maaşdan məhrumetmə cəzası. Bəlkə Saleh Hüsülünün 
ölümü qanının arasına girə. Ona da o qədər inanmıram. 
Çünki lldırım özünü verdi şefin yanına. 

– O papirosdan birini görüm. – Qeyrət əlini ona 
uzatdı. 

– Mən sənə papiros vermirəm. 
– Oldu. Araz, bir papiros... 
– Bir dənə qalıb, Qurdoğlu, onu da o məsələ. Bu 

gün çox çəkəcəksən. Düş, bir paçka özünə al, birini də 
mənə. 

Qazik qapını qəfildən açdı. 
– Uşaqlar, Saleh Hüsülü də belə getdi! 
– Ə, səhifəni necə oxumusan? 
– Əla. 
– Başına dəysin, səhv gedib. 
– Ola bilməz. Mənim səhifəm tərtəmiz idi. 
– Yaxşı görək. Bir bax birinci səhifəyə. 
– Bəs sən hara baxırdın? 
– O biri səhifələrə. 
– Sən birinci səhifəni daha yaxşı oxumalı idin. 

Cavabdeh sənsən. Özün də bilirsən ki, birinci səhifə 
qəzetin simasıdı, həm də ciddi yazılar orda verilir. 

– Mən nə qədər cavabdehəmsə, sən də o qədər 
məsuliyyət daşıyırsan. 

Mehdiqulunun qızıl dişləri qapının ağzında gö-
ründü. 

– Ə, Qazik, o nə səhvdi buraxmısan? 
– Sən get zavxozluğunu elə. Tualetin iyindən otaqda 
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oturmaq olmur. 
– Sənə o da azdı. Prezident sözü ilə rezident sözünü 

ayıra bilməyənə hələ zəhər də verərlər. Ayrı vaxt 
danışanda ağzına çullu dovşan sığışmır. 

Araz stoldan qalxıb papirosuntı övkələdi. 
– Mən başa düşmürəm, mətbuat konfransıdı? 
– Mən nə bilim. – dedi Qazik – gedib xarabalarında 

oturmurlar. 
Xoşqədəm qapının ağzından dilləndi. 
– Sabahınız xeyir. Hamı iclasa. Beş dəqiqədən 

sonra iclasdı. 
– Nə iclas. Xoşu? 
– Onu Məhin müəllim bilir. 
– Sən də bilirsən. Əvvəlcədən bilmək olmaz? Bəlkə 

Qaziki o ıuəsələ? 
– Mən bilmirəm. Bildiyimi də deyirəm ki, iclasdı. 
– Sən günü-gündən gözəlləşirsən. 
– Komplimenti saxla, lazımın olar. 
– Mən olanı deyirəm. – Araz papirosuna qullab 

vurub aralandı. 
Baş redaktor Məhin Şəhla ilə yanaşı gəlirdi. Arxada 

Rəhim Qıvrımsaç, Sabir Cümşüdzadə və Vəfadar 
Vəfalının siluetləri görünurdü. Məhinin kefi kök idi, 
bunu onun eynəyinin arxasında gizlənən baxışlarından 
sezmək mümkün idi. Şəhla qabaq cərgəyə, qalanları 
tribunaya qalxdılar. İclası Sabir Cümşüdzadə açıb sözü 
Məhinə verdi. O, siyasət şöbəsinin müdiri Saleh 
Hüsülünün vəfatı ilə bir dəqiqəlik sükut elan etdi. 
Hamı ayağa qalxdı. 

Məhin Saleh Hüsülünün həyat və yaradıcılığından, 
gözəl, insani keyfiyyətlərindən danışıb hamının dəfndə 
iştirak edəcəyini, bunun üçün avtobus ayrıldığını, 
maddi yardım ediləcəyini bildirdi. 

– Özgə vaxtı itlə-pişik kimi yola gedirdilər. 
– Həyat qəribədir. 
– Qəribə-zad döy, insanlarda istənilən xasiyyət 
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mümkündür... 
Məhin arada əli ilə eynəyini yuxarı qaldırıb da-

nışırdı. 
– Saleh Hüsülü tanınmış publisistlərimizdən biri 

olub. Burda oturanların demək olar ki, əksəriyyəti 
onun yaradıcılığından bəhrələnib, yazı yazmaq 
öyrənib. Bizə qələm tutmaqda böyük zəhməti və əməyi 
olduğuna görə onun ruhu qarşısında baş əyirəm. 

– Mən baş redaktor olduğum üç il ərzində Saleh 
müəllimlə həmişə ünsiyyətdə olmuşam... 

– İndi olmasın deyərlər, Məhin müəllim. – Səyyarə 
Nurlu qabaqdakı cərgədən ona xatırlatdı. Məhin ona 
fikir vermədi. 

– Həmişə onun dəyərli və uzaqgörən məsləhətlərini 
dinləmişəm. Bu adam hər şeyi zərgər dəqiqliyi ilə bi-
lirdi. Material verirdim ki, bir əl gəzdirsin, elə redaktə 
edirdi ki, deyirdin elə belə də olmalı imiş. Saleh 
müəllim redaktənin anası idi. 

– Ona verilən axırıncı şiddətli töhmətdə nə yazıl-
mışdı? – Arazdan soruşdu. 

– Üslub və dil xətaları buraxdığına görə, şöbədə zəif 
materiallar hazırladığına görə. 

– Onun əməyi bizim "E1 qəzeti"nin daha mükəm-
məl, oxunaqlı çıxmağına səbəb olurdu. Dövlətimiz, 
partiyamız onun bu əməyini yüksək qiymətləndirib... 

– Vur-tut üç töhməti olub. 
– Nə töhmət? _ 
– Töhmət də. Ikisi elə-belə, biri şiddətli. Axırıncını 

bir ay qabaq vermişdiniz. 
– O qəzetdə buraxılan səhvlərə görə idi. Saleh 

müəllim qəzetimizin ilk partiya təşkilat katibinin müa-
vini kimi şərəfli ictimai işi də bacarıqla yerinə yetirirdi. 

– Bütün protokolları o yazırdı. 
– Bəli, tamamilə doğrudur. Allah ona rəhmət eləsin. 

– Məhin çıxışını yekunlaşdırdı. 
– Nekroloq verəcəyikmi? – Mehdiqulunun səsi 
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eşidildi. 
– Nə nekroloq? 
– Nekroloq də. Şəkli, bir də siz deyənləri qara xətlə 

verirlər ha. 
– Mənə elə gəlir kollektiv adından bir başsağlığı 

yazarıq. Məsləhətləşməliyəm. Səbzəli Səbzəliveviçlə 
əlaqə saxlayaram. Onsuz da kollektiv şəkildə yasda 
iştirak edəcəyik. Bu kifayət deyilmi? 

– Kifayətdi, – dedi Şəhla. 
– Dövlət xadimi-zad deyil ki, nekroloq verək. Heç 

başsağlığı da lazım deyil. Ondan ötrü Sekaya müraciət 
etməyə də ehtiyac yoxdu. Aparıb dəfn edəcəyik, bir 
stəkan çay ilə halvasını yeyib qayıdacağıq. – Rəhim 
Qıvrımsaç qısa çıxışını eləyib oturdu. 

– Əgər Saleh müəllim sağ olsaydı, bu gün buraxdı-
ğımız səhv də olmazdı. – Redaktor iclasm tez qurtara-
cağını istəmirdi. – Mərkəzi Komitənin katibi şəxsən 
özü zəng elədi ki, bu nə biabırçılıqdı. O boyda akade-
miyanın prezidentini ələ salmısınız. Şəhlanın yanında 
söhbət etdik. Mən də qaldım mat-məəttəl. Dedi ki, 
ciddi cəzalandırılmalısan. Biabırçılıqdı. Müəllif oxu-
yub, iki gündüz korrektoru oxuyub, zamredaktor 
oxuyub. 

– Sız oxumusunuz. 
— Bəlı, mən oxumuşam, lakin mən korrektor deyi-

ləm. Hə, iki gecə növbətçisi, qəzet növbətçisi, məsul 
növbətçi – redaksiyanın yarısı oxuyub, ancaq səhv 
gedir. Kimdi növbətçilər? 

– Məsul növbətçi Qeyrət Qurdoğlu, səhifə növbət-
çisi Qəzənfər Quleybanıdı. – Məsul katib hesabat 
verdi. 

Məhin üzünü Qeyrətə tutdu. 
– Nə məsələdi, Qeyrət müəllim? Bu səhifələri niyə 

diqqətlə oxumursunuz? 
– Mahin müəllim, qeyd etdiyiniz kimi bütün 

redaksiyanın yarısı o səhifəni oxuyub. Mən Qəzənfər 
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Quleybanıya ümidli oldum. Bir də səkkiz səhifənin 
hamısını oxuyub çatdıra bilmərəm axı. Ona görə... 

– Qeyrət, qəzet sənin adına çıxır, Mən o biri 
növbətçiləri tanımıram. Belədi də, mən akademiyanın 
prezidenti ilə danışacam. Bu gün düzəliş verərik. Gü-
nahkarlar cəzalanmalıdı. 

– Hökmən. – Bunu Şəhla dedi. Səyyarə Nurlu isə 
təsdiqlədi. 

– Əsas məsuliyyət Qeyrət Qurdoğlunun üzərinə 
düşdüyündən ən ağır cəzanı o almalıdı. Redaksiya şu-
rası bu qənaətə gəlib ki. Qeyrət müəllim işdən azad 
edilsin. Səhifə növbətçisi Qəzənfər Quleybanıya şid-
dətli töhmət verilsin. 4 korrektorun dördü də yarımillik 
maaşdan azad edilsin. Kimin əlavəsi var? 

O ayağa qalxdı. 
– Bu gün redaksiya şurasının qərarı çox kəskin 

xarakterdədir. Heç kim səhvdən xali deyil. Hər biri-
mizin növbətçiliyi dövründə bundan da böyük səhvlər 
olub, lakin belə qərar qəbul edilməyib. Səhifə növ-
bətçisinin məsuliyyəti məsul növbətçidən heç də az 
olmamalıdı. Qəzənfər Quleybanı hər bir növbətçiliyi 
dövründə səhifəni demək olar ki, oxumur. Hamı bilir 
ki, bu adamın peşəsi xəbərçilikdi. 

Məhin onun sözünü kəsdi. 
– Yaxşı olardı ki, əvvəla şöbə müdiri cəzalandırıl-

sın, çünki yazını oxuyub, lakin bu səhvi buraxaraq 
təqdim ediblər. Bir də Qeyrət Qurdoğlunun işdən azad 
edilməsi sonuncu şiddətli töhmətlə əvəz edilsə, qərar 
daha ədalətli olardı. 

– Redaksiya şurasının qərarı dəyişməyir. – Məhin 
ayağa durub iclas zalını tərk etdi... 

Saleh Hüsüoğlunun dəfnindən sonrakı gün redaksi-
yanın daxilində bir sıra hadisələr oldu. Məhinin divar-
dakı əmri cırılıb atıldı. Onu Xoşqədəm elə vaxtda 
çıxarmışdı ki, görən olmamışdı. Otaqlarda pıçhapıç 
gəzirdi. 
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– Məhin əmri geri götürdü, İbrahim deyən kimi 
elədi. 

– Ə, sən Qeyrət Qurdoğlunu nə bilirsən. Ali Sovet-
dən, Mərkəzi Komitədən Məhinin üstünə təpiniblər ki, 
orda nə oyun çıxarırsan. EIə eləmə ki, özünü birtəhər 
eliyək. 

– Ə, Qeyrət SSRİ Ali Sovetinin deputatı, xalq yazı-
çısı Qulu Quliyevin doğmaca xalası oğludu. Qeyrəti 
işdən azad etdikləri vaxt o Moskvada imiş. Zəng eliyib 
xəbər çatdırıblar. O da Ali Sovetin sədr müavininə 
zəng çalıb. Onunla da iş həll olunub. 

– Ə, İbrahim Əkbərov bilirmiş. Xəbəriniz yoxdu, o 
KQBnin agentidi? Təsadüfi demədi ki, Qeyrəti işdən 
azad eləmə. Bir hərif nədi ki? Ondan ötrü adam 
çıxararlar? Səhv gedib, gedib. Səhv getmək qəzetin 
alnına yazılıb. Düzəliş ver, çıxsın getsin. 

– Məhin səhv elədi, bütün nüfuzunu yuxarıda da, 
aşağıda da itirdi. 

– Ə, o nüfuzunu çoxdan itirib. 
Şəhla yaman fəallaşmışdı. Telefonun dəstəyini əlin-

dən yerə qoymurdu. Arada uşaqlarla söhbətləşirdi və 
bu söhbətlərdə onun kiməsə güvənərək arxayınçılığı, 
sərbəstliyi hiss olunurdu. Yoldaşlara yuxarıdan aşağı 
baxmaq, onlara tikanlı sözlər demək, hətta onun 
bostanına daş atmaq nəzərindən yayınmırdı. 

– Mənim yazılarıma redaktə lazım deyil. Məhin 
müəllimə deyəcəm, bu məsələyə bir əncam çəksin. Hər 
bir müəllif yazını özü müstəqil şəkildə birbaşa çapa 
versin. 

– Sən oxuduğun universitetin adını düzgün yaza 
bilmirsən, o ki qaldı bütöv yazın ola. Onda vay bizim 
halımıza – Araz xarici qəzetləri oxuya-oxuya sakitcə 
dilləndi. 

– Nə olub yaza bilmirəm. 
– Universitet sözünü unversitet yazırsan. İbrahim 

düzəltməkdən qolları yorulub. Hələ institut sözünü 
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demirəm. İstəyirsən indi bir vərəq götür yaz. 
– Sən orda qəzetini oxu. – Şəhla acıqlandı. – Sən də 

qəzetlərdən köçürürsən. 
– Al, bu "İzvestiva" qəzetindən iki cümləni tərcümə 

elə. 
– Mənə lazım deyil. 
– Məhin müəllimə lazımdı. Tapşırır, mən də 

hazırlayıram. 
– Köçürürsən ki? 
– Hər halda yumşaq ət oynatmıram. 
– Bacarsan sən də oynadarsan. 
– Bacarsam da oynatmaram. 
– Camaatın işi-gücü qurtarıb. Qoyasan elə onu-bunu 

müzakirə eləyə. 
– Onu-bunu müzakirə eləmirik. Burda konkret 

olaraq söhbət işdən və problemdən gedir. 
– Hansı problemdi o elə? – Şəhla ona baxıb əli ilə 

kəsik saçını arxaya atdı. 
– Sənin savadsızlığın və hər işə burnunu soxmağın. 
– Mən savadsızam? 
– Bəli, sən zır savadsızsan. 
– Baxarıq. Mən sənə göstərərəm kim savadlıdı, kim 

savadsız. 
– Baxmağa ehtiyac voxdu.  
– Mən sənə göstərərəm. – Şəhla birdən başını stola 

qoyub tükürpədici səslə qışqırıb çıxarıb ağlamağa 
başladı. Səsə qonşu otaqdan yığışıb gəldilər. 

Qeyrət asta addımlarla Qazikə tərəf yaxınlaşıb 
astadan nə baş verdiyini soruşdu. 

– Şöbə müdiri deyir ki, savadsızsan, nə bilim nə. 
– Yox əşşi. Elə dedi? 
– Hı. 
Səyyarə Nurlu qıraqdan stul çəkib Şəhlanın yanında 

oturdu. 
– Yaxşı, Şəhla, can bacı, ağlama, sənə ziyandı. 

Səninləyəm, Şəhla..., ağlama. Gəl gedək aydınlaşdıraq. 
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Sən niyə ağlayırsan? Qoy ağlayan ağlasın. Bəsdir, dəli 
olma. 

Şəhla onun sözlərindən daha da cuşa gəlib hün-
dürdən ağlayırdı. 

– Səhər əhvalı yaxsı idi, danışdıq-güldük. Birdən-
birə nə oldu? 

– Onunla atışdılar. – Başı ilə onun stolunu gös-
tərdilər. 

– Nəyə görə? Şəhla yaxşı insan, gözəl qələm 
sahibidi. 

– O isə deyir ki, guya Şəhla zır savadsızdı. 
– Düzgün eləmir. Adama publiçnı elə söz deməzlər. 
– Onun özü nə yazır ki? – Qeyrət astadan dilləndi. 
Şəhla başını stoldan qaldırdı. Gözləri, yanaqları 

qıpqırmızı idi. 
– Sən baxarsan, Səyyarə, mən ona göstərəcəm ki, 

mən kiməm. Savadlıyam, yoxsa savadsız? 
– Fikir vermə, ay qız, özünü ələ al. Hər sözə də 

məhəl qoyma. Hamı bilir ki, sən kimsən. Gəl gedək 
bizim otağa. Məndə validol var. Sakitləş. 

Otaqdan çıxdılar. Hamı öz yerinə çəkildi, sanki 
qurbağanın gölünə daş atmışdılar. 

Qazik: 
– Hə, Mazelli, belə-belə işiər. Oturmuşdun oturdu-

ğun yerdə. Özünü işə saldın. Şef səni bağışlamayacaq. 
– Neynədim ki? Söz deyirdi, cavabını verdim. Özü 

də son iki ayda mənə elə atmacalar atırdı. Nə vaxtsa bu 
iş olmalı idi. Həm də günahın çoxu Arazda oldu. 
Söhbəti o başladı. 

– Arazı ortaya qatma. Araz ona nə dedi ki? Sən onu 
təhqir etdin. Hələ mən onun yerinə olsam, səni məh-
kəməyə verərəm. 

– Sən Şəhlanın tayısan. Prosto cinsin kişidir. Kimə 
görəsə Məhin səni mənim şöbəmə sırıyıb. Sizin zibillə-
rinizi düzəltməkdən boğaza yığılmışam. Bəsindi, yenə 
deyim? Get, məni məhkəməyə ver. 
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Qazik boğazını arıtladı. 
– Sən şöbə müdirisən, borcun bizim səhvləri düzəlt-

məkdi. 
– Sənin də borcun sadə, təmiz yazmaqdı. 
– Mən həmişə operativ, kriminal yazılar verirəm. 
– Sənin xəbərlərin ölü kimi bir şeydi. Mən onu ətə-

qana gətirməkdən yorulmuşam. Anladın? Get. 
məhkəməyə. 

Qazik papiros yandırdı. 
– Otaqda papiros çəkmək olmaz. Çıx koridora. Tez 

elə. 
O səssiz-səmirsiz çıxdı. 
 

* * * 
Şəhla iki saatdan sonra gəldi. Elə bil heç nə olma-

mışdı. Keçib yerində oturdu və əvvəlki kimi dəstəyi 
əlinə alıb danışmağa başladı. Həmin gün material 
vermədi. 

Hamı getmişdi. Keçənləri özlüyündə götür-qoy etdi. 
Əvvəlcə özünü qınadı ki, nəyə görə Şəhla ilə söhbət 
etdi. Çünki ətrafdakıların hamısı nə isə bir hadisənin 
olması üçün əldən gedir və zövq alırlar. Hər ağızdan 
bir avaz gəlir və hamı, hətta Arazın özü də onun 
burdan uzaqlaşmasına ürəkdən sevinər. Odur ki, indi o, 
meydanda tək qalıb. Tək müdafiə olunmalıdı. Səbirə 
xanım da. Kifayət xanım da həmişə ona deyirdilər ki, 
qadın şərindən özünü qoru. İndi Məhin bu işi belə 
qoymayacaqdı. Qarşıdan gələn təhlükəni hiss edir, 
lakin qorxmurdu. 

Həm də yüngülləşmişdi. Ona meydan oxuyan 
Şəhlaya layiq olduğu sozü demişdi. Şəhla gözəl idi, 
gözəlliyi ilə Məhini ələ almışdı və bundan qədərincə 
istifadə edirdi. 

Arada məktublar şöbəsinin əməkdaşı və onun dostu 
Gültəkin xala onunla könül söhbəti edirdi. 

– Bu qız o dəfə bizim otaqda deyir ki, insan 
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dünyaya bir dəfə gəlir. Ona görə elə yaşamalısan ki, 
sonradan heyfslənməyəsən. Mənim ürəyim nə istəyir, 
onu da edirəm. Ay oğul, bu qız bir nəfərnən (Məhinlə) 
necə gəzdiyini, yediyini, içdiyini, ayıb olmasın yatdı-
ğını elə danışır, deyirsən qəhrəmandı. Vallah. biz belə 
olmamışıq. Qaynana, baldız yanında cınqırımızı çıxar-
mamışıq. Anam rəhmətlik deyərdi ki, bir vaxt gələcək, 
insan insanın ətini yeyəcək. Dünyanın axırı gəlib çatıb. 

Yuxusu gəlirdi və elə bir şirin yuxusu gəlirdi ki, evə 
getməyə ərindi – bilirdi ki, evə getsə, yata bilməyəcək, 
– odur ki, başını stolun üstünə qoydu. Səsə ayıldı, 
kimsə onu möhkəm silkələyirdi. 

– Ayə, dur görək, səhər açıldı, qatar getdi. – Gözü-
nü aça bilmirdi. – Əyə, dur, soyuq səni birtəhər 
eliyəcək. – Başının üstündə Rəhimi gördü. 

– Dur, nə səvəribsən bu quru taxtanın üstünə. Baş 
redaktor sənə baxır. 

– Bərk yuxum gəldi, ona görə gözümün acısını 
alırdım. 

– Redaksiyanı bardağa çeviriblər. – Bunu Məhin 
papirosun tüstüsünü ciyərlərinə acgözlüklə çəkə-çəkə 
deyirdi. Məhinin papiros çəkməyini gördü və iyrəndi: 
o filtri dişinin arasında əzir, o yan-bu yana oynadırdı. – 
Biri yatır, biri o birini təhqir edir. 

– Yatmaqda nə eyiblik var? İş vaxtı sona çatıb. 
Otaqda heç kim yoxdu, növbətçiyəm, tək-tənha nə 
etməliyəm? 

– Yaradıcılıqla məşğul ol, yeni mövzular fikirləş. 
Mən "Ağcaqanad" qəzetində işləyəndə kənddə olur-
dum. Hər gün səhər tezdən elektriçka ilə gələndə neçə-
neçə mövzu fikirləşmişəm. Elə olub ki, ordaca bir 
mövzunu beynimdə işləyib qurtarmışam. İşə çatanda 
birbaşa makinaçıya diqtə eləmişəm. Əla da yazı alınıb. 

– Məhin müəllim, – o özünü gülməkdən güclə saxla-
dı və bilmədi ki, bu gülmək ona haradan gəldi – indi 
sizin kimi tamnmış bir qələm ustası ilə gör kimləri 
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müqayisə edirsiniz. Milçəklə fil qədər fərq var. İndi-
kilərdən heç danışılası döy. İstedadları olmaya-olmaya 
öyrənmək də istəmirlər. – Rəhim yaltaqlanmağa başladı. 

– Mən birinci ilə söhbət edəndə bu məsələni çox 
kəskin qoymuşam. Jurnalistlərin sayı çoxalır, yaxşı 
yazıların sayı isə azaiır. Üç-dörd il bundan əvvəl 
yazılmış oçerklərimi nəzərə almasaq, bizdə, demək 
olar ki, bir dənə də yazı yoxdu. 

– Bir dənə də yoxdu. 
Məhin onun bu təsdiqindəki məqsədi anlamadı, 

razılıq əlaməti ilə daha coşğun nitqinə davam etdi. 
– Mənim yubileyimdən bir gün əvvəl birinci bizim 

evə zəng edib. Mən yatırammış. Oğlum götürüb. Məni 
qaldırmağa qoymavıb. 

– Yuxudan. hə? 
– Hə, yuxudan. Nədi ki? Deyib bilirəm, yorğundu, 

qoy istirahət etsin. Atan yaxşı yox, gözəl qələm sahi-
bidi. Olkədə onun tayı-bərabəri yoxdu. Mənim adım-
dan onu sən təbrik elə, de ki, daha pafoslu, profes-
sional yazılar yazmağına davam etsin. Sən də ona 
oxşa, onun kimi zəhmətkeş və şöhrətli ol! 

– O bunu hər adama deməz. – Rəhim əllərini 
belində birləşdirmişdi – iki daşın arasında vaxt tapıb 
Hövsandakı mal fermasının həyətində yaşayan Məhin 
müəllimə zəng çalıb, təbrik edib. 

– Mal ferması haradı? 
– Hancarı, bə bilmirsənmi Məhin müəllim Hövsan-

da qalır. 
– Bəs o Hökumət evinin yanındakı doqquzmərtələli 

binadakı ev? 
Məhin bahalı bir papiros yandırdı. 
– Sən mənə açığını de, bu Şəhla İldırımla nə işin 

var? 
– Nə işim olacaq? Heç nə. Şöbəyə verdiyi yazılar it 

günündədi. Nədən yazır, nə yazır – bilmək olmur. 
Adam bezir. 



Ясярляри.  IЫ ъилд 

81 

– Əvvəla o, yaxşı qızdı. 
– Onun yaxşılığının, pisliyinin mənə dəxli voxdu. 
– Deyirəm də. Sonrası, o, sən düşünən qədər də 

savadsız deyil. 
– Üçüncu sinif şagirdi səviyyəsində biliyi var. 

Əlyazmalarını göstərə bilərəm. 
– Jurnalist üçün bacarıq daha vacibdi. O da onda 

var. Şəxsən o mənim üçün basqalarından üstündü. 
– Ola bilər. 
– Ə, – Rəhim əlini saçına aparıb qaşıdı – jurnalist 

üçün bağlı qapı olmamalıdı. Girməli, araşdırmalıdı. 
Qapıdan qovurlar, pəncərədən girməlidi. – Rəhimin 
sözünü ağzında qoydu. 

– Ancaq gərək jurnalist də müəyyən şeyləri 
qarışdırmasın. 

– Nəvi? Nəyi qarışdırmasın? 
– Jurnalisthklə... – Sözünə ara verdi. – reketliyi. 
– Bu nə danışıqdı? – Baş redaktor əsəbləşdi. 
O, istədi ki, müəyyən məsələləri xırdalığı ilə aydın-

laşdırsın, ancaq söhbətin bir ucunun baş redaktoru 
tutacağından sözünə ara verdi. 

– Nə reketlik? Burda reketçilikdən söhbət ola 
bilməz. Sən reketçi deyilsən? Deyim də. Gedib bir 
qoca qadının evinə girib nə yollasa onu ələ keçirmisən. 
Bəlkə də o qadını sən öldürmüsən. Tələbə vaxtı sən 
Bakının ən mərkəz yerində ev sahibi olmusan. Sən 
özün kimsən? İnternat uşağı. Ancaq... Ailən yox. Filan 
qədər yaşın var. Bəlkə də manyaksan. İşin-gücün təmiz 
adamlara böhtan atmaqdı. 

Gözünün şirin yuxusunun haraya səpildiyini hiss 
etmədi. O indi heç nəyi görmürdü və internat uşağı 
olduğunu da duymurdu. Ürəyində sönmüş qəzəb hissi 
vulkan kimi püskürdü. 

– Sən təmiz adamsan Məhin Qarapapaq? 
– Əlbəttə. – Rəhim ortaya qatılmaq istədi. 
– Sən kəs, yaltaq müavin. İnsan simasmı itirəndə 
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heyvandan betər olur. Sən şəxsiyyətsiz, simasız adam-
san. Məhin, sənin dabbaqda gönünə hamı bələddi. Sən 
murdar adamsan. Başa düşürsənmi, murdarsan. Sənin 
təmizlikdən danışmağa haqqın çatmır. Mən internat 
uşağıyam, bunu danmıram. Lakin sənin tərbiyə aldığın 
ocaq it yuvası olub. Sən sümük gəmirmisən, yal içmi-
sən, hürmüsən. Şəhlanın intiqamını alırsan. Şəhla sə-
nin... Onu da sən pis günə qoymusan. Bədbəxt eləmis-
ən camaatın qızını. 

Məhin müqəvvaya dönmüşdü, udqunurdu, bunu 
onun danışığından hiss etmək olurdu. 

– Sən, sən bilirsənmi kiminlə nə danışırsan? 
– Bu xəstədi, ə? – Rəhim başını bir də qaşıdı. 
– Bu dəqiqə səni qoduqluğa basdırram. 
– Vuran oğul atasına baxmaz. 
Bu vaxt məsul katib əlində qəzet səhifəsi göründü. 

Özgə vaxt olsaydı, o, ömründə səhifə gətirməzdi. İndi 
mübahisəni eşidib maraqlanmaq istəyirdi. 

– Ala, səhifəni. 
İstədi qayıdıb desin ki, ala nədi, fikrindən vaz keçdi, 

onsuz da vəziyyət gərgin idi. 
– Nə olub? – Katib Rəhimə üz tutdu. 
– Nə olacaq. Məhin müəllim müxbirləri qudurdub, 

indi hamısı üzünə ağ olur. 
– Belədi də. Müsəlmanın boynundan qılınc gərək 

əskik olmasın. 
Söhbət məcrasını dəyişdiyindən gərginlik aradan 

qalxdı. Məhin söhbəti böyütmək istəmirdi, çünki Şəhla 
ilə münasibətlərindən hamı xəbərdar idi. 

– Səhifənı diqqətlə oxuyun. – Bu sanki üçünün də 
"SOS" siqnalı idi. – Məhin müəllim hamıya volya 
verib. 

– Kımə verdiyini bilmirəm, mənim volyam-zadım 
yoxdu. 

– Özün bilərsən – dedi məsul katib. 
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XALQ ARTİSTİ İLƏ MÜSAHİBƏ 
 
Respublikanın xalq artisti Zöhrə Səmədovanı oxu-

culara geniş təqdim etməyə ehtiyac yoxdu. 40 ildən 
artıqdır ki, öz gözəl səsi ilə SSRİ məkanında məş-
hurdur. Otuzuncu illərin ikincı yarısından hələ orta 
məktəbdə oxuyarkən "Gənclik" instrumental ansam-
blında ilkin addımlarını atan Zöhrə xanım filarmo-
niyanın nəzdində fəaliyyət göstərən xorda və rəqs 
ansamblında fəaliyyət göstərib. Böyük Vətən mühari-
bəsi illərində arxa cəbhədə, dövüş bölgələrində respub-
likanın ədəbiyyat, incəsənət xadimlərı ilə birlikdə olub, 
xalq mahnılarını sevə-sevə oxuyub. O, Cənubi 
Azərbaycanda da əzmkarlıqla çalışıb, gənclik həvəsi 
ilə yaşayıb-yaradıb. 

Ailəlidir, bir oğlu, bir qızı var. 
– Mənim musiqi aləminə gəlməyimin qəribə bir 

tarixçəsi var. Cənnət Qarabağda anadan olmuşam. 
Ailəmiz böyük olub. Atam da, anam da kolxozda işlə-
yiblər. Beş qardaş, dörd bacı olmuşuq. Mən qızlardan 
ikincisiyəm. Evimizdə nıusiqiyə həvəs bövük olub. 
Atamın gözəl səsi vardı, arada zümzümə edərdi. 
Qardaşlarım müxtəlif musiqi alətlərində çala bilirdilər. 
Qonşumuz Gülzar vardı, biz onunla bir sinifdə oxu-
yurduq. Gözəl səsi vardı. Məktəbdəki btitün tədbir-
lərdə onu oxudardılar. Açığını deyim kı, yaxşı mənada 
ona paxıllığım tutardı. Nəğmə dərsində mən də oxu-
yardım, müəlliməm deyərdi ki, öz üzərində çalışsan, 
səndən nəsə bir şey çıxar. Öz üzərimdə çalışmağımın 
necəliyini təsəvvür etmirdim. Arada Gülzardan soru-
şurdum ki, necə edirsən ki, səsin gözəl alınır? Deyirdi 
ki, vallah, heç nə eləmirəm. 

– Nəsə səndən gizlədirdi? Bəlkə paxıllıq edirmiş? 
– Əvvəlcə mənə elə gəldi ki, deyəsən, paxıllıq edir. 

Sonra gördüm ki, yox (Zöhrə xanım ah çəkir). Elə oldu 
ki, biz onunla birgə çıxış etməyə başladıq. Məsələn, 
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"Qarabağ şikəstəsi"nin birinci bəndini Gülzar oxuyurdu, 
ortada mən, sonra yenə Gülzar. Mənə çox şeyləri öy-
rədirdi – səhnəyə necə çıxmaq lazımdı, geyim forması 
necə seçilməlidi, necə sərbəst davranmaq və s. və s. 

– Bəs sonra? 
– Sonra elə oldu ki, mən bacımın ailə vəziyyəti ilə 

əlaqədar olaraq Bakıya gəldim, Gülzar rayonda qaldı. 
– Yollarınız ayrıldı, elə deyilmi? 
– Mən elə deməzdim. Əksinə, yollarımız birləşdi. 

Mən özfəaliyyət dərnəklərində çıxış etməyə başladım. 
Həm də oxuyurdum. Açığı, Gülzarla əlaqəm olmasa 
da, tez-tez yadıma düşürdü – onun səsi, səhnədə du-
ruşu... gözüm önündən çəkilmirdi. 

Elə oldu ki, Moskvada kənd təsərrüfatı sərgisində 
iştirak etmək üçün filarmoniyada müsabiqə keçirildi. 
Mən müğənni kimi özümü sınasam da, bir şey 
alınmadı. Gülzar isə qaliblər sırasında oldu. 

– Siz Moskvaya gedə bildinizmi? 
– Bəli, ancaq rəqqasə kimi. Ittifaqlar evinin sütunlu 

salonunda böyük konsert proqramı uğurla keçdi. O 
vaxtkı ölkə rəhbərlərinin iştirakı ilə keçən konsertdə 
solist kimi məni alqışlara və gül-çiçəyə qərq etdilər. 
Sevincimin həddi-hüdudu yox idi. Bütün Sovetlər İtti-
faqının ən layiqli oğul və qızları mənə əl çalırdı. Bizi 
təkrar səhnəyə dəvət etdilər. 

Soyunub-geyinmə otağında idim. Orta yaşlarında 
olan bir qadın mənə yaxınlaşdı, rəhbərin mənimlə 
görüşəcəyini bildirdi. Həyəcanla o görüşü gözlədim. 

– Siz Stalini nəzərdə tutursunuz? 
– Bəli. 
– Onunla görüşünüzü ətraflı danışsaydınız, daha 

yaxşı olardı. 
– Elə həmin salonda, neçənci mərtəbədəsə görüş-

dük. Deyirəm, həyəcandan özümü itirmişdim. O qa-
dının müşayiəti ilə pilləkənləri qalxırdım. İçəridə 
Stalin idi, Beriyaydı, sonra tanımadığım adamlar vardı 
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– iki nəfər. Mənimlə çox mülayim rəftar edir, aramla 
danışırdı. 

– Mən sənin oynadığın rəqslərə diqqətlə baxdım. 
Yaxşı rəqs edirdin. Ancaq təkcə milli rəqsləri ifa 
etməklə kifayətlənməyin yaxşı hal deyil. Gərək başqa 
xalqların da rəqslərini repertuarına salasan. 

Sonra çox söhbət etdik. Mənim kimliyimlə 
maraqlandı. 

– Sizə elə gəlmirmi ki, söhbəti könülsüz danışır-
sınız. Oxucularımız üçün hətta ən kiçik bildiyiniz faktı 
danışmağınız dəyərli olardı. 

−  Yoox, elə könülsüz danışmıram... Nə isə, soruşdu 
ki, işlərim necədir? Bizim katibi çağırtdırdı. Bizi bir 
yerdə görəndə çaşdı. Özunu elə itirmişdi ki. Soruşdu 
ki, bu xanımı necə tanıyırsan, o da cavab vcrdi ki, çox 
istedadlıdı, ona görə də seçib gətirmişik bura. 

– Səni qane edirmi? – Stalin demisini tüstülətdi. 
Hamının baxışı mənə yönəldi. Hiss edirdim ki, mənim 
cavabım onlar üçün maraqlı idi. 

– Necə məsləhət bilirsiniz, yoldaş Stalin, – dedim. 
– Onda Bakıya qayıdan kimi iştirakçılara müka-

fatlar təqdim edirsən-üzünü birinci katibə tutdu – 
Zöhrə xanımın əməyini xüsusi qiymətləndirirsən. 

– Baş üstə, baş üstə. – bizim birinci katib əsgər kimi 
duruşunu ciddiləşdirdi. 

Bakıya qayıtdıq. Mənə ev verildi. 
– O, nəsə unuduldu. Bəlkə də rayonda yaşaması 

buna səbəb oldu. (pauza). Ancaq mən sonradan rəq-
qasəliyin daşını atdım, təkcə oxumaqla məşğul oldum. 

– Nail oldunuzmu? 
– Əlbəttə. Bilirsən, mən lirik mahnıları, xalq mahnı-

larını ifa edəndə arada rəqs də edirdim. 
– Bəs "ellər atası" ilə sonra görüşmədiniz? 
−  Bir dəfə görüşdüm. 
– O söhbəti açıqlayarsız? 
−  Elə siz deyən ciddi bir şey yox idi. Ailəmlə, 
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vəziyyətimlə əlaqədar suallar verirdi. 
– Sizin müsahibələrinizdə "Ellər atası" ilə yanaşı 

Beriya ilə də yaxın münasibətdə olduğunuzu demisi-
niz. 

– Bəli. Mən Lavrenti Pavloviçlə dost olmuşam. 
– Bu dostluğu necə qiymətləndirərdiniz? 
– Əla. O vaxt Beriyanm nüfuzu çox böyük idi. Mən 

onunla dostluqdan zövq alırdım. Bilirsiz, mənə belə 
suallar verməkdə məqsədiniz nədir? 

– Tarixə ekskurs edirik. 
– Mən cavab verməkdə çətinlik çəkmirəm. Heç 

kimdən də qorxmuram, çünki o tarixi, o ömrü ya-
şamışam. Necə lazımdı yaşamışam. Siz bunlardan bir 
kəlmə də yaza bilməyəcəksiniz. Bəlkə yazacaqsınız? 
İnanmıram. 

– Zöhrə xanım, ellər atası ilə, Beriya ilə yaxınlı-
ğınızdan istifadə edirdinizmi? 

– Mən 40-cı illərdən başlayaraq tanınmış siyasi 
xadimlərlə, ədəbiyyat-incəsənət xadimləri ilə dost, 
yoldaş olmuşam, çiyin-çiyinə çalışmışıq. Hamı da 
mənə hörmətlə yanaşıb. Nə istifadə etməliydim ki? 
Mənə hər cür şərait yaradılmışdı. 

– Sizin aləminizdə dostluq nə deməkdir? 
– Dostluq ürək yaxınlığı, könül xoşluğudur. Onun 

mayasını məhəbbət təşkil edir. 
– İlk sevgi haqqında fikriniz? 
– İlk sevgini mən bahar bənövşələrinə bənzədərdim. 
– İlk sevginizi xatırlamamış olmazsınız. 
– Xatırlayıram (pauza). 
– Zöhrə xanım, sizin oğlunuz da istedadlı müğən-

nilərimizdəndir, 
– Bəli, mənim oğlum çox istedadlı müğənnidir. O 

əvəzsizdir. Allah elə elədi ki, səsini əlindən aldı. 
– Gülzarın da səsi tutulmuşdu. 
– Hə. Ancaq onun səsinin tutulmasmda mənim 

günahım yoxdur. 
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– Gülzar indi rayonda yaşayır. Qeyri-rəsmi də olsa 
həmişə danışır ki, Moskvadan qayıdanda qatarda sizin 
iştirakınızla onun yeməyinə nəsə qatılıb. 

– Yalan deyir. Mən yenə təkrar edirəm ki, onun 
səsinin tutulmasında mən günahkar deyiləm. Yemə-
yinə də heç nə qatıb eləməmişəm. 

– Ola bilər. Ancaq Gülzar oğlunuzun səsinin tutul-
masını Allahın sizə verdiyi cəza kimi qiymətləndirir. 

– Onun öz fikridir. Rəfi Azərbaycan xalqının ən 
istedadlı oğludur. Onun oxuduğu xalq mahnılarını heç 
kim onun tək ifa edə bilməz. 

– Gülzar da Azərbaycan xalq mahnılarını ifa edirdi, 
o da bu xalqın qızı idi. Siz onunla indi görüşmək 
istərdinizmi? 

– Bəlkə də. Ancaq bu görüş nə ona, nə də mənə bir 
şey verməyəcək. 

– Özünüzu xoşbəxt sayırsınızmı? 
– Əlbəttə. 
– Qəzetimizin oxucularına nə arzulardınız? 
– Uzun ömür, xoşbəxtlik, sənət uğurları... 

 
UŞAQLIQ İLLƏRİNİN KÖLGƏLİ YADDAŞI 
 
... Pəncərəmdən məktəbə gedən yol ovucun içi kimi 

aydın görünür. Mən o yollan görürəm. O yol mənim 
içimdən keçir. Uşaqlarının əllərindən tutub gedən 
valideynlərə baxıram. Yaşıdlarıma həsəd aparıram. 
Həsəd aparmaq yaxşıdır, yoxsa pis?.. 

 
ÖLÜMDƏN QABAQKI GÖZƏLLİK  

VƏ YA SON GÖRÜŞ 
 
İnsan öıməzdən qabaq gözəl olur. Çox gözəl. Bunu 

ataların misalı kimi qəbul edirdi. Azərbaycan yazıçı-
larının bir neçəsinin kitabından da oxumuşdu. Bəlkə 
başqa xalqlarda da beləydi, bilmirdi, ancaq Səbirə 
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xanım öləndə fikrin doğruluğuna inanmışdı. Arvadın 
yanaqları lalə təki qızarmışdı. Yeriyəndə quş kimiydi... 

Maisənin ölümü ağlına belə gəlməzdi. Cavan qız 
uşağı, gələcək həkim... Bəzən elə düşünürdü ki, çar-
payıda xəstə yatan nişanlısı yüngül bir müalicədən 
sonra tam sağalacaq, təhsilini başa vurub xəstəxana-
lardan birində ağ xalat geyinib insanlara şəfa verəcək... 

Qapının zəngini basdı. Maisə geyinib hazırlaşmışdı, 
geyim ona çox yaraşırdı. Ancaq nazik paltarda küləkli 
havaya çıxmaq Maisəyə olmazdı. İndi açıq ayaqlarına 
yun corab geyməli idi. 

– Xoş gəlmisən?! – Boynunu qucaqlayıb öpdü. 
– Xoş gününə gələk, – dedi. Nişanlısının dəyiş-

kənliyi ürəyincə idi və bir anlığa düşündü ki, doğrudan 
da, bir azdan Maisənin xəstəliyi ötüb keçəcək və onun 
düşündüyü kimi olacaq. 

– Düz vaxtında gəlmisən. İçəri keç. Bir stəkan çay 
iç, sonra gedək. 

Anası çıxıb onunla görüşdü. 
– Sən buna baxırsan, lap yaylayıb. Deyirəm, ay 

qızım, müalicə olunursan, belə olmaz. 
– Ma, olar, qorxma! 
– Necə qorxmayım, ay qızım, neçə müddətdi 

çarpayıdasan, indi birdən-birə olmaz axı. 
– Ma, İbrahimnənəm, heç nə olmaz. 
– Ay qızım indi olmasa da, sabah, birigün olacaq. 

Sənə soyuq olmaz. 
– Bircə dəfə, ma, ömrümdə bircə dəfə. 
– Day mənim sözüm yoxdu, ay oğul, bəlkə sən 

nişanlına nəsə başa sala bildin. 
– Adam böyüyün sözünə baxar. Anan düz deyir. 

İndi əynini qalın geyməlisən. Günəşli olmasına baxma, 
hava aldadıcıdı. 

– Siz ikiniz də həmişə eyni sözü deyirsiniz. Elə bil... 
– Ona görə ki, düz deyirik. – Nisə xanım razı halda 

ona baxdı. – Keç qızım, divanın üstünə qoyduqlarımı 
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geyin. Özünüz də kinoteatra getməyin. Çox soyuq olur. 
Gərək insan özü özünün həkimi olsun. 

– Yaxşı, mən təslim. İbo, sən çayını içənəcən mən 
hazırlaşaram. 

...Kommunist küçəsinə çıxdılar. Maisə uzun illərin 
həsrətlisi kimi onun qoluna girib ikiəlli sıxmışdı. İndi-
yəcən belə olmamışdı. O, Maisənin qolundan tutmaq 
istəyəndə etiraz edirdi. 

– Görürlər. 
– O evdə sinif yoldaşım qalır. 
– Pəncərədən baxırlar. 
– O arvad yaman deyingəndi, ağzına söz düşdümü, 

bir toyda danışır, bir yasda. 
– Utanıram. 
O sözləri bir-bir Maisəyə qaytardı. 
– Bizi görürlər. 
– Göz baxmaq üçün yaranıb. 
– O evdə sinif yoldaşın qalır. 
– Olsun. O da oğlanın qoluna belə girir. 
— Pəncərədən baxırlar. 
— Baxsınlar. 
– O arvad yaman deyingəndi. 
— Harda nə istəyir desin. Başqa adam deyil ki, 

nişanlımın qolundan tutmuşam. 
– Onda sənin bu cəsarətini alqıslamaq üçün öpmək 

istəyirəm. 
– Özün bilərsən, nə eləsən qəbulumdu. 
O "Kommunist" küçəsində, get-gəlin çox olduğu 

yerdə Maisəni öpdü. 
Sonra qolunu onun boynuna doladı. 
Sonra, nədənsə, ah çəkdi. 
Sonra Maisə gözlərini onun üzünə zillədi. 
Çox, lap cox baxdı. 
Sonra yenə ah çəkdi. 
..."Kommunist" küçəsindən dənizə tərəf gedən yola 

çıxdılar. Azərbaycan Dövlət Universitetinin binasının 
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qarşısında ayaq saxladılar. Maisə onun qolundan 
dartmışdı. Bazar günü olduğundan binanın qarşısında 
kimsə yox idi. Ağacların kölgəsi yerə yıxılmışdı. 

– Sizin universitetin binası Baksovetin, akademiya-
nın binasından tamam fərqlənir. – Maisə sözünə ara 
verdi. – O binalar bir-birinə oxşayır. 

– Elədir. – dedi. 
– İlk dəfə sizin binaya gəlişim yadındadı? 
– Əlbəttə. 
– Elə utanırdım ki. Ancaq Səbirə xalanın tapşırığını 

yerinə yetirməliydim. Bizim institutun binası da bu 
formadadır. Hec bizim institutda olmusan? 

– Yox. 
– Gələrsən. 
– Yaxşı. 
Üzüaşağı addımladılar. Kitab mağazasının yanında 

dayandılar. 
– Baxaq? – Maisədən soruşdu. 
– Baxaq. 
– Sənə bir kitab alacam. Mən alacam ha. Saxla-

yarsan. 
– Nə kitab? 
– Baxaq görək də. Gəl gedək., baxıb seçəcəm. 
– Onda mən də sənə borclu qalmayacam. 
– Yox, olmaz, əvəz-əvəz istəmirəm. 
– Nolar, sən deyən olsun. 
Mağaza o qədər də böyük deyildi, bəlkə də kiçikliyi 

içərini gözəl göstərirdi. Səliqə-səhmana söz ola bil-
məzdi. Rəflərdə kitablar hissələrə bölünmüşdü: texniki 
kitablar, bədii ədəbiyyat, xarici ölkə ədəbiyyatı, dilçi-
lik. Birbaşa bədii ədəbiyyat bölməsinə getdi, kitabları 
gözdən keçirdi. Maisədən o qədər də uzaqda deyildi və 
kitabları kənardan görürdü. Qız bir neçə kitabı 
nəzərdən keçirib yerinə qoydu, "Ölümdən sonrakı 
ömür" kitabını götürdü, əvvəlcə üzünə baxdı. O hiss 
etdi ki, nişanlısı kitabın üzünə çəkilmiş rəssam işinə – 
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tənha, qayğılı, saçları sinəsinə dağılmış və üzü 
sonsuzluğa gedən şəklə baxır. 

Maisə baxırdı. 
Baxıb fikirləşirdi. 
Fikirləşə-fikirləşə ah çəkirdi. 
Nəhayət, kitabı açdı, nəyisə oxudu və sonra satıcıya 

yaxınlaşıb pul verdi. Ə1 sumkasmdan qələm götürüb 
yazdı. 

– Avtoqraf yazdım. Evdə oxuyarsan. Elə bir şey 
yazmaınışam. 

– Arzu edirəm ki, sənin də tezliklə belə, bundan da 
böyük kitabların çıxsın, – dedi və kitabı ondan aldı. 

...Svetoforda dayandılar. Yol maşınların idi. 
– Biz gələcəkdə "Volqa" alarıq. Özü də qara rəngdə. 

Mənim bu rəngdən xoşum gəlir. 
– Niyə qaradan xoşun gəlir? – qızın barmaqlarını 

sığalladı. 
– Özüm də bilmirəm, – dedi. – Ancaq əsası odur ki, 

qara rəngdə çirk görünmür. 
– Ümumiyyətlə, qara rəng də pis deyil. İstəyirsən 

ikimiz də sürücülük məktəbinə yazılaq. Üç ay oxuya-
cağıq, sonra da imtahan verəcəyik. İkimiz də həvəskar 
sürücü olarıq. Mən yorulanda sən sükan arxasına 
keçərsən.  

Yolu keçdilər. Qarşıda dahi şair Mirzə Ələkbər Sa-
birin heykəli dayanmışdı. Heykəlin önündə dayandılar. 
Önünə qırmızı qərənfillər düzülmüşdü. 

– Kimsə nə yaxşı iş görüb. İbo, gələn dəfə biz də 
bura gül gətirərik. Heç ağlıma düşməyib. 

– Ağlına düşüb, əzizim, sadəcə tələbə babasan, 
dərslərin, işin o qədər çox olur ki... 

– Görəsən ona Nobel mükafatı vermək olardımı? 
– Sabir ondan da böyük mükafata layiqdir. Sadəcə, 

onun tərcüməsi, təbliği olmayıb. Ona görə... 
– Belə olarmı ki, indi onu təqdim etsinlər. 
– Rus dilinə tərcümə ediblər. Elə tərcümə ediblər ki, 
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eləməsələr ondan yaxşıdı. Əslində, bizimkilər bu işlə 
məşğul olmalıdırlar.  

Fəhlə, özünü sən də bir insanmı sanırsan, 
Pulsuz kişi, insanlığı asanmı sanırsan? 
– Yenə də bilirsən? – Baxışları üst-üstə düşdü. 
– Bilirəm, çox bilirəm. Bizdə "Hophopnamə" var. 

Mənə elə gəlir ki. Sabirin heykəlinin İçərişəhərdə – 
Qoşa Qala qapısının yanında qoyulması təsadüfi deyil. 
Elə təsəvvür edək ki, Azərbaycan XX əsrin əvvəllərin-
dədir. Bir yandan milyonerlər yaraşıqlı binalar tikdi-
rirlər. Bax, odur, sizin universitetin binası. akademiya, 
filarmoniya, onunia üzbəüz bina. İçərişəhər, mərkəzi 
bazar. Bunların kompleksi və onlara Sabirin baxışı. 
Mən belə düşünürəm. Bəlkə də səhv eləyirəm. 

Onun danışığına heyran olmuşdu. Maisənin səsi 
kövrək, şirin idi. Danışanda həyəcanlanırdı, elə bil 
hansısa dövlət komissiyası qarşısında imtahan verirdi. 

– Sən düz deyirsən, özü də həkim kimi yox, əsl 
filoloq, sənətşünas kimi danışırsan. Afərin. 

Bu sözlərdən Maisə xoşhal oldu. 
– Əzizim. saat neçə olur? Gecikmirik ki? Üçün 

yarısıdı. 
– Yarım saatımız qalıb. 
– Niyə tələsirsən? 4-də, 5-də də seanslar var. 
– O kino 3-də. 6-da. 9-dadı. 
Əlindəki kitabın adı kinonun adına uyğun idi. 
– Sən niyə belə qəmli kinoya baxmaq istəyirsən? Bu 

kinoların mənası bəri başdan məlumdu. Biri o birini 
sevir, maneəyə rast gəlirlər, valideynləri, ya bir varlı 
oğlan qızı almaq istəyir. Mübarizə, yalançı davalar... 

– Amerika kinolarından heç xoşum gəlmir. Fantazi-
yadı. Hind kinolarında Şərq fəlsəfəsi var. Mənalıdır. 

Maisəni fikrindən daşındırmaq istədi. 
– Mən bir söz demirəm. Sən doğru deyirsən, məna-

lıdır, eyni zamanda təsirlidir. Üç saat soyuq zalda 
oturmaq da sənə ziyandır. 
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– Heç nə olmaz. 
– Kinoya baxmağına baxaq, ancaq gərək hissə qa-

pılmayasan, biləsən ki, kinodu, baxırsan, keçib gedir. 
– Sən çox hissiyyatlısan. Hər şeyi ürəyinə salmaq 

olmaz. Baxırsan ki, hind kinosuna baxanlarm əksəriy-
yəti ağlayır. Yoxsa sən də ağlayırsan? 

Qızın baxışında "hə" cavabı hiss olundu. 
– Olmadı ki. Mən səni ağlamağa qoymayacam. 
– Ağlayanda ürək boşalır, sakitləşirsən. 
Onu kinoteatrdan aralamaq istədi. Özünün də 

kinoya baxmaq həvəsi az idi. 
– Maisə, mənim əzizim, əgər məsləhət bilirsənsə, 

hava xoşdur, burdan dənizkənarı parka çox az yol qa-
lır. Nə vaxtdandır ləpələrin sahilə çırpılmasma baxmı-
rıq. Həm də dəniz havası udmaq sənə çox xeyirlidir. 

– Sən şairsən, o saat hiss olunur ki, dəniz səni özünə 
çəkir. Sənin sözün yerə düşüncə, düşmənin boynu 
vurulsun. 

Yeraltı keçidə düşüb metro tərəfə üz tutdular. 
Dənizin havası hiss olunurdu və sərin külək arada 
üzlərini oxşayırdı. 

– Gəlsənə, "Firuzə" mağazasına girək. 
– Yox, həvəsim yoxdu. 
– Maisə, özünü necə hiss edirsən? 
– Çox yaxşı. Elə bil ki, məndə indiyəcən heç bir 

ağrı olmayıb. Quş kimiyəm. 
– Tfu, tfu. Mən bilirəm ki, səndə ciddi heç nə 

yoxdur. İnşallah, hər şey yaxşılığa doğru dəyişəcək. 
Biz xoşbəxt olacağıq, çünki bir-birimizi təmiz məhəb-
bətlə sevirik. Elə deyilmi?  

Qaz dayanıb gözlərini ona zillədi. O baxışlarda 
sevinc işartıları vardı. Heç nə demədi. 

Qarşıdakı qədim, ikimərtəbəli binanın üstünə 
"Uşaqları qoruyun!" sözləri yazılmışdı.  

– Görəsən bizim uşağımız olacaqmı? 
– Niyə elə fikirləşirsən? Uşağımız olacaq. Onu 
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əvvəlcə qucağımızda dənizə aparacağıq. Sonra o yeri-
yəcək, hərəmiz bir əlindən tutub bax, burdan gedə-
cəyik. Onda deyəcəyik ki, filan vaxt fikirləşirdik ki, 
bizim övladımız olacaqmı? 

Svetoforda dayandılar. Burdan dənizə az qalırdı. 
Maşınlar bir-bir şütüyüb ötürdü. 

– Bizim qrupda bir qız oxuyur. Əvvəlcə heç kimlə 
münasibəti vox idi. Belə birtəhər qız idi. Deyirdilər ki, 
nə bilim, papıros çəkir, ıynə vurdurur. Axşama kimi 
restoranlardadır. Özü də möhkəm içir. Öyrəndik ki, baş 
prokurorun bacısı qızıdı. Hərə onun haqqında bir söz 
danışırdı. Mənə qarşı laqeyd olsa da, pis təsir bağışla-
mırdı. Elə bil ki, neçə illərin tanışıyıq. Bilirsən, adama 
doğma gəlirdi. Fikirləşdim ki, ya kiməsə oxşadıram. 
Sonra gördüm ki, bu qız sənə yaman oxşayır – elə bil 
bir almasınız, yarı bölünmüsünüz. Bax, saçı sənin 
saçına oxşayır, gözlər, burun, qulaq, qaş. Diqqətlə fikir 
vermişəm. Kopiyasınız. 

– Ola bilər. Həyatda bir-birinə oxşayan adamlar var. 
Mən bir oğlan görmüşəm, deyirsən Fidel Kastrodu. 

– Başladım bununla yaxınlıq etməyə. Gördüm bu 
qız çox gözəl qızdı. Xasiyyətini də dəyişib. Əvvəlki 
qızdan əsər-əlamət qalmayıb. Mənə çox şeyləri 
danışıb. 

– Adı nədi o qız;n? 
– Bəyimdi. 
Yadına bağdakı görüs düsdü. Ancaq bu haqda 

söhbət açmadı. 
– İndi görəcəyik. – Maisəyə tərəf döndü – dəniz 

sakitdi, qağayılar da sakitdi. Ancaq elə ki, hava küləkli 
olur, dalğalar coşub-daşır, onda qağayılar da dəyişiriər. 
Qəsdə dururlar, ey. Göydə uçur, ucur, birdən dalğaların 
üstünə qonurlar. Bir anlığa. Təsəvvür edirsən, dalğanın 
sürəti və qağayının qonmaq anı. Heç fikir vermisən? 

– Bəs nə? Uşaqlıqda. Məktəbdə oxuyanda sinif 
yoldaşlarımla gəlirdik, gəzirdik. Son vaxtlar yox. 
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– Mən isə son vaxtlar bunu müşahidə etmişəm. 
Universitetə qəbul olunana qədər Dənizkənarı parkda 
iki-üç dəfə olmuşdum. Tələbə olandan sonra demək 
olar ki, hər gün buradayam. Səbirə xalayla da təsa-
düfən görüşdük, bax, o tərəfdə. 

– Hə, danışırdı Səbirə xala. Bilirsən, İbo, bəzən 
adama elə gəlir ki, insanlar ölmürlər, hansısa uzaq bir 
səfərə çıxırlar. Nə vaxtsa qayıdacaqlar. Bax, mən 
inanıram ki, Səbirə xala ölməyib. Mənə elə gəlir ki, nə 
vaxtsa onunla üzbəüz gəlib görüşəcəm. 

– İnsanların həyatda yeri görünür, Maisə. Bizim 
yaşadığımız dünyada insanlarla ünsiyyətdə oluruq. Biri 
ağıllı olur, biri dəli, birl qoca olur, biri cavan. Və o 
dünyada hiss edirsən ki, səninlə birgə yaşayan adamlar 
yox olurlar, onda dünya, yaşamaq adama dəhşətli gəlir. 
Tək ona görə yox ki, ölümdən qorxursan. Yox. Ona 
görə ki, gözün öyrəşdiyi adamları bir-bir itirirsən. 

– Mən yoruldum, – dedi Maisə. – Bir yer tapaq 
oturaq. 

Ətrafa göz gəzdirdi. Skamyalarda yerlər dolu idi. 
Hər oturacaqda bir oğlan, bir qız oturmuşdu. Bəziləri 
söhbət edir, bəziləri qucaqlaşıb öpüşürdülər. 

– Bir az qabağa gedək, yəqin boş yer olar. – Maisə 
onun qolundan dartdı. 

– Qabaq da belədi. Bəlkə o oturanların birinin 
yanına gedək? 

– Olmaz. Birdən bizdən utanarlar. 
– Utanan elə hərəkət eləməz. Gör nə oyundan 

çıxırlar? 
– Nə olsun, cavandırlar. 
– Biz də cavanıq. Qıraqdan baxan nə deyir? 
– İbo, yaxşı. Sən mənimlə bir olanda fikir verirəm, 

ətrafda heç nəyi görmürsən. Gəlsənə, bir şey eləyək. 
– Nə deyirsən, əzizim? 
– Gəl qayıdaq evə. Sizə. Oturaq söhbətləşək. 
– Belə tez. 



Мцзащим  Исмайылзадя 

96 

– Tez niyə? Gör nə vaxtdı evdən çıxmışıq? Sən 
utancaq, həm də hirslisən. Evdə mən sənə çay 
dəmləyim, sən də nişanlının tellərini sığalla, şeir oxu. 

– Birdən anan bizi gördü? 
– Görməz. Görsə də, deyərik ki, qayıtdıq. 
Getdikləri yolla qayıdırdılar. Maisə sakit idi, 

danışmırdı, ancaq hiss olunurdu ki, nəsə demək istəyir, 
ancaq deyə bilmir. Yaxınlıqdan Bakı haqqında mahnı 
oxunurdu. 

Bakı, əziz şəhər, 
   mehriban diyar, 
Sinəndə boy atıb olduq  
   bəxtiyar... 
– Rəşid Behbudov oxuyur. 
– Nəyi? – Qız sanki yuxudan ayıldı. 
– Eşitmirsən? Bakı haqqında mahnını deyirəm. 
– Hə. Gözəl oxuyur. Ümumiyyətlə, Bakı haqqında 

yazılan mahnılalrın hamısı gözəldi. 
– O gün fakültəmizdə şair Nüsrət Kəsəmənli ilə 

görüş keçirilirdi. 
– Gözəl şairdi. Bizim institutda da onunla görüş 

olmuşdu. Qızların çox xoşlarına gəlmişdi. Elə hey 
ondan danışırdılar. Sevgi şeirlərində əvəzsizdi. 

– Elədi. Çoxları onun sevgi şeirlərini əzbərdən 
bilirlər. Nə isə, başını ağrıdıram. Bakı haqqında şeir 
oxudu. Ayağa qalxıb neçə dəqiqə alqışladıq. Bilirsən 
niyə? Yazır ki, Böyük Vətən müharibəsində Bakının 
xidmətləri böyük olub. Nə olsun ki, Bakıda müharibə 
olmayıb. Arxa cəbhə olmasaydı, Sovet ordusu ney-
nərdi? Neftlə ordu təmin olundu. Əvvəlləri yox, son iki 
sətri yadımda qalıb: 

– Qəhrəman şəhərlər sırasına siz 
Yazın, Bakının da adını yazın. 
Qız ona qulaq asmaq istəsə də alınmırdı. 
– Birtəhərsən? 
– Yox. 
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– Bəlkə danışığım xoşuna gəlmir? 
– Qətiyyən, xoşdu. 
– Ancaq... Bəlkə nəsə oldu sənə? 
– Nə olacaq? Özümü əla hiss edirəm. 
– Təki elə olsun. Bəlkə yorulmusan? Minək taksi ilə 

gedək. 
– Yox. Belə xoşdu. 
– Mənə nə demək istəyirsən, Maisə? 
– Heç nə. 
– Mən bilirəm ki, sən mənə nəsə demək istəyirsən, 

ancaq susursan. 
– Heç nə. Desəm, deyərəm də. 
– Demək istəmirsən. 
Susdu. Yanaqları qızarmışdı. Gözlərində yorğunluq 

hiss olunurdu, ancaq ona elə gəldi ki, bu nə yorğun-
luqdu, nə yuxusuzluq – bu sevgi, məhəbbət ətirli 
baxışlardı. 

– Gəl yolüstü univermağa gedək. Sənə bilirsən nə 
almaq istəyirəm? 

– Bilmirəm. Ancaq heç nə istəmirəm. 
– Niyə istəmirsən? 
– Özüm də bilmirəm. 
– Onda gedirik qızıl mağazasma. Orda hərflər var. 

İndi qızların hamısı boyunbağlarına adlarının baş 
hərfini taxırlar. Biz "M"-i alacağıq. 

– Yox, lazım deyil. 
– Lazımdı. Özü də "M" həm sənin adının baş 

hərfidi, həm də bizim aramızda olan məhəbbətin. 
– Hər şey ürəkdə olmalıdı – sevgi də, məhəbbət də. 

Mənim qızıllarım var, ancaq sən bəlkə də fikir vermə-
misən – onları taxmıram. 

– Sən mənim istəklərimi elə ustalıqla kənarlaşdı-
rırsan ki, razılaşmaya bilmirəm. 

– İbo, bilirsən nə istəyirəm? 
– Bəlkə də. Ancaq dəqiq yox. 
– Aha, gedirik sizə, otururuq üz-üzə, diz-dizə, göz-
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gözə. Keçirik sözə... Necədi? Görürsən, mən də şeir 
yaza bilirəm. Gör necə qafiyələndirdim. 

– Gözəl, çox gözəl. Getdik. 
Dəniz arxada qalırdı. 
Ləpələr də. 
Qağayılar da. 
Dağınıq telləri yola-izə kölgə salan yaşıl söyüd də. 
İnsanlar da. 
İstəklər də. 
Sən demə hər şey qarşıdaymış. 
Məhəbbət də... 
Ayrılıq da... 
 
UŞAQLIQ İLLƏRİNİN KÖLGƏLİ YADDAŞI 
 
Salam, bibi! 
Mən sizin adınızı, ünvanınızı bilmirəm. (bu günahın 

kimdə olduğunu da demək çətindir). Mənə elə gəlir ki, 
biz uzun illərin yol yoldaşı olmuşuq və siz mənim 
nəğməkar bibimsiniz. Ən çətin, qayğılı anlarımda sizə 
oxşar bir sima başımın üstündə peyda olur. 

O anda mən güclü, çox güclü oluram! 
Siz məhəbbət, qayğıkeşlik mücəssəməsisiniz. Sizin 

əllərinizin mehrini hər an hiss edirəm. Sizi özümə 
dayaq, arxa, kömək sayıram. 

Mən indi sükansız bir gəmiyəm. 
Ləpələr məni dənizin ortasında o yan-bu yana atıb-

tutur. 
İnanıram ki. vaxt gələcək, bizim həsrətimizin sonu 

çatacaq, onda biz o sükan arxasında oturub düz sahilə 
yan alacağıq. Hər şey onda aydın olacaq və mən uzun 
illər ürəyimdə nisgilini yaşatdığım bir çox sualların 
cavabını tapa biləcəm. 
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QƏZETƏ MƏQALƏ 
 
İLK QIŞ OLİMPİYA OYUNLARI ŞAMONİDƏ 

KEÇİRİLİB 
 
Şamon dünyanın ən qədim qış istirahət mərkəzlərin-

dən biridir. Bu şəhər 1924-cü ildə ilk qış olimpiya 
oyunlarına ev sahibliyi edib. Məhz Şamonda əfsanəvi 
Ağ hövzə yerləşir. Həmın ərazıdə təxminən 2 min 
adam məskunlaşıb. 

İlk qış olimpiya oyunlarının Şamonidə keçirilməsi 
məsələsi dəqiq bilinmirdi. Həmin vaxt qış olimpiya 
oyunlarının keçirilməsi üçün bir neçə şəhər namizəd-
liyini vermişdi. Amma həmin vaxt baron Pyer de 
Kiberten işə qarışmalı oldu. Ölkədə bövük nüfuz sahibi 
olan Kuberten Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin 
üçüncü prezidenti Anri de Balle Lyatruya məktub yazır 
və bildirir ki, şəhər qoyulan vaxtda oyunlara hazır 
olacaq. Həmin vaxt daha hazırlıqlı Skandinaviya 
ölkələri olimpiya oyunlarının keçirilməsinə iddia edir-
dilər. Beynəlxalq Atletika Federasiyasının prezidenti 
də BOK rəhbərliyi ilə razı deyildi. Digər tərəfdən bəzi 
Skandinaviya ölkələri qış oyunlarının olimpiya proqra-
mına daxil olmasının əleyhinə idi. Oyunların əsas 
arqumenti bu idi ki, əgər qış oyunları Yunanıstanda 
yaranıbsa, onda hansı məntiqlə konkisürmə idmanını 
olimpiya proqramına daxil etmək olar? 

Bəzilərinin fikrincə, qış olimpiya oyunlarının keçi-
rilməsində əsas məqsəd oyunların keçiriləcəyi kurort 
şəhərinin reklam edilməsidir. 

İlk qış olimpiya oyunlarının keçirildiyi il baş verən 
ən mühüm hadisə Vladimir İliç Leninin vəfat etməsi 
olub. SSRİ-nin bütün hakimiyyəti Stalinin əlinə keçdi, 
bununla da təxminən 30 il çəkən epoxa başladı. 

Ümumiyyətlə, ağ olimpiadanm keçirilməsi iddiası 
Kibertenə məxsusdur. 1921 və 1923-cü illərdə dahi 
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fransız özünün dipiomatik məharətindən maksimum 
istifadə etdi. O, əvvəlcə təşkilat komitəsinin tərkibinə 
İsveç, Norveç, Kanada, Fransa və İsveçrənin nümayən-
dələri daxil idi. Kibertenin səyi ilə olimpiya oyunları-
nın proqramına da əl gəzdirildi. Uzunmüddətli müzaki-
rələrdən sonra Şamonidə keçirilən qış olimpiya oyun-
larına 16 ölkədən idmançılar gəlmişdi. Almaniya olim-
piya oyunlarına dəvət edilməsə də, onun müttəfiqləri 
Avstriya və Macarıstan olimpiya oyunlarına öz 
idmançılarını göndərmişdi. Qeyd edək ki, avstriyalılar 
olimpiya oyunlarında üç medal qazanmışdılar. Açılış 
mərasimində iştirak edən Fransanın baş naziri bəyan 
etdi ki, olimpiya oyunları Beynəlxalq Olimpiya Komi-
təsinin bayrağı altında keçirilir. Olimpiya oyunları 
rəsmiləşdirilməmişdi. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi 
iki il sonra Lissabonda keçirilən olimpiya oyunlarını 
tanıdı. 

Qeyd edək ki, qış olimpiya oyunlarında cəmi 13 
qadın idmançı mübarizə aparırdı. İlk olimpiya oyun-
larında ən uğurlu nəticəni Norveç komandası qazandı. 
Bu ölkənin idmançıları digər 10 iştirakçının qazandığı 
qədər medal qazandı. Nolveçli Torleyf Hauq və 
finlandiyalı Klas Tunberq üç qızıl medal qazandılar. 

Kibertenin iddialarına baxmayaraq ilk qış olimpiya 
oyunları o qədər də uğurlu keçmədi. Söhbət təbii ki, 
maliyyə baxımından gedir. 30 mindən çox azarkeşin 
izləməsinə baxmayaraq cəmi 10 min 44 bilet üçün pul 
ödənmişdi. Bu isə faciə idi. 

Amma Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin başlıca 
qazancı ondan ibarət oldu ki, ictimaiyyət qış olimpiya 
oyunlarının keçirilməsinə müsbət yanaşdı. Lissabonda 
keçirilən BOK iclasında qərara alındı ki, İkinci qış 
olimpiya oyunları Sent-Morisdə keçirilsin. 

Kibertenin diplomatik səyləri öz bəhrəsini verdi. 
Bəşəriyyətə yeni idman bayramı bəxş olundu. O 
bayram indi də davam edir. 
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Məqaləyə belə bir əlavə etdi. "Redaksiya növbəti 
qış olimpiya oyunları haqqında ətraflı məlumat ver-
məyi planlaşdırır. Nömrələrimizi izləyin". 

 
MÜĞƏNNİNİN PARTLAYIŞI 

 
...Aytən Qasımovanın qeyri-adi şousu bitsə də, 

konsertdən sonra baş verən qevri-adi nüanslar hələ də 
öz təsirini itirməyib. Bu görüntülər təsirsiz ötüşmədi-
yindən bu gündən Aytən Qasımovanın qeyri-adi 
konsertinə əlavə söz demək ehtiyacında bulundum. Və 
mən söyləmək məcburiyyətində qaldım ki, 13 sentyabr 
konserti təkcə sonuncuda arxa qapıdakı çılğın və 
emosional səhnələrə görə Azərbaycan ədəbi mühitində 
partlayış oldu. Böyük bir insan selinin pərəstiş etdiyi 
müğənnisini qarşılamaq və onunlə sadəcə şəkil 
çəkdirmək istəyi uğrunda mübarizəsi qeyri-stabil olsa 
belə, hər halda göz önündəki görüntülər təbii surətdə 
yaranmışdı. 

Mənzərənin kiçik təsviri belədi: demək, konsertdən 
sonra Aytən arxa qapıdan keçib avtomobilinə əyləş-
mək üçün sadəcə qapını açıb çölə çıxmalıdı. Gözlənil-
diyi kimi ətrafı fanatlar əhatəyə alıb. Gözləmədiyimiz, 
indiyədək yaşamadığımız görüntülər isə müğənninin 
avtomobilinə sarı yönəldiyi zaman baş verdi. Onunla 
şəkil çəkdirməyi xahiş deyil, tələb kimi qarşıya qoyan 
fanatlar deyimləri icra edilməyincə onu heç yerə bu-
raxmayacaqlarını qevd etdilər. Ehtiraslar coşdu. Çılğın 
və tələbkar pərəstişkarlar bu məqam ifadə edə bilmə-
diyim bir halda idilər. Avtomobilində əyləşib insan 
selindən maşınını işə sala bilməyən Aytənin iri pla-
katları cırılmağa başladı. Daha sonra "heç yerə getmə-
yəcək" sədaları ilə butulka yağışı başladı (düzdü, bu, 
çox az miqdarda oldu). Olduqca maraqlı və emosional 
səhnələr idi. Aytənin bu dəm maşınındaca mikrofonla 
"İndi vaxtım yoxdu, bir günümü sizə ayıracam, 
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istədiyiniz qədər şəkil çəkdirərik" ricası da bu adilik-
dən kənar idi. Ona görə yox ki, o, bu addımı ata 
bilməzdi. O səbəbdən ki, bizim ifaçı bizim tamaşaçıya 
"Sənin sevginə cavab verərəm" deyirdi. Ən başlıcası 
tamaşaçı axır ki, öz sənətçisini təsvir etdiyimiz səh-
nələrlə qarşı-qarşıya qoya bildi. Aytənin lütfkarlığını 
qəbul edib maşının arxasınca axışan insan seli üzü yola 
yönəldi. Bakı prospektində baş verən olay emosional 
vəziyyətdə olan insanları daha da coşdurdu. Bunu 
yalnız Aytən edə bilərdi. Şose yolunda maşınını 
dayandırıb "Heç yerə getmirəm, gəlin şəkil çəkdirək" – 
dedi. Çağırışına qoşulan pərəstişkarlar şəkil çəkilişinə 
başladılar. Şəkil çəkdirmək imkanı olmayıb, müğən-
nidən çox-çox uzaqda duran bir qrup qadın sevgilərini 
təkrar-təkrar "Aytən, Aytən" sədaları ilə ifa etdilər. 

Konsertdən sonra baş vermiş bu olay Azərbaycanın 
mədəni həyatında yeni mərhələnin başlanğıcının elanı 
idi. Aytən kütləni tamaşaçıya çevirib, tamaşaçısını 
ehtiraslı fanat etdi. Və nəhayət, Azərbaycanda mövcud 
olmayan tamaşaçı toplusunu yetişdirdi. Ola bilər, 
Aytən həmin anlar tamaşaçıları ilə oyundaxili hərəkət 
etdi. Güman etmək olar ki, şəkil qapı ağzında deyil, 
Bakı prospektindəki şose yolunda çəkdirmək həvəsi 
dəqiqliklə işlənmiş addım idi. Ancaq nəticə səbəblər-
dən önəmli olduğundan yaranmış vəziyyəti qiymətlən-
dirmək lazımdır. 

Önəmlidir ki, bizim tamaşaçı sadəcə seyrçi olmaq 
mərhələsini aşıb sevgisini, istəyini, arzularını nümayiş 
etdirə bilir. Bu çox aşağı səviyyədə yaranırsa. Belə 
(plakat cırmaqla, butulka atmaqla) halda cansız və 
hissiz siluet fonunda görünməkdən önəmlidir. Bir də 
ki, xarici sənətçilər naminə pəncərə şüşələri sındırıb 
qapı çərçivələrindən sallanınaqdansa, Aytən Qasımova 
"Sevirəm" demək üçün Bakı prospektindəki şosse 
yolunu 15 dəqiqəliyə, 1 saathğa bağlasa, necə də 
xoşdur? 
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YOL GEDƏSİYİK 
 
Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun tələbəsi 

Maisəyə həsr olunur. 
 

Kökləri torpağı, daşı da keçən,  
Bir qoşa çinarıq, bir bitəsiyik.  
Bir az səbirli ol, darıxma hələ  
Səninlə bir uzun yol gedəsiyik.  
Səhəri günəşli, 
  qüruba çox var,  
Bəyaz səhralarda hey itəsiyik.  
Saxla göz yaşını –  
  sonsuzluq ki, var –  
O yolda səninlə bir gedəsiyik...  

02.02.1982. 
 
TƏNHALIQ 
 

MÜĞƏNNİ ƏDİLƏ ƏLİZADƏ TƏNHA 
YAŞAMAQDAN BEZİB 

 
Onun fikrincə, bu tənhalığın sonu yoxdur. 
Xalq artisti Zöhrə Səmədova ilə müsahibəni yaz-

maqdan vaz keçmişdi. Özü də bilmədi niyə? Ancaq 
onu fikirləşirdi ki, nə vaxtsa, yaxınlarda bu müsahibəni 
nəsrə çəkəcək, bir sıra qaranlıq məsələlərə – Zöhrə 
xanımın ən çox Beriya ilə münasibətlərinə (mətbuatda 
yazılmasa da Zöhrə xanımın yaşıdı olan müğənnilər 
onun Stalinlə yaxınlığını, Beriya ilə görüşlərini açıqlığı 
ilə danışırlar), Zöhrə xanımın oğlunun səsinin tutul-
ması ilə bağlı söhbətlərə geniş meydan verəcəkdi. 
Planlaşmada baş redaktor bu yazı ilə maraqlanmışdı. O 
bildirmişdi ki, söhbət aparılıb, ancaq xalq artisti 50-ci 
illərin hadisələrinə daha çox üstünlük verdiyindən, 
xüsusən Stalin və digər rəhbərlərlə bağlı xatirələrini 



Мцзащим  Исмайылзадя 

104 

söylədiyindən yazını yenidən işləyəcək. 
– Əgər o xalq artistidirsə, onun fəxri adını hökumət 

verib. O da bu hökuməti dəstəkləməlidi. – Məhinin 
sözünü qabaqladı. 

– O elə onu xalq artisti verən hökuməti dəstəkləyir. 
– Vsyo taki – dedi Məhin Qarapapaq – hadisələrə 

obyektiv reallıq gözündən baxıb yazını işləmək 
lazımdı. Başqa nə yazı var? 

– Müğənni Ədilə Əlizadə ilə müsahibə hazırdır. 
– Bəs niyə təqdim etmirsən? 
– Makinadan təzə çıxıb. Son variantı oxuyub 

verəcəm. 
– Bir də, sən elə artistlərdən yazırsan. Axı, dram 

teatrında çalışanlar var, onlar adam deyil? 
– Onlardan yazmışıq. 
– Nəsə, nəzərə alarsan... 
Makinaçı yazını iki nüsxədə onun stolunun üstünə 

qoymuşdu. Birinci nüsxəni ayırdı. Papiros yandırdı və 
qələmi əlinə aldı. 

...Xoşbəxt qadın olmaq istəyir. Asan deyil. Bunu 
özü də artıq başa düşüb. Sevgi də yaşayıb, peşmançılıq 
da, ayrılıq da. Tənhalığısa hələ də yaşayır. Kimsəni 
günahkar saymır. Deyir, bu da alın yazısıdı. Buna görə 
də əlləşməkdən, vuruşmaqdan çəkilib. Hər şeyi öz 
axarına buraxıb. Budu Ədilə Əlizadənin gəldiyi nəticə. 
Çox kövrəkdi. Söhbət boyu gözlərindən yaş axıtmasa 
da, gözünün yaşını içinə axıdıldığına şübhə yox idi. 
Hətta ad gününün səhərini də gözüyaşlı açıb. Səbəbini 
bilmədən... 

Xətkeş götürüb bu sətirlərin altından xətt çəkdi. Bu 
hissə yazıdan ayrılmalı idi. 

– Bir də görürsən ağlayıram. Nəyə görə?.. Heç 
bilmirəm. Heç bir hadisə baş verməyib. Amma ağlayı-
ram... Bilmirəm həyatımdan nə istəyirəm... Məni sakit-
ləşdirən təkcə yaradıcılığımdı. Bilirəm ki, oxumaq da, 
məşhurluq da gəldi-gedərdi, insana ancaq ailə qalır... 
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SUAL: Bu kədər bəlkə uşaqlıqdan sizinlə gəlir? 
CAVAB: Yox. Uşaqlığım çox gözəl keçib. Atam 

rəhmətə gedəndən sonra belə olmuşam. Bilirəm ki, 
arxam, dayağım yoxdu. Atam sağ olsaydı, belə 
olmazdı. Daha çox işlər görə bilərdim. Bir də səhhətim 
məni narahat edir. Birdən təzyiqim elə qalxır ki... 

SUAL: Sonradan olub, yoxsa xronikidi? 
CAVAB: Xronikidi. Keçib-gedən deyil. Ömrümün 

axırına kimi mənimlədi. Uşaqlıqdan məndə kəskin baş 
ağrıları olurdu Valideynlərim fikir verməyib. Böyü-
dükcə özüm öyrəndim təzyiq ölçməyi. Əslində, təzyiqi 
olan insanlara oxumaq da olmaz Oxuyanda beyinin 
damarları sıxılır. Mənə çox yorulmaq olmaz. Mənə yu-
xu lazımdı. Təəssüf ki, bunların heç birini əldə edə 
bilmirəm. 

SUAL: Bilə-bilə ki, səninçin ağırdı, yenə də 
çalışmadasan.. 

CAVAB: Sənət çox qəlizdi. Başladınsa, atmaq 
olmur. 

SUAL: Kimsə məşğul olduğu peşəyə "murdar" de-
yirsə, o necə olur? Siz deyəsən yumşaq ifadə işlətdiniz? 

CAVAB: Murdarlıq sənətçinin özündən asılıdı. Baxır 
kim hansı yolu seçir. 

SUAL: Bayaq dedın ki, dayağın yoxdu. İçındə 
olduğun sənətdə çirkin oyunlar getmir? 

CAVAB: Neçə ildi səhnədəyəm, heç bir oyunda adım 
hallanmayıb. Bu insanın özündən asılı olan bir şeydi. 

SUAL: Mənə elə gəlir ki, siz sualdan kənara çıx-
maq, bu mövzuda danışmaq istəmirsiniz. Ola bilməz ki, 
bu haqda ya rastlaşmayasan, ya da bir söz eşit-
məyəsən... 

CAVAB: Necə deyim? Çahşıram ki, eşitməyim. 
Mənə lazım olanları eşitməyə çalışıram. Heç kimə 
toxunmuram. Mənə də toxunmasınlar. Kim mənə 
toxundu, onda özümü göstərəcəm. Elə-belə boş yerə 
enerjimi sərf etmirəm. Kim kimin haqqında danışdı, 
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mənə nə? 
SUAL: Sizin bu vəziyyətiniz o demək deyil ki, 

sənətdə, xüsusən sizin sənətdə oyunlar yoxdu... 
CAVAB: Mənim üçün yoxdu... Bilirsinz, şəxsi 

həyat mənim üçün təkcə ailə qurmaq deyil. Sevdiyin 
insanla gözəl münasibətlərin ola bilər. Amma mən hələ 
ki, belə bir insan tapmamışam. Mənim şəxsi həyatım 
şeirlərim, mahnılarımdı. Bir də öz problemlərim. 
İnanın, o qədər problemlərim var, saymaqla qurtarmaz. 
Bunların hamısını ürəyimdə saxlayıram, heç kimə 
danışmıram. 

SUAL: Hətta bacına. anana da? 
CAVAB: Yox. Əgər gecə saat 3-də evə gəlirəmsə, 

heç kimə heç nə demədən yataq otağına keçirəmsə, o 
zaman bacım da, anam da bilir ki, məndən heç nə 
soruşmaq olmaz. Onlar məni başa düşürlər. Hər şeyin 
sərhəddi var. Lazım olanları danışıram. Onları əlavə 
niyə yükləyim? 

SUAL: Anan evə gecə saat 3-də gəlməyinə etiraz 
etmir? 

CAVAB: Atam da aylarla ezamiyyətdə olurdu. 
SUAL: Atan kişidi... 
CAVAB: Nooolsun? Atam da səhərə qədər 

işləyirdi. Yazırdı. 
SUAL: Atan evdə olub. Sən evdə deyilsən axı? 
CAVAB: Anam başa düşür ki, işləyirəm. İşim 

budu. 
SUAL: Yaxşı, deyək ki, anan indi öyrəşib. Bəs, təzə-

təzə başlayanda da etiraz etmirdi? 
CAVAB: Təzə-təzə başlayanda mən ən tezi saat 5-

də evə gəlirdim. Restoranlarda oxuyurdum. Gündüz işə 
düzəldim. Təsəvvür edin, səhər saat ondan axşam saat 
altıyadək işləyirdim, axşam saat 7-də "Mirvari" resto-
ranına gedirdim, gecə saat 3-də çıxıb Pirşağıya gedir-
dim. Səhər saat 9-da evə gəlirdim. Yarım saat yatdıq-
dan sonra yenidən işdə olurdum. 
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SUAL: Axı, nəyin xatirinə? 
CAVAB: İstəmirdim ata-anamın əlinə baxım. 
SUAL: Bəlkə bayaq dediyin problemlərə görə çox 

çalışırsan ki, onları unudasan? 
CAVAB: İnanırsız, öz mahnılarıma qulaq asanda 

başlayıram ağlamağa. Heç ifama fikir vermirəm. Melo-
diyaya, mahnının sözlərinə fikir verirəm. Sözlər mənə 
təsir edir. 

SUAL: Atanla anan arasında münasibətlər necə 
olub? Onlar necə rəva biliblər ki, sən erkən yaşların-
dan belə əziyyətlərə qatlaşasan? 

CAVAB: Gəlin bu məsələnin üstündən keçək. 
Bilirəm ki, məni məcbur edəcəksiniz. Müəyyən məsə-
lələri deyim, ancaq qəzet üçün yox. Olarmı? (Təsdiq-
dən sonra söhbət davam edir). Atamın anamdan başqa 
ayrı arvadı da olub. Ondan bir qızı var. Ayrılıblar, 
sonra atam anamla evlənib. Münasibətləri yaxşı 
deyildi. Elə bil biz böyüyüb boya-başa çatdıqca onlar 
arasında uçurum dərinləşirdi. Babamla-nənəmin də bu 
məsələdə günahları çox olub. Anamla atamın birgə 
yaşamasını istəməyiblər. Ömürləri boyu. Atam işini 
dəyişib zona müxbiri oldu. Jurnalist idi. Yəqin bildiniz 
nəyə görə? İçməyi artırdı. Demək olar ki, başı açılmır-
dı. Bizə – mənə və bacıma laqeyd olmasalar da, sərbəst 
buraxmışdılar. Sanki yad idik. Biz də təcrübəsiz qız 
uşaqları... 

SUAL: Babanla nənən anandan niyə narazı idilər? 
CAVAB: Yəqin ki, anamın milliyyətcə erməni 

olmasından. 
SUAL: Mahnılarının sözləri də əsasən nakam 

məhəbbət, qəmli sevgi hekayəsi. həsrət, iztirab... 
CAVAB: Əgər həyatın həmin anlarını yaşamasan, 

nə oxuya bilərsən, nə yaza bilərsən. 
SUAL: Sən digər müğənnilərdən səmimi oldun... 
CAVAB: Gərək oxuyanda boğazdan yox, ürəkdən 

oxuyasan. Gərək dinləyici qulaq asanda bilsin ki, nələri 
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yaşayıb Ədilə Əlizadə. Deməli, nəsə baş verib ki, o 
belə oxuyur. 

SUAL: Nə baş verib? 
CAVAB: ... (Dinmədi. Handan-hana)... Mən həyat-

da o qədər qəmgin insanam ki, ürəyimi heç kimə aça 
bilmirəm. (Duruxdu. Sanki öz-özünə "deyim-demə-
yim" götür-qoy edirdi. O sualı verməyə də bilməzdim. 
Bu an danışmaq istəyirdi. Hiss olunurdu ki, ürəyi 
doludu. Amma "danışmayacam" deməklə özünə sədd 
qoyur). Yox, heç kimə danışmayacam. Gizli saxlaya-
cam. Bəlkə nə vaxtsa kitab yazdım. 

SUAL: Nə baş verdiyini danışmadın? 
CAVAB: Deyə bilmərəm. 
SUAL: Amma nəsə baş verib? 
CAVAB: Baş verib. Qorxulu heç nə olmayıb. Nəsə 

olub. Mən bəzi uğursuzluqlar yaşadım. Bu, ancaq şəxsi 
həyatımla bağlı deyil. Ümumiyyətlə, həyatımla bağlıdı. 
İndi deyim ki, ailəm pisdi, elə deyil. Bir də görürsən, 
oturmuşam, bilmirəm nə istəyirəm. Şirin yemişəm, 
duzlu yemişəm, xətrini çox istədiyim adamlarla görüş-
müşəm, ancaq yenə nəsə istəyirəm. Gedib musiqi mər-
kəzini yandırıram, yatağa girirəm. Bu məni saxlayır. 

SUAL: Bəlkə sevgi çatışmır. Məhz kişi sevgisi... 
CAVAB: Mən sevgiyə inanmıram axı... (Baxışları-

nı qırağa çəkir. Özünü suala etinasız göstərmək 
istəyir). 

SUAL: İnanmırsan? Bəs o mahnıları necə oxu-
yursan? 

CAVAB: Mən o sevgini arzulayıram. 
SUAL: Axı, o ağrı içdən gəlməsə, mümkün deyil?.. 
CAVAB: Mənim gözümün qabağında elə hadisələr 

baş verib ki... Mən oturub şeir yazmışam və mənə elə 
gəlib ki, baş rolda mən özüməm. 

SUAL: Deyə bilərsənmi o şeirdən? 
CAVAB: ... 
SUAL: Deməli, peşman olmusan? 
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CAVAB: Əvvəllər o qədər də inanmırdım sevgiyə. 
Hamıyla mübahisə edirdim. Deyirdim, kişi sevməsə də 
olar, əsas qadındı. İndi anlayıram ki, axmaq olmuşam. 
Əsas kişi sevməlidi. Qadın sonra öyrəşər. 

(Bunu deyib susur. Gözləyirəm. Sual da vermirəm.. 
Onsuz özü danışacaq). 

...Təsəvvür edin, qadınla kişi bir-birinə nə qədər 
yaxındı. Amma bir-birinin əlindən tuta bilmirlər. Bilir-
siz, bu necə ağırdı? Məni heç kim başa düşə bilməz. 
Kimə danışım? Dost başa düşməz. Indiyədək heç kimə 
məsləhət verməmişəm. Məndən məsləhət istəyəndə də 
deyirəm ki, o qədər yaşım yoxdu ki, məsləhət verim. 
Mənə məsləhət verənlərlə də hesablaşmıram. 

SUAL: Günahkar kimdir? 
(Sualın kimə, nəyə aidliyini tutur. Buna görə də su-

sur, susur...) 
CAVAB: Heç kim. Burda heç kimi günahlandırmaq 

olmaz. Nə sevəni, nə də seviləni. 
SUAL: Çıxıb gedəni də? 
CAVAB: Çıxıb gedəni də. 
SUAL: Sadəcə alın yazısıdı? 
CAVAB: Sadəcə alın yazısıdı. Mən alın yazısına 

həmişə inanmışam. Yeganə səhvim də odu ki, mən 
hamıya inanıram. Tez də aldanıram. Məndə qəddarlıq, 
paxıllıq yoxdu. Uşaqlıqdan beləyəm. Sakit, mülayim. 
Başıma vurur, əlimdən alırdılar. Kimsə gəlib desə ki, 
səni sevirəm, inanıram ona. Sadəlövhəm. Ona görə də 
çalışıram heç kəsi yaxınıma buraxmayım. Eiə də 
eləyirəm. 

SUAL: Ancaq bu sadəlövhlüklə bağlı deyil. Bütün 
insanların sevgiyə ehtiyacı var. 

CAVAB: Əlbəttə. 
SUAL: Razılaşırsan? 
CAVAB: Amma bu çətindi. 
SUAL: Nə? 
CAVAB: İnsan bir-birinə vurulur. Onlar bir-birini 
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dəlicəsinə sevir. Qız əvvəlcə sevgiyə inanmırdı. Ancaq 
onlar beş ildə artıq görüşürlər. Bu əfsanəydi. Evlə-
nirlər. Övladları olur. Bir müddət sonra bir-birlərinə 
nifrət edirlər. Sevgi yoxdu, ehtira var. Necə ki, alışqan 
birdən alışır. Sevgi də elədi. 

SUAL: Onda niyə həmişə sevgini axtarırlar? 
CAVAB: İnsan gərək həmişə axtarışda olsun. 
SUAL: Sonu olan bir şeyi axtararlar də. 
CAVAB: Hər şeyin bir sonu var. 
SUAL: Məgər sonadək sevgini qoruyanlar yoxdu? 
CAVAB: (Qəribə nəzərlərlə). Siz görmüsünüz? 

Mən görməmişəm. 
SUAL: İnsanlar ayrıla bilər, amma sevgi qalar. 
CAVAB: Sevgi şəkərlə dolu bir fincandı, üstü 

zəhərlə örtülü... (başını yelləyir). Həmişə deyərdim 
qoy mən sevim. Necə axmaq olmuşam... Hörmət 
olmalıdı. 

SUAL: Belə çıxır ki, qadına sevgi yaraşmır? 
CAVAB: Məni başa düşmədiniz... 
SUAL: Dediniz ki, qadın sevməsə də olar. Sonra 

öyrəşəh. Məgəh qadına sevgi lazım deyil? 
CAVAB: Mən də sevmişəm... O məni sevmədi. 

Amma deyirdi ki, sən ki, nıəni sevirsən... Qudurğan-
lığa bax... Mən ona qarşı o qədər diqqətli olmuşam, 
hörmətlə yanaşmışam. Nə deyib "bəli", "baş üstə" 
demişəm. Ancaq o mənə qarşı belə deyildi. Biz 
ayrıldıq. Mən ona dedim ki, sevgi yoxdu. Yəni mən 
burda peşmançılıq və göz yaşından başqa heç nə 
görmədim. Nəticədə əsəblərim pozuldu, səhhətim 
korlandı. Görürdüm ki, siqaret kimi əriyirəm. Ona görə 
də indi nə olacağını düşünmürəm. Bu günlə yaşayıram. 
Nə olmalıdısa, o da olacaq. İndi başımı divara vurum 
ki, mütləq bu iş olsun? Onsuz da olmayacaq. 

SUAL: Gec başa düşdün ki., bu birtərəfli sevgidi? 
CAVAB: Yaş otuzu keçib. Yəqin ki, gecdi. 
SUAL: Uzun sayılacaq müddətdi? 
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CAVAB: Hə... 
SUAL: Bəs necə bacardın? 
CAVAB: Çox sadə. Dedim sağ ol. Dava-dalaşı 

sevmirəm. Sakitcə sağollasdım. 
SUAL: Bəs o? 
CAVAB: Dedi axı, sən məni sevirsən... 
SUAL: Bu cəsarətə nə təkan verdi? 
CAVAB: Zərrə-zərrə yığılmışdı. Artıq tükənmiş-

dim. Gücüm çatmırdı daha. İnsan özünə əzab ver-
məkdən bezir bir gün. 

SUAL: Bundan sonra neyləmək fikrindəsən? 
CAVAB: Heç nə. İşləmək, işləmək... Bilirsiz mən 

nə istəyirəm? Cansağlığı, bir də dünyanın xoşbəxt 
qadını olmaq. 

SUAL: Qadının xoşbəxtliyini ailə qurması ilə 
bağlayırsan? 

CAVAB: Yox. Məgər ailə quranların hamısı 
xoşbəxt olur? Yoxsa, ərə gedənlərin əli bala batıb? 

SUAL: Onda niyə buna can atırsınız? 
CAVAB: İnanın ki, mən can atmıram. Qızlar var 22 

yaşında deyirlər ərə getmək lazımdı. Mən bəlkə 35 
yaşında ailə quracam. Elə ailə ki, dünyada məndən 
xoşbəxt adam olmayacaq? 

Hər şeyin öz vaxtı var. 
İndi can atsam da, bilirəm ki, bir şey alınmayacaq. 

Yeni mahnılar üzərində işləyirəm. Bir onu bilirəm ki, 
məni sevirlər. Xalqımın diqqət mərkəzindəyəm. Ona 
görə də heç yerə tələsmirəm. Heç yerə... 

İmza 
Vərəqləri üst-üstə yığıb birinci səhifədən qol çəkdi 

və yazını baş redaktorun birinci müavininə apardı... 
 

ŞƏHLA İLDIRIM YENİ VƏZİFƏDƏ 
 
...Onu redaksiya şurasının iclasına çağırdılar. Məhin 

istirahət otağında idi. Qeyrət Qurdoğlu, Rəhim Qıvrım-
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saç, Səyyarə Nurlu, İlham Səmədli, Əziz Tənha, 
Toğrul Bayramov... oturmuşdular. Onun salamını 
soyuq və laqeyd qarşıladılar, çünki Səyyarə Nurlu 
lətifə danışırdı və hamının diqqəti onda idi. Kitabçasını 
açıb qeydlərinə baxdı. Qəzetin növbəti nömrəsinin 
bölgüsü idi və o burada qeyri-adi heç nə gözləmirdi. 
Redaktor birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü səhifələrdə 
gedəcək yazıları müəyyənləşdirəcəkdi. Adətən birinci 
səhifə rəsmi olur. İkinci səhifəyə materialiarı Qeyrətin 
şöbəsi təqdim edir. Üçüncü səhifə Səyyarə Nurlunun 
və Əziz Tənhanın idi. Onların materialları sonuncu 
səhifədə gedir. 

O qeyd edıb: Qəzənfər Quleybanı – hava haqqında 
məlumat, Biləcəridə qəza. Narkotik maddə tutulmuş-
dur. Şəhla İldırımın qarşısına çıxma işarəsi qoyub. 
Araz – 2,5 səhifə. 

Ancaq bu mühit birdən-birə onu sıxdı və hiss etdi 
ki, nəsə xoşagəlməyən bir hadisə olacaq, bu onun 
xeyrinə deyil. 

Məhin eynəyini əl dəsmalı ilə silə-silə gəldi, 
yüngülyari, candərdi salam verib oturdu. 

– İldırım gəlməyib? 
– Yox, – dedilər. 
– Bəs mən demişdim o da iclasa gəlsin. Nazangül? 
Katibənin domba gözləri qapıda göründü. 
– Bəli. 
– İldırımı çağır. 
– Bu dəqiqə. 
Hissləri onu aldatmamışdı. Neçə gündən bəri davam 

edən sakitliyə son qoyulacaqdı. 
– Bu gün bir məsələni pianlaşmadan sonra həll 

etməliyik. Məsələ təxminən hamıya bəllidi. Son 
vaxtlar mədəniyyət şöbəsində baş verən olaylar elə 
başa düşürəm ki, bizi narahat etməyə bilməz. Şöbənin 
müdiri ənıəkdaşı Şəhlayla şəxsi prinsip aparır, onun 
şəxsiyyətini təhqir edir. Bu barədə müxbirin ərizəsi 
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məndədi. Onu oxumağa ehtiyac varmı? 
– Siz deyən kimi, məsələ hamıya bəllidi. Mən özüm 

də bu işdə şahid olmuşam. Yazıq qız, ürəyi xarab 
olmuşdu. 

Səvvarə Nurlu həyəcanla danışırdı. Elə bu vaxt 
Şəhla göründü. 

– Olaar, Məhin müəllim? 
– Buyur, keç əyləş. – Şəhla onun yanındakı boş 

stolda oturdu. 
– Sizin ərizənizlə bağlı məsələ müzakirə olunur. 

Sözünüz varmı? 
Bir az əzilib-büzüldiı. 
– Sözüm var deyəndə ki, məsələni necə var ərizəm-

də yazmışam. Bir də, bunu hamı bilir. Hamının gözü 
qarşısında olan şeydi. 

– Tarixən qadın müqəddəs olub. – Məhin əli ilə 
eynəyini qurdaladı. – Bunu sizə deməyimə ehtiyac 
yoxdu. Ancaq bizim redaksiyada bu halın baş ver-
məsinə çox təəssüflənirəm. Mən özüm yoldaşlarla 
birlikdə İbrahimlə açıq söhbət etmişəm. İbrahimdən 
soruşmuşam ki, konkret olaraq Şəhladan nə istəyir. 
Cavab almamışam. İkisi də subaydı. Düzdü, aralarında 
yaş fərqi böyükdü, intəhası nə bilmək olar. 

Bununla yanaşı, mən bir şeyi də qeyd etmək 
istəyirəm. Son bir ayda şöbənin işi məni qane etmir. 
Gündəlik tələbata cavab verməyən yazılar gəlir şöbə-
dən. İbrahim xalq artisti Zöhrə Səmədova ilə müsahi-
bəni işləyə bilmədi. Düzdü, "Tənhalıq" yazısı mükafata 
layiq görüldü, mən o yazını uğurlu hesab etmirəm. 
Müsahibəni candərdi çap elədim. Bilirsiz, o yazıda 
sosializm cəmiyyətinin reallıqları öz əksini tapmamış-
dı. Bu yazı ilə müəllif nəyi demək istəyir? Bəlkə bizim 
incəsənətimiz, mədəniyyətimiz gecə barlarında gün 
keçirir? Mən bununla bağlı bir neçə rəhbər kadrla söh-
bət etmişəm və hamısı mənim fikrimi təsdiqləyib. Bu 
bizim millətimizin ləyaqətini alçaldan, onun əxlaqına 



Мцзащим  Исмайылзадя 

114 

zidd olan bir amildir. Bu çox ciddi məsələdir və ucuz 
şöhrət xatirinə nələrisə mətbuata çıxarmaq yaxşı hal 
deyil. 

Mədəniyyət şöbəsinin müdiri təkcə artistlərdən, özü 
də qadın müğənnilərdən yazır. Neçə dəfə demişəm ki, 
digər sahələrə də üz tutmaq lazımdı. Şöbədə tək deyil-
sən, bacarıqlı, perspektivli işçilərin var, onları da işə 
qoş, qoy öyrəşsinlər. Bizi öyrədiblər, biz də öyrətmə-
liyik. Yoxsa müxbirin üstünə düş ki, sən bacarıqsızsan, 
savadsızsan. Bu ən adi etik normaya uyğun deyil. 
Gərək hər kəs fikirləşə: o rəsmi dövlət orqanında işlə-
yir, rəsmi adamdır. Bura uşaq bağçası deyil. Bizdən 
əvvəl necə olubsa, biz də o ənənəni davam etdir-
məliyik. Bizə qarşı necə münasibət bəslənibsə, biz də 
özümüzdən sonrakılara o münasibəti bəsləməli, qayğı 
göstərməliyik. Mən "Ağcaqanad" qəzetində işə başla-
yanda rəhmətlik Səfər müəllim vardı, boş vaxtlarında, 
ya iş prosesində bizə məsləhətlər verirdi, öyrədirdi. 
Mən indi də onun sözlərini hərdən yadıma salır, onun 
dediyi kimi iş görmək istəyirəm. 

Məhin çıxışını dayandırdı və araya dərin sükut 
çökdü. Hamı baş redaktorun daha nə deyəcəyini 
gözləyirdi. Təkcə Şəhla özünü sərbəst və azad aparırdı, 
sanki bu gərginlik onun ürəyindən idi. 

– Məsələ barəsində şura üzvləri nə fikirdədir? – 
Məhin sanki sözu üzvlərə verrnəklə onlardan dəstək 
istəyirdi. 

Birinci redaktorun müavini Rəhim Qıvrımsaç sözə 
başladı. 

– Baş redaktorumuz (onun redaktor sözü reduktor 
kimi səsləndi) çox geniş, məzmunlu, əhatəli çıxış etdi. 
Bu çıxış Mərkəzi Komitənin aprel müşavirəsindəki 
müddəalarla üst-üstə düşur. Xalqın milli dəyərlərinin, 
mənəvi-əxlaqi cəhətlərinin qorunub saxlanması 
partiyanın əsas, ümdə prinsiplərindən biridir və biz 
Mərkəzi Komitənin orqanı kimi bu məsələni çox geniş 
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və kəskin şəkildə təbliğ etməliyik. Əgər biz bunları 
yazmaqla, xalq arasında təbliğ etməklə bərabər özü-
müz bu nöqsanı, səhvi buraxırıqsa, bu dözülməz haldır. 
Partiyanın ehtiyat qüvvəsi olan komsomola, pionerə, 
oktyabryata biganə münasibət heç bir kommunistin 
əxlaq kodeksinə uyğun gəlmir. Savadsız sözünü insti-
tutun, universitetin dövlət komissiyası deyə bilər. 
İbrahim Əkbərov kimdir ki, gənc, istedadlı, perspek-
tivli bir işçiyə bu adı verir. İbrahim Əkbərov bunu nə 
haqla edir? O gün baş redaktor ona bəzi məsələləri 
aydınlaşdırmaq üçün otağına getmişdi. Mən də orada 
idim. Təsəvvür edin, Əkbərov stolun üstünə başını 
qoyub yatmışdı. İşdə yatmaq nə deməkdir? Bu bir 
yana, o nə baş redaktora, nə də mənə əhəmiyyət 
vermir, çox kəskin danışır, heç kimlə hesablaşmır. 
Buna nə ad vermək olar? O kimə arxayındır? Təsəvvür 
edin ki, şöbə müdiri utanmadan, çəkinmədən baş 
redaktoru, onun müavinini, – sonradan məsul katib 
gəldi – onu təhqir edir, az qala əl qaldırmaq istəyir. 
Mən belə şey ömrümdə görməmişəm. Bu, analoqu 
olmayan bir hadisədi. Mən belə bir təklif vermək 
istəyirəm. Bizim partiya təşkilatının təcili iclası çağırıl-
malıdı. Biz onun məsələsini, partiya sıralarında qalıb 
qalmamasını həll etməliyik. 

Səyvarə Nurlu: 
Mən İbrahım Əkbərovun yaradıcıhğı və şəxsiyyəti 

barədə heç nə demək istəmirəm. Buna ehtiyac da 
yoxdu. Çox hörmətli baş redaktorumuz, onun müavini 
Rəhim Qıvrımsaç bu haqda ətrafh danışdılar. Mən 
yalnız onu deyə bilərəm ki, qadına – incədən incə, 
zərifdən zərif bir məxluqa uzanan əllər dibindən kəsil-
məlidir. Belə şəxslər cəmiyyət üçün yararsız, 
təhiükəlidir. 

Qeyrət Qurdoğlu qeydiyyat kitabçasını açıb qələmi 
əlinə götürdü. 

– Məhin müəllim də danışdı, ancaq mən Rəhim 
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Qıvrımsaçın təklifini müdafiə edirəm, çünki bu məsə-
lədə son dərəcə kəskin, radikal mövqe tutmaq lazımdı. 

– Bəlkə partkomu da çağıraq? – Məhin müraciət 
etdi. 

– O komandirovkadan qayıtmayıb. – Səyyarə incə 
səslə dilləndi. 

– Hə, yadımdan çıxmışdı. Sabah yox, birigün 
qayıdacaq. – Məhin papiros yandırdı. 

– Onun burda olub-olmamasına nə ehtiyac var ki? 
Partiya təşkilatı məsələni qoyar, biz də bu gün burada 
dediklərimizi orada təsdiq edərik. – Əziz Tənha sanki 
iclasa son nöqtəni qoyurdu. 

– Bəlkə müəllimin sözü var? Səhərdən bir kəlmə də 
olsun danışmayıb. – Məhin, eləcə də iclasdakılar onun 
nə söyləyəcəyini gözləyirdilər. Və onun özü də nədən 
necə başlayacağını bilməsə də, dişləri dodağını kəsirdi. 

– Məni hamı günahlandırır və ittiham edir. Hətta 
partiya məsələmi qoymaq istəyirsiniz. Mən partiyaya 
Moskvada, Sovetlər Ittifaqının paytaxtında hərbi xid-
mət zamanı yüksək nümunə göstərdiyim üçün keçmi-
şəm. Mənə zəmanəti nə Qeyrət Qurdoğlu verib, nə 
Rəhim Qıvrımsaç, nə də Əziz Tənha verib. Bu öz ye-
rində. – Qeyrət kitabçaya nəsə yazırdı. – Mənim yazı-
larım haqqında baş redaktor fikirlərini bildirdi. Əlbəttə, 
bu onun subyektiv fikridir. bu gün incəsənət aləmində 
kəskin dəyişikliklər nəzərə çarpır. Özü də müsbət dəyi-
şikliklər. 20-30-cu illərdə oxunan mahnılara yeni çalar 
qatılır. Və bu yeniliyi alqışlamaq lazımdı. Əgər bizim 
gənc müğənnimiz, xalq artisti dediyim kimi, xalq 
mahnısına yeni çalar qatıb oxuyursa və bu Parisdə, 
Moskvada, Kanadada, Yaponiyada, Italiyada alqışlarla 
qarşılanırsa, bu, musiqimizin qələbəsi və təntənəsidir. 
Xatirinizdən çıxmayıbsa, mənim yazımı o səhifəyə 
qoymaq istəməyənlər köhnə fikirli olduqlarını heç 
olmasa özlərində hiss etdilər. Mənim yazımın əleyhinə 
bir neçə xalq artistinin adı ilə məqalə təşkil etdirənlər 
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indi novatorluqdan yazırlar. 
Mən "Tənhalıq" yazısını bu günün reallığı nöqteyi-

nəzərindən yazmışam. Sosializm realizmi öz əksini bu 
yazıda tapıb. 30-50-ci illərin şablonçuluğundan əl 
çəkməyi yenə nəzərinizə çatdırıram. Bizim şöbədə 
cəmi dörd nəfərik. Araz gündəlik materialları təqdim 
edir. Qəzənfər Quleybanı baş redaktora məndən daha 
çox yaxındı. Xırda xəbərlər yazır, onun yazılarını 
işləyib başa gətirənəcən adamınkı adama dəyir. Şəhla 
da eyni qaydada. Hərəsi kiminsə adamıdı, mən həftədə 
uzaqbaşı iki böyük yazı verə bilərəm. Qəzənfərlə 
Şəhlaya ona yaxın mövzu təklif etmişəm, yazmaqdan 
boyun qaçırıbiar. 

– Mənə heç bir mövzu təklif olunmayıb. – Şəhla 
ayağını ayağının üstünə qoydu. 

– Sən əlbəttə ki, indi heç nəyi boynuna almayacaq-
san. Məndə sənin qol çəkdiyin, ancaq yazmaqdan 
imtina etdiyin yazıların mövzuları var. Mən onları 
əzbərdən də deyə bilərəm. Ehtiyac voxdu. O ki qaldı 
Zöhrə xanımla müsahibəyə, bu gün Stalin, Beriya, 
Molotov və başqaları haqqında yazılar verilmir. Zöhrə 
xanım da onlarla bağlı xatirələrini söyləyib. Yazı ona 
görə hazırlanmadı. Mən sizin demək istədiklərinizi 
başa düşürəm. Bir var tabeliyində olan işçiyə yol 
göstərə, yeri gələndə onu tənqid edəsən, bir də var ki, 
tabeliyində olanı, özü də qız uşağını əyri yola çəkəsən. 

Məhinin rəngi bozarmışdı. Şəhla ayağını ayağının 
üstündən götürmüşdü. 

– Nə əyri yol? Nə ağlına gələni zoğallayırsan? – 
Qeyrət Qurdoğlu qələmini açıq kitabçasının üstünə 
qoyub qamətini düzəltdi. 

– Qeyrət, sən zoğallayanda mən mane olmadım. 
– Mən nə deyirəm ki? Prostu soruşuram ki, əyri yol 

nədi? Kim kımi əyri yola çəkir? Əgər mən düşünən 
kimidirsə, sən baş redaktora böhtan atdığına görə 
məsuliyyətə cəlb olunacaqsan. 
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– Mən onu demək istəyirəm ki, baş redaktor imkan 
yaradır ki, müxbirlər bildiklərini eləsiniər, yazı yazma-
sınlar. Məndən tələb edir, o birinə boş-boş gəzməyə 
şərait yaradır. 

– Sən nə cəsarətlə baş redaktoru, gənc və istedadlı 
müxbiri şərləyirsən? Bır əsasın varmı? – Rəhim 
Qıvrımsaç başını qaşıdı. – Sən onu bilirsənmi, yalanın 
üstündə başı dibindən kəsərlər. 

– Mən əsasım olmadan heç nəyi danışmıram. İnana 
bilərsiniz ki, bir neçə faktı partiya təşkilatının iclasında 
açıqlaya bilərəm. Onda məndən soruşmazlar ki, mən 
Şəhladan nə istəyirəm. "Qara məni basınca, mən qaranı 
basım" prinsipi onların heç birinə şərəf gətirmədi. Mən 
müxbirdən nə istəyirəm? Baş redaktor tələb etdiyini. 
Tələb etdiyini. 

Məhin papiros yandırdı. Əsəbiləşdiyi hiss olunurdu. 
– Bu məsələ elədir ki, burada səhvə yol verməmə-

liyik, – dedi. – Yəqin ki, hər şey onların təkbətək gö-
rüşündə aydınlaşacaq. Məsələni elə bu yerdə saxlayaq. 
Bayaq dediklərimi təkrar etmək istəmirəm, ancaq 
mədəniyyət şöbəsinin işi məni qane etmir. Müdirin 
çıxışı və izahatı o qədər əsaslı olmadı. 

– Niyə olmadı ki? Aydın şəkildə dedim ki, Şəhla 
sənə arxayındı. Bir sözünü iki eləmirsən. O da bildiyini 
eləyir, yazı işləmir. İşləmək istəsə də bacara bilmir. 
Mən dörd nəfərin yerinə necə işləməliyəm? 

– Sən işçini işlədə bilmirsən, ona mən neyləmə-
liyəm? 

– Sən nıənim yazılı ərizəiərimi büküb zibil yeşiyinə 
atmamalısan. İşinin öhdəsindən gələ bilməyəni cəza-
landırmalısan. Onu eləməyib məndən nə istəyirsən? 

Əsəbiləşmişdi, ancaq özünü ələ ala bildi və sakit-
ləşdi. 

– Şöbədə eksperiment aparmaq istəyirəm. İbrahimi 
baş müxbir vəzifəsinə keçirirəm. Şöbə müdirliyinə isə 



Ясярляри.  IЫ ъилд 

119 

Şəhlanı təyin edirəm. Fikriniz nədir? 
– Lap yaxşı olar. – Birinci Səyyarə Nurlu dilləndi. 
– Çoxdan bu dəyişiklik olmalı idi. – Qeyrət 

Qurdoğlu dəftərini qatladı. 
– Prosto prelest – Rəhim Qıvrımsaç başını qaşıdı. 
– Ə, bunu çoxdan eləyəydin də! – Əziz Tənha 

üzünü İlham Səmədliyə tutdu. 
– Necə məsləhət bilirsiniz. – Toğrul müəllim başını 

əsdirdi. 
– Şəhla, Rəhim müəllimlə bir şöbəyə çıxarsınız. 

Rəhim, yeni müdiri şöbəyə təqdim elə, onun bir sözü. 
iki olmamalıdı. Özü də işdə tələbkarlığı artırmalı, 
geriliyi aradan qaldırmalıdı. 

Sonra səhərki növbənin planlaşması oldu. O bu 
tədbirdə iştirak etmədi. Kitabçasını götürüb yuxarıya, 
otağına çıxdı. Stolunun üstündəki yazıları səhmanladı. 
Qazikin yazılarını özünə qaytardı. 

– Düzəltməmisən ki? – Qazik yazılarına dörd gözlə 
baxdı. 

– Daha Şəhla İldırım düzəldəcək. Gələndə verərsən. 
– Yox əşşi? Ə, o nə bilir yazı düzəltməyi? 
– Bilər, Qazik. Sizi elə düzəltsin ki, özünüzün də 

xoşunuz gəlsin. 
Kitablarını, dəftərlərini stola topladı. 
– Bu nə məsələdi? – Araz soruşdu. 
– Nə məsələ olacaq? Sadəcə, mən işin öhdəsindən 

gələ bilmədiyim üçün azad olundum. Burda qəribə nə 
var? 

– Ə, bu gədə ağlını tamam itirib. Bunu belə qoymaq 
olmaz. Məhinin dərsini verməsən, day sənə nə deyim? 

– Qoy rədd olsun. 
– Ayə, siz müsəlmanlar beləsiniz də. Cuhuda qulaq 

as. Yuxarıya bir ərizədi, bir də o şəkillər. Dədəsinə od 
qoyacaqlar. 

Qəzənfər onlara yaxınlaşdı: 
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– Nə şəkillərdi? 
– Şəkildi, Qazik. – Araz papirosu onun üzünə 

üfürdü – Niksonla I Yelizavetanın şəkilləri. Baxmaq 
istəyirsən? 

– Hə. 
– Sən müsəlman adamsan. Deyirəm, bəlkə seksual 

şəkillərə baxmayasan. Birdən ağzın sulanıb eləyər, 
xəstələnərsən. 

– Gətir görüm. 
– Şəkillər hələ proyavka olunur. Hazır olanda İbo 

sənə göstərər. 
Şəhlanı təqdim etməyə Məhin də gəldi. Elə qapının 

ağzında dayandılar. Rəhim sözə başladı. 
– Belədi də, baş redaktor Məhin müəllimin əmri ilə 

Şəhia xanım İldırım sizin şöbəvə müdir təyin olunur. 
Onu sizə təqdim etməyə ehtiyac varmı? 

– Yox, Rəhim müəllim, biz onu əla tanıyırıq, – Araz 
Məhinə baxırdı. 

– Deməli, əla tanıyırsınız? 
– Əlbəttə, əlbəttə, beş barmağımız kimi. 
– Çox bacarıqlı, savadlı qızdı. – Qazik sözə başladı. 

– Biz onun rəhbərliyı ılə redaktorun bütün tapşırıq-
larını yerinə yetirəcəyik. 

– Yüz bir tam onda səkkiz faiz. – Araz ona əlavə 
etdi. 

– Daha mənim sözüm yoxdu. – Rəhim bir az qabağa 
keçdi. – Şöbə müdirinin stolu o başdadı. – Onun yerini 
göstərdi. – Keçib orda oturarsan. Elə bu dəqiqədən. O 
da sənin yerində oturar. 

– Nə yaman tələsiklikdi? Mən heç dəftər-kitabımı 
yığışdırmamışam. 

– Sənə kömək eləyərik. – Qazik ayağa qalxdı. 
– Mənə yox, ona kömək elə, Qazik. 
Elə bu an uzaqdan tanış sifət ona tərəf üz tutdu. 

Arada Məhinin, Rəhimin və baş-altı nəfərin gövdəsi 
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yolu kəssə də, o gələni aydınca görürdü. Bu Bəyim idi. 
Heç kimə məhəl qoymadan düz ona sarı gəldi. Üzündə 
təbəssüm vardı. Əl tutub görüşdülər. Onun əlini 
buraxmadı. 

Məhinin gözləri alacalanınışdı. 
– Bəyim xanım, xoş gəlmisiniz. 
– Sağ olun. 
– Siz hara, bura hara? 
– Görürsünüz ki. 
– Bu oğlan sənin nəyindi? 
– Əzizim, canım, gözüm, qardaşım. 
– Doğrudan? – Əli ilə eynəyini qurdaladı. 
– Doğrudan, – dedi. 
Otağa sükut çökdü. 
– Eldar müəllim necədi? 
– Yaxşıdı. 
– Məndən salam deyərsən. 
– Çatdıraram. 
Şəhla Eldar müəllimin kim olduğunu soruşdu. 

Məhin "baş prokuror" sözünü dedi. 
– Nə yaxşı gəlmişdiniz? 
– Qardaşıma baş çəkməyə... 
– Bəs qardaşın indiyəcən sənin kimi qohumu 

olduğunu heç deməyib? 
– Yəqin ehtiyac olmayıb. 
– Mən deyirdim də, deyirdim ki, bu gədə kiməsə 

arxayındı. Yoxsa belə həkət olmazdı. – Qeyrətin də, o 
birilərin də gözü Bəyimdə idi... 

– Burada nə qarışıqlıqdı? Nəsə olub? 
Bəyim heç kimi saymayaraq sual dolu baxışlarla 

onu nəzərdən keçirdi. 
— Heç nə olmayıb. Sən nə yaxşı gəlibsən? – O çaşıb 

qalmışdı. 
– Gördüm sən məni axtarmırsan, mən səni tapdım. 

Sənə sözüm çoxdu. İş vaxtm qurtarmayıb? 
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– Yox. Mən bu gün növbətçiyəm. Gecə yarıya qədər 
burada olacam. 

– Heç çay içməyə də vaxtın yoxdu? 
– Var. Sən koridorda məni gözlə. İndi gəlirəm. 
Bəyimin çölə çıxmağı ilə hamı dağılışdı. Onun 

çiynindən ağır bir yük götürüldü. 
– Mən səninlə təklikdə söhbət etmək istəyirəm. Gəl 

düşək mənim otağıma. 
– Biz indicə sizin otaqdan çıxdıq. Nə lazımdırsa 

söhbət də elədik, qərar da çıxardıq. Rəsmi qaydada. 
– Təklikdə, – Məhin papiros yandırdı. 
– Əgər lazım olsaydı, iclasdan qabaq çağırardın, 

təklikdə söhbət edərdik. İndi artıq çox gecdi. 
– Mən bilməmişəm ki, sən baş prokurorla yaxın 

qohumsan. Sən internat uşağı döysənmi? Elə deyirlər. 
– Düz deyirlər, mən internat uşağıyam. 
Otaqda ikisi qalmışdı. 
– Mən özüm iclasda demədim. Fikrim belədir: sən 

peşəkar jurnalist kimi Şəhlaya kömək edəsən, 
öyrədəsən. Az bir vaxtdan sonra səni Saleh Hüsülünün 
yerinə keçirəcəm. 

– Çox sağ olun. Mənə elə bu şöbədə müxbir işləmək 
daha sərfəlidir. 

– Nə qədər artistlərdən yazacaqsan? Sənin yerinə 
mən yoruluram. İqtisadiyyat şöbəsi böyük, həm də 
yaxşıdır. Fabriklər, zavodlar, idarələr... 

– Mən bu şöbədə işləməyə öyrəşmişəm. Sağ olun. 
Məni gozləyirlər. Getməliyəm. 

– Dayan, səndə nə fakt var? Bayaq fakt deyirdin? 
– Hələlik heç nə. Lazım olsa, göstərəcəm. 
– Şəkillərdi, elə deyilmi? Bəlkə sən onları mənə 

verəsən? 
– Nəyinə lazımdı? Görməmisən? 
– Yox e? 
– Əgər lazımsa verərəm, ancaq əsli ki, durur. 

Hələlik... 
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* * * 
Şəhla tamam dəyişmişdi. İşə vaxtında gəlirdi. Hiss 

olunurdu ki, Məhinin göstərişi ilə edir bunları. Yəni 
Şəhla şöbə müdiri vəzifəsini layiqincə yerinə yetirir və 
baş redaktor onu bu vəzifəyə təyin etməkdə səhv 
etməyib. Geyimi-gecimi də öz yerində. Gündə bir 
forma geyinirdi. 

Qəribə orasındaydı ki, şöbəyə dəxli olmayan digər 
müxbirlər, hətta şöbə müdirləri pəncərədən boylanır, 
Şəhlanı həyətdə görən kimi işlərini-güclərini atıb kori-
dora çıxırdılar. Birinci onu Qeyrət Qurdoğlu qarşıla-
yırdı, çünki onun otağı giriş qapısı ilə üzbəüz idi. 

– Salam, Şəhla xanım. 
– Salam, Qeyrət müəllim. 
– Necəsiniz? 
– Sağ olun. 
– Deyirəm Məhin müəllim çox uzaqgörən adamdı. 

Sizi gərək çoxdan bu vəzifəyə qoyardı. 
– Nə olub ki? Qoyub da... 
– Gecikib. Gərək çoxdan qoyaydı. Yazılarınıza 

baxıram, fundamental dəyişikliklər edirsiniz. 
– Çalışırıq. 
– Mən də sizin şöbəyə aid bir yazı yazsam, sizə 

verəcəm. 
Səyyarə Nurlu söhbətə müdaxilə edirdi. 
– Qeyrət müəllim, bizim krasavitsadan nə istəyirsi-

niz? 
– Heç nə. Deyirəm ki... 
– Hə. Necəsən? 
– Sağ ol yaxşıyam. 
– Gözəlləşirsən. 
– Çalışıram. 
– Nətəridi? 
– Əla. 
– Möhkəm ol. Aaz, bu nədi, ciddi ol demirəm sənə. 



Мцзащим  Исмайылзадя 

124 

Koridorda az görün, az söhbət elə. Sözü olan gəlsin 
sənin otağına. Şef birdən eşidər. Bilmirsən necə 
qısqancdı. Onnan necəsən? 

– Hələ sakitlikdi. 
– Hələ fikir vermə. Guya heç onunla maraqlanmır-

san. Saymırsan də onu. 
– Hə. 
– Yazı-zad verir sənə? 
– Hələ yox. 
– Məhinə denən məni saymır. Yazı-zad yazıb 

eləmir. Qəsdən. 
– Demişəm. Deyir işin yoxdu. 
– Hə, bax da. Sən özün bilmirsən? 
Qazik – Qəzənfər Quleybanı papirosu tüstülədə-

tüstülədə onlara yaxınlaşır. 
– Aaz, Şəhla, sənə zəng eləmişdilər. Konserv 

zavodundan. 
– Sənə deməmişəmmi koridorda mənə heç nə demə. 

Otağım var, stolum var. Oturum, nə deyirsən, de. 
– Papiros çəkirəm axı? 
– Papirosunu çək qurtar, sonra gəl de. 
– Oldu. 
Keçib başda oturdu. Özünü, sonra stolunu rahatla-

yıb üzünü Araza tutur. 
– Təzə qəzet almısınız? 
– Yox. 
– Bəs niyə almırsınız? 
– Bağdagül deyir ki, qəzeti ancaq Şəhlaya verəcək. 
– Onu düz eləyir. – Telefonu götürüb nömrə yığdı. 
– Aaz, nətərisən? Yaxsısan? Dünən necə getdin? 
– Əla. 
– O dediyimı düz eləyirsən. Saxlayıbsan? Ağzın 

nədi saxlamayasan. Arazı göndərirəm, ver ona. Yaxşı, 
öpürəm. 

Üzünü Araza tutur. 
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– Get Bağdagüldən qəzcti al. Bircə dənə qalıb, onu 
da bizə verir. 

– Mən yazı işləyirəm. Qazik boş-bekar fırlanır. 
– Mən sənə deyirəm, Araz. 
– Elə hər şeyə məni göndərirsən. Xam tapmısan? 

Şöbədə məndən başqa işçi yoxdu? 
– Var, ancaq qəzetə sən baxırsan. Gətir. O birilər də 

gətirəcək. 
– Bu qəzet də ağır bir şey deyil ki? Yoxsa əlinə 

almağı özünə ar bilirsən? Gələndə onsuz da ordan 
gəlirsən. Özünnən götür gətir. 

Şəhla sumkasını kənara qoyub diqqətlə ona baxdı. 
– Araz, artıq-əskik danışırsan. Unutma ki, mən bur-

da şöbə müdiriyəm. Nə deyirəm, o da olmalıdı. 
Anladın? Get, qız səni gözləyir. 

Çöldən səsi eşidilirdi. 
– Günah onda deyil, onu ora qoyandadı. İki eşşəyin 

arpasını bölə bilmir. 
Bu ara Qəzənfər otağa girdi. 
– Araza nə olub? – Heç kim dillənmədi. – Damşa-

danışa gedirdi. Deyirdi ki, iki eşşəyin arpasını bölə 
bilmir. Kimə deyirdi? Şefə? Şefə deyəmməz. Mazelli, 
sənə deyir? 

– Mən sənin kimi min, Araz kimi beş yüz eşşəyin 
arpasını rahatca bölə bilirəm. 

– Onda... – Sözünü yarımçıq kəsib Şəhlaya baxdı. 
– Hardasan, Qəzənfər? 
– İşdə. Harda olacam? 
– Necə işdəsən ki, mən səni axtarıb tapa bilmirəm. 
– Koridordaydım. Papiros çəkirdim. 
– Pis öyrədiblər sizi. Bütün günü koridorlarda gün 

keçirirsiniz. Adını da qoyursunuz iş. Bu adətini bu 
dəqiqədən tərgidirsən. Eşidirsən? Bir yana çıxanda 
məndən icazə alırsan. 

– O necə olur? 



Мцзащим  Исмайылзадя 

126 

– O elə olur. 
– Bura məktəb-zaddı? 
– Elə həm məktəbdi, həm də iş. 
– Tualetə gedəndə də icazə alaq? 
– Tualetə gedəndə də. 
– Baş üstə. 
– Bu günə nə hazırlayırsan? 
– Hələ bir xəbər yoxdu. Olan kimi yazıb verəcəm. 
– Bəlkə olmadı? Buralarda avara-avara gəzmə. 

Axtar, gör harda nə var. Nə oldu, şəhər qurumadı ki? 
– Onda mənə icazə ver, şəhərə çıxım, görüm harda 

nə var. 
– Bir saata qayıt. Geciksən zəng elə, xəbər ver. 
– Baş üstə. 
Araz qəzeti gətirib Şəhlanın stoluna atdı. 
– Aşağı düşüb çıxmağın nə uzun çəkdi? 
– Şef tapşırıq verirdi. 
– Nə tapşırıq? 
– Tapşırıq də. 
Telefonu götürüb nömrə yığdı. 
– Məhin müəllim, salam. Sağ olun. Yaxşıyam, hə. 

Mənim işçilərimlə nə işin var? Tapşırığınız var, mənə 
deyin, mən özüm həll edim. Kömək? Sağ olun. Oldu. 
Sağ olun. 

Dəstəyi yerinə qoydu. 
– Məndən icazəsiz baş redaktorun, onun müavin-

lərinin, heç otağını açmırsınız. Sizə desələr, mənə 
deyin. Mən həll edəcəm. Araz, bu günə nəyin var? 

– Blok hazırlayıram. 
– Tez elə. – İmkan axtarırdı ki, ona nəsə desin. Tə-

zəcə yekunlaşdırdığı yazını oxumağa başladı. 
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TAMAŞAÇINI ALDADA BİLMƏYƏN AKTYOR 
 
Sənətin qaranquşu olmaq çətindi. İllah da ki, səndən 

əvvəl bu sənətdə peşəkarlar ola... 
Onda nə ilə seçiləcəksən? Nə ilə orijinal görünmək 

üçün ilk növbədə sənətdə özün olmalısan. Barmaq 
izlərin, sifətinin mimikası, zahiri görünüşün və taleyin 
kimi gördüyün iş də kiməsə bənzəməlidir. Əks təqdir-
də səni uğursuzluq gözləyir. 

Aktyorluq da belədir. 
...Teatrımız və kino sənətimiz Adil İsgəndərov, 

Sidqi Ruhulla, Möhsün Sənani, Mustafa Mərdanov, 
Ələsgər Ələkbərov, Ağasadıq Gəraybəyli, İsmayıl Os-
manlı, Səməndər Rzayevdən bu yana çox sənətkarlar 
görüb. Bu siyahını konkret komediya janrına aid etsək, 
xeyli ad saya bilərik. Bəşir Səfəroğlu, Lütfəli 
Abdullavev, Əlağa Ağayev... Şübhəsiz onların arasında 
xalq artisti Səyyad Kamalın yaradıcılığının özünəməx-
sus yeri vardır. Məntiqi yekun olaraq barəsində söhbət 
açacağım aktyoru sizə seçilən sənətçi kimi təqdim 
edirəm. 

Aktyor haqqında arayış. Səyyad Səyyar oğlu 
Kamalov Bakıda anadan olub. Atası Səyyar Kamal da 
aktyor olub. Və həmişə oğlunun əlindən tutub özü ilə 
iş yerinə aparıb. Odur ki, ən yaşlı aktyorlar onun 
haqqında danışarkən qımışırdılar: "Səyyad gözümüzün 
qabağında böyüyüb". Təbii ki, onun teatra marağının 
kökündə də bu reallıq dayanıb. İlk dəfə səhnəyə lap 
kiçik yaşlarında çıxıb. Özü də Musiqili Komediya 
Teatrının səhnəsində. Aktyor o anları belə xatırlayır: 

– Beş-altı yaşımdan teatra gedirdim. İlk rolumu da 
açığını deyim ki, adi bir təsadüf nəticəsində oynadım. 
Doqquz yaşım tamam olardı, ya olmazdı. Yenə də 
atamla gəlmişdim teatra. "Toy kimindir" tamaşasını 
hazırlayırdılar. Tamaşa bir neçə günə təhvil verilməli 
idi. Tərs kimi Tapdıq rolunu ifa edən aktyor xəstələndi. 
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Onu əvəz etməyə adam axtarırdılar. Atama dedilər ki, 
gəlsənə elə Tapdıq rolunu Səyyad oynasın. O bir az 
düşündükdən sonra razı olmuşdu. Beləliklə, doqquz 
yaşımda ilk dəfə səhnəyə çıxdım. Özü də cəmi iki-üç 
gün hazırlaşa bildim. Onu deyim ki, rolumu çox yaxşı 
oynamışdım. Tərif kimi çıxmasın, tamaşadan sonra 
bütün aktyorlar başıma toplaşıb məni təbrik etdilər. 

Həmin vaxtlardan etibarən Səyyad Kamal televe-
rilişlərdə də mütəmadi iştirak edib. İnstitutda məşhur 
aktyorlardan dərs alıb, sənətin sirlərini öyrənib. 
Təhsilini başa vurduqdan sonra bir müddət tədris 
teatrında işləyib. Sonra onu Akademik Milli Dram 
Teatrına dəvət ediblər. Aktyor burada onlarca obraz 
yaradıb və onların hamısı yaddaqalandı. O, Opera və 
Balet Teatrının səhnəsində də özünü sınayıb. Ölməz 
bəstəkar Üzeyir Hacıbəyovun "Arşın mal alan" 
operasında Soltan bəy rolunda çıxış edib. Xatırladaq 
ki, bu səhnə əsəri televiziya üçün lentə alınıb. 

Səyyad Kamal bir çox filmlərdə də əsas rollarda 
çəkilib. Onun kino fəaliyyəti yaradıcılığının başqa bir 
iri şaxəsidir ki, bu barədə ayrıca söhbət açmağa ehtiyac 
duyulur. 

 
ELÇİN, NAİM ƏFƏNDİ 

 
Səyyad Kamalın çəkildiyi televiziya tamaşalarından 

çöz düşəndə istər-istəməz bu obraz və onun tərəf 
müqabili xalq artisti Firuzə Annağıyeva yada düşür. 
Elçin obrazı onu daha geniş auditoriyada, həm də ciddi 
obrazları da mahir oynayan aktyor kimi tanıtdırdı. 
Amma aktyor özü bu tamaşa haqqında o qədər də 
yüksək fikirdə deyil. Umumiyyətlə, Səyyad müəllim 
ən güclü rollarından belə razı qalmadığmı söyləyir: 

– Elçin roluna axıra qədər baxmağa səbrim çatmır. 
O qədər səhvlər görürəm ki... Deyirəm, ay Allah, niyə 
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bunu belə oynamışam. Əlbəttə, belə halları təbii qəbul 
etmək lazımdır. Yaradıcılıq o vaxt tənəzzül edir ki, 
sənətkar özündən razı olur. 

Yəqin ki, xatırladınız... "Şirin bülbül" tamaşasını. 
Nə qədər duzlu, şirin bir obraz yaradıb. Təbiiliyi və 
orijinallığı da öz yerində. Naim əfəndinin "böyük mən-
tiqə" söykənən moizələri, yemək və qadın fəlsəfələri. 
Bəs kənddə – filosofun qarşılaşma mərasimi necə, 
yadınızdadırmı? Polis və zurna... 

Üstəlik Naim əfəndinin rəqsi... 
Sonra isə qonaqlıq və siçan oğlu siçan. 
Əsər güclü olmalıdır – doğru deyir Səyyad müəllim. 

Əgər əsər zəifdirsə, vay rejissorun və aktyorun halına. 
Əsərdən əlavə rejissorun da bir fantaziyası olmalıdır. 
Yoxsa aktyor çarəsizdir. Odur ki, aktyorları açılı sənət 
sahibləri hesab edənlərin hardasa haqqı var. Bu baxım-
dan Səyyad Kamalın bəxti gətirib – həmişə istedadlı 
sənətkarlarla güclü əsərlərdə oynayıb. 

Səyyad Kamal yaradıcı aktyordur. Bu, ilahi vergidir. 
Adi bir çəkməçi özünü yüksək səlahiyyət sahibi kimi 
aparır və bütün günü saxta işlərlə məşğul olanlar ondan 
ehtiyat edir, əmrinə müntəzir dayanırlar. Vəssalam! 

Onun kinolarda və tamaşalarda işlətdiyi sözlər o 
qədər effektli alınır ki, dillərdə əzbər olur. Misal kimi, 
zərbi-məsəl kimi yeri gəldikcə işlədilir. Halbuki, onu 
adi adamlar söyləsə, elə də təsirli alınmaz. 

 
AMPLUA 

 
Bacarsanız, Səyyad Kamalın ampluasını müəyyən-

ləşdirin. Bu, mümkün deyil. Çünki o istənilən obrazı 
yaratmışdır. Gülüş, ciddilik, faciə... Rejissorlardan 
hansısa biri belə bir ifadə işlədib: Səyyad Kamal 
tamaşaçını aldada bilmir: onu o qədər sevir ki, ona 
yalan danışmaq istəmir. Nəyi varsa, onu nümayiş 
etdirir. Qorxmadan, çəkinmədən, tələsmədən... 
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EPİLOQ 
 
– Əbdül! Əbdül!.. Gör cavab verirmi oğraş! Əbdül! 
(Xahiş edirəm ehtiyatlı olun. Qəflətən arxaya 

dönərsiniz, alnınız arxanızda gələn tabuta dəyər). 
Yazı hazır idi. İmzalayıb Şəhlaya verə bilərdi. An-

caq nəsə vərəqləri qatlayıb siyirtməsinə qoydu. Şəhla 
telefonla özünü məşğul göstərmək istəsə də, süni 
görünürdü. O, İbrahimdən yazı almağı gözləyirdi. 

– Seva, hə, necəsən? Tanımadın, aaz, Şəhladı. Belə 
də. Sən necəsən? Evdə-eşikdə nə var, nə yox? Mənəm 
də. Aaz, hardan gəlim, vaxt var? Bilmirsən, şöbə mü-
diri olmuşam. Hə, çoxdandı, özüm demirdim. İş çoxdu, 
nə gecə var, nə gündüz. Çox çətin işdi. İşçilərim var. 
Dörd dənə. Üçü kişidi, biri qız. Yazırlar, mən də po-
zuram, düzəldirəm. Adamın başı dağılır. Nöqtə-vergül 
düzəltməkdən nöqtə-vergülə dönmüşük. Neyləməli, 
dözməliyik. Hə, sağ ol, məni baş redaktor çağırır. 
İclasdı. Zəng edərsən. Hələlik. Mən də. 

Arazı belə bilmirdi və bu gün – Şəhlanın şöbə 
müdiri kimi fəaliyyəfə başladığı gündən onun göndə-
rişinə əməl etməyi ona təsir etdi, çünki Araz qıza hə-
mişə yuxarıdan baxır, yeri gələndə tikanlı sözlər de-
məkdən çəkinmirdi. Və bu ilk gündə Araz demək olar 
ki, onunla kəlmə kəsməmişdi. Guya yerində oturub 
qəzet oxuyur. 

Dəstəyi götürüb Səyyad Kamalı yığdı. 
– Səyyad müəllim, necəsiniz? Nə vaxt görüşək? 

Yazını tamamlamışam. Bir özünüz də baxsanız pis 
olmazdı. Olar. Saat 1-də. Görüşənədək. 

Yarım saatdan sonra görüşəcəkdilər. Papiros çıxarıb 
yandırdı. Telefon zəng çaldı. Dəstəyi Araz götürdü. Onu 
istəyirdilər. Əməkdar artist Həlimə Həşimova idi. 
Əhvalını soruşdu və görüş təyin etdi. Şəhla tutulmuşdu. 

– Araz, innən belə telefona mən cavab verəcəm. Siz 
o vaxt dəstəyi qaldıracaqsınız ki, mən otaqda 
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olmayacam. 
Özgə vaxt olsaydı Araz ona "paşol von" komandası 

verərdi. İndi susdu, deməli, razı idi... 
– Cuhud, nətəridi işlərin? – Qəfil sual onları 

səksəndirdi. 
Araz yazının arxasından çəpəki nəzərlərlə boylandı. 
– Başa düşmürəm. 
– Deyirəm, düşək adama bir yüz əlli qram Smirnov 

istehsalından ötürək. 
– Yaxşı görək. 
– Düz sözümdü. Sponsorluq edirəm. 
– Sən içən deyilsən. 
– Xəstə-zad deyiləm ki. Vəzifədə olanda içmirdim. 

İndi gəl mənimlə bacar görüm. 
– Mən də içən deyiləm. 
– Sənmi, ə? Sən arağı səhənglə içirsən. Prosto, 

bilmirəm niyə otkaz eləyirsən? 
– İşim çoxdu. 
– Ə, Cuhud, sən müftə araq olanda iş-zad saya 

salmırdın. Onsuz içdiyini Qazik hər gün çatdırırdı. Nə 
fərqi var? Tək içməvə həvəs yoxdu. 

– Ə, içkini işdən sonra bir rahatlıqda oturub içərlər. 
Günün günorta çağı nə eşqə düşmüsən, bilmirəm. 

– Mən görüşə gedirəm. Sən olmazsan, bir özgəsi 
olar. Onsuz da içəcəm. Məndən demək idi. Hələlik, 
Səhərə kimi. 

Çölə çıxanda Qeyrət, Səyyarə və İlhamı söhbətləşən 
gördü. 

– Nə əcəb şöbənizin işçiləri bir-bir aradan çıxırlar. – 
Səyyarə düz onun gözünün içinə baxdı. 

– Araz içəridədi. 
– Qəzənfər getdi, dalınca da sən. 
– Obyektə gedirik. 
– Görürsən. təzə şef qayda-qanun yaradır? 
– Görürəm. 
– Bizə salam vermirsən? Necəsən? – Qeyrət özünü 
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ortaya atdı. 
– İkinci sualına cavab verirəm. Əlayam, əvvəlkin-

dən beşqat yaxşı.  
– Vəzifədən çıxıb, fikir vermə, indi o ilandan da pis 

çala bilər. 
– Qeyrət, mən işdən çıxanda hansısa dayımın yanı-

na gedib əl-ayağa düşənlərdən deyiləm. Qoy mənim əl-
ayağıma düşsünlər. 

– Gördük. O gün heç iclas qurtarmamış gəlmişdilər. 
– O gəlişin məqsədini sənə qandırmaq mümkün 

deyil. Sağlıq olsun, görüşərik. 
– Ə, İbo, Səyyarə zarafat edirdi, birdən ciddi başa 

düşərsən. 
Liftin qabağında dayanmışdı. Araz hövlank özünü 

yetirdi. 
– Ə, yekə kişisən, qızın yanında ağzını avara 

qoyubsan ki, içki belə gəldi, belə getdi. Çək bir tərəfə, 
denən, düşək vuraq. Yüz əlli yox, iki yüz əlli vuraq. 

– Qorxdun, ə? 
– Ə, bir tikə çörək qazanırıq. Qız uşağıdı, gedib 

birinciyə deyəcək. Nəyimizə lazımdı? 
– Zəhər qalsın o çörəyi ki, sən yeyirsən. Adam kişi 

olar. Mən də səni indiyəcən elə bilirdim. Deməli, sən 
mənə vəzifəmə görə hörmət edirdin? Ə, mənim nə 
vəzifəm var? Şöbə müdiri nə vəzifədi ki, sən belə əl-
ayağa düşürsən. Qəzetdə ən böyük vəzifə müxbirdi. 

– Əşşi, bunları qoyaq bir yana. Aşağı düşürsənmi? 
– Bəli. 
– Gedək vuraq. 
– Mən sənin kimi adamla eşşək minməyə də getmə-

rəm. Get, işində ol. 
– Mən də tualet adıyla çıxmışdım. 
Lift açıldı. Qəzənfər düşdü. 
– Mazelli, gedirsən? Ha... Ha... Ha... Vaxt varıydı 

sən göndərirdin, indi səni göndərirlər. 
– Qazik, məni göndərmirlər, mən özüm gedirəm. 
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Düşürəm aşağı, tində yüz əlli qram araq içəcəm, ordan 
gedəcəm dəmiryol idarəsinə, baş mühasibdən 1000 
manat rüşvət alıb üz tutacam filarmoniyanm bağına. 
Orada müğənni ilə görüşəcəm, bir də evə. Hələlik. 
Sualın yoxdur ki? Onda get çatdır... 

– Mən xəbərçi-zad deyiləm, ağlın özgələrinə getmə-
sin. İstəsəm, sənin acığına bu dəqiqə hamıya yayacam 
ki, içməyə gedirsən. 

– Onda başdan başla... 
Xalq artisti Səyyad Kamalla filarmoniyanm bağında 

görüşdülər. Səyyad müəllim xalq artisti Habil Kamanla 
fəvvarənin qırağında söhbət edirdilər. Görüşləri səmi-
mi oldu. Səyyad müəllim onu Habil Kamanla tanış 
etdi. O, əlindəki qara təsbehi fırlada-fırlada soruşdu: 

– Bala, haralısan? 
Tutuldu. Nə deyəcəyini bilmədi. 
– Bakılıyam, – dedi. 
– Oxşamırsan. Dağ adamısan sən. Adam yerini 

danmaz. 
Susdu. 
– Nə yazmısan bizim bu Səyaddan? Tərifləmisən? 

Beş qəpiklik artist döy. Səhv deyirəm? 
Yenə susdu. 
– Düz deyirəm, Lütvəlinin, Bəşir Səfəroğlunun 

yanında heç nədi. İstəyirsən özü də təsdiq eləsin. 
– Habil müəllim düz deyir. 
– Oxu görüm, Səyadı necə tərifləmisən? 
Vərəqləri açıb oxudu. Hər ikisi ona diqqətlə so-

nacan qulaq asdılar və arada bir dəfə də olsun onu 
dayandırmadılar. 

– Özün yazmısan? – Habil müəllim soruşdu. 
– Əlbəttə. 
– Yazına söz yoxdu. Səyad, bu oğlan çox istedad-

lıdı. Ə, bala, adın nədi? 
Adını dedi. 
– Bizlərdə İbrahim deməzlər. İrvaham deyərləlr, bəs 
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məndən nə vaxt yazacaqsan? 
– Nə vaxt məsləhət bilsəniz... 
– Niyə məsləhət bilmirəm. Bilirəm ki, deyirəm. 
Məsləhət gördülər ki, Azneftə düşsünlər, orda həm 

yaxşı çay verirlər, həm də hava daha xoşdur. 
Habil müəllimin əhvalı yaxşı idi, odur ki, incəsənət 

xadimləri ilə bağlı lətifələr söyləyirdi. Arada Səyyad 
Kamal ona hansı lətifəni danışmağa istiqamət verirdi. 

Çay içdilər. Xalq artistlərinə həyatı haqqında məlu-
mat verdi. Əslində buna məcbur oldu. Habil Kaman tu-
tuldu, sonra qolundakı saata baxıb gecikdiyini bildirdi. 

– Əlibabaynan Teymur mənim dərimə saman təpə-
cəklər. – Aralananda çayçıya "Çayın pulunu Səyad 
verəcək" dedi. 

– Deməli, ədəbiyyatla məşğul olursan. Lap yaxşı. 
Açığını deyim ki, sənin yazı üslubun mənim xoşuma 
gəldi. Elələri var ki, zəng edir, bəsit suallarla adamı 
bezdirirlər. Sənət, sənətkarlıq qalır bir tərəfdə, soru-
şurlar ki, neçə uşağın var, nə vaxt sevmisən və s. və s. 
Şeirlərini topla, "Gənclik" nəşriyyatına təqdim elə. 
Orda mənim dostlarım var. Lazım olsa, kömək edərəm. 
Ancaq mən sənə bir təklif etmək istəyirəm. İndi biz 
yeni televiziya filmi üzərində işləyirik. Mənə elə gəlir 
ki, səndən yaxşı ssenarist olar, çünki içində ağrı-acı 
var. Sadəcə, o ağrı-acını məqalələrə sərf edirsən. 
İstəsən səni televiziyada işləməyə təklif edərəm. Orda 
şöbə müdiri yazıçı Sabir Eldarlıdı. Çox gözəl qələmi 
var. Elə filmin ssenarisini o yazıb. Səni şöbəyə işə 
götürər. Yavaş-yavaş öyrənərsən. Bax, fikiriəş, mən də 
Sabirlə söhbət edərəm. Elə başa düşürəm ki, sən də 
uduzmazsan. Yazıya görə sağ ol. 

Ayrıldılar. Özündə yüngüllük hiss edirdi. Yanaqları 
od tutub yanırdı. Həm də yadına düşdü ki, görüş vaxtı 
bir dənə də olsun papiros çəkməyib... Sahil boyu yol 
onu "Mirvari" restoranına gətirdi. Bu yol ona əziz idi. 
O bu yolu Maisə ilə getmişdi. Ətrafından keçənləri 
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görmürdü. Maisə ilə gedirdi, danışırdı, gülürdü, kədər-
lənirdi. Səyyad Kamalın təklifi həsrət dolu xəyalların-
da əriyib yox olurdu. Bir də onda ayıldı ki, işə çatıb. 
Həyətdəki piliəkənlərdə qadın oturub peraşki satırdı. 
Kauçuk vedrəsində noxud stəkanı və "Rodopi" pa-
pirosu vardı. Qəpikiəri sayıb arvada verdi və papirosu 
götürdü. 

Əziz Tənha qoltuğunda papka göründü. 
– Mərkəzi Komitəyə məktub aparıram. Sən 

haralardasan? Bu gün heç görünməmisən? 
– İşdə olmuşam, Əziz. 
– Redaksiyada səni axtarırlar. 
– Kim? 
– Şef, Rəhim. 
– Məni neynirlər? 
– Müdirin raport yazıb. Bağışla, mən tələsirəm. İndi 

çıx, özün vəziyyətlə tanış olarsan. 
Liftə minib "5" rəqəmini basdı. Nə baş verəcəyinin 

fərqinə varmırdı. Rahat, asta addımlarda iş otağına 
tərəf addımladı. 

Hamı otaqda idi. 
– Gəldin, Mazelli? 
– Hə, Qazik, gəldim. Sən neyniyə bildin? Məlumat-

ları çatdırdınmı? 
– Mənə ehtiyac qalmadı. Şəhla xanım raport yazıb. 
– O da qələt eləyib, sən də. 
– Qələtin yekəsini sən eləyirsən. İndi gör sənin 

başına nə oyun açacam. Sərxoş, alkaş... 
Telefonun dəstəyini götürüb zəng elədi. 
– Məhin (ani pauzadan sonra) müəllim. Gəlib çıxdı. 

Necə olacaq, sərxoş vəziyyətdə. Necə yazmışam elədi. 
Mən nə yazı verəcəm? Rəhimin yanına? Oldu. 

Kitabçasını götürüb hirsli addımlarla qapıya tərəf 
getdi, onun yanına çatanda dayandı. 

– Rəhim müəllimin yanına. 
Maisənin səsi qulağında cingildəyirdi: "Görəsən 
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bizim uşağımız olacaqmı?" 
Rəhim Qıvrımsaç ona oturmağa yer göstərdi. Şəhla 

ona kimi oturmuşdu. 
– Nə olub? Nə baş verib? 
Hər ikisi susurdu. Rəhim üzünü ona tutdu. 
– Səndən soruşuram. 
– Mən də sizdən soruşmaq istəyirəm ki, nə olub? 
– Qara məni basınca mən qaranı basım. Vəzifədən 

çıxıbsan deyin, bu qızı öldürməyəcəksən ha. 
– Rəhim, nə vəzifə, nə qız. Siz nə danışırsınız? 
– Şöbənin yeni müdiri Şəhla səndən raport yazıb. 

Sən saat 14.30-da heç kimə demədən restorana 
getmisən. Arazı da dəvət etmisən, lakin o otkaz eləyib. 
Gedib içmisən, sərxoşsan. Şöbənin işi də tökülüb qalıb. 
İndi sənə aydın oldumu? 

Rəhimdən tünd araq iyi gəlirdi. 
– İçməyinə sən içmisən, Rəhim. Özü də hər gün, 

özü də iş saatlarında vurursan. Mən isə bir qram da 
olsun içməmişəm. Əgər şübhən varsa, ekspert çağıraq. 

– Ə, saxla ekspertini, söhbət səndən gedir. Bu kişi-
nin qızı yazıb ki, sən içmisən. Məni nə ortaya qatırsan? 

– Sən bu redaksiyanın işçisi deyilsən? Bəlkə qanun 
sənə aid deyil? Mən müxbirəm, sən isə redaktor müa-
vinisən. Sənə heç olmaz. O ki qaldı qızın deməsinə, o 
qələt eləyir, başını da daşa döyür. Bilmədiyi iş haqqın-
da yalan məlumat verdiyi üçün məsuliyyət daşıyacaq. 

– Sən bizi borclu çıxarırsan? 
– Əlbəttə. Bu redaksiyanı uşaq bağçasına çevirmi-

siniz. 
– Görürsüz, Rəhim müəllim, sizi də, Məhin müəlli-

mi də təhqir edir. Buna son qoymağın vaxtı çatıb. 
– Sən otur yerində, – dedi Rəhim. – Sən otaqdan 

çıxanda demisən ki, içməyə gedirsən. 
– Rəhim, vallah, Qazik bunlardan yaxşı agentdi. 

Əgər o olsaydı, deyərdi ki, artistnən görüşməyə gedi-
rəm. 
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– Yox, sən otaqda demisən? 
– Demişəm. 
– Yox. İntəhası, niyə deyirsən? 
– Deyirəm. 
– Adam dolayırsan? 
– Mən adam dolamıram. Xasiyyətim belədi. 
– Şöbənin işi tökülüb qalıb. 
– Rəhim, mən şöbə müdiri olanda Şəhla bir xətt də 

olsun yazı yazmırdı. Şöbənin işi tökülüb qalırdı? 
– Nə demək istəyirsən? 
– Mən heç nə. Bu həftə mənim planımda iki yazı 

var. İkisi də hazırdı. Birini bu gün yekunlaşdırmışam, 
sabah təqdim edəcəm. O birini şənbə günü. Gənc, 
bacarıqlı kadrlardı, canları çıxsın, yazsınlar. Oturub 
boş-boş vaxt keçirirlər. 

– Sən yazını nə vaxt verirsən? 
– Sabah, günün ikinci yarısı. 
– İndi verəmməzsən? 
– İndi vermirəm. 
Rəhim üzünü Şəhlaya çevirdi. 
– Səndə neçə işçi var? 
– Dörd. 
– Kim-kimdi? 
– Budu, Arazdı, Qəzənfərdi, Nigardı. 
– Nigar hardadı? O ayrı şöbədə olacaq deyəsən. 
– Xəstədi. 
– Nooldu, xəstələndi? 
– Olur da, Rəhim müəllim, aybaşı vaxtıdı. 
– Az, kəs səsini. 
– Nə deyirəm ki. Burda pis nə var? Qadınlarda olur 

da. 
– Kəs səsini. Gedin. Gələn həftənin planını hamıdan 

alarsan. 
– Hamı tutmasa necə? 
– Tutmayana özün mövzu ver. Getsinlər, işləsinlər. 

Tələbkar ol. Səni orya nə göndərmişik? Şöbə müdiri 
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olmaq elə bilirsən dımdım halvasıdı? Bular müsəlman-
dı ey, gərək qılıncı boynunun dalında tutasan. Yoxsa, 
əl-ayaqlarını bir yerə yığa bilməyəcəksən. 

– O biriləri qaydasına salmışam. Siz necə demisiniz, 
elə də eləmişəm. Quzu kimidilər. 

– Az, quzu olmayıb nağayracaqlar. Elə də davam 
elə. 

– Bəs bunu neyniyim? 
– Bunu da... bax də. Gör özün nə fikirləşirsən. Bir 

yol tap dana. Neujeli bir nöqsanını tapa bilmirsən? 
– Tapammıram. Gərək Məhin müəllimlə məsləhət-

ləşim. Elə bil dilimi-ağzımı bağlayıb. 
– O məsələyə görə bir az ehtiyatlı olmaq lazımdı. 

Şefə söz gələ bilər. Onda sən özün şefnən məsləhətləş, 
gör nə deyir. Lazım gəlsə üstünə şər at. O qədər yol var 
ki. 

– Baxaq görək də. 
Qapı cırıldadı və Şəhla otaqdan çıxdı. Başını dik 

tutub gedirdi. Deyəsən, ona belə məsləhət görmüş-
dülər. Ancaq bu vəziyyətdə onun qarnı qabağa çıxırdı 
və pis bir görkəm alırdı. 

Bağdagül qab-qacaqları yumağa aparırdı. 
– Salam, Şəhla xanım! Necəsən? 
– Sağ ol. Əlayam. 
– Vəzifə düşür sənə. 
– Çox sağ ol. Şef yerindədi? 
– Hə. Ancaq istirahət otağındadı. Heç kimi qəbul 

etmir. Uzanıb. 
– Hə, onda mən sonra... – Şəhla beşinci mərtəbəyə 

çıxdı. 
O, nə yolla olursa-olsun içəri keçib Məhinlə söhbət 

etmək istəyirdi. Qapı içəridən bağlanmışdı. Gözlədi. 
Bağdagül gələndə ondan Məhini soruşdu.  

– Bayaq eşitmədin?  
– Nəyi? 
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– Şəhla soruşanları. 
– Yox, eşitmədim. – Hündürdən danışırdı ki, səsi 

eşidilsin. – Hələ saat beşin yarısıdı. İş vaxtı qurtar-
mayıb. Nə istirahət? 

– Səndən icazə alacaq? 
– Məndən icazə almaq lazım deyil. İş vaxtı yatmaq 

olmaz. Baş redaktor yatırsa, onda gör o birilər nə gün-
dədi.  

– Nə gündədi?  
– Hamısı sərxoş.  
– Sənə nə. Sən guya içməmisən.  
– İçməmişəm.  
– Onlar da içməyib. 
– Xeyr, onlar baş redaktorla birlikdə içiblər.  
– Nə demaqoq adamsan. İşin-gücün yoxdu?  
– Var. 
– Onda get işinlə məşğul ol. Vay Şəhlanın halma. 

Bununla necə işləyəcək? 
Bağdagül öz-özünə danışırdı. Yuxarı, otağa tərəf 

addımladı. 
 

GÜNDƏLİYƏ ELƏ-BELƏ YAZILMIŞ YAZI 
 
Günlər adi, cansıxıcı keçir. Heç nəyə həvəsim yox-

du. Hətta ən çox sevdiyim insan haqqında fikirləşməyə 
də. Uzun müddətdir ki, yaza bilmirəm. İldə bir neçə 
dəfə belə günlər olur.  

Fikir.  
Qayğı.  
Gərginlik.  
Mübarizə. 
Belə anlarda gərək səbirli olasan.  
Bir də iradəli. 
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* * * 
Ürəyinin içindəkiləri 
  gözlərindən oxuyuram. 
Gşzlərindən oxunur 
  ürəyinin içindəkilər.  
paxıllığını, qarnının qurdunu 
  üzümə çırpmaq istəyirsən  
  yöndəmsiz əllərinlə.  
Özün 
özünün paxırını açırsan  
ilan zəhərindən betər 
  dillərinlə...  
Gözlərindən oxunur 
  ürəyinin içindəkilər. 

 
Redaksiyada işlər yaxşı deyildi. Bu bəlkə də ondan 

asılı deyildi, çünki həftə ərzində plana salınan yazıları 
çap olunmurdu. Heç kimə, heç nəyə məhəl qoymadan 
işə gəlir, hətta astanada papiros yandırarkən ona 
verilən suallara və atmacalara cavab vermirdi. 

O, öz aləmində idi. 
Düşünür, düşünürdü və qəti qərara gəlirdi ki, Səy-

yad Kamalın təklifi onun üçün göydəndüşmədir. Söz-
söhbət, intriqa, paxıllıq, yaltaqlıq bəlkə də yeni getmək 
istədiyi kollektivdə daha çox ola bilərdi, ancaq son 
vaxtlar işə həvəssiz gəlirdi. Elə bil neçə illər ərzində 
işlədiyi bu bina ona yad gəlirdi. Bura hardasa xarici 
ölkələrin ofislərindən biridir və burada müxtəlif 
dillərdə danışan müxtəlif insanlar çalışırlar. 

Səyyad müəllim onu Sabir Eldarlı ilə görüşdürdü. 
Çay süfrəsi arxasında işlər yoluna qoyuldu, daha 
doğrusu, Sabir Eldarlı onun işə götürülməsinə etiraz 
etmədiyini, imzasını yaxşı tanıdığını bildirsə də, bir 
neçə ssenari yazmağı tapşırdı. O təklif etdi ki, tele-
viziyada "Açıq söhbət" adlı bir veriliş yaratmaq, oraya 
tanınmış adamları dəvət etmək və sözün əsil mənasın-
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da açıq söhbət etmək istəyir. Təklif bəyənildi.O bir sıra 
filmlərdə baş rollarda çəkilmiş Arifə Ələsgərova haq-
qında yazı hazırlamalı idi. İlk anda o istedadlı, tanın-
mış, lakin diqqətdən kənarda qalan müğənniyə televizi-
ya verilişi haqqında heç bir söz demədi. Müsahibəni 
qəzetə, yeni variantını isə Sabir müəllimə təqdim etdi. 

Səyyad müəllimin evinə zəng çalmışdı. O, Sabir 
müəllimin ezamiyyətdə olduğunu, ancaq yazını oxudu-
ğunu və bəyəndiyini bildirmişdi. Səyyad müəllimin 
özü haqqında yazıdan söz salmamışdılar. 

Tezdən köşkdən aldığı qəzetdə heç bir yazının 
olmadığı ona pis təsir etdi. İşə çatan kimi məsələləri 
aydınlaşdırıb yazıları geri götürəcəkdi. 

Liftin qarşısında Rəhimlə qarşılaşdı. Salamlaşdılar. 
– Rəhim, – dedi, – məndən gündə yazı tələb edirsi-

niz, ancaq heç biri çap olunmur. Bu nə məsələdi? 
– Çap olunar də. Elə deyirsən qələmdən düşməmiş 

çap olunsun? 
– Qələm quruyub, Rəhim. Ancaq bir həftədir ki, 

məndən heç nə getmir. 
– O gün Səyyad Kamal haqqında yazıdan danışırdı-

lar. O gedə bilər. Ancaq Arifə Ələsgərova haqqında 
yazın elə bil kapitalist ölkəsində yaşayan haqqında 
yazılıb. Sən kommunistsən, sosializm ideyaları ilə ya-
şamalısan. Şəhla iclasda düz dedi. Aktrisa ağlına gələni 
danışır. 

– Hər halda Şəhladan mərifətli danışır. 
Liftin qapısı açıldı. Mindilər. 
– Arifə özü heç əməkdar artist deyil, xalq artistlərini 

biabır edir. Bunun axırı pis olar. 
– Əgər vermirsinizsə, yazıları mənə qaytarın. 
– Şəhlaya denən. 
– Ə, Şəhla kimdi? 
– Şöbə müdirin. 
– Yazı Məhindədi. Ona denən əgər vermirsə, 

qaytarsm. Yox, sən deyə bilmirsənsə, özüm deyərəm. 
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Rəhim başını qaşıdı. 
– İbrahim, sən bu redaksiyanın işçisisən, burdan 

maaş alırsan, qonorar alırsan. Sırğa elə qulağından as: 
sən hər gün yazmalısan, yazını verə də bilərik, ver-
məyə də. Anladınmı? 

– Rəhim, yazı yazmaq dımdım halvası deyil. Bir 
yazı hazırlamaq üçün nə qədər zəhmət çəkirsən. Özün 
ki, bilirsən. 

– Orası elədi. Ancaq gərək yazdığını yaxşı yazasan. 
Şəhlaya mən deyərəm, oxuyar, lazımsız yerlərini atar. 
Məhinə xahiş edərik verər. 

– Xahiş niyə eləməlisən, ay Rəhim? Yazı xoşa gəl-
mir, ver özümə, ya denən belədi, mən də işimi bilim. 
Mən başqaları deyiləm ki, pis yazıma görə xahiş 
elətdirəm. 

– Ə, çətin adamsan, çox çətin. 
– Niyə çətin adam oluram? De, mən də bilim ki, 

səhvim nədədi. 
– Çətinsən. Özün görmürsənmi? 
– Görmürəm. Görsəm səndən soruşarammı? 
– Ə, bir şirin dilin olsun, xoş sifətin olsun, qılığın 

olsun. Biri sənə pis deyirmi, sağ qulağından al, ver sol 
qulağına, ordan da ötür getsin havaya. 

– Deməli, qağa, bir yox, yüz sifətin olmalıdı, üzünə 
tüpürürlərsə, silib o birisini qabağa tutmalısan, yaltaq 
olmalısan, xəbərçi olmalısan, kiminsə arxasmca danış-
malısan, nə bilim şər-böhtan atmalısan, eləmi? 

– Mən elə demədim ha. 
– Bəs necə dedin? İzah elə də. 
– Get işinnən məşğul ol, onsuz da sənə xeyri yoxdu. 
Şəhla yerində oturub Arazla Qəzənfəri danlayırdı. 
– Yazılara ad verirsiniz. Mən planlaşdırmada utanı-

ram. Bir fərli material yoxdu ki, deyəm. 
İkisi də susmuşdu. Heç nə demirdilər. 
– Sən bunlardan nə istəyirsən? Gündə düşürsən 

üstlərinə ki, yazı ver. Onlar yazıb verirlər. Sən gözüm-
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çıxdıya salmısan. Ağıllarını da itiriblər. 
Otağa sükut çökdü. Səyyarə əlində çay stəkanı içəri 

girdi. Onun danışığını görüb saymazyana keçmək 
istədi. 

– Nə lazımdı? – Bu sualı gözləmirdi. 
– Çay götürəcəm. 
– Bura sənə çayxanadı, nədi? Söhbət edirik. 
– Sən kimsən? Müxbirsən, otur müxbir yerində. 
– Müxbir yerindən sənə deyirəm ki, otağı təcili tərk 

elə. – Üzünü Şəhlaya tutdu. – Sən özün nə yazırsan? 
Şöbə müdiri elə oturub bütün günü telefonla danış-
malıdı? Deyirsən təqdim eləməvə material yoxdu. 
Mənim neçə yazım var? Niyə dərc olunmur? Niyə dərc 
olunmur? Niyə məndən material tələb eləmirsən? 
Cavab ver. 

Şəhla udqundu. 
– Səndən soruşuram, mənim yazılarım niyə getmir? 

Sənə təqdim eləmişəm? Kimdən tələb etməliyəm? 
– Yazıların zəifdi. Ona görə getməyəcək. 
– Gətir görək harası zəifdi? 
– Zəifdi də. Onun nəyini sübut eləyim? Hərf səhvi, 

məna səhvi. 
Ayağa durdu. 
– Gətir mənə hərf səhvi göstər. 
Şəhla vərəqləri çıxarıb o üz-bu üzə çevirdi. 
– Məsələn, amplua sözünü səhv yazmısan. 
– Bəs amplua yazılmalı deyil? 
– Ampula. Sadə sözü yazammamısan. 
– Sənin savadın ora qədər çatır. Mən necə yazmı-

şam, elə olmalıdı. Öyrən, hələ cavansan. – Kağızları 
onun stolundan götürdü. Oturub zəng etdi. 

– Salam, Səyyad müəllim. Hər vaxtınız xeyir. Ne-
cəsiniz? Sağ olun. Səyyad müəllim, sizin haqqınızda 
olan yazını "Ədəbiyyat və incəsənət" qəzetində verməli 
oldum. Ora daha məqsədəuyğundu. Hə, baş redaktorla 
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danışmışam. Bu şənbə günü çıxacaq. Nəsə problem 
oldu. Bəlkə lazım deyil? İstəmirəm ki, kiməsə ağız 
açasınız. Ora daha uyğundu. O biri yazılarımı da ora 
təqdim edəcəm. Görüşənə qədər. Bu gün? Yeddinin 
yarısı? Oldu. Hökmən. Sağ olun, Səyyad müəllim. 

Dəstəyi yerinə qoyub başını iki əli ilə tutdu. Qa-
ranlıq bir dünyada işıq saçırdı. Bu işıqda Səyyad 
Kamalı, televiziyanın gur işıqlarını və sonsuz bir aləmi 
görürdü. Ürəyində sıxıntı vardı – Səyyad müəllim 
haqqında yazını qəzetlərində çap etdirə bilməmişdi. 
İndi yazını Cavad Nərimanlıya çatdırmalı idi. 

Şəhla ondan qabaq otaqdan çıxdı. Ona fikir vermədi 
– artıq qərarı qəti idi. Burda qalıb işləməyəcəkdi...  

Cavad müəllim onu səmimi qarşıladı. 
– Səyyad müəllim bizim hamımızın sevimlisidi. 

Mənim ona xüsusi rəğbətim var. – Vərəqləri gözdən 
keçirdi, üstünə qol çəkdi. – Şəkilləri çoxdu. Rasimdən 
götürərlər. Bu nömrədə verərik. 

Sağollaşıb otağına qayıtdı. Yerində təzəcə oturmuş-
du ki, Bağdagül zəng elədi. Baş redaktor onu çağırırdı. 
Qəbul otağında gözləmədi. Məhinin qapısı açıq, özü 
otaqda tək idi. 

– Gəl otur, – dedi. – Mən elə bilirdim Şəhlanı şöbə 
müdiri qoyanda problemlər həll olunacaq. Özün 
bilirsən niyə? Ancaq gözlənilən effekti vermədi. 

– Məni niyə çağırmısınız? – Məhini dinləmək istə-
mirdi və onun geniş otağı ürəyini sıxırdı. 

– Səyyad Kamal haqqında yazı hardadı? 
– Məndə. 
– Onu nəyə görə qızın əlindən almısan? 
– Əlindən almamışam, lazımsız şəkildə stolun üstü-

nə atılmışdı, ordan götürdüm. 
– Qız deyir zorla almısan. 
– Yalan danışır. 
– Bugünkü nömrəyə "Tamaşaçmı aldada bilməyən 
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aktyor" yazısını qoyacağıq. Arifə Ələsgərovadan olan 
yazı şənbə nömrəsinə qalar. Səyyad müəllim zəng 
eləmişdi. Yazın xoşuna gəlibmiş. 

– Bu, əsas deyil. Əsas odur ki, sizin xoşunuza gəl-
məyib. 

– Mən, açığı, oxumamışam. Qız məzmununu danış-
dı. Mənə də qəribə gəldi ki, o necə aktyordu ki, 
tamaşaçını aldada bilmir. Ona görə gecikdi. 

– Mən o yazını "Ədəbiyyat və incəsənət" qəzetinə 
verdim. Onların profilinə uyğundu. Bu nömrədə çıxacaq. 

– Nə danışırsan? Bu dəqiqə yazını gətir. Göndə-
rirəm mətbəəyə. 

– Gecdir. Mən yazını heç cür qaytara bilmərəm. 
– Sənin ixtiyarın yoxdu ki, başqa qəzetdə çıxış 

edəsən. 
– O harda yazılıb? 
– Mənim tələbim belədi. Heç görmüsən bizim 

işçilərdən kiminsə imzası başqa yerdə görünsün? 
– Fikir verməmişəm. Ancaq mənimki çıxacaq. 
– Mümkün deyil. Onda sənnən vidalaşmalı olaca-

ğıq. Yaxşısı budur, yazını al ver mənə. 
– Mən vidalaşmağa hazıram. Ərizəmi də yazmışam. 
Məhin papiros yandırdı. 
– Sən bu qəzetin hesabına populyar olmusan. Sənin 

yazılarını izləyir, oxuyurlar. Novatorluq var. Yuxarıda 
iclaslarda deyirlər. Sən indi hara getməyə hazırlaşırsan? 

– Evimizə.  
– Burax bu axmaq ironiyanı. Özün də ağlını başına 

yığ, get otur şöbədə, müdirliyini elə. Şəhlanı Saleh 
Hüsülünün yerinə keçirirəm. 

– Kimi hara keçirirsən keçir, mənə dəxli yoxdu. 
Məhin hansısa nömrəni yığdı. 
– Cavad müəllim, mənəm, Məhindi, necəsiniz? Sağ 

olun. İbrahim Səyyad müəllim haqqında yazını sizə 
verib. O bizim plandadı, söz vermişəm, sabaha çıx-
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malıdı. Siz də plana salıbsınız? Düz olmur axı? Bizim 
əməkdaşın imzası sizin qəzetdə. Özü götürsə? Yaxşı, 
indi gəlib götürər. Oldu. Sağ olun. 

Dəstəyi yerinə qoydu. 
– Onlar da plana salıblar. Get, yazını al gətir. Mət-

bəədədir. Cavad müəllim etiraz etmir. 
– Mən yazı-zad gətirən deyiləm. Hələlik. 
– Hara gedirsən, səninlə söhbətim var. 
– Məhin, açığını desəm, mənim sənnən söhbət 

etməyə həvəsim yoxdu. Özün də məni o birilərlə 
qarışıq salma. Sənin mənə nə sözün ola bilər? 

– Onda Ələsgərovanın yazısını bu gün verirəm. 
– Verirsən ver, vermirsən vermə. 
– Təzə nə yazacaqsan? 
– Heç nə. 
– Niyə? 
– Çünki mən... – Sözünün gerisini demədi və otağın 

açıq qapısından çıxdı. 
 

GÜNDƏLİKDƏ ELƏ-BELƏ YAZILMIŞ 
YAZILARDAN 

 
Bu gün ən uzun gün sayıiır. Əslində günün uzun-

luğu, ya qısalığı o qədər əhəmiyyət kəsb etmir. Bəzən 
insan elə bir gün yaşayır ki, o gün əsrə bərabər olur. 
Yaxud, əksinə. 

Mən günlərin yox, anların intəhasız sonsuzluğunu 
görürəm. Mənim üçün günlər bir-birinə bənzəyir: gü-
nəş sübh tezdən çıxır, axşam batır. Bu arada fikrimdən 
nələr keçmir! 

Ən gözəl və uzun gün sabahkı, ondan sonrakı sa-
bahkı gündür – çünki insan ümidlə yaşayır və o ümid 
nə baş verə biləcəyini görmədiyin gündür. O isə 
qarşımızdadır! 
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TƏKLİF 
 
Qapının zəngi çalınanda divanda uzanmışdı. Kim-

səni gözləmirdi. Televizorda fantastik kino göstərilirdi. 
Gözlükdən Kifayət müəlliməni gördü. Deyəsən, tək 
deyildi. Qapını açdı. Kifayət müəlliməni qucaqladı. 

– Xoş gəlmisiniz. müəllimə. Nə yaxşı gəldiniz? Heç 
gözlərimə inana bilmirəm. 

– Niyə, oğul? Zəng eləyib hal-əhval tutmağımız elə 
görüşə bərabərdi. Qonaqla niyə görüşmürsən? 

– İçəri keçin, qapının ağzında görüşmək yaxşı deyil. 
Xoş gəlmisiniz. 

Kifayət müəllimə otağa keçdi.  
– Qonağını tanıdın? 
Diqqətlə qıza baxdı, nə qədər fikirləşsə də, araşdıra 

bilmədi. 
– Bildim ki, tanımayacaqsan. Bizdə tərbiyəçi vardı 

– Sona müəllimə. Onun qızı Səbinədi. Allah rəhmət 
eləsin, anasının vəfatından sonra onun yerinə götür-
düm. Pedaqoji İnstitutu bu il bitirib. 

– Çox gözəl. Mən Səbinəni görəndə bapbalaca qız 
idi. Sona müəllimə arada onu internata gətirirdi. 

– Düz tapmısan, özüdür ki, var – Kifayət müəllimə 
səliqəsiz otağa baxdı. – Sənin internatdakı otağın 
yadına düşür? Necə səliqəli idi. 

Başını aşağı saldı. 
– Sən bizim məktəbin ən təmizkar uşaqlarından biri 

olmusan. Ancaq indi, deyəsən, bir az tənbəlləşmisən. 
Eybi yox, yəqin işin çoxdu. Zehni işlə məşğul olan 
üçün çətindi. Həm də kişi xeylaqları bir müddət keçən-
dən sonra ev işlərindən əlləri soyuyur. Yemək bişirir-
sən, yoxsa elə kolbasa-pendirlə keçinirsən? 

– Arada bişirirəm. 
– Quru yemək mədənin düşmənidi. Heç olmasa, 

işdə sulu yemək ye. 
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Oturdular. Araya sükut çökmüşdü. Divardan Maisə-
nin böyüdülmüş şəkli onlara baxırdı. Üçünün də baxışı 
şəklə yönəldi. Baxışlar xeyli divarda qaldı. 

Sonra Kifayət müəllimə ah çəkdi. 
Sonra Səbinə baxışlarını yerə zillədi. 
Ayağa qalxdı. 
– Siz oturun, mən çay dəmləyim. 
– Yox, oğlum, sən otur. Çayı Səbinə dəmləyəcək. 

Qızım, – üzünü ona çevirdi. –keç oraları qaydaya sal, 
qəndin, çayın yerini öyrən. Bizə bir pürrəngi çay 
hazırla. 

O, utancaq addımlarla mətbəxə keçdi. 
– Özü hər şeyi həll edəcək. Çox bacarıqlı qızdır. 

Bura univermağa gəlmişdik. Alacağımız yoxdu. Dedik 
görək təzə nə var, nə yox. Qadınları bilmirsənmi, nə 
nədi, qiyməti neçədi. Dedim, Səbinə, buraya hər vaxt 
yolumuz düşmür. Nəsə, gəldik. 

– Lap əcəb eləmisiniz. Bura sizin öz evinizdir. Sizin 
gəlişiniz məni ancaq sevindirə bilər. 

– Deyirsən işlər qaydasındadır? 
– Demək olar ki. İş olan yerdə çətinlik də var, prob-

lem də. Bunlar xırda şeylərdi. Hamı eyni cür düşün-
mür, eyni qabiliyyət sahibi devil. Çətinliklər elə iş 
prosesində həll olunur. 

– Düzdü. Problem həmişə olub, həmişə də olacaq. 
Neçə ildi problemləri aşa-aşa gəlib çatmışam altmış 
yaşa. Saç ağarıb, bel bükülür. 

– Siz bizim üçün həmişə cavan Kifayət anasınız. 
– Univermağı gəzib başa çatana kimi taqətdən düş-

düm. Əvvəlki Kifayət hardadı? Oğlum, yaş özünü 
göstərir. 

– Sizin çox az yaşınız var, Kifayət müəllimə. 
– Eh, ay bala, sən deməklə deyil ha! Hər bir ağ 

saçım sizin birinizin ömür yoludu. Özün bilirsən ki, 
mən sizi övladlarımdan ayrı tutmamışam. Öz balama 
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necə münasibət bəsləmişəm, sizə də eləcə. 
– Bunu deməyə ehtiyac yoxdur. 
– Bəlkə də. Ancaq gərək hər şeyi xırda olsa belə 

nəzər-diqqətə çatdırasan. Bu bir tərəfdən yaxşıdır – 
dost, ya tanış səni nədənsə agah edir, yol göstərir. Ola 
bilsin ki, bu məsləhətə ehtiyacın yoxdu – hər halda 
düşünüb doğru qərar çıxarmağında az da olsa rolu var. 
Nə qədər çoxbilmiş olsan da, bir bilməzə məsləhət 
etməyin vacibdi. Bunu mən demirəm, atalar deyib. Sən 
sözünü de, qoy kimsə səni yamanlasın, eyb etməz. 
Vaxt gələcək, o özü etiraf edəcək ki, filan vaxtı mənə 
bu sözü dedin, mən qulaq asmadım. Mən bunu sənə 
niyə deyirəm? Bizim internatda bir qız vardı. Sizdən 
qabaq olub. Çox zehinli, bacarıqlı, prinsipial qız idi. 
Məktəbi əla qiymətlərdə bitirdi, elə həmin il də tibb 
institutuna girdi. İlk vaxtlar tez-tez gəlirdi, görüşürdük. 
Ona məsləhətlər verirdim. Sonra ayağı kəsildi. Ağlıma 
yüz cürə fikir gəlirdi. Müəllimlərdən birini göndərdim 
ki, öyrən gör nə məsələdi? Qızın başında nə iş var? 
Yataqxanada qalırdı. Gedib özünü tapmamışdı. Yol-
daşları demişdi ki, Vüsalə daha kirayədə qalır. Aydın 
oldu ki, o, imkanlı ailədən olan bir oğlanla tanış olub. 
İnternata gəlməməyinin səbəbi də o olub ki, internatda 
böyüdüyünü oğlandan gizlədib. Doğrusu, bu mənə pis 
təsir etdi. Həmin müəlliməni instituta göndərdim ki, 
belə olmaz. Gəlsin, bir oturub məsləhətləşək, qız yalan 
danışmaz. Bunun axırı pis olar. Gec-tez hər şey üzə 
çıxacaq. Müəllimə gəldi ki, bəs Vüsalə ilə söhbət 
etdim, tamam dəyişib. Qısası, internat həyatı onun 
üçün yox olub, o müstəqil insandır, özü-öz həyatını 
qurmalıdı. Heç kimin məsləhətinə də ehtiyac duymur. 
Nəsə, Allah elə bil əl-ayağımı qurutdu, dilimi bağladı. 
Üçüncü kursda ailə qurdular. Bizdən xəbərsiz. Heç toy 
olmayıb. Oğlan qızı götürüb qaçıbmış. "Olimp"in 
yanında ayrıca evlərində bir müddət yaşayıblar. Sonra 
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məsələ məlum olub. Oğlanın anası məsələni bilən kimi 
daş atıb başını tutub ki, qızı boşamalısan. 

– Bəs Vüsalənin axırı necə oldu? 
– Necə olacaq? Özünü balkondan atdı. Belə dedilər. 

Məhkəməyə məni də çağırmışdılar. Ancaq iş ayrı cür 
idi. Oğlan onu öldürmüşdü. İşi düzdülər, qoşdular. Gu-
ya özünü atmazdan qabaq Vüsalə məktub yazıb ki, mə-
nim ölümümdə heç kəsi günahkar bilməyin. Mən özüm 
yaşamaq istəmirəm və s. Onda özüm getsəydim, bəlkə 
nəyisə dəyişmək mümkün olardı. O mənim həyatda 
bəlkə də yeganə səhvimdi. Onu özümə bağışlamıram. 

Kifayət müəllimə sözünə ara verdi, hiss olunurdu 
ki, danışdıqca həyəcanlanmışdı. Mətbəxdən də səs 
gəlmirdi. Səbinə sanki yuxuya getmişdi. 

– İndi gəlişimin məqsədi bu səhvi bir də təkrar 
etməməkdi. Bilirsən, oğul, bəzən insan taleyin ağrı-
acısına dözməlidi. İnsan dözümlüdü, çox dözümlü. Bu, 
bir tərəfdən gözəl keyfiyyətdi. Ancaq bəzən insan buna 
aludə olur, başqa vacib işlər görməyi unudur. Çıx 
sonralar hiss edir ki, bir vaxt başqa cür hərəkət etsəydi, 
daha yaxşı olarmış. 

Səbinə otağa girdi. 
– Çay indi hazır olur. 
– Sən orda bir iş gördünmü? – Onun gəlişi Kifayət 

müəllimənin ürəyincə olmadı. 
– Kifayət müəllimə, bir az təmizlik işi apardım. 

Bilirsiz, qabları yumağa heç nə yoxdu. Soyuq su ilə 
heç nə alınınır. Adicə əski parçası yoxdu. 

– Gör nə tapırsan. Olmamış olmaz. 
Səbinə qayıtdı. 
– İllər ötcükcə, insan müəyyən yaş dövrünü keçdik-

dən sonra ailə həyatı haqqında düşünmür. Çətin olur. 
Hər şeydə bir bəhanə axtarır. İndi sənin də o vaxtındı. 
Yaşın həddində olsa da... – Sözünü dəyişdi – Mən 
səndə heç bir günah görmürəm. Bu tale işidi. Sevmi-
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sən, unutmursan. İlk sevdi belədi. Heç vaxt yaddan 
çıxmır. Kim səni məcbur edə bilər ki, həyatın qədər 
sevdivin insanı unudasan. Ancaq neyniyəsən? Bu adam 
həyatda yoxdu Onu qaytarmaq mümkün deyil. Ölənlə 
ölmək olmaz. Nə vaxtacan subay qalacaqsan? Nə 
qədər bəhanə gətirsən də xeyri yoxdu. Sən nə vaxtacan 
köynək, corab yuyacaqsan? Yemək bişirməkdən bez-
mirsənmi? Bu evdə ocaq yanmalı, su qaynamalıdı. 
Bunun üçünsə qadın nəfəsi lazımdı. Eşidirsənmi? 

Xəyal dalğası onu keçmişə – Maisə ilə bağlı günlərə 
aparmışdı. Kifayət müəllimənin sözləri onun beyninə 
dəyib qayıdırdı. Kifayət müəllimə sualı bir də təkrar 
etdi. 

– Bəli, bəli, Kifayət müəllimə. 
– Qadın nəfəsi olmayan evə ev demək olmaz. Evi 

qadın qurmalıdı. Kişinin öz yeri olduğu kimi, qadının 
da öz yeri olmalıdı. Hər kəsin öz işi var. O evdən ki, 
körpə səsi gəlmədi, nəyə lazımdır? Gecələr yuxusuz 
qalırsan, uşaq ağlayır, yemək yemir, yatmır. Deyirsən, 
ilahi, kaş bircə anlığa bu uşaq yataydı, mən də gözü-
mün acısını alaydım. Uşaq özgə aləmdi. Bir baxışı. tə-
bəssümü, şirin danışığı adama hər şeyi unutdurur. Sən 
bu hissləri nə vaxt yaşayacaqsan? Səndən soruşuram? 

Başını aşağı dikdi. 
– Nə düşündüyünü bilirəm. Bilirəm ki, ağırdı, çox 

ağır. Ancaq... həyat bir an da olsun dayanmır. Hər an 
ömürdən gedir. Keçmişdə dayanıb qalmaq olmaz. Yol 
gələcəyindir. 

Səbinə çay gətirdi. 
– Otur, qızım, – dedi Kifayət müəllimə. – İbrahimin 

evi çox səliqəsizdi. Onu qınamaq olmaz. İş adamıdı, işi 
çətindi. Vaxt eləyib təmizləyə bilmir. Bu o demək 
deyil ki, onun evi belə qalmalıdı. Gələn olur, baxır, ge-
dib danışır. Təmizlik, əsas şərtlərdən biridir. İbrahim, 
Səbinə sənə nə almaq lazımdırsa deyəcək. Alıb hazır 
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eləyərsən. Şənbə günü qızlar Səbinənin başçılığı ilə 
burada iməcilik keçirəcəklər. Di çayınızı soyutmaym. 

 
* * * 

Televiziyada ilk tamaşası uğurla keçdi. Düzdür, 
bunun üçün çox əziyyət çəkdi. Təkcə özü yox – rejis-
sor, operator, aktyorlar, texniki işçilər... Elə bil onlara 
da xüsusi həvəs gəlmişdi. Ssenari maraqlı. Ciddilik də 
vardı, gülüş də. Səyyad müəllim də çəkilmişdi. Tamaşa 
haqqında "Proqram" qəzetində anons verilmiş, ondan 
müsahibə götürmüşdülər. Pasport üçün çəkdirdiyi şəkli 
də vurulmuşdu. Tanıyanlar onu təbrik edirdi. Üçüncü 
mərtəbənin küncündəki papiros çəkmək üçün qoyul-
muş zibil yeşiyinin yanında dayanarkən qonşu 
şöbələrin işçiləri tamaşadan söz salır, fikir mübadiləsi 
aparırdılar. O, deyilənlərə qulaq asmaqla kifayətlənir, 
təklifləri özlüyündə götür-qoy edirdi. Hiss edirdi ki, 
ona həsəd aparırlar. 

Bura onun üçün yad bir aləm idi. Sanki hər şey 
qəribə idi – divarlar da, koridor da, adamlar da, onların 
yerişləri, danışıqları, gülüşləri də... 

Hələ sənədlərini hazırlamaq tapşırılmamışdı. 
Havadan asılı kimi qalmışdı. Ola bilərdi ki, heç əmri 
verilməzdi. Köhnə işdən çıxmaq haqqında ərizəsindən 
xəbər yox idi. Ümumiyyətlə, geriyə qayıtmaq niyyəti 
yox idi. Məhin Qarapapaq, Qazik, Şəhla, Araz, Qeyrət 
və başqaları onun üçün yox idi. Onları xəyalından 
biryolluq ata bilməzdi, arada kölgəli şəkilləri gözü 
önündə canlanır və o saat da yox olurdu. Neçə dəfə öz-
özünə pıçıldamış, köhnə dostları ilə vidalaşmışdı. 

– Əlvida, Məhin Qarapapaq! 
– Əlvida, Rəhim Qıvrımsaç... 
– Əivida, Qeyrət Qurdoğlu... 
– Əlvida, Şəhla İldırım... 
– Əlvida, Səyyarə Nurlu... 
– Əlvida, Araz Abbaszadə... 
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– Əlvida, Qazik... 
– Əlvida, Mehdiqulu... 
Bu Mehdiqulu hardan onun yadına düşürdü: qoltu-

ğunda "Oqonyok" jurnalı, iti addımlarla koridorda 
gedir. Tərlədikcə daz başını sığallayırdı. 

– Mehdiqulu, Mehdiqulu! Ver, o jurnalı vərəqləyib 
qaytarıram. 

– Canım üçün, üçcə dənədi, Asif müəllim gözləyir, 
ona verməliyəm. Yoxsa nəymiş bəyəm, niyə vermirəm 
ki? İnşallah, köşkdə çıxar, alıb oxuyarsız. 

O vardı ki, günlərin bir günü, lap elə günü bu gün 
redaksiyaya gedib qalan pulunu, bir də sənədlərini gö-
türməli idi, onda o Məhini, Rəhimi, Qeyrəti, Şəhlanı, 
Səyyarəni, Qaziki, Arazı... Mehdiqulunu görəcəkdi, 
çünki bunsuz mümkün deyildi. Sənədləri özü götür-
məli, cədvələ qol çəkməli idi. Heç kimdən utanmırdı, 
çəkinmirdi, əksinə, hamının gözünə dik baxa bilirdi. 
Hamısına da deməli sözü vardı. 

– Rəhim müəllim, sizin saçlarınız niyə dönmə 
qoyunun saçına bənzəyir? 

– Qeyrət müəllim, siz Sabirin "Qeyrət a millət" adlı 
şerini oxuyubsunuzmu? 

– Şəhla, ağ buludlarla ağ budlarınız bir-birinə çox 
bənzəyir. 

– Səyyarə Nurlu, təküzlü cisimlə çoxüzlünün 
arasında hansı birləşdirici düstur var? 

– Araz, cuhudlara Eynşteyn tərifini de. 
– Qazik, sənin dişlərini göygöz kosanın dişlərinə 

pərçimləyib kino çəkiblər. O nətəəri olub? 
– Toğrul Sağlam, Azərbaycanda sağlamlığın rəhnini 

nədə görürsən?.. 
Sabir Eldarlı onu çağırtdırmışdı. İçəri keçdi. Otaq 

dar olsa da, Sabir müəllimin söhbəti bunu nəzərə 
çarpdırmırdı. 

– Otur. Bu gün iclasda sənin tamaşan xeyli müzaki-
rə edildi. Mən bır kəlmə də demədim. Xoş sözlər de-
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yildi. Yuxarılarda da bəyənilib. Qərara alındı ki, ta-
maşa bu həftə də göstərilsin. Səni təbrik edirəm. Yeni 
əsərlər yazacağına inanıram. Lakin iş təkcə bununla 
bitmir. Biz başqa çəkilişiər də aparmalıyıq. Tələb belə 
qoyuldu ki, kriminal sahəyə müraciət olunsun. Bu sahə 
dinləyicini özünə daha çox çəkir. Maraqlı süjetlər 
hazırlanmalıdı. Rayon milis idarələrində işlərlə tanış 
ol, maraqlısını seç. Sədr sənin əmrini verməyə etiraz 
etmədi. Sənədlərini hazırla, bir qovluğa yığ. 

Dağüstü parkla üzüaşağı piyada düşdü. Mərkəzi 
univermağı keçib köhnə iş yerinə tərəf addımladı. Nə 
vaxt idi bu yerlərdə olmurdu. Maşın dayanacağındakı 
kişi ilə səmimi görüşdü. 

– Bacoğlu, görünmürdün? Məzuniyyətə getmişdin? 
– Yox, – dedi. – Burdan işdən çıxmışam. 
– Nööşün? 
– Ərizə yazdım. 
– Bəs indi nə işlə məşğulsan? 
– Hələ heç nəylə. Boşam. 
Kişi başını yellətdi. 
– Sən yaxşı oğlansan. Üzünə demək olmasın. Mən 

neçə illərdir ki, burada işiəyirəm. Cəmi iki dostum 
olub. Allah Valehə qəni-qəni rəhmət eləsin. Bir o idi, 
bir də sən. 

– Düzələr. Yeni dostlar taparsan. Bir də mən işdən 
çıxmaqla buraları ömürlük tərk etmirəm ki? Görüşəcə-
yik, Bəybalanın cızbıcxanasında oturacağıq, əlli-əlli 
vuracağıq. 

– Yüz-yüz. 
– Yüz-yüz olsun. Qəm eləmə. – Yolu keçib pillə-

kənləri qalxdı. Kimsə gözə dəymirdi. O sürəti artırıb 
üçüncü mərtəbəyə qalxdı, "baş redaktorun köməkçisi" 
sözləri yazılmış otağa girdi. Cahan müəllim qəzet 
oxuyurdu. Onu görən kimi qəzeti kənara qoydu. 

– Xoş gəlmisən, xoş gəlmisən. Nətəridi işlərin? 
– Sağ olun. 
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– Dünən tamaşana baxdım. Belə, pis deyildi. Onu 
özün yazmışdın? 

– Nəyi? – Cahan müəllimin yöndəmsiz sualını 
yöndəmsiz qarşıladı. 

– Necə nəyi? Tamaşanın sözlərini. 
– Sözlərini? Həə, siz ssenarisini demək istəyirsiniz. 
– Nə fərqi var ki? Eyni şey deyil? 
– Mahnının sözləri olur. 
– Nə isə. Özün yazmışdın? 
– Yox. 
– Necə yəni yox? 
– Yox necə olur? 
– Doğrudan? Deməli, sözləri sən yazmayıbsanmış. 

Mən uşaqlara dedim də. Dedim ki, onun bacardığı iş 
deyil. Prostu nə təhəri olubsa, olub. 

– Tamam düz deyibsiniz. Uşaqlar nə dedi? 
– Nə deyəcəklər? Mən əlli beş ildir ki, mətbuatda 

külüng vururam. Söz nə olan şeydi, onu bilirəm. 
Bilirəm kim nə deyə bilər, kim deyə bilməz. 

– Mən sizdən şübhələnirəm, Cahan müəllim, sizin 
qeyri-adi falçılığınız da varmış. 

– O falçılıq döy, uzaqgörənlik, bir də hissiyyatdı. O 
məndə çox güclüdü. Deməli, sözləri sən yazmamısan. 

– Yox. 
– Deyirəm də! Onda, artistlər sözləri özləri quraşdı-

rıblarmış. 
– Hə, sözləri artistlər deyirdi. 
– Ay sağ ol. Öz aramızdı, sənin qabına burda bələd 

idik də.  
– Bəli, bəli. 
– Yazırdın ey, ancaq mən deyən kimi yazammırdın. 

– Sən necə deyirdin ki, o təhər yazammırdın.  
– Onun üçün aylar yox, illər lazımdı, qağa. Jurna-

listlik bir dəryadı, ona hər adam baş vurammaz. Hə, 
çox maraqlıdı, sən yazdığın o artist var ha, nəydi onun 
adı?  
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– Xalq artisti Səyyad. 
– Hə, hə, hə. Səyyadın işləridi bu işlər. O quraş-

dırıb.  
– Nəyi? 
– Necə nəyi? Sözləri də. 
– Cahan müəllim, o dəftərinizə ssenari sözü yazın, 

yadınızdan çıxmasın. 
– Çıxmır, bala, çıxmır. Prostu özüm helə deyirəm. 

Deməli, Səyat yazıbmış. Onu hardan tanıyırsan?  
– Səhnədən.  
– Səhnə haradı?  
– Ora də, Cahan müəllim.  
– Ora haradı, qağa?  
– Səhnə də. 
– Deməli, orda tanış olubsunuz. Yerlinizdi?  
– Hə. 
– Onda Səyad haralı olur?  
– Səhnəli.  
– Səhnəli haralıdı?  
– Bəs bilmirsiniz? 
– Niyə bilmirəm. Bilirəm. Ona görə deyirəm. Prostu 

deyirəm. Deməli... 
– Mənim sənədlərim nə yerdədi, Cahan müəllim?  
– Sənin sənədlərinə nə olub ki? Qoz kimi durur 

yerində.  
– İndi onu götürə bilərəmmi?  
– Yoox. Nədi ki? Gedirsən?  
– Niyə götürə bilmərəm, Cahan müəllim?  
– Ona görə ki, hörmətli baş redaktor icazə vermir. 
– Hörmətli baş redaktor niyə icazə vermir ki? 
– Nə bilim. Ancaq icazə vermir. 
– Mən ərizəni bir aydan artıqdır ki, yazmışam. O da 

üstünü yazıb. Qalanı sizin işinizdi. Mənim sənədlərimi 
verin. 

– İncimə, qağa, mən onsuz bir zad qayırammaram. 
– Ərizəm sizdədi? 
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– Nolsun ki. Hə. Məndə olmalıdı. 
– Onda ver də. Saxlayıb neyniyəcəksən? 
– Hər şeyin təhri var. 
– Cahan müəllim. – Bu an telefon zəng çaldı. Cahan 

müəllim özünəməxsus tərzdə dəstəyi götürüb danışığa 
başladı. Yerlilərindən biri ilə söhbətləşirdi. 

– Yaxşılıqdı. Hə, hə. Səndə nə var, nə yox? Evi 
remont elətdirdinmi? Lap yaxşı. Bağı neylədin? Küləf-
rəng tikdirdin? Lap yaxşı, lap yaxşı. Gədən harda 
işləyir? Hə? Qudan kömək eləyir? Eləməlidi da. Qızına 
eləyir, saa, maa ha eləmir. Yaxşı kişidi. Gənə Mərkəzi 
Komitədədi? Məndən salam deyərsən? Bizim gədənimi 
deyirsən? Daxili işlərdədi. Hə, orda. O birini görək, 
nağayrırıq. O da ancaq oranı istəyir. Evləndirməmi-
şəm. Belə yaxşı qız tapammıram. Yox, biz tərəflərdən 
istəmir. Nə bilim, deyirəm, yaxın qoymur. Özü bilən 
məsləhətdi. Burdayam, hə, işlər pis deyil. Sanatoriyaya 
gedəcəm. Qılçam məni incidir. Yox, əşşi, nə qocalıq. 
Qarı nətəridi? Xəngəl bişirə bilirmi? Denən hazırlasın, 
gələk bir oturaq dərdləşək. Qurudu varmı? Yoxdusa, 
gətirim. Oldu. Sağ ol, sağ ol. 

Dəstəyi ustufca yerinə qoydu. Eynəyini təmizlədi. 
– Sən hara getmək istəyirsən? Televiziyaya? 
– Yox, Baksovetə, evə. 
– Hara? 
– Evim Baksovetdədi. 
– Sağ ol. Deməli, Baksovetə gedirsən. Curnalistliyi 

atırsan. Düz eləyirsən. Mən də uzun müddət qəzetdə 
işlədim, sonra partiya işinə keçdim. 

– Hansı qəzetdə işləmisiz, Cahan müəllim? 
– Rayonda, "Iliç yolu" qəzeti vardı. Orda. Əvvəlcə 

kuryer, sonra korrektor, sonra məktub şöbəsində 
müxbir olmuşam. Gözəl vaxtlar idi.  

– Heç məqalə-zad yazmısınızmı? Onu soruşmaq 
istəyirəm. 

– O qədər. Başının tükü sanı. Hə, sonra rayonda bi-
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rinci katib vardı, yaxşı kişiydi, mənim işimnən xoşu gəl-
di, dedi at yazmağın daşını, səni yanıma gətirirəm. Hə, 
məni qoydı Marks sovxozuna partkom. Nəsə, bu uzun 
məsələdi. Deməli, Baksovetə gedirsən. Ev şöbəsinə? 

Hiss etdi ki, Cahan müəllimin qulaqları yaxşı 
eşitmir. 

– Evə gedirəm. 
– Deməli, evə gedirsən. Nolar, gedərsən, işlərsən. 

Mənin qızımın ev məsələsi var. Uçreti daldadı. Onu 
qabağa çəkmək lazımdı. Ona kömək edərsən? 

– Eliyərəm. 
– Ay sağ ol. Burda özün görürdün sənin xətrini 

Məhin müəllim də, mən də çox istəyirdik. 
– Kitabçanı verirsənmi? 
– Qayda belədi. Get buxaltırın yanına. Raşotunu al. 

Mən də ona kimi Məhin müəllimin yanına girim. Nəsə 
deyəcəyi vardı, onu öyrənim, sonra kitabını verim. 

Koridora çıxdı, mühasiblik başda idi. Rəhimlə 
rastlaşdı, otağından çıxırdı. 

– Ayə, xoş gəlmisən buralara. Nətərisən? 
– Belə də. 
– Bizi atıb getdin. 
– Onu istəyirdiniz, mən də elədim. 
– Kim saa dedi ki, get. Prostu işləyə bilmirdin, 

tənqid edirdik. Burda pis nə vardı ki? 
– Təzələr yaxşı işləyər, sizin də canınız rahat olar. 
– Bə nədi. Elə olmalıdı. Tamaşana baxdım. 
– Baxmaya da bilərdin. 
– Baxdım. Belə dana, elə yazıbsan ki, onu hamı 

yaza bilər. Qeyri-adi heç nə deməmisən. 
– Siz isə deyibsiniz. O gün xanımın – sənin qohu-

munun yazısının başlığına baxdım. Bakıya – Lənkəran 
xiyarı. 

– Pisdi? Originalnıdı. 
– Originalnıdı, Rəhim. Pomidornan limonu da sonra 

yazarsınız. Hələlik. 
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– Əmrini veriblərmi? 
– Yox, raşot almağa gəlmişəm. 
– Məhin müəllim o gün deyirdi ki, səni buraxmaya-

caq.  
– Qələt eliyəcək.  
– Boş qalmaqdansa, gəl işdə.  
– Mən bacara bilmirəm. Nəyə gəlim işləyim?  
– Bax də... 
Kassiri təzə götürmüşdülər. Tanımırdı. Cədvəldə 

onun adını tapdı, bir az fikirləşəndən sonra vərəqi kə-
nara qoydu. – Gözləyin, baş mühasib gəlsin.  

Hirs beyninə vurdu. 
– Ay qız, bu mənim pasportum, bu da ad-familiya... 

Hesablantb. Tez elə pulu say ver. Artıq-əskik danışma. 
– Gözləyin. 

– Tez elə deyirəm sənə. – Necə dedisə, səsi otaqda 
əks-səda verdi. Baş mühasib içəri girdi. – Hardasan, ə? 

– Burda. Papiros çəkirdim. Nolub? 
– Mənim puluma nə qadağa qoymusan? Hesablamı-

san? Borcum-zadım qalmır ki?  
– Yox. 
– Bəs niyə tapşırmısan ki, pulu verməsinlər?  
– Kim deyir?  
– Kassir. 
– Mən elə söz deməmişəm. – Qıza baxıb qızardı. – 

Say, camaatın pulunu ver. 
– Ədalət, camaatın yox, mənim. Adımı, familiyamı 

gözəl bilirsən. 
– O tamaşanı sən yazmısan?  
– Bəli, mən yazmışam.  
– İndi gedif dramaturq işləyəcəksən?  
– Bəli. 
– Maaş nətəridi?  
– Hər sözü bir manat.  
– Hər sözü? Nə danışırsan?  
– Bəs nə bilmisən. 
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– Ayə, bir sözə bir manat versələr, milyoner olarsan ki?  
– Milyoner olacam.  
Pulu saymadan götürüb otaqdan çıxhaçıxda Cahan 

müəllim gəldi. 
– Ala, qağa, bu sənin sənədlərin. Məhin müəllim 

səni gözləyir. Deyəsən sözü var. 
– Denən ki, pust idut k... 
– Deyərəm, ancaq sən Allah, əlaqəni kəsməyək, 

mənim dediyim məsələni yaddan çıxartma. 
– Nə məsələni? 
– Qızımın ev məsələsini dayna. 
– Hə, yadıma düşdü. Cahan müəllim, qızının 

növbəsi daldadı, elə deyilmi? 
– Elədi. 
– Mən Baksovetə işə çıxan kimi sizin qızınızı eliyə-

cəm birinci. Narazı döysən ki? 
– Yox, nə danışırsız? Birinci olmasa da, ikinci, 

üçüncü edərsiz. Gözləyin, Məhin müəilimə deyim... 
 

BƏYİM 
 
Bəyimin gəlişindən baş açmamışdı. Bu qız hardan 

peyda oldu birdən-birə? Vəziyyətin gərgin olduğu, şərə 
düşdüyü, baş redaktorla, onun əzhabələri ilə çiling-
ağac oynadığı bir vaxtda alıcı quş kimi peyda olub onu 
aradan götürüb göylərə qaldırdı. "Nizami" kinoteat-
rının yanından mikrorayonadək piyada getdilər. Payi-
piyada. Demək olar ki, heç nə danışmadılar. Ancaq 
onun ürəyində çox suallar vardı soruşmağa. Ağzını 
belə açmadı. 

Susdu. 
Sanki hansısa bir qüvvə heyini əlindən almışdı. 
Bir neçə dəfə görüşdüyü, hətta vaxtilə nifrət etdiyi 

bu qız ona doğma gəlırdi. 
Bu doğmalıq ona həyat qədər müqəddəs və şirin idi. 
Bəlkə də bu müqəddəsliyi və şirinliyi itirməmək 
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üçün susurdu. 
Qorxurdu ki, danışsalar, bu nemətlərdən məhrum 

olar. 
Özü də əbədi! 
Və bir də onu düşündürürdü ki, Bəyim onun dərdinə 

şərik çıxır, bu sükutu və lal baxışları ilə Maisənin ru-
hunu şad etmək istəyir. Onun ölümündən illər ötsə də... 

Doqquzmərtəbəli binanın həyətində dayandılar. 
Ətrafda kimsə yox idi. Kimsə olsaydı belə, görmə-
yəcək, fikir verməyəcəkdilər. 

– Biz burda oluruq – dedi. 13-cü mənzildə. 
Sonra qəfildən onun boynuna sarmandı, duz kimi 

yalamağa başladı. Gözlərinin yaşı üzünü isladırdı. 
– Sən mənə əziz, çox əziz bir insansan, – dedi və 

arxaya baxmadan pillələri qalxdı. 
 

ŞİKAYƏTÇİ İLƏ GÖRÜŞ 
 
– Bura bizim ata-baba ocağımızdır. Əsrin əvvəl-

lərində Xınna dərəsində Sarıdamlar deyilən yerdə ya-
şayıblarmış. Sovet hökuməti qurulandan sonra ağsaq-
qallar bu kəndi özlərinə yaşayış yeri seçiblər. Qal-
dıqları yerlər yaylaqları olub. Gördüyümüz o ağ ev ata 
babam Məmmədhəsənin ocağıdı. Ondan o yana 
əmimin evidi. Yer bölgüsü nəsilliklə aparılıb. Həyat 
yoldaşım öz doğmaca bibim oğludu... 

İri cökə ağacının kölgəsində oturmuşdular. Bir az 
aralıda – arxın kənarında sapsarı samovar tüstülənirdi. 
Stolun da, stulların da rəngi itmişdi. Qızılgül kolların-
dan gələn ətir xoş rayihə verirdi. Güllü xalanın yoldaşı 
sakit adam idi, oturub dinləyirdi. 

– Yoldaşım traktoristdi. Kolxozun qabaqcılların-
dandı. Lenin ordeni də alıb. Dinib-danışmaqnan arası 
yoxdu. Əlindən təkcə işləmək gəlir. Adını da dinməz 
Söyün qoyublar. – Hamısı gülüşür. Hüseyn isə utandı-
ğından başını aşağı salır. – Bir oğlumuz, bir qızımız 
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var. Böyüyü oğlandı. Universitetdə oxuyur – yurfakda. 
Qiyabidə oxuyurdu, əsgər aparıblar. Almaniyada qul-
luq eləyir. Qızım onuncu sinifdədi. O da hüquqşünas 
olmaq istəyir. Çalışır, görək necə olacaq? 

Sözünə ara verdi. 
– Əgər məsləhət bilirsinizsə, sizə təbii otlardan çay 

dəmləyək. 
Razı oldular. Güllü xala içəri keçib nəsə dedi və 

qayıtdı. 
– Allah hamının keçənlərinə rəhmət eləsin. O evdə 

rəhmətlik anam yaşayırdı – qardaşımla bir yerdə. Son-
ra elə oldu ki, qardaşım mərkəzə köçdü. Anam qaldı 
tək. Rəhmətə gedəndən sonra – Güllü xala dərindən ah 
çəkdi – dedilər ki, həyətyanı torpaq sahəsi artıqdı. O 
artığı alınıb verilməlidi hökumətə. Nə hökumət, kolxoz 
sədri istəyirdi ki, o yeri satsın. Adam da tapıb, pulunu 
da alıb. Kənd yeridi dana, söz çıxan kimi bilinir. Hələ 
nə qədər aldığı da məlumdu. 

– Bəs qardaşınız hardadı? – O papirosunu yandırdı. 
– O uzun məsələdi, bala. – Gülzar çay dəsgahı açdı. 

Qız gözəl və yaraşıqlı idi və ona elə gəldi ki, bu uşağı 
hardasa görüb, özü də yaxından tanıyır. – Qardaşım da 
rəhmətə gedib. Ancaq məsələ ondadı ki, mən iki dünya 
bir ola, qanun olsun, olmasın, o yerin bir qarışını da 
vermərəm. Ölərəm, vermərəm. Ona görə yox. Bilirsi-
niz nəyə görə? Orda mənim anamın, qardaşımın ruhu 
var. Mən yol vermərəm ki, kiminsə ayağı o yerə dəy-
sin, onların ruhunu incitsin. 

Güllü xala sözünə ara verdi. 
– Çay için, – dedi. – Soyuyur. – Bunu onun yoldaşı 

dedi. 
– Mən ərizə ilə şikayət etməkdə məqsədim odur ki, 

dəfələrlə sədrə də demışəm, hamı da bilir, qardaşımın 
iki uşağı var. Bir oğuldu, bir qız. Onlardan bir xəbər 
tutmayınca, ölərəm, vermərəm. 

Bu səslər ona tanış idi, qırx arşın quyunun dibindən 
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gəlirdi və gəldikcə də içini ovurdu. 
O, bu səsləri eşitmişdi. 
– Qardaşınızın uşaqları indi hardadı ki? 
– Bilmirəm. – Güllü xala yenidən ah çəkdi. 
– Bəs necə tapacaqsınız? 
– Sizdən nə gizlədim, qardaşımın ailəsi dağıldı, 

uşaqları internata verdilər. Neçə dəfə getdim, onda lap 
körpə idilər. Sonra baş qarışdı, qardaşım ağır xəstə 
oldu, neçə illər ona başımız qarışdı. Eh, nələr çəkdik, 
bir Allah bilir. Halal xoşu olsun. Nəsə, gedə bilmədim. 
İndi işləri sahmana salıb gedəcəm Bakıya. Adresi var 
məndə. Bilmirəm o qadın indi dururmu? Bir yaxşı adı 
da var idi. 

– Kifayət müəllimə. 
– Sən hardan tanıyırsan onu? 
– Tanıyıram. 
– Hə. O bılməmış olmaz. 
– Uşaqların adı nəydi, Güllü xala? 
– İbrahim, Bəyim. 
Stəkan əlindən yerə düşüb çilik-çilik oldu. 
– Allah məni öldürsün, bir şey olmadı ki, bala? – 

Güllü xala ayağa durdu. 
– Narahat olmayın. Nəsə birdən-birə oldu. 
– Aydınlıqdı. Ay qız, Gülzar, dəsmal gətir, stolu 

təmizlə. Təzə stəkan da gətir. 
Gülzar onun çayını təzələdi. 
– Stol hazırdı. – Qız bu sözü anasının eşidəcəyi 

səslə dedi. 
– İndi gəlirik. Qoy çaylarını içsinlər. 
– Biz oturmayacağıq, xala. Vaxt yoxdu. – Operato-

run səsi idi. 
– Vaxta nə gəlib, ay bala? Yay vaxtı camaat arzu-

layır ki, dağda olsun, təmiz hava udsun, sərin sudan 
içsin. Sizi heç hara buraxan deyilik. Siz də o jurnalistin 
tayı deyilsiniz. Söyün, nəydi onun adı? 

– Qeyrət Qurdoğlu. – Söyün astadan mızıldadı. 
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– Hə, Qeyrət Qurdoğlu da gəlmişdi. Demirəmmi, 
sədrnən söhbətdən sonra aləmə car çəkmişəm. 

– Nə dedi Qeyrət? – Onun üçün maraqlı idi. 
– Nə deyəcək, başına dönüm. Deyir ki, sən internat-

dan heç kimi tapa bilməyəcəksən. Torpağı ver, qoy 
istifadə eləyən eləsin. Beynim qızmadı? Ağzım açıldı, 
nə açıldı. Dedim ki, ay jurnalist, sən mənim məktubu-
mu araşdırmağa gəlmisən, yoxsa məni istintaqa 
çəkməyə? Dedim, sən bilirsən o torpaq kimin olub? 
Bilsən, elə deməzdin. Rayonun prokuroru olub. Bizim 
sədrnən orta məktəbdə bir oxuyublar. O vaxtı arala-
rında mübahisə olmuşdu. Yeyintisi vardı. Qardaşım 
sanksiya verib tutdururdu. Nə başınızı ağrıdım, dedim 
otur, yol gəlmisən, bir tikə çörək ye. Heç çay da 
içmədi. Dedi ki, biz hər yerdə çörək yemirik. Dedim nə 
olar. Sədr səni otağında gözləyir. Gedib Narzanda 
yeyib-içərsiniz. Gediflər, yeyib-içiblər. Qeyrət zəhər-
lənməyibmi? Rayonda dava-dərman. Nəsə, çıxıb getdi. 
İndi lətifəsi sizdən uzaq, biz nə kabab çəkəsiyik, nə də 
restorana gedəsiyik. Yaxşı pendir, qatıq, bal, nə bilim, 
Allah verəndən qoymuşuq. Bir tikə kəsməsəniz, Allaha 
da xoş getməz. Bu işə də nə münasibət göstərərsiniz, 
özünüz bilərsiniz. Necə ki, mən varam, ata ocağımı 
tapdalamağa qoymaram. 

– Heç kimin sizin torpağı almağa ixtiyarı çatmır, 
Güllü xala. – O artıq sərbəst danışırdı, tutqunluğu yox 
olmuşdu. – Bizi birinci katib gözləyir. Bu o demək de-
yil ki, biz çörək kəsməyəcəyik. Kəsəcəyik. Sizin halal 
süfrənizdə oturmamaq, doğrudan da, günahdı. Arağınız 
varmı?– Üzünü Hüseynə tutdu. 

– Arağımıza nə gəlif? Nə qədər içsəniz, o qədər 
varımızdı. 

– Tut arağı da var, zoğal arağı da. – Hüseyn əlavə 
etdi. 

– Hə, katibə nə lazımdı, mən deyəcəm. Yüz faiz 
arxayın ola bilərsiniz ki, bundan sonra o məsələ ilə 



Ясярляри.  IЫ ъилд 

165 

bağlı sizi incidən olmayacaq. Bunu mən sizə deyirəm. 
O ki qaldı şəhərə gəlməyinə, nə vaxt imkan edib gələ 
bilərsiniz? 

– Nə bilim, vallah, kəndin işi yayda çox olur. Ancaq 
buna baxmayaraq mən gəlməliyəm. Hökmən. Qarda-
şımın balalarını tapmalıyam. 

– Onu tapmağınıza şübhəniz olmasın. Mən Kifayət 
müəllimlə danışıb uşaqların yerini öyrənərəm. Mənə 
zəng edərsiniz, mən deyərəm. Bəlkə heç siz Bakıya 
gələsi olmadınız, onlar gəldi. 

– Nə bilim, oğul, Allah səndən razı olsun, nəsə çox 
şirin gəlirsən mənə. Təki sən deyən olsun. Onda 
nömrən yaddan çıxmasın. 

– Gülzara de, bir qələm-dəftər gətirsin. 
Evin və işin nömrəsini yazıb elə Gülzara verdi. 
– Sən hüquqşünas olmaq istəyirsən? 
– Bəli, – dedi. 
– Niyə məhz hüquqşünas? 
– Həyatda bəzi haqsızlıqları haqqa yetirmək üçün. 
– Bəzi haqsızlıqlar nədi? 
– Bu şəxsi prinsiplə bağlıdır. Bütövlükdə ədaləti 

vicdanla qorumaq üçün. 
– Bu çətin işdir, onu başa düşürsənmi? 
– Başa düşməsəm, bu həvəsdə olmazdım, 
– Uğurlar olsun... 
– Bala, deməyi yaxşıdı, görək axırı nə olacaq. 

Durun, süfrə arxasına keçək. 
O evin əksi gözünə düşdü. 
Qırmızı kirəmitli ev idi. 
Pəncərələrinin, qapısının rəngi itmişdi. 
Şüşəbəndin qarşısında rəngarəng güllər vardı. Arxın 

suyu bostana axırdı. Ağacların meyvəsi təzəcə yetişirdi. 
Qarşıdakı enişdən dağ çayının şırıltısı quşların 

cəhcəhinə qarışmışdı. 
Dağların yamacı yamyaşıl, güllü-çiçəkli idi... 
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GÜNDƏLİYƏ YAZILMIŞ ŞEİRLƏR 
 

I 
Deyəsən bu yağış kəsməyəcək heç,  
Deyəsən bu yağış biryolluq yağır. 
 
Bu yağış deyəsən kəsməyəcək heç,  
Yağacaq göy üzü əriyənəcən,  
Yağacaq göy üzü quruyanacan. 
 
Bu yağış deyəsən biryolluq yağır.  
Ayına, ilinə yağacaq sənin,  
Ömrünə-gününə yağacaq sənin,  
Selləmə yağacaq, leysan yağacaq,  
Ayların illərin yuyunasıdı,  
Leysan damcıların arasındaca.  
Ayların, illərin yox olasıdı  
Saysız damcıların sırasındaca. 
 
Bu yağış deyəsən yağacaq elə,  
Daha göz yaşları nəyə gərəkdi?  
Yer üzü okean, dəniz olacaq,  
Bu yaşıl ağacı yerə kim əkdi?  
Kökü suyun üstə necə duracaq?  
Budaqlar yağışda tez quruyacaq. 
 
Deyəsən bu yağış kəsməyəcək heç,  
Göy üzü başına çətir olardı.  
Elə başıaçıq, sinəsi açıq  
Yağışın altında donub qalaydı... 
 
Deyəsən bu yağış kəsməyəcək heç,  
Yer üzü selləmə suyla dolacaq.  
Deyəsən bu yağış biryolluq yağır, 
Yer üzü yağışa, suya qalacaq. 
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II 
Sənə elə gəlir, 
  ancaq biləsən  
Nə qədər ağrıdan qoruyub  
  səni. 
Daha göz yaşların 
  ovcuna düşmür,  
Daha göz yaşların 
  quruyub sənin... 
 
III 
Bəmbəyaz çöllərdə,  
  küləklərin 
qum dənələrindən hördüyü göllərdə  
  adı özündən, 
özü adından qədim ellərdə 
  göz açmışam dünyaya.  
Sarı-sarı dəvələri,  
  atları 
Səyirdib ömrün qürubuna  
illəri xurcuna atmışam –  
Yol gedirəm. Səssiz-səmirsiz, izsiz... 
 
IV 
Günlər ötüb keçir, 
  keçir su kimi,  
Fəslin baharıdı, payızı, qardaş?  
Xəyallar dolaşır bir arzu kimi,  
Ötür soyuqluğun ayazı, qardaş.  
Həyat qəribədir, 
  belə deyirlər,  
Daşı da yerindən oynadır sellər.  
Arxada qabardan çatlayan əllər,  
Öndəsə insanın dayazı, qardaş. 
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Sönmüş ocaqların qaşı çatılır,  
Kədərli gözlərin yaşı çatılır.  
Bu dağlar, dərələr, göylər satılır.  
Nə çoxu istərəm, nə azı, qardaş. 
 
Şimşəklər oynayır, ildırım çaxır,  
Uzünə hər yandan yağışlar yağır.  
Dostlar arasında yüz yol su axır,  
Qınama qəlbində Arazı, qardaş. 
 
Yazan belə yazıb alın yazını,  
Bir kimsə çəkəmməz belə nazını.  
Köklə "Kərəm" üstə telli sazını  
Yayılsın sinənə avazı, qardaş... 
 
V 
Dünya ovcumun içində,  
Gəzə bilmirəm, bilmirəm.  
Düşdüm eşqin dəryasma  
Üzə bilmirəm, bilmirəm. 
 
Üz tutmuşam ellərinə,  
Tamarzıyam dillərinə  
Çiçəkləri tellərinə  
Düzə bilmirəm, bilmirəm. 
 
Qəlbim meydan, cahan sığar,  
Göz yaşları hara axar?  
Bu həsrətə, ayrılığa  
Dözə bilmirəm, bilmirəm. 
 
VI 
Sənsiz mənə soyuqdu  
yayın qızmarında  
üşüyürəm, 
Sümüklərim şaqqıldayır,  
ayaqlarım bumbuz olur  
yun corabda,  
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elə bil heykələm  
şaxtada, qarda...  
Sənsiz mənə soyuqdu  
yayın qızmarında –  
gözümdə küləyin soyumuş tozu,  
saçımda qırov,  
başımda Şahdağ,  
Kəpəz 
Murov havası var.  
Sinoptiklər xəbər verir:  
Yayın istisində qar yağacaq! 
 
Hər yan od tutub yanır,  
istidən 
Torpağın dilləri  
cadar-cadardı,  
yarpaqlar bürüşüb  
böcəklərin alnından tər axır,  
Başıma ağ qar yağır. 
 
Sovuducuya qoyulmuş su kimiyəm,  
Sənsiz üşüyürəm, tir-tir əsirəm –  
Yayın qızmarında... 
 
VII 
Bu da dəniz...  
Dizəcən, 
daha sonra boğazacan 
suyun içindəsən, 
arada dənizin çəkdiyi ahın 
dalğaları 
qatar-qatar 
sahilə çırpılır 
Dənizin içindəsən, 
nədənsə 
sənin də ürəyin çırpınır –  
bu da dəniz... 
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ÇAY DƏSTGAHI 
 
Tanmmış gənc şair Səməd Sarıqaya qış fəslini doğ-

ma kəndində keçirəcək. Xeyirdimi barı? Şairə nə xeyir, 
nə zərər. Xoşuna getmədi, üzünə bir az qıyqacı baxdı-
lar, papağını başına qoyub geri qayıdasıdı. Küsəyən 
olur şairlər. Amma Səməd Sarıqayanın qışın soyuğuna 
kəndə üz çevirməsi, doğrudan da, maraqlıdı. Ondan 
əvvəl də bəzi qələm ustalarımız kəndə üz tutmuşdular. 
Bəlkə onun da birdəfəlik kənddə qalmaq fikri var? 

– Kəndə gedirsiniz? 
– Gedə bilsəm, gedəcəm. Mənim kimi xeyli ziyalı 

var ki, işə gəlmək istəmir. İndi imkan eləyib kəndə bir 
aylıq dincəlməyə getmək istəyirəm. Kənddə olan 
problemlər Azərbaycanın bütün bölgələrində olan 
problemlərdi. 

– Gedişiniz ancaq problemlərlə bağlıdı? 
– Ancaq. Qala bilsəm bir ay, qala bilməsəm 15-20 

gün vəziyyəti öyrənəcəm. Orda olan adamlarla, hansı 
ki, soyuq havanın altında yaşayırlar – onlarla bir yerdə 
yaşamaq istəyirəm. 

– Gedişiniz nəyisə dəyişə bilərmi? 
– Yox... Məsələ dəyişməkdə deyil. Ancaq kənd 

adamları deyir ki, siz Bakıda kef çəkirsiniz, gəl biz 
çəkdiyimiz gündən sən də çək. 

– Niyə elə fikirləşirlər? 
– Bilmirəm. Elə bilirlər ki, Bakıdakılar kef eləyir. 

Gedib deyəcəm ki, belə deyil. 
– Sizin də onlarla bir yerdə əzab çəkməyinizdən 

xoşallanacaqlar? 
– Bu millət padşahından ummadığını şairindən 

umur. Deyir, niyə şair gəlmir bura? Heç demir ki, 
başqaları, daha doğrusu, vəzifədə olanlar gəlmir. 

– Yəqin kimin gələcəyini bilirlər, ona görə... 
– Ay sağ ol. Bilir ki, nazir gəlməyəcək, gələndə də 
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raykomnan, prokurornan oturub, yeyib-içəcəklər, or-
dan da çıxıb gedəcəklər. Deyirlər ki, Səməd Sarıqaya 
gəlsin, dərdimizi bölüşək, çıxaq Sarıqayaya, Soyuq 
bulağın üstdə oturub bir qoyunu kabab eləyək, ordan-
burdan söhbətləşək. Şəhərdən gələnlərə deyirlər ki, bu 
hər şeyi bilir. 

– Sizdən soruşsalar ki, hökumət nə fikirləşir, nə 
deyəcəksiniz? 

– Deyəcəm ki, hökumətin nə fikirləşdiyi nəticədən 
asılıdı. Nəticəsi hudur ki, bir az imtiyazları vardı, onu 
da əllərindən alıblar, adını da qoyublar bazar iqtisadiy-
yatı. Bu bazar o bazardan deyil, azardı. Sərhəd kəndi-
nin nə olduğunu hələ aydınlaşdırmayıblar. Mənim do-
ğulduğum kənd ermənilərlə sərhəddi. Bilmirəm sərhəd 
daha necə olur? Qeydə alınmadığından sərhəd kəndlə-
rinin imtiyazları da yoxdu. O tərəfdə ermənidə işıqlar 
yanır, bu tərəfdə qaranlıqdı. Bunları kənddə getsəm də, 
getməsəm də bilirəm. 

– Siz bunları kənddə danışsanız, problemlər həllini 
tapacaqmı? 

– Mən məsələni qaldıracam. Rayon Partiya Komitə-
sinin birinci katibinə veriləsi suallarım var. 

– Sirr deyilsə, o sualları açıqlayardınız? 
– Nə sirr olacaq? Deyim də. Birincisi – Azərbayca-

nın sərhəddi hardan başlayır? Özəlləşdirmə-gözəlləş-
dirmə gedirmi kənddə? 7 kəndi ermənilər aldı. O 
kəndlərin adamlarının torpaq payı hanı? Bu adamlar 
bilməlidi ki, onlara torpaq veriləcək, ya yox. Necə olur 
ki, erməni kəndində işıq var, bizdə yox. Aramızda nə 
qədər məsafə var? 

– Suallarınıza cavab ala biləcəksinizmi? 
– Mən sualları verməyə borcluyam. O da cavab ver-

məsə, başqası verəcək. İşıq pulu yığmağa gələn əvvəl 
işığı vaxtında verməlidi, sonra pulunu tələb eləməlidi. 
İşıq azalır, artıq, kəsilir. Bakıda mənim soyuducum, 
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elektrik avadanlığım xarab olur. İşığın zəifliyi ucba-
tından. 

– Yeri gəlmişkən, Bakıda hansı tərəfdə yaşayır-
sınız? 

– 20-ci sahə deyilən yer var, neft buruqlarının lap 
içində. Kənddə deyəndə ki, qazımız şam kimidi, odun 
peçi yandırırıq, inanmırlar. 

– Necə olmasa, burda – Bakıda işığmız da hər halda 
tez-tez kəsilməz. qaz da az-az verilir. Əslində kəndə 
əzab çəkməyə, kəndin qayğıları ilə birgə yaşamağa 
gedirsiniz. 

– Elədir. Azərbacanın işığa, qaza ehtiyacı olmama-
lıdı. Burda 6 ay gecə, 6 ay gündüz olmur. Bura Skandi-
naviya ölkələri deyil. İldə 5-6 gün qaz lazım olur. 
Soyuq da o qədər çəkir. Bu 5-6 gün bəs eləyir ki, kasıb 
ölsün. Soyuq oldu, qar yağdı, işıq kəsildi, qaz kəsildi – 
kasıbın yaman günüdü. 

– Səməd müəllim, ola bilərmi ki, elə biryolluq 
kənddə qalası oldunuz, heç geri qayıtmadınız... 

– Mən kəndə nostaljidən gedirəm. Nazim Hikmət 
deyirdi ki, “Şərqə aparmayın məni, Qərbə aparmayın 
məni, ölmək istəmirəm. Şimala aparmayın məni, 
Cənuba aparmayın məni, ölmək istəmirəm”. 

Özündən qaçmaq mümkün deyil. İnsanın içiylə 
gedir bu problemlər, istəyirsən şəhərdə ol, istəyirsən 
kənddə. İnsanı müəyyən mənada rahatlandıran nədi? 
Bu intriqalardan, yaxınlardan, uzaqlardan kənar olma-
sı. Biz az gedib dağnan, daşnan söhbət eləyib, darıxıb 
qayıdacaq. Orda durammaz. Çünki dağ, daş, ağac nə 
qədər gözəl olsa, insan ondan gözəldi. Adam nə qədər 
düşmən olsa belə, ağacdan yaxşıdı. 

– Siz uzun müddət kənddə qalmışdınız?.. 
– Bir az qaldım. Gördüm ki, kənd həmin kənd deyil. 

Tay-tuşlarım yoxdu. Hamısı Rusiyanın çöllərinə səpə-
ləniblər – bir parça çörəyin dalınca. Tanıdığım bulaq-
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ların bircəciyinə gedə bilmirəmsə, kənd həmin kənd 
deyil. O meşədə qoyun-quzu otara bilmirsənsə, nə 
kənd. Əvvəlcə gərək kəndi qaytarasan ki, özün qayıda 
biləsən. Kənd də yoxdu... 

– Siz universiteti bitirmisiniz. Təyinatla niyə kəndə 
qayıtmadınız? 

– Hara qayıdaydım? Qayıdardım, ancaq nə iş 
görəcəkdim? Rayonda bir qəzet çıxır, beş-altı nəfər 40-
50 ildi işləyirdilər. İşləməyə yer yoxuydu. 

– Şeirlərinizdə deyirsiniz ki, burax gedim. Elə bil 
kimsə sizi tutub saxlayır. Amma əslində qalan özü-
nüzsünüz. 

– Problemlər saxlayır. Fikirləşirəm ki, qayıdım 
kəndə. Neyniyəsiyəm? Yenə burda kəndin dərdindən 
yaza bilirəm. Kəndə getsəm, çayxanada çay içənlərdən 
biri də mən olacam. 

– Bəlkə elə kəndin kişiləri kənddə qalmadığından 
kənd də ermənilərin əlinə keçdi? 

– Qətiyyən elə deyil. Torpağı hamı qorumalıdı. 
Ordu qorumalıdı. 

– Ordu kimdən ibarətdi? 
– Səndən, məndən. Kənddə qalandan yox. Kənddə 

qalanın hamısı əsgər deyil. Əsgərliyin vaxtı var, yaşı var. 
– Kəndin cavanları gedir axı? 
– Bu kəndin cavanları, ya qocası, uşağı nə qədər vu-

ruşmalıdı? Neçə il vuruşdular, 60-da, 70-də. Bir qarış 
da erməniyə torpaq vermədi. Sonra xəyanətin nəticə-
sində kəndlərin ərazisi ermənilərə verildi. Siz fikir ve-
rin, erməniyə güllə atan oğulların hamısı həbs olundu. 

Nə torpaq qorumağa qoyurlar, nə də iş yeri var ki, 
işləsinlər. Məcbur olub Rusiyaya üz tuturlar. 

– Fikrinizcə, xəmirimiz sıyıq deyil ki? 
– Qətiyyən. Bu millət nə qədər hay-küyə, zülmə 

dözübdü. Bizim millətin tarixi torpaq vermək yox, 
torpaq almaq tarixidi. 
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– Hazırki ədəbi mühit sizi qane edirmi? 
– Əsil ədəbiyyatın yaranmağı üçün gözəl şərait 

yaranıbdı. Vaxtilə bizim tanınmış şairlərin yaza 
bilmədiklərini yazmaq vaxtıdı. 

– Siz millətə nəyi arzu edərdiniz? 
– Millətə çəpik çalmağı tərgizməyi arzulardım. 

Çəpik çalmaqdansa, təpik yemək yaxşıdı. 
– İşləmək üçün şəraitiniz varmı? 
– Mən iki daşın arasında da yaza bilirəm. 
– Kənddə yaradıcılığınız üçün geniş imkanlar 

olacaq? 
– İnanmıram. Qazancım yeni hisslər, duyğular 

olacaq. Sonrası bəlli deyil... 
(Kadr dəyişir. Uca dağlar, yaşıl meşələr, dağ çayları 

göstərilir. Onu saz havası müşayiət edir). 
– Əziz tamaşaçılar. "Çay cəstgahı" verilişinin ilk 

sayı başa çatdı. Həmsöhbətimiz tanmmış gənc şair 
Səməd Sarıqaya idi... 

 
ŞAHİD İFADƏSİ 

 
Rayon milis idarəsinin qarşısında dayandı. İçəridə 

durmağa növbətçilər icazə vermirdilər. Müstəntiq Əli-
xanovun gəlməsi hələ məlum deyildi. Papiros yandırdı. 
Kənarda adamlar dayanmışdılar və onların sifətlərin-
dən, üst-başlarından quldurluq yağırdı və öz-özünə 
düşündü ki, milislər də bilirlər kimi idarəyə çağırsınlar. 

Saqqallı, alnı çapıq kişi ona yaxınlaşıb papiros istə-
di. Çıxarıb verdi. Kibrit də istədi. Papirosu yandırıb də-
rindən qüllab vurdu, sonra əlinə alıb yanan uc hissəyə 
baxdı. 

– Müstəntiq Vəliyevi gözləyirsən? 
– Yox – dedi. 
– Onda Həsənovu? 
– Yox. 
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– Bəs kimi? 
– Rəisi gözləyirəm. – Onu özündən kənarlaşdırmaq 

istədi. 
– Nə məsələdi? Oğurluq, bıçaqlama... 
– Narkotika. 
– Ah, belə de. Problemi yoxdu. Pulunu verirsən, 

çıxıb gedir. 
– Görək də. Bəs səninki nə işdi? Nə yaxşı gəlmisən? 

– O dübarə bir qüllab vurub tüstünü ustalıqla ciyər-
lərinə çəkdi, tüstü onun burnundan çıxdı. 

– Belədi də, qərdeş... 
Növbətçi qaçaraq bayıra çıxdı. 
– Çəkilin, çəkilin. Kənarda durun. 
– Deyəsən rəis gəlir. – Bunu gözləyənlərdən kimsə 

dedi. 
Arxadan iki nəfər düşdü, laqeyd, etinasız halda 

onlara fikir vermədən içəri keçdilər. 
– Mənimki belədi də, qərdeş... 
– Rəisin yanındakı kim idi? 
– Tanımırsan? Əlixanovdu, müstəntiq. Rəisin bir 

nömrəli doverenni adamıdı. Hə, mənimki belədi də, 
qərdeş... 

– Mən getməliyəm. 
...Əlixanov saçını darayırdı. 
– Qoratdeldə iclas vardı. – Dalını demədi. Özünü te-

leviziya müxbirinin qarşısında günahkar etməmək üçün 
bu sözü dilucu ortaya atdı. Onun nahar fasiləsindən, 
daha doğrusu, yeyib-içməkdən gəldiyi hiss olunurdu. 
Tünd araq qıcqırmış turşunun iyini öldürə bilmirdi. 

– Yaxşı tədbir olub, yeməkli-içməkli. – Müstəntiq 
bu sözü eşitməzliyə vurdu. 

– Yəqin ki, məsələdən xəbərdarsan? – dedi və 
üstünə "Delo" yazılmış papkanı açdı. 

– Nə məsələdi? 
– Necə yəni nə məsələdən? Bura niyə çağırılma-

ğından xəbərin yoxdu? 
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– Çağırmısız gəlmişəm, deyərsiz bilərəm. 
– Deməli, bilmirsiniz bura niyə çağırılmağınızı? 
– Çağırış vərəqəsində yazılanları bilirəm. 
– Siz mərhum Şəhla İldırımın ölüm hadisəsi ilə 

bağlı şahid qisınındə dindirilməyə çağırılmısınız. 
– Eşidirəm. 
– Nəyi eşidirsiniz? 
– Sizi. 
– Hə, onda başlavın. 
– Nəyi başlayım? 
– Necə nəyi? Olub keçənləri. 
– Olub-keçənləri danışsam, bir roman yazmaq olar. 

Bir də olub keçənlərin bura nə dəxli var. Mən tamam 
başqa bir ömür yaşayıram. Mənim öz qayğılarım, 
problemlərim özümə bəsdi. Bu işlə mənim heç bir 
qarışacağım, marağım yoxdu. 

– Mənə fəlsəfə dərsi danışma, yoldaş. Mən istin-
taqçıyam, özüm də ölüm işi aparıram. Ozünüzü avam 
yerinə qoyub burnunuzu işdən kənarlaşdırmayın. 
İstintaqa düzgün ifadə verin. 

– Mən nəyi yalan danışdım ki? 
– Düzdü, hələ yalan danışmamısan, ancaq istintaqa 

ifadə verməkdən yaxa qurtarmaq fikrindəsən. 
– Soruşun, mən nəyi deməliyəm. 
– Mən soruşmalı deyiləm, sən özün danışmalısan. 
– Mənim danışıqlarımın istintaqa heç bir xeyri ol-

mayacaq, çünki danışacaqlarını adi iş prosesini əks 
etdirəcək. Burada heç bir cinayət yoxdur. 

– Siz danışın, onsuz da hər bir şey mənə bəllidi. 
– Bəllidisə, məni niyə sorğu-suala tutursunuz? 
– Öz dilindən eşitməliyəm. 
– Onda qulaq asın. Mən 19..-ci ildən "E1 qəzeti"ndə 

çahşmışam. Daxili xəbərlər şöbəsində müxbir, sonra 
şöbə müdiri işləmişəm. Ötən ildən baş redaktor Şəhla 
İldırımı bu şöbəyə müxbir təyin etdi. İş prosesində 
narazılıqlarımız olub. Bu da nədən ibarətdir? Onun 
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yazıları məni qane etmirdi. Dəfələrlə baş redaktora 
yazılı surətdə müraciət etmişəm, heç bir tədbir gör-
məyib. 5 ay bundan əvvəl redaksiya şurasının iclasmda 
onu mənim verimə müdir təyin etdilər, mən isə müxbir 
oldum. Az sonra televiziyadan təklif aldım və öz 
xahişimlə işdən azad olundum. Həmin vaxtdan mən 
köhnə iş yoldaşlarımdan heç kimi, o cümlədən Şəhlanı 
görməmiş, telefon əlaqəsi belə saxlamamışam. 

– Sizin Şəhla İldırımla münasibətləriniz nə yerdə 
idi? 

– Bizim münasibətlərimiz deyəndə ki, mən ona 
qarşı həmişə rəsmi, ciddi olmuşam. O isə bunu qərəzli 
kimi qəbul edib. Umumiyyətlə, aramız həmişə soyuq 
və əsəbi olub. 

– Sizin ona qarşı münasibətinizdə sevgi, flan olma-
yıb ki? 

– Qətiyyən olmayıb. 
– O xarici görünüşcə gözəi olub. 
– Ola bilər. Ancaq bu gözəllik məni maraqlandır-

mayıb. Mənim ailəm var, xaraktercə şorgöz adam 
deyiləm. 

– Baş redaktor bir dəfə bu məsələ ilə bağlı sənə 
müraciət edib. 

– Bizim münasibətlərimiz kəskin idi, o isə arada 
sakitlik yaratmaq üçün soruşub ki, sən ondan nə 
istəyirsən. 

– Sən ondan nə istəyirdin? 
– İş. İşi təmiz, səliqəli başa çatdırmaq. Balaca bir 

yazını qaralayıb üstümə atırdı, mən də tələb edirdim ki, 
yenidən işlə, sənin hambalın-zadın yoxdu. 

Müstəntiq serjantı çağırdı, onu mağazaya su dalınca 
göndərdi. 

– Redaktorla münasibətin necə olub? 
– Necə olmalıdı? İşgüzar. Düzdü, mübahisəli anları-

mız çox olub, ancaq o redaktor idi, mən şöbə müdiri. 
– Münasibətləriniz deyilənə görə lap pis olub. 
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– Düz deyil. Ümumi işin xeyrinə mübahisə, mü-
barizə münasibətləri həll etmir. 

– Səni niyə şöbə müdirliyindən çıxartdı? 
– Məni təkcə o çıxartmadı. İclasın gündəliyinə ba-

xın, orda hamı mənim işdən azad edilməyimi tələb 
edib. Əgər münasibətlərimiz pis olsaydı, o mənim 
yazılarımı verməzdi. 

– Ancaq o həmişə səndən narazılıq edib. 
– Ola bilər, ancaq mən belə düşünmürəm. Baş re-

daktor tələb edib, biz də onun göstərişlərini yerinə ye-
tirmişik. Həmişə yaxşı yerinə yetirmək, ümumiyyətlə 
mümkün deyil. 

– Sənə elə gəlmirmi ki, baş redaktorunu müdafiə 
edirsən. 

– O mənim baş redaktorum deyil. Sonrası da, mən 
onu heç zaman müdafiə etməmişəm. Olanı deyirəm. 

– Sənin Şəhla ilə münaqişən zamanı sən baş 
redaktora demisən ki, əlində faktın var. 

– Demişəm. 
– Nə faktdır o elə? 
– Fakt necə olur? 
– Necə olur? 
İkisi də susdu. Serjant litrlik suyu müstəntiqin 

stolunun üstünə qoydu. 
– Sərindi? 
– Bəli, rəis. Xolodilnikdən indicə çıxartdırmışam. 
– Gedə bilərsən. – Suyu açıb armudu stəkanı yaxa-

ladı, iki stəkan su içib əli ilə ağzını sildi. – Nə faktdı o 
elə? 

– O vaxt demişdim. İndi onun elə də əhəmiyyəti 
yoxdu. 

– Sən nə bilirsən ki, əhəmiyyəti yoxdu? 
– Bilməsəm demərəm. 
– Deməlisən? 
– Zornandı? 
– Bəli. 
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– O hansı qanunda vazılıb? Zorla izahat alırsmız? 
– Lazım gəlsə alarıq. 
– Baxır kimdən. 
– Elə kim olsa ondan. Redaktorla Şəhlanın müna-

sibətləri necə idi? 
– Yaxşı, əla. 
– Necə yəni yaxşı, əla? 
– Elə eləcə yaxşı və əla. 
– İntim münasibətləri haqda nə bilirdin? 
– İntim münasibət belədi ki, orda iki nəfər olur. 

Üçüncü şəxs kimi onları bir yerdə görmədiyimdən heç 
nə deyəmmərəm. 

– Deməli, aralarında heç nə olmayıb? 
– Mən nə bilim olub, olmayıb. Mən onlara qaro-

vulçu, ya da şamtutan olmamışam. 
– Deməli, eşitməmisən? 
– Eşitsəm nə mənası var ki? Hər ikisi ali təhsilli, və-

zifəli adamlardı. Uşaq deyillər ki, nədəsə göstəriş ve-
rəsən. Siz eşitməmisiniz, Kuba prezidentinin 47 arvadı 
var. 

– Yox, yalan deyirsən, elə şey olmaz. 
– Sən hardan bilirsən ki, mən yalan deyirəm? 
– Kommunistin o qədər arvadı olmaz, tem bolee 

ölkə başçısının. 
– Sən kommunistin arvadbazlığının qarşısını ala 

bilərsənmi? 
– Bizim ölkədə olsa, hə. 
– Ora ilə buranın nə fərqi var, hər ikisi sosialist 

dövlətidi. Lap buranı götürək. SSRt-də çoxarvadlılar 
yoxdu, deyirsən? Elə kommunistlər var ki, beş arvad 
saxlayır. Çoxu da vəzifəlilərdi. 

– Sən televiziyada işləyirsən, eləmi? 
– Bəli.  
– Danışıqlarına fikir verirsənmi? 
– Fikirləşib danışıram. 
– Hökumət əleyhinə danışdığını bilirsənmi? 
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– Mən hökumət əleyhinə danışmıram. 
– Necə yəni danışmıram? İndi demədin ki, kommu-

nistlər arvadbazlıqla məşğul olurlar? 
– Xeyr. Mən dedim ki, elə vəzifəli kommunistlər 

var ki... 
– Adlarını deyə bilərsənmi, yoldaş jurnalist? 
– Deyə bilərəm. 
– De. 
– Hardan başlayım? Elə istəyirsən sizin milis 

idarəsindən başlayım. 
Əlixanovun rəngi ağarsa da, özünü o yerə qoymadı. 
– Bizim idarədən nə başlayacaqsan? De görüm? 
– Sizin rəisiniz milis podpolkovniki Cavad Cava-

dovdu, elə deyilmi? 
– Noolsun ki? 
– O olsun ki, yoldaş müstəntiq, onun öz evindən 

savayı (mikrorayonda olur) Razində həyət evi var. O 
ev bilirsənmi kimin adınadır? Bilirsən, bilmirsənsə 
deyirəm, o ev Cavadovun məşuqəsinin adınadı. Mon-
tində Cavadovun "Ağ meşə" restoranı var. Orda olmu-
sunuzmu? Olmamısınızsa, deyim, şam meşəliyinin 
içində yerləşir. Xüsusi nömrələri var. Cavan-cavan 
qızları o restoranlarda istifadə edirlər. 

– Cavadovun restoranı-zadı yoxdu. Kim deyirsə, 
yalan deyir. 

– Düzdü, o restoran başqa adamın adınadı, ancaq 
Bakının yarısı bilir ki, o restoranın sahibi kimdi. 
Təsadüfən siz Cavadovla indi ordan gəlmirdiniz? 

– Mən qoratdeldə olmuşam. 
– Qoratdeldə araq içirlər? Ya içkili vəziyyətdə 

iclasda otururlar? 
– Mən indi sənin sədrinlə danışacam. Sənin kimisini 

necə işdə saxlayır bu? 
Elə bildi ki, ondan çəkinəcək, xahiş edəcək ki, bu 

addımı atmasın. Onun vecinə deyildi. Həmin anda o 
özünü döyüşdən qalib ç.ıxan sərkərdə kimı hiss edirdi. 
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Müstəntiq əlini dəstəyin üstünə qoymuşdu. 
– Niyə durmusan, zəng elə. 
– Elə bilirsən eləmərəm? İndi nömrəni tapıb edə-

rəm. Ona lazımi məlumatları çatdırram. Onu da deyə-
rəm ki, istintaqın gedişinə maneçilik törədir. 

– Nə xətrindi deyə bilərsən. Mənə sualınız yoxdur-
sa, getmək istəyirəm. 

– Biz hələ söhbətə təzə başlamışıq. Nə tez yorul-
dun? 

– Niyə də yorulmayım. Üç saat həyətdə ayaq üstüdə 
dayanmışam ac-susuz. 

– Sən redaktorla müxbir arasında münasibətdən 
danışmadın. Sən çox şeyləri bilirsən və sənin verdiyin 
məlumatlar işin açılışına xeyli kömək edəcək. Sən də 
onu vermək istəmirsən. 

Əsəblərini güclə cilovladı. 
– Bəs səhərdən danışdıqlarımız nə idi? 
– Elə-belə sözlərdi deyirdin. 
– Sözün də elə-beləsi olurmu? 
– Olur. Sən deyən kimi. 
Müstəntiq yarımçıq qalmış şüşəni başına çəkdi. Su-

suzluqdan dodaqları cadar bağlamışdı. Yadına düşdü 
ki, neçə saatdır papiros çəkmir. 

Qapı səs-küylə açıldı. Sifəti qıpqırmızı yanan, göz-
ləri qızarmış yekəqarın rəis içəri girdi. 

– Nağayrırsan? 
– Şahid dindirirəm. O qızın ölüm işiylə bağlı. 
– Səhərdən dindirirsən? 
– Bəli. 
– Niyə uzun çəkir? 
– Açıq heç nə demir. 
– Demir, sal qoduqluğa, beş-altısını çəksinlər, ağlı 

başına gələndən sonra quzu balası kimi danışacaq. 
Niyə ifadə vermirsən, ə? – Rəis az qala anqıracaqdı. 
Keçib pəncərə tərəfdə, onunla qənşər dayandı. 

– Səhərdən ifadə verirəm. 
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– Nə səhərdən ifadə verirəm deyirsən? Bəs bu 
boyda müstəntiq deyir ki, zoğallayırsan. 

Müstəntiq ayağa qalxdı, rəisə qaş-göz elədi. 
– Dayan görüm, ə, bunun nə həddi var ki, ifadə 

verməsin. 
– Verəcək, rəis. 
– Havax verəcək? İndi, təcili verməlidi. Yoxsa bas-

dırıram qoduxluğa. 
– Mən ifadəmi vermişəm. Sadəcə sizin ikiniz də 

sərxoşsunuz. Nə deyilib-deyilmədiyini anlamırsmız. 
Ayılanda danışsaq, daha yaxşı olar. 

– Əlixanov, nə danışır bu? Ə, sən mənə sərxoş 
deyirsən? Sən nə haqla mənə sərxoş deyirsən, köpəyin 
balası. Sən məni tanımırsan hələ. 

– Sərxoşa sərxoş deyərlər. Tanımağına isə gözəl 
tanıyıram. 

– Sən de görüm cavan qız uşağını aldadıb necə 
korlamısan? 

Ayağa qalxdı. Gözü heç nəyi görmürdü. 
– Əvvəla, əllə-qolla, hədə-qorxu ilə, söyüşlə danışı-

ğınıza son qoyun. Hətta cinayətkar olsam belə, təhqir 
etməyə ixtiyarınız yoxdu. Sonrası, cavan qız uşağını 
koriamağımı nəyə əsasən deyirsiniz? Bir dəlil-sübu-
tunuz varmı? 

– Tapılar. Ə, aşağı zəng elə, basdır bunu üç sutka-
lığa. Çox humanistlik edirsən, Əlixanov. Cibinə nəşə-
dən-zaddan atdır, basdır qoduqluğa. 

– Mən sizin nazirlə söhbət edəcəm, rəis. Elə bu gün. 
Sizin məsələni elə-belə özbaşına buraxmayacağam. 

– Nazir kimdi, ə? Bu rayonun ağası mənəm. Nə 
istəyirəm, onu da eləyəcəm. 

Əlixanov rəisin qolundan tutub çölə çıxartmaq 
istədi. 

– Dayan görüm, e. Bu kimdi belə, dil-dil ötür. Bir 
şey tap, bunu əlaqələndir, beş-altı ilini nalla belinə. 
Nazirlə söhbət eləyənə bax. 
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– Daha nazirlə görüşə ehtiyac yoxdu. Çünki nazir 
sizinçün heç kimdi. 

– Bəli, heç kimdi. Mən bu rayonun ağasıyam. 
– Rəis, – Əlixanov dayana bilmədi – bu yoldaş işdə 

günahkar deyil. Özü də televiziyanın şöbə müdiridi. 
İstəyirdim ki, bəzi məsələlərə aydınlıq gətirsin. 

– Televiziyanın? Bizim televiziyanın? – Rəisin səsi 
birdən yumşaldı. 

– Bəli, bizim televiziyanın. 
– Bəs niyə bayaqdan demirsən ki, bu yoldaş tele-

viziyanın müxbiridi? – Rəis mütəntiqə acıqlandı. 
– Bunun nə əhəmiyyəti var ki? – dedi – Adi vətən-

daş olasan, ya televiziya müxbiri. Hamı qanun 
qarşısında eyni cavabdehliyə malikdirlər. 

– Bir yana baxanda düz deyirsən, bir yana baxanda 
səhv. Nə isə... – Rəis müstəntiqə tərəf döndü. – Bəs 
hörmətli qonağı abedə niyə dəvət etmirsən? 

– Rəis, abedin vaxtı döy. Olsa-olsa axşam yemə-
yinə... 

– Nə fərqi var. İstəyirsən gedin ora, mən də 
gələrəm. 

Duruxdu. Döş cibindənki kassetin qurtardığını hiss 
etdi. 

– Bəlkə rəisin təklifini yerinə yetirək? – Müstəntiq 
ona xahişedici nəzərlə boylandı. 

– Ə, nə durmusan, tut qolundan, bas maşına, düz 
"Ağ meşə"yə. 

– Xeyr, rəis, mən əgər üç sutkalığa düşməsəm, 
buradan düz nazirin yanına gedəcəm. Sonrası nə 
olacaq deyə bilmərəm. 

Araya sükut çökdü. 
– Navar ə, nazirin yanında? Səhərdən nazir-nazir 

düşmüsən. 
– Necə nə var? Nazirə deyəcəm ki, bir rəis var, səni 

saymır, özünü ağa sayır. 
– Nə danışırsan, ə? Heç mən elə söz dedim? 
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Müstəntiq Əlixanov təsdiq edər ki, mən elə demədim. 
Dedim ki, nazir bu rayonu mənə həvalə edib. 

– Unutmavm ki, divarların da qulağı var. Dediklə-
rinizi nöqtəbənöqtə eşidib. 

Rəis acı-acı hırıldadı. 
– Gəlin mənim otağıma gedək. Bir stəkan çay içək, 

həm də söhbətimizi davam etdirək. 
– Mən səhərdən müstəntiqlə çay içirəm. Hələ 

mineralnı da içdik. 
– Lap yaxşı, müstəntiq səliqəli oğlandı. Gəlin, gəlin. 

– Qapının ağzına tərəf addımladı. 
– Mən getdim, – deyib koridora çıxdı. Rəis onun 

qolundan tutdu. Hirslə dartındı. 
– Mənim otağıma gedirik. 
– Mənim sizin otaqda heç bir işim yoxdu. 
– Gəl, söhbət edək, nə lazımdı razı salarıq səni. 
– Məni razı salmağa üzünüz qalmayıb. 
– Üzü neynirsən, ə? Pul olan yerdə üz lazım döy. 

Bizdən də bir intervü çəkərsən. 
Pillələri asta-asta düşürdü. Yadından çıxmışdı ki, 

Şəhlanın ölüm işi ilə bağlı ifadə verməyə gəlibmiş. 
İndi o, qəti hücuma keçməli idi. 

– Ə, bunu hara buraxırıq. Sən başa düşürsənmi axırı 
necə olar? Mənim bundan gözüm su içmir. Birtəhər 
razı sal. Olmasa, akt bağlayaq ki, bizə əl qaldırdı. 

...Növbətçi hissədə onu saxladılar və arxa otağa 
keçirdilər. Ona heç nəyi izah edə bilmədilər. Təkcə 
onu dedilər ki, rəisin tapşırığından çıxa bilməzlər. İçə-
ridə köhnə taxta döşəmə, onun üstündə isə çirkli yataq 
dəsti vardı. Papiros yandırdı. Bayırdan addım səsləri 
əks-səda verirdi. Telefon zəngləri və növbətçilərin 
"Milis idarəsi, növbətçi Əzizov" kəlmələri bir-birini 
əvəz edirdi. Nə edəcəyi haqqında düşünə bilmirdi. 
Özündə bir arxayınçılıq hissi keçirirdi. Ancaq məsə-
lənin gərgin bir sonluqla başa çatacağını yəqin bilirdi. 

Şəhlanın öiümü ona pis təsir etmişdi. Hansı qəzet-
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dəsə başsağlıqlarının arasında onun adını qara hərflərlə 
gördükdə tükləri biz-biz olmuşdu. Dönə-dönə ada 
baxmışdı. Hərfləri bir-bir gözü önündən keçirmişdi. 

Ş.  
Ə. 
H. 
L. 
A. 
Ona elə gəürdi ki, bu Şəhla o Şəhla deyil, hansısa 

onun tanımadığı bir qızdı. O Şəhla indi qəzetdə, 13-cü 
otaqda başda oturub, güzgülənir. saçını sığallayıb qay-
daya salır, arada Qaziki, Arazı ora-bura iş dalınca 
buyurur. Telefon zəngi gələn kimi dəstəyi götürür. 
Məhin müəllimə əda ilə zəng çalır. 

İdarə müdirlərinə deyir ki, qəzetin xəbərlər şöbə-
sinin müdiridi. 

Səyyarə Nurlu və Bağdagüllə gizli söhbətlər edir. 
Addımları koridorda əks-səda verir. 
Şəhlanın ölümünü istəməzdi, ağlına belə gəlməzdi 

ki, bu hikkəli, ədəbaz qız belə vaxtsız-vədəsiz ölə bilər. 
Bunu ona Nahidə danışdı – əvvəlcə bir yerdə işləmiş-
dilər, sonra o radioya keçmişdi, uşaqlar üçün veriliş 
aparırdı. Yeməkxanada rastlaşdılar, bir stol arxasında 
oturub dərdləşdilər. Sən demə, Şəhla Məhindən xəbər-
siz doğmaq istəyir. Beş aya qədər bunu ondan gizlədir. 
Məsələ məlum olandan sonra aralarında möhkəm nara-
zılıq olur. Şəhla abort elətdirir. Xəstəxanaya getmir. 
Qanaxma aparır. Heç cürə xilas edə bilmirlər. 

Onun niyə belə ehtiyatsızlıq etdiyini düşündü. Əv-
vəla, uşağı niyə saxlamamışdı? Razı olmuşdu ki, vaxtı 
ötmüş körpə məhv edilsin. Uşağın atası kim olub? 
Güman ki, Məhin. Bəs Məhin bu cinayətə necə qol 
qoymuşdu? Adi bir təsadüf nəticəsində onun əlinə 
keçən şəkildə adi bir həyat anının çılpaqlığı əks olun-
muşdu. O an milis şöbəsinin saxlama otağında gözü 
önündə dayandı. Sonra qəbiristanlıq. Sonra Məhinin 
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otağı. Evə çatan kimi o şəklin arxasına "bir zaman nə 
xoşbəxt imişəm, Allah" sözlərini yazacaqdı. Ancaq 
yox. O an nə Məhin, nə də Şəhla üçün xoşbəxtlik yox, 
bədbəxtlik anları imiş. 

O şəkli müstəntiqə təhvil versəydi nə dəyişəcəkdi? 
Onsuz da çoxları (işdə demək olar ki, hamı) bilirdi ki, 
Məhinlə Şəhla arasında intim hisslər var. İşdəkilərin 
Məhinə yaxın olan bir neçəsi elə redaksiyanın on beş 
addım aralığında yeriəşən restorana gedib iki nəfərlik 
otaq, yemək-içmək sifarişi vermişdilər. Məhinin sürü-
cüsü Yasamaldakı hamamın yanında xüsusi otaq kira-
yələmişdi və onların görüşü orada olurdu. Evdə Məhi-
nin arvadı bilirdi ki, Məhin Şəhla ilə yaxınlıq edir. 

Şəkli restorandakı otaqda çəkmişdilər və bu şəkil 
onda – adicə bir müxbirdə vardısa, deməli başqa lazımi 
adamlarda da vardı. 

Maraqlı idi, görəsən iş yoldaşları istintaqa hansı ifa-
dələri vermişdi? Səyyarə Nurlu, Bağdagül nə yazmış-
dılar? Qazik, Araz, Qeyrət, Rəhim... Rəhim bu işlərə 
necə baxırdı? Axı, qız onun qohumu idi? 

Evə, işə, Kifayət müəlliməyə zəng etməkdən vaz 
keçdi. Bu günlərdə Bəyimlə görüşüb kəndə getməyi 
planlaşdıracaqdı... 

Məhbəs çətin yerdi – insanı sınağa çəkir. Nələri, 
nələri düşünmürsən dörd divar arasında... 

Qapının qıfılına açar salındı. Cingiltili səs onu 
fikrindən ayırdı. Milis nəfəri idi, müstəntiq onu kənara 
itələyib içəri keçdi. 

– Darıxdın? 
– Yox, buralar mənə doğma gəldi nədənsə. 
– Ola bilməz. – Müstəntiq heyrətləndi. – Birinci 

dəfədi ki, türmədən xoşu gələn adam görürəm. Ancaq 
bura türmə deyil. Növbətçilərin istirahət otağıdı. 
Növbətçilər gecə burada yatırlar. 

– Çox yaxşı istirahət otağıdı. Məni az qala yuxu 
aparmışdı. Hörmətli-izzətli olasınız... 
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– Oxay. – Müstəntiq divanın üstündə oturdu. – Ya-
manca yorulmuşam. İmkan versələr, elə burdaca ya-
taram, – dedi. 

– Sənə kim mane olur ki? – dedi. – "Ağ meşə"yə 
getmə, burada uzan yat. İllərlə də yata bilərsən. 

Sözünə qısa ara verdi. Müstəntiqin cod, sarımtıl 
saçları, gömgöy gözləri onda ikrah hissi oyatdı. 

– Bizi rəis gözləyir. Onun otağına çıxmalıyıq. 
– Mən onun otağına getməyəcəm. 
– Niyə getmək istəmirsən? 
– Ay qardaş, adamlar var ki, rəisin otağına girmək 

üçün dəridən-qabıqdan çıxırlar, sən də başlamısan belə. 
– Mən dərimi, qabığımı özümdə saxlamaq 

istəyirəm. 
– Elə yox ey. Kimdi səni soyan. Yəni demək istə-

yirəm ki... Adam var ki, rəislə tanış olmağa neçə min 
manat verir. 

– Ağıllı adam tanışlığa pul verməz. Pul verirsə, 
onda düzgun adam deyil. 

– Açığını deyim ki, sənin tək adama birinci dəfədi 
rast gəlirəm. Ayə, qardaş, belə rəis sənə... 

– Hə, rəis mənə neynəmək istəyir? 
– Rəisimiz sənə... Sənə şirinlik vermək istəyir. 
– Başa düşmürəm, rəis nəyə görə mənə şirinlik 

vermək istəyir? 
– Prosto. Sən tanınmış korrespondentsən, gəlmisən 

bizim idarəyə. Ona görə. 
– Mən sizin idarəvə nə çəkilişə gəlmişəm, nə də 

yazı hazırlamağa. Mən vətəndaşın ölüm işi ilə bağlı 
ifadə verməyə gəlmişəm. Burada şirinliyin nə adı var? 
Mənə rüşvət verirsiniz? Ona görə ki, sizdən nazirə 
şikayət edəcəm? Açıb tökəcəm zibillərinizı?  

Qapıdan çıxanda növbətçilər onu saxlamaq istədi. 
Onlara əhəmiyyət vermədi. Şüşədən müstəntiqin ölü 
siluetini gördü. 

O, milislərə nəsə deyib pilləkənlərə tərəf addımladı. 
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İşdən Səbinəyə zəng vurdu ki, internata, Kifayət 
müəllimənin yanına gedəcək. Narahat olmasın. Özlü-
yündə əmin idi ki, kənddən Güllü bibisi gəlib onu ax-
tarır. O, bu görüşə hazır idi. Səbinəyə hər şeyi demişdi 
və zəng çalanda Səbinə bunu hiss etdi. Ona tapşırdı ki, 
yemək hazırlasın... 

Dəmiryol vağzalından elektriçkaya mindi. Adam o 
qədər də çox deyildi. Kənddən gələndən bir dəfə də 
olsun Bəyimlə görüşməmişdi. Görüşmək elə də çətin 
deyildi – o, anası ilə üz-üzə gəlməkdən çəkinirdi. Özü 
də bilmirdi niyə? Bəlkə də uzun illərin qəribəliyindən 
və ayrılığından sonra o ilk olaraq özünü anasının 
yanına çatdırmalı, onu qucaqlayıb bağrına basmalı, 
"ana, əziz ana, mən sənin oğlunam, İbrahiməm" deməli 
idi. Anası oğlunu bağrına basıb isti göz yaşlarına, 
öpüşlərə qərq etməli, "əziz balam" sözləri ilə layla 
çalmalı idi. Ona layla çalan olmamışdı və üstündən 
neçə illər keçəndən – o ailə sahibi olandan sonra bu 
sözlər ona təskinlik verəcəkdi. Bəlkə Bəyim bilir ki, 
İbrahim onun qardaşıdı? Anası danışıb ona hər şeyi? 

Yoxsa, qız ona bu qədər mehriban və əziz olmazdı. 
İnternat məktəbin səliqəsiz yataq otağında baxışla-

rını tavana zilləyib saatlarla ata, ana, bacı, qardaş haq-
qında fikirləşəndə, o, belə soyuqqanlı deyildi – kövrək 
idi. Göz yaşları ovcunun içində idi, yanaqları ilə 
süzülüb üzünü yandırırdı. O, bu müqəddəs adamların 
görüşünün həsrətində idi. 

İndi... 
İndi o bir vaxtlar müqəddəs saydığı adamlardan az 

qala qaçmaq istəyirdi. Onlarla görüşdən uzaq, çox uzaq 
olmaq istəyirdi. Və qatar internat məktəbin istiqamə-
tində sürətlə irəlilədikcə, elə bilirdi ki, dünənki yetim 
internat uşağıdı və bu dünyada Kifayət müəllimədən 
başqa yaxın kimsəsi yoxdu. 

Məktəbin həyətində kimsə gözə dəymirdi – axşam 
idi və yəqin ki, uşaqlar otaqlarında idilər və səhərki 
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dərslərə hazırlaşırdılar. Addımları koridorda əks-səda 
verirdi. İnamla gedirdi və bu yaşında ilk dəfə özünü 
belə hiss edirdi. 

Kifayət müəllimənin otağı açıq olsa da, özü görün-
mürdü. Güllü bibi qızı ilə içəridə oturmuşdu. Onu 
görəndə ayağa qalxdılar. 

– Xoş gəlmisiz, Güllü xala. 
– Bıy, başına dönüm, xoş gününə gələk. Nətərisən, 

oğul? 
– Sağ olun. Siz necəsiniz? 
– Duamız var. Allah sizdən razı olsun. Bizi böyük 

bir qayğıdan qurtardınız. O katibə nə demişdinsə, ma-
şınını sürdürüb kəndə gəlmişdi, bizə meydan oxuyan-
ları bir günə qoymuşdu, gəl görəsən. 

– Başqa cür də ola bilməzdi. 
– Elə dedim gəlim Kifayət müəllimlə görüşüm, 

burdan sizə cəng vuracaqdım. Bu qız ölmüş sənin 
tamaşana baxandan sonra evdə durası deyil. Elə deyir 
gedək Bakıya, İbrahim müəllimlə görüşək. Nə bilim, 
sən demə altdan-altdan bu da yazırmış. 

– Lap yaxşı eləyir. Gülyaz istedadlı qızdır. Mən 
onun böyük gələcəyinə inanıram. – Sözünə ara verdi. – 
Bəs Kifayət müəllimə hardadı? 

– Uşaqların yanındadı. – Güllü bibi yan-yörəsinə 
baxdı. 

– Bəs başına dönüm, sən nə yaxşı buralardasan? 
Yoxsa, bizim gəldiyimizi eşitmisən? Kifayət müəlli-
məni tanıyırsan? 

Tutuldu. 
– Hə, tanıyıram. O mənim anamdı. 
– Bəs belə de. Belə gözəl insanın da gözəl övladı 

olar. Allah onun canını sağ eləsin. Bu yiyəsizlərə ki, 
yiyə durur... 

– Kifayət müəllimə böyük ürək yiyəsidi. 
– Sənə demişdim axı, qardaşımın uşaqlarını. Bir qız, 

bir oğlan idi. Yerlərini soruşuram, deyir burda olmur-
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lar. İndi hərəsi bir ailə yiyəsidi. Mən ağılsız da, elə 
bilirəm hələ körpə uşaqlardı. 

– Vaxt tez ötür. Bəs nə deyir Kifayət müəllimə? 
– Gecikdirir. Deyir guya görüşdürəcək bizi. 
– Hara tələsirsiniz? O kişi kimi qadındı, dediyi sözə 

hökmən əməl edəcək. 
– Nə bilim. bala, ürəyim atdanır. 
– Ana, narahat olma, mənim ürəyimə damıb ki, biz 

onlarla görüşəcəyik. 
Addım səsləri eşidildi. 
– Bu Kifayət müəllimədi. Gəlir. 
Kifayət müəllimə ilə görüşdülər, elə bil neçə illər idi 

görüşmürdülər. 
– İşlərin necədir? Yeni nə tamaşa hazırlamısınız? 
– O tamaşanın ikinci hissəsini qurtarmaq üzrəyik. 

Yaxınlarda baxa biləcəksiniz. 
– Çox gözəl. – dedi. – Mənim gəlinim necədi? 
– Yaxşıdı. Sizə salamı var. 
– Qonaqları tanıdınmı? 
– Hə. 
– Hardan tanıyırsan? – Kifayət müəllimə təəccüblə 

onlara baxdı. 
– Bir şikayət məktubu ilə getmişdim. Bir balaca 

problemləri vardı. 
– Deyirəm axı. Güllü bacı bir erkəyi çamadana qo-

yub deyir ki, bu İbrahimindi. Mən də bilmirəm ki, 
hansı İbrahimdi. Deməli, bu sənsənmiş. 

– Rüşvət cətirib? 
– Yox, qadan alım, – dedi Güllü. – Nə rüşvət, bə 

kəndçinin şəhərliyə payı nə olar? Bir də əlİboş sənin 
evinə necə gedim? 

– Sənin gəlişin, Güllü xala, elə ən böyük hədiyyədi. 
– İndi neyniyək? – Kifayət müəllimə çaş-baş qal-

mışdı. 
– Kifayət müəllimə, Güllü xalagil əslində mənim 

qonaqlarımdı. Bizə gedəcəyik. Səbinə də bilir, yemək 



Ясярляри.  IЫ ъилд 

191 

hazırlayıb. 
– Kifayət müəllimə, məni üzüb əldən salma, elə 

uşaqların yerini də indi de, bir də sizi əziyyətə sal-
mayım. 

– Hələ bir gedin, dincəlin, istirahət edin, sonrasına 
baxarıq. 

– Qadan alım, işi-gücü atıb gəlmişəm. Məni çox 
yubatmazsan. 

– Arxayın ol. Oğul – sanki Kifayət müəllimə İbra-
him adını çəkməkdən qorxurdu – o sumkanı da 
götürün. Sabah zəngləşərik. 

– Yox, Kifayət müəllimə, o qalsın, burada istifadə 
edərsiniz. 

– Buranın da payını gətirib. 
– Dəxli yoxdur. Biz indi durub gedirik. Onu apara 

bilmərik. 
Dayanacağa qədər heç biri danışmadı. Şəhərə gedən 

demək olar ki, yox idi. Avtobuslar görünmürdü. 
– Deyəsən, avtobus yoxdu, bir taksiyə minib gedək. 

– Ona elə gəldi ki, Güllü xalanı gecənin vahiməsi 
qorxudur. 

– Taksini neynirik, ana. Sən elə tələsirsən. – Gülyaz 
anasına iradını bildirdi. – Avtobus yaxşıdı. Hava pis 
deyil ki? 

– Bu axşamüstü avtobus hardan olacaq, ay bala? 
– Avtobus gecə yarıya qədər işləyir. İndi bir az 

seyrəkləşib. Hər saatdan bir gedir. Fərqi yoxdur, gəlin 
taksiylə gedək. 

– Lazım deyil, İbrahim müəllim. 
– Niyə, məni xərcə salmaq istəmirsən? 
– Taksipulunu mən verəcəm, – Güllü xala dilləndi. 

– Gərək sumkanı da götürəydik. Evə əlİboş getmək 
düzgün deyil. 

– Narahat olmayın, elə təsəvvür edin ki, o sumka 
bizim evə gəlib. Ürəyinizə başqa şey gəlməsin, internat 
evinə hamı kömək etməlidir. Bilirsiz, orda olan 
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uşaqların bir şirin sözə belə ehtiyacları var. Bax, deyir-
siniz ki, qardaşınızın uşaqları hələ körpə ikən internata 
verilib. Siz bir neçə dəfə baş çəkib qayıtmısınız evini-
zə. Özgə kimsə o uşaqlardan xəbər-ətər tutmayıb. Uşa-
ğı böyütmək, araya-ərsəyə gətirmək asandırmı? Siz 
uşaqlarınızı necə böyütmüsünüz? Yadınıza düşürmü o 
yuxusuz gecələr? Min bir əziyyət. Hələ onların xəs-
tələndiyini demirəm. Uşaq üçün. körpə üçün ata-ana 
nəvazişindən gözəl, əvəzsiz nə ola bilər? Yetimçilik 
hissi keçirmək elə bilirsiniz asandır? İstər böyük olsun, 
istər kiçik. Təsəvvür edin, yayın istisində birinin 
könlündən dondurma yemək keçir. Uşaqdı də, istəyir. 
Əgər onu o uşaq alıb yemirsə, krandan su içməklə 
kifayətlənirsə, onda nə olar? O körpə fidanların gözləri 
yollardadır. Hər an, hər dəqiqə elə bilirlər ki, arxala-
rınca kimsə gələcək və onları bu qəfəsdən, zindandan 
azad edəcək. Onların ürəkləri səksəkəlidir, yuxuda da 
gözüaçıq yatırlar. Həyət-bacada bir yad adam görəndə 
elə bilirlər ki, doğmaları, əzizləridi. Ancaq o yollar 
bağlanıb qırx arşın quyunun dibinə düşəndə, sınıq 
ürəkiər kobudlaşır, qabalaşır, sərtiəşir. Məni bağışla-
yın, Güllü xala, söz düşdü, deyirəm, qardaşınızın 
uşaqlarının dalınca bir nəfər də olsun gəlməyib. Bu 
illər ərzində onların nə yediyini, geydiyini bilməmi-
siniz. Nə bilirsiniz o uşaqların hansı yolun yolçularıdır 
və onların gələcək həyatları necə olacaq? Bu uşaqlar 
Allah ümidinə qalıblar. Ona görə onlara əl uzatmaq, 
qayğı göstərmək lazımdır. 

Sözlər Güllü xalaya təsir etmişdi, ayıla bilmirdi bu 
sözlərin təsirindən. 

– Düz deyirsən, ay oğul, mən nə bilim. 
– Bir söz soruşum, Güllü xala, tutaq ki, siz 

qardaşınız uşaqlarını tapdınız. Neyləyəcəksiniz? 
– Nətəri neyniyəcəm? Bağrıma basıb duz kimi 

yalayacam. 
– Tutaq ki, onlar bunu istəmədilər. 
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– Elə də şeymi olar? 
– Niyə olmur. Güllü xala, sənə desələr ki, bu neçə 

illərdə niyə bizi axtarmamısınız? Niyə maraqlanma-
mısınız ki, ölmüşük, ya qalmışıq? Sənin kimi bibi bizə 
lazım deyil – onda necə olacaq? 

– Deməzlər, ay oğul. Ancaq deməyə haqları çatır. 
Avtobus onların yanında dayandı. Orta qapıdan 

mindilər. 
– Güllü xala, birdən ürəyinə başqa şey gələr, 

qəlbinə toxunaram? 
– Yox, ay oğul, düz sözə nə deyəsən. İntəhası, bir 

Allah şahiddir ki, bu işlərə səbəb qardaşım rəhmətliyin 
arvadı olub. Tarimar eləyib bir nəsli. 

Avtobusun səsi danışığa mane olurdu və bununla da 
söhbət bitdi. Əzizbəyov metrosuna kimi hərəsi öz 
aləmində oldu. 

Pillələri endilər. 
– Hüquqşünas heç danışıb eləmir? 
– Danışacaq. Ürəyi sözlə doludu. Hələ məqam çat-

mayıb. – Güllü xala qızını vəziyyətdən çıxardı. – 
Eviniz hayandadı? 

– Baksovet metrosunun yanında. 
– Kifayət müəllimənin neçə uşağı var? 
– Üç yüz əlli, Güllü xala. 
– Nə qədər? – Arvadın gözləri heyrətdən dondu. 
– Üç yüz əlli. 
– Zarafat edirsən? 
– Niyə zarafat edirəm, lap doğrusu elədi. 
– O boyda uşaq anası olmaqmı olar? 
– Niyə olmur, Güllü xala. O internatdakı uşaqların 

hamısı Kifayət müəllimənin balalarıdı. 
– Belə de. 
– İbrahim müəllim, mən sizin tamaşaya iki dəfə 

baxdım. Təkrar da verdilər. Mənə elə gəldi ki, sizin 
nifrətiniz də, sevginiz də – bütün hissləriniz mənə çox 
doğmadır. Elə bil mən yaşayan hissləri oğurlayıb 
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qələmə almısınız. Bu bəlkə təsadüfdür, bəlkə də yox. 
– Ola bilər, Gülyaz xanım. 
– Eşitdim ki, tamaşanın davamını da yazırsınız. 
– Bəli. Əsər üç hissədən ibarət olacaq. Bu yaxınlar-

da ikinci hissə televizorda göstəriləcək. Çəkilişlər başa 
çatmaq üzrədir. 

– Doğrudan? İkinci hissədə Nərminin taleyi necə 
olacaq? 

– Tamaşaya baxanda görəcəksən. 
– Maraqlıdır. Nərminlə Elçinin məhəbbətləri necə 

sona çatır? Onlar bir-birlərinə qovuşurlarmı? 
– Sən necə hiss edirsən? 
– Mənimcə onlar bir-birlərinə layiqdirlər. 
– Ancaq onların qovuşması mümkün olmayacaq. 
– Siz nə danışırsınız? 
– İndi mən desəm ki, belədi, səni inandıra bilmə-

yəcəm. Hadisələri ardıcıl izləyəndə özün hər şeyi başa 
düşəcəksən. 

– Bu öz yerində, ancaq Nərmin Elçini bütün həyatı 
ilə sevir. Elçin də Nərmini. Ola bilməz ki... 

– Həyatın çox qəribəlikləri var və bu qəribəliklər 
onları bir-birindən ayırır. 

...Növbəti stansiya "Gənclik"... 
Güllü xala fikrə dalmışdı, üzbəüz şüşədə şəklinə 

baxır, ancaq əyər-əksiyıni düzəltmirdi. Saçları dağınıq 
idi, yaylığının altından çıxırdı. Paltarı əzilmişdi, görü-
nür xeyrə-şərə geydiyi bu paltarı büküb şkafın bir gö-
zünə atmış, geyinəndə ütüləməmişdi. Qalın geyinmiş-
di, qırışları görünən alnında tər damcılarını açıq-aydın 
sezmək olurdu. 

Gülyazın xarıci görkəmində də kənd uşağına məx-
sus cizgilər hiss olunurdu. lakin o duruşunda əzəmətli, 
danışığında qətiyyətli idi. Ən əsası özünü sərbəst 
aparırdı və vaqonda Gülyaza elə gəlirdı ki, onlardan 
başqa ətrafda heç kim yoxdu. 

– Sizin neçə uşağınız var? 
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– Hələlik heç neçə. Namizəddir. 
– Gec evlənmisiniz? 
– O qədər də yox. 
– Yoldaşınızın adı nədir? 
– Səbinə. 
– Harada işləyir? 
– İnternatda. Ancaq müvəqqəti işləmir. 
– Siz yazdıqlarınızı həyatdan götürürsünüz? Yəni 

bunlar sizin oz başınıza gələnlərdir, yoxsa yazıçı 
fantaziyası? 

– Hamısının sintezi. 
– Mənə elə gəlir ki, sizin baxışlarınızda qəribə bir 

kədər yuva salıb. Bu nədəndir – taleyinizdə qarışıq 
nöqtələr var, yoxsa yorğunluqdur? 

– Mən mənə verilən ömrü yaşayıram. Təbii ki, 
ömrün sevincli anları ilə yanaşı, kədərli günləri də 
olur. Həm də mən xəyala dalmağı, öz-özümlə söhbət 
aparmağı sevirəm. Belə olmasa, nəsə yazmaq mümkün 
deyil. Ümumiyyətlə, sənə bir şeyi deyim: mən əsər-
lərimi beynimdə sözbəsöz saf-çürük edirəm. Bundan 
sonra onu vərəqlərə köçürmək qalır. 

– O qədər dialoqları necə yadda saxlayırsınız? 
– Mənə asan gəlir. Yaddaşım bu sarıdan itidi. An-

caq di gəl bir şeiri əvvəldən axıradək əzbərləyə bil-
mirəm. 

Sonuncu dayanacaq idi. Açıq qapılardan çıxanlar 
tələsmirdilər, sanki qatarın əvəzinə yorulmuşdular. 

– Ana, dur, düşürük. – dedi və Güllü xala çevikliklə 
ayağa qalxdı. 

– Ay qızım, çıxaq görək mağazadan açıq olanı 
varmı? Evə əliboş gedəmmərik. 

– Adam öz evinə gedəndə belə şeylər fikirləşməz, 
axı? 

– Orası həlbət ki, elədi. Ancaq qadan alım, boylu 
adamın yanına nəsə aparmalısan. Bunu mən bilirəm. 

Güllü xalanın qolundan tutub eskalatora mindilər. 
Arvad yerini rahatlayandan sonra dərindən nəfəs aldı. 
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– Bu Kifayət müəllimədən ağlın nə kəsir? Elə 
uzadır. Mən uşaq-zad ha deyiləm. Bilirsən hardadı, 
denən adresi budu, telefonu da bu. Tələsmə, deyərəm. 
Elə bil baş aldadır. Bəlkə nəsə bir şey umur? 

Havaya çıxdılar. Külək əsirdi və bu külək metroda 
istidən tərlədikləri üçün hamıya ləzzət eləyirdi. 

– Hə, başına dönüm, ağlın nə kəsir? 
– Nədən? 
– Bu işlərdən dana. Kifayət müəlliməni deyirəm. 

Bəlkə bir şey verək? 
– Nə danışırsan, ay ana? Yəqin nəsə fikirləşir. An-

caq mənə elə gəlir ki, sən o uşaqları tapacaqsan. 
Güllü xalanın gözü mağaza axtarırdı. 
– Uzadır ey, bala, tapmağına tapacam. Deyirəm, pra-

moy desin ki, uşaqlar filan yerdədi. Mən də işimi bilim. 
– Bunu o vaxtlar fikirləşmək lazım idi, ana. 
– Məni qınama, qızım. Vəziyyət ayrı cür idi. Çətin 

idi. Həm də adamın ağlına gəlmirdi. Deyirdin, bəlkə 
düzəldi, barışdılar, uşaqlarını qaytardılar. Mən baxar-
dım onlara. Anası elədi, anası. Çoxu ona nifrətimizdən 
bu günə düşdük. – Dərindən nəfəs aldı. – Başımı 
qatma, buralarda harda mağaza var. 

– Güllü xala, mağaza nədi, evə çatırıq. 
– Yox, ay oğul, elə şey olmaz. Ay qız, mağaza 

görmürsən buralarda? 
– Var, ana, narahat olma, odey qabaqdadı. 

 
* * * 

Qapını Səbinə açdı. Güllü xalanı və Gülyazı özün-
dən qaba ğa buraxdı. Səbinə geri çəkilib onların içəri 
keçməsini gözlədi. Gülyaz qabağa düşdü. Anası ona 
etiraz etsə də, heç nəyə fikir vermədən Səbınəni 
ehtiyatla qucaqlayıb öpdü. Növbə Güllü xalaya çatdı. 
O gəlinin əlindən tutub özünə tərəf çəkdi və bərk-bərk 
qucaqladı. Səbinənin əvəzinə Gülyaz az qala qışqırdı: 
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– Ay ana, sən neynirsən? 
– Neynirəm, ay bala? – Güllü xala çəkinən kimi 

oldu. 
– Görmürsən? Ehtiyatlı ol. Qızı birtəhər elədin ki? 
– Neylədim, ay qızım? Könlüm istədi, ürəkdən 

öpdüm. 
– Könlün istəyəndə elə eləyərlər? – Anasınm 

əlindəki konfetləri Səbinəyə uzatdı. 
Güllü xala alxış eləyirdi. 
– Bala, Allah sizi xoşbəxt eləsin. Qoşa qarıyasınız. 

Canınız sağ, çörəyiniz şirin, ömrünüz uzun olsun. 
Oğullu-qızlı olasınız. Ocağınız həmişə yansın. Ney-
niyim-necə eləyim deməyəsiniz. Şirin olun. 

– Güllü xala, – dedi – qapının ağzında niyə durmu-
sunuz? Keçin otağa, orda tanış olun, söhbətləşin. 

Otağa keçdilər, hər yan səliqəli idi.  
– Heç bilmirəm adı nədi? – Güllü xala divanda 

oturmağı üstün tutdu, görünür sözü vardı. 
– Adı Səbinədi, Güllü xala. 
– Gözəl adı var. Adıyla yaşasın. Allahdan bircə 

arzum budu ki, tezliklə sağ-salamat darlıqdan qur-
tarsın. 

– Səbinə, bu Güllü xaladı, bu şeytan, gözəl isə 
Gülyazdı. 

– Bəs niyə gec gəldiniz? – Səbinə astadan soruşdu. 
Bır az Kifayət müəllimənin yanında oturub söh-

bətləşdik. Sonra piyada gəldik. Vaxtın necə ötdüyünü 
hiss etməmişik. Nədi, məni axtaran olub? 

– Səyyad müəllim zəng eləmişdi. Dedi ki, bugünkü 
işləri yekunlaşdırdıq. Narahat olmasın. 

– Qonaqlar yol gəlib. Həm ac, həm də susuzuq. 
– Qızım, mən sizə kənd sovqatı gətirmişdim. İnter-

natda qoyduq. Neynək, bir də gələndə birbaşa bura 
gətirərik. Ac-zad deyilik. Narahat olma. 

Səbinəvə göz elədi, o mətbəxə keçdi. Güllü xala dir-
səklənib ayağa qalxmaq isədi. Nə düşündüsə, qızına üz 
tutdu. 
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– Nə oturmusan, dur gəlinə kömək elə. 
Gülyaz mətbəxə keçdi. Qab-qaşıq səsləri gəlirdi. 

Qəribədir, onlar susmuşduiar. Güllü xala divana söy-
kənib otağın quruluşuna göz gəzdirirdi. Adama elə 
gəlirdi ki, o burada olan əşyaları birinci dəfə görür. 

Onun üçün də danışmaq çətin idi, bilmirdi nəyi necə 
desin. Saçlarına dən düşmüş bu qadının alnının 
qırışları iri idi. Əllərinin cadarı uzaqdan hiss edilirdi və 
o birdən fikirləşdi ki, elə indi ona desə ki, sən axtar-
dığın ünvana gəlib çıxmısan, mən də sənin qardaşının 
oğluyam, onda necə təsir göstərər? Əgər ürəyi möh-
kəm deyilsə, bir də gördün tir-tap olub yıxıldı yerə. 
Onnan sonra sən gəl onu ayılt. Ancaq onu yəqin 
etmişdi ki, arvad sevinəcək. Çox sevinəcək. 

Onun özü kəndə gedib gələndən, bu əhvalatdan hali 
olandan bəri tamam dəyişmişdi. Elə bil uzun illər hə-
yatın hər cür çətinlikləriylə rastlaşan, özünü kimsəsiz, 
arxasız sayan, bəzən təhqir olunan o deyildi. Hər şey 
olmamış kimiydi və hər şey təzədən başlayırdı. İndi 
onun hər şeyi vardı – o illərdə, dünyada özünə təkcə 
Kifayət müəlliməni arxa, həmdəm sayan şəxsin sən 
demə, hər şeyi varmış və bunların hamısı kölgədə 
gizlənibmiş, üzə çıxmağı gözləyirmiş. İnsan qohum-
əqrəbalı olanda daha şux, arxalı, ürəkli olur. Kim idi 
onun qohum-əqrəbası? – Əlbəttə ki, Kifayət müəllimə, 
internatdakı müəllimləri – Məlahət müəllimə, Sənan 
müəllim, Sədi müəllim, Kövsər müəllimə... İnternat 
yoldaşları. Onların əksəriyyəti artıq həyata vəsiqə qa-
zanıb, ali təhsil alıbiar. Əli, Nadir, Vasif təyinatla ra-
yonlara gediblər. Qızlardan ikisi tibb texnikumunu bi-
tirib, şəhər xəstəxanasında işləyirlər... Üstəgəl Bəyim, 
Güllü bibi, onun ailəsi. Hələ sənət dostlarını demir... 

Televizoru açdı. Konsert gedirdi. Səsini aşağı etdi. 
Lakin bu mətbəxdəki qab-qaşıq cingiltisini, Gülyazla 
Səbinənin söhbətini eşitməyə mane olmurdu. Gülyaz 
sualları dalbadal yağdırırdı. Neçə yaşı var, kimdi, 
haranı oxuyub, İbrahimlə necə tanış olub. 
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Çayı Gülyaz gətirdi. Səbinə mürəbbə və konfet dolu 
qabları stola qoydu. Çayları bir-bir nəlbəkiyə qoyub 
payladı. 

– Bəs sən özün içmirsən? – Güllü xala soruşdu. 
– İçmişəm. Mənə çox çay içmək olmaz. – Səbinə 

utana-utana danışırdı. 
– Hə, neynək. Necə məsləhətdi. Onda otur. Ürəyimə 

bir şey damıb. 
– Siz çay için, mən xörəyi gətirim. 
Güllü xala qızına acıqlandtı. 
– Nə oturmusan? Dur qıza kömək elə. 
– Qoy çayını içsin, Güllü xala, mən özüm eliyəcəm. 
– Olmaz. Qız uşağının yediyi də, içdiyi də görün-

məməlidi. Gəlib içər. Özünü elə aparır, elə bil atasının 
evindədi. Burda doğulub, boya-başa çatıb. 

– Elə yaxşıdı, Güllü xala. – O söhbətə qarışdı. – 
Uşaq nə qədər sərbəst olsa, o qədər yaxşıdı. Özü də 
hüquqşünas. Hüquqşünas soyuq başla, ağılla, səbrlə 
hərəkət etməli, heç bir hissiyyata uymamalıdı. 

– Hardandı? – Güllü xala yerini rahatladı. – Day 
deyir ki, hüquqşünas olmuyacam. 

– Niyə? 
– Nə bilim, deyir sənin kümi yazıçı olacam. Onu 

başaracaqmı? Mən bilmirəm ki, yazıçı olmaq üçün 
nəyi oxumaq lazımdı. Bir dəftər yazı yazıb. Dayısının 
həyatından. Gətirib. 

– Lap yaxşı. İndi yemək yeyək. Baxarıq. 
Telefon zəng çaldı. Kifayət müəllimə idi. Evə necə 

çatdıqlarını soruşdu. O hələ də internatda olduğunu, 
Güllü xalaya nə deyəcəyini bilmədiyini dedi. 

– Bəlkə sən özün bir şey fikirləşəsən? 
– Mən özüm həll edərəm, Kifayət müəllimə, arxayın 

olun. 
Sağollaşdılar. Səbinəylə Gülyaz bir ucdan daşıyır-

dılar. Səbinə yarpaq dolması, bozbaş bişirmişdi. Kol-
basa, pendir, göyərti, turşu. Stolun üstünda qoymağa 
yer yox idi. 
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– Ay bala, bu qədər neynirsən? Yer də yoxdu. Gəlin 
əyləşin. 

– İndi, xala. 
O, Səbinəyə baxdı. 
– Yadından çıxan bir şey qalmadı? 
Güllü xala inciyən kimi oldu. 
– Ay oğul, gəlini incitmə, daha nə gətirəsidi? 
– Güllü xala, sizin sağlığınıza əlli qram içməsəm, 

olmaz. Birinci gəlişinizdi. 
Səbinə araq şüşəsi və stəkan gətirdi. 
– Bura, yanıma gəl, səni zorla tutub saxlamasam, 

xeyri yoxdu. Gəl görüm. 
O, əvvəlcə Güllü xalaya, sonra Gülyazla Səbinəyə 

salat qoydu. 
– Burdakı yeməklərin hamısının dadına baxmalı və 

gəlininə qiymət verməlisən. Yaxşı olmasa, o söz... 
– Nə söz? Elə yeməklərin iyindən görmürsən ki, 

necə ləzzətlidi? 
Özünə araq süzdü. 
– Güllü xala! 
– Can! 
– Sən həyatda möhkəm adamsan? 
– Necə yəni? 
– Yəni ürəklisən, yoxsa ürəksiz? 
Qadın gülümsədi. 
– İbrahim müəllim, anam zəhmətkeş, güclü, lakin 

quş ürəkli bir insandı. Hər şey ona təsir edir. 
– Onda içək sizin sağlığınıza. Yoldaşınız da, siz də 

zəhməti sevən insanlarsınız. Saf, təmiz, alın tərinizin 
zəhməti ilə belə gözəl övladlar böyüdürsünüz. Bundan 
əlavə, siz namuslu, qeyrətli, torpaq qədri bilən insan-
sınız. Bilirsiniz niyə deyirəm? Torpaq elə şeydi ki, onu 
gərək qoruya, əkə, becərəsən. Hələ qədimlərdə – 
Kitabi-Dədə Qorqudda da yazılıb ki, torpağı gərək qo-
ruyasan ki, əkə, becərə biləsən. Əkib, becərib, 
qorumadınsa, onda nə xeyri var? Xüsusən ata ocağını 
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qoruyub saxlamaq hünərdi. Mən işin içində olduğuma 
görə demirəm. İndi bu sahədə problemlər yaranır. Ca-
vanların böyük əksəriyyəti Rusiyaya gedir və qayıtmır. 
Evdə qocalar qalır. Onlar da getdikdən sonra yurd-
yuva boş alır. Biz gərək o ocaqları sönməyə qoyma-
yaq. Torpaq da müqəddəsdi, od da müqəddəsdi, 
insanların ruhu da müqəddəsdi. Gözəl insanlar da 
müqəddəsdi. Bu müqəddəslik simvolu kimi sizin 
ailənin sağlığına badə qaldırıram. 

– Sağ ol, bala, Allah sizi qanadında saxlasın. 
Ağzına bir tikə almışdı ki, telefon yenidən zəng 

çaldı. 
– Səbinə, gör kimdi? 
– Səbinə yerindən duran döy. Gülyaz, sən cavab 

ver. Gülyaz quş kimi telefona cumdu. Dəstəyi qaldırıb 
"bəli" dedi. 

– İbrahimgilin evidi?  
– Bəli, İbrahim müəllimgilin evidi.  
– Kimdi danışan?  
– Məndi?  
– Səbinədi?  
– Yox. 
– İbrahim evdədi? 
Yerdən işarə etdilər ki, kim olduğunu soruşsun. – 

Bağışlayın, – dedi Gülyaz, – kimdi onu soruşan?  
– Deynən Bəyimdi. 
– Bəyimdi? Gülyaz əli ilə dəstəyin qapağını tutub 

onlara "Bəyim" dedi. 
– Kim? – Güllü xala ayağa qalxıb az qala qışqıra-

caqdı. O dəstəyi Gülyazdan aldı. 
– Hə, Bəyim, necəsən? Yaxşıdı. Sən görünmürsən? 

Qonaqlarımız var. Kənddən gəliblər. Mənimlə işin 
var? Xeyir ola gecə vaxtı? Vacibdi? Sən evdən danışır-
san? Gələ bilərsən bizə? İcazə al, gəl. Bizimlə qalar-
san. Səbinə yaxşı stol açıb. Bir onun əl qabiliyyətinə də 
bax. Gözləyirik. Qonaqlarımız da var. Maraqlı olacaq. 
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Dəstəyvi yerinə qovub Güllü xalaya tərəf boylandı. 
Arvad ayaq üstə heykələ dönmüşdü. Danışa bilmirdi, 
daha doğrusu, danışmırdı, gözlərindən yaş gilələri sel 
təki axırdı.  

– Güllü xala, – dedi Səbinə – Sizə nə olub? – Oğul, 
sənin adın İbrahimdimi? O cavab vermədi. 

– Nə olsun, ay ana, İbrahimdi. – Gülyaz stola 
yaxınlaşsa da, ayaq üstə dayanmışdı. 

– O zəng edən kim idi? – Gülyaz cavab vermək istə-
di, ancaq hamının o adı bildiyini düşünüb heç nə de-
mədi. – Tapdım, qızım, onlardır! Qardaşımın bala-
larıdı... 

 
AYDINLIQ 

(birpərdəli tamaşa) 
 
İştirak edirlər: İbrahim 
Bəyim – onun bacısı  
Güllü xala – İbrahimin bibisi  
Gülyaz – Güllü xalanın qızı  
Mötəbər – İbrahimlə Bəyimin anası  
Femida – xalq hakimi  
Haqqın səsi 
 
FEMİDA -...məhkəmə iclasını açıq elan edirəm. 

Hər birinizin nəzərinə çatdırıram ki, ancaq və ancaq 
düz danışmalısınız. Yalan ifadəyə görə Azərbaycan 
Respublikası Cinayət Məcəlləsinin... maddəsi ilə itti-
ham olunacaqsınız. Onu da qeyd edim ki, vəkil xidmə-
tindən istifadə olunmaq qadağan edilir. 

(pauza. Hakim stolun üstündəki qovluğun ilk 
səhifəsini açır). 

Vətəndaş Allahyarova Mötəbər Məsim qızı (o ayağa 
qalxır). Gəlin, bu müqəddəs Qurana and için. 

(O asta addımlarla trıbunaya qalxır, "Quran"ı 
götürür). 
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FEMİDA – Quranı öpün və üç dəfə "ancaq doğru 
danışacağam" deyin. 

(O quranı öpür və üç dəfə "ancaq doğru danışa-
cağam" – deyir). 

FEMİDA – İndi, buyurun, sizi eşidirik. 
MÖTƏBƏR – (Tribunaya çıxır, iştirakçılara nəzər 

salır, bir an duruxur). Mən Allahyarova Mötəbər 
Məsim qızı 194...-ci ildə Suqovuşan kəndində anadan 
olmuşam. Uşaqlıq illərim müharibə illərinə təsadüf 
edib. Hamı kimi bizim də vəziyyətimiz ağır olub. 
Atam ilk günlərdən müharibəyə gedib. Elə həmin il də 
qara kağızı gəlib. O kolxozda – Stalin kolxozunda 
ferma müdiri işləyirmiş. Məcburiyyət qarşısında qalan 
anam fermaya işə düzəlir. Az vaxt ərzində qabaqcıllar 
cərcəsində olur, şəkli kolxozun şərəf lövhəsinə vurulur. 
Yaxşı işinə görə qabağa çəkirlər. O vaxtlar kişilər 
əsgərliyə gedirdi, kənddə qalan ancaq yaşlılar, bir də 
qadınlar və uşaqlar idi. 

FEMİDA – Hansı vəzifələrdə çalışıb? 
MÖTƏBƏR – İşə səhv eləmirəmsə, sağıcı kimi 

başlayıb. Mən çağa olmuşam. Evdə baxan olmadığı 
üçün anam məni də özü ilə aparar, şala büküb axura 
qoyarmış. İnəkləri sağanda mən çox vaxt ağlayaram-
mış. Sonra sağıcıların briqadiri olub, təftiş komis-
siyasının üzvü olub. Bir dəfə katib kolxoza gələndə 
anamın işi ilə tanış olur, xoşuna gəlir, onu rayon 
Partiya Komitəsinə işə aparır. Anam işi o qədər gözəl 
bilirmiş ki, birinci katib Zülfüqarov hər şeyi onunla 
məsləhətləşərmiş. Ta 43-cü ilə kimi. O vaxta kimi ki, 
həmin ilin yayında Zülfüqarovu Şamlıq meşəsində 
güllələyirlər. 

HAQQIN SƏSİ: Anası boy-buxunca, xarici görü-
nüşcə çox gözəl imiş. Gözəlliyi ilə tanınarmış. Hələ 
səkkizinci sinifdə oxuyarkən ona gələn elçilərin sayı-
hesabı yox imiş. Ancaq atası hamını naümid geri qay-
tarır, "qızım oxuyacaq, hələ onun nə yaşı var" deyər-
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miş. Ferma müdiri işləyən Rəhman onlarla qonşu imiş. 
Səkkizincini bitirən ilin yay tətilində qızı Sarıdamlar 
yaylağından götürüb qaçır. Kolxoz sədri işləyən Caha-
na bu ağır təsir edir. Yaşca qızdan xeyli böyük olsa da, 
ailə-uşaq yiyəsi olan sədr qızı almaq istəyirmiş. Müha-
ribə başlanan kimi Cahan Rəhmanı əsgərliyə göndərir. 
Məhsəti ilə görüşmək çətin olduğundan onu fermaya 
işə düzəldir. Burada iş gec qurtarır, tez başlayırdı. 

Bu məsələ az bir vaxtda bütün rayona yayılır. Məh-
sətinin gözəlliyi haqqında söz-söhbət raykom katibi 
Zülfüqarovun qulağına çatır. Maraq onu Stalin kolxo-
zuna gətirir və elə oradaca Cahana deyir ki, bu qız çox 
qabiliyyətlidir. Onu raykoma çəkmək lazımdır. Cahan 
arif adam idi, onun nə dediyini anlayır. Möhkəm 
mübahisələri düşür. Kolxozda yoxlama apartdırır və 
Cahanı külli miqdarda dövlət əmlakını mənimsəməkdə 
ittiham etməklə on dörd il iş kəsilir və müharibəyə, 
cərimə batalyonuna göndərirlər. Bir ara ondan heç bir 
xəbər çıxmır. Ancaq kənddə söz-söhbət gəzir ki, Öküz 
dağındakı qayalıqlarda bir kölgə gəzir. Bu naməlum 
qaraltı haqqında söhbət az qala əfsanəyə dönəcəkdi. 
Kimi deyirdi ki, o, olsa-olsa faşist desantıdı, təyyarə ilə 
düşürülüb, oradan məlumatlar toplayıb ötürür. Bəzilə-
rinin fikrincə, bu, Allah-taalanın işləridi, o yer 
müqəddəs ziyarət yeri – ocaq olmalıdı, çünki, bu kölgə 
o gözəgörünməzin elçisidi və dünyanın yaxşı-yamanını 
saf-çürük edir. Çoxları, xüsusən ateist olanlar bunları 
moizə, boş cəfəngiyyat adlandırırdılar. Əsas o idi ki, o 
kölgə söhbəti ortaya çıxandan Öküz dağına üz 
tutanların sayı getdikcə azalırdı. Camaatın örüş yeri 
sayılan bu yerə daha mal-qara ötürmürdülər. Kölgənin 
gizləndiyi o daşlı yeri çoxları kənardan, uzaqdan 
müşahidə edirdilər. 

Zülfüqarovun güllələnməsi məsələsindən sonra bu 
kölgə söhbəti yavaş-yavaş aradan çıxmağa, səngiməyə 
başladı. Çoxları artıq belə bir məntiq irəli sürürdü ki, o 
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kölgə söhbəti yalan-zad deyil, o Cahandır, müharibədə 
imkan tapıb qayıdıb və qisasını alıb, çünki Cahan 
katibi xəbərdar etmişdi ki, bu işi elə-belə qoymayacaq. 

Zülfüqarovun ölümündən sonra Cahanın qara kağızı 
gəldi. 

Məhsətinin Mötəsim adlı oğlu dünyaya gəldi. Sə-
nəddə uşağın atasının adı Cahan yazıldı... 

Çox sonralar bilindi ki, Cahan sağ-salamatdı, 
Almaniyada yaşayır. 

FEMİDA – Siz mətbələ gəlin. 
MÖTƏBƏR – Mən elə mətləbdən danışıram. Biz 

rayon mərkəzinə köçmüşdük. Raykomun arxasında 
birotaqlı mənzildə kirayədə qalırdıq. Təzə katib anama 
başqa iş verəcəyini vəd etdi. Bu. bir müddət çəkdi. 
Neçə ay işsiz qalan anamı avtovağzala kassir qoydular. 
Vəziyyətimiz nisbətən düzəlirdi. Anam sübh tezdən 
mərkəzdə yerləşən vağzala gedir, Bakıya, Gəncəyə, 
rayonun kəndlərinə gedən avtobuslara bilet satır, 
onların gediş-gəlişini qaydaya salırdı. 

Bir gün anam evə bir neçə dəstə kağız gətirmişdi. 
Soruşdum ki, bu nədir? Pula oxşayırdı. Lotoreyadı – 
dedi. Satmaq üçün bankdan veriblər. Ondan xahiş 
etdim ki, birini mənə versin. Acığı tutdu. Dedi ki, 
pulunu bəs kim verəcək? Biri otuz qəpiyə idi. Dedim 
ki, götürüm, pulunu özüm verəcəm. Dəstəni götürüb 
arasından birini sol əlimlə çıxardım. 

O bileti gündəliyimin arasında saxladım. Yadım-
dadı, onu qiymətli, əziz bir əşya kimi saxlayır, cədvəlin 
çıxacağı günü həsrətiə gözləyirdim. 

Anam mənim əlimin yüngül olduğunu bilirdi. Dedi-
yinə görə mən bileti götürən gün lotoreyaların yarıdan 
çoxunu satıbmış. Bir axşamüstü anam evə gələndə dedi 
ki, cədvəldə oynanan "Volqa" maşını onun satdığı 
biletlərin arasındadı. Bunu anama bilet alanlardan biri 
deyib. Onun biletinin seriyası uyğun gəlib, nömrəsin-
dən bir rəqəm əskik olub. O saat gündəliyimin 
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arasındakı bilet yadıma düşdü və ürəyimdə hiss etdim 
ki, maşını mən udmuşam. Cədvəl olan qəzeti anamın 
əlindən alıb əzbər bildiyim nömrəni axtardım və necə 
qışqırdığımı özüm də bilmədim. Maşını udmuşdum. 
Anam inanmırdı. 

Maşını gətirdik. Rayonda ilk şəxsi "Volqa" bizim 
oldu. Anam əvvəlcə onu satmaq istəyirdi. Qəti etiraz 
etdim, dedim ki, maşın mənim adımadı, heç kimə 
satmayacam. Satmadım da. Anam razılaşdı və maşını 
avtobazanın qarajına qoyduq. 

O maşın bizim həyatımızda mən deyərdim ki, əsaslı 
rol oynadı. Mən orta məktəbi bitirib sənədlərimi 
S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin 
hüquq fakültəsinə verdim. Bəxtim gətirmədi, elə 
birinci imtahandan kəsilib qayıtdım rayona. Növbəti il 
imtahan vermək üçün işlədiyim yerdən arayış təqdim 
etməli idim. Odur ki, işə düzəlməliydim. txtisas üzrə 
işləsəydim, qəbulda üstünlük qazanardım. Üz tutdum 
rayon prokurorluğuna. Çox get-gəldən sonra prokuror 
dedi ki, onunla əlaqə saxlayım. Yaxın vaxtlarda katibə 
analıq məzuniyyətinə çıxacaq. 

Qardaşım maşın sürməyi öyrənmişdi. Onu məcbur 
edirdim ki, maşınla yaxınlıqdakı kəndə gedək, orada 
düz sahə var idi. Maşın sürməyin sirlərini öyrənməyə 
başladım. Bunu gizli saxlamaq mümkün olmadı. Anam 
məsələdən xəbər tutdu, ancaq bir şey demədi. Nə 
deyəcəkdi, mən artıq böyük qız idim, həyatımı özüm 
qurmalıydım. İki aydan sonra rayon mərkəzində maşını 
özüm müstəqil şəkildə idarə edirdim. Çox sevinirdim. 
Çünki hamı böyüklü-kiçikli mənə baxırdı, mən gözdən 
itənə qədər arxamca boylanırdılar. 

Maşını prokurorluq tərəfə çox aparırdım. Prokuro-
run pəncərəsindən yol grünürdü. İstəyirdim ki, o məni 
görsün. Qəribə hisslər keçirirdim. Deyəsən, vurulmuş-
dum. Bir dəfə maşını prokurorluğun həyətində saxlayıb 
ikinci mərtəbəyə çıxdım. Qəbul otağına girdim. Katibə 
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yerində idi. Hal-əhval tutduq. Öyrəndim ki, bir həftəyə 
gedəcək. İçəridə heç kimin olmadığını bilib qapını 
açdım. Məni dəvət elədi. Oturduq. Soruşdum ki, hansı 
sənədlər lazımdı. Yazıb verdi. Ordan-burdan söhbət 
etdik. Soruşdu ki, niyə maşını qardaşın sürmür? Dedim 
ki, onun yaşı hələ azdır. Dedi ki, bunun nə dəxli var. 
Görmüşəm, yaxşı maşın sürür. Dedim ki, maşın 
mənimdi, öz adımadı. 

– Sizin maşına minmək olarmı? – soruşdu. 
– Qurbandı, – dedim, – ancaq sükanda özüm olmalı-

yam. Heç kimə etibar eləmərəm. 
– Yaxşı maşın sürürsən? Özünə inamın varmı? 
– Əlbəttə, – dedim. 
– Gəlsənə, səni özümə sürücü götürüm. 
– Yox, – dedim. 
– Sürücü, ya cangüdən. 
– Mən "Villis"ə ömrümdə minmərəm. Arabaya ox-

şayır. O nə maşındı? 
– "Villis" niyə? "Volqa"ya nə gəlib? 
– Ondan arxayın olun. O mənim şəxsi maşımmdı. 

Heç kimə vermərəm. 
– Bəs necə ümumiləşdirmək olar sizin şəxsı 

malınızı? 
– Baxın də. Qanunları ki, bilirsiniz? Hər şey qanun 

çərçivəsində olmalıdı. 
– Təbii, – dedi prokuror – hər şey qanun 

çərçivəsində olmalıdı. Çalışarıq ki, tezliklə həll edək. 
– Baxın də, – dedim. – Mən sənədləri sabah sizə ve-

rə bilərəmmi? – soruşdum. Əslində sabah bir də onun 
yanına gəlmək, maşınımı mərkəzdə prokurorluğun 
qarşısında nümayiş etdirmək istəyirdim. Və elə düşü-
nürdüm ki, o etiraz etməyəcək. Gözlədiyimin əksinə 
olaraq "yox" cavabı aldım. Sən demə, prokuror Bakıya 
üç günlük iclasa gedəcəkmiş. 

– Bu köhnə "Villis"lə Bakıya gedəcəksiniz? 
– Yox – dedi. – Qatarla gedəcəm. Yoxsa, məni Ba-
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kıya aparmaq fikrin var? 
Güldüm və etıraz etdim. Üç gündən sonra gəlmə-

yimi xahiş etdi. Ayrıldıq. Özümdə qəribə yüngüllük 
hiss edirdim. İstəyimə doğru ilk addım atmağa nail 
olmuşdum. Ancaq bu üç günün ayrılığı mənə çox uzun 
gəlirdi. Məndən olsaydı, ona qoşulub Bakıya gedər, 
onunla da qayıdardım. 

FEMİDA – Məhkəmə fasiləyə çıxır. İclasımız saat 
14.00-da davam etdiriləcək. 

(Məhkəmə zalından kölgələr bir-bir yox olur). 
Saat 14.00-dır. Hamı öz yerində əyləşib. Hakim ağır 

addımlarla kreslosuna yaxınlaşır, oturub qarşısındakı 
kitabçanı açır, üzünü zala tutur. 

FEMİDA – Məhkəmə iclasımız davam edir. 
Vətəndaş Allahyarova, sözünüzə davam edin. 

MÖTƏBƏR – Rayon yerində xəbər ildırım sürəti 
ilə yayılır. Bizim münasibətlər də eləcə. İki dəfə pro-
kurorun yanına gəlməklə rayonda şayiələr yayılmağa 
başladı ki, guya bizim aramızda nəsə olub. 

FEMİDA – Siz prokurorun ad-familiyasını açıq-
layın. 

MÖTƏBƏR – Əkbərov Rahim Həsən oğlu. Mən 
artıq prokurorluqda işləyirdim. Anam eşidib məni xeyli 
danladı. Dedi ki, bizim nəsillə onların arasında qan 
düşmənçiliyi var. Bu söhbəti yaddan çıxart getsin. 
Mümkün olası şey deyil. Dedim ki, biz bir-birimizi 
sevirik. Dedi ki, nə sevgibazlıqdı, o səndən intiqam 
alacaq. Ağlıma belə gətirmirdim. Günlər bir-birini 
əvəz etdikcə bizim sevgimiz də coşurdu. Bir dəfə 
Bakıda olanda mənə zəng etdi ki, hansısa sənədi Ba-
kıya çatdırmaq adı ilə oraya gəlim. Axşamı Mötəsimlə 
qatar ayağına düşüb şəhərə gəldim. Rahim məni 
qarşıladı. Şəhəri gəzdik, nahar etdik, kinoya getdik. 
Qayğısız günlər idi. O günləri yaddan çıxarmaq olmur. 
Sonra bir evə getdik. Onun dostunun evi idi. Dediyinə 
görə o da hansı rayonda isə işləyirdi. Ailəsi ilə rayonda 
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olurlar. Biz iki gün o evdə qaldıq. Mənim həyatım 
tamam dəyişmişdi. Hər şeyi, hətta "Volqa"nı da unut-
muşdum. Rayonda kəbin kəsdirəcək, toy edəcəkdik. 
Rahim məni dəlicəsinə sevdiyini deyirdi. 

O, məndən bir gün qabaq rayona qayıtdı. Mən 
Yasamalda yaşayan qohumumgildə qaldım və növbəti 
gün qatarla yola düşdüm. Mötəsim məni qarşıladı. Evə, 
evdən də prokurorluğa gəldim. İşlərim qaydasınca 
gedirdi. Məni çox istəyirdi. 

Ancaq evlənməyimiz yubanırdı. Eşitmişdim ki, 
bizim ailə qurmağımızı onların nəslindən heç kinı 
istəmir. Hətta demişdilər ki, əgər o qızla (yəni mə-
nimlə) evlənsə, onu qohumluqdan biryolluq siləcəklər. 

Getdikcə ağırlaşırdım. Uşağa qalmışdım. Bunu ona 
dedim və bildirdim ki, yaxın vaxtlarda bu məsələ həll 
olunmalıdı. Yoxsa, ikimiz də biabır olarıq... 

Bir gün işin axırında mənə dedi ki, hazırlaş, Bakıya 
gedəcəyik. Mən etiraz etdim. 

– Ay dəli, səni götürüb qaçıram – dedi. Gedək, 
kəbin kəsdirək, toy edək, sonra qayıdaq. 

– Burda mümkün deyilmi? 
– Yox. – bircə kəlmə dedi. – "Villis"ə minib Bakıya 

yol aldıq. Səhərə yaxın həmin evə çatdıq. Səhərisi 
şəhərə çıxdıq, təzə pal-paltar aldıq, kəbin kəsdirmək 
üçün ərizə yazdıq... 

Rayona qayıdanda birbaşa onun evinə getdik. Elə 
prokurorluğun arxasında ikimərtəbəli evdə evi vardı. 
Otaqlar sadə idi. Sən deyən çox avadanlıq yox idi. İki 
çarpayı, bir divan, stol, 6 stul otaqlara gen-bol yerlə-
şirdi. Mənim evdə cehizim vardı, anam hazırlamışdı. 
Lakin o əhvalatdan sonra onunla, nə də qardaşımla 
əlaqəm olmamışdı. Narazı olacağını bilirdim. Onu da 
bilirdim ki. Rahimin qohumları bizim evlənməyimizə 
tam narazı idilər. Yanına gəlib demişdilər ki, necə 
gətirmisən, eləcə də apar qoy evlərinə. Ondan sənə 
arvad olmaz. Əgər elə eləməsə, ondan biryolluq üz 
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göndərəcəkdilər. 
Əvvəllər Rahim bunlara fikir vermirdi. Deyirdi ki, 

nə vaxtsa başa düşəcəklər ki, səhv edirlər. Ailə işinə 
heç kəsin qarışmağa haqqı yoxdur. 

Bizə gəlib-gedənlərin sayı az idi. Qohumlarımızdan 
heç kim bizim qapını döymürdü – təkcə Mötəsimdən 
savayı. O "Volqa"ya sahib olmuşdu, daha doğrusu, 
Rahim maşını istəməmişdi. Anamın işləri çox olurdu – 
gecəsi-gündüzü bilinmirdi. Həmişə qaçhaqaçda idi. 

Mənim oxumaq, hüquqşünas olmaq həvəsim ölmüş-
dü. Oğlumuz oldu, mən günümü ona qulluq etməklə 
keçinirdim. Ancaq istəyirdim ki, Mötəsim bu arzumu 
həyata keçirsin. Rahimdən xahiş etdim ki, onun hüquq 
fakültəsinə qəbul olmasına kömək etsin. Elədi. Bunu 
danmaq olmaz. Həmin yayın avqust ayını o, Mötəsimlə 
birlikdə Bakıda oldu. Ta imtahanlar qurtarana qədər. 
Sonra elə oldu ki, Mötəsim baş prokuror oldu. 

FEMİDA – Uşaqları niyə internata verdiniz? Buna 
səbəb nə oldu? Bu addım kim tərəfindən atıldı? 

MÖTƏBƏR – Mötəsim yurfaka qəbul olan ilin 
sonunda, dekabrın ortaları idi, anamın işində yoxlama 
apardı. Rahim özü yox, müstəntiqi olmuşdu orda. 
Anamla sözləri düz gəlməyib. Möhkəm atışıblar. 
Anamı söyüb biabır edib. Bunu Rahimə dedim. Dedim 
ki, sənin işçin nəyə görə belə edir? Dedi ki, işçim düz 
eləyib. Anangil külli miqdarda dövlət əmlakmı mənim-
səyiblər. Dedim bu işin axırı nə olacaq? Çox soyuq-
qanlıqla "Nə olmalıdır, həbs olunacaqlar" dedi. 

– O mənim anamdır – dedim. 
– Dəxli yoxdur, – dedi. – Sonradan öyrəndim ki, 

Rahimlə raykomun münasibətləri yox imiş. Anamla 
raykomun arası yaxşı idi. Nə isə. Çəkişmə xeyli davam 
etdi. Rahim möhkəm içkiyə qurşanmışdı. Ayıq vaxtı 
olmurdu. Axır elə oldu ki, Rahimi qonşu rayona 
dəyişdilər. Bir miıddət tək yaşadı – biz rayonda 
qalmışdıq. Getdim onun iş yerinə. Dedim ki, bizi nə 
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vaxt gətirəcəksən? Dedi ki, nə var, qalıbsınız orda. 
Burda heç bir şərait yoxdu, guya mehmanxanada qalır, 
başqa rayondur, elə orda qalmağımız məsləhətdir. Çox 
söhbət etdik, bir nəticə hasil olmadı. Deməyindən belə 
çıxırdı ki, daha məni və uşaqları görmək istəmir. 
Rayona qayıtdım. Anamla görüşdüm, məsləhət etdim. 
Dedi ki, çalış ailə münasibətlərini yoluna qoy. 
Uşaqlarınız var, onların xətrinə yola gedin. 

Mötəsim də rayona gəlmişdi. Dedi ki, bərabər 
gedək, məsələni aydınlaşdıraq. Təzədən getdik. Rahim 
tamam dəyişmişdi. Bizi görmək istəmirdi. Göz yağı 
yemişdi elə bil. Çox gərgin bir söhbət oldu. Hər şeyi 
yekunlaşdırdıq. 

FEMİDA – Hər şey deyəndə nəyi nəzərdə 
tutursunuz? 

MÖTƏBƏR – Hər şeyi də. Uşaqların taleyini, ailə 
münasibətlərini. 

FEMİDA – Necə həll etdiniz? 
MÖTƏBƏR – Orda qərara gəldik ki, daha 

ayrılmalıyıq. 
FEMİDA – Bəs uşaqların taleyini necə həll etdiniz? 
MÖTƏBƏR – Dedim ki, mən cavanam, gələcəyim 

var. Oxumalıyam, sənət sahibi olmalıyam. Ona görə 
uşaqlara baxa bilməyəcəm. O da dedi ki, onda apar ver 
internata, neynirsən elə. 

FEMİDA – Elə-belə dedi? 
MÖTƏBƏR – Hə. Mən də ona görə elə elədim. 
FEMİDA – O hüquqşünas idi. Qanunların icraasını 

həyata keçirən şəxs. Gözəl bilirdi ki, məhkəməyə düş-
səniz belə, uşaqlar sizinlə qalmalı idi. Buna baxma-
yaraq sizə təklif eləmədi ki, uşaqları ona verəsən? 

MÖTƏBƏR – (susur). Yox, təklif etmədi. 
FEMİDA – Vətəndaş Güllü Həsən qızı, qardaşınız 

uşaqları saxlamaq barədə sizə təklif etmişdimi? 
GÜLLÜ – Bəli. Dedi ki, uşaqları ala bilsəm, 

verəcəm, sən baxarsan. Ancaq... 
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FEMİDA – Kifayətdir. Əyləşin. Mötəbər xanım, 
siz bilirdiniz ki, qanun sizin tərəfinizi müdafiə edəcək. 
Uşaqların taleyini həll etmək məsələsində niyə düzgün 
qərar çıxarmadınız? 

MÖTƏBƏR – Mən gənc idim, nə edəcəyimi 
bilmirdim. Çox şeyləri ağılla yox, hisslə ölçürdüm. 
Həm də düşünürdüm ki, gələcəyimi necə qurmalıyam. 

FEMİDA – Deməyinizdən belə çıxır ki, siz ancaq 
özünüzü, öz rahatlığınızı düşünmüsünüz. İki balanızın, 
iki körpənin taleyi sizin üçün o qədər də əhəmiyyət 
kəsb etməyib. 

MÖTƏBƏR – Axı. mən nə etməli idim? Çıxılmaz 
vəziyyətdə idim. 

FEMİDA – Bu çıxılmaz vəziyyətdə siz yoldaşınıza 
deyə bilərdiniz ki, uşaqlarınızı çölə atmayın. 

MÖTƏBƏR – O istəmirdi. Deyirdi ki, apar ver 
internata. Məni görmək istəmədiyi kimi, uşaqlara da 
nifrət edirdi. 

FEMİDA – O görüşünüzdə qardaşınızla yoldaşınız 
arasında münaqişə baş verib. Önlar tutaşıblar. 

MÖTƏBƏR – Yalandır. Bizim aramızda söhbətdən 
başqa heç nə olmayıb. 

FEMİDA – Onlar dalaşanda Rahim başından zərbə 
alıb. Sizcə, ona zərbəni kim endirib? 

MÖTƏBƏR – (susur). 
FEMİDA – Rahimlə Mötəsim tutaşıbiar. Güman ki, 

o qardaşınızın alətlə zərbəsinə imkan verməzdi. Zərbə 
üçüncü şəxs tərəfindən vurulub. Sizdən başqa orda 
adam olmayıb ki? 

MÖTƏBƏR – Yox, biz üçümüz olmuşuq. 
FEMİDA – Onda zərbə sizin tərəfinizdən vurulub? 

Elə deyilmi? 
MÖTƏBƏR – Yenə deyirəm, bizim aramızda 

söhbətdən başqa bir şey olmayıb. 
FEMİDA – Zərbə onun beyninin sol, arxa nayihə-

sindən dəyib. Onu rayondakı xəstəxanaya çatdırıblar. 
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Rayonda, Bakıda nə qədər müalicə olsa da, bir nəticə 
olmayıb. 

GÜLLÜ – Düz deyir. Düz deyir. Qardaşım neçə il 
çarpayı xəstəsi oldu. Həmişə başını tuturdu. Oranı 
ovuşdurmaqdan, spirt qoymaqdan yorulmuşduq. De-
yirdi ki, məni aparsa, başım aparacaq. Bilirdim ki, bun-
lar eləyiblər, ancaq necə etdiklərini bilmirdim. Burun-
larından piltə-piltə tökülsün qardaşımın elədikləri. 
Əvvəlcə var-dövlətini ələ keçirdilər, sonra istifadə edib 
yurfaka girdilər, axırda da məhv etdilər. Allah bu əməli 
yerdə qoymaz. Qardaşım olmasaydı, Mötəsimdi, nədi, 
heç yurfakın beş kilometrliyində fırlana bilməzdi. 
Sonra baş prokuror oldu – nəyin hesabına oldu – onu 
da yaxşı bilirik. 

FEMİDA – Sizə söz verilmir. Məhkəmənin gedişi-
nə mane olmayın. Vətəndaş Allahyarova, o söhbətdən 
sonra əriniz uzun müddət xəstə oldu. Ona bir dəfə də 
olsun bax çəkdinizmi? 

MÖTƏBƏR – Yox. 
FEMİDA – Niyə baş çəkmədiniz? Səbəbini izah 

edə bilərsinizmi? 
MÖTƏBƏR – Səbəbini izah edim? Burda təəc-

cüblü nə var ki? Mən ayrıldığım, düşmən olduğum 
adamın yanına necə baş çəkə bilərdim? Onda bizim 
nəsillər arasında münasibətlər çox pis idi. Əlac olsaydı, 
bir-birimizin qanını içərdik. Həm də mən elə bilirdim 
ki, o ölməz, nə vaxtsa sağalar. 

FEMİDA– Siz bilirsiniz ki, onun o vəziyyətə 
düşməsinə səbəb sizsiniz. „ 

MÖTƏBƏR – Yox, elə deyil. 
FEMİDA – Uşaqları internata verəndən sonra nə 

işlə məşğul oldunuz? 
MÖTƏBƏR – Başladım universitetə hazırlaşmağa. 
FEMİDA – O vaxtlar sizin adınız rayonda məşhur 

olan qumarbaz Rafiqlə bir çəkilirdi. Bu haqda nə deyə 
bilərsiniz? 
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MÖTƏBƏR – (susur). Onda mən cavan, eyni 
zamanda ərdən boşanmış bir adam idim. Adıma o 
qədər söz deyirdilər ki... Elədi də. Həyat belədi. 

FEMİDA – Məhkəmə bu gün öz işini başa vurur. 
Bazar ertəsinədək fasilə elan olunur. 

Hamı ayağa qalxır və zalı bir-bir tərk edir. 
 

ARXİVDƏ QALMIŞ YAZILARDAN 
 

ÜCLÜK DAĞILDI: MÜĞƏNNİ MƏTANƏT 
MƏTLƏBLİ ANSAMBLDAN UZAQLAŞDIRILDI 

 
Son zamanlar geniş dinləyici auditoriyasının rəğ-

bətini qazanmış "Xəyal" ansamblının əsas üzvlərindən 
biri olan Mətanət Mətləbli qrupdan uzaqlaşdırıldı. 
Qrupun rəhbəri Hidayət Verdizadə rəsmi olaraq bildirir 
ki, Mətanətin gedişinin səbəbini bu qədər böyütməyə 
dəyməz. Çünki o müstəqildir, ailə həyatı qurub və 
həyat yoldaşı ona səhnəyə çıxmağı qadağan edib. 

Lakin gəzən söz-söhbətlər bambaşqadır. Deyilənə 
görə rəhbərlik onu ansambldan uzaqlaşdırıb. Rəhbərlik 
və qrupun üzvləri susmağa üstünlük verərək bu barədə 
danışmırlar. Heyətin istəyindən asılı olmayaraq bu 
gedişi öz məcrasından çıxır. Əvvəla ona görə ki, 
qrupdaxili çaxnaşmalar hələ öncədən mövcuddur. 
Qızlar arasındakı münasibət pozğunluğu bir çox 
sənətçilərin diqqətindən yayınmayıb. Ansamblda ya-
ranmış nizamsızlıq barədə qeyri-rəsmi yerlərdə müza-
kirələr aparılır. Bunu yaradan səbəblərdən birincisi tez-
tez trionun ikilik halında görsənməsiydi. Belə deyirlər 
ki, guya Mətanətin işi varmış, gəlmək istəmirmiş. Bir 
müddətdən sonra yeni xəbərlər yayılmağa başladı. 
Mətanətə qarşı kampaniya var. Qrupun digər üzvləri 
onu sıxışdırır, məlum olmayan səbəblər ucbatından ona 
təzyiq edirlər. Nəhayət, onların trio halında deyil, cüt-
lük kimi tədbirlərdə iştirakı bəzi ştrixləri üzə çıxartdı. 
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Məlum oldu ki, Mətanətin konsertlərə gecikməsi və 
vaxt darlığından tədbirlərdə iştirakdan imtina etməsin-
də həmkarlarının hiylələri durur. 

Məsələn: iştirak edəcəkləri tədbirin nə vaxt olaca-
ğını ona son anda xəbər verirlər. Bu o zaman baş verir 
ki, qızlar artıq lazımi yerdə olurlar, tədbir artıq 
başlayıb. Mətanət isə təbii olaraq oraya gecikir, yaxud 
hazır vəziyyətdə gəlmir. Bu halda həmkarları artıq ona 
ehtiyac duymur, onsuz keçinməyi üstün tuturlar. 

Xatırladaq ki, artıq rəhbərlik Mətanətin yerinə ifaçı 
götürüb. Buna görə də tezliklə qrupa yeni səs, yeni ifa 
gələcək. 

Hər halda istedadlı və gözəl səsi ilə dinləyicilərin 
qəlbini oxşayan Mətanət hələ ki, oyundankənar 
vəziyyətdədir. 

 
* * * 

Otaqda üçü idi: o, Güllü bibi, Bəyim. Televizorda 
verilişlər qurtarmışdı. Küçədən təkəmseyrək maşın-
ların səsi eşidilirdi. Gülyazla Səbinə yataq otağında 
idilər. 

Susmuşdular. Heç biri damşmırdı. Danışmaq da 
istəmirdilər. Bəyimin gözlərində iki gilə yaş donub 
qalmışdı və qaldıqca gözlərini qızardırdı. 

Güllü bibinin göz yaşları qurtarmışdı, daha yaylı-
ğının ucu ilə gözlərini silmirdi. 

Papiros çıxarıb yandırdı. Stolun üstündə külqabı 
yox idi. 

Bəyim ayağa qalxmaq istədi. Bibisi əli ilə çiynindən 
aşağı basdı. Qızını səslədi, güclə eşidiləcək səslə 
külqabı gətirməyi tapşırdı. 

– Evdə bilirlərmi burda olduğunu? – Bəyimdən 
soruşdu. 

– Demişəm ki, rəfiqəmgildəyəm. Ola bilsin qayıt-
madım. Nədir ki? 

– Heç. Zəng elə ki, bizdəsən. 
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– Ehtiyac yoxdu. 
– Ehtiyac olmasaydı, deməzdim. Hər şeyi düz da-

nışmaq lazımdı. Sən daha uşaq deyilsən. 
– Deyə bilməyəcəm. 
– Niyə Bəyim? 
Qız cavab verə bilmədi. 
– Özünü ələ al. – O ayağa qalxıb Bəyimin başını 

qolları arasına aidı. – Sən möhkəm olmalısan. Sən 
gəncsən, güclüsən. Bu nə vaxtsa olmalı idi. Həyatda 
heç nə gizli qalmır. 

– Mən ona çox sözlər deyəcəm. Bilirsən nələr de-
yəcəm? Hamısını deyəcəm. Qoy məndən incisin, məni 
vursun, öldürsün, ancaq deyəcəm. Neçə illərdir neçə 
qəlbə yara vurub. Bütün bunlara görə cavab verəcək. 

– Lazım deyil, Bəyim. Sadəcə denən ki, qardaşın-
gildəsən. Eşitdin, heç nə demirsən. Artıq sözə ehtiyac 
yoxdu. 

Bəyim dəstəyi götürüb nömrələri yığdı. O başdan 
dəstəyi gec götürdülər. 

– Hə, mənəm. Heç nə olmayıb. Ağlamışam. Yoox! 
Kim neyniyəsidi mənə? Mən burda qardaşımgildəyəm. 
Eşidirsən? İbrahimgildəyəm. Gəlməyəcəm. Sabah da-
nışarıq. Dedim ki, sabah danışarıq. Hələlik. – Dəstəyi 
yerinə qoyub dərindən ah çəkdi. 

– Bəyim, – dedi, – indi səni eşidirik. De görüm, nə 
vacib məsələdi? Mənə nə demək istəyirdin? 

– Heç. – dedi Bəyim. 
– İndi sən məndən söz gizlədəcəksən? Mən səni 

tanıyıram. Vacib iş olmasaydı, sən ömründə gecə vaxtı 
bura zəng vurmazdın. 

– Sonra deyərəm. 
Güllü bibi yerində qurcalandı. 
– Mən qıziların yanına keçim, görüm nağayrırlar? 
– Elə söhbət yoxdu, bibi. Qızlar indi bizə pürrəngi 

bir çay verəcəklər. Biz isə söhbət edəcəyik. Bəyim 
bibisindən utanır? Yoxsa, mənim kimi ondan da söz 
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gəzlədir? Sonrası da burada gizli nə ola bilər? Mən 
deyim Bəyim nə demək istəyir. Bəyim bilmir ki, 
mənim ürəkləri oxumaq qabiliyyətim var. 

Bəyimin yanaqları qızardı. 
– Güllü bibisi, Bəyim bu il tibb universitetini bitirir. 

Təyinatla Respublika xəstəxanasına işə göndərilir. 
– Lap gözəl, ona bibisi qurban. 
– Hə, indi ayrılıq vaxtıdı. Bibisi... 
– Hay can. 
– Görürsən, Bəyim çox gözəl bir qızdı. Həm xarici, 

həm də daxili. 
– Elədı, dərdin ürəyimə. Bəyim ay parçasıdı. 
– Hə, indi nə olmalıdı? Çoxları onun gözəlliyinə 

vurğundu. 
– Hə dana. – Güllü bibi yerində qurcalandı. 
– İndi onlardan biri mənim bacımsız yaşaya bilmir, 

elə bilir ki, dünyada Bəyimdən başqa bir kimsə yoxdu. 
– Noolar ki! 
– Qalır o oğlanın kimliyi, nəçiliyi? Bəyim mənimlə 

onu məsləhət eləmək istəyirdi. Yaxşı ki, sən də 
burdasan, yoxsa mənə çətin olacaqdı. 

– Elədimi, bibin qurban? 
– Kimdi o? Kimlərdəndi? Rayonunu-zadı bilirsən-

mi? 
– Bizimlə bir qrupda oxuyur. ... rayonun ... kəndin-

dəndi. 
– Hardan? – Arvadm gözləri kəlləsinə çıxdı. Bəyim 

oğlanın rayonunu, kəndini bir də dedi. 
– Allahsız, – dedi – ora bizim kənddi ki? Qadan 

ürəyimə, kimdi orda deyirsən? 
Bəyim tutulmuşdu. Güllü bibini isə maraq götür-

müşdü. Ondan cavab almağı gözləməyib Gülyazı 
çağırdı. 

– Aaz, orda nə xısınlaşırsınız? Bir buraya keçin. O 
medinstitut var ha, bizim kənddən orda kimlər oxuyur? 

– İslamın qızı Validə, Saleh müəllimin qızı Rəs-
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miyyə... 
– Aaz, oğlanlardan deyirəm. 
– Nolub ki? 
– Soruşuram dana. 
– Çoban Salehin oğlu Valeh. O, bu il qurtarır. 
– Özüdü ki, var. Odumu, bibin qurban? 
Bəyim başını aşağı saldı. 
– Hə, bizim kəndin aşağı hissəsində olurlar. Bizim 

Söyünün yaxınca qohumudu. Yaxşı tanıyıram. Sakit 
uşaqdı. Savadlıdı. Medinstituta öz biliyinnən girib. 
Dədəsinin pulu hardaydı? Həm də oxuyandı. Gözəl 
səsi var. 

– Hə, ana, – dedi Gülyaz – televizorda da bir dəfə 
oxuyub. Nədi ki? 

– Heç. 
– Bu il qış tətilində məktəbimizə gəlmişdi. Axı, hər 

il bizdə ali məktəb tələbələri ilə şagirdlərin görüşü 
keçirilir. Orda danışırdılar ki, Valeh Bakıda hansı 
böyük bir adamın qohumunu istəyir. – Gülyaz həvəslə 
danışırdı. 

– Elə düz deyiblər. – Güllü xala bos stəkanın yerini 
dəyişdi. 

– Kimdi ana? 
– Sən niyə onnan maraqlanırsan? Sənin nə işin 

qalıb? 
– Soruşanda nə olar? Maraqlıdır. 
O bibisi qızının sualını cavabsız qoymaq istəmədi. 
– Gülyaz, görürsən ki, burada kimlər əyləşib. 

Subay, gözəl-göyçək tibb institutunun tələbəsi təkcə 
Bəyimdi. Deməli, söhbət ondan gedir. Valeh adlı oğlan 
tale yolunu onunla birgə addımlamaq istəyir, o da 
bizimlə məsləhətləşir. Ümumiyyətlə, görürsən ki, işlər 
necə bir-biriylə əlaqələndi. İndi sən de görüm Valeh 
şəxsən sənin xoşuna gəlirmi? 

Gülyaz o an cavab vermək istədi. 
– Tələsmə. Tələsməyə ehtiyac yoxdu. Yaxşı-yaxşı 
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fikirləş, hərtərəfli ölç-biç. Ailə həyatı belədir ki, gərək 
səhv etməyəsən. İndi biz onu tanımırıq. Bibi tanıyır, 
sən tanıyırsan. 

Gülyaz, doğrudan, fikirləşdi. 
– Onu deyim ki, Valeh bizim kəndin cavanları ara-

sında xüsusi hörmətə malikdi. Çox savadlı, ağır 
oğlandı. Danışanda məntiqli, təmkinlidi. Mənim sizə 
təqdim etdiyim "Gündəlik"də onun haqqında yazılıb. 
Hekayənin adı "Kənd müğənnisi"di. 

– Onu oxuyacam. O öz yerində. Indi sən nə 
deyirsən, razılıq verək, ya yox? 

– Mən dayım qızına xoşbəxtlik arzulayıram, çünki o 
hər cür xoşhəxtliyə layiq bir qızdı. Onun xoşbəxtliyi 
bizim xoşbəxtliyimizdi. Mən inanıram ki, Valeh 
Bəyimi xoşbəxt edəcək bir insandı. 

Gülyaz sözünə ara verdi. 
– Bəyimin özü gözəl bilir ki, neçə illər o Valehə nə 

qədər əzab verib. Onu təhqir edib, alçaldıb, ancaq 
Valeh öz sevgisindən əl çəkməyib. O, Bəyimi ürəkdən, 
qəlbən sevir. 

– Bəsdir, – Güllü qızına təpindi. – Elə danışır ki, elə 
bil yanlarında olub. 

– Düz deyirəm, ay ana. Bəyim özü də təsdiq edər. 
Əvvəl elə olub. Üstünə ayrı adamlar göndərib, tutul-
maqla qorxudub. İndi o anlar şirin bir xatirəyə 
çevriləcək.  

– Güllü bibi, Gülyaz razılıq verdi. Sənin fikrin nədi? 
Arvad dayandı, əli ilə alnının tərini sildi. 
– Nə deyim, vallah, adam çətinlik çəkir. Çox 

məsuliyyətli məsələdı. Ancaq Bəyim mənim canım-
gözümdü, qardaşımın yadigarıdı. Sakit ailədirlər. Uşaq 
da gözümüzün qabağında böyüyüb. Onların nəsli 
həmişə xeyirxah olub. Sadə, xeyirxah. Hamınm 
qolundan tutublar. Məsələn, elə Salehin özünü götürək. 
Kənddə hamının heyvanını arana, yaylağa o aparır. 
Ona etibar eləyirlər, çünki təmiz adamdı. Yeməyinə 
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haram qatmır. Ümumiyyətlə, onların ailələri bizim 
nəsillə mehriban olublar. Allah xeyir versin! 

Hamı elə bil ki, ağır bir yükdən azad olundu. 
– Bəs yaxşı, elçilik nə vaxt olacaq? 
Arvad üzünü İbrahimə tutdu. Onun üzündə xoş 

ovqat olsa da, həyəcanlı idi. 
– Mən heç na bilmirəm. bibi. – dedi. İndi baxışlar 

Bəyimin üzərinə yönəlmişdi. Ancaq o bacısından 
soruşmağa cəsarət etmədi. Bəlkə də ikisi olsaydı, o 
məcburiyyət qarşısında soruşardı. Bibisi sanki bunu 
hiss etdi. 

– Elçilik nə vaxt olacaq, qadan ürəyimə? 
Bəyim başını aşağı saldı. 
– Day burda utanası nə iş var ki? Utananın oğlu 

olmaz, deyiblər. Bir də burda nə pis iş var ki? Kənddən 
gələn varmı? 

– Var, – dedi Bəyim və bu sözü elə dedi ki, eşitmək 
mümkün olmadı. 

– Deməli gəliblər. Bilmədin kim gəlib? 
– Yox. 
– Bə sizə nə vaxt gələcəklər Allah qoysa? 
– Bizə gəlməyəcəkiər, bibi. 
– Gəlmişdilər. Biabırcasına çıxıb getdilər. 
– O niyə elə olur ki? 
– Anamgil onlara pis üz göstərdi. 
– Elə də şey olar? Qızını vermirsən, vermə, day qa-

pına gələni niyə biabır edirsən? Sonrası da, oğlan razı, 
qız razı, qalanlar kimdi ki, işə əmma qoysuniar. 
Mötəbərin deyəsən ölümü çatıb. Mən ona əlimi 
qatmamışam, ancaq bu dəfə əl qatsam, pis olacaq. Bə 
axırı nə oldu? Görən çıxıb getdilərmi? 

– Yox getməyiblər. Biz belə qərara gəlmişik ki, 
onlar İbrahimgilə gəlsinlər. Xeyir-duanı o versin. 

– Elə də olmalıdı, bibin qurban. Düz fikirləşibsiniz. 
Günü sabah gəlsinlər. O haşarı da bilsin ki, bəsdi daha 
oynadığı oyunlar. Mən çox səhv eləyib o vaxtlar 
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müəyyən işləri başlı-başına buraxmışam. Day həmənki 
Güllü deyiləm. Onun başına bir oyun açaram ki, özü-
nün də xoşu gələr. Bildinmi? Ona elə mən deyən kimi 
deyərsən. 

O, bacısının dağınıq tellərinə baxdı, qızarmış 
yanaqlarını gözdən keçirdi, sevgi dolu baxışlarını və 
utancaqlığını gördü, özündə qürur duydu. Neçə illər 
dostluq etdiyi, arabir qəfil görüşdüyü bu qızın bacısı 
olduğunu ağlına belə gətirməzdi. Qohum-əqrəbanı da 
eləcə. Bu gün hər şey reallığa çevrilmişdi. 

O tənha deyildi. 
Bacısı yanında bibisi ilə üzbəüz oturmuşdu. 
Həyat yoldaşı bibisi qızı ilə mətbəxdə xısınlaşır, 

gənclik, sevgi, həyatın qəribəlikləri haqqında şirin-şirin 
söhbətləşirdilər. 

Başqa qohumları da eləcə. 
O, atasının yoxluğunu varlığında tapmışdı. 
Onun anası vardı. 
Kifayət müəllimə onu inandıranda ki, səbr eylə, 

vaxt gələcək, hər şey öz yerini alacaq – şübhə eləyirdi. 
İndi onun üçün başqa çətinliklər yaranırdı – anası 

ilə görüşmək. O, anası ilə bağ evində üz-üzə gəlmişdi. 
Bu görüş onun qəlbini sındırmış, əlaqələri biryolluq 
üzmüşdü. Nifrəti o qədər güclü idi ki... O qadın anası 
idi. 

Uzun illər həsrətində olduğu bir insan! 
Bəyimin – sevimli və yeganə bacısının taleyi həll 

olunduğu bir vaxtda o hər şeyə hazır idi – təkcə anası 
ilə görüşdən savayı. 

– Ona heç bir söz kar eləmir. Insana bir sözü nə 
qədər demək olar? Xeyri yoxdu, dediyi dedikdi. 
Deyirəm, ay ana, mən bu oğlanı tanıyıram, xoşuma 
gəlib, sevirəm. O da məni həyatı qədər sevir. Mən 
bunu görmüşəm, bilirəm. Deyir ki, nə sevgibazlıqdı 
salmısan. Qızı özbaşına qoysan ya halvaçıya gedər, ya 
da zurnaçıya. Məni bir rayonun prokuroruna vermək 
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istəyirdilər. Deyirdilər ki, dayının dostudur. Mən 
oğlanı gördüm, dedim ki, mən səni sevmirəm, sən 
mənimlə necə yaşayacaqsan? Gülür, deyir ki, Mötəsim 
müəllimin xətrinə hər şeyə razıyam. Deyirəm ki, sabah 
Mötəsim müəllimi baş prokuror vəzifəsindən azad 
etdilər, onda necə olacaq? Başını aşağı salıb susur. 

Valehin adı çəkiləndə başlarına bir qazan su tökü-
lür. Deyirlər ki, bircə çoban oğlumuz çatışmırdı, onu 
da sən Mazandarandan gəmi ilə gətirdin. Onu nə qədər 
təhqir etdilər, üstünə adam göndərdilər. Ancaq o onla-
rın hamısına dözdü, cavablarını verdi. Mərd oğlandı, 
ölümdən belə qorxusu yoxdu. İstədilər institutdan qov-
duralar – bacarmadılar. Onu kəsmək istəyən müəllimə 
bir toy tutdu ki... Komissiya ilə imtahan verib əla aldı. 

İndi təyinatını öz rayonlarına alır. Mən də onunla 
bir getmək istəyirəm. Bunun üçün nikah kağızı 
lazımdı. 

Bəyimin dağınıq saçmı tumarlayıb ona ürək-dirək 
verdi, "sən necə istəyirsən, elə də olacaq" – dedi. 

 
GÜLYAZIN KİTABINDAN QEYDLƏR 

 
1. DEBÜT 
Hər il olduğu kımi bu yay da Müslüm Maqomayev 

adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının konsert 
briqadası respublikamızın bir sıra rayonlarına qastrol 
səfərinə çıxıb. İyulun 15-dən başlayaraq bizim rayonun 
qonağı olan heyətin tərkibinə sevimli müğənnilərimiz 
Canəli Əkbərov, Səxavət Məmmədov, Raziyyə Şirino-
va, Vilayət İbrahimov daxil idi. Onları tarda xalq artisti 
Həbib Bayramov, kamançada Tələt Bakıxanov müşa-
yiət edirdi. 

Kəndimizdəki mədəniyyət evində günorta da 
qələbəlik idi. Biletiəri mədəniyyət evinin direktorunun 
otağında satırdılar. Saat 2-də biletlər qurtardı. Ancaq 
bilet istəyənlərin savı cox idi. 
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– Bəs biz neyniyəcəyik? – Direktordan bir-bir 
soruşurdular. 

– Nə bilim neynəyəcəksiniz? Verdikləri bilet satılıb 
qurtarıb. 

– Yenə versinlər də. Havayı vermirlər ki? Puluna 
minnət. 

– Boş yerə necə bilet versinlər? 
– Sənin nəyinə lazımdı, sən içəri burax, biz ayaq-

üstə duracağıq. 
– Olmaz. 
– Evdən stul gətirəcəyik. 
– Gedin burdan. 
– Bir söz de, gedək. 
– Olmaz. Bilet yoxdu. 
– Şüşələri sındıracağıq. Özün bil. 
– Axşam gələrsiniz, baxarıq. 
– Ay sağ ol. 
Müğənniləri gətirən avtobus axşam saat səkkizin 

yarısında gəldi. Kənd camaatı onları üzük qaşı kimi 
mühasirəyə almışdı. Hamı adını və səsini eşitdikləri 
incəsənət ustalarını yaxından öz gözləri ilə görmək 
istəyirdi. Kolxoz sədri, partkom, məktəbin direktoru və 
başqaları camaatı aralamaq istəyirdi ki, onlar rahat 
mədəniyyət evinə getsinlər. 

Müğənnilər, musiqiçilər hamıyla salamlaşdılar. Sə-
xavət Məmmədov rəhbərlərə irad tutdu. 

– Bizim ən böyük qazancımız tamaşaçı məhəbbəti, 
alqışı qazanmaqdı, onu bizdən almayın, – dedi. 

Hiss olunurdu ki, digər qonaqlar da bu fikirdədir. 
Canəli müəllimin sözü çoxlarına ruh verdi. Bundan 
istifadə edənlər ona daha çox yaxınlaşdılar. Valeh də 
onların arasında idi. O, müğənniyə nəsə deyirdi və 
müğənni də ondan nəsə soruşurdu. Axırda gülümsəyib 
onun əlini sıxdı və razılıq əlaməti olaraq başını tərpət-
di. Uşaqlar musiqiçilərin əşyalarını bir göz qırpımında 
içəri daşıdılar. Zalda iynə atsan yerə düşməzdi. Ayaq 
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üstə duranların, araya stul qoyub oturanların sayı o 
birilərdən çox idi. 

Konsert başladı. Musiqi nömrələri bir-birini əvəz 
etdikcə alqış sədaları binanın divarlarını lərzəyə salırdı. 

Qəribə, füsunkar bir yay gecəsiydi və kəndin 
böyüklü-kiçikli hamısı xatirələrində əbədi yer tutacaq 
mahnı gecəsini dinləyirdilər. 

Səxavət müəllimi alqışlar səhnədən buraxmırdı. 
Konsertin proqramını elan edən qız sözü başqa mü-
ğənniyə vermək istəyirdi, ancaq tamaşaçıların istəyi 
buna imkan vermirdi. 

Səxavət müəllim mikrofonu əlinə alıb dedi: 
– Biz gecə səhərəcən sizin üçün oxumağa hazırıq. 

Sizin alqışlarınız bizi daha da ruhlandırır. Sizin icazə-
nizlə sözü gənc bir müğənniyə vermək istəyirəm. O 
tibb institutunun tələbəsidi, institut ansamblının üzvü-
dür, nəhayət sizin həmyerlinizdi. Oxuyur gənc müğən-
ni Valeh. “Rast”. Qəzəllər Məhəmməd Füzulinindir. 

Salona ağır bir sükut çökdü. Bayaqdan bəri peşəkar 
müğənniləri ruh yüksəkliyi ilə alqışlayanlar Valehin 
necə çıxış edəcəyini gözləyirdilər. 

Valeh qaval əlində səhnəyə çıxıb baş əydi. Bəziləri 
ona əl çaldı. O, oturub musiqiçilərə baxdı. Həbib müəl-
lim ondan nəsə soruşdu, sonra ansambla başlamaq 
işarəsi verdi. 

Lalə tək qəlbim mənim, ey nazənin, yüz parədir, 
Dağlavan hər parəni ol atəşin rüxsarədir. 
 
Qəlbi qan etdim ola sevdayi-bütlərdən xilas, 
Hər tərəfdən qəsd edən bu qəlbə bir xunxarədir. 
 
Heç təbibə dərdsər lazım deyil dərman üçün 
Kim. mərzi-eşq üçün ölmək özü bir çarədir. 
 
Qafil olsa xoşdur ol laqeydliklə həmişə, 
Məqsədim kami-dil ilə ruyinə nəzzarədir. 
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Öylə tünd etdi rəqibim yarımın xasiyyətin,  
Qəlbimi yandırmağa sanki bir atəşparədir. 
 
Halımın heyranlığı mat eylədi ulduzları,  
Çün axan göz yaşlarım bir kövkəbi-səyyarədir. 
 
Tək Füzuliyə deyil məskən səri-kuyin sənin,  
Orda mənzil eyləyər hər kimsə ki, avarədir.  
 
Ansabl rəng çaldı. Bu dəfə Valeh tarm müşayiəti ilə 

ifaya başladı, qəzəli sona yetirib xalq mahnısına 
keçiddə salonda alqış səsləri yüksəldi və bu səslər onu 
daha da ruhlandırdı. Adama elə gəlirdi ki, Valeh də elə 
o qonaqlarla gələn müğənnilərdən biridir. 

 
Sübhədək yatmamışam, yoxdu qərarım gecələr,  
Qəmi qüssəndir işim, nazlı nigarım, gecələr. 
 
Gündüzüm oldu gecə, göz yaşım ulduzdur ona,  
Kim bu dövranı yaxa ahi-şərarım, gecələr. 
 
Lütf qıl, bir gecə gəl külbeyi-ehsanıma sən, 
Gör mənim halımı, bil yoxdu məzarım, gecələr. 
 
Bilməsinlər deyə eşqində yanan bircə mənəm, 
Xəlqi fəryadə qalır naleyi-zarım, gecələr. 
 
Hər səhər halimi ta kim, sənə ərz eyləyələr, 
Xəlqi bidar edirəm, lalə üzarım. gecələr. 
 
Keçər əflakı mənim naləvü zarım, bəlkə, 
Eşidə ol üzü ay, çeşmi xumarım, gecələr. 
 
Ey Füzuli, mənə zülmət deyil hicran gecəsi, 
Şəmi-bəzm oldu xəyali-rüxi-yarım, gecələr. 
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O şaqraq zəngulələrlə "Rast" muğamını sona yetirib 
ayağa qalxdı. Hamı ayaqüstə əl çalırdı, həmyerlilərinin 
ilk debütünü alqışlayırdı. 

 
MARAQLI MÜSAHİBLƏ PƏRDƏARXASI 

SÖHBƏT 
 
May bayramlar ayıdır. Mayın 1-i və 2-si zəhmətkeş-

lərin həmrəylik bayramıdı. Mayın 7-si radio, 9-u 
Qələbə günüdü. Komitədə bu günlərdə işlər çox olur. 

Həmrəylik günü Hökumət evinin qabağında nüma-
yiş olur və bu canlı efirə verilir. Tədbir saat 10.00-dan 
başlayıb 12-də qurtarır. Bundan sonra nümayiş iştirak-
çılarından müsahibələr alınır. Axşamüstü isə V.İ.Lenin 
adına sarayda incəsənət ustalarının konserti yayımla-
nır. Konsert proqramı mayın 2-də də gün ərzində 
davam edir. 

Radio günü münasibətilə üç saat yarımlıq əyləncəli 
veriliş hazırlanır. 

Qələbə günü münasibətilə müharibə iştirakçıların-
dan çoxlu verilişlər çəkilir. 

Bu, komitədə ənənə şəklini alıb. Bəzən iştirakçılar 
da, dedikləri sözlər də ötən ilkinə bənzəyir. Verilişlərin 
müzakirəsi zamanı təkcə o sədrdən söz istədi. Yerdən 
ona söz atdılar ki, hələ təzədi, ideyaları çoxdu, qoy 
versin. Belə-belə öyrənəcək. 

Sədr ona söz verdi. 
– Hər il ənənəvi olaraq bu tədbirlər qeyd olunur. 

Bugünkü müzakilərdən belə bir nəticə çıxdı ki, yeni 
heç nə olmayacaq. Ötən illərdəki ssenarilər təkrarla-
nacaq. Təkcə oxuyanların ad və familiyaları və mah-
nıları dəyişəcək. Bu, tamaşaçını bezdirməkdən başqa 
bir şey deyil. 

– Konkret təklifini ver. – Bunu yerdən dedilər, çün-
ki hamı qələmini dəftərinin arasına qoyub örtmüşdü, 
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getməyə hazırlaşırdılar və sədr də onlarla həmrəy idi, 
çünki atmacaya heç bir reaksiya vermədi. 

– Bizə Qələbə gününə aid verilişlər çəkmək tapşı-
rıldı. O da tapşırıldı ki, kimlərdən çəkiləcək. Sovet 
İttifaqı Qəhrəmanı Əli Əliyev ötən illərdə keçdiyi 
döyüş yolu haqqında danışıb. Bunu neçənci dəfə 
tamaşaçıya çatdırmağa nə ehtiyac var? Bir də onun özü 
danışanda səhvə yol verir. İnişil danışdığı hadisəni 
ötən il başqa cür danışır. Əgər məsləhətdirsə, başqa 
veteranlardan müsahibə götürək. Azərbaycanda nə 
qədər müharibə iştirakçısı var? Mənim fikrimcə, arxa 
cəbhədə çalışanlara üstünlük verməliyik, çünki Bakı 
arxa cəbhə olub və ön cəbhəyə çox böyük yardım edib. 
Şair Nüsrət Kəsəmənlini studiyaya dəvət etməliyik – 
onun "Bakı" şeiri müharibə dövrünü əks etdirən ən 
gözəl şeirlərdən biridir. Bir də mən Cabbar Quliyev 
adlı bir veteran tanıyıram. Gözəl rəssamdır. Sovet 
İttifaqı Qəhrəmanı Mehdi Hüseynzadə ilə bir vuruşub. 
Onun xatirələrini eşitmək hamı üçün maraqlı olardı. 

– Siz hələ cavansımz, enerjilisiniz, ancaq komitədə 
az bir müddətdir ki, işləyirsiniz – dedi komitə sədri. – 
Dediklərinizdə maraqlı məqamlar var, bunu gələcəkdə 
nəzərə alarıq. Hələliksə, vaxtı itirməyin, verilən planla 
işləri görün. 

Otağa gəlib papirosunu götürdü. Cabbar müəllimə 
zəng vurdu və bir saatdan sonraya görüş aldı. 8-ci 
mikrorayondakx "Zümrüd" restoranındakı çayxanada 
görüşəcəkdilər. 

 
CABBAR MÜƏLLİMİN SÖHBƏTİ 

 
– Pedaqoji texnikumu bitirib kəndimizdə dərs de-

məyə başladım. Müharibə başlanan kimi orduya çağrıl-
dım. Kürdəmirdə 45 günlük təlimdən sonra ön cəbhəyə 
göndərildim. İkinci Ukravna cəbhəsində, 734-cü 
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alayda döyüşə başladıq. Növbəti dövüşlərin birində 
almanlara müqavimət göstərə bilmədik. 1000 nəfərlik 
doyuşçüdən cəmi 163-ü sağ qaldı. Əksəriyyətimiz 
yaralı idik. Düşmənə əsir düşdük. Bizi Almaniyaya 
sürgün etdilər. 

İlk vaxtlardan vəziyyətimiz ağır idi. Yemək az-az 
verilirdi. Gündə bır, ya iki nəfərimizi aparırdılar. 
Öyrənirdik ki, onları güllələyirlər. 

Bir gün düşərgəmizdən üç nəfərin qaçdığını eşitdik. 
Bizdə azadlıq eşqi güclənməyə başladı və imkan axta-
rırdıq ki, biz də o yoldaşlarımızın hərəkətini təkrar 
edək. 

Güzəranımız az da olsa yaxşılaşdı: sən demə bir 
türk (Adı deyəsən Əli idi). Məmməd Əmin Rəsulzadə, 
Düdənginski almanlarla danışıqlar aparmış, məhbus-
lara işgəncə verilməsini dayandırmağı xahiş etmişdilər. 
Lakin bu son hədd deyildi və azadlığa çıxmaq, dağlara 
çəkilmək, vətənə qayıtmaq eşqi bizə çox şeyləri unut-
durmuşdu. 

Yoldaşlarımız yaxınlıqdakı dağlarda gizləniblərmiş. 
Onu qeyd edim ki. Adriatik dənizinin sahilləri bənzər-
siz gözəlliyə malikdi, dağları Azərbaycanın dağlarına 
çox oxşayır. Onlardan gizli məktub gəlmişdi. Nəzarət-
çilərə (6 nəfər idilər) hücum olunmalı və maşınlara mi-
nərək qaçmalı idik. Doğrudan da, nəzərdə tutulan vaxt-
da nəzarətçiləri aradan götürüb maşınlara dolduq və 
dağlara çəkildik. Sonradan bildik ki, bu əməlivvatı təş-
kil edənlər – Mehdi Hüseynzadə, Cavad Həkimli 
imişlər. 

Mən o vaxtlar əfsanəvi Mixaylo – Mehdi haqqında 
hələ ssenari yazılarkən mərhum yazıçılarımız İmran 
Qasımova və Həsən Seyidbəyliyə olanları yerli-yataqlı 
danışmışdım. Onlar o faktlardan istifadə etsələr də, 
müəyyən dəyişiklikiər etmişdilər. Sovet ideologiya-
sının tərənnümünə uyğun olan bu dəyişikliklər 
hansılardır? 

Əvvəla, "Uzaq sahilərdə" filmində adları qeyd 
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olunan Anjeliko və Vasilinin hər ikisi slavyan idi. 
Anjeliko Savo, Vasili isə Sad idi və onlar nişanlı idilər. 
Dəstənin komandiri Həkimli idi – bizim məhbus 
yoldaşımız. Proletar beynəlmiləlçiliyinə uyğun olaraq 
kinoda müxtəlif millətlərin nümayəndələri göstərilirdi. 

Savonun, yəni Anjelikonun ölümü əməliyyat za-
manı yox, bizim gözümüzün qarşısında oldu. Dəstə-
mizin yerləşdiyi ərazinin yaxınlığında təpə vardı və 
qatar xətti buradan keçirdi. Anjeliko ordan keçərkən, 
üzbəüz tərəfdən (çayın bir sahilində biz idik, o biri 
sahilində isə almanlar idi) atəş açılır. Güllə onun 
başından dəymişdi. Onu dəstəyə gətirdilər. Mehdi 
onun başını dizləri üstünə aldı. Qan kəsilmək bilmirdi. 

– Mehdi, sən söz vermişdin ki, məni Bakıya apara-
caqsan? 

– Söz vermişəm, Savo, aparacam, hökmən apara-
cam. 

– Məni indi apar. 
– Yaxşı, Savo, özünü ələ al. İndi aparıram. 
Mehdinin üst-başı bütün qan idi. Qız taqətini 

itirmək üzrə idi. 
– Mehdi, – dedi Savo, – Sad hanı? Onu çağır gəlsin. 
Sad əməliyyata getmişdi. 
– O indi gələcək – dedi. 
– Mən ölürəm, Mehdi. – Savonun bənizi saralırdı. 

O, gözümüzün önündəcə can verirdi. Nəhayət, 
gözlərini yumdu. Mehdi ətrafa baxıb elə bir səs çıxardı 
ki, dağ-daş lərzəyə gəldi. O səsi indi də eşidirəm və hər 
eşitdikcə o an yadıma düşür. 

Savonun ölümündən sonra Mehdi birə-beş qat artığı 
ilə düşmənə zərbə endirirdi. 

Mən Mehdiyə çox borcluyam. Mənim yaşama-
ğımda, həyatda formalaşmağımda onun böyük rolu 
olub. Mən dəstədə ən balaca idim. Mənə "uşaq" deyə 
müraciət edərdi. Əməliyyatlara çox vaxt göndərməzdi. 
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Bir dəfə 8 nəfər tapşırıq dalınca getməli idi. Mən də 
onların arasında idim. Sıraya düzülüb göstərişlər 
alırdıq. Bu vaxt o komandiri kənara çəkib nəsə dedi. 
Məni dəstədən ayırıb qərargahda başqa işə göndərdilər. 
O yoldaşlarımız mühasirəyə düşüb məhv edildilər. 

Mehdi ilə tanışlığım necə oldu? Bir gün gördüm ki, 
Mehdi ağacların arasında oturub şəkil çəkir. Onun döş 
cibində həmişə ucu iti 3-4 qələm olardı. Kənardan onu 
müşahidə edirdim. birdən məni gördü və yanına 
çağırdı. 

– Orda neyləyirsən? 
– Sizə tamaşa edirəm. 
– Məqsədin nəydi? 
– Mən də şəkil çəkməyi sevirəm. 
– Doğrudan? 
– Bəli – dedim. 
O, bir qələm, bir də kağız verdi. Dedi ki, o ağacın 

şəklini çək. Mən çəkdim və ona göstərdim. Şəklə 
diqqətlə baxdı. 

– Sən nə sənətin yiyəsisən? – soruşdu. 
– Müəlliməm, – dedim. 
– Sən müəllim deyilsən, rəssamsan. 
Bu söhbətdən sonra aramızda yaxınlıq artdı. O 

hamıya tapşırırdı ki, mənə diqqətli olsunlar. 
Bir gün də ərzağımız qurtarmışdı. Kinoda o səhnə 

var. Aclıqdan nələr çəkirdik. Sursatımız da yox idi. 
Gördük ki, vertolyotlar almanlara bağlamalar atırlar. 
Elə bir külək qopdu və qarşıdan bir tərəfə əsdi ki, 
bağlamaların istiqamətini dəyişdi. Xeyli bağiama 
gətirdik. İçərisində konserv, güllələr, çörək və s. vardı. 

Mehdinin ölümü də Savonun ölümü kimi oldu. Elə 
həmin qatar xətti ilə keçən təpədə. Əməliyyatdan 
qayıdıb kənddə istirahət edirlərmiş. Xəbər verirlər ki, 
kənd almanlar tərəfindən mühasirəvə alınıb. Onlar 
qərargaha çathaçatda Mehdi ehtivatsızlıq edir. Vəziy-
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yəti yoxlamadan qabaqda gedərkən qəfil güllə yağışı-
nın altına düşür və oradaca ölür. Yoldaşları isə salamat 
qalmışdı. Onu orada dəfn etdik. İndi o qəbiristanlığa 
getsəm, gözüyumulu onun qəbrinin yerini göstərərəm. 

Hayıf Mehdidən! 
O, qorxmaz, mərd, aslan təbiətli bir oğlan idi. 
 

AYRILAN YOLLAR 
 
Katibə sevincək və hövlank içəri girdi. 
– İbrahim müəllim, ananız gəlib, sizinlə görüşmək 

istəyir, – dedi. 
O, bu görüşü gözləmirdi. Heç nə fikirləşmədən "qoy 

gəlsin", – dedi. 
Anası açıq qapıdan içəri keçib qapının ağzında bir 

an dayandı. Qapı arxadan örtüldü. O, anasını başdan-
ayağa süzdü. Hər şey ona yad gəlirdi. 

– Buyurun, əyləşin, – dedi. Mötəbər görünür belə 
soyuq qarşılanacağını gözləmirdi. Narazı baxışlarla 
keçib oturdu, stolun üstündəki telefonları, dəftər-
kitabları gözdən keçirdi. 

– Gözləmirdin, hə? – soruşdu. 
– Açığını desəm, yox. – dedi. 
– Maraqlıdır, niyə? 
– Mən ana deyilən məxluqun yoxluğunu otuz ildir 

ki, hiss etmişəm. 
– Indi də hiss edirsən? 
– Bəli. 
– Çox nahaq yerə. 
– Hər halda həqiqət belədir. 
– Həqiqət odur ki, sən mənim döşümdən süd 

əmmisən. Onu dana bilməzsən. 
– Mən heç nəyi danmıram. Ancaq elə təsəvvür edin 

ki, o süd mənim bədənimdən lazımsız maye kimi 
zibilliyə axıb. 

– Adam uzun illərdən bəri üzünü görmədiyi, adını 
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eşitmədiyi əzizi ilə belə danışmaz. Mənə elə gəldi ki, 
sən qollarını açıb məni qucaqlayacaq, sevincindən göz 
yaşları axıdacaqsan. 

– Mən ağlım kəsəndən qollarımı açıq qoyub ana 
həsrətinə qovuşacağım günü gözləmişəm, göz yaşları, 
ürək ağrısı ilə yaşamışam. Sən neynəmisən? Övlad 
yanğısı ilə bircə dəfə də olsun körpələr evinə gəl-
misənmi? 

– Sən uşaqsan! Hələ bu dünyanın axar-baxarını 
bilmirsən. Dünya çox qəribədi. Çox enişli-yoxuşlu 
yolları var. Atangilin nəsli bizə böyük bir zərbə vurdu. 
O zərbəyə dağ da olsa dözməzdi. Mən də körpə idim, 
zəif idim, qanadlarım bərkiməmişdi. Zərbə zərbə 
ardınca gəlirdi. Bunları yazmağa min dastan az eləyər. 
Bütün günahlar atanda idi. Atanda... 

– İndi qanadların möhkəmlənibmi? 
– Həlbəttə. 
– Onda çox yaxşıdı. Demək dünyanın axar-baxa-

rından baş çıxara bilirsən. Əsas da odur. Day insana nə 
lazımdı? 

Katibə çay dəstgahı gətirdi. Çayları ayrılıqda hər bi-
rinin qarşısına qoydu, şokoladı açdı, qarışıq konfetləri 
ortaya qoydu. 

– Bəyim hardadı? Xəbərin olmamış olmaz. 
– Xəbərim var. Bəyim arzularının çiçək açdığı 

əfsanəvi bir adadadı. Çox xoşbəxtdi. 
– Cücəni payızda sayarlar. Əvvəl-axır o qız qayıdıb 

Bakıya gəlməsə, onda mənə nə deyirsən de. Çoban 
oğlu cah-cəlal içində böyüyən aristokrat qızı xoşbəxt 
eləyə bilməz. 

– Bəyimin cah-cəlalı xoşbəxtliyidi, o xoşbəxtlik isə 
dünyaya sığmaz. 

– Yüz əziyyət çək, böyüt, boya-başa çatdır, hazır 
olanda sənə məhəl qoymayıb bir gədəyə qoşulub çıxıb 
getsin. 

– Adi bir təsadüf onu sizin saldığınız üfunətdən 
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qurtardı. 
– Heç nədən korluq çəkməyib. Şəhərin elitar 

adamları ilə, onların balaları ilə oturub-durub. Day 
nəyi əskik idi? 

– O şeylər lazım idi ki, sizdən ömrü boyu görmə-
mişdi. 

– O mənim balam olsaydı, camaatın arasında mə-
nim başımı aşağı eləməzdi. Qoy olsun. Nolar. Ancaq 
sabah qayıdıb üstümə gələndə, qapını üzünə çırpacam. 

– Əvvəla, onu heç ağlına gətirmə ki, o sənin üstünə 
qayıda. Sonrası, qapı bağlamaq köhnə peşən olub. 

– Puç elədi mənim ömrümü, əziyyətimi. Dədələrini 
elə bil itələyib qoyubsan yerinə. 

– Heç nə puç olunmayıb. İnsan özü-özünü puç 
eləməsə... – Nəsə demək istədi, ancaq fikrini düzgün 
aydınlaşdıra bilmədi. – Gəlişinizin məqsədi nədi? Mən 
eşidirəm. 

– Mən oğlumun yanına gəlmişəm. Qovursan məni? 
– Mən hər şeyi bağışlayardım. Çətin heç nə yoxdu, 

mən onsuz da o çətinliyi yaşamışdım. Yaxşı, pis, fərqi 
yoxdur. Ancaq sizin məni alçaltmaq istəyinizi bağış-
laya bilmirəm. Fikrimi çatdıra bılirəmmi? Mənə sənin 
eləmədiklərini edən bir qadını – -sadə, ancaq dediyiniz 
əsl aristokrat bir insanı təhqir etmək, alçaltmaq, 
nəhayət, öldürmək – mən bunu qəbul edə bilmərəm. 

– O qoca nə yaman şirin oldu sənə? Gör nəyə görə 
doğma anasını kənara qoyur. 

– Övladı həyata gətirmək şərt deyil. Şərt onu böyüt-
mək, cəmiyyətin layiqli bir üzvü eləməkdi. O qadın ən 
çətin anda mənə ikinci – əsl analıq etdi. Birinci isə 
tanıdığın Kifayət müəllimədi. 

– Onda mən neçənci oluram? 
– Siyahıda yer tuta bilmirsiniz. 
Qadın kinayə ilə gülümsədi. 
– Sən onu bilirsənmi ki, sənin bacının – indi sənə 

əziz olan bacının oxumasına kim səbəb olub? 
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– Yəqin ki, özü. Nədir ki? 
– Özü medinstituta girə bilərdi? 
– Niyə girə bilmirdi ki? 
– Sən nə danışırsan? Mötəsim olmasaydı, onu heç 

medinstitutun həndəvərinə yaxın qoymazdılar. Bir 
Allah bilir ki, qardaşım onun üçün nə əziyyət çəkdi. 

Katibə içəri keçib mehribanlıqla gülümsədi. 
– Çaylarmızı soyutdunuz. Təzələyim? 
– Sən imkan verəcəksən biz iki kəlmə söz danışaq? 

Katibəsən, otur katibə yerində. Çağırarlar gələrsən, 
çağırmazlar qaxıl otur yerində. 

Qız otağı necə tərk etdiyini bilmədi. 
– Artıq-əskik danışmayın. Burda mən hər şeyi həll 

edirəm. 
– Katibəyə bax. Mötəsimin katibəsi vardı, katibəydi e? 
– Sözünüzü unutmaym. Bir də mətləbə keçin. Mən 

MK-ya gedəcəm. Bəyimi Mötəsim qəbul elətdirib? 
– Hə. İndi Mötəsim işdən kənarlaşdırılıb. 
– Kənarlaşdırılmayıb. Mərkəzi Komitənin bürosu 

onu külli miqdarda dövlət əmlakını mənimsədiyinə 
görə partiya sıralarından azad edib, haqqında cinayət 
işi qaldırılıb. İndi onun haqqında böyük, tənqidi 
məqalə hazırlayırıq. 

– Sən də onu verəcəksən? 
– Heç şübhəsiz. Buna əmin ola bilərsən. 
– Südümü sənə haram edərəm. 
– Öz işindi, ancaq fakt odur ki, qardaşın tutduğu 

əməllərə görə öz cəzasını alacaq. Əgər ehtiyac olsa... 
– O sənin dayındı. Özü də dost-doğmaca. Nə eləyib-

sə, sənin ailən üçün də pay çatıb. 
– Çatıb. Düz deyirsiniz. Bizim bağ torpağını zəbt 

edib. Mənə himayədar olan insanın ölümünə səbəb 
olub. Üstəlik, o və sən mənim atamın qatilisiniz. Aydın 
oldu? 

Mötəbər udqundu. 
– Düz demirsən. Sənin atan özü-özünün qatili oldu. 
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İçkiyə meyl eləmişdı. Alkaş idi. Ha deyirdim içmə, sən 
məsul adamsan, sənə içmək olmaz. Kimə deyirsən. Elə 
hörtüldədirdi. Bir dəfə içəndə nə bilim başını hara vu-
rub? Elə o travmadan da getdi. Nə mənim, nə də dayı-
nın günahı yoxdu. Hamıya əl uzadıb, köməyi dəyib 
Mötəsimin. İndi ona kömək lazımdı. Yazmaq lazımdı 
ki, deyilənlər yalandı, şər atırlar ona. O, öz işinə 
qayıtmahdı. O da mümkün olmasa, Bakı şəhər proku-
roru, ya da rayonlardan birinin prokuroru göndərsiniər. 

– Kimə kömək eləyib Mötəsim? Eləyibsə, lap yaxşı. 
Qoy indi o kömək elədikləri ona əl uzatsınlar. Elə 
yaxşı deyilmi? Onu hansı işə göndərəcəklərinin, ya 
həbs olunacağının mənə dəxli yoxdu. Onu vaxt, zaman 
göstərəcək. Özü də lap yaxın vaxtlarda. Elə bilirəm ki, 
biz bir-birimizi başa düşdük. Mənim başqa qayğılarım 
var. – Katibəni çağırdı. 

– Orda kim var? 
-Kifayət xanımla bir oğiandı, bir də şöbə müdirləri. 
– Kifayət müəllimə ilə oğlan gəlsin, şöbə müdirləri 

ilə görüş saat 3-də olacaq. Mən Mərkəzi Komitədə 
olmalıyam. – Katibəyə xüsusi tapşırdı. – Bizə gözəl bir 
çay süfrəsi hazırla. Anam gəlib. 

– Doğrudan? – Qız heyrətlənib çaş-baş halda çölə 
çıxdı. 

Mötəbər ayağa qalxdı. 
– Elə sənə haqq eləmişəm. Sən sinəsinə dağ çəkiləsi 

əclafsan. Elə itdən belə də küçük törəyər. Dədəni də 
mən gəbərtdim. səni də yetimlər evinə mən qoydum. 
Heç təəssüflənmirəm. 

– Gedə bilərsıniz! 
Kifayət müəllimə ilə Rıji içəri keçdilər. Hər ikisi ilə 

öpüşdü. Kifayət müəllimə Mötəbərə diqqətdə baxdı. 
– Siz.".. 
– Bəli, bu yetimləri sənin xarabana tullayan mənəm. 

Düz tapmısan. 
– Heç dəyişməmisən. – Kifayət müəllimənin sözləri 
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onun xoşuna gəlmədi. 
– Heç sən də dəyişib eləməmisən. Necə var, elə də 

qalmısan. Onun-bunun atılmışlarını özünə oğul-qız 
eləyən, qul kimi işlədən qocalarmı? 

– Ağlınız olsun, oğlunuzu-qızınızı atmayın, ağılla-
başla böyüdün, olsun sizin balanız. 

– Siz gedə bilərsiniz. Eşitdinizmi? 
Rıji ona baxdı. Əsəbiləşdiyi hiss olunurdu. 
– Bu kimdi? Nə istəyir? – dedi. 
Kifayət müəllimə əlini onun çiyninə qoydu. 
– Rıji dünən axşam Kişinyovdan qayıdıb. Orada 

gənclər arasında boks üzrə SSRİ birinciliyi keçirilirdi. 
O bütün rəqiblərinə qalib gələrək çempion olub. 

– Təbrik edirəm. – Rıjini qucaqladı. Mötəbər əyri 
baxışlarla onları süzdü. 

– Bəxtəvərin vuranı da var – dedi. 
– Mən başa düşmürəm bu nə deyir. – Rıji əvvəlcə 

ona, sonra isə Kifayət müəlliməyə baxdı. 
– Əlbəttə ki, bəxtəvərəm. Mən onların hər biri ilə 

fəxr edirəm və onları balamdan da çox sevirəm. – 
Üzünü ona çevirdi. – Hə, nazirliyə çağırıblar. Yolüstü 
qərara aldıq ki, bir sənə də baş çəkək. Səbinə necədi? 
Oğlun böyüyürmü? 

– Çox sağ olun, Kifayət müəllimə. Çox sevinirəm 
ki, gəlmisiniz. Sizin hər gəlişiniz mənim üçün toy-
bayramdı. Rıjinin uğuru da sevindiricidir. Onun bu 
qələbəsinə sizin qədər sevinirəm və inanıram ki, o 
dünya çempionu adını da qazanacaq. Bunu belə qoy-
maq olmaz. Deyirəm, bizim müxbirlərdən biri foto-
qrafla tədbirdə iştirak etsin, böyük bir yazı hazırlasın. 
Bu, böyük qələbədir. 

O dəstəyi götürdü. 
– İlham, fotoqrafla düş aşağı. SSRİ çempionatından 

geniş bir yazı hazırla. Bir az tez olun. Onlarla birlikdə 
nazirliyə, komsomolun Mərkəzi Komitəsinə də 
gedərsiniz. Hə. Mənim otağıma gəlin. 
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– Oğlum, bizə maşın lazım deyil. Piyada gəzə-gəzə 
gedəcəyik. Narahat olma. 

– Heç gör mənə fikir verir? Özgəsinə maşın verir, 
qulluq göstərir. 

– Narahat olmayın, sizi də hara istəsəniz apararıq. 
Yolunuz hayanadır? – Kifayət müəllimə onu 
çətinlikdən çıxarmaq istədi. 

– Onun yolu tamam basqa səmtədir.  
 

BƏYİMİN MƏKTUBU 
 
Əziz qardaşım İbrahim! 
Öpürük səni. Necəsən? Səbinə necədir? Rəhim 

necədir? Soyuqlaması keçdimi? Biz yaxşıyıq. Mənim 
vəziyyətim əladır. Burada möcüzələr adasına düşmü-
şük. Kənd mənim çox xoşuma gəlir. Bilirsən, buraların 
necə gözəl mənzərələri var? Görməsən, təsəvvür 
etməzsən. Hər tərəf meşəlikdir. Ağacların çılpaqlığının 
da, yaşıllığının da öz gözəlliyi var. Bulaqların sayı-he-
sabı yoxdur. Hərəsinin də öz tamı, dadı-ləzzəti. 
Quşların cəhcəhi insanda xoş hisslər oyadır. Adamlar 
sadə, mehriban, qonaqpərvərdir. 

Rayona gələn kimi işlə təmin olunduq. Məni Mər-
kəzi xəstəxanada saxlamaq istəyirdilər, Valehi isə öz 
kəndlərinə baş həkim göndərirdilər. Mən özüm istədim 
ki, Valeh mərkəzdə işləsin, çünki onun bilik və baca-
rığının məndən çox olduğunu bilirəm. Elə də oldu. 
Mən kənd xəstəxanasında işə başladım. Xəstələrə qul-
luq etmək üçün şərait yox idi. İkimərtəbəli binanın 
pilləkənləri sökülmüşdü, taxta tutacaqlar əsirdi. Təmirə 
böyük ehtiyac vardı. Belə qərara gəldim ki, kəndin 
sovet sədri, kolxoz sədri, məktəb direktoru və ağsaq-
qalları ilə məsləhətləşim. Öyrəndim ki, bu kənddə ali 
təhsilli heç bir həkim bir aydan artıq işləməyib. 
İşləyənlər feldşer, tibb bacılarıdı. Ancaq xəstəxana ol-
sa, bir də əziyyət çəkib rayon mərkəzinə getməyə eh-
tiyac olmazdı. 
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Məktəbin direktoru Qiyas müəllim söz verdi ki, 
məktəb şagirdləri iməcilik keçirərək, zir-zibili təmizlə-
yəcəklər. Elə də etdilər. Kənddə işbilənlərin hamısını 
bura cəlb etdik. Pilləkənlər düzəldildi, usta Məsim 
tutacaqları təzələdi. Taxtasının, mismarın pulunu da 
almadı. Şüşəbəndləri rənglədik. Xəstəxananın avadan-
lıqları işlənəsi deyildi. Rayon səhiyyə şöbəsindən xahiş 
etdim ki, 12 çarpayı versinlər. Maşınımızın motoru 
xarab olmuşdu. Az vaxta onu işlək vəziyyətə gətirdik, 
rayonda yenidən rənglətdik. Bilirsən, bunları demək 
bəlkə də adidi, ancaq o xəstəxananı düzəltdikcə bütün 
kəndin sanki siması dəyişirdi. Adamlar elə maraqla, 
həvəslə çalışırdılar ki... Yaşlılar binanın həyətində gül-
çiçək əkməyi təklif etdilər və özləri də bu işdə qıraqda 
qalmadılar. Nə qədər qızılgül ağacları, müxtəlif gül 
toxumları əkildi. 

Artıq işə ürəyim istəyincə başlamışdım. Qadınlar, 
uşaqlar, müharibə veteranları... Müraciət edənlərin sayı 
gündən-günə artırdı. Ələmdar kişi var, elə olur ki, hər 
gün xəstəxanaya baş çəkir. Təzyiqini ölçdürür, deyir 
ki, elə sizi görəndə bütün ağrı-acılarım gedir. Mühari-
bədən, kəndin keçmişindən maraqlı söhbətlər edir. 
Ailəsi böyükdü. Ehtiyac içində yaşayırlar. Oğlu 
əsgərlikdən gəlib. Yaxşı sürücüdü. İş axtarırdı. Bizim 
sürücüdən xoşum gəlmirdi. Çox vaxt sərxoş olurdu, 
maşınla xaltura edirdi. Bir dəfə xəstəni təcili rayon 
xəstəxanasına çatdırmaq lazım idi. Axtarıb tapa bilmə-
dim. Başqa maşınla gedəsi olduq. Səhərisi aydın oldu 
ki, qonşu kəndə nəsə aparıbmış. Soruşdum ki, dünən 
harda olmusan? Dedi ki, necə harda olmuşam, benzin 
pulu qazanmaqda. 

– Sən benzin alansan? 
– Almalıyam də. 
– Axı, bu maşın dayanmışdı. Onda ki, sənin xərcin 

çıxmadı. 
– Noolsun. – dedi. 
– Benzini hökumət verir. 
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Çıxarmaq fikrim yox idi, ancaq maşından qoyun iyi 
gəlirdi, özü də bütün palçığm içində idi. Dedim ki, 
açarı bura ver. Əvvəl vermək istəmədi. Əlindən dartıb 
aldım. Ələmdar dayı orada idi. Çağırdım. 

– Oğlun hanı? 
– Evdədi, qızım, – dedi. 
– Çağır bura. 
Az keçməmiş gəldi. Hündürboy, yaraşıqlı oğlan idi. 
– Sürücülük vəsiqən hardadı? 
– Evdə. Nə lazımdı? 
– Sən sürücü işləmək istəyirsən? 
– Olsa niyə işləmirəm? 
– Mənimlə işləyərsən? 
– Canla-başla işləyərəm. 
– Onda al açarı, bu gündən işə çıx. 
Oğlan eşitdiklərinə inanınırdı. 
– Doğrudan deyirsiniz? 
– Al açarları. Tut görüm. 
– Mənım borcum nə olacaq? 
– Sənin borcun maşını səliqəli, saz vəziyyətdə 

saxlamaqdı. Oldu? 
O açarı götürəndə quş kimi qanad açıb uçurdu. 
Ələmdar kişi o əhvalatdan sonra ayağını xəstə-

xanadan kəsdi. Elə bir utanırdı. Mən onsuz darıxırdım. 
Bir gün yolda təsadüfən rastlaşdıq. Soruşdum ki, niyə 
görünmürsən? Uşaq kimi başını aşağı saldı. 

– Yanında xəcalətliyəm – dedi. 
Niyəsini soruşdum. 
– Uşağa havayı maşın veribsən. Day, ölsəm də, 

dərdim olmaz. 
– Xəcalətli düşmənin olsun, Ələmdar dayı, arada 

gəl, dərman lazımsa, götür. Özün də istəyirsənsə, səni 
sanatoriyaya göndərim. Get, bir az dincəl. 

– Mənim gücüm çatmaz, qızım. 
– Elə ora güc almağa gedirsən də, Ələmdar dayı. 

Kislovodska, va da Soçiyə gedərsən. 
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– Pulunu deyirəm ey, bala! 
– Sizə putyovka pulsuz verilir. İldə bir dəfə. 
– Ora Məhərrəmnən Zülfəlini hər il göndərirlər. 
– İndi də səni göndərərlər. – Kişinin gözləri gülürdü. 
– Sağ ol, ay qızım, Allah səni Tur dağı eləsin. 
Mənə qatıq, pendir, xama, yumurta gətirir. 

Almayanda xətrinə dəyir. 
Məktəblə də sıx əlaqə saxlayır, şagirdlərin sağlam-

lığını yoxlayır, onlara məsləhətlər veririk. 
Səndən nə gizlədim, məni burada çox sevirlər. Bu 

məni ruhlandırır. Hər bir xəstəyə şəfa verdikcə 
ilhamlanıram. Qonşu kəndlərdən də mənim adıma şəfa 
almağa gələnlər var. Onların etimadını qazanmaq üçün 
tibbə aid kitabları, son məlumatları Valehlə birlikdə 
oxuyur, fikir mübadiləsi aparırıq. 

Bir şeyi də qevd edim. Kənddə bütün toy məclis-
lərinə məni xüsusi dəvət edirlər, gəlinə nə almağı, onu 
necə bəzəməyi və s. məsləhətləşirlər. 

Valehin işləri də qaydasındadır. Hər gün rayon 
mərkəzinə gedib-gəlir. Bu çətin olsa da, artıq öyrəşib. 
Rayon Partiya Komitəsi Saleh əmiyə növbədənkənar 
"Volqa" maşını verib. Bu ilin nəticələrinə görə Lenin 
ordeninə layiq görülüb. 

Güllü bibini, Hüseyn dayını tez-tez görürəm. Hə-
mişə mənə baş çəkirlər. Atamgilin evinə gedirik, bal-
dızlarım qoçaq qızlardı, həyət-bacanı, ev-eşiyi təmiz-
ləyir, məhəlləni becəririk. Çox dadlı alma, armud 
ağacları var. Saleh əmi razılıq versə, atamgilin evinə 
köçəcəyik. İnanmıram ki, razı ola. 

Məndən nigaran qalma. Bakı üçün darıxmıram. Elə 
bil burada doğulub, burada boya-başa çatmışam. 
Raykomun birinci katibi vaxtilə atamla bir işləyib. 
Məni partiya sıralarına qəbul edib. Yaxşı işimi neçə 
dəfə büroda tərifləyib. Deyir ki, az vaxtda səni rayonun 
səhiyyə şöbəsinə müdir qoyacam. Sənin kimi kadrlara 
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böyük ehtiyac var. 
Səbinəni, Rəhimi mənim əvəzimdən öp. Özünə fikir 

ver. İmkan olsa, yolunu biz tərəflərə sal. 
Öpürük səni. 
Bacın Bəyim. 
 

REDAKTORUN POÇTUNDAN 
 
Cahan CAHANDARLI: 
Hörmətli baş redaktor. Bildiyiniz kimi mən uzun 

illərdir ki, qəzet sahəsində çalışmışam. Rayonda çıxan 
"İliç yolu" qəzetində kuryer, korrektor, sonra isə mək-
tub şöbəsində müxbir işləmişəm. SSRİ-nin Jurnalistlər 
İttifaqının üzvüyəm. Son illər bu qəzetdə baş redak-
torun məsləhətçisi işləmişəm. Bu vaxt ərzində dəfələrlə 
keçmiş baş redaktor Məhin Qarapapağa dəyərli məslə-
hətlər vermişəm. Lakin nəzər-diqqətinizə çatdırım ki, o 
mənim iradlarıma heç bir məhəl qoymayıb. Mən dəfə-
lərlə buna görə onunla ağızlaşmışam, söz-sözə gəlmi-
şəm. Bir neçə dəfə işdən çıxmaq haqqında ərizəmi 
onun stolunun üstünə qoymuşam. Lakin o, məni kənar-
laşdırmayıb, çünki mən həmişə düz söz danışmışam. 

Sizin dünyada çox güclü jurnalist olduğunuzu də-
fələrlə təklikdə və ümumi yığıncaqda demişəm. O isə 
Sizinlə intriqa aparıb. Bu işdə ona Rəhim Qıvrımsaç, 
Qeyrət Qurdoğlu, Səyyarə Nurlu, Qazik müxtəlif 
məlumatlar verirdi. Məsələn: Qeyrət Qurdoğlu ona 
deyirdi ki, siz filan obyektlərdən rüşvət alırsınız. Ozü 
də külli miqdarda. Səyyarə Nurlu deyirdi ki, guya siz 
kişi deyilsiniz, ona görə evlənmirsiniz. Qazik otaqda 
neçə dəfə öskürdüyünüzü də ona çatdırırdı. Araz 
Abbaszadə məlumat verirdi ki, guya yazıları kiməsə 
yazdırırsınız, özünüz də agentlik edirsiniz. 

Mən sizin qələminizin gücünə ilk gündən vurğu-
nam. Sizin tamaşanızın sözləri bütün tamaşaçıların, o 
cümlədən mənim və ailəmin çox xoşuna gəlir. Siz baş 
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redaktorluğa layiq olan yeganə namizəd idiniz ki, Sizi 
də çox düzgün olaraq bura təyin etdilər. İnanıram ki, 
Sizin rəhbərliyinizlə qəzetdə köklü dəyişikliklər əldə 
olunacaq, partiyanın xətti düzgün istiqamətdə 
aparılacaq. 

Səyyarə NURLU: 
Çox hörmətli İbrahim müəllim! Sizi baş redaktor 

kimi fəaliyyətə başlamağınız münasibətilə səmimi-
qəlbdən təbrik edirəm, Sizə uzun ömür, ailə səadəti, 
yaradıcılıq işlərinizdə uğurlar arzulayıram. Çox sevini-
rəm ki, bizim tələbəlik dostlarımızdan ən istedadlısı 
çox məsul bir işə rəhbər təyin olunub. 

Mən bilirəm ki, Siz çətin və mürəkkəb həyat yo-
lunda çox sınaqlardan çıxmısınız. Siz buna istedadınız 
və zəhmətiniz nəticəsində nail olmusunuz. Siz bütün 
baryerləri öz gücünüzlə aşmısınız və layiqli yerinizi 
almısınız. Respublikada bir nömrəli qəzet sayılan qə-
zetimiz məhz Sizin rəhbərliyinizlə ən yüksək zirvələrə 
çatacaq. Daha doğrusu, Siz buna da nail olacaqsınız. 

Lakin bir məsələni diqqətinizə çatdırmağı bir tələbə 
yoldaşı kimi özümə borc bilirəm. Vaxtilə bizim 
redaksiyada Sizə maneçilik göstərən adamlar olub. 
Onlardan birincisi və başçısı Cahan Cahandarlı olub. 
Rəhim Qıvrımsaç, Mehdiqulu, Qeyrət Qurdoğlu, Araz 
Abbaszadə, Şəhla İldırım, Qazik Sizi müzakirə 
edirdilər. Bundan sonra Cahan baş redaktorun yanına 
düşürdü. Bağdagül də bu işlərin içində idi. O tez-tez 
deyirdi ki. bu bovda kollektiv bir internat uşağının 
öhdəsindən gələ bilmir. 

– Onu qeyd edim ki, Şəhla keçmiş baş redaktorun 
ən yaxın adamı olub. "Qağayı" restoranında xüsusi 
otaqda görüşürdülər. Sonra Şəhlaya birotaqlı mənzil 
kirayə etdilər. Orda görüşürdülər. Onun əli ilə Sizi 
vurmaq istəyirdilər. Allaha çox şükür olsun ki, Siz 
tələyə düşmədiniz. Elə başa düşürəm ki, Siz yuxarıda 
adlarını qeyd etdiyim şəxslər barədə ciddi tədbir 
görəcəksiniz. 
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Qeyrət QURDOĞLU: 
Baş redaktora! 
Mən hələ Siz burada işlədiyiniz ilk günlərdə hiss 

etmişdim ki, gec-tez Siz burada baş redaktor olacaq-
sınız. Yazdığınız yazıların operativliyi, obyektivliyi, 
məntiqi bunu mənə deməyə imkan verirdi. Odur ki, 
redaktoryanı iclaslarda Sizin yazıları xüsusi olaraq 
vurğulayırdım və bu təbii ki, baş redaktorun, o cümlə-
dən bir çoxlarının – C.Cahandarlının, Rəhim Qıvrım-
saçın xoşuna gəlmirdi. C.Cahandarlı və R.Qıvrımsaç 
Sizə qarşı yönəlmiş qrupun başçıları idi. Onlar Sizi 
obyektlərdə rüşvət almaqda günahlandırırdılar. Səyyarə 
Nurlu deyirdi ki, bu internat uşağı zorla qoca bir qadının 
evinə girib, onunla yaxın münasibətdə olub, özünü 
qeydiyyata saldırandan sonra onu öldürtdürüb, evə sahib 
olub. Yoxsa, o şəhərin mərkəzində evi necə ala bilərdi? 
Deyirdi ki, bağ məsələsində baş prokurordan kalan pul 
alıb, arvadın yerinin bir hissəsini ona satıb. Keçmiş baş 
redaktor özü savadsız və bacarıqsız adam olduğundan 
onlara inanır və Sizə qarşı haqsız təzyiqlər göstərirdi. 

Mən təkbaşına mübarizə apara bilmirdim. Bir dəfə 
az qala Sizin üstünüzdə məni işdən çıxaracaqdı. 

Siz özünüz bilirsiniz ki, Cahan Cahandarlı, Rəhim 
Qıvrımsaç, Qəzənfər, Araz Abbaszadə, Səyyarə Nuriu, 
Bağdagül Sizə qarşı radikal mövqedə olublar. Onlar 
ikiüzlü, simasız adamlardır və onların sizin rəhbərlik 
etdiyiniz kollektivdə işləməyə haqları yoxdur. 

 
Qəzənfər QULEYBANİ: 
Baş redaktora! 
Nəzərınizə çatdırım ki, son vaxtlar nə qədər cəhd 

eləsəm də, qəbulunuza düşüb lazım olan bir neçə vacib 
məlumatı çatdıra bilməmişəm. Əvvəla, mən Sizdən üzr 
istəyirəm ki, birgə işlədiyimiz dövrdə Sizə nahaqdan 
Mazelli demişəm. Siz bir neçə dəfə bu adla çağırdığım 
üçün dönə-dönə üzr istəyirəm. Yəqin ki, məni bağışla-
yarsınız. 
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Siz baş redaktor təyin olandan sonra redaksiyada 
vəziyyət köklü şəkildə dəyişib. Əvvəllər Cahanın 
otağına yığışanlar öz otaqlarına çəkilib işlə məşğul 
olurlar. Dünən Cahan Cahandarlı Sizin dövlət telefonu 
ilə Baksovetə zəng vurmaq istəyirdi, çünki oz telefonu 
ilə ora düşə bilmir. Qızının ev məsələsinə görə. Qeyrət 
Qurdoğlu zavodlarda direktor işləyən dostlarına zəng 
vurub Sizi pisləyirdi, həm də tapşırırdı ki, onunla yaxın 
olduqlarını deməsinlər. Rəhim Qıvrımsaç, Mehdiqulu, 
bir də Zəki Ləng gedib möhkəm yeyib-içiblər. Adam 
axtarırlar ki, Sizə zəng vurdurub tapşırsınlar. 

Axşamüstü Səyyarə Nurlu Sahil bağında bir bığlı kişi 
ilə görüşüb, sonra onun "Volqa"sına minib harasa 
gediblər. Araz Abbaszadə də dünən günorta içmişdi. 
Mehdiqulu gecələr hardasa əlavə işdə işləyir. Bağdagül 
Novxanıda bağda istirahət edir. Hələ özünə iş tapmayıb. 

Baş redaktorun birinci müavini, məsul katib keçmiş 
redaktorun adamlarıdı. Qəzetin hər nömrəsini izlə. 
Ciddi səhv buraxmaqla Sizə zərbə vurmaq istəyirlər. 

Nafiq Xortdanbəylinin kefi açılıb. Gündə otaqda 
darağa kağız qoyub mahnı çalır. Səbinə işdən tez gedir. 
Guya uşağı xəstədi. Zərif Bəsirzadənin böyük qızına 
elçi gəlib. Deyəsən vermək istəmir. 

 
SORĞULAR 

 
– Cahan müəllim, neçə yaşınız var? 
– Yetmiş yeddi. 
– Təqaüd alırsınız? 
– Bəli. 
– Baş redaktorun məsləhətçisi kimi mənə nə 

məsləhət görərdiniz? 
– Nə məsləhət görərdim? (ani tərəddüd) Böyüklərə 

hörmətlə yanaşmağı. Intriqabazlığı, demoqoqluğu, 
ikiüzlülüyü kökündən rədd etməyi. 

– Qəzetə aid məsləhətləri deyirəm. Necə bilirsiniz, 
nə edək ki, qəzet yaxşı, oxunaqlı çıxsın? 
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– Bala, qəzet bizli də, bizsiz də çıxacaq. Elə dedik-
lərimi eləsən kifayətdi. 

– Çox sağ olun, Cahan müəllim. Sizin məslə-
hətinizlə o dediklərinizi aradan qaldırmaq üçün sizi 
istirahətə göndərirəm. 

 
* * * 

– Qeyrət Qurdoğlu, son həftə ərzində şöbənizdə 
neçə material hazırlanıb? 

– Dörd. 
– Onlardan neçəsi dərc olunub? 
– Biri. 
– O material siz hazırlayan kimi dərc olunub? 
– Xeyr. İxtisarla. 
– O biri materiallar haqqında niyə maraqlanmırsan? 
Çünki çap olunmağa layiq deyil. Bunu bilirsən və 

ona görə səsini çıxarmırsan. Sən bu gündən xəbərlər 
şöbəsinə müxbir vəzifəsinə keçirilirsən. 

 
* * * 

– Rəhim Qıvrımsaç, baş redaktorun müavini vəzifə-
sindən şöbə müdiri vəzifəsinə keçirilirsən – Qeyrətin 
keçmiş şöbəsinə. 

– Çox sağ olun. 
 

* * * 
– Səyyarə Nurlu, sənin rəhbərlik etdiyin şöbənin işi 

demək olar ki, görünmür. Bunu nə ilə izah edirsən? 
– Əməkdaşlar yəqin zəif hazırlayıblar. 
– Zəif hazırlayıblar, çırp sifətlərinə. Niyə qol çəkib 

götürürsən? 
– Axşam növbəsində oxucu vəzifəsinə keçirilirsən. 
 

* * * 
– Qəzənfər, axşam növbəsinə oxucu vəzifəsinə 

keçirilirsən. 
– Axı, mənim yolum uzaqdı, gedib-gəlməyə... 
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– Axşam növbəsi üçün xüsusi maşın ayrılıb. Gedə 
bilərsən.  

– Baş üstə. 
 

* * * 
– Araz Abbaszadə, xəbərlər şöbəsində qalırsan, bir 

şərtlə, iş sürətini üç dəfə artırırsan. İş vaxtı içki içməyə 
son qoyuasan. Əks halda əlvida.  

– Baş üstə... 
 

SON 
 
Sahildən sərin külək əsirdi. Torqovı küçəsi ilə 

addımlayırdı. Sağda, solda mağazalar, mağazalarda 
adamlar vardı. O, heç nəyi görmür, irəliyə doğru 
addımlayırdı. İnamla. Qürurla. 

İndiki kimi heç vaxt inamlı olmamışdı. Buna görə 
sevinirdi. Özü də ürəkdən. 

 
1996-1998.  

Bakı – Novxanı. 
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rofessor ilə çoxdan görüşmək istəyirdi. Neçə 
dəfə telefonla əlaqə yaratmaq istəsə də, alın-

mamışdı – iş telefonunu götürən olmurdu, mobil tele-
fonu isə şəbəkə xidməti xaricində idi. Gənclik illərinin 
yeganə dostu saydığı alimlə görüş onu bütün qayğı-
lardan bir müddət azad edirdi. Onun səsini eşitmək, 
təbəssümünü görmək, söhbətlərini dinləmək, otuz illik 
xatirələri çözələmək canına yayılır, özünü quş kimi 
yüngül edirdi. Yaşının ötməsinə baxmayaraq götürdü-
yü elmi işlə bağlı məsələlər yaddan çıxırdı, ta o vaxta 
qədər ki, Məhərrəm özü maraqlanıb elmi işinin hansı 
vəziyyətdə olduğunu soruşurdu. Çoxlarından fərqli 
olaraq təkcə o bu işdə onu dəstəkləyir, müdafiə etmə-
yin heç zaman gec olmadığını deyirdi. Olurdu ki, əli 
işdən soyuyurdu, ancaq Məhərrəmin dediyi sözlər 
qulağını cingildədir, canına təpər və həvəs dolurdu. İş 
yerləri o qədər də aralı deyildi, avtobusla bir daya-
nacaq fərqləri vardı. Kəsə yolla piyada lap yaxın idi. 
Elə görüşləri də təsadüfən, hər ikisinin piyada metroya 
getdikləri yolda oldu. Əlində diplomat vardı, mobil 
telefonla danışdığından ətrafı görmürdü. Qucaqlaş-
dılar, hal-əhval tutdular.  

–  Aramızda beş addımlıq yol var, amma elə bil 
hərəmiz dünyanın bir başında yaşayırıq. 

– Zaman dəyişib, illər su kimi axır. Həm də hərə öz 
başını güclə dolandırır. Çatışmayan bir şey varsa, o da 
vaxtdı. – Hiss etdi ki, professor tələsir. Məhərrəm özü 
də bunu etiraf etdi. 

– Konservatoriyada mühazirəm var. On dəqiqə qalıb 
– dedi. 

– Gəl səni taksi ilə yola salım! 
Özünəbənzər təbəssümü üzünə gəldi. 
– Nə danışırsan? Ən yaxşı taksi metrodu… 28 may 

stansiyasından çıxıram, qurtardı getdi. Çox sağ ol. 

P 
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O da ayrılmaq istəmirdi. 
– Metroyacan bir gedək. Bu günlərdə rahat vaxt 

tapıb çay içək, həm də söhbətləşərik – dedi. 
Metroya az qalırdı. Bura şəhərin ən gür elm mərkəzi 

idi. Elmlər Akademiyası, Bakı Dövlət Universiteti, 
Texniki Universitet, Kibernetika İnstitutu… Odur ki, 
metroya girənlərin və çıxanların sayı saysız-hesabsız 
idi. Bunu maşınla keçəndə görmüşdü. Neçə dəfə burda 
tıxaca düşmüşdü. Çalışırdı ki, başqa yolla keçib getsin.  

İndi bura gəlməyinə səbəb yazılarının surətini al-
maq idi. Huşsuz olmuşdu. Yazılarını yazdığı ümumi 
dəftərlərin üzünü köçürdür, bir yerə yığırdı. 

– Sandıq ədəbiyyatı! Mənim arxivim! – Bu sözləri 
vərəqləri səhifələyib köhnə diplomata qoyanda ürəyin-
də deyirdi. O saat da yadına nənəsi düşürdü. Onun 
sandığı böyük idi, cəftəsi, qıfılı vardı. Qarı sandığın 
qabağında bardamaş qurub oturur, «bismillah» deyib 
qoynundan pas bağlamış açarları çıxarıb çıqqıdada-
çıqqıldada eşir, ən irisi ilə qıfılı açır, orda nə qurdala-
nır, nə edirdi, onu tək Allah bilirdi. O sandıqda nələr 
vardı? O, tələsmədən, səbrlə sandıqdakı əşyalarını gö-
türüb baxır, qatlayıb təzədən yerinə yığır, ağzını bağ-
layıb açarları qoynuna qoyur, «bismillah»la ayağa 
qalxırdı. 

Piyada gəzmək nə yaxşı şeydi! Adam açılır, insan-
ları görür, tanışlarla salamlaşır, şəhərin yeniliklərini 
görür. «Elmlər Akademiyası» stansiyasının ətrafı müa-
sir üslubda yeniləşib. Bununla yanaşı bura böyük 
ticarət mərkəzini xatırladır. Elə metronun içində qəzet-
kitab köşkü nə qədərdi? Onun ticarətdən başı çıxmır, 
ömründə bu işlə məşğul olmayıb. Deyilənlərdən bu 
qənaətə gəlib ki, hər satıcının, hər mağazanın öz 
müştərisi var. Lotoreya biletləri satan beş stul saydı. 
Biletləri səliqə ilə yanaşı düzülmüş, rezin kəndirlərlə 
möhkəm sarınmışdı. Axı, küləklər şəhəridi. Biletlərin 
külünü göyə sovurar. Hər stulda qatlanmış qalın 
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qəzetin üstünə ağır dəmir parçası qoyulurdu. Bilet yox-
ladanlar təkəmseyrək olurdu. Udanlara pul, ya da 
məbləğin müqabilində lotereya bileti verilirdi. 

Burdan o yana mağazalar ən çox tələbələrin istəyinə 
uyğun düzülmüşdü. Surətçıxarma yerləri, «Kodak», 
«Fujifilm», qadın və kişi gözəllik salonları, paltar, gül, 
ərzaq mağazaları, çayxanalar, yeməkxanalar, aptek-
lər… hər birinin də cəlbedici adı vardı. «Jasmen» qa-
dın salonu, «İstanbul» apteki, «Lahmacun» türk ye-
məkləri, «Laçın» restoranı, «Bərəkət» çörək-lavaş 
mağazası, «Min bir gecə» çay evi… Küncdə, köhnə-
dənqalma «Qasid» qəzet köşkü rəngini itirib bozar-
mışdı. Burada qəzetdən çox gündəlik tələbat malları 
satılırdı. Yəqin ki, onun da yox olması, ya da təzə 
görkəmə salınması yaxınlarda baş tutacaqdı. 

– Oy, oy, oy! – Məhərrəm birdən-birə ayaq saxladı, 
onun arxasında gizlənməyə çalışdı. Doğrusu, qəfil 
hərəkətdən tutuldu, hətta qorxdu. Həyəcanla «Nə ol-
du?» – sualını verdi. 

– Əlicabbarı görürsənmi? 
Metronun girəcəyindəki qapılarla üzbəüzdə dayan-

mış Əlicabbar Küroğlunu görən kimi tanıdı. Vaxtilə 
ədəbi aləmə bir gəlmişdildər, yaşıdları arasında seçilən 
şairlərdən idi. Saçı naşı bərbər tərəfindən yöndəmsiz 
qırxılmış, üzünü tük basmışdı. 

– Görürəm. Yəqin kimisə gözləyir. 
– Sənin xəbərin yoxdu. Bütün günü orada dayanır. 

Soruşanda deyir Qasımı gözləyirəm. Nəcməddin adlı 
dostumuzun qırxına gedəcəyik. Nəcməddin il yarım 
bundan qabaq rəhmətə gedib. 

– Sənin narahatçılığın nədəndi? 
– Qır-saqqız olub mənim yaxamdan tutacaq. 
– Mən səni onun əlindən alaram. Əlicabbarı yaxşı 

tanıyıram. 
– Gör neynirsən? Neçə dəfə birtəhər aradan çıx-

mışam. Əl çəkmir, deyir sənnən söhbətim var! Məndə 
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vaxt nə gəzir! 
– Gəl, səni metroya ötürüm! – Onun qoluna girdi. 

Girəcəyə çatmamış Əlicabbar özünü Məhərrəmin 
üstünə saldı. 

– Axır ki, əlimə keçdin, bu dəfə səni buraxmaram. 
Ömrə etibar yoxdu. 

Məhərrəm əlində hazır tutduğu göy onluğu onun 
köynəyinin cibinə basdı. 

– Əlicabbar, necəsən, yaxşısanmı? Məni bağışla, 
dərsə gecikmişəm, söz verirəm sabah mütləq səninlə 
görüşəcəm. 

Məhərrəm şeir oxuyan birinci sinif şagirdləri kimi 
sözləri dalbadal deyir, sanki sözlərlə Əlicabbarı başa 
salmaq istəyirdi ki, tələsir. Bir az aralandıqdan sonra 
ona tərəf döndü: 

– Sabah səninlə də görüşürük. Mütləq görüşək! – 
deyib eskalatorda gözdən itdi. 

– Salam, Əlicabbar! Necəsən, qardaş? Gör neçə 
vaxtdı səninlə görüşmürük. 

Əlicabbar onluğu köynəkdən çıxarmışdı, hiss olu-
nurdu ki, Məhərrəmdən  inciyib. 

– Ə, oğuldu Məhərrəm! Bir dənədi, Allah saxlasın! 
Şair kimi də, ədəbiyyatşünas kimi də. Ha istəyirəm bir 
oturam onunla könül söhbəti eləyəm, aradan çıxır. 

– Mənim də işim vardı, heç söhbət eləməyə vaxt 
olmadı, qaldı sabaha. Nə isə, xeyir ola burda? 

– Qasımı tanıyırsan də? 
– Niyə tanımıram, lap yaxşı tanıyıram, əla oğlandı! 

– Qasımın adını Məhərrəmdən eşitmişdi. 
– Hə, onu gözləyirəm, nəsə gecikir. Heç gecikən 

deyildi. Rəhmətlik Nəcməddin vardı, onun qırxına 
gedəcəyik. Dostum idi, öləndə burda olmamışam. Ma-
kedoniyada şeir bayramındaydım. 

– Nəcməddinə Allah rəhmət eləsin, ay Əlicabbar, 
mən onun yeddisində olmuşam. Uşaqlarla getmişdik. 
Onun ili də keçib, axı? 
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Əlicabbar tutulan kimi oldu. 
– Sən ayrı Nəcməddini deyirsən. Çaşma! Biz get-

diyimiz Nəcməddini sən tanımırsan. Sən əvvəllər yaxşı 
oğlan idin. İncimə, qağa, mən pramoy, sözü üzə deyən 
adamam. 

– Səni indi ha tanımıram, ay Əlicabbar, lap uşaq 
kimi danışırsan. İndi niyə pis olmuşam? 

– Hökumət adamı olmusan. Maşın alandan sonra 
gözün heç kimi görmur. Bığa-saqqala salam vermirsən. 
Çox şey deyə bilərəm, ancaq yeri deyil. Vapşe, 
hökumət adamları ilə mənimki tutmur. Ha çalışıram, 
alınmır, qardaş. Mənnən asılı deyil. 

Əlicabbar dayanacağın yanında kölgəsalan ağacın 
altına getdi, papiros yandırdı, bir əli ilə ağacın 
budağından yapışdı. Bu vəziyyətdə o, turnikdə hərəkət 
edən idmançıya bənzəyirdi. 

– «Hökumət adamı» deyirsən, Cabbar, bəs sən kim-
sən? Sən də bu hökumətin bir vətəndaşı deyilsənmi? – 
Əlicabbarla üzbəüz dayanıb papirosunu tüstülətdi. 

– Mən kiməm? Vallah düzünə qalsa, heç özüm də 
bilmirəm mən kiməm. Ha düşünür, fikirləşirəm, axırını 
bir yana çıxara bilmirəm. Cavan vaxtım olsaydı 
deyərdim ki, ə, necə yəni, məni tanımırsınız? Mən şair 
Əlicabbar Küroğluyam. Təkəbbürlə, qürurla deyərdim. 
İndi yeddi arxa o tərəfimi aydınlaşdıra bilmirəm. 
Babamın babasının babası kim olub, aydın deyil. Bun-
dan böyük faciə ola bilməz. Heç kim, heç sən də 
bilmirsən. Bilsən, məni divara dırmaşdırarsan. Ona 
görə də susursan. Susmamış neyniyəcəksən? Üstündən 
asanlıqla ötüb keçdiyin bu bilginin yoxluğu «sən 
kimsən?» sualını cavabsız qoyur. 

Əlicabbar ara verdi. Deyəsən biletini yoxladıb 
həvəslə uduşunu gözləyən saqqallı oğlana baxırdı. 
Onun gözlərində işıq vardı. 

– Sən qəlib görmüsənmi? – Əlicabbar söhbətini da-
vam etdirdi. – Ayaqqabı qəlibi görmüsən? Altmışıncı, 
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yetmişinci illərdə dəbdə idi. Zakaz ayaqqabılar tikirdi-
lər. O qəliblərdən eyni cür ayaqqabılar çıxırdı. Sadəcə 
rəngləri müxtəlif idi. Hökumət adamları o qəlibdən 
çıxan ayaqqabılar kimidi. Hamısı bir-birinə bənzəyir. 
Maraqlısı nədir? Əgər onlar bir-birinə bənzəməsələr, o 
qəlibdən kənara çıxsalar, yerlərində otura bilməzlər. 
Kənarlaşdırılarlar. Bu qanunauyğunluqdur. Sən Pyo-
trun həyatını oxu. Napoleonu da oxu. Gör onların 
idarəçilik sistemləri bir-birinə necə uyğun gəlir! Pyotr 
hara, Napoleon hara? Rusiya hara, Fransa hara? 

– Salam, Əlicabbar? Necəsən? 
Şair Məmməd Köhnəyurd idi. Əlinə keçirdiyi qara 

sumkanı oynada-oynada yaxınlaşdı, Əlicabbara çatan-
da papağını başından götürdü. Qucaqlaşdılar. 

– Nağayrırsan? 
– Heç. Bir dostumuz var. Onu gözləyirik. İlə ge-

dəcəyik. Nəcməddini sən tanıyırdınmı?. 
– Yox. Allah rəhmət eləsin. Özün yaxşısanmı? 
– Şükür. Belə da. Birtəhər dolanırıq. Vəziyyətdən 

«v» hərfini itirən adam necə olar? Modern papağın var. 
İndi hardasan? 

– Orda. 
– Hə, bildim, qağa demişkən, gənə köhnə yerin-

dəsən. Sən papağını dəyiş. Düz sözümdü. Başına aşıq 
papağı qoy. Aşıqlar Birliyinin bütün işçiləri başına pa-
paq qoymalıdı. Bunu qadınlara da şamil edin. Sən öl, 
yoxsa bir azdan hamısı aşıqlığı atıb müğənni olacaqlar. 

– Baş üstə, Əlcabbar, sənin sözün bizə qanundu. 
Sən də çox başlaçıq gəzmə, soyuq aparar. Kentavr -
dərisindən papaqlar gətiriblər, mağazalarda var. Ya du-
bayskidi, ya kitayski. Birini al, adamın qulağını da isi-
dir. 

Məmməd Köhnəyurd metroya mindi. 
– Hə, onu deyirdim axı, «Kentavr» qəzetdə çıxmış-

dı, məni ora çağırdılar. – Üzünü dəniz tərəfə tutdu, elə 
bil Xəzər dənizi yolun o biri üstündəydi. – Cavan 
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oğlandı. Danışığından hiss olunurdu ki, o tərəfdəndi. – 
üzünü günçıxan tərəfə tutub qaytardı. – Deyirəm, məni 
bura niyə çağırmısınız? Əlindəki qəzeti mənə göstərir. 

– Bunu sən yazmısan? – Oğlum yerində uşaq mənə 
sən deyir. 

– Nəyi? Qəzeti? Mən qəzet yazmıram. 
– Bunu da. 
– Bu nədi? 
Əli ilə şeiri göstərir. 
– Şeirləri? 
– Hə da. 
– Mən yazmışam. 
– Bu nədi yazmısan? 
– Şeir. 
– Belə də şeir olar? 
– Bağışlayın, siz tənqidçisiniz? 
– Bilmirsən mən kiməm? 
– Yox. 
– Bəs niyə tənqidçi deyirsən? 
– Dediniz ki, belə də şeir olar? Şeirdən başınız çıx-

dığına görə dedim. 
– Mən gözəl şeiri qiymətləndirən adamam. Gözəl 

şeiri oxuyan kimi bilirsən yaxşıdı, ya pisdi. Bu nədi? 
Kentavr. Kentavr nədi? 

– Addı. 
– Nə adıdı? 
– Adam, heyvan… 
– Elə şey olar? 
– Niyə olmur? Aslan adı eşitmisən? Ay sağ ol. As-

lan həm də meşədəki vəhşi heyvan deyil? Maral qız adı 
eşitmisən? Maral heyvan deyil? Ceyran necə, 
eşitmisən? Heç meşədə ceyran ovuna çıxmısan? 

Oğlan tutulmuşdu. Dili-dodağı əsirdi. 
– Kentavr adlı adam yoxdu, axı? 
– Olacaq də. Gərək bir şeyi dəbə salasan. Görürsən, 

sən kentavr adı eşitməmişdin, indi eşitdin. Bir məclisdə 
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danışacaqsan, iş yoldaşlarına deyəcəksən, belə-belə ad 
məhşurlaşacaq. 

– Heç moda minən ada oxşamır. Şeirlərin xalq ru-
hunda döy. Adam başa düşmür. Bunu hiss edirsən? 

– Başa düşənlər olur. 
– Az adam başa düşür. Şeir belədi ki, gərək bir dəfə 

oxuyan kimi başa düşəsən. 
– Yenə qılıncını çəkdi üstümə, 
Qurbanı olduğum o ala gözlər. 
Yenə cəllad olub durdu qəsdimə, 
Qələm qaş altından piyalə gözlər.  
– Görürsənmi, özün deyirsən, nə gözəl sevgi şeiridi. 

Bir dəfə deyən kimi yadda qalır.. 
– Bu sevgi şeiridi? 
– Əlbəttə. 
– Qaqa, bu sevgi şeiri döy. Görürsənmi, oxuyan ki-

mi başa düşmürsən? 
– Bəs nə şeiridi? 
– Bu ən ciddi siyasi şeirdi. 
– Burda siyasət görmürəm. Sevgi şeiri hara, siyasət 

hara? 
– Şeirin, qaqa, gücü ondadı də. Oxucu gərək tutsun. 

Bu şeir Stalinə yazılmış şeirdi. Gözlər gözəlin deyil. 
Anladınmı? 

– Eeh. Bu şairlər başabəladırlar. Get, xalq dilində 
yaz. 

– Bəs mən nə dilində yazıram? Yazdığımı ki, oxuya 
bilirsən? 

– Qəliz yazma, qəliz…  
– Sən ora bir dəfə də getmişdin? 
– Nə bir dəfə! Su yoluna dönüb mənimçün «Göy-

lərə yazılan yazılar»a görə. «Ulduz» - da çıxmışdı. Bu 
dəfə yaşlı kişiydi. Deyirəm, ay yoldaş Bəkdəmirov, 
mənim yaxamdan tutub buraxmırsınız. Qardaş, bu 
şeirləri «Ulduz» jurnalı çap edib, eləmi? Jurnalın baş 
redaktorunu, onun müavinini, məsul katibini, şeir 
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şöbəsinin müdirini niyə çağırmırsınız? Çağırın, onlar-
dan soruşun ki, bu müəllifin dövlət əleyhinə yazdığı 
şeirləri niyə çap eləmisniz? 

– Nə dedi? 
– Heç elə bil onları tanımır. Bilirəm kim danos ve-

rib. Bir neçə yağlı cümlələr dedim. Dedi söymə, bura 
rəsmi yerdi. Dedim, mən ölüm bir də sizə hesabat gəti-
rəndə denən ki, Əlicabbar səndə salamat yer qoymadı. 

– Dedi ki, şeirləri niyə göylərə yazırsan? 
– Hə. 
Əlicabbar sanki yorulmuşdu, danışmaq istəmirdi. 

Həvəssiz görkəmlə papiros istədi. 
– Sən nə çəkirsən? 
– Tünd. 
Ona istədiyi papirosu aldı. Məqam idi. On manat 

köynəyinin cibinə basdı. 
– Bambılı mənə deyir ki, sənin başın xarab olub. 

Heç adamın ağlına gələrmi ki, təyyarədə dayanıb göy-
lərə yazı yazasan. Yazını stolun üstündə yazmırlar? 
Özünüzdən hoqqa çıxarırsınız. Gedin bacardığınız işin 
qulpundan yapışın. Beynim çöndü. Dedim, qaqa, bizi o 
qədər də başİboş hesab etməyin. 

– Tereşkovanı tanıyırsan? – dedim. 
– O kosmonavtımı deyirsən? 
– Hə. 
– Tutaq ki, tanıyıram. Noolsun? 
– Mən ölüm düzünü de, xoşuna gəlir? 
– Onnan mənə nə. Ancaq mən onu sevirəm. O, göy-

ləri fəth edib. Mən də ilhama gəlib şeirlərimi ona ithaf 
eləmişəm. Ona görə «göylərə yazılan yazılar» adlanır.  

Hərif bir xeyli fikirləşdi. Sonra üstümə hücuma 
keçdi. 

– Ə, sən kimsən ki, Sovet İttifaqı Qəhrəmanı, kom-
munist, özü də ailəli qadını sevirsən? 

– Bizdə sevgi azaddı, qaqa. Biz on beş qardaş res-
publikanın vətəndaşlarıyıq. Kimi istəsək, sevə də 
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bilərik, hələ o yana da keçərik. Bəlkə şübhən var? 
– Sən onu sevə bilməzsən. 
– Sevərəm. Sən mənə qadağa qoyursan? Bəlkə 

SSRİ Ali Sovetinə ərizə yazıb icazə alım? Deyim ki, 
mən azərbaycanlıyam, icazə vermirlər ki, rusu sevim. 
Guya  Bakıda rus yoxdu, ya rusla, erməni, gürcü, belo-
rusla evlənən yoxdu? Bakı beynəlmiləl şəhər deyil?... 

Qara rəngli «Mersedes» Əlicabbardan üçcə metr 
aralıda dayandı. Xalq şairi arxada oturmuşdu. Son 
kitabı böyrünə – oturacağın üstünə yığılmışdı. Qabaq-
da oturan yekəpər oğlan düşdü. 

– Hər qəzetdən bir nüsxə! 
Guya Əlicabbarı görmürdü. 
– Salamlar, atəşin salamlar olsun böyük xalqın 

böyük və qüdrətli xalq şairinə! Qaqa, xalq şairi olana 
qədər xalqın içindəydin. Saraya üz tutandan müğən-
nilər kimi cangüdənlə gəzirsən? Kimdi, ə, səni oxu-
yan? Kimdi sənə əl qaldıran? Nə özündən müştəbehlik 
edirsən? 

Xalq şairi guya onun dediklərini eşitmir, mobil tele-
fonla danışırdı. 

– Burda neynirsən, Əlicabbar? Xeyir ola? 
– Xeyir döy. Sənnən yaxşı olmasın, bir dostumuzun 

cümə axşamına gedəcəyik. 
– Bu gün cümə axşamı ha döy? 
– Dost itkisi ağır şeydi. İtki üçün hər gün cümə 

axşamıdı. Xalq şairləri öləndə Fəxri Xiyabında basdı-
rırlar. Üçü, yeddisi, qırxı, cümə axşamları rəsmi olur. 

– Yoxsa sənin də Fəxri Xiyabanda gözün var? 
– Allah eləməsin, qaqa, mənim məzarım göy üzün-

də olacaq. Oraya heç bir bəndənin, bələdiyyənin, Bakı 
şəhər İcra Hakimiyyətinin rüşvətli arayışı lazım 
deyil… 

Xalq şairini aparan maşın gözdən itdi. 
– Sənin bu cümlən onun bütün yaradıcılığından 

üstün oldu – dedi. 
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– Elə də olmalıdı. – Əlicabbar özünəməxsus razı-
lıqla dilləndi. – Gedək, «Şəki» restoranına. Heç səninlə 
oturmamışıq. 

«Şəki» restoranı üzbəüz binanın zirzəmisində 
yerləşirdi. Nəzər-diqqəti cəlb edən reklam şitlərində 
başı papaqlı kök aşpazın piti qabı ilə birgə şəkli, ye-
məklərin siyahısı vardı. Pilləkənləri enib  bir-birindən 
ayrılmış stolların kənd ruhunda düzəlməsinə tamaşa 
etdi. Bura qaranlıq idi, ağ işıqlar ətrafa aydınlıq sə-
pirdi. Nahar vaxtı keçsə də, yemək yeyənlər, çay və 
pivə içənlər çox idi. İkinci stolda Əlicabbar kök kişi ilə 
görüşdü. Onların yanında boş yer olsa da, kök kişi onu 
yeməyə dəvət etdi. 

– Qalsın başqa vaxta, dostumla vacib şəxsi söhbə-
tim var. Bildin də, bu gün gözəl bir dostumuzla vida-
laşdıq. Onun dəfnindən gəlirik. 

– Allah rəhmət eləsin! 
– Allah sənin də keçənlərinə rəhmət eləsin! 
– Yasdan çıxmaq lazımdı. – Kök kişinin sözlərindən 

belə başa düşdü ki, onlar Əlicabbarla çoxdan tanışdılar. 
– Hökmən! – dedi Əlicabbar və ondan nə içəcəyini 

soruşdu. 
– Sən nə içəcəksən? Yeməyə nə götürək? – dedi, 

bufetçini səslədi. 
– Mən heç nə. Yüz qram araq, bir dənə də limon. 
Bufetçidən hansı arağın yaxşı olduğunu soruşdu. 
 – Əlicabbarı haindi təzə tanımırıq ki? Bilirik o nə 

içir, nə yeyir? Siz heç narahat-zad olub eləməyin. Hər 
şey onun istəyincə olacaq. Siz nə istəyəcəksiniz? 

– Mənə qazsız su ver! 
– Elə bu? 
– Hə. 
Əlicabbar ağ xalatlı oğlana dedi ki, yüz qramlıq 

stəkanların ikisini doldursun. 
– Qaqa, bu gün ağır gündü. Yüz əlli içəcəm. 
– Baş üstə. Oturun – dedi bufetçi və sifarişləri 
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yerinə yetirməyə başladı. 
– Mənə həmişə «Xan» arağı verirlər. O rossiyski, 

ukrainski araqlar var ha, hamısı boş şeydi. Burda dol-
dururlar. «Xan» ləzzət eləyir. Həmişə yüz içirdim. Yüz 
qramlıq stəkanları yetmiş beş qram tutur. Rovnı ikisini 
dolduranda yüz əlli qram olur. Sən niyə içmirsən?? 

– Böyük məmnuniyyətlə içərdim… Axşam bir şəhid 
ailəsinə gedəcəm. Ağzı iyli getsəm, alınmaz. Üzürlü 
say! 

–  İçməmək heç yaxşı şey deyil. Deyim niyə. İçki 
orqanizmin barometridi. Hər şeyi təmizləyir. Araq 
bütün xəstəliklərin dərmanıdı. Soyuqdəymədən tutmuş 
şəkərə kimi. Qanı təmizləyir. Qan dövranını qaydaya 
salır. Gör ey ha, həkimlər qadınlara resept yazanda 
tərkibində spirt, bir də tütün olan dərmanlar istifadə 
etməyi məsləhət görür. Bu öz yerində. Araq insanları 
bir-birinə yaxınlaşdıran, səmimiyyət yaradan şeydi. 
Sözümü qəribliyə salma, deyəcəksən ki, içib bir-birini 
öldürənlər, dava salanlar olur. Mən onlardan danış-
mıram. Akif Zəfəranlını tanıyırsan? Yaxşı tanıyırsan. 
Onunla yemək stolu arxasında oturubsanmı? Yox. Mən 
bilirəm, ona görə deyirəm. Əgər otursaydın, jurnalda 
çap olunardın. İndi arağın gücünü görürsənmi? O 
qədər içdiyini, qusduğunu görmüşəm.  

Əlicabbar rumkanın birini sağlıq demədən başına 
çəkib doğranmış limonu qabıqlı ağzına atdı. 

– Limonu yeyəndə qabıqlı ye. Nə vitamini varsa, 
qabığındadı. 

O, stəkandan su götürüb içdi. Bu, Əlicabbarın ürə-
yincə deyildi. Yoldaşları danışır ki, Əlicabbar sərxoş 
olana qədər içir, danışır, stuldan qapı bağlananda güclə 
qaldırılır. O qədər vaxtı yox idi. İşə, oradan da NZS-ə 
gedib yazı hazırlamalı idi. 

İkinci rumkanı da sonacan içib ayağa qalxdı. 
– O hansı bəydi, ey, kinoda deyir: hökumət adamı 

görəndə… 
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– Qəmlo – dedi və aydınlığa çıxıb ləzzətli pitinin 
qoxusundan canlarını qurtardılar. 

– Hə, Qəmlo, Qəmlo! – Əlicabbar onun ağzından 
çıxan sözü təkrar edirdi, əslində onun fikri ayrı yerdə 
idi. – İçənlə içməyəninki heç cür tutmur, qardaş! İnci-
mə, arağı içəndə də gərək adamda ruh olsun. Yoxsa, 
elə stəkanı hortuldatmaqnan deyil ki? 

Narazı və hirsli baxışlarını ondan gizlətmək, tezliklə 
qırılmaq istəyirdi. 

– Səndən bircə şeydə xoşum gəlmədi. 
Əlicabbar üzünü ona tutdu. 
– Nədə? 
– Sən insanları ayırırsan, siniflərə, təbəqələrə bölür-

sən! 
– İnsan cəmiyyəti nə vaxt bir olub? Nə vaxt ayrıl-

malar, qruplaşmalar, təbəqələr olmayıb? Sovet vax-
tında bizim beynimizə doldururdular ki, Amerikada iki 
sinif var: ağlar və qaralar. Guya sovetin özündə siniflər 
yox idi. Elə siniflər var idi ki? Sən nə danışırsan? 

– Əlicabbar, ibtidai icma quruluşunda siniflər ol-
mayıb. Hamı bərabər olub. 

– Onu sənə kim deyir? Müəllimin? Hansı müəllim 
deyir, gəlsin onu başa salım. Adını elə qoyurlar ki, ib-
tidai icma quruluşunda siniflər olmayıb. Olub. Yadında 
saxla, hansı cəmiyyətdə ki, güclü, gücsüz var, deməli 
orada sinif var. İbtidai insanlar ova gedirdilər? Ovu 
vuran, qəbilə üzvlərini ölüm təhlükəsindən xilas 
edənlər güclü sayılırdı. Qənimətin – onda pul yox idi, - 
pul, var-dövlət, silah idi, bir də ov. Ətin çox və yaxşı 
hissəsi güclüyə verilirdi. Gücsüzün əlacı nəydi? Onsuz 
da gücsüzdü. Pul olmayan yerdə bərabərlik olar? Pulu 
əvəz edən hansısa amil var, o amil bərabərsizliyə səbəb 
yaradır. Nə oldu, bərabər insanlar birdən-birə qullara, 
quldarlara çevrildi. İnsan zəkası inkişaf etdikcə gücünü 
artırdı, torpağı, daşı, suyu, meşəni, əmək alətlərini 
özününkü etdi, zəifə verdiklərini əlindən aldı. Buna 
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özəlləşdirmə deyirlər. Görürsən, özəlləşdirmənin tarixi 
nə qədər qədimdir. 

Papiros yandırıb nəfəs dərdilər. 
– İnsanın sümükləri, dəmir-dümür alətləri haqqında 

tam dəqiqliyi ilə heç nə demək olmaz, fərziyyə yürüt-
mək olar. O da gopalogiya adlanır. Hansısa bir ingilis, 
ya rus Azərbaycan tarixinin qədimliyi haqqında nə 
deyə bilər? Özünə, xalqının tarixinə, onun qədimliyinə, 
mədəniyyətinə nə xeyir eləyirsə, təbii ki, onu da 
deyəcək. İngilis deyəcək ki, azərbaycanlılar Yer üzü-
nün ən qədim xalqıdır? Başını kəssən də deməyəcək! 
Dünən, srağagün ermənini köçürtdülər Qarabağa, indi 
deyir ki, bura mənimdi. Mən ən qədim xalqam. Deyə-
cək, ingilisə, almana, fransıza, rusa dedirtdirəcək. İndi 
sən gəl sübut elə ki, İrəvan xanlığı sənindi. Zəngəzur 
sənindi. Bizim o yazıçı dostumuz var ey ha, o gün 
oxuyuram, intervü verir ki, mən Cavanşir dövrünü əla 
bilirəm, o dövrə aid roman yazıram. Adı nədi onun? 

– Bilmirəm. 
– Bilməsən yaxşıdı, adamnan soruşarlar ki, ayə, fi-

lankəs, sən heç yaşadığın dövrün ziddiyyətlərindən, 
çəkişmələrdən, dağıntılardan baş aça bilmirsən, baban-
dan arxanı tanımırsan, Cavanşirin dövrünü hardan 
biləcəksən? Dünyadı da, hər gələn bir zurna çalmalıdı, 
ya yox? 

– Bəs bu Darvin sübut elədi ki, insan meymundan 
əmələ gəlib. Engels də əməyin rolundan yazdı. 

– Hamısı qələt eləyir. Toyuq əvvəl yaranıb, yoxsa 
yumurta? Bunun birinciliyini sübut eləyən var? Yoxdu. 
Darvin onu sübut eləyəydi, sonra keçəydi insana. 
Texnikanın ən yüksək inkişaf dövründə bu sadə misal 
elmi izahını tapmırsa, onda nə zoğallayırlar? İnsan ən 
vəhşi heyvandır. Elə deyilmi? Meymuna oxşayan insan 
var. Tülküyə, pələngə, ayıya, qurda oxşayan insan var. 
Mən də deyirəm ki, bu vəhşilər insanlardan əmələ 
gəlib. Gülürsən? 
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– Yox. 
– Onda istehza edirsən? Sənin hansı alimin mənə 

sübut edər ki, belə deyil? Hansı alimin toyuğun, ya 
yumurtanın əvvəl əmələ gəldiyini kəşf edib? Hay? Biri 
deyir toyuq əvvəl yaranıb. Toyuq yumurtadan əmələ 
gəlmir? Belə isə yumurtanı kim yaradıb? Ya sualı belə 
qoyaq: yumurta necə əmələ gəlib? Yumurtanı toyuq 
yumurtlayıbsa, toyuq özü hardan əmələ gəlib? Elm sən 
oxuduqlarını, bildiklərini deyir, mən isə bunu qəbul 
etmirəm. Düşündüklərimi dedim. Necə qəbul edirsən 
et! İndi isə vaxtdır, işinə get. 

Əlicabbar sanki şeir qoşurdu. Nə qədər istəsə də, 
üzünə təbəssüm gəlmədi. 

– Ancaq, qardaş, sən böyük ürək sahibisən. Mən 
şəhid ailəsinə dəm olmasam, gedəmmərəm. Dəli kimi 
ağlayar, qarşımdakıları da dəli edərəm. Sən nə ürəklə 
gedirsən? Ayıq başla! 

– Mən ürəyimdə ağlaya-ağlaya, üzdən gülə-gülə 
gedirəm. Elə bilirsən asandı? 

– Ancaq qeyri-adi yazı hazırla. Tərcümeyi-hal yaz-
ma. Valideynlərə belə yazılar ancaq dərd-qüssə gətirir. 
Onlarda inam yaratmağa çalış. Hələlik! 

– Sənin başın Sezarın başından yaxşı işləyir! 
– Düz deyirsən. Brutlara lənət olsun! 

 
II 

 
Onun adı Vəfadar idi. Heç bir ayaması yox idi. 

Təkcə yaşlı adamlar ona Bafadar deyirdilər. Qardaşı 
Elmidarla kəndin mərkəzində, məktəbə bitişik məhəl-
lədə bir yaşayırdılar. Onların uzun evlərinin səliqəsiz 
həyətlərini məktəbdən hər gün görürdülər. Yağış ya-
ğanda həyətin başdan-başa qara torpaq olduğu uzaqdan 
hiss olunurdu. Mal tövləsinin qabağı peyinlə dolu idi. 
Quru odun ağacları evə yaxın idi. Hər iki qardaşın 
uşaqları kiçik idi, bir-birilərinə oxşayırdılar, onların 
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kimin uşağı olduğunu ayırd eləmək çətin idi. İdman 
dərsində top tez-tez məhəlləyə düşürdü və oyuna baxan 
uşaqlar topu götürüb evlərinə tərəf qaçırdılar. Topu 
gətirmək üçün evə getmək lazım gəlirdi. 

O uşaqlardan biri – Sədiyar Vəfadarın oğlu idi. Öz-
gə uşaqları olmadı. Rayon mərkəzinə, Gəncəyə, Bakı-
ya həkimə getdilər, dava-dərman, müalicələr nəticə 
vermədi. 

– Allah da təkdi! – Bunu Vəfadara da, onun arvadı-
na da ürək-dirək vermək üçün çox dedilər. 

Vəfadar kolxozda sürücü işləyirdi. AX 41-45 nömrə 
nişanlı maşını köhnə idi. Tez-tez xarab olurdu və özü 
maşını işlək vəziyyətə salırdı. Kuzovu yaşıl rəngdə 
rənglənmişdi. Yöndəmsiz taxtalara vurulan bu rəng 
cəlbedici deyildi və ona görə də ona müraciət edənlər 
olduqca az idi. Kolxoz sədri söz vermişdi ki, təzə 
maşın Vəfadarın olacaq. O isə dözür və gözləyirdi. 

Camaat Vəfadara yox, maşınına «ax, vayna» adı 
qoymuşdu. Maşının xırıltılı səsi eşidiləndə tanınırdı. 
Ancaq Vəfadar buna fikir vermir, kolxozun işində 
başqalarına nümunə olurdu. Gün o gün oldu ki, Tel-
man adına kolxoza təzə «Qaz-53» maşını verdilər, an-
caq kolxoz sədri vədinə xilaf çıxıb onu başqasına ver-
di. Kənddə böyük mərəkə quruldu. Vəfadar kolxoz 
sədri ilə mərkəzdə hamının gözü qabağında dalaşdı. 

– Sən bu maşını verəndə söz verdin ki, təzə maşın 
gələn kimi mənim olacaq. 

– Söz verdim, vermədim, sənin maşının var, onu 
başqasına vermişəm. Get, kimə istəyirsən şikayət elə! – 
Sədr Məmmədqulu uzun sifətini əsdirə-əsdirə danı-
şırdı. 

– O nə  maşındı, ə? Neçə ildi qazandığımı onun his-
sələrinə vermişəm, işlətmişəm. Bu da mənim sağo-
lumdu? 

– İşlətmisən, borcundu. Qazanmısan. 
– Bəlkə mənim qara qaşıma, qara gözümə aşiq olub 
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maşın vermisən. Başqası necə, mən də elə. Konfet 
kağızı verməmişəm, pul vermişəm. Mənim pulumun 
rəngi ayrı deyil ki? 

– Mən heç kimdən pul almamışam. Mənə böhtan 
atma. 

– Nə böhtan? Təzə maşının yiyəsi kəndin yarısından 
borc alıb. Guya bilən yoxdu? 

– Alıb, başqa işə alıb. Mənə nə dəxli var? 
– Əgər təzə maşını mənə vermirsənsə, o maşın, o da 

sən. Mənim pulumu qaytar. 
– Maşını işlətmirsənsə, apar aç qaraja, özün də xoş 

gəldin. Mən səndən pul-zad alıb eləməmişəm. 
Sədr pulu qaytarmadı, Vəfadar maşina qoyduğu 

hissələri çıxardı, AX 41-45-i traktorla sürüyüb qaraja 
atdılar və sonra o maşın yağışın, günün altında çürüdü. 

Vəfadar Bakıya gedib işə düzəldi və kəndə «Ka-
maz» maşını ilə qayıtdı. Təptəzə, böyük maşina hamı 
həsədlə baxırdı. 

Sonra o ev aldı, ailəsini şəhərə köçürdü və Vəfa-
darın kəndə gəliş-gedişi demək olar ki, kəsildi. Kənd 
camaatının sözünə görə qardaşlar arasında sərinlik 
yaranıbmış. Vəfadar getdi, indi onu kəndə bağlayan 
heç nə yox idi. Ailəsi hətta yayın qızmar günlərində 
kəndə istirahətə-sərinləməyə gəlmirdi. Kolxozun 
qarajında rəngini itirən, çürüyən AX 41-45-i görəndə 
Vəfadar yada düşürdü. Tələbəlik illərində, işlədiyi vax-
tlarda Vəfadarla üz-üzə gəlmədi. Yeganə eşitdiyi xəbər 
onun oğlunun şəhid olması oldu… 

Vəfadarın üzü saqqallı idi. Beli bükülmüş, hərə-
kətləri ağırlaşmışdı. Kənddəki Vəfadarın təkcə gözləri 
qalmışdı, yoxsa tanınmaz olmuşdu. Onu-müəlliminin 
oğlunu təbəssümlə qarşılamaq istədi. Zorla gülmək 
istəyi alınmadı. Otağa keçdilər. Saçları ağarmış yoldaşı 
(adı yadından çıxmışdı) dilucu salam verib mətbəxə 
qayıtdı. 

– Məllim necədi? Nə vaxtdandı görmürəm. 
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– Sağ ol. Yaşlaşır. Mən də gedib baş çəkə bilmirəm. 
Elə telefonla danışırıq. 

– Sənin atan əvəzsiz insandı. Əsl xalq adamı, xalq 
müəllimidi. Heç kəsin tayı deyil. Sənə görə demirəm. 

– Sağ olun. 
– Qəzetdə işləyirsən? Eşitmişəm. Arada istədim bir 

səninlə əlaqə saxlayım. Gördüm ki, qəzetin mənə xeyri 
yoxdu. Bir Allah kömək etmirsə, jurnalist neyləsin. 
Hansı iş yazmaqla düzəlib? 

– Elə deməyin. Bəzən gözləmədiyin hadisə vəziy-
yəti dəyişdirir. Təki, sən demişkən, adama Allah 
kömək olsun. 

– Nə bilim. Qəzetlər çox yazıblar. Odey, şkafda 
saxlayırıq. Ay Xoşqədəm, o qəzetləri müəllimə göstər. 

Xoşqədəm qəzetləri səssizcə, ancaq çox ehtiyatla 
stolun üstünə qoydu.  

– İncimə, ey, lətifəsi səndən uzaq, indi kimi gö-
rürsən deyir jurnalistəm. Vəsiqəsi-filanı öz yerində. 
Amma nə olsun, familini düz yazammır. Bizim qarajda 
bir çilingər vardı – Şahməmməd, onu tanımırsan? 

– Yox – dedi. 
– Hə, direktor onu işdən qovdu, getdi, indi qəzet re-

daktorudu. Tutalım Şahməmməd mənim oğlumdan 
yazmaq istəyir. Nə yazacaq? Bir şey bilmir ha. Heç 
onun mənim oğlumdan yazmağını istəmirəm də. Tər-
cümeyi-hal yazırlar. Filankəsov Filankəs oğlu necənci 
ildə anadan olub, orta məktəbi bitirib. Hansısa döyüşdə 
həlak olub. Belə yazı olar? Qalın-qalın kitablar 
buraxırlar. Kimə lazımdı? Bəzən insanın bir saatlıq 
həyatından qalın kitab yazmaq olar. 

– Haqlısınız – dedi. 
– Yazmaq istəyirsən? 
Tutuldu. Yazmaq üçün gəlmişdi, Vəfadarın sözlə-

rindən sonra nə edəcəyini düşündü. 
– Yazmaq üçün gəlmişəm. İntəhası, söhbətimizdən 

çox şey asılıdı. Gərək elə yazım ki, həm oğlumuzun, 
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həm də sizin istəyinizcə olsun. Mən tərcümeyi-hal ya-
zanlardan deyiləm. 

– Bilirəm. Səni tanımırammı? Neçə kitabların çıxıb? 
Kitabları gözü gözü önünə gəldi. Doğrudan, 

unutmuşdu. 
Gərginlik sözünü deyirdi. 
– Mən ola bilsin ki, qəzet yazısı yox, iri bir əsər 

yazdım. Povest. 
– Sən bilirsən. Mənim ağlım üstümdə deyil. Çətin 

dərdə düşmüşəm. Bir var uşağın meyidini görəsən, 
aparıb dəfn edəsən, onda sakitləşərsən. Bir də var, nə 
öldüsündən xəbər var, nə də itkisindən. Bir var bir uşa-
ğın olsun, bir də var üç-dörd. Kama çatmadı, arzusuna 
təzə-təzə yetişirdi… mənim dönəlgəm kənddən çıxan-
da döndü. Məmmədqulunun Allah işini avand eləmə-
sin, məni didərgin saldı. Yoxsa, mənim şəhərdə nə işim 
vardı. Bir də bilməmiş olmazsan, qardaşımla sözümüz 
oldu. Ev-evə sığışmaz. Məcbur oldum… 

Xoşqədəm çay gətirdi. O da, Vəfadar da oğullarının 
ölümü ilə barışmışdılar. Hələ çadır qurub yas vermək 
istəyirdilər. Qoymadılar. Dedilər ki, hələ gözlə, uşaq-
dan tam xəbər çıxsın, ondan sonra nə istəsən edərsən. 
Yadına hansısa bir kitabdan oxuduğu hadisə düşdü. 
Ata-ana Böyük Vətən müharibəsində həlak olmuş 
oğullarının ölümünə inanmır, elə yol gözləyirlər. Oğul 
isə gəlmir. Kimsə deyir ki, sizin oğlunuza oxşar bir 
nəfəri xaricdə görüblər. 

– Mən bilirəm – deyir kişi, - mənim oğlum ölməyib, 
mənim oğlum salamatdı, o qayıdacaq.  Mən ona toy 
edəcəm, gəlin gətirəcəm, nəvəm olacaq. Biz öləndə 
oğlum bizi dəfn edəcək! Bəs o olmasa, biz nə edərik! 

Bu ümid, inam işığıydı. Bu işıq əvvəlcə onun ürə-
yində alışdı, alovlanıb ətrafı nura boyadı. Sonra bu işı-
ğın şöləsi Vəfadarın, Xoşqədəmin gözlərinə düşdü, 
gözlər parıldadı. Otaq, Sədiyarın böyüdülüb divardan 
asılmış, stolun üstünə qoyulmuş şəkilləri canlandı. 
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Vəfadarın ağarıb üzünü basmış saqqalı yox oldu, əyil-
miş qəddi dümdüz oldu. Xoşqədəm başına xına yaxdı. 

– Mən anayam, gözümüzün ağı-qarası bir oğlumuz 
vardı. Bilirəm ki, Vətən olmayandan sonra heç nə gə-
rəkli deyil. Vətəni göz bəbəyi kimi qorumalıyıq. Hamı 
qorumalıdı, çünki Vətən hamımızındı! Hamı Vətən tor-
pağının üstündə gəzir, onun nemətlərini yeyir, öləndə 
də o torpağa basdırılır. Biz kasıb olmuşuq, ancaq şük-
rümüzü Allahdan kəsməmişik. Soğan-çörək yemişik, 
ağzımızda bal dadıb. Gözümüz imkanlılarda olmayıb, 
onların var-dövlətinin qədərini saymamışıq. Bu Vətən, 
bu torpaq həm də onlarındı. Onların bu torpağı qoru-
mağa daha çox haqları var! Gəl görək onların birinin 
uşağı müharibəyə gedib? Birinin burnu qanayıb? 

– Niyə qanamayıb? – Vəfadar arvadının sözünü 
kəsdi. – O gün «Min bir gecə» restoranında nazirin 
oğlunun üzünü qana bulayıblar. 

Xoşqədəm bu sözlərə məhəl qoymadı. 
– Qanun var ki, ailədə bir uşaq varsa, o hərbiyə 

aparılmır. Mənimki anası ölmüş əsgərliyini çəkib qur-
tarmışdı. Bunu təzədəndən hansı qanunla aparırlar? 
Heç soruşan olur? O hansı qanunda yazılıb ki, metro-
dan, avtobusdan çıxanları tut bas maşina, apar müha-
ribəyə. Bunun üstündə sənədi-filanı yox! Ac-susuz, 
küçədən zorlama tutub aparmaqla ordu yaratmaq olar? 
Müharibə aparmaq, torpaq almaq olar? Mənim atam 
da, əmim də müharibədə olublar – 41-45-də. O vaxtın 
nizam-intizamı indi hardadı? 

– Sizin oğlunuzu yoldan tutub aparıblar? 
Vəfadar arvadını qabaqladı. 
– Hə. Gecə növbəsindən çıxıb gələndə «Neftçilər» 

metrosunun ağzında tutublar. 
– İndi Stalinə elə-belə deyirlər, neçə yüz min adam 

öldü, onun hamısının qara kağızı gəldi. O vaxtın 
şəraitinnən indiki bir ha döy! İndi mənim oğlum itkin 
düşüb. Niyə? Üstündə bir sənəd yoxdu. Odey, şəxsiy-
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yət vəsiqəsi otağındadı. Ölüb, adını-familini bilmirlər, 
hardan gəlib, hara göndərmək lazımdı, bilmirlər. Kim-
kimədi? O saqqallı vardı ey ha, nə özü bir zibil idi, nə 
də yan-yörəsindəkilər. 

Xoşqədəmin «saqqallı» sözü eks-prezidentə aid idi. 
– Dövlət qurmaq, yaratmaq, onu yaşatmaq üçün nə 

saqqal lazımdı, nə də papaq. Siyasət lazımdı. Siyasət 
də xalqın xeyrinə olmalıdı – şəxsi mənafelərə yox. O 
«Heyvanlar aləmi»ndə bir yer göstərirlər ha. Şirlər iri 
camışı ovlayır, hərəsi bir tərəfdən didişdirirlər. Bu bəd-
baxtlar da onlar kimi yeyir, paylarını götürüb aradan 
çıxırlar. Şəxsi mənafe hara, dövlətçilik hara! Minlərlə 
cavan o başİboşların, saqqallıların ağılsızlığının qurba-
nı oldu. Oğullar vardı ki, saqqallıların mini onların 
birinə dəyməzdi. Hayıf o oğlullardan! Çox hayıf! Gör 
kimlərin güdazına getdilər! Adamı yandıran odu. 

Vəfadar arvadının susduğunu görüb sakitliyi pozdu. 
– Bizim qarajda sürücü vardı. Millət Azadlıq mey-

danına yığışanda maşınla ora-bura getdi, bəylərin 
qulluğunda durdu. Hə, girməkdə çox mahir idi. Televi-
zorda böyük bəyin arxasında dururdu. Yəqin görmü-
sən. Bəylər hakimiyyətə gələn kimi oldu nazir. Əməlli-
başlı özünü tutdu. Sən bunun obyektlərinə bax, maşı-
nına bax, ədəbazlığına bax. Nəyinə lazımdı, ancaq otu-
rub-durub danışanda böyük bəydə salamata yer qoy-
mur. Belə insanlıq olar? Heç olmasa danışma, sus! 
Kimdi səni məcbur edən ki, əqidə yoldaşının arxasınca 
danışasan, onu lağa qoyasan. 

– Əqidəsizlik millətin evini yıxan əsas amillərdən 
biridir! – Bayaqdan bəri ilk dəfəydi ki, ağzını açıb 
danışırdı. 

– Əqidəsizlərə qul olduq, gül kimi balalarımız da 
qurban getdi. 

– Şəhidlik zirvəsi ən uca zirvədi. Hər oğul onu fəth 
edə bilməz. Sədiyara eşq olsun ki, bu adı qazandı. Bi-
zim kəndin ilk şəhidi oldu. Deyir, indi camaat məsələ 
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qaldırıb ki, kənd məktəbinə onun adı verilsin! 
– Sağ olsunlar! – Xoşqədəm deyəsən kövrəlmişdi, 

çünki səsi güclə eşidilirdi. 
– Bir xəbər tuta bilirdinizmi? Hansı döyüşlərdə işti-

rak edib? – Sualı gözlənilməz olmadı, Vəfadar bəlkə 
də neçənci dəfə ona verilən suala cavab verməkdə 
çətinlik çəkmədi. 

– Burdan aparırlar Laçın rayonuna. Laçın Ermənis-
tanla sərhəddi, strateji əhəmiyyətə malik yerdi. Şuşa, 
ya Laçın, hər ikisi eyni əhəmiyyətli sərhəd rayonlarıdı. 
Yan-yana. Şuşanı almaq çətin olduğu kimi, Laçını al-
maq da asan deyildi. Gör ki, Şuşanı başıpapaqlılar 
boşaltdılar, üç gün şəhərə heç kim ürək eləyib girmədi. 
Ermənilərin ağlına gəlməzdi ki, Şuşa təslim olar. Üç 
gündən sonra görürlər ki, səs-küy yoxdu, döyüşsüz-
zadsız girirlər şəhərə. Laçından da camaatı aldadıb 
çıxartdılar. Yerli özünümüdafiə dəstələri rayonu qo-
ruyurdu. 

Xoşqədəm Vəfadarın uzun-uzadı danışığını hiss etdi. 
– Gedəndən cəmi bircə məktub göndərmişdi. Əl içi 

boydaydı. Yazmışdı ki, salam, mən yaxşıyam, narahat 
olmayın. Özgə heç nə. Məsələ beləydi ki, onda respub-
likada vəziyyət çox qarışıq idi. Anarxiyaydı, haki-
miyyət uğrunda dava gedirdi. Hərənin də bir dəstəsi 
vardı. Bilinmirdi ki, kim hansı məzhəbə qulluq eləyir. 
Vahid komandanlıq yox idi. Bir dəstə başçısı deyirdi 
burda mənəm komandan, o biri onu eşitmirdi, say-
mırdı. Nəticədə də belə oldu. Laçın da verilmişdi. 
Kənd camaatı kəndi tərk etmək göstərişi alırdısa, bu nə 
deməkdi? Gör nə günə qalmışdı ki, komandir müdafiə 
nazirinin əmrini yerinə yetirmirdi. Müdafiə naziri ölkə 
başçısını aldadır, telefonuna cavab vermir. Bizim hə-
yətdəki mağazada bir laçınlı oğlan işləyirdi. Cavan, 
ailəli idi. O, deyirdi ki, bizi kənddən zorla çıxartdılar 
ki, ermənilər hücuma keçir, siz kəndi tərk edin.. dedik 
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ki, erməni gəlir, qoy gəlsin dana. Bəs siz burdasınız, 
bizə də silah verin, vuruşaq. Eləmədilər, bizi aldatdılar 
ki, siz çıxın, sonra qayıdıb gələrsiniz. Kim nə bacarır-
dısa, götürüb kəndi tərk etdik. İki-üç kənd aralıdaydıq.  

Oğlan deyir səs-küy, güllə səsi gəlmirdi. Dedim ki, 
ölsəm də gedib evimizə baş çəkəcəm. O da təzə ailəy-
miş, ev tikdirirmiş. Dəmir-dümürü, taxtası, sementi, 
qumu evdə qalıbmış. Gecə qayıdır kəndə. Görür ki, 
döyüş-zad yoxdu, «Kamaz» onların həyətindədi, evin 
materiallarını yığırlar. Elə bilir ermənilərdi. Gizlənib 
qulaq asır. Azərbaycanca danışırlarmış. 

– Hə, – dedi Vəfadar – o qayıdır komandirdən qəs-
dən soruşur ki, bəs arxa kəndlərdə vəziyyət necədir? 
Bir məlumat varmı? Komandir deyir ki, orda ağır 
döyüşlər gedib, ermənilər kəndi ələ keçiriblər. 

– Yalan niyə deyirsən? Nə döyüş, nə filan? Kənd 
bomboşdu. Sizinkilər orda talançılıqla məşğul olurlar. 
Evlərdə nə qalıbsa, «Kamaz»lara doldururlar. Özüm 
gedib görmüşəm. 

– Ola bilməz. İndi aydınlaşdıraram – deyir, hələ də 
araşdırır. 

– Televizorda o kadrları verirlər. Elə bilirlər ki, ca-
maat avamdı, çörəyi qulağının dibinə yeyir! – Vəfadar 
boş stəkanı irəli itələdi. Hər ikisi susdu. 

– Müharibədə hər şey olur: ölüm də, itim də.  
– Mən Sədiyarın yuxusunu görmüşəm – dedi Xoş-

qədəm. – Gördüm ki, qaranlıq, palçıqlı yolla sürünə-
sürünə gedir. Mən də onun yanında dayanmışam. 

– Niyə palçıqda sürünürsən? – soruşdum. 
O, əlini dodaqlarına aparıb susmağı işarə edir. 
– Sədiyar, dur, oğlum! 
– Səs salma! – Əli ilə qabağı göstərir. Mən ora ba-

xır, ancaq heç nə görmürəm. 
– Dur, oğlum, orda heç nə yoxdu. 
– Snayper! Ana, orda snayper var, bizimkiləri bircə-
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bircə dənləyir. Onu susdurmalıyam.  
Yenə irəli baxıram. Birdən görürəm ki, orada uzun 

burnu çıxan avtomata bənzər bir şey bizə sarı uzanıb. 
Təkcə kök sifəti, keçəl başı və alnına qara lent 
bağlamış adam su içir. Özümü oğlumun üstünə atıram. 

– Ana, çəkil burdan, qaç, gizlən. Mənə mane olur-
san. 

Onun sözünə qulaq asıb iri, sal daşın arxasından 
boylanıram. Snayper sudan içdikdən sonra sifətinə 
çilədi, gözünə qara eynək taxdı. O, məni və Sədiyarı 
görmürdü. 

Sonra gördüm ki, Sədiyar inildəyir. Kürəyindən qan 
fışqırır. Mən özümü ona yetirirəm. 

– Oğlum, sənə nə oldu? 
O, dillənmir. Əllərimlə kürəyindən fışqıran qanı 

saxlamaq istəyirəm. 
– Ana, məni arxası üstə çevir! 
– Dayan, oğlum, səni qan aparır. Qoy qanı kəsim! 
Gülümsəyir. 
– Gecdir, ana, məni arxası üstə çevir. Mən heç ağzı 

üstə yatmışam? Çevir. 
Onu arxası üstə çevirir, başını dizimin üstünə 

alıram. 
– Mən gedirəm, ana. Siz sağ olun! Vətən sağ olsun! 

– deyir… 
Xoşqədəmin gözləri yaşarır, gilələri sel kimi aşağı 

axırdı. 
Qapı döyüldü. Balaca uşaq idi. 
– Xoşqədəm xala, sizə çörək alım? 
– Varımızdı, oğlum, sağ ol! 
– Mağazaya gedirəm, bir şey almaq istəmirsiniz? 
– Yox, lazım deyil. 
– Lazım olanda deyin. Yaxşı? 
– Yaxşı, deyərəm. 
Qapı örtülür. 
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– Qonşunun uşağıdı – Vəfadar izahat verir. – Hər 
gün belədi. Gəlir ki, mağazadan sizə nə lazımdı, gedim 
alım. 

– AX 41-45 heç yadına düşürmü? – Bu sual hardan 
ağlına gəldi? Heç yeri də deyildi. 

Ancaq Vəfadarın dərdi açıldı. 
– Nə qədər böyük, təzə maşınlarım olub, onlar bir 

yanadı, o maşın bir yana. Bilirsən, onda nə bərəkət 
vardı? Görmüşdün də onu. Sənə deməyə ehtiayac yox-
du. Sınıq-sökük maşın idi. Özüm yığırdım, sökürdüm, 
düzəldirdim. Beş manat qazanırdam, o beş manatı 
xərcləyib qurtarmaq olmurdu. Eləydi. İndiki ağlım 
olsaydı… Səhv etdim. O maşın elə də olmalı idi: mü-
haribədən çıxma. Bir deyən, başa salan olmadı ki, ay 
müsəlman, bu Məmmədqulu ömrü boyu sədr olmaya-
caq ha. Onnan ötrü yurdundan niyə didərgin düşürsən? 
Heç iki il keçmədi, dalınnan dəydilər. Sən Allah, on-
dan sonra kolxozda neçə sədr dəyişdi? İldə biri olurdu. 
Demək olar ki, kəndin əksər kişiləri sədr oldu. Bir az 
ağlım olsaydı, mən də sədr olardım. Nə vardı ki? 

– Sən kolxoz sədri olardın? 
– Niyə olmurdum? Pulnan döyüldü? Özün bilirsən 

ki, pulumuz vardı. 
– Pulumuz vardı. Sən özünə bir maşın ala bilmədin, 

sədr necə işləyəcəkdin? Qıraqdan baxana asan gəlir. 
Məmmədqulunun yüz cür sifəti vardı. O, hamının 
xasiyyətini bilirdi, hamı ilə öz dilində danışmaığı 
bacarırdı. Üstünə gələn adama elə söz tapıb deyirdi ki, 
o dəqiqə hirsi soyuyurdu. 

Divardakı saatın zəngi eşidildi. Vəfadar əllərini sto-
la söykəyib ayağa qalxdı. 

– Sən Sədiyarın şəkillərinə bax, bizim namaz 
vaxtımızdı. Dəstəmaz almalıyıq. İndi gəlirik… 

III 
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Zərif Səlimova! Müəllimlərimiz jurnalı hazırqayıb  
edəndə bəzi tələbələrin familiyasını deyirdilər, ancaq 
növbə çatanda onun adını çəkir, ayayğa duranda 
diqqətlə gözdən keçirib yoxlamanı davam etdirirdilər. 

O, adına bənzər bir qız idi. Orta boylu, arıq, sarışın 
saçlı, göygöz… Çox danışmaqla arası yox idi. Bir söz 
soruşanda, bir an fasilə verir, sanki düşünür, cavabı 
dəqiqləşdirəndən sonra asta səslə dillənirdi. 

– Sən çörək yeyirsən? – Dağ rayonlarının birindən 
olan tələbə yoldaşımız Əbülfət ondan yoğun səsi ilə 
soruşardı. O isə çaşmış halda düşünər, xeyli sonra 
sualın məqsədini anlamadan cavab verərdi. 

– Yeyirəm. O nə sözdü? 
– Ay qız, yemək yeyirsənsə, bəs niyə səsin zorla çı-

xır? Allahsız, sizin də pulunuz, şəraitiniz yoxdumu? 
Çörəyin birini artıq alın, sən də çox ye, səsin də gur 
çıxsın. 

– Çox çörək yemək insana, xüsusən də qızlara zi-
yandı. – Zərifin rəfiqəsi Firuzə onun əvəzinə dillənirdi. 
Əbülfətin gur səsi otağı götürürdü. 

– Sən nə danışırsan, aaz, fiqura saxlayacaqsan deyin 
çörək yemiyəcəksən? Saxla, sən Allah! Bir bax, bu 
qızın sümüklərini sanamaq olar. Belə yaxşıdı? Kim 
alajax, aaz, bunu? 

Əbülfətin sözləri qızların xətrinə dəyməzdi, əksinə 
ondan zövq alırdılar. 

Universitetə qəbul olduqları il sentyabrın 1-də Par-
lament küçəsində (keçmiş Kommunist küçəsi) yerləşən 
binada, 203 saylı auditoriyada ilk dərsləri oldu. Audi-
toriyaya girəndə hərə özünə bir yer tutdu. O, arxa 
sırada, orta cərgədə oturdu. Qabaqdakı stula qırmızı 
sumkalı qız yaxınlaşdı. 

– Zərif, tez gəl, biz burda oturaq. 
Zərif tələsmədən stula yaxınlaşdı, sumkasını 

oturacağa qoyub ətrafa göz gəzdirdi. 
– Bura yaxşıdı, hə? 
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– Pis deyil. – Zərif cavab verdi. 
Səliqəli geyimli, ağ köynəyinə açıq mavi rəngli 

qalstuk taxmış oğlan ona yaxınlaşdı. İstidən tərləmişdi. 
– Bura boşdu? 
– Xeyr. 
– Kim oturacaq? Yeri kimə saxlamısan? 
– Heç kimə. Ancaq qalstuklu tələbələrin yeri qabaq-

dı. Get, özünə yer tap. Bura sənnik deyil. 
Sözü zarafatla  dedi, ancaq Məqsəd bunu ciddiliklə 

qəbul edib, qabağa keçdi. İlk dərsdə tək oturdu. 
Müəllim mühazirə oxuyurdu və ilk dərsə hazır 

dəftər-kitablı gələn Zərif deyilənləri yazmağa çalışır, 
ancaq çatdıra bilmirdi. Arada əsəbləşib cümləni ya-
rımçıq qoyurdu. 

Fasilədə çölə çıxmadı. Üst-başından cin hürkən 
oğlan – adı Nail idi – ona yaxınlaşdı. 

– Sən iki adamın yerini zəbt eləmisən? 
– Sənə nə lazımdı? 
– Nə lazım olacaq? Oturmağa yer. 
– Burda oturmaq istəyirsən? 
– Hə. 
– Burda oturmağı bacarırsan? Arxada oturmaq çə-

tindi. 
– Elə bura mənim yerimdi. Qardaş, papiros çəkib 

gəlirəm. 
Qızlar mühazirənin sürətli deyildiyindən, yazmağı 

çatdıra bilmədiklərindən şikayətlənirdilər. Firuzənin 
sözlərini Zərif sakitliklə qarşılasa da, həyəcan keçirdiyi 
üzünün qızartısında hiss olunurdu. 

– Elələri var ki, heç yazmırlar. Onlar nə fikirlə-
şirlər? 

– Əgər məni nəzərdə tutursansa, yazmadığımı har-
dan bilirsən? 

– Dəftərin yox, qələmin yox. 
– Mən yazıram. Sən öz qeydinə qal ki, dəftər-qə-

ləmin olduğu halda, heç bir cümləni də tam yaza 
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bilməmisən. 
– Heç tələbəyə də oxşamırsan? Nə yolla qəbul ol-

musansa, elə də oxuyacaqsan. 
– Mənim adım qəbul olunanların siyahısında birin-

cidi. Öz gücümlə, zəhmətimlə, minnətsiz qəbul 
olmuşam. İnşallah, oxuyanda da elə olacaq. Neynəyim, 
kasıb oğlanam, dəftər-qələm almağa imkanım yoxdu. 

Özü qəsdən söhbətin istiqamətini dəyişdi. Zərif 
dönüb ilk dəfə ona diqqətlə baxdı. Sonra sumkasından  
dəftər, qələm çıxarıb Firuzəyə verdi. Qız dəftəri onun 
qabağına qoydu. 

– Zərif özü niyə vermir?  
Ancaq dəftər də, qələm də onun rast gəlmədiyi 

gözəllikdə idi. 
– Adım Nizamidi. Zəhmət olmasa, qoy xanım avto-

qraf yazsın, onda götürərəm. 
– Avtoqraf nədi? 
– Bilmirsən avtoqraf nədi? 
– Bilirəm, ey, dəftərə nə avtoqraf yazırlar? 
– Məşhur adamlar avtoqrafı elə dəftərlərə yazırlar. 

Televizorda baxmamısan? 
– Nə yazsın? 
– Nə istəyir yazsın. İstəyir sadəcə imza atsın. O da 

kifayət edər. 
– Sən yaz, avtoqrafı sonra yazar. Bax, müəllim də 

gəldi. – Firuzə yönünü qabağa çevirdi. 
Şərafət müəllim saralmış vərəqləri götürüb yuxarı 

çıxdı və sürətlə oxumağa davam etdi. O, bundan zövq 
alır, uşaqların yaza bilməməsi üçün bəzən sözləri ya-
rımçıq deyirdi. «Çatdırmaq olmur» sözlərinə əhə-
miyyət vermirdi. 

O, Zərif verən dəftərin birinci vərəqini yazmaq üçün 
açdı. 

– Müəllim oxuyan mühazirə kitabdan köçürülüb. 
Yazmasan da olar. Əsəbləşmək adamın özünə ziyandı. 

Vərəqi cırıb qatladı, Zərifin stoluna ehmalca atdı. 
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Firuzə kağızı açıb oxudu,dönüb ona baxdı və Zərifə 
verdi. Gərginlik qızların üstündən götürüldü. 

Elə o dəqiqə Şərafət müəllim mühazirəyə ara verdi. 
– Arxada oturan oğlan, sən nə işlə məşğulsan? 
– Qulaq asıram. 
– Yazmırsan? 
– Xeyr. 
– Niyə? 
– Müəllim, dəftərim saxlama məntəqəsindədi. 
– Bəs özün niyə orda qalmamısan? 
– Qəbul etmədilər, yoxsa qalardım. 
– Sən özünü yığışdır. Bu dəfə keçirəm. Gələn dərs-

dən dəftərin qaydasında olsun. İmtahanda mühazirə 
dəftəri olmayanları kəsəcəm. 

– Nə ilə? – Gülüşmə qopdu. 
– Pambıqla. 
 

* * * 
– Sən doğrudan öz kəllənlə qəbul olmusan? – 

Firuzənin ağzı köpüklənirdi. 
– Yox. 
– Doğrudan? 
– Doğrudan. 
– Adamın var, hə? 
– Əlbəttə. 
– Deyirəm axı, bura adamsız girən yoxdu. Sənin 

adamın kimdi? 
– Azıxantrop. 
– O kimdi? Professordu? 
– Yox, akademikdi. 
– Deyirəm axı, akademik olmasa, kəndçinin burda 

nə işi var. Deyirsən mühazirə kitabda var? 
– Var. 
– Hansı kitabda? 
– Rəfiqən avtoqraf yazsın, deyim. 
– Rəfiqəm nə müğənnidi, nə də idmançı. Avtoqraf-
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zad da yazan deyil. Heç demə, özümüz axtarıb taparıq. 
– Axtaran tapar. 
– Sən bilirsən o kimdi? Əgər bilsən, heç belə elə-

məzsən? 
– Mən neynəmişəm ki? Kimdi, a bacı, o? 
– Onun atası nazir olub. 
– İndi də nazirdimi? 
– Yox. 
– Nazir olanda nə olar ki? Bəs bilirsən mən kiməm? 
– Desən bilərəm. 
– Mənim atam professorlar, alimlər, həkimlər, mü-

həndislər yetişdirən müəllimdi. Naziri də müəllim 
yetişdirir. 

– Sən o qızdan nə istəyirsən? – Firuzə o dəqiqə 
konkret cavab gözləyirdi. 

– Demək olar ki, heç nə! 
O söhbətdən üç ay yarıma qədər bir vaxtda Firuzə 

ilə kəlmə kəsmədi. Üz-üzə gələndə başı ilə salam ve-
rirdi. Mühazirə otağındakı yerini dəyişmək istədi. Baş-
qa yerdə boş yer yox idi. Kiminləsə dəyişsəydi, heç nə-
dən söhbət yaranacaqdı. Doğrudan da, Zərifə qarşı elə 
də ciddi münasibəti yox idi. Sadəcə ilk baxışdan xoşu 
gəlmişdi. Qruplarında o qədər bir-birindən xoşu gələn, 
hətta sevənlər vardı. Qismətdi, bir yerdə oxuyurlar, 
istəsələr də, istəməsələr də beş ili yola verməli idilər. 

– Sən niyə arxada oturursan? – Davamiyyəti, ni-
zam-intizamı yoxlayan dekan müavini ondan soruşdu. 

– Bəs harda oturum? 
– Qabaqda. 
– Bir yer göstərin, böyük həvəslə oturum. 
Boş yer hardaydı. Yerindən qalxıb iki addım irəli 

gəldi. 
– Hara gəlirsən? 
– Qabağa. 
– Yer yoxdu, axı? 
– Bir nəfəri arxaya keçir, mən onun yerində oturum. 
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Müavin bir də otağı nəzərdən keçirib «keç otur 
yerində» – dedi. 

– Arxada oturanla öndə oturan arasında hansı fərq 
var? 

– Arxa baş girləyən, avara, nizam-intizamsızların 
yeridi. 

– Mənə görə də qabaqda oturanlar özlərini gözə 
soxan, savadsız, yaltaq, ikiüzlülərdir. Gözləri 
müəllimin üzündə olur, bilsələr də, bilməsələr də onun 
sözünü təsdiqləyirlər. 

– Ey, ey! – Müəllimlə üzbəüz oturan, yaşca 
hamıdan böyük, kommunist və qrup nümayəndəsi 
Fətəli ona tərəf acıqlandı. – Sən heç bilirsən kiminlə 
danışırsan? 

– Yaxşı, yaxşı! – Müavin aradan çıxmağa bəhanə 
tapdı. 

– Yaxşı cavabını verdin! – Firuzə ona tərəf döndü. 
– Sənə nə? 
– Əlbəttə, mənə nə. Özün bilərsən. 
– Bizə nə? Bizə nə? 
– Sən kürəyin dura-dura sinəni gülləyə verən oğlan-

san. Adə, sənin nəyinə lazımdı, qabaqda boş yer var, 
ya yox! Başını salla, «baş üstə» kəlməni de, qurtarsın 
getsin. İndi, gör o müavin sənin başına nə oyun açacaq. 
Özün bil, mən sənə qardaş kimi siz deyirəm. – Nail 
əlini ölçə-ölçə ona məsləhət verdi. 

– Sağ ol, qardaş! Qızıl kəlmələrinə görə də sağ ol. 
«Baş üstə». Yox bir, ayaq üstə! – Naillə ciddi söhbət-
ləri sonra oldu. Nə vaxtsa o dərsdə olmayanda Nail 
Zərifin saçlarına əl vurub. Firuzə o eşitsin deyə Nailə 
qəzəblə dedi ki, əllərini yığışdır, yoxsa sənə baha başa 
gələr. 

– Xox, qorxdum! Get kimə istəyirsən şikayət elə! 
Lap dekana, onun müavininə de. Əcəb eləmişəm! 

Nailin sözlərindən dəli kimi oldu. Onun barmağını 
əlinə keçirib içəri qatladı. Səsə karidordakı uşaqlar da 
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gəldi. Zəriflə Firuzə onlara baxa-baxa qabağa qaçdılar. 
Ağrıdan Nail əyilib-qalxır, qışqırırdı. 

– Əcəb eləmisən? 
– Yox, yox, yox! 
– De ki, qələt eləmişəm. Bu dəqiqə barmağın sı-

nacaq. 
– Dayan! 
–De! – Onun qışqırtısından Nail də qorxdu. Heç 

kim yaxına gəlmirdi. 
– Qələt eləmişəm. 
– Get Zərifdən üzr istə, de ki, bir də belə iş tutma-

ram. 
Barmağı buraxdı. Kəskin ağrı Naili birtəhər elə-

mişdi. Əlini yellədə-yellədə qızlara tərəf getdi, nəsə 
deyib bayıra çıxdı. O dərsdə iştirak etmədi. 

Məsələ məlum oldu. 
– Bədbaxtın barmağını qırmışdın, ə? Ancaq nə dana 

kimi böyürürdü? Bir də elə qələt eləməz. – Əbülfət 
gülürdü. Qızlara dedi ki, neçə ay idi dana böyürtüsü 
eşitmirdi. Qızlar rahat idi. Heç nə olmamış kimi yer-
lərində oturdular. Firuzə yeməyə nəsə gətirmişdi, özü 
də yedi, Zərifə də verdi. İndi narahatçılıq onu birtəhər 
edirdi ki, Zərifi sevir. Özü də əməlli-başlı. Avtobusda 
gözü onu axtarırdı – birdən təsadüfən o minən avto-
busda olardı. Görəsən Zərif şəhərin hansı tərəfində 
yaşayır? Hansı marşruta minir? Bəlkə şəxsi maşınları 
aparıb-gətirir? Bunları bilmək üçün Firuzə ilə söhbət 
etməli idi. Onunla da arası dəyib. Çox nahaq yerə. 
Tezliklə aranı düzəltmək lazımdı. 

Yasamalda kirayədə qaldığı ev sahibinin qızı Zərifə 
yaman oxşayır. Qız həyətə çıxanda ona göz yetirir. Qız 
da bunu hiss edir, elə bilir ki… 

Kitab oxuyanda hərflərin arasından Zərifin baxışla-
rını görür, düşünür, düşünür. Hərflər, sözlər bir kə-
narda qalır. Onu düşünür. Özü də xeyli müddət. 

– Yamanca xəyalpərəst olmuşam! – düşünür, 
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təzədən oxumağa başlayır. 
Gecələr yatmağa uzananda bu düşüncələr də roman-

tik, şirin olur. Zərifin özü sanki universitetdə yox, onun 
otağındadı. Firuzə yoxdu, təkcə ikisidi. 

– «Sən niyə susursan?» filminə baxmısan? 
– … 
– «Sən niyə susursan?» 
– … 
– «Susmaq qızıl kimi bir şeydi». 
– Sən susanda daha gözəl olursan? Onu bilirsənmi? 
– … 
– Sən susanda saçların da rəngini dəyişib qızıl olur! 
– … 
– Heç kimin saçı səninki kimi gözəl deyil. 
– … 
– Sənin əllərin də qeyri-adidir. Ağappaq pambığa 

oxşayır! 
– … 
– Baxışların Sofi Lorendən, Türkan Şorayınkından 

gözəldir! 
– … 
– Əbülfət düz deyirmiş, sən çörək yemirsən. 
– … 
– Əgər yesəydin, belə olmazdın, dil-dil ötərdin. 
– … 
– Meyvə yemək sənə daha gərəkli olar. Şəhərlilərin 

bağları yoxdu. Səni alma, heyva, üzüm, nar, armudla 
təmin etməyə söz verirəm. Hələ kartof da gətirəcəm. 

– … 
– Gedək dərsləri kitabxanada birlikdə hazırlayaq! 
– … 
– Sən Axundov kitabxanasının üzvüsən? 
– … 
– Üzvü olmaq elə də çətin deyil. Bir şəkil lazımdı, 

pasport, tələbə bileti. O kitabxanada nə istəyirsən tapa 
bilərsən. Bütün kitablar var. Ədəbiyyat seçməyi, 
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axtarıb tapmağı öyrədərəm. Əvvəl adama çətin gəlir, 
öyrəşəndən sonra asandı. 

– … 
– Ona görə zəifsən ki, mən deyənləri eləmirsən. 
– … 
– Gəl sənə şeir oxuyum. Heç sən şeir bilirsən? 
– … 
– Bəs sən nə bilirsən? 
– … 
– Bəlkə dilin yoxdu? Dilini göstər görüm. 
– … 
– Eybi yox. Azıx mağarasında dilin açılar. O 

mağara da sənin kimi sirli və sehrlidi. Mən o mağarada 
olmuşam. İçəri qapqaranlıqdı. Fənərin işığına dar 
cığırla gedirsən. Yarasalar başının üstündən o yan-bu 
yana uçurlar. Hava elə təmizdi ki! Ciyərdolusu nəfəs 
alırsan. Ürəyinin döyüntüsünü hiss etmirsən. Adama 
elə gəlir ki, getdiyin cığır səni nağıllar aləminin 40-cı 
otağına aparır. Anladın dediklərimi? Sən mənim üçün 
40-cı otaqsan. Nağıllardakı yox, həyatdakı. Bilmirəm, 
o qapını aça biləcəm, ya öz-özünə açılacaq? Mən ordan 
sevdiyim çiçəyi dərəcəm, yoxsa daşa dönəcəm? Ya 
qismət… 

 
* * * 

Firuzə ilə metroda rastlaşdı – dərsə gəlirdi. Salam 
verdi. 

– O gün məndən incimədin? 
– Əvvəlcə incimişdim, sonra dedim ki, əsəbləş-

misən. 
– Deməli, günahımdan keçirsən. Sağ ol. Sən ürəyi 

geniş qızsan. İnciməsən, sənə bir kompliment de-
yərdim. 

– De, incimərəm. 
– Sən heç də gözəllikdə başqalarından geridə qal-

mırsan. Daha dəqiq desəm, sən də çox gözəl qızsan, 
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gözəl qəlbin var. Dostcanlısan. Bu xüsusiyyətlər 
çoxlarında olmur. 

Qız razı halda gülümsədi. 
– Sən ki, onu qiymətləndirirsən, təşəkkür edirəm. 
– Firuzə, sən Zəriflə bir məktəbdə oxumusan? 
– Yox. O, 132 nömrəlini bitirib, mən 190-nı. 
– Onda o, Baksovetdə yaşayır. 
– Yox. Onlar Nərimanov prospektində olurlar. Poli-

texniklə üzbəüz beşmərtəbədə. 
– Dərsə nəylə gəlir? 
– Trolleybusla, 8 nömrəyə minir. 
– Tək gəlir, yoxsa cangüdəni var? 
– Tək gəlir. 
– Qəribə qızdı. Adamayovuşmazdı. 
– Sənə elə gəlir. Yaxşı qızdı. 
– Heç adamla danışıb eləmir. Görəsən niyə? 
– Nə bilim. Bacarsan danışdırarsan. 
– Bacarmıram, Firuzə. Heç telefonda danışırsınız? 
– Hə. 
– Məndən nə deyir? 
– Heç. Səndən, açığı hələ danışmamışıq. 
Bir dəfə demişəm ki, bütün hamı sizin bir-birinizi 

sevməyinizdən danışır. Heç nə demir. Sən doğrudan 
onu sevirsən, yoxsa… 

– Bilmirəm. 
– Necə yəni bilmirəm? 
– Bilmirəm ki, onu sevirəm, yoxsa ötəri bir hissdi? 
– Ötəri olmaz. Sən elə-belə oğlan deyilsən. Qızlar 

cəsarətli oğlanları sevirlər. Bunu bilirsən? 
– Məndə qorxaqlıq deyilən şey hiss etmisən? 
– Sən mənim sözümü götür-qoy et, ziyan tapmaz-

san. Çatdıq. Seminarı yazmamışam. Xalamqızı çağır-
mışdı. Dünəndən onlardayıq. Zərif də yazmayıb. 

– Mən yazmışam. Hansınızı çağırsa, mənim dəftə-
rimdən istifadə edərsiniz. 

Metrodan çıxanda 8 nömrəli trolleybusun qapıları 
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açıldı, qabaq qapıdan Zərif düşdü. Onları görsə də, 
görməməzliyə vurub addımlarını sürətləndirdi. Firuzə 
onu səslədi. İkinci dəfə də Zərif dayandı. 

– Hara qaçırsan? – soruşdu. 
– Dərsə. 
– Biz hara gedirik? 
– Görmədim. 
– Salam, Zərif! – O, ilk dəfə Zəriflə yanaşı dayan-

mışdı. Zərif astadan «salam» dedi. Azacıq hirsli idi. 
Firuzə izahat verdi. 

– Mən dünəndən xalamgildə qalmışdım. Metroda 
təsadüfən rastlaşdıq. Elə yaxşı oldu. Seminarı yazma-
mışıq. Nizami sualların hamısını yazıb. Hansımız 
çıxsaq, onun dəftərindən istifadə edərik. 

Razılıq, narazılıq bilinmədi. İlk dəfə üçlükdə un-
iversitetin qapısından içəri keçdilər. 

– Üçlər ittifaqına eşq olsun! – Bunu pillələri aşağı 
düşən Zaur dedi. – Seminarda mənim də əvəzimə 
danışarsınız. 

Baxşəli müəllimin jurnalı yazmağı on beş dəqiqə 
çəkirdi, üstəlik beş dəqiqə də zəngdən sonra gəlirdi. 
Tələbələr bunu yaxşı bilir və işlərini onun vaxtı ilə 
görürdülər. Onun yerişinin də özünəməxsusluğu vardı. 
Sakit, asta addımlarla yeriyir, başını dik tutmağa 
çalışır, tanışlara təbəssümlə salam verir, tələbələrlə isə 
başını yellətməklə kifayətlənirdi. Dişlərinin hamısı 
qızıl idi, gülməsi kifayət idi ki, ağzındakı qızılları 
görəsən. Yuxarı kurs tələbələri müşahidə etmişdilər ki, 
Baxşəli müəllim «pul» sözünü deyəndə ağzından tü-
pürcəklər ətrafa səpələnir, «kapital» dedikdə isə do-
daqlarının qıraqlarında ağ ərp əmələ gəlir. 

– Salam! – Baxşəli müəllimin cığcığ səsi otağa 
yayılır. 

– Salam! – Ayaq üstə dayanan tələbələr xorla cavab 
verirlər. 

– Oturun! – Hamının oturmasını gözləməyən 
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Baxşəli müəllim stulu çəkib ağır bədənini rahatlayırdı. 
Sinif jurnalı ötürülə-ötürülə stolun üstünə qoyuldu. 

– Bu nədi? – Təəccüblə soruşdu. 
– Jurnal. 
– Kim qoydu bura? 
– Özü gəldi. – Arxadan onun səsinə gülüşənlər oldu. 
– Özü gəldi? Sinifkom! 
Xaliq ayağa qalxdı. 
– Bu nədi, jurnal ayaq açıb yeriyir! – barmaqlarını 

oynatdı. 
– Hər halda sizin hüzurunuza sağ-salamat gəlib 

çıxdı. 
– Deməli, jurnalı mənə vermək sənin üçün çətin 

işdi? Denən, mən özüm gəlib sənin yanına, xahiş edim, 
götürüm. 

– Baxşəli müəllim, siz niyə əsəbləşirsiniz. Mən 
jürnalı müavinimə verdim. O da sizə verdi. Mən sizdən 
icazə istəyəcəkdim. Ona görə. 

– İcazə-zad yoxdu. Seminar adı gələndə hərə bir 
bəhanə axtarır. Deməli, sənin müavinin də var? 

– Var, Baxşəli müəllim. 
– Kimdi o? Bəs mən indiyə qədər niyə bilməmişəm 

ki, starostaların da müavinləri olur. 
Xaliq əlini Əntiqəyə tərəf uzatdı. 
– Bax bu qızdı. Əntiqə Cəfərova. Baxşəli müəllim, 

siz kolxoz sədri olanda müavininiz vardı ha, bax bu 
müavinlik də onun kimidi. Siz sədr olanda mənim 
əmim raykomun birinci katibi olub. 

– Mürsəlzadə? O sənin əmindi? 
– Dost-doğmaca. 
– Yaxşı kişidi. Əla! 
– Hə, Baxşəli müəllim, indi nənəmin vəziyyəti ağır-

dı. Burya balnisaya gətirmişik. Hökmən ora getmə-
liyəm. 

– Əmin də gələcəkmi? 
– O gecə gələcək. Rayondaydı. 
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– Get, get, görsən məndən də salam de. 
Xaliq çıxdı. Baxşəli müəllim adları oxuyub Pünhan 

Mikayılovda dayandı. Pünhandan səs çıxmadı. 
– Pünhan Mikayılov! Yoxdumu? Ona bir tire qoyaq. 

– Baxşəli müəllimin onun adının qabağına nəsə 
yazdığını hiss edən kimi Pünhan ayağa qalxdı. 

– Baxşəli müəllim, mən burdayam ey! 
– Sən kimsən? 
– Pünhan Mikayılov! 
– Bəs səhərdən neçə dəfə sənin adını çağırıram. Nə 

işlə məşğul olurdun? 
– Seminarla, Baxşəli müəllim. İki gündür ki, sizin 

seminarı yazıram. İndi də onu oxuyurdum. Bilirəm ki, 
məndən soruşacaqsınız. İcazə verin gəlim danışım. 

– Olmaz, sən bu gün danışmayacaqsan. 
– Necə məsləhətdi – dedi Pünhan. – Onda, Baxşəli 

müəllim, mənim minusumu üstəgəl elə. Axı mən dərs-
dəyəm. Sizin seminarı bir dəfə də olsun buraxma-
mışam. Elə maraqlı keçir ki! 

Baxşəli müəllim Pünhanın adının qabağındakı çıxaq 
işarəsini üstəgəl elədi. Gülüşmə qopdu. Pünhan yö-
nünü uşaqlara tərəf tutdu. 

– Nəyə gülüşürsünüz, ə? Mən yalan deyirəm? Bax-
şəli müəllim kimi müəllim var? Bəlkə dərsi maraq-
sızdı? Puldan danışır ey, bugünkü dərsimiz, puldan! 
Puldan şirin şey var? 

– Səhv eləmə, Pünhan, bugünkü dərsimiz puldan 
yox, kapitaldan danışır.. 

– Sən də, Nizami, qoymazsan də! Pul, kapital, nə 
fərqi var. Həsən Keçəl, Keçəl Həsən. 

Jurnal örtüldü. Baxşəli müəllimin ümumi dəftəri 
açıq idi. Qiymətlər bu dəftərə yazılırdı. 

– Dərsimizi kim danışar? 
Hamının əlləri yuxarı qalxdı. Pünhanın səsini bir də 

kəsdi. 
– Sənə dedim ki, bu gün sən danışmayacaqsan. Bili-
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rik ki, hazırsan. Deməli, hamı dərsə hazırdı. Bu dəqiqə 
yoxlayarıq. Yaxşı, əla haldı. Mənim qeyd kitabçamda 
səsi çıxmayan uşaqlar var. Bax, misal üçün Zərif! 
Zərif, gəl dərsimizi danış! 

Zərif yerində qurcalandı. Dəftər Firuzədə idi. O, bir 
göz qırpımında hazır seminar dəftərini onun qabağına 
qoyub, o biri dəftəri götürdü. 

– Ədəbiyyat siyahısı axırda yazılıb. – O, astadan 
dilləndi. 

– Müəllim! 
– Bəli. – Baxşəli müəllim ayağa qalxıb ona tərəf 

addımladı. 
– Mən… - Zərif tutuldu. 
– Sənə nə olub? 
– Qızdırması var! – Bunu Firuzə dedi. 
– Eybi yox, qızım, sən qabağa çıx, birinci sualı 

danış, qızdırman ötüb keçəcək. – Baxşəli müəllim 
onun bərabərində durdu. – Yazmısan? Afərin! Sual-
ların hamısı var. Necə səliqəli yazmısan! Baxın, uşaq-
lar, Zərif bugünkü seminara çox əla hazırlaşıb. Dəftəri 
universitetin standartlarına uyğundur. Mövzunun adı, 
suallar, onların cavabları, ədəbiyyat siyahısı. O saat 
hiss olunur ki, əsl tələbəsən. Səliqə-səhmanına görə 
sənə əla yazıram. Bilirsən niyə? Atalar yaxşı deyib ki, 
gözəllik ondu, doqquzu dondu. Xəttin də əladı. Şəhər 
məktəbini bitirmisən? Bilirəm, deməsən də bilirəm. 
Rayondan gələn uşaqların xətti sən deyən yaxşı olmur. 
Şəhər şəhərdi. Əgər özünü yaxşı hiss etmirsənsə, icazə 
verirəm, gedə bilərsən! 

– Xeyr, müəllim, mən dərsdə iştirak etmək istə-
yirəm. 

– Görürsüz, uşaqlar, Zərif əsl universitet tələbəsidi. 
Bu elm ocağının adını şərəflə tutanlardandı. Ancaq 
Zaur olsaydı, çoxdan çıxıb getmişdi. Hanı Zaur? 

– İcazə alıb dekandan. Xəstəsi vardı – dedi Pünhan. 
– Ancaq, Baxşəli müəllim şəhər uşaqlarını yamanca 
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təriflədiniz. 
– Bəlkə onlar buna layiq deyil? 
– Mən belə deməzdim. 
– Bəs necə deyərdin? Çəkinmə, de. Bizim ölkədə, - 

Sovetlər İttifaqında xaricdən fərqli olaraq demokratiya 
çox yüksəkdir. Çox yüksək. Bizim ölkə demokratik, 
azad ölkədir, sülh ölkəsidir. Açıq sözə, azad fikrə an-
caq bizim SSRİ-də yer verirlər. 

– Baxşəli müəllim, şəhər şəhərdir – bunu düz deyir-
siniz, ancaq kənd olmasa, şəhər yaşaya, dolana bilməz. 
Ərzaqnan, hər şeynən təmin edir. O ki qaldı rayondan 
gələn uşaqlara – onlar şəhər uşaqlarından qat-qat 
üstündü. Təkcə geyim-keçimlərindən savayı. 

– Ə, Pünhan, sənin geyindiklərini hansı şəhərli 
geyinir? Hələ başqalarını demirəm. 

– Baxşəli müəllim, doğrudanmı SSRİ demokrati-
yanın vətənidi? Azad sözə, azad fikrə geniş yer verilir? 

– Sənin buna şübhən var? 
– Yoox. Ancaq bir məsələni qeyd edim. Mən tanı-

dığım bir ziyalı işlədiyi idarənin çatışmazlıqlarından, 
haqsızlıqdan Mərkəzi Komitəyə açıq şikayət yazır. 
Onun adını demaqoq qoyurlar, sonra dəli adı ilə dəli-
xanaya salırlar. Bu hansı demokratiyaya uyğun gəlir? 

– Çox düz eləyib dəlixanaya salırlar. Ziyalının idarə 
müdiri ilə nə işi var. Getsin ziyalılığını eləsin. O yəqin 
burnunu hər yerə soxurmuş. Sənin kimi. Görüm 
dəftərini! 

Dəftər yox idi. Zərifdən, Firuzədən hansısa bir dəf-
tər almaq isə gec idi. 

– Baxşəli müəllim, mən seminarın suallarına tam 
hazıram. İcazə verin, çıxım danışım. 

– Dəftərsiz nə danışacaqsan? Dəftər, sualları yaz-
maq bir nömrəli vacib məsələdi. 

– Dəftərə sualları kitabdan köçürüb tribunadan şeir 
kimi oxumaqla iş keçməz. Baxşəli müəllim! Biz un-
iversiteti bitirib ali təhsilli, savadlı mütəxəssislər 
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olmalıyıq, tutuquşu yox! Seminarı danışmaq lazımdı, 
üzündən oxumaq yox. Sizin keçdiyiniz, bizim oxuyub 
öyrəndiyimiz «Kapital» əsərini Karl Marks başından 
yazıb. Dəftərdən köçürməyib. Lenin Razliv gölündən 
əsərlərini yazanda yanında heç nə yox idi. 

– Sən nə Markssan, nə Engelssən, nə də Lenin. Nə 
demək istəyirsən? 

– Dəftərsiz danışım. Özgə nə istəməliyəm. Tələbə 
müəllimdən nə istəyər? 

– Dəftərsiz? Müstəsna hal kimi sənə icazə verirəm, 
ona görə ki, qoy yoldaşların da şahid olsunlar ki, adam 
özündən bu qədər arxayın olmaz. Bu siyasi iqtisad elmi 
nə nağıldı, nə də elə-belə. Buyur. 

Lövhəyə çıxanda Zərif dəftəri kənara qoydu. Onun 
istəyini başa düşdü, ancaq ehtiyacı olmadığı üçün heç 
o tərəfə baxmadı. Tribunadan mövzunun adını deyib 
sakit, səlis, rəvan danışığa başladı. Baxşəli müəllim 
əvvəlcə üzbəüz dayanıb ona qulaq asdı, sonra yavaş-
yavaş ona yaxınlaşıb nədənsə istifadə edib-etmədiyini 
dəqiqləşdirdi, stulda oturdu. 

O, danışır, uşaqlar diqqətlə qulaq asırdılar. Baxşəli 
müəllim də. Bir neçə dəfə ötəri, kobud baxışla onu 
süzdü. 

Uşaqların pıqqıltısı otağı başına götürəndə çaşdı, 
danışığına fasilə verdi, elə bildi ki, nəyisə səhv edir. 
Üst-başında da problem yox idi. Qəribədir, Zərif də 
gülürdü! 

Pünhan Mikayılov onu çətinlikdən qurtardı. 
– Ayə, nəyə gülüşürsünüz? Qoy Baxşəli müəllim 

yuxusunu alsın. Guya siz yatanda xoruldamırsınız? 
İmkan verin, dərsə qulaq asaq. Sən danış, qardaş, mən 
qulaq asıram. 

Baxşəli müəllim üzünü sol əlinə söykəyib xorul-
dayırdı. Gör bir, neçə müddətdə ən yaxın məsafədən 
bu əcaib səsi eşitmirdi. Səs-küy artdığından kişi qəfil 
yuxudan ayılıb başını silkələdi – yuxusunu dağıtmaq 
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istəyirdi. Onu görən tək ayağa qalxdı. 
– Sən burda neynirsən? 
Pünhan onu qabaqladı. 
– Baxşəli müəllim, bu yoldaş tribuna həvəskarıdır. 

Sizin yerinizi əlinizdən alıb. Görünür, raykom katibi 
olmağa hazırlaşır. 

– Dərs danışırdın? 
– Bəli. 
– Bəs niyə danışmırsan? Kimi gözləyirsən? 
– Sizi. 
– Mənim nəyimi gözləyirsən? 
– Yuxudan qalxmağımızı. 
– Mən yatmışdım? Kim deyir? Uşaqlar, mən yat-

mışdım? 
– Yoox, müəllim, yatmamışdınız, yuxu bişirirdiniz. 
– Görürsən? Düzdü, mən gözümü yummamışdım, 

ancaq səni izləyirdim. Sənsə heç mövzuya yaxın 
gəlmirsən. Elədi, uşaqlar? 

– Gözəl nitqi var, Baxşəli müəllim, mən qulaq 
asdım, elə danışdı ki, sizin yerinizə məni yuxu tuturdu. 

– Pünhan, bəri bax, zoğallama, sənin siyasi iqtisad 
elmindən nə başın çıxır. Özün də hamının yerinə 
danışma. 

Natiqin sözləri də müəllimin xoşuna gəlmədi. 
– Baxşəi müəllim, əgər qulaq assaydınız, ona yağlı 

bir əla yazardınız. 
– Bu dəqiqə ona yağlı ikini yazım, ağlı gəlsin 

başına. 
– Bu qanunsuzluq olar! 
– Səni tribunaya kim çıxartdı? Elə lövhənin qarşı-

sında dur danış də? 
– Baxşəli müəllim, tribunada danışmaq, özü də pul-

dan danışmaq adama əlavə ruh yüksəkliyi verir. Siz 
eninə sığışarsınız, bir balaca boyunuz kiçikdi. Bura 
çıxsanız burnunuzdan yuxarı hissə görünəcək. 

– Mən heç vaxt vəzifə həvəskarı olmamışam. Tribu-
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nadan da xoşum gəlmir. 
– Gərək boyunuz çatsın ki, xoşunuz da gəlsin. 
Baxşəli müəllim vəziyyətdən çıxış yolunu tapdı. 
– Sən de görüm pulun hansı funksiyaları var? 
– Onları dedim, axı, Baxşəli müəllim! Pul dəyər 

ölçüsüdü… 
– Konkret misal! 
– Tutaq ki, bir kəndçinin oğlu universitetə girmək 

istəyir. Tutaq ki, bu kəndçi çobandı, uşaq onuncunu 
qurtaranda qabağındakı sürüdən yüzünü ayırıb çıxarır 
bazara, birini yüz manatdan satıb on min manat 
düzəldir. Bir qoyun cəmdəyi, pendir, mer-meyvə yığıb 
gəlir Bakıya «B» müəllimgilə. 

– «B» kimdi? 
– B yox, müəllim, bir! 
– Hə bir. 
– Bu bir müəllimi «X» da adlandıra bilərik. Hə, gə-

lir X müəllimgilə. Bəri başdan onu qeyd edim ki, bu 
gətirdiklərinin pula aidiyyəti yoxdu. Bu sadəcə 
şirincəlikdi. Kəndçi-çoban X müəllimə on min manat 
verir ki, uşağını universitetin bir fakültəsinə qoysun. 
Deməli, uşağın universitetə girməyinin dəyəri on min 
manatdı. 

Baxşəli müəllim köksünü ötürüb ağzının suyunu 
yığdı. 

– Qurtardın? 
– Xeyr. 
– Davam elə! 
– İndi o söhbətdə ola bilər ki, X müəllim razılaş-

maya. Yəni deyə bilər ki, fakültə yaxşı, uşağın biliyi 
noldu. Beş min də əlavə elə! Çoban da razılaşıb on min 
manatı belibükülü X müəllimə verər, beş mini götür-
mək üçün kəndə qayıdar. Dəyər artıq on min manat 
yox, on beş min manat olur. 

– Elə bu? 
– Yenə deyirəm, ay müəllim! Hamı bilir ki, bir ada-
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mın başqa adama bir şillə vurması beş yüz manatdı. 
Tutaq ki, biri acığı gələn birisinə iki şillə vurub 
gözünün altına şəkil salır. Gedir evinə, dəyirmi min 
manatı qatlayıb aparır milisə, rəisin stolunun üstünə 
qoyur ki, iki dənə vurmuşam, ala bu min manatı, işi 
xətm elə. Deməli, bir şillənin dəyəri beş yüz manatdı! 

Zəng vuruldu. 
– Sənin biliyinin dəyəri də ikidi. Keç otur. 
Baxşəli müəllim onun adının qabağına ikini qəsdlə 

yazdı, sonra yazdığı ikinin gözəlliyinə tamaşa edib 
dəftəri örtdü, otağı tərk etdi. 

Papiros çəkənlər çıxdılar, qalan hamı bir-birinə 
dəydi. 

– O cür dərs danışana iki verir. Belə də biabırçılıq 
olar? – Firuzənin sifəti pörtmüşdü. 

– Baxşəli müəllim üzündən oxumağı əməlli-başlı 
bilmir. Gör biz kimlərnən oturub-dururuq. Altın üstünə 
dönsün, a dünya! – Əbülfətin gur səsi otağın divar-
larında əks-səda verdi. 

– Ə, söz verin ki, heç kim məni satmayacaq, Baxşə-
linin ağ şalvarını mürəkkəbləyim. Ha? Məni satmazsız 
ki? – İlham Musayevin çölə çıxmağı ilə qayıtmağı bir 
oldu. Əzilmiş mürəkkəbə su qatmışdı. Onu stulun 
döşəkcəsinə tökdü və otağı tərk etdi. 

Uşaqlar, o cümlədən İlham Baxşəli müəllimin arxa-
sınca otağa girdilər. Baxşəli müəllim birbaşa stulda 
əyləşib dəftərini açdı, onu ayağa qaldırdı. 

– Dediyim kimi, sənin cavabını qeyri-kafi qiymət-
ləndirdim. Soruşa bilərsən ki, niyə? Axı, mən da-
nışdım. 

– Haqsızlıq etdiniz, Baxşəli müəllim, ancaq eybi 
yoxdu, biz dözümlü millətik, dözməliyik! Ayrı çarəmiz 
nədi? – Pünhan əli ilə saçını arxaya itələdi. 

– Susun! Mikayılov, artıq bir cümlə, otağı tərk et! 
– Mən nə dedim ki, ay Baxşəli müəllim? 
– Eşidin, bilin, ağzınızı avara qoyub danışmayın. 
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Mən pedaqoji nöqteyi-nəzərdən düzgün etdim. Əvvəla 
ona görə ki, sən dərsi əzbərləmişdin. Mən ədəbiyyat 
dərsi keçmirəm, siyasi-iqtisad fənnini tədris edirəm. 
Siyasi iqtisadı Karl Marks, Fridrix Engels, Vladimir 
İliç Lenin kimi dahilər yaradıblar. 

– Təəssüf ki, onların heç biri şeir yaza bilməyib. – 
Avara-avara işlərlə məşğul olmayıblar. 

– Baxşəli müəllim, Nizaminin on ikinci əsrdə 
yaratdığı şeir nümunələri indi də təravətini itirməyib. 
Nəsimi, Füzuli, Vaqif, Sabir, Səməd Vurğun sizin 
deməyinizlə avara-avara işlərlə məşğul olublar? 

– Olublar. Onların bütün əsərlərinin cəmi Marksın 
bir cümləsi olammaz. 

– Yaltaqlığın və savadsızlığın bariz nümunəsi… – 
Natiq bu sözlərə görə ayaq üstə qaldırıldı. 

– Baxşəli müəllim, siz qəribə adamsınız. Leninin 
cümləsini deyib sizin sözə qüvvət verirəm, siz də ayrı 
şeylər düşünürsünüz. 

– Otur. Qulaq asın. Deməli, əzbərçilik çox pis şeydi 
ki, yoldaş ondan istifadə edib. İkincisi, tələbənin 
dəftərinin olmaması bilirsinizmi nəyə bənzəyir? Faşist 
düşmənimizin üstünə silahsız gedirsən. Sonrası, sənin 
gətirdiyin misallar sovet cəmiyyətinə yad olan, özü də 
tamam yad olan misallar idi. Ona görə haqlı olaraq 
dəyər ölçünü layiqincə aldın! Bu sənə dərs olmalıdı. 
Çalışmalısan ki, dəftərin olsun, Zərifdən xahiş elə, 
sənə necə yazmağı öyrətsin. Öyrənmək heç zaman gec 
deyil. Mən əlli yaşıma kimi partiya orqanlarında məsul 
vəzifələrdə çalışdım, sonra müdafiə edib alim oldum. 

– Qırxında öyrənən gorunda…-Firuzə cümləsini 
yarımçıq kəsdi. 

– … çalar! – Pünhan onu tamamladı. 
– Sakit, uşaqlar, sakit! Açın dəftərlərinizi, gələn se-

minarın suallarını yazın. Bugünkü seminara hazırlı-
ğınız pis deyildi. Bir neçə nəfəri çıxmaq şərti ilə siz 
pul… 

– Kapital, Baxşəli müəllim! 
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– Olsun, kapital, onun əldə olunması və sair və sair 
haqqında bilgi əldə etdiniz. 

O, müəllimə atmaca atdı. 
– Baxşəli müəllim, bu siyasi-iqtisad fənninin adını 

dəyişib pul fənni qoymaq olarmı? Siyasi-iqtisad adı 
çox qəlizdi. 

– Olmaz, olmaz. 
– Niyə? Axı, pul çox-çox şirin bir şeydi? 
– Ppull – Baxşəli müəllimin ağzı köpükləndi – şirin 

olduğu qədər də acı şeydi. Bizim cəmiyyətdə pul o 
qədər də mühüm əhəmiyyət kəsb eləmir. 

– Bəs o avara-avara işlərlə məşğul olduğunu qeyd 
etdiyiniz Sabir bilirsiniz nə deyir? 

– Nə deyir? 
– «Pulsuz kişi, insanlığı asanmı sanırsan?» 
– Onu kapitalistlərə deyib. Sən qarışdırırsan. 
Qarışdırma. Cin ayrı, şeytan ayrı. Onu da unutma 

ki, biz sosializm cəmiyyətində yaşayırıq. Məqsədimiz 
isə kommunizm qurmaqdır. 

– Yaşasın kommunizm! Yaşasın kommunist parti-
yası! Ura! – Pünhan iki əllərini də göyə qaldırdı. Sonra 
uşaqlara tərəf dönüb narazılığını bildirdi. 

– Ayə, niyə xorla qışqırmırsınız? Nə olub sizə? 
Yoxsa kommunizmi bəyənmirsiniz? 

– Yaşasın! Yaşasın! 
– Nə yaşasın, ə? 
– Pul! Kapital! 
Zəng vuruldu. Baxşəli müəllim ikinci yarıda stuldan 

qalxmamışdı. Dəftərini qatlayıb ayağa qalxdı, başını 
dik tutub əsgəri addımlarla otaqdan çıxdı. Hamının 
gözü onun ağ şalvarında idi. Mürəkkəbin rəngi şalvarın 
arxasını yaman günə qoymuşdu. Qəhqəhə çəkib gülən-
lərin səsindən otaq dağılırdı. Oğlanlar dəhlizə çıxıb 
onu arxadan müşayiət edirdilər. Müəllimlərdən kimsə 
ona yaxınlaşıb qulağına nəsə dedi. O çevrilib şalvarına 
baxdı, əlini yumşaq ətinə qoyub hara isə tələsdi. 
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* * * 
…Fikrində vardı ki, bu axşam Zərifin getdiyi 8 

nömrəli trolleybusla getsin. Ondan aralıda duracaq, 
arxa qapıdan minəcək, kənardan qıza göz qoyacaqdı. 
Firuzə ona söz deyəcəyini bildirib kənara çəkdi. 

– Evə gedəcəksən? 
– Bəs hara gedim? 
– Nəylə gedirsən evə? 
– 11 nömrəli avtobusla, tramvayla, trolleybusla. 
– 8-ə minərsən. Cəsarət dərmanı al iç aptekdən. 
Onların qısa çəkən söhbətini heç Zərif də hiss 

etmədi. Qızlar qoşalaşıb pillələri düşdülər, o da onların 
arxasınca. Yolda Firuzə ayrılıb metroya tərəf getdi, 
Zərif yolu keçdi, Axundov bağına tərəf addımladı. O 
da onun dalınca. Axşam tez düşmüşdü, saat səkkizə 
iyirmi dəqiqə işləyirdi. Zərifə çatdı. Qız onu tanıyan-
dan sonra addımların ürəkli atdı. 

– Qorxmadın ki? 
– Yox. 
– Səni niyə qarşılamırlar? Bir azdan dərslərimiz ha-

va qaralanda qurtaracaq. 
– Nə bilim. 
– Qardaşın yoxdu? 
– Var. Ailəlidi. Həm də işləyir. 
– Sən evdə sonbeşiksən? 
– Hə. 
– Ata, ana, sən… 
– Hə. İstəsəm hər ikisi məni qarşılayar. 
– Bu gün tarixə yazılası gün oldu. Tələbəlik illərin-

dən ən şirin xatirəni yaşadıq. 
– Hə. – Zərifin dodaqları azca tərpəndi.- Ancaq sənə 

qarşı ədalətsizlik etdi. Mən də xəcalətli qaldım. 
– Xəcalətli düşmənin olsun Nə ədalətsizlik? 
– Sən əziyyət çəkib yazmışdın, dəftərini mənə ver-

din. Mən nə oxumuşdum, nə yazmışdım. İki mənə 
düşürdü. Tərsinə oldu. 
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– Lap düz oldu. 
– Axı, sənə iki qoydu? 
– Noolsun? Burda qeyri-adi nə var? 
– İmtahanda sənə çətin olacaq. Bu hadisə Baxşəli 

müəllimi əsəbləşdirəcək. 
– Sən narahat olma. Mən ondan gülə-gülə əla ala-

cam. O mənə heç nə edə bilməz. 
– Niyə belə düşünürsən? 
– Dənizdə üzməyi bacarmayan adam boğular, ya da 

dərinə gedə bilməz. Düzdümü? Baxşəli müəllim də 
elmdə üzdən gedən bir adamdı. Necə olubsa gəlib 
düşüb, dərs deyə bilmir, vaxt keçirir. 

Dayanacaqda adam çox idi. Bir az aralıda da-
yandılar. 

– Sən hansı tərəfdə olursan? 
– Sizdən bir az yuxarıda – Yasamalda. 
– Bizim evi tanıyırsan? 
– Əlbəttə. Hər gün sizin evin yanından ən azı iki 

dəfə keçirəm. 
– Mən sənə heç rast gəlməmişəm. 
– Sən ətrafa baxırsan ki? Açığı səsini təzə eşidirəm. 

Adama elə gəlirdi ki, sən ümumiyyətlə danışmırsan. 
– Mənə lal gözündə baxırdın? 
– Təxminən hə. 
– Trolleybus tez-tez işləyir. Bu vaxtlar işdən 

çıxanlar, tələbələr çox olur. 
Doğrudan da, trolleybus dolu gəldi, dayananların 

böyük əksəriyyəti qapılara yaxınlaşdı. 
– Bəlkə o birini gözləyək? 
– Olar. Sən qohumungildə qalırsan? 
– Xeyr. 
– Bəs harda qalırsan? 
– Kirayədə. 
– Təksən? 
– Bəli. 
– Xörəyini kim bişirir? 
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– Özüm. 
– Sən yemək bişirə bilirsən? 
– Elə yeməklər bişirirəm ki, ürəyin istəyən. 
– Nə bişirirsən? 
– Deyim də. Kartof qızartması, püre, yumurta, sup, 

makaron xəngəli, vermişel qızartması, qreçka-ət, 
souz… xətrin nə istəyir? 

– Kolbasa, sosiska yemirsən? 
– Az-az hallarda. 
– İndi gedib nə yeyəcəksən? 
– İndi gedib yuyunacam, çay dəmləyəcəm. Axşam-

lar yüngül yemək yeyirəm. 
– Sonra neyniyəcən? 
– Xəbərlərə hökmən baxıram. 
– Televizorun var? 
– Yox. Ev sahibigildə baxıram, maraqlı verilişlər 

olanda çağırır. Hə, sonra çirkli paltarlarımı yuyuram. 
– Onu da sən? 
– Əlbəttə. Paltar yuyuram, ütüləyirəm. Bir az 

istirahət edib başlayıram oxumağa, yazmağa. 
– Nə qədər oxuyursan? 
– Elə olur səhərəcən. 
– Bəs yatmırsan? 
– Yatmıram ki! Oxuyuram, düşünürəm. 
– Nə düşünürsən? 
– Nə bilim. Olacaqları, olmayacaqları – hər halda 

gələcəyi, insanları, münasibətləri… 
– Dərsdə yuxun gəlir? 
– Qətiyyən. 
– Qəribədir. 
– Valideynlərin sənə pul göndərir? 
– Göndərirlər, ancaq mən çalışıram ki, onlara ehti-

yacım olmasın. Təqaüd alıram, əlaçı təqaüdü. Radio 
üçün tapşırıqlar alıb materiallar hazırlayıram. Qono-
rarım pis deyil. Yaxın günlərdə gecə növbəsində işə 
düzələcəm. Onda işlərim əla olacaq. 
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– Gecə də işləyəcəksən? Çətin olmaz ki? 
– Xeyr. 
Trolleybus gəldi, orta qapıdan mindilər. Cavan 

oğlan Zərifə yer verdi. Qız oturdu. 
– Qrupumuzdan uşaqlar çox gözəldilər. Bir-birindən 

fərqli… 
– Hələ sən onları lap yaxından tanımırsan. Saf, 

təmiz, qabiliyyətli, zarafatcıl, mərd. – Zərifgilə çatana-
can daha danışmadılar. İki bilet aldı. 

– Sən də düşürsən? 
– Hə. 
Düşdülər. 
– Yaxşı. Hələlik. Hər şeyə görə sağ ol. 
– Sağ ol, Zərif! 
Qız addım-addım gözdən itdi. 

 
IV 

 
Naznaz xanım otaqların qapısını bir-bir döyürdü, 

deməli, nəsə vacib xəbər var idi. 
– Bir saatdan sonra Kamal Maralzadənin otağına ic-

lasa gəlin! 
Məftun Uzundərəli dırnağını qurtdalaya-qurtdalaya 

soruşdu. 
– Ay Naznaz xanım, bu nə iclasdı belə? Nə mə-

sələdi? 
– Bilmirəm, bilmirəm! Mənə tapşırdı ki, iclasa 

çağır, mən də çağırıram. 
– Qeydiyyat aparılacaq? – onun sualına katibə o 

qədər də əhəmiyyət vermədi. 
– Mən nə bilim, e! Aparar da özü bilər, aparmaz da. 
Kənan Qorxmaz lap özündən çıxmışdı. 
– Vallah, mən iyirmi iki il rayon qəzetinin redaktoru 

olmuşam, bəyənmədiyiniz sovet hökumətinin kəsəkəs 
vaxtında bu qədər iclas olmurdu. Dünən iki saat qızıl 
kimi vaxtımızı boş şeylərə həsr elədik, adı da oldu ic-
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las. İndi neyləyəcək bilmirəm. İş-güc tökülüb qalır. Nə 
veclərinədi, yazı yazmırlar, bir şey eləmirlər. Oturan-
nan buyuran yorulmaz. Kefdilər ey, sənin canın üçün! 

– Ə, gəmidə oturub gəmiçi ilə dava eləməyəcəksən 
ha. İclasdı, iclasa get, obyektdi, obyektə. 

Kənan hirsini özünü «obyektlər kralı» adlandıran 
Məftun Uzundərəliyə tökdü. 

– Bəsdi də! Sən də bir tərəfdən əsəblərimi korlama. 
Get yaltaqlığını, işverənliyini başqa yerdə göstər. Bili-
rik, sən rəhbərliyin himayəsi ilə respublikada ad qaza-
nan reketlərdən birisən. Qılıncının dalı da kəsir, qabağı 
da. Gömrükdən vurub vergidən çıxırsan. Özünü tutmu-
san. Çayxanada içdiyin çaya da pul vermirsən. Harın-
lamısan. Bu o demək deyil ki, başımızda ot yolasan. 

– Bacarana can qurban. Sən də elə. Bacarmırsan, 
ağzına gələni danışma. 

– Mən ömrümdə nəinki sənin, heç kimin arxasınca, 
ya da üzünə danışan adam deyiləm. Başımı aşağı salıb 
kasıbçılığımı eləyirəm. Alın tərimnən qazandığım aza 
da qane oluram. Sən məcbur edirsən ki, özümdən çıxım, 
lazımsız şeyləri üzünə deyim. Get, işinnən məşğul ol. 

– Mən işimnən məşğulam, narahat olma. Mənim 
yanımda rəhbərliyə bir kəlmə də söz deyəmməzsən. 

– Doğrudan? Sən kimsən? Rəhbərliyin vəkilisən? 
Vəkilisənsə, kağızını göstər, dilimizi qatlayıb qoyaq 
yerinə. Vəkilə bax. Adını yazmağı bacarmır, rəhbərliyə 
vəkillik edir. 

– Sən adını düz yazıb nə qələt eləmisən? 
– Hər halda sən eləyən qələtlərin heç birini eləmə-

mişəm, eləmərəm də. 
Qəbul otağına yığışdılar. Kamal Maralzadənin qo-

nağı vardı. 
– Burda niyə gözləməliyik ki? Nə vaxt qonağını yo-

la salar, katibə çağırar. 
Naznazın Kənandan xoşu gəlmirdi. 
– Bura baxın, mən sizin nökəriniz deyiləm. Bu vax-
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ta deyilib, gözləyin. Bəlkə baş redaktora göstəriş də 
verəsiniz? 

O, özünü saxlaya bilmədi. 
– İyirmi dəqiqədi gözləyirik. 
– Lap iki saat olsa da gözləyəcəksiniz. Obyektlərdə 

günlərlə durub burnunuzun suyunu axıdırsınız, onda 
heç gileylənmirsiniz. 

– Burnunun suyunu axıdanlar axıdır. 
– Guya sən axıtmırsan? Aydan arısan, sudan duru. 
Naznaz Məftun Uzundərəlini müdafiə edirdi. 

Məftun arada ona qənd, çay pulu verirdi. 
– Sənin o qızıldan qiymətli başın haqqı, Naznaz, 

mən qapılarda boynunu büküb gözətçilərin, nə də sənin 
kimi katibələrin sözünü götürməmişəm. Sən bilmə-
diyin şeyə qurd düşər, ancaq son vaxtlar qarışdırırsan. 
Mənə də yox. 

Kənan Qorxmaz iclasa gələnlərin az olduğunu 
görüb təkrar özündən çıxdı. 

– İclas elə bizim üçündü. Naznaz xanım, o birilər 
niyə iştirak etmir? 

– Hamıya deyilib. Gəlməyənlər icazəlilərdi. 
– Necə olur ki, Bədir Xanoğlu, Teymur Aslan, Şirin 

Səmədov, Roza Qarabulud elə hər iclasda icazəli olur-
lar? Biz dəmirdənik? Xəstələnə bilmərik? Bizim 
uşaqlarımız yoxdu? Ya göbələk kimi yerdən çıxmışıq? 

– Məftun Uzundərəli ki iclasdadı? 
– Məni ortalığa qatmayın. 
– Onun təsadüfən obyekt vaxtına düşməyib. Yoxsa 

onun da nənəsi ağır xəstə olardı. Nahar vaxtı da keçdi. 
Bilsəm ki, gecikirik, gedib peraşkini yeyib gələrdim. 

– İndi də gec deyil, get, ye gəl. Onsuz da Kamal 
müəllimin söhbəti uzun çəkəcək. Mən dəqiq deyirəm. 
Əgər gecikəsi olsan, mən həmkarlar təşkilatının sədri 
kimi səni müdafiə edəcəm. – Qüdrət Atəş əlindəki 
vərəqələri Kənana tərəf uzatdı. 

– Elə sən birinci olaraq mənim kəndirimi kəsəcək-
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sən. Səni yaxşı tanıyıram.. 
Kənan Qorxmazın sözləri Qüdrət Atəşi yerindən 

oynatdı. 
– Ə, sən nə özündən razı adamsan? Heç güzgüdə 

özünə nəzər salmısanmı? Elə bilirsən sənin cızma-
qaraların olmasa, qəzet çıxmayacaq. Nə yazırsan sən? 
Kimə lazımdı sənin yalançı xəbərlərin? Bu qədər adam 
var, onların mədə-bağırsağı yoxdu? Ya sən özünü on-
lardan artıq hesab edirsən? Səhərdən fikir verirəm, gah 
ona bir söz atırsan, gah buna. Uşaq da sənin hərəkət-
lərini eləməz. Ayıbdı, yaşın altmışa doğru gedir. Özü-
nə hörmət eləmirsən, bizə hörmət elə. Guya iclas bizim 
ürəyimizcədi? Baş redaktor belə istəyir. Sən səhər saat 
10.00-dan axşam saat 18.00-a kimi işdə olmalısan. 
Xoşun yoxdumu, ərizəni yaz, get başqa iş axtar tap. 

– Mən nə deyirəm ki? Deyirəm iclas dünən oldu. 
– Baş redaktor hər gün iclas keçirir. Sözün var? 

Öyrənibsən bir cızmaqara verən kimi dabanına tüpürüb 
evə qaçmağa. İndi iclasda təklif irəli sürəcəm: hər gün 
axşam saat 17.00-da iclas keçirilsin. Görüm onda 
neyniyəcəksən? 

Kənan Qorxmazın susması ilə qəbul otağına su 
çiləndi. Bu sükutu qapının açılması pozdu. Hamının 
tanıdığı iş adamı içəridən çıxıb onları nəzərdən keçirdi, 
Naznaza «sağ ol» deyib getdi. 

– Bu niyə salam vermədi? Elə bil məni tanımır. – 
Məftun Uzundərəlinin yanaqları qızardı. 

– Demək istəyir ki, daha işlərimi baş redaktorla 
görəcəm. Siz o məsələ… - Kənan Qorxmazın ürəyin-
dən tikan çıxdı. 

– Bir obyekti itirdik. – Kimsə təəssüfləndi. 
– İtirdik yox, itirdilər – dedi və Naznaza əhəmiyyət 

verməyərək otağa keçdi. Hərə öz yerində oturdu. Kam-
al Maralzadə mobil telefonla danışıb qurtardı. 

– Hamı gəlibmi? 
– Xeyr. – Qüdrət Atəş astadan cavab verdi. 
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– Kimlər yoxdu? 
– Həmişə gələnlər gəlib,gəlməyənlər yoxdu. – O, 

Qüdrəti qabaqladı. 
– Konkret kimlər yoxdu? Hanı kadrlar şöbəsinin 

müdiri? – Düyməni basdı, qəbul otağından Naznazın 
səsi eşidildi. 

– Mahmud müəllimi çağır. 
– Kamal müəllim, aptekə gedib, sizə demişdi axı, 

xəstəsi var. 
– Onda sən gəl. 
Naznaz qapının ağzında şax dayandı. Əlində kağız 

vardı. 
– Kimlər yoxdu? 
– Hamıya demişəm. Burda olmayanlara mobil tele-

fonla zəng çalmışam. Bədir müəllimi komissarlığa 
göndərmisiniz, hərbi xidmətə çağırışla bağlı yazı yaza-
caq. Teymur müəllim evdədi, gecikir, dedi ki, iclasa 
çatacaq. Şirin müəllimin anası xəstədi, bilirsiniz. Roza 
xanıma deputatdan yazı hazırlamaq tapşırıbsınız. Foto-
qrafla nazirlikdədi. 

– Oldu, gedə bilərsən. Onlar işə gələndə hökmən 
mənim qəbulumda olsunlar. Vacib tapşırığım olacaq. 
Hər birinə! Eşitdinmi? 

Kamal Maralzadə kreslosunu o yan-bu yana fırlatdı. 
Görünür, nədən başlayacağını aydınlaşdırırdı. Telefon 
zəng çaldı. Səsi otağı başına götürmüşdü. Nədənsə, 
redaktor ona əhəmiyyət vermədi. 

– Dövlətdi? – Məftun müavin Zeynal Sarızadədən 
soruşdu. O, başını bulamaqla cavabını bildirdi. Kamal 
Maralzadə şəhər telefonuna cavab vermirdi. Səs 
aramsız oturanların da, elə Kamal Maralzadənin də 
beynini ovurdu, odur ki, dəstəyi götürüb kənara atdı. 

– «Düd, düd, düd!» - Bu səs də əvvəlkindən heç 
fərqlənmirdi. Redaktor dəstəyi təzədən yerinə qoydu, o 
an təzədən zəng səsi gəldi. Daha zəngə fikir vermir-
dilər. 
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– Belədi də, yoldaşlar – Kamal Maralzadə əlini çə-
nəsinə çəkdi, sanki dua edirdi – dünənki iclasımızda 
da, ondan əvvəlki iclaslarda da dəfələrlə demişik, qeyd 
etmişik ki, idarədə ilk növbədə ciddi nizam-intizama 
fikir verməliyik. Bunsuz bizim işimiz irəli gedə 
bilməz. Nizam-intizam görülən işin yarısıdır, yəni əlli 
faizidir. Mən deyərdim ki, bəlkə daha da çox. Hə, 
götürək, olsun əlli faiz. Bizdə isə nizam-intizama heç 
on faiz də əməl olunmur. Ona görə də işlərimiz günü-
gündən geriləyir. Redaksiya xaos içindədi. Qapqara bir 
xaos redaksiyanın üstündə yox, içindədi. 

– Xaos qapqara olur? – Onun astadan dediyi atma-
canı hamı eşitdi. İlk reaksiyanı Kamal Maralzadə ver-
di. 

– Olur, özü də əməlli-başlı olur. Nizami müəllimi 
götürək. Nizam-intizama əməl etməyən, işə gec gələn, 
işdən tez gedən, yazıları vaxtında verməyən yoldaş-
lardan birincisi odur! 

– Kamal müəllim, davamiyyət kitabına əsasən səhər 
saat 9.00-da işə qol çəkən ilk adam mən oluram. Elə 
olur ki, Mahmud kişi işə yarım saat, bəzi hallarda bir 
saat gecikir. Bu o demək deyil ki, mən işə gecikirəm. 

– Gecikirsən! Mahmud kişi ağsaqqal adamdı sovet 
adamıdı, çox məsuliyyətlidi, işinə can yandırandı. 

– Mən demədim ki, işə can yandırmır. Ağsaqqal 
adamdı, yaşı səksəni ötüb, getsin pensiyasını alsın. Bi-
rinci mərtəbədən dördüncü mərtəbəyə yarım saata 
çıxır. O gecikir, siz onun gecikməsinə məhəl qoymur-
sunuz, əvəzində biz günahkar oluruq. Bir də mən nə 
zaman yazını gecikdirmişəm? 

– Şəhid ailəsindən olan yazı hanı? Ver qoyaq nöm-
rəyə! 

– Kamal müəllim, şəhid ailəsindən yazını şənbə 
günü verməliyəm. Bu gün cümə axşamıdır. Siz mənim 
vaxtı keçmiş beş yazımdan birini nömrəyə qoyun. 

– Məsləhət olsa qoyarıq. 
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– Məsləhət edib plana salmışdınız, mən də əziyyətlə 
hazırladım. Vaxtı keçəndən sonra yazı kimə gərəkdi? 

– Yazı elə yazılmalıdı ki, aktuallığını itirməsin. 
– Ordu gününün yaranmasından on iki gün keçib. 

Bayramı uzadıb bu biri aya keçirməyəcəyik ki? 
– Sən redaksiya şurasının işinə qarışma. 
– Mənim redaksiya şurasında nə işim var! 
– Onda nizam-intizama riayət elə! Redaksiyada ol. 

Bir də görürsən vacib iş çıxır. Heç kimi tapa bilmirəm. 
– Kamal müəllim yadınızdan çıxmayıbsa, ötən ic-

laslardan birində mənə nöqsan tutdunuz ki, redaksiya-
dan əl çəkmirəm, nə vaxt baxırsınız, məni görürsünüz. 
Hələ dediniz ki, redaksiyada oturan jurnalist jurnalist 
deyil. İndi də guya mən redaksiyada tapılmıram. 
Hansına inanaq? 

– Dünən altının yarısında rabitə nazirliyində beynəl-
xalq əhəmiyyətli tədbir oldu. Sən yox idin ki, göndə-
rəm. Məcbur olub Azər TAC-ın məlumatını verdik. 
Elədi, elə deyil? Zeynal Sarızadə təsdiqlədi. 

– Rabitə nazirliyi ilə Bədir Xanoğlu məşğul olmur? 
Bizə tapşırmamısınız ki, rabitə nazirliyinə ondan başqa 
bir adamın ayağı dəyməsin? 

– Ekstremal hallarda olar – Zeynal Sarızadə mızıl-
dandı. 

– Mobilinə zəng vurmaq olmazdı ki, Bədir getsin. 
Özünün də maşını var. 

– Sən özünə cavabdehsən, başqaları ilə nə işin var. 
– Mən özüm haqqında danışıram, Zeynal müəllim. 

Saat 6.00-da başlanan tədbirə müxbir niyə altıya qal-
mış axtarılır. O sahədən yazan, işdə olmayan, nizam-
intizamı hamıdan çox pozan adam qalır bir kənarda, 
mən düşürəm nahaqdan tənqidə. Belə olmaz, axı! 

– Səni tənqid eləmək olmaz? 
– Niyə olmur, Kamal müəllim, olar da, o yana da 

keçər, intəhası haqqına olsun. Nizam-intizamdan 
danışırsınız, bu iclasda oturanlar dünən də oturmuşdu, 
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ondan qabaqkı iclasda da vardılar. Nə deyirsiniz onlara 
deyirsiniz. Gəlməyənlər də eyni adamlardı. Ya onlar 
sizi saymırlar, ya da siz onlara sərbəstlik vermisiniz. 
Çox güman ki, ikinci hal daha realdır, çünki onların 
hamısı sizin yerlilərinizdir. 

– Mən yerlibazlıq eləmirəm. Gəlməyənlər üzürlü 
səbəbdən iclasda iştirak etmirlər. Demaqoqluq eləmə! 

– Mən demaqoq deyiləm. Adamın nənəsi nə qədər 
xəstə olar? Nə qədər aptekdən dərman almaq olar? Nə 
qədər tıxacda qalmaq olar? Evdə qazı kişi işlədir, ya 
arvad? Guya siz bilmirsiniz ki, bunlar yalandan bəhanə 
gətirirlər? Növbətçilik gələndə birinin gözü görmür, 
birinin qarnı ağrıyır, biri belini tutur. 

– Sənin ürəyin dolu imiş ki? 
– Dolu deyəndə ki, bəlkə yalandı? Nizam-intizam 

hamı üçün eyni olmalıdı. Yoxsa qapqara xaos içimizi 
məhv edəcək. 

– Mənim sözlərimi təkrar edirsən? Mən qoymaram 
ki, o xaos dediyin məlun nəinki bizim redaksiyaya, heç 
onun həndəvərinə də yaxın düşsün! İndiyə qədər çox 
xaoslar fırlanıb bizim başımızda. Gözümüzün qabağın-
da mən onları bircə-bircə məhv eləmişəm. Əvəzxan 
Xanəliyev, Namiq Əsgərov… 

– Əziz Göydərəli. – Zeynal Sarızadə baş redaktorun 
yadına saldı.  

– Hə. Onlar redaksiyanın adına ləkə gətirirdilər. 
Rüşvət alırdılar. 

– Kamal müəllim, indikilərin aldıqları bəs nədi? 
– İndikilər qələm haqqı alırlar. Əgər eşitsəm, bilsəm 

ki, kimsə obyektdən rüşvət alır, o dəqiqə əmrini 
verərəm. Qoymaram ki, canına yel keçsin. 

– Biri də məhkəmənin hökmünü dəyişməyi tələb 
edirdi. – O, bunu qəsdən dedi, Eyvaz Bağırov Kamal 
Maralzadənin qohumu idi. 

– Hə, Eyvaz. O, əsl jurnalist idi. İndi elələri demək 
olar ki, yoxdu. 
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– Onun tələbi dünya praktikasında yeganə idi, jur-
nalist məhkəmə hökmünün dəyişməsini tələb edir. 

– Doğrudan Eyvazın əvəzi yox idi. Məhkəmələr 
guya düzgün hökm çıxarır? Sensasiya idi. 

– Kamal müəllim, məncə jurnalist təhqiqat apara 
bilər, başqa işlərə qarışmaq hüququ yoxdu. 

– Jurnalist çox şey edə bilər. Təəssüf ki, qəza onu 
aramızdan tez apardı. O qədər ölməli adamlar vardı ki? 
Fakt almaqla mahir idi. 

– Fakt, yoxsa pul? 
– Fakt olmasa, pul olmaz. Heç kim heç kimin qara 

qaşına aşiq olub o saat cibini pulla doldurmur. 
– Məhkəmənin hökmünü dəyişməyi tələb edəndə 

hansı faktı vardı? 
– Sən çox baş aparırsan. – Maralzadə əsəbləşdi, hir-

sini cilovlaya bilmədi. Düyməni basdı. Qəbul otağın-
dan Naznazın səsi açıq-aşkar eşidilirdi. 

– Mahmud hanı? 
– Aptekə gedib. 
– Gəlmədi. 
– Xeyr. Yəqin ki, bu gün gəlməyəcək. Özünüz bilir-

siniz. 
– Onda sən gəl. 
Naznaz qapının ağzında peyda oldu. 
– Hanı kağız-qələmin? 
– Qoy gətirim. 
– Gəl otur. – Öz stolundan ağ vərəq, qələm verdi. – 

Yaz. Əmr nömrə neçəsə. Nömrəni Mahmud yazar. Əli-
yev Nizamiyə redaksiyanın daxili nizam-intizam qay-
dalarını tez-tez, dəfələrlə, kobud surətdə pozduğuna, 
baş redaktorun göstərişlərini yerinə yetirmədiyi üçün 
şiddətli töhmət verilsin. Yazdın? Əmri bu gün divardan 
as. Mahmud yoxdu, sən onun yerinə qol çək. Gedə 
bilərsən. Mən indi qonağımla söhbət edəndə səslər 
eşidirdim. Etiraz səsləri. Deyəsən Kənan Qorxmaz idi. 
Eləmi, Kənan? 
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– Nə etiraz səsləri, Kamal müəllim? Düzdü, səs 
mənimki idi. Siz bilirsiz də, Naznaz xanımı biz necə 
çox istəyirik. Mən də bacı kimi həmişə ona hörmət 
göstərirəm. Zarafat eləyirdim. İclasqabağı istədim ki, 
gərginliyi aradan götürəm. Mənim nə şikayətim ola 
bilər? Allah eləməsin, göydə Allah, yerdə siz! 

– Bəs otaqda nədən danışırdınız? 
– Kiminlə? 
– Kiminlə ola bilər? 
– Bizim otaqda Məftundu, mən də, ay tövbə, onunla 

kəlmə kəsməmişəm. Özü də burdadı, dursun desin. 
– Onun deməyinə ehtiyac yoxdu. 
Kimsə yerdən söz atdı. 
– O artıq dediyini çoxdan deyib. 
Kənan ürkək halda o yan-bu yana boylandı. 
– Ora-bura boylanma. De görüm, redaksiyada işləri 

kim tənzimləyir? 
– Baş redaktor! 
– Ay sağ ol. Başqa kimsə nəsə cıqqırını çıxara bilər-

mi? 
– Yox. 
– Baş redaktorun sözü işçilər üçün nədi? 
– Qanun. 
– Başa düşdün? 
– Bəli. 
– Onda otur yerində. Aydın oldu? 
– Bəli, bəli. 
Kənan güldü. Hirsindən güldü. İnsan necə miskin 

olarmış. 
– Kənan – dedi, - bəli sözünü iki dəfə dedin, bir 

dəfəsi qaldı. 
– Onu sən deyəcəksən? – Maralzadə eynəyini 

çıxarıb dəsmalla təmizlədi. 
– Bəli deyənlərimiz o qədər çoxdu ki, mənə ehtiyac 

qalmır. Bir də mənim o sözdən zəhləm gedir. 
Maralzadə kresloya yayımlanıb o yan-bu yana 
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fırlandı. Gedişatdan razı idi. Pəncərənin ağzındakı mo-
bil telefonu zəng çaldı. Məftun ayağa qalxıb onun tele-
fonunu gətirmək istədi. 

– Axır nömrəsi neçədi? 
– 13-dü, Kamal müəllim! 
– Qoy qalsın. Lazım deyil. Bəs siz heç soruşmursu-

nuz, bugünkü iclasımız nəylə əlaqədardı? Hay? 
– Boş-boş işlərlə vaxtımızı keçirməyə! 
– Nizami, töhmət deyəsən sənə bəs eləmədi! Biz 

boş-boş işlərlə məşğul oluruq? 
– Əstafrullah, - dedi Kənan – biz redaksiyanın ta-

leyüklü məsələlərini müzakirə edirik. Mən rayon 
qəzetində işləyəndə də hər gün belə iclaslar keçirirdik. 

Məftun Uzundərəli ayağa qalxdı. 
– Mən həmişə sözün düzünü demişəm. Burda məni 

tanıyırlar. Biz bu iclasda çox dolu məsələləri həll edi-
rik. Bizdə boş işlərlə məşğul olmağa vaxt yoxdu. 
İngilislər deyir: vaxt qızıldır. Biz də vaxtımızı qızıl 
kimi xırdalayırıq. 

– Yəni bura «Exchange»-di? 
– «Exchange»-də dollar xırdalayırlar. 
– Dollar, rubl, tümən, avro, funt sterlinq… 
– Qızıl xırdalamırlar ki? 
– Təəssüf ki, obyektlərdən qızıl almaq mümkün 

deyil, yoxsa xırdalayardılar. 
– Qulaq asın! – Maralzadə guya qışqırırdı. – jurna-

listin nizam-intizamı ilə yanaşı biliyi, savadı hökmən 
olmalıdı. Bu çox vacibdi. Əgər jurnalist bir idarə müdi-
ri ilə, nazirlə söhbət zamanı yüksək bilik nümayiş 
etdirirsə, onda hörməti birə on qat artır. 

– Tamamilə doğrudu, Kamal müəllim. Çox düzgün 
deyirsiniz. 

– Müdir də adamdı də, baxıb görür ki, qarşısında-
kının mədəniyyəti var, gözəl danışığı var, məntiqli 
sözləri var, o saat katibəyə çay gətizdirir, söhbət edir, 
dost olur, və sairə, və sairə. Yox, gördü ki, elə yoldan 
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ötənin biridi, heç qəbul eləmir, məlumat da vermir, çay 
da vermir. Qəzet də onun gözündə olur sıfır. İmic ölür. 

– İtir! – Onun sözünə Maralzadə heç fikir də 
vermədi. 

– İmic öləndən sonra obyekt təkcə bir adamın yox, 
bütün redaksiyanın üzünə qapanır. 

– Bağlanır! 
– Onunçün neyləmək lazımdı, öyrənmək lazımdı. 

Müdriklərdən hansısa deyib ki, insan qəbir evinə qədər 
oxumalı və öyrənməlidir. Bədnam Lenin isə deyirdi ki, 
oxumaq, oxumaq, yenə də oxumaq. Açığını desək Le-
ninin sözü birincidən oğurlanmadır. Biz indi neyləmə-
liyik? Oxumalıyıq, öyrənməliyik. Nəyi? Jurnalist bil-
məlidi ki, hansı janrlar var? Janrların hansı növləri, xü-
susiyyətləri var? Tələblər nədən ibarətdi və s. Düzdü, 
burda əyləşənlərin hamısı jurnalistlərdi, dediklərimi 
oxuyub imtahan veriblər, ancaq gör üstündən nə qədər 
vaxt keçib, unutmusunuz. Mən sizi inandırıram ki, siz 
heç gözünüzün ucu ilə də o dediyim mövzulara bax-
mamısınız. 

Kənan Qorxmaz: 
– Vallah, Kamal müəllim, elə ürəyimdən xəbər ver-

diniz ki, deməyə söz tapmıram. Mən etiraf edim ki, 
universiteti bitirəndən keçən bu uzun müddət ərzində 
bir dəfə də olsun jurnalistikaya aid bir cümlə belə 
oxumamışam. Nəinki, mən, burda oturanların heç biri 
oxumayıb. 

– Məni o siyahıdan çıx! 
– Sən oxumusan, Nizami? And iç ki, bir səhifə yox, 

bir cümlə oxumusan. 
– Kənan, mən niyə and içirəm ki? Əvvəla, mən un-

iversiteti qırmızı diplomla bitirmişəm, daha altı ilə 
qurtarmamışam ki? Elə sənin özünü götürək. Üç 
yazdırmaqdan ötrü müəllimlərə xahiş etməkdən dilimiz 
yağır olmuşdu. 

Kamal Maralzadə bir il kursda qalmışdı, bir il isteh-
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salatda işləyib yenidən universitetə bərpa olunmuşdu. 
Qüdrət Atəşin təhsil müddəti səkkiz il çəkdi. İkinci 

kursdan qovulan Qüdrət iki il hərbi xidmətdən sonra 
zorla bərpa oluna bildi. 

– Sən də bir qırmızı diplom almısan, gündə gözü-
müzə soxursan. Qırmızı diplomla nə qazanmısan? 

– Cəsarət, mərdlik, səmimiyyət, vüqar, hörmət. – 
Bu cavab oturanları düşünməyə məcbur etdi. 

– Cəsarətli olub neyləmisən? 
– Yarım saat bundan əvvəl dediklərimi danıb baş 

redaktora yaltaqlandın. Qabağından yedin. Mən öm-
ründə elə eləməzdim. Kişi olan kəs sözünün ağası 
olmalıdı, Kənan Qorxmaz! Sən o Qrxmaz təxəllüsünü 
dəyiş, elə Qorxan. Adınnan da qoşa gəlir: Kənan Qor-
xan. Gör nə gözəl yaraşır? 

– Onu özüm bilərəm. Sənin heç təxəllüsün olmayıb. 
– Bəli, olmayıb, ancaq uyğun olmayan təxəllüs-

dənsə, elə soyadı daşımaq lap yaxşıdı. Bir də təxəllüs 
götürmək o qədər də vacib deyil. 

Qüdrət Atəş yerində qurdalanıb boğazını arıtladı. 
– O saat hiss olunur ki, ruslara meyllisən. Ev, yev 

onlarındı, axı! 
– Sənin şəxsiyyət vəsiqəndə Yarməmmədov yazıl-

mayıb? Yalandan Atəş deməklə deyil ki? Sən ruslara 
meylliyini gizli şəkildə aparırsan. Həm də sən deyənə 
qalsa, hörmətli Kamal müəllim fars meylli olur. 
«Zadə» onlarındı, axı? 

– Məsələdən uzaq düşməyək. Deməli, Kənan Qorx-
maz məqalə haqqında danışacaq. 

Zeynal Sarızadə «Kənan Qorxmaz - məqalə» yazdı. 
– Məftun Uzundərəli – publisistika, Nizami Əliyev 

– xəbər, Qüdrət Atəş – felyeton, Sərdar Vəli – oçerk, 
Əlinasir İmanlı – esse haqqında danışacaqlar. 

– Dərs nə vaxt olacaq? 
– Dərs? – Maralzadə tutuldu. – Hə, gələn həftənin 

şənbə günü saat 12.00-da. 
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Kənan Qorxmaz boynubükük halda ayağa qalxdı. 
– Kamal müəllim, olarmı ki, dərs yox, seminar 

adlansın, həm də saat 12.00-ı bir saat qabağa çəkək. 
– Çox gözəl dedin. Dərs orta məktəbə aid olan şey-

di. Seminar uyğun gəlir. Sən niyə saat 11.00-da 
keçirilməyi istəyirsən. 

Məftun Uzundərəlinin stulu cırıldadı. 
– Kamal müəllim, obedin vaxtına kimi qurtarmaq 

istəyir. Peraşkinin vaxtını ötürmür. 
– Sənin xətrinə olsun saat 11.00. Razılaşdıq. 
– Kamal müəllim, o gəlməyənlər nədən danışacaq? 
– Onlara baxarıq. 
– Bəs Zeynal Sarızadə? O, inşaat institutunu oxu-

yub. Jurnalistikadan xəbərsizdi. Hesabnan o bütün 
janrları öyrənməlidi. 

– Zeynal Sarızadə müavindi. Ona ehtiyac yoxdu. – 
Kamal müəllim ayağa qalxıb şalvarının qabağını 
yuxarı dartdı. 

 
* * * 

İş gününün sonlarına yaxın Naznaz qapıdan başını 
göstərib qımışdı. 

– Yerindəsən? 
– Yox. 
– Yerindəsən. Baş redaktor səni çağırır. 
– Neynəyir məni? 
– Turşuya qoyacaq. Qəribə adamsan. Mən nə bilim 

neyləyir? Bilsəm deyərəm ki, Nizami müəllim, dur get 
vergi idarəsinə, ya harasa. Get, gör nə deyir. 

– Vergi idarəsi olsa, çağırış indiyə qalmazdı, ora da 
məni yox, dostlarını çağırardın. 

Kamal Maralzadə dəftər-kitablarını qurdalayırdı. 
Onu soyuqqanlı qarşıladı, oturmaq işarəsi verdi. 

– Müsəlman qılınc müsəlmandı. Bilirsənmi niyə 
deyirəm? 

–Yox. 
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– Hə. O gün şiddətli töhməti belinə yapışdırmasam, 
indi yerində olmazdın. Elədi, elə döy? Düzünü de! 

– Elə deyil. 
– Bəs necədi? 
– İşçilərə ikili münasibət bəsləyirsən. Doğma və 

ögey. Ögeyləri görmək istəmirsən. Mən də ikinci 
siyahıdayam. 

– Düz demirsən. Mən sənin xətrini ziyalı kimi çox 
istəyirəm. Bir çox məclislərdə haqqında xoş sözlər 
demişəm. Özün şahid olmusan. 

– Əgər demisinizsə, sağ olun. Deməmisinizsə də tə-
şəkkürümü bildirirəm. Mənim heç kimin tərifinə ehti-
yacım yoxdu. Ucuz şöhrətdən də uzağam. Ancaq pub-
lisistik yazılarımın antologiyaya salınmaması narahat-
çılıq doğurur. Siz onun tərtibçilərindən biri idiniz. 
Yoldaşların deməyindən belə çıxır ki, siz maneçilik 
törətmisiniz. Səbəbini başa düşə bilmirəm. 

Kamal Maralzadə bu sualın cavabına hazır idi. 
– Mən sənin yazılarından ona görə istifadə etmədim 

ki, o yazılar kitab halında çıxmışdı. Təkrar verməyə nə 
ehtiyac vardı? 

– Antologiyadakı yazıların hamısı hansısa mətbu 
orqanında çap olunmuşlardı. Hüseyn Vaqifin icra 
başçılarından yazdığı iki cızma-qaranı publisistika adı 
ilə kitaba sırımasan. Onun yazısının birinin əvəzinə 
məndən bir şey salmaq nə çətin iş idi ki? Sadəcə 
istəməmisən. Kitabım haqqında professor Şamxal 
Zamanlının rəyini qəzetdə vermədin. Yazıq kişi onun 
dalınca bəlkə on dəfə gəldi. Yüz cür bəhanə gətirib 
aldatdın, axırda da dedin ki, guya it-bat olub. 

– Mən bilirdim ki, o yazını o biri qəzetlərə də ve-
rib. Nə istəyirsən, ən nüfuzlu qəzetdə resenziya çap 
olundu. 

– Mənim çalışdığım qəzetdə niyə dərc olunma-
malıydı ki? 

– Heç bir fərqi yoxdu. Əsas odur ki, kitab haqqında 
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yaxşı rəy yazılıb. 
– Məni çox istəyirsiniz? Bəndəni gərək Allah sev-

sin! Beynəlxalq jurnalda mənim yazım çıxır, onun baş 
redaktoru məni sizdən soruşur, deyirsiniz ki, bizdə elə 
adam işləmir! Bu necə sevgidi, ay Maralzadə? 

– Onu sənə kim deyir? Elə şey olmayıb. Sənə kim 
deyibsə, səhv məlumat çatdırıb. Bəli, o redaktor gəldi, 
səni soruşdu, mən də uşaqları göndərdim. Sən işdə 
yoxsan, mən günahkaram? 

– Məni niyə çağırmısan? 
– Sonra gedib orda-burda deyirsən ki… 
– Mən orda-burda danışmıram, kim olur olsun, 

birbaşa üzünə deyirəm. 
– Deyirsən ki, tədbirlərə yaxınlarımı göndərirəm. 
– Hamı bilir ki, bu belədi. 
– Yeyib-içməyi xoşlayırsan? 
– Tutaq ki, hə. 
– Səni «Gülüstan» sarayına göndərirəm. Saat ya-

rımdan sonra orada tədbir var – Azərsell yubileyini qeyd 
edir. Ziyafət, konsert. Get, kef elə, bir az yüngülləş. 

– Bədir niyə getmir? Getsin, yazsın. 
– Yazı lazım deyil, rəsmi material verəcəyik. Bədir 

Gəncəyə gedib, rəhmətə gedənləri var. Özün bil, mən 
təklif elədim, istəmirsənsə məcburi deyil… Ancaq 
yaxşı, səmimi söhbət etdik. Ürəyindən keçənləri bildim. 

– Guya ki, bilmirdiniz. – dedi və otaqdan çıxdı. 
 

V 
  
«Gülüstan» sarayına piyada gəldi. Nə vaxtdan idi 

ki, yönü düşmürdü. İndi buraların hər tərəfində dəyi-
şiklik aparılmışdı. Gələnlərin sayı getdikcə artırdı. 
Rəngarəng, bahalı maşınlar yanından yel kimi ötüb 
keçirdi. 

Saraya çatanda bədənində isti vardı-tərləmişdi. 
Yuyunmaq üçün qarşı tərəfə addımladı. Pillələrdən əl-
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üzünü yuyub çıxan iri bədənli, hündür adam ona tanış 
gəlsə də, adını xatırlaya bilmədi. 

– Bay, səni xoş gördük! Nə xoş təsadüf! Neçə 
vaxtdı səni axtarırdım. Sənsə gəlib çıxmaq bilmirsən! 

Hündür adam onu qucaqladı, o üzündən, bu üzün-
dən öpdü. 

– Belə olmaz, qardaş, heç olmasa, ayda bir dəfə biz-
lərə baş çəksən, nə olar? Zəng vur, maşınımı arxanca 
göndərim! 

– Baş üstə, elə gələn həftə sizə təşrif buyuraram. 
Sağ olun! 

Hündür adamın pəncələrindən, ağzından gələn araq 
iyindən canını qurtarmaq istədi. O, əlini qoltuq cibinə 
atıb bir ovuc pul çıxartdı, onun cibinə basıb qəribə 
tərzdə hündürdən mızıldadı. 

– Gözləyəcəm, hökmən gələrsən, yaxşımı? – deyib 
aralandı. 

– Bu nədi? 
– Heç nə, kağız parçaları. Boş və mənasız kağızlar. 

Sənin olsun! Birdən qaytarmaq fikrinə düşərsən? 
Səndən inciyərəm. Üzünə baxmaram, onları da parça-
parça eləyərəm! Halalındı. Sənin kimi oğlana can 
qurbandı. 

– Sən məni tanıyırsan? 
– Səni tanımamaq olar. Ha, ha, ha… 
Pillələri düşüb üstünə kişi şəklinin silueti çəkilmiş 

otağa girdi. Bura necə yüksək zövqlə düzəldilmişdi! 
Suyu açıb əlinə, üzünə vurdu, yaylığını çıxarıb sildi. 
Kənarda əl qurutmaq üçün yer vardı. Kostyumunun 
cibi ağırlıq edirdi. Əlini cibinə saldı, tez də çıxartdı. 
Sanki ora murdar ət parçası qoymuşdular. 

– «Oğrudan-oğruya halaldı! Kim almağı bacarmır-
sa, ölməlidir!» - Məftun Uzundərəlinin tez-tez işlətdiyi 
ifadə beynini dəldi. Pulu qaytarmaq lazım idi. Gecik-
mişdi. 

Mobil telefonu zəng çaldı. Həvəssiz qapağı qaldırıb 
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nömrəyə baxdı. Flora idi. 
– Salam! 
– Salam! 
– Necəsən? 
– Sürünürəm. 
– Yaxşı ki, salamatsan, yoxsa sürünə bilməzdin. 

Hardasan? 
– Bakıda. 
– Ona da şükürlər olsun ki, Sinqapurda, ya Seneqal-

da deyilsən. Evdəsən, işdə? 
– Tədbirdə. 
– Bu axşamüstü nə tədbirdi? 
– Tədbir istənilən an ola bilər. Sən ki, bunu bilirsən. 
– Gec qurtarar? 
– Bilmirəm. Yaxşı yemək-içmək, konsert olacaq. 
– Mən də gəlim? 
– Yox, bura iş adamlarının girməsi qəti qadağandır. 
– Axşam gələ bilərsən? 
– Gələrəm, hələ sənin canını da alaram. 
– Pərvanə yoxdu. Mən də təkəm. Qorxuram. Tədbir 

qurtaranda zəng çal, gəlim götürüm. 
– Nə gəl, nə də götür. Özüm gələcəm. 
– Sən sevdiyin xörəyi bişirmişəm. İçmə! Gəl. Heç 

nəyə əl vurmayıb səni gözləyirəm. Hələlik. Öpürəm. 
Özündə qəribə yüngüllük hiss edirdi. Birtəhər ol-

muşdu, tez-tez havası çatmır, ciyərdolusu nəfəs alırdı. 
Hündür adamın pulları, Floranın zəngi eyni zamanda 
baş vermişdi. Bu hal ona güc verir, daxilən başqala-
rından üstün edirdi. 

…Floranı otağına Naznaz gətirdi, qapını açıb onu 
göstərdi. 

– Odur bax, Nizami müəllim! – Onu göstərdi, Məf-
tun Uzundərəliyə göz vurdu, «noolub, axır vaxtlar biz 
tərəflərə gəlib eləmirsən» - dedi. 

Flora ürkək addımlarla ona tərəf gəldi, salam verdi. 
Ona yer göstərdi. 
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– Eşidirəm, xanım! – dedi. 
– Sizi bir məsələ ilə bağlı narahat etmək istəyirəm. 
– Buyurun, xanım. Bağışlayın, mən sizi tanımadım. 
– Hə, mən Pərvanənin anasıyam. Sizdə praktikantdı. 
– Çox şadam. Pərvanə çox ağıllı, bağacırqlı, mədəni 

qızdı. Nə problem var? 
Məftun Uzundərəli otaqdan çıxdı. 
– Heç bir problem yoxdu. Sizdən çox razılıq edir. 

Mən putyovka götürmüşəm, istirahətə gedirik. Ona 
icazə istəyirdim. – Bir az dayanıb sözünə əlavə etdi. – 
Universitetə getdim, dekanın yanına. Dedi ki, prakti-
kaya siz cavabdehsiniz. Mən də gəldim. Elə başa dü-
şürəm ki, siz etiraz etməyəcəksiniz. Putyovka almışıq, 
bilet almışıq… 

– İcazə almamasınız. 
– Həə. İcazə almamışıq, onu da sizin köməyinizlə 

həll edərik. Hörmətiniz olacaq. – Flora qənirsiz gözəl 
idi. Pərvanə də anasına oxşayırdı. Özünü qəsdən ciddi 
tutdu. 

– Mən hörmət-zad bilməyən adamam. Lap nə qədər 
versəniz də, mümkün olan iş deyil. 

– Niyəə? 
– Niyəsini deyim, xanım. Tutaq ki, mən icazə ver-

dim, siz getdiniz xaricə. Allah eləməmiş, orda Pərva-
nəyə nəsə oldu, olur də. 

– Allah eləməsin, Allah eləməsin. – Flora elə həyə-
canla danışırdı ki, elə bil bu saat Pərvanəyə doğrudan 
da, nəsə olmuşdu. 

– Hə, orda – xaricdə Pərvanəyə nəsə olur, mən də 
burda ona qiymət qoyuram. Bu, sizin kimi gözəl bir 
xanımın ağlınca, necə olar? Mən hansı vəziyyətdə qa-
laram? 

– Müəllim, Pərvanə dedi ki, uşaqların çoxu icazə 
alıb heç praktikaya getməyiblər. Mən də dedim, yəqin 
mümkündü. Bilirsiz, mən «Məişət» şirkətinin prezi-
dentiyəm. İmkanım var. Nə desəniz, hörmət etməyə 
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hazıram. Təki… 
O, sumkasını açıb bağlı konverti onun qabağına 

qoydu. 
– Bu nədi? 
– Heç. Zəhmət haqqı. 
– Mən nə iş görmüşəm ki, mənə zəhmət haqqı verir-

siniz? 
– Görməmisiniz, ancaq görəcəksiniz. Yaxşı, mən 

getdim. Sağ olun. 
– Hara? 
– Necə yəni hara? 
– İşi həll etməmiş hara gedirsiniz? Əvvəla, o kağızı 

qaytarıb yerinə qoyun. 
– Yoox. 
– Əgər götürməsəniz, doğrudan, icazə verməyəcəm. 
– Doğrudan? 
– Doğrudan. 
Konverti könülsüz götürüb sumkaya qoydu. 
– Ay sağ olun, siz nə ağıllı qızsınız. Sonrası, Pərva-

nəyə icazə verirəm, bütün məsuliyyəti öz üzərimə gö-
türürəm, bir şərtlə. Mənim mobil nömrəmi götürün, 
sağ-salamat olmağınız haqda məlumat verin. 

– Baş üstə, istəsəniz, hər gün sizə zəng vuraram. 
Flora xanım dediyi kimi də elədi, hər gün ona zəng 

çaldı. Əvvəlcə rəsmi danışırdı, sonra ibarəli cümlələr 
bir-birini əvəz etdi. 

– İndi dənizdəyik. Bilirsən necə təmiz, şəffaf suyu 
var? Kaş siz də burda olaydınız! 

– Gecələr gündüz kimidi. Adamın yuxusu da gəl-
mir. Deyirsən, elə hey gəzim, təmiz hava udum. Tək 
ləzzət eləmir. 

– Sizi yadımdan çıxara bilmirəm. Elə hey düşü-
nürəm. Elə bil lap uşaqlıqdan bir-birimizi tanıyırıq. 
Mənə çox doğma olmusunuz. 

– Bəlkə gələsiniz. Xərcindən qorxma. Sizinçün də 
yaxşı olar. Mən də darıxmaram!..  
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Yerlisi Məzahir Daşburunlu taytıya-taytıya ona 
yaxınlaşdı. 

– Burda nəə durufsan? Gəl çıxaq, oturaq! Deyir xa-
rici araq, konyak doludu. Başımızı açarıq. 

– Sən, dostum, elə bil başını açıb gəlmisən. 
– Mən tədbirə vurmamışam getmərəm. Vurmuşuq. 

Üç adama iki araq içmişik. Nədi ki? 
– Üstünü burda düzəldərsən. Sən çıx, mən bir 

yoldaş var, onu gözləyirəm. 
– Kimdi elə? Bir görüşək. Cibimdə qəpik-quruş 

qalıb. 
– Məzahir, xanımdı, sən deyənlərdən döy. Yuxarı 

doludu, tut, bircə-bircə yol, tez elə. Sən ki, ustasan? 
Əslində, Məzahirdən ayrılmaq istəyirdi. Xoşu gəl-

mirdi. İçəndən sonra lap betər olur, danışığını, hərəkə-
tini bilmirdi. Sonuncu sözlər ağlına batdı, yuxarı salo-
na üz tutdu. Ondan ayrılmaq üçün vaxtı ötürmək lazım 
idi, küncdə papiros çəkmək üçün ayrılan yerə getdi. 
Əslində çəkmək həvəsi yox idi, ancaq məcburən yan-
dırdı. Buradan sarayın girişi aydın görünürdü. Maşınlar 
bir-birini əvəz etdikcə, düşənlər tələsik addımlarla içəri 
daxil olurdular. Sonda gələnlər vəzifəli şəxslər idi. Bu 
onların sifətlərindən çox maşınların böyüklüyündən və 
seriyalarından hiss olunurdu. 

Flora üçün belə darıxdığı olmamışdı. Düzdür, istə-
diyi vaxt ona zəng çalıb görüş almağı da çətin deyildi, 
ancaq heç vaxt bu məqsədlə onun mobil telefonunun 
nömrəsini yığmamışdı. Sadəcə zəng etmişdi, hal-əhval 
tutmuşdu, onda qız onunla görüşmək istəyini bildirib, 
vaxt təyin etmişdi. Həmişə Novxanıdakı bağda 
görüşürdülər. Yayda Pərvanə də onunla olurdu. 

– Necə edirsənsə et, Pərvanə ilə üz-üzə gəlməyim! – 
demişdi. Flora buna əməl edirdi. Odur ki, yaydakı gö-
rüşləri onların Qara Qarayev metrosunun yanındakı 
evlərində olurdu. 

İndi bağa getməli idi. Çox güman ki, Pərvanə ya qo-
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humlarıgilə, ya da rəfiqəsigilə getmişdi. O, bunu dəqiq 
bilirdi və ona görə də bu haqda heç nə soruşmadı. 

İstədi ki, heç tədbirdə iştirak etməsin, elə bir maşina 
oturub Novxanıya getsin, amma fikrindən daşınıb 
yuxarı qalxdı. Gələnlərin ardı kəsilmişdi. Zal dolu idi. 

– Buyurun! – Xüsusi geyimli xidmətçi ona yol 
göstərdi. 

– Harda oturum? 
– Harda xətriniz istəyir! 
Zal böyük idi. Ara ilə addımlayıb stollara nəzər ye-

tirir, boş yer axtarırdı. İki sıra ötdü. Addımladıqca 
bədənini tər götürürdü. Ona elə gəlirdi ki, hamı ona 
göz qoyur. 

– Mən niyə əvvəlcədən gəlib oturmadım? Aşağıda 
nə işim vardı? – düşünüb sağa döndü.. mikrafonlar işə 
salınırdı. Texniki işçilərin «bir, bir» deməsindən bunu 
hiss edirdi. 

– Boş yer var, gəl əyləş! – səs gələn tərəfə baxdı, 
boş yeri görsə də, çağıranın kim olduğunu aydınlaşdıra 
bilmədi. Ona boş yer lazım idi, keçib oturdu. Ətrafda-
kılar stola düzülmüş yeməklərdən yeməyə başlamış-
dılar. Qulluqçu oğlan onlara araq və su da süzmüşdü. 

– Nə içəcəksiniz? 
– Su. Mineral su. 
Oğlan şüşəni açıb süzdü. 
– Sizə spirtli nəsə süzüm? 
– Hələ yox. Lazım olanda deyərəm. 
– Yeməyə nə istəyirsiniz? Pendir, salat. Hamısı 

ləzzətlidi. 
– Hələ ki, pendir, xiyar qoy. – Çəngəl-büçağı gö-

türüb qabdakıları səliqə ilə doğradı, asta-asta yeməyə 
başladı. Üzbəüz oturanların əllə, acgözlüklə yemə-
yindən iştahası qaçdı. Tədbir cansıxıcı idi. Havası 
çatmırdı. Səs-küy «Azərsell» rəsmilərinin dediklərini 
eşitməyə imkan vermirdi. Tədbir başlanmamış neçənci 
dəfə rumkaları boşaldanlar papiros yandırırdılar. 
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«– İndi Flora həyətdə süfrə açıb. Hər şey səliqə ilə 
düzülüb – yeməklər də, salatlar da, içməklər də. 
Gözləyir. Gözü qapıdadı. Mən də darıxıram. Çıxışlar 
qurtarsın, aradan çıxacam». 

Hündür adamı gözləriylə axtardı, ətraf stollara bax-
dı, dönüb yan, arxa tərəflərə boylandı – gözə görün-
mürdü. Ona qəribə gəlirdi, hələ də əlini vurmadığı, 
ətini ürpəşdirən əskinasları kobud əlləri ilə cibinə ba-
san adam qeybdənmi gəlmişdi? Göründüyü kimi də 
yox oldu. O, necə gülürdü? Ha, ha, ha!... 

Məzahirin səsi bütün səsləri üstələyib qulağını 
deşirdi. Deyəsən, kiminləsə «Azərsell» rəsmilərinin 
mübahisəsini aparırdı. 

– O kişi adamdı! Daha səninkilər kimi xəsis deyil. 
Mən nə vaxt onun qapısını döymüşəm, hörmət-izzətlə 
qarşılayıb yola salıb. Bəlkə sən onun xoşuna 
gəlməyibsən? Onu deyəmmərəm! 

– Siz içmirsiniz? – Oturanlardan biri əlində qədəh 
soruşdu. 

– Nəsə meylim çəkmir. 
– Heç əməlli-başla yemək də yemirsən. 
– Elə ki, çəngəl-bıçaqla yeməyə başladın, mənə gö-

rə onun heç bir ləzzəti olmur. Avropalılar elə edirlər. 
Biz şərqlilər əllə yeyir – çirkli əllərinə baxdı, onlara 
göstərdi. – Ancaq arağa söz ola bilməz. Çox təmiz 
maldı. Prob elə, peşiman olmazsan!.. 

– İndi gəlirəm. Sizinlə nə qədər istəsəniz içəcəm. – 
Qapıya tərəf addımladı. 

Yana-yana düzülmüş taksilərdən birincisinə 
yaxınlaşdı. 

– Boşsan? 
– Boşam. 
– Məni Novxanıya apararsan? 
Başını bulayıb əli ilə oturan oğlanı göstərdi. 
– Novxanıya. 
– Nə verərsən? 



Мцзащим  Исмайылзадя 

320 

– Sən nə istəyirsən? 
– On beş şirvan. 
– İyirmi şirvan verəcəm. 
Oğlan sükanın arxasına keçib mühərriki işə saldı. 

Yolboyu bir kəlmə danışmadılar. Sürücü cavan olsa da, 
maşını ustalıqla idarə edirdi. Floragilin darvazasında 
«saxla» dedi. Hündür adamın cibinə qoyduğu pullar-
dan birini çıxarıb ona uzatdı. 

– Məndə xırda yoxdu. Sizdə başqa pul varmı? 
– Yox. 
– Bu gün işləməmişəm. Xırda verin. 
– Xırda yoxdu. Qismətin belədi. Yüz dollar sənindi. 
– Yox, qardaş, iyirmi şirvan demisiniz. Mənə on beş 

şirvan da kifayət edər. 
– Yoxdu. Bu axşamüstü çöl-biyabanda xırda söhbəti 

artıqdı. Bu pul sənin halalındı. Sağ ol. – Qapının 
zəngini çaldı. 

– Bəlkə sizi gözləyim? Neçəyə qədər desəniz göz-
ləyim, lap sabaha kimi. 

– Mənim qayıtmaq fikrim yoxdu. 
– Onda sabah cəlim aparım. Neçədə deyirsiniz? 
– Sən qayıt, get, sabaha kimi rahat yat. Heç bir 

problem yoxdu. 
Flora qapını açmışdı, tək deyildi, yanında evlərinin 

qarovulçusu dayanmışdı. 
– Nə problem vardı? – Astadan dilləndi. 
– Heç. Xırdası yox idi, bütöv pulu da almaq 

istəmirdi. 
– Deyərdin verərdim. 
– Sən niyə verməliydin? - Flora bu suala cavab 

vermədi? - Yaxşı ki, tez gəldin. 
– Sən dedin, mən də gəldim. Sənin sözündən 

çıxmaq olar? 
– Yaxşı, sən Allah! İstəyirsən, yuyun! 
– Hə, yuyunaram. 
Qadınlar aralarında nəsə pıçıldaşırdılar. 
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– Gəl otur da! Səhərdən əziyyət çəkirsən. Bir tikə 
ye. 

– Yox, yorğunam, həm də iştaham yoxdu. Siz də is-
tirahət edin. Gecəniz xeyrə qalsın! Kişinin paltarlarını 
ütüləməliyəm. 

– Oldu, onda payını saxlayacam! Sabah götürərsən. 
Qadın gizli baxışlarla onu süzüb gecənin qaran-

lığında yox oldu. Flora evə keçdi, qayıdışı gec oldu. 
– Al, idman formandı, bu da dəsmal. İçəridə hər şey 

var. 
Suyu ilıqladı. İsti suda yuyuna bilmir. Yüngülləşdi. 
– Su necəydi? 
– Əla. İndi çıxıram. Sən çayları süz.  
Çay nə çay idi? Pürrəngi. Ətri adamı bihuş edirdi. 
– Bu çayı sən dəmləmisən? 
– Mən dəmləmişəm. Necədi? Elə bilirsən, heç nə 

bacarmıram? 
– Evdə ayrı adam olsaydı, ömründə inanmazdım. 

Halal olsun. Sən bacarmayan iş yoxdu. Bir dənəsən! 
«Bir dənəsən» kəlməsi Floranın çox xoşuna gəldi, 

öz-özünə nazlandı. 
– Şəhər çox istidi, mənim də istiyə dözümüm yox-

du. Kondisioneri açırsan, soyuq adamı birtəhər edir. 
Damarlarım şişib nə boyda olub? Telefonnan tapşırıq-
larımı verirəm, uşaqlar işləri görürlər. Bir gün bağda 
qalmışam, nə qədər xeyri olub. Əsas havadı. İstidə 
boğuluram. Sənə sürpriz eləmək istədim. Yeməkləri 
görürsən? Bir stoliçni salatdan xoşum gəlmir, onu elə-
mədim. Qarğıdalı salatı, bibər salatı. Pendiri uşaqlıq-
dan sevirəm. Nə yesəm, nə qədər yesəm, üstündən bir 
dilim pendir yeməliyəm. Rayondan məxsusi 
gətirtmişəm. Mərci supu, dovğa, yarpaq dolması, po-
midor, badımcan, bibər dolmaları, ləvəngi… 

– Bu qədər yemək nəyə lazımdı? Bilmirsən, gecə 
çox yemək olmaz? 

– Kim deyir ki, gecə çox yemək olmaz? Həkimlər? 
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Həkimlər deyənlə oturub-dursaq, ölərik. Biz elə yeyib-
yatmayacağıq ki? Gəzəcəyik, dəniz kənarına gedib 
təmiz hava qəbul edəcəyik, ulduzlara baxacağıq… 

– Mən batdım ki? 
– Səhər iş günü deyil. İşə getməyəcəksən. Mən də 

evdəyəm. Günortaya qədər yatmaq da olar. Sən mənə 
sağ ol deməkdənsə… 

– Gəl, yoxlayaq, görək sənin xörəklərin nə dadır? 
Flora onun boşqabına salatlar qoydu. 
– Çox qoyma, salat adamı tez tutur, onda o birilərə 

yer qalmayacaq. 
– Qalar. Sən bir dadına bax, sonra yenə istəyəcək-

sən. Nə içirsən? 
– Sən içəcəksən? 
– Şampan. 
– Araq içmirsən?  
– Mənə pis təsir edir. Sən araq içərsən. – Vedrədəki 

sudan araq və şampan şüşələrini çıxarıb suyunu sildi, 
stolun üstünə qoydu. Hər ikisini açıb süzdü. 

– Bu yağdan, ikradan az da olsa çörəyə çək, ye. 
Mənə baxma, bütün günü evdə olmuşam. Sən işdən 
gəlirsən. Bilirsən yadıma nə düşür? İlk dəfə şampan 
içməyim. Bizim sinifdə oğlan vardı, onun ad günü idi. 
Səkkizinci sinifdə oxuyurduq. Söz verdik ki, bütün 
qızlar şampan içəcək. Nə isə, növbə ilə içdilər. Mən 
nəfəsimi dərib buraxdım, deyəsən tələsdim, şampanı 
içəndə udqundum. Çiçədim, şampan burnumdan, 
ağzımdan töküldü. Mənə nə desələr yaxşıdı, guya mən 
içməməkdən ötrü qəsdən eləmişəm. 

– İçək şərəfə! Sənin şərəfinə! – Qədəhi birnəfəsə 
başına çəkdi. Flora tərəddüd etdi, stəkanı dodağına 
toxundurub yerinə qoydu. 

– Niyə içmirsən? Sənə nə olub? Gözümə birtəhər 
dəyirsən. 

Onun gözləri yol çəkirdi. 
– Deyim ki, heç nə olmayıb. Evdə olmuşam. Qul-
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luqçudan başqa kimsə yox idi. Bütün günü bişirib-
düşürmüşük. Bir dəqiqə vaxtımız olmayıb, ancaq 
bütün günü keçmiş xatirələr məndən əl çəkməyib. Mən 
o xatirələrdən uzaq düşmüşdüm. Elə bilirdim ki, 
birdəfəlik azad olmuşam. O xatirələr ki, indi mənə 
əzab verir. Bu gün sanki o anları təzəcə yaşamağa 
başlayırdım. Sənə zəng vurdum. 

– Nə xatirələrdi? 
Flora qədəhi yerində fırlatdı. Danışmaq istəyir, 

nədən başlamaqda çətinlik çəkirdi. Onu tələsdirmədi. 
Məcbur da etmədi, özünə araq süzdü. 

– İçək o xatirələrin sağlığına ki, üstündən neçə il 
ötsə də səni yaşadır, duyğulandırır, ən əsası sənə əzab 
vermir! Hə, necə sağlıqdı? 

– Əla! Əla! 
Qədəhlər bir-birinə dəyib gecəyə səs saldı. 
– Götür içək. Unut getsin. Xatirələrlə yaşasaq, xə-

yalpərəst olub gedərik. O da ki, pis şeydi. İnsan 
mürəkkəb məxluqdu. Dərinə getmə, tez qocalarsan. Bir 
dəfə verilir ömür. Təzədən qayıdıb gəlməyəcəyik ki! 
Unut, əzizim, mənim xatirimə unut! 

İçdilər. Heç biri əlini yeməyə uzatmadı. Bu sözlər 
ona yad idi, elə xatirələrlə saçı ağarmış, az qala beli 
bükülmüşdü. Papiros yandırdı. 

«Zərif – Bir papiros insan ömrünü nə qədər 
azaldır?» 

«O – Səhv eləmirəmsə, üç dəqiqə.» 
«Zərif – Üç dəqiqə?» 
«O – Nədir ki? Niyə təəccüblənirsən?» 
«Zərif – Bəs sən gündə neçə papiros çəkirsən?» 
«O – 20-22». 
«Zərif – Deməli, sənin ömrün hər gün bir saat 

azalır?» 
«O – Hesablaya bilərsənmi?» 
«Zərif – Hesablamıram. Çəkmə papirosu. Eşidir-

sən? Xahiş edirəm çəkmə!» 



Мцзащим  Исмайылзадя 

324 

«O – Nə olacaq ki?» 
«Zərif – Mən səni tez itirmək istəmirəm!» 
«O – Qorxma! Pis adama heç nə olmaz.» 
«Zərif – (barmaqlarıyla onun dodaqlarını bağlayır). 

Sən pis adam deyilsən? Sən ən gözəl, ən güclü, ən sə-
mimi bir insansan. Mən sənin kimisinə rast gəlmə-
mişəm. Bir dənəsən. Mənim bir dənəmsən. Məni qor-
xutma! Mən qorxuram.» 

«O – Bir halda ki, sən istəyirsən, bu andan atdım. 
(Cibindən papiros qabını və alışqanı çıxarıb atır). Təki 
sən deyən olsun. Təki sənin könlün şad olsun!» 

«Zərif – Sən mərdsən, cəsarətlisən, nə istəsən edə 
bilərsən. Sən hər şeyi bacararsan!» 

…Flora sükutdaydı. İçində yatmış acı ağrı onu 
incitməsə də, bütün varlığını susdurmuşdu. Ağlamırdı, 
amma qıraqdan baxana elə gəlirdi ki, onu gözlərindən 
şıdırğı leysan axır. 

– Sən lap uşaq kimi olmusan. Elə bil həyatın 
çətinliklərinə sinə gərən Həcər ayrı bir adamdı. Yaxşı 
görək, yekə qızsan. 

– Mənəm, düz deyirsən. Kənardan baxana elə gəlir. 
Kim mənim nələr çəkdiyimi görür? 

– Təkcə özün. Bunu bilməyə nə var? Hər kəs öz 
ömrünü yaşayır. Ömür borc verilmir! Dərindən 
ötürdüyü köks Floranı ağırlıqdan qurtardı. 

– Bizim məktəb şəhərin ən tanınmış məktəbidi. Bu-
rada ən tanınmış adamların uşaqları oxuyur. Nazir qızı, 
Mərkəzi Komitənin şöbə müdirinin qızı, prokuror oğlu, 
milis rəisinin, rektorun, raykom katibinin, müstəntiqin, 
professorun uşaqları. Başqa məktəblərin uşaqlarına 
birtəhər baxırdıq. Deyirdik ki, o nə məktəbdi oxuyur-
sunuz. Axırıncı moda ilə geyinən, gündə bir dəst qızıl 
taxan, təzə maşın alan…. Qızların sumkaları, oğlan-
ların cibləri pulla dolu idi. Sinif rəhbərimiz süpürgə 
pulu istəyəndə soruşurduq: nə qədər edir? 

– İyirmi beş manat! – Faiq əlli manatı çıxarıb verirdi. 
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– Şüşə pulu! – Səkinə sumkasını eşələyib müəllimə 
uzadardı. Gəzməyə gedərdik. Oğlanlarımız nə istəsək 
alardılar. Kənardan kimin həddi nəydi bizə bir söz de-
sin? O dəqiqə cavabını alırdılar. Çox yaxşı uşaqlar idi. 
Biz doqquzuncu sinifdə oxuyanda məktəbdə şeflik 
edirdik. Müəllimlər bizimlə ehtiyatlı davranırdılar., 
çünki nə istəsək edə bilərdik. Özümüzdən razılığımız 
çox yüksək idi. Bu da bizi məhv elədi. Biz özümüzü 
başqalarından fərqləndirmək üçün qeyri-adi, təhlükəli 
hərəkətlər edir, bunu özümüzə «qəhrəmanlıq» sayırdıq. 
Məktəbdəki hərəkətlərimizi evdə də təkrar edirdik. 

– Bu nə hərəkətdi edirsən, ay qız? – Evdə bu sualı 
əksəriyyətimizə verir, təəccüblənirdilər. Nəsihətlər, 
kəlamlar eynimizə gəlmirdi. Evdən qovulmaqdan, dö-
yülməkdən qorxmurduq. Sərbəstlik, nədənsə çəkinmə-
yə imkan vermirdi. 

Fərruxun ad gününü restoranda keçirdik. Atası res-
toran bağlatmışdı. Qulluqçulardan başqa heç kim yox 
idi. Onun dostu da gəlmişdi. Hündürboy, gözəl oğlan 
idi. Universitetdə oxuyurdu. Yedik, içdik. Oğlanlar bir 
yana çəkilib papiros sümürürdülər. Bizə qəribə gəldi: 
bir papirosdan biri bir qullab alıb o birinə verirdi. 

– Gəlin görək onlar neynirlər? – Nəsibə qızları 
onların yanına dəvət etdi. – Adə, bu nədi neynirsiniz 
burda? – Soruşdu. 

Oğlanların əhvalları dəyişmişdi. Gözləri qızarmışdı. 
– Sizinlə döyüləm? Neynirsiz? 
– Nəsibə, bu elə bir şeydi ki, huri-mələklər gözünün 

qabağında süzür. Göyün yeddinci qatında uçursan. 
Kayfdı. Beləsini görməmisən. Ancaq sizə olmaz. – Fa-
zil bir qullab alıb ciyərlərinə çəkdi, gözlərini göyə dik-
di. 

– Nə olmaz, adə, bəri ver görüm? 
– Ay qız, olmaz! – Oğlanlardan kimsə onun üstünə 

qışqırdı. – Sənə ziyandı. 
– Nə ziyandı, adə? – Yarımçıq papirosu sümürdü; 
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tüstünü ağzından, burnundan çıxartdı. Qızı öskürək 
tutdu. Az keçmiş o yerində fırlandı, qollarını yana 
açmışdı. 

– Tutun – dedi Fərruxun dostu. 
– Çəkilin! Çəkilin deyirəm sizə! Ha-ha-ha! 
Nəsibə gülür, hərəkət etdikcə oğlanlara, qızlara tox-

unurdu. 
– Onu oturdun! – Fərrux qızı qucağına alıb kresloya 

qoydu. 
– Mən uçuram! Uşaqlar, tez gəlin, arxada qaldınız! 

Oxay, nə gözəldi. Gəlin, gəlin, çəmənliyə çatırıq! Göl 
də var. Necə şəffafdı? Mən indi çiməcəm! – Nəsibə 
paltarlarını çıxarmağa başladı. Fərruxun dostu ona 
mane olmaq istədi. 

– Çəkil, deyirəm sənə. Mən yanıram. Bu göl məni 
sərinlədəcək. Uşaqlar, siz də soyunun, bu göldə çimək. 

Nəsibənin paltarlarının hərəsi bir yana düşmüşdü. 
– Qoyun görək neyləyir? – Hamı tamaşaya dur-

muşdu. Biz də intizarla nələr baş verəcəyini gözləyir-
dik. O, gülür, öz-özünə anlaya bilmədiyimiz sözlər 
danışırdı. Birdən kresloya çıxdı, sonra çılpaq bədəni 
havada süzüb yerə düşdü. Onun qolları irəli-geri 
tərpənirdi. Qolu və dizi sıyrılmışdı. 

– Qoyun bir az sakitləşsin. Bir azdan özünə gələcək. 
Dozanı çox qəbul elədi. Birinci dəfə belə olur. – 
Fərruxun dostu izah etməyə başladı. Qulluqçular da 
tamaşaçılar sırasında idilər, ancaq nəsə deməyə cürət 
etmirdilər. 

Nəsibə sakitləşmirdi. Onu tualetə apardılar. Başına, 
üz-gözünə, bədəninə soyuq su vurdular. 

– Sizlərdən çəkən oldumu? 
– O ad günündə yox. Təkcə Nəsibə çəkdi. Qəribə 

idi, onun hərəkəti az qala qəhrəmanlığa bərabər tutul-
du. Qızların bəzisi təəssüf elədilər ki, niyə papirosun 
dadına baxmadılar. 

– O elə kayfdı ki, - deyirdi Nəsibə – onu deməknən, 
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təsəvvür etmək mümkün olası şey deyil. Onu gərək 
çəkəsən, ləzzətini anlayasan… 

Stəkana araq süzdü, Floranın stəkanına toqquşdurub 
başına çəkdi. 

– Sonra internet çıxmışdı. Təzə vaxtlar idi. Oğlanlar 
dedilər ki, pozğun kinolar var. Bir internet klubu 
danışdılar, təkcə bizim sinfin uşaqları gedib baxdıq. 
Ondan sonra həyat tamam dəyişdi. Kişi müəllimlə-
rimizi lüt-üryan təsəvvür edirdik. Oxumaq-zad yaddan 
çıxmışdı. Onuncu sinifdə qızların beşi dərsdə az-az 
hallarda olurdu. Artıq dərsdə oturmiağa həvəs qalma-
mışdı.. Maşınlar qızları məktəbə gətirirdi. Bir dərs otu-
rub aradan çıxırdılar. Bir də sonuncu dərsə gəlir, ata-
larının maşınına minib gedirdilər. Əgər axşama qalmaq 
lazım gəlirdisə, evə zəng vururdular ki, rəfiqəmgilə, 
kitab almağa gedirik. O qədər bəhanə vardı ki… 

– Nə bilirdiniz ki, hara gedirlər? 
– Özləri danışırdı ki, hara getdilər, necə elədilər. 

Nöqtə-vergülünə kimi danışır, fəxr duyurdular. 
– Sizin də ağzınızın suyu axırdı, eləmi? 
– Uşaq idik, hər şeyi görmək istəyirdik. Sən deyən 

kimi, axşamlar onların danışdıqlarını fikirləşir, cür-
bəcür hisslər keçirir, bəzən özümü onların yerinə 
qoyurdum. Səhərəcən yata bilmirdim. Kitab oxuyanda, 
müəllim dərs danışanda fikrimdən qəribə hisslər keçir-
di. Məni hansısa ilahi bir qüvvə o işlərdən qırağa atırdı. 
Düzdü, məclislərdə spirtli içkilər içirdim, oğlanlarla 
yüngül əylənirdim. Bu məni çox təhlükələrdən xilas 
edirdi. Son zəngə az qalmışdı – belə də üç-dörd gün. 
Sinif rəhbərimiz Əsmət müəllimə məni yanına çağırdı. 
Əvvəlcə soruşdu ki, son zəngdə uşaqlarla günəşi 
qarşılamağa qalacammı? Dedim ki, əlbəttə. 

– Sən sirr saxlayan qızsan. Xarakterin də xoşuma 
gəlir. Mədəniyyətin, qabiliyyətin yoldaşlarının çoxun-
dan fərqlidi – dedi. – İkimizin arasında qalacaq bir sirri 
açmaq istəyirəm. Əminəm ki, ikimizdən başqa üçüncü 
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adam bilməyəcək. 
– Əlbəttə, müəllim, buna inana bilərsiniz. 
– Bilirsən, hamımızın, xüsusən də sənin xətrini necə 

istəyirəm. Çalışıram ki, sizə nəsə kömək göstərim, 
həyatda yaxşı mövqe tutasınız. Oxumağın o qədər də 
yaxşı deyil. Bu biliklə ali məktəbə qəbul ola bilməyə-
cəksən. Maddi imkanınız da yüksək deyil. Valideyn-
lərin sənin oxumağına maraqlı deyil. Düzdümü? 
Bilirəm, hamısını bilirəm. O birilər, özün bilirsən ki, 
şişkaların uşaqlarıdı, yerləri çoxdan ali məktəblərdə 
hazırdı. Hə, o gün bir söhbət oldu. Bir nəfər böyük, 
imkanlı adamlardan biri – sən onu tanıyacaqsan – çox 
gözəl insandı, hə, dedi ki, bir nəfər olsun, abırlı, həyalı, 
həm instituta düzəldərəm, həm də maddi kömək 
edərəm, sonra da yaxşı işə qoyaram. Qısası bir nəfərlə 
tanış olmaq, yaxınlıq eləmək istəyir. Mən sizin şəkliniz 
var ha, bir yerdə, onu göstərdim. Baxan kimi, səndən 
xoşu gəldi. Mən də səni təriflədim, necə lazımdısa. 
İndi nə deyirsən? Dediklərimlə razısanmı? Qızları-
mızın danışdıqları, internetdə gördüyüm şeylər, gecələr 
saatlarla xəyallar aləminə qapılmağım gözümün önünə 
gəldi. Ürəyimdən isti bir ilğım keçdi. 

– Yox, ay müəllim, mənə nə deyərlər? 
– Kim biləcək ki, nə də desin, ay dəli. O elə adamdı 

ki, hər şeyi gizli edəcək. Özündən söz çıxmasa, heç nə 
olmayacaq. Mən səni məcbur eləmirəm. Özün fikirləş, 
götür-qoy elə, səhər mənə qəti sözünü de. 

Müəlliməm düz deyirdi. Evimizdə xoşagəlməyən 
mühit vardı. Mənə qarşı laqeyd idilər. Veclərinə deyil-
di ki, mən oxuyuram, oxumuram. Səhəri diri gözlə 
açdım. İnstituta girəcəm, oxuyacam, yaxşı işə 
düzələcəm. Pulum olacaq, geyimim-keçimim… 

Səhər bir də görüşdük. Məndən heç nə soruşmadı. 
– Mən nə etməliyəm? – soruşdum. 
– Son zəng günü uşaqlardan ayrılmağı bacarma-

lısan. Saat 10 tamamda funikulyorun qabağında heykə-
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lin yanında ol. Qara «Volqa» dayanacaq. Sürücü sən-
dən soruşacaq ki, saat neçədir? Sən deyəcəksən ki, 10 
tamamdır. Saat neçə olsa da, sən «10 tamam» deyər-
sən. O, maşının arxa qapısını açacaq. Minib gedərsən. 

– Hara müəllim? Birdən ayrı adam olar? 
– Yox, ay qız. Maşın səni yaxınlıqdakı binaya apa-

racaq. Bir az gözləyəcəksən, o adam gələcək. 
Papiros yandırdı. 
– Lap nağıla bənzəyir – dedi. 
– Hə, doğrudan da nağıl idi. Elə də elədim. Bir az 

gözlədim. Qapının zəngi çalındı. O adam içrəi girdi. 
Bizim rayonun birinci katibi idi. Günəşi onunla bir 
qarşıladıq. 

– Verdiyi sözə əməl etdimi? 
– Hə, nə demişdisə. Hələ artıq da elədi. APİ-yə 

qəbul elətdirdi, oxudum, azad təyinat aldı. Komsomol-
da işə düzəltdi. Pul problemim olmurdu. Belə… 

– Bəs uşaq? Onun atası kimdi? 
– O. Ayrı kim olmalıdı? 
– Nə yaxşı razı oldu? 
– Mən işləyəndə bir cavan fəhlə vardı. Onunla 

ZAQS kəsdirdik. Guya götürüb qaçmışdı. Bir ev tutdu. 
Biz orda onunla görüşürdük. Uşaq olandan sonra guya 
oğlandan boşandım. Hər şeyi düzüb-qoşmuşdu. 

– Evdə bilmədilər? 
– Bilib nə deyəsiydilər? Dedim pullu bir adamdı, 

ailəsi var, məni də saxlayır. Ev aldı. Valideynlərimə 
pul da verirdim. Narazı olmurdular, əksinə onlara xoş 
gəlirdi. 

– O indi haradadı? Yenə görüşürsünüzmü? 
– Partiya ləğv olunandan sonra Nazirlər Kabinetin-

də çalışdı. Millət vəkili olmaq üçün çox çalışdı, bir şey 
alınmadı. Sonra da ona iş vermədilər. Bilmədim nə 
üçün? Sağlam adam idi. Birdən-birə rəhmətə getdi. 
Doxsan beşdə. 

– Pərvanənin xəbəri varmı? 
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– Var. Ailənin içində bunu necə gizlətmək olar? 
– Bu işlərə necə başladın? 
– İdeyanı o verdi. Binanı almaqla köməyi dəydi. 

Qalanını özüm eləmişəm. 
– Bəs sonra? 
– Nə sonra? Hə, sonra təkliflər, cəhdlər bir-birini 

əvəz elədi. Daha dəyişmişdim, özümü güclü hiss edir-
dim. Gördüm ki, məndən istifadə etmək istəyirlər. 
Ciddi münasibət göstərən yoxdu. İstərdim ki, Pər-
vanəyə layiqli bir ata olsun. Mən özüm də tənhalıqdan 
bezmişəm. 

– İçək mənim sağlığıma! 
– İçək! 
– İnsan bir ağacdı, kök atır, qol-budaqları böyüyür, 

genişlənir. Vay o gündən ki, ağaca nəsə olsun. Budağı 
qırılsınmı, ya qurusunmu, hərə əlinə bir balta alıb 
düşəcək o ağacın üstünə. Tənha qadın da elədi. Kimin 
ağlı nə kəsir, onu da söyləyir. Vaxt, zaman pisdi. Pər-
vanəyə görə deyirəm. Fikirləşərlər ki, atası kimdi, yox-
dursa, niyə yoxdu. Sözə nə var? Nələr görməmişəm? 

– Mənim bir dostum var, hansı kitabdasa oxuyub ki, 
insanın özü-özünə eləmədiyini kimsə, hətta düşmən də 
edə bilməz. 

– Çox dərin sözdü, mən nə deyirəm? Danışdıqlarım 
da özümün özümə elədiklərimdi. Böyüksüz olmuşam, 
uşaq olmuşam, ağlım o qədər olmayıb. Kimi qınaya 
bilərəm? Günahlarımı kimin boynuna yıxa bilərəm? 
Heç kimin. Hər bir səhvin sonunda özüm dayanıram. 
Həyat çox sərtdi, heç kimin səhvini bağışlamır. 

– Evdə anama sənin haqqında o qədər danışmışam 
ki! Səni görmək, tanış olmaq istəyir. Gedərsən? 

« – Yox. Sən nə danışırsan?» 
«– Niyə?» 
«– Utanıram». 
«– Kimdən? Anamdan?» 
«– Məndən də utanırsan?» 
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«– Ən çox səndən utanaram».  
«– Bunu heç ağlıma da gətirməzdim». 
– … 
«– Məni evə qədər ötür! Qapımızacan! Qorxuram». 
… 
«– Qaranlıqdı. Mənnən bərabər get. Tələsirsən. Qoy 

qolundan tutum». 
«– Necənci mərtəbədi?» 
«– Üçüncü». 
«– Ana, tanış ol, bu mənim qrup yoldaşımdı. Sən 

onun haqqında bilirsən?» 
«– Gəlin evə. Dərsdən çıxmısınız. Yarpaq dolması 

bişirmişəm. Çayı da təzə dəmləmişəm». 
«– Gedək, noolar?» 
«– Yox, mən tələsirəm, vacib işim var. Sağ olun… 
– Heç yemək yemirsən? 
– Yeyirəm, yeyirəm. 
– Nəyi yeyirsən? İçirsən, üstündən bir şey almırsan. 

– Ona tərəf əyildi. – Sonra sənə pis təsir edər. 
– Eləmir, Flora, eləmir, mən də onu istəyirəm ki, 

içim, mənə təsir etsin, bir müddət heç nəyi düşün-
məyim, hər şeydən xəbərsiz olum. 

– Niyə? Niyə belə istəyirsən? 
– Yorulmuşam, bezmişəm. Özüm özümdən bəzən 

şübhələnir, qorxuram. Həyat mənim üçün cansıxıcıdır 
Flora dərindən köks ötürdü. 
– Hamsı təklikdəndi. Ailən ola, uşaqların ola, başın 

qarışar. 
– İnanmıram. – Arağı başına çəkdi. – Nə isə, dün-

yaya gəlmişik, istəsək də, istəməsək də yaşamalıyıq. 
– Baxır necə? 
– Lap əla! Nə olub bizə? Hər şeyimiz var. – ayağa 

durub qadının qolundan tutdu. Əynindəki ağ xalat 
birdən-birə qara göründü. Düymələr sanki dəmirdən 
pərçimlənmişdi. 

– Bu nədi əyninə geymisən? – Cavab gözləmədən 
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var gücü ilə xalatı dartdı. Düymələr yerə düşüb zəif səs 
çıxartdı. – Bu o xalatdı? Neçə ildi saxlayırsan? Bir 
qəpiklik ağlın yoxdu. Səni bədbəxtliyə sürükləyən 
əşyanı saxlayıb, indi mənə göstərirsən? Nə demək 
istəyirsən? 

Xalat əlində idi, qadın lüt qalmışdı. 
– Neynirsən? Üşüyürəm. 
– İndi görərsən neynirəm. – Alışqanı çıxarıb xalatı 

alışdırdı. Qadın heç nə demir, titrəyirdi. Yarıyacan 
yanmış paltarın kəsif qoxusuna məhəl qoymayıb zibil 
qutusuna atdı, sonra Floranın qolundan tutdu. 

– Evə keç, gəlirəm – dedi. 
 

VI 
 
Natiq Əlləzovun zavod direktoru təyin olunması 

onu təəccübləndirdi. Doğrusu, Natiqlə münasibətləri o 
qədər də möhkəm deyildi. Natiq hər hansı insandan öz 
xeyri üçün istifadə etmək istəyən adam idi. Əgər kimsə 
ona «yararlı» deyildisə, o adamı düşmən gözündə 
görürdü. Özündən qışda qarı yüz minnətlə ala bilsən, 
qəhrəman olardın. Həddindən artıq tamahkar, acgöz, 
xəsis idi. Evinə çörək alanda xırda qəpikləri yox idisə, 
manatı xırdalamağa heyfi gəlir, gözü onda-bunda olur-
du, görüm onun əvəzinə kim pul verəcək. Çayı içəndə 
hörtüldədir, qənddən o qədər istifadə edirdi ki, deyirdin 
bu çay içmir, elə qənd yeyir. Müftə düşəndə mədəsinin 
ağzı açılırdı. 

Ailəli yataqxanada qalırdılar. Komendant tanışı idi, 
bir otağı ona hörmət xatirinə vermişdi. Pul almırdı, 
əvəzində borclu qalmır, qonaqlıq verirdi. Yaxşıca 
yeyib-içəndən sonra komendant deyirdi ki, aylıq 
versən, sənə daha ucuz düşərdi. İlk vaxtlar kimsəylə 
əlaqəsi yox idi. Sübh tezdən portfelini götürüb işə ge-
dir, axşam qayıdanda, qapını bağlayb işləyir, ya da 
istirahət edirdi. Ondan çəkinirdilər – qalstuku və port-
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feli buna səbəb olurdu. Qonşuları üzbəüz gələndə sa-
lam verməyə cürət etmirdilər. Natiq hardansa öyrən-
mişdi ki, o qəzet işçisidir. Bir axşam qapısı döyüldü. 
Burada yaşadığı müddətdə ilk dəfəydi. Ona qəribə 
gəldi. Gələnin kim olduğunu soruşdu. Qonşu olduğunu 
bilib açdı. O, üzrxahlıq etdi, vacib işi olduğunu bildir-
di. Qonşunu içəri dəvət etdi. 

– Siz mərkəzi qəzetdə işləyirsiniz. Mən gündəlik 
mətbuatı izləyirəm. Sizin yazıları böyük həvəslə 
oxuyuram. İmzanızı tanıyıram, dedim özünüzlə tanış 
olum. Mən politexnik institutunun axşım şöbəsində 
oxuyuram. Maşınqayırma zavodunda işləyirəm. 

Tanış oldular. İnstituta necə girməyindən, əsgərlik-
dən, evlənməyindən danışdı. Danışdıqca danışır, 
boğazı quruduğundan otağa göz gəzdirirdi. 

– Vacib işin nədən ibarətdir? 
– Siz qəzet işçilərinin bir zənginnən hər şey eləmək 

olar, tem bole mərkəzi qəzet işçisinin. 
– Sözünü de, qonşu. 
– Mən sizi bizim zavodda görmüşəm, bizim direk-

tornan çox yaxınsınız. O, sizin bir sözünüzü iki 
eləməz. 

– Elə söz olar ki, iki yox, lap üç eləyər. Baxır də, 
nəyi xahiş eləyirəm. 

O, duruxdu, guya tərəddüd edir. 
– Mən ailəliyəm, yoldaşımı kəndə göndərmişəm, 

atamgildə qalır. Buralara öyrəşə bilmir, həm də mən 
istəmirəm ki, obşiteldə qalsın. Başa düşürsünüz də, 
niyə? 

– Niyə? Başa düşmürəm. 
– Mən gündüz işdə oluram, ordan da instituta gedir, 

gecə gəlirəm. Burda o qədər anasının əmcəyini kəsər 
var. Siz evli deyilsiniz? Ona görə mənim sözlərim sizə 
qəribə gələr. 

– Mənə qəribə gəlməz. Burada qalanların hamısı 
ailəlidi, inanmıram ki, nəsə pis bir hadisə baş versin. 



Мцзащим  Исмайылзадя 

334 

– Neynim, mən də belə qısqanc adamam. Demirəm 
ki, kimsə nəsə edər. Mən ev növbəsindəyəm. Zavoda 
ev veriblər. Hər şey, bilirsiniz də, pulnandı. Beş yüz 
manat versəm, mənə bir otaqlı ev verərlər.. pulum da 
yoxdu. Ailəli adamam, oxuyuram, yoldaşım işləmir. 
Direktora bircə kəlmə desəniz, o saat həll edər. 

– Nə bilirsən ki, direktor mənim bir sözümlə işinizi 
həll edər? Mən adicə bir jurnalistəm. 

– Sizdən hamı qorxur. Yazsanız, birtəhər eləyərlər. 
– Mən adamyeyən deyiləm ki, məndən qorxsunlar. 

Yaxşı, baxarıq. 
Natiq otağı sevincək tərk etdi, bu tərketmədə qəribə 

bir yaltaqlıq hiss etdi. 
– «Gərək elə hərəkət edəsən ki, yaltaqlığı hörmət-

dən salmayasan» - düşündü öz-özünə. İşə çatıb zavod 
direktorunu yığdı. Katibə onu direktorla calaşdırdı. Nə 
vaxtdan idi ki, ona zəng çalmırdı. Xeyli səmimi söhbət 
etdilər. Onların yataqxanasında yaşadığını biləndə 
heyrətləndi. 

– Mənim niyə xəbərim olmayıb? Orda şərait 
necədir? Səndən pul alırlarmı? 

Ona hər şeyin qaydasında olduğunu bildirdi və Na-
tiq Əlləzovun ev məsələsini xahiş etdi. 

– O oğlanı tanıyıram. Növbəsinə hələ var. Yataqxa-
nadan ev verdik. Ancaq, deyəsən, ailə problemi var. 
Səhv etmirəmsə, yoldaşı atasının evinə qayıdıb. Mən 
onu həll edərəm, sənin xətrinə. Bil ki, yöndəmsiz, çox 
da demaqoq adamdı. İmzasız şikayətlər yazıb, zavoda 
neçə dəfə yoxlama gətizdirib. Bilirsən, necə adamdı? 
İstəyir ki, hamıda olandan onda da olsun. 

Direktora dedi ki, bunlardan onun xəbəri yoxdu, 
Natiqi də tanıyıb eləmir, dünən gəlib xahiş edib. 

– Nə danışırsan? Elə şey yoxdu, dedim, qurtardı. Pis 
adam pislikdən əl çəkmir, biz niyə yaxşılığımızdan əl 
çəkməliyik. 

O gün işdə özünə yer tapmadı, Natiqin qırmızı 
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yanaqları, keçəl başı, yalvarış dolu xahişi fikrində 
dolaşdı. Yazığı gəldiyi bir sifətin necə masklandığını 
aydınlaşdırdı. 

– Qaloş! – O, ancaq bu ada laiyqdi, intəhasız hər 
kəslə gərək öz dilində danışasan. Bu fikirlə axşam 
birbaşa Natiqgilə getməyi təxirə saldı. Natiq özü də 
dünənki vaxtda qapısını döydü. 

– Axşamınız xeyir! Nə iş görürsünüz? 
– Görürsən ki, çay içirəm. Sən də otur çay iç. 
– Elə indicə işdən gəlib yemək də yedim, çay da 

içdim. Bu gün zavoda gəlmədiniz. – Bu sual deyildi, 
xahiş də deyildi, tələb idi. 

– Mən zavoda niyə gəlməliydim ki? Mən orada 
işləmirəm. 

– Bilirəm, qəzetdə işləyirsiniz, vapşe dedim. 
– Vapşe nədi? 
– Evlə bağlı deyirəm. Elə bildim bu gün gələ-

cəksiniz. Bütün günü gözlədim. 
– Mən sənə söz verməmişdim ki, hökmən bu gün 

gələcəm. 
– Gecikir ey, ona görə dedim. İndi alammasam, bir 

də qalır gələn ilə, o da ola, ya olmaya. 
– Sənin növbən neçəncidi? 
– Üçüncü. İkisinə verilir. Mən istəyirəm ki, o 

ikisindən birini ələ keçirim. 
– Bəs səndən əvvəlkilər növbəsini sənə verərlərmi? 
– Yox, ancaq direktor deyəndən sonra ağızları nədi? 
– Direktor səni üçüncü növbədən çıxarıb beşinci 

yerə yazsa, razı olarsanmı? 
– Qətiyyən. 
– Məcbur eləsə? 
– Eliyə bilməz, onu bir günə qoyaram ki, dünyaya 

gəlişinə peşman olar. 
– Heç nə də eliyə bilməzsən. Direktor istəsə səni 

zavoddan iti qovan kimi qovar. 
– Sizin xəbəriniz yoxdu, mən bilirsən onun başına 
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nə oyunlar açmışam? 
– Yox, hardan bilim? 
– Hə, yazdım baş idarəyə, ordan gəlib yoxladılar, nə 

qədərini aldılar bilmirəm, getdilər. Maliyyə nazirliyinə 
yazdım, baş prokurora yazdım, yığdıqlarını burnundan 
tökdüm. 

– Açıq yazdın, ya gizli? 
– Gizli. Hələ də axtarır ki, görən bu ərizələri kim 

yazır. 
– Məqsədin nədir? Bununla nə xeyir qazanırsan? 
– Heç nə. Ancaq o niyə qazanır? Mənim nəyim on-

dan əskikdi? Mənə də bir iş versin, mən də adam kimi 
yaşayım. 

– Sən onun oğlu yerindəsən, tələbəsən. O da tələbə 
vaxtı fəhlə işləyib. Hər şey birdən-birə olmur ki? 
Yavaş-yavaş… Direktor hər orderdən nə qədər şirinlik 
alır? 

– Otaq hesabınadı. Bir otaq beş yüz manat, iki otaq 
yeddi yüz əlli… 

– Sənə növbədənkənar ev versə, onun qiyməti 
təxminən nə qədər olar? 

– Ən azı iki min beş yüz manat. 
– Onu istəsə verərsənmi? 
– Verərəm. Razı olsa, niyə vermirəm? 
Natiqin rəngi qaralıb-bozarırdı. 
– Birdən mən səni xahiş etdim, o da dedi ki, bu 

yoldaş demaqoqdu, məndən aşağı-yuxarı döşəyib 
yazır, onda necə olar? 

– O bilmir ki, onları mən yazıram. 
– Sən o qədər ağıllısan ki? Xətləri yanaşı qoyub 

tutuşdurmağa nə var? 
– Mənim xəttimi hardan tapacaq? 
– Hardan? Şəxsi işindən. Orada sənin ərizən, tər-

cümeyi-halın var. 
Natiq özünü o yerə qoymadı. 
– Qorxur məndən, it kimi qorxur, çünki zibillərini 
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bilirəm, yazaram… 
– Yazırsan, gəlirlər, yoxlayıb gedirlər. Heç nə də 

olmur. Səndə elə ciddi fakt varmı? Ver, mən də onu 
birtəhər eləyim. 

– Var, o yazdıqlarımı sənə də verim. 
– Mənə əsaslı, tutarlı fakt ver. O yazdıqlarının 

nəticəsi olmadı. Özün ki, bilirsən. 
– Fakt nəyə deyirsən? Bəs yazdıqlarım nədi? 
Natiqə əks hücuma keçdi. 
– Fakt bilirsənmi nədi? Sənin həyat yoldaşın harada 

yaşayır? 
– Kənddə. 
– Sizin evdə qalır, yoxsa öz atasıgildə? 
– Həm bizdə, həm də atasıgildə. Nə olub ki? 
– Heç nə, sağlığın. Sən ev növbəsində iki otaqlı 

mənzil almaq üçün xəstəxanadan arayış təqdim etmi-
sən. Direktor da məlumat alıb ki, - özü də rəsmi – əv-
vəla sənin həyat yoldaşın – hamilə deyil. Həm də, o, 
boşanmaq üçün sizin rayonun məhkəməsinə ərizə 
yazıb. 

Natiqin nitqi tutuldu, rəng verib rəng aldı. 
– Doğrudan direktor bunları bilir? 
– Mən havadan danışıram? 
– Bəs bunun sonu necə olacaq? 
– Direktor yoldaşına yalançı arayış verən həkimi 

məhkəməyə verəcək. Onu dələduzluq maddəsi ilə itti-
ham edəcəklər. Eyni aqibət səni də gözləyir. Sən də 
dələduzluq yolu ilə dövlət əmlakını ələ keçirməkdə 
müqəssir olacaqsan. 

– Zibilə düşdük ki? – Papiros çıxardı, yandırmağa 
icazə vermədi. 

– Mən otaqda çəkmirəm. Çıxaq, çöldə çəkək. – 
Çölə çıxdılar. 

– Bunları sənə direktor dedi? 
– Bəli. 
– Görüşdünüz? 
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– Görüşməsəm bunları hardan bilərdim? Günahların 
hamısı səndədi. Başqasına quyu qazmaq istəyirdin, 
özün düşdün. Şər, böhtan atmaq yaxşı iş deyil. 

– İndi mən neyniyim? 
– Sən elədiyini eləmisən. Mən ondan xahiş etdim ki, 

sənə bir otaqlı mənzil versin. Arayışı-zadı çıxarıb atsın. 
– Yəni verər? 
– Sənə ev verəcək, ancaq get, adam ol, başını aşağı 

sal, öz işinlə məşğul ol!  
Natiq əvvəlcə inanmadı, onun gözlərinə baxa bil-

mirdi. 
– Yəni deyirsən başqa heç nə etməyəcək? 
– Sənə dedim get. Bir də çalış kimisə kiminsə 

yanında biabır etmə. Heç kəs sən düşündüyün qədər 
özünü alçaltmaz.  

Papirosunu yarımçıq atıb otağına keçdi, qapı arxa-
dan bağlandı. 

Sonra Natiqi görmədi, çünki tezliklə gənc mütə-
xəssis kimi ona verilən evə köçdü. Təzə mənzili yataq-
xanadan çox uzaq idi. Elə evlə işin arasında qalmışdı.  

Adi günlərdə işdən çıxıb payi-piyada Mətbuat pros-
pekti ilə evə doğru addımlayır. Hündürmərtəbəli bina-
nın altındakı marketdən kolbasa, sosiska, konserv-
hansı könlünə düşsə, alıb evə qalxır, çay hazırlayır. 
Şam yeməyindən sonra ya televizora baxır, ya da yatıb 
gözünün acısını alır, sonra qalxıb bütün gecəni işləyir. 

Həyatın adiliyinə öyrəşib. Arada bu yeknəsəklik 
haqqında düşünür. Sübh tezdən iş. İşdə eyni üzlər, eyni 
sifətlər. Eyni işləri görmək, yazılar işləyib təhvil ver-
mək. Saat 1-dən 2-yə qədər nəşriyyatın çayxanasında 
oturmaq, eyni yeməkləri görmək, çay içmək (nə qədər 
içmək olar?), üstündən papiros çəkmək. Maralzadənin 
iclasları. Eyni əhvalatları asta-asta, aramla nə qədər 
təkrarlamaq olar? O, şəxsən bu söhbətləri eşidəndə, az 
qalır dəli olsun. Təzyiqi az da olsa qalxır. Yaxşı ki, 
qarşısında üst-üstə qalanmış kitablardan birini götürüb 
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gizlicə oxuyur, əgər kitab xoşuna gəlirsə, toqqasının 
altına qoyub qapazlayır. Hə, orada sükuta dalan 
Maralzadəyə kömək də edir, əzbərdən bildiyi hadisənin 
gedişatını onun yadına salır. 

Axşam evə tələsir. Bir tikə Allah verəndən yeyir, 
çay dəmləyir, televizora baxır, yazır, yatır. Bu sanki 
riyazi ardıcıllıq kimi onun boynundan asılıb, alın yazısı 
kimi qırışlarla dolu alnına yapışdırıb. 

Həyat budurmu? Əgər bu həyatdırsa, onda heç. 
Uşaqlıq illərindən yadında qalan bir ifadə lap yerinə 
düşür: bir quş. Bəs deyirlər həyat gözəldir, şirindir? 

O, gözəllik görmür, ancaq yaşamaqdan bezməyib. 
Yaşamaq istəyirsə, bunun özü gözəllikdir. Yoxsa o, 
başqalarından ağıllı deyil ki? Hamı dünya yarananda 
yaşamağın gözəlliyindən danışıb, buna şeirlər qoşub, 
romanlar yazıblar. Əgər sən yaşamaqda gözəllik gör-
mürsənsə, onda günah yalnız özündədir. Deməli, özünə 
normal həyat tərzi qura bilməmisən. Həyat nədir? – 
Mübarizə. Özü də bu mübarizə ömrün boyu, hər il, hər 
ay, hər gün, hər saat, hər dəqiqə, hər saniyə davam 
etməlidir. Vay o gündən ki, bir an bu mübarizəni 
qatlayıb kənara qoyasan. Çarpış, vuruş! Həyatın amalı 
budur. Belə olan halda sən varsan! Varsansa, həyat var, 
həyat varsa, gözəldir. 

Həyat çətinliklərə sinə gərən oğulları, qızları sevir! 
Bu qənaəti həyatın boşluğu haqqındakı fikirləri alt-

üst etdiyindən sakitləşir, adiliyi qəbul edirdi. 
Natiq Əlləzov onun üçün əhalinin statistik sayını 

artıran qupquru 1 rəqəmindən başqa heç nə deyil. 
İstedadını (onun fikrincə istedadsız insan yoxdur) pis 
əməllərə yönəldir. Topxana meşəsində kəsilən ağac 
haqqında televizorda necə pafoslu danışırdı? 

– Bu fitnəkarlıqdı, abırsızlıq, həyasızlıqdır. Erməni 
məkri həmişə olub. Daşnaklar qonşuluğa məhəl qoy-
madan niyyətlərini – özü də çirkin niyyətlərini həyata 
keçirirlər. Əgər biz Topxana meşəsində qırılan ağacın 
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heyfini düşməndən almasaq, gələcək nəsillər bizi 
bağışlamayacaq! Ar olsun çirkin niyyətli, bədxah 
daşnaklara! 

Əlləzov dəyişmişdi. Bir az arıqlasa da, saqqalı onu 
başqa cür göstərirdi. O, elə-belə saqqal saxlamazdı. 
Görünür, nəsə məqsədi var. Məqsəd aydın oldu. 
Əlləzov xalq hərəkatının fəallarından biri kimi gecə-
gündüz meydanlardan əl çəkmədi, televiziya ekranla-
rında göründü. Sonra zavodda mitinq keçirib rəhbərliyi 
kəskin tənqid etdi və qapını sındıraraq direktor 
kürsüsündə oturdu. 

Mitinqlər dalğasının şəhəri bürüdüyü vaxtlarda 
Əlləzov canfəşanlıq göstərdi, zavodun fəhlələrini, inzi-
bati işçilərini mütəşəkkil şəkildə dəniz kənarına xüsusi 
avtobuslarla gətirdi. Kadrlar şöbəsinin müdiri gələn-
lərin «açot-uçot»unu aparır, hamıya qol çəkdirirdi. Bu 
qeydiyyat lağlağı, lətifələrlə qarşılansa da, kadrlar 
şöbəsinin müdiri tam ciddiliklə əməliyyatı yerinə yeti-
rirdi. Ancaq fəhlələrdən birinin mitinqdən evə təcili 
getməsi Əlləzova çatdırıldı. Fəhləyə onsuz icazənin 
verilməsi direktoru qəzəbləndirdi və kadrlar şöbəsinin 
müdiri işdən azad edildi. Ardınca onun tərəfini sax-
layanlar uzun müddət işlədikləri zavoda əlvida dedilər. 

İflic vəziyyət qəzetə də təsirini göstərdi. Gündəlik 
qəzet, demək olar ki, fəaliyyətini dayandırmışdı. Ma-
liyyə böhranı üzündən ayda bir nömrə güclə çıxırdı. 
Rəsmi müraciətləri müsbət qarşılanmır, redaksiyanın 
kollektivinə laqeyd münasibət bəslənilirdi. Onlara 
«partokrat» damğası vuruldu. Kollektiv qəzetin adını 
dəyişsə də, vəziyyət dəyişmədi. Yeni qəzetlər nəşrə 
başladı. Bunlar tələbatı ödəmədikdə, məcbur oldular 
ki, kifayət qədər texniki bazası olan qəzetə yeni baş 
redaktor qoysunlar. Qoydular. Yeni redaktorun qəzet-
dən xəbəri olmasa da, özünü bilici kimi aparırdı. 

– Yaza bilmirsiniz. Hamınızı bircə-bircə rədd edə-
cəm! – Qışqıra-qışqıra danışan redaktorun əlindən 
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çoxları ərizə yazıb canını qurtardı. O da bir səhər işə 
gələndə stolundakı lazımlı əşyaları götürdü, ərizəsini 
katibəyə verdi. 

– Mənə yox, bəy, özünə! 
– Mən bəy deyiləm. İçəri sən keçirsən, stolunun 

üstünə atarsan. 
Katibə təşvişlə ayağa qalxıb qapıda onun qabağını 

kəsdi, vərəqi ona verdi. 
– İndi bəy çıxacaq, sizi qəbula salacam. 
Doğrudan da, çox gözləmədi. Katibə onu içəri 

ötürdü. Redaktor telefonda hansısa bəylə danışırdı. 
Razılığı o saat hiss olunurdu. Dəstəyi yerə qoydu. 

– Eşidirəm! – dedi. 
– Eşitmək üçün deyiləsi sözüm yoxdu. Getmək 

üçün ərizədi. – Ərizəni onun stolunun üstünə atdı. 
– Bu nədir? 
Dillənmədi. 
– Ərizədi? Ha, deməli, belə. Bəy, mənim səndən 

xoşum gəldi. Çox düzgün hərəkət etmisən. Bilirsən də, 
demişəm, partokratlar işləyib yorulublar, mən onlara 
zaslujnı istirahət verəcəyəm. Sovet ideologiyası onların 
başını xarab edib. 

– Sən başının xarablığını nə tez boynuna aldın? 
– Məni deyəsən yaxşı eşitmədin? 
– Çox yaxşı eşitdim. Sən orta məktəb oxumusan? 

Texnikum qurtarmısan? 
– Bu nə sualdı mənə verirsən? 
– Mən sual vermirəm, başa salıram ki, sən özün so-

vet ideologiyası ilə böyümüsən. İndi sərf etmir deyə 
başqalarını günahlandırırsan. 

– Bəy, hər aşiqin dövranı var. Sizinki getdi. 
– Düz deyirsən, hər aşiqin dövranı var. Bizim 

dövran həmişə olacaq. Sən, sən yox, siz öz gününüzə 
ağlayın. Çox çəkməz. 

Otaqdan çıxdı, əşyalarını götürüb evə gəldi. Bir 
müddət işsiz qaldı. Müraciətləri nəticəsiz qalırdı, çünki 
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özlərindən müştəbeh bəylər sanki bir-biriylə danış-
mışdılar, eyni cür yola salırdılar. Bəylərin hərəkətləri, 
danışıqları, gülüşləri onun obrazlar qalereyasını 
zənginləşdirirdi. «Partokrat bəy» povestini birnəfəsə 
yazdı. Əsərin qayəsi aydın idi: onun yaxından tanıdığı, 
tələbəlik yoldaşı yüksək dövlət vəzifəsini icra edirdi. 
Rayonda işlədiyi müddətdə iki min manat rüşvət 
verərək Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası sıralarına 
qəbul olunmuşdu. İndi bu bəy özünü partiyadan 
kənarlaşdırıb digərlərini ittiham edirdi. 

– Bilirsən ki, mən partiyaya səndən sonra, özü də 
bir qəpiksiz keçdim. Sənin iki min manat rüşvətini 
bütün rayon danışır. Sənin partiya biletinə «bəy» sözü 
yazılmışdımı? – Bəyin yamanca xətrinə dəymişdi bu 
sözlər. 

Professor Azad Teymurov onu yeni açdığı qəzetə 
işə dəvət etdi. İlk nömrədə baş məqalə yerində dərc 
olunan «Paradoks» yazısı povestin qısa məzmunu idi. 
Yazı bomba kimi partladı. Qəzetə təzyiqlər başladı, 
ancaq Azad müəllim hücumları dəf edərək ona yeni, 
daha kəskin yazılar yazmağı məsləhət gördü. 

Hədəfdə Natiq Əlləzov idi. 
O hardan peyda olmuş, özünü ortaya atmışdı? Bəy 

dostunu (axı, vəzifəcə ondan böyük idi, yaltaqlan-
malıydı) müdafiə etmək məqsədilə onun əvvəllər işlə-
diyi qəzetdə məqalə dərc etdirdi. Əlləzov iki cümləni 
dal-dala qoşa bilmirdi, güman ki, redaksiyada onun 
dediklərinin əsasında yazını işləmiş, sonda adını, 
soyadını, bir də «maşınqayırma zavodunun direktoru» 
sözlərini yazmışdılar. Açığı, o yazını əvvəldən axıra 
oxumadı, göz gəzdirib kənara tulladı. Əlləzov haq-
qında yazını fasiləyə qədər işləyib qurtardı. «Peşqa, 
yaxud Əlləzov quş buraxır» - başlıqlı yazını makinaya 
verdi. Fikrində yanılmamışdı. Əlləzov redaksiyaya 
zəng çalmışdı. Təsadüfdən dəstəyi o götürdü. 

– Bura haradı? – Əlləzovun kal və kobud səsi 
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dəstəkdə əks-səda verirdi. 
– Bura oradı. 
– Kimdi, ə, belə danışan? 
– Ə, zəng etdiyin yeri bilmirsən? Bilmirsən hara 

zəng çalmısan? 
– Redakisyadı bura? 
– Bəli, bura redaksiyadı. 
– Mənə redaktorunuz lazımdı. 
– Eşidirəm. 
– Mən maşınqayırma zavodunun direktoruyam. 
– Eşidirəm. 
– Mən qazetin bugünkü nömrəsindəki yazıyla bağlı 

şikayətimi bildirmək istəyirəm. 
– Nə qəzet? Hansı qəzet? Nə yazı? Bir də, qazet 

yox, qəzet desən, daha düz olar. 
– Qazet də? Bura qazet deyil? 
– Qəzetdi, baxır hansı qəzet. Sənə hansı lazımdı? 
– Sizin qazet. Orda bir müxbiriniz yazı yazıb, baş 

bəyi, digər bəyləri təhqir edib. Bu cür olmaz. Biz sizə 
demokratiya, söz azadlığı vermişik, day deməmişik ki, 
ağlınıza nə gəlir döşəyib yazasınız. Qazet vəzifəli 
şəxslərə şər, böhtan atıb. 

– Nə böhtan atıb? Axı, orda böhtan yazılmayıb. Bir 
də sən o böhtan atanların vəkili deyilsən ki? 

– Mən də onlardan biriyəm, direktoram, vəzifə 
sahibiyəm. Bu gün onlardan yazan sabah bizdən yaza-
caq. Biz buna yol verəməyəcəyik. O müxbir 
cəzalanmalıdı. 

– Cəzalandırın, getsin. Niyə durmusunuz? Qabağı-
nızı kəsən var? Polis, prokuror, məhkəmə qapılarını 
üzünüzə açıb. Gedin, şikayət edin. 

– Elə bilirsən etməyəcəyik. Qəzet də cərimə-
lənəcək.. 

– Edin, edin. Etməsəniz ən pis adamsınız. 
– Həqiqətə, reallığa. Fakt qarşısında hamının boy-
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nu qıldan nazikdi. İnanmasan, gələn sayların birində 
sən də öz əksini görüb özünü tanıyacaqsan. 

– Mən özümü yaxşı tanıyıram . ehtiyac yoxdu. Nə 
yazırsınız yazın. 

– Tanımırsan, heç bəlkə yazıdan sonra nədi, ömrün 
boyu tanımayacaqsan. 

Əlləzov haqqında yazı da çıxdı, ancaq nə onu, nə də 
qəzeti məhkəməyə verən olmadı… 

 
VII 

 
… «Elmlər Akademiyası» metrosunun qabağı sıxlıq 

idi. Marşrut avtoböusları yan-yana düzülmüşdü: bura 
dayanacaqdır, düşənlər də çox olur, minənlər də. 
Maşını saxlamaq üçün irəli getmək lazımdı. Bir az da, 
bir az da. Taksilərdən boş yer qalmayıb. Ona lazım 
olan surətçıxarma xeyli arxada qalıb. Məcbur olub 
sağa – içəri keçib maşını fəvvarənin yanında saxladı. 
Qəza işığını yandırıb vərəqləri götürdü, qapını 
bağlayıb geri qayıtdı. Əlicabbar gəlib durdu gözünün 
qabağında. Əslində br az irəlidə-metronun girişində 
olmalı idi. Onunla görüşə ehtiyac vardı. Gör nə vaxtdı 
onu görmür. Bircə dəfə hansısa qəzetdə onun şeirlərini 
oxudu. Şeirlərindən çox Əlicabbarın gənclik illərindəki 
şəkli diqqəti daha çox cəlb edirdi. 

Həmişəki kimi indi də tələsirdi. Yolu keçmək 
istəyirdi, ancaq dalbadal şütüyən maşınlar buna imkan 
vermirdi. Oğlanlar, qızlar ikibir-üçbir instituta tələsir-
dilər. Birdən onların arasında saçı dağınıq, üstü-başı 
cındır paltarlarla dolu, ayağında köhnə, cırıq kənd 
çəkməsi olan adam yanından saymazyana ötüb keçdi. 
Öz-özünə danışan laubalı, miskin adam ona tanış gəldi. 
Ciblərinə köhnə saralmış qəzetləri dolduran, əlindəki 
torbaya quru çörək qırıntıları yığan adam Əlicabbar 
idi. 

Bəli, o, səhv etmirdi. 
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Əlicabbarı belə vəziyyətdə görəndə birtəhər oldu, az 
qaldı asfaltın üstünə yıxılsın. Özünü toplayıb, onun 
dalınca addımladı. 

– Əlicabbar! Əlicabbar! – qışqırmaq istədi, heyi 
qalmamışdı, səs içində boğulurdu. Əlicabbara çata 
bilmirdi, zahirən yavaş addımlayan Əlicabbar getdikcə 
aralanır, gəlib-gedənlərin arasında itirdi. Addımlarını 
yeyinlətdi, boğula-boğula Əlicabbarı səslədi. 

O, sanki heç nə eşitmirdi. 
Dənizdə batan adamlar kimi ətrafdakıları köməyə 

çağırmaq istədi. Ancaq tanıdığı Əlicabbarı səsləyir, 
artıq qaçmağa başlayırdı. Nə vaxtdandı qaçmırdı, 
papirosun zəhəri ciyərlərinə o qədər dolmuşdu ki, 
nəfəs ala bilmir, təngnəfəs olurdu. 

O, Elmlər Akademiyasının binasına çatanda da-
yandı, üzünü binaya tərəf tutub dodaqlarını qımıldan-
dırdı. Yaxından keçənlər qorxunc nəzərlərlə ona baxır, 
dəhşətli vücudunu görəndən sonra addımlarını 
sürətləndirirdilər. 

Əlicabbarın yanında dayandı. O, şeir söyləyirdi. 
Buludlar şimşək atımdı, 
Minmişəm, çapıram hey. 
Məhəbbəti, səadəti, 
Səmalarda tapıram hey… 
– Əlicabbar, salam! 
O, qurumuş ağac kimi dayanmışdı, dinmir, eşitmir, 

dayanıb kənara boylanırdı. İlahi, insan nə günə 
düşərmiş? 

Dayanıb Əlicabbara baxdı. Onun sifətini tük bas-
mışdı. Çoxdan yuyunmadığı tozlu saçlarından, üst-ba-
şından gələn kəsif iydən hiss olunurdu. Gözləri 
öləzimişdi. 

– Necəsən, Əlicabbar? 
– Yaxşıyam, hamıdan yaxşıyam. Nədi ki? 
– Soruşuram. Sən ki, mənim dostumsan. Olmaz? 
– Sən hardan mənə dost oldun? Hər salam verdiyin, 
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ya oturub çay içdiyin adamdan dost olar? 
– Sən deyəsən məni tanımadın? 
– Mən səni əla tanıyıram. Çox əla. Sən məni özünə 

dost sayırsansa, bu sənin öz işindi. Mənim bir dostum 
var. O da Məhərrəmdi. 

– Gedək Məhərrəmin yanına? 
– Nə mənası var? Beş dəfə getmişəm, işdə yoxdu. 

Axırıncı dəfə gedəndə Türkiyədəydi. 
– İndi yerindədi. 
– Yox, indi vaxtım yoxdu. Yas yerinə gedirəm. Sən 

Nəcməddini tanıyırdınmı? 
– Hə. 
– Yalan demə, sən Nəcməddini tanımırsan. Hə, 

onun yasına gedirəm. 
– Gəl otur, səni maşınnan aparım. 
– Sağ ol, mən piyada gedirəm. 
– Barı yaxındamı olur? 
– Uzaqdı, çox uzaq. 
– A Cabbar, bir halda ki, uzaqdı, maşınla gedək, o 

yasda mən də iştirak edim. Oturaq, söhbətləşək. Gör nə 
vaxtdandı görüşmürük. 

– Sağ ol, mən maşina minmirəm. Soruşacaqsan 
niyə? Ona görə ki, dəmir insanları yeyir. Maşın şeytan 
əməlidi. 

Əlicabbar dünyadan bezmiş kimiydi, getmək istə-
yirdi. Hara gedəcəyini bilmirdi. İndi onun üçün ən 
çətin iş bir yerdə dayanmaq idi. Dayana bilmirdi. 

– Əlicabbar, üst-başın çox pisdi. Gedək bizə, yuyun, 
təzə paltar geyin, üzünü-başını qırxdır, sonra hara 
istəyirsən get. Axı, sən hamıdan səliqəli geyinərdin. 

– Mən indi ən gözəl vəziyyətdəyəm. Adama nə 
lazımdı? Rahatlıq. Mən rahatam. Mənə nə olub? Saçım 
Məcnunun saçı kimidi. Məcnun düşmən deyil ki? 
Füzuli kimi dahinin müsbət qəhrəmanıdı. Müsbət. 
Mənim ondan nəyim əksik, nəyim artıqdı? Kostyumum 
təmiz nemetskidi. Bahalıdı ha. Köynək və qalstukum 
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İtaliya malıdı. Ayaqqabım çexski döy, xalis rus malıdı. 
Sizdə mənim nə ölümüm var? Nə var sizdə? 

– Allah verəndən var. 
Əlicabbar qurumuş çörək qırıntılarına baxıb sözünü 

davam elədi. 
– Var, bilirəm var. Təmizlik var. Bu pis deyil. An-

caq o təmizlik kimə lazımdı? Sən, kiməsə sübut edə 
bilərsənmi ki, təmiz adamsan? Edə bilməzsən. Heç sən 
təmiz adam da döysən. Bunu sənə mən deyirəm. Sənin 
nəyin təmizdi? Körpə uşaqlardan savayı dünyada təmiz 
adam yoxdu. 

Onun sözlərini nəyinsə xətrinə təsdiq etdi. 
– Düz deməyəndə, yalan ha demirəm! Sənin evində 

tənhalıq hökm sürür. Ora cinlərin, şeytanların, məley-
kələrin oylağıdı. Bir yerdən ki, insan nəfəsi gəlməyə, 
səs-küy olmaya, orda mənim nə ölümüm var? Hə, nə 
ölümüm var? Axşam qapını açıb evə girəndə «bismil-
lah» deyirsənmi? Deməlisən. Gün ərzində ev boş olur. 
Cinlər, şeytanlar, ya da mələklər evdə otururlar. Boş 
evdi dana. «Bismillah» deyəndə səsə çıxıb gedirlər. 
Mən uşaq olanda cin görmüşəm. 

Əlicabbar danışığına ara verdi. Gözü akademiyanın 
binasına tuşlanmışdı, elə bil nəyisə axtarırdı. İstədi ki, 
Əlicabbarı Məhərrəmin yanına aparsın. Səfil görünüş, 
saç-saqqal, natəmizlik, qırışmış torbadakı quru çörək 
qırıntıları gözündə deyildi. İnanırdı ki, Məhərrəm ona 
təsir göstərə bilər. Danışığı, hərəkətləri yerindədi. Ola 
bilər ki, əsəbləri pozulub, onu da müalicə eləmək 
lazımdı. Təki Əlicabbar razı olsun. 

– Hə, bizim qonşumuz vardı, Fatma nənə. Çöldə 
işləyəndə düymə tikirmiş, bir də görür ki, iynə nəyəsə 
batdı. Baxıb görür ki, qara, uzunsaçlı bir qadındı, olar 
32-35 yaşı. Qarı qadını görəndə qorxur, az qalır ki, dəli 
olsun. Nəsə, özünü toplayıb soruşur ki, sən kimsən? 

– Cin – deyir qadın. 
– Bəs bura hardan gəldin? Kim səni bura gətirdi? 
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– Sən, xanım, sən. Mən çıxıb evimizə gedirdim, sən 
qolumdan tutdun. 

Fatma qarı qadını başdan-ayağa diqqətlə süzür, gö-
rür ki, bu əməlli-başlı gəlindi. Uzun saçları qoşa bölü-
nüb, hörüklənib, gözləri, burnu, qulaqları, dodaqları, 
əlləri, ayaqları üstündədi. İynə qolunun yumşaq ətində 
dayanıb. 

– Sənin adın varmı? – qarı soruşur. 
– Niyə yoxdu. Mən Göyərçinəm. Xanım, səni and 

verirəm yerə, göyə, nə istəyirsən eləyim, bunu çıxart, 
çıxım gedim, o qədər işim var. Balalarım məni 
gözləyir. 

Cin qorxa-qorxa iynəni göstərdi. 
– Nə istəsəm eləyə bilərsən? 
– Hə, hə, xanım, nə istəyirsən eləyim, ancaq məni 

burax, gedim. 
– Bu sahənin alağını təmizlə, səliqəli elə ki, karto-

fun bir dənə yarpağı da əzilməsin. 
Cin bir göz qırpımında böyük sahəni alaqdan tə-

mizləyir, toxanı qarının yanına qoyur. Təəccübdən 
Fatma qarının gözləri dörd olur. Bu qədər yeri o ən azı 
on beş-iyirmi günə qurtara bilərdi. Yadına düşür ki, 
aşağıda-biçənək yerində biçilmiş ot yığılmalıdı. 

– Göyərçin, ot da yığa bilərsənmi? 
– Yeri göstər. Niyə yığa bilmirəm ki? 
Qarı yan-yana düzülən vərlərə baxanda gözləri 

qaraldı. Ot qurumuşdu, bu gün yığılmasa, vaxtı ötə-
cəkdi. Həm də yağış yağa bilərdi. Əlini biçilmiş sahəyə 
uzatdı. Cin qarının yabasını, dırmığını götürüb 
xotmaları yan-yana düzdü. 

– Xanım, hamısını yığdım, sən Yer, sən Göy, bu 
zəhrimarı çıxart, mən gedim. 

– Həyətdə də işlərimiz var! 
– Gedək, göstər və əmr et. – Kəndə doğru addım-

ladılar. Camaat Fatmanın qonağına birtəhər baxır. 
– Bu kimdi, a Fatma? – Bilqeyis ondan soruşdu. 



Ясярляри.  IЫ ъилд 

349 

– Bu qara arvad kimlərdəndi, ay Fatma xala? – 
Əmisi gəlini Səkinə qonağı başdan-ayağa süzdü. 

– Cindi, cin! – Qarının cavabı onları daha da 
təəccübləndirdi. 

– Aaz, nə danışırsan? Cin nədi, zad nədi? 
– Vallah, cindi, işləyəndə tutmuşam. Yerimin 

alağını çəkdi, biçənəyi bütün xotmaladı. 
– Yəni deyirsən iş görə bilir? 
– Bilir, bilir. 
Fatma qarı səhəng dolu su aparan Büllur arvada 

görk etmək üçün cinə əmr etdi. 
– Onun səhəngini apar o həyətə qoy. – Cin bir 

səhəngə, bir də həyətə baxır, səhəngi arvadın çiynindən 
götürüb aparır həyətə və qayıdır. 

– Xanım, əmrinizi yerinə yetirdim. Başqa sözünüz 
varmı? 

– Sən get bizim həyətin kartofunun alağını çək. An-
caq səliqə ilə işlə. Mən gəlirəm. 

Kənd bir-birinə dəydi. Axşam hamı onlara yı-
ğışdı,cinə baxır, gördüyü işlərə tamaşa edirdi. 

– Daha Fatmanın işləri rəvan gedəcək. Bəxtəvərin 
ağzından söz çıxmamış cin onu yerinə yetirir. Kaş bir 
beləsi də bizə rast gələydi. 

Bir müddət cin Fatma qarının qulluğunda durdu. 
Ev-eşiyini süpürdü, pal-paltarını, qab-qacağını yudu, 
suyunu daşıdı, mal-qarasına, toyuq-cücəsinə yem ver-
di. Bu qonşuları narahat etməyə başladı. Paxıllıq 
etdilər. Cin səhənglə bulağa su gətirməyə gedəndə 
Püstə iynəni cinin bədənindən çıxarır. Səhəng bulaqda 
qalır. Püstə Fatma qarıya deyir ki, səhəngi bulaqda 
qalıb, cin isə yoxdu… 

Əlicabbar cin nağılını qurtarıb əlavə etdi ki, o cini 
öz gözləri ilə görüb. Düzdü, onda onun yaşı az imiş,- 
cəmi-cümlətanı üç yaş yarım yaşı varmış – ancaq 
o,cini indi də xatırlayır, sanki gözlərinin qarşısındadı. 

– Mən – dedi Əlicabbar – Əzraili də görmüşəm. 
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Görüşmüşük, söhbət etmişik. Hə, səhv etmirəmsə, şair 
Əmrulla Dağların qırxında biz üzbəüz oturmuşduq.. 

– Nədən söhbət edirdiniz? 
– Həyatdan, yaşamaqdan, ölümdən. Mən dedim ki, 

ölümdən qorxmuram. İstəyirsən, indi canımı al. Heç nə 
demədi, bir də gördüm ki, çıxıb getdi. İndiyə qədər bir 
dəfə də rastlaşmamışıq. Elə istəyirəm onu görüm. 
Açığı darıxmışam. 

– Ə, Əlicabbar, yekə oğlansan, adam qızdan ötrü 
darıxar. Bu nədi, Əzraildən ötrü darıxırsan? 

– Qorxursan? 
– Nədən qorxacam. Bir cana borcluyuq. Nə vaxt 

tamam olar, onda… Nədi, yaşamaqdan bezmisən? 
Papiros yandırdı. Sonuncu giləsiydi. Qutunu 

qatlayıb torbanın içinə atdı 
– Sənə yaxşı papiros alım. – Qolundan tutdu, 

getməyə qoymadı. 
– Mən hər yerdən papiros almıram. Sənə də məs-

ləhət görürəm. Burdakılar zəhərlidi. Qətranı çox olur. 
– Əlicabbar, gəl düşək Kaspar xəstəxanasına. Orda 

mənim tanış həkim dostum var. Bir səni yoxlasın. 
– Mənim həkimlik işim yoxdu. İndi həkim var? 

Hamısı pulnan oxuyub dilom alıblar. İnsan gərək özü-
özünün həkimi olsun. Mən, görürsən, top kimiyəm. 
Ona görə ki, təbii şeylər yeyirəm. Xaricdən gətirilən 
zir-zibili ağzıma almaram. 

– Arağın hansı təmizdi? 
– İndi heç biri. 
– Bə nə içirsən? 
– İçmirəm. Mən içkini atmışam. Sən də at. Bir şey 

deyil. Sonrası, mən yeməyimə xüsusi fikir verirəm.. 
səhərlər yağ, yumurta, bal yeyirəm. Günorta sulu 
yeməksiz keçinmirəm. 

O, Əlicabbarın səfil vəziyyətinə diqqətlə baxdı, dos-
tunun dediklərinin doğru olmadığına əmin oldu. 
Əlicabbar evsiz-eşiksiz adam idi, harada gecələdiyi 
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məlum deyildi, yumurtanı harada bişirirdi? Balı harada 
saxlayırdı? 

– Məni saxlayan hərəkətdə olmağımdı. Təmiz hava-
da insan gündə üç kilometr gəzməlidi. Mən üç nədi, 
otuz kilometrdən artıq yol gedirəm. Bilirsən, adam 
necə yüngül olur? Mən elə uşaqlıqdan piyada gəzməyi 
sevirdim. 

– Harda qalırsan? Səhv eləmirəmsə… 
O, sanki bu sualı çoxdan gözləyirmiş. 
– Mavi səma altında. 
– Mavi səma altında gecələmək çox çətindi. Gecələr 

ayazlı, şaxtalı… 
– Çətin heç nə yoxdu, adət eləməknəndi. Mən ul-

duzların işartısına qızınıram. Mənim günəşim ulduz-
lardı. Göydə nə qədər ulduz var? Sayı bilinmir. Mən 
sayıram. Bilirsən niyə dəqiq sayını deyə bilmirəm? 
Yuxu aparır məni. Hamı belədi. Ona görə ulduzların 
sayını demək mümkün deyil. 

– Yəqin şeir də yazırsan? Ulduzlara şeir yazmaq 
çox maraqlıdı. 

– Çətindi. Mən ulduzlara baxıram, ürəyimdən elə 
misralar keçir ki, olmayan kimi. Ancaq o şeirldəri 
vərəqlərə köçürmək istəyəndə, beynim ağ kağız kimi 
olur. Elə bil o misraları mən beynimdə dolaşdırma-
mışam. Çox qəribədir. Ömrümdə belə şeyə rast gəlmə-
mişəm. Görünür, yaş öz işini görür. Qocaldıq, vaxtsız-
vədəsiz qocaldıq. Ömür qısa, qısa imiş – hətta biz 
düşündüyümüzdən də qısa. Nədi ey, gözünü açan kimi 
oxumaq, ali təhsil, sonra bir iş tapıb işləyəndə saçların 
ağarır, günlərini sayırsan, görüm bugünmü gedəcək-
sən, sabahmı… 

Qarşı tərəf qəbiristanlıqdı. Əlicabbar ayrılmaq istə-
yir. İstəyir ki, tək qalsın. Bunu onun hərəkətlərindən 
hiss eləmək çətin deyil. 

– Hüseyn qağanın sözüdü: hökumətin işi həmişə 
var, qurtarmaq bilmir. Özünə fikir ver. Hamısı boş 
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şeydi. Bu boşluğu sən hələ hiss edə bilməzsən. Özünü 
aldada bilirsən. İndi də elə bilirsən ki, mən ağzıma 
gələni danışıram? Yox, əsla. Sən nə qədər desən də, 
qıraqdan mənə dəli kimi baxırlar. Ha qışqır ki, ay ca-
maat, bu yoldaş dəli deyil, ən ağıllı insandı, onda sənin 
özünə güləcəklər. Bu viddə normal adam olar? Day 
bilmirlər ki, dünya dəlilərindi. Özünü bir balaca ağıllı 
göstər, gör sənə nələr eləyirlər. Özünü dəli yerinə qoy, 
guya deyiləni eşitmirsən, hündürdən, qışqıra-qışqıra 
danışırsan, gör işlərin necə rəvan gedir. Ona görə 
dədələr deyib ki, yüz ağıllı fikirləşincə, bir dəli vurub 
keçir. Dəli, dəli, dəli… 

Əlicabbar bu sözü neçə dəfə təkrar elədisə, sayını 
bilmədi və o an hiss etdi ki, Əlicabbar doğrudan da 
dəlidi. 

– Gördün, mən əsl dəliyəm. Sən, sən inandın, elə-
mi? Həyatda yaşayanların hamısı dəlidi. Dəli. Hərəsi 
bir cürdü, yəni dəliliyin də dərəcələri var. Az, çox. 
Tibb elmində bunu hesablayırlar. Hansısa hüceyrələri 
nəyəsə bölürlər – bilirdim, səlvər yaddaşımdan çıxıb – 
onunla dərəcələr müəyyən olunur. Mərdlik, igidlik, 
cəsarət deyillər, ey ha, bunlar dəliliyin ən ifrat forma-
sıdı. Hə, qağa, belədi. – Bir an dayandı, nəyi fikirləş-
diyini aydınlaşdıra bilmədi. – sən heç vaxt vəzifə sahi-
bi olmayacaqsan, deməli, pullu olmayacaqsan. Sənin 
pulun olmayacaq. Maaşla yaşamağa adət etmisən. Bu-
nunla barışmısan. Məni düz başa düş. Sən sakit, həlim, 
təmiz, istedadlı, zəhmətkeş oğlansan. Belə deyək də, 
ağıllı oğlansan. Hamı səni bu cür tanıyır. Ona görə də 
səninlə ehtiyatlı davranırlar, bir növ səndən kənar 
gəzir, yanında hər şeyi danışırlar. Qadınlar da heç nə 
gözləmədikləri üçün sənə biganədirlər. Sən onların heç 
birini ələ ala bilmirsən. Tutaq ki, iclas keçirirsiniz, sən 
real iş prosesindən danışırsan. Səni dinləyirlər, ancaq 
işdən başı çıxmayanlar ürəklərində səni lənətləyirlər, 
əlacları olsa səni pəncərədən bayıra atarlar. Onlara pul 



Ясярляри.  IЫ ъилд 

353 

lazımdı, pul. İş nəylərinə gərəkdi? Sən pul almayan bir 
adamsan, onların gözündə yumurtlamayan toyuq, ya 
sən, fərqi yoxdu. Sonsuz qadınlara necə münasibət 
bəsləyirsən? Sən də eləcə. 

Əlicabbar nə danışırdı? Zalım oğlu, elə bil onun ru-
hunu ovsunlayıb ələ almışdı, ordakı yazıları şeir kimi 
oxuyurdu. Ondan qorxmağa başladı. Bu qorxunu ara-
dan götürmək üçün danışmaq istədi. 

– Tutaq ki, sən dediklərin mənim üçün doğrudu. 
– Buna şübhən olmasın. 
– Yaxşı, bəs mən neyləməliyəm? 
– Sən birdən-birə dəyişməlisən, daha doğrusu, dəli-

liyinin dərəcəsini yüksəltməlisən. 
– Necə? 
– Necəsini deyim. Sənin müdirlə aran açıqdımı? 
– Hə, nə istəyirəm deyirəm. 
– Sən ona pul verirsənmi? 
– Yox. 
– Ay sağ ol. Sən girirsən onun yanına. Təklikdə 

deyirsən ki, iqtisadiyyatdan yazmaq istəyirəm. O, eti-
raz edəcək. Bu təbiidir. Deyəcək ki, ordan filankəslər 
yazır. Sən deyirsən ki, onlar ordan az pul alırlar. 
Aldıqlarını da gizlədirlər. 

– Deyəcək ki,hardan bilirsən? 
– Bax, qəzeti götür, bax gör hansı zavoddan yazı 

gedib. Denən ki, o zavoddan yüz dollar pul alıb, sənə 
əlli dollar deyib. Qorxmadan de. Soruşsa, denən o za-
vodun direktoru ilə çox yaxınam. Tədbirdə görüşdük, 
orda dedi. İki gün keçəndən sonra başqa bir zavoddan 
yazı yazmağı tələb elə, denən mən onlardan ikiqat artıq 
alacam. 

– Birdən alammadım? 
– Al də. Get o zavoda, bir fəhlə ilə tanış ol, onu nə 

yollasa ələ al, zavodun faktlarını pitdə-pitdə öyrən, so-
nra direktorla görüş. Görüşə belə getmə, yaxşı geyin, 
üst-başını qaydaya sal, ətirlən, maşınını çirkli sürmə. 
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Zəhmli ol, danışanda ağzından od tökülsün. Lətifə da-
nışma, gülmə. Kəm-kəsirlərlə bağlı sualları çaşmadan, 
iqqıldaya-iqqıldaya vermə. Onda gör səni necə yola 
salır. 

– Birdən yola salmadı?  
– Ola bilər. Kəskin tənqidi yazı yazırsan, aparırsan 

baş redaktorun yanına, deyirsən ki, heç nə vermədi. 
Qalanını o, özü biləcək. Ağıllı müdirlər hadisəni 
yerində, isti-isti həll edirlər, imkan vermirlər ki, iş 
böyüsün. Direktor bilir ki, baş redaktorun yanına 
getmək sənə verdiyindən ən azı beş qat çox olacaq. O, 
bunu istəyərmi? Heç vaxt istəməz. Dəli deyil ki, iki 
yüzün əvəzinə min, ya beş yüz versin. Pul şirin şeydi, 
çox şirin. Qadından da pul şirindi. Pul olmasa, qadın 
sənə yaxın durar? Havayı heç nə yoxdu, qağa. Pul qa-
zan, demirəm oğurluq elə, demirəm adam öldür, de-
mirəm nəşə alverinə giriş. Müftə, haram tikə yeyənlər 
nə qədər desən var. Get çök sinələrinə, qopar. Oğrudan 
doğruya halaldı. 

– Çətindi, Əlicabbar, dəyişmək çox çətindi. İnnən 
belə. 

– Özündən asılıdı. Necə yaşayırsan yaşa: istəyirsən 
insan kimi yaşa, ya da ilan kimi sürün? Şeytanın sev-
diyi kəlamlardan heç bilirsənmi? Şeytan deyir ki, daha 
gencik, hər şey irəlidədir! 

Çaş-baş qalmışdı. Əlicabbarın mühazirəsi nöqtə-
nöqtə beyninə həkk olmuşdu. Elə bilirdi ki, qarşısında 
dayanan Əlicabbar deyil, əlində qopuz olan, müdrik 
kəlamlar söyləyən Dədə Qorquddu. Dədə Qorqud. 
Çörək qırıqları ilə dolu torba, saralmış qəzet parçaları 
yox olmuşdu. Əlicabbarın saçları ağarmış, səliqə ilə 
daranmışdı. Cırıq paltarları uzun, ağ köynəklə əvəz 
olmuşdu. Pezin patavası yüngül, saray əyanlarına xas 
ayaqqabı ilə dəyişilmişdi – sevindi. Əlicabbar artıq 
miskin vəziyyətdən qurtarmış, dədələr dədəsi olmuşdu. 
Onun kəlamlarına hamının ehtiyacı vardı. 
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– Torpaq onu qoruyanın, əkib-becərənindi! – Dik-
sindi, başını əsdirib özü olub-olmadığını müəyyən-
ləşdirdi. Bu səs kimin idi? Əlicabbarın, yoxsa Dədə 
Qorqudun? Dastan da oxumuşdu, kinosuna da bax-
mışdı. Orda buna bənzər ifadələr vardı. 

Əlicabbar gedirdi, arxadan onun qaraltısı görünür-
dü. Səslədi. Əlicabbar onu ya eşitmir, ya da fikir ver-
mirdi. Aralarındakı məsafə uzanırdı. Yerindən tərpən-
mək istədi, dizlərində taqət qalmamışdı, addım ata 
bilmirdi. Ayağını irəli uzatdı, hansı qüvvə isə geri 
itələyirdi. Havası çatmır, çətinliklə nəfəs alırdı. 

– Əlicabbar, Əlicabbar! – O, qışqıra bilmir, boğulur, 
ayaq üstə dura bilmirdi. Yerə çöndü, bir anlığa ətrafın 
fırlandığını gördü. Ürəyi şiddətlə vururdu. Başının 
hərlənməsindən yıxılmaq istədi, əllərini yerə dirədi, 
gözlərini yumdu. 

Nə qədər keçdiyini bilmədi. Ayağa qalxanda Zərifin 
qəbrinin önündə dayandığını gördü. Zərif azca tə-
bəssümlü baxışları ilə onu süzürdü. Yaxınlıqdan ayaq 
səsləri eşidilsə də, kim olduğu bilinmirdi. 

– Məni səmalarda dəfn edərsiniz! – Səs onun 
sifətinə dolandı. 

Bu Əlicabbarın səsi idi! 
 

VIII 
 
Naznazla dəhlizdə üzləşdi, qab-qaşığı yuyub gəlirdi. 
– Gecikmisən. İclas başlayıb. Stul götür, keç içəri. 
Onun dediyi kimi elədi. Qapının ağzında birtəhər 

yer tapıb oturdu. Qüdrət Atəş ayaq üstəydi, felyeton 
haqqında danışmalıydı, yəqin ki, danışıb qurtarmışdı. 
Maralzadə ona oturmaq icazəsi verdi. 

– Niyə gecikirsən? 
– Tıxacdan tərpənmək olmurdu. Bura gələn yolu ki, 

qazıblar, maşınla hərəkət eləmək çox çətindi. 
– Sən Qüdrət Atəşin felyeton haqqında möhtəşəm 
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çıxışını eşitməməklə çox şey itirdin. – Maralzadənin 
sözlərindəki ironiya xoşuna gəldi. 

– Təsəvvür edirəm – dedi. – Təəssüf, çox təəssüf. 
Qüdrətin qoltuqları qarpızlanmışdı, özündə elə məm-
nunluq duyurdu, sanki felyeton janrını o bu dəqiqə icad 
eləmişdi. 

– Hə, indi növbə kimindi? – Baş redaktor üzünü 
Zeynal Sarızadəyə tutdu. 

– Kənan Qorxmaz! 
– O nədən danışacaq? 
Kənanın yaltaq sifətinə gülümsər çöhrə əlavə olun-

du, adı çəkilən kimi ayaq üstə qalxıb Zeynalı qabaq-
ladı. 

– Məqalə, Kamal müəllim. 
– Elədimi? 
Zeynal Sarızadə təsdiqlədi. Kənan kostyumunun 

düymələrini bağlayıb danışmağa başladı. Ona qulaq 
asan yox idi, nə danışırdısa, özü üçün idi. O, cümlələri 
bir-birinə calayıb elmi ifadələr işlətməklə özünü sa-
vadlı və çoxbilən kimi göstərmək istəyirdi. Bu Maral-
zadənin xoşuna gəlmədi, odur ki, onu yarıda kəsdi. 

– Nə danışırsan? 
– Məqalə haqqında danışıram. 
– Bilirəm, ancaq məqalədən başqa nədən deyirsən 

danışırsan. Mənə elmi cümlələri əzbər demək lazım 
deyil. Qısa, konkret, məqalə nədi, onu necə yazmaq 
lazımdı. 

Kənan Qorxmaz yenə əvvəlki formada danışığına 
davam etdi. 

– Kənan Qorxmaz, sən mən dediklərimi başa düş-
dünmü? 

– Bəli. 
– Başa düşsən belə danışmazsan. 
– Kamal müəllim, mən məqalədən diplom işi 

yazmışam, Şirməmməd müəllim elmi rəhbərim olub. 
Tanıyırsınız də? Onu razı salmaq hər oğulun işi döydü, 
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mən ondan əla almışam. 
– Misal ətrafında danış, Kənan Qorxmaz. 
– Danışacam, Kamal müəllim, hələ çatmamışam. 
– Əyə, çatmaq lazım döy,birbaşa misaldan danış. 
Oturanların bəziləri güldülər, o, özünü ciddi gör-

kəmdə tutdu, guya bu söhbətlərin ona heç bir dəxli yox 
idi.  

Kənan tutulmuşdu. 
– Kamal müəllim, icazə verin, mən fikrimi sizə 

çatdırım. Əvvəlcə gərək məqalənin xüsusiyyətlərindən 
danışa, nə olduğunu izah edəsən, sonra misala keçəsən. 

– Sən bizə məqalə yazmaq öyrədəcəksən? – Məftun 
Uzundərəli Kamal müəllimə züy tutdu, Kənan da bor-
clu qalmadı. 

– İmenni, sənin üçün, Uzundərə, məqalə yazmaq 
öyrədirəm, çünki sən məqalə yazmaq nədi, heç qələm 
tutmağı da əməlli-başlı bilmirsən. Kamal müəllimə 
minnətdar ol ki, səni redaksiyada saxlayır. 

Sonuncu cümlə Maralzadənin bədəninə yağ kimi 
yayıldı. 

– Mənim yazdıqlarımı oxumusan? 
– Oxumuşam. 
– Necədi? 
– Ancaq onların altındakı imza sənindi. 
– Bəs yazını kim yazıb? 
– Onu özün de ki, yazıları pul verib kimə yazdı-

rırsan. 
– Yalan danışma. Mən özüm heç də səndən pis 

yazmıram. 
– Sən nəinki yaza bilmirsən, heç yeni əlifbanı 

bilmirsən. 
– Yox əşşi! – Bunu təəccübündən özünü saxlaya 

bilməyən Mahrux Çobanzadə dedi – Kənan müəllim, 
siz nə danışırsınız, o qədər də ağ olmaz. 

– Əgər inanmırsınızsa, bu dəqiqə ona bir qələm, ağ 
kağız verin, istənilən cümləni yazsın. Yazsa, mən öz 
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ərizəmlə işdən çıxıb gedərəm. 
Səs-küy otağı bürüdü, biri qələm çıxartdı, biri dəf-

tərindən ağ kağız cırdı. Məftun Uzundərəli qulağınacan 
qızardı. Məsələ təxminən aydın idi. 

– Qızarma, Məftun! 
– Nəə qızarıram. Baş redaktor deyər yazaram, 

məsləhət görməsə heç. 
Kamal Maralzadə üzünü Zeynal Sarızadəyə tutdu. 
– Sən müavin kimi nə məsləhət görürsən? 
Sarızadə çiyinlərini oynadıb boğazını arıtladı. 
– Kamal müəllim, siz necə məsləhət görürsünüz, elə 

də olmalıdı. Yazmaq lazımdı yazsın, yazmaq lazım 
döysə, yazmasın. Məsələ bundadı ki, mən onu demək 
istəyirəm ki, burada Kənan Qorxmaz məqalə janrı 
haqqında danışır və hamının gözü qarşısında sübut 
elədi ki, o heç nə bilmir, necə deyərlər gah nala vurur, 
gah mıxa. Biz onu ittiham etmək əvəzinə Məftun 
Uzundərəlinin üstünə düşürük. Bu düzgün alınmır. 
Kamran Qorxmaz zərbəni öz üzərindən ötürüb Məftu-
na tuşlayır. Qoy o məqalə nədir, xüsusiyyətləri hansı-
lardır, necə yazılır, siz demişkən misallarla izah eləsin. 

Kənan Qorxmazın səsi cırıldadı. 
– Bəs mən nədən danışıram, Zeynal müəllim? Mən 

cuhudu söymürəm ha, məqalənin xüsusiyyətlərindən 
danışıram. 

– Danışsan, belə qalmaqal olmaz. 
– Mən beş il jurnalistika fakültəsində oxumuşam, 

iyirmi beş ildi məqalə yazmaqla məşğulam, indi mənə 
irad tutursunuz ki, məqalə yaza bilmirəm. 

– Ə, Kənan, qulaq as, tutaq ki, Azərbaycanın mədə-
niyyət və incəsənət xadimlərindən ibarət nümayəndə 
heyəti Özbəkistana səfər edir. Səni göndərmişik ki, or-
dan bir yazı hazırlayasan. De görüm, necə hazırla-
yarsan. Sakit, qulaq asın! 

Maralzadə içində gülürdü. 
– Kamal müəllim, bu yazını xəbər kimi də hazırla-
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maq olar, reportaj kimi də. O baxır sizin tapşırığa. 
– Məqalə kimi. 
Kənan Qorxmaz boğazını təmizlədi. 
– Hava limanı paytaxt Bakımızın dilbər güşələrin-

dən biri olan Xəzər dənizinin sahilində yerləşir. Bu gün 
burada böyük qələbəlik var. Azərbaycanın mədəniyyət 
və incəsənət xadimlərindən ibarət nümayəndə heyəti 
dost, qardaş Özbəkistana səfər edir. 

– Dayan, dayan. – Maralzadə əlindəki qələmi 
oynatdı – Kənan, sən nə danışdığını anlayırsanmı? 

– Anlayıram, Kamal müəllim. 
– Əgər anlayırsansa, de görüm, heç aeroporta 

getmisənmi? 
– Əlbəttə. 
– Yaxşı, deməli, getmisən. De görüm, yolda dənizə 

rast gəlirsənmi? 
– Yox. 
– Bəs birinci cümlən nədi? 
– Kamal müəllim, Xəzər dənizi ilə aeroportun arası 

çox da uzaq deyil. 
– Ayə, bilirik, bunu bilirik, aeroport Xəzər dənizini 

görmür. Bunu oxuyan oxucu bizi qınamazmı ki, ay 
yoldaş jurnalist, niyə hapa-göpa basırsan, hava limanı 
hara, Xəzər dənizi hara. Elədi, elə döy? Hə, uşaqlar. 

– Elədi, Kamal müəllim, siz düz deyirsiniz. 
– Ə, belə olmaz, heç olmaz. Respublikada tanınan, 

hörmət edilən bir qəzetin əməkdaşı məqalə yazmağı 
bilmir. Özləri də yekə kişilərdi, otuz ildi də qəzetdə 
işləyirlər. Hanı? Heç üçüncü sinif həcmində xəbərləri 
yoxdu ki, məqalə nədi, xəbər nədi, janr nədi. Hələ mən 
o biriləri demirəm. Hə, Zeynal Sarızadə? 

Zeynal Sarızadə yerində qurcalandı. 
– Kamal müəllim, niyə heylə deyirsiniz, yoldaşları-

mızın hamısı məqalə də yazır, xəbər də, müsahibə də. 
Mahrux Çobanzadə sarı saçlarını gözünün üstündən 

arxaya atdı. 
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– Hanı, ay Mahrux xanım, hanı? 
– İndi tutulublar, Kamal müəllim. Axşama kimi 

yazdığımız şeyləri yəni deyirsiniz bilmirik! 
– Bilirik, ey… 
– Ey nədi? Yaxşı, sən necə məqalə yazırsan? Kə-

nan, sən otur, görək Mahrux xanım dediyin mövzuda 
necə yazı hazırlayır. 

Mahrux ayağa qalxdı. 
– Kamal müəllim, mən nümayəndə heyətinin rəh-

bərini tapıb ondan müsahibə götürərəm. Soruşaram ki, 
heyətə kimlər daxildi, Özbəkistanda hansı tədbirləri, 
görüşləri planlaşdırıblar. Ondan sonra… 

– Hələ dayan, nümaynədə heyətinin rəhbərini niyə? 
– Pul verən odur. – Kənan Qorxmaz söz atdı. Ma-

hrux xanım əfi ilana döndü. 
– Sən danışığına fikir ver. Qalxıb iki kəlmə dillənə 

bilmədin, jurnalistika fakültəsinin adını batırdın, indi 
ağlına gələni danışırsan. 

– Qulaq asın, - Maralzadə əlini stola vurdu. – ay 
Mahrux xanım, sən nümayəndə heyətinin rəhbərini ha-
rada tutacaqsan? 

– Hava limanında. 
– Birdən tuta bilmədin? 
– Tutaram. 
– Necə? Bunu yoldaşlara izah elə. 
– Kamal müəllim, nümayəndə heyəti orda bir yerə 

yığışmayacaq? Bax onda tutacam. 
– Çətin, çox çətin. Sən orda nəinki sədri, heç adicə 

bir üzvü də tuta bilməyəcəksən. Rəhbər uçuşa az 
qalmış gəlir, arxa yolları var, maşından düşüb birbaşa 
qeydiyyat otağına gedir. Onda sən aşağıda simiçka 
çıtlayacaqsan. Bildin, otur yerinə. 

– Onları tuta bilsə, ancaq və ancaq Qüdrət Atəş tuta 
bilər? – Zeynal Sarızadə baş redaktora üz tutub mırışdı. 

– Necə? 
– Onun orda qohumları işləyir, onun vasitəsilə. 
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– Qüdrət müəllim, sən onları tuta bilərsənmi? 
– Kamal müəllim, tutaram, hələ analarını da 

ağladaram. 
Qüdrət Atəş yerində şeşələndi. 
– Tut, ancaq anaları ilə işin olmasın. De görək necə 

tutacaqsan? 
– Orda bizim qonşu kəndçi var, şöbə müdiri işləyir. 

Özü də o şöbə adamları içəri buraxan şöbədi. Zəng 
edib tapşıracam ki, mən gələnə qədər onları gecikdir-
sin. Gəlib görüşəcəm. 

– Alacağını da alacaq. – Şamil Şənazəri eynəyinin 
altından qımışdı. 

– O öz yerində. Qüdrət ola, müdirdən bir şey 
almamış, əl çəkə. – Kənan Qorxmaz əli ilə saçını yana 
daradı. 

– Alacaq də, yoldaşlar, informasiya alacaq. Bəs bizə 
nə lazımdı? – Mahrux Qüdrətə qahmarlandı. 

– Hə dana, informasiya lazımdı, onu da beş dəqi-
qəyə diktafona yazdıracam. Heç ruhu da inciməyəcək. 

– Birdən diktafon işləmədi? 
– İşləyər. İşləməsə, dedikləri beynimə həkk oluna-

caq. Gəlib beş dəqiqəyə yazıb verəcəm. 
Ara qarışıb məzhəb itmişdi, artıq iclas yekunlaşmaq 

üzrə idi. Maralzadənin fikri başqa idi – tələsmirdi. 
– Səhərdən hamı danışır, Nizami müəllimin səsi 

çıxmır. Gəlin görək o məqaləni necə yazar? 
O, ayağa qalxdı, stulunu qabağa itələyib əlləri ilə 

ona söykəndi. Bir anlığa elə zənn etdi ki, Maralzadənin 
otağında yox, küçədədi. Ətrafda Əlicabbardan savayı 
heç kəs yoxdu. Danışan Əlicabbardı. 

– Həyatda səbəbsiz heç nə yoxdu. Bir işi tutanda 
gərək nəyisə bəhanə edəsən. Mən baş redaktordan 
tapşırıq alsam hava limanını-zadı ağlıma gətirmərəm, 
çünki buradakı görüşün səmərəsi olmaycaq. 

Yerlərdən səslər gəlməyə başladı, bu səslər etiraz 
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səsləri idi. Maralzadə əlini stola çırpdı. 
– Qulaq asın, görün nə deyirlər. 
– Bəli, müdirdən, rəhbərdən nəyisə onun iş otağında 

almaq mümkündü. Odur ki, ilk növbədə özümü 
verirəm nazirin mətbuat xidmətinin yanına. Çalışıram 
ki, görüş ala bilim. Mətbuat katibinin köməkliyi ilə 
nazirlə görüşə nail oluram. Xatırladıram ki, onun 
rəhbərlik etdiyi nazirliyin iki yüz yetmiş altı idarəsi 
var. Xahiş edirəm ki, bizim qəzetin maliyyə vəziy-
yətini nəzərə alıb iki yüz səksən ədəd abunə yazılsın. 
Hər idarə bir ədəd, nazirlik isə dörd ədəd. Səfərə çıxan 
adam çox kövrək, rəhmdil olur. Nazirin razılığını alan 
kimi düşürəm mətbuat katibinin üstünə. Hər idarəyə 
telefonaqramma göndərirəm, gedir işinə. 

– Gördünüz, yoldaşlar, eşitdiniz? – Maralzadənin 
kefi yüksəlmişdi.  

– Burda o amil də ola bilər ki, nazirin başı qatışıq 
ola, problem yoxdu, mətbuat katibi onunla danışır, 
razılığı alır. Oturanların üstünə su ələndi. Onlar başqa 
mərəkə gözləyirdilər. 

– Bəs məqalə? Əsas məqsəd məqalədi? – Kənan 
narazılığını bildirdi. 

– Əsas nədir? Məqalə, yoxsa iki yüz səksən abunə? 
Bilirsən nə qədər pul eləyir? – Kənan inad edirdi. 

– Bizim əsas məqsədimiz məqalə hazırlamaqdı. 
– Bizim əsas məqsədimiz redaksiyanın hesabına pul 

köçürməkdi. Sən gördüyün sovet vaxtları öldü, Kənan. 
Pul qazanmaq lazımdı. Narahat olma, məqalə də yad-
dan çıxmır. Mətbuat katibində bütün informasiyalar 
var. Ondan götürürəm, gəlirəm evə, internetdə məlu-
matlar alıram, kefin istəyən məqaləni rahat hazırlayıb 
ötürürəm redaksiyaya. Hazır vəziyyətdə. 

– Əla. Bəyənilsin. Burda səhərdən hərə bir zurna 
çalırdı. Ancaq Nizami müəllim ən optimal yolu seçdi, 
ona görə ki, o, redaksiyaya can yandırır, peşəkardı, ən 
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son texniki vasitələrdən istifadə edir. Bu təklifinə görə 
onun fikri bəyənilir və mən redaksiya şurasının adın-
dan onu pul ilə mükafatlandırıram. Siz də bir yerdə 
outrub pis-pis əməllərlə məşğul olmayın. Öz üzəri-
nizdə çalışın. Su sudur ki, bir yerdə qalanda kif atır… 

 
* * * 

Papiros yandırıb asfaltda şütüyən maşınlara, növbə 
ilə yanıb-sönən işıqforlara baxırdı. Kənangilin otağın-
dan danışıq eşidilirdi. 

Sərdar Vəli danışırdı. 
– Adam lap mat-məəttəl qalır. Özgə vaxtı bu adamı 

saxlamaq olmurdu. Qırıq radio kimi ötürdü. İndi ağzı-
na su alıb oturdu. Bir kəlmə nə o yana, nə bu yana da-
nışdı. Deyirsən Ştirlitsdi, - ciddi, təmkinli. Onun 
danışmaması şəxsən mənə qəribə gəlir. İnsan bir anın 
içində necə dəyişər, nə sifət alarmış? 

Kənan Qorxmaz: 
– A kişilər, siz mənim sözümü qəribliyə salırsınız. 

Mən deyəndə az qalırsınız ağzımın üstündən vurasınız. 
Bu adam keqebeşnikdi. Yuxarıların adamıdı. Elə bizim 
şefin də bir nömrəli agentidi. Özü tapşırıb ki, danış, 
hamını tənqid elə. Onun yanında bir kəlmə də kəsmə-
yin, beş dəqiqə keçməmiş çatdırır lazımi yerlərə. Məni 
tənqid eləyəndə danışmadı. Bircə kəlmə dillənmədi. 

– Ə, Kənan, danışıb neyniyəcəkdi ki? 
– Necə neyniyəcəkdi? Danışan kimi şef məndən əl 

çəkib onun üstünə düşəcəkdi. Söhbətin istiqaməti 
dəyişəcəkdi. İndiyədək necəydi? 

– Daha ağıllanıb, də. 
– Onu öyrədən var, özü də bizim içimizdəndi. Yüz 

faiz. Yoxsa, o elə şeyləri ömründə qanmaz. Öyrədirlər. 
Onu tapmaq lazımdı.  

– Pul mükafatı verilirsə, burda məsələ başqa cürdü. 
– Yəni deyirsən, onu birinci öyrədir? İnanmıram. 
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Heç Zeynal Sarızadə də eləməz. Qanlı bıçaqdılar. 
– Kənan, ola bilər ki, ona lap yuxarılardan dərs 

keçirlər. 
– Nə desən olar. Keqebeşnik adamdı. Əlaqələrini 

aydınlaşdırmaq çox çətin məsələdi. Sən ondan qorx ki, 
obyektlərə girişsin. On beş minlik təklif sənə zarafat 
gəlməsin. Kamal müəllimə deyəcək ki, yerləri ver, 
mən necə lazımdı işləyim. Başa düşürsən, Sərdar? 
Kamal müəllim də onu atqaz eləmiyəcək. Yüz faiz. 

– Ağlabatandı. İqtisadiyyatı istəyəcək. Onun danışı-
ğından bunu hiss elədim. Sən necə? 

– Qələt eliyər, iqtisadiyyatı gördüyünə qulağının di-
bini görər. Verərəm? 

– Gülə-gülə verərsən. Kamal müəllim deyəndən son-
ra nağayrasısan? 

– Ərizə yazıb çıxaram işdən. 
– Sən ha? 
– Mən. 
– Əvvəla, sən ərizə-zad yazmazsan. Yazsan, Kamal 

müəllim o dəqiqə üstünü yazacaq. Əlvida! 
Qapını açıb içəri keçdi. 
– Niyə əlvida deyirsən, Sərdar? 
– Heeç, Çingiz Aytmatovun əsərini deyirəm. 
– Aytmatovun əsərinin adı «Əlvida, Gülsarı»dı. 

Gülsarını demədin. 
– Onu Kənan deyəcəkdi. Onun qızlardan xoşu gəlir. 
– Sərdar, sən düz tapmısan, Gülsarı qız deyil, atdı, 

at da bilirsən də, iqtisadiyyatın açarıdı. At olmasa, 
kənd təsərrüfatı məhsullarını istehsal eləmək, ümu-
miyyətlə, mümkün deyil. Belə çıxır ki, Gülsarı olmasa, 
Kənan Qorxmaz olar heç nə. 

Kənan cümlələrin sərtliyini hiss edib dillənmədi. 
Həm də Sərdarla söhbətinin eşidildiyinə əmin olduğ-
undan fasilə verərək söhbəti ayrı məcraya yönəltdi. 

– Sənin də dilin otaqda çıxır. İclasda mumlamışdın. 



Ясярляри.  IЫ ъилд 

365 

– Mənim dilim çıxmaq istəsə, ən yüksək tribunadan 
çıxa bilər. O ki, qaldı iclasda susmağıma, bunun səbəbi 
var. Bayaq dedim, axı, eşitmədin? 

– Yox. 
– Onda eşit və agah ol. Mənim iclasda susmağım tə-

bii idi. Əvvəla kənardan sənə tamaşaçı kimi baxırdım. 
Bilmək istəyirdim ki, sən öz rolunu necə oynayırsan. 
Əmin oldum ki, sən fərsiz bir aktyorsan. Özünü gülünc 
vəziyyətə qoymaqla bunu sübut etdin. Məni heyrət-
ləndirə bilmədiyin üçün nəinki danışmaq, heç gülmək 
istəmədim. Gördün də. Sonrası, yenə də deyirəm, sən 
yaltaqlığı hörmətdən salan nanəcibsən. Orda-burda 
ağzını avara qoyub arvad kimi qeybət eləmə. Sözün 
var, üzə de, üzə demirsən sus. Susmağı bacarmırsan, 
başını divara çırp. Onu da eləyə bilmirsən yıxıl öl. 

– Məni istəməyən ölsün. Mənim üstümə də xoruz-
lanma. 

Səsə qonşu otaqlardan çıxdılar. Hamı nə baş verdi-
yini soruşur, heç kim də cavab verə bilmirdi. Sərdar 
Vəli susmuşdu. Kənana yaxınlaşması ilə qalstukunu 
dartmağı bir oldu. Kənan boğulur, boğulduqca qış-
qırırdı. 

– Mənə xoruzlanma deyirsən? Mən səni hop götü-
rüb pəncərədən tullayaram. Ağlın başqasına getməsin. 

– Ə ə ə qoym… yən, məni öldürür. Qoymayın! 
Ətrafdan üstünə düşüb ayırdılar. 
– Ə, sən dəli olmusan, nədi? – Əlinasir diqqətlə 

onun sifətinə baxdı. 
– Ə, mən dəli olmamışam, bu məni dəli eləyir. 

Dinmirsən, dinmirsən, elə bilir ki, buna borcum-zadım 
var. Bax deyirəm, bir də mənim haqqımda bircə kəlmə 
eşitsəm, qulağının birini kəsib cibinə qoyacam. And 
olsun Allaha ki, edəcəm. Edəcəm, bir köpəkoğlu da 
mənə bir kəlmə deyə bilməyəcək. Devit be kağızım 
var… 
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Otaq boşaldı, hərə bir yana çəkildi. Kənan əşya-
larını, qəzetin son nömrəsini qara, rəngi solmuş 
sumkasına qoyub evə getdi. 

İndi mövzu, söhbət ondan gedirdi. Hamı astadan 
bir-birinə bu sözləri ötürürdü: 

– İndiyəcən bilməmişik, bu Nizami zır dəli imiş 
ki!... 

 
X 

 
Funikulyorla Dağüstü parka qalxdı. Bayıldan işə 

gəlirdi. Gördü ki, uzun müddət təmirdə olan funikulyor 
işləyir. Ürəyi atlandı, o dəqiqə avtobusdan düşüb yolu 
keçdi. 

İndi bura Şəhidlər Xiyabanı adlanır. Yan-yana 
düzülmüş şəkillərə, yazılara baxdı, fəxr, qürur duydu. 
Hansısa məktəbin uşaqları eynəkli müəllimlərinə sual-
lar verirdilər. Bir xeyli onlara göz qoydu. 

Tədbirdən bugünkü nömrəyə yazı verilməli idi. Da-
yanacağa tələsdi. Mobil telefonuna zəng gəldi. 
Kompüterçi Gülnarə idi. 

– Xeyir ola? 
– Yazını nə vaxt verirsən? 
– Hələ tədbir qurtarmayıb. 
– Pay atonnan, denən bu gecə burdayıq ki? 
– Ay qız, indi saat neçədi? 
– Dördə qalır. 
– Beş tamamda verərəm. O da sənin xətrinə. 
– Xətrin xoş olsun. İcazə almışam. Tez eləyə bil-

məzsən? 
– Qoy işə çatım. Baxarıq… 
Gülnarənin nömrəsini yığdı. 
– Alo! Bəli, Nizami müəllim! 
– Orda adam var? 
– Var. 
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– Sənin kompüterində mən özüm teksti yığa bilə-
rəm. 

– Yığa bilərsiniz? Bacarırsınız? 
– Bəli. 
– Heç kim etiraz eləməz, Nizami müəllim, tem bo-

lee sizə. Onda bilirsiniz də, jurnala nömrə qoyum, 
mənim ad-familiyamı yazın, mətni də… 

– Sən işində ol! 
–Sağ olun, Nizami müəllim! Sizdən bir dənədi. Sizə 

ümidəm a..a! 
– Ol, ol! Arxayın ol! 
«Elmlər Akademiyası» stansiyasının qabağında av-

tobusdan düşdü. Əlicabbar yadına düşmüşdü, ona görə 
fikirləşdi ki, birdən təsadüfən buralarda olar. Metroya 
minənlər, metrodan çıxanlar, kimi isə gözləyənlər çox 
olsa da, Əlicabbar gözə dəymirdi. O, metronun girişi 
ilə üzbəüz dayanırdı. Orda dayanıb ətrafı seyr etdi. 
Qeyri-adi heç nə yox idi. 

«– Burda niyə dayanmısan, Əlicabbar!» 
«– Heç bir yoldaşı gözləyirəm. Dostumuz vardı,…. 

Cümə axşamına gedəcəyik». 
Burdan nəşriyyatat kəsmə yol vardı. Çoxları piyada 

gəzmək üçün bura ilə gedirdi. O da bu istiqamətdə üz 
tutdu. Onlar son dəfə görüşəndə bu yolla getmişdilər. 

Heç kəsə məhəl qoymadan addımlayırdı. Əlicab-
barın hərəkətləri, danışıqları xəyalında dolaşırdı. 

– Görəsən indi o hardadı? 
Ağlına qəribə, çirkab, qorxulu yerlər gəldi. Sonra 

fikirləşdi ki, yox, Əlicabbar hansısa göydələn binaların 
birində, ən sonuncu mərtəbədə, geniş, işıqlı mənzillər-
dən birindət oturub şeirlər yazır. Arada mətbəxə keçir, 
soyuducudakı yarımçıq araq şüşəsindən yüz qram 
töküb içir, yarıya bölünmüş limonu alma kimi dişləyib 
yenidən yazı masasına əyləşir. 

«–Məni səmalarda dəfn edərsiniz…» 
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Buludlar başdaşım, şimşəklər əksim… 
Qarşıdan gələn qızın sifəti tanış gəldi. Xəyallardan 

ayılıb fikirləşdi. Ta yaxına gəlib salam verəndə tanıdı. 
– Sənin canın yanmasın, yamanca dəyişmisən. Az 

qala tanımayacaqdım. 
Pərvanənin rəfiqəsi idi, birlikdə təcrübədə ol-

muşdular. 
Qız xəfifcə gülümsədi. 
– Xeyir ola buralarda? 
– Nəşriyyatda işim vardı. Sizin otağa da qalxmış-

dım. Dedilər ki, tədbirdəsiniz. 
– Jurnalist olmaq istəmədin? 
«Yox» demədi, ancaq bir an duruxdu. 
– Anam deyir işdə ona köməkçi lazımdı. Həm də 

açığı bu sahəyə həvəsim yoxdu. 
– Necə istəyirsən, sənə necə xoşdu, elə də elə! 
Flora ilə nə vaxtdandı görüşmürdü. Aralarında in-

ciklik-filan olmamışdı, sadəcə sonuncu görüşdəki söh-
bətlərindən sonra ilkin addım heç biri atmamışdı. O, 
Floranın istəyini gözəl başa düşmüşdü, ancaq özü ilə 
bacara bilmirdi. Qadın da bunu bilərək görüşlərə son 
nöqtə qoymağı planlaşdırmışdı. Bəlkə də buna haqqı 
vardı. Şəhər sən deyən böyük deyil, hamı bir-birini 
tanıyır. O da tanınmış iş adamıdı, gözəldi. Güman ki, 
ona da göz qoyanlar var. Kim istəyər ki, adına söz 
deyilsin? 

Əlicabbar deyərdi ki, mən sənin evinə getmirəm. 
Sənin evində tənhalıq hökm sürür. Görünür Əlicabbar 
onun evində Zərifin böyüdülmüş şəklini görməyib. 
Əgər görsəydi belə deməzdi. Anca o gecə oturub 
işləyəndə Zərifin şəkldinə baxdı və nədənsə, ilk dəfə 
olaraq tənhalığını hiss etdi və inandı ki, Əlicabbar 
onun evinin içini beş barmağı kimi tanıyır. 

Ayrılırlar. Qız metroya tələsir. O, sularını küləyin 
ətrafa, hətta onun üzünə də çilədiyi fontanların 
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yanından çıxıb evə gedən tək-tük jurnalistləri görür. O 
isə işə gedir. Yazını hökmən nömrəyə hazırlamalıdı. 

Telefonu zəng çaldı – Gülnarə idi. Soruşdu ki, indi 
hardadı. Yazını nə vaxt yazacaq. Birdən yazmaz, qalar 
pis vəziyyətdə. Zeynal Sarızadə narahatdı. 

Sürəti artırdı. Nə qədər tez çatsa, o qədər yaxşı olar. 
«Mezolit» şadlıq sarayına Floranın maşınında 

gəldilər. Qapıçı onları görən kimi qapını taybatay açdı, 
hara gedəcəklərini soruşdu. 

– Sən təsadüfən təyyarəçi deyilsən? – Doğrudan da, 
onun geyimi təyyarəçi formasına bənzəyirdi. Bura 
böyük kompleks idi. İçəri girən kimi böyük dəhlizin 
sağa çıxan pilləkanı iki şadlıq sarayına, kiçik zala 
yönəlmişdi. Solda isə «Restoran» yazılmış qapı vardı. 

Sonra əlaqə kəsilmişdi. Niyəsini bilmirdi… 
 

* * * 
– Siz burda əyləşəcəksiniz. Buyurun keçin. Ancaq 

əgər mümkünsə, həyətlə tanış olun. Şou saat səkkizdə 
başlayacaq. Vaxtınız var! – Qapıçı sözləri rəvan,diktor 
məharəti ilə dediyindən onlarda xoş təəssürat oyatdı. 

– Gedək, mezolit dövrü ilə tanış olaq! – Floranın 
qolundan yüngülcə tutmaq istədi. 

– İçəri baxaq, sonra gedək! 
Qapıçı deyilənləri eşidib qapını açdı. İçəri gözəl, 

geniş zal idi. Stollar bəzədilirdi. Tavan qlobusu xatır-
ladırdı. Döşəmənin bəzi yerlərinə şüşə döşənmişdi, çay 
daşları, balıqlar aydınca görünürdü. Addımlarını eh-
tiyatla atdı, sanki şüşə ayağının altında parça-parça 
olacaqdı. Zalın gözəlliyi onu heyrətə gətirmişdi. 

– Sən burada olmusan? – Qadının gözləri onların 
oturacaqları stolu axtarırdı. Əksər stollar uzun idi – on 
iki-on altı nəfərlik. Onlar isə iki nəfər idilər. 

– Cəmi bir dəfə. Rəfiqəmin ad gününü burada ke-
çirdik. Çox xoşuma gəldi. Sən də bəyənəcəksən. 
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– Doğrudan gözəldi. Oğullar var də! Gör necə bina-
lar tikiblər. Söz ola bilməz. Bir vaxt deyirdilər ki, 
ermənilərdən başqa sənətkar yoxdu. İndi erməni yox-
du, tikinti aparan olmayacaq? Gör biz nə qədər öz 
qədrimizi bilməyən millətik. Özgənin bir nöqtəsini 
böyüdüb fil eləyirik, özümüzün gözünü çıxarırıq. 

– Biz özümüzə hörmət qoymağı bacarmırıq. 
Flora stollara nəzarət edən oğlanı – o da qapıçı kimi 

təyyarəçi forması geyinmişdi – yanına çağırdı. Oğlan 
əlini baş tərəfə uzatdı, deməli onların yeri yuxarıda 
nəzərdə tutulmuşdu. 

– İndi gedək mezolitə! – Qapını açıb Floraya yol 
göstərdi, o qız ədası ilə dəhlizə çıxıb onu gözlədi. 

Zərif yadına düşdü. O da Flora kimi edərdi. Göz-
ləyərdi, sonra yanaşı addımlayardılar. 

Pilləkanı düşüb dayandılar. Bu onların adət etdikləri 
pilləkanlardan deyildi. Düz, sıyrılmış heç nə yox idi. 
Pillələr yumru taxtalardan idi. Tutacaqlar da eləcə. 

– Mezolitdə guya hər şey kor-kobud olmalıdı? 
Ancaq, görürsənmi, necə qəşəngdi? Gəl şəklini 

çəkək! 
– Çəksən yaxşı olar! – Flora mobil telefonunu qay-

daya salıb şəkli çəkdi, sonra ona göstərdi. 
– Pis deyil, hə? 
– Yaxşıdı. 
Bir az irəlidə daş kəsəkləri üst-üstə yığılmışdı. Adi 

görünsə də, bu yaşıllıqlar içərisində diqqəti çəkirdi. 
Cığırlara daş parçaları döşənmiş, kənarlarına meşə 
ağaclarının budaqlarından çəpər çəkilmişdi. Qoca kişi 
daşdan necə yonulmuşdu? Onun qara papağı, bığı canlı 
kimi görünürdü. «Daş kişi» əlindəki stəkana samovar-
dan çay süzürdü. 

Ot tayası, yava, dırmıq, kərənti! 
– Bu nədi? – Qadın maraqla soruşdu. 
O, otun kərənti ilə necə biçildiyini, dırmıq, yava ilə 
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yığıldığını Floraya başa saldı. 
– Sən inək sağa bilirsən? 
– Yoox! 
– Onda nehrənin də nə olduğunu bilmirsən? 
– Hardan bilim! 
– İnəyi sağırlar, südünü bişirib qatıq çalırlar. Sonra 

nehrəyə töküb çalxalayırlar. 
Qarşılarında üçbucaq ağaclardan kəndirlə asılmış 

nehrə vardı. 
Flora əvvəlcə nehrəyə baxdı, sonra onu yelləməyə 

başladı. 
– Nehrə dolu olanda ağır olur, onu yelləmək çətin 

olur. Bəzən iki nəfər bu işi görür, hərə bir başda durur. 
– Maraqlıdı, çox maraqlıdı. – Flora nehrənin də şək-

lini çəkməyi unutmadı. – Onda belə çıxır ki, nehrəni 
qatıqla doldurursan, silkələyib bir nehrə yağ çıxarırsan. 

Güldü. 
– Sən nə danışırsan? Bir nehrədən uzağı iki kilo-

qram yağ almaq olar. Qalanı ayran olur. Ayran içmisən 
də? O ayranı atmırlar, ondan şor düzəldirlər. 

– Şor? 
– Hə. Ayranı qazana töküb isidirsən, suyu içməli 

olur. Nənəm ayran suyu ilə saçını yuyurdu. İndiki şam-
punların heç biri onu əvəz edə bilməz. Ağ maddəyə isə 
duz vurulur, şor düzəldilir. Gəl səninlə nehrə çalxayaq. 
Əyani şəkildə gör. Həm də idman elə. 

Flora nehrənin bir başına, o isə digər tərəfə keçdi. 
– Başladıq! – dedi və nehrəni astaca Floraya tərəf 

itələdi. 
– Mən neynim? 
– Neyniyəcəksən, sən də mənə tərəf itələ. Ay sağ ol. 

Səndən yaxşı nehrə çalxayan olar. 
Çardaqda oturdular. Üzbəüz. Qadın baxışlarnı on-

dan yayındırmağa çalışırdı. O isə sanki Floranı ilk dəfə 
görür, səsini eşidirdi. Onun səsi də gözəl imiş, baxışları 
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da. Uzun illərin həsrətlisi kimi gözünü ondan çəkmirdi. 
– Əsl çay içməyin yeridi. 
– Niyə içmirik ki? 
– Eybi yox. İçəridə söhbət edə bilməyəcəyik. Səs-

küy mane olacaq. Sənə bir söz deyim. 
Floranın yanaqları allandı, tutulan kimi oldu. 

Ürəyinin döyüntüsü alnında sayılırdı. 
– Sənin bu gün mənə nə sürpriz edəcəyini bilmirəm. 

Bura niyə gəlmişik, nə məqsədlə gəlmişik, yəqin ki, 
sonda bilinəcək. Ancaq onu deyim ki, mən univer-
sitetdə oxuyanda – birinci kursda Zərif adlı tələbə 
yoldaşımı sevmişəm. O da məni sevib! Sənə necə 
deyim, bizim sevgimiz bəlkə Leyli-Məcnundan da 
artıq olub. İkinci kursun yayında mən uşaqlarla Arxan-
gelsk vilayətinə Tələbə inşaat dəstəsində işləməyə get-
dim. Məqsədim aydındı – pula ehtiyacım vardı. Yaxşı 
da qazandıq. Təxminən min beş yüz manat pulla Ri-
qaya getdik. Oradan hamı üçün hədiyyələr, özümə pal-
tar, köynək, palto… bir də üzük aldım. İki dəfə tele-
fonla danışmışdım. Riqadan zəng edəndə telefona ca-
vab verən olmadı. Ağlıma bir şey gəlmədi. Dedim yə-
qin yay vaxtıdı, istirahətə gediblər. Qayıdan kimi aera-
portdan onlara zəng etdim. Anası götürdü. Səsimi 
eşidən kimi hönkürdü… 

Həyəcandan nəfəsi daraldı. Papiros yandırdı. Flora-
nın gözləri yaşarmışdı. 

– Hə, gəldim, öyrəndim ki, rayona istirahətə ge-
dəndə qəza olub. O biriləri yaralanıblar, Zərif isə… O 
gündən dünya mənim üçün adidən adi oldu. Yaşamaq 
həvəsim demək olar ki, öldü. Arzularımızın üstündən 
qara xətt çəkildi. Sevdiyin insanı birdən-birə itirmək 
çox ağırdı. Mən bu ağır yükü indiyə qədər daşımışam, 
innən belə də daşıyacam. Mənim evimdə Zərifin 
böyüdülmüş şəkli asılıb. O şəkil yerində qalacaq. Onun 
ad günündə on səkkiz qərənfili qəbri üstə qoymalıyam. 
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Onun cəmi on səkkiz yaşı vardı… O, paklıq, təmizlik, 
məhəbbət mücəssəməsi idi. 

Flora «Allah rəhmət eləsin!» sözlərini demədi, 
bəlkə də bu yaşda ölən insana bu sözləri rəva görmədi, 
ancaq gözləri qızarmışdı, yaş üzüaşağı sel kimi axırdı. 
Əl yaylığı islanmışdı, yenə də onu üzünə tutub silirdi. 

– Onun ad günü nə vaxtdı? 
– Bu gün. 
– Bu gün? – Qadın heyrətləndi, birdən ayağa durub 

əl sumkasını götürdü, qətiyyətlə dilləndi. – Gəl gedək 
qəbir üstünə! 

Onun qolundan tutub saxladı. 
– Mən səhər tezdən getmişəm. 
– Mən də getmək istəyirəm. 
– İndi yox. Sonra bir vaxt gedərik. 
– Mən indi getmək istəyirəm! 
– İndi axşamdı. 
– Eybi yox, mən gedirəm. 
– Gecə qəbiristanlığa getməzlər. Qurtardıq. Dedim 

axı, sonra gedərik. Mütləq gedərik! Söz verirəm ki, 
səni aparacam. 

O daha oturmaq istəmirdi. Deyəcəyi sözlər çox idi, 
ancaq indi heç nə söyləyə bilməzdi. Bəlkə də bu 
sözləri Floraya deməyə ehtiyac olmayacaqdı! 

– Sən mezolit dövrü haqqında oxumusan? – Flora 
sarsılmışdı, özünə gəlməsi üçün vaxt lazım idi. 

– Orta məktəbdə oxumuşam, indi yadımda heç nə 
qalmayıb. 

– Görəsən, o dövrdə də insanlar göz yaşları axı-
dıblarmı? 

– Yalan deyərəm. Axı, bilmirəm… 
– Onda gedək. Vaxtdır. 
– Hələ tələsmə. – Oturdu, yaylığını çıxardı, o üz, bu 

üzünə baxdı. 
– At getsin, mezolitə. 
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– Atmağa yer yoxdu. 
– Hər yan boşluqdu. At! 
Flora tərəddüd edirdi. Dəsmalı əlindən alıb bükdü 

və ağacın üstünə atdı. Dəsmal budaqda yellənməyə 
başladı. 

– Bu da o dövrün bir mənzərəsidi də, deyilmi? Bir 
görən olsa, elə biləcək ki, o vaxtlar yaylıq da varmış… 

Zala girəndə artıq xeyli adam vardı. Xidmətçilər 
qarışqa kimi qaynayırdılar. Başa – onlar üçün hazırla-
nan stola yaxınlaşdılar. Ağ xalatlı oğlan gözləyirdi. 

– Xanım, verdiyiniz sifariş hazırdı. – Stolda salatlar, 
göyərti, meyvə, sular düzülmüşdü. İki şam yanırdı. 

– Bir şam da əlavə edin! 
– Baş üstə. Bəs yeməyə nə buyuracaqsınız? 
– Menyünü ver, biz müəyyənləşdirənə kimi şam 

gətir. 
Yemək-içməyn uzun siyahısı, qiymətləri yazılmışdı. 
– Nə istəyirsən? 
– Sən nə istəsən, mən də ondan istəyirəm. Həm də 

sənin zövqün daha yaxşı olar. 
Qadın xoşhallandı. 
– Bir halda ki, mənə etibar edirsən, sağ ol. Elə 

bilirsən yemək sifariş vermək asandı? 
– Sən də elə bilirsən mən az aşın duzuyam? 
Floranın üzünə təbəssüm qondu. 
– Başlayaq mərci supundan. Sonra kabablara baxaq. 

Lülə, tikə, hinduşka, balıq kababları istəmirik. «Mezo-
lit kababı». Bu nə olan şeydi? 

– «Mezolit kababı»? – birinci dəfə eşidirəm. 
Üçüncü şam da şölələnirdi. 
– Bu «mezolit kababı» necədir? 
– Yaxşıdır. 
– Yaxşı, bizə mərci supu, «mezolit kababı» gətir. 
Oğlan əlindəki kağıza yazdı. 
– İçməyə nə olacaq? 
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– Araq. – Flora bu sözü elə dedi ki, elə bil arağı özü 
birnəfəsə başına çəkəcəkdi. – Ancaq ən yaxşısı 
hansıdır, ondan gətir! 

Səhnədə musiqiçilər göründü. Skripkaçı oğlan xalq 
mahnısı ifa edirdi. Əlini çörəyə uzatdı. 

– Bismillah elə! 
– Sən başla. Mənim iştaham heç nə çəkmir. 
– İştah dişin altıdı. Al, bu pendirlə göyərtini. Pendir 

çox yaxşıdı. Əsl festaldı. – Mədənin, həzmin dərmanı. 
Başla. 

Aparıcı qara geyinmişdi, arxadan bərq vuran işıqlar 
bu rəngi parıldadırdı. Onun səsi heç də kanallarda 
verilişlər aparanlardan əksik deyildi. 

… bu nəğməli gecəmizə xoş gəlmisiniz. Sizə bol-
bol istirahət, təbəssüm, xoş ovqat, sevgi dolu anlar 
arzulayırıq! 

Əziz qonaqlar! Bu gün «Mezolit» şadlıq sarayının 
«Mezolit» zalına müxtəlif məqsədlərlə yığışmısınız. 
Kimi ilk övladının dünyaya gəlişini, kimi qızıl toyunu, 
kimi fəaliyyətlərinin ildönümünü, kimi ad gününü 
qeyd edir. Mən hamını təbrik edirəm! İndi isə ilk 
nəğməli qonağımızı sizlərə təqdim edirəm… 

O, yüz faiz əmin oldu ki, bugünkü səfərləri elə-belə 
deyil – bu gün Floranın ad günüdü. Ağlına belə gəl-
məzdi. Floranın «sürpriz» buraya gəlmələri səbəbsiz 
deyilmiş. 

– «Biabır oldum!» – Özlüyündə fikirləşdi, artıq gec 
idi. Nəsə çıxış yolu tapmaq lazım idi. Flora əməkdar 
artistin çıxışına qulaq assa da, fikri onda idi. 

– Pendir xoşuna gəldimi? 
– Hə, çox dadlı idi. 
– İndi salatdan qoyacam, çörəksiz ye! – Salatın 

adını bilməsə də, bibər və qarğıdalıları qaşıqla onun 
qabına qoydu. – Deyəsən sürprizlərimizi araq gələnə 
saxlayırıq? 
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– Mən səni araq içəndən sonra çox görmüşəm. Sən 
araq içməyəndə bir cür, içəndə başqa cür olursanmış. 

– Pis oluram, hə? 
– Yoox. Sən nə danışırsan? Mən heç pis dedim? 

Əlbəttə, yaxşı olursan. Mülayim və aqressiv. 
– Bunun nəyinə yaxşı deyirsən? Gah elə, gah belə 

olmaq pis şeydi. 
– Ola bilər, ancaq bu mənim çox xoşuma gəlir. 
Xidmətçi talaşanı saxlayıb gətirdiklərini bir-bir sto-

la düzməyə başladı. Araq şüşəsini təmiz dəsmalla silib 
suların yanına qoydu. İki qədəh gətirmişdi. 

– Onun birini götür! – xidmətçiyə az qala qışqıra-
caqdı. Oğlan «baş üstə» deyib o dəqiqə qədəhi yerinə 
qoydu. Araq şüşəsini götürüb baxdı.. 

– Bu nə araqdı? 
– Ən yaxşısıdı. Hamı bundan içir. Rossiyskidi. «Be-

luqa» . 
– Sən bizə öz məhsulumuzdan gətir. «Xan» arağı 

ver. Oğlan narazı olsa da, şüşəni qaytarmağa məcbur 
oldu. Söhbəti dərinləşdirmək, Floranın yanında 
xırdalığa getmək istəmirdi. O, dəqiq bilirdi ki, Rusiya-
dan bura heç kim araq gətirmir. O araqları elə şadlıq 
sarayının zirzəmisində bağlayıb müştərilərə sırıyırlar. 
Flora onun qiymətə görə narahatlığını aradan götürmək 
üçün dilləndi. 

– Yaxşı araq demişdin, uşaq da yaxşısını gətirmişdi. 
– Araqların şüşələri, bir də etiketləri fərqlidi, için-

dəkilərin hamısı eynidir. 
– Onu sən bilərsən. Necə məsləhətdi. 
Əməkdar artist sağollaşıb getdi. Deyəsən, pərt idi, 

çünki o nə qədər seçmə, oynaq mahnılar ifa etsə də, 
ortaya çıxıb rəqs edən olmadı. Hələ bir ucdan gələnlər 
telefonla zəng edib şadlıq sarayının yerini izah edənlər 
də vardı. 

– …Gecəmiz davam edir. Bu gün balaca Əlinin bir 
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yaşı tamam olur. Bu münasibətlə onu səmimi qəlbdən 
təbrik edir, ona can sağlığı, nəhayətsiz xoşbəxtliklər 
arzu edirik. Ad günün mübarək, əziz Əli balamız! Qoy 
sənin ömrün həmişə işıqlı, çılçıraqlı olsun. Bu gözəl 
nəğmələr sənin şərəfinədir. İndi isə oxuyur respubli-
kanın xalq artisti ….. 

Qonşu, uzun stoldakılar, ətrafdıkalıran bəziləri 
möhkəm əl çaldılar. Deyəsən, nənəsi idi, körpə uşağı 
göyə qaldırdı, sonra rəqs meydançasına tərəf gəldi. 
Stoldakılar hamısı oynamağa çıxdılar. 

– Sənin sağlığına! Sənə can sağlığı, xoşbəxt həyat 
arzulayıram. Qoy əvvəlin gəlincə, axırın gəlsin! 

Qədəhi başına çəkdi. 
– Birinci sürprizi qəbul et! – Flora mərci boşqabını 

kənara qoydu. 
– Dedim axı, araq meydana gəlməsə, işlər çətin ola-

caq! 
– Bəlkə də elədi. Bilirsən də, mən qadınlar təşkila-

tının üzvüyəm. Üç gün bundan qabaq türkdilli ölkələ-
rin qadın iş adamları beynəlxalq konfransa yığışmış-
dılar. Mən də o konfransda iştirakçı idim. Sözüm onda 
yox. Konfransa gələn qonaqları aramızda bölüşdürdük 
ki, onların istirahəti, gəzməkləri, yeməkləri qaydasınca 
olsun. Mənə beynəlxalq jurnalın baş redaktoru düşdü. 
Orta yaşlı, hündürboylu xanım idi. «Avrasiya» adlı 
jurnaldı. Nüsxələrindən mənə də verdi. Evdədi. Sənə 
verəcəm. Məndən intervü də götürdü, işimizdə şəkillər 
çəkdi. Nəsə. Sənin kitabını ona bağışladım. Çox məm-
nun oldu. Dedi ki, içindəki yazılardan jurnalda istifadə 
edəcək. Sənin haqqında ona xeyli danışdım. Dedi ki, 
əgər istəsə jurnalın Azərbaycan üzrə təmsilçisi olar. 
Dedim, axı, o işləyir! Dedi ki, bu lap yaxşı, öz işində 
də olar, jurnalda da. Yazılar yazar, internetnən yol-
layar. Təki özü istəsin. İstəyərsənmi? Hə, maaşı da 
yüksəkdi. 



Мцзащим  Исмайылзадя 

378 

– Fikirləşərəm. 
– Jurnallara baxarsan, nədən yazırlar, neynirlər, onu 

sən yaxşı bilirsən, ancaq mənə qalsa, bu təklifdən imti-
na etməzdim. Telefonu var, nə vaxt istəsən zəng edə 
bilərəm. 

– Ona baxarıq 
Cavab Floranı qane etmədiyindən o, yerində qur-

calandı. Birbaşa təkid edə bilmirdi. Bəlkə də bağ 
evində olsaydılar və əvvəlki vaxt olsaydı, Flora başqa 
cür danışardı. 

– Mən hər zaman açıq danışmağı xoşlayıram. İşdə 
də bilirlər ki, yalan danışmaq olmaz. Düz həmişə qılınc 
kimi itidir. İnciməyin, sizə bir söz deyim. Mən sizin iş 
yerinə gələndə gözlərimə inanmadım. O boyda redak-
siya dediyiniz idarə nə gündədi? Heç idarəyə oxşamır. 
Dəhlizdə qoxudan dayanmaq olmur. Qapılar neçənci 
illərdən qalma, köhnə… Divarlara vurulan aboylar 
adamın üstünə axışır. Stol-stullarınız sınıq-salxaq… 
İndi hansı zamandır ki, şöbə müdirinin – hələ müx-
birləri demirəm – kompüteri yoxdur. Olsa belə, o toz 
basmış otaqlarda kompüter işləyər? Hamısına virus 
düşəcək. Bəlkə yalan deyirəm? 

Dillənmədi. Rəqs edənlərin sayı getdikcə artdı. Mü-
ğənni elə əzilib-büzülürdü ki, deyirdin canlı oxuyur, bu 
saat boğazı yırtılacaq. 

Flora onun cavab vermədiyini görüb danışırdı. 
– Adamı geyiminə görə qarşılayıb ağlına görə yola 

salarlar. İş yeri səliqəli olmalıdı. «Avrasiya»da işləsən, 
şərt o deyil ki, şəhərin mərkəzində böyük ofisin olsun. 
Lap evdə də işləmək olar. Yaz-poz, faksla, internetlə 
göndər. Özün özünə ağasan. Day o sovet vaxtları kimi 
saat 9-da işə tələs, qol çək, bir də axşam… Bunlar 
köhnəlik qalıqlarıdı. 

– Sizdə nizam-intizama riayət olunmur? 
– Olunur, özü də necə. Bu işlərə Pərvanə baxır. On-
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dan çox razıyam. Ona görə yox ki, qızımdı. Ancaq bi-
zim işlə sizin iş arasında böyük fərq var. Bizdə ən 
aşağı maaş beş yüz manatdı. İşin müqabilində pul 
qazanırsan. Elələri var ki, səkkiz yüz, min manat alır. 
Sizin maaşınız nə qədərdi? Olsun iki yüz. Orta təhsilli 
qızlar siz ali təhsillilərdən çox qazanırlar. 

Müğənnilər dəyişir, ad günləri olan təbrikləri qəbul 
edir, tort kəsilir, video çəkənlər sağa-sola hərəkət 
edirdilər. 

O, qəti əmin oldu ki, Floranın ikinci sürprizi ad 
günüdür. Bu gün onun da ad günüdür! O da Zəriflə ey-
ni gündə anadan olub. Və indi zamanı gəlib – aparıcı 
qız Floranın da ad gününü təbrik etməlidi. Bunun üçün 
məlumat vermək lazımdır. Floranın bundan xəbəri 
olmamalıdı. İkilikdə isə bunu etmək mümkün deyil. 

– Hər şey aydındır. Sürprizinin birinci hissəsi qur-
tardı. Bunu telefon zəngi ilə həll etmək olardı. Mən qo-
naqlığı başa düşə bilmirəm. Sənin bağdakı qonaq-
lıqların bundan min qat artıq olur. 

– Mən ev işləri görməyi, ən çox da xörək bişirməyi 
xoşlayıram. Zövq alıram. Qadının gözəlliyi onun səli-
qəsindədi. Səliqə isə onun üst-başından əvvəl qapısının 
kandarından başlayır. Bu günün də öz tarixi var. Hə-
mişə bağda olurduq, indi «Mezolit»də. Bağda çox içir-
din, burda həvəssiz içirsən, daha doğrusu, heç 
içmirsən. 

Qədəh dolu idi, lazımsız kolbasa parçaları kimi 
kənarda qalmışdı. 

– Bu qədəhi yenə sənin sağlığına, Pərvanənin 
sağlığına qaldırıram. Ürəyimdəki ən gözəl arzuları sizə 
bildirirəm. Sizin sağlığınıza! 

– Hamımızın sağlığına! 
Papiros çıxartdı, ancaq yandırmadı. 
– Mən səni üç dəqiqə tək qoysam olarmı? 
– Niyə? 



Мцзащим  Исмайылзадя 

380 

Papirosu göstərdi. 
– Hamı çəkir ki? Sən də çək. 
– Burda rahat çəkə bilmirəm. Həm də bu il ekolo-

giya ilidi, onu zəhərləməyə ixtiyarım yoxdu. 
Qadın gülümsədi. 
O, dediyi vaxtdan tez qayıtdı. Kağız parçasına 

«Zərif xanım, Flora xanım – ad günü» sözlərini yazdı, 
on manat da pul xidmətçiyə verdi. 

– Nə tez çəkdin? Belə ziyandı. 
– Səni tək qoymaq istəmədim. 
– Sən gedən kimi «Mezolit kababı» gəldi. Bir 

dadına bax! 
Ət heyvanın iç yağına bükülmüşdü. 
– Bu «Mezolit» kababıdı? 
– Hə. 
– Bizdə buna xan kababı deyirlər. 
– Doğrudan? 
– Doğrudan. 
– Səninki bu gün «xan»lardan gəlib. İnşallah yaxşı 

olar. 
Aparıcı qız mikrafon önündə peyda oldu. 
– Əziz dostlar, hörmətli qonaqlar! Qeyd etdiyimiz 

kimi bu gün gözəl bir gündür. Ona görə də çox gözəl 
insanlar bu gün anadan olublar. Onların arasında Zərif 
xanımla Flora xanım da var. Onların on səkkiz yaşları 
tamam olur. Hər iki xanımı ürəkdən təbrik edir, can 
sağlığı, ailə xoşbəxtliyi arzulayırıq… 

Flora ona baxır, gülümsəyir və göz yaşlarını saxlaya 
bilmirdi. 

– Sənin sağlığına içirəm! – Əlini qadının əlinin 
üstünə qoydu. 

– Bu hardan ağlına gəldi? 
– Sadəcə hiss etdim – dedi. – Kənardan sənə baxan 

hər kəs bunu bilər. Sən bu gün körpə, məsum uşaq ki-
mi gözəlsən. Doğrudan deyirəm. Əgər inanmırsansa, 
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girəcəkdə böyük güzgü var, gedək bax. 
Floranın yanaqları bu sözlərdən sonra daha çox 

allandı. O sözlə ifadə olunmayacaq dərəcədə xoşbəxt 
idi. Keçmişini unutmuş, bu gün cəmiyyətin aparıcı 
simalarından sayılan qadın özünü gənc və qüvvətli 
sayırdı. Üstəlik tənhalıq yükünü çiynindən yerə qoy-
muş qadın işıqlı gələcək istiqamətinə boylanır, namə-
lum yolların boranlı-şaxtalı anlarını da ilıq, mülayim, 
hətta qaynar hesab edirdi. 

Bunun üçün insanda inam gərək idi və bu anda 
Floranın inamı qat-qat yüksəlmişdi 

Qadın zənni iti olur. Flora bir, ya iki saatdan sonra 
nələr baş verəcəyini bilmirdi. Onu yalnız o bilirdi və 
bu barədə qadına heç nə anızdırmamışdı. Ancaq Flora 
onun hərəktlərindən, baxışlarından, sözlərindən nəyisə 
hiss etmişdi. 

Ona elə gəldi ki, bu sevincin o qədər həddi-hüdudu 
yoxdu ki, hətta yeganə övladı Pərvanə yaddan çıxıb. 
Səhərdən onu yada salmamışdılar və anasının ad 
günündə iştirak etməməsi sual doğururdu. Floranın 
mobil telefonu açıq idi – ikisinin gözü önündə, meyvə 
qabının yanında idi. Ona zəng gəlməmişdi, o da bir 
kimsəyə zəng etməmişdi. Qəsdən Pərvanə haqqında 
söz açmayıb sonu gözləməyi qərara aldı. 

– Mənə mesaj göndərmişdilər. Nömrə tanış deyildi. 
Nə qədər zəng elədim, götürmədi. İkicə dənə yağlı 
cümlə deyəcəkdim.  

O, yeni nömrəsi ilə Floraya mesaj göndərmişdi. 
– Nə mesaj? Pis söz yazmışdılar? 
– Yoox. Sevgi dolu cümlələr idi. İstəyirsən açım 

bax. Nömrəni də, mesayı da yaddaşda saxlamışam. 
– Nömrəyə zəng elədin? 
– Elədim. Əvvəlcə götürmədi. Sonra da telefon 

şəbəkə xidməti xaricində oldu. 
– Niyə əsəbləşirsən? Sənin kimi gözəl xanıma sevgi 

dolu cümlələr yazarlar də. 
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– Qələt eləyərlər. Mən elə şeyləri sevmirəm. 
– Sənin deməyinlə deyil ki, hər şey səndən asılıdı, 

istəmirsənmi, mesayı pozursan çıxıb gedir işinə. 
– Bir də elə eləsə, polisə verib onun sahibini tapa-

cam. 
– Tutaq ki, tapdın, sonra? 
– Onun başına oyun açacam. 
– Əsəbləşmə, hər şeyə görə əsəbləşsən səndə can 

qalmaz ki? Sənin nə vaxtındı. Hələ qabaqda gör nələr 
olacaq? Sən lazımsan. – «Kimə» sualını vermədi, an-
caq sözü qurtarmamışdı. 

– Elə ondan az sonra vergi idarəsindən zəng ediblər. 
Vergini təzə yola salmışıq. Yoxlayıb eləyiblər, hə, 
hörmətlərini də eləmişəm. Heç bir həftə keçməyib, 
təzədən zəng edirlər ki, gəlirik. Belə də şey olar? 

– Ay sahibkar xanım, sən nə səbirsiz adamsan? Vay 
sənin işçilərinin halına. Yazıqlar necə dözürlər? Bir iş 
olanda səbr et, gör axırı hara gedir? Nə o telefonun sa-
hibini axtır, nə də vergi ilə işin olmasın. Əlbət, bir də 
təkrar olunar, onda sən deyəndi. 

– Deyirsən o nömrəni axtarmayım? 
– Qətiyyən. 
– Niyə? 
– Bəlkə o nömrənin sahibi mesaj göndərəndə nöm-

rəni səhv salıb? Ola bilərmi? Olar. Ona görə əsəb-
ləşməyə dəyərmi? 

Qonşu stoldan onlara hədiyyə gəldi – iki dilim tort. 
Çox güman ki, ad günü olan uşağın anası idi. 

– Əlinin ad günündən sizə hədiyyədi. İndi çay da 
gətirəcəklər. 

Flora xanıma əvvəlcə diqqətlə baxdı, sonra 
təbəssümlü «sağ ol» kəlməsini söylədi. 

– Səhərdən sizə göz qoyuram, necə ürəyimə yatmı-
sınız, onu bir Allah bilir. Bir-birinizə necə yaraşırsınız? 
Sizə baxanda adam həvəsə düşür. Lap on beş yaşında 
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təzəcə sevməyə başlayanlara oxşayırsınız. Xoşbəxt 
olun! 

Qadın bir addım atmamış geri döndü. 
– Siz niyə rəqs etmirsiniz? 
– «Heç dəxli var?» - suala ikisi də cavab axtardı, 

ancaq heç biri cavab vermədi. 
…O çox toylarda olmuşdu. Heç bir toyda əvvəldən 

sona qədər oturmamışdı. Otura bilmir. Tez-tez çıxıb 
papiros yandırır, birdən-birə şadlıq sarayını tərk edir. 
Toyda bəyə – elə gəlinə də həm yazığı gəlir, həm də 
həsəd aparır. Beş-altı saat bir yerdə necə oturmaq olar? 
Özü də hamının gözü qarşısında.  

İndi də o vəziyyətdə idi. Darıxır, yerində narahat 
olurdu. 

– Sən darıxmırsan ki? 
Flora susmuşdu, hiss olunurdu ki, o da getmək 

həvəsindədi. 
– Mən darıxıram, çox darıxıram. Ürəyim sıxılır. 
– Necə məsləhət bilirsən. 
Ayağa qalxıb rəqs edənlərin yanından soyuqqan-

lılıqla ötdülər… 
Sükan arxasına o keçdi. Mühərriki işə salıb radionu 

açdı. «Ruhani» havası çalınırdı. 
– Bu mənim sifarişimdi, yəqin ki, xoşun gəlir! Bəs 

Pərvanə hardadı? O niyə gəlməmişdi? 
– Evdədi. 
– Tək necə qalır? 
– Tək deyil, qulluqçu var, yaşlı qadındı, onunla qa-

lır. – Ona tanış olmayan yollarla Yasamal istiqamətinə 
gedirdi. – Sən yolu səhv salmırsan? 

– Yox – dedi. 
– Hara gedirik? – Flora həyəcanlandı. 
– Evə. Bizim evimizə. 
– Dayan! Bir dəqiqə! 
– Heç yarım saniyə də olmaz… 
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EPİLOQ 
 
«Elmlər Akademiyası» metrosunun qabağında 

Məhərrəmlə görüşüb Əlicabbarın cümə axşamına 
gedəcəkdi. Kimsə onu səslədi. Dönüb Vəfadarı gördü. 
Xoşqədəmlə oğlan uşağının əlindən tutub gedirdi. 
Salamlaşıb hal-əhval tutdular. 

– Şəhidlər Xiyabanına gedirik. Balaca Sədiyardı, 
onu hər gün ora aparıram. Qoy böyük qardaşı kimi 
Vətən uğrunda ölməyi öyrənsin! 
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ağış asfaltın üstü ilə selləmə axırdı. Ələsgər 
içmişdi, ayaq üstə güclə dururdu, gözləri 

örtülü idi. Əvvəlcə yağışın altında durdu, paltarı 
islanandan sonra həyətdəki tut ağacına tərəf gəldi, bir-
dən selin qabağına uzanıb, əllərini yana açdı. Mağa-
zanın şüşəsindən ona baxanlara tərəf qışqırdı: 

– Görürsünüzmü, mən necə güclüyəm! Mən hamı-
dan güclüyəm!... 

 
* * * 

Gündoğana baxan pəncərəni açdı. Evdə papiros 
çəkməyi sevmirdi, ona görə "Yava" qutusundan bir 
gilə götüriib yandırdı. Hava günəşli idi, ancaq göylərin 
maviliyinə ağ buludlar örtük çəkmişdi, arada külək 
əsir, onun yanaqlarını oxşamaqla yanaşı papirosunun 
tüstüsünü dağıdırdı. Qarşıda şam meşəliyi vardı, 
əvvəllər sıx idi, son vaxtlar kəsilib seyrəlmiş, evlər 
tikilmişdi. Evlərin üst hissələri görünürdü. Gecələr çil-
çıraqbanlığı ilə ətrafı, hətta şam meşəliyinin qaranlığını 
işıqlandıran "Qırat" şadlıq sarayı istirahət edir, axşam-
kı çal-çağıra hazırlaşırdı. "Qırat" sözünün yanına 
"1988" yazılmışdı. Düşündü ki, şam meşəliyi bu ya-
zılan ildə seyrəlib və yerində şadlıq sarayı tikilib. 
Qəribə burası idi ki, "Qırat"da hər gün toy olurdu, 
bəzəkli-bəzəksiz maşınlar onun qarşısında arı kimi 
qaynaşırdı, ancaq ətrafa bir damcı da olsa səs-küy 
çıxmır, musiqi səsi əks-səda vermirdi. Bəlkə də bu səs-
küyü yamyaşıl şam ağaclan öz içinə çəkirdi. Di gəl, 
həyətdəki tut ağacının altında qırıq stulda oturan Əli 
kişinin səsinə bax, adamı yatmağa qoymur, zalımın 
səsi iki beşmərtəbəli binadakı evlərin hər bir otağına 
girib divarları silkələyirdi. Özü də onun səsinin zili, 
bəmi yox idi, eyni ahənglə yayılırdı. Üzünə açıq 
deyirdilər ki, bir az astadan danış, gör nə deyirdi: 

Y 
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– Ayə, bura bax, mənim səsim belədi. Uşaq vaxtı 
boğazımı iskənə ilə deşiblər, istəsəm də astadan 
danışammaram. 

Bəzən stuldan qalxıb əlini aptekə sarı uzadırdı. 
– Qulağına çox səs düşürsə, get Şərəbanıdan pam-

bıq al, tıxa qulaqlarına. Qoy həm sənin işin düzəlsin, 
həm də o yazıq alver eləsin. 

Əlinin kefi yüz idi, həyətində kabab bişirməyindən, 
Qurbanla neçə araq içdiyindən, Ələsgərin onlara 
gəlməyindən, pilləkandan yıxıldığından danışır, qonşu 
Rafael, Vahid müəllim isə onu dinləyir, papiros tüstü-
lədirlər. 

– Görüm, ə, o zəhərinin birini. – Vahid müəllim 
deyir ki, çəkmə, a qonşu, bir şey deyil. 

– Ə, bəri ver, kefimə düşüb, mən köpəkoğlu da 
beləyəm dana. Burda hamı centlmendi. Bu kasıb 
yetimlər mənə qalıb. Mənim dostlarıma bax – pyaniska 
Ələsgər, pyaniska Qurban. Mən olmasam, bunların 
birinə də salam vermirlər. Ə, düz eləyillər dana. Qasım 
bələdiyyədə işləyir. Acından ölənin biriydi. Ələsgərnən 
Qurban səs verdi, seçildi. İkicə putulka arağın şotuna 
indi Qasım torpaq satmaqnan olub milyonçu. Başın 
haqqı, rəhmətlik Hacı Zeynalabdin Tağıyev onun 
yanında yalandı. Di gəl, pullandıqca bu yetimlərə araq 
nədi, heç pivə pulu da vermir. Nəzir vergidə işləyir, 
ayda bir dəfə də olsun bunları yadına salmır. O biriləri 
heç – biri müəllimdi, biri akademiyada işləyir, biri 
şairdi, nə bilim, o biri şirkətdə işləyir. Nə başınızı 
ağrıdım, pyaniskaya baxan yoxdu. Heç dövlət də 
bunlarla maraqlanmır. Mən də ürəyiyumşaq adamam. 
Həm də öyrəşmişəm, ey, elə bil. Bunlarsız nə yemək 
yeyə bilirəm, nə də araq içirəm. 

Mağazanın qabağında üç maşın dayanıb, üçünün də 
üstündə sarı rəngli lövhə var. "T" hərfi yazılmış 
maşınlar sifariş gözləyir. 

– Alə, o gün körpüdə QAİ məni saxlayıb. Soruşu-
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ram: məni niyə saxlayırsan? Hə, nədi mənim günahım? 
Deyir sürətin yüksəkdi. Soruşuram: neçədi? Deyir 67. 
Deyirəm neçəynən sürməliyəm, deyir 60-nan. Deyir ki, 
bura nasilyonnu punktdu. Deyirəm, alə, körpü iki-
mərtəbəlidi, burada adam yaşayır? Kefdilər, ey, iyirmi 
manatımı ağlada-ağlada aldılar. 

Meyvə-tərəvəz satılan açıq köşkdə qadın satıcını 
soruşur, bir ucdan kartof seçirdi. 

– Əlixan, ay Əlixan! 
Mağazadan çıxan oğlan Əlixanın olmadığını dedi. 
– Nə alırsınız, bura gətirin, mən yola salacam. 
– Sən niyə? 
– Mənə tapşırıb da. Səninçün nə fərqi var? Kişi 

subay oğlandı, bəlkə bir gizli işi var. Pay atonnan, 
imkan verməzlər ki? 

Sarı saçlı qız mağazaya tərəf gəlir. İdman kostyu-
munun yaxasını xeyli açıb, sinəsi yuxarıdan açıq-aydın 
görünür. Əlində oynatdığı qəpiklərdən hiss olunur ki, 
mağazadan xırda-xuruş alacaq. 

Papirosunu atdı, bu heç nəyi dəyişmədi, sönmüş 
kötük yerə düşən zibilin sayını artırdı. "Bonaqua" 
şüşəsindən stəkana su töküb içdi. Təzə aldığı ümumi 
dəftərə baxdı, neçə gün idi ki, yazı yazmaq haqqında 
düşünürdü, ancaq bir kəlmə də yaza bilməmişdi. Divan 
kitab, qəzetlərlə dolu idi. 

"Qərb" qəzetinin baş redaktorunun ona yalan vədlər 
verməsi, onu görəndə yolunu dəyişməsi qəribə idi və o 
bu tənhalıqda müsahibə üçün Sakif Həşimova ağız 
açdığına görə özünü qınayan kimi oldü. Ancaq əslində 
müsahibə üçün ən sonda müraciət etməsi, ona qədərsə, 
qəzetin nöqsanlarını sifətinə çırpması toxtaqlıq verdi. 

– Mətbuatı şouya çevirmək olmaz. Şoumenlərin 
yarıçılpaq şəkillərini göstərməklə, bir-birlərinin açıq 
şəkildə təhqirlərini qəzetə çıxarmaqla qəzetçi olmaq 
olmaz. 

Diplomatını yellədə-yellədə gələn alçaqboy Həşi-
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mov nə desə yaxşıdı, guya onun dediyi nəyzənbillah, 
hansısa bir kəlamdı. 

– Qardaş, indi populyar olmaq üçün ya oxuyan 
olmalısan, ya da futbolçu. 

Ədəbi proses haqqında müsahibə vermək istədiyini 
bu söhbətdən təxminən iyirmi gün qabaq bildirmişdi, 
hər dəfə də "yadımdadı, Nəsimiyə deyəcəm, hazırla-
sın" cavabı almışdı. 

– Mən yazıçıyam, Sakif, özümün də əlli yaşım 
olur, mən nə şoumenəm, nə də futbolçu. 

– Bir şey fikirləşərik. Görüm Nəsimi nə vaxt 
boşalır. 

Həşimov artıq heç nə demədi, əslində, demədikləri 
elə onun bəsi idi. İyirmi beş il idi ki, qəzetlərdə külüng 
çalırdı, özü də respublikada tanınan adlı-sanlı qəzet-
lərdə məsul vəzifələrdə işləmişdi, irili-xırdalı yüzlərlə 
müsahibələr götürmüşdü. Ona maraqlı idi – ilk dəfə 
müsahibə versin, bu müsahibə fərqli bir müsahibə ola-
caqdı – həm keyfiyyət, həm də məzmun baxımından. 
Alınmadı. Heç eybi yox. 

"Qərb" qəzetinin son nömrəsi stolun üstündə idi. 
Kitablar yan-yana, üst-üstə yığılmışdı. Bu kitablar 
sevdiyi, dönə-dönə oxuduğu kitablar idi, hər dəfə 
əhvalına uyğun olaraq götürüb oxuyurdu. Adını unu-
dub, hansısa fransız yazıçısı populyarlıq qazana bilmir. 
Axırda məcbur olub öz əsərləri haqqında müxtəlif 
imzalarla resenziyalar yazır, nəticədə məşhurlaşır. 

O məşhur olmaq, tanınmaq haqqında fikirləşmir, 
sadəcə uzun illərdən sonra müsahibə verib ürəyini 
boşaltmaq istəyir. Niyə də müsahibə verməsin? Bəlkə 
kimdənsə əskikdi? Üçündən əskikdisə, üçündən artıq-
dı. Özü də hər sahədə – boy-buxunda da, bacarıqda da, 
savadda da. O qədər müdirlərin, rəhbər işçilərin 
adından yazılar yazıb. Özləri mat-məəttəl qalıblar ki, 
yəni bu yazılanları demişik? 

Onların adına nələr yazıb? Bəs indi yeni kitabı 
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haqqında qələm dostları bir kəlmə də olsun yazmırlar. 
Mədət Əbülfəzoğluna kitab verib, xahiş edib ki, 
fikirlərini yazsın. O da söz verib ki, yazacaq. Düz iki 
aydı ki, yazır. Professor, tanınmış dilçi alim Vəli 
İsmayılov o gün qabağını kəsib deyir ki, son illər çap 
olunan əsərlərdən təkcə sənin dilin xoşuna gəlib. 
Yazacam, bir az başım qarışıqdı, açılan kimi yazacam. 
Gəl, Vəli müəllimi gözlə ki, başı nə vaxt açılacaq. 

Kitabını əlinə alıb vərəqlədi, nədənsə, ona elə gəldi 
ki, bu kitab hansısa başqa bir adamın kitabıdı, oxuyub 
rəy yazacaq, sonra müəllif yerinə ixtiyar bir adamın 
adını yazıb redaksiyalardan birinə təqdim edəcək. 
Ancaq yuxusu gəlirdi, divana uzanıb gözünün acısını 
almaq istədi, əvvəlcə otaqdakı saatın tükürpədici səsi 
yuxusunu qaçırdı, dalınca da qapının zəngi çalındı. 
Könülsüz qapıya yaxınlaşdı. Su idarəsindən idi. 

– Aya bir manat iyirmi qəpik düşür, beş aydı 
verməmisiniz. Çek yazımmı? 

Oğlan onun üzünə baxa bilmirdi, hər ayın əvvəlində 
eyni söhbəti edirdilər. 

– Suya sayğac qoyun, mən də aparım banka 
ödəyim. 

Oğlan elə sabah sayğac qoydurmağa söz verir, 
ancaq bir iş görmürdü. 

– Dayı, sabah sayğac qoyduracam, ancaq beş ay 
ödəyin. Cəmi altı manat eləyir. 

– Mən heç altmış qəpiklik su işlətməmişəm, bu bir. 
Sonrası, bütün qonşulara sayğac qoymusunuz, məndən 
savayı. Nə vaxt sayğac olar, işlətdiyim məbləği ödə-
yərəm, necə ki, qazı, işığı ödəyirəm. 

– Dayı, altı manat nədi ki, ondan ötrü bu qədər 
söz-söhbət açırsınız. Mənim də ailəm var. 

– Mən xeyriyyəçi deyiləm, sayğac qoyulsun, kod 
açılsın, onda işlətdiyim suyun pulunu banka verərəm. 
Sən mənə mane olursan. Gedə bilərsən. 

Qapını arxadan bağlayıb divana tərəf addımladı. 
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* * * 
Tərcümeyi-halını ilk dəfə orta məktəbin səkkizinci 

sinfində oxuyarkən yazmışdı. Onda komsomola keçirdi 
və məktəb komsomol təşkilatının katibi ona yazılı bir 
vərəq verdi, tapşırdı ki, bu formada tərcümeyi-halı 
yazsın, ancaq ad-familiyanı, illəri özününkü eləsin, 
sonra sinif yoldaşlarına da versin. 

Sən demə, hamının tərcümeyi-halı bir-birinə oxşa-
yırmış, sadəcə ad-familiyalar, ailə üzvləri müxtəlif 
imiş. Bu öz yerində. Qəribəsi o idi ki, sovet dövründə 
tərcümeyi-halların sonunda "həbsdə olanım və xaricdə 
yaşayanım yoxdur" ifadəsi hökmən yazılmalıydı. Yəni 
o vaxtlar həbsxanada yatanlar yox idi? Yəni o vaxtlar 
kənd qocalarının təbirincə desək, türmələr elə boran-
boş idi? Əlbəttə, yox. O vaxt iki-üç qəpiyin üstündə 
adamı tutub basırdılar dama. Türmələr də ağzınacan 
dolu idi. Görünür, həbsdə olanların uşaqları nə kom-
somola keçir, nə ali məktəbdə oxuyur, nə də bir yerdə 
işləyirdi. 

Ancaq belə də deyildi, çox güman ki, həbsdə olanın 
uşaqları tərcümeyi-halda saxtakarlıq edərək atalarının 
həbsdə olmasını gizlədir, elə hamı kimi o cümləni 
yazırdılar. Kim idi onu yoxlayan? Bir ara kənddə 
kolxoz sədri işləmiş İbrahim Süleymanov sədrlikdən 
çıxandan sonra kefinin saz vaxtında deyirdi ki, ayə, bu 
nə hökumətdi, eləcənə kağızın üstündə qurulub. 

Sentyabrın 1-də o da başqaları kimi sübh tezdən 
məktəbə yollandı. Adətən yeni dərs ili başlayanda 
şagirdlərin əyin-başları təzələnirdi, qızlar qara donun 
üstündən ağ önlük geyinirdilər. Dəftər-kitabının yoxlu-
ğuna qonşu uşaqlar heç nə demədilər, ancaq əynindəki 
köhnə paltara rişxənd etdilər. 

– Bu nə paltardı? Bəlkə yuxulusan, təzə kostyu-
munu geyməmisən? 

Təkcə "yox" cavabı verdi, başqa heç nə demədi, əs-
lində onun məktəb yaşı deyildi və ona görə də məktəb 
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üçün bazarlıq edilməmişdi. Məktəbə ata-anasından 
xəlvət getmişdi. 

Məktəbin həyətində böyük canlanma vardı. O birin-
ci sinfə gələn uşaqların təzə, səliqəli geyiminə, kitab-
dəftərlərinə həsədlə baxırdı. Onları siyahı ilə iki yerə 
böldülər. Hündürboylu, ağ saçları səliqə ilə daranmış 
Mikayıl müəllim bir qrupun qabağına düşüb "ardımca 
gəlin" dedi. Uşaqlar sıra ilə məktəbin qapısından içəri 
keçdilər. 

Ona elə gəldi ki, qapıdan içəri keçmək ən böyük 
xoşbəxtlikdi, o isə cərgədən kənardakı şam ağacının 
üstündə oturub. Bir azdan o biri qrup içəri keçəcəkdi. 
Əlində jurnal olan müəllim uşaqları sıraya düzdü. 
Deyəsən, tələsmirdi. Birdən, o, ayağa qalxıb həmin 
müəllimin yanına qaçdı. 

– Müəllim, məni də götürün! 
Müəllim çaş-baş qaldı. 
– Sən kimsən? 
– Mən... mən... Məni də götürün! 
Müəllim ətrafa boylandı, Axtardığı adamı tapmayıb 

onun başını sığalladı. 
– Axı, sənin sənədlərin yoxdu? 
– Hazırlayarlar, müəllim, təki siz götürün. 
– Hansı ayda anadan olmusan? 
– Dekabr ayında. 
– Çatmır də. Yaşın düşmür. 
Müəllim direktorun yanına getdi, nəsə danışdılar. 

Umud müəllim qışqırırdı. 
– Olmaz, Kamil müəllim, olmaz, qardaş. Partiya-

nın qayda-qanunu var, təlimat var. Bir-iki ayı çatma-
saydı, bir şey eləmək olardı. Bunun düz dörd ayı çat-
mır. Bu nə oxuyacaq? 

– Bu oların hamısından yaxşı oxuyacaq. 
O gün o, məktəbə getmədi, ancaq həyətdən bir yana 

tərpənmədi. Üç gün beləcə ötdü, axırda Kamil müəlli-
min sinfinə götürdülər. Onun köməkliyi ilə anası 
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sənədləri qaydaya saldı. 
Bu keçmiş və olmuş tarixdi, bunu deməkdə məqsədi 

başqadı. O birinci sinfə gedəndə 1965-ci il idi və o il 
atasını məktəb direktoru vəzifəsindən azad etmişdilər. 
Səbəbi? Atası 1958-ci ildən məktəb direktoru idi. 
Sonralar ağlına gəlmişdi ki, Sov.IKP MK-mn birinci 
katibi Nikita Sergeyeviç Xruşşov da məhz həmin ildə 
kommunistlərin lideri seçilmiş və 1964-cü ildə işdən 
azad edilmişdi. Belə çıxır ki, atası Xruşşovla bir vaxtda 
direktor işləmiş və rəhbərlikdən uzaqlaşdırüdıqdan 
sonra işdən azad edilmişdi. Deməli, onun atası Xruş-
şovun kadrı imiş. Uzaq dağ kəndindəki bir məktəblə 
Moskvanın nə əlaqəsi? Kim nə deyirsə desin, bu yüz 
faiz belədir. Atası kəndin ən savadlı, bacarıqlı, işgüzar 
müəllimi olub. 

– Ə, indi müəllim var? Müəllim İsmayıl müəllim 
idi. – Hamı hörmət edirdi. Nəyə görə? Şagirdlərə həm 
bilik verirdi, həm də insan olmağı öyrədirdi. 

Onu məktəbin qapısından içəriyə qoymayan, şam 
ağaclaruun üstündə oturdan Umud müəllim əslində 
qaydalara riayət edirdi, ancaq elə o sovet qaydaları ilə 
– saxta kağızlarla axır ki, birinci sinfə qəbul olundu. 

 
* * * 

Sərxoşluğa və alkoqolizmə qarşı hər yerdə mübarizə 
aparılırdı. O cümlədən, ucqar dağ kəndində də. Kəndin 
kolxoz sədrinin qızının toyunda rayon partiya komi-
təsinin birinci katibi öz başının dəstəsi ilə toyda iştirak 
edir. O, limonad suyu tökülmüş stəkanı əlinə alıb 
sağlıq deyir və Mərkəzi Komitənin bu qərarının çox 
düzgün olduğunu dönə-dönə vurğulayır. 

– Bu toydu, yoxsa ehsan? – Sualı verən Mehdi li-
monad butulkasına araq doldurub dostları ilə 
vururdular. 

Kefi kök Mehdi necə olursa, mikrafonu ələ keçirib 
sağlıq deyir. Deyir ki, Moskvadan dağ kəndi görünüb 
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eləmir. Qradaküar bu qərarı verib özləri arağın küpə-
sinə giririər. Ona görə də bu limonad sularını bu qərarı 
verənlərin və onu icra edənlərin sağlığına içək. Ay 
camaat, görən Moskva bizi alqışlayıb sağlığımıza içə-
cəkmi ki, toylarımızı ehsan kimi keçiririk?... Ə... ə, 
rusda ayıq baş var ki, gəlib baxsın, görsün ki, bu dağın 
başında araq içirlər, ya yox... 

 
* * * 

Fotomüxbir məktəbə gəlmişdi. Xeyli şəkillər çəkdi. 
Sonra "əlaçı olanınız varmı?" deyə soruşdu. Hamı onu 
göstərdi. 

– Gəl bura, – dedi fotoqraf Gülmalı. Onu həyətdəki 
Leninin heykəlinin yanına apardı və heykəlin fonunda 
şəklini çəkdi, dəftərini çıxarıb adını, soyadını, sinfini 
yazdı və on-on beş gündən sonra şəkli qəzetdə çıxdı. 

İndi məktəbin həyətində Leninin heykəli yoxdu. O 
heykəli hara atıblarsa, izi-tozu bilinmir. Leninin 
heykəlinin yerində vaxtilə Stalinin heykəli varmış... 
Göstəriş verilir ki, Stalinin heykəlləri məhv edilsin. 
Kənd adamlarının ağlına belə gəlmir ki, Stalinin 
heykəlini dağıtmaq olar. Elə bir nəsul olmazdı ki, 37-ci 
ildə sayıb-seçilən oğulları Sibirdə güllələnməsin. O 
kişilərin oğulları gecə ikən Stalinin heykəlini məktəbin 
tavanına qaldırırlar. Oraya çıxmaq heç kimin ağlına 
gəlmirdi. Stalinin heykəli neçə onillər orada qaldı və 
camaat Stalinin ölümünə inanıb qara qorxunu (məhəb-
bəti yox!) ürəklərindən çıxarandan sonra heykəli yerə 
salıb sındırdılar... 

Ancaq indiki ağlı olsaydı, riyaziyyatçı olardı. Bu 
elmi gözəl bilirdi, riyaziyyatla məşğul olan anları indi 
də xatırlayır. Dəqiq elmlərə hazırlaşanlar çətinə dü-
şəndə, ona müraciət edirdilər. Riyaziyyat müəllimləri 
də kim olsa yaxşıydı? Umud müəllim. Onun tapşlrıq-
larını ilkin başa düşən, həll eləyən o idi. Umud müəl-
lim tapşırığı düzgün eləməyən qardaşı qızını o qədər 
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döydü ki... 
– Riyaziyyatı oxumayanlar səndən çox bilir. Bəs 

mən sənə nə öyrədirəm? Hanı sənin başın? 
Bir dəfə Umud müəllim ondan soruşdu: 
– Riyaziyyatı, həndəsəni oxumaqda məqsədin 

nədir? 
Qəribə cavab vermişdi: 
– Mən bütün fənləri eyni səviyyədə oxuyuram. 

Riyaziyyat isə ilk məhəbbət kimi könlümə qonub. Mən 
bu fənni sevirəm. 

Umud müəllimə "ilk məhəbbət" sözü o qədər də 
çatmadı, bir az da əsəbiləşən kimi oldu, elə bil riyaziy-
yat onun dost-doğmaca qızı idi və o, zorla qızı onun 
əlindən alır. 

– Başına qız qəhətdi, sevirsən, get onları sev... 
Onda sevən vaxtlarıydı və sevirdi. Bu onun ilk mə-

həbbəti, gözünün ilk ovu idi. O da tale payı idi, ilk 
sevgi dediyi o ülvi hisslər də! O hislərin alovunda 
alışdı, yandı, ancaq ona qovuşa bilmədi! 

İlk sevgiyə qovuşan xoşbəxt olurmu? Bəlkə də. An-
caq indi anlayır ki, hər şeyin ilki şirin və yaddaqalan 
olduğu kimi, ilk sevgi də elə olur. Yaddaşdan silinmir, 
bütün ömrü boyu insanla olur. 

Bir vaxtlar kəndlərinə hind kinoları gəlirdi. Bö-
yüklü-kiçikli hamı kəndin mədəniyyət evinə axışır, 
ikiseriyalı kinoya baxır, doyunca ağlayır və gecəyarısı 
evə qayıdıb səhərə kimi yata bilmirdi. 

Səhər o kino xatirəyə çevrilirdi. İndi hind kinolarına 
baxmır, ona baxmağa heç vaxtı da yoxdu, həm də uşaq 
vaxtı baxdığı, bəzən gözlərini yaşaran kinolara zərrə 
qədər baxmaq həvəsi qalmamışdı. Nədənsə, ilk sevgiyə 
müqəddəs varlıq kimi baxırdı, tez-tez o qızı xatulayır, 
onun baxışlarını xəyalında canlandınr, xoş xatirələrə 
dalırdı. Bəzən elə düşünürdü ki, o qızın varhğını 
gözlərinə yazıb, istədiyi an açıb baxa bilir. Açıb baxır, 
bu baxış onun xəyallarını dəyişib gənclik illərinə 
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aparır, o gənc olur, güclü olur, sevir, saçlarına düşən ağ 
qar dənələrini unudur, qayğılarını müvəqqəti də olsa 
itirir, ta o qayğılarla üzbəüz olana kimi və o qayğılar 
çiyninə qonduqda ilk sevginin şirin xəyalları ondan 
uzaqda, özü də çox uzaqda qalır, ona zərrə qədər yar-
dımçı ola bilmir, əksinə, ona dalbadal zərbələr vurur. 
Bəziləri, ən çox da qadınlar onda fiziki bədən xəstəlik-
lərinin olduğunu açıq-aşkar danışırdılar. Bir dəfə birinə 
qayıtdı ki, bu sözləri nəyə əsasən danışırsan? Qayıdıb 
nə desə yaxşıdı, əgər elə deyilsə, yaşın qırxı adlayıb, 
nə səbəbdir ki, evlənmirsən? 

– Mənim evlənməyim səni niyə belə çox düşün-
dürür? 

– Prostu, elə-belə deyirəm. 
– Prostu, sən elə öz işinlə məşğul ol, xalqın işinə 

qarışma. Şübhən varsa, istənilən vaxt teoremi isbat edə 
bilərəm. Elə sənə də... 

Şöbə müdiri yeri boşalanda onun namizədliyi 
birinci idi. Ancaq söz-söhbətlər baş alıb getdi, nəticədə 
onu qoymadılar, səbəb də o oldu ki, o yaşı əlliyə çatıb 
(yaşı qırxt ötüb demədilər) özünə ailə qura bilmirsə, bu 
boyda şöbəyə necə rəhbərlik edə bilər. Başqa bir qadını 
müdafiə etdilər və şöbəyə müdir qoydular. Koridorda 
müdafiəçilərdən soruşdu: 

– Mən ailə qura bilməmişəm. Bəs bu Elqızı xanım 
iki dəfə rəsmi ailə qurub boşanıb, qeyri-rəsmi isə 
iyirmi iki dəfə... 

– Öyrənmək heç zaman gec deyil. 
– Nəyi öyrənmək? 
– Elə hər şeyi. Sən düşündüklərini də. 
Söz ağzında qurudu. Dünya nə qəribə imiş və dün-

yanın əsrarəngiz gözəllikləri ilə yanaşı eybəcərlikləri 
də var imiş...! 

Ancaq o, nədənsə eybəcərlikləri qəbul etmir, gözəl-
liklər haqqında danışırdı. Ta o vaxtdan, hansı ki, 
təbiətə həsr etdiyi şeirindən indiyə kimi. İlk şeiri rayon 
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qəzetində dərc olunanda sevincinin həddi-hüdudu ol-
mayıb. O şeirin dərc olunduğu gündən hamı ona 
münasibətini dəyişib, başqa gözlə baxıblar – kimi hə-
sədlə, kimi paxıllıqla. Yoldaşları, ən çox da qızlardan 
Amaliya ona irad tutub ki, ə, o nə şeirdi dağdan-daşdan 
yazıbsan. Bacarırsan sevgidən yaz. Yazdı, cəsarət edib 
üzə çıxarmadı, heç Amaliya da ondan şeir istəmədi, 
onu hiss etdi ki, sevgi şeirlərini rayon qəzetində də 
vermədilər. Özlüyündə təəccüb etdi, o sevirdi, ilk 
sevginin alovunda alışıb-yanırdı, bu yanğını misralara 
çevirirdi, ancaq redaksiyaya təqdim etdiyi şeirlərin 
içindən onları seçib kənara qoyur, əməyə, Vətənə, 
təbiətə həsr olunan şeirləri gen-bol dərc edirdilər. 

Bir dəfə redaksiyada şöbə müdiri ilə görüşdü, dedi 
ki, sevgi şeirləri niyə çap olunmur? 

– Bir söz demirəm, vaxt gələr, onlar da dərc olunar. 
O şeirlər dərc olunmadı, çünki sonralar o şeirləri 

oxuyanda utandı və vərəqləri cınb atdı. 
Bir gün poçtalyon İslam sübh tezdən məktəbin 

həyətinə gəldi, qoltuğundan qəzetləri uşaqlara payladı, 
ona sarı rəngli bir kağız uzatdı. Heç nə anlamadı. 
Soruşdu ki, bu nə kağızdı? 

– Bilmirsən? Pul kağızıdı. 
– Nə pul? 
– Qəzetdən göndəriblər. 
– Kağızı kimə verim? 
– Poçta get, pulunu al. 
Dərs qurtaran kimi poçta yollandı. Fəxrəddinin 

papirosunun iyi otağı birtəhər etmişdi. Kağızı alıb nəsə 
yazdı, ona imzalatdırıb kassanı açdı, oradan iki göy 
beşlik çıxarıb ona uzatdı. Sevincinin həddi-hüdudu yox 
idi. Poçtdan birbaşa mağazaya getdi, məktəbli şoka-
ladı, qənd, çay və vafli aldı. Evə çatana qədər vaflini 
yedi, onun şirinliyi indi də damağındaydı. 

Və çox güman ki, aldığı on manat qonorar, vaflinin 
şirinliyi onun gələcək yolunu müəyyənləşdirdi... 
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* * * 
Hər il məktəbdə son zəng olurdu. Onuncular məktə-

bin həyətində toplaşır, orada tədbir keçirüir, müəllim-
lər şagirdlərinə arzularını bildirir, şagirdlər onların 
etimadlarını doğruldacaqlarına söz verirdilər. Və təd-
birdən sonra onuncular – sonuncular kəndin mərkəzin-
dən keçib. Qalaçaya, oradan Şahzadə bulağına gedir-
dilər. 

Aşağı sinif şagirdləri onlara necə həsədlə baxırdılar! 
Əslində məktəb elə onuncuların o tədbiri ilə başa çatır-
dı. Məktəb ayın sonuna qədər davam etsə də, davamiy-
yət aşağı düşürdü. Buna səbəb isə kəndin yaylağa köç 
etməsi olurdu. 

Axşam saat 21.00-da kənd radio qovşağının diktoru 
Abbasəli Telman adına kolxozun xəbərlərini oxuyurdu. 
Qəribədir, bu xəbərləri kənd camaatı elə səbirsizliklə 
gözləyirdi ki?! Səriyyə nənəsi uşaqlara tapşırırdı: 

– Ay uşaq, birdən radionun səsini alarsınız, xə-
bərləri eşidəmmərik. Özünüz də səs eləməyin, gedin 
dərsinizi oxuyun. 

Budur, radiodan Abbasəlinin səsi eşidilir. 
– Axşamınız xeyir olsun! Danışır kənd radio qov-

şağı. Telman adına kolxozun xəbərlərini dinləyirsiniz. 
– Kolxozun traktorçusu Ziyadxan, Tafdıq (o, 

Tapdıq sözünü belə tələffuz edirdi) və Malış! May ayı 
qurtarmaq üzrədi. Hələ də Rusölənə gedən yoldakı 
günlüklər əkilməyib. Bəs ora kartof səpini nə vaxt 
olacaq? Sabah o sahələr əkilib qurtarmalıdır. Lazım 
olan salyarkanı alın. Söyün sizi tezdən gözləyəcək. 

Briqadirlər: Abbas, Səlim! Səhər işçiləriniz o tay-
dakı anbarda olur. Toxum daşınır və Rusöləndə 
traktorçuların əkdikləri yerə səpirlər. Toxumu Kitayın 
AX 57-02, Romanın ART 58-79 və Ələkbərin 42-01 
AZT nömrəli maşınları daşıyacaq. 

– Dünəndən xəbərdarlıq edilsə də, hələ bir çoxları 
köçməyiblər. Onların heyvanları, mal-qaraları kolxo-
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zun əkin-səpin və biçənək sahələrinə ciddi ziyan vurur. 
Səhər köç qurtarmalıdır. Nəzərinizə çatdırırıq ki, may 
ayının 27-dən etibarən kənddə qalan mal-qara kolxo-
zun anbarına salınacaq və cərimələnəcək. Sabah hamı 
bir nəfər kimi köçü başa çatdırır! Köç edənlərin nəzəri-
nə! Heyvanları aparıbsınız, ancaq üç-beş qoyununuz 
kənddə qalıb. Onu saxlamayın və ümidli olmayın ki, 
kolxozun sürüsünə qatacaqsınız. Qoyunları da yaylağa 
aparın. 

– Qaz və qaz yiyələri! Nəzərinizə çatdırrııq ki, 
kolxozun taxıl sahələri sizin üçün karvansara döy. 
Qarovulçu Məhərrəm! Qardaşının və bacın qızının 
qazlarını taxıl sahəsindən yığışdır. Adam qohumbazlıq 
eləməz. Taxıl elin sərvətidir. 

Diqqətinizə görə sağ olun. Gecəniz xeyrə qalsın. 
Sonra radioda xırıltılar baş verir və birdən danışıq 

səsləri, ya musiqi gəlirdi. 
Bu çıxış və tapşırıqdan sonra hamı çalışırdı ki, köçü 

tez eləsin. Bu həm də can rahatlığı idi. Mal-qaraya 
baxmaq yükü azalırdı. Qarovulçular indi təkcə qazlara 
və ördəklərə göz qoyurdular. Ötən yayda Nəsir 
gərməşov ağacını fırladıb Vəlinin Zəhrasııun qazlarını 
birtəhər etmişdi. 

– Zəhra, – deyirdi Nəsir – beş dəfə sənə demişəm 
ki, qazları buraxma. 

– A Nəsir, bilirsən ki, dalınca gedənim yoxdu, 
nolardı, çıxarıb qırağa eliyərdin, mən də dama salıb 
ağızlarını bağlayardım. Neçə dəfə çıxarmışdın, bu dəfə 
də çıxarardın. Hamısını qırdın, əlinə nə gəldi? 

– Taxıl hökumətindi, Zəhra. Kolxozun malını 
dağıtmaq olmaz. 

– Sən nə danışırsan, ə? Mənim qazlarım qoy bir 
kilo taxıl xarab eləsin. Sədr tonlarla yeyir, ona heç nə 
deyən yoxdu. Deyərdin ikisini, lap üçünü qışda sənə 
verərdim. Hansı yaxşıdı? 

– Mənə heç nə lazım deyil. Əməkgünü bəsimdi. 
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– Allah bilən məsləhətdi. Hökuməti başdakılar da-
ğıtmasa, kasıb-kusub heç nə eliyən döy. O heyvanların 
qarğışı tutacaq sizi. 

Köçün ikinci günü sübh tezdən Ziyatxan əmisinin 
atını həyətə gətirdi. Əmisi yaylaqdan gecə gəlmişdi. 

– At yaman yorulub, – dedi, – yaylaqda xeyli iş 
görmüşəm, odun daşımışam. Çalış ac qalmasın, yolda 
istirahət ver, həm də suvararsan. 

Qab-qacaq dolu xurcunu yəhərə atdılar. Yük ağır 
idi. Xurcuna duz, un, qənd, çay, konfet, vermişel, ma-
karon, soğan, sarımsaq qoyulmuşdu. Yaylaqda məhsul 
tutulana qədər yavanlıq olmalı idi. Üç ay yaylaqda 
nənəsi ilə qalacaqdı. Dəyişək paltarlarını qazanın içinə 
qoymuşdular. 

İki inəklərini, iki buzovu, on bir qoyunu və on qu-
zunu köç yolunun üstündə – Boz dağda atası otarırdı. 
O, yüyəndən tutub kəndi çıxana qədər atı minmədi, 
sanki ona yazığı gəlirdi. Kəııdi çıxan kimi atın belinə 
sıçrayıb Boz dağa tərəf üz tutdu. Atası onu gözləyirdi. 

– Doyunca otlayıblar. Səni incitməyəcəklər. Tələs-
mə, Allah qoysa günortaya Qara yurddasan. 

Yolu əzbər tanıyırdı. Qarşıdakı təpə Mağara adlanır. 
Sonra Təkdaşdı. İrəlidə Soyuqbulaq, Hətəmin yurdu, 
Qoca qaya, Nazik su və nəhayət yaylaq yerləri Qara 
yurd. 

Yaylaq yerləri çox idi. Kəndin Aşağıbaş camaatı 
Sarıdamlara köçürdü. Nəhrəçilər camaatının yaylaq 
yeri Nəhrəçilər adlanırdı. Bura Sarıdamların arxasında, 
Qara yurdun sıldırım enişində yerləşirdi. Dərə damında 
kəndin Çaykənd adlanan hissəsinin evləri köç salırdı. 
Kolxozun mal-qarası və çobanların ailələri Göldə 
yerləşirdi. Onlar Yuxarı baş məhəllədə yaşayırdılar və 
buranın camaatı yaylağa Qara yurda gəlirdi. Comalar, 
qara damlar sıra ilə düzülürdü. Başda Pərnisə qarının 
damı idi. Sonra Xançallı Zəhranın, Gülşənin, Sona arv-
adın, İslamın, Mirzə kişinin, Telli qarının, Ələmdarın, 
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Qara Əlinin, Cəvahirin, Dundarlı Məsimin, usta Qəri-
bin, Ələkbər kişinin və onların comaları gəlirdi. Köç 
təzə gəldiyindən hər yan yaşıllıq idi. Ot az qala dizə 
çıxırdı. Yol boyu yolotu dolu idi və Pərnisənin nəvəsi 
vedrəni doldurmaq üzrə idi. Arxac yerləri də yolotu və 
gicitkanla örtülmüşdü. 

Ziyadxan əmisi comanı təzələmişdi. Üstünə fıstıq, 
vələs ağaclarının budaqları döşənmiş, qara kağız 
çəkilmiş, torpaqlanmışdı. Selin qarşısını almaq üçün 
ətrafdan arx qazılmışdı. Heyvanları bağlamaq üçün yer 
düzəldilmiş, qoyun-quzuların yerləri çəpərlənmişdi. 
Ocaq yerlərinin daşları təzələnmiş, odun parçaları 
doğranmışdı. 

– Heyvanlar səni incitmədi ki? – Nənəsi soruşdu. 
– Yox, – dedi. Xurcunu atın belindən aşırdı. – 

Ağamalıların itləri az qalmışdı məni birtəhər eləsin. 
– Yaman pis itləri var. – Səriyyə nənəsi çayniki 

ocağın üstündən götürdü. – Gəl çay iç, yol gəlmisən, 
yorulmusan. 

– Qoy atı hörükləyim. Neçə gündü yük daşıyır. 
– Adamçıxan qayanın o biri üzünə apar, özün də 

yubanma. 
Adamçıxan qaya adına uyğun qoyulub, arxa tərəf-

dən ona çıxmaq çox asandır. Boş vaxtlarında onlar 
burada oturub söhbətləşir, müxtəlif oyunlar oynayır-
dılar. Ancaq alt tərəfdən qayaya baxanda adamın göz-
ləri qaralır, elə bil qayanın başı mavi səma ilə bəra-
bərdə dayanır. Burada kəklikotunun iyindən meyxoş 
olursan. Hər il o, az qala bir kisə kəklikotu yığıb 
qurudur, kəndə göndərirdi. 

Nənəsi səhəngi götürüb Turşsuya getdi. Bu bulağın 
suyu bumbuz olurdu. Mis çömçəni ağzına kimi dol-
durub içirdi. Bəlkə elə bu bulağın suyuna görə nənəsi 
həmişə Qarayurda gəlirdi. 

– Mən axşama yemək hazırlayım, sən aşağı Təkə-
rin tapına düş. Baban qoyun növbəsindədi. Heyvanları 
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bəri ötür. 
Gərməşov ağacını götürüb aşağıya üz tutdu. Günə-

şin solğun – sapsarı şəfəqləri İlan dağının başında 
görünürdü, bir azdan o yox olacaq, dağların kölgəsi 
qaranlığa çevriləcəkdi. Ona kimi nənəsi inəkləri sağır, 
buzovları comanın arxasındakı ağaclara bağlayır, südü 
bişirib qatıq çalır, qab-qacağı yuyub yerinə yığır, 
üstünə dəsmal salırdı. Nənəsinin işi qurtaran deyildi. 
Arvad özünə iş tapır, yatana qədər hərəkətdə olurdu. 
Pendiri, şoru yığmaq üçün dəriləri təmizləyir, duzlayır, 
yağ üçün qoyun qarınlarını hazırlayırdı. O, çayı sön-
məyə qoymur, közə çır-çırpı atır, çayı isti saxlayırdı. 
Babası kəklikotu çayından doymaq bilmirdi. 

Gecəyarısı Sarı qaya tərəfdən canavarların ulartısı 
meşədə və qayalarda əks-səda verirdi. Onlar səs-səsə 
verib ardı-arası kəsilmədən gecəni diksindirirdilər. 
Comalardan Sarı qayaya bir az yol vardı, ancaq adama 
elə gəlirdi ki, canavarlar hardasa on beş-iyirmi addım-
lıqdadır. 

Çoban itləri də səs eşidib hürməyə başlayır, cana-
varların səsini kəsmək istəyirdilər, onların buna məhəl 
qoymadıqlarını görüb susmağa məcbur olurdular. 
Çoban itləri də itlər idi ha! Az qalırdı pələng boyda 
olsunlar. Zəncirdən açılıb yad adamın üstə düşsəydilər, 
diri-diri yeyərdilər. 

Nəhrəçüər Nəbinin iki iti vardı, hər ikisinin boğa-
zına iti dişlikli dəmir keçirmişdi. Bir gecə canavarlar 
onun sürüsünə hücuma keçirlər. İtlər zənciri qırıb 
canavarlarla "döyüşürlər". Səs-küyə axır ki, ağır yatan 
Nəbi ayılır, qoşalüləni götürüb atəş açır. Canavarlardan 
biri yerə sərilir, biri yaralanır. Qan içində üzən itlər 
yaralı canavarın üstünə cumub didişdirirlər. Nəbinin 
çomağı yaralı canavarı susdurur. 

Nəbi comada tək olurdu, sübh tezdən qoyunları 
otarmağa aparır, günorta qayıdırdı. Comada heç kim 
olmurdu və heç kim itlərin qorxusundan o həndəvərə 
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hərlənmirdi. 
Ay işığına qonşular bir yerə toplaşır, Aşıq Səmən-

dərin sazına-sözünə qulaq asırdılar. Qocaların söz-
söhbətləri də maraqlı olurdu. O, bu söhbətlərdən 
öyrəndi ki, 1920-ci ildə sovet hökuməti qurulana qədər 
kəndlərinin camaatı Dərə damında, Çanaqçıda, Göldə 
yaşayıb heyvandarlıqla məşğul olublar. Təzə hökumət 
sıldırım dağların, sıx meşəliklərin ətəklərində yaşayan 
camaatı indiki kəndlərinə köçürüb, əhali siyahıya 
alınıb, konddə məktəb, tibb məntəqosi, mədəniyyət 
evi, poçt, mağazalar tikilib və ancaq yaydan-yaya kənd 
camaatı dədə-baba yerlərinə – yaylağa gəliblər. 

Bu yerlərin qışı həddindən artıq soyuq olur. Elə 
yayın cırhacır istisində axşamlar yorğansız yatmaq 
mümkün deyil. Yundan hörülmüş corablar, köynəklər, 
şallar, əlcəklər dağ adamlarının soyuqdan qoruya 
bilirdi. 

...Comada tək idi, qapının ağzındakı kötüyün üs-
tündə oturmuşdu. Molla Mirzənin nəvəsi Səbayel sə-
hənglə su gətirirdi. Səhəngi yerə qoydu. 

– Məni itdən ötürərsən? – Səbayel onunla bir 
sinifdə oxuyurdu, alçaqboy, toppuş, ağappaq qız idi. 

– Qorxma, bizim it adama dəymir. 
– Qorxuram. 
– Qorxma. 
– Sabah quzu növbəsi sizindi? 
– Hə. 
– Harda otaracaqsan? 
– Nə bilim. Babam hansı tərəfi desə, ora aparacam. 
– Sən özün otlaq yerləri tanımırsan? Babanı 

neynirsən? Ən yaxşı otlaq yer Sarı qayanın altıdı. 
– Sən hardan bilirsən? 
– Nənəm deyir. Orda həm də çoxlu çiyələk olur. 

Ancaq neynim, qorxuram, yoxsa gedərdim. 
– Mən sabah sənə çiyələk yığıb gətirərəm. 
Qızın sifəti güldü. 
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– Sağ ol. Sən tək necə yığacaqsan? Quzuları itirər-
sən. Yaxşı olardı ki, mən də yığardım. Bəlkə sabah 
Sarı qayaya bir gedək? 

– Necə bir gedək? Mən sübh tezdən quzulan 
aparacam. 

– Lap yaxşı. Sən orda olarsan, mən də gündüz 
olanda gəlib səni taparam. Sənə yemək də gətirərəm. 
Sənin ad günün nə vaxtdı? 

– Qışda. Niyə soruşdun? 
– Heç, elə-belə. – Səhəngi götürüb yola düzəldi. – 

İtdən ötürmədin, eybi yox, ancaq sabah məni gözlər-
sən, hökmən gələcəm. 

Qızın arxasınca boylandı. Özündən iri səhəngi yün-
güllüklə aparırdı. Yoxuşda Səbayel quş kimi süzürdü. 
Onun qaloşu, dizinəcən uzanan yun corabı, mavi 
koftası günəşin altında parıldayırdı. 

Quzu növbəsi dəyişdi. Laz Bəhrəmin İlhamı kəndə 
gedəcəkdi. Püstə qarı babasına demişdi və babası da 
razılaşmışdı. Ürəyində babasını qınadı. 

– Növbəni niyə dəyişməliyik? 
– İşləri var. Dəyişəndə nə olar? Daha yaxşı, bir gün 

o yana düşürsən. 
Yuxudan könülsüz qalxdı. Nənəsi çay süzmüşdü. 
– Çayını iç, kəklikotu yığ. Boş qalma. – Adamçı-

xan qayaya tərəf getdi. Burdan Səbayelgilin coması 
görünürdü, ancaq kimsə gözə dəymirdi. Buradan hər 
yan görünürdü və o, həmişə baxıb gördüyü sıx meşə-
liklərə, qırmızı kərpicli evlərə, dolayı kənd yollarına 
bir də baxdı. Sarı qaya o qədər də uzaqda deyildi, di 
gəl baxmaqla deyildi, oraya xeyli yol vardı. İlan yalına 
kimi getməli, oradan dolayı yolla geri qayıtmalı idi. 
Hesabla o indi quzuları İlan yalından Sarı qayaya tərəf 
ötürməli idi. 

Zeynəb qarı qapıya çıxmışdı. Əlindəki qabın su-
yunu həyətə çilədi, arada bir ona nəzər yetirdi, eləcə də 
gözdən itdi. Çox güman ki, Səbayel indi yatırdı. Bu 
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vaxta qədər yatmaqmı olardı? Görəsən, o, nə işlə məş-
ğuldu? Bəlkə onun gözünə görünmək istəmir? Utanır? 
Qayanın üstündəki mamırlar, oyma daşdakı bir ovuc 
torpaqda bitən sarı çiçək Səbayelin şəklini işıqlan-
dırırdı. Zeynəb qarı bir də bayırda göründü. Ona tərəf 
gəldi. 

– Orda nağaynrsan, qadan alım? 
Qarının xoş sözləri onu ürəkləndirdi. Bir az yaxına 

gəldi. 
– Zeynəb xala, – dedi – buranın kəklikotu yaxşıdı, 

yoxsa Sarı qayanın? 
– Buranınkı. Bura çox gün tutur. 
– Düz deyirsiniz. Mən burdan çox yığmışam, 

ordan da yığım, bir-birinə qatacam. Həm də orda yaxşı 
çiyələk olur. 

– Hə, nolar – dedi qarı. 
– Bu gün növbəni dəyişdik, yoxsa indi çoxdan orda 

idim. 
O, bir az hündürdən danışırdı, bu sözləri sanki 

Səbayelə deyirdi. 
– Gedirəm, sizə də yığıb gətirəcəm. 
...Enli fısdıq ağacının əlçatmazında qov vardı. 

Boşqaba oxşayan qovun üzünü təmizləyib siqaret kimi 
çəkirdilər. Onu necə sındırdığından xəbəri olmadı. 
Təmizləyib siqaret düzəltdi və yandırdı. İlk dəfə idi 
çəkirdi. Əvvəlcə başı fırlanan kimi oldu, sonra ağac 
siqaretə ciyərdolusu qullab vurmağa başladı. 

İlan yalından Sarı qayaya bir yol gəlirdi, bu yolun 
aşağısından, yuxarısından üç-dörd cığır salınmışdı. O 
bu yolun üstündə dayanmışdı: əgər Səbayel gələsi 
olsaydı, bu yolla gələcəkdi. 

Və birdən yaşıllıqların arasından qızın gəlişini 
gördü. Bu gələn o idimi? Tamam dəyişmiş, gözəlləş-
mişdi. Çox da uzun olmayan saçlarını səliqə ilə dara-
mışdı. Göy üzünə bənzəyən rəngdə donu onu gö-
yərçinə bənzədirdi. 
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– Bu sənsən? – Ağacın arxasından çıxıb ona tərəf 
gəldi. Gülümsədi, heç nə demədi. – Heç inanmazdım 
ki, gələrsən. – Qız bir an dayanıb ətrafi seyr etdi, 
təzədən addımladı. 

– Burda neynirsən? 
– Səni gözləyirəm. 
– Bəs sən kəklikotu, çiyələk yığmalı idin? 
– Yığacam, ancaq səninlə. Tək həvəsim olmadı. 
Onun vurduğu ətirdən reyhan iyi gəlirdi. 
– Bir az yuxarı qalxmalıyıq. Yolım kənarında heç 

nə yoxdu. – Qız elə bil buraları ondan yaxşı tanıyırdı. 
– Qabaqdan qalxmalıyıq. Kəklikotunu nəyə 

yığacaqsan? 
Onun gözünə heç nə görünmürdü. 
– Yığsam, cibimə tökəcəm – dedi. – Bəs sən? – Sə-

bayel yaylığını göstərdi. 
– Heç sənin də əməlli-başlı qabın yoxdu. İndi ki, 

belədi, çiyələyi saplaqlı yığıb dəst bağlayarıq, aparıb 
nənənə verərsən. 

– Sən narahat olma, babam hər gün ona yığıb 
gətirir. 

– Onda mən onu sənə hədiyyə edərəm. 
– Çiyələkdən hədiyyə olmaz. Özümə nə gəlib ki? 
Səbayel sürətlə gedirdi, elə bil harasa tələsirdi. 

Qarşılarına bir neçə heyvan çıxdı. 
– Hoştarlıların heyvanlarıdı – dedi, – su içib 

qayıdırlar. 
– Qarşıda bulaq varmı? – Ona elə gəldi ki, Səbayel 

susayıb, su içmək istəyir. 
– Yox, bulaq yoxdu, çay var, onun suyu bulaq 

kimidi. Hamı ondan içir. Su içmək istəyirsən? 
– Yox – dedi, sonra dayanıb nəfəsini dərdi. 
– Tələsirsən, heç sənə çatmaq olmur, bir az oturaq, 

dincimizi alaq. – Qıza yaxınlaşdı, neçə iltər tanıdığı 
Səbayelə yaxından baxdı, dönə-dönə baxdı, sanki onu 
ilk dəfəydi görürdü. Ürəyində deyirdi ki, necə olub. 
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mən onun gözəlliyini hiss etməmişəm? 
– Sükutun səsini eşidirsənmi? 
– Nəyin səsini? – O, qızın sualını eşitdi, birdən-

birə cavab vermək iqtidarında olmadı, əslində çoban 
qızından belə sual gözləmirdi. Ona elə gəlirdi ki, 
Səbayel güclə oxuyan, o qədər də savadın yiyəsi deyil. 

– Sükut elə səssizlikdi, onun nə səsi olacaq? 
– Diqqətlə qulaq as və o səssizliyin gözəlliyini 

duy. – Bir az fasilə verdi. – Özünlə oxumağa kitab gə-
tirmisənmi? 

– Gətirmişəm. 
– Hansını? 
– Cəbri, flzikanı. Bəs sən? 
– "Amerika faciəsi", "Əlvida Gülsarı", "Sevdasız 

aylar". Oxumusanmı? 
– Yox. Sən onları hardan almısan? 
– Əmimqızının kitablarıdı. Şeir kitabları da var. 

İstəsən verərəm. 
– Sən bura kitab oxumağa gəlibsən, yoxsa nənənə 

kömək etməyə? 
– Hamısına. Boş vaxtım olan kimi oxuyuram, 

sənin kimi yatmıram ki? Sizin vaxtınız çox olur. 
Növbəyə gələndə bir kitabı bir günə qurtarmaq olar. 

Sarı qayaya çatmışdılar. Ətraf irili-xırdalı daşla dolu 
idi. 

– Böyüklər deyirlər ki, canavarlar burada gecələ-
yirlər. İzləri də var. 

– Belə çınqıllıqda ilan da olar. 
– Olar, ancaq rast gələn olmayıb. Çatdıq. 
Qaya ilə meşə arasındakı boşluqda kəklikotu, çi-

yələk vardı. Kəklikotunu yığdıqca çiyələk də tapılırdı. 
– Heç şeir bilirsən? – Səbayel onu sorğu-suala 

tuturdu. 
– Niyə bilmirəm? 
– O məktəbdəkiləri demirəm. 
– Bəs hansını deyirsən? 
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– Ayrı kitablardakını. 
– Bilirəm. 
– Söylə görüm. 
– Söyləmirəm. 
– Deməli, bilmirsən, müəllim oğlusan deyə hamı 

yalandan beşləri düzür jurnala. Yalançı əlaçı. 
Çiyələk dəstəsini ona verdi. Əli qızın əlinə toxundu, 

elə bil ildırım vurdu onu. Səbayel müqəddəs, qeyri-adi 
bir insana çevrilib onu ovsunlamışdı. Zahirən adi görü-
nən, heç nəyi ilə fərqlənməyən qız bir anın içindəcə 
başqa adam olmuşdu. 

– Sən məhobbətin nə olduğunu bilirsənmi? – Ca-
vab vermədi, fikirləşdi, qarışıq xəyallar beynində 
dolandı. 

– Sevmirsən, ona görə bu suala cavab verə bilməz-
sən. İncimə, uşaq kimisən. – Barmaqlarını onun 
yanağına sürtdü. Qızın qolundan tutub əlini-əlinə aldı. 

– Mən uşaq-zad deyiləm. Bildin? 
– Uşaqsan, uşaqsan, uşaqdan da uşaqsan. 
– Mənə deyirsən? – Qızın əlindən dartdı. Səbayel 

onun qucağına düşdü. 
– Neynirsən? Heyvan, vəhşi. – Onu var gücü ilə 

itələdi. Bunu gözləmirdi, boş dayanmışdı, arxası üstə 
yerə dəyib diyirləndi. 

– Yaxşı oldu, haqq oldu sənə? Bilmirsən artıq 
hərəkət edəndə payını almalısan. 

Sivri daş ayağını bıçaq kimi kəsmişdi, ağrısını 
yavaş-yavaş hiss edirdi. Yerindən qalxmırdı. 

– Dur də ayağa. Gördünmü, uşaqdan da uşaqsan. – 
Qalxdı, heç nə olmamış kimi qıza tərəf addımladı. O, 
yerində ağac kimi durmuşdu. – Bax, sənə söz deyirəm, 
mənə toxunsan, ondan da pis günə salacam. Eşidirsən? 
Dayan. Dayan deyirəm sənə? 

O dayanmırdı, xoş bir ilğım kimi ürəyindən keçən 
hiss ayağının ağrısını unutdurmuşdu. 

– Dəli, yaxın gəlmə mənə. Eşidirsən? 
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Məsafə azaldıqca Səbayelin həyəcanı daha da artır-
dı. O isə heç nə düşünmədən yavaş-yavaş addım-
layırdı. 

– Dəli, sənə demirəm mənə yaxın gəlmə! Bax, indi 
qışqıracam, hamı bura töküləcək. 

Üz-üzə dayanddar. Qız doğrudan qorxmuşdu, çünki 
sifəti ağappaq ağarmışdı. 

– Qışqır görüm! Niyə qışqırmırsan? 
– Qışqıraram. 
– Başla görüm. İndi hamı bura töküləcək. Ay 

töküldü ha! Kim eşidəcək sənin səsini? 
– Eşidəcəklər. İndi növbədə olanlar. – Qızın əlin-

dən tutdu. 
– Burax əlimi! 
– Buraxmıram! 
– Burax deyirəm. Yenə səni yıxacam. 
– Buraxmıram. Yemirəm ki, əlindən tuturam. 
– Olmaz. 
– Olar, hələ o yana da keçər. İndi təkrar elə göriim 

mənə nə deyirdin? 
– Ne deyirdim? Heç nə. 
– Düz danış. 
– Heç nə demədim. 
– Doğrudan, heç nə demədin? 
Susdu. 
– Elə bir söz qalmadı ki, belimə yapışdırmayasan. 

Təkrar elə. 
– Mən sənə pis söz demədim. 
– Necə demədin? Uşaq dedin? 
– Dedim. 
– Mən uşağam? 
– İndi də təsdiq edirəm ki, sən uşaqsan. 
Bir an qızın gözünün içinə baxdı, gözü qarşısında 

öz əksini gördü. Ürəyinin döyüntüsü artdığından sinəsi 
tez-tez qalxıb-enirdi. Saçından bir dəstə gözünün üstü-
nə düşmüşdü. Əlini qızın boynuna keçirib astaca 
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dodaqlarından öpdü. Qız əlinin arxası ilə dodaqlarını 
silib saçını arxaya atdı. 

– Heyvan! Sen heyvansan. 
– Mən? 
– Hə. Bəs kim? – Yenə qızı öpdü. 
– Dəli! 
– Kimdi? 
– Əlbəttə sən. – Bu dəfə qızı buraxmadı və o heç 

müqavimət də göstərmədi. 
...– Bəsdi! Eşitmirsən? Bütün üz-gözümü qızartdın. 

Evə necə gedəcəm? 
– Axşam qaranlıq düşəndə. Heç kim görməyəcək. 
– Bəs səhər? 
– Səhərə heç nə qalmaz. Qalsa, deyərsən ki, 

yıxıldın. 
– Mən yalan danışa bilmirəm. 
– Sən? Səhərdən mənə yalan damşmırsan? 
– Sənə yalan demək olar? 
– Belə de. 
– Dediklərini geri götürürsen? 
– Yox. Qətiyyən. 
Dünya necə gözəl idi, o bu gözəlliyi indiyə kimi 

duymamışdı. Heç ağlına da gəlməzdi. Yenə Səbayel! 
Sarı qayanın əzəməti daha da artmışdı. Ağaclar gözəl 
bir don geymişdilər. 

– Əl çək məndən. Səndən siqaret iyi gəlir. Məndən 
də gələcək. 

– Mən çəkməmişəm. 
– Onda bu iy məndən gəlir. 
– Qov çəkmişəm. 
– Hər nə çəkmisən, bilmirəm. Üst-başım siqaret 

iylənir. – Köynəyini düzəltdi, düyməsi qırılmışdı. 
– Tap düyməni! 
– Buralarda olacaq. Taparıq. 
– Ay tapdın ha. Otun arasından şey tapmaq olar. 
– Səbayel, – qızla üz-üzə dayandı. Qız heç nə 
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demədi. 
– Səbayel? 
– Nə deyirsən? 
– Sevgi şeiri bilirsən? 
– O qədər. 
– Birini de... 

 
* * * 

Qədim əmi – o atasının əmisi idi və atası kimi ona 
əmi deyirdilər – xətkeşə oxşayan yerölçəni belinə alıb 
məhəllədən dərəyə enir, oradan dolayı yolla əkin sahə-
lərinə gedirdi. Briqadir idi. 1 nömrəli təsərrüfatın kar-
tof sahələrini təsərrüfatlara bölür, əzik bloknotunda 
qeydlər aparırdı. Onlara müəllim ailəsi olduğundan 
cəmi 10 sot yer verir, göstərirdi ki, yeriniz hansıdu. O, 
həmişə qeyri-məhsuldar yerləri verirdi. Bir dəfə sahəni 
metrlə ölçdülər. 10 sot əvəzinə 16 sot yer vardı. 
Soruşurdular ki, niyə yaxşı yerdən vermirsən. Deyirdi 
ki, kolxoz yeridi, qaralan getsin. 

– Axı, əziyyət çəkirik, heç olmasa, əziyyətimizə 
bir şey düşsün. 

– Qaralan getsin. 
– Sahə də artıqdı. 
– Artıq heç nə yoxdu. Siz düz ölçməmisiniz. 
Yayda kolxoz sahələrini sarı çiçək basırdı. Kim ki, 

sahəni yaxşı becərmirdi, belə olurdu. 
O, Böyük Vətən müharibəsində iştirak etmişdi. 

Kəndimizin digər veteranları kimi onun da döşü orden, 
medallarla dolu idi. 9 may günü rayon mərkəzində 
tədbir olanda o, medallarla dolu kostyumu geyinirdi. 
Dediyinə görə, müharibəyə Şimali Qafqazdan başlayıb. 
1943-cü ildə əsir düşüb. Almaniyanın Kenisberq 
şəhərində olub. İkinci cəbhənin açılışından sonra azad 
olunub, müharibədən bir il sonra vətənə qayıda bilib. 

O, əsirlikdən çox az danışırdı. Danışığı da qısa 
olurdu. Qatara doldurub neçə on günlər ac-susuz yol 



Мцзащим  Исмайылзадя 

412 

gediblər. Əsirlikdə dəhşətli olaylar baş verirdi. İnsan 
bəzən ən dözümlü, bəzən də ən zərif olur. Aclığa, su-
suzluğa nə qədər dözəsən? İlk olaraq papiros çəkənlər 
həyatla vidalaşırdılar. İçki həvəskarlarının da dözümü 
sən deyən güclü olmur. Daşdan çıxan yaşıl ot, onun 
kökü ən dadlı təam hesab olunurdu. Yaşıl deyilən heç 
nə qalmamışdı. Təsadüfən hasarı aşıb düşərgəyə gələn 
pişik də əsirlər tərəfindən çiy-çiy, bıçaqsız parçalanıb 
yeyilirdi. 

Müharibə Hitler Almaniyasını üzmüşdü. Əhalinin 
özünün güzəranı yaxşı deyildi. Təsərrüfatda işləməyə 
kişilər tapılmırdı, hamı müharibədə idi. Belə halda 
əsirə baxan kim idi? 

Əsirliyə əlvida! 
Qədim əmi başqa azərbaycanlılar kimi bir müddət 

şəhərdə, ətraf kəndlərdə dolanırdı. Camaat, qadınlar 
əsirlərə yardım göstərir, yemək verir, qonaq sax-
layırdılar. Bir evdə qadın Qədim əmiyə deyir ki, əsgər, 
getmə, qal, bu var-yox sənin olsun, məni də al. Məni 
istəmirsən, böyük qızımı al. Bax, kiçik qızım da var. 
Necə istəyirsən, ancaq qal. O an Qədim əminin gözünə 
nə bir-birindən yaraşıqlı qızlar, nə böyük təsərrüfat 
görünür, üz tutur Vətənə sarı. Beş il doğma el-obasının 
həsrəti ilə yaşayıb. Başı qarlı dağların ətəyindəki qara 
damda üç qardaşın ailəsi ilə birlikdə qalmaq alman 
fermerinin kişisi olmaqdan daha üstün idi. Vaxtı ilə 
döyüşdüyü, yaralandığı, əsir aparıldığı yerlərdən indi 
geriyə qayıdırdı. Açığı, bu yerlər ona tanış gəlmirdi, o 
heç bilmək istəmirdi ki, buralar haradı, hansı ölkələrin 
sərhəddini aşıb, onu bilirdi ki, doğma yurda tərəf üz 
tutur, beş günə, on günə o yerlərə çatacaq, qohum-əq-
rəbası, elliləri ilə görüşəcək və onlarla birgə yaşayacaq. 
Daha güllə səsləri gəlmirdi. Uzun, yorucu müharibə 
bitmiş, hər yan dağılıb virana dönmüşdü. Təzədən 
qurmaq, yaratmaq lazım idi. Qəribə idi, quran da 
insandır, dağıdan da. 
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İndi heç kim bir-birinə düşmən gözü ilə baxmırdı – 
hamı bir-birinə laqeyd adamlar kimi vağzallarda yollarını 
dəyişir, öz yerlərinə tələsirdilər. Onları gözləyən vardı! 

Vaxtilə doğma kəndlərindən əsgərliyə yola düşən 
55 nəfərdən otuz üçü döyüşlərdə həlak olmuşdu. 
Onların qara kağızlarını kəndin girəcəyindəki qəbiris-
tanlığa dəfn etmişdilər, ona görə ki, o qara kağızlara 
inanmaq olmurdu. 

Bəzən səhv etmək olardı. 
İndi ümumi vaqonda Vətənə dönən Qədim əmi tək 

deyildi, onunla birlikdə qaynı Oruc və əmisi oğlu 
Qəzənfər də qayıdırdı. 

Oruc müharibə başlanmazdan iki ay əvvəl evlən-
mişdi. Elə o vaxtdan bacısı Suqranı Qədimə nişanla-
mışdılar. Yolboyu danışır, arvadı Salatından söz açırdı. 
Ona hədiyyələr də almışdı. 

– Çatan kimi ev tikəcəm. Ev içində ev olmaz. 
Qohum-qardaşı Allah var eləsin. Beş il baxdılar. Biz 
də onlara borclu qalmadıq, müdafıə etdik. Hər kəsin 
ailəsi özünə şirindi. 

Oruc çəkdiyi əziyyətlərdən, müharibədən söz açır, 
heç olmasa innən belə adam kimi yaşamaq istəyirdi. 

Salatını çox sevirdi, onların sevgisi kənddə dastana 
dönmüşdü. 

– Köpəkoğlunun Hitleri, elə bil məni görmüşdü, 
toy eləyon kimi müharibəni başladı. 

Qədim əmi də, Qəzənfər də bilirdilər ki, Salatın ərə 
gedib, oğlunu atasıgildə qoyub. Orucun bundan xəbəri 
yox idi. 

– Qədim, sən təsəvvür edirsənmi, Oruc kəndə 
gedəcək, görəcək iri, Salatın evlərində deyil, başqasına 
ərə gedib, nə vəziyyətə düşəcək? Səni inandırım, dəli 
olacaq. Bu boyda nemesin top-tüfəngi ona bir şey 
eləmədi, ancaq o hadisə məhv edəcək. 

– Elədi. Mən də bilmirəm bu işin axırı necə 
olacaq... 
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* * * 
...Kəndin girəcəyinə yığışmışdılar. Böyüklü-kiçikli 

hamı burada idi. Çağırılanları əsgərliyə yola salırdılar. 
Oruc müəllim özünü ələ almağa çalışır, yalandan gü-
lür, ancaq göz yaşlarını saxlaya bilmirdi. Elə bil 
üzündən sel axırdı. 

– Salatın, müharibə nə qədər çəkəcək bilmirəm, – 
bir ay, bir il, on il, – məni gözləyərsən. Mən hökmən 
qayıdacam. İnanırsan? Qayıdacam. İşdi, bilmək olmaz, 
hər şey Allahın əlindədi, qayıtmasam, onda heç, dava 
qurtarandan bir il sonranı gözlə, sonra nə istəyirsən 
elə! 

"Sonra ərə get" – demədi. 
Salatın bir küncdə dayanmışdı. Yaylığının ucuyla 

ağzını örtmüşdü. İki ayın gəlininin yanaqları qıpqır-
mızı idi. 

– Sənə məktub yazacam. Hər gün yazacam. Sən 
darıxmayacaqsan. Vallah, elə biləcəksən ki, yanında-
yam. Korluq çəkməzsən. Yemək-içməyinə fikir ver. 
Uşağımıza yaxşı baxarsan. Oğlumuz olacaq. Adını 
Məhərrəm qoyarsan. Qızımız olsa Bahar. 

Oruc kənddən olan yeganə müəllim idi. Qalanları 
başqa yerdən təyinatla gəlmişdilər. Kolxoz sədri onu 
acığa düşüb göndərtmişdi. Komissarlıqdan şəxsən 
xahiş etmişdi. Səbəbi də o idi ki, Salatını qardaşı oğlu 
İsrafılə istəyirdi. Salatının atası onu qapıdan qaytar-
mışdı. 

– İndi bizə müəllim lazım deyil. İndi yeganə 
məqsədimiz Vətəni qorumaqdı. Vətəni qorumasaq, nə 
məktəb olar, nə də yaşamaq. 

Komissar bu sözləri Orucun atası Süleyman kişiyə 
uca səslə deyirdi. 

– Başa düşürəm. Vətəni qorumaq lazımdısa, hamı 
qorusun. 

– Kişi, ağsaqqal adamsan, Vətən hamınındı, hamı 
da onu qorumalıdı. 
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– İsrafil niyə qorumur? Kolxoz sədrinin qardaşı 
oğlu. 

– Hansı kolxoz sədri? Sən nə danışırsan? 
– Telman adına kolxozun sədrini deyirəm. Yaxın 

dostun! 
– Mənim dostum? Kolxoz sədridi, ona görə elə-

belə tanıyıram, iclaslarda görüşürük. 
– Hə, onun qardaşı oğlu Orucla yaşıddı, heç bir işlə 

məşğul olmur, adını yalandan kolxoza yazıblar? 
– Kişi, sən danışdığını bilmirsən. Sovet hökuməti 

fəhlə və kəndlinin hökumətidi. Nədi o sədrin qardaşı 
oğlunun adı? 

Komissar onun sənədlərini gətirdib o yan-bu yana 
vərəqlədi. 

– Bax, kişi, o İsrafil həkimdən keçə bilməyib. Böy-
rəkləri o söz. Gecələr yerini isladır. Belə adamı əsgər-
liyə hələ ki, aparmaq olmaz. Mənim paqonumu 
çıxararlar. 

– Komissar, o kənddə hamı bir-birini ovcunun içi 
kimi tanıyır. İsrafilin canı itdən də möhkəmdi, yerini-
zadı da isladıb eləmir? Elə olsaydı, kənddə hamı 
bilərdi. 

– Sənə inanım, yoxsa həkimə? 
– Haqsızlığa inan. Sən deyəndən sonra həkimin 

ağzı nədi ora nəsə yazmasın... 
Camaat hərəkətə gəldi. Deməli, getməyin vaxtı 

çatıb. Qadınlardan ağlaşma səsi gəldi. 
– Sakit, ay camaat! – Formalı kişinin yoğun səsi 

ətrafa yayıldı. – Ay camaat, niyə ağlaşırsınız? Siz de-
məli, gülməli, davaya gedənlərə ürək-dirək verməlisi-
niz. Vətəni qorumaq ən şərəfli işdir. Sizin əzizləriniz 
ən şərəfli işə gedirlər. Onlar sizi qorumağa gedırlər. 
Qalib gəlib tezliklə qayıdacaqlar. Stalin uğrunda irəli, 
Vətən oğulları! 

Komissarın səsinə ağlaşma səsləri qatıldı, adama elə 
gəldi ki, hamı bu sözü alqışlayıb "Ura!" deyir. 
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– İndi yola çıxırıq. Davaya gedənlərin atlarını siz-
lərdən gedənlər qaytararlar. Beş dəqiqəyə yola çıxırıq. 

– Beş dəqiqə! – Sədr komissarlığın işçisinin 
sözünü təkrarladı. 

Sədr Oruc müəllimin yanından keçirdi. 
– Nətərisən, a məllim? – Əli kinayə ilə soruşdu. 
– Yaxşıyam. Gedirəm, mən sağ-salamat qayıda-

cam, ancaq təəssüf ki, sən o günü görməyəcəksən. 
– Niyə, a məllim? 
– Mən gələndə sən orda rahat-rahat yatacaqsan. – 

Əli ilə kənd qəbiristanlığını göstərdi. 
– Ona baxanq – dedi, qamçısını çəkməsinə vurub 

aralandı. 
Komissarlığın nümayəndəsi portfelindən kağızı 

çıxarıb oxumağa başladı. 
– Atakişiyev Zəfər. 
– Alıyev Hümbət. 
– Ağayev Qəzənfər. 
– Hacıyev Oruc... 
Adları çəkilənlər atlara minib rayon mərkəzinə yol 

aldılar... 
Qədim düşünürdü. Vətənə qayıtmaq həvəsinin se-

vinci yox olmuşdu. Oruc o biri vaqona getmişdi. 
Hardasa, indilərdə gələcəkdi. 

– Gəlsənə, ona bildirək, indidən başının çarəsini 
qılsın. – Qəzənfər deyir, ancaq bu işin necə həll edilə-
cəyini bilmirdi. 

– Nə çarə qılacaq, a Qəzənfər? Çarəsi yoxdu. Özün 
bir fikirləş. 

– Hər halda deyək. Bu işi o özü həll etməlidi. 
Ancaq özü. Biz məsləhət verə bilərik. O da eşitsə... 

– Bilsə, getməyəcək, Qəzənfər. Düşüb buralarda 
qalacaq. 

– O da ola bilər. Qalmasa da, əlindən xata çıxacaq. 
Necə çıxacaq, o bilinmir. 

Oruc gəldi. Necə gəldi? Qədim onu dava başlanan-
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da Salatının yanında necə görmüşdüsə, ondan da pis 
vəziyyətdə gördü. Qapqara qaralmışdı. Bircə fərqi 
vardı ki, ağlamırdı. 

– Noluf, Oruc? Birtəhərsən. – Qəzənfər soruşdu. 
– Heç nə, – dedi. 
– Necə yəni heç nə. Gör nə vəziyyətdəsən? 
– Qədim, məndən heç nə soruşmayın. Olarmı? 
Qədim onun gözünə baxdı, ancaq Qəzənfər tay-tuşu 

idi. 
– Oruc, nətəri soruşmayaq, hara getmişdin? 
– O biri vaqona, Qəzənfər. Nə yaxşı ki, getmişəm. 
– Əcəb eləmisən. Kim vardı orda bizlərdən? 
– Vəlidi, bir də Məhər... Siz də bilirdiniz, eləmi? 
– Nəyi? – Qəzənfər özünü bilməməzliyə vurdu. 
– Qəzənfər, Salatın ərə gedib! 
– Nə danışırsan? 
Oruc onların təəccübünə fikir vermədi. 
– Mən Allahımdan razı adamam. Heç vaxt şükrü-

mü ondan əsirgəmirəm. Dedim salamat qayıdacam, 
Allah eşitdi. Sədrə dedim qışı çıxartmayacaqsan. Elə 
də oldu. Ona – Salatının adını çəkmədi – dedim ki, 
qayıdacam, məni gözlə, yalvardım-yaxardım. Ürəyimə 
dammışdı ki, gözləməyəcək. Heç bir il keçməmiş... Bu 
dəhşətdi! 

– Elədi, qardaş. Çətindi. Gərək elə eləməyəydi. 
– Ancaq elədi, Qəzənfər. Elədi. – Köksünü ötürdü. 
– Qadın pişik kimi bir şeymiş, kim yaxşı sığal 

çəkir, onun əllərinin üstündədi. Boş dünyadı. Hər şey 
boş bir əfsanə imiş. Guya məni sevirdi. Hanı o sevgi? 
Mən dağı bəri aşan kimi get bir əclafa. 

– Neyləmək istəyirsən? 
– Neyniyəcəm? Heç bilirəm neyniyəcəm? Bəlkə 

sən deyəsən, mən neyləyim? 
Qəzənfər başını buladı. 
– Neçə ildi əsirlikdəyik. Nə zülmlər qalmadı biz 

çəkməyək? Nə zülmlər çəkdik. İndi... Gedən kimi 



Мцзащим  Исмайылзадя 

418 

gərək ikisinin də başını it başı kimi kəsib tullayasan bir 
yana. Sonra da get yat qazamatda. Belə də dərd olar? 

– Dayan, ay Oruc, dayan görək. 
– Nə dayanım. Onlarınkı ancaq odu. Ayrı yolu 

yoxdu. 
Tozlu, qaralmış sumkanı Qədimə göstərdi. 
– Orda parça, xırda-xuruş şeylər almışdım. Oları 

bacıma verərsən. Paltardan oğluma ver. Nə bacarırsan, 
o yetimə kömək et. Taledi, bəlkə görüşdük. Bəlkə! 

– Neynəmək istəyirsən? 
– Mən gedəsi olmadım, qardaş! Mənimki belə 

gətirdi. 
– Dəli olma, Oruc! Gedək, sonrasını orda həll 

edərik. – Qədim az qala yalvaracaqdı. 
– Hara gedim, Qədim? Getməyə üzmü var? Bu 

biabırçılıqdan sonra gedim, məni şəbədəyə qoysunlar? 
Mən o sözü götürə bilmərəm. 

– Sənnik nə var ki? Şəbədəyə qoyurlar, qoy Salatı-
nı qoysunlar. O, binamusluq edib. 

– Hamısı mənim adımadı. Qədim, əgər nişanlı ol-
saydıq, bir yönıi vardı. Bu mənim arvadımdı, uşağım 
var. 

– İndi hara gedəcəksen? 
– Haraya? O qədər yer var ki? Elə Almaniyanın 

özünə. Yadındadı., xahiş edib yalvaran qadınlar? 
Onların nəyi pisdi? 

Qatar gedirdi, asta-asta gedir, arada sürət götürür, 
yenidən yavaşıyırdı. Oruc birinci dayanacaqda düşdü 
və əbədilik getdi. 

O yerin adını nə Qədim bildi, nə də Qəzənfər. 
Çox sonralar Qədim də, Qəzənfər də deyəcəkdilər 

ki, Oruc Almaniyadadı. 
– Hardan bilirsən? – sualına cavab verəcəkdilər ki, 

qatarla gələndə bir nəfər tanımadıqları adam söhbət 
edəndə Orucun onların kəndlisi olduğunu bilib, deyib 
ki, bəs sizdə Oruc adlı adam varmı? Biləndən sonra 
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Orucun Almaniyada bir fermer qadının qızı ilə 
evləndiyini və orada qaldığını deyib. 

Ona qədərsə, Qədimin də, Qəzənfərin də başına nə 
oyun açmadılar. Dəfələrlə milis idarəsinə, KQB-yə 
çağırdılar, bir şeyi on kərə soruşdular. 

– Niyə əsir düşdünüz? 
– Əsir niyə düşürlər? 
– Suala sualla cavab verməyin. Nə soruşurlar, onu 

izah edin. Niye əsir düşdünüz? 
– Döyüşdə yaralandıq. 
– Haradan yaralandınız? 
Qədim: – Ayağımdan. 
Qəzənfər: – Sol böyrümdən. 
Müstəntiq: – Açın göstərin. 
Hər ikisi yaralandıqları yerləri göstərir. 
Müstəntiq: – Ancaq deyirlər ki, siz özünüz könüllü 

əsir düşmüsünüz. 
Qədim: – Kim deyir? 
Mfistəntiq: – Deyən deyir. 
Qədim: – Deyən səhv eləyir. 
Müstantiq: – Bəlkə sən səhv edirsən? 
Qədim: – Əsir düşməkdənsə, ölmək ondan min qat 

yaxşıdır. Əgər əsirliyi görsən, çox demirəm, bircə saat 
orada qalsan, heç belə danışmazsınız. 

Müstəntiq: – Artistliyi kənara qoyun. Hansı 
şəhərlərdə oldunuz? 

Qədim: – Ayılanda gördüm ki, qatardayam, yol 
gedirik. Haradan keçdiyimizi bizə elan etmirdilər. 

Qəzənfər: – Meyidimizi vaqona atmışdılar. Aclıq-
dan və susuzluqdan yadımıza şəhərmi düşürdü? Vaqo-
nun ağzı bağlı, içi də dolu. Bir-birimizin belindəydik. 

Müstəntiq: – Almaniyanın hansı şəhərində oldunuz? 
Qədim: – Kenisberq şəhərindo. Onu da azad 

olduqdan sonra bildik. 
Müstəntiq: – Sizinlə daha kimlər vardı? 
Qədim: – Bizim kənddən Vəli idi. 
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Qəzənfər: – Vəli. 
Müstəntiq: – Başqa. 
Qədim: – Əsirlikdə iki mindən çox adam vardı. 

Onun yarısı aclıqdan öldü. 
Müstəntiq: – Tanıdıqlarınızı deyirəm. 
Qədim: – Alyoşa, Sergey, Lyova, Nodar, Aydın 

bəy, İvan. 
Qəzənfər: – Solomon, Sarkis, Haykaz, Vəli. 
Müstəntiq: – Onları tanıyırdınız? 
Qədim: – Əlbəttə. Tanımasam, deyərdimmi? 

Əsirlikdə hamı bir-birini bir dəqiqəyə tanıyır. 
Müstəntiq: – Deyirsən, yəni tanıdığınız kəndçiləri-

niz-zad yox idi? 
Qədim: – Vəli. 
Müstəntiq: – Başqası da olub. 
Qədim: – Bizim kənddən biz olmuşuq, Vəli olub. 

Başqası olsaydı, deyərdim. Əgər siz orda olub görüb-
sünüzsə, deyin, biz də bilək. 

Müstəntiq: – Olub. Siz də onu yaxşı tanıyırsınız, 
ancaq nəyə görəsə demirsiniz. 

Qəzənfər: – Neçə il əsirlikdə zulum çəkdik, ancaq 
bizi bir dəfə dindirən olmadı. Sizə kim lazımdı? Biz 
kimi gizlədirik? Gizlədib neyniyəcəyik? 

Müstəntiq: – Mənə də maraqlıdı ki, siz o adamı, 
Vətən xainini niyə gizlədirsiniz? 

Qəzənfər: – Vətən xainləri arxa cəbhədə daha çox 
idi, nəinki döyüşdə. 

Qədim: – Nə güllə qabağına gedən, nə də əsirlikdə 
olan Vətən xaini ola bilməz. Sizin də kiməsə Vətən 
xaini damğası vurmağa haqqınız yoxdur. 

Möstəntiq: – Onu biz həll edirik. 
Qədim: – Qanun həll edir. Siz kimin sözü ilə bizi 

sorğu-suala çəkirsiniz? Gətirin o adamı, aydınlaşdıraq. 
Müstəntiq: – O adam izahatını yazıb, hər şeyi də 

düz deyib. 
Qəzənfər: – Onda bizi niyə narahat edirsiniz? O 
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adamın dedikləri ilə nə bilirsiniz edin. 
Müstəntiq: – Oruc Hacıyevi tanıyırsınız? 
Qədim: – Niyə tanımıram? Mənim qohumumdu. 

Qaynımdı. 
Qəzənfər: – Mənim də həm qohumum, həm də orta 

məktəb yoldaşımdı. 
Müstəntiq: – Onu sonuncu dəfə harda görmü-

sünüz? 
Qədim: – Davaya gedəndə. Kürdəmirdə ayrıldıq, 

bir daha onu görmədim. 
Müstəntiq: – O isə sizi qatarda görüb. Polşaya 

qədər bir qatarda gəlmisiniz. 
Qəzənfər: – Vəli də bizimlə olub, eləmi? 
Müstəntiq: – O ayrı vaqonda olub. 
Qədim: – Əgər Oruc sağ olsaydı, bizimlə bir 

vaqonda gəlsəydi, indi burda olardı. 
Müstəntiq: – Ancaq yoxdu. 
Qədim: – Deməli, həlak olub. Bəlkə Vəli onun 

komandiri olub, ölmədiyini, sağ qaldığını bilir? 
Müstəntiq: – O, Polşada düşüb. 
Qədim: – Yoldaş müstəntiq, Oruc əgər Polşada 

düşəcəkdisə, elə Almaniyadan qaçardı. 
Müstəntiq: – Eşidib ki, arvadı ayrı ərə gedib. 
Qədim: – Nətəri olur ki, Vəli onun arvadının ərə 

getdiyini bilir, Oruc öz halal arvadının ərə getdiyini 
bilmir? Bir də tutaq ki, arvadı ərə gedib, ona görə yur-
dunu-yuvasını atacaq? Bəlkə dünyada arvadından baş-
qa qadın yoxdu? O olmayacaqdı, başqasını alacaqdı. 

Qəzənfər: – Arvad qəhətliyidi? Kənd qızlarla dolu-
du. Kaş, nemesin gülləsi Oruca yox, Vəlinin dilinə 
dəyəydi... 

...Bir axşam qapıları döyüldü. 
Qərib Orucun atasının, anasının, qardaş-bacılarının 

adını dedi. 
‒ Nə olub? – atam soruşdu. 
‒ Əmim müharibədə itkin düşüb. Bizə qara kağızı 



Мцзащим  Исмайылзадя 

422 

gəlmişdi. Bir də gördük gəldi. Türkiyədə yaşayır. Bir 
həftə qaldı. Qayıdandan üç gün sonra ölüm xəbərini 
aldıq. O, bu kağızı verdi ki, sizə çatdırım. Dayınız sağ-
dı. Türkiyədə yaşayır. Evlənib, bir oğlu, bir qızı var. 
Telefon nömrəsini verib ki, oğlu onunla görüşsün... 

 
* * * 

Ucqar dağ rayonunda işləyərkən Sov.IKP sıralarına 
qəbul olunarkən raykomun birinci katibi ondan 
soruşdu: 

‒ Xaricdə yaşayanınız varmı? 
‒ Xeyr. Tərcümeyi-halımda yazmışam – dedi. 
‒ Var. 
‒ Yoxdu. 
‒ Var! 
‒ Yoxdu! 
‒ Var deyirəm! – Katib ona qışqırdı. 
‒ Varsa, adını deyin! Deyin, qoy hamı da bilsin ki, 

mənim qohumum xaricdə yaşayır. Mən bunu kommu-
nistlərdən gizlətmişəm, indidən böyük cinayət etmi-
şəm. Təhlükəsizlik orqanları araşdırıb büroya məlumat 
versinlər. Bəlkə mən bilmirəm, elə qohumum var ki, 
mən onun xaricdə yaşadığını bilmirəm. 

Universiteti bitirəndən sonra təyinatla bu rayona 
gəlmişdi. Rayon maarif şöbəsinin müdirinin qəbulunda 
oldu. Təyinat vərəqini ona göstərdi. 

‒ Müdrü kəndi var, səni ora göndərirəm. 
Bu rayona birinci gəlişi idi, heç bir kəndi tanımırdı. 
Müdrü kəndinin harada yerləşdiyini eyninə almadan 

soruşdu: 
‒ Mənə nə qədər dərs veriləcək? 
‒ Nə qədər veriləcək? – Müdir stolun üstündəki 

kitabçanı vərəqləyib – səkkiz saat tarixdi, yeddi-səkkiz 
saat da idman verərlər. 

Əsəbləşdi, universitet, Bakı havası onu özündən 
çıxartdı. 
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‒ Mən bura təyinatla gəlmişəm, ehtiyac olub ki, 
gəlmişəm. Mən idman müəllimi deyiləm. 

Otaqdan çıxdı, siqareti yandırdı. Mərkəzi parkda 
yaşlı kişinin yanında oturdu. 

‒ Əmi, – dedi, – Müdrü kəndi harada yerləşir? 
Kişi ona sarı dönüb özünü düzəltdi, əsasına 

söykəndi. 
‒ Deyəsən, təzə gəlmisən? 
‒ Bəli. 
‒ Müəllimsən? 
‒ Bəli. 
‒ Nə müəllimisən? 
‒ Tarix. 
‒ APİ-ni bitirmisən? 
‒ Yox, universiteti. 
‒ Səni Müdrüyə göndərirlər? 
‒ İstəyirlər. 
‒ Bala, səni göndərdikləri kənd o dağı görürsənmi, 

Baba dağdı, onun o üzündə dağda yerləşir. Ora yol çə-
tindi, ancaq "UAZ" işləyir, bir də traktor. Gediş-gəliş 
atla-eşşəklədi. Məktəb səkkizillikdi. Sən universitet bi-
tirmisən, gərək heç olmasa, universitetə hörmət qoy-
sunlar, burada o qədər iş var ki. Niyə vermirlər? Valeh 
müəllim özü Pedaqoji institutu bitirib. Nə bilim, sənin 
orda yaşamağın çətin olar. Çox çətin. Hə, çalış, ora 
getmə. 

 
* * * 

Kəndi əhatə edən dağlardan, Göy cökəyin başından, 
Boz boyundan baxanda kəndləri qartala bənzəyir. 
Azərbaycanın sərhəddi boyunca axan Araz çayını adı 
olmayan kiçik dağ çayı əvəzləyir. Kəndin mərkəzində 
orta məktəb, mədəniyyət evi, poçt, kitabxana, kolxoz 
idarə heyəti, mağazalar var. Kəndlərindəki orta məktəb 
rayonda tanınmış məktəblərdən biridir. Qonşu kəndin 
uşaqları doqquzuncu-onuncu sinifləri onların məktə-
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bində oxuyurdular. Məktəbin məzunlarının böyük 
əksəriyyəti ali məktəblərə qəbul olurdu. 

Hind kinolarının dəbdə olan vaxtları idi. Mərkəzdə-
ki çayxananın divarına vurulan elan bütün kəndi – 
yaşlını, qadını, uşağı mədəniyyət evinin zalına yığırdı. 
"Toz içində çiçək", "Sanqam", "Cənab 420", "Avara", 
"Daş və çiçək", "Ram və Şam", "Zita və Gita", "Kəş-
mirdə məhəbbət", "Bobbi", "Tamahkarlığa qarşı hiylə", 
"Qisas"... Kinolar saat 8-də başlayırdı. Qonşu kənd-
lərin kinomexanikləri saat 9-dan başlayaraq lentləri 
daşıyır, gecə açıq havada ağ dəsmal tutub göstərirdilər. 

Kəndlərində ərzaq və sənaye malları mağazası ol-
masına baxmayaraq, bazarlıq üçün rayon mərkəzinə 
gedirdilər. Çox vaxt aran dedikləri yerdən üçtəkərli 
motosikllərdə, atla, eşşəklə tut, gilas, ərik, pomidor, 
xiyar, soğan, badımcan, kələm, qarpız, yemiş gətirib ya 
pulla satır, ya da kartofa dəyişirdilər. 

Camaat motosiklin səsini tanıyırdı, o kəndin hansı 
dayanacağında dayandığını bilirdi. Uşaqlar satılan 
meyvələrdən çox motosiklə, onun təkərlərinə, sükanı-
na, baqajına baxırdılar. 

Aşot qara eşşəyinin xurcununa bidonları qoyur, tut 
gətirirdi. Tutu stəkanla alırdılar, çünki tut əzilir, şirəsi 
qaba çıxırdı. 

‒ Uşaq nübar eləməyib, ona görə alıram – deyirdi 
Bafta. Stəkanı görəndə dəli oldu. – A kişi, bu nə 
stəkandı, elə bil zibilə basıb çıxarmısan. Heç olmasa, 
yu də. Dayan, gedib evdən stəkan gətirəcəm. 

Bafta uşağı stəkan dalınca göndərdi. Erməni nəyə 
görəsə dillənmirdi, gözləyirdi, bu an o, yorulmuş 
eşşəyinə daha çox oxşayırdı. 

Bir az keçəndən sonra Aşotun eşşəyi o bidonlarda 
tut, zoğal arağı adıyla araq gətirib tanış evlərə qoyurdu. 
O araq əslində qənddən çəkilirdi – bunu araqiçənlər 
deyirdi. 

‒ Erməninin anası ölüb ki, tut ya zoğal arağını mü-
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səlmana versin. 
Özü də erməni arağın bir şüşəsini mağaza arağından 

ucuz verirdi. 
Ana babası Məcid kişi ömrü boyu araqiçən olmuş-

du. Hər arağı içməzdi. Üç yüzə yaxın müxtəlif meyvə 
ağacları olan böyük bağı vardı. Hələ zoğal, göyəm 
ağaclarını demir. İki böyük çəlləyi o meyvələrlə dol-
durub çürüdür, erməni Brejə həyətində araq çəkdirirdi. 
O araq, araq idi. Məcid babası o arağı şüşə balonlarda 
torpağa basdırırdı. 

‒ Məcid əmi, o arağından yüzcə qram ver, nə 
istəyirsən eləyim. 

Şofer Roma onun çöldəki otunu, odununu, kartofu-
nu özü daşıyırdı, bilirdi ki, Mina qarının axşama hazır 
yeməyi var və Məcid kişi stola bir qrafin araq qoyacaq. 
O, araqdan çox içmək olmurdu ha! Adamı silkələyirdi. 

Bir dəfə Aşot kəndə gəlib arağın pulunu aparırmış. 
Yolda Məcid babası ilə görüşür. 

‒ Ara, Macidcan, sənin də arağını yaman tarıf-
layırlar. 

‒ Gedək, sən də dadına bax. – Aşotla həyətdə 
otururlar. Mina nənəsi yağ, pendir, xama qoyur stola. 
Məcid babası zirzəmiyə gedir, qrafini araqla doldurub 
gətirir, yekə stəkanı ağzına kimi doldurub ona verir. 
Aşot arağı güc-bəla ilə içib qurtarır. 

‒ Üstündən bir şey ye! – Aşotun yemək yeməyə 
halı olmur, rəngi avazıyır. 

‒ Buna nə oldu? – soruşur nənəsi. 
‒ Bilmirəm, o Sumqayıt arağından verdim, bir 

çappa vurdu. 
‒ Ə, öləcək, əlimizdə qalacaq. 
‒ Cəhənnəmə olsun, qənd arağını bu camaata 

sırıyır, heç onu demirsən. 
Məcid kişi "Sumqayıt arağı" deyəndə oğlu Mahmu-

dun göndərdiyi texniki spirti nəzərdə tuturdu. Əlqərəz, 
Aşotu birtəhər birləşib atın belinə qaldırırlar, o gedən 
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gedir. 
Meyvələrin gözəl dadı var. Dağ almasının, armu-

dunun əvəzi yoxdur. Di gəl ki, camaat məhsulunu sata 
bilmirdi. Bəzi hallarda qonşu kəndlərdən alverçilər 
meyvəni su qiymətinə alıb Gəncəyə, Bakıya aparır-
dılar. Məcid kişinin almasını Brej səliqə ilə bir-bir 
kağıza büküb kartonlara yığır, sonra Yerevana aparırdı. 

Kartof alverçiləri çox idi. Onlardan ən məşhuru 
Səkinə idi. Kök, hündür, üst-başı qır-qızıllı Səkinə bir 
dəfə də olsun quyuya girməz, əlini heç nəyə bula-
mazdı. Onun alver üsulu belə idi. Mal yiyəsi kartofu 
kisələrə yığır, iistünə çəkisini, bir də iri, xırda, ya 
toxum olduğunu mürəkkəblə yazırdı. Kabinədə oturub 
"ZİL"-in şoferinə əmr edirdi: 

‒ İsmayıl müəllimin malını yığ! – sürücü kuzov-
dakılara tapşırıq verirdi, onlar kisələri yükləyirdilər. 

‒ Müəllim, hesabını de! – İsmayıl müəllim əlin-
dəki kağıza baxırdı. 

‒ Bir ton 653 kilo iridi, 471 kilo xırdadı. Toxum 
yoxdu. 

Səkinə dəftərçəsinə qeyd edirdi. 
‒ Müəllim, sənnən "istidka" çıxmıram. Pula ehti-

yac varmı? 
‒ Yox. 
‒ Bir aya qayıdıram. Narahat olma. 
"Zil" hərəkətə gəlir, dolduqca ağırlaşırdı. Səkinəni 

bir dəfə Səlim aldatmışdı, xırda, kəsik, çürümüş karto-
fu iri adı ilə vermişdi. Səkinə onu aydınlaşdırdı, Səli-
min payını verdi, bir daha onun malını götürmədi. 

Bir qış Səkinə malı aparanda sürücü ona əcaib təklif 
edir. 

‒ Maşınını sür! 
Sürücü inad edir. 
‒ Sənə deyirəm, ağıllı ol, başın bədəninə ağırlıq 

eləməsin. 
Üçüncüdə Səkinə tapançanı çıxarıb dirəyir sürücü-
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nün başına. Qorxudan sürücünün dili tutulur. 
‒ Ə, köpəkoğlu, saa demədimmi, ağıllı ol, sür 

gedək. Sənin bir qəpiklik kişiliyin yoxdu, qorxudan tir-
tir əsirsən. Rədd ol cəhənnəmə! Maşın burda qalır, 
mən də burdayam. Piyada gedirsən rayon mərkəzinə, 
bir "ZİL" tapıb gətirirsən, malı boşaldırsan ona. Mən 
səninlə bir addım da yol getmərəm. 

Sürücü bir göz qırpımında rayon mərkəzinə üz 
tutur. 

Kənd yolları ilə hər ayda bir dəfə alverçi Savad 
görünürdü. Alçaqboy, kök Savad özündən ağır sumka-
nı gəzdirirdi. Paltar, qadın əşyaları satırdı. Bəzən alveri 
yaxşı gedirdi, xüsusən məktəbqabağı sumkasının 
ağırlığını boşaldırdı. Elə də olurdu ki, sumkanın ağzı 
açılmırdı və adama qəribə gəlirdi ki, yaşlı qadın o 
ağırlıqda yükü necə gəzdirir. Onda alverçiyə çox pis 
baxırdılar. Savad milisdən itdən qorxan kimi çəkinirdi, 
əllərinə düşən kimi idarəyə aparıb bir az saxlayır, sonra 
pulunu, malınl alıb buraxırdılar. 

Roma Qədim əmigilə ot gətirmişdi. Otu boşaldan-
dan sonra həyətdə oturub yemək yedilər. 

‒ Ay Roma, o nə şəkildi vurmusan maşına? 
‒ Əmi, tanımırsan? Stalinin şəklidi. 
‒ Onu niyə vurmusan? 
‒ Əmi, – dedi Roma – indi hamı o şəkli vurur. 
‒ Kolxozda səndən başqa doqquz şofer var. Bəs 

onlar niyə vurmurlar? 
Roma tutuldu. 
‒ Əmi, bu şəkli əlli manata Gəncədən almışam. 

Onlar əlli manat vermirlər axı? 
‒ Sən Zəfər əmini tanıyırdın? 
‒ Eşitmişəm. 
‒ Əmiraslan əmini necə? 
‒ Onu da eşitmişəm. 
‒ Gülzar xalanın əri Həsəni də eşitmisən? 
‒ Hə. 
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‒ Onları 37-ci ildə heç bir səbəb olmadan güllələ-
yiblər. 

‒ Stalin ha güllələtməyib. 
‒ Bəs kim güllələdib? 
‒ Kənddən danos yazıblar ki, guya Sovet hökumə-

tini bəyənmirlər. 
‒ Kim yazıb danosu? 
‒ Nə bilim? 
‒ Biri yazıb də. 
‒ Hə. 
‒ Sən nəslinizin axırına çıxan bir adamın şəklini 

maşınına taxmısan. Kim taxsa da, gərək sən bunu 
eləməyəsən. 

‒ Bəs Gülzar xalam deyir ki, ərinin ölümündən 
Stalinin xəbəri yoxdu. 

‒ Stalin öləndə Gülzar xalan elə ağlayırdı ki, heç 
əzizinin üstündə elə ağlamırdı. Evdə bir iş olanda 
kişinin ondan xəbəri olur, ya olmur? 

‒ Olur. Heç elə şey olar? 
‒ Heç elə şey olarmı ki, bu qədər adam güllələnir, 

Sibirə sürgün olunur, ondan rəhbərin xəbəri olmur? 
‒ Əmi, Stalin oturub Moskvada, – Kremldə, nə 

bilir ki, bu kənddə kim var, kim yox? – Araq Romanın 
səsini gurlaşdırmışdı. 

‒ Bu kəndin Stalini vardı, Beriyası. Mikoyanı var-
dı. Hər kəndin öz başkəsənləri vardı. Kim ki, sözün 
düzünü deyirdi, yaltaqlıq bilmirdi, başkəsən deyildi, 
namuslu adam idi, axırına çıxırdılar. Şam meşəsində 
firqə katibi Hacıyevi kim güllələdi? 

‒ Zaman əmi. 
‒ Bilirsənmi, niyə güilələdi? Ona görə ki, yekə 

Stalin o idi. Bu basalağın oğullarını onun göstərişi və 
təşkilatçılığı ilə aradan götürürdülər. 

Zaman onun ana babasının qardaşı idi. Babası Sibi-
rə göndəriləndən sonra Hacıyevin gözü onun arvadına 
düşür. Zaman bunu eşidib Hacıyevi Şamdakı evdə 
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güllələdi və qaçaq düşdü. 
‒ Əmi, sən müharibədə olmusan. Düzdümü, hamı 

"Stalin uğrunda!", "Vətən uğrunda!" deyib hücuma 
keçirdi? 

‒ Düzdü. Ancaq bu o demək deyildi ki, hamı Stali-
ni sevirdi. Sevgidən çox qorxu vardı. Çoxları qorxudan 
belə deyirdi, özü də Stalinin adı Vətəndən əvvəl çə-
kilirdi. Müharibənin öz qanunauyğunluqları var. Neçə-
ləri sorğu-sualsız, günahsız öldürülüb, heç soruşan 
olmayıb ki, niyə? 

‒ Müharibəni, əmi, Stalin udub. O olmasaydı, indi 
Allah bilir hardaydıq. 

‒ Brejnev də deyir ki, mən olmasam, müharibəni 
uduzardıq. Elə deyilmi? 

‒ O kimdi, Stalin olan yerdə. 
‒ Ay Roma, müharibəni xalq uddu. Mən, Qəzən-

fər, Oruc, Zəfər, Səfər... 
‒ Məhərrəm, yevrey Mustafa, Baba? 
‒ Elə onlar da... 
Bir həflədən sonra Romanın maşınına gözəl bir qız 

şəkli vurulmuşdu. 
 

* * * 
Köç kəndin qırağına – Ballı bulağın üstünə düş-

müşdü. Öküz dağının ətəyindəki bu yerə Yumru daşın 
yanı deyirdilər. Ot daşınmamış, kartof çıxarılmamışdı. 
Ona görə, sədr camaatın mal-qarasını kəndə buraxma-
mışdı. O qədər də uzaq olmayan yerdə mal-qaranı 
saxlamaq uyğun idi. 

Süleyman kişinin qızları bir-birindən gözəl idi. Mi-
na isə qızların içinin şahı idi. İstəyəni çox idi, ancaq 
Süleyman kişinin könlü qonşusu Axund Abulun oğlu 
Məcidə idi. Məcid əmisi oğlu Əvədullahla atlarını Bal-
lı bulağına sürdülər. Çadırlarda az adam qalmışdı, 
əksəriyyəti də uşaqlar idi. 

Mina da burada idi. Bir xeyli oturub dəqiqləşdir-
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dikdən sonra çadıra gəldilər. Yetər qarı onları qarşıladı. 
‒ Deyirdilər ki, bizim dana arxaca gəlmir. 
Yetər qarı: 
‒ Əvədullah, dananı Tanrıverdi meşədən bəri 

ötürüb, heyvanların içindədi. 
Atdan düşdülər. Arvad onların gəlişindən şübhə-

ləndi. 
‒ Sizdən olmayan iş, nə yaxşı dana yadınıza dü-

şüb? Siz heç dana axtarana oxşamırsınız? 
‒ İndi qayıdırıq. – Mina olan çadıra girib qızın 

qolundan tutdular. Qışqırıq Öküz dağında əks-səda 
verdi. Məcid onun ağzını yumdu, Yetər qarı hay 
eləyincə, atın belinə qaldırıb aradan çıxdılar. Yetər 
qarının səsinə heç kim hay vermədi. 

‒ Qaçırtmağa nə ehtiyac vardı, niyə el adətincə toy 
eləmədin? Bilirdin ki, dədəm də razıdı. 

Sonralar arada söhbət düşəndə nənəsi babasına irad 
tuturdu, ancaq bu irad sadəcə söz idi, götürüb qaçırt-
maq onun ürəyincə olmuşdu. 

Məcid Qori seminariyasında oxuyurdu. Elə ki, qar-
daşları Əhməd, Əmiraslan tutulub güllələndilər, onu 
xalq düşmənlərinin qardaşı kimi gimnaziyadan azad 
etdilər. Kəndə gəlib ailəsinin ağırlığını daşımağa baş-
ladı. Ancaq qoymadılar. 

...Kəndin ilk bolşeviklərindən olan Avaz Əmiras-
lanla yaxın dost, həm də kirvə idi. Əmiraslan kəndin 
mağazasında işləyirdi. Elə oldu ki, ev tikmək üçün daş 
daşıtmağa başladı. Araba evlərinin yanında dayan-
mışdı. 

‒ Avaz, – dedi Əmiraslan, – evi birinci sənə 
tikdirəcəm, bizə sonra da tikilər. 

‒ Yox, ay Əmiraslan, daş da gəlib həyətə, sən tik-
dir, qurtar, sonrasına baxarıq. Həm də mənim elə 
imkanım yoxdu. 

‒ Biz qardaşıq, Avaz! 
Arabalar Avazgilin həyətinə sürüldü. Ev tikilib ha-



Ясярляри.  IЫ ъилд 

431 

zır olmağa az qalmış rayondan milislər qardaşları ma-
ğazanın zirzəmisinə salıb ağızlarını kilidlədilər. 

‒ Bizim günahımız nədi? – Nisbətən cavan olan 
Əhməd soruşdu. 

‒ Guya bilmirsiniz günahınız nədir? Dövlətin ma-
lını yiyib sağa-sola xərcləyəndə bilmirdiniz axırı belə 
olacaq? 

‒ Yoxlayın da! Əgər elədirsə, siz deyən olsun, 
yoxsa... 

‒ Yoxlamağa gəlmişik. Görəcəksiniz. 
‒ Biz də o yoxlamada olmalıyıq, ya yox? 
‒ Olmalı deyilsiniz. 
‒ Olmahyıq. Bəlkə siz nəsə eləyəcəksiniz? 
‒ Nə eləyəcəyik? – Müstəntiq əlini yekə qarnında 

şappıldatdı. 
‒ Çox şey. Pulu düzgün saymayacaqsınız, malı 

gizlədəcəksiniz. 
‒ Sən gəl bizə pul saymaq öyrət. O qədər pul sizi 

qudurdub. 
Əmiraslan Əhmədi sakitəşdirmək istəyirdi. 
‒ Səs eləmə, Avaz bizi qurtaracaq. 
‒ Lələ, sən nə danışırsan? Avaz bizi bura saldırıb 

başımızı əkmək istəyir. O səni qurtaracaq? 
‒ Kəs səsini. Ağlına goləni danışma. Kişini şər-

ləmə! 
‒ Lələ, sənə demədimmi, evin materialını vermə. 

İndi gördün? Ev tikilib hazır olur. Avaz səni tutdurur 
ki, söz-söhbət kəssin. 

O gecə iki qardaşı rayona, ordan da gedər-gəlməzə 
apardılar. 

Guya Məciddən də danos yazmışdılar, sovet höku-
mətinin malını dağıtmaqla ölkəyə ziyan vurmaq istəyir. 

‒ Mənə donosu göstərin! 
Müstəntiq ərizə məktubunun üzünü ona göstərdi. 
‒ Ver oxuyum! – Məcid kağızı alıb xəttə baxdı. 
‒ Qardaşlarımdan yazılan danos da bu xətlə 
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yazılmışdı. 
‒ Oxu, tez qaytar. 
‒ Mən kolxozda işləyirəm. Nəyi dağıtmışam? 
‒ Kolxozu! 
‒ Kolxozu necə dağıda bilərəm? 
‒ Görərsən. 
Səhər kolxozun başçıları, partkom, təftiş, xalq nə-

zarəti, briqadirlər, müstəntiq Məcidin kartof sahəsinə 
gəldilər, çıxarılmış yerləri belləməyə başladılar, balaca 
bir kartof tapdılar. 

‒ Tapdıq, tapdıq. 
‒ Nəyi tapdınız? – Məcid çaş-baş qalmışdı. 
‒ Budu bax. – partkom Əli kartofu müstəntiqə 

uzatdı, müstəntiq narazı da olsa, fındıq boyda kartofu 
götürdü. 

‒ Hər sahədə bu qədər kartof torpaqda qalsa, onda 
gör dövlətə nə qədər ziyan dəyər. 

O fındıq boyda kartofa akt bağlandı, Məcidə on il 
həbs cəzası verib Sibirə göndərdilər... 

‒ Avaz, – dedi Məcid, – unutma ki, Əmiraslanla 
Əhmədin ruhu səni gəbərənə kimi izləyəcək, ocağında 
bayquşlar ulayacaq... 

Məcid elə bil məhkəmədə son söz deyirdi. 
Minanın güzəranı çətinləşirdi. Firqə katibi Hacıyev 

sifarişi sifariş dalınca göndərirdi. Onu qaynanası, 
baldızı, atasıgil müxtəlif yerlərdə gizlədirdilər. 

Axır Zamanın səbri tükəndi. Nəslin dəli-dolusu sa-
yılan Zaman Şam meşəsindəki evdə Hacıyevi tutdu. 
Özü də kiminlə? Bolşevik Avazla. Onların söhbətlərinə 
qulaq asan Zaman əmin oldu ki, o basalaqda baş 
verənləri bu iki nəfər törədir. Naqanı çıxarıb Hacıyevə 
tuşladı. 

‒ Ə, qurumsaq, Bakıdan gəlib buralarda lotuluq 
edirsən? Kişiləri güllələdib arvadlarına göz dikirsən? 
Budurmu hökumət? Belə hökumət olar? Fəhlə-kənd-
linin hökuməti deyilmi? Əgər fəhlə-kəndlinin hökumə-
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tidirsə, fəhlələri, kəndliləri niyə bir-bir qırırsınız? Sizin 
Allahınız yoxdurmu? 

Hacıyev udqunurdu. 
‒ Sən nə danışırsan? Mən heç elə iş tutana oxşa-

yıram? Sənə səhv çatdırıblar. 
‒ Mən dəli-zad deyiləm. Öz qulağımla eşitdim ki, 

indi kimləri aradan götürməyi planlaşdırırsınız. 
‒ Heç kimlə işimiz olmayacaq. Dəli olma. Səni 

güllələyəcəklər, çıx get sakitcə. 
‒ Gedəcəm, Hacıyev, ancaq sənin ananı ağladıb 

gedəcəm. 
Dalbadal atılan güllələr Hacıyevi yerə sərdi. 
‒ Afərin! Halal olsun sənə! Əsl kişisən! – Avaz 

sözləri dalbadal deyirdi. 
‒ Sən ondan da betər əclafsan, Avaz. Əslində bi-

rinci sən ölməli idin. Onun saatını sən qururdun. Çox 
nahaq işlər tutmusan. Cavabını özün verəcəksən. Səni 
öldürmürəm, bir şərtlə. İndi burdan rədd olursan. Nə 
eləyirsən elə, bu əclafın qanını batır. Əgər bir kimsəni 
ələ versən, təkcə səni yox, bütün nəslini qıracam. Bilir-
sən ki, sözüm sözdür. Artıq bir iş görsən, özündən küs. 

Zaman gecənin qaranlığında yox oldu. Avaz da 
eləcə. Hacıyevi öldürən isə axtarılmağa başlandı, bu 
axtarış uzandı və qatil tapılmadı. 

Zaman bunu təsadüfi demirdi. O, bilirdi ki, əmi-
sioğlu Əmiraslanla Əhməd Sarıtaladan kirvəlikdən 
qayıdanda elə o Şam meşəsində Məsdərə Qiyasoğlunu 
güllələtdi. Məsdər Avazın qoçusu idi. Qiyasoğlu isə 
rayon partiya firqəsində işləyirdi. Onu aradan götür-
məkdə Avazın məqsədi qardaşı Əlini onım yerinə 
qoymaq idi. 

Güllə səsinə Əmiraslan özünü atdan yıxılan yaralıya 
yetirdi. Qiyasoğlu keçinirdi. Əmiraslan onun başını 
dizləri üstə aldı. 

– Məəsdəər... Məəəs... 
Qiyasoğlu keçindi.  
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* * * 
Pula o qədər də ehtiyacı yox idi. Əlaçı təqaüdü alır-

dı, kənddən atası göndərirdi, Ancaq universitetin 
yataqxanasında yerləşəndən sonra tələbə yoldaşı 
məsləhət gördü ki, qarovulçu yeri var. Üç gündən bir 
axşamdan səhərə qədər mağazada qalacaq, mağazanı 
işçilərə təhvil verib dərsə gedəcəkdi. 

‒ Oğlan çıxıb getdi, yeri boşdu. Ayda 60 manat pul 
alacaqsan. Yemək-içməyin də növbətçilik vaxtı əlavə 
veriləcək. Heç bir iş görmürsən. Qapını içəridən bağ-
layıb otaqda oturursan. Dərs oxu, yat, necə kefin 
istəyir. 

Mağaza yataqxanadan o qədər də uzaq olmayan 
beşmərtəbəli binaların arasında yerləşirdi. Müdiri 
Tamara adlı qadın idi. Qırmızı rəngli "Jiquli"si vardı. 
22-22 AQA. O vaxtlar şəhərdə qadınlar arasında maşın 
sürən üç nəfərdən biri idi. Əlində açar oynatmağı 
sevərdi. 

Namiq onu təqdim etdi. 
‒ Deməli, səninlə oxuyur. Bu gündən işə çıxsın. 

Yaxşı oğlana oxşayır. Bax, işi yəqin bilirsən. Bircə 
tapşırığım var. İçəridə olan maldan ürəyin istəyən qə-
dər ye. Heç vaxt düşünmə ki, bundan olmaz, Tamaraya 
ziyan vuraram. Mənim üçün o xoş olar ki, siz özünüzü 
sərbəst hiss edəsiniz, buranı öz mağazanız kimi hesab 
edəsiniz. 

Tələbə vaxtı hamı çox yeyir. Di gəl, arvadın o 
sözündən sonra içəridəki çörəkdən, yağdan, pendirdən, 
kolbasadan, sosiskadan, konservdən, konfet-peçenye-
lərdən bircə tikə yemək iştahası olmurdu. 

Bunu Tamaraya çatdırmışdılar. Bir dəfə səhər işdən 
çıxanda gəldi. 

‒ Sənin mədən-zadın xəstə deyil ki? 
‒ Xeyr. 
‒ Bəs niyə bir şey yeyib-eləmirsən? 
‒ Yeyirəm. 
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‒ Yalan demə. Mənim bir qızım var, o da tələbədi. 
Di gəl, dəyirman kimi üyüdür. Sən də mənim balam. 
Adam belə olmaz. Bir dəfə yaşayırsan. İmkanın var, 
ye, iç, de, gül, hörmət elə. İnsana başqa heç nə qalmır. 
Otaqda dörd nəfərsiniz? 

‒ Bəli: 
Tamara piştaxtanın arxasına keçib iri pendiri, yağı, 

üç çörəyi, bütöv kolbasanı, yumurtanı yan-yana qoydu. 
‒ Bir şeyə yığ apar, qoy yoldaşların da yesin! 

Əlinizdən almıram. Halal, halal xoşunuz olsun! Siz 
yesəniz, mənim də canıma yağ kimi yayılar. 

Bu qadının səxavəti, mərdanəliyi xoşuna gəlirdi. Ad 
gününə bir həftə qalmış yoldaşlarına dedi ki, gəlin 
birləşib Tamara xanıma hədiyyə alaq. Yoldaşları, açığı, 
etiraz etdilər. 

‒ Biz nə alırıq ki, nə də hədiyyəyə pul verək! – 
Sonra da belə izah etdilər ki, guya Tamara xanım 
onlardan hədiyyə götürməz. 

Əvvəlcə onlara inandı, ancaq nə götür-qoy etdisə, 
fransız ətri aldı. Hədiyyəni gözəl bükdürüb üstünə "Ad 
gününüz mübarək!" sözlərini qızıl suyu ilə yazdırdı. 
Işdən çıxanda onu Tamara xanıma verdi. 

‒ Bu nədir? – Təbəssümlə və razılıqla heyrətləndi. 
‒ Kiçik bir hədiyyə. Sizin ad gününüzü təbrik 

edirəm. 
Bu onun üçün gözlənilməz olduğundan hədiyyəni o 

üz-bu üz çevirib, dönə-dönə baxdı. 
‒ Bunu sən almısan? Ay Allah, mən nələr görü-

rəm. – Onu qucaqlayıb öpdü. – Neçə il olduğunu səhv 
edərəm, bu illərdə belə sevindiyim olmamışdı. Təşək-
kür edirəm. 

Yataqxanaya necə gəldiyini hiss etmədi, çox yüngül 
idi. 

Səhər tezdən qırmızı "Jiquli" həyətdə dayandı. 
Tamara xanım və qızı maşından düşdülər. Əllərində bir 
neçə bağlama vardı. 
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‒ Sabahın xeyir! – dedi Tamara xanım. 
‒ Sabahınız xeyir! 
‒ Necəsən, oğlum? 
‒ Sağ olun, Tamara xanım. Hər şey qaydasındadır. 
‒ Əla. Sənin kimi ləyaqətli insanın işi həmişə qay-

dasında olmalıdı. – Qızına tərəf döndü. – Sən Nizamini 
tanıyırsan? 

Qız başı ilə yox dedi. 
‒ Tanış ol. Universitetdə oxuyur. Mənim çox 

xoşuma gələn insandı. Yəqin sənin də xoşun gələcək, 
buna əminəm. 

Qız yerindən tərpənmirdi. Olduqca gözəl idi. 
‒ Utanır. Adı Nilufərdi. Medinstitutda oxuyur, 

ikinci kursda. 
‒ Çox gözəl. – deyə bildi. 
‒ Elə Nilufər var ey ha, türk artisti, ona oxşayır, 

eləmi? – Tamara xanıma sanki onun təsdiqi lazım idi. 
‒ O, Nilufərdən də gözəldi, Tamara xanım. 
Qız başını aşağı saldı, əvəzində Tamara xanım 

ürəkdən qəhqəhə çəkdi. 
‒ Doğrudan elədi, yoxsa sözgəlişi deyirsən? 
‒ Mən heç zaman yalan danışmamışam. Fikrimdə 

də səhv etmirəm. 
‒ Sən deyirsən də? Nə bilim. Olsun. Biz səni təbrik 

edir, sənə uzun ömür, can sağlığı arzulayırıq. 
Bağlamaları tərəzinin böyründəki boş yerə qoydu. 
‒ Tamara xanım, mən kiçik bir hədiyyə ilə sizi 

təbrik etdim. Əvəzində görün neyləmisiniz. 
‒ Əvvəla, hədiyyənin böyüyü-kiçiyi olmaz. Sənin 

ürəyin elə istəmişdi, mənim ürəyim də belə istəyir. 
Yaxşı, Nilufər dərsə gecikir. Onun səndən xahişi vardı. 
Tarixdən çətinliyi var deyəsən. 

‒ Mən hazır. Mövzuları versin, kitabları tapıb nə 
köməklik lazımdı eləyərəm. 

Nilufər mövzuları bir vərəqə yazıb hazır saxlamışdı. 
Vərəqi ona uzatdı... 
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‒ Nə vaxta lazımdı? 
‒ Sabah seminarımız var. 
‒ Çox gec demisən. Mən dərsdən çıxıb kitabxana-

ya gedər, axşama kimi nə bacarıram yazaram. Hamı-
sını yaza bilməsəm də, çox hissəsini yazıb mağazaya 
gətirərəm. 

‒ Mağazaya niyə? – Tamara açarları barmağında 
oynatdı. – O gördüyün bina var ey ha, birinci blok, 
üçüncü mərtəbə. Bizim evdi. Nömrəsi 13-dür. Gəti-
rərsən, göstərərsən, başa salarsan, Nilufər də sənə bir 
çay süfrəsi açar. 

 
* * * 

Pul əl çirkidir, yudunmu, qurtardı getdi? 
Hamı düzlükdən, təmizlikdən danışır, dərinə gedən-

də görürsən ki, təmizlikdən, düzlükdən danışanlar ən 
böyük rüşvətxorlardı. 

Pul, var-dövlət hər şeydir! Əgər pulun yoxsa, hərə-
kət etməyin çox çətindi. Tutaq ki, üstündə bir qəpiyin 
yoxdu, ancaq əsl Allah adamısan, şəhərə çıxmısan, 
harasa getmək üçün avtobusa minməlisən. Sürücüyə 
deyirsən ki, mən təmiz, Allah adamıyam, pulum yox-
du, məni havayı apar. Aparar, bir dəfə, sonra qayıdar, 
sənə deyər ki, pulu bəri elə, sən Allah adamı-zad 
deyilsən, fırıldaqçının birisən, özü də lap yekəsindən. 

İndi gəl sürücünü və avtobusdakıları başa sal ki, 
doğrudan da belədi. Adama gülərlər. 

Pul insanın xarakterini müəyyən edir. Bir də görür-
sən deyirlər ki, filankəs dəli olub. A balam, bu Allah 
bəndəsi dünənə-srağagünə kimi ağıllı idi, savadlı idi, 
bu bədbəxtə nə oldu birdən-birə ağlını itirdi. Onu 
ehtiyac, pulsuzluq o vəziyyətə salır. Kasıbların çoxu 
əsəbi olur, ehtiyac onları o günə salır. 

Sadıx müəllim dəli olmasın neyləsin? Əmisi oğlu 
adını yaza bilmirdi. Nə olsun! Atası kolxozun ferma 
müdiri idi. Kolxozun qoyunlarını maşın-maşın satıb 
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oğlunu qoydu universitetə. Sadıq öz kəlləsinə girdiyi 
kimi oxudu, əmoğlu yatdı, gəzdi, keyf elədi. Sonra da 
zamdekanın ərdən qayıtmış qızını aldı. qaldı universi-
tetdə, oldu müəllim, alim. Yaxınlarda professor olacaq. 

Bəs Sadıq? Beş il müəllimləri ilə baş-başa durub 
qəpiksiz universiteti qurtardı, təyinatla Ucara getdi, üç 
ildən sonra öz kəndlərinə güc-bəla ilə dəyişdirildi. Əm-
oğlunun "uğurlarını" eşitdikcə, dəliliyinin dərəcəsi 
artırdı. 

‒ Gör universitet kimi ali təhsil ocağında kim alim 
olur? Adını yaza bilməyən. Mən utanıram deyəm ki, 
universiteti bitirmişəm. 

Qonşu kənddə yaşayan Molla Qələndər Zəhra 
qarının qırxında necə oldusa, düzlükdən, halallıqdan, 
puldan danışmağa başladı. 

‒ Pul haqqında çox deyilib. Pul əgər alın təri ilə 
qazanılmayıbsa, haramdı... 

Molla Qələndər çox danışdı, Sadıq müəllim bir 
eşitməməzliyə vurdu, iki vurdu, day dözəmmədi. 

‒ Ayə, a molla, qoy qarının ehsanından bir tikə ra-
hat yeyək. 

Molla başa düşmədi. 
‒ Yeyənlər yeməklərini yesinlər, yeməyənlər 

üçün... – fatihə oxudu, "Allah rəhmət eləsin!" deyib ye-
nə başladı puldan danışmağa. 

‒ Ayə, a molla, pul olmasa, maşın ala bilərdin? 
‒ Yox. 
‒ Benzini nəynən tökürsən? 
‒ Pulnan. 
‒ Havayı bir damcı benzin verərlər? 
‒ Yox. 
‒ Havayı gəlib burda məclis apararsan? 
Dinmədi. 
‒ Yox, denən! – Sadıq qışqırırdı. – Qulağın səsdədi 

ki, görüm hansı kənddə kim ölüb. Ölü olmayanda bu-
nun sallanıb yerə dəyir. Ona qalsa, siz yas məclis-
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lərindən pul almamalısınız, Allah yolunda bir müsəl-
man kimi Quran, yasin oxumalısınız. Dasqı qoymu-
sunuz, ölü ölən gün əlli manat, üçü otuz manat, yed-
disi, quxı, cümə axşamları nə qədər... Sənə bir söz 
deyən yoxdu, ayrı şeydən danış, puldan danışma. 

Molla nə dedisə, onu daha Sadıq müəllim eşitmirdi. 
‒ Ay səkkizinci sinfi gücnən qurtaran alçaq! Kim 

ki, oğraşdı, işverəndi, yalançıdı, oğrudu, binamusdu, 
fırıldaqdı, dünya onunkudu. Düz düzdə qalandı, acdı, 
əzab çəkəndi. Gözünün qabağında kolxozu yeyib 
dağıdanlar keyf çəkir, maşınlar alır, villalar tikdirir, 
kolxozçunun qarnı quruldayır. Çoban Hasanın neçə 
manat əksiyi çıxmışdı? 8 manat. 8 il güpədilər belinə. 
Sədr, ferma müdiri, briqadirlər, mühasib, təftiş, 
partkom on minləri birdən udurlar. Heç qaşın üstündə 
qara varmı deyən tapılırmı? Bu hökumət dovşanı 
arabaynan tutur deyirlər. Ancaq belədi, əgər tutulmaq 
istəmirsənsə, çox ye, yıx, vur, dağıt, özün ye, özündən 
yuxarıdakıları yedirt. 

Sadıq çox danışdı. Axır, birtəhər məclisdən çıxartdı-
lar və o gündən Sadıq müəllim oldu dəli Sadıq. Doğru-
dan da, Sadıq o məclisdəki söhbətdən sonra dəli oldu. 

‒ Napoleon deyir ki, müharibəni udmaq üçün pul 
lazımdı. Pul. Bunu Napoleon deyir. 

‒ O kimdi, a Sadıq müəllim? – Çayçı Kamil nazik 
stəkanda qaynar çayı onun qabağına qoyub gözləyirdi. 

‒ A qıvlasız, tanımırsanmı? 
‒ Ə, adını eşitmişəm, ancaq dəqiq bilmirəm. 
‒ Ə, Napoleon Fransanın baş naziri olub, müha-

ribələr aparıb, hamını məğlub edib. Həm də sərkərdə 
olub dana. 

‒ Day denən Fransanın padşahı olub. – Kamil 
alacağını almış adamlar kimi yerinə qayıtdı. 

‒ Sadıq müəllim, pulun olsa neyləyərsən? – 
"Lotular" onu sorğu-suala çəkirdilər. 

‒ Ə, pul olsun, xərcləməyə yermi qəhətdi? Elə bu 
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çayxananı bağın içinə köçürüb gözəl bir bina tikdi-
rərəm. Day bu soxaqda iylənə-iylənə oturmarıq... 

Pul çirkabları su kimi yuyub təmizləyir. Özgə vaxt 
olsa deyərdi ki, pul ən çirkli bir şeydir. Ancaq yox. Pul 
təmiz, büllur, şəffafdı. 

Ağarəhimin qızı Gülarə rayonda da adla tanınan 
pozğunlardan biri idi. Rayon mədəniyyət evində iş-
ləyir, bazar günləri kəndə gəlirdi. Kənd camaatı qərara 
aldı ki, onu kəndə buraxmasın. Ona kim söz deyə 
bilərdi, yaxud o kimin sözünə qulaq asardı? Danışanda 
deyirdin bundan təmiz adam yer üzündə yoxdu. 

Uşaqdan azad olmaq, həm də onu uşaq evinə ver-
mək üçün Bakıya gəlir. Azad olandan sonra palatada 
onu görən imkanlı bir oğlan onunla evlənir. 

Bir vaxtlar Gülarənin ata-anasına salam verməyən 
adamlar indi Gülarəyə xanım deyə müraciət edirlər. 
Çoban Ağarəhim kəndin bir nömrəli ağsaqqalı, hör-
mətli adamıdı. Çünki pullu bir adamdı, kürəkəninin 
pulunu Ağarəhim evində saxlayır. Pulu vaxtilə 
tanımayan Ağarəhim indi borc verən çıxmışdı. 

‒ Haram pulu evə gətirmə, yoxsa o dünyada cavab 
verməli olacaqsan! 

Dəli Sadıq şaqqanaq çəkib gülsə də, sonradan başını 
bulayıb dinmirdi, molla izah edəndə kimsənin danış-
madığını görüb bu dəfə astadan, sakit soruşurdu. 

‒ Sən mənə bir çamadan pul ver, adını da haram 
qoy. Mən o dünyada cavab verərəm. 

‒ Axı, verən də günahkar sayılır! 
‒ Ayə, bisavad, sən kimə nömrə gəlirsən? Nə 

verən, nə xərcləyən? Sədrin qazandıqları haramdımı? 
‒ Mən deyəmmərəm. 
‒ Nətəri haqdan, ədalətdən danışırsan, sədrin ye-

diklərini görmürsən, üstəlik haram deməyə dilin gəl-
mir? Sədrin yediyi haramdı, çünki dövlətin, xalqın 
malını sağa, sola xərcləyir. Sədr o pulları raykoma, 
prokurora, milis rəisinə, nə bilim kimlərə verir. Ver-
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məsə, bir həftə işləyəmməz. Deməli, onların yedikləri, 
içdikləri haramdı. Rayon da mərkəzə ötürür. Nətəri 
olur, onların yedikləri haram olmur? 

‒ Sadıq müəllim, bu qəliz məsələdi, qoy molla 
söhbətini eləsin. Axı, bura yaş mərasimidi. 

‒ Bəs nə danışırıq ki? Əgər ürəyinizcə deyilsə, 
kəfindən danış, boşanmadan-zaddan ki, lotuların kefi 
açılsın. Onsuz arvadbazlıq da pula bağlıdır. 

‒ Ə, məllim, sən doğrudan dəli olmusan. Mən elə 
bilirdim bu adı sənə yalandan qoyublar. – Molla 
təsbehini əlinə götürdü. 

‒ Mənə dəli deyənin özü dəlidi. A kişi, mən onu 
deyirəm ki, kimin ki, pulu var, o arvadbazlıq da eləyər, 
hələ nəşə də çəkər. Sədrin pulu var, oğlu maşın alıb – 
xarici. Gündə rayonda, Gəncədədi. Maşından birini 
düşürür, ikisini mindirir. O restoran sənin, bu restoran 
mənim. Pulu olmasa, hansı köpəkoğlunun qızı onun 
maşınına minər? 

Mən yalan danışıram? Yoxsa dəliyəm? 
Ədəbiyyat müəllimlərindən kimsə dedi ki, hansı 

alimsə deyib ki, kasıblıq qəbahət deyil. 
‒ Kasıblıq qəbahət deyil, ancaq bir kişilik də deyil. 
‒ Sadıq, kasıb olma də? Sən də çalış, qazan. 
‒ Necə qazanım? 
Sədr tərəfdə oturan kolxoz işçiləri az qala xorla 

dilləndilər: 
‒ Adam kimi. Camaat necə, sən də elə. 
‒ Məndən çox maaş alan yoxdu. Sizin hamınızın 

əməkgünü mənim bir aylığım eləmir. Ancaq siz pulu 
qeyri-qanuni yolla qazanırsınız. Hökumətin cibinə 
girirsiniz. 

‒ Sənin kimi ikicə dənə müstəntiq olsa, rayonun 
yarısını tutub dama basar. 

‒ Yarıdan çoxunu. 
– Bəs niyə tutmur? 
‒ Niyə tutsun ki? Sizin qazandığınız çirkli pullar 
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onların da cibinə axır. Biriniz aylıq rüşvəti ikicə gün 
gec versə, gör onda tutub dama basırlar, ya basmırlar. 

‒ Ə, bu dəlinin nəyini danışdırırsnıız? – Sədr ya-
nındakdara təpindi. – Qoyun oturduğumuz yerdə 
oturaq dana. Adını müəllim qoyub. Belə müəllimin nə 
şagirdi olacaq?.. 

 
* * * 

Ancaq Sərxanm gənc ömrü havayı puç oldu. Sadə 
bir kənd müəllimininin oğlu birinci kursdan qrup 
yoldaşı Leylanı sevdi. Nazir müavininin qızı ona sa-
lamı güclə verirdi. Yataqxanada qalan, nizam-intizam-
lı, əlaçı Sərxan doğrudan gözəl idi, qızların əksəriyyəti 
ona laqeyd qala bilmirdi. Uçüncü kursda o axır ki, 
qızın razılığını ala bildi. Sərxan o vaxtdan məcburi 
dəyişikliklərə başladı. İlk növbədə yataqxanadan çıxdı. 
Əvvəlki yoldaşları ilə əlaqəni tam kəsdi. Ona elə 
qadağa qoyuldu ki, sanki o boyda universitetdə Sərxan 
üçün Leyladan başqa kimsə yox idi. Bufetdə üç dənə 
sosiskanı bir çörəklə yeyib doyan Sərxanın ayağı 
oralardan kəsildi. Yoldaşları ilə köynəkləri dəyişən 
Sərxan indi gündə bir forma geyinməli, fransız ətrin-
dən istifadə edib rusca danışmalı idi. Yerişi, gülüşü, 
danışığı Leylanın dediyi kimi dəyişirdi. 

Elə vəziyyət yaranmışdı ki, Sərxanla üzbəüz 
gələnlər onu lal-dinməz, quru heykəl kimi qəbul edir, 
üzlərini yana çevirirdilər. 

Sərxanın gözləri kədərlə dolurdu. Leylaya, onun 
rəfiqələrinə yaxın olmaq, onlarla bir yerdə oturmaq nə 
qədər xoş idisə, əlini cibinə atıb pul xərcləmək, Ley-
lanın, onun rəfiqələrinin tənəli sözlərini qəbul etmək o 
qədər qayğılı və ağır idi. Hər gün bahalı şokoladları, 
meyvələri almaq, kofe içmək pul tələb edirdi. Leyla 
sanki onun qəsdinə dururdu, hər dəfə dörd-beş rəfiqəsi 
ilə oturmaq Sərxanı bezdirmişdi. 

‒ Bu qızlar heç səndən əl çəkmirlər, saqqız kimi 
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yapışıblar yaxana, – deyirdi qıza. 
‒ Onlar mənim kruqumdu. Niyə də əl çəksinlər? 
‒ Onları heç istəyib-eləyən yoxdu? 
‒ Var. Hamısının oğlanı var. 
‒ Bəs niyə görünmürlər? 
‒ Sənə elə gəlir. 
‒ Mən nəsə görmürəm. Görünsəydilər, bizlə bir 

stolda oturardılar. 
‒ Oturanda görərsən. 
‒ Təki, o xoşbəxtlik tezliklə olsun. 
Sərxana pul çatmırdı. Aldığı təqaüd, atasının gön-

dərdiyi 100 manat onun xərclərini ödəmirdi. Məcbur 
idi ki, borca girsin. Raykom katibinin oğlundan iki yüz 
manat aldı, ancaq Fuadın pulunu qaytara bilmirdi. 
Bufetdə oturub kofe içəndə Fuad onlara yaxınlaşdı, 
stol çəkib Leylanın lap yaxınında oturdu. Özünü çox 
sərbəst aparır, açıq-saçıq danışır, arada Leylanın bur-
nundan, qulağından dartırdı. Bunu Leyla adi qarşıla-
yırdı. Sərxan sussa da, içini yeyirdi. 

‒ Sən də adam tapdın. Pastux az idi. 
Əsəbləri tarıma çəkilən Sərxan dözürdü. 
‒ Borc istəmədiyi adamı qalmayıb. Məndən iki yüz 

götürüb, hələ də qaytarmır! 
‒ Sənin atan da pastux olub, bilirsənmi? 
Doğrudan da, Raufun atası çoban olub, sonradan ali 

təhsil alıb, katib olmuşdu. 
‒ Zato indi raykom katibidi ki? – Qızlardan han-

sısa Raufa yaltaqlandı. O biri qız: 
– Sərxan da nazir olacaq! – dedi. 
– Yox əşşi? – Rauf qalxdı, qızlarla sağollaşıb 

ondan pulunu istədi. 
...O yay Leylagil istirahətlərini Leninqradda (Sankt-

Peterburq) keçirirdilər. Sərxan da ora getmişdi. 
O yay Sərxan üçün son yay oldu. Universitetə acı 

bir xəbər sentyabrın 1-də gəldi. Sərxan Neva çayında 
çimərkən boğulmuşdu! 
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Leylamn vecinə deyildi. Yenə rəfiqələri ilə oturub 
kofe içir, deyir, gülür, Sərxamn əvəzində yanlarında 
Rauf və onun dostları otururdu. 

"– Bu nə sevdaydı mən düşdüm? Heç özüm də 
bilmədim". – Sərxan Leninqrada getməzdən əvvəl 
təsadüfən şəhərdə İbrahimxəlillə görüşüb söhbət 
zamanı deyib. – "Həyat çox qəribə və mürəkkob imiş. 
Mən hələ o daşlı-çınqıllı yoldayam. Hara gedəcəm, 
sonu nə olacaq, bilmək çox çətindi. Mənimki belə 
gətirdi: harda qırılar, qırılar..." 

 
VARLI VƏ KASIB HAQQINDA NAĞIL 

 
Biri varmış, biri yoxmuş, iki qonşu varmış. 

Bunlardan biri varlı, o biri kasıb imiş. Kasıb ağzını 
açanda dövlətli qonşusundan danışırmış. Qonşusunun 
çox danışması Varlını özündən çıxanr. Bir gün Kasıb 
qonşusunu evə çağırır. 

– Qonşu, – deyir, – mən qırx gün vilayətdə olma-
yacam. Səndən başqa da inandığım elə bir adam 
yoxdu. Sənə bir küpə qızıl verəcəm, qayıdana kimi 
saxlarsan. 

Kasıb Varlı qonşusunun küpəsini evə gətirir, 
çarpayısının altına qoyub arvadı ilə həyətdə işləməyə 
çıxır. Yeri belləməyə təzə başlamışdılar ki, Kasıbın 
yadına küpə düşür. Fikirləşir ki, qapı-pəncərələr açıq, 
küpə də çarpayının altında. Evə bir girən olsa, birbaşa 
küpənin üstünə gedib onu götürəcək. 

– Arvad, biz neylədik, küpə əldən gedəcək. Hər 
yan açıqdı. 

– Neyləyək? 
– Sən get evə, xörəkdən-zaddan bişir, mən tək 

işlərəm. 
– Tək işləyə bilməzsən. 
– Ayrı əlac yoxdu. Bəs o küpəni harda gizlədək? 
– Aparaq ot tayasının içində gözlədək. 
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– Ay arvad, birdən kimsə ot oğurluğuna gəldi, ya 
taya od tutub yandı. Onda neynərik? 

– Düz deyirsən, ay kişi, onda aparaq yaylıq armu-
dun dibində basdıraq. 

– Basdırdıq, birdən torpaqda itdi, çıxaranda tapa 
bilmədik. 

– Kişi, ən yaxşısı odur ki, qapı-pəncərələri təzələ-
yib möhkəmlədək, ağzına da bir yekə qıfil vuraq. 

– Buna həm xeyli pul, həm də vaxt lazımdı. 
Axır bu qərara gəldilər ki, küpəni bir dəsmala 

büküb yanlarına qoysunlar. 
Axşam Kasıb arvadı ilə növbələşib yatdı, çünki 

yatsalar, kimsə çox rahatca küpəni götürüb apara 
bilərdi. 

Səhər Kasıbın görüləsi işləri çox idi. Bazara gedib 
bəzi şeyləri alacaqdı. 

– A kişi, tutaq ki, sən sübh tezdən getdin. Mənim 
də nə qədər işim var. Küpəni neyləyəcəyik? 

– Nə işin var ki? 
– Bir az həyətdə işləyəcəm. Sonra bulağa suya ge-

dəcəm. Toyuq-cücəni rahatlayacam. İşmi yoxdu? 
– Yox, arvad, bulağa gedib-gəlməyin elə xeyli çə-

kəcək. Bir də gördün Qızxanım gəldi. Evi alt-üst 
eləyər, tapar. Bilirsən nə iybiləndi? Hələ o biriləri 
demirəm. Heç yana getməyəcəksən. 

– Bəs evdə oturub-durmaqnan iş aşarmı? Xörək 
bişirməliyəm. Deyirəm bir əməlli-başlı yerdə gizlədək, 
sonra rahat işimizi görək. 

– Harda gizlədək? 
Arvad fikirləşib deyir ki, aparaq anbarda taxılın 

içinə qoyaq. 
– Sən dəli olmusan, arvad, oğru gələndə birinci 

oranı eşələyəcək. 
– Bəlkə paltarlann arasında gizlədək? 
– Oğru evdə paltar qoyar. Hamısını süpürləyib 

aparacaq. 
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– Onda döşəyin içinə qoyaq? 
– Qonaq gələndə döşəyin üstündə oturmurmu? 

Sənin başın hardadı? 
– Onda deyirsən balışa da qoymaq olmaz. 
– Yox, yox, yox! 
Bu ara qonşu Qızxanım qapını açıb içəri girdi, 

Kasıba heyrətlə baxdı. 
– Nə yaxşı bazarlığa getməmisən? Bə srağagün 

deyirdin ki, gedəcəm. 
– Getmək istəyirəm, hələ fikirləşirəm. 
Kasıbın dili topuq vurdu. 
– Onda gecikirsən. Tez elə. Mən də xəmir yoğur-

muşam. Dedim, bir köməkli çörək bişirək. 
Kasıbın arvadı handan-hana dilləndi. 
– Bıy başıma xeyir, tamam unutmuşdum. Çörək 

salmaq tamam huşumdan çıxmışdı. 
– Çörək salacaqsınız? Deməli, bütün günü evdə 

olmayacaqsan. Bəs neynəyəcəyik? 
– Ay qardaş, birinci dəfə döy ki? Həmişə necə, indi 

də elə. Günbatana yaxın, Allah qoysa, qurtararıq. 
– Mən yamanca ağrıyıram, ürəyim bulanır, başım 

fırlanır. İnanma ki, sənə kömək eləyə bilim. Bəlkə 
Gülçöhrəyə deyəsən? Qoy bu dəfə o sənə kömək 
eləsin. 

– Aaz, elə bineyi qədimdən bizlərin ürəyi bulamb, 
başı da firlanıb. Gəl görüm, düş qabağıma, zarafatı bir 
yana qoy. 

Kasıbın arvadı küpə qoyulan tərəfə dalı-dalı çəkildi, 
elə bil küpəni qonşudan müdafiə edirdi. 

– Yox, vallah bu dəfə gələmmiyəcəm. Belə birtə-
hər yorğandan durmuşam. 

Kasıb naəlac qalıb arvadına dedi ki, getsin, çörəyə 
kömək etsin, o evdə qalar. 

Qonşu: 
– Siz özünüzü yamanca birtəhər aparırsınız. Elə bil 

evdə bir küpə qızılınız var, onu gizlədə bilmirsiniz. Ay 
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sağ ohnuşlar, bu komanız ömrü boyu qapısı açıq olub, 
indi nə olasıdı. 

Kasıb kəkələdi, elə büdi ki, qonşu küpəni gözünnən 
görüb, fel qurub, onların başını aldadıb küpəni aradan 
götürmək istəyir. 

– Gedin. Aaz, – arvadına müraciət etdi, – sən rahat 
get kömək elə. Mən də həyətdə işləyərəm. 

Kasıb o günü arvadı gələnə kimi evdən tərpənmədi. 
Arvad da ki, şər qarışanda gəldi. 

– Ala, isti çörəklə pendir ye. Mal-qaranı rahat-
ladınmı? 

Kişi nə mal-qaraya, nə də toyuq-cücəyə göz 
qoymamışdı. 

– Get, ay kişi, heyvanat acından qırılacaq. Allah 
bizi bu işə salanın evini yıxsın. Rahatca oturub 
kasıblığımızı eləyirdik. Toyuq-cücə bayırda qalıb, gecə 
tülkü qıracaq. 

Kasıb heyvanı rahatladı, məcbur oldu ki, gecəni 
yatmasın, həyətə qarovul çəkdi. 

Dörd gün beləcə ötdü. Kasıbla arvadı gördülər ki, 
həyət-bacanın işi tökülüb qalır, özlərinin də nə işta-
haları var, nə də yuxuları. Qərara aldılar ki, otaqlardan 
birinin qapısına qıfıl düzəltdirsinlər. Kasıb usta Qəribin 
yanına getdi. 

– Deyəsən pullanmısan? – Ustanın ilk sözü bu 
oldu. Kasıbın ürəyi ayağının altına düşdü. 

– Nə pullanmaq, nə varlanmaq, ay usta. Elə istə-
yirəm qıfil salınsın. Bir də görürsən ora-bura gedirik, 
evdə heç kim olmur. 

– Indiyə kimi qapın həmişə açıq olub, bir Allah 
bəndəsi ora ayaq basmayıbsa, innən belə də olmaz. 
Sənin evinə qıfıl-zad lazım deyil. Yox əgər, mən 
deyəndisə, eləyərəm. O da bir şey deyil. Onda gərək 
əvvəlcə həyət-bacanı Varlı kimi hündür hasara alasan 
ki, quş da səkməsin, sonra təkcə bir otağa yox, 
hamısına qıfil salmaq lazımdı. 



Мцзащим  Исмайылзадя 

448 

Kasıb ustanı birtəhər evə gətirdi. Qərib qapıya baxıb 
dedi: 

– Bu qapıya necə qıfil salım? Taxtalar çürüyüb. 
Eşəndə un kimi ovulacaq. Gərək qapılar da dəyişsin. A 
kişi, oğru da bilir haraya gedir. Heç bir səfeh Varlının 
evini qoyub sənin qapına ayaq basmaz. 

Bu söz kasıbı bir az toxtatdı. Xülasə, Varlı qayıdıb 
gələnə kimi Kasıbla arvadı olmazm müsibətlər 
çəkdilər. Axır ki, Kasıb küpəni sahibinə qaytardı. 

– Qonşu, yamanca sıxılmısan? – Varlı soruşdu. 
– Nə bilim, iş-güc çox olur. 
– Özünə fikir ver, qonşu, düz bir aydı müalicə 

alıram. Bir-iki aydan sonra yenə əvvəlki kimi oluram. 
Heç müalicəmin xeyri olmur. 

Kasıbın dərdi açıldı. 
– Qonşu, sən dağsan ki, dözürsən. Dövlətli olmaq 

da bir şey deyilmiş. And olsun Allaha, əmanəti bizə 
verəndən nə gecəmiz olub, nə gündüzümüz. Hayıf 
döymü kasıblıq. Qapılarımız açıq, özümüz də rahat. 

Varlı üə Kasıbın bu nağılı tez də yadından çıxdı, 
çünki tut ağacının altında söhbət puldan gedirdi, aka-
demiyada işləyən alim Əli kişiyə təmizlikdən, halal-
lıqdan danışırdı. 

– Ə, alimsən, nəsən, adam ol, ağıllı danış. Necə 
yəni pul heç nədi? Ayə, pul hər şeydi, pul həyatdı. O 
mağaza var ey, o Namiq var ha, sənin ayıbını örtən 
odu. Adın borc dəftərindən düşmür. Ayıb döymü, sən 
yekəlikdə kişi, özün də alim adam, oğlun yerində 
birindən borca mal alırsan? Utanmırsan? Borc almaq 
ayıblıq döy. Mən özüm də o qədər borc alıram ki. Ə, 
dilini qoy da yerinə. Ay nə bilim, filankəsin qazandığı 
haramdı, nə bilim pul heç nədi, onnan heç nəyi ölç-
mürlər – belə sözlər sənə yaraşmaz. Pul hər şeydi, pul 
həyatdı. Pulu olmayana heç salam vermirlər. Bəlkə, elə 
döy? Elə sənin özünə məhlənin yarıdan çoxu salam 
vermir? Bilirsənmi, niyə? Pulun olmadığına görə. 
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Özünü elə apanrsan ki, dünyada səndən çox bilən 
yoxdu. Alim olub nağayrırsan? Mədən girdovoy fiti 
çalır. Nə var, nə var alimsən. Qıraqdan baxan səni heç 
çobana da oxşatmaz. Çoban təmiz havadan udur, quzu 
ətindən yeyir, biliyi də canına and içirəm, səndən də, 
məndən də yüz dəfə çoxdu. 

Əli kişi dayandı, o biri yoldaşlar da susdular. 
– Yadında saxla, avtogen açmayan qapını pul açır. 
Bu Əli kişi nə danışırsa, düz imiş. Düz danışırmış 

ki, adını demaqoq qoyublar. Bax, imkanı olaydı, elə 
"Qərb" qəzetinin işçilərini aparaydı "Çadır" restoranı-
na, yaxşıca yeyib-içəydilər, necə olardı? Əla. Onlar hər 
içdikcə onun sağlığını qeyd edəcək, tanınmış yazıçı 
olduğunu deyəcək, hələ romanından parçalar da çap 
edəcəkdilər. Nəsimi beş addımlıqda niyə onunla görü-
şüb müsahibə götürmür? ABŞ-ın yüzlük dollarından 
bircəciyini onun cibinə bassaydı, elə bir müsahibə 
götürər, onu dağlara qaldırardı, gəl görəsən. 

Əli kişidə xoruz səsi eşitməyən sözlər var ha! Av-
togen! Deməli, o açmayan qapını adicə kağız parçası 
pul açır. Rahat, ustufca... 

...– Bəs güllələnmə cəzası alanlar güllələnmirlər? 
– Çoxlarını ən ağır işlərdə işlədirlər. 
Sovet cəmiyyətinin qanunlarında belə şey olduğunu 

ilk dəfə Şimalda eşidildi, lakin ona inanmağı gəlmirdi, 
elə bilirdi ki, Anatoli Yesipoviç içkili olub, düz danış-
mayıb, ya elə bilir ki, lətifə danışır. Dünyanın ən de-
mokratik ölkəsi olan SSRİ-də belə şey ola bilməz. Bu 
cəmiyyətdə yalan ola bilməz. 

Allahyar bəyin Almaniyada təhsil alan uşaqları 
kəndə gəlib ailələrini mühacirətə dəvət edirlər. 

– Moskvada vəziyyət pisdi. Çarı devirib yerində 
yeni hökumət quracaqlar. 

– Uşaq ki, uşaq. Deyəsən, Almaniyada başınız xa-
rab olub. Siz ora oxumağa gedirsiniz, yoxsa belə həd-
yanlar danışmağı öyrənməyə? Bir fikirləşin, görün 



Мцзащим  Исмайылзадя 

450 

Nikolayı yıxmaq olarmı? Kim yıxacaq Nikolayı? Bu 
ac, miskin nökər-naiblərmi? Ay-hay! Mənim varidatı-
mın bir ucu Gəncədi, bir ucu hara? Mən dəli-zad ol-
mamışam ha, yurdumdan didərgin düşüb Almaniyaya, 
ya harasa gedəm. 

Uşaqlar çox deyir, bəy az eşidir. Axır, Allahyar bə-
yin evini mühasirəyə alırlar. Qızı mahir atçı imiş, quşu 
gözündən vurarmış. Atasına deyir ki, bunlar bizi öl-
dürəcəklər, qoy bacardığımız qədər intiqamımızı alaq. 

– Nə intiqam, qızım? 
– Bunlar sənin çörəyini yeyiblər. İndi elə bil sənin 

nökər-naiblərin deyillər. 
– Səbrli ol, qızım, yelbeyin xınnalıdı, cinləri başın-

dan uçan kimi çıxıb gedəcəklər evlərinə. 
Amma xınnalılar bu dəfə getmədilər, bəyin ailəsini 

güllələyib qırx otaqlı evinə od vurdular. Yalan olma-
sın, deyilənə görə bəyin evindən 40 gün tüstü çıxdı. 

 
* * * 

Allahyar bəyin ferma müdiri, həm də ailəvi dostu 
Murtuz vardı. Bu hadisələrdən bir az qabaq Murtuz 
arvadı Gülxarla bəyə qonaq gedib nə edəcəklərini 
məsləhət edirlər. Bəy Murtuzu arxayın salsa da, Seyid-
nisə xanım Gülxara işarə verir ki, ağır şeylərini etibarlı 
yerdə gizlətsin. Sabahı bilmək olmaz. 

Gülxar evə çatan kimi qulluqçusuna deyir ki, iş 
qıırtarandan sonra getməsin, onunla işi var. Qulluqçu 
axşamı gözləyir. Şər qarışanda Gülxar qulluqçuya 
deyir ki, beli götürsün. 

– Bel nəyə lazımdı, xanım? 
– Heç, bir işimiz var. Yer qazacayıq. 
Kəndin kənarındakı Qalaça deyilən yerə çıxırlar. 

Böyük daşın yanından üç addım ölçən Gülxar qulluq-
çuya deyir ki, buranı dərin qaz. Qulluqçu yeri qazır, 
Gülxar qızılları iki küpədə ora basdırır, üstünü tor-
paqlayıb evə qayıdırlar. 
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Gözünə dönüm qulluqçu. Evə getməyib, özünü verir 
Qalaçaya, Gülxarın qızıllarını çıxarıb ayrı yerə basdırır. 

Müharibədən sonra Gülxar qızılı götürmək üçün 
Qalaçaya gəlir, həmin yeri qazır, ancaq bir şey tapmır. 

Qulluqçu atın hörüyünü dəyişirmiş. 
– Ay Gülxar bacı, nə olub, nə axtarırsan? 
– Nə axtaracam? O sənnən gətirdiyim amanat ağla-

rı gəzirəm. Elə bil yağlı əppək olub, çıxıb göyə. 
– Düz fikirləşibsən. Ya göyə çıxıb, ya da yerin 

təkinə enib. 
Qulluqçu o küpələrin ağzını yetmişinci illərdə açdı. 
Qızıl sahibinə qismət olmur – deyirlər. Tapıb 

xərcləyən xeyrini görmür. 
 

* * * 
Həyat möcüzələrlə doludur. Möcüzə adı gələndə 

insan heyrətlənir. Lakin onun mahiyyətini dərk 
edəndən sonra görür ki, bu adi bir həyat hadisəsi imiş. 
Ən böyük möcüzəni isə gözəllik yaradır. 

Sevda orta məktəbdə zəif oxuyurdu. Qənirsiz gözəl 
olan qız bu səbəbdən orta məktəbi bitirdi, oxumağa 
getmədi. Atası onu şəhər sovetində katibə işinə qoydu. 
Rayonun katibi onu hansı tədbirdəsə görür, üçüncü 
katibdən kimliyini soruşur və tapşırır ki, səhər onu 
qəbuluna çağırsın. Katibin qəbulunda olandan az sonra 
Sevdanın yaşıl işığı yolunun üstündə yanmağa başladı. 
O ili Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun qiyabi şöbəsinə 
qəbul olundu. Tələbə olandan sonra Sevda komsomo-
lun birinci katibi və raykomun büro üzvü oldu. Bütün 
bunlar bir-birinin ardınca qısa zaman kəsiyində baş 
verdi. Rayon camaatı bunu Sevdanın qabiliyyəti ilə 
deyil, gözəlliyə verilən qiymət kimi dəyərləndirirdilər. 
Odur ki, bərə öz düşündüyü kimi buna qiymət verirdi. 
Əslində, bu doğrudan da, belə idi. Balaca bir rayon 
mərkəzində hamı bir-birini tanıyır, kimin harada, 
kiminlə nə iş gördüyünü bilirdi. Hər həftənin beşinci 
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günü katib "Bakıya-iclasa" gedirdi. Bu arada Sevda ya 
instituta "sənəd aparır", ya da "iclasa" çağırılırdı. Katib 
yay məzuniyyətini Kislavodskda, Truskovestdə – sana-
toriyada keçirəndə Sevda Moskvaya – konfransa get-
məli idi. 

Sevdanın toyundan sonra da bu "əməliyyat" qüvvə-
sində qalırdı. Onun müəllim ərini raykomda işə düzəlt-
dilər. Bir qızları oldu. Əri təkid edirdi ki, Sevda üçillik 
analıq məzuniyyəti götürsün. Əslində, onun bu addımı-
nı başa düşmək asan idi. O, "əməliyyata" son qoymaq 
istəyirdi. 

– Sən nə danışırsan? Mən raykomun büro üzvü-
yəm. Üç il nədi, heç üç ay da işdən qala bilmərəm. Sən 
evlənəndə fikirləşməmişdin ki, kiminlə ailə qurursan? 
Mən karyeramı korlaya bilmərəm. Bilirsən ki, mən 
olmasam, sənin də işlərin qaydasında olmaz. 

Sonra elə hadisə oldu ki, əri Sevdanı boşamaq üçün 
məhkəməyə ərizə verdi. Büro iclası gec qurtardı. Sevda 
ərinə dedi ki, onu gözləməsin, o özü gələcək. Əri 
tərslik eləyib getmədi, sürücünü evə göndərib həyətdə 
gözlədi. Raykomun qəbul otağından başqa bütün işıq-
ları sönmüşdü. Sevda gəlmək bilmirdi. Maşını gözlə-
yirdi. Əri içəri keçib bütün otaqların qapısını yoxladı. 
Açılan qapı olmadı. Qəbul otağındakı növbətçi katibin 
çoxdan getdiyini bildirdi. Ər düşüb gözlədi. Xeyli 
vaxtdan sonra Sevda maşınına tərəf gəldi. 

– Hardaydın? 
– Otağımda. 
– Otağının işıqları çoxdan sönmüşdü. De görüm, 

hardaydın? 
– Gəl otur maşında. Evdə danışarıq. Gəl deyirəm 

sənə. Camaat eşidir. Ayıbdı. 
– Guya camaat bilib eləmir? Çörəklərini qulaqları-

nın dibinə yeyirlər? 
– Məni biabır eləmə. – Sevda maşına oturdu. Ər də 

maşına mindi. 
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Rrokuror Sevdanın ərini əvvəlki səmimiyyətlə qar-
şılamadı. 

– Nə baş verir? 
Ər dillənmir. 
– Səndən soruşuram? Rayonun iki məsul şəxsi 

boşanır. Sən heç düşünürsənmi? Düşünürsənmi ki, 
başından yekə nə qələt eləmisən? Danışsan? Dinmir-
sən? Siz bütün rayona nümunə olan kommunistlər-
dənsiniz. Sevda xanım bu boyda rayonun taleyini həll 
edən yoldaşlardan biridir. Sən ona böhtan atırsan? Səni 
bilirsən neyləyərəm? Tutub basaram qoduqluğa. Ə, sən 
dünənə kimi məktəbdə ac-yalavac dolanırdın. İndi nə 
oldu? Əlin ətə çatdı? Qudurmusan? Sən heç anlayır, 
düşünürsənmi ki, nə edirsən? 

Ər səbəbi prokurora açıqlayır. Prokuror diqqətlə 
qulaq asdıqdan sonra onun danışıqlarını cəfəngiyyat 
adlandırır. 

– Sən özünü bir mollaya-zada göstər. Deyəsən, ha-
valanmısan. Əgər havalanmamısansa, hər şey yerin-
dəsə, get işinlə məşğul ol. Boşanma söhbətini ağlına 
belə gətirmə. Yoxsa... Aydın oldumu?.. 

Bunlar öz yerində. Ona heç bir dəxli yoxdu. 
Ancaq... Sevda hələ üçüncü katib olanda komsomol 
komiləsində işləyən Faiq onun iş yerinə gəldi. Bir neçə 
dəfə görüşüb ayaqüstü söhbət etmişdilər. Sən deyən də 
yaxınlıqları yoxdu. Faiq həmişə tələsən, yayın istisində 
belə kostyumlu, qalstuklu, saçı sanki kərə yağı ilə 
daranmış, üstündən ətir iyi gələn oğlan idi. Ümumiy-
yətlə, bu cizgilər komsomol işçiləri üçün xarakterik 
imiş. O, bunu sonralar başa düşmüşdü. 

– İşlərin necə gedir? 
– Sağ olun. Pis deyil. 
– Muzey eksponatlarla doludumu? 
Bu sualı gözləmirdi, çünki bu əvvəla, adi bir kom-

somol təlimatçısının səlahiyyətləri deyildi, digər tərəf-
dən münasibətləri sualın səviyyəsinə çatmamışdı. 
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Kölgəsindən böyük danışırdı. 
– Muzeyi tarixi eksponatlarla hər gün olmasa da, 

iki-üç gündən bir nə iləsə doldururuq. Deyəsən, sənin 
mənə sözün var? 

– Hə. Ancaq mənim deyil. Dedilər ki, bu kağız-
lardan faktlar üçün hesabat xarakterli bir çıxış yazasan. 

– Kim dedi? 
– Rayon balacadı, hamı bir-birini tanıyır. 
Bu söhbətin fəsadları az sonra özünü büruzə verdi. 

Raykomun birinci katibi Sevda ilə muzeyə qəfıldən 
gəldilər. Ötəri, soyuq görüşdən sonra eksponatlara 
baxdılar. 

– Çox kasaddır. Elə ancaq qəzetlər, kitablardı. – 
Sevda narazılığını açıq-aşkar bildirdi. 

– Digər eksponatlarla da tanış olun. – O qədim 
dövr Azərbaycan tarixinə aid xışı, bıçaqları, su səhən-
gini, boşqabları, dəryazı göstərdi. 

– Yoldaş katib, bizim rayon xalçaçılıqda, toxucu-
luqda məşhur olub. Burada onlardan əsər-əlamət yox-
dur. – Katib köhnə, cırıq xalçaya, kəlağıyalara baxıb 
üzünü ona tutdu. 

– Sevda xanım haqlıdır. Muzey rayonu əks 
elətdirmir. 

– Düz deyirsiniz. Bizim istəyimiz başqadır. Çoxlu 
sayda adamlar müraciət edib qədimi əşyaları bura 
vermək istəyirlər. Ancaq pulla. Elə xalçalar var ki, üç 
yüz, beş yüz manat qiymət deyirlər. Ona muzeyin 
imkanı varmı? Maddi imkanımız olsa, əlbəttə, bura 
başqa formada, zəngin olar. O kitabları almaq üçün 
neçə dəfə Bakıya getmişik. Hamısı vəsait tələb edir. 

Sevdaya bu sözlər çatmırdı. 
– Camaat arasında təbliğat aparsalar, gedib xahiş 

etsələr, pulsuz da almaq olar. Bu gəlmədi, heç bir iş də 
görmür. 

– Sən yerli adamsan. Bu muzeyə nə vermisən? 
Dediyim xalça sənin əminindir. Beş yüz manata deyir. 
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Təbliğat apar, qoy gətirib hədiyyə eləsin. 
– Mən tapşıraram, sizə vəsait ayırsınlar. Muzey 

rayonun stimuludu, eksponatları zənginləşdirməlisiniz. 
– Neçə dəfə müraciət etsək də, bir il ərzində bir 

qəpik vəsait ayrılmayıb. 
– Ayrılar – dedi katib. Bu "ayrılar" sözü uşaq başı 

aldatmağa daha çox oxşayırdı. – Kitabını oxudum. 
Açığı, qələmindən xoşum gəldi. Sadə dildə yazırsan. 
Qoyduğun problemlər kəskindi. Təsadüfən, arada 
demaqoqluq etmirsən ki? Sən partiya üzvlüyünə nami-
zədsən, bir il ərzində özünü hər cəhətdən göstərmə-
lisən. Sevda xanımın bütün tapşırıqlarına əməl etmə-
lisən. Bu sənin borcundur. Bir ildən sonra sənin par-
tiyaya üzv qəbul edilməyinə Sevda xanım da səs 
verəcək... 

 
* * * 

...Redaksiya müdirini baş redaktorun müavini qoy-
dular. Şöbə müdiri idi, yəqin ki, onu sözsüz redaksi-
yaya müdir qoyacaqdılar. Hamı belə düşünürdü. Ancaq 
belə olmadı. Kənardan, heç yerdə işləməyən ora təyin 
edildi. 

Onun daxili xəbərlər redaksiyasına müdir təyin 
olunmasına etiraz etdi. Səbəbi çox sadə idi. O, qəzet 
işini, xüsusən də xəbərlər şöbəsinin işini demək olar ki, 
bilmirdi. 

– Qəzet işçisi üçün nə şöbə, nə filan – deyirdi baş 
redaktor. Eynəyini tez-tez yuxarı qaldırıb düzəldən baş 
redaktor heç nəyi eşitmək istəmirdi. 

Xəbərləri toplayıb oxuyur, hazır vəziyyətdə müdirə 
verirdi. O, yazıları seyfinə qoyub itirir, planlaşmada 
peyda olurdu. 

– Bizim şöbədən ortaya çıxan yazı yoxdu. 
– Bəs oradakılar nə işlə məşğul olurlar? 
– Yazı səviyyələri çox aşağıdı. Mənə bir həftə vaxt 

verin, onları öyrədim. 
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İndi müavin, əvvəlcə redaksiya müdiri qayıdır ki, 
ordakıların səviyyəsi də var, qələmi də. Noldu, əvvəlcə 
yazırdılar, indi yaza bilmirlər? 

Müdirin otağına getdi. 
– Qağa, mən qol çəkib verdiyim yazıları neynəmi-

sən? 
– Siyirmədədi. 
– Mən onlan siyirməyə qoymağa verirəm, yoxsa 

qəzetdə çap olunmağa? 
– Zəifdi yazılar. Ortaya çıxası döyüllər. 
– Oxumusan? 
– Hə. 
– Göstər görüm nə zəifdi? Qeydlərini göstər. 
O, yazılara baxmamışdı, odur ki, üzə çıxarmaq istə-

mirdi. 
– Məqsədim fərli-başlı xəbərləri ortaya çıxarmaqdı. 
– Xəbər nə olan şeydi, heç bu haqda anlayışın 

varmı? 
– Sən nə demək istəyirsən? 
– Mən onu demək istəyirəm ki, sən bir həftə vaxtı 

düz götürməmisən. Bu azdı. Bir-iki ay vaxt lazımdı ki, 
biz sənə xəbər yazmağı öyrədək. 

Bu arada müxbir içəri girdi. 
– Sənə yazı vermişəm, niyə vermirsən? 
– Gərək təzdən işlənsin. 
– Nəyi təzdən işləyirsən? Sifariş verən pulunu 

verib, özü də mən yazan kimi istəyir. Elə də verəcək-
sən. Vermirsən, pulu qaytar, mən onu çap elətdirərəm. 

– Nə pul? 
– Necə yəni nə pul? Pul da. Sənə vermişdim ha, 

onu deyirəm. 
Müdir çox işləyə bilmədi. 
Baş redaktor bu dəfə universitetin biologiya fakül-

təsində qiyabi oxuyan qızı müdir qoydu. 
– Oxuduğu ali məktəbin adını yaza bilmir, biz 

neyləyəcəyik? 
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– Öyrənən, anasının qarnında öyrənmir ha! Kömək 
eləyin, əl-ələ verin, işləyin. Gənc kadrdı. 

– Gənc kadrdı, lap yaxşı, aşağıdan başlasın də. 
Müxbir, şöbə müdiri, sönra lap redaktor olsun. 

– Sən paxıl, həm də vəzifəpərəst adamsanmış. Elə 
hər yerə özünü soxmaq istəyirsən. 

– Məndə paxıllıq-zad yoxdu. Bacardığını köməyi 
heç kimdən əsirgəmirəm. Ancaq bura uşaq bağçası, ya 
məktəb deyil ki, əlindən tutub yazmaq öyrədəsən. Bura 
peşəkar, yaradıcı adamlar lazımdı. Bioloqdu, getsin 
çoxalmanı-zadı öyrənsin. Bir də incimə, soxmaqda 
sənin tayın-bərabərin yoxdu. Bioloqu, özü də işdən 
başı çıxmayanı bu qədər jurnalistə müdir qoyursan. 

– Gör o qız nə müdir olacaq. Yazmaq üçün şərt 
jurnalist olmaq deyü. Yeni mövzular, fikirlər... 

– İndidən onun necə müdir olacağını təsəvvür 
etmək çətin deyil. Xalqımız dözümlü xalqdə, buna da 
dözərik. Təki, axırı xeyir olsun. 

O cırtdanboy Baxış hardan gəlib düşdü ağlına. 
Özündən razı, heç kimi bəyənməyən, özü haqqında 
yüksək fikirdə olan Baxış çayxanada günün əksər his-
səsini keçirir, yekə-yekə danışır, stolda kibrit oyna-
dırdı. EIə oldu ki, baş redaktor başqa işə keçdi. Baxış 
redaktorluq uğrunda çalışdı. Mübariz uşaqları bir yerə 
yığıb dedi ki, kənardan başqa adam gəlincə, elə öz 
içimizdən kimisə seçək. 

– Kimi? – Bu sualı Baxış verdi. Mübariz onun adı-
nı çəkdi. Baxış sevindiyindən sədr kimi dilləndi. 

– Elə isə səsə qoyaq. 
Səsə qoydular və Baxış oldu baş redaktor. Vəzifəyə 

keçəndən az sonra Baxış işçiləri bir-bir çağırıb işdən 
azad olmaları haqqında ərizə yazmalarını tələb etdi. 

– Bu nəyə lazımdı? – Mübariz soruşdu. 
– Heç elə-belə. 
– Hancarı elə-belə. Biz səni yaxın bilib bu vəzifəyə 

seçdik. İndi bizi o məsələ? 
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– Ə, yox, elə söhbət yoxdu. Sizə ürəyiniz istəyən 
işi verəcəm. Narahat olmayın. Bəzi adamlar var ki, 
onları bir balaca sıxmaq lazımdı. 

Baxış birinci Mübarizi işdən kənarlaşdırdı. Sonra 
köhnə iş yoldaşlarını bir-bir dənləyib Sulutəpədən olan 
həmyerlilərini onların yerinə qoydu. 

– Ə, bu köpəkoğlu dəyyusun biriydi. Semiçka 
çıtlamaqdan, kibrit oynatmaqdan başqa işi yox idi. 
Mənim başıma niyə daş düşmür ki, kollektivi yoldan 
çıxardıb bunun tərəfinə keçirtdim. And olsun Allaha, 
Stalin bədbaxt bunun kimi siyasətçi, alçaq ola bilməz. 
Stalin nə qələt eləyir bunun yanında. 

Mübarizin başından tüstü çıxırdı. Danışdıqca ağzı 
köpüklənir, sifəti qıpqırmızı olurdu. 

– Omrümüzü-günümüzü çürütdük, peşə bayra-
mımızın 100 illiyində fəxri adları orta savadlı idman 
müəllimlərinə, baytar həkiminə, medsestraya verdirdi. 
Sulutəpədə daha adam qalmadı fəxri ad almamış. Heç 
birinin də bizim peşəyə dəxli yox idi. 

Baxış onun çənəsindən olardı. Yeriyəndə başı qoca 
adamlar kimi əsirdi. Ancaq nə olsun. Elə ycriyir, elə 
danışırdı, deyirdin ya I Pyotrdu, ya da Napoleon 
Bonapart. 

– Vəzifə adamın boynuna biçilməlidi. – Bunu Mü-
bariz Baxışın çıxışından qeydlər kimi danışırdı. – Ə, 
biz nə bilək ki, oxumaq, savad-zad boş şeymiş. Gərək 
başqa cür bacarığın olaymış. Sulutəpəlilər kimi. 
Göbəkləri vəzifəyə kəsilib. 

 
YADDAŞDA QALAN FRAQMENTLƏR 

 
1. 1990-cı il yanvarın 19-u, axşam saat səkkizə on 

dəqiqə qalırdı. Sumqayıtdan – yas yerindən qayıdırdı. 
Xırdalan dairəsində avtobusdan düşdü. Gündüzün 
istisindən əsər-əlamət qalmamışdı. Soyuq şimal küləyi 
onu üşüdürdü. Barrikada qurulmuşdu. Avtobuslar, yük 
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maşınları yolu kəsmişdi. Ortada böyük ocaq qalanmış-
dı. Səngərdə üşüyənlər ocaqda isinir, növbə ilə bir-
birini əvəzləyirdi. 

– Silahımız olsa, analarını ağladırıq. – Arıq, sarışın 
oğlan əllərini bir-birinə sürtüb isitdi. 

– Göndərəcəklər. Söz veriblər, – Gur saçlarını ar-
xaya darayan oğlan inamla dilləndi. – Bəlkə də bu 
axşam göndərdilər. 

O saat gözü önünə Hökumət evinin qabağı, milyon-
larla insan kütləsi gəldi və bir anlığa o kütlə yox oldu. 
Sanki bura heç kim toplaşmamışdı, bura əzəlki kimi 
adi asfalt yol idi, maşınlar sürətlə şütüyüb yox olurdu, 
insanlar yolu keçib Dənizkənarı bulvara istirahətə 
çıxırdılar. 

Tribuna isə vardı. Tribunada saqqallı, uzunçənəli 
oğlan danışırdı. Nə danışdığını eşitmirdi və Xırdalan 
dairəsində ona elə gəldi ki, tribunada çıxış edən saq-
qallı əsl molladı. 

İran mollası! Niyə məhz İran mollası olduğunu 
düşünməyə macal tapmadı, çünki sarışın oğlanın səsi 
onu fikirdən ayırdı. 

– Dayı, hara gedirsən? 
– Bu gecə sizinlə olacam. 
– Çox sağ ol, dayı. Düzdü, nədənsə, bu axşam 

adam azdı. Çoxu xəstələnib. Soyuq birtəhər edib. 
Ancaq biz burdayıq. Uşaqlar yenə gələcəklər. 

– Mənim nə maneçiliyim var ki? 
– Allah eləməsin. Hiss olunur ki, yorğunsunuz. 

Həm də hava çox soyuqdu. Harda yaşayırsmız? 
– Binəqədidə. 
– Hə. Elə burdan yol var. – Onu gözləmədən uşaq-

lara tapşırdı ki, bir maşın saxlasınlar. 
Maşın saxlanmışdı, ancaq sürücü etiraz edirdi. 
– Siz heç bilirsiniz kimi saxlayırsınız? 
– Kimi? 
– Prokuroru. 
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– Qardaş, bu yoldaşı Binəqədidə düşürürsünüz, 
ordan Novxanı ilə Sumqayıta gedirsiniz. Burada nə 
problem var ki? 

Sürücü etiraz edirdi. O, sarışın oğlana dedi ki, bu 
hökumət maşınıdı, qoy getsinlər, başqa maşın taparlar. 

– Başqa maşın niyə? Ölər, canı çıxar! Uşaqlara 
sanki əmr edirdi. – Onun arxa nömrəsini çıxardın, 
içindəkini düşürdün. Maşın bu yoldaşı aparıb evinə 
qoysun. Bu özü gedər. 

Prokuror düşdü. Maşın Binəqədiyə üz tutdu. Evə 
çatanacan heç biri danışmadı. Düşəndə sürücüyə 2 
manat verdi. 

– Bu nədi? 
– Pul. Taksi bir manata gətirir. Sən hökumət ma-

şını sürdüyünə görə 2 manat verirəm. 
 

* * * 
Sıldırım qayalıqlar. 
Gur meşə. 
Ucqar dağ kəndini ermənilər (ruslar) ələ keçiriblər. 
Kişinin gözünün ağı-qarası olan qızını düşmənlər 

ələ keçirib apanrlar. Kişi qızı azad etməkdə acizdi. 
Tüfəngi qızına tuşlayıb nişan alır, tətiyi çəkir. 

Və qızını əbədiyyətə qovuşdurur. 
 

* * * 
– Biologiya fənnini sevirdi. Yayda çiçəklər, yar-

paqlar üzərində özünün düşündüyü əməliyyatları apa-
rır, onları dəftərə tikir, qurudurdu. Elə oldu ki, altıncı 
sinifdə onlara yeni biologiya müəllimi gəldi. O müəl-
limə kəndlərinə ərə gəlmişdi. 

Dərsə diqqətlə qulaq asırdı, gözü müəllimin ağzında 
idi. Doğrusu, müəllimə gözəl idi. Müəllimə danışa-
danışa sinifdə hərəkət etdikcə, o da yoldaşları kimi 
çevrilib ona qulaq asırdı. 

Bir gün müəllimə anasına nə deyirsə, hirsli-hirsli 
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evə gelir. 
– Müəllimə giley eləyir, deyir ki, oğlunun gözü 

mənim üzümdədi. Mən də qayıtdım ki, ay müəllimə, 
bəs şagird müəllimə qulaq asmalıdı, yoxsa ağzı gələn 
tərəfə baxmalıdı? 

Anası danışdıqca onun fikri başqa yerə getdi. Herba-
rilər, təbiətin düşüncələri, gözəllik... gözündə heç oldu. 

O söhbətdən sonra biologiya dərsində müəlliməyə 
qulaq asmırdı, pəncərədən bayırı seyr edirdi... 

4. Sədrin otağında oturub söhbət edir, sualların ca-
vablarından qeydlər götürür. Sədr tez-tez mobil tele-
fonunda hansısa (ancaq eyni) nömrəni yığıb gözləyir, 
sonra söndürüb onun suallarını cavablandırır. 

Qəfil zəng səsinə sədr ikiqat oldu. Nömrəyə baxıb 
kreslodan qalxdı, əyildi, telefonun yaşıl düyməsini 
basıb "Alo!", "Bəli!" deyib aramsız danışmağa başladı. 
– Sizin əllərinizə, barmaqlarınıza qurban olum! Mənim 
nömrəmi yığan barmaqlardan öpürəm. Əziyyət çək-
misiniz, zəhmət çəkmisiniz. Sizə mənim canım qurban, 
balalarım qurban, nəslim-nəcabətim qurban olsun! Siz 
olmasanız, mən neyniyərdim? Siz təkcə mənim yox, 
bütün Azərbaycanın ağsaqqalısınız. Nə yaxşı ki, siz 
varsınız. Sizin ayaq basdığınız yer gülüstandı, cənnət-
di, ən müqəddəs məkandı. Sizin hər bir sözünüz ən 
gözəl nəğmədi, ən şirin melodiyadı. 

Hiss edirdi ki, telefonun o başındakı "böyük" adam 
bu sözlərdən doyub ona nəsə demək istəyir, ancaq sədr 
imkan vermir. 

– Siz, Siz ən böyük ictimai, siyasi xadimlərdən (is-
tədi desin ki, xadimisiniz, ancaq onu görüb əlavə etdi) 
birisiniz. Siz dövlətimizin onurğa sütunusunuz. Azər-
baycanın daxili və xarici siyasət kursunun uğurla da-
vam etdirilməsində sizin müstəsna rolunuz danılmaz-
dır. Sizi hər dəfə televizorda görəndə ürəklənir və qü-
rur hissi keçiririk. Əminik ki, Siz itirilmiş torpaqları-
mızın qaytarılmasında əvəzsiz rol oynayacaqsınız. Siz 



Мцзащим  Исмайылзадя 

462 

xalqımızın fəxrisiniz, Sizinlə fəxr edirik, Sizlə qürur 
duyuruq. Hamı Sizin xeyirxahlığınızdan ağızdolusu 
danışır, Sizə arxalanır, ümid edir. Siz hamının ümid, 
pənah yerisiniz. 

"Böyük" adam, deyəsən, bezib onun üstüne qışqırdı. 
Sədr susdu, ayaq üstə farağat vəziyyətində dayandı, 
telefonu qulağına yapışdırdı. "Böyük" adam ona etdiyi 
yaxşılığı izah etdi, kimi isə tənqid edib sədri rahat 
buraxacağını bildirdi. 

– Sizə balalarım qurban olsun, ailəm qurban olsun. 
Sizə borcluyam. Bütün həyatımı borcluyam. Canımı 
belə Sizdən əsirgəmərəm. Sizdən xahiş edirəm, mənə 
göstəriş verin, əmr edin, tapşırıq verin! Mən Sizin nö-
kərinizəm, qulunuzam. Qapınızda fəhləlik, nökərçilik 
etmək istəyirəm. Allah Sizə min yaş ömür versin. Min 
yaş! Allah Sizi üstümüzdən əksik etməsin. Sizsiz biz 
heç nəyik. Mən şəxsən heç nəyəm. Allah mənim 
ömrümü kəsib Sizin ömrünüzə calasın! 

Ona elə gəldi ki, "böyük" adam o başda telefonu 
bağlayıb, sədr elə öz-özünə danışır. Danışdı, danışdı, 
sonra telefona diqqətlə baxdı, guya böyük adamın şəkli 
telefonun üstündə idi və onu seyr edirdi. 

Səs kəsilmişdi. Sədr otaqda heç nəyi görmürdü – 
hətta onu da. Telefonu dodaqlarına söykəyib marça-
marçla dönə-dönə öpdü. 

–Bəlkə söhbətimizi davam etdirək? – Sədr səsə tərəf 
gəldi. 

– Sən kimsən? Sən burada neynirsən? Səni bura 
kim buraxıb? Ay qız, Seva, bunu sən buraxmısan? Sə-
nə deməmişəm ki, mənim yanıma heç kəsi buraxma? 
Hanı qapıçı? Onu bura çağır, ikiniz də bu dəqiqədən 
işdən azadsınız... 

 
* * * 

Pedaqoji universitetin qarşısında maşını saxlayıb 
düşdü, 7-ci mərtəbəyə qalxdı. Dekanlığın katibəsindən 
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hazır arayışı götürüb qayıdacaqdı. Katibə ona diqqətlə 
baxıb yerindən ayağa qalxdı. Heyrətini gizlədə bilmir-
di, özünü məşğul göstərsə də, arada ona baxırdı. 

– Arayış, hazırdırmı? 
Qız başı ilə təsdiqlədi, jurnalın arasından yarımçıq, 

möhürlü vərəqi ona uzatdı. "Sağ ol" deyib kağızı aldı. 
Sükanın arxasına keçib mühərriki işə saldı, güzgü-

dən arxaya baxmaq istədi. Eynəyini görəndə birtəhər 
oldu. Eynəyin bir gözü yox idi... 

 
* * * 

Hardan eşitmişdi ki, dünyanı qadınlar idarə edir. 
Dünya yaranandan belə olub, innən belə də belə ola-
caq. 

Bu ona qəribə gəlmişdi. Necə olur ki, dünyanı cən-
gavər oğlanlar deyil, gül kimi zərif qadınlar idarə edir? 
Onda hələ subay idi, dünyanın gələrini-gedərini əməlli-
başlı bilmirdi, yəni qadının hökmranlığını, hər şeyə 
qadir olduğunu, Fərhad kimi külüng çalan nər biləkli 
oğlanların qadınlar qarşısında diz çökdüklərini təsəv-
vür etmirdi. 

 
* * * 

Sübh tezdən sarı rəngli taksi "Volqa"dan bir oğlan 
düşdü, arxa qapını açdı. Şəhərli qiyafəsinə bənzər qız 
maşından düşdü. 

– Cana, burdan o yana özün get. Səhər axşam səni 
gözləyirəm. 

– Birisigün. 
– Səhər-axşam dedim. Bir dəqiqə də o yan-bu yana 

olmasın. 
– Ə, neçə gündü yatmağa qoymursunuz. Gedib ya-

tacam. 
Qız onun dayandığı yerə tərəf gəlirdi. Gözlərindən 

tanıdı. Orta məktəb yoldaşı idi... 
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* * * 
...O qız Bakı Dövlət Universitetinin biologiya 

fakültəsində oxuyurdu. Dünya gözəli müsabiqəsində 
iştirak etsəydi, bəlkə də qalib olardı. Başıaşağı gəlir, 
başıaşağı gedirdi. Onlarla oğlan onu sevirdi. Hamısı da 
rədd cavabı almışdı. 

Universiteti bitirəndən sonra üç aylıq hərbi təlimə 
getdilər. İlan mələşən düzdə, çadırda olurdular. Şənbə, 
bazar günləri icazə verilirdi ki, gedib yuyunsunlar, 
istirahət etsinlər. 

Bir həftə evə getmədi. Tənbəllik etdi. Gün dönənə 
yaxın ağ rəngli "Jiquli" toz qopara-qopara onların 
çadırına yaxınlaşdı. Tələbə yoldaşları Elxan idi. Ma-
hirlə maşından düşdülər. İlhama dedilər ki, maşındakı 
qızı onlara hədiyyə gətiriblər. 

Qız onların çadırına gəldi. Gözlərinə inanmadı: bu 
biologiya fakültəsində oxuyan o dünya gözəli idi... 

Elə olurdu ki, iki, üç, bəzən beş ay əlinə qələm ala 
bilmirdi. Yazmaq istəyirdi, ancaq alınmırdı. Yazdıq-
larını təkrar oxuyur, düşünür, nəyi unutduğunu, nəyi 
təzədən yazmağı, əlavələr etməyi götür-qoy edirdi. 
Fikrini davam etdirə bilməyəndə qəribə hala düşürdü. 
Necə olurdu ki, bəzən bir gecəyə neçə on vərəqi yaza 
bilir, yuxusu gəlib gözləri yumulmasaydı, bütün gecəni 
işləyərdi. 

Yuxusuzluq onun boynuna biçilmişdi. İşə çatan 
kimi yoldaşları üzünə baxıb müxtəlif sorğular aparır-
dılar. 

– Dünən istirahət günü idi. Heç elə bil yatma-
mısan? 

– Dünən o qədər vurmusan ki, hələ ayılmamısan? 
– Üz-gözündən nəşəxorluq yağır. Bəlkə çəkirsən? 
Izah edirdi ki, oturub işləyib. Sadəcə yuxusuzdu. 
– İnanan daşa dönsün! – Bunu Gülzar deyirdi. 
– İnanmayırsınız inanmayın. Ancaq həqiqət 

belədir. 
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– Gecə nə işləyirsən? 
– Yazıram! 
– Nə yazırsan? 
– Hekayələr, povest, roman. 
– Yazıb ikini dörd eləyirsən? Kimdi sən yazdıqları-

nı oxuyan. Bu saat heç kim heç kimin kitabını oxumur. 
– Sən seriallara baxırsan? 
– Əlbəttə. Demək olar ki, hamısına baxıram. Bax 

saat altıda Az.TV-də başlayır. Ondan sonra "Space"də, 
"Lider"dəkinə baxıram. 10 tamamda I kanalda "İstan-
bul gecələri" olur. "Azad Azərbaycan"dan "Böyük səh-
ra" – gedir. ANS-dən "Kurtlar vadisi"nə həftədə bir də-
fə olur, baxıram. Gecə Rusiya kanalından seriallar 
olur. Birini də buraxmıram. TRT-dən verilən də öz 
yerində. 

– Bax, Gülzar, sən o seriallara baxırsan. Birinə bax-
masan, elə bü nə isə çatışmır, eləmi? Mən isə o se-
rialların birinə də baxmıram, əvəzində yazıram. Mən də 
yazmasam, bütəhər oluram. Elə bil nəyimsə çatışmır. 

– Özünə bu qədər zülm etməklə nə qazanırsan? 
Kimə lazımdı sən yazdıqların? 

– Bəşəriyyətə, əbədiyyətə. 
– Saxla. Boğazından yuxarı sözlər "skazkadı". Mə-

lum "skazkaya" qulaq asmağa vaxtım yoxdu. 
 

* * * 
Tələbəsi Ələmdar da Gülzar deyəni dedi. 28 Mayda, 

kitab mağazasında onu kitabsatan gördü, Görüşdülər. 
Hal-əhval tutduqdan sonra Ələmdar soruşdu ki, müəl-
lim, indi nə işlə məşğul olursan? 

– Yazıram, – dedi. 
– Kimin üçün? 
– Bilmirəm – dedi və doğrudan ona başqa cavab 

tapa bilmədi. 
– Bir başqa iş tapa bilmirsiniz? 
– İşdən narazılığım yoxdu. Sən burda neynirsən? 



Мцзащим  Исмайылзадя 

466 

Mühəndis diplomu ilə kitab satırsan? 
– Elə-belə kitab satmıram, müəllim. Hamısı ingilis, 

alman kitablarıdı. 
– İngihscə, ya almanca bilirsənmi? 
– Oyrənirəm. – Ələmdar özünəməxsus tərzdə 

qımışdı. 
– Oyrən. Öyrənmək heç zaman gec deyil. Çalış 

kompüteri də biləsən. İndi tələbat belədi. 
– Tələbat puldu, müəllim, pul. İndi gərək hər gün 

pul qazanasan. Yoxsa, aylıq maaşı gözləməklə yaşa-
maq olmaz. Daşdan da olsa, pul çıxarmaq lazımdır. 
Yazı-mazı oxuyan yoxdu. 

Ancaq o bir dəfə də olsun pul haqqında düşünmə-
mişdi. Ən böyük mükafatı yazısının hansısa qəzet, ya 
jurnalda çap olunması idi. O zaman necə xoşbəxt 
olurdu! 

– Pul elə şeydi ki, – danışırdı Ələmdar – hamıya 
həmişə lazım olan şeydi. Pulun olsa, yaxşı şair, yazıçı, 
alim ola bilərsən. Bilirsiniz necə? Tutaq ki, bir kitab 
yazmısan, onu çap eləmək lazımdı. Pul lazımdı, ya 
yox? Lazımdı. Bu kitabın bir təqdimatını keçirməlisən, 
ya yox? Təqdimat üçün yaxşı geyinib-keçinməlisən? 
Təqdimata qonaqlar çağırmalısan? Televiziya işçilə-
rinə pul verməsən səni göstərərlərmi? Qəzet işçiləri 
pulsuz nə yazmalıdı? Kitaba bir-iki nəfər rəy yaz-
malıdı? Yazmalıdı. Elə-belə heç kim heç bir iş görməz. 
Müəllim, inciməyin, elə pullu adamlar var ki, adını ya-
za bilmir, ancaq yazıçıdı, şairdi. Onları siz də tanıyırsı-
nız. Pulnan kiməsə yazdırırlar, sizdən də çox tanınırlar. 

Ələmdar bu cəhətdən haqlı idi; onlarla "yazıçı", 
"şair" tamyırdı ki, ona-buna əsər yazdırıb özlərini oda-
közə vurur, əsl söz ustadı kimi qürrələnirdilər. Yazıçı 
dostu Əlabbas romanını satdığa qoymuşdu, borcu var 
idi. Bu, Məhəmməd Hadi yolu idi. Hadi şeirlərini 
satırdı, Əliabbas romanını. Düzdü, sonralar Əlabbas o 
romanı çap etdirdi, o roman yaxşı da qarşılandı. Nə 
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qədər əziyyətlər, yuxusuz gecələr hesabına yaranmışdı 
o əsər. Ancaq Ələmdar demişkən, pullu oğlan və qızlar 
geyim-keçimlərini, baş-gözlərini gündə bir formaya 
salaraq peşəkarlara "dərs" öyrətməklə məşğul olurlar. 

...Elxan Yeganə birdən-birə peyda oldu. Əvvəlcə 
imzası respublika mətbuatında görünməyə başladı. İki, 
üç, bəzən də beş şeiri qəzet və jurnallarda şəkilsiz çıx-
dı. Şeirləri oxuyanda hiss edirdin ki, bu adamın şeirə, 
sənətə dəxli yoxdu. Bunu o – adi bir oxucu gözü ilə 
müəyyən etmişdi. Bəs nə yaxşı o zəif şeirlər, sanballı 
jurnal-qəzetlərdə dərc olunurdu? Sonra yüksək bədii 
tərtibatlı, zər-zibalı kitab peyda oldu. Yenə də mətbuat 
ağzını açdı. Elxan Yeganənin şeirlər kitabına rəylər 
səf-səf düzüldü. Akademiklər, xalq şair və yazıçıları, 
millət vəkilləri, professorlar, xalq artistləri, bəstəkarlar 
palaz-palaz yazdılar ki, bəs sən demə Elxan Yeganə 
Azərbaycan ədəbiyyatında yeganə simalardan biri 
imiş... 

...Ancaq institutun rektoru, akademiyanın həqiqi 
üzvü, əməkdar elm xadimi, Dövlət mükafatı laureatı... 
yaşını 70-dən o yana adladanda şeir yazmağa başladı. 
Bir səhər işə gələndə katibəsini çağırdı ki, qulaq as, bu 
gecə bir şeir yazmışam. Gör necədi? Sevgi şeiri kati-
bəni özündən çıxartdı. 

−  Fuad Fuadoviç, doğrudan bu şeiri siz yazmısı-
nız? İnanmıram, Ətağa, adamın inanmağı gəlmir. Pre-
lest! Şikarnı! Oy, necə sizi qucaqlamağım gəlir. Fuad 
Fuadoviç, verin onu makinada çap edim. Bir surəti 
məndə qalsın. Əzbərləyəcəm. 

Rektor filologiya fakültəsinin dekanını çağırıb 
ordan-burdan söhbət etdi, sonra şeiri oxudu. 

−  Mən çoxdan bilirdim ki, siz şair olacaqsınız. Si-
zin iclaslarda, elmi tədbirlərdə, konfranslarda, adicə 
müəllim, tələbələrlə çıxışınızda bir poetiklik duyur-
dum. Çox gözəl, çox əla. Elə bir şeir yazmısınız ki, heç 
xalq şairləri də belə şeir yaza bilməyiblər. 
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Riyaziyyat fakültəsinin dekanı tərifdən sonra məs-
ləhət gördü ki, bu şeir başdan-ayağa nəğmədi. Bu şeirə 
mahnı bəstələmək o qədər də çətin deyil. Bəstəkarlar-
dan birini çağırıb şeiri ona verək, tanınmış müğənni-
lərdən biri də oxusun. Belə nəğmələr xalqa çox la-
zımdı. 

Makinadan çıxan şeirlər bəstəkara göndərildi. Üç 
gün sonra bəstəkar xalq artisti ilə instituta geldi ki, bəs 
deməzsənmi, mahnı hazırdı, qoy müəllif bir qulaq as-
sın. Daha rektorun otağı poeziya evinə çevrilmişdi. Sə-
hər tezdən hamı rektorun otağırun qabağında 
gözləyirdi. 

−  Bu gecə nə yazmısınız, Fuad müəllim? 
−  Düz iki dənə şeir yazmışam. 
−  Oxuyun, qoy qulaqlarımız Quran səsi eşitsin. 
−  Əla, Fuad müəllim, əhsən! Şeirə söz ola bilməz. 

Deyirəm, şeirləri qəzetə verək. 
−  Düz deyirsən. Heç bu ağlıma gəlməmişdi. Hansı 

qəzetə göndərək? 
−  Elə lap "Ədəbiyyat və incəsənət" qəzetinə. Verin, 

bu dəqiqə aparım... 
−  Yox, sürücüyə nə gəlib. 
−  Fuad müəllim, bizim qız fakültəsini deyişmək 

istəyir. Ərizəsi də hazırdı. 
−  Gətir görüm. Haranı istəyir? Vosfakı? Olar. Qoy 

getsin oxusun. 
Xahişlər və şeirlərin tərifləri bir-birini əvəz edirdi. 

Kişiyə Fuad Fərhad ləqəbi də verdilər. 
Neçə il belə oldu. Bu neçə ildə çox hadisələr Fuad 

Fərhadın yaradıcılığına münasibət və bu münasibətdən 
irəli gələn problemlərlə bağlı oldu. 

Professor Abdulla Cəlalov bir dəfə rektorla təklikdə 
söhbət etmək istəyir. – Hörmətli Fuad müəllim, – deyir 
kafedra müdiri – siz respublikada, ittifaqda tanınmış 
alim, ziyalısınız. Bizim institut da respublikada tanın-
mış elm ocağıdı. Mən sizi istəyərəkdən bir məsələni 
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açıq şəkildə demək istəyirəm. Sizin şeir yazmağınız 
sizə o qədər də şərəf gətirmir. Əvvəla, ona görə ki, siz 
başqa ixtisas üzrə elmi nailiyyətlər qazanmısınız. Bu 
bəs edər ki, sizin şöhrətiniz həmişə uca tutulsun. 
Sonrası, yaş məsələsi var. Kim deyir ki, şeir yazmayın, 
əksinə siz ömrün müdriklik çağındasınız, hər sözü-
nüzdə bir hikmət olmalıdı. Ancaq bu şeirləri özünüz 
üçün yazmalısınız. Dost məclisində, məqamı gələndə 
oxuyasınız, lap gözəl olar. İndi institutda elə bir at-
mosfera yaranıb ki, özünüz yaxşı bilirsiniz. 

−  Nə atmosfera yaranıb ki? 
−  Hamı sizin şeirləri tərifləməklə məşğuldu. Təd-

risin keyfiyyəti düşüb, elmi işlər minimuma enib. 
−  Mənim şeirlərimi tərifləməyin nəyi pisdi ki? 
−  Fuad müəllim, o adamlar ki, başınıza toplaşıb 

şeirləri yalandan, sizə xoş gəlmək üçün tərifləyirlər, 
onlar özləri də bilirlər ki, bunu yalandan edirlər. Gedib 
orda-burda danışırlar ki, siz yaşınızın bu vaxtı boş-boş 
cəfəngiyyatlarla dolu zoğallamalar yazırsmız. Guya 
eşq vurub başınıza... 

−  Əgər poeziyada cəfəngiyyat yoxdursa, o nə poe-
ziya oldu? Klassiklər də belədi. O ki, qaldı eşq məsə-
ləsinə, insan hər yaşda sevə bilər. Sən mənim şeirlə-
rimə fikir verməmisən. Mən deyirəm ki, "qoca vaxtı 
sevmək yaman şirindi". Necədi? 

−  Pis deyil. 
−  Görürsən? Dilin gəlib əla deyə bilmirsən. Hamı 

bu misraya şedevr deyir. 
Rektor bu görüşü həmin kafedranın dosenti Məlahət 

xanıma bəzəyə-bəzəyə danışdı. Fuad müəllimin ilham 
pərilərindən sayılan Məlahət xanım professorun arxa-
sınca xeyli danışandan sonra ona lap yaxın gəldi. 

−  Elə qurddular var həyatda. Sən ona çörək verir-
sən, vəzifə verirsən, o əvəzində gör neynir? Onun 
dalınnan dəyməyin vaxtıdı, Fuadik, əzizim... Çıxart 
getsin işinə. 
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−  Vaxtı doğrudan çatıb? 
−  Hə, gələn ay seçkilərdi. 
−  Kimi qoyaq? 
−  İncidim səndən, əzizim. Doğrudan incidim. 
−  Niyə? 
−  Necə yəni niyə? Orda kim kafedra müdiri olma-

lıdı? Əlbəttə sənin eşqin. Bəlkə şübhən var? 
−  Sən doktor deyilsən, axı? 
−  Nu i çto? Nolsun? Mövzu götürürəm. Bilirsən 

hansı mövzunu? "Fuad Fərhad yaradıcılığmda lirika və 
platonik məhəbbət". Hə, necədi? 

−  Olar. 
−  Olar yox, əladı. Kimə istəyirsən de. tez yazsın, 

hazırlasın, mən də müdafiə edim... 
 

* * * 
...Xəbər Bakıda ildırım sürəti ilə yayıidı. Paytaxt 

şok vəziyyətinə düşmüşdü. Onun işlədiyi Politexnik 
institutunun kollektivi ilk yardım əlini uzatdı. İki 
günün ərzində nə qədər pal-paltar, ayaqqabı yığıldı! 
Bunu qaçqınlara çatdırmaq lazım idi. O, bunu öz 
üzərinə götürdü... Uşaqlar əşyaları az vaxtda avtobusa 
yığdılar. Maşının benzini vardı, əlavə talon da verildi. 
Ona yol pulunu güclə götürtdülər. Hava tutqun və 
şaxtalı idi. Bakıda hava belə idisə, gör rayonlarda 
vəziyyət necə olacaqdı. 

Dekabrın 18-i idi. 1988-ci il. Qoşqar cavan olmağı-
na baxmayaraq, peşəkar idi. Dediyinə görə motoru özü 
söküb-yığa bilirdi. Bu, onda inamı daha da artırdı. 

−  Yuxusuz deyilsən ki? 
−  Mən sükan arxasında neçə gün desən oturar, 

gözümü də yummaram. 
−  Bilirsən də, mən səkkizinci sinifdən maşın sürü-

rəm. Lazım olsa, kömək edə bilərəm. 
−  Sən yanımda otur, arada ordan-burdan danış, 

yola körpü sal. 
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Kürdəmirə kimi rahat gəldilər. O təklif etdi ki, çay 
içsinlər. Acqarına yol getmək də bir şey deyil. Otur-
dular. 

−  Yolu yarı eləmişik – dedi Qoşqar. Axşam saat 7-
8ə kimi, Allah qoysa, çatarıq. Sən, əgər məsləhət 
bilirsənsə, avtobusdakı ayaqqabılardan birini geyin. 
Ayaqqabın çox köhnədi. 

Ayaqqabısına baxdı. Üstünün rəngi getmiş, dili 
azacıq aralanmışdı. Heç nə demədi. Qoşqar başa düşdü 
ki, bu söhbətin heç yeri deyil. 

Yol dumanlı idi. Sürətlə hərəkət eləmək mümkün 
deyildi. 

Qoşqarın tələsdiyi hiss olıınurdu. Elə bil ki, axşama 
çatmaq plan idi və bu plan yerinə yetirilməsə, məhv 
olacaqlar. 

−  Tələsmə – dedi: – Şərt o deyil ki, axşama çataq. 
Allah bilən məsləhətdi. Lap səhər çataq, ancaq sağ-
salamat gedək. 

Qoşqar heç nə demədi, bununla onun sözlərini 
qəbul etdiyi aydın oldu. Xoşbəxtlikdən gəlib-gedən 
maşınlar az idi. Buna baxmayaraq, duman maşının işı-
ğını geniş əraziyə yayır, yolun istiqamətini, dolaylarını 
aydınlaşdırmaq mümkün olmurdu. 

−  Dumanda maşın sürməkdənsə, piyada getmək 
daha yaxşıdı. – O qabaq qapının pilləkənində dayanıb 
yola nəzarət edirdi. Qarşıdan maşın gələndə, sürəti lap 
aşağı salır, bəzən dayanırdılar. 

−  Nə qədər belə olar? 
−  Bilmək olmaz. Yavaş-yavaş gedəcəyik. 

Yorulmamısan? 
−  Yox. – Qoşqar sürəti artırdı. – Nə yol sürmüşəm 

ki?  
−  Əsas odur ki, gedirik. 
Papiros yandırdılar. Hansısa qəsəbəni, ya kəndi 

keçirdilər, çünki yollar, ətraf işıqlt idi. 
...Girəcəkdə post vardı, əvvəllər ixtiyari gəlib-gedən 
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maşın saxlanılır, yoxlanılır, sonra buraxılırdı. İndi hə-
min yerdə milis əməkdaşlarının üstünə "DYM" (Dövlət 
yol müfəttişi) yazılmış maşınlarının əvəzinə tanklar 
dayanmışdı. Arıq, yöndəmsiz, çəlimsiz sarıbaş uşaqlar, 
əllərində avtomat yolu bağlayıb dayanmışdılar. 

−  Şəhərə girə bilməyəcəyik! – Qoşqar təəssüfləndi. 
−  Bilmək olmaz – dedi – maşını irəli sür. 
O, sözsüz mühərriki işə salıb avtomatlılara tərəf 

sürdü. Hər iki çiynindəki paqonların böyrünə "CA" 
yazılmış iki nəfər onlara tərəf gəldi. 

−  Propusk yest? 
Buraxılış vərəqəsi yox idi. 
Əsgər bir də soruşdu. "Yox" cavabı verdi. 
−  Onda gözləməlisiniz. – Əsgərlər əmr etdilər ki, 

maşını kənara çəksinlər. 
−  Biz qaçqınlar üçün pal-paltar aparırıq. 
−  Dəxli yoxdur. Komendant saatı başlayıb. Səhər 

saat 6-da gedə bilərsiniz. 
−  Səhərə kimi donarıq. Buraxın gedək. 
−  Olmaz sözünü başa düşmürsənsə, indi sənə başa 

salarıq! – Əsgər əli ilə avtomatı oynatdı. 
−  Mən başa düşürəm. Siz də başa düşün ki, qaçqın-

lar – insanlar bu şaxtada küçələrə tökülüblər. Onlara 
paltar aparırıq. 

−  Bir gecə ilə heç nə olmaz. Qorxma, ölməzlər. – 
Söhbət qurtardı. "Razqavor okonçin" sözündən 
əsəblərini cilovlaya bilmədi. 

−  Nə qurtardı, ə?  
−  Əgər ikinci bir söz eşitsəm təpəndən tüstü çıxacaq. 
−  Çıxartmayanın? 
−  Şto, şto? Anuka povtoryay? – Əsgər avtomatı ona 

çevirib şaqqıldatdı. Deməli, atmağa bircə an qalırdı. 
Qoşqar özünü çatdırdı, Heç nə olmayıbmış kimi 

dilləndi. 
−  Ə, nə olub, deyir ki, içək də. İndi içmirsən, içmə, 

day bu avtomat-zad nədi? Buraxmırsan, buraxma... 
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* * * 
İkinci dəfə onun üstünə tapançanı rus generalı tuş-

ladı. İki metr araları vardı. 
General: – Bu nə məqalədi, vermisən? 
O: – Hansı məqalə? 
General: – Qarabağ haqqında məqalə. (Məqaləni 

ona tərəf uzatdı.) Özünü tülkülüyə vurma. 
O: – Tülkünün bura nə dəxli var? Akademik yazıb, 

mən də vermişəm. 
General: – Akademik çox şey yazacaq. Onu 

verməyə borclusan? 
O: – Qarabağ haqqında həqiqətləri yazır. Həqiqəti 

demək nə vaxtdan günah olub? 
General: – Həqiqət? Bu həqiqət yüzlərlə insanı 

məhv etdi. Korsan? Ətrafdakıları görmürsən? 
O: – Ruslar – siz törətdiniz də bu faciəni? Guya 

camaat kordu? 
General sol böyründən tapançanı çıxarıb ona 

tuşlayır, yağlı bir söyüş işlədir. 
General: – Bu dəqiqə təpənin tüstüsünü göyə 

sovuraram. 
O: – Sovurduğunuzu sovurdunuz. Mənim onlardan 

nəyim artıqdı. 
General elə şax dayanmışdı ki, deyirdin bütün dün-

yanın sahibidi. Yazıq Musa müəllim, bu alçağın qaba-
ğında suya salınmış cücəyə dönmüşdü. O, özündən 
xəbərsiz idi, özü haqqında düşünmürdü... 

Ələsgər içkili idi, möhkəm içmişdisə, hələ çənəsi 
əsmirdi, sərrast danışa bilirdi. 

−  Ə...ə, məllim, sən deyə bilərsənmi beşinci ha-
kimiyyət nədi? 

Əvvəlcə ona fikir vermək istəmədi, düşündü ki, 
Ələsgər sərxoşdu, ağlına gələni sarsaqlayır, ancaq az 
keçməmiş onun sualı haqqında ani fıkirləşib cavabını 
aydınlaşdırmaq istədi. 

−  Bax, hamı bilir ki, dördüncü hakimiyyət jurna-
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listlərdi. Dördüncü hakimiyyət! Bəs beşinci hansıdı? 
Ancaq sualımı elə-belə başa düşmə... Gör piyaniskə 
Ələsgər nələri beynində fırladır. 

Yenə fikirləşdi, fikrini cəmləsə də, Ələsgəri razı 
sala bilməyəcəyinə əmin oldu. 

−  Ələsgər, olar ki, bu barədə sabah danışaq! 
−  Bu günün işini sabaha qoyma! Mənə nə var, 

gedib yarım litr də vuracam, bir həftə yatacam. Bilir-
sən, qorxursan. Mən heç kimdən qorxmuram. Mən indi 
sənə deyərəm. Get, hara istəyirsən xəbər elə, de ki, 
bunu Ələsgər deyib. 

−  De, Ələsgər, mən heç kimə hesabat verən deyiləm. 
−  Burada gördüyün adamlar var, ey ha, onların 

çoxu agentdi. İstəyirsən adlarına kimi deyim. Kim hara 
işləyirsə, ona du deyirəm. Ancaq sən onları tanımırsan, 
səhərin gözü açılmamış gedirsən, axşam şər qarışanda 
gəlirsən. Hardan, nədən xəbərin olsun? Sən bilmirsən 
ki, kim nə iş görür. Kimin arvadı kiminlə gedir? Kimin 
qızı nə işlə məşğuldu? Bu məhəllə elə yerdi ki, ala 
qarğa bala çıxara bilməz. Səndən də məlumatlar verir-
lər. Elə-belə. Faktları yoxdu. Sən onlarla ünsiyyətdə 
olmursan, danışmırsan. Sadəcə deyirlər ki, gizli işlərlə 
məşğuldu. Onlar da baxırlar ki, sən öz kölgəndə dola-
nan adamsan, hökumət adamısan, sənə baş qoşmurlar. 

Ələsgərin sözünü kəsdi. 
−  Bəs sən beşinci hakimiyyətdən danışmırsan? 
−  Danışacam. Danışıram. Sən Universiteti bitirmi-

sən, düzdümü? 
Təsdiq etdi. 
−  O universitet Sergey Mironoviç Kirovun adına 

idi. Bədən Tərbiyəsi İnstitutu da onun adına idi. İki 
institut. Kirov rayonu Bakının ən böyük rayonlarından 
biri idi. Qəsəbə də onun adınaydı. Kirov adına Siyasi 
Maarif Evi var idi. Dağüstü parkda heykəli vardı. Park 
da, onun aduıaydı. Küçələr, kolxozlar, sovxozları... Bu 
Kirov Azərbaycan KP MK-nin birinci katibi işləyib, 
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çox az vaxtda, sonra Leninqrad Vilayət Partiya Komi-
təsinə rəhbərlik edib. O vaxt ən çox nüfuzlu olanlardan 
biri idi. Stalin ona deyir ki, Sergey Mironoviç, sən son 
vaxtlar xalq arasında çox olursan. Səni qorumaq 
lazımdı. Bu sözdən az sonra Kirov qətlə yetirildi. Heç 
vuranı da tapmadılar, çünki vuranı da aradan 
götürmüşdülər. 

Onun dəfnində Stalin necə sözlər dedi? O adları da 
yapışdırdı küçələrə, binalara, institutlara. Halbuki, qətli 
o özü təşkil etmişdi. İndi aydın oldu sənə? Kamenevi, 
Zinovyevi məhv etdi. Niyə? Ona mane olurdular, onu 
qəbul etmirdilər. Yüzlərlə yox, minlərlə Kamenev, Zi-
novyev məhv edildi. Hakimiyyəti əldə saxlamaq üçün. 

−  Arabaya beşinci təkər nəyə lazımdı? Ona heç 
ehtiyac yoxdu. 

−  Zahiri görünüşdə, düzdü, o təkərə ehtiyac yoxdu. 
Ancaq o təkər arabada görünməz olsa da, aparıcı olur. 

Demirlər ki, siyasət çirkin oyundu, bəs onu nəyə 
görə deyirlər? Stalin inqilablar vaxtı Bakıda olub. Sən 
nə bilirsən ki, o hansı oyunlardan çıxıb? 26-lar həbs 
olunanda onu görüblər. 26-lar kimlər olub? Onlar 26 
olub, yoxsa 27? Stalin tez-tez Mikoyana deyirmiş ki, 
sən bilirsənmi, 26 Bakı komissarları 27 imişlər. 26-ları 
Ağcaqum çölündə güllələyiblərmi? Əgər güllələyib-
lərsə, 70-ci illərdə Şaumyan öz heykəlinə gül dəstəsi 
qoyub nəyə gülürmüş? Lenini güllələdilər. Kaplan adlı 
qadın güllələdi. Partiya rəhbərliyinə Stalin gəldi. Sən 
məni necə inandıra bilərsən ki, o sui-qəsdi Stalin 
törətməyib? 

Lenin Stalin haqqında məqalə yazmışdı, onun müs-
bət və mənfi cəhətlərini göstərmişdi. Bu da Stalinin 
təbii ki, xətrinə dəymişdi. Leninin ölümündən sonra 
Stalin bu məsələnin bağlanmasını həll etdi, elə bir rəy 
formalaşdırdı ki, özü ellər atası oldu, Lenin də proleta-
riatın dahi rəhbəri. Stalini yaxından tanıyan, onunla si-
lahdaş olanların hamısı demək olar ki, aradan götürül-
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dü. Şahid heç kimə gərək deyil. Budur, arabanın 
beşinci təkəri. 

Yadına nə düşürdü? 
Kolxozlardan birinə mühasib köməkçisi düzələn ali 

təhsilli gənc iclasda sədri möhkəm tənqid edir. Sədr 
müharibə illərindən işləyən orta savadlı, tülkü kimi bic, 
hiyləgər, kinli bir adam imiş. Gənci otağına çağırıb 
deyir ki, halal olsun sənə ananın südü. Mənə sənin 
kimi gənclər lazımdı. Görürəm savadlısan, bacarıq-
lısan. Səni üzümçülüyə briqadir qoyuram. Kasıb oğ-
lansan, bir az qazan, ev tikdir, evlən, mənə də həyan ol. 

Gənc özünü qınayır ki, bu cür ağsaqqala nahaq artıq 
söz deyib. Ondan dönə-dönə üzr istəyir. Başlayır 
briqadirliyə. Ev tikdirir, nişanlanır. Toya az qalmış 
kolxoza yoxlama gəlir, gəncin işləri ilə maraqlanır. 

Gənc özünü verir sədrin yanına ki, kömək elə. Nə 
kömək? Həbsxanada gəncə aydın olur ki, bu işlərin 
təşkilatçısı, ağsaqqalı olan sədr imiş... 

S.Şaumyan külli miqdarda qızılı götürüb aradan 
çıxır. Ancaq 20-ci illərdə Ümumrusiya Mərkəzi İcraiy-
yə Komitəsinin sədri Kalininin imzası ilə Bakı Şəhər 
Sovetinə teleqram daxil olur ki, Şaumyanın, Fioleto-
vun, Caparidzenin meyidləri Həştərxandan Bakıya 
göndərilir. Bu teleqrama qədər 26 Bakı komissarları 
Ağcaqum çölündə güllələnmişdi. 

Əgər 26 Bakı komissarları güliələnmiş, dəfn edil-
mişdisə, Kalininin imzası ilə vurulan teleqram nə məq-
səd daşıyırdı? Şaumyan, Fioletov, Caparidze olmasay-
dı, Bakı komissarları olmazdımı? 26 olsun, 23 olsun? 
Nə fərqi var? 26 Bakı komissarları deyilməsin, 23 Bakı 
komissarı deyilsin. 26-lar deyilməsin, 23-lər deyilsin. 
Poemalar, romanlar yazılsm: 23-lər, 23 Bakı komissarı. 
Hələ Stalin 26-ları 27-lər adlandırırdı, Mikoyan isə 
susurdu. Niyə susurdu? 

−  Ona görə ki, Mikoyan qarışıq Bakı şəhərində baş 
verən təxribatların iştirakçısı və təşkilatçısı olmuşdu, 
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26-lardan (27-lər) biri idi. 
−  26-lar deyilənlər (onların tərkibində yeganə azər-

baycanlı Məşədi Əzizbəyov idi) qeyri-millətlərdən idi 
və onlar Azərbaycan xalqı üçün nə yaxşılıqlar edə 
bilərdilər? Mikoyan kimi nanəcib də o cümlədən. Ba-
kıda törədilən qarışıqlığın və təxribatların mənbəyi 
Moskvadan gəlirdi. 

Partiyanın rəhbəri əbləh Lenin əbləh Stalini ona 
görə göndərmişdi, hətta Şaumyana məktub da yaz-
mışdı. Azad qalması üçün Mikoyan Stalin haqqında bir 
kəlmə olsun danışmamışdı. 

−  Bəs Staün? 
−  Stalin hər cür alçaqlıqları törədə-törədə, minlərlə, 

milyonlarla insanları məhv edə-edə ən yüksək pilləyə 
qalxmışdı. Mikoyanı məhv etmək onun üçün qarışqanı 
tapdalamaqdan asan idi. Elə isə niyə tapdalamırdı? 
Kremldə rəhbər vəzifədə oturub alçaq niyyətlərini 
davam etdirən bu alçağa əbləh Stalin niyə cəza vermir, 
sadəcə "bilirsənmi, 26 Bakı komissarı sən demə 27 
imiş" deməklə kifayətlənir. 

Maraqlıdır. Çox maraqlıdır. Məşədi İbad demişkən, 
Mikoyanın nəyi və harası Stalinə xoş gəlib ki, onu 
Kremldə oturdub, cəzalandırmamışdı? 

Hindistan! 
Şaumyan bu ölkəyə gedib. Başqa adla, başqa qiyafə 

ilə yaşayıb. 70-ci illərdə Bakıya gələn Şaumyan öz 
heykəli önünə qırmızı qərənfillər qoyub. 

Hələ dodaqaltı gülüb və ürəyində deyib ki, ay Alla-
hın bədbəxt müsəlmanı, gör sənin başına nə oyunlar 
açdım! Mən erməni xalqının oğlu STEPAN ŞAUM-
YAN! Türk bizim düşmənimizdi. Biz onlardan intiqa-
mımızı həmişə almışıq! Alacağıq da! 

Görəsən Şaumyan 26 Bakı komissarının abidəsinə, 
Caparidzenin, Fioletovon, Əzizbəyovun heykəllərinə 
də baş çəkibmi? Dağüstü parka üz tutub Kirov dostu 
ilə görüşübmü? Bakıda, ətraflarda törətdikləri qırğın-
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lara, Dağüstü parkda üst-üstə qalanmış erməni terroru-
nun qurbanlarına əlli-altmış ildən sonra necə baxıb? Nə 
düşünüb? 

Bu Şaumyan donuz oğlu donuz ermənilərin qatı 
millətçilərindən bəlkə də birincilərindən biri idi. Azər-
baycanda törədilən qırğınların başında duran S.Şaum-
yan hansı yerdə nə qədər türk qırdıqlarının hesabını 
aparır, bundan fəxr duyur, təxribat törətmək üçün yeni-
yeni forma və vasitələr axtarıb tapırdı. Daşnaklar onu 
rəhbər, lider kimi sevir və qəbul edirlər. 

Nə isə. Styopa Şaumyan külli miqdarda qızıl əldə 
etdikdən sonra aradan çıxır – getdiyi yer Hindistan 
olur. Hindistan olmur, Pakistan olsun, Sinqapur olsun, 
– nə fərqi – bu adam əkilib aradan çıxır. 

İndi Şaumyanın nəvəsi (nəvəsi ha!) Tatyana 
Şaumyan Moskvada Şərqşünaslıq İnstitutunda məsul 
vəzifədə çalışır və bu söhbət araya çıxanda peyda olub 
ki, nə danışırsınız, babam əsl kommunist olub, Bakıda 
dəfn olunub. Onun deməyindən belə çıxır ki, Kalininin 
məktubu-zadı boş bir şey imiş. 

Tatyana özgə nə deyəsi, nə eliyəsidir? Azərbaycan-
da ən çox ad daşıyan bu tülkünün imici aşağı düşə 
bilər. Düşsün, ey! Bu Tatyananın heç vecinə deyil. 
Ancaq tarixdi. Şaumyan Azərbaycanın Nəriman 
Nərimanovdan da adlı-sanlı ictimai xadimlərindən biri 
səviyyəsinə qaldırılıb. 

Bu Tatyana Şaumyanın hərəkətinə bax. İt qızı görən 
ərə getməyibmi? Gedibsə, familiyasını niyə dəyişmə-
yib? 

Kütləvi informasiya vasitələri 26 Bakı komissarları 
haqqında araşdırmalara geniş yer ayırıb. "Stepan 
Şaumyan 1918-ci ildə Ağcaqum çölündə güllələn-
məyib". Digər sətiraltmda isə göstərilir ki, bu işi 
dolaşdırmaq üçün Moskvada böyük işlər görülüb. 

"Sahil" bağındakı məzarlıqda 23 skeletin aşkar 
olunması bir daha sübut etdi ki, sovet dövründə "26 
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Bakı komissarlan" adı ilə xalqa təqdim olunan əsərlər 
tarixi gerçəklikləri əks etdirmir". Bu sözlər Milli Elm-
lər Akademiyasının Tarix İnstitutunda Elmi Şuranın 
iclasında səsləndirilib. İclasın gündəliyində dayanan 
yeganə məsələ "Sahil bağı"nda aparılan yenidənqurma 
işləri ilə əlaqədar olaraq "26 Bakı Komissarları" adlan-
dırılan şəxslərin cəsədlərinin şəhər qəbiristanlığına kö-
çürülməsi, məzarlıqdan 26 deyil, 23 cəsədin aşkar 
olunması və KİV-də bununla bağlı aparılan müzaki-
rələr olub. 

Hələ Hrantı demirsən? Onunla qonşu idi. Evini dörd 
tərəfdən elə hörmüşdü ki, quş də səkə bilmirdi. Yaxşı 
usta idi – daş hörməkdən tutmuş santexnikliyə kimi 
bütün işləri görürdü. Elə bir alət yox idi ki, Hrantda 
olmasın. Bic adam idi. Qonşuların nə işi varsa, o gö-
rürdü. Qəribəsi o idi ki, gördüyü işi təmənnasız görür-
dü. Ona görə qonşular onun xətrini həddindən çox 
istəyirdilər. 

...Onun evinə su xətti çəkmək lazım idi. Materialları 
alıb həyətə yığmışdı. Məsləhət gördülər ki, Hrant gəlib 
çəksin. Etiraz etmədi. 

–  Xərcim nə olacaq? – Hrant kinolardakı faşistə 
oxşar görkəmi ilə donquldandı. 

–  Mən qonşulardan pul almıram! 
Söz xoşuna gəlsə də, Hrantın kinayəli sözünü qəbul 

etmədi. 
–  Mən də pulsuz iş gördürmürəm! Mən heç atamın 

minnətini götürmürəm. 
Hrant dəmir metrəni qatlayıb cibinə qoydu və həyəti 

tərk etdi. 
Qonşular onu qınadılar. 
–  A kişi, sən nə törü adamsan. Bunun kimi usta 

yoxdu. Özü də pulsuz. Nə istəyirsən? 
–  Ə, yəni bu boyda Bakıda turbaları bir-birinə 

calaşdıran bir adam yoxdu? Bu ermənini qaldırıbsınız 
dağ başına. Faşistdən betərindir daşnak köpəkoğlu! 
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"Daşnak” dediyini Hranta çatdırmışdılar. 1988-ci il 
hadisələrində – azərbaycanlıların Ermənistandan de-
portasiyası zamanı Hrant gözəgörünməz oldu. Gündüz 
qapısı bağlı olurdu. Gecələr müxtəlif tanış olmayan 
adamlar Hrantgilə gəlirdilər. Sonradan qonşular danı-
şırdılar ki, Hrantın evi ermənilərin yığıncaq yeri imiş. 
Orda məsləhətləşmələr aparılır, görülən işlər müzakirə 
olunurmuş. "Daşnaksütun"un hesabına yığılan pulları 
Hrant hesaba köçürməkdə əlaqələndirici imiş. 

Hrantı hadisələrin gərgin vaxtı, onun köçməsindən 
beş-on gün əvvəl gördü. Qəsdən onun çəpərlədiyi 
torpaq sahəsini sökməyə başladı, bir-iki taxtanı çıxarıb 
atdı, qapısının açarını qırıb bağa girdi. 

Hranta xəbər verdilər, bir nəfər tanımadığı adamla 
gəldi. 

–  Ay Hrant, Eımənistandan iki milyon azərbaycan-
lını dədə-baba yurdundan qovdunuz. Bir dənə də olsun 
türk qoymayıbsız. Sən ermənisən də! Daşnaksan, hər 
nəsən, niyə çıxıb getmirsən? Bu torpağı satıb getmək 
istəyirsən? 

Hrant dillənmirdi. 
–  Cavab ver də! Niyə getmirsən? Gözləyirsən ki, 

türklər sənin qolundan tutub aparsınlar? 
–  Gedajax! – Yanındakı dilucu cavab verdi. 
–  Sən kimsən? 
–  Samveləm. 
–  Hrantın vəkili döysən ki? Sən nə gəzirsən 

buralarda? 
–  Veşləri yığmaxda kömak edirəm. 
–  Hrant veş-zad aparmayacaq. Nəyi var alıb qon-

şulara paylayacam. Bu bağ da mənim olacaq, çünki 
mənim evim yoxdu, kirayədə qalıram. 

Səs-küyə işdən qayıdan qonşular yığışdılar. Ləzgi 
Xədicə xala töyşüyə-töyşüyə düz onun bərabərinə 
gəldi. 

–  Ay məllim, sən ali savadlı, bilikli bir adamsan. 
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Hrantla otuz beş ildi ki, qonşuluq edirik. Hələ o bir 
adamın toyuğuna daş atmayıb. Onnan işin olmasın. 
Çıxıb gedecək. Qoy gedəndə bizdən pis danışmasın. 

–  Guya pis danışanda nə olacaq? Bu daşnak Azər-
baycanda qazandığı pulları xaricdəki banklara köçür-
düb, indi o pulun hesabına sənin başına güllələr 
yağdırılır. Sən də deyirsən belə! 

Çox danışdılar, ancaq hamı Hrantı müdafiə edirdi. 
Söhbət Hrantın tələsik gedişinə səbəb oldu. Evini, 
qanunsuz bağını satıb pulunu ona göndərdilər! Hrantın 
zarafatca tez-tez dediyi "gic müsəlman"lar. Nə var, nə 
var, həyətə qaz, ya su xəttini pulsuz çəkmişdi, ya da 
nəsə xırda bir iş görmüşdü. 

Sən gəl Hrantın hirsinə bax, daşnak köpəkoğlu ona 
ismarıc göndərmişdi ki, bəs gör onun başına nə oyun 
açacaq. 

Ay Hrant, Hrant! Bəlkə sui-qəsd edəcəksən? Daş-
nakların türklərin böyük oğullarına törətdikləri terror 
hamının yaddaşındadı. Tələt paşanı necə aradan götür-
dülər? Ya başqalarını. 

 
* * * 

Ürəyi bulanırdı. Kitablardan, qəzetlərdən, evin 
əşyalarından iyrənirdi. Susuzlasa da, su içməkdən vaz 
keçdi. Sanki sudan qəribə, pis iy gəlirdi. Nə qədər su 
içmək olardı? Qarnı əməlli-başlı şişmişdi. Aclıq vecinə 
deyildi. İştahası yox idi. Güman ki, bir azdan – axşam 
sərinində düşüb həm havasını dəyişər, həm də yeməyə 
nəsə alardı. 

Pəncərəni açmamışdı, nə vaxt bağladığını da unut-
muşdu. Hər şeyə dözürdü, ancaq yuxunun şirin vaxtı 
ağcaqanadın vızıltısmdan dəhşətli heç nəyi təsəvvür 
etmirdi. Nida işarəsindən balaca olan bu heyvanda nə 
güc varmış! 

Eyvana çıxdı. Taksi sürücüləri domino oynayırdılar. 
Şaqqıltıdan qulaq tutulurdu. Danışıq səsləri, gülüşlər 
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istiyə dəyib əks-səda verirdi. Cavanlar bir yerə 
toplaşmışdılar. 

–  Novxanıya gedək! 
–  Ə, nə var Novxanıda. Bütün millət oradadı. 
–  Fatmayı necə? 
Kök, qırmızıyanaq oğlan fikirləşirdi. 
–  Fatmayının qumu yaxşı deyil. Şüvəlana gedək. 
–  Uzaqdı. 
–  Noolsun uzaqdı, zato təmizdi. 
–  Ə, hamısı eyni şeydi, Novxanıya gedək, qayıdan-

da asan olsun. 
–  Elə danışırsan, elə bil maşını sən sürəcəksən. 

Podkayf gələcəyik, yol nə qədər uzaq olsa, o qədər 
yaxşıdı. 

–  Nə alaq? 
–  Odey, qarpızı Elxandan götürək, pomidor-xiyarı 

da. İsmayıllı pendiri dənizdə ləzzət eləyir. Namiqin 
araqları da yaxşıdı, pivəsi də. 

Semiçka, papiros... Bcyo. 
Su saat 7-də verilir. Soyuq suda yuyunmağın ayrı 

ləzzəti var. Dənizdən min dəfə yaxşıdt. Adam bir 
müddət rahat olur. Vannada, vedrədə su götürər. Sonra 
yüngülyari yaxalanar. Day dənizə getməyə ehtiyac 
qalmır. Haylı-küylü cavanların iki maşına minib 
getmələri ilə qurbağanın gölünə daş atdılar. Domino da 
ləğv olundu. Taksilərin yeri boş qaldı. Əli kişi tut 
ağacının altındakı stulda əyləşib köynəyinin yaxasını 
açmışdı. Əzilmiş qəzetlə özünü yelləyirdi. 

–  Hanı, ə, bular? Bu məhlədə ins-cins qalmayıb? 
Ələsgər bürüşük addımlarla ona tərəf gəldi, asfaltın 

üstündə oturdu. 
–  Nətərisən, ə? 
–  Yaxşı. 
–  Görürəm elə. Sən olasan, ayaq üstə olanda yana-

caq axtarmayasan. Kimnən vururdun? Qardaşınlamı? 
–  Yox. Tək. 
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–  Harasa gedib? Tək də adam araq içərmi? Hay? 
Səndən söz soruşuram. Araq tapdın, qoy suyun altına, 
sərinləsin. Mən Amerikaya-zada ha getməmişdim. 
Bilirsən ki, firlanıb, beş-on qapazlayan kimi bura gəli-
rəm. Kimin üçün? Sizin üçün, ay dədəli-analı yetimlər, 
sizin üçün. Mənə nə var, qapazladım, ordan düşdüm 
kababxanaya. Dörd nəfərə doqquz araq içmişik. Gedib 
xarabamda dincələrəm. Elədi, elə döy? Ay sağ ol, mən 
başına kül olmuş kənd toyuğu almışam ki, həyətdə 
kabab çəkəm. Siz də acqarına içməyəsiniz. Yaxşı, ye-
mək məndə. Arağını sən al! Bax, məni görəndə deyə-
cəksən ki, yoxdu. Elədimi? Ay sağ ol. Məni görəndə 
hər şey qəhətə çəkilir. Sən öl, Ələsgər, yemək bilirsən 
nə pul tutur? Bax, təkcə kabab ha döy? Çörək alma-
lıyam? – Almalıyam. Pomidor-xiyar almalıyam? – 
Almalıyam. Canım saa desin, sokdan-zaddan stolda 
olmalıdı? – Olmalıdı. Pendir, kolbasa olmalıdı? – 
Olmalıdı. Hələ çox şeyi demirəm. 

Ələsgər astadan danışırdı, səsini eşitmək olmurdu. 
Hiss edirdi ki, Ələsgər içkidən ötrü sino gedir, ancaq 
Əli kişinin yanında gözü qıpıq idi.  

–  Bir dənə yarım litr alacaqsan, vəssalam. İkimizə 
bəsdi. Heç kim də olmayacaq. Bir mən, bir də sən! 
Bax, odey, Rafiq gəlir, heç onu dəvət də eləmirəm. 
Çünki məsləhət deyil. O, özünü son zamanlar yaxşı 
aparmır. Hə, arağı təşkil elə! 

–  Eliyə bilmirəm. Adam yoxdu. 
–  Adama nə gəlib? Adam doludu, prosto sən araq 

almaq istəmirsən. Məni görəndə qayıqlarınızın avarları 
itir. 

–  Gəl belə eliyək, sən Namiqdən borc götür, mən 
pulunu verərəm. 

–  Namiq kimdi, ə? Haranın qoduğundan gedib 
borc götürəcəm? Elə yaxşıdı, get götür də. Ayrı vaxt 
deyirsən ki, məndən bir dənədi. Heç kimi bəyənmir-
sən? 
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–  Mənə borc vermirlər. 
–  Ozünü adam kimi apar, versinlər, Lap düz eləyib 

vermirlər. Özün bil. Mən indi gedirəm. Sizi pis öyrət-
mişəm. Hər şeyi müftə vermişəm, yeyib-içib aradan 
çıxmısınız. Əlinizə bir şey düşəndə mənsiz tıxmısınız 
mədənizə. Neynək? Heç eybi yox! İnnən sonra 
görərsiniz. 

–  Kimnən alım, Əli? Sən de, mən də gedim alım... 
–  Odey, məllimdən. Hələ bir dəfə əlini cibinə 

atmayıb. 
–  Ə, o acın biridi. Çörəyi borca götürür. 
–  Ay-hay! Sən dedin, mən də inandım. Hər səhər 

qalstuku vurub işə gedir, deyirsən nazir oğludu. Vid 
göstərir ki, heç kim heç nə bilməsin. Pul bir ondadı, bir 
də ingilisdə. Sən get istə, verməz, bu başqa işdi. 

Bu ara qara "Cip" onların yanında saxladı, qırmız-
ıyanaq kişi maşından düşüb onlara tərəf gəldi. 

–  Nə var, nə yox, Əli müəllim? 
–  Nə olacaq? Vəziyyət məndə yaxşıdı. Ələsgərdə o 

məsələ. 
–  Ələsgərə nə olub? Qardaşı ölməyib ki? – Ələs-

gərə sarı döndü. 
–  Nə lazımdı, Ələsgər? 
–  Çox şey. 
–  İndi sənə nə lazımdı? – Əl atıb cibindən 10 ma-

natlıq çıxartdı. – Al, nə lazımdı götür. Bəs edərmi? 
Əli kişi razılığını bildirdi. Ələsgər: 
–  Çox sağ ol. İntəhası bundan biri də olsaydı, lap 

əla olardı. 
–  Ələsgər, orta ən yaxşı vəziyyətdi. Əla adamı 

xarab edir. Hələlik. 
Qara "Cip" görünməz oldu. 
–  A atalı-analı yetim, görən mən olmasam, sizin 

axırınız necə olar? Get iki dənə araq al, sok da götür, 
qalanını səhərə saxlayaq. Pulun qalığını mənə verər-
sən. 
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Əli kişi oturduğu yerdən qalxıb şalvarının arxasını 
çırpdı. Kefi yüz vururdu. 

–  Mən getdim yeməyi hazırlamağa. Al, tez də gəl... 
Əli kişinin yerişində dəyişiklik o saat hiss olunurdu. 

Kişinin qaməti düzəlmişdi. Addımlarında qətiyyət 
baxan kimi sezilirdi. 

Bir anlığa tut ağacı, onun öləziməkdə olan gövdəsi 
diqqətini cəlb etdi. Ağ kubiklər, onun üstündəki qəzet 
parçaları yerindəcə durmuşdu və ürəyindən ora düş-
mək, oturub rahat nəfəs almaq keçdi. Onsuz da buranın 
daimi sakinləri Əli kişinin evinə yığışacaq, yeyib-
içəcəkdilər. Onların bundan sonra buraya gəlmələri 
qeyri-mümkün idi. Əli kişi "vurandan" sonra yuyun-
mağı və yatmağı üstün tutur. Ələsgər isə evinin 
arxasından özünə düzəltdiyi otağa çata bilsə, ən azı üç 
gün sərasər yatacaqdı, yox əgər evə gedə bilməsə, 
harada gəldi orada uzanıb qalası idi. Alkaş Qurban da 
gözə dəymirdi. Yay vaxtıdı, bəlkə rayona istirahətə 
gedib. İstirahətə ha! Nə desən ola bilər. Baxmayaraq 
ki, Qurban Ələsgərin, Əli kişinin badə dostudu, tut 
ağacının altında dayanıb gələndən-gedəndən pul istə-
yir, ailəsi tam başqadı. Arvadı uşaqlarına elə tərbiyə 
verib ki, elə bil bu uşaqlar heç alkaş Qurbanın uşaqları 
deyil. Qonşular da uşaqlara çox hörmətli yanaşırlar. 

İdman formasını geyinib qapını bağladı. İkinci 
mərtəbədə pişiklər yemək yeyirdi. İyrənən kimi oldu, 
yönünü çevirib tez də keçdi. Həyətə çıxanda təmiz 
hava üzünü oxşadı. Sanki yuxuluydu, ayıldı. Tut ağacı 
uzaqda deyildi. Orda kimsə gözə dəyməsə də, ətraf 
adamla dolu idi. Sən demə, ondan başqa hanu həyətdə 
imiş. Qadınlar, uşaqlar, kişilər... Qaçan-oynayan kim, 
deyib-gülən, tum çıtdayan, söhbətləşən kim... O, bunu 
evdən hiss etməmişdi. 

Ürəyindən keçsə də, oturmadı. Papiros yandırdı. Elə 
o an da Namiqin mağazasından çörək alıb evə gedən 
ağsaçlı qadın ona yaxınlaşdı. 
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– Axşamınız xeyir! 
– Axşamınız xeyir! 
– Bağışlayın, qonşu, sizi görmək hər zaman olmur. 

Aydındı, iş adamısınız. Nəyi deyirəm. Bu asfaltdakı 
kanalizasiyanı görürsünüzmü? Tez-tez dolur, iy götü-
rür bütün məhəlləni. Yay vaxtıdı, evdə oturmaq olmur, 
hamı həyətdədi. O iyin dərdindən çölə çıxmaq olmur. 
Neçə dəfə zəng eləmişəm, gəlirlər, açırlar, dörd-beş 
gündən sonra yenə tutulur. Heç kim maraqlanmır. Elə 
bil ora təkcə mənimdi. 

Gülarə xala sözünə ara verdi. Ona elə gəldi ki, arvad 
bu dəqiqə onu aparacaq kanalizasiyanın yanına və əmr 
edəcək ki, tez ol, başla təmizləməyə. 

– Deyirəm, bax, bu məhəllə "Milyonçular məhəl-
ləsi" adlanır. Ancaq milyonçunun bircəciyi bir dəfə nə 
cibinə əl atıb beş manat verməyib ki, gələnlərə verək. 
Ya da, zəng eləyib tapşırmayıblar ki, kanalizasiyanı 
əməlli-başlı təmizləsinlər. 

"– Aha, deməli, arvada pul vermək lazımdı. Ayə, 
bura nə yerdi? Biri kanalizasiya pulu istəyir, biri araq 
pulu, biri çörək pulu..." 

İstədi desin ki, beş manat verər, ancaq indi yox, 
sonra. 

– Sizdən heç nə istəmirik – dedi Gülarə xala – siz 
icra hakimiyyətinə, kanalizasiya idarəsinə zəng etsəniz, 
məsələ həll olar, canımız da iydən qurtarar. Axı, sizin 
zənglə bizim zəng eyni deyil. Siz nüfiız sahibisiniz. 

Alkaş Qurban hardan peyda oldu! Hövlnak özünü 
onların üstünə atdı. 

– Oğlun necədi, Qurban? – Gülarə xalanın sualı 
onun üçün əhəmiyyətli deyildi. 

– Yaxşıdı – dilucu dillənib Əli kişini, Ələsgəri 
soruşdu. – Görmədiniz, hardadılar? 

– Yox, görmədik – dedi Gülarə xala. 
– Olar indi Əli kişigildə olacaqlar. – Heç nə 

demədən Əli kişigilə tərəf sürət götürdü. 
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– Gör nə gedir? 
Xarici maşınlar bir-bir sağa-sola keçirdi. Sükan ar-

xasında oturan uşaqlar sürətlə sürürdülər. Bəzi ma-
şınların arxa oturacağında oturan qadınların şüşədən 
siluetləri görünürdü. 

...Evdə yeməyə heç nə yox idi. Fikirləşmədən Na-
miqin mağazasına getdi. Ayran, pendir, çörək, papiros 
və tum götürdü. Namiq hesabı dedi, o saat da özü əzik 
dəftərin son vərəqini açıb nəsə yazdı. 

Ev, kitab və qəzetlər yadından çıxdı. Heç ürəyi də 
bulanmırdı. "Daş stulda oturub tumdan bir ovuc 
götürdü. Vahid müəllim göründü. Salam verib alışqan 
istədi. 

– Gedək domino çııpaq. – Papirosun o üz-bu üzünə 
baxıb cavab gözləmədən getdi. 

Ələsgər əsə-əsə yanında peyda olanda az qaldı 
qorxsun. 

– Məəllim, salam! Həərr vaaxtın xeyir! Sən bizə qo-
şulmursan. Eybi yox. Aaancaaaq, biiz də ellə-beelə 
adadaaamlar dööyük. Məən biilmədiyim şey yoxdu. Hələ 
səən de göörüm "Tais Afinskaya"nı ooxumusanmı? 

Üçüncü blokun birinci mərtəbəsində olan Fariz 
gəldi. Ona salam verdi. 

– Ələsgər, necədi işlər? 
– Yaaaxşı. 
– Deyəsən yanacaq qurtarıb? 
Ələsgər əzik manatlıqları ona göstərdi. Sonra 

Farizdən soruşdu: 
– Sən "Tais Afinskaya"nı oxumusanmı? 
– Yox, Ələsgər, oxumamışam. 
– Heç bu məəllim də oxumayıb. O milyonçular var 

ey haa, ooonlar da ooxumayıblar. Ancaq məən 
ooxumuşam. Yunaaan fəlsəfəsi... 

Qurban qaçaraq gəlmişdi. 
– Harda qaldın, ə? Səni gözləmirikmi? Pulu ver, 

mən gedim alım. 
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– Rəədd ol, indi öözüm gətirirəm. 
– Onda tez elə. 
– O kitabı oxumasan, fəlsəfəni başa düüşməsən, 

oonda niiye yaaşayırsan? 
– Bu saat, Ələsgər, hər şeyi pulnan ölçürlər. "Pulun 

var, kişisən, yoxdu, sürüş sən" – deyirlər. 
– Puul nədi, əə? Puul əl çirkidi. Yudun, qurtardı 

getdi. Mənim o pullulara yaazığım gəlir. Onlar boş, mə-
nəviyyatsız aadamlardı. Çürümüş qoz göörmüsənmi? 
Onlar da elə booş, iylənmişlərdi. Oo, binanı görürsən-
mi? – Ələsgər qarşıdakı villanı göstərdi. – Orda əlli otaq 
var. Qalan isə cəmi iiki nəfərdi – ər-arvad. Uuşaqları 
yox. Nəyə lazımdı o otaqlar? Puulu yığıb neyniyəcək? 

– Sənə də vermirlər? 
– Allah vurub onların pulunu. Mən elələrinin 

pulunu aalmaram. 
– Bəs o dəfə aldın? 
– Ola bilmez. 
– İçmişdin, yəqin yadından çıxıb. – Fariz də 

deyəsən məzələnirdi. 
– Ələsgər, gəl gedək, Əli kişi bizi birtəhər edəcək. 
– Daayan göörüm. Fariz, səən məni yaaxşı 

tanıyırsan. Heç məən elə iş tutaram? 
– Almısan də, Ələsgər. 
– Yox, nə qədər elədim vermədi. – Qurban dil-

ləndi. – Bir araq pulu istədim, vermədi. 
– Yaaxşı elədi vermədi. Çüünki onuun pulu ilə 

içsək, indi baş-ayaq ohnuşduq. Yaadında saxla, həər 
aadamın pulunu xercləməzlər. 

– Alik, davay, gedək arağı al, aparaq. Gecə oldu, 
Əli kişi gözləyir. 

– Qoy gözləsin! Hələ suşnyaka var. 
– Mən bir söz demirəm. Məni sənin dalınca gön-

dərdi ki, tez gələsən. İndicə gəlib başımızı ağrıdacaq. 
İstəmirəm kefimizə soğan doğrasın. 

– Qələt eliiyir. Puulu mən qazanmışam. İstəsəm 
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heç almaram. Pul da qalar cibimdə. 
– Sonrası var. Alik. 
– Ə, vapişe səən də geet. Sizi heç tanımıram. 
– Əcəb eliyirsən. – Qurban narazı addımlarla 

aralandı. 
– Bunlaarın heeç səviyyəsi yoxdu. Aaraq içməəyi 

də baacarmırlaar. Aaraq içmək də məədəəniyyət tələb 
edir. Məədəniyyət elə içkidən başlayır. Bunlar boçka 
kimi hörüldədib içirlər. Nə sağlıq demələri var, nə 
danışıqları. 

Ələsgər papirosu yandırmaq üçün kibrit istədi. 
Rafiq onu qabaqladı. 

– Mən çəkən deyiləm, al bunu sənə bağışladım. – 
Əlində fırlatdığı kibriti Ələsgərə verdi, içini arıtlayıb 
sözünə davam etdi. – Mənim üçün maraqlıdı, bu pullu 
adamlar heç piyan olmurlar. Görən olmayıb. Yəqin 
onlar heç araq içmirlər. 

– Əə-ə, sən ağıllı adamsan, Rafıq, vaxtilə sənin pu-
lunu baalta kəsməyib. Səndə pul olanda bu məhlədə 
heç kimdə puuul olmayıb. Sən içirdin? İçirdin. Bunlar 
puul saymaqla məşğulduular. Hamısının da məədəsi 
xəstədi. Arağı içə bilmirlər. Dərman içirlər. Məədədən 
saavayı əəsəb xəstəsidilər. Qorxudan qazandıqları kimi 
saaxlamağa da qoorxurlar. Odey, yarımçıq qaalan 
villaanı görürsənmi? Gecə gəldilər, yıığdıqlarını apar-
dılar, ööözünün də təpəsinə aatdılar. İndi puulu qaa-
zanmaqdan çox saaxlamaq çətindi. Mənim nə vecimə. 
Bir qara qəəpiyim yoxdu. Qapısı açıq yatıram. Əlimə 
düşən kimi də vururam. 

Əli kişinin səsi gəldi. Danışa-danışa gəlirdi, Qurban 
da arxasınca. 

– Hanı? Gə görüm? – Onları görəndə toxtadı. – 
Əssəlami-əleykim, ey əhli qıbırı-zıbır! 

Rafiq soruşdu ki, bu nə salamdı, hardan öyrənib. 
– Onu soruşmazlar. Salam Allah salamıdı, verirlər al. 
– Xarici dildə danışırsan, Əli? 
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– Ə, bə bizi nə bilibsən? Biz beləyik dana. 
– Ələsgərnən bu məhlənin problemlərini həll edir-

dik. Ona görə yubandı. 
– Nolasıdı? Bu məhəllənin problemi-zadı yoxdu. 

Qurban buranın uçastkovusu, Ələsgər də reketi, kişisidi. 
Hamı yeyir-içir, kef çatdadır. Adama nə lazımdı? Beş 
günlük dünyadı, ye, iç, kef elə! Sağlığına iki toyuğu şişə 
çəkdik. İndi Ələsgər gedib birini də gətirəcək – ə, tez 
elə, mağaza bağlanmamış al gətir – gedib onu da 
aşıracağıq, bir az yaxşı kinolara baxıb yatacağıq. 

– Krosna antennan işləyirmi? 
– Bə nədi? Qurbanın başı haqqı, bir ara işləmirdi, 

usta gətirdib düzəltdirdim, güzgü kimi göstərir. 
– Onda erotikaya baxırsan? 
– Ə, erotikaya da baxırıq, o nədi, ekzotikaya da 

baxırıq, nə oldu baxırıq. Ona da pul istəmirlər ha! 
Ələsgər gəldi. 
– Gedək, ay atalı-analı yetim, görən mən olmasam 

sizin axırınız necə olacaq? 
 

* * * 
Tək idi. 
Tut ağacının altında. 
Birdən kölgəsini gördü. Kölgə enli, uzun idi və qə-

ribə orasıydı ki, özünə oxşayırdı, gecənin aydınlığında 
hər şeyi olduğu kimi görürdü. 

– "Yəni, bu mənəm?" 
Kölgə, doğrudan da, onun özünə bənzəyirdi. O, da-

ğınıq saçlarını, qırış salmış alnını, gözlərini, dodaq-
larını... görürdü. 

"– Heç kölgə də adamın özünə oxşayarmı?" 
Ələsgərin səsi əks-səda verirdi. 
– Məən hər şeeyi biilirəm. Heç bir milyonçu məə-

nim qaabağıma çıxa bilməz. Məən onlardaan güüc-
lüyəm. Güüclü... 

Bakı, 2002. 
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