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Rasim 

GƏNZƏLİ 

 

QIYAMƏT QOPANDA… 

 

Roman 

 

 

Əməlləri ilə qiyamət 

gününü 

yaxınlaşdıranlar bu 

dünyanın ən bədbəxt 

məxluqlarıdırlar. 

 

 

Yanından yeddi dərə keçən, ətəyində oğru adamlar və 

heyvanlar gizlənən, başı şimşəklər görmüş qoca dağın dibindən 

torpaq yığıb kisəyə dolduran, evə gətirən, su ilə qarışdırıb 

çiməndə bədəninin hər yerinə yaxan, quruyandan sonra 

yuyunub təmizlənən, qüsl verib, sonradan təzə aldığı alt və üst 

paltarlarını geyinən Nazənin elə bildi ki, tərtəmiz olub, daha 

onun keçmişindən əsər-əlamət qalmayıb. 

O gündən qapısından içəri bir erkək pişiyi də buraxmadı. 

Güzgünün qabağında dayanıb özünə diqqətlə baxanda birdən 

hönkürüb ağladı. Boğazının altında xırda qırışlar aydınca 

sezilirdi. Necə olmuşdu o qırışları heç görməmişdi? 

- «Sən necə də gözəlsən, ay Nazənin». 

- «Dərin, elə bil mərmərdən yoğrulub». 

- «Sinən cənnət bağçasıdır, sulu narlar qoşa-qoşa». 

Hardansa o sözlər gəlib beyninə dəyir, qulaqlarında əks-

səda verir, rahatlığını, dincliyini əlindən alırdı. 

Anası da həmin dağın dibindən gətirdiyi torpağın 

palçığında yuyunmuşdu. Onda onun əlli, əlli-beş yaşı olardı. 



 2 

Ancaq Nazəninin hələ heç qırx beş yaşı da olmamışdı. 

Boynuna, boğazına xırdaca qırışlar düşsə də, canı hələ çox şux 

idi və azı on il də kişiləri yatağında məst edib, ağıllarını 

başlarından ala bilərdi. 

Amma… Dayandı artıq. Quranı göydən asıb, keçdi 

altından. «Bəsdi, yetər daha… Əuzi billahi minnəl şeytanil 

rəcim». 

Göydən sallanıb qalan Quranın elə bil, nəfəsi daraldı. 

Yaxşı ki, bunu Nazənin hiss elədi və tez onu götürüb öpdü, 

gözləri üstünə qoydu. Əvvəl kişiləri sıxdığı sinəsinə sıxdı, 

aparıb divanın üstünə qoyandan sonra dizləri üstə təzim eləyib 

Allahla danışmağa başladı. 

- Ey yeri-göyü yaradan, özün bilirsən ki, mən pis adam 

olmamışam… (İçindən gələn ikinci səs: Heç yaxşı adam 

olmağıma da zəmanət verən yoxdur). Heç kəsə paxıllıq 

eləməmişəm… (İçindən gələn ikinci səs: Yaxşı dolanan, pullu, 

sərvətli adam görəndə ürəyim qubar eləyib.) Pis yola düşməyim 

də, məcburiyyətdən olub… (İçindən gələn ikinci səs: Kefdən 

qala bilməmişəm). 

Həyətdə hənirti duyub, özünü yığışdırdı, Quranı götürüb 

yerinə qoydu. Gələn qızı Dərya idi. Sarı çantasını masanın 

üstünə atıb anasının boynuna sarıldı, üz-gözünü öpüşlərə qərq 

elədi. 

- Ah, mənim gözəl anam, mehriban anam… 

- Yaxşı, yaltaqlıq eləmə, de görüm, indiyəcən harada ölüb 

qalmısan? Bilirsən saat neçədi? 

- On ikinin yarısı… Oy… Neçədi? 

- Dördə qalır… on yeddi dəqiqə. 

- Deməli, on ikinin yarısından məktəbdən qaçmısan, hə? 

- Yox, məktəbdəydim… (Oxuyuram ki, məktəbdə olum) 

Əlavə dərs salmışdılar. (Kimdi dərs salan, heç öz dərslərini 

düz-əməlli keçirlər ki?!). 
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- Eybi yox, mən bu saat sinif rəhbərinə zəng edib hər şeyi 

öyrənərəm. Sənin yaşında olanda mən bir saat dərs 

buraxmazdım. 

Nazənin əsəbi halda telefona tərəf yeridi. Dəstəyi götürüb 

nömrəni yığdı. 

- Alo, Şükufə müəllimə, necəsiniz… Hə, Nazənindir… 

Çox sağ olun… Bilirsiniz sizi niyə narahat edirəm? Bilmək 

istəyirəm görüm, Dərya bu gün dərsdən qaçmayıb?.. Yox, 

axıracan dinməz-söyləməz dərslərində oturub? Mən də elə 

bildirdim… Yox, qızımı tanıyıram, amma… Yaxşı sağ olun, 

narahat elədim. 

Nazənin dəstəyi yerinə qoyub qızına tərəf gəldi, boynunu 

qucaqladı. 

- Gördün, ana?! (Ay gördün ha, Şükufəyə buna görə bir 

yaxşı ətir almışdım). 

- Ay mənim ağıllı qızım, adam dərrakəli olar. İndi sənin 

elə vaxtındır ki, oğlanlar ağlını başından ala bilərlər. Gərək, 

anan kimi möhkəm olasan. (Mənim kimi möhkəm olsan tez 

əriyərsən). 

- Qorxma, mən sənin qızınam… Ana, atam gəlməyib? 

- Yox, bəlkə sabah gəldi. 

Nazəninin əri dənizdə işləyirdi. Neçə illər idi könlünü 

dənizə salmışdı. Dəniz sakit olanda da, coşub-çağlayanda da 

dənizdən usanmırdı. Hələ desən, dənizə olan sevgisi gündən-

günə çoxalıb elə dəniz boyda olurdu. On beş gündən bir evə 

gəlməliydi. On beş gün istirahət eləməli, sonra bir röya kimi 

yenə çəkilib getməliydi. Amma son zamanlar bir az da qəribə 

olmuşdu… Evdə otura bilmir, arvadının, uşaqlarının üzünə 

yalandan gülür, elə hey saata baxır, gedəcəyi vaxtın gəlib 

çatmasını gözləyirdi. Əslində bu soyuqluq üç-dörd günün 

soyuqluğu deyildi. Nazənini sevib alsa da, bir müddətdən sonra 

bilmişdi ki, bu qismət ona xoşbəxtlik gətirəsi deyil… 

- Ana, atam zəng edib. 
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- Nə deyir? 

- Deyir, gələ bilməyəcəm, yoldaşım xəstələnib, on beş 

gün onu əvəz edəcəm. 

- Cəhənnəmə gəlsin. Dəstəyi at üstünə! 

- Ana… 

- Sənə dedim, dəstəyi at üstünə… Mənim günümə bax. 

Səni dənizdə boğulasan. 

Dərya day heç nə demədi. O birisi otağa keçib, əl 

telefonunu götürdü, kiməsə ismarıc yazmağa başladı. İsmarıcın 

cavabını alıb, yenisini yazdı. Xırda-xırda güldü, yanaqları 

allandı. 

- Ay qız, harda qaldın? 

Anasının heybətli səsindən diksinib telefonu çarpayının 

altına atdı. 

- Dərs oxuyuram, axı, sabaha çətin dərslərimiz var. 

- Oxuyub bədbəxt atan kimi ya dənizçi olacaqsan, ya 

da… 

Dərya anasının dediyi sözlərin ardını eşitmədi. Yenə 

telefonunu tapıb qurdalamağa başladı. Yazdıqca gülümsəyir, 

üzünün rəngi haldan-hala düşürdü. Birdən nəsə oldu elə bil, 

üzünün ifadəsi dəyişdi, çənəsini çarpayının qırağına söykəyib 

düşünməyə başladı. Nə olmuşdu anasına? Elə bil həmənki 

qadın deyildi; deyən, gülən, şənlənən, şadlığından ev-eşiyə, 

həyət-bacaya sığmayan… Ancaq son iki-üç ayda çox 

dəyişmişdi. Nə olmuşdu axı, nə baş vermişdi görəsən? Bu 

cavabsız suallar hələ qəlbi bərkiməmiş qızcığazı üzür, öz xəyal 

dalğalarının sularına atırdı. 

Telefonun zəif ismarıc səsi qızı xəyallardan ayırdı. 

Acgözlüklə yazılanları gözlərinə yığdı, yenə gülümsədi, yenə 

çöhrəsi allandı. Durub pəncəsi üstə qapıya tərəf gəldi, qapının 

açarını astaca burub güzgünün qabağında dayandı. Gözucu 

pəncərəyə nəzər yetirdi. Pəncərənin qalın pərdəsi kip 

örtülmüşdü. Güzgüdə bir xeyli özünə baxdı, yan-yörəsini 
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oynatdı, bir neçə pozada özünə baxıb xoşhallandı. Dodağını 

güzgüdəki dodağına yapışdırıb hərarətlə öpdü. Sonra köynəyini 

astaca sinəsindən aşağı çəkdi. Lifçiyini sürüşdürüb göbəyinin 

yanında saxladı. Hər döşünü bir əlinə alıb sıxdı. Döşlərində elə 

qəribə hərarət vardı ki... Gilələr bərkiyib başqa cür olmuşdu. 

Elə bil döşlərin ətrafında od qalamışdın. Heç özünü bu halda 

görməmişdi. 

Bir əliylə sağ döşünün giləsindən tutdu, o biri əliylə 

telefonu götürdü. Nəsə yazdı, gözlədi, cavab alıb, beləcə, bir 

müddət lal-dinməz dayandı. Gözlərini yumub, bu gün ilk dəfə 

əllənmiş döşlərini bir-birinə sıxdı. Özünə də tanış olmayan 

qəribə hisslərin əlindən xilas olmaq istəməsə də, könülsüz-

könülsüz lifçiyini, sonra da köynəyini yuxarı çəkdi. Qapıya sarı 

gəlib açarı tərsinə burdu. 

Anasının mətbəxdən hələ də səsi gəlirdi… 

 

 

* ** 

 

Qaranlıq hələ tam qovuşmamışdı. Birdən başlanan külək 

adamları qovub indidən evə salmışdı. Lap vacib işi olan, harasa 

tələsən, bir də evindən bezən adamlardan başqa gözə bir kimsə 

dəymirdi. Hər halda, Ziyada belə gəlirdi. 

Köhnə dəmir qapının qarşısında dayanıb, dərindən nəfəs 

aldı. Qapını döydü, gözlədi, bir də döydü, xeyli müddət 

gözləyib pərişan halda geri dönmək istədi. Bu vaxt həyətin o 

başından, külək vıyıltısının arasından onun kişi səsinə oxşar 

səsini eşitdi: 

- Kimdi? Kimdi gələn? 

- Allah qonağı. 

- Allaha qurban olum, qonaq göndərməyə ayrı vaxt 

tapmayıb? 



 6 

Ziyad dinməyib gözlədi. Arvad gəlib qapıya çatana qədər 

çox uzun göründü. Qapını bir də döymək istəyəndə köhnə 

dəmir qapı ləng halda aralandı. Zəif işığın fonunda arvadın 

çəlimsiz sifəti göründü. 

- Bay, Ziyad, sənsən? Axı hələ sənin vaxtın deyil. Bir 

hadisə-zad olub? 

- Yox, əşi… Öldüm, gəlirəm… 

Ziyad əlindəki qara bağlamanı düz qapının ağzına qoyub, 

ayaq yoluna tərəf qaçdı. 

Qayıdanda qara bağlama hələ də yerindəydi. Onu götürüb 

evə girdi. 

- Ay Ziyad, yetim qalasan səni, indi sənin yeməyinə nə 

hazırlayım? Bir az sosiska var idi, onu da özüm yemişəm. 

Canın çıxar, ac yatarsan. 

Ziyad Nadir şahdan qalma, köhnə mətbəxə girib, qara 

bağlamanı onun qabağına qoydu. 

- Ac niyə yatıram? Budur, hər şey almışam. Bir şey 

hazırla, bir ləzzətlə axşam yeməyi yeyək. Sənin üçün 

«İvanovka» çaxırı da almışam. 

Arvad bir söz demədi. Astaca bağlamanı götürüb eşələdi. 

Sanki bir anda alınanların nə olduğunu bilmək istəyirdi. Dözə 

bilməyib, kolbasanın qırağından kəsdi, dişsiz ağzına atıb tez-tez 

çeynəməyə başladı. Buna görməmişlik demək olmazdı. Arvad 

bir həftə olardı ki, adam balası kimi bir şey tapıb yeməmişdi. 

Ziyad kövrəldi, ürəyi əsdi, özünü saxlaya bilməyib otağa 

keçdi. Səssiz-səmirsiz bir-iki dəqiqə ağladı, ürəyini boşaldıb 

çirkli əl-üz dəsmalı ilə gözlərini, burnunu sildi. Ötkəm səslə 

arvad olan tərəfə səsləndi: 

- Mənim çirkin gözəlim, əlli ol görək. 

Elə bu vaxt əl telefonuna zəng gəldi. Qızı idi. İstədi 

telefonu açmasın, qoy elə bilsinlər iş başındadır, telefonu 

götürməyə imkanı yoxdur. Nə düşündüsə telefonun cavab 

düyməsini basdı. 
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- Nədi, qızım, bir nigarançılıq… 

- Ata, anam deyir… 

- Anan özü niyə danışmır? Mənnən danışmağı qüruruna 

sığışdırmır? 

Telefonun o başında qızı bir anlıq duruxub qaldı. 

Deyəsən, telefonun səs ötürən nöqtəsini barmağı ilə qapatmışdı 

ki, deyilənləri atası eşitməsin. Ancaq uzaqdan-uzağa qırıq-qırıq 

nəsə səslər gəlib qulağına çatırdı. Özü də, deyəsən, ələkçinin 

qıl verəni də var idi. Yəqin bacısıydı, ya da bir başqası. 

- Ata, anam deyir, Tuqay dünəndən evə gəlməyib. 

- Dünəndən evə gəlməyib? Harada veyillənir görəsən? 

Ziyad telefonu qapadıb, Tuqayın nömrəsini yığdı. Telefon 

söndürülmüşdü. O da telefonunu söndürüb hirslə stolun üstünə 

atdı. 

Mətbəxdən yaxşı iy gəlirdi. İydən Ziyadın ağzı sulandı. 

Arvad kimi özü də möhkəm acmışdı. Bir azdan arvad əlində 

padnos otaqda göründü. 

- Allah səni saxlasın, acından az qalırdım mayallaq aşam. 

- Niyə, bir şey almağa pulun yoxdur? 

- Pulum var ey, heyim yoxdu ki, gedib bir şey alam… 

Allah öldürsün onu, necə ki, öldürdü. Ayağımı yerə vuranda 

dağlar lərzəyə gələrdi. İndi beş addım getməyə can çəkirəm. 

Gəlib çıxmasaydın, iki gündən sonra gəlib meyidimi 

görəcəkdin. 

- Yaxşı, yaxşı, hələ ölməkdən danışma, qoy yeməyimizi 

yeyək. Ölməyə hələ vaxt var. 

Arvad qızardıb gətirdiklərini stolun üstünə düzdü. Qalan 

şeyləri gətirmək üçün arvadı gözləməyib, Ziyadın özü mətbəxə 

keçdi. 

Şirin-şirin yeyirdilər. Heç elə bil qızardılan kolbasa, 

sosiska deyildi, əmlik quzu ətindən hazırlanmış yemək idi. 

Arada bir süzüb araqdan, çaxırdan da içirdilər. 
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Bir xeyli beləcə dinib-danışmadılar. Yedilər, içdilər, köks 

ötürə-ötürə bir-birinə baxdılar. 

Ziyad niyə belə acmışdı? Hə, yadına düşdü. Səhər yediyi 

bir tikə çörəyin üstündəydi. Günorta verilən yemək payından 

xırda həşarat çıxmışdı, o da yeməyini qoyub bayıra getmişdi. 

Hirsindən iki siqareti dalbadal çəkib, deyinə-deyinə işinin 

dalınca yollanmışdı. Sonra da evə getmək üçün hazırlığa 

başlamışdılar. Hamı sevinirdi, üzlərdə, baxışlarda bir sevinc 

haləsi dolanırdı. Asan iş deyildi, on beş gün idi ki, evlərindən-

eşiklərindən aralı düşmüşdülər. Qarşıdakı işlər, görüşəcəkləri 

adamlar yadlarına düşdükcə, xoş söhbətləri, zarafatları andıqca 

sinələri qabarır, üzlərinə təbəssüm qonurdu. 

Nə yaxşı ki, bu dəli külək bir az gec başlanmışdı. Yoxsa 

bütün işləri pozulacaq, arzuları qeyri-müəyyən vaxta qədər 

təxirə salınacaqdı. Axı güclü külək olanda vertalyot havaya 

qalxa bilmirdi. Belə də vertalyot küsmüş uşaqlar kimi bir 

qıraqda dayanıb boynunu bükəcək, dənizçilər həsrətlə bir 

göylərə, görünməyən küləyə, bir də uzaqda qalan tənha sahilə 

baxa-baxa küləyin səngiməsini gözləyəcəkdilər... 

Ziyadın halı yaxşılaşmışdı. Arvad da pis deyildi. Gülmək 

üçün bəhanə gəzir, yarımçıq, duzsuz lətifələri bir-birinin yanına 

düzürdülər. 

- O, çukçanın lətifəsi var, arvadını bir şələ oduna dəyişir, 

o necəydi? 

- Mən nə bilim, ay Ziyad… Siqaretin nədir? 

- Nazik, filtirli. 

- Yox, onlar sinəmə düşmür, durum görüm şkafda nə var. 

Ağır-ağır ayağa qalxıb rəngi getmiş, köhnə şkafa tərəf 

gəldi, siyirməni açıb eşələdi. Bir qutu fıltirsiz siqaret tapdı, 

yerinə qayıtdı. Damağına qoyub alışdırdı, acgözlüklə tüstünü 

sinəsinə çəkdi. 

- Doğrudan, Ziyad, niyə gəlmisən? 

- Gəlmək olmaz? 
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- Olar, niyə olmur, ancaq bu dəfə bir az tez gəlmisən. Heç 

gözləmirdim… Evə getməmisən? 

- Yox. 

- Niyə? 

- Gedəcəm. 

- Nə vaxt?  

- Qoy bir səni görüm. 

Ayağa qalxıb arvada tərəf gəldi, qarnının yan 

tərəflərindən qıdıqlayıb, arvadı əsəbiləşdirdi. 

- Yaxşı, yaxşı, rədd ol, heyvanlıq eləmə. 

Ziyad pəncərənin qarşısına gəldi, açıb həyətə baxdı. 

Külək elə vıyıldayırdı ki… Şeytanın taxta çıxdığı gün idi elə 

bil. 

- Ziyad, sən Allah, evindən niyə belə soyumusan? 

- Soyumamışam. 

- De, sən öl. 

- İblis ölsün. 

Ziyad pəncərəni bağlayıb yerinə qayıtdı. Təzə siqaret 

alışdırdı. Qızının sözləri təkrar-təkrar yadına düşdü. Tuqay hara 

getmiş olar? Bəlkə yolunu azıb? Bəlkə pis uşaqlara qoşulub? 

Bəlkə... O, elə uşaq deyildi axı. Həmişə məktəbdə ata-anaların 

toplantısı olanda müəllimlər onu tərifləyirdilər. Deyirdilər, 

sakit oğlandır. Heç dəcəl, cüvəllağı uşaqlara qoşulmaqla arası 

yox idi. Bütün bunları ona Nazənin danışırdı. Çünki özünün 

belə toplantılara getməyə həvəsi çatmırdı. Və bunun üstündə 

tez-tez arvadı ilə sözləşirdilər. Deyirdi, bir sən də get belə 

iclaslara, qoy camaat görsün ki, Tuqayın da atası var. Elə bil 

uşaq yetimdir. «Yaxşı-yaxşı, bayquş ağzını açma, gələn dəfə 

özüm gedəcəyəm» - deyir, ancaq yenə toplantının vaxtı çatanda 

bir bəhanə ilə aradan çıxıb, yenə Nazənini göndərirdi. Məktəbə 

getmək, valideynlərlə bir sırada dayanmaq, nəyi, nələrisə 

müzakirə mövzusuna çevirmək, birini tənqid, birini tərif atəşinə 

tutmaq heç ləzzət eləmirdi ona. Təsadüfi hallarda belə 
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vəziyyətə düşəndə sıxılırdı, elə bil, köynəyi əyninə dar gəlirdi, 

nəfəsi darıxırdı. Niyə beləyidi, orada dayanan ataların nəyi 

ondan üstün idi, kəsdirə bilmirdi. Bəlkə də qəlbinin lap gizli 

dolaylarında bunun səbəbini tapmışdı. Ancaq bu səbəbi dilinə 

gətirmir, o fikirləri qorxulu yuxu kimi ürəyindən qovmağa 

çalışırdı. Bunu bacarırdımı, buna gücü çatırdımı? Onun özünə 

də burası aydın deyildi. Bir orası aydın idi ki, bulanıq, kölgəli 

hisslər qəlbinə hakim kəsilmişdi və onu dünyanın elə qərib 

adamlarından birinə döndərmişdi ki. Hərdən hissə qapılırdı, 

özünü tənha, yazıq, köməksiz hesab edir, baş götürüb 

haralarasa getmək istəyirdi. 

Amma o zamanlar belə düşünmürdü. Ağ xalatlı tibb 

bacısı ona yaxınlaşıb, oğlunun dünyaya gəldiyini xəbər verəndə 

elə sevinib, qürurlanmışdı ki, hisslərinə hakim kəsilə bilməyib, 

hətta, tibb bacısını qucaqlamış, üzündən öpmüşdü. 

Adını da özü qoymuşdu. Tuqay adından yaman xoşu 

gəlirdi. Elə bilirdi ki, bu adda olan oğlanlar böyüyüb kişi 

olanda adlarına naxələf çıxa bilməzlər, ölənəcən bu adı mərdi-

mərdanə daşıyarlar. Daha doğrusu, bu ad özü onu götürüb 

uzaqlara, lap uzaqlara, yüksəkliklərə, natəmizlik olmayan 

yerlərə aparar. 

Tuqay ağappaq, toppuş bir uşaq idi. Gözləri elə maviydi 

ki, lap dənizə oxşayırdı. Bir dəniz coşqunluğu, dəniz şəffaflığı 

vardı o gözlərdə. Onu qucağına götürüb gəzdirdikcə, 

yaşıllıqlar, gül-çiçəklər arasına aldıqca dənizin qoxusunu 

duyurdu. Sanki dəniz gəlib Tuqay olmuşdu, ya da Tuqay dənizə 

dönmüşdü. İlk sözlərini deyəndə, ata kəlməsini dilinə gətirəndə 

Ziyad özünü bəxtəvər, xoşbəxt sanırdı. 

Bir müddət ikinci uşaqları olmadı. Hara getdilər, hansı 

həkimi dindirdilər, müsbət cavab eşitmədilər. Beş-altı ildən 

sonra… 

Ziyad işdən yenicə qayıtmışdı. Tuqay evdə yox idi, xalası 

götürüb harasa aparmışdı. Salamlaşıb hal-əhval tutandan sonra, 
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Nazənin qəribə-qəribə ona baxdı, sonra gülümsədi, Ziyadın 

əlini götürüb paltarının altından göbəyinin üstünə qoydu. 

Nazlanıb gözlərini süzdürdü. 

- Orda nə var? 

Ziyad başını buladı. 

- Bir şey hiss eləmirsən? 

Ziyad key-key arvadının üzünə baxdı. 

- Döyüntünü duymursan? 

Ziyad gözləri ilə «yox» dedi. 

- Uşağımız olacaq. 

- Doğrudan? – Ziyad bu gözlənilməz xəbəri çox soyuq 

qarşıladı. 

- Eşidirsən, Ziyad, uşağımız olacaq? 

- Nə yaxşı, təbrik edirəm. 

Ziyad könülsüz əyilib Nazəninin dodaqlarından öpdü. 

Nazənin pərt olsa da, daha üzə vurmadı. Ayağa qalxıb əri 

üçün yemək tədarükünə başladı. 

Dərya qız olsa da, Tuqay kimi yaraşıqlı deyildi. Tərsinə 

dünyaya gəlmişdilər elə bil; Tuqay göyçək və sakit, Dərya 

çirkin və şıltaq. 

Yaşının üstünə yaş gəldikcə Dərya da gözəlləşirdi. Körpə 

vaxtı ilə indini heç müqayisə etmək olmazdı. Qızlar bulağından 

su içməyə başlayanda isə yoldaşları, tay-tuşları arasında bəlkə 

heç onun qədər gözəgəlimlisi yox idi. 

Bunlar qəribə deyildi. Heç gözlənilməz də demək 

olmazdı. Ən qəribəsi və ən gözlənilməzi o idi ki, Ziyad qızını 

başqa atalar qızlarını sevdiyi qədər sevə bilmirdi. İşdən gələn 

kimi onun çiyinlərinə atılır, belinə minir, qarnının üstündə 

oturur, hoppanıb düşürdü. Ata bütün bunlardan zövq alırdı, 

əylənirdi, gülürdü. Ancaq… Ata kimi qızına qarşı 

məhəbbətində nəsə çatışmırdı. Bütün bunları Nazənin duyurdu. 

Amma heç üzə vurmurdu. Tez-tez Tuqayın özünə, Dəryanınsa 
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atasına oxşadığını deyir, ciddi-ciddi bunu sübut etməyə 

çalışırdı. 

- Bir bax, burnu sənin burnun, ağzı sənin ağzın, gözləridə 

ki… 

Ziyad artırmaya keçir, siqaretini odlayırdı… 

Ziyad xəyaldan ayrılıb, arvadın oturduğu yerə baxanda 

onu görmədi. Mətbəxə baxdı, orada da yox idi. Xarab olacaq 

şeyləri stolun üstündən götürüb soyuducuya qoydu. İşıqları 

söndürüb yataq otağına gəldi. Arvad yarıçılpaq vəziyyətdə qoşa 

çarpayının bir tərəfində uzanıb yatmışdı. Sərxoş olduğuna görə 

yaman da xoruldayırdı. Ziyad köhnə və çirkli adyalı onun 

üstünə atıb soyundu. Üzü arvada sarı uzanıb, onun qırış-qırış  

olmuş üz-gözünə baxdı. O qırışlar ömür yolunun cığırları idi. 

Ki, o cığırlardan keçib bu günə çatmışdı. Ziyad onun həyat 

yolunu tam bilmirdi; haradan gəlmişdi, haralardan keçmişdi, 

haraya gedirdi, necə yaşamışdı, nəşəli günləri kədərli 

günlərindən azmı olmuşdu, çoxmu olmuşdu, oralarını yaxşı 

bilmirdi. Hərdən keflənəndə keçmiş həyatından bəzi anonslar 

verirdi, bir az ağlayırdı, bir az gülürdü, kişi söyüşləri ilə 

kimlərisə söyürdü, vəssalam. Ziyada qəribə gəlirdi, bu qəribə 

arvadın taleyi haqqında bilgilər almaq istəyirdi. Ona görə bəzi 

vaxtlar arvadı daha çox içirirdi. Lakin arvad danışmırdı. Yəni, 

onun istədiklərini demirdi. Bu da Ziyadın marağını daha da 

artırır, bir gün onu dinləmək, kitab kimi oxumaq həvəsiylə 

alışıb-yanırdı. 

Arvad yerində qurcalandı. Adyalı yana atdı, başını lap 

Ziyadın başına yaxınlaşdırıb, yenə xoruldadı. 

Sərxoş olsa da, ilk vaxtlar tanış olduğu bu qadına qarşı 

etdiyi hərəkətə görə indi də utandı… 

…Beləcə yan-yana uzanmışdılar. Onda da sərxoş idilər. 

Ancaq arvad yatmamışdı. Gözlərini tavana zilləyib, dərin 

xəyallara dalmışdı. Ziyad ona bir xeyli baxdı, baxdı, birdən 

qanı qaynadı. Əlini astaca aparıb arvadın döşünün üstünə 
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qoydu. Xırda-xırda sıxmağa başladı. Arvad dinmədi, 

danışmadı, heç tərpənmədi də. Bir az belə gözləyib asta və quru 

səslə: 

- Hə, nə olsun, xoşuna gəldim? – dedi. 

- Çox qəşəngsən. Döşlərin… 

- Məndə heç nə yoxdu, qurumuş odun kimiyəm… Çön o 

tərəfə, yat! 

Ziyad elə bil bir anda sərxoşluqdan ayıldı. Əmrə tabe 

olmuş əsgər kimi əlini arvadın döşünün üstündən götürdü. Yan 

böyrü üstə çevrilib adyalı başına çəkdi. Çox gec yuxuya getdi. 

Arada, hətta, durub elə gecənin bu vədəsi evdən uzaqlaşmaq, 

bir daha geriyə, arvadın yanına qayıtmamaq istədi… 

Səhər yuxudan ayılanda arvadın üzünə baxa bilmirdi. 

Arvad elə bil, axşam olanları tamam unutmuşdu. Yenə süfrə 

açıb Ziyadı yeməyə çağırdı. Ziyad bir istədi üzrxahlıq eləsin, 

qarşısında diz çöküb onu bağışlamasını istəsin, amma arvad 

hərəkətləri ilə buna imkan yaratmadı. 

Və Ziyad yeməyini yeyib, arvadın üzünə baxmadan çıxıb 

getdi. 

 

 

*** 

 

Falçı qadın elə əsəbiləşmişdi ki, əlləri əsirdi, gözlərində 

ildırım çaxırdı. 

- Rədd eləyin bunu! Əgər mən deyənə şəkk 

gətirəcəksənsə, burada nə qələt eləyirsən?! Sən qancığa dedim 

ki, səndən əməlli müğənni çıxmayacaq. 

- Təhqir etməyin… 

- Yaxşı eləyirəm! Ağzımda deyirəm, düşdüyün yol səni 

qaranlığa aparır, mənim üçün moizə oxuyursan. Dur, rədd ol 

gözümdən! 
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Ortayaşlı, yaraşıqlı, bər-bəzəkli xanım əlini sinəsinə 

apardı, oradan bir xeyli pul çıxarıb ovcunda tutdu və gözlərini 

döyə-döyə falçı qadına baxdı. 

- Yox, yox, pul hər şeyi həll eləmir. Mən işimi bilən 

adamam. Durum sənin pullarına aldanım, gözlərim qamaşsın, 

yalandan deyim, səndən adam olacaq? Yox, yox, dedim, dur itil 

gözümdən! 

Falçı qadın elə qışqırdı ki, xanım pulları döşlərinin 

arasına basıb bayıra çıxdı. 

- Ay qız, bir kofe gətir, ürəyim, ciyərim yandı… 

Qəhbənin sözünə bax, deyir, bir dua yaz o biri oxuyan 

qadınların səsi batsın. Buna mənim gücüm çatar? Nə var, nə 

var bunun adını it dəftərinə yazmırlar... Orda kim var, buraxın 

gəlsin. 

Falçı qadın üz-gözünü düzəldib, sınıq güzgüdə sifətinə 

baxdı.  

Müştəri gəlib oturmuşdu. Sakit-sakit falçıya baxır, ona nə 

deyəcəyini beynində götür-qoy eləyirdi. 

Bir xeyli beləcə güzgüyə baxandan sonra güzgünü yanına 

qoydu. Elə bil indi müştərinin dayanıb ona baxdığını hiss elədi. 

Kofeni birnəfəsə başına çəkib, yenə müştərini süzdü. 

- Kimsən? 

- Başa düşmədim. 

- Urusca danışmıram ki?! Sənə müsəlman dilində 

deyirəm, yəni ismin nədir? 

- Yəni adım? 

- Bəli, adın. 

- Adım Nazənindir. 

- Ananın adı? 

- Məhluqə. 

- Məhluqənin anasının adı? 

- Sona. 

- Sonanın anasının adı? 
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 Nazənin fikrə getdi. 

- Bilmirsən? 

- Yox, onu bilmirəm. 

- Fikirləş. 

- Necə? 

- Deyirəm, fikirləş. Sonanın anasının adını tapmağa çalış, 

məni əsəbiləşdirmə, onsuz da cinlər təpəmdə nağara çalır. 

- Hə, yadıma düşdü. Nazənin. Onun adını mənə qoyublar. 

Falçı qadın yan otağa baxıb çay sifariş elədi. Gözlədi, çay 

gəlib qarşısına qoyulandan sonra özünü ələ almağa çalışıb, 

Nazəninin düz gözlərinə baxdı. 

- Şikayətin nədəndir? Sən də oxumaq istəyirsən? 

- Yox, əstağfürullah, gəldim taleyimə baxasan. 

- Lap yaxşı. Onda de görüm, taleyində nə olub, nə olacaq, 

hamısını deyim? 

Nazənin gözlərini süzdürüb, tavana zillədi. 

- Hə… Əlbəttə... Əgər bir qaranlıq yoxsa… 

- Bu işin bilirsən xərci çoxdu? 

- Yəni, nə qədər? 

- Azı min manat. 

- Min manat? Çox deyil? 

- Yox, yox, yox, azdır ki, çox deyil. Bil ki, min manata 

sənin həyatında olan qaranlıqları da qovacağam. Sənin işin 

çətin olar yoxsa. 

Nazənin tərəddüd içində bir falçıya, bir sınıq güzgüyə, bir 

də bəzəkli cama tökülmüş qara kofeyə baxdı. 

- Mən Allah adamıyam. İnsafı-mürvəti əldən vermərəm. 

Görürəm, müsbət auralı xanımsan. Mələklər də yan-yörəndə 

dolanır. Ona görə səndən səkkiz yüz manat alacağam. Özü də 

xırda-xırda. Müasir dillə desək, yəni, kreditlə. 

Nazənin astadan «eybi yox» pıçıldayıb, yerini rahatladı. 
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Falçı qadın camı qabağına çəkdi. Xırda daşları kofenin 

içinə atdı. Balaca taxta qaşıqla qarışdırıb gözlərini yumdu. Bir 

müddət beləcə dayandı. Gözünü açmadan: 

- O qara çərçivə nədir?- dedi. 

Nazənin çiyinlərini çəkdi. 

- Qarın-qarsağını bir adama göstərmisən? 

- Kimə? 

- Həkimə. 

- Yox. 

- Yaxşı eləmisən. Həkimdənsə molla yaxşıdır. 

Nazənin nigaran-nigaran gözləri örtülü falçıya baxdı. 

- Deyirsən, yəni bir xəstəliyim var? 

- Bəli, xəstəliyin var. Özü də bir yox, bir neçə… Ancaq 

mənə sual vermə. Fikrimi dağıdırsan. 

Yenə camı qarışdırıb dodaqlarının ucunda anlaşılmayan 

sözlər pıçıldadı. 

- Gecələr yaxşı yata bilirsən? 

- Yox. 

- Niyə?.. Ərin ölüb? 

- Yox. 

- Bəs niyə gözümə kəfən görünür? 

Nazənin yenə çiyinlərini çəkdi. 

Falçı qadın gözlərini açıb, diqqətlə Nazənini süzdü. 

- Həyatında başqası var? 

Nazənin özünü itirib, gözlərini falçının gözlərindən 

yayındırmağa çalışdı. 

- Hə, aydındır… Uşağınız niyə olmur? 

- Uşağımız var… Düzdü, birinci ilə ikincinin arasında 

xeyli fasilə oldu, amma… 

- Elə bilirsən, hər olan uşaq sənindir? Uşaq o zaman sənin 

olur ki, onun bəhrəsini dadırsan. Belə getsə… Yaxşı rəngin 

ağarmasın. Hər işin çarəsi var. O uşaqları səndən uzaqlaşdıran 

yolları sənin getdiyin cığırlara salarıq. O zaman onlar səndən 
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qaça bilməzlər, sən də doyunca onların bəhrəsini dadarsan… 

Əlbəttə, qadir Allahın mərhəməti və rəhmi sayəsində. 

Falçı yenə gözlərini yumdu və camı qarışdırmağa davam 

elədi. 

- O qara çərçivə nədir, bilmirəm. 

- Xanım, bəlkə həyatım qara çərçivənin içindədir? 

- Yaxşı, yaxşı, dayan görüm, - falçı hirslənib səsini 

qaldırdı, - mənim üçün çoxbilmişlik eləmə. Elə bilənsinizsə, 

mənim yanıma nəyə gəlirsiniz? İkincisinə qalanda belə bir şey 

olsa, o çərçivəni sındırıb qaranlığı götürmək də bizim 

əlimizdədir. 

- Onu bilirəm. 

- Hardan bilirsən? 

- Belə deyirlər. Bayaq məndən qabaq çıxan qadın deyirdi 

ki, min beş yüz manat verdim, razı olmadı. Bilirəm ki, çarəsi 

sizdə olmayan dərdlərə görə pul almırsınız. 

Bu sözlərdən məmnun qalan falçı qadın yumşalıb muma 

döndü. Bir neçə dəqiqə söhbət elədilər. Nazəninin din yoluna 

düşdüyünü biləndə daha da sevindi. Təzə dəmlənmiş çaydan 

birini özünə, birini də Nazəninə gətirtdirib sirr açırmış kimi 

pıçıldadı: 

- Səni bir molla bacının yanına göndərəcəyəm. O sənə 

haqqın yolunu göstərəcək, bütün müşküllərini həll edəcək. 

Falçı qadın yanındakı siyirtmədən dəftər, qələm götürdü. 

Nəsə yazdı. Varağın yazılan hissəsini cırıb qatladı və Nazəninə 

verdi. 

- Bu molla bacının ünvanıdır, gedib onu taparsan. İşi çox 

olur, ancaq tapşıracam sənə vaxt ayıra bilsin. Hiss edirəm ki, 

nümunəvi qadınsan. Həm də ki, dindar… Çayını iç, dur get, on 

beş gündən bir mənə dəyərsən. 

 

* ** 
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Həyətdəki meyvə ağacları yaxşı bar gətirmişdi. Bəzi 

kövrək budaqlar meyvələrin ağırlığına dözə bilməyib 

sınmışdılar. Sınmış və yarpaqları solan budaqlarda meyvələr 

yetim görünürdülər. Bu meyvələri niyə yığıb aparmırdılar, belə 

üzüntülü, yazıq, zavallı hallarından niyə azad eləmirdilər, orası 

çox qəribə idi. Ağaclar da yaralı qollarından azad olar, bir az 

rahat nəfəs alar, ölən budaqlarının dərdinə ağlaya-ağlaya qalan 

budaqlarının halına yanardılar. 

Dəmir qapının yuxarı tərəfində böyük su çəni 

qoymuşdular. Çən bəlkə də on on-beş ton su tutardı. Həyət-

bağçanı, yəqin, bu çənin suyu ilə sulayırdılar. Ev gül kollarının 

arasında itib-batmışdı. Qapı haraydı, pəncərə hara, bilinmirdi. 

Evdən heç səs-səmir də gəlmirdi. Nazənin yalqız dəmir 

oturacaqda oturmuşdu. Ona demişdilər, gözlə, o da gözləyirdi. 

Bəlkə bir saat çəkdi, iki saat çəkdi, bilmədi. Ancaq bu zaman 

kəsiyi ona çox uzun göründü. Bir istədi ayağa qalxsın, heç 

kimə heç nə demədən qapıya sarı gəlsin, dəmir qapını aralayıb 

buradan uzaqlaşsın. Elə o anda falçı qadının sözləri yadına 

düşdü. Və yerindən tərpənmədi, gözlədi, gözlədi görsün kim 

evdən çıxacaq, kim gəlib molla bacının yanına aparacaq. Elə bu 

anda gül-çiçəyin içində itmiş qapı cırıltı ilə aralandı, ortayaşlı, 

kök, yaraşıqlı qadın həyətə çıxıb onu yanına çağırdı. Qolundan 

tutub danışa-danışa içəri apardı. 

- Bax, burada gördüklərin haqda bir kimsəyə heç nə 

deməyəsən. Yoxsa, arzuların puç olar. 

Elə bil, başqa aləmə düşdülər. Heç həyatında belə yer 

görməmişdi. Bağça-bağın ucu-bucağı görünmürdü. Yaşıllıqdan 

göz qamaşırdı. Xırda dağ kimi düzəldilmiş şəlalələrdən su 

axırdı. Hər ağacın dibində bir-iki nəfər oturmuşdu. Kimsə dua 

oxuyur, kimsə astadan ağı deyib ağlayır, bir neçəsi isə elə-belə, 

key-key gözlərini döyərək gəlib-gedənə baxırdılar. Bir qadını 

zəncirlə ağaca bağlamışdılar. O da halından məmnun-məmnun 

gülümsəyir, çiyinlərini, sinəsini qaşıya-qaşıya danışırdı. 
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Nazənin özünü itirdi. İstədi qadının əlindən qurtulub 

qaçsın, bir də buralara gəlməsin. Amma gec idi, artıq kök, 

yaraşıqlı qadın onu çəkib aynabəndə salmışdı. Aynabəndin 

içərisində bir neçə zərlə işlənmiş qapı vardı. Hamısı da bir-

birinə oxşayırdı. Aynabəndin divarlarına da qəribə şəkillər 

vurmuşdular. Bu şəkilləri Nazənin şərq kinolarında görmüşdü. 

Kök, yaraşıqlı qadın o qapılardan birini açıb onu içəri 

ötürdü. Nazənin tamamilə özünü itirmişdi. Utanmasaydı, 

qışqırıb bayıra qaçardı. Gözü evin işığına öyrənəndə yuxarı 

başda, döşəkcənin üstündə oturmuş qadını gördü. Qadın yaşlı 

olsa da, çox gözəgəlimli idi. Əllərini sinəsində çarpazlayıb, 

qarşısına qoyulmuş Qurana baxırdı. Özünü məşğul kimi 

göstərsə də, hiss olunurdu ki, oxumur, elə-belə baxır, bəlkə də 

ilk dəfə söhbət edəcəyi adamla danışığının cizgilərini cızır. 

Əliylə Nazəninə yer göstərdi. Nazənin oturandan sonra 

başdan-ayağa onu süzdü. 

- Kimsən? 

- Molla bacı, məni falçı xanım göndərib. 

- Əvvəla, molla bacı yox, hacı xanım… Altı dəfə Həcc 

ziyarətində olmuşam. Üç dəfə Kərbəlaya, iyirmi altı dəfə 

Məşhədə, qurbanı olduğum İmam Rzanın ziyarətinə getmişəm.  

- Bağışlayın… 

- İkincisi, bura ocaqdır, mən də ocağın sahibi. Əgər şəkk 

gətirəcəksənsə, üzüsulu dur get buradan. Məni də günaha 

batırarsan, özünü də yandırarsan… Adın nə oldu? 

- Nazənin. 

- Hə, Gövhər xanım deyib sənin haqqında. 

Molla xanım ayağa qalxıb bir az aralı qalmış pəncərəni 

örtdü. Qıpqırmızıya boyanmış saçlarına tumar çəkib, əvvəlki 

yerinə qayıtdı, qollarını yenə sinəsində çarpazlayıb danışmağa 

başladı: 

- Bu dünya sirli-sehrli dünyadır. Hələ heç kəs dünyanın 

sirlərindən baş açmayıb. Yüz alim gələ, min filosof doğula, 
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qalın-qalın kitablar açıla, kimsə deyəmməz mən agaham 

dünyanın sirrindən, sehrindən. Yazılanlar yalandı, deyilənlər 

cəfəngiyyatdı. Bir Tanrı var, bir də onun yazan mələkləri. Nə 

ki, insanın yaxşı əməlləri var, yazıb, Allahın dərgahına 

göndərirlər. Həm də bütün pis işləri. Bir də düz olan bu 

Qurandı… Sizdə kitablar var? 

- Var, hacı xanım, niyə yoxdu?! 

- Nə kitablardı, elə? 

- Nə bilim axı, Mirzə Cəlildi, Sabirdi… 

- Onları oxuyursan? 

- Yox, hələ oxumamışam. 

- Bəs niyə alıb gətirmisən? 

- Nə bilim, deyiblər yaxşı kitablardı, mən də almışam. 

- Yaxşı ki, oxumamısan onları. Dedim axı, hamısı 

cəfəngiyyatdı. Oxumalı bir kitab varsa, o da Qurandır. Özü də 

gərək Tanrının göndərdiyi dildə, ərəb dilində oxuyasan. 

Quranın tərcüməsini oxumaq günahdır. Evinizdə Quran var? 

- Bəli, təzə almışam. Ancaq öz dilimizdədir. 

- Yox, yox, yox, ancaq ərəb dilində yazılmış Quran. 

- Axı mən o əlifbanı oxuya bilmirəm. 

- Gərək indiyə qədər öyrənəydin. Eybi yox, o əlifbanı da 

sənə öyrədərəm. Tapa bilməsən, ərəb dilində olan, nəfis 

tərtibatlı Quran gətizdirərəm sənə. Görürəm yaşın az olsa da, 

günahların çoxdu. 

Nazənin başını aşağı dikdi. Yanaqları bir azca allandı. 

- Gözlərimin içinə bax! Niyə baxışlarını yayındırırsan? 

Nazənin günah iş üstündə tutulmuş uşaqlar kimi özünü 

itirdi. Asta-asta nəzərlərini qaldırıb mollaya baxdı. 

- Olub? 

- Olub, hacı xanım. Ancaq, daha o yoldan çəkilmişəm. 

Yuyunub, qüsl verib, təmizlənmişəm. Bundan sonra niyyətim, 

ancaq, Allah yolu tutmaq, Qurana tapınmaqdır. 
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Molla xanım bir şey tapmış adam kimi özündən razı halda 

Quranın vərəqlərini çevirdi. 

- İstəyin olsa, səni molla kimi hazırlayıb məclislərə də 

göndərərəm. 

- Axı… 

- Axısı-maxısı yoxdu. Günahlarını yumaq üçün bu, ən 

yaxşı yoldu. Sən belə günahlarını yuyub təmizləyərsən, mən də 

savaba batıb cənnət yolçularından olaram. Əslində o yolu mən 

çoxdan qazanmışam. Lakin, bununla iş bitmir axı;  behiştin 

yeddinci qatının müjdəsini almaq lazımdır. 

Molla danışa-danışa Quranın vərəqlərini çevirir, elə bil 

orada nəsə axtarırdı. 

- Evə gedən kimi o dediyin kitabları götürüb atırsan. 

Onları evdə saxlamaq küfrdür. Sənə dini kitablar verəcəyəm, 

aparıb onları evə qoyarsan, oxuyarsan, savab yiyəsi olarsan. 

Elə bu vaxt qapı aralandı. Bayaqkı kök, yaraşıqlı qadının 

başı göründü. 

- O gəlib, hacı xanım. 

- O kimdi? 

Qadın qaş-gözünü oynatdı. 

- Tapmaca tapmağa vaxtım yoxdu. Adıynan de görüm, 

kim gəlib? 

- Nazirin xanımı. 

Molla xanım yerində qurcalandı. Ayağa qalxmaq istədi. 

Ancaq nə düşündüsə yerində oturub xəbər gətirən qadına baxdı. 

- Hə, hə, yaxşı deyil, ötür gəlsin. Yazıq çox əziyyət 

çəkir… Adın nə oldu? Hə, Nazənin… Xanım, dur get, ancaq 

hökmən mənimlə əlaqə saxla. Sənin də işin uzun məsələdir. 

Allah hidayət versin. 

Nazənin qalxıb sağollaşdı. Aynabəndə, oradan da həyətə 

çıxdı. Arxasınca baxmadan, dəmir qapıya tərəf yeridi. 

 

              *** 
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Dağların duruşu adamı heyrətə gətirirdi. Min illərdi, 

milyon illərdi beləcə dayanıb bir-birinə nağıl danışan, 

gələnlərdən, gedənlərdən deyən, bəzən gülümsəyən, çox vaxt 

da qəm dəryasına batan bu ulu dağları Tanrı necə yaratmışdı? 

Dağlar da bir sirr idi, bir sehr idi. İnsanlar baş açammırdılar ulu 

dağların sirrindən, sehrindən. Sirr saxlayan olmasaydılar, nə 

vardı ki; gələnə dünəndən danışardılar, dünən olanlardan xəbər 

verərdilər, insanları qərib-qərib duyğuların yandıran atəşinə 

atardılar. 

Və nə yaxşı ki, dağlar danışmır, ağzına su alıb heç nə 

demir. Yoxsa, insanların çox sirləri faş olar, kələkləri açılar. 

Dağlar sirr saxlayandı. Elə ona görə də belə müdrik görünürlər. 

- Nə olub, Ziyad, nə yaman fikrə dalmısan? Dağlara elə 

baxırsan, elə bil qohumlarındı, əzizlərindi. 

- Bu dağlar çox qohumdan, yaxından daha etibarlıdır 

adama. 

- Get işinə, sən Allah, cansız, qansız, duyğusuz daşlar, 

qayalar necə insandan etibarlı ola bilər? 

- Bu dağlar cansız deyil, Vüqar, qansız deyil. Ancaq axan 

qanlarını görə bilmirik. Qüdrətimiz çatmır buna. Bu dağların 

ürəyini, gözlərini görə bilmirik, fəhmimiz çatmır. 

- Uşaqlar bura gəlin, yenə Ziyadın filosofluğu tutub. 

Ətrafa dağılmış, ot-ələf yığan yoldaşları bir anda onların 

başına toplaşdılar. Qadir qırdığı baldırğanı soya-soya ortaya 

söz atdı: 

- Kimin alimliyi tutub? 

- Əlbəttə, mənim yox, - Vüqar ədayla Ziyadı göstərdi. 

- Eh, siz nə qanırsınız dünya nədir, - Ziyad özünü müdafiə 

eləməyə çalışdı, - hər dağ, hər qaya bir hikmət qalasıdır. O 

hikməti dərk etməyə fəhm lazımdır. 

Vüqar, deyəsən, Ziyadın bu sözlərindən xoşlanmadı, bir 

az pərt oldu, üz-gözünə xəfif qızartı çökdü. 
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- Nə demək istəyirsən, sən ali təhsil alırsan deyə, biz 

hamımız qanmazıq? 

Ziyad bir qədər kobud danışdığını hiss edib, Vüqara 

yaxınlaşdı, əlini çiyninə qoydu. 

- Yox, Vüqar, Allah eləməsin. Əslində bu dağların 

qoynunda yaşayan sizlər daha elmli, daha savadlısınız. 

Uşaqlar araya zarafat salıb, incikliyi aradan götürmək 

istədilər. Vüqar da dərinə getmədi. Maraqlı bir lətifə danışıb, 

bu söz-söhbəti unutdurdu. 

Ziyad Bakıdan yay tətilinə gəlmişdi. Ali məktəbin 

kursunu bitirmişdi. Hər il beləydi, qışda, bir də yayda 

imtahanları verib, kəndə gələrdi. Bu kənddən ali təhsil alan 

adam çox az idi. Sinif yoldaşlarından, özündən başqa, təkcə bir 

nəfər ali məktəbə daxil olmuşdu. O da Ukraynada dəmiryolu 

üzrə ali təhsil alırdı. Heç yayları da kəndə gəlmirdi. O gedən 

çıxıb getmişdi. Qayıdacaqdı, yoxsa biryolluq bu dağlara əlvida 

deyəcəkdi, bilmək olmazdı. Əvvəllər də, bir-iki dəfə belə işlər 

olmuşdu, ali təhsil almaq üçün uzaqlara gedənlər bir daha geri 

dönməmişdilər. Oralarda yad qızlarla ailə qurmuş, məskən 

salmışdılar. 

Ziyadla dağa qalxan tay-tuşlarının arasında da ali təhsil 

almış və alan cavanlar yox idi. Ziyada qibtə hissi ilə baxanlar 

da var idi, onun paxıllığını çəkənlər də. Bəzən bu paxıllıq 

apaydın sezilirdi. Ziyada elə qəribə, elə cavabsız suallar verib, 

onu mat qoymağa çalışırdılar ki, Ziyad bundan tutulub 

eləmirdi. Özünü ələ almağa çalışıb, məntiqi cavablar axtarırdı. 

Belə kəntöy, baş-ayaq sualların haradan və nədən 

qaynaqlandığını yaxşı bilirdi. İstəyirdilər ondan alınan 

cavabları lağa qoysunlar, kənddə elədən beləyə, belədən eləyə 

dolandırıb gülsünlər. Desinlər, bax, Mürşüdün oğlu oxuyub 

adam olub, adi suallara da cavab verə bilmir. Bu sualları 

kolxozun gözətçisi key Qubada da versən cavabını deyər.  
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Ziyadın kəndi belə kənd idi. Bir az oxuyanı, bir az biləni, 

bir az qabağa gedəni götürməzdilər. Onu bir yolla «taxtdan» 

salmağa çalışar, taxtı boş görəndə rahatlanar, xırda-xırda 

gülümsəyib, qımışardılar. 

Bu dağ gəzintisini İlqar təşkil eləmişdi. Demişdi, beş-altı 

kilo ət alaq, dağa qalxaq, bir havamızı dəyişək, kabab yeyib 

qayıdaq. Həm də demişdi, qoy Ziyad dağları yaddan 

çıxarmasın. Bakıdan gələndə dağları tanımaz, biabır olarıq. 

- O günləri qızlar da buralara qalxmışdılar. Salman 

əminin qızını nəsə sancıb, deyirlər, su ilanı olub. Yusif həkim 

olmasaydı, qız əldən getmişdi. 

- Hə, Nazənin də orda olub, - İlqar çırpı yığa-yığa Əzizin 

sözünü təsdiqlədi. 

Nazəninin adını çəkəndə, uşaqlar gülüşdülər. 

- Ə, İlqar, sənin başqasının qızıynan nə işin var? Olmaya, 

Qərib kişinin qızına vurulmusan? 

- Yox, sən öl, bəs dayımın nəvəsi deyil?! Dünən bizə 

gəlmişdi, dağ macəralarından xeyli danışdı. 

Ziyad özünü itirən kimi oldu. Çünki bulaq başında 

səhənglərini dolduran qızları görmüş, onların arasında ən çox 

Nazənini bəyənmişdi. Girəvəyə salıb, hətta, uşaqlardan 

Nazənini kimin sevdiyini öyrənmək də istəmişdi. Uşaqlar 

qeyri-müəyyən cavablar vermişdilər. Biri siniflərində iki 

oğlanın onu sevdiyini demiş, biri Nazəninin adını eşitcək 

kinayəli gülüb «ağlı olan onu istəməz» demişdi. Niyəsini 

soruşanda dinməmişdi. Araya ayrı söz qatıb, mövzunu 

dəyişmişdi. 

Ziyad ikinci kursda oxuyanda birinci kursda oxuyan 

Nigar adlı bir qızla tanış olmuşdu. Qız olduqca yaraşıqlı, boylu-

buxunlu, ağbəniz idi. Gülümsünəndə yanaqları çökəklənirdi, 

gözləri qəribə tərzdə axıb adamın qəlbini ehtirasa gətirirdi. 

Danışığı da qəribəydi. Elə astadan danışırdı ki, onu eşitmək 

üçün maşının ötüb keçməsini, küləyin səngiməsini 
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gözləməliydin. Dünyada sevilməyə layiq beş qız var idisə, 

bunlardan biri Nigar idi Ziyada görə. 

Bir axşamçağı qarşılaşdılar. Qızlar yataqxanasından bir az 

aralıda tramvay dayanacağının yaxınlığında Ziyad bütün 

gücünü toplayıb qızın qarşısında dayandı. 

- Salam. 

Qız ürkək baxışlarla Ziyada baxıb, astadan onun salamını 

aldı. 

- Məni tanıyırsan? 

- Tanıyıram. 

- Hardan tanıyırsan? 

- Bir ali məktəbdə oxumuruq? 

Ziyad qıza hələ bu qədər yaxın olmamışdı. Onun nəfəsini 

nəfəsində hiss edirdi. Öz ürəyinin döyüntüsünü aydınca 

eşidirdi. Elə bilirdi ki, qız da onun ürək döyüntülərini eşidir. 

Bu qəfil görüş isti təmaslarla əvəz olundu. Onlar tez-tez 

görüşür, bir-birinin əllərindən tutur, söhbətləşir, daha da isti 

münasibətlərin körpüsünü qurmağa başlayırdılar. 

Bir axşam bulvarın işıq düşməyən, gözdən uzaq yerində 

Ziyad ilk dəfə Nigarın dodaqlarından öpdü. Bu isti təmasdan 

Ziyad elə sehrlənmişdi ki. Heç özündə-sözündə deyildi. Nigarı 

yenə qucaqlamaq, təkrar-təkrar öpmək istəyirdi. Nigar birdən 

ayıldı elə bil. Barmaqları ilə dodaqlarına yaxınlaşan dodaqların 

qarşısını kəsdi. 

- Bəsdi, ehsan deyil ki. 

Ziyad Nigarın titrəyən səsindən bir az da ehtiraslandı. 

Qızı bərk-bərk sinəsinə sıxıb, beləcə dayandı. 

- Ziyad, bağışla məni. 

- Nəyə görə? 

- Elə bilərsən özünü idarə edə bilməyən qızlardanam. 

- Dəli… 

- Vallah, birdən oldu, gözlənilmədən. 
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Ziyad indi Nigarın da ürək çırpıntılarını eşidirdi. Saatlarla 

belə dayanıb, bu təmasdan, bu şirinlikdən, ilk öpüşün 

ağılaparan xoş təsirindən qurtarmaq istəməzdi. Lap günəş 

doğana qədər gözləyərdi, gözləyərdi ki, səhər açılsın, günəş 

gəlsin, onlara salam versin, onların məhəbbətini hamıya bəyan 

eləsin. 

- Ziyad… Bir şey soruşacağam, düzünü de. 

- De, gəlsin. Sənin imtahanından çıxmağa hazıram. 

- İndiyə qədər bir qızı öpmüşdün? 

- Yox. Sənə düzünü deyim, qoy aramızda heç bir qaranlıq 

məqam qalmasın… Orta məktəbdə oxuyanda sinfimizdə bir qız 

var idi. Bir az başdan o söz. Sinfimizin oğlanlarından onu 

öpməyən yox idi. Kimin könlünə öpüş düşürdü, tənəffüs vaxtı 

aparıb məktəbin arxasındakı bağda öpüb gətirirdi. Elə olurdu 

ki, dərs arası fasilələrdə onu öpməyin növbəsi yaranırdı. 

Birinci, Əjdər, ikinci Murad, üçüncü İlqar… Mən də öpmək 

istəyirdim o qızı. Öpüşün tamını dadmaq keçirdi xəyalımdan. 

Ancaq qismət olmadı, mən dəbərlənib hazırlaşana qədər onlar 

başqa kəndə köçdülər… İlk öpüşün dadını sənin dodaqlarında 

bildim, Nigar. Blsəydim belə şirindir, səni çoxdan öpərdim. 

- Yox, Ziyad, bu gün də necə oldu, səhv elədim. Mən 

sənin dediyin o qızlardan deyiləm. 

Nigar Ziyadın qolları arasından çıxıb bir az aralı oturdu. 

Və birdən qalxıb uzaqlaşdı. Ziyad ona çatmağa çalışsa da 

bacarmadı. Qız adamlara qarışıb gözdən itdi. 

Sonra yenə görüşdülər. Bir dəfə, beş dəfə, on dəfə... Əl-

ələ verib bir-birinin gözlərinə baxdılar, məhəbbətdən, sevgidən, 

ailə həyatının şirinliyindən danışdılar. Ancaq daha Nigar 

Ziyada onu öpməyə izin vermədi. Ziyad nə qədər çalışsa da, 

cəhdlər eləsə də hamısı boşuna qaldı, incə barmaqlar isti 

dodaqlarının qarşısına sədd çəkdi. 

Və günlərin birində… 
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Yenə bir yerdəydilər. Yenə üzbəüz dayanıb asta səslə 

söhbətləşir, çox vaxt da danışıqlarının yerini lal baxışlara 

verirdilər. Belə «danışmaq» elə danışmaqdan şirin idi… Bu 

vaxt Nigar nəsə fikirləşib ala gözlərini süzdürdü. 

- Ziyad, iki dəqiqə gözlə, sənə bir sürpriz eləmək 

istəyirəm.  

Ziyad daha bir şey soruşa bilmədi. Nigar ağacların 

arasından bir kəpənək kimi sivişib getmişdi. 

Əl çantası oturacağın üstündə qalmışdı. Yarısı açıq qalmış 

çantanın gözündən bir kitab görünürdü. Həvəs Ziyada güc 

gəldi. Qalan yarını açıb kitabı əlinə götürdü. Məmməd Arazın 

yenicə çapdan çıxmış kitabı idi. Sevindi. O da Məmməd Araz 

yaradıcılığını çox sevirdi. Onun poetik ifadələrinin 

vurğunuydu. Düşündü ki, kitabı alıb oxuyaram. Və kitabı 

vərəqləməyə başladı. Kitabın arasından bir şəkil yerə düşdü. 

Ziyad şəkli götürdü, əvvəl şəkildəki oğlana, sonra isə şəkilin 

arxasına baxdı. Ürəyindən elə bil, nəsə qırılıb içinə düşdü. 

Şəkildən baxan gənc oğlan Nigara sevgi dolu sözlər yazmışdı: 

«Sən mənim dünyamsan, Nigar, sənin gözlərinə baxmaqdan 

doya bilmirəm». 

Ziyad çaş-baş halda ayağa durdu. Şəkli kitabın üstünə 

qoydu, iti addımlarla uzaqlaşıb getdi. Arxasına baxmadan, heç 

nəyə aydınlıq gətirmədən, heç nəyi götür-qoy etmədən… 

Sonra bir dəfə həmin oğlanı Nigarla gördü. Nigarın onu 

görüb-görmədiyini isə bilmədi. Bu onun üçün heç maraqlı da 

deyildi. Ancaq bu anda ürəyinin lap dərin guşəsində həmin 

gəncə yazığı gəldi... Bəlkə kiminsə bir vaxtlar ona da yazığı 

gəlmişdi... 

Quru odunlara artıq od vurulmuşdu. Odunlar elə çırta-

çırtla yanırdı ki, adam baxmaqdan doymurdu. Uşaqların bir 

neçəsi qıraqda quzu ətini şişlərə çəkirdilər. Ziyada çay işinə 

baxmağı tapşırmışdılar. 
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- Sən tələbə babasan, odun yığmaq, ocaq qalamaq, kabab 

şişləmək əlindən gəlməz. Sən çay işinə baxsan bəsimizdir. 

İlqarın sözlərində bir az da kinayə olduğunu Ziyad anladı. 

Ancaq dinmədi, çaydanı götürdü, iki daşın üstünə qoyub, 

daşların arasına yığdığı çırpılara od vurdu. 

Artıq süfrə də hazırlanmışdı. Hər kəs ona tapşırılan işi 

yerinə yetirir, sonra gəlib süfrənin ətrafında otururdu. Təkcə 

kabab bişirənlər işlərini qurtarmamışdılar. Hələ tam hazır 

olmayan kababın ətri ətrafa yayılır, adamda doyumsuz iştah 

hissi yaradırdı. 

Ziyadın dəmlədiyi çayı yaman bəyənmişdilər. Elə hey 

süzüb içir, kabab bişirənlərə göndərir, Ziyadı tərif yağışına 

tuturdular. 

- Ziyad, sən mənim canım, belə çay dəmləməyi kimdən 

öyrənmisən? 

- Atamdan… Bilirsiz, uzaq Göydaşlı kəndində atamın bir 

dostu vardı, tez-tez onlara gedərdi, ara-sıra bizi də aparardı. 

Çox gözəl kənd idi; təbiəti əsrarəngiz, adamları da ki, mərd. 

Bir-iki il əvvəl rəhmətə getdi o kişi. Bax, o kişi öyrətmişdi 

atama çay dəmləməyi. Hələ mən nə bacarıram ki?! Atamın 

dəmlədiyi çayın ətrindən doymaq olmur. 

Kabab bişirənlər hazır kabab şişləri əllərində gəldilər. İsti 

kababları lavaş çörəklərlə çəkib qazana tökdülər. Və 

paylaşdırıb iştahla yeməyə başladılar. 

Yaxşı tut arağı, xarici konyak da gətirmişdilər. Hamısı 

içirdi. Bircə Ziyaddan başqa. Bilirdilər ki, Ziyad içən deyil, 

ancaq yenə də sataşmaqlarından qalmırdılar. 

- Ziyad, birdən molla olarsan. 

- Yox əşi, kəndə gələndə içmir. Özünü qızlara göstərir. 

Şəhərdə bəlkə də, küpündə yatır. 

- Hə, içəndə görən olub. 

Ziyad ağzındakı kababı tələsik udub, hələ indiyə qədər 

dilinə spirtli içki dəymədiyini sübut eləməyə çalışdı. 
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- Mən içsəm şəhərin tinlərində yataram. Bəs mənim 

əvəzimə kim oxuyar? Orada oxumaq elə bilirsiniz halva 

yeməkdir?.. Ümumiyyətlə, içkiyə rəğbətim yoxdur. İçmək 

könüllü dəlilikdir. 

- Deməli, biz hamımız dəliyik də?! Dəli yığıncağında 

oturmusan ki. 

- Yox, mən elə deməzdim. Amma, düşünürəm, o adamlar 

həddindən artıq içki qəbul edirlər ki, onlar Tanrının küskün 

bəndələridir. 

- Biz nədən küsəcəyik, ə, bir tikə yeməyimiz, içməyimiz, 

şokolad kimi də oğlanlarıq. 

- Bakıda sənin başına soyuq dəyib deyəsən, Ziyad. 

Mübahisənin qızışmaması üçün Əjdər söhbəti dəyişdi. O, 

uşaqlıqda başlarına gələn oyunlardan danışır, yeniyetmə 

çağlarında uzunqulaqlara olan «məhəbbətlərindən» söhbət salır, 

içkili yoldaşlarını qəhqəhələrə qərq edirdi. 

- İlqar, yadına gəlir, sənin Nəbi əminin bir uzunqulağı var 

idi. Gözləri elə qəşəng idi ki, baxmaqdan doymazdıq. 

- Sataşmağa adam tapmadın? Sənin dayının da 

uzunqulağı heç pis deyildi.  

Ziyad qulaq asır, xırda-xırda gülür, ancaq, daxilən 

ziddiyyətli hisslər keçirirdi. Bilirdi ki, yumşaq başlayan bu 

söhbətin sonu yaxşı qurtarmaya bilər. Həmkəndlilərini yaxşı 

tanıyırdı axı; xırda bir söhbətin ucundan tutub ucuzluğuna 

aparmaq Qaradaşlıların köhnədənqalma dədə-baba adəti idi. Bir 

azdan tayfa söhbəti də ortaya gələ bilərdi. Bu onun, o bunun 

tayfasının pisindən deyəcəkdi, nöqsanlarından danışacaqdı. Biri 

iki yüz il bundan qabaq o birisinin babasının bunun babasına 

daş atdığını, bağına-bostanına kəc baxdığını, biri o birisinin əkə 

babasının bunun əkə əmisinə yerli-yersiz sataşdığını yada salıb 

meydanı qızışdıracaqdı... 

- Cavad, sənin ana tərəfin erməni olub, bunu bilirsən? 

- Erməni niyə oluruq, biz Seyid nəsliyik. 
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- Seyidin erməni arvadı ola bilməz? 

- Qismət, sən özündən danış. Otuz yeddinci ildə babaların 

kənddə neçə adamı kulak göndəriblər. 

Ziyad vəziyyətin gərginləşdiyini görüb araya girdi. 

- Uşaqlar, ayıbdır. Siz, axı, məni dağa qonaq gətirmisiniz. 

Belə də qonaqlıq olar?! 

Ziyadın sözləri səs-küyün içində itib batdı. Artıq ağız 

deyəni qulaq eşitmirdi. Hamısı bir-birinin tayfasında nöqsanlar 

axtarır, təhqiramiz sözləri bir-birinin üzünə çırpırdılar. 

- Silvanı kənddə müdafiə edən, saxlayan sizsiniz… 

- Armudluqda Kərimi öldürən… 

- Səmədin qızını qaçırıb… 

- Dəyirmandan taxıl oğurlayan… 

- Gecələr qız-gəlinlər sizin qorxunuzdan… 

İndi ayağa qalxmışdılar. Bir-birinə yumruq atır, kəllə 

vurmaqdan belə çəkinmirdilər. Üz-gözləri qana bulaşmışdı. 

Ziyad ortada tək qalmışdı, heç nə edə bilmirdi. Arada boş-

boşuna yumruqlar yeyirdi. İşi belə görüb onlardan aralandı. 

Qırağa çəkilib bir az davaya baxdı. Dava salanlardan öz təhqir 

və söyüş payını almamaq üçün əllərini yanına saldı, yolu 

qabağına qatıb kəndə üz tutdu. 

Evlərinə çatanda günəş hələ qüruba əyilməmişdi. Anası 

bağçada, ağacların altında paltar yuyurdu. Oğlunu görəndə 

təəccübləndi. 

- Nə tez gəldiniz, Ziyad? 

- Nə bilim? 

- Yaxşı keçdi qonaqlığınız? 

- Çox gözəl, mehribançılıq şəraitində. 

Anası Ziyadın kinayəsini, deyəsən, hiss elədi. Əlindəki 

paltarları sıxıb, qəribə nəzərlərlə oğluna baxdı. 

- Heç inanmıram, inanmıram ki, beş-on Qaradaşlı bir 

yerdə otura, orada dava düşməyə. 
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- Yox, ana, bu dəfə yaxşı qurtardıq… Ölüb-eləyən 

olmadı. 

Anası gülə-gülə teştin çirkli suyunu arxa tökdü. 

- Hə, bala, biz hələ toya getməliyik. Deyir, o biri 

kəndlərdə bir ovuc torpaqdan ötəri bir-birini qanına qəltan 

edirlər. Eyvaz müəllim deyirdi ki, Çamırlıda… 

- Ana, Qərib dayının qızı neçədə oxuyur? 

- Qərib dayı kimdi, ay bala? 

- Qərib də... bığlı Qərib demirlər? 

- Nə bilim, vallah, iki qızı var, biri ondadır, deyəsən, o 

birisi doqquzda. Onları neynirsən? 

- Heç, elə-belə… 

- Sən mənim canım. 

- Ana, bilirsən, Nazənindən xoşum gəlir. Çox tərbiyəli 

qıza oxşayır. 

- Yox, ay bala, bizimki onlarla tutmaz! 

- Nəyə görə? 

- Tutmaz də. Həm də deyəsən, o qızların ikisinin də 

deyiklisi var. 

Ziyad day bir söz demədi. Həyətdəki gur suyun altında əl-

üzünü yuyub, aynabəndə çıxdı. Oradan da yan otağa girib, 

xalçanın üstünə uzandı. Qız heç yadından çıxmırdı. Xəyalında 

onunla evlənir, qatara mindirib, Bakıda aldığı təzə evinə 

aparırdı. Uşaqları olurdu. Bir oğan, bir qız. Çoxuşaqlı 

ailələrdən heç xoşu gəlmirdi. Düşünürdü ki, indiki zəmanədə 

iki keyfiyyətli uşaq tərbiyə edib cəmiyyətə təqdim etmək, çox 

sayda keyfiyyətsiz uşaqlar böyüdüb cəmiyyətin canına 

sırımaqdan qat-qat yaxşıdır. Biri elə qonşuları İdris, on 

uşağından biri də cəmiyyətə faydalı şəxs ola bilməyiblər. 

Ziyanverici həşəratlar kimi hər yanı zəhərləyib, insanları bu 

işıqlı dünyada yaşamaqdan bezdiriblər. 

Görəsən, anam niyə belə dedi? Bəlkə onun anasıyla arası 

yoxdu? Bəlkə yaxşı ailə deyillər? Axı, uşaqlar da onun 
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haqqında qeyri-müəyyən fikirlər söylədilər. Bəs onun deyiklisi 

kimdir? Ancaq hər nə düşünürsə-düşünsün, özünə nə qədər 

suallar verirsə-versin, axırda onu qoynunda görürdü, qatara 

mindirirdi, Bakıya aparırdı. 

Sabah tezdən yenə özünü Xurmalı dağın ətəyinə vermişdi. 

Neçə gün idi buranı özünə məskən seçmişdi. Buradan 

Nazəningilin evləri görsənirdi. Həsrətlə qızın evdən bayıra 

çıxmasını gözləyir, onu görməyincə evlərinə qayıtmırdı. 

Məqam tapıb öyrənmişdi, qızın deyiklisi yox idi. Bundan 

sonra ona olan istəyi daha da artmış, ürəyi sevgi atəşinə qərq 

olmuşdu. Əvvəllər belə şeylərə gülməyi gələrdi. İndi özü o 

dərdə mübtəla olmuşdu. Xəyalından bir an da onu çıxara 

bilmirdi. 

O anı gözləyirdi… 

Və… 

Günlərin birində qızın qarşısında dayandı. 

- Salam. 

Qız əyri-əyri baxıb, uzaqlaşmaq istədi. 

Yenə qarşısını kəsdi. 

- Bura sənə Bakı deyil, yan dur. Görərlər, biabır olaram. 

- Qorxma, səni biabır eləmərəm. 

- Bilmək olmaz. Hər gün Xurmalının döşündə dayanıb, 

bizim evə baxırsan. Qardaşım bilsə, səni öldürər… 

Ziyad özünü ələ alıb, tələsə-tələsə sözlərini deməyə 

çalışırdı. 

- Niyə, sizin kənddə sevənləri öldürürlər? 

- Nə demək istəyirsən? 

- Sevirəm səni, Nazənin. 

- Nə? 

- Bu haqda düşün. Bir qərara gəlsən, iki-üç gün ərzində 

mənə zəng elə. Axşamüstülər telefonun yanında oturacağam. 

Elə həmin gün axşamçağı zəng gəldi. Ziyad tələsik 

dəstəyi götürdü, onun pıçıltılı səsini eşidəndə az qala ürəyi 
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yerindən qopdu. Qız əvvəl bir az naz elədi, dedi, oxuyacam. 

Sonra yumşaldı. Yavaş-yavaş əriyib muma döndü. 

Kənd artıq onları işindən xəbər tutmuşdu. Pıçhapıçla bir-

birinə Mürşüdün oğlu ilə Qəribin qızının sevgisindən 

danışırdılar. Deyirdilər, məktəbin arxasındakı bağda tez-tez 

görüşürlər. Deyirdilər... Hətta, Nazəninin Ziyada öpüş verdiyini 

də görmüşdülər. 

Çox şeylər deyirdilər, çox şeylər danışırdılar… 

Xəbər gəlib Ziyadın anasına da çatdı. Arvad Ziyadı bir 

qırağa çəkib, məsələnin nə yerdə olduğunu öyrənmək istədi. 

- Ziyad, görüşmüsən Qəribin qızıynan? 

Ziyad dinmədi. 

- Bütün kənd danışır. Utanmırsan bəs? Adam kəndin 

qızına sataşmaz. 

- Mən sataşmıram. 

- Bəs neyləyirsən? 

- İstəyirəm onu. 

- Başıma xeyir... Əyninə şalvar ala bilmirsən, qız 

istəyirsən?.. Bir də ki, oğul, sənə dedim axı, onlar bizə bab 

adam deyillər. 

Ziyad heç nə demədi. 

Yerin də qulağı vardı, elə bil, dediyi sözlər gedib 

Nazəninin anasının qulağına çatmışdı. Bir-iki gün nə 

görüşdükləri yerə gəldi, nə telefon zənglərinə cavab verdi. 

Ziyad da anasından incimişdi, onunla qaş-qabaqlı 

davranırdı. 

Sonra Ziyadın Nazəninlə münasibətləri qaydasına düşdü. 

Yenə görüşlər, yenə telefon danışıqları… Ancaq anası, həm də 

atasıyla arası Bakıya qayıdana qədər soyuq qaldı. 

Bakıda bir dəfə təsadüfən yenə Nigarla üz-üzə gəldi. 

Nigar üzr istədi, o oğlanla bütün telləri qırdığını dilə gətirdi, 

Ziyadı bir an da yadından çıxara bilmədiyini dedi. Sonra ağladı. 
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Qəşəng gözlərini ağ yaylığı ilə silib, imdad diləyən baxışlarla 

Ziyada baxdı. 

Amma, artıq gec idi. Ziyadın Nigara olan sevgi qatarı 

çıxıb getmişdi. İndi Ziyadın qəlbində ancaq bir qızın, 

Nazəninin sevgisi vardı. 

Ona həftədə, on gündə bir uzun-uzadı sevgi məktubları 

yollayırdı. Arabir telefonda da danışırdılar. Nazənin elə sevgi 

dolu sözlər, ifadələr işlədirdi ki, Ziyadın qəlbi riqqətə gəlirdi. 

Və Ziyad tətilin gəlməsini elə həsrətlə gözləyirdi ki… 

Qaradaşlıda yenə aləm bir-birinə qarışmışdı. Faxralı 

tayfası ilə Atlılar tayfası arasında çaxnaşma düşmüşdü. Bu 

düşmənçiliyin kökü lap keçmişlərdən gəlirdi. Deyilənə görə, 

neçə on illər bundan qabaq faxralılar atlılardan qız 

qaçırmışdılar. Bunun üstündə iki tayfa arasında qan su yerinə 

axmışdı. Bir-birlərinin igidlərini vurub öldürmüşdülər, bir-

birlərinin namusuna sataşmışdılar, yenə də ürəkləri 

soyumamışdı. Sonralar bir-birinə qız verib, qız alsalar da, 

qohumluq əlaqələri qursalar da, düşmənçilik hissi ürəklərdən 

getməmişdi. Yeri gələndə yenə bir-birinə badalaq vurur, quyu 

qazır, pisliklər etməkdən çəkinmirdilər. 

Belə düşmən tayfalar kənddə təkcə bunlar deyildi. 

Aynalılarla İlantutanlar, Dəmirçioğulları ilə Sübhalılar arasında 

da dədə-baba düşmənçiliyi hökm sürürdü. Xırda otlaq yeri 

üstündə, bir qoyuna, bir quzuya görə bir-birinə əl qaldırır, 

keçmişdə olanları yada salır, bir-birinin başına olmazın 

müsibətlər gətirirdilər. 

Bu dəfə dava su üstündə düşmüşdü. Faxralı tayfasından 

olan adamın suyunu Atlılar tayfasından olan adam kəsmişdi. 

Bunun üstündə beyinlər yenə qızmış, kişilər-kişilərə, qadınlar-

qadınlara qarışmışdı. Qan da tökülmüşdü. Polis xəbər tutub 

kəndə gəlmişdi. Ancaq hər iki tayfanın igidlərini aradan 

götürmüş, aparıb dağların arasında gizlətmişdilər. İndi səs-küy 
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salan qadınlar idi. Bir-birinə elə qarğışlar tökürdülər ki, 

eşidənlərin qulaqları qabarırdı. 

- İgidləriniz toy gərdəyi görməsin... 

- Üzünüz qara gəlsin... 

- Qapınızda bayquşlar ulasın… 

- Toyunuz yasa dönsün… 

Ziyadla Nazənin bütün bunları eşidirdilər. Axı oturduqları 

yer, pünhan görüş yerləri kənddən bir az hündürdə idi. Ancaq 

onlar heç nəyə fikir vermir, şirin-şirin söhbətləşib, bir-birinin 

gözlərinə baxırdılar.  

- Ziyad, xəbərin var ki, biz də düşmənik? 

- Niyə? 

- Ona görə ki, bizim bir tərəfimiz Faxralılara gedib çıxır, 

siz isə Atlılardansınız. 

- Mən bilmirəm. 

- Mən isə bilirəm, hamısını öyrənmişəm. 

- Yaxşı dedin, onda gəl səni öldürüm. 

Ziyad astaca iki əli ilə Nazəninin boğazından tutdu. Qız 

yalandan dilini çıxarıb, astadan qışqırdı. Ziyad bu vəziyyətdən 

ləzzət alıb qızı sinəsinə sıxdı. Sonra qızı özündən aralayıb, 

duyğulu-duyğulu onun gözlərinə baxdı. 

- Mən belə şeylərə nifrət edirəm, Nazənin. Bu nə 

biabırçılıq idi? Hamı bir-birinə qarışır, bir-birini daş atəşinə 

tutur, doğmasının, yaxınının başını yarır... Belə şeylər bizim 

eramızdan əvvəl baş verib. Ərazi uğrunda, ərzaq naminə beyni 

küt tayfalar əl qaldırıblar bir-birinə… İndi iyirminci əsrdir, 

insan kosmosa yol açır, zəkalar itiləşir, hamı bir-birini başa 

düşməyə çalışır. Sivilizasiyanın yolu budur, Nazənin. 

- Sağ ol, Ziyad, sən əməlli-başlı oxuyub adam olmusan. 

- Adam deyildim ki? 

- Yox, vallah, belə bilmirdim səni. Atan, anan, kim yox 

deyir-desin, səni əlimdən buraxan deyiləm. 
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Nazənin qəşəng-qəşəng gülüb başını Ziyadın sinəsinə 

qoydu… 

Bu yayı da beləcə yola saldılar. Nə atası dindi, nə anası. 

Anası hərdən söz atdı, «sənə xalamın nəvəsini alacağam» - 

dedi, sonra sınayıcı nəzərlərlə Ziyada baxdı, vəssalam. 

Hətta bir-iki dəfə xalasının nəvəsini evə də çağırdı, 

Ziyada göstərmək istədi. Ancaq Ziyadın ürəyində təkcə bir 

qızın adı vardı. Dünyada olan bütün qızlar onun üçün elə-belə 

qızlar idi. Nə gözəllikləri sevdiyi qıza çatardı, nə danışıqları, nə 

baxışları… 

Növbəti tətil üçün kəndə gələndə uzaq bir kəndə nişanlı 

olan bacısı Səmayə ilə ciddi danışdı. Dedi, atama da de, anama 

da, mən Nazənini alacağam. Bacısı da etiraz etməyə çalışdı. 

Amma qardaşının qırımını görüb daha dinmədi. Qardaşının 

sözlərini ata-anasına çatdırdı. Atası çox qayğılandı, bir 

arvadına, bir Səmayəyə baxdı. Və o biri otağa keçib qapını 

örtdü, telefonda kiminləsə uzun-uzadı danışdı. Arvadını yanına 

çağırdı. 

- Axşam qohumlar gələcək, bir az hazırlıq görün. 

Nadirənin əli iş tutmasa da, qızı ilə köməkləşib axşama 

tədarük gördü. 

Qohumlar bu izdivaca nə deyəsiydilər ki; oğlan razı, qız 

razı. Onların danışmaqları işi dəyişməyəcəkdi. Olsa-olsa, bir 

söz deyənlər Ziyadın könlünü bulandıracaqdılar, Ziyadın 

nəzərində dünyanın ən pis adamı olacaqdılar. 

Aparıb qızın barmağına bir üzük taxdılar… 

Ali təhsilini bitirəndən bir il sonra mağar qurub, toy 

çaldırdılar. Nazənini Ziyada gəlin gətirdilər. Atası xeyir-dua 

verdi, anası oğul-qız dilədi, Səmayə qardaşını bağrına basıb 

təbrik elədi. 

Bir müddət keçdi. Teleqram vurub, Ziyadı Bakıya 

çağırdılar. Hələ kirayə ev tutmadığı üçün bu dəfə Nazənini 

evdə qoyub getdi. Onun bir də kəndə qayıtmağı yeddi-səkkiz 
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ay çəkdi. Bakıda kirayə ev tutmuşdu. Nazənini götürüb 

gedəcəkdi. Ancaq bir aylığa öz hesabından məzuniyyət 

götürmüşdü. Axı bir-iki həftəyə bacısını aparacaqdılar. Həm o 

xeyir işi yola verməliydi, həm də kəndi doyunca gəzib-

dolanmalıydı. 

Çınqıllı məhəlləsinə ağsaqqallar məhəlləsi də deyirdilər. 

Nəyə görəydisə həmişə bu məhəllədə ağsaqqallar çoxluq təşkil 

edərdi. Kənd üçün bir vacib məsələ olanda bu məhəlləyə üz 

tutardılar. Bir-iki ağsaqqal götürüb kənd meydanına gətirər, 

məsələdən onları hali edər, işi yoluna qoymaq üçün onlardan 

imdad diləyərdilər. Ən çox da tayfalar arasında söz-söhbət 

olanda ağsaqqallara ehtiyac duyulardı. Ağsaqqallar bığlarına 

tumar çəkib düşünərdilər. Sonra bir qərara gəlib narazı tərəfləri 

yanlarına çağırardılar. Çalışardılar ki, səs-küy olmasın, tərəflər 

bir-birini təhqir eləməsinlər. Məsələ həllini tapandan sonra 

ağsaqqallar yenə ocaqlarına çəkilərdilər. Hərdən kənd 

meydanına çıxıb görsənər, varlıqlarını adamların yadlarına 

salardılar. Keçmişdə də belə olmuşdu, indi də beləydi. 

Qəribəydi ki, o ağır oturub, batman gələn ağsaqqalların kimliyi 

yada düşməzdi, hansı tayfadan olduqları bilinməzdi. Ancaq 

Ziyada elə gəlirdi ki, nə kənd əvvəlki kənddir, nə ağsaqqallar 

əvvəlki ağsaqqallardı. Heç Çınqıllıda o qədər ağsaqqal da gözə 

dəymirdi. Bu məhəllə gözə gəlmişdi, nəydi, məhəllənin kişiləri 

niyə ağsaqqal ola bilmirdilər, niyə sözləri əvvəlki kimi 

keçmirdi, niyə meydanı ağbirçəklərə vermişdilər? Bu suallara 

Ziyad cavab tapa bilmirdi. Düşündüklərini bir kimsəyə də 

deyəmmirdi. Elə bilirdi desə onu başa düşməzlər, qəbul 

eləməzlər, məsxərəyə qoyub gülərlər. 

Kəndin bu tərəfinə əvvəllərdən «erməni məhəlləsi» 

deyərdilər. Bunun səbəbini çoxlarından soruşmuşdu. Bir 

qaneedici cavab almayınca üz tutmuşdu atasına. 

- Ata, bu məhəlləyə niyə «erməni məhəlləsi» deyirlər? 



 38 

- Bala, bizim millətin kişiləri hər zaman başqa millətlərin 

qadınlarına maraq göstəriblər. Başımıza da nə gəlib, elə bundan 

gəlib… İyirminci illərdə kənddə Səfa adında bir kişi olub. O 

vaxtkı erməni davasında erməni kəndindən sandıqda bir erməni 

qızı götürüb qaçırıb. Sonra onunla ailə qurub. Uşaqları olub. 

Bax, bu Silva, Rita, Nora, hətta, xallı Züleyxa, gözəl Qəmər, 

Məhər, zurnaçı İslam onların törəmələridir. Allah lənət eləsin… 

şeytana. Görürsən, kənddə nə oyunlardan çıxırlar?! 

Mürşüd day bir söz deməmişdi, başını yerə dikib, 

siqaretini odlamışdı. 

Onlar nə oyunlardan çıxırdılar görəsən? Ziyad bilirdi, 

bilirdi ki, Silva bir qarış torpağını dava-şavayla artıra-artıra 

böyük mülkə döndərmişdi. Bilirdi ki, İrəvandan onların yağ 

payları gəlir, konyakları gəlir. Bilirdi ki… 

Hələ onda uşaq idi. Him-cimdən öyrənib bilmişdi ki, 

Silva xalanın evinə gecələr kişilər gedir. Sonra onun evinin 

yanında olan qızı Noranın evinə də kişilər getməyə başladılar. 

Niyə getdiklərini, orada nələr etdiklərini hələ Ziyad başa 

düşmürdü. Ancaq uşaq fəhmi ilə anlayırdı ki, bunu ucadan 

demək olmaz, bunu demək ayıbdı. Bir istəmişdi bunun da 

səbəbini atasından soruşsun, amma ürək eləməmişdi. Demişdi, 

birdən atam mənə qışqırar, deyər uşaqsan, otur uşaq yerində. 

Böyüdükcə anladı hər şeyi. Bildi Silva xalanın, Noranın 

evinə niyə gedirlər. Onun yaşıdlarından da bəziləri qaranlıq 

düşəndə Noranın qonağı olmuşdular. Ziyad isə elə-belə xəyal 

qurub, xəyalında Noranın şirinliyini dadmışdı. 

Eşitdiyinə görə, Silvanın qonaqları olmurdu. Olanda da az 

olurdu. Üç manatı olan, beş manatı ələ keçirən qoca-qucalar 

məqam tapıb özlərini Silvanın yanına salırdılar. Cavanlar isə 

Nora üçün əldən-ayaqdan gedir, artıq pul tapan kimi sevinə-

sevinə aparıb bu gözəlin darbalağının içinə qoyub qayıdırdılar. 

Bura Öküz yatağı idi. Ziyadın və yaşıdlarının uşaqlıqları 

buralarda keçmişdi. Bu yerlərdə o qədər kənd oyunları 
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oynamışdılar ki. Buraların hamısı bir əziz xatirə idi Ziyad üçün. 

Bir dəfə daşla vurub çoban Şahmarın oğlu Qədirin başını 

yarmışdı. Yazıq oğlanın qanı axıb torpağı qırmızı rəngə 

boyamışdı. Bu işin üstündə axşam çoban Şahmar onlara 

gəlmişdi. İşdən hali olan atası nə edəcəyini bilmirdi. Çoban 

Şahmar gedəndən sonra atası onu yanına çağırdı. Dodaqları 

əsə-əsə Ziyadı yamanladı, sonra da hirsini cilovlaya bilməyib 

enli əsgər kəməri ilə onu kötəklədi. Ziyad üç gün atasının 

üzünə çıxmadı... O kötəyin dadı hələ də damağındaydı. 

Bu ərazidə əsgərlər məskən salmışdılar. Sovet əsgəri 

deyilən bu əsgərlərin çoxusu ruslar idi. Rus dilində onlara 

salam verib, cavab alanda çox sevinərdilər. Böyüklərindən 

gizlincə bu əsgərlərə peçenyelər, şokoladlar, meyvələr 

verərdilər. Əvəzində cürbəcür nişanlar alanda sevinclərinin 

həddi-hüdudu olmazdı. Əsgərlərin  içində bir qarayanız oğlan 

da var idi. Deyəsən Özbəkistandan gəlmişdi. Adına Bəxtiyar 

deyirdilər. Ziyad onunla dostlaşmışdı. Gedəndə ünvanını 

Ziyada verdi, onu Səmərqəndə dəvət elədi. Ziyad rus dili 

müəlliminin köməyi ilə ona bir neçə dəfə rus dilində məktublar 

yazdı. Cavablar da aldı. Bir-iki ildən sonra məktubların arası 

kəsildi. Elə bil nə hərbi hissə var idi, nə də əsgər Bəxtiyar. 

Ancaq hər dəfə televizorda Səmərqəndi göstərəndə adamların 

arasından Bəxtiyarı axtarırdı. 

O hündür dağın başında gümüşü rəngə çalan yekə 

gümbəz də həmin hərbi hissəyə məxsus idi. Buradakı 

radiolokasiya stansiyasının köməyi ilə hava hücumundan 

müdafiə sistemini təmin edirdilər. Adamlar o stansiya haqqında 

astadan, ancaq çox şeylər danışırdılar. Deyirdilər, bu stansiya 

ətraf əraziləri şüalandırır. Bu şüalanma nəticəsində də torpaq 

zəhərlənir, məhsuldarlıq azalır, insan orqanizmini məhv edir. 

Bu stansiya qurulandan sonra, deyirdilər ki, ağır xəstəliklər bir 

neçə dəfə çoxalmışdı. Hələ kişilərin döl artırma qabiliyyətinin 

azaldığından da danışırdılar. Ancaq heç kəs bunları ucadan 
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demirdi, deyə bilmirdi. Necə deyəydi axı, belə sözləri dilinə 

gətirəni gecəynən aparırdılar. Ya bir daha geri qaytarmır, ya da 

öz qurduqları sistemin dairəsinə salıb evlərinə buraxırdılar. 

Həmin adam əl quzusuna dönürdü. O adamın yanında bir söz 

danışmaq təhlükəli olurdu. 

Ziyadın atası o qurğu barəsində danışmırdı. Və bu barədə 

danışmağı evdəkilərə də qadağan eləmişdi. Söz düşəndə tez 

qabağını alırdı, deyirdi, dövlətlə dövlətlik eləmək olmaz ki. 

Görmədiniz, otuz yeddinci ildə danışanları nə günə saldılar?! 

Otuz yeddinci ildə nələr olmuşdu, nələr baş vermişdi, 

bunları hələ bilmirdi. Birisindən bu barədə soruşmağa da 

qorxurdu. Deyirdi, birdən atam bilər, acığı gələr… 

Əsəd əminin bostanının yanında ayaq saxladı. Bu 

bostandan o qədər oğurluq eləmişdilər ki; qovun, qarpız, xiyar, 

pomidor... Uşaqların bir-ikisi bir az kənarda səs-küy salardılar. 

Bostançı Əsəd əmi səsin haradan gəldiyini öyrənmək üçün göz 

bəbəyi kimi qoruduğu bostanından aralanardı. Bundan istifadə 

edən o biri uşaqlar bostana soxulardılar. Bostançı Əsəd əmi 

qayıdıb gələndə görərdi ki... 

Ucadan söyüb, yamanlayardı. Sonra sakitləşib dağılmış 

bostanının yanında oturardı. 

Evinin damına ot yığan Müseyib əmiydi. Kəndin ən 

baməzə, həm də yaxşı kişilərindən biriydi. Əvvəllər çox 

kasıbçılığın əzabını görmüşdü. Uşaqlarını əzab-əziyyətlə 

böyüdüb ərsəyə çatdırmışdı. İndi uşaqları dadına yetirdilər. 

Daha paltarına yamaq vurmurdu. Filtirli siqaret çəkirdi. Ancaq 

bu yaxşı günlərində heç pis günlərini yadından çıxarmırdı. 

Şükürlü və səbirli adam olmağına heç kəs şübhə eləmirdi. 

Ziyad bir istədi kəndin ara məhəllələrinə də baş vursun. 

Uşaqlığını xatırlasın, oynadığı yerləri, ölüb-gedən adamları 

yada salsın. Nə düşündüsə fikrindən daşındı. Adam olmayan, 

sakit yerlər axtardı. Son günlər tək qalmaq istəyirdi. Özünün-

özüylə danışmağına ehtiyacı vardı. Bir tərəfdən Nazəninin 
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danışıqları, atasının soyuq münasibəti, anasının qeyri-səmimi 

gülüşü Bakıdan gələn gündən onun rahatçılığını əlindən 

almışdı. Nə olmuşdu axı, niyə elə əzəl gündən ata-anasının 

gözü bu qızı götürmürdü? Onların daha ayrı gəlinləri 

olmayacaqdı ki, desinlər bu pisdir, o birisi yaxşı olar. Hiss 

olunurdu ki, bu aylar ərzində evdə ab-hava heç də yaxşı 

olmayıb. Nazənin də müəmmalı danışırdı, hərdən hiss olunacaq 

tərzdə onların münasibətinə kinayə də edirdi. 

Ziyad istədi əvvəl bütün bunları qayda-qanunla 

əsaslandırsın. Yəni, əksər evlərdə olduğu kimi, bunların evində 

də xırda narazılıqlar, bir-birinin xoşuna gəlməyən xarakter 

fərqləri ola bilərdi. Və bunda başqa məqamlar axtarmağa yer 

qalmırdı. Axı Nazənin başqa evin qızıydı, başqa mühitdən 

gəlmişdi. Onun yemək, içmək, istirahət, iş görmək tərzi də 

başqaydı və bu tərz uyğunsuzluğu ola bilsin ki, Ziyadın ata-

anasına xoş gəlmirdi. Heç bundan faciə düzəltmək də lazım 

deyildi. Ziyadı narahat edən başqa məsələydi. Bəlkə bu 

narazılığın, soyuq münasibətin kökündə başqa məsələlər 

dayanırdı? Nə ola bilərdi axı? Bu suallar Bakıdan gəldiyi andan 

Ziyadı üzürdü. Nə anasından bir şey soruşa bilirdi, nə də 

arvadından. Münasibətlərin açılacağından və daha da 

kəskinləşəcəyindən ehtiyat edirdi. Ancaq elə-belə məsələni 

qapalı saxlayıb, arvadını Bakıya aparmaq da istəmirdi… 

- Ziyad, nə yaman fikrə getmisən? 

Ziyad səsdən diksindi. Başını yana çevirib uşaqlıq dostu 

Muradı gördü. 

- Hə, Murad sənsən… Nə təhərsən?.. Yox, elə-belə, 

uşaqlıq vaxtlarımız yadıma düşmüşdü. Deyirəm, o çağları bir 

də qaytarmaq mümkün olarmı? 

- Yox, Ziyad, mümkün deyil. İnanırsan, məni bu həyatda 

yaşadan uşaqlıq vaxtlarının xatirəsidir. O vaxtların bir ilinə 

bütün ömrümü verərəm. 
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Onlar susuzluqdan codlaşmış otların üstündə oturdular. 

Kəndin keçmişindən, dünənindən söhbət açdılar. 

- Bəs bu gün necədir, Murad? 

- Çox pisdir. Mənəviyyatımızı itirə-itirə gedirik. Hardan 

gəlib, hara getdiyimizi bilmirik. Bu paxıllıq, bu qisas hissi ki, 

bizdə var, qorxuram yaratdıqlarımız bərbad ola. 

- Sən elə uşaqlıq vaxtlarından beləydin. Elə bədbin 

danışırdın ki, sabahın açılacağına da adamın ümidi qalmazdı. 

Nə olub bizə, axı? Dünyanın nəbzini tutub yavaş-yavaş qabağa 

gedirik. 

- Yox, Ziyad, şəhərin səs-küyü sənin şüurunu korşaldıb. 

Bu qədər geriliyi, zəkamızın inkişafdan qaldığını, sabaha əmin 

addımlarla gedə bilmədiyimizi görmürsənmi? 

Ziyad görürdü. Bəlkə Muradın gördüyündən daha artığını 

görür və gördüklərinin əzabını çəkirdi. Ziyada ən çox əzab 

verən isə mənfiliklər məkanının genişliyi idi. Murad kəndi 

görürdü, Qaradaşlını görürdü, olsa-olsa o kəndin yan-

yörəsindəki kəndlərin adamları ilə ünsiyyət bağlayırdı. Ziyadın 

isə gördüyü çox yerlər vardı. Və gördüyü çox yerlərin çox da 

ağrısını duyurdu. Bu ağrılar yekəlib qəlbindən asılır, onu içəri 

çəkir, rahat yaşamağa qoymurdu. 

- O boyda müqəddəs dinimizi əllərində alətə döndəriblər. 

Hara istəyirlər fırladırlar. Təki onlara qazanc gətirsin, var-

dövlətlərin artırsın. 

Muradın sözlərindəki böyük həqiqət Ziyadın yarasının 

qaysağını qoparırdı elə bil. Bu mövzu lap yeniyetməlik 

çağlarından onu duyğulandırırdı. Axı, İslam dini elə-belə din 

deyildi. Onun tarixi, fəlsəfəsi, mənəvi-əxlaqi qüdrəti vardı və 

bunları insanlara çatdırmaq, şüurlarında inqilablar eləmək 

lazım idi. Bunu edirdilərmi? Dünənin yalançısı, oğrusu, 

əxlaqsızı, bu günün mollasıydı. Və İslamın dəyərlərindən 

insanlara dərs keçirdi. Onlar bilirdilərmi görəsən, İslam 

dəyərləri nə deməkdir? Onlar Tanrının varlığına, dünyanın elə-
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belə öz oxunda fırlanmadığına candan, könüldən inanırdılarmı? 

Namaz qılmaqla özünü göstərib, başqasını aşağılamağın günah 

olduğunu bilirdilərmi? Varlı, imkanlı adamların qəbri üstündə 

yaxasını cıran, kasıbın yasında işi çıxan və aradan sivişib gedən 

dindarların mənəvi kamilliyə utanclıq gətirdiklərinin 

fərqindəydilərmi? Yox, bütün bunlardan xəbərləri olsaydı… 

- Murad, o günləri bilirsən kənddə nə olub? 

- Nə olub ki? 

- Molla Sübhanın Noranın evindən çıxdığını görüblər. 

- Burda qəribə nə var ki? Molla Sübhan da adamdır, onun 

da canının təbii ehtiyacı var. 

- Nə təbii ehtiyac, ay kişi? Başqasının on altı yaşlı yetim 

qızına küçədə sataşmaq da təbii ehtiyacdan doğur? 

- Enerjisi çoxdur da yəqin, onu xərcləməyə yer axtarır. 

Hər ikisi gülsə də, hiss olunurdu ki, söhbətin qayəsi onları 

tutub. Danışmaq, yenə də danışmaq, gileylənmək, ürəklərində 

olan ağırlığı götürmək üçün sanki yaxşı məqam düşmüşdü 

əllərinə. 

- Quş quşluğu ilə o tikanlı məftillərdən o yana səkə 

bilmir. Bu qırmızı mollalar isə günün günorta çağı İrana 

şpionluq edirlər. 

- Onu hardan bilirsən, Murad? 

- Niyə bilmirəm, hər kəs, hər şeyi bilir. Ancaq, hamı 

abrına qısılıb danışmır. 

- Düzünü deyim, daha adam kəndə gəlmək istəmir. Elə 

şeylər eşidirsən ki, papağın başından düşür. Deyir, o günləri 

alverçi Şadman heç nəyin üstündə vurub fağır, zavalı Zahidin 

başını yarıb. 

Toran qovuşana qədər söhbət elədilər. Ziyad çox 

bilmədiklərini Muraddan öyrəndi. Öyrəndi ki, camaatın son 

zamanlar üzü dönüb. Zahirdə bir-birinin üzünə gülürlər, dalda 

isə ayaqlarının altını qazıyırlar. Öyrəndi ki, bir-birinin bəhsinə 

qohumlar, qonşular olduqca iyrənc əməllərə baş vururlar. 
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Ancaq onu öyrənə bilmədi ki… Yox, bunu Muraddan öyrənə 

bilməzdi. Bu ailə söhbəti idi və bu söhbəti açıb başqası ilə 

danışmaq olmazdı. 

Axşamdan xeyli keçmiş evə qayıtdı. Artıq yeməklərini 

yemişdilər. Nazənin onu yan otağa çağırdı. Yeməyini yanına 

qoydu. İştahı çəkmirdi. Bir azca yeyib, yana çəkildi. Fikri vardı 

ki, gecə də kəndə çıxsın. Bir hündürdə dayanıb ay işığında 

kəndi seyr eləsin. Uşaqlıqdan kəndin gecə mənzərələri qəlbində 

özünə yer eləmişdi. O anlarda kənd elə sirli-sehrli görünürdü 

ki. İnsan bütün gecəni oyaq qalıb, bu mənzərəyə tamaşa eləmək 

istəyirdi. Amma ay da insaflı deyildi. Tez gecə ömrünü başa 

vurub, uca dağların arxasına çəkilirdi… 

Ancaq bu gecə evdən çıxmağa həvəsi olmadı. Yatağına 

girdi. Bir azdan Nazənin də gəldi. Soyunub yatağına uzandı. 

Yan-yana uzanmışdılar. Ancaq heç biri danışmırdı. Hərəsi 

öz aləmindəydi. Birdən Ziyad çevrilib Nazənini qolları arasına 

aldı. Sinəsinə sıxıb, dodaqlarından ehtirasla öpdü… Sakit 

olandan sonra yenə əvvəlki kimi uzandılar. 

- Nazənin, evdə nə isə bir narahatçılıq var? 

- Var. 

- Nə olub ki? 

- O narahatçılıq sizin evdə mən gəlməmişdən qabaq 

başlayıb.  

- Anamla söhbətin olub? 

- Heç kimlə söhbətim olmayıb. Danışırlar ki, görüm 

dərdləri nədir?.. Gələn gündən onlardan bir dəfə xoş sifət 

görməmişəm. Sifətlərin elə turşudurlar ki, elə bil istiot 

yeyiblər… Bilsəydim belə olacaq… Nazənin yanı üstə çevrilib 

xısın-xısın ağlamağa başladı. Ziyad arxadan onu qucaqladı. 

Çiynindən, boynundan öpdü. 

- Ağlama, əzizim, biz çıxıb gedirik. Genişliklərə 

çıxacağıq. Dünya boyda asiman bizim olacaq. O geniş 
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asimanda səni o qədər öpüb, oxşayacağam ki, çəkdiyin 

iztirablar yadından çıxacaq… 

Qatar onları ağuşuna almışdı. Gedirdilər. İşıqlı sabahlara 

tələsirdilər. 

Qatarın uzun fiti səsləndi. Ziyad da, Nazənin də bu səsdən 

diksindilər. Sonra qatar qaranlıq və uzun bir tunelə girdi... 

 

 

 

             *** 

 

 

Köhnə dəmir qapı açıq qalmışdı. Ziyadın ürəyi əsdi. O 

heç vaxt qapını açıq qoymazdı. Başında bir iş vardı bəlkə? 

Qorxa-qorxa evin qapısına yaxınlaşdı. Bu qapı da aralı 

qalmışdı. Tələsik gətirdiyini yerə atıb, içəri girdi. Arvad 

yatağına uzanmışdı. Ağır-ağır nəfəs alırdı. Çömbəlib dizləri 

üstündə oturdu. 

- Nə olub sənə? 

- Bay, Ziyad, gəldin? – gözlərini geniş açıb, gələnin 

doğrudan da Ziyad olduğuna inanmaq istədi, - yaman nigaran 

qoydun məni. Harda qalmışdın? 

- Evdə bir az müşküllər var idi. 

- Nə müşküldür elə? 

- Nə bilim. Arvadım zəng elədi, təcili evə çağırdı… Əşi, 

bunlar düzələr, de görüm, sənə nə olub? 

Arvad dikəlib oturdu. Üzündə qəribə ifadə yarandı. Bu 

ifadə onun çöhrəsində əhvalı yaxşı olanda, sevinəndə yaranardı. 

Görünür, Ziyadı çoxdan gözləyirmiş və Ziyad gəldiyinə görə 

sevinirdi. 

- Heç, bir az ürəyim ağrıyırdı. Getdim aptekə, dərman 

aldım. O dərmanları atandan necə düşmüşəmsə, sənin hənirtinə 

oyandım. 
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- Yaxşı, yaxşı, dur ayağa görüm, Şəfəqnur xanıma 

gileylənmək yaraşmır. 

- Xanıma?.. Sənə demişəm axı, mənə xanım demə. 

Mənim xanımlığım çox uzaqlarda qalıb. Elə bil o illərdən məni 

yüz illər, min illər ayırır. Sanki o adam mən olmamışam. 

Sanki… 

- Yaxşı, qalx ayağa. Bir loxma yemək hazırla. 

Ziyad əllərindən tutub arvadı ayağa qaldırdı. Başı 

gicəllənsə də, arvad özünü tənzimləyib asta addımlarla mətbəxə 

keçdi. 

Şəfəqnur keçmişi haqqında Ziyada heç nə deməmişdi. 

Ancaq, deyəsən, daha danışmaq istəyirdi. Niyə demək istəyirdi, 

nə və nələr uzun susqunluqdan sonra onu danışmağa məcbur 

edirdi, Ziyad orasını biləmmirdi. 

 

 

            ***  

 

Kəndin elə gözəl çağlarıydı ki; axşamlar aram-aram narın 

yağışlar yağırdı. Sabah açılan kimi, həzin küləklər ağ buludları 

qovub dağların arxasına yollayırdı. Günəş kövrək-kövrək başını 

uzadıb, kəndə baxırdı. Ağacların, daşların, adamların üstünə 

şəfəqlərini salırdı. Adam uçub-uçub göylərə yüksəlmək, günəşi 

qucaqlayıb bağrına basmaq istəyirdi. Axşamüstü yenə günəş 

gedirdi, buludlar gəlirdi, yenə narın yağışlar yağırdı. 

Şəfəqnur heç belə görməmişdi dünyanı. Bir həftə əvvəl 

onu Məmmədbəy adlı bir cavanla nişanlamışdılar. 

Məmmədbəyi yaxşı tanımırdı. Bir-iki dəfə onu görmüşdü, ya 

görməmişdi. Onlar başqa yerdən idilər. Bir dəfə təsadüfən 

Məmmədbəyin anası Şəfəqnuru görmüş, gedib onun gözəlliyi 

haqqında Məmmədbəyə demişdi. Məmmədbəy də onların 

kəndinə gəlmiş, girəvəyə salıb Şəfəqnuru görmüşdü. Evlərinə 

qayıdıb qımışa-qımışa anasına baxmışdı. 
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Məmmədbəy bəy nəslindən idi. Babalarının çoxlu 

mülkləri, otlaq yerləri, qoyun-quzuları, at sürüləri vardı. Özü 

müəllimlər məktəbini bitirmişdi. 

Bu işi çox uzatmadılar. Üzük gətirib Şəfəqnurun 

barmağına taxdılar. Onu da dedilər ki, uzağı bir aya toyunu 

edəcəyik. Bəlkə buna görəydi dunyanın belə görsənməyi, işıqlı, 

nurlu olmağı. Axı bir azdan o, bu başıbəlalı kəndi tərk edəcək, 

gözəl-gözəl yerlər görəcək, sevginin dadını duyacaq, hələ 

üstəlik var-dövlətin nə olduğunu da biləcəkdi. 

Gözünü açandan bu kənddə qan-qada görmüşdü. Adamlar 

elə bil bir-birinin qanına susamışdılar. Bu onu, o bunu döyür, 

məqam tapanda bir-birini öldürməkdən belə çəkinmirdilər. 

Hamı özünü qeyrətli hesab edir, qeyrətdən danışa-danışa 

qeyrətsizləşirdilər. Bu başıbəlalı qeyrət üstündə kəndin neçə-

neçə igidləri dustaqlarda çürüyürdülər. 

Şəfəqnur elə arzulayırdı ki, bu kənddən getməyi. Sanki 

Tanrı onun bu səssiz arzusunu eşitmişdi. Və Məmmədbəyi 

onun qismətinə yazmışdı. 

Öz kəndlərindən də çoxları ona elçi düşmüşdü. Ancaq hər 

dəfə bir bəhanə ilə onları qaytarmış, ərə getməyini yubatmışdı. 

Heç kimə deyə bilməsə də, onu aparmağa gələndə 

sevincindən ürəyi köksünə sığmırdı. 

Axır ki, çoxdan istəyində olduğu arzusuna çatdı. 

Doğulduğu, on səkkiz il yaşadığı, amma hər zaman tərk etmək 

istədiyi kəndlərindən uzaqlaşıb getdi. 

İncə, zərif əlini Məmmədbəyin əlinə verdilər. 

Məmmədbəy onu aldı, quş qanadına götürmüş kimi götürüb 

apardı. 

Məmmədbəygilin kəndində az qaldılar. Onun müəllimlik 

təyinatını uzaq bir dağ kəndinə vermişdilər. O kəndə yola 

düşəndə Şəfəqnur arzu edirdi, arzu edirdi ki, o kənd onun 

yaşadığı kənddən olmasın. Adamlar bir-birini sevsinlər, bir-
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birinə bağlansınlar, hər zaman məhəbbət yağışında yuyunsun, 

sevgi küləklərinin tumarını duysunlar. 

Ancaq… 

İlk günlərdən heç bəyənmədi bu kəndi. Öz doğulduğu 

kəndə şükür dedi bu kəndin yanında. Ovuc boyda kənddə on, 

on iki tayfanın adamları yaşayırdı. Deməli, on, on iki maraqlar 

da üst-üstə düşmürdü, bir-birinə uyğun gəlmirdi.                                                                                                                                                                                                                                                         

Hiss olunurdu ki, Məmmədbəygil də kəndin yaşam 

tərzinə görə on üçüncü tayfa hesab olunurdular. Elə bir xeyir iş 

olmurdu ki, orada dava düşməsin, qan tökülməsin. Biri o 

birisinin qızına bir az sıcaq baxdısa, bir cavanın hərəkəti o biri 

cavanın xoşuna gəlmədisə, əvvəl kobud sözlərlə təhqirlər 

başlanırdı, sonra qollar, ayaqlar işə düşürdü. Xırda bir dava 

böyüyüb qazan kimi qaynayırdı. Üç gün, beş gün ötürdü, 

müvəqqəti sakitlik yaranırdı. Sonra yenə söyüşlər, təhqirlər, 

yumruqlar, təpiklər... 

Şəfəqnur qorxurdu. Qorxusundan kirayə elədikləri evin 

bir küncünə qısılır, əlləri ilə qulaqlarını qapayırdı. 

Bir gün ağır davadan sonra Şəfəqnur dözə bilmədi. 

Məktəbə gedib Məmmədbəyi tapdı. 

- Məmmədbəy, gəl gedək bu kənddən. 

- Niyə ki? 

- Qorxuram. 

- Nədən? 

- Qorxuram səni də vurub öldürərlər. 

- Kimin mənnən nə işi var, ay qız. 

- Gedək, Məmmədbəy, nə olar, çıxaq gedək. 

- Evə get. Gələrəm, söhbət edərik. 

Məmmədbəy məktəbdən qayıdanda Şəfəqnur ondan yenə 

əl çəkmədi. Yığıb yol üçün hazırladığı bağlamanı göstərdi. 

- Sən nə edirsən, Şəfəqnur? 
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- Gedək, Məmmədbəy, gedək. Gecələr də qorxumdan 

yata bilmirəm. Adamlar da belə bir təhərdilər ey, vəhşilərə 

oxşayırlar. 

- Qorxma, əzizim, sənnən, mənnən kimin nə işi var ki?! 

Onların davası özləriynəndi. 

Şəfəqnurun əl çəkmədiyini görəndə Məmmədbəy onu 

sinəsinə sıxdı, şümal saçlarına sığal çəkdi. 

- Darıxma, yaxın günlərdə mənim yerimi dəyişəcəklər. 

Ola bilsin Bakıya göndərdilər. Onda olarsan şəhərli balası, heç 

kimdən də qorxun, hürkün olmaz. 

- Bakıda adamlar bir-birlərini döymürlər? 

- Yəqin ki, yox. Axı orda heç kim bir-birini tanımır. Bir-

birini döyənlər doğma adamlardır. 

Şəfəqnur day bir söz demədi. 

Günlər bir-birini əvəz edir, Məmmədbəy hər gün çıxıb 

gedəcəklərini deyir, Şəfəqnur darıxa-darıxa o anın çatacağı 

vaxtı gözləyirdi. Gözləyə-gözləyə, darıxa-darıxa hələ imkan 

tapıb bu qəliz kənddə özünə dostlar da tapmışdı; Çimnaz xala, 

Bəsti bacı, Nabat, Sürəyya. Təklikdən üzüləndə həyətə çıxırdı, 

onlardan birini tapırdı. Söhbətləşir, dərdləşir, həyatlarındakı 

maraqlı məqamlardan xatirələr danışırdılar. Xatirələr 

köhnəlmir, axı. İnsanı ömrü boyu izləyir, yaxşı aura yaradır, 

insanın hər zaman yaddaş məqamında olur. 

Məmmədbəy kənddə hər gün hörmətinin üstünə hörmət 

gətirirdi. Xatirini çox istəyirdilər, məsləhət üçün yanına 

gəlirdilər. Bəzən yaşlı adamlar belə onunla görüşüb, bəzi 

məsələlərə aydınlıq gətirməyi özlərinə rəva bilirdilər. 

Bəlkə belə deyildi, ancaq Şəfəqnura elə gəlirdi ki, bu 

dörd-beş ayda kəndin adamları da dəyişmişdilər. Daha heç 

nəyin üstündə əvvəlki kimi dava salmır, bir-birinin etdiklərini 

çətinliklə də olsa həzm etməyə çalışırdılar. 
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Bunu Məmmədbəyə deyəndə Məmmədbəy güldü. 

Zarafata salıb «bəlkə Tanrı bizi buraya barışıq mələyi 

göndərib?» - dedi.  

Şəfəqnur bu zarafatın içində böyük həqiqətin olduğuna 

inanmağı gəlirdi. 

Və Məmmədbəy dərsdən qayıdıb onun işini başqa kəndə 

dəyişdiklərini xəbər verdi. 

Şəfəqnur Çimnaz xalayla, Bəsti bacıyla, Nabatla, 

Sürəyyayla vidalaşdı, görüşüb, öpüşüb ayrıldı. 

Bu kənd gəldikləri kənddən çox uzaq idi. At arabası ilə 

bir günə yaxın yol gəlmişdilər. Elə bil, iqlim də başqaydı, 

adamlar da. Bu kənd o kənddən çox böyük idi. Kəndi dağ çayı 

iki hissəyə ayırırdı. Yazda sellər-sular aşıb-daşanda, deyirdilər, 

kəndin bu hissəsindən o hissəsinə keçmək mümkün olmurdu. 

Məmmədbəyi rayon maarif şöbəsinə çağırıb bu kənd 

məktəbinə direktor təyin etdiklərini dedilər. Maarif şöbəsinin 

ağsaqqal müdiri çal saçlarını əlləri ilə darayıb, sınayıcı 

nəzərlərlə Məmmədbəyə baxdı. 

- Hə, cavan oğlan, mənə de görüm, Sarıqaya məktəbinin 

direktoru işləyə bilərsənmi? 

Məmmədbəy çiyinlərini çəkib, bir söz demədi. 

- Deməli, işləyə bilərsən… Get, sənə uğurlar olsun… 

Ancaq, yadında saxla, bu kənd sən gördüyün kəndlərdən deyil. 

Çox mürəkkəb kənddir. Bir az özünü yava apardın, adamı 

divara dırmaşdırarlar. 

Maarif müdirinin sözlərini Şəfəqnura deyəndə, gəlin 

dərindən ah çəkdi. Sonra qəmgin-qəmgin xəyala daldı. Heç 

bilmədi nəyə görəydi, gəldikləri kəndi elə arzuladı ki... 

Bir həftə məktəbdə, gözətçinin otağında yaşadılar. Sonra 

məktəbin yanında üçgözlü otaqda yerləşdirdilər. 

Bura Nargilə xalanın eviydi. Əri müharibədə həlak 

olmuşdu. Bir qızı vardı, o da başqa kəndə ərə getmişdi. Bir-

birlərini çox az-az görürdülər. Kürəkəninin xasiyyəti ağır 
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olduğundan qızı anasının yanına gətirmirdi. Ana da hərdənbir, 

lap ürəyi darıxanda qızıgilə gedir, qızını, nəvələrini görüb, tez 

də geri qayıdırdı. 

Çox xanım-xatun, işini-gücünü bilən, adam yeri tanıyan 

bir qadın idi Nargilə xala. Elə ilk günlərdən Şəfəqnur ona 

öyrəşdi, mehrini, məhəbbətini bu qadına saldı. Qadın öz taleyi 

haqqında məlumat verəndən sonra kəndə keçdi. Dedi, kəndimiz 

yaxşı kənddi, amma… Bu ammalar kəndin mənzərəsini, 

adamların xarakterini az-çox Şəfəqnura anlatdı. 

Bu dağ kəndinin dağ kimi sərt qanunları vardı. İki yerə 

parçalanmış kəndin hər tayında özünəməxsus adət-ənənələr 

hökm sürürdü. Bu adət-ənənələrdəki bəzi uyğunsuzluqlar 

adamların bir-birinə olan mehr-məhəbbətinə qaranlıq bir kölgə 

salırdı. Yaşlı adamların dediyinə görə, bu kəndin hər tayına 

başqa-başqa yerlərin adamları köçmüşdülər. Əvvəllər bu kənd 

bir bəyin örüş yeri olubmuş. Bəy öləndən sonra örüş yeri 

dağılmış, adamlar bu yerlərə köçərək, özlərinə məskən 

salmışdılar. 

Bu kənddən bir az aşağıda Çobanoba adında bir kənd var 

imiş. Və bu kəndin adamları ilə Çobanoba kəndinin adamları 

bir-biriylə düz gəlmirmişlər. Gündə davalar, şavalar, 

qırğınlar… Polis də buraları öz cilovunda saxlaya bilmirmiş. 

Bunların davasını ayırmaq üçün gələn polislərə də hücum çəkir, 

bəzən polislərə silah da qaldırırdılar. Axırıncı davada üç polis 

nəfərini vurub öldürmüşdülər. İşin qəlizliyini görən yuxarı 

dairələr Çobanoba kəndini bularalardan köçürmüş, adamların 

başqa yerdə yurd yeri salmalarına məcbur olmuşdular. 

Çobanobanın yerində ruslar hərbi hissə yerləşdirdilər. 

Burada olan silah-sursat anbarını mühafizə etmək üçün xeyli 

əsgər gətirmişdilər. Əsgərlər silah-sursatı qoruyurdular, vaxt 

tapanda isə başqa işlərə girişirdilər. Ətraf kəndlərdən qoyun-

quzu, toyuq-cücə, hətta, at oğurlayır, cavan qızlara, gəlinlərə 

sataşırdılar. Üç-dörd qızı gecəynən oğurlayıb aparmışdılar, 
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təcavüz eləmiş, bəkarətlərini pozmuş, sonra qaytarıb 

gətirmişdilər. Rus dilində kobud-kobud söyərək, qızların 

valideynlərinə xəbərdarlıq eləmişdilər, demişdilər ki, bu işi bir 

kimsə bilsə gəlib özünüzü də… Bunun dərdindən ata-analar 

səslərini çıxara bilmir, böyük dərdin içində yanıb-yanıb külə 

dönürdülər. 

Ancaq bir günləri zorlanmış qızın atası dözə bilmədi. 

Balta götürüb hərbi hissənin kənarına getdi, iki zabiti doğrayıb, 

yan-yana yığdı. Tutub kişini apardılar. Və bir daha geri 

qaytarmadılar. Ancaq bundan sonra qudurmuş əsgərlər əl-

ayaqlarını bir az yığışdırdılar. İndi də hərbi hissə və silah-sursat 

anbarı yerindəydi. Orada hökmranlıq edən rus əsgərləri də. Və 

Şəfəqnur hər dəfə o kənddən keçib gedəndə qorxurdu. 

Qorxusundan gözlərini qapamaq istəyirdi. 

Çobanobanın adamları köçəndən sonra, bir müddət 

Sarıqayanın sakinləri darıxdılar. Keçən günlərin həsrətini 

çəkdilər. Onsuz da yola getməyən o tayın, bu tayın sakinləri 

əllərinə daha yekə daşlar götürdülər, bıçaqlarını itilədilər. İndi 

qan görmək üçün Çobanobaya getmək lazım deyildi, elə burada 

o taylı bu taylının, bu taylı o taylının qanını axıdır, bundan 

ləzzət alır, uzaq rus çöllərinə sürgün olunsalar da, yenə 

əməllərindən qalmırdılar. 

Nargilə xala vaxt tapanda Şəfəqnuru kəndə çıxarırdı. 

Kəndin dağları, dərələri, zəmiləri, bulaqları, adamları ilə tanış 

edirdi. 

- Bax, o şiş qayalı dağ var ha, o qayanın adına Qızyeyən 

deyərlər. Ona görə ki, kəndin neçə qız-gəlini ot-alaf yığmağa 

gedəndə o qayadan aşağı uçmuşdu… O gördüyün Dişdonduran 

bulağıdır. Yayın qızmarında belə bu bulağın suyundan bir ovuc 

içə bilməzsən, dilin ağzında donar. Ona Laləli dağ deyərlər. O 

dağın dalında bir yeddibaşlı əjdaha yaşayır. Kim ki, səhvini, 

günahını qandı, o əjdaha gələr, onu aparıb yeyər. 

- Bir kimsəni o əjdaha yeyibmi, Nargilə xala? 
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- Yox, bala, hələ indiyəcən eşitməmişəm ki, o əjdaha 

gəlib kimisə aparsın… 

Palçıqdan hörülmüş alçaq divardan boylanıb həyətə 

baxırdılar. Baxırdılar ki, Şəfəqnuru görsünlər, tanısınlar, 

bilsinlər necə adamdır, qəşəngdir, pisdir, məktəb direktorunun 

adına layiq qadındır, yoxsa… Onu bəyənənlər də olurdu, 

bəyənməyənlər də. Bəyənməyənlər beyirdilər ki, heç 

Məmmədbəy müəllimə yaraşan deyil. Burnu belə, qaşı belə, 

gözü belə… O biri qütbdə dayananlar isə başqa fikir 

söyləyirdilər. Deyirdilər, niyə ki, gül kimi xanımdır, əsl 

direktora yaraşan qadındır. 

Onu bəyənən adamlar yavaş-yavaş Nargilə xalanın 

həyətinə yanaşır, bir söz soruşur, min bir bəhanəylə Şəfəqnura 

yaxınlaşmağa, onunla təmas qurmağa çalışırdılar. 

Üç-dörd ay keçmədən kənddə Şəfəqnurun o qədər dostları 

oldu ki. Qocası da, cavanı da, uşağı da… Bir fikiri, bir kədəri, 

bir sevinci olan Şəfəqnurun yanına qaçırdı. 

- Şəfəqnur bacı, atam heç nəyi anlamaq istəmir. Elə hey 

deyir, səni alverçi Kazıma verəcəyəm. Mən alverçini neynirəm, 

axı?!... 

- Bacım bizə gələndə evə qovğa düşür. Kişi deyir ki, iti 

görüm, qurdu görüm, sənin bacını görməyim. Bacıma  

deyəmmərəm ki, bizə gəlmə… 

- Ərim evə hirsli gəlir. Şübhəyə düşürəm, deyirəm bəlkə, 

Allah eləməsin, hardasa saxlaması var?.. 

- Şəfəqnur xanım, vallah, bilmirəm necə deyim, ərim 

oğlan uşağı istəyir, mən də nə doğuram qız gəlir. Qorxuram 

ərimin gözündən düşəm. Bunun olmaması üçün nə edim 

görəsən?.. 

Şəfəqnur hərəni bir dillə yola salırdı. Hər kəsə bir 

məsləhət verə-verə özü də öyrənirdi. Bu müddətdə yaxşı 

qayğanaq, şəkərbura, paxlava bişirməyin qaydasını bilmişdi. 
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Təzə qoyun ətiylə başqa qaydada küftə bişirməyin üsulunu da 

öyrənmişdi. 

Məmmədbəy də qısa müddətdə sarıqayalıların rəğbətini 

qazanmışdı. Kənd camaatını savadsızlığın məngənəsindən 

qurtarmaq üçün gecə kursları təşkil etməsi ona olan inamı bir 

az da artırmışdı. 

Kənddə savadsız adamlar çox idi. Zülmət qaranlığa düşüb 

yolunu, izini itirən adamlar kimi bunlar da hardan gəlib, hara 

gedəcəklərini bilmirdilər. Başqa diyarlarda kosmosdan, 

göydən, asimandan danışarkən, bu zavalı adamların yerdən 

xəbərsiz olmaları Məmmədbəyə çox pis təsir edirdi. Nadanlıq, 

cahillik girdabında üzən bəndələrin danışıqlarından, 

düşüncələrindən kəf qoxusunun gəlməyi onu üzür, rahatığını, 

dincliyini əlindən alırdı. Axı bunların da oxumaq, öyrənmək, 

bilmək haqları vardı. Niyə uzaq diyarda yaşayan birisi bu 

adamlara yuxarıdan aşağı baxmalıydı? Niyə onu lağa qoymalı, 

gülməli, istehza etməliydi? 

Gecə kurslarında qadınların da ayrıca otaqlarda təhsil 

almalarını təklif edəndə əvvəl oxla, nizəylə qarşılandı onun 

sözləri. Hələ qabağa çıxıb ona yumruq göstərənlər də oldu! 

- Sən razı olarsan, arvadın getsin? 

Biz bu biqeyrətsizliyi götürə bilmərik. 

Məmməbəy bir az qabağa yeriyib, ona yumruq 

göstərənlərin yanında dayandı. 

- Burada heç bir biqeyrətlik yoxdur. Qadının da oxumağa, 

dünyagörüşünü artırmağa mənəvi haqqı çatır… Heç narahat 

olmayın, mənim xanımım lap ön cərgələrdə oturacaq. 

Belə də oldu. Axşam kurslarında oxuyan qadınlar 

arasında Şəfəqnur öndə gedirdi. Bu onun özünə də olmazın 

mənəvi zövq verirdi. Orta məktəbi yaxşı oxumuşdu, axı. Ali 

təhsil almağı da arzulayırdı. Ancaq bu arzunun əlçatmaz 

olduğunu düşünür, gözəl xəyallar qurub, bu xəyal şəfəqlərinin 

işığında yuyunurdu. İndi bu işığın şöləsi çoxalmışdı elə bil. 



 55 

Məmmədbəy də o şöləyə əlavə nur çiləyirdi. Deyirdi, oxu, 

öyrən, savadını artır, imkan düşən kimi sənin ali təhsil 

almağına şərait yaradacağam. 

Elə həvəslə bilmədiklərini öyrənirdi ki. Sanki balığı sudan 

ayırmış, yarıcan edəndən sonra yenə suya buraxmışdılar. 

Axşamın gəlməyini intizarla gözləyirdi. Kitablarını, 

dəftərlərini qoltuğuna vurub yoldaşlarını yığa-yığa məktəbə üz 

tuturdu. 

Yoldaşları deyəndə ki, onların arasında hər yaşda qadınlar 

vardı; iyirmi beş yaşında, qırx yaşında, əlli yaşında… Ən 

cavanı Şəfəqnurun özü olsa da, bu qadınlara başçılığı da özü 

edirdi. Ona görə yox ki, direktorun arvadıydı, ona görə ki, 

bunların arasında ən savadlısı elə Şəfəqnur idi. 

Axşam saat onda, on birdə evə qayıdırdılar. 

Gecənin gəlib çatmasını da bir gənc qadın həsrətiylə 

gözləyirdi. Son günlər özündə bəzi dəyişikliklər hiss edirdi. 

Ürəyi tez-tez bulanır, yeməyin qoxusundan qaçırdı. Ürəyinə 

dammışdı ki… 

Əri saçlarına sığal çəkir, arabir xırda-xırda öpürdü. 

- Şəfəq, qadınlar mənim arxamca çox danışırlar? 

- Nəyə görə? 

- Axı axşam vaxtı onları evlərindən, eşiklərindən, iş-

güclərindən aralı salıram. 

- Yox, dalınca danışmırlar, əksinə, onlar səni çox 

istəyirlər… Ancaq mən səndən küsmüşəm. 

- Niyə ki? 

- Camaatın içində mənə elə sual verirsən ki, çaş-baş 

qalıram. O verdiyin sualın cavabı mən oxuduğum kitablarda 

var ki? 

- Axtarsan taparsan, əzizim. Təəssüf ki, biz az oxuyuruq, 

az öyrənirik. Bir də baxıb görürük ki, karvan gedib, sarvan 

qalıb başına döyə-döyə. 
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- Nə demək istəyirsən? – Şəfəqnur Məmmədbəyin qolları 

arasından çıxıb yanı üstə çevrildi, - yəni mən savadsızam? 

- Yox, Şəfəq, sən bunların hamısından savadlısan. Amma 

yenə də oxumalısan, zəhmət çəkməlisən, savadını artırmalısan. 

Biz belə etməsək, tarix qarşısında günahkar olarıq. Bir alman 

filosofu deyirdi ki… 

- Danışma. 

Məmmədbəy anlayırdı ki, Şəfəqnur əzizlənmək istəyir. 

Buna öyrənmişdi. Evləndikləri vaxtdan hər gecə 

Məmmədbəyin xoş sözləri, isti təması ilə sığallanmış, elə 

nazlana-nazlana da yuxuya getmişdi. 

Məmmədbəy onu özünə tərəf çevirdi. Öpdü. Asta-asta əl-

qoluna sığal çəkib, əlini onun sinəsində gəzdirdi. Sonra yavaş-

yavaş əlini sürüşdürüb sinəsindən aşağıya apardı. Göbəyinin 

üstünə çatanda Şəfəqnur onun əlini öz əliylə saxladı. Əlinə 

tumar çəkdi, zorla eşidiləcək səslə pıçıldadı: 

- Bilirsən orada nə var? 

Məmmədbəy diksinən kimi oldu. Alaqaranlıqda 

Şəfəqnurun gözlərini görməyə çalışdı. 

- Uşağımız olacaq, Məmmədbəy. 

Məmmədbəy Şəfəqnurun qarnını başdan-ayağa sığalladı. 

Onu ehtiraslı öpüşlərə qərq elədi. Sonra yenə başını balıncına 

qoyub xəyallara daldı. 

- Şəfəq, oğlumuz olsa, bilirsən adını nə qoyacağam? 

- Nə? 

- Duruqan. 

- Nə, Duruqan?.. Yox bir Atilla. 

Şəfəqnur yenə nazlandı. Başını Məmmədbəyin sinəsinə 

qoydu. 

- Adların da böyük sehri var, Şəfəq. Uşağın adını Kolxoz 

qoyanda, böyüyüb yəqin ki, kolxozçu olacaq. Və yaxud, 

Kommunal, Vladlen, Ərəfə... Bu adlarla böyüyən uşaqlar sabah 
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adam arasına necə çıxacaqlar? Belə ad sahiblərinin əsl vətəndaş 

olmalarına da mənim şübhəm var. 

- Onda Allah sənin Duruqanını xoşqədəm eləsin… 

Bu addan Məmmədbəyin çoxdan xoşu gəlirdi. Ona elə 

gəlirdi ki, bu adı daşıyan insan sabah korlana bilməz, qanı hər 

zaman duru qalar. Qanın korlanmağından, başqa qanlarla 

qarışmasından yaman qorxurdu. Bir də gələcək övladının 

yüksək təhsilə sahib olmasını istəyirdi. Təhsil almayan 

insanlara elə yazığı gəlirdi ki. Elə bilirdi ki, belə adamlar 

gözləri bağlanmış, ancaq hey irəli qovulan və dürüst yolunu 

tapa bilməyən zavalı məxluqlardır. Belə məxluq olmağı heç 

kəsə arzulamırdı. Çox vaxt bu yöndə dostları, tanışları ilə 

mübahisəsi də düşürdü. Savadsız tanışları savadsızlığın da bir 

elm olduğunu ciddi-cəhdlə ona inandırmağa çalışırdılar. Hələ 

İslam dininin banisi Məhəmməd peyğəmbəri də sitat 

gətirirdilər. Deyirdilər, həzrəti Məhəmmədin elmi olmuşdu, o 

ali təhsil almışdı, hansısa universitet bitirmişdi? Dağda qoyun 

otara-otara, ticarətlə məşğul ola-ola peyğəmbər dünyanın altını 

da bilirdi, üstünü də. 

Məmmədbəy onlarla razılaşa bilmir, təkidlə öz 

dediklərinin müdafiəsinə qalxır, misallar gətirərək elmin insana 

çox lazım olduğunu deməkdən usanmırdı. Peyğəmbər 

söhbətinə gəlincə isə, o, bu varlığın fövqəlbəşər, Allahın elçisi 

olduğunu deyirdi. Onun göstərdiyi möcüzələrin də Tanrı 

tərəfindən gəldiyini adamlara başa salmağa çalışırdı. 

Axşam kursuna gələn adamların arasında başdan-ayağa 

kəmsavad olanları görəndə Məmmədbəyin ürəyi ağrıyırdı. 

Onlara həm yazığı gəlirdi, həm də qəlbinin pünhan yerində 

onlara qarşı mərhəmət hissi yaranırdı. İstəyirdi onların 

könlünün kor qalmış gözləri açılsın, dünyanı görə bilsinlər, 

həyata baxmağı bacarsınlar. 

Beləcə, həm də gözəl xəyallar qururdu. Bu xəyallar şirin 

nağıllara da bənzəyirdi. Göydən üç alma düşməyən nağıllarda 
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onun öyrətdikləri, elə başqalarının da təhsil verdikləri adamlar 

əl-ələ verərək dünyanı dolaşır, hamını dostluğa, əmin-amanlığa, 

qardaşlığa səsləyir, bərbad dünyanı abad edirdilər. 

Məmmədbəyin hələ kənddə çox işləri vardı. Adamlara 

təhsil vermək, maarifləndirmək bir yana, kəndin iki tayı 

arasında körpü qurmaq keçirdi xəyalından. Bu körpü daşdan, 

dəmirdən olmaqla yanaşı, həm də mənəvi körpü olmalıydı. 

Adamlar başa düşməliydilər. 

Ancaq… 

İşin isti çağında Bakıdan teleqram gəldi. Onu Bakıya 

çağırırdılar. 

Ər-arvad yol üçün tədarükə başlayanda içəriyə təngənəfəs 

bir qız uşağı daxil oldu. Pırtlaşıq saçlarını əlləri ilə yana çəkən 

qız heyrətlə Şəfəqnurun üzünə baxdı. 

- Şəfəqnur bacı, bilirsən nə olub? 

- Bir özünü ələ al, de görüm, nə baş verib? 

- Yeddibaşlı əjdaha bir nəfəri yeyib. 

Şəfəqnurun rəngi bir anda qaçdı. Qızın çiyinlərindən 

tutub, gözlərinə baxdı. 

- Kim idi o elə? 

- Qızıldiş Səməndərin oğlu. 

- Ağlı yerindəydi biçarənin? 

- Yox, dəlilik kağızı vermişdilər ona. 

Şəfəqnur bir söz demədi. Qızı qucaqlayıb sinəsinə sıxdı. 

 

 

               *** 

 

Bu şəhəri birinci dəfəydi görürdü. Ancaq ona elə gəlirdi 

ki, yuxularında bu şəhəri çox görüb. Yuxularında gördüyü 

şəhər bu şəhərə oxşayırdı görəsən? Yox, Şəfəqnurun 

yuxularının şəhəri başqa, bambaşqaydı. Orada adamlar daha 

istiqanlı, daha mehriban idilər. Burada isə… Hamı laqeyd-
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laqeyd ötüb keçir, adamın üzünə də baxmırdılar. Elə bil hamını 

don vurmuşdu. Heç kəsin başqasının dərdiylə, kədəriylə işi yox 

idi. Maşınlar da adamlar kimi biganə-biganə ötüşürdülər. 

Şəfəqnura elə gəlirdi ki, bu adamlar bu planetin sakinləri 

deyillər, tamam başqa, yad kainatlardan gəlmişdilər. Belə 

olmasaydı bu adamlardan heç olmasa birini tanıyardı axı; 

üzündən, gözündən, baxışından, duruşundan. Ancaq heç kəsi 

tanımırdı. Buna görə qorxurdu, darıxırdı, Məmmədbəyin 

sinəsinə qısılıb asta səslə ona yalvarırdı. 

- Nə olar, Məmmədbəy, gedək. 

- Hara gedək, əzizim? 

- Qayıdaq Sarıqayaya. Burada ürəyim sıxılır. 

- Yəqin sarıqayalıların dava-şavası üçün darıxmısan? 

- Hə, Məmmədbəy, hə, o kəndin hər şeyi üçün 

darıxmışam. Adamları, ağacları, daşları… O yerlərdə daşlar da 

dil açıb adamlar kimi danışır. Burada isə… adamlar da daşa 

dönüblər. 

Məmmədbəy bilirdi ki, ilk günlər Şəfəqnur buralarda 

darıxacaq, öyrəşə bilməyəcək. 

- Bir azca səbr elə, Şəfəqnur, sonra heç yana getmək 

istəməyəcəksən. Bu şəhər elə vəhşi əjdahadır ki, tutduğunu 

buraxmır. Elə udur, udur, heç doydum da demir. 

- Yox, mən öyrənə bilmərəm bu yerlərə. Havası da 

başqadı, qoxusu da. 

- Yaxşı, canım, bir az səbrini bas, dözə bilməsən 

qayıdarıq Sarıqayaya. 

Əslinə qalanda Məmmədbəyə də bu şəhər yad, ögey bir 

yer kimi görünürdü. Beş il ali təhsil aldığı müddətdə də burada 

o qədər istəklə, könül bağlılığı ilə qala bilmirdi. Ən çox da bu 

şəhərin adamları uzaqdan gəlmişlər kimi görünürdü. Ancaq 

dənizi, bir də bu şəhərin küləyini çox sevirdi. Bəlkə elə onu 

buralarda saxlayan əsas qüvvə də dəniz, bir də aramsız küləklər 

idi? Xəzri küləyi sıx saçlarını şümal əlləriylə darayanda elə 
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xoşbəxt anlar keçirirdi ki. Bu küləyin qanadından tutub göylərə 

ucalmaq, asimana çatmaq, al şəfəqlərin qoynunda yuyunub-

yuyunub bəxtəvərlik məqamına qovuşmaq istəyirdi. 

Şəfəqnuru narahat edən təkcə yad şəhərin yad adamları 

deyildi. Düzdü, o, Sarıqaya üçün darıxırdı. Az müddətdə o 

yerlərə çox öyrənmişdi. Dəlisov kəndin bir az sakit, bir az 

fırtınalı təbiəti də, dəlisov adamların hərdən çılğın, hərdən 

həlim xasiyyətlərinə də öyrənmişdi və ona elə gəlirdi ki, bu 

kənddə qısa zaman kəsiyində yox, uzun, çox uzun illər 

yaşamışdı. 

Onu narahat edən başqa səbəb sağlamlığı ilə bağlı idi. Nə 

özü, nə həkimlər səbəbini tapa bilmirdilər. Ancaq artıq ikinci 

uşaq idi ki, bətnində üç aylığa çatmamış tələf olurdu. Həkimlər 

cürbəcür dərmanlar yazırdılar, iynələr vururdular, yenə xeyri 

olmurdu. Və yaxşı bilən həkimlərdən biri həyəcan təbili də 

çalmışdı. Deyirdi, səbəbini tapa bilməsək və ölüm mənbəyini 

məhv etməsək, uşaqlarının heç biri qalmayacaq. Həkimin bu 

sözlərindən sonra onun narahatlığı daha da artmışdı. 

Məmmədbəyə deməsə də, Məmmədbəy bilirdi, bilirdi ki, 

Şəfəqnur evdə tək olanda ağlayır, üzüntülü anlar keçirir. Bunu 

Şəfəqnurun gözlərindən oxuyurdu. Gecələr onu qoynuna alır, 

sakitləşdirir, əzizləyir, oxşayırdı. 

- Şəfəq, mən işdə rahat ola bilmirəm. Elə bilirəm, evdə 

tək qalanda çox sıxılırsan. Uşağa görə özünü çox üzmə. Hər 

kəsin öz qismət payı var və o paydan artığını yeyə bilməz… Bir 

azdan ali məktəbə daxil olacaqsan, oxuyacaqsan, yeni-yeni 

insanlarla tanış olacaqsan. Özün üçün gözəl, əsrarəngiz bir 

həyat quracaqsan. Əlbəttə ki, mənimlə bir yerdə. Nə sənin 

mənsiz, nə mənim sənsiz bir dəqiqəmiz, bir anımız olmayacaq, 

Şəfəqnur. 

Belə anlarda Şəfəqnur bir uşaq şıltaqlığı ilə yataqda 

Məmmədbəyi qucaqlayır, sinəsinə qısılır, onun qolları arasında 
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nazlanmaqdan həzz alır, gecə yarıya qədər, yorulub əldən 

düşənə kimi onunla əylənməkdən yorulmurdu. 

Sabah Məmmədbəy onun gözlərində yenə kədər haləsi 

görürdü. Şəfəqnura xoş, məhrəm, isti sözlər deməklə əslində 

özünü də şəhərə bağlamaq istəyirdi. 

Amma deyəsən, bu şəhərə bağlanmaq arzusu yenə 

ürəyində qalacaqdı. Şöbə müdiri bu gün onu yanına çağırmış, 

onu Moskvaya, altı aylıq kursa göndərmək istədiklərini 

bildirmişdi. Onda bəs Şəfəqnurun ali təhsil alması necə 

olacaqdı? Bu barədə Şəfəqnura deyəndə o əvvəl duruxdu, sonra 

nədənsə xoşbəxt-xoşbəxt gülümsəyib, ərinin boynuna sarıldı. 

- Eybi yox, Məmmədbəy, təki sən zirvələrə yüksəl, mən 

qiyabi yolla da təhsil ala bilərəm. 

Məmmədbəy sevindi. Nədənsə bu onun ağlına 

gəlməmişdi. 

- Səhərdən sənədlərini hazırla. 

Şəfəqnur sənədlərini hazırladı. Ali təhsil almaq üçün ali 

məktəbin qiyabi şöbəsinə imtahan verdi. Yüksək qiymətlər alıb 

ali məktəbin tələbəsi oldu. 

Bu müddət ərzində Məmmədbəyi çox get-gələ saldılar. 

Məsələnin müsbət həlli yuxarıda oturan Robert Əyriyanın 

sərəncamından asılı idi. Əyriyan onu ora-bura göndərir, bir 

bəhanə tapmayanda işin ondan yox, başqasından asılı olduğunu 

deyirdi. O başqası kim idi? Orasını demirdi və bu qeyri-

müəyyənlik Məmmədbəyin əsəblərini tarıma çəkirdi. Bu zorun 

içində bəzən başını itirir, hərdən heç nəyə baxmadan 

Sarıqayaya qayıtmaq istəyirdi. Ancaq son anda özünü ələ alır, 

düşünür, alçaq Əyriyanın qarşısından çəkilməyi öz qüruruna 

sığışdıra bilmirdi. Yaxşı ki, bu işdə Şəfəqnur da onun arxasında 

dayanmışdı. Yoxsa bəlkə də dözə bilməz, çəkilib bir qaranlıqda 

dayanardı. 

- Sən nə danışırsan Məmmədbəy, geri çəkilmək nədi? O 

murdarın da qabağından adam geri çəkilər? İndi sən bir aslan 
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olmalısan. O çaqqalı əzib, işığa doğru getməlisən!.. 

Görmədinmi mən ali məktəbə sənəd verəndə Roza Ayrapetyan 

adında qadın nə oyunlar çıxardı? Mənim yerimdə başqası 

olsaydı hər şeydən bezərdi, sənədlərini geri götürərdi. Mən 

isə… 

Roza Ayrapetyan sənədlərin qəbuluna nəzarət edən 

şöbənin rəhbəriydi. Şəfəqnuru birinci dəfə görəndə onu başdan-

ayağa süzmüş, nəşəli gözlərini onun gözlərində saxlayaraq 

ironiyaya bələnmiş sözlərlə soruşmuşdu: 

- Sən kənddən gəlmisən? 

- Bəli… Hardan bildiniz? 

- Bunu bilməyə nə var ki? Yerişin, geyimin, duruşun, - 

Sonra qəribə tərzdə gülüb, köməkçisini çağırmışdı- Ay qız, 

İrina, bura gəl. 

Bəzək-düzəyindən xarici kuklalara oxşayan, sinəsi yarıya 

qədər açıq qadın gəlib Rozanın qarşısında dayanmışdı. 

- Eşidirəm, Roza xanım. 

- İrina, sən Allah, düşünüb de, bu qızın sənədlərini 

götürmək olar? 

İrina çaş-baş halda bir Rozaya, bir də Şəfəqnura 

baxmışdı. 

- Mən nə bilim... Hə, başa düşdüm. Sənədlərə baxıb 

deyərəm. 

Şəfəqnur isə heç nə başa düşməmişdi. 

Sonrakı günlərdə isə, deyəsən, bəzi məsələləri anlamağa 

başlamışdı. Gizlincə sənəd verənlərin arasından öyrənmişdi ki, 

Roza öz soyadına və ona yaxın soyadlara üstünlük verirdi. 

Onların sənədlərini qeyri-şərtsiz qəbul edir, onları get-gələ 

salmırdı. Şəfəqnur və onun soyadından olanlara isə zülm edir, 

buradan oraya, oradan buraya göndərirdi. Artıq bəhanələrin 

bitdiyini görəndə isə ondan iş stajı tələb edirdi. 
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Şəfəqnur hərdən bezir, geri çəkilmək, oxumaq arzusundan 

əl çəkmək istəyirdi. Birdən hardansa yeni güc alırdı. Və tufan 

kimi qoparaq yenidən Rozanın mövqeyinə püskürürdü. 

Məmmədbəyin təlimatı ilə Şəfəqnur Mərkəzi Komitəyə 

məktub yazdı. Nahaqdan incidildiyini, süründürməçiliyə 

salındığını məktub vasitəsiylə  izah etdi. Mərkəzi Komitədən 

cavab gələndən sonra daha Rozanın bəhanəsi qalmadı. Öz 

soyadı tərəfindən imzalanmış məktubu oxuyandan sonra 

yumşaldı və yenə ironiyalı gülüşlə ona baxıb, sənədlərini qəbul 

etmək üçün İrinanın yanına göndərdi. 

Məmmədbəyin işi lap çətinə düşmüşdü. Əyriyan üzdə 

cilddən-cildə düşərək ona mehriban münasibət göstərsə də, 

dalda başqa mövqe tutur, onun yerinə başqalarını Moskvaya 

göndərirdi. 

Məmmədbəy yüz qapıya göndərilsə də, bir gün o 

qapıların birində tilsimin sinacağını gözləyir, inanır, səbr 

kasasını daşdırmamağa çalışırdı. Şəfəqnurun sözlərindən sonra 

isə, bir az da mətinləşmişdi. Axıra qədər bu yolda 

vuruşacağına, mübarizə aparacağına söz vermişdi. Yuxarılara 

da getmişdi. İvanov, Sərkisov, Balayan kimi rütbəlilərin 

qəbuluna düşmüşdü. 

Və axırda... 

Eşitdi ki, Əyriyan onu axtarır. Tez onun yanına getdi. 

Katibədən izinalıb, kabinetə daxil oldu. Əyriyan onu görən 

kimi cəld ayağa qalxdı, üzünə xoş təbəssüm verib yaxına gəldi. 

- Xoş gördük, igid oğlan. Xoşum gəldi səndən. Mübariz 

və dönməzsən. Mən belə adamları çox sevirəm. Axır ki, 

yuxarılar sənin getməyinə izinverdilər. Uğurlar olsun sənə. Get, 

ancaq mən Robert əmini heç vaxt yaddan çıxarma. 

- Yox,  yoldaş Əyriyan, sizi yaddan çıxarmaq olar? 

Ölüncə mənim xatirimdə qalacaqsınız! 

- Sağ ol. Ancaq mənə rəsmi olaraq yoldaş Əyriyan yox, 

Robert əmi de. 
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Məmmədbəy sağollaşıb kabinetdən çıxdı. Elə bil 

boğulmaq üzrə olan biçarə adamı təmiz havaya çıxarmışdın. 

Həyat gözlərində başqa cür görünürdü. Sanki göydə uçan 

quşlar qanad saxlayıb ona salam verir, ağaclar ehtiramla baş 

əyir, yollar yorulmaq bilmədən onu irəliyə, işıq dolu sabahlara 

aparırdı. 

Xoş xəbəri Şəfəqnura çatdıranda o, əvvəl özünü itirdi, nə 

edəcəyini bilmədi, sonra Məmmədbəyin boynuna sarılıb, 

astadan ağladı. 

- Zalımların əlindən qurtuldun, Məmmədbəy. İndi nə 

sənə, nə də mənə ölüm yoxdur!.. 

Moskva gözəl olduğu qədər də böyük və mürəkkəb şəhər 

idi. Yaşıllığa bürünmüş xiyabanlar, səliqəli parklar adamın 

gözünü oxşayır, qəlbində xoş duyğular oyadırdı. 

İlk günlər bir qədər darıxsalar da, bu şəhərə Bakıdan daha 

tez öyrəşdilər. Belə isti təmasın yaranmasında kirayə qaldıqları 

evin sahibi Anna Mixaylovnanın da böyük rolu oldu. Bu qadın 

olduqca ağıllı, mehriban və səmimi idi. Bu evə gəldikləri andan 

Şəfəqnur evin xanımından yaxşı münasibət gördü. Rus dilini 

çox az bilsə də əl hərəkətləri və alayarımçıq danışıqla bir-birini 

anlayırdılar. Bir müddətdən sonra Məmmədbəy də bu qadının 

səmimiyyətinə inandı və yaxın adamı kimi onu sevməyə 

başladı. 

Anna Mixaylovnanın üç oğlu var imiş. Biri həlak olmuş, 

o biri almanlara əsir düşmüşdü. Üçüncü oğlu isə müharibədən 

sonra Yaponiya sərhədinə işləməyə getmiş, bir daha geri 

qayıtmamışdı. Onun nə ölüsündən, nə qaldısından xəbər tuta 

bilməmişdi. Ancaq hələ də ümidlə həm onun, həm də əsir 

düşən oğlunun qayıdacağını gözləyir, bu həsrətin bir gün 

bitəcəyinə ümidini itirmirdi. Deyirdi, gecələr yaxşı yata 

bilmirəm. Eşikdən bir taqqıltı, şaqqıltı eşidəndə elə bilirəm ki, 

oğullarım gəlir. Durub yerimin içində otururam, bəzən 

gecəyarısı dəli adamlar kimi həyətə çıxıb fırlanıram. Hər gələn 
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qaraltının oğullarım olduğunu zənn edirəm. Qaraltılar ötüb 

keçəndən sonra kor-peşman evə qayıdıram, yatağıma uzanıb 

səhəri dirigözlü açıram. 

Həyat yoldaşı da üç il bundan qabaq ölmüşdü. Zavodda 

tokar işləyən əri ehtiyatsızlıq ucbatından dəzgaha düşmüş, elə 

yerindəcə keçinmişdi. 

Dərdi böyük olsa da gözlərindəki işıq hələ də 

sönməmişdi. Hələ üstəlik elə nurlu sabahlardan danışır, adama 

ruh verirdi ki, adam onun ürəyinin böyuklüyünə heyrətlənməyə 

bilmirdi. 

Şəfəqnur ən çox da Anna Mixaylovnadan rus dilini 

öyrəndiyinə görə sevinirdi. Axı Bakıda Roza Ayrapetyan həm 

də onu rus dilini bilmədiyinə görə lağa qoymuş, qınamışdı. 

Şəfəqnur ona dil qaytarıb «sizin də borcunuz bizim dilimizi 

bilməkdir» - deyəndə isə, Roza ədayla ona yaxın gəlmiş «siyasi 

səhv buraxma, başın ağrıyar» - deyərək, ona danışığında 

ehtiyatlı olmağı tapşırmışdı. 

Bakıya qayıdan kimi gərək Roza Ayrapetyanın yanına 

gedəydi, ona müjdə çatdıraydı, deyəydi ki, tapşırığını yerinə 

yetirdim, rus dilini öyrəndim. Daha məni lağa qoyma, kinayə 

eləmə. İndi də siz… Yox, daha orasını deyə bilməzdi. Desəydi, 

bu siyasi səhv olardı və başı ağrıyardı. 

Məmmədbəyin kurs keçdiyi yerin rəhbəri Armen 

Qaracanov adında yaşlı, ağsaçlı bir kişi idi. Kurs başlanan 

gündən onun gözü Məmmədbəyi götürmürdü. Bütün 

müəllimlərlə xoş münasibət yarada bilsə də, onunla suları düz 

axmırdı. Elə hey bir bəhanə ilə ona ilişir, qəlbini incidən 

atmacalar atırdı. Axırda Məmmədbəy dözmədi. Onun haqqında 

ölçü götürülməsi üçün yuxarıya məktub yolladı. Bundan sonra 

əriyib muma döndü Armen Qaracanov. Onu foyedə, kursa 

gələnlərin hamısının yanında qucaqlayıb sinəsinə sıxdı. 

- Ay küsəyən oğlan, deməli mənim sözlərimdən acığın 

gəlib? Bəs bilmirsən pişik balasını… İkimiz də qafqazlıyıq. 
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Mənim Bakıda bilirsən nə qədər qohumlarım var? Özüm də 

Bakıda çox olmuşam. Dostlarım, tanışlarım… Adam küsəyən 

olmaz. Nə problemin olsa, yanıma gəl, mənə de. 

O gündən Armen Qaracanov daha Məmmədbəyə 

toxunmadı, ona pırtlaşıq sözlər deyib, qəlbini incitmədi. Hələ 

üstəlik hər dəfə görəndə Məmməbəyə yanaşdı, qəlbini isidən 

sözlər dedi. 

Kursu qurtarıb Bakıya qayıdanda da Armen Qaracanov 

üzünə kədərli bir ifadə verib, onunla ayrılmağın asan 

olmadığını dilinə gətirdi. 

Ən qəribəsi də o idi ki, Məmmədbəy onun isti təmasından 

sehrlənmiş, ona sıx bağlılığı yaranmışdı. 

Ayrılanda səsi titrədi Məmmədbəyin. Onu Bakıya qonaq 

dəvət elədi. Armen Qaracanov da mütləq gələcəyini və olsun 

ki, birdəfəlik Bakıda qalacağını dedi. 

Şəfəqnurun Anna Mixaylovna ilə vidalaşmağı isə təsirli 

kino səhnəsini xatırladırdı. Ağlamaqdan hər ikisinin gözlərində 

yaş qurtarmışdı. Bir-birinə elə sıcaq, elə doğmalar kimi 

baxırdılar ki, bu ayrılığı seyr edənlərin könlünün qübur 

olmaması əsla mümkün deyildi. 

Məmmədbəy də dözmədi, ağladı. Bu həlim, mehriban, 

dərdli xanımı tək-tənha qoyub ayrılığın yoluna çıxmaq ona da 

asan gəlmirdi. 

Heç olmasa, itkin oğullarından biri qayıtsaydı, arvadın 

gözləri bir az yollardan yığılsaydı, bəlkə də bu ayrılıq anlara bu 

qədər təsir eləməzdi. Soyuq otaq... Tənha qadın... Qaranlıq 

gecə... Bunları düşünəndə Məmmədbəy çox pis olurdu. 

Şəfəqnur da ondan daha betər... 

Ancaq getməliydilər. Ayrılıq təbili artıq çalınmışdı. 

Bakıda onları yeni həyat, daha geniş mübarizə meydanı, çətin 

sınaqlar, ağır imtahanlar gözləyirdi... 

Qatar fit verib vağzaldan ayrılanda Şəfəqnur pəncərənin 

arxasında donuq-donuq dayanıb onlara baxan Anna 
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Mixaylovnadan gözünü çəkməyib hönkürdü. Və qapıya tərəf 

yeriyib bayıra çıxmaq, bir daha qadını bağrına basmaq istədi. 

Lakin qatar artıq tərpənmişdi. Qadın pəncərənin önündən 

çəkilib getmişdi... 

Heç bir ay da çəkmədi, Məmmədbəyi çağırıb təhsil işi 

üzrə yaxşı bir vəzifə verdilər. 

Şəfəqnurun da işləri pis getmirdi. Moskvada Anna 

Mixaylovnanın onu qadın həkiminə aparması, deyəsən, öz 

bəhrəsini verirdi. Bətnindəki uşağın dörd aylığı yaxınlaşırdı. 

Hələ elə bir müşkül hiss etmir, mənfi dəyişikliklər duymurdu. 

Bunu həkimlər də təsdiq edirdilər. 

Narahatçılığı, ağırlığı olsa da, o bütün bunlardan üzülmür, 

sevinir, uşağın dünyaya gələcəyi, ana olacağı günü intizarla 

gözləyirdi. 

 

 

            *** 

 

Bakının ilıq küləyi üz-gözünü öpüb, onu salamlayanda 

Nazənin qəribə hisslər keçirirdi. İlk dəfə gəlsə də, bu şəhər ona 

elə bil doğma idi. Sanki bu yerləri görmüşdü. Bu yerləri gəzib-

dolaşmış, uşaqlıq, yeniyetməlik çağları buralarda keçmişdi. 

Əslində isə o, Bakını ancaq kinofilmlərdə görmüş, həmişə bu 

şəhərə gedib, onun gözəlliyindən məst olmaq istəmişdi. 

Bakının gözəl olduğunu hardan bilirdi axı; Bakıya gəlib 

görənlər danışmışdılar. Elə heyranlıqla, elə maraqla, elə qəribə 

təsvir vasitələri yaratmaqla ki, bütün bunlar onda Bakıya olan 

marağı daha da artırmışdı. Ancaq Ziyadın kirayə tutduğu evə 

gələndə ilk anda onun bütün təsəvvürləri az qala alt-üst 

olacaqdı. Dalan, uçuq-sökük bir həyətə daxil olanda, qapını 

açıb az qala adamın başı dəyəcək tavana, xosaq ev-eşiyə 

baxanda bir anlıq özünü itirmiş, Ziyada buradan getməyi tələb 
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etməkdən özünü zor-güclə saxlamışdı. Bunu deyəsən, Ziyad da 

hiss eləmişdi. Sevgilisinə yaxın gəlmiş, ona xoş sözlər demişdi. 

- Darıxma, Nazənin bura bizim müvəqqəti yaşayış 

yerimizdir. Yaxın müddətdə ev alarıq, köçüb gedərik... Belə 

evləri görməsən, yaxşı evlərin qədrini bilməzsən. İnsan gərək 

aşağıdan yuxarıya getsin. Yoxsa nə evinin qədrini bilər, nə də 

insanların. 

Ziyadın axırıncı sözlərindən bir şey anlamasa da, başıyla 

onun dediklərini təsdiq edərək, gətirdiklərini yerbəyer eləmək 

üçün qollarını çırmayıb işə başlamışdı... 

Doğrudan da onlar bu xosaq evdə çox yaşamadılar. Ev 

rütubətli olduğundan və Nazəninin hamiləliyinə ziyan 

verdiyindən başqa bir yerə, daha münasib, şəraitli evə köçdülər. 

Və dənizdə işlədiyinə görə qısa zamanda Ziyada ev də 

verdilər. Ev üç otaqdan ibarət idi. Nisbətən geniş mətbəxi 

vardı. İki eyvanın biri geniş küçəyə, o birisi dənizə baxırdı. 

Dənizə baxan eyvanda dayananda Ziyad zarafatından 

qalmamışdı... 

- Nazənin, elə bil dəniz mənim taleyimə yazılıb. Təki 

Tanrı fırtınalarından qorusun… 

İş vaxtı fırtına qopanda onların işi çətin olurdu. Dəli 

küləklər heç nəyə rəhm etmədən atını çapır, bir müşgül, bir 

ağrı, bir acı yaratmadan çıxıb getmirdi. 

Yeni işə başlayan vaxtı Ziyad belə fırtınalardan yaman 

qorxurdu. Hətta fırtınanın şıdırğı vaxtında ürəyində qərara da 

gəlirdi, deyirdi ki, bu işdən çıxacağam, gedib özümə bir düz-

əməlli iş tapacağam. 

Günlər ötdükcə həm işinə, həm də fırtınalara alışdı. Daha 

özünə başqa iş axtarmaq haqqında düşünmədi. Hələ bəzi 

vaxtlar fırtına qopmayanda, ya bir az gecikəndə darıxmağa 

başladı, uzaqlara, lap uzaqlara baxıb, fırtınanın gəlməsini 

gözlədi. Onda iş daha cəlbedici olurdu. Adamların sürətlə 
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hərəkət etməsi, həyacanlı və qışqırıqlı danışığı onun xoşuna 

gəlir, canında olan məsuliyyətini, həvəsini daha da artırırdı 

Sakit havada ev üçün də çox darıxırdı. Elə hey saata 

baxır, vaxtın keçməsini, evə getmək anının yetməsini intizarla 

gözləyirdi. 

O an çatanda ürəyinin döyüntüsü sürətlənir, vertalyot 

dayanacağından evə necə çatacağını bilmirdi. Ən çox da oğlunu 

görmək üçün vaxtın daralmasını arzulayırdı. 

Tuqay yavaş-yavaş böyüyürdü. Ana südü az yesə də, 

deyəsən, uşaq yeməkləri ona düşürdü. Doyunca yeyib, yatağına 

uzananda elə bəxtiyar-bəxtiyar gülümsəyirdi ki. Bu anlarda 

Ziyadın qəlbi xoş duyğularla dolur, özünü dünyanın ən xoşbəxt 

atalarından biri hesab edirdi. 

- Naz, sən Allah, uşağa elə gözdolusu baxma. 

- Niyə ki? 

- Ananın gözü uşağa tez dəyir. 

- Deyirsən yəni, oğluna gözüm dəyər? 

- Nənəm deyərdi ki... 

- Bilirəm nə deyərdi. Ancaq mənim nənəm başqa şey 

deyərdi. Deyərdi ki, atanın gözü daha tez uşağa dəyir. 

- Nə deyim, vallah, hər halda, uşağı gözlərimizdən 

qorumalıyıq… Çox gözəldir axı, mənim balam. 

- Yaxşı, götürmə uşağı, axırda dəli edəcəksən. 

Tuqay onların evinə əlavə nur, bir dünya işıq gətirmişdi. 

Çox sevinirdilər, gözlərindən bəxtəvərlik yağışları yağırdı. Bu 

bəxtəvərliyə bir kölgə salan məqam var idisə, o da Ziyadın ata-

anasının hələ də onlara qarşı olan soyuq rəftarlarından 

yaranırdı. Onlar Ziyadgilə demək olar ki, zəng etmir, onlarla 

maraqlanmırdılar. Tuqay dünyaya gələndə də zəng edib Ziyada, 

gəlinlərinə gözaydınlığı vermədilər. Bir az gözlədi, sonra Ziyad 

əlləri əsə-əsə dəstəyi götürüb evlərinə zəng çaldı. 

- Salam, ata, mənəm. 

- Kimsən? 
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- Ata, mənəm, Ziyad... 

- Yaxşıyıq. 

- Ata… 

- Dəstəyi anana verirəm. 

Bu beş-on saniyə beş-on il qədər uzun göründü Ziyada. 

Elə bildi ki, daha anası yoxdu, gedib bu dünyadan, bir də geri 

qayıtmaz. 

- Alo, kimdi danışan? 

Yox, anasının səsiydi. O heç yana getməmişdi. 

- Mənəm, ana… Necəsiniz? Bilirsiniz, oğlum olub… 

- Bilirik, bala… Gözünüz aydın olsun… Amma ona 

babanın adını qoyma. 

- Yox, ay ana, adını artıq qoymuşuq, adı Tuqaydı. 

- Lap yaxşı, adıyla böyüsün. 

Araya səs-küy düşdü, sonra xışıltı qopdu, telefon əlaqəsi 

kəsildi. 

Ziyad telefonun yanında oturub gözləyirdi. Elə bilirdi 

indicə telefon zəng çalacaq, dəstəyin o başından atasının ötkəm 

səsi eşidiləcək, Ziyadı təbrik edib, sonra gəlinini çağıracaq. 

Ancaq belə olmadı. Nə telefon zəng çaldı, nə atasının səsi 

gəldi. 

Əvvəllər atası belə deyildi axı; nəvəsini qucağında 

gəzdirən bir baba görəndə, həsrətli baxışlarla onu süzərdi. 

Sonra göylərə, Allah oturan yerə baxıb, yeyin addımlarla 

uzaqlaşıb gedərdi. 

Ziyad aydın, apaydın bilirdi ki, atası baba olacağı günü 

gözləyir. Bəs bu soyuq  danışıq… Yox, ola bilməz, yəqin 

hardasa texniki problemlər yaranıb, telefonlar xarab olub. Hə, 

yadına düşdü, axı evlərindəki telefonun məftilində zədə vardı. 

Yəqin o zədə tərpənib, telefon əlaqəsi kəsilib. O müşkül həll 

olunan kimi… 

Ziyadın narahatçılığını Nazənin duydu. Ürəyində sıxılsa, 

Ziyadın ata-anasından incisə də bunu üzə vurmadı. 
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- Ziyad, bizim kənd telefonlarını bilmirsən? Yəqin simləri 

yenə ildırım vurub. 

Elə bil bu sözlərdən Ziyad təskinlik tapdı. Nazənini 

qucağına götürüb, o biri otağa apardı. 

- Bura niyə gətirdin? 

- Tuqay artıq yekə oğlandır, qoy görməsin ki, onun 

anasını… 

Sonra tez-tələsik Nazənini soyundurdu. Yatağa uzadıb, 

özü soyunmağa başladı. 

Tuqay yuxudan ayılıb, yerinin içində oynamağa 

başlamışdı. Ziyadla Nazənin isə hələ də bir-birlərindən 

doymamışdılar. 

Ziyadın ayaqda güclə dayandığını görən Nazənin 

gülməkdən özünü saxlaya bilmədi.  

- Deyəsən, on beş günün həsrətini bir gündə çıxarmaq 

istəyirsən. 

Ziyad yenə Nazəninin yanına uzandı. Başını onun yumru 

döşlərinin arasına qoyub, əlini pünhan yerlərdə gəzdirdi. 

Amma gecəyarıya qədər qulağı o biri otaqda, telefonun 

yanında qaldı. Telefon isə susurdu… 

Dənizdə işləmək hər adamın işi deyildi. Əvvəla dənizə 

qəlbində dəruni bir sevda olmalıydı. Dənizi yaxın adamın kimi, 

sevgilin qədər sevməli, ona bağlanmalıydın. Sonra onun 

çətinliklərinə dözməli, sınaqlarından çıxmağı, hər əzab-

əziyyətinə dözməliydin. Onda dəniz də sənə bağlanar, sakit və 

təlatümlü qoynunda yer verər. Bunları yuxarıda oturanlar da 

yaxşı bilirdilər. Onlar hərdən maraq üçün dənizçilərin yanına 

gəlir, elə bil dənizin və dənizçinin nə olduğunu daha yaxından 

izləmək istəyirdilər. Bəlkə elə buna görəydi, dənizçilərin həyat 

şəraitlərini yaxşılaşdırmaq üçün tez-tez qərarlar verirdilər. Gah 

əlavə güzəştlər edir, on üçüncü əməkhaqqı ayırır, hələ ildə bir 

dəfə uzaq-uzaq yerlərə gəzməyə də göndərirdilər. 
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Ziyadın bu dəfəki məzuniyyətini Bolqarıstanın gəzməli və 

görməli yerlərinə salmışdılar. O yerlərə gedib qayıdanlar dil-

boğaza qoymadan elə xoş sözlər danışırdılar ki, adam quşlardan 

qanad alıb o yerlərə uçmaq arzusuna düşürdü. Lakin nədənsə 

Ziyad Bolqarıstana getmək təklifindən o qədər də məmnun 

qalmadı. Kəndləri könlünə düşmüşdü. İstəyirdi arvadını, 

uşağını götürüb kəndə getsin. Bütün məzuniyyət müddətini o 

yerlərdə keçirsin. Sulu bulaqların, yaşıl çəmənlərin, romantik 

və xatirə dolu dağların  qoynunda dincəlmək ona xaricə 

getməkdən daha çox xoş gələrdi. Axı nə müddət idi kəndlərinə 

getmirdilər. Atasından, anasından, bacısından ötrü də yaman 

darıxmışdı. Bu müddətdə heç onlar da Bakıya gəlməmişdilər. 

On gündə, on beş gündə bir dəfə telefonla danışmış, salamlaşıb, 

sağollaşmışdılar. 

Ziyad nə qədər ört-basdır eləməyə çalışsa da, 

doğmalarının soyuq münasibəti Nazəninin əsas düşüncə 

nöqtəsinə çevrilmişdi. Son zamanlar Nazənin artıq bu 

münasibəti dilə də gətirir, hərdən Ziyadı məzəmmət eləməkdən 

çəkinmirdi. 

- Səninkilər məni sevmirlər. 

- Bu nə danışıqdır? 

- Görürəm də. 

- Onlar səni niyə sevməsinlər, axı? 

- Bilmirəm. Yəqin ağır daş olub, başlarına düşmüşəm. 

- Nazənin, sən nə danışırsan? 

- Düz deyirəm də. Gəlin var qayınatanı, qayınananı heç 

adam hesab eləmir. Mən isə neçə ay bir qul kimi onların 

qulluğunda dayanmışam. 

- Yaxşı-yaxşı, boş-boş danışma, kəndə gedərik, onda 

görərsən ki, səni nə qədər çox istəyirlər. 

- Mən cəhənnəmə. Gəlib bir nəvələrini də görmədilər. 

Demirlər ki, oğlumuz Bakıda ev alıb, övlad sahibi olub, gedək 

heç olmasa dilucu gözaydınlığı verək. Mənim anamın fikri 
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burdadır. Əlinə keçəni bizə göndərir. Dul qadının işi yollarda 

keçir. Hələ bacım, Bakıya köçəndən hər gün bizə baş çəkir. Bu 

mənimkilər, o da səninkilər… 

Ziyad qapını çırpıb eşiyə çıxdı. Əsəbdən əlləri əsirdi. Ona 

ən çox təsir edən Nazəninin sözlərinin içində olan həqiqət idi. 

Acı olsa da, onun dediklərinin çoxusunda dilə gətiriləsi 

mümkün olmayan bir həqiqət vardı. 

Əvvəllər belə deyildi Nazənin. Çətinliklə də olsa onların 

soyuqluğunu malalayır, söhbətin dərinləşib, ürək ağrıdan 

məcraya düşməsini istəmirdi. Bunu Ziyad aydınca hiss edirdi. 

Bu hissetmə də, əslində Ziyada pis təsir edir, Nazəninin rola 

girməsindən əsəbiləşir, qəlbində olanları dilinə gətirməsini 

istəyirdi. O biri yandan… Qəlbinin dərin guşəsində Nazəninin 

susmasını, elə belə qalmasını və günlərin birində vəziyyətin 

dəyişəcəyini, doğmalarının onlara isti münasibət bəsləyəcəyini 

arzulayırdı. 

Bəlkə kəndə getsəydilər. Bəlkə… Bu bəlkələr 

burulğanında boğularkən Nazənin qəti qərarını verdi. 

- Mən kəndə getməyəcəyəm! 

Ziyad onu zornan, döyə-döyə kəndə apara bilməzdi ki. 

Belə olsaydı münasibətlər bəlkə daha da korlanar, 

idarəolunmaz həddə çatardı. 

Xaricə getməyə hələ üç gün vaxt qalırdı. Bu müddət 

ərzində kəndə getmək, ata-anasına dəyib, geri qayıtmaq olardı. 

Həm atası, həm anası, elə kəndin özü də bu dəfə başqa 

cür göründü Ziyada. Atası saqqal saxlamışdı. Qıvrılmış ağ 

saqqal tükləri atasını olduqca yaşlı göstərirdi. O heç vaxt 

atasını belə görməmişdi. Yadına gəlir, kənddə bir hadisə 

olanda, birisi rəhmətə gedəndə kəndin kişiləri bir neçə gün 

üzlərini qırxmazdılar. Ölən adam cavan olanda bu müddət daha 

da uzanardı. Sonra yas sahibinin təkidi ilə kişilər saqqallarını 

qırxardılar. 
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Ziyad atasını görəndə nigaran qaldı, elə bildi kənddə ölən 

var. Ancaq bunu atasından soruşmağa ehtiyat elədi. Məqam 

tapıb anasına yanaşdı. 

- Ana, ölən var? 

- Yox. 

- Bəs niyə atam saqqalını qırxmayıb? 

- Deyir, daha saqqalımı qırxmayacağam. 

- Bəlkə molla-zad olmaq istəyir? 

Ziyad araya şirinlik salmaq istədi. Amma anasının 

dodaqları qaçmadı. 

Anasının da saçları çox ağarmışdı. Bu müddətdə bir neçə 

yaş qocalmışdı, elə bil. 

Kəndin ağacları, dağları da çox yaşlı görünürdü. Ziyad 

bütünlüklə heç vaxt kəndi belə qoca, kədərli və məsum 

görməmişdi. 

İki gün kənddə qalıb, geri qayıtdı. Bu iki gün ona çox 

uzun bir müddət kimi göründü. Yoldaşlarının, dostlarının da 

gözünə görünmədi. Həyət-bacada gəzib-dolandı, sakit 

cığırlardan keçib dağların qoynuna qalxdı. Nə qədər çalışsa da, 

keçmişdə qalan xoş xatirələrini oyada bilmədi. Sanki o xatirələr 

dərin yuxuya getmişdilər. Və Ziyadın bu halıyla o xatirələrin 

oyanıb onun könlünə sığal çəkməsi mümkün deyildi. 

Atasını hardasa başa düşürdü. Onun sözünü yerə salmışdı, 

öz dediyini eləmişdi. Ataların kinli olduqlarını, övladlarını 

səhvlərinə görə bağışlamadıqlarını, hətta onları ağır cəzaya 

məruz qoyduqlarını da bilirdi. Ancaq analar başqa cür olurlar, 

axı. Analar ana qəlbləri ilə bacarmır, kövrək hisslərin əsiri olur, 

övladlarının ən ağır cinayətlərini belə bağışlamağa bəhanə 

tapırdılar. Bəs onun anası niyə belə daşürəkli olmuşdu? Ziyad 

nə eləmişdi, axı? Ata-ananın bəyənmədiyi bir qızı sevib, onunla 

ailə qurmaq bu qədərmi ağır özbaşınalıq hesab olunurdu? Axı 

anası hər vaxt ona ancaq öz kəndlərindən qız tapıb evlənməyi 

tövsiyə edirdi. Dönə-dönə dilinə gətirirdi ki, adam öz kəndini 
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qoyub, başqa yerdən qız almaz. Nə bilirsən, sevəcəyin o qız 

hansı yuvanın quşudur, hansı dərənin azmışıdır. Ancaq kənddə 

hamını tanıyırsan, kimin-kim olduğunu yaxşı bilirsən. Və 

axırda inadla təkrar edirdi ki, öz kəndimizin ən pis qızı başqa 

kəndin ən yaxşı qızından yenə yaxşıdır. 

Ziyad bu fikirlə daxilən razılaşmır, qəlbində gizlincə bu 

fikrə qarşı üsyan qaldırırdı. Üzdə isə qeyri-səmimi də olsa, 

anasıyla razılaşır, gülümsünüb ona öz kəndlərindən gəlin 

gətirəcəyinə söz verirdi. Bəs bu nə oyun idi çıxarırdılar? Bu 

qədər laqeydlik, biganəlik ola bilərdimi? Gəlinləri bir yana, 

dünyaya gələn ilk nəvələrinə qarşı bu qədər soyuqluq Ziyadı 

üzürdü. Ziyad kəndə gələndə atası nəvəsini heç soruşmadı da. 

Anası isə dilucu Tuqayla maraqlanıb, elə dilucu da boyunu 

oxşadı. 

Şəhərə qayıdanda iç otaqda yorğan-döşəkləri səliqəyə 

salan anasının yanına gəldi.  

- Ana, bəlkə səni də Bakıya aparım? 

- Niyə, ay bala? 

- Gedib nəvəni görərsən, evimizlə tanış olarsan. Mən 

xaricdən gələnə qədər gəlininin yanında qalarsan. 

- O, tək qalmır, o barədə narahat olma. 

- Bəs kimnən qalır? 

- Bacısı, rəfiqələri… 

- Onu hardan bilirsən? 

- Niyə bilmirəm? Qayınanan kənddə danışıb ki, qızım 

Bakıda bir dünya hörmət qazanıb. Deyib, bu qız elə Bakıda 

doğulmalıymış… 

Ziyadın onsuz da ürəyi sıxılırdı. Ona görə söhbəti 

uzatmadı, şey-şüyünü yığışdırmaq üçün o biri otağa keçdi. 

Bakıya çatana kimi Ziyadın fikri dağda gəzir, aranda 

dolanırdı. Amma evlərinə yetişəndə, oğlunu görəndə fikri bir az 

dağıldı. Tuqayı qucağına aldı, boynuna salıb dolandırdı. 
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Arvadı ondan ata-anasını soruşmadı, «kənddə nə var, 

hamı yaxşıdırmı?» deməklə kifayətləndi. Ancaq belə tez 

qayıtmasının səbəbini soruşdu. 

- Bəs bilmirsən, mən xaricə gedirəm? 

Nazənin day bir söz demədi. Bir az təəccüb, bir az 

kinayəli baxışla Ziyada baxıb o biri otağa keçdi. 

Nazəninin əhvalı xoş idi. Ziyad kəndə gedəndə onun 

əsəbləri oyanmışdı. Bir yerdə dayana bilmir, qab-qacağı bir-

birinə çırpır, hələ hirsini uşağın da üstünə tökürdü. İndi elə bil 

həmin adam deyildi. Üz-gözündə qəribə bir coşqunluq, xoş 

hisslər aydınca sezilirdi. Ziyad bunu onun bacısıyla bir yerdə 

olması ilə izah elədi. Çünki hər dəfə Şahnaz onlara gələndə 

Nazəninin əhvalı durulur, ən kədərli anlarında da vəziyyəti 

dəyişib tamam başqa cür olurdu. 

Şahnazın Bakıya gəlməsinin əsas səbəbkarı da Nazənin 

idi. Şahnazı iki nəfər oğlan sevirdi. Onlardan biri öz 

kəndlərindən olan varlı bir ailənin oğluydu. O birisi isə kökü öz 

kəndlərindən olan, ancaq başqa yerdə yaşayan, kasıbçılıqla 

güzəran keçirən ailənin övladı idi. Nazənin Şahnazı məcbur 

eləmişdi, başa salmışdı ki, Bakıda kasıbçılıq içərisində 

yaşamaq, kənddə varlı yaşamaqdan min dəfə yaxşıdır. Sonra da 

əlavə edib demişdi, demişdi ki, ay qız, bu dünyanın işlərini 

bilmək olmaz, ən kasıb adam beş-on günün içində ən varlı 

adama dönər. 

Şahnaz üzüyünü qaytarıb, Nazəninin dediyi oğlana 

nişanlanmışdı. Hələ Nazəninin dedikləri baş vermirdi. 

Şahnazgil kasıb yaşayır, qaldıqları evin kirayə pulunu da zor-

güclə verirdilər. 

Nazənin gizlincə ona əl tuturdu. Hər dəfə Nazəningilə 

gələndə soğandan, kartofdan, düyüdən, makarondan, əlinə 

keçəndən yığıb bağlayır, gedəndə Şahnazın əlinə verirdi. 

Ziyaddan xırda-xırda aldığı, artırdığı pul-paradan da bacısına 

pay çıxırdı. 
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Ziyad üç gün idi ki, xaricə yollanmışdı. Şahnaz Nazəninin 

yanında qalırdı. Şahnazın sözlü adama oxşadığını Nazənin 

duyurdu. O hey bacısına yanaşır, ordan-burdan danışır, hərdən 

öz dediklərini çaşdırır, ürəkdən gülüb, Tuqayın yanına qaçırdı. 

Axır ki, özünü toplayıb, ürəyini Nazəninə açdı. 

- Naz, düzünü de, mən çox gözələm? 

- Lap belə dünya gözəlisən. 

- Yalan danışma. 

- Bacı canı, düzünü deyirəm. Mənə elə gəlir bu dünyada 

səndən qəşəng, səndən yaraşıqlı, səndən əndamlı, səndən 

cazibədar qadın yoxdur. 

- Bəs sən, Naz? 

- Mən də yəqin səndən sonra ikinciyəm. 

Hər ikisi şaqqanaq çəkib güldü. 

- Elə o da belə deyir. 

- Kim, ərin? 

- Yox. Ərim kişidir ki? Yanıma salınca əldən-ayaqdan 

gedirəm. Kinoları məndən çox istəyir, yatağa gələndə də xoruz 

kimi iki dəqiqəyə qalxıb düşür. 

Yenə bərkdən güldülər. Gülüşlərinin səsindən Tuqay 

diksinib gözlərini geniş açaraq onlara baxdı. 

- Bəs kimi deyirsən, Şahnaz? 

- Bilirsən, Naz… Qonşumuzda bir yaraşıqlı, enlikürək 

kişi yaşayır. Özünün ailəsi, uşaqları… Keçən gün ət 

növbəsində dayanmışdım. O məndən arxada idi. Ətrimin iyi 

onu nə təhər vurubsa, yolda məni yaxaladı. Evimizin telefon 

nömrəsini istədi… Bilirsən nə kişidir?!  

- Görüşmüsünüz? 

- Hə, Naz, bir-iki dəfə olub. Ancaq, anamın canı, hələ 

başqa şey eləməmişik. 

- Sən dəlisən, Şahnaz, ərin bilər, aləm qarışar bir-birinə. 
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- Ərim bilməz. Keyin birisidir. Mənim qorxum onun 

arvadındandır. Özü də arvadından qorxur, ancaq əməlindən 

qalmır. 

- Yox, düz iş görməmisən. Heç olmasa evlənməyinizdən 

bir-iki il keçəydi. 

- Bacı, elə danışırsan ki… Ziyad on beş gün evdə 

olmayanda oturub həsrətlə onun yolunu gözləyirsən? 

- Bəs necə? 

- Düzünü de… Yanağın allandı. Yəqin nəsə var. 

- Eh, rədd ol, sən Allah. Sən adamı zornan fahişə 

eləyərsən. 

- Naz, qurban olum, düzünü de mənə. 

Nazənin zəli kimi ona yapışmış bacısını özündən araladı. 

Tuqayı qucağına götürüb, altını yumaq üçün vanna otağına 

apardı. 

Şahnaz fürsətdən istifadə edib telefonun yanına gəldi. 

Dəstəyi götürüb nömrəni yığdı. Dəstəyin o başından onun 

səsini eşidəndə canına od düşdü elə bil. Üz-gözünün ifadəsi 

dəyişdi, yanaqları qızardı, oturduğu yerdə sakit dura bilməyib, 

gah ayaqlarını, gah bədənini əsdirdi. 

Nazənin Şahnaz olan otağa keçmirdi. Ona görə yox ki, 

Şahnazın telefon danışığına mane olmaq istəmirdi, ona görə ki, 

Şahnazın hiyləgərliyini bilirdi. Bilirdi ki, indiki vəziyyətdə 

onunla təmasda olsa, yeni tanış olduğu kişi ilə münasibətlərini 

gizlədə bilməyəcək. Əslində onun bacısından nəyi isə 

gizlətmək fikri yox idi. Uşaq vaxtlarından onların sözü, dili bir 

idi. Analarının hara getdiyini, hardan gəldiyini, hansı kişilərlə 

görüşdüyünü də bacılar bilirdilər. Ancaq bu barədə heç kəsə, 

hətta, analarına da bir kəlmə demir, təkcə öz aralarında bu 

barədə danışaraq ya düz, ya əyri nəticə çıxarırdılar. 

Lakin bu gün onun həyatında olan gizli kişi haqqında 

Şahnaza məlumat vermək istəmirdi. Birincisi ona görə ki, bu 

gizli sevdanın davamlı olub-olmayacağını bilmirdi. İkincisi də 
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bu işin qorxulu nəticələrə gətirib çıxaracağından ehtiyat edirdi. 

Bacısının olduqca sərbəst, qorxusuz olması, onun isə hər nə 

olursa-olsun davranışlarına qaranlıq bir sirr pərdəsi çəkməsi 

onların xarakterini fərqləndirən əsas cəhətlər idi. 

Qonşuluqda olan ərzaq dükanına ortayaşlı bir kişi 

rəhbərlik edirdi. Hər gün dükana gələn dükan sahibinin oğlu 

hər dəfə Nazənini görəndə ona göz qoyur, isti baxışlarını 

dükandan çıxana qədər onun camalından çəkmirdi. Bir gün 

Nazəninin dalısınca eşiyə çıxdı. Daha sonra arxasınca düşüb 

qapılarına qədər gəldi. Bir yağışlı, çiskinli havada cavan oğlan 

Nazənini yönləyib, ona kömək etmək istədiyini dedi. 

- Sağ olun. Mənə kömək lazım deyil, özüm apararam. 

Gəncin dayanıb ona baxdığını görəndə Nazənin üzünə 

süni əsəbilik verib, yoluna davam etmək istədi. 

- Mən ailəli qadınam. Həyətdə məni biabır edərsən. 

- Doğrudan ərdəsən? 

- Bəli, yoxsa inanmağın gəlmir? 

- Yox, vallah. Elə bil külək belə toxunmayan növrəstə 

qönçəsən. 

- Yaxşı sözlərinizə görə sağ olun. Ancaq gedin öz 

növrəstə qönçənizi axtarın. Mənim növrəstə qönçəliyim 

qalmayıb. 

Bu sözləri deyincə Nazənin cavan oğlanın bütün 

vücuduna nəzər saldı. Gəncin qabaq dişlərindən bir neçəsi qızıl 

idi. Boynunda qızıldan qalın boyunbağı, barmağında bahalı 

üzük vardı. Qoluna bağladığı saat olduqca bahalı saata 

oxşayırdı. 

Növbəti dəfə yenə gənc oğlan onun arxasınca düşdü. Ona 

lap yaxınlaşanda Nazənin elə yeriyə-yeriyə keçən dəfə 

dediklərini təkrar elədi. 

- O, bizi yanaşı görsə, ikimizi də öldürər. 

- Yəni, belə ərin var? 

Nazənin gülümsədi. 
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- Xahiş edirəm, dalımca düşmə. İmkan düşər, sənə 

sözümü deyərəm. 

Cavan oğlan daha onun dalısınca düşmədi. Ancaq 

Nazəninin dükana gedişlərinin sayı çoxaldı. Bunu o, istəyir, 

tələb edirdi. Nazəninin də ürəyi durmurdu. Bir bəhanəylə 

dükana gedir, lazım olmasa da, bir şey alıb qayıdırdı. 

Ziyad evdə olanda onun dükana getməyi çətinləşirdi. Hər 

şeyi Ziyad alıb gətirirdi. Amma yenə də Nazənin oraya 

getməyə bir bəhanə tapırdı. 

- Ziyad, nə qədər evdə oturmaq olar? Qoy bir ayaqlarım 

açılsın, həm də üzümə hava dəysin. 

Ziyad ayrı söz demirdi. Bilirdi ki, bir söz desə, yenə 

başlayacaq. Deyəcək, məni evdə dustaq eləmisən. 

Ziyad ona söz vermişdi, demişdi ki, qoy uşaq bir az 

böyüsün, uşağı bağçaya verərik, sənə də bir iş taparam, 

işləyərsən. 

Ziyad uşağı saxlayır, Nazənin bayıra çıxır, ayaqlarını açır, 

sinəsinə oksigen doldurub evə qayıdırdı. 

Ziyad belə düşünürdü. 

Ziyad işdə olanda gənc oğlan Nazənini maşınına 

oturmağa dəvət elədi. Nazənin əvvəlcə qorxdu, çəkindi. Elə 

qorxa-qorxa, çəkinə-çəkinə də gəlib maşının arxa oturacağında 

əyləşdi.  

- Sahib, uşaq yatıb axı. 

- Qorxma, tez qayıdacağıq. Bəs demirsən uşaq yatanda 

iki-üç saat yatır?.. Tuqay yaxşı oğlandı, Sahib əmisini incitməz. 

Sahib motoru işə saldı. Və beş-on dəqiqəyə Sahibin özünə 

məxsus olan, ancaq yaşamadıqları evə çatdılar. 

Nazənin həyəcanlı idi. Özünü maşının arxa 

söykənəcəyinə sıxır, pəncərədən bayıra boylanır, kiminsə onu 

görəcəyindən, tanıyacağından ehtiyat edirdi. Bu şəhərdə onu 

beş-on nəfər tanıyardı, ya tanımazdı. Ancaq indi ona elə gəlirdi 

ki, çoxları onu tanıyır və bu saat maşını saxlayıb onu camaatın 
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içərisində biabır edəcəklər. O biri tərəfdən, axı Sahibi çoxları 

tanıyırdı. Onu tanıyanlar yəqin ötəri Sahibə göz vurur, bu 

fahişəni hardan tapdığına işarə eləyirdilər. 

Gərək heç maşına oturmayaydı. Axı onun gül kimi həyat 

yoldaşı vardı. Onun Sahibdən nəyi əskik idi ki? Niyə Sahib 

onun canına sahib olandan sonra yekə-yekə danışmalı, Ziyadı 

məsxərəyə qoyub kişiliyinə gülməli, qeyrətli bir əri qeyrətsiz 

gününə salmalıydı? Anası bir söz deyərdi axı, bir az yaşa 

dolandan, evə yığışandan sonra qızlarına nəsihət edərdi, öyüd 

verib deyərdi ki, kişini uca tutan, qeyrətli edən də qadındır, onu 

alçaldan, biqeyrət edən də. Sonra başını yırğalayıb, yanıqlı-

yanıqlı əlavə edərdi ki, eh, bu dünyada o qədər mərd kişiləri 

qadınlar qurumsaq edib ki... 

Amma artıq gec idi. Sahib istəyinə çatmışdı və geri 

qayıdırdılar. 

Nəyə görəsə Nazəninin də fikirliliyi, qəmginliyi ötmüşdü. 

Elə şad-xürrəm görünürdü ki, sanki çoxdan həsrətində olduğu 

və axır ki, vüsalına yetişdiyi sevgilisinin yatağından çıxmışdı. 

Bircə nigarançılığı var idisə, o da evdə tək qalan körpə 

uşağından idi. 

Artıq qaranlıq düşürdü. Bəlkə elə bu qaranlığın gəlməsi, 

sirlərin üstünə pərdə çəkməsi Nazənini belə sevindirirdi? Daha 

orasını düşünmürdü. Olan olmuşdu və olanı geri qaytarmaq 

mümkün deyildi. 

Maşından düşəndə xəfifcə Sahibin əlini sıxdı və qulağına 

tərəfə əyilib pıçıldadı: 

- Bu məhəbbət ikimizin arasında qalsın. Yoxsa… 

- Qorxma. Yadında saxla ki, kişilər özgələrinin, qadınlar 

isə özlərinin sirlərini saxlamağı daha yaxşı bacarırlar… 

Şahnaz hələ də telefonda danışırdı və Nazənini görəndə 

əli ilə onu yanına çağırırdı. Nazənin gəlmir, onun telefon 

danışığının bitməsini gözləyirdi. 
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Nəhayət Şahnaz dəstəyi yerinə qoydu. Üzündə çox 

qəribə, heç də asanlıqla anlaşılmayan ifadə vardı. Nazənin onu 

sorğu-suala tutdu. Danışdığı adamın kim olduğunu, onunla nə 

vaxtdan əlaqə saxladığını öyrənmək istədi. 

- Bilirsən, necə yaxşı adamdır, Naz? 

- Nə vaxtdan tanışsınız? 

- Bakıya təzə gələndən. 

- Sən ki, lap… 

- Allah hamıya belə kişi qismət eləsin. 

- Bəs ərin bilsə? 

- Sənə dedim axı, ərim maymağın yekəsidir. Onun ağlına 

belə şeylər gəlməz. Elə bilir bütün qadınlar huri-mələkdilər. 

Mənə özündən çox inanır. 

- Buna görə məni günahkar bilirsən? 

- Yox, niyə ki, əksinə həmişə minnətdarlıq edirəm. Heyif 

deyil Bakı?! Genişlik, asudəçilik, tanımadığın adamlar… 

Kənddə kol-kosda eşələnməkdən adamlıqdan da çıxırsan. 

Gözəlliyini, təravətini, fiquranı itirirsən. 

- Orasını düz deyirsən. Bu şəhər əsl yaşamalı yerdir… 

Ancaq bir böyük bacı kimi sənə məsləhət görürəm; belə işlərdə 

xırda bir ehtiyatsızlıq adamı pis günə qoyar. 

- Ay qız, elə danışırsan ki, elə bil müqəddəslik suyuna 

çəkilmisən… Düzünü denən, Naz, sənin gözaltı elədiyin kişi 

yoxdur. 

- Yox, anamın canı, mən belə işlərə baxmıram. 

- Necə də yalan danışırsan. 

- Anamın canına and içdim, axı. Mən boş-boşuna o 

arvadın canına and içmərəm. 

Tuqayın ağlaması onların söhbətini yarımçıq qoydu. 

Ancaq şahnaz Nazəninin dediklərinə, hətta, anasının 

canına and içməsinə qəlbinin dərinliyində o qədər də inanmadı. 

Və günlərin bir günündə... 



 83 

Nazənin uşağı saxlamağı, özünün bazara getmək 

istədiyini Şahnaza deyəndə, Şahnaz onun gözlərindəki yalanı 

göydə tutdu. Amma bir söz demədi. Gələn dəfə belə söhbət 

olanda onu izləyəcəyinə, onun hara getdiyini öyrənib, 

biləcəyinə özü-özlüyündə söz verdi… 

Tuqay yaxşı ki, yatmışdı. Nazənin gedən kimi arxasınca 

düşüb, onu izləməyə başladı. Və Nazəninin maşına oturub 

getdiyini görəndə zənnində yanılmadığına əmin oldu... 

- Bacı, oturduğun maşın çox qəşəng maşın idi. 

- Nə maşın? 

- Bazarın yanında oturub getdiyin qırmızı maşın. 

- Dəli olmusan? 

Nazəninin özünü itirdiyini görəndə yaxına gəlib, düz 

onun gözlərinin içinə baxdı. 

- Yalandan anamın canına and içmə. 

- Onu sənə kim deyibsə, səhv eləyib, o taksi idi. Ət almaq 

üçün gedirdim. Bəs aldığım əti görmədin? 

Nazənin özünü tamam itirmişdi. Günahının belə tez 

tutulması, deyəsən, onu əsəbiləşdirmişdi. 

- Mənə heç kəs deməyib, Naz, öz gözlərimlə görmüşəm… 

Mənim vacib işim var, gələrəm, bu barədə danışarıq. 

Nazənin bir müddət özünü ələ ala bilmədi. Şahnazı 

günahkar edərək, onu səhvlərindən əl çəkməyə çağırarkən 

özünün günahkar qismində tutulması onu pis vəziyyətdə 

qoymuşdu. 

Hələ orta məktəbdə oxuyanda da, bir dəfə Şahnaz onu 

«hadisə» başında yaxalamış, bunu anasına deyəcəyi ilə 

qorxutmuşdu... 

…Kəndlərində pioner düşərgəsi var idi. Hər il yay 

başlayandan avqustun sonuna kimi uşaqlar buraya istirahətə 

gələr, kəndin bütün təbii gözəlliklərini canlarına yığıb geri 

qayıdardılar. Bu təbii güc o qədər çox olardı ki, bir il boyunca 
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onları xəstələnməyə qoymaz, canlarını rahat və qayğısız 

saxlayardı. 

Pioner düşərgəsində Bəşir adında bir müəllim var idi. O 

müəllim şorgözlüyü ilə kənddə ad çıxarmışdı. Xoşuna gələn 

qızları kölgə kimi izləyir, məqam tapıb onların xasiyyətinə 

«tilov atmadan» geri çəkilmirdi. Hansı qız ki, üz-gözünü 

turşudub, ona ağır sözlər deyirdi, o, geri çəkilir, bir daha o qızın 

həndəvərində dolaşmırdı. Yüngül xasiyyətli qızları isə tez 

kəməndinə salırdı. 

Günün günorta çağında Nazəninin evdə olmadığını 

görəndə Şahnaz şübhəyə düşdü. Onsuz da neçə gün idi ki, 

Nazəninin hərəkətlərindən şübhələnirdi. O, özünü əvvəlki 

vaxtlardan fərqli aparır, evdə olanda bir küncə çəkilib 

maqnitafonda həzin musiqiyə qulaq asırdı. 

Şahnaz sakitcə küçə qapısından çıxıb kölgəli bağa gəldi. 

Oğrunca o yan, bu yana göz gəzdirəndə dərənin kənarındakı 

ağacların altında Nazənini gördü. Yanında da Bəşir müəllim. O, 

Nazəninin əllərindən tutmuşdu. Hərdən özünə tərəf çəkir, 

deyəsən, üzündən öpürdü. 

Şahnazın ürəyi şiddətlə döyünməyə başladı. Bir istədi səs-

küy salsın, Bəşir müəllimə yanaşıb ona ağır sözlər desin. Sonra 

da Nazəninin saçlarından tutub sürüyə-sürüyə evə gətirsin. 

Ancaq nə düşündüsə özünü ələ aldı. Bir qırağa çəkilib, uca 

səslə Nazənini çağırdı. Heç bir dəqiqə keçməmiş Nazənin ona 

hay verdi. Qaça-qaça gəlib təngənəfəs yanında dayandı. 

- Nə olub, ay qız? 

- Nə olacaq, harda ölüb, batmısan? 

- Bağdan gilənar yığmağa gəlmişdim. 

- Yalan danışma. 

- Anamın canı… 

- Elə bilirsən görmədim? Bəşir müəllim səni öpürdü. 

- Nə? 
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- Baxarsan, anama deyəcəyəm, başını kəsəcək. On beş 

yaşın yoxdu, gör nə işlərlə məşğulsan. Abırsız. 

Şahnaz qabağa düşüb evlərinə sarı getməyə başladı. 

Nazənin bir az onun arxasınca gəldi, sonra addımlarını 

yeyinlətdi. Bacısının qarşısına keçib, onu dilə tutmağa başladı. 

- Bacı, Allah haqqı, o, məni öpmürdü. Kəndimizdən bir 

qız sevir, onun haqqında soruşurdu. 

- Öz gözümlə görmüşəm, məni aldada bilməzsən. 

Şahnaz yenə qabağa düşüb getdi. Evlərinə bir az qalanda 

Nazənin ona yalvarmağa başladı. 

- Bacı, nə olar, anaya demə. Bir də belə qələt eləmərəm. 

Bəşir müəllim məni dilə tutdu, elə bildim nə isə sözü var. 

- Çox öpdü səni? 

- Yox, bir azca. 

- Yox, deyəcəm. Qoy səni də öldürsünlər, Bəşir müəllimi 

də. 

Şahnaz iti addımlarla evə gəldi. 

Nazənin qorxurdu. Bir gözü Şahnazda idi. Ancaq Şahnaz 

evdə bir söz demədi. Nə bu gün, nə də sabah. Amma bir gün 

sakit bir yerdə Bəşir müəllmi saxlayıb ona nəsə dedi. Və Bəşir 

müəllim xırda-xırda gülüb, düz Şahnazın gözlərinin içinə 

baxdı.  

Axşam kino seansı göstəriləndə Bəşir müəllim Şahnazın 

yanında durmuşdu… 

Nazənin olanları Şahnazdan gizlədə bilmədi. Məsələ necə 

olmuşdusa açıb hamısını bacısına danışdı. Sonra Şahnaz öz 

həyatında olan gizli kişinin kimliyi haqqında Nazəninə 

məlumat verdi. 

- Naz, bilirsən necə ehtiraslıdır? Adamı lap divara 

dırmaşdırır… 

Pulu da ki, çuvalla. Dünən iki yüz manat yaxama pul 

basdı. Sənə aldığım ətiri də o pulnan almışam. 
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Sahib də Nazəninə pul verirdi. Ancaq o, bu barədə 

Şahnaza heç nə demədi. Keçən günləri Nazəninə qızıl qolbaq 

da bağışlamışdı. Və Nazənin o qolbağı elə yerdə gizlətmişdi ki, 

özündən başqa bir kimsə onu tapa bilməzdi. 

 

                                                           ***                                                                          

 

Tuqay çörək alıb evə qayıdanda evdə tanımadığı iki qadın 

gördü. Onlar üz-gözlərinə o qədər bəzək vurmuşdular ki, 

özlərinin hansı rəngdə, hansı sifətdə olduqları sezilmirdi. 

Amma onlar elə bil Tuqayı tanıyırdılar. Onu mehribancasına 

qucaqlayıb, açıq sinələrinə sıxdılar. Sonra bir az dolubədənli 

qadın Tuqayı qucağında oturdub, onun bütün bədəninə sığal 

çəkdi. Tuqay belə sığallara öyrənmişdi. Tez-tez anasının 

rəfiqələri onlara gəlir, deyib-gülür, Tuqayı öpüşlərə qərq edib 

əzizləyir, yeyib-içəndən sonra çıxıb gedirdilər. Tuqayın balaca 

bacısını da qucaqlarından yerə qoymurdular. Hər dəfə yeyib-

içəndən sonra qadınlardan biri ya Tuqayla bacısını götürüb 

gəzməyə çıxarır, ya da onlardan birini Tuqaygilin yanında 

saxlayır, analarını vacib iş üçün aparır, üç-dörd saatdan sonra 

qaytarıb gətirirdilər. 

Tuqay yaraşıqlı, ətli dizlərin üstündə oturmağa 

öyrənmişdi. Artıq qadınlar gələndə soruşmadan onların 

qucağına atılır, tumarlanmaqdan, əzizlənməkdən ləzzət alırdı. 

Gözəl xalalar Tuqaya elə sözlər deyirdilər ki, bu sözlərdən uşaq 

xumarlanır, qeyri-ixtiyari başını aparıb gözəl xalaların döşləri 

üstünə qoyurdu. Hərdən əllərini də oralara salırdı. 

Bu həngamələrin hamısı Ziyad işdə olan vaxtlar baş 

verirdi. O biri on beş gün sakit keçirdi. Nə gəlib-gedən, nə 

Tuqayı əzizləyən, nə də zəng edib Nazənini axtaran olmurdu. 

Bir günləri Ziyad Dəryanın ağzından söz aldı. Canından 

xırda bir gizilti keçdi. Tuqayı yanına çağırdı. Nə qədər dilə-dişə 

tutsa da, ondan bir söz öyrənə bilmədi. 
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Arvadına yanaşıb, düz gözlərinin içinə baxaraq onu 

sorğu-suala tutdu: 

- Mən evdə olmayanda çox darıxırsan? 

- Hə. 

- Ona görə evdə oturmursan? 

- Nə? Hara gedirəm ki? 

- Mən nə bilim. Düzünü özün bilirsən. 

- Ziyad, sən mənə nə demək istəyirsən? Bu qədər mus-

mus deyincə, birdəfəlik Mustafa de. 

- Mustafası budur ki, görünür Nazənin, bəzi şeyləri 

anlamırsan. 

- Axı nəyi anlamıram? (Hər şeyi səndən yaxşı anlayıram. 

Ağlım səndən az deyil. O həmişə mənə «körpəm, ağıllı quzum» 

deyir.) 

- Anlamırsan ki, bizim ailə həyatımızda böyük müşküllər 

var. Özün yaxşı bilirsən ki, atam səni bir gəlin kimi qəbul 

eləmədən dünyadan köçdü. Anam, bacım səni bir az sevirlər. 

(Heç sevmirlər!) Onların sənə olan sevgisini ölməyə 

qoymamaq üçün, onlara bir bəhanə verməməlisən. 

- Mən nə bəhanə verirəm, Ziyad? Ümumiyyətlə, sən nə 

danışdığını başa düşürsən? 

- Mən evdə olmayanda evə qadınlar gəlir? 

- Hə, nə olsun ki? Əvvəl bir yerdə işlədiyim qadınlardı. 

Bir-birindən qabiliyyətli, tərbiyəli… O qadınlardan birini sən 

də tanıyırsan, Xumar. O qadına pis qadın demək olar? 

- Mən heç bir qadına pis demirəm. Mənim buna haqqım 

da çatmır. Ancaq... 

- Nə ancaq? Ürəyində saxlama, dərdini mənə de… 

İstəyirsən bir məhbus kimi məni otağa sal, qapını qıfılla. Nə 

mən bir kimsəni görüm, nə də bir kimsə məni. Onsuz da 

əvvəldən gözünüz məni götürmür. Ananın bir sözünə məni 

işləməyə qoymadın. 

- Axı uşaqlar… 
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- Uşaqlar bəhanəydi. Sadəcə, məni sevmirsiniz. Əzab 

verib, öldürmək istəyirsiniz. Mən sizin evə gəlin kimi yox, bir 

məhbus kimi gəlmişəm. Mən… Mən… 

Nazənin hönkürüb üzü üstə çarpayıya yıxıldı. O, ağlayır, 

çiyinləri atılıb-düşür, nəfəsi təngiyirdi. 

Ziyad heç nə demədən ona baxır, nə edəcəyini bilmirdi. 

Ürəyinin keçəcəyindən ehtiyat edir, evə həkim çağırmaq 

haqqında düşünürdü. 

Tuqay anasının yanına gəldi. Onun saçlarını sığallayıb, 

üzündən öpdü. Sonra başını qaldırdı, əyri-əyri atasına tərəf 

baxdı. 

Ziyad sıqaret götürdü, qapını çırpıb bayıra çıxdı. 

Havada qəribə bir soyuqluq vardı. Göyün üzündə topa 

buludlar dolaşır, dəli küləklər buludları qovduqca qovurdu. Bu 

yazıq buludlar dəli küləklərin əlindən hara gedəcəkdilər? Axı 

asiman da yer kimi bitib-tükənməz deyildi. Onun da bir sonu, 

bir axırı var idi. Bu axıra çatanda zavalı buludlar haraya 

gedəcəkdilər, haralardan imdad diləyəcəkdilər? Yazıq buludlar, 

bəlkə yenə geri dönəcək, dəliyə dönmüş küləklərin əlində əsir-

yesir qalacaq, başlarını gizlətməyə bir yer axtara-axtara gecə-

gündüz sərgərdan dolanacaqdılar. Küləklər buludların 

təlaşından, ağacların yazıq-yazıq titrəməsindən, adamların 

qaçıb daldalarda gizlənməsindən niyə belə ləzzət alırdılar 

görəsən? Bu dəli küləklərə bir dur, bir dayan deyən nədən 

tapılmırdı? Bəlkə Allahın özü də hər şeydən, hər şeydən bezib, 

bir qırağa çəkilmişdi və təbiətin sınaqları ilə mübarizə 

aparmağı insanın öz öhdəsinə buraxmışdı. 

Ziyad üşüdü. Əslində üşüməli hava deyildi. Adamlar 

qısaqol köynəkdə gəzişir, deyəsən, heç üşümək haqqında 

düşünmürdülər. Heç külək də o səviyyədə dəlisovluq eləmir, 

bəlkə də elə-belə həm göydə olan buludlarla, həm ağaclarla, 

həm də adamlarla şirin-şirin zarafatlaşırdı. Bəs niyə hər şey 

Ziyada belə tünd görünürdü? Bəs niyə son günlər hər şeyə 
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etiraz edir, insanlardan qaçır, onarla bir yerdə olanda isə sərt 

hərəkətləri, acı sözləri, pis rəftarı ilə onları özündən incik 

salırdı? 

Tuqaydan sonra bir neçə il uşaqlarının olmaması, 

Nazəninin bir neçə il müalicə alması və bütün bunların 

nəticəsiz qalması Ziyadı çox qayğılandırmışdı. Hər zaman bir 

uşaqlı ailələrə yazığı gəlmişdi. Düşünmüşdü ki… Yox, hərdən 

ailələrdə olan bir uşaqlar başqa ailələrdə olan altı-yeddi 

uşaqdan da yaxşı olur, ziyasının nuru yeddi ailəni işıqlandırır. 

Tək uşaqlar çox zaman gur işığıyla bir elə, bir obaya nur seli 

çiləyir, yandıqca yanır, könüllərdə sönməyən çıraq yandırırlar. 

Ancaq Ziyad Tuqayın tək olmasını istəmirdi. Və Allaha 

yalvarıb oğlunu tək qoymamağı diləyir, ona bir qardaş, ya da 

bir bacı istəyirdi. 

Lakin Dərya dünyaya gələndə heç sevinmədi Ziyad. Bir 

yandan ata-anasının illərcə davam edən soyuqluğu, o biri 

yandan da Nazəninlə arasında olan ziddiyyətli məqamlar onu 

sevinməyə qoymadı. Hələ bəlkə də, ürəyinin dərin, lap dərin 

guşəsində qızının dünyaya gəlməsinə təəssüf hissi də keçirdi. 

Onlar zahirən bir-birini sevirdilər. Nazənin çox vaxt elə 

mehribanlıq göstərirdi ki, Ziyad qadın mehrindən sehirlənir, 

onun şirinliyinə şirin öpüşlərlə cavab verirdi. Ancaq başqa 

vaxtları, ən çox da işdə olan müddətdə ürəyində şübhəli hisslər 

dolaşır, onu rahat olmağa qoymurdu. Evə gələndə isə… 

İşdən çıxmaq üçün ərizə də yazmışdı. Amma müdiriyyət 

buna razılıq verməmiş, ərizəni cırıb atmışdılar. 

- Sən dəlisən, Əhmədov? 

- Niyə ki? 

- Dənizdən aralı yaşaya bilərsən? 

- Dözə bilmirəm. 

- Nəyə dözə bilmirsən? 

- Ailə, uşaqlar... 
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- Ha, ha, ha... Deməli, Əhmədov, sənin dərdin arvad 

dərdidir. On beş günün həsrətinə dözə bilmirsən. Ah, bu 

məhəbbət, insanları necə də zavallı günə salır. Get, yarım saat 

sənə vaxt verirəm, fikirləş, əgər dəniz sevgilindən ayrıla 

bilərsənsə, onda işdən çıxmaq haqqında ərizənə qol çəkərəm. 

Ziyad gəminin göyərtəsinə çıxdı. Dalğalanan mavi sulara 

baxdı. Deyəsən, dənizə yağış yağırdı. Belə anlarda dəniz elə 

qayğılı, istəkli görünürdü ki... Ziyad xəyallandı. Bir yanda 

doğma dəniz, o biri yanda... 

İçəriyə qayıtdı. Rəisin otağına daxil olub, onunla üzbəüz 

dayandı. 

- Yoldaş rəis, mən dənizdən ayrıla bilmərəm. Dəniz 

mənim əbədi sevgilimdir! 

Ziyadın qarşısında duran böyük suallar isə ona nə evdə, 

nə də işdə rahatlıq vermirdi. Evlərinə gələnlərin kimliyi, 

oğlunun, qızının tərbiyəsi, arvadının, baldızının müəmmalı 

hərəkətləri onu qayğılandırır, qəlbinə sıxıntı gətirir, işıqlı 

sabaha olan inamının üstünə qapqara bir kölgə salırdı. 

Arvadına olan inamsızlıq onda çoxdan baş qaldırmışdı. 

Əlində tutarlı dəlillər yox idi. Ona görə bu barədə oturub 

onunla söhbət də edə bilmirdi. Əslində belə söhbət eləməyi heç 

kişilik qüruruna da sığışdıra bilməzdi. Arvadı üzünə deməsə də, 

ürəyində deyə bilərdi, deyərdi ki, ay nakişi, ay biqeyrət, 

arvadından şübhələnən adam bu mövzunu müzakirəyə 

çıxarmaz, ya vurub onu öldürər, ya da buna cəsarəti çatmırsa, 

onu qapısından qovub, atasının xarabasına göndərər. 

Çox başını aparandan sonra Nazəninin işləməyinə izin 

vermişdi. Ancaq onun işlədiyi müddətdə Ziyadın qara şübhələri 

bir az da şiddətlənmişdi. 

Uşaqlara Şahnaz baxırdı. Ya gəlib yanlarında durur, ya da 

özü ilə götürüb aparırdı. 
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Belə üzüntülü vəziyyət bir ilə kimi davam elədi. Və Ziyad 

Nazəninin qırmızı bir maşına oturub getdiyindən şübhələndiyi 

vaxt… 

Ziyad o gün işdən bir az tez gəlmişdi. İşin qaydasına görə 

o, evə gecə qayıtmalıydı. Amma axşam havanın dəyişəcəyini, 

güclü küləyin olacağını hava məlumatçılarından eşidən 

rəhbərlik onları işdən üç-dörd saat əvvəl azad eləmiş, vertolyot 

çağırıb, işçiləri sahilə yola salmışdılar. 

Yaxşı ki bu gün onlar gəmi ilə dolaşıb, kəşfiyyat işini 

başa vurmuşdular. Külək tez başlansaydı onların işləri yarmçıq 

qala bilərdi. Elə bil tufanın da onlara rəhmi gəlmiş, hikkəli 

gəlişini təxirə salaraq, kəşfiyyatçıların işini başa vurmalarına 

şərait yaratmışdı. 

Ziyad evə çatanda qapını bağlı gördü. Ehtiyat açarı 

götürməmişdi. Həm Nazənini gözləmək, həm də bəzi şeyləri 

almaq üçün evlərinin yaxınlığındakı dükana yaxınlaşanda 

gözlərinə inanmadı. Alaqaranlıqda Nazənin bir qırmızı rəngli 

maşına oturub getdi. Ziyad gördüyündən özünü itirdi. Əvvəl nə 

edəcəyini bilmədi. Sonra qərara gəlib, yanda dayanmış taksiyə 

oturdu və sürücüdən qırmızı maşını təqib etməsini xahiş etdi. 

Ziyad oturduğu yerdə dayana bilmir, əlləri əsir, az qala 

sürücüyə qışqırıb o maşına çatmasını istəyirdi. Gah qırmızı 

maşına yaxınlaşır, gah da aralı qalırdılar. 

Maşın burulub bir həyətə daxil oldu. Onlar da onun 

arxasınca… Ancaq bir anda qırmızı maşını gözdən qaçırdılar. 

Sanki maşını Tanrı əli ilə  götürüb, göyün görünməz yerinə 

çəkdi. 

Bir az dolanbac məhəllələr arasında key-key fırlanıb, 

qırmızı maşını axtardılar. Sonra sürücü bezib maşını saxladı. 

- Qardaş, deyəsən sənin o qırmızı maşınını yerlər uddu. 

Vallah, bu qatmaqarışıq dalanlarda onu tapmaq olmaz. 

- Yaxşı, onda  sağ ol. 
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Ziyad tələsik sürücünün pulunu verib maşından düşdü. 

Piyada ayaqları yorulana qədər bəzi yerləri qaranlıq, bəzi 

yerləri alaqaranlıq, bəzi yerləri isə işıqlı dar dalanlarda dolaşdı. 

Gözlərini dörd eləyib qırmızı maşını aradı. Hə, axır ki, tapdı 

deyəsən.  Ürəyinin döyüntüsü bir az da artdı, az qala gəlib 

qulaqlarına çatdı. Bir yer seçib dayandı. Dayandığı yerdə onu 

görə bilməzdilər. O isə ətrafı, gözündə qara kabusa dönən 

qırmızı maşının yan-yörəsini aydın görürdü. 

Neçə dəqiqə keçdi; beşmi, onmu, bəlkə yarım saat, 

bilmədi. Amma bu müddət ona uzun və cansıxıcı gecələr kimi 

bitib-tükənməz qədərində göründü. Maşına yaxınlaşan kişini və 

qucağında uşaq olan qadını görəndə sevindiyindən nə edəcəyini 

bilmədi. Bu o, deyildi. Qucağında uşaq maşına əyləşib gedən 

tamam başqa, onun  tanımadığı bir adam idi. 

Yenə ürəyində inam şöləsi yandı. Bəlkə ona olan 

şübhələri yersizdir? Bəlkə qəlbində gizlənən və ona rahatlıq 

verməyən xain hisslər onu aldadır?  Bəlkə qadınına olan bu 

şübhələriylə Tanrı qarşısında böyük günahlar qazanır? Və bir 

gün bu günahların haqq-hesabı ondan sorulacaq? Onda nə 

cavab verəcək? Deyəcək ki, bir yastığa baş qoyduğum qadına 

inanmamışam? Deyəcək ki, ömür-gün yoldaşıma qəlbimdə 

böhtanlar atıb, əxlaqsız qadınlarla bir tutmuşam? Deyəcək ki, 

uşaqlarımın anası olan bir qadına layiq olmadığı inamsızlıqla 

yaşamışam?.. Yox, yox, bunları ondan soruşmayacaqlar. O bu 

suallara cavab verməyəcək. Lazım gəlsə, qadınından dönə-dönə 

üzr istəyəcək. Ondan günahlarına görə bağışlanması 

təmənnasında olacaq. 

Evə gəlib çatınca ikili hisslərin əlində çırpına-çırpına 

qaldı. Yolda imkan tapıb üç, dörd yüz qram araq da içmişdi. 

Son vaxtlar çox içirdi. Və  işlədiyi yerdə onlara baxan həkim 

onun bu qədər içməyinin təhlükəli olduğunu deyirdi. O, isə heç 

nəyə baxmadan içir, siqareti-siqaretə calayırdı. 
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Qapının zəngini basdı. Həm keçirdiyi hisslərin, həm də 

arağın təsirindən qapının bir azca gec açılması onu az qala dəli 

edəcəkdi. 

Qadınının gülümsər üzünü görəndə onun ayaqları altına 

düşməkdən özünü birtəhər saxladı. Qucaqlayıb Nazənini elə 

qapının ağzındaca öpdü. 

- Neyləyirsən, ay Ziyad, qoy bir qapını bağlayım… Püf, 

yenə içmisən. Deyirəm axı, sən içəndə, başın dumanlı olanda 

məni sevirsən. Başqa vaxtlar elə qaşqabaqlı gəzib-dolaşırsan ki, 

elə bilirəm keçmişdə dədəmin dədənə borcu qalıb… Yaxşı, bir 

de görüm, nə əcəb bu gün belə tez gəlmisən?  

- Tufan qopacaq, arvad, dünya dağılacaq. 

- Nə, onu kim deyir? Yenə sinoptiklər gic-gic danışıb? 

- Nazənin, səni nə qədər sevdiyimi bilirsən. Ona görə də 

gərək məni…  

Nazənin mətbəxə keçdi. Ziyadın sözlərinin sonunu 

eşitmədi. 

Nazənin bu gün çox yaraşıqlı görünürdü. Bəlkə heç 

ömründə Ziyad Nazənini belə qəşəng görməmişdi. Üzünə 

vurduğu ənlik-kirşan da bu gün ona başqa cür yaraşıq verirdi. 

Ayrı günlər belə bəzənəndə Ziyad ona hirslənir, bu bəzək-

düzəyin ona heç yaraşmadığını və onu olduğundan da pis 

göstərdiyini deyirdi. Onun belə sözlərindən sonra Nazənin nə 

edəcəyini bilmir, hirsini uşaqların, qab-qacağın üstünə tökürdü. 

Bu gün isə… Ziyad həvəsə gəlib hələ Nazəninə şirin bir bayatı 

da dedi: 

                             Əzizim, gündə gələ, 

                             Gün çıxa, gündə gələ, 

                             Vəfalı o yardı ki, - 

                             Yanıma gündə gələ. 

Belə şirin davranışı ərindən çoxdan görməyən Nazənin 

heyrət dolu nəzərlərlə onun üzünə baxırdı. 
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Və Ziyad  gecənin gəlməsini, Nazəninlə bir yataqda 

olmasını gözləyirdi. İstəyirdi ki, o vaxta qədər beyninin dumanı 

tam çəkilməsin. Ömür-gün yoldaşına baldan şirin sözlər desin. 

Onu oxşasın, əzizləsin… Diləyə bilsə, ondan təvəqqə diləsin, 

desin ki… 

Bu vədə telefonun uca cingiltisi onu diksindirdi. Dəstəyi 

götürdü. O başda kimsə bir az dinləyib, dəstəyi üstünə atdı. 

Azca ötmüş yenə zəng gəldi, naməlum adam yenə aram-aram 

nəfəs alıb əlaqəni kəsdi. 

Ziyad bu zənglərdən bir az ayılan kimi oldu. Elə bil 

beynindəki tüstü-duman tədricən çəkilir, nəşə, ləzzət yerini 

yenə hüznə, kədərə, şübhəyə verirdi. 

Nazənin qızının əlindən tutub, gülə-gülə Ziyadın yanına 

gələndə  Ziyad özü də bilmədən bu cavabsız zənglərin haradan 

gəldiyini soruşdu: 

- Bu kim ola, Nazənin? 

- Mən nə bilim… Yəqin anandır, oğlundan nigaran qalıb. 

Zəng edib görsün nə təhər dolanır. 

- Anamla işin olmasın. O, yaxşı qadındır. 

Elə bil bu anlarda Ziyadın canında, ruhunda, xəyalında 

həzin ney havası çalındı. Bu ney havası onu götürüb bir anda 

uzaqlara, keçmişdə qalan günlərinə apardı. 

Anası onu çox istəyərdi. Ziyad hiss edərdi ki, anası onu 

bacısından çox sevir. Bəlkə bu belə deyildi, bəlkə fəhmi 

aldadırdı onu. Ancaq hər halda, belə düşünürdü və nəyə görəsə 

elə belə də olmasını arzulayırdı. Atasının isə ondan daha çox 

bacısını sevdiyini duyurdu. 

Bir günləri uşaq şıltaqlığı ilə bu fəhmini dəqiqləşdirmək 

istədi. Əvvəl anasından soruşdu: 

- Ana, sən Allah düzünü de, Səmayəni çox istəyirsən, 

yoxsa məni? 

- Hər ikinizi, - ana  düşünmədən cavab vermişdi. 

- Bəs ən çox? 
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- Ən çox səni. 

- Nəyə görə? Axı o da sənin balandır. 

- Ona görə ki, sən böyüyüb, əsgər olacaqsan, məni, bacını 

düşmənlərdən qoruyacaqsan… 

Sonra atasının yanına gedib, onun dizləri üstə oturmuşdu. 

- Ata, düzünü de, məni çox istəyirsən, yoxsa qızını? 

- Hər ikinizi. 

- Bəs ən çox kimi? 

- Ən çox… Səmayəni. 

- Niyə bəs ata? 

- Ona görə ki, o sabah bir evin çırağını yandıracaq. O 

çırağın işığından atasına, anasına da nur düşəcək. 

- Mən sənin çırağını yandırmayacağam? 

Bu gözlənilməz sualdan özünü itirən ata onu dizləri 

üstündən yerə salmış, suala cavab vermədən, bir bəhanə 

taparaq ondan uzaqlaşmışdı. 

Bir azca nasaz olanda, başı ağrıyanda anasının gözlərində 

elə qəribə nigarançılıq olurdu ki. Onun sağına, soluna keçir, 

dodaqları ilə qızdırmasını yoxlayır, istisi, baş ağrısı keçməmiş 

onun yanından aralanmırdı. Bu nəvazişdən Ziyad daha da 

ərköyünləşir, bəzən özünü yalandan xəstə kimi göstərirdi. 

Bunun üstündə neçə dəfə bacısı ilə də davaları düşmüşdü. Belə 

anlarda bacısı onun paxıllığını çəkirdi. Ona yanaşıb məqam 

gəzir, sataşmaq üçün əldən, ayaqdan gedirdi. 

- Nəyindir, yenə xəstələnmisən? Yavaş ol, qızdırma səni 

öldürər. Əsgərə bax… 

Onun sözlərindən  Ziyad əsəbləşir, onu döyəcəyi 

haqqında xəbərdarlıq edirdi. Çox vaxt anası münaqişəyə 

qoşulur, qızını hədələyib, bayıra qovurdu. 

Anasının yeməklərindən başqa Ziyad ayrı şey yeyə 

bilmirdi. Qohumlarıgilə qonaq gedəndə ac qayıdıb evlərinə 

gəlirdi. Anası məzəmmət edəndə: 

- Ana, sənin kimi heç kəs yemək bişirə bilmir, - deyirdi…  
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Hələ indi Tuqayın evdə olmadığının fərqinə vardı. 

- Bəs Tuqay hardadır? 

- Xalası aparıb. 

- Sən hardaydın? 

- Saçlarımı rəngləmək üçün getmişdim. Şahnaz ikisini də 

aparmışdı. Getdim qızı götürdüm, Tuqay qaldı. 

- Tuqay uşaq deyil ki, yekə kişidir. O, evdə otura, 

bacısına da baxa bilər. 

- Ay Allah, sən söz güləşdirməkdən ötəri sino gedirsən. 

Ziyad yenə içmək istəyirdi. Arvadına heç nə demədən 

bayıra çıxdı. Ən yaxın dükandan araq alıb, elə oradaca 

butulkadan başına çəkdi. Oradan uzaqlaşıb, kənar bir yerdə 

tənha guşə tapdı. Dəmir oturacaqda oturdu. Birdən-birə 

hönkürüb ağlamaq istədi. Atasının, onlar uşaq olanda dediyi 

sözlər yadına düşdü. O, deyərdi ki, kişi ömründə üç dəfə 

ağlayar. Bir ata, bir ana dünyadan gedəndə, bir də Vətən 

basılanda, düşmənin əlinə keçəndə. 

Özünü zorla ələ aldı. Elə bildi ağlasa atası hardansa 

boylanıb onu görəcək. Birdən özünü itirən kimi oldu. Elə bil 

hər yerdə, hər ağacda, hər budaqda atasının gözləri vardı və o 

gözlər hikkəli-hikkəli ona baxırdı. Axı atası ölmüşdü, ilan gəlib 

onun ölən gözlərini yemişdi. Bəs bu nə işdir belə?.. Hə, insanın 

ruhu ölmür. Hər yandan ona baxan o gözlər də ölən atasının 

diri qalan ruhudur. 

Ziyad başını aşağı dikdi. Əlləri ilə üzünü qapadı. Axı o, 

atasının qarşısında günahkar idi. 

Atasının ağır xəstə olması xəbərini eşidəndə təcili işdən 

icazə alıb kəndə getmişdi. Cansız, ruhsuz atasını çarpayıda 

görəndə özünü saxlaya bilməmiş, astadan ağlamışdı. Uzanıb 

köksünə düşmüş ağappaq saqqalına tumar çəkib, ona nəsə 

demək istəmişdi. Bu anda atası gözlərini geniş açaraq 

gözdolusu ona baxmışdı. Sonra əlini gətirib oğlunun üzünə 

sığal çəkmişdi. 
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- Ağlama, oğul, inşallah günahından Allah keçər. 

Ziyadın anası ərinin səsindən diksinmişdi. Düz gəlib 

başının üstündə dayanmışdı. Və sonralar Ziyada demişdi ki, 

atan bir həftə idi ağzını açıb bir kəlmə belə danışmamışdı. Elə 

bil səni gözləyirmiş. Son sözlərini demək üçün… 

O sözləri deyəndən beş dəqiqə sonra atası gözlərini 

yumaraq həyata əlvida demişdi. 

Ziyadın nə günahı vardı ki? Öz-özünü illər boyu aldadıb 

yaşasa da, deyəsən, qəlbinin içində günahkar olduğunu bilirdi. 

Atasının meyiti ortada ola-ola anasının yavaşca onu 

qırağa çəkib, «bala, qoy gəlin zəhmət çəkib gəlməsin» deməsi 

və bu sözlərin bir az da əmrə oxşaması ona çox şeyləri 

anlatmış, daxilən günahını etiraf etməsinə gətirib çıxarmışdı. 

Yasdan sonra anasını dilə tutub Bakıya, evlərinə gətirmək 

istəməsini deməsi, onun tək qalacağından ürəyinin partlamaq 

qorxusunu yaratması və anasının onlarda qalması ilə günahının 

bir hissəsini yumaq arzusu da ürəyində qalmışdı. 

- Tək niyə qalıram, bala, bacının qızı mənim yanıma 

köçəcək. Maşallah, yekə qızdır. 

Onun bu ötkəm sözlərindən sonra day Ziyad başqa söz 

deyə bilməmişdi. Anasını qucaqlayıb ürəkdən ağlamış, qatara 

minib yetim qalmış quzu kimi geriyə qayıtmışdı. 

İndi o özünü təkcə atadan yetim hesab eləmirdi. Elə bil 

hər yandan, hər yerdən tənhalıqlar onu qucur, qoynuna alır, 

yetim, kimsəsiz kimi göstərirdi. İnsanın yetimliyini özünə 

unutduran ən böyük qüvvə ömrünü bir yerdə keçirdiyi, bir 

yastığa baş qoyduğu ömür-gün yoldaşıdır. Kişi arvadından 

yetim qalanda isə… 

Neçə illər özü-özüylə mübarizə aparsa da, özü-özünü 

təsdiq və inkar eləsə də bir hiss, o biri hissi zalımcasına basıb 

öldürsə də, yaşadığı əzab dolu illər onun bəxtəvərlikdən çox-

çox uzaq düşdüyünə bariz nümunə deyildimi? 
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Arvadını bir gün sevir, o biri gün sevmirdi. Bir gün ona 

inanır, bir gün inanmırdı. Bir gün xain şübhələr qəlbini didir, 

başqa bir gün şübhələrin yerini kövrək inam, etibar əvəz edirdi. 

Bu inamsızlıq bir gün onun yaxasından yapışdı. Nazənini işdən 

çıxarıb evdə oturmasını əmr elədi. Bir gün o inamsızlığın 

təsirindən Şahnazı evindən qovdu. 

Başqa bir gün… 

Şahnaz yenə qayıdıb gəldi. Nazənin mələk donuna girib, 

Ziyadın könlünə həlim-həlim sığal çəkdi. 

- Ziyad, sən bilirsən Şahnaz səni nə qədər çox istəyir?.. 

Deyir, elə bilirəm Ziyad mənim dopdoğma qardaşımdır. Hələ 

uşaqları demirəm. Onları duz kimi yalayır. Deyir, öz uşağım 

olsaydı, heç onları bu qədər sevə bilməzdim. 

Yenə Ziyadın qəlbindəki xeyirxah mələk başını qaldırıb 

ona ağıllı, dərrakəli olmağı pıçıldamışdı. 

Nazəninin, həm də Şahnazın qadın dost-tanışları evi su 

yoluna döndərmişdilər. Ziyad evdə olanda hələ bir az ayaqlarını 

çəkirdilər. Qonşuluqda yaşayan bir qoca qadının dediyinə görə, 

Ziyad işdə olanda evinin dabanı bir dəqiqə üstündə dayanmırdı. 

Bir xanım gedir, o birisi xanım gəlir, bütün günü ancaq işləri 

qəşəng-qəşəng xanımları qəbul edib, yola salmaq olurdu. 

Ziyad Nazəninlə söhbət edirdi. Evlərinə gələnlərin 

kimliyi ilə maraqlanırdı. Bir az dərinə gedəndə isə Nazəninin 

yanaqları qızarır, əsəbi danışır, əlləri əsməyə başlayırdı. 

- Dedin, evdə qaxıl otur, qaxılıb oturdum. İndi deyirsən 

rəfiqələrimlə də görüşməyim?.. Nə qədər zalımsan, ay Ziyad. 

Belə olanda Ziyad yenə geri çəkilir, çox şeyləri ona 

güzəştə gedirdi... 

Ancaq daha hər hansı bir güzəştə gedib-getməməyin elə 

bir mənası  yox idi. Ya Ziyad qətiyyətlə qəlbindəki xeyirxah 

mələyi qovub ürəyinə daş bağlamalı, Nazəninə açıq şəkildə 

etimadsızlıq göstərməli, ya da özünü aldadıb, arvadına qarşı 

olan sevgi bağlarını tamam kəsib atmadan yaşamalıydı. 
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İçki və siqaretə aludəçiliyi onu işdə də hörmətdən 

salmağa başlamışdı. İş vaxtı da gizlincə içdiyini bilən 

müdiriyyət ona neçə dəfə xəbərdarlıq etmiş, ancaq bütün 

bunların nəticəsiz qaldığını görəndə nəyin və nələrinsə xətrinə 

çox dərinə getməmişdilər. 

 

 

                *** 

 

Bu gün ailə üçün ən əziz günlərdən biri idi. Tuqayın on 

yeddi yaşı tamam olurdu. Evdə hər bir hazırlıq görülmüşdü. 

Cürbəcür tortlar, şirniyyatlar bişirilmişdi. Bir neçə isti və soyuq 

yeməklər hazırlanmışdı. Nazənin, Dərya, bir də səbəbkarın özü 

təzə aldıqları pal-paltarları geyinmiş, özlərinə xüsusi bəzək-

düzək vermişdilər. Şahnaz onlardan heç də geri qalmırdı. 

Aldığı bahalı paltar usta əlindən çıxmış saçlarına, üz-gözünə 

məxsusi bir yaraşıq verirdi. Evdə əsl bayram əhval-ruhiyyəsi 

hökm sürürdü. Çatışmayan bircə şey var idisə, o da atanın, yəni 

Ziyadın evdə olmaması idi. Ziyad yenə iş başındaydı. Əslinə 

qalanda o, icazə alıb oğlunun ad gününü evdə keçirə bilərdi. 

Ancaq Ziyad buna cəhd eləməmişdi. Heç ağzını açıb bu barədə 

müdiriyyətə bir kəlmə də olsun deməmişdi. Yoxsa onların ürəyi 

daşdan deyildi ki. Bir an belə düşünmədən Ziyada icazə verər, 

atanın oğlunun ad günündə onun yanında olmasına maneçilik 

törətməzdilər. Ziyad isə dinmədi, danışmadı, bu barədə onlara 

heç bir məlumat vermədi. Evdə isə… Ad gününə üç gün qalmış 

arvadını yanına çağırdı. Bir az özünü fikirli kimi göstərib 

Tuqayın ad günündən söhbət saldı. 

- Naz, o günləri müdiriyyətlə danışdım, dedim, oğlumun 

ad günüdür. Evdə qalmaq üçün onlardan izin istədim. İcazə 

vermədilər, dedilər, nə bilim, dövlət komissiyası gələcək, nə 

bilim, yoxlama olacaq. Məni üzrlü sayın. Evə pul qoymuşam, 

necə lazımdır ad gününü keçirin. Məni də yanınızda hiss edin. 
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Bu əlli manatı da Tuqaya verərsən, atasının adından özünə bir 

şey alar. 

Nazənin bir kəlmə də artıq danışmadı. Elə bil onun bu 

sözlərini gözləyirdi. Bu barədə telefonda Şahnaza xəbər 

verəndə, deyəsən, simin o ucunda bacısı da bu xəbərə sevindi… 

Evə xeyli adam yığılmışdı. İki nəfərdən başqa hamısı 

qadınlar idi. Kişilərdən biri Şahnazın əriydi. O biri kişini isə, 

deyəsən, evdə olanların heç biri tanımırdılar. 

Bu adam bir qədər yaşa dolmuş, ancaq hələ də gənclik 

təravətini itirməmiş Sahib idi. Həqiqətən onu evə gələnlər 

arasında Şahnazdan başqa bir kimsə tanımırdı. Şahnaz da onu 

sonralar, çox sonralar tanımışdı. O vaxtlar tanımışdı ki... 

Sahib üç-dörd dəfə maşınını dəyişmiş və yenə də qırmızı 

rəngli maşın almışdı. İndi bu maşında Nazənindən daha çox 

Şahnaz əyləşirdi. Elə onların evinə gəlməyinin səbəbkarı da 

Şahnazın özü idi. Dünən axşamüstü o Nazənini yanlamış və 

onu dilə tutmağa başlamışdı. 

- Bacı, kişilərdən kim olacaq? 

- Heç kim. 

- Bəs, Tuqay taxt-tacında tək oturacaq? 

- Deyirsən, kiminlə otursun? 

- Bizim ölmüş gəlmək istəyir. 

- Gəlsin də, nə olacaq? Bura onun öz evidir. Sən onu o 

qədər adam arasına çıxarmamısan ki, adamın inanmağı gəlmir. 

- Ancaq, bilirsən, deyir, evdə kişi olmasa, mən gedə 

bilmərəm. 

- Tuqay kişidir də. 

- Bah, bah, Tuqaydan kişi olar? 

- Sözünün canı nədir? O qədər gücənirsən ki. 

- Sahib gəlmək istəyir. 

- Bizə? 

- Hə. Deyir, dəvət etsəniz gələrəm. 

- Axı o, heç bizə gəlməyib. 
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- Gəlməyib, indi gələr. Həm onnan səni tanış edərəm, 

həm də… 

Şahnaz qəhqəhə çəkib güldü. Onun sözlərindən, həm də 

yersiz qəhqəhə çəkib gülməsindən Nazənin xoşlanmadı. Hələ 

ürəyində ona acığı da tutdu. 

- Bəs ərin soruşmayacaq ki, bu gələn adam kimdir? 

- Eh, bəxtəvərin qızı, o, yüz qram içəndən sonra heç 

atasını tanımır. İçirdib sonra gətirəcəyəm. 

Yenə elə ürəkdən güldü ki, bütün əzaları titrədi. 

Sahibin onlara gəlməsini Nazənin bir yandan istəmirdi. 

Neçə illər idi Sahibin onların evlərinə gəlmək, onun uşaqlarını 

görmək istəyini ürəyində qoyur, yüz bir bəhanəylə onun bu 

gəlişinin qarşısına sədd çəkirdi. Bir yandan da ondan utanırdı. 

Axı o, Nazəninə çoxlu pul xərcləyirdi. O pulların hesabına 

Nazənin özünə, uşaqlarına pal-paltar, qızıl-mızıl alırdı. Və söz 

düşəndə Ziyadı aldadıb, bütün bunları ona yaxın rəfiqələrinin 

hədiyyə elədiklərini deyir, hələ üstəlik bu hədiyyələrin əvəzini 

vermək üçün Ziyaddan pul da alırdı. 

Məclis başlayanda Şahnazın dediyi kimi, əri artıq hazır 

vəziyyətdə idi. O, deyir, gülür, şənlənir, yerinə düşən, 

düşməyən lətifələr danışırdı. Bir azdan o, idarəolunmaz hala 

düşdü. Şahnaz onu aparıb yataq otağına saldı. İndi məclis 

tamamilə Sahibin rəhbərliyi altına keçmişdi. O, hamıya bir-bir 

söz verir, hər sağlığın sonunda da badəsini doldurub başına 

çəkirdi. 

Məclisdə olanların hamısı içirdi. Təkcə Nazənindən 

savayı. Nazənin içməyi bacarmırdı. İçəndə ürəyi qalxırdı. Bir-

iki dəfə Sahib onu içməyə məcbur eləmiş, hər dəfə də bunun 

əziyyətini çəkmişdi. 

İçkilərin hamısını Sahib gətirmişdi. Hamısı da bahalı və 

xaricdən gətirilən içkilər idi. 

Səbəbkarın özü də içirdi. Bir il olardı ki, evlərinə gələn 

xanımlar ona içməyi öyrətmişdilər. Və bir azca içən kimi 
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Tuqayın yanaqları qız yanaqları kimi allanır, gözləri 

xumarlanırdı. 

Sahib yenə badələri doldurmağı təklif elədi. 

- Bilirsiniz, rəhmətlik Ömər Xəyyam peyğəmbərə 

məktubunda nə yazırdı?.. 

 

                           Məndən Məhəmmədə yetirin salam, 

                           Deyin ki, qarşında baş əyir Xəyyam. 

                           Soruşun, nədəndir şəriətində, 

                           Acı su halaldır, şirin mey haram? 

 

Onun bu sözlərinə qadınlar əl çaldılar. Səs-küy salıb, 

badələrini bir-birinə vurdular. 

- Ay Sahib, bu sözləri peyğəmbərə yazmaq olardı? 

Bunların hamısını içki düşkünləri özlərindən uydurublar. Hələ 

onu da uydurublar ki, peyğəmbər Ömər Xəyyama cavab 

qayıtarıb, deyib, «Nə zaman dedim ki, içməsin arif, mən meyi 

xamlara etmişəm haram». 

Gözəl və gənc qadının dedikləri həm çaşqınlıq, həm də 

etiraz sədaları ucaltdı. 

Sahib isə dediyi sözlərin həqiqiliyinə oturanları 

inandırmaq üçün başqa misallar çəkdi. Süni mübahisənin 

uzandığını görəndə söhbətə Nazənin qarışmalı oldu. 

- Siz Allah, boş-boşuna səs-küy qaldırmayın. Onsuz da 

içki yaranandan bu mübahisələr olub, nə qədər içki var, yenə də 

olacaq. Həm də çox qəribədi, məndən başqa hamınız içirsiniz. 

Ancaq bir qisminiz içməyə çox pis məna verirsiniz. Əgər içki 

pisdirsə day niyə içirsiniz? Mənim kimi ondan aralı dayanın. 

Yoxsa dediyinizlə əməliniz heç uyğun gəlmir. 

Məclis get-gedə qızışır, sifətlər qızarır, paltarlar bir-bir 

əyinlərdən çıxarılıb hara gəldi atılırdı. 

Arada beş-on dəqiqəliyə Sahiblə Şahnaz gözə dəymədilər. 

O birilər başıdumanlı olduqlarından bunun fərqinə varmasalar 
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da, Nazəninin nəzərindən yayınmadı. Bildi ki, onlar yan otağa 

keçib, qapını da bağlayıblar. 

Bir saatdan sonra məclisdə olan ən gənc və ən gözəl qadın 

Sahibi həmin otağa çəkmişdi. 

O qədər şənlənmişdilər ki, özlərini bilmir, nəzarəti itirir, 

danışıqlarında, hərəkətlərində məhdudiyyət dərəcəsinə dayan, 

dur qadağası qoymurdular. 

Bədəninin xeyli hissəsi açıqda qalan qadınlar Tuqayı 

qucaqlayıb sinələrinə sıxır, boyalı dodaqları ilə onun bütün 

canını öpüşlərə qərq edirdilər. Tuqay o qadının, bu qadının 

qucağına dartılmaqdan nə edəcəyini bilmirdi. Qız səsinə bənzər 

cır səsi ilə qadınlardan qaçmağa çalışır, onların cəngindən 

qurtulmaq üçün əlverişli məqam gözləyirdi. 

Tuqay çoxdan, lap uşaq olandan öyrənmişdi belə 

nəvazişlərə. Anasının, ən çox da xalasının gözəl-gözəl 

rəfiqələri onu isti və yumşaq qucaqlarında böyütmüşdülər. 

Əvvəllər, hələ oğlanlar bulağından su içmək istəyən vaxtları 

belə qadın mehrindən ləzzət alır, bir qadının qucağından o biri 

qadının qucağına növbə dəyişməkdən yorulmurdu. Xanımlar 

onun bütün canını, canında olan oynaq yerləri isti əlləri ilə 

qızdırır, bu yeniyetmə oğlanın hərarətindən öz yanar canlarına 

əlavə od salırdılar. Çox tez kişilik ləzzətinin dadını duymuşdu 

Tuqay. 

Ancaq daha Tuqay o Tuqay deyildi. İndi hər vəcdlə 

qadınların qucağından qaçır, özünə kimsəsiz, sakit, tənha bir 

məkan axtarırdı. Hərdən evdə tək olanda, imkan tapanda 

anasının bəzək şeylərini axtarırdı. Üzünə xəfifcə pudra çəkir, 

dodaqlarına boya vurmaqdan özünü saxlaya bilmirdi. 

Oğlan yoldaşlarından aralı gəzməyə çalışırdı. Qızlara 

daha çox meyl edir, onların söhbətlərini dinləməkdən zövq 

alırdı. 

Onun orqanizmində baş verən mənfi dəyişikliyi artıq 

çoxları bilirdi. Anasının rəfiqələri, xalasının bacılıqları… 
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Anasıyla xalası isə hələ bir şey anlamırdılar. Elə bilirdilər ki, 

Tuqay normal erkək ömrü yaşayır. Qızlara meyl göstərməsində 

də başqa məna görmürdülər. Bunu elə-belə, oğlan marağı kimi 

başa düşür, hələ yeri gələndə, bunu onun müsbət cəhəti kimi 

izah etməyə çalışırdılar. 

Günlərin bir günündə… 

Nazənin Tuqayın üzünə bəzək vurduğunu gördü. Ürəyi 

yarpaq kimi əsməyə başladı. Onu yanına çağırıb tənbeh elədi. 

- Tuqay, sən neyləyirdin? 

- Heç nə. 

- Düzünü de. 

- Sən nə gördün ki? 

- Gördüm mənim bəzək əşyalarımı götürüb bəzənirsən. 

- Yox bir. 

- Gördüm axı, Tuqay. Bu kor olmuş gözlərimlə gördüm. 

- Ana, bilirsən… sən düz görmusən. Ancaq bunu elə-belə, 

maraq xatirinə elədim. 

- Burada maraqlı nə var ki? 

- Sadəcə, qızların bəzənəndə hansı hissləri keçirdiklərini 

bilimək istədim. 

- Qələt elədin, Tuqay. Bir də belə hərəkət eləsən atana 

deyərəm, başını kəsər. 

Atasına bu barədə bir söz demədi. Amma ürəyində xırda, 

lap xırda bir xal qaldı. Düşündüyünü beynindən, ürəyindən 

qovmaq üçün bu gördüklərini uşaqlıq səhvinin ayağına yazdı. 

Və bu müdhiş olayı düşünməyə beynində yer saxlamamağa 

çalışdı... 

Artıq məclis sona yaxınlaşırdı. Maqnitafonun da səsi 

avazımış, elə bil fırlanan lent də gücdən düşüb, əvvəlki şövqlə 

hərəkət eləmirdi. Qonaqlar tam dağılışandan sonra yorğun 

Sahib Nazənini o biri otağa çağırıb, ovcuna nəsə basdı. 

Kiminsə görməyindən ehtiyat eləməyib, Nazəninin 

dodaqlarından öpdü. 
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Bu vaxt heç Tuqayın özü də evdə yox idi. Onu təbrik 

eləmək üçün uşaqlar harasa çağırmışdılar. 

Sahib qapını astaca örtüb getdi. Şahnaz ərinin yatdığı 

otaqda yerə sərilib, şirin-şirin yatırdı. Dərya qonaq evindəki 

kresloda büzüşüb yuxuya getmişdi. Nazənin pəncərənin 

qabağında dayanıb gecəyə baxırdı. Bu gecədə, gecələrin 

görünməz qaranlığında çox sirlər, çox sehrlər vardı. Bəlkə 

gecələrin sirrində gizlənənlər gündüzün işığına çıxsaydı, çox 

mətləblər açılardı. Onda bəlkə də dünya belə qalmaz, ya dağılıb 

dağılanlara qovuşar, ya da gündüzün işığında paklanıb başqa, 

bambaşqa olardı. 

O qaranlıqda hələ Tuqay da görünmürdü. Və onun 

görünməməyi Nazənini üzürdü… 

O gecənin sehri bir də orasındaydı ki, Ziyad işdə başına 

qara lent bağlamışdı. O, tez-tez harasa çıxır, yenə qayıdıb 

gəlirdi. Hər dəfə qayıdanda əhvalında bir dəyişiklik hiss 

olunurdu. Və o, köhnə maqnitafonda «Yas marşı»nı təkrar-

təkrar səsləndirir, kiminsə ölümünə yas saxlayırmış kimi tez-

tez udqunub, boğazına yığılmış qəhəri zorla udurdu. 

 

 

       *** 

 

Yuxarıdan, Allahın yanından baxanda bu yerlər elə gözəl, 

elə qayğısız görünürdü ki. Lap adamın göydən enib, buralarda 

yaşamağı gəlirdi. Dəniz xoş bir çevrə kimi şəhərin ətrafını 

sarmış, sanki su ilə qurunun sirli vəhdətini yaratmışdı. Üzüyə 

qaş kimi yaraşan yaşıllıqlar buranın gözəlliyini birə-beş artırır, 

yuxarıdan bəzənmiş gəlinə oxşadırdı bu şəhəri. 

Ancaq elə gərək yuxarıdan asılı qalaydın, aşağıya, bu 

şəhərə enməyəydin. Ensəydin görərdin ki… İlk andan, ilk 

dəqiqədən, ilk təmasdan duyardın, bilərdin hər şeyi… 
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Bakının dərdi var, 

     Bakı xəstədir... 

 

Şəhərin xəstə olmasını, ağır dərdə tutulmasını və 

çarəsinin olacağına inamsız hisslər ilk dəfə bu şəhərə gəldiyi 

andan qəlbini çuğlamışdı Şəfəqnurun. Amma hər inamsızlığın, 

hər ümidsizliyin son ucunda solğun bir ümid şöləsinin yanmağı 

da var. Elə bu solğun ümid insana güc verir, onun inamını 

artırır, dünyada qalmasına və nəyi isə gözləməsinə təkan verir. 

Yoxsa insan yaşaya bilməz, tez ölüb gedər, yeri boş qalar. 

Şəfəqnur hər dəfə Məmmədbəylə Moskvaya gedəndə və 

geri qayıdıb gələndə təyyarənin yüksəkliyindən aşağı baxıb 

bunları düşünürdü. 

Şəfəqnurun özü də işləyirdi. Özü də elə-belə vəzifədə 

yox; artıq üçüncü məktəb idi ki, onu direktor təyin edirdilər. Və 

buna görə də Məmmədbəyin hər səfərində ona yoldaşlıq edə 

bilmirdi. İşi-gücü başından aşırdı axı. Hər halda, arabir ərinə 

qoşula bilirdi. Ən çox da istirahət üçün xaricə gedəndə işləri 

yoluna qoyub, mütləq bir yerdə gedirdilər. Yaxşıca gəzib 

dolanır, on bir ayın yorğunluğunu canlarından çıxarır, güc 

yığıb, yeni həvəslə yenə işə başlayırdılar. 

Məmmədbəyin səfərləri çox, lap çox olurdu. Onun 

vəzifəsi çox məsul vəzifə idi. Neçə illərdi nazir müavini 

vəzifəsində oturmuşdu. Oturmuşdu deyəndə ki, buna oturmaq 

da demək olmazdı. Oturan o adama deyərdilər ki, bir iş 

görməsin, əlini ağdan qaraya vurmasın, elə oturduğu masada 

mürgüləyə-mürgüləyə gününü keçirsin. Məmmədbəy isə… 

Məmmədbəy işləyirdi. Ona tapşırılan, hələ tapşırılmayan 

işləri belə görürdü. Buna görə onun paxıllığını çəkənlər çox idi. 

İş bacarmayan iş bacaranı görəndə gözünə ox batır, xain, iblis, 

şeytani hisslər könlündə baş qaldırıb onu adam olmağa qoymur. 

Məmmədbəy bütün bunları zərrə-zərrə, qram-qram 

toplamışdı. Arı çiçəkdən bar topladığı kimi. Bu yolda saçına, 
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saqqalına da dən düşmüşdü. Hərdən ona yaltaqlıq eləyənlər 

«Uca dağların başına qar yağar» deyib, başına dolanırdılar. Və 

Məmmədbəy ovcunun içi kimi bilirdi ki, bu sözləri deyənlərin 

çoxusu saxta adamlardı. Bilirdi ki, onların çoxu dalda arvad 

kimi onun dalınca danışır, durduğu yeri qayçıyla götürür, 

imkan tapan kimi ondan Moskvaya, Mərkəzi Komitəyə imzasız 

məktublar göndərirdilər. 

Lakin saçına belə erkən dən düşməsinin səbəbi onun 

özünə, bir də həyat yoldaşına aydın idi. Çox müsibətlərdən 

sonra yalnız bir övladlarının qalması, o birilərin ya bətində, ya 

da həyatda olarkən erkən, çox erkən dünyadan getmələri 

onların əzablarının üstünə əzab gətirmişdi. 

Şəfəqnur on bir dəfə hamilə qalmışdı. Bu yolda saysız-

hesabsız dərmanlar qəbul eləmiş, iynələr vurdurmuşdu. 

Məmmədbəyin ona yazığı gəlirdi. Hərdən iynədən qaralmış 

damarlarını sığallayır, öpür, uşaq kimi onun könlünü alırdı. 

Sonra da onun qəlbini incitməmək üçün yumşaq sözlərlə onu 

məzəmmət eləyirdi. 

- Bəsdi, Şəfəq, sən Allah bəsdi. Öldün axı bu iynənin, 

dərmanın əlində. 

- Yox, Məmmədbəy, istəmirəm uşaq tək qalsın. 

- Nə olsun, Allah da təkdi də. 

- Duruqan Allah deyil, axı. 

Ürəyinin lap dərin yerində Məmmədbəyin özü də 

Duruqanın tək qalmasını istəmirdi. İstəyirdi onun ya bir 

qardaşı, ya bir bacısı olsun. Axı onlar dünyadan köçəndən 

sonra Duruqan yalqız qalacaqdı. Dərdini deməyə, ürəyini 

açmağa bir kimsə tapa bilməyəcəkdi. Bunları düşünəndə ürəyi 

sıxıldı Məmmədbəyin. O biri tərəfdən də arvadının çəkdiyi 

əziyyətlərə dözə bilmirdi. Onuncu övladları tələf olanda 

Məmmədbəy daha dözə bilmədi. Arvadının əllərindən tutdu, 

nəmli gözlərini sildi və ona yalvarırmış kimi şirin sözlərlə dilə 

tutmağa başladı. 
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- Axırda Allaha naxoş gedəcək. 

- Nəyə görə? 

- Biz deyəsən, Tanrının yazdığına qarşı çıxırıq. 

- Neyləyirik axı? 

- Şəfəq, birdəfəlik qulaqlarını aç, eşit, Tanrı bizim 

qismətimizə bir övlad payı yazıb. Elə etmə ki… 

- Hə… 

- Elə etmə ki, Allah onu da bizə çox görsün. 

- Elə danışma, Məmmədbəy. 

Məmmədbəy pis danışdığını anlayırdı, arvadının qəlbinə 

dəyən sözlər işlətdiyini bilirdi. Ancaq bundan o yanı daha yox 

idi. Bundan sonra Şəfəqnurun həkimə getməsinə qadağa 

qoyacaqdı, iynə, dərman qəbul etməsinə izin verməyəcəkdi. 

Gözügörəsi arvadını zəhərləyib öldürə bilməzdi ki. Yanına 

çağırıb, bu barədə artıq yavaş-yavaş düşünməyi bacaran 

Duruqana da sözlərini demişdi. 

- Oğlum, təkliyə öyrən, sənin qarındaşın olmayacaq! 

Duruqan heç nə deməmişdi. Xırda gözlərini döyə-döyə 

atasının üzünə baxmış, sonra o biri otağa qaçmışdı. 

Və sonra atası öyrənib bilmişdi ki, Duruqan o biri otaqda 

üzü üstə yatağına düşmüş, ağlamışdı... 

Şəfəqnur o gündən həkim yanına getməyi tərgitdi. Onlar 

yeganə övladlarının fərəhini duymaq üçün çətin yola çıxdılar... 

Vəzifə başında oturmaq bir yandan kef və ləzzətdirsə, o 

biri yandan əzab və işgəncədir. Bunu neçə illərin təcrübəsində 

Məmmədbəy də, Şəfəqnur da aydın bilirdilər. Kabinet şövqü, 

rəngbərəng telefonların xahiş-minnət dolu zəngləri, cürbəcür 

xasiyyətli insanların min bir dona girib öz işi üçün yalvarması 

insanın incə hisslərini tərpədən, onu şir kimi göstərən 

şeylərdirsə, o biri tərəfdən böyük məsuliyyət hissi, gördüyün 

işə cavabdehlik, görünən və görünməyən əzab və əziyyətlər 

isə... Çox vaxt insan vəzifənin əlindən baş götürüb uca dağlara 

qaçmaq istəyir. O dağlardan aşıb keçmək, bir daha buralara 
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gəlməmək, vəzifə masasına yaxınlaşmamaq da xəyalından 

keçir. Ancaq bu vəzifə deyilən nəsnə nə olan şeydirsə, adamı 

maqnit kimi özünə çəkir, özündən uzaqlaşmağa qoymur və 

özünün qolubağlı quluna, əsirinə döndərir... 

Moskvada kurs keçib Bakıya qayıdandan bir az sonra onu 

nazirliyin kadrlar şöbəsinə çağırdılar. Kursu bitirməsi 

münasibəti ilə Məmmədbəyi təbrik edən şöbə müdiri yaxın 

günlərdə onun məsul bir vəzifəyə göndəriləcəyi xəbərini 

çatdırdı. 

Bir ay ötdü, xəbər çıxmadı, iki ay keçdi, yenə xəbər 

çıxmadı və üçüncü ayın tamamında Məmmədbəy dözə 

bilməyib özü nazirliyə getdi. Şöbə müdiri ilə görüşdü. Hələ də 

işsiz olduğunu onun yadına saldı. Şöbə müdiri nəzərlərini 

məchul bir nöqtəyə zilləyib, astadan danışmağa başladı: 

- Adam dərdini heç kəsə deyə bilmir. Bakı işğal olunub, 

qardaş. Bakı onun, bunun əlinə keçib… Artıq hər şeyi 

danışmışdıq. Sənədlərini də hazırlamışdıq. Səni nazirlikdə işə 

götürürdük. Yandan bir erməni çıxdı. Mərkəzi Komitədə 

işləyən erməni. İki ayağını bir başmağa geyib dedi, olmaz, 

Məmmədbəy millətçidir, onu vəzifəyə gətirmək yaramaz... Bir 

nəfər də demədi, demədi ki, ay nakişi, bəs sən özün millətçi 

deyilsən? Yox, ona demək olmaz. Onlar xüsusi statusa 

malikdirlər. Onlar hər bir şey deyə bilərlər, hər nə istəsələr 

edərlər. Bizə isə... Öz yurdumuzda qonaq kimi davranmağa 

məcburuq… İndi səni kənar bir rayona direktor göndəririk. 

Ancaq imkan düşən kimi geriyə, nazirliyə qaytaracağıq. Allah 

deyən olsa. Bir də Stepan Şahnazaroviç yoxa çıxsa... 

Məmmədbəy Şəfəqnuru götürüb getdi. Rayon mərkəzində 

məktəb direktoru işlədi. Amma hər an könlü həvəsdə, qulağı 

səsdə oldu. 

Və günlərin bir günündə… 

Bakıdan teleqram gəldi. Onu nazirlikdən təcili 

çağırırdılar. 
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Geri qayıtdı. Gedib tanış şöbə müdiri ilə görüşdü. Şöbə 

müdiri onu gülə-gülə qarşıladı. 

- Səs eləmə, Məmmədbəy müəllim, ruslar Stepan 

qardaşlarını Moskvaya apardılar. Birtəhər işləri yoluna qoyduq. 

Bu həftədən nazirlikdə işləyəcəksən. Ancaq çox dinib-danışma 

ha, Stepanın qohum-qardaşları burada çoxdu. Haraya daş atsan, 

onlara dəyir. Eşidib bilərlər, səni götürüb ucqar bir rayona 

atarlar... 

Yeni həvəslə işə başladı Məmmədbəy. Artıq Şəfəqnur da 

orta məktəbdə müəllim işləyirdi. Həyatları, deyəsən, rəvan yola 

düşmüşdü. Ancaq… 

 

Bakının dərdi var, 

      Bakı xəstədir… 

 

Qeyri-millətlərdən olanlar, ən əsası da vəzifədə olan 

erməni və ruslar bu yerlərin yerli sakinlərini gözümçıxdıya 

salır, onlarla amansız rəftar edirdilər. 

Nazirlikdə öz dilində danışdığına görə, öz ana dilinin 

yaxşı dil olduğunu dediyinə görə Məmmədbəyə töhmət 

vermişdilər. Hələ onun işdən qovulmaq söhbəti də gəzirdi. 

Qeyri-müəyyən şərait, əsəbi və gərgin vəziyyət bir neçə ay 

davam elədi. Axırda onu nazirliyin məsul şəxslərindən olan bir 

nəfərin – Sergey İvanoviç Pyatkovun yanına göndərdilər. 

Sergey İvanoviç Məmmədbəyi öz dilində xeyli danladı, hələ 

xırda söyüşlər də elədi, dedi, ağlını başına yığ, ağrımaz başına 

dəsmal bağlama. Yoxsa... 

Bu yoxsaların nə olduğunu Məmmədbəy yaxşı bilirdi. 

Bilirdi ki, bu yoxsaların sonunda gələn fəlakət qasırğası onu öz 

qara qanadına alıb, çox uzaqlara aparar. 

Şəfəqnur ona yalvarırdı, deyirdi ki, Məmmədbəy, başına 

dolanım, bir az ehtiyatlı ol, bil ki, düşmən ocaq başındadır. 

Yanar təndirə düşməmək üçün... 
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Məmmədbəy daxilində faciənin köklərini bilirdi. Bunları 

o, kitablardan oxumamışdı. Kitablarda bu barədə yazmırdılar 

axı. Kitablarda yazılanlarla real həyatda olanlar arasında yerlə 

göy qədər fərq vardı. Kitablar başqa şeylər deyirdi... 

Məmmədbəyin qoca babası isə başqa şeylər danışardı. 

Qoca baba nəvələrini başına yığıb keçmişdə olanlardan, 

babalarının başına gələn hadisələrdən söhbət açardı. Deyərdi ki, 

mənim balalarım, tarix kitablarında yazılanlara çox da 

inanmayın, onların yazdıqları yalan-palandır... Sonra dərin 

sükuta qərq olub, xəyala dalardı. Yenə asta səslə davam edib, 

pıçıltıya bənzər səslə söyləyərdi ki, eh, nə deyim, ay bala, 

fələyin çarxı dönsün, ruslar bu yerlərə ayaq açandan günümüz, 

güzəranımız pozulub. Razin gəlib başımıza olmazın müsibətlər 

açdı. Biz neylədik? Adına, soyadına sığal çəkdik, ən əziz 

adamımız kimi adına yerlər yaratdıq. Ölüb, unudulmağa 

qoymadıq… Torpağımızda qara atını çapıb, sinəmizə çalın-

çarpaz yaralar vuran çox yadellilər olub. Hamısını da 

əzizləmişik. Boyuna dastanlar qoşmuşuq… İstədikləri vaxt 

əlifbamızı dəyişiblər, dünəndən bu günə salınan tariximizin 

yaddaş körpüsünü yandırıb, yerində mücərrəd suallar qoyublar. 

Vətənimizi dilim-dilim doğrayıblar. Təbriz o yanda qalıb, Bakı 

bu yanda. Dərbəndin, Borçalının, Göyçənin, Zəngəzurun, 

Vedibasarın göz yaşlarından Kür boyda, Araz boyda çaylar 

yaranıb… Dilimizi yaman günə salıblar. Bakıda yaşayan 

Təbrizdə yaşayanın, Ərdəbilli Dərbəndlinin danışdığını başa 

düşməyib. Hər bir millətə əl tulalığı eləyən, onun-bunun 

qapısında sümsünə-sümsünə yaşayan erməni deyilən bəxbəxtin 

əliylə başımıza qapaz vurublar... 

Bunları deyəndə kim eşidirdisə, Məmmədbəyin babasına 

dəli deyirdi. Elə kənddə də adı dəli Muradxan qalmışdı... 

Ancaq yaşa dolduqca, dünyanı anladıqca Məmmədbəy 

dərk edirdi ki, babası dəli deyilmiş. Dəli onun dediklərini 



 112 

anlamayan, ona kinayə edən, öz keçmişindən xəbərsiz bədbəxt 

soydaşlarıdır. 

Ali məktəbdə oxuduqları vaxt onların bir müəllimi vardı. 

Tarixdən dərs deyərdi o müəllim. Hər dəfə də dərsin əvvəlində, 

ortasında, bir də axırında xatırlatma edərdi, deyərdi ki, mən 

deyirəm, siz də fağır-fağır qulaq asırsınız. Ancaq bilin və agah 

olun, mənim dediklərimin hamısı yalan və cəfəngiyyatdır. Mən 

bunları deyirəm, işim budur, dediklərimə görə dövlətdən pul 

alıram. Siz də qulaq asırsınız, sizin də işiniz budur. Axı tədris 

ilinin sonunda imtahan verib, kursdan-kursa keçməlisiniz. 

Yalvarıram, inanmayın mənə, baş qoşmayın dediklərimə... 

Belə sözlərini üstündə bir günləri o müəllimi götürüb 

apardılar. Hara apardılar, hansı qaranlığa qərq elədilər, day 

orasını bilən olmadı. Ancaq dərrakəli uşaqlar yaman 

darıxırdılar o müəllimdən ötəri. Yerini, yurdunu bilsəydilər, 

necə qaranlıq olursa-olsun, onun yanına gedərdilər… 

Məmmədbəy də o müəllim üçün çox darıxırdı. Onun 

yerinə gələn çəlimsiz, sarıbığ, qırmızısifət müəllimi öz əlləri ilə 

boğub öldürərdi. Amma öldürə bilmədi, öldürməyə gücü 

çatmadı. O müəlimin ətrafına canlı sipər çəkmişdilər, ətdən 

divar hörmüşdülər ki, bir kimsə ona yaxın düşə bilməsin. 

Deməli, gedən müəllimin yox, təzə gələn müəllimin dediyi 

kimi danışmalıydın ki, hörmətin-izzətin olsun. Səni üfürə-üfürə 

saxlasınlar, canını xətadan-bəladan qorusunlar... 

Bundan sonra çox şeylər oldu. Ali məktəbin qocaman 

müəllimələri Məmmədbəy və Məmmədbəy kimi düşünənləri öz 

xəfiyyə otağına bənzər otaqlarına çəkib tənqid atəşinə tutdular. 

Başlarına döyüb, anlatdılar bəzi-bəzi şeyləri. Qabağa getməyin 

yollarından danışdılar, vəzifə zirvəsinə dırmanmağın sirrini-

sehrini anlatdılar onlara… 

Elə sonralar Şəfəqnurun özü də Məmmədbəyə qocaman 

müəllimlərin dediyini deyirdi. 

- Bir sən qalmışdın mənim başıma ağıl qoymağa, Şəfəq. 
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- Elə demə Məmmədbəy, ağlına nə olub ki, sənin başına 

mən ağıl qoyam?! Ancaq su hara axırsa, sən də suyun axarına 

qoşul. Bəndi-bərəni dəyişə bilməzsən. Dəyişmək istəsən, başın 

çox bəlalar çəkər. Dedikləri doğrudur, düzdür, amma hər 

doğrunu, hər düzü demək olmur axı. Sən yaxşı bilirsən, çox düz 

danışana dəli deyərlər. 

- Mənim ağıllı sevgilim, sənin dediklərini etməyi 

bacarsam, qara qüvvənin axarına düşsəm, çox böyük işlər 

olacaq. 

Elə belə də olurdu. Çətinliklə olsa da, düşündüyünün 

əksinə gedir, şüuru ilə ağlının mübarizəsində zorla da olsa 

sonda ağlının qalib gəlməsini bacarırdı. 

Və bütün bunlardan özü üçün bir təskinlik yeri də tapırdı. 

Özü- özüylə danışanda şüurunun «sən də belə nankor çıxdın» 

hayqırtısına ağlının səsiylə «bəs mən nə edim? Tək-tək belə 

mübarizə yolu tapsaq, bir anda bizi məhv edər, düşüncəmizi 

belə zorlayıb, hardan gəlib, hara getdiyimizi yadımızdan 

çıxararlar». «Bəs çoxluq eyni cür düşünsə necə?» 

«Çoxluğumuz, nə yazıqlar ki, eyni cür düşünməyi bacarmırıq». 

Məmmədbəyin özünün-özüylə mübarizəsi bütün həyatı 

boyu davam elədi. Elə bu ikili mübarizənin əlində qalıb üzülə-

üzülə, əzab çəkə-çəkə gəlib nazir müavini pilləsinə yüksəldi. 

Onun nazir müavini olmaması üçün birləşən güclər, onun 

nazir müavini olması üçün çalışan qüvvələrdən qat-qat çox idi. 

Aram Mxitaryanın, Armen Kasparyanın, Alla Dmitriyevnanın 

qılıncının altından keçəndən sonra qarşıda ən böyük qılınc 

dayanırdı. Mərkəzi Komitədə bu işlərə baxan idarənin rəisi 

Aleksandr Poluxovun baş kəsən iti qılıncı… Məmmədbəy o 

qılıncın da altından sağ-salamat qurtulmağı bacardı... 

Şəfəqnur da gedirdi. Hara gedirdi, necə gedirdi? Burası 

bir az qəliz məsələydi. Qəlizliyi elə Məmmədbəyin getdiyi 

yolun qəlizliyi qədər idi. Və bu qəlizlikdən elə Məmmədbəyin 

özü qədər sıxılırdı. Ancaq sıxıntısını Məmmədbəydə olduğu 
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kimi üzə vurmurdu. Daxilində sıxıb saxlayırdı. Bütün qüvvəylə 

çalışırdı ki, bu sıxıntılar, bu üzüntülər, bü təəssüf dolu hisslər 

boğazından eşiyə çıxmasın. Elə qəhər kimi boğazında yığılıb 

qalsın, onu gizli-gizli incitsin və onun, ailəsinin başı üzərində 

Domokl qılıncı kimi asılıb qalmasın. 

O, bütün bunları həm də oğlu Duruqana görə edirdi. 

İstəmirdi onun başına faciələr gəlsin. İstəmirdi tək övladı 

atanın, ananın səhvi ucbatından bəlalara düçar olsun. O, belə 

miskin övladları öz gözləri ilə görmüşdü axı. Şahidi olmuşdu 

ki, oğullar, qızlar ata-analarının xırda bir səhvindən, xırda bir 

günahından necə böyük faciələrə mübtəla olublar. Belə 

övladlar gözlər qınağından gizlənmək üçün adamlardan qaçmış, 

pünhan bir yer tapıb, dərdləri ilə baş-başa qalmaqdan ötəri 

cəmiyyətdən aralı düşmüşdülər. 

Şəfəqnur bunları istəmirdi. Bu haqda o, Məmmədbəylə 

çox az danışırdı. Bir ildə, iki ildə bir dəfə. Çox olsa beş dəqiqə, 

on dəqiqə müddətində. Ancaq onun xəyalından keçənləri, daxili 

dünyasında hansı təbəddülatların baş verdiyini Məmmədbəy 

yaxşı bilirdi. Bu illər ərzində Şəfəqnuru yaxşı öyrənmişdi. 

Onun hansı duyğular aləmində olduğunu, nələri düşünüb, nələri 

dilinə gətirdiyini çox yaxşı anlayırdı. Və ən qəribəsi də o idi ki, 

həyat yoldaşını bu xarakterinə görə bir az da çox sevirdi. 

Özlüyündə Məmmədbəy də özündən daha çox Duruqanı 

düşünürdü. Yeri gələndə onunla diz-dizə oturub əsl kişi söhbəti 

edirdi. Qoçaqlıqdan, igidlikdən, mərdlik və cəsarətdən söz 

açırdı. Deyirdi, oğul, kişi gərək yalançı olmasın, doğru 

danışsın, həqiqət uğrunda mübarizə aparsın. Oğlu qayıdıb ona 

kişi kimi qəliz suallar verəndə isə... Məmmədbəy yavaş-yavaş 

geri çəkilir, səsinin ahəngini aşağı salır, sonra sözü-söhbəti 

ustufca dəyişib, tamam başqa mətləbləri ortalığa gətirirdi. 

Bütün bunlara görə də Məmmədbəyin qəlbində dəli 

fırtınalar tüğyan edir, ildırımlar çaxır, zəlzələlər qopurdu. 
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Arvadına başqa sözlər desə də, ürəyində Duruqanın gələcəyi 

üçün qorxur, yaman qorxurdu. 

- Şəfəq, Duruqan böyüyəndə çox mərd olacaq. 

- Sənin kimi? 

- Bəs necə, hələ məndən də qabağa gedəcək. 

- Doğrudan? 

- Fikir vermişəm, yoldaşlarının arasında mərdliyi, 

qoçaqlığı ilə seçilir. 

Belə söhbətləri tez-tez təkrar edirdi Məmmədbəy. Bəlkə 

bunları  deməklə özünə təskinlik verirdi. Ürəyinin alovunu 

çıxarırdı? Ya bunları tez-tez dilinə gətirməklə Tanrıdan belə 

istəməsini o böyük Yaradanın yadına salırdı. Bunlar haqqında 

Şəfəqnur da çox düşünürdü. Axı uşağa, özü də oğlan uşağına 

nə qədər keçidən, quzudan, dovşandan, çaqqaldan nağıllar 

danışmaq olardı? Uşaqların eşitdikləri nağılların işığında yol 

getmələrini, o nağıllardakı igidlərin surətini daxildə yaşaya-

yaşaya böyüdüklərini bilirdi. Bir ana və bir müəllim kimi. Elə 

ona görə də uzaq sabahların gəlməsindən əndişələnir, 

Duruqanın belə uşaq, yeniyetmə qalmasını sadəlövhcəsinə arzu 

edirdi. 

Günlər isə durmadan ötüb keçirdi. 

 

 

                    *** 

 

Bu ağ qatar nə qatar idi belə? Dağ demirdi, daş demirdi 

şütüyüb keçirdi. Hərdən ağ qatarın ağ qanadları da olurdu. Ağ 

qanadlar açılıb genişlənir, ağ qatarı qaldırıb göyün üzünə, 

buludların yanına çıxarırdı. Ağ qanadlı ağ qatar ağappaq 

buludların arasından keçib gedir, hərdən ulduzlara dəyib, yenə 

buludların üstünə enirdi. Bir neçə dəfə bunlar təkrar olunandan 

sonra, elə bil, ağ qanadlı ağ qatar göylərdən küsür, inciyir, yenə 

yerə qayıdıb, əvvəlki yerində, buz kimi soyuq relslərin üzərində 
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yoluna davam edirdi. Qatarın sürətlə şütüyüb getdiyi yolların 

ətrafında elə gözəl mənzərələr vardı ki, adam bu gözəlikdən 

dəli olmaq həddinə çatırdı. 

O da bu ağ qatarın ağ libasa bürünmüş sərnişinlərindən 

biri idi. Başını tez-tez qatarın açıq pəncərəsindən eşiyə uzadır, 

bir xeyli baxır, ürəyi şövqdən bayılmaq dərəcəsinə çatırdı. Və o 

huşunu itirib qatardan yerə düşməmək üçün geri çəkilirdi. Ağ 

oturacaqda oturur, gözlərini qapayırdı. Bir müddət beləcə 

dayanırdı, ürəyi sakitlik tapıb öz ritminə düşəndən sonra 

gözlərini açırdı. Yenə başını eşiyə uzadırdı… Gözəlliyə 

baxırdı… Qatar yenə qanadlanıb asimana yüksəlirdi… Yenə 

yerə qayıdırdı… Yenə, yenə… Hamısı dönə-dönə 

təkrarlanırdı… Və birdən… Göydən, ağ buludların arasından 

qara, qapqara, uzun bir sədd enib düz qatarın qarşısında 

dayandı. Qatar sürətlə getdiyindən nəfəs dərib, dayana bilmədi, 

bütün gücüylə qara səddə çırpıldı. Ağ qatar şüşə kimi çilik-çilik 

olub dağıldı. Ağ libaslı adamların səsi, harayı bir-birinə qarışdı. 

Səddə çırpılan qatarın qara küləyi onu götürüb uzaqlara atdı. O 

bir müddət özünə gələ bilmədi, ona elə gəldi ki, nə qolu 

yerindədi, nə də qıçı. Elə bildi ölüb, o da bir qıraqda, haradasa 

yuxarıda dayanıb, öz ölmüş cəsədinə baxır. Sonra gördü yox, 

ölməyib, diridi, qolları da yerindədi, ayaqları da. Ancaq canının 

hər yanından qan fışqırıb axırdı. Amma canından axan qan 

onun gördüyü qana  bənzəmirdi. Qan duru deyildi, al da 

deyildi, göydən gəlib ağ qatarın qabağında dayanan qara səddin 

rəngindəydi. Və qanını belə qara görəndə qışqırmaq istədi. 

Anasını köməyə çağırmaq üçün dikəlib, oturmaq istədi. Lakin, 

nə qışqırmağa heyi qalmışdı, nə də dikəlib oturmağa. Onda 

bildi ki, o doğrudan da ölüb… 

Ayılıb bir neçə anlıq harada olduğunu bilmədi. Düşündü, 

daşındı, yatağının içində çabaladı və bundan sonra anladı ki, nə 

ağ qatara minib, nə ağ qatarın içində ağ buludların yanına 
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gedib, nə də ağ qatar qara səddə çırpılıb. Bildi ki, bunların 

hamısı gördüyü yaxşı və pis yuxunun içindəymiş. 

Əl-qolunu tərpətdi. Əl-qolu sağ-salamat yerindəydi. Və 

Duruqan üz-gözünün tərini silib, güzgünün qabağında dayandı. 

Deyəsən, yaxşı yuxunun pis sonluğu onun rəngini qaçırmışdı. 

Geyinib o biri otağa keçəndə mətbəxdən boylanıb ona 

baxan Lyudmila xalanı gördü. 

- Oğlum, yuxuya qalmısan. İstədim oyadım, qıymadım. 

Gəl yeməyini ye, tez get. 

Lyudmila xala onların evlərinə baxan qulluqçu idi. Neçə 

vaxt idi ki, onların evlərində olurdu. Çox səliqəli, nəzakətli və 

şirindil qadın olduğundan Duruqan onu çox sevirdi. 

Ona olan istəyinin başqa bir tarixçəsi də vardı. 

Atası rayon qadını olan bir xanımı evlərinə qulluqçu 

götürmüşdü. Çox mərifətli xanım olsa da, Duruqan onu 

xoşlamırdı. Onun üstündə tez-tez anası ilə mübahisəsi düşürdü. 

- Ana, atama de, bu geri qalmış qadını evimizdən rədd 

eləsin. 

- Yenə başladın? 

- Xahiş edirəm, ana. 

- Bu qadının nəyi sənin xoşuna gəlmir, Duruqan? Əli 

təmiz, səliqəsi, qanacağı da öz yerində... 

- Yox, ana, istəmirəm onu. Uşaqlar ondan danışanda, 

mənə gülürlər. Gülməklərinin səbəbini bilirəm. Düşünürlər ki, 

atam nazir müavini, anam məktəb direktoru olsa da, zəmanədən 

geri qalmışıq. Tanıdığım uşaqların hamısının evində xidmət 

edən qulluqçular başqa millətdəndirlər. Ya rus, ya erməni, ya 

da yəhudi. Biz niyə onlardan götürmürük? Eşitdiyimə görə, 

keçmişdə də bizim varlı adamlar öz dayələrini, qulluqçularını 

başqa millətlərin nümayəndələrindən götürərdilər. 

- Bala, o vaxt zəmanə başqa zəmanə idi. Qadınlarımız 

oxumurdular, savadsız idilər. İndi isə, maşallah, qadınlarımız 
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yerin altını da bilirlər, üstünü də. Elə sənin bəyənmədiyin bu 

xanım texnikum qurtarıb. Dünyagörüşünə söz ola bilməz. 

- Ana, məni tay-tuşlarımın yanında başıaşağı etməyin. 

Soraqlaşıb, bir qadın  tapmışam. Adı Lyudmila İvanovna 

Mençukdur… Bunu bir- təhər rədd eləyin. Gedək onunla 

danışaq. Yubansaq, başqaları götürəcək. 

Şəfəqnur Duruqanın sərt ismarıcını Məmmədbəyə 

çatdıranda, kişi bir xeyli tutuldu. Heç nə deməyib, eyvana 

çıxdı, siqareti odlayıb acı tüstüsünü sinəsinə çəkdi. 

Ancaq Duruqanın dəliqanlılığı öz bəhrəsini verirdi. Bir 

bəhanə tapıb qulluqçunu evdən çıxarmışdılar. Və Məmmədbəy 

sinəsini ovuşdura-ovuşdura arvadına demişdi ki, get o, 

ermənidi, rusdu, nədi, onunla danış, görək başımıza nə gəlir. 

Lyudmila İvanovna Mençuk nə deyəsidi ki; nazir 

müavininin, məktəb direktorunun evində xidmətçi olmaq xırda 

iş idimi? 

Və Lyudmila İvanovna onların evinə ayaq basanda 

Duruqan əzizini görürmüş kimi çox sevinirdi. 

Atası öyrənmişdi, bilirdi ki, Lyudmila xanım öz dilimizdə 

də danışmağı bacarır. Duruqana tapşırmışdı ki, onunla öz 

dilimizdə danışsın. Ancaq Duruqan buna əhəmiyət verməmişdi. 

Təkcə atası evdə olanda onunla öz dilimizdə danışmış, xırdaca 

ona göz vuraraq bunu yalnız atasının tapşırığı ilə etdiyini 

büruzə vermişdi... 

Duruqan artıq universitetin dördüncü kursunda oxuyurdu. 

Pis də oxumurdu. Beynəlmiləlçi qrup olan qruplarında bəlkə də 

onun kimi bir-iki yaxşı oxuyan olardı, ya olmazdı. Rus dilində 

təhsil aldıqlarından rus klassik ədəbiyyatını, folklorunu, tarixini 

öz mənsub olduğu millətin ədəbiyyatından, folklorundan, 

tarixindən daha yaxşı bilirdi. 

Uşaq çağlarından rus nağıllarını da Duruqan çox sevərdi. 

Elə rus nağılları vardı ki, onları başdan-ayağa əzbər bilirdi. 

Nağıllardakı qəhrəmanların həyatı, onların şücaəti və 
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qəhrəmanlıqları bir ahənrüba kimi onu özünə çəkir, çox vaxt 

həmin obrazların nağıldan sonrakı həyatı da onu düşündürürdü. 

Anası o vaxtlar çox çalışmışdı, çox əlləşmişdi, çox 

əziyyət çəkmişdi ki, Duruqan öz nağıllarımızda olan 

qəhrəmanların da həyatı ilə maraqlansın. Ancaq sular susuz 

sahilə dəyən kimi, belə fikirlər də onun beyninin bir yanına 

dəyib, geri qayıtmışdı. Və Şəfəqnura gizlincə ah çəkməkdən 

başqa özgə bir şey qalmamışdı... 

Sürücü sükanın arxasında oturub onu gözləyirdi. Bəlkə 

bir saatdan artıq idi ki, yaşlı sürücü beləcə sükanın arxasında 

heykəl kimi donub, onun gəlməsini gözləyirdi. 

Duruqan bu kişiyə çox əzablar vermişdi. Elə vaxtlar 

olmuşdu ki, bir görüşə, ya qrup yoldaşları ilə hər hansı bir 

tədbirə gedəndə onu saatlarla hasarın o tayında bir yerə 

tərpənmədən gözlətmişdi. Ki, nə vaxt məramı ələ gəlsə, kefi 

istəsə məclisi tərk eləsin. Və sükanın arxasında yuxulayan 

sürücüyə yaxınlaşıb yola düşmək haqqında göstəriş versin. 

Yaşlı sürücünün dözümünə bəzən özü də mat-məəttəl qalırdı. 

Özünü o kişinin yerində sayanda yuxarı düyməsini açırdı. 

Sürücünün başına gətirilən iştəklərin çoxusunu Məmmədbəy 

bilmirdi. Bir azını isə Şəfəqnur bilirdi. Elə bu azdan da sıxılırdı. 

Oğlunu yanına çağırıb başına ağıl qoyurdu, deyirdi ki, bala, 

yaşlı adamdır, az incit onu. Duruqan da zarafata salıb qaydırdı 

ki, qoca kişidir, getsin otursun evində-eşiyində, pensiyasını alıb 

Allahına dua eləsin. Onun yerində işləməyə adam tapılar... 

Əslinə qalanda isə bu yaşlı sürücünün başqa birisi ilə 

əvəzlənməsini heç ağlına da sığışdıra bilmirdi. Onun 

ərköyünlüyünə bir başqasının bu kişi qədər dözəcəyinə 

inanmağı gəlmirdi. 

- Əbdül dayı, sür Novxanı tərəfə. 

- Bəs dərsin yoxdur? 

- İcazə almışam. 

- Xeyir ola, yenə yığışırsınız? 
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Duruqan dinmədi. Əbdül kişi onu anladı. Bu dinməməklə 

Əbdül kişiyə onun işlərinə çox da qarışmağa icazə vermədiyini 

çatdırmaq istəyirdi. 

Novxanı bağlarının torpaqlı və dolanbac yollarında 

irəlilədikcə Əbdül kişinin daxilən narahatlığı artırdı. Bu gün 

qızının ad günü idi, axı. Qohum-qonşular, tanışlar qızıgilə 

yığışacaqdılar. Gələn adamların bəziləri Əbdül kişinin adını 

tutub gələcəkdilər. Birdən bunların kefləri duruldu, 

oxumaqdan, oynamaqdan yorulmadılar, bəs onda necə 

olacaqdı? Aman Allah, belə bir şey olsaydı, həm qızının, həm 

də qonaqların yanında biabır olardı. Bu yaşına çatmışdı, hələ 

olmamışdı ki, o qızının doğum gününü təntənəli surətdə 

keçirməsin. Təntənəli deyəndə ki, kasıbın olanından; donmuş ət 

alıb dolmadan, küftədən-zaddan bir şey hazırlayıb araya 

gətirirdilər. Ancaq o kasıb süfrənin elə səmimi qonaqları olurdu 

ki. Hərə əlinə düşən bir şey alıb, təbrik üçün gətirirdi. Sonra 

xoş sözlər deyilirdi, təbriklər-təbrikə calanırdı. Məclisi Əbdül 

kişi açır və Əbdül kişi də bağlayırdı. O günə üç-dörd ay 

qalandan kişi həsrətlə o anın gəlib çatmasını gözləyirdi. 

Bəs bu gün necə olsun? Bəlkə söz salıb, bu günün xüsusi 

gün olduğunu Duruqanın yadına salsın? 

Sürəti bir az da aşağı saldı. Yerində qurcalandı. Elə bil ki, 

ağır bir söz eşidəcəyinə özünü hazırlayırdı. 

- Duruqan, Əbdül dayı başına dolansın, tədbiriniz uzun 

çəkəcək? 

- O qədər də yox. 

- Təqribən neçə saat? 

- Nəyinə lazımdır, ay kişi, arayış doldurursan? 

- Yox e… bilirsən... 

- Heç nə bilmirəm. Bir onu bilirəm ki, səni o qədər də 

qapı dalında saxlamayacam. 

Əbdül kişi ürəyində «inşallah» dedi. Və köhnə saatına 

baxdı. Saat on birə bir az qalırdı. 
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Duruqan bu bağda birinci dəfəydi olurdu. Ən çox 

getdikləri yer Bilgəh bağları idi. Onların bağları da 

Bilgəhdəydi. Ancaq uşaqlarla getməzdilər. Öz bağları o 

birilərin bağlarından daha yaraşıqlı, daha gözəgəlimli olsa da, 

başqalarının bağlarında istirahət etməkdən daha çox xoşlanır, 

daha çox zövq alırdı. 

Bu gün qrup yoldaşları Mənzurəgilin bağlarına 

toplaşmışdılar. Bir tədbir-zad yox idi, elə-belə yığışmışdılar və 

belə gözlənilmədən bir yerə toplanmaları Duruqana xüsusi 

ləzzət eləyirdi. Ləzzətini bir az da yuxarı eləyən bir səbəb də 

vardı. Bu gün birinci dəfə istədiyi qızı aşağı kursda oxuyan qız 

dostu Ellada bağa gətirəcəyinə söz vermişdi. 

Afinanı Duruqan bir ilə yaxın idi ki, sevirdi. Onlardan 

aşağı kursda oxuyan bu gözəl-göyçək, cazibədar qızı onunla 

Ellada tanış eləmişdi. Onlar tez-tez görüşür, söhbətləşir, 

sevişirdilər. Anası erməni millətindən olan Afina Duruqanın 

ana dilində danışa bilmirdi. Bu bir il ərzində Duruqan ona bəzi 

sözləri öyrətmişdi. Özü də bunu könlünün istəyi ilə eləmirdi. 

Bilirdi axı, bilirdi ki, atası bir yana, anası biləndə ki, oğlunun 

sevdiyi qız öz dilimizdə danışa bilmir, aləm bir-birinə 

qarışacaq. Anası əvvəlcədən onunla şərt kəsmişdi axı; demişdi, 

sevəndə elə qız sev ki, qanı-qanımızdan, canı-canımızdan 

olsun. 

Anası eşidib biləndə ki, Duruqanın sevib, əhdi-peyman 

bağladığı qızın nəinki qanı-qanımızdan, canı-canımızdan deyil, 

heç gəlin köçəcəyi evin dilini də bilmir, onda nə kimi 

müşküllərin yaşanacağı qabaqcadan Duruqana bəlli idi. 

Bağa gözlənilən on altı nəfərdən on dördü gəlmişdi. İki 

nəfər oğlanın işləri çıxdığından bu yeyib-içmək məclisinə gələ 

bilməmişdilər. 

Mənzurə yaxşı hazırlıq görmüşdü. Düzdü, məclisin 

xərcini özü çəkməmişdi. Uşaqlar, ən yuxarı məbləğdə isə 

Duruqan ona pul vermişdilər. Ancaq, hər halda çətinliyin çoxu 
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Mənzurənin boynuna düşürdü. Və buna görə də qabaqcadan 

ona təşəkkürlərini bildirdilər. 

Duruqan bəlkə də, ömrünün ən xoş çağlarından birini 

yaşayırdı. Deyir, gülür, şənlənir, tez-tez də imkan tapıb 

Afinanın əllərindən tuturdu, gözlərinə baxırdı, ona olan 

doyumsuz eşqini sübuta yetirmək üçün hər bir cəfaya dözməyə 

hazır olduğunu hərəkətləri ilə göstərməyə çalışırdı. 

Yemək masasının üstündə xaricdən gətirilmiş içkilər də 

var idi. Bu içkilərdən hamısı daddığından hər birinin əhvalı 

yuxarıydı. Yemək yeyib doyandan sonra, hərəsi bir küncə 

çəkilmişdilər. İki oğlanın gəlib çıxmaması məclisə gözlənilməz 

bərabərlik rəngi qatmışdı. Hər oğlana bir qız düşürdü və ən 

qəribəsi də o idi ki, bu kölgəlikdə söhbətləşən cütlüklərin 

arasında yalnız bir sevgi nəğməsi çalınırdı. Bu da Duruqanla 

Afinanın çoxdan çalınan sevgi nəğməsiydi. Və bu sevgi 

nəğməsindən uşaqların hamısı xəbərdar idilər. Buna görə də bir 

az görünən, işıq düşən yerdə onlara yer saxlamışdılar. Özlərini 

isə qatı kölgəliyin içərilərinə vermişdilər. 

Afina başını Duruqanın sinəsi üstə qoyub, xoş sözlərlə 

xumarlandı. Duruqan onun ipək kimi yumşaq saçlarını əlləri ilə 

darayır, yumşaq və ətli qollarına sığal çəkir, hərdən qızın başını 

yuxarı qaldırıb, dodaqlarından öpürdü. 

- Duruqan, bizim sevgimiz haqqında anana bir söz 

demədin? 

- Yox, hələ deməmişəm. 

- Niyə demirsən? Bəlkə məni sevmirsən, elə-belə... 

- Elə danışma. Səni bu dünya qədər sevdiyimi özün də 

yaxşı bilirsən. 

- Bilirəm. Ancaq... 

- Nə ancaq? 

- Qorxuram. 

- Nədən qorxursan? 

- Qorxuram iblislər gəlib, səni mənim əlimdən alalar. 
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- Qorxma, ceyranım, mənim sevgi mələyim o iblislərdən 

çox güclüdür. Onların bizə gücləri çatmaz. 

- Birdən iblis mələk cildində atanın, ananın qəlbinə girsə 

necə? 

- Elə bir şey ola bilməz. Onlar da yaxşı bilirlər ki, sevgi 

azaddır. O azadlığın qarşısına sipər çəkməyə ata-ananın ürəyi 

gəlməz. 

- Elə bu gün sevgimiz haqqında anana danışarsan. Elə 

tələsirəm ki, ananın gəlini olmaq üçün. 

- Elə o gün üçün mən də tələsirəm. Ona görə anama 

deyəcəyəm, mütləq deyəcəyəm! 

Elə bu anda da Duruqan fikrini qətiləşdirdi. O qədər 

qətiləşdirdi ki,  durub elə indicə evlərinə getməyə tələsdi. 

Saatına baxdı. Dördə on dəqiqə qalırdı. Ayağa qalxıb 

geniş bağçaya çıxdı. Əllərini yanlarına açıb, ucadan qışqırdı: 

- Haydı, dəlilərim, getmək vaxtıdır. 

Uşaqlar ağacların, kolların dalından çıxıb, ortalıqda cəm 

oldular. 

Dostları Duruqanın bir sözünü iki eləmirdilər. Onun 

sözündən çıxmağı ağıllarına sığışdırmırdılar. Belə gözəl 

məqamdan hansı oğlan, hansı qız əl götürərdi. Kölgəliyin 

məstedici aurasından ayrılıb getmək hansı oğlana, hansı qıza 

xoş gələrdi? Amma Duruqan hayqırıb onları çağırmışdı. 

Demək, getmək zamanıydı. 

Duruqan Afinanın əlindən tutub Əbdül kişinin maşını 

saxladığı yerə yaxınlaşanda sükanın arxasında sürücünün 

yatdığını gördü. Lap yaxına gəlib əli ilə onun çiyninə toxundu. 

- Əbdül dayı, ay Əbdül dayı, dursana, nə bərk yatmısan? 

Əbdül kişi oyanmadı. Duruqan bir də ucadan çağırdı. Kişi 

tərpənmədi. Duruqan qorxdu. Həyəcanla Afinanın üzünə baxdı. 

- Bəlkə ölüb, bu kişi? 
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Afina əlləri ilə üzünü qapadı. Duruqan yenə hayqırıb 

uşaqları çağırdı. Uşaqların bir neçəsi artıq çıxıb getmişdilər. 

Qalanlar isə bir anda Duruqanın qarşısında dayandılar. 

- Nə olub, Duruqan? 

- Deyəsən, bu kişi keçinib. 

Uşaqların hamısı dərhal çevrilib maşının qabaq 

oturacağına baxdılar. Ömürlərində belə mənzərə ilə 

rastlaşmayan tələbələr sual dolu nəzərlərini bir-birlərinə 

dikdilər. Qızlar qorxularından çəkilib divarın dibində 

dayanmışdılar. 

- Bəlkə ürəyi keçib? 

- Bəlkə dili qatlanıb? 

- Gözlərinə baxmaq lazımdır. 

- Kim baxsın, mən qorxuram. 

- Mən də. 

Uşaqlardan biri ürəkli çıxıb sürücüyə yaxınlaşdı. Qolunu 

tutub, nəbzini yoxladı. Və qəti əminliklə: 

- Ölüb, - dedi. 

Tələbələr səs salıb, bağlarda olan adamları çağırdılar. 

Yaşlı adamlar kişinin ölümünü təsdiq edəndən sonra 

tələbələrdən bir neçəsi meyidi aparmaq üçün maşın gətirməyə 

getdilər... 

O, kişiyə Duruqan çox öyrənmişdi. Onun yoxluğu 

Duruqana çox pis təsir edir, sıxırdı. Təzə gətirdikləri sürücüyə 

qətiyyən öyrənə bilmirdi. Hələ desən, həmin maşını sürdüyünə 

görə yeni sürücüyə qısqanırdı da. Yeri gəldi, gəlmədi, onu 

acılayır, Əbdül kişinin yoxluğunu qəbul edə bilmirdi. 

Bir aydan sonra o sürücünü qovdular. 

Yeni tapdıqları sürücüyə də Duruqan doğma münasibət 

göstərə bilmədi. Onda Duruqan anladı ki, Əbdül kişinin yerini 

heç kəs verə bilməz. Yeni sürücülər bəlkə də Əbdül kişidən 

daha savadlı, daha istiqanlı idilər. Ancaq hər bir hərəkətinə, 



 125 

baxışına, duruşuna, səsinin tonuna öyrəndiyi keçmiş sürücünün 

yerinin doldurula biləcəyinə Duruqan inanmırdı. 

Bir də ona inanmırdı ki, onun Afinaya olan sevgisi anası 

tərəfindən bu qədər etirazla qarşılanacaq. 

Sürücünün ölümündən üç gün sonra Duruqan sevgisini 

anasına acdı. Əvvəl Şəfəqnur çox sevinsə də, hər şeyi biləndən 

sonra kədər dünyasına qərpq oldu. Oğlunun tərsliyini bilsə də, 

onu bu sevdasından əl götürmək üçün dilə tutdu. 

- Bala, biz ana-bala kimi əhdi-peyman bağlamışıq axı. 

Sənə demişəm ki, ailə quranda ananla məsləhət elə. 

- Ana, bilirsən sevgi nədir?.. O elə bir hissdir ki, qəlbə 

haradan daxil olduğunu, səni necə əsir etdiyini duymursan. Bir 

də, ay ana, məhəbbət məsləhətlə olsaydı, Məcnun dəli olmaz, 

Kərəm çöllərə düşüb, sevgi atəşində yanmazdı. 

- İndi deyirsən yəni, o qızı Məcnun Leylini, Kərəm Əslini 

sevdiyi qədər sevirsən? 

Duruqan bir söz demədi. Başını aşağı dikdi. 

- Oğlum, rayonda, elə şəhərin özündə də o qədər qəşəng 

tanış-biliş, qohum qızları var ki. Gəl onlardan birini sev. Həm 

bizim ürəyimizcə olsun, həm də sənin. 

- Ana, onda gərək Afinalı olan ürəyimi çıxarıb, yerinə 

başqa ürək qoyam. 

Anası çox desə də, Duruqan az eşitdi. Bəzi sözləri heç 

eşitmədi də. Fikri, zikri, xəyalı Afinanın yanında olduğundan 

anasının danışdığı sözlərin bir çox məqamları onun eşitmə 

orqanına yetişmədən, elə yoldaca itə-bata düşdü. 

Sonra bir-iki dəfə də o qız haqqında anası ilə söhbəti 

oldu. Və hər dəfə söhbətin axırı mübahisəsiz ötüşmədi. 

Duruqan əsəbiləşirdi, özünə yer tapa bilmirdi. Hirsindən 

nə edəcəyini bilmir, mətbəxə keçib, əlinə keçən qab-qacağı 

yerə çırpırdı. Bir az sakitləşəndən sonra, Lyudmila İvanovnanı 

tapıb, dərdini ona danışırdı. Lyudmila İvanovna təmkinli 
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danışır, məhəbbət haqqında aforizmlərdən sitatlar gətirərək onu 

sakitləşdirirdi. 

Bu sakitləşmə ilə onun Afinaya olan məhəbbəti daha da 

alovlanır, ona olan eşqini izhar eləmək üçün bütün 

müşküllərdən keçməyə hazır kimi görünürdü. 

Belə vaxtlarda sürücü Əbdül kişinin də məsləhətlərinə 

sonsuz ehtiyac duyurdu. Çətin məqamlarda Əbdül kişi 

Lyudmila İvanovnadan daha çox yollar arayıb tapa bilərdi. Və 

Duruqan Əbdül kişini düşünəndə onu da xəyalından keçirirdi 

ki, gərək Afinaya olan məhəbbətini gizlətməyəydi, elə əvvəllər 

açıb, heç olmasa Əbdül kişiyə danışaydı. Əbdül kişi də ustufca 

Duruqanın anasına bu haqda dolayı yollarla məlumat verəydi. 

Anası da atasına çatdıraydı və… Onda bu söz-söhbətlər olmaz, 

mübahisələrə yer qalmaz, hər şey sakitliklə həll olunar, Afina 

ağ gəlinlik paltarı geyinər, onların evinə köçərək Duruqanı 

xoşbəxtlər səltənətinin əbədi sakini edərdi. 

Bu məhəbbətdə qəribə nə vardı, axı? Afinanı çoxdan 

tanıyırdı, tərbiyəsinə, əxlaqına bir kimsə bir söz deyə bilməzdi. 

Gözəlliyi də öz yerində. Bəlkə yüz qızdan, min qızdan birində 

bu qədər işvə, naz ola bilərdi. O yüz qızın, min qızın içindən 

seçilən gözəldə də, Afinanın gözlərində olan cazibə, atəş, sevgi 

işığı ola bilməzdi. Bəs bu nə həngamə idi anası çıxarırdı? Bəlkə 

onun belə erkən məhəbbət dərdinə mübtəla olmasını, ailə 

qurmasını istəmirdi? Yox, anası hər zaman, Duruqan lap uşaq 

olandan, tez-tez, təkrar-təkrar deyirdi ki,  səni tez 

evləndirəcəyik. Dünyanın işlərini bilmək olmaz, birdən 

başımıza bir iş gələr, gəlin qulluğu görmədən, dizlərimiz 

üstündə nəvə əzizləmədən dünyadan gedərik. Ona görə də, bığ 

yerin tərləyən kimi bir halal süd əmmişin qızını gətirib 

özümüzə gəlin edəcəyik. 

Bığ tərləmə söhbətini yadına salanda, hər dəfə Duruqanın 

üzünə təbəssüm gəlir, Yaltaya, istirahətə getdikləri vaxt olan 

hadisəni xatırlayırdı. 
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…Yenə növbəti ilin yayı gəlmişdi. Havalar olduqca isti 

keçirdi. Atası birtəhər işlərini sahmana salıb, istirahət etmək 

üçün onları Qara dəniz sahillərinə aparmışdı. Artıq neçənci 

dəfəydi ki, onlar istirahət üçün bu məkanı seçirdilər. Atası da 

bu yerləri çox sevirdi, anası da. Duruqanın özü isə bu yerlərdən 

ötəri lap burnunun ucu göynəyirdi. Yazın gözü açılandan o 

təqvim vərəqini qarşısına qoyur, əsgərlər kimi hər keçən günü 

qaralayır, yay mövsümünə neçə günün qaldığını gündə neçə 

dəfə hesablayırdı. 

Bu il Qara dənizin sahilləri o biri illərdən də gözəl, 

cəzbedici görünürdü. Adamların üz-gözündəki sevinc, şən 

qəhqəhələr yaşıl düzlərlə həmahənglik təşkil edir, insanın 

coşğusunu, müsbət enerjisini bir az da artırırdı 

Şəfəqnur nə qədər çalışsa da Duruqanı gözünün hədəfində 

saxlaya bilmirdi. Duruqan gözlənilmədən göz hədəfindən 

yayınıb itir, bir-iki saatdan sonra itdiyi kimi də, gözlənilmədən 

peyda olub, günah işlətmiş adamlar kimi anasının qarşısında 

dayanırdı. 

- Bilirəm nə deyəcəksən. 

- Nə deyəcəyəm? 

- Deyəcəksən ki, adam balasısan, adam anasını bu qədər 

incitməz. 

Bu dəfə də belə oldu. Bu dəfənin o birilərindən bir fərqi 

vardı, o da Duruqanın bu dəfə daha çox yubanması idi. Bəlkə 

dörd saatdan da artıq idi ki, Duruqan gözə dəymirdi. Görünən 

kimi yenə əllərini yanına salıb dayandı. 

- Ana, deyim, nə deyəcəksən? 

- Heç nə deməyəcəyəm. 

- Ancaq mənim sənə sözüm var. 

- Yenə nə xahiş edəcəksən? Haraya getmək üçün məni 

dilə tutacaqsan? O qədər edəcəksən ki, axırda imzalı məktubla 

yuxarı təşkilata, atana müraciət etməli olacağam. 
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Duruqan uşaq kimi anasının sinəsinə qısıldı. Bu dəfə 

söhbətin başqa mövzuda olduğunu ona anlatmağa çalışdı. 

- Ana, bilirsən nə olub? 

- Nə olub, bir hadisə törətməmisən ki? 

- Yox, bir bığlarıma bax. Sən həmişə deyərdin axı, 

deyərdin ki, bığ yerin tərləyən kimi səni evləndirəcəyəm. 

Görürsən, bığ yerim artıq tərtəyib. 

Şəfəqnur oğlunun gözlənilməz sözlərinə ucadan qəhqəhə 

çəkib güldü. Bir anda hirsi, hikkəsi soyudu. Üzündə çox sakit, 

mehriban ana nəvazişinin cizgiləri yarandı. 

- İndi nə deyirsən, bu qərib diyarda sənin üçün toy-mağar 

quraq? 

- Toy-mağara ehtiyac yoxdu, ana, ancaq burada bir 

ukraynalı qız var, elə gözəldir ki, adamın ağlını başından alır. 

Bilirsən nə deyir mənə? Deyir, səndən çox xoşum gəlir, deyir, 

qafqazlı oğlanlar... 

- Yəqin aşiq olub sənə? 

- Təkcə o, mənə yox... 

- Sən də ona vurulmusan? 

- Hə, ana, atama de, o qızı mənə alsın. 

Şəfəqnur bir xeyli güldü. Gülməkdən gözləri yaşardı. 

Gözlərinin yaşını silə-silə oğluna baxdı. 

- Adı nədir o gözəlçənin? 

- Nadya. 

- Nadya?.. Oğlum, Nadyadan bizə gəlin olar? 

- Bəs sizin gəlininiz kim olmalıdı? 

- Nə bilim axı… Fatma, Tükəzban, Züleyxa… 

- Eh, iyrəndirmə məni, ay ana. İndi hansı ağıllı adam, 

yuxarı təbəqənin nümayəndəsi Fatmaya, Tükəzbana könül 

bağlayıb, evinə gəlin gətirir? 

Şəfəqnurun üzündəki təbəssüm bir anda yox olub getdi. 

Üzündə ciddi, gözlərində kədərli ifadə yarandı. 

- Yox, oğlum, yaxşı düşünsən bilərsən ki, səhv edirsən. 
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- Ay ana, barmağını qatla, mənə sübut elə ki, dediyin 

qızlarla ailə həyatı quranlar sonda elit zümrənin üzvü olublar?! 

- Çox qəliz danışdın, Duruqan. Mən müəllim ola-ola səni 

anlamaqda çətinlik çəkirəm. Bəs yazıq Nadya səni necə 

anlayacaq? 

- Onlar bizi tez anlayırlar. 

Şəfəqnur nədənsə dərindən ah çəkdi. 

- Oğlum, nə qədər buradayıq, izin verirəm o qızla gəz, 

dolan, dənizə get. Ancaq başqa xəyallara düşmə. Reallığa 

söykənməyən arzulara düşsən, deyərlər, dəlidir. 

Duruqan daha sözü uzatmayıb, Nadyanı axtarmağa getdi. 

Və sabahısı gün dənizin pünhan yerində suların qoynunda 

Nadyanı qucaqlayıb öpəndə, yumşaq yerlərini xırda-xırda 

çimdikləyəndə, hərdən ürəyi əsə-əsə qızın yumru döşlərinə 

toxunanda, imkan tapıb anasının sözlərini başqa yozumda onun 

qulaqlarına pıçıldayırdı. 

- Anam deyir, hər bir insanın alın yazısı var. 

- Sən alın yazısına inanırsan, Duruqan? 

- Bəs necə? 

- Onda, deməli, dindarsan. Bizim tərəflərdə sənin kimi 

adamlara keçmişdən qalma adam deyirlər. 

- Yox, Nadya, mən dindar deyiləm. Ancaq, alın yazısı… 

- Nə alın yazısı, ay keçmişdən qalan oğlan? İnsan öz 

taleyini, öz həyat tərzini özü müəyyən edir. Allah, dini kitablar, 

keşişlər boş şeylərdi. Bütün bunları uydurublar ki, zəif 

xarakterli insanları aldadıb, öz çevrələrinə salsınlar, məqsədləri 

üçün istifadə etsinlər, çoxlu pullar qazansınlar. Bəs 

eşidməmisən, axmağın pulunu maymaq yeyər? 

- Anam deyir… 

- Yavaş, döşlərimi incidirsən… Ananın nə deməyi mənim 

üçün maraqlı deyil. Ancaq istəsən elə bu anda sənin ola 

bilərəm… Bu da olar materialist nəzəriyyənin əsl nümunəsi. 
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Qızın bu sözlərindən sonra Duruqan daha da coşdu. 

Öpməkdən, əlləməkdən ehtirasın ən yuxarı zirvəsinə çatdı. 

Tənha ləpədöyəndə ilk dəfə kişi kefinin ləzzətini gördü. 

Xırda qumların üstünə səpələnən al qanın sirli möcüzəsi 

uzun illər boyunca onun yaddaşından silinmədi… 

Anasının da qəlbində təlatümlü fırtınalar dolaşırdı. 

Oğluna açığını deməyə cürəti çatmırdı. Axı Duruqan kimi 

düşünən insanların həyatında çox zaman qara küləklər əsirdi. 

Milli yaddaş zəifləyirdi. İkili şüur dalana dirənib, can verə-verə 

qalırdı. O biri yandan da başqa bir hiss Şəfəqnuru rahat 

buraxmır, ona olmazın əzab-əziyyətlər verirdi. Dilinə gətirdiyi 

fatmalar, tükəzbanlar, züleyxalar ağ gəlinlik paltarına bürünüb 

zirvəyə doğru gedən təbəqə nümayəndəsinin evində gəlin 

olanda, elə bil, zaman dayanır, irəli getmir, bir az da geriyə, 

geriyə dartırdı. 

Şəfəqnurun nələr düşündüyünü Duruqan o qədər də 

anlamırdı. Əslində heç bütün bunların fərqində də deyildi. 

Anasının yüz sözündənsə Lyudmila İvanovnanın bir sözü onu 

daha çox düşüncələrə qərq edirdi. 

Məmmədbəy də iki daşın arasında qalmışdı. Hərdən o, 

keçirdiyi həyat tərzinə görə peşimançılıq hissi keçirir, uzaq, 

səsdən-küydən aralı, bir dağ kəndində yaşamağı daha üstün 

tuturdu. Elə yaşamağın şərəfli tərəfləri, belə yaşamağın şərəfsiz 

tərəflərindən bəlkə də çox idi. Ancaq… Meydanı onun-bunun 

öhdəsinə buraxıb kənarda qalmaq da, torpağa şərəfli övladlıq 

borcu sayılmazdı axı. Onda daha böyük fəlakətlərin cığırları 

açılar, millət onun-bunun əlində oyuncağa dönüb, tarixin 

səhnəsindən silinərdi. Bəs neyləməli? Dərdini açıb, kimə 

danışmalı? Ki, duz kimi ağır yükün bir az çiynindən götürülə, 

ürəyin birazca rahatlıq tapa. 

Məmmədbəy işin daha qəliz tərəfini Şəfəqnurdan çox-çox 

yaxşı bilirdi. Heç bildiyinin çoxunu açıb arvadına da demirdi. 

Necə açıb deyəydi ki, neçə müddətdir Ararat Gevorkov zəli 
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kimi onun yaxasından yapışıb əl çəkmir. Daha yüksək pillədə 

oturan, Məmmədbəyi gözümçıxdıya salan və məqsədi də 

Məmmədbəyin yerinə Qalina Sumbatyanı gətirmək olan bu 

dövlət məmurunun özbaşınalığından necə danışaydı? Bunları 

arvadına deməklə heç nə qazanmayacaqdı. Bəlkə onun dərdinin 

üstünə bir az da dərd gətirib, onsuz da çətin olan mübarizənin 

şərtlərini daha da çətinləşdirərdi. Neçə müddət idi Şəfəqnurun 

yerində də başqa bir millətdən olan xanımı əyləşdirmək 

istəyirdilər. O, çətinliklə, ağır məşəqqətlərə dözə-dözə bu 

mübarizəyə tab gətirir, ayaq üstə dayanmaq üçün bütün 

gücünü, qüvvəsini səfərbərliyə alırdı. Başqa tərəfdən, divarların 

da qulağı vardı. Xəbər gedib yuxarılara çata bilərdi. Onu 

çağırıb, yaxşıca tənbeh edərdilər, qulaqburması verərdilər, 

işdən çıxmaq haqqında ərizəsini alıb, suyu süzülə-süzülə 

evlərinə yola salardılar. Onda gəlib arvadına nə deyərdi? 

Deyərdi, Şəfəqnur, xırda bir qələtimin üstündə xoruzumu 

qoltuğuma verdilər? Onda yazıq qadın hansı hala düşərdi? 

Ürəyi partlayıb ölməzdimi? Ölməsə də, ölməkdən betər günə 

qalmazdımı? Özü, arvadı bir yana, bəs belə olsaydı Duruqanın 

güzəranı necə olardı? Ona keçmiş kulak balasının uşağı kimi 

baxmazdılarmı? Ali məktəbdən qovub, küçəyə atmazdılarmı? 

Elə bir küçəyə ki, o küçənin nə arxası, nə solu, nə də sağı vardı. 

Ancaq qabaq tərəfi görünürdü. O qabaqda da yeddibaşlı əjdaha 

oturub, belə adamların gəlişini gözləyirdi. Gözləyirdi ki, belə 

adamları yesin. Yesin ki, o birilərə görk olsun. Bir kimsə bir 

daha qələt eləyib, başqa fikrə düşməsin. 

Belə qəliz və mürəkkəb məsələlər haqqında düşünəndə 

Məmmədbəy hər dəfə sinə dolusu ah çəkərdi. Sonra da nəsə 

düşünüb, gül dükanına adam göndərərdi. Bir yekə gül dəstəsi 

bağlatdırıb gətirərdi. Gül dəstəsini oğlunun əlinə verib, «Apar, 

bala, apar qoy Kirovun heykəlinin qabağına. O kişi yaxşı kişi 

olub» - deyərdi. Sonuncu sözləri çox astadan, elə pıçıldayardı 

ki, özündən başqa bir kimsə eşitməzdi. 
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Ancaq bu xına o xınadan deyildi. Məmmədbəy Afinanın 

evlərinə gəlin gətirilməsinə heç vəcdlə razılıq verə bilməzdi. 

Bu siyasət məsələsi deyildi. Vəzifə davasının da bu işlərə 

qarışacağı yox idi. Bu bir gəncin və gələcəkdə qurulan ailənin 

tale məsələsi idi. Belə məsələlərdə nəyi isə, nəyə görəsə 

güzəştə getmək gələcək faciələrin əsasını qoymağa bərabər 

olardı. 

Ancaq bütün bunlara rəğmən, Duruqan ailə qurmaq 

məsələsində güzəştə getmək fikrində deyildi. O, möhkəm 

dayanmışdı, fikrində qəti idi. Və bu mövzuda olan hər bir 

söhbət onun üçün boş danışıqdan başqa ayrı məna kəsb 

eləmirdi. 

Məmmədbəy həm özünə təskinlik verirdi, həm də 

arvadını sakitləşdirirdi. Yeri gəldi, gəlmədi elə hey danışırdı, 

deyirdi ki, belə havayı məhəbbətlər hər bir gəncin həyatında 

olur. Üfürülmüş şar kimi bir şeydi bu məhəbbət oyunu. Bir 

azdan soyuyacaq, başqa bir gözəl görən kimi Afina yadından 

çıxacaq. Deyirdi, işvəsi, nazı o qızdan bir az çox olan bir qız 

görən kimi, bunu atıb, ondan yapışacaq. 

Deməyinə deyirdi, ancaq dediyinə o qədər də inanmırdı. 

Zatdan-kökdən inadkar olduqlarını bilirdi. Bilirdi ki, bir 

mikrobun arxasınca düşsələr onu tutub öldürməmiş, ya da o 

mikrobun ağır xəstəliyinə yoluxmamış əl çəkməzlər. Belə 

fikirli və dalğın günlərin birində kabinetindəki telefonuna zəng 

gəldi. Zəng edən Mərkəzi Komitədən Ayrumyan idi. 

- Yoldaş Məmmədbəy, bu gün işləriniz çoxdurmu? 

- Bəli, lap başdan aşır. Necə ki? 

- Axşamüstü Osipyan küçəsində yerləşən idarədə Valeri 

Semyonov sizinlə görüşmək istəyir. 

Məmmədbəyin ürəyindən bir tel qırıldı elə bil. 

- Nə məsələdir belə? 

- Bilmirəm. Ancaq vaxt tapın, mütləq görüşün. 
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Məmmədbəy dəstəyi yerinə qoyub, bu görüşün nədən 

qaynaqlandığını götür-qoy etməyə çalışdı. Düşündü ki, yəqin, 

şər qüvvələr öz işlərini görüblər. İmzasız məktublar nəticəsini 

verib. Ona olan böhtanlar, ləkəyaxmalar çox inandırıcı görünüb 

və elə buna görə də… Valeri Semyonov boyda adam özgə 

işdən ötrü onu yanına çağırmazdı ki. 

Bu anlarda Məmmədbəyin ömür səhifəsi köhnə kino lenti 

kimi gəlib gözlərinin önündən keçdi. Əzablı yollarla irəlilədiyi, 

daşa, qayaya, rast gəldiyi, bəzən alçaldıldığı, bəzən 

susdurulduğu məqamlar… Və bu anlarda onun qəlbində başqa 

bir gizli arzu da baş qaldırdı. Bu işdən xətasız, bəlasız ötüşmək, 

vəzifə stolunu bir başqasına verib, kənara çəkilmək… Ancaq 

onlar onun bu arzusu ilə razılaşardılarmı? Onu məhbəsin 

qaranlıq küncünə atmamış, ömrünü çürütməmiş yaxasından əl 

çəkərdilərmi? 

Yeganə oğlunu həyatın sərt sınaqlara qarşısında qoyub, 

dustaq ömrü yaşamaq onun üçün necə də əzablı olardı, İlahi. 

Duruqanın əlindən tutası, ona yol göstərəsi bir kimsə vardımı? 

Bir anası idi. O da tükdən asılı vəziyyətdə. Onu həbs edəndən 

sonra Duruqanın anasını rahat buraxacaqdılarmı? Bəlkə bir 

azdan onu da şərləyib, onun dalısınca göndərəcəkdilər? 

Valeri Semyonovla görüşməyə yollananda ümidini 

üzmüşdü. Elə ümidi yarımcan halda da qəbul otağına gəldi. 

Burada nə qədər gözlədiyini bilmədi. Ancaq bu anlarda bir 

dəqiqənin bir gün qədər uzun göründüyünü Məmmədbəy hiss 

elədi. Katibə qız gəlib onu Semyonovun yanına çağıranda isə 

elə bil uzun çəkən qorxulu yuxudan ayıldı və bütün gücünü 

toplayıb ayaqlarının əsdiyini sezdirməməyə çalışdı, qapını açıb 

Semyonovun otağına daxil oldu. 

Semyonov lap yuxarı başda oturmuşdu. Rəngbərəng 

telefonlar ətrafını tutduğundan, bir də cılız adam olduğundan 

onun yalnız keçəl başı görünürdü. Məmmədbəyi görəndə bir az 

dikəldi və yanında ona yer göstərdi. 
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- Əyləşin… Hava yaman istidir, adam lap boğulur. 

Qalstukunu bir az boşaldıb, qəribə nəzərlərlə 

Məmmədbəyin üzünə baxdı. 

- Məmmədov, işlər necə gedir? 

- Pis deyil, yoldaş Semyonov. Sizlərin dəstəyi ilə 

tapşırılan işləri yerinə yetiririk. 

- Səndən yaman yazırlar. 

Məmmədbəyin ürəyinin döyüntüsü daha da çoxaldı. 

Semyonov isə gülümsəyib, qulaqlarının ətrafında olan seyrək 

ağ tüklərini barmaqları ilə arxaya daradı. 

- Eybi yox, qoy yazsınlar. Yorulub, od püskürən 

qələmlərini yerə qoyacaqlar… Ancaq, bəzi məsələlərdə çox 

böyük səhvlər edirsən. 

- O səhvlər nədən ibarətdir, yoldaş Semyonov? 

- Bilirsən ki, sovet insanı hər bir işdə müstəqil və azaddır. 

Xüsusən, ailə və sevgi işlərində onların hüquqlarını pozmaq 

yaramaz. Belə məsələlərdə çox ehtiyatlı olmaq lazımdır... 

Yəqin bildin, söhbət nədən gedir? 

Məmmədbəy daşın hansı bostana atıldığını anlasa da, 

özünü bilməməzliyə vurdu. 

- Yox, deyəsən, sizi anlamadım. 

- Anlamalısan, Məmmədov. Sən elə-belə adam deyilsən, 

nazir müavinisən. Buna görə də, belə məsələlərdə sənin hər 

hansı ehtiyatsızlığın işi gərginləşdirər və qarğa-quzğunun sənin 

üzərinə ayaq açmasına şərait yaradar. 

Məmmədbəy çoxdan idi bu sözlərin ona deyiləcəyini 

gözləyirdi. Bilirdi və ürəyinə də dammışdı ki, onu nə vaxtsa 

çağıracaq, bir az öncə eşitdiyi sözləri deyəcəkdlər. Hələ bundan 

sonra nələri eşidə biləcəyini də təxminən ehtimal edirdi. 

- Məmmədov, nəyə görə oğlunun ailə qurmasına mane 

olursan? 

- Oğlumun? 

- Bəli. 
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- Axı elə bir şey olmayıb. 

- Bəlkə sən eşitmisən, ancaq yadından çıxıb. İş çox, 

qayğılar başdan aşır. Mən sənin yadına sala bilərəm. Sənin 

oğlun Duruqan erməni qızı Afinanı sevir. Bilirsən, Afina 

kimlərdəndir?.. Aran Mxitaryanı tanıyırsan? 

- Tanıyıram. Onu Azərbaycanda tanımayan az adam olar. 

- Bəs onu da bilirsənmi ki, Afina onun yaxın qohumudur? 

- Yox, xəbərim yoxdur. 

- Xəbərin olsun, Məmmədov. Bir az gözüaçıq olmağa 

çalış… Bilirsənmi ki, neçə aylardı sənin bu vəzifədə 

qalmağının səbəbkarı Afinadır? 

- Başa düşmədim... 

- Neçə müddətdir səni qarğa-quzğunun əlindən Afina 

qoruyur. Gələcək qayınatası kimi. 

- Deməli, yoldaş Semyonov, qız evində toydur, oğlan 

evinin xəbəri yox? 

- Oğlan evinin də xəbəri olar. Bayaq dedim axı, sevgi 

məsələlərində gənclərə maneçilik törətmək sovet məmuruna 

yaramaz. Özü də  bu beynəlmiləl sevgi olanda məsuliyyət hissi 

birə-beş qat artıq olur. 

Məmmədbəy oradan çıxıb evlərinə yollandı. Çiyinlərinin 

birindən elə bil ağır daş götürülmüşdü. Ancaq o biri çiyninə 

sanki, bu daşdan da ağır daşlar qoyulmuşdu. Bəs neyləməli? 

Belə məsələlərdə, ailə işlərində başqalarının təkidi və istəyi ilə 

razılaşmaq olardımı? Bu məsələdən yuxarılar necə xəbər 

tutmuşdular? Bəlkə oğlu hardasa dilini dinc saxlamamışdı? 

Yox, Semyonov dedi axı, o qızın qohumlarından yuxarılarda 

işləyən var idi. Yəqin qız bu barədə danışmışdı, söhbət 

böyümüşdü, gedib yuxarıda oturan qohumunun qulağına 

çatmışdı. İşə bir bax, sən Allah, ailə işlərinə də partiya 

orqanları və yuxarı təşkilatlar təsir göstərməyə başlamışdılar.  

Əslində belə təsirlər indinin işi deyildi. Çoxdan, lap çoxdan 

yuxarıda oturan yüksək çinli məmurlar hər şeyə, hər bir işə, 
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hətta başqalarının ailə məsələlərinə belə müdaxilə edir, onların 

normal ahənglə sabahkı günlərə getmələrinə əngəllər 

törədirdilər. 

Bunları düşünə-düşünə, götür-qoy edə-edə Məmmədbəy 

nə vaxtı gəlib evə çatdığını hiss eləmədi. Paltarlarını dəyişib, 

elə arvadının yanındaca ev geyiminə keçdi. Onun narahat 

hisslər burulğanında qovrulduğunu kişi qapıdan içəri girən kimi 

hiss eləmişdi. Ona görə də kişinin yanında dolanır, nə vaxt 

danışacağını gözləyirdi. 

- Arvad, hazırlaş, oğlumuzu evləndirirlər. 

- Necə yəni evləndirirlər? 

- Elə-belə, sadəcə, evləndirirlər, vəssalam. 

- Bizim oğlumuzu başqaları niyə evləndirir? 

- Day orasını bilmirəm. Görünür, yuxarıdan tapşırıq 

belədir. 

- Heç nə başa düşmürəm. 

- Semyonovun yanına gedənə qədər mən də heç nə başa 

düşmürdüm. Onunla görüşəndən sonra hər şeyi anladım. 

- Nəyi anladın, ay Məmmədbəy? 

- Onu anladım ki, oğlumuzun ailə qurmaq məsələsi yuxarı 

dairələrdə geniş müzakirə olunub. Və qərara alınıb ki, 

Duruqanla erməni qızı Afina mütləq evlənməlidirlər. Yoxsa... 

Məmmədbəy o biri otağa keçdiyindən Şəfəqnur onun son 

sözlərini eşidə bilmədi. 

Neçə illər idi Məmmədbəy vəzifə başındaydı, ancaq hələ 

indiyəcən Şəfəqnur onun belə açı-saçıq danışmasını 

eşitməmişdi. Çox həqiqətləri, çox düzləri danışmamışdı 

Məmmədbəy. Danışa biməmişdi. Danışanda da, astadan, pıçıltı 

ilə demişdi sözləri. Elə astadan, elə pıçıltıynan demişdi ki, 

Şəfəqnur güc-bəlayla onu anlamışdı. Anlayandan sonra da elə 

eşitdiyi ritmdəcə onu sakitləşdirmiş, sabahı haqqında 

düşünməyi onun yadına salmışdı. 
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Lakin indi Məmmədbəy astadan danışmırdı. Elə ucadan 

danışırdı ki, qulaq verən olsaydı, alt və üst qatda oturanlar da 

onu eşidə bilərdilər. 

Yenə deyinə-deyinə qayıdıb, arvadının qənşərində 

dayandı. 

- İndi nə edək, yeganə övladımızın taleyini dəli 

fırtınaların qoynuna ataq? 

- Bir az astadan danış. Bizim ailəmizin məsələsi 

qonşularda müzakirə olunmamalıdır. 

- Mən yuxarı dairələrdən danışıram, sən qonşuların bizi 

eşidəcəyindən ehtiyat edirsən. 

- Hər halda, biz öz ziyalılığımızı, bir də məmur 

məsuliyyətimizi qoruyub saxlamağı bacarmalıyıq. 

Şəfəqnurun son sözləri, deyəsən, Məmmədbəyin qəlbinin 

incə siminə toxundu. Bir az özünü ələ almağı bacarsa da, 

danışığının tonunu hələ də səhmana sala bilməmişdi. 

- Bu ailə işidir, Şəfəq. Bilirsən ki, ailə işi çətin işdir. Belə 

məsələlərdə xırda bir səhv gələcək ailəmin taleyini qaranlıq 

dərələrə yuvarlada bilər. Bunun məmur məsuliyyətinə nə dəxli 

var? 

- Dəxli var, Məmmədbəy, dəxli var. 

Şəfəqnur bu sözləri çox aşağı səslə dedi. Məmmədbəy 

onu güclə eşitdi. Ancaq bu aşağı səsdə böyük bir hayqırtı vardı. 

Və bu səs Məmmədbəyin qulaqlarına bir haray, bir bağırtı kimi 

gəlib çatdı. O, taqətdən dizləri bükülmüş halda stulun üstünə 

çökdü. 

Və Şəfəqnur qəlbinin lap gizli yerində bir şeyə sevinirdi. 

Ona sevinirdi ki, bu anlarda nə yaxşı ki, nə Duruqan, nə də 

xidmətçi qadın evdə yox idilər.  

 

     

 

                *** 
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Günortaya yaxın külək bir az səngimişdi. Ancaq 

günortadan sonra yenə sürətini artırmışdı. Hiss olunurdu ki, son 

üç gündə olduğu kimi yenə axşama doğru külək 

şiddətlənəcəkdi. Bunu dalğaların hərəkətindən də hiss etmək 

olardı. Sanki dalğalar indidən dərin nəfəs alır, bir az sonra 

başlanacaq döyüşə hazırlaşırdılar. 

Duruqan maşının sükan tərəfində oturmuşdu. Ayaqlarını 

maşından bayıra çıxarmış, maşının qapısını sona qədər açıq 

saxlamışdı. 

- Kari, Zarinin əlindən tut. 

Duruqan fikirli olduğundan qızlarının ondan xeyli 

uzaqlaşdıqlarını hiss eləməmişdi. Maşından yerə düşüb, iti 

addımlarla qızlarına tərəf qaçdı. Onların əlindən tutub sahilə 

doğru çəkdi və həmişə olduğu kimi rus dilində böyük qızını 

danladı. 

- Kari, sən uşaq deyilsən axı, artıq altı yaşın var. Zari 

səndən iki yaş balacadır, gərək onu dənizə girməyə 

qoymayasan. Görmürsən dalğaları, az qalır gəlib adamı altına 

alsın. 

Ləpədöyəndən qızlarını çəkib qumlu sahilə, maşınına 

yaxın gətirəndən sonra yenə onları sərbəst buraxıb əvvəlki 

yerində oturdu. Maşının maqnitafonunda qəmli bir mahnı 

oxunurdu. Adını bilmədiyi müğənni dünyanın vəfasızlığına öz 

ağlar səsi ilə etirazını bildirirdi. Duruqan şəkilləri götürüb bir 

də baxdı. Gəlinlik paltarında Afina çox yaraşıqlı görünürdü. 

Afinanın yan tərəfində anası dayanmışdı. Duruqanın yanında 

isə Afinanın atasının əsəbi sifəti hələ də öz ciddiliyini qoruyub 

saxlayırdı. Düşüncəsinin mənasızlığına özünün də gülməyi 

gəldi. Şəkildəki sifətlər dəyişib başqa cür olmalıydı? İllər o 

cizgiləri başqalaşdırıb, özgə hala salmalıydı? Duruqanın 

nəzərləri bir xeyli qayınanasının üzərində dayandı. Sonra nə 
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düşündüsə şəkilin o hissəsini arxaya qatladı. Asta-asta cırıb 

qayınanasını özlərindən ayırdı. Bir zibil qırığı kimi büküb qolu 

gəldikcə dənizə doğru tulladı. Şəkil dənizin sularına gedib 

çatdı, çatmadı, orasını bilmədi. Amma istəyirdi ki, şəkil dənizin 

lap ortasına düşsün. 

Cırılmış şəkilə diqqətlə baxdı. İndi də qayınatası artıq 

görünürdü. Bu dəfə şəkilin o hissəsini arxaya qatladı. Cırdı, 

bükdü və uzağa atdı. 

İndi şəkildən boylanan bəylə gəlin çox məsum 

görünürdülər. O şəkilin çəkildiyi anlarda necə, ondadamı belə 

məsum idilər? Yox, o anlarda Duruqan özünü dünyanın ən 

bəxtəvər bəndələrindən biri hesab edirdi. Onda Afinanın da 

xoşbəxtlərin dənizində üzdüyünə şübhəsi yox idi. Doğrudanmı 

bu beləydi? Uzun illərdən sonra bu sualın düzgün cavabını 

tapmaq Duruqan üçün o qədər də asan deyildi. 

Qızlarını yenə yanına çağırdı. Karina Zarinanın əlindən 

tutub atasının yaxınına gətirdi. 

Duruqan başını maşının arxa söykənəcəyinə dayadı. 

Nəzərlərini hüdudsuz səmaya zillədi. Elə bil o sonsuz kainatda 

Duruqanın nağıla dönmüş xatirə duyğuları mürgüləyirdi. 

Duruqan o mürgülü xatirələri oyatmaq üçün yaddaşına güc 

verdi. 

…Toylarına ən ali qonaqlar dəvət olunmuşdular. Mərkəzi 

Komitədən də gələnlər vardı. Masabəyi toyu rus dilində 

aparırdı. Danışanlar da bəylə gəlini elə o dildə təbrik edirdilər. 

Süfrəyə ən ləziz və tapılmayan təamlar düzülmüşdü. Xaricdən 

gətirilən bahalı içkilər süfrəni daha da yaraşıqlı göstərirdi. 

Afinanın atası danışanda o qədər sakitlik yaranmışdı ki, 

milçək uçsaydı, səsi eşidilərdi. Bu sakitlikdən ruhlanan qız 

atası elə bəlağətli sözlər işlədirdi, içkili adamlar sözlərin 

təsirindən dayana bilməyib, astadan ona dönə-dönə alqış 

deyirdilər. 
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- Xoşbəxtlik nədir? Bəzən deyirlər ki, xoşbəxtlik olmur, 

onu sadəcə insanlar özlərindən uydururlar. Mən isə belə 

deməzdim. Xoşbəxtlik heç də uydurma deyil. Kim deyə bilər 

ki, bu gün mənim qızımla Duruqan xoşbəxt deyillər? Əgər biz 

buna uydurma kimi yanaşırıqsa, deməli bu dünyada yaşamağa 

dəyməz... Mənim həyat yoldaşım bu axşam danışa bilməyəcək. 

Ona görə ki, bu izdivacdan çox kövrəlib. Duruqanın nişan 

üzüyü Afinanın barmağına taxılan gündən bu qadın özünü 

dünyanın bəxtəvər analarından sanır. Deyir, o gündən Bakıda 

daha bir təməl daşımız qoyuldu. Bu təməlin ucalıb böyük bir 

səltənətə çevriləcəyi gün heç də uzaqda deyil. Qadınımın 

sözlərində çox böyük həqiqət var. Uca, böyük və dağılmaz 

səltənət yaratmaq üçün belə xoş izdivacların sayını artırmaq 

lazımdır. 

Çıxışın bu yerində məclisə gələnlərin bir xeylisi özünü 

saxlaya bilmədi, ona əl çalıb, afərin dedilər. 

Sonra söz Duruqanın atasına verildi. Çox ciddi, bir az da 

fikirli görünən ata ciddi-cəhdlə hisslərini gizlətməyə çalışaraq, 

astadan danışmağa başladı. 

- Mən bəy atasıyam və olduqca həyəcanlıyam. Desəm ki, 

ömrümdə bu qədər həyəcanlı olmamışam və belə hisslər 

keçirməmişəm, sözlərimin səmimiyyətinə inanın... Ata-ana 

üçün övladın ailə həyatı qurması, onların bir daha 

doğulmasıdır. İstərdim bizim bu yeni doğuluşumuz bizlərə əzab 

yox, ancaq sevinc gətirsin… 

Necə oldusa bu anlarda Məmmədbəyin gözləri doldu, səsi 

titrədi. Çox çalışsa da, özünü ələ ala bilmədi, danışığını 

yarımçıq kəsib, oturduğu yerinə qayıtdı. 

Bu anlarda Şəfəqnurun da gözlərində yaş gilələnmişdi. 

Məmmədbəy gəlib onun yanında oturanda Şəfəqnur daha dözə 

bilmədi, ağlayıb ürəyini boşaltdı və güllü dəsmalla gözlərinin 

yaşını sildi. 
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Toyun ən qızğın vaxtında Afinanın yüksək vəzifədə 

oturan qohumuna söz verildi. O, badəsini dolduraraq, 

mikrafona yaxınlaşdı. Bir xeyli deyəcəyi sözləri götür-qoy 

edib, mikrafonu söyürmüş kimi uca səslə təbrikini bəylə gəlinə 

çatdırdı. 

- Deyirlər, bəy öz toyunda içməz. Deyirlər, gəlin öz 

toyunda içməz. Bunların hamısı boş sözlərdi. Toyunda bəy də 

içər, gəlin də. Badələrinizi doldurun!.. Bax belə… Hörmətli 

bəy, bu gün sənin sevincli günündür. Bəlkə də dediklərim gəlib 

sənə çatmayacaq. Ancaq eşitməyə çalış, yadında saxla. Bu gün 

Afinanı sənə əmanət veririk. Bu əmanəti yaxşı qoru. Onu da 

yadında saxla ki, bizim millətin qızları millətin ümumi 

mənafeyi naminə öz canlarından, qanlarından belə keçməyə hər 

zaman hazırdırlar. Tarixə nəzər salaq. Bu millətin xanımları 

torpaq uğrunda hansı çətinliklərə sinə gəriblər. Bu xanımların 

cəsarəti olmasaydı, bəlkə, heç bizlər də olmazdıq. Belə gözəl 

və cəsarətli xanımları olan millətin yolunda can fəda eləməyə 

dəyər. 

Bəyə baxıb, barmağını silkələyə-silkələyə danışan çopur 

üzlü kişiyə gizlincə atmaca atanlar olsa da, çoxları onun 

sözlərini alqışlarla qarşıladılar və deyilən sağlığa badələri sona 

qədər içdilər. 

Duruqan öz aləmindəydi. Bəzənmiş və bir az da 

gözəlləşmiş Afinanın qarşısında əriyir, gərdəyə girəcəkləri anı 

səbirsizliklə gözləyirdi. Ancaq arabir atasına, anasına da fikir 

verirdi. Son vaxtlar olduğu kimi bu axşam da onlar duyğulu 

görsənirdilər. Xoşbəxtlik anlarını yaşayan Duruqan belə 

duyğulu olmağı toyun üstünə atırdı. Övlad toyuydu axı, yeganə 

övladın birinci və sonuncu toy mərasimi. Daha onlar özlərini 

başqa cür apara bilməzdilər 

Toyun sonunda gəlin atasının «Vağzalı» havasının 

çalınmasına və bu havanın sədaları altında bəylə gəlinin zalı 

tərk etmələrinə icazə verməməsi, onun yerinə bir qarışıq 
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musiqinin səslənməsi Duruqanın xoş olan əhvalını korlaya 

bilmədi. 

Bayırda atasının onu qucaqlaması, təbrik etməsi və çox 

nadir hallarda təsadüf olunan göz yaşını axıtması anında isə 

Duruqanın qəlbindən məlum olmayan bir gizilti keçdi. Sanki bu 

gecə Duruqanın xeyir gecəsi, şənlik çağı deyildi. Elə bil ata 

oğlu ilə gəlinini sehrli gərdək otağına göndərmirdi, son 

mənzilə, məzarın içinə yola salırdı. 

Bu haldan bir az duyğulansa da, Duruqan tez özünü ələ 

aldı və maşına oturub Afinanın vüsalına qovuşmaq arzusu ilə 

qaranlığa doğru getdi… 

Çox az müddətdən sonra Afina Duruqan üçün adiləşdi. 

Əvvəllər o, başqa cür düşünürdü. Elə bilirdi ki, həftələr, aylar, 

illər ötəcək, o, Afinanın sehirli haləsindən çıxa bilməyəcək. 

Uzun illər ondan doymayacaq, onun vüsalından usanmayacaq. 

Düşünürdü ki, bir gün ondan aralı qalsa, həsrət alovu qəlbini 

yandıracaq. Bu ayrılıq bir şahmara dönüb onun könlündən 

vuracaq. Onsuz qalmağın xəyalına belə dalanda qəlbi üşüyəcək 

və... 

Və qısa zaman kəsiyində nələrin baş verdiyini heç özü də 

bilmədi. Bir onu bildi ki, artıq Afinanı qabaqlarda olduğu kimi 

sevə bilmir. Bildi ki, Afinadan doyub və Afina onun üçün adi, 

çox adi qadınlardan birinə çevrilib. 

Bunu Afinadan gizlətməyə çalışsa da, qadın fəhmi 

qarşısında bunun çətin olduğunu anladı. Və günlərin birində 

qadını onun sinəsinə çöküb, olanların səbəbini ondan xəbər 

aldı. 

- Məni niyə əvvəlki qədər sevmirsən? 

- Sevirəm. 

- Karinanın canına and iç ki, məni əvvəllər olduğu kimi 

sevirsən. 

- Elə danışma. Bilirsən ki, mən and içməyi sevmirəm. 
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- Ancaq mən sizin evinizə yeni gələn vaxtlarda sən bütün 

dünyanı mənə qurban eləməyə hazır idin. 

Afina bunları yalan demirdi. Yeni evləndikləri vaxtlarda 

Afinanın gözlərində olan gur işıqda yuyunmaqdan doymurdu 

Duruqan. Onu gecələr, hətta imkan düşəndə gündüzlər də 

oxşayıb, əzizləməkdən yorulmurdu. Kitablardan oxuyub 

yadında saxladığı, bəzən özünün quraşdırdığı qadın gözəlliyi 

haqqında xoş sözləri ilə geninə-boluna onun başına yağdırırdı 

ki, gəlin xumarlanıb, onun boynuna sarılmaqdan özünü saxlaya 

bilmirdi. 

Afinanın gözlərinə çox baxırdı. Təkcə ona görə yox ki, o 

gözlərdə xüsusi bir gözəllik vardı, bir də ona görə baxırdı ki... 

Uşaqlıqdan gözlərin sehri haqqında Duruqanda bir başqa 

münasibət yaranmışdı. Ona elə gəlirdi ki, ürəkdəki düşüncəni 

gizlədib, başqa şəkildə ifadə etmək olardı. Bir cür düşünüb, 

başqa cür danışmaq mümkün idi və elə insanların çoxu da belə 

edirdi. Bəlkə bu da dünyanın yazılmamış qanunlarından biri 

idi. Bu yazılmamış qanunu pozanda, başqa yazılan müşküllər 

ortaya çıxardı və adamı adam kimi yaşamağa qoymazdı. 

Elə onda da, nişanlı olduqları çağlarda da onun gözlərinə 

baxmaq istəmişdi. Qız təkidlə gözlərini gizlətmiş, Duruqanın o 

gözlərin dərinliyinə varmasına imkan verməmişdi. Evinə 

gətirəndən bir müddət sonra o tilsimi sındırmış, istədiyi qədər o 

gözlərin gizlinlərini öyrənə bilmişdi. Onu da öyrənə bilmişdi 

ki, çox sevdiyi Afinanın gözlərində səmimiyyətin çırağı 

yanmır. Ona ən dəhşətli gələn isə o idi ki, öz xanımının 

gözlərindəki çətin görüləsi dərinlikdə məkr deyilən qorxulu 

nəsnənin işartıları vardı. Və bir az da bir yerdə yaşayandan 

sonra onu da çözüb, daxili aləmində tam qətiləşdirdi ki, bu 

məkrin işartısı günü-gündən böyüyür, alovlanır, atəşə dönərək 

çoxlarını, ən çox da Duruqanın özünü yandırır. 
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- Atam da sənin mənə olan soyuqluğunu hiss edib. Deyir, 

yaşaya bilmirsinizsə, mən səndən bezməmişəm, aparıb öz 

yanımda saxlaya bilərəm. 

- Bir azdan ikinci övladımız dünyaya gələcək. Deyirsən, 

onları fidan yaşlarında həyatın frtınaları qoynuna ataq, 

boynubükük böyüdək? 

Afina cavab verməyib, ağlamsınmışdı. 

Bu aralarda işdə Duruqanın atasına qarşı təzyiqlər də 

çoxalmışdı. Hətta, öz katibəsinin əli ilə ona şər və böhtan 

ataraq iş uçotuna yazılmaqla töhmət də verdirmişdilər. Anası 

isə artıq üç aya yaxın idi ki, məktəb direktoru işləmirdi. 

Samballı bir komissiya düzəldib, Şəfəqnurun işlədiyi məktəbə 

göndərmişdilər. Ki, direktorun, eləcə də bütün məktəbin işə 

davamiyyətini, məktəbin ümumi vəziyyətini öyrənsinlər. 

Öyrənmişdilər də. Yekun izahatında qeyd olunurdu ki, 

məktəbdə vəziyyət heç də ürəkaçan deyil. Məktəbin daxili 

qanunlarında boşluqlar var. Müəllimlər arasında qruplaşmalar 

yaranıb. Başqa millətlərdən olan şagirdlərə ögey münasibət 

göstərilir və daha nələr, nələr… Şəfəqnur çox çalışıb şər 

qüvələrə qarşı mübarizə aparsa da, sonda gücü tükənmiş, 

məğlub olaraq, direktor kürsüsündən geri çəkilmişdi. Ona çox 

aşağı dərs saatı ilə həmin məktəbdə müəllim işləməyə icazə 

vermişdilər. Şəfəqnur çox düşünüb, bu işin arxasınca 

getməmək qərarına gəlmişdi. Axı neçə illərin direktoru necə 

gəlib başçılıq elədiyi müəllimlərin yanında pedaqoji fəaliyyətlə 

məşğul ola bilərdi? Buna onun hövsələsi çatardımı, əsəbləri tab 

gətirərdimi? Bu müəllimlərdən beşi onu sevirdisə, bir-ikisi də 

sevmirdi. Onu sevməyən müəllimlər sabiq direktorun onların 

yanında işləməsinə necə baxardılar? Onu lağa qoyub, istehzalı 

və tikanlı sözlər ataraq, gününü göy əskiyə bükməzdilərmi? 

Ancaq Məmmədbəylə məsləhət-məşvərət edəndən sonra 

məktəbdə işləmək qərarına gəlmişdi. Məmmədbəy ömür-gün 

yoldaşına təskinlik verərək onu sakitləşdirməyə çalışmışdı, 
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ruhdan düşməməyi, axıra qədər mətin olmağı ondan rica 

eləmişdi. 

- Şəfəq, görəsən niyəsə, anlaşılmazlıq olub. Yəqin hər 

şeyi yaxşıca götür-qoy edib, səni öz yerinə qaytaracaqlar. Kişi 

arvadını tərifləməz. Ancaq sən elə bil bu dünyaya məktəb 

direktoru işləmək üçün gəlmisən… O biri tərəfə qalanda, mən 

nə qədər vəzifə başındayam, səninlə pis rəftar eləməyə cürət 

etməzlər. Məgər sən insanların düşüncə tərzini bu illər ərzində 

öyrənə bilmədinmi?.. 

Şəfəqnur ərinin sözləri ilə razılaşmışdı. Və nəyə görəsə 

ürəkdən gülərək Məmmədbəyi də öz gülüşünə qoşulmağa vadar 

eləmişdi. 

Amma Şəfəqnur üzdə gülürdü, daxilində olan sarsıntıları, 

dalğalı əzabları üzə vurmamaq, Məmmədbəyi incitməmək və 

ruhdan salmamaq üçün bacardığı bütün aktyorluq məharətini 

işə salırdı. Məmmədbəy arvadının keçirdiyi sarsıntıları duyurdu 

və o da duyduqlarını gizlətməyə çalışırdı. 

Hələ Şəfəqnurun bilmədiyi çox şeylər var idi. Şəfəqnur 

hardan biləydi ki, Afinanın «qılıncının altından» keçmədiyinə 

və yaxud, tərəddüdlə keçdiyinə görə, Məmmədbəyin başına 

hansı oyunları açırdılar? 

Məmmədbəy anlayırdı öz səhvlərini. Və elədiklərinin 

səhv addım kimi yozulduğunu düşünəndə qəribə hisslər 

burulğanına düşürdü. Belə anlarda daxilində gülməyin, ya 

ağlamağın daha münasib olduğunu heç cürə ayırd eləyə 

bilmirdi. 

Bütün bu həqiqətləri son vaxtlar Duruqan tam çılpaqlığı 

ilə anlayırdı. Anladıqlarını Afinaya demək istəməsə də, bəzən 

əsəbləri ona güc gəlirdi. 

- Afina, sən öz səhvlərini başa düşürsənmi? 

- Sən əvvəllər mənim səhvsiz olduğumu deyirdin. 

- Deməli, səhvlərini görmürsən? 

- Hansı səhvlərimi? 
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- Özün yaxşı bilirsən. 

- Mən tapmaca tapmağı xoşlamıram, buna heç vaxtım da 

yoxdur. Sənə icazə verirəm, nə demək istəyirsən, birbaşa de. 

Duruqan başını qaldırıb Afinanın üzünə baxdı. Ürəyində 

olanları, nə vaxtdan bəri ona deyə bilmədikləri sözləri düz 

gözünün içinə demək istədi. Ancaq onun gözlərindəki alov 

Duruqanın dilini qarsdı. Ağzına yığdıqlarını kal meyvə kimi 

içəri udub, dalbadal udqundu. Bu üzücü fasilədən istifadə edən 

Afina məqamı fövtə vermədi. Hücuma keçib, ürəyini boşaltdı. 

- İlk sevişdiyimiz vaxtlarda sən belə deyildin, Duruqan. 

Mənə böyük klassiklərin məhəbbət, sevgi haqqında dediyi 

sözlərdən sitatlar gətirərdin. O qədər xoş sözlər deyərdin ki, 

pişik kimi yumşalıb, sənin ağuşuna qısılardım. Hətta, dəfələrlə 

bütün dünyanı mənə qurban verməyə hazır olduğunu deyərdin. 

İndi nə oldu sənə, kimlər qulaqlarını doldurdu? Əgər keçmişdə 

olanları sənə anladıb, səni mənə qarşı qoyacaqdılarsa, bu 

məhəbbət oyunu nəyə lazım idi? 

Duruqan gözlərini döyə-döyə müdafiə vəziyyəti almışdı. 

Heç Afinanın dediyi son sözlərin mənasını anlamırdı da. 

- Böyük məhəbbətlərdə həmişə qadınlar deyən olur. 

Yadında saxla, bura mənim və sənin evindir. Dünyaya gələn 

uşaqlarımız da birinci məni, sonra səni tanıyacaqlar. Mənim 

necə ağıllı xanım olduğuma bəlkə şübhən var?.. Uşaqlarımız da 

ağıllı olacaqlar. Buna əsla şübhən olmasın. Bu dünya bir 

dəyirmandır, kim ki, ağıllı oldu, dəyirmanın gözündən sağ 

çıxacaq, ağılsız və zəkasız olanlar isə dəyirmanda üyüdülüb, 

başqalarına yem olacaqlar. Mən dəyirmandan sağ çıxmağı 

bacaran, qüdrətli xalqın mərd qızıyam. Övladlarımız da anaları 

kimi cəsur olmağı bacaracaqlar. Buna şübhənmi var? 

Duruqan daha heç nə eşitmirdi. Qulaqları tutulmuşdu, elə 

bil. Ancaq Afinanın dodaqlarının açılıb-yumulduğunu 

görürdü... 
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Başını ovxalayıb, xəyaldan ayrıldı. Şəkilləri yenə əlinə 

götürüb bircə-bircə baxdı. Kəsdiyi şəkillərdən Afinanı da kəsib 

götürdü. Tək özü qaldı. 

Qızlar gözünə dəymirdi. Deyəsən, ondan çox 

uzaqlaşmışdılar. Duruqan həyəcanlandı. Bir sıçrayışla 

maşından yerə düşüb, ətrafa boylandı. İns-cins gözə dəymirdi. 

Sahil yalqız adanı xatırladırdı. Bir özünü ora-bura vuran, 

narahat-narahat çırpınan dəniz vardı, bir də qumlu və tənha 

sahil. Duruqan hansı tərəfə üz tutacağını bilmir, o yana, bu 

yana vurnuxurdu. 

Uzaqdan, lap uzaqlardan qoşa, ağ kölgəyə bənzər işartını 

gözləri aldı. Amma bilmədi bu qoşa işartı onun qızlarıdır, 

yoxsa, dənizdə yem axtaran qağayılardır. 

 

 

 

               *** 

 

 

Səbrigül qab-qacağı yuyub-yığışdırdı, ev-eşiyə əl 

gəzdirdi. Qapının zəngi vurulanda artıq nahar yeməyinin də 

hazırlığını görmüşdü. Gözlükdən baxıb qapını açdı. Şəfəqnur 

əlində kağıza bükülmüş iynə-dərmanla dodaqlarının ucunda 

deyinə-deyinə içəri keçdi. 

- Kişi deyirdi, mən inanmırdım, həkimlər məni əməlli-

başlı xəstə çıxardılar. 

- Allah eləməsin, ay Şəfəqnur xanım. 

- Mən də deyirdim eləməsin, ancaq eləyib. Altı-yeddi cür 

xəstəlik tapdılar. 

Səbrigül onun soyunmağına kömək elədi. 

- Həkimlərin deməyinə o qədər də inanma. Onlara qalsa, 

pəhləvanı da xəstə edib, reanimasiyaya uzadarlar. 
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- Gərək Tolikin arvadına xəbər göndərəm, gəlib 

iynələrimi vura. Zalımın qızı damara elə iynə vurur, adamın 

ruhu da incimir. 

Səbrigül Tolikin arvadını tanımırdı. Ancaq yaxşı tibb 

bacısı olduğunu çoxlarından eşitmişdi. 

Bir ilə yaxın idi ki, Səbrigül Məmmədbəygilin evində 

qalırdı. Həm ev işlərinə baxırdı, həm də axşam şöbəsində təhsil 

alırdı. Hər ayın başında Məmmədbəy girəvəyə salıb onun 

cibinə beş-on manat pul da basırdı. Onu elə edirdi ki, Səbrigül 

utanmasın. 

Duruqan arvadının təkidi ilə başqa evə köçəndən sonra bu 

evə bir adamın qulluq göstərməsinə zərurət yaranmışdı. Çünki 

çoxdan bu evə alışan, ömrünün bir hissəsini bu evdə keçirən rus 

qadınını da Afina götürüb özü ilə aparmışdı. 

Duruqan ata-anasından ayrılmaq istəmirdi. Onları tək 

qoymaq bir oğul kimi ona ağır gəlirdi. Lakin Afinanın sonsuz 

təzyiqləri onu bu dəfə də məğlub duruma gətirdi. 

Bu qərarın verilməsində atasının da rolu oldu. İki daş 

arasında qaldığını, sıxılıb-sınıxdığını, əzab çəkdiyini görən ata 

Duruqanı təklikdə tutub, dərdinə sığal çəkməyə çalışdı. 

- Oğul, daha bütün bunlardan keçib. Ürəyini üzmə. Ayrı 

yaşayanda nə olar? O evlə bu evin heç beş dəqiqəlik yolu 

yoxdur. Bəlkə elə belə yaxşıdır. Sabahdan köçün, gedin. Biz də 

tez-tez sizə baş çəkəcəyik. 

Duruqanın ürəyi doldu. Bir anda açılıb qara bulud kimi 

gözlərindən yaşlar tökmək istədi. Ancaq özünü yığışdırdı. 

Bütün gücünü səfərbər edib atasına nələrisə danışmaq keçdi 

könlündən. Özünü ələ alana qədər artıq atası evdən çıxmışdı. 

Anasını axtardı. O da evdə yox idi. Duruqan çırpına-çırpına 

uzun gecəni səhər elədi. 

Durub geyinəndə isə artıq Afina evdən götürəcəkləri 

şeyləri qablaşdırıb, maşınlara yığdırmışdı. Bütün bahalı, ənlik 
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malları silib-süpürüb götürmüşdü. Elə bil başqa, uzaq bir diyara 

köç edirdi və getdiyi yerdən bir daha geri qayıtmayacaqdı. 

Bütün bunlar Şəfəqnura o qədər də təsir eləmirdi. Ona 

görə eləmirdi ki, Afinanın onlarla bir yerdə yaşaması mənəvi 

əzabdan başqa özgə bir şey deyil, qulaq, göz, könül dincliyi idi. 

Və o biri tərəfdən də Məmmədbəy ona çox şeyləri maddə-

maddə anlatmışdı, başa salmışdı. Başa salmışdı ki, dünyanın, 

taleyin gərdişinə boyun əyməsən, boynunu cəllad kötüyünə 

qoyub kökündən yerə salarlar. Elə bu dünyada cəhənnəmin 

əzabını verərlər, səni doğulduğuna, dünyaya gəldiyinə peşman 

edərlər və... 

Məmmədbəy Şəfəqnurun gözlərində olan qorxunc ifadəni 

görərək sözünə ara vermiş, Şəfəqnurun əzabını götürmək üçün 

daha söhbətini bu tonda davam etdirməmişdi. Yumşaq və 

müdrik ifadələr işlədərək arvadının könlünə sığal çəkmiş, onu 

ovundurub, əvvəlki əhvalına qaytarmağa çalışmışdı. 

Ona görə də Afinanın hərəkətləri onu hədəqəsindən 

çıxara bilmirdi. Onu yandıran bir şey var idi ki, o da gəlininin 

şəxsən ona məxsus olan, ona hədiyyə verilən bahalı əşyaları öz 

dədə malı kimi qablaşdırıb, evindən çıxarması idi. Bu anlarda 

da qəlbindəki müdriklik ilahəsini köməyə çağırmış, ondan güc 

alaraq özünü toplamağı bacarmışdı. Elə bil müdriklik ilahəsi 

aram-aram onun qulağına sözlər demişdi, pıçıldamışdı ki, 

narahat olma, Şəfəqnur, gedənlər başqa yerə getmir ki, öz 

oğlunun evinə gedir. Və Şəfəqnur ürəyində o ilahəyə təşəkkür 

edərək, rahatlanıb oturmuşdu. 

İndiki məqamda Şəfəqnuru ən çox incidən oğlunun 

anlaşılmaz, qeyri-müəyyən hərəkətləri idi. Onun belə gərgin 

durumundan olduqca narahatlıq keçirirdi. Oğlunun gələcək 

taleyindən qorxurdu. Qorxurdu ki, hansısa gizli hisslər 

Duruqana güc gələr. Qorxurdu ki… daha dalısını Şəfəqnur 

düşünmək istəmirdi, belə qara fikirləri ürəyindən çıxarmağa 

çalışırdı. 
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Oğlugil gedəndən sonra Şəfəqnur bir müddət nə edəcəyini 

bilməmişdi. Kənar otaqlardan birinə çəkilib ərindən gizlin bir 

xeyli ağlamış, ürəyini  boşaltmışdı. Məmmədbəyi görəndə 

Şəfəqnura elə gəlmişdi ki, elə Məmmədbəy də gizlində ağlayıb. 

Bunun həqiqət olduğunu duyanda elə bil qəlbinə köz basılmışdı 

və bir müddət özünü havasızlıq şəraitində hiss eləmişdi... 

Yaxşı ki, Səbrigül vardı. Yaxşı ki, Səbrigülü tapıb evinə 

gətirmişdi. Yoxsa onun da, Məmmədbəyin də günü, güzəranı  

qəm-qüssə içində keçərdi. Necə ki, o, bu evə gələnə qədər ev 

suyu sovrulmuş dəyirmana bənzəyirdi. Onların evinə kim 

gəlirdi ki; hərdən bir Duruqan ata-anasına baş çəkirdi, çox az 

hallarda Afina gəlirdi, vəssalam. Gələndə də qızlarını 

gətirmirdilər. Deyirdilər, vaxtları yoxdur. Dərslər bir yandan, 

musiqi dərsi o biri yandan... Hərdən Məmmədbəy Şəfəqnuru 

götürüb onlara gedirdilər. Karinanı, Zarinanı görüb tez də 

evlərinə qayıdırdılar. Qızlar onlara elə yad münasibət 

göstərirdilər ki, bu münasibətdən baba və nənə üşüyürdülər, 

donmamaq üçün evlərinə gəlib üst-başlarına isti paltar atırdılar. 

Səbrigül bu münasibətdən baş aça bilməsə də, hərdən 

özünü saxlaya bilməyib, Şəfəqnuru suallar atəşinə tuturdu. 

- Şəfəqnur xanım, nəvələriniz... Karina, Zarina… adamın 

dilinə yatmır, ey. 

- Karina Afinanın nənəsinin adıdır. Zarina da ki… Bir-

birinə oxşadıblar də. 

- Yox, onda gərək ikinci qıza da Məmmədbəy əminin 

anasının adını qoyaydınız. Heç sizin ananızı demirəm ki, 

düşünərsiniz mən öz qohumumun adını fikirləşirəm. 

Səbrigül Şəfəqnurun uzaq qohumlarından idi. Uzaq 

deyəndə ki, türkəçarə yolu ilə çoxlarına şəfa vermiş, həyata 

qaytarmış Səbrigül xalasının nəvəsi idi. Onların əlaqəsi çoxdan 

kəsilmişdi. Bəlkə də Səbrigül xala dünyadan gedəndən bir 

müddət sonra. Xalası qızı xalası qədər xoşrəftar, ünsiyyətcil 

adam deyildi. Bu səbəbdən, həm də təkcə bu səbəbdən deyil, 
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cəmiyyətdə tutduqları mövqe səbəbindən əlaqələri 

soyuqlaşmışdı. Nəvə Səbrigülü tapmaq, evlərinə gətirmək də 

qismətin qəribə gərdişindən qaynaqlanmışdı. 

...Komissiya üzvləri ilə birlikdə Şəfəqnuru Səbrigülün 

yaşadığı rayon mərkəzinə göndərmişdilər. Ki, orada olan orta 

məktəblərin səviyyəsi ilə tanış olsunlar. Sonra da hesabat 

hazırlayıb nazirliyə təqdim eləsinlər. Bir orta məktəbin işi ilə 

tanış olarkən, Şəfəqnurun gözləri dəhlizdə bir qıza sataşdı. Çox 

suyuşirin, yumrusifət qız onun nəzərlərini özünə cəlb elədi. 

Yaxınlaşıb onunla salamlaşdı. 

- Salam, göyçək qız. 

- Salam. 

- Sənin soyadın nədir? 

- Qurbanlı. 

- Səttarın qızı deyilsən? 

- Hə, Səttarın qızıyam. 

- Gülnaz necədir? 

- Siz mənim anamı hardan tanıyırsınız? 

- Deyirsən yəni, xalamın qızını tanımayım? 

- Siz Şəfəqnur xanımsınız? 

- Bəli. 

Şəfəqnur qızı qucaqlayıb bağrına basdı. 

- Məni hardan tanıyırsan? 

- Anam danışıb. Deyirdi, indi Allah bilir, Şəfəqnur hansı 

vəzifənin sahibidir. O, daha bizi saymaz. 

Bu sözlərdən Şəfəqnur bir az pərt oldu. Özünü 

sındırmamaq üçün yenə xalasının qızını soruşdu: 

- Gülnaz yaxşıdır? 

- Yox, xəstədir. 

- Nə olub ki? 

Neçə ildir iflic keçirib, yorğan-döşəkdədir. 

Şəfəqnur son sözlərdən özünü tamam itirdi. Qıza 

rabitəsiz, çətin anlaşılan suallar versə də, fikri-zikri xalası 
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qızının yanındaydı. Gözünün önünə köhnə, uçuq-sökük koma 

gəlirdi. Komanın bir küncündə köhnə dəmir çarpayıya büzüşüb 

uzanmış rəngsiz-ruhsuz Gülnaz görünürdü. Və özünü gizlin-

gizlin qınayırdı Şəfəqnur. Ona görə qınamırdı ki, xalasının 

balası iflic olub, ölümcül vəziyyətdə çarpayının arasında xırda-

xırda inildəyirdi. Dünyanın bütün nazını-nemətini, dadını-

ləzzətini, sevincini, nəşəsini yaddan çıxarıb, ölüm mələyinin nə 

vaxt gələcəyini, onu qaranlıqdan işığa aparacağını gözləyirdi. 

Bu həyat idi və həp bir hadisə insanın başına gələ bilərdi. İnsan 

əzab çəkmək üçün bu dünyaya gəlməmişdimi? Şəfəqnur özünü 

başqa şeyə görə qınayırdı, başqa şeyə görə özündə günah 

görürdü. Düşünürdü və daxilən sarsılırdı ki, İlahi, insan nə 

qədər laqeyd olarmış?! Vəzifə, yüksək mövqe, yuxarı təbəqədə 

dayanmaq insanı nə qədər biganələşdirər, özündən 

uzaqlaşdırarmış?! Yataqda inləyən onun doğmaca xalasının 

qızı idi. Ola bilərdi ki, xasiyyətində bir az soyuqluq, 

adamayovuşmazlıq olsun. Ancaq bu da, özünəbəraət üçün 

Şəfəqnura haqq vermirdi. Gərək Gülnaz onu yağır eləyəydi, 

gərək sırtıqlığına salaydı, qapısının ağzını kəsdirib ondan nələr, 

nələr umaydı. Üzdə olmaq, Şəfəqnur və Şəfəqnur kimilərin 

yadında qalmaq üçün şərəfini kimin, kimlərinsə ayaqları altına 

ataydı? 

Şəfəqnur iç dünyasında özünü qınaya-qınaya Gülnaza 

baxırdı və gözünün yaşını saxlaya bilmirdi. 

- Sənə birdən-birə nə, oldu Gülnaz? Sən ki, yupyumru, 

sapsağlam bir qız idin. 

- O illərdən çox ötüb. 

Bu sözləri anasının əvəzinə Səbrigül dedi. 

- Mən sənə nə kömək edə bilərəm? 

- Heç bir köməyə ehtiyacımız yoxdur. Ümidimiz Allaha 

qalıb. 

       Şəfəqnur xalası qızının evinə gəldiyi az müddətdə onların 

qüruruna heyran qalmışdı. Bu qədər kasıb həyat tərzi keçirəsən, 
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bəlkə də, qarnının yeməyini belə güc-bəlayla çatdırasan, yenə 

başqasının qarşısında şax dayanıb, öz daxili dünyanı qoruyub 

saxlamağı bacarasan. 

Səbrigül Şəfəqnuru o biri otağa, kasıb süfrələrinin ətrafına 

dəvət edəndə, hələ də Şəfəqnur xəstə xalası qızının üzünə 

baxıb, düşüncələr aləminə qərq olmuşdu. 

- Şəfəqnur xanım, siz Allah, çörəyimizdən bir tikə kəsin. 

Bilirəm, işiniz çox olub, bəlkə səhərdən bəri bir şey 

yeməmisiniz. 

- Hə, yeməmişəm. Heç indi də iştaham yoxdur. Ancaq 

sənin hazırladığın yeməkdən, mütləq bir tikə yeyərəm. 

Şəfəqnur çörək kəsib yeyə-yeyə Səbrigülə suallar verir, 

bəzi mətləblərə aydınlıq gətirirdi. 

Səbrigül səkkizinci sinfi bitirəndən sonra anasının 

xəstəliyi ucbatından təhsilini yarımçıq dayandırmışdı. Yaxşı 

oxuduğundan müəllimlər onun təhsilini yarımçıq 

dayandırmasına razılıq vermək istəmirdilər. Heç Səbrigülün 

özü də məktəbdən könüllü ayrılmırdı. Ancaq xəstə anasına 

baxmağa məcbur idi və oxumaqla bir yerdə çatdıra bilməzdi. 

Göz yaşları içində məktəbdən ayrılanda müəllimləri də ona 

qoşulub ağlayırdılar. Ancaq bir ildən sonra qonşuluqda yaşayan 

qadın, atasının uzaq qohumlarından olan birisi ona söz verdi, 

dedi ki, anana səndən də yaxşı baxacağam, get təhsilini davam 

elətdir. Məktəbin direktoru maarif şöbəsindən icazə alandan 

sonra, Səbrigül təhsilini davam etdirməyə başladı... İndi orta 

təhsilini başa vurmaq üzrə idi. 

- Qızım, ali təhsil almaq istəyirsən? 

- Çox istəyirəm, Şəfəqnur xanım. Ancaq... 

- Bilirəm, ananı düşünürsən. Amma elə bilirəm sən ali 

təhsil alsan, Gülnaz da sağalıb ayağa qalxar. 

- Bakı məni qəbul eləyərmi, Şəfəqnur xanım? 

- Bakının ağzı nədir səni qəbul eləməsin? 
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Səbrigülün kövrək sualına Şəfəqnur elə inamlı cavab 

verdi ki, hələ bərkə-boşa düşməmiş gənc qızın gözləri 

işıqlandı... 

Səbrigül qəbul imtahanları üçün Bakıya gələndə onu 

evlərindən heç yana buraxmadı. Qız axşam şöbəsinə daxil olub, 

həm ali təhsil almaq arzusunun bünövrəsini qoydu, həm də ana 

kimi Şəfəqnurun köksünə sığındı. Bir də ona görə ana kimi 

Şəfəqnurun sinəsinə sığındı ki, artıq ana dediyi insan həyatda 

yox idi. Qəbul imtahanlarının sonuncu günü anasının ölüm 

xəbərini aldılar. 

Şəfəqnurla rayona gələndə Gülnazı artıq dəfn eləmişdilər. 

Buna görə Səbrigül çox ağlayıb-sızlayırdı. Onu gözləmədən 

anasını torpağa tapşırmalarını ağlar sözləri ilə dilə gətirdi. 

Qızın sakitləşmədiyini görən molla onu yanına çağırıb, xoş 

sözlərlə könlünə sığal çəkdi. 

- Qızım, yadında saxla, bu dünyaya gələn, bir gün 

gedəcək. Elə insanın xoşbəxtliyi də, belə olmasındadır. Ölüm 

mələyi heç nəyə baxmır, nə varlıya, nə kasıba, nə vəzifəyə, nə 

də... İnsan öləndən sonra onu nə qədər tez torpağa tapşırsan, 

ruhu əzabdan azad olar. Sənin gəlib ananın ölmüş cəsədinə 

baxmağın nəyi dəyişəcəkdi ki? Ancaq indi gedib yerini tapıb, 

rahatlanıb, ruhu Allahın dərgahında dayanıb öz məqamını 

gözləyir. 

Mollanın bu sözlərindən, elə bil, Səbrigül rahatlıq tapdı. 

Anasının üçünü verib Bakıya qayıdanda artıq onun 

buralarda heç nəyi qalmamışdı. 

Yanında isə Şəfəqnur vardı. Başını onun çiyninə qoyub 

xısın-xısın ağlayırdı... 

Bakıda sanki yeni bir dünyaya düşmüşdü. Yeni mühit, 

yeni adamlar, başqa iqlim və... 

Vəyin arxasında nələrin dayandığını hələ bilmirdi. Ona 

elə gəlirdi ki, daha həyatı hamar yollara çıxıb. Qarşısına geniş 

pəncərələr açılıb və o, bu pəncərələrdən boylanıb dünyanın 
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bütün gözəlliklərini doyunca qəlbinə yığa biləcək. Yazıq 

qızcığaz axı hardan biləydi... 

Son günlər Afina ona göz verib, işıq vermirdi. Onun 

gözlərindən, tənəli sözlərindən yayınmaq üçün gizlənməyə yer 

axtarırdı. Onu ən çox qorxudan da o idi ki, Afina Şəfəqnur evdə 

olmayanda gəlirdi. Sanki hardansa evi gözünün hədəfində 

saxlayırdı. Şəfəqnur gedəndən bir az sonra  gəlib, salamsız-

kəlamsız evə daxil olurdu. Mətbəxdə qabların çirkli 

yuyulmasından tutmuş, evin səliqə-sahmanına qədər hər şeyə 

tənə edib, onu lağa qoyur, kəndçiliyini başına qaxır, onu dürlü-

dürlü sözlərlə təhqir edib, sonra gedirdi. Həm də gedəndə dönə-

dönə tapşırırdı ki, onun evə gəldiyini, dediyi sözləri Şəfəqnura 

çatdırsa, daha ondan inciməsin. 

Səbrigül qorxusundan heç kəsə heç bir söz demirdi. Elə 

bilirdi ki, Afinanın gəlişi, onu təhqir eləməsi barəsində 

Şəfəqnura bir söz desə, bu məkrli qadın haradansa peyda 

olacaq, qüvvətli qolları ilə onu boğub öldürəcəkdi. 

Ancaq daha dözümü, taqəti tükənirdi. Nə qədər olardı axı, 

nə qədər ürək çırpıntısı ilə onun gəlişini gözləməli, təhqir, 

söyüş payını almalıydı? 

Bir hadisə olmasaydı, bəlkə də Şəfəqnura heç nə demədən 

evdən çıxıb gedəcək, bir daha bu evə dönməyəcəkdi... 

Afina yenə gəlmişdi. Bu dəfə o biri günlərdən də əsəbi və 

çılğın görünürdü. O evdən bu evə keçir, Səbrigülün anasının 

qəbrini söyür, əllərinin içi ilə açıq sinəsini döyəcləyirdi. 

Səbrigül mətbəxdə oturmuşdu. Xırda-xırda göz yaşları 

axıdır, evdən çıxıb getməyin yollarını arayırdı. Durub asta 

addımlarla qorxa-qorxa otaqlara göz gəzdirdi. Deyəsən, Afina 

çıxıb getmişdi. O qapını bağlayıb, paltlarlarını yığışdırmağa 

başladı. Hər şeyi hazır edəndən sonra Şəfəqnura xırda bir 

təşəkkür məktubu yazıb stolun üstünə qoydu. «Mənim üçün 

çəkdiyiniz bütün əziyyətlərə görə sizə minnətdarlığımı 
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bildirirəm. Siz mənə analıq etmək istədiniz. Təəssüf ki, mən 

sizin qızınız ola bilmədim». 

Qapını arxadan bağlayıb, oğrun addımlarla aşağı düşməyə 

başladı. Birinci mərtəbəyə çatanda qarşısında Şəfəqnuru görüb 

özünü itirdi. Şəfəqnur da özünü itirmişdi. Qızın oğru adamlar 

kimi onun evini tərk eləyib getməsi qadının əhvalını tamam 

korlamışdı. Səbrigülü zorla evə qaytarıb, ondan gizlin 

qızıllarını saxladığı siyirməyə baxanda isə heyrətdən yerində 

donub qalmışdı. Bahalı daş-qaşların heç biri yerində yox idi. 

Şəfəqnurun bir anda təzyiqi yüksəldi. Ürəyi haldan-hala düşdü. 

Zor-bəlayla ayaqlarını sürüyüb, Səbrigülün yanına gəldi. 

- Deməli, sənin belə işlərin də var imiş, hə? 

Şəfəqnur hirslə Səbrigülün ağlar sifətinə bir yumruq 

ilişdirdi. 

- Mən səni qızım bilirdim. Anaya beləmi ehtiram 

göstərərlər? 

Şəfəqnur yenə qızı yumruqladı. 

- Sən zəhərli ilanıymışsan, bizim xəbərimiz yox. 

Şəfəqnur hikkəli-hikkəli qıza baxdı. Ağzını doldurub ona 

tərəf tüpürdü. 

- Şəfəqnur xanım, vallah, dözə bilmirəm. 

- Nəyə dözə bilmirsən, ay ləçər?.. Nəyin çatışmırdı axı? 

Səbrigül əllərinin arxası ilə göz yaşlarını silib, Şəfəqnurun 

üzünə baxdı. 

- Mən, doğrudan da sizin qızınız olmaq istəyirdim. 

Amma... 

Səbrigül yenə hönkürüb ağladı. 

- Qızım olmağı bacarmadın, onda gərək əmanətə xəyanət 

edəydin? 

Səbrigül başını qaldırıb düz Şəfəqnurun gözlərinə baxdı. 

- Mən xəyanət etməyi sevmirəm. Mənim hərəkətimi 

xəyanət aldandırırsınızsa, bu sizin öz işinizdir. Amma 
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yadınızda saxlayın, mənim qanımda xəyanət mikrobları 

yoxdur. 

- Bəs buna nə deyirsən? Bunlar səncə, xəyanət deyil? 

- Mən sadəcə, dözə bilmədim. Sizin bilmədiyiniz elə işlər 

oldu ki... 

- Mənə nağıl danışma. Nə danışsaq da, sənin bu 

hərəkətinə bəraət qazandırmaz... Hanı bağlamalar? 

Şəfəqnur qapının ağzında qalmış Səbrigülün 

bağlamalarını açıb yerə tökdü. Paltarlarının arasını, ciblərini 

bircə-bircə axtardı. 

- De görüm, harda gizlətmisən onları? 

Səbrigül key-key gözlərini döyüb gah Şəfəqnura, gah da 

yerə tökülən paltarlarına baxırdı. 

- Səni boğub öldürməmiş de görüm, onları harda 

gizlətmisən? 

Səbrigül yenə donuq-donuq baxıb, bir-iki addım qabağa 

gəldi. 

- Nəyi gizlətmişəm, Şəfəqnur xanım? 

- Bəyəm bilmirsən? Mən bu saat onları taparam. 

Şəfəqnur hirslə Səbrigülün yaxasını cırdı. Qızın lifçiyini 

qabağa çəkib, döşlərinin arasına baxdı. Orada da bir şey 

tapmayanda əlini qızın hamıya sirr qalan yerlərində gəzdirdi. 

- Siz nə axtarırsınız?.. 

- Zəhrimar axtarıram, canına çor axtarıram. Onları haraya  

qoymu-san? 

Şəfəqnur daha da qızışırdı. Əsəbi hərəkətlərlə, əlləri əsə-

əsə barmaqlarını qızın qarın-qarsağında, baldırlarında gəzdirir, 

elə bil, indiyə qədər ömründə olan bütün xəyanətlərin 

səbəbkarını tapıbmış kimi Səbrigülü didib-parçalamaq istəyird. 

- Nə istəyirsiniz məndən? Nəyi gizlətmişəm axı? 

Səbrigül bütün səsi ilə qışqırıb-bağırdı, əlləri ilə 

Şəfəqnuru itələyib özündən araladı. Şəfəqnur bir təhər 
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müvazinətini saxlayıb, yenidən qızın üstünə gəlmək istədi. 

Ancaq artıq Səbrigül qapını açıb bayıra çıxmışdı. 

Səbrigül gedəndən sonra Şəfəqnurun halı pisləşdi. Ürəyi 

indicə dayanacaqmış kimi sürətlə vurur, əl-ayağı sözünə 

baxmır, üzünün bütün sinirləri titrəyib onu idarəolunmaz 

vəziyyətə gətirirdi. Yerə yıxılıb bir müddət beləcə qaldı. 

Ayılanda əvvəl harada olduğunu ayırd eləyə bilmədi. Huşu 

yerinə gələndən sonra asta-asta ayağa qalxdı, divarlardan 

yapışa-yapışa mətbəxə keçdi. Ürək dərmanı tapıb, elə susuz-

zadsız başına çəkdi. Özünü bir qədər ələ aldı. Yaxınlıqdakı 

polis şöbəsinə gedib evindən qızıl əşyalarının oğurlandığı 

haqda izahat verdi. İzahatda oğurluğu Səbrigülün etdiyini də 

yazmağı unutmadı. Polis işçiləri onun narahat olmamasını, 

oğrunun tezliklə tapılıb cəzalandırılacağını söyləyəndən sonra 

Şəfəqnur toparlandı. Evinə gəlib Səbrigülün paltarlarını zibil 

qutusuna atdı. 

Bu hadisədən bir neçə gün keçmişdi. Şəfəqnur nəvələrini 

görmək üçün Duruqangilə gəlmişdi. Afina evdə yox idi. Heç 

Duruqan da. Karina musiqi dərsinə getdiyindən, Zarina evdə 

təkcə oturmuşdu. Zarina könülsüz-könülsüz nənəsi ilə bir-iki 

kəlmə kəsəndən sonra yatmaq üçün o biri otağa keçdi. Şəfəqnur 

darıxdı. İstədi durub evlərinə gəlsin. Ancaq necə oldusa, maraq 

ona güc gəldi. Afinanın onlardan nələri götürüb evinə 

gətirdiyini görmək üçün mebelin gözlərini açıb bircə-bircə 

onun üçün əziz olan hədiyyələrə baxdı. Birdən... Mebelin ən 

pünhan yerində olan qızılqabı gözünə sataşdı. Açıb qızıllara 

baxanda heyrətdən donub qaldı. Səbrigülün oğurladığını zənn 

etdiyi qızıl-brilyant əşyalarının hamısı burada idi. Ürəyi yenə 

əsməyə başladı, üzünün sinirləri oynadı. Zorla qapıva yanaşıb, 

bayıra çıxdı. 

Boğulmamaq üçün dərindən nəfəs aldı. Və polis şöbəsinə 

yollanıb, qızıl əşyalarının tapılması haqqında məlumat verdi. 
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Hələ üstəlik zavallı qıza böhtan atdığına görə, onun özünün 

həbs olunmasının lazım olduğunu polislərə çatdırdı… 

Ürəyi yaman istəyirdi Səbrigülü. Heç olmasa bircə dəfə 

onun üzünü görmək, bağrına basmaq, ondan əfv olunmasını 

diləmək indiki məqamda bəlkə də Şəfəqnurun birinci arzusu 

idi. 

Bildiyi yerlərə baş vurdu. Onu tapammadı. Şəhərdə dəli-

dəli gəzdi, qızı görəmmədi. 

Və gəzdikcə, Səbrigülün həsrətini çəkdikcə gəlininə olan 

nifrəti daha da çoxaldı, getdikcə alovlanıb cəhənnəm atəşinə 

döndü. 

Məmmədbəydən izin alıb Səbrigül doğulan rayona getdi. 

Onların evlərinə baş çəkdi. Amma onu yenə tapa bilmədi. 

Xəstələnib yatağa düşdü. Bir müddət ürəyindən yatdı. 

Özünə gələn kimi son güman elədiyi Səbrigülün təhsil aldığı ali 

məktəbə gəldi. Və müəllimlərdən biri Səbrigülün ünvanını 

bildiyini deyəndə Şəfəqnur yıxılmamaq üçün divardan tutdu. 

Alaqaranlıqda deyilən ünvana gələndə, Şəfəqnur üçün sanki 

zaman dayanmışdı. Səbrigülü o ünvanda tapmasaydı, bəlkə də, 

zaman onun üçün birdəfəlik dayanardı. 

Qapını elə Səbrigülün özü açdı. Şəfəqnuru görən kimi 

dartıb qapını bağlamaq istədi. Şəfəqnur qoymadı. Zorla içəriyə 

girib Səbrigüllə üz-üzə dayandı. Nə qədər beləcə durduqlarını, 

göz qırpmadan bir-birlərinə baxdıqlarını bilmədilər. Bir də onu 

gördülər ki, qucaqlaşıb ağlayırlar. 

- Məni bağışla, qızım, səhv eləmişəm... O yumruqlarımı 

ananın balasına nəvazişi say, məni halal elə. 

- Elə demə, Şəfəqnur xanım. 

- Sənə böhtan atdığıma görə məni əfv etməsən, o dünyada 

cəza çəkməli olacağam. 

- Allah eləməsin. 

- Sənsiz qala bilmərəm, qayıt gedək evimizə. Evimiz 

sənsiz elə yetim görünür ki. 
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Səbrigülün bir otaqda qaldıqları rəfiqələri bir qıraqda 

dayanıb, bu mənzərəni çaşqınlıqla seyr edirdilər. 

- Sizə dediyim gözəl insan, bax budur, - Səbrigül başını 

Şəfəqnurun çiynindən qaldırıb qızlara baxdı. 

Şəfəqnur Səbrigülün sözlərini tam səmimi qəbul elədi, 

hönkürüb qızı bir az da ürəkdən bağrına basdı. 

Evə qayıdanda hər şey Səbrigülə aydınlaşdı. O, əlləri ilə 

başını tutub, Şəfəqnurun dediyi sözləri eşitmək istəmədi. 

- Deməli, evdən sizin ləl-cəvahiratınızı aparıblar? 

- Bəli. 

- Kim aparıb? 

- Gəlinim Afina. 

- Bütün bunlar onun deyildi ki? 

- Nə bilim?! 

Səbrigül Afinanın onlara tez-tez gəldiyini də dedi. 

- Bəs onun gəldiyini mənə niyə demirdin? 

- Deyə bilmirdim. Məni qorxutmuşdu ki, onun gəldiyini 

sizə desəm, başıma oyun açacaq. Hətta, bir dəfə... 

- Hə, danış. 

- Evə gələndə cibindən bir kağız düşmüşdü. 

- O nə kağız idi? 

- Deyəsən, vəsiqəydi: «Erməni Milli Birliyi»nin vəsiqəsi. 

O vəsiqəni tapıb ona qaytaranda, boğazımdan yapışıb möhkəm 

sıxdı, dedi, bu barədə bir kimsə bilsə, yəqin özünü ölmüş bil. 

İndi də Şəfəqnur əlləri ilə başını tutmuşdu. Otaqda o başa, 

bu başa var-gəl edir, özünə yer tapa bilmirdi. 

- Elə bundan mən də şübhələnirdim. Qorxduğumuz 

başımıza gəldi, Səbrigül. Mənim Duruqanım bədbəxt oldu. 

Onun duru qanı zəhərli qanlara qarışdı… 

Şəfəqnur özünü nə qədər pərişan hiss eləsə də, bu barədə 

Məmmədbəyə bir söz demək istəmirdi. Axı necə olsa kişi 

ürəyiydi, dözə bilməzdi. Onsuz da, onun işləri axır zamanlar 

axarında getmirdi. 
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Duruqana isə bəzi məsləhətləri çatdırmaq istəyirdi. Bu 

işləri görən, axı, onun ömür-gün yoldaşıydı. Bəlkə bütün 

bunlardan xəbərdar olsaydı, nəsə düşünə bilərdi, tədbirlər 

görərdi. 

Onun oğru olduğunu Duruqana demədi. Ancaq hansısa 

gizli təşkilatlarla əlaqədə olduğunu eyhamlarla ona çatdırdı. 

- Ana, sən nə danışırsan? Özün də bilirsən ki, mən 

Afinanı bir qadınım, yastıq yoldaşım kimi sevə bilmirəm. 

Amma onun gizli təşkilatlarla əlaqələr qurduğuna inanmıram. 

Heç Bakıda belə təşkilatlar da yoxdur. Bizim dövlət belə 

təşkilatların fəaliyyət göstərməsinə izin verərmi? Boş-boş 

fikirlərlə başını doldurub, özünə əzab vermə. 

- Oğul, sən hər zaman gecikirsən. Və bu gecikmələr səni 

uçuruma aparır. 

- İndi nə deyirsən, deyirsən Afinadan ayrılım? Gec 

deyilmi, ana? Siz vaxtında niyə məni başa salmırdınız? 

- O vaxtlar sən anlamaq zəkasından məhrum idin. Biz çox 

dedik, sən eşitmədin. 

- Hər halda, ay ana, mən özümü bədbəxt kişilərdən hesab 

eləmirəm. 

- Elə bu da sənin ən böyük faciəndir, Duruqan. 

Şəfəqnur daha artıq söz demədi. Bildi ki, ya Duruqan 

yenə də anlamaq həddində deyil, ya da özünü arsızlığa vurub. 

Axı Afinanın qohumları ona ticarət sistemində yaxşı iş təşkil 

eləmişdilər. Düzdü, belə işi düzəltməyə Məmmədbəyin də gücü 

çatardı. Ancaq hörümçək qurbanını tora alan kimi, Afinanın 

qohumları da onu məngənəyə almışdılar və o, bu məngənədən 

qurtulmaq üçün bəlkə də yol tapa bilməzdi. 

Məmmədbəyin saralıb-solduğunu, gündən-günə zərrə-

zərrə əridiyini görəndə Şəfəqnurun dərdi bir az da başına 

vururdu. Belə dərdli insanların kabinetlərdə çürüdüyünü, masa 

başında keçindiyini çox eşitmişdi. Qorxurdu ki, günlərin 
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birində belə əsirlərdən olan Məmmədbəy də… Və bu fikirləri 

başından qovub həyat yoldaşının yanında olmağa tələsirdi. 

Şəfəqnur məqam düşən kimi Məmmədbəyi ovundurur, 

dərdinin üstündən bir az götürüb öz dərdinin üstünə atırdı. 

Onun özünü ovunduran isə yox idi. Hələ nə yaxşı ki, Səbrigül 

yanındaydı. Hərdən bu qızla dərdləşirdi. Ürəyində olanları, 

hamıdan gizli saxladıqlarını ona deyir, onun sözlərindən 

təskinlik taparaq, qəlbində yaxşı sabahların açılacağına inam 

şöləsi yaranırdı. 

- Yaxşı yaşamağın, varlı həyat tərzi keçirməyin hələ 

xoşbəxtlik olmadığını bilirsənmi, Səbrigül? 

- Hə, bilirəm. Varlı həyat tərzi keçirənlərin kasıb 

yaşayanlardan daha çox bədbəxt olduqlarını da çoxları bilir. 

Mən onları yazıq, zavallı sayıram. Ancaq belələri çox vaxt öz 

bədbəxtliklərini görə bilmirlər. Çünki var-dövlət onların 

gözlərini kor, qulaqlarını kar edir. 

- Deyirsən, yəni, biz həm kor, həm də karıq? 

- Yox, yox, Allah eləməsin. Siz o dərəcədə sərvət sahibi 

deyilsiniz ki. Sizin kor və kar olmağınıza hələ çox var. Bir də 

Şəfəqnur xanım, elə insanlar var ki, bədbəxtliklər on yerdən, on 

beş yerdən onları döyür. Sizin isə... 

- Bizim isə bir dərdimiz olsa da, on, on beş tərəfdən gələn 

dərddən də böyükdür. 

Ona görə Şəfəqnur belə kədərli danışırdı ki, artıq Afina 

onlarla gizlin yox, açıq və sonu qorxulu görünən oyun 

oynayırdı. 

Şəfəqnurun Səbrigülü əzizləməsi, yanında saxlaması, ona 

yiyəlik eləməsi Afinanı qıcıqlandırırdı. O, bunu iki-üç gün 

əvvəl açıqca dilinə gətirmiş, Məmmədbəyə xəbərdarlıq da 

eləmişdi. 

- Kişi, bilirsən qayınanamın bu kəndçi balasını belə 

əzizləməyinin səbəbi nədir? Hardan biləsiniz, kabinet işləri 

başınızı elə qatıb ki, qıraqda baş verənlər yadınızdan çıxıb... 
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Qayınanamın məqsədi bu evi xalasının nəvəsinə verməkdir. 

Amma yadınızda saxlayın, sizin Duruqan adında yeganə bir 

övladınız var. Bütün mal-dövlətinizin, əmlakınızın hüquqi və 

mənəvi varisi yalnız odur. 

Bu söhbətdən sonra Səbrigül Afina tərəfindən hücumlara 

məruz qalmasının səbəbini anlamışdı. Vaxt tapıb bu haqda 

Şəfəqnurla söhbət də eləmişdi. Demişdi ki, mənim heç nədə 

gözüm yoxdur. Əgər sizin evdə müşkülləri mən yaradıramsa, 

çıxıb gedə bilərəm. 

Onun sözlərindən Şəfəqnur kövrəlmişdi, qızı qucaqlayıb 

köksünə sıxmışdı. Və hər dəfə belə kövrək hallarda olduğu 

kimi, Səbrigül barmaqları ilə Şəfəqnurun saçlarını daramış, üz-

gözünə sığal çəkmiş, yanaqlarından öpmüşdü. 

 

 

    *  *     * 

 

Məmmədbəyin vəzifədən uzaqlaşdırılması ailədə şok 

vəziyyəti yaratmışdı. Onun işdən şiddətli töhmətlə azad 

edilməsi işi bir az da qəlizləşdirirdi. İdarə dəhlizlərində belə 

söhbətlər gəzirdi ki, Məmmədbəydən elə-belə əl çəkəsi 

deyillər, onu yaxın günlərdə həbs edəcəklər... 

Söhbət dolaşıb Məmmədbəyin də qulağına çatmışdı. 

Sabiq nazir müavini çaş-baş halda gəzişir, bir yerdə dura 

bilmir, bu söhbətlərin nə ilə qurtaracağını gözləyirdi. 

Sonda ümidi yenə Afinaya qaldı. Sakit vaxt tapıb, onların 

evinə getdi. Dərdini açıb gəlininə danışdı. Gəlini xüsusi bir 

ədayla, meyvə yeyə-yeyə otaqda gəzişir, kişinin sözünü 

kəsmədən onun söhbəti bitirməsini gözləyirdi. Məmmədbəy 

sözlərini bitirəndə Afina da meyvə yeməyini saxladı. Bir xeyli 

kişini başdan-ayağa süzüb əvvəl güldü, sonra danışmağa 

başladı: 



 164 

- Qayınata, sənin belə vəzifəpərəst olduğunu bilmirdim. 

Noolub, ay kişi, rəngin niyə belə qaçıb? Xəzərdə gəmilərin 

batıb?.. Səhv işlərin sonu həmişə faciə ilə qurtarır. Əslində 

sizin səhvləriniz çoxdan başlanmışdı. Bilirsən də, nəyi 

deyirəm? Oxusanız da, vəzifə sahibi olsanız da, hələ çox şeyi 

anlamırsınız. Ya da anlamaq istəmirsiniz. Bunu anlamağı 

qürurunuza sığışdırmırsınız... Qayınata, xəbərin varmı ki, 

Bakıda bütün mühüm işləri erməni gəlinlər idarə edir? Bunları 

bilmirsinizsə, yazıqlar olsun sizə. 

Afina yenə güldü. Bu dəfə o gülməkdən yox, başqa cür 

güldü. Məmmədbəy isə ürəyində ağlayırdı. Gəlininin gülüşü 

ona matəm marşını xatırladırdı və bu anda Məmmədbəy ölməyi 

dünyanın ən böyük bəxşişi kimi Tanrıdan qəbul edərdi. 

Əli ilə qalstukunu boşaltdı. İstədi bayıra çıxsın, yolu 

qabağına qatsın, uzaq, lap uzaq, şərdən, böhtandan, məkr və 

hiylədən iraq bir yer tapsın, sinəsini geniş açıb dərindən nəfəs 

alsın. Sonra da yaşıl, yamyaşıl otların üstünə uzanıb göylərə 

baxsın, Tanrıdan ya imdad, ya da ölüm gözləsin. Lakin nə 

düşündüsə ayaqlarını sıxıb getmədi. Bu dəfə yalvarışa bənzər 

nəzərlərlə Afinaya baxdı. 

- Mən Duruqanın atasıyam. Uşaqların mənə baba deyirlər. 

Afina ağzına nəsə atıb, bu dəfə gülməyini boğdu. 

- Hə, anladım. Onu da bil ki, mən həm də yarım 

filosofam. 

- Bilirəm, qızım, sən ali məktəbdə fəlsəfəni yaxşı 

oxumusan. 

- Ona görə də, mənim dediklərimi qeyri-şərtsiz qəbul 

eləməlisən. 

Məmmədbəyin qəlbində ümid şöləsi yandı. Yanını stula 

qoyub, intizarla onun nə deyəcəyini gözlədi. 

- Birincisi, o ləçəri evinizdən təcili rədd etməlisiniz. O 

sizin evinizə fəlakətdən başqa bir şey gətirməyib. İkincisi, evi 
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mənim adıma keçirməlisiniz! Qayınata, bunları etsəniz, elə 

güman edirəm ki, işləriniz səhmana düşər. 

Afinanın bu dəfəki gülüşünü Məmmədbəy sona qədər 

dinləmədi. Ayaqlarına güc verib, oğlunun evindən uzaqlaşdı. 

Onu belə halda görməmişdilər. Və Səbrigül, nə də ki, 

Şəfəqnur. Məmmədbəy qışqırır, söyüş söyür, anlaşılmaz 

ifadələr işlədir, həm arvadını, həm də Səbrigülü təhqir atəşinə 

tuturdu. 

- Bütün günahlar səndədi, Şəfəq. Sən itin qızı ağıllı 

olsaydın, bunlar baş verməzdi. 

- Mən neyləmişəm ki, ay Məmmədbəy? 

- Neyləmişəm, neyləmişəm, canına dərd eləmisən. Bu qızı 

bizim evə niyə gətirirdin? Yetim qalmışdı, yiyəsi yox idi? Sən 

bilirsən ki, bizim başımıza nə gəlir, bu qızın üzündən gəlir? 

Sənin bu qohumunda iblisin tükü var. 

- Sakit ol, Məmmədbəy, sən mənim canım, sakit ol. 

Şəfəqnur xırıltılı səslə ona yalvardı. Səbrigül əlləri ilə 

üzünü qapayıb, pis yuxu görürmüş kimi nə edəcəyini, hara 

gedəcəyini kəsdirə bilmədi. 

Şəfəqnur suya əsəb dərmanı qatıb, Məmmədbəyə uzatdı. 

- İç, Məmmədbəy, iç. 

- Nədi elə, zəhərdi? 

- Yox, dərmandı, iç, sakitləş bir az. 

- Xəstəyəm mən? Məni dəli hesab edirsən? Yox, indiyə 

qədər dəli olsam da, bundan belə ağıllı olacağam... Sən də, ay 

qız, səhərdən rədd ol, get mənim evimdən. 

Şəfəqnur Məmmədbəyi ömründə belə görmədiyinə görə 

ona elə gəlid ki, kişinin başı həqiqətən havalanıb. O, 

Məmmədbəyi danışa-danışa qoyub, Səbrigülün qolundan tutdu, 

o biri otağa çəkdi. Qucaqlaşıb hönkürtü ilə ağladılar. 

Səbrigül sabahı gözləmədi. Axşam günəş dağların 

arxasına aşanda, paltarlarını götürüb bu evdən birdəfəlik çıxdı. 
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Şəfəqnur ona dil töküb yalvarsa da, onsuz qala 

bilməyəcəyini, ölə biləcəyini desə də faydası olmadı. Gözdən 

itənə qədər Şəfəqnur qızın arxasınca baxdı. Qız kölgə kimi 

əriyib yox olandan sonra, zavallı qadın ən əziz adamını itirmiş 

kimi qollarını yanına saldı, gözləri yaşla doldu və o Səbrigülsüz 

evə qayıtmağın ağırlığını düşünüb, qaranlığa doğru getdi. 

Məmmədbəy hələ də özünə gəlməmişdi. Evini gəlininin 

adına keçirəndən sonra azca rahatlıq tapdı. Amma bir həftədən 

sonra yenə əsəbləri oyandı və bu dəfə onu götürüb xəstəxanaya 

yatırdılar. 

Afina qayınatasının xəstəxanadan çıxmasını gözləmədi. 

Müşkülləri bəhanə gətirərək, Şəfəqnurun göz yaşlarına 

baxmadı, evi satıb pulunu özünə götürdü... 

Duruqan dilucu anasının onlarda qalmasını təklif elədi, 

Afina onun cavabını gözləmədən kirayə ev tutdu. 

Şəfəqnur bu evdə otura bilmirdi. Baş götürüb hara gəldi 

gedirdi. Qorxurdu ki, birdən başına bir iş gələr, bir kimsənin 

xəbəri olmaz. Yenə məktəbdə dərsi olsaydı, bir az başı 

qarışardı. Bir-iki ay olardı məktəbdən də aralanmışdı. Dərs 

deməyə daha səbri çatmırdı. 

Sərgərdan dolana-dolana çox şeylər haqqında düşünürdü. 

Bir də onu düşünürdü ki, daha Məmmədbəy yaşaya bilməz, 

xəstəxanadan çıxan kimi... 

Elə düşündüyü kimi də oldu. Afinanın yolunu gözləyə-

gözləyə dünyadan köçdü. Afinanı gözləyirdi ki, ondan imdad 

diləsin, bir də desin ki, ay gəlin, Duruqana rəhmin gəlsin, onu 

bədbəxt eləmə... 

Məmmədbəy aram-aram danışa-danışa son sözlərini 

Şəfəqnura dedi. Dedi, arvad, Tanrı insana bütöv qismət yazmır. 

Bizim də qismətimiz bağrı yaralı oldu. Zəngin həyat sürsək də, 

mənalı ömür yaşaya bilmədik. Düşmənə əsir qalan böyük 

şəhərimizdə ona-buna yarına-yarına ömür sürmək əzabdan 

başqa bir şey deyildi. Tanrı məmləkətimizi düşməndən azad 
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eləsin... Övlad da tale kimidi. Acısı da var, şirini də. Bizim 

övladımız bizə çox acılar gətirdi. Bunun günahkarı mənəmmi, 

sənsənmi, bəlkə zəmanədi, bilmirəm. Bildiyim odur ki, onun 

qisməti bizi cəhənnəmin əzabına düçar elədi... Təki oğlumuz bu 

cəhənnəmdə yanmasın, Allah onu bizə bağışlasın... Anna 

Mixaylovnanı görüb eləsən, deyərsən ki, bəzən itən övlad 

itməyən övladdan daha şərəfli olur. Deyərsən ki, itən övladına 

görə dərd çəkməsin... Bir də Səbrigülü tapıb geri qaytararsan. 

O, yaxşı qız idi. Qoy sənə ölüncə həmdəm olsun... 

Gözlərini yumandan sonra Duruqan gəlib çıxdı. Bir ölmüş 

atasına, bir qurumuş anasına baxıb hönkür-hönkür ağladı. 

Ağlaya-ağlaya: 

- Səni yanıma aparacağam, ana, mən sənsiz qala 

bilmərəm, - dedi. 

Ərinin qırxı çıxana qədər Duruqanın evində qaldı. Bu qırx 

gün qırx il uzunluğunda göründü ona. Gündüzlər qəlbinə daş 

bağlayıb özünü təmkinli apardı, gəlininin, onun rəngbərəng 

rəfiqələrinin yanında özünü itirmədi. Gecələrsə ağladı. Özü-

özünə, budanmış taleyinə, tək övladının zavallı, biçarə 

qismətinə ağı deyə-deyə səhərləri gözüyaşlı açdı. 

Məmmədbəyin ruhunu köməyə çağırdı, qara günə qalmış 

oğlunun iblislər əlindən qurtulması üçün dualar elədi. 

Şəfəqnur bilirdi, ancaq işin bu qədər qəliz olduğunu 

aydınca dərk eləmirdi. Oğlugildə qaldığı qırx günün içində ona 

sirli qalan qırxıncı qapının da sirrini açdı və dərdinin üstünə 

qırx dərd də gəldi. 

Duruqanı Afina və qohumları əl quzusuna 

döndərmişdilər. Onu gecə-gündüz Avakyan küçəsindən 

Osipyan küçəsinə qovur, Şaumyanın abidəsi önünə gül 

düzdürür, Kaputikyanın, Balayanın kitablarını oxutdurur, 

Aramyanın, Baqramyanın qəbuluna göndərir, Duruqanı 

Unutqan eləmək üçün dəridən, qabıqdan çıxırdılar. 
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Onun vəzifə pilləsini bir baş da yuxarı qaldırmışdılar. 

Görünürdü ki, ona tapşırılan işin öhdəsindən yaxşı gəlirdi. 

Kişinin qırxını verib öz kirayə qaldığı evinə qayıdanda, 

Duruqan etiraz eləmədi. 

- Özün bilərsən, anacan, sənə necə rahatdı, elə də yaşa. 

Ancaq, bizdə rahat olurdun. Nəvələrinlə dərdləşirdin. 

- Yox, onlar bütün günü o biri nənələrinin yanındadırlar. 

Mən bu qırx gündə onların üzünü bir, ya iki dəfə gördüm... 

Mən gedirəm, ancaq səndən nigarançılığım qalır. Qorxuram 

adının mənasını tamam unudasan. 

- Yox, ana, bu ola bilməz. Mən manqurt deyiləm. Ana, 

sən manqurtlar haqqında oxumusan? 

- Təəssüf ki, oxumuşam. Onlar haqqında oxuyanda çox 

qorxurdum. Qorxduğum başıma gəlir, deyəsən. 

Duruqan manqurtlardan söhbət saldığına, deyəsən, 

peşman oldu. Araya başqa söz salıb, anasının könlünü almaq 

istədi. 

Şəfəqnuru qorxudan təkcə oğlunun taleyi deyildi, həm də 

özünün analıq məsuliyyəti idi. Axı o, bu dünyaya övlad 

gətirmişdi. Övlad həyatda nəyə, yaxşıya və pisə nail olacaqdısa, 

mələklə iblisin mübarizəsində hansının kölgəsinə qısılacaqdısa, 

bütün bunların məsuliyyəti ata və ananın boynunda qalırdı. 

Bəşər övladı bu dünyaya öz istəyi ilə gəlmirdi ki; onu 

gətirirdilər və həyat meydanına atıb arxasında dayanırdılar. 

Dayanırdılar ki, Tanrının qüdrəti ilə hüceyrədən ruha 

çevirdikləri insanın yolunu azmasına, pis əməllər arxasınca 

getməsinə izn verməsinlər. Yoxsa dünyaya gətirdikləri övlad 

şeytan və iblislərin əlində qalar, başqaları üçün kabusa, qorxulu 

yuxuya çevrilər, dünyaya ağırlıq və əzab gətirməkdən başqa 

heç nəyə yaramaz. 

Onlar, Şəfəqnur və Məmmədbəy bu böyük məsuliyyətin 

öhdəsindən gələ bildilərmi? Yeganə övladlarına düzgün tərbiyə 

verməyi bacardılarmı? Onu düzgün yöndə böyüdüb, həyat 
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həqiqətlərini başa saldılarmı? Deyəsən, bir valideyn kimi onlar 

bu işi yerinə yetirə bilməmişdilər. Onu həyatın yanlış axarına 

buraxmış, bir də ayılanda görmüşdülər ki, karvan gedib və 

Duruqan yalanların, əyrilərin, xeyir gətirməyənlərin əlində 

oyuncağa çevrilib. Əslinə qalanda, onların özləri də yanlışlığa 

xidmət edə-edə hansı fəlakətə doğru getdiklərini dərk 

eləmirdilər. Ya da bunun fərqində olmur, ürəklərində günahı 

zamanın və siyasətin boynuna ataraq, əclaflara, nakəslərə, 

şərəfsizlərə boyun əyməyin gələcəklə necə böyük faciələr 

törədəcəyi haqqında düşünmək istəməmişdilər. Bir də axı, 

onların fikirləşməyi ilə nə dəyişəcəkdi ki? Olsa-olsa, onlar 

böyük oyundan kənarda qalacaqdılar və bir ucqarda yaşayıb, 

düşünə-düşünə ömürlərini başa vuracaqdılar. Çoxluq həqiqəti 

düşünməliydi. Onlar yalanlara qarşı öz şəhərlərində başqalarına 

əsirə çevrilməyə görə, müqavimət ruhlarını səfərbərliyə 

kökləməliydilər. Çoxluq halında bunu bacarırdılarmı? Yox, 

bacarsaydılar, allı-güllü evləri, yaraşıqlı kabinetləri, əsas işləri 

ordan-burdan gəlib, burada düşmənçilik edən adamların 

öhdəsinə buraxmazdılar. Düşmənçilik edən adamların qızlarını 

evlərinə gəlin gətirib böyük uçurumların bünövrəsini 

qoymazdılar. Belələrinə inanıb, aldanıb onları bağrına basanlar 

qurbanlıq quzu olduqlarını ya ölüncə dərk etmir, ya da bu 

haqda ancaq Əzrayılla danışmağa vaxt tapırdılar. 

Onların üçü də - Şəfəqnur, Məmmədbəy və Duruqan da 

belə qurbanlıq quzulardan idilər. Fərq yalnız orasındaydı ki, 

Məmmədbəy qurbanlıq quzu olduğunu bilirdi və buna görə də 

əzab çəkə-çəkə yaşayırdı. Şəfəqnur da az-çox həqiqəti 

anlayırdı. Ancaq şöhrətə çatmaq, sərvətlənmək, bir də 

əlacsızlıq duyğusu onların əl-qolunu bağlayırdı. Duruqan isə... 

Ən dəhşətlisi də elə Duruqanın alın yazısıydı. O, bəlkə də çox 

şeyləri dərk eləmək duyğusundan məhrum idi və belə 

yaşamağın insanı şərəfsizliyə aparacağı haqqında deyəsən, 

düşünmürdü də. 
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Hər halda, Şəfəqnura belə gəlirdi. Və ona belə gəldiyinə 

görə özlərini qınayır, necə böyük səhvlər etdiklərinin əzabını 

yaşayır, yenidən dünyaya gəlməyin, tamam başqa cür 

yaşamağın arzusunu çəkirdi. 

Oğlugildə qaldığı qırx gün ərzində onu təkcə oğlunun 

bivecliyi, nəvələrinin etinasızlığı sıxmamışdı. Gəlininin ədalı 

rəfiqələrinin ədabaz hərəkətləri də onu o qədər incitməmişdi. 

Onu sıxan və incidən başqa şeylər idi. Afinanın evdə oğrular 

kimi hərəkət etməsi, mebellərin siyirmələrini ehtiyatla açıb 

hansısa kağızları götürərək harasa aparması, anlaşılmaz telefon 

zəngləri Şəfəqnuru bərk narahat eləmişdi və Səbrigülün o 

vaxtlar dediyi sözlər yadına düşmüşdü. Qayınananı qorxudan o  

idi ki, Afina gizli təşkilatlarla əlbir olub, pis işlərlə məşğul olar. 

Bununla özü bir yana, Duruqanın da başına oyun açar. Əslində 

düşündüyünün həqiqət olduğuna o qədər də şübhəsi 

qalmamışdı. Ancaq son ümid kimi özü-özünü aldatmağa çalışır, 

bundan da iş aşmayanda göz yaşlarına güc verirdi. İndi onun 

zərrəcə şübhəsi yox idi ki, Afinanın yiyələnib satdığı evlərinin 

pulunu da hansısa gizli təşkilatların fonduna köçürmüşdü. 

 

 

           *** 

 

Ziyad Şəfəqnurun qəmli həyat hekayətini dinləyəndən 

sonra bir müddət danışa bilmədi. Uzun və cansıxıcı sükutdan 

sonra o, udqunub boğazına yığılmış qəhəri nəfəs yolundan bir 

az araladı və arvadın kədərli gözlərinə baxdı. 

- Bəs, Duruqanın taleyi necə oldu? 

- Duruqan iş başında, kabinetində keçindi. İndiyə qədər 

bilmirəm onu içində olan gizli dərdimi öldürdü, yoxsa 

zəhərləyib öldürdülər. 

- Afina və qızları... 
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- Bilmirəm. Onlar mənim üçün oğlumdan qabaq 

ölmüşdülər. 

Ziyad onu sakitləşdirmək üçün daha ayrı sual vermədi. 

Bu zavallı və dərdli qadının kədərini azca da olsa unutdurmaq 

üçün stəkanlara araq süzdü. Qadın heç nə yemədən dalbadal iki 

stəkan arağı başına çəkdi. Sonra Ziyadın siqaretindən alışdırıb, 

dərdini çölə atırmış kimi qatı tüstünü ağzından bayıra üfürdü. 

 

   *** 

 

Şəhər öz əsrarəngiz gözəlliyi ilə Şahnazı heyrətə 

gətirmişdi. Başı buludlara dəyən binalar, tərtəmiz, geniş 

xiyabanlar, küçələr, xaricdən gətirilmiş bahalı maşınlar… 

Buralara çox gəlmişdi, ancaq heç belə fikir verməmişdi. İlahi, 

bu susuz, quru səhralarda belə gözəl şəhəri necə salmışdılar? 

- Şahnaz, elə bil heç bu yerləri görməmisən. Birinci 

dəfədir buralara gəlirsən? 

Şahnaz gülüb sinəsi yırğalana-yırğalana Dəryaya baxdı. 

- Yox, xala qurban, buraları su yoluna döndərmişəm. 

Ancaq, sənin canın üçün, bu şəhərin belə gözəl olduğunu 

birinci dəfədir görürəm. 

- Görünür, başın dumandan heç açılmayıb. 

- Nə bilim, xala qurban, bəlkə də. 

Şahnazın kefi ala buludlardaydı. Həmişə əhvalı yaxşı 

olanda bacısının qızına «xala qurban» deyərdi. Bu sözü təkrar-

təkrar tələffüz etməkdən yorulmur, bəzən də qızı qıcıqlandırıb 

özündən çıxarırdı. Onda Dərya pis sözlərlə söyür, onun üz-

gözünü döyəcləyir və belə münasibətdən Şahnaz daha da 

həvəsə gəlib qızı bir az da qeyizləndirirdi. 

- Şahnaz, heç olmasa, bu qərib yerdə mənim əsəblərimlə 

oynama. Ərəblərdən ayıbdır axı. 

- Nə qədər itə dönürsən-dön, bir azdan elə havanı 

alacaqlar ki,muma dönəcəksən. 
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Şahnaz birinci dəfəydi bacısı qızını götürüb Dubaya 

gətirirdi. Bu şəhər və bu şəhərin adamları haqqında Dəryaya 

çox söhbətlər eləmişdi. Dərya ürəyi əsə-əsə xalasının 

söhbətlərinə qulaq asır, xəyal qanadlarında gəlib Dubaya 

çatırdı. Şəhəri gəzir, dolanır, varlı şeyxlərlə tanış olur, bir xeyli 

pul qazanıb geri qayıdırdı. Bunları ancaq xəyal edird. Axı o, bu 

uzaq ölkəyə necə gələ bilərdi? Lakin xəyalları gerçək oldu. 

Şahnaz Ziyadı dilə tutdu. Qızını Gəncəyə qonaq aparmaq adı 

ilə götürüb bu qərib şəhərə gətirdi. Əslində Ziyad dərinə 

getsəydi Şahnazın bu işi baş tuta bilməzdi. Amma Ziyad çox 

dərinə getmirdi. Bəlkə də, qəlbinin dərinliyində aldadıldığını da 

hiss edirdi. Ancaq sınmış qəlbinə çox da əziyyət vermir, 

könlünə biganəlikdən və laqeydlikdən don biçərək, öz atalıq 

borcunu yalandan səs-küy salmaqla bitmiş hesab edirdi. Ya da 

bunu bitmiş saymır, özünün bitib-tükənəcəyindən qorxaraq, 

sual atəşlərindən qorunmaq üçün özünü izahagəlməyən bir 

arsızlığa vururdu. 

- Şahnaz, ürəyim elə şiddətlə döyünür, elə bil, yerindən 

çıxacaq. 

- Niyə? 

- Qorxuram. 

- Nədən? 

- Bilmirəm. 

- Qorxma, xala qurban, bəs sənə qorxu duası 

yazdırmamışam? Özünü yaxşı aparsan, Bakıya çatan kimi səni 

ərə verəcəyəm. 

- Məni? 

- Bəli, səni, gözəllər-gözəli Dərya xanımı. 

- Məni necə ərə verə bilərsən, axı mənim üzağlığım 

pozulub? 

- Gic-gic danışma. Elə bil, on beşinci əsrdən qalmısan. 

Üzağlığını elə tikdirəcəyəm ki, səni alanın heç nədən xəbəri 

olmaycaq.  
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- Birdən diribaş, çoxbilmiş oğlan oldu? 

- Ondan qorxma, səni elə oğlana ərə verməyəcəyəm ki. 

- Bəs necə oğlana verəcəksən? 

- Mamılı oğlana. 

- Mamılı nədir? 

- Yəni, bir az mal, duyğusuz... Mənim ərim kimi. 

Şahnaz ürəkdən güldü. Elə güldü, iri döşləri yırğalandı. 

Sürücü nəzərlərini yoldan yığıb güzgüdə ona baxdı və nədənsə 

ah çəkdi. 

- Mən elə oğlana getmək istəmirəm. İstəyirəm getdiyim 

adam möhkəm, iradəli, zəhmli olsun. Yəni, əsl kişi kimi. 

- Ay bədbəxt, əsl kişi səni, məni qapısına qoyar? Bizi un 

kimi xəlbirdən keçirib, qara kündə əvəzinə təndirə yapar. 

- Şahnaz, sənə demişəm ki, mənə bədbəxt demə. Bir də, 

məni dediyin elə yazıq oğlana verməyi yadından çıxar. Elə 

kişinin arvadı olmaqdansa, Dubayda sülənmək yaxşıdır. 

- Belə şeylər danışma, xala qurban. Onların hamısını 

özüm həll edəcəyəm. 

Şahnaz əl-qol hərəkətləri ilə ərəb sürücüyə hara 

gedəcəklərini göstərdi. Sürücü onu başa düşdüyünü başı ilə 

təsdiqlədi. Və sürəti artırıb dolaşıq bir küçəyə üz tutdu. 

- Şahnaz, nə vaxtdır buralara gəlib-gedirsən, ərəb dilini 

öyrənməmisən? 

- Yavaş-yavaş öyrənirəm. Əsas şeyxi başa salmaqdı, onu 

bacarıram. 

Maşın hündür binanın qarşısında dayandı. Şahnaz 

sürücünün pulunu verdi. Yerə düşüb mərmər pilləkənləri yuxarı 

çıxmağa başladı. Hələ də maşının yanında çaş-baş qalan 

Dəryanı çağırdı. 

Sürücü hələ getməmişdi. Həsəd dolu baxışlarla gah 

Şahnaza, gah Dəryaya baxır, deyəsən, ehtirasının əlində aciz 

qaldığından nə edəcəyini bilmirdi. 
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Mərmər pillələri qalxıb içəriyə daxil oldular. Liftlə 

yuxarıya, on dördüncü mərtəbəyə qalxdılar. Liftin qapısında 

onları kök, yaraşıqlı qadın qarşıladı. Şahnazı öpəndən sonra 

müştəri gözü ilə Dəryanı başdan-ayağa süzdü. 

- Hə, gedər. Şahnaz, birinci əldi? 

- Yox, Nazpəri, birinci əl deyil. Ancaq birinci əl qədər 

təravəti var. 

- Bunu sən deyəmməzsən, müştərinin özü bilər. 

Nazpəri onları ərəb dilində nəsə yazılmış qapının 

qarşısına gətirdi. Əyilib Şahnazın qulağına nələrisə pıçıldadı və 

qapını açıb onları içəri dəvət elədi. 

Otaqda bir xeyli qadın var idi. Hamısı da açıq gecə 

paltarlarında oturmuşdular. 

Dərya onların yanında özünü qərib kimi hiss elədi. 

Divanın bir küncündə oturub Şahnaza qısıldı. 

- Şahnaz, qızla niyə bizi tanış eləmirsən? 

Şahnaz Dəryanın başını çiynindən aralayıb, hamının onu 

görməsi üçün başını qabağa çəkdi. 

- O qədər utanır ki, tanış eləmək yadımdan çıxıb. 

- Niyə utanır? Burda utanmalı bir şey yoxdur. Bax, bu 

qızı görürsən? Bir həftə əvvəl buraya gələndə səndən betər 

utanırdı. İndi, maşallah, kişilərin çiyninə çıxır. Özü də birinci əl 

idi. Sən utanan olsaydın, buraya ikinci əl gəlməzdin… Yaxşı, 

vaxt keçir. Şahnaz, qızın adı nə oldu? 

- Dərya. 

- Dəryanı apar Svetlanaya təhvil ver, özü yerbəyer 

edəcək. 

Ancaq ondan qabaq mütləq çimsin. Yaxşı iyisi gələn ərəb 

şampunu ilə. Tər qoxusu gələr, şeyxin yanında biabır olarıq… 

Dərya it qoxusu gələn varlı şeyxin qucağından çıxandan 

sonra bir müddət ürəyi bulandı. Vanna otağına keçib ögüdü. Və 

elə başı dumanlı-dumanlı fikirləşdi ki, görəsən nəyə görə 

Nazpəri onu yaxşı iyi gələn ərəb şampunu ilə yuyundurub, 
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şeyxin gərdəyinə göndərirdi? Axı onsuz da, şeyxin yekəpər 

bədənindən başgicəlləndirən it iyi gəlirdi. 

Bu işin sirrini Dərya Bakıya qayıdana qədər anlaya 

bilmədi. Ancaq hər dəfə pis iy gələn yekəpər ərəblərin 

yatağından qalxanda bu barədə düşündü və bu sualın cavabını 

tapmaq üçün bir qədər zamanın ötməsini gözlədi. 

İkinci dəfə, üçüncü dəfə, dördüncü dəfə… 

Və sonralar anlayıb başa düşdü ki, bu pis iy gələn varlı 

ərəblər azca tər iyisi gələn xarici qadınlara az pul verirlər. 

Hər dəfə Bakıya qayıdanda Şahnaz Dəryanın çantasına 

bir xeyli pul basırdı. Dərya da o pullarla satdıq mallar alıb 

Bakıya dönürdü. Bu minvalla Dəryanın bir səfərinin gəliri 

Bakıda orta işdə işləyən qadının gəlirindən otuz, qırx dəfə artıq 

olurdu. 

Bakıda olanda Dərya ayrı gecə işləri ilə məşğul olmurdu. 

Burada kim idi onun qəşəng canına ərəb şeyxləri qələr pul 

verən? Bir də yorulurdu axı. On on-beş gün canının ağrısını 

alıb, yenə gəldiyi yerə qayıdırdı. 

Evlərində olanda darıxırdı və Dubaya getməyin həsrətini 

çəkirdi. Dubayda olanda isə tez-tez Bakı yadına düşürdü. Və 

hərdən pünhan tənhalığa çəkilir, xısın-xısın ağlayırdı. 

 

           ***               

 

Nazənin Vanqanı oxuyanda tükləri ürpəşdi. Əlinin içi ilə 

başının damarlarını ovxaladı. Bu görücü qadın barəsində çox 

söhbətlər eşitmişdi, onun haqqında yazılanları oxumuşdu. 

Ancaq belə sinəsi sirlərlə dolu bir qadın olduğunu bilməmişdi. 

Bir anlığa xəyala dalıb, Vanqanın yaşadığı yerlərə getməyi 

arzuladı. İstədi bu kor qadının əllərindən tutsun, onun 

sehrindən bir damcı götürüb öz ruhuna qatsın. Axı Nazəninin 

görücü olduğuna inananlar olsa da, ona o qədər də inam 

bəsləmirdilər. Nə qədər çalışırdı, qəzetlərə müsahibələr verirdi, 
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amma yenə də çoxlarında ona olan inamsızlıq hissini öldürməyi 

bacarmırdı. Qapısına gələnlərin də sayı az deyildi. Ancaq ona 

falçı Gövhərə inandıqları kimi inanmırdılar. Falçı Gövhərə 

verilən pulu da ona vermirdilər. Bu da Nazənini təbdən çıxarır, 

qəlbində paxıllıq hissi baş qaldırır, bu qadına olan nifrəti günü-

gündən çoxalırdı. 

Falçılığın, görücülüyün əsasını ona Gövhər öyrətmişdi. 

Sonralar Nazənin bir-iki həftə xəstə yatdı. Və ölüm yatağından 

qalxandan sonra camaata məlum oldu ki, Nazəninin xəstəliyi 

elə-belə xəstəlik deyilmiş. Bu ağır məqamlarında Tanrı ona 

vergi verirmiş. Ağappaq geyinmiş mələklər başının üstündə 

dayanıb ona yelpənək çəkir, onun qulağına insanlar üçün nicat 

yeri olacağını pıçıldayırmışlar. Bunları Nazənin sonralar 

danışdı. Xəstə yatağından qalxandan sonra. Adamların bəziləri 

onun dediklərindən dəhşətə gəldilər, bəziləri üz-gözünə döyüb 

ağladılar, bəziləri də, onun danışdıqlarını lağa qoyub, arxasınca 

güldülər. 

Elə bu lağa qoyanlardan, gülənlərdən şübhələndi Nazənin. 

Elə bildi ona inanmayanlar falçı Gövhərin adamlarıdır. Ona 

görə falçı Gövhəri suçlu bildi. Onun arxasınca danışdı, ağır 

söyüşlərə qərq elədi. Şeytana züy tutanlar bütün bunları falçı 

Gövhərə çatdıranda, arvad özündən çıxdı. Pal-paltarını əyninə 

atıb düz Nazəningilin evinə gəldi. Salamsız-kəlamsız onun 

üstünə yeridi. 

- Ağəz, ağzını hara yetirmisən?! Yəni bu qədər 

qudurmusan ki, mənim dalımca danışırsan? Dediklərim, 

öyrətdiklərim haramın olsun. Mənim hesabıma qazandıqların, 

yediklərin burnundan gəlsin! 

- Dayan, səs-küy salma, qonşulardan ayıbdır. Mənə 

vergini sən verməmisən ki. 

- Bəs kim verib? 

- Allah. 
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- O Allaha mən inanmıram ki, sənin kimi nankora vergi 

versin. 

Nazənin çox çalışsa da, falçı Gövhərin səsini azalda 

bilmədi. Falçı Gövhər onu yerdən alıb, yerə verdi, şeytana, 

iblisə bənzətdi. Onun keçmişini dilə gətirəndə isə Nazənin daha 

dözə bilmədi. Əl atıb falçı qadının saçlarından tutdu. 

- Ay qəhbə, bəs özün mənə demirdin cavanlıqda nə 

oyunlar çıxardığını? 

Falçı Gövhər də Nazəninin saçlarından yapışdı. Bir az 

dartışandan sonra nəsə düşünüb sakitləşdilər. Falçı Gövhər əlini 

Nazəninin saçlarından götürdü. Nazəninin də əlləri boşaldı. 

Falçı Gövhər düz Nazəninin gözlərinə baxdı, sonra qapıya tərəf 

yönəlib, bir röya kimi yox oldu. 

Bundan belə onlar bir daha görüşmədilər. Bir-birinə nifrət 

edə-edə yaşasalar da, üz-üzə gəlməkdən çəkindilər. 

Nazəninə xəstəlikdən sonra vergi verilməsinə ən çox 

sevinən bacısı Şahnaz idi. Tez-tez bacısının yanına gəlir, 

adamlar tapıb gətirir, bacısının bu vergisindən doyumsuz zövq 

alırdı. 

Dərya da sevinirdi. Ancaq qəlbində fala-mala inam 

olmadığından ürəyinin gizlin yerində bunu zəmanənin istehzası 

sayırdı və adamların avamlığına gizlin-gizlin gülürdü. 

Elə ərə gedəndə də gülə-gülə getdi. Düzdü, qəlbinin hansı 

gizli yerindəsə qorxu işartıları da var idi. Lakin Şahnaz onu 

sakitləşdirir, bəyin qarşısında mərdi-mərdanə dayanmağı 

tövsiyə edir, ona göz vurub hər şeyin əla olacağından ağız 

dolusu danışırdı. 

Dəryanı oğlanla Şahnaz tanış eləmişdi. Oğlan Şahnazgilin 

yaxınlığında yaşayırdı. Şahnaz bilirdi ki, Şahmar adında bu 

oğlan bir varlı ailənin yeganə övladıydı. Şahmar bütün ömrü 

boyu yağ-bal içində yaşamışdı. Düz-əməlli savadı olmasa da, 

universiteti fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdi. Onu tanıyanlar 

deyirdilər ki, Şahmar ilə bir-iki maşın dəyişməsə bağrı 
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partlayar. Bir də deyirdilər… Orasını Şahnaz çoxdan 

öyrənmişdi. Öyrənməsəydi bu yükün altına girməzdi ki. Bu 

haqda Dəryaya deyəndə qız gülüb, qəşş eləməkdən özünü zorla 

saxlamışdı. 

Toy gecəsi heç bir müşkülləri çıxmamışdı. Hələ Şahmar 

Dəryanın çılpaq canını öpə-öpə «bakirə canına canım qurban» 

da demişdi. Onun bu sözlərindən Dərya sehrlənmiş, soyumuş 

canı yenidən ehtirasa gəlmiş, Şahmarın başını iri, yumru, ağ, 

yumşaq qoşa məmələrinin arasına basaraq, ürəyində Şahnaza 

əhsən demişdi. 

Hamilə qalmağı da yubanmamışdı. Gedəndən iki ay sonra 

Şahnaz sevinə-sevinə Nazəninin yanına gəlmiş, bacısına 

gözaydınlığı verərək qızının uşağa qaldığını xəbər vermişdi. Bu 

xəbəri Şahnaz məzəli, açıq-saçıq halda Ziyada da çatdırmışdı. 

Ziyad nədənsə bu xəbərə heç əhəmiyyət verməmişdi. Siqaretini 

götürüb həyətə çıxmışdı. Bundan pərt olan və qeyzlənən 

Şahnaz onun arxasınca boğma vermişdi, sonra da «piyanıska 

köpəyoğlu» - deyib ürəyini bir az sakitləşdirmişdi. 

Son vaxtlar Nazənin də Ziyadın üzünə piyanıska sözünü 

çox işlədirdi. Nədənsə Ziyad bu sözdən heç pozulmurdu. 

Bundan daha da əsəbiləşən Nazənin ona dindən, Qurandan, 

Allahdan danışır, Məhəmməd ümməti üçün belə hərəkətlərin 

sonsuz günah olduğunu ərinə başa salmağa çalışırdı. Belə 

sözləri Ziyad heç vecinə almırmış kimi özünü etinasız göstərir, 

ancaq dərində, qəlbinin lar dərinliyində köks ötürməklə 

Nazəninə etirazını bildirirdi. 

- Bilirsən ki, Ziyad, mən külli-aləmin insanlarını nə qədər 

sevirəm. O da ola sən, bir yastığa baş qoyduğum ömür-gün 

yoldaşım. Bunları ona görə sənə deyirəm ki, bizə yox, heç 

olmasa özünə rəhmin gəlsin. Başa düşürsən? 

- Düşürəm. 

- Başa düşürsənsə, onda bu zəhrimar içkiyə olan 

məhəbbətini bir az söndür. Belə getsə, işdən də vurub atacaqlar. 
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Onsuz da iş vaxtı içki qəbul etdiyinə görə ona sonuncu 

dəfə xəbərdarlıq eləmişdilər. Demişdilər, içmə, dözə 

bilmirsənsə onda zəhmət çək, işdən sonra nə qədər istəyirsən iç. 

Nazənini narahat edən təkcə Ziyadın içməsi, sərxoşluq 

eləməsi deyildi. Onda narahatçılıq hissi yaradan bir də onun 

indiki məqamı ilə bağlıydı. Qapısına fal açdırmağa gələnlər 

Ziyadı sərxoş vəziyyətdə görsəydilər, bu, Nazəninin işinə əngəl 

törədə bilərdi. Ona görə Ziyadı ayıq tutanda uşaq kimi danlayır, 

peyğəmbərlərin, imamların sözlərindən sitatlar gətirir, bir şey 

alınmayanda, heç olmasa, onun evdən uzaq qalmasına çalışırdı. 

Belə vaxtlarda Ziyad çox dirəşmirdi, arvadı ilə söz 

güləşdirmək, əsəblərini pozmaq istəmirdi. Çıxırdı, yolu 

qabağına salırdı və gedirdi. 

 

   *** 

 

Yenə Şəfəqnurun yanına gəlmişdi. Son günlər arvadın 

vəziyyəti heç də yaxşı deyildi. Qızdırma, baş ağrısı, halsızlıq 

arvadı əldən salırdı. İştahı da kəsilmişdi. Ziyad nə bacarırdısa 

bişirib arvadın qabağına gətirirdi. Onu dikəldib mütəkkələri 

yan-yörəsinə qoyurdu. Körpə kimi nazını çəkirdi ki, bəlkə 

arvad bir tikə yemək yeyə. Bu gün arvad heç su da içmirdi. 

Yerinin içində zarıyır, hərdən sakitləşib gözünü köhnə 

televizorun ekranına dikirdi. 

Ziyad iki-üç dəfə həkim gətirmişdi. Həkim arvadı 

yoxlamışdı, orasına, burasına baxmışdı. Sonra da başını 

bulayıb, bir-iki dərman yazmışdı və çıxıb getmişdi. 

Ziyad stulunu arvadın yanına çəkdi. 

- Bir stəkan araq verim? 

Arvad başıyla «yox» dedi. 

- İç ki, bəlkə iştahan açıla. 

Arvad yenə astadan başını buladı. 

- Siqaret çəkirsən? 
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Şəfəqnur dinmədi. 

Ziyad siqareti alışbırıb arvadın sümükləri çıxmış 

barmaqlarının arasında qoydu. 

- Bəlkə həkim çağırım? 

Arvad gözlərini televizora dikib, göz qırpmadan ekrana 

baxır, elə bil, o sehirli şüşənin arxasından dərdinə çarə 

gözləyirdi. 

Ziyad televizorun səsini bir az qaldırdı. Efirdəki yaraşıqlı 

qız həyəcanlı-həyəcanlı danışırdı. 

- Demə, Azərbaycanda yaşamış, Azərbaycanın çörəyini 

yemiş ermənilərin də çörəkləri dizlərinin üstündəymiş. 

Amerikadakı erməni lobbisinin liderlərindən olan keçmiş 

bakılılar Karina və Zarina Kasparova bacıları Azərbaycan 

əleyhinə mənfi rəy yaratmaqdan yorulmurlar. Onlar çap 

etdirdikləri «Erməninin göz yaşları» kitabında… 

Ziyad televizoru söndürdü. Özünü itirmiş halda otaqda 

var-gəl elədi. Arvadın yanına gəlib yenə stulda əyləşdi. Başını 

qaldırıb arvada baxanda… Arvad artıq keçinmişdi. Siqaret isə 

hələ də sümükləri çıxmış barmaqlarının arasında tüstüləyirdi. 

Ziyad nə edəcəyini bilmədi. Bayıra çıxıb kimisə köməyə 

çağırmaq istədi. Darvazanın yanına çatanda qapının ağzında bir 

qadının dayandığını gördü: 

- Siz kimsiniz? 

- Mən… Siz məni tanımazsınız. 

- Bəs sizə kim lazımdır? 

- Bura Şəfəqnur xanımın evi deyil? 

- Bəli. 

- Şəfəqnur xanım hardadır? 

- O, artıq dünyada yoxdur. 

- Necə? 

- Şəfəqnur xanım indicə keçindi. 

Ziyad qeyri-ixtiyari qollarını açıb tanımadığı qadını 

bağrına basdı. Hönkürüb ağladı. Qadın da dinmədən, 
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danışmadan, sakitcə başını yad kişinin sinəsinə qoyub 

ağlayırdı. 

- Sizin adınız Səbrigül deyil? 

- Siz məni tanıyırsınız? 

- Tanıyıram. 

- Hardan tanıyırsınız? 

- Şəfəqnur xanım sizin haqqınızda mənə çox danışıb. 

Şəfəqnuru dəfn edib, yenə evə qayıtmışdılar. Onlardan 

başqa qonşulardan da iki-üç nəfər var idi. Oturanlar Şəfəqnurun 

yaxşı insan olduğundan danışır, keçmişi haqqında bildiklərini 

dillərinə gətirib, dünyanın faniliyindən gileylənirdilər. Bir 

azdan Şəfəqnur haqqında xatirələrə yekun vurdular. Bir-birini 

tanımayanlar özlərini tanıtmağa başladılar. Ziyad Səbrigülü 

qiyabi tanısa da, onun sonrakı taleyi barəsində eşitmək 

istəyirdi. Söhbəti dərədən, təpədən dolandırıb axır ki, onun öz 

üstünə gətirə bildi. Bu vaxt qonşular sağollaşıb getmək 

istəklərini bildirəndə Ziyad ürəyində qəmginləşdi. Səbrigülün 

sonrakı taleyini oxumağın daha mümkün olmadığını düşünüb 

gedənləri alaqapının ağzına qədər yola saldı. Geri çevriləndə 

Səbrigülün də getməyə hazır vəziyyətdə dayandığını gördü.  

- Siz də gedirsiniz? 

- Bəli, gedirəm. 

- Bəs… 

- Allah ona rəhmət eləsin! 

- Onda gözləyin. Qapıları bağlayım, mən də sizinlə çıxım. 

Daha məni buraya çəkib gətirən qüvvə yoxdur. 

Qaranlığı tutub, bağların arasındakı torpaq yolla 

maşınların şütüdüyü şosse yoluna tərəf gedirdilər. Ziyadın evdə 

verdiyi sualın cavabını Səbrigül indi, bu qaranlıq bağların 

arasında qaytarırdı. 

- Məni Bakıda qalmağa qoymadılar. Bilirdim ki, bunların 

hamısını edən Afinanın özüdür. Hətta, onun məni öldürmək, 

aradan götürmək planı da var imiş. Ucqar bir rayona gedib 
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çıxdım. İnanırsınızmı, orada da rahat yaşamağa qoymadılar. 

Partiya Komitəsinin ikinci katibi Suren Dallakyanın gizli 

tapşırığı ilə günümü-güzəranımı göy əskiyə bükdülər. Rayonda 

həkim işləyən Hayrik adında həkim məni müalicə adı ilə pis 

günə qoydu. Onun yazdığı iynələrin təsirindin əsəb sistemim 

büsbütün pozuldu. Bu həkimin müalicəsinin təsiri sonralar da 

özünü göstərdi. Üzr istəyirəm… antimüalicənin səbəbindən ərə 

gedəndən sonra yeddi il övladım olmadı. Çox həkimlərin 

yanına getdim, çox müalicələr aldım. Axır ki, bir övladım oldu. 

Qızımın adını Şəfəqnur qoydum. Sonralar məlum oldu ki, bu 

erməni həkim insanların başına nə oyunlar gətirib. Təəssüf ki, 

biz müsəlmanlara çox şeylər gec çatır. Ayılanda başımıza 

gətirilənlərdən dəhşətə gəlməkdən başqa əlacımız qalmır… O 

rayonda da qala bilmədim. Başımı götürüb daha uzaqlara, 

Afinanın əlinin çatmadığı yerlərə qaçdım. 

- Onun və onun millətindən olanların əllərinin çatmadığı 

yer var idimi, yəni? 

- Özümü gizlətməyə çalışdım, öz vətənimdə vətənsiz 

yadlar kimi yaşadım. 

- İndi xoşbəxtsənmi barı? 

- Xoşbəxtlik nisbidir. Hər halda, mən özümü bədbəxtlərin 

yanında xoşbəxt, xoşbəxtlərin yanında bədbəxt kimi təsəvvür 

edirəm… 

Ziyad da Səbrigülin verdiyi aramsız suallara cavab verdi. 

Şəfəqnurun və yaxınlarının sonrakı taleləri haqqında bu qəmgin 

baxışlı xanımı məlumatlandırdı. 

Sonra öz taleyindən danışdı. Ancaq sona çatdıra bilmədi. 

Çünki artıq əsas yola çıxmışdılar. Bir taksi yaxında dayanıb 

onların maşına əyləşmələrini gözləyirdi. Daha gecikmək, 

maşını yola salmaq olmazdı. Axı artıq gecə keçirdi. Qaranlıq 

bütün zülmətini onların ətrafına səpələmişdi. Arxada işıq yox 

idi. O işığı Tanrı birdəfəlik söndürmüşdü. Qabaqda isə nələrin 

baş vercəyindən asılı olmayaraq, həyat onları gözləyirdi. 
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   *** 

 

Şəhərə yağış yağırdı. Buna yağış yağmaq da demək 

olmazdı. Elə bil gözü enli xəlbirlərlə göydən yerə su ələyirdilər. 

Bütün şəhər süya basılmış quşa bənzəyirdi. Xiyabanlardan, 

küçələrdən, evlərin yan-yörəsindən yağış suları axıb gedirdi. 

Adama elə gəlirdi ki, buludlar çəkilib gedəsi deyil. Yağış 

dayanası deyil və beləcə aylarla, illərlə göydən yağış axacaq, 

adamları qərib və qəribə hisslərin təsiri altında saxlayacaq. 

Nazəningilin köçdükləri təzə həyət evi də yağış sularının 

altında yazıq və zavallı görsənirdi. Nazənin namaz qılırdı, dua 

edirdi, Allaha yalvarıb ondan yağışını kəsməyi diləyirdi. 

Yağışsa kəsmir, yağır, elə hey yağırdı. Yağışın belə dəli-dəli 

yağması onun işlərinə də maneçilik törədirdi. Üç-dörd gündə 

onların evinə heç on adam gəlməmişdi. Bu da Nazənini 

əsəbiləşdirir, darıxdırır, sıxıntıya salır, onun sinir sistemini 

tarıma çəkirdi. Şahnaz da Dubaydan gələndən sonra hələ ona 

dəyməmişdi. Telefonla zəng edib hal-əhval tutmuşdu, Dəryanı 

soruşmuşdu, vəssalam. Nazənin də doluxsunub qızını neçə 

gündü görmədiyini demişdi və Şahnaza dönə-dönə tapşırmışdı 

ki, burda olmasa, xaricdə bir yaxşı həkim tapsın, Dəryanı 

aparıb müalicə eləsinlər. 

Dəryanın bətnində olan birinci uşaq üç aylığında tələf 

olmuşdu. İkinci uşağı da qalmamışdı. O da üç aylığında 

boğulmuşdu. Həkimlər zor-bəlayla Dəryanı xilas eləmiş, uşağın 

cəsədini çıxarıb atmışdılar. Buna görə ikinci dəfəydi qızı 

Şahnaza qoşulub Dubaya gedə bilmirdi. Bundan Şahnaz da 

pəjmürdə olduğunu dilinə gətirir, Dubayda Dəryasız darıxdığını 

deyir və tezliklə Dəryanın müalicəsini başa vurmasını və 

onunla xaricə getməsini arzu edirdi. 
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Yeri gələndə, Şahnazla tək qalanda Nazənin ağlayırdı, 

sinədolusu ah çəkib, gözlərinin yaşını bahar leysanı kimi 

axıdırdı. Elə ağlaya-ağlaya, göz yaşları içinlə «bundan mənə 

oğul çıxmayacaq, Şahnaz, ümidim ancaq Dəryayadır»-deyirdi. 

Tuqayın ona oğul olmamasının bir səbəbi vardı. Qızların, 

xanımların arasında böyüdüyündən xasiyyəti də onlara 

oxşamışdı. Qız kimi saçlarını uzadır, üz-gözünə bəzək-düzək 

vurur, yerişi, baxışı, duruşu ilə də onlara çox bənzəyirdi. Ali 

məktəbi birtəhər başa vursa da, işləmək, hansısa bir işin 

qulpundan tutmaq haqqında düşünmürdü. Nazəninlə Şahnaz 

adam tapmışdılar, sənəd-sünədini aparıb bir işə qoymuşdular. 

Ancaq orada iyirmi gün işlədi. Tapdıqları ikinci işdə də duruş 

gətirmədi. Bir aydan sonra işdən çıxmaq ərizəsini yazıb 

sevincək evlərinə qayıtdı. Qız kimi nazik səsini işə salıb 

anasına yalvardı, dedi, anacan, mənə gülürlər, arxamca 

danışırlar, mənə elə yerdə iş tap ki, oradakılar mədəni olsunlar, 

adamı başa düşsünlər, adamla davranmağı bacarsınlar… 

Nazənin yenə ağlayırdı, Tuqayı köksünə sıxıb «can bala» - 

deyirdi. 

Şahnaz da başını itirmişdi. Nə edəcəyini bilmirdi. 

Tuqayın kişiyə uyğun gəlməyən hərəkətləri, əzilib-büzülməsi, 

axşamlar gözdən yayınıb harasa itməsi bir xala kimi onu da 

məyus edirdi. Belə anlarda övladının olmamasına sevinirdi. 

Ata-ananı el içində biabır edəcək övladın olmasındansa, 

övladsız olmağın daha yaxşı olduğunu düşünür, taleyin qəribə 

gərdişinə mat qaldığını bacısına deməsə də, qəlbinin 

dərinliyində ikinci səslə özü-özünə pıçıldayırdı. 

Bir gün imkan tapıb onunla söhbət eləmişdi. Demişdi, 

Tuqay, xala qurban, sənin tay-tuşların dağı-dağ üstə qoyurlar, 

yekə-yekə işlərin qulpundan yapışırlar, evlənib arvad-uşaq 

sahibi olurlar. Sən isə… Arvad almaq fikrin yoxdur? Tuqay 

qayıdıb demişdi ki, mən xanımları sevmirəm, onlara nifrət 

edirəm. Onlar olduqca məkrli, hiyləgər və qəddar məxluqlardır. 
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Daha ayrı bir söz deməyin yersiz olduğunu düşünən 

Şahnaz susub gileyli-gileyli Tuqaydan aralanmışdı. 

Uşaq yaşlarından qəşəng-qəşəng xanımların qucağında 

böyüyən, onların şirin canlarının təmasını duyan, yaşından 

əvvəl qadınların ləzzətini görən bu oğlanın xanımlardan 

iyrənməyinin, uzaq qaçmağının səbəbi nə idi görəsən? Bu 

sualın cavabını Şahnaz tapa bilmirdi. 

Nazənin Tuqay barəsində düşündüklərini dilinə 

gətirmirdi. Heç bu haqda Şahnazla da danışmırdı. Ona elə 

gəlirdi ki, bu haqda bir söz desə və yaxud özü bu haqda 

danışsa, daha yaşaya bilməz, qəlbi əbədilik dayanar... 

Yağış səsinin içindən küçə qapısının döyüldüyünü hiss 

elədi. Həyətin dörd yerdən qapısı var idi. Qulaq verib səsin 

hansı qapıdan gəldiyini müəyyən elədi. Başına çətir tutub 

həmin qapının yanına gəldi. Qapını açıb çətirlər altında 

dayanan iki qadını içəriyə dəvət elədi. Qadınlar içəri girən kimi 

üst paltarlarını çıxardılar, əllərini bir-birinə sürtüb ovuşdurdular 

və Nazəninin göstərdiyi yerlə əyləşdilər. 

- Elə bil dünya dağılır. Deyəsən yer üzü Allahın qəzəbinə 

gəlib. Bir yanda zəlzələ, bir yanda tufan, bir tərəfdə qaranlıq… 

- Yəqin qiyamət gəlir. 

- Hə, hara baxırıq, qiyamətin əlamətlərini görürük. 

- Bədgüman olmayın, xanımlar, qiyamətin qopmasına 

hələ çox var. Yaxşı olar ki, özünüzü mənə tanıdasınız, dərdinizi 

deyəsiniz. Bilmirəm bilirsiniz, yoxsa yox, mənim ən çox 

əziyyət çəkdiyim vaxt azlığıdır. Darməcallıqdan başımı 

itirmişəm. 

Nazəninin sözlərindən sonra gələn xanımlar qiyamət 

söhbətini bir yana atıb, özlərini tələsik tanış verdilər. 

- Məni yəqin tanımış olarsınız, müğənniyəm, adım 

Rübabədir. 

- Yox, vallah, tanımıram. Bir oxuyan Rübabə tanıyırdım, 

o da rəhmətə gedib. 
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- Necə tanımırsınız, mənim fəxri adım da var. 

- İndi heç kimin tanımadığı fəxri ad olan müğənnilərimiz 

çoxdur. 

- Mən onlardan deyiləm. Mən… 

- Yaxşı bəs siz kimsiniz? 

- Mənim adım Mehparə xanımdır. Nazir müavininin 

arvadıyam. Nazənin ürəyində sevinsə də, bunu büruzə 

verməməyə çalışdı. 

- Onda elə sizdən başlayaq, Mehparə xanım. 

Müğənnilərin səbri, dözümü çox olur. Siz danışın ki, yükünüz 

bir az azalsın. 

Mehparə yerini rahatladı. Gözlərini tavana zilləyib 

düşüncəyə daldı. Sanki nəyi deyəcəyini, necə deyəcəyini, 

hardan başlayacağını müəyyənləşdirməyə çalışırdı. Bu arada 

müğənni xanım nə isə demək istədi. Nazənin barmağını 

dodağının üstünə aparıb, onun danışmasına imkan vermədi. 

- Nazənin xanım, mənim dərdim, Rübabənin dərdindən 

on qat, yüz qat ağırdır. Belə baxanda xoşbəxtlərin xoşbəxti 

kimi görünürəm. Bir yerə gedəndə, küçədən keçəndə üzümə elə 

baxırlar, qəlblərindən keçəni duyuram. Düşünürlər ki, İlahi, bu 

nə qədər bəxtəvər qadındır. Belə baxanda düz də fikirləşirlər, o 

boyda nazir müavininin xanımıyam. Ancaq düzünə qalsa, 

məndən bədbəxt adam yoxdur bu dünyada. 

- İraq uşaqlarından. 

Yenə Nazənin barmağıyla Rübabəyə «sus» işarəsi verdi. 

- Belə baxanda ərim də pis adam deyil. Amma onu öz 

adamlığında qalmağa qoymurlar, caduyla, pitiylə yolundan 

azdırırlar, ailəsindən, məndən soyudurlar. 

- Kim soyudur, niyə soyudur, açıq danış görüm. 

- Bilirsiniz, təzə müavin olanda qulağıma dəydi ki, cavan 

bir xanımın yanına gedib-gəlir. Bir yolla onu o qadından 

uzaqlaşdırdım. Keçən günləri eşitmişəm ki, indi bir yox, iki 

qadın saxlayır. Özü də biri tanınmış müğənnilərdəndir. 
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Mehparə Rübabəyə tərəf baxdı. Müğənni xanım qeyri-

ixtiyari gülümsədi. 

- Mənə niyə baxırsan? Əgər sənin ərinin üzünü 

görmüşəmsə, cəhənnəmin qır qazanında yanım. 

- Yox, Allah eləməsin. Sən mənim yaxın rəfiqəmsən. 

Ancaq, belə baxanda… 

- Deməli, ərin arvad saxlayır, özü də qoşa-qoşa? 

Nazəninin sualını Mehparə başı ilə yazıq-yazıq təsdiqlədi. 

- Burda nə var ki? Vəzifədə olanların hamısı arvad 

saxlayır də. Kişiliyi olmayanlar heç, qalan vəzifədə olan 

kişilərin hamısı iki yox, dörd, beş arvad saxlayır. Pul onları 

dingildədir, bacı, dollarlar onları qıdıqlayır, deyir, dinc 

oturmayın, durun özünüzü verin gözəl-göyçək xanımların 

yanına. 

- Yox, mən bunu qəbul edə bilmərəm. Ya özümü 

öldürəcəyəm, ya da onu boğacağam. 

- Əlini qana bulaşdırma. Hər bir işin çarəsi var. Bunun da 

çarəsini taparıq. 

- Başına dolanım, ay Nazənin xanım. 

- O qədər belə dərdlərə dərman tapmışam ki. Kişi başqa 

qadın görəndə elə bil cin-şeytan görəcək. Sənin dərdinin əlacı 

məndə… İndi isə sən danış, hörmətli müğənni xanım. 

Rübabə səhnəyə çıxırmış kimi üst-başını səliqəyə saldı, 

boğazını arıtladı. 

- Mənim dərdim başqadır. O tərəfdən rahatçılıqdır. Ərim 

yoxdur ki, başqa qadının yanına getsin… Məsələ burasındadır 

ki, kolleqalarım mənim irəli getməyimə imkan vermirlər. 

Özünüz yaxşı bilirsiniz, ən çox cadu eləmə, bağlama, tilsimə 

salma biz artist tayfasında olur. Paxıllıq bir qurd kimi bizim 

qəlbimizi didir. Elə bilirəm, məndən başqa bütün oxuyanlar, 

çalanlar, rəqqasələr bir-birinin paxıllığını çəkir, bir-birinin 

bəxtini bağladıb, gününü qara eləmək üçün cadugərlərin 

qapısında növbəyə dayanırlar. 
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- Belə baxanda… 

- Dayan, Mehparə, sözümü kəsmə… O günləri nazirliyə 

çağırıb, məni xaricə gedən nümayəndə heyətinin tərkibinə 

salmışdılar. Bir neçə xarici ölkəyə gedəcəkdik. Ancaq üzünü 

mürdəşir yumuş başqa bir müğənni gedib, bilmirəm nə yolla 

məni oradan çıxartdırıb, öz adını yazdırıb. 

- İndi sənin istəyin nədir? 

- İstəyim odur ki, o murdarçanı yox eləyəsən. 

- Əstafürullah. Yox eləmək, yalnız Allaha məxsusdur. 

Mən belə işləri bacarmaram. 

- Onda səsini batır. 

- Onu da bacarmaram. 

- Bəs nə bacararsan? 

- Nə bacardığımı altı aydan sonra özün görəcəksən. 

Həftədə bir dəfə mənim yanıma gəlin. Mənim arxamca 

danışılanlara, böhtanlara inanmayın. Onda gördüyüm işin 

səmərəsi olmaz… 

Bu vaxt telefon zəng çaldı. Nazənin gələnlərdən üzr 

istəyib, telefonun dəstəyini qaldırdı. Donuq-donuq dayanıb 

telefonun o başından gələn səsə qulaq asdı. Rəngi dəyişib, 

pambıq kimi ağardı. Və huşunu itirib yerə yıxıldı. Rübabə ilə 

Mehparə köməkləşdilər, onu zorla sürüyüb divanın üstünə 

uzatdılar. Su tapıb gətirdilər, üzünə  çilədilər. Nazənin ayıldı, o 

yan, bu yana baxdı. 

- Hamısını Gövhər elədi. Allah onun evini yıxsın. Məni 

til… til… 

Yenə özündən getdi. Qonaqlar çox əlləşib onu özünə 

gətirməyə çalışdılar. O, özünə yenicə gəlib ölü gözləri ilə 

qonaqlara baxır, sanki onların kim olduğunu bilmək istəyirdi. 

Bu vaxt küçə qapısı hikkə ilə döyüldü. Mehparə çətirini 

götürüb qapıya çıxdı. Üç-dörd qadının ağlaşa-ağlaşa içəri 

girdiklərini görəndə çaş-baş qaldı, onların hansı faciəyə düçar 

olduğunu öyrənmək həvəsi qəlbinə hakim kəsildi. Rübabə də 
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çaşqın halda gələnlərə, bir də divanda uzanan, eşitdiyi xəbərdən 

sarsılıb qalan Nazəninə baxırdı. 

Gələnlər Nazəninin ətrafında baş-gözlərinə döyüb ağlaşır, 

bir-birindən kədərli, qəmli, qəlbgöynədən ağılar deyirdilər. 

Mehparə ilə Rübabə getmədilər. Kədərə düçar olanların 

yanında oturub, hansı faciənin baş verdiyini öyrəndilər. Üz-

gözünü didib parçalayan Şahnazın dediyindən bildilər ki, bacısı 

qızı Dərya nakam gedib dünyadan. Onu da bildilər ki, faciənin 

baiskarı Dəryanın öz əridir. O, nəyə görəsə həyat yoldaşını 

baltayla vurub öldürmüşdü. Şahnazın dediyinə görə, zavallı, 

nakam bacısı qızının başında, üz-gözündə dağılmamış yer 

qalmamışdı. 

Mehparə ilə Rübabə bunları öyrənəndən sonra hiss 

edilmədən kölgə kimi yox olub getdilər. 

Ziyad evə gəlib çatanda Dəryanın meyidini polislərin 

əlindən birtəhər almışdılar, aparıb çətinliklə də olsa yumuş, 

kəfənləyib evə gətirmişdilər. 

Ziyad çox sakit dayanmışdı. Bu faciə sanki onun yox, bir 

qonşunun, uzaq qohumun başına gəlmişdi. Dəryanün meyidini 

götürəndə, qəbiristana sarı üz tutanda da özünü belə apardı. Nə 

fəryad qoparıb ağılar dedi, nə göz yaşı axıdıb fani dünyanın 

işlərinə lənətlər yağdırdı. Elə beləcə baxdı, getdi, qayıtdı və 

gözlərini məchul nöqtəyə dikib dayandı. 

Dəryanın üçünə qədər yasa çox qəlib, gedənlər oldu. 

Tanış-bilişlər, qonum-qonşular, bir də yadlar. O yadlar ki, 

onları Ziyad tanımırdı, bəlkə də üzlərini birinci dəfəydi 

görürdü. Onların kim olduqlarını, haradan və niyə gəldiklərini 

Ziyad Nazənindən heç soruşmadı da. Bu üç gündə oğlunun da 

harada olduğunu bilmədi. Heç gözə görünmürdü Tuqay. Bir 

məqam tapıb Nazənini yanına çağırmış, ondan Tuqayın yerini 

soruşmuşdu. Nazənin ağlar gözlərini silə-silə: 

- Mən nə bilim hardadı, yəqin cəhənnəmə gedib, - 

demişdi. 
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      Nazəninin cavabından Ziyadın ürəyi sıxılmışdı və ora-bura 

boylanıb adamların arasında oğlunu axtarmışdı. 

Ziyad ömrünün bəlkə də ən sıxıntılı, üzücü günlərini 

yaşayırdı. Bir tərəfdən qızının faciəvi ölümünün izahagəlməz 

aurası, o biri yandan işdən qovulub avara-sərgərdan qalmasının 

üzüntüsü, bir yandan da öyrənmədiyi doğma evinə çəkilib 

qalması ona məhbus həyatı yaşamaq qədər ağır gəlirdi. Hərdən 

cürbəcür qadınların onlara gəlməsi və Nazəninlə otaqların 

birinə çəkilmələri onun sinir sistemində olan gərginliyi daha da 

artırırdı. 

Tuqay harasa getməyə hazırlaşmışdı. Atasına yaxınlaşıb 

onunla sağollaşanda Ziyad diqqətlə oğlunun üz-gözünə, 

geyiminə baxdı. Bir istədi ayağa dursun, onun saçlarından tutub 

silkələsin, desin, ay bala, bizim vaxtımızda heç qızlar sənin 

kimi bəzənmirdilər. Ancaq demədi, əsəblərinin cilovunu zorla 

tutub susdu. Sonra ayağa qalxdı, səssiz-səmirsiz ayaqqabılarını 

geyinib Tuqayın arxasınca düşdü. 

Tuqay arxaya baxmadan gedirdi. Bəzi maşınlar onun lap 

yanında dayanır, maşında olanlar Tuqaya nəsə deyir və 

yollarına davam edirdilər. 

Tuqay yolun səmtini dəyişib Ziyadın şübhələndiyi yerə 

doğru addımlayanda bir anda Ziyadın qəlbinin düz ortasından 

gizilti keçdi. Ziyad əlini ürəyinin üstünə qoyub, daha Tuqayın 

getdiyi yolun sonuna getməyə özündə güc tapa bilmədi. Geri 

qayıtdı. Oğlunu itirmiş atalar kimi ağır addımlarla özünü ən 

yaxında olan dükana çatdırdı. Araq alıb, elə oradaca ağzını açdı 

və satıcı qızın gözləri qarşısında şüşəni yarısına qədər nəfəs 

dərmədən başına çəkdi. Dükandan bayıra çıxdı. Taksi 

saxlatdırıb, arxada oturdu. Dili dolaşa-dolaşa gedəcəyi ünvanı 

sürücüyə dedi. Sürücü təkrar soruşmadı, bir az fikirləşib onun 

hara getmək istədiyini müəyyən elədi. 

Yenə güclü yağış yağırdı. Ziyad taksidən düşüb torpaq 

yolla rəngi getmiş köhnə qapının qarşısına gəldi. Əlləri əsə-əsə 
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qapını döydü. Və hələ indi yadına düşdü ki, onun imdad 

bağladığı ocağın çırağı sönüb. Dərdli anlarında tələsdiyi bu 

evin sahibi dünyasını dəyişib. 

Ziyad yağışın altında vurnuxur, haraya gedəcəyini 

bilmirdi. 

Asvalt yola çıxanda qeyri-ixtiyari bir əlini qaldırıb, beləcə 

dayandı. Bir neçə maşın ötüb-keçəndən sonra köhnə, bir neçə 

rəngə çalan maşın onun qarşısında dayandı. 

- Gəl otur, ay bədbəxt oğlu bədbəxt. Yağışın altında öldün 

ki. 

Ziyad islanmış paltarları ilə sürücünün yanında oturdu. 

- Qiyamət qopur, deyəsən… Hara gedirsən? 

- Bilmirəm. 

- İndi səni cəhənnəmə-gora aparım? 

- Yaxşı olar. Canım bir az istiləşər. 

- Onda bizə yaxşı yol. 

Sürücü motoru işə salıb maşını yerindən götürdü. Maşın 

elə sürətlə gedirdi ki, elə bil, doğrudan da o dünyaya tələsirdi. 

Ziyad sərxoş olsa da, gedəcəyi yerin adını sürücüyə deyə 

bildi. Sürücünün ağzını əyə-əyə danışmasından onu da bildi ki, 

sürücü də onun günündədir. Ancaq onu bilmədi, bilmədi ki, 

sürücünün qızı ölüb, oğlu pis yola gedib, sərxoşluq üstündə iki 

xəbərdarlıqdan sonra işdən qovublar, yoxsa sürücünün dərdi 

başqadır. Bunu Ziyad sürücüdən soruşmadı. Soruşa bilmədi. 

Ayıbına gəldi. Sərxoş beyni ilə düşündü ki, bəzi şeyləri dilə 

gətirmək olmaz. Bəzi şeyləri dilə gətirməzdən qabaq gərək 

ürəyini çıxarıb, yerinə daş bağlayasan. Ya da dinmədən, 

danışmadan, qiyamətin qopmasını gözləmədən dünyadan 

köçüb gedəsən. Ziyad ürəyinə daş bağlaya bilməzdi. İkinci yolu 

seçməyə isə cəsarəti çatardı. Elə bu istəklə də qayıdışı olmayan 

yola çıxmışdı. 

Ömrünün sonuna yaxın öz kəndlərinə getmək istəyirdi. 
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Yağış getdikcə güclənir, maşının şüşəsiləni suyu 

təmizləyə bilmir, yolun görünməyinə çətinlik yaradırdı. 

- Ölməyə vaxt tapmısan, Qaradaşlının yolunu göstər. 

Ziyad boynunu uzadıb qabağa baxdı. Yol görünməz olsa 

da, uzaqdan Xurmalını tanıdı. 

- Bax, o dağın yanına sürərsən. 

Kənddə heç kəs gözə dəymirdi. Hamı yağışın əlindən 

qaçıb, evində-eşiyində gizlənmişdi. Kənd də elə bil həmin kənd 

deyildi. Onda, Ziyad uşaq olanda yağışı da başqa cür yağardı 

bu kəndin. Çayxananın yanından ötəndə dayanıb içəriyə qulaq 

verdi. Danışırdılar. Ancaq onun bildiyi dildə yox, ayrı, özgə, 

yad dildə söhbətləşirdilər. Ziyadın canı üşüdü. O günləri bir 

nəfərdən eşitdiyi sözlər yadına düşdü. Həmin adam öz 

kəndlərindən idi. Danışırdı ki, Qaradaşlıda aləm bir-birinə 

dəyib. Tayfa davaları üstündə kənd adamlarını köçürüb başqa 

yerlərə aparmışdılar. Yad, özgə, başqa dildə danışan adamları 

gətirib bu kənddə məskunlaşdırmışdılar. Onda Ziyad bu sözlərə 

inanmamışdı, sərxoş başı ilə düşünmüşdü ki, danışan yəqin 

ağzına gələni danışır. İndi isə inandı. Və əlləri ilə başını tutub, 

elə beləcə, düz qəbiristanlığa qədər qaçdı. Məzarlıq hələ 

yerindəydi. Atası ilə anasının qoşa qəbirlərini tapdı. Kol-kos 

basmış məzarları əlləri ilə oxşadı. Sonra iki məzarın arasında 

uzandı. Üzünü göylərə tutdu. Yağış suları gözlərinə dolub, 

ətrafı görünməz elədi. 

Uzaqdan anlaşılmaz səslər gəlirdi. Ona elə gəldi ki, 

hardasa bayquşlar ulayır. Bir də onu düşündü ki, hansı ruhlarsa 

fəryad qoparıb onu yanlarına çağırırlar... 

Yeddi dərə keçən qoca dağın ətəyinə gələn Şahnaz torpaq 

yığıb əlində gətirdiyi kisəni doldurdu. O tərəfə, bu tərəfə 

boylandı. Bir kimsənin onu görmədiyini yəqin eləyib, sevinə-

sevinə gəldiyi yolla geri qayıtdı. Bir azdan gətirdiyi torpağı su 

ilə qarışdıracaq, canının hər yanına yaxacaq, qupquru 
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quruyandan sonra yuyunub təmizlənəcək, qüsl verəcək və 

tərtəmiz olduğuna inanıb, sinədolusu rahatca nəfəs alacaqdı. 
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