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Rasim Gənzəli 

 

Qismətin rəngi  
Roman 

 

Qaranlıq dünyanı qəlbinin işıqlı 

gözləri ilə görən qəm şairi Zaur 

                         Vediliyə. 

 

                                             -Hara gedirsən, oğul? 

                                            -Həqiqəti axtarmağa. 

                                                                    -Onu tapa bilərsənmi? 

                                                        -Ürəyimin bəsirət gözü işıqlı 

                                     olsa tapa bilərəm. 

                                            -Onda xeyirə qənşər!!! 

 

Bir az belini dikəldib oturdu. Astadan sızıldadı. Əlini mizin üstünə 

apardı. Nə isə axtardı. Tapa bilməyəndə başını qaldırıb o biri otağa səsləndi: 

-Bir çay gətirin, boğazım quruyub. 

Bu gün yaman fikirliydi. Səhərdən heç özünə gələ bilmirdi. Gecəni də 

düz-əməlli yata bilməmişdi. Bir azca yuxuya keçən kimi  dəli-dəli yuxular 

onu yatmağa qoymamışdı. Bu dəli yuxular ondan nə istəyirdilər axı? Axı 

niyə keçmişlər, ölənlər, itənlər, batanlar ondan əl çəkmirdilər? Yuxuda 

gördüyü adamların çoxundan şeytan da əl çəkmişdi. Ancaq onlar bu 

zavallıdan əl çəkmək istəmirdilər ki, istəmirdilər. Biri elə Zərintac arvadın 

özü: o, balaca, bapbalaca uşaq olanda bu dünyadan əl götürüb, haqq deyilən 

dünyaya köçmüşdü Zərintac arvad. Sifəti də birtəhər yadına gəlirdi. Qara, 

qapqara, yumru bir arvad idi. Deyəsən, bir yanağında yekə bir xalı da var idi. 

Zərintac arvad onlara gələndə onlar pərən-pərən düşüb, hərəsi bir otaqda 

gizlənərdilər. Gizlənərdilər ki, arvad çirkli cibindən qurtlu-murtlu ərik, 

armud, tut qurularını onlara verməsin. O, arvaddan yaman iyrənirdilər. Onun 
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çay içdiyi stəkanda heç biri çay içmirdi. Stəkanın bir böyrünə xırda işarə 

qoymuşdular. Ki, çaşıb o stəkanı öz stəkanlarına qatmasınlar. 

İndi Zərintac arvad nə istəyirdi onun yaxasından? Bəlkə o vaxtın hayıfını 

çıxırdı ondan? Qərib gecələrdə onun yuxusuna girib, rahat olmağa 

qoymurdu. 

İndi o, arvadın qəbri hardadı görəsən? Ən yaxşı halda o qəbrin üstünü 

yovşanlar örtər. Bəlkə  yovşanların ətrindən ətrafda gəzib-dolanmaq da 

olmaz. Axı o yovşanları neçə illərdi təmizləyən olmurdu. Bəlkə... Yox, yox, 

yovşanlar qoymaz ki, gavurlar o qəbrə əl qaldırsınlar. 

Bu anda burnuna yovşanların ətri gəldi. Uşaqlıqda sevmədiyi bu bitkiyə 

qəlbində bir anda məhəbbət yarandı. Uşaqlıq vaxtı gördüyü yovşanları 

yenidən görmək həsrəti, qoxusunu başı dumanlanana qədər ciyərlərinə 

çəkmək istəyi qəlbinə hakim oldu. Elə o anda da bunun ancaq arzu və 

istəkdən başqa bir şey olmadığını anlayıb qollarını yanına saldı.  

Təkcə Zərintac arvad deyildi ki, onun yuxusuna girən. Lopabığ Cahandar 

qağanın özü; iki gündən, üç gündən bir gəlib girirdi yuxusuna. Ona 

anlaşılan, anlaşılmayan sözlər deyib, çəkilib gedirdi. Daha düşünmürdü ki, 

bu sözləri ilə yuxu görən adamı nə qədər narahat edir, haldan-hala salırdı.  

Gördüyü yuxular haqqında heç kəsə danışmırdı. Nə danışasıydı ki: 

danışsaydı, onları da narahat edəcəkdi, onları da xəyala salacaqdı, onların da 

dərdini dəbərdib, yaralarının qaysağını qoparacaqdı. Qoy barı onlar bu əzabı 

çəkməsinlər... O biri yandan da, qəribəydi, çox qəribəydi, bir üç gün, dörd 

gün o adamlar ondan əl çəkib, yuxusuna girməyəndə onlardan ötrü darıxırdı. 

İstəyirdi gecə olmamış yatağına girsin, yatsın, onları yuxusunda görsün. 

Sonra da yatağına qor dolmuş kimi yerinin içində o yana, bu yana dönüb, 

narahat-narahat səhərin gəlməsini gözləsin.  

Həyat yoldaşı Əsmər çayı gətirib astaca onun qarşısına qoydu. Sonra 

divanın bir küncünə qısılıb, gizlin-gizlin ona baxmağa başladı. Hissedilməz 

tərzdə ah çəkdi.  

-Nə olub, Əsmər, yenə rəngim qaçıb? 

-Yox, yox, heç nə olmayıb, maşallah, lap yaxşısan. 

-Bəs onda niyə ah çəkdin? 

-Mən ah çəkdim? Yalançı. Boynuma yalandan qoyma. 

Ancaq ürəyində ərinin fəhmindən heyrətə gəldi. “ Bir səs çıxarmadım, bu 

hardan bildi ki, mən ah çəkirəm? “  

-Qorxma, canım, yaxşıyam. Sən uşaqlardan muğayat ol.  

Son vaxtlar ərinin tez-tez xəstələnməyindən narahat olurdu Əsmər. Ən 

çox da axırıncı xəstəliyindən sonra. Yusif peyğəmbər haqqında filmə 

baxandan, daha doğrusu, dinləyəndən sonra çox pis hala düşmüşdü. Üç-dörd 

gün özünə gələ bilməmişdi. Həkimlərin gərgin səyindən sonra onu yenidən 
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həyata qaytarmışdılar. Sonra da Əsmərə dönə-dönə tapşırıq vermişdilər, 

demişdilər, onu qətiyyən həyəcanlandırmaq olmaz. Əsmər də onu 

həyəcanlandırmamaq üçün bu filmə baxmağı uşaqlarına da qadağan 

eləmişdi. 

-Zaur, dərmanlarını içmisənmi? 

-İçmişəm. 

-Hamısını? 

-Sən bilirsən ki, mən dərman işində çox diqqətliyəm. Uşaq yaşlarımdan 

dərmanların əhatəsindəyəm. Sən qədər olmasalar da, onlar mənə çox 

doğmadılar. İkinci sevgilim dərmanlardır. 

Zaurun səsi titrəsə də, öz sözlərinə gülməyi gəldi. Əsmər isə yenə astaca 

ah çəkdi.  

-Uşaqlar hardadılar?  

Zaurun sualı elə-belə söz xətrinə və mövzunu dəyişmək üçün dediyi 

Əsmərin nəzərindən yayınmadı. 

-Hələ məktəbdən gəlməyiblər.  

Bu günün ruhunda, elə bil, başqa bir hava çalınırdı. Zaur qərib və qəribə 

ovqatın əsirliyinə çox düşmüşdü. Bəzən o əsirlikdən günlərlə çıxa 

bilməmişdi. Ancaq indiki hiss tamam başqa bir hiss idi. Bunun niyə belə 

olduğunu, hardan və nədən qaynaqlandığını kəsdirə bilmirdi. Əslində o 

hisslərin nədən gəldiyinin məğzinə varmaq da ağlından keçmirdi. Axı belə 

hisslər çox qəribə olur. Adamı özündən alıb, uzaqlara, lap uzaqlara aparır. 

İndi Zaur da çox uzaqlarda idi. Lap elə bil qeybə çəkilmişdi. Arvadıynan da 

sanki qeybdən danışırdı. Qeybdən gələn səs Əsmərə necə çatırdı, görəsən? 

Yəqin sehrli səs kimi. Bəs onda Əsmər niyə təlaşa düşmürdü? Niyə qərib-

qərib Zaurun üzünə baxıb, onu silkələmir, qeybdən çəkib yenidən evinə, 

uşaqlarının yanına gətirməyə cəhd eləmirdi?  

Telefon zənginin beyinə işləyən cingiltisi Zauru diksindirdi. Tez dəstəyi 

qaldırıb, qulağına apardı ki, bu zəhlətökən səsdən canını qurtarsın.  

-Alo, eşidirəm. 

-Salam, Elçindi danışan? 

-Bəli... bəli... Zaurdu. 

-Elçin, tanıdın məni? 

-Tanıdım. 

-Kiməm ki? 

-Duyğu. 

Telefonun o başındakı xanım sevindiyindən elə ürəkdən güldü ki, Zaura 

elə gəldi onun gülüşünü nəinki evdəkilər, qonşular, uzaqlar, yadlar da 

eşitdilər. 
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Zaur bir anlıq çaşıb, heç nə danışa bilmədi. Simin o biri ucundakı xanım 

isə danışır, bir az pauza verib, yenidən davam edirdi.  

-Pirə ziyarətə gəlmişdim. Rəfiqəm ilə. Dedim, bir sənə də zəng edim. 

İmkan olsa görüşərik... Gör nə zamandı görüşmürük... Bu gün axşam, ya 

sabah səhər Bakıya qayıtmalıyıq. Mən də işləyirəm, rəfiqəm də. Yubansaq, 

işdən götürüb bayıra atarlar.  

Zaur dəstəyi yerinə qoydu. Elə bil, başı gicəllənirdi. Əli ilə yastığını 

düzəldib uzandı. Alnını ovuşdurdu. Əllərinin içi ilə gözlərini qapayıb, 

qaranlığın lap dibinə düşdü... Və dərin xəyala daldı...  

 

X-X-X 

    

       ...Gün günorta yerindən bir az o yana əyilmişdi. Əslində günəşin indi 

harda dayandığından buralarda heç kəsin xəbəri yox idi. Qapqara buludlar 

göy üzünü aldığından günəşin yeri-yurdu bilinmirdi. Ancaq saat hesabına 

görə müəyyən etmək olardı ki, günün hansı çağıdır. Qələndər ora-bura qaça-

qaça bağın dörd ətrafına dolanırdı. Hərdən ayaqları da qıyıq otlara dolaşırdı. 

Birtəhər tarazlığını saxlayıb, yenə işinin dalınca qaçırdı. Əslində yağışın bol 

mövsümü olsa da çoxları yağışın yağacağını gözləmirdilər. Neçə günlər idi 

beləcə günorta üstü qara buludlar bütün göy üzünü ağuşuna alır, hər yanı 

qaranlıq haləyə bürüyür, ancaq gecəyarısı yerə bir damcı da yağış atmadan 

çəkilib gedirdilər. Amma necə olsa Qələndər narahat idi. Bulud idi, özü də 

qapqarasından. Birdən gördün göz yaşlarını dörd yandan yerə ələdi, yeri, 

göyü, aləmi sulara qərq elədi. Bir tərəfdən elə bol yağışların yağmasını 

gözləyirdi də Qələndər. Axı indi yağışlar yağmasaydı yayda quraqlıq 

olacaqdı. Gərək ki, bu çağlar  yağışlar yağa, torpaq yuyuna, islana, sinəsinə 

çoxlu su yığıb saxlaya ki, yayın cırhacır istisində onu yavaş-yavaş, səxavətlə 

insanlara qaytara. Ancaq nə edəsən ki, yağmırdı o yağışlar... O gün də kənd 

meydanında birisi əyilib Qələndərin qulağına pıçıldamışdı, demişdi, 

Qələndər, bu nətəri yazdı, bir gilə yağışını göndərmir Allah? Sonra da 

Qələndərin dinmədiyini görüb, özü öz sualına cavab vermişdi: “Axı kimin 

üzünə göndərsin yağışları? Bir adam qalıb ki?! Bütün adamların xarabı 

çıxıb.”  

Qələndərin belə tələsik ora-bura qaçmasının səbəbi o idi ki, biçib, 

qurutduğu otlar hələ yerdəydi. Bu gün əmin olmuşdu ki,  otlar quruyub, 

onları yığıb, bir salamat yerə qoymaq olar.  

Bağın yanındakı əyri dərənin qənşərinə gəldi. Gözlərini qıydı, Məcidin 

otlağına tərəf baxdı, amma Məcidi görə bilmədi. Ayağını bir az da irəli 

qoyub, Məcidi hayladı: 

-Məcid, ay Məcid... Hardasan?  
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Elə bil Məcid hardasa, lap yaxın bir yerdə dayanıb Qələndəri güdürdü. 

Bir anda dərəni keçib, onun qarşısında dayandı. 

-Nə olub, ayə, nə səs-küy salmısan bu bozanaq havada? 

-Deyirəm, bəlkə məftilin olar?  

-Məftili neynirsən? 

-İstəyirəm otları bağlayım. Görürəm əməlli-başlı quruyublar. Yağış 

yağsa, çəkdiyim zəhmət hədər gedəcək. 

-Heç qorxub eləmə, ayə, yağış-zad olmayacaq. Göy üzünün qaralmağına 

baxma. Dünən televizordakı havadan deyən toppuş qız bilirsən nə dedi? 

Dedi, havanın başına hava gəlib. Qar yağmalı yerlərdə yağış yağır, yağış 

yağmalı yerlərdə heç daş da yağmır... Gəl otur burda, otun-ələfin fikrini 

eləmə.  

Ayın-arxayın, tələsmədən çöməlib qoz ağacının dibində oturdu. Arxasını 

ağaca söykədi, cibindən papiros çıxarıb damağına qoydu. Dərindən qullab 

vurub, gözlərini qıydı. Deyəsən, sözlü adama oxşayırdı. Qələndərin bir anda 

xəyalından qara fikirlər keçdi. Bilirdi ki, bədniyyət Məcid bəd xəbərlərdən 

söhbət açsa, onlardan hamısı da olmasa, çoxusu düz çıxacaq. Çünki Məcidi 

kənddə belə tanıyırdılar. Bir neçə il bundan qabaq xəbər gətirmişdi ki, bizim 

qədim, ata-baba kənd, el-oba, dağ-daş adlarını dəyişdirib, gavur dilinə 

çevirəcəklər. Onda kənddə hamı ona gülmüşdü, demişdilər, Məcid, 

sayıqlama, sən Allah, daşın-torpağın da adını dəyişərlər? Onda Məcid daha 

heç nə deməmişdi, xırda-xırda gülümsəmişdi və astadan, lap astadan “bir 

azdan görərsiniz”- deyə pıçıldamışdı. Onun bu sözlərindən bir müddət 

ötmüş, dədə-baba yer adlarının gavur adları ilə əvəzlənməsinə başlamışdılar.  

İndi Məcid nə xəbər gətirmişdi, görəsən? Kaş ondan heç məftil 

soruşmayaydı. Bir tərəfdən havanın qaşqabaqlı dayanması, bir tərəfdən 

nəvəsinin əhvalı, bir yandan da Məcidin deyəcəyi dəli-dəli sözlər onun 

ovqatını tamam təlx eləyə bilərdi.  

-Bilirsən dünən axşamüstü kəndə kim gəlmişdi?  

-Yox, iki gündü evdən eşiyə çıxmamışam. 

-Varzabet gəlmişdi... 

Məcid bu sözləri deyib güldü. Daha gülməyini saxlaya bilmədi. O qədər 

güldü ki, öskürmə tutdu onu. Xırıltılı-xırıltılı bir xeyli güldü, öskürdü, nəfəsi 

daraldı, gözləri yaşardı. Bu müddət ərzində Qələndər otları evə necə 

daşıyacağının yollarını aradı. Yadına düşdü ki, indi Qıllı Səməd evdə boş 

olar. Qatırı da özü kimi. Düşündü ki, Məcidi yola verə bilsə, Qıllı Səmədin 

dalısınca gedər, onun qatırını gətirib, otları daşıyıb apararlar. 

Məcid sakitləşib özünə gəldi. Cibindən kirli dəsmalını çıxarıb gözlərinin, 

burnunun suyunu sildi.  



6 

 

-Həmişə bu Varzabetin adını çəkəndə məni gülmək tutur... Ada bax e, 

Varzabet... Köpək uşağına bir adam kimi ad qoyaydılar da. Elə bil bizim 

dilimizdə Kələntər Varzabetin tərcüməsidir. Hələ ondan da pisdir. 

-Ay kişi, sözünü de, mən tələsirəm axı. 

-Hə, ayə, bu Varzabet Ohanyan dünən klubda yaman hətərən-pətərən 

danışıb. 

-Nə deyib ki?  

-Güya onu İrəvana çağırıblar, bəzi təlimatlar veriblər. Bu da yəni bizim 

halımıza yanır dana. 

Varzabet Ohanyan rayon partiya komitəsində ictimai-siyasi şöbədə 

təlimatçı işləyirdi. Son zamanlar kəndə yaman ayaq açmışdı. Təkcə bu 

kəndə yox, deyilənə görə, bütün türk kəndlərinə gediş-gəlişi çoxalmışdı. Hər 

dəfə gələndə də bir yekə bəd xəbər gətirirdi. Güya Azərbaycanda ermənilərə 

qarşı çox pis planlar hazırlayırlar. Erməniləri Azərbaycandan didərgin 

salmaq üçün gizli işlər gedir. Nə bilim, vəzifədə olan bütün erməniləri həbs 

eləməyin yolları aranır...  

-Heç belə qəliz danışmamışdı yoldaş Varzabet.               

Yenə gülməyi tuturdu ki, Qələndər tez araya söz atıb, gülməyə 

başlamasına imkan vermədi.  

-Məcid, o gün Azərbaycandan gəlmişdilər, dedilər, təlaş yaratmayın, 

özünüzdən şübhələr quraşdırıb, qorxuya düşməyin. Heç nə yoxdu, nə bu 

tərəfdə, nə də o tərəfdə. Üç-beş adamın hoppanıb-düşməyiynən bu boyda 

dövləti dağıtmaq olmaz ki.  

-Yox, e, ayə, deyəsən bu həna, o hənadan deyil. Deyirdi, saqqallıların 

qabağını saxlamağa daha gücümüz çatmır. Onlar türk kəndlərinə gəlib 

çatsalar bu kəndlərdə yaşayan türklərin işi fəna olacaq.  

-Sən nə danışırsan, ay Məcid, qandığını da deyirsən, qanmadığını da. Bu 

ata-baba yurdumuzda gəlib bizə nə deyəsidilər ki?! Ermənilərin özləri də 

yaxşı bilirlər, bilirlər ki, bu torpaqlar türk torpaqlarıdır. Dağın-daşın adını 

dəyişməyinən elə bilirsən insanların yaddaşını silib yox eləmək olar? 

Ermənilər respublika yaratsınlar deyə, bu torpaqları onlara veriblər. Çox 

keçməz haqq-ədalət yerini tapar. Sənin kimi boşboğazlar da ağzını Allah 

yoluna açıb, boş-boşuna zəvzəməz. 

-Mən neyniyim, ayə, Varzabet...  

-O, da qələt eləyir, sən də. Get arağını iç, Allahına dua elə. Bu işlər sənlik 

deyil. 

Qələndər əməlli-başlı əsəbiləşmişdi. Bəlkə bir az da oturub Məcidlə 

dilləşsəydi onu vura da bilərdi. Ona görə də hirsli addımlarla ondan aralanıb, 

əyri dərəyə düşdü. Üç-dörd addıma dərəni adladı. Şaftalı bağlarına girdi. Bu 

ağacların arasından Qıllı Səmədin evi görünürdü.  
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Axır zamanlar Qələndəri ən çox nəvəsi Elçinin xəstəliyi narahat edirdi. 

Bir-iki il bundan əvvəl uşağın birdən-birə gözləri zəifləməyə başlamışdı. 

Dədəsiynən uşağı götürüb rayon xəstəxanasına, göz həkiminin yanına 

aparmışdılar. Həkim müayinə edəndən sonra müəmmalı şəkildə qaşlarını 

çatmışdı, sonra asta səslə Qələndərin qulağına pıçıldamışdı:  

-Mən şübhəli qaldım. Bizdə elə aparatlar yoxdur ki, dəqiq diaqnoz qoyaq. 

İmkan olsa bir İrəvana aparın. Orada rentgen edən kimi nə olduğunu 

deyəcəklər. 

Həkimin sözlərindən Qələndərin bir anda, elə bil, ürəyi kökündən qopub 

ayağının altına düşmüşdü. Elçini dədəsi ilə eşiyə ötürüb, həkimə and 

vermişdi, uşaqda nə xəstəlik ola biləcəyini soruşmuşdu.  

-Nə bilim, kişi, hələ heç nə demək olmaz. Ancaq beynində şiş 

olacağından şübhələnirəm.  

Qələndər eşiyə çıxanda, sanki, içəridə olduğu beş-on dəqiqə ərzində on-

on beş il qocalmışdı, çiyinləri aşağı əyilmişdi. Bu Elçinin dədəsinin  

nəzərindən qaçmadı. Və o anda onun da qəlbinin dərinliyində sıxıntılı, üzücü 

bir boşluq yarandı. 

Götürüb uşağı İrəvana apardılar. Müayinə, rentgen, həkimlərin 

məsləhətləşməsi... Və sonda baş həkim Aranik Matevosyanın bəd xəbəri: 

-Beyninin sol kürəciyində şiş aşkar elədik. Təcili əməliyyat olunmalıdır! 

Əməliyyat gününə qədər ailənin bütün üzvləri hüzn və kədər dolu günlər 

yaşadılar. Onlar bir yandan bu günün tez gəlib çatmasını istəyirdilər, 

əməliyyatın uğurla başa çatacağını gözləyirdilər. O biri yandan da... 

Qorxurdular. Yaman qorxurdular. Düşünəndə, sanki, beyinlərində dəhşətli 

ildırımlar çaxırdı, tufanlar, qasırğalar qopurdu. 

O gün gəlib çatdı. Uşağı götürüb apardılar. Üç saatdan sonra xəbər 

gətirdilər ki, əməliyyat uğurla başa çatıb. Xəstəxananın həyətində gözləyən 

doğmalar, yaxınlar bu xəbərdən sevindilər. Qucaqlaşıb, göz yaşlarını bir-

birinin göz yaşlarına qatdılar.  

Qələndər baş həkimlə söhbət edəndə həkim çox ümidlə danışdı: 

-Hər şey biz istədiyimiz kimi olacaq. Düzdür, ən yaxşısını Allah bilər, 

ancaq heç narahat olmayın, necə istəyirdik, eləcə də əməliyyatı yerinə 

yetirdik.  

Qələndər həkimin yanından çıxanda, bəlkə də, son vaxtlar birinci dəfə idi 

ki, üzündə gülüşün ifadəsi görünürdü. Çiyinləri də yerinə oturmuşdu elə bil. 

Əvvəlki şuxluğu, az da olsa, özünə qayıtmışdı.  

Əməliyyatdan bir həftə sonra Elçinin gözlərini açdılar. Ancaq... Həkimin 

yanına getdilər. Həkim yenə ümidli danışdı: 

-Müsəlman ki, müsəlman, teztovluğunuz həmişə başınıza bəladır. Mən 

demişəm ki, hər şey istədiyimiz kimi olacaq.  
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Bir aydan sonra uşağın gözləri işıqlandı bir az. Ailə sevincə qərq oldu. 

Evə gəlib-gedənlərin, gözaydınlığı verənlərin sayı, hesabı olmadı. Bir Allaha 

dua edəndə, bir də erməni həkimə dua eləməyi yaddan çıxarmadılar. Amma 

bu sevincin ömrü yaz yağışı kimi qısa oldu. Yenə Elçinin gözlərinə qaranlıq 

çökdü. Götürüb yenə İrəvana apardılar. Həkim onları görən kimi sevincək 

əlindəki işi buraxıb, onların yanına gəldi.  

-Ara, gəldinizmi? Bilirdim gələcəksiniz. Bir gözüm yollarda qalmışdı. 

Deyirdim, bu gün olmasa da, sabah türklər gələcəklər. Mənə deyəcəklər ki, 

həkim can, uşağın gözləri yenə niyə qaranlıqlaşdı? Qorxmayın, beş aya, altı 

aya lap yaxşı olacaq. Uzaq başı bir ildən sonra sizdən də, məndən də yaxşı 

görəcək.  

Sonra baş həkim bic-bic gülümsədi. Yanındakı gözəl tibb bacısına xırda, 

hiss olunmayan bir tərzdə göz vurdu. O birilər bunun fərqinə varmasalar da, 

Qələndərin nəzərindən heç nə yayınmadı.  

Bir-iki su dərmanı yazdı. Dedi, gündə üç dəfə gözlərinə damızdırın. 

Sonra təcili əməliyyata girəcəyini deyib, onlardan uzaqlaşdı. 

Altı ayda Elçinin görməsi bir az da çətinləşdi. Özünü idarə etməsində 

müşküllər yaranmağa başladı.  

Onsuz da o vaxtdan bəri Qələndərin qəlbində şübhə toxumları 

cücərmişdi. O vaxtdan ki, baş həkim bic-bic gülümsəyib, gözəl tibb bacısına 

göz vurmuşdu. O anda, elə bil, kişinin qəlbinin pünhan yerindən qırmızı oxla 

vurmuşdular. Ancaq o, bu barədə heç kəsə bir kəlmə də söz deməmişdi. Nə 

onda, nə də sonra. Elə o anda ürəyinə izahı olmayan bir hiss dolmuşdu. Elə 

bir hiss ki, o qara-qura duyğuları açıb bir kimsəyə deməyə dili gəlmirdi. 

Desəydi, dili ağzında yanardı. Bir də ətrafında olanlar yanıb, qovrulardılar 

axı kişinin bu sözlərindən. Bu qədər adamı dəli-divanə eləməyə dəyərdimi? 

Bir də ki, özünün qəlbində də ikili hisslər bir-biri ilə mübarizə aparırdı. Biri 

deyirdi, sən düz duymusan, o birisi inkar edirdi onu, deyirdi, adam dəli 

olmaz, heç nədən qəlbinə şübhə toxumu səpib, özünü incitməz.  

Aylar ötdükcə o şübhələr qatılaşırdı. Şirin yuxuda da baş həkim gəlib 

gözlərinin qabağında dayanırdı. Ona naz satan gözəl tibb bacısına xırda-

xırda gülümsəyib, göz vururdu. Onda zavallı kişinin yatağına qor dolurdu 

elə bil. Səhəri dirigözlü açırdı. Özüylə özünün mübarizəsi günəşin dağların 

arxasından doğan çağına qədər davam edirdi. Dərdini kimə deyəydi axı? 

Gözgörəsi uşaq gündən-günə gözlərinin nurunu itirirdi. Evdə ümidlə 

sabahların açılacağını və o sabahlardan birində uşağın gözünə nur gələcəyini 

gözləyirdilər. Hər sabah beləcə Elçinin gözlərinə baxır, nələrin dəyişəcəyini 

görmək həsrəti ilə alışıb, yanırdılar. Qələndər isə... Qələndərin ümidi hər gün 

bir az da azalırdı...  
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Qıllı Səməd sıx ağacların altında eşələnirdi. Deyəsən, qatırını yola 

çıxmaq üçün hazırlayırdı. Yəqin o, da yağışın yağacağını gözləmirdi.  

-Hara belə hazırlaşırsan, Səməd?  

-Nə əcəb Qıyyı Səməd demədin? 

Qələndər eyvana işarə eləyib, Səmədin arvadının orada dayandığını ona 

çatdırmaq istədi. Tək olanda ona həmişə Qıllı Səməd deyirdi. Amma arvad, 

uşağının yanında etikanı gözləyirdi, qıllı sözünü işlətmirdi.  

-Deyəsən, Qəyəndəy, yavas-yavas ağıyyanıysan axı? 

-Az danış, Səməd, hara gedirsən? 

-Heç yeyə, səni gözdüyüydüm. 

-Məni? 

-Hə. Biyiyəm ki, çövsəndə otun qayıp. Biyiydim, üyəyimə dammısdı, 

deyiydim, bu dəyqə cəyib, zəhyəmi apayacaqsan. 

-Sən mənim canım, tez elə, birdən yağış...  

-Nə yağıs, ə, sənin üzünə yağacax o yağıs? 

Elə bil, göylər Qıllı Səmədin sözünə bənd idilər. Bu anda ildırım çaxdı, 

göy gurladı, sel-su aləmi başına götürdü. Səməd Qələndərin orada olduğunu 

unudub, qatırı tövləyə çəkdi, sonra özü də evə cumdu.  

Qələndər evə çatanda bütün paltarları suyun içində idi. Eyvana girən kimi 

içəriyə göz gəzdirdi. Qorxurdu ki, birdən Elçin evdə olmaz. Şükür ki, uşaq 

divanda uzanıb, tavana tərəf baxırdı. Deyəsən, xəyala dalmışdı. Heç yağışın 

yağmasını da hiss eləmirdi yəqin ki. Hərdən beləcə fikrə dalır, uzun müddət 

özündə, sözündə olmurdu. Qələndər onun xəyalını dağıtmaq istəmədi. 

Ayaqlarının ucunda o biri otağa keçdi, islanmış paltarlarını dəyişdi. 

Qızınmaq üçün döşəkcənin üstünə uzanıb, Elçinin yorğanını üstünə çəkdi. 

Bir anda xəyal yenə onu ağuşuna aldı. “Məcid köpək oğlu nə danışırdı belə? 

Yenə dostlarının xəbərlərini kəndə yaymaqda məqsədi nə idi? O, ki bəd 

danışmağa başladı, deynən, dünyanın axırıdı. Bəlkə doğrudan da nəsə bəd 

əməllər baş qaldırırdı? Yox əşi, belə şey olsaydı, Bakıdan bizə xəbər 

edərdilər. Onlar çox sakit danışırlar. Deyirlər, beş-altı ermənidir, daşnaqdı-

maşnaqdı hürüb-hürüb oturacaqlar yerlərində.”  

Məcidin arvadı erməni idi. İki qızları da yekəlib ərsəyə çatmışdılar. 

Deyirdilər, o qızlar bir kəlmə də bizim dildə danışmırdılar. Bilməyinə 

bilirdilər, necə olsa, dörd bir yanları türklər idi. Gözlərini açanda da onları 

görürdülər, yumanda da. Ancaq bu dildə danışmağı nə anaları, nə də özləri 

özlərinə sığışdırmırdılar. Məcid də az aşın duzu deyildi. Kənddə hamı onu 

ermənilərin agenti kimi tanıyırdı. Bir söz-söhbət olan kimi gedib qoyurdu 

rayon keqebesinin ovcuna. Buna görə rayon rəhbərliyindən bəzi imtiyazlar 

da əldə eləmişdi. Çoxlarının gizlində, gecəyarısı elədiyini o, açıq-aşkar 

eləyirdi. Camaat ev tikmək üçün daşı, sementi oğrunca gətirirdilər. Ya da 
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üç-dörd adamın bığının altından keçirdilər. Məcid isə bu materialları günün 

günorta çağı gətirib, şarıltı, şırıltı ilə həyətinə boşaldırdı. Hamı ondan ehtiyat 

edirdi. Onunla üzbəüz qalmamaq üçün yollarının səmtini dəyişirdilər. 

Ağrımaz başlarına bəla açmaq istəmirdilər.  

Qələndər bunları düşünəndə dalısınca onu da düşündü ki, gərək heç ona 

baş qoşmayaydı. Bir dəfə onsuz da onun əlindən zərbə yemişdi. Heç nəyin 

üstündə az qala kişini şərləyib dama basacaqdılar. Başqa vaxt olsaydı 

Qələndər özünə nəzarəti belə boş buraxmazdı. İndi dərdinin dərindən 

dəbərdiyi bir zamanda ayıq-sayıqlığını bir az sərvaxt tutmadığını da elə bu 

fikir bolluğunun üstünə atmaq olardı. Bunları düşünəndə həm də qəlbinin lap 

dərinliyindən qeyizlənməyi də gəlirdi. Fikrinə gətirirdi ki, əgər Məciddən 

ona bir ziyan dəysə, onu kövşənin lap dərin yerinə aparıb, malı döyən kimi 

döyəcək.  

Belə dərin fikirlər içində Qələndər yuxuya getdi. Heç onu da bilmədi ki, 

sel gəlib onun bağ-bostanını yuyub, qurutduğu otları da qabağına qatıb 

çayaşağı aparıb. 

 

                                                 X-X-X 

 

Ədəbiyyat dərsi idi. Müəllim sinif boyu gəzişib, mövzunu uşaqlara başa 

salır, ədəbi nümunələrdən sitatlar gətirir, bədii aləmin sehrli ruhunu sinifin 

havasına qatıb, uşaqları qəribə aləmin möcüzünə salırdı. Ədəbiyyat dərsi 

sinifdə oturan uşaqların çoxusu üçün maraqlı idi. Ən çox da Elçin üçün. Bu 

dərsin başlanmasını o, həmişə səbirsizliklə gözləyirdi. Müəllim də ilk 

növbədə onu lövhənin qabağına çağırırdı. Hələ indiyə qədər olmamışdı ki, 

Elçin ədəbiyyat dərsinə hazır gəlməsin. Rayondan komissiya gələndə 

müəllim tərəddüd eləmədən Elçini ayağa qaldırırdı. Elçin də müəllimin 

etimadını doğruldurdu. Nə sual verilsəydi, o saat sualın cavabını geri 

qaytarırdı. Hətta, inşa yazı üzrə keçirilən yarışda da Elçinin yazdığı inşa 

birinci yerə layiq görülmüşdü. Buna görə ona fəxri fərman da vermişdilər. 

Bu fəxri fərmanı Elçin evə gətirəndə evdə aləm bir-birinə dəymişdi. 

Evdəkilər gah Elçini, gah da fəxri fərmanı sinələrinə basır, oxşayıb, 

əzizləyirdilər. Atası Həsən o gün bəlkə də özünü dünyanın ən bəxtəvər atası 

hesab eləyirdi. Şadlığından nə edəcəyini bilməyən kişi bir maşın tutub, 

Elçini rayon mərkəzinə aparmış, ona əyin-baş, sevdiyi şirniyyat və 

konfetlərdən almış, bir az gəzdirib, könlünə sığal çəkəndən sonra kəndə, 

evlərinə qaytarmışdı. 

Ancaq bu gün Elçinin halı-əhvalı özündə deyildi. Əslində dünəndən 

özünü yaxşı hiss eləmirdi. Lakin bunu ciddi-cəhdlə evdəkilərdən gizlətməyə 

çalışırdı. Bilirdi ki, onun narahatçılığını bilsələr, məktəbə buraxmayacaqlar. 
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Onsuz da bu il çox dərslərdən qalmışdı. Özü də hiss edirdi ki, yavaş-yavaş 

uşaqlardan geri qalmağa başlayır. Bir də sabah ədəbiyyat dərsi olacaqdı axı. 

Bu dərsdən qalanda, özünü çox narahat hiss edirdi. Özündə-sözündə 

olmurdu. Bunu bacardı. Evdəkilər bilmədilər. Amma özünə gün kimi aydın 

olan o idi ki, əhvalı heç də ürəkaçan deyil. Başında tez-tez gicəllənmələr 

olur, ürəyi bulanır, görməsi də ki... Erməni baş həkimin heç də dediyi kimi 

olmadı. Gözlərinin qabağına, elə bil ki, ağ tor çəkirdilər. Hərdən bu torun 

qatılığı elə artırdı ki, lap yaxında olan adamı da düz-əməlli tanıya bilmirdi. 

Rayon xəstəxanasının həkimi ona eynək də təyin eləmişdi. Amma bu da 

kömək eləmirdi. Hələ bərkiməmiş kövrək uşaq qəlbinə damırdı ki, gözləri 

onun başına, deyəsən, çox oyun açacaq.  

Ənvər müəllim bu gün Səməd Vurğundan danışırdı. Səməd Vurğunun 

vurğunuydu bu müəllim. Çox vaxt başqa mövzu olanda da, fırlandırıb, 

dolandırıb söhbəti Səməd Vurğunun poeziyasının üstünə gətirirdi. Elə 

heyranlıqla, elə ürəkdən onun şeirlərindən sitatlar deyirdi, poeziyaya 

vurğunluğu olmayan adamı da duyğulu aləmin sehrinə salırdı.  

                                      Dünən mənə öz əliylə 

                                      Gül gətirən bir gəlin də, 

                                      Gözlərində min bir sual, 

                                      Heykəl kimi dayandı lal... 

                                      O bəxtəvər gözəlin də, 

Mən oxudum gözlərindən, 

Şair, nə tez qocaldın sən?! 

O, şairi Elçin də çox sevirdi. Onun şeirlərindən çoxunu əzbər bilirdi. Bu 

gün isə heç həvəsi yox idi. Nə şeirə qulaq asmağa, nə Ənvər müəllimin gözəl 

danışığını dinləməyə, heç nəyə, heç nəyə... Heç bu gün bütün görmə gücünü 

toparlayıb, ondan bir parta qabaqda əyləşən Duyğuya tərəf də baxmaq 

istəmirdi. Ancaq başqa vaxtlar... Xoşuna gəlməyən, onun üçün mənasız 

görünən dərslərdə ancaq Duyğuya baxardı. Sevirdi axı onu. Sevirdi deyəndə 

ki, bunlar hələ nə bilirdilər sevmək nə olan şeydi. Ancaq öz aralarında 

qızları bölüşdürmüşdülər. Duyğu da Elçinə düşmüşdü. Nə yaxşı ki, başqası 

yox, elə bu qız yazılmışdı onun “taleyinə.” Axı siniflərində iki qəşəng qız 

var idisə, biri Duyğunun özü idi. O qədər yaraşıqlı olmasa da, Elçinə elə 

gəlirdi ki, dünyada Duyğudan gözəl qız yoxdu. Ən çox da onun gülməyini 

xoşlayırdı. Güləndə yanaqlarında xırda çökəklər əmələ gəlirdi. Ki, bu da qızı 

çox gözəl göstərirdi. Elçin min bir bəhanə qurub, onu güldürməyə çalışırdı. 

Güləndə isə ona baxmaqdan doymurdu. İstəyirdi bu anlar donub qalsın, 

zaman dayansın, elə bu halında Duyğuya baxdıqca baxsın. Lap gözləri 

yorulana qədər.  
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Hərdən Elçin öz uşaq ağlıynan qanadlı xəyallar da qururdu. Bu 

xəyallarda onlar böyüyürdülər. Elçinin bığ yeri tərləyirdi. Duyğu da qızlar 

bulağından su içirdi. Elə bulaqdan su içə-içə Elçin onu götürürdü, ağ atının 

tərkinə alıb aparır, aparırdı... Apardığı sirli-sehirli dünyada onunla 

xoşbəxtliyə qovuşurdu. Xoşbəxtlik necə olurdu görəsən? Heç onu da 

bilmirdi Elçin. Bir onu dərk eləyirdi ki, sevənlər bir yerdə olurlarsa, 

xoşbəxtlik deyilən şey elə bunun özüdür.  

Hətta bir müddət sinif rəhbərləri Rəxşəndə müəllimə onları bir partanın 

arxasında da oturtmuşdu. O günlərdə Elçin elə bəxtəvər görünürdü ki. 

Yerişinə, duruşuna bir başqa ahəng qatırdı. Elə bil o günlərdə bir buğda 

boyu yox, iki-üç buğda boyu böyüyrdü. Kişi olmağa tələsirdi sanki. Uşaqlar 

da onun bu halını başa düşürdülər. Ona yeri gəldi, gəlmədi sataşır, atmacalar 

atmamış yanından ötüb keçmirdilər. Bəlkə elə buna görə tez də Duyğunu 

ondan ayırdılar. Yenə ondan iki sıra qabağa ötürdülər.  

Yanında oturanda Duyğunu qəşəng görürdü. Bir əziyyət çəkmədən 

fələkdən məqam oğurlayıb, onun ala gözlərinə baxır, dərsin beləcə uzanıb 

saatlarla davam etməsini istəyirdi. Amma o anlarda vaxt, elə bil, ildırım 

surəti ilə keçirdi. Bir də gözünü açıb görürdü ki, zəng vurulub, uşaqlar 

bayıra qaçışırlar. O, da məcbur olurdu, yerindən qalxırdı, könülsüz, ərdəmsiz 

sinif otağını tərk edib, uşaqlar gedən yerə gedirdi.  

Bir də görürsən ki, açılan solur, 

          Düşünən bir beyin, bir torpaq olur. 

        Bir yandan boşalır, bir yandan dolur, 

                                  Sirrini verməyir sirdaşa dünya. 

Ənvər müəllim yenə Səməd Vurğundan deyirdi. Uşaqlar heyran-heyran 

ona qulaq asırdılar. Elçin isə... Daha dözə bilmirdi. Bütün gücünü, iradəsini, 

dözümünü köməyə çağırsa da, dərsin vaxtı bitmirdi ki, bitmirdi. Elə bil 

zaman qara daşdan asılmışdı, yerimirdi, qabağa getmirdi. Bir anda vaxtın 

tamam dayandığını da hiss elədi. Elə o anda gücünü toplayıb ayağa qalxdı, 

müəllimin sözünü kəsdi: 

-Müəllim... 

-Nə olub, Zaur? 

-Olar mən evə gedim? 

-Özünü yaxşı hiss eləmirsən? 

-Hə. 

-Bayaqdan görürdüm. Səməd Vurğun səni heç yerindən oynatmırdı... Dur 

get. İstəyirsən uşaqlardan birini verim, sənə kömək eləsin. 

-Yox, özüm gedəcəm. 

Elçin sinifdən necə çıxdığını bilmədi. Məktəbin alaqapısına çatanda isə 

az qaldı yıxılsın. Birtəhər özünü ələ alıb, həyətdən çıxdı. Özünü məktəbdən 
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otuz-qırx metr aralıda olan böyük qoz ağacının altına çatdırdı. Gövdənin 

yanında olan iri daşın üstündə oturdu. Bu qoz ağacını onun Əsəd babası 

əkmişdi. Və hər dəfə camaat bu ağacın barından, bəhrindən danışanda Əsəd 

babası elə qürurlanırdı ki. Payızda qozlar yetişəndə babası həmin ağacdan 

beş-on dənə dərərdi, evə gətirərdi, ondan nübar edərdilər. Sonra yenə 

tapşırardı, evdəkilərə deyərdi, o ağacı el üçün əkmişəm, ondan dərib evə 

gətirməyin, kimin qozu yoxdusa, dərsin, aparsın yesin. Yaxşı bar gətirəndə 

çox adamın əlindən tutardı bu qoz ağacı. Elə bil, camaat da işinin, gücünün 

səmtini bilirdi. Həyət-bacasında qoz ağacı olanlar o ağaca yaxın getməzdilər. 

Deyərdilər, qoy kimin yoxdusa, o aparsın, qozlu kökədən, bastıqdan-zaddan 

bişirsin, uşaqlarına yedirsin.  

Bu ağacın altında Elçin bir az özünə gəldi. Düzdü, hər yer qaranlıq idi. 

Heç yaxın məsafəni də düz-əməlli görmək olmurdu. Ancaq bunu Elçin 

özünə təsəlli vermək üçün qara buludların boynuna atırdı. Ürəyinin lap dərin 

qatında ümidəbənzər bir işıq közərirdi. O işıq ona havanın qaranlıq olduğunu 

pıçıldayırdı. “Hava çox qaranlıqdı, Elçin. Qorxma, elə indi hamı dünyanı 

sənin kimi görür.”  

-Elçin, indi yaxşısan? 

Bu Duyğunun səsi idi. 

-Duyğu, dərsdən niyə qaçdın?  

-Qaçmadım, müəllimdən icazə aldım. 

-Nə dedin bəs? 

-Dedim, müəllim, olar ayaqyoluna gedim? 

-Aldatdın müəllimi? 

-Hə. 

-Bəs adam müəllimi aldadar? 

-Nə edim, səndən nigaran qaldım. Sinifdən çıxanda heç özündə, sözündə 

deyildin. İndi necəsən?  

-Yaxşıyam. 

-Elçin, səni niyə atangil düz-əməlli bir həkimin yanına aparmırlar? 

Aparsınlar, işığa salsınlar, görsünlər səni incidən nədir axı?  

-Aparıblar. İrəvanda ən yaxşı həkimlər baxıblar mənə.  

-Bəs nə deyiblər?  

-Deyiblər, hər şey yaxşı olacaq. Bir az dözmək lazımdır. Öz qulaqlarımla 

eşitdim, baş həkim deyirdi ki, hər şey bizim istədiyimiz kimi olacaq.  

-Onların istədiyi kimi? 

-Hə də. Yəni, hər şey yaxşı olacaq. Mən sizlərdən də yaxşı görəcəyəm.  

-Allah qoysa. Onda nənəmə deyərəm, sənin üçün bir qurbanlıq kəsər. 

-Mənim üçün? 

-Hə. 
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-Nə deyərsən nənənə? 

-Deyərəm ki, Elçin üçün bir qurbanlıq quzu kəs. 

-Bəs deməz ki, Elçin kimdi? 

-O, səni yaxşı tanıyır. Babanla bir kolxozda işləyiblər. 

Duyğu zərif əlini Elçinin çiyninə qoymuşdu. Bəlkə də birinci dəfəydi qız 

Elçinlə belə yaxın təmasda olurdu. Narahat hisslərin əsirliyində olsa da, 

Elçin bu təmasdan bir şirinlik, bir doğmalıq duydu. Həm də utandı.  Dedi, 

birdən qaranlıq olsa da, iti gözü olanlar onları görərlər, gedib evlərində 

danışarlar, deyərlər, Həsənin oğluynan Qəhrəmanın qızı... Ancaq qız əlini 

Elçinin çiynindən götürmək istəmirdi. Deyəsən, bu anın çoxdan həsrətini 

çəkirdi. 

-Elçin, sinifimizdə oxuyan Aydın Aydanı sevir? 

-Hansı Aydan? 

-Bizdən bir sinif aşağıda Aydan oxumur, onu deyirəm. Keçən il dədəsi də 

traktorun altında qalmışdı. 

-Hə, bildim, göygöz Aydanı deyirsən? 

-Gözlərinə harda baxmısan? 

-Baxmamışam, mənim onun gözləriynən nə işim var? Uşaqlar ona 

göygöz Aydan deyirlər.  

Duyğu ucundan alıb, ucuzluğa getmək istəyirdi. Amma Elçinin bu halı 

deyildi. Bəlkə də Duyğu yanında olmasaydı, indi çoxdan özünü evə 

çatdırmışdı. Bilirdi ki, evdə onu görəndə narahat olacaqlar. Hələ anası, bir də 

Qələndər babası məqam tapıb ağlayacaqlar da. Atası ağlayanda görməmişdi, 

ancaq, anası da, babası da onun halından pərişan olub, özlərini bir pünhan 

yerə verib, xısın-xısın ağlayırdılar. Bunu hiss edəndə Elçinin özü də daxilən 

sarsıntı keçirirdi, uşaq qəlbinə qara-qura fikirlər, şübhələr gəlib dolurdu. 

Düşünürdü, bəlkə həkim yalan danışıb. Bəlkə işıqlanmayan gözləri onun 

gələcək ömrünü zülmət qaranlıqlara qərq edəcək? Bu fikirləri tezcə də 

özündən uzaqlaşdırmaq üçün gələcək xoş arzularını yadına salır, yenə də ağ 

arzuların qanadlarında işıqlı sabahlara gedib çıxırdı. Elə işıqlı sabahlara ki, o 

sabahlarda Duyğu da onun yanında idi. Ancaq bunu dilinə gətirə bilməzdi. 

Bir kimsəyə deməyə cürəti çatmazdı. Heç Duyğunun özünə də.  

-Yaxşı, Duyğu, sən məktəbə qayıt, müəllim bilsə ki, məktəbdən bayıra 

çıxmısan, səni tənbeh edəcək, sonra da atana deyəcək. 

-Kimə deyirlər desinlər. Lap gündəliyimə iki  yazsınlar. Səni bu halında 

qoyub, məktəbə qayıda bilmərəm. Evinizə qədər səninlə gedəcəyəm.  

-Sən nə danışırsan, qız, bəs camaat nə deyər?  

-Camaat, yəni, sizin evdə olanlar? 

-Həm onlar, həm də... 

-Qoy, nə istəyirlər desinlər... Qalx ayağa, gedək.  
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Qız Elçinin qolundan tutub onu ayağa qaldırdı... 

Evdə anasından başqa bir kimsə yox idi. Elçinin Duyğunun köməkliyi ilə 

evə gəldiyini görəndə arvadı, elə bil, ildırım vurdu. Əlləri boşalıb yanına 

düşdü.  

-Nə olub sənə, Elçin?  

-Heç, bir az... 

-Şücaət xala, narahat olma, Elçinin bir az halı qarışdı, müəllim dedi, apar 

ötür evlərinə, qayıt.  

Duyğunun dediyini heç əməlli başa düşmədi Şücaət. Tez oğlunun 

qolundan tutub, içəri otağa apardı.  

Duyğu bir az qapının arxasında dayanıb gözlədi. Elə bilirdi Şücaət onu 

evə çağıracaq. Arvaddan bir xəbər çıxmadığını görəndə darıxdı, gücünü 

toplayıb, özünü içəri saldı. Düz gəlib Elçin uzanan yatağın önündə dayandı. 

-Şücaət xala...  

-Ay can. 

-Müəllim dedi, Elçinin əhvalı yaxşı olmamış məktəbə qayıtma.  

-Hə, yaxşı, bax o kətilin üstündə otur. Mən də sizə bir tikə yemək 

hazırlayım.  

Şücaət otağı tərk edəndə Duyğu tez ayağa qalxıb Elçinə lap yaxın gəldi. 

- Özünü necə hiss edirsən?  

-Yaxşı. 

-Elçin, bəlkə dərsini bilmirdin, ona görə bəhanə qurdun ki, müəllim səni 

evə buraxsın?  

-Mən həmişə dərsimi bilirəm. 

-Ancaq mən hərdən elə edirəm. Görəndə ki, dərsimə hazır deyiləm və 

müəllim məni lövhənin qabağına çağıracaq, bir bəhanə tapıb, dərsi tərk 

eləyirəm.  

-Bu yaxşı şey deyil. Bununla özün-özünü aldadırsan. Müəllimə nə var ki. 

Biz özümüz üçün oxuyuruq ki, gələcəkdə gedib bir tərəfə çıxa bilək.  

Duyğu səhv danışdığını anladı. Ayağa qalxıb otağı gözdən keçirməyə 

başladı. Otaq çox səliqəli idi. Hər şey yerli-yataqlı, sıra-sıra düzülmüşdü. 

Varlı olmasalar da, səliqə-səhman hər şeyi yarlı-yaraşıqlı göstərirdi. Otağın 

aşağısında olan xırda taxçaya qəzetlərdən kəsilmiş və gözəl formalı   

örtüklər salınmışdı ki, bu da otağa xüsusi bir yaraşıq verirdi.  

-Nə gözəl anan var, Elçin. Bu bəzəkləri də o, düzəldib? 

-Yox, bunları bacım hazırlayıb.  

-Doğrudan? Hüsniyyə belə şeyləri bilirmiş?  

-Hə. Bizim qohumlarımızın Azərbaycanda, Göydaşlı kəndində dədə-baba 

kürvələri var. Bayramda onlara getmişdik. O kənddə öyrənib bu işləmələri.  



16 

 

Duyğunun bir gözü qapıda olsa da, otağın hər küncünə baş uzatmaqdan 

da özünü saxlaya bilmirdi. Hələ imkan tapıb, Elçin uzanan yatağın altına da 

göz gəzdirmişdi. Oraya qab-qacaq, qazan və dəmir əşyalar qoyulmuşdu.  

-Bu kimin şəkilləridir?  

-Hansını deyirsən? 

-Güzgünün qırağına vurulanı deyirəm. Bəylə gəlini. 

-Atamla anamın toy şəkilləridir.  

-Aaa... Necə də yaraşırlar bir-birinə.  

Elə bu anda Elçinin xəyalına qəribə fikirlər gəldi. Bəylə gəlin masası 

arxasında özüylə Duyğunun qoşa dayandığını gözləri qarşısına gətirdi. 

Görəsən onlardamı ata-anası kimi bir-birinə yaraşardılar?.. Xəyalında 

güzgünün o biri küncünə özünün və Duyğunun qoşa bəy-gəlin şəkillərini 

yerləşdirdi. Və hələ indi yadına düşdü ki, siniflərində qızların oğlanlar 

tərəfindən bölüşdürülməsindən qızların xəbəri yoxdur. Xəbəri olsaydı, 

onların evinə gəlməzdi ki. Bəs xəbəri yox idisə, niyə ona belə can 

yandırırdı? Özünü təhlükə qarşısında qoyub müəllimi aldadır, onun 

arxasınca gəlirdi? Bəlkə Elçinin gizli baxışları ona nəsə demişdi? Ya bəlkə 

hansısa sirli-sehrli bir hiss o, qıza bu pünhan uşaq sevgisindən xəbər 

vermişdi?.. Bilmirdi... Amma bir uşaq təmizliyi və saflığı ilə düşünürdü ki, 

Duyğu bu evə yaraşan bir gəlin olar.  

Şücaətin hənirtisini duyan kimi qız tələsik qaçıb kətilin üstündə oturdu. 

Qadın böyük padnosa yığdığı evdə tutulmuş sarı yağı, pendiri, qaymağı, 

balı, bir də təndirdə bişirilmiş təzə yuxa çörəyi mizin üstünə qoyanda 

Duyğunun ağzı sulandı. Axı qız səhər məktəbə gedəndə ağzına bir loxma 

çörək də atmırdı. İkinci dərsdən sonra ürəyi əzilirdi. Bir yandan təndir 

çörəyinin iyi gələndə özünü evə çatdırmaqdan güclə saxlayırdı. Səhər 

yeməməyinin üstündə anası onu çox tənbeh edirdi, dilinin ucunda olsa da 

“Səni gəlin öləsən, qız”- deyirdi. Ancaq qız evdən çıxanda onun ardınca 

alaqapıya qədər gəlib, onu yola salırdı. Elə bil, bu yalandan etdiyi qarğışın 

onu tutacağından qorxub, bununla günahını yumağa çalışırdı.  

-Gəl yaxına, qızım.  Səhər Elçin  ağzına bir tikə çörək atmayıb. Bəlkə elə 

ona görə başı fırlanır. Həkim deyib axı, deyib, gərək yeməyinə yaxşı fikir 

versin.  

Şücaət xalanın deməyinə bənd imiş kimi Duyğu tez qabağa yeridi. 

Dizləri üstə yerdə oturdu. Utana-utana əlini çörəyə uzatdı.  

-Yerdə niyə oturursan, kətili qabağa çək. 

-Yox, Şücaət xala, mən evdə də belə oturub yemək yeyirəm.  

Qızın möhkəm acdığını Şücaət hiss elədi. Ona görə nəzərlərini ondan 

yayındırır, Elçinə yemək verməklə başını qarışdırırdı ki, qız utanmasın, 
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doyunca yesin. Ancaq hərdən gözdolusu ona baxmaqdan da özünü saxlaya 

bilmirdi. 

-Yanmayasan səni, qız, necə də qəşəngləşmisən. Bəxtəvər səni alanın 

başına.  

Qız utanıb başını aşağı dikdi. Elçin də qeyri-ixtiyari qızardı. Söhbəti 

dəyişmək üçün ortaya söz atdı.  

-Ana, baba bizə gəlməyib?  

Sanki babası Elçinin bu sözünə bənd imiş kimi qapının astanasında 

göründü.  

-Nə olub, gəlin, Elçin niyə dərsdə oturmayıb? 

-Qorxma, elə bir şey yoxdu. Bir azca özünü yaxşı hiss eləməyib, müəllim 

evə buraxıb.  

-Mənə dedi, kömək elə, mən də qolundan tutub gətirdim,-Duyğu 

ağzındakı tikəni udub, dərsdə olmadığına bəraət qazandırmaq istədi. 

-Sağ ol, qızım, səni xoşbəxt olasan. 

Qələndər qızın başına sığal çəkib, o biri otağa keçdi. Onsuz da son 

vaxtlar Elçinin durumu onun heç də xoşuna gəlmirdi. İndi məktəbdən 

gəlməyi, özü də ədəbiyyat dərsində otura bilməməsi kişinin əhvalını bir az 

da korladı. Bir başqa yandan da... Bölgənin siyasi durumu onun qanını lap 

qaraldırdı. Son zamanlarda baş verən hadisələr buralarda havanın heç də xoş 

küləklər əsdirəcəyindən xəbər vermirdi. Axı onun az yaşı da yox idi. 

Dünyanı görmüşdü, götürmüşdü. Keçmişdə baş verən olaylar onun qan 

yaddaşına yazılmışdı. Bir vaxtlar... Onda hələ Qələndər yenicə cavanlar 

bulağından su içirdi... Bir də gözünü açıb, bütün gözəlliyi gözlərinə yığmaq 

istəyəndə hər yanı zülmətə bürünmüş gördü. Sanki iblis öz səltənətindən 

ayrılıb, buralarda məskən salmışdı. Hərəni bir bəhanə ilə yerindən-

yurdundan didərgin salırdılar. İnsanların ah-naləsi göylərə ucalırdı. Niyə 

Tanrı bu zavallı bəndələrinin səsini eşitmirdi, bu, hər kəsə müəmmalı olaraq 

qalırdı. Bəlkə günahları var idi bu adamların? Yox, bu adamlar sakitcə 

Tanrının çətiri altında oturub, ona dua edirdilər. Bir kimsə bir kimsənin 

ürəyinə toxunacaq, qəlbini üşüdəcək işlərlə məşğul olmurdu. Hələ sonda 

onları borclu da çıxaracaqdılar. Bu köçürmə ilə bu adamlara pislik yox, 

yaxşılıq etmək istədiklərini gözə soxacaqdılar. Bunları da görmüşdü 

Qələndər. O sovuran soyuq küləyin ağzından Qələndərgil birtəhər azad olub, 

öz yurd-yuvalarında qala bilmişdilər. Amma çox sayda qohumlarını, 

yaxınlarını, doğmalarını, əzizlərini o külək ağzına alıb aparmışdı. Lap 

uzaqlara atmışdı. Onların bir hissəsi qara küləyin gətirdiyi yerin havasına 

uyuşa bilməyib, tez bir zamanda dünyadan köçmüşdülər. Başqa bir hissəsi 

cəhənnəm əzabına dözə-dözə yaşamış, yaylağın havasını ruhlarına məlhəm 

kimi çəkərək, keçmişin xoş xəyalları ilə özlərini ovundurmuş, necə olursa- 
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olsun, kimlərinsə acığına yaşamağı ölümdən üstün tutmuşdular... Gedən əziz 

adamların çoxunun sorağını Qələndərgil tuta bilməmişdilər. Bir azından isə 

lap sonralar xəbər tutmuşdular.     

Tarix yenəmi təkrar olunurdu? Tanrı bu dəfə də onlarla pis oyun 

oynamağa başlayırdı? Belə bir oyun başlasaydı, onlar bu oyundan sağ-

salamat qurtula biləcəkdilərmi? Bu cavabsız suallar Qələndəri yerindən 

oynadır, onun qəlbini ağrıdır, rahatlığını əlindən alır, gecələri sakit yatmağa 

qoymurdu.  

Bu səhər onu, bir də Qıvraq Səməndəri rayon mərkəzinə çağırmışdılar. 

Cır Akop onlarla kabinetində bir saata yaxın söhbət eləmişdi. Onun 

söhbətindən çox mətləblər üzə çıxmağa başlayırdı. Üzə çıxmağa başlayan 

işlər isə məsələlərin çox qəliz olduğundan xəbər verirdi.  

-Qələndər, biz min illərdi, beləcə, bir yerdə yaşamışıq. Xeyirimiz də bir 

olub, şərimiz də. Elə deyilmi? 

-Düzdü, Akop müəllim. 

-Bax, o yekə dağ var ha, Karames dağı... 

-Hansı dağı deyirsiniz? 

-Yaşadığınız yerdə dağı tanımırsınız? Bax, o dağı deyirəm. Zirvəsində 

qar olan dağı. 

-Axı o dağın adı Karames deyil.  

-Bəs nədi, Qələndər qağa? 

-Qaramisdi. Qaramis dağı. Biz gözümüzü açandan belə eşitmişik. 

-Görürsən, Qələndər, burda da cığallıq edirsiniz. Elə Səməndəri də ona 

görə çağırmışam. Katib tapşırıb ki, həm onunla, hə də sizinlə söhbət eləyim. 

Akop Arapetyan kabinetdə bir az gəzişdi, bahalı siqareti odlayıb 

damağına qoydu. Deyəsən, mətləbi uzaqdan gətirmək istəyirdi.  

-Qıvraq Səməndərın yadına gəlməz. Onda hələ bapbalaca bir uşaq olardı, 

ya da heç bünövrəsi qoyulmazdı. O vaxtlar rayonda bir qrup təxribatçı türk 

əmələ gəlmişdi. Onlar aləmi bir-birinə qatırdılar, çox atılıb-düşürdülər. Ki, 

bizim dədə-baba yer adlarımızı dəyişib erməniləşdirirsiniz. Sonra hər şey 

bəlli oldu. Məlum oldu ki, Türkiyənin xəfiyyə orqanları burada pozuculuq 

işləri ilə məşğul olurlar. Məqsədləri də odur ki, bizim min illik 

dostluğumuza kölgə salsınlar. Türkiyə dövlətini tanıyırsınız də?! Onların 

məqsədi hər zaman erməniləri genosid eləmək olub... 1915-ci il...  

Cır Akopu bu vaxt ağlamaq tutmuşdu. Cib dəsmalını çıxarıb, gözlərini 

siləndən sonra söhbətinə davam eləmişdi: 

-Yazıq ermənilər, zavallı ermənilər... Onlar nə günahın sahibi idilər ki, 

türklər onların başına bu oyunları gətirirdilər? Beş milyon erməni. Təsəvvür 

edirsiniz?.. Bu qədər günahsız ermənini türklər qırıb, çatmışdılar. 
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-Beş milyon? – Qıvraq Səməndər özünü saxlaya bilməyib Akopun 

sözünü kəsmişdi.  

-Bəli, bəli, beş milyon.  

-Akop müəllim, o vaxt bütün dünya ermənilərini bir yerə yığsaydın iki  

milyon erməni olardımı? 

-Görürsənmi, Səməndər, sən yenə mənimlə söz güləşdirirsən. Sən yenə o 

türkləri müdafiə edirsən. Nəyə görə müdafiə edirsən, orasını bilmirəm. Siz 

başqa, onlar başqa. Baxma ki, sizə də türk deyirlər, əslində sizi yoğursalar da 

bir-birinizə qarışmazsınız.  

-Niyə ki? 

-Ona görə ki, onlar vəhşi türklərdilər, siz isə başqa, bambaşqa bir 

millətsiniz. 

-Belə çıxır ki, biz türk deyilik? 

-Allah eləməsin, siz türk olasınız. Sizin millətinizin əsl adını Stalin 

qoyub: azərbaycanlı.  

-Yer üzərində azərbaycanlı deyilən millət yoxdur. Bunu zornan bizə 

yapışdırıblar. 

Söhbətin uzanacağını, qəlizləşəcəyini hiss edən Cır Akop bir anda həm 

üzünün ifadəsini, həm də danışıq ahəngini yumşaldıb, əlini mehribancasına 

Səməndərin çiyninə qoymuşdu.  

-O işlər bizə qalmayıb. Nəyimizə gərəkdir belə boş-boş mövzularla 

başımızı ağrıdırıq. Əsas odur ki, siz Ermənistanda rahat-rahat yaşayırsınız. 

Odur ey, o günnəri sizin kənddən Məcid yanıma gəlmişdi. Deyir, Allah sizin 

başınızı həmişə uca eləsin. Deyir, evlər tikirik, yezid sarayı, bağ-bostan 

becəririk, malımızı satıb, şad-xürrəm yaşayırıq. Elə bir dövlət olmaz ki, 

orada biz türklərə sizin qədər xoş münasibət göstərsinlər. Bunu da Məcid 

deyirdi. Fikirləşib, görürəm kişi Allah adamıdır, düz danışır.  

Məciddən zəhləsi gedən Qələndər söhbətin bu yerində özünü tuta 

bilməmişdi. 

-Akop müəllim, yazın cırhacır vaxtıdı, işimiz, gücümüz başdan aşır, bizi 

nə üçün bura çağırdığını de, çıxaq gedək işimizin dalısınca.  

Qələndərin sözlərindən pərt olan Cır Akop bu anda söhbəti çox 

uzatdığının fərqində olmuşdu. Tələsik bir siqaret də yandırıb, bir nəfəs 

çəkəndən sonra tez əsas mətləbin üstünə gəlmişdi.  

-Məsələ belədi, Qələndər qağa, Azərbaycanda olan erməniləri camaat 

incitdiyinə, vurub öldürdüyünə görə, burada olan bəzi millətçi qüvvələr 

sizlərə qarşı zor tətbiq etməyə hazırlaşırlar. Biz təbii ki, buna imkan 

vermərik. Amma, hər halda, vəziyyət anbaan mürəkkəbləşir.  

Qıvraq Səməndər yenə dilini saxlaya bilməmişdi: 
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-Azərbaycanda, biz bilən, ermənilər üçün real şərait yaradılıb. Burada bir 

türk yuxarı vəzifəyə qoyulmadığı halda, orada ermənilər yuxarı vəzifə 

kürsülərində at oynadırlar. Hələ mən bilən, Azərbaycanda bir neçə nazir və 

nazir müavini olan ermənilər də var.  

Qıvraq Səməndərin sözlərindən boğaza yığılan Cır Akop daha dözə 

bilməmiş, əlini stola çırpıb, cır səsi ilə bağırmışdı: 

-Səməndər, dur tez kabineti tərk elə! Sən məni artıq boğaza yığdın. Sənin 

kimi təxribatçılar imkan vermirlər ki, adam kimi yaşayaq.  

Onun son sözlərini Səməndər uzaqdan eşitmişdi. Çünki öz əsəbləri də 

gərildiyinə görə, Cır Akopu vurmamaq üçün bir anda qalxıb otağı tərk 

eləmişdi.  

Ondan sonra Cır Akop Qıvraq Səməndərin nəslini-nəcabətini bir yerə 

yığıb, hamısını birlikdə söymüşdü. Ağzına gələni deyəndən sonra sakitləşib, 

Qələndərlə söhbətini davam eləmişdi.  

-Qələndər, bu köpək oğlu qanan deyil, ancaq sənə deyirəm, bir az 

hərəkətinizə fikir verin. Oturanda, duranda ehtiyatlı olun. Onlar gəlib 

buralara çıxsalar, bizim əlimizdən heç nə gəlməyəcək. 

-Onlar kimdi, Akop müəllim? 

-Millətçi erməniləri deyirəm. Azərbaycanda incidilən ermənilərin hayıfını 

onlar sizdən çıxacaqlar.  

-Biz neyləyirik ki? Nə günahın sahibiyik? Başımızı aşağı salıb, işimizlə, 

gücümüzlə məşğuluq. Bir də çox xahiş edirəm, belə pırtlaşıq sözlər 

danışmayın, camaatın əl-qolunu işdən soyutmayın. Nə olub bizim 

dövlətimizə? Moskvanın belə şeylərdən xəbəri olsa, inanın mənə, dünya 

dağılar. Necə yəni burda yaşama, orda yaşama? Bizim vahid və qüdrətli 

dövlətimiz var. Bu dövlət elə-belə yaranmayıb ki. Babalarımız qan töküb, bu 

hökuməti yaradıblar. Bu dövlətin təməlini laxlatmaq istəyənlərin Moskva 

dərisinə saman təpər.  

Bu sözləri Qələndər dili titrəyə-titrəyə deyirdi. Amma öz ürəyinin lap 

dərin qatlarından özünün dediklərinə bir şübhə toxumu da boy verirdi. 

Deyəsən, dövlət daha o dövlət deyildi. Bu aşkarlıq deyilən nə idisə çox 

böyük mətləblərə hesablandığından xəbər verirdi. Sovetin lap qüdrətli 

çağlarında da onların danışmağa dili olmamışdı. Onları, elə bil, buralarda 

ancaq və ancaq qoyunçuluğu və kənd təsərrüfatını irəli aparmaq üçün 

saxlayırdılar. Başqa bütün hüquqlar onlar üçün yazılmamışdı sanki. 

Hərdənbir görüntü yaratmaq üçün bəzi imtiyazlar eləsələr də, burada ikinci, 

hələ üçüncü, dördüncü dərəcəli insanlar kimi rəftar gördükləri arif adamların 

nəzərindən qaçmırdı.  

Qələndər əslində bu böyük dövlətin dağılacağına da inanmırdı. Ancaq 

onlar üçün hansısa qara torun qurulduğunu və bu torun işə düşüb, onları 
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udmağa başlayacağı günün çox da uzaqda olmadığını da hərdən qorxa-qorxa 

ağlına gətirirdi. Cır Akopun müəmmalı danışığından da qorxunun anbaan 

yaxınlaşdığı aydınca görünürdü. Yoxsa ona nə qalmışdı ki, Türkiyə 

dövlətindən, genosiddən danışırdı. Bütün bunların deyilməyi, xəbərdarlığın 

edilməyi hansı məqsədə xidmət edirdi axı?  

Cır Akopun yanından çıxandan düz evə çatana qədər bu xəyallar onun 

narahat qəlbini məşğul eləməyində idi. Elçinin dərsi yarımçıq qoyub, evə 

gəlməyini görəndə isə, elə bil, o xəyallar, fikirlər bir anda dağılıb yerini 

başqa fikirlə əvəz elədi. Nəvəsinin bu yaşında dərmanı tapılmayan bir dərdə 

mübtəla olması onun ahıl qəlbinə çalın-çarpaz yaralar vururdu. Bu fikri heç 

dilinə gətirməmişdi hələ. Gətirsəydi, elə bilirdi, ağzında dili yanardı. Amma 

nədənsə onun narahat qəlbinə hərdən damırdı. O damırdı ki, uşağı deyəsən, 

İrəvanda yaman günə qoyublar. Dərdinə dərmanın tapılmağı çətin olacaq. 

Tez də bu qara fikirləri başından atıb, yerini ağ işıqla doldurmağa səy 

göstərirdi. Lakin o ağ işıq qaranlığı qova bilmirdi ki, bilmirdi.  

 

X-X-X 

 

Qıvraq Səməndər hər şeyi anlayırdı. Ovcunun içi kimi bilirdi ki, bu 

işlərin sonu yaxşı olmayacaq. Ona görə özü kimi beş-altı qıvraq cavanı 

başına yığıb gizlində söhbətlər aparır, hadisələrin onlar üçün az-maz uğurla 

sonuclanmasına yollar arayırdılar. İndi də qaranlıq düşən kimi uşaqlarla Əyri 

dərənin dibində görüşüb, səssiz-səmirsiz Ağapir dağının ətəklərinə 

qalxmışdılar. Bilirdilər ki, kənddə rayona xəbər aparan agentlər çoxdur. 

Kənddə yaşayan ermənilərin üçdə biri rayona xəbər aparanlar idilər. Elə 

özümüzünkülərdən də xəbər daşıyanlar az deyildi. Erməniləri Qıvraq 

Səməndər başa düşürdü. Ancaq qanı qanımızdan olan adamların ermənilərə 

xəbər daşımasını heç cürə anlaya bilmirdi. Ona elə gəlirdi ki, belə adamların 

mütləq zatında qırıqlıq var. Bu qırıqlıq onları sındırır, vicdani hisslərini 

öldürür, adam olmağa qoymur. Axı bir xırda güzəştə görə də adam öz 

qandaşını yadlara satar? Bunları düşünəndə Qıvraq Səməndər yerində otura 

bilmir, yumruqlarını düyünlədir, belələrinin başını əzmək üçün özünü hazır 

vəziyyətə gətirirdi.  

Ağapirin ətəyindəki o çətirə oxşayan qayanın altında dayanıb 

söhbətləşəndə də elə ilk növbədə bu məqamı dilinə gətirdi:  

-Vallah, bir yandan baxanda, hamı kənddə bir-birinə qohum-qardaşdı. 

Əlbəttə, erməniləri demirəm. Amma baxıb görürəm ki, qaranlıq düşən kimi 

özlərini verirlər rayon mərkəzinə. Gün ərzində kim nə edib, kim dişini neçə 

dəfə qurdalayıb, kim arvadına neçə kərə məhrəmanə baxıb, hamısını birbəbir 

rayon mərkəzində oturan dəyyuslara xəbər verirlər.  
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-Biri elə sənin qohumun Məcid, - Qabalığı ilə yoldaşlarından fərqlənən 

Cəfər Səməndərin sözünü bitirməsinə imkan vermədi.  

-Bəli, mən danmıram ki. Məcid mənim atamın xalası oğludur. Mən də, 

atam da yaxşı bilirik ki, kənddə iki oğraş varsa, biri Məciddir. Oğraş 

olmasaydı, gedib erməninin artığını gətirib, özünə arvad eləməzdi. 

-Sən niyə dinmirsən, ay Saday?  

-Nə dinim, Cəfər, hamınız bilirsiz ki, bu parazit mənim də 

qohumumdur... 

-Uşaqlar, buraya şəcərə açmağa gəlməmişik. Elə həmişə belə boş-boş 

işlərlə məşğul oluruq, erməni də bundan istifadə edir. Kənddə kimin kim 

olduğunu hamı yaxşı bilir. Söhbət ondan gedir ki... Uşaqlar, vəziyyət 

uruscadır. Başımızı soxmuşuq kolun dibinə, dünyadan xəbərimiz yoxdur.  

-Yenə nə vay xəbəri ilə gəlmisən? - Cəfər dilləndi.  

-Belə görürəm, biz köklü işlər, tədbirlər görməsək, ermənilər bizi dədə-

baba yurdumuzdan didərgin salacaqlar.  

-Keçmişə baxma, indi o qələti ermənilər edə bilməzlər.  

-Necə olsa, rusun da qorxusu var. 

-Nə rus, ermənilər rusların tulasıdır.  

-Ruslar ermənilərin dayısıdır. 

-Bu dövlətin dağılmasını hələ gözləməyin.  

-Nə olsun, qırx səkkizinci ildə dövlət dağılmışdı?  

Uşaqların boş müzakirələr açacağını görən Qıvraq Səməndər səsini 

ucaldıb, bu söhbətə son qoymağa çalışdı.  

-Bura baxın, burada özünüzü görkəmli siyasətçi kimi göstərməyin. Mən 

sizə deyirəm, bizim başımızın üstündə böyük qara kabus dolanır. Tədbirli 

olmasaq, o qara kabus hamımızı udacaq. Siz də başlamısız... Rusu da 

tanıyırıq, ermənini də. Əslində çox da tanımırıq. Elə bilirik, onların bizə canı 

yanır. Həqiqətdə isə onların bizim haqqımızda öz planları var.  

-Nə plan, ay Səməndər? Nə plan deyirlər, canla-başla yerinə yetiririk. 

Yüz ton meyvə deyirlər, iki yüz ton meyvə yetişdiririk. Yüz qoyuna yüz 

iyirmi bala deyirlər, biz yüz qoyuna yüz qırx bala təhvil veririk.  

Qeyrətli, qüvvətli, cəsarətli, həm də çox avam olan Qara Bəşirin bu 

sözləri aranı bir az da qarışdırdı. Cavanlar gülüşüb, səslərini bir-birinə 

qatdılar. Biri gülə-gülə Qara Bəşiri söydü, o birisi onun sözlərini təkrar edib, 

avamlığını gözünə soxdu. Gülməyən, danışmayan təkcə Qıvraq Səməndər 

idi. Cavanlar onun halından, sanki, indi xəbərdar oldular. Vəziyyətin qəliz 

olduğunu, elə bil, bu anda anladılar. Gülüşlərini, məsxərələrini kəsib, 

daşların üstündə oturdular. Sakitcə dayanıb, Səməndərin danışmasını 

gözlədilər. Ağsaqqalyana ağırlıqla təmkinini göstərən Səməndər bir az 
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susub, nələrisə xəyalından keçirdi. Sonra hüzn yağan səsiylə danışmağa 

başladı: 

-Bizlər hər şeyə beləcə laqeyd yanaşa-yanaşa bir də ayılıb görürük ki, oba 

köçüb, yurdu qalıb. Bilmirəm nədir bizi belə laqeyd, biganə eləyən? Bir 

dönüb keçmişə baxmağa təpərimiz yoxmu bizim? Vaxtlar var idi bu 

Ermənistan adlanan ərazidə sayla sayılacaq qədər erməni yaşayardı. Onları 

da ordan-burdan yığıb buralara atardılar ki, bəlkə gələcəkdə işlər dəyişər, 

zornan bir Ermənistan dövləti yaradarlar. Axı adamlar var bizim kimi deyil. 

Bizim kimi sabahı düşünmədən yaşamırlar. Bax, görürsüz, elə düşündükləri 

kimi də oldu. Bizim ata-baba torpaqlarımızda özlərinə dövlət qurdular. 

Sonra başladılar yavaş-yavaş bu torpaqların əzəli sahiblərini burunlamağa. 

Bir dəfə burunladılar, iki dəfə burunladılar... Gördülər bu burunlamaqla 

sahibləri buradan çıxara bilirlər, həvəsə düşdülər, yenə burunladılar. İndi çox 

az qalmışıq. Bu dəfə məqsəd bu azı da qovub birdəfəlik canlarını bizlərdən 

qurtarmaqdır. Söhbət bu plandan gedir, Bəşir. Sənin fikrinsə qalıb qoyun-

quzunun yanında. İndi tamam ciddi söhbət eləməyin məqamıdır. Bir yol 

tapmasaq, tezliklə el-obamızdan didərgin düşəcəyik. Yadınızdadırmı 

babalarımızın taleyi? Yaylaqdan isti arana atılan babalarımız öldülər, 

qırıldılar, yurd həsrəti çəkə-çəkə gözlərini yumdular. İndi sizdəmi bunları 

istəyirsiniz?  

-Bəs indi nə edək, Səməndər? - bu dəfə Cəfər tamam ciddiyyətlə 

Səməndərdən soruşdu. 

-Elə mən də sizi bu suala cavab tapmaq üçün buraya gətirmişəm.  

-Sən qıvraq bir şey tapa bilməyəndə, biz nə tapasıyıq ki? 

-Elə deyil, Cəfər, vallah elə deyil. Bizim ən böyük faciələrimizdən biri də  

bir yerə yığışıb, qəti qərar qəbul etməyi bacarmamağımızdır. Adamlar ayrı-

ayrılıqda gücsüz, zəif, zavallı bir yığnaq sürüsüdü. Bir yerdə olanda isə artıq 

onlar gücə, hərəkata, böyüklüyə çevrilirlər.  

-Beş-altı nəfərlə biz nə edə bilərik? Deyirlər, saqqallılar gəlir. Onlar da 

dinsiz, imansız, anasının əmcəyini kəsən qurumsaqlardı. Deyirsən, yəni, biz 

beş-altı nəfər onların qabağında dayana bilərik?  

-Cəfər, əgər toplum olmağı bacarsaq, sabah yüz olacağıq, min olacağıq. 

Gücümüz, vuran qolumuz olacaq.  

-Şəxsən mən bu əllərimlə obama əl uzadan yüz saqqallını boğaram, - 

Qara Bəşir əsəbiləşib ayağa durdu.  

-Otur, Bəşir, hirslənmə. Görürsüz, uşaqlar, o dəqiqə təmkinimizi pozur, 

çılğınlaşır, ağzımıza gələni danışırıq. Gəlin ustalıqla, siyasətlə iş görməyi 

öyrənək. Heç olmasa, bu dəyyuslardan bunu götürək. Pambıqla başımızı elə 

kəsirlər ki, xəbərimiz də olmur.  
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Qıvraq Səməndər bu sözləri deyəndə səsi titrədi. Hiss olunurdu ki, nə 

qədər təmkinini saxlamağa çalışsa da, əsəbləri sözünə baxmır. Bunu hiss 

edən Cəfər onu sakitləşdirmək üçün zarafat elədi: 

-Sənin Səməndər baban da bunnarnan düz yola getmirdi. Erməni 

görəndə, elə bil, qutuda ilan görürdü.  

Qıvraq Səməndərin babasına bölgədə Ayıq Səməndər deyərdilər. Camaat 

danışardı ki, kişi yatanda da gözü açıq yatarmış. Hissiyyatı onu heç zaman 

aldatmazmış. İyirminci əsrin əvvəllərində ermənilərlə baş verən qanlı 

olaylarda Ayıq Səməndər öndə gedərmiş. Kəndə hücum edən ermənilərin 

qabağını almaq üçün igidlərdən bir dəstə düzəldib kəndin dörd bir ətrafını 

gecə-gündüz qoruyurmuşlar. Bu döyüşlərdə çoxlu itki vermişdilər. Neçə evə 

igidlərin meyidini göndərmişdilər. Ancaq yenə də Ayıq Səməndərin 

adamları təslim olmamış, geri çəkilməmiş, sona qədər kəndi müdafiə etməyi 

bacarmışdılar... Lap sonralar ermənilər pusquya salıb, Ayıq Səməndəri 

öldürsələr də, artıq kənd möhkəmlənib, düşmənə can verməmişdi. Bütün 

bunları kənddə hamı bilirdi. Bu söhbətlər babalardan atalara, atalardan 

oğullara ötürülərək dillərdə dolaşmış, gəlib bu günlərə çatmışdı. Hərdən 

yoldaşları zarafata salıb, Qıvraq Səməndərə də sataşır, deyirdilər, bu it oğlu 

ermənilər çox kinli millətdir, məqam tapan kimi səni də baban kimi 

öldürəcəklər. Belə olanda Səməndər də söz altında qalmır, “ öldürsələr də, 

erməniyə elə-belə can verən deyiləm, bir canıma on erməni canı almamış 

dünyadan getsəm, Ayıq Səməndərin qəbri od tutub yanar “ - deyərdi.  

Düzünə qalanda, Qara Bəşirdən savayı, uşaqların hamısı təhlükənin hər 

an yaxınlaşdığını dərk edirdilər. Ancaq, sanki, özlərinə ümid vermək, 

özlərini ovutmaq üçün bu fikirləri yaxına buraxmaq istəmir, evlərində də 

arvad-uşaqlarını sakitləşdirib, təmkinli və səbirli olmağı onlara tövsiyyə 

edirdilər...  

...Qara bulud bir az da qatılaşırdı. Belə getsə, bir az da ötəcək, o buludlar 

çevrilib, al-qırmızı qan rəngində olacaqdılar... 

-Uşaqlar, mənə deyin görüm, silahdan-zaddan evinizdə nəyiniz var? Heç 

olmasa, hücum eləsələr, arvad-uşağımızı kömək gələnə qədər qorumağa 

gücümüz çatacaqmı? Cəfər, deyəsən, sizdə beşaçılan var? 

-Hə, Səməndər, onu möhkəm bir yerdə gizlədib saxlamışam. Demişəm, 

heç olmasa, düşmənə də gücüm çatmasa, arvad-uşağı öldürüb, düşmənin 

əlinə keçməyə qoymaram.  

-Saday, bəs səndə nə var? 

-Vallah, olmağına bir tüfəngim var. O vaxt dədəmə vermişdilər ki, 

camaata silah atmağı öyrətsin. Ancaq qorxuram onu işə salana qədər, erməni 

nəslimi, nəcabətimi də yan-yana düzsün.  

-Hər halda, ehtiyatda saxla, bəlkə əlimizdən tutdu. Bəşir, bəs sizdə? 
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-Bizdə silah nə gəzir?! Pendir kəsməyə bir pıçağımız var, o da əl 

vurmamış əyilir.  

İlkər də, Loğman da silahlarının olmadığını deyəndə, Səməndərin fikri 

bir az da qarışdı. Ona elə gəlirdi ki, etibar elədiyi, güvəndiyi adamların, heç 

olmasa, bir-ikisində az-maz normal silah olar. O silahlarla səs-küy salıb, 

bəlkə kəndə soxulanların qabağını ala bilərlər. Səməndər anlayırdı ki, 

onların üstünə gələnlər dayandoldurumlarla gəlməyəcəklər. Bəlkə də onlara 

xaricdəki dostları lap müasir silahlar da vermişdilər. Lap Səməndərgilin beş-

altı tüfəngləri olsaydı belə, yenə onların qabağında dayanmaq asan 

olmayacaqdı. Amma, hər halda, bir az müqavimət göstərib, arvad-uşağı bir 

tərəfə çəkmək olardı.  

Səməndərin fikrə getdiyini görən Cəfər yenə ortalığa zarafat qatmaq 

istədi:  

-Qıvraq, bəs sənin topundan, topxanandan nəyin var? Elə danışırsan ki, 

elə bil, Ayıq Səməndərdən sənə cəbbəxana qalıb.  

-Mənim bir beşaçılanım var. O vaxt dədəm Gürcüstandan alıb gətirmişdi. 

Gündə onu bir dəfə yağlayıb, əzizləyirəm. Ümid yeri kimi baxıram ona. Hər 

halda, beş-altı gavurun başını dağıtmağa gücü çatar... Ancaq sizdə belə 

zəifçiliyin olduğunu gözləmirdim.  

-Elə şey danışırsan ki, Səməndər, biz burda canımızı birtəhər saxlayırıq, 

silah saxlaya bilərik?..  

Səməndər yoldaşlarına bir daha işin çox qəliz olduğunu anlatmağa 

çalışdı. Və ona elə gəldi ki, Qara Bəşirdən savayı hamısı məsələnin 

ciddiliyini çılpaqlığı ilə dərk elədilər.  

Qara Bəşir isə hələ də dediyini deyirdi: 

-Başınızı boş-boş şeylərlə yormayın. Sovet ölüb ki, erməni bizi 

yurdumuzdan çıxarsın?  

İşi belə görəndə Qıvraq Səməndər daha dözə bilmədi. Səsini bir az 

qaldırıb, onu ərkyana yamanladı: 

-Ə, dəyyus, sən heç bilirsən saat neçədi?  

-Niyə bilmirəm? Doqquza qalır.  

-Bilsən, belə danışmazsan. Qara, əgər işə ciddi yanaşmırsansa, get 

qoyununu otar. Belə olsa, səni dəstədən çıxarıb, bayıra atacağam.  

-Özün bilərsən, ancaq mənsiz sizin inqilabınız baş tutmaz.  

Onun bu sözlərinə bu dəfə heç biri gülmədi. Elə bil indi, bu anda Bəşirin 

şüuruna gəlib yetişdi ki, işlər heç də onun düşündüyü kimi lağlağılıq deyil. 

Sakitcə daşın üstündə oturub, Səməndərin danışmasını gözlədi.  

Səməndər kəndin bütün xəritəsini yoldaşlarının gözləri önünə gətirdi. 

Haralarda pusqu qurmağın, müdafiə mövqeyi tutmağın daha müvafiq 

olduğunu onların nəzərinə çatdırdı.  
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-Qurdlu yamacdan basqın edə bilməzlər.  

-Niyə, orada qurdlar bizi qoruyur? 

-Oradan kəndə girməyə risk eləməzlər. O vaxtlar da Qurdlu yamacdan 

kəndə girmək istəyəndə çoxlu itki vermişdilər. Yağlı dərədən gələ bilərlər. 

Gərək ora adamlarımızı qoyaq. Bir qalır Yovşan düzü. O tərəfi qoruya 

bilsək, bizə heç nə edə bilməyəcəklər. Elə sabahdan qərara gələk. 

Yubansaq... Gecikmək onsuz da bizim xəstəliyimizdi. Biz fikirləşənə qədər 

ermənilər vurub çayı keçərlər. Sizdən ən böyük xahişim budur, aramızda 

olan söhbətləri kəndə yaymayın. Onsuz da kənddə olan ermənilər gözüaçıq 

yatırlar. Söhbətimizdən duyuq düşsələr, onda işlərimiz yolunda getməyəcək.  

Bir az da danışdılar, məsləhətləşdilər. Kəndə doğru gələ-gələ bir-birinə 

ürək-dirək verməyi də yaddan çıxarmadılar.  

-Allah kərimdi, uşaqlar, inşallah hər şey yaxşı olar. Əliniz-qolunuz 

soyumasın... Doğrudan, İlkər, sənin toyun nə vaxtdır?  

-Səməndər, yəqin ki, hələ bir-iki ay çəkər. Görək bu işlərin axırı necə 

olur. Arvadı gətirib ermənilərə əsir verə bilmərəm ki.  

-Allah amanında. Sabah görüşərik. 

Bu vaxt dağların arasından ildırım çaxdı. Yer-göy şaqqıldadı. Deyəsən, 

ürəyi dolan göylər ağlayıb ürəyini boşaltmaq istəyirdi. 

 

X-X-X 

 

Yenə Duyğu Elçingilə gəlmişdi. Neçə gün idi ki, Elçin məktəbə gedə 

bilmirdi. Belə getsəydi, bu dərs ilində daha o, deyəsən, məktəbə gedə 

bilməyəcəkdi. Müəllimlər də ara-sıra onlara gəlirdilər. Elçinə baş çəkirdilər. 

Ona ürək-dirək verib, çıxıb gedirdilər. Ən çox onlara gələn isə elə Duyğunun 

özü idi. Bir şeyi bəhanə edib, tez-tez onlara baş çəkirdi. Bu gün də əlinə 

yaxşı bəhanə düşmüşdü. Anası onu yanına çağırıb qəfildən soruşmuşdu: 

-Qızım, Elçin necədi?  

Duyğu çaşıb qalsa da, tez özünü ələ almışdı.  

-Mən nə bilim, ana, məktəbə gəlmir ki.  

-Bəs bacısından xəbər almırsan?  

-Yox, utanıram. 

-Niyə ki, sinif yoldaşındı da. 

-Nə bilim. 

-Heç gedib baş çəkmirsiniz?  

-Yox. Dostları gedib dəymişdilər, vəssalam. 

-Dostları kimdi?  

-Nə bilim... Rəşaddı, Romandı, Müşfiqdi... 
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Duyğu üzünü yana çevirib, gözlərini anasından gizlətməyə çalışmışdı. 

Qorxmuşdu ki, birdən anası onun yalan danışdığını hiss edər. Ya da Elçinin 

anası onun anasını küçədə- bacada görəndə deyər, deyər ki, sağ olsun qızını, 

hərdən bizə gəlir, Elçini darıxmağa qoymur.  

-Bay, bay, bay, nə pis eləmisiniz. Necə olsa sinif yoldaşınızdır. Biz o 

vaxtlar sinif yoldaşlarımız üçün canımızı da qurban verərdik. İndi 

zəmanənin xarabı çıxıb... Bir az süd sağmışam, dur onu apar ver Elçingilə, 

həm də onu soruş, qayıt gəl.  

Anasının bu sözlərindən, elə bil, Duyğunun çiçəkləri çırtlamışdı. Tez o 

biri otağa keçib üz-gözünə sığal vermişdi. Saçlarını darayıb, tellərini alnına 

düzmüşdü. Sonra anasından südü alıb, tələm-tələsik evdən çıxmışdı.  

Yol boyu Duyğu Elçinin evdə tək olmasını istəmişdi. Anasından utanırdı. 

Babasından ondan da çox. Tək Hüsniyyə olsaydı yenə o qədər utanmazdı. 

Hüsniyyəni çox istəyirdi. Lap öz bacısı qədər. Utanırdı ki, birdən evdəkilər 

qızın Elçini çox istəməyini hiss edərlər. Əslində burada nə vardı ki? Bəyəm 

sinif yoldaşını çox istəmək olmaz? Yox, axı uşaqlar arasında Elçinin 

Duyğunu sevməsi xəbəri də dolaşırdı. Bundan utanırdı Duyğu. Düşünürdü 

birdən bu xəbər fırlanıb, dolanıb Şücaət xalanın, Həsən əminin də 

qulaqlarına çatar. Onda gərək heç Duyğu bu səmtdə, bu dolayda dolanmasın. 

Bəlkə öz anası da pis qarşılayardı bu xəbəri. Deyərdi, köpəyin qızı, siçan 

olmamış çuvalın dibini deşirsiz. Heç bəlkə də Elçinin xəstəliyinə görə belə 

danışmazdı anası. Axı o, ağıllı arvad idi. Birinin fiziki nöqsanına görə onu 

aşağılamaq istəməzdi yəqin ki. Ancaq yaşlarının azlığına görə qınayardı 

onları.  

Bəxtindən evdə Elçin və Hüsniyyədən başqa heç kəs yox idi. Hüsniyyəyə 

də anası bir xeyli iş tapşırıb, çölə getmişdi. Duyğu utana-utana südü 

Hüsniyyəyə verdi.  

-Hüsniyyə, anam deyir, bu südü apar Elçin içsin. 

Hüsniyyə südü alıb, eyvandakı dolabın içinə qoydu. 

-Təkcə Elçin içsin? Biz içsək olmaz? 

Duyğunun yanaqları allandı. Başını aşağı dikdi. Özünü itirib, eşik 

qapısına tərəf yönəldi.  

-Bəs niyə gedirsən? Bir içəri keçsənə. Sinif yoldaşını xəbər almaq 

istəmirsən?  

Hüsniyyənin sözlərindəki sətiraltı mənadan Duyğu hər şeyi hiss elədi. 

Bildi ki, Hüsniyyənin siniflərində olan “məhəbbət dəftərindən” xəbəri var.  

-Axı...  

-Axısı-maxısı yoxdu. Elçin də təkdi, darıxır. Bir az söhbət eləyin başı 

qarışsın.  
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Elə bil, bayaqdan bu sözlərin tamarzısıymış kimi tezcə geri qayıtdı. Elçin 

uzanan otağın qapısı ağzında dayanıb başını içəri uzatdı.  

-Elçin, yatmısan? 

-Yox, Duyğu, gəl.  

Deyəsən, Elçin onun səsini eşitmişdi. Yatağından qalxıb kətilin üstündə 

oturmuşdu. İmkan tapıb saçına, telinə də əl gəzdirmişdi. Bunu hiss edən 

Hüsniyyə qardaşına söz atmaqdan qalmadı: 

-Qaqaş, nə tez bəzənib-düzəndin? Bir az bundan qabaq şirin yuxudaydın.  

Elçin bacısının atmacasından utandı.  

-Yox, bacı, mən yatmamışdım, kitab oxuyurdum.  

-Axı həkim deyib, gözlərini çox gücə salma. Belə olsa anaya deyəcəm 

kitabları gizlətsin.  

-Neyləyim, bacı, darıxıram. Kitablarla başımı qatıram.  

-Bax, Duyğu öz ayağı ilə gəlib çıxıb. Siz söhbətləşin, mən də anamın 

əmrlərini yerinə yetirim.  

Hüsniyyə dabanı üstə çevrilib eşiyə çıxdı.  

Duyğu otağı gözdolusu nəzərdən keçirdi. Elə bil, onun üçün doğmalaşan 

bu otaqda hər nə var idisə hamısını gözlərinə yığmaq istəyirdi. Sonra Elçinlə 

üzbəüz kətildə əyləşdi.  

-Duyğu, müəllim bir xəbər göndərib?  

-Yox, elə-belə gəlmişdim. Anam sənə süd göndərmişdi. Deyir, süd içmək 

gözlərə xeyirdi. 

Axırıncı sözləri özündən uydurmasını Elçin başa düşmədi.  

-Sağ olsun.  

-Doğrudan yadıma düşdü. Rəxşəndə müəllimə dedi ki, Zaur bu il daha 

məktəbə gəlməsin. İllik qiymətlərin də yazılıb.  

-Bilmədin riyaziyyatdan neçə yazıblar? 

-Dörd. İki fənnən dörd, qalanları beş.  

-Nə qədər çalışsam da, riyaziyyatdan beş ala bilmirəm.  

Elçinin yatdığı çarpayının aşağı tərəfinin altından bir dəftərin qırağı 

görsənirdi. Onu görən kimi Duyğu çəkib dəftəri əlinə götürdü.  

-Bu nə dəftərdi, Elçin? 

Elçin cinayət işləmiş kimi bir anda sıçrayıb dəftəri qızın əlindən aldı.  

-Heç, elə-belə boş dəftərdi.  

-Bəs niyə belə həyəcanlandın? Bəlkə istədiyin qıza məktub-zad 

yazmısan?  

-Yox... 

-Düzünü de, Elçin, yaman qızardın.  



29 

 

Elçin dəftəri gizlətmək üçün gizli bir yer axtardı. Sanki o dəftəri 

görsəydilər onun taleyində nələrsə dəyişməliydi. Yaxşılığına, yoxsa 

pisliyinə-day orasını bilmirdi.  

Onun bu təlaşı qıza da bir başqa cür təsir elədi. Özünü itirən kimi oldu. 

Bir istədi elə gəldiyi kimi də qayıdıb getsin. Qapıya tərəf bir-iki addım yeridi 

də. Amma nəsə düşünüb geri qayıtdı. O anlarda onun hələ bərkiməmiş uşaq 

qəlbindən çox xəyallar keçdi. Əslində bunlar nə idi, heç özü də bilmirdi. 

Bəlkə mənasını bilmədiyi qısqanclıq alovu yaranmışdı onda? Hər halda, o 

dəftərin sirrini bilmək indi onun üçün ən vacib məsələlərdən biri idi.  

-Elçin, olar o dəftərə baxım? 

-Yox, olmaz!  

-Niyə ki? Nə var onun içərisində?  

-Heç nə yoxdur. Dedim axı, boş dəftərdi.  

Elçin yatdığı çarpayının döşəyini qaldırıb, dəftəri onun altına qoydu. 

Sonra döşəyin üstündə oturdu.  

Duyğu yenə yerindən qalxdı. Astanaya qədər gəldi. Onun özünü itirdiyini 

Elçin hiss eləmişdi. Bu qızın qəşəng olduğu qədər tərs olduğunu da bilirdi. 

Bilirdi ki, elə indicə onun yanından çıxıb gedə bilərdi. Bunu istəmirdi Elçin. 

İstəyirdi qız onun lap yanında otursun. Nəfəs-nəfəsə. Onunla söhbətləşsin, 

zarafatlaşsın, məktəbdən danışsın, hansı oğlanın hansı qızı istəməsindən 

söhbət açsın. Bu anda Duyğunun durub onun yanından getməyi Elçinin ən 

çox istəmədiyi bir iş olardı. Ona görə tez ortalığa bir söz atıb, onu geri 

qaytarmağa cəhd göstərdi.  

-Duyğu, sən niyə mənə Elçin deyirsən? 

-Nə olsun ki, demək olmaz? 

-Bilirsən, məktəbdə mənə hamı Zaur deyir. Ancaq qohumlarım 

doğmalarım... 

-Yaxşı, bundan sonra mən də sənə Zaur deyərəm. 

Elçin qaş düzəltdiyi yerdə vurub gözü də yerə tökdüyünü hiss elədi. 

Qız ayağının birini astananın o biri üzünə qoydu.  

-Yox, elə demirəm. Xahiş edirəm, mənə həmişə Elçin deyəsən... Bilirsən, 

mənim niyə iki adım olub?  

-Yox, bilmirəm. 

-Yaxına gəl, danışım sənə. Çox maraqlı söhbətdi.  

-İndi yox, anam deyib, tez evə gəl.  

-Gəl danışım, sonra çıxıb gedərsən. 

-Yox, gedirəm. 

-Sən Allah... 

Əslində getməyə də ayağı gəlməyən qız bir anlıq iki daşın arasında qaldı. 

Bir ayağı onu eşiyə çəksə də, o biri ayağı geriyə, Elçinin yanına aparmaq 
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üçün tələsdi. Hansı ayağının güclü olduğunu bu bir-iki saniyə həll edəcəkdi. 

Bu bir-iki saniyə həm qızın özü üçün, həm də Elçin üçün uzun bir vaxt arası 

kimi göründü. Və Duyğu incik-incik geri qayıdıb yanını kətilin üstünə 

qoydu.  

-Hə, yaxşı, tez ol danış, tələsirəm. 

...Kənddə Həsənin ailəsində oğlan uşağının dünyaya gəlməsi az vaxtda 

bütün kəndə yayıldı. Qohum-qonşular bir-birinə gözaydınlığı verdilər. 

Həsəni təbrik eləmək üçün yaxınları onu aradılar. Həsəndən də çox uşağın 

babalarına təbrik demək üçün tələsdilər.  

-Gözün aydın, Qələndər kişi!.. 

-Atalı-analı böyüsün, Əsəd əmi!.. 

Babaların, nənələrin sevincdən gözləri işıq saçırdı. Uşağın dünyaya gəlişi 

əmilərə, dayılara da sonsuz sevinc bəxş eləmişdi. Bibilər, xalalar... Hər kəs, 

hər kəs sevinirdi. Bir həftə, on gün evlərinə gəlib-gedənlərin sayı-hesabı 

olmadı. Və bir günləri... Qohum-qardaş onlara yığılıb şadyanalıq elədikləri 

vaxt Hidayət dayı ayağa qalxıb uca səslə gələnlərin nəzərinə çatdırdı: 

-Mən dayıyam, hüququm çatar yəqin uşağın adını qoymağa.  

Yandan etirazların gəlmədiyini görən Hidayət bir az da cəsarətlənib: 

-Oğlanın adını Elçin qoyuram,- dedi.  

Ətrafdakıların səs-küyü bir-birinə qarışdı, hamı “mübarəkdi, adıyla 

böyüsün, böyük oğlan olsun” – deyərək, bir-birini təbrik elədilər. Daha 

bilmədilər ki... Həsən onda rayon mərkəzindən beş-on dəqiqə olardı ki, 

qayıtmışdı. Cibində də uşağın şəhadətnaməsi. Ata oğlunun adını Zaur 

yazdırmışdı. Sonralar bu adı hardan götürdüyünü danışacaqdı. Deyəcəkdi ki, 

Bakıdan rayonumuza bir oxuyan gəlmişdi, adı Zaur idi. Zalım balası elə 

oxuyurdu ki... Zənguləsindən adamın ürəyi köksündən qopub içinə düşürdü. 

O, oxuyanın adı da xoşuma gəlmişdi. Ürəyimdə əhd eləmişdim ki, oğlum 

olsa, adını Zaur qoyacağam. Bunları sonra deyəcəkdi... Hələliksə... Ürəyinin 

bir teli qırılsa da, səsini çıxarmadı. Heç nə deyib, danışmadı. Nə deyəsiydi 

axı: atasının, qaynatasının yanında necə deyəydi ki, uşağın adını indicə 

yazdırıb gəlmişəm... 

Lap sonralar bu məsələ açıldı. Onda açıldı ki, artıq evdə-eşikdə, qohum-

qonşu yanında uşağı Elçin deyə çağırırdılar. Günlərin birində arvadı Həsənə 

yanaşıb: “Ay kişi, bəlkə fikrin var Dədə Qorqud gəlib uşağa ad qoysun? 

Elçin adını bəyənmirsən? Niyə gedib şəhadətnamə almırsan?“-deyəndə, 

Həsən məsələni açıb arvadına danışmışdı. Arvadı qardaşına bunu çatdıranda, 

Hidayət təəccüb eləməmişdi. Demişdi, nə olar, həm Elçin olsun, həm də 

Zaur. Kimin hansı ad xoşuna gələr, elə o adla çağırar uşağı... 

Beləcə, məktəb vaxtına qədər uşağı hamı Elçin kimi tanıdı. Məktəbdə 

isə... Jurnalda onun adını Zaur Cəlilov kimi qeyd eləmişdilər...  
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Elçin söhbəti dağın başından fırladıb, dolandırıb gətirmək istəyirdi. Ki, 

bir az uzun alınsın. Uzansın və Duyğunun incikliyi yadından çıxsın. Evə 

getmək də yadına düşməsin. Amma tərslikdən bu söhbəti uzun danışa 

bilmədi. Söhbət bitən kimi Duyğu ayağa qalxdı. 

-Nə maraqlı olub, mən heç bilmirdim. Di sağ ol, mən yavaş-yavaş gedim.  

Daha Duyğunu saxlaya bilmədi.  

Bir müddət qız onlara gəlmədi. Elçin onun üçün darıxdı. Darıxan kimi də 

dəftəri gizlincə götürüb baxdı. Elə bil, bütün günahlar bu dəftərdəymiş. 

Ancaq o dəftərə günahkar kimi baxmaq da istəmirdi. Cansız kağız parçası 

neynəsin axı?! Günah onun özündə oldu. Elə kim olsaydı inciyərdi. Belə 

açıq-aşkar və tələsik dəftəri götürüb gizlətməsi hər bir duyğulu adamın 

könlünə dəyə bilərdi. Bu da ola Duyğu. Duyğunun yaşında və hisslərinin bu 

çağında inciyib getməsi heç də gözlənilməz deyildi. O biri tərəfdən də Elçin 

neyləyəydi bəs? O dəftərdən heç ata-anasının, evdəkilərin xəbərləri yox idi. 

Ən pünhan namə kimi bu dəftəri hamıdan gizlədirdi. Elə bilirdi bu dəftərdən, 

dəftərin içində olanlardan kimsə xəbər tutsa, aləm bir-birinə qarışacaq, hamı 

onu lağa qoyacaq. Niyə belə düşünürdü, bunu heç özü də bilmirdi.  

Bir isti yay günü bu dəftərin sirri açıldı. Özü də sirrin açılmasında 

Duyğunun böyük rolu oldu.  

Evdə yenə Elçin tək qalmışdı. Şücaət uşaqlarını da götürüb örüşə 

getmişdi. Atası isə hələ rayon mərkəzindən qayıtmamışdı.  

Bu necə oldu görəsən? Günəş hayandan doğdu? Elçin fikirli-fikirli 

qapıya tərəf baxıb Duyğunu düşünəndə torlu gözlərinin qabağına Duyğu 

göründü. Əvvəl elə bildi yuxu görür. Bir başını silkələdi. Yuxu olmadığını 

duyanda ağlına başqa şeylər gəldi. Belə şeyləri nağıl kitablarında çox 

oxumuşdu axı. Mələk o, qızın surətində gəlib qapının ağzıda dayanmışdı 

yəqin. Başını bir də silkələdi. Qeyri-ixtiyari o mələyin dayandığı tərəfə 

addım atdı. 

-Salam, Elçin. 

-Duyğu, sənsən?  

-Tanımadın? 

-Tanıdım. Amma inanmadım. 

-Niyə ki? 

-Gör nə vaxtdı bizə gəlmirsən.  

-Heç yenə gəlmək istəmirdim, amma dözə bilmədim. 

-Niyə gəlmirdin? 

-Özün yaxşı bilirsən. 

Elçin bildiyini boynuna almaq istəmədi. 

-Mən heç nə bilmirəm.  
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Duyğu təklifsiz-zadsız Elçinin otağına girdi. Həmin sirli dəftər masanın 

üstündə idi. Və yenə Elçin dəftəri götürdü, onda olduğu kimi tələsik onu  

yatdığı döşəyin altına qoydu. Qız yenə pərt oldu. Yanaqlarına xəfif qızartı 

çökdü.  

-Elçin, elə o dəftərə görə gəlmişəm. 

-Məni görməyə yox? 

-Mənim üçün maraqlıdı. İndi marağım bir az da artdı. Sən Allah, niyə o 

dəftəri məndən gizlədirsən? Kimə məktub yazırsan yaz, bunu məndən 

gizlətməyə ehtiyac yoxdu. 

Son sözləri Duyğu elə kədərli dedi ki, zərif dodaqları xırdaca əsdi.  

-Məktub? Nə məktub, qız?  

-Başa düşmürəm, elə bilirsən? O qədər də key hesab eləmə məni. Ancaq 

o qızın adını mənə desən, səndən əl çəkərəm.  

-Nə qız, başın xarab olub?  

-Onda elə deyilsə, dəftəri mənə göstər.  

İndi Elçinin də yanağına qızartı gəldi.  

-Göstərə bilmərəm axı. Bir kimsənin bu dəftərdən xəbəri yoxdu. Heç 

evdəkilərin də.  

-Ooo. Onda çox maraqlıdı. Görəsən nə var o dəftərin içərisində? Mənə 

göstərməsən, çıxıb gedən deyiləm.  

-Təkcə səndən yox, elə hamıdan utanıram. Elə bilirəm bu dəftəri görsələr, 

mənə güləcəklər.  

-Niyə gülürlər ki? Gülməli dəftərdi? 

-Bilmirəm. 

-Sən mənim canım, göstər mənə o dəftəri. Maraq məni öldürdü. İndi yox, 

neçə günlərdi o dəftərin marağındayam.  

Elçin bilmədi nə eləsin. Gah əlini döşəyin altına uzadıb dəftəri götürmək 

istədi, gah da geri çəkilib gözlərini döyə-döyə Duyğunun üzünə baxdı. Onun 

bu müəmmalı hərəkətləri Duyğunun o dəftəri görmək həvəsini bir az da 

alovlandırdı.  

-Niyə belə eləyirsən, Elçin? Elə bil, heç özündə, sözündə deyilsən. 

Elçin bütün iradəsini toplayıb, qapıya tərəf baxdı, Duyğuya böyük sirr 

açacaqmış kimi ona yaxın gəldi, asta səslə pıçıldadı: 

-Duyğu, heç kimə deməzsən ki?  

-Bu illər ərzində mənim necə ağzı bütöv qız olduğumu bilməmisən? 

Yanımda birinin başını kəsələr, yenə heç kəsə demərəm. 

Qızın yekə danışmağına gülməyi gəlsə də, özünü saxladı. İndi gülməyin 

məqamı deyildi. Özü üçün böyük bir sirr sandığı, hələ heç kimə demədiyi bir 

məsələni açmaq istəyirdi Duyğuya. 

-Duyğu, bilirsən...  
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Dəftəri götürüb sinəsinə sıxdı.  

-Mən hərdən... 

-De də, Elçin, noolar, bağrım yarıldı. 

-Mən hərdən şeir yazıram. 

-Şeir yazırsan? 

Duyğunun, elə bil, ağır yük xırda çiyinlərindən götürüldü. Yenicə 

qabaran sinəsinə geniş hava verib, dərindən nəfəs aldı.  

-Nə vaxtdan yazırsan, Elçin?  

-Çoxdandı, amma hələ heç kəs bilmir.  

-Niyə demirsən ki? Burda gizlətməli bir şey var? 

-Utanıram. Elə bilirəm, bilsələr, mənə güləcəklər. 

-Baxır sən nə yazırsan, necə yazırsan. Bəlkə elə doğrudan yazdıqların 

gülməlidi. Keçən il mən də bir-iki şeir yazdım. Sonra oxuyanda ətim 

töküldü. Tez cırıb, tulladım. Dedim, bu şairlik mənlik deyil. Aç, baxaq 

görək, bəlkə sənin yazdıqların da mənim yazdıqlarım kimidi. 

Elçinin bu sözlərdən sonra əlləri də əsməyə başladı. Böyük imtahan 

verirmiş kimi ağır-ağır dəftəri açıb, vərəqləməyə başladı.  

Duyğu isə... Bu anlarda özünü çox rahat hiss edirdi. Bəlkə otuz, qırx gün 

idi ki, özünü belə sakit hiss eləməmişdi. Elçinin gizlətdiyi dəftər 

məsələsindən sonra ona elə gəlmişdi ki, sinif divarları arasında gəzib-

dolaşan o söhbətə Elçin xəyanət edib. Əslinə qalanda, xəyanətin nə 

olduğunu da düz-əməlli anlamırdı. Amma belə bir söz eşitmişdi. Və ona elə 

gəlirdi ki, o xəyanət deyilən nədirsə, elə Elçinin dəftər gizlətməsi ilə eyni bir 

məsələdi.  

-Əllərin niyə əsir? Mən səni igid oğlan bilirdim.  

Duyğu Elçinə lap yaxın gəlmişdi. Bəlkə havada nəfəsləri də bir-birinə 

qarışırdı. Elçinin hələ də vərəqlərın arasında nəsə axtardığını görüb, qız 

bayaqdan bəri onu ilk dəfə görürmüş kimi əlini astaca onun çiyninə qoydu. 

-Necəsən, Elçin? 

-Yaxşıyam.  

-Gözlərin daha ağrımır ki?  

-Bax, Duyğu, bu xəbəri bir adama desən, sənnən inciyəcəm.  

Elçin yazıb-pozduğu, yenə yazdığı, qaralayıb, ağartdığı yazılarını 

Duyğuya tərəf uzatdı. Qız höccələyə-höccələyə şeirlərdən bir-ikisini oxudu. 

Bir şey başa düşməsə də, yalandan Elçini təriflədi: 

-Ay... Nə yaxşı yazmısan, Elçin. Lap şairlər kimi.  

-Doğrudan? 

-Nənəmin canı yaxşı şeirlərdi. Elə böyük şairlər də belə başlayıblar də. 

Əvvəl yazdıqlarını... gizlədiblər. Sonra bir günnəri... sinif yoldaşlarına açıb 
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deyiblər hər şeyi.  Xoşbəxtəm ki, sənin ilk şeirlərinin oxucusu mən oluram... 

Heç Hüsniyyə də bilmir?  

-Heç kim bilmir.  

Duyğu yerini rahlayıb, yenə dəftərin o tərəfinə, bu tərəfinə baxdı. Amma 

aydınca hiss olunurdu ki, fikri dəftərdən çox Elçinin yanındadı. Onu 

çoxdandı görmürdü axı. Elə bil, bu müddət ərzində sinəsinə yığdığı sözlərin 

hamısını Elçinə danışmaq üçün yaxşı məqam gözləmişdi. Məqam da yaxşı 

məqam idi. Elçinlə rahatca söhbət eləmək olardı.  

-Elçin, necə oldu şeir yazdın? Axı əmim deyir, şeir yazmaq üçün gərək 

sevəsən.  

-Sevəsən?  

-Hə.  

-Mən də sevirəm də. 

-Kimi sevirsən, Elçin? 

-Atamı, anamı, bacımı, qardaşımı, babalarımı, nənələrimi, qohumlarımı... 

dağı, daşı, ağacları, günəşi... 

Duyğunun yenə yanaqları allandı. 

-Bəs müəllimlərini sevmirsən? 

-Niyə ki? Sima müəlliməni, Ənvər müəllimi, Siyabənd müəllimi, 

Rəxşəndə müəlliməni...  

-Bəs sinif yoldaşlarını...  

-Onları da sevirəm. 

-Hamısını? 

-Bir-ikisindən başqa hamısını. 

-Bəs sinif yoldaşlarından ən çox hansını sevirsən, Elçin? 

-Səni. 

Dediyi sözdən özü də qızardı. Qız isə başını aşağı salıb, dinməzcə 

xalçanın güllərini sığalladı.  

-Bilirsən niyə?.. Məktəbdə özümü yaxşı hiss etməyəndə müəllimdən 

icazə alıb çıxmışdım ha, yadına gəlir? Onda mənim arxamca təkcə sən 

gəlmişdin. Belə çıxır ki, sinifimizdə sən də ən çox məni istəyirsən.  

Qız dinməyib, yenə yerə baxırdı. Ancaq, deyəsən, gözlədiyi sözü 

eşitməyin havasından hələ çıxa bilməmişdi. Elə bil, itirdiyini yenidən 

tapmışdı. Özü də elə tapmışdı ki, daha itirməyin qorxusu çox-çox azalmışdı, 

uca dağların arxasına çəkilmişdi.  

Bayaq bir ayağı qaçaq olan Duyğu indi elə sakitcə oturmuşdu ki. Həm də, 

elə bil, buraya gələndə hansı bağda, bağatdasa tapıb bir çimdik dilotu 

yemişdi. Elə hey danışırdı. Siniflərindən, müəllimlərindən, uşaqlardan, öz 

evlərindən, bacısından, qardaşından...  
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Elçin də bu gün, elə bil, başqa bir aləmə düşmüşdü. İstəyirdi gün uzansın, 

günəş dayandığı yerdə dursun, irəli getməsin. Atasıgil rayon mərkəzindən, 

anasıgil örüşdən hələ qayıdıb gəlməsinlər. Ancaq zaman Elçinin diqtəsi ilə 

idarə olunmurdu ki. Günəş də irəli yeridi, atasıgil rayon mərkəzindən, 

anasıgil örüşdən qayıdıb gəldilər. Və... Duyğu çıxıb getdi. Elçin isə həmin 

günün gecəsi paralanmış ay batana qədər yata bilmədi. Pəncərədən boylanıb, 

kölgəli gördüyü aya baxdı. Düşündü. Xəyalında yenə haçalı arzular qurdu... 

Bu necə oldu, Allah, o sözü necə dilinə gətirə bildi? Necə deyə bildi ki, ən 

çox səni istəyirəm? Hər halda, cəsarətini toplayıb, dilinə gətirə bilmişdi o 

sözü. İndi bu sözün həqiqiliyini sübuta yetirmək üçün özünü daha da hünərli 

göstərməliydi. Həm onu yaxalayan xəstəliyə qarşı mübarizə aparmalı, həm 

dərslərində nümunəvi olmalı, həm də Duyğunun qarşısında ucalığını 

göstərmək üçün gecəsini gündüzünə qatmalıydı.             

 

X-X-X 

 

Əsrarəngiz gözəllikdən adamın bihuş olmağı gəlirdi. Yox, insan bu 

gözəlliyi öz əlləri ilə yaratmağa qadir deyildi. Yalnız Tanrı öz müqəddəs 

qələmi ilə bu sehrkar mənzərəni yaratmağı bacarardı. Böyük Gölün 

əhatəsində sıralanmış yaşıllıq o qədər nizamlı və gözoxşayan idi ki, adamın 

min il ömrü olsaydı və bu ömrü bu gölün əhatəsində yaşasaydı, yenə də 

usanmaz, doymazdı. Bəlkə elə bu Tanrı gözəlliyi bu yerlərin bəlasıydı? Axı 

nə qədər düşmən gözü dikilərdi bu yerlərə? Bir az qüdrəti, gücü olan tez 

başını çevirib buraları görürdü, buraların sahibi olmaq istəyirdi. Neçə-neçə 

yadların, namərdlərin əlindən əlinə keçmişdi. İndi də yadların əsirliyində idi. 

Ancaq hələ adamlar bu Böyük Gölün öz dilində danışırdılar. İndi bunu da 

nazlı gözələ həsrət qoymaq istəyirdilər. Yad adamlar, cılızlar, xırdalar, 

alçaqlar bu Tanrı gözəlini başqa dildə danışdıra bilərdilərmi görəsən? Bu göl 

yaranandan hələ bunu edə bilməmişdilər. Başının üstündə dolanan qara 

kabusdan xəbəri vardımı nazlı gözəlin? Deyəsən xəbəri vardı. Axşamüstü 

günəş qüruba əyilib bir gecəlik ayrılıq havasına köklənəndə, bu gölün də 

üzündə, gözündə, baxışında, duruşunda qəribə bir qəm haləsi görünürdü. Elə 

bil, nazlı gözəl öz göl dili ilə nalə çəkib, adamları ətrafına çağırır, onlardan 

kömək, imdad diləyirdi.  

Bu axşamçağı Əsmər də hasardan boylanıb, üzünü gördüyü göl kimi 

tutqun və qəmli görsənirdi. Bu gün başqa günlər kimi ağacların altında uşaq 

kimi koma qurub oynamağı gəlmirdi. Bunun üstündə çox vaxt anası onu 

danlayırdı. Deyirdi, ay evi avadanın qızı, uşaqsan, uşaq kimi evcik düzəldib, 

kukla-muklaynan oynayırsan?! Xoş halına səni alan oğlanın... Anası çox 

danlayanda qız gizlincə oynayırdı. Bağçanın pünhan bir tərəfində köhnə-



36 

 

möhnə döşəkcələri yan-yana düzür, ağacdan beşik asır, “uşağını” həmən 

beşikdə yellədir, xırda-xırda layla deyir, “uşaq yatandan” sonra durub başqa 

işlərinə baxırdı. Ancaq bütün bu işləri Əsmər ev işlərini görəndən sonra 

eləyirdi. Evdə hər bacının “iş cədvəli” tutulmuşdu. Əsmərə ev-eşiyi, həyət-

bacanı süpürüb təmizləmək, bir də toyuqlara dən-su qoymaq tapşırığı 

verilmişdi. Ev-eşik, həyət-baca çirkli, tozlu-torpaqlı olsaydı, toyuqlar ac 

qalsaydılar qızın nə hünəri vardı ki, gedib “öz ev-eşiyinin” işini, gücünü 

görə. Yenə də danlaq payını alırdı. Amma daha o sərtliklə yox.  

Bu gün isə heç həvəsi gəlməmişdi “uşağının” yanına getməyə. Elə bil, 

xırda ürəyinə yekə bir nigarançılıq dolmuşdu. Ona elə gəlirdi ki, nə isə 

olacaq, nə isə olmalıdı. Bu nə isələr səhərin gözü açılandan ona rahatlıq 

vermirdi. İstəyirdi anası örüşdən qayıdıb gəlsin. Bir azdan anası gəldi. İndi 

atasını gözləyirdi. Atası isə hələ gəlib çıxmırdı. Darıxdığından həyətin 

aşağısındakı armud ağacına dırmaşdı. Buradan çöl-düz ovuc içi kimi aydın 

görünürdü. Onu isə eşikdən çətin görə bilərdilər. Yarpaqlar komalaşıb, çətir 

kimi onun üstünü örtür, eşikdən görünməyinə imkan vermirdilər. 

Elə budaqların arasında bir armudu könülsüz yedi. Bir-ikisini də dərib, 

qoynuna yığdı. Bu vaxt hasarın o üzündən gələn hənirtiyə  diksinib, nəfəsini 

içinə çəkdi. Səslərindən tanımadığı iki kişi əsəbi-əsəbi danışırdılar: 

-Görürsən bu əclafı, nə deyir mənə? 

-Kimi deyirsən? 

-Vartanı. 

-Vartan da adam olub? 

-Onu de. Adam olub nədi, elə yekə-yekə danışır ki, elə bil, iraykomdu.  

-Qələt eləyir. O, kimdi ki?!  

-Deyir, elə siz əvvəldən bizə yamaqsınız. 

-Biz yamağıq, yoxsa onlar?  

-Hirsimdən bilmədim nə edəm. İstədim bir Harpenin yanına gedəm, 

deyəm bu Vartanın ipini bir az yığın, sonra düşündüm ki, nə xeyri var, 

Harpen də Vartanın əmisi oğludur. Onu qoyub, məni təsdiq eləməz ki.  

-Bunlar lap belə deyildilər, niyə belə harınlaşıblar, bilmirəm. 

-Ağcaqaladan nə xəbər, uşaqları tapmadılar?  

-Yox əşi, o gedən gediblər.  

-Yəqin öldürdülər?  

-Allaha pənah. 

-Biz də nəsə eləməliyik. Post qurub, gecə növbəynən səhərə qədər 

dayanmalıyıq. Yoxsa gəlib, bizimkiləri də aparacaqlar.  

-Orucdan nə xəbər? 

Ağacda oturan Əsmərin, elə bil, ürəyi qırılıb, ayaqlarının altına düşdü. 

-Nə olub ki, Oruca? 
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-Ermənilər aparıblar. 

-Sən Allah?  

Əsmər budaqdan möhkəm yapışdı ki, yerə düşməsin. 

-Əşi, ağqursaq olma, zarafat edirəm. Deyirəm, yəni, görüb eləməmisən 

onu? 

-Yox, sabahdan heç gözümə dəyməyib. 

 Qızın ürəyi sinəsində əsim-əsim əsirdi.  

-Əbləhlər, mənim qiybətimi edirsiniz?  

-Bay, Oruc, gəlib çıxdın? Mən də elə bilirəm ermənilər səni aparıb, 

ətindən turşulu, istiotlu soyutma bişiriblər. Yanında da tut apağı.  

Oruc söz altında qalmadı:  

-Ermənilər o qələti eləyə bilməzlər. Məni aparmaq üçün gərək rus 

qardaşlarını da köməyə çağırsınlar. 

-Rus qardaşları onsuz da həmişə onların yanlarındadır də. 

-Axçilər nə təhər sarı urusların sinəsinə yatıb ki, onların yanından kənara 

çəkilmirlər.  

-Yəqin, dadı, ləzzəti başqadır də, bu axçilərin.  

-Bilmirsən ki? 

-Yaxşı, yaxşı, boş-boş çərənləməyin, gəlin gedək çayxanaya, görək 

camaat nə danışır. Oruc, otunu at içəri, gəl, gözləyirik.  

Oruc yorğun-arğın həyətlərinə girdi. Gözü birinci su qabını axtardı. Yekə 

dəmir bardağı doldurub, birnəfəsə başına çəkdi. Sonra həyət-bacaya göz 

gəzdirdi. Heç kəsi görməyəndə, şəritdən asılan alt paltarını götürüb, elə 

qapının ağzındaca dəyişdi. Üst-başını səliqəyə saldı. Eyvana tərəf bir nəzər 

yetirib, arvadına səsləndi: 

-Fənar, mən çayxanaya gedirəm, bir-iki saata gələcəyəm.  

Daha səsinin eşidilib, eşidilməməyinin fərqinə varmadı. Tez qapıdan 

eşiyə çıxıb, onu gözləyən kişilərin yanına tələsdi.  

Fənar evdən eşiyə çıxanda, ilk gözünə sataşan ərinin tərdən islanmış can 

köynəyi oldu. Kişinin hara getdiyi ilə maraqlanmadan, Əsməri səslədi: 

-Ay qız, Əsmər, hardasan?  

-Burdayam, ana, gəlirəm. 

-Hardasan, səsin gəlir, özün yoxsan. 

-Armud yeyirəm. İstəyirsən sənə də gətirim? 

-Hə, bir-ikisini dər gətir, ürəyim yanır. Sonra gəl dədənin can köynəyini 

yu, sər, qızın başı qarışıqdı. Yumasan, səhər götürüb, iyli-qoxulu atacaq 

əyninə. 

Əsmər qoynuna yığdığı armudları gətirib anasına verdi. Arvad armuda 

tamarzıymış kimi, elə ayaq üstəcə armudlardan bir-ikisini yedi. 

-Bilmədin dədən hara getdi? 
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-Kişilər apardılar.  

-Kişilər kimdi? 

-Tanımadım.  

-Bay, kənd adamlarını tanımırsan? 

-Tanıyıram, ancaq onları tanımadım. 

-Yəqin Hindistandan gəliblər. Gicin biri gic.  

Bəzi söz-söhbətlər Fənarın da qulağına gəlib çatmışdı. O gün təndir 

başında arvadlar danışırdılar. Deyirdilər, ermənilərin yekə adamları oturub 

bir xəritə düzəldiblər. O xəritədə dənizdən-dənizə yekə, lap yekə bir 

Ermənistan dövləti yaratmaq söhbətini atıblar ortalığa. Hansı müsəlman bu 

dövlətin yaranmasını istəməsə, onu bir fəndnən, felnən aradan götürəcəklər. 

Bir də deyirdilər, saqqallı ermənilərin bir planı da var ki, Ermənistanda bir 

türk də qalmamalıdı. Onda Fənar qayıdıb arvadlardan soruşmuşdu, demişdi, 

Zır Murtuz, Alabaş Heybət də getməlidilər Ermənistandan? Axı onların 

arvadları, qayınları ermənilərdi. Belə olanda arvadlar fikrə getmişdilər. 

Bilməmişdilər belə bir şey olsa, Zır Murtuz, Alabaş Heybət buralarda 

qalacaqlar, yoxsa onlar da sürülüb didərgin düşəcəklər?.. 

Kənd çayxanasının qabağına xeyli adam yığılmışdı. Günün bu çağında bu 

tərəfə gələnlər çayxananın içərisində, eşiyində, hələ yer olmayanda kötük 

üstündə, daş üstündə oturar, gün ərzində canlarına yığılan yorğunluğu 

çıxarmaq üçün pürrəngi çaydan içə-içə dərdləşər, söhbətləşər, 

qeybətləşərdilər. Amma bu gün, deyəsən, hava həmənki hava deyildi. 

Adamların çay içmək yadlarına düşmürdü. Çayçı Əlabbas əlində podnos 

key-key gəzişir, adamların bir yerə cəm olub, çay içmələrini gözləyirdi. 

Onun çox təlaş elədiyini görəndə, kənd adamlarından biri ona bozardı: 

-Əlabbas, sənin fikrin pul qazanmağın yanındadı. Amma indi çay 

içməyin vaxtı deyil. Vəziyyət uruscadı.  

Əlabbas istədi söz altında qalmasın:  

-Urusca olanda nə olar, çayınızı içə-içə söhbətləşin də. 

Onda daha kişi öz səbrinə hakim ola bilmədi: 

-Həzrət Abbas haqqı, sənin bir şahılıq ağlın yoxdu. Ə, düdük, biz 

canımızın hayına qalmışıq, sən qazancından danışırsan.  

Bunlardan bir az aralıda ağsaqqalların başı gərgin söhbətə qarışmışdı. 

Adamlar hərdən bir-birinin sözünü kəsə-kəsə gah ucadan, gah lap ucadan 

danışır, hər kəs özünü daha çox məlumatlı və ağıllı göstərməyə çalışırdı.  

-Bilirsiz nə var? Bizim dədə-babadan yaddaşımızda bir az problem olub. 

Qörx il, əlli il bundan qabaq olanları yadımızdan çıxarırıq. Heç yüz ili, iki 

yüz ili, beş yüz ili demirəm. Ə, kişilər, niyə yadınızdan çıxıb ki, ermənilər 

bu yüz ildə bizim başımıza nə oyunlar açıblar. Demirəm ki, gəlin ermənilərlə 

düşmən olaq. Ancaq sərvaxt olmağı bacaraq da. Sabah başımızın üstünü 
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alıb, arvad-uşağımıza gözümüzün qabağında təcavüz eləsələr, gedib 

dərdimizi kimə deyəcəyik?  

-Orasını düz deyirsən. Amma dəlinin yadına daş da salmaq olmaz də. 

-Dəlinin daş həmişə yadındadı. 

-İndi nə deyirsən, gəmidə oturub, gəmiçiynən dava eləyək? 

-Görürsən, heç nə bilmirsən. Gəmiçi onlar deyil e, bizik. 

-Biz olsaq da, indi sükan onların əlindədi. Hara istəsələr, gəmini sürüb 

apara bilərlər.  

-Niyə biz özümüzü belə müti göstəririk? O gün Aşot Saakyan gəlmişdi 

kəndə. Bir az da halı yaxşı idi. Bilirsən nə deyirdi? Deyirdi, görəsən dünyada 

sizin qədər üzüyola ikinci bir millət tapmaq olarmı? Bir az dolanmağa şərait 

yarat, vəssalam, bundan sonra atasını da yandırsan, cınqırını çıxarası deyil. 

-Başa düşmədim, tərif edib bizə Aşot, yoxsa, aşağılayıb? 

-Day orasını özünüz fikirləşin. 

-Böyük Gölə baxanda ürəyimdən qara qanlar axır. Deyirəm, onu tənha 

qoyub, buralardan gedə bilərikmi? O gün axşamüstü gedib gölün yanında 

oturmuşdum. Dərdləşirdik. Bir də gördüm gözlərimin suyu yaz leysanına 

dönüb. İnanın mənə, göl də ağlayırdı. Öz gözlərimlə gördüm. Elə-belə 

ağlamırdı, ah-nalə çəkirdi, gözlərinin yaşını əlçim-əlçim ovcunun içinə 

tökürdü.  

Adamlar bir müddət susub dayandılar, dinib danışmadılar. Hamı öz 

qınına çəkildi. Biri səssiz-səmirsiz ağladı, biri xəyallara dalıb, uzaqlara 

getdi, bir başqası Allahdan imdad diləyib, oğrun-oğrun göylərə baxdı. 

-O vaxt mənim babamı öldürəndə, babam bu yerləri bizə əmanət deyib, 

gözlərini yummuşdu. Bu əmanətə xəyanət babalarımızın ruhuna xəyanət 

olar.  

-Nə edək bəs? Arxamız yox, köməyimiz yox. Bir-iki qundağı sınıq 

tüfəngimiz var ki, onunla heç quş da öldürmək olmaz.  

-Ay kişilər, gəlin ruhdan düşməyək. Belimizi möhkəm bağlayıb, nazlı 

gölümüzün başına fırlanaq.  

Kişilər bir-birinə ürək-dirək verdilər. Ruhlarını diri saxlamaq üçün 

göylərdən ulu ruhları öz ruhlarına köməyə çağırdılar. 

Oruc bir kəlmə dinib-danışmadı. Beləcə, lal-dinməz dayanıb, adamlara 

qulaq asdı. Lal-dinməz də evinə gəldi. Ancaq bu gəliş getdiyi gəlişə 

oxşamırdı heç. Elə bil, çiyinlərinə bir dünyanın yükünü qoymuşdular. Ona 

ən çox təsir eləyən Böyük Gölün göz yaşları olmuşdu. Göl də ağlayardımı 

görəsən? Ağlayırdısa, deməli, burda nəsə vardı. Nəsə olacaqdı. Bu nəsənin 

arxasını düşünəndə, kişinin beli qırılırdı, elə bil. Kaş o adamın dedikləri 

yalan olaydı. Ağızlarından çıxıb, qoyunlarına girəydi.  

Orucu belə görəndə Fənarın da ürəyi sancdı.  
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Əsmər işini yarımçıq qoyub, dədəsinin dalınca evə girdi.  

Hava isti olsa da, evdə qış aylarının soyuqluğu hiss olunurdu. Ev də 

üşüyürdü, elə bil. Evdə olan adamlar da...  

 

X-X-X 

 

Elçin də üşüyürdü. Bacısını yanına çağırdı: 

-Hüsniyyə, ay Hüsniyyə... 

Qulağı səsdə olan Hüsniyyə bir anda qapının ağzında göründü. 

-Nə olub, qaqaş? 

-Hüsniyyə, bax gör eyvandakı havaölçən neçəni göstərir? 

Qız dabanı üstə çevrilib getdi. Elə havaölçənin yanından zərif səsiylə 

qardaşına tərəf səsləndi: 

-İyirmi dörd, qaqaş. 

Elçin yan-yörəsini ovuşdurub, baçısının dediyinə təəccüb elədi. “Heç 

iyirmi dörd dərəcəyə oxşamır. Yəqin bacım düz baxmayıb. Elə bil, payızın 

orta çağlarının havasıdır.” 

Tənbəllik eləmədi. Eyvana gəldi. Havaölçənin lap yaxınına gəlib baxdı. 

Çətinliklə də olsa, civənin harada dayandığını gördü. Bacısı düz deyirmiş. 

Hələ iyirmi dörddən də bir azca yuxarıymış havanın hərarəti. Gəldiyi kimi 

də sakitcə qayıdıb yatağına uzandı. “Bəs adam niyə üşüyür, görəsən? Bəlkə 

havaölçən xarab olub?” Elə o anda yadına düşdü, havadan xəbər verənlər bu 

gün üçün iyirmi dörd, iyirmi səkkiz dərəcə isti olacağını demişdilər. Bayaq 

anası da bir-iki dəfə öz-özünə: “Canımdan cin keçir, üşüyürəm elə bil.”-

demişdi. Onda yəqin havada nəsə var. İsti ola-ola hamı üşüyür. Ağzını eyvan 

səmtə çevirib, yenə bacısını səslədi: 

-Bacı... 

-Ay can. 

-Sən də üşüyürsən? 

-Hə, üşüyürəm. İndi gəlib yun jaketimi geyinəcəyəm.  

Elçin bir təlaşa düşəndə, həyəcan keçirəndə üşüyərdi. Lap isti başdan 

aşsa belə. Yadına gəlir, İrəvanda həkim ona əməliyyat olunmasının vacib 

olduğunu deyəndə, onun canından soyuq bir üşütmə keçmişdi. Bu üşütmə 

bir müddət canından çıxmamışdı. Onda da adamlardan havanın hərarətini 

soruşmuşdu. Yaza görə, yaxşı hərarətin olduğunu ona desələr də, o soyuq 

dalğa uzun müddət onun canından çıxıb getməmişdi. İndi nə olub bəs? Bəlkə 

onun özü narahatdır? Sabahından, gələcəyindən... ömrünün çətin 

keçəcəyindən. Bəs onda bacısı niyə üşüyür? Anası niyə elə danışır? Onlar da 

bəlkə Elçinə görə narahatdılar? Bilmədi. Yenicə çəkdirdikləri telefonun 

dəstəyini götürüb, dostu Müşfiqə zəng elədi. 
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-Salam, Müşfiq, necəsən?.. Müşfiq, sən də üşüyürsən?.. Anan da 

üşüyür?.. Bacın... 

Dostu da üşüyürmüş. Anası, bacısı da... Bəs nə oldu bu adamlara? Elçin 

fikirli-fikirli dolabdan dəftərini götürüb, varaqladı. Daha dəftərini döşəyinin 

altına qoymurdu. Yazdıqlarını gizlətmirdi. Duyğunun haqq-hesabından 

sonra qız dilinə yiyəlik eləyə bilməmişdi. Sinif yoldaşlarına Elçinin şeir 

yazdığını demişdi. Onlar da bu xəbəri öz yaxınlarına çatdırmışdılar. Beləcə, 

xəbər bir anda fırlanıb-dolanıb kəndin hər tərəfinə yayılmışdı. Bu xəbərə 

dodaq büzənlər də olmuşdu, maraq göstərib bu şeirlərlə tanış olmaq 

istəyənlər də. Ən çox da qohumlar üçün maraqlı görünmüşdü Elçinin şeir 

yazmağı. Axşamlar iş-güclərini görəndən, örüşdən mal-heyvanlarını gətirib 

tövləyə salandan sonra bir-bir, iki-iki Elçingilə gəlir, yetirən kimi də onun 

“şairliyi” ilə maraqlanırdılar.  

-Gətir, görüm, ay Elçin, bütün kənd səndən danışır. 

-Deyirlər, qəşəng şeirlər yazırsan?  

-Mənim ürəyimə dammışdı, oturuşundan, duruşundan bilirdim ki, sən 

elə-belə sıradan adam olmayacaqsan. 

-Mən də bilirdim. Balamın canına and olsun. 

Ancaq Elçin gələn adamlara “yazdıqlarım hələ yarımçıqdı, bitirim, 

hamınıza oxuyacağam,”- deyib, yazdıqlarını oxumur, vaxt qazanmaq, 

“şeirlərini” bir də saf-çürük eləyib, ortalığa səhmanlı bir şey çıxarmaq 

istəyirdi.  

Beş-altı il bundan öncə kəndlərində bir adam “şeir yazıram, şair 

olacağam” hay-küyü ilə kəndi bir-birinə qatanda, adamlar ondan yazdığı 

şeirləri oxumağı tələb eləmişdilər. O da özünü bir yuxarıya, aşağıya dartıb, 

demişdi ki, axşam yığılın çayxanaya, sizi şeirlərimlə feyziyab edəcəyəm. 

Axşam gələndə və o adam çayxanaya yığılan çoxlu adamın qarşısında böyük 

qovluğunu açıb, camaata şeir oxuyanda, adamlar uğunub, özlərindən 

getmişdilər. Camaatın gülüşü, deyilənə görə, gedib o biri məhəlləyə çatırmış. 

İşi belə görən ”şair” hirsli-hikkəli ayağa qalxıb, qovluğunu da götürmədən, 

çayxananı tərk eləyib getmişdi. Və uzun müddət camaatın gözünə 

görünməmişdi. Ancaq onun yazdığı “şeirlər” hələ də kənd camaatının 

dilindən düşməmişdi. Bir əttökən şeir eşidən kimi adamlar bu “şairin” adını 

çəkir, onun “seçilmiş əsərlərindən” nümunələr söyləyirdilər. İşi belə görən 

“şair” daha buralarda qala biməmişdi. Baş götürüb, Bakıya qaçmışdı. Və bir 

də eşitmişdilər ki, həmin “şairin” Bakıda bir neçə kitabı çapdan çıxıb. Bir də 

onu eşitmişdilər ki, şeirlərinə görə ona bir neçə mükafat da veriblər.  

Elçin belə şair olmaqdan qorxurdu. Əslində o, heç şair olmaq haqqında 

düşünmürdü də. Ürəyini narahat edən, onu incidən hissləri nəzm dilində 
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qələmə alırdı, vəssəlam. Heç bunların şeir olub, olmadığını da düz-əməlli 

kəsdirə bilmirdi.  

O kənddən qaçan “şair” kimi hoydu-hoyduya qalmamaq üçün Elçin hələ 

yazdıqlarını üzə çıxarmaq istəmirdi. Təkcə bacısına oxumuşdu bir neçə 

şeirini. Onu da Hüsniyyənin dəli təkidlərindən sonra. Amma ona yalvarıb, 

demişdi, heç kəsə bu barədə danışma, vaxt gələndə özüm açıb, bütün 

şeirlərimi göstərəcəyəm. O zaman nə vaxt gəlib çatacaqdı, nə vaxt o, 

adamları başına yığıb “Qulaq asın, şeir yazmışam”-deyəcəkdi? Belə bir şey 

olacaqdımı, görəsən? Bunu deyə bilməzdi hələ. Amma hərdən xəyalında 

özünün şöhrət tacını qurur, qulağına çatan alqışlardan məsti-xumar olurdu. 

Üç gün bundan öncə Araz haqqında bir şeir yazmışdı.  

Niyə baxışından qəm, kədər yağır, 

         Dərdin nədir, de, mən bilim, xan Araz?.. 

Hələ də o şeirin təsirindən çıxa bilməmişdi. Bəlkə də indiyə qədər 

yazdığı şeirlərdən ən güclüsü, ən təsirlisi elə bu şeirin özü idi. Elə bil, xan 

Arazla qabaq-qənşər oturub, dərdləşmişdilər. Sonra ağlamışdılar. Araz öz 

çay gözləri, “şairsə” qələmiylə.  

Araz çayı haqqında çox eşitmişdi Elçin. Babaları, nənələri, atası Elçin lap 

uşaq olandan onun qulağına Araz nağılını pıçıldamışdılar. Əvvəl uşaq bu 

nağıla bir əfsanə, bir rəvayət uydurması kimi qulaq asmışdı. Amma bu nağılı 

danışanların düyünlənən qaşlarından nağıla olan münasibəti də zaman-

zaman dəyişmişdi. Bilmişdi ki, bu çay dünyada ən kədərli taleyi olan bir 

çaydır. Bir zamanlar bu çayın ətrafında, dörd bir yanında bir millətin 

övladları şad-xürrəm yaşayardılar. İnsanların qəhqəhəsi, sevinc gülüşləri 

çayın sevincinə qarışar, bu sevincdən xumarlanan nazlı Araz öz çay 

xoşbəxtliyi ilə axıb gedərdi. Sonra zaman dəyişdi. Qara küləklər əsdi. İki 

qəvi düşmən bu çayın sinəsinə çalın-çarpaz yaralar vurdular.  

Arazı ayırdılar,  

       Qəm ilə doyurdular. 

              Biz səndən ayrılmazdıq, 

    Zülm ilə ayırdılar. 

Bəlkə dünya yaranandan heç bir çaya belə zülm verməmişdilər. 

Qənşərindən tikanlı məftillər çəkib doğmaları, əzizləri, qardaşları, bacıları 

bir-birindən ayrı salmışdılar. İnsanların ah-naləsi göylərə bülənd olmuşdu. 

Çay bu zülmü görüncə axmağını, çağlamağını dayandırmaq istəmişdi. 

Qurumaq, qısırlaşmaq keçmişdi könlündən. Amma birdən silkələnib, yenə 

özünə gəlmişdi. Bu adamları dərdin qoynunda tək-tənha buraxıb, çıxıb 

getməyi öz çay qeyrətinə sığışdıra bilməmişdi. Dərdli çay ömrü yaşamağı, 

dərdsiz quruyub yox olmaqdan üstün tutmuşdu. Bir də ümidlə baxmışdı 

sabahlara. Çay düşüncəsiylə düşünmüşdü ki, dünya belə qalmaz, zülmün, 
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ədalətsizliyin, haqsızlığın bir gün sonu gələr. Bu qara məftillər sökülüb 

atılar, doğmalar bir-birinə qovuşar. Axı hər bir qaranlığın sonunda bir işığın 

olduğuna inanıb, yaşamışdılar insanlar... Elə çaylar da...  

Araz nağıllarından elə təsirlənirdi ki,  hərdən gecələr yorğanı başına 

çəkib, gizlin-gizlin ağlayırdı. İstəyirdi Arazın yanına getsin, onun dərdinə 

sığal çəksin, onu sınmağa, əyilməyə, qurumağa qoymasın. Hərdən belə 

edirdi də. Xəyalında gəlib düz çayın qənşərində dayanırdı. Baxırdı... 

baxırdı... ağlayırdı, sonra qayıdıb evlərinə gəlirdi. Əlindən nə gəlirdi axı? 

Düşmənlərin qolubağlı əsiri olan bu qəm çayına başqa nə köməyi dəyə 

bilərdi ki?!  

Yüz ilin dərdini yığıb köksünə, 

  Ağlaya-ağlaya qalmısan, Araz... 

Sonra xəyalında çayı vurub o taya keçirdi. Kənd-kənd, oba-oba gəzib, 

dolanırdı. Yaşıdları ilə salamlaşıb, qucaqlaşırdı. Dərdləşir, ağrılarından, 

iztirablarından söhbət açırdılar. Hələ bir az da qabağa gedib, böyük 

imperyaların, qosqoca siyasət qurdlarının edə bilmədiklərini uşaq ağılları ilə 

həll eləyib, yerinə qoyurdular. Sərhəd məftillərini, nağıllarda olduğu kimi, 

bir ovsunla aradan götürür, Arazın başına dolanır, dostu, doğmanı bir-birinə 

yenə yaxın, lap yaxın eləyirdilər.  

Ağ qanadlı xəyallardan ayrılanda bir də baxıb görürdü ki... 

Bir də bacısının adına bir neçə şeir yazmışdı. Bu şeirləri bacısına 

oxuyanda Hüsniyyə balaca uşaq kimi atılıb-düşmüş, qardaşını qucaqlayıb 

öpmüş, bacardığı bütün xoş sözləri qardaşına çatdırmaq üçün dəridən, 

qabıqdan çıxmışdı. 

Dünyanın qızları bir yana dursun, 

     Sənin kimi gözəl de, varmı, bacım?.. 

Sonra anasının adına da şeirlər yazdı. Amma anasına oxumadı bu şeirləri. 

Son günlər yenə ayrılıq şeirləri yazmağa başlamışdı. Bu nə ayrılıqdı belə? 

Kimi kimdən ayırırdılar? Niyə ayırırdılar? Onsuz da ayrılıq havası lap 

qədimdən bu millətin taleyinə yazılmışdı. Və bu ayrılıqların zil nəğməsi olan 

Araz həsrəti haqqında o, da uşaq təxəyyülünü köməyinə çağırmışdı. Ancaq 

indi bir başqa ayrılıq havası dolaşırdı başlarının üstündə. Buna inanmaq 

istəmirdilər. Bir qorxulu yuxu kimi onu özlərindən uzaqlaşdırmağa 

çalışırdılar. Amma o qorxulu yuxu onları tərk eləmir, çıxıb uzaqlara 

getmirdi. Bəzi söz-söhbətlər gəlib dəyirdi Elçinin qulağına. Birisi elə 

danışırdı, birisi belə. Elə-belə söhbətlərdən Elçinin kövrək uşaq qəlbinə qara 

xallar düşürdü. Belə şeylərdə onun ən çox inandığı, istinad elədiyi Qələndər 

babasıydı ki, o, bunlara gələndə Elçin fikrini-zikrini toplayıb, babasının 

halından-əhvalından xəbərdar olmaq istəyirdi. Və son zamanlar babasının 

əhvalının təlx görünməyi Elçini incidirdi. Bu barədə kimdənsə nələrisə 
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soruşmaq istəyirdi. Hərdən söz gəlib lap dilinin ucunda dayanırdı. Ancaq 

özündə təpər tapmırdı, heç nə soruşa bilmirdi. Beləcə nigarançılığını dilinin 

ucundan götürüb, ürəyinin başına qoyurdu.  

Dünən də Qələndər babasıyla Əsəd babası o biri otaqda hansı 

məsələdənsə ciddi söhbət edirdilər. Elçin bir neçə dəfə qapının arxasına 

gəlmiş, söhbətə qulaq vermiş, bir şey anlaya bilməyib, öz otağına 

qayıtmışdı. Onu narahat edən bir bu ayrılıq söhbətinin araya düşməsi 

deyildi. Əslində bu ayrılığın necə olduğunu ağlına sığışdıra bilmirdi. Necə 

ola bilərdi axı, yersiz gəlib səni yerindən, yurdundan didərgin salmaq 

xəyalına düşərdi?! Adamı öz evindən kim eşiyə ata bilər? Hərdən ona elə 

gəlirdi ki, yaşlı adamların bu söhbəti şaiyələrə uymaqdan başqa bir şey 

deyil... Dünən onlara gələn qonşuları Haykanuş da elə Elçin düşünən kimi 

danışmışdı. Demişdi, can, bu nə söhbətdi murdarçalar atıblar ortalığa? Min 

ildi biz qonşuyuq, hələ neçə min il də qonşu olacağıq. Allah o erməninin də, 

o müsəlmanın da evini bərbad eləsin ki, işlərini, güclərini buraxıb, bu 

millətlər arasında düşmənçilik salırlar. Hələ bizim bu saqqallı ermənilər. 

Köpək uşaqları, şeytanın əsgərlərinə oxşayırlar. Onları görəndə... Keçən 

günləri üç-dördünü Leninakanda gördüm, cin vurdu təpəmə, istədim 

üstlərinə cumam, deyəm, ay arvadları belə-belələr, niyə qoymursunuz adam 

kimi yaşayaq? Birtəhər özümü saxladım. Heç narahat olub, eləməyin, bax bu 

qabarlı əllərimlə boğaram o erməniləri... 

Amma necə olsa, Elçinin xırda qəlbinə balaca, bapbalaca bir xal da 

düşmüşdü. Axı elə-belə söhbəti yaşlı adamlar bu qədər müzakirə mövzusuna 

çevirməzdilər. O biri yandan da... Bu gün səhər-səhər, günəş damların 

üstünü isitməmiş başqa bir erməni qonşuları, Levonun arvadı Qayana özünü 

onlara salmışdı. Bu qadın da Haykanuş kimi danışmaq istəmişdi. Amma 

alınmamışdı. Sözlərindəki qeyri-səmimiyyət elə sözünün əvvəlindən hiss 

olunmağa başlamışdı. Əslində başqa cür ola da bilməzdi. Kənddə hamı 

Levonu, onun iki oğlunu daşnakların züy tutanı kimi tanıyırdılar. Bu 

mühitdə yaşayan qadın başqa cür necə olmalıydı ki? Ayıq adam bir az 

diqqətlə Qayananın gözlərinə baxsaydı, o bəbəklərdə yatan qapqara iblisi lap 

tez görərdi. Ən qəribəsi də o idi ki, o qapqara iblisi Elçin öz uşaq fəhmi ilə 

arvadın gözlərində görmüşdü. Hətta səsinin tonunda da qara iblisin dolaşdığı 

Elçinin nəzərindən yayınmamışdı.  

Bu ikili hisslər incidirdi Elçini. Bir də... Babalarının gizli söhbətindən 

başqa mətləbə görə nigaran qalırdı. Bəlkə onlar Elçinin xəstəliyindən 

danışırdılar? Bəlkə həkim nəsə bir pis şey demişdi? İnsanın fikri hər zaman 

canında ağrıyan yerin yanında qalar. Elçin də belə idi. Kim ki, pıçhapıç 

danışırdı, o, qulaq verib, onun xəstəliyindən danışıb, danışmadıqlarını 

öyrənməyə çalışırdı. Göz adı çəkiləndə onun həyəcandan əhvalı dəyişirdi. 



45 

 

Qulağına başqa söhbət dəyəndə isə, öz-özünə “başqasının söhbətinə qulaq 

asmazlar”-düşünüb, işinin-gücünün dalısınca gedirdi.  

Bu dəfə bilə bilmədi, bilmədi ki, babaları nədən danışırlar.  

Elçinin özünə görə narahat olması anasının, bir də Hüsniyyənin 

nəzərindən qaçmırdı. Belə olanda onlar bir-birindən xəlvət pünhan bir yerə 

çəkilir, gizlincə ağlayır, əllərini göylərə qaldırıb, Tanrıdan Elçinə kömək 

diləyirdilər. Qardaşı Məhəmməd isə Hüsniyyədən böyük olsa da, hələ gələn 

təhlükəni hiss eləmirdi. Ona elə gəlirdi ki, qardaşı sapsağlam bir oğlandır. 

Bir adam ağlayıb, sızlayanda, Elçinə xəstəliyinə görə dua edəndə onun 

acığına gəlirdi. Hələ bir-iki dəfə bu işə görə nənələrinə də acıqlanmışdı:  

-Nə olub, Elçinin nəyidir axı, bir az gözləri ağrıyır, o da bekara şeydir, 

bir azdan hər şey qaydasına düşəcək. Odur ey, Dana Sübhanın oğlu, iki il 

bundan əvvəl gözləri heç nə görmürdü, indi gözləri elə bil, qırğı gözləridir. 

Özünüzü narahat eləməyin, qardaşımı da incitməyin.  

Yenə nənələri gəlmişdi onlara. Özlərini şən göstərməyə çalışsalar da, 

içlərində dolaşan qapqara narahatlıq gözlərində yığışıb ağrılı halə kimi yerə 

tökülməyə məqam axtarırdı elə bil. Eşidəndə erməni qonşuları Qayana yenə 

onlara gəlib, Münəvvər arvad hirslənib, özündən çıxdı: 

-O, köpəyin qızı gəlir məlumat toplamağa. Birtəhər eləyin o, buralara 

gəlib-dolaşmasın.  

-Nə edək, ay nənə, deyək, axçik Qayana, bizə gəlmə? 

-Yox, ay bala, elə də demək olmaz. Olsa da, bizlər elə şeyləri bacarmarıq. 

Ancaq bir az qaş-qabaq eləyin, üzünə yaxşı baxmayın, onda özü başa 

düşəcək, üzülüşüb gedəcək.  

-Nənə, Qayana niyə belə gözündən düşüb? 

-Elçin, bala, başına dolanım, elə mənim əvvəldən ondan gözüm su 

içməyib. Hələ neçə il bundan əvvəl hamama getmişdik, Qayanagil də 

ordaydılar. İçəriyə buxar ötürmüşdülər. Heç kəs heç kəsi görmürdü. Onda 

Qayana elə sözlər danışdı ki, mənim ətim ürpəşdi.  

-Nə deyirdi ki? 

-İndi İrəvanda olan oğlanları nə deyirlər, o, da onu deyirdi.  

-Samvelgil İrəvandadılar?  

-Bəs bilmirsiniz? Siz necə qonşusunuz? O gün İrəvanda görüblər, deyir, 

ikisi də banditə, quldura oxşayırlar.  

-İrəvanda nə edirlər? 

-Day orasını bilmirəm. Amma hər halda, yaxşı zad eləmirlər. Onların 

dədələri də əvvəldən daşnakpərəst idi.  

Elçinin o biri nənəsi Bacıxanım Münəvvərin sözlərinə qüvvət verdi: 
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-Nə qədər bunlardan uzaq gəzsən, bir o qədər başın salamat olar. 

Qayananın bacısı Stella hər yerdə türklərdən danışır. Deyir, onlar erməniləri, 

nə bilim, nə eləyiblər.  

-Nə bilim, nə nədir, ay nənə?  

-Əşi, nə bilim, qəliz bir söz deyirlər. Genosetdir, menosetdir, bilmirəm. 

Yəni, türklər erməniləri qırıblar dana. Day demirlər ki, ermənilər o vaxtlar 

müsəlmanların başlarına nə oyunlar açıblar. Dədəm danışardı o 

zamanlardan. Eşidəndə adamın damarında qanı donurdı. Köməksiz türk 

kəndlərinə hücum eləyən ermənilər uşağa, qocaya, xəstəyə baxmırmışlar. 

Kişilərin belinə qaynar samovar bağlayıb, qaçmağa məcbur eləyirdilər. 

Qaçdıqca qaynar su başlarından belə tökülür, yanıb külə dönür, ah-

nalələrindən yer-göy lərzəyə gəlirdi. Hamilə qadınları yerə yıxıb, süngü ilə 

uşaqlarını qarınlarından çıxarırdılar. Cavan qızların başına olmazın 

müsübətlər gətirirdilər. Adamları bir örtülü yerə yığırdılar, sonra od vurub o 

yeri yandırırdılar. Türk qardaşlarımız köməyə gəlməsəydilər, inanın, birimiz 

də ermənilərin əlindən sağ qurtula bilməzdik. Allah onları bizim gözümüzə 

çıraq eləsin.  

-Yaxşı, ana, sən Allah bir az yavaş danış, birdən Qayana gələr, eşidər, 

sonra onun qaş-qabağından həyət-bacaya da çıxa bilmərik.  

Şücaətin sözlərindən arvad bir az da odlandı: 

-Az danış, ay qız, belə danışmamışıq, qınımıza çəkilmişik, demişik, 

Qayanadan ayıbdı, onlar da çıxıb oturublar düz təpəmizin ortasında.  

-Ana, bilmirsən, türklərdən danışanda, elə bil, onlara od vurursan?  

-Bəs kimdən danışaq, uruslardan danışaq bəlkə? 

-Yavaş, ay ana, sən nə danışırsan? Belə sözlərə görə bilirsən, adamın 

başına nə oyun açarlar?  

-Mən olanı deyirəm. Düzü qoyub, yalanı danışa bilmərəm.  

Arvadın çox qeyizləndiyini görəndə, Şücaət ustufca Elçinin yanına gəldi, 

onun qulağına nəsə pıçıldadı. Elçin nənəsinin lap yanına gəlib, o üzündən, 

bu üzündən öpdü.  

-Nənə, hirslənmə, qırışarsan. Qoy bu söhbətləri siyasət adamları həll 

eləsinlər. Sənin nəyinə qalıb axı, erməni belə gəldi, urus belə getdi. Gəl 

şeirdən danışaq, sazdan, sözdən söhbət açaq.  

Elçinin bu sözlərindən evə sakitlik çökdü. Hələ yazdığı şeirləri üzə 

çıxarmayan Elçinin şeir söhbəti arada olan gərginliyi bir anda aradan 

götürdü. Şücaətin də qapıya, pəncərəyə baxmaqdan canı qurtardı və gəlib 

düz anasının dizlərinin yanında oturdu.  

-Bax, ana, bundan danışaq. Sənin bu nəvən yazdığını üzə çıxarmır. 

Qoymur görək nə yazır, nədən yazır? Bəlkə elə bunun yazdıqları əməlli-başlı 

şeirdi? Niyə axı üzə çıxmasın?  
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Münəvvər gizlincə ah çəkib, Elçini özünə tərəf çəkdi, qucaqlayıb, üz-

gözündən öpdü.  

-Bu gün elə ona görə sizə gəlmişik də. Bu hələ lap balaca olanda, mənim 

ürəyimə dammışdı ki, o, elə-belə adam olmayacaq. Dahi olacaq, dahi. Onu 

birinci sinifə yola salanda, elə beləcə də demişdim. 

Onda hələ Elçingil nənəsigilnən bir yerdə qalırdılar. Elçin birinci sinifə 

gedəndə babası ona qəşəng paltarlar almışdı. Məktəbə də onu birinci dəfə 

babası apardı. Nənəsi quşlar kimi qanad açıb, uçmaq istəyirdi. Bir yerdə 

dayanmır, ora-bura qaçır, bağçadan Elçin üçün güllər yığıb bağlayırdı. Düz 

məktəbin qənşərinə qədər onunla birlikdə gəldi, əlini əlindən buraxmadı. 

Sonra gətirdiyi suyu onun arxasınca atıb, qəlbinin lap dərinliyindən gələn 

ürək sözlərini ucadan Elçinin arxasınca yolladı: 

-Mənim canım-gözüm, birdənəm, gözümün ağı-qarası balam, məktəbin 

xeyirli olsun. Sən elə-belə adam olmayacaqsan, dahi olacaqsan.  

Onda çox sözlər demişdi Münəvvər nənəsi. Ancaq onun dediyi sözlərin 

çoxunu Elçin eşitməmişdi. Eşitdiyi sözlərin də mənasını anlamamışdı. Bir 

onu bilmişdi ki, nənəsinin dediyi sözlər yaxşı sözlərdi. Elə bu sözlərin 

işığında məktəbin həyətinə daxil olmuşdu... 

Bir-birinə xəbər vermişdilər elə bil. Hüseyn əmisi gəldi. Sonra da Rafiq 

dayısı. Rafiq dayısının gəlişi o qədər maraqlı alındı ki, oturanların gülüşünə 

səbəb oldu. Elə bil, bu adam dövlət vəzifəsində çalışırdı. Və Həsəngilə təyin 

olunmuş mühüm iclasa yubanıbmış. Qan-tər içində özünü içəri atıb, gözləri 

ilə oturmağa özünə yer aradı. Birtəhər Elçinlə Münəvvər arvadın arasında 

yer eləyib oturdu.  

-Bəs mənə niyə deməmisiniz? 

-Nəyi deməmişik, ay Rafiq? 

-Bura gəlməyinizi.  

-Gəlməyimiz birdən alındı.  

-Dedik, Elçinə bir baş çəkək. 

-Ay əclaf, deməli, qonaqlıq eləyirsən, dayına xəbər vermirsən? 

-Yox, ay Rafiq dayı, vallah, qonaqlıq-zad yoxdu.  

-O biri çiynini də dişləyərəm, ağlın başına gələr.  

Rafiqin sözlərinə yenə hamı gülüşdü.  

-Elə şey eləmə, ay Rafiq, uşağın çiynindəki diş yerləri hələ də ağrıyır.  

-Yaxşı, Şücaət, bu dəfə elə dişləyərəm ki, ağrısı bir-iki ilə ötüb keçər.  

Rafiq dayısının Elçinin çiynini dişləməsinin də maraqlı tarixçəsi var idi. 

Üç-dörd il bundan əvvəl Elçinin müəllimlərinin söhbətini Rafiqin qulağı 

almışdı. Onlar bir-birinə ürəkdən Zaur adlı şagirdin yaxşı oxumasından 

danışırdılar: 

-Maşallah, bu Zaurdan məktəbdə yoxdu. 
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-Hə, elədi, od-alovdu, elə bil. 

-Rayon olimpiadasında da birinci yeri qazandı. 

-Bilirsən, maarif şöbəsinin müdiri nə deyirdi? 

-Hər halda, pis söz deməz. 

-Deyir, bu oğlanın məktəbi qızıl medalla bitirməyinə də mənim ümidim 

çoxdur.  

-Mən də inanıram. Amma burada bizimkilərə qızıl medal verməyə 

onların əli gəlməz.  

-Qismət... Ancaq onun çalışqanlığına, yaddaşına, intizam və savadına 

bütün məktəb kollektivi heyran qalır. 

-Məktəbimizdə beş-on nəfər belə oxuyan olsa, rayon üzrə məktəbimiz 

birinci yeri tutar.  

-Halal olsun bu oğlana.  

Müəllimlər Zauru təriflədikcə Rafiq qəmginləşirdi. Axı o anlara qədər 

başqa cür düşünürdü. Ona elə gəlirdi ki, onların məktəbində ən yaxşı oxuyan 

onun bacısının oğlu Elçindir. Belə eşitmişdi, belə bilirdi. İndi Zaur kim idisə, 

onun haqqında belə tərifin qulağına çatması və Elçinin adının heç bir dəfə də 

çəkilməməsi Rafiqə çox pis təsir eləyirdi. Elə ona görə müəllimləri axıra 

qədər dinləməyə hövsələsi çatmadı. Yaxınlaşıb, müəllimlərlə qabaq-qənşər 

dayandı. 

-Əziz müəllimlərim, məni bağışlayın ki, sizin söhbətiniz istər-istəməz 

mənim qulağıma çatdı. Ona görə də sizə yaxınlaşmağa və sözünüzü kəsməyə 

məcbur oldum.  

-Eybi yox, Rafiq, bizə bir sözün var?  

-Sözüm var deyəndə ki... 

-Hə, eşidirik səni.  

-Bilirsiz... 

-Niyə danışmağa belə əziyyət çəkirsən, ay Rafiq, sən ki, məktəbdə 

oxuyanda bülbül kimi cəh-cəh vurardın.  

-Bilmirəm necə deyim sözümü. Deyirəm birdən məni düz başa 

düşməzsiniz, elə bilərsiniz kiməsə paxıllıq, xainlik edirəm.  

-Sözünü de, biz səni paxıl, xain oğlan kimi tanımırıq. 

-Onda düzünü deyin, təriflədiyiniz bu Zaur kimin oğludur? 

-Bay, Zauru tanımırsan? 

-... 

-Bacın oğlunu tanımırsan? 

-Bacım oğlunu?.. Elçini?  

-Bəli. Həsənin oğlu Zauru. Siz deyəsən, ona evdə Elçin deyirsiniz?  
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Bir anda, elə bil, Rafiqin üzündə günəş doğdu. Dəyişib başqa, tam başqa 

adam oldu. Sevindiyindən nə edəcəyini bilmədi. Bir-bir müəllimləri 

qucaqlayıb, üzlərindən öpdü. 

-Deyirəm axı, bu məktəbdə mənim bacım oğluna bərabər şagird yoxdur. 

O, bizim fəxrimiz olacaq. Mən buna inanıram. 

Rafiq müəllimlərlə sağollaşıb, onlardan ayrıldı. Yolu qabağına qatıb, düz 

Həsəngilin qapısına qədər gəldi. Bacısının oğlu Məhəmməd qapının ağzında 

taxtadan düzəltdiyi maşınını sürürdü.  

-Məhəmməd, Elçin hardadı? 

-Örüşə gedib. Ot gətirməyə. 

-Yaxşı, anaya salam deyərsən.  

Yenə heç kimə fikir vermədən, yan-yörəsinə baxmadan Həsəngilin 

kövşəninə tərəf qaçmağa başladı.  

Elçin otları bir yerə topalayıb bağlamışdı. İndi dizlərini yerə qoymuşdu 

ki, o otları kürəyinə götürə bilsin. Elə o vəziyyətdə yaxaladı Elçini. Cəld 

üstünə şığıyıb, çiyninin lap nazik yerini dişlərinin arasına aldı. O anda 

Elçinin qışqırtısını, bəlkə, dərənin o tərəfində Məcid də eşidib, diksinmişdi.  

-Vay, çiynim...  

Rafiq dişlərini Elçinin çiynindən çəkəndə, onun çiyninə düzülən 

qıpqırmızı diş yerlərindən özü də heyrətə gəldi. Ancaq ufuldayan bacısı 

oğlunun yanında özünü sındırmaq istəmədi:  

-Sənin başına dönüm, Elçin, məni əməlli-başlı qorxutdun. 

-Qorxutdum?  

-Hə də. Elə bildim Zaur başqa adamdı. Demə, Zaur elə sənin özün 

imişsən.  

Tələsə-tələsə başına gələnləri Elçinə danışdı. Çiyninin ağrısı ürəyinə 

düşsə də, Rafiqin sözlərindən gülməyini saxlaya bilmədi.  

Rafiq dərənin yanından axan arx suyundan bir azca götürüb, tənzifin 

arasına tökdü, onu Elçinin çiynindəki diş yaralarının üstünə qoydu.  

-Şücaətə deməyəsən, Elçin, desən, inan, mənim başımı əzər.  

-Demərəm, ancaq bir şərtlə. 

-Nə şərt ə, zaraza, dayına şərt qoyursan? Nə olsun ki, səndən cəmi beş-

altı yaş böyüyəm, hər halda, dayınam.  

-Bilmirəm, şərtimə əməl eləməsən, xalq məhkəməsində məhkəmə sədri 

Şücaətə cavab verməli olacaqsan.  

-Onda de şərtini. Şücaətin məhkəməsinə düşməkdənsə, sənin şərtinə əməl 

eləmək daha yaxşı olar.  

-Bu bağladığım otu aparacaqsan bizə. Sonra qayıdıb, o qalan otları da 

bağlayıb gətirəcəksən. Sənə bu işləri görmək üçün iki saat vaxt verirəm. 

Yoxsa məhkəmədə görüşəcəyik.  
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Rafiq istədi Elçinin çiynindən bir dişdəm də götürsün, amma bayaq 

dişlədiyi yerin qabardığını və qançil olduğunu görüb fikrindən yayındı.  

-Mənim gözüm üstə, cənab Cəlilov... 

Hələ indi də bir az soyuğa, istiyə düşəndə, bir narahatçılığı olanda 

dayısının o diş yerlərinin ağrısı oyanırdı. Və hər dəfə Elçin çiynində özünə 

yer eləyən diş yerlərinin ağrıdığını Rafiqə deyəndə, o, Elçinin sözlərinə 

gülürdü. Bir də astadan Elçinin qulağına pıçıldayıb, bu ağrını unutmağı 

ondan xahiş edirdi. Elçin də bu ağrını unutmağa çalışısa da, bunu 

bacarmırdı. Lap uzun illər keçənə qədər. O vaxta qədər ki, onda artıq olanlar 

olmuşdu. Sular bulanmış... yurd köç eləmişdi. Bu köçün ağrısı o qədər acı 

olmuşdu ki... Çiynində qalan xırda diş yerlərinin ağrısını artıq yadından 

çıxarmışdı...  

Bu gün də Elçindən istədiklərini ala bilmədilər. Elçin gah nala vurdu, gah 

mıxa, hələ yazdıqlarının əməlli şeir olmadığını deyib, bu dəfə də yaxınlarını 

intizarda qoydu.    

 

X-X-X 

 

Böyük Gölün başına dolananların başına nələrin gələcəyindən xəbərsiz 

olsalar da, artıq böyük fəlakətin acı küləyi onların üz-gözündə dolaşırdı. Bir 

az hissiyyatı yüksək olan adamlar gecələri də yata bilmirdilər. Onlar böyük 

fəlakətin lap yaxın zamanlarda onları yaxalayacağından nigaran idilər. Bu 

təhlükənin yetişdiyini, əslində, indi duyğu telləri qalın olan adamlar da hiss 

etməyə başlamışdılar. Gündə bir xəbər, gündə bir itki, oğurluq, soyğun, 

talan...  

Kilsəyə gedib gələn adamların da üz-gözlərində əvvəlki mərhəmət, 

həlimlik sezilmirdi. Elə bil, o adamları dəyişib başqa, tamam başqa ruhlu 

adamlar edirdilər. Onların gözlərindəki qığılcım nə isə başqa-başqa qorxulu 

işlərin çözüldüyündən xəbər verirdi. Adamlar çaş-baş qalmışdılar. Axı 

əvvəldən belə eşitməmişdilər. Bilirdilər ki, məscidə, kilsəyə gedib-gələn 

adam, əslində, tamam başqa cür olmalıdı. Həlim, mülayim, adamsevən, 

həqiqətpərəst... Amma bunlar... Yox, onlar yəqin kilsəyə getmirdilər. 

Getsələr də, burada nə işlərlə məşğul olacaqlarını unudur, Allahla yaxın 

olmaq əvəzinə ondan bir az da uzaqlaşır, Allahın evində Allahsız işlərlə 

məşğul olurdular.  

Elə bil, bütün bu işləri dilsiz-ağızsız, bəlkə də cansız, könülsüz Böyük 

Göl də anlayırdı. Hər halda, duyğulu adamlara belə gəlirdi. Və duyğulu 

adamların Böyük Gölə yazığı gəlirdi. Əsmərin də hərdən ağlamağı tuturdu. 

Niyə ağlamaq keçirdi könlündən, heç özü də bilmirdi. Ancaq bir uşaq 

təmizliyi və həssaslığı ilə ona elə gəlirdi ki, Böyük Göl ortada tək, köməksiz 
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qalıb. Hələ ötən günləri... Qışqırıb, yuxudan ayılmışdı. Anası “bismillah, 

bismillah”-deyə-deyə, fincanda su gətirib ona içirmişdi.  

-Nə olub, qızım, yuxu görürdün?  

-Ana, gölü aparırdılar. 

-Göl nədi, qızım? 

-Böyük Gölü. 

-Hara aparırdılar? 

-Suyunu qurutmağa aparırdılar. Yazıq göl də haray qoparır, adamları 

köməyə çağırırdı. Heç kəs də gölə yaxın dura bilmirdi. Ətraf bütün 

düşmənlərin əhatəsində idi. Düşmənlər elə heybətli idilər ki... Lap adam 

yeyənlərə oxşayırdılar.  

-Dur, yat, bala, adam boş-boş yuxular görməz. Kimin nəyinə qalıb, 

aparsın Böyük Gölü qurutsun. Heç onu qurutmaq olar?  

-Qurutsalar, hamı susuzdan ölər, ana? 

-Susuzdan yox, hamı həsrətdən ölər, bala. 

Qızını sakitləşdirib, yatağına uzadandan sonra Fənar öz otaqlarına 

keçmişdi. Orucun boş qalan yerinə baxıb, yorğanı başına çəkmişdi, səssizcə 

ağlayıb, ürəyini boşaltmışdı. Olanlardan hələ Əsmərin xəbəri yox idi axı. İki 

gün əvvəl kəndin dörd igidini aradan götürmüşdülər. Kim götürmüşdü, niyə 

götürmüşdü, hara aparmışdılar, bunlardan da heç kəsin xəbəri yox idi. Bircə 

onu bilirdilər ki, Tiflisə mal aparmağa gedən kənd cavanları geri 

dönməmişdilər. Və iki gün əvvəl kəndin rabitə şöbəsinə zəng edən naməlum 

adam erməni dilində daha o cavanları axtarmamağı məsləhət bilmişdi. O 

gündən adamların narahatlığı lap yuxarı nöqtəyə çatmışdı. Kəndin kişiləri 

gecələri yatmır, kənd meydanında, kəndin girəcəyində və bitəcəyində növbə 

çəkə-çəkə səhəri dirigözlü açırdılar. Oruc da iki gün idi yuxu nəydi bilmirdi. 

Amma Fənar ciddi-cəhdlə olanları uşaqlarından gizlətməyə çalışırdı. Ən çox 

da Əsmərdən. Bilirdi ki, Əsmər fikir çəkən qızdı. Bilsəydi ki, kənddə belə 

bir hadisə baş verib, gözünü bir nöqtəyə dikib dayanacaq, gecələr yuxusu 

ərşə çəkiləcək, bir həftədə, on gündə ətini töküb, bir dəri, bir sümük 

qalacaqdı. Amma çox gizli saxlaya bilmədi Fənar. O biri qızı kimdənsə 

eşitdi, o da Əsmərə çatdırdı. O anda Əsmər başılovlu anasının üstünə gəldi: 

-Ay ana, Camal əmigili aparıblar? 

-Camal əmi kimdi? 

-Nərgiz müəllimənin oğlu. 

-O nə sözdü, dəli olmusan? 

-Bacım dedi. 

-Bacın qələt eləyir. 

-Ana, sən Allah, düzünü de.  

-Nə deyim axı, Camalgili kim aparmalıdı? 
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-Deyir, ermənilər aparıb. 

-Hara? 

-Deyir, yəqin öldürəcəklər... Ya da... artıq... 

Hikkəsi boğazına yığılan Fənar daha dözə bilmədi. Hönkürtü ilə ağlayıb, 

qızını bağrına basdı.  

O anda Əsmərin gözündə dünya tərsinə döndü elə bil. Ürəyinə qəribə, 

hələ indiyə qədər olmayan bir hiss hakim kəsildi. Zavallı qız bilmədi ağlasın, 

hönkürsün, qışqırsın, haray salsın, yoxsa, dəli-dəli çöllərə düşüb, yaxşı 

adamlardan nicat istəsin.  

Birtəhər anasının qolları arasından çıxıb, öz otağına çəkildi. Otaq da 

həmin otaq deyildi sanki; həmişə baxıb, qarşısında bəzəndiyi güzgü dağılıb 

çilik-çilik olmuşdu, evin divarları əyilib, heybətli bir formaya düşmüşdü. Elə 

bil, o heybətli divarlardan qara-qura cin-şeytanlar ona baxıb, şaqqanaq 

çəkirdilər. Pəncərədən bayıra baxdı. Bayır da əvvəlki bayır deyildi. Ağaclar 

belini əyib, yüz yaşlı qocalar kimi ölümlərinə doğru gedirdilər. Torpağın 

rəngi qıpqırmızı qan rənginə çalırdı. Təzyiqi üç yüzə çatan xəstə adama 

oxşayırdı torpaq. Buludlar da o buludlar deyildi heç. Əl atıb saçını yolan, 

oğlu ölən anaya bənzəyirdilər.  

Qışqırmaq istədi. Qışqıra bilmədi. Dili tutulmuşdu, elə bil. Ağlamaq 

istədi. Ağlaya bilmədi. Gözlərinin yaşı qurumuşdu sanki. Anasının yanına 

qaçmaq istədi. Qaça bilmədi. Ayaqları sözünə baxmadı. Özünü birtəhər 

yatağına saldı. Yataq da o yataq deyildi. Sanki uca dağların soyuq qarını, 

buzunu yığıb topa-topa onun yatağına tökmüşdülər. Daha fikirləşə də 

bilmirdi. Təkcə onu düşünə bildi  ki, deyəsən, dünyanın sonudur. Bundan 

sonra nə durnalar köç edəcək, nə bahar, qış gələcək, nə adamların üzündə 

təbəssüm göyərəcək, nə də gecələr ötüb, sabahlar açılacaq.  

Dünyanın tabutunu da gördü Əsmər. Yekə, lap yek bir tabut idi. Bütün 

dünya o tabutun içinə sığışa bilərdi. 

 

X-X-X 

 

Kilsəyə gedib qayıdandan sonra işləri yaman çoxalmışdı. Verilən 

təlimatlar onları çevik və cəld olmağı tələb edirdi. Tarixdən ibrət götürmə, 

bu günün işlərini düzgün yöndə qurma, gələcəkdə görülən tədbirlərin 

indidən xəritəsini cızma... Bunların hamısı böyük zəhmət tələb edirdi. Və 

onlar verilən tapşırıqları yerinə yetirmək üçün hər zəhmətə qatlaşırdılar. Ən 

əsası günün kölgəli bir çağında bir yerə yığışır, görülən və görüləcək işləri 

müzakirə edəndən sonra yeni həvəs və ehtirasla tapşırığın arxasınca 

gedirdilər. Bu gün yenə rayon mərkəzindəki mədəniyyət evinin foyesinə 

toplaşmışdılar. Hər dəfə olduğu kimi yenə də hamı sükuta dalıb, belə işlərdə 
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saç ağartmış Hambarsumun danışmasını gözləyirdi. Hambarsum ağır-ağır 

siqaretini çəkib, bir az da yığılanları intizarda saxlayandan sonra axır ki, 

danışmağa başladı: 

-Hə, əzizlərim, söhbəti təzədən təkrar eləməyə, elə bilirəm, ehtiyac 

yoxdur. İşlərimiz çox, məsuliyyətimiz ondan da artıq... Ancaq yadınızda 

saxlayın, kim ki, xırda bir səhv elədi, aqibəti Mesrop kimi olacaq. 

Mesrop da tez-tez kilsəyə gedib-gələnlərdən idi. Amma öz xoşu ilə yox, 

əmisinin təkidi ilə gedib-gəlirdi. Elə buna görə də hərdənbir yanlışlığa yol 

verirdi. O gün də belə oldu. Əlini alnına qoyub dərin fikrə getdi və camaatın 

qarşısında ağsaqqalı qınadı. Dedi: “ Mən başa düşmürəm, bu həngamələr 

nəyə lazımdı? Hamımız Allahın bəndələriyik, adam kimi yaşayaq də. 

İmperiya şişkaları bizləri hülləyib, atır meydana, biz də qırırıq bir-birimizi. 

Bu torpaq kimə qalacaq axı?! Hamımız bu dünyanın müvəqqəti 

qonaqlarıyıq...” Sözünü qurtarmamış, hələ şokda olan ağsaqqal cavanlardan 

birinə göz elədi. Cavan Mesropun qolundan tutub, bayıra çəkdi. Yarım 

saatdan sonra tək qayıdan cavan ağsaqqalın qulağına pıçıldadı: “ Dərədə 

işini bitirdim.”  

O gündən Mesropun əmisini də dəstədən ayırdılar.  

Ağsaqqal yenə dodaqları əsə-əsə danışırdı: 

-Bizim bir xoşbəxtliyimiz var. Kilsədən birləşmək üçün istifadə eləyirik. 

Müsəlmanların bir bədbəxtliyi var. Məscidə bir-birindən ayrılmaq üçün 

gedirlər.  

-Necə yəni? 

-Biri deyir, sən sünnisən, biri deyir, sən şiəsən, bir deyir, namazı elə qıl, 

biri deyir, belə qıl. Müsəlmandı də, ağlı gec başına gəlir. Bunların üstündə 

düşmənçilikləri başlayır.  

-Mən Azərbaycanda yaşayanda onları görmüşəm. Az qala bir-birlərinə 

kafir deyirdilər.  

Vitalikin sözünə hamısı birdən gülüşdü.  

Ağsaqqal əlini yuxarı qaldırıb, sakit olmalarını tələb elədi. 

-Biz bunlara arxayın olub, qu tükündə yata bilmərik. Yadınızda saxlayın: 

müsəlmanlar çox səbirli, və güclüdürlər. Onları bir fitnə ilə bir-birinə qarşı 

qoymasaq, dünyaya meydan oxuyarlar. Onda da biz xristian qardaşlarımızın 

hesabına burada at oynada bilmərik. O günləri rusiyadan bir qrup dindar 

gəlmişdi İrəvana. Qapalı görüş keçirildi. Mən də orada idim. Rus provoslav 

kilsəsinin keşişi bilirsiniz nə deyirdi? Deyirdi, nə qədər canımızda can var, 

müsəlmanların birliyinə imkan verməyəcəyik. Sonra bizləri suçladı. Dedi, 

bölgədə zəif tərpənirsiniz. Gərək ətrafda indiyə qədər bir nəfər də İslam 

dininə sitayiş eləyən adam qalmayaydı... Bundan sonra gərək çox tədbirli 

olaq. Həm də ona görə ki, xristianlar Türkiyə dövlətini yıxa bilmədilər. Neçə 
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yüz illərdi çalışırlar, bir şey çıxmır ki, çıxmır. Hələ desən, bir az da 

güclənirlər. Köpək uşaqları, elə bil, müsəlman deyillər. Bunlar niyə belə 

ağıllıdırlar, başım çıxmır.  

-İnşallah, Allah ağıllarını alar. 

-İnşallah deməklə iş bitmir. Gərək elə siyasət qurasan, elə variantlar 

işləyəsən ki, onları çaş-baş salmağı bacarasan. Bəlkə onda başlarını itirələr... 

Suren, sənə tapşırdığım iş nə yerdədi?  

-Hər şey qaydasındadı. Dünən o biri kənddən bir nəfər cavanı 

götürmüşük.  

-Ay sağ olun. Çalışın qızlarından, qadınlarından götürəsiniz. Bizlərə 

baxmayın, onlar qız, qadın tərəfdən çox zəifdilər. Beş-altı qız-gəlinlərini 

götürsəniz sınacaqlar, müqavimət göstərməyə gücləri qalmayacaq.  

-Elədi. Onlar qadınlarından belə məsələlərdə alət kimi istifadə eləməyi 

bacarmırlar.  

-Bir də onu yadınızdan çıxarmayın, götürülənlərin heç biri sağ-salamat 

geri qayıtmamalıdır... Kilsə naminə hamınıza xeyirli işlər diləyirəm.  

Kilsədən gələnlərin söhbətləri çox uzun çəkdi. Yaxın zamanlarda 

görüləcək ən zəruri işləri saf-çürük elədilər. Bir az keçmişə baş vurdular, bir 

az gələcəkdən danışdılar. Və yekun qərara gəldilər: nə qədər ki, zaman 

onların xeyirinə işləyir, bundan bacardıqca səmərəli istifadə eləmək lazımdı. 

Yoxsa, babalarının ruhu onları bağışlamaz.  

Ağsaqqal yenidən kilsəyə qayıdanda hamısı bir ağızdan ona xeyir-dua 

dilədilər. Arxasınca su atandan sonra hər kəs ona tapşırılan işin arxasınca 

yola düşdülər. Bu yollar nə vəd edirdi? İşığamı aparırdı, qaranlığamı, 

burasını hələ heç kəs bilmirdi.  

 

X-X-X 

 

Bu il Xalisanın meyvə ağacları başqa illərdən çox meyvə gətirmişdi. 

Hərdən ağacların budaqları meyvələrin ağırlığına tab gətirə bilmir, əyilib 

qırılırdı. Deyirdilər qonşu kəndlərdə də beləydi. Şidli, Avşar, Dəvəli 

kəndlərindən gələnlər meyvələrin bolluğundan elə heyrət-heyrət danışırdılar, 

adamlar bundan həyəcanlanır, sanki bu bolluğun arxasınca hansısa faciənin 

gələcəyindən qorxurdular. Yaşlı adamlar keçmişdə belə hadisələrin 

olduğundan danışanda cavan adamlar fikrə dalır, sabah nələrin olacağını 

həyəcanla gözləyirdilər. Ya bəlkə heç bunun nə tarixə, nə də olacaqlara heç 

bir aidiyyatı yox idi. Adi təbiət möcüzəsi idi, vəssəlam. Meyvə ağaclarının 

bol bəhrə gətirməyi ilə hər hansı bir xoş olmayan olayın bir-biri ilə 

əlaqələndirilməsi heç bir məntiqə sığmırdı. Amma adamlar səksəkədəydilər 
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deyə, hər kəs təbiət hadisəsi ilə indi baş verənləri əlaqələndirir, bununla öz 

narahat günlərini bir az da nahamar yola yönləndirirdilər.  

Elçin yeni dərs ilində məktəbə gedə bilmədi. Məktəbin direktoru xüsusi 

müəllimlər ayırdı. Onlar iki gündən, üç gündən bir Elçingilin evinə gəlir, 

ona tapşırıqlar verir, dərslərini soruşub, gedirdilər. Hələ ilk vaxtlar Elçin bu 

işlərə heç də həyatının faciəsi kimi baxmırdı. Uşaq sadəlövhlüyü ilə başqa 

yöndə düşünür, tezliklə sağalacağına və yenə məktəbə gedəcəyinə ümid 

bəsləyirdi. Ağlının bir küncünə belə qara fikirləri yerləşdirmək istəmirdi. Bir 

də onda olan bu inamı həkimlərinin dediyi sözlər, böyüklərinin etdiyi dualar 

möhkəmləndirirdi... Bir də, bir də Duyğunun ona tez-tez baş çəkməyi, xoş 

sözlər deməyi onun qəlbinə sığal çəkirdi.  

Yenə gəlmişdi Duyğu. Dərsdən sonra. Evlərinə getməmiş Elçinə baş 

çəkməyə gəlmişdi. Ancaq bu dəfə o biri günlərdəki kimi qaynar, coşğun 

görünmürdü nəyə görəsə. Bunu elə ilk salamındaca duydu Elçin. Qəlbinin 

lap qərib yerində ürəyi üşüdü bir anda.  

-Nə olub, Duyğu? 

-Heç nə.  

-Səsin birtəhər gəldi mənə. 

-Hələ səsimi eşitmisən ki? Bir salam vermişəm sənə. 

Duyğunun sözündən utanan kimi oldu Elçin.  

-Deyirəm, bəlkə, məktəbdə... 

-Yox, yox, heç nə yoxdu... Hər şey qaydasındadı. Bir sən çatışmırsan... 

İnşallah, sən də tezliklə qayıdıb gələrsən.  

Nəyə görəsə Elçinin ürəyindən xırda bir ah nidası qopdu. Bu nida nə 

qədər xırda, cüzi olsa da, Duyğunun nəzərindən qaçmadı. Bu anlarda, bəlkə 

də, ömründə birinci dəfə Duyğunun Elçinə yazığı gəldi. Özünü itirməmək 

üçün ustad aktyorlar kimi əhvalını dəyişib, başqa halətə düşdü.  

-Elçin, sən olmayanda bilirsən məktəb necə görünür?.. Nənəm bir söz 

deyərdi... Su... dəyirman... nə bilim, belə bir şey. 

-Suyu sovrulmuş dəyirman? 

-Ay sağ ol, sən məktəbə gəlməyəndə məktəb suyu sovrulan dəyirmana 

bənzəyir. O gün uşaqlara da dedim. 

-Kimə dedin? 

-Sinif yoldaşlarımıza. 

-Nə dedin ki? 

-Dedim, Elçin məktəbə gəlməsə, məktəbi bağlayacaqlar. 

-O nə sözdü, qız? 

-Düz demirəm? 

-Yox, düz demirsən. Məktəbi təkcə mənim adıma açmayıblar ki... Bir 

də... belə sözlər danışma, ayıbdı.  
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Elçinin üzünə qızartı gəldiyini Duyğu hiss elədi. Amma yenə dediyindən 

dönmək istəmədi. 

-Qoy məni öldürsünlər, yenə deyirəm, hamıya da deyəcəyəm, sən 

məktəbə gəlməlisən. Gəlməsən, mən də getməyəcəyəm.  

-Dəli olmusan, qız, sən niyə getmirsən? 

-Sən olmayanda darıxıram. 

-Onda gələrəm. Lap yaxın günlərdə. Sənə söz verirəm.  

Hüsniyyə məktəbdən qayıtmışdı. Qapının ağzında dayanmışdı. 

Duyğunun onlara gəldiyini və qardaşı ilə söhbət elədiyini görəndə, daha içəri 

keçməmişdi, elə donub, qapının ağzında qalmışdı.  

-Elçin, gələn bazar günü kənddə toy var, bilirsən? 

-İlkərin toyunu deyirsən? 

-Hə... Gedəcəksən toya? 

-Hələ bilmirəm.  

-Niyə ki? 

Elçin yenə də xırdaca köks ötürdü. Bu köks ötürmənin mənasını qız o 

andaca tutdu. Elçin necə toya gedəydi? Heç yaxını düz-əməlli görə bilmirdi, 

uzaqdan-uzağa toyxanaya baxmağın nə mənası vardı ki? Yaşıdlarının, sinif 

yoldaşlarının, elə Duyğunun da yanında kiminsə köməyi ilə toya getməyin 

ona üzüntüdən başqa heç nə gətirməyəcəyinə elə indidən əmin idi.  

-Sən niyə adamlardan qaçırsan ki, Elçin? 

-Qaçıram? 

-Özü də necə.  

-Nə vaxt qaçdığımı görmüsən? Uşaqlıqdan qaçmaqla aram yoxdur... Bir 

dəfə möhkəm qaçmışam... Onda da... Murtuz əmigilin yekə bir buğaları var 

idi, açılıb, Murtuz əminin əlindən çıxmışdı. Yazıq Murtuz əmi elə qışqırır, 

haray salırdı ki. Camaata xəbərdarlıq eləyirdi ki, yoldan, izdən çıxsınlar, 

yoxsa, buğa onların axırına çıxa bilərdi. Mən qaçıb-qaçıb Zülü nənəgilin 

armud ağaclarına dırmaşdım. Onda qorxudan ürəyim elə əsirdi ki. Lap yaz 

bənövşəsi kimi... Başqa qaçmağım yadıma gəlmir. 

Duyğu uşaq düşüncəsi ilə Elçinin sözü fırladıb, başqa səmtə 

yönəltməyinə heyran qaldı. Amma yenə söhbəti mətləbin üstündən 

uzaqlaşmağa imkan vermədi.  

-Mən bilmirəm, uşaqlara da demişəm, gəlib səni götürəcəyik, bir yerdə 

toya gedəcəyik.  

-Duyğu... 

-Bilirsən, necə yaxşı toy olacaq? Bakıdan oxuyanlar gələcək. Adı nə idi 

onun?.. Rəhilə... Hə, deyəsən, Rəhilə idi. Kökü də bizim tərəflərdəndi. Elə 

yaxşı oxuyur ki. Lap bülbüllər kimi.  
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Kənddə hər zaman toy olanda kəndin siması dəyişirdi elə bil. Kənd onda 

bərli-bəzəkli gəlinə oxşayırdı. Adamlar da ki, bir başqa aləm: gülüş sədaları 

hər yanı başına götürürdü. Bir həftə, on gün qabaq bütün kənd toy havasına 

köklənirdi. Cavan qızlar, oğlanlar özlərinə təzə paltarlar alırdılar. Axı bu 

toyları ən çox yaddaşına yığan elə cavanlar olurdu. O cavanlar ki, günəş hələ 

Kolanlı dağının zirvəsindən itməmiş onlar deyə-gülə, şənlənə-şənlənə 

toyxanaya yaxınlaşırdılar. Özlərinə uyğun gələn yerləri seçib dayanır, toyun 

sonuna qədər bu yerləri öz hakimiyyətləri altında saxlayırdılar. Bir tərəfdən 

də kəndin yeniyetmə, gənc qızları düzülürdilər. Bir azdan ürəklərə od düşər, 

sevənlərin baxışları görüşər, bu göz sevdasından yeni-yeni ailələr, ocaqlar 

yaranardı... Belə toy axşamlarında zamanın asta yeriməsini cavanlar elə 

arzulayardılar ki: vaxtın axış sürətindən ağır daşlar asılaydı kaş, zaman beş 

saatlığa, on saatlığa donub, dayanaydı. Və hələ yalan olan sevgilər həqiqət 

olandan sonra dövran yenə çarxını fırladaydı.  

Hələ böyük oğlan olmasa da, Elçin kənd toylarında belə yanıqlı 

baxışların çox şahidi olmuşdu. Onlara qibtə də eləmişdi hərdənbir. 

Düşünmüşdü kaş o da gənc oğlan olaydı, o da bəzənəydi, düzənəydi, toya 

gedib, istədiyi qızla baxışaydı. Və o günlərin gələcəyini çox gözləmişdi 

Elçin. Amma indi... Getsəydi də, baxışa bilməyəcəkdi axı. İndi təkcə ümid 

eləmək qalırdı... Birdən gözləri gec işıqlandı, onda necə olacaqdı bəs? İlk 

sevgi çağlarını onda yaşaya bilməyəcəkdi? Bunları düşünəndə, gözlərinə bir 

az da qaranlıq gəlirdi. Tezcə o fikirləri beynindən atıb, yerini bol ümid seli 

ilə doldururdu.  

-Bəylə gəlinin adları necə də bir-birinə yaraşır. 

-Gəlinin adı nədir ki? 

-Ülkər. 

-İlkər, Ülkər?  

-Hə.  

-Qız bizim kənddən deyil? 

-Yox, Göyçədəndir. 

-Göyçədən? Onu hardan tapıb? 

-Tapmayıb, Elçin, Allah qismətinə yazıb.  

-Sən necə də ağıllı danışırsan, Duyğu. Ancaq mən kəndimizi qoyub, 

başqa yerdən qız almaram.  

-Bilmək olmaz, bir də gördün sən də Göyçədən qız qaçırmısan.  

Duyğu sınayıcı nəzərlərlə Elçinin üzünə baxdı. Deyəsən, Elçinin 

əhvalında onu incidən tərpəniş görə bilmədi. Və buna görə ürəyində çox 

sevindi.  

Əslinə qalanda Elçin başqa cür düşünə də bilməzdi. Əvvəla, ürəyinin lap 

duyğulu yerində hələ Duyğunu bəsləyirdi. O biri tərəfdən bu kənddə də çox 
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qırağa çıxıb, ailə qurmaq ənənəsi yox idi. Bir də o, hara, Göyçə hara? O 

Böyük Gölün üzünü də görməmişdi Elçin. Görmədiyi yerin qızını necə sevə 

bilərdi? Lap o qız gözəllər gözəli olsa da belə. Bir yandan da... Belə şeyləri 

düşünəndə, ürəyində özünün-özünə gülməyi tuturdu. Bu nə sevgi məsələsi 

idi axı, onun ürəyinə düşmüşdü? Onun sevən vaxtıydı? Hələ onu qarşıda 

böyük sevgidən qabaq çətin sınaqlar gözləyirdi. Oxumaq lazım idi. 

Cəmiyyətdə bir mövqe tutmaq əsas amillərdən biriydi. Gözləri də bir 

tərəfdən... Hələ o gözlərin işığının özünə qayıtmasını da gözləməliydi.  

Heç sinif yoldaşlarının bir-birini aldığı yadına gəlmirdi. Bir az özündən 

böyüklərdən də soruşmuşdu. Onlar da belə bir məhəbbət haqq-hesabının 

olduğunu xatırlamamışdılar. Bəlkə elə o, tərpənib, özünə gələnə qədər 

Duyğu başqa bir evin gəlini olacaqdı. Ola bilərdi hələ Duyğunun uşaqları 

əllərinə rəngbərəng şarlar götürüb, Elçinin toyuna da gələ bilərdilər... 

Nədənsə sonda düşündüyünə özünün də qısqanclığı gəldi. Bu fikirləri 

başından qovub, çətinliklə də olsa, qızın gözlərinə baxmaq, utansa da, ona 

nələrisə demək istədi.  

-Duyğu...  

Qapının ağzında Hüsniyyənin hənirtisini duyanda, tez özünü yığışdırıb, 

qızdan bir az aralandı.  

-Bay, Duyğu, sən bizdəsən? 

-Hə, elə indi... 

-İndi zəng çalınanda, səni məktəbin həyətində gördüm axı. 

-Müəllim söz demişdi, gəldim onu Elçinə çatdırım. 

Duyğunun yalan danışdığını elə o andaca hiss elədi. Səsinin ahəngindən 

bunu duydu. Və gizlincə bura niyə gəldiyini də bildi. O gün Elçinin 

dəftərinin arasından Hüsniyyə bir şeir parçası tapmışdı. O şeiri Elçin Duyğu 

üçün yazmışdı. Bəlkə o şeiri qıza çatdırmaq üçün bir yolla onu buraya 

gətizdirmişdi? Nəyə görəsə, elə bu fikrin üzərində də dayandı. Ancaq buna 

görə bilmədi qızı qınasın, yoxsa, alnından öpüb, təşəkkür eləsin...  

...Amma o yazılan şeirdən sona qədər Duyğunun xəbəri olmadı.  

 

X-X-X 

 

Kənddə aləm bir-birinə qarışmışdı. İlkərin toyuna iki gün qalanda Qıvraq 

Səməndərlə iki yoldaşını rayon mərkəzindən götürüb aparmışdılar. Hamı 

başına döyür, ağlayır, baiskarları söyür, İlkərin ağ gününü qara gətirənlərin 

qara günə düşmələrini Tanrıdan diləyirdilər. 

İlkərin zavallı anası bu xəbəri eşidən kimi yorğan-döşəyə düşmüşdü. 

İlkərin özü də dəlilər kimi həyətin o başından bu başına dolanır, hərdən kənd 

meydanına gedir, bir yaxşı xəbər eşitməyib, yenə kor-peşiman evə qayıdırdı. 
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Və hirsini-hikkəsini onun toyunu eləməyə tələsdirən yaxınlarının üstünə 

tökürdü.  

-Dedim axı, bu həngamədə toy eləməyin vaxtı deyil. İndi mən başıma 

haranın daşını töküm? O boyda yoldan gəliblər: qorxudan, hürküdən, 

təhlükədən adlayıblar. İndi mən nə deyim onlara? Deyim, qızınızı götürün, 

geri qayıdın?   

Gəlini qonşu evlərdən birinə qoymuşdular. Gəlinin yanında gələnlər də 

hərəsi bir qohum, tanış evində yerləşmişdilər. Bu adamları indi neyləsinlər? 

Geri qaytarsınlar?.. Bəs gəlin?.. Belə qatmaqarışıq məqamda ortada iki fikir 

dolanırdı. Bir deyirdilər gəlini də götürüb, geriyə qayıtsınlar, ara 

sakitləşəndə yenə toylarını edərlər. Başqa bir fikirdə isə elə səssiz-küysüz 

gəlini bəy evinə qoyub, gələnlərin geri qayıtmasını məsləhət görürdülər. 

Əsəbdən əli-qolu əsən İlkər isə deyilən heç bir fikrə məhəl qoymur, 

münasibət bildirmir, elə hey ağzının ucunda astadan kimlərisə söyüşlərə 

qərq edirdi.  

Qıvraq Səməndərin itkin düşməyi təkcə İlkəri dəli eləmirdi. Bütün kənd 

bu hadisənin həyəcanını yaşayırdı. Hamının görkəmində bir üzüntü, 

danışıqlarda kədər sezilirdi. Hamı toy havasına köklənərkən, bu olayın baş 

verməsi adamlarda stress vəziyyəti yaratmışdı. Ermənilər isə gözə 

dəymirdilər. Elə bil, onlar heç bu kənddə yaşamırdılar. Qapı-pəncərələrini 

bağlayıb, evlərində oturmuşdular. Bu haldan adamlar, əsas da cavanlar bir az 

da qeyizlənir, kinli-kinli erməni evlərinə tərəf baxır, hərdən intiqam əhval-

ruhiyyəsinə də düşürdülər. İşi belə görəndə ağsaqqallar özlərini qabağa 

verdilər. Cavanları bir yerə yığıb, isti başlarını soyutmağa cəhd elədilər.  

Həmişəki kimi yenə Qələndər lap qabaqda idi.  

-Uşaqlar, başa düşürəm, ağır vaxtımızdı, başımıza böyük müsibət gəlib, 

toyumuz yasa dönüb. Ancaq gəlin özümüzü itirməyək. Özümüzü itirsək, 

daha tapa bilməyəcəyik. Ən müdrik, ən ağıllı insanlar o kəslərdilər ki, 

başlarına bəla gələndə, onu soyuqqanlı qəbul eləməyi bacarırlar. Demirəm 

gəlin əlimizi əlimizin üstünə qoyub oturaq. Bütün vasitələrdən istifadə edib, 

Qıvraqgili sağ-salamat kəndə qaytaraq. İnşallah, onlar sağdılar. Ürəyim 

mənə belə deyir. Bu gün günorta rayon mərkəzində erməni ağsaqqallarla 

görüşdük. Onlar da bizə söz verdilər, dedilər, əgər bizlik bir iş olsa, sizin 

adamlarınızı sağ-salamat geri qaytaracağıq. Gəlin bir az gözləyək... 

Qətiyyən erməni evlərinə tərəf əyri-üyrü baxmayın. Onda bizim işimiz çox 

ağır olar. Bəlkə elə saqqallı ermənilərin də istəyi budur ki, siz coşub, 

ermənilərin evinə basqın edəsiniz. Bundan sonra onlar istədiklərini rahatca 

həyata keçirə bilərlər. Bunlar belə işlərdə çox təcrübəlidirlər. Buna görə 

sizdən dönə-dönə xahiş edirəm, yalvarıram, təxribata uymayın, düşmən 

dəyirmanına su tökməyin.  
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Ağsaqqalların bir neçəsi danışandan sonra növbə Əsədə də çatdı. O, ağır-

ağır bığlarını tumarlayıb, üzünü İlkərin atasına tərəf tutdu:  

-Ay kişi, birinci xahiş edirəm, qollarını qoynundan götürəsən. İkincisi, 

əgər mənə qulaq assanız, belə bir təklif irəli sürərdim. Toyu bir neçə günlüyə 

təxirə salaq. Gələn qonaqları da heç yana buraxmayaq, öz yanımızda 

saxlayaq. Nə qədər kasıb olsaq da, ürəyimiz genişdi, onları saxlamağa 

gücümüz çatar. Toyçular da öz kəndimizdəndi, hazır dayanarlar, Qıvraqgil 

sağ-salamat qayıdıb gələn kimi, toyumuzu çaldırarıq.  

Əsədin bu təklifinə etiraz edənlər tapılsa da, çoxluq bu təklifin tərəfində 

dayandı. Xəbər gəlib İlkərə çatanda xırdaca bığaltı gülümsədi. Bu fikir, 

deyəsən, onun da ürəyindən olmuşdu. Onu ən çox qımışmağa vadar eləyən 

toyun olacağından çox dostu Səməndərin hələ həyatda olmaq ümidinin 

qalması idi. Səməndərin itmək xəbəri çıxan ilk andan onun ürəyinin ən nazik 

teli qırılıb, içinə düşmüşdü. Düşünmüşdü daha dostunu sağ görə bilməyəcək. 

Başqası olsaydı, bəlkə də son anda rəhm edər, onu ata-anasına 

bağışlayardılar. Səməndəri isə... Belə sözünü dik deyən, həqiqəti danışan, 

günahları boz yel kimi üzə çırpan qoçaq, mətin, cəsur bir adamı onların 

əldən buraxması İlkərin ağlına batmırdı. Heç başqalarının da. Hər şey solğun 

ümidə, üzüntülü gözləməyə qalırdı.  

İlkər hələ toyunun olmamasını dilinə gətirsə də, qəlbinin lap dərin 

qatında toyunun olmasını da istəyirdi. Axı neçə illər idi Ülkərlə nişanlı 

idilər. Bir dəfə qızın babası rəhmətə getdi, toy təxirə salındı, bir dəfə İlkərin 

dayısı dünyadan köçdü, beləcə, Ülkərin İlkərə gəlin olmaq arzusu uzandıqca 

uzandı. Bu dəfə də belə... O boyda yolları keçib, Göyçəyə tez-tez gedib-gələ 

bilmirdi axı. Getməyi bir az yubananda isə darıxırdı. Ülkərin həsrətini 

çəkirdi. Onu görmək istəyi rahatlığını, dincliyini əlindən alırdı.  

Nə yaxşı Əsəd kişi ümidli danışmışdı. O sözlərin içində görünən ağappaq 

işıq gəlib bahar küləyi kimi İlkərin qəlbinə dolmuşdu. Elə o ağappaq işığın 

ümidinə çox aludə olduğuna görə, İlkər hər danışılan kəlməyə fikir verir, 

adamların üzündə, gözündə, baxışında bir işartı, bir qığılcım axtarırdı... Bu 

qığılcımın ilk şöləsini ona axşamüstü Haykanuş xala gətirdi.  

Hələ gecə öz qaranlıq çətirini tamam kəndin üstünə çəkməmişdi. 

Qohumların bir hissəsi İlkərgilin həyətində, toy çalınacaq yerdə dayanıb, 

fikrə dalmışdılar. Heç kəs danışmasa da, hər qəlbdən bir lal harayın 

adamların içinə töküldüyü aydınca hiss olunurdu. Biri-ikisi qəlbində 

yaxşılığa boy verdiyi halda, bir-ikisi də qaranlıqla çarpışır, bu qaranlığın 

yerini işığın tutacağına inanmağı gəlmirdi. Belə bir məqamda alaqapının 

önündə Haykanuşu görəndə, adamlar yuxu görürmüş kimi bir-birinin üzünə 

baxdılar. Bir anda xəyallar dağıldı, fikirlər haçalandı. Axı bu hadisə baş 

verəndən kənd erməniləri adam içinə çıxmırdılar. Günah iş görmüş kimi 
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qapılarını, pəncərələrini bağlayıb, ev-eşiklərinə çəkilmişdilər. Necə oldu, 

birdən Haykanuş bu sirli haləni sındırdı, adamların içinə çıxdı, özü də toy 

olacaq yerə, adamların çox və hikkəli olduğu bir həyətə gəldi?.. Oturanlar 

qeyri-ixtiyari ayağa durdular, bir-iki addım Haykanuş gələn tərəfə yeridilər. 

Pəncərədən Haykanuşu görən qadınlar da bir-birinə xəbər verib, bir anda 

həyətə tökülüşdülər. 

Haykanuş tək gəlməmişdi. Yanında oğlu Qurqen də var idi. Qurqenin 

otuz, otuz beş yaşı olsa da, ağlı inkişaf eləməmiş, elə uşaq ağlında qalmışdı. 

Cəmi iki ay orta məktəbə getmişdi. Başının işləmədiyini görəndə məktəb 

rəhbərliyi onu məktəbdən azad eləmişdi. Buna görə anası məktəbə, rayon 

mərkəzinə, maarif şöbəsinə çox ayaq döysə də, bundan bir nəticə hasil 

olmamış, Qurqen qıvrılıb, birdəfəlik evdə oturmuşdu. Çox həlim, mülayim, 

sözəbaxan bir adam olan bu gəncə kənddə Səy Qurqen deyirdilər. 

Haykanuşun, yanında da oğlu Səy Qurqenin durub birdən-birə buraya təşrif 

buyurması, burda olanların demək olar hamısında bir qıcıq, bir əsəbilik 

yaratdı.  

Haykanuş isə heç nə olmayıbmış kimi oğlunun qolundan tutub, adamlara 

tərəf gəldi.  

-Salamməleyküm, hamınızın gözünüz aydın olsun.  

-Nəyə görə? Səməndərgilin tutulmağına görə?-İlkərin dayısı əsəbi 

hərəkətlə Haykanuşun üstünə yeridi.  

-İlkər balamın toyuna görə. Allah mübarək eləsin. Oğullu-qızlı olsunlar. 

-Allah mənə də qismət eləsin,-Qurqen dişlərini ağardıb, adamların üzünə 

baxa-baxa hırıldadı.  

-Qoydunuz ki, mübarək olsun?! 

Dayı bir az da qabağa yeriyəndə, İlkərin o biri dayısı onun qolundan 

tutdu. 

-Bir az təmkinli ol. Görək nəyə gəlib, bəlkə xeyir xəbər gətirib.  

Haykanuş yenə sakitcə bir az da irəli yeridi, axtarıb bir sınıq kətil tapdı 

və yanını o kətilin üstünə qoyub, adamları birbəbir gözündən keçirdi. Sonra 

həlim səslə danışmağa başladı: 

-Elə mən də ona görə gəlmişəm. Səməndər gedəndən, utandığımdan 

adam içinə çıxa bilmirəm. Elə bil, mən özüm eləmişəm o cinayəti... Bəli, bu 

cinayətdi, çox ağır cinayət. Kim bunu eləyibsə, Allah onun evini yıxsın. Kim 

ki, biz gor qonşularının arasına düşmənçilik toxumu səpir, Allah onların da 

evini viran qoysun. Bu nədi, biz belə olmamışıq axı. Bir tikəmizi də yarı 

bölmüşük. Hansı evi yıxılmışınsa gözü götürmədi, bizləri düşmən elədi... 

Elə ona görə gəlmişəm. Gəlmişəm bu oğlumu, canımdan çox istədiyim 

balamı sizlərə girov verim. Ürəyimə daş bağlaya-bağlaya gəlmişəm. Əgər 
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Səməndərgili sağ-salamat gətirib geri qaytarmasalar, bu balamın qanını 

sizlərə halal eləyirəm.  

Qurqen yenə gözlərini döyə-döyə adamlara baxıb, gülə-gülə barmaqlarını 

oynadırdı.  

Haykanuşun dodağı titrəyə-titrəyə dediyi bu qəlb dağlayan sözlərdən 

sonra, elə bil, oturanların bir anda əl-qolları soyuyub yanlarına düşdü. İlkərin 

dayısı da bir addım geri çəkilib, yekə kötüyün üstündə oturdu.  

-Ana, bəs toy hanı, deyirdin axı orda toy var?  

-Toy olacaq, bala, qoy Səməndər qaqaş qayıdıb gəlsin. 

-Yox, mən indi istəyirəm. Cəhənnəm olsun Səməndər qaqaş. Mən 

oynamaq istəyirəm. Tez elə, denə çalsınlar.  

Haykanuş cibindən nəsə çıxarıb, Qurqenin ağzına basdı. Elə bunu 

gözləyirmiş kimi Qurqen ağacın gövdəsinə söykənib, anasının verdiyini 

yeməyə başladı. 

-Vallah, billah bu söhbətlər nə sizə lazımdı, nə də bizə. Bilirəm bizim 

dəladuzlar düz oturmurlar. Allah onların bəlasını versin. Mən hər gün bir 

saat sizin muğamata qulaq asmayanda, özümü xəstəhal kimi hiss edirəm. 

Kamanın naləsini dinləməyəndə içimdə boşluq yaranır, özümü ələ ala 

bilmirəm... İndi bu nə söz-söhbətdi bizim qarnıyanmışlar ortaya atıblar, 

anlamıram. Sonra da deyirlər türklər bizi vurdu, öldürdü. İsa peyğənbərə and 

olsun, düzünü deyirəm. O günləri bu sözləri Cır Akopa da demişəm. Polislər 

gəlib məni eşiyə atmasaydılar, o Cır Akopun üzünə tüpürəcəkdim. Hər şeyi 

qızışdıran elə bunlardı. Cır Akop kimi heyvərələr. Daha it oğlu düşünmür ki, 

xalası oğlu Bakıda yaxşı vəzifə kürsüsündə oturub.  

Haykanuşun çox uzağa getdiyini görəndə, İlkərin yoldaşlarından biri 

onun sözünü kəsdi: 

-Hə, indi sözün nədi, Haykanuş xala, deyirsən yəni sizinkilər Səməndəri 

aparıb, vəzifə kürsüsünə qoyublar?  

-Yox, onu demirəm, can, bizimkilərdə o qanacaq nə gəzir?! Deyirəm, 

min illərdi bir yerdə olmuşuq, min ildən sonra da bir yerdə olacağıq. Kim 

hansı havaya hürür hürsün.  

Qurqen ağzındakını udub, yenə mızıldamağa başladı: 

-Ana, deynən çalsınlar, mən oynamaq istəyirəm. Cəhənnəm olsun...  

Haykanuş yenə cibindən nəsə çıxarıb, oğlunun ovcuna basdı. Qurqen 

yenə sakitləşdi.  

-İndi mənim əlimdən nə gəlir ki?! Bir gücüm bu zavallı balama çatır. 

Onu verirəm sizə. Səməndər gəlsə, balamı qaytarıb, özümə verərsiniz, 

gəlməsə...  

Haykanuş ağlamsındı. Titrək əlləri ilə gözlərini sildi. İlkərin dayısı irəli 

yeriyib Haykanuşla üz-üzə dayandı. 
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-Bu nə danışıqdı, sən danışırsan Haykanuş? Sənin nə günahın var ki? Bu 

zavallı oğlun heç bilirmi ki, düşmənçilik eləmək necə olan şeydi?.. Yazıq 

deyilmi? Götür oğlunu da, get evinizə. Belə sözlər danışma. 

-Yox, can, vallah getmərəm. Səməndəri qaytarıb gətirməsələr, elə burda 

özümü öldürəcəyəm. Daha bu biabırçılığa dözmək olmaz... Səməndər 

gələcək, Allahımıza and olsun, elə bu gün gələcək!  

Haykanuş bu inamla dediyi sözlərindən sonra çəkilib bir qıraqda oturdu. 

Qurqenə də yanında yer düzəltdi.  

İlkər Haykanuşun son sözlərindən, elə bil, bir az qıvraqlandı. Əllərini 

gözlərinin üstünə qoyub uzaqlara, dağlara tərəf baxdı. Onun niyə belə 

elədiyini başa düşdülər. Haykanuşun sözlərindən göyərən ümidlə o, 

dostunun elə indilərdə qayıdacağına inandı və elə bu inamla uzaqlara 

boylandı.  

O biri adamlar isə... Onlar tamam başqa yerlərə yozdular Haykanuşun 

danışığını. Bu adamlara görə, Haykanuşun sözünün gövhərində bir ümid 

közərirdi. O ümid oğlunun yaşamasına olan ümid idi. Əgər Səməndər 

qayıdıb gəlsəydi, onun oğlu da sağ qalacaqdı. Yox, əgər Səməndərin başına 

bir iş gəlsəydi... Onda oğlunun sağ qalmasını istəməyə gücü çatmayacaqdı 

bu qadının. Heç özünün də yaşamasını istəməyəcəkdi... 

 

X-X-X 

 

... -Səməndərgil gəlir... Səməndərgil gəlir... 

Bu xəbər bir anda kəndə, oradan da İlkərgilin həyətinə, toyxanaya 

yayıldı...  

 

X-X-X 

 

  

Üz-gözləri tamam qanın içində idi. Bu halını görəndə Səməndər heç kəsi 

yox, özünü qınayırdı. Ona demişdilər axı; ehtiyatlı davranmasını, sərvaxt 

olmasını, hər işarədən qara küləyin gələ biləcəyini... O, da bilirdi, təhlükəni 

yetərincə hiss edirdi. Ancaq, görünür, gəncliyinə və gücünə olan inam ona 

ehtiyatı əldən buraxmaq fürsəti vermişdi. Və elə bu fürsətdən düşmənlər 

istifadə eləmişdilər. Rayon mərkəzində alış-veriş edən yerdə onları 

yaxalamışdılar. İki nəfər idilər. Onlara yanaşıb, astadan salam vermişdilər.  

-Olar, sizinlə danışmaq? 

-Siz kimsiniz ki? 

-Bizi İrəvandan göndəriblər. Sizinlə söhbətimiz var.  

-Biz tələsirik axı,-Səməndər dinənə qədər dostu Mətin cavab verdi.  
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-Hara tələsirsiniz?  

-Kənddə xeyir iş olacaq, orda olmalıyıq.  

Səməndərin dediyinə onlar, deyəsən, inanmadılar. Yenə Mətin onun 

köməyinə çatdı: 

-Toyun bazarlığını eləmək üçün gəlmişik.  

-Bəlkə bizdən çəkinirsiniz? 

Uzun oğlanın bir az kinayəli danışığı Səməndərə pis təsir elədi. O, 

əlindəki malları yerə qoyub, əlini onun çiyninə qoydu. 

-Biz heç kimdən çəkinmirik. Nə günahımız var ki, kimdənsə çəkinək? 

Hara deyirsiniz, gedə bilərik.  

Onlar eşiyə çıxıb, tanımadıqları adamların maşınına əyləşəndə, Səməndər 

ani baxışla yoldaşlarına baxdı. Və onların üzündə dolaşan narazı ifadələri 

hiss elədi. Ancaq necə olursa-olsun, onları nə təhlükə gözləyirsə-gözləsin, 

daha ayaqlarını geri çəkə bilməzdilər. Gələnlər nə düşünərdilər onlar 

haqqında? Deməzdilərmi üç nəfər bığıburma igid iki nəfərdən qorxub 

çəkindilər, onlarla getməkdən imtina elədilər? Yox, tək də getməli olsaydı, 

Səməndər onlarla gedəcəkdi.  

Uşaqlıqdan belə idi Səməndər. Haraya davaya çağırsaydılar getməliydi. 

Lap güclər qeyri-müəyyən bölünsə də. Bir dəfə belə riskli hərəkətinə görə 

ölümlə də üzbəüz dayanmışdı.  

Erməni kəndinə futbol oynamağa getmişdilər. Öz evlərində erməniləri 

böyük hesabla udanda erməni cavanlar buna dözə bilməmişdilər. Meydanda 

başlayan dava-şava kənddən aralıda yerləşən meşəlikdə davam eləmişdi. 

Qüvvələr nisbəti üç-dörd dəfə aşağı olan Səməndərgil nə qədər müqavimət 

göstərsələr də, axırda ermənilər daşla, dəmirlə onların baş-gözlərini partlaq-

partlaq eləmişdilər. Onları xəstəxanaya çatdıranda, Səməndərin vəziyyəti o 

birilərdən daha ağır idi. Xeyli qan itirdiyindən gözlərini aça bilmir, adamları 

tanımırdı... İki-üç aydan sonra özünə gələ bildi. Və yenə xasiyyətini 

dəyişmədi. Yenə davalara düşdü. Yenə döyüldü. Amma qalib gəldiyi 

döyüşlər uduzduğu döyüşlərdən qat-qat çox oldu. Elə buna görə ona Qıvraq 

təxəllüsü verdilər. Və Səməndər bu təxəllüsə görə heç kəsdən incimədi. Hələ 

desən, bu təxəllüsün deyilişindən ləzzət də aldı.  

Amma bu dəfə hələ hara getdiklərini bilmirdilər. Bəlkə də maşına 

oturana qədər nə isə bir şey düşünüb naməlum adamlarla getməyə bilərdilər. 

Çünki vəziyyətin gərgin olduğunu və Səməndərin bu gərginlikdə ilkin 

hədəfə alındığını ona demişdilər. Buna görə gərək bu qədər riskə yol 

verməyəydi. Amma artıq gec idi. Maşın onları qonşu kəndlərdən keçirib, uca 

dağların qoynuna sarı aparırdı.  

Mətinin rəngi ağarmışdı. Eldarın da həyəcanlı olduğu göz bəbəklərinin 

oynamağından hiss olunurdu. Elə bu anlarda Səməndərin xəyalına başqa bir 
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fikir gəldi. İstədi işarə ilə Mətinə çatdırsın və onlar eyni anda qabaqda oturan 

naməlum adamların üstlərinə şığısınlar... Bu fikri qətiləşdirməyə Səməndərə 

zaman lazım oldu. Bir dəqiqə... Beş dəqiqə... Yeddi dəqiqə... Və... Maşın 

onları lazım olan yerə gətirmişdi. Daha geri çəkilməyə yer qalmamışdı. Ya 

danışığa, ya da ölüm-dirim savaşına hazır olmalıydılar. 

Bu yerləri Səməndər yaxşı tanıyırdı. Erməni kəndlərinin əhatəsində olan 

bu yaylaq yerlərinə o, çox gəlib-getmişdi. Uşaqlığı, ilk gənclik çağları, 

demək olar, bu dağların qoynunda keçmişdi. Buralardan bir az aşağıda 

balaca bir erməni kəndi var idi. Kənddə evlərin sayı otuz-qırxdan artıq 

olmazdı. Qanları təzəcə qaynamağa başlayanda bu kəndə gələr, Serikin 

cavan fahişə qızının yanında olar, rahatlanıb, geri dönərdilər. Zavallı Nona 

növbə ilə onları yatağına dəvət edərdi. Düz üç il bu kəndə, Nonanın yanına 

gəlib-getmişdilər. Sonra başqa bir erməni kəndində ayrı gözəl tapdılar. 

Yazıq Nona yadlarından çıxdı. Və neçə il sonralar Nona onları rayon 

mərkəzində görəndə, qınayıcı nəzərlərlə baxıb, başını bulamış, erməni 

dilində astadan onları söymüşdü.  

İndi birdən o vaxtlar yadına düşdü. Dodaqlarına hiss olunmayan xırda 

təbəssüm qondu. Ürəyinin pünhan yerində hələ onu da düşündü: bəlkə 

onların cavanlıqlarını yadlarına salmaq üçün buraya gətirmişdilər. Bəlkə... 

Səməndər yekəpər bir kişinin ona doğru gəldiyini görəndə, təbəssümü 

dodaqlarından qovdu, üzünə ciddi ifadə verib, onun nə deyəcəyini gözlədi. 

Amma o heç nə demədi. Bir xırda zaman kəsiyində Səməndərin gözlərinə 

baxıb, əlləri ilə işarə elədi. Bir xeyli adam bu işarədən sonra daşların 

arxasından çıxıb, onların üstünə hücum çəkdilər. Səməndərgil bir az 

müqavimət göstərdilər, süpürləşdilər, amma bundan artığına gücləri çatmadı. 

Hər üçünün qollarını qandalladılar. Bundan sonra vəhşi atlar kimi kişnəyib, 

onları təpik və yumruqlarla vurmağa başladılar. Nə qədər qorunmağa 

çalışsalar da, baş-gözləri al qanla örtüldü. Gözləri dumanlandı. Hər şeyi 

qırmızı rəngdə gördülər. Sonra ayağa qaldırıb, daşların üstündə oturtdular. 

Həmin yekəpər adam əllərini arxasında çarpazlayıb, bir az ortada gəzişəndən 

sonra yenə Səməndərin qarşısına gəldi. Qanla örtülmüş üz-gözünə, 

paltarlarına baxdı, kinayəli təbəssümlə gülümsədi. 

-Hə, igid oğlan, nə təhərsiniz?.. Belə qanlı türk görəndə, adamın yadına 

keçmişlər düşür. Bilirsən niyə? O zamankı hadisələrdə də biz türklərin 

qanını belə axıtmışıq. Baxma ki, vay-şivən qoparırıq, genosid-menosid 

deyirik, əslində tarix düz yazılsa, olaylar başqa cür olub. Ərzurumdan 

Qarabağa qədər qabağımıza çıxan türkləri qanına qəltan eləmişik. Allah 

rəhmət eləsin, Andranik babamıza...  

Bu vaxt birisi qabağa yeriyib, astadan onun qulağına nəsə pıçıldadı. O isə 

səsini bir az da ucaldıb, az qala hayqırmaq dərəcəsinə gəldi. 
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-Mən gic deyiləm, bunları başa düşürəm, siyasətimizdən də xəbərim var. 

Ancaq heç qorxub eləmə, bunlar sağ qalmayacaqlar ki, dediklərimi gedib, 

kimlərəsə danışsınlar. Danışsalar, ancaq o dünyada başı-gözü dağılan 

babalarına danışa bilərlər... Ədə, sən ermənicə bilirsən?  

Səməndər dinmədi.  

Yekəpər erməni dilində ağır söyüşləri yan-yana düzdü.  

Səməndər erməni dilini bilirdi. Və bu söyüşlərin hamısını başa düşdü. 

Qanlı barmaqlarını düyünləyib, dişlərini bir-birinə sıxdı. Ona elə gəldi ki, 

ağzı da qara qanlara qərq oldu.  

-Son vaxtlar siz çox qudurmusunuz,-bu dəfə yenə Səməndərin dilində 

danışdı,-Ən çox da sən. 

Yerdən götürdüyü qara şiv çubuqla Səməndərin çənəsindən yuxarı 

qaldırdı. 

-Hər şeydən xəbərimiz var. Yoldaşlarını bir gülləyə qurban edəcəyik. 

Səni isə... Doğram-doğram doğrayacayıq. Ətindən qovurma bişirib, anana 

göndərəcəyik... Deyəsən, sizin bir kinonuzda da buna bənzər şeylər var?!  

-Hə, mən baxmışam o kinoya. Adı bilmirəm nədi. Onun-bunun dastanını 

oğurlayıb, öz adlarına çıxıblar.  

Arıq, uzun, çox eybəcər sifətli oğlan erməni dilində yekəpərin dediklərini 

təsdiqlədi.  

-Onun-bunun nəyi varsa oğurlayıb, öz adına çıxmaq, onsuz da, bunların 

adətidir.  

Bu dəfə Qıvraq Səməndər bir az da yumruqlarını düyünlədi. Onların 

yalan danışmaları, özlərində olan murdar adəti başqasının adına çıxması 

onun gərilən əsəblərini lap tarıma çəkdi. Həqiqət başqa şeylər deyirdi axı. 

Bunların adlarını da soruşsan, mənası türk anlamına gələcəkdi. Səməndər 

belə şeylərə çox fikir vermişdi. Bunlarda nə var idisə, dərinə gedəndə türk 

mənliyinə bağlanırdı. Bəlkə bunları onların özləri də yaxşı bilirdilər. Axı 

belə şeyləri gizlətmək heç də asan məsələ deyildi. Ancaq ciddi-cəhdlə 

babalarından qalan bir adət kimi, bütün həqiqətlərin üstünə qara pərdə 

çəkmək, yalanı qondarıb ayaq üstə saxlamaq istəyirdilər. Bu yalan isə ayaq 

üstə dayana bilmir, topal ayaqları ilə sürünə-sürünə yeriyirdi.  

Bir istədi Səməndər dilinin ucuna gələnləri yekəpərə və onun yanında 

olanlara desin. Amma zorla udqunub, sözləri boğazından geri qaytardı. Atası 

ona öyüd verəndə hər vaxt deyərdi axı, deyərdi, çətin anlarda, ölümlə üzbəüz 

qalanda həqiqəti deməmək, susmaq həqiqətə xəyanət eləmək deyil, əslində, 

həqiqətin üzə çıxmasına yardım eləməkdi. İndi onlarla ölüm arasında çox 

yaxın məsafə var idi. Və bunu onların üçü də yaxşı anlayırdılar. Başqa 

zaman olsaydı, bəlkə də, nəyəsə ümid etmək olardı. İndi isə zaman başqa 

zaman idi. Onların çox şeylərdən xəbərləri olmasa da, bəzi mətləblərdən 
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xəbərdar idilər. Son aylarda türk kəndlərindən götürülüb aparılan və bir daha 

geri qaytarılmayan soydaşlarından, yaşlı, cavan qardaşlarından, hətta 

bacılarından da xəbərlər eşitmişdilər. On on-beş gün əvvəl aşağı kəndlərin 

birindən iyirmi dörd yaşlı gəlini oğurlayıb aparmışdılar. Bu dərdə gəlinin 

anası dözə bilməmiş, ürəyi partlamışdı. Atası isə dəlilər kimi dağlara 

düşmüş, bir daha geri qayıtmamışdı.  

Yekəpər hələ də iki dili bir-birinə qata-qata ucadan danışırdı: 

-Biz bu uzun illər ərzində sizlərə inandıq, süfrəmizin başında əyləşdirdik, 

siz isə bu yaxşılıqları qanmadınız. Ən vacib işlərimizi sizlərə etibar elədik...  

-Əlbəttə... Qoyun-quzu... Kələm, badımcan, xiyar-miyar... Ən ciddi 

işlərimizi sizlərə tapşırdıq. 

Uzun eybəcərin sözlərinə hamısı ucadan gülüşdü. Ən ucadan gülən isə 

yekəpərin özü idi. Gülüşünü birtəhər kəsib, əli ilə işarə verdi, yəni, gülüş 

dəqiqələri bitdi.  

-Siz isə... Çörək yediyiniz süfrəyə tüpürdünüz. Biz dözdük, dedik, 

müsəlmandılar də, gec də olsa ağılları başlarına gələr. Gəlmədi. Deyəsən, 

daha müsəlmanın sonrakı ağlı da işə yaramır. Ona görə sizə birdəfəlik dərs 

verməyin məqamı yetişdi... Bu gün növbə sizindir... Ölüm dərsinə hazır 

olun... Rənginiz-ruhunuz niyə belə qaçıb? Deyirsiz, axı, Allah bizim 

Allahımızdır, çətin məqamda bizə yardımçı olar. İndi gəlsin sizin Allahınız, 

sizə yardımçı olsun... Harpen, götürün bu murdarları aparın. Dediyim kimi, 

tapşırığı yerinə yetirin.  

Harpen deyilən erməni qabağa çıxdı. Bir anda altı-yeddi yoldaşı onun 

əhatəsində dayandı. Qara və cod yaylıqla Səməndərgilin gözlərini bağladılar. 

Və sakitcə qabaqlarına salıb, harasa apardılar.  

Səməndər çox ümidsiz olsa da, tam ümidini də qırılmağa qoymurdu. Hər 

ehtimala qarşı fikrini-zikrini bir yerə toplayır, dağılmağa qoymur, hansı 

səmtə aparılmalarının yolunu-izini itirməməyə çalışırdı. Deyəsən, onları Sarı 

qaya adlanan qışlaq səmtinə tərəf aparırdılar.  

Yolboyu bir kəlmə də danışmadılar. Hərdən birisi erməni dilində hansısa 

şərqini mızıldayırdı, vəssəlam. Bu danışmamaq, sakitlik, əslində Səməndərin 

işinə yarayırdı. Bu anlarda o, məqam tapıb, bu quldurların əlindən xilas 

olmağın yollarını da arayırdı. Bəlkə də buna xilas yolunu aramaq yox, 

boğulanın saman çöpündən yapışmağı kimi baxmaq da olardı. Hər halda, 

insanın ruhu boğazından çıxana qədər ümid insan balasını tərk eləmir, ən 

ağır hallarda belə onun qəlbinə hakim kəsilir.  

Bir saata qədər yol getdilər. Deyəsən, artıq mənzil başına çatmışdılar. 

Bəlkə də Səməndərgilin son dayanacağına. Elə gözləri bağlı onları gətirib 

örtülü bir yerə saldılar. Ancaq bundan sonra gözlərini açdılar. Qaranlığa 

alışan gözləri uzun müddət ətrafı tam aydınlığı ilə görməyə onlara imkan 
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vermədi. Gözlərinin işığı özlərinə gələndə isə... Yarımqaranlıq bir zirzəmiyə 

salmışdılar onları. Zirzəminin dəmirlə haşiyələnmiş xırda pəncərəsindən 

ətrafdakı dağlar, qayalar görünürdü. Səməndər bir anda bu yerlərin də hara 

olduğunu tanıdı. Amma tez gözlərini geri çəkdi. Ki, onun bu yerləri 

tanımasını duymasınlar.  

Onlara nəzarət etmək üçün iki nəfər ayırmışdılar. Bu adamlar qapının 

ağzında dayanıb dərdləşir, hərdən içəriyə keçir, onlara baxır, bəzən də bir 

atmacalı söz atıb, yenə qapının ağzına qayıdırdılar. Yekəpərin danışığından  

Səməndər duymuşdu, onları çox saxlamaq fikirləri olmayacaqdı. Yəqin ki, 

bir-iki günə... Bir də başqa bir şey duymuşdu. Hiss eləmişdi ki, onları 

öldürməmişdən qabaq danışdıracaqlar. Əgər bunlardan hər hansını muma 

döndərib, öz işlərinə yarayan hala sala bilsəydilər, onu öldürməyəcək, öz 

millətlərinin əleyhinə işləmək üçün saxlayacaqdılar. Ancaq belə sağ qalmağa 

Səməndərin bir zərrə də ümidi yox idi. Onun haqqında bunlara yaxşıca 

məlumatlar vermişdilər. Bəlkə babası Səməndərin haqqında da yetərincə 

öyrənmişdilər. Belə olanda isə Səməndərin sağ qalma ehtimalı sıfıra bərabər 

olurdu.  

Elə Səməndərin düşündüyü kimi də oldu. Axşamüstü gözlərini bağlayıb, 

başqa bir yerə apardılar. Gözlərini açanda Səməndər burda olanların heç 

birini tanımadı. Təkcə yekəpər ermənidən başqa. Amma bu dəfə yekəpər 

başqa rol oynayırdı. İndi öndə başqaları dayanmışdılar. Danışan da yekəpər 

yox, Səməndərin tanımadığı başqaları idi.  

Bir-bir danışdırdılar. Əvvəl yoldaşlarını, sonra isə Səməndərin özünü. 

Söhbəti uzaqdan başlayıb, çox mətləblərin üstünə kölgəli işıq saldılar. Sonra 

isə əsas məsələnin üstünə gəldilər. Səməndərin ehtimal elədiyi söhbətin 

üstünə.  

-Sənin haqqında yetərincə məlumatlarımız var. Onu da bilirik ki, kənddə 

sənə Qıvraq Səməndər deyirlər.  

-Düzdü. Burda qəbahətli nə var ki?  

-Bir tərəfdən baxanda qəbahətli heç nə yoxdu. Sizdə onsuz da çoxlarına 

ayamadır, nədir, ondan yapışdırırlar. Mənim Goruslu bir dostum var idi, 

adına Danaburun Nəriman deyirdilər. Amma baxır ayamaya də. Sənin də, 

babanın da ayaması başqa mənalardan xəbər verir. Yəni, sən də, baban da 

bizə qarşı qoçaqlığınıza görə bu ayamanı qazanmısınız. Elə deyilmi? 

-Məncə elə deyil.  

-Bəs necədir? 

-Özümü deyə bilmərəm, amma babam igidliyinə, comərdliyinə görə o 

ayamanı almışdı. Sizə qarşı düşmənçiliyinin olduğu haqda isə heç nə 

eşitməmişəm.  
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-Görünür yaşlı adamlarla çox söhbət eləməmisən. Eləsəydin, belə sakit 

danışmazdın... Özünə qalanda isə... Bütün bunları sənin cavanlıq 

çılğınlığına, qan oyanıqlığına bağışlamaq olar. Amma bir şərtlə...  

Səməndərin ehtimal etdiyi an gəlib yetişmişdi deyəsən. 

-Şərtimiz budur ki, cavanlıq səhvlərini başa düşəsən. Bundan sonra 

qəlbində olan kini, küdurəti bir qırağa qoyasan. Bizinən yoldaş, qardaş, dost 

olduğunu işinlə sübuta yetirəsən.  

Səməndərə hər şey aydın idi. Ancaq yenə özünü başa düşməyən kimi 

göstərib, bu şərtin açıqlanmasını istədi.  

-Yəni bununla nə demək istəyirsiniz? Mənim kinli, küdurətli adam 

olduğumu sizə kim deyib?  

-Mənimlə söz güləşdirmə. Özün-özünü yaxşı tanıyırsan. Biz də az-maz 

xəbərdarıq. Ona görə...  

-Ona görə bizi öldürmək üçün tutub bura gətirmisiniz?  

-Biz adam öldürən deyilik.  

-Bəs bu həngamə...  

-Bəzi mətləbləri sizə başa salmaq istəyirik.  

-Başa salmaq üçün belə hərəkət edirlər? İnsan kimi bir masa arxasında 

oturub söhbət etmək olmazdımı?  

Bu dəfə yekəpər dözə bilməyib, yerindən donquldandı: 

-Sən yenə söz güləşdirirsən?  

Birinci şəxs əli ilə işarə elədi. Yəni, danışmayın, bunlarla danışmaq 

mənlikdi.  

-Bilirsən, əslində sənin kimi adamları islah eləmək çətin məsələdi. Ona 

görə belə vəziyyətlərdə sənin kimi adamları çək-çevirə salmadan birdəfəlik 

susdururlar. Amma biz çox humanist millətik, insan övladını birdəfəlik 

susdurmaq əlimizdən gəlmir. Buna görə sən də bizi başa düş.  

-Şərtlərinizi deyin. 

-Elə bir şərtimiz yoxdu. Sadəcə olaraq, istəyirik harada yaşadığını və 

kimə xidmət elədiyini başa düşəsən.  

-Mən onu başa düşürəm. Sovetlər İttifaqında yaşayıram və Sovet 

dövlətinə xidmət eləyirəm.  

-Bərəkallah, lap qızıl ordunun əsgəri kimi danışdın.  

-Bu dövlətin qanunlarına qarşı çıxmağa heç birimizin haqqı yoxdur. 

-Haqqı yoxdur? Bəs onda Sumqayıtda niyə erməniləri qırdınız? Sumqayıt 

Sovet dövlətinin tərkib hissəsi deyildi? 

-Hələ bilmək olmaz o hadisələri kimlər törədib.  

-Necə bilmək olmaz? Yəni, deyirsən, Sumqayıtda ermənilər özləri-

özlərini öldürüblər?  

-... 
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-Səndən soruşuram, ermənilər bir-birini qırıblar? 

-... 

-Bax elə buna görə, sənin kimiləri islah eləmək asan məsələ deyil. Ona 

görə bir müddət bizim nəzarətimiz altında qalacaqsan. Şərtlərimizə əməl 

etsən heç, etməsən...  

-Onda güllələnəcəyəm, eləmi?  

-Bunu gələcək göstərər. Şərtlərimizi başa düşdünmü? Düşünmək üçün 

vaxt istəyirsənmi?  

-İstəyirəm. Ancaq mənim də bir şərtim var. 

-Sənin də şərtin var? Qolların qandallı ola-ola bizim qarşımıza şərt 

qoyursan? Əsl türk oğlusan, vallah.  

-Şərtim elə bu qandallarla bağlıdır. Mən qolu qandallı yaşamağa 

öyrənməmişəm. Qandalları açın, ya da iplə, kəndirlə əvəz eləyin. Onda 

düşünmək də mənim üçün asan olar. 

-Qandallı yaşamağa öyrənməmisən? Mənim bildiyimə görə, axı siz 

qandalı çox sevən millətsiniz.  

-Bəs bayaq başqa şey deyirdiniz. 

-Bayaq dediyim o biri türklərə aiddir. Siz o türklərdən çox aralı 

düşmüsünüz. Bir də tək-tük ola bilər sənin kimi qıvraqlar ki, o türklük 

qanınızı saxlaya biləsiniz.  

Səməndərin başı dumanlı idi. Ona görə bilmədi erməni bu sözlərlə onu 

ucaldır, yoxsa, həqarət etmək istəyir. 

-Bizim dövlətin qanunlarında milli ayrıseçkilik salmaq söhbəti yoxdur. 

Ona görə sizin dediklərinizi mən başa düşmürəm.  

-Ancaq mən səni yaxşı başa düşdüm. Deməli, qandallı olmaq istəmirsən? 

Onda tapşıraram, qandallarınızı iplə əvəz edərlər. İstəsəniz, heç ona da 

ehtiyac olmaz. Yadında saxla, Qara Surenin əlindən qaçan hələ anasından 

doğulmayıb... Bir də onu yadında saxla, vaxtınız o qədər də çox deyil. Bir, 

ya iki gün... Ondan artıq yox... 

Səməndəri və yoldaşlarını yenə həmin saldıqları yerə gətirdilər. Qapını 

çırpıb bağladılar. İçəri yenə də yarımqaranlıq haləyə qərq oldu.  

Səməndər başını qaldırıb yoldaşlarına tərəf baxdı. İndi ən çox onların 

gözlərini görmək istəyirdi. Axı gözlər olanları gizlətmək iqtidarında olmur. 

O gözlərin içində indi nələrin yazıldığını bilmək onun üçün çox maraqlı idi. 

Düzdü, o, yoldaşlarını tanıyırdı. Lap dərinə gedəndə, milli qan yaddaşı 

deyilən məsələdən də xəbərisiz deyildi. Bilirdi ki, onun kimi milli kimliyini 

damarlarında daşıyan adamları satqın eləmək heç də asan iş deyil. Amma 

hər halda, yoldaşlarının gözlərinə baxmaq onun üçün çox maraqlı olardı. 

Lakin bu yarımqaranlıq zirzəmidə yoldaşlarının nəinki gözlərini, heç üzlərini 

belə görmək mümkün deyildi.  
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Mətin uzanmışdı. Üzünü tavana tərəf tutub, fikrə dalmışdı. Eldar isə 

dəmir haşiyəli pəncərədən uzaqlara baxırdı. Bəlkə də indi, bu ağır çağlarında 

nişanlısını düşünürdü. Bu payız onun da toyu olmalıydı. Xəyalından nələr 

gəlib keçirdi, bunları duymaq heç də çətin deyildi. Kam almamış bu 

dünyadan getməyin əzabı yarıqaranlıq zirzəmidə də sezilirdi. Bəlkə də bu 

əzabın içində ağ qanadlı xoş arzular da qəlbinin tellərindən süzülüb keçirdi. 

Bu ağ qanadlı arzularda o, bu çətin ölüm sınağından qurtulub çıxır, qaçdıqca 

qaçır, dünyalar qədər sevdiyi istəklisinə qovuşur, onunla xoşbəxtliyin 

şərabından içərək bihuş olur, pisliklərin olmadığı bir yerə gedərək, onunla 

şad-xürrəm ömür yaşamağın dadını çıxarırdılar.  

-Eldar, nə dedilər sənə? 

Eldar diksindi.  

-Nə deyirsən? 

-Deyirəm, sənə nə dedilər? 

-Sənə nə dedilər ondan.  

-Nə bilirsən ki, mənə nə deyiblər?  

-Deyiblər ki, ağlını başına yığ, biz nə desək onu elə. 

-Mətin, bəs sənə? 

-Mənə dedilər, gəl səni nazir qoyaq, işləyə bilərsən? Dedim, niyə işləyə 

bilmirəm, sizin nazir işləyənləriniz məndən ağıllı adamlardı? Sənədlərimi 

göndərdilər Mərkəzi Komitəyə. Sabah səhərdən nazir kürsüsündə 

oturacağam. Sözünüz-sovunuz olsa, yanıma gələ bilərsiniz. İçəri 

buraxmasalar, deyin, Mətinlə zindan yoldaşı olmuşuq.  

Mətinin sözlərindəki kinayəni Səməndər göydə tutdu. Bayaq Eldarın 

danışığında da incikliyin nidasını hiss eləmişdi. Səməndər anlayırdı ki, bura 

gəlib, əsir olmalarına görə yoldaşları onu günahkar bilirdilər. Əslində onların 

Səməndərdən inciməyə əsasları da var idi. Gərək o, cavanlığına salıb, bu 

qədər riskə yol verməyəydi. Özü bir yana qalsın, axı bu gənclərin nə 

günahları vardı ki, gəlib onun, bunun ölüm zindanına düşməliydilər? 

Gətirsəydilər də, kaş onu tək gətirəydilər. Əgər bunları burda qanlarına 

qəltan eləsəydilər, Səməndərin ruhu o dünyada necə rahat ola bilərdi? O 

dünyada Eldarın, Mətinin anasının gözlərinə necə baxardı? Eldarın 

nişanlısının surəti gəlib onu oralarda tutmazdımı? O surət lal fəryad qoparıb, 

Səməndərə deməzdimi ki, ay bədbəxt, özün cəhənnəm, mənim nər kimi 

istəkli yarımı ölümün ayağına niyə apardın?  

Bunları düşünəndə Səməndərin ürəyi yaralı quş ürəyi kimi çırpınırdı. 

Hirsindən, əsəbindən qışqırmaq istəyirdi. Amma yenə də böyük səbri özünə 

köməyə çağırır, o səbrin ətəyindən tutub, özünün və yoldaşlarının buradan 

azad olmalarının yollarını axtarırdı.  
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Çox çətin idi buradan salamat qurtarmaq. Allah ağıllarını başlarından 

alıb, onların dediklərini eləsəydilər, öz dost-doğmalarına qənim kəsilsəydilər 

belə yenə də sonda işlənib xarab olmuş alət kimi doğrayıb, bir küncə 

atacaqdılar. Elə ona görə buradan qaçıb xilas olmağın yolunu tapmaq üçün 

bütün ağıl damarlarını işə salmalıydı. Salmalıydı deyəndə ki, əslində düşmən 

əlinə düşdüklərini hiss edəndən o ağıl damarları bütün gücü ilə işləməyə 

başlamışdı. Burada, bəlkə də, ağıldan çox qismətin, bəxtin işə yaramağı əsas 

rol oynaya bilərdi. Axı qollarındakı dəmir qandalların qalın kəndirlə əvəz 

olunması işi heç də asanlaşdırmırdı. Kəndir biləklərinə möhkəm sarılmışdı. 

Qapı qalın dəmirdən idi. Arxasında da bir, bəlkə də iki gözətçi dayanmışdı. 

Zirzəminin özü də çox qədim tikili deyildi və bu zirzəminin harasındansa 

cığır açıb qaçmaq ağıla sığan iş deyildi. Yenə də qismət bəxtə qalırdı. Və o 

bəxt anının yetişəcəyinə də hələ Səməndərin inamı sönməmişdi. 

Yoldaşlarının onunla bir az soyuq, həm də kinayəli danışmaları onun bu bəxt 

anını gözləməyini bir az da alovlandırırdı. Təki bir azca ümid yaransın, o 

ümidin zəif şöləsini oda döndərmək Səməndər üçün o qədər də çətin 

olmayacaqdı. İşi ən çox çətinləşdirən bir də vaxtın azlığı idi. Erməni ona 

xəbərdarlıq eləmişdi axı. Bundan başqa dəmir qapının arxasından bayaq 

gözətçi ermənilərin danışığını da qulağı almışdı. Onların danışığından başa 

düşmüşdü ki, bunların nazı ilə çox da oynamayacaqlar. Yəqin ki, bir, ya iki 

günə... Əllərində haqqında xeyli mənfi rəy olan Səməndəri aradan götürmək 

anı da onlar üçün maraqlı idi. Və bəlkə də bu anın vaxtını da artıq 

dəqiqləşdirmişdilər.  

-Səməndər, sən inanırsan ki, biz buradan sağ qurtara bilərik? 

-İnanıram, Eldar.  

-O inamı sənə verən nədir?  

-O inamı mənə siz verirsiniz.  

-Bizim də qollarımız bağlıdır axı.  

-Onu bilirəm. Ancaq sizin bura düşməyinizin günahkarı özümü sayıram. 

O günah məni yerimdən tərpədir, bir an da rahat olmağa qoymur. Bir də o 

günahın qaranlığında əlçim boyda bir inam işığı yanır qəlbimdə. O inam 

işığı bizi bu ölüm zindanından xilas edəcək.  

Axşam yenə onları həmin erməninin hüzuruna apardılar. Bu dəfə onlarla 

çox sərt danışdı. Hələ arada təhqir də elədi. Onun təhqirindən ilhamlanan 

yekəpər barmaqlarını silkələyə-silkələyə Səməndəri söyməkdən belə 

çəkinmədi.  

-İt uşağı, qancıq qarnından çıxan. Gör sizin başınıza nə oyun açacağıq. 

İndiyə qədər, deyəsən, sizin ipinizi boş buraxmışıq, qudurmusunuz. 

Görünür, müsəlmanın ipini boş buraxmaq olmaz. Gecə-gündüz gərək eşşək 

kimi işləyəsiniz. Bir az boş qalan kimi həddinizi aşırsınız... İki yaxşı qızınızı 
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da götürmüşük. Gözünüzün qabağında onların haqq-hesabına baxarıq, onda 

bilərsiniz ki, qudurmağın sonu necə olur. Yadında saxla, bu dəfə keçmişdə 

olan bütün qisasımızı sizdən alacağıq.  

-Bu sözlərinizə görə dövlətə, hökumətə cavab verməli olacaqsınız...  

-Nə dövlət, nə hökumət? Sənin dediyin o dövlət də, o hökumət də yetmiş 

ildi bizim arxamızdadı. Bunu qanıb, dərk eləməyə sizin ağlınız çatmaz. 

-Yaxşı, Serj, daha ağ eləmə. Mən icazə vermədən sənin danışmağına 

qadağa qoyuram. Bu qadağanı pozsan, kilsə haqqı, başını üzərəm.  

Yekəpər bu sözlərdən sonra lap qırağa çəkilib, qan çanağına dönmüş 

gözləri ilə Səməndərə baxdı. O gözlərin içində bu dünyanın özü boyda bir 

nifrət, kin-küdurət var idi.  

-Deməli belə, Qıvraq Səməndər, sabah səhər sizə bir tapşırıq verəcəyik. 

Əgər onu yerinə yetirsəniz, sənin adını dəyişib, Hayes Səməndər 

qoyacağam. Yox, əgər dediyimizi etməsəniz, onda bizdən yox, taleyinizdən 

inciyin... 

Səməndər zirzəmidə cod otların üstünə uzanıb, düşüncələrə qərq 

olmuşdu. İndi elə-belə buradan qurtulub qaçmaq da kişilikdən deyildi. Əgər 

yekəpər düz danışırdısa, bu yaxınlarda onun iki soydaş bacısı da əsir 

saxlanırdı. Onları bu qibləsizlərin əlində buraxıb, özlərini xilas eləmək hansı 

kişiliyə, hansı qeyrət və namusa sığardı? Bəs onları harda saxlayırdılar 

görəsən? Ürəyində öz sadəlövhlüyünə gülməyi tutdu. Özü əsir ola-ola, sabah 

səhərə qədər vaxtı qala-qala əsir qızların taleyini düşünmək sadəlövhlük 

deyildi, bəs nə idi? Amma hər nə idisə, bir an da o qızlar yadından çıxmırdı.  

Qaranlıq gündüzün işığını udub qurtarmaq məqamında idi. Bir azdan 

zülmət öz qara çadırını göylərin üstündən asacaq, gecə yeddi-səkkiz saatlıq 

hökmranlığını öz əlinə alacaqdı...  

Düşünməyə daha vaxt qalmırdı... 

Ölüm mələyi dağlardan aşıb, iri addımlarla onlara doğru gəlirdi...  

Uzaqlarda həsrətli baxışlar yollara dikilmişdi...  

Nişanlı qız hıçqırığını boğa-boğa göylərdən imdad diləyirdi... 

Toy evində bir hüzn havası çalınırdı...  

Qaranlıq düşürdü... 

Səməndər cəld qalxıb oturdu. Ayağa durdu. Dəmir qapıya tərəf gəldi. 

Qolunun yanı ilə qapını döyəclədi.  

-Kim var orda? 

Qapının arxasından bir hənirti gəldi. 

-Hay. 

-Aç qapını. 

-Niyə ki? 

-Ayaqyolu lazımdı. 
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Qapı bir anda açıldı.  

-Burda nə zir-zibil yeyirsiniz ki, iki saatdan bir ayaqyoluna gedirsiniz? 

Zəhləmi apardınız daha.  

Səməndər gözləmədi. Bir anda sıçrayıb, başı ilə erməninin çənəsinə zərbə 

endirdi. Qəfil hücumdan heç nə edə bilməyən gözətçi yerə sərildi. Silahı 

özündən dörd-beş metr aralı düşdü. Səməndər onun üstünə tullanıb, 

qışqırmasına imkan vermədi. Deyəsən, zərbə qüvvətli alınmışdı, onun 

qışqırmaq, haray salmaq halı da qalmamışdı. Bundan istifadə edən Səməndər 

tez ətrafa göz gəzdirdi. Yanda ot doğramaq üçün iti dəzgahı görəndə 

sevincək ona doğru gəldi. Dəzgahda kəndiri bir anda kəsib, qollarını azad 

elədi. Tez silahı götürdü, çiyninə salıb içəri keçdi. Qaranlıqda birtəhər 

yoldaşlarını tapıb, ayağa qaldırdı.  

-Nə olub, Səməndər? 

-Dalımca gəlin.  

-Nə olub axı? 

-Dedim, dalımca gəlin.  

Onların qollarından yapışıb, bayıra doğru çəkdi. Dəzgahın yanına apardı. 

Onların da qollarını kəndirdən azad elədi.  

-Tez bunu sürüyüb içəri atın. Sonra dalımca gəlin. 

Bir göz qırpımında Eldarla Mətin gözətçini sürüyüb zirzəmiyə saldılar. 

Bayıra çıxıb Səməndəri axtardılar. Səməndər artıq xırda təpəyə çatıb onları 

gözləyirdi.  

Əgər erməni düz deyirdisə, o əsir saxlanılan qızlar buraya yaxın yerdə 

olmalıydılar. Səməndər ehtiyatla yeriyir, yarıqaranlıqda hər yerə diqqətlə 

baxır, tez-tez astadan yoldaşlarına onun arxasınca gəlməyi və ondan bir şey 

soruşmamağı tələb edirdi.  

Növbəti təpənin o tərəfində zəif işıq işartısı görəndə Səməndərin ürəyi bir 

az da şiddətlə döyünməyə başladı. Buralar yaşayış yeri deyildi. Heç yaylaq 

vaxtı da adamlar bu tərəflərə köç eləmirdilər. Yəqin elə onun axtardığı yer o 

zəif işığın gəldiyi yer idi. Bir az da qabağa yeridilər. Səməndər yoldaşlarını 

iri daşın arxasına çəkib, onlara tapşırıqlarını verdi: 

-Burada gözləyin. Mən çağırmasam yaxına gəlməyin.  

Səməndər əyilib xırda addımlarla işıq gələn tərəfə yeridi. Ətrafı diqqətlə 

nəzərdən keçirdi. İşıq örtülü yerin içərisindən gəlirdi. Ətrafda isə bir kimsə 

gözə dəymirdi. Əsir qızlar əgər bu yerdə saxlanırdılarsa, bəs gözətçi niyə 

gözə dəymirdi? Bu Səməndərin şübhəsini artırdı. Bəlkə qızları 

öldürmüşdülər? Ya da götürüb başqa səmtə aparmışdılar? Bəs işıq niyə 

yanılı qalmışdı? Bəlkə işığı söndürmək yadlarından çıxmışdı? Ustufca 

qabağa yeriyib, işıq gələn xırda pəncərəyə tərəf gəldi. Yerini rastlayıb, 

şüşəsiz pəncərədən içəri boylandı. Və gördüyü mənzərədən dəhşətə gəlib, 
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qeyri-ixtiyari çiynindən silahı götürdü. İki yeniyetmə qızı dəmir dirəklərə 

bağlamışdılar. Bir nəfər cavan oğlan qıraqda dayanıb onlara baxır, hərdən 

erməni dilində onlara sataşırdı. Səməndər qulağını lap pəncərənin qırağına 

dirədi. 

-Adam sizi kabablıq quzu kimi dişlərinə çəkmək istəyir. Heyif rəis hələ 

icazə vermir, yoxsa çoxdan sizin dadınıza baxmışdım... O anları həsrətlə 

gözləyirəm. Əvvəl səni, göygöz gözəl, sonra da səni... İkinizi də xoşbəxt 

edəndən sonra əsir saxlanılan qardaşlarınızın yanına aparacayıq. Onların 

yanında bacılarını növbəyə qoyacağıq... Qoyun bir bayıra göz gəzdirim... 

Yenə gəlib sizdən ləzzət alacağam.  

Oğlan yaxına gəldi, qızların yanağını tumarladı. Sonra bayıra tərəf yeridi. 

Erməni dilində nəsə mızıldana-mızıldana ətrafa baxdı. Elə bu anda 

Səməndər arxadan sıçrayıb onu qamarladı. Bir əli ilə silahından tutdu, o biri 

əli ilə ağzını qapadı. Ki, qışqırıb kimisə köməyə çağıra bilməsin. Bu 

vəziyyətdə onu ayağa qaldırdı, içəriyə çəkdi. Silahını əlindən aldı. Bir 

yumruqla yerə sərdi. Deyəsən, yumruq tutarlı alınmışdı. Erməni yerdə 

uzanıb meyit kimi qalmışdı.  

Daha ləngimək olmazdı. Hər an vəziyyət dəyişə bilər, kimsə, kimlərsə 

buraya gələ bilərdilər. Səməndər cəld qızları dirəkdən açdı. Qızlar heyrət-

heyrət onun üzünə baxır, bu adamın kim olduğunu, haradan gəldiyini 

bilmirdilər. Bəlkə də bu anlarda qızlara elə gəlirdi ki, bu adam yer adamı 

deyil, göy adamıdı və Tanrı özü onları xilas etmək üçün göndərib.  

Qollarından tutub, qızları bayıra çəkdi. Az qala sürüyə-sürüyə onları 

yoldaşlarının yanına gətirdi. 

-Sual verməyin. Vaxtımız çox azdı. Hər an yetişib, qollarımızı qandallaya 

bilərlər. Bu dəfə daha bizi sorğu-sual etmədən güllələyəcəklər... Mətin, bu 

silahı sən götür.  

Eldarla Mətin yanlarında olan qızlar kimi hələ heç nə anlamasalar da, 

Səməndərin əmrinə tabe olub, onun arxasınca düşdülər.  

Səməndər bu yerləri yaxşı tanısa da, çox çətin cığırlardan, dağ-dərələrdən 

keçməliydilər. Buradan kəndlərinə o qədər də uzun məsafə yox idi. Özlərini 

toparlaya bilsəydilər, uzağı iki saata kəndə yetişə bilərdilər. Bir yandan, 

deyəsən, Tanrı da onların bu qaçışına ayna tuturdu. Bayaqdan göy üzünü 

sarmış buludlar aralanıb dağların dalına keçmiş, bir həftəlik ay səmadan 

boylanıb, yollarına işıq salmağa başlamışdı. Allahın bu gərdişi Səməndərə o 

qədər ruh və güc vermişdi ki, o, sanki bu dağlarda yerimir, quşlar kimi səkir, 

irəliyə, irəliyə can atırdı. Heç yoldaşları da ondan geri qalmırdılar. Qızlar 

isə... Həbsdə olduqları yerdən onun yoldaşlarına qədər olan az məsafəni 

ayaqlarını sürüyə-sürüyə gələn qızlar indi sanki dağ-daş, qaya demədən 

qabağa sıçrayır, tez, lap tez əzizlərinə çatmaq üçün tələsirdilər.  
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Kəndə çatmağa lap az qalmışdı. Bu yöndəmsiz, kəntöy aşırımı da 

keçsəydilər, artıq Xalisanın işıqları onların üzlərinə, yollarına düşəcək, bu ağ 

işıq onları götürüb doğmalarına çatdıracaqdı.  

Artıq təhlükə olmadığına görə bir az dayandılar. Rahatca sivri daşların 

üstündə oturub, kəndə baxa-baxa dərindən köks ötürdülər.  

-Hə, əzizlərim, bu da bizim kəndimiz. Ölümdən qurtulub, doğmalara 

yaxınlaşanda bu yerlər adama necə də başqa rəngdə, başqa biçimdə görsənir. 

Elə bil, bu yerlərdən yüz ildi ayrılmışam. Bütün kəndi, yeri, göyü köksümə 

sıxmaq istəyirəm... Salam, qızlar, indi deyin görüm siz kimsiniz? 

Qızlardan biri hönkürtü ilə ağlayıb, əlləri ilə üzünü qapadı. O birisi 

birtəhər özünü ələ alıb, titrək səsi ilə danışmağa başladı:  

-Mən Ögeylidənəm. Adım Dərindi. Bu qızın adı isə Yağmurdu. Pələngli 

kəndindəndir. Biz lap uşaqlıqdan bir-birimizə doğmalaşmışıq, rəfiqə 

olmuşuq. O günü biz meşəyə böyürtkən yığmağa getmişdik. Birdən 

üstümüzə tökülüşdülər, maşına basıb apardılar...  

Dərin hıçqırdı. Nə qədər çalışsa da, daha danışa bilmədi. Səməndər ona 

yanaşıb, ağsaqqal qocalar kimi saçına sığal çəkdi. 

-Daha ağlamayın. Nə sən, nə də Yağmur. Artıq zülmkarların əlindən 

qurtulmuşuq. Heç kəs sizi bizim əlimizdən alıb apara bilməz. Kəndə çataq, 

bir az özünüzə gəlin, aparıb özüm sizi evinizə çatdıracağam.  

-Onda niyə dayanmışıq, durun özümüzü mənzil başına çatdıraq.  

Eldarın səsindəki titrəyişi bəlkə də hamısı hiss elədi. Bu titrəyişin 

mənasını Səməndər aydınca duydu. Bilirdi ki, onun yolunu gözləyən 

nişanlısı var. Və bəlkə də o qız indi qaranlıqda dağlara tərəf baxıb, içində 

gizlicə qovrulur, Tanrıya yalvararaq, sevgilisinin gəlməsini ondan diləyir. 

Səməndər heç nə demədi. Çünki bir söz desəydi, onun da qəhərləndiyi 

səsindən duyulardı. Beləcə Xalisanın düşəcəyinə doğru yol aldı. Yoldaşları 

və qızlar da onun arxasınca gəldilər.  

Xəbər bir anda ildırım sürəti ilə kəndə yayıldı. Tin-tin, döngə-döngə, 

qapı-qapı dolanıb, toy evinə də çatdı. İlkər əllərini göylərə qaldırıb: “Şükür 

sənə, İlahi”-deyə-deyə özünü həyətdən küçəyə atdı.  

Hər kəs Səməndərgilə göydən gəlmiş adamlar kimi baxır, o yan-bu 

yanlarına keçir, ərki olanlar qucaqlayıb bağırlarına basır, öpür, nə 

deyəcəklərini, necə deyəcəklərini bilmirdilər.  

Adamlar toyxanaya qayıdıb gələndə toyxanada Haykanuşdan, onun 

oğlundan, bir də Qayanadan başqa heç kəsi görmədilər. Onlar da nəyin 

üstündəsə mübahisə edirdilər. Gələnləri görəndə səslərini kəsdilər, ayaqlarını 

qabağa verib, Səməndəri axtardılar. Əvvəl Qayana tapdı Səməndəri. 

Boynunu qucaqlayıb, nəsə deyə-deyə üzündən öpdü. Sonra Haykanuş 
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Səməndərə yanaşdı. Əzizini itirmiş və sonra tapmış adamlar təkin onu duz 

kimi yalayır, ağlaya-ağlaya: 

-Mən bilirdim gələcəksən, İsa haqqı bilirdim. Gəlməsəydin, oğlumu da 

öldürəcəkdim, özümü də,-deyirdi.  

Səməndərsə dinmir, danışmır, gah Haykanuşa, gah onun oğluna, gah da 

başına toplanmış adamlara baxırdı.  

Axşamın bu günkü ömür qisməti çox qismini ötüb başa vursa da, adamlar 

bunun fərqinə varmadılar. Ağsaqqalların razılaşdığı kimi beş-on dəqiqə 

müddətində kəndin toy çalanlarını toyxanaya gətirdilər.  

Elə bil, bu həyət bir saat bundan əvvəlki ölü həyət deyildi. Bir saat 

bundan əvvəl burada həyat dayanmışdı sanki. İndi isə... Ölüm ayağında olan 

insanın dirçəlib, ayağa qalxmağı kimi bu yer də ağrısını, acısını unudub 

ayağa qalxmışdı. Adamlar ora-bura qaynaşır, danışanların səs-küyü bir-

birinə qarışır, ağız deyəni qulaq eşitmirdi.  

Qızların narahatlığını hiss edən Qıvraq Səməndər onlara yanaşdı. 

-Hə, qızlar, toya qalmaq istəmirsiniz? İki-üç saat şənlənib, gəlini 

gətirəcəyik.  

Qızların hər ikisi başını aşağı saldı.  

-Yaxşı, onda deyim maşın hazırlasınlar. Aparım sizi evinizə ötürüm, 

gəlim.  

Səməndər qızları başa düşürdü. İndi onlar üçün ən böyük toy, şənlik 

evlərində olmaq, əzizlərinə qovuşmaq idi. Neçə günün həsrətlilərinə bu 

qızları çatdırmaq da ən böyük bayram olardı və Səməndər o bayramın 

tezləşdirilməsi üçün toyxanadan bayıra çıxdı.  

Amma Səməndərin dediyini yaşlı adamlar qəbul eləmədilər. Daş atıb, 

başlarını tutdular. Səməndərin özünün o qızları evlərinə çatdırmasına razılıq 

vermədilər. Bundan Səməndər qeyizləndi. Hirsindən əlini köhnə hasar 

daşlarına vurub, barmaqlarının qanını axıtdı.  

-Nə olacaq mənə axı? Kim mənim qarşımı kəsəcək? Hansı köpəkoğlu 

mənə deyəcək ki, bu qızları evlərinə, doğmalarına çatdırma? O sözü deyənin 

bu qanlı əllərimlə ciyərlərini çıxararam.  

Səməndərin yenə dəliliyi başına vurmuşdu. Amma yenə ağsaqqallar 

tədbirli tərpəndilər. Onu bir yana çəkib, ağıllı davranmasını istədilər.  

-Səməndər, başına dolanım, başa düş, indi sən hədəfdəsən. Burdan o 

kəndlərə qədər beş-altı erməni kəndindən keçməlisən. Əcəlinlə kilincağac 

oynamaq istəyirsən? Əgər bizi böyük bilirsənsə, ağsaqqal sayırsansa, sənin o 

qızlarla getməyinə izin vermirik. Qoy uşaqlar aparsınlar.  

-Bəs o uşaqların taleyi sizi düşündürmür?  

-Biz ağsaqqallardan da gedəcəyik. Yanımızda dövlət nümayəndələri də 

olacaq.  
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-Nə dövlət, ay kişi? Dövlət ölüb, yasinini oxuyan yoxdur. 

Səməndərin səsi bir az səngimişdi. Hərəkətində də nizamlıq yaranırdı. 

Həmişə belə idi bu igid, ağsaqqalların qarşısında boynu qıldan da nazik 

olurdu. Onların sözündən çıxa bilmir, öz canına xəsarət yetirməli olsa da 

belə, qıvrılıb, bir yanda dayanırdı.  

Toy başlanmışdı. Qara zurnanın ruh dikəldən sədası bütün kəndi başına 

götürmüşdü. Toyun səsini eşidənlər iki-bir, üç-bir toyxanaya tərəf 

tələsirdilər.  

Qızları yola salandan sonra Səməndər də toyxanaya gəldi. Təklifsiz-

filansız meydana düşüb qollarını yana açdı. Adamlar bir anda onun başına 

toplandılar. Bu mənzərədən İlkər təsirləndi, hisslərini cilovlaya bilməyib, 

hönkürtü ilə ağladı. Elə çoxları ağlayırdı indi. Şaqraq musiqi sədaları altında 

hər kəsin ağlaya-ağlaya oynamasını hələ heç kəs görməmişdi. Heç qocalar, 

dünyanı görüb, götürmüş ağsaqqallar da...  

Eldarla Mətin də oynayırdılar. Onlar da ağlayırdılar... 

Eldarın nişanlısı bir qaranlığa, bir də aya baxır, isti göz yaşlarını ovcuna 

tökürdü...  

Mətinin anası yolun ağzında dayanıb, dodağının ucunda ağılar deyirdi...  

Duyğu Elçini toya aparmaq üçün onlara gəlmişdi.  

-Dur, Elçin, paltarlarını dəyiş, indi uşaqlar gələcəklər.  

-Kim gələcək? 

-Sinif yoldaşlarımız.  

-Onlar niyə gəlir? 

-Gəlirlər ki, bir yerdə toya gedək.  

-Hə... Mən getmirəm toya.  

-Qalx, Elçin, qalx, naz eləmə. 

-Vallah istəmirəm. Həm də bundan sonra nə toy?  

-Hələ indi başlayıb. Anam deyir, səhərə qədər çalacaqlar.  

Bir az bundan irəli Qələndər babası onlara ayaqüstü dəymişdi. Toya 

getməyi də təklif eləmişdi ona. Elçinin könülsüz olduğunu görəndə “Eybi 

yox, getmirsən getmə, bir-iki saat çalıb, gəlini gətirəcəklər, heç o dərə-təpəni 

keçib, getməyə dəyməz.”-demişdi. Və tələsik çıxıb getmişdi.  

-Sən Qıvraq Səməndəri gördün?  

-Yox, hələ görməmişəm.  

-Görəsən, çox pis gündədi? 

-Bilmirəm. Ancaq deyirlər, bu igidliyi ondan başqa bir kimsə eləyə 

bilməz. Yazanda ondan da yaz... Yaxşı, uşaqlar gəldilər, tez elə, əlli ol bir 

az. 

Elçin yerindən tərpənmədi. Və birdən-birə üzünü qəribə bir qəm haləsi 

bürüdü.  
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Yoldaşları nə qədər səs-küy salsalar da, zarafatı boşuna yelə versələr də 

Elçinin üzündəki qəm pərdəsini götürüb, ata bilmədilər. Vəziyyəti belə 

görəndə anası işə qoşulmalı oldu. Bayaqdan ürəyinin ağırlığını gözlərinə 

yığıb, dəhlizdən gizlicə onlara baxan arvad qabağa yeridi.  

-Başınıza dolanım, bu günlük Elçini izinli sayın. Bu gün səhərdən heç 

özünü yaxşı hiss eləmir. Səməndərgilin dərdi onu da birtəhər elədi... Nə olub 

ki, maşallah, toylar hələ indi başlayır. Deyirlər, gələn həftə yox, o biri həftə 

Mırıq Fatmanın oğlunun toyu olacaq. Allah qoysa, gəlib, o toya apararsınız 

Elçini.  

Uşaqlar day bir söz demədilər. Duyğu isə... Duyğunun, elə bil, əli-qolu 

soyuyub, yanına düşdü. Toy havasına köklənən əhval-ruhiyyəsi bir anda 

dağılıb getdi. Yerində Elçinin üzündə olan qəm haləsi kimi bir görüntü 

yarandı. İndi ona gülməsəydilər, ya lağ edib, məsxərəyə qoymasaydılar, 

ürəkdən ağlayardı. Ya da toya getməz, onun yanında oturar, dərdləşər, toyun 

səsi kəsiləndən sonra durub gedərdi.  

Məhəmməd yorğun olduğundan yıxılıb yatmışdı. Hüsniyyə isə ikili 

hisslərin arasında çırpına-çırpına qalmışdı. Ürəyi toya getmək istəyirdi. 

Ayağı isə getmirdi. Necə gedəydi axı: qardaşını qəmin, kədərin ağuşuna 

buraxıb, getməyə də ayağı gəlmirdi. Bayaqdan qızlar neçə dəfə ona zəng 

eləmişdilər, demişdilər, bu toy o biri toylara bənzəməz, getmək lazımdır. 

Hüsniyyəsə hərəsini bir yolla danışdırıb, bir azdan onlara qərarını verəcəyini 

demişdi. 

İlk bahardan bu yana belə vəziyyətlərdə Hüsniyyə çox narahat hisslər 

keçirirdi. Elçin xeyir işlərə əvvəlki kimi ürəklə getmirdi. Bir bəhanə tapıb, 

evdə oturmaq istəyirdi. Belə olanda bacı ürəyi də qərib hisslərin ağuşuna 

düşür, onu sıxır, incidirdi. Gedib xeyir iş olan yerdə Elçinin yoldaşlarını, 

dostlarını, həmyaşıdlarını görəndə Hüsniyyənin qəlbi qısılır, müşkülü 

başından aşan adamlar kimi bir yerdə qərar tuta bilmirdi. Bu günü də kənd 

adamları kimi Hüsniyyə çox gözləmişdi. Və onun bu toya olan marağını 

Səməndərgilin məsələsi bir az da qabartmışdı. Gözlənilmədən qara zurnanın 

qanı qaynadan sədasını eşidəndə qızın ürəyi zalım əlində olan quş ürəyi kimi 

çırpınıb, qəfil toy havasına köklənmişdi. Amma... Elçin... Toya gedəcəkdimi 

görəsən? Elə bu arzu və istəklə qardaşına yanaşıb yanağından öpmüşdü.  

-Elçin, toya gedək? 

Fikirli olan Elçin bacısının dediyini başa düşməmişdi. 

-Hara gedək?  

-Toya. İlkərin toyuna.  

-Yox, bacı, mənim başım ağrıyır. 

-Qurban olum sənə, qardaş, başın niyə ağrıyır? 

-Nə bilim.  
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Onda Hüsniyyənin istəyi ani olaraq çilik-çilik ovulub, ayaqlarının altına 

tökülmüşdü.  

Zənglər isə ara vermədən çalınırdı.  

Onda gərək o, bir bəhanə tapıb, toya getməyəydi. Ya da... O biri toylarda 

olduğu kimi gec gedib, tez qayıdaydı. Və ürəyi toyxanada qalsa da, 

qardaşına yalandan toyun çox pis, sönük, darıxdırıcı keçdiyini deyəydi. Ki, 

qardaşının da qəlbi o toyun yanında qalmayaydı.  

Duyğunun, sonra da uşaqların Elçinin dalısınca gəlməyi Hüsniyyənin 

qəlbində azacıq da olsa ümid şöləsi yaratdı. Amma Elçinin toya getməkdən 

vaz keçməyi onun da əl-qolunu soyudub yanına saldı.  

Toy isə öz avazı ilə gedirdi. Gec olsa da adamlar yerindən tərpənmir, hələ 

qonşu kəndlərdən də eşidib-bilənlər toy çalınan mağara axışırdılar.  

Adamlar yorulmadan rəqs eləyirdilər. Bir gözlərində sevinc, bir 

gözlərində kədər. Göz yaşları da öz yerində.  

Qayana da oynayırdı. Ancaq o, ağlamırdı. Gözlərində gizlənən dəruni 

ifadəni azları başa düşməsə də, çoxları anlayır, onun tez, lap tez toydan çıxıb 

getməsini istəyirdilər.  

Qurqen çox atılıb-düşəndən sonra yorulmuşdu. Bir küncdə başını 

dizlərinə tərəf əyib yuxlayırdı. İşi belə görəndə Haykanuş İlkərin atasına 

tərəf yeridi, ağzını onun qulağına tutub nəsə dedi. 

-Yaxşı, Haykanuş bacı, başa düşdüm. Uşağı apar, qoy yatsın. İnşallah, 

onun toyunda sənin xəcalətindən çıxarıq.  

Sonra Haykanuş İlkərə yanaşdı. Onun üz-gözündən öpüb, bir daha təbrik 

elədi.  

Və Qurqeni götürüb, toyxanadan getdi.  

Yaşlı adamların məsləhəti və təkidi ilə Qıvraq Səməndər, Eldar, Mətin 

toy başlayandan bir saat sonra məclisi tərk eləmişdilər. Onları kəndin 

cavanları göz görməyən qaranlığın içərisinə tərəf aparmış, hardasa gizli bir 

məkana qoyub, qayıtmışdılar.  

Yaşlı adamlar kənddə iğtişaş olacağından ehtiyatlanırdılar. Və əgər belə 

bir şey olsaydı, hədəfdə ilk növbədə Səməndərin olacağına heç şübhə 

eləmirdilər.  

Toyun sədası isə kəndi, dağı-daşı, bütün ətrafı başına götürmüşdü.  

Hüsniyyə açıq eyvanda dayanıb, toyun səsinə qulaq asırdı. Hərdən özü də 

hiss eləmədən göz yaşları yanağından süzülüb, sinəsində çarpazladığı 

əllərinin üstünə tökülürdü.  

Elçin öz otağında yatağına uzanıb, tavana baxırdı. Toy səsi hərdən onun 

da qulaqlarına çatırdı.  

Şücaət dərdini dördəlli qucaqlayıb, yatağının içində qovrulurdu. Kəndin 

bir xeyrindən, şərindən qalmayan bu qadın daha xeyir işlərə könül xoşluğu 
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ilə gedə bilmirdi. Gedəndə ürəyinin bir tərəfi Elçinin yanında qalırdı. Fikir 

eləməyindən, tənhalığa qapılmağından, öz iç dünyasına çəkilib, hələ 

bərkiməmiş ürəyinə ağrı gətirəcəyindən qorxurdu. Belə olanda hirsini-

hikkəsini İrəvanda Elçinin gözlərini əməliyyat eləyən erməni həkimin üstünə 

tökür, qarasınca deyinir, onu allı-güllü qarğışlara qərq edirdi.  

Gecəyarısı toyun səsi kəsildi. Fişənglər atıldı. Hamı evinə, ocağına 

yığıldı. Şənlənən könüllər xoş sözlərini bir-birinə, subaylara ərmağan 

elədilər. Amma...  

Amma bilmədilər ki, bu gözəl gecələrin sabahında onları nələr gözləyir. 

Bilsəydilər, bu toy da onlara yas kimi görünərdi... Və nə yaxşı ki, insanlar 

sabahın açılacağında nələrlə qarşılaşacaqlarını bilmir, ağ ümidlərlə yatıb, ağ 

günlərə qovuşacaqlarının xəyal nağılına qərq olurlar. 

 

X-X-X 

 

-Ay camaat, Haykanuşu oğlu ilə birlikdə öldürüblər...  

Bu ağır xəbər qara yel kimi kəndi qapı-qapı dolandı. Hamı bir-birinə 

dəydi. Hər kəs xəbərdən hali olmaq üçün Haykanuşun qapısının ağzına 

yığıldı. Ana ilə balanı yatdıqları yerdə balta ilə doğrayıb öldürmüşdülər.  

Adamlar çaş-baş qalmışdı. Bu qoca qadının kimlə düşmənçiliyi vardı 

axı? Dili xoş sözlü, dualı qadının bir kimsəyə əyri nəzərlərlə baxdığını 

görməmişdi heç kəs. Öz soydaşları bir yana, kənddə olan o biri millətlərin 

övladlarına da isti münasibəti ilə seçilmişdi. Xırda bir gərginlik olanda, 

kənddə qarışıqlıq yaranmaq istəyəndə, bu qadın sinəsini qabağa verir, 

soyuqluğu aradan götürənə qədər meydandan kənara çəkilmirdi.  

İndi birdən-birə nə oldu bəs? Bu ağır cinayəti törədənlərin nə məqsədləri 

var imiş? Bir zir-zinyəti də yox idi ki, deyəsən malına görə hücum çəkib 

öldürmüşdülər. Bu suallar adamları zinhar eləyən vaxt artıq kəndin bir neçə 

cavan-cuvanını götürüb, şübhəli şəxs qismində polis şöbəsinə aparmışdılar. 

Mapaqlısı orasında idi ki, aparılanların hamısı türk millətinə mənsub olanlar 

idilər. Heç ermənilərin qapısına tərəf baxmamışdılar.  

İlk əvvəl polislər Qıvraq Səməndərin qapısını döymüşdülər.Onun evdə 

olmadığını biləndə, izahat alıb getmişdilər. İzahata görə, əgər Səməndər bir-

iki günə polis şöbəsinə gedib suallara cavab verməsəydi, onun həm özü 

üçün, həm ailəsi üçün yaxşı olmayacaqdı.  

Bunu eşidəndə Səməndər dəli kimi olub, əsəbindən o biri əlini də divara 

çırpıb yaralamışdı. Hələ üzə çıxmaq da istəmişdi. Amma ona yön verənlər 

qətiyyətlə onun bu fikrinə etiraz eləmiş, bir qədər gizlində qalmağı, hətta 

lazım gəlsə, aradan çıxıb, Bakıya getməyi ona məsləhət görmüşdülər.  
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Bir həftədən sonra Haykanuşun və oğlunun vəhşicəsinə qətlə 

yetirilməsinə görə, cinayət işi açılmış, Xalisanın altı igid türk oğlu şübhəli 

şəxs qismində polis dəftərində qeydiyyata alınmışdı. Bu altı nəfərin önündə 

isə Səməndərin adı gəlirdi.  

... Səməndəri sıldırım qayalardan keçirib, üzü Bakıya tərəf yola 

salmışdılar...  

Və kənddə adamların çoxusuna elə gəlmişdi ki, Haykanuşun və oğlunun 

ölümündə Səməndərin də birbaşa və yaxud dolayısı ilə əli var.  

Amma çoxları heç zaman bilməyəcəkdi ki, o, yaşlı qadını və oğlunu 

öldürən elə o, qadının öz millətindən olan Qayananın oğulları imiş.  

 

X-X-X 

 

Hər qapının ağzında bir böyük maşın dayanmışdı. Qadınlar ağlaya-ağlaya 

əllərinə keçəni maşına daşıyırdılar. Kişilər əsəbi haldan öz təbii rənglərindən 

çıxıb başqa, qaramtıl rəngə çalırdılar. Nə edəcəklərini bilmir, şüursuz halda 

həyətin, evin o başına, bu başına dolanır, sanki öz doğma ocaqları ilə 

vidalaşmaq istəyirdilər. Hər kəsin qəlbinə başqa bir hiss də hakim 

kəsilmişdi. Onlar qorxulu nağılın persanajları kimi bu nağılın tezliklə 

bitəcəyinə, göydən üç alma düşəcəyinə və adamların yenə əvvəlki kimi öz 

evlərində, ocaqlarında olacaqlarına inanırdılar. Ən bədbin adamlar belə bu 

ayrılığın əbədilik olduğuna inanmaq istəmirdilər.  

İrəvandan gələn ermənilər adamları tələsdirirdilər. Bu camaatı bir az da 

əsəbiləşdirir, dişlərini bir-birinə sıxa-sıxa işlərini yerbəyer eləyirdilər. 

Ermənilər onları tələsdirməyi onunla əsaslandırırdılar ki, hər an radikal 

mövqeli ermənilər buralara gələ bilər, onlara çox pis münasibət göstərər, 

hətta qan da axıda bilərdilər. Bunun nümunəsini adamlar görmüşdülər artıq. 

Quqarkda, Kirovakanda, Leninakanda və başqa yerlərdə erməni vəhşiliyi 

haqqında xəbərlər yayılmış, adamların gözləri qorxmuşdu. Elə bu yerlərin 

özündə son aylarda ermənilər çox vəhşiliklər törətmişdilər. Cavan qızlara 

təcavüz eləmiş, onları oğurlayıb aparmış, şikayətə gedənləri də bir adla 

şərləyib, içəri atmışdılar. Bir neçə ərən igidlərdən xəbər-ətər belə yox idi. 

Onları hara aparmışdılar, başlarına nə oyun açmışdılar, bunlardan xəbərsiz 

idilər və dərdlərini  deməyə də bir ümid yeri tapa bilmirdilər. 

Erməni qonşular da onları yola salmağa gəlmişdilər. Bəziləri ağlamsınır, 

bəziləri donuq-donuq baxır, bəziləri isə nə deyəcəklərini, necə deyəcəklərini 

bilmirdilər.  

-Hara gedirsiniz, can, bəs bizim qoyunlarımızı kim otaracaq, 

bostanımıza, bağımıza kim baxacaq? 
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Qayana da əlini çənəsinə dayaqlayıb baxırdı. Onun indi hansı hisslər 

keçirdiyini, hansı əhvala kökləndiyini, bəlkə də, çoxları bilirdi. Ona görə bir 

kimsə ona tərəf baxmır, şeytandan qaçmaq istəyən kimi, ondan da 

uzaqlaşmaq, aralanmaq istəyirdilər. 

Həsən və Şücaət özləri üçün qiymətli bildikləri nə var idisə maşına 

daşımışdılar. Yola düşməyə artıq az qalmışdı. Elçin kabinədə oturub, öz 

aləminə dalmışdı. Son dəfə evdən çıxıb maşına sarı yeriyəndə ona elə 

gəlmişdi ki, ayaqlarını özü atmır, elə bil, kimsə onu arxadan qabağa itələyir. 

Bir də, bu anlarda dünyanın sonu olduğunu düşünmüşdü Elçin. Elə bilmişdi 

bu maşın onları bu dünyadan götürüb son yolçuluğa, o biri dünyanın hansısa 

bir bucağına aparacaq.  

Hüsniyyə qucağına götürdüyü pişiklə atasına tərəf yeridi.  

-Ata, pişiyimizi də aparaq. Qalsa onu öldürərlər.  

Həsən birtəhər özünü toplayıb, qızının başına tumar çəkdi. 

-Yaxşı, mənim ağıllı qızım, apar onu kabinədə Elçinin yanına qoy.  

Məhəmməd qabağa yeriyib: 

-Ata, onda itimizi də aparaq,-dedi. 

-Yox, bala, itimizi apara bilmərik. 

-Niyə ki? 

-Qoy o evimizi qorusun. Qayıdıb gələndə bizə sağ-salamat ev versin.   

Bu söz deyəsən, Məhəmmədin ağlına batdı. Sakitcə iti tumarlayıb, 

maşına tərəf yeridi.  

Bəzi tinlərdən, kəndarası məhəllələrdən ağlaşma səsləri gəlirdi. Maşınlar 

işə düşüb, yola çıxmağa hazırlaşanda isə bu ağlaşma səsləri bir az da 

çoxaldı. Beş-on dəqiqədən sonra bütün kəndi başına götürdü. Qadınlardan 

saçlarını yolub, küləyə verənlər də var idi. Hərdən ağlaşma səslərinin 

içindən söyüş səsləri də eşidilirdi. Adamlar onları evindən, eşiyindən, 

yurdundan, obasından didərgin salanları söyürdülər. Belə olanda daha işi 

yubatmaq istəmədilər. Vəziyyətin gərginləşəcəyindən, toqquşma 

olacağından qorxub, maşınların kəndi tərk eləməyini tələb elədilər. 

Hamı sonuncu dəfə qanrılıb evinə doğru boylandı... Sonra kənd ilə 

vidalaşdılar... 

Sərhədə çatanda adamları yerə töküb, bir də sənəd-sünədlərinə baxdılar. 

Və ancaq onda adamlar bildilər ki, Məcid onlarla gəlməyib, ermənilərin 

yanında qalıb. Bundan qeyizlənən kənd adamları, ən çox da Məcidin 

qohumları onun qarasınca deyindilər, kölgəsinə qılınc çəkib, erməni tulası 

olduğunu bu dəfə sinədolusu dillərinə gətirdilər.  

 

X-X-X 
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Böyük fəlakət Böyük Gölün də ətrafını sarmışdı. Hər yandan ağlaşma 

səsləri gəlir, adamların ah-naləsi, fəryadı ürəkləri parçalayırdı.  

Böyük Göl boynunu büküb, ağlar gözləri ilə adamları yola salırdı. Bu 

anlarda göl elə yetim, elə məzlum görünürdü ki... 

Son zamanlar gözləri erməni vəhşiliyindən qorxan adamlar tələm-tələsik 

ev-eşiklərini yığışdırır, ən əziz və qiymətli bildikləri şeyləri maşınlara 

daşıyır, başlarına bir iş gəlməmiş, buraları tərk edib getməyə tələsirdilər. Əli 

silahlı ermənilər də adamların tez çıxıb buralardan getməyini istəyir, ona 

görə tez-tez yol üstə olan zavallıları həm erməni, həm türk dillərində söyüş 

yağışına qərq edirdilər.  

Orucla Fənar lazım olanları maşına yığıb, hazır oturmuşdular. Uşaqları 

da kuzovun üstündə yan-yana düzülmüşdülər. Əsmər “uşağını” da özü ilə 

götürmüşdü. Onu bələyib yanında uzandırmışdı.  

Maşının mühərriki işə düşəndə birdən Əsmər ayağa qalxdı. Anasına tərəf 

gəlib, onun əlindən tutdu.  

-Ana, toyuqlara dən atmısan? 

-Yox, bala, tamam yadımdan çıxdı.  

-Onda mən dən atım, gəlim, axı toyuqlar acından ölərlər.  

Əsmər anasının cavabını gözləmədən kuzodan yerə tullandı.  Qayıdıb 

gələndə isə artıq didərgin düşən adamların beş-on maşını onların maşınının 

yanından ötüb getmişdilər.  

Adamlar maşınları əyləyib, Böyük Gölün qarşısında dayandılar. Yerə 

tökülüb, sonuncu dəfə Böyük Göllə vidalaşdılar. O anlarda Böyük Göl 

hönkürtü ilə ağlayırdı. Ya da adamlara elə gəlirdi. Hər nə idisə bu yeri, bu 

ətrafı, bu gölü adamlar bu halında heç zaman görməmişdilər. 

 

X-X-X 

 

 

Bu necə vüsal idi gəlib yetişmişdi, Allah? Həsrətin qovurduğu, vusalın 

qovuşduğu anlar belə olurdumu görəsən? Əgər belə olurdusa, illərlə belə 

çağların yetişməyini gözləməyə dəyərdimi? Bu necə yolçuluq idi? Yolçuluq 

beləmi olur? Qonaq gəlməyə də oxşamırdı bu gəliş. Qonaq gələnin üzündə 

sevinc, gözündə işıq, danışığında arzu, dilək, istək olar. Bu gələnlərin nə 

üzlərində sevinc işartısı, nə gözlərində işıq şöləsi, nə də danışıqlarında, 

sözlərində bir ruh görünmürdü. Elə bil ölmüşdülər. Ruhlarını gəldikləri yerə 

qoyub, cismlərini düşməndən xilas eləmişdilər.  

Gülüstan bağların barı da heyrətdən donub budaqda qalmışdı. Dağların 

rəngi saralıb, dağ haləsindən çıxmışdı. Bağlar da, dağlar da qızdırmadan 

yanan xəstələr kimi yerində qovrulur, gələn əzizlərini qarşılamağa, onlara 
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xoş sözlər deməyə özlərində güc, təpər tapa bilmirdilər. Dağlar dağlığından, 

bağlar bağlığından çıxanda gör zavallı insan məxluqu bu halətdən nə əhvala 

düşər? Bir kimsə danışığında rabitə qura bilmirdi. Mənasız, əlaqəsiz 

danışıqdan, az qala, bir-birini anlamaz vəziyyətə düşmüşdülər.  

Gələnlər hansı qapıya düşəcəklərini bilmirdilər. Çoxları bu yerlərə 

ömründə birinci dəfəydi ki, gəlirdilər. Çox az adamların bu yerlərdə 

tanıdıqları adamlar vardı. Adamları şəhərin ortasına töküb, yerbəyer eləmək 

üçün yollar arayırdılar. Yaxın rayonların rəhbər işçilərini buraya 

çağırmışdılar. Onlar da əllərinə düşən köhnə, təzə maşınların hamısını 

götürüb, didərginlərin toplaşdığı yerə gəlmişdilər. Dörd-beş saata adamları 

dağıdıb, hərəsini bir səmtə yolladılar.  

Həsəngil də gedirdilər. Köhnə “Qaz-69” markalı maşında onları götürüb 

üzü Göydaşlıya tərəf aparırdılar. Göydaşlı ilə onların nə əlaqəsi vardı ki? 

Həsənin əmisi oğlunun bu kənddə dədə-babadan köhnə kirvələri var idi. Və 

onlar bu qərib yerdə başlarını itirib, o tərəf-bu tərəfə vurnuxanda bir nəfər 

ortayaşlı adam onların adını çəkmişdi.  

-Xalisadan Məmməd, Həsən, burdasınızsa dillənin.  

Məmməd də, Həsən də adlarını eşidəndə mat-məəttəl çevrilib o adamın 

üzünə baxmışdılar. Həsən qabağa çıxıb: 

-Həsən mənəm,-demişdi- Məmməd də odur ey, maşından yük boşaldır. 

Bəs siz kimsiniz? Bizi hardan tanıyırsınız?  

-Məni Göydaşlıdan Kəblə Hüseyn göndərib. Özü xəstə olduğundan gələ 

bilmədi. Dedi, Məmmədi, Həsəni tap, götür, kəndə gətir.  

Yanında başqa bir maşın da var idi. Məmmədgili də həmin maşına 

mindirib yola düşdülər.  

Bu yerləri Həsən heç vaxt görməmişdi. Heç Şücaət də. Elçinlə Hüsniyyə, 

bir də Məhəmməd isə bir dəfə Hüseyn əmigilə qonaq getmişdilər.  

Həsən və Şücaət heç özlərində deyildilər. Heç ətrafda olanları, dəyişən 

dağ, dərə, bağ mənzərələrini də görmürdülər. Fikirləri gəldikləri yerdə 

qalmışdı. İndi onlar üçün xatirəyə dönən ən xırda cizgi də gəlib 

xəyallarından keçir, qəlblərini titrədir, könüllərinə qəribə xəyalların bir az 

qaranlıq, bir az da işıqlı arzularını çiləyirdi.  

Elçin də özündə deyildi. Onu xəyala salan isə ayrılıq havasından başqa 

yazılarının da oralarda qalması idi.  

Sərhəddən ayrılıb bu üzə keçəndə birdən Elçin qorxulu yuxudan 

ayılıbmış kimi anasına tərəf baxdı və uca səslə ondan soruşdu: 

-Ana, mənim dəftərlərimi götürmədin?  

-Nə dəftər, ay bala? 

-Bəs sənə deməmişdim? 

-Heç nə deməmişdin mənə. 
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-Qaldı yazdıqlarım.  

Elçinin rəngi bir anda ağardı. Şücaətin də rəngi qaçdı. Atasının ürəyindən 

xırda bir gizilti keçdi.  

-Dəftərləri sarı qovluğa yığmışdım. Dəhlizdə pəncərəyə tərəf dolabın 

içinə qoymuşdum... Elə bildim sənə demişəm.  

-Yox, bala, Məhəmmədin canı, mənə deməmişdin... Bəs necə olacaq 

indi? 

-Day heç necə. Yazdıqlarımı oxuya bilmədiniz. Görünür, məndən yazar 

olmaz.  

-Elə demə, başına dolanım, yəqin hələ gedib-gələn olacaq, deyərik, 

götürüb gətirərlər.  

Elçin çox pis olmuşdu. Yüz il sərvət yığan və bir anda onu itirən adamlar 

kimi təəssüf hissini və pərtliyini gizlədə bilmir, sanki kimdənsə bir işıqlı söz 

eşitmək üçün başını gah sağa, gah sola çevirirdi.  

-Anan düz deyir, deyərik göndərərlər. Ondan nigaran olma.  

Atasının sözləri onu bir qədər ümidləndirdi. Amma Həsənin özündə 

dediyi sözlərə inam o qədər də çox deyildi.  

Görəsən o yazdıqlarını bir də yaza biləcəkdimi? Bu sual Elçinin beynində 

Göydaşlıya qədər dolandı. Və hələ çox sonralar da bu böyük sualın 

qarşısında aciz dayanıb-durdu. O vaxtlara qədər ki...  

Göydaşlıda onları əziz adamları kimi qarşıladılar. Dərdlərini bir azca da 

olsa ovutmaq üçün bütün insani hisslərini işə saldılar. Ürək-dirək verdilər. 

Yenidən yurda qayıdacaqlarının xoş və ürəkaçan işığını yandırıb, ürəklərdə 

inamdan alov qaladılar.  

Bu kənddə çox qalmadılar. Üç-dörd gündən sonra bütün qohumlar 

birlikdə qatarla Bakıya, oradansa Tərtərin Bəyimsarov kəndinə yollandılar. 

Bu kənddə onlara müvəqqəti sığınacaq vermişdilər. Bir müddət burada 

qalacaqdılar. Sonra yurd gavurlardan azad olunacaq və onlar ev-eşiklərinə 

qayıdacaqdılar. Belə deyirdilər onlara. Onlar da bu sözlərə inanırdılar. Ya da 

özlərini inandırmağa çalışırdılar. Bu inam olmasaydı, yaşaya bilməzdilər axı. 

Öz dağlarını, daşlarını, bağ-bağatlarını, diş göynədən bulaqlarını unudub, bu 

məhrəm olmayan yerlərə bağlanmaq bu adamlar üçün heç də asan deyildi. 

Və bu inamı köksündə bəsləməyənlərin köçü başlamışdı artıq. Bu kəndə 

köçdükləri az zaman kəsiyində ona yaxın kəndlilərini torpağa tapşırmışdılar. 

Bu köçün uzun olmaması üçün mətin insanlar sinələrini qabağa verir, ümidli 

danışır, hələ özlərindən şirin nağıllar da quraşdırıb, yurd həsrəti çəkənləri bu 

nağıllarla ovutmağa çalışırdılar. Nağıl danışanların özləri də sabah nələrin 

olacağını bilmirdilər. Bəlkə elə öz nağıllarına özləri də inanıb, yaşayırdılar?! 

Elçin bu yerlərə qətiyyən uyğunlaşa bilmirdi. Elə bil, onu bir planetdən 

götürüb, başqa planetə atmışdlar. Elə bir planetə ki, orada ona tanış olan heç 
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nə yox idi: nə dağlar-daşlar tanış gəlirdi ona, nə adamlar, nə adamların 

danışıqları, gülüşləri... nə də özü. Özünü də tapa bilmirdi hələ. Key-key 

gəzib-dolanır, eşiyə çıxıb, içəri girir, adamlardan qaçır, özünü təkliyə, 

tənhalığa çəkirdi. Belə yer isə tapa bilmirdi. Hər yan didərginlərlə, qəlbi 

dərdli adamlarla dolu idi. 

Köhnə məktəb binasında onlara sığınacaq vermişdilər. Bir dar, sınıq-

salxaq sinif otağı onların qismətinə düşmüşdü. Bu məktəb, bəlkə də, qırx, 

əlli il əvvəl tikilmişdi. Elçin yaxşı görə bilməsə də, qulağına sədalar çatırdı. 

O sədalardan bilirdi ki, bu yerdə qalmağın özü də təhlükəlidir. Xırda bir 

zəlzələ titrəyişindən tikili dağılıb, yerə tökülə bilərdi. Elçin belə şeylərdən 

qorxmurdu. Hər şeyi Tanrının qismətinə bağlayırdı. Hüsniyyə isə çox 

qorxurdu. Bir dəfə divarlarda əmələ gələn çatlara baxıb, anasının üstünə 

gəldi. 

-Ay ana, bura niyə gəldik axı? 

Şücaət heç nə deyə bilmədi. 

-Qalaydıq də orada... 

-Harada, qızım? 

-Göydaşlıda. Ora qəşəng yerdi.  

-İnşallah, qayıdıb öz kəndimizə gedərik. 

Bu zaman Məhəmməd Şücaətin dizinin yanını kəsdi. 

-Ana, gedək də, nə olar, gedək öz kəndimizə. 

-Yaxşı, mənim balam, qoy düşmənləri məhv eləsinlər, çıxıb gedərik 

evimizə.   

-Hələ düşmənləri məhv eləməyiblər? 

-Yox, bala, onlar arxalı köpəkdirlər, yəqin məhv olmalarına bir az zaman 

lazım olacaq.  

Məhəmməd kəndləri, məhəllələri, ən çox da iti üçün darıxırdı. Buna görə 

hərdən anasına atasından şikayət də edirdi. “Atam qoymadı axı. Gərək 

itimizi də gətirəydik, evimizə nə olasıydı ki?!”  

Elçinin isə ən çox düşündüyü orada qalan şeir dəftərləri idi. Onları heç 

xəyalından çıxara bilmirdi. Hərdən girəvə tapıb, atasından soruşurdu. Atası 

da ona yalançı bir ümid verib, qəlbinə rahatlıq gətirmək istəyirdi. Əslində 

isə... Həsən arada imkan tapıb, sərhədə gəlmişdi, ürəyində olanları o yanda 

dayanan polisə çatdırmışdı. Və polis bir kəlmə ilə onun ümidini qırmışdı. 

“Daha buralarda gözünüz qalmasın. Burada nə varsa, bizlərə məxsusdu.”  

Bu sözləri Həsən evdə heç kəsə deməmişdi. Desəydi, çox ağ ümidlərin 

üstünə qalın qara pərdə çəkmiş olardı axı. Bir yandan öz kəndlərindən, ev-

eşiklərindən, yurd-yuvalarından əllərini üzmüş olardılar. Bir yandan da Elçin 

ikiqat ümidsizliyə qapılardı. O dəftərlərdə nələrin yazıldığını hələ bilməsələr 

də Elçin üçün, bəlkə də, qiymətli xəzinə dəyərindəydi o dəftərlər.  
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Əslində elə beləydi. Kəndin, ocağın dərdi bir yana idi onun üçün, 

dəftərlərinin dərdi bir yana. Hərdən o dəftərlər üçün o qədər qəribsəyirdi ki, 

bir yana çəkilib, sakitcə ağlamaq istəyirdi... Və bunu Tanrının ona vurduğu 

ikinci zərbə kimi qəbul edirdi.  

Qohum-əqrabanın çoxu bu kənddə yerləşmişdi. Bir hissəsi isə 

Naxçıvanda qalmışdı. Hərdən bir-biri ilə əlaqələr yaradır, imkan tapanda 

görüşürdülər. Bir dəfə Naxçıvana gedəndə Həsən bir göz həkimi ilə tanış 

olmuşdu. Gələn dəfə gedəndə Elçini də özü ilə aparmışdı. O həkim ümid 

dolu sözlərlə danışmışdı və özünün əlindən bir şey gəlməsəydi onu Bakıda 

tanıdığı çox güclü bir həkimin yanına aparacağına söz vermişdi...  

...Və elə o həkimin sayəsində bir müddətdən sonra Elçingil yaşayış yerini 

dəyişib, Naxçıvana köçmüşdülər... 

 

X-X-X 

 

Qızları məktəbdən gəlmişdilər. Arakəsmədə dil boğaza qoymadan 

danışa-danışa paltarlarını dəyişirdilər. Zaur əzbər bilirdi, indicə başlarını 

uzadıb, atalarına göz yetirəcək, onun məşğul olmadığını duyunca yanına 

gələcək, boynuna sarılacaq, üz-gözündən öpə-öpə bu gün aldıqları 

qiymətdən və məktəbdə baş verən maraqlı hadisələrdən danışandan sonra 

ondan əl çəkəcəkdilər.  

Buna görə Zaur kino lenti kimi gözlərinin önündən keçən həyat 

hekayətinə burada ara verib, dikəlib oturdu.  

-Səma, anaya de gör atanın yanına keçmək olar? 

Mətbəxdən Aygünün səsini eşidən Əsmər: 

-Hə, olar, Aygün, atan hələ bir şey yazmır,-deyə səsləndi.  

Səs-küylə qızları Zaurun boynuna sarıldılar.  

-Ay mənim şeytan qızlarım, əvvəl deyin görüm, bu gün hansı qiymətləri 

almısınız?  

-Ata, mən bir dörd... 

-Səma, hələ sən yox, demişəm ki, birinci böyük bacı danışar. Qoy Aygün 

desin, sonra sən.  

-Yaxşı, ata, bağışla. 

-Hər dəfə bunu deyirsən, ancaq yenə qaydaları pozursan. Hə, Aygün, 

danış görüm. 

-Ata, mən ana dilindən beş üstəgəl aldım. Riyaziyyatdan isə müəllimə 

dörd yazdı.  

-Yəqin yaxşı hazırlaşmamısan da Aygün. Yoxsa müəllimin qərəzi yoxdu 

ki, sənə aşağı qiymət yazsın.  

-Ata, mənə də bir dörd yazdı müəllimə. Ancaq iki dənə də beş almışam.  
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Səma yenə dözə bilməyib sinəsini qabağa verdi. 

-Deməli, müəllimə dördü sizə verir, beşi isə özünüz alırsınız, hə?  

-Hə, ata canı, mən Nilufərdən yaxşı cavab verdim, amma müəllimə ona 

beş yazdı.  

-Belə görünür, Nilufərin gözləri qara imiş.  

Səma atasının sözlərindən bir şey anlamayıb, təəccüblə bacısının üzünə 

baxdı.  

-Yox, ata, onun gözləri qara deyil, gömgöydü. Lap türk qızlarının gözləri 

kimi.  

-Bəs onda müəllimə ona niyə beş yazıb?  

-Bilmirəm ki.  

-Onda gəl sən də belə elə, gələn dərsə elə hazırlaş ki, müəllimə tərəddüd 

eləmədən sənə beş yazsın.  

-Ata, üz-gözün niyə belə istidir, bəlkə qızdırman var? 

Aygün atasının cavabını gözləmədən mətbəxə keçdi. Anası və Əsmər bir 

anda onun başının üstünü aldılar.  

-Zaur, xəstələnmisən? 

Şücaət əlini oğlunun alnına qoydu.  

-Yox, ay ana, niyə xəstələnirəm, buz baltası kimiyəm.  

Qızdırması olmasa da, elə bil, canında qəribə bir istilik, hərarət var idi. 

Evdəkilər bunun səbəbini bilməsələr də, o, özü yaxşı bilirdi. Bayaqdan bəri 

xəyalında dolanan keçmiş xatirələr durna teli kimi qəlbinin üstündən ötüb 

keçir, onu xoş, naxoş duyğuların yağış sularında yuyundururdu.  

-İstəyirsən bir qızdırmanı yoxlayım? 

-Əl çək məndən, ay ana, xəstə deyə-deyə doğrudan məni xəstə 

edəcəksiniz... Zəng edən kim idi?  

-Bacın idi.  

-Nə deyirdi? 

-Salam deyirdi sənə... Bu uşaqdan sonra qanı çox düşüb. Deyir, sizə 

gəlmək istəyirəm, ancaq başgicəllənməsi imkan vermir. 

-Doxtura deməyiblər? 

-Deyiblər. Çoxlu dərman yazıb... Heç bilmədim Məhəmməd necə oldu, 

dünən axşam başı ağrıyırdı. Zaur, telefonunda kontur var, onu bir xəbər 

alaq? 

-Var, ana, gözlə yığım. 

Zaur telefonda Məhəmmədin adının yerini bilirdi. İşarəni ora çəkib, 

düyməni basdı.  

Məhəmmədin başının ağrısı keçmişdi. Anası onun səsini eşidəndən sonra 

rahatlanıb, gəlinini, nəvələrini xəbər aldı. Sonra telefonu sondürüb, Zaura 

uzatdı. 
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-Allah atana rəhmət eləsin, Zaur, səhərdən fikrim-zikrim Məhəmmədin 

yanında qalmışdı.  

-Sağ ol, ana, belə nigarançılığın olanda çəkinmə, de, zəng edim danış. 

Zaur nə qədər özünü ələ almağa çalışsa da, fikri beynində dolaşan 

xatirələr kələfinin yanında qalmışdı. Sanki o illəri, o günləri, o saatları 

anbaan bir daha yaşamaq istəyirdi. Çətin olsa da, o günlərin işığında 

yuyunmaq yaman beyninə vurmuşdu bu gün. Utanmasaydı anasını, arvadını, 

uşaqlarını otaqdan çıxarar, yenə xəyalları ilə başbaşa qalardı.  

Xəyallar çox zaman insanları incidir. Yaşanmış ağır günlərin sınağını bir 

daha adama yaşadır. Pisi yaxşısından, acısı şirinindən, qaranlığı işığından 

çox olan insan taleyi, hər necə olsa, xatirələrdə yaşayır. Və o yaşanmış 

günlərin dönə-dönə xatırlanması insana əzab versə də, nəyə görəsə insan hər 

zaman o xatirələri anır, o xatirələr dənizinin ümmanında boğulur, amma 

yenə də, yenə də o günlərə qayıdır. Dönə-dönə... Tez-tez... Məqam tapan 

kimi... Lap istəməsən belə. O keçmiş günlər ömrün boyu səninlə qalır.  

Zaur da o kəslərdən biri kimi... Xəyallar, xatirələr dənizinə qərq 

olmaqdan usanmırdı. Bəzən yorulur, xəyal dəftərinin qatmaqarışıq 

səhifələrində azıb qalır, bir yol tapıb bu günlərə gəlməkdə əziyyət çəkirdi. 

Gəlib çıxanda isə... Bir müddət sonra yenə o günlərə qayıdırdı. Bəlkə o 

xatirələrin işığı olmasaydı, o müqəddəs SÖZ də əlindən tutub onu aydın 

sabahlara aparmazdı. Hər dəfə belə xəyal ümmanına qərq olandan sonra 

qələmə sarılır, yazır, yaradır, özünü yaşadır, insanlara yaşamağın cığırını 

göstərirdi.  

Amma bu günkü xəyal o biri xəyallara bənzəmirdi heç. Elə bil, bir sapa 

düzmüşdü keçən günləri. O sapın qırılmasını istəmirdi. İstəyirdi o çağların 

hər anını bir daha yaşasın. Və elə ona görə yanında doğmalarının olduğunu 

unudub, özü-özü ilə danışırmış kimi:  

-Dur get, Zaur, dur get özünlə qal,-dedi.  

-Nə dedin, Zaur, başa düşmədim,-Əsmər həyəcanla Zaurun üzünə baxdı. 

-Heç, özümlə danışıram.  

-Özünlə? 

-Hə, özümlə. 

-Deyəsən o, qız... 

-Nə qız, Əsmər? 

-Zəng eləyən qızı deyirəm. 

Zaur qəhqəhə çəkib, ürəkdən güldü.  

-Demək fikrin-zikrin onun yanında qalıb? İndi onun ailəsi, uşaqları... Biz 

bir sinifdə oxumuşuq, nə olsun ki?.. Mən səni belə qısqanc bilmirdim.  

Yadına düşdü ki, o vaxtlar o, qıza vurulduğunu Əsmərə demişdi.  

-Onu istəməyim də, elə-belə məktəb məhəbbəti olub.  
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Zaur Əsmərin qolundan yapışıb, o biri otağa çəkdi. Saçlarını tumarlayıb, 

üzündən öpdü. 

-Uşaqların yanında elə şeylər danışma. Ataları gözlərindən düşər. Bir də 

yadında saxla, mənim əsl məhəbbətim yalnız və yalnız sən olmusan. 

Əsmər bir anda yumşalıb, Zaurun sinəsinə qısıldı.  

-İndi isə icazə ver, ürəyimin yükünü yerə qoyum.  

Zaur şeir yazmaq istəyəndə belə deyərdi. Və o anlarda onun tək qalması 

üçün Əsmər şərait yaradardı. İndi də belə etdi. Zauru otaqda dolmuş ürəyi ilə 

baş-başa buraxıb, otaqdan çıxdı.  

Zaur bu gün yazmaq da istəyirdi. Özü də elə-belə yox, dəlicəsinə, 

ehtirasla qələmə sarılmaq keçirdi könlündən. Amma... Hələ sapa düzdüyü 

yarımçıq xatirələr qatarının cığırında dolanmaq, o günləri anmaq və xəyal 

dənizinin sahilinə çataraq, bundan sonra qələmin sehrinə düşüb yazmaq, 

yenə də yazmaq istəyindəydi... 

 

X-X-X 

 

...Bəyimsarov səfalı bir kənd idi. Elçin gözüdolusu görə bilməsə də, belə 

deyirdilər. Son zamanlar gözünün işığı bir az da azalmışdı. Həkimlər bunu 

stresin, həyəcanın çox olması ilə bağlayırdılar. Axı son aylar hansı yaxşı 

günləri olmuşdu ki, göz də işıqdan təpər tuta, rişələnib pardaxlana, açıla?! 

Gözü yaxşı görən adamlar da indi dünyanı qara, qapqara görürdülər. Bəzən 

heç o qaranlığı da görmürdülər. Elə bil, hardansa uca göylərin çətirindən 

asılıb, havasız göylərdən sallanaq qalmışdılar. Özləri öz içlərindən 

asılmışdılar. Hamısı beləydi və bu adamları, içindən asılıb sallanaq qalan 

bəndələri görəndə insan öz həmcinsinə də nifrət edirdi.  

Elçin də nifrət edirdi. Ermənilərə, onları didərgin salan şeytan balalarına 

nifrəti sonsuz idi. Bir də onun gözlərinin işığını öz əlləri ilə doğrayıb atan 

erməni həkiminə nifrət edirdi. Ən azı ona görə ki, o yerlərdən ayrılanda geri 

qanrılıb gözlərinə yığa bilmədi doğma yerləri. Bəs gözünün içinə yığa 

bilmədiyi yurdun xatirəsiylə necə yaşayacaqdı? İnsanı yaşadan onun 

ağappaq yaddaşı, yaddaşında ilişib qalan bəmbəyaz xatirələr deyilmi? Yaxşı 

ki, uşaqlığın dəmir yaddaşı hər zaman insanın əlindən tutur. Elçinin də 

uşaqlıqdan yaddaşına yığıb saxladığı pozulmaz xatirələri qalırdı. O 

xatirələrdə Xalisa bütöv olaraq yaşayırdı. Dağı, daşı, çəməni, odu, ocağı, evi, 

eşiyi ilə... Adamları da öz yerində... Bu anlarda o itirdiyi dəftərləri də 

yanında olsaydı, bəlkə ağrısı, acısı bundan bir az az olardı. Heyif ki, götürə 

bilmədi o dəftərləri. Axtarıb, kitablarının içindən bir neçə şeirini tapmışdı. 

Onları səliqə ilə büküb, qiymətli əmanət kimi döş cibinə qoymuşdu. Tənha 

qalanda onları astaca götürür, gözünün qarşısına tutur, bir az işığı olan gözü 
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ilə oxuyur, yenə qaytarıb yerinə qoyurdu. Artıq o şeirlərin çoxunu əzbər 

bilirdi. Çox az hallarda fələkdən məqam oğurlamağı bacarırdı. O məqamda 

yazdığı şeirlər üstündə dodaqaltı muğama bənzər şərqilər oxuyurdu. O 

şərqilər ağı deyən zavallı bəndənin ah-naləsinə də çox bənzəyirdi. Amma 

oxuyurdu... Dərdini danışırdı elə bil... Allaha yalvarırdı sanki... Uca 

göylərdən imdad diləyirdi...  

Kitabların arasından tapdığı şeirlərin bir neçəsi Duyğunun ünvanına 

yazılmışdı. Ona yazdığı şeirləri kitabların arasına qoyurdu. Ki, dəftərlər 

kiminsə əlinə keçsə o şeirləri görə bilməsin. Öz qəlbi ilə bacara bilmirdi axı: 

dərk edirdi, Duyğudan ona yar olmaz. Ona görə ki, o, hazırlanıb, 

pardaxlanıb evlənmək həvəsinə düşəndə, bəlkə də Duyğu çoxdan bir evin 

gəlini olacaqdı. Yaşıdların ailə həyatı qurması çox az hallarda baş verirdi. O 

biri yandan... İstəməsə də, bu da gəlirdi xəyalına: onun bu halında sabah 

bəlkə Duyğu dəyişəcək, ötəri hissləri keçəcək, onu bəyənməyəcək, hələ 

desən, əvvəlki duyğularına görə özünü qınayacaqdı da.  

Amma ondan son görüşünə qədər bu düşündüklərini hiss eləməmişdi. 

Bəlkə bir az da artıq istilik, doğmalıq görmüşdü ondan.  

Kənddən çıxmalarına ikicə gün qalmışdı. O vaxt onlara gəlmişdi Duyğu. 

Elə bil, hiss eləmişdi ayrılıq məqamının yetişdiyini. Başqa vaxtlarda 

olduğundan fərqli bu dəfə utanmadan, çəkinmədən düz Elçinin dizlərinin 

qarşısında oturmuşdu. Sanki istəyirdi son dəfə Elçin onu yaxından görsün. 

Lap gözlərinin içinə qədər. Görsün ki... Və Elçin çətin də olsa, o gözlərin 

bəbəklərində dolaşan istəyi, sevgini, məhəbbəti görə bilmişdi. Əvvəllər bir 

neçə dəfə gördüyü kimi... 

-Yaman ara qarışıb, Elçin. Qorxuram...  

-Nədən qorxursan? 

-Ayrılıqdan. 

-Sən yəni kəndini bu qədər sevirsən? 

-Hə. Bəs sən sevmirsən? 

-Mənim sevgim ürəyimdən böyükdü. 

-Həm yurd ayrılığından qorxuram, həm də... 

-Həm də nədən? 

-Həm də doğma adamlardan ayrı düşməkdən.  

-Hara getsəniz, doğma adamlar sənin yanında olacaqlar.  

-Sən də? 

-Mən sənə doğma adamam ki? 

-Özü də çox, Elçin. 

Elçin gözlərini qıyıb, eyvana tərəf baxdı. Görəsən Duyğunun dediklərini 

eşidən olmadı ki? Bir qaraltı duymayınca, hisslərinə təslim olub, bəlkə 

ömründə birinci dəfə qızın tellərinə sığal çəkdi. 
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-Elədirsə, mən də sənin yanında olaram. Hər zaman. Lap ömrümüzün 

sonuna qədər...  

O vurhavurda gözləri çox aramışdı Duyğunu. Amma görə bilməmişdi. 

Hələ özünü saxlaya bilməyib, bacısından da onu soruşmuşdu.  

-Bacı, Duyğunu görməmisən? 

-Yox, neynirsən ki, onu? 

-Bilmək istəyirəm görüm onlar hara gedirlər.  

-Bu qədər adamın içində niyə ancaq onunla maraqlanırsan? 

Bacısının sözlərindən inciyib, maşına tərəfəf gəlmiş, gözlərinin görə 

bildiyi qədər ətrafı arayıb, sonra kor-peşiman kabinəyə çıxmışdı. 

O anlarda ürəyinin döyüntüsünü bütün canında hiss eləmişdi. Ona elə 

gəlmişdi ki, bu döyüntünün səsini ətrafda olanların hamısı eşidir. Hələ 

desən, o döyüntünün əks-sədası gedib Duyğunun özünə də çatır.  

Sonra çox maraqlandı, simsar bildiyi adamlardan Duyğunu soruşdu, hara 

getdiklərini xəbər aldı. Amma bir kimsə Duyğudan xəbər vermədi. Sanki bir 

qızılquş olub uzaqlara, lap uzaqlara uçmuşdu. Elə uzaqlara ki, oralara gedib 

çatmaq mümkün olan iş deyildi. Bunun üçün gərək onun da qanadları olaydı. 

O qanadları isə Tanrı ona verməmişdi.  

Yurd həsrətinin əzabı bu insanların başına çox böyük müsibətlər 

gətirmişdi. Bu əzabın ağrısına dözmək hər insan balasının gücü daxilində 

deyildi. Adamlar elə bil, hava olmayan, oksigen çatışmayan bir məkana 

düşmüşdülər. Boğulurdular. Elçin də onlardan biri kimi. Beyninin həssas 

yerində od qalamışdılar sanki. Özünə, sözünə hakim ola bilmirdi. Nə qədər 

özü-özü ilə danışıb, özündən-özünə təskinlik göndərsə də bir xeyri olmurdu. 

Onda hirsini-hikkəsini dağıtmağa bir yer tapmırdı. Əlacı qardaşı 

Məhəmmədə qalırdı. Yeri gəldi, gəlmədi onu acılayır, döyür, bununla 

ürəyini soyutmağa çalışırdı. Məhəmməd də bu az yaşında çox görənlər kimi 

rəftar edirdi. Qardaşının bütün tənələrinə dözürdü. Qayıdıb onun üzünə bir 

söz demirdi. Elə bil, bununla qardaşının ağrılarını azaltmağa çalışır, zərbəni 

öz üzərinə çəkərək, onu qoruyurdu. Bu yaşında o, da dərdin böyüklüyünü öz 

ağlına görə dərk edirdi. Bəlkə kəndin həsrətini o birilərdən daha çox çəkirdi. 

Amma bütün bunları öz uşaq fəhmi ilə içində gizlədir, yaxınlarının əzabını 

artırmamaq üçün o ağrını balaca ürəyində yaşayırdı.  

O gün də heç nədən Məhəmmədin qəlbinə dəymişdi. Onun topunu 

əlindən alıb, bıçaqla  doğramışdı. Sonra peşmançılığın əzablı ağrısına 

düşmüşdü. Axı Məhəmmədin nə günahı vardı ki? Həyətin bir küncünə 

çəkilib, o yandan gətirdiyi topu ilə oynayırdı. Onu yanına çağırmışdı, qardaşı 

eşitməmişdi. Bundan qeyizlənib, onun topunu almış, cırıb kənara tullamışdı.  

Bir bəhanə ilə onu yanına çağırdı.  

-Məhəmməd, gəl yanımda otur. 
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Məhəmməd sakitcə onun böyrünə qısıldı.  

-Qardaş, adına da qurban olum, özünə də. İncidin məndən? 

-Yox, niyə ki? 

-Axı o topunu iki il idi qoruyurdun. Bəlkə də o yerlərdən sənin üçün ən 

böyük yadigar idi.  

-Narahat olma, qaqaş, o top da qurban olsun sənə, ermənilər də.  

Məhəmmədin bu sözü ona necə təsir elədisə, titrək əlləri ilə onu 

qucaqlayıb, sinəsinə sıxdı.  

-Sən məndən incimə. Hərdən hisslərimə yiyəlik eləyə bilmirəm.  

-Kim deyir ki, mən səndən inciyirəm? Sən mənim böyük qaqaşımsan, 

məni döyməyə, söyməyə də haqqın var.  

Elçinin dodaqları da əsirdi. Və bunu Məhəmməddən gizlətmək üçün onu 

sinəsindən ayırmırdı. Yaxşı ki, anası Məhəmmədi çağırdı. Məhəmməd 

ondan aralanıb gedincə o, bir küncə qısılıb, xısın-xısın ağladı. 

Bacısını da yersiz incidirdi. Hərdən onu bu qərib yerin oğlanlarına 

qısqanırdı. İstəyirdi bacısı evdən eşiyə çıxmasın, oğlanların gözünə 

görsənməsin. Evdən çıxanda isə bir bəhanə tapırdı, onu acılayırdı. Hüsniyyə 

də Məhəmməd kimi qardaşının sözlərindən incimirdi. Lap incidiyini də 

qəlbinin dərinliyində gizlədib, üzə çıxmağa qoymurdu. Elə bilirdi Elçin ona 

da, Məhəmmədə də hər söz deyə bilər. Onlar isə susmalı, bir söz qaytarıb 

üzünə vurmamalıdırlar. Anaları da onlara bunu təlğin edirdi. Deyirdi, siz 

dünyanı apaydın görə-görə çətinliyə dözə bilmirsiniz, bəs Elçin neynəsin? 

Dünyanın qaranlığı bir yandan, gözlərinin zülməti o biri yandan. Buna görə 

onun zəhərini də bal hesab eləyin, udun.  

Bəzən Elçin özü də lap ağ elədiyini bilirdi. Özünə söz verirdi ki, daha 

bacısını, qardaşını bezdirməyəcək, incidib, özündən soyutmayacaq. Amma 

sabah yenə elədiyini eləyirdi.  

Naxçıvanda olanda bir az əsəbləri yumşalırdı elə bil. Vedibasarın, 

Xalisanın havasını üzündə, gözündə, nəfəsində hiss eləyirdi. İçdiyi su da o 

yerlərin suyunu andırırdı ona. Ancaq bir az qalanda burada da darıxırdı. 

Əzizlərinin çoxunun yığışdığı Bəyimsarova getməyə tələsirdi. Bu darıxmaq 

onda kəmhövsələlik yaradırdı. Və elə hey getmək, getmək, haralarasa 

çatmaq, yenə getmək, yenə çatmaq istəyirdi. Özündən soruşsaydın, hara 

tələsdiyinə cavab da verə bilməzdi. Belə tələsməyin sonda bir dayanacağının 

olacağı da şübhəsiz idi. Hara idi o dayanacaq? Bəlkə lap uzaqlar, o dünya 

deyilən sirli-sehirli məkanı son dayanacaq biləcəkdi özünə? Belə şeylər də 

ağlına gəlirdi hərdən. Amma tez də bu dayanacağın onun üçün çox erkən 

olduğunu düşünür, bu sərsəm fikirləri beynindən çıxarıb, atmağa çalışırdı. 

Belə məqamlarda özünün ikinci məni ilə əməlli-başlı müzakirələr aparır, 

mübahisələr edirdi.  
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<<-Sənin heç dünyaya gəlməyin lazım deyildi, Elçin. 

-Niyə ki? 

-Heç salamat adamlar özlərini bu dünyada saxlaya bilmirlər. 

-Mən salamat deyiləm? 

-Bilmirsən ki? 

-Özümü çox sağlam bilirəm. 

-Təskinlik... 

-Təskinlik üçün demirəm bunu. Sağlam adam kimə deyirsən? Ürəyi kin-

kidurətlə yoğrulan, xəbis, xain, məkrli, paxıl, rəzil, nadan, amma görkəmi 

sağlam görünən insanmı? Xəstə insanlar onlardılar.  

-Bəlkə də düz deyirsən. Ancaq heyif ki, insanların çoxusu belələrini 

sağlam bilir, bizi isə xəstə.  

-Sonda Tanrı hər şeyi öz yerinə qoyur.  

-Onda da biz dünyada olmuruq.  

-Bu dünya ilə iş bitmir axı.  

-Bax bunu düşünməmişdim. 

-Elə yenə düşünən sənsən.  

-Sağlam düşünənləri Tanrı çox sevər. Həm də belələrini görünməyindən 

asılı olmayaraq, ən sağlam bəndələri sayar.>> 

Atası onu götürüb, Moskvaya da aparmışdı. Həkimə. Həm gözlərinə 

baxmaq üçün, həm də əsəb sisteminə dərman yazmağa görə. Gözlərinə görə 

həkim bir işıqlı söz deməmişdi. Bir onu demişdi ki, Almaniyada, ya da 

İsraildə əməliyyat eləmək yolu ilə nəyəsə nail olmaq olar, amma bunun bir 

dünya xərci var. O pulu, paranı Həsən haradan tapacaqdı ki? Dünyanın bu 

qarışıq zamanında kimə ağız açıb deyəcəkdi ki, qardaş, mənə pul ver, uşağı 

aparım xaricdə əməliyyat eləyim? Bunu deyə bilməzdi. Desəydi də, yüzü, 

mini yığışıb, o paranı bir yerə toplaya bilməzdilər. Əsəblərinə görə isə... 

Dərmanların faydasını görürdü. Daha boş-boşuna bacısını, qardaşını, dost-

tanışını acılamırdı. Bir də birdəfəlik məskunlaşdığı Nuh çıxan yurdunun 

havası ona dərmanlardan da yaxşı təsir edirdi. Onda hələ birdəfəlik 

köçdüklərini bilmirdilər. Əslində bu sözü öz düşüncələrinə yaxın belə 

buraxmaq istəmirdilər. Elə hey öz yurdlarına, yuvalarına qayıdacaqlarından 

danışırdılar. Bu yerlərin havasını udub, o yerlərin həsrəti ilə yaşayırdılar.  

Bu yerdə o, öz köklü adına da qovuşmuşdu. Hamı onu Zaur deyə 

çağırırdı. Ən qəribəsi də o idi ki, daha evdəkilər də ona Elçin demirdilər. 

Olsa-olsa hərdən nənələri, ya da dayısı Elçin deyə çağırırdı. Bəlkə babaları 

yaşasaydılar, onlar da Elçin deyərdilər. Amma... Qələndər hələ oralarda söz-

söhbətlərə dözə bilməyib, əlvida demişdi dünyaya. Bunlar köçüb gələndə 

heç onun qəbri də soyumamışdı. Kənddən çıxanda Elçin son dəfə 
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qəbristanlığa tərəf boylanıb hönkürtüylə ağlamışdı... Əsəd isə qərib yerlərin 

havasını sinədolusu ciyərlərinə çəkmədən dünyadan köçmüşdü.  

Zauru kəmhövsələ, əsəbi eləyən bir də elə babalarının yoxluğu idi. 

Babalarını öz canı qədər sevirdi axı. Bir çətinliyə düşəndə, ağırlıq çiyinlərini 

aşağı çəkəndə babalarının sözlərindən məlhəm tapırdı. İndi o məlhəmini 

itirmişdi. Ağır xəstəliyə düşən adamın məlhəmini itirib çaş-baş qaldığı, 

boşluğa düşüb çabaladığı kimi Zaur da itirdiyi məlhəmini axtara-axtara 

qalmışdı. Daha bilmirdi ki, o məlhəmləri qara sellər götürüb aparıb, 

əlçatmaz, ünyetməz zülmət qaranlıqlarda gizlədib.  

Bunları çox sonralar dərk elədi. Bəlkə də dərk edirdi, qəbul etməyə isə 

gücü çatmırdı. Sonralar buna gücü də çatdı.  

Onda artıq məlhəm kimi yenə qələmini tapmışdı. Qələm onun ağrıyan 

qəlbinə sığal çəkmişdi, üşüyən canına istilik, hərarət gətirmişdi. 

Yazdıqlarında qəm də vardı, kədər də. Amma o qəmin də, o kədərin də 

ağrısını çəkmək sözsüz dayanıb durmaqdan qat-qat asan idi. Və buna görə 

tez-tez Tanrısına şükranlar qılırdı.  

Qəlbimi şumladın torpaq yerinə, 

      Dedim sevgi bitir, demədim dərd ək. 

    Ay zalım, deyəsən, sürmə gəzirsən? 

                                Götür taleyimi gözlərinə çək. 

İndi daha gizlətmirdi yazdıqlarını. Gizlətməkdən qorxurdu. Qorxurdu ki, 

birdən nəsə olar, yazdıqları yenə zülmət qaranlıqlarda qalar. Hər yazdığını 

bacısına oxuyurdu. Hərdən də anasına. Atasından isə utanırdı. Onun yanında 

şeir deməyə cəsarəti çatmırdı. Axı Həsən arif adam idi. Şeirin, sözün qədrini 

bilirdi. Əsl sözün göydən gəldiyini, Tanrının yerə göndərdiyi müqəddəs 

ismarıc kimi qəbul edirdi. Bəzən kefinin duru çağlarında klassik ədəbi 

nümunələrdən sitatlar gətirirdi. O sitatları gətirəndə bir anlığa özünü unudur, 

o şeirlərin mayasını qanına çəkir, canına hopdurur, sehirli hisslərin ağuşuna 

düşüb, başqa bir dünyanı görəndən sonra yenə qayıdıb özü olurdu... Buna 

görə Zaur şeirlərini atasına oxuya bilmirdi. Amma xəbər tutmuşdu, bilirdi ki, 

atası gizlincə onun yazdıqlarını tapıb oxuyur. Necə qarşılayır yazdıqlarını, 

day orasını bilmirdi. Ancaq bir günləri...  

Axşamüstü idi. Qaranlığın qovuşmasına az qalmışdı. Atası getdiyi yerdən 

yorğun qayıtmışdı. Amma yaman sözlü adama oxşayırdı bu gün. Elə hey 

Zaurun yan-yörəsində dolanır, onunla söhbət eləmək üçün məqam axtarırdı. 

Zaur onun xasiyyətini yaxşı bilirdi. Ürəyi dolu olanda belə edərdi. Niyə 

ürəyi dolmuşdu yenə? Bəlkə onun gözləri ilə bağlı nəsə demək istəyirdi? Nə 

deyəsiydi ki? Artıq bu mövzuda danışmağa elə bir söz də qalmamışdı. 

Hamısı, elə Zaurun özü də bilirdilər ki, onun dərdinin əlacı lap uzaqlardadı. 

Elə uzaqlarda ki, ora gedib çatmaq, bəlkə də, mümkün olası iş deyildi. Və 
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buna görə bu mövzuda danışmaq öz qəlbini incitməkdən başqa ayrı şey 

olmazdı. Heç Zaurun özü də bu haqda danışmaq istəmirdi. Pənahını Allaha 

bağlayırdı. O sehirli anın gələcəyini gözləyirdi, vəssəlam.  

Bəs atası ona nə demək istəyirdi görəsən? İntizarla Zaur atasının 

danışmasını gözləyirdi. Axır ki, o vaxt gəlib çatdı. Atası onunla üzbəüz 

oturub, mətləbi uzaqlardan saldı. 

-İndi kəndimizə də qaranlıq çökür.  

-Yox, ata, oralarda çoxdan qaranlıq düşüb. 

-Hə, düzdü, oğul, Allah zalımların evini yıxsın. Tez-tez yuxularıma girir 

Xalisa. Bir ana timsalında qarşımda dayanıb, gileyli-gileyli üzümə baxır. 

Hərdən o ananın səsini də eşidirəm. Deyir, bala, beləmi övladlıq olar? Övlad 

da ananı qibləsizlərin əlində qoyub gedər?  

-Bəs sən nə deyirsən? 

-Heç nə deyəmmirəm, bala. Günahkar övladlar kimi başımı yerə dikirəm.  

-Niyə demirsən, darıxma, gələcəyik? 

-Sənin də yuxuna girirmi Xalisa? 

-Girir, ata... Xalisanı qaranlıq görürəm. Elə o qaranlığın üstünə “Biz 

gələcəyik, bizi gözlə”-deyirəm. Elə bilirəm bu sözlərimdən qaranlıq bir az 

yarılır, kəndimizin üstünə sarı bir ölü günəşi qonur.  

-Zaur... 

-Eşidirəm, ata. 

-Ruhlar nə vaxt şad olur? 

Yox, bu da hələ o söhbət deyil. O söhbətin mətləbinə giriş kimi bir şeydi.  

-Bilmirəm ki, ata. Sən onu məndən yaxşı bilərsən.  

-O yerləri qələminlə nəzmə çəksən, bəlkə orda qəbirləri qalanların ruhu 

şad olar?.. Bilirəm, əlindən gəlir. 

Bax, istədiyi söhbətə indi gəlib çatırdı.   

-Əlimdən gəlir? 

-Oxumuşam çoxunu. 

-Axı... 

-Hüsniyyə səndən gizlin verib oxumuşam. 

Zaur bir anda qızardı. Hiss elədi ki, əlinin içinə qədər tərlədi. İndi 

atasının deyəcəyi sözlərdən çox şey asılıydı. Əgər onu qınasaydı, yazdıqları 

şeirlər haqqında xoş olmayan sözlər söyləsəydi, bəlkə də bu gündən qələmi 

qatlayıb bir küncə atacaqdı, bir də gözünün ucu ilə o qələmə tərəf 

baxmayacaqdı. Amma... Deyəsən, əlindən gəlir dedi axı? Bu sözün işığı 

onun ürəyinə qədər düşdü. Şöləsi yayılıb, bütün canını-ciftəsini ağappaq 

şəfəqlərə qərq elədi. Özünü bir anlıq dünyanın bəxtəvəri sandı.  

-Ata, bəlkə mənim duyğularım o yerlərdə əbədi yatanların ruhuna sığal 

çəkmək gücündə deyil?  
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-Yox, sən bilirsən ki, mənim başım şeirdən yaxşı çıxır. Sənin şeirlərində 

o nuru görürəm. Xeyirə qənşər, oğlum!  

Hələ indiyə qədər atasını belə görməmişdi Zaur. Başqa, tamam başqa bir 

duyğunun selində yuyunmuşdu, elə bil, kişi. Üzündə, gözündə, baxışlarında 

da başqa bir ahəng aydınca sezilirdi. Zaur bunları aydın görməsə də, hiss 

edirdi. Daxilində olan altıncı hiss ona hər şeyi güzgü kimi göstərirdi.  

Ayağa qalxıb, oğlunun alnından öpdü, sinəsinə sıxdı. Zaur uca dağa 

söykənibmiş kimi bu anlarda özünü çox güclü, qüvvətli, cəsarətli, yenilməz 

hiss elədi. Bir də atasının sözləri, alnından öpüb qucaqlaması ona çətin bir 

yolun yolçusu olmaq anlamı kimi göründü. Elə bir yolun ki, o yolda yolçu 

olmaq da asan iş deyildi. Bəlkə də dünyanın ən çətin, ən ağır, ən məşəqqətli 

yolçuluğu idi bu yolçuluq. Elə bir yolçuluq ki, Allahın bəyəndikləri o yoldan 

geri dönmürlər, zamanın pozulmaz izinə qovuşub, əbədi o yollarda, tarixin 

yaddaşında qalırlar.  

Bir də atasının sözləri, ona xeyir-dua verməsi onun məsuliyyətini bir 

neçə dəfə artırırdı. Axı ona bu xeyir-duanı bu dünyada ən yaxın 

adamlarından biri verirdi. Bu xeyir-duanın qarşısında məsuliyyətsiz olmaq 

qələmdən başqa, elə ən yaxın adamına da xəyanət olardı.  

-İndi, oğul, öz dilindən bir bənd eşitmək istəyirəm. 

Ən ağır sınaq imtahanı qarşısında dayanmış adam kimi Zaurun bütün 

daxili dünyası lərzəyə gəldi. Özünü itirdi. Nə edəcəyini bilmədi. Bütün 

yazdıqları və beyninə həkk elədikləri yadından çıxdı.  

Atası isə gözləyirdi... 

Zaur ürəyində Tanrını köməyinə çağırdı. İlahi, nə çətin imiş müqəddəs 

insan qarşısında imtahan vermək?! Elə bil, Tanrı eşitdi onu, qolundan tutub, 

ruhuna sığal çəkdi, sakitləşdirdi. Zaur özünü toplayıb, yadına sala bildiyi 

bəndlərdən birini deyə bildi. 

Görsə də taleyin min bir dağını, 

 Tək ölüm qurudar qəlb bulağını. 

                                  Ha buda çinarın qol-budağını, 

                                  Çinar çinardısa, ucalacaqdır! 

Bu bir bəndlik şeirdən atası riqqətə gəldi. Heyrətlə onun boynuna sarılıb, 

üz-gözünü isti öpüşlərə qərq elədi. Bu anlarda Zaura elə gəldi ki, atası da bu 

dünyanın ən bəxtəvərlərindən biridir. Və indiyə qədər ona verdiyi bütün 

kədərin yerini sevinc duyğuları ilə doldurduğuna görə uçmağa qanadı 

çatışmırdı.  

Atası isə hələ də o qəribə duyğulardan qopa bilmir, öz əvvəlki halına 

qayıtmağa cəhd eləmir, ya da bunu istəmirdi. Elə o duyğular yağışının 

altında qalıb islanmaq, islanmaq istəyirdi.  
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-Oğul, hazırlaş, burda nə qohumlarımız var, hamısını yığacağam. Qoy 

səni tanısınlar. Görsünlər ki... 

Ata sözünün ardını gətirə bilmədi. Qəhərləndi. Oğlundan ayrılıb, eyvana 

gəldi. Elə oradan kal, qəhərli, həm də inamlı səsi ilə arvadına tərəf səsləndi: 

-Ay arvad, evdə nəyin var hazırlıq gör, sabah axşam qonaqlarımız 

olacaq...  

Bu yerlərdə məskunlaşan qohumların hamısı, tanıdıqları, yaxın bildikləri 

onlara yığışmışdılar. Zaurun şeir aləminə qədəm basmasının tanıtımını 

keçirirdilər sanki. Zaur da bundan qürrələnir, həyəcanlı hisslər keçirir, 

bundan sonra nələrin necə olacağının cizgilərini beynində cızır, xoş xəyallar 

dünyasına baş vurur, o xəyalların sevincini içində yaşatmağa da imkan 

tapırdı.  

Qohumlar qəribə duyğu selinin coşğun sularına düşmüşdülər elə bil. Hər 

kəs Zaura indi bir başqa gözlə baxırdı. Axı bu adamlar söz deyənləri, şair 

olanları ancaq kitablardan oxumuşdular. Onlara müqəddəs pir kimi 

baxmışdılar. Onlar bu adamlar üçün o qədər uzaq, o qədər əlçatmaz idi ki... 

Bəzən o söz sahiblərinin bu dünyanın adamı olduqlarına da şübhə ilə 

yanaşırdılar. Onlara elə gəlirdi ki, söz adamları fövqəlbəşərdilər, bu dünyada 

doğulmayıblar, haradansa uzaqlardan, lap uzaqlardan, bəlkə yad 

planetlərdən, hələ bilmədiyimiz, tanımadığımız yerlərdən, məkanlardan 

gəliblər. İndi isə... O söz deyənlərdən biri də bunların ocağından çıxırdı. 

Hələ buna şübhə edənlər, inanmayanlar da çox idilər. Onlar üzə vurmasalar 

da, ürəklərində bu adamın söz sahibi olacağına inamsız yanaşırdılar. Axı 

Zaur onların gözünün qabağında doğulmuşdu. Onlarla bir yerdə böyümüşdü. 

Onların aldığı havanı, içdiyi suyu, gəzdiyi yerləri gəzmişdi. Necə ola bilərdi 

axı, belə bir adam kitablara düşən adamlar kimi şeir yazsın, söz desin, 

müqəddəs sözə yiyəlik eləsin?.. Amma az da olsa, ona inananlar da var idi. 

Ən çox da başqa bir işarəyə görə inanırdılar ona. Axı Tanrı bir tərəfdən 

kəsəndə, başqa bir tərəfdən onun əvəzini verirdi. Böyük, tanınmış, dahi 

insanların çoxunda belə olmuşdu. Fiziki qüsurunu fərdi istedadı və fəhmi ilə 

ört-basdır edirdi. Elə edirdi ki, onun fiziki qüsuru bacarığından çox-çox 

aşağıda dayanırdı. Və görünməz olurdu. Ən azı tarix o fiziki qüsurun üstünə 

görünməz pərdə çəkir, gizlədir, yaxşı nə varsa, onları saxlayıb, gələcək 

zamanlara ötürürdü.  

Həsən də çox inanırdı Zaurun gələcəyinə. Bunun üçün vaxt tapanda 

Tanrıya şükranlar qılırdı. Bu gün də onun ən şükranlı çağıydı. Elə ona görə 

gələnləri xoş sözlərlə dindirir, gözünün qabağına qoyduğu oğlunun şeir 

dəftərindən nümunələr oxuyur, hərdən duyğulanır, gözləri dolur, yenə sevinc 

sularının ağuşuna düşür, gələcəyin ağappaq günlərinə baş vurub qayıtmağı 

da yaddan çıxarmırdı.  
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Qonaqlar dağılışandan sonraya da sözləri qalmışdı Həsənin. O, oğlunun 

saçlarına tumar çəkir, əzizləyir, yadından çıxan sözləri indi ona demək 

istəyirdi. 

-Oğlum, sən bilirsənmi ki, söz adamları Tanrının yerdəki elçiləridirlər? 

-Eşitmişəm, ata,-Zaur utana-utana astadan dilləndi.  

-Bu elçilər dünyanın əyrilərinə düzlük gətirir, şeytani hisslərin ürəklərdə 

qərar tutmasına imkan vermirlər. Nə yaxşı ki, sən də o xoş elçilərdən biri 

olacaqsan!  

-Elə demə, ata, mənim o qüdrət sahiblərindən olmağa gücüm çatmaz.  

-Çatar, oğlum, bunu yuxularımda da görmüşəm. Sənin sözlərindən 

qaranlıqlar əriyib, yerinə ağappaq işıqlar dolub.  

Zaur özünü naza qoymurdu. Əslində özünün söz sahibi olacağına 

inanmağı gəlmirdi. Axı o da yazar şəxsiyyətlərin elə-belə, sıradan bir fərd 

olmadığını ovcunun içi kimi bilirdi. Çox vaxt hələ bu dünyada olan o böyük 

insanlardan, heç olmasa, birini canlı-canlı görməyi, üzünə-gözünə baxmağı, 

xırda təmasla əlinə-qoluna toxunmağı, İlahidən gələn səsini eşitməyi elə 

arzulayırdı ki... Amma o xoşbəxtlik ona qismət olmurdu. Və elə buna görə 

daxilində göyərən bir hiss ona başqa-başqa mətləblərdən xəbər verirdi. O 

hiss deyirdi ki, o adamlar gözə görünməz. Müqəddəslər kimi. O adamlarla 

təmas qurmaq alınmaz. Yer cazibəsinin fövqündən olduqları üçün.  

Amma atası inanırdı ona. Onun yazdıqlarının içindəki işıq atasına inam 

verirdi. Bilirdi ki, gözlərindən alınmış işığı da Tanrı onun şeirlərinin üstünə 

səpib. Və elə buna görə işığı alınmış gözlərin ağrısı daha əvvəllər olduğu 

kimi kişinin ürəyinə vurmurdu, qəlbini sızlatmırdı. Elə bilirdi ki, o gözlərin 

işığı gəlsə, qəlbi ağzına qədər dolduran ziyanın nuru öləziyəcək, azalacaq və 

beləcə yeri boş, bomboş qalacaq. Ürəkdə olan işığın gözdə olan işıqdan daha 

önəmli olduğunu düşünürdü kişi. Buna görə Tanrısının yazdığına yenə də 

şükürlər qılırdı.  

-Oğul, indi bu yazdıqlarını nə edəcəksən bəs? 

Zaur bir şey başa düşmədi. 

-Deyirəm, yəni, bu yazdıqların özün üçün deyil ki: adamlar tanış olmalıdı 

sənin şeirilərinlə. Daxili dünyanda nələrin baş verdiyini, hansı Tanrı sədasını 

göydən yerə endirdiyini adamlar bilməlidi.  

Zaur yenə utanıb, başını aşağı dikdi.  

-Niyə utanırsan, oğlum, mən özüm söz tanıyanam, sənin yazdıqlarından 

utanmaq lazım deyil.  

Zaur bir həftə əvvəl bir yığın şeirini gizlincə bir tanınmış şairə 

göndərmişdi. O söz xiridarı Zaurun yazdıqları ilə tanış olub, cavab 

verəcəyini bildirmişdi. Zaur həsrətlə o, şairin cavabını gözləyirdi. Amma 

hələ ki, ondan bir xəbər yox idi. Bu xəbərsizlik onu yaman qorxudurdu. 
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Qəlbində qeyri-adi təlatüm, fırtına yaradırdı. Ancaq bunu hər kəsdən gizli 

saxlayırdı. Düşünürdü ki, əgər o, şairdən xoş xəbərlər gəlsə, bunu onsuz da 

hamı biləcək. Gəlməsə... O, qorxa-qorxa, ürəyi əsə-əsə bu tərəfini 

düşünəndə, orasını da düşünürdü ki, eləsə, qoy onun şeir yazdığını heç kəs 

bilməsin. Kəndlərində olan cızma-qaraçı “şair” kimi dil-ağıza düşməsin, 

camaatın yanında biabır olmasın.  

Bir ağzını dolduru, istədi bu haqda atasına danışsın, amma sözləri 

boğazından geri qaytarıb, hələ danışmamağı lazım bildi. Və yerinə atasına 

başqa sözlər dedi: 

-Ata, qoy bir az da yazım. Bir az da təkminləşim. Ondan sonra şeirlərimi 

üzə çıxararıq. 

-Bəs bu gün üzə çıxarmadıq? 

-Ev-eşik, qohum-qardaş başqa, mən ümumi kütləni nəzərdə tuturam.  

Atası onun bu sözləri ilə razılaşıb, yenə alnından öpdü.  

-Mənim ağıllı balam. 

O “təqdimetmə” mərasimindən və ata-oğul söhbətindən üç gün ötmüşdü. 

Axşamüstü idi. Birdən qapının zəngi çalındı. Həsən qapıya gedəndə qapının 

ağzında tanımadığı bir kişi ilə üz-üzə dayandı.  

-Salam. 

-Əleykümsalam. 

-Bura Həsənin evidir. 

-Bəli. 

-Yəqin Siz... 

-Bəli, Həsən mənəm. Bəs Siz kimsiniz? 

-Zaur evdədirmi? 

-Evdədir. 

-Onunla görüşmək olarmı? 

-Əlbəttə olar, buyurun. 

Gələn qonaq ayaqqabılarını soyundu. Bu az müddət ərzində Həsənin 

xəyalından çox fikirlər keçdi. Bəlkə göz həkimidi, kimsə göndərib? Ya bəlkə 

kimsə onu müalicə üçün Almaniyaya aparmaq istəyir? Ya da... Qonaq 

Həsənin üzünə baxanda o, qonağa Zaur oturan otağın qapısını göstərdi.  

Qonaq otağa daxil olanda Zaur da onu tanımadı. Səsi tanış gəlmədi ona. 

Qonaq qoltuğunda tutduğu qovluğu köhnə mizin üstünə qoyub, əyləşmək 

üçün izin istədi. Hələ də tərəddüddə olan Həsən ona əyləşmək üçün yer 

göstərdi. Ancaq bundan sonra yad adam özünü təqdim elədi: 

-Mən Elman Həbibəm, televiziyada işləyirəm. Həm də şair demiş, “az-

çox uydururam yeri gələndə.” Yəni şair deyirlər mənə.  

Həm Həsənin, həm də Zaurun bir anda, elə bil, ürəkləri yerindən qopub, 

içərilərinə düşdü. Hər ikisi həyəcandan özlərini itirib, nə deyəcəklərini 
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bilmədilər. Həsən mat-məəttəl qonağın üzünə baxır, onun haradan gəldiyini, 

niyə gəldiyini, kimin göndərdiyini bilmək üçün maraqla danışmasını 

gözləyirdi. 

Zaur isə... Öz dünyasından ayrılıb, başqa bir dünyaya düşmüşdü. Və bu 

qəribə, yad, naməhrəm dünyada onun üçün divan qurulmuşdu elə bil. Sanki 

bir azdan bu divanın hakimləri gələcək, divanın hökmünü elan edəcək, 

Zaurun gələcək taleyinin necə olacağına qərar verəcəkdilər. O qərar nə 

olacaqdı görəsən? Bəlkə zalım cəlladı çağırıb, onun qəlbinə sağalmaz 

yaralar vuracaqdılar? Qələmini əlindən alıb sındıracaq, o yad dünyadan 

başqa bir yad dünyaya atacaqdılar. Ki, daha o qələmi Zaur götürə bilməsin, 

bir daha yazmaq eşqinə, həvəsinə düşməsin.  

Anlar qərinələr qədər uzun görünürdü Zaura. O, az qala qabağa yeriyib, 

şairin əlindən tutmaq, ondan divanın son qərarını eşitmək üçün yalvarmaq 

istəyirdi. Onun narahat hisslərini sanki duydu şair. Qovluğunu açıb, onun 

içərisindən üç-dörd qəzet götürdü, mizin üstünə qoydu.  

-Zaur, oğlum, sənin şeirlərini oxudum, bəyəndim, duyğulandım. Və 

şeirlərinin bir neçəsini qəzetdə dərc elətdirdim. Özü də “Uğurlu yol” başlığı 

ilə.  

Yenə Zaur özündən ayrıldı. Başqa dünyaya düşdü. Bu başqa dunyanın 

indi rəngi-ruhu, görkəmi, düzəni də bambaşqa idi. O dünyada divan 

qurulmamışdı ona. Nə hakim gözə görünürdü, nə vəkil, nə də cəllad. Hər 

yan ağappaq gül-çiçəyə bürünmüşdü. Bu çiçəklərin arasından Zaurun solğun 

əksi gözə dəyir, bir az gülümsər, bir az qürurlu, bir az bəxtəvər görkəmi ilə 

dalğavari rəqslər cıza-cıza güllərin arasında dolanırdı.  

-Sənin şeirlərində poetik düşüncə var. Manera, taktika da öz yerində.  

Güllü-çiçəkli dünyadan indicə qayıtdığına görə, Elman Həbibin 

dediklərini yaxşı eşitmədi. Heç eşitsəydi də belə, onun dediklərindən bir şey 

anlamayacaqdı. Axı o qəliz sözlərin mənasını, məğzini hələ anlamaq 

gücündə deyildi.  

Elman Həbib isə danışırdı: 

-Şeir yazmaq elə bir sehirli hissdir ki, o hissi hər kəs yaşaya bilməz. 

Seçilmişlər bacarar bu işi. Nə mutlu sənə ki, Tanrı səni də seçilənlərdən 

elədi... Şeirin şeir olduğu elə bir misradan da bilinir. Və əgər sənin şeir 

yazmaq duyumun varsa, elə bir şeirinlə bunu ifadə edib, göstərə bilirsən... 

Demirəm ki, sən artıq şairsən. Şair olmaq çətin işdi. Amma o yolun cığırına 

düşmüsən. Xeyirə qənşər... Sizdən xəbərsiz bir təxəllüs də tapdım sənə. 

Vedili. Zaur Vedili. Qoy Vedi həsrəti hər zaman misralarında göyərsin. O 

yerləri sənə unutdurmasın. Bizlərə unutdurmasın. Və bir gün duraq, gedək o 

yerlərə. Öz doğma yurdumuz kimi. Vətənin parçası bəxşiş verilməz axı. 
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Həm də torpaq satılmaz. O yerlərdən boylanan əbədi ruhlar yurdu qoruyar 

və bir gün bizləri çağırar o yerlərə.  

Həsən də özündə deyildi heç. Bəlkə o, da başqa dünyanın sakiniydi indi. 

O başqa dünyadan qopub, öz evinə dönməyə isə hələ məqam tapammırdı... 

Onun yanında həyat yoldaşı dayanmışdı. Bir də qızı və oğlu. Onların hər üçü 

boyunlarını büküb, qəfil gələn qonağın ağzından çıxan sözlərə 

köklənmişdilər. O, nə deyirdi, İlahi, nələr danışırdı? Bəlkə hansısa bir 

nağıldan qopub gəlmişdi bu adam? Bəlkə onlar gerçəkliyin yox, elə bir 

nağılın içindəydilər? Kaş bu nağıl bitməyəydi. Göydən üç alma düşüb, bu 

nağılın sehirli aləmindən bu adamları ayırmayaydı.  Ya da nağıl bitəndə, 

göydən üç alma düşəndə, o, gələn adamın dedikləri gerçəyə dönüşüb, nağıl 

kimi şirinliyini saxlayaydı.  

Belə olaydı kaş...  

Zaur getdiyi dünyadan gəlməmişdi hələ...  

Anası, qardaşı, bacısı hələ nağılın içindəydilər...  

Atası isə...  

Həsən birtəhər o dünyadan qopub, öz dünyasına qayıda bildi. Gələn 

qonağı indicə görürmüş kimi ona sarılıb, sinəsinə sıxdı. Kövrək səsi ilə: 

-Sağ olun, Elman müəllim, Allah sizi var eləsin,-dedi.  

Elman müəllim Zaura yanaşıb, onun gözlərinin içinə baxdı. O gözlərin 

didəsində şölələnən sevinci görmək istəyirdi. Ancaq... İndi yadına düşdü ki, 

o gözlər ifadələri göstərmək qüdrətində deyil. Və buna görə ürəyində özünü 

qınayıb, çəlimsiz oğlanı bağrına basdı. Bir müddət beləcə dayanıb, onun 

qulağına nələrisə pıçıldadı. Əslində bununla o, öz kədərə bürünmüş 

hisslərini gizlətmək istəyirdi. Dediyi sözlər də, bəlkə, elə-belə, əlaqəsiz, 

rabitəsiz sözlərdən başqa bir şey deyildi.  

Sonra yenə bayaq oturduğu yerində oturub, gətirdiyi qəzetləri varaqladı. 

Oradan Zaurun dərc olunmuş şeirlərindən birini xüsusi intonasiya və həvəslə 

oxudu. 

Həsrət saçlarımı daradı yenə,  

    Bəxtim saçım kimi qaradı yenə. 

      Qəlbim duz səpilmiş yaradı yenə, 

       Yurd dərdi sinəmdə dağdı, İlahi... 

Sonra hamısı ilə sağollaşıb, Zaura uğurlar diləyib getdi. Ancaq Həsən 

bilmədi ki, o, Zauru hardan tanıyıb, onun yazdıqları ilə necə tanış olub. Yenə 

də bu günün qəribə qismətindən məmnun qalıb, fərəhlə köks ötürdü və 

oğlunun saçlarına sığal çəkdi.  

Zaur da bu günün məmnunluğundan qopa bilmirdi. Şeirlərinin o, şairə 

çatdığından xəbəri olsa da, onun belə xoş xəbərlə qapını döyəcəyini 

gözləmirdi. İndi əlində tutduğu qəzetləri dünyanın ən qiymətli zinyəti kimi 
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qəbul edirdi. Onları əlindən yerə qoymaq istəmirdi. Və onu qınayan 

olmasaydı, o qəzetləri anasının qədimi sandığına qoyub, ən dəyərli əmanət 

kimi saxlayardı.  

Bir də Elman Həbibin qəfil gəlişi Zaurun qəlbində hələ tanış olmadığı bir 

əhval yaratmışdı. Bu əhvalın əzəli də, sonu da etimadı doğrultmağın 

məsuliyyət hissi ilə bağlanırdı. Və hələ qəlbinin çox da bərkiməmiş ruhu ilə 

bu hissin nə olduğunu sanki dərk edirdi.  

 

X-X-X 

 

Göydaşlının xoş günüydü bu gün. Adamlar axırıncı çərşənbəni qeyd 

eləməyin havasına köklənmişdilər. Buralarda yeddiləvin adlanan bu bayram 

əvvəllər çox təmtəraqlı, coşqulu qeyd olunardı. Uzaq-uzaq ellərdən qonaqlar 

gələrdilər bu bayrama. İnsanların üzündəki sevinc günəş timsalına dönüb, 

hər yanı al şəfəqlərə qərq edərdi. Qəhqəhə, gülüş sədaları bütün dünyanı 

başına götürərdi. Bir neçə illərdi isə... Müharibə başlanandan, qanlar 

töküləndən, qapılara şəhid tabutları gələndən, elə bil, novrağı pozulmuşdu 

bu yurdun. Bayramların da dadı-tamı qalmamışdı. Amma bir-iki il idi yenə 

də insanlar bu bayramı əvvəllərdə olduğu kimi, ya da ondan bir hava aşağı 

tərzdə qeyd edirdilər.  

Göydaşlının bu dəfəki axırıncı çərşənbəsində Zaur da iştirak edirdi. Onu 

kəndə əlil arabasında oturan dostu dəvət eləmişdi. Həyat yoldaşını, qızlarını 

da gətirmişdi.  

Səhər tezdən oyanıb, bu yerlərin adətinə uyğun çeşmə başına getmiş, 

arzu-kamlarını sudan diləmiş, istəklərini suların vasitəsi ilə uca Tanrıya 

çatdırmışdılar. Sonra evə qayıtmış, bayram üçün aldıqları paltarları geyinib, 

rayon mərkəzinə yollanmışdılar.  

Rayon mərkəzi başdan-ayağa bayram libasına bürünmüşdü. Adamların 

duruşundan da bayramın havası tökülürdü. Qədim cümə məscidinin ətrafına 

yığılan bayram adamları satdıqlarını satır, aldıqlarını alır, axşama qədər 

davam edəcək bayramın tədbirini tökür, uşaqların, böyüklərin səs-küyü, xoş 

zarafatı bir-birinə qarışırdı. Taraqqaların, beşaçılanların səsindən qulaq 

tutulur, tüstü-duman bütün şəhəri  başına götürürdü.  

-Ay yumurta oynayan, hey... 

-Mal qurtardı, gəlin, gəlin... 

-İran malları... 

-Türk malı istəyən... 

Tanıyan, tanımayan bir-birinə əl verir, görüşür, bayramını təbrik edir, xoş 

diləklərini diləməmiş aralanmırdılar.  
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Aygünlə Səmanın üz-gözlərində qəribə bir işıq, parıltı sezilirdi. Anaları 

onları heç vaxt belə şən, belə bəxtəvər görməmişdi. Zaur da onların 

səsindəki cingiltidən nə qədər sevincli olduqlarını duyurdu. Əslində Zaurun 

özü də ömründə belə coşqulu bayram görməmişdi. Düşmən əsarətində olan 

yurdlarında belə şən milli bayramlar keçirməyə ermənilər izin verməzdilər. 

Əksinə, onlar hər zaman ciddi-cəhdlə çalışırdılar ki, oğuz türklərinin milli 

adət-ənənələrini onların yadlarından çıxarsın, yerini süni yad bayramları ilə 

doldursunlar. O qədər doldursunlar ki, içərisində bir damcı da boşluq 

qalmasın və bu adamlar milli varlıqlarından, kimliklərindən bixəbər 

qalsınlar. Amma yaddaşı və dözümü daşdan olan adamlar öz varlıqlarını, öz 

kimliklərini, öz milli bayramlarını çətinlklə də olsa, qoruyub saxlamışdılar.  

Ancaq bu qədər yox. Bu xoş büsatdan Zaurun köksü qabarır, fərəhdən 

aşıb-daşır, az qala burada qələmini götürüb, sinəsinə yığılan hisslərini ağ 

kağızlara həkk eləmək istəyirdi.  

Hələ axşam Göydaşlıda davam edən bayramın davamı... Bu tamam başqa 

bir aləm idi. Ən uca yerdə birinci tonqalı qalayandan bir azca sonra o taydan 

bu tonqala cavab kimi tonqal qalandı. Sonra bu tonqalların sayı çoxaldı. Üç 

beş oldu, beş on beş... O tay, bu tay, ikisi də tonqal alovuna büründü... Zaura 

əlil arabasında oturan dostu söhbət eləmişdi. Demişdi, hələ o biri dövlətin 

zənciri qolları kəsən vədəsində belə bayramlar olanda, bu tayın tonqalı 

alovlanandan bir nəfəslik vaxt ötməmiş o tayın tonqalından cavab gələrdi. 

Lap Dədəm Qorqudun zamanındakı kimi. Sonra şarlar göylərə bülənd olardı. 

Həm bu tayda, həm o tayda. Heç bir qadağa, heç bir hədə-qorxu bu birliyi, 

bu həmrəyliyi ikiyə bölünmüş bu millətin əlindən ala bilməzdi. Sərhəd 

dirəkləri yandırılandan, aradakı həsrətə son qoyulandan sonra da bu 

bərabərlik davam edərdi. İndi həm də gediş-gəliş də qatılmışdı bu bayramın 

abu-havasına... Bayrama on gün qalandan bu taydan o taya, o taydan bu taya 

gedib-gələnlərin sayı çoxalardı. Bir körpüdən keçməyə darlıq edərdi bu 

gediş-gəliş. Düşmənlərin gözündən yayınıb, yeni-yeni körpülər salmaq 

haqqında söhbətlər edərdilər. Bu gizli pıçıltılardan, elə bil, Araz da xəbər 

tutardı. Öz çay duruşu ilə yerində dəbərib, bir o yana, bir bu yana çalxalanar, 

çay təbəssümü ilə gülümsəyər, sevinər, şadlanardı. 

Kənd, elə bil, döyüş meydanına dönmüşdü. Hər yanda atəş səsləri, 

şarların, fişənglərin fışıltısı, adamların səs-küyü, bağırtısı... Heyif ki, Zaur bu 

mənzərəni öz işıqlı gözləri ilə görə bilmirdi. Buna görə ürəyinin lap qərib 

guşəsində qəmlənir, hərdən gözlərini, hərdən də bu gözlərə qaranlıq gətirən 

o alçaq erməni həkimini qəlbində söyürdü.  

Bayram coşqusu şər qovuşandan bir az sonraya qədər davam elədi. Onlar 

evə dönəndə artıq bayırda yaz axşamının sazağı başlamışdı. Evdə bir az əl-

ayaqlarını isidəndən sonra bayram süfrəsi arxasında oturdular. Bu axşam 
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süfrəyə mütləq yeddi ləvin S hərfi ilə başlayan şeylər qoyulmalıydı. Səməni, 

sucuq, su, sarıkök... Bir də mütləq aş süzülməliydi.  

Başqa bir aləmə köklənən Zaur hələ də o qərib və qəribə duyğulardan 

qopa bilmirdi. Kökü çox qədimlərdən gələn bu adətlərin yaşaması və 

nəsillərdən nəsillərə ötürülməsi onun ruhuna xoş bir bahar təravəti gətirirdi. 

Və bir də duyğulandığı başqa bir şey vardı. Atası bu bayramı çox sevərdi. 

Əgər o, sağ olsaydı, bu günü görsəydi könlü o qədər xoş olardı ki... Amma 

təəssüf... Dözə bilmədi. Yurd həsrəti ilə yaşamaq ona ağır gəldi... 

...Didərginlər yenə bir yerə yığılmışdılar. Hərə öz dərdindən danışırdı. Bu 

həsrətə dözməyin çox ağır olduğunu tez-tez dillərinə gətirirdilər. 

Ağlamaqdan gözləri tutulan yaşı doxsanı ötmüş Yelmar kişi yenə keçmişdə 

olanlardan danışırdı: 

-Bu ermənilər çox vəhşi millətdilər. İnsanlıq adına ləkədirlər. Yadıma 

gəlir, onda mən balaca uşaq idim. Trabzona işləməyə gedən bizimkilər yolu 

qısa eləmək üçün Gümrüdən qayıdırmışlar. Onları tutub şəhər qlavasının 

yanına aparırlar. Bizimkilər on yeddi nəfər imişlər. Onlar qlavaya yalvarırlar 

ki, bizi buraxın gedək, nə vaxtdır evimizdən, eşiyimizdən çıxmışıq, həsrətlə 

bizi gözləyirlər. Qlava sakitcə onları dinləyib deyir: 

-Razıyam. Amma bir şərtlə. İdarənin həyətində bir yekə çala 

qazmalısınız. Onu qazıb qurtarandan sonra əmr edəcəm sizi buraxsınlar, 

çıxıb gedərsiniz ev-eşiyinizə.  

Bizimkilər şərtə razı olurlar. Cani-dildən işə başlayan zavallılar bir saata 

çalanı qazıb hazır edirlər. İşi qurtarıb başlarını qaldıranda isə başlarına hər 

yandan güllələr yağır. Hamısı öz qazdıqları çalanın içinə tökülürlər... O 

adamların hamısı bir kənddən idilər... Sirab kəndindən.  

Sonra başqa bir şahidi olduğu faciədən danışdı kişi. Axırda isə: 

-Bunlar düzələn deyillər. Şeytanın züy tutanlarıdırlar,-dedi.  

Heç kəsin əhvalı özündə deyildi. Hər kəsin ürəyində bir nifrət, gözlərində 

qəzəb, beyinlərində intiqam alovu yanırdı.  

O günün axşamüstü Həsənin ürəyi dayandı...  

Bir dünya boyda kədər gətirmişdi atasının ölümü Zaura. Bu kədəri 

yenmək onun üçün ağır idi. Ona elə gəlirdi ki, bundan sonra yaşamaq 

mümkün olmayacaq. Amma... Özünü toparladı. İndi evin ağsaqqalı, böyüyü 

olduğunun fərqinə varıb, yaşamağa məhkum edildiyini çılpaqlığı ilə duydu... 

-Yenə niyə duyğulanmısan, Zaur? 

Ev sahibinin sualı onu xəyaldan ayırdı. 

-Heç, elə-belə. 

-Yenə olsun? 

-Atam yadıma düşdü. 

-Allah rəhmət eləsin. 
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-O, belə milli adətləri çox sevərdi. 

Ev sahibi onu qəmli duyğuların əlindən almaq üçün ortaya başqa 

söhbətlər atdı. Bayramın duzlu-məzəli adətlərindən danışıb, onun qəlbinə 

həzin sığal çəkdi.  

-Hələ görəcəksən bayramda nələr olacaq. Şənlik dörd-beş gün davam 

edəcək.  

-Heyif ki, biz görə bilməyəcəyik. 

-Niyə ki? 

-Sabah səhər evimizə qayıtmaq istəyirik.  

-Nə? Sən nə danışırsan? Elə şey olar? Ömründə mümkün deyil. Bayram 

qurtarmamış heç yerə getməyəcəksiniz.  

-Axı bizim də işimiz, gücümüz... 

-Mən heç nə bilmirəm, xan bəzənməsi bitəndən sonra evinizə 

qayıdacaqsınız... 

Göydaşlı yenə bayram havasındaydı. Elə bil, kəndin dağları da sevincli 

adamlar kimi gülümsəyirdilər. Hələ pöhrələməmiş çılpaq ağacların da 

üzündə qəribə, insanı duyğuya, sehrə salan bir ifadə sezilirdi. Yollar 

qollarını geniş açıb hər kəsi, hər kəsi, hər bir qonağı da bağrına basmağa 

hazır dayanmışdı.  

Lap səhər tezdən oyanmışdılar. Məsciddən azan səsinin gəldiyi vaxtdan. 

Namaz qılan namazını qılmağa, Tanrıdan istəklərini diləməyə, qılmayanlar 

isə bulaq, çeşmə, su başına arzularını Yaradandan istəməyə yollanmışdılar. 

Bir azdan samovarlar qalandı. Bayram bişmələri süfrələrə düzüldü. Bu 

gün ən kasıb ailələrdə belə bir dirlik, bir bəzənmiş süfrə olmalıydı. Gücü 

çatmayanlara qohum-qonşu əl tutmalı, süfrəsini boş qoymamalıydı.   

Sonra görüşlər başlandı. Bu yerlərin adəti beləydi. Qoca, ağsaqqal, 

ağbirçək olanlar öz ocağında, süfrənin başında əyləşməli, cavanlar, hələ 

qocalıq rütbəsinə çatmayanlar onlara gəlib, birbəbir təbrik eləməli, əllərinə, 

üzlərinə gülab suyu vurub, ağzını şirin edəndən sonra başqa ünvana 

yollanmalıydılar.  

Bu il oturan qocalar o biri illərdəkindən də çox idilər. Hacı Əhramanın 

evindən Hacı Həsənin evinə qədər qırxa yaxın ocaqda qocalarla bayram 

görüşləri keçirilirdi. Bütün kəndi dolaşan “rütbəsizlər” günortaya yaxın elə 

yorulmuşdular ki, danışmağa belə heyləri qalmamışdı. 

Günortadan sonra isə rayon mərkəzində xan bəzənəcəkdi...  

Camaat meydana yığılmışdı. Qoca və ulu çinarın yan-yörəsini dolduran 

adamlar qara zurnanın sədası altında gəzişir, bayramlaşır, bir-birinə 

paxlavadan, şəkərburadan, kətədən, cürbəcür bəzənmiş yumurtalardan 

sovqat verir, gülüb, şənlənirdilər. Bir gözləri isə xanın təşrif buyuracağı 

döngədə idi. Bir azdan xan gələcək, adamları salamlayacaq, bayramlarını 
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təbrik edəcək, arzularını, istəklərini dinləyəcək, beş-altı saat “rəiyyətlə” bir 

yerdə şənlik keçirib, “sarayına” yollanacaqdı. Ki, sabah yenə gəlsin. Yenə 

camaatla bir yerdə olsun. Dərdlərini-sərlərini bilib, tədbir tökmək üçün 

vəzirinə, vəkilinə göstərişlər versin. 

Xan gəldi. Meydanda alqış səsləri ucaldı. Hamı bir ağızdan “Xan sağ 

olsun! Xan sağ olsun!”-deyə-deyə, xanı taxtına qaldırdılar. 

Al-qumaşa bürünmüş xan çox heybətli və ciddi görkəmi ilə adamlara 

nəzər yetirib, ötkəm səsi ilə hamının bayramını təbrik elədi. Sonra camaatın 

arzu, şikayət və təkliflərini eşitmək üçün ayağa qalxdı.  

-Təbii ki, hər zaman məni görə bilmirsiniz. Bu  bayram siz rəiyyət əhli 

üçün bir fürsətdir. Kimin nə sözü varsa, mənə çatdıra bilər. Heç nədən, heç 

kimdən çəkinməyin. Mənim xan olduğum bu məmləkətdə bir kəs bir kəsin 

gözünü üfləyə bilməz. Mən xan həzrətləri buna yol vermərəm.  

Adamlar bir-bir qabağa çıxıb, ürək sözlərini dedilər. Mərhəmətli xana 

Tanrıdan uzun ömür və daimi taxt-tac arzuladılar. Axırda bir arıq, çəlimsiz 

kişi qabağa çıxıb, xana şikayət elədi: 

-Xan sağ olsun, bizim bu Ağpir kəndində bir nəfər adam var. Adına 

Məşədi Şamil deyərlər. Bu adamın keçən payızda on iki kisə cəvizi olub. 

Amma indiyə qədər bu cəvizlərini satmayıb. Görünür, əlinə hardansa var-

dövlət düşüb. Bu bizi çox narahat edir. Ondan soruşun görək, cəvizlərini 

niyə satmır? Ya satsın, ya da satmırsa, versin məəttəl olanlar o cəvizdən 

kökədən-zaddan bişirsinlər, xişkavara, küncütə, bala, doşaba qatıb yesinlər.  

Xan qeyizlənib əmr elədi, dedi, tez Məşədi Şamili tapıb bura gətirsinlər. 

Naiblər Məşədi Şamili xanın hüzuruna gətirəndə yazıq kişi çaş-baş qalıb, 

xanın üzünə baxırdı. 

-Xan sağ olsun, mən nə qələt eləmişəm ki, qollarımı bağlayıb, sizin 

hüzurunuza gətiriblər? Mən biçarə suyu da üfürə-üfürə içən adamam. 

Xan bığlarını eşib, ağır-ağır dilləndi: 

-Mənə de görüm, keçən payız on iki kisə cəvizin olubmu? 

-Olub, xan sağ olsun. 

-O cəvizləri satıb, sovmusanmı? 

-Hələ satmamışam. 

-Niyə? 

-Xan sağ olsun, gözləyirəm ki, bir az bahalansın, sonra satım. Axı bir 

çətən külfətim var. 

-Necə?.. Sən istəyirsən mənim məmləkətimdə bahalıq olsun?.. Cəllad... 

Cəllad bir anda heybətli görkəmdə xanın hüzurunda dayandı.  

-Əmr edin, xan. 

-Bu kişini asın. Onda ağlı başına gələr. Bilər ki, belə şuluq işlər mənim 

məmləkətimdə keçməz. 
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Cəllad və onun köməkçiləri Məşədi Şamilin qışqırığına, haray-həşirinə, 

yalvarışına baxmayıb, kəndiri qollarının arasına keçirdilər. Bir anda ipləri 

çəkib, kişini göyün üzünə qaldırdılar.  

-Mən ucalıqdan qorxuram. Əmr elə endirsinlər, xan. Məni rəiyyətinin 

başına çevir.  

Hələ də səs-küy salan Məşədi Şamili göydən asılı saxlayıb, musiqiyə 

dəm verdilər. Hamı meydana düşüb, xanın ətrafında yallı getdilər.  

Bunlar da Zaura qəribə gəlirdi. Ən çox qəlbindən keçən isə keçmişlərdən 

qopub gələn xanın sifətini görmək istəyi idi. Amma bir az işığı olan gözü ilə 

nə qədər çalışırdı, xanın üzünü görə bilmirdi. Bir də qəlbindən qəribə arzular 

keçirdi. Düşünürdü, görəsən xan, ya da naibləri onun ürəyində yatan, heç 

olmasa, bir istəyini duya və həyata keçirə bilərlərmi? Elə bu zaman birdən... 

Xan vəzirini uca səslə yanına çağırdı. Vəzir əmrə müntəzir dayandı.  

-Əmrinizdəyəm, möhtərəm xan həzrətləri.  

Xan bir az ədalı görkəmdə ağzı-burnunu əyib, vəzirdən soruşdu: 

-Vəzir, mən bilən bizim bu bayram tədbirinə uzaq-uzaq ellərdən çox 

hörmətli qonaqlar təşrif buyurublar? Öyrən gör, onların arasında İlahi sözün 

qüdrətinə tapınan qələm əhli varmı? Əgər varsa, onları ehtiramla hüzuruma 

dəvət elə. Qoy gəlib, məharətlərini göstərsinlər. Sən bilirsən ki, mən söz, 

sənət aşiqiyəm. Söz deyən adamın dedikləri məni çəksə, onu bir kisə qızılla 

mükafatlandıracağam. Yox, əgər xoşuma gəlməsə, onun da, sənin də işiniz 

fəna olacaq.  

-Xan sağ olsun, sənin söz xiridarı olduğunu bildiyimdən, maraqlanıb 

öyrənmişəm. Uzaq diyardan bir qonağımız var. Ona qulaq assan, elə bilirəm, 

mənə də ənam verəcəksən. 

-Kimdir elə o söz sahibi? Tez onu bura gətirin.  

Vəzir Zauru tanıyırmış kimi düz onun yanına gəldi.  

-Zaur, qardaş, gəl məni bu xanın əlindən qurtar. Yoxsa, külfətim başsız 

qalar.  

Zaur gözlənilməz təklifdən özünü itirdi. Çox məclislərdə şeirlər demişdi. 

Amma belə bir qəribə mühitin içərisində şeirlərindən nümunələr oxumaq 

ona bir qədər çətin görünürdü. Lakin özünü ələ alıb, xanın hüzurunda 

dayandı.  

-Səni dinləyirəm, şair. Qoy dediyin şeirlər bayram havasına qarışıb, 

ürəyimizə bahar təravəti gətirsin.  

Zaur yadına saldığı şeirlərindən bir neçəsini oxudu. 

Bu dünyanı, bu həyatı, 

   Dərk eləyəndən yazıram. 

 Dərd gözümü qələm ilə  

   Sürmələyəndən yazıram. 
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Tale mənə etsə də cəng, 

         Gerçəkdir hər sözüm, gerçək. 

 Bəxtimə bu zalım fələk, 

Od ələyəndən yazıram... 

Meydan lərzəyə gəlmişdi. Bayrama toplaşanların alqışından qulaqlar 

tutulurdu. Zaur qərib duyğuların əlində giriftar qalmışdı. Ömründə bu qədər 

gür alqış sədaları eşitməmişdi. Elə indi, bu anlarda ürəyinə qəribə hisslər 

hakim kəsildi. O, özünün böyük qələm sahibi olduğuna ilk dəfə burada əmin 

oldu. Ürəyinə dolan bu hissdən utancaq duyğuların əlində sıxıntı keçirdiyini 

də duydu. Və düşündüklərini adamlardan gizlətmək üçün qırağa, öz 

dayandığı yerə çəkilmək istədi. Bu an xan taxtından düşüb, onunla üzbəüz 

dayandı, çiyinlərindən tutub: 

-Min yaşa, şair - dedi. - Dilinə, sözünə, qələminə qüvvət. Hansı eldən 

gəlmisən? 

-Vedibasar ellərindən.  

-Hə... Düşmən əlində inildəyən yurdumuzdanmı?.. Darıxma, səsin də 

titrəməsin. Biz gedib azad edəcəyik o yerləri. Ana balasını gözləyən kimi o 

yerlər də bizi gözləyir... Vəzir, ənamı gətir, bu şairə ənam düşür.  

Xırda mücrüdə nəsə gətirib Zaurun qarşısına qoydular.  

Ağacdan asılı qalan kişi isə elə oradan heyrətlə bu mənzərəni seyr edirdi. 

Deyəsən, hündürlüyə alışmışdı. Üzündə, gözündə bir narahatlıq, əsəbilik 

hiss olunmurdu.  

Tədbirin sonuna yaxın isə qəribə və çox məzəli hadisə baş verdi. Xanı 

uzunqulağa mindirib, gəzməyə aparanda Göydaşlıdan olan Hacı İsrafil 

qabağa çıxıb bir xana, bir də uzunqulağa baxdı. Sonra meydana yığılanlara: 

-Ay camaat, xahiş edirəm çaşmayın, xan üstəkidir,-dedi. 

Onun bu sözündən aləm bir-birinə qarışdı. Camaatın gülüş sədaları bütün 

ətrafı başına götürdü. Bu qəhqəhə gülüşlərin içində başını itirən xan da dözə 

bilmədi, gülümsədi. Xanın gülümsəməyini görən kimi onu tez uzunqulaqdan 

endirib, yanda hazırlanmış gölməçəyə basdılar. Bayaqdan əzəmətli, böyük 

görünən xan bir anın içində xırdalanıb, yağışa düşmüş cücəyə döndü. Bunu 

görən adamlar bir az da qəhqəhələrini artırdılar.  

Qayda beləydi. Xan gərək gülməyəydi. Nə deyirlər desinlər, hansı lətifəni 

danışırlar danışsınlar, nə məzəli oyunlar çıxarırlar çıxarsınlar... İndi gərək 

sabah üçün yeni xan seçəydilər. 

Bayaqdan ağacdan sallanan kişi cücəyə dönmüş xanın yanında dayanıb, 

ürəkdən gülürdü. Bəlkə də xanın suya basılmağından ən çox ləzzət alan elə 

bu kişinin özü idi...  

Bir neçə gün Zaur o bayram havasının təsirindən çıxa bilmədi. Elə 

arvadı, uşaqları da. Tez-tez orada baş verənləri xatırlayırdılar. Danışırdılar, 
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gülürdülər. Və Zaurun qəlbində yeni-yeni mövzular baş qaldırırdı. Onları 

yazıb ağ kağızlara köçürməyincə, ürəyinə hakim olan hisslərin yüyənini bir 

yerə toplaya bilməyəcəkdi.  

Bu gün Duyğu da yadına düşmüşdü. Onu itirəndən heç unutduğu vaxt 

olmamışdı. Ən uzağı üç gündən, dörd gündən bir yadına düşürdü o qız. 

Bakıda olan o təsadüfi görüş olmasaydı, Zaura elə gələrdi ki, o qız bu 

dünyadan çıxıb gedib. Bir ayrı dünyanın sakini olub. Axı necə olsaydı bir 

sədası gələrdi: dostla, tanışla, tanıdığı bir adamla Zauru soraqlayardı, ondan 

xəbər tutardı. Bəlkə də hər kəsdən, Xalisada ayrıldığı adamların hamısından 

xəbər-ətər tuta bilmişdi. Təkcə ondan savayı. O qəribə görüş olmasaydı... 

...Zaur Bakıya həkimə gəlmişdi. Həkimin yanından çıxandan sonra 

avtobusa əyləşib, Məhəmməd gilin kirayə qaldığı evə gedirdi. Bu vaxt 

avtobusun beyni xarab eləyən səs-küyü içində qəribə və tanış bir səs 

qulağına dəydi.  

-Elçin, bu sənsən? 

Bir anda aləm başına dolandı. Avtobusdan, oturduğu yerdən qopub 

Xalisaya, o keçən günlərə düşdü. Gözlərinin önündə evləri canlandı. 

Evlərinin içində gizlincə onlara gələn o qız göründü.  

-Tanımadın məni? 

-Tanıdım... Duyğu.  

Duyğu heç nəyə fikir vermədən hündürdən güldü. Gülüşünü kəsincə, 

başqa dünyadan qayıtmış qızı Zaur sorğu-sual yağışında yuyundurdu.  

-Hardasan, qız? 

-Sən olan yerdə. 

-Necə? 

-Yəni bu dünyada. 

-Bəs niyə mənimlə heç maraqlanmamısan? Demirsənmi, mənim belə 

bir... sinif yoldaşım vardı?  

-Həm də dostum...  

-Yaxınım... 

-Rüzgar bizi ayrı saldı, ay Elçin. Tufağımız, növrağımız dağıldı. Dəli 

balğalar götürüb bizi elə qayalıqlara çırpdı ki...  

Səs-küyün içində Zaur onun xırda hıçqırtısının səsini eşitdi.  

-Bizim də qismətimiz beləymiş, Duyğu. Gərək bu zalım milləti bizimlə 

bir yerdə yaşamağa məhkum edəydi Allah?! Və onlar da bizlərə xəyanət 

edəydilər, qənim kəsiləydilər?! 

-Elçin, sən bilirsənmi ki, erməni deyilən millət əslində olmayıb? Onlar 

əslində ərmən tayfalarıdır ki, kökləri gedib qədim türklərə çıxır.  

-Allah eləməsin. 
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-Belədi, vallah. Onlar İslamı qəbul etməyiblər. Beləcə, ayrılıb erməni 

olublar. Əsil erməni dediklərimiz haylardır ki, onlar da uzaq yerlərdən bu 

türk torpaqlarına gəliblər. Ərmən tayfalarından olanların soyadlarına fikir 

ver: Dəmirçiyan, Allahverdiyan, Şahgəldiyan, Köçəryan, Dəlləkyan... Bax, 

hamısı bizim sözlərdi.  

-Ay qız, sən məktəbdə tarix dərsini yaxşı oxumazdın. Müəllim sənə iki 

gündən bir iki yazardı. İndi nə dil-dil ötürsən, tarixin qaranlıq səhifələrinə 

çıraq tutursan.  

Duyğu yenə ürəkdən güldü. Elə bu anda Zaur hiss elədi ki, onun gülüşü 

elə əvvəlki gülüşdü. Özü yaşa dolsa da, gülüşü o vaxtlarda olduğu kimi 

qalıb. Və nədənsə indi onun üz cizgilərini görmək üçün elə həsrətləndi ki... 

Bu həsrətin yaşı çox qabaqlara gedib çıxırdı. Elə qabaqlara ki, hələ oralarda 

nə sinəsi dağlanmış Zaur var idi, nə də ki, Duyğu.  

Duyğu Zaurun yanında yer eləyib onunla çiyin-çiyinə oturmuşdu. Elə 

yaxın oturmuşdular ki, bu səs-küyün içində Zaur onun ürək döyüntülərini 

belə eşidirdi. O ürək döyüntüləri qəmli musiqi sədası kimi Zaurun 

qulaqlarında çalınıb, ona çox qəliz mətləbləri andırırdı. Elə qəliz mətləbləri 

ki, daha onlar haqqında danışmağın yeri yox idi. Ayrı-ayrı yuvalardan 

gələnlərin o mətləbləri çözələməsinə haqları çatmırdı.  

-Yaxşı, Elçin, onda bir az özündən danış. Yəqin ailə qurmusan. Arvadın, 

uşağın...  

-İki qızım var.  

-Bay, Allah saxlasın. Tanrı onları sənin gözünə işıq eləsin.  

Axırıncı sözləri dilinin ucundan qaytarmaq istədi. Amma daha söz 

ağzından çıxmışdı. Deyilən o sözün məna yükündə Zauru incidən, ağrıdan, 

yaxud, könlünə sığal çəkən nələrin olduğunu isə Duyğu bilmədi. 

-Bəs sən necə? 

-Mən də ailə qurdum. Uşaqlarım dünyaya gəldi. Amma həyat yoldaşım 

Qarabağ döyüşlərində şəhid oldu. İndi gecə-gündüz çalışıb o uşaqları 

böyüdürəm.  

-Allah rəhmət eləsin.  

-Qıvraq Səməndərlə bir gündə şəhid olmuşdular. Amma ayrı-ayrı 

döyüşlərdə. Bilirsən də, rəhmətlik Səməndər necə böyük qəhrəmanlıq 

göstərmişdi?  

-Bilirəm. Tanrı əzəldən onu qıvraq, cəsur, qəhrəman yaratmışdı.  

Qıvraq Səməndər Mətin, Eldar və üç başqa yoldaşları ilə döyüş xəttini 

keçib, həddini aşan düşmənlərə qan uddurmuşdular. Deyilənə görə, o 

döyüşlərdə Qıvraq Səməndərgil otuzdan artıq erməni öldürmüşdülər. Son 

güllələrinə qədər düşmənlə vuruşmuş, sonda özləri də şəhid olmuşdular. İndi 

onun şərəfinə dillərdə dastanlar dolaşırdı. 
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O öldürülən ermənilərin arasında Qayananın daşnak oğulları da var idilər. 

Və o gündən Qayana çöllü-biyabanlara düşüb, ölənə qədər sərgərdan ömür 

yaşadı...   

-Elçin, bəs yazı-pozu işlərin necə oldu? 

Zaur döş cibindən çıxardığı nazik kitabı Duyğunun dizlərinin üstünə 

qoydu. Bu vaxt avtobus bir lövbər vurub dayandı. Duyğu mənzil başına 

çatmışdı. Daha heç nə demədi. Kitabı götürüb, ayağa qalxdı. Astaca Zaurun 

üzündən öpüb, düşəcəyə tərəf yeridi... O xırda öpüş yerinin istisi uzun 

müddət Zauru tərk eləmədi... Amma bu öpüşün duyğusu əvvəllər arzulanan 

öpüşə bənzəmirdi heç. Yaxın bir adamın, soyadından olan kəsin məhrəmanə 

öpüş duyğusundan başqa ayrı heç bir hiss qəlbində yaranmamışdı. Axı artıq 

o hissləri yaradan körpülər yanmışdı. Yerində bir xatunun ömür-gün yoldaşı, 

bir də şəhid olan bir igidin qəlbi sınıq xanımı qalmışdı...  

Zaur qeyri-ixtiyari yerindən dikəldi. Avtobus yerindən tərpənməsəydi, 

onun arxasınca gedəcəkdi. Axı heç onun telefon nömrəsini, yaşadığı yerin 

ünvanını soruşmadı. Və bu da Zaura çox qəribə göründü. Bəlkə o heç Duyğu 

deyildi. Hardansa qopub gələn xəyallarının qəhrəmanı idi ki, ona dəyməyə, 

olub-keçənləri deməyə gəlmişdi. 

Qəribəydi, çox qəribəydi, vallah, bu gün ikinci dəfəydi belə təsadüflə 

rastlaşırdı. Bəs deyirlər həyatda təsadüf olmur? Hər nə idisə, bu gün onu 

yaman kölgə kimi izləyirdi. Səhər həkimə gedəndə yolda Sima müəllimə ilə 

rastlaşmışdı. Onu yanında olan qardaşı Məhəmməd tanımışdı. Uzun illərin 

ayrılığından sonra görüşən müəllimə ilə şagird bu görüşdən o qədər 

həyəcanlanmışdılar ki, sözlərin bolluğu içində bir söz tapıb danışa da 

bilməmişdilər. Axı o vaxtlar Zaurun müəllimlər arasında ən çox 

sevdiklərindən biri elə bu müəllimə idi. O, müəllimənin də ən sevimli şagirdi 

Zaur olmuşdu... Beş-on dəqiqəlik görüş ərzində bir-birilərinə çox sözlər 

deyə bilməsələr də, telefon nömrələrini götürüb, yaxşıca danışacaqları 

vədəsi ilə ayrılmışdılar.  

Həkim ona yenə əvvəllər dediyini demişdi. Bir-iki iynə, dərman yazıb 

yola salmışdı. Amma onun fikri həkimin dediklərindən çox bu gün 

rastlaşdığı tanış adamları ilə görüşlərin yanında qalmışdı.  

 

X-X-X 

 

Onun evliliyinin də çox maraqlı tarixçəsi var idi... Onda Zaur 

Bəyimsarova qonaq getmişdi. Bir axşamüstü nənəsigilin küçə qapısının 

ağzında dayanıb, söhbətləşirdilər. Qapının ağzına xeyli adam toplaşmışdı. 

Hamısı da o yerlərdən didərgin düşən Zaurun qohumları, yaxınları. 

Dərdlərindən danışırdılar. Ötən günləri yada salıb, o günlərin həsrəti ilə 
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qovrulur, kövrəlir, hərdən gizlin-gizlin yanaqlarında gilələnən göz yaşlarını 

silirdilər. Qapının ağzından adamlar keçib gedirdilər. Biri salam verir, biri 

etinasız ötüb keçir, biri isə marağını saxlaya bilməyib, onların yanlarında 

dayanırdılar.  

Onlar da salam verdilər. Dayanıb, dil-ağız elədilər. Hiss olunurdu ki, o 

yerlərdən gələnlərdəndirlər. Amma Zaura tanış gəlmədi o səslər. Bəlkə də 

ömründə bu səsləri birinci dəfəydi eşidirdi. Yox, səhv eləmirdi... Heç tanış 

gəlmirdi o səslər. Amma o qız kim idisə, çox məlahətli, yatımlı, həm də 

utancaq səsi var idi. Bir anda, elə bil, ürəyinə köz düşdü. Bunu hiss 

etdirməmək üçün üzünü başqa səmtə çevirdi. Lakin deyəsən, bibisi onun bu 

halını gözündən qaçırmamışdı. Onlar gedən kimi bibisi onun üstünə düşdü.  

-Zaur, bala, o qız danışanda niyə özünü itirirdin? 

-Kimi deyirsən, bibi? 

-Özün yaxşı bilirsən. Bax, üzün də qızardı.  

Onun bu sözündən hamısı gülüşdülər.  

-Onlar kim idilər ki, bibi? Mən heç tanımadım.  

-Heç biz də tanımırdıq, təzə tanımışıq. Göyçədəndirlər. Qızın adı 

Əsmərdir. Ata-anası heç bir il deyil rəhmətə gediblər. Qız xalalarının 

yanında qalır. Qəşəng qızdı... Elə deyilmi, Zaur?  

Bibinin bu sualına yenə gülüşdülər. Zaur daha dayana bilməyib, həyət 

qapısının dar girişindən içəriyə keçdi.  

Qızın səsi tutmuşdu Zauru. Elə bil, o səsi ömrünün hansısa vaxtında 

eşitmişdi. Yaman tanış gəlirdi ona o səs. Çox düşünsə də o səsin qulağına 

dəydiyi çağı yadına sala bilmədi. Bəlkə bu da elə Tanrının möcüzələrindən, 

qəribə işlərindən biri idi? Hər nə idisə o səsin cazibə qüvvəsindən qopa 

bilmədi o gecə. Səhərə qədər yatammadı. Onu düşündü. Xəyalında onun 

görkəmini qurdu. O görkəmdə onun yanına getdi. Şirin sözlər dedi ona. O da 

gözlərini süzdürüb gah Zaura, gah da uzaqlarda qalan tənhalıqlara baxdı.  

Səhərisi gün Zaurun narahat hisslər keçirdiyini duyan bibisi, bir də dayısı 

arvadı ona yanaşdılar, dərdini xəbər aldılar.  

-Nə olub sənə, Zaur? 

-Heç nə.  

-Dərdin nədi? 

-... 

-Bəlkə vurulmusan o qıza? 

-Hə, vurulanda oğlanlar belə olurlar.  

-Təki dərdin sevgi dərdi olsun. Onun əlacı məndə.  

-Bir hə de, üç günə onu sənə gəlin gətirək.  

Çox sözlərdən sonra ürəyini açdı onlara. O qızın səsində onun qismətinin 

yazıldığını dedi.  
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Və iki gündən sonra Zaur onu bulaq başında gördü. Elə o qıza görə 

gəlmişdi bulaq başına. İki saat, üç saat bir yanda dayanıb, həsrətlə o səsin 

gələcəyini gözləmişdi. O səsi eşidəndə isə ürəyi kimi ayaqları da əsməyə 

başlamışdı. Burada da o, Tanrının yazdığını sınamaq istəmişdi. Əgər o qız 

ayaqlarını sürüyüb yoldaşlarından geri qalsaydı, demək... Elə belə də oldu. O 

qızın hənirtisini lap yanında hiss elədi. Deyəsən, hələ salam da verdi Zaura.  

-Sənin adın Əsmərdir? 

-Bəli.  

-Nə yaxşı adın var. Bu addan çox xoşum gəlir. Kim qoyub bu adı sənə? 

-Bilmirəm ki.  

-Adının mənasını bilirsənmi barı? 

-Yox, onu da bilmirəm.  

-Heç mən də bilmirəm... Ancaq öyrənməyə dəyər... Gərək mütləq 

öyrənəm. 

Yaxşı ki, bu mənasız sözlər qızı özündən çıxarmadı və o, uzaqlaşıb 

yoldaşlarına qoşulmağa cəhd eləmədi.  

O qızlar, deyəsən, onu gözləməmişdilər, çıxıb getmişdilər. İndi bulaq 

başında bir o, qalmışdı, bir də o, qız. Bütün cəsarətini toplayıb, deməliydi 

ürəyində olanları. Axı bu elə-belə sevgiyə oxşamırdı. Bəlkə də xüsusi xətlə 

yuxarılardan göndərilmişdi. Əgər belə olmasaydı, zərif və zəif bir səs onu bu 

qədər özünə çəkməzdi ki... Bu qismət yazısına elə indiki məqamında lazım 

olan münasibəti bildirməyib, çıxıb getsəydi, o gələn qismət də ondan küsər, 

inciyər, bir də dönüb ona tərəf baxmazdı.  

Amma hardan başlayacağını bilmirdi. Elə-belə danışanda da mənasız 

alınırdı. Belədə hələ onu tanımayan qız onun ağlına şübhə eləyər, yoldan 

ötənin biri sayar, onunla danışmaq istəməzdi. Düşündüyünün cizgilərini də 

hiss elədi Zaur. Və özünü tez toplayıb, birbaşa mətləbə keçməyi lazım bildi.  

-Əsmər, səndən bir şey soruşacağam. Ancaq mənə düzünü de. 

-Cavabını bilsəm deyərəm. 

-Onda de görüm, sevgi nə olan şeydi? 

Qız utanıb, başını aşağı dikdi.  

-Eşitdinmi dediyimi? 

-Eşitdim. 

-Bəs niyə cavab vermədin? 

-Biz kənd qızları...  

-Sevgidə kənd, şəhər olmur. Sevgi ümumbəşəridi. Tanrı sevgi hissini 

insanların taleyinə yazır. Və bütün sevgilər cütlüklərə bölünür. Oğlanla qız 

arasında... Məsələn, mənim sənə olan sevgim kimi.  

Qız gözləmədiyi qəfil sözdən çaşıb, bir-iki addım geriyə çəkildi. 

-Bu sevginin qarşılığı varmı, Əsmər? 
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Əsmər dinmədi. Bu dinməməyin özünü də bir qarşılıq və razılıq cavabı 

kimi qəbul elədi Zaur. Və bundan sonra ürəyinin döyüntüsünün ətrafdakı 

dağlarda əks-səda verdiyini duydu. 

Sonra yenə görüşdülər. Üç dəfə, beş dəfə, on dəfə... Ona həsr elədiyi 

şeirlərini də qulağına pıçıldadı. 

Səni bənzədirəm günəşə, aya, 

     Vurğunam səndəki baxışa, boya,  

                                    Sıxma ürəyini, az qalıb toya, 

    Durnalar gələndə qayıdacağam. 

Amma bu şeiri oxuyanda qız özünü saxlaya bilmədi, hıçqırıb ağladı. Zaur 

ondan niyə kövrəldiyini soruşanda Əsmər ona: 

-Deyəsən, bizim sevgimiz alınmayacaq,-dedi. 

Zaur özünü itirdi.  

-Bu nə danışıqdı, Əsmər?  

-Bizimkilər razı deyillər bu işə.  

-Sizinkilər kimdi ki? 

-Qardaşlarım, qohumlarım... 

-Nə deyirlər axı? 

-Deyirlər, sizinki alınmaz. Sən Göyçədən, o, Vedibasardan...  

-O gün sənə dedim ki, sevginin sərhəddi yoxdu. Bir də Göyçəylə 

Vedibasarın havası, suyu da birdi. Axı nə adətdi belə, qədimlərdən bu 

günümüzə gəlib çıxıb? Həmişə də sıxıb bizləri bu adət. Gərək öz yerinin 

qızını alasan, başqa yerin qızını alsan, dünya dağılar. Bu düşüncə tərzi ilə biz 

hara gedirik? Başqa millətlər nəinki öz yurdundan olana, heç özgə millətin 

adamına belə fərq qoymurlar.  

Sonra onun qəlbini açmaq üçün daha bir şeirini qızın qulağına pıçıldadı. 

Könlümü verdimsə o mələk qıza,  

    Mümkün deyil bu eşq bülbülü susa. 

 And olsun çörəyə, and olsun duza,  

         Mən öz ilqarımdan dönmərəm heç vaxt. 

Gələn dəfəki görüşə gələndə qızı orda görmədi. Nigaran hisslər, xoş 

olmayan fikirlər qəlbini sıxdı. Başqa bir tanış qızla Əsmərə xəbər yolladı. 

Əsmərdən gələn cavab onun içində ildırımlar, tufanlar qopardı. Onu bayıra 

çıxmağa qadağan eləmişdilər.  

Sakit bir guşə tapıb, özü-özü ilə danışdı. Bu dolaşan kələfin ucunu 

tapmağa çalışdı. Və xəlvətcə qıza yenə xəbər göndərdi. Onunla qaçmağa 

razılıq verməsini istədi. Ondan cavab gələnə qədər həm də Zaur bu eşqin 

möhkəmliyini, dayanıqlığını yoxlayacaqdı. Əgər qız bu işə razılıq versə, 

demək onda qızın qəlbi məhəbbət atəşi ilə dolub. Başqa heç bir hiss o 

məhəbbət atəşini bu qəlbdən çıxarıb ata bilməz. Yox, əgər bir bəhanə tapsa, 
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onunla getmək istəməsə, demək onda o, qızın ona olan istəyi ötəri mərhəmət 

hissindən başqa bir şey deyilmiş. Və belə bir qızdan vaxtında uzaqlaşıb, 

ayrılmaq da taleyinin xoş gərdişi olardı.  

Amma qız... Xəbərçi xoş xəbərlə gəlmişdi. Tərəddüd eləmədən onunla 

birgə dünyanın o başına da getməyə razılıq verdiyini bildirmişdi Əsmər.  

Güc al eşqin qüdrətindən, 

    Qaçammazsan qismətindən. 

 Susuz gül tək həsrətindən, 

    Solan ömrüm sənə qurban... 

Danışılan vaxtda gözlənən qız xəlvətcə Zaurun qoluna toxundu. Onlar 

hazır dayanıb istəkliləri gözləyən maşına əyləşdilər və bir anda bu yerlərdən 

uzaqlaşıb, Bakıya doğru üz tutdular.  

Nuh yurdunda baş tutan toylarında qız evinin adamlarından bir-iki 

nəfərdən başqa heç kəs iştirak etmirdi. Bu hal Zaurun əhvalını pozurdu, 

ürəyini incidirdi. Əsmərin baxışları tez-tez uzaqlara dikilir, gözləri dolub-

boşalırdı.  

Bu toyun sədası bütün mahala yayılmışdı. Hamı bu İlahi qismətdən 

danışır, qızın mərdanə sevgisinə alqış deyirdilər. Sevgi ilə yoğrulan bu 

məhəbbətin xoş bir sonu olacağına da inanırdılar adamlar.  

Elə Zaur da... 

Əsmərin özü də... 

 

X-X-X 

 

Pianinonun dillərindən qopan dalğalı musiqi sədası evə yayılmışdı. Səma 

sabahkı musiqi dərsinin hazırlığını görürdü. Bir azdan o, qurtaracaq, yerini 

Aygünə verəcəkdi. Aygün də xoş ədası ilə kamanı dizi üstə qoyacaq, 

kökləyəcək və dərsinə hazırlaşacaqdı.  

Bu evdə musiqiyə qəribə bir münasibət var idi. Hər kəs musiqi deyilən 

aləmin sehrinə inanır, ona xidmət eləməyi, gözləməyi, yeni xallar əlavə edə-

edə gələcəyə aparmağı özünə borc bilirdi. Zaurun özü də muğam məktəbinə 

getmişdi. Muğamın sirli-sehrli dünyasına varmış, az-çox bu sənəti 

öyrənmişdi. Amma sonradan bu sənətə ağırlıq gətirəcəyini duyaraq, qavalı 

yerə qoymuş, möhkəm-möhkəm qələmə sarılmışdı. Qələminin yazdığına 

ağırlıq gətirəcəyinə isə inanmırdı. Sonradan bu inam onu addımbaaddım 

izlədi, ona yol yoldaşı oldu. 

Qələminin gücü ilə tanındı Zaur. Qalın-qalın, qalan-qalan kitabların 

müəllifinə çevrildi. El-oba onun sözünün sehrinə düşdü. Bir də baxıb gördü 

ki, kitablarının sayı on beşə yaxınlaşır. Onları bircə-bircə götürüb sığalladı, 
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oxşadı, öpüb gözünün üstünə qoydu. Gözünün işığı idilər axı: Aygün, 

Səma... bir də ürəyinin işığı ilə yazdığı bu kitablar... 

Kamançanın qəmli avazı otağı başına götürmüşdü. Bu qəmli avazın 

sədası altında Zaur hələ də keçmişlərdən qopa bilmirdi. O keçmişlərdən ki, 

orada hər şey vardı: yurd, oba, torpaq, qəbirüstü daşlar, dağlar, dərələr, 

ağaclar... bir də adamlar... Xalisanın adamları... O adamların içindən Məcid 

də boylanırdı. Oğlu dayıları ilə bir yerdə soydaşlarına qarşı vuruşmağa 

gəlmişdi. Və döyüşlərin birində əsir götürülmüşdü... Məcid başına-gözünə 

döyür, dəlilər kimi o yana, bu yana qaçır, hərdən də bayquş kimi ulayırdı. 

Bir yandan da Qıllı Səmədin cod səsi qulağına dəyirdi: “ Ay dəyyus, ay 

quyumsax, ay çöçünnən, zatınnan xəbəysiz oğyas, bəs biymiydin axıyı beyə 

oyacax? Bu da azdı sənə. Gəyəy səni kənd meydanında şaqqayayıb, döyd-

bes yeyə böyəydiyəy, ittəyin qabağına ataydıyay.” 

Bir yandan sözlü-söhbətli, ağzı dualı nənələrinin, öyüdlü, nəsihətli 

babalarının, bu dünyaya gəlişini qənimət saydığı Hidayət dayısının nagahan, 

narahat ruhları boylanır, öz ruh dilləri ilə ona xeyir-dua verirdilər. 

O biri yandan kilsəyə gedənlər geri qayıdırdılar. Allahın evindən 

qayıdanlar hansı allahsız işlərin təməlini qoymuşdular? Bunu bir kimsə 

biləmməzdi. Allahdan, bir də onların özlərindən başqa... 

Yad əllərdə qalan ana torpaq inləyirdi... 

Böyük Göl böyük gözləri ilə həsrətlə yollara boylanırdı... 

Yurd yeri övladlarının gəlişini gözləyirdi... 

-Ata, Meydan əmi zəng edib, səni istəyir. 

Qızının səsi onu dəruni xəyallardan ayırdı. Sehirli xalça qanadlarına alıb 

onu keçmişdən, uzaqlardan bu günə, öz evinə gətirdi.  

Meydan tanınmış müğənni, həm də bəstəkar idi. Zaurun şeirlərinə 

şərqilər bəstələmişdi. O şərqilər el-el, oba-oba, orman-orman dolanıb 

insanların könlünə sığal çəkmişdi. “Sarı gəlin”, “Yaz yağışı” şərqiləri 

adamların dilinin əzbərinə çevrilmişdi.  

Meydan yenə ondan şeir istəyirdi. Zaur bu yaxınlarda Bakıya gələcəyini 

və ona yeni mətnlər gətirəcəyinə söz verdi. 

Bu günlərdə o, Bakıya həkimə gedəcəkdi. İşıqlı dünyaya baxmaq ümidini 

itirib, onun yerində qara bir kölgə göyərtsə də, bir gözündə işaran əlçim 

boyda işığın qalması üçün vaxtı-vaxtında Qəlbinurun qəbulunda olur, ondan 

lazım olan müalicələri götürürdü.  

Həm də orada çoxdan, lap çoxdan görmədiyi dostlarını – Romanı, 

Rəşadı, Müşfiqi görəcəkdi. Oturub dərdləşəcək, dünənin xatirələrinə 

dalacaq, bu günün gerçəkliklərindən danışacaq, sabahın qaranlıq 

məqamlarına az da olsa, nur çiləməyə cəhd edəcəkdilər. 
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Qapının zəngi çalındı. Gələnin kim olduğunu Zaur duydu. Ancaq bacısı 

gələndə belə zəng çalınardı.  

Hüsniyyə yoldaşı Polad, uşaqları Mənzər və İsmayılla gəlmişdilər. Son 

vaxtlar tez-tez gələ bilmirdilər. Ona görə onlar gələndə evin aurası dəyişir, 

başqa, tamam başqa cürə olurdu. 

Çox sevinirdi Zaur. Uşaqların birini götürüb, o birisini qoyur, bacısını 

tez-tez qucaqlayıb öpürdü. Ona şad xəbəri çatdıranda burada nələrin baş 

verəcəyini əvvəlcədən bilirdi. Bu xəbəri bir az ləngitsə də, uşaqların 

deyəcəyindən ehtiyatlanıb, xəbəri bacısına deməyi çox yubatmağı lüzum 

bilmədi.  

-Bacı, qurban sənə, niyə qardaşını təbrik eləmirsən? 

-Nə olub ki, canım-gözüm?  

Zaur heç nə demədən üzünün ifadəsini dəyişdi. Müdrik, ağsaqqal bir 

görkəm alıb, ağır-ağır şeir deməyə başladı.  

Yolunu həsrətlə çox gözləmişəm, 

   Səni addım-addım mən izləmişəm. 

                                Adını qəlbimdə əzizləmişəm, 

      Mən səni sevmişəm, səndən xəbərsiz. 

 

 Odlara salıbsan Məcnun könlümü, 

Qorxuram çıxarda bu eşq külümü. 

                                Dəniz eləyibsən sevda könlümü, 

       Mən səni sevmişəm, səndən xəbərsiz... 

Və qolunun altında gizlətdiyi yeni çapdan çıxan kitabını bacısının dizləri 

üstünə qoydu. Bacısının səs-küyü bir anda evi başına götürdü. O, gah 

qardaşını qucaqlayıb öpür, bacardığı bütün xoş sözləri ona deyir, gah da 

Əsməri, Aygünü, Səmanı, ən çox da anasını bağrına basır, kövrəldiyini hiss 

etdirməmək üçün başını anasının sinəsində gizlədirdi.  

Zaurun hər kitabı çıxanda Hüsniyyə belə sevinirdi. O kitabları əzizini 

bağrına basan kimi sinəsinə sıxır, əzizləyir, oxşayırdı. Sonra da hərəsindən 

iki-üç nüsxə götürüb cehiz apardığı sandığın içərisində saxlayırdı.  

Sevincinin kələfini bir yana yığandan sonra o, da Zaura bir şad xəbər 

çatdırdı. 

-Qardaş, onda mən də sənə bir şad xəbər deyim. 

Zaur bir az işığı olan gözü ilə bacısının kölgəsini görməyə çalışdı.  

-Atamız dünyaya gələcək. 

-Necə? 

Zaurun səsi bir anda dəyişdi. 

-Ləman zəng eləmişdi. Həkimlər elə deyiblər ona. Aytaca, Şücaətə 

qardaş gəlir, bizim də atamız yenidən doğulur, Zaur.  
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Bu xəbərdən Zaur kövrəldi. Axı çoxdan idi bu xəbərin gəlməsini 

gözləyirdi. Könlündə o uşağın dünyaya gəlməsinin büsatını qurdu: onu isti-

isti bağrına basdı, öpdü. Həm bir qardaş uşağı, həm də atasının yerini azca 

da olsa dolduracaq müqəddəs varlıq kimi...  

İndi Bakıya getməyə bir az da tələsdi... 

Çox qaranlıqlardan keçib, zərrə boyda işığa doğru can atmışdı Zaur. Və 

çox vaxt qaranlıqlar ona işıq kimi görünmüşdü. Qəlbinin nuru bütün 

qaranlıqlara ayna tutub, onu qabağa, çox-çox qabaqlara aparmışdı. Bəsirət 

gözü açıq olan qəlbi onu heç zaman zülmətdə qalmağa qoymamışdı.  

Yenə də işığa doğru gedirdi. Ağappaq işığa doğru...   
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